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 چى٘دُ

ُ     ؿذٜ تٛػظ ٤ه ٘ظش٤ٝ ثبٚس ف٥ّؼٛفبٖ عّْٛ ا٘ؼب٣٘، ٔجب٣٘ فّؼف٣ِ پز٤شفتٝ ثٝ ٥ٌـش٢   پشداصِ عّْٛ ا٘ؼـب٣٘، تـأح٥ش ث٥ٙـبد٤ٗ دس ؿـى

ا٥ٕٞت ا٤ٗ ٘ىتٝ دس پـ٣ آٖ   وٙذ. ا٤ٗ ٘ٛؿتبس، ثب تٛرٝ ثٝ  ت٥ِٛذ عّْٛ ا٘ؼب٣٘ سا فشاٞٓ ٣ٔ٘ظش٤بت ٢ٚ داؿتٝ ٚ دسٚالع، ثؼتش ٚ ص١ٙ٥ٔ 

ؿٙبخت٣ طاٖ پُ ػبستش پشداختٝ ٚ دس ادأٝ تـأح٥ش   ثشسػ٣ آساء ا٘ؼبٖ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب سٚؿ٣ تٛك٥ف٣، تح٣ّ٥ّ ٚ ا٘تمبد٢ ثٝ اػت وٝ ثٝ

ؿٙبػـ٣،   ٞب٢ عّـْٛ ا٘ؼـب٣٘ ٔب٘ٙـذ ٔٛضـٛ ، سٚؽ     تش٤ٗ عشكٝ ٟٔٓ ؿذٜ تٛػظ ٢ٚ سا دس ثشخ٣ اص ؿٙبخت٣ِ پز٤شفتٝ ٔجب٣٘ ا٘ؼبٖ

  ؿٙبخت٣ ٘ـبٖ دٞذ. اٞذاف ٚ غب٤بت، ٔؼبئُ ٚ ثُعذ اسصؽ

رٛد ٚ ٘ف٣ ٞشٌٛ٘ٝ عشح ٚ ػشؿت پ٥ـ٥ٗ ثشا٢ ا٘ؼـبٖ،   ثب ا٘ىبس ٚارت»ؿ٤ٛٓ وٝ ػبستش  ا٤ٗ ٘ت٥زٝ سٕٖٞٙٛ ٣ٔ  دس ا٤ٗ ساػتب، ثٝ اِٛ

ُ  س٤ض٢ ٞب ٚ عشح ٚاػغ١ ٌض٤ٙؾ لجبَ ػبختٗ ٔب٥ٞت خ٤ٛؾ ثٝآصاد دا٘ؼتٗ ٢ٚ، ٔؼئَٛ ؿٕشدٖ اٚ دس  ٌٛ٘ـ١   ٞب٢ ٔؼتمال٘ٝ ٚ اكـ٥

ٖ     خٛد، ٘ف٣ ٞشٌٛ٘ٝ ٔٙجع صا٤ب٢ اسصؽ ، ٔٙغمـب   «ٞب ثٝ رض آصاد٢ ٚ عذْ اسائ١ آسٔبٖ ٚ غب٤ت٣ ٔـخق ٚ لبثـُ دػـت٥بث٣ ثـشا٢ ا٘ؼـب

ٞـب٢   سٚؽ»ٚ « ٞب٢ ا٘ؼب٣٘ ٚ آحـبس د٥٘ـ٢ٛ آٟ٘ـب    وٙؾ»ا٢ ٘ذاسد وٝ ٔٛضٛ  عّْٛ ا٘ؼب٣٘ ٚ سٚؽ وبسثشد٢ آٟ٘ب سا ثٝ تشت٥ت،  چبسٜ

ٞب٢ د٣ٙ٤ ٔشتجظ ثب عّْٛ ا٘ؼـب٣٘ ٔحـشْٚ ثبؿـذ. دس ٟ٘ب٤ـت دػـتؾ اص عّـْٛ ا٘ؼـب٣٘         ثذا٘ذ ٚ اص ٔٙجع غ٣ٙ ٚح٣ ٚ آٔٛصٜ« و٥ف٣

 ٍٕٞبٖ وٛتبٜ ثبؿذ. ٞب٢ ع٣ٙ٥ ٚ لبثُ تٛك٥ٝ ثٝ ٞذفٕٙذ ٚ ٍٕٞب٣٘ ثب اسصؽ

ٌبى ّب: ول٘دٍاشُ ٌبًٖ، آماؿٕ، ًلُت پِ٘٘ي.ٌُبؽتٖ، ها آكاء ًا  ى پل ًبكتل، ٣لَم ًا
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 همدهِ

اٗووي ثبٍكًووـ كووِ ّوو٘ش هغقوو  ٍ   ف٘لٌووَفبى ٣لووَم ارتوووب٣ٖ ثوول 

گ٘ولٕ و آگبّبًوِ ٗوب ًبآگبّبًوِ و ؿك قجوبل          پلؿامٕ ثـٍى ه٢َٗ ٠ًلِٗ

ٌوبًٖ    هٌبئل ثٌ٘بؿٗي فلٌفٖ، قبؿك ثِ ٠ًلِٗ پلؿامٕ ؿك ٣لٓٔ ٣لوَم ًا

َاّـ ثَؿ )كمًجلگ،  ؿٗگول، ّول    (. ثِ ٣جبك 1 ، 2012ٍّ ارتوب٣ٖ ًؾ

ٌبًٖ ٍ ارتوب٣ٖ ؿاكإ هجبًٖ فلٌوفٖ ؽبٓوٖ    ٠ًلِٗ ؿك قلولٍ ٣لَم ًا

ت كِ آى هجبًٖ، ًقَ ًٌگ ثٌوبٕ آى ٠ًلٗوِ كا ثوبمٕ كولؿُ ٍ ؿك      ًا

     ٖ ٖ  كٍ كٌٌوـ. اماٗوي   ٍاق٢، ثٌوتل ٍ مهٌ٘ؤ تَل٘وـ آى كا فولاّن هو  هجوبً

ّووبٕ گًَووبگَى  پوولؿام ؿك ٣لٓووِ ُووـُ تًَووٚ ٗووك ٠ًلٗووِ پقٗلفتووِ 

ِ  ُووٌبؽتٖ، اكمٍ لفووتُووٌبؽتٖ، ه٤ ٌّووتٖ ٍٗوووُ  ُووٌبؽتٖ ٍ ثوو

ٌبى گ٘ولٕ ٍ تكوَى ٠ًلٗوب  ٍٕ     ٌُبؽتٖ، تأح٘ل ثٌ٘وبؿٗي ؿك ُوكل   ًا

  ٖ َاّ٘ن اٗي هْن كا ؿك قبلت هخبلٖ تج٘٘ي كٌو٘ن، هو ٘ن   ؿاكؿ. اگل ثؾ ًَا تو

ٌبى تِوجِ٘ كٌو٘ن    ٌبًٖ كا ثِ هَرَؿٕ مًـُ، هبًٌـ ًا ّلٗك ام ٣لَم ًا

ًفوي كا ثولإ ٍا ؿاكًوـ.     كِ اٗي هجبًٖ ٍ هجبؿٕ فلٌفٖ، ًقَِ كٍط ٍ

قلت اٗي هَرَؿ ٠ًلٗب  آى ٣لن ٌّتٌـ كِ آى كٍط ٗب ًفي ثوِ آًْوب   

ٖ لت٤ گ٘ولؿ     گلفتِ ٍ آى ٠ًلٗب  كا ؿك تَل٘ـ هٌبئل آى ٣لن ثِ كبك هو

ٌوبى ؿك    44 ، 1388ّ)پبكًبً٘ب،  (. ام اٗي ه٘بى، ثِ رْوت هغَكٗوت ًا

ٌبى ٌبًٖ، هجبًٖ ًا كٌٌوـُ ٍ   ٘٘يَٛك ؽبّ، ًقِٖ ت٤ ٌُبؽتٖ ثِ ٣لَم ًا

ٌبًٖ اٗفب هٖ ٌنا ؿك تَل٘ـ ٍ ٛلاعِٖ ٠ًبمث  كٌٌـ. هٌـ ٣لَم ًا

ٌوبًِٖ     كبك ًٌ٘ت كوِ ٣لوَم ًا ام ربًت ؿٗگل، اٗي عق٘قت، قبثل ًا

الهٖ ٍ ٣وـتبً الغبؿٕ ٍ هبؿٕ گلاٗبًؤ   هَرَؿ ثب اثتٌبٕ ثل هجبًٖ ل٘لًا

ّبًت كِ ؿك ف٘بٕ ٣لوٖ، آكبؿه٘ك ٍ عتوٖ   گقاكاىِ ؽَؿ، هـ  ثٌ٘بى

ٍاكؿ ُوـُ ٍ كًوَػ       ٣لِٓ والهٖ  َاهو٢ ًا ّبٕ هـٗلٗتٖ ٍ ارلاٗوٖ ر

ـ. اگول اٗوي ٣لوَم ٍ ٠ًلٗوب  آًْوب كا اثوناكٕ ؿك اؽت٘وبك ٠ًوبم          كلؿُ ًا

ٍاالٗوَ ؿك ٠ًول ثگ٘ولٗن،     ـاف تَع٘ـٕ ٍ  الهٖ ثلإ ٍَٓل ثِ اّ ًا

َاّ٘ن كلؿ كِ صٌو٘ي ٠ًوبهٖ ّو٘ش    آى گوبُ ثوب    گبُ ثِ ًبؿگٖ اف٣بى ؽ

َاّوـ كًو٘ـ.      ىصٌ٘ي اثناك ًبكبكآهـٕ ثِ آكهب ّبٕ هت٤وبلٖ ؽوََٗ ًؾ

فكلاى ٍ هـٗلاى هب ثِ قوـكٕ ثوب اٗوي ٣لوَم،      ثلؽٖ ام ًؾجگبى، كٍُي

ي  ـ كِ ًوٖ گلفتًِا َاى ثِ ًا تقوبؿ    ت ًبؿگٖ ؿك ثلاثل آًْب ام اٗي ٣لوَم ًا

  ِ كوبكگ٘لٕ آًْوب ؿك ُوئَى     كلؿُ ٍ ام ه٘لا  ٍ پ٘بهـّبٕ هؾولة ثو

كًـ  ٠ًل هٖ َرَؿ، ثِگًَبگَى ربه٤ِ ًؾي گفت. ثب تَرِ ثِ ُلاٗٚ ه

  ٖ ٌوبً تبٕ تَل٘ـ ٣لوَم ًا والهٖ، ًِوبى   و   ًؾٌت٘ي گبم ؿك كًا ؿاؿى   ًا

ـِٗوِ    ٌبًٖ هَرَؿ ام ه٠ٌول ًا ًبؿكًتٖ ثلؽٖ ام هجبًٖ فلٌفٖ ٣لَم ًا

  ٖ ت؛ صلاكِ اٗي قـم، ثٌوتل ثو الهٖ ًا َ    ًا ّوبٕ   ا٣تووبؿٕ ثوِ ثؾو

گ٘نُ ؿك ًؾجگو  بى ًبؿكًت اٗي ٣لَم كا فلاّن كلؿُ ٍ هٌزل ثِ اٗزبؿ ًا

ٌبًٖ الهٖ هٖ و  هت٤ْـ هب ثلإ تَل٘ـ ٣لَم ًا  گلؿؿ. ًا

 ِ ِ ث ًَ و ً٘ن كِ ام ثبةً  ُِت ثلا ي ًَ ك، ؿك ٗا ـف هنَث ًتٕب تغق ّ  ؿك كا

وبى  ل آكاء اًٌ ٖ تأ٘ح ٖ   ثلًك ٌبؽت وبكتل  ُو ٖ ام هِوَْكتلٗي     هاى پولً  كو وٗ 

٘بل و ثل هْن  ٌتبًٌ ِ اگنٗ وبى     فالًف ٖ ثپولؿامٗن، توب ًِ ًٌب م ًا تلٗي اث٤بؿ ٣َل

ٖ، ِث ف ّ٘ن كِ آكاء فٌل ٌبى ؿ ٘٘ي ٍٗوُ ًا ل ت٤ ك هتفكل تأ٘ح  ٗ ٌبؽٖت ُ ُ ٌـٌ ٕ  ك ا

وي    ٖ ٗا ٍى اكمٗوبث ـ ـث ًجٗب ٍ هب  ْب ؿاكؿ  ِ ام ًآ ًت ٗب  ثلؽب ٠ل  ًٍ  ٖ ًٌب م ًا ثل ٣َل

ٖ، صِن ِ ٣َل هجًب ِ ث ٌت ً٘ن.ث ـ ثن ٘ٗ ْب هْل تأ ٗب  ًآ ٠ل  ًٍ  م 

بى بهوـّب   ًبكتلٌُبؽتٖ  ٍرِ اؽت٘بك آكاء اًٌ ِ، ام ًَٖٗ ٘پ ي هقبل ؿك ٗا

بًٖ ِث َاه٢ اًٌ ي آكاء ثل ر ٍٗووُ   ٍ آحبك هؾلة ٍ هٌفٖ ٠ًلٗب  ثلآهـُ ام ٗا

ل،  ٍاكًَ ( ٍ ٌّل؛ ٍ ام ًَٖٗ ؿٗگل، ًفوَف ٍ  6 ، 1379ّؿك عَمٓ اؽال  )

َف ثلرٌتٔ  ٌ٘ل ي ف ِ    ربٗگُب ٗا و٘بل ؿك ًوـُ اؽ٘ول، ثو تبًٌ ٍٗووُ ؿك   اگنٌٗ

وت. ٍا ام هِوَْكتلٗي،        ه٘بى كٍُي ولاى ًا فكولاى ٍ ثلؽوٖ ًؾجگوبى ٗا

لگقاكتلٗي ٍ هغجَة ٌون   تأ٘ح ٘ب٘ل تبًٌ فٖ اگنٌٗ تلٗي هتفكلاى هكتت فٌل

ووبككٖ     وَف هِوَْك ؿًا ٌ٘ل ك كا ف ت. گلصِ هكتت هنَث ٌتن ًا ؿك قلى ٘ث

بٗت ث ٗلكگَك ًَكى كٖ ٍٖل ؿكًْ بؿ؛  ٘بى ًْ ٣ز٘ي گلؿٗوـ ٍ   ًبكتلب ًبم ٌث

ل رْبى ُْل  ٗبفت؛ ِث ي ًغلوِ ؿك آى ٣ٔول    َٛكٕ ؿك ًلًا ٍامٓ ٗا كِ آ

ـتبً هلَّى  ّ  ًبكتلٍ تب ِث اهلٍم، ٣و ًت )ّووبى،  وي  9وو 8 ٍ آحبك ٍا (. ٗا

ت، ثب آحبك هتٌو٣ََ   ـُا گُب ً ٍامُ كِ كلًٖ ؿكًٖ ّن ؿك ؿاًِ هتفكل پلآ

٘لوٌبهِ  ِ، ف ٌبه تبى، كهبى، ًوبِٗ وتي تفٌو٘لٕ    ام قج٘ل ؿًا ِ، ٍ ؿُا ٍ هقبلو

ووبى ٍ رْووبى، ًقِووٖ احلگووقاك ؿك ًووَٜط  ض٘ووـٓ اًٌ ووِ ٘پ رـٗووـ ام كاٜث

ٖ، ِث ًَبگَى ارتوب٣ وت.        گ وتِ ًا ٍٗووُ هزوبه٢ كٍُوٌفكلٕ رْوبى ؿُا

٥ؼت٣ ٚا ٌوتن    ، پلفلٍٍٞؼت٣ ٚ٘  ٔ قولى ٘ث فِ ؿك فلاًٌ تلٗي كتبة فٌل

ووـ  ثووَؿ ٍ افوولاؿ ثلرٌووتِ ٘ل ٍ... ثووِ تووأح كهٕ ؿثوولُ، كٍالى ثووبك ٕا هبًٌ

ك آحبك  ُگفت گٖ ؽََٗ اف٣بى كلؿُ ًبكتلٍآ ٕ،   ثل مـً ، 1384اـً )اعووـ

ِوتل كٍُوي    (. ّوضٌ٘ي ه175ٖ ّ َاى اؿ٣ب كلؿ كوِ ٘ث فكولاى ًوـُ    ت

ٌتن كَِكّبٕ رْبى ِث ٖ،    ٍٗوُ ؿك رْبى ًَم ام ؿٗوـگبُ  ٘ث و ّوبٕ ًً٘ب

    ٖ وِ ٍا الگوَ هو ـاكگلًا و٢ ٘ث َٗا وي      ارتوب٣ٖ ٍ ه ون ام ٗا ولاى ً٘ ـ. ٗا گلفتٌو

