
 

 

 

 

 

 

 

 (3184 -3131) های داستان و رمان در ایرانهگلی در  نقد و نظریه -تقابل کانتی

 

 1دکتر فرامرز خجستٍ

 2دکتر مصطفی صذیقی

 3یاسر فراشاَی وژاد
 

 32/13/55تاریخ پذیزش:     17/5/55تاریخ دریافت:  

 

 چکیذٌ

، بهٝ ٘هٛ ی بهٝ عهن      صُٟ ٝؿٞ ٞای پایا٘ی بیٌت تا ًاَ ٝٞای ٘ؾٌتیٗ ؿٞ ی بیٗ ًاَٞاغاِب ِ٘لیٝ

ایلاٖ ٚ رلیاٖ صپ ٚابٌتٝ اًهت  بٙهابلایٗ ٘اهلاو ٘ٛیٌهٙـٌاٖ ایهٗ ٔمها و، ام كاٜ مییاُٙاًهی         ٜتٛؿ

ٚ غایهت  فىل فٌّفی كا بلتل ام فلْ ٞٙهلی  ٔفْٟٛ ٚ  ییاُٙاًی ٍُٞ ؿك اكتیاٙ اًت وٝٔاكوٌیٌتی با م

 ٕٝ ًیاط، ٛیلی، ٚٔٙتمـا٘ی صٖٛ فاٛ ٘ین ؿك ایلاٖؿا٘ـ  ٞٙل كا علوت بٝ ًٕت فٌّفٝ ٚ تِٛیـ فىل ٔی

، ٔٙتمـا٘ی صهٖٛ  صُٟ ٝٞای ٘ؾٌتیٗ ؿٞ ام ًاَ ا٘ـ كٔاٖ كا تٟٙا ؿك لاِب كئاِیٌٓ ٔتعٟـ پقیلفتٝ غیلٜ،

ٖ ابٛاِغٌٗ ٘زفی ٚ ًُٞٛٙ ٌِّیلی بلای ٘ؾٌتیٗ ٘ٛیٌهی كا ؿك اِٚٛیهت   باك فلْ ٞٙلی ٚ تىٙیه كٔها

صهٖٛ فإٛهٝ ًهیاط، اعٌهاٖ ٛیهلی، ابٛاِغٌهٗ ٘زفهی ٚ          آكای ٔٙتمـا٘ی ایٗ پوَٚٞؿك   للاك ؿاؿ٘ـ

ٝ  ٝتهثحیل فٌّهف  وٝ  ایٓ ولؿًُٜٞٛٙ ٌِّیلی، بل اًاى ٘الیاو وا٘ت ٚ ٍُٞ تغّیُ  ٞهای اؿبهی   ٘الیه

اًت  ًهیاط ٚ ٛیهلی ؿك ٘مـٞایِهاٖ بهٝ آكای ٍٞهُ ٚ       ٚٗٛط لابُ ِٔاٞـٜ غلبی بل ٔٙتمـاٖ ایلا٘ی بٝ

ٞهای  وٙٙـ وٝ كیِٝ ؿك ا٘ـیِٝ، فلٔاِیٌتی كا ٕ٘ایٙـٌی ٔیا٘ـ ٚ ٘زفی ٚ ٌِّیلیٞا ٘نؿیه ُـٍّٜٞی

  وا٘ت ؿاكؿ
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 مقذمٍ -1

ٞای كٔاٖ ؿك ایلاٖ ؿاكؿ، تها وٙهٖٛ وٕتهل وٌهی بهٝ ایهٗ ٔٛٗهٛ         إٞیتی وٝ ٘الیٝ ٝبا ٕٞ

ٞهای ؽهٛیَ، اُهاكاتی بهٝ ایهٗ ٔٛٗهٛ        اًت ٚ تٟٙا بلؽی ٔغمماٖ، ؿك ؽالَ بغجپلؿاؽتٝ

٘ؾٌهتیٗ   ٝبها تٛرهٝ بهٝ ٔمـٔه     (1377) فاكًیپیـایَ كٔاٖ ، ؿك 1ا٘ـ  ولیٌتف با ییؿاُتٝ

ُـٜ ام مباٖ فلاٌ٘ٛی بٝ فاكًی، بٝ بلؽی ام تعاكیف كٔهاٖ ؿك ایهلاٖ اُهاكٜ     ٞای تلرٕٝ كٔاٖ

آكای آؽٛ٘هـماؿٜ ٚ ؿیٍهل    (1381) كٍُٚٙلاٖ ایلا٘ی ٚ ٘مـ اؿبی٘واؿ ؿك اًت  ایلد پاكًیولؿٜ

ٖ    ؿكلكًی ولؿٜ ٚ ٔغٕـ ؿٞما٘ی، پیٍِأاٖ اؿبیاو ٔعآل كا ب  پیٍِأاٖ ٘مهـ اؿبهی ؿك ایهلا

آكای بلؽی ام پوٍِٚٞلاٖ  ٔل ِٔلٚٛٝ ٚ ؿٚكاٖ پهي ام آٖ كا تها عهـٚؿی تغّیهُ      (1381)

ٖ   ٝٔمـٔ (1381) تنِنَكؿپای  اًت  وألاٖ ًپٟلاٖ، ؿكولؿٜ ٞهای تهاكیؾی كا    بع٘هی ام كٔها

  ایهلاٖ، اُهاكٜ   ّٔت ٚ تهثحیل ٚ اكتیهاٙ آٖ بها كٔهاٖ ؿك     -ٜ ؿِٚتپـیـ ٝٚ بٝ كابٜ تغّیُ ولؿٜ

مؿٌهی بلؽهی   بٝ ٘الیٝ (1383) واِیـُىافی كٔاٖ فاكًی اًت ٚ  یـاِعّی ؿًتغیب، ؿكولؿٜ

تزـؿ ؿك ُهعل   ّٝٛیع عىان ٘ین ؿكاًت  اعٕـ ولیٕیصُٟ تٛرٝ ولؿٜ ٝ٘ٛیٌٙـٌاٖ ؿك ؿٞ
بٝ ٘مَ ٔزالتی صٖٛ بٟاك ٚ ؿاِ٘ىـٜ ؿك پیِلٚی ٚ ٘هٛآٚكی اؿبیهاو ٔعآهل     (1384) فاكًی

ٖ    ٞایی ام  ، ؿك بؾَ  ٕٞضٙیٗ ٔیل ابـیٙیاًتلؿاؽتٝفاكًی پ  تهاكیؼ اؿبیهاو ؿاًهتا٘ی ایهلا

ٞهای  اؿبهی ؿك ؿٚكٜ ٞای اؿبی، با تٛرٝ بٝ ٘مهَ ِ٘هلیاو  بٝ ًیل تغَٛ بلؽی رلیاٖ (1392)

اًت  أا ٘مـ ٚ ٘الٞای پیلأٖٛ ؿاًتاٖ ٚ كٔاٖ ؿك ایهلاٖ، بها تٛرهٝ بهٝ     ٔؾتّف، اُاكٜ ولؿٜ

اًت  با تٛرٝ ٍ٘لفتٝ وٖٙٛ ٔٛكؿ ًٙزَ ٚ ؿاٚكی للاكٚ ٔٙتمـاٖ، تأیا٘ی فىلی ٘ٛیٌٙـٌاٖ 

صٟهُ   ٝكئاِیٌٓ ٚ ٔـك٘یٌٓ كا ام آغام، تا ؿٞه  ٝتٛاٖ تمابُ ٘الیبٝ ٘مـٞای كٔاٖ ؿك ایلاٖ، ٔی

ا بهٝ  ٙهٛاٖ بٙیاٍ٘هقاك    وٙـ بایهـ آؽٛ٘هـماؿٜ ك  وٝ یىی ام ٔغمماٖ اُاكٜ ٔی كؿیابی ولؿ  صٙاٖ

 ٜأها اُهاك   (116: 1391)ُهفیعی وهـوٙی،   كئاِیٌتی بٝ عٌا  آٚكؿ اًاى ٘ٛ ی ؿیـ٘مـاؿبی بل

ؿكاْ ٚ ؿاًهتاٖ كا تٟٙها تٟهقیب     ٌٝلا بٌیاك ٔؾتٔل اًت ٚ اٚ ٚظیفآؽٛ٘ـماؿٜ بٝ اؿبیاو ٚالع

ٝ    (66تا: )آؽٛ٘ـماؿٜ، بیاًت اؽالق ٔؾاٛب ؿاٌ٘تٝ ٞهای  پي ام آؽٛ٘ـماؿٜ ٘ین بیِتل بها ٔمـٔه

ؽهاٖ   رٕاٖ ٚ ٘ٛیٌٙـٌا٘ی صٖٛ ٔغٕـٛاٞل ٔیهلما، یًٛهف  ٞای ؽاكری ٚ ؿاؽّی ام ٔتلكٔاٖ

بالل ٔیلمای ؽٌلٚی ٚ ابلاٞیٓ م٘زا٘ی ٔٛارٟیٓ وٝ فُٔ ِٔتلن تٕاْ ّٕه، ٔغٕـا تٔاْ اِ

 1336ٚ كٔهاٖ اًهت  ؿك ًهاَ    ٌلایی ٚ ًٛؿٔٙـی ؿاًتاٖ ٞا اؽالقٞا ٚ یاؿؿاُتایٗ ٔمـٔٝ

تٛاٖ یافت وهٝ بهٝ   ًعیـ ٘فیٌی ٔی ؿاِ٘ىـٜ ؿٚ ٔماِٝ ام  یاى آُتیا٘ی ٚ ٝ٘ین ؿك ٔزّ ٞه ق
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َ  ٝٞا با ٔمـٔا٘ـ  پي ام ایٗ ٔماٌِٝلایی ٚ كئاِیٌٓ تٛرٝ ولؿِٜنْٚ ٚالع  ماؿٜ بهل ٔعلٚف رٕها

 ٝتٛاٖ آٖ كا بٝ  ٙٛاٖ ٘ٛ ی بیا٘ییىی ام ٔٙتمـاٖ ٔی ٝٔٛارٟیٓ وٝ بٝ ٌفت یىی بٛؿ یىی ٘یٛؿ

ٗ   (1/91: 1391)پایٙهـٜ،   ٘خل كئاِیٌتی بٝ عٌا  آٚكؿ َ   ایه  1311ٞهای پهي ام    رلیهاٖ ؿك ًها

 ـو ٚ عـو بیِتلی اؿأٝ پیـا وهلؿ  ٌُٕی، بٝ  ّت ُلایٚ ارتٕا ی ٚ تاكیؾی ایلاٖ، با ُ

ٞها ام كئاِیٌهٓ    ، ٛیلی ٚ ؿیٍلاٖ، ًاَ)ؿوتل ٔیتلا( افلاؿی صٖٛ فإٛٝ ًیاط، ًیلٚى پلٞاْ

ٛ   وٙٙهـ ٚ اؿبیهاو ٔـك٘یٌهتی كا بهٝ كًهٕیت ٕ٘هی      ٔتعٟـ ؿفا  ٔی كتی وهٝ  ُٙاًهٙـ، ؿك ٓه

   .وِـبلٔی ٞای كئاِیٌتی ًل ٔـك٘یٌٓ، ام ؿكٖٚ ٕٞاٖ رلیاٖ

 

 مبىای وظری؛ زیباشىاسی کاوت ي َگل -2

 زیباشىاسی کاوت -2-1

تٛاٖ بها تٛرهٝ   ٞای پیلأٖٛ كٔاٖ ؿك ایلاٖ كا ٔیام آ٘زایی وٝ ٔیٙا٘ی ٘الی ٘ؾٌتیٗ ٘مـ ٚ ٘الیٝ

ٜ تغّیُ ولؿ، ٍ٘اٞی ٔؾتٔل بٝ مییاُٙاًهی  بٝ تاحیل مییاُٙاًی وا٘ت ٚ ٍُٞ بل ٔٙتمـاٖ ایٗ ؿٚك

 ٕ٘ایـ   وا٘ت ٚ ٍُٞ ٘اٌنیل ٔی

   ٖ ٌهقاك یىهی ام ٟٔتهلیٗ    أا٘ٛئُ وا٘ت، فیٌّٛفی اًت وٝ بـٖٚ ٞیش تلؿیهـی بایهـ اٚ كا بٙیها

ای وٝ ٞلصٙـ پي ام اٚ ام ٛلیهك ؿیٍهل فیٌّهٛف    ٞای مییاُٙاًی تاكیؼ ٞٙل ؿاٌ٘ت  ٘الیٝ٘الیٝ

ٜ     إِٓا٘ی، ٍُٞ، بلای ٔـتی ٔ ٌِهای ٟٕٔتهلیٗ ٚ   ٛكؿ تلؿیـ لهلاك ٌلفهت، أها ؿك لهلٖ بیٌهتٓ، كا

ٞهای  ٌلایهی، ٔهقٞب، ًهٙت    ٞای ٞٙلی ٚ اؿبی ُـ  ؿك كٚمٌهاكی وهٝ اؽهالق   تلیٗ رلیأٖتزـؿ

وّیٌا با ٞٙل ٚ م٘ـٌی ٔلؿْ آٔیؾتٝ بٛؿ، وا٘ت ُزا ا٘ٝ وُٛیـ تا فٔهُ ٕٔیهنی ٔیهاٖ اؽهالق ٚ     

، عـٚؿ  مُ ٘اهلی كا  ٘مـ  مُ ٔغٖؿك وتا  ِٟٔٛك  ؿیٗ، ٚ ٞٙل ٚ ًٛؿٌلایی ایزاؿ وٙـ  وا٘ت

ٛهٛك وهٝ ام   ، عـٚؿ ٚ حغٛك مییایی كا بٝ تٔٛیل وِیـ  ٕٞاٖ٘مـ لٜٛ عىِٓٔؾْ ولؿ ٚ ؿك وتا  

٘ال اٚ فٟٓ فاو باكی ام عٛمٜ  مُ ٘الی ؽاكد اًت ٚ بلای ؿكن ٔیاعج اؽاللی بایـ ؿًت بهٝ  

ی بٌهٙـٜ ٘یٌهت ٚ اِیتهٝ كئاِیٌهٕی وهٝ بهٝ       بلای ؿكن مییهای ؿأاٖ ُٟٛؿ ُـ، پٛمیتیٛیٌٓ ٞٓ 

اًت، ؿك ایٗ مٔیٙٝ كاٞی بٝ ؿٞهی ٘یٌهت  ام ٘اهل وا٘هت، تٟٙها ؿٚ ٘هٛ  عىهٓ         پٛمیتٛیٌٓ ٚابٌتٝ

ٔیتٙی بل فٚق ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ یىی بلاًاى مییا ٚ ؿیٍلی بل اًهاى ٚا  بایهـ ٔهٛكؿ بلكًهی لهلاك      

ؿك ٘ال ؿاكیٓ عىٓ فٚق ؿكبهاكٜ مییهایی   ٌٕاٖ آ٘ضٝ ؿك ایٙزا بی(  175ٚ  176: 1391)ٔزتٟـی، ٌیلؿ 

واكبلؿ كیاٗی كا تّٛیغاً ؿك اعىهاْ فٚلهی ٚ ٌٔهائُ مییاُهٙاؽتی ٘أٛرهٝ      »اًت  وا٘ت ٕٞضٙیٗ 

« بلاًهاى ویفیهت اًهت   « مییها »ؿاكؿ  ؿك٘تیزٝ اِٚیٗ ٔلعّهٝ آهّی ؿك ٔهٛكؿ تغّیهُ     ا الْ ٔی
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عج وا٘هت، یعٙهی رهـایی ٞٙهل ام     تٛا٘ـ ٔا كا بٝ یىی ام ٟٕٔتلیٗ ٔیا  تٛرٝ بٝ ویفیت ٔی)ٕٞا٘زا(

أل مییا ٌٔتّنْ ٞیش فایهـٜ ٚ وهاكبلؿ  ّٕهی ٘یٌهت ٚ     »ًٛؿٔٙـی ٞٙل، كاٞیل ُٛؿ  ام ٘ال وا٘ت، 

تهٛاٖ  تٛاٖ آٖ كا ام یه ٔفْٟٛ ٔعیٗ ٚ ِٔؾْ اًتٙتاد ولؿ ٚ ؿك٘تیزٝ ِهقو ٞٙهلی كا ٕ٘هی   ٕ٘ی

ُٛؿ ٘ٝ وٕاَ ٚ ٘هٝ   ـٜ ِغاٝ ٔی، ٘ٝ فایاِنأاً ٘یامٔٙـ یه تغلیه ؽاكری ؿاٌ٘ت  ؿك لّٕلٚ مییایی

ؿاٚكی فٚلهی كا ام  »تٛاٖ ٌفت وٝ وا٘ت تل ٔی  بٝ ُىُ ؿلیك(178)ٕٞاٖ: « آكٔاٖ ٚ ٘ٝ عتی غایت

٘ال ویفیت بلكًی ولؿ  ام ایٗ ؿیـٌاٜ فٚق، ٘یلٚی اكائٝ عىهٓ اًهت ؿكبهاكٜ ابهوٜ، یعٙهی ُهیٜٛ       

بل ایٗ باٚكا٘ـ وٝ ام ٍ٘اٜ وا٘هت  بلؽی (  84: 1388)اعٕـی، « ٔتٔٛك ُـٖ ابوٜ اًت كٞا ام ٞل غلٕ

)واپٌّهتٖٛ،  تٛا٘ـ بٝ لٔـ ٚ غلٗی ٚابٌهتٝ باُهـ   عىٓ فٚلی ٔفٟٛٔی  مّی ٘یٌت ٚ ؿك٘تیزٝ ٕ٘ی

كٚ بٝ ایٗ ٔعٙی ٘یٌت وٝ وا٘ت ؿك ُٙاؽت مییایی، فٞهٗ كا بهٝ   ٞیش   أا ایٗ ًؾٗ بٝ(234: 1361

ٝ   آِیاًت  ؿكٚالع صٙیٗ واكی ام فیٌّٛف ایـٜوّی وٙاك ٌقاُتٝ ای فٞهٗ كا بهل   ٌتی وهٝ بهٝ ٌٛ٘ه

ام ٔلاعّهی  ؿاُت، لابُ تٔٛك ٘یٌت  اٌل عىهٓ ؿك ٔهٛكؿ ا یهاٖ بایهـ     ٛییعت ٚ ٚالعیت ٔمـْ ٔی

ٖ صٖٛ عي، فإٞٝ ٚ  مُ  یٛك وٙـ، عىٓ مییاُٙاؽتی كاٜ ؿیٍلی كا بلٔی وهٝ ؽهٛؿ    ٌنیٙـ  صٙها

اًت  بٝ ٌفتهٝ   ٚ فإٞٝ ٚابٌتٝ اًت، ِقو ام مییایی بٝ اكتیاٙ ٚ پیٛ٘ـ لٜٛ ٔتؾیّٝ وا٘ت اُاكٜ ولؿٜ

ِقو ام مییا ٘ٝ ِقو ام ؽٍٛ آٔـٖ اًت ٘ٝ ِقو ام  ُٕ ٜٔابك با لاٖ٘ٛ، ٘ٝ عتی ِهقو ام  »وا٘ت: 

ٞا، بّىٝ ِقو تثُٔ ٓلف اًت  ایٗ ِقو، بـٖٚ ؿاكا بٛؿٖ ٞیش غایهت یها   تعٕك  مُ ٜٔابك با ایـٜ

ٗ بٝ ًٚیّٝ لٜٛ ُهٟٛؿ، ؿك ٌ٘هیت بها    ٔخابٝ كإٞٙا، ٕٞلاٜ اًت با ؿكیافت یه  ی ل٘یٝ بٙیاؿی، بٝ

  (223: 1393)وا٘ت، « فإٞٝ، بٝ  ٙٛاٖ لٜٛ ٔفاٞیٓ

وٝ پیِتل اُاكٜ ُـ با تٛرٝ بٝ ویفیت احل ٞٙهلی، مییهایی بهٝ ًٛؿكًها٘ی ٚ یها غهلٕ        صٙاٖ

