مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال هشتم ،شماره  ،13پاییز 3131؛ صص57 -41:

تسزسی تطثیقی هفَْم فلسفی شهاى دز ادتیات
تازیخ دزیافت29/11/5 :
تازیخ پریسش29/9/7 :

كیاى پیشكاز
ًَشیي ًاصسی

*

**

چكیدُ
ٔف" ْٟٛظٔبٖ" ثس ٖٚزض٘ٓطٌطفتٗ ٔٗٙبي فّؿفي آٖ ث ٝقىّي وٞ ٝبيسٌط ،ؾبضتط،
قٛپٟٙبٚضٚ ،يتٍٙكتبيٗ ٖ ٚسٜاي زيٍط ث ٝآٖ ٍ٘طيؿتٝا٘س ،قبيس ظيبز پطٔبيٙٗٔ ٚ ٝيزاض
٘جبقس أب ٔٗٙبي ظٔبٖ ثس ٖٚلطاضزازٖ زض چبضچٛة فّؿفئ ،يتٛا٘س ث ٝتٟٙبيي ٘يع
ٔٗٙبي ٖٕيك  ٚزَاٍ٘يعي زاقت ٝثبقس .آيب أىبٖ ٚرٛز ظ٘سٌي ثس ٖٚآ٘چ ٝؤ ٝب ضا
ٔحسٚز ٜظٔب٘ي ٔي٘بٔيٓ ٚرٛز زاضز؟ آيب اٌط چبضچٛةٞبي ظٔب٘ي حبَ آيٙسٌ ٚ ٜصقت ٝضا
وٙبض ثٍصاضيٓ  ٚيب اٌط ايٗٞب ضا زض ازثيبت ث ٓٞ ٝثيبٔيعيٓ ،ثٔ ٝطظٞب ٔ ٚفبٞيٓ رسيسي زض
٘مس ازثيبت  ٚپي ثطزٖ ثٔ ٝكىُ ا٘ؿب٘ي زض تالـ ثطاي فطاض اظ ٔف ْٟٛظٔبٖ ذٛاٞيٓ
ضؾيس؟ ايٗ ٔمبِ ٝزض تالـ اؾت وٓ٘ ٝطات چٙس تٗ اظ ٕ٘بيكٙبٔٛ٘ٝيؿبٖ ،قبٖطاٖ ٚ
ضٔبٖ٘ٛيؿبٖ ٔرتّف غطثي  ٚايطا٘ي ضا زض ٔٛضز إٞيت ظٔبٖ ثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔفْٟٛ
فّؿفي (تؿّؿُ زض ثحج) ثطضؾي وٙس.
كلیدٍاژگاى :ازثيبت تُجيمي ،ظٔبٖ ،ازثيبت غطة ،ازثيبت ايطاٖ.

