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چكیذُ
قٙبذت ثؿبٔسٞبی َجیعتٌطایب٘ه ٝزض قهعط ٔٙهٛهٟطی ٛٔ ٚال٘هب ٔه تٛا٘هس ضا ٜضا ثهطای
قٙبذت ثٟتط ؾبذتبض ٔف ٟٔٛتهٛیطٌطی زض قعط آ٘بٖ ٕٛٞاض ؾبظز .ث تطزیس خهصاثیت ٚ
خبشث ٝآفطیٞ ٙبی ٔٛٙهٟطی اظ ثبظٕ٘بی اخعاء َجیعت زض قعطـ ٔٙحهط ث ٝفطز اؾهت.
اؾتبز قفیع وهسو ٙزض حهٛظ ٜتههٛیطٞبی حؿه ٔ ٚهبزی َجیعهت اظ ا ٚثهٙ ٝهٛاٖ
ثعضيتطیٗ قب ط زض َ َٛتبضید ازة فبضؾ یبز ٔه وٙهسٛٔ .ال٘هب ٘یهع وهٛال الیهب٘ٛؼ
ٔعطفت اؾت  ٚزض قعطـ نٛضت تطویج اظ نٛض ذیهبَ آفهبل  ٚا٘فؿه اظ َجیعهت ٚ
تهبٚیط اخعاء َجیعت اضائ ٔ ٝزٞسٔ .مبیؿَ ٝیفٞهبی ٔعٕهٔ ٚ َٛعٙبٌطایب٘ه ٝاظ ٙبنهط
َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی(َجیعتٌطای نطف)  ٚوعِیبت ٔٛال٘ب ثٙ ٝهٛاٖ قهب طی وهٝ
ٍ٘ب ٞطفب٘ ثَ ٝجیعت زاضز اؾبؼ ایهٗ ٔمبِه ٝلهطاض ٌطفته ٝاؾهت .ثطضؾه تُجیمه
خصاثیتٞبی ثؿبٔسٞبی َجیعت زض قعط ایٗ ز ٚقب ط هكٓ ا٘ساظ تحّیُ َجیعهتٌطایه
زض قعط فبضؾ ضا ٌؿتطزٜتط ٔ ؾبظز.
کلیذٍاصگاى :تریُ َجیعت ٔٛٙهٟطی ٔٛال٘ب تهٛیطٌطی.

* ٌط ٜٚظثبٖ  ٚازثیبت فبضؾ پطزیؽ ّ ٚ ْٛتحمیمبت ظاٞساٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔ ظاٞساٖ ایطاٖ.
shohrehchalipa@yahoo.com
** ٌط ٜٚظثبٖ  ٚازثیبت فبضؾ پطزیؽ ّ ٚ ْٛتحمیمبت ظاٞساٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔ ظاٞساٖ ایطاٖ.
٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ :َٛحجیت اِ ٝخسیس االؾالْ
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هقذهِ

