جامعهشناسي هنر و ادبيات ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 09

آستبًِّبی پيًَذ ٍ شکبف اجتوبعی در هٌطقالطير عطبر ًيشببَری



ضحيٖ كطخٛيب
ظ١طا حيسضي



چکيذُ
ثيكتط ٗؿبئْ ارت٘بػي ،كطِٜ١ي  ٝتبضيري ١ط ٗٔتي ضا ٗيتٞا ٙزض آحبض ازثي آ ٙؾطظٗي ٚرؿتتزً ٞتطز
اظ آٛزب ً ٠ازثيبت تٓٞيسي ارت٘بػي اؾت  ،ثتب ُٗبٓؼت٠ي آٗ ٙتيتتٞا ٙؾتبذتبض ارت٘تبػي  ٝكطِٜ١تي ٝ
٘١چٜي ٚظٝايبي پ٢ٜب ٝ ٙتبضيي ٝيػُي١بي ظٛسُي آ ٙارت٘بع ضا ٛيع قٜبؾبيي ًتطز ٗطارؼت ٠ثتٗ ٠تتٙٞ
ازثي زض ػٔ ٕٞارت٘بػي ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز ضٝايتي ثطاي ٛكب٠ٛقٜبؾي يٌي اظ ضاٌ١بض١بي زؾ يتبثي ثت٠
ايٗ ٚوهٞز اؾ

ظٞ٢ض ٝيػُي١بي زاؾتب٠ُٛٞٙي ظٛسُي ارت٘بػي زض ضٝايبت ث ٠تلؿتيط ؾتبذتبض حتبًٖ

ثط ضٝايبت ا٘١ي ٗيثركس ٝ ،زض ايٗ ٚيب ،ٙزاؾتب١ٙبي ضٗعي ًتٗ ٠ؿتتٔعٕ زضى ٗؼٜتبي ٗزتبظي ػٜبنتط
زاؾتب ٙثطاي زؾتطؾي ثٝ ٠اهؼي پ٢ٜبٗ ٙتٚاٛس ،اظ ا٘١ي ذبل ثطذٞضزاضٛس پسيسآٝضٛتسُب ٙايتٗ ٚوبٓت ٠ثتب
ذٞاٛف ُٜٗن آُيط ػُبض  ٝتحويوبت ٗطتجٍ ثب آ ٙث ٠تحٔيْ ُلت٘ب ٙپطٛسُبٝ ٝ ٙيػُي١بي آ٢ٛتب ثتٜٗ٠ظتٞض
ُطُٟكبيي اظ ضٗع١بي اي ٚاحط ثط آٗسٟاٛس ضٝـقٜبؾتي ايت ٚتحويتن اظ ٛتٞع اؾتٜبزي زض ر٢ت ٗؼٜبيتبثي ٝ
ٛكب٠ٛقٜبؾي ثٞز ٟاؾ  ٝزاز١ٟبي حبنْ ث ٠نٞضت ضٝايتي ثب تٌي ٠ثط ضٝيٌتطز زضإ ارت٘تبػي ٝيٌتتٞض تطٛتط
تحٔيْ قسٟاٛس
ٍاشگبى اصلیُٜٗ :نآُيط ،ػُبضٛيكبثٞضي ،ضٝاي قٜبؾي ؾبذتبضي ،آؾتب١٠ٛب ،زضإارت٘بػي

زضيبك 89/9/2 :

 .زاٛكيبض زاٛكٌس ٟػٔ ٕٞارت٘بػي زاٛكِب ٟثٞػٔي ؾيٜب


پصيطـ99/1/16 :
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ًبضقٜبؼ اضقس
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هقذهِ ٍ بيبى هسئلِ
اُطچ ٠ؾبذ  ٝپطزاذ زاؾتب ٝ ٙضٝاي هسٗتي َٞالٛي زض ٠٘١ي كط١َٜ١ب زاضز ،اٗب قتيٟٞي
ُٗبٓؼ٠ي ذبل آ ٙزض ػٔ ٕٞارت٘بػي ثب ٛبٕ «تحٔيتْ ضٝايت » ٗتتخذط ٞٛ ٝپبؾت

تحٔيتُْتطاٙ

ضٝاي ١ب رٜج١٠بي ُٛٞبُ ٙٞضٝايبت ضا ثطضؾي ٗيًٜٜسٗ ،بٜٛس ظثب ٙضٝايت  ،ؾتبذتبض زاؾتتب١ٙتب،
ًٗبٗي ٝ ٚقي١ٟٞبي ثيب ٙآ٢ٛب ُب١ي ثٝ ٠اًبٝي ارعاي ُٛٞبُ ٙٞيي زاؾتبٗ ٙيپطزاظٛتس ،ظٗتبٛي
ث ٠زٛجبّ ٞٛعقٜبؾي ٗربَجب ٙزاؾتب ٙذبلاٛس ُ ٝب١ي ٛيع ث ٠زٛجبّ ٜٗبثغ ظٗي١٠ٜبي كطِٜ١ي ٝ
ارت٘بػي احطٛس ً ٠اٌٗبٛبت زاؾتبٛي ضا كطاٗ ٖ١يؾبظٛس آجتٛ ٠جبيس اظ ٛظط زٝض زاقت ًت ٠تٞرت٠
ٖ١ظٗب ٙث٠٘١ ٠ي رٜج١٠بي ضٝاي ًبضي اؾ ثؽ زقٞاض اٛؿب١ٙتب زض زٛيتبي ضٝايتبت ثت ٠ؾتط
ٗيثطٛس ،ضٝاي ١بيي ً ٠ذٞز ٗيؾبظٛس يب اظ زيِطاٗ ٙيقٜٛٞس زضثبضٟي ٝاهؼي ػتبٖٓ ضٝايتبت زٝ
زيسُبٝ ٟرٞز زاضز :ضئبٓيؿٖ ضٝايتي ً ٠زض آ ،ٙزاؾتب١ٙتب پتيف اظ ٛوتْ قتسٝ ٙاهؼيت زاضٛتس ٝ
ثطؾبذتٛ ٠يؿتٜس ،ثٜبثطاي ،ٚؾبذتبض١بي ضٝايتي زض ر٢ب ٙاٛؿبٛي ٝرٞز زاضٛس زيسُب ٟز ٕٝاظ ٛتٞع
ؾبذ ُطايي ضٝايتي اؾ ً ٠زض آٝ ٙاهؼي ثطؾبذت٠ي ارت٘بػي  ٝكطِٜ١ي اؾ  ٝاٛؿب١ٙتب ثتب
تح٘يْ ٛظبٗبت ُٜٗوي ث ٠آٗ ٙؼٜب ٗتيثركتٜس ًت ٠زض آ ،ٙزاؾتتب١ٙتب اظ ٗوتٞالت ارت٘تبػي ٝ
كطِٜ١ي ٗتخحطٛس ثٜبثطاي ،ٚثب تٞر ٠ث ٠اي ٚز ٝزيسُب ٝ ٟثب اؾتلبز ٟاظ تحٔيْ ضٝايبت ٗتيتتٞا١ ٙتٖ
ث ٠ؾبذتبض١بي حبًٖ ثط ر٢ب ٙاٛؿب١ٙب زؾ يبكت ١ ٝتٖ ثتط اثؼتبز ٗتتخحط اظ ظٗتبٌٗ ٝ ٙتب ٙزض
ضٝايبت
زض تحوين حبيط ،پػ١ٝكِطا ٙثب اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز «زضإ ارت٘بػي كطايٜتس١بي ٜٗبؾتٌي»
ثُٗ ٠بٓؼ٘ٛ ٠بز١ب ً ٝكق ضٗع١ب ٛ ٝكب١٠ٛب زض ُٜٗنآُيط ػُبض ثط آٗتسٟاٛتس زض ايت ٚضٝايت ثت٠
ربي اٛؿب١ٙب ثبظيِطا ٙنح١٠ٜبي ارت٘بػي پطٛسُبٙاٛس ١ط ًسإ اظ اي ٚپطٛسُب٘ٛ ٙبز ٝيػُي١تب
 ٝذهبيم ٗٞهؼي ١بي ارت٘بػي ذبنياٛس ًٜٗ ٠تؿتاٛس ث ٠اٛؿب١ٙبي ارت٘تبع آ ٙضٝظ عػهتط
ػُبض)
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پسيسآٝضٛسُب ٙايٗ ٚوبٓ ٠زضنسزٛس ثب تحٔيْ ضذتساز١ب ً ٝتٜف١تبي زاؾتتبٛي ثتٗ ٠ؼطكتي
قرهي ثبظيِطا ٙضٝاي ثپطزاظٛس  ٝي٘ ٚآقٜبيي ثب كًبي زاؾتب ،ٙاَالػبت پبي٠اي اظ ارت٘تبع
 ٝثبظيِطا ٙزض رطيبُ ٙلت٘ب ٙآ٢ٛب ثب ض١جطي ُط ٟٝث٠زؾ آيس زض رطيتب ٙايتُ ٚلت٘تب ،ٙؾتٞغٟ
انٔي زاؾتب ٙيؼٜي ُؿؿ ٛ ٝلبم ُط١ٟٝبي ارت٘بػي  ٝكبنٔ٠ي ربٗؼ٠ي ٝاهؼي ػُبض ثب ربٗؼ٠
آضٗبٛي اٛ ٝيع ًكق ٗيقٞز زض ٝاهغ ،ثتبظيِطا ٙايت ٚضٝايت ثتطاي ضؾتيس ٙثت ٠حًتٞض ؾتي٘طؽ
ٗيثبيؿتي ثب ػعٕ ر٘ؼي  ٝزقٞاضي١بي كطاٝا ٙاظ ٗطاحْ ١ل ُب ٠ٛػجٞض ًٜٜس ٛ ٝعز ؾتي٘طؽ ثت٠
ٗؼ٘بيي زؾ ٗييبثٜس ً ٠زض حويو زؾتبٝضز ضٛذ١ب ،رجطاُ ٙؿؿ ارت٘بػي  ٝپيٛٞتس ٗزتسز
ارت٘بع آ٢ٛبؾ

ثٜبثطاي ،ٚربيِب ٟاٛؿب ٙزض ُٜٗنآُيط ،زؾت٠ثٜسي تيپ١بي قرهيتي ٘ٛبزي،ٚ

آضٗب١ٙب  ٝاضظـ١بي ٗطزٕ زض ٗسّ قرهيتي ٗٞضز ٛظط ػُبض  ٝػٞاْٗ كطِٜ١ي  ٝارت٘بػي ٗٞحط
ثط ذٔن قرهي ١بي ٘ٛبزي٘١ ٝ ٚچٜي ،ٚربٗؼ٠ي آضٗبٛي ٗٞضز ٛظط ػُتبض پطؾتف انتٔي ايتٚ
تحوين اؾ

ضٝـ قٜبؾي اي ٚپػ١ٝف اظ ٞٛع اؾٜبزي اؾ ً ٠زض آ ٙثُٜٗ ٠نآُيط ُٗ ٝبٓؼبت

پػ١ٝكِطا ٙزيِطي ضرٞع ٗيقٞز ً ٠اظ ظٝايبيي ُٛٞبُ ٙٞث ٠اي ٚاحط ِٛبً ٟطزٟاٛس
١سف اي ٚتحوين ًكق ضٗع١بٛ ،كب١٠ٛب ٘ٛ ٝبز١ب ثٗ ٠خبث٠ي ػبْٗ ٗتثحط زض ؾتبذ ٗؼٜتب ٝ
ضٝايبت ثطاي قٜبؾبيي ضٝيساز١ب  ٝآيي١ٚب ثطاي ثبظ٘ٛبيي تلٌط ارت٘بػي ػُبض اؾ

تحٔيْ ٗتٝ ٚ

احط ضٝاثٍ اٗٞض ٝاهؼي ارت٘بػي  ٝاٗٞض ترئي ً ٝكق ٛكب١٠ٛتب ٘ٛ ٝبز١تب زض ٝاهتغ ًكتق ضٝقتي
ثطاي كطَٜ١قٜبؾي اؾ  ٝزؾ يبثي ث ٠پسيس١ٟبي ارت٘بػي ،ثٝ ٠يػ ٟاٛؿتب ٙثتٗ ٠خبثت ٠ػٜهتط
انٔي ارت٘بع ،زض ثبظ٘ٛبيي كطٗ َٜ١طزٕ ٗثحط اؾت

ظيتطا اضظـ١تب آييٜت ٠قرهتي ٗتطزٕ زض

زٝضٟي تبضيري آكطيٜف احطٛس
٘ٛبز١ب ثيبًٜٜ ٙسٟي ٗؼٜبيي ذبلاٛس ً ٠ثٜٗ ٠ظتٞض ٛكتب ٙزازٝ ٙاهؼيتتي ٗزتطز ثتً ٠تبض
ٗيضٛٝس ًكق ٝاهؼي پؽ اظ ُٗبٓؼ٠ي ٘ٛبز١ب ٛ ٝكب١٠ٛب زض ٗت ٙٞازثي ٌٗ٘ٗ ٚيقٞز يٌتي اظ
ا١ساف ٗ ٖ٢تحٔيْ ،حبيط ُطُٟكبيي اظ تبضيد اٛسيك٠ي اٛؿب ٙثٝ ٠ؾئ ٠زؾت يتبثي ثتُٜٗ ٠تن
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حبًٖ ثط ضٝاي

ثب اؾتلبز ٟاظ ارعاي زض ٙٝزاؾتب ٙاؾ

اي ٚضاثُ٠ي پيچيتسٛ ٟيتبظ ثت ٠تلؿتيط ٝ

تحٔيْ ٗتٜي زاضز ،ضاثُ٠ي پيچيسٟاي ًٗ ٠يب ٙضٝيساز١بي ارت٘بػي  ٝقبذه١٠بي كطِٜ١ي ١تط
ربٗؼ ،٠تلؿيط١بي قرهي ذبٓن احط اظ ٗت ٚثٜٗ ٠عٓ٠ي ٞ١يتي ٗؿتوْ اظ ذٞاٜٛس ٟاحط ٝرٞز زاضز
ٓع ٕٝتلؿيط  ٝتحٔيْ ١ط ٗت ٚضا تخييس ٗيًٜس

هالحظبت ًظری پصٍّش
تحٔيْ اي ٚپػ١ٝف ثط اؾبؼ تحٔيْ ضٝاي ؾبذتبضي اؾ ً ٠زض آ ،ٙظثب ٙزاؾتبٗ ٙز٘ٞػت٠اي
اظ ٛكب١٠ٛب  ٝضٗع١بؾ ً ٠ثٝ ٠ؾئٞٛ ٠يؿٜس ٟث ٠ذٞاٜٛسٜٗ ٟتوْ ٗيقتٞز اظ ايت ٚپتؽ پيٞؾتت٠
ٗيبٞٛ ٙيؿٜس ٝ ٟذٞاٜٛس ٝ ٟقرهي ١بي زاؾتب ٝ ٙضاٝي اضتجبٌ زيبٌٓتيٌي تِٜبتِٜي ٝرٞز زاضز
عاذٞت )186 :1376 ،ضٝاي قٜبؾي ٗيًٞقس ؾبذتبض ٜٗ ٝبؾجبت ٛكب١٠ٛب ضا زض ٗتت ٚثتبظ يبثتس
ثٜبثطاي ،ٚتحٔيْ ؾرٖ١ ٚچ ٙٞزؾتٞض ظثبٗ ٙت ٚا٘١ي ٗييبثس ٛ ٝرؿتي ٚزؾت٠ثٜسي ضا پسيتس
ٗيآٝضز ١ط زاؾتب ٙاظ ثيب ٙحبزح٠اي آؿبظ ٗيقٞز ً ٠ث ٠حٞازث زاؾتبٛي تجسيْ ٗتيقتٛٞس ١تط
ضاٝي ٞ٘١اض ٟازضاى ذٞز ضا زض زاؾتب ٙثيبٗ ٙتيًٜتس  ٝثتط اؾتبؼ ايت ٚازضاى كوتٍ پتبضٟاي اظ
حٞازث ضا ثط ٗيُعيٜس ،چ١ ٙٞط ضاٝي َطح ضٝاي ضا ٗيؾبظز ،اٗب زاؾتتب ٙثبيتس ثتطاي ٗربَتت
ٗؼٜب پيسا ًٜس ضاٝي زض اي ٚرب ٛبُعيط اؾ ً ٠ازضاى ٗربَت ضا «تب حتس ضٝقتِٜطي زاؾتتب»ٙ
ثساٛس تب آُب١ي ٗكتطى ز ٝؾٞي٠اي ٗيب ٙضاٝي ٗ ٝربَت پسيس آيس
ضٝيٌطز ٛظطي اي ٚپػ١ٝف تجيي ٚكطايٜس١ب٘ٛ ،بز١ب ٜٗ ٝبؾتي ٝيٌتتٞضتطٛط اؾت

