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 چى٘دُ

ُ، حذٚدٚ  حغٛس آٖ دس ؿٙبخت تزشث٣ٚ  اسصؽ آٖ اص ٔٙظش وب٘تٚ  ؿ٥ٟذ  بٜ تغج٥م٣ ٝث رب٤ٍبٜ عم ٞذف ٔب دس ا٤ٗ ٔمبِٝ آٖ اػت وٝ ثب ٍ٘

بٖ رٟت حُ ٔـىُ ٔعشفتٜ  ٝث سأغٟش٢ سا ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس دادٜٚ   ب ٥ٔبٖ ثشسػ٣ تغج٥م٣  ٔمب٤ؼٝٚ  ٚ تزشث٣ وبسٞب٢ ٘آ  ٓ.٤پشداصثآٟ٘

ـ ٢ روش وشدٜ ٚ عمُ ثٝ ٔعٙـب٢ فبٕٞـٝ سا داسا٢ اعتجـبس ٔعشفتـ٣     ا ٣ب٘ٔعثشا٢ عمُ  وب٘ت  دسحـٛص٠ سا عمـُ   لضـبٚت  . ٢ٚدا٘ـذ  ٣ٔ

وب٘ت ثشا٢ حُ ٔـىُ ؿـٙبخت تزشثـ٣،    .دا٘ذ ٣، ٔعتجش ٔتٛرٝ ثٝ صٔبٕ٘ٙذ ٚ ٔىبٕ٘ٙذ ثٛدٖحٛص٠ ف٥ض٤ه ثب  ٚ دس ٔتبف٥ض٤ه، غ٥شٔعتجش

ٚ ٕٞچٙـ٥ٗ ؿـٙبخت كـح٥ح     وٙذ ٣ٔاحىبْ تأ٥ِف٣ پ٥ـ٥ٗ ٔغشح وشدٜ ٚ ثشا٢ و٥ّت ٚ ع٥ٙ٥ت آٖ اص ٔمٛالت ٔحض فبٕٞٝ اػتفبدٜ 

  .دا٘ذ ٣ٔٔفْٟٛ عمُ ٚ عّٕىشد آٖ سا دس تـخ٥ق ؿٙبخت تزشث٣ دسػت دخ٥ُ 

ئ٥ت احىبْ ثذ٣ٟ٤ عم٣ّ ثشا٢ ؿٙبخت تزشث٣ دا٘ؼتٝ ٚ ثب اػـتفبدٜ اص  ٘مؾ عمُ سا دس ٔعشفت تزشث٣ اص ساٜ ٔجذ ؿ٥ٟذ ٔغٟش٢أب 

حـٛص٠  . ا٤ـبٖ ٘مؾ عمـُ دس ٔعشفـت تزشثـ٣ سا دس دٚ    پشداصد ٣ٔٔعمٛالت حب٥٘ٝ دس ٔعشفت تزشث٣ ثٝ حُ ٔـىُ ؿٙبخت تزشث٣ 

لٛسات عمّـ٣ ثـٛدٜ ٚ دس   . دس ثبة تلٛسات، ادساوبت تزشث٣ ٚ حؼ٣ ٔمذْ ٚ ص٥ٔٙٝ ػبص ثشا٢ توٙذ ٣ٔتلٛسات ٚ تلذ٤مبت تشػ٥ٓ 

تلذ٤مبت، اكبِت ثب عمُ ثٛدٜ ٚ تلذ٤مبت عم٣ّ ٔمذْ ثش تلذ٤مبت تزشث٣ اػت ٚ ثذٖٚ عمُ ٥ٞچٍٛ٘ٝ حىـٓ ٚ تلـذ٤م٣   حٛص٠ 

 حت٣ تلذ٤ك تزشث٣ حبكُ ٘خٛاٞذ ؿذ.

 ٣قل، فْن، ه٤لفت تزلثٖ، ٣ٌ٘٘ت، كل٘ت. ّب: ول٘دٍاشُ
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 همدهِ

َاى  ث٣ِقل  ٍاكا هٌج٢ ٌُبؽت ؿك يٗتل هْن٣ٌ ثلكًوٖ   هؾتلوف هوَكؿ   ؿ

ت قلاك ٍ . گلفتِ ًا  ٠ًوبم ه٤لفوت   اكتجوبٙ آى ثوب   تغل٘ل هفَْم ٣قول 

 آى حغوَك  ٍ عـٍؿ اّو٘ت ه٤لَهب  ٣قلٖ، ، ربٗگبُ آى، اكمٍ ٍتزلثٖ

ت. ثغج ه٣ََٗب  پ٘ض٘ـُ ٍ ٌُبؽت تزلثٖ ام ؿك گ٘نًا  ثلًا

ٍاكا  افوولٙا ٍل هغٔووَ ُووكبك٘ت ه٤بٓوول ٍٗوووُ ثووُِووكبك٘ت  ؿ

ت. ثب ّبٚ ٗتفل كٍٗكولؿ  ًْ٘ت ٣لوٖ، فلٌفِ  َْٟك ًٌجت ثِ ٣قل ًا

 ُوـُ  هغٌَى ٣بلن ؽتفالًفِ، ٌُبؿلـلٔ  تزلثٖ ثِ ؽَؿگلفت ٍ

ُوٌبؽت، اكمٍ ه٤لَهووب ، كُا   ّٕووب كُاٍ  هٌوبث٢ ّوضووَى هٌوبئلٖ  ٍ 

ٖ  آلٖ ه٤لفوت  آى هغَك ت٤٘٘ي عـٍؿ عَٔل ٍ  قولاك گلفوت   ٌُبًو

 (.409و405ّ ، 6د ،1388 )كبپلٌتَى،

ٍ تزلثوِ   عوي ٍ  ه٤٘بك ثب گلاٗبى تزلثُِكبك٘ت،  ثلإ كّبٖٗ ام

ـ ٣قل  گلاٗبى ثب ه٤٘بك ٣قل ٍ  اهوب ؛ ؿك پٖ عل هِكل ثَؿًو  ّٕوب  توال

ٌتِ  ًَا تغل٘ل ًبؿكًوت ام  ثلإ عل اٗي هٌئلِ ثبُـ. كاّكبكٕ آًبى ًت

ٕ    ربٗگبُ آى هفَْم ٣قل ٍ ُوٌبؽت  عوَمٓ   ؿك ُوٌبؽت تزلثوٖ، ثولا

ٖ   هِكل تزلثٖ ٣لوٖ ٍ گلاٗوٖ   ًبم ُـُ ٍ هٌزل ثِ ُوكبك٘ت ٍ ًٌوج

ت. ثٌبثلاٗي ثلإ اٌٗكِ ًگبُ ؿكًتٖ ام ربٗگبُ ٣قل ؿك ه٤لفت  ُـُ ًا

ٍاقوو٢ ووتِ ثبُوو٘ن، تزلثووٖ ٍ اكمٍ  ووت تغل٘وول الم ًوووبٖٗ آى ؿُا م ًا

كائوِ  اؿكًتٖ ام ٣قل ٍ ه٤لفت تزلثٖ ٍ اكتجوبٙ اٗوي ؿٍ ثوب ٗكوـٗگل     

ؿّ٘ن. ثلإ ٣قل ه٤بًٖ هتفبٍتٖ ث٘بى ُـُ ٍ ام رْب  هت٤ـؿٕ هوَكؿ  

ت. ؿك اٌٗزب هلاؿ ام ت كِ  ،٣قل ثغج قلاك گلفتِ ًا ً٘لٍٖٗ اؿكاكٖ ًا

َاىٖ هثب آى   ًغَ كلٖ ؿكل كلؿ. عقبٗ  كا ثِ ت

وٖ ؿاكؿ،   ُوٌبؽت  ٣لٓؤ  آًضِ ؿك  ًٍا اكمٍ »هٌوئلٔ  اّو٘وت فلا

ت. « ٌُبؽت ٍاق٢ ًا عوي  لٔ ًٍ٘و  آٗب آًضِ هب ثٍِ هٜبثقت اؿكاكب  ثب 

ًَاٖ ه ن٘فْوٖ هٗب ٣قل  ٍاق٢ ٍ ًفي ن٘ت االهول ّون    هٜوئي ثبُ٘ن كِ 

ت كِ هب  ّو٘ي ثوب فولٕ    ، ٗب اٌٗكِ صٌو٘ي ًٌ٘وت؟  ن٘فْوٖ هَٛك ًا

ٍاق٢ تًَٚ تزلثِ، ٣قل ؿك اٗي ٌُبًوبٖٗ صوِ ه٘وناى     اهكبى ٌُبؽت 

ت؟ هلاؿ ام ٣قل ٍ تزلثِ صٌ٘ت؟ؿؽ٘  ل ًا

تي پبًؼ ٓغ٘ظ  ، ًؾٌت ثِ ٣قل ّب پلًَگًَِ  اٗي  ثِثلإ ؿُا

ٍ عـٍؿ ٌُبًبٖٗ آى ٍ ًپي ثِ ه٤لفت تزلثٖ ٍ ًقِٖ كِ ٣قول ؿك  

ٕ   ًٍت كب، پلؿاؽتِ ٍ ثب تكِ٘ ثل آكإ كٌـٖ هآى اٗفب  وتبؿ هْٜول ثوب   ًا

ِ    ٔ كٍٗكلؿ تٜج٘قٖ ٍ تغل٘لٖ كِ رٌج ُووبك   ًوَآٍكٕ اٗوي پووٍَّ ثو

 عل هٌبًجٖ ثلإ اٗي هٌئلِ ٌّت٘ن. آٗـ، ؿك پٖ كُا هٖ

َٛككلٖ پٌِِ٘٘ اٗي ثغج ثِ ؿٍ َٓك  پٌِِ٘٘ ٣وبم ٍ ؽوبّ    ثِ

ت. ؿك بكُ ًا ٖ  مهٌِ٘ قبثل ُا  افىـبس وب٘ـت   امرولوِ:  پٌِِ٘٘ ٣بم هٌوبث٤

٘ظش٤ـٝ  (؛ 1378)هزتْوـٕ،   فّؼفٝ ٘مبد٢ وب٘ت (؛1386)هزتْـٕ، 

)كبًووت،  ت٥ٟٕــذات(؛ 1378)ّبكتٌووبل،  ٔعشفــت دس فّؼــفٝ وب٘ــت

(. ؿك مهٌ٘وِ پِ٘وٌِ٘ ؽوبّ    1383)هْٜلٕ،  ٔزٕٛعٝ آحبسة(؛ 1388

ثحخ٣ ؛ (1361 ٗنؿٕ، )عبئلٕ ٞب٢ عمُ ٘ظش٢ وبٚؽهٌبث٤ٖ امرولِ: 

ـاؿ٣بؿ ) دس ثبة عمُ دس فّؼفٝ وب٘ت ٔمب٤ؼـٝ    (؛1392 ،للاله٤لٖ عو

(؛ 1379 )َُّوٌگٖ،  فّؼفٝ اػال٣ٔ ٚ فّؼفٝ وب٘ت دس ثبة ٔعمٛالت

كثبًٖ ) ٔعمٛالت حب٥٘ٝ ٚ حُ ٔعٕب٢ ؿٙبخت اص د٤ذٌبٜ ؿ٥ٟذ ٔغٟش٢

ٗوك ام اٗوي هٌوبث٢ ثوِ ربٗگوبُ       ٍرَؿ ؿاكؿ. اهب ّ٘ش( 1372 ،ًٖگلپبٗگب

وـ. لوقا    ٣قل ؿك ٌُبؽت تزلثٖ، ؽَٔٓبً ثب كٍٗكلؿ تٜج٘قٖ ًپلؿاؽتِ ًا

ت.اٗي پوٍّ  َ ؿك اٗي مهٌِ٘ كبكٕ رـٗـ ٍ ًَ ًا

عــتٖ ػمــل، العــبم ٍ حــدٍد ٘مــٖ چ٘ثررظــٖ تطج. 9
 ٖ آىٗؼٌبظب

َاىٖ هام صٌـ رْت  ٣قل كا هَكؿ ثلكًٖ تٜج٘قٖ قلاك ؿاؿ، ام رولوِ:   ت

اؿكاكٖ ثَؿى ٍ عـٍؿ ٌُبًوبٖٗ آى؛ ة( ثوِ لغوبٝ    قَٓ ثِ لغبٝ  الف(

 ٌُبؽت.٣لٓٔ كبككلؿ ٍ ف٤بل٘ت ٣قل ؿك 

 ٖ آىٗادراوٖ ٍ حدٍد ؼٌبظبلَٓ ػٌَاى  ثِمل . ػ9ـ9
وت. ٣قول     ٌبى ؿك پٖ كٌت ه٤لفوت ًا ِ ًا َإ     ثو َاى ٗكوٖ ام قو ٣ٌو

بًوبً ٣قول،      وت؟ آٗوب ًا ٌُبؽتٖ صِ ه٘ناى ؿك كٌت ه٤لفت ؿؽ٘ل ًا

ت، ه٘ناى ٍ عـٍؿ ا٣تجوبك آى   اكمٍ ٍ ا٣تجبك ه٤لفتٖ ؿاكؿ؟ اگل صٌ٘ي ًا

ت؟ ثلإ پبًؼ ؿاؿى ثِ اٗي  َم ٣قول ٍ  ، تغل٘ل هفّْب پلًَصقـك ًا

 عـٍؿ ف٤بل٘ت آى ؿك فلاٌٗـ ٌُبؽت ٗلٍك  ؿاكؿ.

ٖ، فّووي كا ٓووبعت ًووِ  كبًووت ووبٗ وو٘ت»قووَٓ ؿك ًٌُب ٍ « عًٌب

ٖ،     قَٓ . ؿاـًٖ ه« ٣قل»ٍ « فبّوِ» و٘ت، ثوب ُوَْؿ عٌو عي ٗب عًٌب

ن  فْن ٗوب فبّووِ كوِ هقوَال  ٗوب      قَٓ  ٍ كٌـٖ هاؿكاكب  عٌٖ كا فلّا

ًَِ هفبّ٘ن هغٖ ؽبّ ؽَؿ كا ِث تزلثوِ ٍ هقوـم ثول     ٕ هٌوتقل ام ا گ

ت، ِث ٗ وب       ّوب  بفتِتزلِث ؿاكًا َاى ا٣ووبل كولؿُ ٍ ثوِ آًْ ٕ ؽوبّ عو

َاى   . ٣قل )٣قل ِث ه٤ٌبٕ اؽْ ; ٣قل هغٖ( ِثثؾِـٖ هٍعـ   ٣ٌو

بى، ِث تغل٘ل ٍ تفٌ٘ل قَٓ  ـالٜج٤ِ٘  هٌبئلٌُبؽتٖ اًٌ  .پلؿامؿٖ ههبث٤

بٖٗ هب ثب عي آلبم كبًتِث ٠ًل  ٍ ث٤ـ ِث فبّووِ   َُؿٖ ه، كل ًٌُب

تقبل  بٗت ِث ٣قل بـثٖٗ هًا زبهـٖ ه ٍ ؿك ًْ ٖ، ثبالتلٗي قوَُ  قَٓ . ًا ٣قالً
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ت كِ ّن ِث  بى ًا ـ ٖ هو َُْؿ عٌٖ ٓوَك   هبؿٓ ؿك اًٌ ٍ ّون   ثؾِو

 (.355ة؛ 300ح، 1362)كبًت،  ؿّـٖ هتفكل كا ِث هلتجِ ٍعـ  اكتقب 

كوبك   ثوِ  ٣قل كا ؿك ًِ ه٤ٌبٕ هتفبٍ   ٘مذ عمُ ٔحضؿك  كبًت

تثل گبُ آى كا ؿك ه٤ٌبٕ قَُ آَل پٌِٖ٘٘ ٍ ا٣ون ام فبّووِ ٍ    ؛ؿُ ًا

تٌتبد ٍ هتوبٗن ثب فبّووِ ٍ گوبّٖ ً٘ون ؿك ه٤ٌوبٕ      گبُ ؿك ه٤ٌبٕ قَُ ًا

ت٤وبل  ت، ًا گ٘ؾتگٖ كِ هلاؿف ثب فبّوِ ًا  .كٌـٖ هقَُ ؽَؿًا

٣قل ثِ اٗي ه٤ٌب ّن فبّووِ ٍ ّون    ـ ػمل ثِ هؼٌبٕ اػن از فبّوِ:

. ٣قول ؿك اٗوي   ُوَؿ ٖ ه٣قل ثِ ه٤ٌبٕ اؽْ )٣قل هغٖ( كا ُبهل 

ِ  « قَُ آَل پِ٘و٘ي »آٜالط ثِ ه٤ٌبٕ  وت ٍ ثو َاى هٌِو   ًا ٍ أ ٣ٌو

توبم ٣ٌبٓل ٍ هجبؿٕ پٌِٖ٘٘ كوِ ُوبهل ٣ٌبٓول پِ٘وٌٖ٘     ًلصِؤ 

ت ثِ، َُؿٖ هفبّوِ قَٓ عٌبً٘ت ٍ ً٘ن ؿك قَٓ هَرَؿ ؿك   كبك كفتِ ًا

 (.32ّ، 1386لفبكٕ، )

