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تحلیل گفتمان جنسیت در متون ادبی قرن هفتم هجری:
مطالعه موردی نسخه خطی جوامعالحکایات و لوامعالروایات اثر محمذ عوفی
مهدی سلطانی گردفرامرزی
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دکتر محمدجواد غالمرضا کاضی
تاریخ دریافت5931/7/51 :

تاریخ پذیزش5937/2/55 :

چکیده
ثبظٕ٘بیی ٛٞیزٞبی ػٙؿی  ٚػٙؿیشیٔ ،ؿأِٝای اؾز ؤ ٝیسٛاٖ آٖ ضا زض ثؿییبضی اظ ٔشی ٖٛازثیی ٚ
فطٍٙٞی ثٛ٘ ٝفی ٔكبٞس ٜوطز .زض ٕٞیٗ ظٔی ،ٝٙاِجشٔ ٝغبِقٔ ٝش ٖٛو ٟٗاظ إٞیز ظیبزی ثطذیٛضزاض
اؾز؛ ٔش ٖٛازثی و ٟٗاظ إٞیز سبضیری ثطذٛضزاض٘س  ٚسحّیُ آٟ٘ب ٔیسٛا٘س سجبض ا٘سیكٞٝبی ػٙؿی ٚ
ػٙؿیشی أطٚظیٗ ضا ثٔ ٝب ٘كبٖ زٞس .یىی اظ ایٗ ٔشی ٖٛوٟیٗ  ٚسیبضیری ،وشیبة «ػٛأیـاِحىبییبر ٚ
ِٛأـاِطٚایبر» اطط ؾسیساِسیٗ یب ٘ٛضاِسیٗ ٔحٕس فٛفی اططی ٔشقّك ث ٝلطٖ ٞفشٓ ٞؼطی اؾیزٞ .یس
ایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی چٍٍ٘ٛی ثبظٕ٘بیی ػٙؿیز زض ایٗ وشبة ثب ٔغبِقٛٔ ٝضزی ٘ؿر ٝذغیی آٖ اؾیز.
ایٗ ٔ مبِ ٝچٟبض ثبة آذط اظ لؿٕز ؾی ْٛوشیبة فیٛفی ضا وی ٝزضثیبض ٜظ٘یبٖ اؾیز ثی ٝضٚـ سحّییُ
ٌفشٕب٘ی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٞیس .چٟیبضچٛة ٘ؾیطی  ٚضٚقیی ٔمبِی ،ٝضٚیىیطز ٔشفىیط فطا٘ؿیٛی
«ٔیكُ فٛو »ٛاؾز٘ .شبیغ ثطضؾیٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝفٛفی زض ایٗ فهٔ َٛیوٛقس ثب ثیٝویبضٌیطی
٘ٛفی ٌفشٕبٖ اذاللی ،ؾٛغٜٞبی ػٙؿیشی ث ٝظفٓ ذٛز اذاللی ضا ثطؾبظز . .ا ٚثب ثطؾبذشٗ ٌفشٕیب٘ی
ؾٛغٜٞبی «ظٖ دبضؾب» « ٚظٖ ٘بدبضؾب» ٔیوٛقس ٘ٛفی ثبیٍب٘ی ػٙؿیشی ٔجشٙی ثط حؿبؾیز ٘ؿیجز
«ٔیُ ػٙؿی» ظ٘بٖ ثٚ ٝػٛز آٚضز.
واژگان کلیدی :ثبظٕ٘بیی ،ػٙؿیز ،سحّیُ ٌفشٕبٖ ،ظٖ دبضؾبٔ ،طزؾبالضی ،فٛفی
 .1زا٘كؼٛی زوشطی ضقش ٝایطاٖقٙبؾی زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكشی ،ثٙیبز ایطاٖقٙبؾی
 .2زا٘كیبض فّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی
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 -1مقدمه

ازثیبر ٞط ػبٔقٝای ثٝذهٛل ازثیبر و ٟٗآٖ ،اظ ٘مغی٘ٝؾیط ٔغبِقیبر اػشٕیبفی  ٚفطٍٙٞیی،
ثبظٕ٘بییوٙٙس ٜظ٘سٌی اػشٕبفی ،فط ٚ ًٙٞسبضید آٖ ػبٔق ٝاؾز .ثؿیبضی اظ ػبٔقیٝقٙبؾیبٖ ٚ
ٔٙشمساٖ ازثی ،ثب فّٓ ث ٝایٙى ٝآطبض فطٍٙٞی زض ثؿشطی اػشٕبفی سِٛیس ٔیق٘ٛسٔ ،سفیا٘یس ویٝ
ٔش ٖٛازثی  ٚضٚایی ضا ٔیسٛاٖ زازٜٞبی ػبٔقٝقٙبذشی ٔحؿیٛة ویطز ٔ ٚییسیٛاٖ اظ آٟ٘یب ثیٝ
فٛٙاٖ قبذهی ثطای ٔغبِق ٝضٚاثظ ٍ٘ ٚطـٞبی اػشٕبفی اؾشفبز ٜوطز (زیٚاِز .)181 :1375 ،اظ
٘ؾط آٟ٘بٔ ،ش ٖٛازثی  ٚضٚاییی ،ثبظٕ٘یبییوٙٙیسٔ ٜؿیبلُ اػشٕیبفی  ٚسؼطثییبر ظیؿیش ٝآزٔییبٖ
ٞؿشٙس  ٚاظ ذالَ ٔغبِق ٝآٟ٘ب ٔیسٛاٖ فط ٚ ًٙٞسبضید اػشٕبفی  ٚفطٍٙٞی ػٛأیـ ضا ثبظؾیبظی
وطز .ثطاؾبؼ ٕٞیٗ اؾشسالَٞب ،آٟ٘ب سحّیُٞبی ذٛز زضثیبض ٜثبظٕ٘ٛزٞیبی ٔشٙیی  ٚازثیی ضا زض
1
چٟبضچٛة ٘ؾطیی ٝثبظٕ٘یبیی نیٛضسجٙسی ویطزٜا٘یس (ثٙیز1386 ،؛ اؾیشٛضی1386 ،؛ ضاٚزضاز1382 ،؛
اؾشطیٙبسی1380 ،؛ وٙی2005 ،؛ زٚٚیٙی1379 ،ٛ؛ ِٚف٘ .)1367 ،ؾطی ٝثبظٕ٘بیی اظ ٘ؾطار فٛو ٛاِٟبْ ٔیی
ٌیطز .زض ایٗ ضٚیىطز ،ثبظٕ٘بییٞبی ٔشٙی ثب «ٔٙبؾجبر ٔشحَٛقی٘ٛس ٜلیسضر» (اؾیشٛضی:1386 ،
 )24دی٘ٛس ٔیذٛضز .اظ ٔٙؾط فٛوٛیی ،لسضسی و ٝثیب ثبظٕ٘یبیی ٌیطٔ ٜییذیٛضز ،لیسضسی ؾیّجی
٘یؿز ،ثّىٔ ٝبٞیشی ِٔٛس زاضز .ثٙب ثط ٘ؾط فٛو ،ٛلسضر چیعٞب ضا سِٛیس ٔیوٙسٚ ،القییز ضا ٔیی
ؾبظز  ٚلّٕطٚی اظ چیعٞب  ٚآییٗٞبی حمیمز ضا ایؼبز ٔیوٙس (٘ه .فٛو.)111 -108 :1384 ،ٛ
لسضر ثبظٕ٘بیی ٔش ٖٛفطٍٙٞی اظػّٕٔ ٝش ٖٛازثی ضا ثبیس زض دطس ٛسالـ آٟ٘ب ثیطای قیىُزازٖ
ثٛٞ ٝیزٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚاػشٕبفی ٕٞچٛٞ ٖٛیزٞبی ػٙؿی  ٚػٙؿیشی ظ٘یبٖ ٔ ٚیطزاٖ ٔكیبٞسٜ
وطز٘ .ؾطیٝدطزاظاٖ ٔغبِقبر فطٍٙٞی ،ثبظٕ٘بیی فطٍٙٞی ػٙؿیز  ٚضٚاثظ ػٙؿییشی ضا آٔیرشی ٝثیب
ٔٙبؾجبر لسضر زض ػبٔق ٚ ٝزض ػٟیز سمٛییز ٘یبثطاثطیٞیبی اػشٕیبفی  ٚػٙؿییشی ٔجشٙیی ثیط
فطٔ ًٙٞطزؾبالضی سّمی  ٚسهٛض ٔیوٙٙس.
ثبظٕ٘بیی ػٙؿیزٛٞ ،یزٞبی ػٙؿی  ٚػٙؿییشیٔ ،ؿیأِٝای اؾیز ویٔ ٝییسیٛاٖ آٖ ضا زض
ثؿیبضی اظ ٔش ٖٛازثی  ٚفطٍٙٞی و ،ٛ٘ ٚ ٟٗث٘ ٝیٛفی ٔكیبٞس ٜویطز .زض ٕٞییٗ ظٔیٙی ،ٝاِجشیٝ
ٔغبِقٔ ٝش ٖٛو ٟٗاظ إٞیز ظیبزی ثطذٛضزاض اؾیز؛ ٔشی ٖٛازثیی وٟیٗ اظ إٞییز سیبضیری
ثطذٛضزاض٘س  ٚضٕٗ فطآٞوطزٖ زازٜٞبی سبضیری زض ٔٛضز ٔٙبؾیجبر ػٙؿییشی ظٔب٘ی ٝذیٛز،
ٔیسٛا٘ٙس سجبض ا٘سیكٞٝیبی ػٙؿیی  ٚػٙؿییشی أیطٚظیٗ ضا ثیٔ ٝیب ٘كیبٖ زٙٞیس .ثیب ضٚیىیطز
سجبضقٙبذشی فٛوٛیی ،ایٗ ٔش ٖٛحبُٔ ٌفشٕبٖٞبیی زضثیبض ٜػٙؿییز  ٚأیط ػٙؿیی ٞؿیشٙس ٚ
1. Representation Theory
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اططار ٕٟٔی زض قىُزازٖ ثٛٞ ٝیزٞبی اػشٕبفی ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ زاض٘سٞ .یس اییٗ ٌفشٕیبٖٞیب
٘یع ثطؾبذشٗ ؾٛغٜٞبی ػٙؿیشی ٔٛافك ٔ ٚغیـ اؾز (٘هٔ .یّع .)27 :1382 ،اییٗ ٌفشٕیبٖٞیبی
ٔقغ ٛث ٝؾبذشٗ ؾٛغٜٞبی ػٙؿیشی ،ثٝذهٛل زض «ٔش ٖٛسؼٛیعی» ث ٝسقجیط فٛو ،ٛثیطٚظ ٚ
ؽٟٛض ثیكشطی زاض٘سٙٔ .ؾٛض «ٔش٘ٛی اؾز و ٝقىُقبٖ ٞطچ ٝثبقیس (ذغبثیٌ ،ٝفیزٌٚی ،ٛضؾیبِ،ٝ
ٔؼٕٛف ٝاحىبْ٘ ،بٔٞٝب  ٚغیطٛٔ ،)ٜضٛؿ انّیقبٖ عطح لٛافس ضفشبض اؾز  ٚث ٝافطاز أىبٖ ٔییزٙٞیس
اظ ذٛزقبٖ زض ٔٛضز ضفشبضقبٖ دطؾف وٙٙسٔ ،طالت آٖ ثبقٙس ،آٖ ضا قىُ زٙٞس  ٚذٛزقبٖ ضا ثیٝ
ٔٙعِ ٝؾٛغ ٜاذاللی ثؿبظ٘س» (فٛو 1389 ،ٛاِف.)509 :
زض سبضید ازثی  ٚفطٍٙٞی ایطاٖ ،وشبةٞبی ٔشقسزی ثب ٕٞیٗ ٚیػٌییٞیبی سؼیٛیعی ٚػیٛز
زاض٘س و ٝزض آٟ٘ب اظ ٔؿبلُ ػٙؿی  ٚػٙؿیشی ؾرٗ ضفشٞ ٚ ٝسفكبٖ اضال ٝاٍِٞٛیبی ضفشیبضی ثیٝ
ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ثٛزٜاؾز .یىی اظ ایٗ ٔش ٖٛسؼٛیعی ؤ ،ٟٓٔ ٚ ٟٗشقّك ث ٝلطٖ ٞفشٓ ٞؼطی ثیب
فٛٙاٖ ػٛأـاِحىبیبر ِٛ ٚأـاِطٚایبر اطط ؾسیساِسیٗ یب ٘ٛضاِسیٗ ٔحٕس فٛفی اؾز .ایٗ وشیبة
ٔكشُٕ ثط حسٚز  2000حىبیز ازثی  ٚسبضیری  ٚیىیی اظ ثعضٌشیطیٗ ٕٟٔ ٚشیطیٗ ٔٙشٟیبی ازثیی
ظثبٖ فبضؾی اؾز؛ ثیف اظ ٞعاض نفح ٝزاضز زض چٟبض لؿٕز یب ثرف ٞ ٚیط لؿیٕز ٔكیشُٕ ثیط
ثیؿز  ٚدٙغ ثبة یب فهُ ؤ ٝؼٕٛفبً نس ثبة ضا قبُٔ ٔیثبقس .ثٙب ثط ٘ؾط آلیبثعضي سٟطا٘یی اییٗ
اطط ضا ثبیس وشبثی سبضیری سّمی وطز و ٝث ٝنٛضر زاؾیشبٖ زضآٔیس ٚ ٜزض ٞیط لؿیٕز دسییسٜٞیبی
سبضیری ٔطثٛط ث ٝآٖ ضا زض لبِت حىبیزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٚضضزٜاؾز (آلیبثعضي سٟطا٘یی ،ثب٘یه اعالفیبسی
وشت ٘ ٚؿد ذغی) .فٛفی زض سحطیط ایٗ اطط اظ ٔٙبثـ سبضیری ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اؾشفبز ٜویطزٜاؾیز .أیطثیب٘ٛ
ٔهفب وٛقیس ٜاؾز زض چٙسیٗ ٔمبِ ٝایٗ ٔٙبثـ ثقضیبً ٘بقیٙبؼ ٌٕ ٚكیس ٜضا ٔقطفیی ٕ٘بییس (٘یه.
ٔهفب٘ ٚ 1354 ،یع .)1351 :اظ ٚیػٌیٞبی ثبضظ ایٗ اطط آٖ اؾز و٘ ٝظط وشبة زض ثؿیبضی اظ زاؾیشبٖٞیب
ؾبز ٚ ٜضٚاٖ اؾز  ٚاظ ٘ظط دطسىّف فبضؾی زض لطٌ ٖٚصقیش٘ ٝكیب٘ی ٘یساضز (٘یه .ذٛا٘ؿیبضی.)1375 ،
ایٗ وشبة و ٝزض ؾبَ ٞ 630ؼطی سٛؾظ ٔحٕس فٛفی زض ٍٙٞیبْ ٟٔیبػطر ثیٙٞ ٝیس ثی ٝذیبعط
حّٕٔ ٝغٛالٖ ٘ٛقش ٝقس ،ٜسالـ فؾیٕی وطزٜاؾز سب ثٛ٘ ٝفی ثبظؾبظیوٙٙس ٜفطٙٞیً ایطا٘یی زض
لبِت ٌفشبضٞب  ٚحىبیبر اذاللی  ٚسبضیری ثبقسٛ٘« .ضاِسیٗ» یب «ؾسیساِسیٗ ٔحٕس» دؿیط ٔحٕیس
دؿط یحیی دؿط عبٞط دؿط فظٕبٖ فٛفی ثربضالی حٙفی زض دیی حّٕیٔ ٝغی 618( َٛق) ،ثی ٝزضثیبض
«٘بنطاِسیٗ لجبچ 625- 602( »ٝق) اظ دبزقبٞبٖ ٙٞس دٙبٔ ٜیثطز  ٚزض آ٘ؼب وشبة ػٛأیـاِحىبییبر
ضا سمطیط ٔیوٙس (ٔٙؾٛضاِحك.)26 :1332 ،

