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چکيدُ
غعَ ٘ٛ٘ ،ٛع ػسيسي اظ غعَ ثب ٍ٘بٞي سبظ ٚ ٜظثب٘ي أطٚظي اؾز و ٝدؽ اظ فطاٌيط قسٖ قؼط ٘ٛ
زض ػبٔؼ ٝدسيس آٔس ٜاؾز .ؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي ثب آطبضي چ« :ٖٛذغي ظ ؾطػز  ٚاظ آسف»« ،زقز
اضغٖ»« ،يه زضيچ ٝآظازي» « ٚيىي ٔظال ايٙى »ٝذٛز ضا ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ديكٍبٔبٖ وٛقبي ايٗ فطْ
قؼطي ٔؼطفي وطز ٜاؾز .ثب سٛػ ٝث ٝسأطيط قؼط ٘يٕبيي ثط ديسايف غعَ ٘ ،ٛدبؾد ث ٝايٗ ؾٛاَ
ضطٚضي ث٘ ٝظط ٔيضؾس و ٝاحيبٌطي ثٟجٟب٘ي زض غعَ ،زض چٔ ٝحٛضٞبيي اظ ثٛعيمبي ٘يٕب سبطيط ٌطفشٝ
اؾز؟ ثٟجٟب٘ي زض عطظ زيس  ٚعطظ وبض سبظ ٜو ٝز ٚدبيٝي اؾبؾي ثٛعيمبي ٘يٕبؾز ،اظ ٚي ٔشأطط
اؾز .ا ٚزض عطظ زيس ث ٝفطزيز قبػطا٘ ،ٝػيٙيزٌطايي ،ػبٔؼٔٝساضي  ٚزض عطظ وبض ث ٝظثبٖ ػسيس،
ثيبٖ عجيؼي ،اٍِٛي ٚنفي-ضٚايي ٞ ٚبضٔ٘ٛي زض ػٟز دٛيف غعَ ،زَ ثؿش ٝاؾز .ضٚـ سحميك زض
ايٗ ػؿشبض ،سحّيّي – سٛنيفي اؾز.
کليدٍاشُّا :ثٛعيمبي ٘يٕب ،ؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي ،قؼط ٘ ،ٛغعَ ٘.ٛ
هقدهِ
غعَ زض دبيبٖ ػهط ثبظٌكز  ٚػبيي و ٝثٔ ٝكطٚع ٚ ٝؾذؽ ث٘ ٝيٕب ذشٓ ٔيقس اظ ٓٞدبيي ثب
ػبٔؼٚ ٝأب٘س ٜثٛز .ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝسٟٙب زض ٔحبفُ ازثي ٘ ٚعز ا ُٞفٗ ذطيساض زاقزٞ .ط چٙس فطذي
يعزي ٘ٛع ػسيسي اظ غعَ ث٘ ٝبْ «غعَ وبضٌطي» ضا ػطض ٝوطز و ٝثب ٔؿبئُ ػبضي ػبٔؼٕٞ ٝرٛا٘ي
زاقز ،أب ٘شٛا٘ؿز ٘ظط ٔؿبػس ٘يٕب ضا ث ٝايٗ فطْ والؾيه ػّت وٙس .اظ ٘ظط ٘يٕب ،غعَ سبة ٘ٛآٚضي
ٞبي ٔسضٖ ضا ٘ساضز ظيطا زضايٗ زايطٜي ٔحسٚز ٕٝٞ ،چيع ث ٝثٗثؿز ضؾيس ٜاؾز« .الظٔٝي غعَؾطايي
ايٗ اؾز وٛٔ ٝضٛع ػبقمب٘ٝي ذٛز ضا ٌٓ ٘ىٙس أب يه چيع ضا ٌٛيٙسٜي غعَ ٔيثبظز،اٌط سٕبْ
ػٕطـ غعَؾطايي ثيف ٘جبقس  ٚآٖ ٕٝٞي ز٘يبؾز ٕٝٞ ٚي عجيؼز٘( ».يٕبيٛقيغ .)128 :1368 ،ثب
_______________________________________
زا٘كؼٛي زوشطاي ظثبٖ  ٚازثيبر فبضؾي زا٘كٍب ٜؾيؿشبٖ  ٚثّٛچؿشبٖ
زا٘كيبض ٌط ٜٚظثبٖ  ٚازثيبر فبضؾي زا٘كٍب ٜؾيؿشبٖ  ٚثّٛچؿشبٖ
زا٘كيبض ٌط ٜٚظثبٖ  ٚازثيبر فبضؾي زا٘كٍب ٜؾيؿشبٖ  ٚثّٛچؿشبٖ
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دبفكبضي ٘يٕب ثط اطجبر ٘ٛآٚضي  ٚسؼسز زض فطْ قؼط ٘ ٚ ،ٛا٘شمبز اظ لبِتٞبي والؾيه ٔجٙي ثط
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
ثط٘شبفشٗ أىب٘بر ػسيسي و« ٝزض ز٘يبي ثبقؼٛض آزْٞبؾز» ،زأٝٙي سغييط  ٚسح ،َٛحٛظٜٞبي ٔرشّف
قؼط فبضؾي ضا فطا ٔيٌيطز .يىي اظ ػطيبٖٞبٔ ،طثٛط ث ٝأطٚظي وطزٖ غعَ اؾز .قبػطاٖ ايٗ ػطيبٖ
«زض نسز٘س سب  ٓٞاظ ٘ظط ظثب٘ي  ٓٞ ٚاظ ٘ظط قيٜٞٛبي ثيبٖٛ٘ ،ع سؼبثيط ،سهبٚيط ٟٓٔ ٚسط اظ آٖ ،اظ
ػٟز ٘ٛع ٍ٘طـ ث ٝػٟبٖ ديطأ ٖٛذٛز ،سغييطار  ٚسبظٌيٞبيي زض قؼط ذٛز ايؼبز وٙٙس( ».حؿيٗ-
دٛض چبفي .)55 :1384 ،آٖٞب ٔيوٛقٙس سب غعَ «ثبظٌكز ذٛضز »ٜضا حيبسي زٌط ثجركٙس.
بياى هسالِ ٍ سَاالت تحقيق
ٔٙشمساٖ قؼط ٔؼبنط ث ٝسأطيطدصيطي قبػطاٖ ٔؼبنط اظ قؼط ٘يٕبيي اقبض ٜوطزٜا٘سٛ٘ .آٚضي ثٟجٟب٘ي
زض ٘ٛع غعَ ،ث ٝا٘ساظٜاي ثٛز ٜاؾز و ٝػٛٙاٖ «٘يٕبي غعَ» ضا ث ٝا ٚزازٜا٘س أب آيب ايٗ ػٛٙاٖ ،ثب ٚالؼيز
ٓٞذٛا٘ي زاضز؟ آيب ٔيسٛاٖ ػٙبنطي ضا و٘ ٝيٕب زض ثٛعيمبي ذٛيف ثطاي ٘ ٛقسٖ قؼط ٔكرم وطزٜ
اؾز ،زض غعَ ٘ ٛؾيٕيٗ ثبظيبفز؟ اٌط دبؾد آضي اؾز ،وساْ يه اظ ايٗ ػٙبنط٘ ،مف دطضً٘ سطي
ايفب وطز ٜاؾز؟
اّداف تحقيق
زض ايٗ سحميك ث ٝعٛض ٔرشهط ،دي٘ٛس ٔيبٖ غعَ  ٚقؼط ٘ ٛضا زض فطْ سبظٜاي ث٘ ٝبْ غعَ ٘٘ ٛكبٖ ٔي
زٞيٓ  ٚث ٝضيكٝيبثي آٖ زؾش ٝاظ ػٙبنط قؼط ٘يٕبيي ٔي دطزاظيٓ و ٝثط غعَ ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي
سأطيطٌصاض ثٛز ٜاؾز.
رٍش تحقيق
ضٚـ ث ٝوبض ضفش ٝزض ايٗ سحميك ،سٛنيفي – سحّيّي اؾز .يؼٙي :سٛنيف ثطذي اظ ػٙبنط
ثٛعيمبي ٘يٕب  ٚسحّيُ ٕ٘ ٝ٘ٛغعَٞبي ٘ ٛثٟجٟب٘ي ثط اؾبؼ آٖ .ػٙبنط ثٛعيمبي قؼط ٘ ٛزض الثالي
٘ٛقشٞٝبي ٘يٕب ٚػٛز زاضز .1 :اضظـ احؿبؾبر  ٚدٙغ ٔمبِ ٝزض قؼط ٕ٘ ٚبيف؛ حبٚئِ« :مسٔٝي
افؿب٘« )1301( »ٝاضظـ احؿبؾبر زض ظ٘سٌي ٙٞطديكٍبٖ» ( .2 .)1318زضثبضٜي قؼط  ٚقبػطي؛
ٔكشُٕ ثطٔ« :مسٔٝي ذب٘ٛازٜي ؾطثبظ» (« ،)1304ز٘ ٚبٔ« ،)1329( »ٝحطفٞبي ٕٞؿبي-1334( ،»ٝ
« ،)1318سؼطيف  ٚسجهط٘ .3 .)1331 -1332( »ٜبٔٞٝبي ٘يٕب .غعَٞبي ٘ٛي ثٟجٟب٘ي ،زض ايٗ زفبسط
ٔٙشكط قس ٜاؾز" :ذغي ظ ؾطػز  ٚاظ آسف"(" ،)1360زقز اضغٖ"(" ،)1362يه زضيچٝ
آظازي"(" ٚ )1374يىي ٔظالً ايٗ و.)1379("ٝ
پيطيٌِی تحقيق
اظ آطبض ثب ٔٛضٛع ثٛعيمبي ٘يٕب ثبيس زؾز وٓ ث ٝؾ ٝوشبة اقبض ٜوطز .1 :ثسايغ  ٚثسػزٞبي ٘يٕب،