وٌـگبى ثلرٌوتِ ٍ     ٌب ًجَؿ. ثلؽوٖ ام كٍُوي  كَِكّب هٌتخ ٌٗ فكولاى ٍ ًَ

لاى ؿك ؿِّ لگقاك ٗا ـ  تأ٘ح زُب ّوبًٌ روالل  ٍ  ٣ٖل ُل٤ٗتّٖبٕ صْل ٍ ٌپ

هٗك هَِْك ُـُ اعوـ آل ََل ـئ قالٖث ٍ ٗا وتبى  كِ ِث ًا وبًٖ   اـً ٍ ؿًا ٌٗ ًَ

فْبى ٍ تْلاى»كِ ه٤لٍف ِث  ب « هكتت ٓا ٌِل آًْ ًل ؿـً ٍ ًل ٓوبؿ   َث

ت ـٗا ؿ، هتأحل  ّ ـ.    َث ؿًو وٖ ٍا َث فٖ ٍ آكاء ارتووب٣ٖ ٍ ًً٘ب ٢ فٌل َٗا ام ه
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ي َتُب امٗا تلٗي مهبى هوكي تلروِ گلؿٗوـُ ٍ ثوِ ؿًوت     كٍ آحبك ٍٕ ؿك ك

ـ َاًٌ ٘وبؿٗي      مثبى هٖ گبى فبكًٖ ؽ وي ٛلٗو  آكا ٍ هفوبّ٘ن ٌث كً٘ـ ٍ ام ٗا

  ٖ ولاى هو ٍاكؿ گفتوبى هٖل ٍ كٌٍُفكلٕ ٗا ٌن  ٘ب٘ل تبًٌ ُوـ )ك.ل:   اگنٌٗ

 ،ٖ ؾ ِ 1397كًا و٘بكٕ ام        (. ًكتو ٌكوِ ٌث وت، ٗا و٘وت ًا ٕا كوِ عوبئن ّا

ِ     فكلاى هب كِ عتٖ ام ُؾٔ٘ت كٍُي ؿًوـ ثو رْوت   ّبٕ ؿٌٗوٖ ّون َث

ت  َ٘ث ٕ، ثوـٍى التفوب  ثوِ     ؿك ٣لٓٔ هجبكما  آماؿٕ ًبكتلهغج ثؾَ ٍ

ٍ، ُؾٔ٘ت  ٌتٖ ا هبً٘ كا هَكؿ توز٘ـ قولاك ؿاؿُ   ًبكتلهجبًٖ الغبؿٕ ٍ ٍا

تٌبؿ هٖ ٔلظ،  ٍ ِث آحبكٍ ًا  (.197 ّ ،1384كلؿـً )ه

ٌبى ٍ ًقوـ ٍ ثلكًوٖ آًْوب، آحوبك      ًوبكتل ُوٌبؽتٖ   ؿك مهٌ٘ٔ آكاء ًا

كوِ ؿك   هت٣ٌَٖ ؿك قبلت كتبة ٍ هقبلِ ؿك ف٘بٕ ٣لوٖ هب ٍروَؿ ؿاكؿ 

بكُ هٖ كٌ٘ن؛ ٍ كًـ كِ ًوَآٍكٕ   ٠ًل هٖ لٖ ثِاؿاهِ ثِ ثلؽٖ ام آًبى ُا

ٌبى احل عبٗل ؿك ًِبى ؿ ٌُبؽتِٖ ٍٕ ؿك اث٤وب  ؿاؿى صگًَگٖ تأح٘ل آكاء ًا

ت. ٌبًٖ ًا  گًَبگَى ٣لَم ًا

َاى 1388) گلاهٖ ثلكًوٖ ٍ ًقوـ ؿٗوـگُب ًوبكتل     »( پوٍِّٖ ثب ٣ٌ

بى ٓو٘ف ؿٗوـگُب   « ؿكثبكٓ هبّ٘ت اًٌ زبم ؿاؿُ كِ ؿك آى ًؾٌت ِث َت ًا

بى هًٖبكتل  وي     ؿك ثبة هبّ٘ت اًٌ پلؿامؿ ٍ ؿك اؿاهِ ِث ًقوـ ٍ ثلكًوٖ ٗا

ي تغق٘  تب عـٍؿٕ كُا كا ؿٗـگُب هجبؿك  هٖ ثلٕا تأه٘ي هقَٔؿ  ٍكمؿ. ٗا

ن هٖ زبم تغق٘  عبٗل ٖث هب فلّا ٍٖل هب كا ام ًا بم ًوٖ ًبمؿ،  ـ. ً٘  كٌ

َاى    1394)ف ٛلقجِ ؽَُجب هقبٌٗوِ تٜج٘قوٖ   »( تغق٘قوٖ ثوب ٣ٌو

ٌبى ٍ  هفبّ٘ن ثٌ٘بؿٗي ًا ّوبٕ   ٌُبؽتٖ هكتت اگنٌٗتبًٌ٘بلٌ٘ن ثوب اكم

الم ؿك هتي قلآى زبم ؿاؿُ كِ ؿك آى ثوِ ثلكًوٖ   « هت٤بلٖ هكتت ًا ًا

پلؿامؿ، ٍلٖ ثِ تأح٘ل اٗي ؿٍ ؿٗـگبُ ؿك اث٤وبؿ   ٜج٘قٖ اٗي ؿٍ ؿٗـگبُ هٖت

ٌبًٖ ًوٖ  پلؿامؿ. هؾتلف ٣لَم ًا

وتٌبؿٕ ثوِ      ٓو٘فٖ ٍ ًا ضِ كِ گقُت، ًؾٌت ثب كٍُوٖ َت بثل ًآ ٌث

بى ٖ  ًبكتلٌُبؽتٖ  تج٘٘ي آكاء اًٌ ٘لو ُ، ًپي ثب كٍُٖ تغل   هجبؿك  ٍكمٗـ

ـ  ي آكاء ام ه٠ٌول ًا تقبؿٕ ِث اكمٗبٖث ٗا بٗوت ثوب     و ًا والهٖ ٍ ؿكًْ وِ ًا ِٗ

بى ل آكاء ٍٕ ٍ آكاء اًٌ ٌُبؽتٖ ام ه٠ٌول   كٍٗكلؿٕ تٜج٘قٖ ِث ثلكًٖ تأ٘ح

بًٖ هٖ م اًٌ الهٖ ثل ثلؽٖ ام اث٤بؿ ٣َل ِ ًا ِٗ  پلؿامٗن. اـً

 ؼٌبختٖ ظبرتر آراء اًعبى. 9
ٌبى ٌُبؽتٖ گٌتلؿُ ٍ هت١ٌَ ثَؿُ ٍ ثب قوـكٕ تأهول ٍ    قلولٍ هٌبئل ًا

َاى ثِ پلًَ تتج٢ ؿك اٗي مهٌِ٘، هٖ ّبٕ ثٌ٘وبؿٗي گًَوبگًَٖ ؿكثوبكُ     ت

ٌبى ٍ ٍٗوگٖ بًٖ ٍا ؿًت ٗبفت؛ اهوب ثوب تَروِ ثوِ ّوـف       ًا ّبٕ ًا

ووت ام ًِووبى   ؿاؿى تووأح٘ل آكاء   ًگووبكٍ اٗووي هقبلووِ )كووِ ٣جووبك  ًا

ٌبى ٌوبًٖ(، تٌْوب ثوب ثلكًوٖ      ًبكتلٌُبؽتٖ  ًا ثل ثلؽٖ ام اث٤بؿ ٣لَم ًا

ٌوبى كوِ     ٍٗوگٖثلؽٖ ام اٗي هٌبئل ثٌ٘بؿٗي ؿكثبكُ ٌّتٖ ٍ  ّوبٕ ًا

َاى ثِ اٗي هقَٔؿ ًبئول   تل ًٌجت ثِ ثقِ٘ ؿاكًـ، هٖ كٌٌـُ ًقِٖ ت٤٘٘ي ت

ٌوبى ثوِ     بًٖ پ٘لاهوَى ًا آهـ. ؿك اؿاهِ ثب ٛلط ثلؽٖ ام اٗي هٌبئل ًا

ٌبى ّوبٕ   كٌ٘ن كِ پبًوؼ  كفتِ ٍ تالٍ هًٖبكتل ٌُبًبًٔ  ًلا٥ آكاء ًا

تؾلاد كولؿُ ٍ ؿك عوـ گٌزوبَٗ     اٗوي هقبلوِ ام   ٍا كا ؿك اٗي مهٌِ٘ ًا

       ٍ َامم  والهٖ ثوِ ًقوـ كِو٘ـُ، ًوپي لو ـِٗوِ ًا پ٘بهوـّبٕ   ه٠ٌل ًا

ٌبًٖ ًِبى ؿّ٘ن.  گًَبگَى آًْب كا ثل ٣لَم ًا

لٍٕ ام ًبكتل  وپ٘گلجلگ،    ًَّولل  ثب ٘پ وبًِ )ًا ـاكًٌُب ثوب كٍٍ پـٗ

َاى 1994 ِ ٍرَؿ كا ِث ٣ٌ ت ك ِ ٍ ؿكٓـؿ ًا ٖ كفت ٍ ٌّت ( ِث ًلا٥ ٍرَؿ 

ٓ٘ف كٌـ؛ مٗلا،  ـاك َت ولٍٕ ام   ٗك پـٗ وت كوِ     ّبٗوـگل ثوِ ٘پ ه٤تقوـ ًا

ن ًوَؿ هغٖ » ـاك ً٘ ٌت ٍ هتقبثالً پـٗ ـاكّب ً٘ ت پـٗ ْبى ؿك ِپ ٍرَؿ، ٌپ

ـاك ٣٘ي ّن ٍ ٗك ص٘نـً ٌت؛ ثلكِ ٍرَؿ ٍ پـٗ ٍال،  « ً٘ ، 1372)ٍكًوَ ٍ 

ٌتٖ ثب  (. ٍٕ ؿك ثلرٌت261ِ ّ فٖ ؽَؿ، ٤ٌٖٗ ٌّتٖ ٍ ً٘ تلٗي احل فٌل

ٓ٘ف اقٌبم بًِ ِث َت ـاكًٌُب ٍرَؿ ٍ ٗوب ثوِ ت٤ج٘ولٕ هَروَؿ      ًگبّٖ پـٗ

ٖ    هٖ بى ٍرَؿ كا ِث ًِ ًغَٓ هتووبٗن تقٌو٘ن هو ـ: ٍروَؿ    پلؿامؿ. اِٗ كٌو

فٌِ )ثلٕا ؽَؿ ثوَؿى( ٍ ٍروَؿ لغ٘ولُ     فٖ ؿى(، ٍرَؿ ٌل ًفٌِ )ؿك ؽَؿ َث

ٕ ؿٗگلاى( )ك.ل: ًبكتل،  ٖ ثلا ت كِ ام 1389)ٌّت ِ فكل ًا ِ المم ث (. الجت

ذ آى ـ، ثلكِ ه٠ٌوَك   كا قٔـ ًوٖ هفَْم ٍرَؿ، ه٤ٌبٕ هتبف٘نٗكٖ ٍ كٗا كٌ

وت )هٔولظ،     غبٕ تزلِث ٍروَؿ ًا ي ًِ قٌن ام ٍرَؿ، ًا ، 1384ٍا ام ٗا

ووي ثؾووَ ثووِ تفٌوو٘ل ؿٍ قٌوون ًؾٌووت پلؿاؽتووِ ٍ ؿك 176 ّ (. ؿك ٗا

ٕ، قٌن ؿٗگل كا هَكؿ ثلكًٖ قلاك هٖ ثؾَ  ؿّ٘ن: ّبٕ ث٤ـ

 گبُ اًعبى در ػبلن ّعتٖٗجب. 9ـ9
َاى ًَّلل« ؽَؿآگبّٖ»ٗب « آگبّٖ»، ام هفَْم كل٘ـٕ ًبكتل ، ثِ ٣ٌ

       ٖ غوبٕ ٍروَؿ ام ٗكوـٗگل ثْولُ هو رَٗوـ. ٍا   ه٤٘بكٕ ثولإ تووبٗن ًا

 كٌـ: هَرَؿا  كا ثِ ؿٍ ؿًتٔ فبقـ آگبّٖ ٍ ؿاكإ آگبّٖ تقٌ٘ن هٖ

ي ًغَٓ ام ٍرَؿ، فاتوبً ّووبى   Being-in- itselfًفٌِ ) ٍرَؿ فٖ (: ٗا

ت كِ ٌّت؛ ّلگن فلاتل ضِ ٌّت، ًوٖ ًا وت،   ام ًآ كٍؿ. فقٚ ٌّتٖ ًا

ٌتٖ ؿك آى ٗبفت ًوٖ وت؛       ً٘ ٍاق٤ؤ هغوٖ ًا َُؿ؛ لَند، پٔول، تٌَهٌوـ ٍ 

وي        ٖ، هلثوَٙ ثوِ ٗا ي كلو َاً٘ ٌوت. قو ـاى ً٘ ٖ، ٤َُك ٍ ٍر ٓبعت آگبّ

     َ و٘بٖئ حبثوت ٍ قبثول پو٘ ت؛ مٗولا ُا ٌوٖ ٌّوتٌـ    ثؾَ ام ٌّتٖ ًا ٘ث

ل، 17و13 ، 1389ّ)ًبكتل،  ٍاكًَ  (.37 ، 1379ّ؛ 

فٌوِ ) ٍر وي ًغوَٓ ام ٍروَؿ،     Being-for-itselfَؿ ٌل (: ُبؽٔؤ ٗا
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وبى ثوِ رْوت آگوُب ثوَؿى        ًَهُ وت. اًٌ تي ًا ؿى، آگبّٖ ٍ ٤َُكؿُا َث

