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چىیذٜ
دس صمینه صیجبیی ؿنبػی آثبس ادثی ،پظوهؾهبی صیبدی اندبم گشفته اماب اص دسیهاه ف ا
مقبنی ک تش ثه این آثبس نگشیؼته ؿذه اػت .دس مقبله حبضش ثب اػتفبده اص سوؽ توكیفی-
تغجیقی و ثش پبیه منبثـ کتبثخبنهای ،اغشام ثبنوی دس کبسثشد ثالغی حبالت مؼانذالیه دس
رکش یب حزف ،مقشفه یب نکشه ،تقذی یب تأخیش و مقغوف ،كفت و مقیذ ثاود ثاش اػابع
کتت ف اوم ثالغای تدضیاه و تح یا ؿاذه اػات .تدضیاه و تح یا «تولاذی دیگاش» و
«صمؼتب » نـب میدهذ که رکش مؼنذالیه ثیؾ اص حزف آ موسد توخه فشوك و اخاوا
ثوده و ثه نؾش میسػذ هذف ایـب دس هش دو حبلت حزف یب رکش ،اغ ت اثاالك محتاوا دس
ک تشین صمب ثب ثیؾتشین تأکیاذ ثاوده اػات و دس تقاذی و تاأخیش مؼانذالیه ،تقاذی
مؼنذالیه ،ثیؾ اص تأخیش موسد توخه اػت و ایـاب اص تقاذی و تاأخیش مؼانذالیه ثاشای
اهذاف «قشاس داد مؼنذالیه دس رهن مخبعت» و ثیب «دسد و انذوه» ثهشه ثشدهانذ .فشوك
و اخوا ثشای تأکیذ ثیؾتش ،مؼنذالیه سا ثب افضود ثه یک اػ  ،ضمیش یب كافت ،مقشفاه
میکننذ و اص مؼنذالیه نکشه ک تش اص مؼنذالیه مقشفه ثهشه ثشدهانذ.
وّیذٚاطٌاٖ :اخوا  ،فشوك فشخضاد ،مقبنی ،نهبد ،اػنبد خجشی.
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ٔمذٔٝ
ػه دانؾ ثذیـ ،ثیب و مقبنی که اص مه تشین فنو صیجابیی ؿنبػای ػاخن هؼاتنذ،
ادثیبت سا خزاةتش مینمبینذ امب آنهه ف مقبنی سا متمبیض و اثشگازاس مایکناذ توخاه ثاه
الیههبی فمیقتش ػخن اػت آمیضؽ هنشمنذانه ثب آسایههبی ادثی ثشای آفشینؾ یک هناش
دلنـین دس قبلت ادثیبت ،اص خم ه ویظگیهبی دلهؼت این دانؾ ساصآمیض میثبؿاذ .دکتاش
کضاصی مقبنی سا دانـای مایداناذ کاه دس آ دسونایتاشین و ػشؿاتیتاشین کبسثشدهابی
صیجبؿنبختی ثشسػی میؿود(.)28:1370
گشچه دس دهههبی اخیش ،ثضسگاب ادثیابت دس صمیناه ف اوم صیجابیی ؿنبػای آثابسی سا
نگبؿتهانذ که دس سؿتههبی تحلی ی دانـگبهی ه موسد اػتفبده قشاس میگیشنذ اماب ثبیاذ
ارفب نمود سیـه این ف وم و فنو دس صثب فشثی اػت و ثه همین دلی اغ ت مثبلهب نیض
ثه صثب فشثی آوسده میؿود لزا ثخؾ مقبنی این کتبةهب ثاشای فبسػای داناب و فبسػای
خوانب آنهنب که ثبیذ مفیذ واقـ نمیگاشدد .پظوهـاگشا حاوصه ف اوم ثالغات دس صثاب
فبسػی ثب وخود آثبس موخود هنوص ه دس این صمینه احؼابع نیابص مایکنناذ و تحقیاق و
پظوهؾ دس ثبة ف مقبنی دس صثب فبسػی کبسی خذیذ و مه ثه ؿمبس میآیذ .ثه هماین
خبعش ثشای تـویق فبسػی دوػتب دس این مقبله تالؽ میؿود تاب ضامن ثهاشهمناذی اص
کتت مشثوط ثه ف وم فلبحت و ثالغت دس صثب فشثای ،ثاه كاوست مـاخق آثابس فالماه
همبیی ،دکتش کضاصی و دکتش ؿمیؼب که دس صمینه ف وم ثالغی ق مشانی نمودهانذ نیض مجنبی
پظوهؾ قشاس ثگیشد.
اص ػویی دیگش ثبیذ دس نؾش داؿت که مؼنذالیه اص اسکب اك ی خم ه خجشی اػت و دس
ف مقبنی نهبد خم ه یقنی آ قؼمت اص خم ه که دسثبسه آ خجشی میدهی  ،مؼانذالیه
نبمیذه میؿود که ثنب ثش اغشام صیجبیی ؿانبختی احاوال متناوفی سا دس خماالت خجاشی
خواهذ داؿت.
امب دس خلوف مؼنذالیه و احوال آ کبسهابی پظوهـای صیابدی اندابم نـاذه اػات.
اهمیت مؼنذ الیه تب حذی اػت که ثب ثشسػای آ ثاه ویاظه صمابنی کاه مؼانذالیه خاود
گوینذه اػت میتوا ثه الیههبی پنهب رهن گوینذه پی ثشد و ؿیوههبی خابف گاضینؾ
واطگبنی وی نحوه ثکبسثشد آ هب سا دس ػغح نحوی اثش موسد نؾش که دس ثؼیبسی اص ماواسد
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داسای غشمهبی صیجبیی ؿنبػبنه و هذفمنذ هؼتنذ کـف کشد .ثشسػی احاوال مؼانذالیه
دس «تولذی دیگش» اص فشوك فشخضاد و «صمؼتب » اص اخوا ثبلث میتوانذ ثه نگابه کابسثشدی
صیجبیی ؿنبػبنه ثخـی اص ؿبفشا مقبكش دس ثکبسثشد اغشام ثبنویه نهبد دس اؿقبس ثبؿذ و
الجته مقبیؼه تغجیقی دس نوؿ و چگونگی پشداختن ثه مؼنذالیه میب این دو ؿبفش مقبكاش
ثشای انتقبل مفبهی دسونی كوست میگیشد.
تؼ ظ مهذی اخوا ثبلث ثش صثب فبسػی و ت فیق واطههبی کهن ،امشوصی و محابوسه دس
آثبس و قبفیه انذیـی او ،اؿقبس وی سا نمونه خوة و متمبیضی ثاشای ثشسػای تابثیش آواهاب و
موػیقی آ هب دس آفشینؾ فضب ،ثذل نموده اػت(فل نبمه ادثیابت تغجیقای ،ؿامبسه ،52
.)87-55
انتخبة دو ؿبفش اص دو خنؼیت متفبوت دس یک دوسه تبسیخی و ثشسػی اهذاف ایان دو
دس تنوؿ کبسثشدهبی نهبد و اغشام ثبنویه آ مایتواناذ ثاه میاضا تأثیشپازیشی اص محایظ
ػیبػی ،ؿشایظ فشهنگی و ؿخلیت هبی دسونی این دو ؿبفش کمک نمبیذ و اینکه دس چه
مواققی هذفـب اص رکش مؼنذالیه ثشای مفبخشه ،تأکیذ و یب حتی تحقیاش ثاوده اػات و دس
چه مواققی حزف مؼنذالیه ثشای همین اهذاف مذ نؾش ایـب ثوده اػت؟
پیـی ٝٙپظٞٚؾ
حوصه مغبلقبت ف وم ثالغی ثؼیبس وػیـ و گؼتشده اػت مخلوكبً ف مقبنی کاه ها
موضوفبت و مجبحث فشاوا داسد و ه صیشؿبخههبی متقذد و متنوؿ .دس کتات ثالغای ثاه
احوال مؼنذالیه ثه فنوا یکی اص اثواة هـتگبنه ف مقبنی پشداخته ؿذه اماب ثاه عاوس
ک ی دس موضوفبت موسد مغبلقه ف مقبنی ثه ویظه ثشسػای احاوال مؼانذالیه ،مغبلقابت
مؼتق چنذانی كوست نگشفته اػت.
حمیذ عبهشی ،ساضیه ایمبنی و پیمب منلوسی( )1393دس مقبله »ثشسػای مؼانذالیه
ضمیش دس اؿقبس ؿبم و» ضمن ثشسػی مؼنذالیه ضمیش ،اغشاضی سا که ػاجت گوناه گاونی
احوال مؼنذالیه ضمیش میؿود سا مغبلقه کشدهانذ و ثش ایان ثبوسناذ کاه مؼانذالیه داسای
احوالی اػت و این احوال حؼت اقتضابی ثالغای ماتن ثاش مؼانذالیه واسد مایؿاود .دس
پظوهؾ دیگشی «احوال مؼنذالیه دس کتبة ساحا اللاذوس و آیا الؼاشوس» توػاظ دکتاش
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ػیشوع ؿمیؼب و سػول ثهنبم( )1389اندبم ؿذه اػت که این کتابة اص حیاث یکای اص
مقبكذ ف مقبنی یقنی احاوال مؼانذالیه ماوسد مغبلقاه ،نقاذ و ثشسػای قاشاس گشفتاه و
چگونگی کبسثشد حبالت مؼنذالیه دس این کتبة اػتخشاج ،تجیین و توخیه ؿذه اػات اماب
دس موسد موضوفبت ف مقبنی ثه ویظه ثشسػی احوال مؼنذالیه دس دفتاش «تولاذی دیگاش»
فشوك ثه ؿک یک تحقیق مؼتق  ،فقبلیتی اندبم نـذه اػت که این امش ضشوست پظوهؾ
دس این حوصه سا آؿکبس میػبصد.
دس این مقبله ثه دنجبل تقیین و تجیین احوال و ویظگیهابی مؼانذالیه دس ؿاقش فاشوك
هؼتی و اینکه پشکبسثشدتشین و ک کبسثشدتشین مؼنذالیه دس ؿاقش فاشوك فشخاضاد اغاشام
ثبنویه دس کبسثشد آ هب چیؼت.
ثبیذ ارفب نمود که ف وم و فنو صیجبیی ؿنبػی ثه خلوف ف مقبنی ثب دػتوس صثب