kian .pishkar@gmail.com
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** وبضقٙبؾي اضقس ٔتطري ظثبٖ اٍّ٘يؿي ًٖٛ ٚ ،ثبقٍب ٜپػٞٚكٍطاٖ رٛاٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔيٚ ،احس ثٙسضٖجبؼ.
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٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئ :َٛويبٖ پيكىبض
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هقدهِ
ٔف ْٟٛظٔبٖ زض ازثيبت ثط اؾبؼ ان َٛفّؿفي  ٚرٟب٘ي قسٖ ازثيبت زاضاي ٔفابٞيٕي
ذبل ٔيثبقس و ٝزضن وبُٔ آٖ ٔايتٛا٘اس ظٔيٙاٝؾابظ زضن ازثيابت ثاط اؾابؼ اناَٛ
رٟبٌٖطايي ازثيبت ثبقس .اظ آ٘زبيي و ٝايٗ ان َٛزاضاي ٌؿتطٜاي فطاتط اظ ٔطظٞبي ذبوي
ٔيثبقس آٔٛظـ ايٗ انٔ َٛيتٛا٘س ظٔي ٝٙؾبظ ٌؿتطـ ُٔبِٗبت ثيفتط ازثيبت تُجيماي
 ٚا٘تمبَ ٔفبٞيٓ رٟب٘ي ثٙٔ ٝبَك زيٍط رٟت قٙبؾب٘سٖ ازثيبت غٙي ايطاٖ ثبقس .تٗطياف
ظٔبٖ ٔيتٛا٘س ثَ ٝطيك شيُ ا٘زبْ قٛز:
.1ظٔبٖ ٔفٟٔٛي ا٘تعاٖي اؾت ٕٛٞ ٚاض ٜاظَطيك چيعي ّٕٔٛؼ ٖ ٚيٙي زضن ٔيقٛز.
زض ٘ٓطي ٝظٔبٖ ثٔ ٝخبثٔ ٝىب٘ي فًابيي"ٔٗبناط اؾاتٗبض ٜوا ٝثٙياب٘ي قاٙبذتي زاضز ،ثاٝ
اؾتٗبضٜٞبيي ٔب٘ٙسِ ظٔبٖ ثٔ ٝخبث ٝقيء"ٔ"ٚحى" اقبض ٜقس ٜاؾات .زض اياٗ اؾاتٗبضٜٞاب
چٍٍ٘ٛي اضتجبٌِ ظٔبٖ ٘بْط  ٓٞثطضؾي قس ٜاؾت .ثؿيبضي اظ ٔفبٞيٓ ٔب٘ٙس ظٔبٖ ،ظ٘اسٌي
ٔ ٚطي ث ٝنٛضت اؾتٗبضي زضن ٔيق٘ٛس.
.2ظٔبٖ ث ٝز ٚنٛضت تمؿيٓ ٔيقٛز :ظٔبٖ ثيط٘ٚي  ٚظٔابٖ زض٘ٚاي .ظٔابٖ ثيط٘ٚاي ياب
وطِٛٛ٘ٚغيه و ٝث ٝربثٝربيي ٖمطث ٝؾبٖت ،ؾتبضٌبٖ ٔ ٚؿتمُ اظ ا٘ؿابٖ ،شٞاٗ  ٚتزطثاٝ
ا٘ؿب٘ي اَالق ٔيقٛز  ٚاضتجبَي ث ٝقطايٍ ضٚا٘ي فطز ٘اساضز ٖ ٚجابضت اؾات اظ ثاطٚظ  ٚاظ
ثيٗ ضفتٗ حٛازث و ٝتغييط وطز ٚ ٜربي ذٛز ضا ثٛٔ ٝاضز رسيس ٔيزٙٞس  ٚفّؿاف ٝظٔابٖ
٘يع ٕٞيٗ قطايٍ ٖٕٔٛي پسيسٜٞب  ٚاقيبء ضا اضائ ٝيوٙس.
پُ ضيىٛض اٖتمبز زاضز و" ٝظٔبٖ تزطث ٝقس ٜزض٘ٚي زض ظٔبٖ ثيط٘ٚي ثبظ٘ٛيؿي ٔيقاٛز
 ٚثٖ ٝجبضت زيٍط ظٔبٖ زض٘ٚي ِحٓٞٝبيف ضا زض ٚالٕ وٙا٘ٛي ياه ضٚو  ٚضٚاٖ قٙبؾاٙسٜ
اؾت ،ثٔ ٝسز ظثبٖ ،زض ضثبٖ ثيط٘ٚي(فبلس ضٚو  ٚضٚاٖ) تهٛيط  ٚثبظٕ٘بيي ٔايقاٛزٔ .فٟاْٛ
ظٔبٖ ٘ ٝزض تٛاِي ِحٓٞٝب ،تساٖ ْٚبزي ّٕٛٔ ٚؼ ظٔاب٘ي ،ثّىإٞ ٝب٘ٙاس رطيابٖ پيٛؾاتٝ
شٙٞي ُٖٕ ٔيوٙس .چيعي و ٝقبُٔ ذبَطات ٌصقتٛٔ ،ٝلٗيت حبَ  ٚضذسازٞبي آيٙاسٜ
٘يع ٔيقٛز.
ثٙبثطايٗ ٘ٛيؿٙسٌب٘ي ٔب٘ٙس ٖجبؼ ٔٗطٚفيٛٞ ،قٌّ ًٙكيطيٚ ،يطريٙيب ِٚافٚ ،يّيابْ
فبوّٙط  ٚريٕع رٛيؽ ؾبذتبض ظثب٘ي ضا ثاٞ ٝآ ضيرتاْ ٚ ٝطافات ثايفتاطي زض فًابي
زاؾتبٖ ذّك ٔيوٙٙس  ٚتريُ زض آٖٞب تب ربيي رّٔ ٛيضٚز و ٝز ٚظٔبٖ ثيط٘ٚي  ٚزض٘ٚاي
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ثب يىسيٍط تساذُ پيسا ٔيوٙٙس .زض ايٗ ضٚـ ضٚايتٍطي ازثاي پؿات ٔاسضٖ تحا َٛپياسا
ٔيوٙس  ٚاليٞٝبي ٔرتّف اٖٕبَ  ٚقرهيتٞب ،حٛازث  ٚذٛز شٙٞيت ش ٗٞزض ِفبفاٝاي
اظ اؾتٗبض ،ٜاؾُٛض ،ٜوٙبي ٚ ٝزض لبِجي ٕ٘بزي ضخ ٔيٕ٘بيس« .ظٔبٖ ثاٙٗٔ ٝاي ٚلات وآ ٚ
ٚلت ظيبز اؾت .ظٔبٖ ٖجبضت اؾت اظ ٔست ٚالٕ ثيٗ ز ٚحبزح ٝو ٝيىي اظ آٖٞب پيكايٗ ٚ
زٔٚي زض پي اِٚي ثبقس»(ٕٔتحٗ.)152:1389 ،
ازثيبت تُجيمي ٖ٘ٛي رٟبٖثيٙي ازثي اؾت و ٝاظ ٔطظٞبي ّٔاي ،ظثاب٘ي  ٚرغطافيابيي
فطاتط ٔيضٚز  ٚازثيبت ضا پسياسٜاي رٟاب٘ي ٔاياٍ٘ابضز وا ٝراٞٛط ٜا٘ؿاب٘ي آٖ زض وّياٝ
فطًٞٙٞب يىؿبٖ اؾت ثب ّٖٓ ث ٝايٙى ٝتٗطيف ٚاحسي اظ ايٗ ضقتٚ ٝرٛز ٘ساضزٔ ،يوٛقس
تٗطيفٞبي ٔتفبٚت ازثيبت تُجيمي ضا اظ زيسٌبٔ ٜىتتٞبي ٔرتّاف آٖ تجيايٗ  ٚتحّياُ
وٙسٛ٘ .يؿٙس ٜثط ايٗ اٖتمابز اؾات وا ٝازثيابت تُجيماي ،فّؿافٓ٘ ٚ ٝطيا ٝرسياسي زض
ُٔبِٗبت ازثي اؾت وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛذٛز ثعضيثيٙي فطٍٙٞي ضا ٘في ٔيوٙس  ٚتاالـ زاضز ثاب
فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔي ٝٙقٙبذت زيٍط ،پيابْآٚضناّ  ٚزٚؾاتي ٔيابٖ ّٔاُ  ٚفطٙٞاًٞابي
ٔرتّف ثبقس(ضازفط.)23:1378،
٘ٛيؿٙسٌبٖ ؾٙتئ ،سضٖ ٚ ،پؿت ٔسضٖ ايطا٘ي يب اظ وكاٛضٞبي نابحت ؾاجه ازثاي
زيٍط ٔب٘ٙس حبفّٗٔ ،طٚفيٛٔ ،ضيؿ ،ٖٛقىؿپيطِٚ ،ف ،ثىات  ٚا٘ٚياُ  ٚثميا ٝاٞابِي لّآ
ٍٕٞي ثب ث ٝتهٛيط وكيسٖ ايٗ ٖٙهط فّؿفي ،ازثاي  ٚزض ٖايٗ حابَ ضٚظٔاط ٜزض تاالـ
ٞؿااتٙس ُٖااف ذااٛز ضا ثااطاي وٙاابض ٌصاقااتٗ آٖ ٚ ٚضٚز ثاا ٝاثااسيت  ٚراابٚزاٍ٘ي ضا زض
قبٞىبضٞبي ازثي ذٛز چ ٝث ٝنٛضت ٕ٘بيكٙبٔ٘ ،ٝخط  ٚچا ٝثا ٝناٛضت قاٗط ثإ٘ ٝابيف
ثٍصاض٘س.
ٞط وساْ اظ ايٗ ٔمٛالت ذٛز ظيطٔزٕٖٞٝٛبيي ضا قابُٔ ٔايقاٛز وا ٝرؿاتٚراٚ ٛ
تفحم زض ايٗ ٔجبحج اظ حس  ٚحسٚز چٙسيٗ وتبة ٔ ٚمبِا ٝذابضد اؾات .ثاب اياٗ حابَ
ؾبزٜتطيٗ ثطزاقت اظ ظٔبٖ قبيس ٕٞبٖ اؾت و ٝؾٙت آٌٛؾتيٗ زض ٘ٛقاتٞٝابي ضٚحاب٘ي
ذٛز ٔس ٘ٓط زاضز ايٙى« :ٝتب اظ ٔٗ زض ثبض ٜظٔبٖ ٘پطؾيسٜا٘س ٔيزا٘ٓ و ٝچيؿت أب ٕٞيٗ
ؤ ٝيذٛا ٓٞاظ ظٔبٖ ثٍٛيٓ ثطايٓ ؾرت زقٛاض اؾت ،اٍ٘بض ٞيچٌب ٜاظ ٖٟس ٜحاُ ٔؿاأِٝ
ظٔبٖ ثطٕ٘يآيٓ».
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هفَْم فلسفی شهاى
ٌطچ ٝفطْ فًب ثطاي ؾبذت رٟبٖ ٖيٙي اؾُٛضٜاي ثؿبض ٔ ٟٓاؾت أب اٌط زض ٔفٟاْٛ
فًب ثٕب٘يٓ انالً ٕ٘يتٛا٘يٓ ثٔ ٝفٚ ْٟٛالٗي رٟبٖ اؾُٛضٜاي زؾت يابثيٓٙٗٔ .ابي اناّي
اؾبَيط ثيٙكي ظٔب٘ي ضا زض ثط ٔيٌيطز .اؾابَيط ثاَ ٝاٛض آقاىبض ٔفٟا ْٛظٔابٖ ضا زض ثاط
ٔيٌيطز و ٝرٟبٖ زض آٖ زض حىٓ وّيت زض ٘ٓط ٌطفتأ ٝايقاٛز .اؾابَيط ثاب تهابٚيطي
ٔكرم  ٚآقىبض آغبظ ٘كسٜا٘س ثّى ٝثب پيسايف  ٚتىٛيٗ ايٗ تهبٚيط ثب "قسٖ " يب حيابت
زض ظٔبٖ آٖٞب آغبظ ٔي قٛز .ذسايبٖ ؾطقت ذٛز ضا زض ظٔبٖ ٔتزّي ٔيوٙٙس  ٚثٕٞ ٝيٗ
ّٖت آ٘بٖ زض قٟٛز ظٔب٘ي لطاض ٔيٌيط٘س .ظيطا ظٔبٖ يىي اظ قاطايٍ تحا َٛوبٔاُ ٔفٟاْٛ
ذسايبٖ اؾتٞ .ط ايعزي تٟٙب ثب اتىب ث ٝتبضيد ذٛز ثط اٚضً٘ ايعزي ٔي٘كيٙس ٞ ٚط اياعزي
تٟٙب اظ َطيك تبضيد ذٛز اؾت و ٝاظ زيٍط ٘يطٞٚابي ثاي قإبض  ٚغياط قرهاي َجيٗات
ٔتٕبيع ثٙٔ ٝعِٚ ٝرٛزي ٔؿتمُ زض ثطاثط آٖٞب لطاض ٔيٌيطز  ٚثط آٖٞب چيطٔ ٜيقٛز.
اظ زيسٌب ٜاؾُٛض ٜذٛز ٌصقت ٝزيٍط "چطا " ٘اساضزٌ" .صقات"ٝچاطاي ٚراٛز چيعٞاب
اؾت .آ٘چ ٝظٔبٖ اؾُٛضٜاي ضا اظ ظٔبٖ تبضيري ٔتٕبيع ٔيوٙس ايٗ اؾت وا ٝثاطاي ظٔابٖ
اؾُٛضٜاي ٌصقتُّٔ ٝمي ٚرٛز زاضز و٘ ٝيبظي ث ٝتجيايٗ زاضز ٘ ٚا ٝتجيايٗپاصيط اؾات.
تبضيد ٚرٛز يه أط ضا ث ٝضقتٝاي ثي پبيبٖ اظ "قسٖ" تزعيأ ٝايوٙاس وا ٝزض آٖ ٞايچ
٘مُٝاي ثٙٔ ٝعِٔ ٝجسأ ٔتٕبيع ٕ٘يٌطزز ثّى٘ ٝمُ ٝپيف اظ ذٛز ضا ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاياٗ
ضقت ٝتب ثيٟ٘بيت زض ٌصقت ٝثٖ ٝمت ٔيضٚز.
ظٔبٖ "ْطف" ؾط٘ٛقت اؾت أب اظ آ٘زب و ٝؾط٘ٛقت يب ثرات زض ظٔابٖ پسياساض  ٚزض
ظٔبٖ –يٗٙي زض ٖٕط آزٔي – ٚرٛز زاضز ثٕٞ ٝيٗ ّٖت ايٗ زٔ ٚفٕٞ ْٟٛؿابٖ ثاب ٌاٞٛط
ظٔبٖ يىي اؾت ٔ ٚب٘ٙس آٖ تغييط٘بپصيط  ٚثي چ ٚ ٖٛچاطا اٍ٘بقات ٝقاس ٜاؾات .اظ ؾاٛي
زيٍط چ ٖٛظٔبٖ ٞط آٖ زض ذٛز آغبظ  ٚزض ذٛز پبيبٖ ٔييبثس ٞطچ ٝزض ْاطف ظٔابٖ لاطاض
ثٍيطز ؾط٘ٛقتي ث ٝرع ايٗ ٘يع ٘رٛاٞس زاقت« .ظٔبٖ حميماي ٖجابضت اؾات اظ ٌاصضاٖ ٚ
ؾيالٖ ظٔبٖ ضيبيي يب ظٔبٖ ّٖٕي .ظٔبٖ حميمي زفٗ ٝؾيبِي اؾت يب رطيبٖ ٔتحطوي ياب
ٔٛد ٔؿتٕطي و ٝزض ٔمبثُ زيسٌب ٜوؿي اؾت و ٝزض ؾبحُ ايؿتبز ٜاؾت رطيبٖ ٔييبثس
 ٚزض ايٗ ٔٛضز رطيبٖ ظٔبٖ  ٚؾيط ظٔبٖ ضا ث ٝوبض ثطزٜا٘س»(ٕٔتحٗ.)155:1389

