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بررسی تطبیقی سیمای شیرین در «شیرین و خسرو» و «خسرو شیرین»
تاریخ دریافت59/81/81 :

مُزوًش مىصًری میمىذی

*

تاریخ پذیزش59/3/32 :

چکیذٌ
ضیریٞ٧ ٠سر خسر ٣در٣یس سبسب١ی از ٝقط٧٦ٍ٤بی ٝطهّ ٣ ٤٨هبٝر٣ای ایثیهبر ىب سهی
اسز .یخشری عّ٢بز  ٣آض٢ب ث٤ٝ ٦ز یٙجری ّ ٦دبیضبٍ ٥د س٢ٞد سبسب١ی ا ٣ایا ٝهیّ٢هد
ی ثراثر خ٤اسز ا ٣سر سقؾی ٜىهر٣ی ثیهب ٣ی .ضه٨رر فطهٌ خهب٣یا١ی ضهیری ٣ ٠خسهر٣
حبغ٘ سالش ١ؾبٝی ّجیر اسز .اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی ضبفر دب سیٕ٤ی میر ایرا١هی ١یهس ثهب
اٍشجبس از ای ٠اثر ٣اال ث ٦خ٢ٝ ٌٚؾ« ٦ٝ٤ضیری ٣ ٠خسر »٣دریاخشه ٦اسهز .ایه٤١ ٠ضهش٦
سقی یا ی ضخػیز ضیری ٠ا ی «ضیری ٣ ٠خسر »٣اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی ثٙ ٦حبػ غ ٤ر
 ٣سیرر ثر سی ٞ١بیدٞ٧ .س٢یَٝ ٠بیس٦ای ثی ٠ز٨ر ٥ضیری ٠ی ٢ٝؾٝ٤ه ٦اٝیرخسهر٣ ٣
١ؾبٝی ا١دب ٛی٧دٝ .سأ٦ٙای ّٖ١ ٦ب ١د ٥ا ٣ایا ثٕ ٦هسی٢ص ایه٤ٝ ٠عه٤ؿ ثهرای ٖ١هب ش
َٝب٤ٞ١ ٦ٙی د٨٢بٝ ٟب١دَ١ ٟص ز٢دثقدی ز١ب ٟی ا١دیط ٣ ٦اىْهب ضهقرای دب سهیٕه٤ی
ّ ٠٨اسز .ایَٝ ٠ب ٦ٙثب ٣ش ّشبثخب٦١ای  ٣ثب اسشيبی ٥از ّشهبة٧هبی ٝقشجهر ٤ٝخه٤ی ی
ّشبثخب٧٦١بی ایرا ٣ ٟسبخیْسشب٤١ ٟضش ٦ضد ٥اسز.
کلیذياصگان :فبضٌ ،ز٨ر ،٥ز ،ٟضقر ،ضخػیز ،سػ٤یر٣ ،ىبیا ی.

