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 ُچک٘د
ُيـٜ  ، احل اثٛاِمبًٓ فلؿ٣ًٚ، ٕٞٛاكٜ ًٙـ ٚ ٤ّٛٞت لْٛ ا٤لا٘ي٣ ُيٕلؿٜ ٔي٣   ُبٞٙبٔٝ

َ ُبٞٙبٔٝاًت. ؿك طَٛ ؿٚكاٖ ٞناك ًب١ِ پي ام ًلا٤َ  تيل ُيبالاٖ ٚ ٤ٌٛ٘يٙـٌبٖ    ، ثي٥
ٖ   اٙٛاٖ ٟٔٓاؿة فبك٣ً، ضٕٗ پق٤لٍ آٖ ثٝ ٞيب٢ عٕبًي٣ ٚ   تل٤ٗ ٔٙجي  ٚ ٔخؽيق ؿاًيتب

ا٘يـ،  ٞب٢ پ٥َ ام ؽٛؿ ؿاُتٝٞب ٚ ؿاًتبٖر٣ّٟ ثٝ اًطٛكٜا٢ ا٤لاٖ، ٞلٌبٜ ٍ٘بٜ ٚ تٛاًطٛكٜ
ٖ ٞب٣٤ ث٥ٌبك ثيلؿٜ ٞب٢ ت٥ّٕغ٣ ا٤ٗ احل ثٟلٜٞب٢ عٕب٣ً ٚ م٥ٔٙٝٔب٤ٝام ثُٗ ربويٝ  ا٘يـ. ام آ

فلؿًٚي٣، احيل٢ عٕبًي٣ ٚ ٥ٌّّٔيت، ا٘تميبك ٔإٓيَٛ آٖ اًيت ويٝ ا٤يٗ احيل ٚ            ُبٞٙب١ٔ
٣ٙ عٕبًٝ، ثل اؿث٥يب  پيي ام ؽي٤َٛ    ؽٛؿ، ٤آ ٚاثٌت١تل ؿك ١ٌ٘ٛ ٞب٢ آٖ، ث٥َٔب٤ٝ ؿكٖٚ

تٛرّٝ ا٤ٗ اًت وٝ ثبمتبة ٚ عضٛك ا٤ٗ احل ؿك لبِيت زينَ ويٝ    تخح٥ل ثٍقاكؿ، أّب ٘ىت١ ربِتِ
ا٢ ٔتفبٚ  ثب عٕبًٝ اًت، ث٥ٌبك ٌٌتلؿٜ ٚ فلاتل ام ا٘تمبك اًيت. ؿك  لبِج٣ ابُمب٘ٝ ٚ ٌٛ٘ٝ

َ ؽْاٙٛاٖ ٤ى٣ ام ُبٞب٢ ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ، ثٝا٤ٗ پوَٚٞ ثب ثلك٣ً زنَ ًيلا٤بٖ  تل٤ٗ زين
وٝ ٔت٣ٙ عٕبًي٣ ٚ  فلؿ٣ًٚ ثب آٖ ُبٞٙب١ٔا٤ٓ وٝ كٚمٌبك ٔآبٓل، ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ؿًت ٤بفتٝ

ٞب٢ ا٥ٕك ثب تٕـّٖ ٚ فلًٞٙ ا٤لا٣٘ ٚ ٥٘ن تٛا٘يب٣٤  ؽٛكؿ٥ّّٔ٣ٌٌت، ثٝ ؿ٥ُِ پ٥ٛ٘ـٞب ٚ ٌلٜ
، عتّيب  ٞب٢ ُيآل فبكًي٣  وبك٢ اؿث٣، تٛاٌ٘تٝ اًت ثل تٕب٣ٔ عٛمٜاٍ ؿك ؽّك ُبًٜلا٤ٙـٜ

 .ؿاك ثل رب٢ ثٍقاكؿاٍ، تخح٥لات٣ ا٥ٕك ٚ پب٣ِ٢ ٚ ابُمبً٘ٝبعت تغنّ
 ّا ٍاضُ کل٘د
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 هِهقدّ
ٞيب ٚ ٥٘ين   اًيطٛكٜ  ٞيب، ، احل ربٚؿا١٘ اثٛاِمبًٓ فلؿ٣ًٚ، ٤بؿٌبك ثبٚكٞب، ا٘ـ٤ُِٝبٞٙبٔٝ

ؿًيت  ّّٔت٣ ؿ٤لپبًت وٝ آٖ كا ُبال٢ ص٥يلٜ  ٞب٢ ُٛكا٥ٍ٘ن ٚ ُآٛكا٥ٍ٘نٌبٜ ؿاًتبٖرّٜٛ
ٞب٢ ٌقُيتٝ تيبوٖٙٛ،   ٚ ٔـّٖٚ ولؿٜ اًت. ُبالاٖ ٚ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ثٝ ا٤ٗ احل ام مٔبٖ ٔٙمْٛ

ٍ      ث٥ٌبك تٛرّٝ ِ٘يبٖ ؿاؿٜ  ٞيب٢ عٕبًي٣، ّّٔي٣ ٚ    ا٘يـ. ؿ٥ِيُ ا٤يٗ تٛرّيٝ كا افينٖٚ ثيل اكم
پلؿام٢ ٚ ف٥ّٙٞت ٌٔٙزٓ ، ثب٤ـ ؿك اكمٍ ٚ ااتجبك اؿث٣ ٚ لـك  ؿاًتبُٖبٞٙبٔٝا٢  اًطٛكٜ
ٖ   ٚريٛ ويلؿ ويٝ اًيتغىب٣ٔ ربِيتِ     ٤بفت١ فلؿ٣ًٚ رٌيت ٚ پلٚكٍ ٞيب ٚ  تٛرّيٝ ثيٝ ؿاًيتب

ٞب٢ ٔضباف عٕب٣ً ٚ كا افنٖٚ ثل اكمٍ ُبٞٙبٔٝٔبرلاٞب٢ ا٤ٗ احل ثؾ٥ِـٜ اًت. ؿكٚال  
ٖ   وبك و٣ّّٔٓ ؿك ثبة تٕـّٖ ا٤لا٣٘، ثب٤ـ ٤ه ُبٜ ٞيب ٚ  ٘م٥ل اؿث٣ ؿاٌ٘يت ويٝ ؿك طيَٛ ؿٚكا

تل ُبالاٖ ٚ ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ا٤يٗ ًيلم٥ٔٗ ثيـاٖ    ٞب٢ ٔؾتّف ُآل فبك٣ً، ٕٞٛاكٜ ث٥َجهً
ثـٖٚ تلؿ٤ـ فلؿ٣ًٚ ؿٜ للٖ ٔلري  ٚ ٌٔيتٙـ اٞيُ    »ا٘ـ: ٚ ام آٖ تخح٥ل ٌلفتٝ تٛرّٝ ؿاُتٝ

اؿة ثٛؿٜ اًت. ٥٘ل٢ٚ تؾ٥ُّ، ًٚيآت ؿا٤يل٠ تآج٥يل، اًيتٛاك٢ اِ٘يب ٚ اًيتغىبْ تلو٥يت،        
ٝ ٞب٢ تبك٤ؾ٣ ؿك ك٤ؾتٗ افٌب٘ٝ ٞيب٣٤ ٌٛ٘يبٌٖٛ ام اٟيـ    لبِت عٕب١ً ٣ّّٔ ٚ آفل٤ـٖ ٓيغٙ

اِـ٤ّٗ وبك٢ اؿث٣ ًبؽتٝ اًت وٝ تٕبْ ٤ٌٛٙـٌبٖ ثنكي، عتّب رالَكا ُبٜ ُبٞٙبٔٝثبًتبٖ، 
ٖ  ا ؿ٤ٍيل  ٣ٔغّٕـ وٝ ًي٥ل كٚعي٣ اٚ ؿك رٟتي    ك٢ٚ آٚكؿٜ ٚ ام آٖ ٔٙجي  في٥     ًيت، ثيـا

ك٣ً ام ٞل طجمٝ ٚ ٔمبْ ٚ ثب ٞل طلم تل ُبالاٖ مثبٖ فبث٥َ (.86: 1364)ؿُيت٣،  « ا٘ـ ٥ُٛ٘ـٜ
ٝ   ا٢ ثٝ ٥ٔلاث عٕب٣ً ٚ اًيطٛكٜ ا٢، ٞلٌبٜ اُبكٜفىل ٚ ٥ُٜٛ ا٘يـ،  ا٢ پي٥َ ام ؽيٛؿ ؿاُيت

پيي ام فلؿًٚي٣ ؿك   »ٞب٢ ا٤ٗ احل ثٛؿٜ اًت. ٚ ؿاًتبٖ ُبٞٙبٔٝپ٥ىبٖ ٍ٘بِٞبٖ ثٝ ًٕت 
ًآـ٢، ٔٛال٘ب ٚ ٥ٔبٖ ثنكٌبٖ ا٤ٗ ًلم٥ٔٗ ام وٌب٣٘ صٖٛ اطّبك، ٘مب٣ٔ، ؽ٥ّبْ، ًٟلٚكؿ٢، 

كٚ٘يـ، ٌلفتيٝ، تيب    ٞب٢ رٟبٖ ثِيٕبك ٔي٣  عبفظ وٝ ٞل ٤ه ؿك م١ٙ٥ٔ وبك ؽٛؿ ٤ى٣ ام ٘بثغٝ
ٓـٞب ُبال ٚ ًيؾٙٛك ٚ ٔيّٛكػ ٚ عىي٥ٓ ٚ ِغي٢ٛ ٚ ّ٘ميبٍ ٚ ّ٘ميبَ ٚ ٔيلؿ ٥ًبًيت ٕٞيٝ          

ثيب ٍ٘يب٣ٞ ارٕيب٣ِ ثيٝ     (. 33: 1384ٔطّك، )ؽبِم٣« ا٘ـافتبؿٜ ُبٞٙبٔٝٚث٥َ ؿك ٔغٙبط٥ي  وٓ
تٛاٖ تـاْٚ عضٛك ا٤ٗ احل كا ؿك آحبك اؿث٣ مثبٖ فبك٣ً ِ٘بٖ آل ٚ ٘خل فبك٣ً، ٣ٔتبك٤ؾض١ ُ

كا ؿك  ُبٞٙبٔٝتٛاٖ عضٛك ٚ اًتٕلاك ٞب٢ ؿ٤لپب٢ مثبٖ فبك٣ً وٝ ٣ٔ[. ٤ى٣ ام لبِت1ؿاؿ ]
رٛ ولؿ، لبِت زنَ اًت وٝ ؿك ٍ٘بٜ ٘ؾٌت پ٥ٛ٘ـ ٚ اُتلاو٣ صٙـاٖ ثب عٕبًيٝ  ٚآٖ رٌت

« تل ًب٣ٔتل ال١ٓ ظٟٛك ت٥ّٕغب  اًال٣ٔ ٤ب ثٝ تآج٥ل ؿل٥كث٥َ» ٘ـاكؿ، م٤لا زنَ فبك٣ً
ٞب٢ پّٟيٛا٣٘  ؽٛكؿ٣ٌ ؿاًتبٖاًت تب ت٥ّٕغب  اًبط٥ل٢ ٚ ٣ّّٔ، أّب ٌلٜ( 20: 1383)آ٤ـّ٘ٛ، 

ؿاك٢، ٔخُ ماَ ٥ُفتٝ ٚ ٘بْٚ ٚرٛؿ ابُمبٖ ؿَ ُبٞٙبٔٝٞب٢ زٙب٣٤ ٚ ابُمب٘ٝ ؿك ثب ؿاًتبٖ
ًلاتل٤ٗ ُيبالاٖ اؿة فبكًي٣   . ثباج ُـٜ اًت وٝ عتّب ابُمب٘ٝ.. ٚ كٚؿاثٝ، ث٥وٖ ٚ ٥ٙٔوٜ ٚ

ًلا٤بٖ ٔطلط كٚمٌيبك ٔآبٓيل ويٝ تٛرّيٝ،     ٤ى٣ ام زنَ. ٞٓ ثـاٖ تٛر٣ّٟ ؽبّ ِ٘بٖ ؿٞٙـ
كا ثٝ ًيٝ   ، ع٥ٌٗ ٔٙن٤ٌٚت. اٌل زنَ ٔآبٓلاًت ؿاُتٝ ُبٞٙبٔٝا٢ ٤ٚوٜ ثٝ اُ٘ي ٚ االلٝ

ُه ع٥ٌٗ ٔٙين٢ٚ ام ًيلآٔـاٖ الٓي١    ٣ٚ زنَ ٘ٛ ٘م٥ٌٓ و٥ٙٓ، ث ًّٙت٣٘ٛع ًّٙت٣، ٥ٕ٘ٝ
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ٞب٢ ا٣ّٓ م٘ز٥يل٠ ٘يٛآٚك٢ ؿك زينَ    زنَ ٘ٛ فبك٥ًٌت. ثـكًت٣ ٥٘ن ٔغمّمبٖ اٚ كا ام عّمٝ

ٝ   تل٤ٗ زنَٚ ام ثنكي (204: 1379)كٚمثٝ، ألٚم ا٤لاٖ  ا٘يـ  ًلا٤بٖ تبك٤ؼ ُيآل فبكًي٣ ؿاٌ٘يت
ٛ   ٔٙن٢ٚ ُبال٢ زنَ(. 198: 1388ٌلٔبكٚؿ٢،  )٢ًٛٛٔ تيل٤ٗ  ا٥ٞٓ إيـٜ ًلاًت ويٝ اٌيل ثؾي

ُه ا٤يٗ ٔضيٕٖٛ ص٥ين٢ رين اِيك ٚ      ولؿ ُآل٤َ كا ِٔؾّْ و٥ٙٓ، ث٣ٔضٕٖٛ ٚ ك٢ٚ
ٞب٢ ٚالآي٥َ ؿك اكتجيب    پ٥ِٝ ٚ تزلثٝٚاًط١ كٚط ابُكًلا٣٤ ٥ٌ٘ت وٝ ُبال ثٝابُمب٘ٝ

ٞب٢ ٔآبٓل كا ثيٝ ؽي٤َٛ اؽتٔيبّ ؿاؿٜ اًيت. كٚط     ثب اِك، ثؾ٣ِ ام م٤جبتل٤ٗ ابُمب٘ٝ
ل فضب٢ ُآل ٔٙن٢ٚ ًب٤ٝ افىٙـٜ اًت وٝ عتّب ُآلٞب٢ ارتٕبا٣ اٚ ًلا٣٤ صٙبٖ ثابُمب٘ٝ

ٌٛٞب٤َ ٚ  ؽٛؿ ُبال ٥٘ن ؿك ٌفت(. 204: 1379)كٚمثٝ، ٥٘ن ام ؽ٥ٕلٔب١٤ تغن٣ِّ ثلؽٛكؿاك اًت 
تغنَّ، ٞٙٛم ٞٓ ربٖ ُآل ٔٗ اًت ٚ ٔٗ ٞٙٛم ٞٓ ٞل ٥َ٘ ٚ »ثل ا٤ٗ ٘ىتٝ تخو٥ـ ؿاكؿ وٝ 

ٓ ٣ٔ ٍ٘ٛ ٚ ُٛولاٖ ٚ ُىل٢ كا ام ٓبف٣ آٖ (. 651: 1387؛ آتِي٣،  9: 1382)ٔٙين٢ٚ،  « ٌيقكا٘

  َ ٖ  ٤ى٣ ام اثناكٞب٢ ٔٙن٢ٚ ثيلا٢ پي٥ ٖ    ثُيلؿ  ٔضيٕٛ ٞيب ٚ  ٞيب٢ تغنِّي٣، اًيتفبؿٜ ام ؿاًيتب
ٞب٢ ٣ّّٔ ٚ عٕب٥ًٌت وٝ ُيبال، ٔتٙبًيت ثيب اعيٛاال  ُؾٔي٣ ٚ ٥٘ين اٚضيبع ٚ         اًطٛكٜ

ًًٙ فلؿ٣ًٚ ٤ىي٣ ام  اٖاًتفبؿٜ ولؿٜ اًت. عٕب١ً ٌل اٍ، ام آُٖلا٤ط م٘ـٌب٣٘ ٚ مٔب٘ٝ
ٞبًت وٝ ؿك اؿأٝ ثيٝ ٚاويب٢ٚ ا٤يٗ ٌٔيخِٝ ٚ     ٔٙبث  ِّٟٔٓ ٔٙن٢ٚ ؿك اًتفبؿٜ ام ا٤ٗ ؿاًتبٖ

 پلؿام٤ٓ.ٞب٢ ٔٙن٢ٚ ٣ٔؿك زنَ ُبٞٙبٔٝص٣ٍٍ٘ٛ عضٛك 
ٝ طٛك رـ٢ّ ٚ ٌٔتمُ پوِٚٞي٣ ؿكثيبك٠ ثبمتيبة    كًـ تبوٖٙٛ ثٝثٙمل ٣ٔ  ؿك  ُيبٞٙبٔ

ّٔب ؿك ؽالَ آحبك٢ وٝ ؿكثبك٠ م٘يـ٣ٌ ٚ ُيآل ا٤يٗ    زنَ ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ تـ٤ٚٗ ِ٘ـٜ اًت، ا
تلا٘يٝ ٚ  ُٛؿ. ؿك وتيبة ام  ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛع ؿ٤ـٜ ٣ٔ ُـٜ اًت، اُبكات٣ پلاوٙـُٜبال ُ٘ٛتٝ 

 ٢ٞيب ٞب ٚ ؽيبطلٜ ؿك ؽالَ ثلؽ٣ ام ٔمبِٝ ،، ٌلؿآٚك٢ ٚ تخ٥ِف ٟٔـ٢ ف٥لٚم٤بٖ(1390) تٙـك
ٝ ك٠ آُٙب٣٤ ٔٙن٢ٚ ثيب  ُـٜ ام ؿًٚتبٖ ٔٙن٢ٚ، ٘ىبت٣ ث٥ٌبك ًٛؿٔٙـ ؿكثبؿكد فويل   ُيبٞٙبٔ

، ؿك فٔيُ ًيبؽتبك   (1388) ا٢ ٔيبٜ ًي٥ت ٘ميلٜ  ُـٜ اًت. كٚط اِّّٝ وبظ٣ٕ ٥٘ن ؿك وتيبة  
ٞيب ؿاُيتٝ اًيت.    ٞب٢ ٔٙن٢ٚ ثب اًطٛكُٜٙب٣ً، اُبكات٣ ٔف٥ـ ثٝ پ٥ٛ٘ـ زنًَجى٣ ٚ مثبٖ

٢ٚ ٚ ًي٥ٕ٥ٗ  ٞب٢ ٔٙين ؿك زنَ ا٘ٛاع ت٥ّٕظ»ماؿٜ ٥٘ن ؿك ٔمب١ِ فبطٕٝ ٔـك٣ًّ ٚ كل٥ّٝ وبظٓ
 ٞيب٢  ، ثب فول ت٥ّٕغب  ؿ٤ٙي٣، تيبك٤ؾ٣ ٚ... ؿك ٔجغيج تّٕي٥ظ    (140-123: 1389)« ثٟجٟب٣٘
ث٥ِل٢ ٥٘ين   آغلا٘ـ. ا٣ّا٢ ٔٙن٢ٚ كا فول ولؿُٜبٞٙبٔٝٞب٢ ا٢، صٙـ ث٥ت ام ث٥تاًطٛكٜ

ٖ     ، ٤ى٣ ام ِٔؾّٔٝ(1390) زنَ ٘ٛؿك وتبة  ٞيب٢  ٞيب٢ ُيآل ٔٙين٢ٚ كا اًيتفبؿٜ ام ؿاًيتب
طٛك وٝ ٌفتٝ ُـ، تيبوٖٙٛ پوِٚٞي٣   ٞب٢ پّٟٛا٣٘ ؿاٌ٘تٝ اًت، أّب ٕٞب٢ٖ ٚ لّٔٝااًطٛكٜ

    ٝ ٚاًيط١ ٘ميَ ٚ عضيٛك پلك٘يً ٚ     ٌٔتمُ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ُ٘ٛتٝ ِ٘يـٜ اًيت. ثٙيبثلا٤ٗ ثي
ر٣٤ٛ ؿل٥ك ؿك ٔٔبؿ٤ك ٞب٢ ٔٙن٢ٚ ٚ ُٙبؽت ٚ پ٣ؿك زنَ ُبٞٙبٔٝٞب٢ ؿاك ؿاًتبٖ ؿأٙٝ