ثطضؾي تُجيمي ٔف ْٟٛفّؿفي ظٔبٖ زض ازثيبت 45 /

هفَْم شهاى دز ادتیات غسب
قبٖط اٍّ٘يؿي ويتؽ زض چٙسيٗ قٗط ث ٝربٚزاٍ٘ي ٙٞط ٔ ٚمبٔٚت آٖ زض ٔمبثُ تاأحيط
ٌ ٚصقت ظٔبٖ تأويس ٔيوٙس .زض قٗط «ربْ ي٘ٛب٘ي» ا ٚايٗ ٘ٓطيا ٝضا اضائأ ٝايوٙاس واٝ
ظٔبٖ ٕ٘يتٛا٘س تأحيط چٙسا٘ي ضٚي ٙٞط زاقت ٝثبقسٙٞ ،ط ٕٛٞاض ٜربٚزا٘ ٝذٛاٞس ثاٛز  ٚثاٝ
ضغٓ ايٙىٌ ٝصقت ظٔبٖ  ٕٝٞچيع ضا زض ذٛز  ًٓٞوطز ٚ ٜاظ ثايٗ ٔايثاطز ٞ ٚايچ چياع
ٕ٘يتٛا٘س زض ٔمبثُ آٖ ٔمبٔٚت وٙس ،ث ٝرع وبضٞبي ٙٞطي؛ ٕٞبَٖٛضي وٖ ٝاطٚؼ ظيجاب،
رٛاٖ  ٚقبز ث ٝتهٛيط وكيس ٜقس ٜضٚي ربْ ي٘ٛب٘ي ،ثٗس اظ ٌصقت ؾبَٞبٓٞ ،چٙبٖ ظيجب،
رٛاٖ  ٚقبزاة ثبلي ٔئب٘س أب ٘مبـ  ٚؾفبٍِط آٖ زض احط ٌصقت ظٔبٖ اظ ثيٗ ضفتٝا٘س.
زضقٗط زيٍطي اظ قّي قبٖط ٘بٔساض اٍّ٘يؿي ٘يع ٔفٟٔٛي وّي زض ايٗ ضاثُ ٝضا ٔيتٛاٖ
ٔكبٞس ٜوطز .ا ٚزض قٗطي و ٝث ٝذبَط ٞز ٛضأؿؽ ز -ْٚفطٖٔ ٖٛهط -ؾطٚز ،ٜزض حبِي
و ٝپبزقبٔ ٜهط اظ لسضت ٕٖٓ ٚت ثيپبيبٖ ذٛز نحجت ٔيوٙس ،اظ ٌصقت  ٚلسضت ظٔبٖ
و٘ ٝكبٍ٘طي ٕ٘بزيٗ اؾت و ٝحتي ٖٕٓت ضأؿؽ ز٘ ْٚيع ٘تٛا٘ؿت٘ ٚ ٝرٛاٞاس تٛا٘ؿات
زض ٔمبثُ ٌصقت ظٔبٖ تأحيط ٖٓيٓ آٖ ٔمبٔٚت وٙس ،ؾرٗ ٔيٌٛيس .ا ٚايٗ لسضت ضا تٟٙاب
زض حيُٙٞ ٝطٔٙساٖ ٔيزا٘س ؤ ٝيتٛا٘ٙس زض ٔمبثُ ايٗ ٘يطٚي ّٟٔه ؾبذت زؾت ثكاط،
ٔمبٔٚت وٙٙس  ٚپيبْضؾبٖ ٔحتٛاي ٚالٗي  ٚحميمت ٚ ٚالٗيت ظ٘اسٌي ثبقاٙس .چطاوا ٝزض
ٔمبثُ ٌصقت ظٔبٖ ،ايٗ فمٍ ٙٞط ٔزؿٕٝؾبظ ٔهطي ٔيثبقس ؤ ٝمبٔٚت واطز ٚ ٜذاٛز
ضا حفّ ٕ٘ٛز ٜاؾت ٕٖٓ ٝ٘ ٚت ضأؿؽ ز!ْٚ
ٞبؾٕٗ زض چٙسيٗ قٗط ذٛز ،اظ ٌصقت  ٚؾپطي قسٖ ظٔبٖ ثٖٙ ٝاٛاٖ ٖبٔاُ اناّي
ثّ ٘ٛفىطي ا٘ؿبٖ يبز ٔيوٙس ٔ ٚيٌٛياس « :اٌطچا ٝا٘ؿابٖ ثاب ٌصقات ظٔابٖ ثأ ٝطحّاٝ
شدى )ٚ (Becomingاضز ٔيقٛز أب ايٗ پّٝاي ثبالتط تَدى )ٔ (Beingايثبقاس .ثاٝ
قىّي و ٝوؿت تزطثٟٔ ٚ ٝبضت فمٍ ثب زازٖ أتيبظ ٖٕط  ٚاظ ثيٗ ضفتٗ رٛا٘ي ثا ٝزؾات
ٔيآيس .ا ٚزض قٗطي ث٘ ٝبْ "ٚلتي و ٝثيؿت  ٚيىؿبِ ٝثٛزْ" ،اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ ٔيوٙاس :اياٗ
تأحيط ٚ ٚالٗيت ظٔبٖ اؾت و ٝثبٖج قىٛفبيي ٔغع ،فىط ،ضٚو  ٚضٚاٖ ٔايٌاطزز ،وا ٝاٌاط
زضؾت اؾتفبز ٜقٛزٔ ،يتٛا٘س ٘كبٍ٘ط ٔحاسٚزيت فّؿافي ،فيعيىاي ا٘ؿابٖ ثبقاس)ثيابت،
 .)11:1383ظٔبٖ زاضاي اضظـ ثباليي زض ازثيبت اؾت .زضٕ٘ٚبي ٝظٔبٖ ،چٍٍ٘ٛي اؾتفبز ٜاظ
آٖ چ ٝزض ازثيبت  ٚچ ٝزض فّؿف ٝچ ٝزض قاطق  ٚچا ٝغاطة ٕٞاٛاض ٜاظ إٞيات ذبناي
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ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت .چطاو ٝا٘ؿبٖ ٕٛٞاض ٜزض تالـ ثاطاي رابٚزاٍ٘ي ثاٛز ٚ ،ٜزض ناٛضت
ٖسْ اؾتفبز ٜنحي اظ ظٔبٖٕٛٞ ،اض ٜزچبض پكيٕب٘ي فّؿفي  ٚضٚحي ٔيٌطزيس.
ٖبُٔ ظٔبٖ يىي اظ ٟٔٓتطيٗ ضٚـٞبيي اؾت ؤ ٝيّط ثطاي ٘كبٖ زازٖ ايٙىٚ ٝيّي زض
ايٙى ٝزٚؾت زاقت ٝقٛز قىؿت ذٛضزٔ ،ٜيتٛا٘ؿت ٝث ٝوبض ثطٚز .ثٕٞ ٝيٗ ّٖت اؾت وٝ
تىٙيه تساذُ ظٔب٘ي ٌصقت ،ٝحبَ  ٚآيٙس٘ ،ٜكبٍ٘ط ايٗ قىؿت اؾات .چطاواٚ ٝيّاي زض
ٌصقت ٝثطاي حبَ _و ٝآيٙس ٜآٖ ث ٝقٕبض ٔيضٚز ،ضؤيبٞبي ثؿيبضي ضا زض ٔغع ذاٛز ثاطاي
ٔٛفميت زض وّئ ٝطاحُ ظ٘سٌي _ پطٚضا٘س ٜثٛزِٚ ،ٜي حبَ و ٝآيٙاس ،ٜآٖ ظٔابٖ ٌصقاتٝ
اؾت ،ث ٝنٛضت وبُٔ ٔيتٛا٘س قىؿت ضؤيبٞبي ذٛز ضا ثجيٙس .ثٕٞ ٝيٗ ّٖات اؾات واٝ
وّيٙٔ ٝتمسيٗ ٚرٛز رطيبٖ ؾيبَ ش ٗٞزض ايٗ ٕ٘بيكٙبٔ ٝضا ثطاي ٘كبٖ زازٖ تأحيط ظٔابٖ
ضا اظ ٖٛأُ انّي ٔٛفميت ٔيّط ثطقٕطزٜا٘س ٔ ٚيّط ذٛز زضثبض ٜإٞيت ظٔبٖ  ٚاؾاتفبز ٜاظ
آٖ زض ٕ٘بيكٙبٔ ٝچٙيٗ ثيبٖ ٔيوٙس« :ايٗ ظٔبٖ ٌصقت ٝاؾت وإٞ ٝاٛاضٕٞ ٚ ٜيكا ٝزض
ظٔبٖ حبَ رطيبٖ زاقتٕٛٞ ٚ ٝاض ٜثب ذٛز قرهيتٞب ،نحٞٝٙب  ٚحاٛازث ٔرتّاف ضا ثاٝ
َٛض ٓٞظٔبٖ زض ٌصقت ٚ ٝحبَ ثب  ٓٞتطويت ٔيوٙس.
زض ٕ٘بيكٙبٔٔ« ٝطي پيّٚٝض» ٘ٛقت ٝآضتٛض ٔيّط ،يىاي اظ ٖٛأاُ اناّي واٛ٘ ٝيؿاٙسٜ
زؾت آٚيع ٘ٛقتٞٝبي ذٛز ٔيوٙسٖ ،بُٔ ظٔبٖ زض تفىطات ٚيّاي _ قرهايت اناّي _
اؾت ،و ٝزاؾتبٖ ثب آٖ رّ ٜٛذبني پيسا ٔيوٙس .زض پطز ٜإ٘ َٚبيف ٖسْ تٛا٘ابيي ٚيّاي
زض تُجيك ذٛز ثب ٚالٗيت ظٔب٘ي  ٚتفىط ا ٚزضثبض ٜضٚظٞبي ذٛقي و ٝزاقتٝا٘اسٚ ،ياٗيت
و٘ٛٙي آ٘بٖ  ٚپطيكب٘ي ذبَط ٚيّي ،ربيي وٌ ٝصقت ٚ ٝتٕٞٛبت  ٚآضظٞٚابي اٞ ٚآاوٙاٖٛ
زض ظٔبٖ حبَ ثٚ ٝالٗيت تجسيُ قسٜا٘سٍٕٞ ،ي ثيبٍ٘ط ٚرٛز  ٚحبوٕيت ظٔابٖ ٌصقاتٚ ٝ
حبَ زض ٕ٘بيكٙبٔٔ ٝيّط اؾت؛ و ٝثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ ايٗ ٖبٔإُ٘ ،ابيف ٞطٌاع ٔٗٙاي
پيسا ٘رٛاٞسوطز.
ٔيّط زض تالـ اؾت تب رٟف ظٔب٘ي ٌ ٚؿيرتٍي ظٔبٖ ضا ث ٝناٛضت ُٔٙماي  ٚلبثاُ
پصيطـ ٘كبٖ زٞس .چطاو ٝثس ٖٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ تطتيت ٚالٗي ظٔبٖ ،ظٔبٖ ٕٞاٛاض ٜزض ضٚو
 ٚضٚاٖ ا٘ؿبٖ زض حبَ رٟف  ٚتغييط اظ حبَ ثٌ ٝصقت ٚ ٝاظ ٌصقت ٝث ٝآيٙسٔ ٜيثبقس؛ وٝ
تٛؾٍ ٔيّط ث ٝثٟتطيٗ ٚر ٝثطاي ٘كبٖ زازٖ ٚيٗيت ثيحجبت ٚيّي ثا ٝوابض ٌطفتا ٝقاسٜ
اؾتٚ .يّي ٕٛٞاض ٜاظ ٌصقت ٝث ٝآيٙس _ ٜوٓٞ ٝاو ٖٛٙظٔبٖ حبَ ٔيثبقس _ ٔيٍ٘اطز .زض
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ٌصقتٕٛٞ ٝاض ٜأيس ث ٝآيٙسٜاي زضذكبٖ زاقت ٝو ٓٞ ٝاو ٖٛٙزض ظٔابٖ حابَ ثا ٝذابَط
آيٙسٜاي و ٝزض ٌصقت ٝزاقت ،ٝقسيساً ٘بأيس ٔ ٚأيٛؼ ٔيثبقس وا٘ ٝكابٍ٘ط تاأحيط قاسيس
ظٔبٖ ٔيثبقسوٕ٘ ٝيتٛاٖ ثٞ ٝيچ ٖٛٙاٖ ثب آٖ ثٔ ٝجبضظ ٜثطذبؾت.
يىي زيٍط اظ ٖٛأّي و ٝثٚ ٝؾيّ ٝآٖٔ ،يّط ثط تساذُ ظٔب٘ي تأويس ثؿيبض زاضز ،اؾتفبزٜ
اظ ٖٛأّي ٕٞب٘ٙس ٘ٛاض ٛٔ ٚؾيمياؾت و ٝثٚ ٝؾيّ ٝآٖٞب تساذُ ظٔب٘ي ضا ٔيّط ثا ٝذاٛثي
آقىبض ٔيؾبظزٔ .يّط اقبضٔ ٜي وٙس وٞ ٝط ظٔبٖ وٚ ٝيّي زچابض ٘بأياسي زض ظٔابٖ حابَ
زضثبض ٜآيٙس ٜذٛز ٔيقٛز ،ث ٝظٔبٖ ( 1928آذاطيٗ ثابضي وا ٝضٚظٞابي ذٛقاي زاقات)ٝ
ثطٔيٌطزز .ثٙبثطايٗ ٌصقت ٝتجسيُ ثٔ ٝطٕٞي ثطاي ٔكىالت حبَ  ٚآيٙسٔ ٜيٌطزز .ظٔبٖ
اظ رّٕٖٛ ٝأّي اؾت وٕٛٞ ٝاض ٜث ٝنٛضتٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض زٚضٜٞبي ٔرتّف زض ازثيبت ٚ
ذهٛنبً اظ ٘ٓط فّؿفي ث ٝوبض ثطز ٜقس .ٜث ٟٓضيرتٍاي ظٔابٖ ،ثيابٍ٘ط آقافتٍي ضٚحاي ٚ
ضٚا٘ي ا٘ؿبٖ زض زٚضٜٞبي ٔرتّف ثٛزٌ ٜطچ ٝيٗف ا٘ؿب٘ي زض اؾتفبز ٜاظ ظٔبٖ ،زض ثيفتط
ٔٛاضز ٕٛٞاض ٜثبٖج ٍ٘طا٘يٕ٘ ٚ ،بيبٍ٘ط قرهيت يٗيف ا٘ؿب٘ي زض ٔمبثُ ظٔابٖ ٔايثبقاس
ِٚي تالـ ثطاي اؾاتفبز ٜاظ آٖ زض ثٟتاطيٗ قاطايٍ ٕٔىاٗ ٔاٛضز تٛراٛ٘ ٝيؿاٙسٌبٖ زض
ٖطنٞٝبي ٔرتّف ظٔب٘ي ثٛز ٜاؾت.
ٕ٘بيكٙبٔٛ٘ ٝيؽ آٔطيىبيي يٛريٗ ا٘ٚيُ ٘يع اظ ظٔبٖ ثطاي ثيبٖ ٕ٘بزيٗ ُٔبِات ذاٛز
اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت .ا٘ ٚيع ثب اؾتفبز ٜاظ ٕ٘بزٞبي ٔرتّف ٕٛٞاض ٜتساذُ ظٔب٘ي ضا ثٖٛٙ ٝاٖ
يىي اظ تٓٞبي انّي ٕ٘بيكٙبٔٞٝبي ذٛز ث ٝوبض ثطز ٜاؾت .تساذُ ٌصقت ،ٝآيٙس ٚ ٜحابَ
اظ رّٕٖٛ ٝأّي اؾت وٚ ٝؾيّ٘ ٝكبٖ زازٖ يٗيف٘ ،بضاحتي  ٚافؿطزٌي  ٚتٟٙبيي ا٘ؿابٖ
ٔسضٖ ٔيٌطزز .زض ٕ٘بيف «آ٘ب وطيؿتي» زضيب حبِت ٕ٘بزيٗ تاساذُ ٌصقات ٚ ٝآيٙاسٚ ٜ
ؾط٘ٛقت قرهيت انّي زاؾتبٖ اؾت .زض ثيفتط ٔٛالٕ ا٘ٚيُ اظ ظٔبٖ زض آحابض ذاٛز ثاٝ
ٖٛٙاٖ ٖبُٔ ضٚقٗوٙٙسٚ ٜالٗيت  ٚوٙبض ظ٘ٙس ٜپطز ٜاثٟبْ اؾتفبز ٜوطزٜ؛ ٌطچٌ ٝصقت ٝزض
ثيفتط ٔٛالٕ ٘كب٘ ٝتّدوبٔي ،قىؿت ،افؿطزٌي ٘ ٚبضاحتي اؾت ،أب ظٔبٖ حبَ و ٝثب آٖ