100

مهدی سلطانی و محمدجواد غالمرضا کاشی

نقد و نظریه ادبی /سال دوم ،دوره دوم ،پاییس و زمستان 9316

ایٗ وشبة ضا ثبیس ٔٙجقی ٔ ٟٓزض ظٔی ٝٙاضال ٝاعالفبر سبضیری زضثبض ٜظ٘یسٌی ظ٘یبٖ ٔ ٚیطزاٖ
زض زٚضٙٔ ٜشٟی ث ٝحّٕٔ ٝغ َٛزض لطٖ ٞفشٓ ٞؼطی ثسا٘یٓ .وشبثی و ٝاعالفیبر ٟٔیٓ سیبضیری
زضثبض ٜضٚاثظٔ ،ؿبلُ ٛٞ ٚیزٞبی ػٙؿی  ٚػٙؿیشی زض آٖ زٚض ٜاضالیٔ ٝییوٙیس .فیٛفی چٟیبض
فهُ اظ وشبة ضا ث ٝظ٘بٖ اذشهبل زاز ٜیب ثی ٝفجیبضسی زض اییٗ فهی َٛاظ ظ٘یبٖ ؾیرٗ ضا٘یسٚ ٜ
ٔؼٕٛفٝای اظ حىبیبر  ٚزاؾشبٖٞب زضثبض ٜظ٘بٖ آٚضزٜاؾز .زض اییٗ چٟیبض فهیُ ،ظ٘یسٌی ظ٘یبٖ،
ٚیػٌیٞبی آٟ٘ب  ٚضٚاثظقیبٖ ثیب ٔیطزاٖ ،زض لبِیت اظزٚاع ییب ذیبضع اظ آٖ ،زض لبِیت زاؾیشبٖ ٚ
حىبیز ضٚایز قس ٜاؾز .ایٗ چٟبض فهُ ٞیٓ ثیِ ٝحیبػ سیبضیری ٟٔیٓ اؾیزٞ ،یٓ ثی ٝػٟیز
نٛضسجٙسی ٌفشٕب٘ی ٔؿبلُ ٔطثٛط ث ٝػٙؿیز  ٚأط ػٙؿی .فیٛفی زض اییٗ فهیٌ ،َٛفشٕیب٘ی
ػٙؿیشی ضا ث ٝوبض ٔیٌیطز وٞ ٝیسفف -چٙیبٖوی ٝزض وشیبة اقیبض ٜزاضز -ذغیبة لیطاض زازٖ
ٔطزاٖ ٞ ٚكساض ث ٝآٟ٘ب زضثبضٔ ٜؿبلُ ٔطثٛط ث ٝظ٘بٖ ٘ ٚح ٜٛضفشبض ثب آٟ٘ب اؾز .زضٚالـ ،ظ٘یبٖ زض
ایٗ وشبة ،ثٔ ٝؿأِٝای ثطای ٔطزاٖ ثسَ ٔیٌطز٘س.
ثب ایٗ اٚنب  ،زض ایٗ ٔمبِٔ ٝب سالـ ذٛاٞیٓ ویطز سیب ٌفشٕیبٖ اییٗ وشیبة زضثیبض ٜػٙؿییز،
ٛٞیز ػٙؿیشی ٙٔ ٚبؾجبر ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ضا ثطاؾبؼ «٘ؿر ٝذغی» آٖ ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض زٞیٓ.
 -2پیطینه پژوهص

ٔحممبٖ ٘ ٚؾطیٝدطزاظاٖ ٔغبِقبر فطٍٙٞی  ٚغبِجبً فٕیٙیؿیشی اظ زٞی 1950 ٝثیسیٗؾی ،ٛثطضؾیی
٘ح ٜٛثبظٕ٘بیی ظ٘بٖ ٔ ٚؿبلُ ػٙؿیشی زض ٔش ٖٛوالؾیه ازثی  ٚسبضیری ضا زض ٔطویع ثط٘بٔیٞٝیبی
دػٞٚكی ذٛز لطاض زازٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ثط آٖ اؾشٕطاض ٚضظیسٜا٘س .آٟ٘ب ضٕٗ سحّیُ ایٗ ٔش ٖٛفطٍٙٞیی
وٛقیسٜا٘س فٙبنطی فطٍٙٞی  ٚسبضیری ضا سكریم زٙٞس و ٝاظ عطیك آٟ٘ب اضظـٞیب ٙٞ ٚؼبضٞیبی
ٔجشٙی ثط ٘بثطاثطی ػٙؿیشی ٔ ٚطزؾبالضی زض ػبٔق ٝثكطی ثبظسِٛیس قس ٚ ٜسسا ْٚیبفشٝاؾیز .یىیی
اظ اِٚیٗ ٘ ٚبفصسطیٗ سحمیمبر ٔسضٖ ثب ضٚیىطز فٕیٙیؿشی ثٔ ٝش ٖٛازثی  ٚفطٍٙٞی ،وشیبة ػیٙؽ
ز ْٚؾیٕ ٖٛزٚثٚٛاض ( )1388اؾز .ا ٚضیٕٗ ٘میس ؾیؿیشٓ ٔطزؾیبالض حیبوٓ ثیط ػٛأیـ ثكیطی،
اضظـٞبی ظ٘بٍ٘ی ثبظٕ٘بییقس ٜزض ایٗ ٔش ٖٛضا زض ػٟز سسا ْٚفط ٚ ًٙٞایسلِٛٛغی ٔطزؾیبالضی ٚ
سظجیز ػبیٍب ٜفطٚزؾز ظ٘بٖ زض ع َٛسبضید ٔیثیٙسٛٔ .لقیشی و ٝزض آٖ ،ظ٘یبٖ زض اییٗ ٔشی ٖٛثیٝ
فٛٙاٖ ػٙؽ ز ٚ ْٚسبثـ ٔطز سقطیف ٔیق٘ٛس  ٚاظ آٟ٘ب ذٛاؾشٔ ٝییقیٛز اییٗ اضظـٞیب ضا زض٘ٚیی
وٙٙس  ٚسسا ْٚثركٙس .وشبة زٚثٚٛاض سأطیط فٕیمی ثط سحمیمبر ثقسی زضثبض ٜثبظٕ٘یبیی ػٙؿییز زض
ٔش ٖٛفطٍٙٞی ٌصاقش ٚ ٝزضٚالـ آغبظٌط ٔغبِقیبر دٟیٗزأٙی ٚ ٝا٘شمیبزی فٕیٙیؿیشی ثیٛزٜاؾیز
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(اؾییشطیٙبسی1380 ،؛ اؾییشٛضی1386 ،؛ ثكیییطی1379 ،ٝ؛ ؤِٛٛجییٛضي1387 ،؛ ٔییهالِیییٗ1999 ،؛ ٌییطر1380 ،؛

فطیسٔٗ ،1381 ،ػىؿ ٚ ٖٛاؾىبر .)2002 ،یىی اظ ٔؿبلُ فٕسٜای و ٝزض ایٗ ٔش ٖٛفٕیٙیؿشی ٔؤویساً
ثساٖ اقبضٔ ٜیقٛز ،سفبٚر ٔقٙب  ٚویبضثطز زٚ ٚاغ« ٜػیٙؽ»« ٚ 1ػٙؿییز» 2اؾیز« .ػٙؿییز»،
ثطحؿت سقطیف ث ٝآٖ ػٙج ٝاظ سفبٚرٞبی ظٖ ٔ ٚطز ٔطثٛط ٔییقیٛز وی ٝثیِ ٝحیبػ فطٍٙٞیی ٚ
اػشٕبفی قىُ ٔیٌیطز  ٚثٙبثطایٗ اظ ٚاغ« ٜػٙؽ» و ٝث ٝسفیبٚرٞیبی ظیؿیزقیٙبذشی ٔیطزاٖ ٚ
ظ٘بٖ اعالق ٔیٌطزز ،سٕییع زازٔ ٜیقٛز (ٌییس٘ع .)187 :1374 ،ػیٙؽ  ٚػٙؿییز أیب ثیب ٞیٓ زض
دی٘ٛس٘س .زضٚالـ ػٙؿیز ثب «ٕٞجؿشٍیٞیبی فطٍٙٞیی اؾیشمطاضیبفش ٝدیطأی ٖٛػیٙؽ»ٌ( 3یبفٕٗ،
 )210 :1997اضسجبط ٔییبثس  ٚثسیٗسطسیت ،سٕبْ فطن ٝاػشٕبفی ضٚاثظ ظٖ ٔ ٚطز ضا زض ثط ٔییٌییطز
 ٚثساٖٞب ٔقٙب ٔیثركس .دیطإٔٞ ٖٛیٗ ٔفبٞیٓ ٔطثیٛط ثی ٝسفیبٚر ز ٚػیٙؽ ،ازثییبر سحمیمیی
ثؿیبضی زض ؾطاؾط ػٟبٖ سِٛیس قسٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ٔیقٛز.
زض ایطاٖ ٘یع ٔغبِقبر چٙسی زض ایٗ ظٔی ٝٙا٘ؼبْ قس ٜو ٝفٕٔٛبً ضٚیىیطز فٕیٙیؿیشی ثی ٝاییٗ
ٔش ٖٛزاقشٝا٘س .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛحؿیٗ فّی٘می ( )1390زض ٔغبِقٝای وی ٝثی ٝضٚـ سحّییُ ٔحشیٛای
ویفی ا٘ؼبْ زاز ،ٜسالـ وطزٜاؾز سب ٘مف  ٚقرهیز ظ٘بٖ زض زاؾشبٖٞبی قیبٙٞبٔ ٝفطزٚؾیی ضا
ٔٛضز سحّیُ لطاض زٞس .ا ٚثسیٗ ٘شیؼ ٝضؾیس ٜو ٝظ٘بٖ زض زاؾشبٖٞبی قبٙٞبٔ ،ٝوٕشط ٘مف انیّی
زاقش ٚ ٝفٕٔٛبً ٘مفٞبی فطفی ایفب وطزٜا٘س .ثبایٗحبَ ،ظ٘بٖ زض قبٙٞبٔ ٝغبِجبً چٟطٔ ٜظجیز زاض٘یس
 ٚوٕشط زض ٘مف ٔٙفی ؽبٞط قسٜا٘س .زض ٔغبِق ٝزیٍطی ،ؾیقیس ثیعضي ثیٍیسِی  ٚؾیبضا حؿییٙی
( )1392زاؾشبٖٞبی ٔطظثبٖ٘بٔ ٝضا ٔٛضز ٘مس فٕیٙیؿشی لطاض زازٜا٘س .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ آٟ٘یب زٌ٘ٛ ٚیٝ
زاؾشبٖ زض ٔطظثبٖ٘بٔ ٝسكریم زاز٘س؛ «زاؾشبٖٞیبی ظٖؾیشب» « ٚزاؾیشبٖٞیبی ظٖؾیشیع» .آٟ٘یب
ثسیٗ ٘شیؼ ٝضؾیس٘س وٍ٘ ٝطـ وشبة ٔعثٛض ث ٝظ٘بٖ زض ٔطظ ایٗ زٍ٘ ٚب( ٜظٖؾشب  ٚظٖؾشیع) لیطاض زاضز
ٕ٘ ٚیسٛاٖ ثٝسٕبٔی آٖ ضا زض یه ؾٛی ایٗ عیف لطاض زاز.
دػٞٚف حبضط ثٔ ٝغبِقٔ ٝؿئّ ٝثبظٕ٘بیی ٌفشٕب٘ی ػٙؿیز زض وشبة ػٛأیـاِحىبییبر ٚ
ِٛأـاِطٚایبر فٛفی ذٛاٞس دطزاذز .ثب ایٗ سفبٚر ٘ؿجز ثیٔ ٝغبِقیبر دیكییٗ وی ٝضٚیىیطز
٘ؾطی زض ایٙؼب ضٚیىطز سحّیُ ٌفشٕبٖ ٔیكُ فٛو ٛذٛاٞس ثٛز  ٝ٘ ٚضٚیىطز فٕیٙیؿشی.

1. Sex
2. Gender
3. Culturally established correlates of sex
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ٚلشی ؾرٗ اظ ٌفشٕبٖ ػٙؿیز ثٔ ٝیبٖ ٔیآٚضییٓ ،عجیقشیبً ثبییس اظ ٔقٙیبی ٚاغٌ« ٜفشٕیبٖ» ٚ
ٚیػٌیٞبی آٖ ٘یع ثٍٛییٓٚ .اغٌ« ٜفشٕبٖ»  ٚسحّیُٞبی ٔطثٛط ث ٝآٖ ضا ٘عز ٔشفىطاٖ ٌ٘ٛیبٌٖٛ
اظػّٕٔ ٝیربییُ ثبذشیٗ ٔیسٛاٖ یبفز (٘هٔ .یّع1382 ،؛ یٛضٌٙؿٗ  ٚفیّیذؽ .)1389 ،زض ایٗ ٔییبٖ
٘ؾطیٞٝبی ٔیكُ فٛو ٛزضثبضٌ ٜفشٕبٖ ،سأطیط فطاٚا٘ی ثیط سٛؾیق٘ ٝؾطیی« ٝسحّییُ ٌفشٕیبٖ» زض
ضقشٞٝبی ٔرشّف فّ ْٛاػشٕیبفی ٕٞچی ٖٛػبٔقیٝقٙبؾیی٘ ،میس ازثیی ٔ ٚغبِقیبر ػٙؿییز
زاقشٝاؾز .ثٙب ثط یه سقطیف ٔمسٔبسیٌ« ،فشٕبٖ» ضا ثبیس «قیٜٛای ثطای ؾیرٌٗفیشٗ زضثیبضٜ
ػٟبٖ  ٚف ٟٓآٖ (یب ف ٟٓیىیی اظ ٚػی ٜٛآٖ)» سقطییف وٙییٓ (یٛضٌؿیٗ  ٚفیّییذؽ .)18 :1389 ،اییٗ
سقطیف أبٞ ،یچ چیع ظیبزی ثطای ٔب ٘ساضز .چٌ« ٖٛفشٕیبٖ» زض زؾیشٍبٜٞیبی ٘ؾیطی ٔرشّیف
سقبضیف ٔرشّفی زاقش ٚ ٝاثقبز ٔرشّفی ضا زض ثط ٌطفشٝاؾز.
فٛو ٛزض آطبض ذٛز ،سقبضیفی وّی اظ ٔفٌ« ْٟٛفشٕبٖ» ،ثی ٝزؾیز زازٜاؾیز  ٚاییٗ سقیبضیف ثیب
ٔفٌ« ْٟٛعاض »ٜدی٘ٛس زاضز .زضٚالـٌ ،عاض ٜوٛچهسطیٗ ٚاحیس ٌفشٕیبٖ ییب «اسیٓ ٌفشٕیبٖ» (فٛوی،ٛ
 )119 :1392اؾز .فٛوٌ ٛبٞی ٌفشٕبٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ «حیغ ٝوّی ٌ ٕٝٞعاضٞ ٜب ییب احىیبْ»ٌ ،یبٞی
ث ٝفٛٙاٖ «ٔؼٕٛف ٝلبثُسٕبیعی اظ ٌعاضٜٞب» ٌ ٚبٞی ثٔٝظبث« ٝضٚیٞٝبی ضبثغٙٔٝسی وی ٝقیٕبضی
اظ احىبْ ضا سٛضیح ٔیزٞس» (ٕٞبٖ ،)118 ،سقطیف ٔیوٙس.
أب سقطیف ٌعاض ٜچیؿز؟ فٛو ٛثطای سقطیف ٌعاض ،ٜزضٌبْ ٘رؿز ،آٖ ضا زض سٕبیع ثب «ػّٕ»ٝ
« ٚلضی »ٝلطاض ٔیزٞس (فٛو« .)120 -119 :1392 ،ٛػّٕٚ ٝاحس سحّیُ زؾشٛضی« ،لضییٚ »ٝاحیس
سحّیُ ٔٙغمی ٌ« ٚعاضٚ »ٜاػس سحّیُ زیطیٝٙقٙبؾب٘ ٝاؾزٕ٘ .یسٛاٖ ضاثغٝای یهثٝیه ٔییبٖ
«ٌعاض« ٚ »ٜػّٕ »ٝیب «ٌعاض« ٚ »ٜلضیی »ٝثطلیطاض ویطز .یقٙیی ضیطٚضسبً ٕٞیكی ٝثی ٝاظای ییه
«لضی ،»ٝیه «ػّٕ »ٝیب یه «ٌعاضٚ »ٜػٛز ٘ساضزٕٔ .ىٗ اؾیز ػیبیی ثیب ز ٚلضیی ٝؾیطٚوبض
زاقش ٝثبقیٓ وٞ ٝط ز ٚزضٚالـ ٌعاضٜای ٚاحس٘س ٚ ،ثیطفىؽ .زض ٔیٛضز ػّٕیٞ ٝیٓ ٕٞییٌٗ٘ٛیٝ
اؾز .اظ ؾٛی زیٍطٕٔ ،ىٗ اؾز ػبیی ثب ؾّؿّٝای اظ ٘كب٘ٞٝب ؾیطٚوبض زاقیش ٝثبقییٓ وی٘ ٝیٝ
لضی ٝثبقٙس  ٝ٘ ٚػّٕ ،ٝأب یه «ٌعاض »ٜسكىیُ زٙٞس (ٔكبیری.)78 : 1395 ،
ٞط ٌعاض ٜیه «وطزاض ٌفشٕیب٘ی» اؾیز ٞ ٚیط ٌفشٕیبٖ٘ ،ؾیبٔی اظ ٌیعاضٜٞیب ییب «وطزاضٞیبی
ٌفشٕب٘ی» اؾز .اظ ٘ؾط فٛوٌ ،ٛعاضٜٞب دبضٌٜفشبضٞبیی ٞؿیشٙس وی٘ ٝیٛفی ٘ییطٚی ٟ٘یبزی زض ذیٛز
زاض٘س  ٚاظایٗض ٚافشجبض ذٛز ضا ٔسی ٖٛاقىبِی اظ الشساض یب اسٛضیشٞ ٝؿیشٙس -دیبضٌٜفشبضٞیبیی وی ٝثیٝ
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٘ؾط ا ،ٚثبیس ث ٝفٛٙاٖ دبضٌٜفشبضٞبی «ثطحك» 1عجمٝثٙسی ق٘ٛسٕٞ« :یك ٝاییٗ أىیبٖ ٚػیٛز زاضز
و ٝؾرٗ قرم زض ذألٔ ،ؾٟط حمیمز ثبقس؛ ثبایٗحبَ ،قرم سٟٙب ٚلشی ثطحك ذٛاٞس ثٛز ویٝ
اظ ثطذی لٛا٘یٗ «دّیؽ» ٌفشٕب٘ی سجقیز وٙس وٞ ٝط ٚلز قرم ؾرٗ ٔیٌٛیس اظ ٘ ٛث ٝػطییبٖ
ٔیافشٙس» (فٛو ،ٛث٘ ٝمُ اظ ٔیّع.)79 :1382 ،
ث ٝایٗ افشجبضٌ ،فشٕبٖ چیعی اؾز و ٝچیع زیٍط (دبضٌٜفشبضٔ ،ف ،ْٟٛسأطیط) ضا سِٛییس ٔییوٙیس ٚ
٘ ٝچیعی و ٝزض ذٛز  ٚثطای ذٛز ٚػٛز زاضز  ٚث ٝنٛضسی ػساٌب٘ٔ ٝیسٛاٖ سحّیّف وطز .فٛو ٛثیٝ
ٌفشٕبٖ اظ ضٚیىطزی ؾبذشبضی ٔیٍ٘طز ٔ ٚیوٛقس نٛضسجٙسی فٙبنیط ٔرشّیف زض آٖ ضا ثیط دبییٝ
یه ؾّؿّ ٝلٛافس ٌفشٕب٘ی ٔكرم ٔٛضز سحّیُ لطاض زٞس .یه ؾبذشبض ٌفشٕیب٘ی ضا «ثیٚ ٝاؾیغٝ
٘ؾبْٔٙسی آضا٘ ،ؾطارٔ ،فبٞیٓ ،قیٜٞٛبی سفىط  ٚضفشبضی وی ٝزض ثغیٗ ییه ثبفیز ذیبل قیىُ
ٌطفشٝا٘س ٚ ،ثٚ ٝاؾغ ٝسأطیطار [یب ػّٜٞٛبی] آٖ قیٜٞٛبی سفىط  ٚضفشبض ٔیسیٛاٖ قٙبؾیبیی ویطز»
(ٔیّع.)28-27 :1382 ،

