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یاسر فراشاَی وژاد
تاریخ دریافت55/5/17 :

تاریخ پذیزش55/13/32 :

چکیذٌ
غاِب ِ٘لیٞٝای بیٗ ًاَٞای ٘ؾٌتیٗ ؿ ٝٞبیٌت تا ًاَٞای پایا٘ی ؿ ٝٞص ،ُٟبه٘ ٝه ٛی به ٝعهن
تٛؿ ٜایلاٖ  ٚرلیاٖ صپ ٚابٌت ٝاًهت بٙهابلایٗ ٘اهلاو ٘ٛیٌهٙـٌاٖ ایهٗ ٔمها و ،ام كا ٜمییاُٙاًهی
ٔاكوٌیٌتی با مییاُٙاًی  ٍُٞؿك اكتیا ٙاًت ؤ ٝف ٚ ْٟٛفىل فٌّفی كا بلتل ام فلْ ٙٞهلی  ٚغایهت
ٙٞل كا علوت بًٕ ٝت فٌّف ٚ ٝتِٛیـ فىل ٔیؿا٘ـ ؿك ایلاٖ ٘ین ٔٙتمـا٘ی ص ٖٛفاً ٕٝٛیاطٛ ،یلیٚ ،
غیل ،ٜكٔاٖ كا تٟٙا ؿك لاِب كئاِیٌٓ ٔتعٟـ پقیلفتٝا٘ـ ام ًاَٞای ٘ؾٌتیٗ ؿ ٝٞصٙٔ ،ُٟتمـا٘ی صهٖٛ
ابٛاِغٌٗ ٘زفی ٌِّ ًُٙٛٞ ٚیلی بلای ٘ؾٌتیٗباك فلْ ٙٞلی  ٚتىٙیه كٔهاٖ٘ٛیٌهی كا ؿك اِٛٚیهت
للاك ؿاؿ٘ـ ؿك ایٗ پو َٞٚآكای ٔٙتمـا٘ی صه ٖٛفإٛهً ٝهیاط ،اعٌهاٖ ٛیهلی ،ابٛاِغٌهٗ ٘زفهی ٚ
ٌِّ ًُٙٛٞیلی ،بل اًاى ٘الیاو وا٘ت  ٍُٞ ٚتغّیُ ولؿٜایٓ و ٝتهثحیل فٌّهف٘ ٝالیهٞٝهای اؿبهی
غلبی بل ٔٙتمـاٖ ایلا٘ی بٛٗٚٝط لابُ ِٔاٞـ ٜاًت ًهیاط ٛ ٚیهلی ؿك ٘مـٞایِهاٖ به ٝآكای ٍٞهُ ٚ
ٍّٞیٞا ٘نؿیه ُـٜا٘ـ ٘ ٚزفی ٌِّ ٚیلی ،فلٔاِیٌتی كا ٕ٘ایٙـٌی ٔیوٙٙـ و ٝكیِ ٝؿك ا٘ـیِٞٝهای
وا٘ت ؿاكؿ
ياژگان کلیذی :وا٘ت ،ٍُٞ ،كئاِیٌٓ ،فلٔاِیٌٓ٘ ،مـ اؿبی ،كٔاٖ
 1اًتاؿیاك مباٖ  ٚاؿبیاو فاكًی ؿاٍِ٘اٞ ٜلٔنٌاٖ
 2ؿاِ٘یاكیاك مباٖ  ٚاؿبیاو فاكًی ؿاٍِ٘اٞ ٜلٔنٌاٖ
 3ؿاِ٘زٛی ؿوتلی مباٖ  ٚاؿبیاو فاكًی ؿاٍِ٘اٞ ٜلٔنٌاٖ
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 -1مقذمٍ

با  ٕٝٞإٞیتی و٘ ٝالیٞ ٝای كٔاٖ ؿك ایلاٖ ؿاكؿ ،تها وٙه ٖٛوٕتهل وٌهی به ٝایهٗ ٔٗٛهٛ
پلؿاؽتٝاًت  ٚتٟٙا بلؽی ٔغمماٖ ،ؿك ؽالَ بغجٞهای ؽهٛیَ ،اُهاكاتی به ٝایهٗ ٔٗٛهٛ
ؿاُتٝا٘ـ ولیٌتف با یی ،1ؿك پیـایَ كٔاٖ فاكًی ( )1377بها تٛره ٝبهٔ ٝمـٔه٘ ٝؾٌهتیٗ
كٔاٖٞای تلرُٕٝـ ٜام مباٖ فلاٌ٘ٛی ب ٝفاكًی ،ب ٝبلؽی ام تعاكیف كٔهاٖ ؿك ایهلاٖ اُهاكٜ
ولؿٜاًت ایلد پاكًی٘واؿ ؿك كٍُٙٚلاٖ ایلا٘ی ٘ ٚمـ اؿبی ( )1381آكای آؽ٘ٛهـماؿ ٚ ٜؿیٍهل
پیٍِأاٖ اؿبیاو ٔعآل كا بلكًی ولؿٔ ٚ ٜغٕـ ؿٞما٘ی ،ؿك پیٍِأاٖ ٘مهـ اؿبهی ؿك ایهلاٖ
( )1381آكای بلؽی ام پوٍِٞٚلاٖ ٔل ِٔل ٚ ٝٛٚؿٚكاٖ پهي ام آٖ كا تها عهـٚؿی تغّیهُ
ولؿٜاًت وألاٖ ًپٟلاٖ ،ؿك كؿپای تنِنَ (ٔ )1381مـٔ ٝبع٘هی ام كٔهاٖٞهای تهاكیؾی كا
تغّیُ ولؿ ٚ ٜب ٝكاب ٜٝپـیـ ٜؿِٚتّٔ -ت  ٚتهثحیل  ٚاكتیها ٙآٖ بها كٔهاٖ ؿك ایهلاٖ ،اُهاكٜ
ولؿٜاًت  ٚیـاِعّی ؿًتغیب ،ؿك واِیـُىافی كٔاٖ فاكًی ( )1383ب٘ ٝالیٝمؿٌهی بلؽهی
٘ٛیٌٙـٌاٖ ؿك ؿ ٝٞص ُٟتٛر ٝولؿٜاًت اعٕـ ولیٕیعىان ٘ین ؿك ّٛیع ٝتزـؿ ؿك ُهعل
فاكًی ( )1384ب٘ ٝمَ ٔزالتی ص ٖٛبٟاك  ٚؿاِ٘ىـ ٜؿك پیِلٚی ٘ ٚهٛآٚكی اؿبیهاو ٔعآهل
فاكًی پلؿاؽتٝاًت ٕٞضٙیٗ ٔیل ابـیٙی ،ؿك بؾَٞایی ام تهاكیؼ اؿبیهاو ؿاًهتا٘ی ایهلاٖ
( )1392بً ٝیل تغ َٛبلؽی رلیاٖٞای اؿبی ،با تٛر ٝب٘ ٝمهَ ِ٘هلیاواؿبهی ؿك ؿٚكٜٞهای
ٔؾتّف ،اُاك ٜولؿ ٜاًت أا ٘مـ ٘ ٚالٞای پیلأ ٖٛؿاًتاٖ  ٚكٔاٖ ؿك ایهلاٖ ،بها تٛره ٝبهٝ
ٔیا٘ی فىلی ٘ٛیٌٙـٌاٖ ٙٔ ٚتمـاٖ ،تاوٛٔ ٖٛٙكؿ ًٙزَ  ٚؿاٚكی للاك ٍ٘لفتٝاًت با تٛرٝ
ب٘ ٝمـٞای كٔاٖ ؿك ایلأٖ ،یتٛاٖ تمابُ ٘الی ٝكئاِیٌٓ ٔ ٚـك٘یٌٓ كا ام آغام ،تا ؿٞه ٝصٟهُ
كؿیابی ولؿ صٙاٖو ٝیىی ام ٔغمماٖ اُاكٔ ٜیوٙـ بایهـ آؽ٘ٛهـماؿ ٜكا بهٙ ٝهٛاٖ بٙیاٍ٘هقاك
٘مـاؿبی بلاًاى ٘ ٛی ؿیـ كئاِیٌتی ب ٝعٌا آٚكؿ (ُهفیعی وهـوٙی )116 :1391،أها اُهاكٜ
آؽ٘ٛـماؿ ٜب ٝاؿبیاو ٚالعٌلا بٌیاك ٔؾتٔل اًت  ٚاٚ ٚظیف ٝؿكاْ  ٚؿاًهتاٖ كا تٟٙها تٟهقیب
اؽالق ٔؾاٛب ؿاٌ٘تٝاًت (آؽ٘ٛـماؿ ،ٜبیتا )66 :پي ام آؽ٘ٛـماؿ٘ ٜین بیِتل بها ٔمـٔهٞٝهای
كٔاٖٞای ؽاكری  ٚؿاؽّی ام ٔتلرٕاٖ ٛ٘ ٚیٌٙـٌا٘ی صٔ ٖٛغٕـٛاٞل ٔیهلما ،یًٛهفؽهاٖ
ا تٔاْ إِّهٔ ،غٕـبالل ٔیلمای ؽٌلٚی  ٚابلاٞیٓ م٘زا٘ی ٔٛارٟیٓ و ٝفُٔ ِٔتلن تٕاْ
ایٗ ٔمـٔٞٝا  ٚیاؿؿاُتٞا اؽالقٌلایی ًٛ ٚؿٔٙـی ؿاًتاٖ  ٚكٔهاٖ اًهت ؿك ًهاَ 1336
ٞه ق ٘ین ؿك ٔزّ ٝؿاِ٘ىـ ٜؿٔ ٚماِ ٝام یاى آُتیا٘ی ً ٚعیـ ٘فیٌی ٔیتٛاٖ یافت وه ٝبهٝ
1. Christophe Balay
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ِنٚ ْٚالعٌلایی  ٚكئاِیٌٓ تٛر ٝولؿٜا٘ـ پي ام ایٗ ٔماِٞٝا با ٔمـٔٔ ٝعلٚف رٕهاَماؿ ٜبهل
یىی بٛؿ یىی ٘یٛؿ ٔٛارٟیٓ و ٝبٌ ٝفت ٝیىی ام ٔٙتمـاٖ ٔیتٛاٖ آٖ كا بٛٙ ٝاٖ ٘ ٛی بیا٘یٝ
٘خل كئاِیٌتی ب ٝعٌا آٚكؿ (پایٙهـ )91/1 :1391 ،ٜایهٗ رلیهاٖ ؿك ًهاَٞهای پهي ام 1311
ٌُٕی ،بّ ٝت ُلای ٚارتٕا ی  ٚتاكیؾی ایلاٖ ،با ُـو  ٚعـو بیِتلی اؿأ ٝپیـا وهلؿ
افلاؿی ص ٖٛفاً ٕٝٛیاطً ،یلٚى پلٞاْ (ؿوتل ٔیتلا)ٛ ،یلی  ٚؿیٍلاًٖ ،اَٞها ام كئاِیٌهٓ
ٔتعٟـ ؿفا ٔیوٙٙهـ  ٚاؿبیهاو ٔـك٘یٌهتی كا به ٝكًهٕیت ٕ٘هیُٙاًهٙـ ،ؿك ٓهٛكتی وهٝ
ٔـك٘یٌٓ ،ام ؿكٕٞ ٖٚاٖ رلیاٖٞای كئاِیٌتی ًل بلٔیوِـ.
 -2مبىای وظری؛ زیباشىاسی کاوت ي َگل
 -1-2زیباشىاسی کاوت