* فض٧ ٤یأر فٞٚی یا١طٖب ٥ىرٖ٢٧یب ٟث٢د فجبس(ٝرثی).
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مقذمٍ
از آ١دب ّ ٦خسر ٣ ٣ضیری ٠ضخػیز٧بیی سب یخی ٧سش٢د از اثشدا ٤ٞ٧ا  ٤ٝ ٥ی س٤خه٦
ٝری ٛخبٝق ٦زٝب ٟخ٤ی ث٤ی٥ا١د .ث٦١٤ٕ ٦ای ّ ٦اىسب٧٦١بی زیبیی از ای ٠ی ٣ثر سر زثهب٧ٟهب
ث٤ی ٥اسز .سیٞبی ضیری ٠ث١ ٦ح ٤ثهب زی ی ایه ٠یاسهشب ٟثهر سٞهب ٛضخػهیز٧هب سهبی٦
ٝیا١دازی ٧ ٣یر زیس ی خطبٟسر از ٣خ٤ی ضیری١ ٠یسز .ی ٝث٢ه٤ی «ضهیری ٣ ٠خسهر»٣
ز٨ر٧٥بی خری  ٣ثس ٕی ز ٟ٤خسر ،٣ىر٧بی ،ضیری ،٠ضْر٨ٝ ،ی ٠ثبٝ ،٤١ری ٣ ٜضبدٝ ، ٤هب٥
سبٝب٤ٝ ٟخ٤ی١دٞ٧ .س٢ی ٠ز٨ر٧٥بی ىرفی ییٖری ّ ٦ای ٠یاسشب ٟا ث٣ ٦خ٤ی آ ٣ی٥ا١د.
ٞ٧ب ٦ّ ٦١٤ٕ ٟاز ١ب ٛای٢ٝ ٠ؾ ٦ٝ٤دیداسز ثرخسش٦سری ٠ز٨ر ٥ز ٟی ای ٠اثر یاسشب١ی
«ضیری »٠اسز ٤ٝ .خی ٠ضیری ٠ا ثدا ٟخ٨ز ّه ٦ییه ٠دب سهبیی یاضهش ٦اسهز ٝ٣هی
خ٤ا١د٥ا١د ،ثرخی ١یس ا ٣ا از ٝری ٛخ٤زسشبٝ ٟییا٢١هد .ی «ضهب٢٧ب »٦ٝىری٣سهی ضهیری٠
ّ٢یسی اسز ّ ٦فبضٌ خسرٝ ٣یض٤ی  ٣ث ٦حرٝسهرای ا ٣اٝ ٥هییبثهد اّٝهب زهّ ٟ٤هیص
ز یضشی ١داضشٞ٧ ٦س٢ی ،٠ثر خاله ٣ایز ١ؾبٝی  ٣اٝیرخسر ،٣از خب١دا ٟاضهراىی ١جه٤ی٥
اسز ،ازی٣اج خسر ٣ثب ا ٣خط ٜثس ٕب ٟا ثراٖ١یخش ٦اسز.
ث٢ب ث٣ ٦ایز « ٣عة اٙػيب» خسر ٣ا ٗ٣ثب ضیری ٠ا ی ٢ٝسٗ یْهی از ثس ٕهب ٟىهب س
ٝیثی٢د  ٣ثد ٣یٗ ٝیث٢دی .آٖ١ب ٥اٖ١طشری خ٤ی ا ث ٦اٝ ٣یی٧د .زٝ ٟ٤خهد ٛ٣ضهیری ٠از
ای ٠اٝر إٓبٝ ٥ی ض٤ی ثر ا ٣خطٝ ٜیٕیری  ٣یسشٝ ٤یی٧د ا ٣ا ث ٦آة ثی٢داز١هد .ضهیری٠
ثٕ ٦ری ٣ ٦زا ی ٝیدریازیّ ،ب ٕسا ثر ا ٣حٝ ٜیآ ٣ی  ٣ا ٣ا ی خبی ّ ٜفَٞی ٝیا١دازی.
ضیری ٠دس از آ ٦ْ١خ٤ی ا ١دبر ٝیی٧د ث ٦ییری د٢بٝ ٥یثری٣ .زی خسر ٣ثب ٙطْریب١ص
از آ١دب فجٝ ٤یّ٢٢د ،ضیری ٠اٖ١طشری ا ثهدٝ ٣هیٞ١بیب١هد  ٣فطهٌ ییهری ٠ا یهبیآ ٣ی
ٝیّ٢د .خسر١ ٣یس ثب ضْ ٥٤ىرا٣ا ٟا ٣ا ثب خ٤ی ٝیثری.
پیطیىٍ تحقیق
ثر سی٧ب ،سالش٧ب ٝ ٣غبٙقبر ٖ١ب ١د ٥ی ّط٧ ٤بی دب سیزثهب ٟایهرا ،ٟسبخیْسهشب٣ ٟ
اىنب١سشب١ ٟطبٝ ٟیی٧د سب ّ٧ ٟ٤٢یر ّب ٝطبث٨ی ی ای ٤ٝ ٠ی ا١دب١ ٛطد ٥اسز َٝ ٣بٙه٦
حبعر از ١ؾر دیطی ٦٢فٚٞی  ٣ ٤١ثدیـ ٝحس٤ة ٝیضه٤ی .الز ٛثه ٦کّهر اسهز ّهّ ٦شهبة
«اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی  ٣یاسشب ٟا ٣یٙ٣را١ی  ٣خضرخب »ٟاثهر ٝحٞهد٣ىب ثَهبیو ٞ٧ ٣س٢هی٠
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«سب یخ ایثیبر سبخیِ» اثر خبٝ ٌٙیرزازای٤١ ،٥یس٢دٕب ٟسبخیِ ٦ّ ،ی ّط ٤سبخیْسشبٟ
ث ٦زبح سید٥ا١د ی ّ٢ب َ١د اثر ث ٦ز٨ر ٥ثرخی از ضخػیز٧بی یاسشب١ ٟیس دریاخش٦ا١د.
فزضیٍ یا سؤاالت تحقیق
ا.ز ٦ضجب٧ز٧بیی ثی ٠سیٞبی ضیری ٠از ییدٕب ٥اٝیرخسهر ٣یٚ٧ه٤ی ١ ٣ؾهبٝی ٣خه٤ی
یا ی؟
.2ز ٦سيب٣ر٧بی ثی ٠سػ٤یر ضیری ٠از ییدٕب ٥اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی ١ ٣ؾهبٝی ثهٙ ٦حهبػ
غ ٤ر  ٣سیرر ٣خ٤ی یا ی؟
.3آیب ییدٕب ٥اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی ١ ٣ؾبٝی ١سجز ث ٦ضهیریٝ ٠شهأثر از ا٣عهبؿ  ٣ضهرایظ
اخشٞبفی اسز؟
بحث کلی
ی ٢ٝؾ ٦ٝ٤اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی ،خسر١ ٣دید ٣ ٥ىَظ ثب ض٢ید ٟس٤غیو ضیری ٠از زثهبٟ
ضبد١ - ٤دی ٜخبظ خسر -٣ثر ضیری ٠فبضٌ ٝیض٤ی .خسر ٣ی حَیَهز فبضهٌ سػه٤یر
خیبٙی ضیری ٠ضد ٥اسز .ضیری٢ی ّ ٦ی آی٢هد ٥خب١طهی٨ٝ ٠هی ٠ثهب ٤١ىرٝهب١ر٣ای ا ٝه٠
ٝیض٤ی .ی سقریو اٙ٣ی ٦ضبد ٤اضب  ٥ز٢دا١ی ث ٦زیجبیی ضیریٞ١ ٠هیّ٢هد  ٣ثهیصسهر ثهر
زٛآ ٣ی ٢٧ ٣ر٧بی ٣ی سأّید ضد ٥اسز .زیرا ٧هر حرىه٦ای ّه ٦ی خهٝ ٤هریا ٟاسهز،
ضیری ٦ٞ٧ ٠آ٧ٟب ا ث ٦فال٣ ٤ْ١ ٥٣یی یا ی:
ٞ٧هه٧ ٦سههز ْ١ ٣هه ٣ ٤یص ثههر سههر
ز ٧ر حرىٝ ٦ّ ٦ریا ٟاسهز ی خه٤
ّ ٦ای ٠غ ٤ر ثر آٝ ٟق٢ی ٕه٤ا ٥اسهز
خٞبٙص خ٤ی غيز ّری ٦١ ٟا ٥اسز
(ی٤ٚ٧ی)57:1961،
ضیری ٠دری ٣ی ثسیب زیر٥یسز  ٣زٛآ ٣اسز  ٣ثه ٦ضهْب ٝهی ٣ی  ٣ی ایه٢٧ ٠هر
٨ٝب ر زیبیی یا ی .ث٦١٤ٕ ٦ای ّ ٦دیط٤ای ٝریا ٟثس ٓ زٛآ ٣اسز:
ثهه١ ٦یههسّ ٥هه ٥٤ا سهه ٤اک ّههری٥
ث١ ٦ب٤ٝ ُ٣ی ا غهد ضهبک ّهری٥
ٖٝههس ا ثههب سههٚیٌ از دطههٍ ٦یيههبٗ
ثهه ٦سههب یْی ز١ههد از سیههر ٍشههبٗ
(ٞ٧ب)ٟ
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ضیری ٠ثب ٣خ٤ی ؽب٧ر ١رٙ ٣ ٛغیو ز ٟ٤ی یشی ٜثبع٢ی ثسیب سخز ١ ٣یر٢ٝ٣د یا ی ٣
ثب ٞ٧ی١ ٠یر٣سز ّ ٦ثقد٧ب ثب خسر ٣ز٢یٝ ٠جب زٝ ٥هیّ٢هد١ ٣ ،یهس ثهب ٣خه٤ی زٛآ ٣ی ٣
ضدبفز  ٣ضْب ا ٘٧ثس ٛاسز.
٣یژٕههیای ّهه ٦ی ضههب٧ب ٟثههس ٓ از خٚٞهه ٦خسههر١ ٣یههس ٣خهه٤ی یا ی  ٣خسههر ٣آ ٟا
ٝیدس٢دی .ثب ٣خ٤ی ثس٤ٞ٧ ٛا ٧ ٥طیب اسز  ٣از خ٤ی ميٚز ٞ١یّ٢د.
ْ١ش ٦ییٖری ّ ٦ثرای خسر٧ ٣ ٣ر ٝری ایرا١ی ییٖهر ثسهیب اٞ٧یّهز یا ی ،دبّهدا٢ٝی ٣
فػٞز ضیری ٠اسز ّ ٦ضبد ٤ی س٤غیو آمبزی ٠ثر ٣ی آ ٟسأّید یا ی .ضیری ٠ا ٘٧ثسٛ
اسز .اٝب فيیز  ٣دبّدا ٠ٝاسز  ٣ی ِ ض٤٨ر ا ث٣ ٦ی خ٤ی ثسش ٦اسز:
ی ِ ضهه٤٨ر ثهه٤٧ ٦ضههیب ی ٝ ٣سههشی
ثجسههش ٦ثههب ز٢ههی ٠فطههرردرسههشی
ّٚیهههد ّهههس ١یبٝهههد ثهههر ی ش ثهههب
ز آّ ٠٧هریٕ ٥ه٢ح خه٤یص ٝسهٞب
حههدیج خيههز ١شهه٤ا ٟدههیص إ ٣يههز
إرذ از خ٤ة  ٣ی ٧سز ثهیخيهز
(ی٤ٚ٧ی)59:1961،
اّ ٟ٤٢ز٢ب١ ٟخٚی خس ی خ ٤ی ثبك ضب١ ٥جبضد:
١جبضهههد خسثههه ٦ثهههبك ضهههب ٥ی خههه ٤ی
ز٢ب١ ٟخٚهی ّهٕ ٦هر ثشه٤ا١ص ثرخه ٤ی
حههدیثص ی ٞ٧هه ٦فههب٨١ ٜٙههب١ ٟیسههز
خ٨بٟخسرٝ ٦ّ ٣ثٚص ی خ٨ب١ ٟیسهز
(ی٤ٚ٧ی)59:1961،
«ضیری ٠از ١ست ث٢ٚد خ٤ا٧رزای ٦ْٚٝ ٥ا ٨ٝ ٠ٝی ٠ثهب ٤١اسهز١ .هب ٛىب سهی -سهبخیْی
آ٧ٟب ١طبٝ ٟیی٧د ّٞ٧ ٦س٧٦ْٚٝ ٟ٤بی ایهرا١ٟهژای سػه ٤ضهد٥ا١هد .س٨٢هب ْٝهب ٟآ٧ٟهب
ا ٢ٝسشب ٟاسز .ضیری ٜ٧ ٠ی غ ٤ر ٜ٧ ،ی سیرر زیجب  ٣یْشهبی خ٨هب ٟاسهز٣ .ی ی
