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چىیسُ
ادثیبت تطجیمی ٔیوٛضد تب ٚر ٜٛاضتسان  ٚضجبٞت الٛاْ  ٚ ُّٔ ٚشثبٖٞاب ٔتتّا زا
پدیداز سبشد .اش رّٕ ٝفّسف ٝش٘دٌی  ٚػسفبٖ ػٕٔٛی ٕٞ ٚسبٖ ٔ ٚتتّا نٖٞاب زا واٝ
اغّت شثب٘ی تٕخیّی ،زٔص ٕ٘ ٚبدیٗ دازد ٘طبٖ ٔیدٞد .وط ایاٗ ضاجبٞتٞاب وٕىای
است ث ٝا٘سبٖ ثسا سبختٗ ربٔؼ ٝرٟب٘ی ٕٞاسا ٜثاب ٕٞساٛیی ا٘دیطاٞٝاب ٍٕٞ ٚسایای
ثیصتس .داستبٖٞب تٕخیّی پس٘دٌبٖ  ٚتطجی ٝزٚح ث ٝپس٘د ٜاش رّٕٛٔ ٝازد تطابثٔ ٝیابٖ
ّٔتٞبست .اثٗ سیٙب( )416-359دز «زسبِة اِطیس» خٛد  ٚزیچابزد ثاب ( )1936دز احاس
ٔطٟٛز خٛد« ،رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی» ثب استفبد ٜاش شثب٘ی زٔاصیٗ ثا ٝثیابٖ ٔسایس وٕابَ
ٔیپسداش٘د .ایٗ د ٚاحس ٚغ سیس  ٚسفس است و ٝا٘سبٖ وبُٔ زا تٛغی ٔایوٙاد .دز
ایٗ ٔیبٖ« ،زسبِة اِطیس» اثٗ سیٙب ٘تستیٗ احس فّسفی دز حٛش ٜزسبِة اِطّیسٞبست واٝ
ثٛ٘ ٝث ٝخٛد دز سبیس نٖٞب ثٚٝیژٙٔ« ٜطك اِطّیس» ػطبز ٔؤحس افتبد ٜاست .دز ٔمبِ ٝحبضس
ثب تحّیُ  ٚتٛغی دادٜٞب ث ٝسٙزص تطجیمی «زسبِ ٝاِطّیس» اثٗ سیٙب « ٚرب٘بتبٖ ٔاسؽ
دزیبیی» زیچبزد ثب پسداختٔ ٝیضاٛد  ٚضإٗ پاسداختٗ ثا ٝضاجبٞتٞاب  ٚتفابٚتٞاب،
اختالفبت ٔجتٙی ثس رٟبٖ ثیٙی ٘ٛیسٙدٌبٖ د ٚاحس ثسزسی ضد ٜاست.
ولیسٍاصگاى :زسبِة اِطیس ،رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی ،اثٗ سیٙب ،زیچبزد ثب  ،زٔص ،تؼبِی.
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همسهِ
دز ػسغ ٝنحبز و ٝثٗٔبیٞٝب ػسفب٘ی -حىٕی داز٘د ٕٛٞازٔ ٜت٘ٛی نفسیدٔ ٜیضا٘ٛد
و ٝثیٙبٔتٙی ٔیثبضٙد .تطجی ٝزٚح ث ٝپس٘د ٜاش نحبز ٔطبث ٝدز داستبٖٞب ضسلی -ایسا٘ی ٚ
غسثی -ازٚپبیی است .اثٗ سیٙب ٘تستیٗ وسی است ؤ ٝؼساد زٚح زا ث ٝشثب٘ی زٔصیٗ ثیبٖ
ٔیوٙد .زیچبزد ثب ٘یص ٘ٛیسٙدٜا نٔسیىبیی است و ٝثب ثیب٘ی زٔصیٗ احس دز سیس تؼبِی
نفسید ٜاست.
اثٗ سیٙب دز «زسبِ ٝاِطّیس»  ٚثب دز «رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی» ٞستٔ ٝضإ ٖٛاغاّی زا
سیس وٕبَ ث ٝس ٛػبِٓ حمیمت لساز ٔیدٙٞد .ایٗ د ٚاحس ضسح ٔسیس تؼابِی ،دز ٔسحّاٝ
پس اش نٌبٞی زٚح ٔیثبضد .چٍٍ٘ٛی زسیدٖ ث ٝفسایٙد تىبٔاُ دز لبِات احاس حىٕای-
ػسفب٘ی ث ٝضیٜٛا زٔصیٗ ثیبٖ ٔیضٛد .دز د ٚاحس ضجبٞتٞب  ٚتفبٚتٞبیی ٚرٛد دازد واٝ
ٔیتٛاٖ دز زٚیىسد تطجیمی ،ضٕٗ یابفتٗ ضاجبٞتٞاب ،ثا ٝتفابٚتٞابیی ٌاب ٜثٙیابدیٗ
ثسخبست ٝاش ثیٙص ػسفب٘ی ٘ٛیسٙدٌبٖ نٖٞب ٘یص دسات یبفات .اش ن٘زاب وأ ٝمبِا ٝحبضاس
ثسزسی تطجیمی د ٚاحس ٔیثبضد ث ٝادثیبت تطجیمی اضبزٜا ٔتتػس خٛاٞیٓ داضت.
تالش ادثیبت تطجیمی ثس نٖ است و ٝاضتساوبت  ٚضجبٞتٞب ُّٔ ٔتتّا زا نضاىبز
سبشد .فّسف ٝش٘دٌی یىی اش ایٗ شٔیٞٝٙب ٔطتسن است وا ٝدز اغّات ٔاٛازد ثا ٝضایٜٛ
تٕخیّی  ٚزٔص ثیبٖ ٔیضٛد .ادثیبت تطجیمی ثب سجىی ٘ٛیٗ ٔحٛز پژٞٚصٞب زا ث٘ ٝماب
یٍبٍ٘ی ا٘دیط ٝسٛق ٔیدٞد ؤ« ٝطتػ ٝاغّی نٖ ،اختالف دز شثبٖ  ٚادثیبت است  ٚیب
د ٚادثیبت ثبید زٚاثط تبزیتی داضت ٝثبضٙد .ادثیابت تطجیمای رٙجاٞٝاب ثسخاٛزد ٔیابٖ
ادثیبت ّٔی ٞس یه اش ّٔتٞب  ٚادثیبت سبیس ُّٔ زا ثب تجییٗ رٙجٞٝب تأحیس  ٚتأحّس ٔاٛزد
ثسزسی لساز ٔیدٞد»(اوجس .)73 :1388،
دز ادثیبت تطجیمی ث ٝثسزسی ٔٙطأ رسیبٖٞاب فىاس  ٚادثای پسداختأ ٝایضاٛد ٚ
تأحیسٌراز  ٚتأحیسپریس ضبػساٖ ٛ٘ ٚیسٙدٌبٖ زا اش نحبز یىدیٍس ٘طبٖ ٔیدٞد .ثب ثسزسی
ایٗ نحبز ٔیتٛاٖ شٔیٞٝٙب ٓٞا٘دیطی ٕٞ ٚدِی نفسیٙٙدٌبٖ نٖٞاب زا یبفات وا ٝفابزؽ اش
ٞسٌ ٝ٘ٛتمّید یب التجبس ،ثاب ٌاسایصٞاب فطاس ٕٞساب٘یٞابیی ثاٚ ٝراٛد ٔاینٚز٘اد.
وٕبَطّجی  ٓٞدز زٚاثط ا٘سبٖ  ٚرٟبٖ ،یىی اش ایٗ ٌسایصٞبست.

مطالعه تطبیقی مسیر تعالی در دو اثر عرفانی حکمی(رسالة الطیر و جاناتان مرغ دریایی) 95 /

