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اػتادیاس صتاٖ  ٚادتیات فاسػی دا٘ـٍا ٜػالًٔ ٝثاًثایی

چکیدُ:
ٌٔٙكاٌِیش ػٌاس اص ٔٙظٞٝٔٛای ٔ ٟٓػشفا٘ی اػت ؤ ٝیتٛاٖ آٖ سا تش اػاع ٘ظشیٝی ٌٔٙك ٔىإِٝای
تاختیٗ  ٚتثییٗ ٔف« ْٟٛدیٍشی» ٔٛسد تشسػی لشاس داد .ػٌاس دس پی تثییٗ خایٍأ ٜشغاٖ ت ٝػٛٙاٖ «ٔٗ»
 ٚػیٕشؽ یا ٕٞاٖ رات اِٟی ت ٝػٛٙاٖ «دیٍشی» اػت .حشوت ٔشغاٖ ت ٝػٛی ػیٕشؽ حشوتی تشای
ؿٙاخت اسصؽ ٚخٛدی خٛد اػت و ٝتا پـت ػش ٌزاؿتٗ ٔشاحُ ػیش  ٚػّٛن ،دسوی دسػت اص
ٛٞیت  ٚخایٍا ٜخٛد پیذا ٔیوٙٙذ .اص دیذٌا ٜػشفا٘ی ،خٟاٖ چیضی خض خّٜٛای اص رات اِٟی ٘یؼت ٚ
اص ایٗ س ٚاػتماد تٔ ٝف ْٟٛدٌٚا٘ٝی «ٔٗ» « ٚدیٍشی» دس ا٘ذیـٝی ػشفا٘ی ،أشی تاًُ اػتٌٔ .اتك تا
ایٗ دیذٌاٙٔ ٜی ٚخٛد ٘ذاسد  ٚاٌش آدٔی چٙیٗ تلٛس ٘ادسػتی داسد ،ت ٝػثة ٚاتؼتٍیٞا  ٚتؼّمات
پیشأ٘ٛی اػت  ٚآ٘چ ٝػیش  ٚػّٛن ٘أیذٔ ٜیؿٛد ،دس حمیمت ساٞی اػت تشای سػا٘ذٖ آدٔی تٝ
ؿٙاخت تاص ٜای اص خٛد  ٚف ٟٓایٗ ٔٛهٛع و ٝخٛدی ٚخٛد ٘ذاسد ٞ ٚشچٞ ٝؼت ،اٚػت .تا تٛخ ٝتٝ
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چٙیٗ ا٘ذیـٝای تٞ ٝیچ سٚی ٌفتٌٛٚیی ٔیاٖ ٔٗ  ٚدیٍشی ؿىُ ٕ٘یٌیشد  ٚاكٛالً دیذٌاٜ
ػشفا٘ی ،دیذٌاٞی چٙذكذا ت ٝؿٕاس ٕ٘یآیذ .آ٘چ ٝدس ػشكٝی ػشفاٖ ٚخٛد داسد  ٚؿخق ػاسف تا
ػیش  ٚػّٛن خٛد دس پی سػیذٖ ت ٝآٖ اػت٘ ،فی ٔٗ ٔ ٚتدّی ػاختٗ خذا٘ٚذ اػت  ٚایٗ ٕٞاٖ
چیضی اػت و ٝدس ػشفاٖ تٛحیذ ٘أیذٔ ٜیؿٛد.
کلیدٍاشُّب :تحّیُ ٔتٗ ،چٙذكذایی ،دیٍشی ،ػٌاسٌٙٔ ،كاٌِیش.

 -1هقدهِ:
یىی اص خٙثٞٝای ٔٞ ٟٓش ٔتٙی چٍٍ٘ٛی حوٛس «دیٍشی» دس آٖ اػت  ٚدس تحّیُ ٔت ٖٛادتی
الصْ اػت ت ٝتلٛیشی ؤ ٝإِف ٔتٗ اص «دیٍشی» اسائٔ ٝیوٙذ ،تٛخ ٝؿٛد .اص دیذٌا ٜتاختیٗ
ٔٙظٛس اص «دیٍشی» ؿخلیتٛٔ ،هٛع  ٚیا ٞش أش دیٍشی اػت و ٝت ٝؿٙاخت «ٔٗ» وٕه
ٔیوٙذ( .س.ن .ػظیٕی ،ػّیا )9-11 :1393 ،ایٗ «دیٍشی» ٔیتٛا٘ذ ٔإِف ٔؼتتش یا ٔخاًة
ٔؼتتش یا یىی اص ؿخلیتٞای ٔتٗ یا حتی یه ٔف ْٟٛاختٕاػی ،ػیاػیٔ ،زٞثی  .... ٚتاؿذ
و ٝایداد چٙذكذایی دس ٔتٗ خٌّٜٛش ٔیؿٛد؛ اِثت ٝتایذ تٛخ ٝداؿت و ٝاِضأاً ٞش ٔتٙی داسای
چٙذكذایی ٘یؼت ٌ ٚاٞی ٔإِف ٔتٗ اخاصٜی حوٛس «دیٍشی» سا دس ٔتٗ ٕ٘یدٞذ  ٚیا ػؼی
ٔیوٙذ تلٛیشی ٌٔاتك خٛاػت خٛد اص ٚی اسائٕ٘ ٝایذ .تش ٕٞیٗ اػاع ٔیتٛاٖ ٌفت اػاػاً
«دیٍشی» ( )The Otherآٖ ٔف ،ْٟٛؿخلیت  .... ٚاػت و »ٗٔ« ٝتا ا ٚدس استثاى اػت  ٚتٝ
ٚاػٌٝی حوٛس اٚػت و ٝؿٙاختٔ ٝیؿٛد  ٚتذ ٖٚتٛدٖ اٞ ٚیچ ٔؼٙا ٔ ٚفٟٔٛی سا ٕ٘یتٛاٖ
تشای «ٔٗ» ٔتلٛس ؿذ .آ٘چ ٝدس ٔف« ْٟٛدیٍشی» اص إٞیت صیادی تشخٛسداس اػت ،تحث
ػٛطٜصدایی اػت .اػاع ٔف« ْٟٛدیٍشی» تش ػٛطٜصدایی  ٚتٛخ ٝت ٝغیش ٔتٕشوض اػت  ٚایٗ
٘ظش سا ِٛیٙاع ٌٔشح ٔیوٙذ .ت٘ ٝظش ا ٚػٛطٜصدایی یؼٙی «٘فی اكاِتتخـیذٖ تٚ »ٗٔ« ٝ
تاصٌـت ت« ٝغیش ٔٗ» یؼٙی آٖ دیٍشی ( )The Otherاػت( ».خاتٕی)103 :1380 ،
یىی اص ٔفاٞیٓ پشواستشد دس فّؼفٝی ٔذسٖ خلٛكاً لشٖ تیؼتٓ ،تٛخ ٝتٔ ٝف ْٟٛدیٍشی ٚ
حوٛس دیٍشی اػت .اِثت ٝایٗ ٔف ْٟٛدس فّؼفٝی ٌزؿت ٚ ٝدس ٔیاٖ پیشٚاٖ حمیمت خایٍاٜ

