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پًَِ قائندٍست
هسعَد سالهی

چکیدُ
ٌطچ ٝازثیبت تؼّیٕی وٛزوبٖ ٚاغٜای ٔتأذط ث ٝحؿبة ٔییآییس  ٚثی ٝططییك اِٚیی ٘یعز
پیكیٙیبٖ ٘یع ربیٍبٞی ٘ساقت ٝاؾت ،أب ضزّ پبی وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ زض ٔجبحج ٔطثیٛ
ث ٝایكبٖ چ ٝزض زٚضاٖ و ٚ ٟٗچ ٝزض زٚضاٖ ٘ ٛوبٔالً ٔكٟٛز اؾت .آضای تطثیتیِ حبوٓ ثط
ازثیبت أطٚظیٗ ایطاٖ  ٚزیٍط وكٛضٞب ٚأساض ػمبیس ثعضٌب٘ی زض ػطنٞٝبی ػمّیی  ٚازثیی
ٔیثبقسٞ .سف ٔب ثطضؾی قىٌُیطی ٘ ٚكٕ٘ ٚ ٛبی ٘ظبْ تطثیتی اظ زٚضاٖ و ٟٗتب و،ٖٛٙ
٘ ٚیع ثطضؾی ثطذی ٔبیٞٝبی ٔكتطن زض ازثیبت وٛزوبٖ ایطاٖ  ٚإِٓبٖ ٔیثبقس.
کلیدٍاصگاى :ازثیبت تؼّیٕی ،ازثیبت وٛزن ،ازثیبت فبضؾی ،ازثیبت إِٓب٘ی.

* زا٘كزٛی زوتطی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت تٟطاٖ.
** اؾتبزیبضٌط ٜٚظثبٖ  ٚازثیبت إِٓب٘ی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئٔ :َٛؿؼٛز ؾالٔی

*

**
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هقدهِ
قىٌُیطی ٘ظبْ تطثیتی اؾالٔی یىی اظ پیبٔسٞبی ٘فیٛش اػیطاة زض اییطاٖ ٔییثبقیس.
٘ظبٔی وٞ - ٝطچٙس ثب تغییطات اؾبؾی زض فطْ ٔ ٚحتٛا -تب و ٖٛٙازأی ٝزاقیتٔ ٚ ٝیب ٘ییع
ٚاضث آٖ ث ٝقٕبض ٔی آییٓ .ظٟٛض ایٗ ٘ظبْ تطثیتی تأحیط ٔؿتمیٕی ثط ازثیبت ایطاٖظٔیٗ ٚ
ث ٝتجغ آٖ ثط ازثیبت وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ زاقت ٝاؾت ،اظ ایٗ ضٚی ،ثطضؾی ٔیٛاضز ٔرتّی
زض ازثیبت وٛزن ،ثس ٖٚثطضؾی چٍٍ٘ٛی قىٌُیطی ٘ ٚكٕ٘ ٚ ٛبی ٘ظبْ تطثیتی اؾیالٔی
چٙساٖ ٔفیس فبیس٘ ٜرٛاٞس ثٛز؛ ظیطا آ٘چ ٝو ٝث ٝػٛٙاٖ ٔیطاث ازثی  ٚتطثیتی زض اذتیبض ٔب
اؾت  ٚاو٘ ٖٛٙیع زض ظ٘سٌی ػمال٘ی  ٚػّٕی ٔب  ٚوٛزوبٕ٘بٖ ؾبضی  ٚربضی اؾت ،ػٕیستبً
شیُ ٕٞیٗ ٘ظبْ آٔٛظقی  ٚتطثیتی ربی ٔیٌیطز.
زض ایٗ ٔمبِ ٝپیسایف ایٗ ٘ظبْ ٓٞ ٚچٙیٗ ض٘ٚس تجسیُ آٖ ث ٝیه ؾبذتبض ػمال٘یی ضا،
ث ٝطٛض ٔرتهطٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ذٛاٞیٓ زاز .اییٗ ویبض ثیط اؾیبؼ تغیییطات تیبضیری ٚ
ٓٞچٙیٗ فطٍٙٞی ا٘زبْ ذٛاٞس قس .ضٞیبفت ٔب زض ایٗ ثرف ثط ز ٚرٙجیٔ ٝجتٙیی اؾیت:
یىی ثیبٖ رٙجٞٝبی ػمال٘ی ٘ ٚظطیِ تؼّیٓ  ٚتطثیت ٘عز ٔتفىطاٖ ػطن ٝفط ًٙٞایطا٘یی ٚ
اؾالٔی  ٚزیٍطی ثطضؾی ٘ظطات تطثیتی زض ازثیبت  ٚآحبض ازیجبٖ  ٚقبػطاٖ ثیعضي .ؾی ؽ
ث ٝزٚضاٖ رسیس ذٛاٞیٓ پطزاذت .إٞیت ایٗ زٚضاٖ ثساٖ ؾجت اؾت و ٝثب ٚضٚز ٘ظطییبت
ازثی اظ اضٚپبٔ ،ف ْٟٛازثیبت وٛزوبٖ زض ایٗ زٚض ٜقىُ ٔیٌیطز  ٚوتبةٞیب ٔ ٚزالتیی ثیب
ٔربطت ٔؿتمیٓ وٛزوبٖ پسیس ٔیآیس  ٚزض ٚالغ ٟٔٓتیطیٗ إٞییت زٚضاٖ ٔكیطٚط ،ٝآٖ
اؾت و ٝوٛزن زض ازثیبت ث ٝػٛٙاٖ ؾٛغٜای ٔؿیتمُ ٔریطم ٔییقیٛز ٘ی ٝزض شییُ ٘یبْ
ثعضٌؿبالٖ .پؽ اظ ثطضؾی ٔٛاضز فٛق ،پیسایف ازثیبت ٘ ٛوٛزوبٖ ضا ثی ٝاذتهیبض ثطضؾیی
وطز ،ٜث ٝثطذی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔبیٞٝبی لهٞٝبی ازثیبت وٛزوبٖ إِٓبٖ اقبض ٜذٛاٞیٓ وطز.
زض ازأ" ٝتٓ" ٔكتطن ضا زض فط ًٙٞازثیبت وٛزوبٖ اییطاٖ  ٚإِٓیبٖ ثطضؾیی ویطزٚ ٜ
ؾطا٘زبْ ث ٝثطذی قجبٞتٞب ٘ ٚیع تفبٚتٞیبی ازثییبت تؼّیٕیی اییطاٖ  ٚإِٓیبٖ ذیٛاٞیٓ
پطزاذت.
او ٖٛٙث ٝثیبٖ ٘ظطات ػمّی ٓٞ ٚچٙییٗ ػّٕیی  ٚازثیی تأحیطٌیصاضاٖ ػطنی ٝتؼّییٓ ٚ
تطثیت وٛزوبٖ ٔیپطزاظیٓ .اثتسا تىٛیٗ ٘ظطات ػمال٘ی ضا زض ثبة تؼّییٓ  ٚتطثییت ،زض ٞیط
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زٚض ،ٜث ٝاذتهبض ثیبٖ ٔیوٙیٓ  ٚؾ ؽ ث ٝآحبض ازثی ٕٞبٖ زٚض ٜثب ضٚیىطز تؼّیٓ  ٚتطثییت
وٛزوبٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت.
فارابی
اٌطچ ٝفبضاثی زض ظٔی ٝٙتؼّیٓ  ٚتطثیت احط ٔؿیتمّی ٘ساضز(وؿیبیی )2:5::831،أیب اظ
آحبض ٚی ٔیتٛاٖ زیسٌبٜٞبی پطٚضقی ٚی ضا ضنیس ویطز .آضای فیبضاثی زض ثیبة آٔیٛظـ ٚ
پطٚضـ زض ضاؾتبی ٘ظطیٔ ٝسی ٝٙفبضّٚ ٝی ٔیثبقس  ٚث ٝػجبضت زیٍیی٘ ،ظیطات تؼّیٕیی
فبضاثی شیُ زیسٌبٜٞبی ٚی زضثبض ٜا٘ؿبٖقٙبؾی فّؿفی لطاض ٔیٌیطز .ثطای ایزیبز ٔسیٙیٝ
فبضّ ،ٝیىبیه افطاز ،اظ فطٔب٘طٚا ٌطفت ٝتب افطاز ػبزی ٓٞ ،اظ رٙجی ٝػمّیی ٞ ٚیٓ اظ رٙجیٝ
اذاللی ٘یبظٔٙس تطثیت  ٚتؼّیٓ زض ذٛض  ٚقبیؿتٝا٘س  ٚثسیٗؾبٖ اظ ٘ظط ٚی تطثییتٕٞ ،یٝ
ضٚاثط  ٚضفتبضٞبی ارتٕبػی ٔ ٕٝٞ ٚطزْ ضا زض ثط ٔیٌییطزٚ .ی تؼّییٓ  ٚتطثییت ضا ثیطای
پی٘ٛس  ٚتؼبُٔ ضاؾتیٗ ثیٗ افطاز ربٔؼ ٝضطٚضی ٔیزا٘س  ٚثسیٗؾبٖ ثطای تطثییت ٔمیبٔی
ارتٕبػی لبئُ ٔیقٛز .اظ ٘ظط ٚی ارتٕبع زض تؼّیٓ  ٚتطثیت ٘مف ػٕسٜای زاضز  ٚاظ آ٘زب
و ٝا٘ؿبٖ ٔٛرٛزی ارتٕبػی اؾت ،ضؾیسٖ ث ٝؾؼبزت رع اظ ضا ٜتؼبٕٞ ٚ ٖٚىبضی زیٍطاٖ
أىبٖپصیط ٕ٘یثبقس .اظ ططفی ،اظ آ٘زب و ٝتطثیت ،ضاٞیی اؾیت ثیطای ضؾییسٖ ا٘ؿیبٖ ثیٝ
وٕبَ ،تطثیت ضا أطی قرهی ٘یع ٔیزا٘س .اظ زییسٌب ٜفیبضاثی ،ضؾیبِت تطثییت ،پطٚضا٘یسٖ
ا٘ؿب٘ی ایسٜآَ اؾت و ٝپطٚضـ ػمال٘ی  ٚاذاللیی یبفتی ٚ ٝزض پیكیجطز آضٔیبٖ  ٚؾیؼبزت
ربٔؼٔ ٝؤحط اؾت(ٕٞبٖ.)831-: :
فبضاثی ثطتطی ذبنی ثطای پطٚضـ ذطز ٘ ٚیُ ث ٝوٕبالت ا٘ؿب٘ی لبئیُ اؾیت ظییطا ٚی
تىٕیُ ٔطاتت ا٘ؿب٘ی ضا زض ٌط ٚتطثیت ػمُ ٔیزا٘س .اظ ٘ظط ٚی ٞیچوؽ ثس ٖٚآٔیٛظـ ٚ
پطٚضـ ٕ٘ی تٛا٘س ث ٝوٕیبَ  ٚذٛقیجرتی ثطؾیس  ٚثٙیبثطایٗ آٔیٛظـ  ٚپیطٚضـ ثبییس زض
زؾتطؼ  ٕٝٞثبقس.
ابي سیٌا
اثٗ ؾیٙب ٘رؿتیٗ وؿی ثٛز و ٝث ٝنٛضت ٘ظبْٔٙس زضثبض ٜآٔٛظـ  ٚپطٚضـ وٛزویبٖ
ؾرٗ ٌفت ٝاؾت .اظ ٘ظط ٚی ٞسف آٔیٛظـ ویٛزن ضؾییسٖ ثی ٝایٕیبٖ  ٚاذیالق ٘ىیٚ ٛ
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ضفتبضٞبی پؿٙسیس ،ٜتٙسضؾتی ،ؾٛاز ٙٞ ٚط  ٚپیك ٝاؾتٚ .ی آٔٛظـ ضا زض ذب٘ٔ ٚ ٝىتیت
ٔیزا٘س  ٚآٔٛظـ  ٚپطٚضـ وٛزن ضا قبُٔ آٔٛذتٗ لطآٖ ،تؼّیٕبت زیٙی ،ظثیبٖآٔیٛظی،
قؼطٞبی ا٘سضظیٚ ،ضظـٙٞ ،ط  ٚپیكٔ ٝیزا٘س(حجیجی.)88 :
ثطای ٘یُ ثٔ ٝمبنس تطثیت ،پسض ثبیس ٘بْ ٘یى ٛثطای فطظ٘یس ذیٛیف ثطٌعیٙیس  ٚا ٚضا ثیٝ
زایٝای و ٝاظ ٘ظط ضٚحی  ٚرؿٕی ؾبِٓ ثبقس ثؿ بضز  ٚپؽ اظ ٌطفتٗ اظ قییط ثی ٝتطثییت
اذاللی ا ٚث طزاظز  ٚاظ ػبزات ظقت ث ٝزٚض ؾبظز .تب ؾٗ قیف ؾیبٍِی ٘جبییس فطظ٘یس ضا اظ
ٞطچ ٝؤ ٝیذٛاٞس ٔحط ْٚوطز  ٚتحٕیُ آٖ چیعی و ٝویٛزن اظ آٖ تٙفیط زاضز ،ثبػیج
ذكٕٙبن یب تطؾ ٚ ٛیب ثیٕبضقسٖ وٛزن ٔیقٛز .اظ ؾٗ قف تب چٟیبضز ٜؾیبٍِی ،ثبییس
وٛزن ضا ثٔ ٝىتت فطؾتبز .زض ٔىتت ٘یع وٛزوبٖ ثبیس ثب اطفبَ ذب٘ٛازٜٞبی ٘زیت ٔؼبقط
ثبقییٙس تییب ٞییٓ ثیییٗ آٖٞییب ضلبثییت ایزییبز قییٛز ٞ ٚییٓ اظ یىییسیٍط آزاة ٘یىیی ٛفییطا
ٌیط٘س(حجیجی.)221-28 :2:5:،
اظ زیسٌب ٜاثٗ ؾیٙب ،یىی اظ ضاٜٞبی تضٕیٗ اذالق  ٚضفتبض وٛزن ،آٔٛظـ آزاة زیٙی
 ٚقطػی ٘ ٚیع اقؼبض پٙسآٔٛظ ث ٝآٖٞب ٔیثبقس.
عٌصز الوعالی قابَس بي ٍضوگیز
ویىبٚٚؼ ثٗ اؾىٙسض ،حبوٓ طجطؾتبٖ ،زض اٚاذط ػٕط ذٛز پٙس٘بٔٝای ثیطای فطظ٘یسـ
ٌیالٖ قبٛ٘ ٜقت و ٝاو ٖٛٙث« ٝلبثٛؼ٘بٔٔ »ٝؼطٚف اؾت« .لیبثٛؼ٘بٔی »ٝحیبٚی ٘ىیبت
اضظقٕٙسی زض ثبة تؼّیٓ  ٚتطثیت اؾیت  ٚچىییسٜای اؾیت اظ تزیبضة ثكیطی ٔ ٚربِیت
ثطٌطفت ٝاظ ٔت ٖٛزیٙیٛ٘ .یؿٙس ٜزض اییٗ وتیبة ،تزطثییبت ذیٛز ضا زضثیبضٛٔ ٜضیٛعٞیبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛظ٘سٌی ث ٝفطظ٘سـ یبزآٚض ٔیقیٛز .اٌطچی ٝضٚی ؾیرٗ ٘ٛیؿیٙس ٜثی ٝفطظ٘یسـ
ٌیالٖقب ٜاؾت ،أب زض حمیمت ٘ ٕٝٞؿُٞبی پؽ اظ ذٛز ضا ذربة لطاض ٔیزٞس.
«لبثٛؼ٘بٔ »ٝزض  11ثبة تٙظیٓ قس ٜاؾت ویٛٔ ٝضیٛػبت آٖ ضا ٔییتیٛاٖ اییٌٗ٘ٛیٝ
طجمٝثٙسی وطز :پٙذ ثبة  ٚثركی اظ ٔمسٔ ٝزض ٚػظ  ٚا٘سضظ ،چٟبض ثبة زض آزاة ظ٘سٌی ٚ
فٗ ٔؼبقطتٞ ،فت ثبة زض اذالق  ٚتطثیت ،پٙذ ثیبة زض طّیت ػّیٓ ٙٞ ٚیط ،زض ثیبة زض
ٚضظـ ،ؾ ٝثبة زضثبض ٜا٘ٛاع پیكٞٝبٞ ٚ ،فت ثبة زض ؾیبؾیت ّٔ ٚیهزاضی .زییسٌبٜٞیبی
آٔٛظقی  ٚتطثیتی ػٙهط إِؼبِی زض «لبثٛؼ ٘بٔی ،»ٝزض ثیبة ثیؿیت ٞ ٚفیتٓ ،زض تطثییت
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فطظ٘س  ٚزض ثبة ثیؿت ٞ ٚكتٓ ،زض آییٗ زٚؾتیبثی  ٚزض ثبة ؾی  ٚیىٓ ،زض طّت زا٘یف
 ٚزیٗ آٔس ٜاؾت.
او ٖٛٙثطذی اظ ٘ىبت تؼّیٕی «لبثٛؼ ٘بٔ »ٝضا ثطضؾی ٔیوٙیٓ:
تٛنیٞٝبی ػٙهط إِؼبِی ثطای پطٚضـ فطظ٘سأٖ ،تأحط اظ ؾٙتٞبی اؾالٔی ٔ ٚتفىطاٖ
ایطا٘ی اؾت .تأویس ٚی ثط ٟ٘بزٖ ٘بْ ٘یى ٛثط فطظ٘ساٖ  ٚآٔٛذتٗ لطآٖ زض ٕٞیٗ ضاؾتب لبثُ
تحّیُ اؾت:
«ثساٖ ای ػعیع ٔٗ و ٝاٌط ذسای ت ٛضا پؿطی زٞس ا٘ َٚبْ ذٛـ ثط ٚی ٘ ،ٝو ٝاظ رّٕٝ
حكٞبی پسضاٖ یىی ایٗ اؾت .ز ْٚآ٘ى ٝث ٝزایٍیبٖ ٟٔطثیبٖ ؾی بض  ٚثی ٝحؿیت طبلیت
ذٛیف قبزی وٗ  ٚآٍ٘ب ٜلطآٖ ثیبٔٛظاٖ ،چٙب٘ى ٝحبفظ لطآٖ قٛز ،چ ٖٛثعضي قٛز ثیٝ
ػّٓ ؾالحف زٞی ،تب ؾٛاضی  ٚؾالم قٛضی ثیبٔٛظز  ٚثسا٘س و ٝثٟط ؾالم چ ٖٛوبض ثبیس
وطز٘(»...فیؿی.)38 :2:31،