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

ثٛعيمبي ٘يٕب ،ث ٝثطضؾي ز ٚػٙهط ٕٞبٍٙٞي  ٚػيٙيز اوشفب وطزٜ
٘ظبٔيو ٝاظ
،)1368
ِيّي ٚطبِض(
اذٛاٖ
ٌٙؼٛي
ٔؼ» ٖٛٙ
ٟٔسي ي «
اظ ثط دبيٝ
اؾز .2 .ذب٘ٝاْ اثطي اؾز ،اطط سمي دٛض٘بٔساضيبٖ (ٔ .)1377ؿئّٝي ظثبٖ ٔ ٚؿئّٝي ٔؼٙي ز ٚحٛظٜي
ثطضؾي قؼط ٘يٕب ضا زض ايٗ اطط سكىيُ ٔيزٞس .3 .ثٛعيمبي قؼط ٘ ٛاظ قبدٛض ػٛضوف ( )1383وٝ
چٟبض ٔإِفٝي ٔيساٖ زيس سبظٜي ٘يٕب :اؾشغطاق ،اثػوشيٛيشٚ ،ٝنف  ٚضٚايز ضا ٚاوبٚيس ٜاؾز .زض ثبة
غعَ ٘ٔ ٛمبالر ٔشؼسزي ٚػٛز زاضز اظ ػّٕ :ٝغعَ ٘ ٚ ٛديفظٔيٞٝٙبي آٖ وٛ٘ ٝيؿٙسٌب٘ف ،زض
ثطضؾي ديفظٔيٞٝٙبي قىٌُيطي غعَ ٘ ،ٛسٟٙب ثط غعَ ٘يٕ ٝؾٙشي  ٚغعِٛاض ٜسٕطوع وطزٜا٘س  ٚثٝ
ٔجحض سبطيط قؼط ٘ ٛثط غعَ ٚاضز ٘كسٜا٘س .زض حٛظٜي ثطضؾي غعَ ٘ ٛثٟجٟب٘ي ثط اؾبؼ ثٛعيمبي قؼط
٘يٕبييٞ ،يچ اطط ٔؿشمّي ٔكبٞس٘ ٜكسٍٔ ،ط ثرف وٛسبٞي اظ وشبة ٌٞٝ٘ٛبي ٘ٛآٚضي زض قؼط ٔؼبنط
ايطاٖ اطط وبٚٚؼ حؿِٗيِٛٔ .ف زض ثحض ٘ٛآٚضي زض لبِجٟبي ؾٙشي ثركي ضا ث ٝلبِت غعَ
اذشهبل زاز ٚ ٜث ٝچٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٘ٛآٚضيٞبي غعَؾطايبٖ اظ ػّٕ ٝثٟجٟب٘ي سحز سبطيط قؼط ٘يٕبيي
دطزاذش ٝاؾز اظ ػّٕ :ٝسٛٙع ِحٗ ٛ٘ ،قسٖ ظثبٖ  ٚسغييط زض قىُ  ٚؾبذشبض.
بحث ٍ بررسی
غعَ ٘ ،ٛغعِي اؾز و ٝظثبٖ  ٚا٘سيك ٚ ٝذيبَ ٘ ٛزاضز ٌ ٚبٚ ٜظٖ  ٚآ٘ ٛ٘ ًٙٞيع .ايٗ فطْ قؼطي:
«حبنُ ثطذٛضز قؼط ؾٙشي ثب قؼط ٘ ٛثٛز ٜاؾزٔ( ».حٕسي  ٚثكيطئ .)125 :1391 ،يسٛاٖ ٌفز:
«غعَ ٘ ،ٛقؼط ٘ٛيي اؾز و ٝزض لبِت غعَ ؾطٚزٔ ٜيقٛز» (ا٘ٛق ٚ )1003 :1376 ،ٝزض آٖ «أىب٘بر
قؼط ٘ ٛچ ٝاظ ٘ظط ظثبٖ  ٚچ ٝاظ ٘ظط ٔضٕ ٖٛوبٔال اػٕبَ ٌكش ٝاؾز( ».قٕيؿب .)195 :1362 ،اٌط
قؼط ٘ ٛضا اظ ٔهبزيك ٘ٛآٚضي ثسا٘يٓ ٚ ،غعَ ضا زض زؾشٝي ؾٙز ػبي ثسٞيٓ ،ظٟٛض غعَ ٌ٘ٝ٘ٛ ٛاي
ؾبظٌبضي ؾٙز ثب ٘ٛآٚضي ثطقٕطزٔ ٜيقٛزٔ« :إططسطيٗ ضا ٜثطاي دصيطـ ٌ ٚؿشطـ ٘ٛآٚضي زض
ػٛأغ ٔٛؾ ْٛث ٝؾٙشي٘ ٝ٘ ،في ٔغّك ؾٙزٞب  ٚؾشيع ثب آٖٞب ،ثّى ٝؾبظٌبض ٕ٘ٛزٖ ٘ٛآٚضيٞب ثب ؾٙز
 ٚاضائ ٚ ٝسفؿيطي اظ ايٗ ٘ٛآٚضيٞبؾز و ٝثب اضظـٞب  ٚلٛاػس ديكيٗ ٔشٙبؾت ثٕٙبيس» (أيٗدٛض،
ٌٛ .)471 ،1384يٙسٜي اِٚيٗ غعَ ٘ ،ٛفطٚؽ فطذعاز اؾز .غعَ ا ٚثب ٔغّغ« :چ ٖٛؾًٞٙب نساي ٔطا
ٌٛـ ٔيوٙي /ؾٍٙي ٘ ٚبقٙيس ٜفطأٛـ ٔيوٙي» و ٝزض زفشط سِٛسي زيٍط ،زض ؾبَ ٙٔ 1338شكط
قس ٜاؾز ضا ٔبزض غعَ ٘٘ ٛبٔيسٜا٘س (ػظيٕي .)129 :1369 ،فطٚؽ سٟٙب ثٌ ٝفشٗ ٕٞيٗ غعَ اوشفب وطز ٚ
ضاٛ٘ ٜآٚضي زض غعَ ضا وؿب٘ي چ ٖٛحؿيٗ ٔٙعٚئ ،حؿٗ دعقىيبٖ ،ؾيٕيٗ ثٟجٟب٘يٛٙٔ ،چٟط
٘يؿشب٘ي ...ٚ ،ازأ ٝزاز٘س .يىي اظ ػٛأُ ٔإطط زض سؼسز غعٌَ ،ؿشطـ ٔمشسضا٘ٝي قؼط ٘يٕبيي زض ز-ٝٞ
ٞبي ؾي  ٚچ ُٟثٛز ٜاؾز .ايٗ ٌؿشطـ لسضسٕٙسا٘ ٝزض ٚاوٙف فطٚؽ ،ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٌٛيٙسٌبٖ
قؼط ٘٘ ،ٛؿجز ث ٝثٟجٟب٘ي ِوالؾيهؾطا ٔكٟٛز اؾزٚ .ي زض يىي اظ قتٞبي قؼطذٛا٘يِ سٟطاٖ ،ثٝ
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زازٖ ِسطيج ،ٖٛث ٝثٟجٟب٘ي  ٚچٙس سٗ زيٍط اػشطاو ٔيوٙس ث ٝايٗ ثٟب٘ ٝو ٛ٘« ٝدطزاظ ٘يؿشٙس».
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
(اثٔٛحجٛة .)43 :1382 ،ايٗ ٌ ٝ٘ٛثطذٛضزٞبي ٔٙشمسا٘ ،ٝؾجت قس سب قبػطاٖ ؾٙشيٌ ،ٛاظ ػّٕٝ
ثٟجٟب٘ي ثيٙسيكٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛغعَ ضا ثب ٔؼيبضٞبي أطٚظيٗ ،ثؿطايٙس سب زيٍط وؿي ٘شٛا٘س ثطچؿت
وٍٟٙي ثط آٖ ثع٘سٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝشوط قس ٘يٕب غعَ ظٔب٘ٝي ذٛز ضا ٕ٘يدؿٙسز .قبّٔ٘ ٛيع زض
ؾبَ 1344اظ ٔحشٛاي غعَ ػهط ذٛز ،ا٘شمبز ٔيوٙس (ػظيٕي .)61 :1369 ،أب ثٟجٟب٘ي ،ث ٝا٘ؼغبف
ٙٞطي غعَ زض دصيطـ ٘ٛآٚضي ثبٚضٔٙس اؾز« :زض ايٗ قىُ ٙٞسؾي ثب ٚظٖ ٔشحٔ ،َٛيسٛاٖ ٕٝٞي
ضٛاثظ قؼط أطٚظ ضا ث ٝوبض ٌطفزٕٞ( ».بٖٕٞ ٚ )79 :يٗ ثبٚض ؾجت ٔيقٛز سب ٞيچ اططي زض لبِت
قؼط ٘٘ ٛيبفطيٙس  ٚسٕبْ ػٛاعف  ٚا٘سيكٞٝبي ٘ٛيٙف ضا اثشسا ث ٝنٛضر ٔحسٚز زض لبِت چبضدبضٚ ٜ
ؾذؽ ث ٝعٛض ٌؿشطزٜسط زض لبِت غعَ ث ٝطجز ثطؾب٘س .دطؾكي ؤ ٝغطح ٔيقٛز ايٗ اؾز و ٝچٝ
انُ يب انِٛي اظ ٔجب٘ي قؼط ٘ٚ ،ٛاضز غعَٞبي ٘ ٛثٟجٟب٘ي قس ٜاؾز؟
بَطيقای ًيوا
ثٛعيمب ( )poeticsيؼٙي« :فٕٟي اظ سٕٟيسار ،لطاضزازٞب  ٚضاٞجطزٞبيٞبي ٚيػٜي ازثيبر ،اظ
ٚؾبئغي و ٝآطبض ازثي اظ ٔسز آٖٞب سأطيطار ٚيػٜي ذٛز ضا ذّك ٔيوٙٙس( ».وبِطٞ .)2 :1388 ،سف
ثٛعيمب «قٙبذز لٛا٘يٗ ػبٔي اؾز و٘ ٝبظط ثط ذّك يه اطط ٔي ثبقٙس( ».سٛزٚضٚف٘ .)19 :1392 ،يٕب
ٕٞب٘ٙس قىٌُطايبٖ ،قؼط ضا ٔحه٘ َٛجٛؽ  ٚسٕٟيسار ٔيزا٘س .اظ ٘ظط أ ٚيسٛاٖ قؼط ضا سكطيح وطز
ٚ« ٚؾبيُ» آٖ ضا ٔكرم ٕ٘ٛز  ٚث ٝزيٍطاٖ آٔٛذز٘( .يٕبيٛقيغ .)597 :1393 ،أب ػيبض ؾٙؼف
قؼط ،اظ ٍ٘ب٘ ٜيٕب چيؿز؟ ٚي زض ػجبضسي ٔٛػع ،چٙيٗ دبؾد ٔيزٞس ٗٔ« :زض قٙبذشٗ ٞط قؼط ايٗ
فىط ضا ٔيو :ٓٙچٔ ٝكبٞس ٜوطزٜ؟  ٚچغٛض ثيبٖ ٔيوٙس؟» (٘يٕبيٛقيغ .)432 :1368 ،ثب زلز زض ؾرٗ
ٚي زضٔييبثيٓ و ٝزض ؾٙؼف ػيبض قؼط اظ ز ٚزضيچ ٝث ٝوبض قبػط ٔيٍ٘طز :ا :َٚچٍ ٝ٘ٛزيسٖ .ز:ْٚ
چٌٍ ٝ٘ٛفشٗ .ث ٝل َٛذٛزـ :عطظ زيس؛ عطظ وبض.
طرز دید
عطظ زيس انغالحي اؾز و٘ ٝيٕب ثبضٞب اظ آٖ ٘بْ ثطز ٜاؾزٔ .يسٛاٖ ٌفزٙٞ :ط انّي ٘يٕب سغييط ٍ٘بٜ
قبػط ث ٝػٟبٖ اؾزٚ .ي ثب ايٗ اؾشسالَ وٞ« ٝط وؽ ثبيس ٔبَِ ظٔبٖ ذٛزـ ثبقس» (٘يٕبيٛقيغ،
 )291 :1368قبػط ضا ث ٛ٘ ٝقسٖ فطا ٔيذٛا٘س .اظ ٘ظط ا ٛ٘ ٚقسٖ يؼٙي ٘ ٛزيسٖ ٌ ٛ٘ ٚفشٗ .يؼٙي ٘ٛ
قسِٖ ضٚاثظ قبػط ثب ديطأ٘ٛف (ٕٞبٖٚ .)391 :ي اؾبؾب قؼط ضا ٌٝ٘ٛاي زيس ٔ ٚكبٞس ٜسؼطيف ٔي-
وٙس؛ «قؼط زض زضػٝي اػالي ذٛز هطاّدُای اؾز و ٝافطاز ٔؼيٗ  ٚاٍ٘كزقٕبض زاض٘سٕٞ( »...بٖ:
 .)139ويفيز سؼسز يه قبػط ،ثٔ ٝيعاٖ سبظٌيِ عطظ ٍ٘ب ٜا ٚثؿشٍي زاضز .قبػطي و ٝث ٝعطظ زيس سبظٜ