ؽآی ٚابٌتٝ ٘یٌت  ٚ عاَ اٌل ام ٍ٘اٜ وا٘ت بٝ ٌ٘یت ٚ رٟت تٛرٝ وٙیٓ، مییایی ٘یهامی ٘هـاكؿ   

وٝ با ؿیـٖ یه ٔٙالٜ مییا ٘ٝ بٝ ؿ٘یاَ ؿكیافهت ًهٛؿ    ْ ٔعیٙی اكرا  ؿٞـ  صٙاٖوٝ بٝ ٞیش ٔفٟٛ

ٝ  »ْ ِٔؾٔی ؿًت یابیٓ  بهٝ ؿیٍهل ًهؾٗ    تٛا٘یٓ ام آٖ بٝ ٔفٟٛام آٖ ٌٞتیٓ ٚ ٘ٝ ٔی   مییهایی به

تٛاٖ ؿاُهت    فاو ام وٕاَ ٕ٘ی ُٛؿ ٚ ٞیش تٔٛك ٔخاِی  یٙی ٚ بلٖٚٚرٝ بٝ ٔفْٟٛ ٔؤَٚ ٕ٘ی ٞیش

  (178: 1391)ٔزتٟهـی،  «فاو ٚ بٌیاك ِٔؾْ اًهت  یی وأالً ٘ٛ ی اؿكان ؿكٖٚبّىٝ اعٌاى مییا

ٌیلؿ ٚ ٞٙلٔٙهـ ٚالعهی، عتهی اٌهل      ؿك ایٗ ٔعٙا ٞٙل ؿك تمابُ با تِٛیـاو  ّٕی ٚ ٓٙعتی للاك ٔی

أها ؿك   ( 182)ٕٞهاٖ:  وٙـ ٕ٘ایاٖ ًهامؿ  ٞـف ؽآی ؿاُتٝ باُـ، ٘یایـ آٖ كا ؿك احلی وٝ ؽّك ٔی

كًـ بلای ؽٛؿ وا٘هت ٞهٓ صاِِهی بهنكي     ٌیلؿ وٝ بٝ ٘ال ٔیَ ٟٔٓ ُىُ ٔیایٗ ٔیاٖ یه ًؤا

تهٛاٖ عىهٓ مییاُهٙاؽتی كا    اًت  اٌل مییایی ألی ؽٛؿاكرا  ٚ ؽٛؿبٌٙـٜ اًت، صٍٛ٘ٝ ٔهی بٛؿٜ
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یافت؟ وا٘ت بلای صٙهیٗ ِٔهىّی تٟٙها یهه رهٛا  ؿاكؿ:      تعٕیٓ ؿاؿ ٚ بٝ یه ؿاٚكی وّی ؿًت 

)وٝ بٝ ًٚیّٝ آٖ ٘ٝ یه عي ؽاكری، بّىٝ احهل عآهُ   ن فلٕ ٚرٛؿ یه عي ِٔتل فمٚ با پیَ»

فلٕ صٙیٗ عهي ِٔهتلوی      آكی فمٚ با پیَوٙیٓ(ام بامی آماؿ لٛای ُٙاؽتی ؽٛؿٔاٖ كا ؿكن ٔی

 (   147: 1393)وا٘ت، « تٛا٘ـ ٚٗع ُٛؿاًت وٝ عىٓ فٚلی ٔی

ٌٛ٘هٝ  بٙابل آ٘ضٝ ٌفتٝ ُـ ٕٔىٗ اًت ایٗ تٔٛك ایزاؿ ُهٛؿ وهٝ وا٘هت ٞٙلٔٙهـ كا ام ٞهل      

ؿا٘ـ ٚ ٞٙل وأالً ٚابٌتٝ بٝ ُٟٛؿ اًت  أا وا٘ت بهلای رّهٌٛیلی ام   ٘یام ٔیآٔٛمٍ ٔـكًی بی

ٌلصهٝ ٞٙهل   »وٙهـ  ام ٘اهل اٚ   صٙیٗ بلؿاُتی ام ًؾٙاَ٘، ایٗ ٔٛٗٛ  كا ُٞٛیاكا٘ٝ تیییٗ ٔی

ٝ   ٔىا٘یىی ٚ ٞٙل مییا، اِٚی بٝ ٔخابهٝ ٞٙهل ٘یهٛ ،     ٔخابٝ ٞٙل ٓلف وَُٛ ٚ یاؿٌیلی ٚ ؿٚٔهی به

تٛا٘هـ ٛیهك   ٞقا ٞیش ٞٙل مییایی ٘یٌت وٝ ؿك آٖ  ٙٔل ٔىا٘یىی وهٝ ٔهی  ا٘ـ ٔعٌیاك ٔتفاٚوب

ؿٞهـ،  لٛا ـی ؿكن ٚ ٔلا او ُٛؿ، یعٙی  ٙٔل ٔـكًی وٝ ُلٛی فاتی ام ٞٙل كا تِىیُ ٔهی 

ٓ آٚك ٔی  أا ام ٛلف ؿیٍل یاؿ(247)ٕٞاٖ: « ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ باُـ ؿاؿ٘هی   ُٛؿ وٝ ٘یٛ  ٞٙلی تعّهی

اٍ كا ؿك اٚ  ای ؿیٍل وهٝ اعٌهاى آهاِت ٚیهوٜ    ٔیلاحی اًت بلای ٘ابغٝ»احل ٞٙلی  ٘یٌت  بّىٝ

ـ  وٙـ ٚ ٚی كا بٝ تٕلیٗ كٞایی ام اریاك لٛا ـ ؿك ٞٙل تلغیهب ٔهی  بیـاك ٔی   (258)ٕٞهاٖ:  « ٕ٘ایه

مؿایهی  آُٙایی ٜٞای كًٚی ؿكباكپلٚاٗظ اًت وٝ صٙیٗ ٘الاتی تا صٝ عـ بٝ ٘ال فلٔاِیٌت

ٞهای كئاِیٌهتی لهلٖ ٘هٛمؿٞٓ فآهّٝ ؿاكؿ       یه اًت ٚ تا صٝ عـ با ا٘ـیِٝؿك ٔتٗ اؿبی ٘نؿ

آ٘ضهٝ  » ٌٛیهـ: اًت ٚ با ٓهلاعت ٔهی  ٌلایی كا پٟٙاٖ ٘ىلؿٜتمابَّ با كئاِیٌٓ ٚ تزلبٝ ،وا٘ت

ٔٙهـی ؿك مییهایی ٛییعهی ٕٞهاٖ آهّی      آِی بٛؿٖ غایتوٙـ وٝ آُ ایـٜؿكً٘ حابت ٔیبی

ؿٞهـ  ؿٞیٓ ٚ بٝ ٔها ارهامٜ ٔهی   یه عىٓ مییاُٙاؽتی للاك ٔی اًت وٝ ٔا ٕٞٛاكٜ آٖ كا ؿك ُاِٛؿٜ

بهٝ وهاك    ٔخابٝ ٔیٙای تیییٙی لهٜٛ ٔٔهٛكٜ ؽهٛؿ    غایتی ٛییعی كا بٝ ]كئاِیٌٓ[ٌلایی ٌٛ٘ٝ ٚالع ٞیش

مییایی، ٔعیاك مییایی كا  ٕٛٔاً بٝ ٘غٛ پیِیٗ ؿك  ٜ٘یلیٓ ایٗ ٚالعیت اًت وٝ ؿك ؿاٚكی ؿكباك

مییاُٙاؽتی ٔاًت وٝ ؿك ایٗ عىٓ وٝ آیها   ٝلٛای عاوٕ وٙیٓ ٚ ؽٛؿٚرٛ ٔیؽٛؿٔاٖ رٌت

ٓ [ٌلایهی  وٝ ایٗ أهل بها فهلٕ ٚالهع    ٌقاك اًت، ؿك عاِیصینی مییاًت یا ٘ٝ لاٖ٘ٛ  ]كئاِیٌه

ٓ وهٝ  آٔهٛؽتی بایٌتی ام ٛییعت ٔیٔٙـی ٛییعت ٔیٌل ٘یٌت، میلا ؿك ایٗ ٓٛكو ٔیغایت

  (311)ٕٞاٖ:  «بٛؿزلبی ٔیٚ عىٓ فٚلی تابع آَٛ ت صٝ صین كا بایـ مییا بیابیٓ

بٌهٙـٌی ٚ اًهتمالَ ٞٙهلی    تهٛاٖ ؽهٛؿ  ٞای ٘الی وا٘ت ؿكبا  مییهایی كا ٔهی  عآُ بغج

ٌٛیهـ:  ٞای ٔهـكٖ ٞٙهلی ؿك لهلٖ بیٌهتٓ ُهـ  میٕها ٔهی       ٌِای رلیاٖؿاٌ٘ت  ٔفٟٛٔی وٝ كاٜ

ٌلایهی  اكًاؽتآٔلیىایی، فلٔاِیٌٓ كًٚی ٚ -َ ٞٙلی، میلبٙای ٘مـ ٘ٛ ٚ اٍّ٘ٛٔفْٟٛ وا٘تی اًتمال»
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ت   ٞا رنٚ مییاُٙاًی وا٘تی ٌٞتٙـ تا آ٘زا وٝ بل اًتمالَ ٞٙهلی تثویهـ   ٕٞٝ ایٗ ٘الیٝصه ًا

ٝ     ولؿٜ ٚ بٝ ٝ ای ٔخهُ م٘هـٌی  ُـو ٔؾاِف تمّیُ اؿبیهاو بهٝ  ٙآهل بیٍا٘ه ٘ٛیٌهٙـٜ، مٔیٙهٝ    ٘أه

    (21: 1394)« اًتٞای ؽٛا٘ٙـٜ ارتٕا ی یا ٚاوَٙ

 

 زیباشىاسی َگلی -2-2

ا٘ت ؿك ایٗ رٟت بٛؿ وٝ ٞٙل كا ام تفاًیل اؽاللی ٚ تٛلع ًٛؿكًا٘ی رـا وٙـ  و ٜتالٍ  ٕـ

ای وهٝ بهٝ كٚط ٚ   ٚیهوٜ  ٞا پي ام اٚ، با تٛرٝ آِیٌت إِٓا٘ی، ًاَأا ؿیٍل فیٌّٛف بنكي آیـٜ

وٝ ٞٙل كا تٟٙها   ٘اؽٛاًتٝ بٝ ًٕت ٔىاتیی ًٛق ؿاؿ فىل ؿاُت، ٘مـٞای ٞٙلی كا ؽٛاًتٝ یا

ٞهای  ُه علوهت كٚط مٔا٘هٝ بهٝ ًهٕت ایهـٜ     پقیلفتٙـ  بیاٌِیتی ٔیٞای تًٙ كئؿك لاِب

ُ   ؿاكی  أُ ٟٔٓ ؿیٍلی بٛؿ، وٝ ٞٙل كا بٝ بلؿاُتًلٔایٝ  ٞای ٔتعٟهـ ٚ ایهـئِٛٛهیه تمّیه

ؿاُتٗ تٛلع ًهٛؿٔٙـی ام ٞٙهل   » :1811ُّٙیً ؿك ًاَ ٜٔابك ٘ال  ؿاؿ  بٝ ًؾٗ ؿیٍلٔی

ٞای كٚط اٌ٘ها٘ی ؿك وِهفیاو   تلیٗ وَُٛیپقیل اًت وٝ رایٍاٜ  اِفمٚ ؿك  ٔلی أىاٖ

      (17: 1388 )بٛٚی، «ُٛؿالتٔاؿی ٔعیٗ ٚ ِٔؾْ ٔی

ـ    ٝوا٘ت با ٔغـٚؿ ولؿٖ لّٕلٚ  مهُ ٘اهلی ٚ ا٘ـیِه    ٞلصٙـ  ٜٔفٟهٛٔی، كاٜ كا بهلای ایه

رهلد ٚیّّٟهٓ فهلؿكیَ ٍٞهُ بهٝ       ٝایٗ ایـٜ ؿك فٌّفٝ بٝ ًٚهیّ » اًتمالَ ٞٙلی ٌِٛؿ، أا

ٞا ام ٔفاٞیٓ ٚ ؽاكد وهلؿٖ ٞٙهل   ا٘ت كا بٝ رٟت رـا ولؿٖ اعٌاىصاَِ وِیـٜ ُـ، اٚ و

ٓلف ًلمَ٘ ولؿ  ٍُٞ بلؽالف وا٘ت  )ٓٛكو(ام لّٕلٚی ؿاَ٘ ٚ تمّیُ ؿاؿٖ آٖ بٝ ظاٞل 

ٌیهلؿ، بّىهٝ آٖ كا ام ٔٙاهل    ٌهل یها ؽٛا٘ٙهـٜ ؿك ٘اهل ٕ٘هی     ٞٙل ٚ مییایی كا ام ٔٙال ِٔاٞـٜ

َ   بیٙـ وٝ ِٔٛـ یهیا ٞٙلٔٙـی ٔی تِٛیـوٙٙـٜ  )میٕها،  «آٌاٞی ؽاّ اًت: آٌهاٞی ام مٔها٘

بٝ ٛٛك وّی ٞٙل ؿك لاِب ٔغٌهٛى ٚ  » بٝ  یاكو ؿیٍل، ٍُٞ بل ایٗ باٚك بٛؿ وٝ   (22: 1394

 ٖ یابهـ ٚ  ٞها كاٜ ٔهی   إ٘٘أی ؽٛؿ عاٚی عمایمی اًت فاتی وٝ  مُ بٝ ٘غٛ ؿیاِىتیىی بهـا

ٖ   (122: 1371ـی،)ٔزتٟه  «آٚكؿُٙاًایی ٔعتیل ٚ ٓغیغی ؿك ٔٛكؿ ٞٙل بٝ ٚرٛؿ ٔی وهٝ   صٙها

 ِٙیٙیٌتی اًت  -پـك ٔعٙٛی تٕاْ ٘مـٞای ٔاكوٌیٌتیِٔؾْ اًت، ٘الیاو ٍُٞ، 

، ٘ؾٌهت بایهـ   ٔمـٔهٝ بهل مییاُٙاًهی   ٍٞهُ ؿك وتها     ُٝٙاًا٘بلای فٟٓ بٟتل ٘الاو مییایی

یافتٗ ِ٘اٖ بِل یا احهل فٞهٗ بِهلی ؿك ٟ٘اؿٞها ٚ     بام»ٍ٘اٞی ٔؾتٔل بٝ ٘الیاو فٌّفی اٚ ؿاُت  

ـ  نٞا، ٌِٛؿٖ كام ٔعٙای بِلی وّیت ٚالع، ٚ ؿكن كٚاٖ م٘هـٌی صی اُهیا  ام   ٜبؾِهٙـٜ ٚ رٙیا٘ٙه

ُ   ٜپي ظٛاٞل ٔلؿ ایهٗ    (11: 1362 )ٌهاكٚؿی،  «آٟ٘ا، ایٗ اًت ٘ؾٌتیٗ اِناْ ٚ ِٔىُ فٌّهفی ٍٞه
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ٗ    ٞای ٚعـوُیاٞت بٝ ا٘ـیٌِٝلایی بیوُ آِیٌهٓ وا٘هت   كٚ، ام ایهـٜ ٚرهٛؿی ٘یٌهت ٚ ام ٕٞهی

آِیٌهٓ فٞٙهی وا٘هت ٚ فیؾتهٝ     تٛا٘ـ ٕٞاٖ ایـٜآِیٌٓ  مُ ٕ٘یایـٜ» یلؿ  ام ؿیـ ٌٍُٞفآّٝ ٔی

ایهٗ  یٙیهت، پهقیلای وّیتهی اًهت غایتٕٙهـ ٚ         (82)ٕٞهاٖ:   «آِیٌٓ  یٙی باُـباُـ ٚ بایـ ایـٜ

ٞهل  » ٍ٘ل ٍُٞ تاكیؾی وٝ با علوتی ؿیاِىتیىی بٝ ًٕت ٞـفی ِٔؾْ ؿك تىاپًٛت  ام ٍ٘اٜ وُ

فلؿی، پلتٛیی ام ٚرٛؿ ّٜٔك عیاو اًت وٝ ؿك تىخل ٔاهاٞل ِٔهؾْ    ٝتزلب ٚالعیت رنئی، ٞل

ٞل عاِی ام فىل یا اُیا  ٚ ٞل تٔٛك ٚٗهعی  »تل  بٝ  یاكو ؿلیك  (16)ٕٞاٖ:  «وٙـؽٛیَ تزّی ٔی

ُهٛؿ ٚ یهه وهُ بلتهل ٚ     ُٛؿ، بعـ با آٖ ٔتغـ ٔی ُـو بٝ ًٛی ٗـ ؽٛؿ وِیـٜ ٔی ؿك  آِ بٝ

ٞهـف ٚ  اًاى صٙیٗ ٘الی،  آِ ٔغًٌٛاو بهی بل  (266: 1391ٚكا٘ت، )ؿ «ؿٞـتل تِىیُ ٔیُٔعمـ

ٝ  » ٍُٞ ٜبلٔیٙای تٔاؿف ٘یٌت  ٘ٝ تٟٙا بٝ  میـ ـ    ٞلصینی وهٝ به )یعٙهی(  -كاًهتی اٌ٘ها٘ی باُه

اعٌاى ٚ ُٙاًایی ٚ ؿا٘ٙـٌی ٚ غلینٜ ٚ ؽٛاًت یا اكاؿٜ، تها رهائی وهٝ ؽٔهّت اٌ٘ها٘ی ؿاُهتٝ       

ٚ    (27)ٍُٞ، بیتا:  «اكؿای ؿك ؽٛؿ ؿ ا٘ـیِٝ -باُـ ٚ ٘ٝ عیٛا٘ی عتهی  هآِ ٔغًٌٛهاو    » بهٝ بهاٚك ا

ؿك ایٗ ٔیاٖ  ٙٔلی وٝ تٕاْ ٌٞتی كا بهٝ    (4: 1371)اًتیي، «ؿاكای عمیمتی ؽاّ ؽٛؿٍ اًت

ؿك فٌّهفٝ بهٝ یهاكی ُٙاًهایی     » اًت، صینی رن  مهُ ٘یٌهت   آٚكؿ ٚ با آٖ آٔیؾتٝ علوت ؿكٔی

ٞای رٌهٕا٘ی  ٌٞتی ٝپایاٖ ٕٞٚ ٔغتٛای بیپایاٖ بی ُٜٛؿ وٝ  مُ، ٌٛٞل ٚ تٛؿ٘الی حابت ٔی

 «آٚكؿ ینی اًت وٝ ٔهاؿٜ كا بهٝ رٙهیَ ؿكٔهی    یعٙی آٖ صپایاٖ، ٚ ٔعٙٛی ٚ ٕٞضٙیٗ ٓٛكو بی

ؿا٘هـ،   ٌّٔٓ اًت وٝ صٙیٗ ا٘ـیِٕٙـی وٝ وُ ٌٞتی كا عمیمتهی ٞـفٕٙهـ ٔهی     (31)ٍُٞ، بیتها:  

تٛا٘هـ بهلای ٔها    ٓهُ ُهٛؿ ٕ٘هی   ٓٛكتی وٝ تٟٙا ام كاٜ ٞٙهل عا »تابـ  ٌلایی ٓلف كا بلٕ٘یٓٛكو

ّٜٔك بتٛا٘هـ  )ٔفٟهْٛ(  ؿاُتٝ باُـ ٚ ٓٛكتی ٘یٌت وٝ )ّٜٔك( عمیمت ٘أِلٚٙ )اكمٍ( كٚ ٞیش بٝ

   ٗ كٚ بهلای بیهاٖ ٔغتهٛای    ام كاٜ آٖ آُىاك ُٛؿ  ٓٛكو ٞٙلی صینی ٓلفاً ٔتٙهاٞی اًهت ٚ ام ایه