ؿُ ٍ هٖ ي ًغَٓ ام ٍرَؿ َث ٖ    ؿاكٕا ٗا َاـً ام ًوٜظ هَروَؿا  فو ًفٌوِ   ت

ي كا ؿاكؿ كِ ٍرَؿ فٖ َاى ٗا بٖٗ ؽوَؿ   فلاتل كٍؿ. ٍا ت ًفٌِ كا هت٤لَّ  ًٌُب

ـ. آگبّ زبؿ تووبٗن ه٘وبى آى ص٘ون ٍ    قلاك ؿّ ٕ، هٌتلنم ٗا بى ام ص٘ن ٖ اًٌ

بى هٖ ِٓل اًٌ ي توبٗن، ّوبى ُكبف ٍ فب ت كِ  َُؿ ٍ ٗا ام  ًوبكتل ٕا ًا

ٌتٖ هٖ وبى ثولؽالف ٍروَؿ     آى ت٤ج٘ل ِث ٣ـم ٍ ً٘ فٌِ اًٌ ـ. ٍرَؿ ٌل كٌ

٘وبؿِٕ آگوبّٖ    فٖ ِٓل ٗب ُكبف كِ هِؾٔٔ ٌث ِ، ِث رْت ّو٘ي فب ًفٌ

ٌتٖ ث ت، ؿاكٕا ؽأل ٍ ً٘ كَُـ كِ آى كا تجـٗل ثوِ ٌّوتٖ    َؿُ ٍ هًٖا

 (.109ٍ40و101ًبؽتِ ٍ پٔل كٌـ )ّوبى، ّ 

ٖ   ثب تَرِ ثِ هٜبلت ثبال، اٗي ًت٘زِ ثِ ّوؤ  »آٗوـ كوِ    ؿًوت هو

   ٖ ًفٌوِ   هَرَؿا  ٣بلن كِ فبقـ آگبّٖ ٌّتٌـ، ؿك قلوولٍٕ ٍروَؿ فو

ٌبى آگبُ ًٌ٘ت، ٍرَؿ لٌفٌوِ كا   ربٕ گلفتِ ٍ آگبّٖ كِ ص٘نٕ رن ًا

ؿّـ. اٗي ؿٍ قلوولٍٕ كوبهالً هتووبٗن، قلولٍّوبٕ آولٖ       تِك٘ل هٖ

(. ؿك اؿاهوووِ ثوووِ ثلكًوووٖ 81 ، 1388ّتجوووبك،  )٣لوووَٕ« ٍرَؿًوووـ

ٌبى، ام ؿٗـگبُ  هِؾِٔ  پلؿامٗن: هٖ ًبكتلّبٕ ؿٗگل ًغَٓ ٍرَؿ ًا

 ًفٖ ظرؼت هؽترن اًعبًٖ. 9ـ2
ٌتًبكتلام ًگُب  ٘ب٘ل تبًٌ ّب ِث ؿٍ گلٍُ هقّجٖ ٍ الغبؿٕ تقٌو٘ن   ، اگنٌٗ

وبًٖ كوِ       هٖ وتِ ٍ ثوب ٘ث ـ. ٍا ِث ٓلاعت ؽَؿ كا رنء ؿًوتِ ؿٍم ؿاًٌ ًَ ُ

كبك ٍ هٖ ٖ   ارتآٗـ ِث ًا وبًٖ هو رَؿ ٍ ًلُت هِتلل اًٌ پولؿامؿ. ثوِ    اَل

ول    ي رْوبى، ِث ؿـً كِ ؽبل  ٗا ٕ، فالًفِ قلى ّفـّن ه٤تقـ َث گفتِ ٍ

بى ٗك هفَْم ٍ ٛلط ام َ كا ثلًا وـ هفْوَم    ت٤٘٘ي ٘پ ُ، ؿكًت ّوبًٌ ُـ

زبؿ هٖ ي ٗك كبكؿ ؿك فّي ٗك ٤ٌٓتگل، ٗا ـ. ثلٗا وبى، هبّ٘وت كا    كٌ ًا

ي هقـم ثل ٍرَؿ هٖ ـ. ٗا تٌ ـُا ِ )تقـم هبّ٘ت ثل ٍروَؿ( ؿك قولى    ٌپ ِٗ اـً

    ِ ٕ، ثو وِ    كلون كؽوت   ّزـّن، ؿك ه٘وبى فالًوفٔ الغوبؿ ِٗ وتي اـً ثلٌث

ٌووٖ كوِ ٍٕ     ٘ب٘ل تبًٌ ؿ. اهوب اگنٌٗ ِ، ّوضٌبى ثبقٖ َث ف كٕ ام فٌل ـاثٍب ؽ

ؤ ًبؿكًوت كا      ؽَؿ كا ًوبٌٗـٓ آى ه٤لفٖ هٖ ِٗ وي اـً كٌـ ِث ٓولاعت ٗا

ٍاروت   ّن كٌبك مؿُ ٍ ا٣الم هٖ ٌوت، پوي    ا ؿاكؿ كِ صوَى  روَؿٕ ً٘ َل

ـاكؿ ٍ  ل ٍرَؿ ً ٍرَؿ هقوـم ثول هبّ٘وت    »هبّ٘ت ٍ ٛج٤٘تٖ ّن ثلٕا ِث

ت  (.28و25، ّ 1376)ًبكتل، « ًا

 ،ٕ ك ٍ ل هِتللٙ توبهٖ فالًفِ «تقـم ٍرَؿ ثل هبّ٘ت»ِث ثٍب ، ٓا

ـا ّ٘ش بى ؿك اثت ــً كِ اًٌ ب ه٤تق ؿُ ٍ آًْ ٘بل َث تبًٌ ًَِ ًلُوت ٍ   اگنٌٗ گ

تِ ٍ ؿك ٛوَل مً ـُا ّوبٕ   ّب ٍ كٌَ وـگٖ ٍ ام ٛولٗ  گنٌَٗهبّ٘تٖ ً

َ، هبّ٘ت ؽَؿ كا ُكل هٖ ـ. ٍا ؿك كتبة  ؽَٗ اٌض٤ؼتب٘ؼ٥ب٥ِؼـٓ ٚ  ؿّ

ش ـ:  هوٖ اكبِت ـث ٌن، ت٤لٗف»گَٗ ٘ب٘ل تبًٌ ل  ؿك هكتت اگنٌٗ ًبپقٗلٕ ِث

  ٖ ٌت، ًپي ص٘ونٕ هو ل ًؾٌت ّ٘ش ً٘ ت كِ ِث ـاى ًجت ًا ُوَؿ؛   ث

َٗ   گلؿؿ ٍ صٌبى هٖ ٤ٌٖٗ صٌ٘ي ٍ صٌبى هٖ ضٌوبى   ُوَؿ كوِ ؽ ِوتي كا ًآ

ضِ ام ؽَؿ (. »28 ، 1376ّ)ًبكتل، « ًبمؿ هٖ ٌت، هگل ًآ ثوِل ّ٘ش ً٘

وي    29 )ّوبى، ّ« ًبمؿ هٖ وت. ٗا ٌون ًا ٘ب٘ل تبًٌ ل اگنٌٗ ل ٍا ي ٓا (. ٗا

ت كِ آى كا  ٖ ؿكٍى»ّوبى ًا ـ ( هSubjectivismٖ« )گلٗا َاًٌ هلاؿ «. ؽ

ت كِ  فِ آى ًا ي فٌل ضوِ ام ؽو   »ام آى ؿك ٗا ٌت، هگول ًآ ل ّ٘ش ً٘ َؿ ِث

ت ًِ ؿك رْبى ؽبكد )كَْى، «. ًبمؿ هٖ َ ؿك ؽََٗ ًا ي آفلٌٗ ِ ٗا كِٗ

تلال 259 ، 1388ّ ك ٤ٌٖٗ تقـم ٍرَؿ ثل هبّ٘ت، ًقٜٔ ُا ل هنَث (. ٓا

ت )ًبكتل،  تبًي ا٣ن ام الغبؿٕ ٍ هقّجٖ ًا ٖ فالًفِ اگنٌٗ ، 1376توبه

ّ 25.) 

ٌوبى كا        ثٌب ثل تفكول اگنٌٗتبًٌ٘بلٌ٘ون، آى ص٘ونٕ كوِ َّٗوت ًا

ٖ    ُكل هٖ ثبُوـ ٍ ثوِ ت٤ج٘ولٕ     ؿّـ، ا٣ووبل ٍا ؿك ٛوَل مًوـگٖ هو

ت كوِ ٣وول هوٖ» وٌبى آى صو٘نٕ ًا َاكٕ،   )هك« كٌـ ًا ، 1377كو

ـاكؿ، رون ؿك  »گَٗـ:  ؿك اٗي مهٌِ٘ هٖ ًوبكتل(. 177 ّ عق٘قتٖ ٍرَؿ ً

=ثِل> رن هزو٣َِ ا٣وبل ؽَؿ، رون مًوـگبًٖ ؽووَؿ،     ٣ول... ثٌبثلاٗي 

 (.51 ، 1376ّ)ًبكتل، « ّو٘ش ًٌ٘ت

 بر٘آزادٕ ٍ اخت. 9ـ7
ٍارتًبكتلام ًگبُ  رَؿٕ ًجبُـ، ًلُت ٍ ٛج٤٘توٖ هِوتلل    ، اگل  اَل

ٍاعـٕ ثلإ ثِل ًجبُـ كوِ ٍا   ـاكؿ ٍ اگل ًلُت  ّن ثلإ ثِل ه٤ٌب ً

ْبؿُ»كا ثِ ًَٕ اهَكٕ ؽبّ ًَ  ؿّـ، پي ثِل آماؿ ٍ  وت: « ًٍا  ًا

ٍارت ت. پوي ثِول    اگل  رَؿٕ ًجبُـ، ّلكبكٕ هزبم ًا ْوبؿُ »اَل « ًٍا

ٍاعـ( ٍ ًِ ث٘لٍى ام ؽوَؿ )٤ٌٗوٖ    ت؛ مٗلا ًِ ؿك ؽَؿ )٤ٌٖٗ ًلُت  ًا

رَؿ(، اهكبىِ اتكب ًوٖ ٍارت ٗبثـ. ثبٗـ گفت كِ ثِول، ام ّووبى گوبم     اَل

   ٖ ل، ثلإ كبكّبٕ ؽوَؿ ٣وقكٕ ًوو ِ   ٍا ٖ  ٗبثوـ، ًٍو٘ل ٗبثوـ توب    إ ًوو

 ثِ ٣جبك  ؿٗگل، رجلٕ ٍروَؿ  هٌئَل٘ت ٍرَؿ ؽَؿ كا ثل آى ثبك كٌـ. ...

ت )ًبكتل،  ت، ثِل آماؿٕ ًا ـاكؿ. ثِل آماؿ ًا ً1376 ، ّ40.) 

ت كِ ًبكتل  ـاكؿ، هگول ؿك )ٍ ثوِ    »ه٤تقـ ًا بًٖ ٍرَؿ ًو ٍاق٤٘ت اًٌ

 ،ٕ ، 1976، ثووِ ًقوول ام: ًووبكتل، 226، ّ 1384ُووكلِ( آماؿٕ )اعوووـ

آماؿٕ ٤ٌٗوٖ اهكوبىِ ثلگنٗوـى. ٍٕ ؿك كتوبة     ًوبكتل  (. ام ًگُب 495 ّ

٥ؼت٣ ـ:  هٖ ٞؼت٣ ٚ٘  (. ٍرَؿ 337 )ّوبى، ّ« هب گنٌَٗ ٌّت٘ن»گَٗ

ت )ّوبى، ّ تي ثلگنٗـى ًا (. اهكبى گنٌَٗ ؿك ّ٘ش عبلت ٍ 632 ؿُا

ًلت ًوٖ بى  ٖ    ٤ٍٗ٘تٖ ام اًٌ ًٍوٖ ًوو ًٍوٖ ٍ ؿك ل وـ   َُؿ. ّ٘ش اهل ٘ث ًَا ت
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ـاى  بى عتٖ ؿك مً ـ. اًٌ بى ًبهوكي كٌ ٕ ٍ اهكبى گنٌَٗ كا ثلٕا اًٌ آماؿ

َاى گنٗـى  ـ لل ٍ مًز٘ل ّن ت ؿّـ؛ گلصِ ؿك احل  كا ام ؿًت ًوٍٖ ؿك ٌث

ٖ ثبم ّن هٖ هغـٍؿٗت ٍل ـاكؿ؛  ٕ كا ً زبم ّل كبك َاـً ٗكٖ ام  ّب، قبثل٘ت ًا ت

ٕ،  گنٌِٗ  (.227و226، ّ 1384ّبٕ هوكي كا ثلگنٌٗـ )اعوـ

ؿُ ٍ عتٖ ثوول ّوٌووتٖ ٍا   ًبكتل ام ؿٗـگُب  بى اكمُوٌـ َث آماؿٕ اًٌ

َتل ام ٌّوتٖ ا  »تقـم ؿاكؿ.  بى رلو وبى    آماؿٕ ؿك اًٌ ٍ قولاك گلفتوِ ٍ ًا

ت ن ثب آماؿٕ ثوِ ٍرَؿ آهـُ ًا بًٖ ً٘ ٕ،  41 ، 1389ّ)ًوبكتل،  « اًٌ ٍ .)

بى كا ٣٘ي آماؿٕ هٖ َاكُ ثبٗووٌتٖ ؿك عووبل ًوبؽتي        اًٌ وـ كوِ ّوو ؿًا

وبى        وـ ٍ ص٘ونٕ ًووجبٗـ هوب٢ً كُا ٍا ُوَؿ. ٍٕ ثلًا هبّ٘ت ؽََٗ ثُب

ٜل  عوبٗت هٖ ـ:  ّو٘ي تفكل ام آماؿٕ ه ٌوجت  هوي هو٤تقـم كوِ ً »كٌ

ٌِل ًل ـاكؿ. ثوبالٕ ًول آماؿٕ ص٘ونٕ        ثوِ آماؿٕ ّ٘ش  هلاتجوٖ ٍروَؿ ًو

ِ، هووي توٌْب تؤو٘ن هٖ ٌت ٍ ؿك ًت٘زو ً٘    ٖ وـ   گ٘ولم ٍ كٌوٖ ًوو ًَا ت

ٍاك، « تٔو٘وٖ ِث هوي تغو٘ول كٌوـ ٍثوَ  (.348 ، 1389ّ)ؿ

ٌوبى ؿك اٗوي ٣وبلن      الجتِ صٌ٘ي اؿ٣بٖٗ )آماؿٕ هٜل ( ؿك هوَكؿ ًا

ًٌ٘وت. ثٌوبثلاٗي ٍٕ ؿك روبٕ ؿٗگول،     هبؿُ ٍ توناعن قبثول پوقٗلٍ    

وت ام    عـٍؿٕ ثلإ اٗي آماؿٕ ؿك ٠ًل هٖ گ٘لؿ كِ آى ّن ٣جوبك  ًا

ٌبى» ٘ن كِ ٌّوتٖ  » «:ّب آماؿٕ ؿٗگل ًا ـًا ٌبى كا هَرَؿٕ ث ّلگبُ ًا

وووت ٍ اٗووي هووو١ََٗ كا هوووي    ؿك ٍا ثوول هبّ٘ووت ًووجقت گلفتووِ ًا

ـاكٗن ٍ ثوِ ؿًجوبل آى ٗقوو٘ي   ع٘ج ٍاق٢ پٌو كٌو٘ن  الوزو١َ ٓغ٘ظ ٍ 

َاّ٘ن       وٌبى هوَرَؿٗت آماؿ ؿاكؿ... هٌولوبً عوبلتٖ ثوِ ؽوَؿ ؽوو كِ ًا

گلفوت كووِ آكمٍٖٗ رون اٌٗووكِ عتوٖ آماؿٕ كا ثولإ ؿٗگولاى ً٘ون      

ووت )ًوبكتل،  َاّ٘ن ؿُا  (.64 ، 1348ّقبئل ُوَٗن، ًوؾو

كا ُوولٙٙ تغقوو  « هوولگ»ٍ « آگووبّٖ ام آماؿٕ»ٍٕ ؿٍ هقَلوؤ 

ٌتِ ٍ هٖ ٌبى ٌّگبهٖ هٖثِ ثبٍك  گَٗـ: آماؿٕ ؿًا وـ ام   ٍٕ، ٗك ًا ًَا ت

آماؿٕ ؽََٗ ثْلُ ثجلؿ كِ ام آماؿٕ ؽَؿ ثب ؽجل ثبُوـ. ثٌوبثلاٗي اگول    

وتِ ثبُوـ، تغوت ًولٜٔ      ـُا فلؿٕ ثِ اٗي ٍٗوگٖ ثلرٌتِ ؽَؿ تَرِ ً

ٍاق٢ ُـُ ٍ ًوٖ ـ هٌتقالً ٛلط ؿٗگلاى  ًَا ـامٕ كولؿُ ٍ ؿًوت ثوِ     ت ًا

ٖ ّوب، مئوَى ؿكثبكٓ  گنٌَٗ ثنًـ. ؿك كتوبة هگوي كًت هو گَٗوـ:   ٍا

ووت» ٖ آئوِ گوٌ٘وتئَى ؛ ٍ «ٍا ام آماؿٕ ؽوََٗ ثوبؽجل ًا گَٗوـ:   هو

كٍٕ،  اماٗي«. پي ٍا كا ثِ ّل ثٌـ ٍ مًز٘لٕ ثوجٌـٗن كووبفٖ ًٌ٘وت»

