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چکیدُ
ز ٝاٛسیكٜ٘س نح ٠ٜازة ایطاٞٗ ،ٙالٛب  ٝحبكظ ثؿیبض پیفتط اظ اٛسیكٜ٘سا ٙثابذرطظٗیٚ
زض ثؿیبضی اظ ظٗی١٠ٜبی كطزی  ٝاجر٘بػی اٛؿب ٙاٛسیكیسٟاٛس ٝ ،ای ٚاٛسیك١٠ب ضا ثب ظثبٙ
ٜ١طی ثیبً ٙطزٟاٛس .یٌی اظ ای ٚظٗی١٠ٜبی كٌطی ثحث آظازی  ٝاذریبض اٛؿب ٙاؾا ًا٠
اظ آ ٙث ٠ػٜٞاٖ٢ٗ ٙتطی ٚحویو ٝجٞزی اٛؿب ،ٙث ٠ػٜٞا ٙذٔیل ٠ذسا ثط ضٝی ظٗی ،ٚیبز
ٗیًٜیٖ .زض ایٗ ٚوبٓٞٛ ٠یؿٜسُب ٙض٘ ٚتجیای ٚا٘١یا آظازی زض آرابض  ٝاٛسیكا١٠ابی
حبكظ ٞٗ ٝالٛب ،ؾؼی زض ثطضؾی قجب ٝ ١اكرطام١بی ٛظطی١٠اب  ٝاٛسیكا١٠ابی آٛاب ٙزض
ظٝایبی ُٛٞبُٝ ٙٞجٞز اٛؿبٛی ثب ٞٛع ثیف اٛؿبٗٙساضا ٠ٛزض ثبذرطظٗی ٚزاضٛس .ثط آٙایٖ ً٠
اٛسیك١٠بی ٗرلٌطا ٙثبذرطظٗی ٚضا ثب اقؼبض ٗٞالٛب  ٝحابكظ ًا ٠آظازی ثا ٠ػٜاٞاٗ ٙحاٞض
انٔی اٛسیك١٠بی اٛؿبٗٙساضا ٠ٛآٛب ٙهطاض زاضزٞٗ ،ضز ثطضؾی هطاض زاز ٝ ٟثب ِٛب١ی تطجیوی
اٛسیك١٠بی آٛب ٙتحٔیْ قٞز.
کلیدٍاصگاىٞٗ :الٛب ،حبكظ ،آظازی ،اٛؿبٗٙساضی ،اُعیؿربٛؿیبٓیؿٖ.

* زاٛكجٞی زًرطی ظثب ٝ ٙازثیبت كبضؾی ،زاٛكِب ٟآظاز اؾالٗی ٝاحس اضاى.
** اؾربز ظثب ٝ ٙازثیبت كبضؾی ،ػض١ ٞیأت ػٔ٘ی زاٛكِب ٟػالٗ ٠طجبطجبیی.
ٞٛیؿٜسٗ ٟؿئ :ّٞظ١طٝ ٟكبیی كطز