ثسیٗ سطسیت ،فٛو ٛثٌ ٝفشٕبٖ ثٔٝظبث ٝچیعی ٚاػس سأطیط ٍ٘بٔ ٜیوٙس .اظ ٘ؾط اٌ ،ٚفشٕبٖٞب ویٝ
زض دی٘ٛس زا٘ف ،لسضر  ٚحمیمز قىُ ٔیٌیط٘س ،دیبٔسٞبیی ٟٔیٓ زض قیىُزازٖ ثی ٝؾیٛغٜٞیبی
ا٘ؿب٘ی زاض٘س .زضٚالـ ٞس ٌفشٕبٖٞب ،ؾبذشٗ ؾٛغ ٜاؾیز .ییه ٌفشٕیبٖٚ ،لشیی زض اییٗ ٞیس
دیطٚظ ٔیقٛز و ٝثشٛا٘س ذٛز ضا ث ٝفٙیٛاٖ «حمیمیز» ثی ٝییه ؾیٛغ ٜاضالی ٝوٙیس .زض ثیبٚض فٛویٛ
ال ٔیبزی ییب
«حمیمز» یه أیط اؾیشقالیی ٔ ٚیبٚضایی ٘یؿیز .حمیمیز زض ٘ؾیط ا ،ٚچییعی ویبٔ ً
ایٗػٟب٘ی ٚ 2ؾبِت 3اؾز:
حمیمز ٔشقّك ث ٝایٗ ػٟبٖ اؾز؛ حمیمز زض ػٟبٖ ثٚ ٝاؾغ ٝاِعاْٞب  ٚاػجبضٞیبی ػٛضٚاػیٛض
ؾبذشٔ ٝیقٛزٞ .ط ػبٔقٝای ضغیٓ حمیمز ذٛز ضا« ،ؾیبؾزٞبی وّی» حمیمز ذیٛز ضا زاضز:
 ٚآٖ ا٘ٛاؿ ٌفشٕبٖٞبیی اؾز و ٝآٖ ػبٔق ٝزض زأٗ ذٛز ٔیدطٚضا٘یس  ٚآٟ٘یب ضا ٚا ٔییزاضز ویٝ
٘مف حمیمز ضا ایفب وٙٙس (ٔیّع.)28 :1382 ،

ثٙبثطایٗ حمیمز آٖ چیعی اؾز و ٝػٛأـ ثبیس ثطای سِٛیس آٖ وبض وٙٙیس  ٚفٛویٔ ٛییوٛقیس
٘یطٚیی ضا ؤ ٝطزْ نط وٙبضٌصاقشٗ قىُٞبی ذبنی اظ زا٘ف اظ قٕ« َٛحمیمز» ٔییوٙٙیس،
سٛضیح زٞس .اظ زیسٌب ٜاٌ ،ٚفشٕبٖٞب زض ذأل ٚػٛز ٘ساض٘س ،ثّى ٝزض وكبوف زالٓ ثیب ٌفشٕیبٖٞیب ٚ

1. in the true
2. worldly
3. negative
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ضٚیٞٝبی اػشٕبفی زیٍطی لطاض زاض٘س و ٝآٟ٘ب ضا زض ضثظ ثب دطؾفٞبی ٔطثٛط ث ٝحمیمیز  ٚالشیساض
یب اسٛضیش ٝقىُ ٔیزٙٞس.
ثسیٗسطسیتٔ ،جحض ٌفشٕبٖ زض ثغٗ ٔجبحض فٛو ٛزضثبض ٜا٘سیك ،ٝفمال٘یز  ٚضغیٓ حمیمیز
لطاض ٔیٌیطزٌ .فشٕبٖٞب ،ا٘سیكٞٝبی ٘ؾبْٔٙسی ٞؿشٙس و ٝزض چٟبضچٛة فمال٘یز  ٚضغیٓٞیبی
حمیمز ذبل سبضیری نٛضسجٙسی ٔیق٘ٛس .ایٗ ٔجحض زض  ٕٝٞوشیبةٞیبی فٛوی ،ٛاظ اِٚییٗ سیب
آذطیٗ آٟ٘ب ٓٞ ،زض ثرف زیطیٝٙقٙبؾی ٞ ٚیٓ سجبضقٙبؾیی ا ،ٚػیعمه ٕٟٔیی اظ سحّییُٞیبی ا ٚضا
سكىیُ ٔیزٞس (٘ه .فٛو1384 ،ٛ؛ 1389ة؛ 1392؛ ٔ .)1395جحض ٌفشٕبٖ ثٝذهٛل زض آذطیٗ ویبض
ا ،ٚسبضید ؾىؿٛاِیش ،ٝزض ٔطوع دطؾفٞبی ا ٚزضثبضٌ ٜفشٕبٖٞبی ػٙؿیی لیطاض زاضز .زض ػّیس اَٚ
ٔؼٕٛف ٝسبضید ؾىؿٛاِیش ٝثب فٛٙاٖ اضاز ٜث ٝزا٘ؿشٗ ،اٌ ٚفشٕبٖ زضثبض ٜؾىؽ ضا زض فهط ٔیسضٖ
ٔٛضز سحّیُ لطاض ٔیزٞس ٔ ٚیوٛقس فمال٘یزٞب  ٚضغیٓٞبی حمیمز دیطأ ٖٛایٗ ٌفشٕبٖٞیب
ضا سحّیُ وٙس  ٚدی٘ٛس آٟ٘ب ضا ثب ثحض زا٘ف  ٚلسضر ٘كبٖ زٞس (٘ه .فٛو.)1384 ،ٛ
زض ٘ؾبْ ٘ؾطی فٛو ٛأبٌ ،فشٕبٖ فی٘فؿٔ ٝؿیأِ٘ ٝجیٛز ،ثّىی ٝضٚاثیظ ٌفشٕیبٖٞیب ،لیسضرٞیب،
زا٘فٞب  ٚزض یه زیس وّی٘ ،مف آٟ٘ب زض زٚضٜثٙسیٞبی سبضیری إٞیز زاقز  ٚاِجشٕٞ ،ٝی ٝاییٗ
فٙبنط زض ضاثغٝقبٖ ثب «ؾٛغ »ٜإٞیز دیسا ٔییویطز (٘یه .زضیفیٛؼ  ٚضاثیٙی .)343 :1379 ،ٛحیٚ َٛ
حٛـ ٔف ْٟٛؾٛغ ٜاؾز وی ٝفٛوی ٛؾیجه سیبضیدٍ٘یبضی ذیبل ذیٛز یقٙیی زیطیٙیٝقٙبؾیی ٚ
سجبضقٙبؾی ضا ثٙب ٔیوٙس ٔ ٚؿبلّی ٕٞچٌ ٖٛفشٕبٖ  ٚلیسضر ضا زض لبِیت سیبضیدٍ٘یبضی ذیٛز ثیٝ
سحّیُ ٔیوكسٙٔ .ؾٛض فٛو ٛاظ ؾٛغ ،ٜدطؾف اظ ٛٞیز  ٚویؿشی ا٘ؿیبٖٞیب اؾیز .ایٙىیٛٞ ٝییز
افطاز زض اضسجبط ثب زا٘فٞبی ثكطی یب ضٚاثظ لسضر ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٙبؾجبر ٔیبٖ لیسضر  ٚزا٘یف ثیٝ
چ ٝقىّی زضٔیآیس؟ ایٙى ٝفطز ،چمسض أىبٖ ٔمبٔٚیز زض ثطاثیط ضٚاثیظ زا٘یف  ٚلیسضسی زاضز ویٝ
ٔیذٛاٙٞس اظ ا ٚؾٛغٜای سبثـ ٙٔ ٚمبز ثؿبظ٘س .فٛو ٛزض ٔمبِ« ٝسىِٛٙیٛغی ؾیبؾیی افیطاز»ٔ ،ؿیئّٝ
ؾٛغ ٚ ٜؾٛغٜٙٔسی ضا زض لبِت ایٗ ؾؤاَ فّؿفی ٔسضٖ ؤ« ٝب زض اؤٖٛٙبٖ چیؿیشیٓ؟» ییب «ٔیب
أطٚظ چیؿشیٓ» نٛضسجٙسی ٔیوٙس ( 1389اِف .)343 :ؾؤاِی و ٝفٛو ٛزض ٔشٙی اظ وب٘ز ٔیثیٙیس ٚ
ٞس وبضٞبی ذٛز ضا دبؾد ث ٝآٖ اظ عطیك «سحّیُ سبضیری ضٚاثیظ ٔییبٖ ا٘سیكیٞٝیب  ٚوطزاضٞیب»
(ٕٞبٖ )344 :فٛٙاٖ ٔیوٙس.
سقطیف فٛو ٛاظ ؾٛغ ،ٜثب سقطیفی و ٝفٕٔٛبً زض سبضید فّؿفٔ ٝبثقس زوبضسی ضایغ اؾیز سفیبٚر
زاضز٘ .عز زوبضر ،ؾٛغ ،ٜیه فبفُ قٙبؾٙس ٚ ٜذٛزٔرشبض اؾیز (ٔیّیع .)47 :1382 ،فٛوی ٛأیب ،اظ
ایٗ ؾٙز ؾٛغ ٜزوبضسی ،ذبضع ٔیقٛز٘ .عز فٛو ،ٛؾٛغ ٜفبفُ ٔرشبض ٘یؿز ،ثّى ٝؾیٛغ ٜوؿیی
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اؾز و ٝزض ٔقطو قٙبذز ،زا٘ف ،لسضر یب ٞطچیع زیٍطی لطاض ٔیٌیطز .ثٙبثطایٗ ،آ٘چی ٝفىیط
فٛو ٛضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛوطز ٜثٛز ،فجبضر ثٛز اظ ٘ٛقشٗ سبضید ،ثس ٖٚاضػبؿ ث ٝؾٛغ ٜذٛزٔرشیبض
2
(ٕٞبٖ .)46 :فٛو ٛزض ٕٞیٗ چٟبضچٛةٔ ،فبٞیٓ «فطآیٙس ؾٛغٜقسٖ»« ٚ 1ثحطاٖ ؾیٛغٜٙٔیسی»
ضا ٔغطح ٔیوٙس .ایٗ ث ٝآٖ ٔقٙبؾز و ٝثطای ایٙى ٝفطزی ث ٝؾٛغ ٜلسضر ییب زا٘یف ثیسَ قیٛز،
ِعٔٚبً ثبیس فطآیٙسی عی قٛز .أب فطآیٙس ؾٛغٜقسٖٕٞ ،یك ٝزض ذغط ثحطاٖ اؾز؛ آ٘ؼب و ٝث٘ ٝؾیط
فٛؤ ،ٛمبٔٚزٞب قىُ ٔیٌیطز .سٛػ ٝفٛو ٛزض ایٗ ٔیبٖ ،ث ٝلسضسی ثٛز وی« ٝثیط ظ٘یسٌی ضٚظٔیطٜ
ثیٚاؾغ ٝافٕبَ ٔیقٛز ،افطاز ضا عجمٝثٙسی ٔیوٙس ،ثب فطزیز ذبنكبٖ ٔكرم ٔییوٙیس ،آ٘یبٖ
ضا ثٛٞ ٝیشكبٖ ٔمیس ٔی وٙس ٚ ،ثط آٟ٘ب لب٘٘ٛی اظ حمیمز ضا سحٕیُ ٔییوٙیس وی ٝثبییس ثذصیط٘یس ٚ
زیٍطاٖ ٘یع ثبیس ایٗ لب٘ ٖٛضا زض آٟ٘ب ثبظقٙبؾٙس» (فٛوی 1389 ،ٛاِیف .)415 :ثیسیٗسطسییت ،قیىّی اظ
لسضر دسیساض ٔیقٛز و ٝافطاز ضا ث ٝؾٛغ ٜثسَ ٔیوٙس.
3
فٛو ٛاظ ٔجبضظ ٜفّی ٝؾٛغٙٔ-ٜمبزؾبظی  ٚفّی ٝقىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾٛغٜٙٔسی ؾرٗ ثٔ ٝییبٖ
ٔیآٚضز ٞ ٚس سحّیُٞبی سبضیری  ٚا٘شمبزی ذٛز ضا وٕه ث ٝاییٌٗ٘ٛیٔ ٝجیبضظار ضٞیبییثریف
افالْ ٔیوٙس .ا ٚزض ٔمبِ٘« ٝمس چیؿز» ،وبضوطز ٘مس ضا اؾبؾیبً «ؾیٛغٙٔ-ٜمیبزظزایی زض ثیبظی آٖ
چیعی» ٔیزا٘س ؤ ٝیسٛاٖ زض یه والْ «ؾیبؾز حمیمز» ٘بٔیس (فٛو 1389 ،ٛاِیفٙٔ .)274 :ؾیٛض
ا ٚاظ «ؾیبؾز حمیمز»ٔ« ،ؼٕٛفٝای اظ ٘ؿجزٞبیی اؾز و ٝلسضر ،حمیمز  ٚؾیٛغ ٜضا ،یىیی ضا
ث ٝزیٍطی ،یب یىی ضا ث ٝز ٚسبی زیٍط ٌطٔ ٜیظ٘س» (ٕٞیبٖػیب) .زض ٘ؾیط فٛوی ،ٛثبییس لیسضسی ضا ظییط
ؾؤاَ ثطز و ٝافطاز ضا ث ٝوٕه ؾبظٚوبضٞبی لسضر ٔسفی یه حمیمز ،ؾٛغٙٔ -ٜمبز ٔیوٙس.
ا ٚثط ٔجٙبی ٕٞیٗ ثحض ٘ؾطی ٝذٛز زضثبض ٜؾىؿٛاِیش ٝضا عطح ٔیوٙس .ث٘ ٝؾط ا ،ٚؾیىؽ ٚ
أط ػٙؿی ،اظػّٕٔ ٝقسٚز ٘مبعی اظ ظ٘سٌی آزٔی اؾز و ٝزض آٖ ؾ ٝفٙهط «لسضر ،حمیمز ٚ
ؾٛغ »ٜثٌ ٓٞ ٝطٔ ٜیذٛض٘یس (٘یه .فٛوی54 :1395 ،ٛ؛ 1389اِیف .)499 :فٛوی ٛزض ٔؼٕٛفی ٝسیبضید
ؾىؿٛاِیش ،ٝثٔ ٝؿئّٔ ٝحٛضی ذٛز زضثبض ٜقیٞ ٜٛبی ؾٛغٜقسٖ  ٚؾٛغٜٙٔسی زض یه ٔٛضیٛؿ
وبٔالً ا٘ضٕبٔی ّٕٛٔ ٚؼ یقٙی ثسٖ  ٚغطیع ٜػٙؿیی ٔییدیطزاظز .ا ٚزض اییٗ ؾّؿیّٔٝغبِقیبر،
قیٜٞٛبیی ضا ثطضؾی ٔیوٙس و ٝاظ عطیك آٟ٘ب «ا٘ؿبٖ یبز ٌطفز و ٝذٛز ضا ثٙٔ ٝعِ ٝؾٛغ ٜییه
ؾىؿٛاِیش ٝثبظقٙبؾس» (زضیفٛؼ  ٚضاثی.)343 :1379 ،ٛٙ