ام آ٘زایی ؤ ٝیٙا٘ی ٘الی ٘ؾٌتیٗ ٘مـ ٘ ٚالیٞٝای پیلأ ٖٛكٔاٖ ؿك ایلاٖ كا ٔیتٛاٖ بها تٛرهٝ
ب ٝتاحیل مییاُٙاًی وا٘ت  ٍُٞ ٚبل ٔٙتمـاٖ ایٗ ؿٚك ٜتغّیُ ولؿٍ٘ ،اٞی ٔؾتٔل ب ٝمییاُٙاًهی
وا٘ت ٘ ٍُٞ ٚاٌنیل ٔیٕ٘ایـ
أا٘ٛئُ وا٘ت ،فیٌّٛفی اًت و ٝبـٞ ٖٚیش تلؿیهـی بایهـ ا ٚكا بٙیهاٌٖهقاك یىهی ام ٟٔتهلیٗ
٘الیٞٝای مییاُٙاًی تاكیؼ ٙٞل ؿاٌ٘ت ٘الیٝای وٞ ٝلصٙـ پي ام ا ٚام ٛلیهك ؿیٍهل فیٌّهٛف
إِٓا٘ی ،ٍُٞ ،بلای ٔـتی ٔٛكؿ تلؿیـ لهلاك ٌلفهت ،أها ؿك لهلٖ بیٌهتٓ ،كاٌِٜهای ٕٟٔتهلیٗ ٚ
ٔتزـؿتلیٗ رلیاٖٞای ٙٞلی  ٚاؿبی ُـ ؿك كٚمٌهاكی وه ٝاؽهالقٌلایهیٔ ،هقٞبً ،هٙتٞهای
وّیٌا با ٙٞل  ٚم٘ـٌی ٔلؿْ آٔیؾت ٝبٛؿ ،وا٘ت ُزا ا٘ ٝوُٛیـ تا فٔهُ ٕٔیهنی ٔیهاٖ اؽهالق ٚ
ؿیٗٙٞ ٚ ،ل ًٛ ٚؿٌلایی ایزاؿ وٙـ وا٘ت ؿك وتا ِٟٔٛك ٘مـ مُ ٔغٖ ،عـٚؿ مُ ٘اهلی كا
ِٔؾْ ولؿ  ٚؿك وتا ٘مـ ل ٜٛعىٓ ،عـٚؿ  ٚحغٛك مییایی كا ب ٝتٔٛیل وِیـ ٕٞاٖٛهٛك وه ٝام
٘ال ا ٚف ٟٓفاو باكی ام عٛم ٜمُ ٘الی ؽاكد اًت  ٚبلای ؿكن ٔیاعج اؽاللی بایـ ؿًت بهٝ
ؿأاٖ ُٟٛؿ ُـ ،پٛمیتیٛیٌٓ  ٓٞبلای ؿكن مییهایی بٌهٙـ٘ ٜیٌهت  ٚاِیته ٝكئاِیٌهٕی وه ٝبهٝ
پٛمیتٛیٌٓ ٚابٌت ٝاًت ،ؿك ایٗ مٔی ٝٙكاٞی ب ٝؿٞهی ٘یٌهت ام ٘اهل وا٘هت ،تٟٙها ؿ٘ ٚه ٛعىهٓ
ٔیتٙی بل فٚق ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٝیىی بلاًاى مییا  ٚؿیٍلی بل اًهاى ٚا بایهـ ٔهٛكؿ بلكًهی لهلاك
ٌیلؿ (ٔزتٟـی )175 ٚ 176 :1391 ،بیٌٕاٖ آ٘ض ٝؿك ایٙزا ؿك ٘ال ؿاكیٓ عىٓ فٚق ؿكبهاك ٜمییهایی
اًت وا٘ت ٕٞضٙیٗ «واكبلؿ كیاٗی كا تّٛیغاً ؿك اعىهاْ فٚلهی ٌٔ ٚهائُ مییاُهٙاؽتی ٘أٛرهٝ
ا الْ ٔیؿاكؿ ؿك٘تیز ٝاِٚیٗ ٔلعّه ٝآهّی ؿك ٔهٛكؿ تغّیهُ «مییها» بلاًهاى ویفیهت اًهت»
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(ٕٞا٘زا) تٛر ٝب ٝویفیت ٔیتٛا٘ـ ٔا كا ب ٝیىی ام ٕٟٔتلیٗ ٔیاعج وا٘هت ،یعٙهی رهـایی ٙٞهل ام
ًٛؿٔٙـی ٙٞل ،كاٞیل ُٛؿ ام ٘ال وا٘ت« ،أل مییا ٌٔتّنْ ٞیش فایهـ ٚ ٜوهاكبلؿ ّٕهی ٘یٌهت ٚ
ٕ٘یتٛاٖ آٖ كا ام یه ٔفٔ ْٟٛعیٗ ِٔ ٚؾْ اًتٙتاد ولؿ  ٚؿك٘تیزِ ٝهقو ٙٞهلی كا ٕ٘هیتهٛاٖ
اِنأاً ٘یامٔٙـ یه تغلیه ؽاكری ؿاٌ٘ت ؿك لّٕل ٚمییایی ٝ٘ ،فایـِ ٜغأ ٝیُٛؿ ٘ ٝوٕاَ ٘ ٚهٝ
آكٔاٖ  ٝ٘ ٚعتی غایت» (ٕٞاٖ )178 :بُ ٝىُ ؿلیكتل ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝوا٘ت «ؿاٚكی فٚلهی كا ام
٘ال ویفیت بلكًی ولؿ ام ایٗ ؿیـٌا ٜفٚق٘ ،یلٚی اكائ ٝعىهٓ اًهت ؿكبهاك ٜابهو ،ٜیعٙهی ُهیٜٛ
ٔتٔٛك ُـٖ ابو ٜاًت كٞا ام ٞل غلٕ» (اعٕـی )84 :1388 ،بلؽی بل ایٗ باٚكا٘ـ و ٝام ٍ٘ا ٜوا٘هت
عىٓ فٚلی ٔفٟٔٛی مّی ٘یٌت  ٚؿك٘تیزٕ٘ ٝیتٛا٘ـ ب ٝلٔـ  ٚغلٗی ٚابٌهت ٝباُهـ (واپٌّهت،ٖٛ
 )234 :1361أا ایٗ ًؾٗ بٞٝیشك ٚب ٝایٗ ٔعٙی ٘یٌت و ٝوا٘ت ؿك ُٙاؽت مییایی ،فٞهٗ كا بهٝ
وّی وٙاك ٌقاُتٝاًت ؿكٚالع صٙیٗ واكی ام فیٌّٛف ایـٜآِیٌتی وه ٝبهٌ٘ٛ ٝهٝای فٞهٗ كا بهل
ٛییعت ٚ ٚالعیت ٔمـْ ٔیؿاُت ،لابُ تٔٛك ٘یٌت اٌل عىهٓ ؿك ٔهٛكؿ ا یهاٖ بایهـ ام ٔلاعّهی
ص ٖٛعي ،فا ٚ ٕٝٞمُ یٛك وٙـ ،عىٓ مییاُٙاؽتی كا ٜؿیٍلی كا بلٔیٌنیٙـ صٙهاٖوه ٝؽهٛؿ
وا٘ت اُاك ٜولؿٜاًتِ ،قو ام مییایی ب ٝاكتیا ٚ ٙپی٘ٛـ لٔ ٜٛتؾیّ ٚ ٝفاٚ ٕٝٞابٌتٝاًت بٌ ٝفتهٝ
وا٘تِ« :قو ام مییا ِ٘ ٝقو ام ؽ ٍٛآٔـٖ اًت ِ٘ ٝقو ام ُٕ ٜٔابك با لا٘ ٝ٘ ،ٖٛعتی ِهقو ام
تعٕك مُ ٜٔابك با ایـٜٞا ،بّىِ ٝقو تثُٔ ٓلف اًت ایٗ ِقو ،بـ ٖٚؿاكا بٛؿٖ ٞیش غایهت یها
ل٘ی ٝبٙیاؿی ،بٔٝخاب ٝكإٙٞإٞ ،لا ٜاًت با ؿكیافت یه یٗ بًٚ ٝیّ ٝلُ ٜٛهٟٛؿ ،ؿك ٌ٘هیت بها
فا ،ٕٝٞبٛٙ ٝاٖ لٔ ٜٛفاٞیٓ» (وا٘ت)223 :1393 ،
صٙاٖو ٝپیِتل اُاكُ ٜـ با تٛر ٝب ٝویفیت احل ٙٞهلی ،مییهایی بهًٛ ٝؿكًها٘ی  ٚیها غهلٕ
ؽآی ٚابٌت٘ ٝیٌت  ٚعاَ اٌل ام ٍ٘ا ٜوا٘ت بٌ٘ ٝیت  ٚرٟت تٛر ٝوٙیٓ ،مییایی ٘یهامی ٘هـاكؿ
و ٝبٞ ٝیش ٔفٔ ْٟٛعیٙی اكرا ؿٞـ صٙاٖو ٝبا ؿیـٖ یه ٔٙال ٜمییا ٘ ٝب ٝؿ٘یاَ ؿكیافهت ًهٛؿ
ام آٖ ٌٞتیٓ ٔ ٝ٘ ٚیتٛا٘یٓ ام آٖ بٔ ٝفِٔ ْٟٛؾٔی ؿًت یابیٓ به ٝؿیٍهل ًهؾٗ «مییهایی بهٝ
ٞیشٚر ٝبٔ ٝفٔ ْٟٛؤٕ٘ َٚیُٛؿ ٞ ٚیش تٔٛك ٔخاِی یٙی  ٚبلٖٚفاو ام وٕاَ ٕ٘یتٛاٖ ؿاُهت
بّى ٝاعٌاى مییایی وأالً ٘ ٛی اؿكان ؿكٖٚفاو  ٚبٌیاك ِٔؾْ اًهت» (ٔزتٟهـی)178 :1391،
ؿك ایٗ ٔعٙا ٙٞل ؿك تمابُ با تِٛیـاو ّٕی ٙٓ ٚعتی للاك ٔیٌیلؿ ٙٞ ٚلٔٙهـ ٚالعهی ،عتهی اٌهل
ٞـف ؽآی ؿاُت ٝباُـ٘ ،یایـ آٖ كا ؿك احلی و ٝؽّك ٔیوٙـ ٕ٘ایاٖ ًهامؿ (ٕٞهاٖ )182 :أها ؿك
ایٗ ٔیاٖ یه ًؤاَ ُٔ ٟٓىُ ٔیٌیلؿ و ٝب٘ ٝال ٔیكًـ بلای ؽٛؿ وا٘هت ٞهٓ صاِِهی بهنكي
بٛؿٜاًت اٌل مییایی ألی ؽٛؿاكرا  ٚؽٛؿبٌٙـ ٜاًت ،صٍٔ ٝ٘ٛهیتهٛاٖ عىهٓ مییاُهٙاؽتی كا
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تعٕیٓ ؿاؿ  ٚب ٝیه ؿاٚكی وّی ؿًت یافت؟ وا٘ت بلای صٙهیٗ ِٔهىّی تٟٙها یهه رهٛا ؿاكؿ:
«فم ٚبا پیَفلٕ ٚرٛؿ یه عي ِٔتلن (و ٝبًٚ ٝیّ ٝآٖ ٘ ٝیه عي ؽاكری ،بّى ٝاحهل عآهُ
ام بامی آماؿ لٛای ُٙاؽتی ؽٛؿٔاٖ كا ؿكن ٔیوٙیٓ) آكی فم ٚبا پیَفلٕ صٙیٗ عهي ِٔهتلوی
اًت و ٝعىٓ فٚلی ٔیتٛا٘ـ ٗٚع ُٛؿ» (وا٘ت)147 :1393 ،
بٙابل آ٘ضٌ ٝفتُ ٝـ ٕٔىٗ اًت ایٗ تٔٛك ایزاؿ ُهٛؿ وه ٝوا٘هت ٙٞلٔٙهـ كا ام ٞهل ٌ٘ٛهٝ
آٔٛمٍ ٔـكًی بی٘یام ٔیؿا٘ـ ٙٞ ٚل وأالً ٚابٌت ٝبُٟٛ ٝؿ اًت أا وا٘ت بهلای رّهٌٛیلی ام
صٙیٗ بلؿاُتی ام ًؾٙاَ٘ ،ایٗ ٔ ٛٗٛكا ُٛٞیاكا٘ ٝتیییٗ ٔیوٙهـ ام ٘اهل اٌ« ٚلصهٙٞ ٝهل
ٔىا٘یىی ٙٞ ٚل مییا ،اِٚی بٔٝخابٙٞ ٝل ٓلف و ٚ َُٛیاؿٌیلی  ٚؿٔٚهی بهٔٝخابهٙٞ ٝهل ٘یه، ٛ
بٌیاك ٔتفاٚوا٘ـ ٔعٞقا ٞیش ٙٞل مییایی ٘یٌت و ٝؿك آٖ ٔٙل ٔىا٘یىی وهٔ ٝهیتٛا٘هـ ٛیهك
لٛا ـی ؿكن ٔ ٚلا او ُٛؿ ،یعٙی ٔٙل ٔـكًی وُ ٝلٛی فاتی ام ٙٞل كا تِىیُ ٔهیؿٞهـ،
ٚرٛؿ ٘ـاُت ٝباُـ» (ٕٞاٖ )247 :أا ام ٛلف ؿیٍل یاؿآٚك ٔیُٛؿ و٘ ٝیٙٞ ٛلی تعّهیٓؿاؿ٘هی
٘یٌت بّى ٝاحل ٙٞلی «ٔیلاحی اًت بلای ٘ابغٝای ؿیٍل وه ٝاعٌهاى آهاِت ٚیهوٜاٍ كا ؿك اٚ
بیـاك ٔیوٙـ ٚ ٚی كا ب ٝتٕلیٗ كٞایی ام اریاك لٛا ـ ؿك ٙٞل تلغیهب ٔهیٕ٘ایهـ» (ٕٞهاٖ)258 :
پلٚاٗظ اًت و ٝصٙیٗ ٘الاتی تا ص ٝعـ ب٘ ٝال فلٔاِیٌتٞای كًٚی ؿكباك ٜآُٙاییمؿایهی
ؿك ٔتٗ اؿبی ٘نؿیه اًت  ٚتا ص ٝعـ با ا٘ـیِٞٝهای كئاِیٌهتی لهلٖ ٘هٛمؿ ٓٞفآهّ ٝؿاكؿ
وا٘ت ،تمابَّ با كئاِیٌٓ  ٚتزلبٌٝلایی كا پٟٙاٖ ٘ىلؿٜاًت  ٚبا ٓهلاعت ٔهیٌٛیهـ« :آ٘ضهٝ
بیؿكً٘ حابت ٔیوٙـ و ٝآُ ایـٜآِی بٛؿٖ غایتٔٙهـی ؿك مییهایی ٛییعهی ٕٞهاٖ آهّی
اًت ؤ ٝا ٕٛٞاك ٜآٖ كا ؿك ُاِٛؿ ٜیه عىٓ مییاُٙاؽتی للاك ٔیؿٞیٓ  ٚبٔ ٝها ارهامٔ ٜهیؿٞهـ
ٞیشٌٚ ٝ٘ٛالعٌلایی ]كئاِیٌٓ[ غایتی ٛییعی كا بٔٝخابٔ ٝیٙای تیییٙی لهٔٔ ٜٛهٛك ٜؽهٛؿ به ٝوهاك
٘یلیٓ ایٗ ٚالعیت اًت و ٝؿك ؿاٚكی ؿكباك ٜمییاییٔ ،عیاك مییایی كا ٕٔٛاً ب٘ ٝغ ٛپیِیٗ ؿك
ؽٛؿٔاٖ رٌتٚرٔ ٛیوٙیٓ  ٚؽٛؿ لٛای عاوٕ ٝمییاُٙاؽتی ٔاًت و ٝؿك ایٗ عىٓ و ٝآیها
صینی مییاًت یا ٘ ٝلاٌٖ٘ٛقاك اًت ،ؿك عاِیو ٝایٗ أهل بها فهلٕ ٚالهعٌلایهی ]كئاِیٌهٓ[
غایتٔٙـی ٛییعت ٔیٌل ٘یٌت ،میلا ؿك ایٗ ٓٛكو ٔیبایٌتی ام ٛییعت ٔیآٔهٛؽتیٓ وهٝ
ص ٝصین كا بایـ مییا بیابیٓ  ٚعىٓ فٚلی تابع آ َٛتزلبی ٔیبٛؿ» (ٕٞاٖ)311 :
عآُ بغجٞای ٘الی وا٘ت ؿكبا مییهایی كا ٔهیتهٛاٖ ؽهٛؿبٌهٙـٌی  ٚاًهتمالَ ٙٞهلی
ؿاٌ٘ت ٔفٟٔٛی و ٝكاٌِٜای رلیاٖٞای ٔهـكٖ ٙٞهلی ؿك لهلٖ بیٌهتٓ ُهـ میٕها ٔهیٌٛیهـ:
«ٔف ْٟٛوا٘تی اًتمالَ ٙٞلی ،میلبٙای ٘مـ ٘ ٚ ٛاٍّ٘-ٛآٔلیىایی ،فلٔاِیٌٓ كًٚی ً ٚاؽتاكٌلایهی
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صه اًت  ٕٝٞایٗ ٘الیٞٝا رن ٚمییاُٙاًی وا٘تی ٌٞتٙـ تا آ٘زا و ٝبل اًتمالَ ٙٞهلی تثویهـ
ولؿ ٚ ٜبُٝـو ٔؾاِف تمّیُ اؿبیهاو بهٙ ٝآهل بیٍا٘هٝای ٔخهُ م٘هـٌی٘أهٛ٘ ٝیٌهٙـ ،ٜمٔیٙهٝ
ارتٕا ی یا ٚاوَٞٙای ؽٛا٘ٙـ ٜاًت» ()21 :1394
 -2-2زیباشىاسی َگلی

تالٍ ٕـ ٜوا٘ت ؿك ایٗ رٟت بٛؿ وٙٞ ٝل كا ام تفاًیل اؽاللی  ٚتٛلع ًٛؿكًا٘ی رـا وٙـ
أا ؿیٍل فیٌّٛف بنكي آیـٜآِیٌت إِٓا٘یً ،اَٞا پي ام ا ،ٚبا تٛرٚ ٝیهوٜای وه ٝبه ٝكٚط ٚ
فىل ؿاُت٘ ،مـٞای ٙٞلی كا ؽٛاًت ٝیا ٘اؽٛاًت ٝبًٕ ٝت ٔىاتیی ًٛق ؿاؿ وٙٞ ٝل كا تٟٙها
ؿك لاِبٞای ت ًٙكئاٌِیتی ٔیپقیلفتٙـ بیُه علوهت كٚط مٔا٘ه ٝبهً ٝهٕت ایهـٜٞهای
ًلٔایٝؿاكی أُ ٔ ٟٓؿیٍلی بٛؿ ،وٙٞ ٝل كا ب ٝبلؿاُتٞای ٔتعٟهـ  ٚایهـئِٛٛهیه تمّیهُ
ٔیؿاؿ بً ٝؾٗ ؿیٍل ٜٔابك ٘ال ُّٙیً ؿك ًاَ « :1811ؿاُتٗ تٛلع ًهٛؿٔٙـی ام ٙٞهل
فم ٚؿك ٔلی أىاٖپقیل اًت و ٝرایٍا ٜاِیتلیٗ وَُٞٛای كٚط اٌ٘ها٘ی ؿك وِهفیاو
التٔاؿی ٔعیٗ ِٔ ٚؾْ ٔیُٛؿ» (بٚٛی)17 :1388 ،
ٞلصٙـ وا٘ت با ٔغـٚؿ ولؿٖ لّٕل ٚمهُ ٘اهلی  ٚا٘ـیِهٔ ٝفٟهٔٛی ،كا ٜكا بهلای ایهـٜ
اًتمالَ ٙٞلی ٌِٛؿ ،أا «ایٗ ایـ ٜؿك فٌّف ٝبًٚ ٝهیّ ٝرهلد ٚیّّٟهٓ فهلؿكیَ ٍٞهُ بهٝ
صاَِ وِیـُ ٜـ ،ا ٚوا٘ت كا ب ٝرٟت رـا ولؿٖ اعٌاىٞا ام ٔفاٞیٓ  ٚؽاكد وهلؿٖ ٙٞهل
ام لّٕلٚی ؿاَ٘  ٚتمّیُ ؿاؿٖ آٖ ب ٝظاٞل (ٓٛكو) ٓلف ًلمَ٘ ولؿ  ٍُٞبلؽالف وا٘ت
ٙٞل  ٚمییایی كا ام ٔٙال ِٔاٞـٌٜهل یها ؽٛا٘ٙهـ ٜؿك ٘اهل ٕ٘هیٌیهلؿ ،بّىه ٝآٖ كا ام ٔٙاهل
تِٛیـوٙٙـ ٜیا ٙٞلٔٙـی ٔیبیٙـ وِٛٔ ٝـ یه آٌاٞی ؽاّ اًت :آٌهاٞی ام مٔهاَ٘» (میٕها،
 )22 :1394ب ٝیاكو ؿیٍل ٍُٞ ،بل ایٗ باٚك بٛؿ و « ٝبٛٛ ٝك وّی ٙٞل ؿك لاِب ٔغٌهٛى ٚ
إ٘٘أی ؽٛؿ عاٚی عمایمی اًت فاتی و ٝمُ ب٘ ٝغ ٛؿیاِىتیىی بهـاٖٞها كأ ٜهییابهـ ٚ
ُٙاًایی ٔعتیل ٓ ٚغیغی ؿك ٔٛكؿ ٙٞل بٚ ٝرٛؿ ٔیآٚكؿ» (ٔزتٟهـی )122 :1371،صٙهاٖوهٝ
ِٔؾْ اًت٘ ،الیاو  ،ٍُٞپـك ٔعٛٙی تٕاْ ٘مـٞای ٔاكوٌیٌتیِٙ -یٙیٌتی اًت
بلای ف ٟٓبٟتل ٘الاو مییاییُٙاًاٍ٘ٞ ٝهُ ؿك وتها ٔمـٔه ٝبهل مییاُٙاًهی٘ ،ؾٌهت بایهـ
ٍ٘اٞی ٔؾتٔل ب٘ ٝالیاو فٌّفی ا ٚؿاُت «بامیافتٗ ِ٘اٖ بِل یا احهل فٞهٗ بِهلی ؿك ٟ٘اؿٞها ٚ
صینٞاٌِٛ ،ؿٖ كام ٔعٙای بِلی وّیت ٚالع ٚ ،ؿكن كٚاٖ م٘هـٌیبؾِهٙـ ٚ ٜرٙیا٘ٙهـ ٜاُهیا ام
پي ظٛاٞل ٔلؿ ٜآٟ٘ا ،ایٗ اًت ٘ؾٌتیٗ اِناْ ِٔ ٚىُ فٌّهفی ٍٞهُ» (ٌهاكٚؿی )11 :1362 ،ایهٗ
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وٌُلایی بیُیاٞت ب ٝا٘ـیِٞٝای ٚعـو ٚرهٛؿی ٘یٌهت  ٚام ٕٞهیٗك ،ٚام ایهـٜآِیٌهٓ وا٘هت
فآّٔ ٝیٌیلؿ ام ؿیـ « ٍُٞایـٜآِیٌٓ مُ ٕ٘یتٛا٘ـ ٕٞاٖ ایـٜآِیٌهٓ فٙٞهی وا٘هت  ٚفیؾتهٝ
باُـ  ٚبایـ ایـٜآِیٌٓ یٙی باُـ» (ٕٞهاٖ )82 :ایهٗ یٙیهت ،پهقیلای وّیتهی اًهت غایتٕٙهـ ٚ
تاكیؾی و ٝبا علوتی ؿیاِىتیىی بًٕ ٝت ٞـفی ِٔؾْ ؿك تىاپًٛت ام ٍ٘ا ٜوٍُ٘ل ٞ« ٍُٞهل
ٚالعیت رنئیٞ ،ل تزلب ٝفلؿی ،پلتٛیی ام ٚرٛؿ ّٜٔك عیاو اًت و ٝؿك تىخل ٔاهاٞل ِٔهؾْ
ؽٛیَ تزّی ٔیوٙـ» (ٕٞاٖ )16 :ب ٝیاكو ؿلیكتل «ٞل عاِی ام فىل یا اُیا ٞ ٚل تٔٛك ٗٚهعی
ؿك آِ بُٝـو بًٛ ٝی ٗـ ؽٛؿ وِیـٔ ٜیُٛؿ ،بعـ با آٖ ٔتغـ ٔیُهٛؿ  ٚیهه وهُ بلتهل ٚ
ُٔعمـتل تِىیُ ٔیؿٞـ» (ؿٚكا٘ت )266 :1391 ،بلاًاى صٙیٗ ٘الی ،آِ ٔغًٌٛاو بهیٞهـف ٚ
بلٔیٙای تٔاؿف ٘یٌت ٘ ٝتٟٙا ب ٝمیـٞ« ٍُٞ ٜلصینی وه ٝبهٝكاًهتی اٌ٘ها٘ی باُهـ(-یعٙهی)
اعٌاى ُٙ ٚاًایی  ٚؿا٘ٙـٌی  ٚغلین ٚ ٜؽٛاًت یا اكاؿ ،ٜتها رهائی وه ٝؽٔهّت اٌ٘ها٘ی ؿاُهتٝ
باُـ  ٝ٘ ٚعیٛا٘ی -ا٘ـیِٝای ؿك ؽٛؿ ؿاكؿ» ( ،ٍُٞبیتا )27 :به ٝبهاٚك ا« ٚعتهی هآِ ٔغًٌٛهاو
ؿاكای عمیمتی ؽاّ ؽٛؿٍ اًت» (اًتیي )4 :1371،ؿك ایٗ ٔیاٖ ٔٙلی و ٝتٕاْ ٌٞتی كا بهٝ
علوت ؿكٔیآٚكؿ  ٚبا آٖ آٔیؾتٝاًت ،صینی رن مهُ ٘یٌهت «ؿك فٌّهف ٝبه ٝیهاكی ُٙاًهایی
٘الی حابت ٔیُٛؿ و ٝمٌُٞٛ ،ل  ٚتٛؿ ٜبیپایاٖ ٔ ٚغتٛای بیپایاٖ ٌٞ ٕٝٞتیٞای رٌهٕا٘ی
ٔ ٚعٛٙی ٕٞ ٚضٙیٗ ٓٛكو بیپایاٖ ،یعٙی آٖ صینی اًت ؤ ٝهاؿ ٜكا به ٝرٙهیَ ؿكٔهیآٚكؿ»
( ،ٍُٞبیتها ٌّٓٔ )31 :اًت و ٝصٙیٗ ا٘ـیِٕٙـی و ٝوُ ٌٞتی كا عمیمتهی ٞـفٕٙهـ ٔهیؿا٘هـ،
ٓٛكوٌلایی ٓلف كا بلٕ٘یتابـ «ٓٛكتی و ٝتٟٙا ام كاٙٞ ٜهل عآهُ ُهٛؿ ٕ٘هیتٛا٘هـ بهلای ٔها
بٞٝیشك( ٚاكمٍ) عمیمت ٘أِلّٜٔ( ٙٚك) ؿاُت ٝباُـ ٛٓ ٚكتی ٘یٌت ؤ( ٝفٟهّٜٔ )ْٛك بتٛا٘هـ
ام كا ٜآٖ آُىاك ُٛؿ ٓٛكو ٙٞلی صینی ٓلفاً ٔتٙهاٞی اًهت  ٚام ایهٗك ٚبهلای بیهاٖ ٔغتهٛای
٘أتٙاٞی٘ ،اكًاًت» (ٕٞاٖ )147 :ایٗ ٍ٘ا ٜفٌّفی با هج ٔهیُهٛؿ وه ٝؿك مییهاُٙاًهی ٍّٞهی،
ٔف ْٟٛام فلْ ٙٞلی اكمٍ  ٚإٞیت بیِتلی بیابـ
 ٍُٞؿك ٔمـٔ ٝبل مییاُٙاًی ًعی ولؿٜاًت و ٝب ٝتیییٗ ٔفٌْٟٛلایی ؿك ٙٞهل بپهلؿامؿ ٚ
ایـٜٞای مییاییُٙاًا٘ ٝوا٘ت كا ب ٝصاَِ بىِـ ٔ ٍُٞهیٌٛیهـ٘« :مهـ «وا٘هت» ٔیهـ ؿكن
عمیمی مییایی ٙٞلی اًت اِیت ٝایٗ ؿكن تٟٙا ٚلتی عآُ ُهـ وه ٝتٛاٌ٘هتیٓ وٕیهٛؿٞهای
«وا٘ت» كا بلٛلف وٙیٓ  ٚب ٝآٖ ا تیاك ؿكن ٚا ی ٚعـو كاًتیٗ ٗهلٚكو  ٚآماؿی ،ؽهاّ ٚ
اْ  ٚعٌیت ُ ٚمالئیت بؾِیٓ» (ٕٞ )111 :1363 ،ٍُٞضٙیٗ  ٍُٞبل ایٗ باٚك بٛؿ و ٝمییهایی
ٙٞل ام مییایی ٛییعت ٚا تل اًت صلاوٙٞ ٝل آفلیـ ٜكٚط اًهت  ٚكٚط ام ٛییعهت بلتهل اًهت

