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 چکیذُ

ثرب اػرشفبدٜ اص    وٛؿرذ  یٚ ٔر  ٌٛیذ یٔشٗ ٚ اطش دبػخ ٔ یه یا٘شمبد یثشسػ یٔمبِٝ ثٝ چٍٍٛ٘ یٗا

ٝ    سٚؽ ٘مذ ٚ اثؼبد آٖ  یثشا یثٝ ػشضٝ چبسچٛث یفیسٚؽ سٛص  ثذشداصد. ثب سٛػرٝ ثرٝ ٔغبِرت اسائر

ورٝ دس   یاػرز؛ اصرغالح ػّٕر    یٔشاد اص ا٘شمبد ٕٞبٖ ٘مذ ػّٕر  ؿٛد یٔمبِٝ سٚؿٗ ٔ یٗؿذٜ دس ا

اطرش   یٞب دس ػٙجٝ ػّج وٝ ا٘شمبد سا سٗ یب٘ٝ. ثب ا٘شمبد ثٝ ٔفْٟٛ ػبٔسٚد یثٝ وبس ٔ یشیهوش طٜثشاثش ٚا

 ؿرٛد  یٔر  یذٜاصالح اعالػبر اػز. ٘مذ، خٛد، ثب فشا ٘مذ ػٙؼ یٙذدسٚالغ ٘مذ فشآ ثش٘ذ، یثٝ وبس ٔ

 ی٘ر یشٚٚ ث ی٘مرذ دسٚ٘ر   یٜٛدٚ ؿر  یرك فشا٘مرذ اص عش  یٗدس ٘مذ اػز. ا یبسدسٚالغ ٕٞبٖ ٔؼ یٗوٝ ا

 ٞبی یٝدس ال یِٚ دٞذ، یٔشٗ سا ٔٛسدسٛػٝ لشاس ٔ ییسٚ یٝثُؼذ ظبٞش ٚ ال ی. ٞش ٘مذؿٛد یحبصُ ٔ

دسٚالرغ اص دٚ   وٙرذ  یٔر  یـرشش سا ث یٚػٛد داسد وٝ ضشٚسر ثشسػر  سشی یكٔؼٙب ٚ ػغح ػٕ یشیٗص

ٝ  یٚ ٞشورذاْ داسا  ٌیشد یصٛسر ٔ یٚ ٘مذ دسٚ٘ ٚ٘ییشسٚؽ ٘مذ ث ٗ اػرز ورٝ دس ا   ییٞرب  ٔؤِفر  یر

ؿذٜ اػز. دظٚٞؾ ثذاٖ دشداخشٝ

 
 .یشیهوش ی،٘مذ دسٚ٘ یشٚ٘ی،٘مذ ث ی،ا٘شمبد، ٘مذ ػّّٕبیکلیسی:ٍاشُ

  

                                              

 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جاقیػ اوالم، ؾايٍگاه با٬كال١لىم. 



  ;   جاقیػ اوالم ویژه ، 0033 بهاق ، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 

 همذهِ

 هفَْم ًمذ ٍ اًتماد

یضٌبسلغت-1

جا وركه قا ال ياوركه  قا بكگمیؿو و يٝك کكؾو اوث کلمه ي٭ؿ ؾق ل٥ث به ه١ًی چیمی
ال ٬ؿین ؾق اِل کلمه  -اوث  یًیگم بهلم که ال لىا -شىیی يیم  یب٠وًؿ. ه١ًی بالًٌا

هصرال ؾق هرىقؾ ٌرًاؼث یى کلمه ؾق ٨اقوی و جالی، بك وشره بىؾه اوث و ال ؾیكبال، ا
 اؾب اقوپرایی بركایی هن که اهكول ؾق اوث. آو ل٩ٝ کاقق٨حه بههعاوى و ه١ایب کالم 

ؾاوقی کكؾو  اوث. قأی لؾو و ؾاوقی کكؾو قوؾ ؾق اِل به ه١ًی یه همیى ه١ًا به کاق
هىرحلمم ه١ك٨رث ، هرا آوو قأی لؾو ؾقباقه اهىق و ًٌاؼث يیر  و برؿ و وركه و ياوركه 

 1ؾقوث و ؾ٬ی٫ آو اهىق اوث.