ثب ٍ٘بٞی ػٕیكتط ث« ٝلبثٛؼ ٘بٔٔ ،»ٝیتٛاٖ زضیبفیت وی ٝػٙهیط إِؼیبِی ثیط ز٘ ٚیٛع
تؼّیٓ  ٚتطثیت تأویس ٔیٚضظز .زض ثرفٞبیی اظ وتبة ،آٔیٛظٜٞیبی ٚی ٔجتٙیی ثیط ٘یٛػی
تؼّیٓ  ٚتطثیت ػٕٔٛی اؾت اظ لجیُ ضفتبض ثیب ٚاِیسیٗ ،ذٛیكیتٗزاضی ،آیییٗ زٚؾیتیبثی،
آییٗ غصاذٛضزٖ ،ػككٚضظی  ٚظ٘بقٛیی .ضػبیت ایٗ آٔٛظٜٞب ٘ٝتٟٙب ٔٛرت ؾؼبزت فیطزی
و ٝثبػج ؾؼبزت ارتٕبػی اؾت.
زض ثبة پٙزٓ ،ا٘سض قٙبذتٗ حك پسض ٔ ٚبزض چٙیٗ ٔیٌٛیس:
«ثساٖ ای پؿط و ٝآفطیسٌبض ٔب ذٛاؾت و ٝرٟبٖ آثبزاٖ ثٕب٘س ،اؾجبة ٘ؿُ پسیس ویطز ٚ
قٟٛت رب٘ٛض ضا ؾجت وطز ،پؽ ٓٞچٙیٗ اظ ٔٛرت ذطز ثط فطظ٘س ٚاریت اؾیت ذیٛز ضا
حطٔت زاقتٗ  ٚانُ ا ٓٞ ٚپسض ٔ ٚبزض اؾت ،تب ٍ٘ٛیی و ٝپسض ٔ ٚبزض ضا ثط ٔٗ چ ٝحیك
اؾت و ٝایكبٖ ضا غطو قٟٛت ثٛز ٘ٔ ٝمهٛز ٔیٗ ثیٛزْٞ ،طچٙیس غیطو قیٟٛت ثیٛز
ٔضبف قؼ ایكبٖ اؾت وی اظ ثٟط ت ٛذٛیكتٗ ضا ث ٝوكتٗ زٙٞس  ٚوٓتط حطٔت ٔیبزض
 ٚپسض آٖ اؾت وٞ ٝطزٚ ٚاؾرٝا٘س ٔیبٖ ت ٚ ٛآفطیسٌبض ت.»ٛ

 ٚزض ثبة ثیؿت ٞ ٚكتٓ ،ا٘سض زٚؾت ٌعیسٖ  ٚضؾٓ آٖ:
«ثساٖ ای پؿط ؤ ٝطزْ تب ظ٘س ٜثبقٙس ٘بٌعیط ثبقٙس اظ زٚؾتبٖ ،ؤ ٝطز ثی ثطازض ثی ٝویٝ
ثی زٚؾتبٖ ،اظ آ٘ى ٝحىیٕی ضا ٌفتٙس و :ٝزٚؾت ثٟتط یب ثطازض؟ ٌفت :ثطازض ٘یع زٚؾیت
ث ...ٝچ ٖٛزٚؾت ٌ٘ ٛیطی پكت ثط زٚؾت ؤ ٟٗىٗ ،زٚؾت ٕ٘ٞ ٛیی طّیت  ٚزٚؾیت
و ٟٗضا ثط ربی ٕٞی زاض ،تب ٕٞیك ٝثؿیبض زٚؾت ثبقی ٌ ٚفتٝا٘س :زٚؾیت ٘ییه ٌیٙذ
ثعضي اؾتٕٞ(»...بٖ.)23 :
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أب زض ثرفٞبی زیٍطی ٘یع ٘ٛػی تؼّیٓ  ٚتطثیت ٔتٙبؾت ثیب ٞیط طجمی ٝارتٕیبػی ٚ
ٓٞچٙیٗ ٔتٙبؾت ثب ٔكبغُ  ٚربیٍب ٜارتٕبػی آٖٞیب ثی ٝچكیٓ ٔییذیٛضز ٔب٘ٙیس آزاة
زٞمب٘ی ،قبػطی ،رٛإ٘طزی.
زض ثبة چ ٚ ُٟؾ ،ْٛآییٗ  ٚضؾٓ زٞمب٘ی ٞ ٚط پیك ٝو ٝزا٘ی ،چٙیٗ ٔیٌٛیس:
«أب ضاؾتٌفتٗ ػبزت وٗ ،ذبن ٝثط ذطیس ٚ ،ٜاظ ثرُ ث طٞیع ِ ٚیىٗ تهطف ٍ٘یب ٜزاض ٚ
ثط فطٚزؾتتط ثجركبی  ٚثسا٘ه ثطتط اظ ت ٛثبقس ٘ ٚیبظٔٙس ثبقیی ،قیىٜٛزاض  ٚظثیٌٖٛییط
ٔجبـ  ٚثب ظ٘بٖ  ٚوٛزوبٖ زض ٔؼبّٔ ٝفع٘ٚی ٔزٛی  ٚاظ غطیجبٖ ثیكی ٔریٛإٞ(»...ٜیبٖ:
.)288-85