ُٙاًهی ٍّٞهی،   مییها  ُهٛؿ وهٝ ؿك  ایٗ ٍ٘اٜ فٌّفی با هج ٔهی    (147 )ٕٞاٖ: «٘أتٙاٞی، ٘اكًاًت

 ٔفْٟٛ ام فلْ ٞٙلی اكمٍ ٚ إٞیت بیِتلی بیابـ       

ٌلایی ؿك ٞٙهل بپهلؿامؿ ٚ   اًت وٝ بٝ تیییٗ ٔفًْٟٛعی ولؿٜ ٔمـٔٝ بل مییاُٙاًیٍُٞ ؿك 

ٔیهـ  ؿكن  « وا٘هت »٘مهـ  »ٌٛیهـ:  ُٙاًا٘ٝ وا٘ت كا بٝ صاَِ بىِـ  ٍُٞ ٔهی  ٞای مییاییایـٜ

ٞهای  یٗ ؿكن تٟٙا ٚلتی عآُ ُهـ وهٝ تٛاٌ٘هتیٓ وٕیهٛؿ    عمیمی مییایی ٞٙلی اًت  اِیتٝ ا

كا بلٛلف وٙیٓ ٚ بٝ آٖ ا تیاك ؿكن ٚا ی ٚعـو كاًتیٗ ٗهلٚكو ٚ آماؿی، ؽهاّ ٚ   « وا٘ت»

ٕٞضٙیٗ ٍُٞ بل ایٗ باٚك بٛؿ وٝ مییهایی  (  111: 1363)ٍُٞ، «  اْ ٚ عٌیت ٚ  ُمالئیت بؾِیٓ

ـٜ كٚط اًهت ٚ كٚط ام ٛییعهت بلتهل اًهت      ٞٙل ام مییایی ٛییعت ٚا تل اًت  صلاوٝ ٞٙل آفلی
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ٌقكؿ، ام یهه فهلاٚكؿٜ   عتی یه فىل بـ وٝ ام ٔؾیّٝ اٌ٘اٖ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ( )ٔیام ٘ال ُىُ »

  ٝ « ، ٕٞیِهٝ كٚعیههت ٚ آماؿی ٔىٙههٖٛ اًههت ایٛییعهت بلتههل اًههت  صهٖٛ ؿك صٙههیٗ ا٘ـیِهه

ٌٛیـ وٝ ٞٙل ؿٞـ ٚ ٔیی  ٍُٞ آُىاكا ٞٙل كا با ؿیٗ ٚ فٌّفٝ ؿك یه كاًتا للاك ٔ(28ٚ29)ٕٞاٖ:

تهلیٗ  ٞا ٚ رهأع  تلیٗ  الئك اٌ٘اٖ ای بـَ ُٛؿ وٝ  ٙٔل ؽـایی آٖ، یعٙی هكفبٝ ُیٜٛ»بایـ 

ٞها ٚ تٔهٛكاو   تلیٗ ٍ٘لٍ  آحاك ٞٙلی بیاٖ پلٕٖٔ٘ٛوٙـعمایك كٚط كا لابُ پقیلٍ ٚ اؿا ٔی

وهٝ كام فٟهٓ،    -یتٟٙهای  ؿك ٔٛكؿ بع٘ی الٛاْ بٝ- ٟ٘اؿی ٔلؿْ اًت  ٚ ایٗ ٞٙل اًت وٝ اغّب

كٚط ام »وٙهـ وهٝ   ٍٞهُ ٕٞضٙهاٖ اٗهافٝ ٔهی      (36 ٚ 35)ٕٞهاٖ:   «ٌِایـفلماٍ٘ی ٚ ؿیٗ كا ٔی

آفلیٙـ ٚ ٕٞضٖٛ ٘ؾٌتیٗ عّمهٝ ٔیها٘زی بهیٗ ٔغًٌٛهاو      ؽٕیلٜ ؽٛؿ آحاك ٞٙلی مییایی ٔی

بیلٚ٘ی ٔغٖ ٚ ٌقكا ام یه ًٛ، ٚ تفىل ٔغٖ ام ًٛی ؿیٍل، ٔیاٖ ٛییعت ٚ ٚالعیت ولإ٘ٙهـ  

  را()ٕٞاٖ« وٙـوٙٙـٜ ام ٛلف ؿیٍل، آُتی بلللاك ٔی ٛلف، ٚ آماؿی بیىلاٖ تفىل اؿكانام یه 

اًت وهٝ بایهـ ابتهـا    بل ایٗ باٚك بٛؿٜ صٟاكٔماِٝ٘یایـ تٔٛك ولؿ وٝ ٍُٞ ٕٞضٖٛ ٔؤِف   

آٚكؿ ٚ ًپي بٝ ؽّك ُعل پلؿاؽت  اٚ ؽٛؿ پهقیلای صٙهیٗ بلؿاُهتی ام    ٘ال  ٕٔ٘ٛ٘ی كا ؿك

آٖ باُٙـ وٝ احلٞای فلٗاً ُا لا٘ٝ بایهـ   ٕٔىٗ اًت وٌا٘ی بل» ٌٛیـ:ی٘الیاتَ ٘یٌت ٚ ٔ

ؽٛاٞٙهـ ُها لا٘ٝ بپلؿام٘هـ بهٝ ٘خهل      بٝ كٚاَ میلیٗ پلؿاؽتٝ ُٛؿ: ٘ؾٌت، ٔٛٗٛ ی وهٝ ٔهی  

ٝ وٙٙـ  ٘تیزٝ ایٙىٝ رٙیه وٙٙـ، ًپي آٖ كا ؿك تٔاٚیل، لافیٝ ٚ ٔا٘ٙـ آٖ افاؿٜ ٔیا٘ـیِٝ ٔی

آٚین٘ـ  صٙیٗ كٚاِی فمهٚ  ٞای تزلیـی ٔیی اًت وٝ بل ا٘ـیِٝاتٔٛیلی ٓلفاً میٛك ٚ پیلایٝ

لٜعهاً ؿك  ا٘زأـ، صٝ، با صٙیٗ  ّٕی آ٘ضٝ بایـ ؿك تِٛیهـ ٞٙهلی   بٝ آفلیَٙ یه ُعل بـ ٔی

ٔنبهٛك رهـا ام    ٝاًهت ٚ ؿٚ رٙیه  اكمٍ باُـ، ٔلا هاو ِ٘هـٜ   ٚعـو رـاِ٘ـ٘ی ؽٛؿ ٔعلف

ٞٙهل لٔهـ    ٝضٙیٗ بل ایٗ باٚك بٛؿ وهٝ فٌّهف  اٚ ٕٞ  (81)ٕٞاٖ: «ا٘ـُـٜ یىـیٍل بٝ واك ٌلفتٝ

ٞهای ٍٞهُ   أا اٌل ٔٙٔفا٘ٝ بٝ عآُ بغج  (51)ٕٞاٖ:  ٘ـاكؿ وٝ بلای ٞٙل تعییٗ تىّیف وٙـ

اًت ٚ ٞٓ بلؽالف آ٘ضٝ اؿ ا وهلؿٜ،  بٍٙلیٓ ؽٛاٞیٓ ؿیـ وٝ ٞٓ تاعـ میاؿی ایٗ واك كا ولؿٜ

پقیلؿ وهٝ ٞٙهل ٓهلفاً بایهـ     ُ ٕ٘یاًت  ٍٞ٘الاو اٚ كاٜ كا بلای رـایی ٔغتٛا ام فلْ ٌِٛؿٜ

ٚ  3ِٛوهاس  2اٍّ٘هي،  1ٞایی صهٖٛ ٔهاكوي،  أا ٍّٞی  (97 ٚ 96)ٕٞهاٖ:   ای آٔٛم٘ـٜ باُـپـیـٜ

ٝ  » ا٘ـ  صلاوٝ ام ٍ٘اٜ ؽٛؿ ٍُٞ ٘ین٘اؽٛاٜ بٝ ایٗ واك پلؿاؽتٝ ؿیٍلاٖ، ؽٛاٜ ای ٔهالن ٚ ٗهابٜ

)ٔزتٟهـی،   «آٖ اًهت  فٞٙیهت ٚ ؿكٖٚ فاو  ٝوٙـ ؿكره وٝ وٕاَ یه احل ٞٙلی كا تعییٗ ٔی

                                                           
1. Karl Marx 

2. Friedrich Engels 

3. György Lukács 
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آٚك ٘ؾٛاٞـ بهٛؿ اٌهل   ٞای وا٘تی ٚ ٍّٞی، ٍُفتبٙابلایٗ با ؿك ٘ال ٌلفتٗ رـَ  (124: 1371

ٞها ٘هٝ   ٞا ٚ ٍّٞیؿكیابیٓ وٝ ًتینٞای ا٘تماؿی للٖ بیٌتٓ عآُ ُىافی ٔعیٗ ٔیاٖ وا٘تی

بٙهابلایٗ    (24: 1394)میٕا،  اؿبی ٘ین ٌٞتؿاَ٘، ًیاًت ٚ اؽالق بّىٝ ؿك ٘مـ ٝفمٚ ؿك ٘الی

تٛاٖ ٌفت وٝ ٍُٞ، بٝ  ّت إٞیتی وٝ بلای كٚط ٚ  مُ لائُ بٛؿ، فهلْ  بٝ ُىُ ؽالٓٝ ٔی

ؿیـ ٚ غایت اؿبیاو ٚ ٞٙل كا بیاٖ ٔغتهٛای  مّهی ٚ آكٔها٘ی    ای فلٚتل ام ٔغتٛا ٔیكا ؿك ٔلتیٝ

ٝ   ٞای ؿیٍلی صٖٛ اٍّ٘ي ٚ ِٛواس ٘ین ٞلصٙهـ ام ایهـٜ  ؿاٌ٘ت  ٍّٞیٔی  آِیٌهٓ ٍٞهُ فآهّ

٘ـ وٝ ٌٔهوِٛیت ؽٜیهلی بهٝ    أا٘ـ٘ـ ٚ بل ایٗ باٚكٙـ، بٝ تعٟـ ارتٕا ی ٞٙلٔٙـ ٔعتمـ ٌلفت

٘هأیٓ، ام  ؿك ایلاٖ ٘ین، ٔٙتمهـا٘ی وهٝ  آٟ٘ها كا ٍّٞهی ٔهی       (24ٚ25)ٕٞاٖ: ؿٍٚ ٞٙلٔٙـ اًت

ٛٛك وٝ ٔهاكوي ٚ  ا٘ـ  ٕٞاٖٞای ٍّٞی پیٛ٘ـ یافتٝمییاُٙاًی ٔاكوٌیٌتی با ا٘ـیِٝ ٝؿكیض

ـ ئاِیٌٓ كا ؿك ٞٙل ٔیاٍّ٘ي ٕٞٛاكٜ ك ٌلایهی  ٔٙتمهـاٖ صهپ   (188: 1388)اعٕهـی،   پٌهٙـیـ٘

  ؿاٌ٘تٙـ   ایلا٘ی ٘ین، كئاِیٌٓ ٔتعٟـ كا تٟٙا لاِب ٔٛرٝ ٚ ؿكًت ٞٙل ٔی

 

 وگاَی بٍ آرای مىتقذان َگلی ایران -3

 فاطمٍ سیاح -3-1

ٔٙهـ بهٝ ٔیها٘ی    اْ٘ا فإٛٝ ًیاط یىی ام ٘ؾٌتیٗ ٚ ٟٕٔتلیٗ ٔٙتمـا٘ی اًت وٝ بٝ ُىّی تملییاً

اًت  ًیاط وٝ ؿك كًٚیٝ تغٔیُ ولؿٜ بهٛؿ، بها اؿبیهاو    ٘الی كٔاٖ ٚ اؿبیاو ؿاًتا٘ی تٛرٝ ولؿٜ

ٌلایی ٔالیٓ ؿك آحهاك اٚ لابهُ   كًٚیٝ ٚ فلاٌ٘ٝ آُٙایی وأُ ؿاُت  ُایاٖ فول اًت وٝ ٘ٛ ی صپ

 ٞههایٌههاٜ بههٝ ًههٕت تٙههـكٚیِٔههاٞـٜ اًههت، أهها اٚ بههٝ  ٙههٛاٖ ُؾٔههیتی آواؿٔیههه، ٞههیش 

 ٌلا وِیـٜ ِ٘ـ ٞای صپ هٚك٘اِیٌت

ٝ یىی ام ٟٕٔتلیٗ ٔماِٝ بها  ٙهٛاٖ    1312ای اًهت وهٝ ؿك ًهاَ    ٞای فإٛٝ ًیاط، ٔماِه

اًهت  اٚ ؿك ایهٗ ٔماِهٝ وهٝ ؿك رهٛا  بلؽهی       ٔٙتِل ولؿٜ ایلاٖ كٚم٘أٝؿك « ویفیت كٔاٖ»

ٛ ، وُٛیـٜٞای وٌلٚی ُ٘ٛتٝ ُـٌٜفتٝ ٖ وٌهلٚی  اًت تا  بلای كٔاٖ، ؿك ٔمابُ افلاؿی صه

ٖ  )ؿاٌ٘هت  وٝ كٔاٖ كا یىٌلٜ ِغٛ ٚ بیٟٛؿٜ ٔی ٜ بهٝ ٘هٛ ی ا هاؿ    ،(9 ٚ 8تها:  ، بهی ؿك پیلأهٖٛ كٔها

ٌٛیٙـ صٖٛ كٔاٖ عمیمهی ٘یٌهت   ٌٛیـ: ایٙىٝ بع٘ی ٔیًیاط ؿك ایٗ ٔماِٝ ٔیعیخیت وٙـ  

ِیّهی ٚ  وٝ آحاك اؿبیاو والًیه صٖٛ ٝ تٟقیب اؽالق ُٛؿ ؿكًت ٘یٌت، صلاتٛا٘ـ ًٚیّ ٕ٘ی
 ُهٛؿ  ٞای تاكیؾی ٘ین، تٕاْ عمیمت كا ُأُ ٕ٘هی ٞٓ عمیمی ٘یٌت ٚ عتی ؿاًتاٖ ٔزٖٙٛ

وٝ ُؾٔی صٖٛ وٌلٚی كٔاٖ ُلایٜی،  ٛییعی اًت وٝ ؿك صٙیٗ  (245ٚ246: 1354)ًیاط، 
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ای ؿیٍلی رن پهیَ وِهیـٖ ٔیاعهج    ؿاٌ٘تٝ، ًیاط صاكٜٗـ اؽاللی ٔی ای وأالًكا پـیـٜ

ٝ  ؿیـوٝ ؿك اؿأٝ ؽٛاٞیٓ ٙاٖاًت، أا ص اؽاللی ؿك كٔاٖ ٘ـاُتٝ ٞهای ًهیاط،   ؿك َٛٛ ُ٘ٛهت

ا٘تؾها   »٘ٛیٌهـ:  ٕٞیٗ ٔماِٝ ٔهی  ٝ  ًیاط ؿك اؿأُٛؿصٙـا٘ی بٝ فلْ اؿبی ؿیـٜ ٕ٘ی ٝ الل

ٌیلؿ تا ٔمٔهٛؿ  تلیٗ ٓفاو ٔٙاٛكٜ ٓٛكو ٔیام كئٛى ٌٔائُ ٟٕٔٝ ٚ بلرٌتٝ ٚلایع آٛ ً

وٕهاَ آٖ، لهـك ٚ    ٝٚمٖ اؽاللهی ٚ ؿكره  آّی ٍ٘اكٍ كا حابت ٕ٘ایـ  ویفیت ایهٗ ٔمٔهٛؿ ٚ   

ـ لیٕت ٞل تثِیفی كا ِ٘هاٖ ٔهی   ؿكٚ  »وٙهـ وهٝ   ٚ ؿك اؿأهٝ اٗهافٝ ٔهی     (248)ٕٞهاٖ:   «ؿٞه

وٙـ بّىٝ ؽٛبی ٚ بـی آٖ بٌتٝ اًت بٝ ٔٛریاو ٔ٘ل بٛؿٖ ٚ ٔفیـ بٛؿٖ كٔاٖ كا فلاٞٓ ٕ٘ی

  (249)ٕٞاٖ:  «ؿُٛویفیت ٚلایعی وٝ ؿك آٖ ؿكد ُـٜ ٚ ٔمٔٛؿ آّی وٝ ام آٖ اًتؾلاد ٔی

 وٙهـ: ٘ٛیي كا ٘ین ِٔهؾْ ٔهی   كٔاٖ ٝٓلاعت ٚظیف  ٞای پایا٘ی ایٗ ٔماِٝ بًٝیاط ؿك بؾَ

پهلٚك ؽهٛؿ ؿك ُهلط رنئیهاو     آٔیهن ٚ عمیمهت  ٞای ّٔٔغت بـیٟی اًت ٞلٌاٜ كٔاٖ با ؿكٚ »

اكمؿ، ٚ ام ایهٗ رٟهت وهٝ    ٜٔاِب ٓاؿق ٚ كاًتٍٛ ٘یاُـ لـك ٚ لیٕتی ٘ـاكؿ ٚ بهٝ صیهنی ٕ٘هی   

ٛیٌٙـٜ بلای ایفای ٚظیفٝ ؽٛؿ وٝ تٟقیب اؽالق  آِ بِلیت اًت بایـ ًهعی ٕ٘ایهـ   ُؾْ ٘

وٝ ِٔهؾْ اًهت ٘ٛیٌهٙـٜ     صٙاٖ(  251)ٕٞاٖ: « بٝ ویفیاو م٘ـٌی ٔعلفت وأُ عآُ ٕ٘ایـ

 الٜٚ بل تٛرٝ بٝ كئاِیٌٓ ٔتعٟـ، با  ٙٛاٖ ولؿٖ ٚظیفٝ تٟقیب اؽالق بِلیت بهلای ٘ٛیٌهٙـٜ،   

 كًٜٛیی بامٌِتٝ اًت ٞای ابٝ ٘ٛ ی بٝ آكٔاٖ

ٝ ٟٔهل  ٔزّٝؿك  1314فإٛٝ ًیاط ؿك ًاَ  ٔٛٗهٛ  كٔا٘تیٌهٓ ٚ   »ا  ٙهٛاٖ  ای كا به ، ٔماِه

اًههت  اٚ ؿك ایههٗ ٔماِههٝ،  ٔٙتِههل وههلؿٜ« كآِیٌههٓ عیههج ًههیه ٍ٘ههاكٍ ؿك ًههیه اكٚپههایی

اًهت  ٞلصٙهـ   كئاِیٌٓ ٜٔهلط بهٛؿٜ، ِ٘هاٖ ؿاؿٜ   ٌقاكی ؽٛؿ كا با ٞلصٝ بٝ  ٙٛاٖ ٗـ فآّٝ

ؽهٛؿ بهٝ كئاِیٌهٓ كا     ٝیف اٚ ؿك ایٗ ٔماِٝ، بیا٘ی  ّٕی ٚ ٜٔٙمی ؿاكؿ، أها  الله  ٔیا٘ی ٚ تعاك

آِیٌٓ للاك ٌلفتٝ اًت ٚ كآِیٌهٓ  ایـٜ ٝای بل پایكٔا٘تیٌٓ با ٔؾتٔل فآّٝ»وٙـ  پٟٙاٖ ٕ٘ی

اًت  صٝ، اؿبیاو وٝ یىی ام  اًاى ٚ بٙیاَ٘ ٔاتلیاِیٌٓ اًت وٝ ٞٙٛم بٝ عـ تىأُ ٘لًیـٜ

اًت یىی ام ؿٚ ًیل آهّی افىهاك ٚ ؽهاٛلاو بِهلی كا تعمیهب ٚ پیهلٚی        اُىاَ  ّٓ افىاك

ًیه وٝ ٔعلف ٔزٕٛ  یه احل اًت ام عهـٚؿ ٜٔاِعهٝ ؿك ُهىُ     ٝایٗ ٌٔوّاًت  بٙابلولؿٜ