اکبك ؾهؽؿا کاقبكؾ اِٙالظی واژه ي٭رؿ قا ؾق ظرىله ٠لرن ظرؿید، اؾب و هًرك  ی٠ل
هًحَ٭رؿ، ظرؿیری اورث کره ؾق آو اؼرحال٦  ؾايؿ که ؾق اولی ٠باقت ال ج١لیرل اورث. یه

ی ال اورًاؾ، ال ا پراقهقوایث باٌؿ، ال شهث ا٨مويی و کمی قشال اوًاؾ یا ال شهث ج٥ییك 
ؾق اِٙالض اؾب و هًك ؾق ه٭ابرل  ات ؾیگك.شهث اؼحال٦ ؾق ل٩ٛ هحى ظؿید یا ال شه

قوؾ و آو ٠باقت ال ٌركض ه١ایرب و هعاورى ٌر١ك یرا  یهبه کاق  (Critic) یحی کكل٩ٛ 
 2ٌؿه اوث. یثجربه٭اله یا کحاب یا وًصً اذك هًكی یا اؾبی بك ه١یاق یا ٠ملی 

                                              
 .6و  5، ُِ 1361کىب، ي٭ؿ اؾبی، چاپ وىم، جهكاو، اهیكکبیك،  . ٠بؿالعىیى لقیى1
 .11. هعمؿ هًّىق يژاؾ، پیً ؾقآهؿی بك چیىحی، َ 2



  و اب١اؾ آو یؽیؾق هٙال١ات جاق یايح٭اؾ یبكقو یىحیچ   <  

یضٌبساصطالح-2

ورٙط بره بعرد  ؾق ؾو جرىاو یه هصمى٠ه اؾبیرات ي٭رؿ و ايح٭راؾ قا ؼالِه، ٘ىق به
 گفاٌث:

ی ها پكورًاول: ي٭ؿ و ايح٭اؾ ال هًٝرك و يگراه ه١ك٨رث ؾقشره اول: ال ایرى هًٝرك 
ج١كی٧ ي٭ؿ چیىث؟ ي٭ؿ ؾق ه٭ایىه با وایك ه٩راهین چگىيره  ًؿ کهاواوی ي٭ؿ آو هىح

؟ ا٬ىام ي٭ؿ چیىث؟ چكا بایؿ ال ي٭ؿ و ايح٭اؾ ؾ٨اٞ يمىؾ؟ ٨ىایؿ ي٭رؿ ٌىؾ یهی بالًٌاو
ایى هًٝك یر  ٠رالن  الیگك ؾ ٠باقت به٭ؿ و ايح٭اؾ و... ي ًٌاوی یبآوو ايح٭اؾ چیىث؟ 

 ِىقت بهواقؾ هباظد، اب١اؾ، لوایا، يحایس و... ي٭ؿ ٌىؾ و يٝك ؼىؾ قا يیم بایؿ هىح٭ین 
 ٩ٌا٦ هٙكض کًؿ.

ی ي٭رؿ آو ها پكورًال ایى يگراه  ؾوم: ي٭ؿ و ايح٭اؾ ال هًٝك و يگاه ه١ك٨ث ؾقشه ؾوم:
های ٠مؿه ؾق بعد ي٭رؿ  یهيٝكاوث؟ هح٩کكاو و  ٌؿه اقایههىحًؿ که ال ي٭ؿ چه ج١اقی٩ی 

جرىاو قوریؿ؟ بعرد  یهی ا ٬ا٠رؿهايؿ؟ ال ویك جاقیؽی هباظد ايح٭اؾ به چه و ايح٭اؾ کؿام
... و پكؾالی ؾاقؾ؟ ٨لى٩ه ي٭ؿ و ايح٭اؾ چیىث؟ یهيٝكي٭ؿ و ايح٭اؾ چه شایگاهی ؾق ٠لن و 