أب ٘ىت ٝلبثُ تٛر ٝزض زیسٌبٜٞبی پطٚضقی ػٙهط إِؼبِی آٖ اؾیت ویٚ ٝی ٞیسف اظ
تؼبِیٓ فٛق ضا یىؿبٖ ٔیزا٘س :قٙبذت ذسا  ٚا٘زبْ ٚظیبی زیٙیی ،زٚضی اظ ظقیتیٞیب ٚ
ضٚیآٚضی ث٘ ٝیىیٞبٙٔ ،رك پیصیطی ،آٔیبزٌی ثیطای ظ٘یسٌی قبیؿیت ٝانیُ  ٚتجیبضـ ٚ
آٔٛذتٗ زا٘ف ٙٞ ٚط.
زیسٌب ٜػٙهط إِؼبِی زضثبض ٜتٙجی ٚ ٝتأزیت وٛزوبٖ ،ربِت تٛرٛٞ ٚ ٝقٕٙسا٘ ٝاؾیت:
ثٟتط اؾت ٚاِسیٗ فطظ٘س ضا تٙجی٘ ٝىٙٙس  ٚایٗ وبض ضا ثٔ ٝطثی ٔ ٚؼّیٓ ٚاٌصاض٘یس تیب ؾیجت
ویٝٙتٛظی فطظ٘س ٘ؿجت ث ٝآ٘بٖ ٘كٛز  ٚاظ آ٘بٖ ٘تطؾس  ٚپسض ٔ ٚیبزض ضا ثی ٝزییس ٜذیٛاضی
ٍ٘ٙطز:
«أب اٌط ثی ازثی وٙس  ٚتی ٛاظ ٚی زض ذكیٓ قیٛی ثی ٝزؾیت ذیٛیف ٚی ضا ٔیعٖ ،ثیٝ
ٔؼّٕب٘ف ثتطؾبٖ  ٚازة ایكبٖ ضا فطٔبی وطزٖ ،تب وی ٝٙت ٛزض زَ ٍ٘یطز؛ أب ثب ٚی نجٛض
ثبـ تب ت ٛضا ذٛاض ٍ٘یطز ٕٞ(»...بٖ.)33 :

یىی اظ زیسٌبٜٞبی ربِت  ٚاِجت ٝا٘ؿب٘یِ ػٙهیط إِؼیبِی ،زٚضی اظ أیط ٟ٘ ٚیی اؾیت.
فطاضٚی اظ أط ٟ٘ ٚی زض ؾطاؾط «لبثٛؼ ٘بٔٔ »ٝكٟٛز اؾت:
«او ٖٛٙای پؿط ثساٖ وٞ ٝطچ ٝػبزت ٔٗ ثٛز رّٕ ٝضا وتبثی ویطزْ اظ ثٟیط تی ٚ ٛاظ ٞیط
ػّٕی ٙٞ ٚطی ٞ ٚط پیكٝای و ٗٔ ٝزا٘ؿتٓ ،فهّی ییبز ویطزْ  ٚ ...آ٘چی ٝثیط ذٛیكیتٗ
ث ؿٙسیسْ ثط تٕٞ ٛبٖ ث ؿٙسیسْ؛ اٌط ت ٛثٟتط اظ ایٗ ػبزتی  ٚذهّتی ٕٞی ثیٙی چٙیبٖ
ثبـ و ٝت ٛضا ثٟتط ثٛز  ٚاٌط ٘ ٝایٗ پٙسٞب  ٚػبزتٞبی ٔیٗ ثیٌ ٝیٛـ زَ ثكی ٚ ٛٙاٌیط
٘كٛٙی ثط ت ٛؾتٓ ٘یؿت آٖ وؽ و ٝا ٚضا ذسای ٘یىجرت آفطیس ٜثبقس ثرٛا٘س  ٚثسا٘یس،
و ٝرّٕ ٝػالٔت ٘یىجرتبٖ اؾت زض ز ٚرٟبٖ»(ٕٞبٖ.)231-3: :
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غشالی
غعاِی و ٝذٛز فمیٟی ثعضي ثٛز ،زض ٘بتٛا٘ی ػمُ ثؿیبض ٘ٛقیت ٝاؾیتٞ .زٕیٚ ٝی ثیط
فّؿف ٝزض وتبة «تٟبفت اِفالؾفٓٞ ٚ »ٝچٙیٗ ا٘ىبض زا٘فٞبیی چ ٖٛضیبضیبت ٙٔ ٚریك،
آٔٛظـ ایٗ ػّ ْٛضا زض رٟبٖ اؾالْ ثٔ ٝحبق ثطز .اظ ٘ظط ٚی ،وٕیبَ آٔیٛظـ  ٚپیطٚضـ،
زیٗ  ٚؾؼبزت زض ز ٚرٟیبٖ ٔییثبقیس .زییسٌبٜٞیبی آٔٛظقیی ٚی زض وتیبة «ویٕییبی
ؾؼبزت» و ٝقبُٔ ثركی ثطای پطٚضـ وٛزوبٖ اؾت ٔٛرٛز ٔیثبقس  ٚایٗ زیسٌبٜٞب ثیط
اذالف ذٛز تأحیطوبٔالً ٔكٟٛزی ٌصاقت ٝاؾت .ثطضؾی ثرفٞبیی اظ «ویٕیبی ؾیؼبزت»
ایٗ تأحیطٌصاضی ضا ٘كبٖ ذٛاٞس زاز.
آرای تزبیتی غشالی
غعاِی زَ وٛزن ضا ث ٝرٟت ٘مفپصیطی  ٚتأحیطپصیطی ٔب٘ٙیس ٔی ٚ ْٛظٔییٗ ٔؿیتؼس
وكت ٔیزا٘س و ٝاظ ٞط رٟت آٔبز ٚ ٜلبثُ تؼّیٓ  ٚتطثیت اؾت  ٚث ٝزِییُ فریطت پیبن
وٛزن ،ثبیس اظ أ ٚطالجت وطز تب ثط اذالق ظقت ضقس ٘ىٙس:
«ثساٖ و ٝوٛزن أب٘تی اؾت زض زؾت ٔبزض  ٚپیسض ٚ ،آٖ زَ پیبن ٚی چیٌ ٖٛیٞٛطی
اؾت ٘فیؽ٘ ٚ ،مفپصیط اؾت چ ٚ ْٛٔ ٖٛاظ ٘ ٕٝٞمفٞب ذبِی اؾت .چ ٖٛظٔیٙی پبن
اؾت وٞ ٝط ترٓ و ٝزض ٚی افىٙی ثطٚیس ،اٌط ترٓ ذیط افىٙی ث ٝؾیؼبزت زییٗ  ٚز٘ییب
ثطؾس ٔ ٚبزض  ٚپسض  ٚاؾتبز زض آٖ حٛاة قطیه ثبقٙس ٚ ،اٌط ثط ذالف ایٗ ثبقس ثیسثرت
قٛز  ٚایكبٖ زض ٞطچ ٝثط ٚی ضٚز قطیه ثبقٙس»(ذسی ٛرٓ.)18 :2:8:،

٘مف ٘ٓٞكیٗ زض چٍٍ٘ٛی تطثیت وٛزن ،وٚ ٝی ثیساٖ اقیبض ٜزاضز ،زض ریبی ریبی
ازثیبت تؼّیٕی ٔب ؾبضی  ٚربضی اؾت ،چٙب٘ى ٝایٗ أط یىی اظ زیسٌبٜٞبی پطٚضقی ٟٔیٓ
ؾؼسی ٘یع ث ٝحؿبة ٔیآیس:
« ٚاظ لطیٗ ثس ٍ٘ب ٜزاضز ،وٞ ٝط وٛزن وٚ ٝی ضا ٍ٘ب٘ ٜساض٘س ،قٛخ  ٚزضٚؽظٖ ِ ٚزیٛد ٚ
ثیثبن ٌطزز ٚ ،ث ٝضٚظٌبض زضاظ ایٗ اظ طجغ ٚی ٘كٛز»(ٕٞبٖ.)15 :

زیسٌب ٜزیٙی  ٚفمٟی ٚی ٘یع زض تؼّیٓ  ٚتطثیت وٛزوبٖ ،زیسٌبٞی ٔحٛضی ٔحؿیٛة
ٔیقٛز:
« ٚچ ٖٛث ٝزثیطؾتبٖ زٞس ،لطآٖ ثیبٔٛظز ،پیؽ اظ آٖ ثی ٝاذجیبض  ٚحىبییبت پبضؾیبیبٖ ٚ
ؾیطت نحبث ٚ ٝؾّ ٔكغ َٛوٙس ٚ ،اِجتٍ٘ ٝصاضز و ٝث ٝاقؼبض و ٝزض ٚی حسیج ػكیك
 ٚنفت ظ٘بٖ ثبقس ٔكغ َٛقٛزٍ٘ ٚ ،ب ٜزاضز ٚی ضا اظ ازیجی وٌٛ ٝیس" :طجغ ثساٖ ِری
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قییٛز" .ویی ٝآٖ ٘یی ٝازیییت ثّىیی ٝقیییربٖ ثییٛز ویی ٝآٖ ترییٓ فؿییبز ا٘ییسض زَ ٚی
ثىبضزٕٞ(»...بٖ.)15:

ضٚـ ارجبض ٘ ٚیع تكٛیك  ٚتٙجی ٝضا ٘یع زض ٚی ٔیتٛاٖ زیس .اٌط ضفتبض ٘یىی اظ ویٛزن
ؾطظ٘س ثبیس ث ٝا ٚربیع ٜزاز  ٚا ٚضا زض حضٛض زیٍطاٖ تكٛیك  ٚؾتبیف وطز  ٚاٌیط ذالفیی
ٔطتىت قس ،اثتسا ثبیس ٘بزیسٌ ٜطفت  ٚزض نیٛضت تىیطاض ذریب ،زض پٟٙیبٖ ٚی ضا ؾیطظ٘ف
وطز:
« ٚ ...چ ٖٛوٛزن وبضی ٘یه ثىٙس  ٚذٛی ٘یى ٛثط ٚی پسیس آیسٚ ،ی ضا ثط آٖ ثؿتبیس ٚ
چیعی زٞس ٚی ضا و ٝثساٖ قبز قٛز  ٚا٘سض پیف ٔطزٔبٖ ثط ٚی حٙب ٌٛیس ٚ ،اٌط ذربیی
وٙس یه ثبض زٚثبض ٘بزیس ٜاٍ٘بضز ،تب ؾرٗ ذٛاض ٘كٛز ،ذبنی ٝوی ٝپٟٙیبٖ زاضز ،چی ٝاٌیط
ثؿیبض ٌفت ٝآیس ثب ٚی ،زِیط قٛز  ٚآقىبض ثىٙس .چٔ ٖٛؼبٚزت وٙیس ،ییه ثیبض ا٘یسض ؾیط
تٛثید وٙسٕٞ(»...بٖ.)13 :

٘ ٚیع:
«چٞ ٖٛفت ؾبِ ٝقس ثٕ٘ ٝبظ  ٚطٟبضت فطٔبیس ث ٝضفك .چ ٖٛز ٜؾبِ ٝقس ،اٌیط زض ٕ٘یبظ
تمهیط وٙس ،ثع٘س  ٚازة وٙس»(ٕٞبٖ.)13 :

اظ زیٍط زیسٌبٜٞبی پطٚضقی ٚی ،تأویس ثط زٚض ٜویٛزوی اؾیت وی ٝاییٗ أیط ٘ییع زض
ؾؼسی وبٔالً ٔكٟٛز اؾت:
«ٞط وبض و ٝػظیٓ ثٛز ،ترٓ آٖ ا٘سض وٛزوی افىٙس ٜثبقٙس»(ٕٞبٖ.):2 :