ٌیلؿ  ٔمٔٛؿ ایٗ ٘یٌت وٝ ؽٔائْ فٌّفی بٝ ؽٛؿ ٔی ٝیه احل اؿبی تزاٚم ولؿٜ غاِیاً رٙی

ٛكؿ ٜٔاِعٝ للاك ٌیهلؿ، بّىهٝ ٔهلاؿ ایهٗ اًهت وهٝ       تٛا٘ـ ؽاكد ام ٔغیٚ فٌّفٝ ٔاؿبیاو ٕ٘ی

ٞای ًٜغی ُىُ یه احل اوتفا ولؿ، بّىهٝ بایهـ آٖ   ٍٞٙاْ بغج ؿك آحاك اؿبی ٘یایـ بٝ تزنیٝ

كٚؿ تٔهٙیف كا وهٝ ُهىُ ٘یهن ام ِٔهتماو آٖ بهٝ ُهٕاك ٔهی         ٝكا واٍٚ ٕ٘ٛؿ ٚ  ٛأُ آّی
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ٝ ٚٗٛط تهثحیل ا  ٞا  بٝؿك ایٗ ٌفتٝ  (158 :)ٕٞاٖ «رٌتزٛ ٕ٘ٛؿ ٞهای ٍٞهُ ٚ ٛلفهـاكاٖ    ٘ـیِه

ٞای فىلی ٚ فٌّفی كا ؿك اِٚٛیت لهلاك ؿاؿٜ ٚ  اًت  ام یىٌٛ ٔعٙا ٚ رٙیٝ ٍُٞ لابُ ِٔاٞـٜ

اًهت  ٞلصٙهـ فإٛهٝ ًهیاط       ٞای ُىّی ٚ فلٔاِیٌتی كا ًٜغی پٙـاُتٝام ؿیٍلًٛ، تزنیٝ

ِیٌهت  ٔاتلیا ٌٝلایی اٚ كا بایهـ ام ؿكیضه  اًت، أا ٍُٞآُٙایی ٌٔتمیٕی با آكای ٍُٞ ؿاُتٝ

ٌقاكی كٔا٘تیٌهٓ ٚ كئاِیٌهٓ،   وٝ بیِتلیٗ تثویـ اٚ ؿك فآّٝؿیاِىتیه ٔاكوي ٍ٘لیٌت  صلا

ؿ ام ٘ٛیٌهٙـٌاٖ كٔا٘تیٌهٓ   آِیٌٓ ٚ ٔاتلیاِیٌٓ اًت  ًیاط ؿك ایٗ ٔماِهٝ ؿك ا٘تمها  تمابُ ایـٜ

یٓ، ٞها یها ٞٛاؽٛاٞهاٖ ٔاتلیاِیٌهٓ ٔمایٌهٝ وٙه      اٌل ایٗ  ٛأُ كا با آَٛ كآِیٌت»ٌٛیـ ٔی

ا٘ـ بٝ وّی بها  ٞا بلای عُ غٛأٖ ارتٕا ی ؿك ٘ال ٌلفتٝای وٝ كآِیٌتؽٛاٞیٓ ؿیـ ٛلیمٝ

تٛا٘هـ بهٝ ٌٞٛهٛ    ٞا اؽتالف ؿاكؿ  بٙابلایٗ یه ٘ٛیٌٙـٜ كآِیٌت ٕٞیِٝ ٔهی كٔا٘تیه ٝٛلیم

ٜ   ٝایلاؿ ولؿٜ بٍٛیـ وٝ اٌل كاٜ رًٙ با فٌاؿ ارتٕا ی ٔٙغٔل بٝ ٛلیم  اؽاللی باُهـ ایهٗ كا

ایٗ ایهلاؿ ٕٔىهٗ اًهت وِهیـٜ ُهٛؿ ٚ       ٝ ّٕی اًت  ؿ٘یاِتاٜ ٚ بٝ  یاكو ؿیٍل غیلاغّب وٛ

لابُ بٝ ًلِٔك ُـٖ ا ٕاَ « هاٖ ٚاِواٖ»ِیٌت بٍٛیـ وٝ ٔٛٗٛ  آالط اؽاللی ئأٔٙف ك

ام ٍ٘اٜ ًیاط، ًلُ٘ٛت هاٖ ٚاِواٖ ًلُ٘ٛتی یىٝ ٚ   (165 :)ٕٞاٖ اٚ بلای آالط رأعٝ ٘یٌت

ٌهقاك باُهـ  اٌلصهٝ ًهیاط     تٛا٘ـ صٖٛ ؿاًتا٘ی كئاِیٌهتی تهثحیل  یغیل لابُ تعٕیٓ اًت ٚ ٕ٘

آِیٌهٓ اًهت ٚ ٔیٙهای كئاِیٌهٓ،     اًهت وهٝ ٔیٙهای كٔا٘تیٌهٓ، ایهـٜ     ؿكًتی اُهاكٜ وهلؿٜ   بٝ

كئاِیٌهٓ بهٝ ایهٗ ٘ىتهٝ تٛرهٝ       ٔاتلیاِیٌٓ ٚ پٛمیتیٛیٌٓ، أا صهٖٛ ؿیٍهل ٔهـافعاٖ ٔىتهب    

ٞای ٟ٘ایت غاِب كٔاٖفآّٝ بٍیلؿ، ؿك آِیٌٓوُٛـ ام ایـٜاًت وٝ ٞلصٙـ كئاِیٌٓ ٔی ٘ىلؿٜ

ٞای  ٔل كٍُٚٙلی ٌٞتٙـ، وٝ بٝ ٘ٛ ی با ٛهلط رنئیهاو ٚ ِٔهىالو    كئاِیٌتی عأُ ایـٜ

  ارتٕا ی ًعی ؿك عُ ٌٔائُ والٖ ارتٕا ی ؿاك٘ـ   

، أهلٚم  ایلاٖ ؿك ٔاٞٙأٝ« ٘ٛیٌی باِنان ٚ كٍٚ ؿاًتاٖ»ای وٝ با  ٙٛاٖ فإٛٝ ًیاط، با ٔماِٝ

وٕهـی  اًت تالٍ ولؿٜ با اًتفاؿٜ ام ٔمـٔٝ بهاِنان بهل   ٔٙتِل ولؿٜ 1321ْٚ  ًاَ ؿك ُٕاكٜ ؿ
ٔٙـ ؿك با  كئاِیٌهٓ ٓهغیت وٙهـ ٚ ٔیها٘ی آٖ كا ؿك تمابهُ بها كٔا٘تیٌهٓ        ، بٝ ُىّی ٘ااْاٌ٘ا٘ی

وٙهـ ٚ  بیِتل ُلط ؿٞـ  ًیاط، ٘ؾٌت باِنان كا بٝ  ٙهٛاٖ ٔیتىهل كٔهاٖ ارتٕها ی ٔعلفهی ٔهی      

اُهاكٜ   وٕهـی اٌ٘ها٘ی  ٞای ٘اهلی ٔمـٔهٝ بهاِنان بهل     بٝ إٞیت ٚ رٙیٝباك  ًپي بلای ٘ؾٌتیٗ

ٝ     ؿكًتی اُاكٜ ٔهی    اٚ بٝ(23: 1321)ًیاط،اًت ولؿٜ ٝ  وٙهـ وهٝ ٔمـٔهٝ بهاِنان به ٔا٘یفٌهت   ٔخابه

ٌٛیهـ  ٘ٛیٌی كئاِیٌتی ٚ ارتٕا ی اًت  ًپي ؿك ٔٛكؿ تمابهُ بهاِنان بها كٔا٘تیٌهٓ ٔهی      ؿاًتاٖ

ٔٛفك ُهـ آهَٛ وٟٙهٝ كٔا٘تیٌهٓ كا ٚاهٌهٖٛ وٙهـ ٚ آهَٛ         تٛاٖ ٌفت باِنانبـٖٚ ٌنافٝ ٔی»
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وٙهـ    اٚ ؿك اؿأٝ اٗافٝ ٔیرا()ٕٞاٖ« ُـ رایٍنیٗ آٖ وٙـرـیـی كا وٝ ام ا٘مال  افىاك ٘اُی ٔی

وٙهـ وهٝ كاٜ   آٚكؿ ٚ آ٘اٖ كا ٔزیٛك ٔیباِنان ٘ٛیٌٙـٌاٖ كا ام إًٓاٖ تؾیُ ٚ تٔٛك پاییٗ ٔی»وٝ 

  ًهیاط ؿك  (24)ٕٞهاٖ:  « وٙـوٙٙـ وٝ ٘ٛك عمیمت ام آٖ تزّی ٔی اٍ٘ینی كا تعمیبؽِٗ بّىٝ غٓ

ٞها عمیمهت كا   كٔا٘تیهه »ٌیهلؿ  اًت ٚ ٘تیزٝ ٔهی ٌلفتٝ ُٕاكٜ ًْٛ ٕٞیٗ ٔزّٝ ّٜٔیَ كا پی

وٙٙهـ ِٚهی ؿك   ٞا وأالً ك ایت عمیمت كا ٔهی ؿٞٙـ ؿك ٓٛكتی وٝ كئاِیٌتٜٔابك آكٔاٖ رّٜٛ ٔی

٘ـامٜ با آكٔاٖ آٟ٘ا تفاٚو ؿاكؿ ٚ بـیٗ ًٚیّٝ كاٜ تٔهغیظ  ؿٞٙـ وٝ عمیمت تا صٝ إٗٗ ِ٘اٖ ٔی

ٔغىٓ ًیاط ام كئاِیٌهٓ ؿك   ٝ  ٞلصٙـ ؿفا ی(6: 1321)ًیاط، « آٔٛم٘ـ ٚ تٟقیب آٖ كا بٝ ؽٛا٘ٙـٜ ٔی

تٛاٖ بٝ ٘ٛ ی تمابُ با ٔـك٘یٌٓ ٞٓ بٝ عٌها  آٚكؿ، ِٚهی   ٞا، ٚ تمابُ اٚ با كٔا٘تیٌٓ كا ٔیآٖ ًاَ

تهٛاٖ ؿك  اًت، ٔهی  ٞای عنبی بٛؿٜٚ بٝ ؿٚك ام بامی ، ُؾٔیتی ؿاٍِ٘اٞیوٝ فإٛٝ ًیاط ام آ٘زا

 ٞای ؿیٍل ؿاًتاٖ ٘ٛیٌی كا ٘ین ِٔاٞـٜ ولؿ ٞایی ام تٕایُ بٝ ٌٛ٘ٝٞای اٚ ِ٘ا٘ٝ بلؽی ُ٘ٛتٝ

آ٘تهٛاٖ  »اًت بها  ٙهٛاٖ    ای ٔٙتِل ولؿٜ، ٔماِٝپیاْ ٘ٛؿك ٔزّٝ  1323فإٛٝ ًیاط ؿك ًاَ 

اًتٝ یا ٘اؽٛاًهتٝ ُهعلٌٍٛ٘ی ٘خهل صؾهٛف كا، وهٝ اتفالهاً یىهی ام        ٚ ؿك ایٗ ٔماِٝ ؽٛ« صؾٛف

ٝ   (،173/ 2: 1391)پایٙهـٜ،  ٞهای ٔهـكٖ اًهت    ٞای پیـایی ؿاًتاٖمٔیٙٝ ؿكًهتی بهٝ    ًهتٛؿٜ ٚ به

ًهیاط ٕٞضٙهیٗ ؿك یىهی ام ؿٚ     ( 9: 1323)ًیاط، اًتٕٞاٍٞٙی آٖ با فلًٞٙ ایلا٘ی اُاكٜ ولؿٜ

ٞهای  اًت بٝ ِنْٚ تٛرٝ بهٝ تىٙیهه  اٖ ایلاٖ اكائٝ ؿاؿٜای وٝ ؿك ٘ؾٌتیٗ وٍٙلٜ ٘ٛیٌٙـٌٔماِٝ

ؽهٛا٘یٓ:  ٔهی « ٚظیفهٝ ا٘تمهاؿ ؿك اؿبیهاو   »)ًهؾٙلا٘ی(  اًت  ؿك ٔماِٝ ٘ٛیٌی تٛرٝ ولؿٜؿاًتاٖ

 تههلیٗ ٚ تههلیٗ ا٘ههٛا  ٚ اُههىاَ ا٘تمههاؿ اًههت ِٚههی بغههل٘ذ  ا٘تمههاؿ ًٙزِههی ٚ تفٌههیلی كایههذ»

ـ ٔی )٘ٛكٔاتیف(ا تلیٗ ا٘ٛا  ٚ اُىاَ آٖ ا٘تماؿ ا٘تاأی یپلٌٔوِٛیت : 1325)بٟهاك ٚ ؿیٍهلاٖ،   « باُه

فهلق بهیٗ   »ٌٛیهـ:  وٙـ وٝ ٔفْٟٛ ٔٛكؿ ٘الٍ كا تٛٗیظ ؿٞهـ ٚ ٔهی    اٚ ًپي ًعی ٔی(227

ا٘تماؿ ًٙزِی ٚ تفٌیلی ٚ ا٘تماؿ ا٘تاأی ؿك ایٗ اًت وٝ ا٘تماؿ ًٙزِی ٚ تفٌیلی احل اؿبهی  

ؿٞـ ؿك ٓهٛكتی وهٝ ا٘تمهاؿ    لٝ للاك ٔیكا ام ٘ال تٔلیظ ٚ تٛٗیظ افىاك ٚ ٛلم بیاٖ آٖ ٔٛكؿ ٔـا

، وٝ بایـ ٔزٕٛ  اؿبیاو ٚ ٓٙایع ظلیهف ام  وٙـٞائی كا ٚٗع ٔیا٘تاأی لٛا ـ ٚ آَٛ ٚ ٞـف

ظلیف بٝ تىٙیه ٞٙلی ؿك اؿبیاو، ًهیاط كا ام ؿیٍهل    ٜ  ٕٞیٗ اُاكرا()ٕٞاٖ« آٖ تیعیت ٕ٘ایٙـ

    وٙـلی ٔتٕاین ٔیٞا صٖٛ پلٞاْ ٚ ٛی ٛلفـاكاٖ كئاِیٌٓ ارتٕا ی ؿك آٖ ًاَ
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 احسان طبری -3-2

ٞای ٘مـ ؿاًتاٖ ٚ كٔاٖ ؿك ایلاٖ، ام ؿٞٝ بیٌهت تها اٚاؽهل ؿٞهٝ     ٌٕاٖ یىی ام ٟٔتلیٗ صٟلٜبی

ٌلایهی وهٝ بایهـ اٚ كا بنكٌتهلیٗ ٕ٘ایٙهـٜ ٘مهـ       پٙزاٜ ٌُٕی، اعٌاٖ ٛیلی اًت  ٔٙتمـ صپ

ٞای عنبهی ٚ آُهٙایی   ، ٌلایَٔاكوٌیٌتی كاؿیىاَ ؿك ایلاٖ ؿاٌ٘ت  آُٙایی اٚ با فٌّفٝ غل 

ٌٌتلؿٜ با اؿبیاو كًٚیٝ، ام اٚ فیٌّٛف ٚ اؿییی ًاؽت وٝ ٌلصهٝ بها تٕهاْ ٚرهٛؿ ام كئاِیٌهٓ      

ٝ   ٞایی ام تٛرٝ بٝ ٞٙل ٔـكٖ كا ٘ین ٔیولؿ، ِ٘ا٘ٝٔتعٟـ ؿفا  ٔی ٞهای اٚ  تهٛاٖ ؿك بلؽهی ُ٘ٛهت

  أها ام  (67: 1388٘واؿ، ًی)پاكا٘ـ بامرٌت  تٙال٘ی وٝ بلؽی آٖ كا عآُ ّٔنٚٔاو عنبی ؿاٌ٘تٝ

ٖ  ٘ال ٍ٘اك٘ـاٖ ایٗ ًٜٛك ٞهای ٍٞهُ ٚ ٔهاكوي ؿاٌ٘هت، وهٝ      ٌهٛیی  ، بایـ آٖ كا ٘تیزهٝ تٙهال

 ا٘ـ ٞای مییاُٙاؽتی ٛیلی ؿاُتٌٝیلی ٘الیٝبیِتلیٗ تثحیل كا بل ُىُ

ؿك « ؿكباكٜ ا٘تماؿ ٚ ٔاٞیهت ٞٙهل ٚ مییهایی   »ٛیلی ؿك یىی ام ٟٔتلیٗ ٔما تی وٝ با  ٙٛاٖ 

ٔؾتٔاو ٘مـ ٞٙهلی ؿك  »ٌٛیـ: اًت ٔیٔٙتِل ولؿٜ ٔلؿْ٘أٝ ٌلای ؿك ٔزّٝ صپ 1326 ًاَ

ٞایی ؿاكؿ  ًابماً ٔٙمـیٗ بیِتل بهٝ تٜییهك لٛا هـ    مٔاٖ ٌقُتٝ ٚ  ٔل وٙٛ٘ی با یىـیٍل تفاٚو

پلؿاؽتٙـ  ا٘تماؿ آٟ٘ا كارع بٝ ُىُ ٞٙلی بهٛؿ ٚ رٙیهٝ   رأـ ٞٙلی ٚ وِف اُتیاٞاو فٙی ٔی

وُٛٙـ تا ٞٙل كا ام ِغهاٝ كیِهٝ ارتٕها ی ٚ    ُت  عاَ آ٘ىٝ ٔٙتمـاٖ ألٚمی ٔیفلٔاِیٌتی ؿا

ـ   )ٛیهلی،  « كٚعی آٖ تزنیٝ وٙـ،  ٛاٛف ٞٙلٔٙـ كا اؿكان ٕ٘ایٙـ ٚ ؿك ٘فٌا٘یاو اٚ كًهٛػ وٙه

اًهت ٚ  ؿٞـ وٝ ٛیهلی بها ٘الیهاو فلٔاِیٌهتی آُهٙا ٘یهٛؿٜ      ٞا ِ٘اٖ ٔیایٗ ٌفتٝ(  11: 1326

٘ٛیٌهاٖ وٟهٗ فاكًهی بهٝ ٚمٖ ٚ     ؿٞـ ؿك عـ تٛرٝ تقولٜؿًت ٔی تعلیفی وٝ ام فلٔاِیٌٓ بٝ

تٛاٖ بٝ ایٗ ؿِیُ بٝ اٚ ؽهلؿٜ ٌلفهت، صلاوهٝ ٘الیهاو فلٔاِیٌهتی      ٞاًت  أا ٕ٘یٓالبت ٚاهٜ

ٞای بنكي غلبی ٞٓ بٌیاك ؿیل ُٙاؽتٝ ُـ  ٘ىتهٝ ؿیٍهل، تٛرهٝ ٚ     ٞا ٚ ؿاٍِ٘اٜعتی ؿك ا٘زٕٗ

اًت ٚ ام ایٗ ٘ال یاؿآٚك ٘الیاو ٔاكوٌیٌهتی اًهت   ٞای ارتٕا ی ٔتٗ اؿبی تقول اٚ بٝ كیِٝ

ًهامؿ  وٝ بٙابل آٖ، میلبٙای التٔاؿی ٚ ٔاؿی اًت وٝ كٚبٙهای ارتٕها ی ٚ ایهـئِٛٛهیه كا ٔهی    

ٞای ارتٕا ی ٚ تاكیؾی، ؿكٚالع ٍ٘لًتیٗ بهٝ ٔهتٗ اًهت ام      تٛرٝ بٝ كیِٝ(26: 1393)ایٍّتٖٛ، 

      ٔاتلیاِیٌٓ تاكیؾی تل، ؿكیضٝ ٔاؿی ٚ تاكیؾی، ٚ یا بٝ  یاكو ؿلیك

ٞای ٛیلی ؿك ایٗ ٔماِٝ عّٕٝ اٚ بٝ مییاُٙاًی وا٘ت اًهت وهٝ اٚ كا وهأال    ٟٕٔتلیٗ ٌفتٝ