هلاؿ ام ٣قول ؿك اٗوي آوٜالط،     ـ ػمل ثِ هؼٌبٕ هتوبٗس از فبّوِ:

َاى  ت كِ ثِ ٣ٌ هتوبٗن ام فبّووِ لغوبٝ ُوـُ     ٕا ق٣َُقل هغٖ ًا

ت٤الٖٗ ثِ كبك كفتِ، ٍ ت. اٗي ه٤ٌب ام ٣قل ؿك رـل ًا ه٠ٌَك ام آى،  ًا

ِٜقَٓ » ًٍا تٌتبد ق٘بًٖ ٗب ثب ت. « ًا ًوتٌتبد  اقوَٓ  فبّووِ كا   كبًتًا

ِٜ ٍ ٣قل كا  ثٖ ِٜ ه٤لفٖ قَٓ ًٍا ًٍا تٌتبد ثب  .)ّوبى( كٌـٖ هًا

:ِ ؿك تغل٘ال ، هكلكاً ٣قل ٍ  كبًت ـ ػمل هترادفٍ  هعبٍٕ ثب فبّو

ًَِ ، ِثثلؿٖ هكبك  فبّوِ كا هتلاؿف ٍ ّن ه٤ٌب ِث كِ فّي كا ٓلفبً ثوِ   ٕا گ

گ٘ؾتگٖ تقٌ٘نقَٓ ؿٍ  ـٕ  عي ٍ ؽَؿًا ثوِ  كبك ٣قل  )ّوبى(. كٌـٖ هٌث

ت؛ ِث ي ه٤ٌب، عكن كلؿى ًا ِ  ٗا ًَو ِ    ٕا گ آهوـُ ام   ؿًوت  كوِ تٔوَكا  ثو

٘ت كا ِث وب ٍعوـ      عًٌب ـ ٖ هو ّن هتٔل كلؿُ ٍ ِث آًْ . ٍٕ ؿك ثؾِو

ت ٍ فكل كلؿى ثب : »ـٗگَٖ ه ت٥ٟٕذات َاى ًا كؿى َُْؿ ثب ع ن ٍآ فلّا

ـاى ٍ    ت ام هتغـ ًبؽتي تٔوَٗلا  ؿك ٍرو ِ. فكل كلؿى ٣جبك  ًا فبّو

ت اتغبؿ تَٔٗلا  ؿك ـاى، عكن ًا  (.146ة، 1388ّ)كبًت، « ٍر

ًِ قَُ عي، فبّوِ ٍ ٣قل كا ام ٗكوـٗگل هتووبٗن    كبًتثب اٌٗكِ 

وت٤الٖٗ    كٌـٖ ه ؿاكإ  كبًوت ، اهب اٗي ًِ قَُ ؿك رلٗوبى ُوٌبؽت ًا

تٌ٘ـگٖ ٍ هلتجٚ ثب ٗكـٗگل ٌّتٌـ. تووبٗن ٣قول ٍ فبّووِ ثوِ لغوبٝ      

ت ـام ًا ّ   ؛٣ولكلؿ ٍ قلولٍ ف٤بل٘ت ّلك لٗوك ام قوَُ   ؿك٣و٘ي عوبل 

َافقٖ ه٘وبى   ٣قل ٍ فبّوِ ؿك ٣ولكلؿ ؽَؿ ثِ ؿٗگلٕ ً٘بمهٌـ ثَؿُ ٍ ت

ت. ت٤الٖٗ ًا َاف  ًا  آًْب ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ اٗي ٗك ت

ضِ كبًت ت ًآ ُوٌبؽت ؿؽ٘ول ٍ   ٣لٓٔ  ؿكام ه٤بًٖ ٣قل  ه٤تقـ ًا

ت. ٍٕ فّوي كا ام تلف٘و  ٍ    ت ّوبى ٣قل ِث ه٤ٌبٕ فبّوِ ًا ه٤تجل ًا

٘ت ٍ فبّوِ ثب  ٗكـٗگل، قبؿك ِث ه٤لفت ٓغ٘ظ ٍ ه٤تجول  ّوكبكٕ عًٌب

ت كِ ؿاـًٖ ه ٖ ه٤لفٖ كلؿُ ٍ ه٤تقـ ًا ؛ اهب ٣قل هغٖ كا هٌِأ گولّا

ي قَُ ثب  ٍامٗا ـپل وتِ ٍ ًول ام       ّوب ٕ ثلٌ ٕ ؽوَؿ، پوب كا فلاتول ام عوـ گقُا

ِ ّن ؿك هغبٜل ٍ َت  ٕ ٖ، ت٤بك كؿٖ هگَٗ ٣قل  كبًتالجتِ  (.20ّّوبى، ) ٍآ

ُ ٖث ٕ اؽْ( كا ٗكٌل ِ ه٤ٌب ُ ٍ ه٘ل  )ث ؛ ثلكِ ثلٕا آى ًقَ ؿاـًٖ ًوفبٗـ

   ِ ٌكو وت ٍ آى ٗا ن قبئول ًا ٍعوـ ، توبه٘وت ٍ ٠ًون     هخجت ٍ هف٘ـٕ ً٘

ووت ٍ ًقووَ ٣ْووـٓ ثؾِوو٘ـى ثووِ اعكووبم ٓووبؿكُ ام فبّوووِ ثوول  آى ًا

َل آى ؿاكؿ.« ثؾِٖ ٍعـ »ٍ « ثؾِٖ ٠ًبم» اهب اگول   ثلٕا فبّوِ ٍ ٓا

ـ ًقَ  َّا َام»٣قل ثؾ ولٍى ام فّوي    « ثؾِٖ ق ٍاكؿ ٣وبلن ٘ث فب كٌـ ٍ  ٗا

٘ب ؿك ًفي ٍاق٤ٖ ُا َام  ٖ  َُؿ ٍ هـ٣ٖ ٌُبؽت ق ـ ًل ام گولّا االهل ثُب

كؿٖ هٍ تنلنل ؿك ّن ٍآ ِ ٍ َت يَُؿٖ هگَٖٗ  ٍ ًجت هغبٜل كٍ ؿك ٠ًبم  . امٗا

 ٕ ُ ؿك كبًتفكل ٖ ٍ ٣وـ ٓل ٍ هقبم ا  ِ ت ـُا ً ٖ ٍاالٗ ٖ هٌنلت  ، ٣قل هغ

بٖٗ ٍ كٌت ه٤لف ٣قل ِث ه٤ٌبٕ فبّوِ ٣ْـٓ ت ٓغ٘ظ ٍ ه٤تجل ثل ًٌُب

ت. ِث ٘ت ٍ َُْؿ عٌٖ ًا ٍاق٢ هجتٌٖ ثل عًٌب ت كِ ؽَؿ ؿك  ٣جبك   ًا

كِ هٌِإٔ ؽبّ  لؿ٘گٖ ًوثلٕا ٣قل ٣ولكلؿ هزنا ؿك ٠ًل  كبًتؿٗگل، 

 ٖ ـ كِ فقٚ ام ؽَؿ آى ًُب ؛ ثلكوِ ٣قول كا   اـً ُـُهفبّ٘ن ٍ اعكبهٖ ثُب

ـ ٖ هو تبث٢ ٍ پوبٌٖٗ٘  قَٓ  و كوبك آى ٓوَك  ثؾِوٖ ؽوبّ ثوِ      كوِ   ؿًا

ب ب كا ت٠ٌ٘ن ّب ًٌُٖٗب ت كِ فبّوِ آًْ َا٣وـ    كٌـٖ هٖٗ ًا ٍ ٣قل فقوٚ ق

َا٣ـ ثبالتل اكتقب  ٕ،  ؿّـٖ هپبٗ٘ي ٍ تبث٢ كا ِث ق  (106 ّ، 1386)هزتْـ

ـاكؿ. ٍاق٢ َُؿ ً  ٍ ام ؽَؿ ّ٘ش عكن ه٤تجلٕ كِ هٌزل ِث ٌُبؽت 

ؿك ه٤لفوت ٠ًولٕ ًٌوجت ثوِ ٣وبلن ؽوبكد،        كبًوت ٣قل ام ٠ًل 

ت گولُا اهوب ؿك ه٤لفوت ٣ولوٖ كبكًوبم ٍ      ،كٌٌـُ ٍ ل٘لقبثل ا٣توبؿ ًا

ت ٍ ٣قل ٣ولٖ  ٔ  قبثل ا٣توبؿ ًا ًَا هٌوتغكوٖ ثولإ اعكوبم ٍ    پِوت

 .ثبُـٖ هآَل اؽالقٖ ٍ ٣ولٖ 

قلولٍ ه٤لفتٖ ٣قل كا هغـٍؿ ثِ اهَك تزلثٖ كلؿُ ٍ ه٤تقـ  كبًت

ت كِ ٣قل ٠ًلٕ قبؿ ك ثِ ٌُبًبٖٗ عقوبٗ  هت٤وبلٖ ٍ ه٤قوَال  ٍ    ًا

ـالٜج٤ِ٘ ًٌ٘ت ٍ  َاىٖ ًوهزلؿا  ٍ اهَك هبث٤ ق٘بٍ  ٣قول ؿك اٗوي    ت

ٍاكؿ كلؿ ٍ ثِ آى ٣لن گفوت عَمٓ كا ؿك  ّب ٌِ٘مه ثلكوِ   ؛٣لن ٍ ه٤لفت 

ت وت   عَمٓ عتٖ ؿك  ٍا .تَّوٖ ام ًبعِ٘ ٣قل ًا تزلثٖ ً٘ن ه٤تقوـ ًا

َاى ام ٛلٗو  كبًوبل   كِ  ّٖٗب ؿاؿُكِ آى ؿًتِ ام هفبّ٘ن ٍ  تًَٚ ع

ٍاكؿ فّي ُـُ ٍ ؿك قبلت هفبّ٘ن هغٖ فبّووِ روبٕ    مهبى ٍ هكبى 

ت.لًـ٘گٖ ه  ، ثلإ فّي قبثل ؿكل ٍ ٌُبًبٖٗ ًا

ـاكّب آى  كبًتام ٠ًل  ًَوِ كوِ ثوِ هوب ٣لٗوِ       ، عي فقٚ ثوب پـٗو گ

ٍِثَُؿٖ ه ٕ عٌوٖ ام ٛلٗو  ُوَْؿ هغوٖ     ّوب  ؿاؿٍُ  گلؿؿٖ هكٍ  ، ك

ٍاكؿ فّي )مهبى ٍ هكبى( كِ ام هقَ ت،  ٍ ًوپي   ُوَؿ ٖ هال  عي ًا
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ٍامؿُ   هلعٔل ٣قل )فبّوِ( ؿك  وـكاد    ثبالتل ثوب ا٣ووبل هقوَال  ؿ گبًوِ ٍ ًا