ثتٛ ٠ظتط

ٗي ضؾس ً ٠ز ٝػبْٗ زض ا٘١ي ٛوف ٜٗبؾي زض ًبض١بي تطٛط ٗثحط ثٞزٟاٛس :ا ،ّٝتٞاٛتبيي اٛؿتبٙ
ثطاي ذٔن  ٝكؼبٓي ٜٗبؾٌي زض ظٗيٜ١ ٠ٜط  ٝآحتبض ازثتي  ٝز ،ٕٝتكتسيس ايت ٚػالهت ٠ثتِٜ١ ٠تبٕ
ُٗبٓؼ ٠ربٗؼ ٠ثٞز ا ٝزضيبك

ًٜٗ ٠بؾي ُٛٞبُ ٝ ٙٞچٜس ربٛج٠اٛس  ٝزض ٝاهتغ ثتيف اظ «چؿتت

ارت٘بػي» ثطاي اؾت٘طاض ثركيس ٙثٛ ٠ظٖ ارت٘بػي ًبضًطز زاضٛس
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تطٛط ٜٗبؾي ضا چٜي ٚتؼطيق ًطز :ضكتبض١بي تكطيلبتي ٗؼيٜتي ثتطاي ٗٞهؼيت ١تبي ٝيتػٟ
عٗطاؾٖ  ٝرك١ٚب) ً ٠ث ٠ػوبيس ،هسضت١تب ٞٗ ٝرتٞزات اؾتُٞضٟاي اضرتبع زازٗ ٟتيقتٛٞس ،اٗتب
رطيب١ٙبي ػبزي كٜي ظٛسُي ضٝظٗط ٟضا زض ثط ٘ٛيُيطٛس عزكٖٔ)1991 ،
تطٛط ٜٗبؾي ضا قبْٗ اػ٘بّٞٗ ،يٞػبت ،ضذساز١ب  ٝاضتجبَبتي ٗيزاٛؿ ً ٠زاضاي ٗطظ١بي
ٗجٛ ٝ ٖ٢بٗكٞ٢زٛس  ٝؿبٓجبً اظ َطين ؾ ٜقلب١ي اٛتوتبّ زازٗ ٟتيقتٛٞس اًختط ايتٛ ٚظتبٕ١تبي
ٜٗبؾٌي ثط چبضچٞثي اؾُٞضٟاي  ٝزيٜي اؾتٞاضٛس ًت ٠ظٗيٜت١٠تبي ٜٗبؾتجي ثتطاي تلؿتيطٛس اٝ
ٜٗبؾي ضا ٝاثؿت ٠ث٘ٛ ٠بز ٗيزاٛؿ ً ٠اظ َطين ٘ٛبز١ب ٗؼبٛي ذٞز ضا اٛتوبّ ٗيزٜ١تس تطٛتط زض
تؼطيق ٘ٛبز ٗيُٞيسًٞ« :چٌتطيٝ ٚاحس ٜٗبؾي ٘ٛبز١بيٜتس ًتٝ ٠يػُتي١تبي ٗرهتٞل ضكتتبض
ٜٗبؾٌي ضا زض اذتيبض زاضٛس ٘ٛبز١ب يي ٝاحس حبكظ ٠يب شذيتطٟؾتبظياٛتس ًت ٠حتبٝي اَالػتبت
كطاٝاٗ ٝ ٙؼٜيزاضٛس ً ٠ثب اضظـ حيبتي ربٗؼ ٠ؾطً ٝبض زاضٛس ،يؼٜي ٘ٛبز١بٜٗ ،بؾي  ٝاػتوتبزات
زيٜي اؾبؾبً ٝاثؿت ٠ث ٝ ٖ١ ٠ثب يٌسيِط زض اضتجبٌاٛس اي٘ٛ ٚبز١ب ٗيتٞاٜٛس قبْٗ اقيبء ،كؼبٓي ١ب،
ٝاغ ٝ ،ٟاي٘ب  ٝاقبض١ٟب يب ٝاحس١بي ٌٗبٛي ثبقٜس عزكٖٔ )1991 ،ثت٠ػتالٜٗ ٟٝبؾتي زاضاي ٗجٜتبي
اؾُٞضٟاي ٝ ٝاثؿت ٠ث ٠هسضت١بي كٞم َجيؼياٛس اٛزبٕ ٜٗبؾي ثتب اؾتتلبز ٟاظ ٘ٛبز١تبي زيٜتي
ثيبٗ ٙيقٞز ً ٝبضًطز١بي ذبني زاضٛس
تطٛط ثطاي ٘ٛبز١بي انٔي ؾٝ ٠يػُي ثطٗيق٘بضز :آق) ككطزُي  ٝچٜس ٗؼٜبيي ثٞز٘ٛ ٙبز،
ة) ٘١بِٜ١ي زض ٗؼبٛي ظيطؾبذتي ٘ٛبز ثً٘ ٠ي پيٛٞس ٝاهؼي  ٝاٛسيكت ،٠د) ز ٝهُجتي ثتٞزٙ
ٗؼبٛي ،يؼٜي ٘ٛبز١ب زاضاي ز ٝهُت ٗت٘بيع زض ٗؼٜياٛس -هُت زؾتٞضي يتب ايتسئٞٓٞغيي ًت ٠ثت٠
ػٜبنط ٛظٖ ارت٘بػي  ٝاذالهي زض ؾبظٗب ٙارت٘بػي اقتبض ٟزاضز  ٝزيِتط ،هُتت حؿتي ًت ٠ثت٠
پسيس١ٟب  ٝكطايٜس١بي ضٝاٙقٜبذتي ٗحطى اٗيبّ  ٝاحؿبؾبت اقبض ٟزاضز
٘ٛبز١بي ٜٗبؾٌي ٗيب ٙز ٝهُت ايسئٞٓٞغيي  ٝحؿي هطاض ٗيُيطٛس؛ هُت حؿي ١يزبٛبت
اٛؿبٛي  ٝهُت ايسئٞٓٞغيي اضظـ١بي ارت٘بػي ضا ٛكبٗ ٙيزٜ١س اظ اي ٚض ٝثبيس تٞر ٠زاق ً٠

901

آستانههای پيوند و شکاف اجتماعي در منطقالطير عطار نيشابوری

٘ٛبز١ب كوٍ ث ٠آقٌبضًطز ٙاضظـ١بي حيبتي زيٜي  ٝارت٘تبػي ٘ٛتيپطزاظٛتس ،ثٌٔت ٠ثت ٠ػٜتٞاٙ
ثطُطزا ٙضكتبض  ٝاٛسيك ٠اٛؿبٛ ٙيع ١ؿتٜس زض ٝاهغ ،زض ايٜزب ؾبظُبضي ٗيتب ٙاذالهيتبت  ٝاٗيتبّ
َجيؼي ُٗطح اؾ عزكٖٔ)1991 ،
ثٛ ٠ظط اٜٗ ٝبؾي ثركي اظ كطايٜس زض حبّ تٌٞي ٚزضإ ارت٘بػي اؾ ًً ٠بضًطز انٔي آٙ
ؾ٢يٖ ثٞز ٙزض تٞاظ ٝ ٙتؼبزّ تًبز١بي ارت٘بػي اؾ

ثٜتبثطاي ،ٚچٜتس ٗؼٜتبيي ٘ٛبز١تب ؾتجت

پيٛٞس ٗيبٛ ٙظٖ ارت٘بػي ٛ ٝيبظ١بي ػبَلي ١ ٝيزب ٙاكطاز ٗيقٛٞس ايسٟي زضإ ارت٘بػي تطٛتط
كطايٜسي چ٢بض ٗطحٔ٠اي ثطاي تٞر ٠ث ٠آ ٙؾُٞح ظيطي ٝ ٚكطايٜس١بي تٜظيًٖٜٜتسٟي ارت٘تبػي
اؾ ً ٠زض ِٜ١بٕ ٛبؾبظُبضي١ب تًبز پ٢ٜب ٙؾبذتبض ارت٘بػي ضا ٛكبٗ ٙيز١س
آق) ايزبز قٌبف زض ٛظٖ  ٝاضتجبَبت ارت٘بػي ٗيب ٙاقتربل يتب ُتط١ٟٝتبي يتي ٝاحتس
ارت٘بػي
ة) ايزبز ثحطا ٙيب اكعايف ُ ٝؿتطـ ُؿؿ زض ٛظٖ ارت٘بػي ،زض نٞضتي ً ٠تًتبز ثت٠
ؾطػ اظ ثيٛ ٚطٝز
د) ؾبظ ً ٝبض١بي ؾبظُبضي  ٝرجطا ٙزض ٗحسٝزًطزُ ٙؿتطـ ثحطاٗ ٠ً ٙيتٞاٛس ث٠زؾت
اػًبيي ً ٠ض١جطي ربٗؼ ٠يب ُط ٟٝضا ثطػ٢س ٟزاضٛس نٞضت ُيطز ايٗ ٚطحٔتٗ ٠تيتٞاٛتس اظ َطيتن
ٗكٞضت١ب يب ٗيبٛزيُطي١بي ؿيطضؾ٘ي يب زاٝضي  ٝهًبٝت١بي زؾتِب ٟحوٞهي نٞضت ُيطز
ز) پيٛٞس ٗزسز ُط١ٟٝبي ارت٘بػي آقلت ٠يب ث ٠ضؾ٘ي قٜبذت ٚتًتبز ُ ٝؿؿت رجتطاٙ
ٛبپصيط عزكٖٔ)1991 ،
تطٛط اضتجبٌ ٗيب« ٙزضإ ارت٘بػي» « ٝكطايٜس ٜٗبؾي» ضا زض ٞ٘ٛزاض ظيط ٛكبٗ ٙيز١س
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پيٛٞس زٝثبضٟ
ثحطاٙ

قٌبف

فرايٌذ جبراى
ث ٠ضؾ٘ي قٜبذت ٚقٌبف رجطاٛٙبپصيط

فرايٌذّبی هٌبسکی

كطايٜس١بي هبٛٞٛي ٗ ٝسثطا٠ٛ

كطايٜس ؾيبؾي

عپيكِٞييٜٗ ،بؾي ضٛذ،
ٜٗبؾي پيفُيطٛس ،ٟهطثبٛي  ٝؿيط) ٟ

ٗطاؾٖ پيٛٞس

 1اضتجبٌ ٗوسؾب ٠ٛثب ٘ٛبز١بي
ٗوسؼ ؾٞزٜٗس  ٝاٛؿزبٕزٜ١سٟ
ارت٘بع

كطايٜس١بي ٜٗبؾي

ٗطاؾٖ آؾتب ٝ ٠ٛرساؾبظي

 2ؾبذتبضقٌٜي ٝ
ثبظتطًيت پيٌطثٜسي
كطٗ َٜ١تساّٝ

ٗطاؾٖ ُؿؿ

 3ؾبزٟؾبظي اضتجبٌ١بي
ؾبذتبضي -ارت٘بػي
آق:اهتساض ُٗٔن ضيف ؾليس١ب ثط
ًٞچيتط١ب
ة :ايزبز ًٛٞٗٞيتبؼ

ٗسّ ٜٗبؾي ُصاض  ٙٝغ ٛت ً ٠ثتط تطٛتط تتخحيط كتطاٝا ٙزاقت زاضاي چ٢تبض ٗطحٔت ٠اؾت :
ُؿؿ  ،پيف آؾتب٠ٛاي ،آؾتب٠ٛاي  ٝپيٛٞس
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زض ايٗ ٚيبٗ ،ٙطحٔ٠ي پيٛٞس ثيكتط ٗٞضز تٞر ٠تطٛط ثٞز ،ظيطا تكبث٢بتي ٗيب ٙغاٛط١تبي آظاز
ٜ١طي ٘ٛ ٝبيف رٞاٗغ ٗسض ٙثب ٜٗبؾي اؾُٞضٟاي هسي٘ي رٞاٗتغ هجئت٠اي  ٝضٝؾتتبيي ٝرتٞز
زاضز
ػبْٗ زيِط ٗٞضز ٛظط تطٛط ٗلًٛٞٗٞ ٕٞ٢يتبؼ 1ثٞز ًٛ ٠ؿج ث ٠تحٔيْ١تبي ؾتبذتبضُطايي
تحٔئي پٞيب ثٞز زض ٛظط تطٛط ،كط َٜ١كوٍ ثبظتبة ؾبذتبض١بي ارت٘بػي ٛيؿ  ،ثٌٔ ٠كط َٜ١ثت٠
ؾبذتبض١بي ٗؼٜيزاض  ٝتزؿٖ يبكت ٠زض ٘ٛبز١ب ٛيع هبثْ اضربع اؾ

ثبك ١بي ٗؼٜبزاضي ً ٠ثبيتس

ث ٠نٞضت تلؿيط ُٗبٓؼ ٠قٛٞس
ٗل ٖ٢ٗ ٕٞ٢زيِط زض ٛظطي٠ي تطٛط ٗطحٔ ٠آؾتب٠ٛاي اؾ

ايٗ ٚطحٔ ٠زض ارطاي ٜٗبؾي ؾ٠

ػٜهط زض  ٖ١تٜيس ٟزاضز:
آق) اضتجبٌ ٗوسؼ ٠ً ،زض آ٘ٛ ،ٙبز١بي ٢ٛلت ٠ث ٠قٌْ ٘ٛبيف اٗٞض ٗوسؼ ثب ؾتٞغ١ٟتبي
ٜٗبؾي ٗطتجٍ ٗيقٛٞس عٗبؾتي١تب  ٝؿيتط )ٟكؼبٓيت ١تب عضهتم ،شًتط  ٝؿيتط )ٟآٗتٞظـ١تب ٝ
زؾتٞضآؼْ٘١ب عتبضيد اؾُٞضٟاي) ٘ٛ ٝبز١ب زض ايٜزب ٝحست  ٝپيٛٞس ارت٘بع ضا ثبظ٘ٛبيي ٗيًٜٜس،
اُط چ ٠ث ٠اقٌبّ ؾبزٞ٘ٛ ٟز پيسا ٗيًٜٜس ،ثت ٠ؾتجت چٜتس ٗؼٜتبيي ثتٞز ٙآ٢ٛتب ؿبٓجتبً تلبؾتيط
كطِٜ١ي پيچيس ٟزاضٛس
ة) ؾبذ قٌٜي  ٝتطًيت ٗزسز پيٌطٟثٜتسي١تبي كطِٜ١تي ٗتتساً ّٝت ٠ثتٗ ٠جبٓـت ٠زض
ٝيػُي١ب يب تـييط قٌْ چيع١بي ٗتسا ّٝزض كطِٜ١ي ً ٠رٜٔٗ ٟٞبؾٌي زاضٛس ،اقبض ٟزاضزٗ ،بٜٛتس
ذئي ثعضٍ يب ذئي ًٞچي رٔ ٟٞزاز ٙاٗطي يب ثب قٌٔي ٛبٗؼ٘ٛ ّٞكب ٙزاز« ٙايت ٚثبظ٘ٛتبيي
ؾجت ثطاِٛيرت ٠قس ٙؾٞغ١ٟبي ٜٗبؾي ثطاي ثبظتبثبٛس ٙاضظـ١بي انٔي ربٗؼٛ ٝ ٠ظتٖ ًي٢تبٙ
قٜبذتي آٗ ٙيقٞز » عزكٖٔ)1991 ،