كٌبًٖ كِ ثوب ؽجول ام آماؿٕ ؽوََٗ ٌّوتٌـ كا ؿاكإ مًوـگٖ       ًبكتل

ٌتِ كِ ثِ تؾوبة مؿُ ٍ      آ٘ل ؿًا َٛك هٌتقل ام ؿٗگولاى ؿًوت ثوِ ًا

 (.232 ، 1384ًّبمًـ )اعوووـٕ،  ٘ت ؽَؿ كا هٖهبّ

بًوٖ ؿك تغقو      ت كِ هلگ، ًقِوٖ ًا ام ًَٖٗ ؿٗگل، ه٤تقـ ًا

    ٖ ٌبى ؿاكؿ. ٍٕ ؿك ؿفتلّوبٖٗ ثولإ اؽوال  هو گَٗوـ:   آماؿٕ ثلإ ًا

وت. ...     » ووت؛ اهووب ؿك ٣وو٘ي عوبل، ًوبمًـٓ آماؿٕ ًا هلگ پبٗبى ًا

 ٖ وِ هووو ٌوبى ربٍؿًا ٖ گووبُ اهوكوو   ثووَؿ، آى  اگول ًا ٗبفوت تووب    بى هوو

كٍٕ ؽَؿ كا ث٘بمهبٗـ. ... =ؿك اٗي كًٍوـ> ٍا ًبپـٗوـ    تووبهٖ اهكبًب  پَ٘

َُؿ. )پي،( اٗي )هلگ( ثلإ فلؿٗوت ؽووَؿ ٍا ٍ آماؿٕ ؽووَؿ ٍا     هٖ

 (.206و205، ّ )ّوبى« ًت٘زوِ ؿاكؿ

 ّب آزادٕ ٍ ارزغ. 9ـ4
زبكِ  بى ًبكتلامًآ ٍاق٤ٖ ثلٕا اًٌ ٖ ، آماؿٕ كا تٌْب اكمٍ فاٖت ٍ  وـ   هو ؿًا

ت كوِ آماؿٕ پبِٗ توبهٖ اكمٍ ك ًا ي ثٍب وبٕ  »ّب ٍ  ٍ ثل ٗا ٗگبًِ هٌج٢ مٗا

ت، )ًبكتل، « ّب اكمٍ وَل اؽالقوٖ   30 ، 1386ًّا ًَِ ٓا (، ٍرَؿ ّلگ

  ٖ وبى هو ِ٘ي كا ًفٖ كلؿُ ٍ آى كا هٌبفٖ ثب آماؿٕ ٍ اؽت٘بك اًٌ ـ. ؿك   ٘پ و ؿًا

       ٖ تؾوبة هو ت كوِ ثوب اكاؿٓ ؽوَؿ ؿًوت ثوِ ًا ٌبى ًا ثوب   مًوـ ٍ  ٍاق٢، ًا

تؾبة ٖ  ّبٕ ؽَؿ اكمٍ ًا (. 46وو 45، ّ 1376آفلٌٗوـ )ًوبكتل،    ّب كا هو

تؾوبة    » ضوِ ًا ؿى، ؿك ٣٘ي عبل تأٗ٘وـ اكمٍ ًآ تؾبة صٌ٘ي ٍ صٌبى َث ًا

ن ٌّت؛ مٗلا هب ّ٘ش هٖ تؾوبة كٌو٘ن،      گُب ًوٖ كٌ٘ن ً٘ ن ثوـٕ كا ًا َاً٘ تو

ضِ اؽت٘بك هٖ وت. ّو٘ش ص٘ون ثولٕا هوب ؽوَة        ًآ َٖث ًا كٌ٘ن ّوِِ٘ ؽ

َاـً َث ًوٖ ـت كِ ثلٕا ّوگبى ؽَة ثُب  (.32 )ّوبى، ّ« ؿ، هگل ًآ

 ت٘آزادٕ ٍ هعئَل. 9ـ5
 ُ ت ّن ؿاكؿ؛ مٗلا ًبكتلام ؿٗـگب َ٘ل ٍ اؽت٘بك هٌئ  ٕ ي آماؿ بى ؿك ثلاثل ٗا ، اًٌ

ت ؿٍ كٍٕ ٗووك ًووكِ َ٘ل ووـ ٍ ّلٗووك ثووـٍى ؿٗگوولٕ  آماؿٕ ٍ هٌووئ ًا

بى ًؾٌت، هٌئَل ًبؽتي هبّ٘ت ؽوََٗ ٍ ؿك هلتجؤ    ٖث ت. اًٌ ه٤ًٌب

تؾبة ؽوَؿ، ثوِ مًوـگٖ    ث٤وـٕ  ت كِ ثب ًا هٌوئَل تووبم افولاؿ ثوِل ًا

وبى ـ. ٍٕ ؿك كتبة  ّوبٕ ؿٗگول ّن رْت هٖ اًٌ اٌض٤ؼتب٘ؼ٥ب٥ِؼٓ ؿّ

ش ت كِ  هٖ ٚ اكبِت ـث ٌن آى ًا ٘ب٘ل تبًٌ ـ: ًؾٌت٘ي كََُ اگنٌٗ گَٗ

ت   َ٘ل ضِ ٌّت، قلاك ؿّـ ٍ هٌوئ لٕ كا هبلك ٍ ٓبعت اؽت٘بك ًآ فلؿٙ ِث

ـ. ّوضٌ٘ي ٌّگبهٖ كِ هب هٖكبهل ٍرَؿ ٍا كا ثلؽَ گَٗ٘ن  ؿ ٍا هٌتقل كٌ

ٌت كِ ثگَٗ٘ن آؿهٖ فقٚ  ي ً٘ ت، ه٠ٌَك ٗا ل هٌئَل ٍرَؿ ؽََٗ ًا ِث

ت؛ ثلكِ هٖ گَٗ٘ن ّل فلؿٕ هٌئَل توبم  هٌئَل فلؿٗت ؽبّ ؽَؿ ًا

ت )ًبكتل،  ل ًا  (.31 ، 1376ّافلاؿ ِث

ٌوبى ؿك قجوبل      ٍا ؿك ربٖٗ ؿٗگل، اٌٗضٌ٘ي ثِ تج٘و٘ي هٌوئَل٘ت ًا

كٌوـ كوِ    پَُٖ ث٘بى هٖ پلؿُ ف٘لٌَف ٍرَؿٕ ثٖ» پلؿامؿ: لاى هٖؿٗگ

ٌوبى ؽوَؿٍ كا     ت كِ ٍقتوٖ ًا ت. هقَٔؿ ٍا اٗي ًا ٌبى ؿك مرل ًا ًا
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ؿّـ كِ ٍا فقٚ آًضوِ كا   كٌـ، كبهالً تِؾْ٘ هٖ ثِ ص٘نٕ هت٤ْـ هٖ

  ٖ تؾوبة ًوو َاّـ ُـ ًا ًٍو٘لِ ؿك ٣و٘ي عوبل     كٌوـ؛ ثلكوِ ٍا ثوـٗي    ؽ

ِ ثلإ ك تٔو٘وٖ قبًَى ِ     لّ ثِل هٖگقاكًا إ  گ٘ولؿ و ؿك صٌو٘ي لغ٠و

ٌووبى ًوووٖ ووـ ام عووي هٌووئَل٘ت كبهوول ٍ ٣و٘وو  ثگلٗوونؿ   ًا ًَا « ت

َاكٕ،  )هك تبٕ تج٘٘ي اٗي هٌئلِ، ثِ هخوبلٖ  211 ، 1377ّك (. ؿك كًا

بكُ هٖ ٍاد هٖ كٌـ: ٌّگبهٖ ّن ُا َاؿُ     كِ هي امؿ كوٌن ٍ تِوك٘ل ؽوبً

ٙ      هٖ  ؿّن؛ گلصِ اٗي ٣ول ثب ٍٗو٢ ُؾٔوٖ ٍ تووبٗال  هوي اكتجوب

ام؛ ثلكوِ   تٌْب ؽَؿ كا هلتنم ثوِ اٗوي كوبك كولؿُ     ؿاكؿ، ٍلٖ ثب اٗي كبك ًِ

تؾوبة ّوٌول ٍ تِوك٘ل        تؾبة هوي هلتونم ثوِ ًا ؿٗگلاى ّن ؿكاحل ًا

َاؿُ ُـُ ـ )ًبكتل، ؽبً  (.33 ، 1376ّ ًا

 ّبٕ اًعبى ػٗؽِ گراٗر. 9ـ6
 ُ ٖ گلاًَٗبكتلام ؿٗـگب ت ، هٌِأ توبه ٍ ف٤ب٘ل بى، ّوبى  ّب  ٕ اًٌ ه٘لِ »ّب

ِ   « ؿىَث فٌو ؿُ كِ ؿك مهو٘يِ ٍروَؿ ٌل ٍ،  ٍ تغق  ٍ ًبؽتي ؽََٗ َث ا

ًت  بى ام آىِ ٍا بلت اًٌ ٌتٖ كِ ٓا ِ ؿاكؿ. ٍرَؿٕ هالمم ثب ٣ـم ٍ ً٘ كِٗ

بى آى، هَرَؿٕ آماؿ، آگُب ٍ هٌِأ تغلل ٍ كٌَ ًَوبگَى   ٍ ثلًا ّبٕ گ

تْبٕ كتبة  ت. ٍٕ ؿك ًا ٥ؼت٣ًا ٍاًٖ هٖٞؼت٣ ٚ٘  ٖ٘ل ك ـ:   ، ؿك تغل گَٗو

ؿى» ئت هٖ« ه٘لِ َث فٌِ ًِ ٌتٖ ٍرَؿٙ ٌل ـاى ٍ ً٘ و٘بك    كِ ام فق گ٘ولؿ، ٌث

٘بؿٕ ج٘ـٍ»تل ام  ٌث ت )هك  «٘ل ٕ،  )ه٘ل رٌٌٖ(ٕ فلٍٗـٕ ًا َاك ، 1377ك

تؾوبة        261 ّ وت كوِ ٍا كا ثوِ ًا ٍاق٢، ّوو٘ي رٌجوِ ام ٍروَؿ ًا (. ؿك 

كٗنٕ اهكبًب  هتفوٍب  ثولٕا ؽوَؿ ًوَ       ّبٕ هؾتلف ٍ ٛلط ٤ٍٗ٘ت

ٔلظ،  هٖ ـ )ه تِ ٍ  ( 189ٍ ، 1384ّؿّ ٍا كا هٌئَل ؽَؿ ٍ ؿٗگلاى ؿاًٌ

زبؿ هٖ ٜلاة ؿك ٍا ٗا لُ ٍ ٗا  (.262 ، 1388ّكٌـ )كَْى،  ؿْل

 اصبلت ثؽر. 9ـ7
ام آوبلت ثِول ؿم    اٌض٤ؼتب٘ؼ٥ب٥ِؼٓ ٚ اكبِت ثــش ؿك كتبة  ًبكتل

ّبٕ ؽَؿ ثوِ ًوبم تْو١َ٘     كٌـ؛ اهب ؿك ٗكٖ ام كهبى مؿُ ٍ ام آى ؿفب١ هٖ

گَٖٗ هَرت  گ٘لؿ. اٗي تٌبقٖ ًؾلُ هٖؿاكاى آبلت ثِل كا ثِ  ٛلف

  ٖ ت. ؿك پبًؼ ثِ اٗي تٌبقٖ ٟوبّلٕ هو  گَٗوـ:  اٗلاؿاتٖ ثل ٍا ُـُ ًا

قٔـ كلؿُ كوِ ثوِ    آگًَت كٌته٤ٌبٖٗ كِ  آبلت ثِل ؿٍ ه٤ٌب ؿاكؿ:

ت ثِ ؿل٘ل كفتبك اكمًوـُ   ه٤ٌبٕ اكمٍ قبئل ُـى ثلإ كل ثِلٗت ًا

ًٌ٘وت؛ مٗولا قوبئالى     ، اٗي ه٤ٌب ؿكًتًبكتلثلؽٖ ام آؿه٘بى. ام ًگبُ 

َاى لبٗت ٍ ّـف ه٤لفٖ هٖ ٖ  آى ثِل كا ثِ ٣ٌ كوِ ثِول    كٌٌـ، ؿكعوبل

 ّل لغ٠ِ ثبٗـ ام ًَ ًبؽتِ َُؿ.

ت كِ  ت ام اٗي قلاك ًا ثِول  »اهب ه٤ٌبٕ ؿٗگل كِ هَكؿ٠ًل هي ًا

ت. ثِل ثب پٖ ِ ث٘لٍى ام ؽَِٗتي ًا كٗنٕ ٛلط ؽَؿ ؿك رْوبى   ربٍؿًا

٘ي رْبًٖ، ثِول ٍ ثِولٗت كا ثوِ    ث٘لٍى ام ؽَؿ ٍ ثب هغَ ُـى ؿك صٌ

آًضوووِ آوووبلت ثِووول »ثوووِ ٣جوووبك  ؿٗگووول، «. آٍكؿ ٍروووَؿ هوووٖ

 ٖ وت ام پًَ٘وـ رٌوت      اگنٌٗتبًٌ٘بلٌ٘تٖ هو ٍروَٕ   ًوبه٘ن ٣جوبك  ًا

َاى ًبمًـٓ ثِل )ٍ ًوِ   ّبٕ ثلتل ٍ ؿكٍى ّـف گلاٖٗ؛ ّـف ثلتل ثِ ٣ٌ

ٍارت ـاى ه٤ٌٖ كِ  ت؛ ثلكوِ ثوِ ه٤ٌوبٕ فلاتول      ث رَؿ ّـف ثلتل ًا اَل

ٔ ثِل ام عـ٘ ؽََٗ(؛ ٍ ؿكٍىكفتي رب گلاٖٗ ثـٗي ه٤ٌٖ كوِ ثِول    ٍؿًا

« ؿك ؽَؿ هغـٍؿ ًٌ٘ت؛ ثلكِ پًَ٘وتِ ؿك رْوبى ثِولٕ ع٘وَك ؿاكؿ    

 (.272و271ّ ، 1388كَْى، ؛ 79و77ّ ، 1376 )ًبكتل،

      ٖ كٍ  اماٗوي  گَٗوـ:  ؿك ّو٘ي احول ؿك هقوبم تج٘و٘ي اٗوي ؿٗوـگبُ هو

     ٖ ؿك رْوبى  ثولٗن كوِ ثگوَٗ٘ن     آٜالط آوبلت ثِول كا ثوِ كوبك هو

ْبؿگٖ ؿكثوبكٓ ؽوَؿ    ًٍا قبًًَگقاكٕ رن ثِل ًٌ٘ت. ثگَٗ٘ن كِ ثِل ؿك 

ول كبٍُوٖ ٍ          تٔو٘ن هٖ ـاى ًوجت كوِ ثگوَٗ٘ن: ِث گ٘ولؿ؛ ٍ ً٘ون ثو

رَٖٗ ؿك ؽَِٗتي ًٌ٘ت؛ ثلكوِ ؿك ت٤ق٘وت ّوـفٖ ث٘ولٍى ام     ٍ رٌت

ووتؾالّ ٍ آماؿٕ ٍ عق٘قووت ثؾِوو٘ـى ثووِ     ؽووََٗ و ٤ٌٗووٖ ؿك ًا

وِ، ؽو   ّب«ٛلط» َاى ثِول تغقو      و ًت كِ ثِل، ربٍؿًا َؿ كا ثوِ ٣ٌو

 (.80و79ّ ، 1376 ثؾِـ )ًبكتل، هٖ

 ثَدى اًعبى اجتوبػٖ. 9ـ8
ٗبؿٕ ثلٕا  و٘ت م ٌتًبي، ّا ـ؛ مٗلا ؿٗگلاى كا هؤحل « ل٘ل»فالًفِ اگنٗ قبئٌل