دس استجبعی قغقی و تنگبتنگ اػت و ؿجبهت کبم اكاغالحبت سایاح دس ف ا دػاتوس و
کبسثشد متفبوت آ هب دس ف مقبنی ،ضشوست و دقت دس ثشسػیهب سا ثیؾتش میکنذ .فاذم
توخه ثه این موضوؿ گبهی ممکن اػت ثبفث تغییش دس القبی مقنب ؿود.
ٚاحذٞای صتاٖ
صثب ثه فنوا اك یتشین و مه تشین وػی ه استجبعی همواسه موسد توخاه پظوهـاگشا
ف وم مخت ف ثوده و هؼت ثه خلوف صثب ؿنبػب ضشوست ثشسػی صثب و قوافذ مشثاوط
ثه صثب سا موسد تأکیذ قشاس دادهانذ .دس این میب آنهاه سوؿان اػات ساثغاه دسونای ثاین
فنهبی صیجبؿنبػی صثب ثه ویظه مقبنی ثب دػتوس اػت.
ثشای ؿنبخت ثهتش و اػتفبده منبػتتش اص صثب میثبیذ ثب قوافاذ دػاتوسی آؿانب ؿاذ،
آؿنبیی ثب انواؿ واطههب دس دػتوس صثب و ثکبسگیشی حؼبةؿذه هش واطه ثشای دسػت گفتن
و دسػت نوؿتن و دس نهبیت اثالك پیبم ،امشی اختنبةنبپزیش اػت.
خم ه ،ػخنی اػت که متضمن اػنبد و داسای دسنگی پبیابنی و مقنابیی کبما ثبؿاذ،
مبننذ «احمذ اص تجشیض آمذ»(فشؿیذ وسد.)63 :1387 ،
ثه فقیذه انوسی خم ه فجبست اػات اص مدموفاهای مانؾ اص واطههاب کاه ثاشای ثیاب
انذیـههب ،خواػتههب و یب احؼبػبت ؿک میگیشد و اك یتشین سػبلت آ اثالك یک پیبم
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اػت .دػتوس صثب  ،این سواثظ منغقی و نؾبمیبفته سا ثشسػی میکنذ و نـب میدهاذ کاه
چگونه آنهه مب میخواهی دس قبلت خم ه ثیب کنی  ،دس ػبدهتشین كوست خود ،استجبعی
اػت که میب دو امش ثشقشاس میؿود مثالً وقتی میخواهی میب فم سفتن و ماشدی کاه
او سا میؿنبػی استجبعی ثشقشاس ػبصی میگویی « :مشد سفت» .همهنین وقتی کاه فما
ؿکؼتن سا ثه ؿیـه نؼجت میدهی میگویی « :ؿیـه ؿکؼت»(انوسی.)11 :1367 ،
مقموالً دس همه خم ههبیی که یک فم كوست میگیشد اػنبد یب همب نؼجت دس آخش
خم ه خبی میگیشد و آ چیض یب آ کغ که نؼجت یب اػنبد ثاه آ داده ؿاذه اػات دس
اثتذای خم ه قشاس میگیشد.
خم ه انوافی داسد که دس کتبةهبی دػتوس صثب ثه كوست کبم ثه آ هب پشداخته ؿذه
اػت ولی چو دس این مقبله ثه ثشسػی احوال مؼنذالیه پشداخته میؿود ثاه ناوؿ خم اه
خجشی یب اػنبدی ثؼنذه میکنی .
تشتیت اخضای خم ه دس صثب فبسػی ثه ؿک «مؼنذالیه  +واثؼته فق  +فق » اػت و
واثؼتههبی فق فجبستانذ اص مؼنذ ،مفقول ،قیذ ،متم هبی قیذی.
اص انواؿ واطگب  ،اػ  ،وقتی ثه فنوا نهبد یب مؼنذالیه اػت که فق یب كفت یب ک مبت
دیگش ثه آ اػنبد داده ؿود .الجته میتوانذ تنهاب یاب ثاه هماشاه واثؼاتههابیی ایان نقاؾ
مؼنذالیهی یب «اػنبدی» سا ثپزیشد.
عّٓ ٔعا٘ی  ٚدػتٛس صتاٖ
اص میب ثذیـ و ثیب و مقبنی ،این ف مقبنی اػت که دسثبسه مقابنی ثبنویاه خم اههاب
ثحث میکنذ.
ثه همب ػب که دس صثب اص دػتوس گشیاضی نیؼات و صثاب آماوص ثاه نبچابس مایثبیاذ
هندبسهب و قبنونمنذیهبی صثب سا ثه یبسی دػتوس(گشامش) آ فشا گیشد ،دس ادة نیض اص ایان
ػه دانؾ گشیضی نیؼت ،ادةآموص ثشای آنکه ثتوانذ ادة سا ثـنبػذ ،آ سا ثکبود و ثگضاسد،
میثبیذ اص پیؾ ثب این دانؾهب ثه طسفی آؿنبیی یبفته ثبؿذ و ثب هندبسهب و قبنونمنذیهبی
ادثی خوگش و خوگیش ؿذه ثبؿذ(کضاصی .)15:1370 ،اگش ثه تقشیف ػکبکی اص ف ا مقابنی
نؾشی داؿته ثبؿی دسمییبثی که مشصهبی ثاین ف ا دػاتوس و ف ا مقابنی دس گزؿاته
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چنذا ه دوس اص ه نجودهانذ« :قوافذی اػت کاه ثاه واػاغه آ احاوال لفاؼ ؿانبخته
میؿود ،احوالی که ثه ػجت آ هب لفؼ ثب مقتضبی حابل ثشاثاشی کناذ»(ػاکبکی:1370 ،
 .)42ثیؾتش مغبلجی که دس فن مقبنی موسد نؾش اػت دس دػتوس نیض ثب همین فناوا هاب و
اكغالحبت کبسثشد داسنذ .ثه فنوا نمونه مجبحث تقاذی یاب تغییاش مؼانذ و مؼانذالیه و
مقشفه یب نکشه ثود مؼنذالیه که دس هش دو ف ه ثه میب آمذهانذ.
امب ثبیذ توخه داؿت که دس ف ا مقابنی کیفیات حابالت دس کابسثشد مؼانذالیه ماثثش
میثبؿذ ثه فنوا مثبل ممکن اػت ثشای تحقیش یب ثضسگذاؿت یک مؼانذالیه حازف یاب
رکش ؿود .پغ دس ف مقبنی ثه مقبنی ثبنوی واطههب توخاه ثایؾتاشی مایؿاود و خنجاه
هنشی صثب ثیؾتش موسد نؾش اػت.
ف مقبنی هشچنذ ثب دػتوس ثه آیین نگبسؽ پیونذ داسد امب نه این اػت و ناه آ  ،صیاشا
نبؽش ثش مؼبئ هنشی اػت ،دػتوس ثیؾتش ثحث تـخیق و ثبیذهبػت امب مقبنی ثیؾتاش
ثحث کبسثشدهبی هنشی ،مثثش و ؿبیذهبػت .دس دػتوس قوافذ ػبخت و تشکیات ثاه لحابػ
لفؾی مغشح اػت امب دس مقبنی ،ثحث نبؽش ثش مقنب اػت و میتوا ثاه لحابؽی مقابنی سا
ثحث مقنوی مؼبئ دػتوسی دانؼت(ؿمیؼب.)31 :1386،
خّٕ ٝخثشی
دس کتبةهبی دػتوسی ثه كوست گؼتشده ثه انواؿ خم ه پشداخته ؿاذه اػات ولای ثاب
توخه ثه اینکه موضوؿ این پظوهؾ احوال مؼنذالیه اػت استجابط آ دس ف ا مقابنی ثاه
اػنبد خجشی مشتجظ اػت که ثب دو نوؿ خم ه انـبیی و خجشی ثیؾتش ػش و کبس داسیا  .اص
ػوی دیگش چو احوال مؼنذالیه دس خم ههبی خجشی ثشسػی ؿذه اػات ثاه تقشیاف آ
میپشداصی  :خم ه خجشی ،خم های اػت که اص دو ثخؾ نهبد و گضاسه تـکی ؿذه اػت و
ثه وػی ه آ فم اعالؿسػبنی كوست میگیشد .نهبد که همب مؼنذالیه اػت ثاه وػای ه
یک اػنبد ثه گضاسه که همب مؼنذ اػت سثظ داده میؿاود .ماثالً دس خم اه «هاوا ػاشد
اػت» ػشدی(اػنبد) ثاه وػای ه فقا «ثاود» ثاه هوا(مؼانذالیه) نؼاجت مایدهای  .دس
خم ههبی خجشی که آهنگ افتب نیض داسنذ و مضمو آ هب قبث كاذ یاب کازة اػات
میؿود حک نهبیی ثه تلذیق یب تکزیت آ داد.
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ٔعا٘ی ثا٘ٛی دس خّٕ ٝخثشی
اگش دس خم ههبی خجشی ثه خض اعالؿسػبنی ،قلذ دیگشی موسد نؾش ثبؿاذ ثاه فناوا
مقبنی ثبنوی دس ف مقبنی موسد ثشسػی قشاس مایگیاشد .حتای گابهی اغاشام ثابنوی دس
خم ه هبی اخجبسی ،سػبلت اك ی خم ه خجشی سا که همب اثالك خجش اػت ،تحت الـاقبؿ
قشاس میدهذ.
كشف اخجبس و اػتفبده اص مقنی اك ی خم ه خجشی ،ثیؾتش ثه لحبػ ثؼبمذ ،مشثوط ثاه
گفتبس فبدی و ػجکهبی تبسیخی و ف می اػت .دس ادثیبت ،اص اخجبس ثیؾتش ثشای تشغیت و
اغشا و تشهیت و تحزیش اػتفبده میکننذ .گبهی قبث كذ و کزة نجود خمالت خجاشی
دس ادثیبت ثه این ػجت اػت که اص خهب و نؾبم دیگشی غیاش اص خهاب و نؾابم متقابسف
خجش میدهنذ و اص این سو مقیبس مغبثقت ثب نؼجتهبی خبسخی یاب ماب ثاه اصای خابسخی و
واققی دسه ؿکؼته میؿود .ثذین تشتیت خجاشی ثاود خم اه فشاماوؽ مایؿاود .لازا
همبنغوس که ثه صثب فبدی و ف می حقیقت سا انتقبل میدهذ صثب فبعفی(ادثی) نیض نوفی
حقیقت سا منتق میکنذ که گبهی هیچ اثضاس دیگشی قبدس ثه انتقبل آ نیؼات (ؿمیؼاب،