پیؾیٌِ هطلة
تب و ٖٛٙپیسأ ٖٛا٘دیطٞٝب  ٚنحبز اثٗ سیٙب ٔمبالت ٔتؼدد ٘ٛضت ٝضد ٜاست ٘ظیس:
«-1زٔص  ٚداستبٖ ٞب زٔص دز ا٘دیط ٝفّسفی اثٗ سیٙب»( ،)1371حسایٗ ٌاداشٌس،
ویٟبٖ ا٘دیط ٝضٕبز ،46 ٜغفحبت 86تب  108و ٝثا ٝرٙجاٞٝاب زٔاصیٗ دز زسابِٞٝاب
داستب٘ی اثٗ سیٙب پسداخت ٝاست.
«-2ػسفبٖ اثٗ سیٙب  ٚیب ٘ظس اثٗ سیٙب دزثبز ٜػسفبٖ » (ٔ ،)1383حساٗ رٟابٍ٘یس ،
فّسف ،ٝضٕبز9 ٜغفحبت  7تب  ،48و ٝدز نٖ ضٕٗ تحّیُ فّسفی اش نحبز اثٗ سایٙب ساؼی
ضد ٜاست تب دیدٌب ٜػسفب٘ی ٘ ٚیص تجییٗ ضٛد.
«-3تحّیّی فطسد ٜاش زسبِة اِطیس اثٗ سیٙب» ( ،)1385اسٕبػیُ تبدثتص ،ثٟابز :ادة
 ٚشثبٖ ،ضٕبز ،27 ٜغفحبت  1-14و ٝضٕٗ تسرٕ ٝایٗ زسبِ ٝاش شثبٖ ػسثی ث ٝفبزسی ثٝ
ثسزسی رٙجٞٝب ٕ٘بدیٗ ایٗ داستبٖ پسداخت ٝضد ٜاست.
أب دز تب و ٖٛٙدز ٞیچ ٔمبِٝا ث ٝثسزسی ویفیت سیس تؼبِی دز «زسابِ ٝاِطیاس» اثاٗ
سیٙب ٔ ٚمبیس ٝنٖ ثب نحبز ٘ٛیسٙدٌبٖ غسثیٔ -سیحی پسداخت٘ ٝطد ٜاست.
هؼزفی اجوالی زٍ اثز
رسالة الطیز اتي عیٌا
اثٛػّی سیٙب( )428-370اش ٘ٛیسٙدٌبٖ  ٚدا٘طٕٙداٖ ثصزي رٟبٖ اسالْ اسات .اغّات
نحبز خٛد زا ث ٝشثبٖ ػسثی تاأِی ٕ٘اٛد ٜاسات وا ٝشثابٖ ػّٕای نٖ زٚشٌابز ثاٛد ٚ .ثاب
رٟبٖثیٙی ضسلی -اسالٔی خٛد غبحت تأِیفبت ٔتؼدد  ،دز حٛشٜٞب ٌ٘ٛبٌ ٖٛاش رّٕٝ
«لب٘ »ٖٛدز پصضىی « ٚضفب» دز فّسف ٝاست .اثٗ سایٙب نفسیٙٙاد ٜسا ٝزسابِ ٝزٔاص ثاب
٘بْٞب «حیّ ثٗ یمظبٖ ،زسبِة اِطّیس  ٚسالٔبٖ  ٚاثسابَ» ٔایثبضاد وا ٝدز ضإبز نحابز
اضسالی ٕ٘ ٚبیبٍ٘س تٕبیالت ػسفب٘ی اٚست.
«زسبِة اِطیس» اثٗ سیٙب دز اغُ ث ٝشثبٖ ػسثی است .ایاٗ احاس ثاب ٔمدٔاٝا دز ضاسح
دٚستبٖ ٔتّع  ٚدػٛت ث ٝزٞبیی اش ا٘د ٜٚنغبش ٔیضٛد ٛٔ ٚضٛع نٖ ضسح حابَ ٔسغاب٘ی
ٌسفتبز دز داْ غیبد است .ثدیغ اِصٔبٖ فسٚشا٘فس ثس ایٗ ثبٚز است و ٝتٕخیُ زٚح ثأ ٝاسؽ،
ثؼد اش اثٗ سیٙب ثب لػید ٜػیٙیا ٚ ٝزسابِة اِطیاس  ٚثا ٝاضاؼبز  ٚادة فبزسای زا ٜیبفتاٝ
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است(فسٚشا٘فس .)593-595 :1346-1348 ،پٛز٘بٔدازیبٖ پیسأ ٖٛداستبٖٞاب زٔاص ثاس
ایٗ ثبٚز است و ٝػٛٙاٖ تٕخیُ ٟ٘بدٖ ثس نٖٞب اضتجبٔ ٜیثبضد .ایٗ داستبٖٞب زا ٘جبیاد دز
ضٕبز ِغص  ٚیب تٕخیُ ث ٝحسبة نٚزد .چ ٖٛاغّت «ٚالؼٞٝبیی زٚحب٘ی» دز «سطح رٟاب٘ی
فٛق احسبس» سجت نفسیٙص نٖٞب دز لبِت داستب٘ی ضد ٜاست؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثبید ایاٗ
ٌ ٝ٘ٛداستبٖٞب زا نحبز زٔاصیٗ ثا ٝضإبز نٚزد(پٛز٘بٔادازیبٖ ٚ .)221 :1367 ،دز ادأاٝ
زسبِٞٝب ٘بٔجسد ٜاثٗ سیٙب زا  ٓٞاش رّٕ ٝایٗ داستبٖٞب ٔیدا٘د.
جاًاتاى هزؽ زریایی ریچارز تاخ
زیچبزد دیٛید ثب (ٛ٘ )ْ1936یسٙد ٜنٔسیىبیی  ٚخّجبٖ ٛٞاپیٕبٞاب ساجه ٕ٘بیطای
است .رٟبٖثیٙی ا ٚزا ٔیتٛاٖ ث ٝتؼجیس غسثیٔ -سیحی یبد وسد .نٔیصٜا اش غسةٌسایی
و ٝث ٝتجغ ػسفبٖ ثسخبست ٝاش نٖ ٘یص أٚب٘یستی است؛ ثب ٞسٌٔ ٝ٘ٛحدٚدیتی ٔتبِ اسات:
«رب٘بتبٖ ٌفت تٟٙب لب٘ ٖٛحمیمی لب٘٘ٛی است ؤ ٝب زا ثا ٝنشاد ثسساب٘د لاب٘ ٖٛدیٍاس
ٚرٛد ٘دازد»(ثب  .)91 :1390 ،اش طسف دیٍس ثب ٘فٛذ ثبٚزٞب ٔسیحیت ٔحجت  ٚدٚساتی
ثس ا ٚغّج ٝدازد .دز ٔیبٖ نحبز ٔٙتطسضد ٜاش ثب «رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی ،پٙداز ،یٍب٘اٌ ،ٝسیاص
اش سسشٔیٗ أٗ  ٚفساس ٛذ »ٓٙٞث ٝشثبٖ فبزسی تسرٕ ٝضد ٜاسات .دز اغّات نحابز ثاب
«٘ٛیسٙد ٜثٚ ٝسیّ ٝاحسبس پسٚاش ،دز ٔتٗٞب خاٛد ثاب خٛا٘ٙاد ٜازتجاب خاٛثی ثسلاساز
ٔیوٙد»(رّیّ٘ٛد .)65 :1387،پسٚاش رصء ردایی٘بپریس ا٘دیط ٝثب اسات وا ٝثاب ٌاسایص
فطس ٞس ندٔی ث ٝوٕبَخٛاٞی پی٘ٛد دازد .دز ٔٛزد ثب ٕ٘یتٛا٘د ثیازتجاب ثاب ضاغُ اٚ
٘یص ثبضد .داستبٖ «رب٘بتابٖ ٔاسؽ دزیابیی» ٞآ ٔابرسا پس٘ادٜا اسات وا ٝثا ٝراسْ
وٕبَخٛاٞی ٞ ٚدفٕٙد اش لجیّٝاش تجؼید ٔیضٛد.
ؽثاّتّا
لٟسٔبٖ اغّی دز د ٚاحس پس٘دٜا است و٘ ٝصد اثٗ سیٙب ثب ضٕیس ضتػی «ٔٗ» ثادٖٚ
ذوس ٘بْ ٔینید  ٚزا ٚداستبٖ ٔیضٛد .ا٘تتبة ایٗ ٘ٛع اش شاٚی ٝدید فضب غٕیٕیتاس
ث ٝاحس ا ٚثتطید ٜاست .ثب پس٘د ٜداستبٖ خٛد زا «رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی» ٔی٘بٔد .زا ٚدز
داستبٖ ا ،ٚس ْٛضتع است .ثب ایٗ حبَ پسٚاش ٔسیس ٔطتسن ٞس د ٚثسا ٘یُ ثا ٝوٕابَ
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است  ٚپس٘د ٜزٔص سبِه یب زاٞس« .ٚپس٘د ٜیىی اش ٕ٘بدٞبیی است و ٝثٚ ٝالغ ٔٙبستتاسیٗ
ٕ٘بد ثسا تؼبِی است  ٚثیبٍ٘س ٚیژٌی خبظ ٔىبضفٝا ٔیثبضد و ٝتسرٕبٖ یاه ٚاساطٝ
است»(ی.)226 :1383 ،ً٘ٛ
دز ٞس د ٚاحس ثسا ثیبٖ ٚالؼیت ،اش ضی ٜٛفبثُ( )Fableاساتفبد ٜضاد ٜاسات .فبثاُ دز
حمیمت داستب٘ی و ٝاست ؤ ٝؼَٕٛتسیٗ ٘ٛع نٖ «فبثُ حیٛا٘بت  Beast Fableاست .دز
ایٗ ٘ٛع حىبیبت رب٘ٛزاٖ ٕ٘بیٙدٕٔ ٚ ٜخُ ندٔیبٖا٘د»(ضٕیسب.)258 :1389 ،
اثٗ سیٙب دز «زسبِة اِطیس» خٛد  ٚثاب ٘یاص دز «رب٘بتابٖ ٔاسؽ دزیابیی» اش تٕخیاُ ٚ
سٕجُ استفبد ٜوسدٜا٘د .أب اش ن٘زب و ٝغّج ٝثب سٕجُ اسات؛ ثٟتاس نٖ اسات ایاٗ نحابز زا
داستبٖٞب زٔصیٗ ٘بٔیدٔ .بٞیت ایٗ نحبز ،ثبٚز ث ٝد٘یبیی حمیمیٔ ،ؼ ٚ ٛٙدز ػیٗ حابَ
نزٔب٘ی است و ٝشثبٖ زٔصیٗ دز نٖٞب پّای ثاسا پی٘ٛاد رٟابٖ طجیؼات  ٚرٟابٖ ٔابٚزاء
اِطجیؼ ٝث ٝضٕبز ٔینید .پریسش ایٗ رٟبٖثیٙی و٘« ٝفس یب زٚح اغّی دازد  ٚدز ش٘اداٖ
تٗ  ٚدخٕ ٝرٟبٖ اسیس است ،نٌبٞی ٘فس ث ٝایٗ أس ،اِٚیٗ ٔستجٔ ٚ ٝسحّ ٝخٛد نٌابٞی
است»(پٛز٘بٔدازیبٖ .)236 :1367 ،اش ایاٗ ٔٙظاسٞ ،اس د ٚاحاس ثسزسای ضادٔ ،ٜجتٙای ثاس
رٟبٖثیٙی اسبزت زٚح دز تٗ است .ثیٙصٞب ٔتفبٚت دیٙای  ٚفبغأّ ٝىاب٘ی ،شٔاب٘ی ٚ
ارتٕبػی ٘ٛیساٙدٌبٖ د ٚاحاس ،ساجت ضاد ٜتاب نحبزضابٖ ضإٗ داضاتٗ ضاجبٞتٞاب ،ثاٝ
تفبٚتٞبیی ٌب ٜػٕیك دز نٖٞب پی ثسد.
دز ٔٛزد اختالف زٔص  ٚتٕخیُ سسا٘زبْ ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ٘تیز ٝزسید و ٝتٕخیاُ ثاسا
ٕ٘بیص چیص است و ٝثیبٖ ثٚ ٝسیّ ٝچیص دیٍس لبثُ ثیبٖ ثبضد؛ ایٗ دز حبِی اسات واٝ
زٔص «ٕ٘بیص ثیبٖ حمیمتی پٟٙبٖ  ٚغیس لبثُ ثیابٖ اسات»(٘بٔادایبٖ .)506 :1367 ،زٔاص
تفسیسٞب ٔتتّفی ٔیپریسد دز حبِی و ٝتٕخیُ ٕ٘یتٛا٘د تٛٙع تفسیس ٌستسد ٜداضتٝ
ثبضد .زسبِ ٝاثٗ سیٙب  ٚداستبٖ ثب  ٓٞاش ٕٞیٗ ٔمِٝٛا٘د  ٚػٛٙاٖ تٕخیُ ٟ٘بدٖ ثس نٖٞاب
تٟٙب دأ ٝٙتأٚیّطبٖ زا ٔحدٚد ٔیسبشد.
اش ن٘زب و ٝزٔص زیط ٝدز ٘بخٛد نٌب ٜثطس دازد «تتیُ ثب ٘فٛذ دز اػٕبق زٚح ثسا ثیابٖ
نٖ حتی ٔیتٛا٘د دز ضٕیس ٘بخٛدنٌب ٜرٕؼیٔ ،تصٖٞاب نزوای تابی ی()Archetypes
٘فٛذ وٙد»(پٛز٘بٔدازیبٖ .)237 :1367،ی ً٘ٛػال ٜٚثس ضٕیس ٘بخٛدنٌب ٜضتػای دز افاساد
