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 چکیذه

ٛ٘كب٦٧  ِٛض٥، ثُؼز٥ اط ر٨ٛب٥ كٌض٥ ٝ فؼض٥ِ ؽ٢ضاة ؽپ٢ض٥ اؽت ٠ً اَفكٌبّ نٙ رص فكؼض ٥ٝ دكٞر   ًٞرًب٠ٛ

ُضكتك٠ اؽكت. ؽكپ٢ض٥ ٓ ٜك٦ مك٦٘٨٘ ٝ      ١ب٥ فؼض٥ ث٢كضٟ ٗب١٠٧ب٥ ًٞر٦ً ث٠ ػٜٞاٙ رؽتًٜز. اٝ اط ؽضٗب٦ٗ٠٧

ر، ثضا٥ تج٨٨ِٚ ًضضا٠ٛ ٝ ٛ٘بر٧ٚ تٔو٦ تٞاٙ نٙ صا تٔل٨و٦ اط طثبٙ ًٞرًب٠ٛ ٝ فبػحبّ ؽبرٟ ٠ً ٦ٗمبرهب٠ٛ ٝ رص ػ٨ٚ

ٗكضط ًٞرًبٛك٠   ١ب٥ ث٦پضراط٨ُ٥ضر. تذ٨ْ رٝصپضٝاط ٥ٝ ١٘چٞٙ د٨ب١ّب٥ ػضكب٦ٛ دٞر ث٠ ًبص ٦ًٗقق ٝ رص٧بكت

ثكز٧غ،  تنكب٧ٝض  ٧بثكز  ٦ٗ ن٧ز ٝ اط ا٧ٚ ص١ِشص، تٞك٨نثض٦ٗ ١بث٨ٚ اف٨ب ٝ پز٧زٟتبطٟ صٝاثٌ رصمزرِ ا٧زبر ٜٗبؽجبت ٝ 

نٝصر. ١ب٥ ٛب١ِ٘ٞٙ ٝ ٗتٜٞعِ تذ٨ْ ًٞرًب٠ٛ صا ث٠ ٧بر ٦ٗا٥ ث٨بكض٧ٜز ٠ً تٜٞع ٝ تبط٦ُ ن٢ٛب، ثبطتبةؽبثو٠ؿض٧ت ٝ ث٦

ِٛضر؛ ثكز٧ٚ  ١ب ٦ٗاٗٞص ٝ پز٧زٟث٠  ١ب٥ س٦ٜ١،راٝص٥ ٝ ط٠ٜ٨ٗؽپ٢ض٥ چٞٙ ًٞرًبٙ ثب ِٛب٦١ كبصؽ اط ػبرات، پ٨ـ

٠ نٛچ٠ ثضا٥ ًٞرًبٙ هبثْ تزضث٠ اؽت، رص فؼض رض٧ب٦ٛ اط تبط٦ُ، فِلت٦ ٝ احؾبػ ٓشت٦ صا ٗقبث زتٞا٦ٗٛٝاؽ٠َ، 

ًٜز ٝ رص مزر ثضنٗزٟ ١ب٥ ِٛضؿ ػضكب٦ٛ ؽپ٢ض٥ ٝ ِٛبِٟ ًٞرًب٠ٛ تأْٗ ٦ٗٗوب٤ٓ حبىض ثض هضاثت دٞر ثبطتبة ر١ز.

 اَفٌبّ نٙ صا رص اٛز٧ق٠، ػبٍل٠، تذ٨ْ ٝ طثبِٙ ؽپ٢ض٥ ًقق ٝ تج٨٨ٚ ٛ٘ب٧ز. 
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 مقذمه

تٞاٜٛ٘كز٥ نككض٧ٜـ    ا٧كٚ داله٨كت  اٛز فبػضا١٠ٜٛض٥ ٝ داله٨ت٦ ٝارز  ،ٍٞص كَض٠٥ ثًٞرًبٙ ؿبٓت 

ٙ  تذ٨ِْ ثك٦ ثذقز؛ ر٨ٛب٦٧ س٦ٜ١ ٠ً ثضن٧ٜز صا ث٠ ن٢ٛب ٦ٗر٨ٛب٦٧ ٗتلبٝت ٝ ٛبٗتؼبصف  ثكٞرٟ ٝ   ٗكضطِ ًٞرًكب

٦ ١ب٧رص٧بكت١ب نٙ .تِ نٙ ثضا٧قبٙ كضا١ٖ نٝصرردْ ٝ تنضك٦ دالم صا رص ١ؾت٦ ٝ ٜٗبؽجب تٞاٛز اٌٗب٦ِٗٙ

اؽت. ا٧ٚ دنٞم٨ت ث٠ ًٞرًبٙ اٌٗبٙ ١ب٥ س٦ٜ١ ٝ پ٨ـ راٝص٥ كبصؽ اط ط٠ٜ٨ٗقبٙ ٝ ٗقب١زاتِثٌض راصٛز 

صا ثك٠ اؽكجبة ٝ اٌٗكب٦ٛ ثكضا٥     ا٥ ؽبرٟ ٤تزضث٧بكت٠ ٝ ١ض ٝارزِ تبط٦ُ صا ا٥ ١ض پز٧زٟ ٓ ظ٠ ٝ ضر١ز ٦ٗ١

١كب٥ احؾبؽك٦ ٧كب    ٤٘١ ًٞرًبٙ رص نؿبط طٛز٦ُ، ث٠ ت٘كبٕ تٞاٛكب٦٧  ». ٛزبطؽتجز٧ْ نكض٦ٜ٧ فِلت٦ ٝ ٓشت

ؿ٨كض اط ا٧كٚ ؽكذٚ، ٛظض٧كبت      (132: 1352ص٧كز، .«)رؾ٘ب٦ٛ ٠ً ثضا٥ ١ٜضٜٗز فزٙ الطٕ اؽت، ٗز٢ظٛز

١كض  » :فكٞر ر٧ِض٥ ٨ٛظ رص ثبة پ٨ٞٛز١ب٥ ر٨ٛب٥ ١ٜض، دنٞمبً ١ٜض فؼض ثب ػٞآٖ ًٞر٦ً ث٨بٙ فزٟ ٝ ٗك٦ 

ٝ  (10 :1365،نتق٦«)ٗبٛز٨٘١ق٠ ًٞرى ٦ٗ فبػض...»، (51: 1374ٛٞاى، «)تاؽفبػض٥، ًٞر٦ً ثظصٍ 

ٚ (1371:53)ثضا٦ٜ١،«اؽت« ثبطُقت ث٠ ًٞر٦ً»فؼضُلتٚ، ٛٞػ٦  طارُكبِٟ فكؼض ٝ   »ًك٠ ًكٞر٦ً   ؛ ٧ب ا٧ك

١كب٥ ٨ٗكبٙ فكؼض ٝ ًكٞر٦ً صا     اؽت، ٛظض٧بت٦ ١ؾتٜز ٠ً پ٨ٞٛز ٝ ٛؾكجت ( 28: 1366، )ؽتبص٥« فبػض٥

ط ٛظض رٝص رافت ٠ً چ٨ٜٚ ارػب١ب٦٧ ٠ٛ ثك٠ ٜٗظٓك٤ ٝركٞر فكجب١ت٦ ًبٗكْ، ٨ٗكبٙ       ر١ٜز. ٛجب٧ز اٛقبٙ ٦ٗ

( ٧كب ثك٠   11: 1387اٗك٨ٚ پكٞص،  «)ت٢ٜب ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي ص٧ٌٝضر ٧ب ص٨١بكت ثك٠ فكؼض  »فبػض٥ ٝ ًٞر٦ً، ث٠ٌٔ 

 تٞاٛز ٗٞصر تٞر٠ ٝ تأْٗ هضاص ٨ُضر.  ( 10٦ٗ: 1365نتق٦،«) تؼج٨ض٥ اط صٝح٤٨ فبػضا٠ٛ»ٜٗظ٤ٓ 

اط اٗكضٝط   فكبػضاِٙ  فؼض ٗؼبمض كبصؽ٦، ث٢ضٟ ٜٗز٥ دٞرنُكبٟ ٝ ٛبدٞرنُكبِٟ  رص ْٗ أْ ت٦ٌ٧ اط ٝرٟٞ هبث

١كب٥ ٗذتٔكق نٙ صا رص نحكبص    ٠ً ثبطتكبة  ١ب٥ ًٞر٦ً ٝ ص٧ٌٝضر٥ ٛٞؽتبٓغ٧ي ٛؾجت ثزاٙ اؽتٗب٠٧رؽت

٧ٝغ٣ دك٧ٞـ ٝ ثك٠   ث٠ كضادٞص حبّ ٝ ١ٜزبص تٞاٙ ٧بكت. ا٧ٚ فبػضاٙ ١ض ٧ي فبػضاٙ َٗضحِ ا٧ٚ صٝطُبص ٦ٗ

اٛز٧قك٦ ٝ ٛٞؽكتبٓغ٥   ٛ٘ب٦٧، ًٞرًبٛك٠ فبٙ ث٠ س٨ٜ١ت ًٞر٦ً، افٌبّ ٝ اثؼبر٥ اط ًٞرىجت ٝاثؾت٦ِٛؾ

ثك٠   ٗؼبمكض  ٗقكضةِ ػبصف فبػضِ ،ؽ٢ضاة ؽپ٢ض٥اٛز. رص ا٧ٚ ٨ٗبٙ، ًٞر٦ً صا رص فؼض دٞر ٗتز٦ٔ ؽبدت٠

 ر١كز. ر٨ْٓ رافتٚ ر٨ٛب٥ كٌض٥ ٝ س٨ٜ١ت٦ دبك ث٠ افٌبّ ُٞٛبُٞٙ، دٞر صا ٝاٗزاص ًكٞر٦ً ٛقكبٙ ٗك٦   

اٛز٧قك٠،  فٞر. ثزّ ٦ٗاحٞاّ نٙ تضؽ٨ٖ ًٞر٦ً ٝ  ٣ًقق رٝثبصفؼض اٝ رص ٗٞاصر ثؾ٨بص٥ ث٠ ٗزب٦ٓ ثضا٥ 

١كب٥ نٙ صا تضؽك٨ٖ   ؽپ٢ض٥ رص اثؼبر ُٞٛبُٞٙ ثب ًٞر٦ً پ٨ٞٛز ٧بكتك٠ ٝ ثبطتكبة   طثبٙ فؼضِ تذ٨ْ ٝ ػبٍل٠،

 ١ب٥ ًٞرًب٦ِٛ رص فؼض ؽپ٢ض٥ ػجبصتٜز اط:ثض ا٧ٚ پب٠٧، رٟٔٞ ًضرٟ اؽت.
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٧ٝكغ٣  تكٞاٙ نٙ صا  ١٘ٞاصٟ ؽبر٦ُ ٝ مزاهت٦ ًٞرًب٠ٛ رص طٝا٧ب٥ فؼض ؽپ٢ض٥ رض٧بٙ راصر ًك٠ ٗك٦  اؽت. 

