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اص آیضيلى، ايتلاعات صکتغ هذمىص افلاع با همکاعی ايتلاعات ؿشى، ، ؿجا تًِی اؿفًضیاع عاػ عوییى
 .صفذه 185، 1399تهغاو 

يٍیب او ؾق يهایث بـا  و ٨كال اوث که ليؿگی پك جى و قالآهیم ایكايی  ـ پهلىاو قوییى  او٩ًؿیاق ٌاهماؾه
اؾ که ؾووث ياليیى هى، وـص‟  قوؿ- چًاو پفیكي به ايصام هی جیك„ گمی ال کماو قوحن بك چٍن„ آویب

يىٌـحه اوـث، ایـى کحـاب جع٭یـ٫ ؾقبـاقۀ هىـائل، قوایـات و  ‡17•َ آیؿيلى، ؾق پیٍگ٩حاق„ کحـاب 
ـجًـی„ اوـ های گىياگىو„ هكبـىٖ بـه قوییى ؾیؿگاه جًـی„ وی ؾق  ث قوییى٩ًؿیاق و ٘ـكض ؾقیـا٨حی ال ٠ل‟

آهؿه ال هحىو ؾیگك اوث- آیؿيلى ؾق آذاق پژوهٍـی ؼـىؾ   ؾوث  ها و ٬كایى„ به به یاقی گىاهی ٌیهىیمه
ؾو ویژگی ههن ؾاقؾ: یکی ایًکه ؾقباقۀ هىٔىٞ هىقؾ بعد ؼىؾ همۀ هًابٟ قا، چه ٬ؿین و چه شؿیـؿ 

ؿ و اقلیابی و جعلیل هی و چه ههن و چه ٤یكههن، ال يٝك هی وهًـؿگاو کًؿ و ال ایى يٝك کاق پژ گفقاي‛
جىاو با يٝكاجً هؽال٩ث کكؾ، ولی ال هٙالب گـكؾآوقی  بىا هی والؾ- چه قا بىی آواو هی ٌیهىیمه

، ٌایهىیمههای  ها و ظماوـه يیال يحىاو بىؾ- ؾیگك ایًکه ؾق جعلیل اوٙىقه ٌؿه ؾق آذاقي بی و اقلیابی
 ؾهؿ  ياکصا قا يمی های آهىل واؼحه اوث که هصال پكوال به ؾوقؾوث هك٢„ ؼیال ؼىؾ قا چًاو ؾوث
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ــاهًاهه ــیاقی ال ٌ ــكؼال٦ بى ــؿا٠ی و ب ــام„ ج ــىاٞ و ا٬ى ــاق„ اي ــا، گك٨ح ــاق ه  های ه١ايی پژوهاو„ قولگ
ا٨ىاقگىیؽحه يٍؿه اوث- کحاب„ هىقؾ„ بكقوی يیم هك ؾو ویژگی یاؾٌـؿه قا ؾاقاوـث، ولـی يگاقيـؿۀ  

ها  و  ل ؾايـؿ کـه بیٍـحك بـه  چگـىيگی اوـحؿال ایى وٙىق بك يٝك يهـایی آیـؿيلى ي٭ـؿهایی قا قوا هی
 هكبىٖ اوث- ٌیهىیمههای  های او ال بیث بكؾاٌث

ی ال کاقهای او٩ًؿیاق پكؾاؼحه و جمكکـمي جًهـا بـك ا يىیىًؿه ؾق ایى کحاب ٨٭ٗ به ٌكض ؼالِه
ها قا ال وؿۀ پًصن جا ٠ّك ٬اشاق بكقوـی کـكؾه  جًی„ پهلىاو اوث که همۀ آو قوایات„ هكبىٖ به قوییى

ايـؿ ال: قوایـث„ هىـی بـىؾو شـًه„ پىوـث„ اوـ٩ًؿیاق ؾق  ها به جكجیب ٠باقت جكیى„ آو اوث- ٬ؿیمی
F الحىاقیػ ُمصمالچٍـمۀ قوی„ قواو„ ظٕـكت وـلیماو ؾق  F وـاؼحه ٌـؿو اوـ٩ًؿیاق القباأل وهییة

ٌؿۀ ظٕـكت ؾاووؾF گٍـىؾو  ٌؿۀ لقجٍثF لقه„ واؼحه های لقجٍثF ؼىقؾو„ اياق„ ؾ٠اؼىايؿه ج١ىیف
جكجیــب„ لهــايی ٌــكض ؾاؾه اوــثF  هــا- وــپه يٝــك پژوهًــؿگاو قا بــال هــن بــه ؾژ و شــم آو قویــیى

ىکىب و ؾیگكاو‡F آب لى٩ی و ؾیگكاو‡ه ٨•يّكالل‟ ايؿ: لقه„ ا٠ٙایی لقجٍث  شمله آو ال F ؼـىو„ اژؾهـای •ه„
ىی و ؾیگكاو‡ٌؿه ؾق ؼاو„ وىم  کٍحه “ً F ؾوؾ„ •ؼـال٭ی هٙلـ٫ و ؾیگـكاو‡F ليصیك„ بهٍحی لقجٍـث •هصحبی هی