اش ثتص دیٍس یبد ٔیوٙد و ٝنٖ زا «ضٕیس ٘بخٛدنٌب ٜرٕؼی» ٔای٘بٔاد .دزثابز ٜػّات
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ا٘تتبة ایٗ اغطالح ٔیٌٛید و ٝایٗ لسٕت ،ث٘ ٝبخٛدنٌب ٜضتػای تؼّاك ٘ادازد «ثّىاٝ
ٍٕٞب٘ی است  ٚثس خالف زٚاٖ ضتػی وآ  ٚثایص دز ٕٞا ٝراب ٕٞ ٚا ٝواس یىسابٖ
است»(ی .)12: 1390،ً٘ٛوٕبَ  ٚتؼبِی  ٓٞیىی اش ٔیساثٞاب رٕؼای دز طا َٛتابزی
ثطسیت است و ٝاش شٔیٞٝٙب زٚا٘ی ٔطتسن  ٚیىسبٖ دز تٕبٔی افساد ث ٝضٕبز ٔینیاد ٚ
ٔبٞیتی فٛق فاسد زا دازاسات؛ فابزؽ اش ثحاج تأحیسپاریس  ٚیاب تأحیسٌاراز ثا ٝثیابٖ
ضجبٞتٞب دز د ٚاحس ٔیپسداشیٓ.
الفٍ.یضگیّای عاله
پس٘د ٜدز د ٚاحس ،زٔص اش زٚح وٕبَخٛا ٜاست وأ ٝایتٛا٘اد دز ٚیژٌایٞاب سابِه
تجییٗ ضٛد .اش ایٗ ز ٚدستٝا ضجبٞتٞب د ٚاحس زا ٔیتٛاٖ دز ٚیژٌی سبِه یبفت وٝ
ػجبزتا٘د اش:
پظآگاّی :سبِه دز ٞس د ٚاحس دز ٔسحّ ٝپس اش نٌبٞی لساز دازد .رب٘بتابٖ دزیبفتاٝ
ثٛد و ٝشیستٗ ٞدفی فساتس اش تالش ثسا یبفتٗ غرا  ٚرٍٙیدٖ ثس سس نٖ ثب دیٍس ٔسغابٖ
دزیبیی است« :رب٘بتبٖ ِیٛی ًٙاستٔ ٖٛسؽ دزیبیی ثیص اش ٞس وبز دیٍاس ػبضاك پاسٚاش
ثٛد .ا ٚفٕٟید ٜثٛد و ٝایٗ طسش فىس ثبػج ٔحجٛثیت ٘صد ٔسغبٖ دیٍس ٘یست»(ثب :1390 ،
 .)16پس٘د ٜدز داْ افتبد ٜدز داستبٖ اثٗ سیٙب  ٓٞثب تأُٔ دز پیسأ ٖٛخٛد ث ٝاسابزتص زا
ث ٝیبد ٔینٚزد« :پس زٚش اش ٔیبٖ ثٙدٞب ثیسٍ٘ ٖٚسیستٓ .رٕبػتی زا دیدْ اش یبزاٖ خٛد
سسٞب  ٚثبَٞب اش داْ ثیس ٖٚوسد ٚ ٜاش ایٗ لفسٞب ت ًٙثیاس ٖٚنٔاد ٚ ٜنٙٞاً پسیادٖ
ٔیوسد٘د»(اثٗ سایٙبٞ .)11 :1391،اسدٚ ٚزا ش٘ادٌیا ثایٞادف ،خٛاٞابٖ شیساتٙی
ٞدفٕٙدا٘د .ثٕٞ ٝیٗ خبطس زٚح وٕبَخٛا ٜنٖٞب ثیلساز است.
عفز تزای ػزٍج :زاٞسٚاٖ ٍٙٞبٔی و ٝثسا ٞدفی ٔتؼبِی لدْ ثسٔیداز٘د ثسا زفاغ
ٔٛا٘غ ث ٝتىبپٔ ٛیافتٙد .رب٘بتبٖ ثسا تىبُٔ فسایٙد فسدیت خٛد ،سفس زا نغابش ٔایوٙاد
و ٝدز نٖ «فىسش پیسٚش ثٛد .سسػت حسوت ٌّ ِٝٛدز داخُ ِ ِٝٛت .ًٙیه ٔسؽ دزیبیی
ثب سسػت پسٚاش سیػاد  ٚچٟاُ  ٚچٟابز ویّأٛتس دز سابػت .ایاٗ ضىسات ٔسشٞاب ثاٛد،
ٟٔٓتسیٗ ِحظ ٝدز تبزی ٌّّ ٚ .ٝدز نٖ ِحظ ٝػػس ردید ثاسا رب٘بتابٖ ٔاسؽ دزیابیی
ٌطٛد ٜضد»(ثب  .)32-33 :1390،ایٗ فسایٙد زا دز پس٘د ٜزسبِ ٝاثٗ سیٙب ٔ ٓٞایثیٙایٓ:
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«ٔسا ٔؼ٘ٛت وسد٘د تب ٌسدٖ  ٚثبَ خٛد زا اش داْ ثیس ٖٚوسدْ  ٚدز لفس زا ثبش وسد٘د»(اثٗ
سیٙب.)11 :1391،
پَیایی ٍ تحزنٞ :س دٔ ٚیب٘ٝا ثاب تساّیٓ  ٚزواٛد ٘داز٘اد .تاالش ثاسا غّجا ٝثاس
ٔحدٚدیتٞب زٚحی خستٍی٘بپدیس ث ٝرب٘بتبٖ ثتطید ٜاست  ٚاستبیی  ٚا٘زبْ دز ا ٚزاٞای
٘دازد« :چیص ٍ٘رضت و ٝدٚثبز ٜرب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی ٌسس ،ٝٙضابد  ٚدز حابَ یابدٌیس
تٟٙب ث ٝدٚزدستٞب دزیب پس ٌطٛد .ایٗ ثبز ٔٛضٛع یبدٌیس اش سسػت ثٛد  ٚظسف یاه
ٞفتاا ٝتٕاا سیٗ ،ثاایص اش ٞااس ٔااسؽ دزیاابیی ش٘ااد ٜدیٍااس دزثاابز ٜسااسػت چیااص
ٔیدا٘ست»(ثاب ٔ .)20 :1390،سغابٖ داساتبٖ اثاٗ سایٙب ٞآ تٛلا  ٚدز٘اً زا ػجاج
ٔیضٕبز٘د  ٚدز ایٗ أاس ٕٞیابز ٞ ٚآا٘دیطاٝا٘اد« :چٙاداٖ ٔمابْ واسدیٓ وأ ٝب٘ادٌی
ثیفىٙدیٓ ،پس نٚاش ثسنٔد و ٝلػد زفتٗ ثبید وسد وٞ ٝایچ أاٗ ٚزا احتیاب ٘یسات ٚ
ٞیچ حػٗ اساتٛازتس اش ثادٌٕب٘ی ٘یسات ٔ ٚب٘ادٖ ٔاب ثادیٗ راب ػٕاس ضابیغ واسدٖ
است»(اثٗ سیٙب.)11 :1391 ،
ب.اتشار ووال
دز ٔسیس سفس لٟسٔب٘بٖ داستبٖ ،أىب٘بتی ٚرٛد دازد و ٝاش نٖ ثاسا ٘یاُ ثأ ٝمػاٛد
استفبدٔ ٜیضٛد؛ ایٗ اثصاز ػجبزتا٘د اش پسٚاشوسدٖ  ٚتزسث ٚ ٝدا٘ص .ثسا اٞداف ٔایتاٛاٖ
دستٝثٙد ٞب ٔتتّفی ازائ ٝوسد .دز یىی اش ایٗ دستٝثٙد ٞب ،اٞداف ثس حست شٔبٖ ثٝ
د ٚدست ٝوٛتبٜٔدت  ٚثّٙدٔدت تمسیٓ ض٘ٛد .اٞداف وٛتبٜٔدت ٔیتٛا٘ٙد دز حىٓ اثصاز
ثسا زسیدٖ ث ٝاٞداف ثّٙدٔدت ثبضٙد .دز ایٗ د ٚاحس اثتدا ٞدف ،پسٚاش است زفتا ٝزفتاٝ
ایٗ ٞدف ،دز حىٓ اثصاز لساز ٔیٌیسد و ٝالشٔ ٝزسیدٖ ثٞ ٝدفی ٚاالتس است.
پزٍاس :پسٚاش دز ٞس د ٚاحس ٚسایّٝا ثاسا وسات تؼابِی اسات .دز رب٘بتابٖ ،اش پاسٚاش
استفبد ٜاثصاز ٔیضٛد تب ٔمػاٛد حمیمای حبغاُ ضاٛد« :رب٘بتابٖ ضاتٞاب دز سابحُ
ٔیٌفت دز ٚالغ ٞس یه اش ٔب تزسٕی اش ٔسؽ دزیبیی ثاصزي ٞساتیٓ ،تزسآ ٘بٔحادٚد
نشاد  ٚ .پسٚاش دلیك ٌبٔی است ث ٝس٘ ٛطبٖدادٖ رٞٛس حمیمیٔبٖ»(ثاب .)79 :1390،
ٔسغبٖ اثٗ سیٙب  ٓٞثسا دیداز ثب ّٔه ٔسغبٖ ػصْ پسٚاش واسد ٚ ٜسافس خٛیطاتٗ زا نغابش
ٔیوٙٙد« :پس ث ٝزا ٜزاست افتیٓ  ٚنٍ٘ٔ ٝیابٖ د ٚزا ثٍاسفتیٓ ٚاد ثاٛد ثاب نة ٌ ٚیابٜ
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خٛش اش نٖ ٔیپسیدیٓ تب اش نٖ دأٍبٜٞب دزٌرضتیٓ  ٚث ٝغفیس ٞیچ غیبد ثبش ٍ٘ٙسیستیٓ
 ٚث ٝسس وٞٛی زسیدیٓ»(اثٗ سیٙب.)11 :1391،
تجزتِ ٍ زاًؼ :دز وٙبز پسٚاش ،تزسث ٚ ٝدا٘ص  ٓٞوبزوسد اثصاز داز٘اد .رب٘بتابٖ اش
تزبزة خٛد دز ضىست پّی ثسا پیسٚش اش ٔیسبشد« :سسا٘زبْ خیس  ٚنثچىبٖ ث ٝایٗ
فىس افتبد و ٝزٔص وبز دز ایٗ است و ٝدز سسػت شیبد ،ثبَٞاب زا ثایحسوات ٍ٘ا ٝدازد .تاب
سسػت ثیست  ٚچٟابز ویّأٛتس دز سابػت ثابَ ثص٘اد  ٚثؼاد ثابَٞاب زا ثایحسوات ٍ٘اٝ
دازد(ثب  .)22 :1390،پس٘د ٜداستبٖ اثٗ سایٙب ٞآ اش ا٘دٚختاٞٝاب دیٍاساٖ ثاسا زفاغ
ٌسفتبز اش ثٟسٔ ٜیرٛید« :پیص ٔٗ نٔد٘د  ٚپسسیدْ ایطبٖ زا اش حبِت ایطابٖ وا ٝثاٝ
چٚ ٝر ٝخالظ یبفتٙد ثب نٖ ثمبیاب ثٙادٞب چا ٖٛنزٔید٘اد»(اثاٗ سایٙب .)11 :1391،دز
ٔسیس وٕبَ استفبد ٜاش تزسث ٚ ٝدا٘ص دز حىٓ ٚسیّٝا است و ٝثب وٕاه نٖ ٔایتاٛاٖ
ٔحدٚدیتٞب زا ثسطسف سبخت.
ج.هغیز تؼالی
دز ٔسیس و ٝلٟسٔب٘بٖ داستبٖ طی ٔیوٙٙد ٔساحُ  ٚضسایطی ٕٞسابٖ ٚراٛد دازد.
پیص اش نغبش سفس لٟسٔب٘بٖ ث ٝایٗ ٔسیس دػٛت ٔیض٘ٛدٕٞ .یبز یىدیٍس سجت چیسٌای
ثس ٔطىالت ٔیضٛد ٔ ٚسیس حسوت زا اش فسد ث ٝرٕؼی ٔیوطب٘د.
فزاذَاًی ٍ زػَت :رب٘بتبٖ ثب ضىستٗ ٔسش سسػت ،خٛاٞبٖ ایٗ پیسٚش ثاسا ٕٞاٝ
ٔیضٛد« :ثب خٛد فىس وسد اٌس نٖٞب ضسح ایٗ پسٚاش زا ،ایٗ ضىستٗ ٔسشٞاب زا ثطا٘ٛٙد ،اش
ضبد سس اش پب ٘تٛاٙٞد ضاٙبخت .اوٙا ٖٛش٘ادٌی چأ ٝؼٙابدازتس اساتا اوٙا ٖٛش٘ادٌی
ٔفٟٔٛی ث ٝرص تمال یىٛٙاخت دز پطت  ٚرّ ٛلابیكٞاب خٛاٞاد داضات»(ثاب :1390،
 .)34-35زسبِ ٝاثٗ سیٙب ثب فساخٛا٘دٖ  ٚدػاٛت اش دٚساتبٖ نغابش ٔایضاٛد  ٚثاب ِحٙای
غٕیٕب٘ ٝثسادازاٖ زا ث ٝیبز ٔیطّجد« :ا ثاسادزاٖ حمیمات ،خٛیطاتٗ فاسا ٓٞنٚزیاد ٚ
ثبطٗٞب خٛیص نضىبز وٙیاد چٙب٘ىا ٝخبزپطات ثطاٗٞاب خاٛد زا ثا ٝظٟاٛز نز٘اد ٚ
ظبٞسٞب خٛد پٟٙبٖ وٙٙد و ٝث ٝخدا تؼبِی و ٝثبطٗ ضٕب نضىبز اسات  ٚظابٞس ضإب