z.vafaie95@ gmail.com
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هقدهِ
آظازی ٖٗ٢تاطی ٚجا١ٞطی اؾا ًا ٠زض شات ٘١ا ٠اٛؿاب١ٙاب ٝجاٞز زاضز ٝ ،یٌای اظ
قبذه١٠ب ٝ ٝیػُی١بی ثبضظ اٛؿبٛی اؾ ً ٠زض ت٘بٗی ٌٗبتت اٛؿبٗٙساض زٛیب ٗٞضز تٞج٠
هطاض ُطكر ٝ ،٠ثطای ت٘بٕ اكطاز ثكط ٗوسؼ  ٝزٝؾ زاقرٜی اؾ  .زض ٗطبٓؼا ٠تابضید ٗٔاْ
ج٢بً ،ٙكٌ٘ف ثی ٚآظازی  ٝهسضت ثطجؿر٠تطی ٚكه ّٞؾطُصق ٗٔی اهٞإ ضا تكاٌیْ
ٗیز١س .ثب ِٛب١ی ث ٠آربض ثعضُب ٙازة كبضؾی زضٗییبثیٖ ً ٠تٞج ٠ث ٠آظازی اٛؿب ،ٙیٌی اظ
ٌٛبت ٗحٞضی ثٞز ٟاؾ  .آجر ٠ثبیس یبزآٝض قاس ًا ٠زض ثای ٚثعضُاب ٙتابضید ازة كبضؾای
قرهی ١بی ثعضُی ازثی ػال ٟٝثط قبػطیٗ ،رلٌطا ٙثعضُی ٛیع ١ؿرٜس ً ٠ثایفتاط ثابض
ٌٗرٞة اٛسیك١ ٠بی ُصقرِبٗ ٙب ،زض آربض آٛب ٙث ٠یبزُبض ٗبٛس ٟاؾ  .اظ ج٘ٔ ٠ای ٚثعضُابٙ
ٗٞالٛب  ٝحبكظ ١ؿرٜس ً ٠ثس ٙٝقي ث ٠ػٜٞا ٙثاعضٍتاطی ٚؾارٚؾاطایب ٙظثاب ٙكبضؾای
قٜبذر ٠قسٟاٛس.
ٗیتٞا ٙازػب ًطز ً ٠چ٢ط١ٟبی جبٝزا٘ٗ ٝ ٙرابظ ازثیابت ایاطاٗ ،ٙوراسای ثؿایبضی اظ
اٛسیكٝ٠ضاٞٛ ٝ ٙیؿٜسُب ٝ ٙقبػطا ٙج٢ب ٙث ٠ق٘بض ٗیضٛٝس .زض ای ٚپػ١ٝف آظازی اظ زیس
ٗٞالٛب  ٝاظ ِٛب ٟحبكظ  ٝثؿیبضی اظ اٛسیكٜ٘سا ٙثبذرطظٗی ٠ً ٚزض ظٗی ٠ٜاٛؿبٗ ٝ ٙحٞضی
هطاض زاز ٙآ ،ٙتأًیس ٗیًٜسٗ ،لب١یٖ ٗرؼسزی پیسا ٗیًٜس ًا ٠زض ٗاٞاضزی زاضای ٛواب
ٗكرطى  ٝزض ٗٞاضزی ثب یٌسیِط ٗرلبٝت ١ؿرٜسٓٝ ،ی آٛچٗ ٠ؿٖٔ اؾ ای ٚاؾا ًا ٠زض
 ٠٘١ای ٚزیسُب١ٟب آظازی ضطٝضتی ١ؿریقٜبذری ثطای اٛؿب ٙث ٠حؿبة ٗیآیس« .ضؾبٓ
ذطیط ازثیبت تطجیوی ،تكطیح ذط ؾیط ضٝاثط  ٝاضتجب ٗیب ٙازثیبت ْٗٔ ج٢ب ٝ ٙتٞنی٠
ثط تٞؾؼٜٗ ٠بؾجبت كٌطی ،ازثی كطِٜ١ی اؾ »(ضججی.)41 :1393 ،
آسادی
ضیك ٠آظازیذٞا١ی ضا ثبیس زض كطِٜ١ی جؿ ٝجً ٞاطز ًا ٠زض آ ٙاٛؿاب ٙزاضای اضج ٝ
احرطإ اؾ  .اظ ٛظط اؾرٞاضت ٗیْ «ظٗبٛی ٗیتٞاُ ٙل كطز ث ٠آظازی ضؾایس ٝ ٟاظ هیاس ٝ
اججبض ض١بیی یبكر ٠اؾ ًٗ ٠طبثن ٗیْ  ٝتكریم ذٞز ثرٞاٛس كٌط ًٜس  ٝػ٘اْ ٘ٛبیاس ٝ
كطن قٌٞكبؾبظی ذٞز ضا زاقر ٠ثبقس»(.)78 :1363
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زض زؾر٠ثٜسی ًٔای ٗایتاٞا ٙآظازی ضا زض زٗ ٝل٢ا ٕٞآظازی زضٛٝای  ٝآظازی ثیطٛٝای
توؿیٖ ًطز؛ ٗوهٞز اظ آظازی زضٛٝی ًٗ ٠یتٞا ٙآ ٙضا آظازی ٗؼٜٞی  ٝاذالهی ٛابٕ ٢ٛابز،
ای ٚاؾ ً ٠آزٗی زض زض ٙٝاحؿبؼ آظاز ثٞزًٜ ٙس  ٝثطای قس ٝ ٙثٞز ٙذٞز ،زض آیٜاسٟ
١یچ ٗبٛغ  ٝاججبضی ٝجٞز ٛساقر ٠ثبقسٗ ٝ ،رربض ثبقس آیٜس ٟذٞز ضا ث ٠زؾ ذٞیف ضهٖ
ثعٛس.
آظازی ثیطٛٝی اٛؿب ٙضا اظ ثٜس١ب ٗ ٝكٌالت ػبٖٓ ثیط ٝ ٙٝج٢بٗ ٙبزی ض١اب ٗایؾابظز.
آظازی زض ایٗ ٚؼٜی یؼٜی ض١بیی اظ ػٞاْٗ ٞٗ ٝاٛغ اجر٘بػی  ٝككبض١بی ثیطٛٝی ًاٗ ٠ابٛغ
اٛسیك ٝ ٠ضكربض آظازا ٠ٛآزٗی ٗیقٞز .اٛؿب ٙزض اجر٘بع  ٝزض ًٜبض زیِطا ٝ ٙثب ١اٖیابضی ٝ
ٖ١زؾری آٛب ٙزض ؾطٞٛق ذٞز ؾ٢یٖ اؾ  ٝ ،ای ٚاٗاط ثاب اٛررابة آظازاٛا ٠اٌٗابٙپاصیط
ٗیقٞز.
اظ ٛظط ثطٓی« ٚآظازی ثٗ ٠ؼٜی نبحت اذریبض  ٝاضثبة ذٞز ثٞز ٙاؾ  ٝزض ٗؼٜای ًا٠
ًؿی ٗبٛغ اٛجبٕ ًبضی ٛكٞز ،ز ٝچیع جساُب ٠ٛاؾ »( .)250 :1368اٗ ٝؼروس اؾ آظازی
زض زٗ ٝل ٕٞ٢ثً ٠بض ٗیضٝز؛ ثركای اظ آ ٙآظازی ؾیبؾای اؾا ًا ٠آ ٙضا ثا ٠پیاطٝی اظ
زیِطاٜٗ ٙلی ٗیذٞاٛس  ٝزض پبؾد ث ٠ای ٚپطؾف ٗططح ٗیقٞز ًا ٠آ ٙهٔ٘اطٝی ًا ٠زض
ٗحسٝز ٟآ ٙقرم یب ُط١ٝی اظ اقاربل ػ٘اال آظازی زاضٛاس ًجبؾا زض ٗل٢ا ٕٞزٕٝ
آظازی ً ٠آ ٙضا ٗثج ٗیٛبٗس زض پبؾد ای ٚؾؤاّ ٗططح ٗیقاٞز ًاٜٗ ٠كاأ ًٜراطّ یاب
ٛظبضت ً ٠اٛؿب ٙضا ٝازاض ث ٠اٛجبٕ ػ٘ٔی ٗیًٜس چیؿ ً ٝیؿ
٘١بٙطٞض ً ٠ثیاب ٙقاس ٗٞضاٞع آظازی یٌای اظ ٗ٢اٖتاطیٞٗ ٚضاٞػبت ٗاٞضز تٞجا٠
ضٝقِٜطا ٙثبذرطظٗی ٚزض ػهط ضٝقِٜطی اؾ  .ثط ایا ٚاؾابؼ ٗؿایط تٌاٞیٜی آ ٙضا ثا٠
اج٘بّ ثطضؾی ٗیًٜیٖ.
تبضید اٛسیك ٠ضٛٝسی پیٞؾر ٠اؾ ً٘ٛ ٠یتٞا ٙظٗبٗ ٙكرهی ضا ثاطای آؿابظ  ٝاٛجابٕ
آٗ ٙكرم ًطز .ظیطا ثؿیبضی اظ ضیك١٠بی آ ٙزض ظٗب١ٙبی ُصقرٝ ٠جٞز زاقر ٝ ٠زاٜٗا٠
آ ٙتب زٝض١ٟبی ثؼس ٛیع ُؿرطز ٟقس ٟاؾ  .اُاط ثا ٠ثطضؾای ٗكرهابت ضٝقاِٜطی هاطٙ
١جس ٖ١ثپطزاظیٖ ،پیٗیثطیٖ ً ٠ذبؾرِب ٟای ٚجٜجف أِٛؿرب ٙثٞز  ٝؾپؽ ث ٠كطاٛؿاٝ ٠
آٓ٘ب ٙضا ٟیبكا  .ایا ٚتلٌاط زض ًكاٞض١بی ٗررٔاق ٛرؿا اظ تاأریط ٛیبظ١اب  ٝقاطایط ٝ
كط١َٜ١بی ٗررٔق پسیس آٗس .ثطای ٗثبّ ضٝقاِٜطی زض اؾاٌبتٜٔس  ٝآٓ٘اب ٙثایفتاط ثا٠
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ٛؿجی ُطایی ت٘بیاْ زاقا  .زض أِٛؿارب١« ٙاسف ضؾایس ٙثاٛ ٠اٞػی تؼابزّ ضٝحای ٝ
اجر٘بػی ثٞز ٠ً ٟپیكطك ؾاطیغ كٜاٗ ٝ ٙٞكاٌالت ٛبقای اظ آ ٙالظٕ  ٝاجرٜابةٛبپاصیط
ٗیٞ٘ٛز ٟاؾ  ٝزض كطاٛؿ ٠جطیب ٙثحطاٛیتط ثٞز  ٝزض ٗٞاضزی نطیحبً ثٗ ٠وبثٔ ٠ثاب هاسضت
ًكیف١بی یؿٞػی پطزاذر ٠قس ٟاؾ »(ٗجر٢سی.)15 :1358 ،
اٗب ٗحٞض كٌطی انٔی ً ٠زض ؾطاؾط ای ٚجطیبٛبت زیسٗ ٟیقٞز ایا ٚاؾا ًأً ٠یاس
زضى  ٝپیكطك اٛؿب ،ٙػوْ اؾ  ٠ٛؾُ ٝ ٜلربض ٗص١جی« .ث ٠اػروبز آ١ٙب پٞقكای اظ