ٞٙل ِهقتی ؽهاِی ام فایهـٜ    »اًت ٌٛیـ وٝ وا٘ت ٌفتٝ  ٛیلی ٔیؿٞـؿك رایٍاٞی ٍّٞی للاك ٔی

وٙـ ٚ ام آٖ غایتی رن ؽٛؿ آٖ ّٜٔٛ  ٘یٌت ٚ ؿكن ایهٗ ِهقو ٘یهن بهـٖٚ ٔفهاٞیٓ ٚ      ایزاؿ ٔی

ٌیلؿ ٚ اؿكاوی اًت وّی  بیا٘او بعـی ٔٗ ِ٘اٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ وٝ ٘الیهٝ وا٘هت   تٔٛكاو ٓٛكو ٔی
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  (16: 1326)ٛیهلی،   «ٜٔابك با ٚالع ٘یٌت ٚ ٞٙل ٌٞتٝ م٘ـٌی ٚ یىی ام ابناكٞهای م٘هـٌی اًهت   

ییاُٙاًی وا٘ت، عىایت ام آُٙایی ٚ تمابُ اٚ با ٘الیاتی ام ایهٗ ؿًهت   اُاكٜ ؿلیك ٛیلی بٝ م

ٖ   ٞایی ٘ٛ ؿك ٞٙل، بٝ ٌیلی رلیاٖؿاكؿ  ٘الیاتی وٝ ٔٛرب ُىُ  اًهت   ٘ٛیٌهی ُهـٜ  ٚیهوٜ كٔها

ٌٛیـ: اٌ٘اٖ ًآِ ام ؽٛا٘هـٖ ٜٔاِهب ٔاِیؾِٛیهایی وافىها ٚ     ٕٞیٗ ٔماِٝ ٔی ٝٛیلی ؿك اؿأ

اٍ بلتل ام ؿاًتایفٌىی كوی كا بٝ ؽاٛل تثحیل ارتٕا یبلؿ ٚ ٕٞضٙیٗ ٌٛٞـایت ًٛؿی ٕ٘ی

ًهٛ  ٚاٗظ اًت وٝ ایٗ ٘ال ؿیٍل ؽلیهـاك صٙهـا٘ی ٘هـاكؿ  ام یهه    پل  (18)ٕٞاٖ:  اًت ؿاٌ٘تٝ

آیـ ٚ آ٘ضٝ آحاك اٚ كا ٞٙٛم م٘ـٜ ٍ٘ٝ ؿاُهتٝ  ٘مَ ارتٕا ی ٌٛكوی ألمٚ صٙـاٖ بٝ صِٓ ٕ٘ی

ـ  ًٝٛ ٔمایٌاٍ  ام ؿیٍلولؿ ارتٕا یٞای ٞٙلی احل اًٚت ٘ٝ واكرٙیٝ ٔا٘ٙهـی  بهی  ٜ٘ٛیٌهٙ

ؿٞهـ   تل رّهٜٛ ٔهی  كٚٚ كً٘ صٖٛ ؿاًتایفٌىی با ٌٛكوی، ٘مـ ٛیلی كا ام ٍ٘اٜ ألٚمیٗ ٔا بی

ُ  ٝٔایه   الٜٚ بل الیاَ  هاْ ٚ رٟها٘ی آحهاك ؿاًتایفٌهىی، آحهاك اٚ ٕٞهٛاكٜ ؿًهت        ٞهای  تغّیه

بهٝ ٘هٛ ی، بهٝ ابعهاؿ پیضیهـٜ ٚ       اًت وٝ ٞلوـاْ ا٘ـیِٕٙـاٖ بنكٌی صٖٛ فلٚیـ ٚ باؽتیٗ بٛؿٜ

ا٘ـ  ٛیلی ؿك ایٗ ٔماِٝ  الٜٚ بل اُاكٜ بٝ فٌّهفٝ وا٘هت، وهٝ    ٚرٟی ٞٙل ٚ فٞٗ اٚ پلؿاؽتٝصٙـ

 وٙهـ  تلیٗ ٔىاتب فٌّفی مٔاٖ ؽٛیَ ٘ین عّٕٝ ٔیبٙای آحاك ٔـكٖ اًت، بٝ یىی ام ٜٔلطمیل

 ٝٚ ایٟٙها كا اؿبیهاو ٚ فٌّهف    وٙـ اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ ٞایـٌل، وأٛ ٚ ًاكتل كا ٘مـ ٔی ٝاٚ فٌّف

ـ  ـاؿ ٔیٌلا لّٕپٛس  19)ٕٞهاٖ:   وٙـ، بـٖٚ ایٙىٝ تغّیُ ؿلیمی ام آحاك ایٗ افلاؿ بٝ ؿًهت ؿٞه

تٛاٖ ٌفت وٝ تعٟـ اؿبی ام ٍ٘اٜ ٛیلی، تٟٙا بٝ كئاِیٌٓ ًًٛیاِیٌتی ٔغـٚؿ   بٙابلایٗ ٔی(21ٚ

 ٝٞهای ٜٔهلط ُهـٜ ؿك فٌّهف    ُٛؿ  اٚ  أـا٘ٝ ٚ یا ام كٚی ًٟٛ، بٝ یىی ام ٟٕٔتهلیٗ بغهج  ٔی

اًت  یىی ام ٟٔتلیٗ تثویـٞای ٛلفـاكاٖ ایهٗ ٔىتهب، تٛرهٝ ٚ     اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ، تٛرٝ ٘ىلؿٜ

ٖ اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ ٚ آاِت بِل تعٟـ بٝ اٌ٘اٖ اًت ٚ ًاكتل ؿك  ٝ  بهٝ آ اًهت  ؿكٚالهع   پلؿاؽته

 55: 1345ًهاكتل،  )اًهت  ًاكتل ام ؿكن ع٘ٛك ؿیٍلی، بٝ ٔفْٟٛ تعٟـ ٚ تٛرٝ بٝ ٘ٛ  بِل كًیـٜ

بٙهـی آُهىاك    ، تعٟـ بٝ اٌ٘اٖ، تلریعٛا ٖٛ  ٕٞضٙیٗ ؿك بلؽی آحاك وأٛ، ام رّٕٝ كٔاٖ (56ٚ 

   ٚ ا٘ىاكِ٘ـ٘ی اًت   

 «ا٘مال  ٚ ا٘غٜاٙ ٞٙلی» ای با  ٙٛاٖؿك ٔماِٝ ٔلؿْ ٝ٘أ ٝؿك ٔزّ 1327ٛیلی ؿك ًاَ 

ل آٖ كا یىهی ام ٕ٘ٛؿٞهای   اٜٗلابی وهٝ هاٖ پهُ ًهاكت   » ٌٛیـ:ٌیلؿ ٚ ٔیٔیًؾٙاَ٘ كا پی

٘اپقیل كٚط بِلی تٔٛك ولؿٜ ٚ عاَ آ٘ىٝ صینی رن ا٘عىهاى ٚٗهع ؿكٞهٓ     اًاًی ٚ تفىیه

بام ٞٓ ٛیلی بٝ ایٗ   (4: 1327)ٛیهلی،   «حیاو ٘یٌتؿاكی ؿك كٚط  ٙآل بیارتٕا ی ًلٔایٝ

ْٚ تٛرهٝ  ٞایَ بٝ تعٟـ ارتٕا ی اٌ٘اٖ ٚ ِن٘ىتٝ تٛرٝ ٘ىلؿٜ وٝ ًاكتل ؿك بٌیاكی ام ُ٘ٛتٝ
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٘مهَ  » ٌٛیهـ: اًهت  ٚ ؿك ا٘تمهاؿ ام كُٚهٙفىلاٖ ؿٚكاٖ ٔهـكٖ ٔهی     بٝ ؿیٍهلی اُهاكٜ وهلؿٜ   

ؽٛاٞـ بهل ٗهـ ٘اهاْ ٔٛرهٛؿ     ًت وٝ ٔیا ایؿاكی ٌٕلاٜ ًاؽتٗ رأعٝكُٚٙفىلاٖ ًلٔایٝ

ؽٛاٞٙهـ ٔهلؿْ كا ٌّٛهٓ وٙٙهـ ٚ بهٝ ٕٞهیٗ رٟهت        كًتاؽین وٙـ  آٟ٘ا با ًغل وّٕاو ٔهی 

بها ایهٗ     (5)ٕٞهاٖ:   «بافی ام ؽٛاّ ایٗ كُٚٙفىلاٖ اًهت  ِٔىٌُٛیی ٚ فلُٚی ٚ ٔیٟٓ فُ٘

ٝ  ٜتٔٛك بایـ ٘ٛیٌٙـٌاٖ بنكٌی صٖٛ رٛیي كا  اكی ام ٞلٌٛ٘ٝ ؽاللیت، ٚ بهلؿ  ؿاكی ًهلٔای

تهٛاٖ ا تلاٗهی بهٝ    ؿاٌ٘ت  ؿك ٓٛكتی وٝ ا٘نٚای كُٚٙفىلاٖ ٚ ٘ٛیٌٙـٌاٖ للٖ بیٌتٓ كا ٔی

وهٝ   تٛاٖ ًؾٙا٘ی ام ٛیلی یافهت یٗ ٔماِٝ ٔیولؿ  ؿك ٕٞؿاكی تّمیٞای ًلٔایٕٝٞاٖ ٘ااْ

وٙـ ٚ ٞٓ مییاُٙاًی كاؿیىاَ ٍّٞی ٚ ٔاكوٌیٌهتی اٚ  ٞٓ تمابُ اٚ با ٞٙل ٔـكٖ كا آُىاك ٔی

ٖ »ؿاكی وٝ ٔتثًفا٘ٝ بٝ  ٙهٛاٖ آحهاك   ًلٔایٝ ٝآحاك ٞٙلی رأع» وِـ:كا بٝ تٔٛیل ٔی « ٔهـك

، ؽهٛاٜ ام  ِغهاٝ ُهىُ ٚ یها ٓهٛكو     ٌیلؿ ؽٛاٜ امٔٛكؿ تمّیـ ٚ پیلٚی ٞٙلٔٙـاٖ ٔا للاك ٔی

تعمّی اًت  ٘ؾٌت بایـ ؿاٌ٘ت وٝ ُىُ ی ٚ ٕٖٔ٘ٛ ؿصاك ا٘غٜاٙ ٚ كٍٚ غیلِغاٝ ٔغتٛ

فْٟٛ ٚ بیاٖ ٕٖٔ٘ٛ  آهاِت  ای اًت بلای اؿای ٔٚ ٓٛكو ؿك ٞٙل آُ ٘یٌت، ُىُ ًٚیّٝ

ك تمهـْ  تٟی اًهت  ؿ  ؽاِی ام ٔعٙی، ٘اكًا ٚ ٔیاٖ ٝولؿٖ ٞٙل بٝ یه پیلای ٚالع ٔیـَُىُ ؿك

٘الی ؽآی ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ایٗ ٔؾٔهّٛ وٌها٘ی اًهت وهٝ      ُىُ بل ٕٖٔ٘ٛ یه ٘ٛ  تًٙ

 ٝ ـ اًتعـاؿ ؿكن ٔعٙی ًٚیع ٕٖٔ٘ٛ ٞٙل یعٙی ٔعٙی ًٚیع ٛییعت ٚ م٘ـٌی كا ٘ـاُهت  «ا٘ه

ؿٞـ وٝ ٛیهلی ٚ اؽهالف اٚ ٌ٘هیت بهٝ صیهنی ٔعتهلٕ       ایٗ بیا٘او ِ٘اٖ ٔی  (7ٚ  6)ٕٞهاٖ:  

ٝ وٝ ُهٙاؽت صٙهـاٖ ؿلیمه    ا٘ـ بٛؿٜ ٝ   ا٘هـ، صلا ی ام آٖ ٘ـاُهت ٞهای  وهٝ ؿك بٌهیاكی ام ٘الیه

ؿا٘ٙـ   بّىٝ ٓٛكو ٚ ٔغتٛا كا یه صین ٔی ـكٖ، ٓٛكو بل ٔغتٛا اِٚٛیت ٘ـاكؿفلٔاِیٌتی ٚ ٔ

آیهـ ٚ  ٞا ٔغتٛا ٕٞاٖ صینی اًت وٝ ام ٛلیك ٓٛكو بٝ ٚرٛؿ ٔهی ٚالع ام ؿیـ فلٔاِیٌتؿك

  (73: 1391وهـوٙی،  )ُهفیعی ٘هـاكؿ   ٖتفىیه ٔغتٛای ٞٙلی ام ٓٛكو، عتی ؿك فٞٗ ٞٓ أىا

ً  ٝرا٘یهٝ وهٝ ٞٙهل كا ٓهلفاً ام ؿكیضه      ٘مـٞای ٛیلی، غاِیاً ٍ٘اٞی اًهت یهه   كئاِیٌهٓ   تٙه

ُهه بهلای صٙهیٗ    وٙهـ  بهی  ٞای ؿیٍل ٞٙل كا ا٘ىاك ٔهی ٍ٘ل٘ـ ٚ تٕاْ ًًٌٛ٘ٝٛیاِیٌتی ٔی

  ٘الاتی بایـ لائُ بٝ تاكیؼ ٔٔلف بٛؿ 

ای ًی ٚ صُٟ بهٝ ٘مهـٞای ٔاكوٌیٌهتی ؿاكؿ، ظهاٞلاً ؿك     ٞبا تٕاْ تٛرٟی وٝ ٛیلی ؿك ؿٞٝ

ٝ     َٛٛ مٔاٖ ٚ بٝ تثحیل ام ا٘ـیِٝ ای ٞای رـیـ، ؿك ا٘ـیِٝ اٚ ٘ٛ ی ُهىاف بهٝ ٚرهٛؿ آٔهـٜ ٚ ٌٛ٘ه

ٝ تٛاٖ ٞای ٔتثؽلتل اٚ ٔیٞا ٚ ًؾٙلا٘یتٛرٝ بٝ فلْ كا ؿك بلؽی ٔماِٝ ای یافت  بلای ٔخاَ ؿك ٔماِه

ٔٙتِهل   ؿ٘یها ؿك ٔزّهٝ   1354ؿك ًهاَ  « عاؿ ٚ رهاكی ٞٙهلی   بلؽی ٌٔائُ»وٝ ٛیلی با  ٙٛاٖ 



 5931تان پاییس و زمس، دوم ةدور، اولسال  /نقد و نظریه ادبی فرامرز خجسته، مصطفی صدیقی و یاسر فراشاهی نژاد  46

 

ٞهای لیهُ، ٔتفهاٚو اًهت       ٞای اٚ ؿك ًاَیافت وٝ با ٌفتٝ تٛاٖاًت، اظٟاك ٘ال راِیی ٔی ولؿٜ

ٞای ٞٙهلی كا وهٝ بع٘هی ٔىاتهب رهـی      ٔا ٗلٚكو بلؽی آمٖٔٛ»ٌٛیـ: ٛیلی ؿك ایٗ ٔماِٝ ٔی

ٞهای اكٚپها   بلآ٘یٓ وٝ ؿك آحاك بلؽی ٔـك٘یٌهت وٙیٓ ٚ وٙٙـ ٘فی ٕ٘یٔـك٘یٌتی ٔعآل ٜٔلط ٔی

ُ ایٗ آمٖٔٛ ٝ     ٞا ٌاٜ تٛاٌ٘تٝ بٝ ٔلاعُ لابه تیهه ٚ ٌٌهتلٍ فٚق ٞٙهلی    تٛرهٝ بلًهـ ٚ بهٝ اًهت

ـ  ٞلصٙهـ ؿك ایهٗ ٔماِهٝ ٞهٓ ؿكٔزٕهٛ  ؿك ٔمابهُ       (  11: 1354)ٛیهلی،  « ٔتٙاًب، صینی بیفنایه

ٍ تغٛ و رـیـ ٚ ٞهٓ عآهُ   تٛاٖ ٞٓ عآُ پقیلٞا ایٌتاؿٜ أا صٙیٗ ٘الی كا ٔیٔـك٘یٌت

 ٝ اًهت  صٙهیٗ ُهىافی كا ؿك یىهی ؿیٍهل ام       تٙال٘ی ؿاٌ٘ت وٝ ؿك ٘الیاو ٍُٞ ٘ین ٚرٛؿ ؿاُهت

وهٝ ؿك ًهاَ   « ٘مهـ ٚ تفٌهیل ٞٙهلی   »ای بها  ٙهٛاٖ   یافت  اٚ ؿك ٔماِٝ تٛأٖما و ٛیلی ٘ین ٔی

ٖ  آحاك»ٌٛیـ: پقیلؿ ٚ ٔیٞا كا ٔی، تٙٛ  ًیهٔٙتِل ُـٜ ؿ٘یاؿك ٔزّٝ 1358 ، ٞٙلی ام رٟت مبها

ٞای ؿیٍل ؽٛؿ بٌهیاك ٔتٙهٛ  اًهت      ٚ ٚیوٌی)وٕپٛمیٌیٖٛ( ، ٔٛٗٛ  تلویب ٚ ُىُ تّفیك ًیه

رّٕٝ ؿك ٌٌهتل٠ ٞٙهل    ٞای ایٗ ؿٚ ٚ ام آٖآٛ ً تٙٛ  ُىُ ام ٔؾتٔاو ٛییعت ٚ رأعٝ ٚ پـیـٜ

ىُ كا بپهقیلؿ  ٌٛیـ اٌل ٘ماؿی بیایـ ٚ فمهٚ یهه ُه   ًپي ؿك اؿأٝ ٔی ( 97: 1358)ٛیلی، « اًت

ٞلصٙـ ٛیلی ؿك اؿأٝ ایٗ ٔماِٝ بام بٝ بلتلی ٕٖٔ٘ٛ بهل   را( )ٕٞاٖاًت ٘الا٘ٝ بلؽٛكؿ ولؿٜ تًٙ

   ( 99)ٕٞاٖ: اًت ُىُ ٞٙلی اُاكٜ ولؿٜ

اًهت    ٞای ٔؾتّف كٔاٖ اُاكٜ ولؿٜٛیلی ؿك یه ًؾٙلا٘ی بلای ا ٘ای عن  تٛؿٜ بٝ ُىُ

آٚك اًت ٚ ٕٔىٗ اًهت ًهٟٛ ام را٘هب    ؿاؿٜ عیلو تعلیفی وٝ ؿك ایٗ ًؾٙلا٘ی ام كٔاٖ بٝ ؿًت

ا٘ـ  ؿك ایٗ ٔماِٝ ام آحاك فلؿًٚی ٚ ٘اهأی  وٌا٘ی بٛؿٜ باُـ وٝ ًؾٙاٖ ٛیلی كا كٚی واغق آٚكؿٜ

  ؿك ایهٗ  (5: 1359)ٛیلی، اًت  ٞایی ام كٔاٖ ٘اْ بلؿٜ ُـٌٜلٌا٘ی بٝ  ٙٛاٖ ٌٛ٘ٝاًعـ اِـیٗ ٚ فؾل

ی صٖٛ ٌهٛكوی ٚ ُهِٛٛؽٛف كا بهٝ  ٙهٛاٖ ًلِٔهمی بهلای       ًؾٙلا٘ی ٘ین ٛیلی تٟٙا ٘ٛیٌٙـٌا٘

ٞها  اًت وٝ ایٗ ٘ٛیٌٙـٌاٖ بهلؽالف ٔـك٘یٌهت  ولؿٜ ٚ ٕٞضٙیٗ ٌفتٝ٘ٛیٌاٖ رٛاٖ ٔعلفی كٔاٖ

ؿك ٟ٘ایهت    (24)ٕٞهاٖ:  ٞا باُهٙـ  تٛا٘ٙـ ًلِٔك م٘ـٌی اٌ٘اٖا٘ـ وٝ ٔیٞایی ؽّك ولؿُٜؾٔیت