 -  •ژاله آهىلگاق‡لهك„ اژؾهای ؼاو„ وىم 

 
 كاهًاههتًِی اؿفًضیاع صع  هًلأ عوییى

 ،ياپـفیك یاؾٌؿه ؾق باال، ؼىؾ بك ایى باوق اوث که لقه„ ویژۀ لؼنآیؿيلى، په ال بكقوی و ي٭ؿ يٝكات„ 
هـایی ال  و بـا اوـحًاؾ بـه بیث بـه ب١ـؿ‡ 76•َاوـث  ٌیهىیمهجًی„ او٩ًؿیاق ؾق  ٠اهل اظحمالی„ قوییى

٩حاو و گبك و آهى ها ال لقه آو که ؾق ٌیهىیمه ٬بای و شىٌى„ ؼىكوايی و شاهـۀ  های او٩ًؿیاق، يٝیك ؼ„
جًی„ پهلـىاو  های ه٭اوم و ي٩ىـياپفیك وویلۀ قوییى شاهه ، بك آو اوث که همیى قلم ٨حهپهلىايی وؽى ق

های ؾٌـمًايً ؾق اهـاو  بىؾه اوث و چىو جى او با ایـى شاهـۀ شًگـی ال لؼـن„ وـالض ٌیهىیمهؾق 
 ايؿ-  ياهیؿه Dقوی ياپفیك هايًؿ„ ٨لم‟  ؾاقای بؿيی آویبEجى به ه١ًای  اوث، او قا قوییى بىؾه

چهاقم„ او٩ًؿیاق، ؾق يبكؾ„ او با لو„ شاؾو آهؿه اوث که او٩ًؿیاق ليصیك„ پىالؾیًی همكاه  ؾق ؼاو
 بیثایى ؾاٌث- وپه  ؾاٌث که لقجٍث بك بالویً بىحه بىؾ و او قا ال شاؾو ؾق اهاو يگه هی

 اوث: آهؿه
 اقـؿ قولگـكؾی گمايی به بُـيب          او اوپًؿیاقـى ال شـبؿاو آه
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ـعك و  يه ؾال‟ بك قوییىیاؾٌؿه گ٩حه ٌؿه اوث که بیث  جًی او٩ًؿیاق، بلکه بك بالؾاٌـحى„ گميـؿ„ و„
ا به يٝك يگاقيؿه، ؾق ایى بیث، قوییى جى بىؾو اوـ٩ًؿیاق بـه  شاؾوی اهكیمًی ال پهلىاو بىؾه اوث- اه‟

عك و شاؾوی اهكیمًی ال یاقی  ویژه  پهلىاو يؿاقؾF بـهایى ليصیك پىالؾیى هًا٨اجی با بالؾاٌحى„ گميؿ„ و„
ی جّكیط ٌؿه اوث که ایى ليصیك شـاو اوـ٩ًؿیاق قا ال بـؿ„ قولگـاق ؾق  آيکه ؾق ایى بیث، به ٘ىق کل‟

جىايـؿ شـاؾوی اهكیمًـی باٌـؿ و هـن گميـؿهای ؾیگـك،  ؾاٌث، که بؿ„ قولگاق هـن هی اهاو يگه هی
 شمله لؼن„ ؾٌمى- ال

جـاقیػ، لهـايی کـه پژوهًـؿه بـا قوایـات  ، بـكؼال٦„  های هكبىٖ به اوٙىقه و ظماوـه ؾق بعد
یـک ؾقوـث اوـث و   ٌىؾ، يبایؿ به ؾيبـال ایـى باٌـؿ کـه کـؿام گىياگىيی ال یک هىٔىٞ هىاشه هی

ايؿ، ٌایىحه اوث که  های هؽحل٧ پكؾاؼحه ٌؿه ها ؾق لهاو یک ياؾقوث، بلکه چىو ایى قوایث  کؿام
یک  جـك اوـث و کـؿام جك و کهى هـا اِـیل ثیک ال ایى قوای  پژوهًؿه ؾق ایى هىٔىٞ بپژوهؿ که کؿام

، قوایـث هـحى„ پهلـىی„ ٌایهىیمهجًی او٩ًؿیاق بیكوو ال  يىجك- به يٝك يگاقيؿه، ؾقباقۀ چگىيگی قوییى
َشكکكؾ ؾیىی و 

•يیـم هٍـابه همـیى جى ٌـؿ  ای به او٩ًؿیاق ؾاؾ و او قویـیى ، که بًا بك آو، لقجٍث ياقؾايه;
جك اوث- همچًـیى ؾق قوایحـی ال  جك و ههن ، ال ب٭یه اِیل‡قاب هكممؾییققواییت  ؾاو  ویمه لقاجٍثقوایث ؾق 