اٛكز٧ـ  ٛذؾت، ؽكبرٟ  م٦٘٨٘ ٝ رص ِٛبًِٟٞر٦ً ٗؼنٕٞ،  ؿبٓجبًؽپ٢ض٥  افؼبصِ ث٠ ف٘بص نٝصر. صا٥ِٝ فؼض اٝ

 .ٛ٘ب٧كز ٗك٦  ًٞرًب٠ٛ ،رص ظب١ض ًٞرًب٠ٛ ٨ٛؾت، اٗب ١ب٥ ا٧ٚ صا٥ٝ، ٗب٨١تبًُٝٞ، تٞم٨ق ٝ صٝا٧تاؽت. ُلت

-ؽكبرٟ » ا٧ٚ اٗض، ٗوجِّٞ ٛظض ثضد٦ ٜٗتوزاٙ ؽپ٢ض٥ ٛجٞرٟ ٝ ن٢ٛب ث٠ ٨٘١ٚ ر٨ْٓ ؽپ٢ض٥ صا رچبص ٛكٞػ٦ 

١٘ك٨ٚ طثكبٙ   ؽكپ٢ض٥ ثكب   ٝ اٗب ٝاهؼ٨ت ا٧ٚ اؽت ًك٠   (1/281 :1371)ثضا٦ٜ١،اٛزراٛؾت٠ «ٓٞح٦ فبػضا٠ٛ

ث٨كب٦ٛ ؽكپ٢ض٥ رص    يِؽكج  .ؽكبطر ؽجي تخج٨ت رب٧ِبٟ دٞر صا ث٠ ػٜٞاٙ فبػض٥ َٗضح ٝ مبحت تٞاٛؾت٠

ٝ ٗتٜكٞعِ  اٌٗبٛبت ٗذتٔق اؽتٞاص اؽت ٝ اٝ تب رب٥ ٌٗ٘ٚ اط طثبٙ  ٣ؽضفت ٍج٨ؼ٦ ٝ ؽبرٗٞاصر ط٧بر٥ ثض 

ىك٘ٚ  ا٥ دبك اط ث٨كبٙ فكؼض٥ صا پز٧كز نٝصرٟ ًك٠     ٢ض٥ ثب ا٧ٚ ث٨بٙ، ٠ُٛٞثضر. ؽپُلتبص٥ ث٢ضٟ ٦ٗطثبٙ 

ٛذؾت٨ٚ ًؼ ٧ب رؽتٌٖ »٨ٛظ ١ؾت. ؽپ٢ض٥ صا طثبٙ ًٞرًب٠ٛ  م٨٘٨٘ت ٝ رشاث٨تِراصا٥ فبػضا٠ٛ ثٞرٙ، 

)ٗٞؽكك٥ٞ طرٟ اؽت. «ًكك٠ طثككبٙ فككؼض ٛككٞ صا ثككب طثككبٙ ٗ ككبٝصٟ پ٨ٞٛككزاٛككز  ]راٛؾككت٢ٗ٠٘تككض٧ٚ فككبػض٥ 

ا٧ٚ اٗكض  دٞصر. ؽبط٥ ث٠ چقٖ ٦ٗثضرؾت٠ثؾبٗز ثبال٦٧ اط تقذل ٝ اٝ  طثبٙرص  (137 :1368ُضٗبصٝر٥،

ا٥ ر٧ِض اط طرا٦٧ رصنٙ، ١٘چ٨ٜٚ رٟٔٞإػ٘بّ نفٜب٦٧ٛبٗتؼبصف ؽپ٢ض٥ ثب طثبٙ ٝ تبطٟ ٝ  ثضدٞصر ٤ٛت٨زصا 

طرا٦٧ ٠ً رص اؽكبػ،  ر. نفٜب٦٧ًضتٞاٙ تٔو٦ ( 1374:1٦ٗپٞص،)ا٨ٗٚ«ثبطُقت ث٠ ؽبدتِ ُلتبص ًٞرًب٠ٛ»

ص ػبر٥ ٝ نفٜب ث٠ اٗٞص ٛكب  تـ٨٨ض فٌْ رص ٝاهؼ٨ت ٝ ثض ١ٖ طرِٙ ػبرات ارصا٦ً ٝ ث٠ تؼج٨ض ر٧ِض، تجز٧ْ اٗٞ

ن٨ٗكظ٥،  رص فؼض ؽپ٢ض٥ ثب تٞؽكْ ثك٠ اٌٗبٛكبت٦ چكٞٙ پكبصارًٝؼ، حكؼ       ،(35: 1368)ٛل٨ؾ٦،نفٜبؽت

 (٨1378:282ٔك٦، رٔ).ن٧كز پز٧ز ٗك٦  ؽبثو٠ ٝ...١ب٥ ث٦پضراط٥تقذ٨ل، ٛ٘برنكض٦ٜ٧، تقج٢٨بت ٝ اؽتؼبصٟ

ِٛكض٥  ًٞرًبٙ، ؿض٧تط٧ضا  .ثبفز١ب٥ ًٞر٦ً ٨ٛظ َٗضح ث٠ ػٜٞاٙ ٦ٌ٧ اط ٗقذن٠ تٞاٛز٦ٗ طرا٦٧نفٜب٦٧

١ض چ٨ظ ػبر٥ ر٢بٙ، اٗض٥ ؿ٨ضػبر٥ ٝ ١ض چ٨ظ رؽت »ثبٓلَضٟ راصٛز ٝ رص رٝصاٙ ًٞر٦ً ث٠ ٍٞص ٍج٨ؼ٦ 

 (43: 1376، )ًض٦٘٧.ز٧نث٠ ٛظض ٦ٗ« ٨ٛبكت٦ٜ، رؽت ٧بكت٦ٜ

تٞك٨ن ٧بكت٠ طثب٦ٛ ٧ٝغٟ ٝ ث٠ ظب١ض ًٞرًب٠ٛ صا رص ؽبدت٦ ُلتبص٥ ث٠ ًبص ٨ُضر ٝ ثب اؽتلبرٟ اط ؽپ٢ض٥ 

ا٥ ٝ ث٨بٙ فبػضا٠ٛ ٝ ١ٜضٜٗزاٛك٠ اؽكت.   ػٜبمض فؼض٥، تض٨ًج٦ پز٧ز نٝصر ٠ً راصا٥ ارظا٥ ؽبرٟ ٝ ٗ بٝصٟ

 ر٧ي ٧بكت٠ اؽت:١ب٥ ػضكب٦ٛ ؽپ٢ض٥ هضاثت ٝ ٛؾجت٦ ٛظچ٨ٜٚ طثب٦ٛ رص ت٧ٌِٞٚ تزص٧ز٦ دٞر ثب اٛز٧ق٠

طر./ دٌ دٞث٦ ١ٖ رافت./ ثكبؽ ٗكب رص ٍكضف    ؽبدت، تبص ١ٖ ٦ًٗضر./ تبص ١ٖ ٦ٗپزصٕ ٛوبف٦ ٦ٗ ...

ر٧ٞزٕ ؽب٤٧ راٛب٦٧ ثٞر.../ ثبؽ ٗب فب٧ز، هٞؽ٦ اط را٧ض٣ ؽجظ ؽؼبرت ثٞر./ ٣ٞ٨ٗ ًبّ دزا صا نٙ صٝط، ٦ٗ

رافكت، رؽكت   اٛبص٥ تض٦ً ثض ٗك٦ راٛـ ٦ٗ چ٨زٕ./ تب دٞصرٕ./ تٞت ث٦كٔؾل٠ ٦ٗرص دٞاة./ نة ث٦

ؽٞدت./ ُبٟ ت٢ٜب٦٧، مٞصتـ صا دٞاٛز، ؽ٠ٜ٨ اط سٝم ف٨ٜزٙ ٦ٗفز./ تب چ٦٧ٞٔ ٦ٗكٞاص٣ دٞا١ـ ٦ٗ

 (275: 1363)ؽپ٢ض٥،اٛزادت...نٗز، رؽت رص ُضرٙ حؼ ٦ٗچؾجب٨ٛز./ فٞم ٦ٗث٠ پؼِ پٜزضٟ ٦ٗ
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ٝ ُلتكبص٥ِ   دٞر راصر. ؽكبدت ؽكبرٟ  ١ب٦٧ صا ٠ً سًض فز رص ٧ٝغ٦ُ ؽبدتبص طثب٦ٛ ا٧ٚ فؼض، ٗز٘ٞػ٠

ًك٠ ثكب   « طر./ دٌ دٞث٦ ١كٖ رافكت.  ؽبدت، تبص ١ٖ ٦ًٗضر./ تبص ١ٖ ٦ٗپزصٕ ٛوبف٦ ٦ٗ»ػجبصات٦ چٞٙ 

ر٧ٞكزٕ رص دكٞاة./ نة   ٣ٞ٨ٗ ًبّ دزا صا نٙ صٝط، ٗك٦ »٦ چٞٙ ػجبصات٨ٛظ طثبٙ ًٞرًب٠ٛ ١٘بٜٛز٥ راصر؛ ٝ 

طرا٦٧ رص طثبٙ ؽبط٥ ٝ نفٜب٠٦٧ ٠ً ث٠ ٝاؽ٤َ ثضرؾت٠رص ػ٨ٚ رافتِٚ ثبكت فبػضاٛ، «دٞصرٕكٔؾل٠ ٦ٗث٦

ث٠ ٝرٞر نٗزٟ، ٝارِز ٓ ٚ ٝ ١ٜزبص ًٞرًب٠ٛ اؽت، ا٧ٚ صكتكبص طثكب٦ٛ ثك٠ ٨ًٔكت فكؼض، فك٦ٌٔ ٛبٗتؼكبصف        

 ث٦ٜ٨ ؿض٧ت ؽپ٢ض٥ صا ٛ٘ب٧بٛزٟ اؽت. ثذق٨زٟ ٝ اثؼبر٥ اط ِٛضؿ ػضكب٦ٛ ٝ ر٢بٙ
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١ب٥ طثبٛـ ٝ ٨ٛظ ث٠ اػتجبص ػٌ٘ٔضر ظض٧ق ٥ س١ٚ ٝ پ٨چ ٝ تبة١بنكض٦ٜ٧فؼض ؽپ٢ض٥ ث٠ ٝاؽ٤َ ٛوـ

ا٧كٚ   (56: 1368)حؾك٦ٜ٨، .٧بثكز راص ه٣ٞ د٨بّ ٥ٝ ثب فؼض ؽجي ١ٜز٥، ٛظر٦ٌ٧ ٝ ١٘بٜٛز٥ ٗك٦ ٝ را٠ٜٗ

صا ثكضا٥ تضؽك٨ٖ   ٧ٝغ٦ُ، را٤ٜٗ فؼض اٝ صا رص ثؾ٨بص٥ ٗٞاصر ث٠ كيب٦٧ ؽٞصئب٨ٓؾت٦ تجز٧ْ ًكضرٟ ٝ ط٨ٜٗك٠   

ٛكٞػ٦ صٗظُقكبئ٦ س١ٜك٦ ر٨ٛكب٥     »ؽكبطر. اُكض ثپكش٧ض٧ٖ ؽٞصئب٨ٓؾكٖ     كضا١ٖ ٗك٦  اؿػ٦ٜ٨ِ ٗلب٨١ٖ س٦ٜ١

 رض٧كبٙ ٝاهؼك٦ ػ٘كْ تلٌكض صا     ... دٞا١زًبص٥ س٦ٜ١ اؽت ٠ً ٦ٗ»( ٧ب 788: 1387ؽ٨زحؾ٦ٜ٨،«)دبصد

فٞر ث٨ٚ نٙ ٝ ثضن٧ٜز١ب٥ تذ٨ْ ًٞر٦ً، ٛؾجت٦ ٧بكت. ط٧ضا ًٞرًبٙ (، 284٦ٗ: 1375ا٨ٓٞت،«)ث٨بٙ ًٜز

فبٙ، مضكبً ٗضط دٞر، اٗٞص ٗذتٔق صا ثزٝٙ رص ٛظض ُضكتٚ ٝاهؼ٨ت ث٨ض٦ٛٝ٘زار اط تذ٨ْ ث٦تٞاٜٛز ثب اؽت٦ٗ

ح٨ضات٦ ٠ً اط أتثض اؽبػ َٜٗن س٦ٜ١ِ د٧ٞـ ثبطنكض٦ٜ٧ ٝ تضؽ٨ٖ ًٜٜز. چضا ٠ً صاث٤َ ًٞرًبٙ ثب ر٢بٙ ٝ 

ٞرًبٛك٠ ثك٠   ًضرِ ًحبمْ ا٧ٚ ص٥ٝ (146: 1369،)ثت٢ٔب٧ٖ.١بؽتنٙ ػ٘زتبً ٗ نّٞ تذ٨الت، ٨ُضٛز٦ٗنٙ 

فٞر، اط ٛظض ٗب٥ٞ١ چٜزاٙ تلبٝت٦ ٛكزاصر. ؽكپ٢ض٥   رص كيب١ب٥ ؽٞصئب٨ٓؾت٦ نكض٧زٟ ٦ٗ پ٨ضاٗٞٙ، ثب نٛچ٠