زض اضتجبٌ ٔيثبقس ٘يع ِصت  ٚقبزي چٙسا٘ي ٘ساضز ِٚي ايٗ ٖبُٔ ظٔبٖ اؾت و ٝثٚ ٝؾيّٝ
ٔطي تّري  ٚقيطيٙي ضا زض ذٛز حُ ٔيوٙس.
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زض ٕ٘بيكٙبٔ« ٝؾفط َٛال٘ي ث ٝقت»  ٕٝٞقرهيتٞب زض رؿتٚراٛي ٖابّٔي ثاطاي
تؿىيٗ ٌصقت ٚ ٝفطأٛقي آ٘چ ٝزض ظٔبٖ حبَ ٚرٛز زاقت ٚ ٝزض آيٙس ٜثٚ ٝراٛز ذٛاٞاس
آٔس ٔيثبقٙس ،و٘ ٝكبٍ٘ط قىؿت ا٘ؿبٖ ٕٖٓ ٚت لسضت ظٔبٖ ٔيثبقس.
زض ايٗ ٕ٘بيكٙبٔٛ٘ ،ٝيؿٙس ٜاظ قيپٛض ٔرهٛل وكتي و ٝزض ظٔبٖ ٔ ٝغّايّ ٘ٛاذتاٝ
ٔيقٛز ،ثطاي يبزآٚضي ٚالٗيتٞبي ظٔبٖ حبَ اؾتفبزٔ ٜيوٙس وا ٝزاضاي ناسايي ثؿايبض
٘بذٛقبيٙس  ٚتطؾٙبن اؾت .ثطذي اظ ٔٙتمسيٗ ٘ياع اظ آٖ ثاٖٙ ٝاٛاٖ قايپٛض ٔيىبئياُ زض
ظٔبٖ ضؾتبذيع ثطاي زضن ٚالٗيت ٌصقت ظٔبٖ  ٚحبوٕيات ُّٔاك اياٗ ٖبٔاُ ثاط ضٚي
ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ يبز ٔيوٙٙس(و .)63:1385 ،ٖٟٛزض «زضاْ ِٕؽ قبٖط» ا٘ٚيُ ثب اؾاتفبز ٜاظ
ٖبٔااُ ظٔاابٖ ٌصقاات ،ٝا٘ؿاابٖ ٔااسضٖ ضا ثاا ٝزاْ ا٘ساذتاا٘ ٚ ٝكاابٖ ٔاايزٞااس واا ٝچٍ٘ٛااٝ
قرهيتٞبي زاؾتبٖ زض چٍٙبَ ٌصقت ٝذٛز اؾيط ٔيثبقٙس .قرهيت انّي زاؾتبٖ ،ثٝ
ضغٓ ايٙىٕٛٞ ٝاض ٜزض تالـ ثطاي فطاض اظ ٌصقت ٝذٛز  ٚپسضـ ٔيثبقسٞ ،طٌع زضٕ٘ييبثاس
و ٝاظ ٌصقت ٝرسا ٘جٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜاؾيط ٌصقت ٝارسازي ذٛز ٔيثبقسٖ .بُٔ ظٔب٘ي زض ايٗ
زضاْ ٘يع ث ٝنٛضت ٕ٘بزيٗ تٛؾٍ ٘ٛيؿٙسٔ ٜب٘ٙس ؾبي ٝقأٛي ثاط ظ٘اسٌي حابَ  ٚآيٙاسٜ
قرهيت تأحيط ٔيٌصاضز .آيٙس ٚ ٜحبَ ،آ٘بٖ ضا اظ ٌصقت ٝرسايي٘بپصيط ٔي وٙس .ا٘ٚياُ زض
تالـ اؾت و ٝثيبٍ٘ط تالـ  ٕٝٞرب٘ج ٝا٘ؿبٖ ثطاي ٔجبضظ ٜثاب ظٔابٖ  ٚفاطاض اظ ٌصقاتٚ ٝ
تىجط ذٛز ثبقس  ٚچ ٖٛا٘ؿبٖ زض تالـ ثطاي ثسؾات آٚضزٖ حبوٕيات ثاط ظٔابٖ ٕٞاٛاضٜ
قىؿت ذٛضز ،ٜايٗ ثبض ٘يع ثب تحُٕ ؾبيٌ ٝصقت ٝثطضٚي ظ٘سٌي ذاٛز ،ثا ٝظ٘اسٌي فاب٘ي
ذٛز ضايي ٔيقٛز.
وٙىبـ ايٗ ٔٛي٘ ٔٛيابظ ثأ ٝماسٔبتي زاضز وا ٝتٟٙاب اقابض ٜاي فٟطؾات ٚاض ثا ٝآٖ
ٔٛيٖٛبت زض ايٙزب ٔمسٚض اؾت .ظٔبٖ چيؿت؟  /پسيساض قٙبؾاي ظٔابٖ ٘ /ماف ظٔابٖ زض
تفىطات والٔي  ٚفّؿفي ٘ /ماف ظٔابٖ زض قاٗط  ٚاؾاُٛض / ٜظٔابٖ ٚازثيابت  /ظٔابٖ زض
تفىطات نٛفيبٖ٘ ٚ ٝبضفب٘ / ٝچٙس ٌٍ٘ٛي ظٔبٖ زض قٗط  ٚازثيبت  /ظٔبٖٞبي ذُي ،زٚضي،
زٚضا٘ي ،قىؿتٓٞ ،ٝؾٓٞ ،ٛؾُ ٛٔ ،اظي  /تريُ  ٚظٔبٖ ...ٚ /
ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس اذتطأ ٔبقيٗ ظٔبٖ رٟت تغييط تابضيد  ٚياب ثابذجط قاسٖ اظ آيٙاس،ٜ
اؾتفبز ٜاظ ٔفبٞيٓ رسيس رطيبٖ ؾيبَ ش ٚ ٗٞتساذُ ظٔاب٘ي زض ضٚايات ازثيابت ٔاسضٖ ٚ
پؿت ٔسضٖ زض ايطاٖ  ٚوكٛضٞبي زيٍط ٍٕٞي ثيبٍ٘ط تالـ ٘ٛيؿٙسٌب٘ي ثب لاسضت ترياُ
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ثي ٘ٓيط ٔيثبقس و ٝزض ربي رابي اياٗ ٌيتاي پٟٙابٚض ثاب شٙٞيات ذاالق ذاٛز ٖٙهاط
لسضتٕٙس  ٚقىؿت ٘بپصيط ظٔبٖ ضا حسالُ زض ضٚي وبغص ثب رٞٛط لّآ آغكات ٝثاب تريّاي
قٍفت اٍ٘يع ث ٝچبِف ٔيوكٙس.
ضٔبٖ ث ٝؾٛي «فب٘ٛؼ زضيبيي» احط ٘ٛيؿٙس ٜاٍّ٘يؿي ذب٘ٓ ٚيطريٙيب ِٚاف ُٔبِٗاٝاي
اؾت زضثبضٚ ٜالٗيت ٖبِٓ ٞؿتي .ظ٘سٌي چيؿت ،چٍٔ ٝ٘ٛيتاٛاٖ ثا ٝاٖٕابق ضٚو  ٚلّات
آزٔي ضا ٜيبفت ،چٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ثٚ ٝالٗيت ز٘يبي ذابضد يمايٗ واطز ،زض حابِي وا ٝاياٗ
ٚالٗيت پيٛؾت ٝثٚ ٝؾيّ ٝرعض ٔ ٚس ظ٘سٌي زض حبَ تغييط  ٚتح َٛاؾتٚ .يطريٙياب ِٚٚاف
ٔيوٛقسو ٝث ٝايٗ پطؾفٞب پبؾد زٞس  ٚث ٝؾجت ثيبٖ ا٘سيكٞٝب ٖ ٚككٞب ،زض اياٗ احاط
ثِ ٝحٓٞٝبي پطربشث ٚ ٝقبٖطا٘ٝاي زؾت يبثس(٘بتبٖ.)12:1381 ،
زضضٔبٖ «ث ٝؾٛي فب٘ٛؼ زضيبيي» آلبي ضٔؿي پيطٔطزي ٞفتبز ؾبِٕٞ ٝطا ٜثب ز ٚتٗ اظ
فطظ٘ساٖاـ ؾٛاض لبيك ٔيقٛز ،اظ زضيب ٔيٌصضز  ٚزض فب٘ٛؼ زضيبيي فطٚز ٔيآياسٍٙٞ .ابْ
فطٚزآٔسٖ آٖٞب زض فب٘ٛؼ زضيبييِ ،ي ِي ثطيؿى ٓٞ ٛزض ِحٓٝاي اظ قٟٛز ٘مبقاياـ ضا
ث ٝاتٕبْ ٔيضؾب٘س  ٚآٖ ِحٓ ٝضا ربٚزا٘ٔ ٝيوٙس .ث ٝايٗ تطتيت زض ٞط ز ٚاحط ِحٓاٞٝابي
ٌصضاٖ ظ٘سٌي حبثت ٍ٘ ٝزاقتٔ ٝيقٛز  ٚاظ ؾپٙزي ثٛزٖ ضٞب ٔيقٛز .ايٗ احط ؾ ٝلؿٕت
زاضز :ثرف ا– َٚپٙزط -ٜزضثبض ٜآلب  ٚذب٘ٓ ضٔؿي ،فطظ٘ساٖ ٕٟٔ ٚب٘بٖ آٖٞاب زض ياه ضٚظ
تُٗيّي اؾت ،يٗٙي ضٚظي اظ ضٚظٞبي پبيب٘ي ٔاب ٜؾاپتبٔجط  ٚچٙاس ؾابِي پايف اظ ٚلأٛ
ر ًٙرٟب٘ي ا .َٚثرف ز _ْٚظٔبٖ ٔيٌصضز -قاطو زٌطٌا٘ٛي  ٚذطاثاي ذب٘ا ٝضٔؿاي
اؾتٚ .ل ٔٛرٔ ًٙبٕ٘ آٔسٖ ذب٘ٛازٔ ٜيقٛز .ذب٘ٓ ضٔؿاي ٔائياطز ،ا٘اسض ٚضٔؿاي زض
ر ًٙوكتٔ ٝيقٛز  ٚپط ٚضٔؿي ٍٙٞبْ ظايٕبٖ ٔئيطز .زض ثرف ؾ -ْٛفب٘ٛؼ زضيبيي-
ز ٜؾبَ پؽ اظ ٚلبيٕ ثرف ٘رؿت ثبلي ٔب٘اسٌبٖ ذاب٘ٛاز ٜضٔؿاي  ٚثًٗاي اظ ٕٟٔب٘ابٖ
ثطٔيٌطز٘سِ .ي ِي ثطيؿى٘ ٛمبقياـ ضا و ٝز ٜؾبَ پيف آغابظ واطز ٜثاٛز زض حابِتي اظ
وكف  ٚقٟٛز تٕبْ ٔيوٙسٚ .ي ظيط ٘فٛش ايٗ حبِت ٔٛفك ٔي قٛز زالِت حميماي ذاب٘ٓ
ضٔؿي ٔتٛفي ،وُ ذب٘ٛاز ٜضٔؿي  ٚنح ٝٙفطاضٚي ذٛز ضا زض پي٘ٛس زضؾتي ثجيٙس.
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شهاى ٍ هفَْم آى دز ادتیات فازسی
ش ٚ ٗٞظثبٖ حبفّ اٌطچ ٝفطاتطاظ ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ث ٝرٟب٘ي آضٔب٘يتط تٛر ٝزاضز أب واالْ
ا٘ ٚيع ثبيس ضٍ٘ي اظ ظٔبٖ ثٍيطز تب ثطاي ا٘ؿبٖٞبي ٔحهٛض زض ثٗس ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ لبثُ زضن
 ٚف ٚ ٟٓزضيبفت ثبقس .ثسيٗ ِحبِ اثتسا اظَ ضا ث ٝاثس ٔيپي٘ٛسز ٔ ٚؿاتي ذاٛز ضا اظِاي ٚ
اثسي ٔيزا٘س .ثب ايٗ حبَ ٌب ٜزض حٛظٔ ٜزبظ يب حميمت ،ثب ٌطيع اظ ايٗ ايس ٜآِيؿٓ ناطف،
ٚالٌٕطايب٘ٝتط ث ٝتحّيُ أٛض ٔيپطزاظز  ٚاٚلبت  ٚظٔبٖٞبيي ضا ثطاي ٔؿتي ثطٔيٌعيٙس .ثاب
ٔطٚض  ٕٝٞاثيبتي اظ حبفّ و ٝث ٝايٗ ظٔبٖٔساضي ٚيػ ٜتٗ زض زاز ٜاؾت ٔيتٛاٖ فٟطؾاتي
اظ ظٔبٖٞبي قطاة ٘ٛقي ضا فطا ٓٞآٚضز(ٕٔتحٗ)49:1389 ،؛ أب ثب وٙبض  ٓٞلطاض زازٖ ايٗ
ظٔبٖٞبي ؾطٔؿت ،زض ٟ٘بيت ا٘ؿبٖ ث ٝايٗ زضيبفت ٔايضؾاس وا ٝاٌاط حابفّ زض رٙاٖٛ
وّٕبت  ٚزض فطاغت اظ ٖمُ ٔهّحت ا٘سيف ث ٝثيبٖ ايٗ ٔٛيا ٔٛثپاطزاظز ٞايچ ظٔاب٘ي ضا
ٔغبيط ثب ٔؿتي ٕ٘يزا٘س .ا ٚاظ اظَ تب اثس ضا فطنتي ٔيزا٘س ثطاي يه ٔؿتي ٔساْ.
ؾط ظٔااااؿتي ثط ٘ااااساضز تب ث ٝناااج ضٚظ حاااكط
ٞط و ٝچ ٗٔ ٖٛزض اظَ يه رطٖ ٝذٛضز اظ ربْ زٚؾت
آٖ ظٔبٖ ٚلاااااااات ٔي نجااا فط ٘ٚاؾت و ٝقبْ
ٌااااااااطز ذااااااااااطٌب ٜافك پااااطز ٜقبْ ا٘ساظز
(زيٛاٖ حبفّ :غعَ)62
آٔيعـ قطاة  ٚظٔبٖ ٌبٞي ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت و ٝزض وّٕبتي ٔخُ "ناجٛو"ٔ" ،اساْ"،
"زٚض"  ... ٚيه ضٚي ٝاظ ؾىٙٗٔ ٝب ظٔبٖ اؾت  ٚضٚي زيٍط ؾى ٝقطاة .اِجت ٝاياٗ وّٕابت
ز ٚضٚي ٝذّك حبفّ ٘يؿت  ٚزض ازثيبت فبضؾي ثؿيبض ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾات .أاب
اؾتفبز ٜايٟبٔي اظ ايٗ چٙس ٚاغ ٜلسضي ثب اؾتفبزٜاي و ٝزيٍطاٖ اظ اياٗ وّٕابت ثاطزٜا٘اس
ٔتفبٚت اؾت .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ وّٕ" ٝزٚض" زض ثيت ظيط حاسالُ زض چٟابض ٔٗٙاي ٔتفابٚت
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت:
ث ٝزٚض ٌُ ٔٙكيٗ ثي قطاة  ٚقبٞس  ٚچٙاً