پٛضید(»ٜاثٗ سیٙب.)10 :1391،
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ّوزاّی ٍ عثة ووال یىسیگز ؽسىٛٔ :دت  ٚدٚستی اغاّی اسات وا٘ ٝیاُ ثاٝ
تؼبِی ثس نٖ استٛاز است .دٚستبٖ دز زا ٜوٕبَ ٔیتٛا٘ٙد ٔسایس زا ثاسا یىادیٍس ٕٞاٛاز
وٙٙد .چٙب٘ى ٝدز رب٘بتبٖ ٔایثیٙایٓ إٞ ٚاٛاز ٜاٍ٘یاص ٜثٟجاٛد ٚضاؼیت زا ثاسا ٍٕٞابٖ
دازاست« :حبال ثسا ش٘دٌی وسدٖ دِیُ دازیٓ :یبد ٌسفتٗا وط وسدٖا نشاد ثٛدٖا فماط
یه فسغت ث ٗٔ ٝثدٞید تب ث ٝضإب ٘طابٖ ثاد ٓٞچا ٝچیاص یبفتاٝاْ»(ثاب .)38 :1390،
اثٗسیٙب  ٓٞخٛد ثسا ثیبٖ ایٗ اغُٚ ،ازد ٔیداٖ ستٗ ٔایضاٛد  ٚثاب ِحٙای غإیٕب٘ٝ
دػٛت خٛد زا ثسا ایٗ ٕٞیبز ثیبٖ ٔیوٙاد« :ا ثاسادزاٖ حمیمات ،خٛیطاتٗ فاسآٞ
نٚزید  ٚثبید و ٝثسا ثسادزاٖ ،حزبة اش ز ٚدَ ثسدازید تب ثیپسد ٜاسساز دز٘ٚی یىادیٍس
ثدا٘ید  ٚسجت وٕبَ ٕٞدیٍس ٌسدید»(اثٗ سیٙب .)10 :1391،اش ایٗ زٞ ٚس دٛ٘ ٚیساٙدٜ
ثس ایٗ ثبٚز٘د و ٝوست وٕبَ دز فسد ث ٝدٚز اش ارتٕبع ٔحمك ٕ٘یضٛد.
غلثِ هزحلِ ای تز هَاًغ ٍ هحسٍزیتّا :اش دیٍاس اِاصاْٞاب تؼابِیٕٞ ،اٛازوسدٖ
دضٛاز ٞب زا ٜاست .ایٗ أس ثب غّج ٝوسدٖ ثاس ٔٛا٘اغ ٔحدٚدسابش ٔحماك ٔایضاٛد دز
رب٘بتبٖ ٔیثیٙیٓ و ٝاش ٔٛا٘غ ثب ػٛٙاٖ ٔىتت یبد ٔیض٘ٛد و ٝغّج ٝثس ٞس یه اش نٖٞب ثاٝ
ٔؼٙب پبیبٖ نٖ ٔىتت است  ٚدز دٚز تسّسُ ٔىتت دیٍس نغبش ٔیضٛد« :تٔ ٛیتاٛا٘ی،
چ ٖٛت ٛیبدٌسفتٝا  .یه ٔىتت زا تٕبْ وسد  ٚاو ٖٛٙشٔب٘ص زسید ٜؤ ٝىتت دیٍاس
زا ضسٚع وٙی»(ثب  .)1390:43،دز داستبٖ اثٗ سیٙب  ٓٞو ٜٛزٔص اش ٔٛا٘اغ ٔ ٚطاىالت
سّٛن زٚح است ؤ ٝسغبٖ نٖٞب زا یىی پس اش دیٍس پطت سس ٟ٘بدٔ ٜیٟ٘ٙاد« :پاس
ز٘ذ ثسیبز ثسداضتیٓ تب ثس ضص وٌ ٜٛرضتیٓ  ٚث ٝوٞ ٜٛفتٓ زسیدیٓ»(اثاٗ سایٙب:1391،
.)11
تغییز حزوت فززی تِ حزوت جوؼی :حسوت ث ٝسٔ ٛسیس تؼبِی ،دز نغبش خاٛد،
حسوتی فسد است .رب٘بتبٖ پس اش ن٘ى ٝاش لجیّٝاش تجؼیاد ٔایضاٛد ،ثا ٝتاالش ادأاٝ
ٔیدٞد ٔ ٚسیس خٛد زا ث ٝتٟٙبیی نغبش ٔیوٙد« :دز تٟٙبییاش پاسٚاش واسد ،ثاب ثابَٞاب
رٕغضد ٜثٙٔ ٝظٛز ضایسرٝشدٖ اش ازتفابع دٞ ٚاصاز  ٚچٟبزغاد ٔتاس زفات وا٘ ٝحاٜٛ
چسخیدٖ زا وط وٙد»(ثب  .)33 :1390،أب زفت ٝزفت ٝایٗ حسوات ،رٕؼای ٔایضاٛد ٚ
تالضی رٕؼی ٔیطّجدٔ ٚ .سغب٘ی ث ٝرب٘بتبٖ ٔیپی٘ٛد٘د و ٝدغدغاٝا ٕٞسابٖ نٖٞاب زا
پیسأ ٚ ٖٛرٕغ وسد ٜاستٔ« :ب ػض ٌّّٝ ٛتٞ ٛستیٓ رب٘بتبٖٔ .اب ثاسادزاٖ تاٞ ٛساتیٓ.
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وّٕبتطبٖ ٔمتدز  ٚنزاْ ثٛد .نٔدٜایآ تا ٛزا ثابالتس ثجاسیٓ»(ٕٞابٖ .)43 :ایاٗ ز٘ٚاد زا دز
«زسبِة اِطیس» ٘یص ٔیثیٙیٓ .پس٘د ٜدز نغبش اش ٞج ٛخٛیص یبد ٔیوٙد« :چ ٖٛنٖ ثدیدْ
اثتدا وبز خٛیص  ٚسالٔتی خٛد دز ٛٞا یبدْ نٔد  ٚن٘چ ٝثب ا ٚسابخت ٝثاٛدْ  ٚثاب ا ٚاِفات
ٌسفت ٝثس ٔٗ ٔٙغّض ضد»(اثٗ سیٙب .)11 :1391،پس اش ازاد ٜفسد  ،حسوت ز ٚث ٝرٕؼی
ثٛدٖ ٔیٟ٘دٔ« :سا دز حیّت رستٗ ث ٝزاحت دِیُ ثبضید  ٚثب ٔٗ دز ز٘ذ ضاسیه ثبضاید
و ٝوبز ٔٗ ث ٝربٖ نٔد»(ٕٞبٖ.)11 :
ز.راٌّوا
یىی اش اغ َٛثٙیبدیٗ دز طسیمت سّٛن ،پیس یب زإٙٞب است .چٙب٘ىٔ ٝیثیٙیٓ دز ٞاس
د ٚاحس حضٛز زإٙٞب ٔؤحستسیٗ ػٙػس ثسا ثٔ ٝمػٛد زسیدٖ زاٞس ٚاست .إٞیت وابزوسد
زإٙٞب دز زفغ ٔحدٚدیتٞب ٛٔ ٚا٘غ است .ایٗ حضٛز ثٌٝ٘ٛ ٝا وأ ٝایتاٛاٖ ٔساتجای زا
ثسا نٖ ٔطبٞد ٜوسد:
راٌّوای تام :ثبالتسیٗ ٔستج ٝضتعِ زإٙٞب زا ٔیتٛاٖ زإٙٞب تبْ ٘بٔیاد .زإٙٞاب
تبْ دز داستبٖ ثب  ،پس٘دٜا تٛإ٘ٙد  ٚضبیبٖ ث٘ ٝبْ «سابِیٛاٖ» اسات« :سابِیٛاٖ ثبزٞاب ٚ
ثبزٞب ٌفت دٚثبز ٜأتحبٖ ٔیوٙیٓ  ٚثبألخسٌ ٜفت خٛة استا  ٚنٖ ٚلت ضسٚع ث ٝتٕسیٗ
حّم ٝشدٖٞب ثیس٘ٚی وسد٘د»(ثب  .)52 :1390،زإٙٞب تبْ دز داساتبٖ اثاٗ سایٙب ٞآ
«ّٔه» است« :پس ث ٝحزس ٜزسیدیٓ .چ ٖٛلدْ دز حزسٟ٘ ٜبدیٓ اش دٚز ٘ٛز رٕبَ ّٔه
پدید نٔد .دز نٖ ٘ٛز دیدٜٞب ٔتحیس ضد ٚ ٜػمُٞب زٔید ٜضد»(اثٗ سیٙب.)12 :1391،
راٌّوای ارؽس :دز ٔستج ٝد ْٚاش ٔساتت زإٙٞب ،زإٙٞب ازضد لساز دازد .ایٗ وبزوسد
زا دز «رب٘بتبٖ» ٔسغی پیس  ٚلدزتٕٙد ث٘ ٝبْ «چیبً٘» دازاست« :ثب حبِتی وٕای ػػاجی
ٌفت چیبً٘ٔ ...سؽ دزیبیی پیس ثب ٟٔسثب٘ی ٍ٘بٞص وسد ٌ ٚفت ثّ ٝپسسْ؟ ثا ٝراب ن٘ىاٝ
پیس ا ٚزا ضؼی وسد ٜثبضد ،ث ٝا ٚلدزت داد ٜثٛد»(ثب  .»55-1390:56،دز احس اثٗ سیٙب
ایٗ ػٙػس «زس٘ »َٛبٔیدٔ ٜیضٛد وا ٝدز خادٔت ّٔاه حضاٛز دازد« :حبریابٖ ثب٘اً
ثسداضتٙد و ٝثبش ثبید ٌطت .اش پیص ّٔه ثبشٌطتیٓ  ٚاو ٖٛٙدز زاٞایٓ ثاب زسإٞ َٛای
نییٓ»(اثٗ سیٙبٚ .)12 :1391،رٛد زإٙٞب دز ٞس د ٚداستبٖ ث ٝسِٟٛت زا ،ٜوٕىی ثبیستٝ
وسد ٚ ٜحرف نٖ اش داستبٖ غیسٕٔىٗ است .ایٗ حضٛز ٔٛرت زفغ ٔٛا٘غ ٔیضٛد.
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تفاٍتّا
حبغُ ا٘دیط ،ٝلبثّیت نٖ زا دازا است و ٝث ٝغٛزتٞبیی ٔتتّ اش رّٕا ٝنحابز ادثای
ػسض ٝضٛد .احس ادثی ٔ ٓٞتأحّس اش ػٛأّی ٘ظیس شٔبٖٔ ،ىبٖ ،اٚضبع ارتٕابػی  ٚالتػابد ،
دیٗ  ... ٚاست وٞ ٝس یاه ثاٛ٘ ٝثا ٝخاٛد دز ٘اٛع لسیحا ٚ ٝا٘دیطا ٝنفسیٙٙاد ٜنٖ ٔاؤحس
است(ضزیؼی .)14 :1362،ایٗ فسایٙد ثس سجه ٘ٛضتبز  ٚثیٙص ٞس سسایٙدٛ٘ ٚ ٜیساٙدٜ
غبحت ا٘دیطٝا حبوٓ است .اثٗ سیٙب ثب تفىس ضسلی -اسالٔی دز سد ٜچٟبزْ ٞزاس
 ٚثب ثب ا٘دیطٟب غسثیٔ -سایحی ،دز ساد ٜثیساتٓ ٔایالد ٞ ،اس یاه احاس خاٛد زا ثاب
ٔضٕ٘ٛی ٔطتسن نفسیدٜا٘د و ٝدز ػیٗ داضتٗ ضجبٞتٞب ،تفبٚتٞبیی ٘یص داز٘دٌ .سٞٚای
اش تفبٚتٞب ٞستٙد و ٝحبغُ شٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٞستٙد ٛ٘ ٚع ثیاٙص ٔارٞجی  ٚاػتمابد ثاٝ
غٛزت ٔستمیٓ دز نٖٞب دخبِت ٘داز٘د .ایٗ ٌس ٜٚاش تفبٚتٞاب دز فضاب احاس خاٛد ثاسٚش
یبفتٝا٘د.
الف.فضای اثز
دز ٞس د ٚداستبٖ ،ػٛأُ ٔحیطی ،ضسایط شٔب٘ی  ٚتفبٚت ٔىب٘ی تفبٚتٞبیی رصئای زا
دز سبخت  ٚفضب نحبز ثٚ ٝرٛد نٚزدٜا٘د تفبٚتٞبیی ٘ظیس:
ساٍیِ زیس :شاٚی ٝدید دز داستبٖ «رب٘بتبٖ» سا ْٛضاتع ٔفاسد اسات  ٚدز «زسابِة
اِطیس» ا َٚضتع ٔفسد .حضٛز زا ٚس ْٛضتع دز رب رب احس چ ٝاش شثبٖ رب٘بتابٖ،
چ ٝاش شثبٖ دیٍس ضتػیتٞب ثسا اِمب ثبٚزٞب ٘ٛیسٙد ٜحضٛز ٔاؤحس دازد« :چیب٘اً
ثبزٞب ث ٝاٌ ٚفت ٝثٛد اش فىس داضتٗ ثیس ٖٚثیبا ثسا پسٚاشواسدٖ ثابٚز الشْ ٘داضاتی ،ادزان
ضی ٜٛپسٚاش الشْ داضتی»(ثب  .)61 :1390،دز حبِی و ٝزا ٚداستبٖ اثٗ سایٙب ،پس٘اد ٜدز
لبِت ضٕیس ٔٗ است .ث ٝػجبزتی ایٗ ٔٗ ،خٛدِ اثٗ سیٙب ٔیثبضد ِ ٚحٗ غإیٕیتاس زا
ث ٝاحس ثتطید ٜاست ٗٔ« :دز ٔیبٖ ٌّّٔ ٝسغبٖ ٔینٔدْ  ٚچٔ ٖٛب زا ثدید٘د ،غفیس خٛش
ٔیشد٘د چٙب٘ىٔ ٝب زا ثٌٕ ٝبٖ افىٙد٘د»(اثٗ سیٙب.)10 :1391،