ٌبى هٖ َق٤٘ت ًا ٔ٘تٍ  ه ؾ گلٍ ؿكُ  ُ ل٘ل ثلً  گب ٍاق٢،ً  ـ. ؿك  ًٌ ٕ هب  ؿا ّب

٘بٖل ؿفوب١ كولؿٍُ  ؿك كتوبة     ًبكتلگقاكؿ.  احل هٖ ٌتبًٌ ك اگنٗ ي ثٍب ّن ام ٗا

٥٘ؼت٣  ٚ ِ هٖٞؼت٣  ٗبف رَؿ ا غبءٍ  ِ ًا ٖ ث َه نً  ـ: ، ٌق  كٌ

بكُ ِث Being-for-othersٍرَؿ لغ٘لُ ) ي ًغَٓ ام ٍرَؿ، ثلٕا ُا (: ٗا

بى زبؿ هٖ ٍرَؿ ؿٗگل اًٌ ت. ام ؿٗگلاى تَٔكٕ ؿك هي ٗا َُؿ كِ ثوب   ًّب

ت. ام ًگُب  ٘بء ٣ٌٖ٘ هتفٍب  ًا ، تزلِث ًگُب ؿٗگلٕ ًبكتلتَٔك هي ام ُا

ت. ٌّگبم ًگُب ؿٗگلٕ ِث هي،  ِث هي، هْن تلٗي تزلِث هي ام ؿٗگلٕ ًا

 ٖ وـ ؿٗگول       عبلت ُلهٌـگٖ ؿك هي ِث ٍرَؿ هو ـ. ُولهٌـگٖ ثوِ هبًٌ آٗو

تِ ٍ هت٤ل  آى ؽَؿ هي ٌّتن. هوي ام   آگبّٖ ّبٕ هي عبلتٖ التفبٖت ؿُا

و٘بء        ؽَؿم ُلم ؿاكم؛ صلاكِ ؿك ًگُب ؿٗگولٕ ثوِ هوي، هوي ؿك ه٘وبى ُا

ٍاق٢ ُـُ فٖ بٖٗ  ي ثلٕا هي ُلم ًفٌِ ٍ هت٤ل  ًٌُب ت كِ  ام. ٍ ٗا ك ًا ٍآ

ن ٍ ؿٗگلاى كا هَكؿ ٌُ ًوٖ فٌِ ثُب ن ٌل ًَا وي  ت بٖٗ قلاك ؿّون. امٗا ٕ،  ًب كٍ

ت كِ ٍرَؿ ؿٗگلٕ عبل هلا ؽلاة هًٖبكتل ب ّوبى  ، ه٤تقـ ًا كٌـ ٍ آًْ
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 (.209و205، ّ 1389رٌْن ٌّتٌـ )ًبكتل، 

ـ؛ مٗلا هٌنلٔ ُلٙ ٍرَؿ ؽَؿ هٖ ٍا ٍرَؿ ؿٗگلٕ كا ثِ ثلإ ثوِ   ؿًا

ؿًت آٍكؿى عق٘قتٖ ؿك ثبة ؽَؿم، ثبٗـ ام ٠ًل ؿٗگلاى ؿكثوبكٓ ؽوَؿم   

كٌ٘ن كِ ؿك رْوبًٖ كوِ هوب آى كا     تلت٘ت هالع٠ِ هٖ م. ثـٗيآگبُ َُ

ٍاثٚ ث٘ي ٌوبى ؿك ثوبة صٌ٘وتٖ ؽوَؿ ٍ       االفّبى هٖ رْبى ك ًوبه٘ن، ًا

 (.58و57ّ ، 1376 گ٘لؿ )ًبكتل، ؿٗگلاى تٔو٘ن هٖ

ٌوبى ٍ   اػتعالء خ٤ٛـتّٗوضٌ٘ي ؿك كتبة  ثل ارتوب٣ٖ ثَؿى ًا

 ٖ ٖٗ پٌْوبى،  هوي ؽوَؿم كا ؿك روب   » كٌوـ:  ؿك رو٢ ثَؿى آى تأك٘ـ هو

ًوبمم. هوي    ًبمم. ؽَؿ كا ؿك ؽ٘بثبى، ؿك ُْل، ؿك ه٘بى رو٤٘ت هٖ ًوٖ

، 1384اعووـٕ،  « )ّوب  ص٘نٕ ؿك ه٘بى ص٘نّب ٌّتن. آؿهٖ ًٍوٚ آؿم 

 (.82 ، 1965ًّبكتل، ، ثِ ًقل ام: 252و215ّ 

ٌوبى  ّوبٕ ؿٗگول    ثٌبثلاٗي، ام ؿٗـگبُ ٍا ٍرَؿ لغ٘لُ ّوبى ٍرَؿ ًا

ت كِ ثِ َٓك  ٍرَؿ لغ٘لُ ث ـاك هًٖا ٍاقو٢   ل هي پـٗ  ًوبكتل َُؿ. ؿك 

ٌبى ّبٕ ؿٗگل كا ثب اٗي رٌجوِ ام ٍروَؿ )٤ٌٗوٖ ٍروَؿ لغ٘ولُ(       ٍرَؿ ًا

ـ. ام ًَٕ ؿٗگول ٍٕ،   هفلٍٕ گلفتِ ٍ آًْب كا ثب ؽَؿ ؿك اكتجبٙ هٖ ؿًا

تؾبة ٌبى كا ؿك ًا ٌوتِ ٍ ّون هٌوئَل       ًا ّبَٗ ّن هٌوئَل ؽوَؿ ؿًا

ٌبى هٖكٍ، مًـگٖ ارتوب٣ٖ كا رنء الٌٗ ثِلٗت؛ اماٗي ـ. فك ًا  ؿًا

 تجرد ٍ ثمبٕ ًفط اًعبى پط از هري. 9ـ9
ٌبى ٗكٖ ام هْن ٌُبًٖ، هٌئلٔ ع٘ب  پوي ام هولگ ٍ    تلٗي هٌبئل ًا

ٌوبى،   بًٖ ؿك كِف َّٗت ًا ت. اٗي هٌئلِ ًقِٖ ًا صگًَگٖ آى ًا

ٛوَك كوِ گقُوت،     ٤ًبؿ  ٍا ٍ ه٤ٌبثؾِٖ ثِ مًـگبًٖ ٍا ؿاكؿ. ّووبى 

ًـ كا  ًبكتل ـٍا كبك ٍ ؽَؿ كا ًوبٌٗـُ ُبؽٔ الغبؿٕ ثب ٓلاعت ٍرَؿ ؽ ًا

ـِٗوِ ٍ آحوبك    اگنٌٗتبًٌ٘بلٌ٘ن ه٤لفٖ هٖ ٍاق٢، مٗلثٌب ٍ كٍط ًا كٌـ. ؿك 

وت ٍ ثوبٍك ثوِ     ًبكتل  ـًا ت. ٍٕ قبئل ثِ هولگ ؽ هبًٌ٘ن ًا الغبؿ ٍ ٍا

 ٖ كبك هو ـإ اؿٗبى ٗب فالًفِ كا ثِ ّل ه٤ٌبٖٗ ًا كٌوـ )ًوبكتل،    ٍرَؿ ؽ

َامم پوقٗلٍ     ثب تَرِ ثِ اٌٗكِ (. 28و25ّ ، 1376 هٌوئلِ ه٤وبؿ ام لو

ٍارت ًت،  ٍرَؿ  رَؿ ٍ عكوتٙ ٍا ـ ثِ ه٤بؿ هوَكؿ٠ًل   ًوٖ ًبكتلاَل ًَا ت

كٍ  اؿٗبى تَع٘ـٕ ه٤تقـ ثبُـ. ام ًَٖٗ ؿٗگل، ثب ٣جبكاتٖ ؿك آحبك ٍا كٍثِ

َاى اؿ٣ب كلؿ كِ ٍٕ ثِ تزلؿ ًفي ثِ ه٤ٌبٖٗ ل٘ول   َُٗن كِ ًوٖ هٖ ت

تِ ثبُـ؛ ام ثبة ًوًَوِ،  ام ه٤ٌبٕ ؿٌٖٗ آى )هبًٌـ تٌبًؼ( ّن ا٣ت قبؿ ؿُا

 كٌ٘ن: ٣جبكا  مٗل كا هلٍك هٖ

 گَٗوـ:  هٖ دفتشٞب٣٤ ثشا٢ اخالقؿك ٗكٖ ام آحبك ؽَؿ ثِ ًبم  ًبكتل

وت... اگول     ٌوبًٖ ًا ت اهب ؿك ٣٘ي عبل ًبمًـٓ آماؿٕ ًا هلگ پبٗبى ًا

ِ هٖ ٌبى ربٍؿًا ٖ گوبُ اهكو   ثَؿ آى ًا ٗبفوت توب تووبهٖ اهكبًوب       بى هو

َُؿ ٍ اٗي ثلإ فلؿٗت ؽوَؿ   مهبٗـ... ٍا ًبپـٗـ هٖكٍٕ ؽَؿ كا ث٘ب پَ٘

ٍا )تغق  ثلؽٖ ام اهكبًب  ؿك ثلاثول ثق٘ؤ اهكبًوب ( ٍ آماؿٕ ؽوَؿ ٍا     

، ّ 1384اعووـٕ،  « ))ؽٜل گنٌَٗ ثلؽٖ ام اهكبًب ( ًت٘زوِ ؿاكؿ 

 (.339و338ّ ، 1983بكتل، ، ثِ ًقل ام: 206ًو205

كبك ؿٗـ ٞؼت٣ ٚ ٥٘ؼت٣ّوضٌ٘ي ؿك كتبة  ّبٖٗ كِ  گبُؿك هقبم ًا

ٌوبًٖ ثوِ ع٘وب  ؽوَؿ اؿاهوِ       ه٤تقـًـ هب پي ام هلگ ثِ ّ٘أتٖ ل٘لًا

ٖ   ؿّ٘ن، اٌٗضٌ٘ي ه٢َٗ هٖ ِ     گ٘ولٕ هو ٌوبى ثو ٍروِ   ّو٘ش  كٌوـ كوِ ًا

ِ  ًوٖ ٌبًٖ كٍثو ـ ثب ص٘نٕ ل٘ل ام اهلٕ ًا ًَا كٍ ُوَؿ. صْولُ ٍ ٛولف     ت

ـاكؿ ٍ هوولگ پـٗووـُ   ووت  ؿٗگوولٕ ام ع٘ووب  ٍرووَؿ ًوو إ ثِوولٕ ًا

كَئ٘بى، )  (.681 ، 1992ّثِ ًقل ام: ًبكتل،  ،42، ّ 1388ًا

ٍاق٢  َاك هٖ ًبكتلؿك  ي هلگ كا ٗك هلم ٍ ؿٗ ٍ، ًوبم ٗكوٖ    ؿاـً )امٗا ك

ٖ   ام كهبى تِ كِ ؿك آى ِث هٌئِل هولگ هو َاك گقُا پولؿامؿ( ٍ   ّبَٗ كا ؿٗ

بى ِث ٙ ِث اًٌ كؿ؛ آى ّون ثوِ    ُوبك هٖ ع٘ب  پي ام آى كا اهلٕ ًبهلَث ٍآ

بًٖ  ل كِ ؿك ٗوي ع٘ب  اًٌ ي ؿ٘ل ـاكؿ )ّووبى(.    ٗا و٘توٖ ًو ٍا ًجَؿُ ٍ ّا

صٖ ٍ ٖث ك ِث َپ ت كِ ثٍب كبك ٣وبلن اثوـٕ    ٍٕ ه٤تقـ ًا ه٤ٌبٖٗ هلگ ٍ ًا

  ٖ وبى هو گولؿؿ. ثوِ ٣جوبك      پي ام هلگ هَرت ُزب٣ت ٍ ٓجَكٕ اًٌ

ٗت، ثب٣وج ثلؽوَكؿ ُوزب٣بًِ ثوب هولگ ٍ       ّ٘ن اـث تي َت ؿٗگل، كٌبك گقُا

ٔلظ،  ـ ُـ )ه َّا هت ؿك ثلاثل آى ؽ روِ ثوِ     (.192 ، 1384ّهقٍب ثوب َت

ي هٜبلت هقكَك، هٖ َاى ٗا ًَِ ًت٘زِ گلفت كِ  ت بى هجوبًٖ   ًبكتلگ ثلًا

وي    بًٖ ٍ ع٘بٖت ِث ل٘ول ام ٗا فكلٕ الغبؿٕ ؽَؿ، تزلؿٕ ثلٕا ًفي اًٌ

وبى    ٍاق٢ هلگ كا پبٗبى مًوـگٖ اًٌ ٌت. ؿك  َٕ ثلٕا ٍا قبئل ً٘ ع٘ب  ؿً٘

تِ ُـى ؿفتل اهكبًبَت هٖ ـ. ٍ آماؿٕ ٍا ٍ ٌث  ؿًا

 ٖ اًعبىْٗبووبل ً. 9ـ91
ٌبى كا ؿاكإ ٍرَؿٕ لٌفٌِ هًٖبكتلثل آًضِ گقُت،  ثٌب وـ كوِ    ، ًا ؿًا

تؾبة ت ٍ ثبٗـ ثب ًا ٕ  ّوب ٍ ٛولط   تْٖ ٍ ؽبلٖ ًا ـام و وِ ٍ    ًا ّوبٕ آماؿًا

وت كوِ ؽوأل       ٌبى ثِ ؿًجوبل اٗوي ًا هٌتقالًِ ؽََٗ آى كا ثٌبمؿ. ًا

ًفٌوِ ُوـى آى    ٍرَؿ لٌفٌِ ؽَؿ كا پل كٌـ؛ ٍلٖ اٗي كبك هٌزل ثِ فٖ

٘ن كِ فٖ َُؿ ٍ هٖ هٖ ت ثب ًولت آماؿٕ   ؿًا ًفٌِ ُـى آؿهٖ ثلاثل ًا

ًووت. اٗووي هٌووئلِ ثوولإ ٍا   ام ٍا كووِ ٗگبًووِ اكمٍ ٍرووَؿ لٌفٌوؤ ٍا

ت. تٌْب ٗك كُا ثبقٖ ٖ   ًبؽَُبٌٗـ ًا ٌوبى، فو ت كِ ًا ًفٌؤ لٌفٌوِ    ًا

ٌبى وت      َُؿ. اٗي آكهبىِ ّؤ ًا  ؛ّب ؿك ٛوَل توبكٗؼ ثِولٗت ثوَؿُ ًا

ـا ُـى»٤ٌٖٗ ّوبى  ٖ    ؛ اهب«ؽ  ؛ُوَؿ  اٗي فلٕ هٌزل ثوِ تٌوبقٖ هو
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ت ٍ ّون ؽوبلٖ )   ام ّوو٘ي فولٕ    ًوبكتل ٤ٌٖٗ ٍرَؿٕ كِ ّن پٔل ًا