38

فرامرز خجسته ،مصطفی صدیقی و یاسر فراشاهی نژاد

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

«ام ٘ال ُىُ (ٔیتٛاٖ ٌفت و )ٝعتی یه فىل بـ و ٝام ٔؾیّ ٝاٌ٘اٖ ٔیٌقكؿ ،ام یهه فهلاٚكؿٜ
ٛییعهت بلتههل اًههت صه ٖٛؿك صٙههیٗ ا٘ـیِههٝایٕٞ ،یِه ٝكٚعیههت  ٚآماؿی ٔىٙهه ٖٛاًههت»
(ٕٞاٖ ٍُٞ )29ٚ28:آُىاكا ٙٞل كا با ؿیٗ  ٚفٌّف ٝؿك یه كاًتا للاك ٔیؿٞـ ٔ ٚیٌٛیـ وٙٞ ٝل
بایـ «بُ ٝیٜٛای بـَ ُٛؿ ؤٙ ٝل ؽـایی آٖ ،یعٙی هكفتلیٗ الئك اٌ٘اٖٞا  ٚرهأعتهلیٗ
عمایك كٚط كا لابُ پقیلٍ  ٚاؿا ٔیوٙـ آحاك ٙٞلی بیاٖ پلٕٖٔ٘ٛتلیٗ ٍ٘لٍٞها  ٚتٔهٛكاو
ٟ٘اؿی ٔلؿْ اًت  ٚایٗ ٙٞل اًت و ٝاغّب -ؿك ٔٛكؿ بع٘ی الٛاْ بٝتٟٙهایی -وه ٝكام فٟهٓ،
فلماٍ٘ی  ٚؿیٗ كا ٔیٌِایـ» (ٕٞهاٍٖٞ )36 ٚ 35 :هُ ٕٞضٙهاٖ اٗهافٔ ٝهیوٙهـ وه« ٝكٚط ام
ؽٕیل ٜؽٛؿ آحاك ٙٞلی مییایی ٔیآفلیٙـ ٕٞ ٚض٘ ٖٛؾٌتیٗ عّمهٔ ٝیها٘زی بهیٗ ٔغًٌٛهاو
بیل٘ٚی ٔغٖ ٌ ٚقكا ام یه ً ٚ ،ٛتفىل ٔغٖ ام ًٛی ؿیٍلٔ ،یاٖ ٛییعت ٚ ٚالعیت ولإ٘ٙهـ
ام یه ٛلف ٚ ،آماؿی بیىلاٖ تفىل اؿكانوٙٙـ ٜام ٛلف ؿیٍل ،آُتی بلللاك ٔیوٙـ» (ٕٞاٖرا)
٘یایـ تٔٛك ولؿ وٕٞ ٍُٞ ٝضٔ ٖٛؤِف صٟاكٔماِ ٝبل ایٗ باٚك بٛؿٜاًت وه ٝبایهـ ابتهـا
ٕٔ٘٘ٛی كا ؿك ٘ال آٚكؿ ً ٚپي ب ٝؽّك ُعل پلؿاؽت ا ٚؽٛؿ پهقیلای صٙهیٗ بلؿاُهتی ام
٘الیاتَ ٘یٌت ٔ ٚیٌٛیـٕٔ« :ىٗ اًت وٌا٘ی بل آٖ باُٙـ و ٝاحلٞای فلٗاً ُا لا٘ ٝبایهـ
ب ٝكٚاَ میلیٗ پلؿاؽتُٛ ٝؿ٘ :ؾٌت ٛٗٛٔ ،ی وهٔ ٝهیؽٛاٙٞهـ ُها لا٘ ٝبپلؿام٘هـ به٘ ٝخهل
ا٘ـیِٔ ٝیوٙٙـً ،پي آٖ كا ؿك تٔاٚیل ،لافیٔ ٚ ٝا٘ٙـ آٖ افاؿٔ ٜیوٙٙـ ٘تیز ٝایٙى ٝرٙیهٝ
تٔٛیلی ٓلفاً میٛك  ٚپیلایٝای اًت و ٝبل ا٘ـیِٞٝای تزلیـی ٔیآٚین٘ـ صٙیٗ كٚاِی فمهٚ
ب ٝآفلی َٙیه ُعل بـ ٔیا٘زأـ ،ص ،ٝبا صٙیٗ ّٕی آ٘ض ٝبایـ ؿك تِٛیهـ ٙٞهلی لٜعهاً ؿك
ٚعـو رـاِ٘ـ٘ی ؽٛؿ ٔعلف اكمٍ باُـٔ ،لا هاو ِ٘هـٜاًهت  ٚؿ ٚرٙیهٔ ٝنبهٛك رهـا ام
یىـیٍل ب ٝواك ٌلفتُ ٝـٜا٘ـ» (ٕٞاٖ )81:إٞ ٚضٙیٗ بل ایٗ باٚك بٛؿ وه ٝفٌّهفٙٞ ٝهل لٔهـ
٘ـاكؿ و ٝبلای ٙٞل تعییٗ تىّیف وٙـ (ٕٞاٖ )51 :أا اٌل ٔٔٙفا٘ ٝب ٝعآُ بغجٞهای ٍٞهُ
بٍٙلیٓ ؽٛاٞیٓ ؿیـ و ٓٞ ٝتاعـ میاؿی ایٗ واك كا ولؿٜاًت  ٓٞ ٚبلؽالف آ٘ض ٝاؿ ا وهلؿ،ٜ
٘الاو ا ٚكا ٜكا بلای رـایی ٔغتٛا ام فلْ ٌِٛؿٜاًت ٕ٘ ٍُٞیپقیلؿ وهٙٞ ٝهل ٓهلفاً بایهـ
پـیـٜای آٔٛم٘ـ ٜباُـ (ٕٞهاٖ )97 ٚ 96 :أا ٍّٞیٞایی صهٔ ٖٛهاكوي 1،اٍّ٘هيِٛ 2،وهاسٚ 3
ؿیٍلاٖ ،ؽٛاٜ٘اؽٛا ٜب ٝایٗ واك پلؿاؽتٝا٘ـ صلاو ٝام ٍ٘ا ٜؽٛؿ ٘ ٍُٞین «ٔهالن ٗ ٚهابٜٝای
و ٝوٕاَ یه احل ٙٞلی كا تعییٗ ٔیوٙـ ؿكره ٝفٙٞیهت  ٚؿك ٖٚفاو آٖ اًهت» (ٔزتٟهـی،
1. Karl Marx
2. Friedrich Engels
3. György Lukács
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 )124 :1371بٙابلایٗ با ؿك ٘ال ٌلفتٗ رـَٞای وا٘تی ٍّٞ ٚیٍُ ،فتآٚك ٘ؾٛاٞـ بهٛؿ اٌهل
ؿكیابیٓ وً ٝتینٞای ا٘تماؿی للٖ بیٌتٓ عآُ ُىافی ٔعیٗ ٔیاٖ وا٘تیٞا ٍّٞ ٚیٞها ٘هٝ
فم ٚؿك ٘الی ٝؿاًَ٘ ،یاًت  ٚاؽالق بّى ٝؿك ٘مـاؿبی ٘ین ٌٞت (میٕا )24 :1394 ،بٙهابلایٗ
بُ ٝىُ ؽالٓٔ ٝی تٛاٖ ٌفت و ،ٍُٞ ٝبّ ٝت إٞیتی و ٝبلای كٚط  ٚمُ لائُ بٛؿ ،فهلْ
كا ؿك ٔلتیٝای فلٚتل ام ٔغتٛا ٔیؿیـ  ٚغایت اؿبیاو ٙٞ ٚل كا بیاٖ ٔغتهٛای مّهی  ٚآكٔها٘ی
ٔیؿاٌ٘ت ٍّٞیٞای ؿیٍلی ص ٖٛاٍّ٘ي ِٛ ٚواس ٘ین ٞلصٙهـ ام ایهـٜآِیٌهٓ ٍٞهُ فآهّٝ
ٌلفتٙـ ،ب ٝتعٟـ ارتٕا ی ٙٞلٔٙـ ٔعتمـ ٔا٘ـ٘ـ  ٚبل ایٗ باٚكا٘ـ ؤٌ ٝهوِٛیت ؽٜیهلی بهٝ
ؿٙٞ ٍٚلٔٙـ اًت(ٕٞاٖ )25ٚ24 :ؿك ایلاٖ ٘ینٙٔ ،تمهـا٘ی وه ٝآٟ٘ها كا ٍّٞهی ٔهی٘هأیٓ ،ام
ؿكیض ٝمییاُٙاًی ٔاكوٌیٌتی با ا٘ـیِٞٝای ٍّٞی پی٘ٛـ یافتٝا٘ـ ٕٞاٖٛٛك ؤ ٝهاكوي ٚ
اٍّ٘ي ٕٛٞاك ٜكئاِیٌٓ كا ؿك ٙٞل ٔیپٌهٙـیـ٘ـ (اعٕهـیٙٔ )188 :1388 ،تمهـاٖ صهپٌلایهی
ایلا٘ی ٘ین ،كئاِیٌٓ ٔتعٟـ كا تٟٙا لاِب ٔٛر ٚ ٝؿكًت ٙٞل ٔیؿاٌ٘تٙـ
 -3وگاَی بٍ آرای مىتقذان َگلی ایران
 -1-3فاطمٍ سیاح