تؼهت  ٝذطاك ٠ت٘بٕ ٢ٛبز١بی انٔی جبٗؼٛ ،٠ظیط حٌٗ ٝ ٗٞص١ت ضا كاطا ُطكرا ٝ ٠ایاٚ
پٞقف ضا كوط ثب ٛیطٝی ذٞز ٗیتٞا ٙاظ ٗیب ٙثطزاق »(زا.)36 :1382 ،ٙ
ثٜبثطای ٚثؿیبضی اظ كیٔؿٞكب ٙثطای حْ ایٗ ٚكٌالت اجر٘بػی ،ؾیبؾی  ٝاهرهبزی ث٠
جبی تٌی ٠ثط ای٘ب ،ٙذطز  ٝضٝـ ػٔ٘ی ضا ث ٠ػٜٞا ٙث٢رطی ٚاثعاض ثً ٠بض ثطزٛاس  ٝزض ثطاثاط
اهرساض ضغیٖ  ٝؾٔطًٔ ٠یؿب ٝاًٜف ٛكب ٙزازٛس  ٝتالـ ًطزٛس تاب جبٗؼا ٠ضا ثاطای یابكرٚ
٢ٛبز١بی ٗجرٜی ثط ذطز ضا١یبثی ًٜٜس١ .طچٜس ضٝقِٜطا ٙاظ ٛظط قٞض  ٝحطاضت ظٛسُی ثاب
یٌسیِط ٗرلبٝت ثٞزٛس ،اٗب ثؿیبضی اظ آ١ٙب زض ػْ٘ ثط ٗجٜابی ذاطز ،اضظـ١ابی اٛؿابٛی،
آظازی ،ثطاثطی  ٝػسآ ٗ ٝربٓل ثب ًٔیؿب تٞاكن زاقرٜس.
٘١بٙطٞض ًُ ٠لر ٠قس ٗجبٛی اؾبؾی تلٌط  ٠٘١ایا ٚضٝقاِٜطا ٙذطزثابٝضٗ ،حٞضیا
اٛؿب ٝ ٙآظازی اؾ ًٗ ٠ب زض ای ٚپػ١ٝف ههس زاضیٖ ٗؤٓل ٠آظازی ضا اظ زیاس ضٝقاِٜطاٙ
ثبذرطظٗی ٚثطضؾی ًٜیٖ.
آسادی اس ًظز رٍشٌگزاى باختزسهیي
«زًبضت  ٝثیٌ ٚآٝیٗ ٚرلٌطا ٙزٝض ٟجسیس ١ؿرٜٜس ً ٠جٜج١٠بیی اظ تٔوای اٛؿاب ٙاظ
ذٞیف ضا ث ٠ذٞثی ٘ٛبیب ٙؾبذرٜس .زًبضت ثب ططح «ٗاٗ ٚایاٛسیكاٖ پاؽ ١ؿارٖ» ثاط
انبٓ ٛ ٝوف اٛسیك ٠اٛؿب ٙزض ًْ ػبٖٓ تأًیس ٗیًٜس ٛ ٝوف جسیاسی ثاطای اٛؿاب ٙزض
ًْ ٗٞجٞزات اػالٕ ٗیًٜس .ك ٝ ٖ٢تٔوی ًب ٛث ٠ػٜٞا ٙثعضٍتطیٗ ٝ ٚؤرطتطی ٚكیٔؿاٞف
زٝض ٟجسیس اظ اٛؿبٛ ٙیع ا٘١یری زاضز .ا ٝاٛؿبٛی ضا پبؼ ٗیزاضز ٗ ٝؼروس اؾ ً١ ٠طچ٠
١ؿ ٛكأت ُطكر ٠اظ ذٞز اٛؿب ٙاؾ  .زض حویو ثب ًب ٛتٞج٢بت اظ ؾا٘ ج٢اب ٙثا٠
ؾ٘ اٛؿبٗ ٙؼطٞف قس»(ٗهٔح 27 :1368 ،ا ٗ .)23یزاٛیٖ ً ٠ػابٖٓ ٝجاٞز ثاب اٛؿابٙ
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قٜبذرٗ ٠ی قٞز٘١ .ای ٚاٛؿاب ٙاظ ایا ٚپاؽ ٗٞضاٞع انأی  ٝؾاطآؿبظ ٌٗرجای ثاٛ ٠ابٕ
اُعیؿربٛؿیبٓیؿٖ قس ً ٠اظ اٛؿب ٙثب ًٔیٗ ٠حسٝزی ١بی ٌٗ٘ ٚناحج ٗایًٜاس  ٝثا٠
حسی ث ٠آ ٙا٘١ی ٗیز١س ً ٠ث ٠ه ّٞیبؾیٞؼ «اٛؿب ٠٘١ ٙچیاع اؾا »»(ج٘ابّپاٞض،
.)73 :1371
 ٠٘١اُعیؿربٛؿیؿ ١ب ػال ٟٝثط تأًیس ٝجٞز اٛؿبٗ ٙلب١ی٘ی چ ٙٞآظازی  ٝاٛرربة ضا
ٗططح ٗیًٜٜس چطاً ٠زض ایٌٗ ٚرت ٗؼیبض ً٘بّ اٛؿبٛی  ٝزض ٝاهغ جا١ٞط اٛؿاب ٝ ٙاضظـ
اٛؿب ٙضا زض آظازی ٗیزاٛسٗ ٝ ،ؼروس اؾ اٛؿب ٙت٢ٜاب ٗٞجاٞزی اؾا ًا ٠زض ػابٖٓ آظاز
آكطیس ٟقس ٟاؾ یؼٜی ٗحٌ١ ٕٞیچ ججط  ٝضطٝضتی ٛیؿ  .ایٌٗ ٚرت زض ٗوبثْ ٌٗابتجی
ً ٠آظازی اٛؿب ٙضا ٛلی ٗیًٜس هیبٕ ًطز؛ زض ثطاثط ؾطٗبی٠زاضی ً ٠اظ اٛؿب ٙیاي حیاٞاٙ
اهرهبزی ٗیؾبظز  ٝزض ثطاثط ٗؿیحی ً ٠اٛؿب ٙضا ثبظیچ ٠ؾطٞٛق ٗیزاٛس ٝ ،زض ٗوبثاْ
ٗبضًؿیؿٖ ً ٠اٛؿب ٙضا تبثغ ججط  ٝاثعاض تٓٞیس تٔوای ٗایًٜاس هاس ثطاكطاقا  ٝاٛؿاب ٙضا
ٗٞجٞزی آظاز ٗؼطكی ًطز.
تٌیً ٠یطًِبضز ثط آظازی ٗطٔن ٗ ٝؿئٓٞی تبٕ اٛؿب ٙزض هجبّ اٛرربة١بیفٗ ،ضبٗیٚ
ٌٗطض اُعیؿربٛؿیبٓیؿٖ ضا تكٌیْ ٗیز١اسٗ .ابضتی١ ٚبیاسُط (ٗ )1927ضا٘ٛٞی اظ ذاطز
تح ػٜٞاٝ ٙجٞزی زض ج٢ب ٙاضائٗ ٠یز١س ً ٠ثاٞٗ ٠جات آ ٙذاطز ٗؼٜای ذاٞیف ضا اظ
ططین اٛرربة١بیی ً ٠ؾبظٛس ٟانبٓ اٛؿب ٙاؾ ٗیآكطیٜس(ُٞتي .)159 :1384 ،ؾابضتط
ٗیُٞیسِٜ١ ٚٗ« :بٗی آظازٕ ً ٠٘١ ٠ج٢بٛیب ٙآظاز ثبقٜس .تب ِٜ١بٗی ً ٠یي ٛلط اؾیط زض
ج٢ب١ ٙؿ آظازی ٝجٞز ٛساضز»(ؾبضتط.)68 :1380،
ا ٝاُعیؿربٛؿیبٓیؿااا ١اااب ضا ثااا ٠زُ ٝاااط ٟٝتوؿااایٖ ٗااایًٜاااسُ« :اااط ٟٝاّٝ
اُعیؿربٛؿیبٓیؿ ١بی ٗؤٗ ٚثٗ ٠ؿیحی ًاً ٠ابضّ یبؾاپطؼ ُ ٝبثطیاْ ٗبضؾاْ اظ آٙ
ج٘ٔ١ ٠ؿرٜس ُ ٝط ٟٝز ٕٝاُعیؿربٛؿیبٓیؿ ١بی ٗٔحس ً١ ٠بیسُط  ٝذٞز ٗ ٚاظ آ ٙزؾر٠
١ؿرٖ»(٘١ب .)15 :ٙاظ ٛظط ؾبضتط اٛؿب ٙثطای ثطذٞضزاضی اظ ١ؿری حویوی ثبیس ث ٠ؾاٞی
١ؿری ٗطٔن حطً ًٜس  ٝای ٚحطً ثط اؾابؼ اذریابض آظازی  ٝاٛررابة كاطز ناٞضت
ٗیُیطز« .زٓیْ ٗربٓل ایٌٗ ٚرت ثب ٝجٞز ١ط ٞٛع ؾطقری زض اٛؿب ٙتأًیس كطاٝا ٙآ١ٙب
ثط آظازی  ٝاذریبض اٝؾ ؛ ثُ ٠لر ٠ؾبضتطٗ« :ب ٗحٌ ٕٞثا ٠آظاز ثاٞز١ ٙؿاریٖ  ٝآظازی ٗاب
١یچ ٗحسٝزیری ٛساضز جع آ ٠ٌٛزض ٛواض آظازی ذاٞز آظاز ٛیؿاریٖ»»(اؾارٛٞؽ:1368 ،
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 .)136ث ٠ای ٚتطتیت آظازی ث ٠ػٜاٞا٢ٗ ٙاٖتاطی ٚزؿسؿا ٠اٛؿابٛی ٗحاٞض انأی ٌٗبتات
ٝجٞزُطا  ٝاٛؿبُٙطا هطاض ُطك .
آسادی در شعز حافع
«آظازی  ٝآظازُی زض ٗر ،ٚ٢ً ٙٞثیفتط ثٗ ٠ؼٜبی ٛساقر ٚزٓجؿرِی١بی ٗبزی اؾ
 ٝزض تكٞین ایٌٜا« ٠اظ ١طچا ٠ضٛاَ تؼٔان پاصیطز آظاز ثبقایٖ» آٗاس ٟاؾا »(ؾایسی ٝ
نبضٗیُطٝی.)62-63 :1392 ،
٘١بٙطٞض ً ٠زض ثطضؾی١بی ای ٚپػ١ٝف ثیبٗ ٙیقٞز زض زیسُب ٟاٛؿبٗٙساضا ٠ٛاٛؿابٙ
 ٝؾؼبزت اٗ ٝحٞض انٔی ایٞٛ ٚع زیسُب ٟهطاض زاضز .آٛچ ٠اظ اقؼبض حبكظ ثطزاق ٗیقاٞز،
ای ٚاؾ ً ٠حبكظ اٛؿب ٙضا ض ٝث ٠تٌبْٗ ،آظاز ،نبحت اذریبض ٗ ٝؿئ ّٞزض ٗوبثْ اػ٘ابّ
ذٞیف  ٝزاٝضی اذالهی ٗیزاٛس ٝ ،اؾبؾبً ٝاغ" ٟضٛس" ً ٠زض زیٞا ٙحبكظ ثایف اظ  80ثابض
ثً ٠بض ضكر ٠قرهیری اؾ آظاز ،ٟثیهیس ٝ ٝاضؾر ٠ً ٠زض ثطاثط اضظـ١بی زضٝؿی ٚطـیبٙ
ٗیًٜس  ٝؾبذر ٝ ٠پطٝضز ٟذٞز اٝؾ  ٝ ،ثسیٝ ٚؾیٔ ٠ذٞیف ضا زض هبٓت چٜی ٚقرهیری