 كًـ.  ٙٝ، ضلٚكت٣ پو٣ِٞٚ ثٙمل ٣ٔا٤ٗ ٔٛضٛع، ثغخ٣ ٌٔتمُ ؿك ا٤ٗ م٥ٔ
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 تحث ٍ تسزسٖ
ٞب٢ ؿًٚتبٖ ٔٙن٢ٚ ام ٢ٚ، ثؾٛث٣ ثيل ا٤يٗ   ٞب ٚ ؽبطلٍٜ٘ب٣ٞ ثٝ م٘ـ٣ٌ، اُآبك، ٤بؿؿاُت

م٘ـ ويٝ ٢ٚ پ٥ٛ٘يـٞب٣٤ هكب ثيب ٥ٔيلاث ُيآل وٟيٗ ؿاُيتٝ اًيت. اًبًيب           ٌفتبك ُٟٔل تخ٥٤ـ ٣ٔ
وٙيـ ويٝ   ل ُبالا٣٘ ٕ٘ٛؿ پ٥ـا ٔي٣ ٞب ٚ ٔفب٥ٞٓ ٔلثٛ  ثٝ فلًٞٙ ٚ اؿث٥ب  وٟٗ، ؿك ُآؿاًتبٖ

ٞيب  ا٢ ام آٌيب٣ٞ اكتجبط٣ ا٥ٕك ٚ پ٥ًٛتٝ ثب اؿة وٟٗ ؿاُتٝ ثبُٙـ. عبُٓ ا٤ٗ پ٥ٛ٘ـ، ٔزٕٛاٝ
ؿٞيـ. ٤ىي٣ ام   [ ُيبال٢ كا ُيىُ ٔي٣   2ٞبًيت ويٝ ؿك ٔزٕيٛع پِيتٛا١٘ فلٍٞٙي٣ِ ]     ٚ ؿاٌ٘تٝ
لٔٙـا٘ي١ ٢ٚ ام  ٞيب٢ ٞٙ ُآل ٔٙن٢ٚ ؿك اًتفبؿٜ ام ٥ٔيلاث ُيآل وٟيٗ، اًيتفبؿٜ     ٞب٢ ِّٟٔٓ رٙجٝ

اٚ ثؾيٛث٣  »ٞب ٚ ؿك ٤ه والْ فلًٞٙ ٚ تٕـّٖ ٌقُيت١ ا٤يلاٖ اًيت.    ٞب، ؿاًتبٖٞب، لّٔٝاًطٛكٜ
ٞيب ٚ ثبٚكٞيب٢ وٟيٗ    ا٢ ثٌي٥بك ؿك تّف٥يكِ ف٥ّٙٞيت   ؿك٤بفتٝ ثٛؿ وٝ ٔٛفم٥ّت ٤ه ُآل تيب ا٘يـامٜ  

 االلي١ . ؿك ا٤ٗ ٥ٔبٖ (115: 1388)وبظ٣ٕ، « ٔؾبطت ُآل٢ ثب فلًٞٙ مٔبٖ ؽ٤ِٛتِٗ ُبال اًت
ٞب، ثبايج ُيـٜ اًيت    ٚ آُٙب٣٤ وبُٔ ٚ ؿل٥ك ثب رن٥٤ب  كٚا٤ت ُبٞٙبٔٝٞب٢ ٔٙن٢ٚ ثٝ ؿاًتبٖ

َ  ٞب٢ ٔؾتّف، ا٤ٗ ؿاًتب٢ٖٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٗ     ٞيب٢  ٞيب كا ؿك زين ٝ ؽيٛؿ ريب٢ ؿٞيـ ٚ ام ثُي  ٢ٞيب ٔب٤ي
وٙـ. ٤ىي٣ ام ؿًٚيتبٖ ٘نؿ٤يه ٔٙين٢ٚ، ؿكثيبك٠       ٞب٣٤ ٌٌتلؿٜٞب اًتفبؿٜت٥ّٕغ٣ ٚ ٔآٙب٣٤ آٖ

ٖ     تل وٌي٣ كا ؿ٤يـٜ  وٓ»٤ٌٛ٘ـ ٣ٔ ُبٞٙب٣ٝٔ اٚ ثٝ آُٙب٤ ٞيب٢  اْ ويٝ ٔب٘ٙيـ عٌي٥ٗ ثيب ؿاًيتب
ٝ ٞيب٢  وٝ تٕبْ ُؾ٥ّٔتثن٤جب٣٤ ٔآبُمٝ وٙـ. اٚ ضٕٗ ا٤ٗ ُبٞٙبٔٝ كا ثيب ٘يبْ ٚ ٌ٘يت     ُيبٞٙبٔ

تغ٥ُّ ؽبِّّ ؽيٛؿ كا ؿاُيت.    ُبٞٙبٔٝٞب٢ ُٙبؽت، ٌ٘جت ثٝ تغ٥ُّ ٞل لٌٕت ام ؿاًتب٣ٖٔ
ولؿ ٚ ٘جٛغ فلؿ٣ًٚ كا ؿك تٙم٥ٓ ٚ ثآضب  تيخ٥ِف  كا ام عفظ تآل٤ف ٣ٔ ٞٙبُٔٝبٞب٢ ... اٚ ؿاًتبٖ
 (.  504: 1390)مؿٚاك، « ًتٛؿٞب ٣ٔا٤ٗ ؿاًتبٖ

و٥ٙٓ، ثؾٛث٣ ٥ٔناٖ آُيٙب٣٤ ٢ٚ  ٞب٢ ٔٙن٢ٚ كا ام ا٤ٗ ؿ٤ـٌبٜ ثلك٣ً ٣ٔٚلت٣ زنَ 
ٗ    ُبٞٙبٔٝٞب٢ ثب م٤ل ٚ ثِٓ ؿاًتبٖ ٖ  ٚ تٛا٘ب٣٤ ثيبال٢ ٢ٚ كا ؿك ثىيبك٥ٌل٢ ا٤ي ٞيب ؿك  ؿاًيتب

 و٥ٙٓ.ٞب٢ ابُمب٘ٝ ٚ ألٚم٢ ِٔبٞـٜ ٣ٔثبفت زنَ
ٝ ؿك ا٤ٗ پيوَٚٞ ثبمتيبة     َ  ُيبٞٙبٔ ٞيب٢ ٔٙين٢ٚ كا ؿك ٔغٛكٞيب٢ آي٣ّ ٚ     ؿك زين
 و٥ٙٓ:ٞب٢ م٤ل ثلك٣ً ٣ٔم٤لٌٛ٘ٝ

 داستاى س٘اٍش -1

ثىبك كفتيٝ   ُبٞٙبٔٝٞب٢  تل ام ؿ٤ٍل ؿاًتبٖ ث٥َٞب٢ ٔٙن٢ٚ ؿاًتبٖ ٥ًبٍٚ ؿك زنَ
ٝ . ٔٙناًت ٞيب٤َ  ٢ٚ ثٝ ؿ٥ُِ ا٘ي ث٥َ ام عـ ثٝ ا٤ٗ ؿاًتبٖ، عتّب اٙٛاٖ ٤ى٣ ام ٔزٕٛاي
ِيل ويلؿٜ   تٔٙ 1374وٙـ ويٝ ِ٘يل پبه٘يً آٖ كا ؿك ًيبَ     ا٘تؾبة ٣ٔ ٥ًبٍٚ ام آتَكا ثب 

ِّيـ تيب          اًت. اٌل م٘ـٌب٣٘ ٥ًبٍٚ كا ثٝ ًيٝ ٔمطي  ٟٔيٓ تمٌي٥ٓ وٙي٥ٓ، ٔمطي  اَّٚ ام تٛ
٣ ٢ٚ تٛر٣ّٟ صٙـاٖ ِ٘يـٜ اًيت ٚ ُيبال ا٤يٗ     ًب٥ٌِت وٝ ثٝ ا٤ٗ ٔمط  ام م٘ـٌب٘ ثنكي

ا٢ صٙـاٖ ٟٔيٓ ٞيٓ ؿك آٖ ٟ٘فتيٝ ٥ٌ٘يت، ؿك     رٙجٝ ام م٘ـٌب٣٘ ٥ًبٍٚ كا وٝ اِجتّٝ عبؿحٝ
ُيٛؿ، ٔلثيٛ    وٙـ. ٔمط  ؿْٚ وٝ ؿٚكاٖ رٛا٣٘ ٥ًبٍٚ كا ُبُٔ ٣ٔاُآبكٍ ٔٙآىي ٣ٕ٘

٣ ٚ كاٙيب٥٤َ  آٚكؿ ٚ ثٝ ؿ٥ِيُ م٤جيب٤  ثٝ مٔب٥ٌ٘ت وٝ كًتٓ ٥ًبٍٚ كا ثٝ ؿكثبك وبٚٚى ٣ٔ



 

  99 ّإ حس٘ي هٌصٍٕتاشتاب ضاٌّاهٔ فسدٍسٖ دز ؼصل
 

 
وٙٙيـ. ٔٙين٢ٚ ثيٝ ا٤يٗ     ث٥ٌبك ثـٚ تٛرّٝ ٣ٔ [3]١ٕٞ ؿكثبك٤بٖ ٚ ام رّٕٝ ٘بٔبؿك٤َ ًٛؿاثٝ 

ٔمط  ام م٘ـ٣ٌ ٥ًبٍٚ ثٌي٥بك تّٛريٝ ويلؿٜ اًيت ٚ ؿك صٙيـ٤ٗ ٔيٛكؿ آٖ كا ؿك ُيآلٍ        
ؿاكؿ، ٔلثٛ  ثٝ ٔبرلا٢ م٘ـ٣ٌ وٙـ. ٔمط  ًْٛ وٝ ٔلي ٥ًبٍٚ كا ٥٘ن ؿك پ٣ٔٙآىي ٣ٔ

ٌقكا٣٘ ٚ ُبؿوب٣ٔ ا٥ًبة اًت وٝ ٢ٚ پي ام ًپل٢ ولؿٖ ؿٚكا٣٘ ام ؽٍٛاٚ ؿك ؿكثبك افل
ُٛؿ. ؿك اؿأٝ ثبمتيبة ا٤يٗ ًيٝ ٔمطي  كا ؿك زينَ      ؿك ؿكثبك افلا٥ًبة، ٔمّٛٔب٘ٝ وِتٝ ٣ٔ

 ؿ٥ٞٓ:ٔٙن٢ٚ ِ٘بٖ ٣ٔ
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ب٣٤ آٚكؿ، ًي٥بٍٚ ثيٝ ؿ٥ِيُ م٤جي    وٝ كًتٓ ٥ًبٍٚ كا ثٝ ؿكثبك وبٚٚى ٔي٣ پي ام آٖ

 ٥ٌلؿ:تٛرّٝ ٘بٔبؿك٤َ، ًٛؿاثٝ، للاك ٣ٔ ؽٛؿ، ٔٛكؿ  ث٥َ ام عـ ّ
ـ   صيييييٛ ًيييييٛؿاثٝ ك٢ٚ ًييييي٥بٍٚ ثـ٤ييييي

 

 پُييييل ا٘ـ٤ِييييٝ ٌِييييت ٚ ؿِييييَ ثلؿ٥ٔييييـ 
(211/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

وٙيـ ٚ ثيب ص٥يـٖ ٔميـّٔبت٣،     ًٛؿاثٝ، پي ام ٔـّت٣ ٥ًبٍٚ كا ثٝ ُجٌتبٖ ؿاٛ  ٣ٔ
ٙـ ٚ ؽٛاًتبك آٖ اًت ويٝ ًي٥بٍٚ ام اٚ   ومؿ ٣ٔثبؽت٥ٍَ كا ثٝ ٥ًبٍٚ ٌٍٛٔبرلا٢ ؿَ
 وبْ ٥ٌلؿ:

٣، ٕٞيييٝ ويييبْ تيييٛ  م ٔيييٗ ٞيييل صيييٝ ؽيييٛٞا
 

  ٛ  ثيييييل آ٤يييييـ ٘پييييي٥ضٓ ًيييييل ام ؿاْ تييييي
(221/ 2)ٕٞبٖ:   

ٚكم٢ ٘بِٔلٚع اًت ٚ ٥ًبٍٚ ٞٓ فلؿ٢ پبكًب، تٗ ثيٝ  ٌٛ٘ٝ اِكرب وٝ ا٤ٗأّب ام آٖ
كا ام ًٛؿاثٝ ؿٚك  ؽٛؿ ،ؿٞـ. ٢ٚ ؿك ا٤ٗ ٔلعّٝ ثب م٤لو٣٥ ؽبّٞب٢ ًٛؿاثٝ ٣ٕ٘ؿكؽٛاًت
 وٙيـ  ؿاكؿ، أّب ًيٛؿاثٝ ؿك فلٓيت٣ ؿ٤ٍيل ؽيٛؿ كا ؿٚثيبكٜ ثيٝ ًي٥بٍٚ الضيٝ ٔي٣         ٍ٘ٝ ٣ٔ

ٝ  (. 223/ 2: ٕٞبٖ) ٝ  ٥ًبٍٚ ا٤ٗ ثبك ٥٘ن ؽيٛؿ كا ام ًًٚٛي ٞيب٢ ًيٛؿاثٝ كٞيب٣٤    ٞيب ٚ ولُيٕ
ٌل٢ ًٛؿاثٝ ٚ پل٥ٞن ًي٥بٍٚ ام اٚ صٙيـ٤ٗ ثيبك اُيبكٜ     ثؾِـ. ٔٙن٢ٚ ثٝ ٔبرلا٢ رّٜٛ ٣ٔ

٤ٌٛيـ، ؽيٛؿ كا ثيٝ    . ؿك ا٤ٗ ٔٛاكؿ ٔٙن٢ٚ، ٤ب ابُم٣ وٝ ام رب٘يت اٚ ًيؾٗ ٔي٣   ولؿٜ اًت
ٌيبٜ ؽيٛؿ كا ؿك   وٙـ، ثب ا٤ٗ تفبٚ  وٝ ٢ٚ ثلؽالب ٥ًبٍٚ، تمل٤جب  ٞي٥ش ٥ًبٍٚ تِج٥ٝ ٣ٔ

 ث٥ٙـ:ٞب٢ ٔآِٛق ٔمبْٚ ٣ٕ٘ٔمبثُ ًًٚٛٝ
ْ  ًبٖ ٔپ٥ش ا٤ٗ٘مل ثب ٔٗ ٔجبم ا٤ٗ  ًيبٖ ثپل٥ٞين

ٝ ًبٖ وٝ ث٣ِجت م٤ٗ ـ ٟٕيب٥٘ٓ ٔي٣  ٔپلٚا ثي  ؽٛا٘ي
 

    ٝ ْ   وٝ تبٓث ٥ٌ٘ت تيب ثيب ًًٚٛي ٞيب٢ تيٛ ثٌيت٥ن  
ل ثبُٓ موف كفتيٝ   ْ  ٥ًبٍٚ ٥٘ن ٌا اًيت پل٥ٞين  

(545: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

پلٚا٥٤َ ؿك اثيلام  پل٥ٞن٢ ٚ ث٣ٞب٢ ٔآِٛق ٚ ث٣ٞب٢ م٤ل ٥٘ن ًًٚٛٝٔٙن٢ٚ ؿك ث٥ت
و٣ ٔب٘ٙيـ ًي٥بٍٚ   وٙيـ، أّيب ؽيٛؿ كا ؿك پيب    ًٛؿاثٝ تِج٥ٝ ٣ٔ ١اِك كا ثٝ كفتبك ٌٌتبؽب٘

 ؿا٘ـ: ٣ٕ٘
 ٔيييٗ ًييي٥بٍٚ ٥ٌ٘يييتٓ ؿك پيييبو٣ ٚ اٚ ٥٘ييين  

  ٖ  ٌييل ٚ ثييب صِييٓ ربؿٚوييبك   ثييب ِييت افٌييٛ
 

آ٤يييـپل٥ٞييين ٔييي٣صٙيييبٖ ًيييٛؿاثٝ، ثييي٣ٞيييٓ   
آ٤يييـا٤يييٗ پل٤ضيييٝ، ٜٚ صيييٝ ًيييغلآ٥ٔن ٔييي٣  
(241)ٕٞبٖ:   
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ؿك ؿاًيتبٖ ًي٥بٍٚ، ثيٝ    « ًًٚٛٝ ٚ پل٥ٞين »ٔب٤ٝ ٚ ٔٛت٥ف ٔٙن٢ٚ ؿك اًتفبؿٜ ام ثٗ

ٞب٢ م٥ِؾب ثيٝ  م٘ـ وٝ ٤ًٛف ٥٘ن ؿك پل٥ٞن ام ٥ًًِٝٛٚؾب ٥٘ن ٌل٤ن٢ ٣ٔؿاًتبٖ ٤ًٛف ٚ م
ٞب٢ ٔآِيٛق كا ثيٝ ليـك٢    وٙـ، أّب ٔٙن٢ٚ ًًٚٛٝٔب٘ٙـ پل٥ٞن ٥ًبٍٚ ام ًٛؿاثٝ إُ ٣ٔ

ٝ ؿا٘ـ وٝ عتّب ٤ًٛف ٚ ٥ًبٍٚ ٥٘ن وٝ اًطٛكٜل٢ٛ ٣ٔ ٞيب٢ ٔآِيٛق   ٞب٢ پل٥ٞن ام ًًٚٛي
 ُٛ٘ـ:ٞب٢ ٔآِٛق ٣ٔل٢ٌٞب ٚ رٌّٜٛٞتٙـ، ؿك ٟ٘ب٤ت كاْ ًًٚٛٝ

 ُيييٛؿٞيييب٢ تيييٛ ٔييي٣ ٘بصيييبك، كاْ ًًٚٛيييٝ
 

ييل ام ًيي٥بٍٚ اًييت    ييل م ٤ًٛييف، ٌا  پل٥ٞيين ٌا
(337)ٕٞبٖ:   

 وٙـ:ٔب٤ٝ ث٥بٖ ٣ٔ ؿك ث٥ت م٤ل ٥٘ن ثب اًتفبؿٜ ام ٥ٕٞٗ ثٗ
 ٘ٝ ٤ًٛفٓ، ٘ٝ ٥ًبٍٚ ثٝ ٘فيي وِيتٗ ٚ پل٥ٞين   

 
ٞب٤ييتوييٝ آٚكؿ ؿِييٓ ا٢ ؿًٚييتو تييبة ًًٚٛييٝ   

(200)ٕٞبٖ:   

 اٍش ٍ گرز اش آتصس٘ -2 -1
، ًيٛؿاثٝ ثيب ٔىيل لٔيـ     ؿپيق٤ل  ٕي٣ ٞب٢ ًيٛؿاثٝ كا ٘ وٝ ٥ًبٍٚ ؿكؽٛاًتپي ام آٖ

ٌٙبٜ. ُبٜ ثٝ كًيٓ ا٤لا٥٘يبٖ، ثيلا٢ احجيب      وٙـ ٥ًبٍٚ كا ٔمّٔل رّٜٛ ؿٞـ ٚ ؽٛؿ كا ث٣ ٣ٔ
 ـ:ٌٙن٤ ٣ٌٔٙب٣ٞ ٤ى٣ ام ا٤ٗ ؿٚ، آمٖٔٛ ٌقك ام آتَ كا ثل ث٣

ـ     ٍٔيييييل ويييييبتَ ت٥ييييين پ٥يييييـا وٙييييي
 

كا مٚؿ كًييييييٛا وٙييييييـٌٙييييييٝ وييييييلؿٜ    
(233/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

ـ، أّب ٥ًبٍٚ م٘ ٣ٔ ثبم ام أتغبٖ ٌقك ام آتَ، ًل ؿا٘ـٌٙبٜ ٣ًٔٛؿاثٝ وٝ ؽٛؿ كا ث٣
. ٕ٘ٛؿٞب٢ ا٤ٗ لٌٕت ام ؿاًيتبٖ ًي٥بٍٚ كا ؿك زن٥ِيب  ٔٙين٢ٚ     پق٤لؿ ٣ُٔزباب٘ٝ آٖ كا 