ظٟٛض غعاِی ثیفتطیٗ تأحیط ضا زض ػمیٌُطییعی  ٚزٚضی اظ تفىیط ؾیبذتبضٔٙس ،وی ٝثیب
فبضاثی  ٚثٛػّی قىُ ٌطفت ٝثٛز زاقیت .ثیبضی ،ؾیٙت ػمال٘یی ایطا٘ییبٖ پیؽ اظ غعاِیی ٚ
ٞزٕٞٝبیف ٘یع اظ ططیك ثعضٌب٘ی چ ٖٛذٛار٘ ٝهیطاِسیٗ طٛؾی ز٘جبَ قس.
سعدی
ٚی یىی اظ ثعضيتطیٗ ؾرٛٙضاٖ فبضؾی اؾت  ٚزیسٌبٜٞبی تطثیتیی ٚی وی ٝثیط پبییٝ
حىٕت ػّٕی  ٚشٚق ظ٘سٌی لطاض زاض٘س زض اغّت آحبض ٚی ٕ٘بیبٖ اؾیت ،ثی ٝزیٍیط ؾیرٗ،
اٌطچ ٝزض ثٛؾتبٖ ٌّ ٚؿتبٖ ثرفٞبیی ٔزعا زضثبض ٜتؼّیٓ  ٚتطثییت ٚریٛز زاضز ،ثیب اییٗ
حبَ غبِت آحبض ٚی ٘كبٖ تطثیت اؾالٔی -ایطا٘ی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاض٘س .ثیسیٗؾیبٖ ٌیعیٙف ٚ
تحّیُ آضاء تطثیتی ؾؼسی وبضی اؾت ثؽ ؾتطي  ٚذٛز ٔزبِی زیٍیط  ٚفیطاختیط طّیت
ٔیوٙس؛ ثبضی ،ث ٝفطاذٛض ٘یبظ ث ٝنٛضتثٙسی ثطذی ٔٛاضز ٔیپطزاظیٓ.
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تَارثگزایی ٍ هحیطگزایی
اظ زیطثبظ ز ٚزیسٌب ٜزضثبضٔ ٜؿبئُ تطثیتی ٔرطم ثٛز ٜاؾت؛ یىی ٔجتٙی ثط ٚضاحت اؾت
 ٚثٙبثطایٗ تأحیط ٔحیط ضا ثط تطثیت آزٔی ا٘سن ٔیزا٘س .زیسٌب ٜزیٍط ثیط انیبِت تؼّییٓ ٚ
تطثیت اؾتٛاض اؾت ٔ ٚؼتمس اؾت وی ٝا٘ؿیبٖ ثیب فرطتیی پیبن ظاز ٜقیس ٚ ٜاییٗ تطثییت
٘بزضؾت اؾت و ٝا ٚضا ث ٝثیضأ ٝٞیثطز .ثبضی ،ؾؼسی زض ایٗ ز ٚظٔی٘ ٝٙظیطی رعٔیی ٚ
یهرب٘ج٘ ٝساضز  ٚثب تؼجیطاتی ِری  ٚزِٙكیٗ زض ذالَ زاؾتبٖٞیبی آٔٛظ٘یس ٜزض ٞیط زٚ
زیسٌبٔ ٜتفبٚت ؾرٗ ٔیٌٛیس.
اظ ٘ظطٌب ٜؾؼسی ،زاقیتٗ ؾطقیت قبیؿیت ٚ ٝطجیغ آٔیبز ٚ ٜاؾیتؼساز ،اظ ضیطٚضیبت
تؼّیٓپصیطی اؾت .ایٗ أط زض «ثٛؾتبٖ» ٌّ« ٚؿتبٖ» ث ٝضاحتی لبثُ ٔكیبٞس ٜاؾیت .زٚ
حىبیت ظیط اظ «ٌّؿتبٖ» قبٞسی اؾت ثط ایٗ ٔسػب:
«یىی ضا اظ ٚظضا پؿطی وٛزٖ ثٛز؛ پیف یىی اظ زا٘كٕٙساٖ فطؾتبز ؤ ٝط ایٗ ضا تطثیتیی
ٔیوٗ ٍٔط ػبلُ قٛز .ضٚظٌبضی تؼّیٕف وطزـ ٔ ٚؤحط ٘جٛز .پیف پیسض ویؽ فطؾیتبز
و ٝایٗ ػبلُ ٕ٘یقٛز ٔ ٚطا زیٛا٘ ٝوطز.
تطثییییت ضا زض ا ٚاحییط ثبقیییس
چ ٖٛثٛز انُِ ٌیٞٛطی لبثیُ
آٙٞی ضا وی ٝثیس ٌٟییط ثبقییس
ٞیچ نییمُ ٘ى٘ ٛسا٘ییس ویطز
و ٝچ ٛتط ثبقیس پّییستط ثبقیس
ؾً ث ٝزضیبی ٞفتٍب٘ ٝثكٛی
چ ٛثیییبیس ٙٞییٛظ ذیط ثبقییس
ذطِ ػیؿی ٌطـ ثٔ ٝى ٝثط٘یس

 ٚیب:
«پبزقبٞی پؿطی ضا ث ٝازیجی زاز ٌ ٚفت :ایٗ فطظ٘س تٛؾت ،تطثیتف ٓٞچٙیبٖ ویٗ ویٝ
یىی اظ فطظ٘ساِٖ ذٛیفٌ .فت :فطٔب٘جطزاضْ .ؾبِی چٙس ثط ا ٚؾؼی وطز  ٚث ٝربیی ٘طؾیس
 ٚپؿطاٖ ازیت زض فهُ  ٚثالغت ٔٙتٟی قس٘سّٔ .ه زا٘كٕٙس ضا ٔؤاذصت وطز ٔ ٚؼبتجت
فطٔٛز وٚ ٝػس ٜذالف وطزی ٚ ٚفب ث ٝربی ٘یبٚضزیٌ .فت :ثیط ضایِ ذسا٘ٚیس ضٚی ظٔییٗ
پٛقیسٕ٘ ٜب٘س و ٝتطثیت یىؿبٖ اؾت ِ ٚیىٗ طجبیغ ٔرتّ ».

ؾؼسی زض ز ٚحىبیت شوطقس ٜچٙبٖ اظ فرطت  ٚؾطقت  ٚاؾیتؼسازٞبی شاتیی ا٘ؿیبٖ
ؾرٗ ٔیٌٛیس وٌٛ ٝیی تٛاضثٌطایی تٕبْػیبض اؾت .أب چٙیٗ لضبٚتی زضثبضٚ ٜی ،ؾرت
اظ ٚالؼیت ث ٝزٚض اؾتٚ .ی زض حىبیبت  ٚاقؼبض ظیبزی ث ٝاحطات ٔحییط تطثیتیی پطزاذتیٝ
اؾتٝ٘ .تٟٙب ٔحیط  ٚتٛاضث ثّى ٝػٛأُ ٔ ٟٓزیٍطی ٕٞب٘ٙس تفبٚتٞبی فیطزی ،تٕیبیالت
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فطزی٘ ،یبظٞب  ٚتزطثیبت ٌصقت ٝضا ٘یع زض تؼّیٓ  ٚتطثیت ػٕیمبً ٔؤحط ٔییزا٘یس .زض اثییبت
ظیطٔ ،حیط تؼّیٓ  ٚتطثیت ث ٝثبغچٝای تكجی ٝقس ٜاؾت:
ضؾیس اظ زؾت ٔحجٛثی ث ٝزؾیتٓ
ٌّی ذٛقجٛی زض حٕیبْ ضٚظی
و ٝاظ ثییٛی زالٚیییع تیٔ ٛییؿتٓ
ثسٌ ٚفتٓ ؤ ٝكىی یب ػجییطی
ِٚیىییٗ ٔیستی ثب ٌیُ ٘كییؿتٓ
ثٍییفتب ٔٗ ٌیّی ٘بچیییع ثیٛزْ
زض ٕ٘ ٝ٘ٛظیطیٗ ،ؾؼسی فطظ٘ساٖ ٘بٕٛٞاض  ٚثیتطثیت ضا ؤ ٝحیط زض آٖٞب احط ٘ساقیتٝ
ثبقس ضا ثٔ ٝبض تكجیٔ ٝیوٙس:
اٌیییط ٚلیییت ٚالزت ٔیییبض ظایٙیییس
ظ٘بٖ ثیبضزاض ای ٔییطز ٛٞقیییبض
ویی ٝفطظ٘ییساٖ ٘بٕٞیییٛاض ظایٙییس
اظ آٖ ثٟتط ث٘ ٝعزییه ذطزٔٙیس
تٌبیِ ٍ تطَیق
ضٚـ تٙجی ٚ ٝتأزیت و ٝزض ٘ٛقتٞٝبی ؾؼسی ٚرٛز زاضز ،یبزآٚض زیسٌبٜٞبی پطٚضقی
ضایذ آٖ ظٔبٖ ٓٞ ٚچٙیٗ زیسٌبٜٞبی پطٚضقی ٔحٕس غعاِی اؾتٞ .طچٙس ٚی زض ثٛؾتبٖ،
تكٛیك ضا ٘یع زض وتبض تٙجی ٝلطاض ٔیزٞس .حىبیت ظیط ٕ٘٘ٛیٝای اؾیت اظ زییسٌب ٜتٙجیٟیی
ؾؼسی زض «ٌّؿتبٖ»:
«ٔؼّٓ وتبثی ضا زیسْ زض زیبضِ ٔغطة تطـضٚی ،تّدٌفتبض ،ثیسذٛیٔ ،یطزْآظاضٌ ،یساطجغ،
٘بپطٞیعٌبض و ٝػیف ٔؿّٕب٘بٖ ث ٝزیسِٖ ا ٚتجٌ ٝكتی  ٚذٛا٘سِٖ لطآ٘ف زَِ ٔیطزْ ؾییٝ
وطزی .رٕؼی پؿطاِٖ پبویع ٚ ٜزذتطاِٖ زٚقیع ٜث ٝزؾت رفبی اٌ ٚطفتبض ٝ٘ ،ظٞط ٜذٙسٜ
 ٝ٘ ٚیبضای ٌفتبض؛ ٌ ٝػبضوِ ؾیٕیِٗ یىی ضا ط ب٘چ ٝظزی  ٌٝ ٚؾبق پبی ثّٛضیٗ زیٍطی
ضا قىٙز ٝوطزی .اِمه ٝقٙیسْ و ٝططفیی اظ ذجبئیج ٘فیؽ أ ٚؼّی ْٛوطز٘یس ،ثعز٘یس ٚ
ثطا٘س٘س .پؽ آٍ٘ٔ ٝىتتِ ٚی ثٔ ٝهّحی زاز٘س ،پبضؾبیی ؾّیٓ٘ ،یهٔطز ،حّیٓ و ٝؾرٗ
رع ث ٝحىٓ ضطٚضت ٍ٘فتی ٛٔ ٚرتِ آظاض وؽ ثط ظثب٘ف ٘طفتی .وٛزوبٖ ضا ٞیجت اؾیتبز
٘رؿتیٗ اظ ؾط ث ٝزض ضفت ٔ ٚؼّٓ زٔٚیٗ ضا اذالقِ ّٔىی زیس٘س ،زی ٛیه یه قس٘س .ثیٝ
اػتٕبز حِّٓ ا ٚػّٓ فطأٛـ وطز٘س؛ ٓٞچٙیٗ اغّت اٚلبت ث ٝثبظیچ ٝفطا٘ ٓٞكؿیتٙسی ٚ
ِٛمِ زضؾت ٘بوطز ٜزض ؾطِ  ٓٞقىؿتٙسی.
ذطؾه ثبظ٘یس وٛزویبٖ زض ثیبظاض
اؾتبز ٔ ٚؼّٓ چ ٛثٛز ثیی آظاض
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پؽ اظ زٞ ٚفت ٝزض آٖ ٔؿزس ٌصض وطزْ ٔ ٚؼِّٓ اِٚیٗ ضا زیسْ و ٝزِرٛـ وطز ٜثٛز٘س ٚ
ثٔ ٝمبِْ ذٛیف آٚضز .ٜا٘هبف ثط٘زیسْ  ٚال حٌ َٛفتٓ و ٝزٌطثبض ٜاثّیؽ ضا ٔؼِّٓ ٔالیىٝ
چطا وطز٘س پیطٔطزی ظطی رٟب٘سیس ٜثكٙیس  ٚثرٙسیس ٌ ٚفت:

پبزقبٞی پؿط ثیٔ ٝىتیت زاز
ثیط ؾطِ ِییٛمِ ٘جِكییت ٝثی ٝظض

ِییٛمِ ؾیییٕیٙف ثطوٙییبض ٟ٘ییبز
رییٛض اؾییتبز ثِیی ٝوییٟٔ ٝییط پییسض

اّویت دٍراى کَدکی در تزبیت
تأویس ثط تطثیت اظ ٕٞبٖ ػٟس وٛزوی ،یىی زیٍط اظ زیسٌبٜٞبی ؾؼسی زض ثبة پطٚضـ
اؾتٚ .ی ٔٙبؾتتطیٗ ظٔبٖ ضا ثطای آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،زض وٛزوی  ٚذطزؾبِی ٔیزا٘س وٝ
تأحیط آٔٛظـ زض ش ٚ ٗٞضٕیط ٘ٛآٔٛظ ٔب٘ٙس ٘مكی اؾت و ٝثیط ؾی ًٙثی ٝضٚظٌیبضاٖ زضاظ
ثٕب٘س .ثبظ  ٓٞاظ «ٌّؿتبٖ»:
زض ثعضٌییی فیییالم اظ ا ٚثطذیییبؾت
ٞطو ٝزض ذیطزییف ازة ٘ىٙییٙس
٘كٛز ذكه رع ثی ٝآتیف ضاؾیت
چٛة تط ضا چٙبٖ و ٝذٛاٞی پیچ
ًیکی بِ پدر ٍ هادر ٍ بشرگاى
٘یىی ث ٝپسض ٔ ٚبزض ٓٞ ٚچٙیٗ ث ٝثعضٌبٖ ،یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔٛاضز تٛنیٝقس ٜزض آییٗ
تطثیتی ایطا٘ی اؾت .ثٝذهٛل و ٝپؽ اظ اؾالْ ،ایٗ أط نٛضتی زیٙیی ثی ٝذیٛز ٌطفیت.
تأویس ثط ایٗ أط ،زض آحبض ؾؼسی  ٚزیٍط ثعضٌبٖ قؼط  ٚازة ،فطاٚاٖ یبفت ٔیقٛز  ٚاوٖٛٙ
ٕ٘ٝ٘ٛای اظ «ٌّؿتبٖ» زضثبض٘ ٜیىی ثٚ ٝاِسیٗ:
«زض تهب٘ی حىٕب آٚضزٜا٘س و ٝوػزْ ضا ٚالزت ٔؼٟٛز ٘یؿت چٙب٘ى ٝزیٍیط حیٛا٘یبت ضا،
ثُ احكبی ٔبزض ضا ثرٛض٘س پؽ قىٕف ضا ثسض٘س  ٚضا ٜنحطا ٌیط٘س  ٚآٖ پٛؾتٞب و ٝزض
ذب٘ ٝوػزْ ثیٙٙس احط آٖ اؾت .ثبضی ایٗ ٘ىت ٝپیفِ ثعضٌی ٕٞی ٌفتٌٓ .فت :زَِ ٔٗ ثیط
نسقِ ایٗ ؾرٗ ٌٛاٞی ٔیزٞس  ٚرع چٙیٗ ٘تٛا٘س ثٛزٖ ،زض حبِت ذطزی ثب ٔبزض  ٚپسض
چٙیٗ ٔؼبّٔت وطزٜا٘س ال رطْ زض ثعضٌی چٙیٗ ٔمّتا٘س ٔ ٚحجٛة!!
وبی ریٛإ٘طز ییبز ٌییط اییٗ پٙیس
پؿیییطی ضا پیییسض ٚنیییییت ویییطز
٘كییٛز زٚؾییت ضٚی  ٚزِٚتیییٕٙس
ٞطویی ٝثییب اٞییُِ ذییٛز ٚفییب ٘ىٙییس

 ٚزض یىی زیٍط اظ حىبیبت «ٌّؿتبٖ» ،اظ ظثبٖ اؾىٙسض چٙیٗ ٔیآٔٛظز:
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«اؾىٙسضِ ضٔٚی ضا پطؾیس٘س و ٝزیبضِ ٔكطق ٔ ٚغطة ث ٝچٌ ٝطفتی ؤّ ٝیٛن پیكییٗ ضا
ذعایٗ  ٚػٕط ِ ٚكىط ثیف اظ ایٗ ثٛز  ٚچٙیٗ فتحی ٔیؿط ٘كس؟ ٌفت :ث ٝػی ِٖٛذیسای
ػع ٚرُ ٞط ّٕٔىت ضا و ٝثٍطفتٓ ضػیتف ٘یبظضزْ ٘ ٚبِْ پبزقبٞبٖ رع ث٘ ٝیىی ٘جطزْ.
و٘ ٝیبِْ ثعضٌیبٖ ثی ٝظقیتی ثیطز
ثییعضٌف ٘رٛا٘ٙییس ا ٞیُِ ذییطز

ًَرالدیي عبدالزحوي جاهی
«ثٟبضؾتبٖ» یىی اظ آحبض آٔٛظقی ؾسٞ ٟٓ٘ ٜزطی اؾتٔ .مهٛز ربٔی اظ ٍ٘یبضـ آٖ،
آٔٛظـ فطظ٘س ذٛیف ضیبءاِسیٗ یٛؾ  ٚاِجت ٝزیٍیط وٛزویبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘یبٖ ٞیٓزٚضٚ ٜی
ثٛز ٜاؾت .ربٔی وتبة «ٌّؿتبٖ» ؾؼسی ضا ،و ٝآٖ ظٔبٖ زض زؾیتطؼ وٛزویبٖ ثیٛزٚ ٜ
ثطای تطثیت ایكبٖ ث ٝوبض ٔی ضفت ،ثطای وٛزوبٖ ؾٍٙیٗ یبفت  ٚث ٝفىط احیطی آؾیبٖتیط
ثطای وٛزوبٖ ٛ٘ ٚآٔٛظاٖ افتبز  ٚثسیٗؾبٖ ٚی یىی اظ ٘رؿتیٗ وؿب٘ی اؾت و ٝزض تبضید
پؽ اظ اؾالْ ،ثیب تٛری ٝثی ٝپسییس ٜقیٙبذتقٙبؾیی وٛزویبٖ ،اظ زقیٛاضی  ٚپیچییسٌی
ٔتٗٞبی آٔٛظقی وٛزوبٖ ؾرٗ ٌفت ٝاؾت(ؾؼیس ٔیطظایی:)5-3 :2:51،
«چ ٖٛزض ایٗ ٚلت زِ ؿٙس فطظ٘س اضرٕٙس ضیبءاِسیٗ یٛؾ ث ٝآٔٛذتٗ ٔمیسٔبت ویالْ
ػطة  ٚا٘سٚذتٗ لٛاػس ف ٖٛٙػطة اقتغبَ ٕ٘ٛز  ٚپٛقیسٕ٘ ٜب٘س و ٝطفیالٖ ٘ٛضؾییسٚ ٜ
وٛزوبٖ ض٘ذ٘بزیس ٜضا اظ تؼّٓ انرالحبتی ؤ ٝأ٘ٛؼ طجغ ٔ ٚأِٛف اؾٕبع ایكبٖ ٘یؿیت
ثط زَ ثبض ٚحكتی  ٚزض ذبطط غجبض زٞكتی ٔیی٘كییٙس ،اظ ثیطای تّریی ؾیط ٚتكیحیس
ذبطط ٚی ٌبٍٞبٞی اظ وتبة ٌّؿتبٖ و ٝاظ ا٘فبؼ ٔتجطو ٝقید ٘بٔساض  ٚاؾیتبز ثعضٌیٛاض
ٔهّح اِسیٗ ؾؼسی قیطاظی اؾت(ضحٕة اهلل تؼبِی) ،ؾرطی چٙس ذٛا٘سٔ ٜیقس ،زض آٖ
احٙب چٙبٖ زض ذبطط آٔس وٚ ... ٝضلی چٙس ثط آٖ اؾّٛة ؾبذت ٝقٛز  ٚرعٚی چٙس ثیط آٖ
ٔٛٙاَ پطزاذتٌ ٝطزز ،تب حبضطاٖ ضا زاؾتب٘ی ثبقس  ٚغبیجبٖ ضا اضٔغب٘ی ٚ .چ ٖٛایٗ ٔؼٙی
ث ٝا٘زبْ ضؾیس  ٚایٗ نٛضت ث ٝاتٕبْ ا٘زبٔیس:
ثب ذطز ٌفتٓ چ ٝؾبظْ ظیٛض ایٗ ٘یٛػطٚؼ

تب ث ٝچكٓ ذٛاؾتٍبضا٘ف فعایس ظیت  ٚظییٗ

«ثٟبضؾتبٖ» و ٝربٔی ٘بْ آٖ ضا اظ «ٌّؿتبٖ» ؾؼسی ثطٌطفت ٝاؾتٞ ،كت ضٚض ٝزاضز
ٞ ٚط ضٚض ٝقبُٔ چٙسیٗ حىبیت ،لرؼ ٚ ٝضثبػی اؾت .زض ایٗ ضٚضٞٝیبٔ ،میٛالتی ٔب٘ٙیس
تؼطی  ٚقٙبذت تهیٛف ،فطٚتٙیی  ٚفبییس ٜآٔیٛذتٗ ،ؾطٌصقیت قرهییتٞیبی زٚضاٖ
ثبؾتبٖ  ٚپؽ اظ اؾالْ ،حىبیبت تبضیری اظ ذّفبی ػطة  ٚزؾیت ٘كیب٘سٌبٖ آٖٞیب ،ثییبٖ
ػكك ٔ ٚحجت ،قٛذی ٔ ٚحجت ،قؼط  ٚؾرٛٙضی ٚرٛز زاضز.
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ضٚض ٝؾ ْٛاظ زیسٌب ٜتبضیری ،آٔیعٜای اظ ؾطٌصقت قرهییتٞیبی زٚضاٖ ثبؾیتبٖ ٚ
پؽ اظ اؾالْ اؾت .زض ایٗ ضٚضٍ٘ ،ٝطـ غضف ربٔی ث ٝضٚـ وكیٛضزاضی ویبٔالً ٔكیٟٛز
اؾت:
«یعزرطز پؿط ذٛز ثٟطاْ ضا زض ٔٛضؼی زیس اظ حطْ ذٛز وٙٔ ٝبؾت ٘جٛزٚ .ی ضا فطٔیٛز
و ٝثیط ٖٚضٚز  ٚحبرت ضا ؾی تبظیب٘ ٝثعٖ  ٚاظ پطزٜؾطای زٚض وٗ ٚ ،وؿی زیٍیط ضا ٘یبْ
ثطز وٚ ٝی ضا ث ٝربی ٚی ثٙكبٖ .ثٟطاْ ثٛٔ ٝرت فطٔٛز ٜپسض ػُٕ وطز ،أب ٛٙٞظ ؾیعزٜ
ؾبِ ٝثیؽ ٘جٛز٘ ،سا٘ؿت و ٝؾجت غضت ٚی حبرت ضا چ ٝثٛز .ثؼس اظ آٖ ضٚظی ثٟطاْ ثٝ
زض پطز ٜؾطای آٔس  ٚذٛاؾت و ٝزضآیس .حبرت ز ْٚزؾت ثط ؾیٚ ٝٙی ٟ٘بز ٍ٘ ٚصاقیت
و ٝزضآیس ٌ ٚفت :ثؼس اظ ایٗ ت ٛضا زض ایٗ ٔٛضیغ ثجیی ٓٙؾیی تبظیب٘یٝات ثیع٘ٓ اظ رٟیت
ذیب٘تی و ٝثب حبرت پیكیٗ وطزی  ٚؾی زیٍط اظ رٟت ذیب٘تی ؤ ٝیذیٛاٞی ثیب ٔیٗ
ثىٙی ٚ .ایٗ ذجط ث ٝیعزرطز ضؾیس حبرت ز ْٚضا ثرٛا٘س  ٚتحؿیٗ وطز  ٚاحؿبٖ ٕ٘ٛز ٚ
ذّؼت پٛقب٘س ٔ ٚطتجٝاـ ضا ثّٙس ٌطزا٘یس:
زض ضیییٕیط ثٙیییس ٚ ٜآظاز ٘تٛا٘یییس ٌصقیییت
حفظ ق ٝثبیییس چٙییبٖ وع آؾییتبٖ ا ٚػجٛض
ٔییطؽ ٘تٛا٘ییس پطیییس  ٚثییبز ٘تٛا٘ییس ٌصقییت
زض حطیٓ حطٔت ػعـ و ٝؾیط زِٚیت اؾیت