ٌؿههتطزٌ ثؿههبٔسٞبی َجیعههت زض زیههٛاٖ ٔٙههٛهٟطی زأنههب٘  ٚوعِیههبت قههٕؽ
٘كبٖزٙٞس ٜز ٚتفىط  ٚز ٚخٟبٖ ثیٔ ٙتفبٚت زض الّیٓ قعط فبضؾ اؾت .ث تطزیس اللٝ
ثَ ٝجیعت ث ٝزٚض ٜذبن اظ ظ٘سٌ قب ط ٔطث ٕ٘ ٌٛقٛز هطاوٞ ٝط قب ط زض ٞط ٔمُع
اظ ظ٘سٌ قب طا٘ ٝذٛز ٍ٘ب ٞذبل ثَ ٝجیعت  ٚاخعاء َجیعت زاضز .أّب ٔتفىطاٖ حهٛظٜ
َجیعتٌطای ٛأُ  ٚتأثیطات َجیعت ثط ش ٚ ٗٞظثبٖ قب طا٘ ٝضا ٔتأثط اظ ٔٛاضزی ههٖٛ
٘ػاز َجم ٝآة ٛٞ ٚا ٚيع ظ٘سٌ  ٚخبیٍب ٜاختٕب ٞط فطز ٕٞ ٚیُٛٙض اختٕهب وهٝ
زض آٖ ظ٘سٌ ٔ وٙٙس ٔ زا٘ٙس(قفیع وسو.)525 :1370 ٙ
ثٌٛ ٝا ٜثطذ ٔٙتمساٖ قعط فبضؾ زض فبنّ ٝؾ ٝلطٖ ٘رؿتیٗ تب پبیبٖ ؾهس ٜپهٙدٓ
قعط َجیعت ذٛا٘س ٔ ٜقٛز .ایٗ زٚض ٜاظ ٘ظط تٛخ ٝثَ ٝجیعت ؾطقبضتطیٗ زٚض ٜقعط زض
ازة فبضؾ اؾت .اظ ایٗ ض ٚثطذ ٔعتمس٘س و ٝضٚاج لهیس ٜؾطای ثه ٝؾهجه ذطاؾهب٘
َجیعتٌطای زض قعط ضا ث ٝاٚج ذٛز ضؾهب٘س ٜاؾهت ثهٚ ٝیهػ ٜزض لههبیس ٔ ٚؿهٍٕٞهبی
ٔٛٙهٟطی زأنب٘ ؛ ٞطهٙس وٚ ٝنف َجیعت ٔٙحهط ث ٝلهیس ٜؾطایبٖ ٘یؿت  ٚقهب طاٖ
ثّٙسٔطتجٝای ه ٖٛفطزٚؾ ؾٙبی ٘ ٚظبٔ ٘یع زض ٔثٛٙیٞبی ثّٙس حٕبؾه طفهب٘ ٚ
بقمب٘ ٝذٛز ثٙٔ ٝبؾجتٞبی ٔرتّف اظ تهبٚیط َجیعت ثٟطٌ ٜطفتٝا٘هس(اثطاٞیٕ وهبٚضی
 .)12 :1387پطفؿٛض ٞب٘طی فٛق ٝوٛض زض ثطضؾ ٔحتٛای قعط وٙهبی قهب طاٖ ایهطاٖ زض
لطٖٞبی ؾ ْٛتب قكٓ ثط ایهٗ ٘ىته ٝتأویهس ٔه وٙهس وه ٝزٙ ٚههط "فطٙٞهً زضثهبض" ٚ
"َجیعت ثىط" زض ثٟطٙٔ ٜسی قب طاٖ ایٗ زٚض ٜاظ تهٛیطٌطی َجیعهت  ٚتریهُ پهطزاظی
پیطأ ٖٛآٖ ٔؤثطتطیٗ ٛأُ اؾت.
آ٘چ ٝزض ایٗ ضاؾتب ٔ تٛاٖ قبذه زض ثطضؾ ٙهط ذیبَ  ٚتههٛیطٌطی ثه ٝحؿهبة
آٚضز تطویج اظ تّم ٞبی ٔت ٛٙاؾت و٘ ٝیطٚی ذیبَ ضا اظ انّ تطیٗ ٘یطٞٚبی زض٘ٚه
ا٘ؿبٖ ٔ زا٘س .ث ٝتعجیطی ٘یطٚی ذیبَ و ٝزض ٟ٘بز ا٘ؿبٖٞب  ٚثهب ذم قهب ط ثهٚ ٝزیعهٝ
ٌصاقت ٝقس ٜلّٜٛای ؾیبَ اؾت وٞ ٝیچ بّٔ  -ه ٝبُٔ تبضیر ه ٝبُٔ التهبزی یب
ؾیبؾ  ٕ٘ -...ٚتٛا٘س ٔهب٘ع اظ تدّه وبضوطزٞهبی آٖ زض آفهطیٙفٞهبی ٙٞهطی  ٚازثه
ثب ذم ؾطایف قعط ثكٛز .اظ ایٗ ضٙ ٚهط ذیبَ ٕٛٞاض ٜزض ازثیبت تعبزَثرهف ضٚ ٚ
خبٖ ا٘ؿبٖٞب ثٛز ٚ ٜطنٌ ٝكٛز ٜقسٖ ثبَٞبی ذیبَ قهب طا٘ ٝاظ ذهبن تهب افهالن ثهٝ
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حؿبة ٔ آٔس ٔ ٚ ٜآیسُٔ .بِعبت ٕ ٔٛتٛنیف اخعاء َجیعت زض قعط فبضؾ حىبیت
اظ ایٗ زاضز و ٝثَٛ ٝض ٔعٕ َٛزض ثیٗ قب طاٖ ؾَ ٌٝ٘ٛ ٝجیعتٌطای ضٚاج زاقهت ٝاؾهت.
ایٗ ؾ ٌٝ٘ٛ ٝث ٝتطتیت ثیفتطیٗ فطاٚا٘ ثؿبٔسٞبی َجیعت زض قعط جبضتا٘س اظ:
.1طثیعتگزایی تقلیذی :زض ایٗ ٘ه ٛتٛنهیف قهب ط زض تٛنهیف اخهعاء َجیعهت ٚ
ثؿبٔسٞبی ٔٛضز ٘ظطـ اظ زیٍط تٛنیفٌهطاٖ َجیعهت تمّیهس ٔه وٙهس .زض ایهٗ ٕ٘٘ٛهٝ
تٛنیفبت ثٚ ٝي ٔ ٛتٛاٖ زیس و ٝتٛنیف نٛضتپصیطفت ٝ٘ ٝثهب ظیؿهت ثه ٚ ْٛظ٘هسٌ
قب ط ٔطتجٍ اؾت ٘ ٚه ٝقهب ط ذهٛز آٖ اخهعاء تٛنهیفقهس ٜاظ َجیعهت ضا زیهس ٜاؾهت.
ٕٞیُٛٙض زض قعط ثطذ اظ قب طاٖ ث ٞهیچ قهٙبذت اظ َجیعهت ثه ٝتمّیهس اظ قهب طاٖ
َجیعتٌطا ث ٝتٛنیف پسیسٜٞبی َجیعت ٔ پطزاظ٘س.
.2طثیعتگزایی تَصیفی :قب طاٖ ایٗ ٘ ٛتٛنیفبت اظ َجیعت ٕٞچٌ ٖٛعاضقٍط ٚ
یب یه ىبؼ ث ٝتٛنیف آ٘چ ٝو ٝاظ َجیعت ٔ ثیٙس ٔ پطزاظز .تٛنیفبت ایٗ قب طاٖ ٌبٜ
ثؿیبض زلیك  ٚتٛاْ ثب زلت ٘ظط اؾت أب هیعی ثیف اظ ٚنف َجیعت ٘یؿت.
.3طثیعتگزایی تأٍیلگزاًِ :زض ایٗ ٘ ٛتٛنیفبت قب ط ثب َجیعهت ٕٞهطا ٜاؾهت
ذٛا ٜث ٌٝ٘ٛ ٝتأِیف یع ٙاِفت زاقتٗ  ٚذٛا ٜثهٌ٘ٛ ٝه ٝتهأٚیّ یعٙه تعجیهط  ٚتفؿهیط
وطزٖ .اظ ایٗ ض ٕ٘ ٚتٛاٖ ٌفت قب ط آ٘چٙبٖ ثب َجیعت زض آٔیرت ٝو ٝذٛز ضا اظ آٖ خهسا
تهٛض وٙس  ٓٞ ٚاظ پسیسٜٞبی َجیعت ثطای ثیبٖ ضؾهبتط ٔٙظهٛض ذهٛز وٕهه ٔه َّجهس.
تٛنیف ایٗ َیف اظ قب طاٖ ٌب ٜنٛضت ٕ٘بزیٗ ث ٝذٛز ٔ ٌیهطز ٌ ٚهبٚ ٜخه ٝتٕثیهُ ضا
٘كبٖ ٔ زٞس(فتٛح .)16 :1389
٘ىتٝای و ٝزض ذهٛل تٛنیف َجیعت حبئع إٞیت اؾت ایهٗ اؾهت وه ٝالله ٝثهٝ
َجیعت ث ٝزٚض ٜذبن اظ ظ٘سٌ قب ط ٔطثٕ٘ ٌٛه قهٛز؛ ثّىه ٝقهب ط زض ٞهط ٔمُهع اظ
ظ٘سٌ ذٛز زاضای ٘ ٛتٕبیُ ث ٝتهٛیطٌطی اظ اخعاء َجیعهت َ ٚجیعهتٌطایه اؾهت ٚ
ایٗ ٔٛي ٛثیف اظ ٞط هیع تبثع اظ ٔدٕٛ ٝ ٛأهُ فطٍٙٞه خنطافیهبی ؾیبؾه ٚ
الّیٕ اؾت.
ٔٛٙهٟطی زأنب٘ ٛٔ ٚال٘ب زض وعِیبت قٕؽ ٞط وساْ ثرفٞبی اظ تریُ قب طا٘ ٝاظ
َجیعت ضا ثیبٖ ٔ وٙٙسٛٙٔ :هٟطی زأنب٘ ؾٛیٞٝبی آفبل ٛٔ ٚال٘ب زض وعِیبت قهٕؽ
ٌؿتط ٜا٘فؿ ذیبَٞبی قب طا٘ ٝضا ٘كبٖ ٔ زٙٞس(ؾّٕبٖپٛض .)315 :1397
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رٍشضٌاسی پضٍّص
قی ٜٛا٘دبْ پػٞٚف حبيط وتبثرب٘ٝای  ٚتّفیك یبفتٞٝبی ُٔبِعبت پیطأٛٔ ٖٛيهٛ
 ٚقبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾت:
اِفُٔ .بِع ٝوبُٔ زیٛاٖ قب طاٖ ٔٛضز ٘ظط ثٙٔ ٝظٛض ٌطزآٚضی ٕ٘ ٝ٘ٛاقعبض زضثطزاض٘سٜ
تطویجبت  ٚتٛنیفبت ٚنف و ٝزض آٖٞب اظ ثؿبٔسٞبی َجیعت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ةَ .جم ٝثٙسی ٙبنط ظیجبی قٙبذت َجیعهت وه ٝزض تههبٚیط قهب طا٘ٙٔ ٝهٛهٟطی
زأنب٘  ٚوعِیبت قٕؽ تجطیعی آٔس ٜاؾت.
ج .تفىیه ثؿبٔسٞبی َجیعت  ٚاضائهٕ٘ٛ٘ ٝه ٝقهبٞس ٔثهبَٞهبی ٔهطتجٍ ثهب آٖٞهب زض
قعطٞبی ٔٛٙهٟطی زأنب٘  ٚوعِیبت قٕؽ تجطیعی.
پیطیٌِ پضٍّص
زض ظٔی ٝٙنٛض ذیبَ زض قعط پػٞٚفٞبی اضظ٘سٜای نٛضت ٌطفت ٝاؾهت .وتهبةٞهبی
ه« ٖٛنٛض ذیبَ زض قعط فبضؾ » اظ قفیع وسو« ٚ ٙثالوت تهٛیط» ٔحٕٛز فتهٛح
اظ ثطخؿتٝتطیٗٞبؾت .زضثبض ٜنٛض ذیبَ ٔٛٙهٟطی ٛٔ ٚال٘هب ٘یهع پهػٞٚفٞهبی نهٛضت
ٌطفت ٝاؾت:
« .1ثطضؾ تهٛیط َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی زأنب٘  ٚاثٗ ذفبخ ٝا٘سِؿ » ّه
ثبلط َبٞطی ٘یبٍ٘ :بض٘س ٜزض ایٗ ٔمبِ ٝثؿبٔسٞبی َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی  ٚاثٗ ذفبخٝ
ا٘سِؿ ضا ٔٛضز ثطضؾ لطاض زاز ٜاؾت.
« .2تٛنیف َجیعت زض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی  ٚنٛٙثطی» ؾٕی ٝخٓ ظازٍ٘ :ٜبض٘ههس ٜثههٝ
ٚیػٌ ٞبی تٛنیف اخعای َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی پطزاذت ٝاؾت.
« .3ثطضؾ تُجیم خبیٍبَ ٜجیعت زض اقهعبض ٔٙهٛهٟطی زأنهب٘  ٚاثهٗ ضٔٚه »
جساِعّ فیى اهلل ظاز ٜاثٛاِفًُ ضيبی قیطظاز ظ٘س وطیٕ ٍ٘ :بض٘س ٜزض ایهٗ ٔمبِه ٝثهٝ
اُ٘جبق خبیٍب ٚ ٜضٚیىطزٞبی ز ٚقب ط ث ٝاخعای َجیعت زض خٟبٖ قعط پطزاذت ٝاؾت.
« .4اؾتحبَِ ٝجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی زأنب٘ » احٕس ذّیّ ٟٔسیطخ  :زض ایٗ
ٔمبِٛ٘ ٝیؿٙس ٜثٔ ٝجحث اؾتحبَِ ٝجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی ٕٞت ٌٕبضز ٜاؾت.
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َ« .5جیعت زض ازثیبت فبضؾ » ؾعیس ٜض ٜپیٕب :اضوهبٖ  ٚاخهعای َجیعهت زض قهعط
فبضؾ تٛؾٍ ٘ٛیؿٙسٛٔ ٜضز ثطضؾ  ٚتسلیك لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ال ٜٚثط ٔٛاضز یبزقس ٜتعسازی ٔمبِ٘ ٝیع ثهب ٔٛيه ٛبت ٔتٙهٔ ٚ ٛهطتجٍ ثهب تٛنهیف
اخعای َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی زأنب٘ ٛٔ ٚال٘ب تٛؾٍ ٔحممبٖ  ٚپػٞٚفٌهطاٖ ایطا٘ه
ث ٝضقت ٝتحطیط زض آٔس ٜاؾت .أب زضثبضٔ ٜمبیؿ٘ ٝح ٜٛثىبضٌیطی ٔٛال٘ب ٛٙٔ ٚهٟطی ٞهیچ
وبض آوبزٔیى نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت.
تحث ٍ تزرسی
ٔٛٙهٟطی زأنب٘ ٛٔ ٚال٘ب ٞط وساْ ثب ٔىتت فىطی ذٛز ا٘سیك ٚ ٝثیهبٖ ٔٙحههط ثهٝ
فههطزی زاض٘ههس وهه ٝنههٛضتٞههبی اظ ایههٗ ا٘سیكهه ٚ ٝتفىههط  ٚتهههٛیطٌطی ضا ٔ ه تههٛاٖ زض
قعطٞبیقهبٖ ز٘جهبَ ٕ٘ٛز(ضیؿه ثهطاضی  .)158 :1397تٙه ٛثؿهبٔسٞبی َجیعهت زض
قعطٞبی ٔٛٙهٟطی زأنب٘  ٚوعِیبت ٔٛال٘ب انّ تهطیٗ ٔؤِفهٝای اؾهت وه ٝزض ثطضؾه
تُجیم حبيط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفته ٝاؾهت .ایهٗ ثؿهبٔسٞب  ٚاخهعاء تههٛیطی آٖ ضا زض
لّٕطٞٚبی ظیط ُٔبِع ٝقس ٜاؾت:
اِف)ٔبیعبت  ٚخبٔسات ة)ٌیبٞبٖ ج)آؾٕبٖ  ٚظٔیٗ ز)ضً٘ٞب ٞه)ٔىبٖٞب )ٚظٔهبٖ
 ٚظطٚف تفىیه آٖ ظ)خٟبت خنطافیبی  ٚؾطاپطزَ ٜجیعت.
یى اظ ظیجبتطیٗ ٌٞٝ٘ٛبی نٛض ذیبَ زض قعط تهطّف اؾت و ٝش ٗٞقب ط زض اقهیبء
 ٚزض ٙبنط ث خبٖ َجیعت ٔ وٙس  ٚاظ ضٍٞصض ٘یطٚی تریُ ذٛیف ثهساٖٞهب حطوهت ٚ
خٙجف ٔ ثركس  ٚزض ٘تیدٍٙٞ ٝبٔ و ٝاظ زضیچ ٝهكٓ ا ٚثَ ٝجیعت  ٚاقیبء ٔ ٍ٘طیٓ
 ٕٝٞهیع زض ثطاثط ٔب ؾطقبض اظ ظ٘سٌ  ٚحطوت  ٚحیبت ٔ قٛز(قفیع وهسو:1370 ٙ
.)114
ذیبَ قب طا٘ ٝزض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی وٓ  ٚثهیف زض لّٕهطَ ٚجیعهت ٙ ٚبنهط آٖ ؾهیط
ٔ وٙس .ث تطزیس قب ط َجیعتٌطا ا٘ؿب٘ اؾت و ٝخهبٖٔبیه ٝظ٘هسٌ ضا اظ اخهعاء ثىهط ٚ
ثسٚی َجیعت اؾتحطاج وطز ٚ ٜزض آفطیٙكه زیٍهط زض وبِجهسی زیٍهط ٔه زٔهس هطاوهٝ
«لسضت وّٕبت زض ثطاثط ٙٞط َجیعت قٍطف ٔ تٛا٘س ثبقس أب اٌط ا٘ؿهبٖ آٖ ضا ثه ٝؾهرٗ
زض٘یبٚضز ٌ ًٙاؾت»(وطٚه.)108 :1392 ٝ
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ثٙبثطایٗ قب ط ثب ثٟطٌٜیطی اظ تكریم  ٚا٘ؿهبٖٕ٘هبی َجیعهت  ٚپسیهسٜٞهبی آٖ ضا
٘ٝتٟٙب ثطذٛضزاض اظ ض ٚ ٚاحؿبؾبت ا٘ؿب٘ ٔ ؾبظز وه ٝثه ٝآٖٞهب زض ثطذه ٔٛالهع ٘یهع
ٌٛیبی  ٚلسضت ؾرٍٛٙی ُ٘ ٚك ٔ ثركس .ایٗ خبٖثرك ثٙ ٝبنط نبٔت َجیعهت ضا
هٙبٖ َجیع ا٘دبْ ٔ زٞس و ٝزض والْاـ ثٛٙ ٝاٖ أطی بضي خّ٘ ٜٛىٙس  ٚذٛا٘ٙهسٜ
ثتٛا٘س ٞطه ٝثیفتط ٘عزیى ثب َجیعت ضا تدطث ٝوٙس  ٚث ٝیٙیت ثطؾب٘س.
تطثیِ