ـا هٖ ٌبى لبٗوت هِوؾْ ٍ    هتٌبقٖ، هٌكل ٍرَؿ ؽ َُؿ(. ثٌبثلاٗي ًا

زبهَ ثوِ ثوي    ـاكؿ، ام ّل ًَ كِ علكت كٌـ ًولًا ثٌوت ٍ   كٌٍُٖ ً

وت كوِ المهؤ     ُكٌت هٌتْٖ هٖ َُؿ. اٗي ّوبى ًكجت ٍ كًزٖ ًا

ْوب  ٌووبى،     ؿگٖ فا  ثِول ٍ گلٗجوبى  ًٍا ٍاقو٢ آكهوبى ًا ًوت. ؿك  گ٘وول ٍا

ت، ٍلٖ ّ٘ش ـاگًَِ ُـى ًا  كًـ. گبُ ثِ آى ًوٖ ؽ

ٌوبى،       ّوِ ٍا ًجبٗـ ّ٘ش ثباٗي گبُ ؿًوت ام توالٍ ثولؿاكؿ؛ مٗولا ًا

وت. ثبٗوـ ثوِ ٛوَك هٌوتول ام آماؿٕ       هٌئَل ًبؽتي ؽََٗ ٍ ثِل ًا

گلصوِ  ؽََٗ ثْلُ گلفتوِ ٍ ؿك هٌو٘ل ًوبؽتي ؽوَؿ علكوت كٌوـ؛       

ـ كِ اٗي تالٍ هٖ ِ  ّب كُا ثِ ربٖٗ ًوٖ ؿًا ٌبى هَرَؿ لٌفٌو إ  ثلؿ. ًا

ت كِ ثِ فكل فٖ و٘بء   ًا ت ٍ ثِ ّو٘ي ؽبٛل ؿائوبً ثِ ُا ًفٌِ ُـى ًا

بى كبك ّن ّوو٘ي ه٤ٌبثؾِوٖ ٍ توالٍ ؿك     رْبى ه٤ٌب هٖ ثؾِـ. ًا

تبًت )هٔلظ،   (.178و177ّ ، 1384اٗي كًا

بٖٗ هٖ َاى تقلٗل ؿٗگلٕ ام كوبل ًْ ِ  ت ِٗ بى اـً بى ثلًا  ًوبكتل اًٌ

ـا ٗوب        ٕ، ؽو ٌوت كوِ ثوِ فول ً٘ ٌِٖ٘ بى ؿاكٕا هبّ٘ت ٘پ اكاِئ ؿاؿ: اًٌ

بى ّوضَى ّل ٌّتٌـُ ـ، اًٌ ٌ ٕا اهلٕ هوكوي   ٛج٤٘ت آى كا ًبؽتِ ثُب

ٕ، ؽَؿٍ كا هٖ ت ٍ ًِ ٗلٍك ّبٕ هوكوي   ًبمؿ ٍ آماؿاًِ ه٘بى گنٌِٗ ًا

   ٖ ٖ، تووبكٗؾٖ ٍ فلٌّگووٖ( ثلهو وت ـ، )هوكوي ام ٠ًوول مٌٗ هٌووئَل  گنٌٗوو

ضِ كا كِ ؽَؿ ؿكًت هٖ گنٌَٗ َاـً ًآ ت ٍ ثبٗـ ثت ـ،   ّبٕ ؽََٗ ًا و ؿًا

وي ٓوَك     ب ِث ًلهِ  ّوگبى كفتبك كٌـ( ٍ ؿك ٗا ي كِ ٌث بمؿ )ٍ ًِ ٗا ٌث

 ،ٕ ت )اعوـ زبم ؿاؿُ ًا ٘ل ًا  (.174 ، 1384ّكبكٕ ٓا

٥ؼت٣ؿك كتبة  ـ:  هٖ ٞؼت٣ ٚ٘  ولٕ ثبٗوـ ّووبى     »گَٗ ٍاق٤٘وت ِث

ٌت، ٍ ًِ  ـ كِ ً٘ ضِ كِ ٌّتص٘نٕ ثُب بى ٗوك ُوَكهٌـٕ   »؛ «ًآ اًٌ

ت ٖث َاى ًوبؽتي هبّ٘وت      ٖث«. فبٗـُ ًا ٌت كوِ تو ي ه٤ٌب ً٘ فبٗـُ ِث ٗا

ت كِ ّ٘ش ي ه٤ًٌب ـاكؿ؛ ثلكِ ِث ٗا ٖ   ؽَؿ كا ؿك ّل لغ٠ِ ً وـ   گوُب ًوو ًَا ت

وي اعتووبل     َاكُ ٗا ل كِ ّوو ي ؿ٘ل ؛ ِث ٗا بٖٗ ؽَؿ ؿًت ٗبـث ِث هبّ٘ت ًْ

ٍاقو٢ هبّ٘وت     ٍرَؿ ؿاكؿ كِ هلگ هب٢ً ٍَٓل ٍا ِث توب ه٘وت ُوَؿ. ؿك 

وت      ْوَؿُ ًا بٖٗ مًوـگٖ پوَس ٍ ٘ث تِ ٍ ه٤ٌبٕ ًْ ـُا بً ٍرَؿ ً ًب بٖٗ ًا ًْ

 ،ٕ  (.68، ّ 1943، ِث ًقل ام: ًبكتل، 210و209، ّ 1384)اعوـ

 ٖ كوٌن كوِ ّوـف آماؿٕ، ؿك ّول اهول       ٌّگبهٖ كِ هي ا٣الم هو

هغًٌَٖ، ص٘نٕ رن آماؿٕ ًٌ٘ت، پي ّو٘ي كِ ثِل هتَروِ ُوـ   

ًٍا ٍا٢ٗ اكمٍكِ ؿك ٣٘ي  ٖ  ْبؿگٖ  وـ رون ٗوك     ّبًت، ؿٗگل ًوو ًَا ت

ووبى ّووؤ    ووت كووِ ًا ص٘وون ٛلووت كٌووـ ٍ آى آماؿٕ ٍ اؽت٘ووبكٕ ًا

 (.70 ، 1376ّّبًت )ًبكتل،  اكمٍ

َاى گفت كِ  ؿك هزو١َ هٖ تؾبة كولؿى   ًبكتلت رن ّو٘ي آماؿاًِ ًا

وي كُا     َ، ٍ ِث ٣جبك  ؿٗگول، رون ؿك ٗا ٍ هٌتقالًِ ًبؽتي هبّ٘ت ؽَٗ

ؿى ٍ علكت كلؿ ٘لَث وبى   ى ٓا بٖٗ اًٌ ًَِ ص٘نٕ كا ّـف ٍ هقَٔؿ ًْ گ

ٌزب هٖ ًوٖ َاى آى روِل  ُوبكؿ. ؿك ٗا ضوِ  ّبٗـگل ت َاًٖ كلؿ كِ ًآ كا ثبمؽ

و٘ت ؿاكؿ  ت»ّا ؿى ًا ٕ،  )هك« ؿك كُا َث َاك  (.104 ، 1376ّك

ؼٌبختٖ ظـبرتر   ر آراء اًعبى٘مٖ تأا٘ثررظٖ تطج. 2
 اظالهٖ ثر ػلَم اًعبًٖٗؽٔ ٍ اًد
فِٖ پقٗلفتِ ّوبى ًٚ ٗوك   َٛك كِ ؿك هقـهِ گقُت، هجبًٖ فٌل ُـُ َت

نا ؿاكؿ. ِث ٣جبك  ؿٗگول، ثوـٍى اتؾوبف     فلؿ ؿك ٠ًلِٗ پلؿامٕ ٍا ًقِٖ ٌث

فٖ ٍ ِث بى هجبًٖ فٌل وبًٖ     ٌُبؽتٖ ًوٖ ٍٗوُ اًٌ َاى ؿك قلوولٍ ٣لوَم اًٌ ت

وي عوَمُ     ّبٕ ٛولط  گ٘لٕ كلؿُ ٍ ِث هٌبئل ٍ پلًَ رْت ُوـُ ؿك ٗا

ؼ ؿاؿ.  ي هْن ِثپًب ٌكِ ٗا تلٕ ؿكل َُؿ، ؿك اؿاهوِ   َٛك هلوَى ثلٕا ٗا

بى َامم پقٗلٍ آكاء اًٌ ًَِ ِث ثلكًٖ ل وِ   ًوبكتل ٌُبؽتٖ  ثلٕا ًو ِٗ ٍ اـً

الهٖ ؿك ثلؽٖ ام عَمُ ٘ن پلؿاؽت. ًا َّا بًٖ ؽ م اًٌ  ّبٕ ٣َل

 ؼٌبظٖ ػلَم اًعبًٖ ر ثر هَضَع ٍ رٍغ٘تأا. 7
ٌبى ٍ ٍٗوگٖ ٍ، توأح٘لٕ هٌوتق٘ن   ّبٕ ا ًگلٍ هب ًٌجت ثِ عق٘قت ًا

ٍ   ثل هَٗو١َ  ٌوبًٖ ؿاكؿ؛ مٗولا      ٌُبًوٖ ٍ ثوبلتج٢ كٍ ٌُبًوٖ ٣لوَم ًا

ٌبى ٍ هت٤لقب  ٍٕ ٌّتٌـ ٍ ام ًوَٖٗ   امٗك ًَ اٗي ٣لَم هلثَٙ ثِ ًا

ِ « ه١ََٗ ٍ هٌئلِ تغق٘و  »ام ؿل « كٍٍ تغق٘ »ؿٗگل،  ؿًوت    ثو

َاّٖ ًٌ٘ت؛ صلاكِ ؿك عق٘قوت كٍٍ،   آهـُ ٍ اهلٕ قلاكؿاؿٕ ٍ ؿل ثؾ

وت )هْٜولٕ،    ٣ًَٖ اكت ٌبى ٍ ه١ََٗ آى ٣لون ًا جبٙ فكلٕ ه٘بى ًا

بى، ؿك ٛوَل توبكٗؼ ُوكل    (. ثلّو٘ي478 ّ، 6د ، 1382 گ٘ولٕ   ًا

ٌبًٖ هَرَؿ، ثب هكبتت گًَبگًَٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ كٍثِ اٗون.   كٍ ثَؿُ ٣لَم ًا

ٌبى كا هَرَؿٕ هبؿٕ ٍ تك ث٤ـٕ ؿك ٠ًل ثگ٘ولٗن   ثلإ ًوًَِ، اگل ًا

٘بء هبؿٕ ه٤لَل  َاهل ٛج٤ٖ٘ ٍ ف٘نٗكٖ ثوَؿُ ٍ توَرْٖ   كِ هبًٌـ ُا ٣

ثِ اث٤بؿ ٍروَؿٕ ؿٗگول ٍٕ ام قج٘ول اث٤وبؿ كٍعوبًٖ، اؽولٍٕ، اكاؿُ ٍ       

ٌبًٖ، كفتبكّوبٕ ٟوبّلٕ ٍ   ا آگبّٖ تِ ثبُ٘ن؛ ه١ََٗ ٣لَم ًا ـُا ً ٍ

ٌبى هٖ َُؿ كِ ؿك عـ اهَك ف٘نٗكٖ ٍ هكبً٘كٖ تٌنل ٗبفتوِ   ث٘لًٍٖ ًا

ـاكٗن كِ ثب ّوبى كٍٍ ٣لَم تزلثو  ٍ صبكُ ٖ ٍ كو٘وٖ ثوِ تج٘و٘ي    إ ً

٘ن ثِ پَ٘ ًَا ثٌ٘وٖ ٍ كٌتولل آًْوب ًبئول      ٣لل تغق  آًْب پلؿاؽتِ تب ثت

ِ  َُٗن. ًبم ثوِ  كٌُوت  ٌُبًوٖ ؿك قولى ًوَمؿّن تًَوٚ      گقاكٕ ربه٤و

٘ي  « ف٘نٗك ارتوب٣ٖ» ًَا ، قو ت؛ صلاكِ ثِ ثبٍك ٍا ام ّو٘ي ثبة ثَؿُ ًا
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٘ي ٣لَم ٛج٤ٖ٘ ثَؿُ ٍ تٌْوب تفوبٍ  آً   ربه٤ِ ًَا ْوب ؿك  ٌُبًٖ ّوبًٌـ ق