زبم ّب ؿاؿُ ب ًا تٖ كِ كٍٕ آًْ ب ٍ ثب ف٤ب٘ل ـ ٖ هٕ عٌٖ ؿك فٗل آًْ ثوِ   ؿّو

بٖٗ  ٍاقو٢ ٍ    ّ٘ش ؛ هٌتْب ِثپلؿامؿٖ هكبك ًٌُب ي ٌُبؽت، عوبكٖ ام  ٍرِ ٗا

ـٖ ًواالهل  ؽبكد ٍ ًفي َاى  ّوب  ؿاؿٍُ ت٘وٌٖ٘ ثلٕا هٜبثقت  ثُب ٕ عو

ي ُوٌبؽت ٣لووٖ   ّب ل٘تغلٍ  ـاكؿ؛ اگلصِ ٗا ٕ فبّوِ ثب اهل ؽبكد ٍرَؿ ً

ت. لقا ٌُبؽت ٍ ه٤لفتٖ كِ ثلٕا فّي عبٓول   ٙ ِث ٣بلن ؽبكد ًا هلَث

ت. ،َُؿٖ ه ـاكٕ فٌّٖ ًا  ٓلفبً ٗك ٌُبؽت پـٗ

تبؿ هْٜلٕ اهب  « عي، ٣قل ٍ ؿل»اثناكّبٕ ٌُبؽت كا ًِ ص٘ن ًا

بى عي كا ؿك عـ ؿاـًٖ ه تِ ٍ « ُلٙ المم». اِٗ ثلٕا ٌُبؽت قجَل ؿُا

ِ  قَٓ ٣قل ٗب  َاى   ٣بقلوِ كا ثو ٕ هزونا ٍ هٌوتقل ام عوي كوِ     ا قوَُ ٣ٌو

(. 40وو 39ّ، 1381)هْٜولٕ،   لؿٗپوق ٖ هو ٣ولكلؿٕ هٌوتقل ؿاكؿ  

ٌبى ؿك  تؾلاد ٔ ًٗبًا ٘بكٕ ام ه٤بكف ؽَؿ كا ًا . اگلكٌٖ كٌـٖ ه٣قل ٌث

ؿ قوـهٖ ؿك   هٌكل ٣قل ِث ـ َث َّا الً قبؿك ًؾ َاى هٌج٢ ه٤لفتٖ َُؿ، ٓا ٌ٣

ٖ، ثلؿاكؿ.٣لٓٔ   كٌت ٣لن ٍ ه٤لفت، عتٖ ه٤لفت تزلث

تبؿ هْٜلٕ وت    ًا ؿك هَكؿ عـٍؿ ٍ قلولٍ ه٤بكف ٣قلٖ ه٤تقوـ ًا

ـ ؿًتِكِ هفبّ٘ن ٣قلٖ صٌـ  َاى   ًا ؛ ثلؽٖ ام آًْب، ٣قل ثِ كووك عو

ـ  ل٘و قج، هفبّ٘ن تزلثٖ ام اٗي كٌـٖ هؽق اهٌتق٘وبً ام ؽبكد  و ؿًوتٔ  . ًا

ٌّوٖ  ؿٗگل ام هفبّ٘ن ٣قلٖ ٌّتٌـ كِ ٓلفبً فٌّوٖ ثوَؿُ ٍ اعكوبم ف   

ـ ٗآٖ هُوبك  ثلإ هفبّ٘ن هَرَؿ ؿك فّي ثِ ـاى   ٌو ّوب هفوبّ٘ن    كوِ ثو

، هبًٌوـ هفْوَم كلوٖ ٍ    َُؿٖ ههٌٜقٖ ٗب ه٤قَال  حبًٖ هٌٜقٖ گفتِ 

ام اهوَك ؽوبكرٖ    ٌـ كِرنئٖ. ؿًتِ ًَهٖ ام هفبّ٘ن كلٖ ٣قلٖ ٌّت

ٍ ام  ـٗو آٖ ًوو ؿًوت   ثوِ  ٍلٖ هٌتق٘وبً ام كُا عوي   ،كٌٌـٖ هعكبٗت 

ت كِ ثِ آًْب هفبّ٘ن فلٌفٖ ٗوب ه٤قوَال     ٓبف ٍ اعكبم ٌّتٖ ًا ٍا

(. 279وو 277ّ ، 5د، 1383 )هْٜولٕ،  ُوَؿ ٖ هو حبًٖ فلٌفٖ گفتِ 

هٌتْب آًْوب   ،ً٘ن ثِ اٗي ه٤قَال  حبًِ٘ كً٘ـُ كبًتكِ  ـٗگَٖ هاِٗبى 

والهٖ ه٤قوَال  حبً٘وِ       .ًبهـٖ ه« هقَال »كا  اهب ام ٠ًول عكووبٕ ًا

ـ عَمٓ هقَال ؽبكد ام  الهٖ ّووبى  فلٌفٔ . هقَال  ؿك آٜالط ًا ًا

لِ٘ ٗب هفبّ٘ن  ـٕ هبَّه٤قَال  ٍا كِ ؿك ت٤لٗوف هبّ٘وت ٍ صٌ٘وتٖ     ًا

٘ب ـاكًـ. ؛َُؿٖ هث٘بى  ُا  ٍلٖ ه٤قَال  حبًِ٘ صٌ٘ي ؽبٓ٘تٖ ً

تبؿ ثِ ا٣تقبؿ ، ًقَ گٌتلؿُ ٣قول ؿك ُوٌبؽت، ثِ٘وتل    هْٜلٕ ًا

لوٖ ؿك فّوي      عَمٓ  ؿك وت. اگول ه٤قوَال  ٍا ّو٘ي ه٤قَال  حبًِ٘ ًا

وت      َاّوـ ؿُا َاؿٕ ثولإ تفكول ؿك اؽت٘وبك ًؾ اهوب اگول    ؛ًجبُـ، ٣قل ه

   ٍ ٌبى قوبؿك ثول تفكول  بًبً ًا ت٤و٘و    ه٤قَال  حبًِ٘ ؿك فّي ًجبُـ، ًا

َاّووـ ثوَؿ     (.283ٍ285ّ  ،9د، 1384هْٜوولٕ، ) ُوٌبؽت ؽوَؿ ًؾ

ـٖ ه٣قل ؿكَٓكتٖ  ًَا ـا كٌوـ كوِ ثوِ       ت ثِ ٌُبؽتٖ ٣و٘  ؿًوت پ٘و

هفبّ٘ن ٣بهِ ٍ ه٤قَال  حبًِ٘ كً٘ـُ ثبُـ ٍ فقٚ ؿك پلتَ ؿًت٘بثٖ ثوِ  

ـا  اٗي ت كِ قـك  ت٤و  ؿك ٌُبؽت پ٘ ـ ٖ هگًَِ هفبّ٘ن ًا . الجتوِ  كٌو

لِ٘ ًٌ٘ت. اٗي ثِ ه٤ٌبٕ ثٖ  ً٘بمٕ ام ه٤قَال  ٍا

ل ثوِ ٣وبلن ؽوبكد     كبًت ؿ كِ ه٤لفت ثبٗـ ًٟب ي ًكتِ َث ن هتَرِ ٗا ً٘

ـ، اهب كُا ضوِ ؿك هوَكؿ   ؿّـٖ هعٖل كِ ثلٕا آى اكاِئ  ثُب ٌت. ًآ ، كبفٖ ً٘

ي هفبّ٘ن ٣قلوٖ   ت كِ توبم ٗا ي ًا و٘ت مٗبؿٕ ؿاكؿ ٗا ِ ّا ه٤قَال  حبً٘

ؿُ ٍ ٓلفبً فٌّٖ هغٖ ٍ  ِث ًغَٕ ثب ؽبكد ٍ ا٣٘بى ؽبكرٖ ؿك اكتجٙب َث

ِ ؿٍك ـ. ث ٌتٌ تبؿ هْٜلٕ ام ؽبكد ً٘ ٖ ثب ؽبكد  ًا ٙ هفبّ٘ن كل ؿك هَكؿ اكتجب

ِ هٌٜقٖ ثب هفبّ٘ن هبَّٕ ؿك اكتجوٙب ثوَؿُ ٍ ام   : »ـٗگَٖ ه ه٤قَال  حبً٘

ب ؿك  َّا آًْ ي ِثاـً فّيٓفب  ٍ ؽ بثلٗا ِٜ  ؛ ٌث وب ًٍا ثوب ٣وبلن ؽوبكد     آًْ

بٕ ؽبكد گلفتِ  ٌـٌّت هلتجٚ ِ . ه٤قَالاـً ُـٍُ ام اكتجٙب هب ثب ؿً٘   حبً٘

وب ٓوـ     ؿُ ٍ ثل آًْ ٘بٕ ؽبكرٖ َث ٖ، ٍٓف ُا ف ـ ٖ هو فٌل . هفوبّ٘ن  كٌو

تِ ٍ ؿك ؽبكد ام ٍرَؿ علفٖ ٍ  ٍ هٌتقل ؿُا  ٖ و ٖ ؿك فّي ٍرَؿ ًا ف فٌل

ٖ ثلؽَكؿاكـً ٍ تقلكُبى ؿكؽبكد ِث وت كوِ ام      كٜث وٖ ًا ًغَ ٍروَؿ كٜث

٘بٕ ؽبكرٖ عكبٗت ؿاكـً ٚ ه٘بى ُا ٍاث ٍٖل « ك الً ه٤بكف  كبًت)ّوبى(.  ٍا

ل كا هٌغٔل ؿك هفبّ٘ن تزلٖث كلؿُ كِ ٓلفبً ام كبًبل مهبى ٍ ه٤لف ٖ ِث ت

ًوٚ هفوبّ٘ن هغوٖ فبّووِ قبلوت      ٍاكؿ فّي ُـُ ٍ َت وـٕ ٍ   هكبى  ٌث

 ّٖ َـًٖ هًبهبـً ُ    ِ بً توبم ه٤قوَال  حوبًٖ كا ٗكپبكصوِ ثو َاى   ؛ ٍ حبً٘ ٣ٌو

ِ، تلقوٖ كولؿُ ٍ     وت ـُا ٖ ثب ؽبكد ً هفبّ٘ن هغٖ فبّوِ كِ ّ٘ش اكتجٛب

لٕ كا ه ـاكٕ ؿك ًوبعت فّوي كولؿُ     ٌُبؽت ِث غـٍؿ ِث ٌُبؽت پـٗو

ٍ حبلخبً عقبٗ  ل٘لهغٌَى ٍ ل٘لهبؿٕ ٍ ل٘لقبثل تزلِث كا ام  ت؛  عَمٓ ًا

ي ٌكِ ٗا ت ٍ عبل ٗا ٍاالٗوٖ   ٌُبؽت ؽبكد كلؿُ ًا ًَِ عقبٗ  ام اكمٍ  گ

َف  ٌ٘ل ُ ٍ ف ّ ؿاؿ ف كا ِث ؽَؿ اؽتٔب ٍ تفٌل  ِ ف ٍ كٍط فٌل  ُ ؿ ثلؽَكؿاك َث

يؿك تفكل ٍ ه٤لفت ٣و٘  ِث  ًَِ عقبٗ   ٗا  .َُؿٖ ه ًبئلگ

 ؼٌبختػرصٔ . ثِ لحبظ وبرورد ٍ فؼبل٘ت ػمل در 9ـ2
٣قل هتووبٗن ام فبّووِ( ؿاكإ ؿٍ   )، ٣قل هغٖ كبًتؿك ٠ًبم فكلٕ 

وت. كوبكثلؿ    ٍاق٤ٖ( ًا ت٤الٖٗ ٗب  كبكثلؿ هٌٜقٖ )َٓكٕ( ٍ هغٖ )ًا

ِٜ ًٍا تٌتبد ثب  ٍاق٤ٖ ٗوب هغوٖ    ٍ ،هٌٜقٖ ٗب َٓكٕ ٣قل، ًا كبكثلؿ 

وت ٣قل،  كوبكثلؿ   .(304ح ، 1362كبًوت،  ) اٗزبؿ هفبّ٘ن ٍ آَل ًا

وت كوِ ٣قول ثوـٍى كووك ام عوي ٍ        ٍاق٤ٖ ٍ هغٖ ٣قل اٗي ًا

  ِ قوَٓ  »لوقا ثوِ آى    ٍ آٍكؿٖ هو ٍروَؿ    فبّوِ، آَل ٍ هفوبّ٘وٖ كا ثو

ِ   « آَل َاى   گفتِ ُـُ، صٌبًضوِ، فبّووِ ثو ـ قوَٓ  »٣ٌو َا٣و ث٘وبى  « ق
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كبكثلؿ هٌٜقٖ ٍ ٓوَكٕ   لغبٝ ثِ، ٣قل كبًت. ثٌبثلاٗي ؿك ٠ًل َُؿٖ ه

تٌتبدقَٓ »ؽَؿ،  ٍاق٤ٖ ٍ هغوٖ ؽوَؿ،    ثِ ٍ « ًا قوَٓ  »لغبٝ كبكثلؿ 

 .(102ّ، 1386)هزتْـٕ،  َُؿٖ هًبه٘ـُ « آَل

ي ؿكٍى   َاً٘ ت كِ قو َٖل ًا ٣قل ؿك ٣ولكلؿ هغٖ ؽَؿ، ؿاكٕا ٓا

ال   ٘بٕ ؽبكرٖ ٛا ـ ٖ ًوفٌّٖ ٌّتٌـ ٍ ثل ه٣ََٗب  ٍ ُا ًَ ؛ ثلكوِ  ُو

ت ٙ ِث ف٤ب٘ل وي هفوبّ٘ن كا    كبًت. اـً فبّوِّبٕ  هلَث هفوبّ٘ن ٣قول   »ٗا

ي هفبّ٘ن كبككلؿٕ هخجت ؿاكـً كِ ًبهـٖ ه« هغٖ ٖ  ٠ًبم». ٗا « ثؾِو

ن ؿاكـً كِ  ت ٍ كبككلؿٕ هٌفٖ ً٘ َام»ًا ت.« ثؾِٖ ق  ًا

ي هفبّ٘ن هغٖ ٣قل ثلٕا ٠ًن ثؾِوٖ   ثؾِٖ ٍ ٍعوـ   اگل ام ٗا

تفبؿُ َُؿ، ؿك  َل فبّوِ ًا ٌوـ    ٣لٓٔ هفبّ٘ن ٍ ٓا َّا ُوٌبؽت هف٘وـ ؽ

ـ. اهب اگل ٣قل ام ٣ولكلؿ ٠ًن ؿ، ثلكِ ٗلٍك  ؿاكً ثؾِوٖ ثوِ فبّووِ     َث

َام   ٘بٕ ؽوبكرٖ قو ـ ثلٕا ٍرَؿ ٍ ُا َّا وتِ    ؽبكد َُؿ ٍ ثؾ ثؾِوٖ ؿُا

ؿ، ثلكِ كبكثلؿٕ هٌفٖ ٍ ه٘ول   ـ َث َّا ـ، ًِ فقٚ هؤحل ؿك ٌُبؽت ًؾ ثُب

ِ ؿ ٍ ؿك ًت٘زِ ِث هغبٜل ـ َث َّا ّن  ّن ؽ  .كًـٖ هگَٖٗ ٍ ت٤بكٕ ٍ َت

ِ  ثِاهب ٣قل  ِ  ه٤ٌبٕ فبّوو بًوٖ ؿك    كبًوت  ؿك ًگوبُ  كو ًقوَ ًا

وت. فبّووِ       ٌُبؽت ؿاكؿ، كبك آى٣لٓٔ  ـِٗو٘ـى ًا فكول كولؿى ٍ ًا

وت كوِ    ّٕب صبكصَةؿاكإ هفبّ٘ن ٍ  ام  كبًوت پِ٘٘ي ٍ هبتقـهٖ ًا

َاى  ثِآًْب  ٌ٣« ِ ِ   »ٗوب  « هقَال  فبّوو ٗوبؿ  « هفوبّ٘ن هغوٖ فبّوو

وتفبؿُ كولؿُ ٍ     . ٍٕ ام اٗي هفبّ٘ن فبّوكٌـٖ ه ِ ؿك اهول ٌُبًوبٖٗ ًا

بًبً ثـٍى آًْب ّ٘ش ت كِ ًا گًَِ ٌُبؽت ٍ ه٤لفتوٖ هوكوي    ه٤تقـ ًا

وبى   ًٌ٘ت. اٗي هفبّ٘ن رنء ًبؽتبك ؽَؿ فّي ثَؿُ ٍ فّي ثل اٗي ًا

و٘بٕ ؽوبكرٖ ٍ   كًـٖ هثِ ه٤لفت كلٖ ٍ ٣ٌٖ٘  عٌوٖ   ّٕوب  ؿاؿُ. ُا

وـكاد    ثِ ٍاكؿ فّي ُـُ ٍ ثوب ًا َاى  َٓك  پلاكٌـُ ٍ ًبه٠ٌن تًَٚ ع

ٓوَك  هو٠ٌن ٍ هولتجٚ    ِ ؿك ٗوي هقَال  هغوٖ فبّووِ، ثو    آًْب

عٌوٖ تًَوٚ هفوبّ٘ن فبّووِ،      ّٕب ؿاؿُكِ اٗي  ٍ تب مهبًٖ ٌـٗآٖ هؿك

َاّوـ    ه٠ٌن ٍ ٍعـ  ه٘بى آًْب ثلقلاك ًَِؿ، ّ٘ش ٌُبؽتٖ هوكوي ًؾ

بًوٖ ؿك اهكوبى     ثَؿ. ثٌبثلاٗي فبّوِ ٍ هقوَال  ه  غوٖ آى ًقوَ ًا

گًَوِ ه٤لفوت ٍ اؿكال    ه٤لفت تزلثٖ ؿاكًـ ٍ ثـٍى اٗي هفبّ٘ن ّو٘ش 

 .لؿ٘گٖ ًوكلٖ َٓك  

ـاكٕ كولؿُ ٍ   عَمٓ قـك  ٌُبًبٖٗ ٣قل كا هغـٍؿ ثِ  كبًت پـٗو

ـاكٕ ثلإ ٣قل ٟبّل  ت كِ فقٚ رْبى پـٗ ٍ ٣قول   َُؿٖ هه٤تقـ ًا

ـٖ ًو ًَا ـا كٌوـ. اهوب   ٌُبؽتٖ ًٌجت ثِ فا  ٍ عق٘قت ٍ رَّ ت ٘ب پ٘ ل ُا

ت كِ ٣قل قبؿك ثول ُوٌبؽت   كبًتثلؽالف ُْ٘ـ هْٜلٕ  ، ه٤تقـ ًا

٘ب ثَؿُ ٍ ثب تفكول   ـ ٖ هو فا  ٍ عق٘قت ُا و ًَا ام ُوٌبؽت ًوٜغٖ ٍ    ت

٘بء ؿًت ٗبثـ ، 1383 )هْٜولٕ،  تزلثٖ ثِ ٌُبؽت ٣و٘  ًٌجت ثِ ُا

ت كِ ٣قل ٣والٍُ ثول اٌٗكوِ     ٍٕ .(406 ّ، 13 د ّوضٌ٘ي ه٤تقـ ًا

٘بٕ هبؿٕ ؿاكؿ، ؿك هَكؿ اهوَك هتوبف٘نٗكٖ ٍ   قـك  ثل ٌُ بؽت فا  ُا

ت. ٣قول   هبٍكإ تزلثِ ً٘ن قبؿك ثل تفكل ٍ ٌُبؽت ٓغ٘ظ ٍ ه٤تجل ًا

ت كِ ثل  آًْب ثِ ُوٌبؽتٖ ٗقٌ٘وٖ ٍ ه٤تجول    ٔ ٗپبؿاكإ آَل ثـْٖٗ ًا

ٕ  . كًـٖ هؿك هَكؿ اهَك هبؿٕ ٍ فلاهبؿٕ ٍ هتبف٘نٗكٖ   ُوْ٘ـ هْٜول

ت كِ  ـه٤تقـ ًا ٍ  ل٘ل ام اٌٗكوِ ُوٌبؽتٖ ه٤تجول    كبًت ه٤لفتِٖٔ ًٗا

ٍاق٢ ٍ ؽبكد ثِ هب  هٜبث   ، ثلكِ ه٤لفت ثِلٕ كا ؿكؿّـٖ ًوثب رْبى 

ـاٗت   .كٌـٖ هگلؿاة ُكبك٘ت فلٍ ثلؿُ ٍ ثِ اٗي ًوت ّ

ٕ ام ٠ًل  ، ٣قول ؿك ًو٘ل تكبهول ؽوَؿ ثوِ هلاعول ٍ       ُْ٘ـ هْٜول

 ِ ـاؿ   . ًؾٌت ِثكًـٖ هؿكرب  ٣ب٘ل وت٤ ؿُ ٍ فقٚ ًا َٓك  ٣قل ثبلقَُ َث

تِ ٍ ؿك  كوِ   كًـٖ هث٤ـ ِث هقبم ٣قل ثبلولكِ ؿكرٔ كٌت ه٤بكف كا ؿُا

ْٗ٘ب   ِ، ا٣ن ام ـث ٍ٘ل ْٗ٘ب  ا ٍلفقٚ ِث ؿكل ـث وـ هفْوَم   ٔ ٘ا تَٔكِٗ هبًٌ

ْٗ٘ب   ٌتٖ ٍ ـث ِ، ٔ ٘قٗتٔـٌّتٖ ٍ ً٘ ٍ٘ل ٍ قـك  ثل اقبهوِ   ـٗآٖ ه ًبئلا

تـالل ٍ ؿكل اؿ ًوٚ      ًا ـاكؿ. اهوب ؿك هلعلوِ ثبلف٤ول، َت كاكب  ٠ًلٕ ًو

تـالل ِث ه٤بكف رـٗـٕ  ْٖٗ ثب اقبهِ ًا ـ ٖ هه٤بكف ـث بٗوت   ٍ كًو ؿك ًْ

وي هقوبم،      هلعٔل ؿك ٖپ كُـ ًفي، ِث  ٣قل هٌتفبؿ هوٖ كًوـ كوِ ؿك ٗا

وب آگوبّٖ     ؿُ ٍ ثوِ آًْ ْٖٗ ٍ ٠ًلٕ ًنؿ ًفي عبٗل َث توبم ه٤قَال  ـث

ٕ، ) ؿاكؿ  (.295و293، ّ 8د، 1383هْٜل

ْلٕ ْـ٘ ٜه ُ  ٖ ًَ ًبگ ٍ َگ ؿ  ى هتـ٤ َُئ  ٍ ّب  ت كِ ٣قل كبكثلؿ ه٤تـق ًا

ّٕب آى ؿك  َٓم ؿاكؿ؛ ثلؽٖ ام كبكثلؿ گل ؿك ع ّ٘نٍ  ثلؽٖ ٗؿ ٓ  هفب َم ٗب  عو وب ٘ق

ـ ٖه َٓم . ٣قل ؿك ثُب َكا  ِثع ّ٘نٍ  ٔت َك   هفب ٓ«   ،ٖ ّ٘ن كلو ًبؽت هفوب

ـ،   ٗب تزلٗو ًتنا١  ِ، تلك٘ت، ت٤لٗف، ا ٗب تزنٗ ل  ٌ٘ن، تغ٘ل ٖ، تق ّ٘ن كل ؿكل هفب