َجیعت ٙ ٚبنط  ٚپسیسٜٞبی آٖ ٕسٜتطیٗ ٔبیٞٝبی تكجی ٝزض ؾطٚزٜٞبی ٔٛٙهٟطی
اؾت .ا ٚزض ثیفتط ٔٛاضز اقیبی ٔبزی ٔ ٚحؿٛؼ ضا ثٙ ٝبنهط َجیعه ٔب٘ٙهس ٔه وٙهس.
ٔٛٙهٟطی ٘ٝتٟٙب زض تٛنیفبت وٙبی  ٚتهبٚیط ٔطث ٌٛثَ ٝجیعت اظ َجیعت ٙ ٚبنهط آٖ
ثٟطٌ ٔ ٜیطز ثّى ٝزض ٔس ٕٔس ٚذٛز ٘یع اظ َجیعت ٔتأثط اؾت.
وعِیبت قٕؽ اٚج وعَ طفب٘ زض لّٕط ٚقعط فبضؾ اؾت .وعِیهبت ٔٛال٘هب وعِیهبت
ظ٘س ٜاؾت وه ٝثهَ ٝهٛض ٔعٕه َٛزض ٔدهبِؽ ؾهٕب  ٚزض حهبَ قهٛض ٚ ٚخهس ٘ ٚكهبٌ ٚ
ؾطظ٘سٌ ؾطٚز ٜقس ٜاؾتٍ٘ .بٜٞبی ا ٚ ٚزض ٘تید ٝاؾهتعبضٜٞهب  ٚتكهجیٞٝهبی ا ٚخسیهس
اؾت ٚ ٚظٖٞبی وعِیبت ا٘ ٚیع اظ هكٓ ا٘ساظ ٔت ٛٙثطذٛضزاض اؾت.
ٟٔٓتطیٗ ٚیػٌ ٞبی قعط طفب٘ ٔٛال٘ب زض وعِیبت «زیٛاٖ وجیط» قٕؽ ضا ٔه تهٛاٖ
هٙیٗ ثطقٕطزٛٔ« :ؾیم لٛی قعط حمیمهتٕ٘هبی  ٚثبٚضپهصیطی تههبٚیط  ٚتكهجیٟبت
تأثیطٌههصاض ثههٛزٖ ٘كههبٌ آٚضی فطاٚا٘ه تّٕههی ثطذههٛضزاضی اظ ظثههبٖ ضٔههعی  ٚطفههب٘
ثطذٛضزاضی اظ غضف ؾبذت حٕبؾ »(تبخطیبٖ .)4 :1390
هٟطٜای وٛٔ ٝال٘ب زض وعِیبتاـ اظ اخعاء َجیعت تهٛیط ٔ وٙهس ٍٕٞه زض ذهسٔت
ثطاٍ٘یرتٗ تٛخٟبت ٔ ٚطالج ٝا٘ؿبٖ زض ٔطاحُ ؾّٛن اؾت.
تساهذّای طثیعت در صَر خیال ضاعزاى قزى سَم تا ّفتن
انّ تطیٗ ثؿبٔسٞبی و ٝزض قعط فبضؾه قهبذٞٝهبی قهعط َجیعهتٌهطا ضا قهبُٔ
ٔ ق٘ٛس ثَٛ ٝض ٕ ْٛثط هٙس ٔحٛض اؾتٛاض ٞؿتٙس:
اِفٔ .حٛض َجیعت زض تفىیه ظٔبٖ
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 .1ضٚظ ٚقت
 .2فه َٛؾبَ
ة) َجیعت زض تٛنیف اخعاء ٙ ٚبنط هٟبض ٌب٘ٝ
جَ .جیعت زض ٔحٛضٞبی تفىیى ٔطاتت حیبت
َ .1جیعت خٕبزات
َ .2جیعت ٘جبتبت
َ .3جیعت حیٛاٖ
َ .4جیعت ا٘ؿبٖ
َ .5جیعت ثٙٔ ٝعِ ٝاضوبٖ تٕثیُ
ز .خّٜٞٛبی تٕثیّ  ٚاؾتعبضی
ثب زض ٘ظط زاقتٗ ٔحٛضٞبی هٟبضٌب٘ ٝیبزقس ٜث ٝثطضؾ ثؿبٔسٞبی َجیعت  ٚزض قهعط
فبضؾ ثب ُٔبِعٛٔ ٝضزی -تُجیم قهعط ٔٙهٛهٟطی زأنهب٘ « ٚزیهٛاٖ وجیهط» قهٕؽ
ٔ پطزاظیٓ.
ثب زض ٘ظط زاقتٗ ٔحٛضٞبی پٙحٌب٘ ٝیبزقس ٜزض ثهبال اظ َجیعهت اوٙه ٖٛثه ٝتمؿهیٓ ٚ
تفىیه ثؿبٔسٞبی ا٘تربث اظ َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی ٛٔ ٚال٘ب ٔ پطزاظیٓ.
تساهذّای اًتخاتی در ضعز هٌَچْزی
ثؿبٔسٞبی ا٘تربث اظ تهٛیطٌطی َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی ث ٝقط ظیط اؾت:
تساهذّای سهاى ًجَهی ٍ تقَیوی
تساهذّای طثیعت سهاى در ضعز فارسی
ظٔبٖ اظ زیطثبظ ٘عز قب طاٖ اضج  ٚلطث حیبت زاقت ٝاؾت .اظ ؾٛی ثٛٙ ٝاٖ یه بُٔ
انّ ظ٘سٌ ٔس ٘ظط ثٛز ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ثٛٙ ٝاٖ ثب ٚالعیتٞب ظیجبی ٞب  ٚضٔع  ٚضاظٞبی
ٚخٛزی ذیبَ قب طاٖ ضا ثب ذٛز زضٌیط ؾبذت ٝاؾت .اظ ایٗ ٘ظهط ظٔهبٖ ثعهسی اؾهت وهٝ
ا٘ؿبٖ ٔعٕ ٚ ِٛا٘ؿبٖ وبُٔ ٞط وساْ ثٌٝ٘ٛ ٝای ث ٝآٖ ٔ ا٘سیكیسٜا٘س .ثهطای قهب طاٖ ٚ
ٙٞطٔٙساٖ ظٔبٖ ثٛٙ ٝاٖ حمیمت اؾت و ٝخبٖ  ٚخٟبٖ ا٘ؿبٖٞب ضا ثب تىی ٝثهط تدطثیهبت
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ٔت ٛٙث ٝوٕبَ ض ٔ ٖٕٛٙٞقٛز .زض ٙهط ظٔبٖ ٘رؿتیٗ ٚخهٞ ٝؿهت قهٙبذت الّهیٓ
َجیعت اؾت .یع ٙظٔبٖ زض َجیعت هٍ ٝ٘ٛظٟٛض یبفت ٚ ٝهٍ ٝ٘ٛا٘ؿبٖ ضا ثب ذٛز ٕٞهطاٜ
ٔ ؾبظز .ایٗ پطؾف اظ ؾٛی فالؾف ٚ ٝا٘سیكٕٙساٖ ث ٝنٛضت ٔتٛاِ اظ ٌصقتٞٝهبی زٚض
تب ؤُ ٖٛٙط ثٛز ٜاؾت .ثَٛ ٝضی و ٔ ٝتٛاٖ اؾّٛة ا٘سیك ٝفیّؿٛفبٖ ٔؿّٕبٖ  ٚخٟبٖ
پیطأ ٖٛظٔبٖ ضا زض ٍ٘طـٞبی قب طاٖ ٙٞ ٚطٔٙساٖ ثب ذم َجیعتٌطا زیس .ایٗ اؾهّٛة
ٕٞب٘ب زض ٘ظطیبت ظیجبقٙبذت  ٚأىب٘بت ا٘سیكٝای ٔتجّٛض ٔ ٌطزز و ٝذیبَ تریُٚضظی
تٛنیف ٍ٘ ٚطـٞبی ٚخٛزی زض نسض آٖ لطاض زاضز .اؤ ٖٛٙه تهٛاٖ ظٔهبٖ ضا ثهٙ ٝهٛاٖ
ثرك الیٙفه اظ َجیعت  ٚحیبت لّٕساز ٕ٘ٛز و ٝقب طاٖ ثٔ ٝسز له ٜٛذیهبَ تههبٚیطی
زِٙكیٗ  ٚتأُٔ ثط اٍ٘یع اظ آٖ اضائ ٝزازٜا٘س.
ظٔبٖ زاضای تمؿیٕبت ٔت ٛٙاؾت و ٝزض ٔطحّ ٝا َٚث ٝقهت  ٚضٚظ  ٚؾهسؽ ظهطف
فه َٛلبثُ تفىیه ٞؿتٙس .زض پػٞٚف حبيط تالـ ٔب ثط ایٗ اؾت تهب ٔٛيه ٛظٔهبٖ زض
َجیعت ٘عز قب طاٖ ٔٛضز ثطضؾ ضا ثٔ ٝمبیؿ ٝثٙكیٙیٓ.
زض ثطضؾ حبيط ظٔبٖ ضا ث ٝتفىیه ٔٛضز ثطضؾ تُجیم لطاض ذٛاٞیٓ زاز:
• قت  ٚضٚظ
• فهَٛ
زض ایٗ ثرف اظ ثؿبٔسٞبی َجیعت ثؿبٔسٞب ث ٝتطتیت اِٛٚیت جبضتا٘س اظ:
ضٚظ قت ثبٔساز ؾحط وطٚة نج  ٚظٟط
زض ایٗ ثرف اظ ثؿبٔسٞب ٔٛاضز ظیط ٘یع ثٛٙ ٝاٖ یه ثؿبٔسٞبی ٔؿتمُ ِحبِقسٜا٘س:
آؾٕبٖ ؾبیٛ٘ ٝض تبضیى ٔٝ
تساهذّای عٌاصز چْارگاًِ
زض ایٗ ثرف اظ ثؿبٔسٞب ٔدٕ ٝ ٛثؿبٔس ثه ٝتفىیهه ٌهطٜٞٚهبی ا٘ترهبث زض زیهٛاٖ
ٔٛٙهٟطی ٛٔ ٚال٘ب ٔٛضز ثطضؾ لطاض ٔه ٌیهطز .ایهٗ ثؿهبٔسٞب ثه ٝقهط ٌهط ٜٚانهّ ٚ
ظیطٌطٜٞٚبی فط ث ٝقط ظیط ٞؿتٙس:
.1آة(ز ٜثؿبٔس) و ٝجبضتا٘س اظ:
زضیب ثحط ضٚز هكٕ ٝثطو ٝثبضاٖ ثطف ید اثط تٍطي  ٚقجٓٙ
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.2ثبز(پٙح ثؿبٔس) جبضتا٘س اظ:
٘ؿیٓ نجب تٛفبٖ وٛالن ٌطزثبز
.3ذبن ٚ ٚاثؿتٞٝب(پب٘عز ٜثؿبٔس):
هٕٗ ٔطوعاض نحطا و ٜٛزقت زٔٗ ثهب ،ثبوچهٌّ ٝهعاض ثیكه ٝپهبِیع ٌّؿهتبٖ
ثٛؾتبٖ ضا ٚ ،وٛیط.
.4آتف(ٞفت ثؿبٔس):
قعّ ٝظثب٘ ٝخطل ٝقطاض ٜتَف ُٞطْ آتكفكبٖ
تساهذّای هزاتة حیات
.1ثؿبٔسٞبی خٕبزات(قف ثؿبٔس)
ؾ ًٙذبن و ٜٛقٗ نرط ٚ ٜوجبض
.2ثؿبٔسٞبی ٘جبتبت و ٝجبضتا٘س اظ:
ٌُ ثطي ثیس ٌیب ٜزضذت هٕهٗ ذهبض ؾهط ٚقٕكهبز نهٛٙثط ّهف ؾهجع ٜظاض
ٔحهٛالت ٌیبٞبٖ ٔ ٚی ٜٛخبت.
.3ثؿبٔسٞبی حیٛا٘بت
 پط٘سٌبٖ(ثبظ ثّجُ ثٛتیٕبض تی ٟٛخنس ذطٚؼ ظا ،وجهه ؾهجع لجهب ؾهیٕط،
قتطٔطَ ،بٚٚی َ َٛمبة ٙمب فبذته ٝوجهٛتط وهالٌٙ ،دكهه ٔهطٔ ،طوهبث
ٞسٞس)