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

ٌٙؼٛي ث ٝقٕبض ٔيضٚز  ِٛٚزض لبِت والؾيه ؾطٚز ٜثبقس  ٚثطػىؽ
٘ظبٔيقؼط ٘ٛ
ظٔطٜي
آطبضـ زض
ٔؼ» ٖٛٙ
ثبقسِ ،يّي ٚ
ضؾيسٜدبي ٝي «
ثط
قبػطي و ٝعطظ زيسي سمّيسي زاضزٕٞ ،چٙبٖ ؾٙشي اؾز ٞط چٙس زض فطْٞبي ٘ٛيٗ قؼط ثٍٛيس.
طرز کار
عطظ وبض سبظ ،ٜيؼٙي قيٜٛي ثيبِٖ زيس سبظ .ٜاضائٝي عطظ ِزيس ،ثٚ ٝؾيّٝي عطظ وبض نٛضر ٔيٌيطز.
٘يٕب زض عطظ وبض ٘يع سغييط  ٚسح َٛضا ضطٚضي ٔيزا٘سٚ .ي ثب ايٗو ٝسبظٌي زض قيٜٛي ٍ٘طيؿشٗ  ٚثٝ
ػجبضسي چ ٝزيسٖ ضا ثطاي ٔؼبنط ثٛزٖ  ٚحيبر قؼطي قبػط ٚاػت ٔيزا٘س ،قيٜٛي ثيبٖ  ٚچٍٝ٘ٛ
ٌفشٗ ضا ٘يع ثؿيبض ٔ ٟٓاضظيبثي ٔيوٙس .قبػط ثبيس زض عطظ وبض ،قيٜٛاي سبظ ٜثيبفطيٙس  ٚثب ثيبٖ عجيؼي،
ث ٝقؼط ذٛز «حبِز زِذصيط ٘ظط» ثسٞس٘ .يٕب ثب سمّيس اظ عطظ زيس زيٍطي ٔربِفز ٔيٚضظزِٚ ،ي
اٍِٛثطزاضي اظ عطظ وبض ضا زض نٛضر ٘يبظ ،ػبيع ثطٔيقٕطز (٘يٕبيٛقيغ.)216 :1368 ،
 -4بررسی غسلّای ًَ بْبْاًی بر اساس «طرز دید» ِ پيطٌْادی ًيوا
 -4-4فردیت ضاعراًِ
اضسجبط قبػطاٖ انيُ ثب ديطأ ،ٖٛزض چبضچٛة سمّيسي ٘يؿز .ايكبٖ سؼطثٞٝبي ظيؿزقسٜ
( )LIVED EXPERIENCESضا ٔٙكأ ؾطايف لطاض ٔيزٙٞس .فطزيز قبػطا٘ ٝيؼٙي« :سىيٚ ٝ
سٕطوع قبػط ثط سؼبضة  ٚسأٔالر فطزي( ».ضٚظث .)70 :1381 ،ٝاظ ٘ظط ٘يٕب قبػط ثبيس ذٛزـ ثبقس ٚ
آ٘چٔ ٝيثيٙس ،ثؿطايس  ٚاظ وٙبض آ٘چ٘ ٝسيس٘ ٚ ٜجٛز ،ٜثٍصضز« .ذٛزسبٖ ثبقيس زض قؼطسبٖ ِٛٚ .ثسسطيٗ
ٔطزْ .چ ٖٛذٛزسبٖ ٞؿشيس قؼط قٕب ثب قٕب ظ٘س ٜاؾز٘( ».يٕبيٛقيغ .)246 :1368 ،حضٛض قبػط زض
قؼط ثبيس ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثبقس و٘ ٝشٛاٖ ٔيبٖ ا ٚ ٚقؼطـ فبنّٝاي زيس .آٖچ ٝضا و ٝسؼطث ٝوطز ،ٜثٍٛيس ٚ
آ٘چ ٝضا ثٍٛيس و ٝسؼطث ٝوطز ٜاؾز« .ؾؼي وٙيس ٕٞبٖعٛض ؤ ٝيثيٙيس ثٛٙيؿيس ٚ ،ؾؼي وٙيس قؼط
قٕب ٘كب٘ي ٚاضحسط اظ قٕب ثسٞس» (ٕٞبٖ .)86 :زضن قبػط فطزيزيبفش ٝاظ ٞؿشي ،سبظ ٚ ٜغيط سمّيسي
ٔ ٚشؼّك ث ٝذٛز اٚؾز .قبػطاٖ ٔمّس اظ ٛٞيز ٔٙفطز ٙٞطي ٔحطٙٔٚس ،ظيطا زض ٟ٘بيز ٔيسٛا٘ٙس
ٕ٘ٝ٘ٛاي سىطاضي  ٚغيطانيُ اظ قبػطي زيٍط ثبقٙس« .ذالنٔ ٝيو ٓٙآٖٞب سىبٖ ٘رٛضزٜا٘س ث ٝايٗ
ػٟز ٞيچ وؽ ضا  ٓٞسىبٖ ٕ٘يزٙٞس٘( ».يٕبيٛقيغ .)582 :1393 ،ذبؾشٍب ٜايٗ زضن ٙٞطي سبظٚ ٜ
ذبل« ،ذٛز» ِقبػط اؾز .اظ ٕٞيٗ ض٘ ٚيٕب ٘ٛا٘سيكبٖ ضا ث ٝقٙبذز «ذٛز» سطغيت ٔيوٙس« :آٖچٝ
حميمشي زاضز ٔمسٔٝي وبض اظ ضٚي ذٛز اؾز .ذٛزي ٘يطٙٔٚس  ٚحبنُ اظ  ٕٝٞقئٞ ٖٛؿشي .ذٛزي
ؤ ٝيسٛا٘س ٔب ضا ثيذٛز وٙس ٘ ٚكبٖ ثسٞس ثٟبض زض وؼب ٌُٞبي ٟ٘فشٝاـ ٔب ضا ٔيذٙسا٘س .ذٛزي وٝ
ثب آٖ ٔيقٙبؾيٓ ديف اظ آٖو ٝثؼٛييٓ ٔ ٚيػٛييٓ ثط اطط قٙبؾبيي ثس ٖٚزِيٍُٙٞ .بٔي و ٝثب ذٛز ٕٝٞ
ٞؿشي ضا ؾطقشٞ ٚ ٝؿشي ذبل ذٛز ضا يبفشٝايٓ» (ٕٞبٖ .)568 :ثٟجٟب٘ي زض غعَٞبي ٘ ،ٛزضن
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قبػطا٘ٝي ذٛز ضا اظ ػٟبٖ ثب ٔربعت زض ٔيبٖ ٔيٌصاضز .ثطاي ٕ٘ٔ ٝ٘ٛيسٛاٖ ث ٝزضن قرهي ا ٚاظ
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
دسيساضي ث٘ ٝبْ «ذب٘ »ٝاقبض ٜوطز .زض ٍ٘ب ٜا« ٚذب٘ »ٝحهبضي اؾز ديبظيٗٚاض (ثٟجٟب٘ي،)524 :1393 ،
ٕٞطا ٜثب ؾىٛسي ؾطثي  ٚوكٙس« :ٜوساْ اثط ظٞطآٌيٗ زٚثبض ٜچشط ذٛز ٚا وطز /ؾىٛر ذب٘ ٝؾطثي قس
زِٓ ٛٞاي نحطا وطز» (ٕٞبٖ .)719 :ذب٘ٞ ٝيچ زضي ث ٝثيط٘ ٖٚساضز  ٚؾبوٗ آٖ زض ٔؼطو ذغط
اؾز (ٕٞبٌٖ .)522-521 :ب ٜوٛثف زضٔ ،يسٛا٘س ثكبضر آٔسٖ وؿي ثبقس« :ؤ ٝيظ٘س زض ِؾطا؟ وٝ
لّت سبظ ٜؾبَ ٔٗ /ظ ؾئ ٝٙيزٚز ث ٝزض ٍٔط سٛيي ٍٔط سٛيي!؟» (ٕٞبٖ ٚ )682 :قٙيسٖ نساي دب،
ثٟب٘ٝاي ثطاي ٌكٛزٖ دٙؼط« :ٜنساي دبي ؤ ٝيآيس؟ ث ٝوٛچٝاْ وٌ ٝصض زاضز؟ /ثٍ ٛو ٝدٙؼط ٜثٍكبيٓ
اٌط ظ ػكك ذجط زاضز» (ٕٞبٖ .)808 :أب زض ٟ٘بيز ،ذب٘ٔ ٝعاض قبػط ٔيقٛز« :اي وٙيعن ٔغجدظاز
ذٛاػ ٝضا ث ٝؾالٔي قبز /ايٗ ذطاثٝي زٚزآثبز ذٛز ٔعاض س ٛذٛاٞس قس (ٕٞبٖ« .)539 :سٟٙبيي» يىي
اظ ٕ٘ٛزٞبي دطضً٘ ٛٞيز قبػطا٘ٝي ثٟجٟب٘ي اؾز .ثب ذٛا٘ف غعَٞبيف زضٔييبثيٓ و ٝا ٚقبػطي
اؾز سٟٙب و ٝ٘ ٝيبض زِرٛاٞف ضا يبفش ٝ٘ ٚ ٝيبض زِرٛا ٜوؿي قس ٜاؾز٘« :جؿشٝاْ ث ٝوؽ زَ ٘جؿشٝ
وؽ ث ٗٔ ٝث ٝزَ /چ ٛسرشٝدبض ٜثط ٔٛع ضٞب ضٞب ضٞب ٔٗ» (ٕٞبٖ .)668 :سٟٙبيياـ ثب ؾىٛسي ؾطز ٚ
ؾيب ،ٜلطيٗ اؾز (ٕٞبٌٖ ٚ )582 :ب ٜا ٚضا ثيساضذٛاة ٔيوٙس« :قتٞبي ثيساضذٛاثي سب نجح دطدط
ظزٖٞب /وٙغ ذٕٛـ اسبلي سٟٙبي سٟٙبي سٟٙب» (ٕٞبٖ .)1083 :ايٗ سٟٙبيي ثطاي ا ،ٚغبضي اؾز وٝ
٘ؿيٓ ذٛقجٛيي ثط آٖ ٌصض ٘ساضز  ٚزض آٖ ثبيس ثب ذٛا٘سٖ  ٚؾطٚزٖ ػٕط ٌصضا٘سٕٞ( .بٖ.)743 :
«قت» ،اظ دسيساضٞبي ٘بٔجبضن ػٟبٖ قؼطي ثٟجٟب٘ي اؾز .قت ،ؾبوز  ٚؾيب ٜاؾز (ٕٞبٖ)515 :
ٕٞطا ٜثب سبضيىياي فكطز« :ٜقت ٔب٘س ٜاؾز  ٚثب قت سبضيىياي فكطزٕٞ( »ٜبٖ .)643 :قت ثطوٝاي
اؾز ثيػٙجف« :ثطوٝي قتِ ثيػٙجف ٘مطٌ ٜصض ٔبٞي» (ٕٞبٖ ٚ .)660 :وٛيطي اؾز ثيضٚيف:
«ٚلشي و ٝدٙؼ ٝسبضيىي چيس آٖ ٌالثي ضٚقٗ ضا /ثيط ٖٚظ حٛنّ ٝحؽ وطزْ قت ايٗ وٛيط ؾشطٖٚ
ضا» (ٕٞبٖ .)947 :قت زضٍ٘ي اؾز ليطا٘سٚز (ٕٞبٌٖ .)1079 :ب ٜذب٘ ،ٝسٟٙبيي  ٚقت ،زض يه غعَ
ػٕغ ٔيقٛز:
قت الػٛضز  ٚذبٔٛقي ٔٗ قؼّ ٚ ٝقىيجبيي

ػفشي دط٘سٔ ٜيزٚظْ ثط ٘بظوبي سٟٙبيي

ػفشي دط٘سٔ ٜيزٚظْ ػبقك چٙبٖو ٗٔ ٝثٛزْ

ٔٙمبض ؾطخ ٚا وطز ٜثب  ٓٞدي ٓٞآٚايي
(ثٟجٟب٘ي)786 :1393 ،

قبػط حؿطر ضٚظٞبي ٚنُ ضا زض قىُ ػفشي دط٘س ٜثط ٘بظوبي سٟٙبيي ثطاي ٔربعت ٔؼؿٓ ٔيوٙس.
ٔيسٛاٖ ثب ٘كب٘ٝاي ،قرهيز ظ٘ب٘ٝي قبػط ضا ثبظ يبفز  ٚفٕٟيس و ٝثٟجٟب٘ي زض ؾطايف ايٗ غعَ ثب
ٔربعت ذٛز نبزق ثٛز ٜاؾز .ايٗ ٘كب٘ ،ٝفؼُ «زٚذشٗ» اؾزٚ .لشي قبػط ٔيٌٛيس ػفشي دط٘س ٜثب

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

ٌٙؼٛيسٟٙبيي ذٛز «ٔيزٚظز» ،ضيك ٝزض آقٙبيي شٙٞي ٚي ثب ػُٕ
٘ظبٔي ٘بظن
ظٔيٝٙي
ِيّي ٚضا ثط
ٔٙمبضٞبيي «ؾطخ
ٔؼ» ٖٛٙ
ثط دبيٝ
«زٚذشٗ» زاضز .ذيبعي  ٚزٚذشٗ عطح اقىبَ ٔرشّف اظ ػّٕ ٝدط٘س ٜثط يه ظٔي ٝٙآٖ  ٓٞزض ذّٛر
ذب٘ ،ٝوبضي اؾز ظ٘ب٘ ٝو ٝزض سيخ ذب٘ٛازٜي ايطا٘ي ث ٝػٛٙاٖ يه ؾٙز و ٟٗػب افشبز ٜاؾز.
 -2- 4عيٌيتگرایی
ػيٙيز زض ٌعاضٜٞبي ػّٕي زؾزِ وٓ ؾٔ ٝؼٙب زاضزٔ« :غبثمز ثب ٚالغ .أىبٖ زاٚضي ٍٕٞب٘ي .فبضؽ
اظ اضظـٞب ،ديففطوٞب  ٚثبٚضٞبي فطزي»( .ثيبثب٘ىي .)134 :1391،ػيٙيزٌطايي ضٚيىطزي قٙبذشي
اؾز ٔجشٙي ثط ٌعاضٜٞبي ػيٙي ٔ ٚكٟٛز؛ «دطٞيع اظ لضبٚر شٙٞي ،اضظقي  ٚا٘حطاف يبفش ٝثط اؾبؼ
سٕبيالر قرهي .زيساض ٚالؼيز آٖ عٛض وٞ ٝؿز» (ؾبضٚذب٘ي .)495 :1370 ،ايٗ ضٚيىطز ٕٞچٙيٗ
زض سبضيد  ٚفّؿفٔ ،ٝؼٙبي ذبل ذٛزـ ضا زاضز .زض ٘ظط ٘يٕب ،ػيٙيزٌطايي ٔفٟٔٛي ٘عزيه ث ٝثيط-ٖٚ
ٌطايي ٔيزٞس؛ سٛػ ٝث ٝحٛازص  ٚاقيبء ديطأٖٛ؛ سؼؿٓ ظ٘سٌي  ٚػعئيبسف٘ .يٕب سأويس ٔيوٙس وٝ
قؼط ثبيس حبُٔ ٚالؼيز ٞبي ذبضػي ثبقس  ٚاظ زيس ٔب  ٚضٚاثظ ٚالؼي ثيٗ ٔب  ٚػبِٓ ذبضع ثسؾز
آيس؛ «ؾؼي وٙيس ٕٞبٖعٛض و ٝهیبيٌيد ،ثٛٙيؿيس٘( ».يٕبيٛقيغ )86 :1368 ،ؾفبضـ ا ٚايٗ اؾز وٝ
ا َٚث ٝثيط ٖٚثٍٙطيس  ٚث ٝاقيبي ديطأ ٖٛزليك قٛيس ٚآٍ٘ب ٜزض ذّٛر ،زيسٜٞب ضا سؼؿٓ وٙيس ٚ ٚاضز
قؼط ٕ٘بييسٕٞ( .بٖٔ .)78 :ؿبئُ ػيٙي ،ثبيس ٚاضز قؼط قٛز وٓٞ ٝػهطاٖ قبػط ،ثشٛا٘ٙس ث ٝآؾب٘ي ثب
قؼط اضسجبط ثطلطاض وٙٙس« :قؼط ثبيس سهٛيطار ٔرشّفٝي ظ٘سٌي ػهطي  ٚسإِٔبر ػٕٔٛي ثبقسٚ .لشي
فالٖ ثطظٌط آٖ ضا ث ٝزؾز ٔيٌيطز ذٛزـ ضا  ٚظٔيٙف ضا  ٚػيبَ  ٚاعفبَ ٌطؾٝٙاـ ضا زض آٖ ثجيٙس
 ٚثرٛا٘س  ٚثفٕٟس» (٘يٕبيٛقيغ .)197 :1393 ،ػيٙيٌطايي ثب ػعييٍ٘طي ٕٞطا ٜاؾز .ثٟجٟب٘ي ثٝ
سٛنيف ػعئي دسيسٜٞبي ػيٙئ ،يا٘سيكسٞ ٗٔ« :يچ ٌب ٜوّيٌٛيي ٕ٘يو ٗٔ ..ٓٙث ٝػعئيبسي و ٝزض
ظيط آؾٕبٖ  ٚآفشبة  ٚزض ع َٛظٔبٖ دسيس ٔيآيس  ٚآٖ چٟطٜٞبي زائٕي  ٚآقٙب ضا زٌطٌٔ ٖٛيوٙس،
سٛػ ٝزاضْٕٞ .يٗ ػعئيبر اؾز و ٝأطٚظ ضا ثب ٞعاض ؾبَ ديف ٔشفبٚر ٔيوٙس  ٚثٙٞ ٝط قىُ سبظٜ
ٔيثركس( ».عبٞطي .)69 :1393 ،ؾبػزِ ضٚي ٔيع (ثٟجٟب٘ي )991 :1393 ،فٙؼبِٖ لٕٞ( ٜٟٛبٖ)999 :
سّفٗ (ٕٞبٖ )1020 :زوٝي وشبةفطٚقي (ٕٞبٖ )1030 :االؽ  ٚنبحت ديطـ (ٕٞبٖ )1046 :دش،ٛ
وشبة ،چطاؽ ،لطل (ٕٞبٖ )1077 :نفحٝي ػشيمٝي الوي (ٕٞبٖ )890 :ػطٚؾهٞبي دكز ٚيشطيٗ
(ٕٞبٌٖٛ )1005 :ضؾشبٖ زض آذطيٗ دٙؼكٙجٝي ؾبَ (ٕٞبٖ٘ )871 :بٖ  ٚدٙيط  ٚاٍ٘ٛض (ٕٞبٖ)1052 :
ثطذي اظ ػٙبنط ػيٙي غعَٞبي ٘ ٛثٟجٟب٘ي اؾز .غعَ ظيط ٔحهٍ٘ َٛب ٜػيٙي  ٚػعييٍ٘ط قبػط زض
ٕٞبٖ ؾبَٞبي ػ ًٙاؾز:

دػٞٚكٙبٔ ٝازة غٙبيي ،ثٟبض  ٚسبثؿشبٖ 1395
پایيس ٍ زهستاى 4931
ٍ٘بٞفازثيبر
ٔؼّ ٝظثبٖ ٚ
يؼٙي سٕبقب ٘ساضز
قّٛاض سبذٛضز ٜزاضز ٔطزي و ٝيه دب ٘ساضز ذكٓ اؾز  ٚآسف

ضذؿبضٔ ٜيسبثٓ اظ ا ٚأب ث ٝچكٕٓ ٘كؿش ٝثؽ ٘ٛػٛاٖ اؾز  ٚقبيس اظ ثيؿز ثبال ٘ساضز
ثبزا و ٝچٔ ٗٔ ٖٛجبزا چُ ؾبَ ض٘ؼَف دؽ اظ ايٗ ذٛز ٌطچ ٝض٘غ اؾز ثٛزٖ ثبزا ٔجبزا ٘ساضز
ثب

چبالنديٕب زيسي

دبي

چٝ

زقٛاض

ضفشٓ سب چ ٖٛضٚز ا ٚو ٝدبيي چبالنديٕب ٘ساضز

سكسكوٙبٖ چٛةزؾشف ضٚي ظٔيٗ ٔيٟ٘س ٟٔط ثب آٖو ٝطجز حضٛضـ حبػز ث ٝأضب ٘ساضز
(ثٟجٟب٘ي)868 :1393 ،

يبززاقز قبػط ٔجٙي ثط سمبضٖ ظٔب٘ي ؾطايف غعَ ( )1366ثب اٚاذط ػ ًٙسحٕيّي٘ ٚ ،يع ٔىبٖ زيسٖ
ٔطز ٘ٛػٛاٖ يؼٙي ٞالَ احٕط ،ؾجت ٔيقٛز سب اظ ٘ٛػٛاٖ ثيؿز ؾبِ ،ٝقرهيز يه ضظٔٙس ٜػًٙ
سحٕيّي زض ش ٗٞقىُ ثٍيطز .فمساٖ يىي اظ ا٘ساْٞبي حطوشي ،ثطاي ضاٚي ػيٌٗطا ،زضزآٚض  ٚاِجشٝ
سأُٔ ثطاٍ٘يع اؾز ٞط چٙس ٔطز ثب وٕه چٛةزؾشي زض ػبٔؼ ٝحضٛض يبثس .قبػط زض ثطذٛضز ثب ٔطزي
ؤ ٝحط ْٚاظ يه دبؾز ،ثٔ ٝمشضبي ػٛاعف ظ٘ب٘ٝاـ عبِت ٓٞؾرٙي اؾزٔ .يذٛاٞس دٙسي ٔبزضا٘ٝ
ث ٝفطظ٘س ٚعٗ ثسٞس  ٚاظ ا ٚقىيجبيي  ٚنجٛضي ثرٛاٞس .أب ٔٛفك ثٌ ٝفشٍٕ٘ ٛيقٛز:
ثط چٟط ٜؾطز  ٚذكىف ديسا ذغٛط ٔالَ اؾز

يؼٙي و ٝثب وبٞف سٗ ػب٘ي قىيجب ٘ساضز

ثب ٟٔطثب٘ي ذٛا ٓٞقىيجبيي اظ اٚ

دٙسـ زٔ ٓٞبزضاٌ٘ ٝيطْ و ٝدطٚا ٘ساضز

ضٔ ٚيو ٓٙؾٛي ا ٚثبظ سب ٌفز ٌٛ ٚيي و ٓٙؾبظ

ضفشٝؾزٚذبِيؿز ػبيف ٔطزي و ٝيه دب٘ساضز

ٌٛيٓ

وٝ

(ثٟجٟب٘ي)868 :1393 ،

 -9-4جاهعِهداری
٘يٕب زاليُ سبضيري  ٚاػشٕبػي ضا زض قىٌُيطي قؼط ٔٛطط ٔيزا٘س .اظ ٘ظط ا ،ٚقبػط ثبيس فطظ٘س
ظٔبٖ ذٛزـ ثبقس؛ چٙبٖوٞ ٝيچ وساْ اظ قؼطاي ٔغطح والؾيه چيعي ثيط ٖٚاظ ظٔبٖ ذٛزقبٖ
ٍ٘فشٝا٘س٘( .يٕبيٛقيغ .)32 :1351 ،قبػط ثبيس چكٕف ضا ث ٝضٚي ٔؿبئُ ٔٛػٛز زض اعطاف ذٛز
ثٍكبيس .ذٕيطٔبيٝي قبػطي« ،ض٘ؼٛض ثٛزٖ»  ٚزض ٔطسجٝي وٕبَ ذٛز« ،ف ٟٓوطزٖ ض٘غ زيٍطاٖ» اؾز.
«ثطاي قؼط  ٚقبػطي چ ٝالظْ اؾز؟ ٔبيٝاي اظ زضز زيٍطاٖ .دؽ اظ آٖ ػبٖ وٙسٖ زض ضا ٜسىٙيه»
(٘يٕبيٛقيغٚ .)39 :1368 ،ي سهنسايي قبػط ضا ٕ٘يدؿٙسز  ٚؾفبضـ ٔيوٙس و ٝقبػط اظ ذٛزثيٙي
 ٚا٘ؼىبؼ ا٘حهبضي نساي «ذٛز» ثذطٞيعز؛ «آ ٜچ ٝض٘ؼي اؾز و ٝآزْ اظ ا َٚث ٝذٛز چؿجيس ٜثبقس.
زض نٛضسي وٞ ٝط آزْ ثب آزْٞبي زيٍط ٔؼٙي ديسا ٔيوٙس» (ٕٞبٖ .)66 :ثٟجٟب٘ي زض فطْ غعَ ،اظ زضزٞب
ٔ ٚكىالر ػبٔؼ ٝؾرٗ ٔيٌٛيس ،آٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝبٞيز غبِت غعَٞبي ٘ ٛا ٚضا «سّفيك ٔضبٔيٗ

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

 )251 :1391سكىيُ ٔيزٞسٚ .ي زض زٚضٜي ٘رؿز غعَؾطايي،
ػبقمب٘ٞٝب»
(ظضلب٘يٌٙ،ؼٛي
ٔؼ٘ » ٖٛٙظبٔي
اػشٕبػي يثب« ِيّي ٚ
ثط دبيٝ
اٌطچٕٛٞ« :ٝاض ٜثب ذٛز ثٛز  ٚزضٌيط ذٛز ثٛز  ٚثيذٛز اظ زيٍطاٖ ثٛز» (حكقٙبؼ )48 :1383 ،أب
زض غعَٞبي ٘ ،ٛزضز ا« :ٚزضز وؿي اؾز و ٝاظ ذٛز فطاسط ضفش ،ٝثٔ ٝطزْ ضؾيس ٜاؾز» (ٕٞبٖ .)49 :زض
زٚضٜي ٘رؿز ،حضٛض زيٍطي ضا سٟٙب زض لبِت چبضدبضٔ ٜيدصيطز (زض ٔؼٕٛػٝي «چّچطاؽ» (،)1336
اقؼبض ذٛز ضا ث ٝز ٚزؾش ٝثب ذٛز ثٛزٖٞب( :غعَ) ٚ ٗٔ /زيٍطاٖ( :چبضدبض )ٜسمؿيٓ وطز ٜاؾز) .أب زض
زٚضٜي ز ،ْٚزض لبِت غعَ نساٞبي زيٍطاٖ ضا ٔيقٛٙيٓ .ثطاي ٕ٘ٚ ٝ٘ٛي سأطط ػبعفي ذٛز ضا اظ
ٚالؼٝي ظِعِٝي اضزثيُ (ز ٓٞاؾفٙسٔب ،)1375 ٜزض غعِي زض ٕٞبٖ ضٚظٞب طجز وطز ٜاؾز؛
سرشي ؾحط قس ثطذيع نجح اظ وطاٖ ؾط ثط ظز

ثبظ ايٗ فّه ٔيچطذس ثبظ ايٗ ظٔيٗ ٔي ِطظز

زض ؾىط ضؤيب ضاٞي سب ٌٛض س ٛعي وطزْ

ثط ذٛاثٍبٞز زؾشٓ اٍ٘كز غٓ ثط زض ظز
(ثٟجٟب٘ي)1034 :1393،

زض غعَ والؾيه قبػط ٔؼٕٛال ٕٔسٚحٔ ،ؼكٛق ٔ ٚؼجٛز ضاثٔ ٝسزػٛيي فطا ٔيذٛا٘س أب زض ايٗ غعَ،
ٔربعتِ يبضيضؾبٖ ،سرشي اؾز .دّٟٛا٘ي و ٝقبػط اظ ا ٚسٟٙب يه چيع ٔيذٛاٞس؛ وٕه ثٛ٘ٓٞ ٝع.
ثطذيع  ٚايٗ ٔطزْ ضا ضاٞي ث ٝوبضؾشبٖ وٗ

ٚلز ؾفط قس آ٘ه ذٛضقيس غٍٕيٗ ؾط ظز

اظ اقه  ٚاظ ٓٞزضزي يه وبضٚاٖ زض دي وٗ

فطـ ٌّ ٚيٓ  ٚچبزض چيعي اٌط ٔياضظز
(ٕٞبٖ)