1. Subject- in- process
2. Subject- in- crisis
3. Subjectivity
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فٛو ٛزض وبض ذٛز ،ایٗ قبوّ ٝفىطی ضایغ ضا ظیط ؾؤاَ ٔیثطز و ٝؾىؿٛاِیش ٝیه أیط ٘یبٔشغیط،
غیطسبضیری  ٚطبثز ٔجشٙی ثط غطیع ٜاؾز .اظ ٘ؾیط ا ،ٚؾىؿیٛاِیش ٝزض ذیالَ آ٘چی ٝا« ٚثیبظیٞیبی
حمیمز» ٔیذٛا٘س قىُ ٔیٌیطز  ٚسحٔ َٛییبثس .ا ٚسالـ وطز ث ٝسحّیُ سىٙیهٞیبیی ثذیطزاظز
و ٝا٘ؿبٖ غطثی زض ع َٛچٙسٞعاض ؾبَ ثطای دطٚضـ  ٚسطثیز ٘فؽ ذٛز ث ٝوبض ٌطفش ٝثٛز .سحّییُ
وطزاضٞبیی و « ٝث ٝیٕٗ آٟ٘ب افطاز ٞسایز قس٘س ثی ٝثیصَ سٛػی ٝثی ٝذیٛز ،ضٔعٌكیبیی اظ ذیٛز،
ثبظقٙبذشٗ ذٛز ثٙٔ ٝعِ ٝؾٛغٔ ٜیُ  ٚذٛز ضا ؾٛغٔ ٜیُ زا٘ؿشٗ ٚ ،ثی ٝویبض ا٘یساذشٗ ٘ؿیجشی
ٔقیٗ ٔیبٖ ذٛز ثب ذٛز و ٝث ٝآ٘بٖ أىبٖ ٔیزٞس حمیمز ٞؿشیقبٖ ضا زض ٔیُ وكف وٙٙیس»
( 1389اِف.)500 :

فٛو ٛسالـ وطز سب سىٛیٗ سبضیرٕٙس ؾٛغٔ ٜیٌُط  ٚؾٛغٜٙٔسی زض أط ػٙؿیی ضا ٔغبِقیٚ ٝ
ضٚاثظ ٔیبٖ ایٗ ؾٛغٔ ٜیٌُط « ٚثبظیٞبی حمیمیز» ،ثیٙٔ ٝعِی ٝثیبظیٞیبی نیسق  ٚویصة ضا
سحّیُ وٙس .ثبظیٞبی حمیمشی و ٝاظ ضٍٞصض آٟ٘یب ٞؿیشی اظ ِحیبػ سیبضیری ثیٙٔ ٝعِی ٝسؼطثیٝ
ؾبذشٔ ٝیقٛز .اظ ایٗ ض ،ٚفٛو ٛزض ٔؼّسار ز ْٚسب چٟبضْ سبضید ؾىؿٛاِیش ٝسیالـ ویطز ٔغبِقیٝ
ذٛز ضا ح َٛقیىٌُییطی ثغئیی ییه «ٞطٔٛٙسییه ذیٛز» زض زٚضٜٞیبی ثبؾیشبٖ ٔ ٚؿییحیز
ثبظؾبظٔب٘سٞی وٙس (فٛو .)54 :1395 ،ٛا ٚزض دی دبؾد ثی ٝاییٗ ٔؿیأِ ٝثطآٔیس وی ٝچٍ٘ٛی ٝزض فهیط
ثبؾشبٖ ،فقبِیز ِ ٚصرٞبی ػٙؿی اظ عطیك «وطزاضٞبی ذٛز» ٔؿأِ ٝقس٘س .فٛو ،ٛسالـ ویطز سیب
قیٜٞٛبی ٔشفبٚر فُٕ ثٔٝظبث ٝؾٛغ ٜاذاللی  ٚوطزاضٞبی دبضؾبیب٘ٔ ٝطثٛط ثٚ ٝفیبزاضی ػٙؿیی ضا
ٔٛضز سحّیُ لطاض زٞس .فطضی ٝفٛو ٛایٗ ثٛز و ٝحیٛظٜای وبٔیُ ،دیچییس ٚ ٜغٙیی اظ سیبضیدٔٙیسی
قی ٜٛفطاذٛا٘سٖ فطز ثطای ثبظقٙبذشٗ ذٛز ثٙٔ ٝعِ ٝؾٛغ ٜاذاللیی ضفشیبض ػٙؿیی ٚػیٛز زاضز .اٚ
سالـ وطز سب سبضید چٙیٗ قی ٜٛفطاذٛا٘سٖ ؾٛغ ٜضا ثٛٙیؿس (فٛو1389 ،ٛاِف.)519-529 :
زض ایٗ دػٞٚف ٔب ٔیوٛقیٕجب سٛػ ٝث ٝضٚیىیطز ٘ؾیطی فٛوی ٛزضثیبض ٜؾیٛغ ٜػٙؿییز  ٚأیط
ػٙؿی ،ثٔ ٝشٗ ػٛأـاِحىبیبر فٛفی ث ٝفٙیٛاٖ ٔشٙیی سؼیٛیعی  ٚا٘سضظ٘بٔیٝای ٘ؾیط ثیفىٙییٓ ٚ
چٍٍ٘ٛی سىٛیٗ ایٗ ؾٛغ ٜضا زض لبِت ٌفشٕبٖ حبوٓ ثط آٖ ضا سجییٗ وٙیٓ.
 -4روش پژوهص

ضٚـ ثطضؾی ٔؿئّ ٝثبظٕ٘بیی ػٙؿیز زض ایٗ ٔمبِ ،ٝسحّیُ ٌفشٕب٘ی ٔشٗ اؾیز .ضٚیىیطز ٘ؾیطی
سحّیُ ٌفشٕبٖ ،یىی اظ ٕٟٔشطیٗ ضٚیىطزٞیبی ثطؾیبذشٍطایی اػشٕیبفی اؾیز وی ٝذیٛز قیبُٔ
ضٚیىطزٞبی ٔشقسزی ٕٞچ ٖٛضٚیىطز الوّٛٔ ٚ ٛف ،ٝسحّیُ ٌفشٕبٖ ا٘شمبزی فیطوال  ،ضٚا٘كٙبؾیی
ٌفشٕب٘ی ،ضٚیىطز فٛوٛیی ٔیقٛز .ایٗ ضٚیىطز ثِ ٝحبػ ٔشسِٛٚغیه ٘ ٓٞؾطی ٝاؾیز ٞ ٚیٓ ضٚـ
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دػٞٚف .ثسیٗ ٔقٙب وٕ٘ ٝیسٛاٖ اظ سحّیُ ٌفشٕبٖ ثٙٔٝعِی ٝضٚـ سحّیّیی ٔٙفیه اظ ثٙییبٖٞیبی
٘ؾطی  ٚضٚاٖقٙبذشیاـ اؾشفبز ٜوطز (٘یه .یٛضٌٙؿیٗ  ٚفیّییذؽ .)25-18 :1389 ،زض اییٗ دیػٞٚف،
ضٚیىطز سحّیُ ٌفشٕب٘ی فٛو ،ٛاؾبؼ سحّیُ ذٛاٞس ثٛز ٔ ٚیوٛقیٓ ث ٝایٗ ٔؿیأِ ٝدبؾید زٞییٓ
و ٝزض ػٛأـاِحىبیبر ِٛ ٚأـاِطٚایبر فٛفی ،ػٙؿیز ٛٞ ٚیز ػٙؿی ظ٘بٖ ٔ ٚیطزاٖ چٍ٘ٛی ٝثیٝ
ٌفشٕبٖ زضٔیآیس ٔ ٚؿبلُ  ٚؾٛغٜٞبی ػٙؿیشی چٍ ٝ٘ٛثطؾبذشٔ ٝیق٘ٛس؟
اظ ایٗ وشبة٘ ،ؿرٞ ٝبی ذغیی ٔشقیسزی زض اییطاٖ ،لعالؿیشبٖ  ٚاضٚدیب ٚػیٛز زاضز .زض ثب٘یه
اعالفبسی وشت ٘ ٚؿد ذغی ٔشقّك ث ٝآلبثعضي سٟطا٘یٔ ،كرهبر ٘ 23ؿرٔ ٝرشّف اییٗ وشیبة
زض ؾطاؾط ػٟبٖ ثطقٕطز ٜقیسٜاؾیز .وشیبة ٙٞیٛظ ثیٝعٛضوبٔیُ ثی ٝچیبح ٘طؾییسٜاؾیز .أیب
ّٔهاِكقطای ثٟبض زض ؾبَ  ،1315–14ایٗ وشبة ضا ثب چٙس ٘ؿر ٝثطاثیط  ٚسهیحیح ویطزٜاؾیز ٚ
چ ٖٛاؾجبة چبح  ٕٝٞآٖ فطا٘ ٓٞجٛز ٘بچبض ٔٙشرت  ٚوٛسبٜقسٜای اظ آٖ ثطٌطفش ٚ ٝییه ػّیس اظ
چٟبض ػّس ایٗ ٔٙشرت ضا ٚظاضر فط ًٙٞث ٝؾبَ  1324ثطای اؾشفبز ٜزا٘فآٔیٛظاٖ زثیطؾیشبٖٞیب
چبح وطزٜاؾز (آلبثعضي سٟطا٘ی ،ثب٘ه اعالفبسی وشت ٘ ٚؿد ذغی؛ ٘یع ٘هٙٔ .ؾٛضاِحیكٕٞ .)1332 ،چٙییٗ
دٍب ٜذسیف ٔ ٚحٕس ػقفطی لٛٙاسی ثرفٞبیی اظ وشبة ضا اظ ضٚی ٘ؿر ٝآؾشبٖ لیسؼ ضضیٛی،
سهحیح ٘ ٚمغٌٝصاضی وطز ٜزض ؾیبَ  1390زض  763نیفح ٝسٛؾیظ ا٘شكیبضار ٔبظییبض ثی ٝچیبح
ؾذطزٜا٘س  ٚثط آٖ ٔمسٔٝای ٘ٛقشٝا٘س ِ ٚغز٘بٕٔ٘ ٚ ٝبیٝای  ٓٞثط آٖ افعٚزٜا٘س.
٘ؿر ٝذغی ٔٛضز اؾشفبز ٜزض ایٗ ٔمبِ٘ ،ٝؿر ٝذغی ٔٛػٛز زض وشبثرب٘ٔ ٝطویعی ٔ ٚطویع
اؾٙبز زا٘كٍب ٜسٟطاٖ اؾز .ایٗ ٘ؿر ،ٝوبُٔ  ٚزاضای ٞط چٟبض ثرف ،ث ٝذظ ٘ؿشقّیك ثب فٛٙاٖ
٘ ٚكبٖ قٍٙط اؾز .ایٗ ٘ؿرٞ ٝیچ سهٛیطی ٘ساضز  ٚفه َٛیب ثبةٞبی ٘ؿر ٚ ٝحىبییبر آٖ
دكز ؾط  ٓٞآٔسٜا٘س٘ .ظط  ٚأالی ٘ؿر ٝاِجش ٝضٚاٖ  ٚذبِی اظ سىّف  ٚثی ٝظثیبٖ أیطٚظی ٘عزییه
اؾز  ٚثٙبثطایٗ زض ٘مُ ل َٛفجبضار ،اظ ٕٞبٖ أالی دیكیٗ اؾشفبز ٜقیسٜاؾیز  ٚفجیبضار ثیٝضٚظ
٘كسٜا٘س(.)1
ثِ ٝحبػ ٔحشٛایی ،حىبیبر ٘ؿر ٝػٙجٞٝبی ا٘سضظ٘بٔٝای  ٚاذاللیی زاضز  ٚثیِ ٝحیبػ ؾیبذشبض
ضٚایی ،وشبة چٟبض ثرف اؾز ٞ ٚط ثرف زاضای  25فهُ .ز ٚثرف ٔیب٘ی (ز ٚ ْٚؾ )ْٛثطاؾیبؼ
ؾبذشبض زٌٚب٘ ٚ ٝسمبثُ زٚسبیی (اذالق حٕیس ٚ ٜاذالق ٔصٔ )ٝٔٛؾبٔبٖ یبفشٝاؾز.
ٔمبِ ٝثط ٔغبِق ٝچٟبض فهُ اظ وشبة فٛفی و ٝزضثیبض ٜظ٘یبٖ اؾیز سٕطویع زاضز .ا٘شریبة اییٗ
فه َٛثطای آٖ اؾز و ٝثٝعٛضذبل ،چٙبٖو ٝاظ فٙبٚیٗقبٖ ثطٔیآییسٔ ،ییسٛا٘ٙیس ٌٛییبی ٘ؾیط
فٛفی زضثبض ٜظ٘بٖ ثبقٙس ٔ ٚؼٕٛفبً چٟبض ثبة دبیب٘ی اظ لؿٓ ؾ ْٛوشبة ٔصوٛض ضا قبُٔ ٔییقی٘ٛس؛
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فٙبٚیٗقبٖ فجبضر اؾیز اظ -1 :ثیبة ثیؿیز  ٚز ْٚاظ لؿیٓ ؾی :ْٛزض ثیبة ظ٘یبٖ ِغییفعجیـ ٚ
ذطزٔٙس؛  -2ثبة ثیؿز  ٚؾ ْٛاظ لؿٓ ؾ :ْٛزض شوط ظ٘بٖ دبضؾبی ٘یىٛؾییطر؛  -3ثیبة ثیؿیز ٚ
چٟبضْ اظ لؿٓ ؾ :ْٛزض شوط ظ٘بٖ ٘بدبضؾبی قٟٛردطؾز  -4 ٚثبة ثیؿز  ٚدیٙؼٓ اظ لؿیٓ ؾی:ْٛ
زض شوط ظ٘بٖ  ٚویسٞبی ایكبٖ.
 -5یافتههای پژوهص