ذع٘سٌبٖ(ٔبض مطة ٞعاضپب وطْ )...ٚ



ض٘ٚسٌبٖ  ٚزض٘سٌبٖ(قیط ضٚثب ٜپّ ًٙفیُ )...ٚ

 هبضپبیبٖ(اال ،قتط ٌب)...ٚ ٚ
.4ثؿبٔسٞبی ا٘ؿب٘ و ٝجبضتا٘س اظ:
ٔطز ظٖ وٛزن ٔیب٘ؿبَ  ٚپیط
.5ظطف ٚخٛزی ٞ ٚؿت
قعط زض ٔبٞیت ذٛز تأُٔ بَف قب ط زض ِحظبت ظیؿتٗ  ٚظ٘سٌ زض ٘ٚاـ اؾهت.
ایٗ ثرف اظ ٔبٞیت ظ٘سٌ زاضای ثؿبٔسٞبی حیبت اؾت.
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ث ٝتعجیطی انّ تطیٗ قبٞطيٞبی ٞؿت  ٚظ٘هسٌ ا٘ؿهبٖ  ٚثه ٝتجهع قهب ط زض ایهٗ
لّٕط ٚؾٙدیس ٔ ٜقٛز .ثؿبٔسٞبی ایٗ ثرهف اظ پهػٞٚف ثه ٝقهط ظیهط تمؿهیٓ ثٙهسی
ٔ قٛز:
ظ٘سٌ تِٛس وٛزو ٘ٛخٛا٘ خٛا٘ ٔیب٘ؿبِ ؾبِرٛضزٌ ٔطي حیهبت پهؽ اظ
ٔطي
 .6انٛات ٘ ٚنٕبت
 .7ث ٚ ٛضایحٞٝبی َجیعت
 .8ذٛضز٘ ٞب ٘ٛقیس٘ ٞب
 .9ضً٘
َ .10جیعت ذیبِ تٕثیّ  ٚاثیطی(ایٗ ثرهف اظ ثؿهبٔسٞب زض حمیمهت ثطآٔهس ٜاظ تریهُ
قب ط  ٚلسضت ذیبَپطزاظی  ٚتهطفبت قب ط زض ٔبٞیهت َجیعهت ثه٘ ٝفهع آفهطیٙفٌهطی
تهبٚیطی اؾت و ٔ ٝتٛا٘ٙس خٟبٖ  ٚخٟبٖ ثی ٙقب طا٘ ٝا ٚضا تعطیف ٕ٘بیٙس.
ثطضؾ ٞبی ا٘دبْقس ٜزض زیٛاٖ قعط ٔٛٙهٟطی ثٔ ٝب ٘كبٖ ٔه زٞهس وه ٝثؿهبٔسٞبی
ثىبضثطز ٜقس ٜا ٚاظ َجیعت زض لبِت لهیس ٜزاضای ٚیػٌ ٞبی وٕ  ٚویف ظیط اؾت:


َجیعت  ٚاخعای آٖ ثب ضً٘ آٔیعی قب ط



تىطاض ثؿبٔسٞب



یىٛٙاذت ًٔبٔیٗ ثؿبٔسٞب

 ثؿبٔسٞبی تٙبؾج  ٚتكبثٟ
ٔدٕ ٝ ٛثؿبٔسٞبی لهیسٔ ٜعُٛف ثٔ ٝس  ٚؾتبیف ثب اتىبء ث ٝتٛنیف اخعاء َجیعت
اؾت .اظ خّٕٚ ٝیػٌ ٞبی ؾجه ذطاؾب٘ ؤ ٝس ٘ظط ٔب زض پهػٞٚف حبيهط ٘یهع ٞؿهت
جبضتا٘س اظ:
• ثیبٖ  ٚحبالت  ٚضٚحیبت ٔجت ٙثهط قهبزی  ٚقهبزذٛاضی(َجیعت زض ٔحٛضٞهبی
تفىیى ؾّؿّٔ ٝطاتت حیبت)
• ثیبٖ ظیجبی ٞبی ٔحیٍ ظ٘سٌ ذهٛن أبوٗ ٕ ٔٛؾهى٘ٛتٍب ٜؾهالَیٗ ٚ
َجیعت ظ٘سٌ ٔهٛٙ
• ثیبٖ تعّیٕ تٛنیف  ٚپٙس  ٚا٘سضظ ٛٔ ٚظٝ
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تٛنیف قب طاٖ زض زٚض ٜقعطی ؾجه ذطاؾب٘ تٛنهیفبت وٙه اؾهت .زأٙه ٝایهٗ
تٛنیفبت ثؿیبض ٌؿتطز ٜاؾت ثَٛ ٝضی و ٝزض ایٗ تٛنیفبت ٔ تٛاٖ ؾطا ،تهبٚیط ثىهط ٚ
حیطت اٍ٘یع ا٘ٛا  ٚالؿبْ ٌُٞب ٌ ٚیبٞبٖ پط٘سٜٞب ثبٞ،ب  ٚزضذتبٖ ٔی ٔ ٜٛثبز ٜثطف
 ٚثبضاٖ آؾٕبٖ  ٚض س  ٚثطق  ...ٚضا ٌطفت(قٕیؿب .)34 :1387
قعط زض ایٗ زٚض ٜتٛخ ٝانّ اـ ث ٝیٙیبت ٔ ٚكبٞسات قب ط اظ َجیعت اؾهتٍ٘ .هبٜ
قب طا٘ ٝث ٝاخعاء َجیعت ثیف اظ ٞط هیع تىی ٝثط خعئیبت  ٚثیبٖ حیطت ثطاٍ٘یهع آٖٞهب ضا
زاضزٛٙٔ .هٟطی زأنب٘ هٟط ٜقبذم  ٚتٛنیفٌط َجیعت زض ؾجه ذطاؾب٘ اؾت.
تهٛیطپطزاظاٖ  ٚقب طاٖ ٔتى ثط َجیعتٌطای هٙس ٚیػٌ ٔ ٟٓزاض٘س .ایٗ ٚیػٌ ٞهب
ث ٝتطتیت إٞیت جبضتا٘س اظ:
• ثطذٛضزاضی اظ احؿبؼ ثؿیبض ُِیف
• ثطذٛضزاضی اظ حؽ ٕیك وٙدىبٚی  ٚوكف
• ثطذٛضزاضی ثب ضٚحیبت  ٚقٙبؾٞٝبی خٟبٖ قٙبذت
• ایدبز ؾبذتبض وبِت ٔف ٟٔٛزض تهبٚیط قعطی
• ایدبز تعبزَ ثیٗ ؾبذتبض ٔف ٟٔٛقعط  ٚتٛنیف ٔحتٛا زض تهبٚیط ثىط َجیعت
اِجت ٝالظْ اؾت ایٗ ٘ىت ٝضا پیف اظ ٞط هیع ٛٙاٖ وطز و ٝتهٛیطٌطی قهب طا٘ ٝؾهجه
ذطاؾب٘ ز ٚؾبحت ضا قبُٔ ٔ قٛز .ایٗ ز ٚؾبحت ضا ٔ تٛاٖ زض ٌٞٝ٘ٛبی تههٛیطٌطی
قب طا٘ ٝظیط زیس:
اِف :قب طا٘ و ٝزض تهٛیطٌطی َجیعت ٔٛاز ٔ ٚهبِ تٛنهیف ذهٛز ضا ثهٌ٘ٛ ٝهٝای
ا٘تربة ٔ ٕ٘بیٙس ؤ ٝربَجبٖ ثب ضٚثٝضٚقسٖ ثب آٖ تهبٚیط زضیبفت ٘عزیه ثه ٝزضیبفهت
قب ط زاقت ٝثبقس ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝف ٟٓقعط ٘یع زهبض ذسقٍ٘ ٝطزز.
ة :قب طا٘ وه ٝتهالـ ٔه وٙٙهس ثهب تههٛیطٌطی اظ َجیعهت ٔفهبٞیٓ ضا ثهب ا ٕهبق
ا٘سیكٞٝبی ا٘ؿب٘ تعٕیٓ زٙٞس.
َیف ٘رؿت تهبٚیط َ ٚجیعت  ٚتهٛیطٌطی اظ َجیعهت زض قهعط ضا ٔه تهٛاٖ تههبٚیط
تٛنیف َ ٚیف ز ْٚضا تهبٚیط قب طاٖ خؿتٚخه ٚ ٛتحّیهُ ٘هبْ ٟ٘هبز .ثهب اتىهب ثه ٝایهٗ
قٙبؾٞٝب  ٚثؿبٔسٞبی قعطی ا ٚآیب ٕ٘ تٛاٖ ٔٛٙهٟطی ضا قب ط تهبٚیط ظٔیٛٔ ٚ ٙال٘ب ضا
طنٌ ٝكبی تهبٚیط ثیىطاٍ٘ خٟبٖ زض ٖٚا٘ؿبٖ زا٘ؿت؟
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ث ٞیچ تطزیسی ثبیؿت ثط ایٗ ٘ىت ٝتأویس ٚضظیس و ٝتٕبٔ آ٘چ ٝحٔ ٚ َٛحٛض تریُ
تهٛیط  ٚثبظتبةٍ٘بضی قب طا٘ ٝزض قعط لبثُ ُٔبِع ٝاؾت  ٕٞزض حهٛظ ٜذاللیهت تریهُ
ا٘ؿبٖ  ٚلسضت تهٛیطٌطی اٚؾت.
قب ط َجیعت ثیط ٖٚاؾت  ٚقب طی ٕٞب٘ٙس ٔٛال٘ب تٛنیفٌط الّهیٓ زض ٖٚا٘ؿهبٖ ثهٝ
قٕبض ٔ آیس .ثبقس و ٝثب ایٗ ٔمسٔ ٝثتٛا٘یٓ َجیعت ضا زض قعط ایٗ قب طاٖ ثبظذٛا٘ وٙیٓ.
ٕ٘ٛز َجیعت زض وعِیبت ٔٛال٘ب هكٍٕیط اؾت .ایٗ حًٛض  ٓٞاظ ِحبِ تعهساز اثیهبت ٚ
 ٓٞتٙ ٛٙبنط َجیع ثىبضضفت ٝزض ذٛض تٛخ ٝاؾت آ٘چٙبٖ و ٝثب یهه ثطضؾه تمطیجه
ٔعّ ٔ ْٛقٛز و ٝزض وعِیبت ٔٛال٘ب ث ٝثیؿت ٘ ٛزضذت ٌ ٚهُ اقهبض ٜقهس ٜاؾهت .ایهٗ
وثطت تٛخ ٝقب ط ثَ ٝجیعت ال ٜٚثط آ٘ىٔ ٝعّ َٛشٚق قب طاُ٘ٔ ٚ ٝبِع ٝفطاٚاٖ ا ٚاؾهت
آٌبٛٔ ٞال٘ب اظ أىب٘بت ِفظ  ٚتأثیطثرك ٔظبٞط َجیعت ثٕ٘ ٝبیف ٔه ٌهصاضز .زِیهُ
زیٍطی ضا ٘یع ٔ تٛاٖ ثطای تَ ٛٙجیعت زض قعط ٔٛال٘ب ثطقهٕطز  ٚآٖ ٟٔهبخطت ذهب٘ٛازٜ
ٔٛال٘ب اظ قطل تطیٗ ٘بحی ٝایطاٖ ث ٝؾٕت وطة ایطاٖ  ٚزض ٟ٘بیت ل٘ٛی ٝاؾت.
ت ٚ ٛٙوثطت ٔٙبظط َ ٚجیع زض َ ایٗ ٔؿیط َهٛال٘  ٚپهط پهیچ  ٚذهٓ زض شٞهٗ
وٙدىب ٚ ٚخؿتٚخٌٛط خالَ اِسیٗ و ٝزٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ ذٛیف ضا ٔ ٌصضا٘س٘ ٜمف ثؿتٝ
اؾت ٕٝٞ .ایٗ زیس٘ ٞب ث ٝال ٜٚقٙیس٘ ٞبی زضثبض ٜایٗ ٔٙبظط ٙ ٚبنط َجیع وه ٝزض
ٞط قٟط  ٚزیبضی اظ ظثبٖ بٔ ٝثٌ ٝهٛـ ا ٚضؾهیس ٜثعهسٞب زض آثهبض اضظقهٕٙس ا ٚثهٚ ٝیهػٜ
«ٔثٛٙی ٔعٛٙی» « ٚزیٛاٖ وجیط» ا٘عىبؼ یبفت ٝاؾت.
َجیعت زض زیٛاٖٞبی قب طاٖ پیف اظ ٔٛال٘ب اوّت ث ٝزٕ٘ ٌٝ٘ٛ ٚهٛز زاقهت ٝاؾهت .ثهب
يٕٗ اقعبضی و ٝآٖٞب زض ٚنف ظیجبی ٞبی َجیعهت ؾهطٚزٜا٘هس آٔهس ٜوه ٝاوّهت ایهٗ
تٛنیفٞب زض اثیبت آوبظیٗ لهبیس ثٛٙ ٝاٖ ٔمسٔ ٝقهعط آٚضز ٜقهس ٜاؾهت  ٚیهب آ٘ىه ٝاظ
َجیعت  ٚذهٛنیبت آٖ ث ٝقىُ تكجی ٝیب اؾهتعبض ٜثهطای ٔهس ؛ ٕٔهس ٚ ٚیهب تٛنهیف
ٔعكٛق اؾتفبز ٜوطزٜا٘سٛٔ .ال٘ب ٘یع ثه ٝایهٗ ز ٚقهی ٜٛاظ َجیعهت ثٟهط ٜثهطز ٜاؾهت أهب
ٔ تٛاٖ ٌفت ٍ٘ب ٜوبِت زض اقعبض ٔٛال٘ب ٍ٘ب ٞاؾت ثطٌطفت ٝاظ فط ًٙٞاؾهالٔ  ٚلهطآٖ
جاتواا السجِّ َُ َوا ُ
جم َوال َّش َج ُر َیسججاا ﴾(اِطحُٕٗ ﴿ ٚ )6 /ت َسجِّح ُُ َلج ُ ح
لجرضُ َو ََج
الس
و ٝاظ زضیچَ ﴿ ٝوالن َّ ُ
ُ َّ
ٍ
َسجییحهُم﴾(اؾهطاء )44 /ثه ٝخٟهبٖ ٔه ٍ٘هطز؛
فیهِ َّ و إ َِ َش ُیء إلر یُ َّسِّ ُُ ب َِحا ِا ِه َول ِک لر تَف َقهُو َ ت َ
ٕٞب٘ب وٛٔ ٝال٘ب آٖ ضا زض «ٔثٛٙی» ث ٝظیجبی ثیبٖ وطز ٜاؾت:
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ٔب ؾٕیعیٓ  ٚثهیطیٓ  ٚذٛقیٓ