فضاعاسی :حزٓ داستبٖ «رب٘بتبٖ» و ٝث٘ ٝسجت ثیصتس اش زسابِ ٝوٛتاب ٜاثاٗ سایٙب
است ثب تٛغی ٔىبٖ  ٚشٔبٖ نغبش ٔیضٛد .فضب نضٙبیی زا ثب استفبد ٜاش ػٙبغس طجیؼات
٘ظیس نفتبة ،سبحُ ،دزیب ثسا ذٔ ٗٞتبطت ،تسسیٓ ٔیوٙد .ثٌٝ٘ٛ ٝا ٔیتٛاٖ اش نٖ ،ثب
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ػٛٙاٖ ثساٞت استٟالَ یبد وسد« :غجح ضد ٜثٛد  ٚنفتبثی تبش ٜثسنٔد ،ٜثس ساطح ضایبزٞب
ٔٛد ٌ ٝ٘ٛدزیب نزاْ ٌسد طال ٔیپبضید٘ .صدیه د ٚویّٔٛتس دٚزتس اش سابحُ ،یاه لابیك
ٔبٞیٍیس طؼٕٞٝب زا دز نة ا٘داخت  ٚػجبزت ثچٞٝب غجحب٘ ٝثسلی شد»(ثب .)14 :1390 ،
أب اثٗ سیٙب ثب ٔمدٔٝا ٘ ٝچٙداٖ وٛتب٘ -ٜسجت ثا ٝحزآ زسابِ - ٝپایص اش ن٘ىاٚ ٝازد
داستبٖ ضٛد ثب دغدغٝا و ٝاش دزن ٔتبطجبٖ  ٚضسایط فىاس  ٚزٚحای ن٘ابٖ دازد ،ثاٝ
ٞدفص اش ٘ٛضتٗ زسبِٔ ٝیپسداشد« :ثسٓ اِّّ ٝاِسّحٕٗ اِسّحیٓ ٞیچ وس ٞست؟ اش ثسادزاٖ
چٙداٖ و ٝث ٝسٕغ (ٔسا) ػبزیت دٞد اش طسفی و ٝاش ا٘د ٜٚخٛیص ثب ا ٚستٗ ثٍٛیٍٓٔ ،اس
ثؼضی اش ا٘دٜٞٚب ٔٗ ث ٝضسوت ثسادز  ٚوٓتس ضٛد»(اثٗ سیٙب.)10 :1391،
زٔصیٗثٛدٖ احسٛ٘ :یسٙد« ٜرب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی» دز ٞیچ رب احاس خاٛد اضابزٜا ثاٝ
زٔصیٗ ثٛدٖ نٖ ٘دازد دز حبِی و ٝاثٗ سیٙب و ٝدغدغ ٝدزن ٔتبطت  ٚلضبٚت ا ٚزا دازد
ث ٝایٗ ٔٛضٛع اش شثبٖ دٚستبٖ اضبزٔ ٜیوٙد« :ثسب دٚستبٖ و ٝچ ٖٛایٗ لػ ٗٔ ٝثطاٛٙد
ٌٛید پٙدازْ ت ٛزا ،پس ز٘زٔ ٝیدازد ،یب دی ٛدز تػسف وسد ٜاست  ٚث ٝخدا تؼابِی واٝ
ت ٘ ٛسید ثّى ٝػمُ ت ٛپسید  ٚت ٛزا غید ٘ىسد٘د ثّى ٝخسد ت ٛزا غید وسد٘د .ندٔی ٞسٌص
وی پسید؟ ٔسؽ ٞسٌص وی ستٗ ٌفت؟»(اثٗ سیٙبٛ٘ .)12 :1391،یسٙد ٜتاب پبیابٖ زسابِٝ
ایٗ دغدغ ٝزا ثب خٛد ٕٞسا ٜدازد.
ؽرصیتّا :ثب دز فضب احس خٛد ثسیبز ثیصتس اش اثٗ سیٙب ث ٝرصئیبت تٛرا ٝدازد؛
ٕ٘ٝ٘ٛا اش ایٗ تٛر ٝدز ایٗ پسداشش زا ٔایتاٛاٖ دز ٘بٍٔاراز اضاتبظ دز د ٚداساتبٖ
ٔالحظ ٝوسد .دز داستبٖ ثب  ،ضتػیتٞب اغّات دازا ػٙابٚیٙی ٞساتٙد ٘ظیاس رب٘بتابٖ،
سبِیٛاٖ ،چیبً٘  ... ٚدز حبِی و ٝضتػیتٞب دز زسبِ ٝوٛتب ٜاثٗ سیٙب ٞیچ ٘بٔی ٘داز٘د.
ووّیت پزًسگاى :دز داستبٖ ثب  ،اغّت وّٕیت ٔطتع ضد ٜاست .اٌسچ ٝثا ٝغاٛزت
ٔج٘ ،ٟٓظیس ٕ٘ ٝ٘ٛشیس وٞ« ٝصازاٖ» ثیبٍ٘س وخست است« :چیص ٍ٘رضت وٞ ٝاصازاٖ ٔاسؽ
دزیبیی اش زا ٜزسید٘د تب ثسا تىٞٝب غرا ثزٍٙٙٙد  ٚثٍسیص٘د»(ثاب  .)14-15 :1390 ،دز
ثبلی ٔٛازد ث ٝطٛز ٔؼٕ َٛتؼداد دلیك ثیبٖ ٔیضٛد« :دز پبیبٖ ٔب ٜسا ،ْٛرب٘بتابٖ ضاص
ضبٌسد داضت وٍٕٞ ٝی تجؼید ضد ٜثٛد٘د ،أب ٓٞچٙبٖ ٘سجت ث ٝاید ٜتبش ،ٜیؼٙی پسٚاش ثٝ
خبطس ِرت پسٚاش ،وٙزىب٘ ٚطبٖ ٔیداد٘د»(ٕٞابٖ .)79 :1390،دز داساتبٖ اثاٗ سایٙب
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وّٕیت دز ٞیچ وزب ِحبظ ٘طد ٜاست .دز دیدٌب ٜاثٗ سیٙب ضبید ثتٛاٖ ٌفت ویفیت ثیبٖ،
ٔمػٛد ٟٔٓتس است .اش ایٗ ز ٚث ٝرصئیبت دز ٚغ چٙداٖ تٛرٕ٘ ٝیوٙد.
اعتمثالٍٙٞ :بٔی ؤ ٝسغبٖ ٔسیس دضاٛاز زا پطات ساس ٔایٌراز٘اد ثاب اساتمجبَ ٚ
پریسش زٚثٝزٔ ٚیض٘ٛد .ایاٗ پاریسش  ٚاساتمجبَ اش رب٘بتابٖ ٕٞ ٚساٞابٖ ا ٚثاس وّٕیات
استمجبَوٙٙدٌبٖ ،ضٕٗ تٛغی فضب ثیس٘ٚی ثاس احسابس دز٘ٚای رب٘بتابٖ تىیا ٝدازد:
«دٚاشدٔ ٜسؽ دزیبیی اش طسف خطّ سبحُ ث ٝطسفص پسٚاش وسد٘دٞ .یچوداْ والٔی ث ٝشثبٖ
٘یبٚزد٘د .فمط ا ٚاحسبس وسد ثا ٝاساتمجبِص نٔد٘اد ٚن٘زاب خب٘ا ٝاٚسات .زٚش ٕٟٔای زا
ٌرزا٘د ٜثٛد زٚش و ٝسحسٌبٞص زا ث ٝیبد ٕ٘ینٚزد»(ثب  .)49- 50 :1390 ،دز حبِی وٝ
دز «زسبِة اِطیس» ایٗ پریسش ثب تىی ٝثاس ویفیات ٔىابٖ اساتمجبَ تٛغای ٔایضاٛد ٚ
تٛغیفبت ثیصتس ثیس٘ٚی ٞستٙد تب دز٘ٚی« :زفتیٓ تب ث ٝواٞ ٜٛطاتٓ وا ٝوا ٜٛاش ثّٙاد
سسش ث ٝنسٕبٖ زسید ٜثٛد  ٚچ ٖٛث٘ ٝصدیه  ٚزسیدیٓ اِحبٖ ٔسغب٘ی ضاٙیدیٓ وا ٝاش
خٛضی نٖ ثبَٞب ٔب سست ضد ٔ ٚیافتبدیٓ ٘ ٚؼٕتٞب اِٛاٖ ٔیدیدیٓ  ٚاِحابٖٞاب
ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝدیدٜٞب اش نٖ ٔتحیس ضاد  ٚغاٛزتٞاب دیادیٓ وا ٝچطآ اش ا ٚثس٘تٛا٘ساتیٓ
داضتٗ .فسٚد نٔدیٓ .ثب ٔب ِط ٞب وسد٘د ٔ ٚیصثب٘ی وسد٘اد ثا٘ ٝؼٕاتٞاب وا ٝشثابٖ ٞایچ
ٔتّٛق ضسح ٚ ٚغ نٖ ٘تٛا٘د وسد»(اثٗ سیٙب.)11-12 :1391،
هغیز عفز :پسٚاش دز داستبٖ ثب  ،دزیب  ٚنسإبٖ اسات .اش ایاٗ زٔ ٚایتاٛاٖ سافس
ٔسغبٖ نٖ زا ثحس  ٚنفبلی خٛا٘د« :رب٘بتبٖ ِیٛی ًٙاستٔ ٖٛسؽ دزیابیی ٕٞاسا ٜنٖ ٔاسؽ
دزیبیی دزخطبٖ ٕٞچ ٖٛستبزٌبٖ ،پسٚاش دزنٔاد تاب دز نسإبٖ وبٔاُ  ٚتبزیاه ٘بپدیاد
ٌسدد»(ثب  .)44 :1390،أب دز ثیٙص ثب ٔىبٖ  ٚشٔبٖ دز ایٗ احس ث ٝػّت ٔحدٚدیتی واٝ
داز٘د «ػجج» خٛا٘ادٔ ٜیطاٛد« :ػزیات اسات ٔسغاب٘ی وا ٝوٕابَ زا ثاسا سافسوسدٖ
ٔیخٛاٙٞدٞ ،یچ وزب ٕ٘یتٛا٘ٙد ثس٘ٚد .أب وسب٘ی و ٝثاسا وٕابَ ،رادا اش سافس واسدٖ
ازشش  ٚاػتجبز لبئُا٘د ،دز یه چطٓ ث ٟٓشدٖ  ٕٝٞرب ٔایز٘ٚاد .یابدت ثبضاد رب٘بتابٖ،
ثٟطت یه ٔىبٖ یب شٔبٖ ٘یست ،شیسا شٔبٖ ٔ ٚىبٖ ػججا٘اد ٕٞ(»...ابٖ.)58-59 :1390،
دز «زسبِة اِطیس» ٔسیس سّٛن ث ٝزغٓ ثیتٛرٟی ث ٝشٔبٖٔ ،ىبٖٔٙد است .پسٚاش ثاس فاساش
وٜٞٛبیی و ٝیىی پس اش دیٍس پطت سس ٟ٘بدٔ ٜیضا٘ٛد ٔسایس سافس زا ثاس  ٚنفابلی
ٔیسبشد .پٛز٘بٔدازیبٖ ثس ایٗ ثبٚز است و ٝو٘ ٜٛتست ثب فّاه لٕاس تطجیاك ٔایوٙاد ٚ
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ٞطت و ٜٛدیٍس ،سٕجُ ٞطت فّه دیٍاس اسات(پٛز٘بٔدازیبٖٔ ٚ .)297 :1367 ،زٕٛػاب
ً«٘ ٝفّه» زٔص اش نسٕبٖ است.
تثؼیس :رب٘بتبٖ پس٘دٜا است ؤ ٝیخٛاٞد فساتس اش یه ٔسؽ دزیبیی ٔؼِٕٛی ش٘ادٌی
وٙد .ا ٚث ٝرسْ ٕٞیٗ ٞدفٕٙد  ٚوٕبَخٛاٞیاش اش لجیّ ٝخٛد تجؼید ٔیضاٛد« :زیاص
سفید ٌٌّّ ٝفت رب٘بتبٖ ِیٛی ًٙاستٔ ٖٛاسؽ دزیابیی ،ثا ٝػالٔات ضاسٔٙدٌی دز ٔمبثاُ
ٔسغبٖ دزیبیی ٓٞلطبزٚ ،سط ثیب»(ثب ٚ .)36 :1390،سط نٔدٖ ث ٝػالٔت ضسْ ،ثٔ ٝؼٙب
تجؼید اش لجیّ ٝثٛد« :یه زٚش خاٛاٞی فٕٟیاد وا ٝثایٔسائِٛیتی حٕاس ٘ادازد .ش٘ادٌی
٘بضٙبخت ٚ ٝغیسلبثُ ضٙبخت استٔ .ب اش ش٘دٌی چیص ٕ٘یدا٘یٓ رص ایٙىا ٝنٔادٜایآ تاب
ثتٛزیٓ  ٚتب شٔب٘ی و ٝثسا ٔبٖ ٔمدٚز است ش٘د ٜثٕب٘یٓ»(ٕٞابٖ .)37-38 :ثاب ایاٗ حابَ
رب٘بتبٖ ثیٔسئِٛیت ٘یست .رسْ اٍ٘ ٚبٞی ٞدفٕٙد ث ٝش٘دٌی  ٚتالش ثسا تؼابِی اسات
ثٕٞ ٝیٗ خبطس تجؼید ٔیضٛد .أب دز زسبِ ٝاثٗ سیٙب ستٙی اش تجؼید ٘یست.
تاسگؾت تِ جای اٍلیِ :دز داستبٖ ثب  ،رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی ثا ٝلجیّاٝا وا ٝاش نٖ
تجؼید ضد ٜثٛد ثبشٔیٌسدد .سیس تسّسّی و ٝثس داستبٖ حبوٓ است ٔٙزس ٔیضاٛد واٝ
ٕ٘یتٛاٖ پبیب٘ی ثسا نٖ یبفت .شیسا دز تفىس ثب ٞس چیص و ٝپبیبٖ ث ریسد ٔحدٚد اسات
 ٚا ٚخٛاٞبٖ ٘بٔحدٚد .داستبٖ ثب ثب خطبة فیّچس ضبٌسد رب٘بتبٖ و ٝخٛد ایٙه دز حىٓ
زإٙٞب لساز دازد ای ٍٝ٘ٛٙث ٝپبیبٖ ٔیزسد« :فىس وسد :ثی ٞیچ ٔحدٚدیتی رب٘بتابٖ؟ پاس
ثٙبثسایٗ اٌس ثتٛا ٓٞسسشد ٜدز سبحُ ت ٛظبٞس ض ٚ ْٛیىی د ٚچیص دزثبز ٜپسٚاش ث ٝت ٛیابد