فاً ٕٝٛیاط یىی ام ٘ؾٌتیٗ ٕٟٔ ٚتلیٗ ٔٙتمـا٘ی اًت و ٝبُ ٝىّی تملییاً ٘اأْٙهـ بهٔ ٝیها٘ی
٘الی كٔاٖ  ٚاؿبیاو ؿاًتا٘ی تٛر ٝولؿٜاًت ًیاط و ٝؿك كًٚی ٝتغٔیُ ولؿ ٜبهٛؿ ،بها اؿبیهاو
كًٚی ٚ ٝفلاٌ٘ ٝآُٙایی وأُ ؿاُت ُایاٖ فول اًت و ٛ٘ ٝی صپٌلایی ٔالیٓ ؿك آحهاك ا ٚلابهُ
ِٔههاٞـ ٜاًههت ،أهها ا ٚبههٙ ٝههٛاٖ ُؾٔههیتی آواؿٔیهههٞ ،ههیشٌهها ٜبههً ٝههٕت تٙههـكٚیٞههای
هٚك٘اِیٌتٞای صپٌلا وِیـِ٘ ٜـ
یىی ام ٕٟٔتلیٗ ٔماِٞٝای فاً ٕٝٛیاطٔ ،ماِهٝای اًهت وه ٝؿك ًهاَ  1312بها ٙهٛاٖ
«ویفیت كٔاٖ» ؿك كٚم٘أ ٝایلاٖ ٔٙتِل ولؿٜاًهت ا ٚؿك ایهٗ ٔماِه ٝوه ٝؿك رهٛا بلؽهی
ٌفتٞٝای وٌلٚی ُ٘ٛتُ ٝـ ،ٜوُٛیـٜاًت تا بلای كٔاٖ ،ؿك ٔمابُ افلاؿی صه ٖٛوٌهلٚی
و ٝكٔاٖ كا یىٌلِ ٜغ ٚ ٛبیٟٛؿٔ ٜیؿاٌ٘هت (ؿك پیلأه ٖٛكٔهاٖ ،بهیتها ،)9 ٚ 8 :به٘ ٝه ٛی ا هاؿٜ
عیخیت وٙـ ًیاط ؿك ایٗ ٔمأِ ٝیٌٛیـ :ایٙى ٝبع٘ی ٔیٌٛیٙـ ص ٖٛكٔاٖ عمیمهی ٘یٌهت
ٕ٘یتٛا٘ـ ًٚیّ ٝتٟقیب اؽالق ُٛؿ ؿكًت ٘یٌت ،صلاو ٝآحاك اؿبیاو والًیه صِ ٖٛیّهی ٚ
ٔز ٓٞ ٖٛٙعمیمی ٘یٌت  ٚعتی ؿاًتاٖٞای تاكیؾی ٘ین ،تٕاْ عمیمت كا ُأُ ٕ٘هیُهٛؿ
(ًیاطٛ )246ٚ245 :1354 ،ییعی اًت و ٝؿك صٙیٗ ُلایٜی ،وُ ٝؾٔی ص ٖٛوٌلٚی كٔاٖ
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كا پـیـٜای وأالً ٗـ اؽاللی ٔیؿاٌ٘تً ،ٝیاط صاكٜای ؿیٍلی رن پهیَ وِهیـٖ ٔیاعهج
اؽاللی ؿك كٔاٖ ٘ـاُتٝاًت ،أا صٙاٖو ٝؿك اؿأ ٝؽٛاٞیٓؿیـ ؿك ُٛ٘ َٛٛهتٞٝهای ًهیاط،
الل ٝصٙـا٘ی ب ٝفلْ اؿبی ؿیـٕ٘ ٜیُٛؿ ًیاط ؿك اؿإٔٞ ٝیٗ ٔمأِ ٝهی٘ٛیٌهـ« :ا٘تؾها
ٚلایع آ ً ٛام كئٛى ٌٔائُ ٔ ٚ ٕٟٝبلرٌتٝتلیٗ ٓفاو ٔٙاٛكٛٓ ٜكو ٔیٌیلؿ تا ٔمٔهٛؿ
آّی ٍ٘اكٍ كا حابت ٕ٘ایـ ویفیت ایهٗ ٔمٔهٛؿ ٚ ٚمٖ اؽاللهی  ٚؿكره ٝوٕهاَ آٖ ،لهـك ٚ
لیٕت ٞل تثِیفی كا ِ٘هاٖ ٔهیؿٞهـ» (ٕٞهاٖ ٚ )248 :ؿك اؿأه ٝاٗهافٔ ٝهیوٙهـ وه« ٝؿكٚ
ٔٛریاو ٔ٘ل بٛؿٖ ٔ ٚفیـ بٛؿٖ كٔاٖ كا فلإ٘ ٓٞیوٙـ بّى ٝؽٛبی  ٚبـی آٖ بٌت ٝاًت بٝ
ویفیت ٚلایعی و ٝؿك آٖ ؿكد ُـٔ ٚ ٜمٔٛؿ آّی و ٝام آٖ اًتؾلاد ٔیُٛؿ» (ٕٞاٖ)249 :
ًیاط ؿك بؾَٞای پایا٘ی ایٗ ٔماِ ٝبٓٝلاعت ٚظیف ٝكٔاٖ٘ٛیي كا ٘ین ِٔهؾْ ٔهیوٙهـ:
«بـیٟی اًت ٞلٌا ٜكٔاٖ با ؿكٞ ٚای ّٔٔغتآٔیهن  ٚعمیمهتپهلٚك ؽهٛؿ ؿك ُهلط رنئیهاو
ٜٔاِب ٓاؿق  ٚكاًتٍ٘ ٛیاُـ لـك  ٚلیٕتی ٘ـاكؿ  ٚبه ٝصیهنی ٕ٘هیاكمؿ ٚ ،ام ایهٗ رٟهت وهٝ
ُؾْ ٘ٛیٌٙـ ٜبلای ایفای ٚظیف ٝؽٛؿ و ٝتٟقیب اؽالق آِ بِلیت اًت بایـ ًهعی ٕ٘ایهـ
ب ٝویفیاو م٘ـٌی ٔعلفت وأُ عآُ ٕ٘ایـ» (ٕٞاٖ )251 :صٙاٖؤِ ٝهؾْ اًهت ٘ٛیٌهٙـٜ
ال ٜٚبل تٛر ٝب ٝكئاِیٌٓ ٔتعٟـ ،با ٛٙاٖ ولؿٖ ٚظیف ٝتٟقیب اؽالق بِلیت بهلای ٘ٛیٌهٙـ،ٜ
ب ٛ٘ ٝی ب ٝآكٔاٖٞای اكًٜٛیی بامٌِت ٝاًت
فاً ٕٝٛیاط ؿك ًاَ  1314ؿك ٔزّٟٔ ٝهلٔ ،ماِهٝای كا بها ٙهٛاٖ «ٔٗٛه ٛكٔا٘تیٌهٓ ٚ
كآِیٌههٓ عیههج ًههیه ٍ٘ههاكٍ ؿك ًههیه اكٚپههایی» ٔٙتِههل وههلؿٜاًههت ا ٚؿك ایههٗ ٔماِهه،ٝ
فآٌّٝقاكی ؽٛؿ كا با ٞلص ٝبٛٙ ٝاٖ ٗـكئاِیٌٓ ٜٔهلط بهٛؿِ٘ ،ٜهاٖ ؿاؿٜاًهت ٞلصٙهـ
ٔیا٘ی  ٚتعاكیف ا ٚؿك ایٗ ٔماِ ،ٝبیا٘ی ّٕی ٜٙٔ ٚمی ؿاكؿ ،أها الله ٝؽهٛؿ به ٝكئاِیٌهٓ كا
پٟٙاٖ ٕ٘یوٙـ «كٔا٘تیٌٓ با ٔؾتٔل فآّٝای بل پای ٝایـٜآِیٌٓ للاك ٌلفت ٝاًت  ٚكآِیٌهٓ
اًاى  ٚبٙیاَ٘ ٔاتلیاِیٌٓ اًت وٛٙٞ ٝم ب ٝعـ تىأُ ٘لًیـٜاًت ص ،ٝاؿبیاو و ٝیىی ام
اُىاَ ّٓ افىاك اًت یىی ام ؿً ٚیل آهّی افىهاك  ٚؽهاٛلاو بِهلی كا تعمیهب  ٚپیهلٚی
ولؿٜاًت بٙابلایٗ ٌٔوًّ ٝیه ؤ ٝعلف ٔزٕ ٛیه احل اًت ام عهـٚؿ ٜٔاِعه ٝؿك ُهىُ
یه احل اؿبی تزاٚم ولؿ ٜغاِیاً رٙی ٝؽٔائْ فٌّفی ب ٝؽٛؿ ٔیٌیلؿ ٔمٔٛؿ ایٗ ٘یٌت وٝ
اؿبیاو ٕ٘یتٛا٘ـ ؽاكد ام ٔغی ٚفٌّفٛٔ ٝكؿ ٜٔاِع ٝللاك ٌیهلؿ ،بّىهٔ ٝهلاؿ ایهٗ اًهت وهٝ
ٍٙٞاْ بغج ؿك آحاك اؿبی ٘یایـ ب ٝتزنیٞٝای ًٜغی ُىُ یه احل اوتفا ولؿ ،بّىه ٝبایهـ آٖ
كا وإٛ٘ ٍٚؿ ٛ ٚأُ آّی ٝتٔهٙیف كا وهُ ٝهىُ ٘یهن ام ِٔهتماو آٖ بهُ ٝهٕاك ٔهیكٚؿ
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رٌتزٕٛ٘ ٛؿ» (ٕٞاٖ )158 :ؿك ایٗ ٌفتٞٝا بٛٗٚٝط تهثحیل ا٘ـیِهٞٝهای ٍٞهُ ٛ ٚلفهـاكاٖ
 ٍُٞلابُ ِٔاٞـ ٜاًت ام یىٌٔ ٛعٙا  ٚرٙیٞٝای فىلی  ٚفٌّفی كا ؿك اِٛٚیت لهلاك ؿاؿٚ ٜ
ام ؿیٍلً ،ٛتزنیٞٝای ُىّی  ٚفلٔاِیٌتی كا ًٜغی پٙـاُتٝاًهت ٞلصٙهـ فإٛهً ٝهیاط
آُٙایی ٌٔتمیٕی با آكای  ٍُٞؿاُتٝاًت ،أا ٌٍُٞلایی ا ٚكا بایهـ ام ؿكیضهٔ ٝاتلیاِیٌهت
ؿیاِىتیه ٔاكوي ٍ٘لیٌت صلاو ٝبیِتلیٗ تثویـ ا ٚؿك فآٌّٝقاكی كٔا٘تیٌهٓ  ٚكئاِیٌهٓ،
تمابُ ایـٜآِیٌٓ ٔ ٚاتلیاِیٌٓ اًت ًیاط ؿك ایٗ ٔماِه ٝؿك ا٘تمهاؿ ام ٘ٛیٌهٙـٌاٖ كٔا٘تیٌهٓ
ٔیٌٛیـ «اٌل ایٗ ٛأُ كا با آ َٛكآِیٌتٞها یها ٛٞاؽٛاٞهاٖ ٔاتلیاِیٌهٓ ٔمایٌه ٝوٙهیٓ،
ؽٛاٞیٓ ؿیـ ٛلیمٝای و ٝكآِیٌتٞا بلای عُ غٛأٖ ارتٕا ی ؿك ٘ال ٌلفتٝا٘ـ ب ٝوّی بها
ٛلیم ٝكٔا٘تیهٞا اؽتالف ؿاكؿ بٙابلایٗ یه ٘ٛیٌٙـ ٜكآِیٌت ٕٞیِٔ ٝهیتٛا٘هـ بهٌٛٞ ٝهٛ
ایلاؿ ولؿ ٜبٍٛیـ و ٝاٌل كا ٜر ًٙبا فٌاؿ ارتٕا ی ٔٙغٔل بٛ ٝلیم ٝاؽاللی باُهـ ایهٗ كاٜ
اغّب وٛتا ٚ ٜب ٝیاكو ؿیٍل غیل ّٕی اًت ؿ٘یاِ ٝایٗ ایهلاؿ ٕٔىهٗ اًهت وِهیـُ ٜهٛؿ ٚ
ٔٔٙف كئاِیٌت بٍٛیـ و ٛٗٛٔ ٝآالط اؽاللی «هاٖ ٚاِواٖ» لابُ بً ٝلِٔك ُـٖ ا ٕاَ
ا ٚبلای آالط رأع٘ ٝیٌت (ٕٞاٖ )165 :ام ٍ٘اً ٜیاطً ،لُ٘ٛت هاٖ ٚاِواٖ ًلُ٘ٛتی یىٚ ٝ
غیل لابُ تعٕیٓ اًت ٕ٘ ٚیتٛا٘ـ ص ٖٛؿاًتا٘ی كئاِیٌهتی تهثحیلٌهقاك باُهـ اٌلصهً ٝهیاط
بٝؿكًتی اُهاك ٜوهلؿٜاًهت وهٔ ٝیٙهای كٔا٘تیٌهٓ ،ایهـٜآِیٌهٓ اًهت ٔ ٚیٙهای كئاِیٌهٓ،
ٔاتلیاِیٌٓ  ٚپٛمیتیٛیٌٓ ،أا صه ٖٛؿیٍهل ٔهـافعاٖ ٔىتهب كئاِیٌهٓ به ٝایهٗ ٘ىته ٝتٛرهٝ
٘ىلؿٜاًت وٞ ٝلصٙـ كئاِیٌٓ ٔیوُٛـ ام ایـٜآِیٌٓ فآّ ٝبٍیلؿ ،ؿكٟ٘ایت غاِب كٔاٖٞای
كئاِیٌتی عأُ ایـٜٞای ٔل كٍُٙٚلی ٌٞتٙـ ،و ٝب ٛ٘ ٝی با ٛهلط رنئیهاو ِٔ ٚهىالو
ارتٕا ی ًعی ؿك عُ ٌٔائُ والٖ ارتٕا ی ؿاك٘ـ
فاً ٕٝٛیاط ،با ٔماِٝای و ٝبا ٛٙاٖ «باِنان  ٚك ٍٚؿاًتاٖ٘ٛیٌی» ؿك ٔاٙٞأ ٝایلاٖ أهلٚم،
ؿك ُٕاك ٜؿً ْٚاَ ٙٔ 1321تِل ولؿٜاًت تالٍ ولؿ ٜبا اًتفاؿ ٜام ٔمـٔ ٝبهاِنان بهل وٕهـی
اٌ٘ا٘ی ،بُ ٝىّی ٘ااْ ٔٙـ ؿك با كئاِیٌهٓ ٓهغیت وٙهـ ٔ ٚیها٘ی آٖ كا ؿك تمابهُ بها كٔا٘تیٌهٓ
بیِتل ُلط ؿٞـ ًیاط٘ ،ؾٌت باِنان كا بٙ ٝهٛاٖ ٔیتىهل كٔهاٖ ارتٕها ی ٔعلفهی ٔهیوٙهـ ٚ
ًپي بلای ٘ؾٌتیٗباك ب ٝإٞیت  ٚرٙیٞٝای ٘اهلی ٔمـٔه ٝبهاِنان بهل وٕهـی اٌ٘ها٘ی اُهاكٜ
ولؿٜاًت (ًیاط )23 :1321،ا ٚبٝؿكًتی اُاكٔ ٜهیوٙهـ وهٔ ٝمـٔه ٝبهاِنان بهٔٝخابهٔ ٝا٘یفٌهت
ؿاًتاٖ٘ٛیٌی كئاِیٌتی  ٚارتٕا ی اًت ًپي ؿك ٔٛكؿ تمابهُ بهاِنان بها كٔا٘تیٌهٓ ٔهیٌٛیهـ
«بـٌ ٖٚنافٔ ٝیتٛاٖ ٌفت باِنان ٔٛفك ُهـ آه َٛوٟٙه ٝكٔا٘تیٌهٓ كا ٚاهٌه ٖٛوٙهـ  ٚآهَٛ
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رـیـی كا و ٝام ا٘مال افىاك ٘اُی ٔیُـ رایٍنیٗ آٖ وٙـ» (ٕٞاٖرا) ا ٚؿك اؿأ ٝاٗافٔ ٝیوٙهـ
و« ٝباِنان ٘ٛیٌٙـٌاٖ كا ام إًٓاٖ تؾیُ  ٚتٔٛك پاییٗ ٔیآٚكؿ  ٚآ٘اٖ كا ٔزیٛك ٔیوٙهـ وه ٝكاٜ
ؽِٗ بّى ٝغٓاٍ٘ینی كا تعمیب وٙٙـ وٛ٘ ٝك عمیمت ام آٖ تزّی ٔیوٙـ» (ٕٞهاًٖ )24 :هیاط ؿك
ُٕاكٕٞ ًْٛ ٜیٗ ٔزّّٜٔ ٝیَ كا پی ٌلفتٝاًت ٘ ٚتیزٔ ٝهیٌیهلؿ «كٔا٘تیههٞها عمیمهت كا
ٜٔابك آكٔاٖ رّٔ ٜٛیؿٙٞـ ؿك ٓٛكتی و ٝكئاِیٌتٞا وأالً ك ایت عمیمت كا ٔهیوٙٙهـ ِٚهی ؿك
ٕٗٗ ِ٘اٖ ٔیؿٙٞـ و ٝعمیمت تا ص ٝا٘ـام ٜبا آكٔاٖ آٟ٘ا تفاٚو ؿاكؿ  ٚبـیٗ ًٚیّ ٝكا ٜتٔهغیظ
 ٚتٟقیب آٖ كا ب ٝؽٛا٘ٙـٔ ٜیآٔٛم٘ـ» (ًیاطٞ )6 :1321 ،لصٙـ ؿفا یٔ ٝغىٓ ًیاط ام كئاِیٌهٓ ؿك
آٖ ًاَٞا ٚ ،تمابُ ا ٚبا كٔا٘تیٌٓ كا ٔیتٛاٖ ب ٛ٘ ٝی تمابُ با ٔـك٘یٌٓ  ٓٞب ٝعٌها آٚكؿِٚ ،هی
ام آ٘زا و ٝفاً ٕٝٛیاطُ ،ؾٔیتی ؿاٍِ٘اٞی  ٚب ٝؿٚك ام بامیٞای عنبی بٛؿٜاًتٔ ،هیتهٛاٖ ؿك
بلؽی ُ٘ٛتٞٝای اِ٘ ٚا٘ٞٝایی ام تٕایُ بٌٞٝ٘ٛ ٝای ؿیٍل ؿاًتاٖ ٘ٛیٌی كا ٘ین ِٔاٞـ ٜولؿ
فاً ٕٝٛیاط ؿك ًاَ  1323ؿك ٔزّ ٝپیاْ ٘ٔ ،ٛماِٝای ٔٙتِل ولؿٜاًت بها ٙهٛاٖ «آ٘تهٛاٖ
صؾٛف»  ٚؿك ایٗ ٔماِ ٝؽ ٛاًت ٝیا ٘اؽٛاًهتُ ٝهعلٌٍ٘ٛی ٘خهل صؾهٛف كا ،وه ٝاتفاله ًا یىهی ام
مٔیٞٝٙای پیـایی ؿاًتاٖٞهای ٔهـكٖ اًهت (پایٙهـً ،)173 /2 :1391 ،ٜهتٛؿ ٚ ٜبهٝؿكًهتی بهٝ
ٕٞاٍٙٞی آٖ با فل ًٙٞایلا٘ی اُاك ٜولؿٜاًت(ًیاطً )9 :1323 ،هیاط ٕٞضٙهیٗ ؿك یىهی ام ؿٚ
ٔماِٝای و ٝؿك ٘ؾٌتیٗ وٍٙلٛ٘ ٜیٌٙـٌاٖ ایلاٖ اكائ ٝؿاؿٜاًت بِ ٝن ْٚتٛر ٝبه ٝتىٙیههٞهای
ؿاًتاٖ٘ٛیٌی تٛر ٝولؿٜاًت ؿك ٔماًِ( ٝهؾٙلا٘ی) «ٚظیفه ٝا٘تمهاؿ ؿك اؿبیهاو» ٔهیؽهٛا٘یٓ:
«ا٘تمههاؿ ًٙزِههی  ٚتفٌههیلی كایههذتههلیٗ ا٘ههٛا  ٚاُههىاَ ا٘تمههاؿ اًههت ِٚههی بغههل٘ذتههلیٗ ٚ
پلٌٔوِٛیتتلیٗ ا٘ٛا  ٚاُىاَ آٖ ا٘تماؿ ا٘تاأی یا (٘ٛكٔاتیف) ٔیباُهـ» (بٟهاك  ٚؿیٍهلاٖ:1325 ،
 )227اً ٚپي ًعی ٔیوٙـ ؤ ٝفٛٔ ْٟٛكؿ ٘الٍ كا تٗٛیظ ؿٞهـ ٔ ٚهیٌٛیهـ« :فهلق بهیٗ
ا٘تماؿ ًٙزِی  ٚتفٌیلی  ٚا٘تماؿ ا٘تاأی ؿك ایٗ اًت و ٝا٘تماؿ ًٙزِی  ٚتفٌیلی احل اؿبهی
كا ام ٘ال تٔلیظ  ٚتٗٛیظ افىاك ٛ ٚلم بیاٖ آٖ ٔٛكؿ ٔـال ٝللاك ٔیؿٞـ ؿك ٓهٛكتی وه ٝا٘تمهاؿ
ا٘تاأی لٛا ـ  ٚآٞ ٚ َٛـفٞائی كا ٗٚع ٔیوٙـ ،و ٝبایـ ٔزٕ ٛاؿبیاو ٙٓ ٚایع ظلیهف ام
آٖ تیعیت ٕ٘ایٙـ» (ٕٞاٖرا) ٕٞیٗ اُاك ٜظلیف ب ٝتىٙیه ٙٞلی ؿك اؿبیاوً ،هیاط كا ام ؿیٍهل
ٛلفـاكاٖ كئاِیٌٓ ارتٕا ی ؿك آٖ ًاَٞا ص ٖٛپلٞاْ ٛ ٚیلی ٔتٕاین ٔیوٙـ
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 -2-3احسان طبری

بیٌٕاٖ یىی ام ٟٔتلیٗ صٟلٜٞای ٘مـ ؿاًتاٖ  ٚكٔاٖ ؿك ایلاٖ ،ام ؿ ٝٞبیٌهت تها اٚاؽهل ؿٞهٝ
پٙزإٌُ ٜی ،اعٌاٖ ٛیلی اًت ٔٙتمـ صپٌلایهی وه ٝبایهـ ا ٚكا بنكٌتهلیٗ ٕ٘ایٙهـ٘ ٜمهـ
ٔاكوٌیٌتی كاؿیىاَ ؿك ایلاٖ ؿاٌ٘ت آُٙایی ا ٚبا فٌّف ٝغل ٌ ،لایَٞای عنبهی  ٚآُهٙایی
ٌٌتلؿ ٜبا اؿبیاو كًٚی ،ٝام ا ٚفیٌّٛف  ٚاؿییی ًاؽت وٌ ٝلصه ٝبها تٕهاْ ٚرهٛؿ ام كئاِیٌهٓ
ٔتعٟـ ؿفا ٔیولؿِ٘ ،ا٘ٞٝایی ام تٛر ٝبٙٞ ٝل ٔـكٖ كا ٘ین ٔیتهٛاٖ ؿك بلؽهی ُ٘ٛهتٞٝهای اٚ
بامرٌت تٙال٘ی و ٝبلؽی آٖ كا عآُ ّٔنٔٚاو عنبی ؿاٌ٘تٝا٘ـ (پاكًی٘واؿ )67 :1388 ،أها ام
٘ال ٍ٘اك٘ـاٖ ایٗ ًٜٛك ،بایـ آٖ كا ٘تیزه ٝتٙهالٌٖهٛییٞهای ٍٞهُ ٔ ٚهاكوي ؿاٌ٘هت ،وهٝ
بیِتلیٗ تثحیل كا بل ُىٌُیلی ٘الیٞٝای مییاُٙاؽتی ٛیلی ؿاُتٝا٘ـ
ٛیلی ؿك یىی ام ٟٔتلیٗ ٔما تی و ٝبا ٛٙاٖ «ؿكباك ٜا٘تماؿ ٔ ٚاٞیهت ٙٞهل  ٚمییهایی» ؿك
ًاَ  1326ؿك ٔزّ ٝصپٌلای ٘أٔ ٝلؿْ ٔٙتِل ولؿٜاًت ٔیٌٛیـٔ« :ؾتٔاو ٘مـ ٙٞهلی ؿك
مٔاٖ ٌقُتٔ ٚ ٝل و٘ٛٙی با یىـیٍل تفاٚوٞایی ؿاكؿ ًابماً ٔٙمـیٗ بیِتل به ٝتٜییهك لٛا هـ
رأـ ٙٞلی  ٚوِف اُتیاٞاو فٙی ٔیپلؿاؽتٙـ ا٘تماؿ آٟ٘ا كارع بُ ٝىُ ٙٞلی بهٛؿ  ٚرٙیهٝ
فلٔاِیٌتی ؿاُت عاَ آ٘ىٙٔ ٝتمـاٖ ألٚمی ٔیوُٙٛـ تا ٙٞل كا ام ِغها ٝكیِه ٝارتٕها ی ٚ
كٚعی آٖ تزنی ٝوٙـٛ ،اٛف ٙٞلٔٙـ كا اؿكان ٕ٘ایٙـ  ٚؿك ٘فٌا٘یاو ا ٚكًهٛػ وٙهـ» (ٛیهلی،
 )11 :1326ایٗ ٌفتٞٝا ِ٘اٖ ٔیؿٞـ وٛ ٝیهلی بها ٘الیهاو فلٔاِیٌهتی آُهٙا ٘یهٛؿٜاًهت ٚ
تعلیفی و ٝام فلٔاِیٌٓ ب ٝؿًت ٔیؿٞـ ؿك عـ تٛر ٝتقولٜٛ٘یٌهاٖ وٟهٗ فاكًهی بهٚ ٝمٖ ٚ
ٓالبت ٚاهٜٞاًت أا ٕ٘یتٛاٖ ب ٝایٗ ؿِیُ ب ٝا ٚؽهلؿٌ ٜلفهت ،صلاوه٘ ٝالیهاو فلٔاِیٌهتی
عتی ؿك ا٘زٕٗٞا  ٚؿاٍِ٘اٜٞای بنكي غلبی  ٓٞبٌیاك ؿیل ُٙاؽتُ ٝـ ٘ىته ٝؿیٍهل ،تٛرهٚ ٝ
تقول ا ٚب ٝكیِٞٝای ارتٕا ی ٔتٗ اؿبی اًت  ٚام ایٗ ٘ال یاؿآٚك ٘الیاو ٔاكوٌیٌهتی اًهت
و ٝبٙابل آٖ ،میلبٙای التٔاؿی ٔ ٚاؿی اًت و ٝكٚبٙهای ارتٕها ی  ٚایهـئِٛٛهیه كا ٔهیًهامؿ
(ایٍّت )26 :1393 ،ٖٛتٛر ٝب ٝكیِٞٝای ارتٕا ی  ٚتاكیؾی ،ؿكٚالع ٍ٘لًتیٗ بهٔ ٝهتٗ اًهت ام
ؿكیضٔ ٝاؿی  ٚتاكیؾی ٚ ،یا ب ٝیاكو ؿلیكتلٔ ،اتلیاِیٌٓ تاكیؾی
ٕٟٔتلیٗ ٌفتٞٝای ٛیلی ؿك ایٗ ٔماِ ٝعّٕ ٝا ٚب ٝمییاُٙاًی وا٘ت اًهت وه ٝا ٚكا وهأال
ؿك رایٍاٞی ٍّٞی للاك ٔیؿٞـ ٛیلی ٔیٌٛیـ و ٝوا٘ت ٌفتٝاًت «ٙٞل ِهقتی ؽهاِی ام فایهـٜ
ایزاؿ ٔیوٙـ  ٚام آٖ غایتی رن ؽٛؿ آٖ ٔ٘ ّٜٛیٌت  ٚؿكن ایهٗ ِهقو ٘یهن بهـٔ ٖٚفهاٞیٓ ٚ
تٔٛكاو ٓٛكو ٔیٌیلؿ  ٚاؿكاوی اًت وّی بیا٘او بعـی ٔٗ ِ٘اٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ و٘ ٝالیه ٝوا٘هت
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ٜٔابك با ٚالع ٘یٌت ٙٞ ٚل ٌٞت ٝم٘ـٌی  ٚیىی ام ابناكٞهای م٘هـٌی اًهت» (ٛیهلی)16 :1326 ،