وااإٞ ٝچااا ٛزٚض ثماااب ٞفتاااٝاي ثاااٛز ٔٗاااسٚز

(زيٛاٖ حبفّ :غعَ)219
اٌط قطاة نج زض وّٕ ٝنجٛو ٔؿتتط اؾت  ٚاظ نجٛو ث ٝقاطاة ناج ٘اٛـ تٗجياط
قس ٜاؾت ثط ذالف ٚاغ ٜوٓ ثؿبٔس زيٍطي چ ٖٛغجٛق و ٝقطاة ٖهطٌبٞي اؾت .أاب زض
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قٗط حبفّ زض چٙسيٗ ربيٍب ٜزض اؾتفبز ٜاظ آٖ زض ظٔبٖ ٞبي زيٍط ذهٛنب قات تبوياس
قس ٜاؾت .اظ رّٕ ٝزض ثيت ظيط:
زض قت لسض اض نجٛحي وطزٜاْ ٖيجٓ ٔىٗ

ؾطذٛـ آٔس يبض  ٚربٔي زض وٙبض َبق ثٛز

(زيٛاٖ حبفّ :غعَ )206
ؤّٕ" ٝساْ" ٖال ٜٚثط ايٙى ٝثٙٗٔ ٝي قطاة اؾات زض ٚضاي ٔٗٙاي ذاٛز ٘بٌؿؿاتٍي
قطاة ٘ٛقي ٔ ٚسأٚت زض ٔؿتي ضا فطايبز ٔيآٚضز ٚ ،حبفّ زض اثيبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ثاب تٛراٝ
ث ٝايٗ ز ٚضٚئ ٝتفبٚت اظ ٚاغٔ ٜساْ آٖ ضا غبِجبً ث ٝقىّي ايٟبٔي ٔٛضز اؾاتفبز ٜلاطاض زازٜ
اؾت:
اي ثي ذجط ظِاصت قاطة ٔاساْ ٔاب
ٔب زض پيبِٖ ٝىؽ ضخ يبض زياس ٜايآ
(زيٛاٖ حبفّ :غعَ )11
ٟٔٓتطيٗ اؾبٔي  ٚليٛز ظٔبٖ و ٝضاٚي ظٔبٖ قطاة ٘ٛقي حابفّ اؾات ٖجابضتا٘اس اظ:
ٌ ،ٌٝٝيه چٙس ،پٙذ ضٚظي ،آذط االٔط ،قت لسض ،ضًٔبٖ ،قٗجبٖ ،ضٚظ ٘رؿت ،ضٚظ حكاط،
٘يٕ ٝقت ،زٚـ ،زيكت ،او ،ٖٛٙحبِيبٞ ،ط زْٔ ،اساْ ،اظَ ،اثاس ،زي ،لاسيٓٞ ،اعاض ؾابَ،
ٖٕطيٕٖ ٕٝٞ ،ط ،زٚؾابِ ،ٝؾابِرٛضز ،ٜزيطيٙا ،ٝپيكاي ،ٝٙاضزيجٟكات ،آظاض ،ثٕٟاٗ ،زي،
٘ٛثٟبضٛ٘ ،ضٚظٖ ،يس نيبْ ،ثبٔساز ،ضٚظ ٚالٗٞ ،ٝالَ ٖيس َّٔٛ ،ذٛضقيس.
ٖٕط  ٚظٔبٖ زض ٌصض اؾت:
زٚض فّااه زض٘ااً ٘ااساضز قااتبة وااٗ
نج اؾت ؾبليب لسحي پط قطاة وٗ
(زيٛاٖ حبفّ :غعَ )396
ثاااط ِااات ثحاااط فٙاااب ٔٙتٓاااطيٓ اي ؾااابلي