ثرخ ٤ی ثب خسر ٣غج ٣ ٤ثبفيز اسزٝ .ثالً ٖ٢٧هبٝی ّه ٦خسهر ٣ی آضه٢بیی ا ٗ٣ثقهد از
ٞ٨ٝب١ی یْ ٜی خب ٦١ضیری ٠ثٕٞ ٦ب ٟآ ٦ْ١ضیری ٠یخشر ث٤ا٤٨ٙس ٧ ٣رخب ٕهریی اسهز،
ٝیخ٤ا٧د از اّ ٣ب ٛیٗ ثٖیری ،ضیری ٠ث ٦خسر ٣خ٤اة٧بی فبٍال٦١ای ٝیی٧د ّ ٦ث٤١ ٦فی
حٞبیز یخشرا ٟثبفيز  ٣دبّدا ٠ٝاسز:
س ٤ضیر دخشهٝ ٣ ٦ه ٠خهب ٛدهر ٣ی
ٝرا ٝهبی ثه١ ٦هب٢١ ٣ ٛهٔ دهر ٣ی
ث ٦دهبی خ٤یطهش ٠آیه ٜثهّ ٦بٝهز
٣ا ثبضد ّ ٦ثب ای ٠خه٤ی خبٝهز
(ی٤ٚ٧ی)105:1961،
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ضیری٦١ ٠س٨٢ب ی غ ٤ر  ٣سیرر زیجبسز ث ٦ْٚث ٦ف٤٢اٙ٣ ٟیق٨د ٨ٝهی ٠ثهب ٤١ی ایا ٥
یٙ٣ز ١یس یب ٣ا ٣اسز٣ .ی ١سی ف ٦ٞخ٤ی  ٜ٧ی خبی١ ٥بیجی ٜ٧ ،ىرز١دی  ٜ٧ ٣ی اعبفز
اسز ّ ٦از سبثقیز  ٣خبّسب ی ا٤ٕ ٣ا ٥اسز.
١یبثهههز یا آ ٟسخهههز ث٢ٚهههد اسهههز
ثشی ّبی١ ٠سخ ٦از ٣ی ی در١د اسز
ٞ٧ص ث٢هد اسهز ٧ه ٜىرزا١ه ٦ىرز١هد
ثهه ٦سهه ٜث٢ههدٕب ٟدیطههص ّٞرث٢ههد
(ی٤ٚ٧ی)59:1961،
ی غ ٤ر  ٣سیرر ا ٣خػٚز٧بی دبیضب٧ی ،خس ٤ی٨ٍ ،رٝب١ی ،ثهبا ایٕی ٝ ٣ریاٖ١هی،
دبّدا٢ٝی  ٣ضْیجبیی ؽب٧ر اسز:
ٖ١یر١د آ٤٧ش ،زیرا ّه ٦ضهیر اسهز
ث ٦ضْ٘ آ ٤٧ث ٦یٗ ضیر یٙیر اسز
(ٞ٧ب)ٟ
ی ثیز٧بی ثبال ٢٧ر٧بی ضیریٞ٧ ٦١ ٠س ٟ٤ز١ب ٟثٞ٧ ٦ْٚسٝ ٟ٤ری سػ٤یر یبىش ٦اسهز
 ٣ی غ ٤ر  ٣سیرر یٖبٖ١ی ضْ٘  ٣ثبع٣ ٠ی سػدیٌ ٕریید ٥اسز:
ّ ٦ی عجظ خ٨ب١ ٟیهس آىشهبة اسهز
 ٦١س٨٢ب آىشبة از حس ٣ ٠سبة اسهز
(ی٤ٚ٧ی)59:1961،
ا ٣ی ایا  ٥یٙ٣ز ٍ٤ی ا ای ٥ث٤ی ٦ٞ٧ .سرّریٕب ٟیٙ٣ز ا ٝغیـٝ ،خبٙيب ٟا سهرّ٤ة
ّ ٣ب یٙ٣ز ا سرا١دبّ ٛری ٥اسز:
سرا ٟا ی زٝی ٠یْسر ىر ٣ثهری
ثراً یٙ٣شص ّس ّی ٠دی اىطری
(ٞ٧ب)190:ٟ
ضیری ٠ی ٢ٝبسجز٧بی فطَی ٝث٘ خسر ٣ث٤ا٤٨ٙس ١یسز  ٣ی یض٤ا ی٧ب ثب غهجر ٣
ثب ٝشب١ز  ٣درثب اسز .از ای٢دبسز ّ ٦ثب ٣خ٤ی ثٝ ٦هری ٣ ٜضهْر خب١ه ٦یا ضهد ٟخسهر،٣
ثقضی ىشب خ٤ا١ی ّری ٥ثبضد (ٜ٧ث ٣ ٥٤ّ ٦غحرا ثرآٝهد ،ٟثه ٦ىر٧هبی ٣ا خه ٤ی ،ٟثه ٦ا٣
حس ٠س٤خ ٦یاضش ٣ ٠میر )٥ثی ٣ىبیی ْ١ری ٥اسز  ٣از فطٌ ا ٗ٣خ٤ی ّ ٦ث ٦خسر ٣یاضز
ثرٖ١طش ٦اسز٣ .ی  ٦١س٨٢ب ث ٦ثیٖبٖ١ب ٟحشی ث ٦خسرّ ٣ه ٦فبضهٌ ا٣سهز  ٣خه٤یش ا ٣ا
ی٣سز ٝییا ی ،ثی  ٤ٝی ثّ ٦بٕ ٛیری اخبزر ٞ١یی٧د ّ ٦آ ٟیٙیه٘ دبّهدا٢ٝی  ٣اخهالً
ٝدا ی ا٣سز .فطٌ ضیری ٠ز ٟ٤آة زالٗ  ٣ضيبه اسز ،فطٌ دبُ از ا ٣فبضَی غهبیً
سبخش ٦اسز ی یٗ ا ٣ثرای ییٖرا ٟخبیی ١یسز  ٣سٞب٣ ٛخ٤یش ٙجریهس از فطهٌ خسهر٣
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اسز .ای٢دبسز ّ ٦ثب  ٦ٞ٧ثی ٣ىبیی٧بی خسر ٣ثبز ٧هٞ١ ٜهیس٤ا١هد از ا ٣یٗ ثْ٢هد زهٟ٤
یٗسذری ٥ا ٣ضد ٥اسزٕ .بٖ٧ب٧ی ا ٣ا سرز١ص ٝیّ٢د  ٣ثبز  ٜ٧ا ٣ا ٝیثخطد:
ث ٦خهس سه ٤ی خیهبٙی ٧ه١ ٜدیهدٛ
 ٠ٝآ ٟیب  ٦ّ ٛسهب ٨ٝهرر ٕسیهدٛ
ّ ٦خبی ییٖهری ٖ١ااضهشی ٧هیر
ز٢ب ٟی یٗ ١طسشی دیر ی دهیر
(ٝیرزازای)138:1977،٥
ی ٝقرىی اٙ٣ی ٦ضبد ٤از ضیری ٠ی ٢ٝؾ ٦ٝ٤اٝیرخسر ٣ثیسز ثیز ی ٣غو یال ٣ی ٣
٢٧ر٢ٝدی ضیری ٠آٝد ٥اسز اٝب ی «خسر ٣ ٣ضیری١ »٠ؾبٝی ضبد ٤ی س٤غیو اٙ٣ی ٦س٨٢ب
ی یِ ثیز ث« ٦غبحت ّال٧ی» ضیری ٠اضب ٝ ٥یّ٢هد  ٣ثهبٍی اثیهبر ی ٣غهو زیجهبیی
اىسب٦١ای ضیری ٠اسز .آ١غ ٦ّ ٤دیداسز ٣یژٕی اىسب٦١ای ضیری ٠ی زیجبیی ١سی ١ؾهبٝی
 ٣غيبر یال ٣ی ٢٧ ٣ر٢ٝدی ضیری١ ٠سی اٝیرخسر ٣از ٤ٞ١ی ثیصسری ثرخ ٤یا اسز.
ث ٦زیر ٢َٝقه ٦غهبحت ّال٧هی
دری یخشی دری ثٖاا ٝهب٧ی
(١ؾبٝی)35:1313،
حٞید فجدا٨ٚٙیب ٟی ّشبة «ّب ١ب١ ٦ٝثر ٝقبغر» ی ثحج ٝب١س ٝیٕ٤ید:
«إر ث ٦س٤غیو ضیری ٠ی ٝث٤٢ی «خسر ٣ ٣ضیری١ »٠ؾبٝی ّ٦١٤ٞ١ ٦ای از ّبٝه٘سهری٠
س٤غیو٧بی ز١ب ٟایثیبر ىب سی اسز ٖ١ب٢ّ ٥ی ٜثب سقب یيی ا١شسافی ٣ثٝ ٣ ٦یض٤ی .ٜثه٦
م ٜزیجبیی  ٣ضی٤ایی ضقر ١ؾبٝی إر ثخ٤ا٧ی ٜثر اسبس ضقر ز٨هر ٥ضهیری ٠ا َ١بضهی
ّ٢ی ،ٜسَریجبً ّ ٦ٞ٧ب ثر ف٨د ٥سخی٘ ٝب خ٤ا٧د ث٤ی  ٣ی ع ٗ٤سب یخ ز٨ر٧٥بی ثسهیب از
٣ی ضیری ٠سبخش ٦ضد ٥اسز ّ ٦ضجب٧ز آ٧ٟب ثه ٦ز١هبٕ ٟریإهری َ١هبش ثهیصسهر از
ضجب٧زضب ٟث ٦ضیری٣ ٠اٍقی اسز .سقب یيی ّ ٦خس یبر ز٨ر ٣ ٥ا١دا ٛضیری ٠ا س٤غیو
ٝیّ٢د ،ثدی ٠سرسیت ٕیس٤یی ز٢ّٞ ٟ٤هد ،زطهٞی زه١ ٟ٤هرٕس ،زثهب ٟآْٞ١ ، ٣هی٠
خ٢د ،٥ثی٢یای ز ٟ٤سیل ،غ ٤سی غبه ،ز١خدا١ی ٝث٘ سیت ،مجنجی ز ٟ٤سر١حٕ ،ری١هی
ٝب٢١د[ٕری ]ٟآ ،٤٧اثرٝ ٣ب٢١د ٧الٗ فید ،اٖ١طشبٝ ٟب٢١د ٍٙ ،ٜٚت از یهبٍ٤ر ،ی١هدا ٟاز ی ،
غ ٤ر ٝب٢١د ٕ٘ ١سری. ...٣ ٠
ز٢بٝ ٦ْ١یثی٢ی١ ٜؾبٝی سَریجبً  ٦ٞ٧اخسای ضیری ٠ا س٤غیو ّری ٥اسهز  ٣سهب حهد٣یی
ی ثب  ٦ٞ٧ ٥آ٧ٟب س٤عیح یای ٥اسزٙ٣ .ی ای٣ ٠یژٕی٧ب ا ثب ا١دّی ّه ٣ ٜزیهبی ی ٝه ٤ی
ز١ب ٟییٖر  ٜ٧ثّ ٦ب ٝیثری  ٣ضبفرا ٟییٖر ی ثب  ٥ز١ب ٟییٖر از ٞ٧هی ٠س٤غهیيبر ث٨هر٥
ثری٥ا١د .عجقبً ٍیبى ٦ضیری ٠ثب ٙیٚی  ٣یب ز١ب٧« ٟيز دیْر»  ٣زٙیخب سيب٣ر یاضهش ٦اسهز.
ی ای ٠سطجی ٔ١ ٦زط ٣ ٤ٝ ٔ١ ٣ ٜث٢ٚدی  ٤ٝا ٝییا١ی ،ٜاٝب ث٢ٚدی ٝه ٤ی زه ٦حهد
اسز؟ آیب ٧٤ٝ ٦ٞ٧بی ث٢ٚد زیجب ٧سش٢د؟ ١یٞی از خٞقیز ض٨ری  ٠ْٞٝاسهز زطهٞبٟ
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سیب ٥یاضش ٦ثبض٢د ،اٝب  ٦ٞ٧ای ٠زط٧ٜب ث ٦ی خ ٦یْسب١ی از زیجبیی ثرخه ٤یا ١یسهش٢د.
ٍد ضیریٝ ٠ب٢١د سر ٣اسز ،اٝب سر ٣خ٤ی ا٤١اؿ  ٣اٍسبٝی یا ی  ٣ی ا١داز٧٥هبیی ٝشيهب٣ر
اسز.
ث٧ ٦ر حبٗ ٣یژٕی ٝب١س ای ٠اسز ّ ٦س٤غیو٧ب ی آّٚ ٟی  ٣احشٞبالً آ ٝهب١ی اسهز ٣
حشی ی ثقضی س٤غیو٧ب سيب٣ر ثی ٠زٝ ٣ ٟری ییدٞ١ ٥یض٤ی ٞ٧ ٣ه ٦خػ٤غهیز٧هبیی
ّ ٦ثرای ز١ب٣ ٟغو ضد ،٥یٍیَبً ثرای ٝریا ٟیب دسرا ٟخ٤إ ٟيش ٦ضد ٥اسز .امٚت آثهب
فبضَب ٣ ٦١یاسشب١ی ،ثیصسر آثب حٞبسی ىب سی ا ٝهیسه٤ا ٟخهس ٝهب١س٧هب ثه ٦ضهٞب
آ ٣ی»(فجدا٨ٚٙیب.)15-16:1379 ،ٟ