٘ي ثِ روبٕ كوبكثلؿ ؿك ٠ًوبم هوبؿٕ، ؿك ٠ًوبم       ًَا ت كِ اٗي ق اٗي ًا

(. اهوب  62 ، 1372ّ ُوًَـ )فلًٍوـ،   ع٘بتٖ ٍ ارتوب٣ٖ ثِ كبك ثٌتِ هٖ

ٌبى كا هَرَؿٕ آگبُ، ؿاكإ اكاؿُ ٍ اؽت٘وبك ثو   ُووبك آٍكٗون كوِ    ِ اگل ًا

٣الٍُ ثل اٗي ث٤ـ هبؿٕ ٍ رٌووبًٖ ؿاكإ ًوبعتٖ كٍعوبًٖ، ثوبٌٖٛ،     

ٍاثٌتِ ثوِ اكاؿُ ٍ   پٌْبى ّن ٌّت؛ آى ل٘لهبؿٕ ٍ گبُ كفتبكّبٕ ٍا كا 

ٌتِ ٍ ثِ رْت ه٤ٌبؿاك ثوَؿى ٍ پ٘ض٘وـگٖ آًْوب، قبئول ثوِ       آگبّٖ ؿًا

ٌبًٖ ثب ه١ََٗ ٣لَم ٛج٤٘وٖ ُوـُ ٍ هَٗو١َ     تفبٍ  ه١ََٗ ٣لَم ًا

ٌوبى، آحوبك ٍ    كٌَ»اٗي ٣لَم كا كفتبكّبٕ ه٤ٌبؿاك ٤ٌٖٗ  ٌبًٖ ًا ّبٕ ًا

ؿّ٘ن. اٌٗزبًت كوِ   ( قلاك ه24ٖ ، 1392ّ ٘ب،)پبكًبً« پ٘بهـّبٕ آًْب

ٌبى، ثبٌٗتٖ ٣والٍُ ثول    ثِ رْت صٌـث٤ـٕ ثَؿى ٍ پ٘ض٘ـگٖ ٍرَؿ ًا

ّبٕ ٣قلٖ، ُوَْؿٕ، ًقلوٖ،    ّبٕ تزلثٖ ٍ كوٖ٘ ثِ ًلا٥ كٍٍ كٍٍ

  ٖ ٘ن عتو ًَا االهكوبى ثوِ ه٤ٌوب ٍ عق٘قوت اٗوي       ٍع٘بًٖ ٍ... كفتِ، تب ثتو

ٌبًٖ ؿًت ٗبث٘ن. كٌَ  ّبٕ ًا

ٌوبى اكٌَى ثب تَرِ  ُوٌبؽتٖ   ثِ هقـهِ ثبال ٍ ؿك ٠ًل گلفتيِ آكاء ًا

ؿّ٘ن كِ اگول هغققوٖ، آكاء ٍٕ كا ؿك    ، ثِ اٗي پلًَ پبًؼ هًٖبكتل

اٗي مهٌِ٘ ثپقٗلؿ، هٌٜقبً ثبٌٗتٖ صِ ه١ََٗ ٍ كٍُوٖ كا ثولإ ٣لوَم    

ٌبًٖ قبئل ثبُـ؟  ًا

بى ؿٗـگُب  ت كِ ثوب اكاؿُ  ًبكتلثلًا بى هَرَؿٕ آگُب ٍ آماؿ ًا ، اًٌ

َ، هبّ٘ت ؽَؿ كا ًبهبى هٍٖ اؽت٘ب ي هٖ ك ؽَٗ بثلٗا َاى ٍٕ كا   ؿّـ؛ ٌث تو

وبًٖ     ت كِ ه١ََٗ ٣لوَم اًٌ ؿك رلگٔ هكبتت تفٌ٘لٕ و ثلًبؽتٖ ؿاًٌ

ب كٌَ»كا  بًٖ ٍ آحبك آًْ ِ، ٣الٍُ ثل كٍٍ« ّبٕ اًٌ ت ّوبٕ كو٘وٖ ٍ    ؿاًٌ

ٖٗل ّن هٖ تزلٖث قبئل ِث كٍٍ ـ. اهوب ثوِ رْوت      ّبٕ ك٘فٖ ٍ تأٍ و ثُب

ٍـً ٍ رْ ـا كبك ؽ ٕ، ًوكَالكٕ ٍ    ًا بى ث٤ـ ام هلگ، ثب كٍٗكولؿٕ الغوبؿ

زوبهَ ثوِ    تِ كِ آلبم ٍ ًا َاى هتكبهل ؿاًٌ بى كا ٗك ع٘ ٖ، اًٌ ٌت هبً٘ ٍا

       َ ّبٕ كوٌ ٘بهوـ َـل توب هولگ ؽالٓوِ ُوـُ ٍ آحوبك ٍ پ ِٓل ت ّوبٕ   فب

بًٖ بٕ هوبؿٕ ثوَؿُ ٍ ث٤وـ ام هولگ پبٗوبى       اًٌ ٍ، هغـٍؿ ِث ّو٘ي ؿً٘ ا

كِ ؿك ٗك ًگُب تٜج٘ پقٗلؿ. عبل  هٖ وفٖ  ًآ بى هجبًٖ فٌل ٖ، گلصِ ثلًا ق

 ٖ الهٖ ّن، هو َ      ٍ ًقٖل ًا وبًٖ كا، كوٌ َاى هَٗو١َ ٣لوَم اًٌ ّوبٕ   تو

والم ثوِ     ٍٖل ِث رْت ؿٗـگُب ؽوبّ ًا بى ٍ آحبكٍ قلاك ؿاؿ؛  بًٖ اًٌ اًٌ

بى، ثب تفٌ٘لٕ هتفٍب  ام  بًٖ كٌَ»اًٌ بهوـّبٕ  »ٍ « ّبٕ اًٌ گٌتلُ ٘پ

بٗووت كٍٍ« آى ووي مهٌ٘ووِ ٍ ؿك ًْ ٍثووِ ّووبٕ تغق٘وو  هتفووٍب  ؿك ٗا كٍ  ك

وٜالط     هٖ تٖ ثول ؽوالف ٓا بى ثبٌٗ ؿى اًٌ ـث٤ـٕ َث بى صٌ َُٗن. ثلًا

ذ ام  وبًٖ هَروَؿ،   « كٌَ»كٗا م اًٌ ٖ  »ؿك ٣َل وبً كا ا٣ون ام  « كوٌَ اًٌ

َاكعٖ»ّووبٕ  كووٌَ ًٍووٖ ٍ روو ل غٖ»ٍ « ٘ث ًَا ًٍووٖ ٍ روو ٍ ا٣وون ام « ؿك

ت. ام ًَٖٗ ؿٗگل، ِث رْت ٍرَؿ رْبى پي ام هولگ ٍ   ٍاكٌَ ّب ؿاًٌ

بى ٍ آ گٖ اًٌ ؿًا َ    حبك كٌَرٍب ٍ، گٌتلُ ٍ قلوولٍ آحوبك كوٌ ّوبٕ   ّبٕ ا

      ٖ و ُ، ثلكوِ توب اثوـ ّولّا ٍا كولؿُ ٍ   ٍٕ هغـٍؿ ِث ٣بلن هوبؿٕ ًجوَؿ

ٕ گٖ اـث ب ك٘ف٘ت مـً بى آًْ ٖ   ثلًا وي      ٍا ت٤٘و٘ي هو ُوَؿ. ثوِ ؿًجوبل ٗا

ٓو٘ف، تج٘و٘ي، تفٌو٘ل،      تٖ ثولٕا َت ٖ، ثبٌٗ بً م اًٌ تفٌ٘ل ام ه١ََٗ ٣َل

ٖ، تقَٗت ٍ رْت َ  اكمُ٘بث وبًٖ ؿك هٌو٘ل ًو٤بؿ     ّوبٕ ا  ؿّٖ كوٌ ًٌ

ِ، ٣قول، ُوَْؿ ٍ       ٕ، ام توبهٖ هٌبث٢ ٌُبؽت ا٣ون ام عوي ٍ تزلثو اـث

 ،ٖ لُ رٌت )ُلٗف  (.117و114، ّ 1393ٍعٖ ْث

 بت ػلَم اًعبًٖٗر ثر اّداف ٍ غب٘تأا. 4
ٌبى ّوبى ، ه١ََٗ هٜبل٤ؤ  ًبكتلٌُبؽتٖ  گًَِ كِ گقُت، ثٌبثل آكاء ًا

 َ ٌووبًٖ ام ؿٗووـگبُ ٍٕ، كووٌ ووت،   ٣لووَم ًا ٌووبى ًا ٌووبًٖ ًا ّووبٕ ًا

ت ٍ آگوبّٖ كٌِوگل    كٌَ ًَا ٍاثٌتِ ثِ ؽ ّبٖٗ اؽت٘بكٕ ٍ اكاؿٕ كِ 

َاهول ث٘لًٍوٖ تغقو ِ آًْوب      ت، ثِ اٗي ه٤ٌب كِ اگل توبهٖ ٣لل ٍ ٣ ًا

زبم آًْب، َٓك  ًوٖ پقٗلًوـ.   هْ٘ب َُؿ، ثـٍى ت٤ل  اكاؿُ كٌِگل ثِ ًا

ٖ    ام ًَٖٗ گ٘ولؿ كوِ آى    ؿٗگل، مهبًٖ اكاؿُ كٌِگل ثِ ف٤لوٖ ت٤لو  هو

ف٤ل، اثناكٕ ثلإ كً٘ـى كٌِگل ثِ هٜلَة هوَكؿ٠ًل ٍٕ ثبُوـ. آى   

 ٖ زبم آى ف٤ل ًوو ثبُوـ.   هٜلَة ص٘نٕ رن ّـف ٍ لبٗت كٌِگل ام ًا

الجتِ اهكبى ؿاكؿ كِ آى ّـف ّن اثناكٕ ثلإ كًو٘ـى ثوِ لبٗوت ٗوب     

ِ َٛلٖ لبٗب ، ًبهتٌوبّٖ ًجوَؿُ ٍ   لبٗب  ؿٗگلٕ ثبُـ؛ ٍلٖ اٗي ًلٌل

    ٖ ُوَؿ، پبٗوبى    ؿك ربٖٗ كِ ام آى ت٤ج٘ل ثِ ّـف ٗوب لبٗوت ًْوبٖٗ هو

 (.102و100ّ ، 1390پقٗلؿ )هٔجبط،  هٖ

َ    ًبكتل ثٌبثلاٗي هقـهِ،  ّوبٕ   ثبٌٗتٖ ّوـفٖ ًْوبٖٗ ثولإ كوٌ

گ٘نُ ٌبى تلً٘ن ًوبٗـ تب ًا ٌبًِٖ ًا ًبم ّول كٌِوگلٕ ثولإ تغقو       ًا

ٌوبًٖ     ّبَٗ ثَؿُ ٍ ؿك  كٌَ َاى ّوـف ًْوبٖٗ ٣لوَم ًا ًْبٗت ثِ ٣ٌ

ٌوبى   »ٛوَك كوِ ؿك هجغوج     هٜلط َُؿ؛ اهب ّوبى « كووبل ًْوبٖٗ ًا

وبى ثوِ ل٘ول ام         گقُت، اِٗبى ّوـف ٍ لوبٗتٖ هِوؾْ ثولإ اًٌ

ِ ٍ هٌتقل» تؾبة آماؿًا ثلإ ًبؽتي هبّ٘ت ؽوََٗ ثوِ ًغوَٕ    « ًا

ٍٗكلؿ كًـ، اكائِ ًكلؿ. آٗب اٗي ك گبُ ثِ توبه٘ت ًوٖ گًَِ كِ ّ٘ش آ٘ل

ٖ    ثِ ص٘نٕ ل٘ل ام پَس تؾوبة ٍ     گلاٗوٖ ٍ ًْ٘لٌ٘ون ًوو زبهوـ؟ آٗوب ًا ًا

ِ ٍ هٌتقل ثِ تٌْوبٖٗ آوبلت ؿاكؿ؟ آٗوب ثوـٍى لبٗوت ٍ       گنٌَٗ آماؿًا

گ٘نُ إ ثولإ   ّـفٖ ًْبٖٗ ٗب ثب ٗأى ام ؿًت٘بثٖ ثِ ّـف هَكؿ٠ًل، ًا

تؾبة ٍ گنٌَٗ هٌتقالًِ ٍرَؿ ؿاكؿ؟ ثِ صِ ؿل٘ل ٍ ثلإ صوِ ثبٗوـ    ًا
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تؾبة ٌوبى توب    ًا ت ثلإ ًا هٌتقالًِ كٌ٘ن؟ آماؿٕ ٍ اؽت٘بك، اثناكٕ ًا

  ٖ ـ ثِ كوبل اؽت٘بكٕ ؽَؿ ثلًوـ، ؿكعوبل ًَا كوِ ثوب ًفوٖ     ثِ ٗبكٕ آى ثت

ٍارت ًلُت ٍ گلاَٗ روَؿ ٍ هٜلوَثٖ ًْوبٖٗ     ّبٕ پِ٘٘ي، ٍرَؿ  اَل

   ٖ ٌوبى ثوبقٖ ًوو ٌبى، آكهبًٖ ثلإ ًا ٌوبًٖ      ثلإ ًا هبًوـ كوِ ٣لوَم ًا

َاٌّـ ثلإ كً٘ـى ثِ آ ى تَل٘ـ ُوـُ ٍ ؿًوتَكاتٖ ؿك اٗوي كاثٜوِ     ثؾ

ت كِ ّلگًَوِ كوِ    ٌبًٖ ام اٗي قلاك ًا اكائِ كٌٌـ. تٌْب تَٓ٘ٔ ٣لَم ًا

تؾوبة       هٖ َاّ٘ـ ثـٍى تأح٘ل ام ّلگًَوِ ً٘ولٍٕ ؿكًٍوٖ ٍ ث٘لًٍوٖ، ًا ؽ

كٌ٘ـ! ًت٘زِ ٍ آحبك ًوَء اٗوي تَٓوِ٘ ثول ٓوبعجبى ثٔو٘ل  پَُو٘ـُ        

ٖ   ًٌ٘ت. ؿك عق٘قت، اٗوي آماؿٕ ص٘ونٕ ثوَ٘ ام ٗوك     ًَا آماؿٕ ع٘و

ت. عتٖ اٗي ّن  ٖ ؿٗگلاى ًا ًَا ًٌ٘ت كِ هغـٍؿُ آى تٌْب آماؿٕ ع٘

ٖ ّون هتوأحل ام ً٘لٍّوبٕ ؿكًٍوٖ ٍ ث٘لًٍوٖ        ًَا ًٌ٘ت! مٗلا آماؿٕ ع٘و

ت. آماؿٕ ث ه٤ٌبٖٗ كِ هتأحل ام ّو٘ش ص٘ون ًجبُوـ، عتوٖ ام ًغوَُ      ِ ًا

بًبً ثٖ ت، ًا ٌبًٖ كِ ام پَ٘ هَرَؿ ًا ه٤ٌب ٍ ًوبهوكي   ؽبّ ٍرَؿ ًا

ت ت. ًا َاّـ ُـ؛ مٗلا ه٤لَلٖ ثـٍى ٣لت ًا  ٍ ّلگن هغق  ًؾ

تلت٘ت، اًٌبى تٌْب ؿك اٗي ٣بلن پلتبة ٍ كّب ُـُ كِ ثبٗوـ   ثـٗي

هبّ٘ت ؽوََٗ كا ثٌوبمؿ؛ ٍلوٖ صٜوَك ٍ صگًَوِ ه٤لوَم ًٌ٘وت ٍ        

گًَوِ كوِ فكول ُوـ،      گبُ ّن ثِ توبه٘ت ًؾَاّـ كًو٘ـ. ّووبى   ّ٘ش

ٖ  ًبكتل ؿاًوـ كوِ آى ّون     ، ؽـاگًَِ ُـى كا ّـف ًْبٖٗ اًٌوبى هو

، «اًٌوبى پوَس اًوت   »گًَوِ اًوت. ثوِ گفتوِ اٍ      ًِـًٖ ٍ هتٌبقٖ

 (.56 ، 1379ّ)اًتلاتلى، « اًٌبى ٗك ّ٘زبى ثَْ٘ؿُ اًت»

 ر ثر ثُؼد ارزغ ؼٌبختٖ ػلَم اًعبًٖ٘تأا. 5
ت پَمٗتٌَ٘ٗتٖ ام كاثٜٔ اكمٍ ٍ ٣لن كِ هـ  ّبًوت   ثلؽالف ثلؿُا

وت، ٣لوَم اً     ٌوبًٖ ٣والٍُ ثول ث٤وـ     ًبؿكًتٖ آى ثِ احجوب  كًو٘ـُ ًا

كوِ  إ ٍ ٌّزبكٕ ٍ اكمُٖ ً٘ن ٌّتٌـ؛ صلا تَٓ٘فٖ ؿاكإ ث٤ـ تَِٓ٘

َ  افل ٌوبًٖ،    ٌٗـّبٖٗ هبًٌـ فْن، كِف، تَٓ٘ف ٍ تج٘و٘ي كوٌ ّوبٕ ًا

َ    ًبم تَِٓ٘، تزَٗن ٍ رْوت  ّوگٖ مهٌِ٘ ّوب ثولإ    ؿّوٖ اٗوي كوٌ

ٛوَك كوِ ؿك    ٍَٓل ثِ هٜلَة هَكؿ٠ًل ٗك ربه٤وِ ٌّوتٌـ. ّووبى   

ٍاق٢ربَٗ ثِ احجب   ت، ام ؿٗـگبُ  ّب كِٗوِ ؿك   گلاٗبى، اكمٍ كً٘ـُ ًا

ٍاق٤وٖ ه٘وبى ف٤ول اؽت٘وبكٕ ٍ لبٗوت        ٍاثوٚ  تِ ٍ ث٘بًگل ك ٍاق٤٘ت ؿُا

ٍاق٢، اكمٍ ٍ هٜلَث٘ت ٗب ٣ـم هٜلَث٘ت ٗك ف٤ول   هٜلَة ٌّتٌـ. ؿك

اؽت٘بكٕ ام ًگبُ ٗك كٌِگل ؿك ق٘بى ثب لبٗت ًْوبٖٗ ٍٕ هِوؾْ   

 (.263و262، ّ 1، د 1379، هٔجبط :َُؿ )ك.ل هٖ

ي اگل ٠ًلِٗ بثلٗا بًٖ ِث تج٤٘ت ام  ٌث م اًٌ وـ  ًبكتلپلؿام ٣َل ، ه٤تقـ ثُب

َاى ؿًوت٘بٖث ثوِ    ـاكؿ ٗب اگل ؿاكؿ، ت بى، لبٗت ٍ ّـف هِؾٖٔ ً كِ اًٌ

ـاكؿ، صبكُ كبك اكمٍ آى كا ً وِ ؿك    ٕا رن ًا ّبٕ ٣ٌٖ٘ ٍ ّوگبًٖ كوِ كِٗ

ٌوت كوِ ام         َٖث ً٘ ٜلو ـاكؿ، صوَى ّوـف ٍ لبٗوت ه  ٍاق٤٘ت ؿاكًوـ كا ًو

َاى اكمٍ كٌَ ٔ كٌَ اؽت٘بكٕ ثب آى ثت ـ. ؿك   ًٌزَ كاٜث ّب كا ًوٌز٘

ـاكؿ كوِ ام ؿكٍى      لٍٗوٖ ٍروَؿ ًو بى آماؿٙ ؽَؿهغَك كِ ّ٘ش ً٘ ِ، اًٌ ًت٘ز

ٍاروت     وـ  ولٍى )هبًٌ ٍ...( ٗوب ام ٘ث  ٌِٖ٘ ـ ًلُت ٘پ ٍ...( ٍا كا   )هبًٌ روَؿ  اَل