خاكی ٘ذاؿت ٝاػت ٕٞ ٚیٗ أش ٔٛخة ؿذ ٜاػت و ٝطاٖ پُػاستش دس وتاب ٞؼتی ٘ ٚیؼتی،
تؼدة خٛد سا اص ایٗ و« ٝدیٍشی» ٘تٛا٘ؼت ٝاػت تٛخ ٝپیشٚاٖ حمیمت سا ت ٝخٛد خّة وٙذ،
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اػالْ ٔیداسد  ٚػمیذ ٜداسد و ٝایٗ فّؼفٝی خذیذ اػت و ٝتٔ ٝف« ٚ »ٗٔ« ْٟٛدیٍشی» ٚ
خایٍا ٜا ٚدس ؿٙاخت «ٔٗ» تٛخ ٝوشد ٜاػت( .س.ن .ػاستش )210-211 :1353 ،تایذ تٛخٝ
داؿت و ٝػاستش ٘خؼتیٗ وؼی ٘ثٛد و ٝتٔ ٝف ْٟٛدیٍشی ٘ ٚثٛد آٖ دس فّؼفٝی و ٟٗتٛخٝ
وشد ٜاػت؛ پیؾ اص ا ٚوؼا٘ی ٔا٘ٙذ ٛٞػشَ ٞ ٚایذٌش ٘یض ت ٝایٗ ٔف ْٟٛتٛخ ٝوشدٜا٘ذ  ٚآٖ سا
یىی اص اسواٖ اكّی تفىشات فّؼفی خٛد لشاس دادٜا٘ذٞ .ایذٌش دس ایٗ ٔیاٖ تیؾ اص دیٍش
ٔتفىشاٖ تشای تثییٗ ٔف ْٟٛدیٍشی تالؽ وشد ٜاػتٞ .ایذٌش ػؼی وشد تا ا٘ؼاٖ سا اص حلاس
دس خٛد تٛدٖ سٞا وٙذ  ٚد٘یایی تشای ا ٚتؼاصد و ٝدیٍشی خضئی اص آٖ اػتٞ .ایذٌش تالؽ
وشد تا ٘ـاٖ دٞذ و ٝدیٍشی تخـی اص ٚخٛد ا٘ؼاٖ اػت  ٚاػاػاً ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ تذ ٖٚحوٛس
دیٍشی ٔفٟٔٛی ٔـخق  ٚدسػت ٘ذاسد( .س.نٞ .ایذٌش)193 :1386 ،
ٔیخائیُ تاختیٗ تشای ٘خؼتیٗ تاس ایٗ ا٘ذیـٝی فّؼفی سا ٚاسد ٌٔاِؼات ادتی وشد« .تأویذ
تش سٚاتي ٔٗ  ٚدیٍشی دس ٘ٛؿتٞٝای تاختیٗ تا خایی اػت و ٝخٞٛشٜی ؿٙاخت  ٚاػتثاس ٚ
ٔٛخٛدیت آدٔی سا دس سٚاتي و ٝتا دیٍشاٖ داسد تؼشیف ٔیوٙذٌ( ».اسدیٙش)44 :1381 ،
تاختیٗ ؿٙاخت آدٔی سا ٔٛٙى ت ٝحوٛس دیٍشی ٔیدا٘ذ  ٚػمیذ ٜداسد و ٝا٘ؼاٖ اػاػاً تا
حوٛس دیٍشی اػت و ٝت ٝؿٙاخت تٟتشی اص خٛد دػت پیذا ٔیوٙذ .تاختیٗ تشخالف
فشٔاِیؼتٞا ت ٝخٙثٝی اختٕاػی صتاٖ  ٚتأثیشات ٔٛلؼیتٞای تاسیخی  ٚاختٕاػی دس
ؿىٌُیشی ٔتٗ  ٚپی٘ٛذ آٖٞا تا ؿخلیتٞای داػتا٘ی اػتماد داؿت« .دس ٘ظش ٚی ،صتاٖ تا
٘یتٞای تیؿٕاس ٔ ٚتٙالن  ٚواستشدٞای ٌش ٜٚاختٕاػی ـ ایذئِٛٛطیىی لاتُ تلٛس ،تًٛ ٝس
اختٕاػی ؿىُ ٌشفت ٝاػتٔ( ».ىاسیه )379 :1385 ،تا تٛخ ٝت ٝچٙیٗ ٘ظشی ،تاختیٗ ػمیذٜ
داؿت و ٝتشای دسیافت ٔؼٙای خذیذ اص ٚاطٜٞا تایذ ٚاسد ٌفت( ٌٛٚدیاِٛي) ؿٛیٓ؛ صیشا تٟٙا
دس ٔىإِ ٝاػت و ٝوٙؾ ٔیاٖ افشاد حاكُ ٔیؿٛد  ٗٔ ٚدس وٙاس دیٍشی ٔف ْٟٛپیذا ٔیوٙذ.
دس ایٗ پظٞٚؾ ٞذف آٖ اػت تا تا تٟشٌٜیشی اص ٔف ْٟٛدیٍشی اص ٔٙظش تاختیٗٙٔ ،ظٝٔٛی
ٌٔٙكاٌِیش ػٌاس ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد تا ٔـخق ؿٛد و ٝتلٛیش دیٍشی دس ٘ظش ػٌاس
چٍ ٝ٘ٛاػت  ٚاػاػاً اص ٘ظش ػٌاس ،آیا دیٍشی دس ػیش  ٚػّٛن ػشفا٘ی ٔیتٛا٘ذ تأثیشٌزاس
تاؿذ یا خیش؟
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 -1-1پیشیٌِی پصٍّش:
دستاسٜی «دیٍشی» ٔ ٚف ْٟٛآٖ دس ادتیات فاسػی پظٞٚؾٞای چٙذی كٛست ٌشفت ٝاػت وٝ
دس ادأ ٝتٔ ٝؼشفی آٖٞا ٔیپشداصیٓ« :دیٍشی دس ا٘ذیـ ٚ ٝآثاس ٘اكشخؼش »ٚدس ایٗ پظٞٚؾ،
٘ٛیؼٙذ ٜدس اتتذا تٔ ٝؼشفی دلیك ٔف« ْٟٛدیٍشی» پشداخت ٝاػت  ٚدس ٟ٘ایت ت ٝتحّیُ چٍٍ٘ٛی
ٔٛاخٟٝی ٘اكشخؼش ٚتا كٛٙف ً ٚثمات ٔختّف ػیاػی ،اختٕاػیٔ ،زٞثی  ... ٚپشداختٝ
اػت( .تاِ« .)7-36 :1396 ،ٛدیٍشی ٘ ٚمؾ آٖ دس داػتاٖٞای ؿاٙٞأ »ٝدس ایٗ پظٞٚؾ،
٘ٛیؼٙذٌاٖ داػتاٖٞای ؿاٙٞأ ٝسا اص ٔٙظش ٘مؾ دیٍشی ت ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ وشدٜا٘ذ ٘ ٚمؾ
«دیٍشی» سا دس ٞش دػت ٝتثییٗ ٕ٘ٛدٜا٘ذ( .دصفِٛیاٖ؛ أٗخا٘یٔ« .)1-23 :1388 ،ف« ْٟٛدیٍشی»
« ٚدیٍشتٛدٌی» دس ا٘ؼاٖؿٙاػی تاختیٗ  ٚا٘ؼاٖؿٙاػی ػشفا٘ی» دس ایٗ پظٞٚؾٛ٘ ،یؼٙذٌاٖ
تالؽ وشدٜا٘ذ تا تا تثییٗ ٔف« ْٟٛدیٍشی» اص ٘ظش تاختیٗ ،ایٗ ٔفِ ٚ ْٟٛض ْٚتٛخ ٝت ٝآٖ سا دس
ا٘ذیـٝی ػشفا٘ی ٘یض ٌٔشح ٕ٘ایٙذ( .سأیٗ٘یا؛ لثادی٘« .)63-88 :1392 ،ؼثت ٔتٗ  ٚكذای
دیٍشی دس ا٘ذیـٝی تاختیٗ» دس ایٗ پظٞٚؾٛ٘ ،یؼٙذٌاٖ ت ٝتیاٖ ٔف ْٟٛدیٍشی دس ا٘ذیـٝی
تاختیٗ پشداختٝا٘ذ  ٚخٛا٘ة ٔختّف آٖ سا اص ٘ظش ا ٚتیاٖ وشدٜا٘ذ( .ػظیٕی؛ ػّیا-16 :1393 ،
« .)7تحّیُ سٔاٖ فشیذ ٖٚػ ٝپؼش داؿت تش اػاع ٌٔٙك ٌفتٌٛٚیی تاختیٗ» ،دس ایٗ پظٞٚؾ
٘ٛیؼٙذٌاٖ ایٗ سٔاٖ سا تش اػاع ٔىإٌِٝشایی تاختیٗ تشسػی وشدٜا٘ذ ٔ ٚـخق ؿذ ٜاػت
وٛ٘ ٝیؼٙذٜی سٔاٖ ت٘ ٝظشیٝی واس٘اٚاٌَشایی  ٚخذاَ تش ػش تلاحة لذست تٛخ ٝداؿتٝ
اػت( .صٔا٘ی ٕٞ ٚىاساٖ.)81-105 :1395 ،
 -2دیگری ٍ هفَْم آى:
ٌٔٙك ٔىإِٝای ؤ ٝثتٙی تش چٙذكذایی ،چٙذصتا٘ی ،واس٘اٚاَ ،تذٖ ٌشٚتؼه  ... ٚاػت
تخؾ ٕٟٔی اص ٘ظشیات تاختیٗ سا تـىیُ ٔیدٞذ .تاختیٗ تا تٛخ ٝت ٝخأؼٝی تهكذایی وٝ
دس آٖ لشاس داؿت  ٚأىاٖ حوٛس  ٚتشٚص ٞیچ كذای دیٍشی خض كذای لذست دس آٖ فشآٞ
٘ثٛد ،تحث حوٛس دیٍشی  ٚدسیافت خٛد اص ٔٙظش دیٍشی سا ٌٔشح وشد .ا ٚتا ایٗ واس تٝ
تخـی اص خأؼ ٝو ٝت ٝػثة دٚسی اص لذست ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٍ٘شفت ٝتٛد٘ذ ،أىاٖ ػخٗ ٌفتٗ
 ٚحتی ؿٙیذ ٜؿذٖ سا داد .تاختیٗ تشخالف دواست و ٝػمیذ ٜداؿت «ٔٗ فىش ٔیو ٓٙپغ
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ٞؼتٓ»ٔ ،یٌٛیذ« :تٞ ٛؼتیٞ ٗٔ ،ؼتٓ» (ا٘لاسی )177 :1384 ،ا ٚػمیذ ٜداسد وٞ ٝؼتی ٚ
حوٛس ٔٗ ٚاتؼت ٝت ٝحوٛس دیٍشی اػت  ٚتا تٛدٖ اٚػت و »ٗٔ« ٝداسای ٞؼتی ٛٞ ٚیت
ٔیؿٛد .ت ٝػمیذٜی تاختیٗ «ٔٗ ٔیٌٛیٓ ،ت ٛحشف ٔشا ٔیفٕٟی ،پغ ٔا ٞؼتیٓ» (احٕذی،
)93 :1375
تاختیٗ ٔاٞیت یا ٛٞیت یا حتی ؿىّی خاف تشای «دیٍشی» تیاٖ ٔیوٙذ ،ت ٝػمیذٜی اٚ
دیٍشی ٞش چیضی ٔیتٛا٘ذ تاؿذ و ٝتٛٞ »ٗٔ« ٝیت تثخـذ ٛٔ ٚخة دسن دسػت اص خٛد
ؿٛد .ؿشى تفٟیٓ  ٚتفا ٓٞدس ساتٌٝی ٔٗ  ٚدیٍشی اص إٞیت صیادی تشخٛسداس اػت »ٗٔ« .دس
كٛستی تٛػي «دیٍشی» خٛا٘ذ ٚ ٜؿٙاخت ٚ ٝدسن ٔیؿٛد و ٝتٛػي ا ٚفٕٟیذ ٜؿٛد ٞ ٚش دٚ
ت ٝدسن دسػتی اص ٕٞذیٍش تشػٙذ .دس ایٗ حاِت ٔتٗ ت ٝچٙذكذایی ٔٙدش ٔیؿٛد ٔ ٚىإِٝ
و ٝاػاع ٘ظشیٝی تاختیٗ سا ؿىُ ٔیدٞذ تٚ ٝخٛد ٔیآیذ .ایٗ ٔىإِ ٝتٟٙا اص سٍٞزس «ٔٗ» ٚ
«ت »ٛؿذٖ اتفاق ٔیافتذ  ٚدس كٛست ٘ثٛد «تٞ »ٛشٌض سٚی ٕ٘یدٞذ ٗٔ« .تشای ؿذٖ ،ت ٝتٛیی
احتیاج داسْ ٚ ٚلتی «ٔٗ» ؿذْ «تٔ »ٛیٌٛیٓ .حیات ٚالؼی ٍٙٞأٝی ٔٛاخ ٟٝاػت( ».تٛتش،
)60 :1380
«آثاس تاختیٗ خاكٔ ٝف ْٟٛدیٍشی ٌٙٔ ٚك ٔىإِٝای سا ٔیتٛاٖ ٚاوٙؾ ا٘ ٚؼثت ت ٝاٚهاع
سایح دس دٚسٜاؽ و« ٝفوایی ٔثتٙی تش خٙذٜػتیضی ،خضْا٘ذیـی  ٚایذئِٛٛطیٞای ٔىإِٝػتیض
اػت و ٝدس آٖ تهكذایی تشٚیح ٔیؿٛد» (پٛیٙذ )10 :1373 ،ٜدا٘ؼت .تاختیٗ ت ٝد٘ثاَ آٖ
تٛد تا كذاٞای ٔٛخٛد دس یه ٔتٗ سا تـٛٙد  ٚتش حوٛس افشاد دیٍش دس وٙاس ٔٗ تأویذ داؿت.
ا ٚػمیذ ٜداؿت آٌاٞی فشد ٘ؼثت ت ٝخٛد ،تٟٙا تا حوٛس دیٍشی حاكُ ٔیؿٛد  ٚتذٖٚ
حوٛس ا ،ٚػٕالً ٕ٘یتٛاٖ ت ٝؿٙاختی دسػت  ٚوأُ اص خٛد سػیذ.
دس ٘ظش تاختیٗ ،ؿٙاػایی  ٚدسن آدٔی ٘ؼثت ت ٝخٛدٔ ،حذٚد ٘ ٚالق اػت  ٚتٟٙا دس
كٛستی ا٘ؼاٖ ٔیتٛا٘ذ ت ٝؿٙاختی دسػت اص خٛد تشػذ و ٝایٗ ؿٙاخت دس وٙاس دیٍشی  ٚدس
ٔیاٖ تشداؿتٞای دیٍشاٖ حاكُ ؿٛد .ت ٝػمیذ ٜتاختیٗ تفاٚت ػٕذٜی ؿخلیتٞای سٔاٖ
داػتایٛفؼىی  ٚتِٛؼتٛی دس ٕٞیٗ ؿٙاخت دس وٙاس دیٍشی اػت .دس آثاس تِٛؼتٛی ،افشاد
تؼأّی تا یىذیٍش ٘ذاس٘ذ ٔ ٚىإِٝای دس خٟت ؿٙاخت كٛست ٕ٘یٌیشد؛ دس حاِی وٝ