ٞ٧س٢یٍ٣ ٠شی ضیری ٠ضجدیس ا از ٨ٝی ٠ثبٝ ٤١یخ٤ا٧د سب ثٝ ٦دا  ٠ثر٣ی ،فٖ١ ٦ٞهراٟ
اسز ّ ٦است ا ٣ا ث ٦زٝی ٠ثس١د .ث٢بثرای٨ٝ ٠ب ر ا ٣ی سه٤ا ّب ی ثهر فٞه ٦ثبثهز ١طهد٥
اسز:
ثر ٟ٣خ٤ا ٜ٧ضد ٟىهریا ثه١ ٦خدیهر
ث ٦ثبٕ ٤١يز ضیریّ ٠بی خ٨هبٖ١یر
ّهه ٦سههب ضههجدیس ا ثٖطههبی ٜاز ث٢ههد
یْهههی ىهههریا ثيرٝهههب ای خدا١٣هههد
ث ٦خبی ٝرّجی غهد ٚٝهِ ی خه٤ا٥
٨ٝی ٠ثهب ٤١خه٤اثص یای ّهبی ٝهب٥
(١ؾبٝی)102 :1313 ،
خسر ٣ی یاسهشب١ ٟؾهبٝی ٝهژی٣ ٥غه٘ ضهیری ٠ا از زثهب١ ٟیهبی خه٤یص ی خه٤اة
ٝیض٤٢ی .اٝب ی اٝیرخسر٣ ٣غو ا ٣ا ثرای اٙ٣ی ٠ثب از زثب ٟضبدٝ ٤یضه٤٢ی .ی یاسهشبٟ
اٝیرخسر ٣ضیری ٠دیص از ٣ث ٣ ٦ضد ٟثب خسر ٣ز ٟ٤آ٣از ٥ا ٣ا ض٢ید ٥اسز ثر ا ٣فبضٌ
ٕطش .٦ی سز ٝث٘ خسر١ ٦ّ ٣دید ٣ ٥ىَظ ثب ض٢ید ٟس٤غیو ضیری ٠از زثهب ٟضهبد ٤ثهر
ضیری ٠فبضٌ ٝیض٤یٞ٧ .س ٟ٤حْبیز سٞ٨ی ٣ ٦٢سش ٜی «ضب٢٧ب ٦ّ »٦ٝسٞ٨ی ٦٢آ ز٣ی
ٞ٧سری سش ٜا یاضش ٦اسز  ٣سَدیر آ٧ٟب ا ثب ٣ ٜ٧ثٝ ٣ ٦یسبزی.
ی ای٢دب ١یس سَدیر خسر ٣ا ثب ضیری٣ ٠ثٝ ٣ ٦یّ٢د  ٣ضیری ٠ثب ای ٠ا١دیط٣ ٦ّ ٦زی
ثب خسر ٣ازی٣اج ّ٢د ،از ٝجبضرر ثب ٧ر ٝریی در٧یس ّری ٥اسز:
ّٝ ٦ر٣ا ید خه٤ی ١بسهيشٝ ٦هی یاضهز
١ثههب ضههب ٥ا  ٥ىشههٝ ٦ههییاضههز
س٢ٞهههب ا ّٚیهههد ّهههب ٝهههیخسهههز
ثّ ٦ب خ٤یطش٢٧ ،٠دب ٝهی خسهز
ی آ ٟا١دیطهه ٦حبخههز ١یسههز سههدثیر
٤ٝاىههٌ ضههد زهه ٤ثههب ا١دیطهه ٦سَههدیر
ثههه ٦اسهههشَجبٗ حبخهههز٧هههب ثرآیهههد
زٍ٣ ٤هز آیهد ّه ٦اٍجهبٗ ا١هد آیهد
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ز ٤خ٤ا٧د ّطش٦ای ا خ٤ضه ٦درثهب
١جبیهههد ی دهههی یٙ٣هههز زیٕ ٟهههبٛ