يىي اظ ٔٛضٛػبر غعَ ٘ ٛثٟجٟب٘ي دطزاذشٗ ث ٝػبيٍب ٜظٖ زض ػبٔؼ ٝاؾزٔ .بزضي و ٝدٛسيٗٞبي
دؿط ضا ثط ٌطزٖ آٚيرشٕٞ( ٝبٖٔ ،)870 :بزضي و ٝقتٞب زاض ٚثط ذبن فطظ٘س ٔيٌصاضز (ٕٞبٖ،)883 :
ػطٚؾي و ٝاظ ضفشٗ ٕٞؿط ث ٝػٔ ًٙيسطؾس (ٕٞبٖ )867 :قرهيزٞبي انّي غعَ ٔيق٘ٛسٍ٘ .بٜ
ظٖٔحٛضا٘ٝي ٚي ز ٚقرهيز «وِٛي» « ٚظٞط »ٜضا ٔيآفطيٙس .وبضثطز «اػهبض سيطٜي زيطيٗ» (ٕٞبٖ:
« ٚ )663ػٛض لطٌ ٖٚصقشٕٞ( »ٝبٖ )664 :زض سٛنيف ضٚظٌبض وِٛي٘ ،بذكٛٙزي قبػط اظ ٚضؼيز
ظٖ ضا ٔيضؾب٘س .وِٛي اثطاظ ػكك ٕ٘يسٛا٘س« :وِٛي ٟ٘بٖ وٗ زِز ضا زض وٙغ دؿشٛي ذب٘ /ٝسب زض
ذٕٛقي ٘ذيچس آٚاظ ا ٚػبقمبٕ٘ٞ( »ٝبٖ .)664 :ا ٚسٟٙبؾز ِٚي قرهيز ٔمبثُ ا« :ٚؾٛاض» (ؾٕجُ
ٔطز زض ػبٔؼٔ ٝطزؾبالض) ٔيسٛا٘س سىيٌٝبٞي ثطاي ا ٚقٛز (ٕٞبٖ .)658 :أب ؾٛاض ،وِٛي ضا زض سٟٙبيي
ِازأٝزاضـ ضٞب ٔيوٙس« :ضفز آٖ ؾٛاض وِٛي ثب ذٛز س ٛضا ٘جطز /ٜقت ٔب٘س ٜاؾز  ٚثب قت سبضيىياي
فكطزٕٞ( »ٜبٖ .)643 :وِٛي ٘بٖآٚضِ ذٛز اؾز .ؾجسي ٔيثبفس  ٚاؾت ٔ ٚيكي  ٓٞث ٝز٘جبَ زاضز  ٚزض
آذط زض ؾىٛر زقز ث ٝذٛاثي ٔطيا٘سٚز فطٔ ٚيضٚز« :زقز ٔب٘س ٜاؾز  ٚوِٛي اؾت ٔ ٚيف ٚ
ؾجسٞبٔ /طي ذٛاثي اؾز –ٞيٟبر -وبـ ثيساض ٔيقس» (ٕٞبٖ« .)642 :ظٞط٘ »ٜيع قرهيز ٕ٘بزيٗ
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زيٍطي اؾز ثطاي ثيبٖ ٔظّٔٛيز ظ٘بٖ زض ػبٔؼٔ ٝطزؾبالض و ٝزض  6غعَ ٔشٛاِي ث ٝػٛٙاٖ قرهيز
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
انّي حضٛض زاضزٕٞ( :بٖ .)931-942 :ظٞط ٜزض ثياذشيبضي ٔغّك ،ػفز «ايّربٖ» (ؾٕجُ ٔطز زض
٘ظبْ ٔطزؾبالضي) ٔيقٛز (ٕٞبٖ .)932 :ا ٚآ٘مسض زض قجؿشبٖ ٔيٌطيس و ٝزذشطي ث٘ ٝبْ «غٓ» ث ٝز٘يب
ٔيآٚضز« :ظٞط ٜزذشطي ظاز ٘بْ زذشطـ :غٓ» (ٕٞبٖ.)934 :
 -2بررسی غسلّای ًَ بْبْاًی بر اساس «طرز کار» پيطٌْادی ًيوا
 4-2زباى جدید
اظ ٘ظط ٘يٕب ظثبٖ قبػط ،ثبيس غٙي ثبقس .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙظٛض اؾشفبز ٜاظ وّٕبر ٙٞطي ث ٝظبٞط غيطازثي
ضا ديكٟٙبز ٔيزٞس« :ػؿشؼ ٛزض وّٕبر زٞبسيٞب ،اؾٓ چيعٞب (زضذزٞبٌ ،يبٜٞب ،حيٛاٖٞب) ٞط وساْ
٘ؼٕشي اؾز٘ .شطؾيس اظ اؾشؼٕبَ آٖٞب» (٘يٕبيٛقيغ .)109 :1368 ،ظثبٖ اثعاض اثطاظ ٍ٘طـ اؾز .دؽ
ثيبٖ عطظ زيس سبظ ،ٜوّٕبر سبظ ٜضا ٔيعّجس؛ «ٞط ا٘ؿب٘ي زض سٗ ذٛز ظ٘سٌي ٔيوٙسٓٞ .چٙيٗ ٞط ثيٙٙسٜ
زض زيس  ٚضٚيبي ذٛز وّٕبسي ٔيذٛاٞس» (ٕٞبٖ٘ .)216 :يٕب اظ ايٗو ٝزض يىي اظ اقؼبض ٘ٛيٗ ذٛز
سطويت «ثيٕبض غٓ» ضا ث ٝوبض ثطز٘ ٜبذكٛٙز اؾز .چ ٖٛثب ذٛا٘سٖ قؼطٔ ،ساْ سؿّظ ؾبيٝي زيٍطي ضا
ثط ذٛز ٔيثيٙس .ايٗ سطويت ٔشؼّك ث ٝزيٍطي اؾز  ٚظحٕزِ يبفشٙف ضا زيٍطي وكيس ٜاؾز« :اٌط
ٔيذٛاٞيس حبضط  ٚآٔبزٜي زيٍطاٖ ضا ثطزاضيس چطا ٔيٌٛييس  ٚچطا فىط ٔيوٙيس؟ اٌط فىط آٟ٘ب ذٛة
ثيبٖ قس ،ٜچطا فىط ٕ٘يوٙيس ثطاي ايٗ اؾز و ٝوّٕبرِ ذٛز ضا ذٛز ث ٝزؾز آٚضزٜا٘س .ثطٚيس ز٘جبَ
ذٛزسبٖٕٞ( ».بٖ .)216 :ؾيٕيٗ سالـ ذٛز ضا ثطاي ٘ٛؾبظي ظثبٖ زض غعَٞبي ٘ئٛوالؾيه وبفي
ٕ٘يزا٘س .ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛزض ثيشي اظ غعَ زفشط ضؾشبذيع (ثٟجٟب٘يٛ٘ ،)473 :1393 ،ع ظثبٖ حبوٓ ثط فضبي
غعَ اػبظٕ٘ ٜيزٞس سب قبػط ٚاغٜي «ٔمٛايي» ضا ث ٝوبض ثطز .دؽ ٔؼجٛض ٔيقٛز اظ «ٔمٛاؾطقز»
اؾشفبز ٜوٙس ،ثس ٖٚآٖو ٝزٚؾشف زاقش ٝثبقس (ػظيٕي .)77 :1369 ،أب زض غعَ ٘ ،ٛزايطٜي ٚاغٌب٘ي
قبػط ٚؾيغسط ٔيٌطزز .أ ٚيسٛا٘س ثسٍ٘ ٖٚطا٘ي اظ ث ٓٞ ٝضيرشٗ ٔشب٘ز غعَٚ ،اغٜي «قّٛاض» ٚ
ػجبضر ٔحبٚضٜاي «ٔطزي و ٝيه دب ٘ساضز» ضا ثيبٚضز« :قّٛاض سبذٛضز ٜزاضز ٔطزي و ٝيه دب ٘ساضز/
ذكٓ اؾز  ٚآسف ٍ٘بٞف يؼٙي سٕبقب ٘ساضز» (ثٟجٟب٘يٚ .)868 :1393 ،ي ث ٝديطٚي اظ قبػطاٖ

٘يٕبيي ،وّٕبر ػسيس ضا ث ٝظثبٖ ازثي ذٛز ٔيافعايس .ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛفطٚؽ زض قؼط «ٔٗ ذٛاة زيسٜاْ وٝ
وؿي ٔيآيس» اظ زفشط «ايٕبٖ ثيبٚضيٓ ث ٝآغبظ فهُ ؾطز» ( )1342اظ ػٙبنط ظ٘سٌي قرهي ذٛز ٘بْ
ٔيثطز« :ا٘ؿي»« /يحيي»« /زذشط ؾيسػٛاز»ٔ« /ؿؼس ٔفشبحيبٖ»« /ؾيٕٙبي فطزيٗ»ٔ« /حّ ٝوكشبضٌب/»ٜ
«چبضچطذ« /»ٝچطاؽ ظ٘جٛضي»« /قطثز ؾيبٜؾطف .»ٝثٟجٟب٘ي ٘يع ػٙبنط ػسيسي ضا ث ٝوبض ٔيثطز وٝ
ٔحه َٛعطظ زيس سبظ ٜاٚؾزٔ .ظال ثٗٔبيٞٝبي يىي اظ غعَٞبيف ذبعطار ايبْ ػيس اؾز ثب ػٙبنط

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

ٔطػبٖ»٘« ،بظي»« ،الزٖ»« ،ؾيٕٙبي ؾؼبزر»« ،د َِٛظضز»« ،وففِ
ٔؼ» ٖٛٙػفز
چ« ٚ:ٖٛذبِٝ
ثيؾثطبثمٝ
٘ظبٔي ٌٙٚؼٛي
اي « ِيّي
دبي ٝي
ثطلي»« ،وبؾٝي چيٙي ثب ذظ ظػفطا٘ي ٔبزض» « ٚقٕغ ضٍ٘ي».
ػيسِ د َِٛظضز  ٚػطٚؾه ػيسِ وففِ ثطلي  ٚزأٗ