 ث٥ٙ٥ٓ: ٣ٔ
   ٍ  ؿك أتغييبٖ پييبو٣، ثب٤ييـ وييٝ صييٖٛ ًيي٥بٚ

ييييل اًيييي٥ل٢آماؿ ًييييلٚ ثبُيييي٣    عتّييييب ٌا
 

     ٗ  ام آتِيي٣ ؽلُٚييبٖ ام ٔىييل ٚ فييٗ ٌقُييت
    ٗ  ؽٍٛ ثبؿ صٖٛ ٌ٘ي٣ٕ٥ ام ٞيل صٕيٗ ٌقُيت

(330: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ًيٛما٘ـ،  ٌٙيبٜ كا ٕ٘ي٣  ٞب٢ ث٣وٝ آتَ، اٌ٘بٖ ٝ اًترب وٝ ا٤ٗ ثبٚك ٚرٛؿ ؿاُتام آٖ
قك ام طيٛك ويٝ ٌي   ؿا٘ـ، ٕٞبُٖبال ؿك ث٥ت م٤ل ام ؽٛؿ ٌقُتٗ كا ثلا٢ احجب  پبو٣ المْ ٣ٔ

 :اًتآتَ ثلا٢ پبو٣ ٥ًبٍٚ المْ 
     ٍ  تب ٍ٘قك٢ ام ؽي٤َٛ صيٛ م آتيَ ويٝ ًي٥بٚ 

 

ا٢ ا٢ ؿَوثييييب اييييب٣ِٕ ام آة ٞييييٓ آِييييٛؿٜ   
(497)ٕٞبٖ:   

 س٘اٍش ٍ افساس٘اب -1-3
ٌيقاكؿ، ثيٝ   ًِيل ٔي٣  وٝ ٥ًبٍٚ ثب ٔٛفم٥ّت، أتغبٖ ٌقك ام آتَ كا پِيت پي ام آٖ 

٤لاٖ عّٕٝ ولؿٜ اًيت. ًي٥بٍٚ فلٓيت كا    كًـ وٝ افلا٥ًبة ثٝ ٔلمٞب٢ اوبٚٚى ؽجل ٣ٔ
٘يبْ ؿك ٥ٔيبٖ ًيپبٜ     آٚكؿِٖ ث٥ٙـ ٚ ثلا٢ كٞب٣٤ ام ٔىلٞب٢ ًٛؿاثٝ ٚ ٥٘ين ثـًيت  ٔٙبًت ٣ٔ

(. 241–239/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ، وٙـ افلا٥ًبة ااالْ آٔبؿ٣ٌ ٣ٔ ًوبٚٚى، ثلا٢ كفتٗ ثٝ رٙ

٥بٍٚ ٚ وبٚٚى، آٚكؿ، ٥ٔبٖ ًٞب٣٤ وٝ ٥ًبٍٚ ثـًت ٣ٔپي ام كفتٗ ثٝ رًٙ ٚ ٔٛفم٥ّت
ًي٥بٍٚ ثيٝ ؿكثيبك    آ٤ـ ويٝ ٟ٘ب٤تيب    ف رًٙ ثٛرٛؿ ٣ٔ٘ملٞب٣٤ ؿك ثبة اؿأٝ ٤ب تٛلّاؽتالب



 

  101 ّإ حس٘ي هٌصٍٕتاشتاب ضاٌّاهٔ فسدٍسٖ دز ؼصل
 

 
وٙيـ. ًي٥بٍٚ    ٔي٣ ٞب٢ وِتٝ ُـٖ ؽٛؿ كا فلاٞٓ ثلؿ ٚ ثب ا٤ٗ وبك م٥ٔٙٝ ٣ٔافلا٥ًبة پٙبٜ 

ٞيب ٚ   ٌقكا٣٘ ؿك ؿكثيبك افلاًي٥بة، ثيل احيل عٌيبؿ      پي ام ٔـّت٣ م٘ـٌب٣٘ ثب ِ٘ب  ٚ ؽٍٛ
ٌٙيبٜ وِيتٝ   ، ث٣اًت ،ٌل٥ًٛم ،ٞب ثلاؿكٍٞب٢ اطلاف٥بٖ افلا٥ًبة وٝ ؿك كأى آ٣٤ٖٛثـٌ
ٝ  ُٛؿ. ٔٙن٢ٚ ٔم٥ّّٔٛت ٥ًبٍٚ ؿك ا٤ٗ ثُلٞٝ ام م٘ـ٣ٌ ٚ ثي٣ ٣ٔ ؿك  ُيـٖ اٚ كا  ٌٙيبٜ وِيت
 ٞب٢ م٤ل ث٥ٙى٣ ِ٘بٖ ؿاؿٜ اًت:ث٥ت

 ؿاغ وييٝ ؿاك٢ أِييت  ا٢ آًييٕبٖ ؽٕييٍٛو    
 ا٤ٗ ًلؽ٣ ُفك ٥ٌ٘ت، ؽٖٛ ُيم٥م١ و٥ٌيت   

ٖ   تِت مك٤ٌت ؽٛك٥ُـ، ٌُ  ٌيٖٛ ِجبِيت امؽيٛ
 اوجييل ا٤ييٗ وِييتٝ و٥ٌييت ؿ٤ٍييل  تلو٥ييت ؿةّ 

    ٛ  تيب ٞييل ًيتبكٜ مؽ٥ٌٕييت، ام اِيك ثييل تيٗ تيي
 

    ٝ پييٍٛوؿاغ وييـاْ ؽٛكُيي٥ـ  ا٢ ٔييبؿك ًيي٥  
ٍ     وٝ ٔي٣  صىيـ ثيٝ ك٤ٚيت ام ٌيٍٛ ٚ ام ثٙيبٌٛ  
اًيت ؽيٖٛ ام كي ًي٥بٍٚٚ    ثبم ولؿٜ  ت٥غ وٝ  

ثل٘يـ ثيل ؿٍٚ   تبثٛ  وٛصه و٥ٌيت ويٝ ٔي٣     
ٍ  ويٝ ٔي٣   ؽيِٖٛ  ،ٞب٢ اِمتام مؽٓ م٘يـ ريٛ  

(301: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

 ُٛؿ:اُبكٜ ثٝ ؽٖٛ ٥ًبٍٚ ؿك ث٥ت م٤ل ٥٘ن ؿ٤ـٜ ٣ٔ
 ثب صٝ ٘يب٣ٔ  ام ويـا٣ٔ  ام وزيب٣٤  ا٢ ٞيلاىو    

 تيييب ٘ج٥يييٙٓ ٚ ٘جييي٤ٛٓ ٚ ٤ٍٕٛ٘يييت ثيييٝ ويييي 
 

 ا٢ ٞييييلاى ٘ب٘ز٥ييييت ٘بوزييييب٢ ٘بُييييٙبىو 
 ؽييٖٛ ٓييـ ٥ًبُٚييٓ ٌِييٛؿٜ ام كي  عييٛاى   

(512)ٕٞبٖ:   

 ّإ دٗگستلف٘ق داستاى س٘اٍش تا اسطَزُ -1-4
ؿك ا٤ٗ لٌٕت، ٔٙن٢ٚ ًلُ٘ٛيت ًي٥بٍٚ كا ويٝ ام ُثآيـٞب٢ ٔؾتّيف ثيب ثلؽي٣ ام        

ؿٞيـ ٚ ام  ٞب٥٤ٌيت، ؿك وٙيبك ٞيٓ ليلاك ٔي٣     ٞب٢ ؿ٣ٙ٤، اِيم٣ ٚ... ؿاكا٢ ُيجبٞت  اًطٛكٜ
ع(، ٞيب اجبكتٙيـ ام: أيبْ عٌي٥ٗ )    وٙـ. ا٤يٗ ُؾٔي٥ّت  ٞب٢ ت٥ّٕغ٣ آٖ اًتفبؿٜ ٣ٔ م٥ٔٙٝ

 ٤ًٛف )ع(، اثلا٥ٞٓ )ع( ٚ فلٞبؿ:

 س٘اٍش ٍ فسّاد -1 -4 -1
ـ ربًت، ٞيلؿٚ ٤يه  ٞـب صٛ كفتٗ ام ا٤ٗ  ًيبٙ٘

 

 ًيييفل ثيييٝ ُييي٠ٛ٥ فلٞيييبؿ٢ ٚ ٥ًبُٚٚييي٣    
(285)ٕٞبٖ:   

 س٘اٍش ٍ اهام حس٘ي )ع( -2 -4 -1
يي٥ّت ثييٝ ُييته     ٞييب م زييـ٤لٖا  ا٢ ؽييٖٛ ٓا

 ٌيييبٜثيييال آٔيييـٜ ٖٚاٚريييبك٢ ُيييـٜ ام ويييلة
 

ٖ  ٞيييبافِيييب٘ـٜ ُيييلب  ثيييٝ ثّٙيييـا٢ ؿ٥ِيييلا  
    ٖ  آ٥ٔؾتيييٝ ثيييب ؽيييٖٛ ًييي٥بٍٚٚ ؿك ا٤يييلا

(376)ٕٞبٖ:   

 س٘اٍش ٍ َٗسف )ع( -3 -4 -1
 ٘ٝ ٤ًٛفٓ، ٘ٝ ٥ًبٍٚ ثٝ ٘فيي وِيتٗ ٚ پل٥ٞين   

 

ٞب٤ييتؿًٚييتو تييبة ًًٚٛييٝ وييٝ آٚكؿ ؿِييٓ ا٢   
(200)ٕٞبٖ:   

 ٤ب:
 ُيييٛؿٞيييب٢ تيييٛ ٔييي٣ ٘بصيييبك، كاْ ًًٚٛيييٝ

 

ييل ام ًيي٥بٍٚ اًييت    ييل م ٤ًٛييف، ٌا  پل٥ٞيين ٌا
(337 )ٕٞبٖ:  
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 س٘اٍش ٍ اتساّ٘ن )ع( - 4 -1-4
ٝ  ؿكصِٓ َ  ٚك  ٔي٣ ٞيب٢ ُيآّ  ًيٛؽت آٖ آتي

 

َ  ثبغ ٌيُ    ٥ٓ ؿاغ ؿ ًي٥بٍٚ ثيٛؿ   ٓيجٛك٢ اثيلٞا  
(449ٕٞبٖ: )  

 داستاى ت٘طى ٍ هٌ٘طُ -2

اًيت. پيي ام    ُبٞٙبٔٝٚ رقّاة  ٞب٢ ابُمب٘ٝؿاًتبٖ ث٥وٖ ٚ ٥ٙٔوٜ ام رّٕٝ ؿاًتبٖ
ٓ     ، ثٝ ؿُت٣ ٔي٣ وٝ ث٥وٖ ثب ٘م١ِ ٌل٥ٌٗ ٥ٔالؿآٖ كاٞيبَ٘،  كًيـ ويٝ ؿك آٖ ٥ٙٔيوٜ ثيب ٞي

ٝ  ٥ٙٔوٜ ث٥وٖ كا ثٝ ؽ١ٕ٥ ؽٛؿ فلا٣ٔ ،ِٔغَٛ رِٗ ٚ ًلٚك اًت كٚم ثيب  ؽٛا٘ـ ٚ ًيٝ ُيجب٘
آٚك ٘ـ. ًپي ٥ٙٔوٜ، ث٥يوٖ كا ثيب اًيتفبؿٜ ام ؿاكٚٞيب٢ ؽيٛاة     پلؿامٞٓ ثٝ ا٥َ ٚ ٍ٘ٛ ٣ٔ

پيـك   ،ام ٤ه ُت افلا٥ًبة . پيثلؿ ٣ٔوٙـ ٚ ثب ؽٛؿ ثٝ وبػ پـكٍ افلا٥ًبة ٍٞٛ ٣ٔ ث٣
وٙـ وٝ ٢ٚ كا ام ٥ٔبٖ ثيلؿاكؿ،  ُٛؿ ٚ لٔـ ٥ٙٔ٣ٔوٜ، ٔتٛرّٝ عضٛك ث٥وٖ ؿك اتبق ٥ٙٔوٜ ٣ٔ

ـ ِ٘مل ٔي٣ أّب ثب پبؿك٥ٔب٣٘ پ٥لاٖ ٤ٌٚٝ ام وِتٗ ث٥وٖ ٓلب ٢ٚ كا ؿك صيب٣ٞ م٘يـا٣٘    ٚ وٙي
ٔيٛكؿ آٖ ثيٝ   ًبمؿ. ٔٙن٢ٚ ؿك صٟبك زنَ ثٝ ؿاًتبٖ ث٥يوٖ ٚ ٥ٙٔيوٜ اُيبكٜ ؿاكؿ. ؿك ؿٚ     ٣ٔ

پلؿامؿ ٚ ؿك ؿٚ ٔٛكؿ ؿ٤ٍل ثٝ ٘مَ ٥ٙٔوٜ ؿك كٞب٣٤ ث٥وٖ ام صيبٜ. اثتيـا   ٚٓف صبٜ ث٥وٖ ٣ٔ
 و٥ٙٓ.ٚٓف صبٜ ث٥وٖ كا ثلك٣ً ٣ٔ

 ٍصف چاُ ت٘طى -1 -2
وٙيـ، ٢ٚ ام  وٝ افلا٥ًبة ؿًتٛك م٘ـا٣٘ ُـٖ ث٥يوٖ كا ؿك صيبٜ ٓيبؿك ٔي٣    پي ام آٖ

 ثل ًل صبٜ ث٥وٖ للاك ؿٞـ: ؽٛاٞـ وٝ ًًٙ ِٟٔٛك اوٛاٖ ؿ٤ٛ كاٌل٥ًٛم ٣ٔ
  ٛ  ثجييييل پ٥ييييُ ٚ آٖ ًييييًٙ اوييييٖٛا ؿ٤يييي

ٗ   فىٙيييـٜ  ًيييتبًٖيييت ثيييل ث٥ِييي١ صييي٥
  ٖ  ويييَ آٖ ًيييًٙ كا ثيييٝ پييي٥الٖ ٌيييلؿٚ

 ث٥ييييييبٚك ًييييييجه صييييييبٜ اٚ كا ثپييييييٍٛ
 

ٖ  ويييييٝ ام هكب  ؽيييييـ٤ٛؿك٤يييييب٢ ٥ٌٟيييييب  
   ٗ ًييييتبٖث٥ييييبٚك، م ث٥ييييوٖ ثييييـٖا ويييي٥  

 وييييييٝ پُٛييييييـ ًييييييل كاٜ اكتٙييييييً كا 
   ٍ  ثييييـٖا تييييب ثييييناك٢ ثلآ٤ييييـٍ ٞييييٛ

(334–333/ 3: 1386)فل٣ًٚ،   

 وٙيـ.  ٔي٣  اًت، اُيبكٜ ؿك زنَ م٤ل ٔٙن٢ٚ ثٝ ا٤ٗ ًًٙ وٝ ثل ؿك صبٜ ث٥وٖ ٌقاُتٝ ُـٜ 
آٚك ٚٓيف  اٚ، كٚمٌيبك ؽيٛؿ كا ثٌي٥بك ايقاة     ٔؾبطتِ ُبال، ٔآِٛق اًت ٚ ُبال ؿك ٘جيٛؿ  

وٙـ وٝ افلا٥ًبة ثيل ًيل صيبٜ ث٥يوٖ ٌقاُيتٝ      وٙـ. ٢ٚ إًٓبٖ كا ثٝ ٣ًٍٙ تِج٥ٝ ٣ٔ ٣ٔ
 : اًت

ٝ  ٣، ث٣صٖٛ آفتبة ؽنا٘  اًيت  تٛ ؿَ ٔيٗ ٌلفتي
 تٛ ٣٤ٌٛ ٥ًٌٍٙت ثلؽب٘يٝ أيلٚم  ا٤ٗ إًٓبٖ ث٣ 

 

يت وٝ ث٣ رب٘ب وزب٣٤  لفتٝ ًا تٛ ؽٛك٥ُـ كٌُٚٗ   
 ٣ًٍٙ وٝ كاٜ ٘في كا ثل صبٜ ث٥وٖ ٌلفتيٝ اًيت  

(127: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ٔٙين٢ٚ ؿك   (.374، 333/ 3: 1386)فلؿ٣ًٚ، ثبك اًت فضب٢ ا٤ٗ صبٜ، فضب٣٤ ث٥ٌبك ا٘ـٜٚ
ٓجظ آكمٚٞيب، فضيب٢ ثٌي٥بك     م٤ل ٥٘ن، ضٕٗ ٚٓف آكمٚٞب ٚ ٥٘ن ا٘تمبك ثلا٢ فلاك٥ًـُِٖآل 
ٖ وِـ. ُبال ؿك ا٤ٗوٙٙـ٠ ؽب١٘ ؽٛؿ كا ثت٤ٛٔل ٣ٔتًٙؿَ ليـك  رب فضب٢ وبُب١٘ ؽيٛؿ كا آ

َ  ٞب ٚ تبك٤ى٣ت٣ٍٙؿا٘ـ وٝ ؿَتًٙ ٣ٔتبك٤ه ٚ ؿَ ٞيب ٚ  تٍٙي٣ ٞب٢ صبٜ ث٥يوٖ ؿك ٔمبثيُ ؿ
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ٝ  ٞب٢ ؽب١٘ ٢ٚ تبك٤ى٣ ويٝ ا٤يٗ ؽب٘ي١ اًٚيت ويٝ      طيٛك٢ كٚ٘ك ٚ ٕ٘ٛؿ٢ صٙـاٖ ٘يـاكؿ، ثي

 آٔٛمؿ:ت٣ٍٙ ٚ تبك٤ى٣ كا ثٝ صبٜ ث٥وٖ ٣ٔ ؿَ
 ؿك آكم٢ٚ ٓييييييجظ ٚ ُييييييٛك كُٚييييييٙب٣٤  

 ا٢ ويييٝپًٛيييٓ ام عٌيييل  ؿكٖٚ ؽب٘يييٝٔييي٣
 

 ٔييلغ ُييجبًٞٙ ام ؿَ ٔييٗ ُيي٥ٖٛ آٔٛؽييت     
تٍٙيي٣ ٚ ظّٕييت ثييٝ صييبٜ ث٥ييوٖ آٔٛؽييت   ؿَ  

(534)ٕٞبٖ:   

ٞب٢ ُؾ٣ٔ ٚ ؿكؿ٘بن ؽٛؿ ويٝ ثيل   ٞب ٚ ك٘ذثلا٢ ث٥بٖ ا٘ـٜٚ ؿك ٔٛاكؿ ٤بؿُـٜ، ُبال
وٙـ. ؿك ا٤يٗ  ُـٜ اًت، ام فضب٢ ؿُٛاك صبٜ ث٥وٖ اًتفبؿٜ ٣ٔ احل فِبكٞب٢ مٔب٘ٝ ؿصبك آٖ

وٙيـ،  تيل٤ٗ ٔضيٕٖٛ ُيآل ٔٙن٤ٌٚيت رّيٜٛ ٔي٣      ٔٛاكؿ اٌلصٝ ثبم ٞٓ ثبكٔب١٤ تغن٣ِّ وٝ إيـٜ 
 ٢ ام ُلا٤ط ٚ اٚضبع مٔب٘ٝ كا ٞٓ ؿك آٖ ٟ٘فتٝ ؿ٤ـ.ؽٛكتٛاٖ ك٣ٍ٘ ام ا٘تمبؿ ٚ ؿَا٢ ٣ٌٔٛ٘ٝ ثٝ

 اضازُ تِ ًقص هٌ٘طُ دز زّاٖٗ ت٘طى اش چاُ -2 -2
ٌيقاكؿ  ٥ٔ٘ت ٣ٕ٘افلا٥ًبة پي ام آٌب٣ٞ ام وبك ٥ٙٔوٜ، ٢ٚ كا ٞٓ ام ٌن٘ـ ؽ٤َٛ ث٣