ياپفیكی„ پیکك او٩ًؿیاق اٌاقه ٌؿه  ، بال هن به لؼنلوؿ ووؿیؿاؾؾیگك هحى پهلىی„ ؾوقۀ واوايی، ی١ًی 
َشكکاكؾ ؾیىای- قوایـث ال کحاب„ هىقؾ بكقوـی‡ 151و  118، 116، 100•بكای اقشا٠ات، يک- َ اوث  ، کـه و 

یًی و ٨٭هی اوث، ؾو ویژگی ههن ؾاقؾ: یکی قيگ„ ؾیًی قوایـث ؾق هـىقؾ پهلـىايی ٌـصاٞ و هحًی ؾ
جًی„ او٩ًؿیاق با اهىق ٨كا٘بی١ی- بًابكایى، بؿیهی اوـث کـه  گىحك، و ؾیگكی اقجباٖ قالآهیم„ قوییى ؾیى

کـه  قباأل وهییةجكيؿ، ال شمله قوایث  جك و اِیل ها قا ؾاٌحه باًٌؿ کهى قوایات ؾیگكی که ایى ویژگی
 واَیكالملىکبك قوییى بىؾو جى„ او٩ًؿیاق اٌاقه ؾاقؾ و ؾلیل ٬ـؿهث ایـى قوایـث همـیى بـه کـه بـه 

ٟ هی ابى ٭٩‟ پهلىی ؾق ؾوقاو„ واوايی- ؾق ایـى  ویمۀ ؼؿا هن به يىبۀ ؼىؾ به جعكیكی ال  و آو ‡1•قوؿ ه“
 ٌىؾ- گىحك، به ؾوث قوحن„ ياباوق به ؾیى„ يى کٍحه هی جعكیك، او٩ًؿیاق، ٌاهماؾۀ ؾیى

کیؿ ٌؿه اوـث کـه جـى„  که ؾیؿین، ؾق قوایات کهى ال وىی ؾیگك، چًاو جك، آٌکاقا بك ایى يکحه جؤ
- ؾق ایى قوایات آٌکاق اوث کـه ا٨حاؾ ٌؿه بىؾ که هیچ والظی بك آو کاقگك يمی  پهلىاو چًاو وؽث

                                                      
1. Wijarkard ī Denīg 



 113ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    نقد و بررسی                  12/2وامة فرَىگستان    
 تىیِ اسفىذیار در شاَىامٍ راز ريییه  

 

123 

ـ جـك، ؾق هیچ ياپـفیك اوـث و ال ایـى ههن جى و لؼن وـؽث Dجى قویـیىE هكاؾ ال ی یـک ال قوایـات ظح‟
 جًی„ پهلىاو ؾق هیاو يیىث-  شاهۀ ویژۀ او٩ًؿیاق بكای جىشیه„ قوییى ای به قلم اٌاقه

بـك بـالوی اوـ٩ًؿیاق ؾق  ، قوایث هكبىٖ به بالوبًـؿ پـىالؾیى„ بهٍـحیـکكٌؿهه به يکات با جىش‟ 
قا ؾاقؾ و بـه جعكیـكی ال  جًـی„ اوـ٩ًؿیاق‡ های ؾیًی و قالآهیمی قوییى •شًبه ، هك ؾو ویژگی یاؾٌؿهٌیهىیمه
قوؿ که ؾق لهـاو واوـايیاو، قوایـات هؽحل٩ـی ؾقبـاقۀ  قوؿ- په به يٝك هی واوايی هی ویمۀ ؼؿا 

جىاو ٨همیـؿ  ل قوایات بالهايؿۀ ٬ؿیمی هیکن ا جًی„ او٩ًؿیاق وشىؾ ؾاٌحه اوث که ؾوث ث„ قوییى٠ل‟ 
، •گىیـا ب١ـؿ ال اوـالم‡جًی بىؾه اوثF ولی ب١ؿها  وؽث •جًی ال شًه„ قوی ؾاٌحى‡جًی  که هكاؾ ال قوییى

ؾق يحیصۀ ي٩ىـ قوایات واهی و اوالهی ؾق قوایات ایكايی و آهیؽحگی آو ؾو، قوایاجی بك اوان ه١ًی 
ٌىؾ که واؼحه ٌؿو او٩ًؿیاق  قوی یا هه ؾاٌحى، پكؾاؼحه هی ل٥ىی جكکیب، ی١ًی جًی ال شًه ٨لم„‟ 

ٌـؿۀ ظٕـكت ؾاووؾ يیـم گىيـۀ  ال چٍمۀ قوی„ قواو„ ظٕكت ولیماو ال آو شمله اوث و لقه„ واؼحه
ه ؾق بكقوی قوییى یث کمحكی ؾاقيـؿ- ولـی  ؾیگكی ال همیى آهیؽحگی اوث که البح‟ جًی„ او٩ًؿیاق اهم‟

یى  قٌـیؿ الحىاقیػ شایمعچـىو  ،ٌایهىیمهؾ و هحـؤؼك„ بیـكوو ال آیؿيلى با اوـحًاؾ بـه هًـابٟ هح١ـؿ‟  الؿ‟
ؾی  ال لهاو ٩ِىیاو و بیث یلیاوکىؿقویمۀ ومّ ، لغآو، ٌیهىیمههای العا٬ی  ه، بیثالل‟  ٨ٕل های هح١ؿ‟