ِ ٗب هقبٌٗ َٓم ٍ ؿك « ًٌزَ  ٗقب  ِثع ـ ٍ ٔت ٗب  ٘ب َك   ق ٓ«  ٍ عكن كولؿى 

 ٔ اللاقبه ًـت وبى،  كـٌ ٖه٣ول « ا  (.1035،ّ 6دّ)

َاىٖ هَٛككلٖ  ثِثٌبثلاٗي  فلٌوفٔ  ٠ًولٕ ؿك   گفوت كوِ ٣قول    ت

تلاكب  ٍ افتلاقبتٖ ؿاكًـ كِ ٣جبكتٌـ ام:فلٌفٔ ٍ  كبًت الهٖ ُا  ًا

 هؽتروبت
تبؿ هْٜلٍٕ ّن  كبًت( ّن 1 ٌوبًٖ كا     هْون  ًا تولٗي ًولهبِٗ ًا

ٌبًٖ  ٌتِ ٍ آى كا هٌِأ كلاهت ًا ٌـٖ ه٣قل ؿًا  ؛ؿًا

2  ٖ ٖ   ( ٣قل ثِ ٠ًولٕ ٍ ٣ولو ٍ اٌْٗوب ؿٍ ٣قول    ُوَؿ  تقٌو٘ن هو

 ؛ثلكِ ٗك ٣قل ٍرَؿ ؿاكؿ كِ ؿٍ ُأى ؿاكؿ ،ًٌ٘تٌـ

ت.3  ( ٣قل ؿاكإ اعكبهٖ امرولِ اعكبم تغل٘لٖ ٍ تأل٘فٖ ًا
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 افترالبت
وت ٍ    كبًت( ام ٠ًل 1 اؿكال ٣قلٖ هؾَّٔ ٣بلن هغٌوَى ًا

الٜلف٘ي ثوَؿُ ٍ ٣وبكٕ ام ا٣تجوبك     هٌبئل هبفَ  ٣بلن هغٌَى رـلٖ

ت تبؿ هْٜلٕاهب ام ٠ًل  ؛ًا ى، كًبلت ٣قول  ٍ ًبٗل فالًفِ هٌلوب ًا

ت ج٤ٖ٘ ٍ ّن ؿك اهَك ٛج٤ٖ٘ ًا  ؛ّن فلٛا

ؿك اهَك هغٌَى ً٘ن ٓلفبً ٣لون هوب ثوِ فٌوَهي      كبًت( ام ٠ًل 2

ٍاق٢ ؛گ٘لؿ ًِ ًَهي ت٤ل  هٖ  ٌٖ٤ٗ  ٖ كبك هو ُوَؿ ٍ ٣قول    ًوبٖٗ ٣قل ًا

ٍاق٢ هٖ ٣جبكتٖ ؿٗگل، فقٚ ث٤ٔـ فٌَهٌٖ اهَك هغٌوَى   ثَُِؿ.  عزبة 

الهٖ ا٣تقوبؿ   ؛ِ ًَهًٌٖ لؿ٘گٖ ههَكؿ ٌُبًبٖٗ هب قلاك  اهب ؿك فلٌفِ ًا

ٍاق٢ ٌبى فٖ ثِ  ٍاقو٢     الزولِ هٖ ًوبٖٗ ٣قل ٍ اٌٗكِ ًا وـ ثوِ ؿكل  ًَا ت

ت  ؛ًبئل َُؿ ام ثـْٗ٘ب  ٣قل ٠ًلٕ ًا

وت  كبًت( ام ٠ًل 3 َاكُ مهبًٖ ٍ هكبًٖ ًا اهوب ام ٠ًول    ؛اؿكال ّو

الهٖ اؿكال ثِ اهَك فلامهبًٖ ٍ فلاهكبًٖ ً٘ن ت٤ل  هٖ  ؛گ٘لؿ فلٌفِ ًا

ـاقل ِث  كبًت( 4 ٌت هغٌَة  لغٝب ه٤لفت هٌٜقبً ع ـئب٘ل ٖ ٗا ًٌُب

كبك  گلصِ َُؿ، هٖ كٖ هوالل كا  كٌـٖ هؽَؿ ًا قالة كپلً٘ بى ًا ؛ ٍ ثلًا

بى هٖ ٍاقو٢ كا    فّي اًٌ وبٖٗ ؿكل  ًَا بى ت الهٖ اًٌ فِ ًا ؛ اهب ؿك فٌل ؿاـً

تقوبل     ٣الٍُ هٖ الزوِل ؿاكؿ؛ ِث فٖ ون ًا َاـً اؿكاكب  ؽَؿ كا ِث ؿٗگولاى ً٘ ت

ع٘وـ ٍ    وت َت بًٖ قبؿك ًا ت. ٣قل اًٌ ٌتٖ ًا ي ٗك ا٣تقبؿ كئب٘ل ؿّـ ٍ ٗا

 ه٤بؿ كا ّن ؽَؿ ؿكل كٌـ ٍ ّن ثلٕا ؿٗگلاى احجب  كٌـ؛

ٖ   كبًت( 5 ٌوبى هو وـ كوِ    هقَال  فبّوِ كا ٓلفبً اثناك فّي ًا ؿًا

ؿٗگل، هقوَال  فبّووِ    ٣جبك  ثِكٌٌـ.  اكتجبٙ ٣ٌٖ٘ ثب ؽبكد ثلقلاك ًوٖ

وـ   ثلكِ ؽبكد ٍ ٣٘ي ام هقَال  گلفتوِ ُوـُ   ،ـًا ام ؽبكد گلفتِ ًِـُ ًا

وت(      ـاكٕ ٍ فٌّوٖ ًا اهوب ؿك   ؛)الجتِ ه٠ٌَك كبًت ام ٣و٘ي، ٣و٘ي پـٗو

ـا ًكٌوـ،      ٍاق٤٘ت ؽوبكرٖ اكتجوبٙ پ٘و ٌبى ثب  الهٖ تب ًفي ًا فلٌفِ ًا

َاى هقَلِ ـاكؿ. هقوَال  رونء الٌٗفوك     ت ًبمٕ ٍ ً٘ل ثِ ه٤قَال  كا ً

ٌبى ًٌ٘تٌـ والهٖ     تِ ُـُثلكِ ام ؽبكد گلف ؛فّي ًا وـ. ؿك فلٌوفِ ًا ًا

ٍاق٤٘ت ُل١ٍ كٌ٘ن ث٤ـ ثِ فّي ثلً٘ن  ؛ثبٗـ ام 

وت. ٍٕ    كبًت( ام ٠ًل 6 هٌج٢ ه٤لفت هٌغٔل ؿك ٣قل ٍ فبّووِ ًا

َاى َُْؿ ٣قٖل كا ًوٖ هٌج٤ٖ ِث وبٖٗ ثوِ   هبؿٓ پقٗلؿ. َُْؿ فقٚ  ٣ٌ ًٌُب

ي هبؿُ ؿك ًبعت فّي هَكؿ تٔلف قلاك  ؿّـٖ ههب  ؛ اهوب ؿك  لؿ٘گٖ هٍ ٗا

ون  فل الهٖ هٌبث٢ ه٤لفت ٣الٍُ ثل تزلِث ٍ ٣قل، ٍعٖ ٍ َُْؿ ً٘ ٌفِ ًا

فِ  الهٖ ل٘ل ام َُْؿ ؿك فٌل فِ ًا  كبًوت ٌّت )ه٠ٌَك ام َُْؿ ؿك فٌل

وت،      الهٖ ام ًٌؼ ٍروَؿ ٍ ٣لون ع٘وَكٕ ًا فِ ًا ت؛ َُْؿ ؿك فٌل ًا

فِ  وت. صوَى    كبًتٍٖل ؿك فٌل َٖل ًا ام ًٌؼ اؿكال ٍ توخل ٍ ٣لن عٔ

ِ  كبًت َاى ُوَْؿ هغوٖ كا هقوَم هبّ٘وت      ٣ مهبى ٍ هكبى ثو ّوؤ  ٌو

ـاكّبٕ عٌٖ  ت توب ثوب ٣لون     ؿاـًٖ هپـٗ َٖل ًبمگبك ًا ي ثب ٣لن عٔ ٍ ٗا

ت؛كبًتٌُبًٖ  عَ٘كٕ(؛ لقا ه٤لفت  ، هٔخِل ُـُ ًا

ت كبًت( ام ٠ًل 7 اهوب ؿك   ؛ه٤٘بك عق٘قت، هٜبثقت ٣٘ي ثب فّي ًا

ت. ٍاق٢ ًا الهٖ هٜبثقت فّي ثب   فلٌفِ ًا

آى از ًظـر وبًـت ٍ ًمـد    ؼٌبخت تجرثـٖ ٍ ارزغ   .2
 د هطْرٕ٘ؼْ

ت كِ ه٤لفتوٖ كا ه٤لفوٖ كٌوـ    هٌئٔل ؿك  كبًت ي ًا ٌُبؽت ِث ؿًجبل ٗا

ٕ، اعكوبم     « كل٘وت »ٍ « ٣ٌ٘٘ت»كِ ؿٍ ٍٗوگٖ  ـ. ام ٠ًول ٍ و وتِ ثُب ؿُا

ٍاروـ صٌو٘ي       وت ٍ ه٤لفتوٖ كوِ  ي ؿٍ ٍٗوگٖ ًا ِ٘ي ؿاكٕا ٗا فٖ ٘پ تأ٘ل

زبكوِ      وـ ثوَؿ؛ اهوب امًآ َّا ـ ه٤لفت عق٘قٖ ؽ وٖ ل٘ول ام   اعكبهٖ ثُب كّا

ـ ٖ ًوو تزلِث ثلٕا كٌت ٌُبؽت  و ، لوقا تٌْوب ه٤لفوت عق٘قوٖ كا     ًٌُب

ِو٘ي    كبًت. ّـف ؿاـًٖ هه٤لفت تزلٖث  فٖ ٘پ وي   ام اكاِئ اعكوبم توأ٘ل ٗا

ت كِ ٖ، ٍٗوگوٖ    ًا ي ٌُبؽت ٣ٌ٘و بً ٗا ـ، ٍ حبً٘ الً ِث ٌُبؽت ٣ٌٖ٘ ثلً ٍا

ـ. ِث تِ ثُب ِو٘ي  كل٘ت ٍ ٗلٍك  ؿُا فٖ ٘پ  ٣جبك  ؿٗگل، فقٚ اعكبم تأ٘ل

ٍاق٤٘ت ؽجل  اعكبهٖ ٌّتٌـ كِ ِث  .ؿٌّـٖ هًغَ كٖل ٍ ٗلٍكٕ ام 

ـٖ هٌُبؽت كا هغَٔل ّوكبكٕ فّي ٍ ٣٘ي  كبًت ٍ هـ٣ٖ  ؿًا

بى آَل ٍ هفبّ٘ن هغٖ فبّووِ ثوِ    ت ٌُبؽت تزلثٖ كِ ثلًا ًا

ٍارـ ؿٍ ٍٗوگٖ ن٘كًٖ هآى  ت، الجتِ « كل٘ت»ٍ « ٣ٌ٘٘ت»،   كبًوت ًا

ووـٖ هووكل٘ووت ٍ ٣ٌ٘٘ووت كا هتوولاؿف ٗكووـٗگل  ، الووف1388)كبًووت،  ؿًا

اٌٗكِ ه٤لفت تزلثوٖ ٍ ٣ٌ٘٘وت آى ؿك ٠ًوبم فكولٕ     ثلإ  (.138ّ

ت: كبًت  ثِ ؿكًتٖ تج٘٘ي َُؿ، تَرِ ثِ صٌـ هٜلت المم ًا

ــ9 ــبٍت ه. 2ـ ــتف ــطحٖ»بى ٘ ــِ ظ ــِ »ٍ « تجرث تجرث
 «ك٘ب ػوٗرظطحٖ ٘غ

ـ ٖ هفبّوِ ٍ َُْؿ  ه٤لفت ٍ ٌُبؽت كا هغَٔل ّوكبكٕ كبًت و  ؿًا

ت. ٍٕ تزلثِ كا ثِ ؿٍ قٌون   ٍ ه٠ٌَكٍ ام ه٤لفت، ه٤لفت تزلثٖ ًا

ث٘وبى  « ل٘لًوٜغٖ ٗوب ٣و٘و    تزلثٔ »ٍ « ًٜغٖ ٗب ٣بؿٕتزلثٔ »

وت  تزلثٔ كلؿُ ٍ ؿك ً٘ل ه٤لفتٖ ؽَؿ ثِ ؿًجبل  صلاكوِ ام   ؛٣و٘و  ًا

ـ ٖ ه ٕا تزلثِفقٚ صٌ٘ي  كبًت٠ًل  و ًَا ٗوبهي كل٘وت، ٗولٍك  ٍ     ت

ـى ثِ ه٤لفت تزلثوٖ ٣و٘و  ٍ   ثلإ كً٘ كبًت ٣ٌ٘٘ت ٌُبؽت ثبُـ.

 .كٌـٖ هعكن كلٖ هلاعلٖ كا ًپلٕ 

َاى ٍ هلعٔل ؿك  ًٚ ع و٘ب ٍ ا٣٘وبى    قَٓ ًؾٌت، َت ٘ت ثوب ُا عًٌب



  55ٔمبِٝ تش٤ٚز٣: ثشسسػ٣ تغج٥م٣ رب٤ٍبٜ عمُ دس ؿٙبخت تزشث٣ اص د٤ذٌبٜ وب٘ت ٚ ؿ٥ٟذ ٔغٟش٢ / حؼٗ وش٣ٔ ٚ... 
 

 