ػيسِ سطنِ ٔكك  ٚزثؿشبٖ ػيسِ قبزِ وٛزويِ ٔٗ

سَ ًٙلبة  ٚؾجعي ٌٙسْ سُ ًِٙآة ٚؾطذيِ ٔبٞي

زض ٔيبٖ آي ٝٙديسا ضلمِ قٕغِ ضٍ٘يِ ضٚقٗ

٘مفؾبظِ وبؾٝيِ چيٙي

ٞفزؾيِٗ ٞفز ؾالٔف يه ؾجس ظ ؾٙجُ  ٚؾٛؾٗ

زض قسٖ ث ٝلّؼٝيِ يبؾيٗ حطظِ چبضعبقِ وشب٘ي

ثُ و ٝاظ ثال ثٍطيعي زض دٙب ِٜذب٘ٝيِ ايٕٗ

ػيس ذبِ ٝػفز ٔ ٚطػبٖ زؾزٞبي ٘بظ ٛ٘ ٚاظـ

زض قىٙغِ ظِفهِ ٘طٔٓ ثط فطاظِ ؾط قس ٜذطٔٗ

وٛچه

ٔٗ ضٚا٘ ٝزض ديِ ٔبزض ديفِ چكٓ ٘بظي  ٚالزٖ

ذظِ ظػفطا٘يِ ٔبزض

ػيسِ

ؾيٕٙبي ؾؼبزر

زاؾشبٖ

قطِيِ

(ثٟجٟب٘ي)825 :1393،

ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي اظ ٚاغٌبٖ  ٚسطويجبر أطٚظي ٌ ٚب ٜانغالحب غيط قبػطا٘ٝاي وٚ ٝي ث ٝوبض ثطز ٜاؾز:
«ذٕذبض( »ٜثٟجٟب٘ي٘« ،)542 :1393 ،مغٝچيٗ» (ٕٞبٖ« ،)595 :دٛوٕٞ( »ٝبٖ« ،)607 :قبٔي» (ٕٞبٖ:
« ،)786لّمّه» (ٕٞبٌٖ« ،)849 :طثٝي ّٔٛؼ» (ٕٞبٖٛ٘« ،)859 :قبث« ،»ٝثؿشٙي» (ٕٞبٖ،)888 :
«فّعي»« /دسضثعضي» (ٕٞبٖ« ،)991 :لٜٟٛي سطن»« /فٙؼبٖ» (ٕٞبٖ« ،)999 :آلبيِ ٔؼٕٞ( »ٖٛٙبٖ:
« ،)1001ػطٚؾهفطٚقي» (ٕٞبٖ« ،)1005 :وبغص دٙؼبٞي» (ٕٞبٖ« ،)1029 :ذبِٝي ٌطزٖزضاظ»
(ٕٞبٖ« ،)1048 :ذبِ ٝلسلس»« ،ذبِٕٞ( »ٛٔٛٔ ٝبٖ« ،)1049 :زضؼ حمٛق سؼبضر» (ٕٞبٖ،)1053 :
«ظًِ٘ ؾبػزِ ُٕ٘ٞ( »ٝبٖ« ،)1075 :ضايبٕ٘ٞ( »ٝبٖٚ .)1129 :ي ػٕالر ثطٌطفش ٝاظ ظثبٖ ػبٔيب٘ ٝضا ٘يع
زض زايطٜي ظثب٘ي ذٛز ػبي ٔيزٞس ٚ ....« :سبويس ٔيوطزْ و ٝثؿيبض ٔيسطؾٓ» (ثٟجٟب٘ي،)735 :1393 ،
«ثعٖ! يه .ثعٖ! ز .ٚثعٖ! ؾ .ٝثعٖ! چبضٕٞ( »...بٖ« ،)752 :ثعي! ثسٞ !ٚي ثعي! ثسٕٞ( »!ٚبٖ،)886 :
«٘ك٘كوٙبٖ و ٗٔ ٝدؿش« /»ٝد َٛاظ وؼب ثيبضْ ٔٗ؟»« /زيسي و ٝآثطٔٚبٖ ضفز!» (ٕٞبٖ« ،)888 :نجح
اؾز  ٚآؾٕبٖ اثطي ،يىكٙجٞ ٝفشٓ ثٕٞ( »ٕٟٗبٖ« ،)911 :ذٛثي؟ ذٛقي؟ لّجز چغٛض اؾز؟ ذٛثٓ!
ذٛقٓ! اِحٕسهلل!» (ٕٞبٖ ٗٔ« ،)1020 :سكٝٙاْ ِتٞبْ ذكه اؾز» (ٕٞبٖ« ،)1032 :ؾيٕيٗ ٘بٞبض
چ ٝزاضي؟» (ٕٞبٖ« ،)1052 :چيعي ٕ٘ب٘س ٜثطأبٖ» (ٕٞبٖ« ،)1055 :يه ٔشط ٞ ٚفشبز نسْ» (ٕٞبٖ:
« ،)1059يىي ٔظال ايٗوٕٞ( »ٝبٖ« ،)1073 :و ٝچي؟ و ٝثٕب٘ٓ زٚيؿز ؾبَ؟» (ٕٞبٖ،)1116 :
«سبظٌيٞب چ ٝذجط؟» (ٕٞبٖٞ« ،)1121 :ي لطلٞ ،ي زٚا َٚ ،وٗ!» (ٕٞبٖ.)1125 :
 2- 2بياى طبيعی
ثيبٖ عجيؼي يب زوّٕبؾي ٖٛيؼٙي« :ذغبث ٚ ٝؾرٙي وِ ٝحٗ عجيؼي ِٚي دط احؿبؼ  ٚآًٙٞزاض
زاقش ٝثبقس»( .ػٛضوف .)108 :1393 ،ثيبٖ عجيؼي ٌفشبض ،اظ ايسٜآَٞبيي اؾز و٘ ٝيٕب زض عطظ وبض

دػٞٚكٙبٔ ٝازة غٙبيي ،ثٟبض  ٚسبثؿشبٖ 1395
پایيس ٍ زهستاى 4931

سبظ ،ٜث ٝآٖ ٘ظط زاضز« .قؼط أطٚظ ،قؼطي اؾز و ٝثبيس ث ٝحبِز عجيؼي ثيبٖ ٘عزيىي ٌطفش ٝثبقس».
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
(٘يٕبيٛقيغ .)227 :1368 ،زض حبِز عجيؼي ٌفشبض ،ثٙب ثط حبَ ٔٛػٛز ٘ ٚيع ٔؼٙي والْ ،آ ًٙٞنحجز
ٌٛيٙس ٜػٛو ٔيقٛز .ايٗ حبِز زض ٘ظط ثيكشط اظ ٘ظٓ ٕ٘ٛز زاضز .ثٙبثطايٗ ٘يٕب ٔيوٛقس ث ٝقؼط« ،اطط
زِذصيط ٘ظط» ثسٞس .اظ ٍ٘ب٘ ٜيٕب ،ثيبٖ زض حبِز عجيؼياـ ،اظ ٔحسٚزيزٞبي سحٕيّي ػطٚو والؾيه
فبضؽ اؾز  ٚاٌط ٔٛؾيمي  ٓٞزاقش ٝثبقس ث ٝنٛضر عجيؼي اؾزٔ ٗٔ« .يذٛا ٓٞقؼط زوالٔ ٝقٛز.
ٔٛظيهِ آٖ ٘ٛٔ ٝظيهِ ػطٚضي ،ثّى ٝثب ديٛؾشٍي ث ٝػطٚو ٔٛظيهِ عجيؼي ثبقسٕٞ( ».بٖ .)81 :اظ
عطفي ،اٚظاٖ و ،ٟٗحبِز عجيؼي ذٛز ضا اظ زؾز زازٜا٘س ٕ٘ ٚيسٛا٘ٙس ثيبٖ عجيؼي ضا ثطسبثٙس؛ «اٚظاٖ
قؼطي لسيٓ ٔب اٚظاِٖ ؾ ًٙقسٜا٘س» (ٕٞبٖ .)100 :ثٙبثطايٗ ٔيوٛقس ثب وٛسب ٚ ٜثّٙس وطزٖ ٔهطاعٞب ٚ
سغييط زض ػبيٍب ٜؾٙشي لبفي ٝثطحؿت ٘يبظ ،قؼط ضا زض ٔؼطاي عجيؼي ذٛز ثيٙساظز.
ثٟجٟب٘ي ،ثطاي ثركيسٖ ثيبٖ عجيؼي ث ٝغعَ ،ث ٝوكف اٚظاٖ سبظ ٜث ٝنٛضر عجيؼي ضٚي ٔيآٚضز.
ٚي ثبٚضٔٙس اؾز وٚ ٝاغٌبٖ ثغٛض عجيؼي زاضاي ٚظٖ ٞؿشٙس ٌٛ ٚـ سيع ٔيسٛا٘س ٘ٛػي ٚظٖ عجيؼي
زض دبضٜٞبي والْ ثيبثس  ٚآٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٚظٖ ػسيس غعَ ث ٝوبض ثٙسزٔ« :ظال ٚلشي ٔطغي نسا ٔيوٙس ٚ
قٕب اظ ٔربعت ذٛز ٔيدطؾيس« :ايٗ نساي چٔ ٝطغي ثٛز» ضيشٕي ضا ايؼبز وطزٜايس و ٝچٙب٘چ ٝثب لغغ
ٚ ٚنُٞب  ٚوكفٞبي عجيؼي وّٕبر فبضؾي آٟ٘ب ضا ازا وٙيس آٖ ٚظٖ ضا حؽ يب وكف ٔيوٙيس».
(حؿيٗدٛض چبفي .)70 :1384 ،ثب ايٗ ضٚـٚ ،ظٖ غعَ ٚظ٘ي عجيؼي  ٚسبظ ٜاؾز و ٝسهٙغ وّيكٝاي
ػطٚضي ضا ٛٙٞظ زض ذٛز ضا٘ ٜساز ٜاؾز« :اٌط اظ دبضٜٞبي عجيؼي والٔي و ٝث ٝشٔ ٗٞيضؾس ،اؾشفبزٜ
وٙيٓ  ٚثب سىطاض دبضٜٞبي ٚ ٓٞظٖ آٟ٘ب ٚظ٘ي ثيؾبثم ٝاثساع وٙيٓ ،عجؼب ايٗ ٚظٖ چيعي ٘يؿز و ٝاظ
ذبضع ث ٝوالْ سحٕيُ قس ٜثبقس؛ چيعي اؾز وٓٞ ٝظٔبٖ ثب ذٛز آٖ ثٚ ٝػٛز آٔس ٜاؾز( ».ػظيٕي،
ٔ .)78 :1369ؼٕٛال قطٚعٞبي عجيؼي غعَٞبي ٘ ٛا ٚدبضٜاي اظ ٌفشبض ػبزي  ٚث ٝنٛضر وبٔال عجيؼي
اؾز اظ ػّٕ« :ٝچ ٝؾىٛر ؾطز ؾيبٞي چ ٝؾىٛر ؾطز ؾيبٞي ٝ٘ /فطاؽ ضيعـ اقىي ٘ ٝفطٚؽ
قؼّ ٝآٞي» (ثٟجٟب٘ي« ،)831 :1393 ،زٚثبض ٜثبيس ؾبذز قٕب! ؤ ٝب ضفشيٓ /اٌطچٙ٘ ٝكؿشيٓ ظ دبي سب
ضفشيٓ» (ٕٞبٖ« ،)717 :ثيبض ٘بٔ ٝو ٝثٛٙيؿٓ چطاؽ ذب٘ ٝفطٚظاٖ ثٛز /زٚثبض ٜؾي ٝٙدط اظ قبزي زٚثبضٜ
ؾفط ٜدط اظ ٘بٖ ثٛز» (ٕٞبٖ« ،)907 :نجح اؾز  ٚآؾٕبٖ اثطي يىكٙجٞ ٝفشٓ ث /ٕٟٗچ ٖٛػغط د ٝ٘ٛثب
ثطٌف يبزر ػعيع ٔٗ ثب ٔٗ» (ٕٞبٖٛ٘« ،)911 :قيس٘يٌ ،طْ يب ؾطز؟ يه لٜٟٛي سطن اٌط ٞؿز/
اِجش ٝزض ذب٘ ٝنس قىط قه ٘يؿز ايٗ ٔرشهط ٞؿز» (ٕٞبٖ« ،)999 :ثبيس س ٛضا زيس ٜثبقٓ ضٚظي
قجي ٔب ٚ ٜؾبِي /أب ث ٝذبعط ٘ساضْ وي يب وؼب زض چ ٝحبِي» (ٕٞبٖٕٞ« ،)1042 :يكٕٞ ٝيٗ عٛض
اؾز وٕي ث ٝؾحط ٔب٘س /ٜو ٝزِٟطٔ ٜيضيعز زض ايٗ زَ زضٔب٘سٕٞ( »ٜبٖ.)1073 :

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

ٌٙؼٛيسؼؿٓ ثركيسٖ ٔكبٞسار ديطأ ٖٛث ٝنٛضر عجيؼي ،وبضثطز
٘ظبٔيثطاي
ٔؼٙٞ» ٖٛٙطي
سطفٙسٞبي
يىي ياظ« ِيّي ٚ
ثط دبيٝ
انٛار اؾز (حؿِٗي٘ .)143 :1391 ،يٕب ٕ٘ٞٝ٘ٛبي فطاٚا٘ي زاضز« :سيسيه سيسيه» ثطذٛضز
ؾيِٛيك ٝثب دٙؼط« ،ٜديز ديز» چطاؽ« ،چٛن چٛن» ثطذٛضز قتدط ٜثب قيك . ... ٚ ،ٝثٟجٟب٘ي ٘يع اظ
ايٗ سطفٙس ثٟط ٜثطز ٜاؾز :نساي دبي اؾت« :ث ٝسىب ...ث ٝسىبد ٛظ ض ٜؾفط آٔس» ،نساي ؾبػز
زيٛاضي« :سيه ،سبن! سيه ،سبن! ِحظ ٝآٔ ٜيضٚز» ،نساي عجُ« :سَت سَت سَت عجّي ٔيوٛفز» ،نساي
آغيط آٔجٛال٘ؽ زض حبِز ضٚقٗٞ« :ي ٞبٞ ...ي ٞب ....ض ٜثٍكب!»  ٚزض حبِز ض ٚث ٝذبٔٛقيٞ« :ب ٞي...
ٞب ٞئٍ ....كب ض .»!ٜسغييط  ٚسٛٙع زض ِحٗ قرهيزٞب ث ٝفطاذٛض فضب٘ ،يع اظ ٕ٘ٛزٞبي زيٍط ثيبٖ
عجيؼي اؾز .زض ٚالغ« :قبػط يىسؾشي ظثبٖ آٖٞب ضا ثٔ ٓٞ ٝيضيعز سب ث ٝعجيؼز والْ ٘عزيهسط قٛز»
(حؿِٗي٘ .)221 :1391 ،يٕب زض ٔٙظٝٔٛي «دي زاض ٚچٛدبٖ» سغييط  ٚسٛٙع ِحٗ ضا ثٙٔ ٝظٛض ضؾيسٖ ثٝ
ثيبٖ عجيؼي ث ٝوبض ثطز ٜاؾز( .ػٛضوف .)184 :1393 :زض غعَ ٘ ٛثٟجٟب٘ي ٘يع ٌب ٜسغييط ِحٗ زيسٜ
ٔيقٛز (حؿِٗي .)460 :1391 ،اظ ػّٕ:ٝ
«ٔيبٖ ػبِيع ٔيز ْٚثعن ث ٝز٘جبَ ٔٗ زٚاٖ

فىٙس ٜدبٞبي ػّسٔبٖ وسٚثٙبٖ ضا ث ٝذبن ضاٜ

ثعي ثسٞ !ٚي ثعي ثس !ٚثرٛض! ثيفكبٖ! ثىٗ! ثطيع!