ؿك با  كٔاٖ ٚ بٝ ٛهٛك وّهی ٞٙهل، بهٝ      ٞای ٛیلیتٛاٖ ٌفت وٝ ٔؾلد ِٔتلن تٕاْ ٌفتٝٔی

اًت وٝ ؿك ٔٛكؿ تغّیُ تغٛ و ٞٙلی وأالً  ارن اًهت ٚ كاٞهی   بٌتی ایـئِٛٛهیه كًیـٜبٗ

 اًت  رن ا٘ىاك كٔاٖ ٘ٛ ٚ ٔىاتب ٞٙلی ٔـكٖ ٘ـاُتٝ بٝ
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 ابًالحسه وجفی -4-1

ٞها ٚ ٔمها تی    ؿك ؿٞٝ ًی ٚ صُٟ ٌُٕی، با بیا٘یٝ رًُٙ آفٟاٖٚ  ى رٍٙیؽلٚٔزالتی صٖٛ 

٘هٛ ؿك ایهلاٖ ٌِهٛؿ٘ـ  ؿك ایهٗ     باك كاٜ كا بلای كٔاٖ ٔـكٖ ٚ كٔاٖ  وٝ ٔٙتِل ولؿ٘ـ، بلای ٘ؾٌتیٗ

ٝ  رًُٙ آفٟأٖیاٖ ٘مَ ٔزّٝ  ُهـٜ آٖ، ابٛاِغٌهٗ ٘زفهی، ٘مِهی      ، ٚ ٔتلرٓ ٚ ٔٙتمهـ ُهٙاؽت

ٞها ٚ ٔمها تی   ٞا، یاؿاؿاُهت ٞای ٔتعـؿ ایٗ ٔزّٝ، تلرٕٝ  ؿك ُٕاكٜبلرٌتٝ ٚ ؿكؽٛك تٛرٝ اًت

اًهت ٚ بها ؿك ٘اهل ٌهلفتٗ     باك بٝ تیییٗ كٔاٖ ٘ٛ پلؿاؽتٝ تٛاٖ یافت وٝ بلای ٘ؾٌتیٗام ٘زفی ٔی

اًهت  ٘زفهی بها    ٌلا لـ  ّٓ وهلؿٜ ٞای صپ ٞای فٌّفی كٔاٖ ٚ ٞٙل ٔـكٖ، ؿك ٔمابُ رلیاٖمٔیٙٝ

مٔیٗ، بهٝ ؽٔهّٛ اؿبیهاو فلاٌ٘هٝ ؿاُهت، عتهی بهلای         اؿبیاو ٔغل  ای وٝ باآُٙایی ٌٌتلؿٜ

 ٞٙلٔٙـاٖ ٘ٛرٛیی صٖٛ ٌِّیلی ٚ ٓاؿلی كاٍِٞا ٚ كاٞیل بٛؿ 

ٖ   ٝؿك ٔزّه  1345وٝ ؿك ًاَ « ًاكتل ٚ اؿبیاو» ٝابٛاِغٌٗ ٘زفی ؿك ٔماِ  رُٙهً آهفٟا

تی ٚابٌهتٝ  ٞهای ٔاكوٌیٌه  تعٟـ اؿبی تٟٙا بٝ ٘الیٝ اًت، بلای ایٙىٝ ِ٘اٖ ؿٞـٔٙتِل ُـٜ

اًهت ٚ   ٌٛیـ ؿك ؿٚكاٖ رـیـ، تعٟـ ٞٙلی ؿیٍل ام ا٘غٔاك رلیاٖ صپ ؽاكد ُـٜ٘یٌت، ٔی

ٞای ٔـاْٚ ٔغَٔٛ ا٘ـیِٝ»٘ٛیٌـ:   اٚ ؿك ایٗ ٔماِٝ ٔیاكم ٔغتٛا ؿاكؿفلْ ٞٙلی رایٍاٞی ٞٓ

ؿك ٔزّهٝ   1947وهٝ ٘ؾٌهت ؿك    اؿبیهاو صیٌهت  ًاكتل ؿكباكٜ اؿبیاو ٚ ٞٙل وتابی اًت بٝ ٘اْ 

ًاَ بعـ بٝ ٓٛكو ٌٔتمُ ٔٙتِل ٌلؿیهـ  ؿك ایهٗ وتها  اًهت وهٝ ًهاكتل       ٚ یه رـیـ  ٔل

ای ٌٛیـ وٝ غلٕ ام اؿبیاو ٔیهاكمٜ اًهت  ٔیهاكمٜ   ٓلاعت ٔی افىٙـ ٚ بٝاؿبیاو ّٔتنْ كا پی ٔی

  ٘زفهی ؿك ٕٞهیٗ ُهٕاكٜ    (8: 1345)٘زفی، « ای بلای آماؿی اٌ٘اٖبلای تغلی عمیمت ٚ ٔیاكمٜ

٘هٛ كا ؿك ایهلاٖ   باك كٔهاٖ   اًت ٚ بلای ٘ؾٌتیٗ ُ٘ٛتٝ« وّٛؿ كٚا»با  ٙٛاٖ  ٔماِٝ ٔؾتٔل ؿیٍلی

ٖ   كٔاٖ»وٙـ: ٔعلفی ٔی وهٝ بایهـ بهام     ٘ٛ ٌلصٝ ٞٙٛم پیلٚاٖ فلاٚاٖ ٘یافتٝ ٚ رای ؽهٛؿ كا صٙها

ٞای ٘ٛیٌٙـٌی ا٘مالبی بٝ بهاك آٚكؿٜ وهٝ ٞٙهٛم مٚؿ اًهت تها      ٞلعاَ ؿك ُیٜٛ اًت أا بٝ ٘ىلؿٜ

٘ٛیٌٙـٜ اًت  ٘ٝ بیاٖ « ماٚیٝ ؿیـ»ا٘ـ: ٟٔٓ ٘أیـٜ« ٔىتب ٍ٘اٜ»  كٔاٖ ٘ٛ كا حٕلٜ آٖ كا بییٙیٓ

ٔاٞیت عٛاؿث وٝ بٝ ٞل ٓٛكو ام ؿًتلى فٟٓ بِل ؽاكد اًت  وّٛؿ كٚا ٌلصٝ كًٕاً ٚابٌهتٝ  

اًت ٚ ُهایـ بها تٛفیهك بیِهتلی بهٝ وهاك        ٚبیَ پقیلفتٝ ایٗ ٔىتب ٘یٌت، أا ُیٜٛ آٖ كا وٓ

لام اٚ ام اًتعٕاَ وّٕاو ٚ اًتعاكاو ُا لا٘ٝ، اعٌاًی وٝ ؿك پایاٖ بهٝ  اًت  با ٚرٛؿ اعت ٌلفتٝ

یابهـ  ؿك  ُیاٞت بٝ اعٌاًی ٘یٌت وٝ ام ؽٛا٘ـٖ لٜعٝ ُعلی ؿكٔیؿٞـ بیؽٛا٘ٙـٜ ؿًت ٔی

ُٛؿ  با ُٚٓ ایهٗ مٚایها   ٕٞاٖ عاؿحٝ ٚاعـ ام ماٚیٝ ٔتفاٚتی ٍ٘لیٌتٝ ٔی« ؿاًتاٖ»ٞل بٙـ ایٗ 
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ـ  ٔی بٝ ؿًت« عزٕی»بٝ یىـیٍل،  « آیـ وٝ فمٚ بع٘ی ُعلٞای بنكي لاؿك ا٘هـ آٖ كا بٌهام٘

ٖ    صٙاٖ ( 118: 1345)٘زفی،   وٝ ِٔؾْ اًت ٘زفی ؿك ایٗ ٔماِٝ  الٜٚ بل تغهٛ و كٚایهی كٔها

ؿٞـ، بٝ ؽٛؿاكرا ی ٚ ُهعلٌٍٛ٘ی  ٞای ٔتعـؿی ؿك ٔمابُ ٘ٛیٌٙـٌاٖ رـیـ للاك ٔی ٘ٛ، وٝ كاٜ

 كٚؿ ٞای ٔـكٖ بٝ ُٕاك ٔی م ٟٔتلیٗ ؽٔایْ كٔاٖاًت، وٝ ا ٘خلٞای ٔـكٖ ٘ین اُاكٜ ولؿٜ

ٝ  ٝ ٘زفهی بهٝ فٌّهف    ٝ٘یایـ تٔٛك ولؿ وٝ آُهٙایی ٚ  الله   وّهی ٔل هٛ     ًهاكتل، اٚ كا  به

اًهت   ٞای ٔتفىلاٖ غلبی وأالً ٔٙفعهُ بهٛؿٜ  ؿك ٔمابُ ا٘ـیِٝاٚ ٚ  ٞای ًاكتل ًاؽتٝ ا٘ـیِٝ

ٔٙـ كا ؿك ای ٘ااٌْیلی ٘الیُٝبؾِی ام ٔما و ٘زفی ِ٘اٖ ام اًتمالِی فىلی ؿاكؿ وٝ ُى

ٝ »ای با  ٙٛاٖ اًت  ٘زفی ؿك ٔماِٝٞای اٚ ٔٛرب ُـُٜ٘ٛتٝ وهٝ ؿك  « اؿبیاو ٚ ؿ٘یای ٌلًهٙ

ٝ  بٝ صاپ كًیـٜ رًُٙ آفٟاٖ ٝؿك ؿفتل ٞفتٓ ٔزّ 1347ًاَ  ای ، ًاكتل كا وهٝ ؿك ٔٔهاعی

ـاكؿ، بهٝ بهاؿ ا٘تمهاؿ    ٚم٘ی ٘ تٟٛ ٔیل٘ـ كٔاٖ ٌفتٝ بٛؿ: ؿك ؿ٘یایی وٝ وٛؿواٖ ام ٌلًٍٙی ٔی

ای ؽٛاٞـ ؿاؿ تها اؿبیهاو ّٔتهنْ كا بها     ٌٛیـ صٙیٗ ًؾٙا٘ی بٟا٘ٝ بٝ ؿًت  ـٌٜیلؿ ٚ ٔیٔی

ٝ ٘زفهی ؿك اؿأهٝ بها اُهاكٜ      (182: 1347)٘زفی،  اؿبیاو ًیاًی ؽّٚ وٙٙـ آٔیهن بهٝ   ای وٙایه

ایهٗ  ًت تٔٛكی وٝ ٔها ام ٌٔهوِٛیت ٘ٛیٌهٙـٜ ؿك    ا آكی ایٗ» ٌٛیـ:ٌلا ٔیٞای صپرلیاٖ

كا بهٝ ًهیٙٝ    «اؿبیاو ؿك ؽـٔت رأعٝ» ٘یلٚ ًًٙ ٝمٔاٖ ؿاكیٓ  ٔعّْٛ اًت وٝ صلا بٝ ٕٞ

ًهت ٚ  ا تهل ام ایٟٙها  و وٙـ ٚ بٝ مباٖ آٚكؿ وٝ اؿبیهاو رهـی   اٌل وٌی رل م٘یٓ ٚ اعیا٘اً ٔی

رـاًت ٚ ٞٙل ٔا٘ٙـ  ّٓ، ٔا٘ٙـ اؿكان، ٔا٘ٙـ ٞلٌٛ٘ٝ فعاِیهت فٞهٗ وهٝ بها     « ُعل»ُعاك ام 

ٞهای تهامٜ   ٞها ٚ لاِهب  وِاوَ اًت اعتیاد بٝ پوَٚٞ ٚ وَُٛ ٚ وِف ٓٛكوٚالعیت ؿك 

ٞٙهل بهلای   »تٛا٘یٓ اٚ كا ٔتٟٓ بٝ ؿِیُ ٔی ٝالأآًا٘ی ٚ بی ؿاكؿ، بام ٞٓ واك ٔا ًاؿٜ اًت: بٝ

ٓ  ٚ ٘یٌت« پلًتی پٛس»یا پیلٚی ام « ٞٙل ؿك ایٙزها پیىهاٖ     (186)ٕٞهاٖ:   «ٌلایی غلبهی وٙهی

ؿی صٖٛ ٛیلی اًت وٝ ؿك ٘مـٞای ؽٛؿ ام پهقیلٍ ٞهل ٔىتیهی،    ا٘تماؿ ٘زفی بٝ ًٕت افلا

٘ٛیٌی  ٕٞیٗ بغج، ٘زفی ٌلینی بٝ ؿاًتاٖ ٝمؿ٘ـ  ؿك اؿأرن كئاِیٌٓ ًًٛیاِیٌتی تٗ ٔی

ٞهای  تا ٌفتٝ آٚكؿلِٛی ام ٔاكوي ٔی ٌلا، ٘مُٞای ٞٙلی صپم٘ـ ٚ بلای ٘مـ رلیاٖ ایلاٖ ٔی

ٌٛیهـ  ٞٙل مٔاٖ ؽهٛؿ ٔهی   ٜٛریٝ وٙـ  اٚ ؿكباكؽٛؿ كا عتی با تٛرٝ بٝ مییاُٙاًی ٔاكوي ت

بـیٗ ًٚیّٝ اًت وٝ ُا ل ام ُعل ؽٛؿ ٚ ٘ٛیٌٙـٜ ام ؿاًتاٖ ؽهٛؿ اعٌهاى ُهلْ ٚ ٘ٙهً     »

ُٛؿ ٚ بلای ریلاٖ ًلُىٌهتٍی  ٚرـاَ٘ ٔعق  ٔیُٕاكؿ، وٙـ  ؽٛؿ كا ًلباك رأعٝ ٔیٔی

بافهاٖ ُهٛؿ     ًت ًیاًتبیٙـ رن ایٙىٝ بٝ ًیاًت ؿًت آٚینؿ ٚ  ٕالً آِت ؿ ای ٕ٘یؽٛؿ صاكٜ

)آٖ ٞهٓ ام ٛهلف   آیهـ  ایٗ اًت آ٘ضٝ بل ًل اؿبیاو ُٛكٚی آٔـ ٚ ؿاكؿ بل ًل اؿبیاو صهیٗ ٔهی  
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، غافهُ ام  وٙٙهـ( تعیـ ؽٛؿ كا ا ٕاَ ٔی« ٔاكوٌیٌٓ»٘أٙـ ٚ بٝ ٘اْ وٌا٘ی وٝ ؽٛؿ كا ٔاكوٌیٌت ٔی

واك اٚ ؽٛؿ بٝ ؽهٛؿ   ُٕاكؿ اًت: ٘ٛیٌٙـٜ ٞلٌن واك ؽٛؿ كا ًٚیّٝ ٕ٘ی آ٘ىٝ ٔاكوي ؽٛؿ ٌفتٝ

ٞـف اًت ٚ، ٞٓ ؿك ٘ال اٚ ٚ ٞٓ ؿك ٘ال ؿیٍلاٖ، صٙاٖ ام ًٚیّٝ بهٝ ؿٚك اًهت وهٝ ٘ٛیٌهٙـٜ،     

ٞلصٙـ ًهؾٙی وهٝ ٘زفهی ٘مهُ      ( 186)ٕٞهاٖ:  « وٙـاٌل  مْ ُٛؿ، م٘ـٌی ؽٛؿ كا فـای آٖ ٔی

وهلؿٜ  ؿٜ وٙـ ِ٘اٍ٘ل تٕاْ مییاُٙاًی ٔاكوٌیٌتی ٘یٌت، أا اٚ ُٞٛیاكا٘ٝ ام تٙال٘ی اًهتفا ٔی

وٝ پیِتل ام آٖ ًؾٗ ٌفتیٓ  ؿك ؿَ مییاُٙاًی ٍّٞی، ٚ ٘الیاو ٍٞهُ ٚ ٔهاكوي، ًهؾٙا٘ی    

وٙـ، ٚ ٘زفی ؿك ایٙزها ام یىهی ام ایهٗ اظٟهاك     ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٘ٛ ی ٌلایَ بٝ فلْ كا آیٍٙی ٔی

 اًت ٘الٞا بلای تٛریٝ ٘الاو ؽٛؿ ًٛؿ رٌتٝ

ای ٌٔهتمیٓ  بهٝ   ٛاِغٌٗ ٘زفی ٞلصٙـ اُاكٜتٛاٖ ٘تیزٝ ٌلفت وٝ اببٙا بل آ٘ضٝ ٌفتٝ ُـ، ٔی

ٚیوٜ بهٝ ٘خهل ٔـك٘یٌهتی، ؿك مٔهلٜ      ٘ٛ، ٚ با تٛرٝمییاُٙاًی وا٘ت ٘ـاكؿ، أا با ُلط ٚ تییٗ كٔاٖ 

ٌیلؿ، وٝ بٝ ُىُ غیلٌٔتمیٓ، ٚ یا بٝ  یهاكتی بهٝ ُهىُ ٘اؽٛؿآٌهاٜ تغهت تهثحیل       افلاؿی للاك ٔی

 ٘ـ امییاُٙاًی وا٘تی بٛؿٜ

 

 شیریًَشىگ گل -4-2

تلیٗ ٘ٛیٌٙـٌاٖ ٔـكٖ ایلاٖ اًت وٝ تٟٙا بهٝ ُ٘ٛهتٗ كٔهاٖ ٚ    ًُٞٛٙ ٌِّیلی یىی ام بلرٌتٝ

ٞها بهلای ٔعلفهی    تٛاٖ ؿك مٔلٜ ٘ؾٌتیٗ تالٍاًت ٚ ٘مـٞای اٚ كا ٔیؿاًتاٖ وٛتاٜ بٌٙـٜ ٘ىلؿٜ

ًهی ًهاَ   »ٞٙل ٔـكٖ ؿك ایهلاٖ بهٝ ُهٕاك آٚكؿ  ٟٕٔتهلیٗ ٔماِهٝ اٚ ؿك ایهٗ مٔیٙهٝ بها  ٙهٛاٖ          

اًهت  ؿك ایهٗ ٔماِهٝ،    ٔٙتِهل ُهـٜ   رًُٙ آفٟاٖؿك ؿفتل پٙزٓ  1346وٝ ؿك ًاَ « ٘ٛیٌی كٔاٖ

ٞای ٔهـكٖ كا تییهیٗ وٙهـ ٚ ًهپي بهٝ تغّیهُ       اًت وٝ ٘ؾٌت، ًاؽتاك كٔاٌِّٖیلی وُٛیـٜ

ٝ    ًهًٙ ٓهیٛك  ٚ  ّٔىٛو، بٛف وٛكٞای ٔـك٘یٌتی اؿبیاو فاكًی  یعٙی كٔاٖ رهل و   بپهلؿامؿ  به

ؾٌتیٗ وٌی اًهت وهٝ رنئیهاو كٔهاٖ ٔهـكٖ كا ؿك ایهلاٖ تِهلیظ        تٛاٖ ٌفت وٝ ٌِّیلی ٘ٔی

اًت ٚ ٔماِٝ اٚ كا بایـ احلی یىٝ ؿك ایٗ مٔیٙٝ بٝ ُٕاك آٚكؿ  اٚ ؿك ایٗ ٔماِٝ پیَ ام آ٘ىهٝ بهٝ    ولؿٜ

ُ  تغّیُ  ٙآل كٔاٖ ٔـكٖ بپلؿامؿ، ؿیـٌاٜ ٌلایا٘هٝ بهٝ ٚالعیهت    ٞای كئاِیٌتی كا، وٝ ٍ٘اٞی تمّیه

ٕ٘ای مٔا٘ٝ ؽٛیَ ٘یٌهت تها ٔها بتهٛا٘یٓ      ٘ٛیي آیٙٝ تٕاْ كٔاٖ»ٌٛیـ: ٔی وِـ ٚؿاك٘ـ بٝ ٘مـ ٔی

اِعهیٗ  ی ؿیٍهل ٚ بهٝ ك ی  ااٍ كا ؿك وفٝٞای مٔا٘ٝ ٞای ؿاًتاَ٘ كا ؿك یه وفٝ بٍقاكیٓ ٚ آؿْ آؿْ