زض ضٚضٞ ٝكتٓ حىبیتی چٙس اظ ظثبٖ احٛاَ ثی ظثب٘بٖ وی ٝذطزٔٙیساٖ ٘ ٚىتی ٝزا٘یبٖ
أخبَ آٖ ضا ٚضغ وطزٜا٘س تب ث ٝرٟت غطاثت ٘ ٚسضت طجیؼت ثط آٖ الجبَ ٕ٘بییس  ٚثیط ٚی
اثٛاة فٔ ٚ ٟٓهبِح ثٍكبیس ،آٔس ٜاؾت:
«ؾٍی ضا ٌفتٙس ؾجت چیؿت و ٝزض ٞط ذب٘ٝای و ٝت ٛثبقی ٌسا ٌطز آٖ ٘تٛاٖ ٌكت ٚ
ثط ٞط آؾتب٘ٝای و ٝذؿجی زظز اظ آ٘زب ٘تٛا٘س ٌصقت؟ ٌفت ٗٔ :اظ حطل  ٚطٕیغ زٚضْ
 ٚثی طٕؼی  ٚلٙبػت ٔكٟٛض ،اظ ذٛا٘ی ثِ ٝت ٘ب٘ی لب٘ؼٓ  ٚاظ ثطیب٘ی ث ٝذكه اؾترٛا٘ی
ذطؾٙس ،أب ٌسا ؾرط ٜحطل  ٚطٕغ اؾت ٔ ٚسػی رٛع ٙٔ ٚىط قجغ٘ ،بٖ یه ٞفتٝاـ
زض ا٘جبٖ  ٚظثب٘ف زض طّت ٘بٖ یىكیج ٝرٙجیبٖ ،غیصای ز ٜضٚظ ٜاـ زض پكیت  ٚػهیبی
زضیٛظٜاـ زض ٔكت .لٙبػت اظ حطل  ٚطٕغ زٚض اؾت  ٚلب٘غ اظ حطیم طبِغ ٘فٛض.
اظ ٞطچ ٝثٛز حطل  ٚطٕغ ضا ثجؿیت زؾیت
زض ٞییط زِییی ویی ٝػییع لٙبػییت ٟ٘ییبز پییبی
ثییبظاض حیییطل ٔ ٚؼیییطو ٝآظ ضا قیییىؿت
ٞطرب و ٝػطض ٝوطز لٙبػت ٔتیبع ذیٛیف

پیدایص ادبیات ًَ کَدکاى
اٌطچ ٝأطٚظٛٔ ٜضٛع ازثیبت وٛزوبٖٛٔ ،ضٛػی ٌٕٝٞیط  ٚرٟیب٘ی اؾیت أیب ازثییبت
وٛزن ث ٝفطْ ٔ ٚحتٛایی و ٝاو ٖٛٙزض زؾت اؾتٚ ،اغٜای ٘ ٛث ٝحؿبة ٔیآییس .اظ زیٍیط
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ؾ ،ٛوتبةٞبیی ازثی  ٚفّؿفی زضثبض ٜوٛزویبٖ  ٚتؼّییٓ  ٚتطثییت ایكیبٖ لیسٔتی ثؿییبض
طٛال٘ی زاض٘س؛ ایٗ أط زض فط ًٙٞازثی ایطاٖٕٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝشویط قیس ،ثی ٝچٙیسیٗ لیطٖ
پیف  ٚزض فط ًٙٞاضٚپبیی ٘یع حسالُ ث ٝزٚض ٜافالط ٖٛثبظ ٔیٌطزز.
پیسایف ازثیبت وٛزوبٖ ضا اظ لطٖ ٘ٛظز ٓٞتبضیدٌصاضی ٔیوٙٙس أب ثبیس تٛری ٝزاقیت
و ٝایٗ تبضیدٌصاضی ث ٝقىُ ذبنی اظ ازثیبت و ٝزض آٖ وٛزن ث ٝػٛٙاٖ ؾٛغٜای ٔؿتمُ
ٔرطم ٔیقٛز تؼّك ٔیٌیطز ،چ ،ٝاظ ظٔب٘ی ؤ ٝیبزضی ثیطای طفّیی آٚاظ ذٛا٘یس ٜاؾیت،
٘ٛػی اظ ازثیبت وٛزوبٖ ٘یع ذّك قس ٜاؾت .زض وٙبض الالیی و ٝضیتٓ آٖ آضأیجرف زَ ٚ
ربٖ اؾتٛ٘ ،ع زیٍطی اظ ازثیبت قفبٞی وٛزوب٘٘ ٝیع ٚرٛز زاقت :لهیٞ .ٝیط ییه اظ ٔیب
٘ؿجت ث ٝلٟطٔب٘بٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛازثیبت قفبٞی وٛزوب٘ ٚ ٝلهٞٝیبی ػبٔیب٘ی ٝحیؽ اػزیبة،
تحؿیٗ ٘ ٚیع تٙفط ضا تزطث ٝوطزٜایٓ.
زض ایطاٖ ٘یع ثب ٚرٛز ػظٕت  ٚؾبثم ٝزییطیٗ ازثییبت والؾییه ،ازثییبت وٛزویبٖ ثیٝ
ٔؼٙبی أطٚظیٗ ؾبثم ٝچٙسا٘ی ٘ساضز أب ایٗ وكیٛض زض ظٔیٙی ٝازثییبت تؼّیٕیی وٛزویبٖ،
افؿب٘ٞٝب ٔ ٚتُٞب  ٚزاؾتبٖٞبی قفبٞی  ٚػبٔیب٘ ٝثؿیبض غٙی اؾتٔ .بیی ٝانیّی)(Motiv
ایٗ زاؾتبٖٞبی ػبٔیب٘ ٝثؿیبض ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛیثبقٙس؛ ٔخالً پبزقبٞی و ٝزض آضظٚی فطظ٘س پؿط
اؾت  ٚزؾتٛض ث ٝلتُ ٘ٛظاز زذتط ذٛیف ٔیزٞس ِٚی وٛزن ضا ٔیضثبیٙس  ٚث ٝپطؾیتبضی
ٔیؾ بض٘سٛٔ .تی زیٍط ،قب ٚ ٜیب ٔطز ػمیٕی اؾیت وی ٝثیب زضٚیكیی ثطذیٛضز ٔییوٙیس.
زضٚیف ث ٝا ٚؾیت ٔیزٞس ٔ ٚیٌٛیس و ٝآٖ ضا ثب ظ٘ف تمؿییٓ وٙیس تیب نیبحت فطظ٘یس
ق٘ٛسٛٔ .تی زیٍطی ٘یع و ٝذبل افؿب٘ٞٝبی ایطا٘ی اؾت ،ا٘تربة ٚاضث تبد  ٚتریت ییب
ا٘تربة ٕٞؿطی ثطای زذتط قب ٜاؾت.
زض إِٓبٖ ٘یع وٛزوبٖ ثب قٙیسٖ لهٞٝیبیی زضثیبض ٜقیبٞعازٜذیب٘ٓٞیبی طّؿیٓقیس،ٜ
زٞمب٘بٖ فمیط ٘ ٚیع رب٘ٛضاٖ اظ ظثبٖ ٔبزضا٘كبٖ ثب رٙجٞٝیبی ذٛقیبیٙس ٘ ٚییع ٘بذٛقیبیٙس
ظ٘سٌی آقٙب ٔیقسٜا٘س .أطٚظ ٜثِ ٝر تالـٞبی ثطازضاٖ ٌطیٓ ،ایٗ لهٞٝب زض زؾیتطؼ
وٛزوبٖ ؾبیط ُّٔ لطاض ٌطفتٝا٘س ثٌٝ٘ٛ ٝای وی ٝلهیٞٝیبی لیٔٛی إِٓیبٖ ضا اظ ثٟتیطیٗ ٚ
ِصتثرفتطیٗ لهٞٝبی لٔٛی رٟیبٖ ٔییزا٘ٙیس .ثی ٝثطذیی اظ ٔبییٞٝیبی اییٗ لهیٞٝیب
ٔیپطزاظیٓ:
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تأویس ثط ذرط٘بن ثیٛزٖ ٌیطي زض ثؿییبضی اظ لهیٞٝیبی ػبٔیب٘ی ٝإِٓیبٖ ثی ٝچكیٓ
ٔیذٛضز .ث ٝػجبضت زیٍطٌ ،طي ٕ٘بزی اؾت اظ ذرط٘بوی  ٚقیطاضت وی ٝؾیطا٘زبْ تٙجییٝ
ٔیقٛز .ضٚایت «ق ُٙلطٔعی» احط ٞبیٕٗ ضا ث ٝذبطط آٚضییس ،زض اییٗ لهی ٝثی٘ ٝیٛػی ثیب
إٞیت اذالق زض لهٞٝبی لٔٛی ثطازضاٖ ٌطیٓ ٔٛارٔ ٝیقٛیٓ؛ ضٚثیٝض ٚقیسٖ ثیب ٌیطي
ق ُٙلطٔعی ضا ث ٝیبز پبیثٙسی ث ٝلِٛی و ٝثٔ ٝیبزضـ زاز ٜاؾیت ٔییا٘یساظز :تیب ٚلتیی
ظ٘سٜاْ زض وٛضٜضا ٜرٍّٙی پطؾ٘ ٝرٛا ٓٞظز.
زض ثؿیبضی اظ لهٞٝبی ػبٔیب٘ ٝإِٓیبٖ ،ضٚؾیتبییبٖ تٟیسؾیت ثی ٝچكیٓ ٔییذٛض٘یس.
لٟطٔبٖ ضٚؾتبیی ثب ٚرٛز فمط  ٚثیپِٛی ،ا٘ؿبٖ ذٛثی ٔیثبقس ،ث ٝػٛٙاٖ ٔخیبَ ،زض «غیبض
ظضیٗ» ،پؿط وٛچهتط ،و ٝؾبزِٛ ٜم ث٘ ٝظط ٔییآییس ،ثیط ذیالف ثیطازضا٘ف ،ثیب قییطیٙی
ؾٛذت٘ ٚ ٝیع قطاة تطـقسٜای و ٝاظ پسض ٔ ٚبزضـ ٌطفت ٝاؾت ،ثركف ٔییوٙیس  ٚزض
٘تیز ٝپبزاـ ایٗ ػُٕ ٘یه ذٛز ضا ٔیٌیطز  ٚثب وٕیه ٘ییطٚی ریبزٚییِ غیبض ظضییٗ ،ثیب
قبٞعاز ٜذب٘ٓ ػطٚؾی ٔیوٙس .تأویس ثط پیبزاـِ ثركیٙسٌی ،زض آة ظ٘یسٌب٘ی احیط ثبضثیبضا
ضٌٚبؾىی ٘یع ث ٝچكٓ ٔیذٛضز :زض ایٗ له ٝثطازضاٖ ثعضيتط تٙجیٔ ٝیق٘ٛس زض حبِی وٝ
ثطازض ثركٙسٟٔ ٚ ٜطثبٖ پبزاـ ٔیٌیطز.
قبٞعاز ٜذب٘ٓ ٞبیی و٘ ٝبٔبزضی ثسرٙؽ زاض٘س  ٚث ٝزؾت ربزٌٚطٞب طّؿٓ ٔی قی٘ٛس
٘یع اظ زیٍط ٔٛضٛػبت لهٞ ٝیبی ػبٔیب٘ی ٝإِٓیبٖ ٔیی ثبقیٙس .زض اییٗ لهیٞ ٝیب اظ ذیٛز
ٌصقتٍی  ٚػكك ٔٛرت قىؿتٗ طّؿٓ ٔی ق٘ٛس .ثطای ٕ٘٘ٛیٔ ٝیی تیٛاٖ ثیٛٔ ٝفمییت