ب كا َُْؿ  وي ُوَْؿ    ن٘كٌٖ هؽبكرٖ اكتجٙب ثلقلاك كلؿُ ٍ آًْ ٍ ؿك ٖپ ٗا

جب٣ب  عٌٖ ٖ، هؾتلف ٍ ام ّون  لؿ٘گٖ هَٓك   اًٜ جب٣ب  عٌ ي اًٜ . ٗا

ٌوت.    ٍ ّ٘ش اـً ؾتِ٘گٌ ب ثلقولاك ً٘ ٖ ه٘بى آًْ َـً ٍ اكتجٛب ًَِ ٘پ  كبًوت گ

ي هلعِل  (. ؿك 70ّ، 1378ّبكتٌوبل،  ) ـٗگَٖ ه« توخال  هتكخل»ِث ٗا

ي هلعِل ّ٘ش ـاكؿ ٍ فقوٚ تٔوَٗلّبٖٗ        ٗا ًَِ عكون تزلثوٖ ٍروَؿ ًو گ

٘بٕ ؽبكرٖ عبٓل  پلاكٌـُ ٍ ٖث  .گلؿؿٖ هكٚث ثب ٗكـٗگل، ام ُا

ب كا ا ٌِٗهقبؿٍم، فّي هلعٔل ؿك  تِ ٍ آًْ جب٣ب  عٌٖ ؿُا ٕ ه٘بى اًٜ

زبؿ  ب ٗا ـ ٖ هثب ٗكـٗگل هلتجٚ كلؿُ ٍ تلك٘جٖ ه٘بى آًْ . عكووٖ كوِ   كٌو

ي هلعِل ه٘بى  بفّي ؿك ٗا ، ٗك عكون رنئوٖ ثوَؿُ ٍ ٓولفبً     كٌـٖ ه آًْ

ؿُ ٍ ّ٘ش ب ه٤تجل َث ت ٍ فقٚ ثلٕا فب٣ل ًٌُب ًَِ ا٣تجبك ٣ٌٖ٘  فٌّٖ ًا گ

ٌكِ عي هٖ ـاكؿ؛ هخل ٗا كٍٕ آَت ًوَؽت ٗوب عكون     كٌن ؿًت هي ً

ت.  ن٘كٌٖ ه َٕا اتب  ًلؿ ًا ، صٌ٘ي عكووٖ كا  ت٥ٟٕذاتؿك  كبًتكِ ّ

 (.140ّة، 1388)كبًت،  ؿاـًٖ ه« عكن اؿكاكٖ»ٓلفبً 

ًَم، عكن اؿكاكٖ رنٖئ ٍ فٌّٖ تجـٗل ِث عكن تزلثوٖ  هلعٔل ؿك 

ٖ ُووَؿٖ هووكلووٖ ٍ ٣ٌ٘ووٖ  ثووِ اعكووبم  . ثوولٕا تجووـٗل اعكووبم اؿكاكوو

تٖ  تزلِث  ٖ، ثلكوِ ؿك   ثبٌٗ ـاى ؽبّ هِؾٔو اؿكاكب  كا ًِ فقٚ ؿك ٍر

وب كا فٗول      ٗي ه٤ٌب كوِ ثبٗوـ آًْ ـاى ٣بم ثب ّن هلتجٚ ًبؽت؛ ـث ٗك ٍر

هقَال  هغٖ  (.68ّّوبى، ) ٗك هفَْم هغٖ فبّوِ هٌـكد كلؿ

ِ، اعكبم رنٖئ فٌّٖ كا ِث اعكبم كٖل ٣ٌٖ٘ هجـل وي  كٌـٖ ه فبّو . ِث ٗا

ٖ، عكن تزلٖث گفتِ  : آتوَ  َُؿٖ ه؛ هخالً گفتِ َُؿٖ هاعكبم كٖل ٣ٌ٘

ت. جٌٙب ًا َا قبثل ًا ٌكِ ّ ت ٍ ٗب ٗا ى ًا  ٣لت گلهب ٗب ًَماـً

 ِ ٖ ك ٌ٘ ٣ ٍ  ٖ ٖ كل ٍ عكن تزلث ٗب ٣بؿٕ  ٜغٖ   ً ٖ، تزلِث عكن اؿكاك

   ِ ي تزلثو وبثلٗا وبى(. ٌث ت ّ) ِ ٣و٘  ًا ت، تزلث كد ؿك فٗل هقَال  ًا هـٌ

٣ ٖ ِ ٣و٘  عكن كل ٍ تزلث ت  ٖ ًا ٌّ ٖ ف وبى عكن رنئ  ّٖ ٖ.ًٜغ ٌ٘ 

وت ام كثوٚ اؿكال عٌوٖ ؿك ٗوك       پي عكن تزلثٖ ٣جوبك  ًا

ـاى ٣بم ٍ  (؛ ٤ٌٗوٖ كثٜوٖ ٗولٍكٕ ٍ ؿاكإ    140 ّّوبى، ) ٖكلٍر

 (.137 ّا٣تجبك كلٖ ٣ٌٖ٘ )ّوبى، 

َاى ٖ هو ثٌبثلاٗي هلاعل اعكوبم تزلثوٖ ٍ ُوٌبؽت تزلثوٖ كا       تو

ٖ  َٓك  فٗل تلً٘ن كلؿ: ثِ ; اعكوبم اؿكال عٌوٖ      اعكبم تزلثو

 .فبّوِهفَْم هغٖ 

 ؼَْد هحض ٍ ؼَْد تجرثٖ. 2ـ2
٠بم ه٤لفٖت  وَْؿ       كًبتَُْؿ ؿكً  ًقوَ هْووٖ ؿاكؿٍ  فقوٚ ؿك قبلوتُ 

ًبٖٗ  ٌب ٘بء قبثلُ  ت كِ ُا ُـٌٖ ههغٖ )مهبىٍ  هكبى( ًا وت  . هلاؿ ثب كًب

ووَْؿ  ووِٜ»امُ  ًٍا ٍ ثووـٍى  ٗبفووت هٌووتق٘ن  ووت« ؿك ُووَْؿ، اؿكال  . ًا

ت كِ ٖث ِٜ ِث ٣بلن ؽبكد اكتجٙب ل٘لهفَْهٖ ًا ٖ  ًٍا ؾ  ٗ ٍقٖت ؿاكؿ؛ هخالً 

لؿٕ آى كا عي   ً ؿى كا ام هفَْم ن٘كٌٖ هكا ؿك ؿًت ؿاكٗنٍ  لؿ َث يً  ، ٗا

ُ َْؿ كلؿُ ًفْوـ٘ ـ، ثلكُِ  ٠ل  ٗا ـ. ؿكً  تٗا وَْؿ    كًب َْؿ ؿاكٗون:ُ   ُ١ ًَ ٍ ؿ

 ّ وبى،  (ّ ٖ َْؿ تزلث  ٍُ  ٖ  (.120و119هغ

ٜٔ  ام َُْؿ عٌٖ ٗب تزلثٖ ّوبى اؿكال ثٖ كبًتهلاؿ  اهوَك  ًٍا

ت كِ ام ٛلٗ  اعٌبى ؿك اكتجوبٙ ثوب ٗوك ُوٖء      تزلثٖ ٍ عٌٖ ًا

گ٘لؿ ٍ هقَٔؿٍ ام َُْؿ هغٖ ٗب َُْؿ پِ٘٘ي  ؽبكرٖ َٓك  هٖ

ٜٔ َٓك  اؿكال ٍ ؿكٗبفت ثٖ ت كِ ُولٙ اؿكال   ّٕب ًٍا پِ٘٘ي ًا

ت ًِ رنء آى؛ هبًٌـ مهبى ٍ هكبى كِ ثب ّ٘ش تزلثوِ عٌوٖ    عٌٖ ًا

 .ثبُـٖ هم ثل تزلثِ قبثل اؿكال ًجَؿُ، ثلكِ رنء ًبؽتبك فّي ٍ هقـ

ٕ   كِ هب ص٘نٕ كا هٖ ٌّگبهٖ ل لٍى ام فّي هب توأ٘ح ٌ٘ن، ؿك عق٘قت ٘ث ٘ث

ِ آى كا  ِ ك ُت ؿ.  ((Feelingؿك فّي گقا ـ َث َّا ٌبى هب ؽ ُ اع ِ هبؿ ٗ٘ن ك گَ

وَؿ فّوي ثوِ آى، مهوبىٍ  هكوبى      ٌّگبهٖ ٍاكؿ فّيُ   )ُ ي هبؿُ )ؿاؿ  كِ ٗا

َك  ا هٖ  ٍٓ  ٖ ًت٤الٗ ل ا ٌٓب ٣ ،ٍ ي ؿ ُ  افناـٗ كِ ٗا ي هوبؿ ـ. ٗا ٌٌت ٌبىّ  ع

ـٗگل  ك َك  ثبٗ  ـ. هب هبؿُ اعٌوبى كا ام   ُكل هٖ« َُْؿ عٌٖ»ٍٓ  ٌّ ؿ

 ِ َْؿ هغٖ گلفتو ن، اهب ؽَؿ مهبىٍ  هكبى كا امُ  ٖ    ؽبكد گلف٘ت ٤ٌو ون؛ٗ  ٗا

ٍ هكبى قبلت ت. مهبى  ٍ هكبى كا ؿاكًا ٌبى ؽَؿ مهبى  ٖ هب  فّي ًا ٌّ ٕ ف ّب

ل هٖ ٍقٖت كِ ؽبكد ؿك فّي هب تأ٘ح ـ.  ٌٌت وَك     گوقاكؿ  ّ ًجوبل آىٓ  ، ثوِ ؿ

 ٖ كل هو  ُٖ َْؿ عٌ  ُ،ُ ـ ن تلك٘تُ  ٌبى ثبّ  ٌبىٍ  هبؿُ اع گ٘ولؿ.   اع

هي هٖ ٖ فٌَ َْؿ عٌ يُ  ِ ٗا ت. ث ُوَؿ ًا  ًِ ٗ٘ن ك  گَ

وت     كًبتّـف  وي ًا ٖ ٗا َْؿ تزلثو  ٍُ  ٖ َْؿ هغ ٘بىُ  ام تفك٘ك ه

ن  ٤ٌٖٗ اعكبٖه كِّ  ـ؛  م ثلً ٖ٘ف هبتـق ٌٔج كِ ِث اعكبم تأل ٍ   ر ـو  وت ؿاًك ك٘ل

ٔ ّن  ٌج ٌ٘تر ِ ؽبكد. ام ٣٘ ن ث  ٍّ ـ  ٚ ثُب ِ فّي هلتج ن ث  ِّ ٖ ك ٖ اعكبه ٤ٌٗ ؛ 

ٖ ثوب    َْؿ هغو ٛلٗ ُ  ٍ ام   ُ ؿ ٙ َث ٍاق٢ ؿك اكتجب ٖ ثب ٣بلن  َْؿ تزلث ٛلٗ ُ 

ٍاكؿ فّوي   ٍ هكبى(  ٖ )مهبى  َْؿ هغ ِ ؿك قبلتُ  ت. اهب ًآض ٚ ًا فّي هلتج

ت َُؿ ٖه وِ گلؿؿ تب ِث ؿكرِ ك٘ل ال  هغٖ فّب ـكد تغت هَق ٌٖت ٌه ، ثٗب

ٌ٘ت  ٘٣ ٍ     ِ ِ، هوب ثو وو ال  فّب ٖ تغت هقَو ـكاد اؿكاكب  عٌ ٖ ثب ًا ٤ٌٗ ـ؛  ثلً

 ٖ ٍ     نً٘ك ٖهاعكبه  ُ ؿ ِ ثَو م ثول تزلثو ٙ ثب ؽبكد، هـق ُتي اكتجب ِ ؿك ٣٘ي ؿا ك

 ٍ ت  ٌ٘ت، ك٘ل ٓفت ٣٘  ٕ ٍك ؿاكا وت     ـًا ٗل ِ كًب وت كو ِ ؿُا رو ـ َت ِ ثٗب . الجت

 ِ و ٛلٗو      ّب ؿاُؿ. ؿاـً ٖهعكن كلؿى كا ٣ول فّب ِ ام ؽوبكد ام  ٖ كو ٕ عٌو

ًب ٍاكؿ فّي كب ٍ هكبى  ـ ٖ هو ل مهبى  ًَ ِ     ُو ًَو ّلگ ـٍى  ٍ ثو ٠ن  وبٌه ن،ً  ، هوْج

    ٍ وبؽتبك فّوي  ِ رونً  ِ ك و ال  فّب ل هَق ِ ؿك ٗف ٖ ك ٌّگبه  ٍ ت  ٖ ًا عكو

 ٖ ٌ٘ ٣ ٍ  ٖ ِ عكن كل ـكد گلؿؿ، فّي ث ت ٌه ِ ًا م ثل تزلث ـ ٖ هو هـق و . لوقا  ًك
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وبؽتبك فّوي      ٍ  رونً  م ثل تزلثِو َْؿ هغٖ هـق  ُ وٍِ  ال  فّب صَى هَق

ن   ّٖ ت، اعكبه كل ًا ْبُ  ل ًآ ِ ؿك ٗف ؿ.لؿ٘گ ٖهك ـ َث َّا ٖ ؽ ٌ٘ ٣ ٍ  ٖ  ، كل

ت كِ:  ثٌبثلاٗي تفبٍ  َُْؿ هغٖ ٍ َُْؿ تزلثٖ ؿك اٗي ًا

ٍاق٤ٖ ٍ هؤؽل ام تزلثوِ   الً هت٤ل  َُْؿ تزلثٖ اهلٕ ؽبكرٖ ٍ  ٍا

ت ت. ،ًا  ٍلٖ هت٤ل  َُْؿ هغٖ اهلٕ هقـم ثل تزلثِ ٍ پِ٘٘ي ًا

٤ٌٖٗ مهبى ٍ هكبى، رنء ًبؽتبك فّوي   ،حبً٘بً ٣ٌبٓل َُْؿ هغٖ

ٜجب٣وب      ت؛ ٤ٌٗوٖ توب ًا ثَؿُ ٍ ُلٙ اهكبى َُْؿ عٌٖ ٍ تزلثٖ ًا

گًَوِ اؿكاكوٖ عبٓول     عٌٖ ؿك قبلت اٗي ٣ٌبٓل كٗؾتِ ًِوَؿ ّو٘ش  

ٜجب٣ب  عٌٖ هوب ثبٗوـ ًؾٌوت ام كبًوبل      ٍاق٢ توبم ًا َاّـ ُـ. ؿك  ًؾ

 مهبى ٍ هكبى ٣جَك كٌٌـ تب هَكؿ اؿكال قلاك گ٘لًـ.

ن  حبلخبً ٖ كا فلّا َك  اؿكاكب  عٌ  ٖٓ َْؿ هغ ـ  ٖهُ ٌٌو ٖ  ك ٍلو  ،  ٓ هوبؿ

ٚ اؿكال ن  تًَ ٍ  عٌٖ فلّا َْؿ تزلٖث ٍ  . ِثَُؿ ٖهُ  ٖ َْؿ عٌ  ُ،ٖ ٣جبكت

ْن ّب ؿاُؿتزلٖث فّي كا ِث  ٌٖ٘ هز ول     ًبمؿ ٖهٕ ٣ ويٛ  ٍ فٚق فّي ام ٗا

َاـً ٖه وي   ت ْب ٗا ٌت ـ؛ ه ـا كٌ ًتلًٖ ٘پ ٘بى ؿ ٍ   ّوب  ؿاُؿِث ا٣ ـُ  ٕ عٌٖو پلاكٌو

٠ ٠ن ٖهًبٌه ْب كا ٌه ٖ ًآ َْؿ هغ ٓلُ  ٌب ٣ ٚ تٍ  فّي تًَ وي    ن ًا ـ. ٗا كٌو

ن قلاك  ّب ؿاُؿ ٍ ْف ٍ فّي  ٗل َكؿ پق ي قبلت ه ٚ ؿك ٗا  .لـً٘گ ٖهفق

ثٌبثلاٗي ٣ٌبٓل َُْؿ هغٖ )مهوبى ٍ هكوبى( ٓوَك  ٍ ُولٙ     

ت. لقا َُْؿ ٣ٌٔل ٗولٍك  ّٕب ؿاؿُپقٗلٍ   ٕثولا  َُْٕؿ عٌٖ ًا

وت كوِ ثوـٍى ُوَْؿ هغوٖ ٍ ل٘لتزلثوٖ        ٖف٘تألٔ ٘ق٘ هبتقـم ًا

ت. صَى َُْؿ هغوٖ  ٔ ٘ق٘گًَِ  ّ٘ش َاّ٘ن ؿُا تأل٘فٖ هب تقـهٖ ًؾ

ٍ هقَال  هغٖ فبّوِ ٓلفبً فٌّٖ ثَؿُ ٍ اكتجبٖٛ ثوب ٣وبلن ؽوبكد    

ـاكؿ ٓولفبً فٌّوٖ ٍ    ُوَؿ ٖ هو لقا ه٤لفتٖ كِ ام اٗي ٛلٗ  عبٓول   ،ً

ٍاق٢ ٍ ؽ ـاكٕ ثَؿُ ٍ ّ٘ش اكتجبٖٛ ثب ٣بلن  ـاكؿ.پـٗ  بكد ً

 ت احىبم تجرثٌٖ٘٘ت ٍ ػ٘ل. و2ـ7
ـ گًَِاعكبم تزلثٖ ؿٍ كبًت ام ٠ًل  ـ ٖ رنئو : ثلؽٖ ام آًْب، اعكبم ًا و  ًا

تِ ٍ ثلؽٖ ؿٗگل ً٘ن ام ًٌؼ اعكبم  ـ ٖ كلو كِ ٓلفبً ا٣تجبك فٌّٖ ؿُا و  ًا

ل ام اعكوبم، اعكوبم اؿكاكوٖ ٍ    كبًت كِ ا٣تجبك ٣ٌٖ٘ ؿاكًـ.  ثِ قٌن ٍا

 كبًوت ثِ ٣ق٘وـُ   .(137 ّّوبى، ) ٖ گَٗـقٌن ؿٍم ً٘ن اعكبم تزلث

ؿك ه٤لفت ثلً٘ن ثبٌٗتٖ اعكوبم  « ٣ٌ٘٘ت»ٍ « كل٘ت»ثلإ اٌٗكِ ثِ 

اؿكاكٖ رنئٖ كا ثِ اعكوبم تزلثوٖ تجوـٗل كٌو٘ن. اهوب ٍٕ صگًَوِ ام       

 ؟كًـٖ هاعكبم رنئٖ فٌّٖ ثِ اعكبم كلٖ ٣ٌٖ٘ 

، تٌْب كُا كً٘ـى ِث اعكبم تزلٖث كِ ا٣تجبك ٣ٌٖ٘ ٍ كٖل ؿاكـً كبًت

كاد اؿكاكب  عٌٖ ٍ اعكبم رنٖئ تغوت هقوَال  فبّووِ     وـ  ٖ هو اـً ؿًا

(. هقَال  فبّوِ ُلٙ ا٣تجوبك كلوٖ ٍ ٗولٍكٕ    138ٍ140ّوبى، ّ )