ثب قٕب ٘ب ٔحطٔبٖ ٔهب ذبٔكهیٓ

( ٔٛال٘ب )691 :1390
ِ ٚصا ذٛا٘ٙس ٜزض «زیٛاٖ وجیط» ٌب ٞذٛز ضا زض ثب ٚ ،ثٛؾتب٘ ٔ یبثس و ٝزض آٖ ٌهُ
 ٚؾٙجُ ٘ ٚطٌؽ  ٚؾٛؾٗ ظثبٖ ٌكبزٜا٘س ٞ ٚط یه ؾرٌٛ ٔ ٙیس ثّجُ لٕطی  ٚوجٛتط
٘نٕ ٝتٛحیس ؾط زازٜا٘س .ؾط ٚلیبْ ثؿت ٚ ٝضظ ثط ذبن جٛزیت ؾط ثط ؾدسٟ٘ ٜبز ٜاؾت.
اٌط زض «ُٔٙك اُِیط» ُبض پط٘سٌبٖ ٞط یه ٕ٘بزی اظ ا٘ؿبٖٞب ٞؿهتٙس زض ایٙدهب ٞهط
ٌُ ٌ ٚیبٔ ٚ ٜیٜٛای  ٚحت ظٔیٗ  ٚآؾٕبٖ  ٚافالن ذٛز ٕٞچ ٖٛپط٘سٌبٖ ُهبض ثهب ٞهط
ذهٛنیت و ٝزاض٘س زض خؿتٚخ ٚ ٛتىبپٛی ضفتٗ  ٚضؾیسٖ ث ٝلبف لطثتا٘س.
تٛخ ٝثَ ٝجیعت یى اظ ذهیهٞٝبی انّ قعط فبضؾ زض فبنّ ٝؾ ٝلطٖ ٘رؿهتیٗ
یع ٙتب پبیبٖ ؾس ٜپٙدٓ ٞدطی اؾت زض ٞیچ زٚضٜای ثعس اظ آٖ َجیعت زض قعط ایٙمسض
خّ٘ ٜٛساقت ٝاؾت« .ثب ایٙىَ ٝجیعت ٕٞیك ٝاظ ٙبنط اِٚی ٝقعط زض ٞهط ظٔهب٘ ٔ ٚىهب٘
ثٛزٞ ٚ ٜیچ ٌب ٜقعط ضا اظ َجیعت ثٔ ٝعٚ ٙؾیع وّٕهٕ٘ ٝه تهٛاٖ تفىیهه وهطز قهعط
فبضؾ زض ایٗ زٚض ٜث ٝذهٛل اظ ٘ظط تٛخ ٝثَ ٝجیعت ؾطقهبضتطیٗ زٚض ٜقهعط زض ازة
فبضؾ اؾت هطاو ٝقعط فبضؾ زض ایٗ زٚض ٜقعطی اؾت آفبل  ٚثطٌٖٚطا؛ یعٙه زیهس
قب ط ثیفتط زض ؾُ اقیبء خطیبٖ زاضز  ٚزض ٚضای پطزَ ٜجیعت ٙ ٚبنط ٔهبزی ٞؿهت
هیعی ٘فؿب٘  ٚبَف وٓتط ٔ خٛیس ثّىٔ ٝب٘ٙس ٘مبق زلیك و ٝثیفتطیٗ وٛقف اٚ
نطف تطؾیٓ زلیك ٔٛي٘ ٛمبقه ذهٛز قهٛز قهب ط ٘یهع زض ایهٗ زٚضٕٞ ٜهت ذهٛز ضا
ٔهطٚف ٕٞیٗ ٘ؿر ٝثطزاضی اظ َجیعت ٙ ٚبنط ز٘یبی ثیط ٔ ٖٚوٙس  ٚاظ ایٗ ض ٚوهٓتهط
ٔ تٛاٖ حبِت بَف یب تهأّٔ شٙٞه ضا زض ٚضای تٛنهیفٞهبی ٌٛیٙهسٌبٖ ایهٗ ههط
خؿتٚخ ٛوطز»(قفیع وسو.)246 :1370 ٙ
َجیعت زض ش ٚ ٗٞا٘سیك ٝؾطایٙسٌبٖ ایٗ زٚض ٜثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و٘ ٝهٝتٟٙهب زؾهتٕبیٝ
انّ والْ آ٘بٖ زض تهٛیطپطزاظیٞبی قب طا٘ ٚ ٝآفطیٙفٞبی ٙٞطی ٔ قٛز ثّى ٝایكهبٖ
ضا ث ٝزضَ ٖٚجیعت ثطز ٚ ٜخعئ اظ آٖ ٔ ؾبظز .اظ ایٗ ٘ظط ٔ تٛاٖ ٌفت وهٌٛ ٝیٙهسٌبٖ
ایٗ زٚضَ ٜجیعت ضا ثٔ ٝب٘ٙس ضٔب٘تیهٞبی اضٚپب اظ ِحبِ ذٛز َجیعت تٛنیف ٔ ٕ٘بیٙس.
ٍ٘ب ٞث ٝاقعبض ٔٛٙهٟطی قبٞسی ثؿٙس ٜثط ایٗ ٔس بؾت .تٛخ ٝهكٍٕیط ثهَ ٝجیعهت ٚ
ٔظبٞط آٖ ه ٖٛآؾٕبٖ ٔ ٚب ٜذٛضقیس  ٚضٚظ  ٚقت و ٚ ٜٛنحطا  ٚضٚز ٌُٞب  ٚضیبحیٗ
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 ٚحیٛا٘بت  ٚاذص ًٕٔ ٚ ٖٛاؾتفبز ٜاظ ٙبنط َجیع زض نٛض ذیهبَ ٔٙهٛهٟطی یىه اظ
اثعبز ٕ٘بیبٖ آفبل ثٛزٖ آٖ اقعبض  ٚثطٌٖٚطای ٔٛٙهٟطی اؾت .ثٙبثطایٗ احؿبؼ َجیعت
زض اقعبض ایكبٖ آفبل اؾت  ٚفبلس آٖ حبِت ا٘فؿه اؾهت وه ٝقهب ط ٔفهبٞیٓ ٔ ٚؿهبئُ
فطاؾٛی آٖ ضا ثدٛیسٛٙٔ« .هٟطی ثب َجیعت ٔحى  ٚثیط٘ٚه ؾهط  ٚوهبض زاضز ٘ه ٝآ٘ىهٝ
ٔب٘ٙس ٘بنطذؿط ٚ ٚذیّبْ ِٛٛٔ ٚی  ٚؾعسی ٚنف َجیعت ضا ٚؾیّ ٝثیبٖ ٔعب٘ زیٍط لطاض
زٙٞس ٔ ٚثالً «ثطي زضذتبٖ ؾجع» ضا «زفتط ٔعطفت وطزٌبض» اٍ٘بض٘س .خٕبَ  ٚخّٜٛای وهٝ
زض قعط ٔٛٙهٟطی اظ َجیعت ٕ٘ٛز ٔ قٛز ٘ظیط آٖ «قٙبذت ٝحؿ » اؾت و ٝزض تعجیط
ثبٌ ْٚبضتٗ فیّؿٛف إِٓب٘ اظ ظیجبقٙبؾ ٔٙسضج اؾت»(یٛؾف .)66 :1369
اٚنبف ٔٛٙهٟطی ٔحه َٛزضیبفت  ٚازضان حٛاؼ ظبٞطی اؾت اظ ظیجبی ٞبی ز٘یب ٘ٝ
ٔبٚضای آٖ ثط ذالف قب طاٖ زٚضاٖ ثعس و ٝثیفتط ث ٝز٘یبی زضٔ ٚ ٖٚعب٘ فطاتط اظ هبِٓ
٘بؾٛت تٛخ ٝزاقتٙس وٕٞ ٝهیٗ ٘ىتهٞ ٝهٓ ٔٛخهت زقهٛاضیبث ٔفهبٞیٓ  ٚاقهعبض ایكهبٖ
ٔ ٌطزز .زض ذٛض شوط اؾت وَ ٝجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی هٙسیٗ نهٛضت زاضز٘ :رؿهت
تٛنیفٞبی ذبِم و ٔ ٝتٛاٖ آٖ ضا ٚنف ث ٝذبَط ٚنف ٘بٔیس .ث ٝایٗ ٔع ٙو ٝقهب ط
زض تٛنیف َجیعت ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ اظ َجیعت یبضی ٔ َّجس  ٚنٛض ذیبَ قعط ذٛز ضا اظ
اخعای َجیعت  ٚز٘یبی ٔبز ٜثطٔ ٌعیٙس  ٚثب زیسی َجیع ؾرٗ ٔه ٌٛیهس .زؾهت ٝزْٚ
اقعبضی اؾت زضثبضَ ٜجیعت ؤ ٝؿتمیٕبً ُٔط ٔ ٌطزز أب ثه ٝثٟب٘هٔ ٝهسای یهب پٙهس ٚ
ا٘ههسضظ .زض ایههٗ زؾههت ٝقههعط قههب ط هٟههطَ ٜجیعههت ضا ثههَ ٝههٛض زلیههك تطؾههیٓ
ٔ وٙس(قٕیؿب  ٚ )247 :1370تهٛیطی ٌٛیب اظ  ٕٝٞاخعای َجیعت ث ٝزؾت ٔ زٞس.
ٔٛٙهٟطی تٕبْ ٔٛلعیت  ٚأىب٘بت ظیؿت  ٚاخعاء َجیعت ضا ثطای ثیهبٖ احؿبؾهبت ٚ
ٛاَف قب طا٘ ٝذٛیف زض ٔٛلعیتٞبی ٔرتّف ٔ ٚت ٛٙثه ٝیهبضی ٔه َّجهس .تٛخه ٝثهٝ
َجیعت زض قعط أ ٚتفبٚت اظ آٖ هیعی اؾت و ٝزض تعجیط وطث ٞب ث ٝآٖ ٘هبْ ٘بتٛضاِیؿهٓ
اَالق ٌطزیس ٜاؾت.
اٌطه ٝأطٚظ زض قعط اوّت اظ ٘بتٛضاِیؿهٓ زض ٔفٟه٘ ٔٛعزیهه ثه ٝضٔب٘تیؿهٓ یعٙه
زِجؿتٍ قسیس ثَ ٝجیعت تعجیط قس ٜاؾت ثطذ انُال َجیعتٌطای  naturismeضا
ثطای ایٗ ٔفٙٔ ْٟٛبؾتتط زا٘ؿتٝا٘س٘ .بتٛضاِیؿٓ اظ ٔٙظط ازث ثیفتط ثه ٝتمّیهس زلیهك اظ
َجیعت اَالق ٔ قٛز .ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛبتٛضاِیؿٓ ضیك ٝزض ٔىتت ضئبِیؿٓ زاضز٘ .بتٛضاِیؿهٓ زض
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ٔف ْٟٛفّؿف ث ٝآٖ ضٚـ فّؿف ٌفت ٔ ٝقٛز ؤ ٝعتمس ث ٝلسضت ٔحى َجیعت اؾت
٘ ٚیطٚی ثطتط اظ َجیعت ضا ٕ٘ قٙبؾس٘ .بتٛضاِیؿٓ زض ایٗ ٔعٙب ٛٙاٖ ٔىتجه اؾهت وهٝ
أیُ ظٚال َ ٚطفساضاٖاـ آٖ ضا ثٙیبز ٟ٘بز٘س  ٚزض آٖ وٛقیس٘س ضٚـ تدطث  ٚخجط ّٕه
ضا زض ازثیبت ضٚاج زٙٞس  ٚث ٝآٖ ٚخ ّٕ ٟٝثجركٙس.
ثطذ اظ ٔٙتمساٖ ثط ایٗ ا تمبز٘س و ٝظیجبقٙبؾ ٘بتٛضاِیؿت ث ٝؾجت حصف تریُّ اظ
وبض آفطیٙف ٙٞطی  ٚازث ؾُ ٙٞط  ٚازثیبت ضا تٙهعَ ثركهیس ٚ ٜاظ اضظـ ٙٞهطی آثهبض
٘بتٛضاِیؿت وبؾت ٝاؾتٌ .فت ٙاؾت زض ازثیبت إِٓهب٘ ؾهبَٞهبی ٔ 1880هیالزی وهٝ