لٟطٔبٖ ظٖ زاؾتبٖ قف ل ٛاحط ثطازضاٖ ٌطیٓ اقبض ٜوطز.
ػال ٜٚثط افؿب٘ٞٝبی ٔحّی و ٝث ٝثطذی اظ آٖٞب اقبض ٜقس ،وتبةٞبی زیٍطی ٘یع ٚرٛز
زاض٘س و ٝاٌطچ ٝثطای وٛزوبٖ ٘ٛقت٘ ٝكس ٜثٛز٘س أب ٔٛضز اؾیتمجبَ آٖٞیب لیطاض ٌطفتٙیس.
أطٚظ ٜوتبةٞبیی ٘ظیط «ضاثیٙؿ ٖٛوطٚظٚئ ،ٝؾفطٞبی ٌبِیٛض ٔ ٚبرطاٞیبی تیبْ ؾیبیط» زض
ظٔط ٜقبٞىبضٞبی ازثیبت ٘ؿُ رٛاٖ ٔیثبقٙس.
ثب ٚرٛز ٔربِت فٛق ،تٛافك ػٕٔٛی ثط آٖ اؾت و ٝازثیبت وٛزویبٖ ثیٔ ٝفٟیٔٛی ویٝ
أطٚظ ٜثساٖ ٔؼتمسیٓ زض لطٖ ٘ٛظز ٓٞتٛؾط ٞب٘ؽ وطیؿتیٗ آ٘سضؾ ٖٛپسیس آٔس ٜاؾیت.
زاؾتبٖٞبی ا٘سضؾ ٖٛتّفیمی اظ زاؾتبٖ ٞبی ػبٔیب٘٘ ٚ ٝیع تریُ ٚی ٔیثبقٙس .ایٗ تریُ
لٛی اظ ؾٛی فطزی و ٝفمط  ٚؾرتی ٌطیجبٍ٘یطـ ثٛز٘ ٚ ٜیع تأویس ٚی ثط ٘یىی ٔ ٚحجت
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زض شات ا٘ؿبٖ  ٚانبِت لبئُ قسٖ ثطای ایٗ ٔحجت ،اظ ٚی پیسضی ربٚزا٘ی ٝثیطای ازثییبت
وٛزوبٖ ؾبذت ٝاؾت.
بزرسی تن هطتزک
انبِت لبئُ قسٖ ثطای تزطث ٝزض رٟت آٔٛذتٗ ثطذی ِیٛاظْ ظ٘یسٌی ػّٕیی  ٚحتیی
فىطی اظ ٔٛضٛػبت ٔكتطن زض ز ٚفطٔ ًٙٞیثبقسٌٛ .یب ایٗ تٛر ٝتبضیری  ٚفّؿیفی ثیٝ
أط تزطث ٝاؾت و ٝاظ پؽ لطٖٞب زض ازثیبت وٛزوبٖ ٘ ٚیع ثعضٌؿبالٖ ؾط ثیطآٚضز ٜاؾیت.
تأویس ثط تزطث ٝثطای وؿت قٙبذت ،ضیك ٝزض تفىط پیكیٙی زاضز و ٝث ٝتفىطی غبِیت زض
ز٘یبی أطٚظی تجسیُ قس ٜاؾت٘ .مف ؾفط ثطای وؿت تزطث ٝزض «زاؾتبٖ وٛزوی وی ٝاظ
ذب٘ ٝپسض ذبضد ٔیقٛز تب تطؼ ضا یبز ثٍیطز» احط ثطازضاٖ ٌطیٓ ،ثی ٝذیٛثی ٕ٘بییبٍ٘ط اییٗ
تأویس ٔیثبقس .پسضی ز ٚفطظ٘س زاقت؛ پؿط ثعضي پؿطی ثبٛٞـ  ٚػبلُ  ٚپؿیط وٛچیه
پؿطی وٛزٖ ثٛز وٞ ٝیچ ٕ٘یآٔٛذتٚ .لتی و ٝثطازض ثعضيتط ثب پسض  ٚزیٍطاٖ اظ تزطثٚ ٝ
احؿبؼ تطؼ ٔیٌفت ثطازض وٛچهتط ایٗ احؿبؼ ضا ٕ٘یفٕٟیس  ٚزض ایٗ ا٘سیك ٝثٛز وٝ
تطؼ ٙٞطی اؾت وٚ ٝی فبلس آٖ اؾت  ٚثسیٗؾبٖ ثط آٖ ٔیقٛز تیب ثیب ٌیطزـ زض ز٘ییب
تطؼ ضا تزطث ٝوٙس  ٚچیعٞبی زیٍط ٘یع ثیبٔٛظز .اتفبلبتی وٚ ٝی ثطای وؿت تزطث ٝپكیت
ؾط ٌصاقت ا ٚضا ثٔ ٝبرطایی وكب٘س و ٝآغبظ فطربٔی ٘یه ثطایف ثٛزٔ .مساض ظییبزی طیال
زض لهطی ٔرٛف ٚرٛز زاقت و ٝتٛؾط اضٚام ذجیخیٔ ٝحبفظیت ٔییقیس .تیالـ افیطاز
ظیبزی ثطای ثسؾت آٚضزٖ ایٗ ٌٙذ پٟٙبٖ زض لهط ٘بوبْ ٔب٘یس ٜثیٛز تیب ایٙىی ٝقرهییت
زاؾتبٖ ٔب ثط آٖ ٔیقٛز و ٝطجك قطایط پبزقب ٜؾ ٝقت ضا زض لهط ثٍصضا٘یس تیب ٞیٓ ثیٝ
طالٞب زؾت یبثس  ٓٞ ٚثب زذتیط پبزقیب ٜاظزٚاد وٙیس؛ پبزاقیی زض ذیٛض ثیطای ٚی .پؿیط
وٛچهتط ثب ٌصضا٘سٖ ؾ ٝقت زض لهط ثٔ ٝمهٛز اِٚی ٝذٛز و ٝتزطث ٝاحؿبؼ تطؼ ثبقس
٘طؾیس ِٚی طالٞب ضا ث ٝزؾت آٚضز ٜثب زذتط پبزقب٘ ٜیع اظزٚاد ٔیوٙیس  ٚپیؽ اظ ویف ٚ
لٛؾی ثؿیبض پؽ اظ اظزٚاد تطؼ ضا اظ ٘سیٕٕٞ ٝؿط ذٛیف ٔیآٔٛظز(ثطٌطفت ٝاظ زاؾیتبٖ
 Märchen von einem, der auszog, um das Fürchten zu lernenاظ وتییبة
.)Grimms Märchen
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ٕٞبٖطٛض و ٝشوط قس ،تأویس ثط وؿت قٙبذت  ٚفطٞیرتٍیی ػّٕیی  ٚفىیطی ٘ ٚییع
تٕتغ ٔبِی زض زاؾتبٖٞبی ایطا٘ی ٘یع ٔبیٝای ٔٔ ٟٓحؿٛة ٔیقیٛز .زاؾیتبٖ «حیی ثیٗ
یمظبٖ» ٘مف پطضً٘ تزطث ٝضا ٘كبٖ ٔیزٞس .زض ازثیبت ایطاٖ ؾ ٝضؾبِ ٝث ٝایٗ ٘بْ ٚریٛز
زاضز؛ یىی تأِی اثٗ ؾیٙب ،زیٍطی تأِی قٟبة اِیسیٗ ؾیٟطٚضزی  ٚؾیٔٛی ٘ییع تیأِی
اثٗ طفیُ فیّؿٛف اؾالٔی اؾت و ٝث ٝثطضؾی آٖ ٔیپطزاظیٓ .الظْ ث ٝشویط اؾیت وی ٝاظ
ضٚی ضؾبِ ٝؾ ْٛزاؾتبٖٞیبیی ٘ییع ثی ٝظثیبٖ ؾیبزٜتیط ثیطای ٘ٛرٛا٘یبٖ ثیٚ ٝریٛز آٔیسٜ
اؾت(ٟٔسی آشض یعزی زاؾتبٖ فطظ٘س آزْ ضا اظ ضٚی ایٗ ضؾبِ ٝالتجبؼ وطز ٜاؾت).
ٚلٛع زاؾتبٖ زض رعیطٜای ٚالغ زض الیب٘ٛؼ ٙٞس اؾت  ٚلٟطٔبٖ آٖ ٘یع ویٛزوی اؾیت
اظ پسض ٔ ٚبزض ٘عاز ٜث٘ ٝبْ حیٚ .ی زض آٖ رعیط ٜذٛز ث ٝذٛز تِٛس یبفت ٝثب ذیٛضزٖ قییط
آٛٞیی و ٝثچ ٝذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜاؾت ثعضي  ٚلٛی ٔیقٛز  ٚثب ٚی ٔست ظییبزی ثیٝ
ٕٞطا ٜؾبیط حیٛا٘بت ظ٘سٌی ٔیوٙس .ثب ایٗ حبَ پؽ اظ چٙسی  ٚپؽ اظ ٔطي آٞی ٛزچیبض
ا٘سٔ ٜٚیقٛز ٔ ٚطي ضا تزطثٔ ٝیوٙس  ٚث ٝاؾطاض آٖ ٔیا٘سیكس .آتف ضا وك ٔیوٙیس ٚ
ثب زلت زض ٘ظٓ ٔٛرٛز زض ثیٗ ؾتبضٌبٖ ٘ ٚیع زیٍیط زؾیتبٚضزٞبیف ،پیؽ اظ ؾیبِیبٖ ثیٝ
تزطثٝای ٕٞب٘ٙس تزطث ٝا٘ؿیبٖٞیبیی وی ٝزض ارتٕیبع آزٔییبٖ ظ٘یسٌی ٔییوٙٙیس زؾیت
ٔییبثس(ٔبرس فرطی.)151-3:
سهیٌِّای پیدایص ادبیات ًَ کَدکاى در ایزاى
اظ ػٛأُ ٔؤحط زض ظٟٛض ازثیبت ٘ ٛوٛزوبٖ زض ایطاٖ ،ث ٝطٛض ػبْٔ ،یتٛاٖ اظ زٌطٌی٘ٛی
زض ؾبذتبضٞبی ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٚ ،ث ٝطٛض ذبل اظ ػٛأّی ٔب٘ٙس ضقس زیسٌبٜٞبی ٘یٛ
آٔٛظقی یبز وطز .زٚضٛ٘ ٜا٘سیكی زض ایطاٖ ،ثب ٌصقت ثیف اظ یه ؾس ٜاظ ططم ٌ ٚؿتطـ
ا٘سیكٞٝبی رسیس آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض اضٚپب ٓٞظٔبٖ قس .ثؼیس اظ ظٟیٛض ثعضٌیب٘ی ٔب٘ٙیس
ربٖ الن ،غاٖ غان ضٚؾ ٚ ٛپؿتبِٛظیٔ ،ف ْٟٛوٛزوی پسیساض قیس ٙٞ ٚزبضٞیبی ضفتیبضی
آٖٞب اظ ثعضٌؿبالٖ ٔتٕبیع قس ٘ ٚیع آٔٛظٜٞیبی اییٗ افیطاز تٛؾیط ا٘سیكیٕٙسا٘ی وی ٝثیب
ا٘سیكٞٝبی آٔٛظـ  ٚپطٚضـ غطة آقٙبیی زاقتٙس ث ٝایطاٖ ضا ٜیبفت  ٚثط ٘ظیبْ آٔٛظقیی
ایطاٖ تأحیط ٟ٘بز.