گىی ال ٬ٙكاو جا ٬اآيی ؾقباقۀ لقه„ ي٩ىـياپفیك ظٕكت ؾاووؾ پی٥مبك، بك ایى قوایـث  ال ٌا٠كاو پاقوی
کیؿ ؾاقؾ  که ؾاووؾ پی٥مبـك لقه„ ي٩ىـياپـفیك اوـ٩ًؿیاق قا وـاؼحه بـىؾه و بـك آو اوـث کـه قوایـاجی جؤ

 -به ب١ؿ‡ 180•َ کًًؿ  قا جؤییؿ هی ٌیهىیمهياپفیك او٩ًؿیاق ؾق  ؾوث لقه„ ي٩ىـ ایى ال
ً„ قال„ قوییى ،آیؿيلى یک ال ؾالیل و ٌىاهؿ ؾووث ياليیًن به يٝك يگاقيؿه، هیچ جًـی„  بكای گٍـای

جـكیى  بـه ههن اؾاههيمایؿ- ؾق  کًًؿه يمی ٬ايٟ ،ياپفیك و ه٭اوم„ پهلىاو ال لقه„ لؼن ٌیهىیمهاو٩ًؿیاق ؾق 
 ا٨کًین: های او يٝك هی ٌىاهؿ و اوحؿالل

هایی  ها یا ل٭ب بكای او٩ًؿیاق، هايًؿ ؾیگك ٩ِث تى عوییىکه اٌاقه ٌؿ، ٩ِث یا ل٭ب  چًاو ‡1
هـایی  یک ال بیث ، به جى„ پهلىاو هكبىٖ اوث يه به لقه„ او- ؾق هیچتهمتىو  پیلتىؾوث، چىو  یىا ال

، بیـث F 401 1169َ، بیث 390 ، 5َ •يک- ٨كؾووی، زآیؿ  جًی„ او٩ًؿیاق وؽى به هیاو هی که ال قوییى
1273َ F 412 1387َ، بیث F 438 ن„ آو ای يیىـث کـه بـك اوـا جكیى يٍـايه ، کىچک‡2•‡1668، بیث

ؾ- ؾق بیث های ؾیگكی يیم که ال بكؼی پهلىاياو بـا ِـ٩ث یـا  ؼىايًؿه لقهی ي٩ىـياپفیك قا ٨كا یاؾ آوق‛
بـه جـى„ پهلـىاو  عوییىٌىؾ و ؾق هك ؾو هىقؾ،  هایی ؾیؿه يمی ٌىؾ، چًیى يٍايه یاؾ هی تى عوییىل٭ب„ 



 نقد و بررسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    013 12/2وامة فرَىگستان      
 یِ اسفىذیار در شاَىامٍتى راز ريییه     

 

ياپفیكی„ پهلـىاو،  ؾالوقی و ٔـكبه، ی١ًـی تًی عوییىٌىؾ، يه به لقه„ او و ٤البا‚ ه١ًی کًایی„  هكبىٖ هی
 بیث: ایى هكاؾ اوثF هرال‚ ؾق

كؾ„ ـبه شً  ؾالوق بـؿو گـ٩ث: هـى بـیـژين  ًنت عوییىگ ايؿقوو گ“
 ‡553، بیث 61 ، 3َ •هماو، ز

كؾ و ؾالوقم و جى„  ياپفیك ؾاقم، بلکه هی ؼىاهؿ بگىیؿ هى ؾق شًگ لقه„ ي٩ىـ بیژو يمی گىیؿ: هى گ“
ياپفیك ؾاقم، که اگك هًكی هن ؾق  بكای بیژو هًكی يیىث که بگىیؿ هى لقه„ ي٩ىـ ياپفیكی ؾاقم- ٔكبه

 هیاو باٌؿ، الآو„ لقه اوث، يه بیژو„ ؾالوق- ؾق بیحی ؾیگك ؾقباقۀ ٌاپىق یکن واوايی گ٩حه ٌؿه اوث:
 ـايـًـؿۀ بهـمى اوـثـیـم هـه هـك چـب           اوث تى عوییىباالی  وكو اوث و   به

 ‡228، بیث 209 ، 6َ •هماو، ز
و  تِى عوییىهایی هىحًؿ قاهبك به  ٬ؿ„ وكوگىو„ ٌاپىق و ٌباهث او به بهمى، پىك„ او٩ًؿیاق، يٍايه

جى بىؾو„ اوـب„ وـهكاب،  بیث، ؾقباقۀ قوییى ایى ياپفیكی جى„ ٌاپىق- ؾق ه١ًی کًایی ؾالوقی و ٔكبه
 :جًی هیچ قبٙی به لقه„ ي٩ىـياپفیك يؿاقؾ آٌکاق اوث که قوییى

كوو اوث و  ٌگ٩حی       ى اوثـؿقي لآهـك ايـاقه لیـوگك ب  اوث تى عوییىو“
 ‡712، بیث 174 ، 2َ •هماو، ز