تشسػی ٔف« ْٟٛدیٍشی» دس ٌٔٙكاٌِیش ػٌاس

125

«ؿخلیتٞای آثاس داػتایٛفؼىی خٟاٖتیٙی فشد سا ٘ ٝتٟٙا دس ساتٌ ٝتا دیٍش ؿخلیتٞا ٝ٘ ٚ
تٟٙا دس ساتٌ ٝتا خٛا٘ٙذ ،ٜتّى ٝحتی دس ساتٌ ٝتا ٘ٛیؼٙذ ٜاػالْ ٔیوٙٙذٞ( ».اسِٙذ،)255 :1385 ،
أا «كذاٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی و ٝدس آثاس تِٛؼتٛی ٔیؿٛٙیٓ ،وأالً تاتغ ٔماكذ وٙتشَوٙٙذٜی
ٔإِف اػت» (ػّذٖ ٚ ٚیذػ )59 :1384 ،ٖٛؿخلیتٞای تِٛؼتٛی تٕأاً تاتغ خٟاٖتیٙی
٘ٛیؼٙذٞ ٜؼتٙذ  ٚتٟٙا یه حمیمت ٌّٔك ٚخٛد داسد  ٚآٖ حمیمت ٘ٛیؼٙذ(ٜتِٛؼتٛی) اػت،
حاَ آٖ و ٝدس آثاس داػتایٛفؼىی ػال ٜٚتش حمیمت ٘ٛیؼٙذ ،ٜخٟاٖتیٙی  ٚحمیمت دیٍش
ؿخلیتٞا ٘یض خٛدٕ٘ایی ٔیوٙٙذ  ٚافشاد اخاصٜی ػخٗ ٌفتٗ  ٚؿٙیذ ٜؿذٖ داس٘ذ.
تایذ تٛخ ٝداؿت و ٝتٟٙا ت ٝػثة ٚخٛد ؿخلیتٞای ٔختّف دس ٔتٗٔ ،تٗ داسای چٙذ
كذایی ٕ٘یؿٛد .دس ٘ظش تاختیٗ چٙذكذایی یؼٙی تٛصیغ ٔٙاػة كذاٞا  ٚخٟاٖتیٙیٞا؛ یؼٙی
اٌش خٟاٖتیٙی یىی اص ؿخلیتٞا دس تواد تا دیٍش ؿخلیت  ٚحتی خٛد ٔإِف اػت ،تایذ
أىاٖ ػشم ا٘ذاْ  ٚتیاٖ داؿت ٝتاؿذ؛ دس ایٗ كٛست ٔتٗ تثذیُ تٔ ٝتٙی ٔىإِٔٝحٛس ٔیؿٛد؛
صیشا ٔیاٖ خٛد  ٚدیٍشی استثاًی ٌٔٙمی تشلشاس اػت.
دیٍشتٛدٖ «دس كٛستی دس واس ادتی اِما ٔیؿٛد وٛ٘ ٝیؼٙذ ٜاص ٘مٌ٘ٝظش یه تیٍا٘ٝ
خٛد سا تٙٔ ٝلٝی ظٟٛس تشػا٘ذ .اٌش ٔٗ تٛدٖ یا دیٍشتٛدٖ تش ًشص فىش یا واسی حاوٓ
ؿٛد٘ ،تید ٝآٖ اػت و ٝدس خضا٘ٝی ٚاطٌاٖ تاختیٗ «تهٌفتاسی» ٘أیذٔ ٜیؿٛد  ٚاص
اسصؽ صیثاییؿٙاختی واس ٔیواٞذٔ( ».مذادی)434-435 :1393 ،
اص ٘ظش تاختیٗ تهٌفتاسی ت ٝػثة آٖ و ٝاخاصٜی ػخٗ ٌفتٗ اص دیٍشی سا ٔیٌیشد،
اسصؽ چٙذا٘ی ٘ذاسد .تهٌفتاسی ٔحل َٛلذست ٔتٕشوض اػت ،دس حاِی و ٝدیٍشتٛدٖ ٚ
ؿٙاخت ٝؿذٖ اص ٔٙظش یه تیٍا٘ٔ ،ٝحل َٛلذستصدایی اػتٛ٘ .یؼٙذ ٜتٟٙا صٔا٘ی ٔیتٛا٘ذ دس
ٔتٗٔ ،ىإِ(ٝدیاِٛي) تٚ ٝخٛد تیاٚسد و ٝخٛد سا  ٚؿخلیتٞای داػتا٘ؾ سا اص ٔٙظش تیٍا٘ٝ
تؼٙدذ  ٚت ٝدیٍشی ایٗ اخاص ٜسا تذٞذ تا اسصؽٞای ؿخلیتٞا  ٚحتی خٛد ٘ٛیؼٙذ ٜسا تٝ
چاِؾ تىـذ.
اِثت ٝایٗ دیٍشی  ٚتیٍا٘ٔ ٝیتٛا٘ذ غایة تاؿذ ،دس ایٗ كٛست «ٌفتاس تا پیؾفشم یه
ٔخاًة دس ِثاع ٔتؼاسف ٌشٞٚی اختٕاػی وٌٛ ٝیٙذ ٜت ٝآٖ ٔتؼّك اػت ،آغاص
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ٔیؿٛد .ػخٗ پیٛػت ٝت ٝػٛی فشدی وٛٔ ٝسد خٌاب لشاس ٔیدٞیٓ ،ت ٝػٛی ؿخلیت
ٔٛسد خٌاب ٔتٛخ ٝاػت؛ تٙاتشایٗ ؿ٘ٛٙذ ٜیا ٕٞیـ ٝفشدی حاهش ٛٔ ٚخٛد اػت  ٚیا
تلٛیشی ٔثاِی  ٚخیاِی اػت اص یه ٔخاًة» (تٛدٚسٚف)90-91 :1377 ،
ایٗ ٔخاًة خیاِی ٔؼٕٛالً ت ٝآٖ ٌشٞٚی تؼّك داسد وٌٛ ٝیٙذ ٜت ٝآٖ ٚاتؼت ٝاػت؛ اِثتٝ
ایٗ ٔٛهٛع ٔٛخة ٕ٘یؿٛد تا ٔىإِ ٝكٛست ٍ٘یشد  ٚؿٙاختی اص ٔٗ حاهُ ٘ـٛد .دس ایٗ
حاِت «ٔٗ» ػؼی ٔیوٙذ تا ٌٔاِثی سا تیاٖ وٙذ و ٝپاػخی دس تشاتش پشػؾٞای احتٕاِی
«دیٍشی» اػت ٕٞ ٚیٗ پاػخٞا ت ٝپشػؾٞای پیؾفشم ٔٛخة ٔیؿٛد تا «ٔٗ» خٛد سا دس
تشاتش خٟاٖتیٙی «دیٍشی» لشاس دٞذ.
تش اػاع ٘ظش تاختیٗ »ٗٔ« ،دس چٟاس ٚهؼیت تدشتٝای اص خٛد ت ٝدػت ٔیآٚسد:
 -1دس آیی :ٝٙدس ایٗ حاِت فشد تا ٍ٘ا ٜدس آیی ٝٙتغییشات ظاٞشی خٛد سا دسن ٔیوٙذ .ایٗ
ؿٙاخت ،تیـتش خٙثٞٝای ظاٞشی سا دستشٔیٌیشد.
 -2خٛدٍ٘اسیٚ :هؼیتی اػت و ٝدس آٖ «ٔٗ» دستاسٜی خٛد ٔی٘ٛیؼذ یا ًشحی
ٔیوـذ .دس ایٗ حاِت «ٔٗ» خٙثٞٝایی اص ؿخلیت خٛد سا ت ٝكٛست پٟٙا٘ی یا تٝ
ٚهٛح آؿىاس ٔیوٙذ.
 -3ػىاػی ؿذٖ :دس ایٗ حاِت «دیٍشی» اص «ٔٗ» ػىغ ٔیٌیشد  »ٗٔ« ٚتٕأی كفات
خٛد سا دس یه ػىغ ٔیتیٙذ.
٘ -4ماؿی یا ٔدؼٕ :ٝدس ایٗ ٚهؼیت «ٔٗ» دس ٔماْ یه ػٛط ٜتشای ٘ماؿی یا
ٔدؼٕٝػاصی ٚالغ ٔیؿٛد .ت ٝایٗ حاِت پشتش٘ ٜیض ٔیٌٛیٙذ.
تٕأی ایٗ ٔٛاسد ،حاِتٞایی اػت و »ٗٔ« ٝدس ٔماْ تیش ٖٚتٛدٖ خٛد سا ٔیؿٙاػذ؛ یؼٙی تا
ٍ٘اٞی تیش٘ٚی خٛد سا اص دسیچٝی چـٓ وؼی دیٍش ٔیتیٙذ.
 -3بحث ٍ بررسی:
ٌٔٙكاٌِیش ػٌاس اص ٔٙظٞٝٔٛای ٔ ٟٓػشفا٘ی دس ادتیات فاسػی ت ٝؿٕاس ٔیآیذ ؤ ٝیتٛاٖ آٖ
سا اص خٙثٞٝای ٌ٘ٛاٌٛٔ ٖٛسد تشسػی لشاس داد .دس پظٞٚؾ حاهش ،ایٗ ٔٙظ ٝٔٛتش اػاع ٘ظشیٝ
ٌٔٙك ٔىإِٝای تاختیٗ  ٚتشای پیٍیشی ٔف« ْٟٛدیٍشی» ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
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ؿٙاخت اص دیٍشی دس ایٗ ٔٙظ ٝٔٛدس دٔ ٚشحّٝی اكّی پذیذ ٔیآیذٔ .شحّٝی ا َٚپیؾ اص
ػضیٕت ت ٝػٛی ػیٕشؽ اػت ٔ ٚشحّٝی تؼذ پغ اص ساٞی ؿذٖ ٔشغاٖ ت ٝػٛی ػیٕشؽ ؿىُ
ٔیٌیشد .الصْ ت ٝیادآٚسی اػت و ٝدس ػیش ؿٙاخت خٛد  ٚدیٍشی دس ٌٔٙكاٌِیشٍ٘ ،اٞی تٝ
حذیث ٔؼشٚف «َٔٗ ػَشَف َ٘فؼَ ُٝفَمذ ػَشَف سَتَّ٘ »ٝیض ؿذ ٜاػت  ٚاػاع ؿٙاخت دیٍشی دس ایٗ
ٔٙظٝٔٛی ػشفا٘ی تا حذٚد صیادی ٌٔٙثك تش ایٗ حذیث ؿشیف اػت.
 -1-3پیش از عسیوت بِ سَی سیورغ:
تش اػاع آ٘چ ٝدس ٌٔٙكاٌِیش آٔذ ٜاػت ،پش٘ذٌاٖ ت ٝػثة آٖ و ٝپاؿاٞی ٘ذاس٘ذ ،تلٕیٓ
ٔی ٌیش٘ذ اص ٔیاٖ خٛد وؼی سا ت ٝػٛٙاٖ ؿا ٜتشٌضیٙٙذ ،أا تا سإٙٞایی ٞذٞذ ٔتٛخٔ ٝیؿ٘ٛذ
و ٝایـاٖ پادؿاٞی ت٘ ٝاْ ػیٕشؽ داس٘ذ  ٚتایذ ت٘ ٝضد ا ٚتش٘ٚذ  ٚاص ا ٚپیشٚی ٕ٘ایٙذٞ .ذٞذ ایـاٖ
سا اص خٛدتیٙی تشحزس ٔیداسد  ٚت ٝایـاٖ ٌٛؽصد ٔیوٙذ وٞ ٝیچ وذاْ اص آ٘اٖ ؿایؼتٍی ایٗ
ٔماْ سا ٘ذاس٘ذ .پش٘ذٌاٖ تلٕیٓ ٔیٌیش٘ذ تا سٞثشی ٞ ٚذایت ٞذٞذ ت ٝػٛی ػیٕشؽ ،وؼی
و ٝپادؿاٞی ا ٚسا ػضاػت ،تش٘ٚذ.
ٞؼت ٔا سا پادؿاٞی تیخالف