ث ٠تهٞیط ٗیًكس .ضٛسی ثب اذالم ظا١سا ٠ٛؾبظُبضی ٛساضز اظ ت٘بٗی تحطیق١بی قطیؼ ٝ
حری ططیو زٓیطا ٝ ٠ٛجؿٞضا ٠ٛاٛروبز ٗیًٜس  ٝتیؾ ای ٚاٛروبز اظ ظا١س تاب ٝاػاظ قاب ٟتاب
قح ٠٘١ ٠ٜضا ٗٞضز انبث هطاض ٗیز١س.
ثٞی آظازی زض ؾطاؾط زیٞا ٙحبكظ اؾرك٘بٕ ٗیقٞز  ٝث ٠ه ّٞظضیًٞٚة قؼط حابكظ
«تطا٠ٛای اثسی اؾ زض ؾربیف آظازی  ٝثیتؼٔوای .آٛچا ٠حابكظ ضا ٗؿارٞجت ٛابٕ ضٛاس
ٗیًٜس ٘١ی ٚثیهیسی  ٝثیتؼٔوی اٝؾ  .ثیهیسی ث١ ٠ط آٛچ ٠اٛؿب ٙضا زض ثٜس ٗیًٜاس،
ث ٠حسٝز  ٝهیٞز ،ػبزات  ٝتؤیس ث ٠ػوبیس ٗ ٝصا١ت»(:)156 :1392
ظ ١طچ ٠ض َٛتؼٔن پصیطز آظاز اؾا
ؿالٕ  ٘١آ ٠ً ٖٛظیط چطخ ًجاٞز
 ٝای ٚتٞج ٠ث ٠آظازی ث ٠ج ٢اضج ٢ٛبز ٙثٗ ٠وبٕ ٝاالی اٛؿبٛی اؾا  .اٛؿابٛی ًا ٠زض
قؼط حبكظ ظٛسُی ٗیًٜس ،حویویتطیٞ٘ٛ ٚز ٝ ٝاهؼیتطی ٚتهاٞیط اٛؿاب ٙاؾا ً« .االٕ
حبكظ  ٠ٛاؾیط حبّ ٞ١ ٝای ػبضكب ٠ٛاؾ  ٠ٛ ٝت ٚث ٠اؾبضت هیْ  ٝهابّ ٗلاب١یٖ ٗابزی ٝ
ٗجبظی ٗی ز١س ،ا ٝچ ٙٞذٞز اٛؿبٝ ،ٙاجس ثؼس ٗبزی  ٝجؿ٘بٛی اؾ  ٖ١ ٝثؼاس آ٢ای ٝ
ضٝحبٛی»(پٞضٛبٗساضیب.)2 :1382 ،ٙ
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زًرط ًعاظی زض قطح ای ٚثی ٗیٞٛیؿس« :آظازُی ٝ ٝاضؾارِی یٌای اظ ٝیػُای١ابی
ثٜیبزیُ ٝ ٚطیعٛبپصیط زض ٜٗف زضٝیكای  ٝزٓطیكای ٝ ،زض آیای ٚذاساجٞیی  ٝذاساذٞیی
اؾ  .زضثٜسا١ ٙطُع ثٜس ٟذساٛٝس ٘ٛیتٞاٜٛس ثٞز ٝ ٝاثؿرِب١ ٙطُع زض ق٘بض ٝاضؾارِب ٙزض
٘ٛیتٞاٜٛس آٗس»( .)127 :1378ایكب ٙزض ازاٗٗ ٠یٞٛیؿس« :ثٜسُی زٝؾ  ،پبزاقای اؾا
ً ٠ث ٠آظازُب ٙاضظاٛی ٗیقٞز  ٝآٛب ٙثب تالقی جبِٛساظ ضا ٟض١بیی ضا ٗیپی٘بیٜس»(٘١ب.)ٙ
ث٘١ ٠ی ٚزٓیْ حبكظ ضا اظ ٛظط كٔؿلی زض ضز ٟكیٔؿٞكب ٙاُعیؿربٛؿیبٓیؿ ج٢ب ٙهطاض
زازٟاٛس .آ ٠ً ٠ِٛٞٛث٢بءآسی ٚذطٗكب١ی زض ًربة «ش ٝ ٚ١ظثب »ٙذاٞز ٗایآٝضز« :كٔؿال٠
حبكظ ضا اُط ثب كٔؿلٌٗ ٠رت١بی ؿطثی ٗطبثو ز١یٖ٘١ ،بٜٛاس ؿعآای ٞٗ ٝالٛاب اظ قاطم
اؾالٗی ٝ ،هسیؽ اُٝؿری ،ٚپبؾِبًّ ،ییطًِٞض ،اٛٝابٗ ،ٞٛٞتٓٞؿارٞی  ٝزاؾربیٞكؿاٌی ٝ
چٜسی ٚت ٚزیِط اظ ثعضُب ٙج٢ب ٙاٛسیكٌٗ ،٠رت اُعیؿربٛؿیبٓیؿٖ اؾ ».
ٓٝی اظ جبیی ً ٠قؼط حبكظ ٘١ب ٠ً ٠ُٛٞٙثیب ٙقس زاضای ز ٝثؼس ٗبزی  ٝآ٢ی اؾا ،
زٛجبٓ١ ٠ط كٌطی  ٝػویسٟای ضا ًٗ ٠یُیطیٖ ثب ٛبؾبظی١بیی ضٝث٠ضٗ ٝیقاٞیٖ ًاٞٗ ٠جات
ٗیقٞز ٗب ٛرٞاٛیٖ زض ٗؿیط ٗؿرویٖ اٛسیك٠ای ٗؼای١ ٚاسای قاٞیٖ .زض ٗاٞضز ٗٞضاٞع
آظازی ٛیع ٗب زض ای ٚپػ١ٝف ث ٠چٜی ٚزیسُب١ی یوی ٚپیسا ًطزیٖ.
٘١بُ ٠ً ٠ُٛٞٙلرا ٠قاس آظازی ثا ٠زُٛٞ ٝا ٠آظازی ثیطٛٝای  ٝآظازی زضٛٝای توؿایٖ
ٗیقٞز .آظازی زضٛٝی جٜج ٠اذالهی زاضز  ٝث ٠ایٗ ٚؼٜی اؾا ًا ٠اٛؿابٗ ٙررابض اؾا
آیٜس ٟذٞیف ضا ضهٖ ثعٛس .پؽ آظازی زض ٗؼٜی زضٛٝی ثب ٝاغ ٟاذریابض تٜبؾات ثایفتاطی
زاضز  ٝزض توبثْ ثب ججط اؾ ؛  ٝآظازی ثیطٛٝی ض١ابیی اظ ٗكاٌالت  ٝثٜاس١بیی اؾا ًا٠
اٛؿب ٙضا زض ج٢ب ٙثیط ٙٝزض هیس  ٝثٜس هطاض ٗیز١س  ٝزض توبثْ ثب اؾبضت ٗؼٜی ثیفتاطی
پیسا ٗیًٜس.
قؼط حبكظ زض ٗو ٠ٓٞججط  ٝاذریبض ،ثیفتط ُطایف ث ٠ججط زاضز:
ً ٠ثط ٗ ٝ ٚت ٞزض اذریبض ِٛكٞز ٟاؾا
ضضب ث ٠زاز ٟثسٝ ٟظ ججیُ ٚاط ٟثِكابی
(زیٞا)8/37 :ٙ
زًرط ًعاظی شیْ تلؿیط ای ٚثی حبكظ ،زض پبؾد ث ٠ای ٚؾؤاّ ًا ٠آیاب قاؼط حابكظ
ججطی اؾا یاب اذریابضی ،آٝضزٟاٛاس« :ایاٌٛ ٚراٗ ٠بٜٛاس ثؿایبضی ٌٛرا١٠ابی زیِاط زض
حبكظقٜبؾی زض پطز ٟپٞقیسُی ٗبٛس ٟاؾ ؛ ٘١ی ٚپٞقایسُی ٢ٛ ٝلرِای ذاٞز یٌای اظ
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ٛكب١٠ٛبی ضٛسی اؾ  .زض حبكظ ً ٠ذٞاج ٠ضٛسا ٙاؾا ٛ ،یاع یٌای اظ ضاظ١ابی ُیطایای ٝ
كؿ ٙٞثبضی ؾر ٚا ،ٝؾرٜی ً ٠جبٝزاٛا ،٠ضاظآٗیاع  ٝؾابظاِٛیع اؾا  ،ؾارٜی ًا ٠ثیكا٠
اٛسیك١٠بؾ  ٝاظ ای ٚضٝی آًٜس ٟاظ ؾبی٠ضٝق١ٚب ُٞ ٝق١٠بیی ٢ٛلر ٠ً ٠اظ ِٛب ٟتیعثیٝ ٚ
ًبٛٝسٟتطی ٚچكٖ ٛیع ث ٠زٝض ٢ٛ ٝبٗ ٙیتٞاٛس ٗبٛس١ .ط ثبض ؾر ٚا ٝض ٝ َٛضٝیی زیِط زاضز
ٛ ٝیع جبی قِل ٛیؿ ٝیػُی ؾطقری ٚثیك٘١ ٠ی ٚاؾ  ...زض ثیك ٠اٛسیك ٠حبكظ ،زض
ُٞق٠ای اذریبض ذطیس ٟاؾ  ٝزض ُٞق٠ای زیِط ججطُ ،ب ٟای ٚاظ ؾبی ٠ث ٠ضٝقٜی ٗیآیاس
ُ ٝب ٟآ ٝ ٙذٞاٜٛس ٟؾر ٚحبكظ ٛیع ً ٠ث ٠ای ٚثیك ٠ثأُِ ٠كا ٗایآیاس زض آٗ ٙیبٛا٠
ؾطُطزاٗ ٙیٗبٛس»(.)135 :1378
زض ازاٗ ٠آٗس ٟاؾ « :ججط  ٝاذریبض ٛیع ٗبٜٛس ١ط ظٗی ٠ٜكٌطی زیِط ت٢ٜاب زؾار٘بی٠ای
ٜ١طی ثطای حبكظ ١ؿرٜس ً ٠ث ٠یبضی آ ٙجب ٙقبػطا٠ٛاـ ضا ٗیؾبظز»(٘١ب:)ٙ
اظّ اظ ذاااٞز ٘ٛااایتاااٞا ٙاٛاااساذ
ً ٜٙٞث ٠آة ٗی ٓؼْ ذطهٗ ٠یقاٞیٖ
زض ُطزـاٛس ثط حؿت اذریبض زٝؾا
ٗؿیط ؾپ٢ط  ٝزٝض ه٘ط ضا چا ٠اذریابض
 ٝایُ ٚطایف ث ٠ججط ضا ٗیتٞا ٙاظ ز ٝؾٞٗ ٞضز ثطضؾی هطاض زاز :یٌی آُ ٠ٌٛطایف ثا٠
ججط ضا قِطز حبكظ ثطای كطاض اظ ؾطظٛف ٗسػی ثساٛیٖ ً ٠ث ٠ایٝ ٚؾیٔ ٠ذٞیف ضا اظ ُٜبٟ
ًطزٛ ٝ ٟبًطز ٟثط١بٛس  ٝضٛسا ٠ٛاؾجبة ضا ثط ُاطزٗ ٙؿاجت ثیٜاساظز  ٝذاٞز ضا اظ زؾیؿا٠
ظا١سا ٙض١بیی ثركس:
ُٜااب ٟاُطچااٛ ٠جااٞز اذریاابض ٗااب حاابكظ