اُاك ٜؿلیك ٛیلی ب ٝمییاُٙاًی وا٘ت ،عىایت ام آُٙایی  ٚتمابُ ا ٚبا ٘الیاتی ام ایهٗ ؿًهت
ؿاكؿ ٘الیاتی وٛٔ ٝرب ُىٌُیلی رلیاٖٞایی ٘ ٛؿك ٙٞل ،بٚٝیهو ٜكٔهاٖ٘ٛیٌهی ُهـٜاًهت
ٛیلی ؿك اؿإٔٞ ٝیٗ ٔمأِ ٝیٌٛیـ :اٌ٘اٖ ًآِ ام ؽٛا٘هـٖ ٜٔاِهب ٔاِیؾِٛیهایی وافىها ٚ
ٞـایت ًٛؿی ٕ٘یبلؿ ٕٞ ٚضٙیٗ ٌٛكوی كا ب ٝؽاٛل تثحیل ارتٕا یاٍ بلتل ام ؿاًتایفٌىی
ؿاٌ٘تٝاًت (ٕٞاٖ )18 :پلٚاٗظ اًت و ٝایٗ ٘ال ؿیٍل ؽلیهـاك صٙهـا٘ی ٘هـاكؿ ام یههًهٛ
٘مَ ارتٕا ی ٌٛكوی ألم ٚصٙـاٖ ب ٝصِٓ ٕ٘یآیـ  ٚآ٘ض ٝآحاك ا ٚكا ٛٙٞم م٘ـ ٍٝ٘ ٜؿاُهتٝ
رٙیٞٝای ٙٞلی احل اًٚت ٘ ٝواكولؿ ارتٕا یاٍ ام ؿیٍلًٔ ٛمایٌٛ٘ ٝیٌهٙـ ٜبهیٔا٘ٙهـی
ص ٖٛؿاًتایفٌىی با ٌٛكوی٘ ،مـ ٛیلی كا ام ٍ٘ا ٜألٚمیٗ ٔا بیكً٘ٚكٚتل رّهٔ ٜٛهیؿٞهـ
ال ٜٚبل الیاَ هاْ  ٚرٟها٘ی آحهاك ؿاًتایفٌهىی ،آحهاك إٞ ٚهٛاك ٜؿًهتٔایه ٝتغّیهُٞهای
ا٘ـیِٕٙـاٖ بنكٌی ص ٖٛفلٚیـ  ٚباؽتیٗ بٛؿٜاًت وٞ ٝلوـاْ به٘ ٝه ٛی ،به ٝابعهاؿ پیضیهـٚ ٜ
صٙـٚرٟی ٙٞل  ٚف ٗٞا ٚپلؿاؽتٝا٘ـ ٛیلی ؿك ایٗ ٔماِ ٝال ٜٚبل اُاك ٜب ٝفٌّهف ٝوا٘هت ،وهٝ
میلبٙای آحاك ٔـكٖ اًت ،ب ٝیىی ام ٜٔلطتلیٗ ٔىاتب فٌّفی مٔاٖ ؽٛیَ ٘ین عّٕٔ ٝیوٙهـ
ا ٚفٌّف ٝاٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ ٞایـٌل ،وأً ٚ ٛاكتل كا ٘مـ ٔیوٙـ  ٚایٟٙها كا اؿبیهاو  ٚفٌّهفٝ
پٛسٌلا لّٕـاؿ ٔیوٙـ ،بـ ٖٚایٙى ٝتغّیُ ؿلیمی ام آحاك ایٗ افلاؿ ب ٝؿًهت ؿٞهـ (ٕٞهاٖ19 :
 )21ٚبٙابلایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتعٟـ اؿبی ام ٍ٘اٛ ٜیلی ،تٟٙا ب ٝكئاِیٌٓ ًًٛیاِیٌتی ٔغـٚؿ
ٔیُٛؿ ا ٚأـا٘ ٚ ٝیا ام كٚی ً ،ٟٛب ٝیىی ام ٕٟٔتهلیٗ بغهجٞهای ٜٔهلط ُهـ ٜؿك فٌّهفٝ
اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ ،تٛر٘ ٝىلؿٜاًت یىی ام ٟٔتلیٗ تثویـٞای ٛلفـاكاٖ ایهٗ ٔىتهب ،تٛرهٚ ٝ
تعٟـ ب ٝاٌ٘اٖ اًت ً ٚاكتل ؿك اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ  ٚآاِت بِل به ٝآٖ پلؿاؽتهٝاًهت ؿكٚالهع
ًاكتل ام ؿكن ع٘ٛك ؿیٍلی ،بٔ ٝف ْٟٛتعٟـ  ٚتٛر ٝب ٛ٘ ٝبِل كًیـٜاًهت (ًهاكتل55 :1345 ،
ٕٞ )56 ٚضٙیٗ ؿك بلؽی آحاك وأ ،ٛام رّٕ ٝكٔاٖ ٛا  ،ٖٛتعٟـ ب ٝاٌ٘اٖ ،تلریعبٙهـی آُهىاك
 ٚا٘ىاكِ٘ـ٘ی اًت
ٛیلی ؿك ًاَ  1327ؿك ٔزّ٘ ٝأٔ ٝلؿْ ؿك ٔماِٝای با ٛٙاٖ «ا٘مال  ٚا٘غٜاٙٞ ٙلی»
ًؾٙاَ٘ كا پیٔیٌیلؿ ٔ ٚیٌٛیـ« :اٜٗلابی وه ٝهاٖ پهُ ًهاكتل آٖ كا یىهی ام ٕ٘ٛؿٞهای
اًاًی  ٚتفىیه٘اپقیل كٚط بِلی تٔٛك ولؿ ٚ ٜعاَ آ٘ى ٝصینی رن ا٘عىهاى ٗٚهع ؿكٞهٓ
ارتٕا ی ًلٔایٝؿاكی ؿك كٚط ٙآل بیحیاو ٘یٌت» (ٛیهلی )4 :1327 ،بام ٛ ٓٞیلی ب ٝایٗ
٘ىت ٝتٛر٘ ٝىلؿ ٜوً ٝاكتل ؿك بٌیاكی ام ُ٘ٛتٞٝایَ ب ٝتعٟـ ارتٕا ی اٌ٘اٖ ِ ٚن ْٚتٛرهٝ

تقابل کانتی_ هگلی در نقد و نظریههای ...

نقد و نظریه ادبی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

45

ب ٝؿیٍهلی اُهاك ٜوهلؿٜاًهت  ٚؿك ا٘تمهاؿ ام كُٚهٙفىلاٖ ؿٚكاٖ ٔهـكٖ ٔهیٌٛیهـ٘« :مهَ
كُٙٚفىلاٖ ًلٔایٝؿاكی ٌٕلاً ٜاؽتٗ رأعٝای اًت ؤ ٝیؽٛاٞـ بهل ٗهـ ٘اهاْ ٔٛرهٛؿ
كًتاؽین وٙـ آٟ٘ا با ًغل وّٕاو ٔهی ؽٛاٙٞهـ ٔهلؿْ كا ٌّٛهٓ وٙٙهـ  ٚبهٕٞ ٝهیٗ رٟهت
فُ٘فلُٚی ٔ ٚیٌٟٛٓیی ِٔ ٚىُبافی ام ؽٛاّ ایٗ كُٙٚفىلاٖ اًهت» (ٕٞهاٖ )5 :بها ایهٗ
تٔٛك بایـ ٘ٛیٌٙـٌاٖ بنكٌی ص ٖٛرٛیي كا اكی ام ٞلٌ ٝ٘ٛؽاللیت ٚ ،بهلؿً ٜهلٔایٝؿاكی
ؿاٌ٘ت ؿك ٓٛكتی و ٝا٘نٚای كُٙٚفىلاٖ ٛ٘ ٚیٌٙـٌاٖ للٖ بیٌتٓ كا ٔیتهٛاٖ ا تلاٗهی بهٝ
ٕٞاٖ ٘ااْٞای ًلٔایٝؿاكی تّمیولؿ ؿك ٕٞیٗ ٔمأِ ٝیتٛاٖ ًؾٙا٘ی ام ٛیلی یافهت وهٝ
 ٓٞتمابُ ا ٚبا ٙٞل ٔـكٖ كا آُىاك ٔیوٙـ  ٓٞ ٚمییاُٙاًی كاؿیىاَ ٍّٞی ٔ ٚاكوٌیٌهتی اٚ
كا ب ٝتٔٛیل ٔیوِـ« :آحاك ٙٞلی رأعً ٝلٔایٝؿاكی ؤ ٝتثًفا٘ ٝبٙ ٝهٛاٖ آحهاك «ٔهـكٖ»
ٔٛكؿ تمّیـ  ٚپیلٚی ٙٞلٔٙـاٖ ٔا للاك ٔیٌیلؿ ؽٛا ٜام ِغهاُ ٝهىُ  ٚیها ٓهٛكو ،ؽهٛا ٜام
ِغأ ٝغتٛی  ٖٕٛ٘ٔ ٚؿصاك ا٘غٜا ٚ ٙك ٍٚغیلتعمّی اًت ٘ؾٌت بایـ ؿاٌ٘ت وُ ٝىُ
ٛٓ ٚكو ؿك ٙٞل آُ ٘یٌتُ ،ىُ ًٚیّٝای اًت بلای اؿای ٔف ٚ ْٟٛبیاٖ ٕٔ٘ ٖٛآهاِت
ُىُ ؿكٚالع ٔیـَولؿٖ ٙٞل ب ٝیه پیلای ٝؽاِی ام ٔعٙی٘ ،اكًا ٔ ٚیاٖتٟی اًهت ؿك تمهـْ
ُىُ بل ٕٔ٘ ٖٛیه ٘ ٛتً٘ٙالی ؽآی ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚایٗ ٔؾٔه ّٛوٌها٘ی اًهت وهٝ
اًتعـاؿ ؿكن ٔعٙی ًٚیع ٕٔ٘ٙٞ ٖٛل یعٙی ٔعٙی ًٚیع ٛییعت  ٚم٘ـٌی كا ٘ـاُهتٝا٘هـ»
(ٕٞهاٖ )7 ٚ 6 :ایٗ بیا٘او ِ٘اٖ ٔیؿٞـ وٛ ٝیهلی  ٚاؽهالف اٌ٘ ٚهیت به ٝصیهنی ٔعتهلٕ
بٛؿٜا٘ـ وُ ٝهٙاؽت صٙهـاٖ ؿلیمهی ام آٖ ٘ـاُهتٝا٘هـ ،صلاوه ٝؿك بٌهیاكی ام ٘الیهٞٝهای
فلٔاِیٌتی ٔ ٚـكٖٛٓ ،كو بل ٔغتٛا اِٛٚیت ٘ـاكؿ بّىٛٓ ٝكو ٔ ٚغتٛا كا یه صین ٔیؿا٘ٙـ
ؿكٚالع ام ؿیـ فلٔاِیٌتٞا ٔغتٛا ٕٞاٖ صینی اًت و ٝام ٛلیك ٓٛكو بٚ ٝرٛؿ ٔهیآیهـ ٚ
تفىیه ٔغتٛای ٙٞلی ام ٓٛكو ،عتی ؿك ف ٓٞ ٗٞأىاٖ ٘هـاكؿ (ُهفیعیوهـوٙی)73 :1391 ،
٘مـٞای ٛیلی ،غاِیاً ٍ٘اٞی اًهت یههرا٘یه ٝوهٙٞ ٝهل كا ٓهلفاً ام ؿكیضه ٝتٙهً كئاِیٌهٓ
ًًٛیاِیٌتی ٔیٍ٘ل٘ـ  ٚتٕاْ ٌٞٝ٘ٛای ؿیٍل ٙٞل كا ا٘ىاك ٔهیوٙهـ بهیُهه بهلای صٙهیٗ
٘الاتی بایـ لائُ ب ٝتاكیؼ ٔٔلف بٛؿ
با تٕاْ تٛرٟی وٛ ٝیلی ؿك ؿٞٝٞای ًی  ٚص ُٟبه٘ ٝمهـٞای ٔاكوٌیٌهتی ؿاكؿ ،ظهاٞلاً ؿك
 َٛٛمٔاٖ  ٚب ٝتثحیل ام ا٘ـیِٞٝای رـیـ ،ؿك ا٘ـیِ ٝا ٛ٘ ٚی ُهىاف بهٚ ٝرهٛؿ آٔهـٌ٘ٛ ٚ ٜهٝای
تٛر ٝب ٝفلْ كا ؿك بلؽی ٔماِٞٝا ً ٚؾٙلا٘یٞای ٔتثؽلتل أ ٚیتٛاٖ یافت بلای ٔخاَ ؿك ٔماِهٝای
وٛ ٝیلی با ٛٙاٖ «بلؽی ٌٔائُ عاؿ  ٚرهاكی ٙٞهلی» ؿك ًهاَ  1354ؿك ٔزّه ٝؿ٘یها ٔٙتِهل
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ولؿٜاًت ،اظٟاك ٘ال راِیی ٔیتٛاٖ یافت و ٝبا ٌفتٞٝای ا ٚؿك ًاَٞهای لیهُٔ ،تفهاٚو اًهت
ٛیلی ؿك ایٗ ٔمأِ ٝیٌٛیـٔ« :ا ٗلٚكو بلؽی آمٖٔٞٛای ٙٞهلی كا وه ٝبع٘هی ٔىاتهب رهـی
ٔـك٘یٌتی ٔعآل ٜٔلط ٔیوٙٙـ ٘فی ٕ٘یوٙیٓ  ٚبلآ٘یٓ و ٝؿك آحاك بلؽی ٔـك٘یٌهتٞهای اكٚپها
ایٗ آمٖٔٞٛا ٌا ٜتٛاٌ٘ت ٝبٔ ٝلاعُ لابهُتٛره ٝبلًهـ  ٚبه ٝاًهتٝتیهه ٌٌ ٚهتلٍ فٚق ٙٞهلی
ٔتٙاًب ،صینی بیفنایهـ» (ٛیهلیٞ )11 :1354 ،لصٙهـ ؿك ایهٗ ٔماِهٞ ٝهٓ ؿكٔزٕه ٛؿك ٔمابهُ
ٔـك٘یٌتٞا ایٌتاؿ ٜأا صٙیٗ ٘الی كا ٔیتٛاٖ  ٓٞعآُ پقیلٍ تغ ٛو رـیـ ٞ ٚهٓ عآهُ
تٙال٘ی ؿاٌ٘ت و ٝؿك ٘الیاو ٘ ٍُٞین ٚرٛؿ ؿاُهتٝاًهت صٙهیٗ ُهىافی كا ؿك یىهی ؿیٍهل ام
ٔما و ٛیلی ٘ین ٔیتٛاٖ یافت ا ٚؿك ٔماِٝای بها ٙهٛاٖ «٘مهـ  ٚتفٌهیل ٙٞهلی» وه ٝؿك ًهاَ
1358ؿك ٔزّ ٝؿ٘یا ٔٙتِل ُـ ،ٜتً ٛٙیهٞا كا ٔیپقیلؿ ٔ ٚیٌٛیـ« :آحاك ٙٞلی ام رٟت مبهاٖ،
ًیه ٛٗٛٔ ،تلویب ُ ٚىُ تّفیك (وٕپٛمیٌیٚ ٚ )ٖٛیوٌیٞای ؿیٍل ؽٛؿ بٌهیاك ٔتٙه ٛاًهت
آ ً ٛتُ ٛٙىُ ام ٔؾتٔاو ٛییعت  ٚرأع ٚ ٝپـیـٜٞای ایٗ ؿ ٚ ٚام آٖرّٕ ٝؿك ٌٌهتلٙٞ ٠هل
اًت» (ٛیلیً )97 :1358 ،پي ؿك اؿأٔ ٝیٌٛیـ اٌل ٘ماؿی بیایـ  ٚفمه ٚیهه ُهىُ كا بپهقیلؿ
تً٘ٙالا٘ ٝبلؽٛكؿ ولؿٜاًت (ٕٞاٖرا) ٞلصٙـ ٛیلی ؿك اؿأ ٝایٗ ٔماِ ٝبام ب ٝبلتلی ٕٔ٘ ٖٛبهل
ُىُ ٙٞلی اُاك ٜولؿٜاًت (ٕٞاٖ)99 :
ٛیلی ؿك یه ًؾٙلا٘ی بلای ا ٘ای عن تٛؿ ٜبُ ٝىُٞای ٔؾتّف كٔاٖ اُاك ٜولؿٜاًهت
تعلیفی و ٝؿك ایٗ ًؾٙلا٘ی ام كٔاٖ ب ٝؿًت ؿاؿ ٜعیلوآٚك اًت ٕٔ ٚىٗ اًهت ًه ٟٛام را٘هب
وٌا٘ی بٛؿ ٜباُـ وً ٝؾٙاٖ ٛیلی كا كٚی واغق آٚكؿٜا٘ـ ؿك ایٗ ٔماِ ٝام آحاك فلؿًٚی ٘ ٚاهأی
 ٚفؾلاِـیٗ اًعـ ٌلٌا٘ی بٛٙ ٝاٖ ٌٞٝ٘ٛایی ام كٔاٖ ٘اْ بلؿُ ٜـٜاًت (ٛیلی )5 :1359 ،ؿك ایهٗ
ًؾٙلا٘ی ٘ین ٛیلی تٟٙا ٘ٛیٌٙـٌا٘ی صٌ ٖٛهٛكوی ُ ٚهِٛٛؽٛف كا بهٙ ٝهٛاٖ ًلِٔهمی بهلای
كٔاٖ٘ٛیٌاٖ رٛاٖ ٔعلفیولؿٕٞ ٚ ٜضٙیٗ ٌفتٝاًت و ٝایٗ ٘ٛیٌٙـٌاٖ بهلؽالف ٔـك٘یٌهتٞها
ُؾٔیتٞایی ؽّك ولؿٜا٘ـ ؤ ٝیتٛا٘ٙـ ًلِٔك م٘ـٌی اٌ٘اٖٞا باُهٙـ (ٕٞهاٖ )24 :ؿك ٟ٘ایهت
ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝؾلد ِٔتلن تٕاْ ٌفتٞٝای ٛیلی ؿك با كٔاٖ  ٚبٛ ٝهٛك وّهی ٙٞهل ،بهٝ
بٗبٌتی ایـئِٛٛهیه كًیـٜاًت و ٝؿك ٔٛكؿ تغّیُ تغ ٛو ٙٞلی وأالً ارن اًهت  ٚكاٞهی
بٝرن ا٘ىاك كٔاٖ ٘ٔ ٚ ٛىاتب ٙٞلی ٔـكٖ ٘ـاُتٝاًت
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 -4وگاَی بٍ آرای مىتقذان وًگرا (وخستیه مىتقذان فرم گرا)
 -1-4ابًالحسه وجفی