وٙيـ.  ًتب٘ـ ٚ اٚ كا ام وبػ پبؿُب٣ٞ ث٥لٖٚ ٣ٔٚ ١ٕٞ ًٚب٤ُ ٚ تزّّٕب  م٘ـ٥ٌَ كا ام اٚ ٣ٔ
ؿا٘يـ ٚ ام طلفي٣، ًيؾت    ُـِٖ ث٥وٖ ؿك صبٜ، ؽٛؿ كا ٔمّٔل ٣ٔوٜ وٝ ؿك ٔبرلا٢ م٘ـا٥ٙٔ٣٘
 ٔب٘يـِٖ  وٙـ ٚ ثيلا٢ م٘يـٜ  ٞب ٣ٔثبؽت١ ث٥وٖ اًت، پي ام ك٥ًـٖ ثل ًل صبٜ ث٥وٖ، ٤ٛٔٝؿَ

وٝ ؿؽتل٢ ٘بمپلٚكؿٜ اًت، أّب ثلا٢ كٞب٣٤ ث٥يوٖ تيب پيب٢ ريبٖ     وُٛـ. ٥ٙٔوٜ ثب آ٢ٖٚ ٣ٔ
: 1386)فلؿًٚي٣،  وٙـ ٘بٖ ٚ ؽٛكاو٣ ثلا٢ ٢ٚ ٌـا٣٤ ٣ٔ آٚكؿِٖ ٢ ثـًتوُٛـ ٚ عتّب ثلا٣ٔ

ٕ٘يب٣٤ ٥ٙٔيوٜ، صيبٜ كا    ُٛؿ ٚ ثب كاٜوٝ كًتٓ ثلا٢ ٘زب  ث٥وٖ ٚاكؿ ٔآلوٝ ٣ٔتب ا٤ٗ( 335/ 3
ؿٞـ. ٔٙن٢ٚ ثب آٌب٣ٞ ؿل٥ك ام ا٤ٗ ؿاًيتبٖ، ؿك زينَ م٤يل    وٙـ ٚ ث٥وٖ كا ٘زب  ٣ٔپ٥ـا ٣ٔ

ٗ  »ٌلا٤ب٘ٝ ٚ ثب ا٘تؾبة كؿ٤يف  وٝ ؽطبة ثٝ ٔآِٛق اًت، ٥ٔ٘غت ثيٝ ٔآِيٛق   « ا٤يٗ ٔىي
ـ ِوٓ ثل ًل اٚ ًًٙ ٘ن٘ي وُٛـ، ؿًتٚاك ٣ٕ٘وٙـ وٝ اٌل ثلا٢ ٘زب  ٢ٚ ٥ٙٔوٜمؿ ٣ٌٍٔٛ

 ٚاك ؿك ثُٗ صبٜ اًت:وٝ ث٥وٖ
 ا٢، لٔـ ؿَ ٔٗ ا٤يٗ ٔىيٗ   وٝ ثٝ ؽِٓ ولؿٜا٢

 ثييل ًييل صييبَٞ ا٢ پييل٢و تٟٕييتٗ اك ٥٘ييبٚك٢  
 

ٗ، ا٤يٗ ٔىيٗ...  ًًٙ ٔنٖ ثل آ٤ٙيٝ، آ٤ٙيٝ ِٔيى      
    ٗ  ًًٙ صٝ افى٣ٙ ؿٌل ثل ًيل ث٥يوٖ  ا٤يٗ ٔىي

(173: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ؿك ث٥ت م٤ل ٥٘ن ُبال ثب اُبكٜ ثٝ ٘زب  ث٥يوٖ ثيٝ ؿًيت كًيتٓ، ٔٙتميل فلاكًي٥ـٖ       
   ٓ صٙي٥ٗ ٢ٚ، ؽٛاٞيبٖ ٔآِٛل٥ٌيت ويٝ     كًت٥ٌٕت وٝ اٚ كا ام صبٜ مٔب٘ٝ ٘زيب  ؿٞيـ. ٞي

 ٚاك ٢ٚ كا ثٝ كٞب٣٤ ا٥ٔـٚاك وٙـ:٥ٙٔوٜ
 ُيٛؿ، أِيت    زٍٛ پُل ٟٔل٢، پٙبٞٓ ٔي٣ وـاْ آ

 ٚاك ك٢ٚ وييٝكًييـ تييب كًييت٣ٕ ام كٜ، ٥ٙٔييوٜ   
 

  ٝ ُيٛؿ أِيت   ٌيبٞٓ ٔي٣  ث ل ٚ ؿٍٚ وٝ آ٤ب تى٥ي  
ُيٛؿ أِيت   ا٥ٔـ م٤ٌيتٗ ؿك لآيل صيبٞٓ ٔي٣      

(311)ٕٞبٖ:   

 شال ٍ زٍداتِ -3
ٗ اًت. ؿك ا٤ي  ُبٞٙبٔٝٞب٢ ابُمب١٘ م٤جب ٚ رقّاة ام ؿاًتبٖ ٥٘ن ؿاًتبٖ ماَ ٚ كٚؿاثٝ

ُٛؿ ويٝ ثيب تٛرّيٝ ثيٝ     ٞب٣٤ ٔتفبٚ  ام طلب كٚؿاثٝ ؿك لجبَ اِك ؿ٤ـٜ ٣ٔؿاًتبٖ، وَٙ
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ٔب٥ّٞت ثٌت١ فلًٞٙ وٟٗ وٝ م٘بٖ عم٣ّ صٙـاٖ ثلا٢ ث٥بٖ اِيك ؽيٛؿ ٘ـاُيتٙـ، ثٌي٥بك     

تفبٚ  كٚؿاثٝ ثيب ؿ٤ٍيل ٔآِيٛلبٖ ٔٛريٛؿ ؿك اؿة وٟيٗ فبكًي٣ ؿك        تٛرّٝ اًت. ٚرٝ ربِتِ
وُٛـ. ؿك ا٤يٗ ؿاًيتبٖ   پلٚا ثلا٢ ك٥ًـٖ ثٝ اِمَ ٣ٔث٥ٕٞ٣ٗ ٘ىتٝ ٟ٘فتٝ اًت وٝ ٢ٚ 

٤ٌٛيـ، ُي٥فت١ ماَ   كٚؿاثٝ ثب ٥ُٙـٖ ٚٓف ماَ ام مثبٖ پـكٍ وٝ ثب ًي٥ٙـؽت ًيؾٗ ٔي٣   
ُٛؿ ٚ ثب ا٤زبؿ ت٥ٟٕـات٣ ام رّٕٝ: فلًتبؿٖ صٙـ٤ٗ و٥ٙن ثلا٢ ٚاًيطٝ ٚ ؿ٤يـاك ثيب ماَ    ٣ٔ
ت وٝ عتّب و٥ٙناٖ كٚؿاثيٝ، ٢ٚ كا ام  ربًوٙـ. ربِت آٖم٣ِ ٔؤحّل ؿك امؿٚاد ثب ماَ ا٤فب ٣ٔ٘

 وٙـ:پلٚا ث٥بٖ اِك ٣ٔؿاك٘ـ، أّب اٚ ث٣اِك ثٝ ماَ ثلعقك ٣ٔ
 ؿِييييٓ پُييييل ام پييييٛك ًييييبْ اًييييت كُٚييييٗ

 ٕٞييييٝ ؽب٘يييي١ ُييييلْ پييييل ٟٔييييل اًٚييييت
 

  ٓ  ثييييٝ ؽييييٛاة ا٘ييييـك، ا٘ـ٤ِييييٝ مٚ ٌٍ٘ييييّ
 ُيييييت ٚ كٚمْ ا٘ـ٤ِييييي١ صٟيييييل اًٚيييييت

(188/ 1: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

ٍ   ٞب٣٤و٥ِـِٖ ثٟب٘ٝپ٥َ وبكاٖ كٚؿاثٝ، عتّب ثبؽـٔت مؿ ٔب٘ٙـ ًپ٥ـ٣٤ٛٔ ماَ ٚ ٥٘ين ٌيٛ
    ٓ ثٌيتل٢  ولؿٖ م٤جب٣٤ ٚ كاٙب٣٤ كٚؿاثٝ ٚ ٚرٛؿ ؽٛاًتٍبكاٖ ٔتآيـّؿ ثيلا٢ اٚ، ماَ كا ًيناٚاك ٞي

ٖ )ؿا٘ٙـ، أّب كٚؿاثٝ ٔٔلّا٘ٝ ؽٛاًتبك پ٥ٛ٘ـ ثب ماَ اًت كٚؿاثٝ ٣ٕ٘ ٢ٚ عتّيب ؿك   (.189–188/ 1: ٕٞيب
 (.  214/ 1)ٕٞبٖ: وٙـ اِك ثٝ ماَ كا ث٥بٖ ٣ٔ ٔمبثُ ٔبؿكٍ ثب رٌبك 

امؿٚاد ماَ ٚ كٚؿاثٝ ثب ٚرٛؿ ؿٚ لطت وبٔال  ٔتضبؿ، ٤آ٣ٙ ٔٙيٛصٟل پبؿُيبٜ ا٤يلاٖ ٚ     
اٍ ثب ٟٔلاة ويبث٣ّ ٚ ام آٖ طيلب ٚريٛؿ ٟٔيلاة ويبث٣ّ ويٝ ام ٌ٘يُ        ؿ٣ُِٕٙ ًلًؾتب٘ٝ

ٌ٘يت پيـك كٚؿاثيٝ،    ثب٤يـ ؿا  .كًـپق٤ل ثٙمل ٣ٕ٘، ؿك ٍ٘بٜ ٘ؾٌت، إال  أىبٖاًتضغّبن 
ٝ  ٤آ٣ٙ ٟٔلاة ث٥ٌبك ًؾت ويٝ ٚلتي٣ ام ٔيبرلا٢    طيٛك٢ ٥ٌل ٚ ؿاكا٢ ؽ٣٤ٛ رب٥ٌّٞيت، ثي
ُٛؿ، ث٥ٌبك ٘بكاعت اًت وٝ ثٝ ٠ٛ٥ُ ارـاؿٍ، ؿؽتلٍ كا ثٝ لتيُ  اِك ؿؽتلٍ آٌبٜ ٣ٔ

ٓ ثٙبثلا٤ٗ اٌل ُزبات كٚؿاثٝ ٚ ٞٓ (.1/217ٕٞبٖ: )٘لًب٥٘ـٜ اًت  كاٞي٣ ٔيبؿكٍ   ٌب٣ٔ ٚ ٞي
ك٥ًـو ٔٙن٢ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ٘ىتٝ ثٌي٥بك  لا٢ اِك ماَ ٚ كٚؿاثٝ ثٝ ًلا٘زب٣ٔ ٣ٕ٘ثٛؿ، ٔبر٣ٕ٘

تٛرّٝ ولؿٜ اًت. ٢ٚ ولؿاك ابُمب١٘ كٚؿاثٝ ٚ رلأ  اٚ كا ؿك ُىٌتٗ ٔلمٞب٢ ٕٔٙٛايٝ، ؿك  
 ؿا٘ـ:تل ٣ٔٔمبثُ كفتبك ٔٙفآال١٘ ٔآب٥ُم٣ ٔب٘ٙـ ٣ّ٥ِ ٚ... ث٥ٌبك پق٤لفت٣ٙ

  ٓ يل ثب٤ييـ م٘ي٣ ٞيي ٝ  ٌا  ُيي٣ ٞييب ثبصيٖٛ م٘ييبِٖ لّٔي
ٝ    ثيبم٢ وٝ ٔٗ ثب پيبن   ٞيب٢ ٤ٚيي ٚ ُيٛك كٚؿاثي

 

 ٘ٝ اقكا ؿًٚيتت ؿاكْ ٘يٝ ُي٥ل٤ٗ ٚ ٘يٝ ٥ِال٤يت      
ٞييب٢ م٥ِؾب٤ييت ؿاكْ ٚ ؿ٤ييٛا٣ٍ٘ؽُٛييت ٔيي٣   

(388: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ك٢ٚ ؿ٤ٍل اًتفبؿ٠ ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ ام ؿاًتبٖ ماَ ٚ كٚؿاثٝ، ٔلثٛ  ثٝ ؿاًيتبٖ كٚؿاثيٝ   
ٗ  ٥ٌل٢ ؿك ٘مَ ٔبؿك كًتٓ اًت. ٔٙن٢ٚ ثب ثٟلٜ ٔب٤يٝ، ٌل٤ين٢ ٥٘ين ثيٝ ٌٔيب٤ُ      ام ا٤يٗ ثُي

ارتٕبا٣ كٚمٌبك ؽٛؿ ؿاكؿ. ُبال ؿك ٔٔلع ٘ؾٌت ث٥ت پ٥َ كٚ، ثب ثىبك٥ٌل٢ ٘يبْ كٚؿاثيٝ،   
وٙـ، أّب ؿك اؿأيٝ ثيب آٚكؿٖ   ٞب٢ المْ كا ثلا٢ اًتفبؿٜ ام ثبك ت٥ّٕغ٣ كٚؿاثٝ فلاٞٓ ٣ٔم٥ٔٙٝ
ا٢ ؽيبكد  كا ام آٖ عبِيت اًيطٛكٜ  كٚؿاثٝ « كٚؿاث١ ٔٗ»ؿك وٙبك كٚؿاثٝ، ثٝ ُىُ  «ٔٗ»ٚاه٠ 
ٓ ٚ ألٚم٢ ثـاٖ ٣ٔا٢ ُؾ٣ٔ وٙـ ٚ رٙجٝ ٣ٔ صٙي٥ٗ ؿك ٔٔيلع ؿْٚ ثيب آٚكؿٖ    ثؾِـ. ٞي
ٞيب٢  وٙيـ ويٝ ثيب ٤ٚوٌي٣    كا ا٤زيبؿ ٔي٣  « ُغبؿاٖ مٔبٖ»ؿك وٙبك ُغبؿاٖ، تلو٥ت  «مٔبٖ»



 

  105 ّإ حس٘ي هٌصٍٕتاشتاب ضاٌّاهٔ فسدٍسٖ دز ؼصل
 

 
ٝ ؿك ا٤ٗ و٘مل ُبال ؿك كٚمٌبك ٔآبٓل تٙبًت ؿاُتٝ ثبُـ. ؿكٚال  كٚؿاثٝ ٚ ُغبؿ ثب آِٖ ٔٛكؿ

ٞب، ؿ٤ٍيل  ٞب٢ مثب٣٘ ٚ ٘غ٠ٛ اًتفبؿ٠ ُبال ام آٖا٘ـ، أّب ثب ثبم٢ُبٞٙبٔٝث٥ت، كٚؿاثٝ ٚ ُغبؿ  
 آٖ كٚؿاثٝ ٚ ُغبؿ ٥ٌ٘تٙـ:

ـ   كٚؿاثييي١ ٔيييٗ، كٚؿٌيييل٢ ويييٗ ويييٝ فتبؿ٘ييي
 

ـ     يييي  ؿك صييييبٜ ُييييغبؿٖا مٔييييبٖ، تٟٕتٙبٙ٘
(474)ٕٞبٖ:   

وٙيـ، أّيب ثيٝ ُيى٣ّ     ٔٙن٢ٚ ؿك ٔٛاكؿ٢ ؿ٤ٍل ام ؿاًتبٖ ماَ ٚ كٚؿاثيٝ اًيتفبؿٜ ٔي٣   
ٞب٢ ا٤ٗ ؿاًتبٖ. ٤ىي٣ ام ٚليب٤  ؿاًيتبٖ ماَ ٚ    تل ٚ ثـٖٚ فول ٌٔتم٥ٓ ٘بْ ُؾ٥ّٔتپٟٙبٖ

كٚؿ كٚؿاثٝ، ٔبرلا٢ ثبالكفتِٗ ماَ ثٝ لٔل كٚؿاثٝ اًت. ٍٞٙب٣ٔ وٝ ماَ ثلا٢ ؿ٤ـاك ثب كٚؿاثيٝ ٔي٣  
ٝ وٙـ تيب ما كًـ، كٚؿاثٝ وٕٙـ ٢ٌٛ٥ٌ ؽٛؿ كا كٞب ٣ٔٚ ثٝ ؿك لٔل كٚؿاثٝ ٣ٔ ٚاًيط١ آٖ ثيٝ    َ ثي

 ثيبم  وٝ ٔجبؿا آ٥ًج٣ ثٝ كٚؿاثٝ ثلًـ، ام ا٤ٗ ويبك ًيل  ؿكٖٚ عزل٠ اٚ ٚاكؿ ُٛؿ، أّب ماَ ام ث٥ٓ آٖ
ا٤يٗ لٌيٕت ام    (.1/200 :1386)فلؿًٚي٣،  كٚؿ م٘ـ ٚ ؽٛؿ ثب ا٘ـاؽتٗ وٕٙـ ثل ثبال٢ وٍٙلٜ ٣ٔ٣ٔ

ت ٚ ثيب تخح٥لپيق٤ل٢   ٞب٢ م٤ل ؿك فٞٗ ٚ ض٥ٕل ٔٙن٢ٚ ثٛؿٜ اًؿاًتبٖ ماَ ٚ كٚؿاثٝ ؿك ث٥ت
 ام آٖ، ؽٛاٞبٖ كفت٣ٙ ثٝ ٔب٘ٙـ كفتٗ ماَ ثٝ عزل٠ ٔآِٛق اًت:

٣  ٔ ٣ؿِٓ تٔ  ًٛا يت ؽ لُ   ٞٚ ت  لُ  ـ٘ت كاٞ   ُـ ؿ٤
ت ُت وٝ تبك٤هٞب، ٤هٚ ٤ب صٖٛ ٔبرلا٢ لّٔٝ  ًا

 

    ٝ ا  آ٤ييٓوٕٙييـ ا٘ييـامْ ٚ پٟٙييبٖ ؿكٖٚ زلفيي  
  ٓ  تييٛ كا ام ثٌييتل  ؿك ربٔيي١ ؽييٛاة تييٛ، ثلثييب٤

(39: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

 ٤ب ؿك ث٥ت م٤ل:
 آ٤يٓ ثيٝ ًي٤ٛت ثيبم    ٥ٌٕ٘ٓ ٔٗ، وٕٙـا٘يـام ٔي٣  

 

ييل ٓييـ ثييبك ٓييـ ؿ٤ييٛاك، ٌييلؿ ٌِّييٙت ؿاك٢    ٌا
(287)ٕٞبٖ:   

 ضاٌّاهِّإ خاىاضازُ تِ ّفت  -4
٘جيلؿ   -1ؿٚ ٞفت ؽبٖ فول ُـٜ اًت: ا٣ِّٚ ٞفت ؽيبٖ كًيتٓ، ُيبُٔ:     ُبٞٙبٔٝؿك 

وِيتٗ مٖ   -4وِيتٗ اهؿٞيب؛    -3؛ آة ٚ اّفٌقك ام ث٥بثبٖ ؽِه ٚ ث٣ -2كؽَ ثب ٥ُل؛ 
وِتٗ ؿ٤يٛ ًيپ٥ـ    -7 رًٙ ثب اكهً٘ ؿ٤ٛ ٚ وِتٗ آٖ؛ -6. رًٙ ثب اٚالؿ ٔلمثبٖ؛ 5ربؿٚ؛ 

 وِيتٗ ؿٚ ٌيلي؛    -1ٚ ؿ٤ٍل٢ ٞفت ؽيبٖ اًيفٙـ٤بك، ُيبُٔ:    ( 44–26/ 2: 1386)فلؿًٚي٣،  
ٌقُيتٗ   -6وِتٗ ٥ًٕلغ؛  -5وِتٗ مٖ ربؿٚ؛  -4وِتٗ اهؿٞب؛  -3وِتٗ ؿٚ ٥ُل؛  -2
ٖ  اًبًب  ٞفت(. 263–225/ 5: 1386)فلؿًٚي٣،  ؿم كفتٗ اًفٙـ٤بك ثٝ ك٥٤ٚٗ -7لب؛ ام ث ٞيب  ؽيب

ٜ     اٙٛاٖ اًتآبكٜثآـٞب ثٝ ،ؿك ُآل ُبالاٖ ٞيب٢  ا٢ ثيلا٢ ث٥يبٖ وبكٞيب٢ ؿُيٛاك ٚ ٌيقك ام كا
  ٖ ٞيب ٥٘ين ؿك ثيبفت٣ ويبٔال      ِٔىُ ٚ ًؾت ثىبك كفت. ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ ام ؿاًتبٖ ٞفيت ؽيب