فطنتي زاٖ و ٝظ ِت تب ث ٝزٞبٖ ايٗ٘ ٕٝٞيؿت

ثٟااابضٔي ٌاااصضز زازٌؿاااتطا زضيااابة

(زيٛاٖ حبفّ :غعَ )74
و ٝضفت ٔٛؾٓ  ٚحبفّ ٛٙٞظٔي ٘چكيس

(زيٛاٖ حبفّ :غعَ )239
٘ٛقتٕٗٔ ٝبي پيچيسٞ ٜؿتيٕٛٞ ،اضٓٞ ،ٜچ ٖٛضاظي ؾط ثأٟ ٝط،وٙزىابٚي آزٔاي ضا
ثطاٍ٘يرت ٚ ٝا ٚضا زض زضاظ٘بي ظٔبٖ ث ٝذٛز ٔكغ َٛزاقت ٝاؾات .ا٘سيكإٙساٖ رٟابٖ ،ثاب
زضً٘ زض ايٗ ٕٔٗبي ٔجٞ ،ٟٓطوؽ ث ٝقيٜٛاي ،پٙساضٞبي ذٛيف ضا ثبظٌفت ٝاؾت.
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حىيٓ ٖٕط ذيبْ ٘يكبثٛضي اظ ا٘سيكٚ ٝضظاٖ ٘بٔساض ايطا٘اي اؾات وا ٝزض ؾاطٚزٜٞابي
ا٘سن ذٛز ،پطؾفٞبيي غضف  ٚقٍطف زضا٘ساذتا ٚ ٝثاطاي آؾاٛز ٜقاسٖ اظ زؾات اياٗ
پطؾفٞبي ربٌٖعاي ثي پبؾد ضاٜٞبيي ضا پيكٟٙبز زاز ٜاؾت .غضفبي ا٘سيك ٝذيابْ ضا اظ
ٖٕك ٕٞيٗ زضً٘ٞب ،پطؾفٞب  ٚتطزيسٞبي ثٙيبزي ٕ٘يتٛاٖ زضيبفت  ٚقرهايت ا ٚضا اظ
الثٝالي ٕٞيٗ ؾإاالت رؿبضت آٔيع ٔيتٛاٖ ثبظقٙبذت .اٚ ٚلتي زض ٌصض پطقتبة ظٔابٖ،
اظ "حميميت" ٘بذطؾٙس ،ث ٝحيطتي آٔيرت ٝث ٝثسثيٙي زچبض ٔيقٛز ،ث ٝايٗ ثبٚض ٔيضؾاس
وٞ ٝيچ چيع و ٝزض آٖ ث ٝؾط ٔيثطز ِ ٚحٓٝاي و ٝزض آٖ ٘فؽ ٔايوكاس ٘يؿات .پاؽ
ثٟتطيٗ ضا ٜظ٘سٌي ضا "زٔي" ثطاي ذٛز  ٚزيٍطاٖ زض آٖ ٔيثيٙس وا ٝاياٗ زْ ضا غٙيٕات
ثكٕبض٘س  ٚفطنت ذٛز ضا ثيٟٛز ٜاظ زؾت ٘سٙٞس  ٚآقىبضا ؾفبضـ ٔيوٙس و:ٝ
ذٛـ ثبـ ،غٓ ثاٛز٘ ٚ ٜابثٛزٔ ٜراٛض
چ٘ ٛجٛزٌ ٜصقت ٘ ٚيؿت ٘بثٛز ٜپسيس
(ذيبْ :ضثبٖي )102
ٚيطريٙيب ِٚٚف قرهيتٞبي زاؾاتبٖاـ ضا زض آحابضي ٞآچا« ٖٛثا ٝؾاٛي فاب٘ٛؼ
زضيبيي» ثٕٞ ٝيٗ قي ٜٛثبظ اضائ ٝيوٙس أب ضٚـاـ ثب ضٚـ ريٕع رٛيؽ فطق ٔيوٙاس.
تٛرِٚٚ ٝف ثٖٙ ٝهط ظٔبٖ زض زاؾتبٖٞبيف ث ٝحسي اؾت وٙٔ ٝتماساٖ ٌفتاٝا٘اس ظٔابٖ
آ٘مسض ا ٚضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛوطز ٜو ٝتمطيجبً ٞط چياع زيٍاطي اظ شٞاٗاـ فطأاٛـ قاسٜ
اؾت(٘بتبٖ .)1382،80،
ٚي زض ايٗ ضٔبٖ ٕٞبٖ ٔحسٚزيتٞبي ظٔبٖ ضيبيي ضا اٖٕبَ ٔيوٙس ُٕٖ .ياب واٙف
زاؾتب٘ي ثٕٞ ٝبٌٖ ٝ٘ٛوٞ ٝؿت زض چٙس ؾبٖتي اظ ز ٚضٚظ و ٝز ٜؾبَ ثايٗ آٖٞاب فبناّٝ
افتبز ٜضٚي ٔيزٞس .أ ٚب ضا ٔؿتميٕبً ث ٝزض ٖٚش ٗٞقرهيتٞب ضإ٘ ٜيزٞاس  ٚثاب ايٙىاٝ
ا٘سيك ٚ ٝتفىطات ذٛز ضا وٓتط زض ضٔبٖ اضائ ٝيوٙس أب ثب اياٗ ٚراٛز ٕٞيكا ٝزض ضٔابٖ
حبيط ٘ ٚبْط اؾت .زض آحبض ا ٚثب ته ٌٛيي زض٘ٚي غيطٔؿتميٓ غيطظٔب٘ي ضٚثٝضٞ ٚؿاتيٓ ٚ
زض ايٗ آحبض رطيبٖ ؾيبَ ش ٗٞزض وٙبض ظٔبٖ شٙٞي يب زض٘ٚي ث ٝظٔبٖ ثيط٘ٚي  ٓٞث ٝا٘اساظٜ
وبفي إٞيت زازٔ ٜيقٛز؛ چطاو ٝضاٚي ؾ ْٛقرم ،آ٘چ ٝضا و ٝزض شٞاٗٞابي ٔرّتاف
ٔيٌصضز ،ثطاي ذٛا٘ٙس ٜضٚايت ٔيوٙس  ٚايٗ ضٚايت ٞطچٙس ثاط آٖ اؾات وا ٝفطايٙاسٞبي
اليٞٝبيي اظ ش ٗٞضا و ٝظٔبٖ زض٘ٚي ثط آٖٞب حبوٓ اؾت ٔٗٙىؽ وٙس ،ذاٛز زض ٔحاسٚزٜ
ظٔب٘ي ثيط٘ٚي رطيبٖ زاضز .زض ثطذٛضز ِٚٚف ثب ٔؿأِ ٝظٔابٖ ٘ىتا ٝثبإٞيات زيٍاطي ٘ياع
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ٚرٛز زاضز  ٚاٖ إٞيتي اؾت و ٝثطاي "ِحٓ " ٝلبئُ اؾت  ٚزض ايٗ ضٔبٖ اظ ِحٓبتي ٘بْ
ٔيثطز وٌٛ ٝيي حبِت اِٟبْ ٚ ٚحي ٔب٘ٙس ش ٗٞقرهيت ضا ثٚ ٝضاي ظٔبٖ ٔ ٚىابٖ ؾاٛق
ٔيزٞس(ٔمسازي.)54 :1378 ،
ِٚٚف پيف اظ ٘ٛقتٗ ايٗ ضٔبٖ زض يبزاقتٞبيف ثيبٖ ٔيوٙسٌ« :ابٞي ظ٘اسٌي ٘يٕاٝ
ٖبضفب٘ ٚ ٝثؿيبض ٖٕيك ظ٘ي و ٝزض يه فطنت ثبيس ٌفت ٝقٛز ث ٝشٗٞاْ ضأ ٜييبثس .زض آٖ،
ظٔبٖ ث ٝوّي اظ ثيٗ ذٛاٞس ضفت ،آيٙس ٜث٘ ٝحٛي اظ ٌصقت ٝقىٛف ٝذٛاٞس ظز .يه حبزحٝ
ٔخالً افتبزٖ يه ٌُ ظ٘سٌي ضا زض ثط ٌيطز .تئٛضي ٔٛرٛز ايٗ اؾت وٚ ُٕٖ ٝالٗي ٚراٛز
٘ساضز؛ ظٔبٖ ٘يع ٕٞيَٗاٛض»(ٔحٕاسي يٍب٘ا .)419 :1383 ،ٝاِجتا ٝاياٗ قاي ٜٛثطذاٛضز
ٔرتم ٚيطريٙيب ِٚٚف ٘يؿت .ثاسيٌٗ٘ٛا ٝوا ٝزض «قابٙٞبٔ »ٝفطزٚؾاي ٘ياع ثا ٝاثتىابض
رٕكيس "ضٚقٗ ضٚاٖ" قٙبذتي اظ ظٔبٖٞ ،ؿتي پاصيطفت ،زيٍاط ضٚظ  ٚقات وإٞ ٝاعاز
پيٛؾت ٝأ ٚيثبقس ،پٛؾت ٝپٛن ٘ٛض ّْٕ ٚت ٘جٛز٘سٕٞ .يٗ و٘ ٝابْپاصيط قاس٘س ثبياس ثاٝ
٘بٔي ٘بٔيس ٜق٘ٛس .ظٔبٖ ويٟب٘ي  ٚثيىطا٘ ،ٝث ٝپيٕب٘ٔ ٝب و ٝزض ٌيتي ث ٝؾاط ٔايثاطيٓ زض
آٔس  "ٚا٘ؿب٘ي" قس ،ث ٝظثب٘ي زيٍط ٔفٟٔٛي ٔزطز،وّي  ٚزٚض ،چ ٖٛزض ٌصض اظ ٔؿيط ٖٕط
ٌطيع٘س ٜيب ؾط٘ٛقت ٔب زضآٔيرت ،ظٔبٖ ث ٝنٛضت "ظٔب٘(" ٝيب ضٚظٌبض) زض آٔس.
حبفّ اظ "ثي ٚفبيي زٚض ظٔب٘ ،ٝغٓ ظٔب٘ٔ ،ٝىط ظٔب٘ ،ٝزٍِيط اؾت؛ ٔب٘ٙس زيٍطا٘ي وا ٝاظ
وبض ،رٛض  ٚؾتٓ يب پطيكب٘ي ظٔب٘ ٝرفبوبض ثي ٚفب ٔاي٘بِٙاس .اٌاط اظ اياٗ زياسٌب ٜثٍٙاطيٓ
رٕكيس ظٔبٖ ويٟب٘ي ،آٖ ٌطز٘س ٜثياٖتٙبي زؾت ٘يبفتٙي ضا ثا ٝظٔايٗ فاطٚز آٚضز  ٚآٖ
ظٔبٖ آغبظ قس و ٝظٔب٘ ٝث ٝنٛضت تبض  ٚپٛز ٞؿتي ٔب ظٔيٙيبٖ زضآيس ،ثتٛا٘يٓ ٖٕط ذاٛز ضا
ثب آٖ ٌصض ثي آغبظ  ٚا٘زبْ ثؿٙزيٓ  ٝ٘ ٚتٟٙب ضٚظٞبي آٔسٌبٖ  ٚضفتٍبٖ ضا ثسا٘يٓ ،ثّى ٝثاب
ٔفٌ ْٟٛصقت ،ٝآيٙس ٚ ٜآ٘چ ٝايٗ  ٕٝٞضا زض ثط ٔيٌيطز يٗٙي ربٚزاٍ٘ي(ثي ظٔب٘ي اثاسي)
آقٙب قٛيٓ.
زض ازثيبت  ٚاؾبَيط فبضؾي اٖتمبز ثط ايٗ اؾت وا ٝاظ حطوات ٔاب ٚ ٜذٛضقايس ظٔابٖ
پسيساض ٌكت ٝاؾت .اٛٞضأعزا اظ ظٔبٖ ثيىطاٖ ،ظٔبٖ وطأٖٙس ٘ٞ ٝعاض ؾبِ ٝضا آفطياس تاب زض
رطيب٘ي پيٛؾت ٚ ٝثطٌكت ٘بپصيط ث ٝؾٛي فطربْ ٟ٘بيي ذٛز ضؾتبذيع  ٚتاٗ پؿايٗ ضٚاٖ
ثبقس .ايٌٗ ٝ٘ٛقىؿت اٞطيٕٗ اظ پيف  ٚزض ٔستي ٔكرم قىُ ٌطفت  ٚاٖتمبز ثط اياٗ
اؾت و ٝاٌط ايٗ ظٔبٖ ٚرٛز ٘ساقت ٖٕط اٞطيٕٗ ث ٝپبيبٖ ٕ٘يضؾيس .ظٔبٖ ٔب٘ٙس ا٘ؿبٖ ٚ
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ٌيتي ؾبحت ايعزاٖ زض ٘جطز ثب زيٛاٖ  ٚتمسيط چبضٜ٘بپصيط اٞطيٕٗ اؾتٕٞ .ب٘ٙس ازثيبت زض
حٕبؾ ٚ ٝزيٗ ٘يع ظٔبٖ ثب ؾبذتبض  ٚؾط٘ٛقتي ٕٞب٘ٙس ضٚاٖ اؾت .زض زيٗ پؽ اظ پيطٚظي
ٟ٘بيي  ٚضؾتبذيع ،ظٔبٖ وطإ٘ٙس ث ٝظٔبٖ ثيىطاٖ تجسيُ ٔيقٛز  ٚؾطا٘زبْ آضأف اياعزي
ٔ ٚيٛٙي ٘رؿتيٗ ضا ثبظٔييابثيٓ .زض حٕبؾا٘ ٝياع ٞآظٔابٖ وطإ٘ٙاس زض رٕكايس  ٚزض
فطيس ٖٚنٛضتٕٙس ٔيقٛز يب ث ٝثيبٖ زيٍط زض ايٗ زٔ ٚؿيط ؾط٘ٛقت "زٚضاٖ آٔيرتٍاي"
ضا ٔيتٛاٖ ٔكبٞس ٜوطز.
ايٗ چٙيٗ ظٔبٖٞبي زضاظ پيف اظ «قبٙٞبٔ »ٝزض زيٗ  ٚزض ؾاٙت ٔعزيؿاٙب ،رٕكايس
٘رؿتيٗ ٞآظثابٖ "ذاسا" ٚ ،زض وابض رٟابٖ -ثا ٝتٗجياط قابٙٞبٔ - ٝاظ "ذاطز ضٕٙٞاب ٚ
ضاٍٞكبي" ا ٚثطذٛضزاض اؾت  ٚايٗ ؾطچكٕ ٝآٌبٞي اؾت .ظيطا اظ ؾٛيي آٌبٞي زض ؾرٗ
نٛضتٕٙس ٔيقٛز  ٚاظ ؾٛي زيٍط زض ايٗ ٓٞظثب٘ي ٞط يه ثٞ ٝؿتي زيٍطي ٚ -زض ٘تيزٝ
ثٞ ٝؿتي زيٍطي ٚ -زض ٘تيز ٝثٞ ٝؿتي ذٛز -آٌابٞي ٔاييبثاس ظياطا تاب اظ "زيٍاط راع