ٔزالتی ص ٖٛؽلٚى رٍٙی  ٚرُ ًٙآفٟاٖ ؿك ؿً ٝٞی  ٚصٌُٕ ُٟی ،با بیا٘یٞٝها ٔ ٚمها تی
وٙٔ ٝتِل ولؿ٘ـ ،بلای ٘ؾٌتیٗباك كا ٜكا بلای كٔاٖ ٔـكٖ  ٚكٔاٖ ٘ه ٛؿك ایهلاٖ ٌِهٛؿ٘ـ ؿك ایهٗ
ٔیاٖ ٘مَ ٔزّ ٝرُ ًٙآفٟأٖ ٚ ،تلرٓ ٙٔ ٚتمهـ ُهٙاؽتُٝهـ ٜآٖ ،ابٛاِغٌهٗ ٘زفهی٘ ،مِهی
بلرٌت ٚ ٝؿكؽٛك تٛر ٝاًت ؿك ُٕاكٜٞای ٔتعـؿ ایٗ ٔزّ ،ٝتلرٕٞٝا ،یاؿاؿاُهتٞها ٔ ٚمها تی
ام ٘زفی ٔیتٛاٖ یافت و ٝبلای ٘ؾٌتیٗباك ب ٝتیییٗ كٔاٖ ٘ ٛپلؿاؽتٝاًهت  ٚبها ؿك ٘اهل ٌهلفتٗ
مٔیٞٝٙای فٌّفی كٔاٖ ٙٞ ٚل ٔـكٖ ،ؿك ٔمابُ رلیاٖٞای صپٌلا لـ ّٓ وهلؿٜاًهت ٘زفهی بها
آُٙایی ٌٌتلؿٜای و ٝبا اؿبیاو ٔغل مٔیٗ ،به ٝؽٔه ّٛاؿبیهاو فلاٌ٘ه ٝؿاُهت ،عتهی بهلای
ٙٞلٔٙـاٖ ٘ٛرٛیی صٌِّ ٖٛیلی ٓ ٚاؿلی كاٍِٞا  ٚكاٞیل بٛؿ
ابٛاِغٌٗ ٘زفی ؿك ٔماًِ« ٝاكتل  ٚاؿبیاو» و ٝؿك ًاَ  1345ؿك ٔزّه ٝرُٙهً آهفٟاٖ
ٔٙتِل ُـٜاًت ،بلای ایٙىِ٘ ٝاٖ ؿٞـ تعٟـ اؿبی تٟٙا ب٘ ٝالیٞٝهای ٔاكوٌیٌهتی ٚابٌهتٝ
٘یٌتٔ ،یٌٛیـ ؿك ؿٚكاٖ رـیـ ،تعٟـ ٙٞلی ؿیٍل ام ا٘غٔاك رلیاٖ صپ ؽاكد ُـٜاًهت ٚ
فلْ ٙٞلی رایٍاٞی ٓٞاكم ٔغتٛا ؿاكؿ ا ٚؿك ایٗ ٔمأِ ٝی٘ٛیٌـٔ« :غٔ َٛا٘ـیِٞٝای ٔـاْٚ
ًاكتل ؿكباك ٜاؿبیاو ٙٞ ٚل وتابی اًت ب٘ ٝاْ اؿبیهاو صیٌهت وه٘ ٝؾٌهت ؿك  1947ؿك ٔزّهٝ
ٔل رـیـ  ٚیهًاَ بعـ بٛٓ ٝكو ٌٔتمُ ٔٙتِل ٌلؿیهـ ؿك ایهٗ وتها اًهت وهً ٝهاكتل
اؿبیاو ّٔتنْ كا پی ٔیافىٙـ  ٚبٓٝلاعت ٔیٌٛیـ و ٝغلٕ ام اؿبیاو ٔیهاكم ٜاًهت ٔیهاكمٜای
بلای تغلی عمیمت ٔ ٚیاكمٜای بلای آماؿی اٌ٘اٖ» (٘زفی٘ )8 :1345 ،زفهی ؿك ٕٞهیٗ ُهٕاكٜ
ٔمأِ ٝؾتٔل ؿیٍلی با ٛٙاٖ «وّٛؿ كٚا» ُ٘ٛتٝاًت  ٚبلای ٘ؾٌتیٗباك كٔهاٖ ٘ه ٛكا ؿك ایهلاٖ
ٔعلفی ٔیوٙـ« :كٔاٖ ٌ٘ ٛلصٛٙٞ ٝم پیلٚاٖ فلاٚاٖ ٘یافت ٚ ٝرای ؽهٛؿ كا صٙهاٖوه ٝبایهـ بهام
٘ىلؿٜاًت أا بٞٝلعاَ ؿك ُیٜٞٛای ٘ٛیٌٙـٌی ا٘مالبی ب ٝبهاك آٚكؿ ٜوهٙٞ ٝهٛم مٚؿ اًهت تها
حٕل ٜآٖ كا بییٙیٓ كٔاٖ ٘ ٛكا «ٔىتب ٍ٘ا٘ »ٜأیـٜا٘ـ« ٟٓٔ :ماٚی ٝؿیـ» ٘ٛیٌٙـ ٜاًت ٘ ٝبیاٖ
ٔاٞیت عٛاؿث و ٝبٞ ٝل ٓٛكو ام ؿًتلى ف ٟٓبِل ؽاكد اًت وّٛؿ كٚا ٌلص ٝكًٕاً ٚابٌهتٝ
ایٗ ٔىتب ٘یٌت ،أا ُی ٜٛآٖ كا وٓٚبیَ پقیلفتٝاًت ُ ٚهایـ بها تٛفیهك بیِهتلی به ٝوهاك
ٌلفتٝاًت با ٚرٛؿ اعتلام ا ٚام اًتعٕاَ وّٕاو  ٚاًتعاكاو ُا لا٘ ،ٝاعٌاًی و ٝؿك پایاٖ بهٝ
ؽٛا٘ٙـ ٜؿًت ٔیؿٞـ بیُیاٞت ب ٝاعٌاًی ٘یٌت و ٝام ؽٛا٘ـٖ لٜعُ ٝعلی ؿكٔییابهـ ؿك
ٞل بٙـ ایٗ «ؿاًتاٖ» ٕٞاٖ عاؿحٚ ٝاعـ ام ماٚیٔ ٝتفاٚتی ٍ٘لیٌتٔ ٝیُٛؿ با  ُٓٚایهٗ مٚایها
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ب ٝیىـیٍل« ،عزٕی» ب ٝؿًت ٔیآیـ و ٝفم ٚبع٘ی ُعلٞای بنكي لاؿك ا٘هـ آٖ كا بٌهام٘ـ»
(٘زفی )118 :1345 ،صٙاٖؤِ ٝؾْ اًت ٘زفی ؿك ایٗ ٔماِ ٝال ٜٚبل تغه ٛو كٚایهی كٔهاٖ
٘ ،ٛو ٝكاٜٞای ٔتعـؿی ؿك ٔمابُ ٘ٛیٌٙـٌاٖ رـیـ للاك ٔیؿٞـ ،ب ٝؽٛؿاكرا ی ُ ٚهعلٌٍ٘ٛی
٘خلٞای ٔـكٖ ٘ین اُاك ٜولؿٜاًت ،و ٝام ٟٔتلیٗ ؽٔایْ كٔاٖٞای ٔـكٖ بُٕ ٝاك ٔیكٚؿ
٘یایـ تٔٛك ولؿ و ٝآُهٙایی  ٚالله٘ ٝزفهی به ٝفٌّهفً ٝهاكتل ،ا ٚكا بهٝوّهی ٔل هٛ
ا٘ـیِٞٝای ًاكتل ًاؽت ٚ ٝا ٚؿك ٔمابُ ا٘ـیِٞٝای ٔتفىلاٖ غلبی وأالً ٔٙفعهُ بهٛؿٜاًهت
بؾِی ام ٔما و ٘زفی ِ٘اٖ ام اًتمالِی فىلی ؿاكؿ وُ ٝىٌُیلی ٘الیٝای ٘اأْٙـ كا ؿك
ُ٘ٛتٞٝای اٛٔ ٚرب ُـٜاًت ٘زفی ؿك ٔماِٝای با ٛٙاٖ «اؿبیاو  ٚؿ٘یای ٌلًه »ٝٙوه ٝؿك
ًاَ  1347ؿك ؿفتل ٞفتٓ ٔزّ ٝرُ ًٙآفٟاٖ ب ٝصاپ كًیـً ،ٜاكتل كا وه ٝؿك ٔٔهاعیٝای
ٌفت ٝبٛؿ :ؿك ؿ٘یایی و ٝوٛؿواٖ ام ٌلًٍٙی ٔیٔیل٘ـ كٔاٖ تٚ ٟٛم٘ی ٘ـاكؿ ،به ٝبهاؿ ا٘تمهاؿ
ٔیٌیلؿ ٔ ٚیٌٛیـ صٙیٗ ًؾٙا٘ی بٟا٘ ٝب ٝؿًت ـٜای ؽٛاٞـ ؿاؿ تها اؿبیهاو ّٔتهنْ كا بها
اؿبیاو ًیاًی ؽّ ٚوٙٙـ (٘زفی٘ )182 :1347 ،زفهی ؿك اؿأه ٝبها اُهاكٜای وٙایهٝآٔیهن بهٝ
رلیاٖٞای صپٌلا ٔیٌٛیـ« :آكی ایٗ اًت تٔٛكی ؤ ٝها ام ٌٔهوِٛیت ٘ٛیٌهٙـ ٜؿك ایهٗ
مٔاٖ ؿاكیٓ ٔعّ ْٛاًت و ٝصلا ب٘ ٕٝٞ ٝیل« ًًٙ ٚاؿبیاو ؿك ؽـٔت رأع »ٝكا بهً ٝهیٝٙ
ٔیم٘یٓ  ٚاعیا٘اً اٌل وٌی رل و وٙـ  ٚب ٝمباٖ آٚكؿ و ٝاؿبیهاو رهـیتهل ام ایٟٙها اًهت ٚ
ُعاك ام «ُعل» رـاًت ٙٞ ٚل ٔا٘ٙـ ّٓٔ ،ا٘ٙـ اؿكانٔ ،ا٘ٙـ ٞلٌ ٝ٘ٛفعاِیهت فٞهٗ وه ٝبها
ٚالعیت ؿك وِاوَ اًت اعتیاد ب ٝپو ٚ َٞٚو ٚ َُٛوِف ٓٛكوٞها  ٚلاِهبٞهای تهامٜ
ؿاكؿ ،بام  ٓٞواك ٔا ًاؿ ٜاًت :بٝآًا٘ی  ٚبیالأ ٝؿِیُ ٔیتٛا٘یٓ ا ٚكا ٔت ٟٓبٙٞ« ٝهل بهلای
ٙٞل» یا پیلٚی ام «پٛسپلًتی» ٘ ٚیٌتٌلایی غلبهی وٙهیٓ» (ٕٞهاٖ )186 :ؿك ایٙزها پیىهاٖ
ا٘تماؿ ٘زفی بًٕ ٝت افلاؿی صٛ ٖٛیلی اًت و ٝؿك ٘مـٞای ؽٛؿ ام پهقیلٍ ٞهل ٔىتیهی،
رن كئاِیٌٓ ًًٛیاِیٌتی تٗ ٔیمؿ٘ـ ؿك اؿإٔٞ ٝیٗ بغج٘ ،زفی ٌلینی ب ٝؿاًتاٖ٘ٛیٌی
ایلاٖ ٔیم٘ـ  ٚبلای ٘مـ رلیاٖٞای ٙٞلی صپٌلا٘ ،مُلِٛی ام ٔاكوي ٔیآٚكؿ تا ٌفتٞٝهای
ؽٛؿ كا عتی با تٛر ٝب ٝمییاُٙاًی ٔاكوي تٛری ٝوٙـ ا ٚؿكباكٙٞ ٜل مٔاٖ ؽهٛؿ ٔهیٌٛیهـ
«بـیٗ ًٚیّ ٝاًت وُ ٝا ل ام ُعل ؽٛؿ ٛ٘ ٚیٌٙـ ٜام ؿاًتاٖ ؽهٛؿ اعٌهاى ُهلْ ٙ٘ ٚهً
ٔیوٙـ ؽٛؿ كا ًلباك رأعٔ ٝیُٕاكؿٚ ،رـاَ٘ ٔعق ٔیُٛؿ  ٚبلای ریلاٖ ًلُىٌهتٍی
ؽٛؿ صاكٜای ٕ٘یبیٙـ رن ایٙى ٝبً ٝیاًت ؿًت آٚینؿ ٕ ٚالً آِت ؿًت ًیاًتبافهاٖ ُهٛؿ
ایٗ اًت آ٘ض ٝبل ًل اؿبیاو ُٛكٚی آٔـ  ٚؿاكؿ بل ًل اؿبیاو صهیٗ ٔهیآیهـ (آٖ ٞهٓ ام ٛهلف
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وٌا٘ی و ٝؽٛؿ كا ٔاكوٌیٌت ٔی٘أٙـ  ٚب٘ ٝاْ «ٔاكوٌیٌٓ» تعیـ ؽٛؿ كا ا ٕاَ ٔیوٙٙهـ) ،غافهُ ام
آ٘ىٔ ٝاكوي ؽٛؿ ٌفتٝاًتٛ٘ :یٌٙـٞ ٜلٌن واك ؽٛؿ كا ًٚیّٕ٘ ٝیُٕاكؿ واك ا ٚؽٛؿ ب ٝؽهٛؿ
ٞـف اًت  ٓٞ ،ٚؿك ٘ال ا ٓٞ ٚ ٚؿك ٘ال ؿیٍلاٖ ،صٙاٖ ام ًٚیّ ٝبه ٝؿٚك اًهت وهٛ٘ ٝیٌهٙـ،ٜ
اٌل مْ ُٛؿ ،م٘ـٌی ؽٛؿ كا فـای آٖ ٔیوٙـ» (ٕٞهاٖٞ )186 :لصٙـ ًهؾٙی وه٘ ٝزفهی ٘مهُ
ٔیوٙـ ِ٘اٍ٘ل تٕاْ مییاُٙاًی ٔاكوٌیٌتی ٘یٌت ،أا اُٛٞ ٚیاكا٘ ٝام تٙال٘ی اًهتفاؿ ٜوهلؿٜ
و ٝپیِتل ام آٖ ًؾٗ ٌفتیٓ ؿك ؿَ مییاُٙاًی ٍّٞی٘ ٚ ،الیاو ٍٞهُ ٔ ٚهاكويً ،هؾٙا٘ی
ٚرٛؿ ؿاكؿ و ٛ٘ ٝی ٌلایَ ب ٝفلْ كا آیٍٙی ٔیوٙـ٘ ٚ ،زفی ؿك ایٙزها ام یىهی ام ایهٗ اظٟهاك
٘الٞا بلای تٛری٘ ٝالاو ؽٛؿ ًٛؿ رٌتٝاًت
بٙا بل آ٘ضٌ ٝفتُ ٝـٔ ،یتٛاٖ ٘تیزٌ ٝلفت و ٝابٛاِغٌٗ ٘زفی ٞلصٙـ اُاكٜای ٌٔهتمیٓ بهٝ
مییاُٙاًی وا٘ت ٘ـاكؿ ،أا با ُلط  ٚتییٗ كٔاٖ ٘ ٚ ،ٛبا تٛرٚ ٝیو ٜبه٘ ٝخهل ٔـك٘یٌهتی ،ؿك مٔهلٜ
افلاؿی للاك ٔیٌیلؿ ،و ٝبُ ٝىُ غیلٌٔتمیٓ ٚ ،یا ب ٝیهاكتی بهُ ٝهىُ ٘اؽٛؿآٌها ٜتغهت تهثحیل
مییاُٙاًی وا٘تی بٛؿٜا٘ـ
ًَ -2-4شىگ گلشیری