ثد ،ٓٞشٔبٖ حبئّٓ ٘تٛاٞد ثٛدِ ٚ ...جتٙد شد .دٚزاٖ یبدٌیس نغبش ضد ٜثاٛد»(ثاب :1390،
 .)105أب اثٗ سیٙب ثیص اش ن٘ى ٝث ٝپسداشش رصئیبت دز زسبِ ٝخاٛد تٛرا ٝداضات ٝثبضاد
دغدغ ٝدزن ٔتبطت خٛد زا دازد؛ چٙب٘ى ٝپس اش ثبشٌطت ٔسغبٖ داستبٖ زا ثا ٝخٛاسات
«دٚستبٖ» ثب غفبت «ّٔه» ث ٝپبیبٖ ٔیزسب٘د  ٚپاس اش نٖ ثاس اساتٛاز ا٘دیطا ٝخاٛد
تأوید ٔیوٙد  ٚثب ِحٙی ا٘رازٌٔ ٝ٘ٛتبِفبٖ ثبٚزش زا «٘بداٖ» ٔیخٛا٘د« :ثدتسیٗ ستٗٞب
نٖ است و ٝضبیغ ضٛد  ٚثیاحس ٔب٘د  ٚاستؼب٘ت ٔٗ ث ٝخدا است ٞ ٚس و ٝراص ایاٗ واٝ
ٌفتٓ اػتٕابد وٙاد ٘ابداٖ اسات «ٚسَایؼّمٓ اِّاریٗم ظمّمٕاٛا م َٔٙممّماتق یٙممِّجاٖٛم(»»1اثاٗ
سیٙب .)12 :1391،دز ٍ٘ب٘ ٜتست ث٘ ٝظس ٔیزسد و ٝاثٗ سایٙب والٔاص زا ثا ٝنیاٝا اش
 1سٛز ٜضؼسا ،نی227 ٝ
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لسنٖ دز ٔؼٙب «ن٘بٖ و ٝظّآ  ٚساتٓ وسد٘اد ثا ٝشٚد خٛاٙٞاد دا٘سات وا ٝثا ٝچاٝ
ویفسٌبٞی ثبش ٔیٌسد٘د» ٔصیّٗ سبخت ٚ ٝنٖ زا حسٗ ختبْ لساز داد ٜاست .أاب ثاب تأٔاُ
ثیصتس ٔیتٛاٖ دزیبفت  ٚلػد فساتس اش شیٙت والْ داضت ٝاست .دز نیابت پیطایٗ نٖ
ستٗ اش ٌٕساٞی ضبػساٖ است .ایٗ افساد ثٙب ثس غفبتی و ٝدز لسنٖ نٔد ،ٜوسب٘ی ٞستٙد
و ٝسسٌسداٖا٘د  ٚثٌ ٝفتٞٝب خٛد ػُٕ ٕ٘یوٙٙد .دز ادأٌ ٝسٞٚی اش ایٗ دست ٝتفىیه
ٔیض٘ٛد  ٚنٖٞب افساد ثب ایٕبٖ  ٚوسدازٞب ٘یه ٞستٙد وٛٔ ٝزد ستٓ ٚالغ ضدٜا٘د.
اثٗ سیٙب ثب تٕسه ثس ایٗ نی ٝخٛد زا اش ٌس ٜٚاخیس ٔیدا٘د  ٚثس تىریتوٙٙدٌبٖ خٛد،
و ٝدز سطٛز پیطیٗ ٘سجت ٘بداٖ داد ٜثٛد؛ غفت ظبِٓ ٘یص ٔیدٞد .اش ایٗ ٔٙظس ،رٟاُ ٚ
ظّٓ ٘صد اثٗ سیٙب ٕٞس ٛا٘د ٚ .ثب تسدیدوٙٙدٌبٖ ٔ ٚتبِفبِٖ ایٗ تزسث٘ ٝبة ػسفاب٘ی زا
ثب ِحٙی ا٘رازٌ ٝ٘ٛث ٝتأُٔ  ٚا٘دیط ٝفسأیخٛا٘د  ٚثاس زٔاصیٗ ثاٛدٖ تزسثا ٝخاٛد تأویاد
ٔیوٙد.
بٍ.یضگیّای عاله
ٌسٞٚی دیٍس اش تفبٚتٞب ٞستٙد و ٝث ٝطٛز ٔستمیٓ ٔتاأحس اش ٘اٛع ثیاٙص ٔارٞجی ٚ
اػتمبد ٘ٛیسٙدٌبٖ است .ایٗ دست ٝاش تفبٚتٞب دز ٚیژٌیٞب سابِه  ٚزإٙٞاب خاٛد زا
ٕ٘بیبٖ ٔیسبش٘دٚ .یژٌیٞابیی وأ ٝسغابٖ دز د ٚاحاس داز٘اد ضإٗ داضاتٗ ضاجبٞتٞاب،
تفبٚتٞبیی اسبسی ٘یص داز٘د ٘ظیس:
ذَزهحَریٔ :حاٛز تؼابِی دز ٘اصد ثاب اتىاب ثا ٝخاٛد فاسد اسات .دز ایٙزاب خاٛد،
ٔحٛز تسیٗ ػٙػس ٚرٛد ٞس فسد دز ٔسیس وٕبَ است .رب٘بتبٖ ٕٞاٛاز ٜدز طا َٛتٕابْ
داستبٖ ث٘ ٝیس ٚدز٘ٚی خٛد تىیٔ ٝیوٙد  ٚثسا زفغ ٔٛا٘ؼص تٟٙب ث ٝخٛد اػتٕابد دازد:
«ػٕداً ٔبٞی وِٛیا و ٝث ٝستتی ث ٝدست نٚزد ٜثٛد ،رّأ ٛاسؽ دزیابیی پیاس واٝ
تؼمیجص ٔیوسد ا٘داخت  ٚثب خٛد فىس وسد :ایٗ وبزٞب ػجج استٔ ٗٔ .یتٛا٘ٓ ایٗ شٔابٖ
زا غسف یبدٌیس پسٚاش و .ٓٙخیّی چیصٞب ثسا یبدٌسفتٗ ٞست»(ثب  .)20 :1390،أب دز
«زسبِة اِطیس» ٕٛٞاز ٜػٙػس یبز ٌس ٚرٛد دازد .دز حبِی و ٝتفىسات ثب ث ٝػسفابٖٞاب
أٚب٘یستی ٘صدیه ٔیضٛد ثیٙص فسضتٔٝداز اثٗ سیٙب ،تفىسش زا ث ٝػسفبٖٞب ضاسلی ٚ
اِٟی ٘صدیه ٔیسبشد .تىی ٝثس ٘یسٞٚب اِٟی ،اغّی است و ٝدز ٞایچ لسإت اش داساتبٖ
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اثٗ سیٙب فسٌٚراز ٘طد ٜاست .اثٗ سیٙب ا٘دیطٕٙد ٔسإّبٖ اساتٞ .سات ٝاغاّی تفىاس
ػسفبٖ اسالٔی ،اػتمبد ثٚ ٝحدت ٚرٛد استٚ .حدت ٚراٛد دز اغاطالح «یؼٙای ا٘حػابز
ٚرٛد دز خدا٘ٚد ٘ ٚفی ٚرٛد غیس اش ا(»ٚوبوبییٚ .)58 :1378 ،غبَ ثٔ ٝحجاٛة حمیمای
 ٓٞاش طسیك ضٙبخت ٘فس ویفیتٞب ٔتفبٚتی دازد« :لسة ثسا ػبزف ثٔ ٝؼٙب یٍبٍ٘ی
است .ایٗ است و ٝث ٝل َٛزٚدِ اٚت ٛیىی اش ٚیژٌیٞاب ٔطاتسن ٕٞا ٝا٘اٛاع ػسفابٖ،
ٚحدت ٘فس ضتع ػبزف ثب حك ٚ ٚالؼیت ٔتؼبِی(خدا) است .ادزاوی و ٝدازا ضادت ٚ
ضؼ ٔیثبضد»(وبوبیی .)69: 1380 ،زاٞس ٚثبید دز طی ٔٙبشِی ٚراٛد ظّّای خاٛد زا ثاٝ
ذ ظُ ثسسب٘د تب ثٔ ٝف ْٟٛفٙبء فی اهلل ثسسد .أب دز ٍ٘ب ٜثب ثب ٔحٛزیت ا٘سابٖخادایی،
ػسفبٖ ا ٚزا ث ٝػسفب٘ی ا٘سبٖٔداز ٘صدیه است تب ػسفب٘ی اِٟی٘ .ح ٜٛثبشٌطت رب٘بتابٖ ٚ
سسثبش شدٖ  ٚدز اطبػت اش زإٙٞب تبٔص ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍس اش خٛدٔحٛز ٔحض است .ا ٚثاب
ٚرٛد ٔتبِفت سبِیٛاٖ ،ثبشٔیٌسدد تب نٔٛختٞٝبیص زا ث ٝلجیّٝا و ٝاش نٖ تجؼیاد ضادٜ
ثٛد یبد دٞد(ثب  .)69 :1390،اش ٔٙظس اثٗ سیٙب ،زٚح ثسا تؼبِی ٘یبشٔٙد پاسٚزش ،دز ٞاس
ٔسحّٝا است« :ث ٝدِیُ ایٙى ٝثبشٌطت ٘فس ث ٝضسق یب ٚطٗ خٛد ٘یبشٔٙد تسثیت وّای
است٘ .فس رصئی ٔ ٚف٘ ْٟٛفس ث ٝطٛز وّی ثب فسضتٝضٙبسی ٕٞسأ ٜیضاٛد»(لبسإی،
ٚ .)31 :1388ظبی فسضتٍبٖ ٕٞیطٍی است  ٚتؼطیّی ٘دازد .ثبٚز اثٗ سیٙب  ٓٞثاس ایاٗ
اغُ استٛاز است« ٚ .ثٚ ٝظیف ٝفسضتٍبٖ ٕٞچ ٖٛزإٙٞبیبٖ ثطس ٘ ٚیسٞٚب ٌسدا٘ٙدٜ
رٟبٖ ،فساٚاٖ تىیا ٝواسد ٜاسات .فسضات ٝضٙبسای اش اغا َٛفّسافٔ ٝطاسلی اثاٗ سایٙب
است»(ٌداشٌس .)95 :1371،ایٗ تفىس دز زسبِ« ٝحیّ ثٗ یمظبٖ» ث ٝاٚد خٛد ٔیزسد .دز
«زسبِة اِطیس» ٘یص «زس »َٛزٔص اش فسضتٔ ٝیثبضدٕٞ .ساٞی ا ٚفسٔبٖ ٔستمیٓ «ّٔاه»
است.
تزط ٍ تین :یىی دیٍاس اش ٚیژٌایٞاب ٔطاتسن لٟسٔابٖ ٞاس د ٚداساتبٖ ،داضاتٗ
زٚحیٝا أیدٚاز است .أید دز سساسس داستبٖ ثس ٘بأید غّج ٝدازد ثاب ایاٗ تفابٚت واٝ
تسس یب ػدْ تسس وٙبز نٖ ،ػبّٔی است وٛٔ ٝرت تفابٚت ٔایضاٛد .رب٘بتابٖ ثاب تاسس
ٔیب٘ٝا ٘دازد  ٚا ٚتٛا٘ست ٝتسس زا ٟٔبز وٙد« :ا ٚش٘اد ٜثاٛد  ٚاش ضابد ِاسشش خفیفای
احسبس ٔیوسد .اش ایٙى ٝتسس زا ث ٝاختیبز دزنٚزد ٜثٛد ،ث ٝخٛد ٔایثبِیاد»(ثاب :1390،
 .)30دز حبِی و ٝدز «زسبِة اِطیس» ثیٓ  ٚأید ثب ٕٞ ٓٞسا ٜاست .سسچطٕ ٝایٗ ٕٞساٞی
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زا ثبید دز ثبٚزٞب اسالٔی اثٗ سیٙب رست .ثیٓ اش زاٞی ٘بضٙبختٔ ٝتٙبست ثاب زٚحیاٝا
دیٙی استٔ« :ب زا دز پیص زاٜٞب دزاش است ٙٔ ٚصَٞب سإٟٙبن ٔ ٚتاٛف وا ٝاش نٖ
ایٕٗ ٘تٛاٖ ثٛد و ٝثٔ ٝخُ ایٗ حبِت دیٍس ثبز (فسغت وبز) اش دست ٔب ثطٛد ٔ ٚب دٌسثبزٜ
ثداٖ ٔجتال ضٛیٓ»(اثٗ سیٙب ٚ .)11 :1391،ایٗ ثیٓ ثب اػتٕبد  ٚتٛوُ ثس ذات احادیت ثاٝ
دآلزأی تجدیُ ٔیضٛد « :پس ٌفت دز پس ایاٗ وا ٜٛضاٟس اسات وا ٝحضاست ّٔاه
ن٘زبست ٞ ٚس ٔظّٔٛی و ٝث ٝحضست ا ٚزسید  ٚثس  ٚتٛوُ وسد ،نٖ ظّآ  ٚز٘اذ اش ٚ
ثسدازد»(اثٗ سیٙب.)12 :1391،
اذتیار زر تاسگؾت :رب٘بتبٖ پس اش ن٘ى ٝتٛا٘ست ثٔ ٝساتجی اش وٕابَ ثسسادٔ ،ؼٙاب
ٟٔسثب٘ی ٔ ٚحجت زا ث ٝخٛثی دزن وٙد دز وٕبَ نٌبٞی  ٚنشادا٘ا ٝتػإیٓ ثا ٝثبشٌطات
ٔیٌیسد« :رب٘بتبٖ ٞسچ ٝثیصتس دزسٞب ٟٔسثب٘ی زا ثیصتس تٕسیٗ ٔیوسد ٞ ٚسچ ٝثاٝ
سسضت ٔحجت ثیصتس پی ٔیثسد ،ثیصتاس دِاص ٔایخٛاسات ثا ٝشٔایٗ ثسٌاسدد .شیاسا
ػّیزغٓ ٌرضت ٝتٟٙبیی و ٝدز ن٘زب داضت ،رب٘بتبٖ ٔسؽ دزیبیی یه ٔسثی ٔابدزشاد ثاٛد ٚ
تٟٙب زاٞی و ٝثسا ٘طبٖدادٖ ٔحجتص ٔیضٙبخت ،ایاٗ ثاٛد وا ٝحمیمتای زا وا ٝخاٛد
ضٙبخت ٝثٛد ث ٝوسب٘ی ثدٞد و ٝخٛاٞبٖ فسغتی ثسا تزسث ٝحمیمت ثٛد٘اد»(ثاب :1390،
 .)66-67ایٗ ٔیصاٖ اش ٔحجت ٔیتٛا٘د زیط ٝدز ثبٚزٞب ٔرٞجیا داضت ٝثبضد و ٝثب ثب