ٓ »اًت ٚ آٍ٘اٜ اٚ كا با ؿٌٙه اٍ بٝ ؿٚك افتاؿٜبییٙیٓ وٝ صٙـ ًًٙ ام ٚالعیت مٔا٘ٝ « ٗـ كئاِیٌه

ٕ٘ایهـ وهٝ ٌِّهیلی    ؿك ایٙزا فول ایٗ ٘ىتٝ ٚارب ٔهی  ( 188: 1346)ٌِّیلی، « ل بلا٘یٓام ؿكٌاٜ ٞٙ
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ٗ   ٞا كا مٔا٘ی مؿٜ ایٗ علف ٞها ٚ  اًت وٝ ٛلفـاكاٖ كئاِیٌٓ ًًٛیاِیٌتی ؿًهت بها  كا ؿك ا٘زٕه

ٞها،  ا٘ـ ٚ پیـاًت وٝ اكائٝ تٔٛیلی ٔتفاٚو ام ٚالعیت ٔٛكؿ پهقیلٍ كئاِیٌهت  ٔزالو اؿبی ؿاُتٝ

َ   تا صٝ ٔی اًهت  ٌِّهیلی ؿك اؿأهٝ ٔماِهٝ، ٘مهـ ؽهٛؿ كا ام       كٚ  بهٛؿٜ ناٖ علوتهی ٔتللهی ٚ پهی

ٞهای ؽِهه   تامٜ اٌل تٟٙا ٕٔینٜ كٔا٘ی كا ٕٞیٗ بغج»وٙـ: تل ٔیٔـاكی ًٜغی ٌٌتلؿٜ ٚالعیت

 ٗ ٖ   ارتٕا ی ٚ ًیاًی ٚ كٚا٘ی بـا٘یٓ، آیا ٘ٝ ایٗ اًت وٝ ایه ٞها فمهٚ ٚ فمهٚ ؿكؽهٛك      ٌٛ٘هٝ كٔها

ْ ٘ی اًت ٚ بي؟ ٚ ًلا٘زاْ اٌل بپقیلیٓ وٝ كٔاٖ بایـ صٙیٗ باُـ ٔیتـیاٖ  ّْٛ اٌ٘ا ٕ٘ها   )آیٙٝ تٕها

بها اتىها بهل ٞهناكاٖ     -یهی كا  تٛا٘ـ اؿ ا وٙـ وٝ تٕأی  ٔل ٘ٛیٌهٙـٜ صٝ وٌی ٔی ؿك بلابل ٚالعیت(

ٌیلؿ، تا ٔزام باُـ عىٓ وٙـ وٝ كٔاٖ فالٖ ٘ٛیٌهٙـٜ ا٘عىهاى تهاْ ٚ    ؿك بل  -ٔـكن كین ٚ ؿكُت

   ( 189)ٕٞاٖ:  «ت یا ٘یٌت؟تٕاْ اٚ ٌٞ

ٞای مٔاٖ ؽٛؿ، بٝ یىی ام ٟٕٔتهلیٗ ٌٔهائُ   ٌلایی ًٜغی ؿك كٔاٌِّٖیلی پي ام ٘مـ ٚالع

ؿا٘یٓ ؿك آحاك ٔـكٖ، ؿیٍل با مٔاٖ ٜٔٙمی ٚ ؽٜهی  وٝ ٔیپلؿامؿ  صٙاٖكٔاٖ ٔـكٖ، یعٙی مٔاٖ ٔی

بیٌهتٓ اًهت، مٔها٘ی    پلؿاؽتٗ بٝ مٔاٖ ؽٔیٔٝ اًاًی كٔهاٖ لهلٖ   »ٞا ٔٛارٝ ٘یٌتیٓ  كئاِیٌت

ُٛؿ ٚ بٝ فهاوٙل  عاوٓ ٚ لٟاك ٚ ایٗ ٔیلاحی اًت وٝ ام پلًٚت ٚ ٚیلریٙیا ِٚٚف ٚ رٛیي آغام ٔی

كًـ  ٚ ؿك ایٗ بلؽٛكؿ ٚ ؿكٌیلی ٘ٛیٌٙـٌاٖ با مٔاٖ، ٌهاٜ ٌلایِهی   ٚ ًلا٘زاْ بىت ٚ ؿیٍلاٖ ٔی

بٛؿٖ مٔهاٖ یهه    ٔـو ، وٝ وٛتاٜ«ٚعـو مٔاٖ»ٌٞت بٝ یىی ام آَٛ تلاهؿی وٟٗ یٛ٘اٖ، آُ 

 (اِٚهیي )ؿك تٛا٘ـ یه ُهیا٘ٝ كٚم  ، ٞلصٙـ مٔاٖ ٚلٛ  كٔاٖ ٔیٞاٌٛ٘ٝ كٔاٖ تلاهؿی باُـ  أا ؿك ایٗ

ٛ  )ؿك فُٔ اَٚ ٚ مٔاٖ تٕاُای بامی ٌّف  باُهـ، ِٚهی ُهایـ ؿك بلؽهٛكؿ بها مٔهاٖ        (ؽِهٓ ٚ ٞیهاٞ

ٌٛیٙهـ كٔهاٖ   ا ٔیٞ ٌفت: صلا ٘اتٛكاِیٌتاًت وٝ ٔی ٔغـٚؿ، ٕٞاٖ ًؾٗ هیـ بٝ واك ٌلفتٝ ُـٜ

ٗ  ًت صلا بایـ عتٕا پاكٜای اای اًت ام م٘ـٌی؟ ٚ اٌل پاكٜپاكٜ كٚ ای ام َٛٛ باُـ ٘ٝ  ٕهك؟ ام ایه

ُٛؿ، ٘غٜٛ كفتاك ٘ٛیٌهٙـٜ بها مٔهاٖ بهٝ     ُ٘ٛتٝ ٔی« ٌٚٛی ؿكٚ٘ی ٌفت»ٞایی وٝ بٝ ُیٜٛ ؿك كٔاٖ

ٝ تغییهل ٔفٟهْٛ مٔهاٖ ؿك    ٌِّیلی ؿك ایٙزا، ٞٓ ب  (191)ٕٞهاٖ:  « ٌٛ٘ٝ هیـ اًت با م٘ـٌی ٕٞاٖ

ٞای ٔـكٖ، وٝ ؽٛؿ عآهُ تغهٛ و فٌّهفی ٚ  ّٕهی  ٔهل ٔهـكٖ اًهت، ٚ ٞهٓ بهٝ           كٔاٖ

اًت  ام آ٘زا وٝ ٚالعیت ؿك  ٔل ٔـكٖ، ؿیٍل ّٜٔك ٌلایی ٘ٛیٌٙـٜ ٔـكٖ اُاكٜ ولؿٜفٞٙیت

اًت، مٔهاٖ ٞهٓ   ٘یٌت ٚ تّمی اٌ٘اٖ ٔـكٖ ام ٚالعیت ٕٞٛاكٜ بٝ ًٕت ٌ٘ییت علوت ولؿٜ

ٌلایی كٔاٖ ؿك  ٔهل  ًٛ ٌِّیلی بٝ فٞٙتام ؿیٍل تٛا٘ـ تٟٙا مٔاٖ ّٜٔك ؽٜی باُـ یؿیٍل ٕ٘

ٌٛیی عآُ ا٘نٚای اٌ٘اٖ  ٔل ٔهـكٖ اًهت ٚ   اًت  ایٗ تهٌٛیی ؿكٚ٘ی اُاكٜ ولؿٜٔـكٖ ٚ ته

 ٞای پیضیـٜ  ٔل ٔـكٖ ٘یٌت   ٞا لاؿك بٝ پلؿاؽت ٚ تییٗ ُؾٔیتٞای كئاِیٌت ًامی تیپ
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ٖ  ُؾٔهیت  ْ مٔاٖ، بغهج ؽهٛؿ كا بهٝ ٔغهـٚؿیت    ٌِّٟٛیلی بعـ ام ٔف ٞهای  ٞهای كٔها

ْ ٞا ٔغـٚؿ٘ـ ٚ ؿیٍل وٌهی آٖ ٌهلٜٚ بهی    آؿْ» وِا٘ـ ٔـك٘یٌتی ٔی ٞها كا وهٝ ؿك    ُهٕاك آؿ

بیٙـ  أا ٞل آؿْ، ٌاٜ ٕٞاٖ ُؾٔهیت  ٞا ٕ٘یٌٛ٘ٝ كٔاٖ ؿاكیٓ، ؿك ایٗ ایٗ ّٚٓظرًٙ ٌٌٜتل

ٝ   ایٓ(ٞا ؿیـٜ ك تلاهؿیوٝ ؿ )ٕٞضٙاٖ ًاؽتٝ ٚ پلؿاؽتٝ ٚ  یناَ كا ٘ـاكؿ ای  بّىٝ ٕٞیِٝ بها ٞاِه

تٛا٘ـ تغییل ُىُ بـٞهـ ٚ عتهی ؿیٍهلی بِهٛؿ ٚ یها ؽهٛؿ       ام ابٟاْ فٞٙی وٝ ٌلؿ اًٚت ٔی

ٌٍٛ٘ی كٔاٖ ٔـكٖ اُهاكٜ  ؿك اؿأٝ بٝ ُعل یٚ  (191 :)ٕٞاٖ «صٙـیٗ آؿْ ٚ عتی بٌیاك ٌلؿؿ

ٞهای  ٍ٘اكی كٔاٖٚلایع ٜاٖ ُیٛتٛاٖ با ٌٕٞفتٍٛی ؿكٚ٘ی ٕ٘ی ٜؿك ُیٛ»ٌٛیـ: وٙـ ٚ ٔیٔی

بٛف )ٔا٘ٙـ تٛا٘ٙـ ٔٛفك ٌلؿ٘ـ ٚ تٟٙا ٘ٛیٌٙـٌا٘ی ٔی  ٞیزـٜ ٚ ٘ٛمؿٜ غل  تٛفیك یافت ًٜـ

  (228)ٕٞاٖ:  «وٝ بٝ رٛٞل ُعل ؿًت یافتٝ باُٙـ ٞای ْ  َ(   ٚ فُٔ یاؿؿاُت وٛك

ٝ ؿٚ ًاَ بعـ ام ایٗ ٔماِٝ، ٞآُ لإًی وهٝ بها    اؿٜای بها ٌِّهیلی ا٘زهاْ ؿ   ٘واؿ ٔٔهاعی

اًهت   بٝ صاپ كًهیـٜ  1348ًاَ  آیٙـٌاٖؿك « ًٟٓ آّی ؿك ٘ٛیٌٙـٌی ؽاللیت،» ٙٛاٖ 

ًٛ ٌِّیلی ؿك ایهٗ ٔماِهٝ بهٝ إٞیهت     ٌٛ ام صٙـ رٟت عائن إٞیت اًت  ام یهٚایٗ ٌفت

اًهت، وهٝ   وٙـ ٚ ام ؿیٍلًٛ، بٝ آكای وا٘هت اُهاكٜ وهلؿٜ   ٘ٛیٌی اُاكٜ ٔیتىٙیه ؿك ؿاًتاٖ

اًهت  اٚ  ٛال  ٘یٛؿٜا بی ٝ آحاك ٔـكٖ ٞٓ ٞا ٌ٘یت بٝ فٌّف ٌِّیلی ؿك آٖ ًاَؿٞـ ِ٘اٖ ٔی

٘ٛیٌی  ٝ اٌ٘اٖ كا ؿك ؿاًتاٖرٛیـ، ٌٔوّوٝ صٖٛ ٘زفی ٔفْٟٛ تعٟـ كا ؿك تعٟـ بٝ اٌ٘اٖ ٔی

بیٙی وٌی تٟٙا كاٞی وٝ  ٌٛیـ بلای تِؾیْ رٟاًٖاكتل ٔی»اًت  مؿٜبا فلْ ٚ تىٙیه ٌلٜ

  (695 /2 :1388)ٌِّهیلی،   «پي ٌٔهوّٝ بهلای ٔهٗ تىٙیهه اًهت      ٚرٛؿ ؿاكؿ تىٙیه اًٚت 

، با تٛرهٝ بهٝ ایٙىهٝ ٔلوهن ؿاًهتاٖ      ٘ٛیٌیٌٔوّٝ بلای ٔٗ ؿك ؿاًتاٖ» ؿٞـ:ًپي اؿأٝ ٔی

ؿا٘هیٓ وهٝ ُهٙاؽت اٌ٘هاٖ     تٛا٘ـ باُـ، ُٙاؽت اٌ٘اٖ اًت  ٞلصٙـ ؿًت آؽل ٔیاٌ٘اٖ ٔی

ٝ   ٝ تىٙیه ٚ با ایزاؿ فآهّ  ٝأىاٖ ٘ـاكؿ، أا بٝ ًٚیّ ٌهقاكی بلُهت ٘یٌهت(     )وهٝ عتٕهاً فآهّ

اٌل ام ایٗ تٛرٝ بٝ یٍهاٍ٘ی فهلْ ٚ     (696)ٕٞاٖ:  «ؽٛاٞـ وٝ بٝ ایٗ ُٙاؽت بلًـؿاًتاٖ ٔی

ٞای اٚ ؿك ایٗ ٔٔهاعیٝ، تٛرهٝ   تلیٗ ٌفتٝٔغتٛا ؿك ٘ال ٌِّیلی بٍقكیٓ، یىی ام لابُ تٛرٝ

٘هٛیي، بایهـ ام   ٚیوٜ ؿاًتاٖ وٙٓ ٞل ٞٙلٔٙـی، بٝفىل ٔی» بٝ ٔیا٘ی فٌّفی ٞٙل ٔـكٖ اًت 

ولؿٜ باُـ ٚ ٚلتی ؿك فٌّفٝ ٔغلم ُـٜ باُهـ وهٝ   فٌّفٝ اٛال  ؿاُتٝ باُـ ٚ یا آ٘مـك ؿكن

كیؾهتٗ ؿك   بها »تهٛا٘یٓ ؿكن وٙهیٓ ٚ تهامٜ بهٝ لهَٛ وا٘هت،       اُیا  كا ٕ٘هی  ٝٔا پـیـاك یا ٕ٘ٛ٘

ي تٟٙها ٚ تٟٙها   ٘ٛیي ام ایٗ پپي تالٍ ؿاًتاٖ« ٞای لیّی ٔا٘ٙـ مٔاٖ ٚ ٔىاٖ ٚ غیلٜ لاِب

ؿیٍلی كا بٝ  ٙآل ؿاًتاٖ بیفنایـ وهٝ   ٜبایـ ایٗ باُـ وٝ  أُ تام )یا عـالُ بلای ٔٗ اًت(
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ٖ  «ٞا ٕٞا٘ا بٝ تلؿیـ ٍ٘لیٌتٗ اًت ؿك پـیـاك ٚ ٕ٘ٛؿ اُیا  ٚ آؿْ ؿك ایٙزها    (698 ٚ 699 :)ٕٞها

یعٙهی اِٚٛیهت   بیٙیٓ وٝ ٌِّیلی بٝ ُىُ ٚاٗغی بٝ یىی ام ٟٕٔتلیٗ ٔیا٘ی فٌّفٝ وا٘ت، ٔی

ؿاكؿ، ؿكٚالهع   اًت  وا٘ت فٞٗ اٌ٘ا٘ی كا بل ٛییعت ٔمـْ ٔهی ایـٜ بل ٚالعیت ٔاؿی، اُاكٜ ولؿٜ

ٚ  (245: 1391)ؿٚكا٘هت، ؿٞهـ  ٘إی رٟاٖ كا ٔٙآ رّٜٛ ٔیام ؿیـ وا٘ت ایٗ فٞٗ ٔاًت وٝ بی

وهٝ ؿك  اًهت  كٚ بٝ ٔعٙی كؿ ٚ ا٘ىاك ٚالعیت ٔٛرٛؿ ٘یٌهت  بّىهٝ وا٘هت ِ٘هاٖ ؿاؿٜ    ایٗ بٝ ٞیش

ُهٛؿ، ٚ ٕٔىهٗ اًهت ایهٗ     ٟ٘ایت فٟٓ ٔا ام ٚالعیت، آٖ صینی اًت وٝ ؿك فٞٗ ٔا ًاؽتٝ ٔی

تهٛاٖ ٘مٜهٝ تمابهُ كٔهاٖ      بلؿاُت وأالً با ٚالعیت ٔٛرٛؿ ٌٕٞهٛ ٘یاُهـ  ایهٗ ٔٛٗهٛ  كا ٔهی     

وٙـ لاؿك ٞای پٛمیتٛیٌٕی بٙا ُـٜ وٝ تٔٛك ٔیٔـك٘یٌتی ٚ كئاِیٌتی ؿاٌ٘ت  كئاِیٌٓ بل پایٝ

آِیٌهٓ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٌٞت بِٙاًـ، ؿك ٓٛكتی وٝ ایـٜ ٌلایی ٔغٖ، رٟاٖ ٚالع كا آٖتزلبٝاًت با 

 اًت   ٌلایی ؿك ٞٙل ٌِٛؿٜ وا٘ت، با اِٚٛیت ؿاؿٖ بٝ فٞٗ اٌ٘اٖ، كاٜ كا بلای ٌ٘ییت

ٞٓ بٝ فلٔاِیٌت بٛؿَ٘ اُاكٜ ولؿٜ ٚ ٞٓ بهٝ   ؿك ٔما تیٞای بعـ ٘ین  ًاَ ٌِّیلی ٛی

 ، ُی ِفی ٘فٌٝ ٛلط ٔیاعخی صٖٛ ُی ِ» ًت بٝ ٔیاعج وا٘ت،٘فٌٝ، وٝ اكرا ی ا فی ُی ِ

ُ٘ٛتٝ، ٚ ٕٞضٙیٗ ؽٛا٘ـٖ ؽٛؿ ٔتٗ ٚ اكمیابی احل بها تٛرهٝ بهٝ ٔعیاكٞهای ٔٛرهٛؿ ؿك آٖ ٚ      

افتـ وهٝ بهٝ یهاؿ بیهاٚكیٓ     با ؽلٜ مباٖ ٔٛرٛؿ ؿك ُ٘ٛتٝ كا آیُ ؿیـٖ تٟٙا ٚلتی ٔفْٟٛ ٔی

 :1388)ٌِّهیلی،   «ٞا فلٔاِیٌت بٛؿٖ بهٛؿ  اَایٗ ً ٝتلیٗ اتٟاْ ٓاعب ایٗ لّٓ ؿك ٕٞ بنكي

بٝ آٖ پلؿاؽتٝ  وٝ پیِتل ُٙاًی وا٘ت اًت،ایٗ ًؾٙاٖ اكرا  ٌٔتمیٕی بٝ  مییایی  (17 /1

    اًتبٟلٜ ام آبِؾٛك فٌّفی ایٗ ٔىتب ٘یٛؿٌٜلایی ٌِّیلی بیؿٞـ وٝ فلُْـ، ٚ ِ٘اٖ ٔی

 

 گیریوتیجٍ -5

٘یٌت وٝ با ُلٚ  ٘مـٞای فلٔاِیٌتی، ٘مهـٞای ٔتعٟهـ    ایاؿبی ؿك ایلاٖ بٝ ٌٛ٘ٝٓیلٚكو ٘مـ 

ٍّٞهی ؿك تغهَٛ ٘مهـاؿبی ؿك     -ٚ ٍّٞی وأالً ام ٔیاٖ كفتٝ باُـ  با ؿك ٘ال ٌلفتٗ تمابُ وا٘تی

وٝ پیِتل اُهاكٜ ُهـ    اؿبی، ؽآٝ ٘مـ ؿاًتاٖ بٝ ؿًت ؿاؿ  صٙاٖتٛاٖ ُٕایی ام ٘مـ ایلاٖ، ٔی

، تعٟهـ  ؽهلٚى رٍٙهی  ی ٞـایت ٚ  ٔما و ٔزّهٝ  افىاپیاْ و٘ؾٌتیٗ ٘مـ ٚ ٘الٞا، تا پیَ ام 