. communitas
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تطٛط آؾتب ٠ٛضا «ٞٛػي ١طد ٗ ٝطد ثبضٝض قس ٝ ٟيي ٗرع ٙاحت٘بّ  ٝاٌٗب ٙثطاي ًٞقف زض
ايزبز ؾبذتبض١بي رسيس ٗي زاٛس ،زض ٜٗبؾي ٗؼ٘ٞالً قب١س يي تُجين ُؿتطز ٟاظ هجيْ تؼٔيتن
ٝيػُي١بي قرهيتي اكطاز قطً ًٜٜتس ٟزض ٜٗبؾتي  ٝتؼٔيتن ؾتبذتبض١ب  ٝهتٞاٛي ٚارت٘تبػي
١ؿتيٖ » ع زكٖٔ)1999 ،
تطٛط انُالح ًٛٞٗٞيتبؼ  ٝآؾتب٠ٛاي 1ضا ثطاي رٞاٗغ ٌٗبٛيٌي ثب ؾبذتبض هجئت٠اي ثتً ٠تبض
ٗيجطز  ٝثطاي رٞاٗغ ٗسض ٝ ٙنٜؼتي اظ ٗل ٕٞ٢قج ٠آؾتب 2٠ٛاؾتلبزٗ ٟيًٜس

ٍضعيت اجتوبعی عصر عطبر ًيشببَری
كطيسآسي ٚاثٞحبٗس ٗح٘س ػُبض حسٝز ؾبّ ١ 537زطي ق٘ؿي زض ٛيكبثٞض ثت٠زٛيتب آٗتس ػُتبض اظ
ًٞزًي ظٛسُي پبضؾبيي زاق  ٝزض پي آٗٞظـ  ٝاػتالي ٗؼٜٞي ثٞز اٗ ٝطزي نٞكي ٗؿتٔي ثتٞز
قـٔف اهتًبء ٗيًطز ً ٠ثب َجوبت كويط  ٝؿٜي زض ق٢ط  ٝضٝؾتب آقٜب ثبقس زض ظٛسُي ذٞز قتب١س
ز ٝكبرؼ٠ي زضزٛبى ثٞز ،كبرؼ ٠ؿع ع ٝ )548كبرؼ٠ي ح٘ٔ٠ي ٗـت ّٞثتٛ ٠يكتبثٞض عً ٝ )618كتتبض
ثيضح٘ب ٠ٛػُبض ً ٠زض ًٞزًي اظ كبرؼ ٠ؿع رب ٙث ٠زض ثطز ٟثٞز ،زض كبرؼ٠ي ٗـ ّٞث ٠ؾرتي رتبٙ
ؾپطز زض ًٜبض اي ٚز ٝكبرؼٗ ٠ؿئٔ٠ي زضزٛبًي ً ٠ث٠قست ػُبض ضا آظضزً ٟطز ذٞزثبذتِي ؾُٔبٙ
ٗح٘س ثٞز ً ٠ثب يؼق  ٝذٞاضي اظ پيف ؾتپب ٟچِٜيتع ُطيرتت ٠ثتٞز ٗ ٝتبٝضاءآ٢ٜتط  ٝذطاؾتب ٙضا
ػطن٠ي هتْ ً ٝكتبض زٛجبًّٜٜسُب ٙذٞيف ؾبذت ٠ثٞز عظضيًٞ ٚة)44 :1378 ،
ربٗؼٝ ٠اهؼي ً ٠ػُبض زض آٗ ٙيظيؿ ثب ربٗؼ ٠آضٗبٛي ا ٝكبنٔ ٠ثؿيبض زاق

زض آ ٙايتبٕ

زيِط َطيو ٠هسٗب اظ يبز ضكت ٠ثٞز ً ٝؿبٛي ً ٠زض ثي ٚذٔن ظا١س  ٝػبثس  ٝػبضف  ٝنٞكي قٜبذت٠
ٗيقسٛس ،ؿبٓجبً رع زض ظب١ط حبّ  ٝتٌطاض اهٞاّ ثب هسٗبي آ٢ٛب ١يچُ ٠ٛٞقجبٛ ١ساقتٜس١ ،طچٜتس
ضٝظُبض اظ آ٢ٛب ثًٔ ٠ي ذبٓي ٛجٞز ،اٗب اقطاضآٜبؼ اذيبضآٜبؼ ضا اظ ذبَط١ٟب ثتطز ٟثٞزٛتس ،ػبضكتبٙ
. Liminal
. Liminoid

1
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رع ُطز١ٙبي ؾتجط  ٝؾط١بي پطؾٞزا چيعي ٛساقتٜس نٞكيب ٙاظ آٛچ ٠الظٗت٠ي تهتٞف ٝاهؼتي
ثٞز كوٍ ث ٠پطذٞضي  ٝقٌٖثبضُي ٗكٞ٢ض ثٞزٛس ،ثعضُب ٙاَ ْ١طين ٗتٞاضي ثٞزٛس  ٝػعيعا ٙحن
ث ٠ذٞاضي اكتبز ٟثٞزٛس عٗهيج ٛبٗ)61 /٠
اؾتجساز ؾيب ٟثط احٞاّ ػبٖٓ حبًٖ ثٞز  ٠٘١ ٝچيتع حتتي قتطيؼ ثت ٠حٌتٖ ا١تْ هتسضت
ٗحٌ ٕٞثٞز ًٗ ٠يتٞاٛؿ ثب ػبٖٓ زض ٙٝپيٛٞسي پيسا ًطز ٟثبقس  ٝآِٛتب ٟزٛيتبي ؾتيبٟآٓتٞز ٟثت٠
ر ٝ ْ٢كؿبز ضا زض پيطٝا ٙذٞز ثجيٜس  ٝاظ زٓعزُي ث ٠زٛيتبي آضٗتب١ٙتبي كطاٗتٞـ ُكتت ٠ضٝي
ٛيبٝضز ػهط ػُبض ثبظ ٗبٛس١ي ػهط ؾٜزط  ٝؿالٗيب ٙثٞز ً ٠زض آ١ ٙيچ تجٌ٢بضي ثتطاي كطٗتبٛطٝا
ٜٗ٘ٞع ٌٗ ٝط ٟٝق٘طز٘ٛ ٟي قس زٛيبي ثٞز ًٗ ٠ح٘س ذٞاضظٗكب ٟاظ ػاله ٠ث ٠نتٞكي ٠زٕ ٗيتعز ٝ
ٗزسزآسي ٚثـسازي نٞكي ثعضٍ ػهط ضا زض ري ٙٞ٢ؿطم ٗيًطز ٛبنطآسي ٚاهلل ظٛتب ٙحٌتبٕ ضا
ٗيضثٞز  ٝث ٠حطٗؿطاي ذٞيف ٗيثطز زٛيبيي آقلت ،٠ذٙٞآٓٞز ٌ٢ُٜ ٝبض ثٞز ٗطٛ ٝ ٝيكبثٞض ثت٠
زؾ ؿع ُطكتبض ثٞز ؾ٘طهٜس ثب تطًب ٙذٞاضظٕ ٗيرِٜيس ،ؿع ث ٠زؾت ؿتٞض ػطنت٠ي ًكتتبض ٝ
حطين قس ،حٌبٕ  ٝػ٘بّ آ٢ٛب ػطن٠ي ذطاؾب ٙضا ػطن ٠تبذ  ٝتبظ زايٖ ذتٞيف ًتطز ٟثٞزٛتس،
ذٗ ٝ ٙٞبّ ٗطزٕ ثيپٜب ٟظيط زؾ  ٝپبي ؾپب١يب ٙاظ  ٠٘١ؾٞٗ ٞضز تؼسي ثٞز  ٝكطيبزضؾي ٛجٞز
زض ؾط تب ؾط ذطاؾب ٙنبحجب ٙاهُبع زض هٔ٘ط ٝذٞز پبزقبًٞ ٟچيٗ ،ؿتجس  ٝذٞزًبٗ ٠ثٞزٛس ً٠
زض حٞظٝ ٟالي

ذٞز ٞٛػي زؾتِب ٟذالك ٗؿتجسا ٠ٛايزبز ًطز ٟثٞزٛسُ ،ط١ٝي ثيقتطٕ  ٝكبهتس

تطحٖ  ٝاي٘ب ٙثٞزٛس ١ ٝيچُٗ ٠ٛٞؼبضيي ضا  ٖ١تح٘تْ ٘ٛتيًطزٛتس اٛتوتبز ٛتبٗوج ٝ ّٞاػتتطاو
ؿيطٗؿ٘ٞع ثٞز  ٝث٠قست ؾطًٞة ٗيقس ع٘١ب )29 ،ٙزض اي ٚارت٘بع ًكٌ٘ف كٌط  ٝيس كٌتط
 ٖ١چٜساٛ ٙلٞش ٛساق زض ٗحسٝز ٟآ ٙرٜبح ٗؼتطو ربٗؼ ٖ١ ٠چٜتب ٙؾترِٜٞيب ٙذتٞز ضا زض
آ ٙزاق ٗزصٝثب ٙقٞضيسٟحبال ٝ ٙآ٢ٛب ً ٠ثٜبٕ ػُوال ٗزبٛيٗ ٚؼطٝف ثٞزٛس ٗخٜٞيبت ػُبض ٗ٘ٔٞ
اظ اي ٠ُٛٞ ٚاٛتوبز ٗزصٝثب ٝ ٙزيٞاِٛب ٙاؾ

اٛتوبز  ٝاػتطاو اظ َطين ايَٜ ٚع١تب رتسي تٔوتي

٘ٛيقسٓ ،صا ؾؼي زض ذبٗٞـ ًطز ٙآ٢ٛب ٛيع ٘ٛيقس ػبٗ ٠ذٔنً ،ت ٠اظ زيطثتبظ ثت ٠ذتٞز تٔليتن
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ًطز ٟثٞزٛس ؾر ٚضاؾ ضا ثبيس اظ زيٞاِٛب ٙقٜٞز ذٞز ضا زض ؾبي ٠توي ٝ ٠تٞضي ٠اظ ُعٛس ٗربٓلتبٙ
اي٘ٗ ٚيٞ٘ٛزٛس اٗب اي ٠ِٜٛٞاؿٞاّ ضا ز١ب ٙث ٠ز١بٛ ٙوْ ٗيًطزٛس  ٝثب ٛوْ آ٢ٛتب ذتٞز ضا تكتطيغ
ٗيزازٛس ع٘١ب)21 ،ٙ
زض ت٘بٕ آحبض ػُبض رع رٔ١ٞي ثعضٍ ٜٗكتي ٗ ٝطزٗتي ،كًتئ زٝؾتتي  ٝزاٛتفپتطٝضي،
ػعت ٛلؽ٢ٗ ،طٝضظي ،كطٝؽ ػكنً ،بض ًٞ ٝقف ،اٗيس ث ٠پطٝضزُبض يٌتب ،هٜبػ  ،ضيب  ٝايخبض زيسٟ
٘ٛيقٞز ع٘١ب )159 ،ٙػُبض ٝرٞز ذسا ضا ًْ ٝ ٝرٞز ذٔن ضا رعء ٗيق٘بضز  ٝآزٗتي ضا هُتطٟ
ٗيزاٛس ً ٠ؾطاٛزبٕ ا ٝضرؼ ث ٠ذساؾ

ػُبض ث ٠ظا١سا ٙضيب ًبض  ٝثيتلبٝت ٛؿج ث ٠ؾطٞٛق

زيِطا١ ٙكساض ٗيز١س ً ٠ثبيس زٓي ثيساض زاقت ٠ثبقٜس  ٝت٢ٜب ث ٠ذٞز ٛيٜسيكتٜس ا ٝثتب تجٔيتؾ ٝ
تطٝيذ ٗحج تالـ ٗيًٜس ً ٠اٛؿب ٙضا اظ ًي٠ٜتٞظي  ٝذك ٛٞثبظ زاضز ٗ ٝحج  ٝػكن ضا ثت٠
اٛؿب ٙثيبٗٞظز ػُبض ٗيُٞيس ثطاي آ ٠ٌٛاٛؿب١ٙب ضا زٝؾ زاقت ٠ثبقتي اثتتسا ثبيتس ثت ٠ذساٛٝتس
ػكن ثٞضظي آٝيُ ٚبٕ زض ٗؿيط ػكن آ٢ي پبًساٜٗي اؾ  ٝزٝضي اظ ٌ٘١بضي ثبظبٓ٘ب ٙاؾت
اظ ٛظط ػُبض ،ؾُٔبٝ ٙاهؼي ذساٛٝس اؾ  ٝتخًيس زاضز ١طًؽ ً ٠ذسا ضا زٝؾ زاضز اظ ؾالَيٚ
زٛيٞي ٗيُطيعز ًٞقف ػُبض زض ُٜٗنآُيط ثطاي ٝحست تٞر ٝ ٠يي ؾ ٞقس ٙثطاي ضؾتيسٙ
ث ٠هطة آ٢ي ػسٕ ؾٌٞت  ٝثيتلبٝتي زض ٗوبثْ ظٖٔ  ٝتجؼيى اؾ

ٝيػُتي١تبي ربٗؼت ٠ػُتبض

ػجبضتٜس اظ:
ًٔ )1ي  -زض آ ٙقرهي ١ب ٝ ٝيػُي١بي قرهيتي ث ٠نٞضت ػتبٕ ًٔ ٝتي ٗتٞضز تٞرت٠
اؾ  ٠ٛث ٠نٞضت ذهبيم قرهي  ٝكطزي
ُٔٗ )2نُطايي -قرهي ١بي پطزاذت ٠قس ٟزض ُٜٗنآُيط چت ٠ثتب ذهتبيم ٛيتي  ٝيتب
ذهبيم ثسُٔٗ ،ن  ٝآضٗبٛياٛس ،حس ٗيبٛ ٝ ٠ٛؿجي ٝرٞز ٛساضز ،ثطاي ٗخبّ ُ١سُ١س ٠ٛٞ٘ٛي آضٗبٛي
ً ٝبْٗ ٗطيس ٗ ٝطاز اؾ ٗ ،ؼطكتف ت٘بٕ ،ػ٘ٔف ذبٓم  ٝاضازٟاـ اؾتٞاض  ٝذسقٛ٠بپصيط اؾ