ت ٞزض ططین ازة ثبـ ُٜ ُٞ ٝب ٚٗ ٟاؾ

(زیٞا)7/53 ٙ
 ٝثسی ٚقی ٟٞتیؾ ظثب ٙذٞز ضا آظازٜٗكب ٝ ٠ٛضٛسا ٠ٛث ٠ؾ٘ ١طًاٗ ٠ایذٞا١اس ٛكاب٠ٛ
ثطٝز:
ُط ت٘ٛ ٞیپؿٜسی تـییاط ز ٟهضاب ضا
زض ًٞی ٛیٌٜبٗی ٗب ضا ُاصض ٛسازٛاس
(زیٞا)7/5 :ٙ
زًرط ًعاظی زض قطح ای ٚثی ٗیٞٛیؿس« :زض ای ٚثی  ،ذٞاج ٠اٛسیكا ٠ججطُطایبٛاٝ ٠
ٗالٗری ذٞز ضا ثبظ ٞ٘ٛز ٟاؾ  .اٛسیك٠ای ً ٠ثبض١ب زض ؾطٝز١ٟبی ٝی ثسا ٙثبظ ٗیذٞضیٖ.
ٓیي ثسا ٙؾبٞٛ ٠ً ٙقر ٠آٗاس ،ثابظ ٘ٛاٞز اٛسیكا ٠ثایفتاط ظیجبقٜبؾابٗ ٠ٛای٘ٛبیاس تاب
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ثبٝضقٜبؾبُٞ .٠ٛیب ذٞاج ٠اُط اظ ؾطٞٛق  ٝزیِط ٛبقسٛی آ ٙؾرٗ ٚیُٞیاس اظ آ ٙاؾا
ً ٠ذطزٟجٞی ؾریعٟذٞی ضا ث ٠ضیكرٜس ثِیطز  ٝاظ ٗیسا ٙث ٠زض ًٜس»(.)108 :1357
 ٝثسی ٚتطتیت ثبزٟٞٛقی ضا ً ٠ذٞز ث ٠اذریبض ُعیاس ٟثاط ُاطز ٙضٝظُابض ٗایاٛاساظز ٝ
ٗیُٞیس:
ای قااید پبًااساٗٗ ٚؼااصٝض زاض ٗااب ضا
حبكظ ث ٠ذٞز ٛپٞقیس ای ٚذطهٗ ٠ی آٓاٞز
(زیٞا)13/5 :ٙ
ث٢بءآسی ٚذطٗكب١ی ،حبكظ ضا ٗهٔح اجر٘بػی ٗؼطكی ٗایًٜاس ٗ ٝایُٞیاسٗ« :اب زض
ط ّٞتبضید ازثیبتٗب ٙؿیط اظ ػهط جسیس ،یؼٜی اظ ضٝزًی ٜٞٗ ٝچ٢طی  ٝكطزٝؾی ث ٠ایاٚ
ططف ا تب حسٝز یي هط ٙپیف ً ٠اكٌبض جسیس آظازیذٞا١ی  ٝاناالح اجر٘ابػی ٗطاطح
ٗیقٞز ا چٜی ٚقبػطی ٛساضیٖ»(.)31 :1387
ٝی زض ثطضؾی قیٟٞای ٗجابضظ ٟاجر٘ابػی حابكظ ثاب آقاٞة ظٗبٛا ٠ذاٞیف ضا ٘١ایٚ
پٜبٟثطز ٙث ٠توسیط  ٝججطاٛسیكی شًط ًطز ٟاؾ  .زٗٝی ٚزٓیْ ثطای ای ٚپطؾف ًا ٠چاطا
قؼط حبكظ زض ػی ٚحبّ ً ٠آیی ٠ٜت٘بٕ ٘ٛبی آظازی اؾ تب ای ٚحس ُطایف ث ٠ججاط زاضز
ٗیتٞاٛس تٌی ٠حبكظ ث ٠جٜج١٠بی ظیجبقٜبذری ثس ٙٝتٞج ٠ث ٠ثحث١بی ًالٗی  ٝكٔؿالی
ثبقس ٝ ،ذٞاج ٠ضٛسا ٠ٛاظ ٛبؾبظی١ب ،ظیجبیی ٗیآكطیٜس  ٝاؾبؾبً ضاظ ٜ١طی ثٞز ٙقؼط اٛ ٝیاع
٘١ی ٚزُٝبِٛی١ب  ٝزٝپٞٔ٢یی١ب ٗیتٞاٛس ثبقس.
«ٗر ٙٞازثی ٜ١ ٝطی اُط ٝاهؼب ٜ١طی ثبقٜس ١ط ثبض ًاٗ ٠ایذاٞاٛی ٗ ٝایِٛاطی چیاع
تبظٟای اظ آ ٙزضٗییبثی ٘١ ٝی ٚضاظ ٗبٛبیی  ٝپبیبٛٙبپصیطی آ ٙاؾ »(ًعاظی.)11 :1380،
ً ٠ؾؼس ٛ ٝحؽ تأریط ظ١ط ٝ ٟظحْ اؾا
ثِیط ططٗ ٟا٠چ٢اط ٟای  ٝههاٗ ٠راٞاٙ
(زیٞا)5/45 :ٙ
زض ای ٚثی ًٗ ٠یتٞا ٙاظ آٗ ٖ١ ٙل ٕٞ٢ججطُطایب ٠ٛثطزاق ًطز ٗ ٖ١ ٝیتٞا ٙآ ٙضا
 ٠ٛٞ٘ٛثبضظ اٛؿبٗٙحٞضی ذٞاج ٠هٔ٘ساز ًطزٗ ،ثْ اػالی ظیجبقٜبذری قؼط حبكظ اؾ .
ثِیط طط٠ٗ ٟچ٢طٟای ضا  ٝثیج ٢ههٗ ٠رٞا ٠ً ٙؾؼس ٛ ٝحؽ ،تأریط ظ١اط ٝ ٟظحاْ
اؾ ً ٝبض١ب ضا ثط ُطز ٙتوسیط  ٝضٝظُبض ٗیٜساظ؛  ٝیاب ثِیاط ٟطاطٗ ٟا٠چ٢اطٟای  ٝاظ ًابض
ضٝظُبض ُطیعی ٛیؿ چطاً ٠ؾؼس ٛ ٝحؽ تأریط ظ١ط ٝ ٟظحاْ اؾا (ٛيً :اعاظی:1378 ،
27ا.)226
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ث ٠ای ٚزالیْ تؼیی ٚذطٗكی كٌطی ذبنی ثطای حبكظ ًبض آؾبٛی ٘ٛی٘ٛبیس .ثا١ ٠اط
ضٝی آٛچٗ ٠ب زض ای ٚپػ١ٝف ثسا ٙضؾیسیٖ ،ای ٚاؾ ًُ ٠طچٗ ٠حاٞض كٌاطی حابكظ زض
ًْ زیٞا ٙثط پبی ٠اٛؿبٗ ٙحٞضی اؾ ٓ ،یٌ ٚتٌی ٠ثاط ججاط زض ازثیابت زض ٗوبثاْ اذریابض
اؾ .
ٓٝی زض ثؼس زیِط ٗل ٕٞ٢آظازی ً ٠زض ٗوبثٔ ٠ثب اؾبضت اؾ اقؼبض حبكظ ث ٠ؾ ٠زؾار٠
توؿیٖ ٗیقٞز:
 .1اقؼبضی ً ٠ثط پبی ٠اٛؿبٗٙحٞضی اؾ ً ٠زض ای ٚثؼس اظ آظازی حبكظ ث ٠ج ٢ؿٔج٠
تلٌط اٛؿبٗٙساضا ٠ٛزض ًْ ارط ،آٙچٜب ٙهٞی ػْ٘ ًطز ٟاؾ ًا ٠ثاطای اٛؿاب ٙآٙچٜابٙ
آظازی  ٝاذریبضی هبئْ اؾ ً ٠ثطای ج٢اب ٙپاؽ اظ ٗاطٍ ٛیاع تها٘یُٖیطٛاس ٟذاٞز ضا
ٗیزاٛس:
ؿٔ٘ب ٙظ ضٝض ٠حٞض ظ ج ٜث ٠زض ًكایٖ
كطزا اُط  ٠ٛضٝض ٠ضضٞا ٙثٗ ٠ب زٜ١س
(زیٞا)3/375 :ٙ
 ٝزض حبٓی ً ٠حبضط ٛیؿ ؾط ث ٠زٛیب  ٝػوجی كط ٝآٝضز زض ثطاثاط چاطخ ُاطزٛ ٙٝیاع
احؿبؼ ظثٛٞی  ٝؾؿری ٘ٛیًٜس.
ٗ ٠ٛ ٚآ ٠ً ٖٛظثٛٞی ًكٖ اظ چطخ كٔاي
چطخ ثط ٖ١ظ ٖٛاض ؿیط ٗاطازٕ ُاطزز
(زیٞا)6/301 :ٙ
 ٠ٛٞ٘ٛضا:
ؾطٕ ث ٠زیٜی  ٝػوجی كط٘ٛ ٝای آیاس

تجبضىاهلل اظ ای ٚكر١٠ٜب ً ٠زض ؾط ٗبؾا

زض ای ٚثی ذٞاجُ ٠یری ٗ ٝی ٜٞضا ث١ ٠یچ ٗیُیطز  ٝثیاضج ٗیق٘بضز .ثاط پبیا ٠ایاٚ
اقؼبض ،آظازی زض ٗلً ٕٞ٢بٗالً اٛؿبٗٙساضا ٝ ٠ٛآٛچ ٠اٛسیكٜ٘سا ٙثابذرطظٗی ٚثاط آ ٙتأًیاس
زاضٛس ،ث٘ٛ ٠بیف ُصاقرٗ ٠یقٞز .ثٜبثطای ٚثب تٞج ٠ث ٠ایً ٚا« ٠ثایف اظ ز ٝؾا ٕٞاقاؼبض
حبكظ ٗطث ٞثٗ ٠لب١ی٘ی چٗ ٙٞی ٗ ٝؼكٞم اؾ ً ٠ٛٞ٘ٛ ٠اػالی ٓصتطٔجای  ٝاؿرٜابٕ
كطن ١ؿرٜس»(ذطٗكب١یُ .)161 :1387 ،طایف حبكظ ث ٠ث٢اطُٟیاطی اظ كطنا ١اب ضا
ٗیتٞا ٙزٓیٔی ثط تأًیس ٝی ثط اذریبض اٛؿب ٙزاٛؿ .
آزٕ ث٢كاااا ضٝضاااا ٠زاض آؿااااالٕ ضا
زض ػیف ٛوس ًٞـ ً ٠چ ٙٞآثرٞض ٘ٛبٛاس
(زیٞا)6/7 ٙ
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«زض ای ٚثی ذٞاج ٠یٌی اظ ثٜیبز١بی ثبٝضقٜبؾی زضٝیكی ضا ًاُ ٠طاٗیساقا زٕ یاب
اؿرٜبٕ كطن اؾ  ...آقٌبض ٗیًٜس»(ًعاظی.)135 :1375 ،
اؿرٜبٕ كطن یٌی اظ ػطن١٠بی آظازی  ٝاذریبض اؾ  ٝزض ای ٚثی قبػط اٛرربة ضا اظ
ضٝظ آؿ حن اٛؿبٗ ٙیزاٛس ٗ ٝیُٞیس :حضاطت آزٕ ثا ٠اذریابض ذاٞز ث٢كا ضا تاطى
ٗیًٜس چطاً ٠زیِط ث٢ك ثطای ا ٝث٢ط ٝ ٟضٝظی ٛساق  .پؽ آزٕ ته٘یٖ ٗایُیاطز ایاٚ
ًبقبٛ ٠ٛیيثرری ضا كطُ ٝصاضز.
یٌی زیِط اظ ػطن١٠بی آظازی ً ٠چ٢ط ٟثؿیبض ظیجبیی اظ ذٞیف ث٘ٛ ٠بیف ٗایُاصاضز
ػطناا ٠ػطكااب ٝ ٙتهااٞف اؾ ا  .ػٜهااط آظازی ٗ ٝل٢اا ٕٞذاابل آ ٙاظ ایااٜٗ ٚظااط قاابیس
اؾبؾیتطی ٚػٜبنط ثبقس ً ٠زض ػبٖٓ ػطكب ٙث ٠آ ٙتٞج ٠قس ٟاؾا ١ .طچٜاس ثاب ثطزاقا
یي ػس ٟاظ ضٝقٜلٌطا ٙؿطثی ٛبؾبظ ثبقس .زض ػابٖٓ ػطكاب ٙض١بقاس ٙاظ هیاٞز ثبظزاضٛاسٝ ٟ
ضكر ٚث ٠ؾٞی ٗؼجٞز  ٝثب ا ٝیٌی قس ٝ ٙظیط پب ٢ٛبز٘١ ٙا ٠ذاٞا١ف١اب ٝ ٝاثؿارِی١اب،
آٛچٜب ٙا٘١یری زاضز ًٝ ٠اغ ٟآظازی ٘ٛیتٞاٛس ثبض ٗؼٜبیی آ ٙضا ث ٠زٝـ ثٌكس .ای ٚػطن٠
اظ ٗل ٕٞ٢آظازی ٛیع جٞالِٛب ٟذٞاج ٠هطاض ُطكر ٠اؾ .
حبكظ اض نسض ٛكیٜس ظ ػبٓی ٗكطثی اؾا

ػبقن زضزی ًف اٛسض ثٜس ٗبّ  ٝجبٛ ٟیؿ

(زیٞا)11/71 :ٙ
حبكظ حری زض ٗوبثْ ٗؼكٞم اظٓای ذاٞز چكاٖزاقاری ثا ٠پابزاـ آذاطت ٛاساضز ٝ
ٗیُٞیس:
ظ١ی ٘١