دس پغ وٞٛی وٞ ٝؼت آٖ و ٜٛلاف

٘اْ ا ٚػیٕشؽ ػٌّاٖ ًیٛس

ا ٚتٔ ٝا ٘ضدیه ٔ ٚا ص ٚدٚس دٚس
(ػٌاس)107 :1385 ،

٘خؼتیٗ ٔٛاخٔ ٟٝشغاٖ تا پادؿاٞی و ٝؿٙاختی اص ا٘ ٚذاس٘ذ ،تٚ ٝاػٌٝی ٌفتٞٝای ٞذٞذ
پذیذ ٔیآیذٞ .ذٞذ ٘یض فمي ٘أی اص ػیٕشؽ  ٚوشأت ا ٚسا ؿٙیذ ٜاػت  ٚا٘ ٚیض چٔ ٖٛشغاٖ
دیٍشٞ ،شٌض ػیٕشؽ سا ٘ذیذ ٜاػت .ایٗ تشخٛسد  ٚآؿٙایی تا ػیٕشؽ ،اِٚیٗ آؿٙایی تا دیٍشی
اػتٔ .شغاٖ ػیٕشؽ سا دس ٔماْ دیٍشی تشتش ٔیپٙذاس٘ذ .ؿٙاخت ٔشغاٖ ٞ ٚذٞذ اص ػیٕشؽ
(دیٍشی) ؿٙاختی تا ٚاػٌ ٝاػت.
ٔشغاٖ پغ اص ایٗ تٛكیف  ٚآؿٙایی اِٚی ٝتا ػیٕشؽ ت ٝػثة آٖ وٞ ٝذٞذ اص ٔماْ  ٚػظٕت
ػیٕشؽ تؼاسیف صیادی ٔیوٙذ ،خٛد سا دس تشاتش ػیٕشؽ حمیش ٔیپٙذاس٘ذ »ٗٔ« .دس ایٗ حاِت
دس ٔماتُ «دیٍشی» احؼاع پؼتی ٔیوٙذ  ٚخٛد سا پاییٗتش اص أ ٚیتیٙذٙٔ .ی وٞ ٝیچ ؿٙاخت
 ٚآؿٙایی تا دیٍشی ٘ذاسد  ٚكشفاً اص ًشیك تٛكیف تا ا ٚآؿٙا ؿذ ٜاػت.

121

فصلناهه علوی پژوهشی زباى و ادب فارسی-دانشگاه آزاد اسالهی واحد سنندج -سال یازدهن/شواره /39تابستاى98

ا ٚػّیٕاٖ اػت ٔ ٚا ٔٛسی ٌذا

دس ٍ٘ش وا ٚاص ودا ٔا اص ودا

وشدٛٔ ٜسی سا ٔیاٖ چا ٜتٙذ

وی سػذ دس ٌشد ػیٕشؽ تّٙذ

خؼشٚی واس ٌذایی وی تٛد

ایٗ ت ٝتاصٚی چٔ ٛایی وی تٛد؟
(ٕٞاٖ)123 :

دیٍشی تشای «ٔٗ» دس ٔماْ دػت ٘یافتٙی  ٚخایٍا ٜا ٚتؼیاس دٚس اػت؛ اص ایٗ س »ٗٔ« ٚتا
تشدیذ ٕٞشا ٜتا تشع دس ساٛٔ ٜاخ ٟٝتا دیٍشی لذْ ٔیٌزاسد  ٚحتی دس اتتذا چٙذاٖ تٕایّی تٝ
پیٕٛدٖ ایٗ سا٘ ٜذاس٘ذ:
ػضْ س ٜوشد٘ذ دس پیؾ آٔذ٘ذ

ػاؿك ا ٚدؿٕٗ خٛیؾ آٔذ٘ذ

ِیه چ ٖٛس ٜتغ دساص  ٚدٚس تٛد

ٞش وؼی اص سفتٙؾ س٘دٛس تٛد

ٌشچ ٝس ٜسا تٛد ٞش یه واسػاص

ٞش یىی ػزسی دٌش ٌفتٙذ تاص
(ٕٞاٖ)109 :

ایٗ تشخٛسد ٔشغاٖ تا ػیٕشؽ ٔ ٚؼیش سػیذٖ ت ٝا ٚسا ٔیتٛاٖ تا ٔشحّٝی ػاحت سٔض ٚ
اؿاس ٜی ِىاٖ ٘یض ؿثی ٝدا٘ؼت .دس ایٗ ٔشحّ ٝت ٝػثة آٖ و ٝسػیذٖ ت ٝدیٍشی دؿٛاس اػت ٚ
اػاػاً ا ٚسا دػت ٘یافتٙی ٔیپٙذاس٘ذ ،ػؼی ٔیوٙٙذ تا ػزس  ٚتٟا٘ ٝآٚسدٖ اص سفتٗ أتٙاع وٙٙذ.
اص دیذٌاِ ٜىاٖ ٘یض وٛدن ت ٝػثة ٔٛاخ ٟٝتا پذس چ ٖٛخٛد سا ٘اتٛاٖ دسٔییاتذ ،خٛد سا تا
ٌّٔٛبٞای وٛچه  ٚصٚدٌزس ػشٌشْ ٔیوٙذ تا ت ٝؿٙاخت ٘شػذ یا ٔؼیش ؿٙاخت سا تا تأخیش
آغاص وٙذ( .س.ن .حاخی آلاتاتایی)57-58 :1397 ،
پغ اص آٖ وٞ ٝذٞذ ػذٜای اص ٔشغاٖ سا تشای پیٕٛدٖ سا ٚ ٜسػیذٖ ت ٝػیٕشؽ ٔتماػذ
ٔیوٙذ ،تا پشػؾٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛایـاٖ دستاسٜی ٔخاًشات ساٛٔ ٜاخٔ ٝیؿٛدٞ .ذٞذ دس ٔماْ
ٔٙی و ٝخٛاٞاٖ سٚتٝس ٚؿذٖ تا دیٍشی تشتش اص خٛد اػت ،ت ٝكٛست هٕٙی اؿاسٔ ٜیوٙذ
و« ٝسبیِ ی خَد کرد بر عبلن ًثبر /گشت چٌدیي هرغ ّر دم آشکبر (عطبر،
»)123 :1385؛ «ٔٗ» تا حذٚدی آٌا ٜاػت و ٝدیٍشی دس ٟ٘اد خٛدؽ ٘یض ٚخٛد داسد ،أا
ٛٙٞص ت ٝیمیٗ ٘شػیذ ٜاػت؛ اص ایٗ سٞ ٚذٞذ ٘یض تا ٚخٛد آٖ و ٝتا حذٚدی اؿاسٔ ٜیوٙذ وٝ
ػیٕشؽ دس  ٕٝٞخا ٞؼت ٘ ٚیؼت ،أا ٛٙٞص ت ٝدسوی وأُ اص دیٍشی  ٚدسن وأُ اص خٛد
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٘شػیذ ٜاػتٔ .یتٛاٖ ٌفت »ٗٔ« ،دس حاَ ؿٙاخت خٛد تٚ ٝاػٌٝی خٛد اػت ،أا تا ٚسٚد تٝ
ٔشاحُ ٞفتٌا٘ٝی ػّٛن ،لذْ دس ٔؼیش ؿٙاخت خٛد تٚ ٝاػٌٝی دیٍشی ٔیٌزاسد.
ٞذٞذ دس اتتذای ٔؼیش تٔ ٝشغاٖ اػالْ ٔیوٙذ و ٝؿشى ٚسٚد ت ٝایٗ ٔؼیش ،ػاؿمی اػت .دس
ٔت ٖٛػشفا٘ی ،ػاؿمی تٔ ٝؼٙی ٘ذیذٖ خٛد  ٚتٕاْ  ٚوٕاَ دس ٔؼـٛق حُ ؿذٖ اػت؛ ٔؼـٛلی
و ٝدس ٔماْ دیٍشی اػت  ٚدس ایٗ حاِت اتحاد وأُ ٔیاٖ «ٔٗ»  ٚدیٍشی سٚی ٔیدٞذ»ٗٔ« .
 ٚدیٍشی تا  ٓٞیىی ٔیؿ٘ٛذ؛ تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتفىیه ٔیاٖ آٖ أىاٖپزیش ٘یؼتٞ .ذٞذ تٝ
ٔشغاٖ اػالْ ٔیوٙذ و ٝؿشى ٚسٚد ت ٝایٗ ٔؼیش یىی ؿذٖ تا دیٍشی اػت  ٚاػاػاً آٖٞا دس
ایٗ ٔؼیش لذْ ٔیٌزاس٘ذ تا تا دیٍشی (ػیٕشؽ) یىی ؿ٘ٛذ.
ٞذٞذ سٞثش چٙیٗ ٌفت آٖ صٔاٖ