انُال ٘بتٛضاِیؿٓ ثطای تعییٗ ٔىتت ذبن زض قعط ٔهٛضز اؾهتفبز ٜلهطاض ٌطفهت آض٘هٛ
ِٛٞتع قب ط ٔكٟٛض ٘بتٛضاِیؿت إِٓب٘ تأویس وطز وٞ ٝطه ٝوبض ٙٞهطی ظهیٓتهط ثبقهس
ٌطایف آٖ ثَ ٝجیعت ثیفتط اؾت .ثطاثط ٘ظط ا ٚتریُ ثٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝمف ثبظآفطیٙٞ ٙطی
٘ساضزِٛٞ .تع ث ٝایٗ ثبٚض ثٛز وٙٞ ٝط ثبیس ثبظؾبظی زلیم اظ ا٘ؿهبٖ زض ٔحهیٍ اَهطافاـ
ثبقس .ایٗ َطیم ٝاظ فتٛفٌٛ٘ٛطافیه یع ٙيجٍ تهٛیط  ٚنهسا ضا ٘بتٛضاِیؿهٓ ذهبِم ٘هبْ
ٔ ٟ٘ٙس(ٔیطنبزل .)265 :1373
افع ٖٚثط ایٗ ٍ٘طـ قب طاٖ ؾ ٝلطٖ ٘رؿتیٗ قعط فبضؾ ثَ ٝجیعت حته ثهب زیهس
ٌٛیٙسٌبٖ ؾجه طال ٘یع تفبٚت زاضزٍ٘ .بٛٙٔ ٜهٟطی ٍ٘ب ٞاؾت اظ ثیط ٖٚثَ ٝجیعت
یعٍ٘ ٙبٚ ٞالعٌطایب٘ ٚ ٝآفبل  .آٖ ظٔبٖ وٛٙٔ ٝهٟطی ٌُ ٌ ٚیب ٜیب خٕبزات ٘ ٚجبتبت ٚ
یب آؾٕبٖ  ٚظٔیٗ ضا تٛنیف ٚی وٙس زض حمیمت آ٘چ ٝضا و ٔ ٝثیٙس ٚنف ٔه وٙهس .أهب
قب طاٖ زٚضٜٞبی ثعس ذبن ٝؾطایٙسٌبٖ ؾجه طال ٙٞ ٚسی اظ آ٘دب وهٍ٘ ٝهبٜقهبٖ ثهٝ
َجیعت ثَٛ ٝض ٕ ْٛزض ٚ ٘ٚبضفب٘ ٝاؾهت زض آثبضقهبٖ ٘یهع َجیعهت  ٚخّهٜٞٛهبی آٖ
ثیفتط حبِت تٕثیّ  ٚؾٕجِٛیه ٕ٘ ٚبزیٗ ٔ یبثس .ث ٝایٗ تطتیت اخعاء َجیعت ال ٜٚثط
آ٘ى ٝثرك اظ َجیعت ظ٘سٌ تٛنیف قس٘ اؾت نٛضت زیٍط اظ َجیعت  ٚتریُ ضا زض
ذٛز زاضز و ٝزض اقىبَ ٚ ٚخٕ٘ ٝبزیٗ  ٚتٕثیّ ثیبٖ قس ٜاؾت .ایٗ َیهف اظ تٛنهیفبت
زض حمیمت ٕٞبٖ ثرف تٛنیف ٕ٘هبزیٗ اؾهت وه ٝثهطای قهٙبذت  ٚتحّیهُ اضوهبٖاـ
ثبیؿت تٕبٔ اخعای َجیعت ضا اظ ٍ٘ب ٞزیٍط  ٚظاٚیٝای زیٍط زیس .ث ٝجبضت ایٗ ثرف
اظ نٛضت َجیعت خٕبَ زض ٚ ٘ٚخٟبٖ ثی ٙقب ط ٘ؿجت ث ٝظ٘سٌ اؾت .ث ٌٕبٖ تٛخٝ
ثَ ٝجیعت  ٚاضتجبٌ ٔؿتمیٓ  ٚتهطّف زض آٖ یى اظ زَٔكنٞ ِٛبی ؾطایٙسٌبٖ زض تٕبْ
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ازٚاض ثٛز ٚ ٜث ٝا٘ساظ ٜتبضید ازثیهبت لهسٔت زاضز .أهب ثبیهس اش هبٖ زاقهت وهَ ٝجیعهت ٚ
خّٜٞٛبی آٖ زض قعط ٔٛٙهٟطی ٛٔ ٚال٘ب ال ٜٚثط ی ٙثٛزٖ حطوهتٞهبی زیٍطٌ٘ٛه ٝاظ
ٕ٘بزٞب ٘ ٚكب٘ٞٝبی قب طا٘ ٝضا ث ٝلّٕط ٚازثیبت ٚاضز وطز ٜاؾت.
ذبؾتٍب ٜتهبٚیط ٔٛٙهٟطی اظ َجیعت  ٚظ٘سٌ ُٔٙجهك ثهط ٚالعیهتٞهبی ٌهصضا  ٚزْ
زؾت ظ٘سٌ اؾت .ثٕٞ ٝیٗ ذبَط زض ایٗ تهبٚیط ٔب وٓتط ث ٝخٟبٖ زضٚ ٖٚالعیهتٞهب ٚ
اخعای َجیعت ضٚثٝض ٔ ٚقٛیٓ .ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝتهبٚیط زض حمیمت ٚالعیتٞبی یه ثهٝ
یه اظ ظ٘سٌ ٞؿتٙسٞ .ط هیع ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض ثیط ٖٚاظ خبٖ  ٚخٟبٖ قب ط لهطاض زاضز زض
خبیٍب ٜوّٕبت ٔ ٘كیٙس  ٚتهٛیط ٔ آفطیٙس .پؽ ٕ٘ تٛاٖ ٔفهبٞیٓ  ٚتههبٚیط ا٘تعا ه اظ
آٖٞب زضیبفت وطز .ایٗ َیف اظ تٛنیفبت زض ٚالع تٛنیفبت اؾت و ٝزض ظثبٖ فّؿفٙٞ ٝهط
ث ٝتدطث ٝظیؿتٔ ٝعطٚف اؾت .اِجت ٝقب طا٘ و ٝتدبضة ظیؿت ٝذٛز ضا ثیبٖ ٔ وٙٙس اِعأبً
قب طاٖ ٚالعٌطا ٘یؿتٙس َ ٚجیعت تٛنیف قس ٜتٛؾٍ ایكبٖ ٘یع ٚالع ٘یؿهت .زض ایٙدهب
ٔ تٛاٖ ثٔ ٝؿأِٛٔ ٚ ٝي ٛاوطاق زض قعط ٚ ٚنف َجیعت تأُٔ وهطز؛ هطاوه ٝاوهطاق زض
تٛنیف ٔ تٛا٘س وُ ٔبخطای تهٛیطٌطی ضا ث ٝؾٕت  ٚؾٛی زیٍط ٘یع ٞسایت وٙس.
ٔٛٙهٟطی زض تٛنیف ٌُ  ٚتطویتثٙسیٞبی و ٝاظ تههبٚیط ٚ ٚالعیهتٞهبی َجیعهت
اضائ ٔ ٝزٞس هٟطٍٜ٘بضیٞبی ضٚقٗ اظ َجیعت ضا ثیبٌٖط اؾت:
ظِفهههه قٕكهههبز ثسیطاؾهههتٙس
ضٚی ٌُ ؾهطخ ثیههبضاؾتهههٙس
ثّجّىههبٖ ظیههط  ٚؾههتب ذٛاؾههتٙس
وجىبٖ ثط و ٜٛث ٝته ذبؾهتٙس
٘ههبی ظ٘ههبٖ ثههط ؾههط قههبخ هٙههبض
فبذتٍههبٖ ٕٞجههط ثٙهههكبؾتٙس
غاِههه ٝثهههٌّٙ ٝهههبض زضآٚیرتٙهههس
الِهه ٝثهه ٝقٕكههبز ثطآٔیرتٙههس
ٚظ ثهههط ایهههٗ زُضّ فهههط ٚضیرتٙهههس
ثط ؾط آٖ ٔكهه فهط ٚثیرتٙهس
اظ زَ ذهههبن  ٚز ٚضخ وٞٛؿهههبض
٘مههف  ٚتٕبثیههُ ثطاٍ٘یرتٙههس
(ٔٛٙهٟطی زأنب٘ )181 :1385
خٙجٞٝبی حؿ ٔ ٚبزی َجیعت زض قعط ٔٛٙهٟطی ثیف اظ ٕٞه ٝقهب طاٖ ٔعبنهطـ
ٔحؿٛؼ اؾت .زض قعط اَ ٚجیعت ٔج٘ ٟٓیؿت .تریُ ا ٚتریّ اؾت و ٝث٘ ٝكهبٖ زازٖ
ظٚایبی ظ٘سٌ زض َجیعت ٘یع تٛخ ٝزاضز؛ َجیعهت  ٚا٘ؿهبٖ زض قهعط ٔٙهٛهٟطی اخعایه
ٞؿتٙس و ٕ٘ ٝتٛاٖ آٖٞب ضا اظ یىسیٍط تفىیه وطز .نٛضتٞبی اظ َجیعهت  ٚاخهعای آٖ
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و ٝزض تٛنیفبت ٔٛٙهٟطی اضائ ٝقس ٚ ٜزاضای فطاٚا٘  ٚثطخؿهتٍ ثهیفتهطی زاض٘هس ثهٝ
تطتیت جبضتا٘س اظ تكریم تكجی ٚ ٝث٘ ٝؿجت وٓتط اؾتعبض.ٜ
تطخیص
یى اظ ظیجبتطیٗ ٌٞٝ٘ٛبی نٛض ذیبَ زض قعط تهطّف اؾت و ٝش ٗٞقب ط زض اقیبء ٚ
زض ٙبنط ث خبٖ َجیعت ٔ وٙس  ٚاظ ضٍٞصض ٘یطٚی تریهُ ذهٛیف ثهساٖٞهب حطوهت ٚ
خٙجف ٔ ثركس  ٚزض ٘تیدٍٙٞ ٝبٔ و ٝاظ زضیچ ٝهكٓ ا ٚثَ ٝجیعت  ٚاقیبء ٔ ٍ٘طیٓ
 ٕٝٞهیع زض ثطاثط ٔب ؾطقبض اظ ظ٘سٌ  ٚحطوت  ٚحیبت ٔ قٛز(قفیع وهسو:1370 ٙ
 .)114ذیبَ قب طا٘ ٝزض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی وٓ  ٚثیف زض لّٕطَ ٚجیعت ٙ ٚبنط آٖ ؾهیط
ٔ وٙس .ث تطزیس قب ط َجیعتٌطا ا٘ؿب٘ اؾت ؤ ٝعتمس اؾت وهَ« :ٝجیعهت زض ثطاثهط
ٙٞط اثّ ٝاؾت  ٚاٌط ا٘ؿبٖ آٖ ضا ث ٝؾرٗ زض ٘یبٚضز ٌ ًٙاؾت»(وطٚه.)108 :1392 ٝ
ثٙبثطایٗ قب ط ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ تكریم  ٚا٘ؿبٖٕ٘هبی َجیعهت  ٚپسیهسٜٞهبی آٖ ضا
٘ٝتٟٙب ثطذٛضزاض اظ ض ٚ ٚاحؿبؾبت ا٘ؿب٘ ٔ ؾبظز وه ٝثه ٝآٖٞهب زض ثطذه ٔٛالهع ٘یهع
ٌٛیبی  ٚلسضت ؾرٍٛٙی ُ٘ ٚك ٔ ثركس .ایٗ خبٖثرك ثٙ ٝبنط نبٔت َجیعهت ضا
هٙبٖ َجیع ا٘دبْ ٔ زٞس و ٝزض والْاـ ثٛٙ ٝاٖ أطی بضي خّ٘ ٜٛىٙس  ٚذٛا٘ٙهسٜ
ثتٛا٘س ٞطه ٝثیفتط ٘عزیى ثب َجیعت ضا تدطث ٝوٙس  ٚث ٝیٙیت ثطؾب٘س.
تطثیِ