حبكظ ضاؾا اظ زیٜای  ٝاظ ػوجای

ٛیبیس ١یچ زض چكٖاـ ث ٠جع ذبى زض ًٞیا

(زیٞا)5/95 :ٙ
ُ ٝبٗ ٟلٗٞ٢ی ً ٠حبكظ اظ آظازی ثیبٗ ٙیًٜس ،زضؾا ػٌاؽ آ ٙچیاعی اؾا ًا٠
اٛسیكٜ٘سا ٙثبذرطظٗی ٚزض پی آٙاٛس چٜبُ ٠ً ٙطكربضی  ٝزض ظٛسا ٙثاٞز ٙاظ ٛظاط حابكظ
ذٞز ػی ٚآظازی  ٝض١بیی  ٝضؾرِبضی اؾ .
ثب ای ٚزیسُب ٟاٛؿب ٙزاضای چٜب ٙهسضت ٘١ ٝری ٗیقاٞز ًا ٠ظٛاسا١ٙابی ٗؼ٘آٞی ٝ
كطاتط اظ آ ٙظٛسا١ٙبی جؿٖ  ٝج٢بٛی ً ٠چ ٙٞحهابض١بی تٞزضتا ٞضٝح آزٗای ضا ثا ٠ثٜاس
ٗیًكٜس زض ثطاثطـ ًٞچيتطیٗ ٚبٛؼی ٛرٞاٜ١س ثٞز  ٝطبٓت حویو  ٝآظازی ثب ؾایط زض
آكبم  ٝاٛلؽ اظ هیس  ٠٘١آُ ٙطكربضی١ب ض١ب ذٞا١س قسً .ؿت ای ٝ ٘١ ٚاضاز ٝ ٟاذریبض
زض ٝاهغ ٘١ب ٙآظازی اؾ  ،ضٛٝاسُب ٙضا ٟحویوا  ٝآظازی ثا ٠ناس١ب ظثاب ٙاظ آ ٙؾارٚ
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ضاٛسٟاٛس١ .طچٜس ایٞٛ ٚع اؾبضت ٛیع ذٞز ػی ٚآظازی اؾ چ ٙٞاظ زیسُب ٟاٛؿابٗٙاساضاٙ
ٛیع اذریبض  ٝآظازی ج٢ف آٝی ٠اٛؿب ٙاؾ ً ٠ثساٝ ٙؾیٔٗ ٠یؾبظز  ٝاظ هیاس  ٝثٜاس١بی
زٛیب ض١ب ٗیًٜس.
ثبیس تأًیس ًطز ً ٠قؼط حبكظ ،ث ٠ج ٢تٞج ٠قبػط ث ٠ز ٝثؼس ٗبزی ٗ ٝؼٜٞی ٝجٞزی
اٛؿب ،ٙزاضای ز ٝثؼس تٞأٗبٗ ٙیثبقس .ث٠ُٛٞ ٠ای ً٘١ ٠بٙطٞض ً ٠جساؾبظی یٌای اظ ایاٚ
ز ٝثؼس اظ ٢ٛبز آزٗی اٌٗبٙپصیط ٛیؿ  ،ثطزاق یايؾاٞی ٠اظ ثؿایبضی اظ اقاؼبض ذٞاجا٠
آؾب ٙیب حری ٌٗ٘٘ٛ ٚی٘ٛبیس ٝ ،ایٛ ٚبؾبظی١ب قؼط حبكظ ضا ثب ػبطلا ٠اٛؿابٛی ؾابظُبض
ٗیؾبظز ٗ ٝوج ّٞذبل  ٝػبٕ هطاض ٗیز١س« .ایٜ١ ٚجبضقاٌٜی  ٝػاسٕ تاٞآی ٜٗطوای ٝ
ظب١طی اؾ ً ٠ذٛ ٞبقی اظ ٘١بٗ ٙوابٕ اٛؿابٙقاٜبذری حابكظ اؾا »(پٞضٛبٗاساضیب،ٙ
.)254 :1382
آسادی در هثٌَی هَلَی
زض ثیب ٝ ٙثطزاق ١بی ػبضكب ٠ٛآزٗیب ٙثطای ثٞز ٝ ٙقس ،ٙثیفتط اظ آُ ٠ٌٛطكربض ٗٞاٛغ
 ٝظٛسا١ٙبی ثیطٛٝی ثبقٜسُ ،طكربض اذالم  ٝضكربض١بیی ١ؿرٜس ً ٠آٛب ٙضا اظ زض ٙٝث ٠ثٜس ٝ
اؾبضت ًكیس ٟاؾ ٞٗ .الٛب ث ٠ایٞٗ ٚاٛغ ً ٠ثطذی ث ٠نٞضت ثبٓو ٟٞزض زض ٙٝآزٗای ٢ٛابزٟ
قس ٝ ٟذطز آ١ٙب ضا ث ٠كؼٔی ٗیضؾبٛس  ٝثطذی زیِط ً ٠آزٗی ث ٠زؾا ذاٞیف زض ضاٟ
ضقس  ٝتٌبْٗ ٗؼٜٞی ذٞیف ُصاقر ٠اقبض ٟزاضز ٝ ،طبٓجب ٙض١ابیی ١ ٝاسای ضا اظ ٝجاٞز
آ١ٙب آُب ٝ ٟثط حصض ٗیزاضز.
زض ًربة «ٗثٜٞی ٗؼٜٞی» انْ  ٝاؾبؼ ٗ ٠٘١كٌالت زض ضؾیس ٙث ٠آظازی ،تؼٔان ٝ
ٝاثؿرِی اؾ  ٝزضؼ ػبضكبٞٓٞٗ ٠ٛی زض ت٘بٕ «ٗثٜٞی» ث ٠ؾبٌٓبٛ ٙیع ٘١یٌٛ ٚر ٠اؾا
ً ٠زض زكرط ا ّٝثسا ٙاقبض ٟقس ٟاؾ :
چٜس ثبقی ثٜس ؾایٖ  ٝثٜاس ظض
ثٜس ثِؿاْ ثابـ آظاز ای پؿاط
(زكرط ا)19 /ّٝ
ثب تحویوبتی ً ٠زض ای ٚپاػ١ٝف اٛجابٕ قاس ،زض قاف زكراط «ٗثٜاٞی» پٜجاب ٟثیا
ٗؿروی٘بً ثٞٗ ٠ضٞع اذریبض  ٝآظازی اٛؿب ٙزض ثطُعیس ٙضا ٟذٞیف اقبض ٟقاس ٟاؾا ً ،ا٠
زض ایٞٛ ٚع ِٛطـ ثب آٛچٗ ٠رلٌطا ٙثبذرطظٗی ٚاظ آظازی اضازً ٟطزٟاٛسٗ ،طبثو ثیفتاطی

مفهوم آزادی در اندیشه حافظ و موالنا و تطبیق آن با تفکر اگسیستانسیالیسم 96 /

زاضزٓٝ ،ی زض ًْ «ٗثٜٞی» قه ثبض ٝاغ ٟاذریبض ٝ ،ثیؿ ثابض ٝاغ ٟآظازی ثاً ٠ابض ضكرا٠
اؾ .
اً ٜٙٞجبی ای ٚپطؾف اؾ ً ٠زض یي ارط ػطكبٛی ً ٠ؾاٞیٜٗاسی ثا ٠ؾاٞی ججاط
اؾ  ،ثطتطی زاز ٙثٗ ٠و ٠ٓٞاذریبض زض ٗوبثْ ججط ث ٠چ ٠ػٔ اؾ
زض ٝاًبٝی اثیبت ٗٞالٛب پبؾد ای ٚپطؾف ثیب ٙقس ٟاؾ :
١ؿا ١اط ٗرٔاٞم ضا زض اهرااساض
حبً٘ی زض ناٞضت ثای اذریابض
ج٢س ًً ٚع جبٕ حن یابثی ٛاٞیی
آ ٠ِٛآٗ ٙای ضا ثاٞز ًاْ اذریابض

(زكرط پٜجٖ)3090 /
ثی ذاٞز  ٝثای اذریابض آِٛا ٠تاٞیی
ت ٞقٞی ٗؼصٝض ٗ ٝطٔان ٗؿا ٝاض

(زكرط پٜجٖ 7 /ا )3106
ثب تٞج ٠ثٗ ٠لب١ی٘ی ً ٠اظ اثیبت ثبال زضى ٗیقٞز ،اٛؿب ٙظٗبٛی ً ٠جبٕ حویو آ٢ی
ضا ثٜٞقس اذریبض ضا اظ ًق ٗیز١س  ٝتؿٔیٖ ججط ٗطٔن ٗیقٞز.
ثسیٞٗ ٠ُٛٞٚالٛاب اذریابض ضا اثاعاضی ثاطای اٛررابة ججاط ٗایزاٛاس؛ چطاًا ٠اٛؿاب ٙزض
زٝضا١ی١بی اٛرربة اؾ ً ٠ث ٠ضقس ٗیضؾس  ٝاؾبؾبً قاط ضؾایس ٙثا ٠آظازی ٗرؼابٓی
اٛرربة اؾ  .ثٛ ٠ظاط یبؾاپطؼ كیٔؿاٞف ،آظازی زاالٛای اؾا ًا ٠آزٗای ضا ثا ٠ؾاطح
اُعیؿربٛؽ  ٝؾپؽ اٗط ٗرؼبٓی ضٗ ٜٙٞ٘١یؾبظز.
اٗ ٝیُٞیس« :ذٞز آظازی  ٝزضى ػ٘ین ٗؼٜابی آظازی  ٝاذریابض ضاٜ٘١ابی اٛؿاب ٙثا٠
ؾٞی اٗط ٗرؼبٓی اؾ »(ٗهٔحٞٗ .)129 :1384 ،الٛب ٗؼروس اؾ اٛؿب ٙثب هطاض ُاطكر ٚزض
زٝضا١ی تطزز ثب اٛرربة ذٞیف ٗؿیط تٌبْٗ  ٝثبٜٓسُی ضا طی ٗیًٜس:
ؾاااط ثاااط آٝضز  ٝحطیاااق ثااابز قاااس
قبخ  ٝثطٍ اظ جٜؽ ذبى آظاز قس
(زكرط ا)1347 /ّٝ
 ٝتب ظٗبٛی ً ٠ث ٠حس اػالی ضقس ٛطؾیس ٟاؾ زض ایٗ ٚؿیط ٛجبیس آضإ ُیطز.
تاااب ٛجیٜااای آ ٙزضٝزضُاااٗ ٠رؿااات
ججط تا ٞذلار ٚثاٞز زض ضٗ ٟرؿات
(زكرط ا)945 /ّٝ
 ٝثسی ٚتطتیت ثٛ ٠وط٠ای ٗیضؾس ً ٠آُب١ب ٝ ٠ٛػبقوب ٠ٛث ٠ججط ت ٚزض ٗیز١س:
ٝاٛي ػبقن ٛیؿ حجؽ ججط ًاطز
ٓلظ ججاطٕ ػكان ضا ثایناجط ًاطز
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ایٗ ٚؼی