ا٥ پش٧ضكت٦ٜ ٝ ١ٜض٥ اط ا٧ٚ ٛٞع كيكب١ب صا پز٧كز نٝصرٟ اؽكت. رص    ٨ُض٥ اط تذ٨ْ دبك دٞر، ٠ُٛٞثب ث٢ضٟ

ثكز٧غ،  تنكب٧ٝض  ٨ُضر؛ فٌْ ٦ٗ ١بزٟث٨ٚ اف٨ب ٝ پز٧ا٥ تبطٟصٝاثٌ حٞط٣ چ٨ٜٚ س١ٚ ٝ تذ٦ٔ٨، ٜٗبؽجبت ٝ 

ٙ    ؿض٧ت ٝ ث٦ ١كب٥  ١كب ثبطتكبة  ؽبثو٠ رص فؼض ؽپ٢ض٥ اط ٨٘١ٚ ص١ِشص كضا١ٖ نٗكزٟ ًك٠ تٜكٞع ٝ تكبط٦ُ ن

 ًٜز:ٛب١ِ٘ٞٙ ٝ ٗتٜٞعِ تذ٨ْ ًٞرًب٠ٛ صا تزاػ٦ ٦ٗ

طاص نكتبة نٗز/ چب٥ صا دٞصر٧ٖ ص٥ٝ ؽجظٟ / مجح فزدٞصر.١ب٥ رص تٌبٙ ٦ٗاط ١زٕٞ صٝفٜب٦٧ ف٨ق٠

١ب تض ثٞرٛكز./ ٧كي ػضٝؽكي    ١ب٥ ًٞچي ٗٚ ط٧ض الر١ٙب تض فز./ ٓ ظ٨٠ز/ ؽبػت ٠ٛ اثض نٗز، ٛضرٟاٗ

پقت ثبصاٙ ثٞر./ اثض١ب صكتٜز/ ٧ي ١ٞا٥ مبف، ٧ي ُٜزقي، ٧ي پضٝاط/ رفٜ٘بٙ ٗٚ ًزب ١ؾكتٜز//  

١ب فوبٝت نة دٞا١ز فز/ رص ُقٞرٕ: هؾ٘ت٦ اط نؽ٘بٙ اكتكبر رص  ًضرٕ:/ رص حيٞص ف٘ؼزا٦ٛكٌض ٦ٗ

ر٧زٛز./ ٗٚ ًتبثٖ ١ب٥ ٛوضٟ ١٦ٗب٥ ًٞچي ٗٚ دٞاة٨ٓٞاٙ نة ٗٚ./ نة صا ثب نؽ٘بٙ دٞصرٕ./ ٓ ظ٠
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 صا ُقٞرٕ ط٧ض ؽوق ٛبپز٧ز ٝهت./ ٨ٛ٘ضٝط نٗز./ ث٥ٞ ٛبٙ اط نكتبة ؽكلضٟ تكب ارصاى رؾكٖ ُكْ ؽكلض      

  ١ب٥ كَكض٥ ثكٞرٙ فكٜبٝص فكز:/ پضتوكب٦ٓ پٞؽكت       ًضر./ ٗضتغ ارصاى دضٕ ثٞر/ رؽت ٗٚ رص ص٦َٗٛ

ًٜزٕ./ فؼض رص ن٠ٜ٨٧ پ٨زا ثٞر/ رٝؽتبٙ ٗٚ ًزب ١ؾتٜز// صٝط١بفبٙ پضتوب٦ٓ ثبر!/ پقت ف٨ق٠ تب ٦ٗ

ثذٞا٦١ فت./ رص اتبم ٗٚ ٦ٜ٨ٍٜ ثٞر اط ثضدٞصر اِٛقتبٙ ٗٚ ثكب اٝد/ رص اتكبم ٗكٚ مكزا٥ ًكب١ـ      

صا ١كب٧ٖ چ٨ظ١كب٦٧   ًضرٛز./ دٞاة ص٥ٝ چق١ٖب٥ ًٞچي ٗٚ تب ؽتبصٟ كٌض ٦ٗنٗز./ ٓ ظ٠ٗو٨بػ ٦ٗ

 (379: 1363ؽپ٢ض٥،«)١ب٥ تضٖٛ، رب٥ پب٥ رٝؽت...ًضر:/ ٧ي كيب٥ ثبط، فٚثٜب ٦ٗ

١ب چ٠ ثضد٦ ٛقب٠ٛفؼض٥ اط ؽپ٢ض٥ اؽت ٠ً اط نٝصرٙ ٗتٚ ًبْٗ نٙ ُظ٧ض٥ ٛجٞر. چٜبٙ ا٧ٚ ٗنزام

ٗكٚ ًتكبثٖ صا   »ٝ ػجبصات ا٧ٚ فؼض صا ٠ً اٛؼٌبؽ٦ اط ر٨ٛب٥ ػبصكب٠ٛ ٝ ِٛضؿ دبك ؽكپ٢ض٥ اؽكت، ٛظ٨كض    

ٗضتكغ  »، «ًكضر. ث٥ٞ ٛبٙ اط نكتبة ؽلضٟ تب ارصاى رؾٖ ُْ ؽكلض ٗك٦  »، «ط٧ض ؽوق ٛبپز٧ز ٝهت.ُقٞرٕ 

رص اتبم ٗٚ ٦ٜ٨ٍٜ ثٞر اط ثضدكٞصر  »، «١ب٥ كَض٥ ثٞرٙ فٜبٝص فزرؽت ٗٚ رص صَٛ»، «ارصاى دضٕ ثٞر

ًك٠  اط ٗز٘ٞػ٤ فؼض حشف ٨ًٜٖ، نٛچ٠ ثبه٦ دٞا١ز ٗبٛز، صٝا٧ت٦ ؽٞصئب٨ٓؾت٦ اؽت « اِٛقتبٙ ٗٚ ثب اٝد

ث٠ ٗزر تٔل٨ن تٞم٨لبت ػ٦ٜ٨ ٝ ػٜبمض س٦ٜ١ ث٠ ٝرٞر نٗزٟ اؽت؛ صٝا٧ت٦ ٠ً صا٥ٝ نٙ ثك٠ ٧كي ًكٞرى    

پضراط فجب١ت راصر؛ ًٞر٦ً ٠ً تذ٨الت دٞر صا ثزٝٙ تجؼ٨كت اط َٜٗكن ثظصُؾكبالٙ، ٛبدٞرنُكبٟ ثكب      د٨بّ

ٚ هؾ٘ت٦ اط نؽك٘بٙ اكتكبر رص ٨ٓكٞاٙ ن   »، «٧ي ػضٝؽي پقت ثبصاٙ ثٞر»ن٨ٗظر ٗقب١زاتـ رص٦ٗ ، «ة ٗك

١ب٥ ا٧ٚ ٛكٞع  ٝ... ٗنزام« ر٧زٛز.١ب٥ ٛوضٟ ١٦ٗب٥ ًٞچي ٗٚ دٞاةٓ ظ٠»، «نة صا ثب نؽ٘بٙ دٞصرٕ»

ٜٗكز٥ ؽكپ٢ض٥ اط ػٜنكض د٨كبّ     پضراط٥ ١ؾتٜز ٠ً ى٘ٚ فبػضا٠ٛ ثٞرٙ، ٝر٠ ًٞرًب٠ٛ راصٛز. ث٢ضٟتذ٨ْ

٦ ٗقكذل ٝ اط  تٞاٙ س٨ٜ١ٜتك ث٨ـ اط ١ض چ٨ظ ثض ِٛضؿ ف٢ٞر٥ ٥ٝ ٗجت٦ٜ اؽت ٝ ثب چ٨ٜٚ ِٛضف٦ ٦٘ٛ

ركظ رص  »١ب رافت. اؽبؽبً ف٢ٞر ٧ب ثضن٧ٜز تلٌض ػضكب٦ٛ اؽكت ًك٠   فزٟ رص ٗٞصر اف٨ب ٝ پز٧زٟپ٨ـ تؼ٨٨ٚ

(؛ ٧ب ٗبحنكِْ ثضدكٞصر   45: 1380پٞٓٚ،«)ن٧زچبصچٞة ٛٞػ٦ دزافٜبؽ٦ ٠ً حو٨وت نٙ اؽت، پز٧ز ٦٘ٛ

ًٜكز. ثٜكبثضا٧ٚ،   ٕ تجؼ٨ّكت ٛ٘ك٦  دبٓل ٝ ًٞرًب٠ٛ ٝ كبصؽ اط ػبرات اؽت ٠ً اط امّٞ حبثت ٝ هضاصرار١ب٥ ػب

ّ   ؛تجز٧ْ راصرفٞٛزٟ اؽت ٝ هبث٨ّٔت ١٘ٞاصٟ تبطٟ ٙ   ٤ ٗب٧ك  ،رص ػك٨ٚ حكب ركب ًك٠    فكِلت٦ ٨ٛكظ ١ؾكت. اط ن

ا٥ ساتك٦ رص ًٞرًكبٙ   ( ٝ دن٨نك٠ 44: 1372ا٧ِكٞص، )پ٨ٞٛكز٥ تِٜبٛكَ راصر   ،احؾبػ فِلت٦ ثب ًٞر٦ً

   .فٞرب٠ٛ احؾبػ ٦ٗفٞر، ٛظر٦ٌ٧ِ ر٧ِض٥، ٨ٗبٙ تذ٨ْ ؽپ٢ض٥ ٝ د٨بّ ًٞرًٗ ؾٞة ٦ٗ
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، ث٨كبِٛض  (348: 1377،ٝٓكي «)طثبِٙ اٛؾبٙ ثز٥ٝ ٝ رٝصاٙ ًٞر٦ً ٛٞع ثقض اؽت ،فؼض»ا٧ٚ ؽذٚ ٠ً 

 «٨ٗضچكب ا٨ٓكبرٟ  »تكٞاٙ رُؾكت.   ٝرٞر ٗقتضًبت٦ اؽت ٠ً ٨ٗبٙ س٨ٜ١ت فبػضا٠ٛ ٝ ِٛضؿ اٛؾبٙ ا٠٨ٓٝ ٦ٗ
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ٝ  راصر نٙ صا ث٠ ٠ُٛٞ ؽبطر ٝ ؽؼ١٦ض فبػض ثظص٦ُ ر٢بٙ صا اط ٛٞ ٦ٗ: »٧ُٞز٦ٗ  ا٥ ثج٨ٜز ٠ً ُك٦٧ٞ طٗكبٙ 

ٗقكبث٠   ًكضرِ اٛؾكبٙ ا٨ٓٝك٠...   ًكضرؿ ثك٠ فكٌْ ؿض٧جك٦ ثكب ص٥ٝ     تبص٧ذ٦ ٝرٞر ٛزاصر ٝ اط ا٧ٚ ٓ كبُ، ص٥ٝ 

-ػٞاٍكق طٛكز٦ُ ٗك٦    ١ب ٝرص ٗ ٦َ٨ اط ٨١زبٙ»( اٛؾبٙ ا٠٨ٓٝ ث٠ ا٧ٚ ر٨ْٓ ٠ً 1374:36ا٨ٓبرٟ،«).اؽت

ًكضر٥  ص٥ٝثضدكٞصر٥ رص حكز    ،(1352:31ص٧كز، «)رار٨ٟ٘كظ ٛ٘ك٦  تنٞص صا اط ٝاهؼ٨ت ث٠ صٝف٦ٜ ت ًضرٟ ٝ

١كب ٝ  اؽكَٞصٟ پ٨كزا٧ـ  پٜزافكت٠ اؽكت.   ٦ٗ ًٞرًب٠ٛ ث٠ ر٨ٛب٥ پ٨ضاٗٞٙ رافت٠ ٝ ص٧ٝب١ب٥ دٞر صا ٝاهؼ٨ت