ٞ٧هه ٦ثههر ٍ٣ههز ثههب ی اثههر ی ثههب
ّ ٦خ٤ی ١بخ٤ا١د ٥دیص آید ثهٖ٢٧ ٦هبٛ

(ی٤ٚ٧ی)63:1961،
 ٜ٧ ٣اّ ٟ٤٢ا١دیط ٦ضیری ٠ثب سَدیر ٤ٝاىٌ ٕطش ٦اٝب ضیری ٠ی دی ضب١س ١رىش ٦ثْٚه٦
ضب١س ث ٦ی١جبٗ ٣ی آٝد ٥اسزٖ٢٧ ٣ ،هبٝی ّه ٦خسهر ٣ا ٝهیض٢بسهد ثه ٦خهبعر ٞ٧هبٟ
دیصزٝی ٦٢ک٢٧ی  ٣فطٌ د٨٢ب١ی ّ١ ٦سجز ث٣ ٦ی یاضش ٦مهر ٣ا ّ٢هب ٝهیٕهاا ی  ٣ثهر
ّبة ضب ٥ث٤سٝ ٦یز١د ٣ ،خبٙت ای٢دبسز ّ ٦خسهرٍ٣ ٣شهی ایهٕ ٠طهبیٕی ا ٝهیثی٢هد
فطَص اىسٝ ٟ٣یٕریی ،از است ىر٣ی ٝیآید  ٣ثر دبی ضیری ٠ث٤سٝ ٦یز١د.
ز ٟ٤ی ٣فبضٌ از یید ٜ٧ ٟسرٕطشٝ ٦یض١٤دّ ،سی ّ ٦ز٣یسر خه٤ی ا ثهبز ٝهییبثهد
ضیری ٠اسز ّ ٦ثٕ ٦يش ٦ضبد: ٤
یٙص ثیدا  ٣زطٞص ٝسز خ٤اة اسهز
سرش ٧طیب ٙ ٣قٚهص ی ضهراة اسهز
ح٤اٙهههز ّهههری ٥ثهههر ثیهههدا ی ثخهههز
خهه٤ی ا١ههد خهه٤اة ١ههبز  ٣ف٨ههد ٥سخههز
(ٞ٧ب)58 :ٟ
اٝب ی یاسشب١ ٟؾبٝی ضیری ٠از ٍج٘ خسر ٣ا ٞ١یض٢بسد  ٣ثر ا ٣فبضهٌ ١یسهز ثْٚه٦
ای ٠خسر ٣اسز ّ٣ ٦غو ا ٣ا از ١یبی خ٤یص ض٢ید ٥اسز ٣ ،ای ٠ضبد ٤اسز ّ ٦سهالش
ٝیّ٢د ثب ّطید ٟفْس خسرٍ ٣ ٣را یای ٟآ ٟثر سر ا ٥ضیری ٠ا ٣ا ضیيش ٦خسر٢ّ ٣د.
ی ٣اٍـ ی یاسشب ٟاٝیرخسر ،٣ضیری ٠فبضٌ فبٍٚی اسز یب ثه ٦فجهب سی ضهیری ٠فبٍال١ه٦
فبضٌ ٝیض٤ی .فبضَی ّ ٦از ٍج٘ حْبیز٧بی خسر ٣ا ض٢ید ٥اسز ،ا ٣ا ٝیض٢بسد  ٣ثر
ا ٣فبضٌ ٕطش ٦اسز  ٣ز ٟ٤خسر ٣ا ٝیثی٢د ثی دری ٥ث ٦ا ٣فطَص ا اثراز ٝیّ٢هد  ٣سهب
آخر فٞر ثرای ث ٦یسز آ ٣ی ٟخسر ٣ثب ّبثی ٠حالٗ سالش ٝیّ٢د ٤ٝ ٣ىٌ ٝ ٜ٧هیضه٤ی.
ٙ٣ی ی یاسشب١ ٟؾبٝی ضیری ٠فبضٌ فْسی از خسر ٣اسز ّ ٦ضبد ٤آ ٟا ثر سر ا٣ ٥ی
ٕااضش ٦اسز  ٣ی ٣اٍـ فبضَی ّ ٤اسز ّ ٦ثدٝ ٟ٣طه ٤ر ثهب ١سییهِسهریّ ٠هساش-
٨ٝی ٠ثب -٤١ثر ضجدیس س٤ا ٝیض٤ی  ٣ث ٦ی١جبٗ یب ٝی ٣ی.
حبٗ سؤاٗ ای٢دبسز ّ ٦آیب خبٝق ٦زٝب ٟضیری ٠ای ٠ىشب ا از ٣ی ٝیدایری یب خیر؟
زٖ ٦١٤اسز ّ ٦ضیری ٠ثر خاله ٖ١ب٧ی ّ١ ٦سجز ث ٦ز ٟی آ ٟثر ٦٧یاضش٦ا١د آزایا١ه٦
ٝیس٤ا١د از فطٌ خ٤ی ثٖ٤ید؟
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«ی ییب ضیری٢ٝ ٠قی ی ٝػبحجز ٝ ٣قبضرر ٝری  ٣ز١ ٟیسز .دسرا ٣ ٟیخشرا ٟثهب
ٝ ٜ٧ی١طی٢٢د  ٣ثب  ٜ٧ثٕ ٦ریش  ٣ضْب ٝی ١٣هد  ٣ثهب ٧ه ٜی خطه٧٠هب ٝ ٣یٞ٨هب١ی٧هب
ضرّز ٝیّ٢٢د  ٣فدجب ّ ٦ی فی ٠آزایی ٝقبضرر ،ضخػهیز یخشهرا ٟدبسهدا فيهبه
ایطب ٟاسز ّ ٦ث ٦خبی سرس از دد  ٣ثهی ٜثهدٕ٤یبٝ ،ٟحشسهجی ی ی  ٟ٣خه٤ی یا ١هد ٣
حرٝشی ثرای خ٤یطشٍ ٠ب ٘ا١د.
یخشر٧بٝ ،بی ا ٣ ٟدیرا ٟخب٤١ای ٥ا ٝطب ٣ا١ ٟیِا١دیص  ٣یٙس٤ز خ٤یطشٝ ٠ییا٢١د٣ ،
٧طدا ی ی٣سشب ٦١ز٢ب ٟی یٗ  ٣خبٟضب ٟاثر ٝیّ٢د ّ٣ ٦س٤س٧٦هبی ضه٨سای ٥خه٤ا٣ ٟ
فطرر عٚجی ز ٟ٤در٣یس ٞ١یس٤ا١د ی حػب د٤الیی ٠فػٞزضب ٟخ٦٢ای ایدبی ّ٢د.
ی سرسبسر یاسشب« ٟخسهر ٣ ٣ضهیری »٠ثیشهی  ٣اضهب سی ثه ٦زطهٞ١ ٜهیخه ٤ی ّه٦
آیٝیزای ٥خیرخ٤اٝ ٥ػٚحز ا١دیطی ث٨١ ٦ی از ْ٢ٝر ثرخبسهش ٦ثبضهد  ٣از فٞه٘ ١هبٝقَٗ٤
ضیری ٠ا١شَبیی ّری ٥ثبضد٤ٕ .یی ٝ ٦ٞ٧ری ٛایه ٠سه٤ی خ٨هب ٟاز ا ٢ٝسهشبٕ ٟرىشه ٦سهب
ّرا٧٦١بی مرثی ایراٍ ٣ ٟػر ضیریْ٨٢ٕ ٠ب ا ٟثبا١ػبىی ٧سش٢د ّ ٦یاسشب ٟفیسی  ٣خٜ
زا١ی ٦ا ض٢ید٥ا١د ٣ ،ی ثرخ ٤ی ثب ٕ٢ب ٥ییٖرا ٟث ٦یبی ١ب ٦ٝافٞبٗ خه٤یص ٝهیاىش٢هد  ٣ثه٦
حْ ٜثس ٕ٤ا اٝ ٦١ر٣ا ّراٝبً یید ٥فیت ثی ٠خ٤ی ا ثر یٙیری٧ب  ٣خسب ر٧بی خ٤ا١ب ٟىهر٣
ٝیث٢دی.
ی ییب ضیریٝ ٠ری ٛز٢بٕ ٟرّ ٛب ٣زاٝ ٣ ٦١طبم٘ خ٤یصا١د ّ ٦١ ٦از ٣ ٣ی ١ب٢ٝشؾر
ٙ٣یق٨د ضب ٥ایرا ٟث ٦سرزٝی ٠خ٤ی ثبخجر ٝیض١٤د  ٦١ ٣در٣ای سرٕاضز فطهٌ ضهیری٣ ٠
در٣یس یا ١د  ٣حشی یِ ١يهر ٧ه ٜی ایهْٚٞٝ ٠هز ثهی ی  ٣ی ٣ازٝ ٥شقهرؼ ایهْ١ ٠شه٦
ٞ١یض٤ی ّ ٦ی ثهس ٛضهجب٨ٝ ٦١هی ٠ثهب ٤١زهٝ ٦هیٕها ی  ٣خ٤ا١هب ٟفسثهی زه ٟ٤در٣یهس ٣
ٞ٧را٧ب١ص زرا ثب یخشرا٣ ٟالیزضبٝ ٟسبثَ ٦است سبزی  ٣زٕ٤ب ٟثبزی ٝیٕاا ١دٕ .ه٤یی
احدی ا فَد٥ای از ٝیه٘٧هبی سهرّ٤ىش ٦ثهر یٗ ٢١طسهش ٦اسهز .ؽهب٧راً ٖ٢ٙ٣هب ی٧هب ٣
ثیافش٢بیی٧ب  ٦١٤ٞ١سرزٝی ٠ثی حسبة ّ ٣شبثی اسز ّ ٦ی آّ ٟسی ا ثهب ّسهی ّهب ی
١جبضد .یخشری سرض٢بس یْ ٣ ٦س٨٢ب ثر دطز است ٝی١طی٢د  ٣ثی ٧یر ٝالز ٣ ٛدبسدا ی
از ١به ا ٢ٝسشب ٟسب ٍٚت سیسيٝ ٟ٤یسبزی ٍ٣ ٣شی ّٝ ٦حر ٛ٣از ییدا یب ١بییهد ٥ثه ٦ییهب
خ٤ی ثرٝیٕریی ،یِ ١ير ٝری میرسی ی سرسبسر ْٚٞٝشص دیدا ٞ١یض٤ی سهب ثذرسهد :زهرا
ىشی ّ ٣دب ىشی»(سقیدی سیرخب١ی.)13 -12 :1385 ،
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ٙح ٠ضیری ٠ی ٧ر ی٢ٝ ٣ؾ(٦ٝ٤اٝیرخسر١ ٣ ٣ؾبٝی) ثب خسر ٣ثسیب ٝحشرٝب ٦١اسز .ا٣