ذٛز"تهٛضي زض ش٘ ٗٞجبقس اظ"ذٛيكتٗ" ٘يع زضيبفتي ٘ساضيٓ ،حتي آٍ٘ب ٜو ٝتهاٛيطٔبٖ
ضا زض آئ ٝٙيٍ٘طيٓ .زض ايٗ ٌفت ٌٛٚاٛٞضأعزا آٌبٞي لسؾي ٔ ٚيٛٙي ذٛز ضا ث ٝرٕكيس
ٖطئ ٝيوٙس تب آٖ ضا زض رٟبٖ ثٍؿتطز  ٚإ٘ ٚيپصيطز .لج َٛيب ضز چيعي ٝ٘ -ث ٝؾابثمٝ
غطيع -ٜثّى ٝثٙب ثط ذٛاؾت  ٚاضاز ،ٜاظ آٖ ٚرٛزي اؾت و ٝثٞ ٝؿتي ذٛز آٌب ٜثبقس  ٚايٗ
تٟٙب ث ٝا٘ؿبٖ ٔيپطزاظز و ٝفمٍ زض َّت آٌبٞي ذسا ثبقس(ٔمسازي.)61:1369 ،
ثٔ ٝحى ٖسْ پصيطـ پيكٟٙبز ذسا تٛؾٍ رٕكيس و٘ ٝكبٖ اظ ٘بفطٔب٘ي ث ٝآفطياسٌبض
ظٔبٖ ٔيثبقس ،ؾعاي ايٗ ٘بفطٔب٘ي ضا٘س ٜقسٖ ث٘" ٝب ظٔب٘ي"  ٚلّٕاطٔ ٚاطي ٔايثبقاس ٚ
چٔ ٖٛطز٘ي اؾت ث ٝظ٘سٌي  ٚظٔبٖ آٌبٞي پيسا ٔيوٙس  ٚچ ٖٛا٘ؿبٖ اؾت ظٔبٖ ضا زضن
ٔيوٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛث ٝنٛضت ٔيٌصضز ٔ ٚب ضا زض ٔيٌصضا٘س.
ظٔبٖ ٞسف انّي زاؾتبٖٞبي رطيبٖ ؾيبَ ش ٗٞاؾت .أب ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔرتّف ٞط يه
ث ٝقي ٜٛذبني ثٔ ٝف ْٟٛظٔبٖ پطزاذتٝا٘س؛ چٙب٘ىٔ ٝيتٛاٖ ثطزاقتٞبي ٔرتّف  ٚحتاي
ٔتًبزي ضا ٔيبٖ ايٗ ضٚيىطزٞب پيساوطز .اؾتفٗ ززاِاٛؼ قرهايت اناّي «اِٚايؽ» زض
يىي اظ نحٞٝٙبي زاؾتبٖ چٙيٗ ٔيا٘سيكس« :ظٔبٖ حبَ ضا ث ٝوبض ٌيطٕٞ ،يٗ راب ضا واٝ
تٕبٔي آيٙس ٜاظ َطيك آٖ زض ٌصقات ٝغَٛاٚٝض ٔايٌاطزز» .اياٗ ا٘سيكا ٝيابزآٚض فّؿافٝ
ثطٌؿ ٖٛاؾت؛ آ٘زب و ٝظٔبٖ ضا پيكطٚي ٔؿتٕط ٌصقتٔ ٝايزا٘اس وا ٝزض آيٙاس ٜتحّياُ
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ٔيضٚز(نفبضي  .)65 :1357،اِجت ٝرٛيؽ زض ش ٗٞززاِٛؼ ايٗ زيسٌب ٜضا ثط ٖىؽ ٕ٘ٛزٜ
تب ثتٛا٘س ظٔبٖ حبَ ضا ٔٛضز تأويس لطاض زٞس ،ظٔبٖ حبِي و ٝثٔ ٝحى ثيابٖ قاسٖ ياب ثاٝ
احؿبؼ زضآٔسٖ ثٌ ٝصقت ٝتجسيُ ٔيقٛزٞ .سف انّي زض اِٚيؽ تزؿٓ ياه ِحٓا ٝزض
ؾطاؾط ظٔبٖ اؾت و ٝفمٍ ٞزس ٜؾبٖت اظ ضٚظ قب٘عز ٜغٚئٗ  1904ضا زض ثط ٌطفت ٚ ٝتٕبْ
ظ٘سٌي قرهيتٞبي ضٔبٖ  ٚثٖ ٝجبضت زيٍط ظ٘سٌي قٟطي زٚثّيٗ زض ايٗ ٔتٗ اضاي ٝقسٜ
اؾتٖ .ال ٜٚثط ايٗ اٌط ٔٛاضز ؾٕجّيه ايٗ ضٔبٖ ٘يع زض ٘ٓط ٌطفت ٝقاٛز ٞاط ياه اظ ؾاٝ
قرهيت انّي رٛيؽ يٗٙي ززاِٛؼ ،ثّٔ ٚ ،ْٛبِي ٕٞطا ٜثب نحٞٝٙب  ٚظٔيٞٝٙبي ضٔابٖ
زاضاي ظٔبٖ اؾُٛضٜاي ٞؿتٙس.
ًتیجِ تحث
اغّت ٘ٛيؿٙسٌبٖ زض تالـا٘س و ٝا٘ؿبٖ ضا اظ چبضچٛة ذٛزؾبذت ٝا٘ؿب٘ي و ٝث ٝذاٛز
تحٕيُ وطز ،ٜضٞب ؾبذت ،ٝآٖ ضا ثطاي ٕٞيك ٝاظ حيُ ٝظ٘سٌي وٙبض ٌصاقت ٚ ٝياب حاسالُ
زض ٔفبٞيٓ ظيجبقٙبذتي آٖ ضا وٓاضظـ  ٚوٓضً٘تط رّ ٜٛزٙٞسٖ .سْ تأحيط ظٔابٖ ثاط آحابض
ٙٞطي  ٚربٚزاٍ٘ي ٙٞطٕٛٞ ،اضٛٔ ٜضز تٛرٛ٘ ٝيؿٙسٌبٖ ثٛز ٚ ٜظٔبٖ ضا ٕٛٞاض ٜزضٔتٗٞبي
ٔرتّف ذٛز ثٖٛٙ ٝاٖ ٖبُٔ ثؿيبض ثياضظـ رٌّٜٛط ؾبذتٝا٘س.
إٞيت ظٔبٖ زض ازثيبت غيط لبثُ اغٕبو اؾتٕٛٞ .اضٛ٘ ٜيؿٙسٌبٖ ٙٔ ٚتمسيٗ ثاعضي
اظ ظٔبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ تٓٞبي انّي زض ٔتٗٞب  ٚقبٞىبضٞبي ذاٛز اؾاتفبز ٜواطزٜا٘اس.
ٌصقت ظٔبٖ تغييط  ٚترطيت يب تىبُٔ ٘بقي اظ آٖ زؾتٕبي ٝثؿيبضي اظ آحابض ثاٛز ٜاؾات.
تساذُ ظٔب٘يٌ ،صقت ٝزض آيٙس ،ٜآيٙس ٜزض حبَ  ٚحبَ زض ٌصقتٌ ،ٝصقت ٝزض حبَ  ٚغيطٜ
ٕٛٞاض ٜاظ ؾجهٞب  ٚقيٜٞٛبيي ثٛز ٜو٘ ٝكبٍ٘ط حبِتٞبي ا٘ؿاب٘ي  ٚحبِاتٞابي ٔٛراٛز
قرهيتٞبي انّي زاؾتبٖ ثٛز ٜاؾت .تٓ ظٔبٖ چٍاٍ٘ٛي اؾاتفبز ٜاظ آٖ  ٚتاالـ ثاطاي
اؾتفبز ٜثيفتط اظ آٖ ٔجبضظ ٜثب ٌصقت ظٔبٖ ،پكيٕب٘ي اظ ٖسْ اؾاتفبز ٜناحي ٕٞ ،اٛاضٜ
يىي اظ زضٖٔٚبيٞٝبي انّي ازثيبت ،فّؿفٙٞ ٚ ٝط ثٛز ٜاؾت .ثيفتط ٘ٛيؿٙسٌبٖ ،قاٗطا ٚ
فالؾف ٝثعضي غطة  ٚقطق زض ٔمبثُ ظٔبٖ ؾط تٗٓيٓ فطٚز آٚضز ٚ ٜزض ٔمبثاُ لاسضت آٖ
٘يع يٗف ذٛز ضا ٘كبٖ زازٜا٘س .ثىت  ٚويتؽ ،يتؽ ،رٛيؽ ،قّي ،فبوٙط ٕٛٞاض ٜاظ ظٔبٖ
نحجت وطزٜا٘س ُٖ ٚف ذٛز ضا ثطاي ربٚزاٍ٘ي  ٚذطٚد اظ ٔحسٚز ٜظٔب٘ي ثيبٖ وطزٜا٘اس.
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ٞيچوساْ اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ  ٚفالؾف ،ٝلسضت ظٔبٖ ضا ا٘ىبض ٘ىطزٜا٘س ٕٛٞ ٚاض ٜتالـ واطزٜا٘اس
و ٝثب حساوخط تٛاٖ اظ آٖ اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜثٞ ٝط ٘حٕٔ ٜٛىٗ چ ٝث ٝنٛضت ؾٕجّيه ،چاٝ
ث ٝنٛضت اؾُٛضٜاي آٖ ضا ثيبٖ وٙٙس .زضٖٔٚبي ٝظٔابٖ ،زْ غٙيٕات قإطزٖ  ٚاؾاتفبزٜ
ثٟي ٝٙاظ ظٔبٖ زض ازثيبت فبضؾي ٘يع ٕٛٞاض ٜاظ رّٕٟٓٔ ٝتطيٗ زضٖٔٚبيٞٝب ثٛز ٜاؾت ،واٝ
آحبض ثطرؿتٕٖ ٝط ذيبْ زض ثبالتطيٗ قىُ زضٖٔٚبي ،ٝزْ غٙيٕت قٕطزٖ ضا ثٛ٘ ٝيؿٙسٌبٖ
قطق  ٚغطة ٔٗطفي وطز ٜاؾت .زض ظٔبٖ اؾُٛضٜاي ٔب٘ٗي ٘فٛش٘بپصيط "او "ٖٛٙتزطثاي ضا
اظ ٔجسأ اؾُٛضٜاي رسا ٔيوٙس  ٚثٞ ٝطيه "ٚيػٌاي" ا٘تمابَ٘بپاصيطي ٔايثركاس .ثاسيٗ
تطتيت ايٗ ٔٛي ٔٛلبثُ زضن ٔي قٛز و ٝثا ٝچا ٝزِياُ ثطذاي اٚلابت زا٘اف  ٚآٌابٞي
اؾُٛضٜاي(ثب  ٕٝٞإٞيتي و ٝقٟٛز ظٔبٖ زض قىٌُيطي آٖ زاضز) آٌبٞي ثي ظٔبٖ ٘بٔيسٜ
ٔي قٛز.ظيطا ظٔبٖ اؾُٛضٜاي زض ٔمبيؿ ٝثب ظٔبٖ ٖيٙي (چ ٝفيعيىي  ٚچ ٝظٔبٖ تابضيري)
ٚالٗبً ثي ظٔبٖ ٔيثبقس.
الظْ ثصوط اؾت و ٝزض آحبض ازثي ثب ؾجه رطيبٖ ؾيبَ ش ،ٗٞا٘ٗىبؼ حزآ ظيابزي اظ
ٚلبيٕ ٔطث ٌٛثٌ ٝصقت ٝاظ ظاٚي ٝشٙٞي و ٝفمٍ زض ٔحسٚز ٜظٔبٖ حبَ رطيبٖ زاض٘سٞ ،طٌع
اظ ٘ٓٓ  ٚتطتيت ظٔب٘ي پيطٚي ٕ٘يوٙٙس ٛ٘ ٚيؿٙس ٜتٟٙب زض ناسز ٚلابيٕ ٌصقات ٝظ٘اسٌي
قرهيتي ضا اظ َطيك رطيبٖ ؾيبَ ش ٗٞا ٚضٚايت وٙاسٕ٘ ،ايتٛا٘اس اياٗ ضذاسازٞب ضا ثاٝ
تطتيت زٚضي ٘ ٚعزيىي اظ ظٔبٖ حبَ وٙبض  ٓٞثچيٙس  ٚث ٝذٛا٘ٙس ٜاضائ ٝوٙس اِجت ٝزض شٗٞ
ٞ ٓٞطٌع چٙيٗ تطتيجي ٚرٛز ٘ساضز.
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كتاتٌاهِ
نفبضي(نٛضتٍط) ،وٛوات ،1357 .افساًِّا ٍ داستاىّای ایساًیی دز ادتییات اًیلیسیی ،تٟاطاٖ:
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
و ،ٖٟٛالض٘ؽ ،1385 .اش هدزًیسن تا پست هدزًیسنٚ ،يطاؾتبض ٖجساِىطيٓ ضقيسيبٖ ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ي.
ٔحٕسي يٍب٘ ،ٝظٞط ،1383 .ٜفسٌّگ تلویحات ادتی ٍ كالسیك ،تٟطاٖ :رٛا٘ ٝضقس.
ٔمسازي ،ثٟطاْ ،1378 .فسٌّگ اصطالحات ًقد ادتی ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات فىط ضٚظ.
ٔي ،زض٘ٚت ،1381 .پسٍست ،تطرٕ ٝفطظاَ٘ ٝبٞطي ،تٟطاَٖ :طو ٘.ٛ
ٔيٛض ،ازٚيٗ ،1379 .ساخت زهاى ،تطرٕ ٝفطيس ٖٚثسضٜاي ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ّٖٕي  ٚفطٍٙٞي.