نٖ ثصزي ضد ٜثٛدٟٔ .س  ٚدٚستی ثیحسبة٘ ،سجت ث ٕٝٞ ٝاش رّٕ ٝتؼابِیٕی اسات واٝ
حضست ػیسی ثس نٖ ثسیبز تىی ٝداضت.
ایٗ ٔحجت ثب ٕٞبٖ ٚسؼت أب ثب لبػد ٜدز تفىسٞب اسالٔی ٕ٘ٛد ٔییبثد .اسالْ دیٙی
ارتٕبػی است .ثسادز  ٚدٚستی ٞآ ،ثاب ش٘ادٌی دز ارتٕابع ٔحماك ٔایضاٛدٔ .سغابٖ
اثٗسیٙب ثسا زٞبضدٖ اش ثٙدٞب ٔب٘د ٜثس پب ضبٖ چبزٜا رص ثبشٌطت ٘داز٘دٌّّٞٝ« :ب ٚ
ز٘ذٞب خٛیص پیص نٖ ّٔه ثبشٌفتیٓ  ٚلػ ٝضسح دادیٓ  ٚدزخٛاساتیٓ تاب نٖ ثمبیاب اش
پب ثبش دازد تب دز نٖ حضست ث ٝخدٔت ثبضیٓ .پس رٛاة داد و ٝثٙد پاب ضإب ٕٞابٖ
ٌطبید و ٝثست ٝاست  ٚخدٔت ثبضیٓ .پس رٛاة داد و ٝثٙد پب ضٕب ٕٞبٖ ٌطبید واٝ
ثست ٝاست  ٗٔ ٚزسِٛی ثب ضٕب فسستٓ تب ایطبٖ زا اِصاْ وٙد تب ثٙدٞب اش پب ضٕب ثسدازد ٚ
حبریبٖ ثبً٘ ثسنٚزد٘د و ٝثبش ثبید ٌطت»(اثٗ سیٙب.)12 :1391،
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ج.راٌّوا
حضٛز زإٙٞب ٔ ٚساتت نٖ زا دز ٞس د ٚاحس ٔیتٛاٖ یبفت أاب ن٘چاٛٔ ٝرات تفابٚت دز
وبزوسد ایٗ حضٛز ضد ،ٜرٟبٖثیٙی ٔتفبٚت نفسیدٌبٖ نٖٞب است.
راٌّوای فزػی :خٛداتىبیی دز رب٘بتبٖ ٔٛرت ضد ٜو ٚ ٝثی٘یبش اش حضٛز زإٙٞب
فسػی ثبضد .ایٗ ػدْ حضٛز ٔٛرت ٚلفٝا ٞس چٙد وٛتب ٜدز رب٘بتبٖ ٔیضٛد« :ثاب خاٛد
فىس وسد ٘ٞ ٝس چ ٝثٛدْ تٕبْ ضد .حبال ٔٗ یه ٔسؽ دزیبیی دیٍس ٞستٓ ،پس ٔخاُ یاه
ٔسؽ دزیبیی  ٓٞپسٚاش ٔیو(»ٓٙثب  .)25 :1390،أب ثس خالف ثاب  ،اثاٗ سایٙب ثاس حضاٛز
ػٙػس زإٙٞب فسػی تىی ٝدازد .دز داستبٖ أ ،ٚسغبٖ ٘زبتیبفت ٝپیطیٗ ٘مص زإٙٞاب
فسػی زا ثس ػٟد ٜداز٘د« .ایطبٖ ثب ٔاٗ ٌفتٙاد وأ ٝاب زا دز پایص زاٜٞاب دزاش اسات ٚ
ٔٙصَٞب سٕٟٙبن ٔ ٚتٛف و ٝاش نٖ ایٕٗ ٘تٛاٖ ثٛد و ٝثٔ ٝخُ ایاٗ حبِات دیٍاس ثابز
(فسغت وبز) اش دست ٔب ثطٛد ٔ ٚب دٌسثبز ٜثداٖ ٔجتال ضٛیٓ»(اثٗ سیٙب.)11 :1391،
فزهاىتززاری اس راٌّوای تام :یىی اش اغ َٛثٙیبدیٗ دز ػسفبٖ ٞب ضاسلی اطبػات
ثی چ ٚ ٖٛچسا اش پیس  ٚزإٙٞب است .أب دز سّٛن ػسفبٖٞب أٚب٘یستی ،سبِه ،لٟسٔب٘ی
خداٌ ٝ٘ٛاست و ٝاطبػت  ٚاش زإٙٞب ،اطبػتی ٔحاض ٘یسات .رب٘بتابٖ ٞآ ٕ٘اٛد اش
زاٞسٚیی وٕبَخٛا ٜاست و ٝخٛدٔحٛز  ٚنشادا٘دیطیاش زا دز ٞیچ ٔسحّاٝا اش ٔسایس
اش دست ٘داد ٜاست .سبِیٛاٖ رب٘بتبٖ زا اش ثبشٌطت ث ٝلجیّٝاش ٔٙغ ٔیوٙدٕٞ« :ایٗ راب
ثٕبٖ .ثٔ ٝسغبٖ دزیبیی رٛاٖ وٕه وٗٔ ،سغب٘ی و ٝث ٝلدز وابفی ازتفابع ٌسفتاٝا٘اد واٝ
ن٘چ ٝزا تٔ ٛیٌٛیی ثجیٙٙد»(ثب  .)68 :1390،أب رب٘بتبٖ نشادا٘دیطای خسدٌاسا اسات  ٚاش
زإٙٞب خٛد دز ٞس ضسایطی فسٔبٖثسداز ٕ٘یوٙد .شیسا اثصاز ا ٚخاسد  ٚاساتدالَ اسات.
٘ ٚصد سبِیٛاٖ ضسٚع ثا ٝاساتدالَ ٔایوٙاد  ٚثاب نٚزدٖ دالیاُ خاٛد ،سابِیٛاٖ زا ثاٝ
خداحبفظیا احتساْنٔیص ٔزجٛز ٔیسبشد(ٕٞبٖ .)68-70 :1390،ایٗ دز حبِی است واٝ
دز زسبِة اِطیس ،دز ٞس ضسایطی اش زإٙٞب فسٔبٖثسداز  ٚاطبػات ٔایضاٛدّٔ« .اه» ثاٝ
خٛاست ٔسغبٖ ٔجٙی ثاس ٔب٘ادٖ  ٚخادٔت دز حضاست ا ٚثایاػتٙاب اسات ٚ .ثٙادٞب زا اش
پبٞبیطبٖ ثسٕ٘یدازد .دز ایٙزب ا ٚخٛد ٌصازٜا ٔٙطمی ٔینٚزد« :پس رٛاة داد و ٝثٙد
پب ضٕب ٕٞبٖ ٌطبید و ٝثست ٝاست  ٗٔ ٚزسِٛی ثب ضٕب ثفسستٓ تب ایطبٖ زا اِصاْ وٙد
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تب ثٙدٞبش اش پب ضٕب ثسدازد»(اثٗ سیٙبٔ .)12 :1391،سغابٖ ٞآ ٘ابٌصیس ٘ ٚبچابز فسٔابٖ
ّٔه زا ٔیپریس٘د  ٚثبشٔیٌسد٘د.
ًتیجِ تحث
اش ٔطبِؼ ٝد ٚداستبٖ فساّفی  ٚػسفاب٘ی «زسابِة اِطیاس» « ٚرب٘بتابٖ ٔاسؽ دزیابیی»
ٔطتع ضد وٞ ٝس د ٚاحاس ثاب اساتفبد ٜاش شثاب٘ی زٔاصیٗ ثا ٝثیابٖ ٔسایس ا٘سابٖ وبٔاُ
ٔیپسداش٘د .ایٗ نحبز ثب ٚرٛد فبغّ ٝشٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی دازا ضجبٞتٞبییا٘د وا ٝدساتٝا اش
نٖٞب زا ٔیتٛاٖ دز ٚیژٌیٞب سبِه یبفت و ٝػجبزتا٘د اش پس نٌبٞی ،سفس ثسا ػسٚد،
پٛیبیی  ٚتحسن ،استفبد ٜاثصاز اش پسٚاش  ٚثٟسٌٜیس اش تزسث ٚ ٝدا٘ص ثسا ٕٛٞاز ٕ٘ٛدٖ
ٔسیس .دستٝا دیٍس اش ضجبٞتٞب دز ٔسیس تؼبِی ٕ٘ٛد داز٘د و ٝػجبزتا٘اد اش دػاٛت ثاٝ
حسوت ،سجت وٕبَ ٕٞدیٍس ضدٖ ،غّجٔ ٝسحّٝا ثس ٔٛا٘غ ٔ ٚطاىالت  ٚتغییاس حسوات
فسد ث ٝحسوت رٕؼیٚ .رٛد زإٙٞب  ٓٞؤ ٝسیس زا ٞدفٕٙد ٙٔ ٚسزٓ ٔیسبشد؛ دساتٝ
دیٍس اش ایٗ ضجبٞتٞب است .زإٙٞب دز د ٚاحس ،دازا دٔ ٚستج ٝتابْ  ٚازضاد اسات .ایاٗ
حضٛز ،پبی ٚ ٝاسبس تىبُٔ فسایٙد فسدیات دز لٟسٔب٘ابٖ داساتبٖ اسات ٔ ٚسایس سافس زا
سِٟٛت ٔیثتطد ٛٔ ٚرت زفغ ٔٛا٘غ ٔیضٛد.
ایٗ د ٚاحس ثب ٚرٛد ضجبٞتٞب ،تفبٚتٞبیی داز٘د .ایٗ تفبٚتٞب زا ٔیتاٛاٖ دز دٌ ٚاسٜٚ
سبٔبٖ داد؛ ٌس٘ ٜٚتست اختالفبتی است و ٝث ٝطٛز ٔستمیٓ ٕ٘یتٛا٘د ثسخبست ٝاش تفبٚت
ثیٙصٞب  ٚا٘دیطٞٝب اػتمبد ٘ٛیسٙدٌبٖ ثبضد .ثبفت ٔاج ٟٓدز ثیابٖ ویفیات رصئیابت
«زسبِ ٝاِطیس» ػبُٔ ایزبد ایٗ دست ٝاش تفبٚتٞب ثب «رب٘بتبٖ ٔاسؽ دزیابیی» ضاد ٜاسات؛
تفبٚتٞبیی ٘ظیس شاٚی ٝدید ،فضبسبش  ،ضتػیتٞاب ،وٕیات پس٘ادٌبٖ ،اساتمجبَٔ ،سایس
سفس ،تجؼید .دز ٞس د ٚداستبٖ لٟسٔب٘بٖ خٛا٘ ٜبخٛا ٜثبشٔیٌسد٘د ثب ایٗ تفبٚت و ٝاحس ثاب
داستبٖ ثب تٛغی ویفیت ثبشٌطت لٟسٔب٘ص ث ٝرب اِٚیا ٚ ٝاتفبلابت پاس اش نٖ ادأاٝ
ٔییبثد ثٌٝ٘ٛ ٝا ؤ ٝیتٛاٖ اش نٖ ث ٝدٚز تسّسُ یابد واسد؛ ٕٞابٖطاٛز وا ٝدز پبیابٖ
داستبٖ تػٛیس ضسٚػی تبش ٜزا دز ذٔ ٗٞتبطت ٘مص ٔیثٙدد؛ ایٗ دز حبِی است و ٝپس
اش ثبشٌطت ٔسغب٘ص داستبٖ زا پبیبٖ داد ٚ ٜث ٝدغدغا ٝخاٛد پیسأا ٖٛدزن ٔتبطجاب٘ص
ٔطغ َٛاست .ایٗ ٌس ٜٚاش تفبٚتٞب دز سبخت ظبٞس احس خٛد زا ٕ٘بیبٖ سبختٝا٘د.
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ٌااس ٜٚد ْٚاش اخااتالفٞااب ثاا ٝطااٛز ٔسااتمیٓ ٘بضاای اش تفاابٚت ثیااٙصٞااب  ٚاػتماابدات
٘ٛیسٙدٌبٖ است .ایٗ دست ٝاش اختالفٞب دز ٚیژٌیٞب سبِه ٘ ٚح ٜٛحضٛز زإٙٞب خٛد
زا ثسٚش ٔیدٙٞد .اثٗ سایٙب ا٘دیطإٙد ضاسلی ٔ ٚسإّبٖ اسات؛ اش ایاٗ ز ٚدز ازائاٝ
تػٛیسٞب زاٞس ٚخٛد ثس ٘یسٞٚب اِٟی  ٚأدادٞب غیجی تىی ٝدازد .دز ا٘دیط ٝا ٚثایٓ
 ٚأید ثب ٓٞا٘د  ٚتسس لٟسٔبٖ ثب تٛوُ ،ث ٝدَنسبیی ٔٙزاس ٔایضاٛد .ثاب ا٘دیطإٙد
غسثیٔ -سیحی است .اش دیدٌب ٜا ٚخٛد ،اسبسیتسیٗ ػٙػس ٚرٛد اسات وأ ٝایتٛا٘اد
تىیٌٝب ٜفسد ثبضد .دز پی ایٗ ا٘دیطٔ ٝیثیٙیٓ و ٝلٟسٔبٖ ثب تسس  ٚتٛوُ ٔیب٘ٝا ٘دازد.
ا ٚتٟٙب ثس خٛد ٔتىی است.
٘صد اثٗ سیٙب ٔحجت ،ضٕٗ لبػدٜٙٔد  ،دأٚ ٝٙسیؼی دازد .أب ثاب ٔتاأحس اش تؼابِیٓ
ٔسیحیت ،خٛاٞبٖ ٔحجتی ثیٔسش  ٚثیلبػد ٜاست .ایٗ أس سجت ٔیضٛد وأ ٝسغابٖ دز
داستبٖ اثٗ سیٙب ٘بٌصیس ٘ ٚبچبز ثبشٌسد٘د أب رب٘بتبٖ داٚطّجب٘ ٝثسٔیٌسددٚ .رٛد زإٙٞب
فسػی دز ٍ٘ب ٜاثٗ سیٙب ضسٚز استِٚ .ی خٛداتىبیی ثب ٔ ،ب٘غ اش حضاٛز ایاٗ ػٙػاس دز
داستب٘ص ضد ٜاست .اثٗ سیٙب اطبػت اش زإٙٞب وبُٔ دز ٞس ٔسحّ ٚ ٝدز ٞس ضسایطی زا
الشْ ٔیدا٘د أب دز ٍ٘ب ٜثب اطبػت اش زإٙٞب تبْ ،ثب استدالِی ٔٙطمای اطابػتی ٔحاض
٘یست٘ .تبیذ تحمیك ث ٝطٛز خالغ ،ٝرٟت ٔمبیس ٝتطجیمی دز د ٚرد َٚازائ ٝضد ٜاست.
ٍجَُ اؽتزان
رسالة الطّیز