واٖ و ٝػاؿك ؿذ ٘ ٝا٘ذیـذ ص خاٖ

چ ٖٛت ٝتشن خاٖ تٍٛیذ ػاؿمی

خٛا ٜصاٞذ تاؽ خٛاٞی فاػمی

چ ٖٛدَ ت ٛدؿٕٗ خاٖ آٔذ ٜاػت

خاٖ تشافـاٖ ،س ٜت ٝپایاٖ آٔذ ٜاػت

ػذ س ٜخاٖ اػت ،خاٖ ایثاس وٗ

پغ تشافىٗ دیذ ٚ ٜدیذاس وٗ
(ػٌاس)107 :1385 ،

پغ اص پزیشؽ ٚسٚد تٔ ٝؼیش و ٜٛلاف (خایٍا ٜدیٍشی ؤ ٝىا٘ی دػت ٘یافتٙی اػت)،
حىایت «ؿیخ كٙؼاٖ» ٌٔشح ٔیؿٛد و ٝاص ٘ظش ٔٛاخ ٟٝتا دیٍشی  ٚخایٍا ٜا ٚلاتُ إٞیت
اػت .دس ایٗ حىایت دختش تشػا دیٍشی اػت  ٚؿیخ كٙؼاٖ «ٔٗ» اػت ٗٔ .دس ٔٛاخ ٟٝتا
دیٍشی ت ٝػثة آٖ و ٝخٛد سا پاییٗتش اص أ ٚیپٙذاسد ،تٕاْ خٛاػتٞٝا سا اخشا ٔیوٙذ تا تٝ
ٚكاَ «دیٍشی» تشػذ  ٚتٛ٘ ٝػی تا ا ٚیىی ؿٛد .اِثت ٝدختش تشػا دس ٔماْ دیٍشی ٔخُ ظاٞش
ٔیؿٛد؛ ٘ٛػی اص دیٍشی وٛٔ ٝخة دٚسی اص ٔماْ تا اسصؽ «ٔٗ» اػت  ٚا ٚسا پیٛػت ٝدس تٙذ
تؼّمات د٘یٛی ٍ٘ٔ ٝیداسد .ایٗ دیٍشی تٞ ٝیچ سٚی أىاٖ ؿٙاخت ٔ ٚؼشفت ت ٝدیٍشی ٚ
دسن ؿذٖ وأُ «ٔٗ» سا فشإ٘ ٓٞیوٙذ.
ؿیخ كٙؼاٖ دس ػیٗ «ٔٗ» تٛدٖ  ٚػاؿك تٛدٖ ،دس ٔماْ دیٍشی ٔ ٚؼـٛق تٛدٖ تشای رات
اِٟی ٘یض ظاٞش ٔیؿٛد  ٚچ »ٗٔ« ٖٛدس ایٗ خا ػاؿمی وأُ  ٚتدّیدٙٞذٜی دیٍشی اػت،
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ؿیخ اص ػـك دختش سٞا ٔیؿٛد( »ٗٔ« .خذا٘ٚذ) تشای ٘ـاٖ دادٖ اسصؽ ٚخٛدی دیٍشی (ؿیخ
كٙؼاٖ) ت ٝا ،ٚؿیخ سا تاس دیٍش ت ٝػٛی خٛد ٔیخٛا٘ذ( .س.ن .كاِحی)451-454 :1396 ،
اص ٔٙظشی دیٍش ٔیتٛاٖ ٌفت ،ت ٝػثة آٖ و ٝتٕشوض ایٗ ٔٙظٝٔٛی ػشفا٘ی تش یىی ؿذٖ
«ٔٗ»  ٚدیٍشی اػت  ٚخذا٘ٚذ سا دس ٔماْ دیٍشی دس خٛد تایذ خؼت  ٚتا ت ٝخٛدؿٙاػی ٚ
دسن كحیح اص خایٍا ٚ ٜاسصؽ ٚخٛدی خٛد سػیذ ،ؿیخ ٘یض دس ٔماْ دیٍشی تا تشن
خٛاػتٞٝای خٛد  ٚتٗ دادٖ ت ٝخٛاػتٞٝا دختش ،ت( ٗٔ ٝخذا٘ٚذ) ٘ـاٖ داد و ٝدس سا ٜػّٛن،
ػاؿمی ثاتت لذْ اػت  ٚدسیافت ٝاػت و ٝتشای سػیذٖ تٌّٛٔ ٝب تایذ خٛد سا سٞا وٙذ .تٝ
تؼثیش ِىاٖ تشای سػیذٖ تٌّٛٔ ٝب ٌٕـذ ٜوٕٞ ٝاٖ دیٍشی اكّی ٌّٛٔ ٚب ٚالؼی اػت،
ؿشٚع ت ٝخؼتٚخٔ ٛیوٙذ  ٚپیٛػت ٝدس ًّة  ٚحیشت اػت تا تتٛا٘ذ ت ٝا ٚتشػذ( .س.ن.
ٔٛٞشِّٛٔ ٚ 100-114 :1388 ،ی)226-227 :1381 ،
 -2-3عسیوت بِ سَی سیورغ:
دس سا ٜػضیٕت ت ٝػٛی ػیٕشؽ (دیٍشی)ٔ ،شغاٖ تایذ ٞفت ٔشحّ ٝسا پـت ػش تٍزاس٘ذ تا
أىاٖ ٔاللات دیٍشی تشای آٖٞا فشا ٓٞؿٛد .ایٗ ٔشاحُ ٔٛخة تىأُ ؿٙاخت ٔشغاٖ اص
خٛد ٔیؿٛد  ٚتش اػاع دیذٌا ٜػشفا٘یٞ ،شٌا ٜػاِه تتٛا٘ذ ت ٝؿٙاخت دلیمی اص خٛد تشػذ،
ٔی تٛا٘ذ دیٍشی سا دس ٚخٛد خٛد ٔتدّی ٕ٘اییذ؛ اص ایٗ سً ٚی ایٗ ٞفت ٔشحّ ٝدس ػیش ٚ
ػّٛن ػاسفا٘ ٝاص إٞیت ٚیظٜای تشخٛداس ٔیؿٛد.
ٍ -2-3-1ادی طلب:
٘خؼتیٗ ٚادی و ٝدس ػش سا ٗٔ ٜتشای سػیذٖ ت ٝدیٍشی لشاس داسدٚ ،ادی ًّة اػت و ٝتٝ
تؼثیش ػٌاس دس ایٗ ٚادی تایذ «دل بببید پبک کرد از ّرچِ ّست» (عطبر:1385 ،
 .)216دس ایٗ ٔشحّ٘ ،ٝخؼتیٗ سا ٜتشای سػیذٖ ت ٝدیٍشی ،پاالیؾ دَ اص ٞشچ ٝغیش اص اٚػت.
ٔٗ (ٔشغاٖ) تایذ اص تٙذ تٕاْ تؼّمات سٞایی یاتٙذ تا خّٜٛای اص دیٍشی (ػیٕشؽ) دس دَ آ٘اٖ ساٜ
یاتذ.
چ ٖٛدَ ت ٛپان ٌشدد اص كفات

تافتٗ ٌیشد ص حوشت ٘ٛس رات

چ ٖٛؿٛد آٖ ٘ٛس تش دَ آؿىاس

دس دَ ت ٛیه ًّة ٌشدد ٞضاس
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(ٕٞاٖ)216 :
ٔٗ دس ایٗ ٚادی تایذ اص ٞش چیضی ؤ ٝا٘ؼی تش ػش ساٞؾ ت ٝؿٕاس ٔیآیذ ،خذا ؿٛد.
تٕأی ایٗ تؼّمات سا ٔیتٛاٖ دیٍشی ٔخُ یا ٘ٛػی اص دیٍشی دا٘ؼت ؤ ٝا٘غ سػیذٖ تٝ
آٌاٞی  ٚدسن دسػت اص خٛد ٔیؿٛدٛ٘ .س رات ،دس ایٗ ٔشحّ ٝخّٜٛای اص رات ٔمذع
دیٍشی اػت وٌٝ٘ٛ ٝای تـٛیكوٙٙذٞ ٚ ٜذایتٍش ٔٗ تشای یافتٗ دیٍشی اػت  ٚدس كٛست
تاتیذٖ تش دَ ٔٗٛٔ ،خة ٔیؿٛد تا اص تٕأی تؼّمات سٞا ؿٛد.
ٍ -2-3-2ادی عشق:
آ٘چ ٝدس ٚادی ػـك وٕهوٙٙذ ٚ ٜپیؾتش٘ذٜی ٔٗ ت ٝػٛی دیٍشی اػت ،تحث تؼّیٓ
ٔحن اػت؛ تؼّیٕی وٕٞ ٝشا ٜتا سٞایی اػت .دس ایٗ ٚادی ٔٗ تشای آٖ و ٝیه لذْ دیٍش تٝ
ؿٙاخت دیٍشی  ٚدس ٚالغ ؿٙاخت خٛد ٘ضدیه ؿٛد ،الصْ اػت اص خٛدی خٛد سٞا ؿٛد ٚ
تؼّیٓ دیٍشی ؿٛد.
تا ٘ؼٛصد خٛیؾ سا یىثاسٌی