ٕ٘يثطز وؽ ث ٝز ٜذجط اظ آٖچ ٝوطزي چٙيٗ سجب»ٜ
(ثٟجٟب٘ي)724 :1393 ،

ّ 9-2ارهًَی
ٞبضٔ٘ٛي( )harmonyيؼٙي ٕٞبٍٙٞي  ٚا٘ؿؼبْ؛ «ث ٓٞ ٝچؿجيسٖ لؿٕزٞبي ٔرشّف قؼط ثطاي
ايؼبز سبطيطي ٚاحس  ٚيبفشٗ قىّي ٔشحس  ٚيىؿبٖ» (ثطاٙٞي .)650 :1371 ،سٛػ ٝثٞ ٝبضٔ٘ٛي يب
«آضٔ٘ٛي» زض قؼط ،اظ ديكٟٙبزار ٘ٛيٗ ٘يٕبؾزٚ ٗٔ« .اضغ ايٗ آضٔ٘ٛي ٞؿشٓ٘( ».يٕبيٛقيغ:1368 ،
ٚ .)98ي ث ٝقؼط ث ٝػٛٙاٖ يه دسيسٜي ٔسضٖ ٔ ٚبقيٙي ٔيٍ٘طزٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛوٞ« ٝيچ فطزي ٘شيؼٝي
ذٛزـ ٘يؿز ،ثّى٘ ٝشيؼٝي ذٛزـ ثب زيٍطاٖ اؾز» ،قؼط ٘يع ٔحه َٛاضسجبط اػعاي آٖ ثب يىسيٍط
اؾز  .ايٗ اضسجبطٞ ،بضٔ٘ٛي ٘بْ زاضز .سأويس ثط زاقشٗ اسحبز ٔيبٖ ٔهبضيغ  ٚاثيبر زض قؼط ٘يٕبيي ثب
ِع ْٚحفظ ٔحٛض ػٕٛزي زض غعَ ٘ٓٞ ٛذٛا٘ي زاضز .غعَ ٘ٔ ٛغّٛة ،زاضاي ٚحسر ٔٛضٛع اؾز.
ايٗ ٚحسر ؾجت ٔيقٛز ٔيبٖ اثيبر قؼط زض ٔحٛض ػٕٛزي اضسجبعي ٘بٌؿؿشٙي قىُ ثٍيطز .ثٝ
ٌٝ٘ٛاي ؤ ٝربعت زض ثطاثط ذٛز ؾبذشٕٙسي  ٚا٘ؿؼبْ ضا اظ آغبظ سب دبيبٖ قؼط ازضان وٙس .ثٟجٟب٘ي
٘يع ،حفظ ٚحسر ٔٛضٛع ضا ثط ذٛز ّٔعْ ٔيزا٘س ٗٔ« :قرهب زض ثيكشط ٔٛاضز ٚحسر ٔٛضٛع ضا ثٝ
ذالف ٌصقشٍبٖ ضػبيز وطزٜاْ» (ٕٞبٖ .)82 :ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛاضسجبط ا٘ساْٚاض اثيبر ثب يىسيٍط زض غعَ
ظيط ٛٞيساؾز:
چطاؽ ضا ذبٔٛـ وطزْ وشبة ضا ٘بذٛا٘س ٜثؿشٓ

دشٛچ ٝؾٍٙيٗ ٚچ ٝظثط اؾز چمسضأكتذؿشٞ ٝؿشٓ
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ػجٛض سٙس زائٕيكبٖ
نساي نسٞب دبض ٜآٗٞ

ٕ٘يٌصاضز

چطاؽ ...ضٚقٗ وطزٔف ثبظ وشبة ...أب ػيٙىٓ وٛ

چ ٝزاضز ايٗ ؾٙجبزٔ ٜغع ٌكٛزْ ٘ ٚبذٛا٘س ٜثؿشٓ

ٞعاض  ٚيه ػبقك وؼب وٕ٘ ٛب٘س ٜيه سٗ زض وٙبضْ

ظ زاْ ٔٗ ضؾشٙس  ٚضفشٙس ظ ثٙس ؾٛزاقبٖ ٘طؾشٓ

ٞعاض ٚيه ػبقك و ٝاظ ػكك ث ٝآؾٕب٘ٓ ٔي ٘كب٘س٘س

ٞعاض  ٚيه ديٕبٖ و ٝاظ ٘بظ چ ٛضيؿٕب٘ف ٔيٌؿؿشٓ

ػٛا٘ي  ٚآٖ ثيذيبِي وؼبؾز ثب آٖ ذٛاة قيطيٗ

ٔعاع ِ ثي افيٍّٓٙٔ ٖٛ

عجيؼز ِ ثي ثبزٔ ٜؿشٓ

چطاؽ ثب آٖ ٘ٛض سٙسـ ث ٝچكٓٞبيٓ ٘يعٔ ٜيظز

وشبة ضا دطسبة وطزْ چطاؽ ضا زض ػب قىؿشٓ

ثرٛاة ظٖ آقفشٍي ثؽ! ٕ٘يسٛا٘ٓ لطلٞب وٛ؟

ث ٝظيط ثبِف زؾز ثطزْ ث ٝقيكٝاي ِغعيس زؾشٓ

چمسضنسيبچٙس لطل ثرٛض و ٝذٛاثز ػبٚزاٖ ثبز

ٕ٘يذٛضْ زقٕٗ ثسا٘س و ٝظ٘سٌي ضا ٔيدطؾشٓ

سب

ثرٛاثٓ

َّٔٛ

زض

ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر

ثؿشط

٘كؿشٓ

(ثٟجٟب٘ي)1077 - 1078 :1393 ،

غعَ ،ضٚايز ثطقي اظ ثيذٛاثي قجب٘ٝي قبػط اؾز .ذبٔٛقي چطاؽ  ٚثؿشٗ وشبة ،حطوشي اؾز ثٝ
ؾٕز سغييط ٚضؼيز( :ذٛاة) .ايٗ سغييط ٚضؼيزٔ ،ي سٛا٘س سؼبزَ اِٚي( :ٝثيساضي) ضا ثيبقٛثس أب
ٔحمك ٕ٘يقٛز چطا و ٝنساي ػجٛض نسٞب دبضٜآٔ( ٗٞبقيٗٞب) ٕ٘يٌصاضز سب ضاٚي ثرٛاثس .اثيبر
دبيب٘ي٘ ،مغٝي اٚع ضٚايز اؾز؛ ػبيي و ٝقبػط ٔيسٛا٘س ثب ذٛضزٖ لطل ثٞ ٝسف( :ذٛاة) ثطؾس أب
اظ ايٗ وبض دطٞيع ٔيوٙس ظيطاذٛضزٖلطل سٟٙب يه ذٛاة ٔهٛٙػي ثطاي ا ٚث ٝاضٔغبٖ ٔيآٚضز؛ ذٛاثي
و« ٝزقٕٙبٖ» اظ آٖ ثٟشطيٗ ثٟط ٜضا ذٛاٙٞس ثطز .ا ٚلطل ٕ٘يذٛضز  ٚزض ؾط  ٚنساي ٔبقيٗٞب ثيساض
ٔئب٘س  ٚسؼبزَ طب٘ٛي( :ٝثيساضي) قىُ ٔيٌيطز .اثيبر ؾ ٚ ٝچبض  ٚدٙغ ثط ذالف ظبٞط ،ثب سٟٙبيي
قبػط ٔطسجغٙس؛ قبػط ث ٝزِيُ نساي ٔبقيٗ ذٛاثف ٕ٘يثطز  ٚث ٝؾطاؽ ٔغبِؼٔ ٝيضٚزٍٙٞ .بْ سٛضّق
وشبة ث ٝعٛض ٘بذٛاؾش ٝذبعطار ذٛة ٌصقش ٝثطايف سساػي ٔيقٛز .اضسجبط ٔيبٖ سساػيوٙٙسٚ ٜ
سساػيق٘ٛس ٜاظ ٘ٛع ٔغبيطر اؾز .يؼٙي سٟٙبيي ٘بٔغّٛة ديطي ،ش ٗٞقبػط ضا ث ٝؾٕز ذبعطار
زِرٛا ٜػٛا٘ي ٔيثطز و ٝزليمب ٔغبيط ثب ٚضؼيز و٘ٛٙي اٚؾز؛ ٚضؼيشي أٗ  ٚضاحز زض ػٕغ آقٙبيبٖ
ثسٔ ٖٚعاحٕز نساي ٔبقيٗ.
 1-2الگَی ٍصفی – رٍایی
اظ ٔإِفٞٝبي انّي عطظ وبض ديكٟٙبزي ٘يٕب ،ؾطٚزٖ قؼط زض اٍِٛي ٚنفي _ ضٚايي اؾز« :ػٕسٜ
ايٗ اؾز و ٝعطظ وبض ػٛو قٛز  ٚآٖ ٔسَ ٚنفي  ٚضٚايي ضا و ٝزض ز٘يبي ثبقؼٛض آزْٞبؾز ،ثٝ
قؼط ثسٞيٓ» (٘يٕبيٛقيغ٘ .)95 :1368 ،يٕب سٕبيُ ا٘ؿبٖٞب ث ٝضٚايز  ٚله ٝضا ث ٝزِيُ شار ضٚايي
ثٛزٖ ظ٘سٌي ٔيزا٘س (ٕٞبٖ .)207 :سٛػ ٝث ٝذبضع  ٚديطأ ،ٖٛؾجت ٔيقٛز قؼط ٕ٘بيكي  ٚضٚايي
قٛز٘ .يٕب قؼطٞبيي ضا و ٝثب ثبعٗ  ٚحبالر زض٘ٚي ؾط  ٚوبض زاض٘سٙٔ ،بؾت ٕ٘بيكٙبٔ ٚ ٝسئبسط ٕ٘ي-
زا٘س .ا ٚقؼطٞبيي ثب ٔٛضٛع ػبِٓ ذبضع  ٚعجيؼز ديطأ ٖٛديكٟٙبز ٔيوٙس ،سب ذهيهٝي ٕ٘بيكي
ثٛزٖ ضا ثٟشط ثذصيطز٘ .يٕب ثط ايٗ ثبٚض اؾز و« ٝػكك ذبْ»ٔ ،بزٜي غعَ اؾز .أب «اٌط ػكك ،ذبْ

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي

زاؾشبٖؾطايي ٔيافشس  ٚث ٝوبضٞبي زيٍط» (ٕٞبٖ .)247 :ثٙبثطايٗ
٘ىطز ٜثٝ
غعَ
قبػط ثٝ
ٌٙؼٛي
اوشفب ٘ظبٔي
ٔؼ» ٖٛٙ
ِيّي ٚ
٘جبقس،دبي ٝي «
ثط
ضٚائيبر اػشٕبػي ،اظ فطْٞبي دؿٙسيسٜي ٘يٕبؾزٚ .ي ثطاي دطزاذشٗ ث ٝضٚائيبر اػشٕبػي فطْ غعَ
ضا وبضآٔس ٕ٘يزا٘س  ٚقؼط ٘ ٛضا ػبيٍعيٗ غعَ ٔيؾبظز .ثٟجٟب٘ي ثط ذالف ٘يٕب٘ ،يبظي ث ٝسغييط زض
لبِت غعَ ٕ٘يثيٙس  ٚسٟٙب زض ظٔيٝٙيِ اٚظاٖ ػطٚضي ٘ٛآٚضي ٔيوٙسٚ .ي سب لجُ اظ ا٘مالة زض لبِت
چبضدبض ٜث ٝضٚايز زاؾشبٖ ٔيدطزاظز ،أب دؽ اظ ا٘مالة ث ٝؾطٚزٖ غعَٞبي ضٚايي ضٚي ٔيآٚضز.
ضٚايز زض قؼط ثٟجٟب٘ي ث ٝز ٌٝ٘ٛ ٚذٛز ضا ٘كبٖ ٔيزٞس -1« :ثيبٖ يه حبزط -2 ٝثيبٖ يه ٌفز-
( »ٌٛٚاثٔٛحجٛةٚ .)381 :1382 ،لبيغ اٚائُ ا٘مالةٔ ،ؿبئُ ٔطثٛط ث ٝػ ،ًٙفمط ،حمٛق ظٖ ،آظازي،
ثاليبي عجيؼي ،ذٛاةٞب  ٚذبعطٜٞب ،ظ٘سٌي ،ػكك ٔ ٚؿبئُ ذب٘ٛازٌي ،زغسغٞٝبي انّي قبػط ضا
ضٚايز ثيكشط غعَٞب ضا سكىيُ ٔيزٞس .غعَ ظيط يىي اظ غعَٞبي ضٚايي اٚؾز.
وٛزن ضٚا٘ ٝاظ دي ثٛز ٘ك٘كوٙبٖ و ٗٔ ٝدؿشٝ

«د َٛاظ وؼب ثيبضْ ٔٗ؟» ظٖ ٘بِ ٝوطز آٞؿشٝ

وٛزن زٚيس زض زوبٖ دبيي فكطز  ٚػطّي ظز

ٌٛقف ٌطفز زوبٖزاض «و ٛنبحجز ظثبٖ ثؿشٝ؟»

ٔبزض وكيس زؾشف ضا «زيسي و ٝآثطٔٚبٖ ضفز؟»

وٛزن ؾطي سىبٖ ٔيزاز زا٘ؿش ٝيب ٘سا٘ؿش ٝا٘سيكٝ

«يه ؾيط دؿش ٝنس سٔٛبٖ ٘ٛقبث ٝثؿشٙي ؾطؾبْ»