900

آستانههای پيوند و شکاف اجتماعي در منطقالطير عطار نيشابوری

 )3قرهي ١بي زاؾتبٛي ُٜٗنآُيط ؾبزٟاٛس ١ ٝيچُ ٠ٛٞپيچيتسُي  ٝاث٢تبٕ  ٝتٜتبهى ٝ
تهبزي زض آ٢ٛب زيس٘ٛ ٟي قٞز ،اِٛيع ٝ ٟت٘بيالت آ٢ٛب ضٝق ٝ ٚآقٌبض اؾ  ٝزض آٛچٗ ٠تيُٞيٜتس
نبزماٛس
 )4اٛتعاػي ثٞز١ -ٙط يي اظ قرهي ١بي ضٝاي ُٜٗتنآُيتط يٌتي اظ نتلبت اٛؿتبٛي ضا
زاضٛس ،نلب ٗبٜٛتس ،ػكتن ،نتساه  ،قتٞ٢تپطؾتتي ،زٛيبزٝؾتتي  ٝؿيتط ٟچٜبٌٛتُ ٠تٞيي ايتٚ
قرهي ١ب نلبت زيِطي ؿيط اظ آ ٙنل ٛساضٛس ٓصا ١ط پطٛسٟاي ٘ٛبيٜس ٟيتي ت٘بيتْ اؾت ٝ
ثؽ
 )5قرهي ١بي ُٜٗن آُيط ت٘بيع ظثبٛي ٛساضٛس ٠٘١ ،ثت ٠يتي ظثتب ٙعظثتب ٙضاٝي) ؾترٚ
ٗيُٞيٜس

پرًذگبى شخصيتّبی اصلی هٌطقالطير
قرهي ١بي زاؾتب ٙانٔي ُٜٗنآُيط پطٛسُب١ ٙؿتٜس ًت ٠تؼتسازي اظ آ٢ٛتب ثتٛ ٠تبٕ قتٜبذت٠
ٗيقٛٞس  ٝتؼسازي زيِط ثس ٙٝشًط ٛبٕٝ ،يػُي١ب  ٝؾرٜبٛكبٛ ٙوْ ُطزيتس ٟاؾت

١تط چٜتس زض

٢ٛبي زاؾتبٛ ٙبٕ پطٛسُبٛي ًٗ ٠يتٞاٜٛس ث١ ٠سف ٗتؼبّ ٗٞضز ٛظط ضٝاي زؾت يبثٜتس ٗكترم
٘ٛيقٞز  ٝكوٍ ث ٠اقبض ٟث ٠تؼساز آ٢ٛب يؼٜي «ؾي ٗطؽ» ثؿٜسً ٟطز ٟاؾ  ،اي ٚپطٛسُب ٙقتبْٗ:
ُ١س ُ١سٞٗ ،ؾيزََٞ ،٠ي ،ثبظ ،زضاد ،ثٔجَْ ،بٝٝؼ ،تصض ،ٝه٘طي ،كبذتٗ ،٠طؽ ظضي ٚعثتبظ) ثتٍ يتب
ٗطؿبثي٘١ ،بي ،ثٞتي٘بضًٞ ،ف ،نؼٗ ٟٞيثبقٜس اي ٚقرهي ١ب يب ثطحؿت هطاضزاز يب ث ٠ػٔ زاضا
ثٞز ٙنلبت  ٝاؾتؼساز١بي ؿبٓت َجيؼي ٗ ٝبزي ،يب ث ٠ؾجت نل ؿبٓت  ٝذبضمآؼبزٟي ٛبقتي
اظ ٛوف اؿطامآٗيعقب ٙزض اكؿب١٠ٛب  ٝاؾبَيط نل
ٗوسٗ)٠
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«ٗطؿبٛي ً ٠زض ُٜٗن آُيط اظ آ٢ٛب ٛبٕ ثطز ٟقس ٟاؾ ١تط ًتسإ ٛكتب ٙنتٜلي اظ انتٜبف
آزٗيبٜٛس َبٝٝؼ ُٜ ٝزكي  ٝثً ٝ ٕٞجي زضي ١ط ًسإ ٠ٛٞ٘ٛيي ًبْٗ اظ اٞٛاع ٗرتٔق ثكتطٛس
ً ٠يٌي پبثٜس ٗبّ ٜٗ ٝبّ اؾ  ٝزيِطي ُطكتبض رب ٝ ٟرالّ ،يٌي ثتب ذطاكتبت ؾتطُطٕ اؾت ٝ
زيِطي ثب زٝضاٛسيكي  ٝآذطثيٜي حٌ٘ب  ٝكالؾلٗ ٠كـ ٠٘١ ٝ ّٞث ٠ػٔ ػزتت  ٝذتٞزثيٜي ًت٠
زاضٛس َطيوي ضا ً ٠ثطاي ازاٗ٠ي حيبت پيف ُطكت٠اٛس ث٢تتطي ٝ ٚثتبالتطيَ ٚتطم ٗتياِٛبضٛتس ٝ
ُ١سُ١س ؾٔي٘ب٠ٛٞ٘ٛ ٠ً ٙي ًبْٗ ٗطقس ضاٟزا ٙاؾ پطز١ٟبي پٜساض آٛب ٙضا ٗيزضز  ٝضا ٟضاؾ ٝ
نطاٌ ٗؿتويٖ ضا ث ٠آٛبٗ ٙي٘ٛبيبٛس  ٝثب نجط  ٝثطزثبضي  ٝزض ػي ٚحبّ ثب ػكن ُ ٝطٗي ػزيجتي
آ٢ٛب ضا ث ٠ؾط ٜٗعّ ٗوهٞز ١ساي ٗيًٜس » عُ١ٞطي)19 :1351،ٚ

رٍايت هٌطقالطير
«ايٜٗ ٚظ٠ٗٞي عُٜٗن آُيط) ػبٓي ٛ ًٖ ٝظيطي ً ٠حبًي اظ هسضت  ٝاثتٌبض  ٝتريْ قبػط زض ث٠
ًبض ثتطز ٙضٗع١تبي ػطكتبٛي  ٝثيتبٗ ٙطاتتت ؾتيط  ٝؾتٔٞى  ٝتؼٔتيٖ ؾتبٌٓب ٙاؾت  ،اظ ر٘ٔت٠
قبٌ١بض١بي ربٝيسا ٙظثب ٙكبضؾي اؾ

ٛيطٝي قبػط زض تريالت ُٛٞتبُ ،ٙٞهتسضت ٝي زض ثيتبٙ

ُٗبٓت ٗرتٔق  ٝت٘خيالت  ٝتحويوبت ٢ٗ ٝبضت ٝي زض اؾتٜتبد اظ ثحتج١تبُٓ ٝ ،تق  ٝقتٞم ٝ
شٝم ٗجٞ٢تًٜٜسٟي ا ٝزض ت٘بٕ ٗٞاضز  ٝزض ت٘بٕ ٗطاحْ ،ذٞاٜٛس ٟضا ث ٠حيطت ٗتياكٌٜتس عنتلب،
 )66 :1347ػُبض اُط چ ٠ظثب ٙقؼطياـ تب حسي ؾبز ٟضٝـ اؾ  ،اٗتب ُتب ٟاٗ ٝتٞظي زض قتؼط
ذٞز ثً ٠بض ٗيثطز ٠ٛٞ٘ٛ ٠ً ٟثبضظ آٗ ٙخٜٞي ُٜٗنآُيط اؾ

ايٜٗ ٚظ ٠ٗٞزض ٗطحٔٛ ٠رؿ ثب

ح٘س  ٝحٜبيي ذسا  ٝپيبٗجط اؾالٕ آؿبظ ٗيقٞز  ٝؾپؽ زض ُبٕ ٛرؿ قتبػط ثتٗ ٠طؿتب ٙذتٞـ
آٗس ٗيُٞيس ١ ٝط يي اظ ايكب ٙضا ٗربَت ؾبذت ،٠ذهٞنيبت آ٢ٛب ضا ثتب قتطح ٝ ٝنتق ضٗتعي
ثيبٗ ٙيًٜس عضيتط ٗ )13 :1374طؿب ٙر٘غ ٗيقٛٞس تب ثطاي ذٞز پبزقب١ي ثيبثٜس ١س١تس ًت٠
هبنس ؾٔي٘ب ٙاؾ  ٝذٞز ث ٠ت٢ٜبيي ٘ٛيتٞاٛس ث ٠ؾٞي قب ٟثطٝزٛ ،بٕ ٛ ٝكب ٙاي ٚقب ٟضا ٗيزاٛس
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ا ٝاظ ػظ٘  ٝقًٞ

ؾي٘طؽ ،قب ٟپطٛسُب ٙثطاي آ٢ٛب ٗيُٞيس  ٝؾترتي١تبي ٗؿتيط زضاظ  ٝپتط

ذُط ضؾيس ٙث ٠ا ٝضا ثطاي آ٢ٛتب ثتبظُٗ ٞتي ًٜتس  ٝقتٞم َٔتت ؾتي٘طؽ ضا زض رتبٗ ٙطؿتب ٙثتط
ٗياِٛيعز ،اٗب ثب اٛسيك ٠زض ؾرتي١بي اي ٚضا١ ٟط يي اظ ٗطؿب ٙزض پي آٝضز ٙػصض  ٝث٢بٛت٠اي ثتط
ٗيآيٜس ١ ٝط يي اظ ػصض١ب ٛكب ٙزٓجؿتِي١تبي آٛتب ٙثت ٠اٗتٞض زٛيتٞي اؾت ًت١ ٠س١تس ػتصض
١يچٌسإ ضا ٘ٛيپصيطز  ٝزض نسز ١ساي آ٢ٛب ثط ٗيآيس عضيتط )14 :1374 ،زض ثرف ثؼتسي ايتٚ
تحوين ًٛ ٠كب٠ٛقٜبؾي ٗطؿب ٙزض ُٜٗنآُيط ٗيثبقس ثَٞ ٠ض رساُب ٠ٛث ٠قتٜبذ پطٛتسُبٝ ٙ
ػصض١بيي ً ٠ثطاي ؾلط ٗيآٝضٛس ،پطزاذت ٠ذٞا١س قس ،ث٢ب١٠ٛبيي ضا ًٗ ٠يآٝضٛس زض ٝاهتغ ٗجٜتبي
توؿيٖثٜسي آ٢ٛب  ٝتؼٔن ١ط ًسإ ثُ ٠ط١ٟٝبي ٗرتٔق قرهيتي اؾ

زض اي ٚرب كوٍ ثتٛ ٠وتْ

اهٞاّ ٗطؿبٛي ًٛ ٠بٗكب ٙثٝ ٠يٞح ثطزٛ ٟكس ٟثؿٜسٗ ٟيًٜيٖ اُطچٛ ٠بٗي اظ آ٢ٛب ثطزٛ ٟكس ،ٟاٗتب
آٛب ٙضا ثط اؾبؼ حطك١٠بيكبٗ ٠ً ٙؼطف ٝيػُتي١تبي قرهتيتي آ٢ٛبؾت ٗ ،يتتٞا ٙزض يٌتي اظ
ُط١ٟٝبي قرهيتي ٗٞضز ٛظط ػُبض ربي زاز
« ٗطؿب ٙيٌي پي اظ زيِطي اظ ضكت ٚث ٠ؾلط ػصض ذٞاؾتٜس  ٝزض پبيب ٙاظ ١س١س پطؾيسٛس ً٠
چٛ ٠ؿجتي ٗيب ٙايكب ٝ ٙؾي٘طؽ اؾ

اُط ٗيب ٙايكب ٝ ٙؾي٘طؽ ٛؿجتي ثبقس ثيكتتط َبٓتت ٝ

ٗكتبم زيساض اٗ ٝيقٛٞس پبؾد ١س١س ثٗ ٠طؿب ٙكطن ٗيز١س تب ٛظط ذٞز ضا زضثتبضٟي ضاثُت٠ي
ذساٛٝس ثب اٛؿب١ٙب  ٝآكطيسُب ٙذٞز قطح ز١س ١س١س ٗيُٞيس ؾي٘طؽ ؾبي٠ي ذٞز ضا ثتط ر٢تبٙ
ُؿتطز ٟاؾ  ٝاظ اي ٚؾبي ٠اؾ ً٠٘١ ٠ي ٗطؿب ٙثٝ٠رٞز آٗسٟاٛس  ٝاي ٚاؾ ٛؿج ٗطؿب ٙثتب
ؾي٘طؽ اي ٚػويسٟي «ٝحست ٝرٞز» اؾ زض ثطاثط اػتوبز اٛحطاكي حٔٗ ٠ً ّٞيُٞيس ذساٛٝس زض
اٛؿبٗ ٙيتٞاٛس حًٜٔ ّٞس ػويسٟي ٝحست ٝرٞز ٗيُٞيس ت ٞؾتبي٠ي ؾتي٘طؽ ١ؿتتي ٛت ٠ذتٞز
ؾي٘طؽ ٗطؿب ٙثب آُب١ي اظ ضاثُ٠ي ذٞز ثب ؾي٘طؽ ثط آ ٙقسٛس ً ٠ث ٠ؾٞي ؾي٘طؽ ػعٕ ضاًٜٜ ٟس
اٗب تطزيس زاقتٜس ً ٠ثب ٠٘١ي ضٛزٞضي ٛ ٝبتٞاٛي ثتٞاٜٛس اظ ٗربَطات چٜي ٚؾتلطي رتب ٙثت ٠زض
ثطٛس ١س١س ذُبة ث ٠آٛبُ ٙل ػبقن نبزم اظ ٗطٍ ٢ٛطاؾس ٞ٘١ ٝاض ٟآٗتبز ٟاؾت تتب رتبٝ ٙ
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اي٘ب ٙذٞز ضا زض ضا ٟػكن ثجبظز عضيتتط ٝ »)16-17 :1374 ،ؾتطاٛزبٕ ٗطؿتب ٙتهت٘يٖ ثت ٠ؾتلط
ُطكتٜس آ٢ٛب اظ ضا ٟهطػ١ ٠س١س ضا ث ٠ض١جطي ذٞز ثطُعيسٛس  ٝتبري ثط ؾتط ا٢ٛ ٝبزٛتس عًبًتْ ؾتط
١س١س) ؾطتبؾط ٗٔي ايكب ٙاظ حيبت  ٝربٛساضا ٙذبٓي ثٞز  ٝؾٌٞت ٗطٍ ثتبضي زاقت  ٝچتٙٞ
يٌي اظ ٗطؿب ٙػٔ اي ٚؾٌٞت ضا پطؾيس ١س١س ُل ؾٌٞت ٛكب٠ٛي ػتعت  ٝاؾتتـٜبي پبزقتبٟ
اؾ

ٗطؿب ٙچ ٙٞثيبثبٛي ثيپبيبٛي ضا ً ٠ثبيس ث ٠ؾط ثطٛس زيسٛس زض تطؼ  ٝثيٖ كط ٝضكتٜتس  ٝزٝض

١س١س ُطز آٗسٛس  ٝاظ ا ٝذٞاؾتٜس ً ٠ايكب ٙضا اظ قي  ٝتطزيسي ًُ ٠طيجبُ ٙيطقب ٙقس ٟاؾ
ثط١بٛس١ ،س١س ثبالي ٜٗجط ضك  ٝث ٠پطؾف١بي ُٛٞبُٗ ٙٞطؿتب ٙپبؾتد زاز ٗطؿتي پطؾتيسً :ت٠
١س١س چِ ٠ٛٞث ٠ايٗ ٚوبٕ ضؾيس ٟاؾ ؟ ١س١س ُل  :ايٗ ٚوبٕ ضا اظ ِٛب١ي ً ٠ؾٔي٘ب ٙث ٠ؾتٞي
ا ٝاٛساذ ث ٠زؾ آٝضز ٟاؾ ت٢ٜب اظ ٛظط ِٛب ٟػٜبي آٗيع پبزقب١ي ٗيتٞا ٙث ٠چٜتيٗ ٚوتبٕ ٝ
ٜٗعٓتي ضؾيس
ٗطؽ زيِط ُل