 -1 -5بازنمایی جنسیت در جوامعالحکایات و لوامعالروایات

زض ایٗ لؿٕز ٔیوٛقیٓ چٍٍ٘ٛی «ثٌ ٝفشٕبٖ زضآٔسٖ» ٔؿبلُ ٔطثٛط ث ٝػٙؿیز ٛٞ ٚیز
ػٙؿیشی ظ٘بٖ زض چٟبض فهُ ٔصوٛض اظ ػٛأـاِحىبیبر ِٛ ٚأـاِطٚایبر ضا ثطضؾی وٙیٓ.
ثِ ٝحبػ ؾبذشبض ضٚایی ،ایٗ چٟبض فهُ ثط ٔحیٛض سمبثیُ زٚسیبیی ظ٘یبٖ «دبضؾیب» ٘« ٚبدبضؾیب»
قىُ ٌطفشٝاؾز؛ ثٙبثطایٗ ،فهی َٛثیؿیزٚؾی ٚ ْٛثیؿیزٚچٟیبضْ ذٕیطٔبیی ٝز ٚفهیُ زیٍیط ضا
سكىیُ ٔیزٙٞس .فهُ ثیؿزٚزٔ ْٚمسٔٝای ثیطای فهیُ ثیؿیزٚؾی ٚ ْٛفهیُ ثیؿیزٚدیٙؼٓ
سىّٕٝای ثط فهُ ثیؿزٚچٟبضْ اؾیز .دبضؾیبیی ٘ ٚیىٛؾییطسی ظ٘یبٖ چٙیبٖوی ٝاظ فٙیٛاٖ فهیُ
ثیؿزٚچٟبضْ ،ثطٔیآیس ثطاؾبؼ ٔالن دیطٚی وطزٖ یب دیطٚی٘ىیطزٖ ظ٘یبٖ اظ «ٔییُ ییب قیٟٛر
ػٙؿی» یب ث ٝسقجیط فٛفی «قٟٛردطؾشی» سقطیف ٔیٌطزز (فٛفی ،ثیسیب .)414 :زض ایٙؼیب ثی٘ ٝؾیط
ٔیضؾس فٛفی ظ٘بٖ ضا ث ٝؾ ٝزؾش ٝسمؿیٓ ٔیوٙس :ظ٘یبٖ ظییطن ،دبضؾیب ٘ ٚبدبضؾیب .أیب ٘ییه ویٝ
ثٍٙطیٓ ظ٘بٖ ظیطن ضا ٔیسٛاٖ ثطاؾبؼ سقطیف فٛفی اظ دبضؾیبیی ظ٘یبٖ( ،)2سّٛیحیبً زض زؾیش ٝظ٘یبٖ
دبضؾب لطاض زاز .ثسیٗ نٛضر وٞ ٝیچوساْ اظ ظ٘بٖ ذطزٔٙس ٔٛػٛز زض حىبییبر فهیُ ثیؿیزٚزْٚ
سبثـ قٟٛر ػٙؿی ذٛز ٘یؿشٙس.
قیٌ ٜٛفشٕب٘ی فٛفی زض ایٗ چٟبض ثبة آٖ اؾز و ٝاثشسا چٙس ذظ ٔمسٔبسی فهُ ضا ثی ٝثییبٖ
ٔفطٚضبر ٔ ٚسفیبر ذٛز زضثبض ٜظ٘بٖ ٔیدطزاظز  ٚؾذؽ ثطای سظجیز آٟ٘ب ث ٝشوط حىبیبر ٔشقیسز
ثٙٔ ٝعِ ٝقٛاٞس ٔسفب ٔیدطزاظز .زض ایٗ ٔٛضز ضٚـ ا ٚثؿیبض قجی ٝضٚـ فّ ْٛسؼطثی اؾز وی ٝزض
آٖ فطضیٝؾبظی  ٚاضال ٝقٛاٞس سؼطثی اؾبؼ وبض ضا سكىیُ ٔیزٞس.
ٔفطٚو ثٙیبزیٗ ا ٚزضثبض ٜظ٘بٖ زض ػّٕ ٝاثشیسایی فهیُ ثیؿیزٚز ْٚدسییساض ٔییقیٛز :ظ٘یبٖ
٘بلماِقمُ آفطیس ٜقسٜا٘س (ٕٞبٖ .)407 :ایٗ یه «حىٓ» ٌ« ٚعاض »ٜسبْ اؾز و ٝاظ ٘ؾیط فیٛفی زض
ٔٛضز وُ ظ٘بٖ نبزق اؾز .ثبایٗحبَ ،ا ٚاؾشظٙبلبسی ٘یع ثطای ایٗ ٌعاض ٜسبْ لبلُ اؾز؛ فیس ٜثؿییبض
لّیّی اظ ظ٘بٖ ثٚٝاؾغ ٝفٙبیز ذسا٘ٚس اظ ایٗ حىٓ اظِی ٔؿشظٙب قسٜا٘س:
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«آفطیسٌبض فبِٓ دطٚضزٌبض ثٙیآزْ ثب آ٘ى ٝظ٘بٖ ضا ٘یبلم فمیُ آفطییسٜاؾیز ٔ ٚطسجیٔ ٝیطزاٖ اظ ایكیبٖ
زضٌصضا٘یس ٚ ،ٜضقف ذّمز  ٚثٙیز ایكبٖ ؽبٞط وطز ،ٜأب ثقضیی اظ ایكیبٖ ضا ثی ٝحییب ٚ ٚفیب  ٚظیٙیز
فهٕز ثیبضاؾز  ٚش ٗٞنبفی  ٚذبعطی دبن  ٚعجقی ِغیف وطأز فطٔٛز ٔ ٚمٙقی ٝایكیبٖ ضا فمیسٜ
زؾشبضزاضاٖ وطز ِ ٚغبیف الٛاَ احٛاَ ایكبٖ ضا ٕ٘ٛزاض افشجبض  ٚاؾشجهبض فمال ٌطزا٘یس» (ٕٞبٖ.)408 :

فٛفی ؾذؽ اظ چٟبض ظٖ و ٝدیبٔجط اؾالْ ثط  ٕٝٞظ٘بٖ ٔمسْ زاقش٘ ٝبْ ٔیثیطز :آؾییٕٞ ٝؿیط
فطفٔ ،ٖٛطیٓ ٔبزض فیؿی ،ذسیؼٕٞ ٝؿط  ٚفبعٕ ٝزذشط ضؾ َٛاوطْ (ل) .فٛفی ثط آٖ اؾیز ویٝ
ٔمسض قس ٜو ٝایٗ چٟبض ظٖ زض ٔطسجز  ٚفضیّز اظ نسٞعاض ٔطز ثطسط٘س  ٚزض ٔیساٖ فضییّز ٌیٛی
ؾجمز اظ ضػبَ ثعضي ٔیضثبیٙس (ٕٞبٖػب).
فٛفی زض ٔطاسجی ثؿیبض ٘بظَسط اظ ایٗ چٟبض ظٖ ثعضٌٛاضٔ ،قشمس اؾز وی ٝثطذیی اظ ظ٘یبٖ زیٍیط
٘یع ثٚٝاؾغ ٝوطأز ذسا٘ٚس زضػبسی اظ ٔقطفز ضا ثب ذٛز حٕیُ ٔییوٙٙیس .دیؽ اظ اییٗ ٔمسٔی،ٝ
فٛفی زض ؾطاؾط فهُ ثیؿزٚز ْٚث ٝشوط حىبیبسی اظ ایٗ ظ٘بٖ ذطزٔٙس ِ ٚغیفعجیـ ٔییدیطزاظز.
ػبِت اؾز و ٝایٗ ظ٘یبٖ ذطزٔٙیس ِعٔٚی ًب ظ٘یبٖ آظاز ٘یؿیشٙس  ٚثطذیی اظ آٟ٘یب اظ وٙیعویبٖ زضثیبض
ؾالعیٗ ٞؿشٙس .فٛفی ٕٞچٙیٗ ثطذی ظ٘بٖ ؾالعیٗ ضا زض قیٕبض ظ٘یبٖ ذطزٔٙیس ثطٔییقیٕبضز؛
اظػّٕ ٝظثیسٜذبسٕٞ ٖٛؿط ٞبضٖٚاِطقیس ٕٞ ٚچٙیٗ ٔبزض ٔقعاِس ِٝٚزیّٕی ؤ ٝسسی ٔسییس ّٔىیٝ
ضی ثٛز  ٚثب ذطزٔٙسی ذٛز ثبفض ػٌّٛیطی اظ حّٕ ٝؾّغبٖٔحٕٛز ث ٝضی قس (ٕٞبٖ.)410-407 :
چٙبٖو ٝزض ٘مُ ل َٛثبال ٔ ٚغبِت ٔصوٛض آقىبض اؾز ،ثِ ٝحبػ ؾیبذشبض ظثیب٘یٌ ،فشیبض فیٛفی
زضثبض ٜظ٘بٖ ثط ٔحٛض سمبثُ زٚسبیی «ٔطز  ٚظٖ» قىُ ٌطفشٝاؾز .زض ازأٌ ٝفشیبض ٘ییع ،اییٗ سمبثیُ
ٔطز  ٚظٖ ٔحٛض سحّیُ فٛفی زض ٞط چٟبض فهُ ٔصوٛض اؾز .ثطاؾیبؼ اییٗ سمبثیُ زٚسیبیی ظ٘یبٖ
٘بلمفمُا٘س ٔ ٚطزاٖ وبُٔفمُ ،ظ٘بٖ حیٌّٝط٘س ٔ ٚطزاٖ فبلس حیٌّٝطی ٛٔ ٚاضزی ایٗچٙیٗ.
زض اثشسای فهُ ثیؿزٚؾ ،ْٛفٛفی ثبظ  ٓٞثط ٘مم ظ٘بٖ سأویس ٔیوٙس  ٚثیط آٖ ٔییقیٛز ویٝ
آٟ٘ب اظ دّٟٛی چخ ٔطزاٖ آفطیس ٜقسٜا٘سِ .یىٗ فسٜای اظ آٟ٘ب سٛفیك ضحٕز ذسا٘ٚیسی ضا یبفشیٚ ٝ
وبُٔ قسٜا٘س؛ ٞطچٙس و ٝزض اثشسا ٕٞچ ٖٛزیٍط ظ٘بٖ اظ دّٟیٛی چیخ ٔیطزاٖ ثطذبؾیش٘ ٚ ٝیبلم
آفطیس ٜقسٜا٘س (ٕٞبٖ .)410 :ثب فغف ث ٝایٗ فٙبیز ذسا٘ٚسی ،فٛفی ث ٝشوط حىبییبر زضثیبض ٜظ٘یبٖ
٘یه  ٚدبضؾب ٚ ٚیػٌیٞبی آٟ٘ب ٔیدطزاظز.
زض چٙس حىبیز اِٚی ٝفهُ ثیؿزٚؾ ،ْٛفٛفی ث ٝضسجٝثٙسی ظ٘بٖ اظ ػٟز قبیؿیشٍی ثیطای
اظزٚاع ثب ٔطزاٖ اقبض ٜزاضز .زض حىبیز ا َٚایٗ فهُ ،ا ٚاظ لیٔ َٛیطز فیبِٕی وی ٝزض فٟیس ٔٙهیٛض
فجبؾی ذٛز ضا ث ٝزیٛاٍ٘ی ظز ٜثٛز (ؽبٞطاً ث ،)َّٟٛظ٘بٖ قبیؿش ٝثطای اظزٚاع ضا زضػٝثٙیسی ٔییوٙیس؛
ثٟشطیٗ ظ٘بٖ ثطای اظزٚاع «ظ٘بٖ ٔؼطز  ٚثبوطٞ »ٜؿشٙس .ایٙبٖ زَ زض ٌطٔ ٚیطز زیٍیطی ٘ساض٘یس.
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ؾذؽ «ظ٘بٖ ثی ٜٛثس ٖٚفطظ٘س» ٞؿشٙس .ایٙبٖ سب حسی زَ زض ٌط ٚقیٞٛط لجّیی ذیٛز زاض٘یس ٚ
یىؿط ٜزَ ثٕٞ ٝؿط ثقسی ٕ٘یزٙٞس .زض ضسج ٝثقس و ٝاِجش ٝاظ ٘ؾیط ضاٚی «ثیسسطیٗ ظ٘یبٖ ثیطای
اظزٚاػٙس»« ،ظ٘بٖ ثی ٜٛفطظ٘سزاض» لطاض زاض٘س و ٝدیؽ اظ اظزٚاع ٔؼیسز ،زغسغی ٝانیّیقیبٖ ٘یٝ
قٞٛط و ٝفطظ٘ساٖ ثٝػب ٔب٘س ٜاظ قٞٛط لجّی اؾز (ٕٞیبٖ .)411-410 :زض حىبیز ز ْٚایٗ فهیُ،
ضسجٝثٙسی ظ٘بٖ قبیؿش ٝاظزٚاع اظ ل« َٛزاٚز  ٚؾّیٕبٖ ٘جی» اضالٔ ٝیقٛز .فیٛفی اظ لی َٛاییٗ
دیبٔجطاٖ ظ٘بٖ ضا ثطاؾبؼ سكجیٝقبٖ ث ٝاقیبمه ٌطا٘جٟب یب وٓثٟب زؾشٝثٙسی ٔیوٙس؛ «ظ٘بٖ چٟیبض
زؾشٝا٘س :ظض ؾطخ٘ ،مط ،ٜؾطة  ٚؾفبَ» .زذشطاٖ ثیبوط ٜاضظقكیبٖ ٕٞچی ٖٛاضظـ ظض ؾیطخ زض
ٔیبٖ اقیب اؾز .ظ٘بٖ ثی ٜٛأب ػٛاٖ ٕٞچ ٖٛؾیٓ ؾذیس ییب ٘میطٞ ٜؿیشٙس  ٚاضظقیی ثیٔٝطاسیت
دبییٗسط اظ زؾش ٝا َٚزاض٘س .ظ٘بٖ ؾٗٚؾبَزاض ٕٞچ ٖٛؾطة ٞؿشٙس و ٝث ٝا٘یسن آؾییجی ویغ
ٔیق٘ٛس  ٚث ٝا٘سوی فكبض ثیكشط ؾیبٔ ٜیٌطز٘س ٟ٘ ٚبیشبً ظ٘بٖ فطظ٘سزاض قجبٞز ث ٝؾیفبَ زاض٘یس
و ٝث ٝا٘سن آؾیجی ٔیقىٙٙس  ٚاظ آٟ٘ب چیعی ثطای ٔطزاٖ حبنیُ ٕ٘ییقیٛز (ٕٞیبٖ .)411 :زض
ایٙؼب ثب ٘ٛفی «ثبیٍب٘ی ٌفشٕب٘ی» ث ٝسقجیط فٛوٛٔ ٛاػیٞ ٝؿیشیٓ وی ٝزض آٖ ،ضسجیٝثٙیسی ظ٘یبٖ
ثطحؿت ٔیعاٖ ضضبیزٔٙسی قٞٛط اظ آٟ٘ب نٛضر ٔیٌیطز .ایٗ ثساٖ ٔقٙبؾز وٛٞ ٝییز ظ٘یبٖ
زض ٌفشبض فٛفی ثط ٔجٙبی ٔیعاٖ ثٟطٜٚضی ٔطزاٖ اظ آٟ٘ب سقطیف ٔیقٛز .ثیِ ٝحیبػ ٌفشٕیب٘ی ،زض
ایٙؼب ٔطز یه زاَ وّیسی اؾز وٛٞ ٝیز اػشٕبفی ظٖ زض ضاثغ ٝثیب آٖ سقطییف ٔییٌكیٛز .اظ
ؾٛی زیٍط ،زض عجمٝثٙسی ظ٘بٖ ثطحؿت اقیبم ٔیسٛاٖ ٘ٛفی «٘ؾٓ اقیبم» (٘یه .فٛوی1389 ،ٛة)
ضا ٔكبٞس ٜوطز؛ ٘ؾٕی ؤ ٝیوٛقس ٘بثطاثطیٞبی اػشٕبفی ٔیبٖ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ضا عجیقی ػّیٜٛ
زاز ،ٜیىی ضا زض ذسٔز زیٍطی لطاض زٞس.
 -2 -5زن پارسا