هقاالت
ثيبت ،حؿيٗ« ،1383 .شهاى دز داستاىّای جسیاى سیال ذّي» ،فهّٙبٔ ٝپػٞٚفٞبي ازثي ،قٕبضٜ
.6
ضازفط ،اثٛاِمبؾٓ« ،1378 .ادتیات هعاصس فازسی دز تساشٍی ادتیات تطثیقیی» ،فهاّٙبُٔٔ ٝبِٗابت
ازثيبت تُجيمي ،زا٘كٍب ٜآظاز ريطفت :نم .80-79
ٔمسازي ،ثٟطاْ« ،1369 .سوفًَی هسدگاى :یك تسزسی تطثیقی»ٞ ،فت٘ ٝبٔ ٝثكيط ،قٕبض.141 ٜ
ٕٔتحٟٗٔ ،اسي ٘ ٚؿاطيٗ زفتطچاي ّٖ ٚاي اناغط قاٟٙبظ ذًاطِ .ٛثٟابض ً« ،1390ییاّی تطثیقیی
تییِ تصییَیس شییة اش ًیییاُ ادٍازدی ًٍیییَ ٍ آلفییسد دٍهَسییِ» ،فهااّٙبُٔٔ ٝبِٗاابت ازثياابت
تُجيمي ،زا٘كٍب ٜآظاز ريطفت ،ؾبَ پٙزٓ ،قٕبض :17 ٜنم.148 -135
ٕٔتحٟٗٔ ،سي« ،1389 .طسح پژٍّشی شهاى اش دیدگاُ قسآى ٍ اًدیشوٌداى ٍ ادتیاى» ،زا٘كاٍبٜ
آظاز اؾالٔي ٚاحس ريطفت.
٘بتبٖ٘ٛٔ ،يه .ثٟبض « ،1382یادداشت تس تسجوِ فساًسَی تِ سَی فاًَس دزیایی» ،تطرٕ ٝؾّيٛيب
ثّز٘ٛيبٖ ،ؾٕطلٙس ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض.1 ٜ