وی تٛا٘ذ سػت اص غٓخٛاسٌی؟

تا تشیـٓ دس ٚخٛد خٛد ٘ؼٛخت

دس ٔفشح وی تٛا٘ذ دَ فشٚخت؟
(ٕٞاٖ)221 :

دس ٔت ٖٛػشفا٘ی تٛٔ ٝهٛع تؼّیٓ دس تشاتش حك تاسٞا اؿاس ٜؿذ ٜاػتٙٔ .ظٛس اص تؼّیٓ دس
ػشفاٖ« ،اػتمثاَ لوا  ٚتؼّیٓ تٔ ٝمذسات اِٟی اػت  ٚتؼّیٓ خٛیـتٗ ت ٝحك ػپشدٖ اػت.
ٞشچٔ ٝیاٖ تٙذ ٜاػت تا ِٔٛی تؼاِی ،اص اػتماد  ٚاص خذٔت  ٚاص ٔؼأّت  ٚاص حمیمت».
(دأادی .)109 :1375 ،آ٘چ ٝدس تؼّیٓ ٔ ٟٓاػت ٕٞشاٞی تیـتش ٔٗ تا دیٍشی اػت .دس ٚادی
ػـك و ٝػشكٝی تؼّیٓ اػتٔ( ٗٔ ،شغاٖ) ت ٝػثة آٖ و ٝخٛد سا چیضی خض دیٍشی (ػیٕشؽ
ـ رات اِٟی) ٕ٘یدا٘ذ ،خٛد سا ت ٝدػت أ ٚیػپشد تا آ٘چ ٝدس ٘ظش داسد اص خٛد ت ٝا ٚتٕٙایا٘ذ.
ٞشچ ٝداسد پان دستاصد ت٘ ٝمذ

ٚص ٚكاَ دٚػت ٔی٘اصد ت٘ ٝمذ

دیٍشاٖ سا ٚػذٜی فشدا تٛد

ِیه ا ٚسا ٘مذ  ٓٞایٗ خا تٛد

تا ٘ؼٛصد خٛیؾ سا یهتاسٌی

وی تٛا٘ذ سػت اص غٓخٛاسٌی؟
(ػٌاس )221 :1385
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ٍ -2-3-3ادی هعرفت:
پغ اص آٖ و ٗٔ ٝخٛد سا تؼّیٓ ػـك  ٚلذست دیٍشی وشد ،الصْ اػت تا ت ٝلذس ٙٔ ٚضِت
خٛد ٘یض پی تثشد؛ اص ایٗ س ٚتایذ ت ٝؿٙاختی ٘ؼثی اص خایٍاٙٔ ٚ ٜضِت خٛد دس ٘ضد دیٍشی تشػذ
تا ت ٝتؼثیش ػٌاس «ببزیببد در حقیقت صدر خَیش» (ّوبى.)227 :
ایٗ ٚادی دس ادأٝی ٔؼیش اص إٞیت ٚیظٜای تشخٛسداس اػت .دس ایٗ ٔشحّ ٗٔ ٝدس ػیٗ
دسن اسصؽ  ٚخایٍاٚ ٜخٛدی خٛد ،ت ٝلذس ٙٔ ٚضِت دیٍشی ٘یض پی ٔیتشدٔ .شغاٖ (ٔٗ) تٝ
ػثة آٖ وٌٕ ٝا٘ـاٖ تش ؿٙاخت  ٚدیذٖ ػیٕشؽ (دیٍشی) اػت ،الصْ اػت تا تا ؿٙاخت خٛد
ت ٝدسوی ٘ؼثی اص لذس ٙٔ ٚضِت ػیٕشؽ ٘یض دػت یاتٙذ.
دس سػاِٝی لـیشی ٝدستاسٜی ٔؼشفت چٙیٗ آٔذ ٜاػتٔ« :ؼشفت كفت آٖ وغ تٛد وٝ
خذای سا تـٙاػذ ت ٝاػٕاء  ٚكفات  ....اص خٛیٞای تذ دػت تذاسد ،پغ دایٓ تش دسٌاٜ
تٛد  ٚت ٝدَ ٕٞیـٔ ٝؼتىف تٛد تا اص خذای تٟش ٜیاتذ  ٚ ....ا٘ذس خّٕ ٝتذاٖ لذس و ٝاص
٘فغ خٛیؾ تیش ٖٚآیذٔ ،ؼشفتؾ حاكُ آیذ ت ٝخذای ػضٚخُ» (لـیشی:1374 ،
)540-541
ػٌاس ٘یض دس ٌٔٙكاٌِیش تش ٕٞیٗ ٔٛهٛع تأویذ ٔیوٙذ ٔ ٚؼتمذ اػت ٍٙٞأی ػظٕت
ػیٕشؽ تش ٔشغاٖ آؿىاس ٔیؿٛد و ٝایـاٖ دسن كحیحی اص خایٍا ٜخٛد پیذا وٙٙذ.
چ ٖٛتتاتذ آفتاب ٔؼشفت

اص ػپٟش ایٗ س ٜػاِیكفت

ٞش یىی تیٙا ؿٛد تش لذس خٛیؾ

تاصیاتذ دس حمیمت كذس خٛیؾ

ػشَ رساتؾ  ٕٝٞسٚؿٗ ؿٛد

ٌّخٗ د٘یا تش اٌّ ٚـٗ ؿٛد

ٔغض تیٙذ اص دٚسٖ ٘ ٝپٛػت اٚ

خٛد ٘ثیٙذ رسٜای خض دٚػت اٚ

ٞشچ ٝتیٙذ سٚی ا ٚتیٙذ ٔذاْ

رس ٜرس ٜوٛی ا ٚتیٙذ ٔذاْ
(ػٌاس )227 :1385

ٍ -2-3-4ادی استغٌب:
چٟاسٔیٗ ٔشحّ ٝدس سا ٜسػیذٖ ت ٝػیٕشؽ  ٚؿٙاخت دیٍشی  ٚخٛدٚ ،ادی اػتغٙاػت و ٝتٝ
تؼثیش ػٌاس ایٗ ٚادی خای ٞیچ ٌ ٝ٘ٛدػٛی  ٚادػایی ٘یؼتٔ .شغاٖ (ٔٗ) دس ایٗ ٚادی الصْ
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اػت تا اص ٞش چٞ ٝؼت ،اظٟاس تی٘یاصی وٙٙذ تا تتٛا٘ٙذ ٔؼشفت حاكُ اص ؿٙاخت خضئی
دیٍشی سا دس دَ خٛد حفظ وٙٙذ:
ٔیخٟذ اص تی٘یاصی كشكشی

ٔیص٘ذ تش  ٓٞت ٝیه دْ وـٛسی

ٞفت دسیا یه ؿََٕش ایٗ خا تٛد

ٞفت اخٍش یه ؿشس ایٗ خا تٛد
(ػٌاس)231 :1385 ،

ایٗ ٔشحّ ٝیىی اص دؿٛاستشیٗ ٔشاحُ دس ٔؼیش ؿٙاخت دیٍشی ت ٝؿٕاس ٔیآیذ؛ صیشا
دیٍشی تٌٝ٘ٛ ٝای اػالْ ٔیداسد و٘ ٝیاصی ت ٝؿٙاخت ٝؿذٖ اص خا٘ة ٔٗ ٘ذاسد ٗٔ .دس ػٝ
ٚادی پیـیٗ ت ٝػثة آٖ و ٝدس اتتذا خٛد سا تؼّیٓ ٔحن وشد  ٚتٚ ٝاػٌٝی آٖ تؼّیٓ تٝ
ؿٙاختی اص خایٍا ٜخٛد دس ٘ضد دیٍشی  ٚؿٙاختی خضئی اص دیٍشی ٘ایُ آٔذ  ٚایٗ أش ٔٛخة
پیذایی ٘ٛػی غشٚس دس ٔٗ ٔیؿٛد  ٚچٙیٗ ٌٕاٖ ٔیوٙذ و ٝت ٝدسن وأّی اص دیٍشی دػت
یافت ٝاػت؛ اص ایٗ س ٚالصْ اػت ت ٝا ٚفٕٟا٘ذ ٜؿٛد و ٝدیٍشی ت ٝؿٙاخت ٝؿذٖ اص خا٘ة اٚ
٘یاصی ٘ذاسد  ٚایٗ ٔٗ اػت و ٝتٚ ٝاػٌٝی ؿٙاخت دیٍشی ٔیتٛا٘ذ ت ٝؿٙاخت خایٍا ٜخٛد
دػت یاتذ.
كذ ٞضاساٖ خؼٓ خاِی ؿذ ص سٚح

تا دسیٗ حوشت دسٌٚش ٌـت ٘ٛح

كذ ٞضاساٖ پـ ٝدس ِـىش فتاد

تا تشاٞیٓ اص ٔیاٖ تا ػش فتاد

كذ ٞضاساٖ ًفُ ػش تثشیذٌ ٜـت

تا وّیٓاهلل كاحة دیذٌ ٜـت
(ػٌاس )231 :1385

ٍ -2-3-5ادی تَحید:
سػیذ ٜتٚ ٝادی تٛحیذ ،آخشیٗ هشت ٝسا دس سٞایی دیٍشیٞای ٔخُ تش ٔٗ ٚاسد ٔیوٙذ .دس
ایٗ ٚادی ،الصْ اػت تا تاس دیٍش ٔشغاٖ ت ٝیٍاٍ٘ی رات اِٟی الشاس وٙٙذ ٛٞ ٚؿیاس تاؿٙذ وٝ
ٞشچٞ ٝؼت اص آثاس اٚػت  ٚچیضی خض رات ٚاحذ اٚ ٚخٛد ٘ذاسد
ٌش تؼی تیٙی ػذدٌ ،ش ا٘ذوی