ٌِّ ًُٙٛٞیلی یىی ام بلرٌتٝتلیٗ ٘ٛیٌٙـٌاٖ ٔـكٖ ایلاٖ اًت و ٝتٟٙا بهُٛ٘ ٝهتٗ كٔهاٖ ٚ
ؿاًتاٖ وٛتا ٜبٌٙـ٘ ٜىلؿٜاًت ٘ ٚمـٞای ا ٚكا ٔیتٛاٖ ؿك مٔل٘ ٜؾٌتیٗ تالٍٞها بهلای ٔعلفهی
ٙٞل ٔـكٖ ؿك ایهلاٖ بهُ ٝهٕاك آٚكؿ ٕٟٔتهلیٗ ٔماِه ٝا ٚؿك ایهٗ مٔیٙه ٝبها ٙهٛاٖ «ًهی ًهاَ
كٔاٖ٘ٛیٌی» و ٝؿك ًاَ  1346ؿك ؿفتل پٙزٓ رُ ًٙآفٟاٖ ٔٙتِهل ُهـٜاًهت ؿك ایهٗ ٔماِه،ٝ
ٌِّیلی وُٛیـٜاًت و٘ ٝؾٌتً ،اؽتاك كٔاٖٞای ٔهـكٖ كا تییهیٗ وٙهـ ً ٚهپي به ٝتغّیهُ
كٔاٖٞای ٔـك٘یٌتی اؿبیاو فاكًی یعٙی بٛف وٛكّٔ ،ىٛو ً ٚهٓ ًٙهیٛك بپهلؿامؿ بهٝرهل و
ٔیتٛاٖ ٌفت وٌِّ ٝیلی ٘ؾٌتیٗ وٌی اًهت وه ٝرنئیهاو كٔهاٖ ٔهـكٖ كا ؿك ایهلاٖ تِهلیظ
ولؿٜاًت ٔ ٚماِ ٝا ٚكا بایـ احلی یى ٝؿك ایٗ مٔی ٝٙبُٕ ٝاك آٚكؿ ا ٚؿك ایٗ ٔماِ ٝپیَ ام آ٘ىه ٝبهٝ
تغّیُ ٙآل كٔاٖ ٔـكٖ بپلؿامؿ ،ؿیـٌاٜٞای كئاِیٌتی كا ،وٍ٘ ٝاٞی تمّیهٌُلایا٘ه ٝبهٚ ٝالعیهت
ؿاك٘ـ ب٘ ٝمـ ٔیوِـ ٔ ٚیٌٛیـ« :كٔاٖ٘ٛیي آی ٝٙتٕإْ٘ای مٔا٘ ٝؽٛیَ ٘یٌهت تها ٔها بتهٛا٘یٓ
آؿْٞای ؿاًتاَ٘ كا ؿك یه وف ٝبٍقاكیٓ  ٚآؿْٞای مٔا٘ٝاٍ كا ؿك وفٝای ؿیٍهل  ٚبه ٝك یاِعهیٗ
بییٙیٓ و ٝصٙـ ً ًٙام ٚالعیت مٔا٘ٝاٍ ب ٝؿٚك افتاؿٜاًت  ٚآٍ٘ا ٜا ٚكا با ؿٌٙه «ٗـ كئاِیٌهٓ»
ام ؿكٌاٙٞ ٜل بلا٘یٓ» (ٌِّیلی )188 :1346 ،ؿك ایٙزا فول ایٗ ٘ىتٚ ٝارب ٔهیٕ٘ایهـ وهٌِّ ٝهیلی
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ایٗ علفٞا كا مٔا٘ی مؿٜاًت وٛ ٝلفـاكاٖ كئاِیٌٓ ًًٛیاِیٌتی ؿًهت بها كا ؿك ا٘زٕهٗٞها ٚ
ٔزالو اؿبی ؿاُتٝا٘ـ  ٚپیـاًت و ٝاكائ ٝتٔٛیلی ٔتفاٚو ام ٚالعیت ٔٛكؿ پهقیلٍ كئاِیٌهتٞها،
تا صٔ ٝیناٖ علوتهی ٔتللهی  ٚپهیَك ٚبهٛؿٜاًهت ٌِّهیلی ؿك اؿأهٔ ٝماِه٘ ،ٝمهـ ؽهٛؿ كا ام
ٚالعیتٔـاكی ًٜغی ٌٌتلؿٜتل ٔیوٙـ« :تام ٜاٌل تٟٙا ٕٔین ٜكٔا٘ی كا ٕٞیٗ بغجٞهای ؽِهه
ارتٕا ی ً ٚیاًی  ٚكٚا٘ی بـا٘یٓ ،آیا ٘ ٝایٗ اًت و ٝایهٌٗ٘ٛه ٝكٔهاٖٞها فمه ٚ ٚفمه ٚؿكؽهٛك
ٔیتـیاٖ ّ ْٛاٌ٘ا٘ی اًت  ٚبي؟ ً ٚلا٘زاْ اٌل بپقیلیٓ و ٝكٔاٖ بایـ صٙیٗ باُـ (آی ٝٙتٕهإْ٘ها
ؿك بلابل ٚالعیت) ص ٝوٌی ٔیتٛا٘ـ اؿ ا وٙـ و ٝتٕأی ٔل ٘ٛیٌهٙـٜیهی كا -بها اتىها بهل ٞهناكاٖ
ٔـكن كین  ٚؿكُت -ؿك بل ٌیلؿ ،تا ٔزام باُـ عىٓ وٙـ و ٝكٔاٖ فالٖ ٘ٛیٌهٙـ ٜا٘عىهاى تهاْ ٚ
تٕاْ اٌٞ ٚت یا ٘یٌت؟» (ٕٞاٖ)189 :
ٌِّیلی پي ام ٘مـ ٚالعٌلایی ًٜغی ؿك كٔاٖٞای مٔاٖ ؽٛؿ ،ب ٝیىی ام ٕٟٔتهلیٗ ٌٔهائُ
كٔاٖ ٔـكٖ ،یعٙی مٔاٖ ٔیپلؿامؿ صٙاٖؤ ٝیؿا٘یٓ ؿك آحاك ٔـكٖ ،ؿیٍل با مٔاٖ ٜٔٙمی  ٚؽٜهی
كئاِیٌتٞا ٔٛار٘ ٝیٌتیٓ «پلؿاؽتٗ ب ٝمٔاٖ ؽٔیٔ ٝاًاًی كٔهاٖ لهلٖ بیٌهتٓ اًهت ،مٔها٘ی
عاوٓ  ٚلٟاك  ٚایٗ ٔیلاحی اًت و ٝام پلًٚت ٚ ٚیلریٙیا ِٚٚف  ٚرٛیي آغام ٔیُٛؿ  ٚب ٝفهاوٙل
ً ٚلا٘زاْ بىت  ٚؿیٍلاٖ ٔیكًـ  ٚؿك ایٗ بلؽٛكؿ  ٚؿكٌیلی ٘ٛیٌٙـٌاٖ با مٔاٌٖ ،هاٌ ٜلایِهی
ٌٞت ب ٝیىی ام آ َٛتلاهؿی و ٟٗی٘ٛاٖ ،آُ «ٚعـو مٔاٖ» ،و ٝوٛتأٜـو بٛؿٖ مٔهاٖ یهه
تلاهؿی باُـ أا ؿك ایٌٗ ٝ٘ٛكٔاٖٞاٞ ،لصٙـ مٔاٖ ٚل ٛكٔاٖ ٔیتٛا٘ـ یه ُهیا٘ ٝكٚم (ؿك اِٚهیي)
 ٚمٔاٖ تٕاُای بامی ٌّف (ؿك فُٔ ا َٚؽِهٓ ٞ ٚیها )ٛٞباُهـِٚ ،هی ُهایـ ؿك بلؽهٛكؿ بها مٔهاٖ
ٔغـٚؿٕٞ ،اٖ ًؾٗ هیـ ب ٝواك ٌلفتُ ٝـٜاًت ؤ ٝیٌفت :صلا ٘اتٛكاِیٌتٞا ٔیٌٛیٙهـ كٔهاٖ
پاكٜای اًت ام م٘ـٌی؟  ٚاٌل پاكٜای اًت صلا بایـ عتٕا پاكٜای ام  َٛٛباُـ ٕ٘ ٝهك؟ ام ایهٗكٚ
ؿك كٔاٖٞایی و ٝبُ ٝیٌ« ٜٛفتٌٛٚی ؿك٘ٚی» ُ٘ٛتٔ ٝیُٛؿ٘ ،غ ٜٛكفتاك ٘ٛیٌهٙـ ٜبها مٔهاٖ بهٝ
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛهیـ اًت با م٘ـٌی» (ٕٞهاٌِّٖ )191 :یلی ؿك ایٙزا ٓٞ ،ب ٝتغییهل ٔفٟه ْٛمٔهاٖ ؿك
كٔاٖ ٞای ٔـكٖ ،و ٝؽٛؿ عآهُ تغه ٛو فٌّهفی ّٕ ٚهی ٔهل ٔهـكٖ اًهتٞ ٚ ،هٓ بهٝ
فٙٞیتٌلایی ٘ٛیٌٙـٔ ٜـكٖ اُاك ٜولؿٜاًت ام آ٘زا وٚ ٝالعیت ؿك ٔل ٔـكٖ ،ؿیٍل ّٜٔك
٘یٌت  ٚتّمی اٌ٘اٖ ٔـكٖ ام ٚالعیت ٕٛٞاك ٜبًٕ ٝت ٌ٘ییت علوت ولؿٜاًت ،مٔهاٖ ٞهٓ
ؿیٍل ٕ٘یتٛا٘ـ تٟٙا مٔاٖ ّٜٔك ؽٜی باُـ ام ؿیٍلًٌِّ ٛیلی ب ٝفٙٞتٌلایی كٔاٖ ؿك ٔهل
ٔـكٖ  ٚتهٌٛیی ؿك٘ٚی اُاك ٜولؿٜاًت ایٗ تهٌٛیی عآُ ا٘نٚای اٌ٘اٖ ٔل ٔهـكٖ اًهت ٚ
تیپًامیٞای كئاِیٌتٞا لاؿك ب ٝپلؿاؽت  ٚتییٗ ُؾٔیتٞای پیضیـٔ ٜل ٔـكٖ ٘یٌت
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ٌِّیلی بعـ ام ٔف ْٟٛمٔاٖ ،بغهج ؽهٛؿ كا بهٔ ٝغهـٚؿیت ُؾٔهیتٞهای كٔهاٖٞهای
ٔـك٘یٌتی ٔیوِا٘ـ «آؿْٞا ٔغـٚؿ٘ـ  ٚؿیٍل وٌهی آٖ ٌهل ٜٚبهیُهٕاك آؿْٞها كا وه ٝؿك
ٌٌتل ٜرًّٓٚٙظ ؿاكیٓ ،ؿك ایٗ ایٌٗ ٝ٘ٛكٔاٖٞا ٕ٘یبیٙـ أا ٞل آؿٌْ ،إٞ ٜاٖ ُؾٔهیت
ًاؽت ٚ ٝپلؿاؽت ٚ ٝیناَ كا ٘ـاكؿ (ٕٞضٙاٖو ٝؿك تلاهؿیٞا ؿیـٜایٓ) بّىٕٞ ٝیِ ٝبها ٞاِهٝای
ام ابٟاْ فٙٞی وٌ ٝلؿ اًٚت ٔیتٛا٘ـ تغییل ُىُ بـٞهـ  ٚعتهی ؿیٍهلی بِهٛؿ  ٚیها ؽهٛؿ
صٙـیٗ آؿْ  ٚعتی بٌیاك ٌلؿؿ» (ٕٞاٖٚ )191 :ی ؿك اؿأ ٝبُ ٝعلٌٍ٘ٛی كٔاٖ ٔـكٖ اُهاكٜ
ٔیوٙـ ٔ ٚیٌٛیـ« :ؿك ُیٌ ٜٛفتٍٛی ؿك٘ٚی ٕ٘یتٛاٖ با ٕٞاٖ ُیٚ ٜٛلایعٍ٘اكی كٔاٖٞهای
ًـٞ ٜیزـٛ٘ ٚ ٜمؿ ٜغل تٛفیك یافت  ٚتٟٙا ٘ٛیٌٙـٌا٘ی ٔیتٛا٘ٙـ ٔٛفك ٌلؿ٘ـ (ٔا٘ٙـ بٛف
وٛك  ٚفُٔ یاؿؿاُتٞای ْ َ) و ٝب ٝرٞٛل ُعل ؿًت یافت ٝباُٙـ » (ٕٞاٖ)228 :
ؿً ٚاَ بعـ ام ایٗ ٔماِٞ ،ٝآُ لإًی٘واؿ ٔٔهاعیٝای بها ٌِّهیلی ا٘زهاْ ؿاؿ ٜوه ٝبها
ٛٙاٖ «ؽاللیت ًٟٓ ،آّی ؿك ٘ٛیٌٙـٌی» ؿك آیٙـٌاٖ ًاَ  1348ب ٝصاپ كًهیـٜاًهت
ایٗ ٌفت ٌٛٚام صٙـ رٟت عائن إٞیت اًت ام یهًٌِّ ٛیلی ؿك ایهٗ ٔماِه ٝبه ٝإٞیهت
تىٙیه ؿك ؿاًتاٖ٘ٛیٌی اُاكٔ ٜیوٙـ  ٚام ؿیٍلً ،ٛب ٝآكای وا٘هت اُهاك ٜوهلؿٜاًهت ،وهٝ
ِ٘اٖ ٔیؿٞـ ٌِّیلی ؿك آٖ ًاَٞا ٌ٘یت ب ٝفٌّف ٝآحاك ٔـكٖ  ٓٞبیاٛال ٘یٛؿٜاًهت اٚ
و ٝص٘ ٖٛزفی ٔف ْٟٛتعٟـ كا ؿك تعٟـ ب ٝاٌ٘اٖ ٔیرٛیـٌٔ ،وّ ٝاٌ٘اٖ كا ؿك ؿاًتاٖ٘ٛیٌی
با فلْ  ٚتىٙیه ٌلٜمؿٜاًت «ًاكتل ٔیٌٛیـ بلای تِؾیْ رٟاٖبیٙی وٌی تٟٙا كاٞی وٝ
ٚرٛؿ ؿاكؿ تىٙیه اًٚت پي ٌٔهوّ ٝبهلای ٔهٗ تىٙیهه اًهت» (ٌِّهیلی)695 /2 :1388 ،
ًپي اؿأٔ ٝیؿٞـٌٔ« :وّ ٝبلای ٔٗ ؿك ؿاًتاٖ٘ٛیٌی ،با تٛره ٝبه ٝایٙىهٔ ٝلوهن ؿاًهتاٖ
اٌ٘اٖ ٔیتٛا٘ـ باُـُٙ ،اؽت اٌ٘اٖ اًت ٞلصٙـ ؿًت آؽل ٔیؿا٘هیٓ وهُ ٝهٙاؽت اٌ٘هاٖ
أىاٖ ٘ـاكؿ ،أا بًٚ ٝیّ ٝتىٙیه  ٚبا ایزاؿ فآهّ( ٝوه ٝعتٕهاً فآهٌّٝهقاكی بلُهت ٘یٌهت)
ؿاًتاٖ ٔیؽٛاٞـ و ٝب ٝایٗ ُٙاؽت بلًـ» (ٕٞاٖ )696 :اٌل ام ایٗ تٛر ٝب ٝیٍهاٍ٘ی فهلْ ٚ
ٔغتٛا ؿك ٘ال ٌِّیلی بٍقكیٓ ،یىی ام لابُ تٛرٝتلیٗ ٌفتٞٝای ا ٚؿك ایٗ ٔٔهاعی ،ٝتٛرهٝ
بٔ ٝیا٘ی فٌّفی ٙٞل ٔـكٖ اًت «فىل ٔیوٞ ٓٙل ٙٞلٔٙـی ،بٚٝیو ٜؿاًتاٖ٘هٛیي ،بایهـ ام
فٌّف ٝاٛال ؿاُت ٝباُـ  ٚیا آ٘مـك ؿكنولؿ ٜباُـ ٚ ٚلتی ؿك فٌّفٔ ٝغلم ُـ ٜباُهـ وهٝ
ٔا پـیـاك یا ٕ٘ ٝ٘ٛاُیا كا ٕ٘هیتهٛا٘یٓ ؿكن وٙهیٓ  ٚتهام ٜبه ٝله َٛوا٘هت« ،بها كیؾهتٗ ؿك
لاِبٞای لیّی ٔا٘ٙـ مٔاٖ ٔ ٚىاٖ  ٚغیل »ٜپي تالٍ ؿاًتاٖ٘ٛیي ام ایٗ پي تٟٙها  ٚتٟٙها
(یا عـالُ بلای ٔٗ اًت) بایـ ایٗ باُـ و ٝأُ تام ٜؿیٍلی كا بٙ ٝآل ؿاًتاٖ بیفنایـ وهٝ
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ٕٞا٘ا ب ٝتلؿیـ ٍ٘لیٌتٗ اًت ؿك پـیـاك ٕٛ٘ ٚؿ اُیا  ٚآؿْٞا» (ٕٞهاٖ )698 ٚ 699 :ؿك ایٙزها
ٔیبیٙیٓ وٌِّ ٝیلی بُ ٝىُ ٚاٗغی ب ٝیىی ام ٕٟٔتلیٗ ٔیا٘ی فٌّف ٝوا٘ت ،یعٙهی اِٛٚیهت
ایـ ٜبل ٚالعیت ٔاؿی ،اُاك ٜولؿٜاًت وا٘ت ف ٗٞاٌ٘ا٘ی كا بل ٛییعت ٔمـْ ٔهیؿاكؿ ،ؿكٚالهع
ام ؿیـ وا٘ت ایٗ فٔ ٗٞاًت و ٝبی٘إی رٟاٖ كا ٔٙآ رّٔ ٜٛیؿٞهـ (ؿٚكا٘هتٚ )245 :1391،
ایٗ بٞ ٝیشك ٚبٔ ٝعٙی كؿ  ٚا٘ىاك ٚالعیت ٔٛرٛؿ ٘یٌهت بّىه ٝوا٘هت ِ٘هاٖ ؿاؿٜاًهت وه ٝؿك
ٟ٘ایت فٔ ٟٓا ام ٚالعیت ،آٖ صینی اًت و ٝؿك فٔ ٗٞا ًاؽتٔ ٝیُهٛؿٕٔ ٚ ،ىهٗ اًهت ایهٗ
بلؿاُت وأالً با ٚالعیت ٔٛرٛؿ ٌٕٞه٘ ٛیاُهـ ایهٗ ٔٗٛه ٛكا ٔهیتهٛاٖ ٘مٜه ٝتمابهُ كٔهاٖ
ٔـك٘یٌتی  ٚكئاِیٌتی ؿاٌ٘ت كئاِیٌٓ بل پایٞٝای پٛمیتٛیٌٕی بٙا ُـ ٜو ٝتٔٛك ٔیوٙـ لاؿك
اًت با تزلبٌٝلایی ٔغٖ ،رٟاٖ ٚالع كا آٌٖ ٝ٘ٛوٌٞ ٝت بِٙاًـ ،ؿك ٓٛكتی و ٝایـٜآِیٌهٓ
وا٘ت ،با اِٛٚیت ؿاؿٖ ب ٝف ٗٞاٌ٘اٖ ،كا ٜكا بلای ٌ٘ییتٌلایی ؿك ٙٞل ٌِٛؿٜاًت
ٌِّیلی ٛی ًاَٞای بعـ ٘ین ؿك ٔما تی  ٓٞب ٝفلٔاِیٌت بٛؿَ٘ اُاك ٜولؿ ٓٞ ٚ ٜبهٝ
ُی ِ فی٘فٌ ،ٝو ٝاكرا ی اًت بٔ ٝیاعج وا٘تٛ« ،لط ٔیاعخی صُ ٖٛی ِ فی ٘فٌُ ،ٝی ِ
ُ٘ٛتٕٞ ٚ ،ٝضٙیٗ ؽٛا٘ـٖ ؽٛؿ ٔتٗ  ٚاكمیابی احل بها تٛره ٝبهٔ ٝعیاكٞهای ٔٛرهٛؿ ؿك آٖ ٚ
با ؽل ٜمباٖ ٔٛرٛؿ ؿك ُ٘ٛت ٝكا آیُ ؿیـٖ تٟٙا ٚلتی ٔفٔ ْٟٛیافتـ وه ٝبه ٝیهاؿ بیهاٚكیٓ
بنكيتلیٗ اتٟاْ ٓاعب ایٗ لّٓ ؿك  ٕٝٞایٗ ًاَٞا فلٔاِیٌت بٛؿٖ بهٛؿ» (ٌِّهیلی:1388 ،
 )17 /1ایٗ ًؾٙاٖ اكرا ٌٔتمیٕی ب ٝمییاییُٙاًی وا٘ت اًت ،و ٝپیِتل ب ٝآٖ پلؿاؽتٝ
ُـِ٘ ٚ ،اٖ ٔیؿٞـ و ٝفلٌْلایی ٌِّیلی بیبٟل ٜام آبِؾٛك فٌّفی ایٗ ٔىتب ٘یٛؿٜاًت
 -5وتیجٍگیری