پركؾالؾ، لیركا  یهیكهىرح٭ین بره بعرد ي٭رؿ ٤ ِىقت بهیگك ال ایى لاویه، ٠الن ؾ ٠باقت به
 1جمكکم بعد بك يگاه ؾايٍمًؿاو ؾق هىٔٞى و ویك بعد ي٭ؿ اوث، يه ؼىؾ ي٭ؿ.

أا٨ه کكؾ که شایگاه بعد ي٭رؿ و  جىاو یهؾق ج٩اوت ایى ؾو يگاه ٤یك ال يکحه ٨ى٪، 
، جراقیؽی، یٌرًاؼح لباولرىم ٨لىر٩ی، ال ٠ یکریؾقايح٭اؾ ال هًٝك ه١ك٨ث ؾقشه اول، 

ولی شایگاه ىم ویاوی، ٠لن العؿید و... اوث ، ٠لیًٌاو قواو، یًٌاو شاه١هاؾبی، 
بعد ال ي٭ؿ ؾق ه١ك٨ث ؾقشه ؾوم، ؾق ٨لى٩ه ٠لن یا ٨لى٩ه ایى ٠لىم ٨ٔلىر٩ه اؾبیرات، 

 ٨2لى٩ه لباو و...ٓ اوث.

                                              
 .27. هماو، َ 1
 .28. هماو، َ 2



  =   جاقیػ اوالم ویژه ، 0033 بهاق ، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 اقوپایی به ه١ًرای ي٭رؿ بره کراقی ها لباوکه ؾق جماهی ٓ (Critic یحی کكه واژ جباق
 ،، به ه١ًای شؿاورالی و گراه ؾاوقی. ؾق لبراو نجیًریقوؿ یه ، به واژه یىيايیقوؾ یه

وؿه ه٩ؿهن ه١ًرایی ؼراَ یا٨رث:  ؾقٓ (Critic یحی کكجٍؽیُ اِالث هحى بىؾ. 
قولگاق ؾقیا٨ث آو. کاق يا٬ؿ ٌرًاؼث  با٨كهًگ٨هن ٨اِله ٨كهًگ قولگاق آ٨كیًً هحى 

ه٩رؿهن و ی هرا ٬كوواژه ؾق  یرىا 1ای اِیل هحى و ه١ًای اهكولی آو اوث.٨اِله ه١ً
 ق٨ث یه هصؿهن ؾق ايگلیىی به ه١ًای ي٭ؿ اؾبی ؾق ظىله اؾبیات و هًكهای لیبا به کاق

برا هی ٨لىر٩ه کٍریؿه ٌرؿ و و ؾق آلمايی بكای يؽىحیى باق جىوٗ کايث به ٠كِه ٠مى
 اقشراٞ :ىمیره;کحاب هبراؾی ي٭راؾی ه٫ًٙ ؼىؾ به ی ها ؾقنجىشه به ایًکه کايث ؾق 

ه٭ّرىؾ کايرث ال  هكظال بره، ایى ٠ًىاو قا ال وی اؼف و ا٬حبان کركؾه اورث. ؾهؿ یه
ايح٭اؾی ؾقباقه ٠٭ل هعٓ اورث. هًحهری همرىاقه بایرؿ ی ها بعدهكوق همه  ،ي٭اؾی

ه٩ًری هىٔرىٞ ی ها شًبهجىشه ؾاٌث که جع٭ی٭ات ايح٭اؾی به هماو يعى که يمایٍگك 
 واشؿ يکات و شهات هربث هىٔىٞ يیم باٌؿ. جىايؿ یه ث،او بعد هىقؾ