ثكض اؽكبػ س٨ٜ١كبت    ٙ نتلؾك٨ض  ٝ  ض٧كق ر٢كبٙ ػ٨ٜك٦   ؼتكالؿ رص ر٢كت ت  ٛكٞػ٦  ر٨ٛب١ب٥ اؽب٨ٍض٥ ٠ً 

٤ رٝ ٗوٞٓك  ،ص٧ٝكب ٝ اؽكَٞصٟ  ًكضر ًٞرًبٛك٠ راصر.   ص ٨٘١ٚ ص٥ٝدبؽتِب٦١ ر ،(246 : 1378،.)ًبؽ٨ضصثٞرٟ

ب ١٘چٜب٠ٌٛ ص٧ٝك »ٝ  (1371:23)پضاح،«تٞاٙ ٧ٌؾبٙ تؼج٨ض ٝ تلؾ٨ض ٛ٘ٞررٝ صا ١٦ٗض »ٛز ٠ً پش٧ضٛبتل٨ٌي

١ب٥ صٝا٦ٛ رٝصاٙ ًٞر٦ً ٧كي هكٕٞ صا ثكبط    اؽَٞصٟ ؽضًٞكت٦ِ ،٨ُضر٦ٗاط ا٨ٗبّ ًٞر٦ً ٧ي كضر پضرٟ ثض

 ٝ ثكز٥ٝ  اٛؾكبِٙ  پكضراطِ ٛٞػ٦ ٛظر٦ٌ٧ ٝ پ٨ٞٛز ث٨ٚ س١ٚ اؽكَٞصٟ  ٝرٞرِ ،ثض ا٧ٚ ٗجٜب (١23٘بٙ،«).٧ُٞز٦ٗ

صا ؽبدتبص ٝ ثؾتض٥ تؼج٨ض س١ٚ ًٞرى ث٠ ٨٘١ٚ ٝاؽ٠َ پش٧ضكت٦ٜ دٞا١ز ثٞر.  ،تذ٨ْ ٝ ص٧ٝب١ب٥ ًٞرًب٠ٛ

 (36: ١1383زض٥،«).صؽزٛق٦ٜ٨ِ ٦ٗث٠ تؼبْٗ ٝ ١ٖ»اٛز ٠ً رص نٙ، نصطٝ ٝ اؽَٞصٟ ًضرٟ

اثؼكبر ٗذتٔلك٦ اط   پ٨ٞٛكز راصر. ؽكپ٢ض٥،   ؾت ٠ً ؽبدتبص فؼض ؽپ٢ض٥ ثب ر٨ٛب٥ اؽب٨ٍض٥ تضر٧ز٥ ٨ٛ

ٙ  اؽَٞصُٟضا٦٧ ٝ اؽَٞصٟ تكض٧ٚ  ػ٘كزٟ ُك٦ِٛٞ ٝ ربٛزاصپٜكزاص٥ اط   پضراط٥ صا ث٠ ٛ٘ب٧ـ ُشاصرٟ ًك٠ اٛؾكب

ٙ اؽت. ٦ٗتز٨ٔبت نٙ  ٝ اؽكَٞصٟ صا   ا٥ ثكٞرٟ تلٌكض اؽكَٞصٟ   اؽكبػِ  ،ُك٦ِٛٞ را٨ٖٛ ربٛزاصاِٛبص٥ ٝ اٛؾكب

رص  «رًتكض ًكظاط٥  » (1363:181)ثضا١ٜك٦، .اٛزتؼض٧ق ًضرٟ «Animismثض اؽبػ  ...دنٞم٨ت٦»١٘ٞاصٟ

ٗبٜٛكز  چٜبٙ ث٠ نر٦ٗ ٗك٦  نٓٞر اؽَٞصٟ نٙربٛبٙ دبٗٞؿ رص ر٢بٙ پضتٌبپ٥ٞ ٝ تتث٦» ٧ُٞز:ا٧ٚ ثبصٟ ٦ٗ

ا٧ٚ رٜج٠ اط  (34: 1372ًظاط٥،«).اٛؾب٦ٛ ١ب٥ ر٧ِض١ِب نر٦ٗ اؽت اط ٠ُٛٞتٞاٙ ُلت ١ض ٧ي اط ن٦ٗٙ ٠ً

ؽبطِ اٛؾبٙ ا٠٨ٓٝ ٝ س٨ٜ١تِ اؽَٞصٟتض٧ٚ ٗقتضًبتِ تذ٨ِْ ًٞرًب٠ٛ، س١ٚتٞاٙ اط ٢ٖٗا٥ صا ٦ٗتلٌض اؽَٞصٟ

 فبػض٥ چٞٙ ؽ٢ضاة ؽپ٢ض٥ ث٠ ف٘بص نٝصر. 

كبً ث٠ مٞصت ٧كي  تٞاٙ نٙ صا مضاِٛبص٥ )تقذ٨ل( تب رب٦٧ اؽت ٠ً ٦ٜ٘ٛٗز٥ِ ؽپ٢ض٥ اط اٛؾبٙث٢ضٟ

ًبص٨ُض٥ فِضر٥ ارث٦ رص ًبص ٥ٝ اصط٧بث٦ ًضر، ث٠ٌٔ ثب٧ؾت ث٠ ػٜكٞاٙ ثبطتكبة تلٌكض    ٧ٝ٠غ٦ُ ؽج٦ٌ ٧ب ث

١كب ٝ ط٨ٜٗك٤   ػضكب٦ٛ اٝ تٔو٦ ٛ٘ٞر. چ٨ٜٚ تلٌض٥، دبؽتِبِٟ حضًت ؽپ٢ض٥ رص ٗؾ٨ض ًققِ رٝثبص٣ پز٧كزٟ 

اػكٖ اط ٗلكب٨١ٖ، مكلبت،     ،١كض چ٨كظ٥  طر٦ُ ٝ ح٨ضت٦ چٞٙ ح٨ضت ًٞرًب٠ٛ رص اٝؽت. رص ًالٕ اٝ فِلت

ًٜكز ٝ راصا٥ ح٨كبت،   پ٨كزا ٗك٦  فؼٞص صا ظضك٨تِ تجز٧ْ فزٙ ث٠ ٗٞرٞر٥ طٛزٟ ٝ س١٥ب ٝ... صُؽت٦ٜ اف٨ب،

١كب ثكٞرٟ ٝ   ُضرر. ؽبحَتِ فؼض ؽپ٢ض٥ ١٘ٞاصٟ ٗزب٦ٓ ثضا٥ تؼبِْٗ ارظا، افك٨ب ٝ پز٧كزٟ  حضًت ٝ فؼٞص ٦ٗ

 ٛ٘ب٧ز:٦ٗ ٤ُٛٞ ػٜبمض ٗذتٔق ا٧زبر١ب٥ دبك، ثؾتض٥ ثضا٥ ظ٢ٞص ؿض٧ت ٝ اٛؾبٙؽپ٢ض٥ ثب كيبؽبط٥
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ٝ ص٥ٝ ٨ٗكظ، ٨١كب٥ٞ١   / ر٧كز ِٛبٟ ٜٗتظض٥، حزٖ ٝهت صا ٗك٦   /اف٨ب٤ رٕ ؿضٝة، ٨ٗبِٙ حيٞص دؾت...

ٝ اٗتزار د٨بثبٙ ؿضثت اٝ صا ثضر./ « چ٠ نؽ٘بٙ ت٨٘ظ٥!»... ٗؾبكض اط اتٞثٞػ/ پ٨برٟ فز:/ ٛٞثض٣ چٜز ٨ٗٞ

١كب ُكٖ ثكٞر./ چك٠     رفتنٗز.../ دًَٞ ربرٟ رص اٛزٟٝ ؿضٝة ثٞر./ مزا٥ ١ٞؿ ٨ُب١بٙ ث٠ ُٞؿ ٦ٗ

١ب٥ هق٦ِٜ!/ ح٨بت ٛقئ٤ ت٢ٜكب٦٧  چ٠ ؽ٨ت»١ب٥ ػز٨ج٦!.../ ِٛبٟ ٗضر ٗؾبكض ث٠ ص٥ٝ ٨ٗظ اكتبر:/ رصٟ

چ٠ كٌض ٛبطى ؿٜ٘ب٦ً!/  -اؽت..../ چ٠ ت٢ٜبؽت/ اُض ٠ً ٗب٦١ ًٞچي، رچبص ْنث٦ رص٧ب٥ ث٨ٌضاٙ ثبفز/

حكزت اف٨بؽكت./ دٞفكب ثك٠ حكبّ      ٝ ؿٖ تجؾٖ پٞف٨ز٣ ِٛبٟ ٨ُبٟ اؽت./ ٝ ؿٖ افبص٣ ٗ ٥ٞ ث٠ صر ٝ -

 (303: 1363)ؽپ٢ض٥،ٝ رؽت ٜٗجؾٌ ٛٞص ص٥ٝ فب٤ٛ ن٢ٛبؽت٨ُب١بٙ ٠ً ػبفن ٛٞصٛز/ 

چٞٙ تذ٨ْ ًٞرًب٠ٛ ٗضط ٝاهؼ٨كت  ط ٧ي فؼض ثٜٔز اؽت، تذ٨ْ ؽپ٢ض٥ ١ب٦٧ ارص ا٧ٚ ٠ٛٞ٘ٛ ٠ً ثذـ

ًك٠   ت. اظ٢بص فكِلت٦ ١ب ٗالطٕ ًضرٟ اؽٝ پٜزاص صا فٌؾت٠ ٝ ملبت ٝ صكتبص١ب٥ اٛؾب٦ٛ صا ثب ٧ٞ١تِ پز٧زٟ

-١ب راصر ٨ٛظ ث٠ ًضراص٥ ًٞرًب٠ٛ فج٠٨ اؽت. ؽپ٢ض٥ چٞٙ ًٞرًبٙ ثب ١ض ص٥ٝؽپ٢ض٥ رص ثضاثض ا٧ٚ پز٧زٟ

نٝصر. ٦٧ُٞ ٛذؾت٨ٚ ثبص اؽت ٠ً ن٢ٛكب صا  ا٥ اط ن٢ٛب ث٠ رؽت ٦ًٗضرِ تبطٟ ث٠ اف٨ب ٝ ٗٞرٞرات، ارصاى تبطٟ

-ٗك٦    ٝاؽ٠َ هكضاص  ١ب٥ ثٌض ٝ ث٦صا رص ٗؼضه رص٧بكت٦، س١ٚ دٞر ١ب٥ ػضكبٛث٨ٜز. اٝ ٗتأحض اط نٗٞط٦ٟٗ

چ٠ »ًٜز. فجب١ت ث٠ ٓشت ًٞرًب٠ٛ ٨ٛؾت، تزضث٠ ٦ٗٝهل٠ صا ٠ً ث٦ر١ز ٝ ثب ر٧زٙ ن٢ٛب ٓشت ٝ ؽضٝص٥ ث٦

ٙ  »ٝ « چ٠ كٌض ٛبطى ؿٜ٘ب٦ً»، «١ب٥ ػز٨ج٦چ٠ رصٟ»، «نؽ٘بٙ ت٨٘ظ٥ -ٛقكب٠ٛ « دٞفب ث٠ حكبّ ٨ُب١كب

 ثذقٜز.٥ صا ػ٨ٜ٨ت٦ فبػضا٠ٛ ١٦ٗب٦٧ ١ؾتٜز ٠ً ح٨ضت ػبصكب٤ٛ ؽپ٢ض
 

 زشت و زيبا -4

١ب٥ ٗكب  ػوزٟ رات ٝبتِٜبت٦ِٜ ث٨ٚ احؾبؽبت ٝ ػٞاٍق ٗب اط ٧ي ؽٞ ٝ ثبٝص١ب ٝ ػبرات ٝ اػتو٤ صاثَ»

ٝٛكز  تٞاٛكز رص ص هضاصرار١كب٥ س١ٜك٦ ٝ ػكبرات ١٘كٞاصٟ ٗك٦      (108: 1382،)نطار.«اط ؽ٥ٞ ر٧ِض ٝرٞر راصر