.)93:1373
دستاس ٜتِٛذی دیٍش
فشوك تالؽ کشده تب پغ اص یک دوسه آثؼتنی فکاشی ،ایناک یاک دنیابی متفابوت سا
تدشثه کنذ ،او ثب فشوك «اػیش»« ،گنبه» و «فلیب » کبمالً فش داسد ،خودؽ نیض دس خابیی
گفته من اگش ثه ایندب که خبیی ه نیؼت سػیذم فکش مایکان کاه تدشثیابت ؿخلای
صنذگی خودم فبم اك یاؽ ثوده  ...من ؿقشهبی ثذ خی ای صیابد گفتاهام .مان احتیابج
داؿت که دس خودم سؿذ کن و این سؿذ صمب میخواػت و میخواهذ.
«تولذی دیگش» سا میتوا آمیختهای اص تدشثیابت ؿخلای و خالقیات آسماب گشایبناه
فشوك دانؼت .او دس ساحتتشین ،سوا تشین و الجتاه فابلیتاشین ػاغح اص ؿاقش خوؿـای،
کوؿؾ ه نموده ،انذیـههبی ػیبل دس رهن مـوؿؾ سا دس قبلجی دلنـاین و دلهؼات
ثه سؿته تحشیش دسآوسده اػت« .تولذی دیگش» فشوك ،تج وس دسو خویبی فشوك اػات ثاشای
یبفتن پبػخ و پبػخ داد ثه پشػؾهابی خیا فؾیمای اص همفکاشا ت آثتنای کاشد دس
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«تولذی دیگش» ،فغؾ آسمب گشایب سا تب حذودی فشو مینـبنذ .چشاکه ثه نؾاش مایسػاذ
افکبس فشوك دس این اثش کبمالً ؿک ی خذیذ ثه خود گشفتهانذ مخبعجؾ ه اص هش خنؼی که
ثبؿذ ثه یک نگشؽ فمیق دػت مییبثذ یب حذاق ثبوسهبیؾ سا ثه ثوته نقذ میگزاسد.
احٛاَ ٔؼٙذاِیٝ
اغ ت ثضسگب ف ثالغت همهو ػکبکی ،تفتبصانی و خشخبنی ف مقبنی سا دس هـات
ثبة خجش و انـب ،دس احوال متق قبت فق  ،دس احوال قلش و حلش ،دس احوال فل و وكا ،
اػنبد خجشی ،دس ایدبص و اعنبة و مؼبوات ،دس احوال مؼأله و دس احاوال مؼانذالیه ماوسد
ثشسػی قشاس دادهانذ .دس این ثین ،تغییش و تحول مؼنذالیه اص مه تشین مجبحث ف مقابنی
اػت و دس تأوی هب ثؼیبس اثشگزاس اػت .دکتش کضاصی ثش ایان ثابوس اػات کاه «نهابد پبیاه
مهمین خم ه و گشانیگبه آ اػت .گضاسه ثش این پبیه ثنیابد نهابده ؿاذه اػات .نهابد سا دس
ادة ،حبلهبیی گونبگو پیؾ میتوانذ آمذ»(کضاصی.)132 :1370،
احوال مؼنذالیه ثب توخه ثه تغجیق و مقبیؼه کتبةهبی ف مقابنی دس ناه حبلات-1 :
حزف مؼنذالیه -2رکش مؼنذالیه -3تقذی مؼانذالیه -4تاأخیش مؼانذالیه -5مؼانذالیه
مقشفه -6مؼنذالیه نکشه -7مقیذ ثود مؼنذالیه -8فغف مؼانذالیه -9وكاف یاب كافت
آوسد مؼنذالیه ،دس دفتش ؿقش «تولذی دیگش» فشوك تدضیه و تح ی میؿود.
.6حزؾ ٔؼٙذاِیٝ
گشچه اغ ت نویؼنذگب ف ادة اتفب سأی داسنذ کاه دس یاک خم اه اكا ثاش رکاش
مؼاانذالیه اػاات امااب گاابهی ثااب آوسد نـاابنههاابیی ثشوناای ی اب دسوناای و ثااشای اهااذاف
صیجبییؿنبػبنه که ثه آ هب اغشام ثبنوی گفته میؿود مؼنذالیه سا حزف میکننذ .گابه
ؿبفش ثب حزف ثبنویه و صیجبیی ؿنبػبنه سا دنجبل میکنذ.
اك دس مؼنذالیه رکش اػت نه حزف ،فقظ ثه دالی داؿتن قشینههبی قوی مایتاوا
آ سا حزف کشد :الف .داؿتن قشینه ة .اهذاف و اغشام ثالغی .یکی اص ویظگیهبی حزف
مؼنذالیه این اػت که مخبعت ثب دالی فق ی پی ثه مؼنذالیه میثشد و اص صیجبییهبی آ
اعالؿ مییبثذ(سخبیی.)30:1353،
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مواسد مـتشکی که كبحجنؾشا ف مقبنی دس خلاوف حازف مؼانذالیه ثاه فناوا
دلی آوسدنذ ثه ؿشح ری اػت:
حزف مؼنذالیه ثشای ثضسگذاؿت ،تحقیش ،نبؿنبع مبنذ (انکبس) ،ثه خهت آؿکبس ثاود
یب ؿنبخته ثود مؼانذالیه ،ثاشای ػاندؾ میاضا هوؿایبسی مخبعات ،ثاشای پشهیاض اص
ثیهودهگویی ،ثه خهت نجود فشكت و صمب  ،ثشای مل حتانذیـی و ثه خهات تأکیاذ ثاش
مؼنذ.
دس ادامه نمونههبیی اص حزف مؼنذالیه دس «تولذی دیگش» ثب رکش حبلت و هذف ثالغای
ثیب میؿود.
ـىش ٔیوشدْ ت ٝـشدا(حزف ثه قشینه یب ثاشای پشهیاض اص ثیهاودهگاویی و تأکیاذ ثاش
مؼنذ) آ سوصهب166/
دس پای ٌّذاٖ ٞای خـه یاعٌٙ /دـه ٞای ٔرشدٜاْ سا خران ٔریورشدْ
(حزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیذ ثش مؼنذ) آ سوصهب166/
تا ت ٝوی تایذ سـت؟ اص دیاسی ت ٝدیاس دیٍرش٘ ،تٛا٘ٓ ٘تٛا٘ٓ خؼتٗ ٞش صٔرراٖ
عـك  ٚیاسی دیٍش(حزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیذ ثش مؼانذ) آ
سوصهب171/
چرٔ ٛیآٔیضْ تا تٛػ ٝت /ٛسٚی ِةٞایٓ ٔیپٙذاسْ ٔیػرااسد خراٖ ،عطرشی
ٌزساٖ(حزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیذ ثش مؼنذ) گزسا 171/
چ ٖٛت ٛسا ٔیٍ٘شْٔ /ثُ ایٗ اػت /و ٝاص پٙدشٜای /تهدسختٓ سا ،ػشؿاس اص
تشي دس تة صسد خضاٖ ٔیٍ٘شْٔ /ثُ ایٗ اػت و ٝتصٛیشی سا /سٚی خشیاٖٞرای
ٔؽـٛؽ آب سٚاٖ ٔیٍ٘شْ(حزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگاویی و تأکیاذ ثاش
مؼنذ) گزسا 172/
ؿشاسٜای ٔشا ت ٝواْ ٔیوـذٔ /شا ت ٝاٚج ٔیتشدٔ /شا ت ٝداْ ٔیوـذ(حازف ثاه
قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیذ ثش مؼنذ) آفتبة میؿود173/
و ٖٛٙو ٝآٔذیٓ تا ت ٝاٚجٞا(حزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهاودهگاویی) آفتابة
میؿود175/
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٘شْ ٘شٔه خذای تیش ؼٓٔ /یٟ٘ذ پا تٔ ٝعثذ ٍ٘ٔ /ٟٓری٘ٛیؼرذ ترش سٚی ٞرش
دیٛاس /آیٞٝایی  ٕٝٞػیا ٜػیا(ٜحزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیاذ
ثش مؼنذ) ؿقش ػفش180/
چ ٖٛػًٞٙا صذای ٔشا ٌٛؽ ٔیوٙی /ػٍٙی ٘ ٚاؿٙیذ ٜـشأٛؽ ٔیوٙری/
سٌثاس ٘ٛتٟاسی  ٚخٛاب دسیچ ٝسا اص ضشتٞٝای ٚػٛػٔ ٝؽـٛؽ ٔیوٙی(حزف ثاه
قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیذ ثش مؼنذ) غضل183/
ػیة سا چیذیٓ(حزف ثه خهت تأکیذ ثش مؼنذ) فتح ثبك247/
دس مثبلهبی ثبال ،مؼنذالیه ثشای پشهیض اص ثیهودهگویی و اهمیت ثیب مؼنذ ،ثه قشیناه
حزفؿذه اػت .دکتش ؿمیؼب آوسد ضمیش منفلا و متل (ؿنبػاه) سا ثاب ها فلایح
نمیدانذ(ؿمیؼب .)110:1389،دس فین حبل فشوك ثب حازف مؼانذالیه ػاقی داسد هشچاه
ػشیـتش افکبس و انذیـههبیؾ سا گؼتشؽ دهذ و توخه مخبعت سا ثه محتوای اك ی که دس
فجبسات ؿقشی او مؼنذ هؼتنذ ،خ ت نمبیذ.
دس خانٞای ؼشتت ا٘ ٚمة ٔیص٘ٙذ ٚ /لّة صٚدتاٚس ا ٚسا /تا ضشتٞٝای ٔرٛری
حؼشت دس وٙح ػیٝٙاؽ ٔترٛسْ ٔریػراص٘ذ(حازف ثاه قشیناه یاب ثاشای پشهیاض اص
ثیهودهگویی) ثش او ثجخـبییذ193/
سـت دس ٔٗ ٔشٌضاسی و ٟٝٙیاـتٞ/ؼتیاْ سا ا٘تظاس و ٟٝٙیاـت(حزف ثه خهت
انکبس) مشداة224/
لّة -ایٗ وتیثٔ ٝخذٚؽ /و ٝدس خطٛط اصّی آٖ دػت تشد ٜا٘رذ(حازف ثاه
خهت انکبس) دیذاس دس ؿت237/
ور ٝسٚح سا /ت ٝا٘ضٚای یه خضیش٘ ٜأؼى /ٖٛتثعیذ وشدٜا٘ذ(حازف ثاه خهات
انکبس) دیذاس دس ؿت238/
حصاس لّع ٝخأٛؽ اعتٕاد ٔشا /ــاس ٔیداد٘ذ  ٚاص ؿىاؾٞای و ،ٟٝٙدِرٓ سا
ت٘ ٝاْ ٔیخٛا٘ذ٘ذ(حزف ثه خهت انکبس) وه ػجض243/