ّبٝالً ث ٦خبیٖب ٥خسر ٣إٓب ٥اسز  ٣ثقد از ای ٦ْ٢خسهر ٣ثه٣ ٦ی اثهراز فطهٌ ّهری ٥اسهز
إرز ٦از فطٌ ا ٣زٝ ٟ٤دٞری از ی  ٟ٣ضق ٣ ٦ٚاسز اٝب ١يس خ٤یص ا فشبة ٞ١ه٤ی٣ ٥
ف٢ب ٟخ٤یص ا از یسز ٞ١یی٧د  ٣ثسیب سٞی ٝ ٣ؤیثب ٦١ثهب ا ٣سهخٝ ٠هیٕ٤یهد  ٣ایه٠
١طب ٟاز ضق ٣ ٤ىر ٔ٢٧ثبالی ٣ی یا ی .حشی زٝب ٟاؽ٨ب ١بخرسه٢دی از فْٚٞهری خسهر٣
١یس اخشیب زثب ٟا ّبٝالً ث ٦یسز ٕرىش ٦اسز.
ی یاسشب« ٟاٝیرخسر »٣ضیری ٠ثب  ٦ٞ٧ثیٍرا ی ّ ٦ی فطٌ خسر ٣یا ی ؽب٧راً ثسیب
آ ا ٛاسز ،حشی ضجی ّ ٦خسر ٣ا ثٍ ٦ػرش یف٤ر ّری ٥اسز ثب ٣خ٤ی ثیسبثی ىرا٣ا ٟثبز
 ٜ٧مر ٣ز١ب٦١اش ا ی ثراثر اعراىیب ٟحيؼ ّری ٥اسز  ٣ی ثب  ٥خسر ٣سخ٢ی ّ ٣الٝی ثر
زثب ٟخب ی ٞ١یّ٢د ٜ٧ .ز٢یٖ٢٧ ٠بٝی ّ ٦ثرای اٙ٣ی ٠ثب ثب خسر ٣ی ضهْب ٕب ٥ثرخه ٤ی
ٝیّ٢د ،ىشب میرفبیی  ٣خب ج از فرىی از خ٤ی ثر٣ز ٞ١یی٧د حشی زٝهب١ی ّه ٦احسهبس
ٝیّ٢د ٞ١یس٤ا١د آ اٝص خ٤ی ا حيؼ ٞ١بید ثد ٟ٣ایْ٢ه ٦زیهسی از ا ٣ثذرسهد  ٣یهب ثهب ا٣
ّٜ٧ال ٛض٤ی از خسر ٣خدا ٝیض٤ی.
اّٝب ای ٠حيؼ آ اٝص ی یاسشب١ ٟؾبٝی ّٜسر ث ٦زطٝ ٜیخ ٤ی  ٣ضیریٞ٧ ٠ب٦ّ ٦١٤ٖ١
ثر غ ٤ر خسر ٣فبضٌ ٝیض٤ی ١ ٣بض٢بخش ٣ ٦ثد ٟ٣اخبز٨ٝ ٥ی ٠ثب ٤١ثه ٦ی١جهبٗ خسهر ٣از
ا ٝ ٠ٝیٕریسیٍ٣ .شی ثرای اّٙ٣ی ٠ثب ی ضْب ٕب ٥ثب خسر٣ ٣ثٝ ٣ ٦یض٤ی ا١ ٣یس ثٞ٧ ٦هرا٥
خسر ٣از ىرط ثیٍرا ی از است ث ٦زٝیٝ ٠یاىشد:
ىشبی١ههد از سههر زیهه ٠ثههر سههر خههبُ
ز١ ٤ب ٜ٧ ٛض٢ید١د آ ٟی ٣زهبالُ
زٝههی ٠از اضههِ ی ٕهه٧٤ر ٕرىش٢ههد
ٕاضههش ٦سههبفشی سههر ثرٕرىش٢ههد
(١ؾبٝی)116:1313،
ی یاسشب ٟاٝیرخسر ،٣ضیریٞ٧ ٠ب ٦ّ ٦١٤ٖ١ضبد ٤ی اثشدا ٕيش ٦اسهز ثسهیب ٝریا١ه٦
فٝ ٘ٞیّ٢دٍ٣ ،شی خسر ٣از ٣غ٘ ضیری١ ٠باٝید ٝیض٤ی  ٣ث٧ ٦هدایز ضهبد ٤ثه ٦عهره
ضْر اغي٨ب١ی ٝی ٣ی  ٣ضْر ا ث ٦ز١ی ٝیٕیری ،اٝب یٝی از ا١دیط ٦ضیری ٠ثیر١ ٟ٣یسهز.
ضیری ٠ی ثرخ ٤ی ثب ٝبخرای ضْر ٝشَبثالً ثب فطٌ ىر٧بی ثٍٚ ٦ت خسهر ٣خ٢دهر ٝهیز١هد
٧رز٢د ضیری ٠فبضٌ ىر٧بی ١یسز اّٝب ثرای ا١شَب ٛاز خسهر ٣از حضه ٤ىر٧هبی ثه ٦ف٢ه٤اٟ
ٍیت ١بخرس٢د ١یسز.
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٢ٝبسجز ی سز ضیری ٠ث ٦ىر٧بی ٦ّ ،ثب ٣خ٤ی س٤خ ٦یاضش ٠ث ٦ا ،٣ی٣سشص ٞ١ییاضز،
از در١سیخ غداٍز ثرٝیآید ٕ٣ر ٦١ی َٝبث٘ فبضٌ ث٤٨ٚس زثبٟثبز ٝثه٘ خسهر ،٣فبضهٌ
حَیَی ،ثب٣ىب  ٣ثبا ایٝ ٥ث٘ ىر٧هبی ا ییهد ،٥فطهٌ دهبُ ا ٣ا ٍجهْ١ ٗ٤هری ٣ ٟاز خسهر٣
حیٕ٦ٚر ْٝ ٣ب یٗ ٢ْ١د ٟثی فَٚی ٝیث٤ی ،زیرا ٣ی خ٤ی ٝهیثی٢هد ّه ٦فبضهٌ حَیَهی،
ىر٧بی سیب اسز ّ ٦خب١ص ا ٍرثب٢ّ ٟد ٣ی ث ٦س٤ا١بییٝ ،ریاٖ١هی  ٣فهبٙی ٞ٧شهی ىر٧هبی
ٝيش ٟ٤ثبضد  ٜ٧خ٤ی ا ىرا٤ٝش ٞ١یّری.
ٍ٣شی خسرٝ ٣ش٤خ ٦فالٍ ٦ىر٧بی ث ٦ضیریٝ ٠یض٤ی یٙدإیاش ثه ٦ضهیری٣ ٠زثه٣ ٦ز
ثیصسر ٝیض٤ی  ٣سػٞی ٜث١ ٦بث٤یی ىر٧بی ٝیٕیری  ٣ثب ١بخ٤اٞ١ریی  ٣حی٣ ٦ٚی ا از سهر
ا ٥خ٤ی ثرٝییا ی.
ضیری ٠ی سر ٍجر فبضٌ ١بّبٝ ٛیٕرید ٙ٣ی خ٤ی ا ٣ی یٙص خبی ٖ١رىش ٦اسز ،زیهرا
ثرای ا ٣خبیی ١یسز .ضٞبی٘٧بی فطٌ خسر ٣ ٣خیبٗ٧هبی زیجهبی فطهٌ ا ّٗ٣خه٤ا١ی ثهب
خسر ٣ی یٗ اٝ ٣حْ ٜاسز:
ض٨ید خ٤یص ا ٕریهد ثه ٦زا ی
٣ا ٟضد ١هبز١یّ ٠هس ا ٥یهب ی
(ٝیرزازای)139 -138 :1997 ،٥
ٍ٣شی خسر ٣ثرای ث ٦یسز آ ٣ی ٟضهیریٍ ٠یهت فطهَی خه٤ی ىر٧هبی ا ٝهیّطهد،
ضیری ٠ثرای ا١شَبٝ ٛرٓ ىر٧بی َٝبث ٦ٚثٝ ٦ث٘ ٝیّ٢د « ٣خب ٟخسر ٣ا ثه ٦حٚه٤ای ضهْر
ضبی ٝیّ٢د» سب ی سٖ٢دٙی ٍ ٣سب٣ر ١یس زیسی از خسر١ ّٜ ٣داضش ٦ثبضهد .اّٝهب از آ١دهب
ّ ٦عی٢شی دبُ یا ی ،از ٝرٓ ضْر خرس٢د ١یسز  ٣ای ٠ىبخق ٦ا دبسخی ی١دا ٟضْ ٠ث٦
ف ٘ٞخسرٝ ٣ی یا١د  ٣خسر ٣ای ٠دبسخ ضیری ٠ا سسا٣ا ٝیثی٢د:
ّ ٦ث ٦زی ٠خ٤اسهز ١شه٤ا ٟخه ٟ٤ىر٧هبی
ثهه ٦غههد سٚخههی ز ضههیریّ ٠ههری ىریههبی
خههسای آّ ٟههٝ ٦ههّ ٠ههریٞ٧ ٛههی ٠اسههز
فٞهه٘٧ههب ا خسا٧ههب ی ّٞههی ٠اسههز
ثهه ٦دههبیاش فٞهه٘ ٕیشههی ثهه ّ ٦هب اسههز
ْ١هه ٤ا ١یههِ  ٣ثههد ا ثههد ضههٞب اسههز
ْٝبىهههبر ْ١ههه٤یی ٧هههْ١ ٜههه٤یی اسهههز
إههر ث٢یههبی سهه ٤ثههر ١یْخهه٤یی اسههز
(ی٤ٚ٧ی)216 -214 :1961 ،
اٝب ی یاسشب١ ٟؾبٝی ضیریٍ ٠بس٘ ضْر ١یسزٞ٧ .س٢ی ٠ی خ٤اة فشبة ١بٝه٦ای ّه٦
خسر ٣ثرای اٝ ٣ی٤١یسد فطٌ ىر٧بی ا اْ١ب ٞ١یّ٢د:
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ّسی ّس ث٨هر ٝه٤ّ ٠ضهد ثه ٦خهب١ی
یٗ ا ٣زههٝ ٟ٤ههرا ٝههیخ٤ا٧ههد  ٣ثههس
س ٜ٧ ٤یا١ی ّٝ ٦ری ٛا ٞ٧ی ٠خ٤سز