ٛٞػ٦ رُٝب٦ِٛ رص ِٛبٟ ٝ رص٧بككت اٛؾكب٦ٛ پز٧كز نٝصر. ثٜكبثضا٧ٚ،      ١٘بٙ( ٝ)ا٧زبر ًضرٟػوال٨ٛت ٗب ادالّ 

ُضرر. اٗكب ًٞرًكبٙ چٜك٨ٚ    ٝاؽ٤َ نر٦ٗ ثب اٗٞص ٦ٗاط ثضٝطِ ػٞاٍقِ ٍج٨ؼ٦ ٝ ٨ٛظ ثضدٞصر دبٓل ٝ ث٦ٗبٛغ 

...اط ا٥ دكب٦ٓ ٝ ؽكل٨ز  چكٞٙ مكل ٠  ١ٖ» ؛ ث٠ ه٦ٓٞس٦ٜ١ پ٨ضاؽت٠ ٝ كبصؽ اط رُٝب٦ِٛ راصٛز١ب ٨ٛؾتٜز نٙ

ٙ      ُككٓ ككبُ اصطؿ ١ككب ٗتنككٞص  شاص٥ ساتككأ دٜخكك٦ ١ؾككتٜز ٝ ١كك٨چ ثككز٥ ٝ دككٞث٦ پ٨قكك٦ٜ٨ ثككض ن

ـ ثزِٝٙ ا٥ ثب ١ض پز٧زٟ ١بنٙ (46 :1383،ر٨٘ظ«).٨ٛؾت -راٝص٥ ٗٞارك٠ ٗك٦  تأح٨ضپش٧ض٥ اط ػبرات ٝ پك٨

 ،ٗظب١ض ٗذتٔق الطٕ اؽت، رص رٝصاٙ ًٞر٦ً اػتجبص٥ِفٞٛز. اثظاص١ب٥ اًتؾبث٦ ٠ً ثضا٥ تؼ٨٨ٚ اػتجبص ٝ ث٦

ثباصطؿ  ٝ صطؿاثز، ث٦ ٝ هضاصرار١ب٥ ثظصُؾبالٙ ث٠ ػٜٞاٙ دٞة ٣چ٠ رص حٞطزاصر. ثٜبثضا٧ٚ نٙٗٞىٞػ٨ت ٛ

چ٨ظ١ب٥ اٍضاكـ اصطفٜ٘ز  ٤ثضا٥ ًٞرى ١٘»٧بثز. ٦٘ٛ صاًٟٞرًبٙ،  ارصاىِ فٞر، رص حض٦ِٖٗ٧ تؼض٧ق ...ٝ
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( 14 : 1374،طارٟ صركت «).تض اط چ٨ظ ر٧ِض ٨ٛؾت٨١چ چ٨ظ ثب اصطؿ ،تض١ب ٛجبفزاؽت ٝ اُض آوبئبت ثظصٍ

اٛؾبٙ صا ت كت  ِٛضؿ ١٘ٞاصٟ ارصاى ٝ اؽت ٝ  ٦طر٦ُ رص ر٨ٛب٥ ثظصُؾبٓػبرت ٛبث٨ٜب٦٧ س٦ٜ١ ٠ً ٗؼِّٔٞ

ًٜكز. ُلتك٠ فكزٟ:    حض أصا ٗتك ًٞرًكبٙ  تٞاٛكز  ١ٜٞط ث٠ ر٨ٛب٥ ًٞرى صاٟ ٨ٛبكتك٠ ٝ ٛ٘ك٦  ر١ز، تأح٨ض هضاص ٦ٗ

-ثك٦  ،ٚ ظضك٨ت صا راصر ٠ً ث٠ ١ض چ٨كظ اٝ ا٧ .ر٧زُبٟ ًٞرى ث٠ ر٢بٙ ١٘ضاٟ اؽت ثب نطار٦ُ ٝ ُقٞر٦ُ»

ٝ  ،ا٨٘١ت اؽتث٦ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ تب چ٠ حز ثضا٥ ٗب ثظصُؾبالٙ ًٞچي ٝ ُك٦٧ٞ   -ؽكبرٟ...  ث٠ صٝف٦ تكبطٟ 

 ؛ًٜكز ٧ٞٛٚ صا ثب حؼ فِلت٦ ٝ حضٗت ارصاى ٣٦ٗ ٥ٝ ١ض پز٧ز ثپضراطر... -رص ثضاثض نٙ اكؾٞٙ فزٟ اؽت

 (43: 1376،ًض٦٘٧«).ث٨ٜزتض٧ٚ چ٨ظ١ب صا ؿ٨ضػبر٥ ٦ٗحت٦ ػبر٥

فبػض ًؾك٦ اؽكت ًك٠    »١ب ٝ ػٞاْٗ ٛظر٦ٌ٧ِ فؼض ثب ًٞر٦ً، ٨٘١ٚ دن٨ن٠ تٞاٛز ثٞر. ٦ٌ٧ اط ٛؾجت

تز٨ٔبت ٗذتٔل٦ اط ا٧ٚ ٛظض٠٧ رص فؼض ؽكپ٢ض٥ هبثكْ   ( 1385:6،پضػ)«.ُؾٔزػبرت صا ٦ٗ ٤ثضا٥ ٗب صفت

١ب٥ فؼض٥ د٧ٞـ پش٧ضكت٠ ٦ُث٨ٜب٦ٛ كٌض٥ ٝ ٨ٛظ ٦ٌ٧ اط ٧ٝغطرا٦٧ صا ث٠ ػٜٞاٙ ٝرٞؽت. اٝ ػبرترؾت

نرٗك٦ صا ٗتٞرك٠ رب٧ِكب٦١     ،ٛبدٞرنُبٟؽپ٢ض٥ ث٠ ٍٞص٥  ١ب٥ ٗذتٔق نٙ صا ثبطتبة رارٟ اؽت.ٝ ث٠ ٠ُٛٞ

ػٞاٍق اٛؾبٙ  اٛز٧ق٠ ٝ ،١بفز٠ًٟ ١ٜٞط تؼٔوبت س٦ٜ١ ٝ ػبرت ث٠ تؼ٨٨ٚ؛ رب٧ِب٦١ ًٜز٦ٗچٞٙ ًٞر٦ً 

 ٧ُٞز:اؽت ب٠ٓ ٌٛضرٟ اؽت. اٝ ٦ٗصا 

-٧ُٜٞز: اؽت ح٨ٞاٙ ٛز٨ج٦ اؽت، ًجٞتض ط٧جبؽت/ ٝ چضا رص هلكؼ ١ك٨چ  راٖٛ/ ٠ً چضا ٦ٗ... ٗٚ ٦٘ٛ

١ب صا ثب٧ز فؾت، رٞص ر٧ِض ثب٧ز ر٧ز. ًؾ٦ ًضًؼ ٨ٛؾت./ ُْ فجزص چ٠ ًٖ اط ال٤ٓ هضٗظ راصر/ چقٖ

 (1363:291،)ؽپ٢ض٥...ٝاعٟ ١ب صا ثب٧ز فؾت./ ٝاعٟ ثب٧ز دٞر ثبر، ٝاعٟ ثب٧ز دٞر ثبصاٙ ثبفز

١كب٥ پٜكزاص ٝ س٨ٜ١كبتِ    ردبٓكت ١ب صا ٞاٛغِ ٗقب١زٟ ٝ رصى ٝاهؼ٦ اٗٞص ٝ ك٢ٖ ٍج٨ؼ٦ ط٧جب٦٧ؽپ٢ض٥ ٗ

٥ٝ ًك٠ ثكضا٥ طفكت٦، امكبٓت ٝ      (377: 188.)ف٨٘ؾكب، ًٜزٗؼضك٦ ٗك٦ اٛؾبٙ  ُضكت٤اط پ٨ـ فٌْٜٗل٦ِ 

ٖٓ ثكب  ػبراٛز. رص ٛظض اٝ ٨٘١ٚ اٗض ٦ٗ ثبطتبةِصا ١ب٥ ١ؾت٦ ثضد٦ پز٧زٟٛ٘ب٦٧ِ اػتجبص٥ هبئْ ٨ٛؾت، طفت

١كب ثكزٝٙ رٝص٥   . ٦ٓٝ ًقق ٝ رصى ا٧ٚ ط٧جب٦٧راصرٝ تبط٦ُِ سات٦ رشاث٨ت  ،ط٧جب٦٧ ،ارظا٧ـ اثؼبر ٝ ١٤٘

ـ چق٦٘ تبطٟ ٝ ١ِٛب ٨ٛبطٜٗز تٞاٛز ثٞر. رصى نٙاط ػبرات ٝ س٨ٜ١بت ٠ٜ٢ً ٨ٗؾض ٦٘ٛ -ضف٦ ػبص٥ اط پك٨

ٝاؽك٠َ ثكب   تٞاٛكز ٗكب صا ثك٦   راٝص٥ اؽت. چ٨ٜٚ ِٛضف٦ ٠ً رص اؽبػ تلبٝت٦ ثب ِٛبٟ ًٞرًبٛك٠ ٛكزاصر، ٗك٦   

دٞا٨١ٖ، ٗٞار٠ ًٜز. رص چبصچٞة چ٨ٜٚ ثبٝص٥، ٠ُٛٞ ٠ً ٠ُٛٞ٦ٗ ٠ً ١ؾت، ٠ٛ نٙحو٨وت اٗٞص، ٧ؼ٦ٜ نٙ

 ٛكٞػ٦ ٗضطثٜكز٥ ًكبسة ٝ ٛت٨زك٤     ،اصطؿطفت ٝ ط٧جب، دٞة ٝ ثز، ثكباصطؿ ٝ ثك٦  تل٨ٌيِ ٗظب١ضِ ػبٖٓ ث٠ 

 ًٜز:٠ً ؽپ٢ض٥ نٙ صا ٛل٦ ٦ٗا٥ اط هضاصرار١ب٥ س٦ٜ١ ٝ ٗٞصٝح٦ اؽت ٝاثؾت٦ِِ ث٠ را٧ضٟ

١ب صا ث٨ٌٜٖ: / نة رص ٧ي هز٦ٗ اؽت./ صٝف٦ٜ ...چقٖ ١ب صا ثب٧ز فؾت، رٞص ر٧ِض ثب٧ز ر٧ز..../ صدت
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/ ص٥ٝ .ٌٓٔي صا ارصاى ٤ٖ٨ًٜ ُض٦ٗ الٛ /ا دٞاة ٧ي ن١ٞ ص فت ٧ي ر١ٌزٟ صا ٝطٙ ٨ًٜٖ،صا ثچق٨ٖ./ 

٨ًٜٖ./ ٝ ر١بٙ صا ثِقكب٨٧ٖ اُكض ٗكبٟ رصنٗكز./ ٝ     هبٛٞٙ چ٘ٚ پب ِٛشاص٧ٖ./ رص ٗٞؽتبٙ ُض٣ سا٧و٠ صا ثبط 

٨٧ِٖٞٛ ٠ً فت چ٨ظ ثز٥ اؽت./ ٝ ث٨بص٧ٖ ؽجز/ ثجض٧ٖ ا٧ٚ ٠٘١ ؽضخ، ا٧كٚ ١٘ك٠ ؽكجظ/ ...ٝ ٛذكٞا٨١ٖ     

ِٗؼ اط ؽض اِٛقت ٍج٨ؼت ثپضر/ ٝ ٛذٞا٨١ٖ پَٜٔ اط رص دٔوت ثضٝر ث٨ضٝٙ./ ٝ ثزا٨ٖٛ اُض ًضٕ ٛجٞر، 

، رؽت دٞصر ث٠ هبٛٞٙ رصدت./ ٝ اُض ٗضٍ ٛجٞر٠َ٘ٓ ٦ٗطٛز٦ُ چ٨ظ٥ ًٖ رافت./ ٝ اُض دٜذ ٛجٞر، 

 (1363:291،)ؽپ٢ض٥ُقت... ٗب رص پ٦ چ٨ظ٥ ٦ٗ

ؽپ٢ض٥ اؽكت. ؽكپ٢ض٥ رص ا٧كٚ فكؼض ثكب ث٨كب٦ٛ       « مزا٥ پب٥ نة»ا٧ٚ ػجبصات ثضُضكت٠ اط فؼض ثٜٔز 

ت٦، ثُؼكز  ٛ٘بر٧ٚ ٝ ت٘خ٦ٔ٨، طٝا٧ب٥ ٗذتٔق اٛز٧ق٤ ػضكب٦ٛ ٝ ف٢ٞر٥ دٞر صا تجج٨ٚ ؽبدت٠ اؽت. ٛل٦ِ طف

١ب٥ طثب٦ٛ ٝ ؽ٘ج٨ٓٞي رص ا٧ٚ فؼض تضؽ٨ٖ فكزٟ  ا٥ اط س٨ٜ١ت ٝ ِٛضؿ ؽپ٢ض٥ اؽت ٠ً ثب ٛقب٠ٛٝ رٜج٠

طرا٧ك٦ ٝ  ٝ ر٧ِض ػجكبصات ٗقكبث٠، تٞمك٠٨ ثك٠ ػكبرت     « ١ب صا ثب٧ز فؾت، رٞص ر٧ِض ثب٧ز ر٧ز.چقٖ»اؽت. 