اگك اوب„ وهكاب ال آهى باٌؿ، پىٌايؿو„ لقه„ ي٩ىـياپفیك„ ؾیگك یا هماو بكگىحىاو„ آهًیى بك قوی آهى 
كوو„  ياپفیك ؾاقؾ- گىیؿ: اوب„ وهكاب ٬ىی اوث و جى„ ٔكبه وشهی يؿاقؾ- هی ؾق ایًصا بال هن و“

‡  اوب قاهبك به جى„ قوییى„ اوب اوث-   •ک٩ل„
ها لقه و شىٌـى و گبـك  آوقؾه اوث که او٩ًؿیاق ؾق شًگ ٌیهىیمه‡ آیؿيلى، با ـکك ٌىاهؿی ال 2

بىؾه، چه يیالی به پىٌیؿو لقه ؾاٌـحه  تى عوییىوا٬ٟ  که اگك به  ِىقجی ، ؾقبه ب١ؿ‡ 198•َ پىٌیؿ  هی
جى بىؾو„ او٩ًؿیاق يا٨ی„ لقه پىٌیؿيً يحىايؿ بـىؾ- لقه پىٌـیؿو  اوث؟ ؾق پاوػ بایؿ گ٩ث که قوییى

، یـا ایًکـه بؽىاهـؿ ‡اؾاهـه•يـک- بىا بكای ظ٩اٜث بیٍحك„ ؼىؾ پىٌیؿه باٌـؿ  آییى شًگ اوث و چه
 جًی ؼىؾ قا ال هماوقؾ پًهاو کًؿ- قوییى
آهؿه اوث که او٩ًؿیاق ال آهًگكاو ؼىاوث جا بكایً لقه بىـاليؿ- آیـؿيلى ي٭ـً  یهىیمهٌ‡ ؾق 3

ـ اوـا٘یكی و پهلـىايی„   بـه هٕـمىيی جکكاقٌـىيؿه ؾق قوایـات„ ظماوـی هـا ؾق ایى بیث قا آهًگكاو
َ„ ایمؾاو و ٌـاهاو و  ؾهؿ که ال ي٭ً آهًگكاو ؾق واؼحى والض اقوپایی قبٗ هی و هًؿ های هؽّى
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جـىاو  - بـه يٝـك يگاقيـؿه ؾٌـىاق هی‡169•َ شمله گكلۀ گاووك„ ٨كیؿوو، یـاؾ ٌـؿه اوـث یالو، ال 
اقوپـایی قبـٗ  و لقهی به ٨كهاو پهلىايی قا بؿوو ٌىاهؿ هح٭ى به قوایات اوـا٘یكی„ هًـؿ واؼث„ هك

ا٨ماق اوث، همـیى  واليؿ و اواوا‚ کاق„ آهًگكاو واؼحى شًگ هایی بكای پهلىايی هی ؾاؾ- آهًگكاو لقه
یـث، ٌاؼّـی‟  يٍـاوEها يیىث که  هیچ ٌاهؿ„ ؾیگكی ؾق ایى بیثو  ث و ج٩ـاوت„ شىٌـى و آالت„ ؾهًؿۀ اهم‟

ياپـفیكی لقه„ اوـ٩ًؿیاق و هـآال‚  ها بحىاو لؼن ، جا چه قوؿ به ایًکه ال ایى بیث‡D َ•171 شًگ او باٌؿ
 جًی„ او قا هن يحیصه گك٨ث- قوییى
 گىیؿ: آلىؾ„ هماوقؾ„ ؼىؾ هی ك ؼىو‡ قوحن په ال کٍحى او٩ًؿیاق، ؾق کًاق„ پیک4

 ـى کــاقلاقــا شــىٌـؾاق ب لقه              ؿم چى او٩ًؿیاقـىاقی يؿیـو
ؾهؿ-  ياپفیك„ او٩ًؿیاق يىبث هی شاهۀ لؼن آیؿيلى لقه و شىٌى ؾق هّكاٞ ؾوم قا بال هن به قلم

ا ؾق  شا یا ه١ًای ل٥ىی ؼىؾ قا  همهوق ؾق هىقؾ پهلىاياو ؾیگك هن آهؿه و  ؾاق و شىٌى لقه ٌیهىیمهاه‟
 جًی„ آو پهلىاو اٌاقه ؾاقؾF بًگكیؿ:  ؾاقاوث یا به يیكوهًؿی و وؽث

 ىاقـوق و ىاوــىحــكگـؾاق و ب لقه             ماقـه با ِؿهـحه بىؾ او کـهكا گ٩
 ‡ 2276، بیث 357 ، 2َ •هماو، ز

ن و گیى      ه† ح‛ ى† ام و گ“ ه‟ اؾ„ يــى و ؼ‛ ـــكلیــب ؾاق  لقه             چى ٌیؿوي و ق“  ىــیــك‟
 ‡ 333، بیث 126 ، 3َ •هماو، ز