َ وٙـ. ؿك زنَ ٞب٢ كاٜ اِك اًتفبؿٜ ٣٣ٔتغن٣ِّ ٚ ثلا٢ ث٥بٖ ًؾت ٞيب ٚ  ، ؿُيٛاك٢ كٚ ِ ِ پي٥
 ٞب٢ كاٜ اِك كا ؿك ثبفت٣ ؿاًتب٣٘ ث٥بٖ ولؿٜ اًت:ؽبٖ ٞفت

 اٌْقُييتٝ آٔييـٜ ريي٢ٛ تييٛ ام ُييتٚثييٝ رٌييت
 لييـْ لييـْ، ٕٞييٝ ٘ييبْ تييٛ كا ثييٝ ٘ييبؽٗ ٚ ؽييٖٛ  
 ثيييٝ ث٤ٛييي١ ثيييل ٚ ثيييْٛ ٥ِٕٞيييٝ آثيييبؿ      

 ٖ  ٞيييييناك ريييييبؿٚ كا  ؿالٚكا٘يييييٝ، ٞيييييناكا

اْٞيييييناك ثبؿ٤يييييٝ كا، ؿكُ٘ٛيييييتٝ آٔيييييـٜ     
اْٞيييب٢ ؿكؽتيييبٖ ُ٘ٛيييتٝ آٔيييـٜثيييٝ ًيييبلٝ  
اْؽيييبِٖ ؽلاثيييٝ ٌقُيييتٝ آٔيييـٜ   م ٞفيييت   

اْثيييٝ ت٥يييغ ٔآزييين٠ اِيييك، وِيييتٝ آٔيييـٜ   
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 اْ ٚاؿ٢ كا، ؿكّٜ ؿكّٜ، كؿ ُييييييييـٜ ٞييييييييناك

 ّٔيييَٛ ؿ٤يييٛ ٚ ؿؿْ، ثيييب صيييلاغ ؿَ ؿك ويييف 
 

اْپِييييتٝ آٔييييـٜٞييييناك ثبؿ٤ييييٝ كا، پِييييتٝ  
اْآٔييـٜ فلُييتٝ،ٚريي٢ٛ تييٛ، اٌ٘ييبٖثييٝ رٌييت  

(164: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ٞيب٢  ؿك زنَ م٤ل ٥٘ن ثب اُبكٜ ثٝ ٚاؿ٢ ربؿٚاٖ، ٥ُل زلّاٖ، اهؿٞب٢ ؿٔبٖ ؿكٚال  ؽبٖ
ٞب ؿك ٘نؿ ٔٙن٢ٚ، ٌقك٢ ٓيلفب  ثيٝ   ؽبٖوٙـ، أّب ٌقك ام ٞفت كا تىلاك ٣ٔ ُبٞٙبٔٝپّٟٛا٘بٖ 

ٓ ؿٞيـ ثيب   ؿ٥ُِ اِك اًت ٚ اٌل ٞٓ ٔٛفم٥ّت٣ ؿك ط٣ِّ ا٤ٗ طل٤يك ثـًيت ٔي٣    كاٞي٣ ٚ  ٞي
 ٤بك٢ اِك اًت: ؿًت
 اِكو ٔب ثب تٛ ام ٚاؿ٢ ريبؿُٖٚا ٞيٓ ٌقُيت٥ٓ    ا٢

ٖ   ٘بْ تٛ كا ثبطُ  ٌيبٜ  اٌِّغل ٞيل ؽـايٝ ويلؿ٤ٓ ٚا
 اَّٚ ُىٌييت٥ٓ ثييب ٞييٓ طٌّييٓ ٕٞييٝ ؿ٤ٛٞييب كا   

ت ا٢ ٔىبٖ ثب تٛ وبك٢ ٝ٘ ٓآتط٣ِّ   اِكو عتّب ًا
 

      ٓ يبٖ ٞيٓ ٌقُيت٥  ام ٥ُل زيلّٖا ٚ ام اهؿٞيب٢ ؿٔ 
ٟب ٝ٘ ام  قُت٥ٓ ٞفتٙت ىٝ ٞفتبؿ ؽبٖ ٌٞٓ  ؽبٖ، ّث  

ً ٖٚا ٖ ٌبٜ ام لّآ١ ًيٙ ٓ   ثيبكا ُيبٖ ٞيٓ ٌقُيت٥  
ٓ ٞٓ ٞب٢ مٔبٖ ٔب ثب تٛ مٖا ٢ًٛ ؿكٚامٜ ٌقُيت٥  

(422)ٕٞبٖ:   

 داستاى زستن ٍ سْساب ٍ کاٍٍظ -5
ا٥ٍ٘ن وِتٗ پٌل ثيٝ ؿًيت پيـك، ًيٝ ثيبك ؿك      ؿاًتبٖ كًتٓ ٚ ًٟلاة ٚ ٔبرلا٢ زٓ

ٝ اًت وٝ ؿك ٞل ًٝ ٔٛكؿ، ُيبال ُؾٔي٥ّت ؿ٤ٍيل ؿاًيتبٖ،     ٞب٢ ٔٙن٢ٚ ثبمتبة ؿاُتزنَ
وٙيـ. ؿك  ؿاكٚ ثٝ پـك ٚ پٌل وٛتب٣ٞ ولؿ، ٚاكؿ ؿاًتبٖ ٤٣ٔآ٣ٙ وبٚٚى كا وٝ ؿك ؿاؿٖ ٍ٘ٛ

ا٢ وٛتبٜ ام وٙبك ا٤ٗ ؿاًتبٖ اجٛك ولؿٜ اًت. اثتـا ا٤ٗ ؿٚ ٔيٛكؿ  ُبال ثب اُبكٜ ،ؿٚ ٔٛكؿ آٖ
 .و٥ٙٓكا فول ٣ٔ

 دازٍ تِ سْسابٍظ اش دادى ًَشاضازُ تِ دزٗػ کاٍ -5-1
فلًتـ تب ام آٖ ؿ ك ؿ، ٌٛؿكم كا ٘نؿ وبٚٚى ٣ٔوٝ كًتٓ، پ٢ّٟٛ فلم٘ـ كا ٣ٔپي ام آٖ

ثّىٝ ربٖ ًٟلاة تپ٥ـٜ ؿك ؽٖٛ كا ٘زب   ،ؿاك٣٤ٚ وٝ ؿك ٌٙذ ٢ٚ اًت ثٝ كًتٓ ؿٞـٍ٘ٛ
تل كًتٓ ٥ٌَ٥ل٢ ٞل صٝ ث، أّب وبٚٚى ام ك٢ٚ تلى ام لـك (191/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ، ؿٞـ 

 م٘ـ:٣ٔ ثبم ام ا٤ٗ وبك ًل
 ُييييٛؿ پِييييت كًييييتٓ ثييييٝ ٥٘ييييلٚ تييييلا 

    ٝ  پيييب٢وزيييب ثبُيييـ اٚ پييي٥َ تؾيييتٓ ثييي
 

ٌٕييييبٖ ٔييييل ٔييييلا...  ٞييييالن آٚكؿ ثيييي٣    
 وزيييييب كا٘يييييـ اٚ م٤يييييل پيييييلّ ٕٞيييييب٢  

(192–191/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

 ٍ ؿاكٚ، ٔٙن٢ٚ، ؿك ث٥ت م٤ل ضٕٗ تِج٥ٝ ثُؾُ ًلُ٘ٛت ثٝ ثُؾُ وبٚٚى ؿك ؿاؿٖ ٘يٛ
 ؿا٘ـ:وٙـ ٚ آٖ ؿٚ كا ثب ٞٓ ثلاثل ٣ُٔٛت ٚ وبٚٚى كا ثب ٞٓ ٔمب٤ٌٝ ٣ٔولؿاكِ ًل٘

 ٍ  ؿاك٤ٚيي٣ ؿك٤ييغوييلؿ ثؾُييُ ًلُ٘ٛييت ام ٘ييٛ
 

ٖ فلٓت ٔب٘ـٖ ٘يـاؿ ا٤يٗ ثيبك ٞيٓ، ويبٚٚى       ٔيب  
(250: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ٍ    ٔٙن٢ٚ ؿك زنَ م٤ل ٥٘ن، ؿك٤غ ٓ  ويلؿِٖ ويبٚٚى ٚ ٘يـاؿٖ ٘يٛ ا٘يـام  ؿاكٚ كا ؿك ٤يه صِي
ث٥ٙيـ ويٝ   ، ٣٤ٌٛ تبك٤ؼ كا ٔـاْ ؿك عبَ تىلاك ٔي٣ «ٞٙٛم»ـ ٚ ثب آٚكؿٖ ل٥ـ وٙتل ثلك٣ً ٣ٔ و٣ّّ

 وٙـ: ؿاكٚ ثٝ آ٘بٖ ؿك٤غ ٣ٔٚاك، ُبٞـ ٔلي پّٟٛا٘بٖ اًت ٚ ام ؿاؿٖ ٍ٘ٛوبٚٚى
ـ   آ٤ييـ آٖ ٘ييبلٛى ٓييـا ؿكٔيي٣ ٝ ثييلا٢ ٔييٗ ثيي   ا٤ييٗ ُييٕبكٍ ٔآىييٛى  ثييٝ ا٘تٟييب صييٛ كًيي  
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 ٞيييب ٚك٘يييٝ  تفبٚت٥ٌيييت ؿك اُيييىبَ ٔيييلي  
 ا٘ييـ ٚ ٞٙييٛم  ٞييناك كًييتٓ ٚ ًييٟلاة ٔييلؿٜ   

 

 ٘ييـاؿٜ ريين ؽجييل ٔييلي، ٞلٌيين ا٤ييٗ ٘ييبلٛى... 
ؿاك٤ٚييي٣ ويييبٚٚىوٙيييـ ام ٘يييٍٛؿك٤ييغ ٔييي٣   

(178)ٕٞبٖ:   

 تفس٘س خاظِّ هٌصٍٕ اش هاجسإ هسگ سْساب دز ٗک ؼصل -5-2
ٞيب٣٤ ا٥ٕيك ام ٔيبرلا٢ كًيتٓ ٚ ًيٟلاة ؿاكؿ ٚ ثيب       أّب ؿك ٔٛكؿ ًْٛ، ُبال پلًَ
امؿ. ؿك ا٤ٗ زنَ، ٔٙن٢ٚ وِتٗ ًٟلاة كا ثٝ ؿًيت   پلؿٍ٘ب٣ٞ فٌّف٣ ثٝ ٚاوب٢ٚ ٌٔخِٝ ٣ٔ

ا٢ كا ثيٝ ك٢ٚ  ٜٔٙين٢ٚ ؿك ا٤يٗ زينَ، ما٤ٚي١ ؿ٤يـ  تيبم      »ؿٞيـ  پـك ثيٝ تميـ٤ل ٌ٘يجت ٔي٣    
تل٤ٗ لٟلٔبِٖ ٔٙف٣ ٚالآيٝ  ٌِب٤ـ. ثب ٚرٛؿ٢ وٝ تمـ٤ل ٞٙٛم ا٣ّٓٞب٢ ا٤ٗ تلاهؿ٢ ٣ٔ ُؾ٥ّٔت

تٛا٘يـ ٘ميَ آي٣ّ كا رُين ثيٝ تمي٤ِٛٓ       ٣ك٢ٚ ٕ٘وٙٙـ٠ ا٤ٗ ًٙبك٤ٛ، ثٝ ٥ٞشاًت. اِجتّٝ، ثبم٣ٌ٤ٛ٘
ٍ  ُبال عتّيب ثٕٛلي   (. 118: 1388)وبظ٣ٕ، « آِٛؿ تمـ٤ل ٚاٌقاك وٙـؽٖٛ ؿاكٚ كا ؿٚا٢ كًي٥ـِٖ ٘يٛ

كًي٥ـ، فبرآي١ لتيُ پٌيل ثيٝ      ؿاكٚ ثٍٟٙبْ ٔي٣ ؿا٘ـ ٚ ااتمبؿ ؿاكؿ اٌل ٞٓ، ٍ٘ٛؿكؿ ًٟلاة ٣ٕ٘
 ك پِت ٔبرلا پٟٙبٖ ُـٜ ثٛؿ:پ٥ًٛت، م٤لا ؿًتبِٖ ٥٘لٚٔٙـ  تمـ٤ل ؿؿًت پـك ثٛلٛع ٣ٔ

ـ تمـ٤ل، تمي٤ٛٓ ؽيٛؿ كا تٕبٔيب  ثؾيٖٛ ٔي٣       وِي٥
ٝ    ُه ٕ٘ي٣  ث٣  وبًيت ص٥ين٢ ام اثآيبؿ آٖ فبرآي

ٝ ؿك ٥ٔجت٘  لٔ  ٥ٌَ ؿ٤ٍ ٝ ؿك مـ٘  ٘ٚ ؿ  ٟلاة ٛث  ٔليً 
ـ آ١ٙ٥٤ آت٣ٙ٥ِ وٝ ٌل ماَ ؿك آٖ پيل٢ ٔي٣    فىٙي

ه ٚ ْ  ٘م٣ِ ام آزبم ٤ه اِك آ٥ٔن٠ ُا يب ٖ ٘بٕت  ؽٛ
 

[4ؿك٤يـ] ٜ ًٟلاة كا ٔي٣ ٌبٚلت٣ وٝ كًتٓ ت٣ٟ   
  ٍ يل ٘يٛ ـ ؿاكٚ ثيٝ ٍٞٙيبْ ؽيٛؿ ٔي٣    عتّب ٌا كًي٥  

١ صِٓ ًتٓ ؿك آ٥ٙ٤ ـ  فلمـ٘ ؽيٛؿ  ،ٚلت٣ وٝ ك ـ٤ي كا٘   
ـ ُب٤ـ وٝ ٤ه لبب ٥ًٕلغ ام آفيبق آٖ ٔي٣   پل٤ي  

ٝٔ  ٢ٛٔ  ٚ  ٢ ً ام ٚك ٚ پ٥٘ل ـ ] ٤ه طلط  ٌُلؿآفل٤ي ٛؿ  [5ِآ  
(371: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

١ ا٤ٗ زنَ، مٔبٖ ٔلي ًٟلاة ك ٥بك ؿٚكتل پ٥َ ٣ٔٔٙن٢ٚ ؿك اؿٔا ثلؿ. مٔيب٣٘  ا ٝث ٚلب٤آ٣ ٌث
جَ، پ٥بؿٜ ٝث ُٟل ًٍٕٙبٖ ٣ٔوٝ كًتٓ ؿك رٌت ثيب ٚكٚؿ   (120/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ، كًـ ٚر٢ٛ ًا

ُتبثـ ٚ ثلا٢ پ٥ـا ولؿٖ ك ؽيَ، ثيٝ ٢ٚ   كًتٓ ثٝ ؽبن ًٍٕٙبٖ، ُبٜ ًٍٕٙبٖ ثٝ پ٥ِجبم اٚ ٣ٔ
وٙيـ. ٍٞٙيب٣ٔ ويٝ كًيتٓ      ٛ  ٔي٣ ؿٞـ. ًپي كًتٓ كا ثٝ ؽٛاٖ ؽ٤َٛ ؿاٌل٢ ٣ٔلَٛ ٤بك٢

ُيٛؿ ٚ ا٤يٗ ؿٚ پيي ام    كٚؿ، ت٥ٕٟٙيٝ ثيل اٚ ٚاكؿ ٔي٣   ٌيبٜ ٔي٣  پي ام ؽيٛكؿٖ ُيبْ ثيٝ ؽيٛاة    
(. 124 –2/122)ٕٞيبٖ:  وٙٙيـ  ؽٌجٙـ ٚ ُج٣ كا ثِبؿٔب٣٘ ًپل٢ ٔي٣ ٣٤ٌٛ ؿك وٙبك ٞٓ ٣ٔٚ  ٌفت

٘  ام آٖ ٔٙن٢ٚ ثب ٌلٜ مؿٖ ا٤ٗ ٚلب٤  ثٝ ٔلي ًٟلاة، تخو٥يـ ؿاكؿ ويٝ ؿًيتبِٖ ًلُ٘ٛيت، ٔيب     
 ٚال  ًٟلاة، وِت١ ت٥غ ًلُ٘ٛت اًت:   ُٛؿ وٝ كًتٓ پٌلٍ كا ثِٙبًـ. ؿك٣ٔ

َ ًٟلاة آٖ ـ   كٚم ٘ٝ ثّىٝ مٖا پي٥  تيل وِيتٝ ُي
ؿْ ٚ ُب٤ـ آٖ ُت وٝ ؿك ثيبغ ت٥ٕٟٙيٝ تيب ٓيجظ    

 تل ام ًلُيت٣ ويٝ ًيٟلاة ثيٛؿ    پ٥َ ٣آك٢ ثٌ
 

ـ      آٖ ؿْ وٝ كًتٓ پ٥بؿٜ ثٝ ُيٟل ًيٍٕٙبٖ كًي٥
ـ ثب اٚ ثٝٞب٢ ؿ٥ُٚن٣ٌ ص٥ـ ٚ ٌُ صلَٔ ص٥ٕي  

ـ ؽٖٛ ٢ٚ ام ؿُي١ٙ ًلُ٘ٛيتَ فيلٚ ٔي٣     صى٥ي  
(371: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

[ ٚ 6ُٛؿ ُبال ؿك ث٥ت ٘ؾٌت، امؿٚاد كًيتٓ ٚ ت٥ٕٟٙيٝ ]  طٛك وٝ ٔالعمٝ ٣ٕٔٞبٖ
ٞيب  ؿا٘ـ. ٔٙن٢ٚ ثب ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ثىبك٥ٌل٢ ؿاًتبًٖٟلاة ٣ٔ ُـِٖ ًپي تمـ٤ل كا ًجت وِتٝ

وٙـ ٚ ٔؾبطت كا ٔزجيٛك  رـ٤ـ ؿك ٍ٘بٜ ٔؾبطت ا٤زبؿ ٣ٔٞب، پلت٢ٛ ثب تٌّّط ثل اًطٛكٜ»ٚ 
٣ٔ  ٝ ٝ وٙـ ويٝ ثي ـ      ٝا٢ ؿ٤ٍيل ثيٝ لّٔي   ٌٛ٘ي  « ا٢ ويٝ ثبكٞيب ٚ ثبكٞيب آٖ كا ؽٛا٘يـٜ ٍ٘يبٜ وٙي
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وٝ ٔ ٟل پيـك٢ ٚ پٌيل٢   ، فلؿ٣ًٚ ٍُفت٣ ؽٛؿ كا ام ا٤ُٗبٞٙبٔٝؿك (. 371: 1390ؿَ، )آماؿٜ

 ؿاكؿ:ؿك ٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿٚ ثلا٥ٍ٘ؾتٝ ِ٘ـ، ا٤ٗ ص٥ٙٗ ث٥بٖ ٣ٔ
 رٟب٘ييييب ُييييٍفتب وييييٝ وييييلؿاك تًٛييييت   
 ام٤يييييٗ ؿٚ ٤ىييييي٣ كا ٘زٙج٥يييييـ ٟٔيييييل   
 ٕٞيييييي٣ ثضّييييييٝ كا ثبمؿا٘ييييييـ ًييييييتٛك  
 ٘ـا٘ييييييـ ٕٞيييييي٣ ٔييييييلؿْ ام ك٘ييييييذ آم 

 

 ٞيييٓ ام تيييٛ ُىٌيييتٝ ٕٞيييٝ ام تيييٛ ؿكًيييت  
ٕييييٛؿ صٟييييل      ؽييييلؿ ؿٚك ثُييييـ ٟٔييييل ٙ٘
 صييٝ ٔييب٣ٞ ثييٝ ؿك٤ييب، صييٝ ؿك ؿُييت ٌييٛك     
 ٤ىيييييي٣ ؿُيييييي٣ٕٙ كا م فلم٘ييييييـ ثييييييبم

(173 –172/ 2: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

ؿاكؿ، أّيب اٚ  ٥٘ن، ٥ٕٞٗ ٍُفت٣ كا ؿك ٘زٙج٥ـٖ ٔ ٟل ٥ٔبٖ پـك ٚ پٌل اظٟبك ٣ٔ ٔٙن٢ٚ
 وٙـ:ثب ٌ٘جت ؿاؿٖ ١ٕٞ ٚلب٤  ثٝ تمـ٤ل، ا٤ٗ ٌٔخِٝ كا تٛر٥ٝ ٣ٔ