دؽ اظ ایٗ عجمٝثٙسی ،فٛفی ضٕٗ ٘مُ حىبیبسی زضثبض ٜظ٘بٖٔ ،ی وٛقس «ؾیٛغٜای ثیب فٙیٛاٖ ظٖ
دبضؾب» ضا ثطؾبظزٚ .یػٌیی انیّی «ظ٘یبٖ دبضؾیب» زض حىبییبر فیٛفی ،نجطقیبٖ ثیط ٘بٔالیٕیبر ٚ
وطاٞزٞبی ظ٘سٌی ثٝذهٛل «ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی» اؾز .ظ٘بٖ دبضؾبیی و ٝفٛفی ثی٘ ٝمیُ زاؾیشبٖ
آٟ٘ب دطزاذش ،ٝغبِجبً زض ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ذٛز ٔكىُ ٘ ٚبضضبیشی اؾبؾیی زاقیش ،ٝأیب ثیطای وؿیت
ضضبی ذسا٘ٚس نجط دیك ٝوطز ٚ ٜث ٝقٞٛطاٖ ذٛز «ٚفبزاض» ٔب٘یس« ٚ ٜذیب٘یز» ٘ىیطزٜا٘یس .فیٛفی
حىبیزٞبی ٔشقسز اظ ایٗ ظ٘بٖ دبضؾب ٘مُ ٔیوٙس؛ ٕٞچ ٖٛحىبیز ظ٘یی وی ٝقیٞٛطـ ضا زقیٕٗ
ٔیزاقز أب ث ٝذبعط ضضبی ذسا٘ٚس ث ٝا ٚذسٔز فطاٚاٖ ٔیویطز (فیٛفی ،زا٘كیٍب ٜسٟیطاٖ ،)411 :ییب
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حىبیز ظ٘ی ظیجبضٚی و ٝقٞٛطی ثٝغبیز ظقزض ٚزاقز أب ث ٝاٚ ٚفبزاض ثٛز  ٚضٕٗ نجط ثیط اییٗ
أط ٘بذٛقبیٙس ،ذسا٘ٚس ضا ٘یع قبوط ثٛز (ٕٞبٖػب)؛ یب حىبیز ظ٘ی وی ٝثی ٝذیبعط ٚفیبزاض ٔب٘یسٖ ثیٝ
قٞٛط ؾفطوطزٜاـٞ ،عاضاٖ ثال اظ ػّٕ ٝآٚاضٌی  ٚسقصیتقسٖ ضا ثی ٝػیبٖ ٔییذیطز ٟ٘ ٚبیشیبً ثیٝ
دبزاـ ایٗ أط ٔؿشؼبةاِسفٔ ٜٛی قٛز (ٕٞبٖ.)413-412 :
زض ایٙؼب ث٘ ٝؾط ٔیضؾس وٛٞ ٝیز ظٖ دبضؾب ٘عز فٛفی ثب ٔؿئّ« ٝؾطوٛة أط ػٙؿی» ٌیطٜ
ٔیذٛضز .ظ٘بٖ دبضؾبی حىبیبر فٛفی ،فكك ٔ ٚیُ ػٙؿی ضا ث ٝذبعط افشمبزقیبٖ ثی ٝضحٕیز
ذسا٘ٚسی ضز ٔیوٙٙس .زض حىبییبر ٔشقیسزی اظ فیٛفی ٔكیبٞسٔ ٜییقیٛز وی ٝظ٘یبٖ زض ثطاثیط
«ذٛاؾزٞبی ٘بٔكطٚؿ ٔطزاٖ» دبیساضی ٔیوٙٙس  ٚفّیطغٓ ٘یبظٞبی ػٙؿیقیبٖ سیٗ ثیٌٙ ٝیبٜ
ٕ٘یؾذبض٘سٔ .مبٔٚز ظ٘بٖ دبضؾب زض ثطاثط ٔیُ ػٙؿی ٔطزاٖ سب ثساٖ حس ٔیضؾس و ٝآٟ٘ب حبضیط
ٔیق٘ٛس حشی سٗ ثٔ ٝطي ثؿذط٘س ،أب زأٙكبٖ آِیٛز٘ ٜكیٛز .اظ ؾیٛی زیٍیط زض ٞییچییه اظ
حىبیبر فٛفی زض ایٗ چٟبض فهُ ثب ظٖ  ٚقٞٛطی ثطذٛضز ٕ٘یوٙیٓ و ٝفبقك یىیسیٍط ثبقیٙس.
ایٗ ٔؿأِ ٝثٝذهٛل زض ٔٛضز ظ٘بٖ دبضؾب ثیكشط ٔهساق زاضزٞ .یچوساْ اظ ظ٘بٖ دبضؾیبی فیٛفی
فبقك قٞٛطاٖ ذٛز ٘یؿشٙس  ٚسٟٙب اظ ضٚی سقٟیسار ظ٘بقیٛیی اؾیز وی ٝثی ٝظ٘یسٌی ٚفبزاضا٘یٝ
ذب٘ٛازٌی ازأٔ ٝیزٙٞس  ٚث ٝفجبضسی فّیضغٓ ٔیّكبٖ ٔیؾٛظ٘س ٔ ٚییؾیبظ٘س .زض حىبییبر ا،ٚ
ذب٘ٛاز ٝ٘ ٜثط ثٙیبٖ فكك  ٚفالل ٝثّى ٝثط ٔجٙبی سقٟس ظ٘بقٛیی ثٙیبٖ یبفش ٝاؾیز  ٚاییٗ سقٟیس
٘یع ثٙیب٘ف ثط ٔجٙبی «ؾطوٛة ٔیُ» ثٙب ٌصاضز ٜقسٜاؾز.
ثب ایٗ اٚنب  ،زض فهُ ثیؿزٚؾ ْٛوشبة ٔب ثب زٌٚب٘ٔ« ٝطز قٟٛسطاٖ» « ٚظٖ دبضؾیب» ٔٛاػیٝ
ٔیقٛیٓ .زٌٚب٘ٝای و ٝیىی اظ اٍ٘بضٜٞبی ٌفشٕب٘ی ػبٔق ٝایطا٘ی ثٛزٕٛٞ ٚ ٜاض ٜظ٘یبٖ ٔربعیت آٖ
لطاض ٌطفشٝا٘س .ثطاؾبؼ ایٗ اٍ٘یبضٌ ٜفشٕیب٘ی ،اظ ظ٘یبٖ ذٛاؾیشٔ ٝییقیٛز زض ثطاثیط ذٛاؾیزٞیبی
٘بٔكطٚؿ ٔطزاٖ ٔمبٔٚز وٙٙس  ٚحشی اٌط قیس ٜاظ ػیبٖ ذیٛیف ٘ییع ثیطای حفیؼ ففیز زؾیز
ثكٛیٙس .زض ٔمبثُ ػبِت اؾز و ٝاظ ٔیطزاٖ چٙییٗ ذٛاؾیشٝای عّیت ٕ٘ییقیٛزٌٛ .ییب دصیطفشیٝ
قسٜاؾز قٟٛسطا٘ی  ٚدیطٚی اظ ٛٞی ٞ ٚیٛؼ  ٚوؿیت ِیصر ػٙؿیی ،عجیقیز ٔیطزاٖ اؾیز ٚ
چٙساٖ ٘یبظی ث ٝوٙشطَ آٖ ٘یؿز .زض ایٙؼب ظ٘بٖ ٞؿیشٙس وی« ٝؾیٛغ »ٜذٛاؾیز ففییف ثیٛزٖ ٚ
اذالق ػٙؿی لطاض ٔیٌیط٘س ٔ ٝ٘ ٚطزاٖ.
 -3 -5زن ناپارسا

فهُ ثیؿزٚچٟبضْ اظ لؿٓ ؾ ْٛزض سمبثُ وبُٔ ثیب فهیُ لجیُ اظ ذیٛز لیطاض زاضز« :ؾیٛغ ٜظٖ
٘بدبضؾب».ایٗ فهُ زض سمبثّی وبُٔ ثب ٚیػٌیٞبی ظٖ دبضؾبی ٔقطفییقیس ٜزض فهیُ لجیُ لیطاض
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زاضز؛ ٕٟٔشطیٗ ٚیػٌی ظٖ ٘بدبضؾب -و ٝزض فٛٙاٖ فهُ ٘یع لبثُ ٔكبٞسٜاؾز– دیطٚی ٔفیطط اٚ
اظ ٔیُ ػٙؿی اؾز .فٛفی ٛٞیز ظٖ ٘بدبضؾب ضا ثط ٔجٙبی ضاثغیٝاـ ثیب ٔییُ ػٙؿیی ٔ ٚییعاٖ
وٙشطِف ثط آٖ سقطیف ٔیوٙس؛ «ظٖ ٘بدبضؾب»ٝ٘ ،سٟٙب ثط «أیبَ قٟٛا٘ی» ذیٛز وٙشطِیی ٘یساضز،
ثّى ٝآٖ ضا ٔیدطؾشس؛ زض حمیمز ا ٚفبقك ٔیُ ػٙؿی اؾیز  ٚفقبال٘ی ٝآٖ ضا عّیت ٔییوٙیس.
ثٙبثطایٗ ،اٌط ظٖ دبضؾب ٔغبثك ٔشٗ فٛفی ظ٘ی ٔقطفی ٔیقٛز و ٝثط ٔیُ ػٙؿیی ذیٛز وٙشیطَ
زاضز  ٚث ٝذبعط ایٕبٖ ث ٝذسا آٖ ضا ؾطوٛة ٔیوٙس ،ظٖ ٘بدبضؾب زلیمبً ٘مغٔ ٝمبثُ آٖ اؾز.
ظٖ ٘بدبضؾب زٚ ٚیػٌی وّیسی زیٍط ٘یع زاضز :حیٌّٝطی  ٚثیٚفیبیی .اییٗ زٚ ٚیػٌیی فٙبنیط
انّی ٛٞیز اػشٕبفی «ظٖ ٘بدبضؾب» ضا سكىیُ ٔیزٙٞس« .ؾٛغ »ٜایٗ حیّیٌٝیطی  ٚثییٚفیبیی
ظ٘بٖ ،اِجشٔ ٝطزاٖ  ٚقٞٛطاٖ آٟ٘ب ٞؿشٙس .ػبِت اؾز و ٝفٛفی ثط ایٗ افشمبز اؾز وی ٝاوظطییز
ػٕقیز ظ٘بٖ ضا ظ٘بٖ ٘بدبضؾب سكىیُ ٔیزٙٞس .ظ٘بٖ دبضؾب اظ زیسٌب ٜا ٚا٘سنا٘س  ٚاوظطییز ظ٘یبٖ
ػع٘ ٚبدبضؾبیبٖ ٞؿشٙس .ا ٚزض ٔمسٔ ٝایٗ ثبة ٞیسفف اظ سحطییط اییٗ فهیُ ضا آٌیبٞیزازٖ ثیٝ
ٔطزاٖ اظ ػٟز ایٗ ٔؿأِٔ ٝیزا٘س و ٝفطیت ظ٘بٖ ضا ٘رٛض٘س  ٚاظ ٔىطٞیبی ایكیبٖ فبفیُ ٘كی٘ٛس
(ٕٞبٖ .)414 :ا ٚثط آٖ اؾز وٞ ٝیچوؽ سبو ٖٛٙاظ ػب٘ت ظ٘بٖ ثٛی ٚفب  ٚضٚی نفب ٘سیسٜاؾز:
ثؿیی وطز٘یس ٔیطزاٖ چیبضٜؾیبظی
ظٖ اظ دّٟٛی چخ ٌٛیٙس ثطذبؾز
٘كییبیس یبفییز ا٘ییسض ٞیییچ ثییطظٖ

٘سیس٘ییس اظ یىییی ظٖ ضؾییشٍبضی
ٔؼٛی اظ ػب٘ت چخ ػب٘ت ضاؾز
ٚفب زض اؾت  ٚزض قٕكیط  ٚزض ظٖ

(ٕٞبٖ)414 :

ا ٚؾذؽ زض اِٚیٗ حىبیز ذٛز زض ایٗ فهُ ،اظ قمیك ثّری ٘مُ ٔیوٙس و ٝثیط ٔٙجیط ٔیسفی
قس ٜثٛز و ٝزض ؾطاؾط ثّدٞ ،یچ ظٖ ٘یىٛوطزاض ٕ٘یسٛاٖ یبفزٔ .طزٔبٖ ثی ٝا ٚذیطزٌ ٜطفشٙیس ویٝ
زضیٗ قٟط ظ٘بٖ فبثس  ٚظاٞس ظیبزی ٚػٛز زاض٘س  ٚزِیُ اییٗ ازفیب چیؿیز؟ قیفیك ثیطای اطجیبر
ازفبی ذٛز اظ ٔطزْ ظ٘ی ٘یى ٛعّت وطز .آٟ٘ب ظ٘ی ضا ث ٝأ ٚقطفی ٕ٘ٛز٘س وی ٝقیجب٘ٝضٚظ ثی ٝزفیب ٚ
ٕ٘بظ ٔكغ َٛثٛز:
«قمیك فطٔٛز ایٗ ظٖ قٞٛط زاضزٌ ،فشٙس زاضزٌ ،فز قٞٛط ا ٚضا ثرٛا٘یس چ ٖٛثیبٔس قیفیك ٌفیز
ٔطا ث ٝس ٛحبػشی اؾز ٔطز ٌفز ٞط حبػز و ٝزاضی ضٚاؾز ٌفز ٔطا ٔیجبیس و٘ ٝعزییه فییبَ ذیٛز
فطؾشی  ٚثٍٛی ؤ ٝسسیؾز سب ثٕ٘ ٝبظ  ٚعبفز ٔكغ َٛقسٜای ٔ ٚطا اظ س ٛضاحشیی ٘یؿیز  ٚذیسٔشی
ٕ٘یسٛا٘ی وطز اٌط زؾشٛضی زٞی سب ٔٗ ظٖ زیٍط ثرٛاِ ٓٞغف ثبقس .چی ٖٛآٖ ظٖ اییٗ دیغیبْ ثكیٙیس
ضٚیف اظ حبَ ذٛز ثٍكز  ٚقٞٛط ضا زقٙبْزازٖ ٌطفز ٌ ٚفز ا ٚضا چ ٝظٞط ٜآٖ ثبقس وی ٝا٘سیكی ٝزض
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زَ آضز؟ چٙساٖو ٝا ٚث ٝایٙؼب آیس ٔٗ ؾعای ا ٚثس ٚ ٓٞأظبَ ایٗ سطٞبر ثط ظثبٖ ٔیضا٘س .دییف قیفیك
آٔس٘س  ٚحبَ ثبظضا٘س٘س .فطٔٛز آ٘ى ٝثٟشطیٗ ایكبٖ اؾز حبَ چٙییٗ اؾیز سیب ثیسسطیٗ ضا حیبَ چٍ٘ٛیٝ
ثبقس» (ٕٞبٖ.)414 :