 اقلاقـۀ کـىحـب اوـیــاو هـكکـل ج              ؿهماقـوقاو ِ ىاقاو„ شىٌىـو      
  ‡271، بیث  20 ، 4َ•هماو، ز 

٘‟ ظح‟  ْ„ ا جىاو ال بیث„ ٌاهؿ چًیى  ياپفیك„ او٩ًؿیاق، بال هن يمی الٞ ال لقه„ لؼنی با ٨ك
٩حاو„ ياهىق„ او٩ًؿیاق ؾق بیث ؾیگكی يیم يمی ای قا ٨كْ کكؾ، چًاو شاهه قلم جىايؿ به  که ؼىؾ و ؼ„

ها  شاهه بكای قلم ياهىع٩ِث„  ٌیهىیمهویژه آيکه ؾق  F به‡173•َ چًیى لقهی ؾاللث ؾاٌحه باٌؿ 
ها اٌاقه ٌؿه باٌؿF بكای  شاهه ياپفیكی„ آو قلم آيکه به لؼن کاق ق٨حه، بی  ؾق هىقؾ پهلىاياو ؾیگك هن به
 بیث: ایى يمىيه، شىٌى„ ياهىق„ وام ؾق

 نـىًٌـىقشـاهـؿ ال يـه ب“ ـكهًـب             ى„ قوًٌنـن جـالگٍحـب ـموک
 ‡1030، بیث 233 ، 1َ •هماو، ز

 ٌىؾ: بیث، که ال ٬ٕا گىىحه هیایى ياهىق„ لال ؾق  ى„ و شىٌ
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 ىقشىًًٌـؿ آو ياهـگىىحه ٌ            ً ـك„ قوًٌـك بـمؾ بـىؾی بـ٠م
 ‡404، بیث 312 ، 1َ •هماو، ز

به ه١ًای قوییًگی پىوث و  ٌیهىیمهجًی„ او٩ًؿیاق ؾق  ‡ گىاه„ ؾیگك„ آیؿيلى ؾقباقۀ ایًکه قوییى5
 قیمؾ ٌىؾ و ال آو ؼىو هی بؿو او يیىث، ایى اوث که ايؿام„ وی ؾق شًگ با قوحن لؼمی هی

 بیث اوث: ایى F یکی ال ٌىاهؿي‡173,176•َ 
 همی ؼىو ل شىٌى ٨كوقیؽحًؿ              ؿـحًـؽـكآویـكاواو بـمه ٨ـیـه يـب

پفیكی„ بؿو او٩ًؿیاق اٌاقه ؾاٌحه  جىايؿ به لؼن هن هی ای اوث که ؾق ٜاهك ایى ٌاهؿ ٌمٍیك„ ؾولبه
های ؾیگك، آو  کىٌؿ جا با اوحًاؾ به ایى بیث و بیث ياپفیكی لقه„ او باٌؿ که آیؿيلى هی باٌؿ و هن يا٨ی„ لؼن

 ــ  بؿو„ او٩ًؿیاق قا لؼمی کكؾه، البؿ پیً ال آو، لقه„  •قوحن‡قا اذبات کًؿ- به بیاو„ ؾیگك، اگك يیمۀ هماوقؾ 
او قا وىقاغ کكؾه اوث- ال وىی ؾیگك، همیى بیث و ٌىاهؿ ؾیگك يٍاو  ــ  Dياپفیك„  لؼنEل٠ن„ آیؿيلى   به

 اوث-  ياپفیك بىؾه چًؿاو هن يبىؾه ايؿ لؼن ؾهؿ ببك„ بیاو„ قوحن يیم که گ٩حه هی
ا٨کًین به ؾیگك ٌىاهؿ و ؾالیـل آیـؿيلى ؾق ؾ٨ـاٞ ال ٨كٔـیۀ ؼـىؾ: ؾق پیکـاق  ؾق ایًصا يگاهی هی

ٌىؾ، ولی به پیکك او٩ًؿیاق  او٩ًؿیاق با لٍکك اقشاوپ جیكهای جىقايیاو بك شىٌى او٩ًؿیاق واقؾ هی
F قوحن پـه ال ‡3•ٌماقۀ F ؾق ه٭ابله با قوحن، جیكهای او بك او٩ًؿیاق کاقگك يیىث ‡2•ٌماقۀ قوؿ  يمی

لیى ؾقگیكی با او٩ًؿیاق و٬حی به ایىاو ؼىیً بالهی گـفاق او بـك گبـك  گىیؿ جیكهـای آهى گكؾؾ، هی او‟
شاهـۀ  يىیىـؿ قلم ؾقوـحی هی هـا به - آیـؿيلى  بـك اوـان ایـى بیث‡4•ٌـماقۀ او٩ًؿیاق کاقی يیىث 

َ„ او٩ًؿیاق هٍابه„ ببك„ بیاو„ ي٩ىـ ا ؾو يکحـۀ ههـن قا بایـؿ ياپـفیك„ قوـحن اوـث- ولـی ؾق ایًصـ هؽّى
هایی ال  جك بك اوان بیث که پیً شاهۀ او٩ًؿیاق و ببك„ بیاو„ قوحن، چًاو یاؾآوقی کًین: یکی ایًکه قلم