هَضَع

جاًاتاى هزؽ زریایی

آگاّی

احس دز ٔسحّ ٝپس اش نٌبٞی است.

احس دز ٔسحّ ٝپس اش نٌبٞی است.

عفز

سفس ثسا زسیدٖ ث ٝػسٚد

سفس ثسا زفغ ٔحدٚیت

پَیایی ٍ تحزن

ثب ایستبیی ٔیب٘ٝا ٘دازد.

ثب زوٛد ٔیب٘ٝا ٘دازد.

پزٍاس

زاٚ ٚ ٜسیّٝا ثسا وست وٕبَ

زاٚ ٚ ٜسیّٝا ثسا وست وٕبَ

تجزتِ ٍ زاًؼ

اثصاز  ٚزا ٜغّج ٝثس ٔحدٚدیّت است.

اثصاز ٚزا ٜغّج ٝثس ٔحدٚدیّت است.

فزاذَاًی

دػٛت دٚستبٖ

فساخٛا٘ی دٚستبٖ

ّوزاّی

سجت وٕبَ ٕٞدیٍس ضدٖ

سجت وٕبَ ٕٞدیٍس ضدٖ

هَاًغ

غّجٔ ٝسحّٝا ثس ٔحدٚدیتٞب

غّجٔ ٝسحّٝا ثس ٔحدٚدیتٞب

حزوت

حسوت اش فسد ث ٝرٕؼی تغییس ٔیوٙد.

حسوت اش فسد ث ٝرٕؼی تغییس ٔیوٙد.

واروزز راٌّوا

ث ٝاش ثیٗ ثسدٖ ٔٛا٘غ  ٚزفاغ ٔطاىالت وٕاه
ٔیوٙد.

ث ٝاش ثیٗ ثسدٖ ٔٛا٘غ  ٚزفاغ ٔحادٚدیتٞاب
وٕه ٔیوٙد.
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راٌّوای تام

ٚرٛد ّٔه

ٚرٛد سبِیٛاٖ

راٌّوای ارؽس

ٕٞساٞی زسَٛ

ٕٞیبز چیبً٘

ٍجَُ افتزاق
هَضَع

رسالة الطیز

جاًاتاى هزؽ زریایی

ساٍیِ زیس

زا ٚا َٚضتع است.

زا ٚس ْٛضتع است.

فضا عاسی

نغبش داستبٖ ثب ٔمدٔٝا ٘ ٝچٙداٖ وٛتبٜ

نغبش داستبٖ ثب تٛغی شٔبٖ ٔ ٚىبٖ

رهشی تَزى اثز

٘ٛیسٙد ،ٜخٛد ث ٝنٖ اضبز ٜدازد.

٘ٛیسٙدٞ ٜیچ اضبزٜا ث ٝنٖ ٘دازد.

ؽرصیتّا

ضتػیتٞب فبلد ٘بٔی خبظا٘د.

ضتػیتٞب دازا ٘بْ ٞستٙد.

ووّیت پزًسگاى

ٞیچ رب اضبزٜا ٘دازد.

ٕٝٞرب تؼداد ذوس ضد ٜاست.

اعتمثال

ث ٝوٕیت استمجبَ وٙٙدٌبٖ تٛر ٝدازد.

ثٔ ٝحُ استمجبَ تٛر ٝدازد

هغیز عفز

ٔسیس ٔسغبٖ ُ٘ ٝو ٜٛاست.

ٔسیس ٔسغبٖ نسٕبٖ است.

تثؼیس

ستٙی اش تجؼید ٘یست.

رب٘بتبٖ ث ٝخبطس وٕبَخٛاٞی تجؼید ٔیضٛد.

تاسگؾتتتتتتت

داستبٖ ثب دغدغا ٝدزن ٔتبطات پبیابٖ
ٔییبثد.

داستبٖ ثد ٖٚدغدغ ٝدزن ٔتبطت ادأٔ ٝییبثد.

ذَزهحَری

اغااُ ٚحاادت ٚرااٛد ،فسضااتٝضٙبساای زا
اِصأی ٔیسبشد.

ٔحٛزتس ػٙػس ٚرٛد فسد ،خٛد فسد است.

تزط ٍ تین

ٕٞساٞی ثیٓ  ٚأید ثب تٛواُ ثا ٝنسابیص
ٔٙزس ٔیضٛد.

أید دز داستبٖ پسزً٘ است أب تسس ٟٔبز ضادٜ
است.

هحثت ٍ اذتیار

ضٕٗ ثی ا٘داشٌی ٔحجت ،لبػدٜٙٔد نٖ
پس٘دٌبٖ زا ٘بٌصیس ٘ ٚبچبز ث ٝثبشٌطت ٔی-
وٙد.

ٔحج ات ،ثاایا٘ااداش ٚ ٜثاایلبػااد ٜاساات .رب٘بتاابٖ
داٚطّجب٘ ٝثسٔیٌسدد.

راٌّوای فزػی

زإٙٞب فسػی ٔب٘غ اثاتال ثا ٝحبِات اَٚ
ٔیضٛد.

ثااد ٖٚزإٙٞااب فسػاای ٚلفااٝا وٛتااب ٜایزاابد
ٔیضٛد.

اطاػتتتتتت اس

اطبػاات اش زإٙٞااب تاابْ اطبػاات ٔحااض
است.

ثب استدالَ ٔیتٛاٖ اش زإٙٞب تبْ اطبػت ٘ىسد.

لْزهاى

زر تاسگؾت

راٌّوا
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