ضا ٟزقٞاض اؾ  ٝاٛ ٝبتٞا ٝ ٙضٛزتٞض  ٝرتب ٙذتٞز ضا حت٘تبً زض ضا ٟذٞا١تس

ثبذ ١س١س ُل  :رب ٙثبذت ٚزض اي ٚضا ٟث٢تط اظ ٗطٍ زض اي ٚر٢تب ٙآٓتٞز ٟاؾت ظيتطا زض آٙ
چيعي رع زضز  ٝضٛذ ٗٞٛ ٝيسي ٛيؿ

ٗتطؽ زيِتط ُلت چٜتساُٜ ٙبٌ١تبض اؾت ًت ٠ذتٞز ضا

قبيؿت٠ي توطة ث ٠ؾي٘طؽ ٘ٛيثيٜس؛ ١س١س ُل  :زض تٞثٞ٘١ ٠اض ٟثبظ اؾ

ٗتطؽ زيِتطي ُلت

َجيؼ ٗرٜجُ ٠ٛٞزاضز ً ٠ثط يي حبّ ٘ٛيٗبٛس؛ ُب١ي ظا١س اؾ ُتب١ي ٗؿت ُ ،تب١ي ثٜتسٟ
ذساٛٝس اؾ ُ ٝب١ي ُ٘طاُ ٟكت ٠قيُبٙ؛ ١س١س ُل  :زيِطاٛ ٙيع چٜيٚاٛس  ٝاُط ٗ ٠٘١طزٕ اظ
٘١ب ٙآؿبظ ًبْٗ ثٞزٛس ثؼخ اٛجيب يطٝضتي ٛساق

١ط ًٗ ٠بيْ ث ٠اَبػ اظ ذسا ثبقس ٗتيتٞاٛتس

ثب آ١ؿتِي ض ٝث ٠نالح ثطٝز ٗطؽ زيِط ُل ؾَ ٛلؽاٗبض١ ٟطُع ا ٝضا ُطاٛ ٙتيٖ ٢ٛتس١ ،س١تس
ُل  :ؾَ ٛلؽ اظ زٝضا ٙر ٜٙٞرٞاٛي تب ظٗب ٙپيطي ١طُع ٘ٛتيٗيتطز ٗتطؽ زيِتط اظ كطيتت ٝ
ضا١عٛي قيُب ٙقٌ ٟٞزاق

١س١س ُل  :قيُب ٙت ٞآضظ١ٝبي تٞؾ

اُط ث ٠يٌتي اظ آضظ١ٝبيت

ٗزبّ ثس١ي نس قيُب ٙاظ ُطيجب ٙت ٞؾط ثط ذٞاٜ١س آٝضز ٗطؽ زيِط ُلت ًت ٠زّ ا ٝزض ١تٞاي
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ٗبّ  ٝحُبٕ زٛيٞي اؾ ؛ ١س١س ُل ظض رع ؾِٜي ثياضظـ  ٝضِٛيٛ ٚيؿ  ٝضكت ٚزض پي ٗبّ
ٜٗ ٝبّ زٛيٞي زّ ضا ٗكـٗ ّٞيؾبظز  ٝاظ ذساٛٝس ثبظ ٗيزاضز ٗطؽ زيِتط ُلت ًت ٠زض ههتطي
قب١ب ٠ٛظٛسُي ٗيًٜس ،چِٗ ٠ٛٞيتٞاٛس چٜي ٚث٢كتي ضا اظ زؾ ثس١س  ٝؾتلطي زضاظ  ٝپطذُتط
زض پيف ُيطز؟ ١س١س ُل اُط ٗطٍ ٛجٞز ،حن ثب ت ٞثٞز ٓٝي چٗ ٙٞطٍ زض اٛتظبض تٞؾت ايتٚ
ههط ثطاي ت٘١ ٞچ ٙٞهلؽ اؾ ٗطؽ زيِط ُل ا ٝاؾيط ثٜس ػكن اؾ  ٝآتف ػكن ؾطاپبي اٝ
ضا كطا ُطكت ٝ ٠ػؤف ضا ضثٞز ٟاؾ زض ٗص١ت ػكن ثبظزاقت ٚا ٝاظ ٗؼكتٞم ًلتط اؾت

١س١تس

ُل ت ٞزض ثٜس نٞضت ُطكتبض ١ؿتي  ٝآٛچ ٠ضا ظيجب ٗيٛبٗي آٗيعٟاي اظ ذ ٙٞاذالٌ اؾ آٛچت٠
قبيؿت٠ي ػكنٝضظي اؾ

ر٘بّ ؿيجي اؾ ً ٠ث ٠زٝض اظ ١طُٛٞتً ٠بؾتتي اؾت

ُل ً١ ٠طاؼ ا ٝاظ ٗطٍ اؾ
ظاز ٟقس ٟاؾ

ٗتطؽ زيِتط

١س١س ُل ٗطٍ ؾطٞٛق اٛؿب ٙاؾت  ٝاٛؿتب ٙثتطاي ٗتطٍ

ٗطؿي اظ ؿٖ  ٝاٛس ٟٝكطاٝا١ ٠ً ٙطُع ا ٝضا ض١ب ٘ٛتيًتطز ،قتٌ ٟٞزاقت

١س١تس

ُل ؿٖ زٛيب ذٞضز ٙاظ ر ٜٙٞاؾ  ٝزّ ث ٠اٗط كبٛي ُ ٝصضا ثؿت ٚزيٞاِٛي اؾ آٛچ ٠زض آؿتبظ
ضٛذ ٗي٘ٛبيس زض ٝاهغ ُٜذ اؾ ذساٛٝس زض ١ط ٛلؿي ثب ت ٞنس١ب ُٓق  ٝػٜبي زاضز  ٝت ٞثبيتس اظ
ضٛذ يي ٓحظٛ ٠بؾپبؼ ثبقي  ٝاظ ػٜبي

آ٢تي يتبز ٌٜٛتي عضيتتط )17-18 :1374 ،پتؽ اظ آٙ

چ٢بض ٗطؽ زيِط اظ نلبت ذٞز ً ٠٘١ ٠اظ كًبيْ زيٜي ثٞز ؾر ٚضاٛسٛس ١ ٝس١س ايكب ٙضا تخييتس
ًطز  ٝؾتٞز يٌي اظ ايكب ٙاظ اَبػ زٕ ظز ُ ٝل ًٞ٘١ ٠اض ٟزض اٛتظبض ارتطاي حٌتٖ  ٝكطٗتبٙ
ذساٛٝس اؾ

١س١س اظ اي ٚنل ا ٝت٘زيس  ٝؾتبيف ًطز ُ ٝل يي ؾبػ

اَبػ اظ اٗط آ٢ي

ث٢تط اظ يي ػ٘ط َبػتي ً ٠ثطاي اٗط اٛ ٝجبقس ،ضاثُ٠ي اٛؿب ٙثب ذسا ضاثُ٠ي ثٜتسُي  ٝػجٞزيت
اؾ  ٝثٜس ٟثبيس اَبػ ًٜس  ٝكطٗب ٙثجطز ١ط ًؽ چٜيٌٜٛ ٚس ُٗطٝز زضثبض پبزقب ٟذٞا١س ثتٞز
ٗطؽ زيِط ُل  :زّ ا ٝكوٍ ٗكـ ّٞذساٛٝس اؾ  ٝآٗبز ٟاؾ تب ١ط چيع ضا زض ضا ٟا ٝكتسا ًٜتس
١س١س ا ٝضا تخييس ًطز ُ ٝل پيف اظ آ ٠ً ٙزض ضاُ ٟبٕ ٢ٛس ثبيس اظ ٠٘١ي ػالين زؾت ذتٞز ضا
پبى ثكٞيس ٗطؽ زيِط ُل ُ :طچ ٠تٜي يؼيق زاضز ٓٝي ٘١تف هٞيؿ
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اي ٚنل پؿٜسيس ٟؾتبيف ًطز ٗطؽ زيِط اظ نل اٛهبف ٝ ٝكبزاضي ذتٞز ؾترُ ٚلت

ٗتطؽ

زيِط پطؾيس ً ٠آيب ٗيتٞا ٙزض حًٞض قبُ ٟؿتبخ ثٞز؟ ١س١س ُلت ١ :تط ًت ٠أ١يت زاضز  ٝزض
حطٕ پبزقب ٟاؾ اُط ُؿتبذي ًٜس ضٝاؾ
اؿ٘بو اؾ

٘١چٜتي ٚؾترُ ٚؿتتبذبٗ ٠ٛزتبٛي ٚػكتن هبثتْ

ٗطؽ زيِط ُل  ٠ً :ا ٝزّ اظ  ٠٘١ثطيس ٝ ٟث ٠ؾي٘طؽ ػكن ثؿت ٠اؾ ٗ ٝيذٞا١س

ث ٠هطة ػكن اٛ ٝبيْ ُطزز ١س١س ث ٠ا ٝيبز زاز ً ٠يي ربٛج ٠الف ػكن ظز ٙؾتعاٝاض ػكتن ثت٠
ؾي٘طؽ ٛيؿ

اُط ػكن ذسايي ت ٞضا ٛسا زض ز١س  ٝث٠ؾٞي ذٞز ثرٞا١س ػكن ت ٞزضؾت ٗتي-

قٞز ػكن ٗيب ٙاٛؿب ٝ ٙذسا ثبيس اظ ؾٞي ذسا  ٖ١ثبقس ٗطؽ زيِط ُلت ً :ت ٠ا ٝا١تْ ضيبيت
اؾ  ٝضيبي ا ٝضا ثً٘ ٠بّ ٗيضؾبٛسٓٝ ،ي ٗيذٞا١س اي ٚضيبي ١ب ضا زض  َٚٝذٞز اٛزبٕ ز١تس
٘ٛ ٝي ذٞا١س زٝض اظ  َٚٝذٞز ثبقس ١س١س ا ٝضا ث ٠ؾجت ايً ٚجط  ٝؿطٝض ثيزب تٞثيد ًتطز ٗتطؽ
زيِط ُل  :زض اي ٚؾلط ث ٠چ ٠چيعي قبز  ٝذطٕ ثبقس؟ ١س١س ُل  :ذطٕ ثٞز ٙث ٠ذتسا عضيتتط،
ٗ )1374طؽ زيِط پطؾيس :اُط ثٛ ٠عز ؾُٔب ٙثطؾس اظ ا ٝچ ٠ذٞا١تس؟ ١ -س١تسُل ُٔٗ :تٞة اٝ
ٛجبيس چيعي رع ذٞز حن ثبقس ٗطؽ پطؾيس :ثطاي اي ٚؾلط چ ٠تلح٠اي الظٕ اؾ ؟ تلح٠اي ًت٠
زض آ ٙحًطت ٛبزض ٛ ٝليؽ ُ ٝطاٙث٢ب ثبقس؟ ١س١تس ُلت  :زض آٛزتب ػٔتٖ  ٝاؾتطاض َ ٝبػت ثت٠
كطاٝاٛي يبك قٞز  ٝآٛچ ٠اظ ايٜزب ثبيس ثطز ؾٞظ رب ٝ ٙزضز اؾ

ٗتطؽ زيِتط اظ اٛتساظ ٟزٝضي ضاٟ

پطؾيس ١س١س ُل  :زض اي ٚضا١ ٟل ٝازي ١ؿ ً ٠ثبيس َي قٞز ً ٝؿي اظ ٗوتساض كطؾت-َٜ
١بي آ ٙآُبٛ ٟيؿ  ،ظيطا ًؿي اظ اي ٚؾلط ثبظِٛكت ٠آِٛب١ ٟس١س ايتٝ ٚازي١تبي ١لت ُبٛت ٠ضا
چٜي ٚقطح زاز:
ٝازي ٛرؿتيٝ ،ٚازي «َٔت» اؾ ً ٠پتط اظ ضٛتذ  ٝثتال اؾت  ٝزض آ ٙؾتبّ١تب ؾتؼي ٝ
ًٞقف ثبيس ثبيس زض آٛزب ٗبّ ٔٗ ٝي ضا كسا ًطز  ٝثبذ  ٝزض ذُ ٙٞبٕ ٢ٛتبز ٘١ ٝت ٠چيتع ضا اظ
زؾ زاز پؽ اظ نبف قس ٙزّٞٛ ،ض آ٢ي ذٞا١س تبثيس  ٝآتف قتٞم تيعتتط ذٞا١تس قتس اُتط
نس١ب ٝضَ٠ي پط آتف ؾٞظا ٙپسيس آيس ثبيس ذٞز ضا ٘١چ ٙٞپطٝا ٠ٛزض آتف اٛساذ  ٝرطػت٠اي
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اظ ثبز١ي آٞٛ ٙـ ًطز؛ رطػ٠اي ً١ ٠ط ز ٝر٢ب ٙضا اظ يبز ٗيثطز ثبيس اظ ١يچ چيع ٢ٛطاؾي ١ ٝط
چ ٠پيف آيس ثپصيطي تب زضي ثط ضٝي تُ ٞكبز ٟقٞز چ ٙٞزض ُكتبز ٟقتس ًلتط  ٝزيت ٚيٌؿتبٙ
ذٞا١س ثٞز ،ظيطا آ ٙؾٞي زض چيعي ٝرٞز ٛساضز ٝازي ثؼسيٝ ،ازي «ػكن» اؾت  ٝپتؽ اظ آٙ
ٝازي «ٗؼطك » اؾ

زض ايٝ ٚازي ضا١ٟبي ظيبزي اؾ ً ٠ثبيس ؾبٌٓب ٙآ ٙضا ثپي٘بيٜس اذتالف

ضا١ ٟب ثؿت ٠ث ٠حس ً٘ ٝبّ ؾبٌٓب ٙاؾ  ٝاذتالف زض اٞٛاع ٗؼطك ٛيع اظ ايٜزب حبنْ قتسً ٟت٠
يٌي ثً ٠ؼج ٝ ٠زيِطي ث ٠ثترب ٠ٛضا ٟيبكت ٠اؾ
ٝازي ثؼسيٝ ،ازي «اؾتـٜب» ً ٠زض آ ٙكبٛي ثٞزُ ،ٙصضا  ٝثياضظـ ثٞز ٙاٗٞض زٛيٞي ظب١ط
ٗيقٞز زض ايٝ ٚازي ٗطزٕ ثيق٘بضي ُٖ ُكت٠اٛس تب ؾطاٛزبٕ پيـتبٗجطي آٗتس ًت ٠ثت ٠ذتسا ضاٟ
يبك

زض ايٝ ٚازي ػٞاٗٔي ٛبثٞز قسٛس ًٛ ٠بثٞزي آ٢ٛب ث ٠اٛساظًٖ ٟقس ٙذؿي ثب ثتطٍ ًتب١ي اظ

ضٝي زضيب ا٘١يتي ٛساق عضيتط)1374 ،
ٝازي ثؼسيٝ ،ازي «ٝحست» اؾ ً ٠زض آً ٠٘١ ٙخطت١بي ظب١طي يٌي ٗيقٞز ً ٠اُتط
ٝحست١ب ضا زض  ٖ١يطة ًٜي حبنْ يطة رع ٝاحس ٛرٞا١س ثٞز ايٝ ٚاحس ػسز ٛيؿ  ،ثٌٔت ٠اظ
ػسز  ٝاٛساظ ٟثبالتط اؾ  ٝزض آُ ٙصقت ٠اثسي ثب حبّ يٌي ٗيقٞز ر١ٞط ٗ ٝب١يت ػتبٖٓ يٌتي
ؾ