ٕهههرش ١هههد ٜ٧یٙهههی ثهههب ی زثهههب١ی
ثٚههی خ٤ا٢٧ههد ٥ا خ٤ا٧ههد ٞ٧ههّ ٦ههس
ّ ٦یا ی ی٣سهشدا خه٤یص ا ی٣سهز

(ٞ٧ب)178 :ٟ
ضیری ٠ی  ٦ٞ٧خب ثب خسرَٝ ٣بثٝ ٦ٚیّ٢د حشی س٤ز ٕ ٣داز٧بی فبضَب ٦١ضیری١ ٠یهس
یسز ّٞی از خسر١ ٣دا ی .اّٝب ی دبیج٢دی ث ٦ای ٠فطٌ یِ سر ٕ ٣ری ٟاز خسهر ٣ثهبالسر
اسز.
ثب ٣خ٤یی ّ ٦ثرای خسر ٣ث ٦ف٤٢ا ٟضب ٥ایرا ٟاحشهرا ٛزیهبیی ٍب ه٘ اسهز ،اٝهب خه٤ی
ضب٧سای٥ای اسز ّ ٦ث ٦خبعر فطٌ خسر ٣ث ٦ىرٝب١ر٣ایی س٤خ٨ی ١دا ی  ٣ث ٦یسهز آ ٣یٟ
خسر ٣ثرایص ٣االسر  ٣ضیری٠سر اسز سب حْٝ٤ز  ٣ىرٝب١ر٣ایی .خسر١ ٣یس ّهبٝالً ثه ٦ا زش
ا٣ ٣اٍو اسز .إر ضیری ٠خ٤ی ا ّ٢یس خسرٝ ٣ییا١د ،خسر١ ٣یس خ٤ی ا مال ٛاٝ ٣ییا١د ٣
ضیری ٠فبضٌ ٕب ٥سخ٢ب ٟثسیب حْیٞب٦١ای ٝیز١د:
ث ٦سیل از یْدٕر ١شه٤ا ٟخهدا ّهری
ی ٣یٗ ا ّ ٦ث ٦دی١٤د آضه٢ب ّهری
ث ٦غد ز١دیر ١ش٤ا ٟثسهز ثهب ٧هٜ
ٕ ٣ههر خ٤ا٧ههد ی ٣یٗ ا ١ههبىراٜ٧
س هشیس١ ٥یسههز ثههب حْهه ٜخههدایی
إههر دی١٤ههد خ٤ا٧ههد ی خههدایی
(ٞ٧ب)173:ٟ
ٕ٣ب٧ی ١یس ی ثراثر سَدیر سسٚیٝ ٜیض٤ی:
ز ٤سَدیراسهز ٝهب ا ٍغهـ دی١٤هد
زٍ٣ ٤ز آید ّ ٦ای ٠م ٜثر سر آی

عهههب یای ٛثههه ٦سَهههدیر خدا١٣هههد
ٝههرای از ثههب ٣ ٛثخههز از ی ی آیههد

(ٞ٧ب)ٟ
ْ١شٝ ٦طشرُ ثی ٠ضیری ٠ی یاسهشب١ ٟؾهبٝی  ٣اٝیرخسهر ٣آ ٟاسهز ّه ٦ی ٧هر ی٣
یاسشب ٟضیری ٠از اثشدا سب ا١ش٨ب ٤ٞ٧ا ٖ١ ٥را ٟفػٞز  ٣آثهر٣ی خه٤یص اسهز ٣ ،خ٤ا٧هبٟ
فطَی دبُ  ٣ث ٦ی ٣از ضب ج ٦ثد١بٝی اسز  ٣ثب ٣خ٤ی ثیٍرا ی ّ ٦ی فطهٌ خسهر ٣یا ی،
ثسیب خ٤یطش٠یا اسز  ٣ای ٠ا ث ٦خسر ٣افالٝ ٛیّ٢د:
زهه ٦سههبّ ٟههری ٛز سهه ٤در٧یسٕههب ی
س ٤فػٞز ثی ٦ّ ٠ثب ای ٠ثی ٍرا ی
ثهه ٦خههس ١ؾههب ٥ای ّههس ی ٣ییههدی
ٕٚهههی از ثههبك ٣غههه ٜٚثر١سیهههدی
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ٝرایی ّز ث٣ ٦ی  ٠ٝخد٘ ّری

ّ٢ههب ی ثهه٤ی ١ ٣شهه٤ا ٜ١ثحهه٘ ّههری

(ی٤ٚ٧ی)118 -117 :1961 ،
١ ٣یس سأّید ٝیّ٢د ّ ٦ح٤ٚای ضیری ٠ا ز٢ب ٟخبٝ ٛدا ٦ّ ٟدیص از دخشٖهی ّهب ٛا
ضیری٢ّ ٠ی .سرسید ٟضیری ٠از سٞ٨ز ٦ْٙ ٣یا ضد ٟآثهر٣یص ز٢هب ٟاسهز ّهٍ٣ ٦شهی
خسرٝ ٣سز ث ٦عره ٍػر اٝ ٣ی ٣ی ی ا ثه٣ ٦ی اٝ ٣هیث٢هدی ٣ ،خه٤ی ثه ٦ثهبالی ٍػهر
ٝی ٣ی ،اّٝب ٝشاّر ٝیض٤ی ّ:٦
ٙ٣ههی زآسههیت سٞ٨ههز ٝههی٧راسههٜ
١هه ٦ی ضههرط ٣ىههب ١ههبحٌ ض٢بسههٜ
ٞ١ب١هههد یاٝههه٢ص زآٙههه٤یٕی دهههبُ
ز ٕ٘ ٤ی یسز ٝسشب ٟآید از خهبُ
ی ١بسههههيش ٦ا از ١هههه ُ٤اٞٙههههبس
ث٤ّ ٦ضص سب ث ٦اّ٢ه ٟ٤یاضهش ٜدهبس
(ی٤ٚ٧ی)237:1961،
 ٣ثب ٨ٝی ٠ثب ٤١ف٨د ٝیث٢دی ّ:٦
ّٕ ٦رخٕ ٟ٤ری ٜاز فطٌ خٞبٙص