دس مواسد فو  ،حزف مؼنذالیه ثه خهت انکبس یب نبؿنبع ثود مؼنذالیه هؼت .فاشوك
اگشچه دس حزف مؼنذالیه ثش نبؿنبع ثود آ توخه داؿته اػت ولی ایان ؽابهش قضایه
اػت .او هیچ چیض پنهبنی نذاؿته اػت .گبه مؼنذالیه محزوف مقـو فشوك اػت .گابهی
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فشوك خواػته تب هویت و مبهیت مؼنذالیههب ،نبؿنبع ثمبنذ تب ثذینكوست هشچه ثیؾتاش
تحقیشؿب کنذ.
اٌش ت ٝخا٘ ٗٔ ٝآٔذی(حزف ثه قشینه یب ثشای پشهیض اص ثیهاودهگاویی و ثضسگذاؿات)
هذیه233/
گشچه دس متو نؾ و نثش متذاول اػت که حزف مؼانذالیه ثاه خهات ثضسگذاؿات و
احتشام اغ ت ثشای پشوسدگبس مهشثب و ائمه اعهبس اػت امب فشوك دس «تولذی دیگش» هش خاب
که مؼنذالیه سا ،حزف کشده خودؽ یب مقـو سا دس نؾش داؿته اػت.
دس ادامه خذول فشاوانی حبلتهبی حزف مؼنذالیه دس «تولاذی دیگاش» و «صمؼاتب »
اسائه میگشدد.
خذ َٚحاِتٞای حزؾ ٔؼٙذاِی ٝدس تعذاد وُ  484خّٕٝ
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ؿذه اػت که حزف مؼنذالیه دس حبلتهبی پشهیض اص ثیهودهگویی و تأکیاذ ثاش مؼانذ ثاب
ثیؾ اص  67دسكذ ثیؾتشین کبسثشد سا داسد .حزف ثب هذف تحقیش و خواس داؿت دس مقابم
ػوم توخه قشاس میگیشد .ک تاشین ثؼابمذ سا آؿاکبس ثاود مؼانذالیه و ػاندؾ میاضا
هوؿیبسی ثه خود اختلبف دادهانذ و ثشای حبلت مل حتانذیـای ماوسدی یبفات نـاذه
اػت.
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.4روش ٔؼٙذاِیٝ
حزف مؼنذالیه ثذو وخود نـبنههب و قشائن اثهبمآفاشین اػات چاو اكا ثاش رکاش
مؼنذالیه اػت .ثب این حبل اػتبد کضاصی مقتقذ اػت که نهابد یاب ثاه ثبیؼاتگی و یاب ثاه
ؿبیؼتگی میآیذ و رکش نهبد سا تنهب صمبنی ادثی میدانذ که ثاه ؿبیؼاتگی اندابمگشفتاه
ثبؿذ(کضاصی .) 1370 ،دس خلاوف اهاذاف رکاش مؼانذالیه ماواسد مـاتشن نویؼانذگب
مـهوس ف مقبنی ثه ؿشح ری اػت:
 -1ثضسگذاؿت  -2تحقیش یب خواس داؿت  -3لازت و ؿابدمبنی  -4تأکیاذ ،یابدآوسی و
خ ت توخه -5کود ؿمشد مؼنذالیه  -6پشهیض اص خغبی ؿنونذه  -7گؼتشؽ ػاخن و
توضیح ثیؾتش  -8خبیگیشی دس رهن ػخن دوػت(آؿکبسی ثیؾتش)
همبنگونه که اؿبسه ؿذ فشوك دس «تولذی دیگش» ،گشچه حزفهبی فشاوانی داؿته ولای
اغ ت فجبستهبی این کتبة ثب رکش مؼنذالیه هماشاه ثاوده اػات دس اداماه نموناههابیی اص
حبلتهبی رکش مؼنذالیه سا دس «تولذی دیگش» ثشمیؿمبسی :
آٖ سٚصٞا سـتٙذ /آٖ سٚصٞای خٛب /آٖ سٚصٞای ػآِ ػشؿاس(رکاش ثاه خهات
ثضسگذاؿت و تأکیذ) آ سوصهب165 /
ایٗ تشا٘ ٗٔ ٝاػت /دِازیش  ٚدِٙـیٗ(رکش ثه خهت تأکیذ) آفتبة میؿود178 /
ت ٓٙاص حغ دػتٞای ت ٛداغٌ /یؼٛیٓ دس تٙفغ ت ٛسٞا(رکش ثه خهات تأکیاذ)
ؿقش ػفش179/
ٞیچ صیادی دس خٛی حمیشی و ٝتٌٛ ٝداِی ٔی سیضدٔ /شٚاسیذی صیذ ٘خرٛاد
وشد(رکش ثه خهت تأکیذ) تولذی دیگش227/
فشوك دس تولذی دیگش ،ثشای خ ت توخه مخبعت ثه محتوای کالمؾ ثب رکش مؼانذالیه
و گبه تکشاس آ  ،تأکیذ و یبدآوسی سا مذ نؾش داسد که دس مثبلهبی ثابال ثاه خاوثی مـاهود
اػت .رکش مؼنذالیه ثه خبی حزف آ ثشای تکشی و پبػذاؿت مقابمؾ ،دس ف ا ادة اص
مواسد صیجبیی ؿنبػبنه ػخن ثه ؿمبس میآیذ که فشوك حبلت ثضسگذاؿت سا ثایؾتاش ثاشای
مقـو و دس ثشخی مواسد ثشای خود ثه کبس میثشد.
تاصاسٔ ،ادس تٛد ؤ ٝیسـت تا ػشعت تٝػٛی حدٓٞای سٍ٘ری ػریاَ(رکاش ثاه
خهت ثضسگذاؿت) آ سوصهب168/
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سٚی خان ایؼتادٜایٓ /تا ػتاسٜٞا ػتایـٓ وٙٙذ /تا ٘ؼیٓٞا ٘ٛاصؿرٓ وٙٙرذ
(رکش ثه خهت ثضسگذاؿت) آفتبة میؿود177/
لّة تیٟ٘ایت ا ٚاٚج ٔیٌشـت  ٚچـٓٞایؾ تا اتذیت ادأ ٝداؿرت(رکاش ثاه
خهت ثضسگذاؿت) دیذاس دس ؿت236/
گبه نهبد سا ثب آنکه میتواننذؽ ػتشد(حزف کشد) یبد میکننذ ،صیاشا مبیاه ؿابدمبنی و
کبم دل اػت و ػخنوس یبدکشد آ سا خوؽ میداسد(کضاصی .)90:1370،فشوك نیض دس ثیاب
و تدؼ لزتهبی صودگزس و ؿبدی ثخاؾ گابهی کاودن دسوناؾ سا ثاه ثبصیگوؿای فاشا
می خوانذ و توخه مخبعت سا ثه ؿبدی مقغوف میکنذ الجته رکاش مؼانذالیه ثاشای ثیاب
لزت و ؿبدمبنی دس تولذی دیگش صیبد نیؼت.
چـٕٓ ت ٝسٚی ٞشچٔ ٝیِؽضیذ /آٖ سا چ ٛؿیشی تاصٔ ٜی٘ٛؿیذ(رکش ثه خهات
ؿبدی و لزت) آ سوصهب166 /
پٛػت ت ٓٙاص ا٘ثؼاط عـك تشن ٔیخٛسد(رکش ثه خهت ؿبدی) وك 199/
گبهی نیض نویؼنذه میتوانذ مؼنذالیه سا حزف کنذ ولی آ سا ثب ثکبسثشد نـابنههاب و
واطههبیی رکش میکنذ و ثه نکوهؾ و خواسداؿت آ میپشداصد .فشوك دس «تولاذی دیگاش»
نیض مؼنذالیه سا ثب هذف تحقیش و خواسداؿت دس ثبة موضوفبتی رکاش مایکناذ کاه ماوسد
پؼنذ فبمه نجوده اػت.
تش خذاس وّثٝاْ و ٝص٘ذٌیؼت /تا خظ ػریا ٜعـرك /یادٌاسٞرا وـریذٜا٘رذ/
ٔشدٔاٖ سٍٞزس(رکش ثه خهت تأکیذ و تحقیش) آفتبة میؿود177 /
خذ َٚحاِتٞای ٔؼٙذاِی ٝدس روش دس  568خّٕٝ
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عجق خذول دسمییبثی که اص  800خم ه ثشسػایؿاذه دس «تولاذی دیگاش» ،دس 518
خم ه آ فجبستهب ثب رکش مؼنذالیه همشاه ثوده اػت .دس این ثین حبلت تأکیذ و یابدآوسی
ثبالتشین ثؼبمذ سا ثه خود اختلبف میدهذ و رکش مؼنذالیه ثب هذف خبیگیشی دس رهان
ػخن دوػت ،گضینؾ ػخن و توضایح ثایؾتاش دس مقابمهابی دوم و ػاوم توخاه قاشاس
میگیشنذ .رکش مؼنذالیه دس حبلت تحقیش ک کابسثشدتشین ثاوده و ثاشای اهاذاف پشهیاض اص
خغبی ؿنونذه و کود ؿمشد مؼنذالیه نیض ؿبهذی یبفت نـذه اػت.
ثه عوس ک ی تقذاد خم ه هبیی که دس آ حزف مؼنذالیه اتفب افتبده  282خم ه ثوده
اػت که نؼجت ثه خم ههبیی که دس آ هب مؼنذالیه رکش ؿذه( 518خم ه) ،ک تش اػات و
هذف فشوك دس هش دو كوست حزف یب رکش ثایؾتاش اثاالك محتاوا دس کا تاشین صماب ثاب
ثیؾتشین تأکیذ ثوده اػت.
خذٔ َٚمایؼٝای روش  ٚحزؾ ٔؼٙذاِی ٝدس تِٛذی دیٍش  ٚصٔؼتاٖ
ک خم ههبی موسد ثشسػی قشاسگشفته