پؽ اظ آٝ ٙازي «حيطت» اؾ

١ط ً ٠زض ايتٝ ٚازي ُتبٕ ٢ٛتبز ٘١تٗ ٠لتب١يٖ ضٝقت ٚزض

ٛظطـ تيطٗ ٝ ٟجٗ ٖ٢ي٘ٛبيس ا ٝزض ايٝ ٚازي اظ ١ؿتي يب ػسٕ ذٞز آُبٛ ٟيؿ ٘ٛ ٝتيزاٛتس ًت٠
زض ٗيب ٠ٛاؾ يب ثط ًطا ،٠ٛظب١ط اؾ يب ثبَ ،ٚكبٛي اؾ يب ثبهي يب ١ط ز ٝاٗ ٝيُٞيتس« :چيتعي
٘ٛيزا »ٖٛاٗب ٗيُٞيس« :ػبقن ١ؿتٖ» ،اٗب ٘ٛيزاٛس ث ٠چً ٠ؿي ػبقتن اؾت حتتي ٘ٛتيزاٛتس
ٗث ٗ ٚاؾ يب ًبكط ،زّ ا ٝاظ ػكن پط اؾ اٗب ذبٓيؿ  ،اُِ٘ ٝكت ٠اؾت  ٝضا١تي ضا زض پتيف
ذٞز ٘ٛيثيٜس پؽ اظ آٝ ،ٙازي «كوط  ٝكٜبؾ » ًٝ ٠ازي كطاٗٞقي ُِٜ ٝي ً ٝتطي  ٝثيٞ٢قتي
اؾ

زض ايٝ ٚازي نس ١عاض ؾبي ٠زض ثطاثط يي ذٞضقيس ٗحٗ ٞيُتطزز اُتط زضيتبي ػتبٖٓ ٗتٞد

ثطاِٛيعز  ٝث ٠رٜجف زض آيس ٛ ٠٘١وف١بيي ً ٠ثط ضٝي زضيبؾ ٗحٗ ٞيقتٞز ١تط ًت ٠زض ايتٚ
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زضيب كط ٝضك  ٝاظ ُِ٘كتِي  ٝؾطزضُ٘ي ؾط ثيط ٙٝآٝضز اظ ضاظ ػبٖٓ آُب١ي ٗييبثس ٓٝتي آٌٛت٠
زض اي ٚزضيب كط ٝضٝز  ٝزض ايٝ ٚازي ُبٕ ٢ٛس زض ٘١بُ ٙتبٕ ٛرؿت ُتٖ ٗتيقتٞز ُ ٝتبٕ ز ٕٝضا
٘ٛي تٞاٛس ثطزاضز ٝنق اي١ ٚل ٝازي ثٗ ٠طؿبٛ ٙكب ٙزاز ً ٠چ ٠ضٛذ ٗ ٝكوتي زض پيف زاضٛتس
ثؿيبضي اظ آٛب ٙثيهطاض ُكتٜس  ٖ١ ٝزض آٜٗ ٙعّ ٛرؿتي ٚرب ٙزازٛس  ٝت٢ٜتب ُتطً ٟٝتٞچٌي اظ
ايكب ٙث ٠ضا ٟاكتبزٛس  ٝاظ ايُ ٚط ٖ١ ٟٝػسٟاي زض َي ؾلط رب ٙثبذتٜس  ٝؾطاٛزبٕ ت٢ٜب ؾي ٗتطؽ
ٗبٛسٛس ً ٠ثٗ ٠وهس ذٞز يؼٜي زضثبض ؾي٘طؽ ضؾيسٛس چ ٙٞثساٛزب ضؾيسٛس حًطتي  ٝثتبض ُتب١ي
زيسٛس ً ٠ثؿيبض ثبالتط اظ حس ازضاى حس ٗ ٝؼطك ثٞز ثطم اؾتـٜب چٜتب ٙكتطٝظا ٙثتٞز ًت ٠نتس
ر٢ب ٙضا زض يي ٓحظٗ ٠يؾٞذ  ٝنس ١عاضا ٙآكتبة ٗ ٝتب ٝ ٟؾتتبض ٟزض ثطاثتط آ ٙشضٟاي ثتيف
ٛجٞزٛس ٗطؿب ٙزض ثطاثط اي ٚػظ٘ ذٞز ضا ١يچ اِٛبقتٜس ُ ٝلتٜسٗ :ب ًيؿتيٖ؟ ثٞز ٛ ٝجٞز ٗتب زض
ايٜزب چ ٠ا٘١يتي زاضز؟ ٗستي زض ايٗٞٛ ٚيسي  ٝيبؼ ثٞزٛس تب آ ٠ً ٙيٌي اظ چبٝٝقب ٝ ٙپبؾجبٙ
زضُب ٟايكب ٙضا ثسيس  ٝپطؾيس ً ٠اظ ًزب ٗيآيٜس  ٝچٗ ٠يرٞيٜس؟ ُلتٜس :آٗسٟايٖ تتب ؾتي٘طؽ ضا
ث ٠پبزقب١ي ذٞز ثطزاضيٖ ٗ ٝست١بؾ ً ٠ث ٠ضا ٟاكتبزٟايٖ ٗب زض آؿتبظ ١تعاضا ٙتت ٚثتٞزيٖ ٓٝتي
اً ٜٙٞؾي ت ٚاظ ٗب ثط ربي ٘ٛبٛس ٟاؾ عضيتطٗ )21 :1374 ،ب اظ ضا ٟزٝض آٗسيٖ  ٝاٗيسٝاضيٖ ًت٠
زض اي ٚثبضُب ٟث ٠آؾٞزُي  ٝضاحتي ثطؾيٖ  ٝؾُٔبٛ ٙظط ػٜبيتي ث ٠ؾٞي ٗب ثياكٌٜس آ ٙپبؾجبٙ
زضُب ٟچ ٙٞاي ٚثكٜيسُ ،ل  :اي ؾطُكتِب ،ٙق٘ب چ ٠زض ايت ٚر٢تب ٙثبقتيس  ٝچتٛ ٠جبقتيس اٝ
كطٗبٛطٝاي ربٝيس ُٔٗ ٝن اؾ

اُط نس ١عاض ػبٖٓ پط اظ ؾپب ٟثبقس زض زضثبض اي ٚپبزقب ٟث ٠اٛتساظٟ

ٗٞضي ا٘١ي ٛساضز ثطٝيس  ٝاظ ٘١ب ٙضا١ي ً ٠آٗسٟايس ثط ُطزيتس ٗطؿتب ٙاظ ايت ٚپبؾتد ؾتر
ٗٞٛيس قسٛس ٗ ٝكطف ث١ ٠الى ُكتٜس ُ ٝلتٜس :اُط ؾُٔبٗ ٙب ضا ذٞاض زاضز  ٝثتبظ ُطزاٛتس ذتٞز
٘١ي ٚذٞاض زاقت ٚثطاي ٗب ػعت اؾ

حبرت ثبضُبُ ٟل  :اُط ثطم ػعت ثط ر٢س  ٠٘١ضا زض يي

ٓحظ ٠ثؿٞظاٛس  ٝزُط ػعت يب ذٞاضي ؾٞزي ٛساضز ٗطؿبُ ٙلتٜسٗ :ب اظ اي ٚثيٖ ٛساضيٖ چٜبً ٙت٠
پطٝا ٠ٛاظ قؼٔ ٠ق٘غ ثي٘ي ٛساضزٗ ،ب زؾ اظ َٔت ثط ٘ٛيزاضيٖ تب يب ثٝ ٠نتبّ ػكتن ثطؾتيٖ يتب
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پطٝاٝ ٠ٛاض ثؿٞظيٖ اُط چ ٠اؾتـٜب ضا اٛساظٛ ٟجٞز اٗب ٗطؿب ٙؾطاٛزبٕ اظ ػٜبي ا ٝث٢طٜٟٗس ُكتتٜس ٝ
حبرت پطز١ٟب ضا ثبال ظز ٗ ٝطؿب ٙضا ثٗ ٠ؿٜس هطة ثٞز  ٝثط ؾطيط ػعت ١ ٝيج ٛكتبٛس  ٝضهؼت٠اي
پيف ايكب ٙث٢ٜبز تب ثرٞاٜٛس چٗ ٙٞطؿب ٙآ ٙضهؼ ٠ضا ذٞاٛسٛس ،زيسٛس ً١ ٠ط چت ٠تتب آ ٙؾتبػ
ًطزٛس ثط آ ٙحج اؾ  ٝاظ اي ٚض ٝزض حيب  ٝتكٞيط كط ٝضكتٜس اٗب آكتبة هطة ثط ايكتب ٙتبثيتسٙ
ُطك  ٝربٛي تبظ ٟث ٠ايكب ٙثركيس  ٝزض تبثف ضٝي ؾي٘طؽ چ٢ط ٟذٞز ضا ً« ٠ؾي ٗتطؽ» ثتٞز
ثكٜبذتٜس چ ٙٞثٗ ٠طؽ ِٛطيؿتٜس ذٞز ضا زيسٛس  ٝچ ٙٞزض ذٞز ِٛطيؿتٜس ؾتي٘طؽ ضا زيسٛتس ٝ
چٗ ٖ١ ٙٞطؽ ضا  ٖ١ ٝؾي٘طؽ ضا زيس ٙرع يتي «ؾتي٘طؽ» ٛسيسٛتس ٗطؿتب ٙاظ ايتٗ ٚؼٜتي ًت٠
تبً ٜٙٞاظ ًؿي ٛكٜيس ٟثٞزٛس زض تحيط  ٝاٛسيك ٠كط ٝضكتٜس  ٝاظ ؾي٘طؽ ذٞاؾتبض ًكتق ايت ٚضاظ
قسٛس پبؾد آٗس ً ٠حًطت قب١ي آيي ٠ٜايؿ ٘١چ ٙٞآكتبة ١ ٝط ً ٠ثت ٠ايت ٚحًتطت ضؾتس
ذٞيكت ٚضا زض آيي ٠ٜثيٜس زيس ٟي ١يچ ًؽ ثط ٗب ٛيلتس چٜب ٠ً ٙچكتٖ ٗتٞضي حطيتب ضا ٛتٞاٛتس
زيس َي ايٝ ٚازي١ب  ٝاظ٢بض ايٗ ٚطزي١ب  ٝاؾتوبٗ ١ب  ٠٘١اظ كؼْ ٗبؾ

ٛبٕ ؾتي٘طؽ ثتط ٗتب

آٝي تط اؾ ظيطا ؾي٘طؽ انٔي  ٝحويوي ٗبييٖ زض ٗب ٗح ٞقٞيس تب ذٞز ضا زض ٗب ثبظيبثيس آ ٙچت٠
١ؿ ُ١ٞط انٔي ٛ ٝرؿتي ٚاؾ ً ٠پبى ُٔٗ ٝن اؾ  ٝاُط انْ ٗؿتتـٜي  ٝپتبى ثبقتس اظ
ثٞز ٛ ٝجٞز كطز ثبًي ٛيؿ آكتبة حويوي ثط ربي ذٞز اؾتٞاض اؾ  ،ؾبي٠ي شض١ ٟطُع ُٗ ٞجبـ
عضيتط )229 :1374 ،آِٛبٗ ٟطؿبِ٘١ ٙي زض ٝي ٗح ٞقسٛس  ٝؾبي ٠زض آكتبة كبٛي ُطزيس  ٝايتٚ
پبيبً ٙبض ثٞز ٗطؿب ٙكبٛي پؽ اظ ُصق نس ١عاض هط ٙث ٠ذٞز ثبظ آٗسٛس  ٝاظ كٜب ث ٠ثوب ضؾتيسٛس
قطح اي ٚكٜب  ٝثوب زض ؾرٛ ٚيبيس اٗب ػُبض ٗيُٞيس :انحبة ٗب قطح آ ٙثوبي ثؼتس آلٜتب ضا اظ ٗتب
ذٞاؾتٜس تب زؾ ًٖ آ ٙضا اظ ضاٗ ٟخبّ ثٜ٘بيبٛيٖ  ٝقطح آ ٙضا «ثبيس اظ ً ٞٛتبثي ؾبذت »ٚقتطح
ثيفتط ٘ٛيتٞاٛس زاز ث٘١ ٠ي ٚؾجت ذبٗٞقي ٗيُعيٜس  ٝزٕ ٘ٛيظٛس تتب اظ ٗوتبٕ ٗكتي آ٢تي
اٗطي ث ٠ا ٝضؾس عضيتط )23 :1374 ،اُط چ ٠زاؾتبُٜٗ ٙنآُيتط ثتب ضؾتيسٗ ٙطؿتب ٙثت ٠ثبضُتبٟ
ؾي٘طؽ ث ٠پبيبٗ ٙيضؾس اٗب پطٛسُبٛي ً ٠ايٗ ٚؿيط پطذُط ضا َي ًطز ٝ ٟثسيٗ ٚوبٕ ضؾتيسٟاٛتس
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ثب ضؾبٓتي تبظ ٟثٗ ٠يب ٙذٔن ثطُكت ٝ ٠ظٛسُي ٞٛيٜي ضا زض ر ٢آُتب١ي ثركتيس ٙثت ٠زيِتطاٙ
آؿبظ  ٝتالـ ثطاي ٝحست ربٗؼ ٠ثً ٠بض ٗيُيطٛس
تحليل ٍ ًتيجِگيری
اٛؿب١ٙب اظ َطين ذٔن ،اثساع  ٝتلؿيط ٛكب٘ٛ ٝ ٠ٛبز زؾ ث ٠آكتطيٜف ٗؼٜتب ٗتيظٜٛتس ،زض ٝاهتغ
اٛؿب ٙزض پطتٛ ٞكب١٠ٛب ٗياٛسيكس  ٝتلٌط ثسٛ ٙٝكب ٠ٛاٌٗبٙپصيط ٛيؿ

ث٘١ ٠ي ٚر ٢ثطذي اظ

اٛسيكٜ٘سا ٙاٛؿب ٙضا حيٞا« ٙزالٓ ُط» تؼطيق ًطزٟاٛس ١ط ٛكب ٠ٛثٗ ٠ؼٜي ذبني زالٓت زاضز
٘١ ٝي ٚزالٓ ٗؼٜبيي اؾ ً ٠چيعي ضا ثٛ ٠كتب ٠ٛتجتسيْ ٗتيًٜتس ٗ ٝؼ٘تٞالً ايت ٚزالٓت زض
ؾبي٠ي هطاض زاز نٞضت ٗيپصيطز عي٘يطا )49 :1382 ،ٙث ٠ثبٝض ؾٞؾٞض ٛكتبٗ ٠ٛطًتت اؾت اظ
يي زاّ  ٝيي ٗسٓ ّٞزاّ نٞضتي اؾ ًٛ ٠كب ٠ٛث ٠ذٞز ٗيُيتطز ٗ ٝتسٓٗ ّٞؼٜتب ٗ ٝل٢تٗٞي
اؾ ًٛ ٠كب ٠ٛثط آ ٙزالٓ زاضز اظ ايت ٚض١ ٝتط ٛكتب٠ٛاي زاضاي زَ ٝيتق اؾت  -يٌتي زاّ ٝ
زيِطي ٗسّٓٞ
اَالػبت ُطزآٝضي قسٛ ٟكبٗ ٙيز١س ً ٠زض ُٜٗنآُيط ػُبض اٛؿبٞٗ ٙرٞزي اؾ ً ٠ثتب
ؾطق پبى ٝ ٝيػُي١بي ذٞة آكطيس ٟقس ٟاؾت