١خ٤ا ٜ٧ضهد ٖٝهر خيهز حالٙهص

(١ؾبٝی)121 :1313،
حيؼ فيز  ٣دبّدا٢ٝی ثرای ضیری ٠ی ٝرسج٦ای ثسهیب ثهبالسر از فطهٌ خسهرٍ ٣هرا
یاضش ٦اسز .حیب  ٣فيشی ّ ٦ضیری ٠ی سٞب ٛای ٠سبٗ٧ب ث ٦خهبعر آ ٟثهب خسهرٝ ٣جهب ز٥
ٝیّ٢د  ٣ای ٠از دبیدا ی فطٌ خسر ٣اسز .ؽب٧راَ ضیری ٠ث ٦ایٕ ٠يش٣« ٦ّ ٦غ٘ ٝهرٓ
فطٌ اسز» ّبٝالً ایٞب ٟیاضش ٦اسز .اٝب ث٣ ٦اٍـ ثرای ای ٠ی٣ ٣غ٘ ٝهرٓ فطهٌ ١جه٤ی ٣
فبٍجز خسر ٣ی ثراثر ای٢ٝ ٠غٌ ضیری ٠سر سقؾی ٜىر٣ی ٝیآ ٣ی  ٣ا ٣ا ثب فَهد ّ ٣هبثی٠
سٞی ثٍ ٦ػر خ٤ی ٝیثری.
ْ١شٍ ٦بث٘ اٞ٧یز ای ٠اسز ّ ٦زرا ثقد از ٝهرٓ ٝهری ٜخسهرٞ٧ ٣س٢هب ٟاز ازی٣اج ثهب
ضیری ٠خ٤یا ی ٝیّ٢د ،ث٦١٤ٕ ٦ای ّ ٦ثرای سسْی ٠ای ٠ی ی ضبد ٤ا ٣ا ثه ٦سه٤ی ضهْر
٧دایز ٝیّ٢د  ٣خبٙت ای ٦ْ٢خسر ٣ثب ضْر ّ٣ ٦سذی ثد١بٝی اسز ازی٣اج ٝیّ٢د .یق٢ی
زیسی ّ ٦ضیری ٠ی حسرر آ ٟاسز  ٣سجت ضد ٥اسز فبضٌ ٝ ٣قط ً٤ز١هدٕی ا ٧هب
ّ٢٢د ضیری ٠ىرٝب١ر٣ایی ا  ٣ ٠ٝخسر ٣حطٞز خسر٣ا١ی ا« .ثب ای ٠حبٗ سٞهب ٛعيهر٥ای
ّ ٦خسر ٣ثرای اخش٢بة از ازی٣اج سٞی ثب ا ٣یا ی ١طبٝ ٟیی٧د ّه ٦ثهر خهاله آ١سه ٦ی
٣ایبر ایح ی ثریؿ آٝد ٥اسز یِ ضب٧سای١ ٥یسز از عجَبر فبٝه ٦اسهز .ی میهر ایه٠
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غ ٤ر آ٤ّ ٦ٞ٧ ٟضص ّ ٦خسر ٣ثرای یسهشیبثی ا ٣ثهد ٟ٣سه ٠یای ٟثهّ ٦هبثی ٠یاضهز،
ثیٝق٢ی ث٤ی»(ز ی٤ّ ٠ة.)108:1374،
سرا١دب١ ٛیس ثقد از ٝرٓ خسر ٣خٖرٕب ٥خ٤یص ا ٝیی ی سب ی ٣ىبیا ی ث ٦فطهٌ ثهبز
 ٜ٧از خسر ٣دیطی ٕیری ٍ٣« ٣شی ی َٝبث٘ دیط٨٢بی ض ٛ٤اٝب ٣س٤س ٦اٖ١یس ضیر٣ی ٦یسز
خٟ٤آ٤ٙی ا ٣ا دس ٝیز١د  ٣ی یخ ٦ٞخسر ٣خٖرٕب ٥خ٤یص ا ٝیی ی  ٣ی ّ٢ب ی٣سهز
خبٝ ٟیی٧د سهیٞبیص ٞ٧هب ٟا١هداز٨ٍ ٥رٝهب١ی اسهز٨ٍ .رٝهب١ی ی فطهٌ٨ٍ ،رٝهب١ی ی
٣ىبیا ی ز١بٞ٧(»٦١ب.)ٟ
 ٣ای ٦١٤ٖ٢ضیری ٠از خ٤ی ز٨ر ٥ز١ی فيیو ،دبّدا ،٠ٝغج ، ٤ضدبؿ ،فبضهٌ ٣ ٣ىهبیا ا
ثٞ١ ٦بیص ٝیٕاا ی .ضیری ٠س٤ا١سز ث٨شری ٠اىسب ٦١سب یخی فطٌ  ٣فيز ا ٍ ٜثس١د.
ضیری٢ی ّ ٦زٝ ٟ٤ریا ٟىرٝب١ر٣اسز ،زٝ ٟ٤ریا ٟز ٛآ ٣ی ٝیّ٢هد  ٣زهٝ ٟ٤هریاٟ
١ری فطٌ ٝیثبزی .اٝب فطَی دبُ  ٣ث ٦ی ٣از ض٤٨ر:
ثطههب ر ی ٥ثههّ ٦ههبثی ٠حالٙههٜ
ز حرٝز یاضشی ز ٟ٤ثی ٣ثبٜٙ
(ی٤ٚ٧ی)227:1961،
وتیجٍ بحث

ضخػیز ضیری ٜ٧ ٠ی ٢ٝؾ ٦ٝ٤اٝیرخسر ٣ی٤ٚ٧ی  ٜ٧ ٣ی ٢ٝؾ١ ٦ٝ٤ؾبٝی ٕ٢ده٤ی
ٝثجز اسز .سحَیر ا ٣ی ا ٥فطٌ خسر١ ٣شید٣ ٦ىبیا ٝب١د ٟا ٣ث ٦ای ٠فطهٌ اسهز .إهر
ضیری ٠فطٌ دبُ ىر٧بی ا ٝیدایرىز  ٣از فطٌ ث٤٨ٚسب ٦١خسر ٣یسز ٝیّطهید ضهبید
ی ّ٢ب ىر٧بی خ٤ضجخز ٝیضد ،اٝب یاك  ٔ٢١ثی ٣ىبیی سب اثد ثر دیطب١ی ا ٣زیٝ ٥هیضهد.
ثب ٣خ٤ی ای ٠ی ضخػیز ضیری ٠ز٢د ْ١ش٢ٝ ٦يی ث ٦زطٝ ٜیخ ٤ی ّه ٦ا١قْهبس حیهبر
زٝب ٟىئ٤یاٙیسشی اسز .یْی ٕاضز ثیص از حد ا ٣ی ثب  ٥فبضٌ ث٤٨ٚسی ز ٟ٤خسهر٣ ٣
دایرىش ٠حَیَز سٚخ ازی٣اج ا ٣ثب ٝری ٣ ٜضْر ٣ ،غجر  ٣ىر٣س٢ی ثیدب ١هسی خسهرٝ ٣نهر. ٣
ییٖر ٝغبثٌ ٣ایز اٝیرخسرّ ٣طش ٦ضد ٟضْر ث ٦یسز دیرز١ ٟدی ٦ٞضیری ٠ثرای ا١شَبٛ
خ ٟ٤ىر٧بیٞ٧ .س٢ب ٦ّ ٟخسر ٣خ٤ی ١یس ای ٠حَیَز سٚخ ا افشراه ٝیّ٢د ١ ٣یس ضهبیی
ی ٝرٓ ٝری٤ٞ٧ ٦ّ ٜا  ٥ا ٣ا ز ٟ٤خسی ی ا ٥خ٤ی ٝهیثی٢هدٞ٧ .ه ٦ایه٧٠هب ا١قْهبس
ٍ٤ٝقیز ز١ب ٟضرً ی خبٝق ٦ىئ٤یاٙی اسز ّ ٦اٝیرخسهر ٣آ ٟا ثه ٦ضهی٥٤ای بٙیسهشی

ثر سی سغجیَی سیٞبی ضیری ٠ی «ضیری ٣ ٠خسر« ٣ »٣خسر ٣ضیری67 /»٠

١طبٝ ٟیی٧د .ث٢بثرای ٠سیٞبی ضیری ٠ی سػ٤یر اٝیرخسر ٣سراسر اید٥آٙهی ١یسهز  ٣ثه٦
حیبر ىئ٤یاٙی فػر٧بی ٝیب١ ٦١سییهِ اسهز .ضهبید یْهی از یالیه٘ ١بٖٝهاا ی یاسهشبٟ
اٝیرخسر ٣ث« ٦ضیری ٣ ٠خسر »٣فٚی م ٜای ٦ْ٢از ١ؾبٝی سَٚید ّری ٥اسز ،در  ٔ١ث٤یٟ
َ١ص ضیری ٠ی اٝیرخسر١ ٣سجز ث٣ ٦ایز ١ؾبٝی اسزٞ٧ .س٢ی ٠ثب ٣خه٤ی َ١ػهب٧ٟهبی
خسیی ی ضخػیز ضیری ٠ثبز سیٞبی ضیری ٠ی َٝبیس ٦ثب خسرٝ ٣ثجز اسهز .زیهرا ی
سیٞبی ا ٣فال ٥٣ثر زیجبیی ثی ٞ٧شبی ؽب٧ری فيز ٣ ٣ىبیا ی ١یس ٕری آٝد ٥اسز ّه ٦ی
ضخػیز خسر٣ ٣خ٤ی ١دا ی.
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