تقذاد خم ههبیی کاه دس تقذاد خم ه هابیی کاه
آ مؼنذالیه رکش ؿذه حزف ؿذه

800

518

282

دسكذ

64/75

35/25

ٕ٘ٛداس ػت٘ٛی ٔمایؼٝای روش  ٚحزؾ دس تِٛذی دیٍش  ٚصٔؼتاٖ
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.3تمذیٓ ٔؼٙذاِیٝ
ؿقش فشوك ثب همه نثش ثودنؾ ،ثبص ه ؿقشاػت و دس ؿقش خبیگبه مؼانذالیه سا حابلتی
که میپزیشد ،مقین میکنذ .ثبیذ پزیشفت که پبیه و اػبع خم ه ثش مؼنذالیه اػتواس اػت
و عجیقتبً مقذم ؿذ مؼنذالیه امشی مقمول اػت و نویؼنذگب فالوه ثش سفبیات هندابس
مقمول صثب  ،اهذافی صیجبیی ؿنبػبنه داسنذ(کضاصی .)142:1370،اهذاف تقاذم مؼانذالیه
فجبستانذ اص-1 :ثضسگذاؿت -2تحقیش -3افؼوع /دسد /انذوه-4 /ؿبدمبنی /ثـابست -5نفاـ
فموم و تلشیح  -6قشاس داد دس رهن مخبعت آمذه اػت که دس ادامه ثه مثبلهبیی اص آ
اؿبسه میکنی :
او ٖٛٙص٘ی تٟٙاػت(تقذی ثه خهت افؼوع ،دسد) آ سوصهب170/
ت ٛسـتٝای  ٚؼشٚب /ػایٔ ٝیٌؼتشد ت ٝػی ٝٙسا(ٜتقذی ثه خهت افؼوع و دسد)
ؿقش ػفش180 /
ػتاسٜای ٔیسـت /ػتاسٜای ٔیٕشد (تقذی ثه خهت افؼوع ،دسد) میاب تابسیکی/
189
ـشدا /حدٓ ػفیذ ِیض /تا خؾ خؾ چادس ٔادستضسي آؼاص ٔریؿرذ(تقاذی ثاه
خهت ؿبدی) آ سوصهب166/
عـك چ ٖٛدس ػیٝٙاْ تیذاسؿذ(تقذی ثه خهت ؿبدمبنی) فبؿقبنههب200 /
دس مثبلهبی ثبال ،فشوك ثشای هذف ثبنویه «ؿبدمبنی ،مظده و ثـبست» مؼنذالیه(فـاق،
فشدا) سا مقذم میآوسد .گبهی ثشای نـاب داد ثضسگای و مقابم مؼنذالیه(مقـاو ) آ سا
مقذم میکنذ:
ا٘ث ٜٛػایٌٝؼتش ٔظٌا٘ؾ /چ ٖٛسیـٞٝای پشد ٜاتشیـٓ /خاسی ؿرذٖ اص ترٗ
تاسیىی(تقذی ثه خهت ثضسگذاؿت) وك 198 /
ٔعـٛق ٔیُ دسد٘ان خٙایت /دس دػتٞایؿاٖ ٔتٛسْ ٔیؿذ(تقذی ثه خهات
تحقیش) آیههبی صمینی230 /
فشوك ثشای خواسداؿت و تحقیش مؼنذالیه ،آ سا رکش میکنذ و ثشای تأکیذ ثیؾتاش ثاه
این حقبست اص تقذی مؼنذالیه ػود میثشد:
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ٔیُ دسد٘ان خٙایت /دس دػتٞایؿاٖ ٔتٛسْ ٔیؿذ(تقذی ثه خهات تحقیاش)
آیههبی صمینی230 /
 ٕٝٞا٘ذأٓ /تاص ٔیؿذ دس تٟتی ٔعص(ْٛتقذی ثه خهت تحقیش) دسیبفت196 /
گبهی گوینذه میخواهذ فم ی سا اص همه افشاد نفی نمبیذ که دس «تولاذی دیگاش» نیاض
ثذا اؿبسه ؿذه و مؼنذالیه ثب هذف صیجبؿنبػبنه «نفی فموم و تلشیح» مقذم آمذه اػت:
٘اٌٟاٖ پٙدش ٜپش ؿذ اص ؿة(تقذی ثه خهت نفی فموم و تلشیح) دسیبفت194 /
ٞیچ چیض ٔشي ٔشا دیٍش /ثاتت ٕ٘یوٙذ(تقذی ثاه خهات نفای فماوم و تلاشیح)
دیذاس دس ؿت236 /
دس خذول ،فشاوانی اهذاف ثالغی و صیجبؿنبػبنه فشوك اص تقاذی مؼانذالیه دس «تولاذی
دیگش» سا ثه خوثی میتوا دسیبفت.
خذ َٚـشاٚا٘ی حاِتٞای تمذیٓ ٔؼٙذاِی ٝدس  568خّٕٝ
ؿاااابدمبنی،
نفااای فماااوم و قااشاس داد دس
افؼااااوع،
ثـااااابست،
رهن مخبعت
تلشیح
دسد ،انذوه
مظده

سدیف

ثضسگذاؿت

تحقیش

1

70

49

دسكذ

14.47

24.71 11.53

105

39

25

137

9.17

5.89

32.23

خذول نـب میدهذ دس «تولذی دیگش» فشوك ثیؾتش ثب هذف «قشاس داد مؼنذالیه دس
رهن مخبعت» ثب  137موسد و ثیب «افؼوع و انذوه» ثه تقاذاد  105ماوسد سا ثاش ػابیش
اهذاف ثبنویه خود مقذم داؿته اػت .تقذی مؼنذالیه ثب هذف «ثضسگذاؿات»( 70ماوسد)
ثیؾ اص هذف ثالغی «تحقیش»( 49موسد) موسد توخه قشاس گشفته اػات فاشوك ثاشای ثیاب
«ؿبدمبنی ،مظده و ثـبست» نیض ،گبه مؼنذالیه سا مقاذم مایآوسد .کا کابسثشدتشین حبلات
تقذم دس «تولذی دیگش» ،ثیب نفی فموم و تلشیح هشچه ثیؾتش اػت.
.2تأخیش ٔؼٙذاِیٝ
ثه عوس مقمول دس صثب نوؿتبسی غیش ادثی خبیگبه مؼنذالیه دس آغبص خم ه یاب فجابست
اػت امب وقتی مؼنذالیه دس آخاش خم اه مایآیاذ صثاب دس محاوس ادثای قاشاس مایگیاشد.
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تأخیشهبی مؼنذالیه دس «تولذی دیگش» فشوك نیض ثاب اغاشام ثالغای ثضسگذاؿات ،تحقیاش،
حلش ،ؿبدمبنی ،تـویق ؿنونذه ،قشاسداد دس رهن ؿنونذه ،اسصؽ مؼنذ ،اناذوه ،هـاذاس،
خدؼتگی موسد ثشسػی قشاس گشفته که ثه نمونههبیی اص آ میپشداصی :
ٌٛیی ٔیاٖ ٔشدٔهٞایٓ /خشٌٛؽ ٘اآساْ ؿادی تٛد(تأخیش ثاه خهات ؿابدمبنی)
آ سوصهب166 /
ـشٚسیخت ٝدس ٌٔٗٛ ،یی/تیش آٚاسی اص اتش ٌشاٖ(تأخیش ثاه خهات حلاش) گازسا /
171
آٖچٙاٖ آِٛد ٜاػت /عـك ؼٕٙاوٓ تا تیٓ صٚاَ(تأخیش ثه خهات اناذوه) گازسا /
172
٘أذٞ ٜشٌض ـشٚد اص تاْ خٛیؾ /دس ـشاصی ؿاٞذ اعذاْ خٛیؾ(تأخیش ثه خهات
انذوه) مشداة225 /
ؿةٞا ؤ ٝیچشخذ ٘ؼیٕی ٌیح(تأخیش ثه خهت تحقیش) دس آةهابی ػاجض تبثؼاتب /
185
دس ضشتٞ ٝای ٘ثض ٔی خٛؿذ /احؼاع ٞؼتیٞ ،ؼتی تیٕاس(تاأخیش ثاه خهات
قشاس داد دس رهن ؿنونذه) دس آةهبی ػجض تبثؼتب 186 /
دس خٟا٘ی ایٙچٙیٗ ػشد  ٚػیا /ٜتا لذْٞایت لذْٞایٓ ت ٝسا(ٜتاأخیش ثاه خهات
قشاس داد دس رهن ؿنونذه) فبؿقبنههب202 /
چ ٖٛآػٕا٘ی اص ٘فغ ـصُٞای ٌشْ /تا تیٟ٘ایت /تا آٖػٛی حیاتٌ /ؼتشدٜ
تٛد ا(ٚتأخیش ثه خهت ثضسگذاؿت) وك 197 /
تشـشاصؽ ،دس ٍ٘اٞ ٜش حثاب /ا٘عىاع تیدسیػ آـتاب(تأخیش ثه خهت ثضسگذاؿت)
مشداة226 /
دسد تاسیىیؼت ،دسد خٛاػتٗ(تأخیش ثاه خهات اسصؽ قبئا ؿاذ ثاشای مؼانذ)
فبؿقبنههب201 /
ٔٞٛثتی اػت صیؼتٗ(تأخیش ثه خهت اسصؽ قبئ ؿذ ثشای مؼنذ) ای مشص پشگهش/
265
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خذ َٚـشاٚا٘ی تأخیش ٔؼٙذاِی ٝتش اػاع حاِت دس  568خّٕٝ

عجق خذول ،فشوك دس تأخیشهبی مؼنذالیه ثشای حبلت «قشاس داد دس رهن ؿانونذه»
ثب  23موسد ثیؾتشین و ثشای حبلت «ثضسگذاؿت» ثب  2موسد ک تشین توخه سا داسد .تأخیش
مؼنذالیه ثب هذف ثیب «افؼوع و انذوه» و «اسصؽ قبئ ؿذ ثشای مؼنذ» ثه تشتیت دس
مقبمهبی دوم و ػوم قشاس میگیشنذ .تأخیش مؼنذالیه ثب هاذف ؿابدمبنی ،حلاش ،تحقیاش و
هـذاس نیض خبیگبههبی ثقذی سا ثه خود اختلابف مایدهناذ .ثاشای حبلاتهابی تـاویق
ؿنونذه و خدؼتگی نیض موسدی مـبهذه نـذه اػت.
ثب ثشسػی و مقبیؼه حبلتهبی تقذی و تأخیش مؼنذالیه دس «تولذی دیگش» دسمییابثی
تأخیش مؼنذالیه دس این دفتش چنذا ماوسد اقجابل فاشوك نجاوده اػات و ثاب دسكاذ 17/8
پبیینتشین ثؼبمذ سا ثه خود اختلبف میدهذ.
خذٔ َٚمایؼٝای تمذیٓ  ٚتأخیش ٔؼٙذاِی ٝدس تِٛذی دیٍش  ٚصٔؼتاٖ
کاا خم ااههاابی موسدثشسػاای تقذاد خم ه هبیی کاه دس آ
مؼنذالیه مقذم ؿذه
قشاسگشفته