چٜبٌٛت ٠زيتسٗ ٟتيقتٞز ػُتبض زض ٗؼطكتي

ٛرؿتي ،ٚپطٛسُب ٙضا ث ٠نلبتي چٗ ٙٞطحجب ٞٗ ٝضز ذُبض هطاض ٗيز١س  ٝثؼس ثت ٠ثيتب ٙنتلبت
ثطرؿت٠ي آ٢ٛب ٗيپطزاظز آجت ٠زض هؿ٘ ١بي ثؼسي ضٝاي نلبتي اظ آ٢ٛب آقتٌبض ٗتيقتٞز ًت٠
ٗبٛغ ضؾيس ٙآ٢ٛب ثً٘ ٠بّ ٗٞضز ٛظط ػُبض اؾت تحت تتخحيط ػٞاٗتْ ٗ ٝؿتبيْ ارت٘تبػي ثتطٝظ
يبكت٠اٛس ايٝ ٚيػُي١ب٘١ ،تب ٙػتٞاٗٔي ١ؿتتٜس ًت ٠زض زيتسُب ٟتطٛتط زٓيتْ ٛلتبم ُ ٝؿؿت ٝ
ظٗي٠ٜؾبظ ثحطا ٙارت٘بػي ٗحؿٞة ٗيقٛٞسٛ ٠ً ،كبٙزٜ١تسٟي آ ٙاؾت ًت ٠ػُتبض اٛؿتب ٙضا
ٕٝرٞزي تخحيطپصيط اظ ارت٘بع ٗيزاٛس١ ،ط چٜس كطز ٞ١ي  ٝهسضت ٝاهؼياـ ضا زض ظٛسُي ر٘ؼي ٝ
 ٖ١ؾٞيي ثب ر٘غ ٗييبثس ،ث ٠ػٜٞاٗ ٙخبّ ١س١س چٜيٝ ٚيؼي زاضز  ٖ١هبزض ٛيؿ تب ث ٠ت٢ٜبيي ثت٠
ثبضُب ٟؾي٘طؽ ضا ٟيبثس  ٝت٘بٕ تالـ ذٞز ضا ثً ٠بض ٗيُيطز تب زيِطا ٙضا ٘١طا ٟذٞز ؾبظز
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زض ُٜٗنآُيط اٛؿبٞٗ ٙرٞزي حؿبثِط ٗ ٝؼبُٗٔ٠ط ٗؼطكي قسُ ٝ ٟطايف ثت ٠ايؿتتبيي زض
ٗٞضز ثيكتط قرهي ١بي ُٜٗنآُيط ث ٠چكٖ ٗيذٞضز  ٝاٛؿب ٙػُبض ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ اؾ ًت٠
كبهس پٞيبيي اؾ چٜبٛچٗ ٠يثيٜيٖ پيف اظ قطٝع ؾلط تي تي اكطاز عپطٛتسُب )ٙؾتئٞاالتي ضا اظ
١س١س ٗيپطؾٜس  ٝزض ٝاهغ ١سف آ٢ٛب اظ اي ٚپطؾف١ب ٗكرم ًتطز ٙاضظـ چيتعي اؾت ًت٠
ث٠زؾ ذٞاٜ١س آٝضز ٝ ،زض ٗوبثْ چ ٠چيع١بيي ضا اظ زؾ ذٞاٜ١س زاز زض ٗيب ٙؾئٞاًّٜٜسُبٙ
ػس ٟاي ذٞا١ب ٙحلظ قطايٍ ٗٞرٞزٛتس  ٝثتطاي اٗتٜتبع اظ ؾتلط ػتصض١بيي ٗتيآٝضٛتس  ٝقتٌبف
ارت٘بػي حبزث قس ٟضا رجطاٛٙبپصيط ٗيزاٜٛس زؾت٠ي زيِط ً ٠تؼسازقبٛ ٙيتع اٛتسى اؾت ثتب
تالـ  ٝپك ًبض ث١ ٠سف ٗٞضز ٛظط زؾ ٗييبثٜس ٝ ،اظ زيِطاُ ٙؿؿتٗ ٠تيقتٛٞس  ٝاظ كطايٜتس
ؾبذتبضقٌٜي  ٝثبظ تطًيت پيٌطٟثٜسي كطٗ َٜ١تسا ّٝاظ زيِطاٗ ٙت٘بيع ٗيُطزٜٛس
ؾٞغ١ٟبي ٜٗبؾٌي زض ٗطحٔ ٠آؾتب٠ٛاي ،زض ارطاي ٜٗبؾي  ٠٘١ثَٞ٠ض ٗؿبٝي  ٝثطاثط ضكتبض
ٗيًٜٜس ،ثسيٚؾب ٠ً ٙزض ايٗ ٚطحٔ٠٘١ ٠ي ٝيػُي١بي ٗت٘بيعًٜٜس ٟؾبذتبض ارت٘بػي تكتٌيْ
يي ارت٘بع ثس ٙٝؾبذتبض ضييؽ ٗ ٝطئٞؼ ضا ٌٗ٘ٗ ٚتيؾتبظز تطٛتط ايتٗ ٚطحٔت ٠ضا ثتب ٗل٢تٕٞ
ًٛٞٗٞيتبؼ ٗؼطكي ٗيًٜس -ؾبزٟؾبظي اضتجبَبت ؾبذتبض ارت٘بػي ً ٠زض آ ٙت٘بيع١بي ؾتبذتبض
كطِٜ١ي  ٝارت٘بػي ثي ٚؾٞغ١ٟبي ٜٗبؾٌي ٛبپسيس ذٞا١س قس اي ٚثطاثطي ؾتٞغ١ٟتبي ٜٗبؾتٌي
زض ٗطحٔ ٠آؾتب٠ٛاي ايس١ي ثطٝظ ًٛٞٗٞيتبؼ ضا تٞريٗ ٠يًٜٜس
ثَٞ ٠ض ًٔي ٗيتٞاُ ٙل ًًٛٞٗٞ ٠يتبؼ يس ؾبذتبض اؾ ٗ ،لٗٞ٢ي ًت ٠كوتسا ٙؾتبذتبض
ارت٘بػي ٗؼ٘ ّٞيؼٜي ٛظٖ  ٝتطتيت ٗٞهؼي ١ب  ٝربيِب١ٟتب ضا ٛكتبٗ ٙتيز١تس ًٛٞٗٞيتتبؼ زض
ٗطحٔ ٠آؾتب٠ٛاي يي ٗٞهؼي ثيٜبثيٜي  ٝثطاثطي ضا تطؾيٖ ٗيًٜسٞٗ ،هؼيتي ً ٠زض آ ٙؾٞغ١ٟبي
ٜٗبؾٌي زض َي يي زٝض ٟاٛعٝا  ٝرسايي ربيِب١ي ثيٗ ٚطظ١بي زض ٗيب ٙؾبيط ٗٞهؼي ١ب زاضٛتس،
زض ٝاهغ  ٠ٛاظ ظٗي ٠ٜهجٔي ُؿيرت ٠قسٟاٛس ٝ ٠ٛ ٝاضز ٗطحٔ ٠رسيستط قسٟاٛس
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چٜب ٠ً ٙاظ ضٝاي زاؾتب ٙثط ٗيآيس اظ ٗيب١ ٙعاضا ٙپطٛسٗ ٝ ٟطؿي ً ٠ثطاي يتبكت ٚضاٌ١تبض
ٗكٌٔكبُ ٙطز آٗس ٟثٞزٛس ،كوٍ ػسٟاي ضا١ي ؾلط قسٛس  ٝاظ آ٢ٛب  ٖ١ػسٟاي زض ٗيب ٠ٛضاٗ ٟبٛسٛس
 ٝكوٍ تؼساز ً٘ي ثب پك ًبض تب پبيب ٙضا ٟتالـ ًطزٛس تب ث١ ٠سف ٗٞضز ٛظط زؾت يبثٜتس ايتٚ
ُط ٟٝث٠زٛجبّ كطايٜس رجطا١ ٙؿتٜس ً ٠ارت٘بع عًٛٞٗٞيتبؼ) زض ٗطحٔ ٠آؾتب٠ٛي هطاض ُطكتً ٠ت٠
رساؾبظي زض ايٜزب نٞضت ٗيُيطز زؾتت٠اي ًت ٠ػتبظٕ ؾتلط ثت ٠زيتبض ؾتي٘طؽاٛتس ثتً٘ ٠تي
كطايٜس١بي ٜٗبؾٌي ٗبٜٛس تحْ٘ ٜٗبؾي ضٛذ ؾلط  ٝپيكِٞيي ١س١س  ٝتخًيس ثط اضتجبٌ ٗوسؾب٠ٛ
ثب ٘ٛبز١ب ٝ ٝيػُي١بي ٗوسؼ ؾٞزٜٗس زيٜي ث٠زٛجبّ ٗطاؾٖ پيٛٞس زض ارت٘بع ١ؿتٜس
زض «كطايٜس ٜٗبؾي» ًٛٞٗٞيتبؼ  ٝؾبذتبض اظ ٝيػُي١تب ٗ ٝوتًتيبت يتي ربٗؼت٠اٛتس ،ثت٠
َٞضي ًٗ ٠يبًٛٞٗٞ ٙيتبؼ ث ٠ػٜٞا ٙيي ارت٘بع ٛبٗت٘بيع ثب قرهي ١تبي ثطاثتط  ٝؾتبذتبض ثت٠
ػٜٞا ٙيي ٛظبٕ ٗت٘بيع  ٝؾٔؿٔٗ ٠طاتجي زض ٗٞهؼي ١تبيي ارت٘تبػي ،يتي ضاثُت٠ي زيبٌٓتيتي
ثطهطاض ٗيُطزز ،ضاثُ٠اي ً ٠زض زٝض١ٟبي تبضيري ث ٠قٌْ ُطزقي زض رطيب ٙاؾ

چٜب ٠ٌٛتطٛتط

ثيبٗ ٙيزاضز «ث ٠حساًخط ضؾيسًٛٞٗٞ ٙيتبؼ ؾجت تحطيي ث ٠حساًخط ضؾبٛس ٙؾتبذتبض قتسٝ ٟ
اي ٚذٞز ًٞقف١بيي ضا ثطاي ايزبز ًٛٞٗٞيتبؾي ٗزسز ثط ٗياِٛيعاٛس
١ط ربٗؼ٠اي اٌٗبٛبت ثبٓو ٟٞثطاي ًٛٞٗٞيتبؼ ،آؾتب ٝ ٠ٛذٞز ؾبذتبضي زاضز ًتٗ ٠تطزٕ يتب
ربٗؼ ٠زض حبّ آؾتبُ ٝ ٠ٛصاض ًب ٙٞٛاؾبؾي ثطاي تـييطات ارت٘بػي ١ؿتتٜس تطٛتط ثت ٠ؾتٛ ٠تٞع
ًٛٞٗٞيتبؼ اقبضٗ ٟيًٜس
آق) ًٛٞٗٞيتبؼ ذٞز اِٛيرت ٠ً ٠كبضؽ اظ ٝيػُي١بي ؾبذتبضي ثيٝاؾُ ٠اؾ
ة) ًٛٞٗٞيتبؼ ٜ١زبضي ً ٠اظ َطين ٛظبٕ ارت٘بػي ؾبظٗب ٙزازٗ ٟيقٞز
د) ًٛٞٗٞيتبؼ ايسئٞٓٞغيي ً ٠زض هٔ٘ط ٝؾبذتبضي هطاض ٗيُيتطز  ٝثتٗ ٠تسّ١تبي آضٗتبٛي
ربٗؼٗ ٠جتي ثط ًٛٞٗٞيتبؼ ٜ١زبضي اقبض ٟزاضز » عزكٖٔ)1991 ،
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انٞالً اٞٛاع ًٛٞٗٞيتبؼ ٞ٘١اض ٟزض حبّ تجسيْ ثٞز ٝ ٟزض قطايٍ حبث ثتبهي ٘ٛتيٗبٛتس ١تط
ًٛٞٗٞيتبؾي ؾطاٛزبٕ ض ٝث ٠ظٝاّ  ٝؾو ٌٞزض يي ؾبذتبض ذٞا١س ثتٞز ٗ ٝزتسزاً اظ ٗيتب ٙقتٌْ
رسيسي اظ يي ًٛٞٗٞيتبؼ ؾط ثط ذٞا١س آٝضز ُٗبٓؼًٛٞٗٞ ٠يتبؼ تالقي اؾ ثطاي زضى ايتٚ
ًٛ ٠ظبٕ١بي ارت٘بػي -كطِٜ١ي چتُٛٞ ٠ت ٠تٓٞيتس  ٝثبظتٓٞيتس ٗتيقتٛٞس ،ايتً ٚتبضثطز ثطضؾتي
پيٞؾتِي تـييط زض ربٗؼ ٠اؾ
ثطاي تحٔيْ ٜٗبؾي زض ُٜٗنآُيط اَالػبت تلؿيطي  ٝثٜيتب١ٙتبي ٘ٛتبزيٗ ٚؼٜبقٜبؾتي
يطٝضي ثٛ ٠ظط ٗيضؾٜسًٜٗ ٠بؾي ُعاضٟاي ظثبٛي  ٝقٜبذتي ضا قبْٗ ٗيقٞز
ػُبض اٛؿب ٙضا ٗٞرٞزي ٗيزاٛس ًٜٗ ٠كبء  ٠٘١هسضت١ب زض ٝرٞز ذٞز اٝؾ :
١ط ً ٠ضا قس  ٘١ػبٓي پسيس ١ط چ ٠رؿ آ ٙچيع قس حبٓي پسيس عثي )2617
ايِٛ ٚب ٟػُبض ٛكبٙزٜ١سٟي اػتوبز ا ٝثٝ ٠حست ٝرٞز  ٝاتهتبّ اٛؿتب ٙثتٜٗ ٠جتغ ًبئٜتبت
اؾ

ً ٝبكي اؾ تب اٛؿب ٙث ٠ذٞا١س تب ضؾتِبض قٞز١ ،ط چٜس ٝي ثٛ ٠يط١ٝتبي يتبضيزٜ١تسٟي

اٛؿبٗ ٖ١ ٙؼتوس اؾ ٛ -يط١ٝبي ً ٠زض ٛظط تطٛط ٝظيل٠ي ٗيبٛزيُطي ضا ث ٠ػ٢س ٟزاضٛتس ًت ٠اظ
َطين ارطاي ٜٗبؾي يب اضاي٠ي يي زي٘ٛ ٚبزي ٝ ٚثالُطزاٙؾبظي ٝاضز نحٗ ٠ٜيقٛٞس  ٝظٗيٜت٠
ضا ثطاي پيٛٞس زٝثبض ٟآٗبزٗ ٟيؾبظٛس "رجطاٝ ٙهتي پيف ٗيآيس ً ٠تالـ١بي ثطاي حتْ ًتطزٙ
زػٞا يب ٗيبٛزيُطي ٝاضز نحٗ ٠ٜيقٞز زض چٜيٝ ٚيؼيتي ٌٚ٘ٗ ،اؾ يي زيت٘ٛ ٚتبزي ٚيتب
ثالُطزاٙؾبظي ٛيع ضٝي ز١س عتطٛط )1986:35 ،اٗب زض ٛظط ػُبض زض ٢ٛبي  ،اٌٛكبف  ٝذٞزآُب١ي
ث ٠ػ٢س ٟذٞز كطز اؾ