ثاب ح٘یا

ججاط ٛیؿا

ای ٚتجٔی ٗ٠اؾا

ایا ٚاثاط ٛیؿا

(زكرط ا 70 /ّٝا )1469
 ٝزض پبیب ٙث ٠جبیی ٗیضؾس ً ٠آظازی ضا ػی ٚثٜسُی ٗیزاٛس:
ػبقن آظازی ٛرٞا١س تب اثاس
ثٜس ٟآظازی ط٘غ زاضز ظ جس
(زكرط پٜجٖ)2730 /
 ٝثسی ٚتطتیت ا٘١ی ٗٞضٞع اذریبض اظ زیس ٗٞالٛب ثطای ٗب ضٝقاٗ ٚایقاٞزٝ .ی تابج
ًطّٜٗبی آزٕ ضا اظ اذریبض ٗیزاٛس  ٝآ ٙضا ٘ٛي ػجبزت ٗیزاٛس:
ٛیٖ ظٛجٞض ػؿاْ قاس ٛایٖ ٗابض
ظاً ٠ٌٛطّٜٗب قاس آزٕ ظ اذریابض
(زكرط ؾ)3292 /ٕٞ
ٗٞالٛب ثب ثیب ٙثحث اذریبض جٞاظ آظازی زض ثطُعیس ٙضاٛ ٟیي اظ ثس ضا ثطای اٛؿب ٙنابزض
ٗیًٜس  ٝػٔ ١بیی ضا ً ٠زض تأییس اذریبض ثیبٗ ٙیًٜس ،ػجبضت اؾ اظ:
1ا ٝجٞز اٗط ٢ٛ ٝی
ٛیؿ جع ٗرربض ضا ای پابى جیات
اٗط ٢ٛ ٝی  ٝذكٖ  ٝتكاطیق  ٝػرابة
(زكرط پٜجٖ)2974 /
2ا ٝجٞز قي  ٝتطزیس
زض تطزز ٗبٛسٟایٖ اٛسض زً ٝابض

ای ٚتطزز ًای ثاٞز ثای اذریابض
(زكرط قكٖ)411 /

3ا احؿبؼ ٓصت ثطز ٙاظ اكؼبّ
چ ٙٞثٞز اًطا ٟثب چٜسا ٙذٞقای

ً ٠ت ٞزض ػهیب١ ٙی زاٗاً ٚكای
(زكرط چ٢بضٕ)1396 /

4ا ظٞ٢ض ذكٖ ٛؿج ث ٠اهٞاّ  ٝاحٞاّ زیِطاٙ
ذكٖ زض ت ٞقس ثیب ٙاذریبض

تب ِٞٛیی ججط یاب ٛا ٠اػراعاض
(زكرط پٜجٖ)3050 /

 5ا ٝجٞز پكی٘بٛی زض اٛؿبٙ
ججط ثٞزی ًای پكای٘بٛی ثاسی

ظٖٔ ثاٞزی ًای ٢ِٛجابٛی ثاسی
(زكرط چ٢بضٕ)1642 .
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 6ا تلبٝت آقٌبض ٗیب ٙحطً اضازی  ٝؿیطاضازی
زؾ ًبٓ ٙطظا ٙثاٞز اظ اضتؼابـ
١ط ز ٝجٜجف آكطیس ٟحن قٜبؼ

ٝی ٠ٌٜزؾری ت ٞثٔطظاٛی ظ جابـ
ٓیي ٛرٞاً ٙطز ای ٚثب آ ٙهیابؼ

(زكرط ا 4 / ّٝا )1503
ٗٞالٛب زض ؾطاؾط «ٗثٜٞی»  ٖ١ثٜس١بی ٗررٔق آظازی ثیطٛٝی  ٝزضٛٝی ضا ٗیقٜبؾبٛس،
 ٖ١ ٝزضؼ ثٜس ُؿؿر ٝ ٚثبظ ثطیس ٙاظ تؼٔوبت ضا ٗیآٗٞظز ٗ ٝربطجب ٙذٞز ضا پٔ ٠پٔ ٠تاب
ٗالهبت ذسا ثطٗیًكبٛسٞٗ .الٛب ثٝ ٠اؾط ٠ػبضف ثٞزٙاـ ٗؼرواس اؾا ًا ٠آظازی ثاسٙٝ
ض١بیی اظ ثٜس١بی زضٛٝی ً ٠اٛؿب ٙضا ث ٠اؾبضت ُطكر٠اٛس ،اٌٗبٙپصیط ٘ٛیقٞز.
ای ت ٞثؿارٞٛ ٠ثا آظازی ٌٗاٚ
١ی ٚثٔٗ ٠ي ٞٛثری قبزی ٌٗاٚ
(زكرط ا)1369 /ّٝ
٘١بٙطٞض ً ٠ای ٚاثیبت ٛكبٗ ٙیزٜ١سٞٗ ،الٛب اٛؿب ٙضا تطؿیات ثاُ ٠ؿؿار ٚثٜاس١ب ٝ
آظاز قسٗ ٙی ًٜس .آظازی زض ٗوبثْ اؾبضت هطاض زاضز  ٝآ ٙكوسا ٙككبض١بیی اؾ ً ٠كاطز
ضا ث ٠ػْ٘ یب تطى ػ٘ٔی ٗججٞض ٗیؾبظز .زض ٛریج ٠آظازی ثب ٗیسا ٙػْ٘ كطز ٛؿج زاضز.
تِٜی ایٗ ٚیسا ٙػْ٘ اؾبضت ُ ٝكبزُی آ ٙآظازی اؾا ٛ .یبظ١اب  ٝذاٞا١ف١اب یٌای اظ
ثٜس١بی اؾبضت اٛؿب١ ٙؿرٜس ٞٗ ٝالٛب ٗؼروس اؾ اظ آٛجب ً ٠ایا ٚاٗیابّ ت٘ابٗی ٛساضٛاس،
اٛؿب ٙآظازً ٟؿی اؾ ً ٠اظ ثٜس ای ٚتؼٔوبت ض١بیی یبثس.
ٗٞالٛب زض زاؾرب ٙنٞكی زض زكرط اٗ ّٝیكطٗبیس :پیط٘١ ٝیكاٛ ٠بثیٜابً ،اٞضً ،اط  ٝالّ
اؾ  ٝزیِطا ٙثطای ا ٝكٌط ٗیًٜٜس  ٝته٘یٖ ٗیُیطٛس:
ً ٠ز ٝنس ٓؼ ٜثط ایا ٚتؤیاس ثابز
ٗااط ٗااطا تؤیسقااب ٙثااط ثاابز زاز
(زكرط ز)565 /ٕٝ
 ٝثسی ٚتطتیت ث ٠تؤیس ً ٠یٌی اظ ثٜس١بی ش ٝ ٚ١كٌط ٗایثبقاس  ٝاظ ض١ابیی اٛسیكا٠
جُٔٞیطی ٗیًٜس ،اقبضٗ ٟی٘ٛبیس  ٝث ٠زٝضی اظ آ ٙتأًیس ثؿیبض ٗایًٜاس .ثاسی ٚتطتیات
ٗیُٞیس:
ض ٝثاا ٠آة چكااٖثٜااسـ ضا ثجٜااس
ظا ٠ٌٛثط زّ ٛوف تؤیس اؾ ثٜاس
ً ٠ثٞز تؤیس اُط ً ٟٞهاٞی اؾا
ظا ٠ٌٛتؤیس آك ١ط ٛیٌٞیی اؾا
(زكرط ؾ 6 /ٕٞا )485
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ٗٞالٛب زض ٗثٜٞی ثٜس١بیی ً ٠پابی اٛؿاب ٙضا زض ض١ابیی اظ تؼٔوابت ٗایثٜاسز ٗ ٝابٛغ
ضؾیس ٙاٛؿب ٙثً٘ ٠بّ ٗطٔن ٗیقٞز ضا اظ ٛظط ؾطؾرری ٛ ٝبثٞزًٜٜسُی ث ٠آ ،ٚ١اغز١اب،
ُطٍ ،آتف ،ذط  ...تكجیً ٠طز ٟاؾ  ٝثٜٗ ٠بؾج ١ط ٗو ،٠ٓٞزاؾربٛی قایٞا ٛواْ ًاطزٟ
اؾ ؛  ٝایٞٛ ٚع ثٜس ضا چ ٙٞحبكظ ػی ٚآظازی ٗیزاٛس:
ػااای ٚثٜاااس پااابی آظازی قاااٞز
چ ٙٞثرٞا١س ػی ٚؿٖ ،قبزی قٞز
زض ٗٞضز آظازی ثیطٛٝی ثبیس ُل ً ٠ثب ٞٛع زضٛٝی آ ٙثیاضتجب ٛیؿ  .ثسیٗ ٚؼٜی ً٠
آظازی ثیطٛٝی ً ٠ض١بیی اظ هیس حبً٘ب ٙؾارِ٘ط اؾا  ،اُاط ثاب آظازی زضٛٝای  ٝضا١ٟابی
ٗؼو ّٞاذالهی ٘١طاٛ ٟجبقس ٠٘١ ،جبٛجٛ ٠رٞا١س ثٞز.
ٗٞالٛب جالّآسیٗ ٚح٘س ثٔری ضا اظ زض ٙٝآربضـ آظازٗطزی زضٗییبثیٖ ً ٠زض ثؿیبضی
اظ زاؾرب١ٙبیف تأًیس ثط ٗؿأٓ ٠آظازی اٛؿبٗ ٙكٞ٢ز اؾ ٗ .اثالً زض ایا ٚزاؾاربً ٙا ٠اظ
ظثب ٙذٞز حضطت آٝضز ٟقس ٟاؾ :
ٗیككبٛس آٗ ٙی ٟٞضا زظزاٛا ٠ؾار
آ ٙیٌاای ٗاایضكاا ثاابالی زضذاا
اظ ذااسا قااطٗی ُاا ٞچااٗ ٠اایًٜاای
ناابحت ثاابؽ آٗااس ُ ٝلاا ای زٛاای
ُط ذٞضز ذطٗاب ًا ٠حان ًاطزـ ػطاب
ُلااا اظ ثااابؽ ذاااسا ثٜاااس ٟذاااسا
تااب ثِااٞیٖ ٗاا ٚجااٞاة ثااب آحؿااٚ
ُلا ا ای ایٜاااي ثیااابٝض آ ٙضؾاااٚ
ٗی ظز ا ٝثط پك  ٝؾبهف چٞة ؾر
پؽ ثجؿرف ؾر آ ٙزٕ ثط زضذا
ٗااایًكااای ایااا ٚثااایُٜااا ٠ضا ظاض ظاض
ُلاا آذااط اظ ذااسا قااطٗی ثااساض
ٗاایظٛااس ثااط پكا زیِااط ثٜااس ٟذااٞـ
ُلاا اظ چااٞة ذااسا ایاا ٚثٜااسٟاـ
(زكرط پٜجٖ 3084 /ا )3076
زض ای ٚزاؾرب ٙث ٠ذٞثی تأًیس ٗیًٜس ً ٠اٛؿب ٙذٞز ؾطٞٛق ذٞز ضا تؼییٗ ٚیًٜس
 ٝآیٜس ٟاٛؿب ٙث ٠زؾ ٛیط١ٝابی ٗابٝضاء هاسضت اٛ ٝیؿا  .ثاسی ٚتطتیات ٗایتاٞا ٙاٗاط
ته٘یُٖیطی  ٝاذریبض ضا اظ ث٢رطیٗ ٚهبزم زذبٓ زض ؾطٞٛق  ٝآیٜاس ٟذاٞز  ٝاجر٘ابع
زاٛؿ ٘١ .بٌٛ ٙر٠ای ً ٠اٗطٝظ زض نسض ٗهاٞث١٠ابی حواٞم ثكاط  ٝهاٞاٛیً ٚكاٞض١بی
زًٗٞطاتیي هطاض زاضز.
یبؾپطؼ ث ٠ػٜٞا ٙكیٔؿٞكی اُعیؿربٛؽ  ٝتأریطُصاض ثط تلٌط ؾبضتط ٗؼروس اؾ اذریبض
 ٝآظازی ج٢ف آٝی ٠اٛؿب ٙیب ١ؿ ثٞز ٙاؾ ً ٠ثساٝ ٙؾیٔ ٠ذٞز ضا ٗیؾبظز  ٝاظ هیاس
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زٛیب ض١ب ٗیًٜسٝ .جٞز اذریبض اٗطی ثسی٢ی اؾ ً ٠ٛ ٠ارجبت قسٛی  ٠ٛ ٝاٌٛبضقسٛی اؾ
 ٝآ ٙضا ٗیتٞا ٙاظ ططین ٝجسا ٙثیٝاؾط ٠زضیبكا (ٝضٝٝ ٞٛا 178 :1372 ،ٙا ٝ .)174ی
اتحبز اٛؿب ٝ ٙج٢ب ٙضا اتحبز اذریبض  ٝاضططاض ٗیزاٛس(٘١ب ٠ً )ٙایٗ ٚؼبزّ ٘١اب ٙاؾا
ًٞٗ ٠الٛب ٗیكطٗبیس:
ذجٔ ٗب قس زٓیْ اذریابض
ظاضی ٗب قس زٓیاْ اضاططاض
(زكرط ا)622 /ّٝ
ًتیجِ بحث
زض ٗیبٗ ٙرلٌطا ٙؿطثی آٛب ٠ً ٙاذریبض  ٝآظازی ضا ثطای ضؾیس ٙث ٠تؼبٓی ٗٞضز ثطضؾی
هطاض ٗیزٜ١س ،چ ٙٞیبؾپطؼ ،ث ٠آظازی ٗكطٗ ٝ ٝحسٝز ث ٠ؾطٞٛق اػروبز زاضٛس ً ٠ثاب
اٛسیك١٠بی ٗٞالٛب زض ای ٚظٗی ٠ٜؾٜری ثیفتطی زاضزٞٗ .الٛاب ثاب اضج ٢ٛابز ٙثاٗ ٠ؿاأٓ٠
اذریبض زض جبی جبی «ٗثٜٞی» اٛؿب ٙضا زض ٗؿیطی هطاض ٗیز١س ًا ٠اٛر٢ابی آ ٙججاطی
اؾ ً ٠اٛؿب ٙثب آؿٞـ ثبظ آ ٙضا ث ٠اذریبض ذٞیف ٗیپصیطز  ٝا ٝضا ثب ذسا یٌی ٗیًٜس.
ثسی ٚتطتیت ثب ِٛب١ی ث ٠آٛچ ٠ثیب ٙقس ،زضٗاییابثیٖ ًا٘١ ٠اُٛٞ ٠ا١٠ابی آظازی زض
«ٗثٜٞی» ثً ٠بض ضكر ٠اؾ  ٝاظ ٗج٘اٞع 375 ،ثیا زض ٗلاب١یٖ اذریابض ،ججاط ،آظازی ٝ
ٝاضؾرِی ثیب ٙقس ٟاؾ ؛ ً ٠اظ ایٗ ٚیعا 70 ٙزضنس ث ٠اثیابتی ًا ٠اذرهابل ثا ٠آظازی
زضٛٝی ُ ٝؿؿر ٚاظ ثٜس١بی ای ٚج٢بٛی  30 ٝزضنس ثٞٗ ٠ضٞع اذریبض  ٝآظازی زض ٗلٕٞ٢
ؿطثی  ٝاٛؿبٗٙساضا ٠ٛاؾ .
حبكظ ثب آ ٠ٌٛضٛسا ٠ٛثب تٌیا ٠ثاط ججاط ،اظ آ ٙثا ٠ػٜاٞا ٙاثاعاضی ثاطای ثیابً ٙاطزٝ ٙ
ػْ٘ ٞ٘ٛز ٙث١ ٠ط آٛچ ٠اذریابض آزٗای اؾا  ،اؾارلبزً ٟاطز ٟاؾا  ٝزض ایا ٚضاؾارب ثاب
اٛسیك١٠بی اٛؿبٗٙساضا ٠ٛآحبزی یيؾٗ ٞیظٛاس ٓٝای زض ظٗیٜا ٠آظازی زضٛٝای ًا ٠ضاٝ ٟ
ضٝقی ثطای ث ٠حٔو ٠اؾبضت زٝؾ زض آٗس ٙاؾ ٛ ،یع ثؿیبض ؾرُ ٚلر ٠اؾ ٘١ .بٙطٞض
ً ٠زض ای ٚتحوین ثطضؾی قس ،حبكظ ثیفتط اٛسیك ٠ضا زض ذسٗ ٜ١ط ُطكرا ٠اؾا  ٝزض
الی١٠بی ت ٞزض تٞی ٜ١ط٘ٛبیی ازیجب ٠ٛذٞز اٛسیك١٠بی غضف  ٝثبضیي ضا ٛیع ُٜجبٛس ٟاؾ .
ثط ذالف ٗٞالٛب ًٜ١ ٠ط ضا اثعاضی ثطای ثیب ٙاٛسیك ٠اٛرربة ًطز ٟاؾ  .ث١ ٠اط ضٝی آٛچا٠
زض پبیب ٙای ٚپػ١ٝف زضیبكریٖ ایا ٚاؾا ًا ٠اٛؿاب ٝ ٙآظازی ًاٗ ٠حاٞض انأی كٌاطی