فٛفی ثطای اطجبر ازفبی ذٛز دب دیكشط ٔیٌصاضز  ٚزض حىبیز ز ْٚفهُ اظ أیطإِؤٔٙیٗ فّیی
فّیٝاِؿالْ ٘مُ ٔیوٙس و ٝایكبٖ فطٔٛز «فؼت زاضْ اظ ظ٘بٖ  ٚوبض ایكبٖ  ٚفش ٝٙایكیبٖ»  ٚچیٖٛ
ؾجت دطؾیس٘س زاؾشب٘ی اظ فٟس فیؿی ٘مُ ٔیوٙس و ٝظ٘ی زض دبؾد ذٛثیٞبی ثییٟ٘بییز قیٞٛط
ث ٝذٛز ث ٝا ٚذیب٘ز وطز  ٚثب اظ ضٚی ٛٞؼ ثب دؿط أیط قٟط ضٚی  ٓٞضیریز  ٚثطفیز (ٕٞیبٖػیب)؛
٘یع ثطای اطجبر ازفبی ثیٚفبیی  ٚذیب٘زدیكٍی ظ٘بٖ حىبیز دبزقبٞی ضا ٘میُ ٔییوٙیس اظ ٔیطزاٖ
ِكٍط ذٛز ذٛاؾز ظ٘بٖ ذٛز ضا ث ٝا ٚسؿّیٓ وٙٙس ،أب ٔطزاٖ چٙیٗ ٘ىطز٘س .زض فیٛو ا ٚثی ٝظ٘یبٖ
آٟ٘ب ٚفس ٜزاز و ٝاٌط ؾط ٔطزاٖ ذٛز ضا ثجطیس ٔیسٛا٘یس ٕٞؿط ٔٗ قٛیس  ٕٝٞ ٚظ٘بٖ ث ٝایٗ ٚفیسٜ
ؾط قٞٛطاٖ ذٛز ضا ثطیس٘س (ٕٞبٖ.)415 :
اظ ؾٛی زیٍط ،فٛفی زض ثطذی اظ حىبیبر ذٛز ثی ٝذهیٛل حىبییز آذیط اییٗ فهیُ –ویٝ
حىبیشی عٛال٘ی ٘یع ٔیثبقس– سب ثسا٘ؼب دیف ٔیضٚز و ٝحشی ظ٘یبٖ ضا زض حیّیٌٝیطی اظ قییغبٖ
٘یع ثطسط ٔی٘كب٘س (ٕٞبٖ .)418-417 :زض حىبیز آذیط اییٗ فهیُ ،فیبِٕی ثیعضي زض ٔىی ٝدیؽ اظ
قٙیسٖ زاؾشبٖ ظ٘سٌی ظ٘ی ٔىبض  ٚذیب٘زدیك ٝثط اییٗ ٔؿیأِ ٝالیطاض ٔییوٙیس وی« ٝاثّییؽ ٘ییع
ؾطضقش ٝقٕب [ظ٘بٖ] زض٘یبثس  ٚثط ٔىطٞبی قٕب ٚالف ٍ٘طزز» (ٕٞبٖ.)418 :
ػبِت اؾز و ٝزض ز ٚحىبیز ایٗ فهُ ،اظ اؾشفبز ٜدبزقبٞبٖ اظ ایٗ زٚ ٚیػٌی ظ٘بٖ -حیّیٌٝیطی
 ٚثیٚفبیی– ػٟز وٙشطَ قٞٛطا٘كبٖ ؾرٗ ضفشٝاؾز .یىی اظ حىبیبر ٕٞبٖ ثٛز وی ٝشویط آٖ آٔیس
(اؾشفبز ٜاظ ظ٘بٖ ثطای وكشٗ ؾطاٖ ّٕٔىز)  ٚزیٍطی زاؾشبٖ ثّقٓ ثبفٛضا اؾز و ٝضیٕٗ آٖ دبزقیبٜ
قٟط ،ظٖ ثّقٓ ضا سغٕیـ ٔیوٙس سب ثب اؾشفبز ٜاظ ٔىیط ذیٛز ثّقیٓ ثیبفٛضا ضا ثیٔ ٝمبثّی ٝثیب ٔٛؾیی
ثىكب٘س .ظٖ ٔٛفك ٔیقٛز  ٚایٗ ٔؿأِٛٔ ٝػت ّٔق ٖٛقسٖ ثّقٓ ثبفٛضا ٔیقٛز (ٕٞبٖ.)415-414 :
زض ٕٞیٗ فهُ ،زض ذالَ شوط حىبیبر زضثبض ٜظ٘بٖ ٘بدبضؾب ،فٛفی ثٝعٛضضٕٙی٘ ،یٛفی فّؿیفٝ
زضثبض ٜظ٘بٖ ٔ ٚیُ ػٙؿی آٟ٘ب اضالٔ ٝیوٙس؛ زض فّؿف ٝا ٚدی٘ٛس ٔؿشحىٕی ٔییبٖ «ذیٛثط ٚثیٛزٖ»
ظ٘بٖ ٔ« ٚیُ ػٙؿی» ٚػٛز زاضز« .ظ٘بٖ ذٛثط٘ »ٚؿجز ث« ٝظ٘بٖ ٔقٕیِٛی»ٞ ،یٓ ثیكیشط «ؾیٛغٜ
ٔیُ ػٙؿی ٔطزاٖ» لطاض ٔیٌیط٘س  ٓٞ ٚذٛز سٕبیالر ػٙؿیی فع٘ٚشیطی زاض٘یسٕٞ .چٙییٗ ظ٘یبٖ
ذٛثط ٚثیف اظ زیٍط ظ٘بٖ ،فطیت «سٛػٔ ٝطزاٖ» ث ٝذٛز ضا ٔیذٛض٘یس .زض فّؿیف ٝػٙؿیی فیٛفی،
ذٛثطٚیی  ٚظیجبیی ظ٘بٖ ثب «ثیٚفبیی» « ٚذیب٘یزدیكیٍی» آٟ٘یب دی٘ٛیسی ٚطییك زاضز؛ زض یىیی اظ
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حىبیبر ا ،ٚظاٞسی ثٚٝاؾغ ٝفجبزار ذٛز ٔؿشؼبةاِسفٔ ٜٛیقٛز ،أیب اییٗ اؾیشقساز ا ٚاظ ػب٘یت
ذسا ث ٝؾ ٝزفب ٔحسٚز ٔیقٛز .ا ٚث ٝانطاض ظ٘ف ،اظ ذسا٘ٚس ٔیذٛاٞس وی ٝظ٘یف ضا ظیجیب ٌطزا٘یس،
زفب ٔؿشؼبة ٔیقٛز  ٚظٖ ا ٚثؿیبض ظیجبضٚی  ٚػٛاٖ ٔیقیٛز سیب ثیسا٘ؼب وی ٝآٚاظ ٜظیجیبیی ا ٚزض
ّٕٔىز فطاٌیط ٔیقٛز  ٚدیط ٚایٗ قٟطرٔ ،طزاٖ ػٛاٖ ثؿیبضی ٔیُ ث ٝأ ٚیٕ٘بیٙس  ٚظٖ ٘یع ویٝ
ایٗ ٕٝٞسٛػ ٝاظ ٔطزاٖ زیٍط زیسٜاؾز ،زیٍط قٞٛط ظاٞس ذٛز ضا ث ٝفطأٛقی ٔیؾذبضز ٔ ٚیُ ثیٝ
ٔطزاٖ ػٛاٖ ذٛاٞبٖ ذٛز ٔیٕ٘بیس .ایٗ ٔؿأِ ٝثبفض ٔیقٛز و ٝظاٞیس زفیب وٙیس وی ٝچٟیط ٜظٖ
ٔؿد ٌطزز .ظٖ ٔؿد ٔیقٛز ،فطظ٘ساٖ ظاٞس ث ٝؾٛی اٞ ٚؼٔ ْٛیآٚض٘یس  ٚاظ أ ٚییذٛاٙٞیس ویٝ
چٟطٔ ٜبزضقبٖ ضا ثبظٌطزا٘س ٟ٘ ٚبیشبً ظاٞس عی آذطیٗ زفیب ،ثبظٌكیز ظٖ ثی ٝنیٛضر ا َٚذیٛز ضا
عّت ٔیوٙس  ٚظٖ ثی ٝنیٛضر لجّیی ثیبظٔیٌیطزز (ٕٞیبٖ .)416 :زض اییٗ زاؾیشبٖ ،ظیجیبضٚیی ثیب
«٘بدبضؾبیی» « ٚعّت ٔیُ ػٙؿی ٘بٔكطٚؿ» اظ ؾٛی ظٖ ٟ٘ ٚبیشبً ثیٚفبیی  ٚذیب٘ز ثی ٝقیٞٛط
ٌط ٜذٛضزٜاؾز .فّؿف ٝضٕٙی زیٍط ٔٛػٛز زض ٌفشٕبٖ  ٚحىبیبر فٛفی ٔكشُٕ ثط ایٗ ٔؿیأِٝ
اؾز و ٝظ٘بٖ ث ٝذبعط اضضبی ٔیُ ػٙؿی ذٛز حبضط٘س زؾز ثٞ ٝط وبضی اظػّٕ ٝلشُ ثع٘ٙیس
ِ ٚصا ٔطزاٖ ٕٛٞاض ٜثبیس ایٗ ٔؿأِ ٝضا زض ٘ؾط زاقش ٝثبقیٙس سیب اظ ٘بحیی ٝظ٘یبٖ ثیٚ ٝضعی ٝثیال ٚ
٘بثٛزی ٘یفشٙس.
 -4 -5پیرامون مکر و حیله زنان