وت كوِ اعكوبم رنئوٖ ٍ        وي هقوَال  ًا كاط ؿك ٗا ت ٍ ثب اـً ٌُبؽت ًا

ثلٕا  كبًت. كًٌـٖ هل٘لٗلٍكٕ ِث ؿكرِ كٖل ٍ ٗلٍكٕ ٍ ا٣تجبك ٣ٌٖ٘ 

جت ٍ رْت»فّي ام صْبك لغٝب  بى « كو٘ت، ك٘ف٘ت، ًٌ ٍامؿُ عكن ٘ث ؿ

ت ثب  ـام هتًٌب َِلكلؿُ كِ ّلك َلوِ  ا هق ٍامؿُ هق ت كِ ؿك هزو١َ ؿ ٕ ًا

ي اعكبم ٌّگبهٖ ِث  ت  كًـٖ هكل٘ت ٍ ٣ٌ٘٘ت ؿكرٔ ؿاكٗن. ٗا كِ ِث تًٌب

وبً ام ٠ًول     ًب ؽَؿ هٌـكد تغت ٗكٖ ام هقَال  هغٖ فبّوِ گولؿؿ. ًا

وي هقوَال  فبّووِ هوكوي      ، كبًت ه٤لفت ٍ ٌُبؽت فقٚ ؿك ٗووي ٗا

ت. ٘ن ؿُا َّا ي َٓك  ه٤لفتٖ ًؾ ؿ، ؿك ل٘ل ٗا ـ َث َّا  ؽ

وت( ٗوب )ؿًوت هوي كٍٕ آتوَ        َا ًلؿ ٗب گولم ًا هخالً عكن )ّ

ًَؽت( ٗك عكن رنئوٖ ثوَؿُ ٍ ٓولفبً عوبكٖ ام عوبال  فٌّوٖ ٍ       

ٍاثوٚ      و٘بٕ ؽوبكرٖ ٍ ك اؿكاكٖ فب٣ل ٌُبًبًت ٍ ّ٘ش عكوبٗتٖ ام ُا

َا ًولؿ    ه٘ب ت ثلإ ُؾْ ؿٗگلٕ، هوخالً ّو ـاكؿ ٍ هوكي ًا ى آًْب ً

َاّوـ تجوـٗل ثوِ ٗوك عكون       ًجبُـ. اهب اگل اٗي عكن رنئٖ فٌّٖ ثؾ

ِ كلٖ ٣ٌٖ٘ َُؿ ثبٗـ آى كا هٌـكد تغت  ام هقوَال  فبّووِ    ٕا هقَلو

بى گفتوِ  هقَلٔ )هخالً  َا قبثول   ُوَؿ ٖ هو ٣ل٘ت( كلؿ، ٍ ثل اٗي ًا : )ّو

ت( جٌبٙ ًا قجبٕ ٗب قبثل ًا ت(.)ٗب  ًا  آتَ ٣لت ًَؽتي ًا

تاهب هقَٔؿ  ٌ٘ت»ام  كًب ٘٣ »     ِ وت كو وي ًا ٗب ه٠ٌوَكٍ ٗا ت؟ آ صٌ٘

ى صٌو٘ي   ضِ تبكٌَ ًٌب ـ، ص ٘بى ؽبكرٖ ثُب ٜبث  ثب ا٣ ٌّٖ هب ثبـٗ ه اؿكاكب  ف

َك  ِ ُـٖ هٔت ِ كا ث ٌئل ي ه ِ ٗا ٌٗك ٗب ا ً٘ن  ،  ِ ؿٗگل تل ًَ  ؟كـٌٖ هگ

٣ق٘وـُ  ٣ٌ٘٘ت ٍ اكمٍ ُوٌبؽت ثول اٗوي    هٌئلٔ ثلإ عل  كبًت

الً ٌُبؽت ت كِ ٍا ت.  ًا ٣جبكتٖ  ثِهغَٔل ّوكبكٕ فّي ٍ ٣٘ي ًا

هوبؿٓ  ؽوبكرٖ.  هوبؿٓ  ؿٗگل، ه٤لفت هب ٗك َٓك  فٌّٖ ؿاكؿ ٍ ٗوك  

عٌبً٘ت ام ؽوبكد ٍ ٓوَك  آى ام ؽوَؿ فّوي     قَٓ  ًٍٔ٘ل ثٌُِبؽت 

. حبً٘بً ؿك اهل ٌُبًوبٖٗ، ٣و٘ي توبث٢    نٗآٍكٖ هؿًت  ثِفبّوِ قَٓ تًَٚ 

ت ٖ    ٢ ٣٘ي.ًِ فّي تبث ،فّي ًا و٘بء فو ت كوِ ُا ًفٌوِ   ٍٕ ه٤تقـ ًا

َاى ا٣٘بى ثوِ فّوي ؿاؿُ    ثِّلگن  ـ ٖ ًوو ٣ٌ ، ثلكوِ آًضوِ فبّووِ    ُوًَ

َاى ؿاؿُ  ثِ ت ٍ ًوپي فبّووِ    ،بثـٖٗ ه٣ٌ تلك٘جٖ ام هبؿُ ٍ َٓك  ًا

َُْؿ عٌٖ كا تغت هفبّ٘ن ٗب هقَال  هغٖ ؽَؿ تلك٘ت  ّٕب ؿاؿُ

ٍاق٢ اٗي آَل ٍ كٌـٖ ه ت كِ ُوٌبؽت كا  فّي ًا ّٕب صبكصَة. ؿك 

ٌبى هوكي  ِ ٍ اگل ًجبُوٌـ   ًبمؿٖ هثلإ ًا َاّوـ     ثو ّو٘ش ُوٌبؽتٖ ًؾ

، صٌبًضِ هفوبّ٘ن هلثوَٙ ثوِ فبّووِ ٍ ٣ٌبٓول      كبًتكً٘ـ. ثِ ا٣تقبؿ 

تِ ثبُو٘ن ّو٘ش   َُْؿ هغٖ )مهبى ٍ هكبى( ـُا َاً ٖ ًوو ٍقوت   ً  ن٘تو

ـا كٌ٘ن ٍ لوقا ٣و٘ي ؿك قبلوت ًوبؽتبك      ًٌجت ثِ ٣بلن ؽبكد ه٤لفت پ٘
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ت. ثٌبثلاٗي  فّي ثلإ هب ٣ٌ٘٘وت   ٔثلإ عل هٌئل كبًتقبثل فْن ًا

ت فْن هب ثب  ال  هفبّ٘ن فبّوِ ثل ا٣٘بى، هـ٣ٖ ًا ٣و٘ي  ُٖء ٍ ٍ ٛا

ٜجوب       ُٖء ٍ ثلكِ اٗي  ؛هٌٜج  ًٌ٘ت ت كوِ ثوب فْون هوب ًا ٣٘ي ًا

ت كِ بثـٖٗ ه ٍاق٤وٖ    كبًت. الجتِ ثبٗـ تَرِ ؿُا ٣٘ي كا ام عبلت ُوٖء 

وت   ٍ فٖ ت. لقا ه٠ٌَكٍ اٗي ًا ًفٌِ ؿك آٍكؿُ ٍ آى كا فٌّٖ كلؿُ ًا

ـاكٕ تبث٢ فّي ٍ ًبؽتبكّبٕ آى   كبًوت  .ثبُـٖ هكِ ٣٘ي فٌّٖ ٍ پـٗ

ٍامؿُ  ٌِٖ٘و ٘پگبًِ ٍ ؿٍ ٣ٌٔل َُْؿ هغوٖ ٍ   ثلإ فّي، هقَال  ؿ

مهبى ٍ هكبى( هٜلط كلؿُ ٍ ه٤لفت كا فقوٚ ؿك قبلوت اٗوي ًوبؽتبك     )

ـٖ ههوكي  ِٜ ٍ پل اكتجوبٖٛ   ثِام ُبكلِ ً٘ن  كبًت. الجتِ ؿًا ًٍا َاى  ٌ٣

تفبؿُ  ٍ ام اٗوي ٛلٗو     كٌـٖ هه٘بى هقَال  هغٖ فبّوِ ٍ ا٣٘بى ًا

وت.    هٌوئلٔ  ثِ ؿًجبل عل  ام اٗوي   كبًوت ٣ٌ٘٘وت ٍ اكمٍ ُوٌبؽت ًا

قالة ؿك  قالة كپلً٘كٖ ٗبؿ  ثِه٤لفت ٣لٓٔ ًا َاى ًا  .كٌـٖ ه٣ٌ

تبؿ هْٜولٕ   اهب َ  هٌوئٔل  عول   كُاًا ال  حوبًٖ  ُوٌبؽت كا ؿك ه٤قو

بى توبٗن ه٘بى  فٖ ٍ ٘ث بهٌٜقٖ ٍ فٌل ؛ اهوب قجول ام تج٘و٘ي آى،    ؿاـًٖ ه آًْ

ِ   كبًتِث كؿ ٠ًلِٗ  ي مهٌِ٘ هٖ گَٗوـ كو  كبًوت اگلصوِ   پلؿاؽتِ ٍ ؿك ٗا

ي عوبل،   ٍٖل ثب ٗا ه٤قَال  حبًٖ كا ؿك ٗوي هقَال  فبّوِ هٜلط كلؿ، 

ـ.       كؿى ٛلٗقٖ ثلٕا عول هِوكل ُوٌبؽت ًبكوبم هبًو ثلٕا ِث ؿًت ٍآ

ٍلوٖ ٍ حوبًٖ كا        كبًوت عول   هِكل كُا الً ه٤قوَال  ا ِ: ٍا وت كو وي ًا ٗا

ـاؿ  ٌِٖ٘ قلو ـ ٖ هٗكپبكصِ ٍ ؿك ٗك ًٜظ فٌّٖ ٍ ٘پ كوِ   كٌو ، ٍ عوبل ًآ

الهٖ ه٤قَال  فٖ كا ٓـؿكٓـ فٌّوٖ   عكوبٕ ًا ِ فٌل ـ ٖ ًوو حبً٘ و ؛ ؿاًٌ

ت كِ ؿك فّي ٍرَؿٕ هٌوتقل   َّا ا٣٘بى ؽبكرٖ ًا ٓبف ٍ ؽ ثلكِ ٍا

ـا  بى ه٤قَال  هٌٜقٖ كا فٌّوٖ  اـً كلؿُ٘پ ـ ٖ هو . اگلصِ ًآ و هٌتْوب ام   ؿاًٌ

ب ثب ؽبكد ؿك  ؿُ ٍ ام ٛلٗ  آًْ ٓبف هفبّ٘ن هبَّٕ َث ـ اكتجٙبٍا  .ًا

ـ ٖ ههقَال  كا هقـم ثل تزلثِ ٍ هقَم آى  كبًت حبً٘بً و ٍلوٖ ام   ،ؿًا

ـ تزلثِهٌلوبى، هقَال  عبٓل فالًفٔ ٠ًل   ًِ هقَم آى. ًا

ه٘بى ه٤قَال  حبًِ٘ ٗب هقَال  )ثِ آوٜالط كبًوت( ٍ    كبًتحبلخبً 

٘بٕ ؽبكرٖ ث٘گبًگٖ هٜل   ت قبئلُا كِ ه٤قوَال  حوبًٖ    ؿكعبلٖ ؛ًا

٘بٕ ؽبكرٖ ؿك اكتجبٙ ٌّتٌـ.  ثب ُا

والهٖ، مهوبى ٍ هكوبى كا ثولؽالف     كا ، رون  كبًوت ث٤بً عكوبٕ ًا

ٌـٖ ًوًبؽتبك فّي  ت. ؛ؿًا َاّ ٣بلن هبؿُ ًا  ثلكِ اٗي ؿٍ ام ؽ

ه٤قَال  حبًٖ كا رنء ًبؽتبك ٛج٤ٖ٘ ٍ فاتٖ فّوي ٍ   كبًتؽبهٌبً 

ـٖ هپٌِٖ٘٘  ت قبئلٍ ثلإ فّي تَٔكا  فٜلٕ  ؿًا كوِ  ٍ عبل آً ًا

ـه٤قَال  حبًٖ ؿك  عكوبٕ هٌلوبى رنء ًبؽتبك فّوي ٍ فاتوٖ   ِٔ ًٗا

َٓك  تـكٗزٖ ثوِ اٗوي هفوبّ٘ن     ثِآى ًجَؿُ ٍ ٣قل ؿك پٖ هلاعلٖ ٍ 

وت  كًـٖ ه ـا ُوـُ ًا ـاً پ٘ لِ٘ ّن ام ٠ًل مهبًٖ ث٤  ؛. ٍ عتٖ ثـْٗ٘ب  ٍا

لِ٘ ّؤ ثلكِ  ـ ٖ هه٤قَال  حبًِ٘ كا ثِ ٣ًَٖ هؤؽل ام ه٤قَال  ٍا ٌو  .ؿًا

لِ٘ تٖ ًوكا  ٤ٌٖٗ اگل فّي ه٤قَال  ٍا ثوِ ه٤قوَال  حبً٘وِ ّون      ؿُا

ل٘وِ ًجوَؿ       ـٗگَٖ ه كبًتكِ  ؿكعبلٖ؛ ـ٘كًٖ ًو اگول ّون ه٤قوَال  ٍا

ت ٍ كثٜوٖ ثوِ    ه٤قَال  حبًِ٘ ؿك فّي ثَؿ ٍ اٗي رنء ًبؽتبك فّي ًا

ـاكؿ. عكوبٕ هٌلوبى ثلإ ٣قول هلاتوت ٍ هلاعلوٖ     لِ٘ ً ه٤قَال  ٍا

ـ قبئل ١ٍ ُـُ ٍ ثوِ  ٣قل ثبلقَُ ُلهلعلٔ كِ ؿك ً٘ل تكبهلٖ ؽَؿ ام  ًا

هقبم ثبلولكِ ٍ ث٤ـ ثِ ٣قل ثبلف٤ل ٍ ؿك ًْبٗت ثِ هلعلِ ٣قل هٌوتفبؿ  

 (.73-72 ؛ ّوبى، 372ّ-371 ّ، 9 د ،1388)هْٜلٕ،  كًـٖ ه
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اكمٍ هٌوئلٔ  ثلإ عل  كبًتعل كپلً٘كٖ ُ  ، كاُْ٘ـ هْٜلٕام ٠ًل 

 ؿاكؿ، كِ ٣جبكتٌـ ام:ٌُبؽت پ٘بهـّبٖٗ ثِ ّولُا 

 ٖٗعن اظتؼال٘دئبلٗا. 7ـ9
ّوب ٍ   فٌوَهي عَمٓ ؽَؿ، ه٤لفت آؿهٖ كا هغـٍؿ ثِ ٔ ٠ًٗلثب اٗي  كبًت

ـاكّب ت ٍ ًَهي پـٗ گبُ هت٤ل  ه٤لفوت   ًفٌِ ّ٘ش ّب ٍ اهَك فٖ كلؿُ ًا

ٍاق٢ َاّـ ثَؿ. ام  ـاكٕ   ٍا ًؾ گلاٖٗ فبٓلِ گلفتِ ٍ لل  ؿك ه٤لفت پـٗو

ت.  كگ٘لٕ هقَال  فبّووِ ؿك هغوـٍؿُ اؿكاكوب     كبِ ثب ث كبًتُـُ ًا

ـاكّب عتوٖ   ـ ٖ ًوو عٌٖ ٍ پـٗ و ًَا ٖ    ت ًفٌوِ ٍ اهوَك    ام ٍروَؿ ٣وبلن فو

ـاكٕ ًؾي ثگَٗـ، صِ كًوـ كوِ آى   ـاَٗ اؿكال     ل٘لپـٗ كا ٣لوت پ٘و

ـاؿ كٌـ. ٌبى قلو  عٌٖ ؿك ؿًتگبُ اؿكاكٖ ًا

 ؼِ٘طرد هبثؼدالطج. 7ـ2
بهـ هْن ؿٗگل  فٔ ٘پ ت كِ تفكول   كبًتًقبؿٕ ٍ ٠ًلِٗ ه٤لفت فٌل آى ًا

ْوَؿُ ٍ       وي اهوَك كا تالُوٖ ٘ث ج٤ٖ٘ ٍ تالٍ ٣قل هغوٖ ؿك ٗا ـاٜل هبث٤

ِ ٌكِ  كبًت. ؿاـًٖ هآه٘ن  هغبٜل ل ٗا ٙ ِث ّب ٣لنِث ؿ٘ل ٕ ّوب  تٍ٘اق٤ٕ هلَث

كاء فّي كا هغَٔل ّوكبكٕ فّي ٍ عوي   ـ ٖ هو هٍب و ، لوقا ام عوي   ؿًا

ول   . ثوِ ّوو٘ي  َُؿٖ ًوتٌْبٖٗ ٣لوٖ ًبؽتِ  تٌْبٖٗ ٍ ٗب ام ٣قل ِث ِث ؿ٘ل

وت هولؿٍؿ      وفِ ت٤قلوٖ ًا ـا  فٌل ٍٖل كِ ثبكمتلٗي هٔ فِ ا ت كِ فٌل ًا

ٕ،  َُؿٖ هُولؿُ   (.257 ّ، 10  د؛ 257 ّ، 6 د، 1383)هْٜل

 ي٘فبصلِ ذّي ٍ ػ. 7ـ7
هوب      ُْ٘ـ هْٜلٕؿلـلِ  ت كوِ ه٘وبى ه٤َل ي ًا ؿك هٌئٔل ٌُبؽت ٗا
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ـ، ًوِ   فٌّٖ ٍ ٣بلن ؽبكد اكتجٙب ثلقلاك كٌـ ٍ ام ٛلٗ  فّي ِث ؽبكد ثلً