آٖ یىی تاؿذ دسیٗ س ٜدس یىی

چ ٖٛتؼی تاؿذ یه ا٘ذس یه ٔذاْ

آٖ یه ا٘ذس یه ،یىی تاؿذ تٕاْ

٘یؼت آٖ یه واٖ احذ آیذ ت ٛسا

صاٖ یىی واٖ دس ػذد آیذ ت ٛسا
(ٕٞاٖ)236 :
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ٔٗ الصْ اػت تا تاس دیٍش دسیاتذ آ٘چ ٝػش سا ٜاٚػت یا ػؼی داسد ا ٚسا ت ٝخٛد ٔـغ َٛوٙذ،
آٖ دیٍشی حمیمی  ٚآٖ وؼی ٘یؼت و ٝتتٛا٘ذ خٛد سا دس آییٝٙی ا ٚتثیٙذ یا حتی تا ٚخٛد اٚ
تٔ ٝف ْٟٛخٛد دسیاتذ؛ اص ایٗ س ٚدیٍشی ػؼی ٔیوٙذ تا تاس دیٍش ٔٗ سا ٔتٛخ ٝحوٛس خٛد
وٙذ تا ػشٌشْ غیش ٘ـٛد .دس دیٍش ٔت ٖٛػشفا٘ی ٘یض ت ٝایٗ ٔف ْٟٛاص تٛحیذ تٛخ ٝؿذ ٜاػت.
ٔؼتّٕی تخاسی ػمیذ ٜداسد و ٝتٛحیذ ٔٙض ٜدا٘ؼتٗ حك اػت  ٚیىی دا٘ؼتٗ  ٚیىی ٌفتٗ
اٚػت( .س.نٔ .ؼتّٕی تخاسی ،1363 ،ج« .)56 :3تٛحیذ تدشیذ لّة اػت اص حذٚثیت تٝ
سؤیت لذْ» (تمّی)567 :1360 ،
ٍ -2-3-6ادی حیرت:
ٟٔٓتشیٗ ٚادی دس سػیذٖ ت ٝدسن دسػت اص خٛدٚ ،ادی حیشت اػت ٗٔ .دس ایٗ ٚادی
دچاس ػشدسٌٕی فشاٚا٘ی دس دسن ٛٞیت خٛد ٔیؿٛد  ٚچ ٖٛدس دیٍشی غشق ؿذ ٜاػت ٚ
ٕ٘یتٛا٘ذ خٛد سا تثیٙذٕ٘ ،یدا٘ذ چیؼت  ٚچٛٞ ٝیتی داسد .فاكّٔ ٝیاٖ ٔٗ  ٚدیٍشی دس ایٗ
ٚادی ت ٝحذالُ ٔیسػذ تا خایی و ٗٔ ٝخٛد سا فشأٛؽ ٔیوٙذ  ٚت ٝػثة ایٗ فشأٛؿی دچاس
ػشدسٌٕی  ٚػشٌشدا٘ی ٔیؿٛد:
ٔٗ دس ایٗ ٚادی آٖ چٙاٖ دس تٛحیذ  ٚاظٟاس یٍاٍ٘ی دیٍشی غشق اػت و ٝتٕأاً ٛٞیت
خٛیؾ سا ت ٝفشأٛؿی ػپشد ٜاػت؛ صیشا پیـتش چٙاٖ اظٟاس یٍاٍ٘ی وشد ٜاػت و ٝاص تٕاْ آٖ
ٔشد حیشاٖ چ ٖٛسػذ ایٗ خایٍاٜ

دس تحیش ٔا٘ذ ٌٓ ٚ ٜوشد ٜساٜ

ٞشچ ٝصد تٛحیذ تش خا٘ؾ سلٓ

خٌّٕ ٌٓ ٝشدد اص٘ ٌٓ ٚیض ٓٞ

ٌش تذٌٛ ٚیٙذ ٔؼتی یا ٘ٝای؟

٘یؼتی ٌٛیی وٞ ٝؼتی یا ٘ٝای؟

دس ٔیا٘ی یا تش٘ٚی اص ٔیاٖ؟

تشوٙاسی یا ٟ٘ا٘ی یا ػیاٖ؟ ....

ٌٛیذ اكالً ٔی٘ذا٘ٓ چیض ٔٗ

ٚاٖ ٘ذا٘ٓ ٘ ٓٞذا٘ٓ ٘یض ٔٗ
(ػٌاس)241 :1385 ،

چیضی ؤ ٝیتٛاٖ آٖٞا سا دیٍشیٞای ٔخُ یا دیٍشیٞایی و ٝت ٝخای آیی ٝٙتٛدٖ دس ؿٙاخت
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خٛد ،حداتی دس تشاتش دیذٌاٞ ٜؼتٙذ ،دٚسی خؼت ٝاػت  ٚایٗ دٚسی خؼتٗ اص  ٕٝٞچیض ٚ
غشق دس دیٍشی ٌّٔك ؿذٖٛٔ ،خة ٌٓ ؿذٖ ٛٞیت  ٚفشأٛؿی خٛد ٔیؿٛد.
ٍ -2-3-7ادی فقر ٍ فٌب:
دس ٟ٘ایت دس آخشیٗ ٚادیٔ( ٗٔ ،شغاٖ) دسٔییاتذ ؤ ٝیاٖ ا ٚدیٍشی(ػیٕشؽ) ٞیچ فاكّٝای
٘یؼت ،تّى ٝت ٝػثة آٖ ؤ ٗٔ ٝذاْ خٛد سا دسٌیش دیٍشیٞای وٓ اسصؽ ٔ ٚخُ وشدٜ
اػتٕ٘ ،یتٛا٘ذ خّ ٜٛدیٍشی(رات اِٟی) سا دس ٟ٘اد خٛد تثیٙذ:
دس د ٚػآِ ٘مؾ آٖ دسیاػت  ٚتغ

ٞش وٌٛ ٝیذ ٘یؼت ،ایٗ ػٛداػت  ٚتغ

ٞش و ٝدس دسیای وُ ٌٓ تٛد ٜؿذ

دائٕاً ٌٓتٛدٜی آػٛد ٜؿذ

دَ دسیٗ دسیای پش آػٛدٌی

ٔی٘یایذ ٞیچ خض ٌٓتٛدٌی

ٌش اص ایٗ ٌٓتٛدٌی تاصؽ دٙٞذ

كٙغتیٗ ٌشدد ،تؼی ساصؽ دٙٞذ
(ػٌاس)247 :1385 ،

ػٌاس اؿاسٔ ٜیوٙذ و ٝاٌش ٔٗ اص تٙذ خٛد  ٚتؼّمات خٛد سٞا ؿٛد  ٚخٛد سا ت ٝدیٍشی
(رات اِٟی) تؼپاسد« ،كٙغتیٗ» خٛاٞذ ؿذ ٔ ٚیتٛا٘ذ دسیاتذ ؤ ٝیاٖ خٛد  ٚدیٍشی ٞیچ
فاكّٝای ٘یؼت .دس آغاص ٔشغاٖ ٔیپٙذاؿتٙذ و ٝفاكّٝای ایـاٖ  ٚػیٕشؽ ت ٝػٛٙاٖ دیٍشی
ٚخٛد داسد؛ دس حاِی و ٝػشا٘داْ دسیافتٙذ و ٝایٗ فاكّ ،ٝفاكّٝای ٕٞٚی اػت ٍٙٞ ٚأی وٝ
چ ٖٛؿذ٘ذ اص وُ وُ پان آٖ ٕٝٞ

یافتٙذ اص ٘ٛس حوشت خاٖ ... ٕٝٞ

 ٓٞص ػىغ سٚی ػیٕشؽ خٟاٖ

چٟشٜی ػیٕشؽ دیذ٘ذ آٖ صٔاٖ

چ ٍٝ٘ ٖٛوشد٘ذ آٖ ػی ٔشؽ صٚد

تیؿه ایٗ ػی ٔشؽ آٖ ػیٕشؽ تٛد

دس تحیش خّٕ ٝػشٌشداٖ ؿذ٘ذ

ٔی٘ذا٘ؼتٙذ ایٗ ،تا آٖ ؿذ٘ذ

خٛیؾ سا دیذ٘ذ ػیٕشؽ تٕاْ

تٛد خٛد ػیٕشؽ ػی ٔشؽ ٔذاْ ...