وطز ظٖ ثب ذٛز

اظ ض٘غ ظ٘سٌي ذؿشٝ

«زيطٚظ ٌطزٚي سبظ ٜزيسٜؾز ٚچكٓ دٛقيسٜؾز

ٞط ضٚظ چكٓ دٛقيٞبـ ثب ضٚظ ديف ديٛؾش»ٝ

وٛزن ضٚا٘ ٝاظ دي ثٛز ظٖ ؾٛي اٍ٘ ٚب ٜافىٙس

ثب زيسٜاي و ٝذكٕف ضا ثبضاٖ اقهٞب قؿشٝ

٘بٌب ٜػيت وٛزن ضا دط زيس «ٚاي! زظزيسي؟»

وٛزن چ ٛدؿشٔ ٝيذٙسيس ثب يه زٞبٖ دط اظ دؿش.ٝ
(ثٟجٟب٘ي)888 :1393 ،

قرهيز انّي ضٚايز يؼٙي وٛزن٘ ،ك٘كوٙبٖ ث ٝز٘جبَ ٔبزض و ٝلهس ذطيس اظ ٔغبظ ٜضا زاضز ضاٜ
افشبز ٚ ٜسمبضبي دؿشٔ ٝيوٙس .أب دبؾد ٔبزض ٘بٌٛاض اؾز« :د َٛاظ وؼب ثيبضْ ٔٗ؟» .وٛزن ظٚزسط اظ
ٔبزض ٚاضز ٔغبظٔ ٜيقٛز  ٚثب زيسٖ دؿشٞٝب ٌطئ ٝيوٙس .قرهيز ٔشمبثُ يؼٙي :زوبٖزاض ،زض ثطاثطـ
ٔيايؿشس ٌٛ ٚقف ضا ث٘ ٝكب٘ ٝسٙجئ ٝيوكسٔ :بزض و ٝثطاي حفظ آثط ٚزٚؾز ٘ساضز غطيجٝاي اظ فمط اٚ
 ٚدؿطـ ٔغّغ قٛز ،زؾز وٛزن ضا ث ٝقشبة ٞطچ ٝسٕبْسط ث ٝؾٕز ذٛز ٔيوكس  ٚا ٚضا ثب ٌفشٗ
ػّٕٝي« :زيسي و ٝآثطٔٚبٖ ضفز!» ث ٝؾىٛر فطا ٔيذٛا٘س .وٛزن اظ ِحٗ ٔبزض ٔشٛػٔ ٝيقٛز وٝ
زاز  ٚفطيبز ا٘ ٚبزضؾز اؾز ِٚي ٕ٘يسٛا٘س اظ ذٛاؾش ٝذٛز چكٓ ثذٛقس .اظ ٕٞيٗ ض ٚؾطي سىبٖ
ٔيزٞس .ثطذٛضز ٘بٟٔطثب٘ب٘ٝي زوبٖزاض ،ثطاي شٔ ٗٞبزض سساػيٌط حىبيشٟبيي ثب ؾبذشبضي ٔكبث ٝاؾز:
حىبيز ثيدِٛي ثطاي ذطيس دؿشٕٞ ٝبٖ حىبيز د٘ َٛساقشٗ ثطاي ذطيس ٘ٛقبث ،ٝثؿشٙي ٌ ٚطزٚ
اؾزٞ .يچ وساْ ضا ٘شٛا٘ؿش ٝثطاي وٛزن ذٛز ثرطز .دؽ اقه اظ چكٕب٘ف ػبضي ٔيقٛز .زض
ٔطحّٝي دبيب٘ي ضٚايز ٔبزض اظ ٔغبظ ٜذطيس ٔرشهطي وطز ٚ ٜاوٕٞ ٖٛٙطا ٜوٛزن اظ ٔغبظ ٜثيط ٖٚآٔسٜ
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اؾز .وٛزن زيٍط ٘ك٘ك ٕ٘يوٙس .سؼّيك ضٚايز ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾز ؤ ٝربعت ٔٙشظط ٌطٌٜكبيي اؾز ٚ
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
ٕٞطا ٜثب ٔبزض ث ٝؾٕز وٛزن ثطٔيٌطزز سب زِيُ ذبٔٛقي ا ٚضا زضيبثس .سٟٙب زِيُ ايٗ ذبٔٛقي زض
ػّٕٝي ٔبزض ٔؿششط اؾزٚ« :اي! زظزيسي؟» .آضي ػيت وٛزن دط اظ دؿش ٝاؾز  ٚايٗ يؼٙي ثطعطف
قسٖ ٘يبظ ا ٚث ٝدؿش ٚ ٝايؼبز سؼبزَ طب٘ٛي.ٝ
ًتيجِ
قؼط ٘يٕبيي  ٚغعَ ثب يىسٌط دي٘ٛس زاض٘سٞ .ط چٙس ٘يٕب ثط آٖ اؾز و ٝغعَ لبِجي ؤ ٚ ٟٝٙحسٚز
اؾز أب ٌٛيٙسٌبٖ غعَ ٘ ٛاظ ػّٕ ٝثٟجٟب٘ي ٘كبٖ زاز٘س و ٝغعَ ٘يع ٔي سٛا٘س ٘ ٚ ٛدٛيب ثبقس .اٌط
غعَ ػهط ٘يٕب ضا سع ثسا٘يٓ  ٚقؼط ٘يٕبيي ضا آ٘شي سع .آٍ٘بٔ ٜيقٛز غعَ ٘ ٛضا ؾٙشع ثطقٕطز .غعَ
ظٔبٖ ٘يٕب ثطاي ثيبٖ ٔغبِت ػبقمب٘ ٝثب ظثب٘ي سىطاضي  ٚسمّيسي اؾز؛ ِٚي قؼط ٘يٕبيي ثطاي
ٔٛضٛػبر اػشٕبػي  ٚػسيس؛ غعَ ٘ ٛثٟجٟب٘ي فطٔي اؾز سّفيمي ثطاي ثيبٖ ػبقمب٘ٝي ٔٛضٛػبر
اػشٕبػي .ثٟجٟب٘ي ثب وبضٞبي ٔشؼسزـ ٘كبٖ زاز ٜاؾز ؤ ٝيسٛاٖ ثؿيبضي اظ ان َٛثٛعيمبي ٘يٕب ضا
زض غعَ ث ٝوبض ثؿز؛ عجك انُ فطزيز قبػطا٘ ،ٝزض غعَٞبي ٘ ٛثٟجٟب٘ي ،ثيٗ ذٛزـ  ٚقؼطـ
فبنّٝاي ٘يؿزٚ .ي قبػطي ػبٔؼٔٝساض اؾز ٕٞ ٚچ٘ ٖٛيٕب اظ ٔؿبئُ ػبضي زض ػبٔؼ ٝذٛز ؾرٗ
ٔيٌٛيس .ػيٙيزٌطايي ٘يٕبيي ضا ضػبيز ٔيوٙس .ثٙبثطايٗ دسيسٜٞبي ػيٙي زض غعَ ٚي ٕ٘ٛز دطضٍ٘ي
زاضزٚ .ظٖٞبي ػطٚضي ػسيس ا ٚسالقي ٞط چٙس وٛچه زض ػٟز ضؾيسٖ ث ٝثيبٖ عجيؼي اؾز .سغييط
ِحٗ  ٚوبضثطز انٛار اظ زيٍط ضاٜوبضٞبيي اؾز وٚ ٝي عجك انُ ثيبٖ عجيؼي اضائٔ ٝيزٞس .انُ
ٞبضٔ٘ٛي  ٚحفظ اسحبز زض ٔحٛض ػٕٛزي ضا زض غعَ ذٛز ضػبيز ٔيوٙسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو٘ ٝيٕب اٍِٛي
ٚنفي – ضٚايي ضا ثطاي قؼط ٘ٔ ٛغطح ٔيؾبظزٚ ،ي ٕ٘ٞٝ٘ٛبي وبّٔي اظ غعِٟبي ضٚايي ٕ٘ ٚبيكي ضا
زض زفبسط قؼطي ذٛز ا٘شكبض ٔيزٞس.

ضيكٝيبثي ثٛعيمبي ٘يٕبيٛقيغ زض غعَٞبي ٘ ٛؾيٕيٗ ثٟجٟب٘ي
هٌابع دبي ٝي « ِيّي ٔ ٚؼ٘ » ٖٛٙظبٔي ٌٙؼٛي
ثط

-1اثٔٛحجٛة ،احٕس ،گَْارُی سبس افرا ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار طبِض.1382 ،
-2أيٗدٛض ،ليهط ،سٌت ٍ ًَآٍری در ضعر هعاصر ،چبح ز ،ْٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار ػّٕي  ٚفطٍٙٞي،
.1384
-3ا٘ٛق ،ٝحؿٗ ،فرٌّگًاهِی ادبی فارسی،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ؾبظٔبٖ چبح  ٚا٘شكبضار.1376 ،
-4ثطاٙٞي ،ضضب ،طال در هس ،ع ،2چبح ا ،َٚسٟطاٖٛ٘ :يؿٙس.1371 ،ٜ
-5ثٟجٟب٘ي ،ؾيٕيٗ ،هجوَعِ اضعار ،قكٓ ،سٟطاٖ :ا٘شكبضار ٍ٘ب.1393 ،ٜ
-6ثيبثب٘ىي ،ؾيسٟٔسي ،تأٍیل عيٌيت ،زٔ ٚبٙٞبٔ ٝؾٛض ،ٜقٕبض .60-61 ٜا٘شكبضار حٛظٙٞ ٜطي
ؾبظٔبٖ سجّيغبر اؾالٔي .سٟطاٖ .نم  .133 -140سيط ٔ ٚطزاز .1391
-7سٛزٚضٚف ،سعٚسبٖ ،بَطيقای ساختارگرا ،چبح ؾ ،ْٛسطػٕٝي ٔحٕس ٘جٛي ،سٟطاٖ :ا٘شكبضار آٌ،ٝ
.1392
-8ػٛضوف ،قبدٛض ،بَطيقای ضعر ًَ ،چٟبضْ ،سٟطاٖ :لمٛٙؼ.1393 ،
-9حؿٗ ِي ،وبٚٚؼ ،گًَِّای ًَآٍری در ضعر هعاصر ایراى ،چبح ؾ ،ْٛسٟطاٖ :ا٘شكبضار طبِض،
.1391
-10حؿيٗدٛض چبفي ،ػّي ،جریاىّای ضعری هعاصر فارسی ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار أيطوجيط،
.1384
-11حكقٙبؼ ،ػّئحٕسً ،يوای غسل سيويي ،اظ ٔؼٕٛػ ٝظ٘ي ثب زأٙي قؼط ،ث ٝوٛقف ػّي
زٞجبقي ،چبح ا ،َٚا٘شكبضار ٍ٘ب.1383 ،45-59 ،ٜ
-12ضٚظثٔ ،ٝحٕسضضب ،سير تحَل در غسل فارسی از هطرٍطِ تا اًقالب ،دبيبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾي اضقس،
زا٘كٍب ٜسٟطاٖ.1373 ،
 ، _________-13ادبيات هعاصر ایراى (ضعر) ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار ضٚظ٘.1381 ،ٝ
-14ظضلب٘ئٟ ،سي ،چطناًداز ضعر هعاصر ایراى ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار طبِض.1391 ،
-15ؾبضٚذب٘ي ،ثبلط ،دایرُ الوعارف علَم اجتواعی ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار ويٟبٖ.1370 ،
-16قٕيؿب ،ؾيطٚؼ ،سير غسل در ضعر فارسی ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار فطزٚؾي.1362 ،
-17عبٞطي ،لسضراهلل ،باًگ در باًگ ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار ػّٕي.1393 ،
-18ػظيٕئ ،حٕس ،از پٌجرُّای زًدگاًی ،ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار آٌب.1369 ،ٜ
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-19وبِط ،ػب٘بسبٖ ،بَطيقای ساختگرا ،چبح ا ،َٚسطػٕٝي وٛضٚـ نفٛي ،سٟطاٖ :ا٘شكبضار ٔيٛٙي
ٔؼّ ٝظثبٖ  ٚازثيبر
ذطز.1388 ،
ٔ-20حٕسي ،ػّي – ثكيطي ،ػّيانغط ،غسل ًَ ٍ پيصزهيٌِّای آى ،دػٞٚف٘بٔٝي ازة غٙبيي،
زا٘كٍب ٜؾيؿشبٖ  ٚثّٛچؿشبٖ ،ؾبَ ز ،ٓٞقٕبضٜي ٞيؼس،ٓٞنم .1391 ،121-144
٘-21يٕبيٛقيغ ،ارزش احساسات ٍ پٌج هقالِ در ضعر ٍ ًوایص ،ز ،ْٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار ٌٛسٙجطي،
.1351
٘-22يٕبيٛقيغ ،دربارُی ضعر  ٚقبػطيٌ ،طزآٚض٘س :ٜؾيطٚؼ عبٞجبظ ،چبح ا ،َٚا٘شكبضار زفشطٞبي
ظٔب٘.1368 ،ٝ
٘-23يٕبيٛقيغً .اهِّاٌ ،طزآٚض٘س :ٜؾيطٚؼ عبٞجبظ ،چبح ا ،َٚسٟطاٖ :ا٘شكبضار ٍ٘ب.1393 ،ٜ