 ،)ثبثبچكب٦١ «.اؽكت  ١كب ٝ اٗكٞص  ٤پز٧زٟرػٞت ث٠ ص٧ٝكت ٗزكزر ٝ ػبفكوبٛ   »صرؼت ث٠ ًٞر٦ً ٝ ث٠ تؼج٨ض٥ 

-١ب٥ س٦ٜ١ ٝ هضاصرار٥ ٨ٗؾكض ٛ٘ك٦  ؽپ٢ض٥ صؽ٨زٙ ث٠ ا٧ٚ ِٛبٟ صا ثزِٝٙ ص١ب٦٧ اط ٝاثؾت٦ِ (59: 1371

ًٜز؛ ٧ؼ٦ٜ طٗب٦ٛ ٠ً س١ٚ ١ٜكٞط ثكب   راٛز. اٝ رص حو٨وت، ثبطُقت ث٠ ٗٞهؼ٨ت٦ چٞٙ ًٞر٦ً صا تٞم٠٨ ٦ٗ

 ِضكت٠ اؽت.فٞٛز، دٞ ١ٛب ٝ ػبرات٦ ٠ً ٗبٛغ اط رصى حو٨وت اٗٞص ٦ٗكضهپ٨ـ
 

 سفر -5

١كب٦٧  ٧بر فكزٟ اؽكت. اٝ رص تٞمك٨ق   ( 1366:89افٌٞص٥،«)ؽلض ٝ دبٍضٟ» اط ؽپ٢ض٥ ثب ػٜٞاِٙ فبػضِ

٧ُٞز ٠ً ث٠ تزض٧جبت ٝ ٗقب١زاتِ ٗؾبكض٥ ًك٠ رص  اٛزاط١ب ٝ احٞا٦ٓ ؽذٚ ٦ٗٝاص اط چقٖٛ٘بر٧ٚ ٝ دبٍضٟ

ُكبٟ س١ٜك٦ ٝ طٗكب٦ٛ ٨ٛكظ ػ٨ٜك٦      ًٜز، فج٠٨ اؽت؛ ٗؾبكض٥ پب ث٠ صاٟ ٠ً ؽكلض١ب٧ـ،  ػبٖٓ د٨بّ ؽ٨ض ٦ٗ

طٗب٦ٛ ٝ الٌٗكب٦ٛ ثك٠ چٜك٨ٚ    ٠ً حبٓت٦ اط ث١٦ض رٝ. كيبؽبط٥ِ ٛ٘بر٧ِٚ ؽپ٢ض٥، ى٘ٚ نٙ ٨ٛظاؽت؛ ُب٦١ 

ٙ  ثذقز، تن٧ٞض٥ تٞأٗبٙ اط حضًت، رؾتؽلض١ب٦٧ ٦ٗ ١كب ثك٠   ٝرٞ، ًقق، ح٨ضت ٝ ٓكشت صا رص ٗكتٚ ن

ٙ  ر١ز ٠ً ث٦رؽت ٦ٗ ٞرًكبٙ ٨ٛؾكت. ؽك٨ض رص حزكبمكِْ     ً« ككبٛتظ٥ِ »١كب٥  فجب١ت ث٠ ؽكلض رص راؽكتب

ط تزؾ٘بت ١ٝ٘ك٦  ...اتض٨ًج٦»دٞرنُب٦١ ٝ ٛبدٞرنُب٦١، ٧ٝغ٦ُ ٢ِٖٗ ؽلض١ب٥ ؽپ٢ض٥ اؽت. كبٛتظ٥ ٨ٛظ 

-١٘چ٨ٜٚ ؽلض٥ ٨ٗبٙ ١ق٨بص٥ ٝ ٨ٛ٘ك٠  اؽت (1379:17،)٨ٛزٓ٘ٚ«١ب٥ ارصاى حؾ٦ٝ د٨ب٦ٓ ثب تٞاٛب٦٧

نٝصر؛ تذ٦ٔ٨ ًك٠ اط  ٌبٙ نٙ صا كضا١ٖ ٦ٗٗضط رص حز تذ٨ْ ًٞرًب٠ٛ، ا١ٗق٨بص٥ اؽت ٠ً تذ٦ٔ٨ ٛبة ٝ ث٦

 (139: 1381االؽال٦ٗ،)ف٨خ.ًٜز٨١چ ه٨ز ٝ هب٦ٛٞٛ تجؼ٨ت ٦٘ٛ

ٝر١ٞب٥ ؽپ٢ض٥ رص ٗتٚ ؽلض١ب٧ـ ١٘چٞٙ كبٛتظ٥، ؿ٨ض اط ًقكق رُضثكبص٣ ٜٗكبظضِ ػكبر٥ ٝ     رؾت



 94 ث٢بص ٝ تبثؾتبٙ، 231، ف٘بص٣ 68طثبٙ ٝ ارة كبصؽ٦، ؽبّ /  01

 

فكٞر. ثك٠   ٜٗت٦٢ ٦ٗ صػ١ب٥ رٝصاط رؽت١ب٥ ٛبفٜبدت٠ ٝ ؽضط١ٚ٨ٗب٥ تبطٟ ٝ ٌٗبٙكيب١ب٥ نفٜب، ث٠ صاٟ

١ب اط ٍُضُه٦ اكتز، رفٞاص اؽت، اٗب نكض٧ٜٜزُبٙ نٙچ٠ رص ؽبحتِ كبٛتظ٥ اتلبم ٦ٗٓ بُ َٜٗو٦، ثبٝص ث٠ نٙ

ًٜٜكز؛ ا٧زكبر   ١ب٥ كبٛتظ٥ صا تو٧ٞت ٗك٦ ث٠ تؼ٨ٔنِ ٛبثبٝص٥ رص دٞاٜٛزٟ ٗجبرصت ًضرٟ ٝ ثبٝصپش٧ض٥ راؽتبٙ

١كب٥ ٌٗكب٦ٛ ٝ طٗكب٦ٛ اط    ب ٝ ٗٞهؼ٨كت ١ك ٛٞػ٦ ١٘ب٦ِٜ١ِ پ٢ٜبٙ ٝ رص٦ٛٝ ٨ٗبٙ حٞارث، حضًت، فذنك٨ت 

١ب٥ تؼ٨ٔن رص كبٛتظ٥ اؽت. ؽپ٢ض٥ ٨ٛظ ثب تٔل٨ن طثبٙ ٛ٘بر٧ٚ ٝ ث٨كبٙ صٝا٧ك٦، ١٘چٜك٨ٚ    ٗٞحضتض٧ٚ ف٨ٟٞ

١كب٥ س١كِٚ   ًٜز، ٛٞػ٦ تٞاطٙ ٝ تؼبْٗ، ٨ٗبٙ ثبطتبة١ب٥ ٗزا٦ٗٝ ٠ً اط س١ٚ ث٠ ػ٨ٚ ٝ ثبٓؼٌؼ ٦ٗحضًت

ر١ز ٠ً ٛت٨زك٤ نٙ،  ٝ تؼ٨ٔو٦ ث٨ٚ ٝاهؼ٨ت ٝ ص٧ٝب فٌْ ٦ٗنٝصر. اٝ تض٨ًت دٞر ٝ ٗظب١ض ث٨ض٦ٛٝ پز٧ز ٦ٗ

١ب ٝ ٗقب١زات ٥ٝ اؽت. رص ٢ٛب٧ت، ٛٞػ٦ تأح٨ض ثضا٥ ٗذبٍجكبٛـ  ٛبپش٧ض٥ِ پٜزافتت٨ٜزٙ ٝ تل٨ٌيرص١ٖ

١كب٦٧  نٝصر ٠ً ثب تأح٨ضات كبٛتظ٥ ثض ًٞرًبٙ هضاثت راصر. چٜز ٠ٛٞ٘ٛ اط صٝا٧ت ؽلض ثب ٧ٝغ٦ُث٠ اصٗـبٙ ٦ٗ

 فٞر:ًض ٠ً٦ٗ ث٨بٙ ُضر٧ز، س

ُبٟ ًٞر٦ً ٝ فٚ،/ تب ١ب٥ دٞفب٧ٜز:/ صكتٖ تب ٝػزٟ...صكتٖ هزص٥ رص نكتبة ثِضرٕ/ رٝص فزٕ رص افبصٟ

راص ١ب٥ ٗنٞص/ پب٥ رصدت فكٌٞك٠ ١ب٥ ٗلضح،/ تب ٤٘١ چ٨ظ١ب٥ ٗ و/ صكتٖ ٛظر٧ي نةٝؽٌ افتجبٟ

ز./ فك صدت هكب٦ٍ ٗك٦  ن٨ٗذت ثب حوب٧ن ٗضٍٞة/ ح٨ضت ٗٚ ثب ر٦ٗا٥ اط حيٞص/ ٛجو ث٦/ ثب ت٠ُٜال

 (416: 1363)ؽپ٢ض٥،ر٧زٕ رص چٜز ٗتض٥ ٌٗٔٞتٖ... 

ٚ   / ٥ ٗب پض اط تلؾ٨ض ٗبٟ طٛز٣ ث١٦ٗٞبچقٖ تب ؽٞار هض٠٧ صا٦١ ثٞر/ ٙ فكت رصٝٙ نؽكت٨ -/ ٗك٦  ١بٗكب

ثكبص اط اٛؼٌكبػ فك٢ض١ب٥    ١ب ؽضفبص/ ٠ًٓٞطاصاٙ ُٞؿُشفت٨ٖ اط ٨ٗبٙ نثٌٜز٥ دقي./ اط ًالٕ ؽجظٟ

 (366)١٘بٙ: ص ط٧ض پب٥ ٗب ربص٥... طثض ط٨ٗٚ ر رٝص/ َٜٗن

١كب،  / صا٦١ ثٞر اط ٗب تب ُْ ١ك٨چ./ ٗضُك٦ رص راٜٗك٠    صكت٨ٖ، ٝ رصدتبٙ چ٠ ثٜٔز، ٝ ت٘بفب چ٠ ؽ٨بٟ!٦ٗ

تكٞ رص٥ ثكٞرٕ ثك٠ ثكضٝٙ، ٝ ِٛكب٦١ ثك٠ ًكضاٙ، ٝ        ث٦»دٞاٛز٧ٖ:/ اثض٥ ؽض ًٟٞ، ٗضؿبٙ ٓت ط٧ؾت./ ٦ٗ

 (266)١٘بٙ: ثبص٧ز... ، ٝ طٗبٙ ثض ؽض ٗب ٦ٗز٨تضؽصكت٨ٖ، دبى اط ٗب ٦ٗ٦ٗ«/ مزا٦٧ ث٠ ٧ًٞض.