تقذاد خم ه هابیی کاه
مؼنذالیه تأخیش ؿذه
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ٔ.5ؼٙذاِیٔ ٝعشـٝ
مؼنذالیه چنبنهه ثب فالئ نکشه همشاه نجبؿذ مقشفه محؼوة میؿود ،اػبمی فابم کاه
میتوا آ هب سا ثب نـبنههبی خمـ و "ی" نکشه همشاه کشد ،نیض مقشفه هؼتنذ .مقشفاه ثاب
چنذ حبلت كوست میپزیشد که مه تشین آ دس صثب فبسػی فجبستانذ اص مقشفه ثه ضمیش
اؿبسه ،مقشفه ثه اضبفه ؿذ  ،مقشفه ثه آوسد موكول و مقشفه ثه واػغه ف ثود .
دس این پظوهؾ ثشای مؼنذالیه مقشفه حبلتهبی صیش مغبلقه و ثشسػی ؿذ.
-1ثضسگذاؿت -2تحقیش  -3تمؼخش  -4نـاب داد نابدانی ؿانونذه -5آؿاکبس نـاب
داد مؼنذالیه -6ثشای ؿبدی دل  -7آگبهی یب هـذاس -8یبد کشد نهبد ثه کوتبهتشین ساه
-9تشع و پشوا اص آؿکبس کشد مؼنذالیه -10ثشای خدؼتگی
که ثه نمونههبیی اص آ میپشداصی :
آٚاصٞایٓ ،چ ٖٛحثاتی اص ٛٞا ِثشیض ٔیخٛؿیذ(مقشفه ثه خهت آؿکبس نـب داد
نهبد) آ سوصهب165 /
پیىشْ تٛی ٓٞآؼٛؿی ٌشـت(مقشفه ثه خهت آؿاکبس نـاب داد نهابد) فبؿاقبنه/
202
ت ٛدس ٜتٙفؾ ؼشٚتی و ٝسٚص سا تش ػیٔ ٝٙیــاسی(مقشفه ثه خهات ثضسگذاؿات)
غضل184 /
أ ٚثُ یه ػشٚد خٛؽ عأیا٘ ٝاػت(مقشفه ثه خهت ثضسگذاؿات) مقـاو مان/
216
تٟاس ،پٙدشٜاْ سا /ت ٓٞٚ ٝػثض دسختاٖ ػاشد ٜتٛد(مقشفه ثه خهات ثضسگذاؿات)
وه ػجض242 /
ت ٛاص ٔیاٖ ٘اسٖٞٚا ٌٙدـهٞای عاؿك سا /ت ٝصثح پٙدش ٜدعٛت ٔیورشدی
(مقشفه ثه خهت ثضسگذاؿت) من اص تو میمشدم272 /
٘شْ٘شٔه خذای تیش ٜؼٓٔ /یٟ٘ذ پا تٔ ٝعثذ ٍ٘(ٟٓمقشفه ثه خهت تحقیش) ؿاقش
ػفش180 /
اتشٞإٞ ،چ ٖٛا٘ث ٜٛعضاداساِٖ /حظ ٝتاسیذٖ سا ٌٛیی ٔٙتظش٘ذ(مقشفه ثاه خهات
هـذاس) ثبد مب سا خواهذ ثشد182 /
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اٚ ٚحـیا٘ ٝآصاد اػتٔ /ا٘ٙذ یه ؼشیض ٜػآِ(مقشفه ثه خهت تمؼاخش) مقـاو
من215 /
دختشاٖ عاؿك /تا ػٛصٖ دساص تش  ٚدسی دٚصی /چـٓٞرای صٚدتراٚس خرٛد سا
دسیذٜا٘ذ(مقشفه ثه خهت تمؼخش) دیذاس دس ؿت238 /
تٛق ٘ثٛغ ٘اتؽٝای تاصٜػاَ ٔیآیذ(مقشفه ثه خهت تمؼخش) ای مشص پش گهش265 /
ثشسػی مؼنذالیههبی مقشفه دس «تولذی دیگش» نـب میدهاذ حابلتی کاه مؼانذالیه
مقشفه ثشای «آگبهی و هـذاس» ثوده ثیؾتشین حبلت سا داؿته و مقشفه کشد مؼنذالیه ثب
اهذاف «آؿکبس نـب داد مؼنذالیه» و «ثضسگذاؿت» دس خبیگابه پابیینتاش توخاه ثاوده
اػت .حبلت «تحقیش» و «یبدکشد نهبد ثه کوتابهتاشین ساه» ثاه عاوس یکؼاب دس «تولاذی
دیگش» موسد توخه قشاس میگیشنذ .مؼنذالیه مقشفه ثب اهذاف ثالغی «تشع اص آؿکبس کاشد
مؼنذالیه»« ،نـب داد نبدانی ؿنونذه» و «خدؼتگی» ک تشین ثؼبمذ سا داسنذ.
خذ َٚحاِتٞای ٔؼٙذاِیٔ ٝعشـ ٝدس  568خّٕٝ

ٔ.1ؼٙذاِی٘ ٝىشٜ
دس صثب فبسػی اك ثش مقشفه اػت مگش اینکه ادات نکشه(یاک ،یکای دس آغابص و ی دس
آخش) اػ ثیبیذ .گبهی دس صثب فبدی مؼنذالیه نکشه آوسده میؿود تب ثاه یاک فاشد غیاش
مقینی داللت کنذ امب دس ف مقبنی ثشای مقبكذ و اهذاف صیجبیی ؿنبػبنه ثه کبس مایسود.
این اهذاف فجبستانذ اص -1:ثضسگذاؿت -2تحقیش  -3ثؼیبسی نهبد -4انذکی نهابد -5ثیاب
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نوؿ یب گونه -6پنهب کشد هویت نهبد  -7نبآگابهی ػاخنوس اص مؼانذالیه -8تکیاه سوی
مؼنذ
مثبلهبیی اص «تولذی دیگش» دس ادامه ثشسػی میؿود:
ؿشاسٜای ٔشا ت ٝواْ ٔیوـذ(نکشه ثه خهت تأکیاذ سوی مؼانذ) آفتابة مایؿاود/
173
ػتاسٜای ٔیسـت /ػتاسٜای ٔیٔشد(نکشه ثه خهت تکیه سوی مؼنذ) میب تبسیکی/
189
اص ایندب مؼنذالیه ثب ی دس آخش اػ (ؿشاسهای ،ػتبسهای) نکاشه آماذه اػات و نـاب اص
اهمیت و توخه ثه مؼنذ خم ه داسد.
ٞش ِثی و ٝتش ِثٓ سػیذ /یه ػتاس٘ ٜطف ٝاػت(نکاشه ثاه خهات پنهاب کاشد
هویت نهبد) سوی خبن178 /
یهصذا و ٝدس اـك ػشد /ـشیاد صد :خذاحاـظ(نکشه ثه خهت پنهب کشد هویات
نهبد) دیذاس دس ؿت241 /
فشوك قلذ نذاسد دس این اؿقبس ،هویت مؼنذالیه سا آؿکبس کنذ اص نـبنههبی نکاشه ثهاشه
میثشد(هش لجی ،یکكذا).
چّچشاؼی ،دس ػىٛت  ٚتیشٌی اػت(نکشه ثه خهت ثیب نوؿ و گونه) فبؿاقبنههاب/
202
ػیثی اص ؿاخ ٝـشٔٚیاـتذ(نکشه ثه خهت ثیب نوؿ) دس غشوة اثذی218 /
دس ؿة او ٖٛٙچیضی ٔیٌزسد(نکشه ثه خهت نبآگبهی ػخنوس اص مؼنذالیه) ثابد ماب
سا خواهذ ثشد181 /
گبه ػخنوس اص مؼنذالیه هیچ گونه ؿانبختی ناذاسد و ثاه نبچابس ثاب ادات نکاشه هماشاه
میػبصد(چیضی).
ؼٕی ـشٔ ٚیسیخت(نکشه ثه خهت ثؼیبسی نهبد) میب تبسیکی190 /
خذول ری فشاوانی اهذاف ثالغی مؼنذالیه نکاشه سا دس «تولاذی دیگاش» فاشوك نـاب
میدهذ .کبسثشد مؼنذالیه نکشه ثب هذف ثبنویه «پنهب کشد هویات نهابد» و «تکیاه سوی
مؼنذ» ثبالتشین ثؼبمذ سا ثه خود اختلبف میدهذ .مؼنذالیه نکشه دس حبلت «تحقیاش» و
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«ثؼیبسی نهبد» دس مشتجه دوم ثه یک میضا موسد اػتفبده قشاس گشفته اػت و نکاشه آماذ
مؼنذالیه ثشای ثیب حبلت «ثضسگذاؿت» پبیینتشین خبیگبه سا داسد.
خذ َٚحاِتٞای ٔؼٙذاِی٘ ٝىش ٜدس  568خّٕٝ

مقبیؼه فشاوانی حبلتهبی مؼنذالیه مقشفه و مؼنذالیه نکشه دس «تولذی دیگاش» فاشوك
ثیب میداسد که او اقجبل فشاوا ثه مؼنذالیه مقشفاه و آؿاکبس نـاب داد آ داسد و اماب
توخه چنذانی ثه مؼنذالیه نکشه نذاؿته اػت .خذول و نموداس ری تأییذی ثش این موضوؿ
میثبؿذ .مؼنذالیه مقشفه ثب  460موسد و  88/81دسكذ ثبسهب ثب اهذاف ثالغی متفابوت دس
«تولذی دیگش» رکش ؿذه و مؼنذالیه نکشه تنهب  11/19دسكذ مواسد سا ثه خود اختلابف
داده اػت.
خذٔ َٚمایؼٝای ٔؼٙذاِی٘ ٝىشٔ ٚ ٜعشـ ٝدس تِٛذی دیٍش  ٚصٔؼتاٖ
ک خم ه هبی موسدثشسػی قشاس تقااذاد خم ااههاابیی کااه دس آ
مؼنذالیه نکشه ؿذه
گشفته