 تيل ام ًلُيت٣ ويٝ ًيٟلاة ثيٛؿ      آك٢ ثي پ٥َ
     ٓ  ا٥ٍ٘يين كا ٚك٘ييٝ صييلا پ٥لٔييلؿ آٖ ِ٘ييبٖ زيي

َ ٚك٘ٝ ثٝ رب٢ تَٙ ٓ  ٞب٢ لٟل ٚ تيپ  ٞيب٢ ؽِي
 ٛ َ ثييب ٞيي٥ش ليي ييـ مؿٖ تييبؽت  س ثِٟييت٣ ٘ؾٛٞا

 

ـ ؽٖٛ ٢ٚ ام ؿُي١ٙ ًلُ٘ٛيتَ فيلٚ ٔي٣      صى٥ي  
ل ًٟلاة ثب ؽٛؿ ٣ٕ٘ ؿ٤ـ ٚ ؿك ُٟٔلٜ ؿ٤يـ  ؿك ٟٔ   

ـ ثب٤ـ وٝ ام لّيت ؽيٛؿ ضيلث١ آُيت٣ ٔي٣      ُي٥ٙ  
ـ    ٚلتيي٣ وييٝ تمييـ٤ل للثييب٣٘ ؽيي٤َٛ كا ثلٌن٤يي

(372: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

 داستاى زستن ٍ اسفٌدٗاز -6
كًتٓ ثيلا٢ أتٙيبع ام رٙيً ثيب اًيفٙـ٤بك ٚ ؿك      ؿاًتبٖ كًتٓ ٚ اًفٙـ٤بك ٚ وَُٛ 

ٖ     ٔمبثُ علب ٞيب٢  ٘ب٢ُٛٙ ٚ ًلًؾت٣ اًفٙـ٤بك ثلا٢ كًي٥ـٖ ثيٝ ٞيـفَ، رينٚ ؿاًيتب
ٞب٢ ا١٥ِّٚ ؿاًتبٖ ٚ آزبم رٙيً  اًت. پي ام فلام ٚ ٥ِ٘ت ُبٞٙبٔٝپلوِٕىَ ٚ پُلعبؿح١ 

ٛؿ پ٥يـا  ٚ پي ام ُىٌت كًتٓ ؿك ٔلع١ّ ٘ؾٌت، ٢ٚ ثب وٕه ماَ ٚ ٥ًٕلغ، ؿٚثيبكٜ ثٟجي  
ؿٞيـ، پيب٢ ثيٝ ٥ٔيـاٖ ويبكماك      ت٥ل ٌن٢ وٝ ًي٥ٕلغ ثيـٚ ٔي٣    ؿاُتِٗوٙـ ٚ ثب ؿك ؿًت٣ٔ
ؿا  ام ٟ٘ـ. كًتٓ ثب ا٤ٗ پِتٛا٘ٝ ثٝ پ٥لٚم٢ ؽٛؿ ٔطٕئٗ اًت ٚ پ٥َ ام آزبم وبكماك، ٔزـّ ٣ٔ

ؿٞـ، أّب اًفٙـ٤بك ِزٛرب٘ٝ ثل اؿا١ٔ رًٙ آلاك ؿاكؿ  ؽٛاٞـ وٝ ثٝ ّٓظ تٗ ؿكاًفٙـ٤بك ٣ٔ
 وٝ كًتٓ ثٝ ٘بصبك:تب ا٤ٗ( 413 – 407/ 5: 1386ؿ٣ًٚ، )فل

 تٟٕييييتٗ ٌيييين ا٘ييييـك وٕييييبٖ كا٘ييييـ مٚؿ  
 ثييييينؿ ت٥يييييل ثيييييل صِيييييٓ اًيييييفٙـ٤بك 

 

ًيييبٖ ويييٝ ًييي٥ٕلغ فلٔيييٛؿٜ ثيييٛؿ  ثيييل آٖ   
ؿاكًْيييي٥ٝ ُييييـ رٟييييبٖ پيييي٥َ آٖ ٘ييييب   

(412/ 5: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

ـ « ًلؽ٥لٜ»ٔٙن٢ٚ ثب آٌب٣ٞ ام ا٤ٗ ٘ىتٝ، ؿك ث٥ت م٤ل ثب ؿاؿٖ ٓفت  ٤بك ويٝ  ثٝ اًيفٙ
 وٙـ:ث٥ٌبك ٞٓ ٔٙبًت اًت ثٝ ا٤ٗ ؿاًتبٖ ؿك ثبفت٣ ث٥ٌبك فِلؿٜ اُبكٜ ٣ٔ

    ٝ  ٘يبْ ا٤ينؿ   و٥ٙٝ و٣ ثب ٟٔل ثلتبثيـ  ا٥ٔيـ ٔيٗو ثي
 

ـ٤بك ؽ٥يلٜ  مؽٓ تٛ  فٙ ٌيت ًيل وبك٤ ثلصِٓ ا٤ٗ ًا  
(419: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ٗ   ٞب٢ م٤ل ٥٘ن، ثب اُبكٜ ثٝ ٕٞب٘ٙـ٢ُبال ؿك ث٥ت ٚ  ٞيب٢ ٥ٔيبٖ ك٤ٚي٥  تٙي٣ اًيفٙـ٤بك 
 ؿٞـ:  ٞب كا ثٝ تمـ٤ل ٌ٘جت ٣ٔآ٥ُُ، پّٟٛاٖ ٤ٛ٘ب٣٘، ٔلي آٖ

 وِيي٥ـ وٕييبٖ ت٥ييل ًلُ٘ٛييت صييٖٛ ٔييلي ٔيي٣
 ك٥ٞيييـًييي٣ٍٙ ويييٝ ام فالؽيييٗ تميييـ٤ل ٔييي٣

 

ًبٖ ؽطيب ٘ـاُيت  ثل صِٓ ٚ پِت ٚ پبُٙٝ ٤ه   
 ٝ ٞيييب ٘ـاُيييتويييبك٢ ثيييٝ تُلؿثيييٛؿٖ آ٥٤ٙييي  

(451)ٕٞبٖ:   



 

  109 ّإ حس٘ي هٌصٍٕتاشتاب ضاٌّاهٔ فسدٍسٖ دز ؼصل
 

 

 داستاى هسگ زستن ٍ دس٘سٔ ضؽاد -7
ُٙبًيبٖ ماَ كا ام ثيـط٥ٙت٣   آ٤ـ، ًتبكٜاؿك ٘بت٣ٙ كًتٓ ثـ٥٘ب ٣ٍٔٞٙب٣ٔ وٝ ُغبؿ ثل

وٙٙـ وٝ ا٤ٗ فلم٘ـ ٍٞٙب٣ٔ وٝ ثنكي ُٛؿ ؿٚؿٔيبٖ  مؿ ٣ٔوٙٙـ ٚ ثٝ اٚ ٌٍُٛغبؿ آٌبٜ ٣ٔ
ُيٛؿ، ثيٝ ؿكثيبك    وٝ ُغبؿ ثنكي ٔي٣ پي ام آٖ(. 442/ 5: 1386)فلؿ٣ًٚ، وٙـ ًبْ كا تجبٜ ٣ٔ
٤ٗ ٚٓيّت، ا٘تميبك   ا ٥ٌلؿ. ُغبؿ ٚ ُبٜ وبَٚ پي ام٣ٔن٣٘ كٚؿ ٚ ؿؽتل اٚ كا ثُبٜ وبَٚ ٣ٔ

صٙبٖ ام ُبٜ وبَٚ ثبد ث٥ٍلؿ، أّب ثلؽالب ا٘تمبك آ٘بٖ، كًيتٓ ثيل طجيك    ٘ـاك٘ـ وٝ كًتٓ ٞٓ
ًتب٘ـ. ٥ٕٞٗ ٌٔخِٝ ٔٛرت ٘بؽِٙٛؿ٢ ُغبؿ كا فيلاٞٓ  ُـٜ كا ٣ًٔبِٝ، ثبد ٔآ٥ّٗ كٚاَ ٞل

ا٢، م٥ٔٙٝ كا ثلا٢ علوت كًتٓ ثٝ ويبَٚ  وٙـ. ثٙبثلا٤ٗ ٢ٚ ٚ ُبٜ وبَٚ ثب طلّاع٣ ٘م٣ِٔٝ
وََٙٙـ ٚ ٞب٣٤ ث٥ٌبك ٣ًٔپي ؿك ٥ٌٔل علوت ٢ٚ، صبٜ(. 451–5/444)ٕٞبٖ: وٙٙـ فلاٞٓ ٣ٔ

كاٞيبٖ ؿك   وٙٙـ وٝ ًلا٘زبْ كًتٓ ٚ ثلاؿكٍ مٚاكٜ ٚ كؽَ ٚ ؿ٤ٍل ٞٓٞب٣٤ ؿك آٖ تآج٥ٝ ٥٘٣ٔنٜ
ا٢ ثيٝ ا٤يٗ   ٔٙن٢ٚ ؿك زنَ م٤يل، اُيبكٜ   (.5/449)ٕٞبٖ: ُٛ٘ـ آ٤ٙـ ٚ وِتٝ ٣ٔآٖ صبٜ ٌلفتبك ٣ٔ

 ُٛؿ: ٥ٌلؿ ٚ ًلا٘زبْ ٔٙزل ثٝ ٔلي اٚ ٣ٔصبٜ ؿاكؿ وٝ ؿك ٥ٌٔل كًتٓ للاك ٣ٔ
   ٗ  اًيت  ك٤ِٝ ؿك ؽٖٛ ؿِٓ ثلؿٜ ؿكؽتي٣ ويٝ ٔي

 ا٢ زل٤جيييبٖ ًيييفل ويييلؿٜو ويييـا٥ٔٗ زلثيييت  
 صييبٜ ؿ٤ٍييل ٘ييٝ ٕٞييبٖ ٔغييلْ اًييلاك ا٥ٌّييت  

 

تٔٗ   ٗ ًا ٝ ت ٚ تجلٞب ث ٗ ؿًت  وٝ ٓـ مؽٕٓ ام ا٤  
 ثييـتل ام زلثييت ٔييلؿٖا ٚطييٗ، ؿك ٚطييٗ اًييت 
 صبٜ ٔل٥ٌٌيت ويٝ پٟٙيبٖ ثيٝ كٜ تٟٕيتٗ اًيت      

(344: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

كٚؿاثٝ، ُغبؿ، تٟٕيتٗ ٚ صيبٜ ٚ ثيب ؿك ٘ملؿاُيتٗ     ٘بْ ص٥ٙٗ ؿك ث٥ت م٤ل ثب آٚكؿٖ ٞٓ
ٔبرلا٢ ًٌٛٛاك٢ ماَ ٚ كٚؿاثٝ ؿك كحب٢ كًتٓ، ثٝ ا٤ٗ ٚالآٝ اُبكٜ ؿاكؿ ٚ ٌل٤ن٢ ثٝ ٌٔب٤ُ 

 م٘ـ:٣ٔ مٔب٘ٝ
ـ   كٚؿاثييي١ ٔيييٗ، كٚؿٌيييل٢ ويييٗ ويييٝ فتبؿ٘ييي

 

ـ     يييي  ؿك صييييبٜ ُييييغبؿٖا مٔييييبٖ، تٟٕتٙبٙ٘
(474)ٕٞبٖ:   

 ثب ٥ُٙـٖ ؽجل ٔلي كًتٓ: وٝ ماَتٛض٥ظ آٖ
 ك٤ؾييييت ماَ ام ثييييلِ ٤ييييبَ ؽييييبن ٕٞيييي٣
ٗ  ٕٞييييي٣  ٌفيييييت: ماك ا٢ ٌيييييٛ پ٥ّيييييت

 

ويييلؿ ك٢ٚ ٚ ثيييلِ ؽييي٤َٛ صيييبن    ٕٞييي٣    
     ٗ ٓ ويييٝ پُٛيييـ تيييٙٓ رييين وفييي  ٘ؾيييٛٞا

(456/ 5: 1386)فلؿ٣ًٚ،   

وٙيـ ٚ ٤يه ٞفتيٝ    ٞب ٣ٔؿاؿِٖ اٚ ٤ٛٔٝكٚؿاثٝ ٥٘ن ؿك ٔبرلا٢ ٔلي كًتٓ ٚ ام ؿاغ ام ؿًت
كٚؿ. ٔٙن٢ٚ ثب ؿك ٘مل ٌلفتٗ ا٤يٗ ٌٔيب٤ُ   م٤ـ ٚ تب ٔلم ؿ٤ٛا٣ٍ٘ پ٥َ ٣ٔؽٛكؿ ٚ ؽٛكان ٣ٔث٣

 ؽٛاٞـ ام ؿًت ُغبؿاٖ مٔب٘ٝ كٚؿٌل٢ وٙـ.  ٞب٢ كٚؿاثٝ اًت وٝ ام ٢ٚ ٣ٔٚ زٓ ٚ ٘بِٝ

 ٍ ضحّاک داستاى کاٍُ -8
 ٝ ٚا ٔي٣ ٔبرلا٢ ضغّبن ٚ ًت٣ٕ وٝ ثل ٔلؿْ مٔب٘ي َ  ٍا ك ٞيب٢ ٔٙين٢ٚ   ؿاكؿ، ؿٚ ثيبك ؿك زين

ت. ٤ه بكٜ ٝث ٔبكٞب٣٤ ؿاكؿ وٝ ثل ُبٝ٘آٔـٜ ًا ٥ي ك٥٤ٚـٜ ثبك ُا تٞب٢ ضغّبن ثل احل ث١ًٛ اّث  :ًا
 ٍ٘يييبٜ ويييٗ ٌيييُ ٔيييٗو ثبزجيييبِٖ ثبزيييت كا   

 ويييٝ ُيييىفت٣ ٚ ثيييبكٚك ٌِيييت٣ٌيييلفتٓ ا٤يييٗ
 

ٌيييبٜ  ٔيييبكٖا كا كًُيييتٞيييب٤َ آٖ ٚ ُيييب٘ٝ   
ثيييل٢ ام ٤يييبؿ ؿاغ ٤يييبكٖا كا   صٍٛ٘يييٝ ٔييي٣   

(29-28 :٢ٚ1388، ٙنٔ)  
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ٌل، ٌلصٝ ؽيٛؿ كا ُيج٥ٝ ضيغّبن    ٚ ٔلتج١ ؿْٚ وٝ ثب اُبكٜ ثٝ ٔبرلا٢ ل٥بْ وب٠ٚ آٞٗ

 ؿا٘ـ، ا٥ٔـٚاك اًت وٝ كٚم٢ ُؾ٣ٔ ٔب٘ٙـ وبٜٚ ام اٚ ثلا٢ صٛة ث٥لق اًتفبؿٜ وٙـ:٣ٔ
 ٓييغلا٣٤ اْ ثبم٤ضيي١ ٞييل ثييبؿ ًييلٌلؿٖا   ٘يي٣

 ا٢، ٤ييه كٚم صييٛة ث٥ييللٓ ًييبمؿٚ ُييب٤ـ وييبٜٚ
 

      ٗ ل صٝ ؽ٤ِٛي٣ ٘نؿ٤يه ثيب ؽبُيبن ؿاكْ ٔي  ٌا
 ٕٞب٘ٙييـ٢ ثمييبٞل، ٌلصييٝ ثييب ضييغّبن ؿاكْ ٔييٗ

(253)ٕٞبٖ:   

 س٘وسغ -9
ٞيب٢ پي٥َ   ٌب٣ٞ ث٥ٌبك وٟٗ ؿاكؿ ٚ ؿك ٔتٗا٤ٌت وٝ ؽبًت٥ًٕلغ ٔلز٣ اًطٛكٜ 

ثٝ ُىُ ً ئ َٗ آٔـٜ اًت  اًٚتب٥ًٕلغ ؿك  ُٛؿ.ٞٓ ٘بْ آٖ ؿ٤ـٜ ٣ٔ اًٚتب، ٔخُ ُبٞٙبٔٝام 
 ُبٞٙب٥ًٕٝٔلغ ؿك (. 575/ 1: 1377ٚؿ، )پٛكؿا ٔلغ ٚ ٤ٌٛٙـ ٤آ٣ٙ ٔلغ ٥ًٗ. ٚ ؿك پ٢ّٟٛ ٥ًٗ

 « ٍيبٖ ؽي٤َٛ پيلٚكؿ   ٔلز٥ٌ٥ت ا٤ينؿ٢ ويٝ ثيل ويٜٛ اِجيلم آُي٥بٖ ؿاكؿ ٚ ماَ كا ثيب ثضّ       »
ؿك وٕيه ثيٝ ؽب٘يـاٖ     ٔؾٔٛٓب  ُبٞٙبٔٝٞب٢ ٥ًٕلغ ؿك ؿاًتبٖ(. 267–266: 1369)٤بعم٣ّ، 

    ٝ  اٙيٛاٖ ٕ٘ٛ٘يٝ ؿك ؿاًيتبٖ كًيتٓ ٚ اًييفٙـ٤بك     ماَ، ٘مِي٣ ثٌي٥بك ٟٔيٓ ٚ ع٥يبت٣ ؿاكؿ. ثيي
آ٤ـ. ٔٙن٢ٚ ؿك ث٥ت م٤ل ثيب اُيبكٜ ثيٝ    ثٝ ٤بك٢ ماَ ٚ كًتٓ ٣ٔ( 405-397/ 5: 1386)فلؿ٣ًٚ، 

ُيى٣ٙ ٚ تغ٥٥يل ؿك ٔيبرلا٢ ٚالآي٣ ؿاًيتبٖ، ثيب ٚاكٚ٘يٝ        ا٢ ٚ ثيب ًيبؽت  ا٤ٗ پل٘ـ٠ افٌب٘ٝ
 وٙـ:  آُ ٔبرلا ٘با٥ٔـ٢ ؽ٤َٛ كا ث٥بٖ ٣ٔ ؿاؿِٖ بِٖ٘

 ا٤يييٗ ثيييبك كفيييت كًيييتٓ ٚ اًيييفٙـ٤بك ٔب٘يييـ  
ـ       ٖٚا ت٥ييل ٌيين ثييٝ تلوِييٕبٖ آؽييل٤ٗ ا٥ٔيي

 

 ًييي٥ٕلغ ٥٘ييين ٔىيييل ٚ فٌيييَٛ٘ احيييل ٘ىيييلؿ  
ًييل ٘ىييلؿ ثييبك احييل ثييٝ ؿ٤ييـ٠ آٖ ؽ٥ييلٜ   ا٤ييٗ  

(447 – 446: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

 ٤ب ؿك ث٥ت م٤ل:
 َ ا٤يٗ ثيبك  ثفىٗ پ لِ ًي٥ٕلغ ؿك آتيَ ويٝ ك ؽي    

 

ـ   ثييي٣  ٓيييبعت ام ٍٞٙبٔييي١ اًيييفٙـ٤بك آٔييي  
(186–185)ٕٞبٖ:   

 ًواجام جن ٗا جام جْاى -10
ثب ٚاًيطٝ ثلٌلفتيٝ ام    ُبٞٙبٔٝ پ٢ّٟٛ وٝ ٘بٔهؽـا٢ؿك ٘مل ٔؤِّفبٖ »ٕ٘ب ربْ رٟبٖ

)ٞفيت الّي٥ٓ(   ٞب٢ ٘ز٣ٔٛ ٚ ًي٥ّبكا  ٚ ٞفيت وِيٛك    آٖ اًت، رب٣ٔ ثٛؿٜ اًت وٝ ٓٛك 

صٝ ٚلب٤آ٣ وٝ ؿك ٘مب  ؿٚكؿًيت   ،ٛؿ ٚ ؽب٥ّٓت٣ اًلاكآ٥ٔن ؿاُتم٥ٔٗ ثل آٖ ٘مَ ُـٜ ث
ـ افتبؿ، ثل ك٢ٚ آٖ ٔٙآىي ٔي٣ ول٠ م٥ٔٗ اتّفبق ٣ٔ  ا٤يٗ ريبْ ؿك  (. 301: 1328)ٔآي٥ٗ،  « ُي