طاص، نكتكبث٦  ٛٞص صا پ٨٘ٞر٧ٖ، رفت ٍال صا رصٛٞفت٨ٖ./ اكؾب٠ٛ صا چ٨ز٧ٖ، ٝ پالؽ٨زٟ كٌٜز٧ٖ./ ًٜبص فٚ

ثبص، ٗب صا ٛٞادت. رص٦ِٛ ًضر٧ٖ./ ثض ٓت صٝر پ٢ٜبٝص صٗظ، ص٧ٝب١ب صا ؽض ثض٧ز٧ٖ./ اثض٥ صؽك٨ز، ٝ ٗكب   ؽب٠٧

 (196)١٘بٙ: صا ر٧ز٧ٖ، ٝ ث٠ ؽت٨ؾ ثضنٗز٧ٖ...  فٌبكت، ط١ضٟر٧زٟ كضٝ ثؾت٨ٖ./ ظٔ٘ت 

١ب، ٓ ٚ صٝا٦٧ ٝ ث٨بٙ تٞم٨ل٦، اػٖ اط تٞم٨ق ث٨ض٦ٛٝ ٝ رص٦ٛٝ، ث٠ ٍٞص تٞأٗبٙ ث٠ ًكبص  رص ا٧ٚ ٗنزام

٨ُض٥ اط فِضر١ب٥ طثب٦ٛ ٧ٝغ٣ د٧ٞـ رص ؽبدتبص٥ صٝا٦٧ ٝ ٛ٘كبر٧ٚ، اٌٗكب٦ٛ   صكت٠ اؽت. ؽپ٢ض٥ ثب ث٢ضٟ

١ب٧ـ كضا١ٖ ٛ٘ٞرٟ اؽكت. اٝ ىكِ٘ٚ تٞمك٨قِ ٗقكب١زات ث٨ضٝٛك٦، ثك٠ ث٨كبٙ        ٨١زبٙثضا٥ تضؽ٨ٖ ٝ حبّ ٝ 
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نكض٧ٜز ًك٠ ١كٖ فكضح ؽكلض٥     ١ب٦٧ فبػضا٠ٛ ٦ٗپضراطر ٝ صٝا٧ت١ب٥ رص٦ٛٝ ٝ س٨ٜ١بت د٧ٞـ ٦ٗرص٧بكت

ًٜٜكز. ثك٠ ا٧كٚ تضت٨كت،     ١ب٥ دبك اٝ صا ٗكٜؼٌؼ ٗك٦  ٧ُٜٞز ٝ ١ٖ ًقق، ح٨ضت، ٝ ٓشتؿض٧ت صا ثبط ٦ٗ

دٞرنُكب٦١ ٝ   ٨ُكضر ًك٠ ثك٠ ٝاؽك٤َ نٙ، كبمك٤ٔ     ١ٚ ثك٠ ػك٨ٚ ٝ ثكبٓؼٌؼ فكٌْ ٗك٦     رض٧بٙ ؽ٨ب٦ٓ اط س

٨ُكضر ٝ ٨ٗكبٙ   ٗضط ٗب٧ك٠ ٗك٦  صٝر. ؽلض١ب٥ ؽپ٢ض٥ ١٘چٞٙ كبٛتظ٥ اط تذ٦ٔ٨ ث٦ٛبدٞرنُب٦١ اط ٨ٗبٙ ٦ٗ

١كب٥ ٗنكٞص، پكب٥ رصدكت     صكتٖ ٛظر٧ي نة»ًٜز. ػجبصات٦ چٞٙ ١ق٨بص٥ ٛٞؽبٙ پ٨زا ١٦ٗق٨بص٥ ٝ ٠٘٨ٛ

١كب  طاصاٙ ُٞؿُشفت٨ٖ اط ٨ٗبٙ نثٌٜز٥ دقي، اط ًالٕ ؽجظ٦ٟٗ»، «ا٥ اط حيٞصب ت٠ٜراص ُالث٦ ثفٌٞك٠

صا٦١ ثٞر اط ٗب تب ُكْ  »، «ثبص اط اٛؼٌبػ ف٢ض١ب٥ رٝص، َٜٗن طثض ط٨ٗٚ رص ط٧ض پب٥ ٗب ربص٥ؽضفبص، ٠ًٓٞ

ٗب صا ٛٞادت.  ثبص،طاص، نكتبث٦ ؽب٠٧ًٜبص فٚ» ٝ « ١ب، اثض٥ ؽض ًٟٞ، ٗضؿبٙ ٓت ط٧ؾت.٨١چ، ٗض٦ُ رص را٠ٜٗ

 ١ب٥ ا٧ٚ ٗزػب٧ٜز.  ٗنزام« رص٦ِٛ ًضر٧ٖ، ثض ٓت صٝر پ٢ٜبٝص صٗظ، ص٧ٝب١ب صا ؽض ثض٧ز٧ٖ.
 

  دنیاي آرماني -6

١كب٧ـ  ثب٧ز ُشصُب٦١ ثبفز اط ر٨ٛب٥ ٝاهؼ٦ ثب ث٨زارُض٥ ر٨ٛب٥ ارث٦...»ٗؼتوز اؽت: « عاٙ پْ ؽبصتض»

ضاصكتٚ ثكك٠ ؽكك٥ٞ ٗز٧ٜكك٤   ثكك٠ ر٨ٛككب٥ نصٗككب٦ٛ، ت كك٦ٓٞ، مكك٨ضٝصت٦، پب٧ِككب٦١ ثككضا٥ ُشفككتٚ ٝ ككك     

١ب٥ كبى٠ٔ ٝ رص ًٜبص نٙ، اٌٛبص ٝاهؼ٨بت ر٨ٛب٥ دٔن كيب١ب٥ نصٗب٦ٛ ٧ب ٗز٠ٜ٧ (21: 1363ُض٧ؼ،«).ؿب٧بت

]ٗك٦ راٛكز    ؽضپٜبٟ ًؾب٦ٛ »ػ٦ٜ٨، ١٘ٞاصٟ ٦ٌ٧ اط ًبصًضر١ب٥ ١ٜض ٝ ارث٨بت ثٞرٟ اؽت. ٜٗتوز٥، ١ٜض صا 

ر٢بٙ ٝاهغ، ر٢بٙ ٗبر٥ ٨١چِكبٟ ثكضا٥   »( ط٧ضا 124 :١1363بٝصط،)«.تٞاٜٛز ثب ٝاهؼ٨ت ًٜبص ث٨ب٧ٜز٠ً ٦٘ٛ

-دٔن كيب١ب٥ نصٗب٦ٛ رص فؼض ؽپ٢ض٥، ثك٦ ( 29: 1367)٧ٞؽب،.اؽت «ثضنٝصرٙ نٗبّ نر٦ٗ ٜٗبؽت ٛجٞرٟ

 اصتجبً ثب نٛچ٠ سًض فز، ٨ٛؾت.

-فكزٟ ُٖرص ٝاهغ احٞا٦ٓ چٞٙ ًٞر٦ً ٝ  .ر٧ٞز٦ٗصا٦١ ث٠ ملب٥ ثبٍٚ ٝ پب٦ًِ اط٦ٓ اٛؾبٙ ؽپ٢ض٥ 

ه٨كْ ٝ هكبّ ٝ ١ٜزبص١كب٥    ٠ً رص ر٨ٛب٥ پ٨ضاٗٞٙ، هبثْ رؽت٨بث٦ ٨ٛؾت. اٝ ًٜز ٦ٗ ٝرٞا رؾتص١ب٥ نٙ 

ر١ز، اظ٢كبص  چ٠ رص ر٨ٛب٥ ػ٦ٜ٨ صخ ١٦ٗب٥ ٗذتٔق ثب نٙرٟ ٝ ث٠ ٠ًُٛٞضصا اٌٛبص ٛبؽبطُبص ثب كَضت نر٦ٗ 

تلكبٝت، ثك٠   ٗر٨ٛب٦٧ تضؽ٨ٖ ٝ تٞم٨ق ثضا٥ ٦ ٗزإٝ س١ٚ ٥ٝ صا ث٠ تالفِٛضؿ، ٨٘١ٚ ًٜز. ث٨ِب٦ِٛ ٦ٗ

١كب٥ رظئك٦ ٝ ًٔك٦ اط ر٢كب٦ٛ نصطٝ فكزٟ ٝ      ؽبطر. فؼض ؽپ٢ض٥ رٜج٠تؼج٨ض ر٧ِض، ر٨ٛب٥ نصٗب٦ٛ ٝاراص ٦ٗ

فزٟ اؽت. اٝ اط تض اط طٛز٦ُ رص ر٨ٛب٥ فٜبدت٠ثؾ٨بص ؽبرٟ ،ط٧ؾتٚ رص نٙر١ز ٠ً دٞفب٧ٜز صا ٛ٘ب٧ـ ٦ٗ

٠ُٛٞ ٠ً ١٘بٙ نٝصر.٠ رؽت ٦ًٗٞرًب٠ٛ ثچ٨ٜٚ ر٨ٛب٦٧، ٓشت ٝ ؽضٝص٥  ٣نؽٞرد٨ب٦ٓ ٝ حيٞص رص ؽبحتِ 

تٞاٛز فبرٗب٦ٛ ًٞرًبٙ صا رؽتذٞؿ نؽ٨ت ؽبطر، ؽپ٢ض٥ ٨ٛكظ  ث٨ضٝٙ ث٠ ؽذت٦ ٦ٗ ثبصِ ػب١ِٖٓب٥ ؿٖرٟٔٞ

 اٝ (1/281: 1371.)ثضا٦ٜ١،ًٜكز ر٨ٛب٥ پ٨ضاٗٞٙ، فبر٥ ٝ ٓكشت٦ رصٝٛك٦ صا تزضثك٠ ٗك٦    پ٨چ٨ز٦ُ كبصؽ اط 
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دك٧ٞـ   ٤ثضا٥ نؽٞر٦ُ ٝ طٛكز٦ُِ فكبرٗبٛ  ا٥ ٞرًب٠ٛتٞاٙ ُلت ًٝ ٦ٗا٥ ١ب٥ سات٦ ٝ اؽجبة ؽبرٟا٨ِٛظٟ

ٝ ١كض ٗظ٢كض٥ اط    «فكوب٧ن »، «دٞف٤ اِٛٞص»، «رصدت»، «ثبث٠ٛٞ»، «ؽ٨ت». رص هبٗٞػ ٥ٝ راصرث٨بٙ ٦ٗ

 :  فٞرٝ نؽٞر٦ُ تجز٧ْ ٤٦ٗ صىب٧ت ا٥ ثضا٥ فبر٥ ٝ ٗب٧ث٠ ا٨ِٛظ٧ٟبثز ٝ ٗؼٜب٦٧ تبطٟ ٦ٗ ،ٗظب١ض ٍج٨ؼت

/ ٗٚ ث٠ ٧ي ن٠ٜ٧، ٧ي ثؾت٦ِ پبى هٜبػت راصٕ/ ثبث٤٠ٛٞ ٨زٙ ٧ي ثٞتٝث٠ ث٧ٞ ٗٚ ث٠ ؽ٨ج٦ دقٜٞرٕ/ ...

 ( 1363:289،)ؽپ٢ض٥تضًز... دٜزٕ اُض ثبرًٜي ٦٘ٛ٦ٗ ٗٚ

رص ثبؽ/ ٧ي ؽلض٣ ٗأٛٞػ/ پ٢ٚ/ ثٞر. چ٨ظ٥ ٝؽٌ ؽلضٟ، فج٠٨/ ارصاى ٜٗٞص:/ ٧ي دٞف٤ اِٛٞص/ ص٥ٝ ...