ٌكِ ام ؽبكد ؿٍك َُؿ )ّوبى،  ٍٖل كُا290 ّ، 9 دٗا ثولٕا   كبًوت عل  (؛ 

زبؿ هٌئٔل  ِٓل ٍ ُكبف ه٘بى فّي ٍ ؽبكد ٗا ُوْ٘ـ  . كٌـٖ هٌُبؽت، فب

ٌكِ  هْٜلٕ رِ ِث ٗا ٍامؿُ  تكبًثب َت گبًوِ كا   مهبى ٍ هكبى ٍ هقوَال  ؿ

 ًَِ ِ:   لؿ٘گٖ ه، ًت٘زِ ؿاـًٖ ه٣ٌٖ٘ ٍ كبهالً فٌّٖ رٌجٔ فبقـ ّلگ »... كو

ِتل  كبًتقْلاً ام ٠ًل  ٖ٘ل ٘ث ِٓل فّي ٍ ؽبكد ؽ  كبًت، ... پي َُؿٖ هفب

ـ، آهـ ُكبف ه٘بى  هب  قجٖل قبئل ُ ٌكِ ِث ق٘بٗبٕ قجٖل ٍ ه٤َل ّن ثب ٗا

 (.268 ّ، 15  د)ّوبى، « كلؿفّي ٍ ؽبكد كا مٗبؿ 

ٍاق٢ عقف عل  هٌوئلٔ  اٗي ُكبف ٍ فبٓلِ ه٘بى فّي ٍ ٣٘ي ؿك 

ت ثٌُِبؽت  هٌزول ثوِ    كبًتفلٌفٔ  ٍ اٗي ؿٍگبًگٖ ؛ربٕ عل آى ًا

َاىٖ ًوكِ آالً  َُؿٖ هاٗي  ٍاقو٢ ًوؾي      ت ؿك هَكؿ ُوٌبؽت ٣وبلن 

ت كِ فلٌفِ  ت. كبًتگفت ٍ اٗي هِكل ثنكگٖ ًا  ؿصبك آى ُـُ ًا

 ت٘ؼىبو. 7ـ4
ْلٕ ْـ٘ ٜه زِ  ُ ي ً٘ت ـ ٖهِث ٗا ِ كُا ًك وت عول   ك ٔ  ؿك  كًب وئل ٌبؽت  ٌه ُو

كبك٘ت   ُ زل ِث ٌبؽت،  ٣لٓٔ كپلً٘كٖ ؽَؿ ؿك ٔ ٠ًٗلثب  كًبت. َُؿ ٖهٌه ُو

ـ.   ُٕ گل كل ٗؿ  ُ كبك٘ت ِث َكُ  ْ ِ هب اؿكال كًبت ثب٣جٟ  ت ًآض ـ ًا ه٤تق

ٍ  ِث ن٘كٌ ٖه ٘ب ؿاكؿ  ِ فّي هب اقت ت ك و ٖ ًوًغَٕ ًا وب ٍ   ن٘ؿًا ِ ٗآ وت  كو اق٤٘

ِ؟ ِث ٗبً  ت  ٌبى ًا گل،  ّوض ِل كا ٣برن  كًبت٣جبك  ٗؿ ٖ  ؿاـً ٖهث ِ ه٤لفت ِ ث ك

ـ. لقا  ٍاق٢ ثلً ٜبث  ثب  ْلٕه ًتبؿ ٜه ِ  ا ز ِ   لؿ٘و گ ٖهً٘ت وت   »كو ولك كًب ٌه

ت ك ًا ٌلكُ  ٕ، « ه ْل  (.176ٍ 207ٍ211 ٍ  192 ّ، 6 د، 1383)ٜه

 ن٘ظَفع. 7ـ5
وت كوِ كاُ   ُْ٘ـ هْٜلٕ ُوٌبؽت،  هٌوئلٔ  ؿك  كبًوت عول   ه٤تقـ ًا

تِ ٍ ًل ام ًَفٌ٘ون ؿك  ٖ پ٘بهـٕ فلاتل ام ُكبك٘ت ؿُا آٍكؿ. اِٗوبى   هو

 ّٕبٕ ًقبؿؿك  كبًت» :ـٗگَٖ ه كبًتؿك تَرِ٘ ًفٌٜٖ ثَؿى ٠ًلِٗ 

ت كا ؿك ٣وبلن  ٘و ت ٍ ه٤لَل٘و بى قب٣ـُ ٣لِٗ رلك كًـٖ ه ٖٗرب ثِؽَؿ 

ـ  كولؿُ ظ ٗقـهب ثبكّب تٔول  ٖ، ٍلؿّـٖ هـ قلاك ٗؽبكد هَكؿ تلؿ و ِ كو  ًا

فلٌوفِ ٍ   ٖي قبًَى ؿك ٣بلن ؽبكد هٌتلنم ًفو ٗبى اٗبك رلكب ًاٗـ ٗتلؿ

 .(192 ّ)ّوبى، « ثبُـٖ هف ًفٌِٜ ٢ٗ ٣لَم ٍ ّولؿ٘ثٜالى رو

ل  ْلٕؿ٘ل ًتبؿ ٜه ولؿى  ا  ُٖٜ ًٌف ِ اگول   كًبتٔ ٠ًٗلثل  ت ك ي ًا ٗا

ت كا  ٖ ٣٘ل ٔ كٌ ِ ًبؽت ًَ وبكؿ، صگ َاـً ٖهفّي ِث ِ  ت ؿ ٣وبلن ؽوبكد ام     ث ٍرَو

ٔ  فّي )ِث ٖ ٣لت( كهخبث ٘لا  عٌ ِأ تأح َُؿ. ِث)ِ ٌه ت قبئل  ل( ًا َاى ه٤َل ٌ٣ 

ْلٕ ًتبؿ ٜه ِ  ا ت ك ـ ًا ٔ ٗكه٤تق وت  ِ ي ًا ٖ ٗا ّٗب ٘بهـ ٌ٘ي پ َ ص ـٗا ٘پ

 ِ ٍامُؿ كًبتك ال  ؿ ٖ ام هَق ًت ل ؿك ي عوي     تغ٘ل ٘و َك پِ٘ و  ٍٓ  ِ و ِ فّب گًب

وبى،  ـاكؿ ّ) ٍاق٢ً  ْب ثب  ٙ ًآ ٍ اكتجب ٍ هكبى(   (.537 ّ، 13 د)مهبى 

كا ؿك ٣وـم تَرووِ ثوِ تفووبٍ  ه٘ووبى    كبًووتاِٗوبى اٗوولاؿ آولٖ   

لِ٘ ٍ حبًَِٗ ٍ ً٘ن ٣وـم تو٘٘ون ه٘وبى ه٤قوَال  هٌٜقوٖ ٍ       ه٤قَال  ٍا

ـاَٗ آًْب ٍ ًغَُ اكتجبٖٛ كِ ثب ٣بلن  فلٌفٖ ٍ ّوضٌ٘ي ؿك ك٘ف٘ت پ٘

ـٖ هؽبكد ؿاكًـ،  ٕ  . ثِ ٠ًل ؿًا وتبؿ هْٜول هلثوَٙ ثوِ   « هقوَال  »، ًا

وت    ؿًتِ هقوَال    .(267 ّّووبى،  ) ثٌـٕ هَروَؿا  ٍ هبّ٘وب  ًا

ـٖ كلهفبّ٘ن ٣بم ٍ  كِ عبكٖ ام هبّ٘ب  رَّلٕ ٗب ٣لٖٗ ؿك ٣بلن  ًا

ؽبكرٌووـ ٍ ام اٗووي ٠ًوول ثووب اؿكاكووب  عٌووٖ ٍ ؽ٘ووبلٖ ٍ ثووب ٍّو٘ووب  

ـ هتفبٍ  َاىٖ هَٛك اؽتٔبك  ثِ. ًا ٕ  گفت كِ  ت ِ ُوْ٘ـ هْٜول تجو٢   ، ثو

كلٖ ٍ رنئٖ، ٍ هفبّ٘ن كلوٖ   عكوبٕ هٌلوبى، هفبّ٘ن كا ثِ ؿٍ قٌن

لٖ، ه٤قَال  حبً٘وِ هٌٜقوٖ   ٗب ه٤قَال   كا ً٘ن ثِ ًِ قٌن ه٤قَال  ٍا

. هفبّ٘ن هبَّٕ ٗوب ه٤قوَال    كٌـٖ هٍ ه٤قَال  حبًِ٘ فلٌفٖ تقٌ٘ن 

لٖ آى ؿًتِ ام  ـ ن٘هفبٍّا َاى ٟوبّلٕ   كِ ًا ثِ َٛك هٌتق٘ن تًَٚ ع

وتِ     ٘بٕ ؽبكرٖ اؽق ُـُ ٍ عكبٗت ام هبّ٘وت آًْوب ؿُا ٗب ثبٌٖٛ ام ُا

ٌب ى، ؿكؽت، ًٌگ، ًوف٘ـٕ، ًولؿٕ، گلهوٖ،    ثبٌُـ. هبًٌـ هفَْم ًا

 ٖماٗبُ٘لٌٖٗ، تلؾٖ؛ اهب ؿًتِ ؿٗگلٕ ام هفبّ٘ن كلٖ ٌّتٌـ كوِ هبثو  

تِ ٍ هٌتق٘وبً ام ؽبكد اؽق  ـُا ـ  ًِوـُ ؿك ؽبكد ً و ٓوبف ٍ    ًا ٍ ٓولفبً ٍا

عبال  فٌّٖ ثلإ هفوبّ٘ن هوبَّٕ ٌّوتٌـ، هبًٌوـ هفْوَم كل٘وت،       

كلٖ، ه٤قَال  حبً٘وِ  گًَِ هفبّ٘ن  رنئ٘ت، رٌٌ٘ت، ٣ًَ٘ت ٍ...، ثِ اٗي

. ؿًتِ ًَهٖ ام هفبّ٘ن كلٖ ٌّتٌـ كوِ ٓولفبً   َُؿٖ ههٌٜقٖ گفتِ 

٘ب ؿكؽبكد عكبٗوت ؿاكًوـ،    َال ُا ٓبف ٍ اع تِ ٍ ام ٍا هٌِأ ؽبكرٖ ؿُا

هبًٌـ هفَْم ٍرَؿ، ٣ل٘ت، ه٤لَل٘ت، ٗلٍك ، اهكبى، اهتٌوب١، ٍعوـ ،   

 گٌَٗـ. گًَِ هفبّ٘ن كلٖ، ه٤قَال  حبًِ٘ فلٌفٖ هٖ كخل  ٍ...، ثِ اٗي

ي،  بثلٗا الً ّ٘شُْ٘ـ هْٜلٕ ٌث ت كِ ٍا ي هفبّ٘ن  ه٤تقـ ًا ـام ام ٗا ك

ـاَٗ ٣بكٕ ام  ـ، ثلكِ فّي ؿك آلبم ٘پ ٌتٌ ٍ ه٤قَال  رنء ًبؽتبك فّي ً٘

ت ٍ ؿك ٖٛ هلاعٖل ِث  ًَِ اؿكاكب  فٌّٖ ًا وب ّلگ ـ ٖ هو  آًْ . فّوي  كًو

٘بٕ ؽبكرٖ ِث هفبّ٘وٖ كً٘ـُ ٍ ؿك احول   َارِْ ثب ُا ـائبً ؿك ه تزنٗوِ ٍ  اثت

تنا١، ِث هفبّ٘ن ؿٗگلٕ  تلك٘ت ٍ ٗب ـ ٖ هًا . پوي ه٤قوَال  حوبًٖ ام    كًو

تنا١، هؤؽل ام هفوبّ٘ن هوبَّٕ ٌّوتٌـ؛ ؿك     ع٘ج مهبًٖ ٍ ام ٠ًل ًغَُ ًا

ـ ِ ٘و حبًكِ كبًت، هقَال  كِ ؿك عق٘قت ه٤قوَال    عبٖل و كا هقوـم ثول    ًا

ٍٖل  ٕ،  ؿاـًٖ هه٤قَال  ا  (.372و371، ّ 9 د، 1384)هْٜل

لوٖ ثوب    ُْ٘ـ هْٜل٠ًٕل  حبً٘بً ام ه٘بى ه٤قَال  حبًٖ ٍ ه٤قَل ٍا

ٗكـٗگل ٍ ثب ا٣٘وبى ؽوبكرٖ اكتجوبٙ ٍروَؿ ؿاكؿ ٍ ام ٗكوـٗگل ث٘گبًوِ       
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آًْوب كا ام ٗكوـٗگل ٍ ً٘ون ام ا٣٘وبى ؽوبكرٖ       كبًتكِ  ؿكعبلٖ ؛ًٌ٘تٌـ

 .(371 ّّوبى، ) ث٘گبًِ تَٔك كلؿُ ثَؿ

فٖ ؽ كبًتحبلخبً  لوٚ كولؿُ ٍ   ه٘بى ه٤قَال  هٌٜقٖ ٍ ه٤قَال  فٌل

ـ مهبى  ٖ، هبًٌ ٍ ّوضٌ٘ي ثلؽٖ ام هفبّ٘و ؿ  ُ َث ب كا ام ٗك كؿٗف ُولؿ آًْ

فٔ ٍ هكبى، كِ ؿك  الهٖ ؿك فٌل ِمهلٓ ًا ٍ٘ل ٍ هفبّ٘ن هبَّٕ  ه٤قَال  ا

ؿ )ّوبى(. ُ َث ٌِٖ٘ ؽَؿ گٌزبـً ت كا ؿك ؿًتگُب هفبّ٘ن ٍ َٓك ٘پ  ًا

تل ام اهَك تزلثوٖ ٍ   ، قلولٍ ٌُبؽت ٢ًٍُْ٘٘ـ هْٜلٕكاث٤بً ام ٠ًل 

بٖٗ كِ ؿك مهٌ٘وِ ؿكل عقوبٗ  ؿاكؿ    ًَا ت. ٣قل ثب ت ـ ٖ هو ٛج٤ٖ٘ ًا و ًَا  ت

ٖ، ِث عقوبٗ  ل٘لتزلثوٖ ٍ هتوبف٘نٗكٖ     ٣الٍُ ثل عقبٗ  تزلٖث ٍ ٛج٤٘

وَل ثوـْٖٗ ؽوَؿ     ـ. ٣قل ثب ٓا ب كا اؿكال كٌ ٍآًْ ـا كلؿُ  ن ؿًتلًٖ ٘پ ً٘

َاـًٖ ه ـ.هتبف٘نٗكٖ ِث ه٤لفؿكعَمٓ  ت قلوولٍ ؿكل   ت ٗقٌٖ٘ ٍ ه٤تجل ثلً

ٌت؛ ثلكوِ ٣قول    ـاكٕ ً٘ ٕ، ًٜغٖ ٍ ٗب پـٗ ٣قل هغـٍؿ ِث اهَك ٟبّل

ن ؿاكؿ. ٘بء كا ً٘ بٖٗ ؿكل فا ، رَّل ٍ عق٘قت ُا ًَا  ت
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تٔوَكا  )ٗوب هفوبّ٘ن( ٍ    عَمٓ ًقَ ٣قل ؿك ه٤لفت تزلثٖ كا ؿك ؿٍ 