٢ٚ ثيلا٢ پ٥يـا    ،ؽٌلٚ ٌٔٙٛة اًت، ثلا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿك ؿاًتبٖ ث٥وٖ ٚ ٥ٙٔيوٜ ثٝ و٣ ُبٞٙبٔٝ
أّب ام للٖ ُِٓ ثٝ رّٛ ثٝ  ،(3/344: ٣1386، )فلؿًٚوٙـ ولؿٖ ٔىبٖ ث٥وٖ ام آٖ اًتفبؿٜ ٣ٔ

ٓ  ُيٛؿ  ٔي٣ ت آٚام٠ ر٥ِٕـ، ا٤ٗ ربْ ثٝ ر٥ِٕـ ٌ٘يجت ؿاؿٜ  اّّ ٖ ٚ ٞي ريب ويٝ   صٙي٥ٗ ام آ
 ا٘يـ  ؿاًتبٖ ر٥ِٕـ ٚ ٥ًّٕبٖ ٥٘ن ثب ٞٓ ؽّط ُـٜ، ا٤ٗ ربْ كا ثٝ ٥ًّٕبٖ ٥٘ن ٌ٘يجت ؿاؿٜ 

 ثلؿٜ اًت: ٞب٤َ ؿٚ ثبك ام ا٤ٗ ربْ ٘بْ. ٔٙن٢ٚ ؿك زنَ(302: 1328)ٔآ٥ٗ، 
 ث٥ٙيي٣ ث٥ٙ٥ٌييت ٚ رييبٖ ثجيي٥ٗو وييٝ ٚلييت رٟييبٖ

 

 وٖٙٛ وٝ آ١ٙ٤ صِيٓ ؿًٚيت، ريبْ ريٓ اًيت      
(166: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

:ٚ 



 

  111 ّإ حس٘ي هٌصٍٕتاشتاب ضاٌّاهٔ فسدٍسٖ دز ؼصل
 

 
  ٖ  ث٥ٙييي٥٘٣بفتيييٝ اًيييت ثيييـٖا ؿ٤يييـ٠ رٟيييب

 

ل صٝ ربْ رٟبٖ  يلٔٗ اًيت    ٌا ث٥ٗ، ثيٝ ؿًيت ٞا  
(115)ٕٞبٖ:   

 دز تافت ٗک ؼصل ضاٌّاهِّإ تلف٘قٖ اش داستاى -11
ٝ نَ، صٙيـ ؿاًيتبٖ   ٔٙن٢ٚ ٌب٣ٞ ؿك ٤ه ز ٌٙزب٘يـ ٚ ثيب اًيتفبؿٜ ام    كا ٔي٣  ُيبٞٙبٔ

٘مل ؽٛؿ كا ثٝ ٔؾبطيت ا٘تميبَ   ٞب، ٔضٕٖٛ ٔٛكؿ تلاه٤ه ا٤ٗ ؿاًتبٖ ٞب٢ عٕب٣ً ٚٔب٤ٝ ثٗ
٣ٔ ٖ ٞيب٢ كًيتٓ ٚ اًيفٙـ٤بك ٚ    ؿٞـ. ؿك زنَ م٤ل ُبٞـ عضٛك ًٝ ؿاًتبٖ ٌٞت٥ٓ: ؿاًيتب

 ُـٖ ٥ًبٍٚ:٥ًٕلغ، كًتٓ ٚ ًٟلاة ٚ وِتٝ
 جييٛؿ وييٝ ؿك ؽييٖٛ ًييفل ٘ىييلؿ ثييب ٔييب ُييج٣ ٘ 

 ا٢ ٚ ٥ِيييهٓيييـ ؿك مؿ٤يييٓ ؿك طّيييت ُيييآّٝ
 ٔخيييُ ٥ِٕٞيييٝ فبرآيييٝ ٘بٌيييبٜ ؿك كًييي٥ـ     
 ا٤يييٗ ثيييبك كفيييت كًيييتٓ ٚ اًيييفٙـ٤بك ٔب٘يييـ  
 ٖٚا ت٥ييل ٌيين ثييٝ تلوِييٕبٖ آؽييل٤ٗ ا٥ٔييـ      
 ؿاٌ٘يييتٝ ثيييي پيييـك، ؿَ فلم٘يييـ ثلؿك٤يييـ     

   ٍ  ٞييب ِٚيي٣  ُييـ تِييت پييل م ؽييٖٛ ًيي٥بٚٚ
 صييٖٛ ٔٛك٤ب٘ييٝ، ث٥ِيي١ ٔييب كا م ك٤ِييٝ ؽييٛكؿ    

 

ٞييلاى ُييج٣ كا ًييغل ٘ىييلؿ  ا٤ييٗ ؽب٘ييٝ ثيي٣    
 ٤ه ؿًيت، ٤يه صيلاغ م ٤يه ؽب٘يٝ ثيل ٘ىيلؿ       
 آٚاك ٞييي٥ش ٚليييت وٌييي٣ كا ؽجيييل ٘ىيييلؿ     
 ًييي٥ٕلغ ٥٘ييين ٔىيييل ٚ فٌيييَٛ٘ احيييل ٘ىيييلؿ 

ًييل ٘ىييلؿ ثييبك احييل ثييٝ ؿ٤ييـ٠ آٖ ؽ٥ييلٜ   ا٤ييٗ  
 وييبك٢ وييٝ ٞيي٥ش تٟٕتٙيي٣ ثييب پٌييل ٘ىييلؿ      

ٔييلؿ٢ ا٤ٙييبٖ ؽطييل ٘ىييلؿ ٤ييه تييٗ ثييٝ پييب٢   
٘ىييلؿوييبك٢ وييٝ وييلؿ تفللييٝ ثييب ٔييب تجييل        

(447-446)ٕٞبٖ:   

ٖ  ضاٌّاهِّإ استفادُ اش داستاى -12 اجتويايٖ  تسإ ت٘اى هساٗل س٘اسي
 زٍشگاز هعاصس

ٖ  ٞب٢ عٕبًي٣ ٚ اًيبط٥ل٢، ثٟيلٜ   ٤ى٣ ام وبكولؿٞب٢ ؿاًتبٖ ثيب   ٥ٌيل٢ ٚ ا٘طجيبق آ
ثب ظلف٥ّت ُبالا٘ٝ ٚ »ٞب ارتٕبا٣ ؿك كٚمٌبكاٖ ٔتخؽّل اًت. ؿك ٚال  اًطٛكُٜلا٤ط ٥ًب٣ً

ا٢ ثيل عٌيت ُيلا٤ط ٚ اٚضيبع ؽيبِّّ       پيق٤ل٢ ويٝ ؿاك٘يـ، ؿك ٞيل ؿٚكٜ    ٥ّه ٚ تخ٤ًُٕٚج
تٛا٘ٙـ ثبك ٔآٙب٣٤ رـ٤ـ كا ثپق٤ل٘ـ ٚ ام طل٤ك تخ٣ّ٤ٚ رـ٤يـ، ًيٕجُ ثآضي٣     ارتٕبا٣، ٣ٔ

ؿاؿٞيب٢ ٥ًبًي٣ ٚ ارتٕيبا٣ ربٔآيٝ ٚ اٛاطيف ُؾٔي٣       افىبك ٚ عٛاؿث ٘ٛ ؿك م٥ٔٙي١ كػ 
 . [7( ]282: 1381ؿاك٤بٖ، )پٛك٘بْ« ٌلؿ٘ـ

تٛاٖ ٕ٘بؿ٢ ام ربٔآ١ ُيبال ؿاٌ٘يت، اٚ ثيب ك٘يذ ٚ     ؿك زنَ ٕ٘بؿ٤ٗ م٤ل وٝ ثبغ كا ٣ٔ 
ا٘ـ٣ٞٚ ا٥ٕك، ضٕٗ اًتفبؿٜ ام ؿاًتبٖ ا٘ـٜٚ ماَ ٚ كٚؿاثٝ ؿك ٔلي كًتٓ ٚ ؿاًتبٖ ُيغبؿ  
ٚ ٘مَ اٚ ؿك ٔلي كًتٓ، ثب تِج٥ٝ ربٔآٝ ثٝ ثبغ اٞلٔنؿ٢، وِيٛك كا ؿاكا٢ فيلّ ٚ ُيى٣ٞٛ    

 ٞل٤ٕٙبٖ آٖ كا ث٣ فلّ ٚ ُىٜٛ ولؿ٘ـ ٚ ثل آٖ صٛح علاد مؿ٘ـ:ؿا٘ـ وٝ اا٤نؿ٢ ٣ٔ
    ٗ  وفٙب٘ييت  ا٢ ثييبغ صييٝ ُييـ ٔييـفٗ ؽيي٥٘ٛ

 اًيت تب ًلة وٝ پب٥ُـٜ ٚ تيب الِيٝ ويٝ ص٥يـٜ     
 آٜ ا٢ ٚطيييٗو ا٢ ؽيييٛكؿٜ ثيييٝ ثيييبماك ُيييمبٚ  
 ؽيييِٖٛ ويييٝ ُيييته مؿ م پيييـكٞب ٚ پٌيييلٞب  

ـ  ١كٚؿاثييي  ٔيييٗ، كٚؿٌيييل٢ ويييٗ ويييٝ فتبؿ٘ييي
 ٞيييل ًيييٛ ٌيييٝ ٚ ثبك٤يييـ م ثيييبك ٌلفيييت آٖكي

 ويييٛ ؽيييبن ُييي٥ٟـٖا وفيييٗ پ٥لٞٙب٘يييت     
 ؿك ًيييي٥ٙٝ ٚ ًيييي٥ٕب٢ ثٟييييبك٤ٗ ثييييـ٘ب٘ت  

ٚطٙب٘يييتثييي صيييٛة عييلاد ام طيييلب ثيي٣     
م٘ب٘يييت ثيييل ٓيييجظ ٤ت٥ٕيييبٖ ٚ ُيييت ث٥يييٜٛ   

 ؿك صيييييبٜ ُيييييغبؿٖا مٔيييييبٖ، تٟٕتٙب٘يييييـ
 ثييل ًيي٥ٙٝ ٚ ًييل، ٥٘يينٜ ٚ ُِٕيي٥ل ٚ ًييٙب٘ت   
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ـ     يييٛكا٥٤ٓ  افٌيييٛى ويييٝ ولؿ٘ييي  ا٢ ثيييبغ ٞا
ٓ   ٞييٓ  ٖ  ؽييٖٛا ٌ٘يي٥ٕٓ ٔييٗ ٚ ٞيي  ٌل٤يي١ ثييبكا

 

لٔٙب٘يييت    ثييي٣ فيييلّٜ ٚ ثييي٣ فيييلّ ٚ ُيييىٜٛ ٞا
 ؿك ٔييييبتٓ ًييييلػ ًييييٕٗ ٚ ٤بًييييٕٙب٘ت   

(474: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ٔفب٥ٞٓ ارتٕيبا٣  »وُٛـ ٔٙن٢ٚ ثب ا٤زبؿ پ٥ٛ٘ـ ٘بٌٌٌت٣ٙ ٥ٔبٖ عٕبًٝ ٚ تغنَّ ٣ٔ
  ٖ ٞيب ُيآلٍ كا   ٚ ٥ًب٣ً أل ؽٛؿ كا ام مثبٖ عٕبًٝ ٚ لٟلٔب٘بٖ آٖ ثبم٤ٌٛـ ٚ ثيٝ ٔيـؿ آ

ـ    . ؿك زينَ م٤يل ويٝ آٖ كا ؿك كحيب٢ ثيلاؿكٍ      (94: ٣٘1383، )كٔضيب « عالٚتي٣ ؿ٤ٍيل ثجؾِي
ًلٚؿٜ اًت، ثب آٚكؿٖ ؿاًتبٖ كٚؿاثٝ ٚ ماَ وٝ ؿك ٔبرلا٢ ٔلي فلم٘ـ ؿالٚكُبٖ « عٌٗ»

 وٙـ:كًتٓ، ث٥ٌبك ز٥ٍٕٗ ثٛؿ٘ـ، پ٥ٛ٘ـ٢ ٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿٚ ٚالآٝ ثلللاك ٣ٔ
 ٌفييت ُييجظ ٥ٔييبِٖ ٔييٝ ام ثيي٢ٛ ًييٛؽتٗ ٔيي٣  

 آِييييييٛؿٜ ٞييييييناك ٚاه٠ ٘ييييييبك٘ز٣ تييييييت 
 ثييبكٜ صِييٓ فّييك ٞييَٛ ت٥ييل ثييبكٖا ؿاُييت    ؿٚ

 ثيييبم، اٍ٘يييبك  آٚامِ ٘ييي٥ٓويييٝ ثيييب ؿٞيييبٖ ثييي٣  
 ٓيييـا٢ ٌل٤ييي١ كٚؿاثيييٝ ثيييٛؿ ٚ ٤ٛٔييي١ ماَ     

 كًيي٥ـ ثييٝ ٔييبٜزجييبك ٚ ؽييٖٛ ثييٝ ٞييٓ ام كاٜ ٔيي٣
 

ٌفيت ٚ عـى ٚ عبؿحٝ ؿك صِيٓ اٚ ًيؾٗ ٔي٣      
ٌفييت...ام آتييَ ٘ييٛ ٚ ؽبوٌييتل وٟييٗ ٔيي٣      

ٌفيييتٌيييٛك ٚ وفيييٗ ٔييي٣ٚم آٖ رٙيييبم٠ ثييي٣  
ٗ  »ؽ٥٘ٛٗ ؿك آٖ ًپ٥ـ٠  ٌفيت ٔي٣ « ٚطيٗ ٚطي  

ٌفييتوييٝ ام تييـاا٣ تييبثٛ  ٚ تٟٕييتٗ ٔيي٣      
لصيييٝ ٕٞيييٝ ام ٥٘بٔييـٖ ٔييي٣   ٌفيييتًييٛاك ٌا  

(463: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ؿاؿٖ اٚضبع ٥ٔٛ٘ـا٘ي١ ربٔآيٝ ام ؿاًيتبٖ ضيغّبن     ؿك زنَ ٕ٘بؿ٤ٗ م٤ل ٥٘ن ثلا٢ ِ٘بٖ
 وٙـ:اًتفبؿٜ ٣ٔ

 صٍٛ٘يييٝ ثيييبغ تيييٛ ثيييبٚك وٙيييـ ثٟيييبكٖا كا    
 ؿ٤ٍييل ثييبك ٌٕييبٖ ٔجييل وييٝ صلازييبٖ وٙٙييـ،    

 ٓ  ٚ ٤يييب م ك٢ٚ صٕيييٗ ثٌيييتلؿ ؿٚثيييبكٜ ٌ٘ييي٥
 ٍ٘يييبٜ ويييٗ ٌيييُ ٔيييٗو ثبزجيييبِٖ ثبزيييت كا   
 ٌييلفتٓ ا٤ييٗ وييٝ ُييىفت٣ ٚ ثييبكٚك ٌِييت٣     
يييـ آٔيييـ، آٜو   ًيييٛاك ًيييجن تيييٛ ٞلٌييين ٘ؾٛٞا

 

ٞييب ٘ضِيي٥ـٜ اًييت، طآييٓ ثييبكٖا كا وييٝ ًييبَ   
ٞيييب تيييٗ ال٤يييبٖ ُبؽٌيييبكٖا كا   ُيييىفتٝ  

 زجييييييبك ؽٌييييييت٣ٍ كٚم ٚ كٚمٌييييييبكٖا كا...
ٌيييبٜ ٔيييبكٖا كا ٞيييب٤َ آٖ كًُيييت ٚ ُيييب٘ٝ  

ثيييل٢ ام ٤يييبؿ ؿاغ ٤يييبكٖا كا   صٍٛ٘يييٝ ٔييي٣   
ؽ٥يييلٜ ٔجيييل ك٘يييذ ا٘تميييبكٖا كا  ثيييٝ ؽ٥يييلٜ  

(29-28)ٕٞبٖ:   

 آذزٕ دز تافت ٗک ؼصلّإ تسکٖتا حواسِ ضاٌّاهِّإ پًَ٘د داستاى -13
ٖ ٔٙن٢ٚ ٌب٣ٞ ٥٘ن ضٕٗ آٖ ٝ ٞيب٢  وٝ ثلا٢ ث٥بٖ ٌٔب٤ُ ارتٕبا٣ ام ؿاًيتب  ُيبٞٙبٔ

آفك٢، ٚ لٟلٔب٘ب٘ي١ تلوي٣   ٞب٢ اب٥ٔب٘ٝٞب ثب ؿاًتبٖؿاؿٖ ا٤ٗ ؿاًتبٖ ٥ٌلؿ، ثب پ٥ٛ٘ـثٟلٜ ٣ٔ
ثلؿاُيت  »وٙيـ:  ٚ اعٛاَ كٚع٣ ٚ ايبطف٣ ؽيٛؿ كا ث٥يبٖ ٔي٣     فضب٢ ٔٛكؿ ٘مل ؽٛؿ كا اِمب

ٞب ٚ اًبط٥ل، ثٌت٣ٍِ ٌٔتم٥ٓ ثيٝ ليـك  تؾ٥ّيُ     ٞب ٚ افٌب٘ٝ ًٕج٥ّه ٚ اًتآبك٢ ام ؿاًتبٖ
« ؿاؿٞب٢ ارتٕبا٣ ٚ اعٛاَ كٚع٣ ٚ ايبطف٣ ٢ٚ ؿاكؿ ُبال ؿك تطج٥ك آ٘بٖ ثب م٤ل ٚ ثٓ ك٢ٚ

ؿك زنَ م٤ل ُبٞـ تّف٥ك صٙـ ٔبرلا ٌٞت٥ٓ. ُبال ثيب ا٤زيبؿ فضيب٣٤     .(282: 1381ؿاك٤بٖ، )پٛك٘بْ
ٞب ٚ تلو٥جبت٣ ٔخُ: ًٕٙـ مؽٓ ؽٛكؿٜ، ًيٛاك، ُي١ٟ٥ ؽي٥٘ٛٗ، صِيٓ     عٕب٣ً ٚ ثىبك٥ٌل٢ ٚاهٜ

ٖ  ثبك... ثؾٛث٣ فضب٢ضلثٝ، پ٥بْ ٔليثبك، ًُٓاُه ٝ المْ كا ثلا٢ ا٤زبؿ ٤ه زنَ ثيب ؿكٚ ٞيب٢  ٔب٤ي
وٙـ. ًپي ثب اًتفبؿٜ ام ؿاًتبٖ كًتٓ ٚ اًيفٙـ٤بك ٚ عٕبًي١ آفك٢ وٛكاٚزّيٛ،    ٥ّٟٔب ٣ٔؿكؿآٚك 

 ثلؿ:ٞب، فضب٢ زنَ كا ثپ٥َ ٣ِٔتٛرّٝ ٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿاًتبٖضٕٗ ا٤زبؿ پ٥ٛ٘ـ٢ ربِت



 

  113 ّإ حس٘ي هٌصٍٕتاشتاب ضاٌّاهٔ فسدٍسٖ دز ؼصل
 

 
 ٓ  ًييٛاك آٔييـ  ؽييٛكؿ٠ ثيي٣ ثييبم آٖ ًييٕٙـ مؽيي

 ٤ٌٛٙييـ ؿك ٚ ؿكٚامٜ ٔيي٣ٞييب٤َ ثييل ضييلثًُٝييٓ 
 ثفىٗ پ لِ ًي٥ٕلغ ؿك آتيَ ويٝ ك ؽيَ ا٤يٗ ثيبك      
    ٗ  وبوييُ پل٤ِييبٖ وييلؿٜ ثييل پ٥ِييب٣٘ ؽيي٥٘ٛ

 ا٘تميييبكٖا كا ثٍيييٛ تيييب كاٜ ثٍِيييب٤ٙـ    صِيييٓ
 ٝ  اٍ ام ؿ٤ييـٜ ثنؿا٤ٙييـ ؽييِٖٛ ثييٝ ؽييبن آزِييت

ٚ  ث٣ ـاَ٘ م٤يٗ ؿاغ ال٤ٖب ّٔب ٝث ؿ٘ ٍْب ا  ِ  ٚ ٖو م٤ٗ   ؿاكا
 ؿ٤ٍييل ؿا٘ييـ وييٝ اًييت ؿًٚييت   وييي ٕ٘يي٣ 
 آُييييٙب ام پِييييت ؽٙزييييل مؿ     وييييـا٥ٔٗ