تقذاد خم اه هابیی کاه
مؼنذالیه مقشفه ؿذه
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ٔ.7ؼٙذاِیٔ ٝمیذ
چنبنهه مؼنذالیه ثه همشاه خودؽ واطه یب واطگبنی داؿته ثبؿذ مقیذ محؼوة میؿود
دس «تولذی دیگش» نیض مؼنذالیه مقیذ ثب اهذاف ثالغی صیش موسد تح ی قشاسگشفته اػت:
-1مذح و ػتبیؾ -2تحقیش -3تأکیذ -4تخلیق مؼنذالیه -5ثیب حقیقات و کـاف
مقبنی  -6قشاس داد دس رهن مخبعت -7ثه غ ظ افتبد ؿنونذه
اینک تقذادی اص مثبلهبیی که دس «تولذی دیگش» ثه آ پشداختهای  ،رکش میکنی :
تٕاْ آػٕاٖ ٔٗ/پش اص ؿٟاب ٔیؿٛد(مقیذ ثب هذف تأکیذ) آفتبة میؿود173 /
دس ػایٞٝا ،ـشٚغ ت ٛتٙـت  ٚسً٘ تاخت(مقیذ ثب هذف تأکیذ) غضل184 /
فشوك دس مثبلهبی ثبال ،مؼنذالیه سا ثشای هذف تأکیذ مقیذ ػبخته اػت .که این کبس ثب
ضمبیش مـتشن دس پی مؼنذالیه و گبه ثه واػغه الفبػ و ادات تأکیذ و یب اص عشیاق تکاشاس
لفؼ كوست میگیشد(ف وی مقذم و اؿشفصاده.)51:1384،
ٌشٔای وشػی خٛابآٚس تٛد(مقیذ ثب هذف تخلیق مؼنذالیه) آ سوصهب167/
خأٛؿی ٚیشا٘ٞٝا صیثاػت(مقیذ ثب هاذف تخلایق مؼانذالیه) دس آةهابی ػاجض
تبثؼتب 186/
تٛی تاج واؼزیاْ /ـضای آٖ لّٕش ٚتی آـتاب سا آِٛد ٜوشد ٜتٛد(مقیذ ثب هذف
تخلیق مؼنذالیه) وه ػجض242 /
فشوك گبه ثشای تخلیق مؼنذالیه آ سا مقیذ مایػابصد مبنناذ خبموؿای ویشاناههاب،
گشمبی کشػی ،ثوی تبج کبغزیام .گبهی نیض هذفی خض تحقیش و خواس ػابختن مؼانذالیه
نذاسد.
ٔٛؽ ٔٙفٛسی دس حفش ٜخٛد /یه ػشٚد صؿت ٔ ُٕٟسا تا ٚلاحت ٔریخٛا٘رذ
(مقیذ ثب هذف تحقیش) دسیبفت195 /
طسـٙایؾ ٌٛس ٔاٞیٞا ؿٛد(مقیذ ثب هذف تحقیش) مشداة226 /
مؼنذالیه مقیذ ثشای ثیب حبلاتهابی «ماذح و ػاتبیؾ»« ،ثیاب حقیقات و کـاف
مقبنی» و «ثضسگذاؿت» ثه صیجبیی دس مواسد صیش دیذه میؿود:
پاویض ٜتشؾ ٔٗ /چ ٛوشوی ٘شْ /آساْ ٔیتاسیذ(مقیذ ثب هذف مذح و ػاتبیؾ) آ
سوصهب166 /

 /128مغبلقبت ادثیبت تغجیقی ،ػبل پبنضده  ،ؿمبسه  ،58تبثؼتب 1400

عطشٞای ٔٙمّة ؿة /خٛاب ٞضاسػاِ ٝا٘ذأؾ سا /آؿفتٔ ٝیوٙٙرذ(مقیاذ ثاب
هذف ثیب حقیقت و کـف مقبنی) ثش او ثجخـبییذ193 /
ٔعـٛق ٌٔٗٛ/یی ص ٘ؼُٞای ـشأٛؽ ٌـت ٝاػت(مقیذ ثاب هاذف ثضسگذاؿات)
مقـو من214 /
ثشسػی فشاوانی حبلتهب و اهذاف صیجبیی ؿنبػبنه مؼنذالیه دس «تولذی دیگاش» حابکی
اص آ اػت که مؼنذالیه مقیذ ثب هذف «تأکیذ» ثیؾتشین کابسثشد سا داسد .اهاذاف «قاشاس
داد مؼنذالیه دس رهن مخبعت» و «تخلیق مؼنذالیه» دس ستجههبی دوم و ػوم توخه
قشاس میگیشنذ .ثشای حبلت «ثه غ ظ افتبد ؿنونذه» هیچ موسدی یبفت نـاذ .خاذول ثاه
خوثی فشاوانی حبلتهبی مؼنذالیه مقیذ سا نـب میدهذ.
خذ َٚـشاٚا٘ی حاِتٞای ٔؼٙذاِیٔ ٝمیذ دس  568خّٕٝ

ٔ.8ؼٙذاِی ٝصفت یا ٚصؿ ٔؼٙذاِیٝ
دس این پظوهؾ همشاه ؿذ مؼنذالیه ثب یک كفت ثشای اغشاضی مبننذ:
 1ثضسگذاؿت یب ػتبیؾ -2تحقیش یب نکوهؾ -3ثشای تأکیذ  -4خ ت تاشح  -5ویاظه
کشد مؼنذالیه  -6مقشفی مؼنذالیه یب نمبیبنذ آ  ،دس «تولذی دیگش» موسد ثشسػی قشاس
گشفت که ثه نمونههبیی اص آ میپشداصی :
آٖ سٚصٞا سـتٙذ /آٖ سٚصٞای تشـی خأٛؽ(كفت ثب هذف ثضسگذاؿت) آ سوصهب/
166
حدٓ ػفیذ ِیض /تا خؾخؾ چادس ٔادستضسي آؼاص ؿذ(كفت ثاب هاذف مقشفای
مؼنذالیه) آ سوصهب166 /
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آٖ تـٙح ،آٖ تـٙح ٔشي آِٛد /تا ا٘تٟای ٌٕـذ(ٗٔ ٜكفت ثب هاذف تحقیاش و
تأکیذ) وك 198 /
لّةٞای وٛچه تاصیٍٛؽ /اص حغ ٌشیٔ ٝیتشوٙذ(كفت ثب هذف خ ت تاشح )
پشػؾ205 /
دس آٖ ٔیض تضسي دؿٕٙی ٔخفی ٔؼىٗ داسد(كفت ثاب هاذف تأکیاذ) دس غاشوة
ادثی222 /
یه چیض ٘یٓ ص٘ذٔ ٜؽـٛؽ /تش خایٔا٘ذ ٜتٛد(كفت ثاب هاذف تحقیاش) آیاههابی
صمینی232 /
پشی وٛچه ؼٍٕیٙی /و ٝؿة اص یه تٛػٔ ٝیٔیشد(كفت ثب هذف خ ت تشح )
تولذی دیگش277 /
ثب دقت دس همه مواسدی که مؼنذالیه ثه كوست كفت آوسده ؿذه ثاود ثاه نتابیح صیاش
میسػی :
دس ک فشوك ثشای خبف نمود مؼنذالیه دس  87موسد آ سا ثب كفت همشاه میػابصد
دس این میب مؼنذالیه كفت ثشای هذف «تأکیاذ» ثابالتشین ثؼابمذ سا داسد .حبلاتهابی
«ویظه کشد مؼنذالیه» و «تحقیش و نکاوهؾ» ثاه تشتیات دس خبیگابه دوم و ػاوم قاشاس
میگیشنذ .کبسثشد مؼنذالیه كفت ثب هذف «ثضسگذاؿت و ػتبیؾ» ک تاشین ثؼابمذ سا ثاه
خود اختلبف میدهذ.
خذ َٚحاِتٞای ٔؼٙذاِی ٝصفت دس  568خّٕٝ
سدیف

ثضسگذاؿت ،ػتبیؾ

تحقیش یب نکوهؾ

تأکیذ

خ ت تشح

ویظه کشد مؼنذالیه

مقشفی مؼنذالیه

مؼنذالیه ثبكفت آمذه اػت

دسكذ

8.0
4

16.
09

26.
43

14.
95

21.
84

12.
65

16.79

تقاااذاد خم اااههااابیی کاااه

تقذاد

7

14

23

13

19

11

87
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ٔ.9ؼٙذاِیٔ ٝعطٛؾ یا عطؿ ٔؼٙذاِیٝ
گبهی مؼنذالیه سا ثب هذف ثالغی ثب یک یب چنذ چیاض دیگاش الجتاه ثاه کماک یکای اص
حشوف فغف همشاه میکننذ .اهذاف ثالغی این گونه مؼنذالیه ثه ؿشح صیش آمذه اػت:
-1ثضسگذاؿت  -2ثه ؿک انذاختن مخبعت  -3همتشاصی و همؼابیگی  -4تؼاویه یاب
ثخؾثنذی  -5ؿنونذه سا اص خغبیؾ ثبصداسی -6گؼاتشدگی یاب فغاف چناذ نهابد ثاشای
تفلی ثه چنذ نمونه که ثشسػی ؿذه توخه میکنی :
آٖ سٚصٞا سـتٙذ /آٖ سٚصٞای خٛب /آٖ سٚصٞای ػآِ ػشؿاس(مقغوف ثب هاذف
گؼتشدگی یب فغف چنذ نهبد) آ سوصهب165 /
آٖ سٚصٞا سـتٙذ /آٖ سٚصٞای خزت ٚ ٝحیشت /آٖ سٚصٞرای خرٛاب  ٚتیرذاسی
(مقغوف ثب هذف گؼتشدگی یب فغف چنذ نهبد) آ سوصهب167 /
چیضی ٚػیع  ٚتیش ٚ ٜا٘ث /ٜٛچیضی ٔـٛؽ چ ٖٛصرذای دٚسدػرت سٚص /ترش
ٔشدٔهٞای پشیـا٘ٓٔ /یچشخذ(...مقغوف ثب هذف تؼویه یب ثخؾثنذی) دس آةهبی
ػجض تبثؼتب 187 /
ػىٛت تٛد ٘ ٚؼیٓ /و ٝپشد ٜسا ٔیتشد(مقغوف ثب هذف گؼتشدگی یب فغف چناذ
نهبد) دس آةهبی ػجض تبثؼتب 189 /
دس آٖ دایش ٜػیاس ٘ٛسا٘ی ،ؿةتابٛٔ /سیا٘ ٝدس ػمؿ چٛتیِٗ /یّری دس پرش/ٜ
ؼٛن ٞا دس ٔشداب ٕٝٞ /تا  ٕٝٞ /ٓٞتا  ٓٞیىشیض /ترا ػریاذ ٜدْ ـشیراد صد٘رذ
(مقغوف ثب هذف تؼویه یب ثخؾثنذی) تنهبیی مبه213 /
ٌشٞٚی اص ٔدؼٕٞ ٝای پشیذٜسً٘ ٚ /چٙذ سـتٍش /و ٝتٛی خاوشٚت ٚ ٝتٛترٖٛ
ٔیداد٘ذ(مقغوف ثب هذف گؼتشدگی یب فغف چنذ نهبد) دیذاس دس ؿت236 /
ٔٗ  ٚت ٛاص آٖ سٚص٘ ٝػشد عثٛع /تاغ سا دیرذیٓ(مقغاوف ثاب هاذف همتاشاصی و
همؼبیگی) فتح ثبك247 /
آنهه اص مغبلقه مؼنذالیه مقغوف دس دفتش ؿقش «تولذی دیگش» فشوك حبك ؿاذ ایان
اػت که ثیؾتشین کبسثشد مؼنذالیه مقغوف مشثوط ثه «فغاف چناذ نهابد یاب تفضای »
اػت .حبلتهبی «تؼویه یب ثخؾثنذی» و «همتاشاصی و همؼابیگی» ثاب آمابس پابیین دس
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ستجههبی دوم و ػوم توخه قشاس میگیشنذ .مؼنذالیه مقغوف دس حبلتهبی دیگاش یاب آمابس
پبیینی داسد یب اكالً وخود نذاسد.
خذ َٚحاِتٞای ٔؼٙذاِیٔ ٝعطٛؾ دس  568خّٕٝ
سدیف