جًـی„  شاهـۀ اوـ٩ًؿیاق قبٙـی بـه قوییى پفیك هن بىؾيؿF ؾیگك ایًکـه قلم بیاو ٌؿ، ي٩ىـ ٌیهىیمهؼىؾ„ 
واؼك ؾاوحاو قوحن و او٩ًؿیاق يیم هىیؿاوث- پـه يؿاقؾ و ایى ال بیث„ لیك ؾق ا ٌیهىیمهاو٩ًؿیاق ؾق 

ٌـىؾ، قوـحن بـؿو  کًؿ و او بك قوی لیـى ؼـن هی ال آيکه جیك„ گم„ قوحن به چٍن او٩ًؿیاق اِابث هی
 گىیؿ:  هی

 كلينـى بـك لهیـماو بـآو ًؿـبل               ؟تًن عوییىجى آيی که گ٩حی که 
 ‡1387، بیث 412 ، 5َ •هماو، ز
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جًی„ او٩ًؿیاق لقه„ ي٩ىـياپفیكي بىؾه و  اگك  ٨كٔیۀ آیؿيلى قا هًٙ٭ی ايگاقین که ه٭ّىؾ ال قوییى
ؿ که  شایی جیك هی  پىٌايؿه اوث و قوحن هن به هماو ایى لقه همۀ بؿو وی شم چٍمايً قا هی ‛ً ا٨ک

آیؿ- هك   هیه١ًی ال آب ؾق بییاؾٌؿه ياؼىاه يبایؿ پىٌیؿه باٌؿ، ؾیگك وؽى قوحن ؾق بیث„   ؼىاه
جىاو با لقه پىٌايؿ و ال گميؿ„ ؾٌمى ؾق اهاو  ؾايؿ که شم چٍن، ؾیگك ا٠ٕای بؿو قا هی پهلىايی هی

جًی„ او٩ًؿیاق لقه„ او يیىث، بلکه قوییى و  ؾاٌث- به بیاو„ ؾیگك ؾق ـهى قوحن، هكاؾ ال قوییى يگاه
یچ والظی بك همیى وؽث بىؾو همۀ ا٠ٕای بؿو او٩ًؿیاق ال شمله چٍماو„ اووث و گىیا ه

ا٨حؿ شم جیكی شاؾویی که به ٨كهاو ویمك٢ ٨كاهن آهؿه اوث- ال  چٍن„ قوییى„ او٩ًؿیاق کاقگك يمی
ق او٩ًؿیاق ؾهؿ که ؾق جّى‟  ال لباو قوحن ؼٙاب به او٩ًؿیاق يٍاو هی Dجى گ٩حیEوىی ؾیگك، شملۀ 

 و-يیم همۀ بؿو او قوییى و وؽث و ي٩ىـياپفیك بىؾه اوث، يه ٨٭ٗ لقه„ ا
 

 داصِل ؿشى
ن و گىـحك„ ؾالوق شایگـاه ه٭ـؿ‟  ؾاقاو„ لقجٍـحی، اوـ٩ًؿیاق„ ؾیى ؾق شهاو„ اوا٘یك„ ایكايـی و يـمؾ ؾیـى 

•جًـی ال شـًه قوی جى اوث  های ؾوق ا٠ح٭اؾ بك ایى بىؾ که او٩ًؿیاق قوییى اقشمًؿی ؾاقؾ و ال گفٌحه
اوـث و قوایـاجی يیـم ؾقبـاقۀ ياپفیك  های ؾیًی ٌکىـث و، به همیى وبب، ؾق همۀ شًگ یا هه ؾاقؾ‡

بالجـاب ٌایهىیمه کـه ؾق  •چًاو ویمه ؼؿا های ؾیًی لقجٍحیاو و  جًی„ او پكؾاؼحًؿ که ؾق کحاب هًٍؤ قوییى
جـىاو  ، قوایث هكبىٖ به بالوبًؿ پىالؾیى„ بهٍـحی„ اوـ٩ًؿیاق قا هیٌیهىیمهذبث گكؾیؿ- ؾق  یا٨حه اوث‡

ياپـفیك اوـ٩ًؿیاق ٌـبیه„ ببـك„ بیـاو„  ال لقه„ ي٩ىـ ٌایهىیمهجًی„ او ؾايىثF ال وىی ؾیگك، ؾق  هًٍؤ قوییى
جًی„ اوـ٩ًؿیاق قا ياٌـی  جىاو قوییى که يٍاو ؾاؾه ٌؿ، يمی آیؿ، ولی، چًاو قوحن يیم وؽى به هیاو هی

جًی„ او٩ًؿیاق بك٬كاق واؼثF ال ؾیگك وـى،  ال ایى لقه ايگاٌث و پیىيؿ اوحىاقی بیى„ ایى لقه و قوییى
 ٌایهىیمهجًی„ او٩ًؿیاق، ؾق ه١ًای کهى ؼىؾ، يیم يحىايؿ بىؾ، بلکه بـك٠که، ؾق  قوییىایى لقه هًا٨ی„ 