  ١ؾت/پ٨زاؽكت ًك٠ ثب٧كز ثكٞر...    ٝهت٦ ًك٠ رصدكت   / ر٧زٕ ٠ً رصدت ١ؾت٤٘١ فب٧ج٠ صا پٞف٨ز.../ 

 ( ١417٘بٙ:)

ا٥ صٝفٚ ٝ ٓي/ ُٞف١٠ب٦٧ ث٦راٜٛز، ٠ً چ٠ تبثؾتب٦ٛ اؽت./ ؽب١٠٧ب ٦ٗ... ظ٢ض تبثؾتبٙ اؽت./ ؽب٠٧

 ؽك٨ت ١ؾكت،   ٢ٗضثكب٦ٛ ١ؾكت،  / طٛز٦ُ دب٦ٓ ٨ٛؾت:پبى/ ًٞرًبٙ احؾبػ! رب٥ ثبط٥ ا٧ٜزبؽت./ 

 ( ١348٘بٙ:) .تب فوب٧ن ١ؾت طٛز٦ُ ثب٧ز ًضر.. نص٥// ا٧٘بٙ ١ؾت

ًكؼ نؽكبٙ   نكض٧زٟ ثكض ١٘ك٠  اٗب پش٧ضكتِٚ ا٧ٚ هٜبػت ًٞرًب٠ٛ ٝ ٝاثؾت٦ِِ ؽپ٢ض٥ ث٠ ا٧ٚ ر٨ٛب٥ س١ٚ

ٞ »ٛجٞرٟ ٝ اٝ اط ا٧ٚ ر٢ت، ١٘ٞاصٟ ٗٞصر ١ٌٞٛـ ٜٗتوزاٛـ ٝاهغ فكزٟ اؽكت.    ٧ٌك٦ اط ا٧كٚ   « اح٘زفكبٗٔ

ٕ »٧ُٞكز:  ز ٝ چ٨ٜٚ ٦ٗدٞاٛاصتجبً ثب طٗب٠ٛ ٦ٜٗٗتوزاٙ اؽت ٠ً ػضكبٙ ؽپ٢ض٥ صا ٛبث٢ِٜبٕ ٝ ث٦ -ؽكضِ نر

تككض ثب٧ؾككتٖ ٝ تٞمكك٠٨ ًككٜٖ نة صا ُككْ ثضٛككز ٝ ٗككٚ رٝ هككزٕ پككب٨٧ُٜٚككبٟ صا ٓككت رككٞة ٗكك١٦ككب٥ ثكك٦

ث٨ٜبٛك٤ ؽكپ٢ض٥ صا ثكب حوكب٧ن تكبص٧خ ٝ      ًؾب٦ٛ ر٧ِض ٨ٛظ اكٌبص ٝ احٞاّ دكٞؿ  (48: 1365فبٗٔٞ،«).٨ٌٜٛز

 اٛز:  ( ٗؼضك٦ ًضر29ٟ: 1375،تجبصرؼلض٥«)كبهز نُب٦١ ارت٘بػ٦»ربٗؼ٠ ٛب١ِ٘ٞٙ ٧بكت٠ ٝ اٝ صا 

ف٧ٞز./ ا٥ پض ٦ٗرٝص، ؽ٨ض٤ٟ ٧ب ٠ً رص ث٨ق/ ٞصر نةدرص كضٝرؽت اِٛبص، ًلتض٥ ٦ٗنة صا ُْ ٨ٌٜٖٛ/...

صٝر پكب٥ ؽكپ٨زاص٥، تكب    ة صا ُْ ٨ٌٜٖٛ:/ فب٧ز ا٧ٚ نة صٝاٙ، ٦ٗ./ نُضررا٥ پض ٧٦ٗب رص نثبر٥، ًٞطٟ

 (1363:346،)ؽپ٢ض٥ ق٨ٌزٟ كضٝ ثضرٟ رص نة...رؽت رص٧ٝق٦ فب٧ز، ٛبٙ د/ كضٝ ف٧ٞز اٛزٟٝ ر٦ٓ
 

 نتیجه

ؽپ٢ض٥ اؽت. پ٨ٞٛز ػبٍل٦ ٥ٝ ثب ًكٞر٦ً، ٛوكـ ٢ٗ٘ك٦ رص     ِٛض٥، ثُؼز٥ اط اٛز٧ق٠ ٝ فؼضًٞرًب٠ٛ

٨ُض٥ِ ػٜبمضِ فؼضؿ رافت٠ ٝ ٗزبّ ٝ اٌٗب٦ٛ ثضا٥ تضؽ٨ِٖ فبػضا٤ٛ احٞاّ ٝ اكٌبص ػضككب٦ٛ ٥ٝ ثكٞرٟ   فٌْ

ا٥ دالم ثجضر؛ ا٧ٚ ثزاٙ ٗؼٜب ٨ٛؾت ًك٠ ٥ٝ ثك٠   ١ب٥ نٙ ث٢ضٟؽضٗب٠٧اؽت. ؽپ٢ض٥ تٞاٛؾت٠ اط ًٞر٦ً ٝ 

٧بثٜكز، رؽكت ٨ٛبكتك٠ ٝ ٛتٞاٛؾكت٠ اط ٗضحٔك٤      چ٠ ١ِ٘بٙ رص ثظصُؾب٦ٓ، ثزاٙ رؽت ٗك٦ پذت٦ِ الطٕ ٝ نٙ

ا٥ ١ٜض٥ ث٠ ًبص ثؾت٠ ٝ اط ١ب٥ نٙ صا ث٠ ػٜٞاٙ تٞف٠ ٝ ؽضٗب٠٧ًٞر٦ً ُشص ًٜز، ث٠ٌٔ اٝ ًٞر٦ً ٝ رافت٠
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١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ اط احٞاّ ٝ ١ٜزبص١كب٥ ًٞرًبٛك٠   ا٥ فبػضا٠ٛ ثضرٟ اؽت. اط ا٧ٚ ص٥ٝ رٜج٠ث٢ضٟاٌٗبٛبت نٙ، 

ٝاؽك٤َ ًٞرًكبٙ ٝ ِٛكضؿ    رص فؼض ٥ٝ تز٦ٔ ٧بكت٠ ٠ً ٦ٌ٧ ٛظر٦ٌ٧ ٝ پ٨ٞٛز ٨ٗبٙ فكِلت٦ ٝ ارصاى ثك٦  

١ب٥ ث٨ٚ رشاث٨ت ٝ م٨٘٘تِ طثبٙ ؽپ٢ض٥ ٝ ؽبدتِ ُلتبص ًٞرًبٛك٠  ف٢ٞر٥ِ ؽپ٢ض٥ اؽت؛ ر٧ِض، ٛؾجت

١ب٥ ٛب١ِِ٘ٞٙ تذ٨ْ پضراط٥ ٝ ثبطتبة١ب٥ تذ٨ْ ٧ٝغٟ ٝ ٛبٗتؼبصف ؽپ٢ض٥ ثب د٨بّت؛ ١٘چ٨ٜٚ فجب١تاؽ

ًٞرًب٠ٛ اؽت. اكظٝٙ ثض ا٧ٚ ٗٞاصر، ٨ٗبٙ ربٛزاصپٜزاص٥ ًٞرًب٠ٛ ٠ً اؽتؼزار٥ سات٦ رص ًٞرًكبٙ اؽكت ٝ   

-ٞٛز، هضاثكت فك ٗك٦  ث٨ٜـ ػضكب٦ٛ ؽپ٢ض٥ ٠ً رص ح٤َ٨ نٙ ارظا٥ ػبٖٓ، راصا٥ حضًت ٝ فؼٞصٜٗز تٔو٦

اٛكزاط١ب ٝ احكٞا٦ٓ صا تٞمك٨ق    ٝ ر٥ٞ ر٨ٛب٥ نصٗب٦ٛ د٧ٞـ ٨ٛظ چق١ٖب٦٧ ٝرٞر راصر. ؽپ٢ض٥ رص رؾت

طٗكبٙ ٝ ٌٗكبٙ ٝ   ًٜز ٠ً ث٠ ر٨ٛب٥ نؽٞرٟ ٝ كبصؽ اط طفت٦ِ ًٞرًبٙ ١٘بٜٛكزٟ ثكٞرٟ ٝ اط ؽكلض١ب٦٧ ثك٦    ٦ٗ

 صر.١ب٥ كبٛتظ٥ِ ًٞرًبٙ فجب١ت را٧ُٞز ٠ً ثب ؽلض رص راؽتبٙٛ٘بر٧ٚ ؽذٚ ٦ٗ

ٛكٞػ٦ دكبك اط   ًك٠ ثبفكٜز،    سائو٠ سٝم ٝ ،ٛٞع تلٌض ١ض فٞٛز ثبًؾب٦ٛ ٠ً ثب فؼض ؽپ٢ض٥ ٗٞار٠ ٦ٗ

م٨٘٨٘ت٦ ساتك٦   .٨ٛؾتتج٨٨ٚ هبثِْ نؽب٦ٛ نٙ ث٠  چٜزٝچ٠ًِٙٞ  ًٜٜزثض دٞر احؾبػ ٦ٗ صا ١ٜض٥ تأح٨ض

اؽت.  نٙ ٣فزفٜبدت٠ كضاتض اط افٌبِّ، ٛٞػ٦ تأح٨ضُشاص٥ٝرٞر راصر ٠ً ٝارزِ  پ٢ض٥رص ًالٕ ؽًٞرًب٠ٛ ٝ 

ٗ كو ٝ فكؼض٥    فؼضِؽپ٢ض٥ صا فؼض ٧بثز. تٞك٨ن  رص ا٧زبر اصتجبً حؾ٦ ٝ ػبٍل٦ ثب دٞاٜٛزٟاٝ تٞاٛؾت٠ 

-ال٧ك٠ ثضدٞصراص اؽت. رض٧بٙ ٝ ٛلٞس ًكالٕ اٝ رص  ١ٜض٥  ٣ر١ٞضاط  ،ر٧ِضاط دٞاك ٠ً ث٨ـ تٞاٙ ٛب٨ٗز ٦ٗ

حبّ ٝ ؽپ٢ض٥ ١٘ٞاصٟ اٌٗكبٙ تزضثك٤  جبٙ ٗذبٍ فٞر.اط ٨٘١ٚ ص١ِشص ٨ٗؾض ٦ٗ بٙس١ِٚ ٗذبٍج٢ٛبٙ ١ب٥ 

 ٤هٞاػز حبًٖ ثض س١كٚ ٝ سائوك   ث٠ ٍٞص ٛبدٞرنُبٟراصٛز. ن٢ٛب رص ٗٞار٠٢ ثب فؼض ؽپ٢ض٥ ػٞا٦٘ٓ ٗتلبٝت صا 

نٝصر ١ب٥ ًالٕ ؽپ٢ض٥ ٗزب٦ٓ پز٧ز ٦ٗ. ظضك٨ت٨ُضٛز٦ٗرص ٗؾ٨ضِ فؼض اٝ هضاص ٝ ٢ٜٛز د٧ٞـ صا ًٜبص ٦ٗ

اثؼكبر  ث٠ ػٞآٖ ًٞر٦ً ١٘بٜٛكز٥ راصر.  ٠ً پب ث٠ ر٨ٛب٦٧ ُشاصٛز ٝ ٛز فٞچ٠ ١ؾتٜز، رزا نٙتب ٗذبٍجبٙ اط 

تٞاٛز ػٞاٍل٦ فج٠٨ ث٠ ػٞاٍق ًٞر٦ً ٧ب فكلبك٨ت ٝ پش٧ضفك٦   رص فؼض ؽپ٢ض٥ ٦ُِٛٞ٦ٗ ٗذتٔق ًٞرى

دٞاٜٛكزٟ  رص ا٥ ٠ً ثب فؼض ؽپ٢ض٥ ٓشتِ ٛبدٞرنُبٟ ٝ احؾبػِ ٛبفٜبدت٠ًٞرًب٠ٛ صا رص دٞاٜٛزٟ پز٧ز نٝصر. 

 ن٧ز.ث٠ ٝرٞر ٦ٗ ٍض٧ناط ا٧ٚ ٧ز، ػ٘زتبً ث٠ ٝرٞر ٦ٗ ن
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 (.   59-34، )مل36، ؽبّ ٢ٖٛ، ف٘بصٟٝ ٛٞرٞاًٙٞرى

، 27صٟ، ٗب١ٜب٠ٗ نر٠ٜ٧، رٝصٟ اّٝ، ف٘ب«حو٨وت ارث٦ ٝ حو٨وت تبص٧ذ٦» ،(1367) ،٧ٞؽب، ٝاصُبػ -

 (.   30-26)مل

 