زض ٝاهغ ٗي ذٞا١س ثُٞ ٠يس ً ٠اٛؿب٘١ ٙب ٙچيعي اؾ ً ٠زض َٔت آٙ

اؾ  ،ي٘ ٚاي ٠ً ٚث ٠تلبٝت١بي كطزي ٛيع تٞر ٠زاضز زؾتبٝضز اي ٚتٔوي اي ٚاؾت ًت٘١ ٠ت٠
اكطاز ربٗؼ ٠ثب ١ط ٝيػُي قرهيتي ٞٗ ٝهؼي ارت٘بػي ٗيتٞاٜٛتس ٗطتٌتت ٛوتى ػ٢تس قتسٝ ٟ
اٛؿزبٕ ارت٘بػي ضا ث ٠ذُط اٛساظٛس ،اٗب آ٢ٛب ٗ ٖ١يتٞاٜٛس زض كطايٜتس رجتطا ٙتؼتبضو١تب ضا ًٜتبض
ُصاقت ٠ث ٠رجطا ٙانٔي ربٗؼ ٠ث ٠پيٛٞسٛس
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ٜٗبؾي زض رٞاٗغ هجئ٠اي ٗبٜٛس ٛيكبثٞض آ ٙظٗب ٙؾطقتبض اظ ٢ٛبز١تب  ٝاضرتبع١تبي زيٜتي
اؾ  -يؼٜي اضربػبت اػتوبزات زيٜي زض هسضت١بي كٞم َجيؼتي ٗ ٝوسؾتبً ٠ٛت ٠زض ايتُٛٞ ٚت٠
رٞاٗغ ٗثٓل٠ي اؾُٞضٟاي ٗ ٝطٗٞظ هسضت١بي كٞم َجيؼي يب چيع١بي ٗوسؼ ١ؿتٜس ً٠٘١ ٠ي
ظٛسُي اكطاز ضا تح تخحيط هطاض ٗيزٜ١س ٓصا زي٘ٛ ٚيتٞاٛس اظ ؾبذتبض ربٗؼ ٠آ٢ٛتب رتسا ثبقتس اظ
آٛزب ًٜٗ ٠بؾي ثركي اظ كطايٜس زض حبّ تٌٞي ٚزضإ ارت٘بػي اؾ ًً ٠بضًطز انٔي آ ٙؾ٢يٖ
ثٞز ٙزض تٞاظ ٝ ٙتؼبزّ تًبز١بي ارت٘بػي اؾت

ثٜتبثطاي ٚزضإ ارت٘تبػي  ٝضٝيٌتطز كطايٜتسي

ٜٗبؾي زض ايزبز پيٛٞس  ٝقٌبف  ٝؾبظًٝبض١بي حتْ اذتالكتبت ارت٘تبػي قتيٟٞاي ٜٗبؾتت زض
رً ٢كق كطايٜس١بي تٜظيًٖٜٜس ٟارت٘بػي  ٝتًبز١بي پ٢ٜب ٙؾبذتبض ارت٘بػي ربٗؼٗ ٠تٞضز
ُٗبٓؼ ٠اؾ
ُتتط ٟٝپطٛتتسُب ٙػتتبظٕ ؾتتلط اظ َطيتتن ارتتطاي ٜٗبؾتتي يتتب اضائتت٠ي يتتي زيتت٘ٛ ٚتتبزيٝ ٚ
ثالُطزاٙؾبظي ذٞز ٝاضز نحٗ ٠ٜيقٛٞس  ٝظٗي ٠ٜضا ثطاي پيٛٞس ٗزسز ارت٘بع آٗبزٗ ٟتيؾتبظٛس
نح٠ٜپطزاظ اي ٚزضإ ارت٘بػي عُٜٗنآُيط) زض ٢ٛبي آُب١ي ضا ث ٠ػ٢س١ ٟط يي اظ ايتٗ ٚطؿتبٙ
عاكطاز) ٝاُصاض ٗيًٜس
زض حويو ػُبض زٞٛ ٝع آُب١ي ضا ثط ٗيق٘بضز آُب١ي ثب ٝاؾُ ٝ ٠آُب١ي ثيٝاؾُ ٠آُب١ي
ثيٝاؾُٝ ٠يػ ٟاٛؿب١ٙبيي ٗيزاٛس ً ٠ث ٠زضى  ٝقٜبذ ٘ٛبز١بي ٗوسؼ ؾٞزٜٗس ٛبيْ ٗيآيٜس،
اٗب آُب١ي ثب ٝؾُٗ ٠رهٞل اٛؿب١ٙبي ػبزي زيِط اؾ

زض ٗطحٔ ٠آؾتب٠ٛاي ؾٞغٜٗ ٟبؾٌي زض

ارطاي ٜٗؿي  ٠٘١ثَٞ ٠ض ثطاثط ٗ ٝؿبٝي ضكتبض ذٞاٜ١س ًطز  ٝيي ٝيؼي ًٛٞٗٞيتبؾي ظ٢تٞض
ٗيًٜس ً ٠زض آٝ ٙيػُي١بي ٗت٘بيعًٜٜس ٟؾبذتبض ارت٘بػي اظ ٗيبٗ ٙيضٝز  ٠٘١ ٝپطٛتسُب ٙزض
ؾُح يٌؿب ٝ ٙثطاثط هطاض ذٞاٜ١س ُطك

اي ٚتلبٝت اٛسى  ٝؾُح يٌؿب ٙثطاثطي ٛكبٙزٜ١تسٟي

اي ٚاؾ ً ٠ػُبض زض پي اضائ ٠يي آِٞي كطاُيط ثطاي ٠٘١ي ٗٞرٞزات اٛؿبٛي اؾ

زض ربٗؼت٠

آضٗبٛي عضٗعي) ا ٝاٛؿب١ٙب ثب زض ٛظتط ُتطكت ٚتلتبٝت١تبي كتطزي  ٝارت٘تبػي حتن ٗؿتبٝي زض
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ث٢طٟثطزاضي اظ كطن ١بي ٗٞرٞز زض ربٗؼ ٠ضا زاضٛس ٗ ٝيعا ٙتالـ آ٢ٛبؾ ً ٠آ٢ٛب ضا زض قطايٍ
ٗتلبٝت هطاض ٗيز١س
ؾٜد١بي قرهتيتي ػُتبض ضا ُتط١ٟٝتبي چت ٙٞضكتبضُطايتب ٙاهتهتبزي ،اكتطاز زضُٙٝتطا،
زيٝٚضظا ،ٙاكطاز كبهس اػت٘بز ثٛ ٠لؽ ٝ ،ثالتٌٔيق اؾ

ضكتبض اهتهبزي زض ٛظط ػُبض ػبٗٔي اؾ

ًٛ ٠كب ٙاظ ٗؼطك اٛؿبٛ ٙؿج ث ٠ذٞز ١ؿتي زاضز ٜٗظٞض ػُبض ضكتبض١بي ١ؿتٜس ًتٗ ٠تبٛغ ٝ
ثبظزاضٛسٟي اٛؿب ٙاظ ٗؿيط ً٘بّ  ٝذٞزآُب١ي ١ؿتٜس  ٝػٞاْٗ ظٗي٠ٜؾبظ ثحطا ٙارت٘بػي ٗبٜٛتس
زٓجؿتِي ثٗ ٠بّ زٛيب ً ٠ث ٠حطل َ٘ ٝغ ٜٗزط ٗيقٞز  ٝاٛؿب ٙضا اظ ٞٛ ٖ١ػبٛف زٝض ٗتيًٜتس
عًجي ٠ٛٞ٘ٛي اي ٚزؾت ٠اؾ ) ،حؿبؾي  ٝتَٜٛظطي ثيحس عثٞتي٘بض ٘ٛتٛ ٞت٠ي آ ٙاؾت ) ٝ
تزْ٘پطؾتي ٗٞرت كطاض اظ ٝاهؼيبت ٗيقٞز عٗبٜٛس ثبظ) ،هسضتَٔجي اٛؿب ٠ً ٙثبػج ظايْ قسٙ
ػعتٛلؽ اؾ عٗبٜٛس ٘١ب)
ًػاٛسيكي ٗص١جي ًٛ ٠بقي اظ زضى زضؾ اظ ان ّٞزي ٚاؾ ػُبض آ ٙضا ٗبٛغ ثي ٚاٛؿبٙ
 ٝحويو ٗيزاٛس  ٝثبػج ؿلٔ اظ انْ ػجبزت ٗيُطزز ُ ٝؿؿ اظ ارت٘بع ضا ث٠زٛجبّ زاضز:
اظ  ٠٘١ثجطيسٟإ ثٜكؿتٚٗ ٠

الف ػكوف ٗيظ ٖٛپيٞؾت ٚٗ ٠عثي )2834

ًجط  ٝؿطٝض ً ٠ثٝ ٠اؾُ ٠اٛزبٕ اػ٘بّ زيٜي زض كطز ايزبز قٞز  ٝثتي ٚا ٝ ٝارت٘تبع كبنتٔ٠
ثيٛساظز آك اؾ
زيِطي ًلتف ً ٠پٜساضٕ ًٚٗ ٠

ًطزٟإ حبنْ ً٘بّ ذٞيكتٚ

ً٘ ٖ١بّ ذٞيف حبنْ ًطزٟإ

 ٖ١ضيبي ١بي ٗكٌْ ًطزٟإ
عاثيبت )2912-2911

ٗالى ؾٜد قٜبؾي قرهيتي ٗٞضز ٛظط ػُبضٗ ،يعا ٙزض  ٖ١آٗيرتِي اي ٚتوؿتيٖ ثٜتسي
اؾ ً ٠ث ٠نٞضت ضٝحي٠ي ر٘ؼي  ٝتلطز  ٝاٛعٝا زض اٛب ٙظب١ط ٗيقٞز
چ ٠٘١ ٙٞذٔن ر٢ب ٙضا زيسٟإ

191

زض ً ٠پيٛٞسٕ ً ٠ثؽ ثجط يسٟإ ع)28359
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ٝيػُي١بي قرهيتي ٗبٜٛس تطزيس ،زٝزٓي ،زض ٛظط ػُبض ث ٠آُب١ي ٛؿتج زازٗ ٟتيقتٛٞس
ػصض  ٝث٢ب١٠ٛبي ً ٠قرهي ١بي زاؾتبٛي ػُبض ثطاي َلطٟضكت ٚاظ ػظي٘ ث ٠ؾتلط ثت٘١ ٠تطاٟ
١س١س ٛكب ٙاظ تطزيس  ٝز ٝزٓي زاضز ُٗبثن ٛظطي٠ي تطٛط تالـ ١س١س ثطاي حتْ اذتتالف ثتيٚ
ُط١ٟٝب ضؾيس ٙث ٠اٛؿزبٕ اؾ

ؾبظًٝبض١بي ؾتبظُبضي زض ٗحتسٝزًطزُ ٙؿتتطـ ثحتطاً ٙت٠

ٗي تٞاٛس تٞؾٍ اػًبيي ربٗؼ ٝ ٠ض١جطي ً١ ٠ساي

ربٗؼ ٠ضا ثط ػ٢س ٟزاضٛس نتٞضت ُيتطز ايتٚ

ٗطحٔ ٠اظ َطين ٗكٞضت ٗ ٝيبٛزيِطي ؿيط ضؾ٘ي زاٝضي١ب  ٝهًبٝت١بي حوٞهي اٛزبٕ ُيطز
احؿبؼ ذٞزًٖثيٜي ٛيع اظ ٝيػُي١بي ضٝاٛي اكطاز ٗٞضز ٛظتط ػُتبض اؾت ًت ٠آ٢ٛتب ضا زض
ضؾيس ٙث١ ٠سف ٘١ب ٙثبضُب ٟؾي٘طؽ ٛبًبٕ ٗيُصاضز ًُٜ ٠زكي ٘ٛبز آٗ ٙؼطكي قس ٟاؾ
ٗب ٗ ٠٘١كتي يؼيق ٛ ٝبتٞاٙ

ثي پط  ٝثي ثبّ  ٠ٛت ٠ٛ ٚتٞا ٙع)1973

ذؿطٝي ًبض ُسايي ًي ثٞز

اي ٚث ٠ثبظٝي چٗ ٞبيي ًي ثٞز ع)1979

قرهي ١بي ٗؼطكي قس ٟػُبض اظ ؾطُطزاٛي  ٝثالتٌٔيلي ٛيع ثيث٢طٛ ٟيؿتٜس
ُب ٟضٛسُٕ ،ب ٟظا١سُ ،بٗ ٟؿ
ُبٛ ٟلؿٖ زض ذطاثبت اكٌٜس

ُب١ ٟؿ ٛ ٝيؿ ُ ٝب١ي ٛيؿ ١ ٝؿ
ُب ٟرب ٖٛزض ٜٗبربت اكٌٜس ع)1923-1924

قرهي ١بي زاؾتبٛي ػُبض آضظ١ٝبي ٗحسٝزي زاضٛس ً ٠ثيكتط رٜج ٠كطزي زاضز تب رٜجت٠
ر٘ؼي ػصض  ٝث٢ب ٠ٛپطٛسُبٛ ٙكب ٙاظ ُؿؿ ارت٘تبػي آ ٙزٝضا ٝ ٙثحتطا ٙارت٘تبػي زاضز ًت٠
ٛظبٕ ارت٘بػي ضا ظيط ؾثاّ ثطز ٟثٞز
پطٛسُبٛي ً ٠ضٛذ ؾلط ضا تحْ٘ ٗيًٜٜس زض ٝاهغ ثط اؾتبؼ كطايٜتس١بي ٜٗبؾتٌي اظ هجيتْ
پيكِٞيي ١س١س ٗ ٝكو ضا ٟث ٠زاضٝي ػكن زؾ ٗييبثٜس ًتٜٗ ٠ظتٞض اظ ايت ٚػجتبضت ًكتق
زاضٝي ٗساٝاي ربٗؼ ٠ثي٘بض اؾ

اي ٚپطٛسُب ٙؾپؽ ث ٠ارت٘بع ذٞز ثتبظ ٗتيُطزٛتس تتب پيٛٞتس

ٗزسز ضا زض آ ٙربٗؼ ٠ثطهطاض ًٜٜس ضٗعُكبيي ايٜٗ ٚبؾي يؼٜي ايزبز آُب١ي زض ٗيتبُ ٙط١ٝتي
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ً ٠تالـ ثطاي ض١بيي ثحطاٗ ٙيًطزٛس ضؾبٓ ايتُ ٚتط ٟٝثتب كتساًبضي ذتٞز زض حويوت زازٙ
آُب١ي ث ٠اكطاز ٛبآُب ٟارت٘بع ثطاي ضؾيس ٙثٝ ٠حست ارت٘بػي اؾ
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ظضيًٞ ٚة ،ػجسآحؿي ٚع )1386صذای ببل سيورغ ،ت٢طا :ٙاٛتكبضات ؾرٚ
ؾزٞزي ،كطظا ٙعً )1383شبًِ شٌبسی كبربردی ،ت٢طاٛ :ٙكط هه٠
قـيؼي ًسًٜيٗ ،ح٘س ضيب ع )1387هٌطق الطير عٗوسٗت ،٠تهتحيحي  ٝتؼٔيوتبت) ،ت٢تطا :ٙاٛتكتبضات
ؾرٚ
ق٘يؿب ،ؾيطٝؼ عُ )1373عيسُٜٗ ٟن آُيط ػُبض ،ت٢طاٛ :ٙكط هُطٟ
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