 ٌيٛ ثِيىٙـ ا٤يٗ ثيبك ًيبمٍ كا      «ابُك رٖٙٛ»
ـ « ٍ٘ييبك»٥ٌٌييٛ ثِجُييلؿ، ٌييٛ     ام ثيي٥ؼ ٚ ثفِييب٘

 

ثييبك آٔييـا٢ ؽيي٥٘ٛٗ ٚ صِيي٣ٕ اُييهثييب ُيي٥ٟٝ   
ـ وييب٤ٗ ٘بُييى٥جب ثييب پ٥ييب٣ٔ ٔييلي     ثييبك آٔيي  

ـ   ثييي٣ ٓيييبعت ام ٍٞٙبٔييي١ اًيييفٙـ٤بك آٔييي  
 ٝ ٝ   ثييب ٤ٛٔيي ـ ٞييب٢ ثيي٣ ٓييـا، آُييفت ٚاك آٔيي  
ـ  ًٜييٛاك ام رييبؿ وييب٤ٗ ثيي٣  ٞييب٢ ا٘تمييبك آٔيي  
ـ ليييلاك ام كاٜويييب٤ٗ ثييي٣ ٞيييب٢ پلزجيييبك آٔييي  

ـ  ٗ ؽييي٥٘ٛٗ ٤يييبك آٔييي  ٤يييه ِؾتيييٝ ام پ٥يييلٞا
ٌٛ٘يييٝ ماك ام ويييبكماك آٔيييـ صيييٝ ُيييـ ويييب٤ٗ  

ـ   ؿ٤ٍييل وييـا٥ٔٗ ؿًٚييت ثييب ؿُييٕٗ وٙييبك آٔيي
ؿاك آٔيييـام كٜ ؿاغ« كُٚيييٗ»وبًيييت ًييي٥بٜ    

ـ         ثل ؽيبن ا٤يٗ ٓيغلا ويٝ ام ؽيَٛ٘ ٍ٘يبك آٔي
(186-185: 1388)ٔٙن٢ٚ،   

ٌفتٝ، ِمت وٛكازّٛ اًت. وٛكازّٛ ٞٓ ؿك تلوي٣ ٤آٙي٣ فلم٘يـ    ك زنَ پ٥َؿ« كُٚٗ»
ٞب٢ اب٥ٔب١٘ آفكثب٤غبٖ اًت ويٝ ٔٙين٢ٚ   ٔلؿ وٛك. ا٤ٗ عٕبًٝ ٤ى٣ ام ِٟٔٛكتل٤ٗ عٕبًٝ

وٝ اُٞ م٘زبٖ اًت ٚ ثؾٛث٣ ثب ا٤ٗ عٕبًٝ آُٙبًيت، آٖ كا ؿك زينَ ؽي٤َٛ    ثٝ ؿ٥ُِ ا٤ٗ
  ٗ ُيىُ اًيت ويٝ پيـك وٛكازّيٛ كا ٤ىي٣ ام        ثىبك ٌلفتٝ اًت. ٔبرلا٢ ا٤ٗ ؿاًتبٖ ثيٝ ا٤ي

٥ٌيلؿ ٚ  وٙـ ٚ ثآـٞب وٛكازّٛ ا٘تمبْ پـك ؽٛؿ كا ام آٖ عبوٓ ٔي٣ عبوٕبٖ مٔبٖ ؽٛؿ وٛك ٣ٔ
 ُٛؿ.  ل٥بْ اٚ ثٝ ٤ه ل٥بْ ارتٕبا٣ ثل ضـ ّ عبوٕبٖ تجـ٤ُ ٣ٔ

 گ٘سًٕت٘جِ
ٝ    ثل طجك آٖ ا٢ ا٥ٕيك ويٝ ثيٝ    صٝ ٌفتٝ ُـ، ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ ثيٝ ؿ٥ِيُ ا٘يي ٚ االلي

ٝ ٞب ٚ ٚلب٤  ثٝ اُىبَ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ؿاًتبٖ ،ٚكم٤ـٜ ُٔٝبٞٙب ٘طيل ؿاُيتٝ اًيت. ؿك     ُيبٞٙبٔ
ٝ  كا ٣ٔ ُبٞٙبٔٝٞب٢ ٞب٢ ٢ٚ ام ؿاًتب٥ٌٖل٢ا٘ـام و٣ّّ ثٟل٤ٜه صِٓ ٞيب٢  تيٛاٖ ؿك ؿًيت

ٖ  م٤ل رب٢ ؿاؿ: ؿًت١ ٘ؾٌيت ثٟيلٜ   ٝ ٞيب٢ ابُيمب١٘   ٥ٌيل٢ ام ؿاًيتب ثيلا٢ ث٥يبٖ    ُيبٞٙبٔ
 اًيتفبؿ٠ ٔٙين٢ٚ ؿك ا٤يٗ ٔيٛكؿ اجيبك  اًيت ام:        ٢ ٔيٛكؿ  ٞبٞب٢ ابُمب٘ٝ. ؿاًتبٖٔضٕٖٛ

ٞب٢ آٖ ُبُٔ: ؿاًتبٖ ٥ًبٍٚ ٚ ًيٛؿاثٝ، ؿاًيتبٖ ًي٥بٍٚ ٚ    ؿاًتبٖ ٥ًبٍٚ ٚ ٌٛ٘ٝ -1
تّف٥يك   )ام ؿٚ ٔٛكؿ اؽ٥ل اًتفبؿ٠ ز٥ل ابُمب٘ٝ ٞٓ ؿاكؿ(ٌقك ام آتَ، ؿاًتبٖ ٥ًبٍٚ ٚ افلا٥ًبة 

ؿاًيتبٖ ث٥يوٖ ٚ ٥ٙٔيوٜ ٚ     -2ٍيل؛  ٞيب٢ ؿ٤ ٞيب ٚ ُؾٔي٥ّت  ٞب٢ ٥ًبٍٚ ثب اًطٛكٜؿاًتبٖ
اُبكٜ ثٝ ٘مَ ٥ٙٔوٜ ؿك كٞب٣٤ ث٥وٖ ام صيبٜ ٚ   -2ٚٓف صبٜ ث٥وٖ؛  -1ٞب٢ آٖ ُبُٔ:  ٌٛ٘ٝ

ماَ ٚ كٚؿاثيٝ. ؿًيت١    -4؛ ُبٞٙبٔٝٞب٢ ؽبٖ اُبكٜ ثٝ ٞفت -3ٔمب١ٌ٤ آٖ ثب ٔآِٛق ؽٛؿ؛ 
ٞيب ٚ  عىٕيت ارتٕيبا٣،   ثلا٢ ث٥بٖ ٌٔب٤ُ ٥ًبًي٣  ُبٞٙبٔٝٞب٢ ٥ٌل٢ ام ؿاًتبٖؿْٚ ثٟلٜ

ؿاًيتبٖ   -1تٛرّٝ ٔٙن٢ٚ ؿك ا٤ٗ لٌٓ اجبك  اًيت ام:  ٞب٢ ٔٛكؿ ؿاًتبٖا٘ـكمٞب ٚ ... اًت. 
 ؿاًييتبٖ ضييغّبن؛   -3ؿاًييتبٖ كًييتٓ ٚ اًييفٙـ٤بك؛    -2كًييتٓ ٚ ًييٟلاة ٚ وييبٚٚى؛   

ٝ ٞيب٢  اًتفبؿ٠ تّف٥م٣ ام ؿاًتبٖ -5ٔبرلاٞب٢ ٥ًٕلغ؛  -4  ؿك ثبفيت ٤يه زينَ؛     ُيبٞٙبٔ
 ارتٕيبا٣ كٚمٌيبك ٔآبٓيل؛    ثلا٢ ث٥بٖ ٌٔيب٤ُ ٥ًبًي٣   ُبٞٙبٔٝٞب٢ اًتفبؿٜ ام ؿاًتبٖ -6
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ٌيبٜ  ٌبٜ ٚ پب٢ٚاًط١ رب٢ؿاًتبٖ ٔلي كًتٓ ٚ ؿ١ٌ٥ً ُغبؿ. ؿك ٔزٕٛع ثب٤ـ ٌفت ثٝ -7

ٖ  ُبٞٙبٔٝثّٙـ  ٝ ؿك ُآل فبك٣ً، ا٤ٗ احيل ٚ ؿكٚ ٞيب٢ اؿة  ٞيب٢ آٖ ؿك تٕيب٣ٔ ًيبعت   ٔب٤ي
ٗ  ٢ ٥٘ين ثيب اًيتفبؿٜ   ؿاك ؿاُتٝ اًت. ٔٙينٚ فبك٣ً عضٛك ٚ اًتٕلاك٢ پب٢ ٝ ام ثي ٞيب٢  ٔب٤ي
ثب اعٛاَ ُؾ٣ٔ ٚ ارتٕبا٣ كٚمٌيبك   ٞب آٖٞب ٚ تطج٥ك فضب٢ عٕب٣ً ٚ زٙب٣٤ ا٤ٗ ؿاًتبٖ
 ٞب٢ ؽ٤َٛ ثلللاك ولؿٜ اًت. ٚ زنَ ُبٞٙبٔٝٔآبٓل، پ٥ٛ٘ـ٢ ا٥ٕك ٥ٔبٖ 

 ّاًَضتپٖ
ـٜ اًيت. ثٍٙل٤يـ:   تيل تٛرّيٝ ُي   ؿك ثلؽ٣ ام اؿٚاك ثٝ ؿال٤ُ ٥ًب٣ً، وٓ ُبٞٙبٔٝ. فمط ٌب٣ٞ ثٝ 1

 (.18 :1382)آ٤ـّ٘ٛ،

ٌلاٖ ؿاُتٗ پِتٛا١٘ فل٣ٍٙٞ كا ٤ى٣ ام ٔآ٥بكٞب٢ آي٣ّ ثلكًي٣ امٕيت ٚ اٚد    . ثلؽ٣ پو2َٞٚ
 (.134–133: 1390وـو٣ٙ،ُف٥آ٣ا٘ـ. ثٍٙل٤ـ: )وبك ٤ه ُبال ؿاٌ٘تٝ

٥ل٢ ٚ ثلؽي٣ ٥٘ين ٔيبؿك اًيبط     (276: 1378ٔطّيك،  )ؽبِم٣. ًٛؿاثٝ كا ثلؽ٣ ٔبؿك ٚالآ٣ ٥ًبٍٚ 3
 (.167: 1391)مٔلّؿ٢ ي ٢ًٛٛٔ، ا٘ـ. ثٍٙل٤ـ: ٥ًبٍٚ پٙـاُتٝ ٚ اٚ كا ٤ه ٔبؿكؽـا ؿاٌ٘تٝ

ا٤ييٗ زيينَ كا ٘مييـ ٚ   (379–374: 1390)ؿَ ٚ ا٥ٔييل آماؿٜ (119-118: 1388)اهلل وييبظ٣ٕ . كٚط4
 ا٘ـ.تغ٥ُّ ولؿٜ

ثٝ ٕٞي٥ٗ   .اًتٔٙن٢ٚ آٔـٜ  ٞب٢ زنَ. ؿاًتبٖ ًٟلاة ٚ ٌلؿآفل٤ـ، تٟٙب ؿك ٥ٕٞٗ ٤ه ٔٛكؿ ؿك 5
 .ِ٘ـآٖ ٔطلط  ٠ؿ٥ُِ ثغخ٣ ٌٔتمُ ؿكثبك

ا٘يـ. ثٍٙل٤يـ:   ؿاٌ٘تٝ ُبٞٙبٔٝٞب٢ كا ؿك امؿٚاد ُبٞٙبٔٝٞب٢ ثلؽ٣ ام ٔغمّمبٖ ٥٘ن ٘مط١ آزبم زٓ .6
 (.502–501: 1373)ًلّا٣ٔ، 

 (.20: 1370)ك٥ُـ٤بٖ، ص٥ٙٗ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ثٍٙل٤ـ: ٞٓ .7
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 فْسست هٌاتع
 ( .1387آت٣ِ، ٔٙٛصٟل« .)عٌي٥ٗ  اًداش ٍ تسزسٖ ؼصل هعاصسچطن، «ثب ٤بؿ ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ ،

 .651ٔٙن٢ٚ، ثٝ وَُٛ ٔز٥ـ ُفك، تٟلاٖ: اكٔغبٖ، ّ

 ٜ٥ل. )ؿَآماؿ  اش تساًيِ ٍ تٌيدز  ، «ٞيب٢ ؿاًيتب٣٘ ؿك ُيآل ٔٙين٢ٚ    ٞيب ٚ اُيبكٜ  اًيطٛكٜ (. »1390، ٔا
تٕبْ ٟٔـ٢ ف٥لٚم٤بٖ، تٟلاٖ: ًؾٗ، ٓ)شًدگٖ ًقد ٍ تحل٘ل ضعس هٌصٍٕ(    .371-370ْ، ثٝ ٞا
 ًّٛ٘اهٔ فسٌّگ )ٍٗيطٓ ادت٘يات فازسيٖ(   فصل ،«ُبٞٙبُٟٔٝل٤بك ٚ (. »1382، ًزّبؿ. )آ٤ـ ،

 .54–1، ْٓ 46–47ُٕبك٠ 
 ًّٛ٘اهيئ فصييل، «ؽبلييب٣٘ ا٢ُييبٞٙبٔٝٞييب٣٤ ؿكثييبك٠ ت٥ّٕغييب  ٘ىتييٝ(. »1383، ًييزّبؿ. )آ٤ييـ

 .36-7، ْٓ 4، ُٕبك٠ ّإ ادتٖ پطٍّص
 تٟلاٖ: ٌُ٘ آفتبة. ،ؼصل ًَ(. 1390آغل. )ا٣ّ  ،ث٥ِل٢ 

 ٚتٟلاٖ: اًبط٥ل.ّاٗطت .(1377، اثلا٥ٞٓ. )ؿپٛكؿا ، 
 ْتٟلاٖ: ٍ٘بٜ.   ،سفس دز هِ )تأهّلٖ دز ضعس احود ضاهلَ((. 1381، تم٣. )ؿاك٤بٖپٛك٘ب 
 اٗيساى ، ٔز١ّّ «ٌقك٢ ٚ ٘مل٢ ؿكثبك٠ ٤ّٛٞت ٔبؿك ٥ًبٍٚ(. »1378، رالَ. )ٔطّكؽبِم٣ ِ ، ًاهي

 .278 – 273، ْٓ 66ًبَ ٞفـٞٓ، ُٕبك٠ 
 (. »1384، رالَ. )ٔطّكؽبِم٣    ٖ ، 19، ُيٕبك٠  ًطيسّٗٔ حياف   ، «عيبفظ ٚ عٕبًي١ ّّٔي٣ ا٤يلا

ْٓ33–36. 
 تٟلاٖ: اًبط٥ل.خاقاًٖ ضايسٕ دٗس آضٌا(. 1364، ا٣ّ. )ؿُت٣ ، 
 ٖتٟلاٖ: ٌٌتلٜ.تٌ٘ص اساط٘سٕ دز ضعس هعاصس(. 1370، ثٟناؿ. )ك٥ُـ٤ب ، 
 کتياب هياُ   ، «ٍ٘ب٣ٞ ثٝ آحبك ٚ ُآل ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ(ثبكاٖ )آٚام ر٢ٛ(. »1383، اعٕـ. )كٔضب٣٘

 .97-88، ْٓ 78، ُٕبك٠ ادت٘ات ٍ فلسفِ
 ٝتٟلاٖ: كٚم٘ٝ. ،اًقالب تا تهطسٍطّ٘ اش ؼصل لتحَّ س٘س(. 1379، ٔغّٕـكضب. )كٚمث 
 (. »1390، ثٟٕٗ. )مؿٚاك ٝ ، تساًِ ٍ تٌدز، «ؿك ٔٗ اؿكاو٥ٌت ام اٚ؛ ابُمب٘ٝ ٚ ت٤ٛٔل٤ٌت ربٚؿا٘ي

 .519-489ف٥لٚم٤بٖ، تٟلاٖ: ًؾٗ، ْٓ  ثٝ اٞتٕبْ ٟٔـ٢
 ٔهجلّ، «ؽيـا ا٢ ام ٤ه ٔبؿكًٛؿاثٝ ثبمٔب٘ـٜ(. »1391ًبؿا  ٢ًٛٛٔ. )، ع٥ٕلا ٚ ُب٤ٌتٝمٔلّؿ٢ 

 .180-165، ْٓ 21ٌبٜ ٥ُٟـ ثبٞٙل ولٔبٖ، ًبَ ٤بمؿٞٓ، ُٕبك٠ ، ؿاَ٘هطالعات اٗساًٖ
 ّّإ ضياٌّاهِ( داستاىاش زًگ گل تا زًج خاز )ضکل ضٌاسٖ (. 1373ا٣ّ. )، لـْا٣ًٔل ،

 تٟلاٖ: ا٣ّٕ ٚ فل٣ٍٙٞ.
 ادٍاز ضعسفازسٖ اش هطسٍطّ٘ت تا سيقَ  سيلطٌت  (. 1390، ٔغّٕـكضيب. ) وـو٣ُٙف٥آ٣ ،

 تٟلاٖ: ًؾٗ.
 ٔطّييك، تٟييلاٖ: ٔلويين ، ثييٝ وُٛييَ رييالَ ؽييبِم٣ضيياٌّاهِ(. 1386، اثٛاِمبًييٓ. )فلؿًٚيي٣

 إِآبكب ثنكي اًال٣ٔ. ةؿا٤ل

 ٖساًِ ٍ تٌدز )شًدگٖ ًقد ٍ تحل٘ل اضعاز حسي٘ي هٌيصٍٕ(  اش ت(. 1390، ٟٔـ٢. )ف٥لٚم٤ب ،
 .تٟلاٖ: ًؾٗ
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 ٔلٚاك٤ـ، تٟلاٖ: (هٌصٍٕ حس٘ي ّإؼصل ًقد) هاُ إًقسُ س٘ة (.1388. )اهللكٚط ،وبظ٣ٕ. 
 فبطٕٝ ٚ كل٥ّٝ وبظٓٔـك٣ًّ ،( .ٜ ٛاع ت٥ّٕظ ؿك زنَ(. »1389ماؿ جٟب٣٘٘ا ، «ٞب٢ ع٥ٌٗ ٔٙن٢ٚ ٚ ٥ٕ٥ًٗ ٟث

ا ٍ اد٘ت ٔ شتاى  َ، ْٓ، ؿاَ٘ت فازسٖهجل ّ َ، ُٕبك٠ ٚا ّ  .140 – 123ٌبٜ آماؿ فٌب، ًبَ ٚا
 ٗ307 ، ًبَ اَّٚ، ُٕبك٠ ُِٓ، ًّطسّٗٔ داًص، «ٕ٘بربْ رٟبٖ(. »1328، ٔغّٕـ. )ٔآ٥. 
 تٟلاٖ: آفل٤َٙ.حٌجسٓ شخوٖ تؽصّل(. 1382، ع٥ٌٗ. )ٔٙن٢ٚ ، 
 ـ ِٔفك، تٟيلاٖ:  ثٝ وَُٛ ٔز٥ ،اًداش ٍ تسزسٖ ؼصل هعاصسچطن(. 1387، ع٥ٌٗ. )ٔٙن٢ٚ

 اكٔغبٖ.
 ٍ٘بٜ. -، ثٝ وَُٛ ع٥ٌٗ فتغ٣، تٟلاٖ: آفل٤َٙ هجوَئ اضعاز(. 1388، ع٥ٌٗ. )ٔٙن٢ٚ 
 تٟلاٖ: ا٘زٕٗ لّٓ ا٤لاٖ.تابؼَطِ دز هِ(. 1388، ا٣ّ. )ٌلٔبكٚؿ٢ًٛٛٔ٢ ، 
 (. 1369، ٔغّٕـرآفل. )٤بعم٣ّ    ٖ ، فسٌّگ اساط٘س ٍ اضيازات داسيتاًٖ دز ادت٘يات فازسي

 تٟلاٖ: ًلٍٚ.

 
 