ٔا ت ٝػیٕشغی تؼی اِٚیتشیٓ

صاٖ و ٝػیٕشؽ حمیمی ٌٞٛشیٓ

ٔحٔ ٛا ٌشدیذ دس كذ ػضّ ٘ ٚاص

تا تٔ ٝا دس ،خٛیؾ سا یاتیذ تاص
(ٕٞاٖ)298-295 :
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خٛد ت ٝؿٙاختی دسػت اص خایٍا ٜخٛیؾ  ٚدیٍشی دػت ٔییاتذ ،ایٗ د ٚخایٍا ٜسا ٌٔٙثك تش
ٔ ٓٞیتیٙذ  ٚت ٝایٗ دسن ٔیسػذ و ٝخٛد چیضی خض خّٜٛای اص دیٍشی ٘یؼت .دس ٟ٘ایت
ٔشغاٖ ٘یض دسیافتٙذ و ٝآ٘چ ٝآ٘اٖ ػیٕشؽ ٔیپٙذاؿتٙذٕٞ ،اٖ ػی ٔشغی تٛد٘ذ و ٝایٗ ٔؼیش پش
صحٕت سا تشای سػیذٖ ت ٝؿٙاختی ػٕیك  ٚدسن دسػتی اص اسصؽ ٚخٛدی خٛد ًی وشدٜا٘ذ.
ً -4تیجِ:
تحث دیٍشی  ٚؿٙاخت ا ٚاص ٔؼائّی اػت و ٝدس ٘ظشیات ادتی  ٚفّؼفی دٚساٖ ٔؼاكش ٌٔشح
ؿذ ٜاػت ،أا ایٗ ٔف ْٟٛدس ٔت ٖٛػشفا٘ی ٔ ٚزٞثی ٌزؿت٘ ٝیض ػاتم ٝداؿت ٝاػت .دس ایٗ ٔتٖٛ
یىی اص ٔثاحثی و ٝتؼیاس ٔٛسد تٛخ ٝاػت ،سػیذٖ ت ٝدسن  ٚؿٙاختی دسػت اص خذا٘ٚذ
اػت و ٝایٗ دسن  ٚؿٙاخت دس تٕأی ایٗ ٔت ٖٛتٚ ٝاػٌٝی سػیذٖ ت ٝؿٙاخت  ٚدسن
دسػت اص اسصؽ ٚخٛدی خٛد ت ٝدػت ٔیآیذ.
ػٌاس دس ٌٔٙكاٌِیش دسكذد تثییٗ خایٍا ٜػیٕشؽ یا ٕٞاٖ رات اِٟی ت ٝػٛٙاٖ دیٍشی اػت.
دس ایٗ ٔٙظٝٔٛی ػشفا٘یٔ ،شغاٖ دس خایٍاٚ »ٗٔ« ٜالغ ٔیؿ٘ٛذ  ٚتشای آٖ و ٝتتٛا٘ٙذ ت ٝػیٕشؽ
و ٝدس خایٍا ٜسفیؼی اػت ،دػت یاتٙذٚ ،اسد ػشكٝی ػیش  ٚػّٛن ٔیؿ٘ٛذ  ٚػشا٘داْ
دسٔییاتٙذ و ٝػیٕشؽ دس ٚالغ ٕٞاٖ ػی ٔشغی ٞؼتٙذ و ٝلذْ دس ٔؼیش ؿٙاخت ٌزاؿتٝا٘ذ ٚ
و ٜٛلاف ت ٝػٛٙاٖ خایٍا ٜػیٕشؽٕٞ ،اٖ اسصؽ ٚخٛدی اػت و »ٗٔ« ٝت ٝآٖ آٌاٞی ٘ذاؿتٝ
اػت  ٚتا پـت ػش ٌزاؿتٗ ٔشاحُ ػیش  ٚػّٛن ت ٝاسصؽ ٚخٛدی خٛد پی ٔیتشد  ٚدسوی
دسػت اص ٛٞیت  ٚخایٍا ٜخٛد پیذا ٔیوٙذ.
اص دیذٌا ٜػشفا٘ی خٟاٖ ٛٔ ٚخٛدات چیضی ٘یؼت خض خّٜٛای اص رات اِٟی  ٚغیش اص خذا
چیضی ٚخٛد ٘ذاسد؛ اص ایٗ س ٚاػتماد تٔ ٝف ْٟٛدٌٚا٘ٝی «ٔٗ» « ٚدیٍشی» دس ا٘ذیـٝی ػشفا٘ی
أشی تاًُ اػتٌٔ .اتك تا ایٗ دیذٌاٞ ٜیچ ٌاٙٔ ،ٜی ٚخٛد ٘ذاؿت ٝاػت  ٚاٌش آدٔی چٙیٗ
تلٛس ٘ادسػتی داسد ،ت ٝػثة ٚاتؼتٍیٞا  ٚتؼّمات پیشأ٘ٛی اػت  ٚآ٘چ ٝػیش  ٚػّٛن ٘أیذٜ
ٔیؿٛد ،دس حمیمت چیضی ٘یؼت خض ساٞی تشای سػا٘ذٖ آدٔی ت ٝؿٙاخت تاصٜای اص خٛد ٚ
ف ٟٓایٗ ٔٛهٛع و ٝخٛدی ٚخٛد ٘ذاسد ٞ ٚشچٞ ٝؼت ،اٚػت .تا تٛخ ٝت ٝچٙیٗ ا٘ذیـٝای تٝ
ٞیچ سٚی ٞیچ ٌٌ ٝ٘ٛفتٌٛٚیی ٔیاٖ ٔٗ  ٚدیٍشی پذیذ ٕ٘یآیذ  ٚاكٛالً دیذٌا ٜػشفا٘ی،
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دیذٌاٞی چٙذكذا ت ٝؿٕاس ٕ٘یآیذ .آ٘چ ٝدس ػشكٝی ػشفاٖ ٚخٛد داسد  ٚؿخق ػاسف تا
ػیش  ٚػّٛن خٛد دس پغ سػیذٖ ت ٝآٖ اػت٘ ،فی ٔٗ ٔ ٚتدّی ػاختٗ خذا٘ٚذ اػت  ٚایٗ
ٕٞاٖ چیضی اػت و ٝدس ػشفاٖ تٛحیذ ٘أیذٔ ٜیؿٛد.
هٌببع:
 -1احٕذی ،تاته ( .)1375ػاختاس  ٚتأٚیُ ٔتٗ .تٟشأٖ :شوض.
 -2ا٘لاسیٙٔ ،لٛس ( .)1384دٔٛوشاػی ٌفتٌٛٚیی .تٟشأٖ :شوض.
 -3تمّی ،سٚصتٟاٖ ( .)1360ؿشح ؿٌحیات .ت ٝتلحیح ٔ ٚمذٔٝی ٞا٘شی وشتٗ .تٟشاًٖٟٛ :سی.
 -4تٛتشٔ ،استیٗ ( ٚ ٗٔ .)1380ت .ٛتشخٕٝی اتٛتشاب ػٟشاب  ٚاِٟاْ ػٌاسدی .تٟشاٖ :فشصاٖ سٚص.
 -5پٛیٙذٔ ،ٜحٕذخؼفش ( .)1373ػٛدای ٔىإِ ،ٝخٙذ ٚ ٜآصادی .تٟشاٖ :آسػت.
 -6تٛدٚسٚف ،تضٚتاٖ (ٌٙٔ .)1377ك ٌفتٌٛٚیی ٔیخائیُ تاختیٗ .تشخٕٝی داسیٛؽ وشیٕی ،تٟشاٖ:
ٔشوض.
 -7دأادی ،ػیذٔحٕذ ( .)1375ؿشح تش ٔمأات استؼیٗ یا ٔثا٘ی ػیش  ٚػّٛن ػشفا٘ی .چاج د.ْٚ
تٟشاٖ :ا٘تـاسات دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ.
 -8ػاستش ،طاٖپُ (ٞ .)1353ؼتی ٘ ٚیؼتی .تشخٕٝی ػٙایتاهلل ؿىیثاپٛس .تٟشاٖ :ؿٟشیاس.
 -9ػّذٖ ،سأاٖ؛ ٚیذػ ،ٖٛپیتش ( .)1384سإٙٞای ٘ظشیٝی ادتی ٔؼاكش .تشخٕٝی ػثاع ٔخثش .تٟشاٖ:
ًشح ٘.ٛ
 -10ػٌاس ،ؿیخ فشاِذیٗ (ٌٙٔ .)1385كاٌِیش .ؿشح  ٚتلحیح ٔحٕذسها ؿفیؼی وذوٙی .چاج د.ْٚ
تٟشاٖ :ػخٗ.
 -11لـیشی ،ػثذاِىشیٓ ( .)1374سػاِ ٝلـیشی .ٝتلحیح تذیغاِضٔاٖ فشٚصا٘فش .تٟشاٖ٘ :ـش ػّٕی.
ٌ -12اسدیٙشٔ ،ایىُ (« .)1381تخیُ ٔؼِٕٛی تاختیٗ» .تشخٕٝی یٛػف اتارسی .اسغ .ٖٛٙؿٕاسٜی :20
.33-66
ٔ -13ؼتّٕی تخاسی ،اػٕاػیُ ٔحٕذ ( .)1363ؿشح تؼشف ِٕزٞة تلٛف .تلحیح ٔحٕذ سٚؿٗ.
تٟشاٖ :اػاًیش.
ٔ -14مذادی ،تٟشاْ ( .)1393دا٘ؾ٘أٝی ٘مذ ادتی اص افالً ٖٛتا أشٚص .تٟشاٖ :چـٕ.ٝ
ٔ -15ىاسیه ،ایش٘اسیٕا ( .)1385دا٘ؾ٘أٝی ٘ظشیٞٝای ادتی ٔؼاكش .تشخٕٝی ٟٔشاٖ ٟٔاخش ٔ ٚحٕذ
٘ثٛی .تٟشاٖ :آٌ.ٝ
ٞ -16اسِٙذ ،سیچاسد ( .)1385دسآٔذی تش ٘ظشیٝی ادتی اص افالً ٖٛتا تاست .تشخٕٝی ٌش ٜٚتشخٕٝی
ؿیشاص :ػّی ٔؼلٕٔٛی  ٚؿاپٛس خٛسوؾ .تٟشاٖ :چـٕ.ٝ
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ٞ -17ایذٌشٔ ،استیٗ (ٚ .)1386خٛد  ٚصٔاٖ .تشخٕٝی ٔحٕٛد ٘ٛاِی .تثشیض :ا٘تـاسات دا٘ـٍا ٜتثشیض.
هقبالت:

 -18تاِ ،ٛفشصاد (« .)1396دیٍشی دس ا٘ذیـ ٚ ٝآثاس ٘اكشخؼش .»ٚد ٚفلُ٘أٝی صتاٖ ادتیات فاسػی.
ػاَ تیؼت  ٚپٙدٓ .ؿٕاسٜی ٞـتاد  ٚد.7-36 :ْٚ

 -19حاخی آلاتاتاییٔ ،حٕذسها (« .)1397خٛا٘ؾ حىایت پیش چٍٙی اص ٔٙظش ٘ظشیٝی ِىاٖ» .عرفبى
اسالهی .ؿٕاسٜی .53-69 :55
 -20خاتٕی ،احٕذ (ِٛ« .)1380یٙاع  ٚآٖ دیٍشی»٘ .أٝی فش .ًٙٞؿٕاسٜی .102-107 :42

 -21دصفِٛیاٖ ،واظٓ؛ أٗخا٘ی ،ػیؼی (« .)1388دیٍشی ٘ ٚمؾ آٖ دس داػتاٖٞای ؿاٙٞأ .»ٝپظٞٚؾ
صتاٖ  ٚادتیات فاسػی .ؿٕاسٜی ػیضد.1-23 :ٓٞ
 -22سأیٗ٘یأ ،شیٓ؛ لثادی ،حؼیٗػّی (ٔ« .)1392ف« ْٟٛدیٍشی» « ٚدیٍشیتٛدٌی» دس ا٘ؼاٖؿٙاػی
تاختیٗ  ٚا٘ؼاٖؿٙاػی ػشفا٘ی» .پظٞٚؾٞای ادتی .ػاَ د .ٓٞؿٕاسٜی چ.63-88 :ّٟٓ

 -23صٔا٘ی ،فإًٝ؛ حؼٗصادٔ ٜیشػّی ،ػثذاهلل؛ اوثشی تیشق ،حؼٗ (« .)1395تحّیُ سٔاٖ فشیذ ٖٚػٝ
پؼش داؿت تش اػاع ٌٔٙك ٌفتٌٛٚیی تاختیٗ» .خؼتاسٞای ادتی .ؿٕاسٜی .81-105 :193
 -24كاِحی٘ ،شٌغ (« .)1396خٛا٘ؾ حىایت ؿیخ كٙؼاٖ اص ٔٙظش ٘ظشیٝی طان ِىاٖ»ٔ .دٕٛػٝ
ٔماالت ػٔٛیٗ ٕٞایؾ ٔتٗپظٞٚی ادتی .تٟشاٖ ،وتاتخا٘ٝی ّٔی ایشاٖ.

 -25ػظیٕی ،حؼٗ؛ ػّیأ ،ؼؼٛد (٘« .)1393ؼثت ٔتٗ  ٚكذای دیٍشی دس ا٘ذیـٝی تاختیٗ» .ویٕیای
ٙٞش .ػاَ ػ .ْٛؿٕاسٜی ػیضد.7-16 :ٓٞ