َجیعت ٙ ٚبنط  ٚپسیسٜٞبی آٖ ٕسٜتطیٗ ٔبیٞٝبی تكجی ٝزض ؾطٚزٜٞبی ٔٛٙهٟطی
اؾت .ا ٚزض ثیفتط ٔٛاضز اقیبی ٔبزی ٔ ٚحؿٛؼ ضا ثٙ ٝبنط َجیع ٔب٘ٙس ٔ وٙس.
ًوًَِّا
ٔٛٙهٟطی ٘ٝتٟٙب زض تٛنیفبت وٙبی  ٚتههٛیطپطزاظی اظ َجیعهت ٙ ٚبنهط آٖ ثٟهطٜ
ٔ ٌیطز ثّى ٝزض ٔس ٕٔس ٚذٛز ٘یع اظ َجیعت ٔتأثط اؾت.
زض ٔیبٖ تكجیٟبت ٔٛٙهٟطی ٘یهع ٔه تهٛاٖ تكهجیٟبت ٌؿهتطز ٜوه ٝزض آٖ ٔكهجٚ ٝ
ٔكجٝثٚ ٚ ٝخ ٝقج ٚ ٝازات تكجی ٝشوط قس ٜثبقس پیسا ٕ٘ٛز ٞ ٚهٓ تكهجیٟبت فكهطزٜای
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و ٝثب افعٚزٖ ز ٚؾٛی تكجیٔ -ٝكجٔ ٚ ٝكج ٝث -ٝث ٝنٛضت یه تطویت زضآٔس ٜثبقٙس وٝ
زض ایٗ ٔٛضز ًٔبف آٖ ٔكج ٝثًٔ ٚ ٝبف اِیٔ ٝكج ٝاؾت.
ثَٛ ٝض وّ ٔبیٞٝبی َجیع زض تكجیٟبت ٔٛٙهٟطی ضا ٔ تٛاٖ ث ٝؾ ٝزؾت ٝتمؿهیٓ
وطز:
 .1زضذت ٌُ ٚ
خس َٚفطاٚا٘ ٌُ  ٚزضذت زض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی
فزاٍاًی

عٌَاى

فزاٍاًی

عٌَاى

فزاٍاًی

عٌَاى

٘ؿتطٖ

59

ثٙفكٝ

45

ٔطوعاض

28

لط٘فُ

8

الِٝ

12

اضوٛاٖ

14

ثیس

27

ذٛیس

8

هٙبض

36

ؾٛؾٗ

135

ٌُ ظضز

9

ؾجعٜ

139

ٌُ

1261

ذیطی

25

اقدبض

32

ؾٕٗ

69

ٌّٙبض

38

٘ؿطیٗ

42

 .2پط٘س ٚ ٜحیٛاٖ
خس َٚفطاٚا٘ پط٘س ٚ ٜحیٛا٘بت زض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی
عٌَاى

فزاٍاًی

عٌَاى

فزاٍاًی

فزاٍاًی

عٌَاى

ََٛ

26

وجٛتط

17

اؾت(ٚ ٚاثؿتٞٝب) 362

ٌٙدكه

452

ثّجُ

67

قتط( ٚ ٚاثؿتٞٝب) 163

وطاة

33

ٞعاض

11

ؾً

24
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ٙ .3بنط  ٚپسیسٜٞبی َجیع
خس َٚفطاٚا٘
عٌَاى

ٙبنط  ٚاخعای َجیعت زض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی

فزاٍاًی
320

اثط

عٌَاى فزاٍاًی

فزاٍاًی

عٌَاى

ثبز

423

تٙسض  ٚض س  ٚثطق

63

زضیب

789

ثبضاٖ

830

هطخ

61

آتف

412

ثیبثبٖ

49

ذبن

88

وٜٛ

397

زقت

39

ؾتبضٜ

93

ٔبٜ

362

ؾٟیُ

66

ثب،

179

َٛفبٖ

478

ؾًٙ

77

آة

542

ویٛاٖ

136

ثطف

80

ذٛضقیس 148

ثؿبٔسٞبی ظٔبٖ ٘د ٚ ٔٛتمٛیٕ قت  ٚضٚظ  ٚفهُٞبی ؾبَ زض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی
خس َٚفطاٚا٘ فهُ ٔ ٚب ٚ ٜقجب٘ ٝضٚظ زض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی
عٌَاى

فزاٍاًی

عٌَاى

فزاٍاًی

عٌَاى

فزاٍاًی

ثٟبض

98

٘یؿبٖ

66

آثبٖ

41

قت

169

ثٕٟٗ

39

زی

25

ضٚظ

271

ذعاٖ

183

قجٍیط

16

ؾحط

78

ثبٔسازاٖ

172

اضزیجٟكت 44

تطثیِ ٍ صَر خیال هضاف
ٔٛٙهٟطی ٌب ٞتكجیٟبت ذٛز ضا ثب تدب ُٞاِعبضف ٕٞهطأ ٜه ؾهبظز .زض ایهٗ ٔهٛاضز
انّ تطیٗ وطو تدب ُٞاِعبضف ٔجبِن ٝزض تكجی ٝاؾت(ٌطوب٘ .)106 :1377
تكجیٞٝبی ثىبضضفت ٝزض زیٛاٖ ٔٛٙهٟطی جبضتا٘س اظ:
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تطثیِ هطزٍط
تكجیٔ ٝكطٕٞ ٌٚچ ٖٛتكجی ٝتفًیُ ثهط تفًهیُ زالِهت زاضز ظیهطا قهطَ وه ٝزض
تكجیٚ ٝخٛز زاضز ٔفیس ٔع ٙتفًیُ اؾت .تكجی ٝتفًیُ ٔ ٚكهط ٌٚاظ خهٙؽ تكهجیٝ
ٔمیس ٔ ٚطوتا ٘س  ٚاظ ٘ظط ٔعٙهب اظ الؿهبْ تكهجی ٝتأویهسی  ٚضخحهب٘  ٚاوطاله ٞؿهتٙس
(فطقیسٚضز ٛٙٔ .)447 :1383هٟطی زض اقعبض ذٛز اظ ایٗ ٘ ٛتكجی ٝاؾتفبز ٜوطز ٜاؾت
وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی اظ آٖ شوط ٔ قٛز:
ٌط ثهٛز ههب ٜظ زیٙهبض  ٚظ ٘مهط ٜشلٙهب
٘طٌؽ تبظ ٜه ٛهب ٜشل ٙقس ثٔ ٝثهُ
(ٔٛٙهٟطی زأنب٘