ٓیلٚكو ٘مـ اؿبی ؿك ایلاٖ بٌٝ٘ٛ ٝای ٘یٌت و ٝبا ُل٘ ٚمـٞای فلٔاِیٌتی٘ ،مهـٞای ٔتعٟهـ
ٍّٞ ٚی وأالً ام ٔیاٖ كفت ٝباُـ با ؿك ٘ال ٌلفتٗ تمابُ وا٘تیٍّٞ -هی ؿك تغه٘ َٛمهـاؿبی ؿك
ایلأٖ ،یتٛاٖ ُٕایی ام ٘مـ اؿبی ،ؽآ٘ ٝمـ ؿاًتاٖ ب ٝؿًت ؿاؿ صٙاٖو ٝپیِتل اُهاكُ ٜهـ
٘ؾٌتیٗ ٘مـ ٘ ٚالٞا ،تا پیَ ام پیاْ وافىای ٞـایت ٔ ٚما و ٔزّه ٝؽهلٚى رٍٙهی ،تعٟهـ
اؿبی كا ؿك ٘ال ؿاكؿ ٍّٞ ٚی اًت أا اٚاً ٚؿً ٝٞی ب ٝبعـ ،آحاكی كا ٔیتٛاٖ یافهت وه ٝفهلْ
اؿبی كا ٔیٙای ًٙزَ  ٚؿاٚكی ؽٛؿ للاك ٔیؿٙٞـ ُایـ ایٗ تمابُ وها٘تیٍّٞ -هی كا بهیَ ام
 ٕٝٞؿك ؿ ٚوتابی بتٛاٖ یافت ،وٞ ٝل ؿ ٚبلای ٘ؾٌتیٗباك ؿك یه ًهاَ یعٙهی ًهاَ  1334بهٝ
ٛیع كًیـٜا٘ـ یىی وتا كئاِیٌٓ ٗ ٚـ كئاِیٌٓ ًیلٚى پلٞاْ ،و ٝؿك آٖ ٘ٛیٌٙـٞ ٜل احهلی
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كا و ٝبیل ٖٚام ؿایل ٜكئاِیٌٓ باُـ ٘فهی ٔهیوٙهـ  ٚكٔا٘تیٌهٓ كا ا٘عىهاى ُىٌهت ِییلاِیٌهٓ
ٔیؿا٘ـ (پلٞاْ ٚ )31 :1361 ،ؿیٍلی رّـ ٘ؾٌت ٔىتبٞای اؿبی ًیـعٌیٙی ،ؤ ٝىتبٞهای
اؿبی غیل كئاِیٌتی كا ٘فی ٕ٘یوٙـ ٔ ٚخال ؿك ٔٛكؿ كٔا٘تیٌٓ ٔی٘ٛیٌـٔ« :علفهی كٔا٘تیٌهٓ
بایـ ؿك ٚكای اًتعـاؿٞا ٘ ٚی ٛفلؿی ،بل ٔیٙای رِٟی و ٝؿك تاكیؼ  ٚفٌّف ٝكٚی ؿاؿٜاًهت
 ٚبٝؽٔ ّٛبل ٔیٙای ٌٌتلٍ ا٘ـیِ ٝبِهلی ٓهٛكو بٍیهلؿ» (ًیـعٌهیٙیٚ )162 :1384 ،
آ٘زا و ٝؿكبا ٔىتب پاك٘اى ًؾٗ ٔیٌٛیـ ب ٝمٔیٞٝٙای فٌّهفی ٚ ،تهثحیل مییهاییُٙاًهی
وا٘ت اُاك ٜولؿٜاًت (ٕٞاٖ )478 :بٕٞ ٝیٗ ُىُ ایٗ رهـاَ بهیٗ ٔغتهٛا  ٚفهلْ كا ؿك ٘مهـ
اؿبی ایلاٖ ؿك ًاَٞای بعـ ٘ین ٔیتٛاٖ پیٌلفت ٌا ٜعتی ؿك آحاك یهه ٘ٛیٌهٙـٔ ٜهیتهٛاٖ
ایٗ رـاَ یا ٘فی ؿیاِىتیىی كا بٛٗٚٝط ِٔاٞـ ٜولؿ ٔخالً كٗا بلاٙٞی ؿك لٔهٛ٘ٝیٌهی ،وهٝ
٘ؾٌتیٗباك بیٗ ًاَٞای  1345تا  1347ؿك ٔزّه ٝفلؿًٚهی صهاپ ُهـٜاًهت ،ام یىٌه ٛام
لٔٛ٘ٝیٌی عنبی وِٛكٞای وٕ٘ٛیٌتی ا٘تماؿ ٔیوٙـ (بلاٙٞی ٚ )113 :1368 ،ام ؿیٍهلًه ٛؿك
ٔل ُب (ؿٚكاٖ اًتیـاؿ) ،ب ٝتعٟـ اؿبهی ٘ٛیٌهٙـ ٜلائهُ اًهت (ٕٞهاٖ )121:ام ٛهلف ؿیٍهل
بلاٙٞی اؿبیاو ٔـكٖ كا ٘فی ٕ٘یوٙـ  ٚآٖ كا عآُ تغ ٛو ؿ٘یای ٔعآهل ٔهیؿا٘هـ (ٕٞهاٖ:
 )413رلیاٖ فلٌْلا پي ام ا٘مال ًٚعت بیِتلی یافت ،أها ایهٗ بهٔ ٝعٙهای ٔهلي وأهُ
رلیاٖٞای ٔتعٟـ ٘یٌت ٞلصٙـ ٘مهـٞای ٔتعٟهـ ٚابٌهت ٝبه ٝعهن تهٛؿ ،ٜپهي ام ٔهلي
تـكیزی ایٗ عن ؿك ایلاٖ ام ك٘ٚك افتاؿ ،أا پي ام ٔلي ایٗ والٖكٚایت فلٍٙٞهی (رلیهاٖ
صپ) ،پاكاؿایٓ أٚا٘یٌٓ ،و ٝام ل٘ها بؾِهی ام آٖ كیِه ٝؿك آٔهٛمٜٞهای آهیُ  ٚغیلعنبهی
ٔاكوي ؿاُت ،لمٛٙىٚاك ب ٝؿ٘یا آٔـ  ٚؿك ٔمابُ ٘مهـٞای كاؿیىهاَ فلٔاِیٌهتی ،بهاك ؿیٍهل
ؽٛؿی ِ٘اٖ ؿاؿ ٔغٕـ ٔؾتاكی ؿك وتا ٞایی ص ٖٛاٌ٘اٖ ؿك ُعل ٔعآهل (1378اِهف) صِهٓ
ٔلوب (ٞ ٚ ) 1378فتاؿ ًاَ اُهما٘1378( ٝد) ُهعل ٙٞ ٚهل كا تٔهٛیلی ام اٌ٘هاٖ ؿاٌ٘هت ٚ
ٔغٕـرعفل پٛیٙـ ٜبا تلرٕٔ ٝما تی پیلأ ٖٛباؽتیُٗٛ٘ ،تٞٝایی ام ؽٛؿ باؽتیٗ ٔ ٚمـٔهٝای
و ٝبل وتا ًٛؿای ٔىإِ ،ٝؽٙـٜی آماؿی ُ٘ٛت ،باك ؿیٍهل به٘ ٝمهَ فلٙٞهً  ٚارتٕها ؿك
اؿبیاو اُاك ٜولؿ (بهاؽتیٗ )8 :1373 ،با ایٕٗ٘ ٕٝٞیتٛاٖ ا٘ىاك ولؿ و ٝؿك ًاَٞای اؽیهل ،ؽآهٝ
ؿك ٘مـٞای ؿاٍِ٘اٞی ،رلیاٖ غاِب ،فلٌْلایی بٛؿٜاًت  ٚبلؽی اًتاؿاٖ بهنكي ؿاِ٘هٍاٞی ٘یهن،
اؿبیاو كا تٟٙا فلْ ٔیؿا٘ٙـ ٘ ٝصینی غیل ام آٖ صٙاٖؤ ٝغٕـكٗها ُهفیعیوهـوٙی ٔهیٌٛیهـ:
«اؿبیاو ٙٞ ٚل ،فلْ اًت  ٚفلْ اًت  ٚفلْ اًت  ٚؿیٍل ٞیش» (ُفیعیوهـوٙیُ )211 :1391 ،هایاٖ
فول اًت وٞ ٝلصٙـ ایٗ ٔغمك ام مٔیٞٝٙای فٌّفی ٘مـ ٙٞ ٚل فلٔاِیٌتی غافُ ٕ٘ا٘هـٜاًهت ٚ
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ب ٝتثحیل ٘ ٚمَ مییاُٙاًی وا٘ت اُاكٔ ٜیوٙـ (ٕٞاٖ )29 :أا تیّیغ ایٙضٙیٙهی فهلْ ،ؿك ٘مهـٞای
ؿاٍِ٘اٞی  ٚبٌیاكی ام آحاك ؽاللٔ ٝعآل ،ب ٛ٘ ٝی فلٌْلایی ٍِاْ ٌٌهیؾت ٝؿأهٗ مؿٜاًهت وهٝ
اؿبیاو ٙٞ ٚل كا ام ٞلًٌ ٝ٘ٛاعت اٌ٘ا٘ی  ٚارتٕا ی  ٚفٌّفی تٟی ٔیبیٙـ  ٚایٗ باٚك كا ب ٝفٞهٗ
رأع ٝاؿبی اِما ٔیوٙـ و ٝتٟٙا با پلؿاؽتٗ بٙ ٝآل كٚایی یه احل ٔیتٛاٖ ٔغمك ُـ ،یها بها بهٝ
واك بٌتٗ صٙـ تىٙیه رـیـ ؿاًتاٖ٘ٛیٌی ،آٖ  ٓٞبا ُهلوت ؿك واكٌهاٜٞهای ؿاًهتاٖ٘ٛیٌهی،
ٔیتٛاٖ یهُی ٝؿاًتاٖ٘ٛیي تلبیت ولؿ
مىابع
اعٕـی 1388 ،عمیمت  ٚمییایی ،تٟلأٖ :لون
اًتیي ٚ ،و  1371فٌّف ،ٍُٞ ٝتلرٕ ٝط ٙایت تٟلاُٖ :لوت ًٟأی وتا رییی
ایٍّت ،ٖٛو ٔ 1393اكوٌیٌٓ ٘ ٚمـ اؿبی ،تلرٕ ٝا ٔعٔ ْٛبیىی تٟلاٖ :بٛتیٕاك
آؽ٘ٛـماؿ ْ ،ٜبیتا ٔما و فاكًی ،ب ٝو َُٛط ٔغٕـماؿٚ ،ٜیلاًت ٝط_ٓـیك تٟلاٍٖ٘ :اٜ
آُتیا٘ی« 1336 ،تاكیؼ اؿبی» ٔزّ ٝؿاِ٘ىـ22-8 :)1(1 ،ٜ
باؽتیًٗٛ 1373 ْ ،ؿای ٔىإِ ،ٝؽٙهـ ٜآماؿی ،تلرٕه ْ ٝد پٛیٙهـ ٜتٟهلاُٖ :هلوت فلٍٙٞهی ٚ
ٙٞلی آكًت
با یی ،ن  1377پیـایَ كٔاٖ فاكًی ،تلرٕ ْ ٝلٛیٕی  ٖ ٚؽٜها ٙتٟهلاٖ :ا٘تِهاكاو ٔعهیٗ -
ا٘زٕٗ ایلاُٖٙاًی فلاٌ٘ٝ
_____  ٚوٛییپلى ْ ً 1387لصِٕٞٝای ؿاًهتاٖ وٛتها ٜفاكًهی ،تلرٕه ٝا ولیٕهیعىهان
تٟلاٖ :ا٘تِاكاو ٔعیٗ  -ا٘زٕٗ ایلاُٖٙاًی فلاٌ٘ٝ
بلاٙٞی ،ك  1368لٔٛ٘ٝیٌی ،تٟلاٖ :اِینك
بٚٛی ،ا  1388مییاییُٙاًی  ٚفٙٞیت :ام وا٘ت تها ٘یضه ،ٝتلرٕه ٝف ٔزیهـی تٟهلاًٌٖٛٔ :هٝ
تثِیف ،تلرِٕ٘ ٚ ٝل آحاك ٙٞلی «ٔتٗ»
بٟاك ْ و  ٚؿیٍلاٖ ٘ 1325ؾٌتیٗ وٍٙلٛ٘ ٜیٌٙـٌاٖ ایلاٖ ،تٟلاٖ :بی٘ا
بی٘اْ ،بیتا «ؿك پیلأ ٖٛكٔاٖ» ٌلؿآٚكی ُـ ٜام ٌفتاكٞای ٔاٙٞأ ٝپیٕاٖ ،بیرا
پاكًی٘واؿ ،ا  1381كٍُٙٚلاٖ ایلا٘ی ٘ ٚمـ اؿبی ،تٟلاًٖ :ؾٗ
هههههههههههه  1388اعٌاٖ ٛیلی ٘ ٚمـ اؿبی ،تٟلاًٖ :ؾٗ
پایٙـ ،ٜط  1391ؿاًتاٖ وٛتا ٜؿك ایلاٖ ،د ،2 ٚ1تٟلاٖ٘ :یّٛفل
پلٞاْ ،ى  1361كئاِیٌٓ ٗ ٚـكئاِیٌٓ ،تٟلاٖ :آٌاٜ
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ؿابٙی ،و  ٚوٛكًٕایل ،ن « 1387ؿكآٔـی بل تاكیؼ ٔف ْٟٛفٚق» رٌتاكٞایی ؿك مییاییُٙاًهی،
تلرٕ ْ ٝالیی ،تٟلاِٖ٘ :ل اؽتلاٖ 221-199
 1383واِیـُىافی كٔاٖ ،تٟلاًٖٛ :كٟٔ ٜل
ؿًتغیب،
ؿٚكا٘ت 1391 ٚ ،تاكیؼ فٌّف ،ٝتلرٕ ٝمكیا ؽٛئی تٟلاّٖٕ :ی  ٚفلٍٙٞی
ؿٞما٘ی 1381 ْ ،پیٍِأاٖ ٘مـ اؿبی ؿك ایلاٖ ،تٟلاًٖ :ؾٗ
میٕا ،پ  1394 ٚفٌّف٘ ٝالی ٝاؿبی ٔـكٖ ،تلرٕ ٝك ٚیٌیعٔاك  ٚأیٙی تٟلاٖ :كؽـاؿ ٘ٛ
ًاكتل ،ه پ  1345اٌنیٌتاٌ٘یاِیٌٓ  ٚآاِت بِل ،تلرٕ ْ ٝكعیٕی تٟلأٖ :لٚاكیـ
ًپٟلاٖ ،ن  1381كؿپای تنِنَ ،تٟلاُٖ :یلامٜ
ًیاط ،ف « 1321باِنان  ٚك ٍٚؿاًتاٖ٘ٛیٌی» ٔاٙٞأ ٝایلاٖ ألٚم24-23 :)3(2 ،
ههههههههه « 1321باِنان  ٚك ٍٚؿاًتاٖ٘ٛیٌی  »2ایلاٖ ألٚم6-5 :)3(3 ،
ههههههههه « 1323آ٘تٛاٖ صؾٛف» پیاْ ٘9-6 :)1(1 ،ٛ
ههههههههه « 1354كٔا٘تیٌٓ  ٚكآِیٌٓ ام عیج ًیه ٍ٘اكٍ ؿك ًیه اكٚپایی» ٘مـ ً ٚیاعت ،بهٝ
وٌّ ْ َُٛیٗ تٟلاٖ :تٛى 188-153
ههههههههه « 1354ویفیت كٔاٖ» ٘مـ ً ٚیاعت ،ب ٝوٌّ ْ َُٛیٗ تٟلاٖ :تٛى 253-245
ًیـعٌیٙی ،ك ٔ 1384ىتبٞای اؿبی ،د ،1تٟلاٍٖ٘ :اٜ
ُفیعیوـوٙی ْ ،ك  1391با صلا  ٚآی ،ٝٙتٟلاًٖ :ؾٗ
ههههههههههههههههه  1391كًتاؽین وّٕاو ،تٟلاًٖ :ؾٗ
ٛیلی ،ا « 1326ؿكباك ٜا٘تماؿ ٔ ٚاٞیت ٙٞلی  ٚمییائی ٙٞل» ٔزّ٘ ٝأٔ ٝلؿْ36-11 : 12 ،
هههههههه « 1327ا٘مال  ٚا٘غٜاٙٞ ٙلی» ٔزّ٘ ٝأٔ ٝلؿْ11-1 :)2(5 ،
هههههههه « 1354بلؽی ٌٔائُ عاؿ  ٚراكی م٘ـٌی ٙٞلی ؿك ایلاٖ» ٔزّ ٝؿ٘یا61-57 :)2(3 ،
هههههههه « 1358ؿكباك٘ ٜمـ  ٚتفٌیل ٙٞلی» ٔزّ ٝؿ٘یا111-96 :)4(6 ،
هههههههه ٌ 1359فتٍٛئی ؿكباك ٜؿاًتاٖ  ٚؿاًتاٍٖ٘اكی ،بیرا :ا٘تِاكاو ًامٔاٖ رٛا٘اٖ عن تٛؿٜ
ایلاٖ
واپٌّت ،ٖٛف  1361وا٘ت ،تلرٕ ْ ٝبنكئٟل ،تٟلاٖ :ؿاٍِ٘اٙٓ ٜعتی ُلیف
وا٘ت ،ا ٘ 1393مـ ل ٜٛعىٓ ،تلرٕ ٝن كُیـیاٖ تٟلاٖ٘ :ی
ولیٕی عىان ،ا ّٛ 1384یع ٝتزـؿ ؿك ُعل فاكًی ،تلرٕ ْ ٝرعفلی تٟلأٖ :لٚاكیـ
ٌاكٚؿی ،ك  1362ؿك ُٙاؽت ا٘ـیِ ،ٍُٞ ٝتلرٕ ٝپلٞاْ تٟلاٖ :آٌاٜ
ٌِّیلیً« 1346 ٜ ،ی ًاَ كٔاٖ٘ٛیٌی» رُ ًٙآفٟاٖ ،ؿفتل پٙزٓ229-187 :
ههههههههههه  1388با ؿك با  ،د٘ ،2ٚ1یّٛفل
ٔزتٟـی ،ن  1371ؿكباك ٚ ٍُٞ ٜفٌّف ٝا ،ٚتٟلاٖ :أیلوییل
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ههههههههههههه  1391افىاك وا٘ت ،تٟلاٖ :پوٍِٞٚا ّْٛ ٜاٌ٘ا٘ی ٜٔ ٚاِعاو فلٍٙٞی
ٔؾتاكی1378 ْ ،اِف اٌ٘اٖ ؿك ُعل ٔعآل ،تٟلاٖ :تٛى
ههههههههههه  1378صِٓ ٔلوب ،تٟلاٖ :تٛى
ههههههههههه 1378د ٞفتاؿ ًاَ اُما٘ ،ٝتٟلاٖ :تیلاهٜ
ٔیل ابـیٙی ،ط  1392تاكیؼ اؿبیاو ؿاًتا٘ی ایلاٖ ،تٟلاًٖ :ؾٗ
٘زفی ،ا ً« 1345اكتل  ٚاؿبیاو» ٔزّ ٝرُ ًٙآفٟاٖ12-7 ،
هههههههه « 1345وّٛؿ كٚا» ٔزّ ٝرُ ًٙآفٟاٖ118-115 ،
_____ « 1347 .اؿبیاو  ٚؿ٘یای ٌلًٔ »ٝٙزّ ٝرُ ًٙآفٟاٖ ،ؿفتل ٞفتٓ186-182،
٘فیٌی ،ى « 1336آِف٘ٛي ؿٚؿٔ »ٜزّ ٝؿاِ٘ىـ34-31 :)1(1 ،ٜ
 ،ٍُٞي بیتا مُ ؿك تاكیؼ ،تلرٕ ٝط ٙایت تٟلاٖ :ا٘تِاكاو ؿاٍِ٘اٙٓ ٜعتیآكیأٟل
هههههههه ٔ 1363مـٔ ٝبل مییاُٙاًی ،تلرٕ ْ ٝیاؿیاٖ تٟلاٖ :آٚامٜ