ثضسگذاؿت و تقؾی

ثه ؿک انذاختن مخبعت

همتشاصی و همؼبیگی

تؼویه یب ثخـنجنذی

ؿنونذه سا اص خغبی ثبص داسی

گؼتشدگی یب فغف چنذ نهبد

الیه مقغوف ثود

دسكذ

4.1
6

0

12.5
0

16.
67

0

66.67

4.61

تقذاد خم ه هبیی که مؼانذ

تقذاد

1

0

3

4

0

16

24

٘تید ٝتحث

احاوال مؼنذالیه دس  800خم ه اص «تولذی دیگش» فشوك فشخضاد و «صمؼاتب » اخاوا
دس نه حبلت ،حزف یب رکش ،نکشه یب مقشفه ،تقذی یب تأخیش مؼنذالیه ،و مقغاوف ،كافت و
مقیذ ثود ثه كوست خذاگبنه موسد ثشسػی و توخه قشاس گشفت .ثب مغبلقاه اغاشام ثبنویاه
هش یک اص حبالت مؼنذالیه ،نتبیح ری حبك ؿذ:
 -1تقذاد خم ههبیی که دس آ حزف اتفب افتبده نؼجت ثه خم ههابیی کاه دس آ هاب
مؼنذالیه رکشؿذه ،ک تش اػت .ثیؾتشین کبسثشد حزفهبی مؼنذالیه دس «تولذی دیگاش»
ثب هذف «پشهیض اص ثیهودهگویی» و ثه سوؽ حزف ثه قشینه لفؾی یب مقنوی اتفاب افتابده
اػت .فشوك ثشای ثیب مقبكذ خود ثه كوست سوا و ػاشیـ ،نیابصی ثاه عاوالنی کاشد و
پیهیذه نمود ؿقشهبیؾ نمیثینذ« .تأکیذ ثش مؼنذ» ثشای توخاه مخبعات ثاه اهمیات
موضوؿ نیض دس ستجه دوم کابسثشد قاشاس مایگیاشد .حازف مؼانذالیه ثاب هاذف «تحقیاش و
خواسداؿت» دس مقبم ػوم توخه ،ثیؾتش ثشای مجبحث آمیخته ثه اثتزال و خنؼیت مغشح
میؿود .فشوك ػقی داسد ثه واػغه ثیب آ هب ،مفبهیمی فشاتاش سا مغاشح نمبیاذ .او قلاذ
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داسد ضمن ثه تلویش کـیذ صنذگی واققی که گبه ثب لزت و ؿهوت هماشاه مایؿاود ثاه
تجیین ؿکبف خنؼیتی و ثشتشی مشد نیض ثپشداصد.
فشوك و اخوا دس اؿقبسؿب  ،حزفی دس مؼنذالیه ثب هذف «مل حتانذیـای» نذاؿاته
اػت .خؼبستی که فشوك داسد او سا تب این ػغح ثبال میثشنذ.
دس حبلت رکش مؼنذالیه ،فشوك ثیؾتش ثه اغشام ثبنویه «تأکیذ و یبدآوسی»« ،گؼتشؽ
ػخن و توضیح ثیؾتش» و «خبیگیشی دس رهن ػخن دوػت یب آؿاکبس نماود » توخاه
داؿته و ثه دنجبل خ ت توخه مخبعت ثه محتوای کاالم و سوؿان نماود موضاوؿ ثاوده
اػت.
 -2هذف اص تقذی مؼنذالیه تأکیذ ثیؾتش ثش مؼنذالیه و اهمیات داد ثاه آ اػات.
تأخیش مؼنذالیه چنذا موسد توخه فشوك دس «تولذی دیگش» قشاس نگشفته اػت .هذف فشوك
دس هش دو حبلت تقذّم و تأخیش ،ثیؾتش «قشاس داد مؼنذالیه دس رهان مخبعات» و ثیاب
«دسد و انذوه» ثوده اػت.
 -3فشوك دس «تولذی دیگش» و اخوا دس «صمؼتب » اقجبل فشاوا ثه مؼنذالیه مقشفاه و
آؿکبس نـب دادهانذ .ؽبهشاً ایـب مخبعجبنـب سا آگبه مایپنذاسناذ .الجتاه تشػای ها اص
آؿکبس کشد مؼنذالیههب نذاسنذ .فشوك ثشای مقشفه کشد مؼنذالیه ،اغ ات آ سا ثاه یاک
اػ  ،ضمیش یب كفت دیگش میافضایذ .او دس مقشفه کشد مؼنذالیه ثه قلذ «آگبهی ثخـی
یب هـذاس» و «آؿکبس نـب داد مؼنذالیه» نوفی تأکیذ سا دس نؾش داؿته اػات .دس فاین
حبل توخه چنذانی ثه مؼنذالیه نکشه نذاؿته و ثیؾتش آ سا ثشای هاذف «پنهاب کاشد
هویت نهبد» و «تکیه سوی مؼنذ» ثه کبس ثشده اػت.
 -4فشوك دس «تولذی دیگش» گبه مؼنذالیه سا ثب كفت همشاه ػبخته و گابه ثاه واػاغه
واطه یب واطگبنی آ هب مقیذ و یب خبف نموده اػت که دس هش دو حبلت مؼانذالیه كافت و
مؼنذالیه مقیذ ،هذف تأکیذ سا مذ نؾش داسد.
 -5فشوك گبهی چنذ مؼنذالیه سا ثه ه فغف میکنذ و ثه یک مؼنذ سثظ میدهاذ و
ثب این کبس چنذ نهبد سا دس یک خم ه خمـ میکنذ .این حبلت(فغف چنذ نهبد یب تفلای )
ثیؾتشین کبسثشد مؼنذالیه مقغوف دس «تولذی دیگش» ثوده اػت.
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وتاتٙأٝ
اخوا ثبلث ،مهذی1376 .ؽ ،صٔؼتاٖ ،تهشا  :مشواسیذ.
انوسی ،حؼن1367 .ؽ ،دػتٛس صتاٖ ـاسػی( ،)6چبح اول ،تهشا  :دانـگبه پیبم نوس.
سخبیی ،محمذ خ ی 1353 .ؽٔ ،عآِ البالغة ،ؿیشاص :دانـگبه ؿیشاص.
ػکبکی ،اثویققوة .ثی تبٔ ،فتاح اِعّ ،ْٛدمـق :داس الحکمه.
ؿمیؼب ،ػیشوع1373 .ؽٔ ،عا٘ی ،تهشا  :میتشا.
ف وی مقذم ،محمذ و سضب اؿشف صاده1390 .ؽٔ ،عا٘ی  ٚتیاٖ ،تهشا  :ػمت.
فشخضاد ،فشوك1383 .ؽ ،پٙح وتاب ـشٚغ ـشخضاد تٕٞ ٝشا ٜص٘ذٌیٙأ ،ٝتهشا  :فشؿیذ.
فشؿیذ وسد ،خؼشو1387 .ؽ ،دػتٛس ٔختصش تاسیخی صتاٖ ـاسػی ،تهشا  :صواس.
کضاصی ،میشخالل الذین1370 .ؽٔ ،عا٘ی(صیثاؿٙاػی ػخٗ پاسػی) ،تهشا  :نـش مشکض.
همبیی ،خالل الذین1354 .ؽ ،ـ ٖٛٙتالؼت  ٚصٙاعات ادتی ،دانـگبه ػپبهب انقالة.

ٔماالت
ثهنبم ،سػول و ػیشوع ؿمیؼب1389 .ؽ« ،تشسػی احٛاَ ٔؼٙذاِی ٝدس وتاب راحة اِصرذٚس و آیةة
اِؼشٚس» ،فل نبمه ادثیبت فبسػی ،ثهبس و تبثؼتب  ،ؿمبسه .15
ثبثت ،نیشه و حمیذ عبهشی1398 .ؽ« ،تشسػی ٘مؾ ٕٞخٛاٖٞا دس آـشیٙؾ ـضای حضٖ ٌ ٚشی،»ٝ
ادثیبت تغجیقی خیشفت ،دانـگبه آصاد خیشفت.
عبهشی ،حمیذ و ساضیه ایمبنی و پیمب منلوسی1393 .ؽ« ،تشسػی ٔؼرٙذاِی ٝضرٕیش دس اؿرعاس
ؿأّ.»ٛ
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Abstract
In the field of aesthetics of literary works, a lot of research has been conducted, but
these works less has been considered from the perspective of semantics. In the
present article, using a descriptive-comparative method and based on library
sources, secondary intentions in the rhetorical application of the subject situation in
mentioning or deleting, introducing or not, presenting or delaying and focusing,
adjectives and constraints are analyzed based on rhetorical science books. The
analysis of "Another Birth" and "Winter" shows that the mention of subject is
important to Forough and Akhavan more than its omission, and it seems that in
both cases of omission or mention, their goal is often to convey the content in the
shortest time with the most emphasis. In presenting and delaying the subject, the
presentation of subject is more important than the delay, and he has used the
presentation and delay of the subject for the purposes of "placing the subject in the
mind of the addressee" and expressing "pain and sorrow." Forough and Akhavan,
for more emphasis, introduce subject by adding a name, pronoun or adjective, and
have used Nakareh subject less than Maarefa subject.
Keywords: Akhavan, Forough Farrokhzad, meanings, subject, meanings science