)19 :1385

تطثیِ تفضیل
ٔٛٙهٟطی اظ تكجی ٝتفًیّ ٘یع زض خٟت ٔس ٕٔس ٚذٛز ثٟط ٜثطز ٜاؾهتٕٔ .هسٚ
ٔٛٙهٟطی ٕٞچٙبٖ ٞیجت زاضز و ٝخ ٍُٙقیطاٖ ضا ٔ زضز:
زِٚههت ا ٚؾههعس اثههس پههطٚضز
ٞیجت ا ٚخ ٍُٙقیطاٖ زضز
(ٔٛٙهٟطی زأنب٘ )113 :1385
اظ آ٘دبی و ٝزض تكجیٔ ٝكط ٌٚتفًیُ  ٚىؽ ٙهط اوطاق یهب از هب وّجه ٝزاضز زض
نٛضت ثطذٛضزاضی اظ پبیٞٝبی شٚل ٙٞ ٚطی ٔ تٛا٘س خٙجه ٝذیهبِ ٔٛيه ٛضا ٚؾهعت
ثیفتطی زٞس(قفیع وسو.)70 :1370 ٙ
تطثیِ عكس ٍ هقلَب
زض تكجی ٝىؽ ٔكج ٝضا ٔكج ٝثٔ ٚ ٝكج ٝث ٝضا ٔكج ٝلهطاض ٔه زٙٞهس ثهطای آ٘ىهٝ
ٔكج ٝاظ ٔكج ٝث ٝاَتٓ  ٚالٛی زض ٚخ ٝاؾت(زُضض ا زة .)55 :تكجی ٝىؽ ضا وّج ٝفط ٚثط
ان(َٛاِرهبئمَ )1 /300 :طز  ٚىؽ(إِثهُ اِؿهبئط 164ق) لیهبؼ ىؽ(تطخٕهبٖ
اِجالو ٚ )53 :ٝاظٟبض إُِّٛة(ض.ن :قٕیؿب  )159 :1387ذٛا٘سٜا٘سٙٔ .هٛهٟطی زض ایهٗ
ظٔی ٓٞ ٝٙقعط زاضز  ٚزض ثیت ًٕٔ ٘ٛقجی ٝث ٝایٗ قعط ضا ثیبٖ ٔ زاضز:
ث ٝؾبٖ آ ٜؾطز ٔٗ نهجبی اٚ
ؾحبة ا ٚث ٝؾبٖ زیسٌبٖ ٔٗ
(ٔٛٙهٟطی )72 :1385
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تطثیِ هزکة
زض ایٗ تكجیٔ ٝطاز قب ط اظ تطویت ا تجبض اقیبء ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛا٘تعا ٞیئت اظ آٖٞبؾت
آ٘چٙبٖ وٌٛ ٝیٙس ٜآٖ یه هیع زض ٘ظط ٌیطز .زض ایٗ ٔٛضز اخعاء ضا ٕ٘ تٛاٖ اظ ٞهٓ خهسا
وطز .اٌط اخعاء ضا ثتٛاٖ اظ  ٓٞخسا وطز ٔمهٛز اظ ٔكج ٝث ٝاظ ٔیبٖ ٔ ضٚز .اٌهط زَ ٚهطف
تكجیٔ ٝطوت ثبقٙس ٚخ ٝقجٔ ٝطوت اؾت  ٚىؽ آٖ نبزق ٘یؿت .اظ آ٘دبی و ٝایدبز
اللٔ ٝیبٖ تكجیٔ ٝطوت ثٔ ٝطوت زقٛاضتط اؾت ٘یهبظ ثه ٝزلهت  ٚتفىهط زاضز اظ تكهجیٝ
ٔفطز ثٔ ٝطوت ٔ ٚطوت ثٔ ٝفطز ٚاالتط اؾت(ٞبقٕ ٛٙٔ .)215 :1389هٟطی ایٗ ٔعٙب ضا
ثب ثىبضٌیطی تمسیٓ  ٚایدبز حهط ثسیعتط ثیبٖ زاقت ٝاؾت:
ه ٛذ ٖٛآِٛز ٜزظزی ؾط ظ ُٔىِٕٗ
ؾط اظ اِجطظ ثط ظز لطل ذٛضقهیس
(ٔٛٙهٟطی )72 :1385
استعارُ
ثطضؾ  ٚثبظوبٚی ؾطٚزٜٞبی ٔٛٙهٟطی آقىبض ٔ وٙس و ٝا ٚزض تهٛیطؾبظیٞبی ذٛز
ثیفتط اظ تكجی ٝآٖ  ٓٞث ٝنٛضت ٌؿتطز ٜثٟط ٜثطز ٚ ٜزض اوّت ٔٛاضز  ٕٝٞاضوبٖ تكهجیٝ
ضا  ٓٞشوط وطز ٜاؾت.
ًتیجِ تحث
ایٗ ثطضؾ ٘كبٖ ٔ زٞس و ٝتٛنیف َجیعت  ٚثٟطٌٜیطی اظ َجیعت  ٚپسیسٜٞبی آٖ
ثٛٙ ٝاٖ ٙبنط تهٛیطؾبظ زض ؾطٚزٜٞبی ٔٛٙهٟطی -ثَٛ ٝض وّ قهب طاٖ زٚض٘ ٜرؿهت
ظثبٖ فبضؾ ٘ -ؿجت ث ٝقعط قب طاٖ زٚضٜٞبی ثعهس  ٚقهب طاٖ ؾهجه طاله ٙٞ ٚهسی اظ
ثؿأٔس ثبالی ثطذٛضزاض اؾت .ایهٗ أهط ضا ٔه تهٛاٖ ثه٘ ٝه ٛثه ٝخٟهبٖثیٙه آفهبل ٚ
ثطٍٖ٘ٚطی ٔٛٙهٟطی  ٚفًبی فىطی ٔ ٚحیُ ٚی اضتجبٌ زاز.
نٛضتٞبی ذیبَ ٔطتجٍ ثب َجیعت و ٝزض اقعبض ایٗ ؾرٗ ؾهطای ثهعضي ثطخؿهتٍ
ثیفتطی زاض٘س جبضتا٘س اظ تكریم تكهجی ٚ ٝثه٘ ٝؿهجت وهٓتهط اؾهتعبض .ٜتكهجیٟبت
ٔٛٙهٟطی زض ایٗ ظٔی ٝٙحؿ ٞؿتٙس .ث ٝایٗ ٔعٙب وهٞ ٝهط ز ٚؾهٛی تكهجیٔ -ٝكهجٚ ٝ
ٔكج ٝث -ٝحؿ اؾت ٔ ٚحؿٛؼ ث ٝحٛاؼ ظبٞط .ایٗ ٌ ٝ٘ٛتكجیٟبت زض اقعبض ا ٚزأٙهٝ
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ٌؿتطزٜای زاضز  ٚثؿیبضی اظ تكجیٟبت ٚی اظ ایٗ ٔم ِٝٛاؾت .ثَٛ ٝضی و ٝزض ٔیبٖ آثهبض
ٚی ث٘ ٝسضت قعطی پیسا ٔ قٛز و ٝیى اظ َطفیٗ آٖ أطی مّ ثبقهسٙٔ .هٛهٟطی زض
اوثط ٔٛاضز َجیعت ضا ثٔ ٝب٘ٙس ٔٛخٛزی خب٘ساض ث ٝتهٛیط ٔ وكس  ٚثهب ایهٗ تكهریم ٚ
ا٘ؿبٖ اٍ٘بضی َجیعت  ٚپسیسٜٞبی آٖ ضا ث ٝنٛضت ثؿیبض ظ٘س ٚ ٜپٛیب تطؾیٓ ٔ ٕ٘بیس.
ٕ٘ٛز َجیعت زض وعِیبت ٔٛال٘ب ٘یع هكٍٕیط اؾت .ایٗ حًٛض  ٓٞاظ ِحبِ تعساز اثیبت
 ٓٞ ٚتٙ ٛٙبنط َجیع ثىبضضفت ٝزض ذٛض تٛخ ٝاؾت آ٘چٙبٖ و ٝثب یه ثطضؾ تمطیجه
ٔعّ ٔ ْٛقٛز و ٝزض وعِیبت ٔٛال٘ب ث ٝثیؿت ٘ ٛزضذت ٌ ٚهُ اقهبض ٜقهس ٜاؾهت .ایهٗ
وثطت تٛخ ٝقب ط ثَ ٝجیعت ال ٜٚثط آ٘ىٔ ٝعّ َٛشٚق قب طاُ٘ٔ ٚ ٝبِع ٝفطاٚاٖ ا ٚاؾهت
آٌبٛٔ ٞال٘ب اظ أىب٘بت ِفظ  ٚتأثیطثرك ٔظبٞط َجیعت ثٕ٘ ٝبیف ٔه ٌهصاضز .زِیهُ
زیٍطی ضا ٘یع ٔ تٛاٖ ثطای تَ ٛٙجیعت زض قعط ٔٛال٘ب ثطقهٕطز  ٚآٖ ٟٔهبخطت ذهب٘ٛازٜ
ٔٛال٘ب اظ قطل تطیٗ ٘بحی ٝایطاٖ ث ٝؾٕت وطة ایطاٖ  ٚزض ٟ٘بیت ل٘ٛی ٝاؾهت .زض قهعط اٚ
ضٚحی ٝذطاؾب٘  ٚتٛنیفبت ذبل ایٗ ؾجه وبٔالً ثبضظ اؾت.
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کتاتٌاهِ
قفیع وسوٙ

ٔحٕسضيب1372 .ـ صَر خیال در ضعز فارسی تٟطاٖ :آٌ.ٝ

قٕیؿب ؾیطٚؼ1385 .ـ کلیات سثک ضٌاسی تٟطأٖ :یتطا.
قٕیؿب ؾیطٚؼ1387 .ـ تیاى ٍ هعاًی تٟطأٖ :یتطا.
فتٛح

ٔحٕٛز1389 .ـ تالغت تصَیز هبح ا َٚتٟطاٖ :ؾرٗ.

فطقیسٚضز ذؿط1383 .ٚـ درتارُ ادتیات ٍ ًقذ ادتی ث خب :ث ٘ب.
وطٚه ٝثٙست1392 .ٛـ کلیات سیثایی ضٌاسی تطخٕ ٝفؤاز ضحٕب٘
ٌطوب٘

تٟطاٖ ّٕ :فط. ٍٙٞ

قٕؽ اِعّٕب1377 .ـ اتذع الثذایة تجطیع :ؾتٛز.ٜ

ٌٕسطتؽ تئٛزٚض1375 .ـ .هتفكزاى یًَاًی تطخٕٔ ٝحٕس حؿٗ ُِف

ا٘تكبضات ذٛاضظٔ .

ٔٛٙهٟطی زأنب٘ 1385 .ـ دیَاى هٌَچْزی ث ٝوٛقف ٔحٕس زثیطؾیبل

تٟطاٖ :لُط.ٜ

ٔٛال٘ب خالَ اِسیٗ ٔحٕس1388 .ـ دیَاى ضوس تٟطاٖ ث ٘ب.
ٔٛال٘ب خالَ اِسیٗ ٔحٕس1390 .ـ هثٌَی هعٌَی تٟطاٖ :أیطوجیط.
خٕبَ1373 .ـ عٌاصز داستاى تٟطاٖ قفبء.

ٔیطنبزل
ٞبقٕ

احٕس1389 .ـ جَاّز الثالغِ تطخٕ ٝحؿٗ طفبٖ لٓ :ایطا٘ؿبَ.

یٛؾف

والٔحؿیٗ1369 .ـ چطوِ رٍضي تٟطاٖ. ّٕ :

هقاالت
اثطاٞیٕ وبٚضی نبزق 1387ـ «هقایسِ هَضَعی ٍصف طثیعت در ضعز فارسیی ٍ عزتیی»
ُٔبِعبت ازثیبت تُجیم
ثطاضی ضیؿ

قٕبض 5 ٜل .9

ٔطتً ٕٞ ٚىبضاٖ1397 .ـ «تزرسیی تبثیقیی ٍصیف خویز در ضیعز اعطیی ٍ

هٌَچْزی داهغاًی» فهّٙبُٔٔ ٝبِعبت ازثیبت تُجیم

قٕبض 45 ٜنم .169-151

تبخطیبٖ إِبؼ1390 .ـ «ضخصیت راٍی ٍ هخاطة در غشلیات ضوس ٘كهطی ٝثٟهبض ازة ؾهبَ
هٟبضْ قٕبض ٜهٟبضْ.
ؾّٕبٖپٛض ضايیٕٞ ٚ ٝىبضاٖ1397 .ـ «اضبزاب تٌْیایی ٍ رفیآ ى اس دییذ هَالًیا ٍ ییالَم»
فهّٙبُٔٔ ٝبِعبت ازثیبت تُجیم

قٕبض 47 ٜنم .336-313
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