 / 221مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال دهم ،شماره  ،73بهار 2731

ثب قىٌُیطی زیسٌبٜٞبی ٘ ٛزض أط آٔٛظـ٘ ،یبظ ثٍ٘ ٝبضـ وتبةٞبیی ثٛرٛز آٔس ویٝ
پبؾرٍٛی ذٛاؾتٞٝبی ایٗ ٘ظبْ ثبقس .اظ ایٗ ض ،ٚقیٕبضی اظ ا٘سیكیٕٙساٖ تزیسزذٛا ٜثیب
ٞسف پطٚضـ وٛزوبٖ زض چبضچٛة ٔس٘ی ث ٝفىط ٍ٘بضـ وتبةٞبیی ثیطای آٖٞیب افتبز٘یس.
ٔٙجغ قٕبضی اظ ایٗ وتبةٞب ازثیبت والؾیه فبضؾی ثٛز .ثطذی زیٍط ٔزٕٛػ ٝحىبیتٞیب
 ٚزاؾتبٖٞبی اذاللی ثطٌطفت ٝاظ ٔٙبثغ ٌ٘ٛبٌ ٖٛذبضری ثٛز٘س وٛ٘ ٝیؿیٙسٌبٖ آقیٙب ثیٝ
ظثبٖٞبی اضٚپبیی ٌطزآٚضی  ٚالتجبؼ  ٚیب تطرٕ ٝوطز٘س .ظثبٖ ثیفتط اییٗ آحیبض وٕیبثیف
ؾبز ٚ ٜفطاذٛض حبَ ٔربطجبٖ وٛزن ٛ٘ ٚرٛاٖ اؾت .اظ ٘تبیذ تطرٕ ٝآحبض غطثی ثٔ ٝحیبق
ضفتٗ لهٞٝبی ػبٔیب٘ ٝایطا٘ی ثٛز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثركی اظ ٔطزْ ثب ضٚیآٚضزٖ ثی ٝذٛا٘یسٖ
آحبض تطرٕ ،ٝازثیبت ػبٔ ٝضا پؽ ظز٘س  ٚثسیٗؾبٖ ض٘ٚس ض ٚثٌ ٝؿتطـ آفطیٙف  ٚفطاٌیطی
لهٞ ٝبی ػبٔیب٘ی ٝفبضؾیی پیؽ اظ ٞیعاضاٖ ؾیبَ چیطٌیی ثیط فطٙٞیً  ٚشٞیٗ ایطا٘ییبٖ،
زؾترٛـ ؾؿتی  ٚزٌطٌ٘ٛی قس.
ادبیات تعلیوی ایزاى ٍ آلواى؛ بزخی ضباّتّا ٍ تفاٍتّا
ثب تٛر ٝثٔ ٝربِت ثطضؾیقس ٜزض ایٗ فهُ ،شوط ایٗ ٘ىت ٝضیطٚضی اؾیت وی ٝییبفتٗ
ٞطٌ ٝ٘ٛقجبٞت  ٚیب تفبٚت زض چٍٍ٘ٛی ،ضٚـ  ٚاٞساف تؼّیٓ  ٚتطثیت ،ثب ضٚیىطز ازثییبت
وٛزن ،زضنٛضتی أىبٖ پصیط  ٚاِجتیٙٔ ٝرمیی اؾیت وی ٝزض زضری٘ ٝرؿیت تفیبٚتٞیب ٚ
قجبٞتٞبی فطٍٙٞی ،ارتٕبػی ٔ ٚصٞجی ایٗ ز ٚربٔؼ ٝضا ث ٝذبطط آٚضیٓ .چ ٝثؿب ثؿیتط
تبضیری  ٚفطٍٙٞی ایٗ ز ٚربٔؼٔ ،ٝؿتّعْ ضٚـٞب  ٚیب ٘تبیذ ثؼضبً ٔرتّ اظ أط تؼّییٓ ٚ
تطثیت اؾت .ثبضی ،ثركی اظ قجبٞتٞب ٘بقی اظ ضٚیىطز ا٘ؿب٘یِ نطف ث ٝایٗ أیط اؾیت ٚ
رسای اظ ربٔؼ ،ٝثٌٞٛ ٝط ا٘ؿب٘ی ٚاثؿت ٝاؾت ،ظیطا ٌطایف ثی ٝتؼّییٓ  ٚتطثییت زض ٕٞیٝ
الٛأی و ٝثیٔ ٝطحّیٝای اظ تحیٔ َٛییضؾیٙس ٚریٛز زاضز  ٚا٘ؿیبٖٞیب اظ ططییك تطثییت،
ٚیػٌیٞبی رؿٕی  ٚضٚحیِ ذٛز ضا ذطزٔٙسا٘ی ٚ ٝآٌبٞب٘ی ٝثی٘ ٝؿیُٞیبی آیٙیسٙٔ ٜتمیُ
ٔی وٙٙس .ایكبٖ أیط تطثییت ضا أیطی فیطزی ٘سا٘ؿیت ٝثّىی ٝثیطای پیطٚضـ تیٗ  ٚریبٖ
ؾبظٔبٖٞبیی ٔب٘ٙس ذب٘ٛاز ،ٜلجیّ ٚ ٝزِٚت ضا ٘یع ثٛرٛز آٚضزٜا٘یسٚ .ریٛز اییٗ ؾیبظٔبٖٞیب
٘كب٘ٝای ثط ایٗ اؾت و ٝتؼّیٓ  ٚتطثیت اظ ٘ظطٌب ٜا٘ؿبٖٞبی پیكیٗ ٘ ٝػّٕی فیطزی ویٝ
أطی ارتٕبػی ثٛز ٜاؾت .چٙیٗ اؾت و ٝاظ ا٘ؿبٖ ث ٝػٛٙاٖ حیٛاٖ ارتٕبػی ٘بْ ٔیثط٘س؛
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ظیطا اٌطچ ٝا٘ؿبٖ  ٚؾبیط رب٘ٛضاٖ ث ٝرٟت طجیؼت ذٛزٛ٘ ،ع ذٛز ضا اظ ططیك تِٛیس ٔخیُ
حفظ ٔی وٙٙس أب ایٗ ا٘ؿیبٖ اؾیت وی ٝثیب اضاز ٚ ٜآٌبٞب٘ی ٚ ٝاظ ضٚی ذطزٔٙیسیٚ ،ریٛز
ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ذٛز ضا ،ثب ٞسف ؾبذتٗ ا٘ؿب٘ی ٚاالتط ،ث٘ ٝؿیُٞیبی ثؼیسی ٔٙتمیُ
ٔیوٙس.
ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز فٛق و ٝثٛ٘ ٝع ا٘ؿبٖ ثؿتٍی زاضزٛٔ ،اضزی ضا و ٝث ٝاٚضبع ارتٕیبػی
 ٚفطٍٙٞی ایٗ ز ٚوكٛض ٚاثؿتٝا٘س ثطٔیقٕبضیٓ:
 -1تؼّیٓ  ٚتطثیت وٛزوبٖ زض ٞط ز ٚالّیٓ فطٍٙٞی ،أطی اؾت ٟ٘بزٔحٛض  ٚاظ رّٕٝ
ٟٔٓتطیٗ ٟ٘بزٞب و ٝزض ٞط ز ٚفط ًٙٞثٛ٘ ٝػی ثساٖ تأویس قس ٜاؾت ٔیتٛاٖ ث ٝذیب٘ٛازٜ
ٔ ٚسضؾ ٝاقبض ٜوطز.
 -2زض ٞط ز ٚربٔؼ ،ٝاییسٜٞیبی تطثیتیی ٔتفىیطاٖ  ٚفالؾیف ٚ ٝربٔؼیٝقٙبؾیبٖ ثیط
ایسٜٞبی تطثیتی زض ازثیبت وٛزوبٖ تأحیطٌصاض ثٛز ٜاؾت .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ اظ تأحیط ثعضٌیب٘ی
ٔب٘ٙس ضٚؾ ،ٛپؿتبِٛتؿی  ٚفطٚیس ثط أط تؼّیٓ  ٚتطثیت زض إِٓبٖ ٘ ٚیع تأحیط ثعضٌب٘ی ٔب٘ٙس
اثٗ ؾیٙب ،غعاِی  ٚذٛار٘ ٝهیط ثط تؼّیٓ  ٚتطثیت زض ایطاٖ ٔیتٛاٖ ٘بْ ثطز.
 -3زض ٞط ز ٚوكٛض ٚاغ ٜازثیبت وٛزنٚ ،اغٜای ٘ ٛث ٝحؿبة ٔیآیس.
 -4زض ٞط ز ٚفط ًٙٞثط تؼّیٓ  ٚتطثیت اظ ٕٞبٖ زٚضاٖ وٛزوی تأوییس قیس ٜاؾیت ٚ
إٞیت ایٗ زٚضاٖ ثطای احطٌصاضی ٔ ٚب٘سٌبضی لبثُ تٛر ٝاؾت.
 -5زض ٞط ز ٚوكٛض ،اؾتفبز ٜاظ وتت زیٍیط فطٙٞیًٞیب  ٚوكیٛضٞب ثیطای ٌؿیتطـ
فط ًٙٞتطثیتی اؾتفبز ٜقسٔ ٚ ٜیقٛزٞ« .عاض  ٚیه قت» ٔخبَ ٕٟٔی ثیطای اییٗ ٔیٛضز
زض فط ًٙٞإِٓبٖ اؾت زض حبِی و ٝوتبثی ٔب٘ٙس «وّیّ ٚ ٝزٔ »ٝٙاظ ؾبِیبٖ زٚض زض اییطاٖ
ٔٛضز تٛر ٝثٛزٔ ٚ ٜیثبقس.
 -6ازثیبت وٛزوبٖ زض ٞط ز ٚوكٛض ،تب حس ظیبزی ٚأساض ازثیبت ػبٔیب٘ ٝاؾت.
 -7زض ٞط ز ٚوكٛض ،تؼّیٓ  ٚتطثییت ٔتیأحط اظ فطٙٞیً  ٚتٕیس٘ی فطاتیط اظ ذیٛز آٖ
وكٛض ٔیثبقس؛ ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ضٚیىطز تؼّیٓ  ٚتطثیتی اضٚپبییبٖ ثؿیبض تحیت تیأحیط ٘ظیبْ
تطثیتی اؾت و ٝزض زٚض ٜی٘ٛبٖ ثبؾتبٖ ثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾتٓٞ .چٙبٖ و ٝفط ًٙٞتؼّییٓ ٚ
تطثیتی ایطاٖ ٘یع اظ فط ًٙٞاؾالٔی ٔتأحط اؾت.
 ٚأب ػٕسٛٔ ٜاضزی و ٝاظ آٖٞب ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٛاضز تفبٚت ٘بْ ثطز ػجبضتا٘س اظ:
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 -1ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٟٔٓتطیٗ تفبٚت أط تؼّییٓ  ٚتطثییت زض اییطاٖ  ٚإِٓیبٖٕٞ ،یبٖ
ٞسف ایٗ أط ثبقس .ثسؾت آٚضزٖ اؾتمالَ فطزی ٘ ٚیع زض ٟ٘بیت پطٚضـ ا٘ؿبٖ ث ٝػٙیٛاٖ
قٟط٘ٚسی ذٛة ٙٞ ٚزبض ثطای ربٔؼ ،ٝاظ ٟٔٓتطیٗ اٞساف تطثیت زض فط ًٙٞأطٚظ ٜإِٓبٖ
اؾت زض حبِیىٞ ٝسف ٔ ٟٓتطثیت زض ربٔؼ ٝأطٚظ ایطاٖٕٞ ،ب٘ب ضؾیسٖ ثیٔ ٝطتجی ٝوٕیبَِ
زیٙی  ٚاذاللی ،زض ضاؾتبی ذٛاؾتٞٝبی ایسئِٛٛغیه حبوٓ ثط ربٔؼ ٝاؾت .وٛتیب ٜؾیرٗ
آ٘ى ٝث٘ ٝظط ٔیضؾس ٞسف ٔ ٟٓتطثیت زض ایطاٖ ضؾیسٖ ثٔ ٝطتجٝای اظ وٕبَ ٔؼٛٙی اؾت.
٘ -2مف  ٚتأحیط ٔم ِٝٛزیٗ زض أط تطثیت ،یىی زیٍط اظ ٟٔٓتطیٗ ٔٛاضز تفبٚت زض زٚ
وكٛض ٔیثبقس .أطٚظ ٜزض فط ًٙٞازثیبت وٛزوبٖ إِٓبٖ ،تطثیت زیٙی اظ ربیٍیب ٜچٙیساٖ
ثطرؿتٝای ثطذٛضزاض ٘یؿت أب زض ایطاٖ ،زؾت وٓ زض ٔٛضز ازثیبت ضؾٕی حبوٓ ،ایٗ أیط
اظ ربیٍبٔ ٜحٛضی ثطذٛضزاض اؾت .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝزض ٌصقت٘ ٝیع ازثیبت ایطاٖ٘ ٚ ،یع
وتبةٞبیی و ٝثطای تؼّیٓ  ٚتطثیت وٛزوبٖ ٘ٛقت ٝقسٜا٘یس ،تیب حیس ظییبزی تحیت تیأحیط
فط ًٙٞتؼّیٓ  ٚتطثیت اؾالٔی لطاض زاقت ٝاؾت.

سیری در ادبیات تعلیمی كىدكان ايران و برخی شباهتها و تفاوتهای آن با آلمان 323 /

کتابٌاهِ
وؿبییٛ٘ ،ضاهلل ،2:5: .فزٌّگ ًْادّای آهَسضی ایزاى ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
٘فیؿی ،ؾؼیس ،2:31 .قابَس ًاهِ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ذٛاضظٔی.
حجیجی ،قطاض .ٜثی تبً ،گاّی بِ فلسفِ تعلین ٍ تزبیت ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات آٚای ٘ٛض.
ذسی ٛرٓ ،حؿیٗ ،2:81 .کیویای سعادت ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ػّٕی فطٍٙٞی.
ٔیطظاییٔ ،ؿؼٛز ،2:51 .بْارستاى ،تٟطاٖ :پیه فط.ًٙٞ
فرطیٔ ،برس .2:81.سیز فلسفِ در جْاى اسالم ،تٟطأٖ :طوع ٘كط زا٘كٍبٞی.