حىبیز «ٔىط  ٚحیّ ٝظ٘بٖ» ،فٛٙاٖ ثبة ثیؿزٚدٙؼٓ اظ لؿٓ ؾ ْٛوشبة ٔییثبقیس .أیب ٚػیٛز
چٙیٗ ٚیػٌیای زض ظ٘بٖ ،چٙب٘ى ٝؾرٗ اظ آٖ ضفیز زض فهی َٛدیكییٕٗٞ ،یٛاضٔ ٜیٛضز سأوییس
فٛفی لطاض ٔیٌیطز .زض ایٙؼب ،فٛفی اؾشقساز ظ٘بٖ ثطای ٔىط  ٚحیٌّٝیطی ضا ییه اؾیشقساز شاسیی
ٔیدٙساضز .اؾشقساز شاسیای و ٝاِجشٛ٘ ٝفی ٚیػ ٜاظ «لسضر» ٔحؿٛة ٔیقٛز« .ؾٛغ »ٜایٗ لیسضر
ٚیػ٘ ٜیع ثٙب ثط ٌفشبض فٛفیٔ ،طزاٖ ٞؿشٙس  ٚاِجشٞ ٝیچ ٔطزی ٘یع اظ زاییط ٜآٖ ثییط٘ ٖٚیؿیز .اییٗ
لسضر زض ٍ٘ب ٜا ٓٞ ،ٚػٙجٞٝبی ٔظجز زاضز ٞ ٚیٓ ٔٙفیی .ػٙجیٙٔ ٝفیی آٖ ٕٞیبٖ ثیٛز وی ٝاظ آٖ
ؾرٗ ضفز؛ یقٙی اؾشفبز ٜاظ ایٗ لسضر ثطای دیطٚی اظ أییبَ ٘بٔكیطٚؿ ػٙؿیی ،فطییت ٔیطزاٖ ٚ
ذیب٘ز ث ٝآٟ٘ب .ػٙجٔ ٝظجز ٔىط  ٚحیّ ٝظ٘ب٘ ،ٝاِجش« ٝػٙج ٝوبضوطزی» آٖ ثیطای حفیؼ ذیب٘ٛازٚ ٜ
قٞٛط اؾز .فٛفی زض حىبیبسی ٔشقسز سالـ ظ٘بٖ ثطای حفؼ قیٞٛطاٖ ذیٛز ضا ضٚاییز ٔییوٙیس؛
ٕٞچ ٖٛزاؾشبٖ ظ٘ی و ٝقٞٛطـ ٔساْ ث ٝثهط ٜؾفط ٔیوطز  ٚا ٚقه وطز ؤ ٝجبزا قیٞٛطـ زض
آ٘ؼب ظٖ ٌطفش ٝثبقسِ .صا حیّٝای ث ٝوبض ثطز و ٝضٕٗ افشطا وكیسٖ اظ قٞٛطـ زض ایٗ ٔیٛضز ،اٚ
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ضا زٚثبض ٜث ٝظ٘سٌی ذیب٘ٛازٌی ثبظٌطزا٘یس (ٕٞیبٖ ٚ )419-418 :زاؾیشبٖ ٔیطز سیبػطی وی ٝظ٘یف ضا
ٔحجٛؼ وطز ٜثٛز  ٚظٖ ثطای ایٙى ٝث ٝا ٚزضؼ ثسٞیس ،ثیٔ ٝیطزی دیغیبْ زاز وی ٝزض ٖٚنیٙسٚلی
دٟٙبٖ قٛز  ٚث ٝثٟب٘ ٝایٙى ٝنٙسٚق ضا ٔیذٛاٞس أب٘ز ث ٝقٞٛطـ ثؿذطز ث ٝذب٘ی ٝآٟ٘یب ضا ٜیبثیس.
ٟ٘بیشبً نٙسٚلی ؤ ٝطز غطیج ٝزض آٖ ثٛز ثی ٝذب٘ی ٝآٚضزٔ ٜییقیٛز .أیب ظٖ قیٞٛطـ ضا اظ ٚػیٛز
ٔطزی زض آٖ ثبذجط ٔیوٙس  ٚث ٝقیٞٛطـ دٙیس ٔییزٞیس وی ٝاٌیط ظٖ ٘رٛاٞیس زضؾیشىبض ثبقیس
ثٞٝیچٚػ ٚ ٝثب ٞیچ افٕبَ ٔحسٚزیشی ٕ٘یسٛاٖ ا ٚضا ٚفبزاض ٍ٘ب ٜزاقز (ٕٞبٖ.)421 :
فٛفی ضٕٗ ٘مُ چٙسیٗ حىبیز زضثبضٔ ٜىط  ٚحیّ ٝظ٘بٖ ،ثط آٖ اؾز و ٝضاٞىبض ػّیٌٛیطی
اظ ذیب٘ز ظ٘بٖ ،ایؼبز ٔحسٚزیز ثطای آٟ٘ب ٘یؿز؛ ٔىط  ٚحیّی ٝظ٘ب٘ی ٝفطاسیط اظ ٞیط ٔحیسٚزیشی
فُٕ ٔیوٙس  ٚاٌط ظ٘ی ثرٛاٞس ذیب٘ز وٙس ،ثب اؾشفبز ٜاظ لسضر حیٌّٝطی ذبل ظ٘بٖ ،ثیبالذطٜ
ضا ٜذٛز ضا ػٟز ذیب٘ز ٔی یبثسٕٞ .چی ٖٛحىبییز ظ٘یی وی ٝاظ ٔقكیٛق ذیٛز ذٛاؾیز زضٖٚ
نٙسٚلی أب٘شی ضٚز  ٚثسیٗسطسیت ث ٝحطْ  ٚذب٘ ٝا ٚضا ٜیبثس (ٕٞبٖ)421 :؛ یب حىبییز ظٖ ٔیطزی
غیطسٕٙس و ٝزض ضا ٜحٕبْ قٞٛطـ ضا فطیت زاز ٚ ٚاضز ذب٘ٔ ٝیطز ٔیٛضز فاللی ٝذیٛز قیس  ٚثیٝ
ٚنبَ ٔقكٛق ضؾیس  ٚایٗ ٕٝٞزض حبِی ثٛز و ٝقٞٛط ؾبفزٞب ثط زض ذب٘ٔ ٝقكٛق ظٖ ایؿیشبزٜ
ثٛز (ٕٞبٖػب).
اظ ؾٛی زیٍط ،زض ذالَ حىبیبر فٛفی زض ثبة ٔىیط  ٚحیّی ٝظ٘یبٖ ٔییسیٛاٖ قیىُ غبِیت
فبقكقسٖ ظ٘بٖ ثط ٔطزاٖ ٔ ٚیُ ث ٝایؼبز اضسجبط ثب آٟ٘ب ضا سحّیُ وطز .قیٜٞٛبی زؾشیبثی ظ٘بٖ
ثٔ ٝقكٛق زض زاؾشبٖٞبی فٛفی ثؿیبض ٔحسٚز اؾز .ظ٘بٖ حىبیزٞبی فٛفی غبِجبً اظ زض ٖٚذب٘یٝ
ذٛز ٔیوٛقٙس ثب ٔقكٛق ذٛز اضسجبط ثطلطاض وٙٙس .زض ثطذی اظ حىبییزٞیب ٔظیُ زاؾیشبٖ زذشیط
ذغیت اؾفطایٗ (ٕٞبٖ )418-417 :یب زاؾشبٖ «ظٖ  ٚثطٕٞ( »ٕٗٞبٖ ،)419 :ظ٘بٖ ثط زض ییب دكیزثیبْ
ذب٘٘ ٝكؿش ٚ ٝث ٝوٛچٔ ٝیٍ٘ط٘س و٘ ٝبٌبٔ ٜطزی ظیجبض ٚضا ٔیثیٙٙس  ٚث ٝایؼیبز اضسجیبط ثیب أ ٚییُ
ٔیٕ٘بیٙس؛ یب ایٙىٕٞ ٝچ ٖٛزاؾشبٖ فطٚؼ ظضٌیط (ٕٞیبٖ )419 :ییب حىبییز ظٖ دّٟیٛاٖ غیطسٕٙیس
(ٕٞبٖ )421 :ثٚ ٝاؾغ ٝزالِٞٝبی ظٖ ثب ٔطز ٔقكٛق ذٛز اضسجبط ٔیٌیط٘س .زض  ٕٝٞایٗ زاؾشبٖٞیب،
لسضر ٔىط  ٚحیّ ٝظ٘ب٘ ،ٝثٙٔ ٝعِ ٝاثیعاضی ثیطای ضفیـ ٔحیسٚزیزٞیبی ٘بقیی اظ فیط  ٚاػشٕیبؿ
ٔطزؾبالض ضخ ٔیٕ٘بیس.
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فهط ٔغ َٛو ٝاظ ؾبَ ٞ 616ؼطی زض ایطاٖ آغبظ  ٚسب  750ازأٔ ٝییبثس ،فهیط قیىٛفبیی ازثییبر
ٔجشٙی ثط حىبیبر وٛسب ٜچ ٝزض لبِت ققط  ٚچ ٝزض لبِیت ٘ظیط اؾیز وی ٝفٕٔٛیبً ٚػی ٝاذاللیی ٚ
ا٘سضظٌ ٝ٘ٛزاقشٙس ٘ ٚمف ثبظؾبظی فطٍٙٞی  ٚاذاللی ػبٔقی ٝایطا٘یی ضا زض دیی حّٕیٔ ٝغیٛالٖ ٚ
فطٚدبقی اػشٕبفی ایطاٖ ،ث ٝفٟسٌ ٜطفش ٝثٛز٘س.
دیبٔس حّٕٔ ٝغٛالٖ  ٚؾیغط ٜآٟ٘ب ثط ایطاٖ ،ػٕقیز ایطاٖ زض دی لشُفبْٞب ثیٝقیسر ویبٞف
ٔییبثس  ٚثؿیبضی اظ قٟطٞبی ٔشٕسٖ  ٚآثیبز آٖ ضٚظٌیبض سرطییت ٔییٌطز٘یس (دشطٚقفؿیىی:1391 ،
 .)174-180ث ٝسجـ ایٗ ٚضقیز ،وّیز قیطاظ ٜػبٔق ٝایطا٘یی اظ ٞیٓ دبقییسٚ ٚ ٜضیقیز فطٍٙٞیی
ثٝقسر ثیٙٞؼبض  ٚآ٘ٔٛیه ثط ایطاٖ حبوٓ ٔیٌطززٚ .ضقیشی و ٝزض وشبةٞبی آٖ زٚض ٜثیٝذیٛثی
ثبظسبة یبفشٝاؾز  ٚاؾبؾبً حؼٓ ثبالی سِٛییس وشیبةٞیبی اذاللیی  ٚفطفیب٘ی زض اییٗ زٚض ،ٜذیٛز
حىبیز اظ چٙیٗ ٚضقیز ثیٙٞؼبضی فطٍٙٞی زاضز .زض ٌفشبض ثؿیبضی اظ آطبض ٔٙؾٙٔ ٚ ْٛظیٛض اییٗ
زٚض ،ٜاظػّٕٔ ٝظٙیٛی ٔقٙیٛی (ِٔٛیٛی ٚ )1390 ،اذیالقاالقیطا (ظاویب٘یٔ )1343 ،یب ثیب ثیبظسقطیف
«ٛٞیزٞبی ا٘ؿب٘ی» زض لبِت ٘مسٞب  ٚسٛنیٞٝبی اذاللی  ٚفطفب٘ی ٔقغی ٛثی ٝضفشیبض ٔیٛاػٟیٓ؛
ثٙبثطایٗ اٌط ثب ازثیبر فٛو ٛثریٛاٞیٓ ؾیرٗ ثٍیٛییٓ ،زض اییٗ زٚض ،ٜػبٔقی ٝایطا٘یی زچیبض ٘یٛفی
«ؾٛغٜٙٔسی» اؾز  ٚدطؾف اظ ٛٞیز ،ویؿشی ٞ ٚؿشی ذیٛز ٔیساْ زض ٌفشبضٞیبی ازثیی سىیطاض
ٔیٌطزز .اییٗ ثحیطاٖ ؾیٛغٜٙٔیسی اِجشی ٝزض ثقیس ٛٞییزٞیبی ػٙؿیی  ٚػٙؿییشی اییٗ زٚض،ٜ
ٕٞچٙبٖو ٝزض ازثیبر ایٗ زٚض ٜثبظٕ٘بیی قس ،ٜثؿیبض دطضً٘ اؾز.
ػٛأـاِحىبیبر ِٛ ٚأـاِطٚایبر ٔحٕس فیٛفی زض چٙییٗ فضیبی ٔقطفشیی ٔجشٙیی ثیط ثحیطاٖ
ؾٛغٜٙٔسی ٘ٛقش ٝقس ٚ ٜلبثُ زضن اؾز .ایٗ وشبة زض ذالَ فهٔ َٛطثٛط ث ٝحىبیبر ظ٘یبٖ ثیٝ
نٛضسی سٕبْفیبض ایٗ ثحطاٖ ضا ثبظٕ٘بیی ٔیوٙس ٔ ٚیوٛقس ثب ثٝوبضٌیطی ٘ٛفی ٌفشٕیبٖ اذاللیی،
ؾٛغٜٞبی ػٙؿیشی ث ٝظفٓ ذٛز اذاللیی ضا ثطؾیبظز .ا ٚثیب ثطؾیبذشٗ ٌفشٕیب٘ی ؾیٛغٜٞیبی «ظٖ
دبضؾب»  ٚظٖ «٘بدبضؾب» ٔیوٛقس ٘ٛفی ثبیٍب٘ی ییب عجمیٝثٙیسی ػٙؿییشی ٔجشٙیی ثیط حؿبؾییز
٘ؿجز «ٔیُ ػٙؿی» ظ٘بٖ ثٚ ٝػٛز آٚضزٔ .غبثك ایٗ ثبیٍب٘ی ،ظ٘بٖ دبضؾیب ،ظ٘یب٘ی ٞؿیشٙس وی ٝثیط
أیبَ ذٛز ٟٔبض ٔیظ٘ٙس  ٚفٕٔٛبً آٖ ضا ؾطوٛة ٔیوٙٙس .زض فٛو ،ظ٘بٖ ٘بدبضؾیب زض ویبضثطز ٔییُ
ػٙؿی ثیٟٔبض ٌ ٚكبزٜزؾزا٘س ٞ ٚیچ ؾطوٛثی زض أط ػٙؿی ٘ساض٘س .زاَٞبی وّییسی ٌفشٕیبٖ
فٛفی زضثبض ٜظ٘بٖ  ٚسقطیف ٛٞیز ػٙؿیشی آٟ٘ب ز ٚفٙهط «ثیٚفیبیی» ٔ« ٚىیط  ٚحیّیٞ »ٝؿیشٙس
و ٝاِجش ٝث٘ ٝؾط فٛفی ػع« ٚعجیقز شاسی» ظ٘بٖ ٔی ثبقس .ؾٛغ ٜافٕبَ ایٗ حیٌّٝطی  ٚثیٚفیبیی
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٘یع ٔطزاٖ  ٚقٞٛطاٖ ٞؿشٙس  ٚفٛفی ٚؽیف ٝذٛز ٔیزا٘س ؤ ٝطزاٖ ضا اظ ایٗ ٚیػٌیٞبی شاسیی ثیٝ
ظفٓ أ ٚرطة ظ٘بٖ ثطحصض زاضزِ .صا ٔب زض ایٙؼب ثب ثٝوبضٌیطی ٘ٛفی «ٌفشٕبٖ شارٌیطا» زض ٔؿیبلُ
ػٙؿی  ٚػٙؿیشی سٛؾظ فٛفی ٔٛاػٟیٓ .زض ایٗ ٌفشٕبٖ ،فٙهط «ٔىط  ٚحیّ »ٝثیٙٔ ٝعِی٘ ٝیٛفی
«لسضر اؾشطاسػیه» ٘عز ظ٘بٖ فُٕ ٔیوٙس .ظ٘بٖ اظ عطیك ثیٝویبضٌیطی اییٗ ٘ییطٚی اؾیشطاسػیه،
سٛا٘بیی زؾشیبثی ث ٝأیبَ  ٚذٛاؾشٞٝبی ذٛز ضا ٔییبثٙس .ایٗ ٘یط ٚاظ ٘ؾط فٛفی ،فی٘فؿ ٝثس سّمیی
ٕ٘یقٛز ،ثّى٘ ٝیطٚیی اؾز و ٝچٝثؿب ٔیسٛا٘س ٘ٛفی «لسضر ٔكط ث ٝحیبر» ثبقس .لسضسی ویٝ
ظ٘سٌی ضا ثب ٔىط  ٚحیّ ٝظ٘ب٘ ٝزضٔیآٔیعز  ٚسسأ ْٚیثركس .لسضسی ؤ ٓٞ ٝیسٛا٘یس ضیبٔٗ ثمیبی
ذب٘ٛاز ٜثبقس ٛ٘ ٓٞ ٚفی اثعاض ٔمبٔٚز زض یه ٔحیظ ؾطاؾط ٔطزا٘ٔ ٚ ٝطزؾبالض .ػبِیت اؾیز ویٝ
فٛفی اظ ؾٛغٔ« ٜطز قٟٛسطاٖ» ؾرٗ ٔیٌٛیس  ٚدیطٚی اظ «قٟٛر ػٙؿی» ضا عجیقی ٔیطز ٔیی-
اٍ٘بضز  ٚثط ا ٚاظ ایٗ ػٟز ذطزٕ٘ ٜیٌیطز .أب زض فٛو ،اظ ظ٘بٖ ا٘شؾبض زاضز و ٝثط ایٗ ٔیُ ٔیطزاٖ
ٟٔبض ثع٘ٙس« .ظ٘بٖ دبضؾب» ؾٛغٜٞبیی ٞؿشٙس و ٝثٝذٛثی اظ فٟیس ٜچٙییٗ ویبضی ثطٔییآیٙیس  ٚزض
فٛو «ظ٘بٖ ٘بدبضؾب» زض دیطٚی اظ أیبَ ،ثب ٔطزاٖ ٕٞسؾیشی ٔییوٙٙیس .زض اییٗ ٌفشٕیبٖ ٌیٛیی
سمهیط ٌٙب« ٜا٘حطا ػٙؿی» ٔطزاٖ ثط فٟس ٜظ٘بٖ اؾز  ٚثٙبثطایٗ ظ٘یبٖ ٞؿیشٙس وی ٝثبییس ٔیٛضز
قٕبسز لطاض ٌیط٘س  ٚاظ آٟ٘ب ذٛاؾش ٝقٛز و ٝؾٛغ ٜحىٓ اذاللی «دبضؾبیی ػٙؿیی» لیطاض ٌیط٘یس.
ثٙبثطایٌٗ ،فشٕب٘ی و ٝفٛفی زض وشبة ذٛز ؾبٔبٖ ٔیزٞس زض سىٛیٗ ٘ٛفی «ؾٛغ ٜػٙؿی ٔ ٚییُ-
ٌط» ٔكبضوز ٔییبثس و ٝثطاؾیبؼ آٖ ،قیبوّ ٝضفشیبضی  ٚاضظـ اذاللیی «دبضؾیبیی ػٙؿیی» زض
سهٛیطی ظ٘ب٘ ٝثطؾبذشٔ ٝیقٛز  ٝ٘ ٚسهٛیطی ٔطزا٘ .ٝسهٛیطی وی ٝزض آٖ« ،فیسْ دییطٚی اظ ٔییُ
ػٙؿی» اظ ظ٘بٖ ذٛاؾشٔ ٝیقٛز ٔ ٝ٘ ٚطزاٖ .ثبایٗحبَ ،ایٗ «ؾٛغٔ ٜیٌُط» ،ؾٛغٜای زض ذیسٔز
ٔطزاٖ ٔ« ٚیُ ٔطزا٘ »ٝاؾز ،ظیطا ٔربعت ایٗ ٌفشٕبٖ اذاللی ٝ٘ ،ظ٘بٖ ،ؤ ٝیطزاٖا٘یس .فیٛفی زض
ٔٛاضز ٔشقسز اقبض ٜزاضز وٞ ٝسفف اظ ٘ٛقشٗ چٙییٗ ٔشٙییٞ ،كیساض ثیٔ ٝیطزاٖ ثبثیز ٔكیىالر
اذاللی ظ٘بٖ  ٚچٍٍ٘ٛی ٔسیطیز آٖ ٔؿبلُ اؾز .اظ ایٗ ٘ؾطٔ ،ب زض ٔشٗ فٛفی قبٞس نیٛضسجٙسی
٘ٛفی ٌفشٕبٖ اذاللی ٔقغ ٛثی ٝسىیٛیٗ «ؾیٛغٔ ٜییٌُیط» ثطاؾیبؼ ػٙؿییز  ٚسفیبٚرٞیبی
ػٙؿیشی ٞؿشیٌٓ .فشٕب٘ی ؤ ٝیوٛقس ایٗ سفبٚرٞب ضا عجیقیی ػّی ٜٛزٞیس  ٚزضٌ ٖٚیعاضٜٞیب ٚ
ثٗٔبیٞٝبی اذاللی اثسی ؾبظز.
ثب ایٗ اٚنب  ،إٞیز وشبة فٛفی زض آٖ اؾز ؤ ٝفبٞیٓ ٔ ٚفطٚضیبر ٌفشٕیب٘ی وی ٝا ٚزض
ضٚایبر  ٚحىبیبر ذٛز دیطأ ٖٛظ٘بٖ ٔ ٚؿبلُ اذاللی ػٙؿیشی نٛضسجٙسی وطز ٜثٛز ،سب سمطیجیبً
یه ؾس ٜدیف ،ث ٝفٛٙاٖ ٌفشٕب٘ی حمیمی زض ؾیذٟط فٕیٔٛی ٔ ٚشی ٖٛػبٔقی ٝایطا٘یی سیساٚ ْٚ
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ٛٙٞظ چٝثؿب ثطذی اظ آٟ٘ب ٕٞچٙبٖ ػطیبٖ زاقش ٝثبقسٌ .فشٕبٖٞبیی و ٝاٌطچ ٝحمیمیی ثیٛزٖ
آٟ٘ب ٔسرٞبؾز و ٝظیط ؾؤاَ ضفش ،ٝأیب ٕٞچٙیبٖ اطیطار ذیٛز ضا زض لبِیت وطزاضٞیبی أیطٚظی
ثبظسِٛیس ٔیوٙس.
پینوضت
 -1سحّیُٞبی ایٗ ٔمبِ ٝاظ ضٚی ٘ؿر ٝفىؿی ییب اؾیىٗقیس٘ ٜؿیر ٝذغیی زا٘كیٍب ٜسٟیطاٖ
نٛضر ٌطفشٝاؾز  ٚاضػبفبر ثطاؾبؼ نفحبر ٘ؿر ٝفىؿی اؾیزٞ .یط نیفح ٝفىؿیی اییٗ
٘ؿر ،ٝقبُٔ ز ٚنفح ٝاظ ٘ؿر ٝذغی ٔیثبقس؛ اٌط زض ایٙؼب ثی ٝنیفح٘ 414 ٝؿیر ٝفىؿیی
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 -2دبضؾبیی ظ٘بٖ اظ ٘ؾط فٛفی ثطاؾبؼ دیطٚی ٘ىطزٖ آٟ٘ب اظ سٕبیالر ػٙؿی سقطیف ٔیقٛز.
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سٟطأٖٟ :شبة.249-173 .
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