َاىٖ هٍ اعكبم(  ّب گناكُتٔـٗقب  )ٗب   هَكؿ ثلكًٖ قلاك ؿاؿ. ت

ـ گًَِ، تَٔكا  ٍ هفبّ٘ن ؿٍ كبًتؿك ٠ًبم فكلٕ  : ٗوك ؿًوتِ   ًا

َاىٖ هام هفبّ٘ن كا  ٌوت كوِ رونء      ت ل٘وِ ؿًا ؿك قبلت هفبّ٘ن پبِٗ ٍ ٍا

َاى هفبّ٘ن هغوٖ فبّووِ ٗوب     كبًتًبؽتبك فّي ثَؿُ ٍ  ام آًْب ثب ٣ٌ

ّ٘وٖ ٌّتٌـ كوِ ؿك فٗول   . ؿًتِ ؿٗگل، هفبكٌـٖ ههقَال  فبّوِ ٗبؿ 

ٌوبى  كبًت. ثب ٍرَؿٕ كِ ثِ اؿ٣بٕ لًـ٘گٖ ههفبّ٘ن فبّوِ ُكل  ، ًا

ؿك احل ّوكبكٕ فّي ٍ ٣٘ي )فبّووِ ٍ عٌبًو٘ت( ثوِ اٗوي قٌون ام      

، هٌتْب ثبٗـ گفوت كوِ اٗوي قج٘ول هفوبّ٘ن، َّٗوت ٍ       كًـٖ ههفبّ٘ن 

عق٘قت ؽَؿ كا ام هفبّ٘ن هغٖ فبّوِ گلفتِ ٍ ثـٍى هفبّ٘ن فبّووِ  

َاٌّـ ثَؿ.  عٌوٖ پلاكٌوـُ ٍ    ّٕوب  ؿاؿٍُارـ ّ٘ش َّٗت ٍ عق٘قتٖ ًؾ

ٍاكؿ فّوي ُوـُ ٍ     ثـٍى َّٗت َاى ام كبًبل مهبى ٍ هكوبى  تًَٚ ع

   ٖ ـكاد ؿك فٗول هفوبّ٘ن هغو ٍاروـ    فبّووِ   ؿك احل ًا ت٠ٌو٘ن ُوـُ ٍ 

تٔوَكا  حبًَٗوِ،   عوَمٓ  . ثٌبثلاٗي ؿك تفكل كبًتٖ، ؿك ًَُـٖ هعق٘قت 

توبم ًقَ ؿك َّٗت ٍ عق٘قت هفبّ٘ن هلثوَٙ ثوِ ٣قول ثوِ ه٤ٌوبٕ      

ت ٍ عي فقٚ هبؿُ ه٤لفت هب كا فلاّن   .كٌـٖ هفبّوِ ًا

تٔـٗقب  ٍ اعكبم تزلٖث توبم ًقَ كا ِث ٣قول  عَمٓ ؿك  كبًتاهب 

وت ٍ  ِث ه٤ٌبٕ فبّوِ  ت كِ عكن كلؿى ٣ول فبّوِ ًا ؿاؿُ ٍ ه٤تقـ ًا

ِ، فّوي قوبؿك ثوِ عكون كولؿى ٍ       فقٚ ؿك ٗوي هقَال  هغٖ فبّو

ت. ًَِ ه٤لفت ٍ عكوٖ ًا ت ٍ هقَال  ُلٙ تغق  ّلگ  فْو٘ـى ًا

ت كِ  قـك  ٌُبًبٖٗ ٣قول كا هغوـٍؿ    كبًتالجتِ ثبٗـ تَرِ ؿُا

ت كوِ ٣قول   عَمٓ ثِ  ـاكٕ كلؿُ ٍ ه٤تقـ ًا ـ ٖ ًوو پـٗ و ًَا ُوٌبؽتٖ   ت

٘ب ـا كٌـ. ُوٌبؽت تزلثوٖ كوِ     ًٌجت ثِ فا  ٍ عق٘قت ٍ رَّل ُا پ٘

بى ًبؽتبك فّي ثِ آى  فقٚ ؿك ًبعت فّي تغقو    كًـٖ هٍٕ ثلًا

تِ ٍ  َاىٖ ًوؿُا ٍاثوٚ ه٘وبى    ت ام ٛلٗ  آى ًٌجت ثِ ا٣٘بى ؽبكرٖ ٍ ك

هوـ٣ٖ آى   كبًوت آًْب ه٤لفتٖ كٌت كلؿ؛ ٤ٌٖٗ ٌُبؽت تزلثٖ كوِ  

ت ٗك ه٤لفت اٗـُ ـاكؿ.آلٌ٘ ًا ت كِ ثِ ٣بلن ؽبكد كاّٖ ً  تٖ ًا

تَٔكا  ٍ تٔـٗقب  ثلٕا ٣قول ًقوَ   عَمٓ ؿك ؿٍ  ُْ٘ـ هْٜلٕ

ؿُ ٍ  ول ثوِ هفوبّ٘ن    ؿكثبكٓ قبئل َث ت كِ ثلٕا ً٘ كٍٍ تزلٖث ه٤تقـ ًا

وتفبؿُ    ون ًا ُ، ام ٣قل ً٘ ٍلوٖ  ُوَؿ ٖ هو تزلٖث ٣الٍُ ثل عي ٍ هِبّـ  ،

ـاَٗ هفبّ٘ن تزلٖث هقـم ثول ًقوَ    ًقَ عي ٍ اؿكاكب  عٌٖ ؿك ٘پ

ٖ، ًفوي     ل ِث هفوبّ٘ن تزلثو ت؛ ٤ٌٖٗ ثلٕا ً٘ ٣قل ٍ اؿكاكب  ٣قٖل ًا

ٖ، ًؾٌت ِث اؿكاكب  عٌٖ رنٖئ كًو٘ـُ   ٘بٕ ؽبكر پي ام اكتجٙب ثب ُا

ًبئول         ًبٖٗ كوِ ًفوي ؿاكؿ ثوِ هفوبّ٘ن كلوٖ تزلثوٖ  َا ٍ ؿك ٖپ آى ثب ت

ـاٖت  ًتبؿ هْٜلٕا. الجتِ گلؿؿٖ ه كِ ًفوي   ؿاـًٖ هاؿكاكب  عٌٖ كا ه٤

بمؿ )ّوبى،  َاـً َٓك  ٣قٖل ٍ هفَْم كٖل كا ٌث  (.265 ّ ،10 دثت

ي، ؿك  بثلٗا عٌٖ ثل هفبّ٘ن ٣قٖل  تَٔكا  ٍ هفبّ٘ن، هفبّ٘نعَمٓ ٌث

ًٍٖ ٍ صِ  ل ٖ، صِ عي ٘ث ت كِ اؿكال عٌ ـاى ه٤ًٌب ي ث تقـم ؿاكـً ٍ ٗا

ٖ، مهٌِ٘ ًٍ ـاَٗ  عي ؿك ٍٖل ًبم ٘پ هفبّ٘ن كٖل هبَّٕ ٍ ٣قٖل ٌّتٌـ؛ 

فب  ٖ، ٣قل ٗا ـاَٗ هفبّ٘ن كل ٖ كا ؿك ٘پ ًب  .كٌـٖ هًقَ ًا

ٖ، عَمٓ اهب ؿك  تبؿ هْٜلٕتٔـٗقب  تزلث وت كوِ    ًا ي ٠ًل ًا ثل ٗا

وت؛ صلاكوِ تووبم        ٣قل ٍ تٔـٗقب  ٣قٖل هقـم ثول تزلثوِ ٍ عوي ًا

ـ  ٖ، هِتول ثل عكن ٌّوتٌ ٖ، ا٣ن ام ق٘بٗبٕ كٖل ٍ رنئ  ق٘بٗبٕ تزلث

وَالً ّو٘ش عكون ٍ     ِ، ٍ ٓا ت ًِ عي ٍ تزلث ٍ عكن كلؿى كبك ٣قل ًا

ـ گلفت. لوقا ٣قول هقوـم     َّا زبم ًؾ َل آى ًا ٍى ٣قل ٍ ٓا تٔـٗقٖ ـث

ت. الجتِ عي ٍ تزلثوِ ؿك ق٘وبٗبٕ تزلثوٖ ًقوَ      ثل تزلِث ٍ عي ًا

ٗي ه٤ٌب كِ عي ٍ تزلِث ٓولفبً ؿك تٔوَك هَٗو١َ ٍ     مهٌِ٘ ًبم ؿاكؿ؛ ـث

ًَوـ ٍ عكون كولؿى      ًبم ٌّتٌـ  هغو١َ مهٌِ٘ وِ ٍ ٘پ زوبؿ كاٜث ٍ ثلٕا ٗا

ٖ، ٣قول ٍ اؿكاكوب  ٣قلوٖ ثول ٣ْوـُ       ٓل ه٘بى ه١ََٗ ٍ هغوَل، كبك ا

تِ َُؿ ٍ ٓولفبً هتكوٖ ثول     ـ. اگل ٣قل ٍ تٔـٗقب  ٣قٖل كٌبك گقُا ؿاكً

ٖ، ٍ ٣لووٖ      عي ٍ تزلِث َُٗن ّ٘ش تٔـٗ ، عتوٖ تٔوـٗقب  تزلثو

ت. لقا  ٘ن ؿُا َّا وي  ُْ٘ـ هْٜلًٕؾ  تٔوـٗقب  : »ـٗو گَٖ هو ثوبكُ   ؿك ٗا

وت  هوؤؽل  تزلٖث ِ  ٗوك  ام ًا ول ٖ  تٔوـٗقب   ًٌل  آى اگول  ٍ ل٘لتزلثو
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ت هوت٢ٌ ٍ هغبل ثگ٘لٗن فّي ام كا ل٘لتزلٖث تٔـٗقب  ِ  ًا  فّوي  كو

ٖ  تٔوـٗقب   تووبم  ٍ ُوَؿ،  ًبئل تٔـٗقٖ ِث تزلِث كُا ام ٖ  تزلثو  هتكو

ت َٖل ِث ًا ِ، كُا ل٘ل ام كِ ٓا ب فّي تزلث وت.  كولؿُ  تٔوـٗ   كا آًْ  ًا

ول  ثگ٘ولٗن  فّي ام كا تزلِث قجل هب تٔـٗقب  آى اگل ؿٗگل ٣جبك  ِث  ِث

ًَِ ّ٘ش ٕ، ّ٘ش ِث ٣لوٖ گ ِ  ٍ ٛج٤ٖ٘ هٌبئل ؿك صِ ص٘ن  هٌوبئل  ؿك صو

،ٖ َاـًٖ ًو ل٘لٛج٤٘ تِ ت ـ ؿُا هوب   ٍ ٣لون  كوبػ  ٍ ثُب ول  ه٤َل  ٗكجوبكُ  ِث

كوبك  ٗب تلؿٗـ ؿ؛ ٤ٌَُٖٖٗ ه ٍٗلاى وَل  آى ًا ٖ  ٓا ٕ  ل٘لتزلثو  ثوب  هٌوٍب

ت ٕگلٖ ًَفٌٜبئ  (.260 ّ، 6 د)ّوبى،  «ًا

َاىٖ هؿك ًت٘زِ  تٔوَكا  ٍ هفوبّ٘ن   ّؤ گفت: ؿك ثبة تَٔكا ،  ت

وـ    َاى ثُب تِ ٍ اگل كٌٖ فبقـ عو ِ ؿك عي ؿُا ـ ٖ ًوو تزلٖث كِٗ و ًَا  ت

ـ. ثوـٗي  تِ ثُب ٘ب ؿُا تلت٘وت ؿك ثوبة تٔوَكا ،     َٓك  ٍ هفَْهٖ ام ُا

  ٘ َّا ي ًكتِ لبفل ُـ كِ اگول ثؾو ٍٖل ًجبٗـ ام ٗا ت؛  بلت ثب عي ًا ن ٓا

َاى تٌْب مهٌِ٘ هفبّ٘ن كٖل كا ِث  كٗن، ع وت ٍ    ؿًت ٍآ وب ًا تنا١ آًْ ًبم ًا

فب  ب، ٣قل ٗا ٖٓل كا ؿك تغٔ٘ل آًْ . اهب ؿك ثوبة تٔوـٗقب ،   كٌـٖ هًقَ ا

َل ٣قٖل ؿك رو٢٘ هـككب  ٖ، ا٣ون ام هوـككبٖت كوِ     ٣قل ٍ ٓا تٔـٗق

بم ِث عي ٍ تزلِث ؿكل  ٍى ً٘ ٍ ٗوب هوـككب     كٌـٖ ه٣قل هٌتقالً ٍ ـث

وَالً ّو٘ش عكون ٍ     تٔـٗق ٖ، هقـم ثل عي ٍ تزلِث ثوَؿُ ٍ ٓا ٖ تزلث

ـ گلفت. َّا زبم ًؾ َل آى ًا ٍى ٣قل ٍ ٓا  تٔـٗقٖ ـث

 گ٘رٕ ٘جًِت
تبؿ هْٜلٕ ٍكبًت  ٍ، ثلٕا ٣قل ؿك ه٤لفت تزلٖث ًقَ قبئول  ًا ، ّل ؿ

ت ٣قل ٍ  ب ؿك قلولٍ ف٤ب٘ل ُ، اهب اؽتالف آًْ ؿ وت.   ًغَٓ َث ٣ولكولؿ آى ًا

ًقَ آى ؿك ه٤لفت تزلثوٖ ٗوك ه٤لفوت    ام ٣قل ٍ  كبًت٠ًبم فكلٕ 

ـُ وبى كا    ٗا وتِ ٍ اًٌ ـُا ٖ ِث ؽبكد ً ٌتٖ ٍ ٓلفبً فٌّٖ ًبؽتِ كِ كّا آ٘ل

ٍاق٢ ؽبكرٖ ؿٍك  جت ِث ٣بلن  ٕ . اهب ٠ًبم فكلٕ كٌـٖ هًٌ  ُْ٘ـ هْٜول

ٍاق٢ ٌتٖ ٍ  ولٕ ثوِ    ٗك ًگُب كئب٘ل بًِ ثلٕا ًقَ ٣قل ؿك ه٤لفت ِث گلٗا

تِ ٍ هالل اكمٍ ه٤لفت كا ؿك ه ٜبثقت فّوي ام ٣و٘ي قولاك    ّولُا ؿُا

ِ آىؿّـٖ ه ً ،  ِ ِ ك ًَ ت. كبًتگ ٖ ؽَؿ تلً٘ن كلؿُ ًا ك قالة كپلً٘  ؿك ًا

٣قل كا ؿك عـ فبّوِ تٌنل ؿاؿُ ٍ ًقوَ آى كا هغوـٍؿ ثوِ     كبًت

ـاكٕ ٍ فٌَهٌٖ كلؿُعَمٓ  ٕ  اهب  ؛پـٗ ٣قول كا قوبؿك ثوِ     ُوْ٘ـ هْٜول

٘بء ؽبكرٖ  ـٖ هٌُبؽت عق٘قت ٍ فا  ُا  .ؿًا

و٘ب ؿك تفكل كبًتٖ،  ثوِ   ٣قل، ؽَؿثٌ٘بؿ ثَؿُ ٍ صٌ٘تٖ ٍ هبّ٘ت ُا

ًت  ٣قول كا ؿاكإ ؽبٓو٘ت كبُوف٘ت    ُوْ٘ـ هْٜولٕ   اهب  ؛ؿًت ٍا

٘بء ؿاكؿ. ٌتِ كِ عكبٗت ام هبّ٘ت ٍ عق٘قت ؽبكرٖ ُا  ؿًا

 ِ ٖ ك بٗت ًقِ ِ ؿك  كبًتؿك ًْ ٖ، ص ٕ ٣قل ؿك ه٤لفت تزلث عَمٓ ثلا

وبى كا ؿك ٣وبل     ِ، اًٌ ٌكو وت ٗا ن فّوي  تَٔكا  ٍ صِ تٔـٗقب ، قبئل ًا

لٍى ام فّي ثوِ   ٘بء ٘ث جت ِث ٣بلن ؽبكد ٍ ُا هغجَى كلؿُ ٍ ٌُبؽتٖ ًٌ

بى  تبؿ هْٜلٕ؛ اهب ؿك ٠ًبم فكلٕ ؿّـٖ ًواًٌ والهٖ توب     ًا وفِ ًا ٍ فٌل

ول ثوِ ه٤قوَال      َاى ً٘ ـ، ت ـا ًكٌ ٍاق٤٘ت ؽبكرٖ اكتجٙب ٘پ بى ثب  ًفي اًٌ

ي ه٤قَال  ِث تِ ٍ ٗا ـُا ٌـًغَٕ ثب ؽبكد ؿك  ً ك ؿُْ٘ـ هْٜولٕ  . اكتجٛب

ت كِ ؿك تٔوَكا ،  عَمٓ  تَٔكا  ٍ تٔـٗقب  ه٤لفت تزلٖث ه٤تقـ ًا

ِ ثب عي ٍ تزلِث آلبم ُـُ ٍ ؿك ٖپ آى ٣قول ثوِ اؿكاكوب      ٍ٘ل اؿكاكب  ا

 ٖ ت ّلصٌـ كًـٖ هكل ٖ تَٔكا  تزلٖث هقـم ثل تَٔكا  ٣قٖل ًا ؛ ٤ٌٗ

ـ ٖ ٣قلو ًبم اؿكاكوب    اؿكاكب  عٌٖ مهٌِ٘ و تٔوـٗقب ،  عوَمٓ  . اهوب ؿك  ًا

ت. تٔـٗقب  ٣قٖل  هقـم ثل تٔـٗقب  تزلٖث ًا
 هٌبثغ .......................................................................................... 

 اه٘لكج٘ل.  ، تْلاى،وبٚؽ ٞب٢ عمُ ٘ظش٢، 1361عبئلٕ ٗنؿٕ، هْـٕ، 
، تْولاى،  ثحخـ٣ دس ثـبة عمـُ دس فّؼـفٝ وب٘ـت     ، ٣1392بؿل، لاله٤لٖ،  عـاؿ

 ّلهي.
، ٣لٖ،  كثبًٖ ه٤قَال  حبًِ٘ ٍ عل ه٤وبٕ ٌُبؽت ام ؿٗوـگبُ  »، 1372گلپبٗگبًٖ

 .50ٍ ، عّٓ٘ٛس   ،«ُْ٘ـ هْٜلٕ
 عكوت. تْلاى، ،٢٘مبد ١فّؼف ٢ٔجبد ٣ثشسػ ،1386 ي،٘عٌ ،ٕلفبك
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