; / 9مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال نهم ،شماره  ،66بهار 46<7

ضٝقِٜطا ٙثبذرطظٗی ٚزض ؾس١ٟبی اذیط هطاض ُطكر ٠اؾ  ،ثب ت٘ابٗی ٛحٔا١٠ابی ثبضیاي ٝ
غضف آٞٗ ٙضز ٛظط ٗٞالٛب  ٝحبكظ ،زض ؾس١ٟبیی پیف اظ آٛب ،ٙهطاض ُطكر ٝ ٠ث ٠آ ٙتٞجاٝ ٠
زه ثؿیبض زاقر٠اٛس.
ٛریج ٠زیِطی ً ٠اظ ای ٚپػ١ٝف ث ٠زؾ آٗس ،ایٚاؾ ً ٠اظ ٗوبیؿٞٗ ٠ضاٞع آظازی
زض زیٞا ٙحبكظ ٗ« ٝثٜٞی» ٗٞٓٞی زضیبكریٖ ً ٠زیٞا ٙحبكظ زض ٗج٘اٞع اراطی ثایفتاط
اٛؿبٗٙساضا ٠ٛاؾ ٓٝی زض اثیبت ث ٠ججط ُطایف زاضز؛ ٓٝی «ٗثٜٞی» ٗٓٞاٞی زض قا٘بضـ
اثیبت ثیفتط ث ٠اذریبض تٌیاُ ٝ ٠اطایف ٝجاٞز زاضز .زض ٗج٘اٞع آظازی ثاب ؾاٞیٜٗاسی
اٛؿبٗٙساضا ٠ٛزض آًٖ ٙضٗ َٛی٘ٛبیسُ ٝ ،عیٜف اذریبض  ٝآظازی ضا ٗٞالٛب ثطای ضؾیس ٙثا٠
ججط ٗططح ًطز ٟاؾ .
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کتابٌاهِ
ثطٓی ،ٚآیعایب ،1382 .چْار هقالِ درباارُ آسادی ،تطج٘اٗ ٠ح٘اس ٗٞحاس ،ت٢طاٗ :ٙؤؾاؿا٢ٛ ٠بزُصاضی
ٗطبٓؼبت ػٔ٘ی  ٝپػ١ٝكی ُٞیب.
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ذطٗكب١ی ،ث٢بءآاسی ،1387 .ٚشزح الفاظ ،اعالم ،هفاّین کلیدی ٍ ابیات دشاَار حاافع ،ت٢اطا:ٙ
ؾطٝـ.
ؾبضتط ،غا ٙپْ ،1380 .اگشیستاًسیالیسن ٍ اصالت بشز ،تطج٘ٗ ٠هطلی ضحی٘ی ،چبح ز ،ٖ١ت٢طا:ٙ
ٛیٔٞكط.
ًعاظیٗ ،یطجالّآسی ،1375 .ٚدیز هغاى؛ گشارش بیست غشل حاافع باز پایاِ سیباا شٌا ای ٍ
باٍرشٌا ی ،ت٢طا :ٙهطط.ٟ
ًعاظیٗ ،یطجالّ آسی ،1378 .ٚپٌد ٍ پیًَد؛ گشارش بیست غشل حافع بز پایاِ سیباا شٌا ای ٍ
باٍرشٌا ی ،ت٢طا :ٙهطط.ٟ
ٗهٔح ،ػٔی اناـط ،1368 .تقزیزی اس فلسفِّای اگشیستاًس ،ت٢اطا :ٙپػ١ٝكاِب ٟكط ٝ َٜ١اٛسیكا٠
اؾالٗی.
ٗیْ ،جب ٙاؾرٞاضت ،1363 .ر الِای دربارُ آسادی ،تطج٘ ٠جٞاز قید االؾالٕ ،ت٢طا :ٙاٛركبضات ػٔ٘ی
 ٝكطِٜ١ی.
١بقٖپٞض ؾجحبٛی ،تٞكیان ،1381 .هثٌَی(2 ٍ5رشتِ سباى ٍ ادبیات فار ای) ،چابح ؾا ،ٕٞت٢اطا:ٙ
زاٛكِب ٟپیبٕ ٞٛض.
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