تٛاٖ یافهت وهٝ فهلْ    اؿبی كا ؿك ٘ال ؿاكؿ ٚ ٍّٞی اًت  أا اٚاًٚ ؿٞٝ ًی بٝ بعـ، آحاكی كا ٔی

بهیَ ام   ٍّٞهی كا  -ؿٞٙـ  ُایـ ایٗ تمابُ وها٘تی اؿبی كا ٔیٙای ًٙزَ ٚ ؿاٚكی ؽٛؿ للاك ٔی

بهٝ   1334باك ؿك یه ًهاَ  یعٙهی ًهاَ     تیٕٗٞٝ ؿك ؿٚ وتابی بتٛاٖ یافت، وٝ ٞل ؿٚ بلای ٘ؾٌ

ًیلٚى پلٞاْ، وٝ ؿك آٖ ٘ٛیٌٙـٜ ٞل احهلی   كئاِیٌٓ ٚ ٗـ كئاِیٌٓا٘ـ  یىی وتا  ٛیع كًیـٜ
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ٓ     كا وٝ بیلٖٚ ام ؿایلٜ كئاِیٌٓ باُـ ٘فهی ٔهی    وٙهـ ٚ كٔا٘تیٌهٓ كا ا٘عىهاى ُىٌهت ِییلاِیٌه

ٞهای  ًیـعٌیٙی، وٝ ٔىتب یاؿبٞای ٔىتبٚ ؿیٍلی رّـ ٘ؾٌت  (31: 1361)پلٞاْ، ؿا٘ـ ٔی

ٔعلفهی كٔا٘تیٌهٓ   » ٘ٛیٌـ:ٔخال ؿك ٔٛكؿ كٔا٘تیٌٓ ٔیوٙـ ٚ اؿبی غیل كئاِیٌتی كا ٘فی ٕ٘ی

اًهت  بایـ ؿك ٚكای اًتعـاؿٞا ٚ ٘یٛ  فلؿی، بل ٔیٙای رِٟی وٝ ؿك تاكیؼ ٚ فٌّفٝ كٚی ؿاؿٜ

ٚ   (162: 1384ٙی، ی)ًیـعٌه  «بِهلی ٓهٛكو بٍیهلؿ    ٝؽّٔٛ بل ٔیٙای ٌٌتلٍ ا٘ـیِ ٚ بٝ

ُٙاًهی   حیل مییهایی ثٞای فٌّهفی، ٚ ته  ٌٛیـ بٝ مٔیٙٝآ٘زا وٝ ؿكبا  ٔىتب پاك٘اى ًؾٗ ٔی

بٝ ٕٞیٗ ُىُ ایٗ رهـاَ بهیٗ ٔغتهٛا ٚ فهلْ كا ؿك ٘مهـ        (478)ٕٞاٖ:  اًتوا٘ت اُاكٜ ولؿٜ

تهٛاٖ  ٌلفت  ٌاٜ عتی ؿك آحاك یهه ٘ٛیٌهٙـٜ ٔهی   تٛاٖ پیٞای بعـ ٘ین ٔی اؿبی ایلاٖ ؿك ًاَ

ٝ كٗا بلاٞٙی ؿك  ٚٗٛط ِٔاٞـٜ ولؿ  ٔخالً َ یا ٘فی ؿیاِىتیىی كا بٝایٗ رـا ، وهٝ  ٘ٛیٌهی  لٔه

ام یىٌهٛ ام   اًهت،  صهاپ ُهـٜ   فلؿًٚهی  ٝؿك ٔزّه  1347تا  1345ٞای  بیٗ ًاَ باك ٘ؾٌتیٗ

ًهٛ ؿك  ٚ ام ؿیٍهل  (113: 1368)بلاٞٙی،  وٙـ٘ٛیٌی عنبی وِٛكٞای وٕٛ٘یٌتی ا٘تماؿ ٔی لٔٝ

ام ٛهلف ؿیٍهل    ( 121)ٕٞهاٖ:  بٝ تعٟـ اؿبهی ٘ٛیٌهٙـٜ لائهُ اًهت     ،)ؿٚكاٖ اًتیـاؿ(  ٔل ُب

)ٕٞهاٖ:  ؿا٘هـ   ٔهی وٙـ ٚ آٖ كا عآُ تغٛ و ؿ٘یای ٔعآهل  بلاٞٙی اؿبیاو ٔـكٖ كا ٘فی ٕ٘ی

ٌلا پي ام ا٘مال  ًٚعت بیِتلی یافت، أها ایهٗ بهٝ ٔعٙهای ٔهلي وأهُ         رلیاٖ فلْ(413

بٌهتٝ بهٝ عهن  تهٛؿٜ، پهي ام ٔهلي       ٞای ٔتعٟـ ٘یٌت  ٞلصٙـ ٘مهـٞای ٔتعٟهـ ٚا  رلیاٖ

)رلیهاٖ   كٚایت فلٍٞٙهی  پي ام ٔلي ایٗ والٖ عن  ؿك ایلاٖ ام كٚ٘ك افتاؿ، أاتـكیزی ایٗ 

ٞهای آهیُ ٚ غیلعنبهی    ، پاكاؿایٓ اٚٔا٘یٌٓ، وٝ ام ل٘ها بؾِهی ام آٖ كیِهٝ ؿك آٔهٛمٜ    صپ(

ی، بهاك ؿیٍهل   ٚاك بٝ ؿ٘یا آٔـ ٚ ؿك ٔمابُ ٘مهـٞای كاؿیىهاَ فلٔاِیٌهت   ٔاكوي ؿاُت، لمٙٛى

صِهٓ   اِهف( 1378) اٌ٘اٖ ؿك ُعل ٔعآهل ٞایی صٖٛ  ٔغٕـ ٔؾتاكی ؿك وتا ؽٛؿی ِ٘اٖ ؿاؿ  
ٝ ٚ   (1378) ٔلوب ُهعل ٚ ٞٙهل كا تٔهٛیلی ام اٌ٘هاٖ ؿاٌ٘هت ٚ       د(1378) ٞفتاؿ ًاَ  اُهما٘

ٝ ٔغٕـرعفل پٛیٙـٜ با تلرٕٝ ٔما تی پیلأٖٛ باؽتیٗ، ُ٘ٛتٝ ای ٞایی ام ؽٛؿ باؽتیٗ ٚ ٔمـٔه

ُ٘ٛت، باك ؿیٍهل بهٝ ٘مهَ فلٞٙهً ٚ ارتٕها  ؿك       ی آماؿیًٛؿای ٔىإِٝ، ؽٙـٜل وتا  وٝ ب

ٞای اؽیهل، ؽآهٝ    تٛاٖ ا٘ىاك ولؿ وٝ ؿك ًإَٞٝ ٕ٘ی با ایٗ ( 8: 1373)بهاؽتیٗ،  اؿبیاو اُاكٜ ولؿ 

اًت ٚ بلؽی اًتاؿاٖ بهنكي ؿاِ٘هٍاٞی ٘یهن،     ٌلایی بٛؿٜ ؿك ٘مـٞای ؿاٍِ٘اٞی، رلیاٖ غاِب، فلْ

ٌٛیهـ:  وهـوٙی ٔهی  كٗها ُهفیعی  وٝ ٔغٕـ ؿا٘ٙـ ٘ٝ صینی غیل ام آٖ  صٙاٖكا تٟٙا فلْ ٔی اؿبیاو

ُهایاٖ   ( 211: 1391وهـوٙی،  )ُفیعی «اؿبیاو ٚ ٞٙل، فلْ اًت ٚ فلْ اًت ٚ فلْ اًت ٚ ؿیٍل ٞیش»

اًهت ٚ  ٞای فٌّفی ٘مـ ٚ ٞٙل فلٔاِیٌتی غافُ ٕ٘ا٘هـٜ فول اًت وٝ ٞلصٙـ  ایٗ ٔغمك ام مٔیٙٝ
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أا تیّیغ ایٙضٙیٙهی فهلْ، ؿك ٘مهـٞای      (29)ٕٞاٖ: وٙـ یل ٚ ٘مَ مییاُٙاًی وا٘ت اُاكٜ ٔیبٝ تثح

اًهت وهٝ   ٌلایی ٍِاْ ٌٌهیؾتٝ ؿأهٗ مؿٜ  ٔعآل، بٝ ٘ٛ ی فلْ ٝؿاٍِ٘اٞی ٚ بٌیاكی ام آحاك ؽالل

ٗ بیٙـ ٚ ایٗ باٚك كا بٝ فٞه ام ٞلٌٛ٘ٝ ًاعت اٌ٘ا٘ی ٚ ارتٕا ی ٚ فٌّفی تٟی ٔی  اؿبیاو ٚ ٞٙل كا

یها بها بهٝ     تٛاٖ ٔغمك ُـ،وٙـ وٝ تٟٙا با پلؿاؽتٗ بٝ  ٙآل كٚایی یه احل ٔیاؿبی اِما ٔی ٝرأع

ٖ   ٘ٛیٌی، آٖ ٞٓ با ُهلوت ؿك واكٌهاٜ  واك بٌتٗ صٙـ تىٙیه رـیـ ؿاًتاٖ ٘ٛیٌهی،   ٞهای ؿاًهتا

  ٘ٛیي تلبیت ولؿُیٝ ؿاًتاٖ تٛاٖ یهٔی

 

 مىابع

  ٔلون :، تٟلاٖمت ٚ مییایییعم  1388  اعٕـی،  

  ُلوت ًٟأی وتا  رییی :تٟلاٖ   ٙایت  ط ٝتلرٕ ٍُٞ، ٝفٌّف  1371  ٚ و اًتیي،

    بٛتیٕاك   تٟلاٖ:ٔعْٔٛ بیىی ٝ ا ، تلرٕٔاكوٌیٌٓ ٚ ٘مـ اؿبی  1393  ایٍّتٖٛ، و

  ٍ٘اٜ ٓـیك  تٟلاٖ:_ط ٝٔغٕـماؿٜ، ٚیلاًت بٝ وَُٛ ط  ٔما و فاكًی،  بیتا  آؽٛ٘ـماؿٜ، ْ

  22-8(: 1)1، ؿاِ٘ىـٜ ٝٔزّ  «تاكیؼ اؿبی»  1336  آُتیا٘ی،  

ـ   1373  باؽتیٗ، ْ ُهلوت فلٍٞٙهی ٚ   تٟهلاٖ:    پٛیٙهـٜ  ٝ ْ د ، تلرٕه آماؿی ًٜٛؿای ٔىإِٝ، ؽٙه

  ٞٙلی آكًت

 -تلرٕٝ ْ  لٛیٕی ٚ ٖ  ؽٜهاٙ  تٟهلاٖ: ا٘تِهاكاو ٔعهیٗ     پیـایَ كٔاٖ فاكًی،   1377با یی، ن  

 ُٙاًی فلاٌ٘ٝ  ا٘زٕٗ ایلاٖ

ٖ ًلصِٕٝ  1387پلى  ْ  وٛییٚ  _____   عىهان ٝ ا  ولیٕهی تلرٕه  وٛتهاٜ فاكًهی،   ٞای ؿاًهتا

  ُٙاًی فلاٌ٘ٝ ا٘زٕٗ ایلاٖ - ا٘تِاكاو ٔعیٗتٟلاٖ: 

  اِینك تٟلاٖ: ٘ٛیٌی، لٔٝ  1368  بلاٞٙی، ك

ًٌٔٛهٝ  تٟهلاٖ:    ٔزیهـی  ٝ ف تلرٕه  ام وا٘ت تها ٘یضهٝ،   :ُٙاًی ٚ فٞٙیت مییایی  1388  بٛٚی، ا

  «ٔتٗ»آحاك ٞٙلی  لرٕٝ ٚ ِ٘لتثِیف، ت

 ٘ا ، تٟلاٖ: بی٘ؾٌتیٗ وٍٙلٜ ٘ٛیٌٙـٌاٖ ایلاٖ  1325بٟاك  ْ و ٚ ؿیٍلاٖ   

 را ، بیپیٕاٖ ٝٔاٞٙأٌلؿآٚكی ُـٜ ام ٌفتاكٞای «  ؿك پیلأٖٛ كٔاٖ»تا  ٘اْ، بیبی

 تٟلاٖ: ًؾٗ  كٍُٚٙلاٖ ایلا٘ی ٚ ٘مـ اؿبی،  1381٘واؿ، ا  پاكًی

  ًؾٗ :، تٟلاٖاعٌاٖ ٛیلی ٚ ٘مـ اؿبی  1388   هههههههههههه

 ، تٟلاٖ: ٘یّٛفل 2ٚ 1، دؿاًتاٖ وٛتاٜ ؿك ایلاٖ  1391پایٙـٜ، ط  

  آٌاٜ :تٟلاٖ كئاِیٌٓ ٚ ٗـكئاِیٌٓ،  1361  پلٞاْ، ى
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ُٙاًهی،   مییایی ؿك ییرٌتاكٞا« آٔـی بل تاكیؼ ٔفْٟٛ فٚقؿك»  1387  ٚ وٛكًٕایل، ن  ؿابٙی، و
   221-199  ِ٘ل اؽتلاٖلاٖ: تٟ الیی،  ٝ ْ تلرٕ

  ٟٔل ًٜٛك :تٟلاٖواِیـُىافی كٔاٖ،   1383     غیب،  ؿًت

   ّٕی ٚ فلٍٞٙی :تٟلاٖؽٛئی  ٝ    مكیا تلرٕ تاكیؼ فٌّفٝ،  1391  ؿٚكا٘ت، ٚ

  ًؾٗتٟلاٖ:  پیٍِأاٖ ٘مـ اؿبی ؿك ایلاٖ،  1381  ؿٞما٘ی، ْ

  ٘ٛ كؽـاؿ :تٟلاٖ  أیٙی عٔاك ٚ   ٚیٌی ك  ٝتلرٕ اؿبی ٔـكٖ، ٝ٘الی ٝفٌّف  1394 ٚ  میٕا، پ

  ٔلٚاكیـ تٟلاٖ:  كعیٕی ٝ ْ تلرٕ اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ ٚ آاِت بِل،  1345 پ  ًاكتل، ه

  ُیلامٜ :، تٟلاٖكؿپای تنِنَ  1381  ًپٟلاٖ، ن

    24-23(: 3)2 ایلاٖ ألٚم، ٝٔاٞٙأ«  ٘ٛیٌی باِنان ٚ كٍٚ ؿاًتاٖ  »1321ًیاط، ف  

  6-5(: 3)3، ایلاٖ ألٚم«  2٘ٛیٌی  باِنان ٚ كٍٚ ؿاًتاٖ  »1321   ههههههههه

  9-6: (1)1 پیاْ ٘ٛ،«  آ٘تٛاٖ صؾٛف  »1323  ههههههههه

بهٝ   ٘مـ ٚ ًیاعت،  «كٔا٘تیٌٓ ٚ كآِیٌٓ ام عیج ًیه ٍ٘اكٍ ؿك ًیه اكٚپایی»  1354  ههههههههه

   188-153  تٛى تٟلاٖ:  ٌّیٗ وَُٛ ْ 

   253-245بٝ وَُٛ ْ  ٌّیٗ  تٟلاٖ: تٛى   ٘مـ ٚ ًیاعت،«  یفیت كٔاٖو  »1354ههههههههه  

  ٍ٘اٜ :، تٟلا1ٖ، دٞای اؿبیٔىتب  1384  ًیـعٌیٙی، ك

  ًؾٗ :، تٟلاٖبا صلا  ٚ آیٙٝ  1391 ك  وـوٙی، ُْفیعی

  ًؾٗ :تٟلاٖ كًتاؽین وّٕاو،  1391  ههههههههههههههههه

    36-11:  12ٔلؿْ،  ٝ٘أ ٝٔزّ  «ٞٙلی ٚ مییائی ٞٙل ا٘تماؿ ٚ ٔاٞیت ٜؿكباك»  1326  ٛیلی، ا

    11-1(: 2)5 ٔزّٝ ٘أٝ ٔلؿْ،  «ا٘مال  ٚ ا٘غٜاٙ ٞٙلی»  1327 هههههههه

    61-57(: 2)3 ؿ٘یا، ٝٔزّ  «بلؽی ٌٔائُ عاؿ ٚ راكی م٘ـٌی ٞٙلی ؿك ایلاٖ»  1354 هههههههه

    111-96(: 4)6 ٔزّٝ ؿ٘یا،  «٘مـ ٚ تفٌیل ٞٙلی ٜؿكباك»  1358 هههههههه

ٜ ا٘تِاكاو ًامٔاٖ رٛا٘اٖ عن  تٛؿ :را بی ٍ٘اكی، ؿاًتاٖ ٚ ؿاًتاٖ ٌفتٍٛئی ؿكباكٜ  1359 هههههههه

  ایلاٖ

  ؿاٍِ٘اٜ ٓٙعتی ُلیف :ٟٔل، تٟلاٖٝ ْ  بنكيتلرٕ وا٘ت،  1361  واپٌّتٖٛ، ف

  ٘یٝ   ن  كُیـیاٖ  تٟلاٖ: تلرٕ عىٓ، ٜ٘مـ لٛ  1393  وا٘ت، ا

  ٔلٚاكیـ: تٟلاٖ  رعفلی ْ  ، تلرٕٝتزـؿ ؿك ُعل فاكًی ّٝٛیع  1384  اولیٕی عىان، 

  آٌاٜ :تٟلاٖ ٝ    پلٞاْ ، تلرٍُٕٞ ٝؿك ُٙاؽت ا٘ـیِ  1362  ٌاكٚؿی، ك

   229-187 :، ؿفتل پٙزًٓٙ آفٟاٖرُ«  ٘ٛیٌی ًی ًاَ كٔاٖ  »1346ٌِّیلی، ٜ  

  ، ٘یّٛفل1ٚ2د، با  ؿك با   1388   ههههههههههه

  أیلوییل :، تٟلاٖاٚ ٍُٝٞ ٚ فٌّف ٜؿكباك  1371  ی، نٔزتٟـ
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  پوٍِٚٞاٜ  ّْٛ اٌ٘ا٘ی ٚ ٜٔاِعاو فلٍٞٙیتٟلاٖ:  افىاك وا٘ت،  1391 ههههههههههههه

  تٛى تٟلاٖ: اٌ٘اٖ ؿك ُعل ٔعآل،  اِف1378  ٔؾتاكی، ْ

  تٛىتٟلاٖ:  صِٓ ٔلوب،   1378 ههههههههههه

  تیلاهٜتٟلاٖ:  ا٘ٝ،ٞفتاؿ ًاَ  اُم  د1378 ههههههههههه

  ًؾٗ :، تٟلاٖتاكیؼ اؿبیاو ؿاًتا٘ی ایلاٖ  1392  ط ٔیل ابـیٙی،

    12-7 ،آفٟاًٖٙ ٔزّٝ رُ  «ًاكتل ٚ اؿبیاو»  1345  ٘زفی، ا

   118-115 ،ًٙ آفٟأٖزّٝ رُ  «وّٛؿ كٚا»  1345   هههههههه

 186-182ٞفتٓ، ؿفتل آفٟاٖ، رًُٙ ٔزّٝ «ٌلًٙٝ ؿ٘یای ٚ اؿبیاو  »1347 _____ .

   34-31(: 1)1 ؿاِ٘ىـٜ، ٝٔزّ  «آِفٛ٘ي ؿٚؿٜ»  1336  ٘فیٌی، ى

  آكیأٟلا٘تِاكاو ؿاٍِ٘اٜ ٓٙعتیتٟلاٖ:  ٝ ط   ٙایت ، تلرٕ مُ ؿك تاكیؼتا  بی ٍُٞ، ي  

  ، تلرٕٝ ْ   یاؿیاٖ  تٟلاٖ: آٚامٜ ٔمـٔٝ بل مییاُٙاًی  1363هههههههه   