جًی„ او٩ًؿیاق ؾق هماو ه١ًای کهى ؼـىؾ، ی١ًـی ؾاٌـحى جًـی قویـیى و  های آٌکاقی ال قوییى يٍايه
ال جـى„   و هًٙ٭ـی  ٌىؾ و همیى ه١ًی„ کًایی ج١بیكی اوـث ٠٭اليـی جًی، ؾیؿه هی ه١ًی کًایی„ وؽث

كی های هحـؤؼ‟  یا هىیى„ او٩ًؿیاق- ب١ؿ ال اوالم، با جل٩ی٫ قوایـات ایكايـی و اوـالهی، ؾاوـحاو قوییى
جًی„ او٩ًؿیاق ياٌی ال چٍـمۀ قوی„ قواو„ ظٕـكت وـلیماو و  ايؿ: قوییى شمله آو ٌکل گك٨ث که ال

- وؽى„ پایايی آيکه ٬ىايیى و ه٫ًٙ„ ظـاکن بـك اهـىق ٘بی١ـی اوث  بىؾه ياپفیك ظٕكت„ ؾاووؾ ي٩ىـ لقه„ 
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، ٌایهىیمه لموها‚ ؾق ١ٌك، و ؾق ایًصا ١ٌك„ ظماوی، شاقی و واقی يیىث- جىٔـیط„ بیٍـحك آيکـه ؾق
قوی  هـیچ ياپفیك„ قوحن بؿیى ه١ًا يیىث که جى„ ایى ؾو پهلىاو بـه جًی„ او٩ًؿیاق و ببك„ بیاو„ لؼن قوییى

پكؾال ٌایؿ ایى بىؾه باٌؿ که ببـك„ بیـاو„ قوـحن و جـى„  که ه٭ّىؾ„ ٤ایی„ ؾاوحاوؾاٌث، بل ؼكاٌی بكيمی
‡ •وـؽثقوییى„  هـا  هـا هًصـك بـه هـكگ آو کكؾيؿ و لؼن او٩ًؿیاق ال شاو„ ؾو پهلىاو هعا٨ٝث هی جًی„

 حن-جًی„ او٩ًؿیاق به کاق آیؿ و يه ببك„ بیاو„ قو آیؿ، يه قوییى همه لهايی که هكگ ٨كال  ایى ٌؿF با يمی
 

 يىٌث پی
ٟ ابى وَیكالملىکوكگفٌث E- يک- ؼٙیبی، ابىال٩ٕل، 1 ٭٩‟ اٌـك٦  ، بـه کىٌـً ٠لیلیییؾویمۀ ؾکحك اظمؿ جفّضا، Dه“

‡ آهؿه اوث که 82•َ  قباأل وهییة- ؾق آ٤ال ٌكض ؾاوحاو قوحن و او٩ًؿیاق ؾق 57ـ37، َ 1379ِاؾ٬ی، وؽى، جهكاو 
‡ به ایى يکحه اٌاقه ٌؿه اوث کـه 84ؾايىحًؿ، ولی ؾق ؼالل ٌكض ؾاوحاو •َ  جالیاو شًه پىوث او٩ًؿیاق قا ال هه هی

ل •هىی بىؾو پىوث او٩ًؿیاق‡، آیؿيلى وـه  به وبب وؽث جًی„ او٩ًؿیاق هیچ والظی بك او کاقگك يبىؾ- ؾق هىقؾ قوایث او‟
وا٬ٟ وـاؼحۀ آيـاو  یکی ایًکه به وبب آًٌایی جالیاو با ایى ؾاوحاو ؾق ِؿق اوالم، ایى قوایث بـهکًؿ:  اظحمال قا هٙكض هی

باٌؿF ؾوم ایًکه هً٭ىالت ٩ٌاهی ایكايیاو ٠ّك واوايی باٌؿF و وىم ایًکه با چٍمۀ قوی„ ظٕكت ولیماو هـكجبٗ باٌـؿ 
ا وكچٍمۀ قوایث ؾوم، ی١ًی کاقگك يبـىؾو وـالض جك ال ب٭یه اوث- اه‟  ‡- به يٝك يگاقيؿه، هماو گمیًۀ یکن هعحمل107•َ 

ٟ و ال آيصا به ابى وَیكالملىکبك جى„ وؽث„ او٩ًؿیاق به  ٭٩‟ •آیؿيلى ؾق بؽـً  -قوؿ پهلىی ؾق لهاو واوايیاو هی ویمۀ ؼؿا ه“
 ‡ 102ؾیگك کحاب به ایى يکحه اٌاقه ؾاقؾF يک- َ 

شلؿ‡، به کىًٌ شـالل  8• ٌیهىیمه، ال ایى چاپ اوح٩اؾه ٌؿه اوث: ٨كؾووی، ابىال٭اون، ٌیهىیمهؾق اقشاٞ به  .3
 -1386الم١اق٦ بمقگ اوالهی، جهكاو  ؼال٭ی هٙل٫، هكکم ؾایكة