بٕ اكمٍ رْت ـ، ٗگبًِ هٌج٢ مٗا ي كٍٗكولؿ   ّب هٖ ؿّٖ كٌ گلؿؿ. المهِ ٗا

ت كِ ٠ًلِٗ ٍاق٢       آى ًا ٖ،   پلؿام هوَكؿ٠ًل، قبئول ثوِ ٗوك ًو١َ ًوب و گلٗا

ج٘ت ًٌ  ٍ وٖ اكم ون گلؿٗوـُ كوِ ؿك كُوتِ       گلٗا َثوكتٌَ٘ٗ ُوٌبؽتٖ ٍ ً

ٍ   هَكؿ٠ًل ؽَؿ هٖ وـ افولاؿ كا ؿك اكم ًَا ٕ  ت ٖ ٗوب    ّوبٕ ؿل  گوقاك َّا ثؾو

ًل٘قِ ٍ  قلاكؿاؿٕ ٍ ٗب  ـ. ام ؿٗوـگُب ٍا اكم ـًا ّوبٕ اؽالقوٖ ٍ    ٕا هزبم ث

َ       عقَقٖ ثبلزوِل ٜلو  ٍ ّوگوبًٖ ًجوَؿُ ٍ توبث٢ گونٌٗ ٖ، ه ّوب،   ٣ٌ٘و

بى بٗت قلاكؿاؿ اًٌ ف ٍ ؿك ًْ َٛا ب ، ٣ ـ. ّب هٖ ٣الٗ ، اعًٌب ٌ  ثُب

ٌبى بى هجبًٖ ًا ٌوبى آفلٗوـُ الْوٖ      اهب ثلًا والهٖ، ًا ٌُبؽتٖ ًا

ًـٕ ؿك ٍرَؿ ٍا ؿه٘ـُ ُـُ ٍ ثِ ّوو٘ي رْوت،    ـٍا ت كِ ام كٍط ؽ ًا

ت؛ ثلكِ ًِ گٖ ثلؽَكؿاك ًا كلاهت ٍ ُلافت ٍٕ ؿك گولٍ   تٌْب ام ربٍؿًا

وت كوِ    ت. كٍط ٍا هزْن ثِ فٜل  الْٖ ٍ هلكَتٖ ًا تٌبة ًا اٗي ًا

  ٖ ـا كا هو ٌُبًوـ ٍ ّون ثوِ ًوَٕ ٍا گولاَٗ ؿاكؿ.       ؿك احل آى ّن ؽو

ْوبؿُ ٍ        امّو٘ي ًٍا وت ٍ ؿك اٗوي رْوبى  كٍٕ هجـأ ٍ ه٤وبؿ ٍا ٗكوٖ ًا

كّبُـُ ًٌ٘ت. ؽلقت ٍٕ ام كٍٕ عكوت ٍ ّـفوٌوـ ثوَؿُ ٍ لبٗوت    

ًـ ثبكٕ ً٘ل ٍا ـٍا ًوت.       ؽ ت٤بلٖ ٍ ًو٤بؿ  ٍٕ ؿك قولة ثوِ ًوَٕ ٍا

، كووبل اؽت٘وبكٕ ٍٕ ثوَؿُ     ثـٗي تلت٘ت، لبٗت ًْبٖٗ ٍ اكمٍ فاتٖ ٍا

وبى اٗوي ثوبٍك،     ت. ثلًا كِ ؿك عق٘قت، ّوبى ٍَٓل ثِ قلة الْٖ ًا

ـاف ه٘بًٖ ٍ كٌَ ّبٕ اؽت٘بكٕ كِ ٍا كا ثِ اٗي اكمٍ فاتٖ ٍ  توبم اّ

ام اكمُٖ ل٘لٕ ٍ اثناكٕ ثلؽَكؿاكًوـ   كٌٌـ، هٜلَة ًْبٖٗ ًنؿٗك هٖ

َ 1385هٔجبط، : )ك.ل و (. ؿك هزوو١َ، ثوب پوقٗلٍِ    1396پووٍُ،   ؛ ؿًا

ٌبى تلال آًْب ؿك لبٗت  ٍرَؿ ًلُت هِتلل الْٖ ؿك ّوِ ًا ّب ٍ ُا

ٌبى ٍاق٤ٖ، ًا ّبٕ ٣ٌ٘وٖ ٍ ّوگوبًٖ    ّب ؿاكإ اكمٍ ٍ اكمٍ ًْبٖٗ ٍ 

ٌبًٖ تَِٓ٘ ثَؿُ ٍ هٖ بى آًْب ٣لَم ًا َاى ثلًا ت. ت  إ ّوگبًٖ ؿُا

 ر ثر هعبئل ػلَم اًعبًٖ٘تأا. 6
ب ثل آهَمُ بى ٌث ٖ ًبكتلٌُبؽتٖ  ّبٕ اًٌ بًٖ هو وـ ثوب اؽت٘وبك ٍ     ، ّل اًٌ ًَا ت

٘ل َ، هبّ٘ت ؽَؿ كا ِث َٛك هٌتقل ٍ ٓا وبمؿ ٍ ؿك    آماؿٕ ؽَٗ ًَوِ ٌث گ

ًٍٖ )ًلُوت هِوتلل( ٍ صوِ     ٕ، صِ ؿك ًَِ ٣بهل رجل تب ام ّلگ ي كًا ٗا
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ًٍٖ كِ هٌبفب  ثب اؽت ل وت.     ٘ث ـ، آماؿ ٍ كًّب و وتِ ثُب ٘وبك ٍ آماؿٕ ٍٕ ؿُا

  ٖ وبًٖ ًوو م اًٌ ـاى ٣َل وٌ ي، ؿاًِ بثلٗا وبى ٗوك آكهوبى ٍ      ٌث وـ ثلًا َاًٌ ت

ي ٍ ٌّزبكّوبٕ كلوٖ ٍ ّوگوبًٖ     َاً٘ ة هِتلل، ؿًت ِث ٢ٍٗ ق َٜل ه

ول كا ثوِ ًوَٕ ّوـفٖ        ٍاعـ ّوؤ افولاؿ ِث بى ٗك الگَٕ  مؿُ ٍ ثلًا

ت كٌٌـ؛ مٗلا ام ًگُب  ـٗا بًٖ ًبكتلؽبّ ّ ت كوِ ؽوَؿ ثوِ    ، اًٌ ٘ل ًا ٓا

تؾوبة ٍ آفولٌَٗ         ٍاك، ؿًوت ثوِ ًا وـ َٛك هٌتقل ام ؿٗگولاى ٍ ًوِ تق٘ل

ٖ، ُؾٔوٖ    وبً م اًٌ ـ. ؿك ًت٘زِ هٌبئل ٣َل هبّ٘ت ٍ ًلُت ؽََٗ ثنً

ي كُتِ ـاى ٗا وٌ ٖ   ٍ ل٘لّوگبًٖ ُـُ ٍ ؿاًِ ِ   ّوب ًوو ٓو٘ وـ َت َاًٌ ّوب ٍ   ت

بى ٌٖ كٖل ثلٕا ّوِ اًٌ َاً٘ َاى اؿ٣وب كول   ق ـ. ُبٗـ ثت ؿ كوِ  ّب ت٠ٌ٘ن كٌٌ

  ِ وبًٖ ثو م اًٌ بًٖ ّوگبًٖ ٍ ؿك عق٘قت، ٣َل م اًٌ بى ٣َل ٛوَككٖل   ؿك ًا

ـ. ِث گفتِ  ه٤ٌب هٖ ٖث ًَ لُ تٌْب قب٣ـٓ كٖل اؽوال  ثبٗوـ پلّ٘ون    »، ٍاكًَ

ـ َا٣ـ كٖل ثُب ل، « ام ق ٍاكًَ (1379ّ ، 100.) 

 گ٘رٕ جًِ٘ت
پلؿامِ ٣لَم  ُـُ تًَٚ ٗك ٠ًلِٗ َٛك كِ گقُت، هجبًٖ پقٗلفتِ ّوبى

ٌبًٖ ؿك ٖ    ٣لِٓ ًا ُوٌبؽتٖ،   ُوٌبؽتٖ، ه٤لفوت   ّوبٕ گًَوبگَى ٌّوت

ٌبى ٌُبؽتٖ ٍ ثِ اكمٍ گ٘ولٕ ٍ   ٌُبؽتٖ، تأح٘ل ثٌ٘بؿٗي ؿك ُكل ٍٗوُ ًا

ٌوبًٖ    ٍاق٢، ثٌتل ٍ مهٌ٘ٔ تَل٘ـ ٣لوَم ًا تِ ٍ ؿك تكَى ٠ًلٗب  ٍٕ ؿُا

 ٖ گولؿؿ. ؿك اٗوي    كا فلاّن كلؿُ ٍ هٌِأ تفبٍ  ؿك هٌبئل اٗي ٣لَم هو

ٌبى ٌُبًوبًِ   ًَُتبك ثب تَرِ ثِ ًكتِ فَ ، ثلإ ًوًَِ ثِ ًلا٥ آكإ ًا

ِ كوِ ٗكوٖ    هاى پول ًوبكتل   تولٗي ٍ احلگوقاكتلٗي فالًووفٔ    ام ثلرٌوت

ٌوبى   ت، كفت٘ن تب توأح٘ل آكاء ًا ُوٌبؽتٖ ٍٕ كا ؿك   اگنٌٗتبًٌ٘بلٌ٘ت ًا

ٌبًٖ ثلكًٖ كلؿُ ٍ ًِوبى ؿّو٘ن. ؿٗوـٗن     عَمُ ّبٕ هؾتلف ٣لَم ًا

 ؛ًبكتلكِ ام ؿٗـگبُ 

ًوت.  » ت كِ ٍرَؿٍ هقـم ثل هبّ٘ت ٍا ٌبى هَرَؿٕ آگبُ ًا ًا

رَؿٕ ًٌ٘ت ت ٍارتآًزبكِ ام بى ٗك ٛلط ٍ ًلُت اَل ب ٍٕ كا ثلًا

وت كوِ ؿك اٗوي     ت٤٘٘ي ام پَ٘ ُـُ ثٌبمؿ، ٍا هَرَؿٕ آماؿ ٍ هؾتبك ًا

ٍاروت  روَؿٕ   ٣بلن كّب ُـُ ٍ ؽَؿ ثبٗـ هبّ٘ت ؽََٗ كا ثٌبمؿ. ًِ  اَل

ٌّت كِ ٍا كا ام ث٘لٍى ٍ ًوِ ًلُوتٖ پِ٘و٘ي ٌّوت كوِ ٍٕ كا ام      

ٌوبى ٣و٘ي آ   ـاٗت كٌـ. ًا ماؿٕ ؿكٍى ثِ ًَٕ ّـف ٍ لبٗتٖ ؽبّ ّ

  ِ ت ٍ ثبٌٗوتٖ ثو ِ  ًا ؤٜ  ِ إ آو٘ل، هبّ٘وت ؽوََٗ كا ثو     گًَو ًٍا

ّب ٍ ا٣وبَل ًبؽتِ ٍ ُوكل ؿّوـ. آماؿٕ ٍٕ، ٗگبًوِ هٌجو٢      گنٌَٗ

ّوبٕ   گًَِ آَل اؽالقٖ ٍ اكمٍ كٍٕ، ّ٘ش اٗيمّبًت؛ ا ماٗبٕ اكمٍ

ًت كِ ثوب   ت٤٘٘ي ام پَ٘ ـاكؿ. ٍا ٖ ثلإ ٍٕ ٍرَؿ ً ـًا ُـٓ ؿٌٖٗ ٗب ٍر

ّوب كا تَل٘وـ كولؿُ ٍ ًلهِو  ٍ الگوَٕ      ٍ ّبٕ ؽََٗ، اكم گنٌَٗ

ت؛ اهوب ثوب هولگ     ثِلٗت هٖ َُؿ. ّـف ٍا ًبؽتي هبّ٘ت ؽََٗ ًا

ًت، هوبّ٘تَ ّو٘ش   ٖ     كِ پبٗبى مًـگٖ ٍا كًوـ.   گوبُ ثوِ توبه٘وت ًوو

ٌبى ٗك َُكهٌـٕ ثٖ اماٗي ت كٍ، ًا  ؛«فبٗـُ ًا

بى اٗي هجبًٖ،  ـاكؿ ام اٗي صبكُ ًبكتلثلًا كِ هَٗو١َ ٣لوَم    إ ً

ٌبًٖ كا  ٍ  كٌَ»ًا ٌبى ٍ پ٘بهوـّبٕ ا ٌبًٖ ًا قولاك ؿاؿُ ٍ ثوِ   « ّبٕ ًا

كبك ٣بلن ث٤ـ ام هلگ، پ٘بهـ كٌَ ّبٕ ٍا كا هغـٍؿ ثِ ّوو٘ي   رْت ًا

ٌوبًٖ كا    ٣بلن ؿً٘ب كٌـ. ثِ تج٤٘ت ام اٗي ه١ََٗ ٌُبًٖ، كٍٍ ٣لوَم ًا

ّوبٕ ك٘فوٖ    ّبٕ كوٖ هغـٍؿ ًكلؿُ ٍ قبئل ثِ كبكثلؿ كٍٍ ثِ كٍٍ

ٌوبًٖ، حوولُ    ّن ثبُوـ. ؿك هٌوئلٔ لبٗوب      ـاف ٣لوَم ًا إ رون   ٍ اّو

َُؿ؛ صلاكوِ توب ّوـف ٍ هٜلوَثٖ      گلاٖٗ ٍ ًْ٘لٌ٘ن ًٔ٘جَ ًوٖ پَس

ٌبى ه٤لفٖ ًكٌـ، ًوٖ گ٘ونُ  ًْبٖٗ ثلإ ًا ـ ًا ًَا إ ثولإ تغولل ٍ    ت

 َ زووبم كووٌ ّووبٕ اكاؿٕ گًَووبگَى ؿك ٍٕ اٗزووبؿ كٌووـ. ؿك ث٤ٔووـ    ًا

ٍاق٢ گلاِٖٗ ه٤لفت ٌُبؽتٖ، ؿصبك ًٌج٘ت اكمٍ گلاٖٗ ُوـُ   ٌُبؽتٖ ٍ ًب

ٖ     ٍ ؿًتَ ام اكمٍ ٍاق٤وٖ تْوٖ هو ُوَؿ. ؿك ًْبٗوت،    ّبٕ ٣ٌ٘وٖ ٍ 

ٌبًٖ ، ُؾٖٔ ُـُ ٍ ًوٖ هٌبئل ٣لَم ًا وـ ٣لوَهٖ ّوگوبًٖ     ٍا ًَا ت

 تَل٘ـ كٌـ تب ثِ كبك ّوِ ثِل آهـُ ٍ قبثل تَٓ٘ٔ ثِ ٣وَم هلؿم ثبُـ.
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