ؾیالکحیر ٓ شرؿل ٔاؼُ ؾق هبعرد  ٘ىق بهياهؿ.  یهکايث لهايه ؼىؾ قا لهايه ي٭اؾی 
بكؾ کره هعرؿوؾه ٠٭رل هعرٓ و  یهيٝاهی ال ايؿیٍه به کاق  ٠ًىاو بهکحاب ي٭ؿ او ي٭اؾی قا 

واژه ي٭رؿ ؾق ٨لىر٩ه  یشا برهاوح١الیی قا  ۀواژکًؿ. کايث ا٤لب  یههكلهای آو قا هٍؽُ 
ه١ح٭ؿ اوث که ه٭ّىؾ ال واژه ي٭رؿ ؾق ٠ًرىاو کحراب : کمپ اومیث;بكؾ.  یهؼىؾ به کاق 

 چهاق ه١ًای گىياگىو اوث: کن ؾوثي٭ؿ ٠٭ل هعٓ، هٙاب٫ با اوح٩اؾه ؼىؾ کايث، 

ی ها هعرؿوؾهٓ ي٭اؾی ه١ك٨ث پیٍیًی هٙل٭ًا هعٓ، ج١ییى هًابٟ، ٌركایٗ، ٬لمركو و 0
 آو.

ی بره جا آيصا که وابىرحگ ی پیٍیًی، ا٠ن ال يىبی و هٙل٫ها ه١ك٨ثی همه ٓ ي٭اؾ0
 اِىل پیٍیًی ؾاقيؿ.

                                              
 .12، َ 1377ی، يٍك هكکم، . باب  اظمؿی، هؿقيیحه و ايؿیٍه ايح٭اؾ1



  و اب١اؾ آو یؽیؾق هٙال١ات جاق یايح٭اؾ یبكقو یىحیچ   >  

 ا٠ن ال پیٍیًی یا جصكبی.ٓ ي٭اؾی هك يىٞ ؾايً، 0

 1آو.ی ها هعؿوؾهٓ ي٭اؾی ه١ك٨ث هح١الی، ج١ییى هًابٟ و 0

 اّویت ٍ کارکزد ًمذ

ای ٨كاواو و هؿ٨ی و آو قا وىؾه قوٌی اوث که هكکه بؿاو ؾوث يیابؿ ،٨ى جاقیػ
پیراهبكاوَ و یكت ورو  هرا هلثو ؼرىی  وكگفٌرثٌكی٧ اوث، چه ایى ٨ى هرا قا بره 

گاههای  یاوثوو  ها ؾولث شىیًرؿه آو قا ؾق  کره آوو بركای کًؿ  یه پاؾٌاهاو گفٌحه آ
پیكوی ال ایى جصاقب و اظىال ؾیى و ؾيیا ٨ایؿه جمام يّیب گكؾؾ، وی به هًابٟ هح١ؿؾ و 

ؼاِی باٌرؿ  ؿ وی قا ظىى يٝك و پا٨ٍاقیيیالهًؿ اوث و هن بای گىياگىوی ها ؾايً
و ؼٙاهرا  هرا ل٥ميؾاؾ او قا به ظ٭ی٭رث قهبركی کًرؿ و ال  ؾوث هنکه هك ؾو و٬حی به 

آيکه به ٬ٕاوت اِىل ٠اؾات و  یببكهايؿ، چه اگك جًها به ي٭ل کكؾو اؼباق ا٠حماؾ کًؿ، 
ؾ و ی٩یرات اشحما٠رات بٍركی باركؾالو ک ها و ٘بی١رث جمرؿو یاورثوقوىم و ٬ىا٠رؿ 

که ال ل٥میؿو ؾق پكجگاه  بىا چهو اکًىو قا با ق٨حه، بىًصؿ،  ظىاؾخ يهاو قا با و٬ایٟ پیؿا
 ؼٙاها و ايعكا٦ ال ٌاهكاه قاوحی ؾق اهاو يباٌؿ.

باقها اج٩ا٪ ا٨حاؾه که جاقیػ يىیىاو و ه٩ىكاو و پیٍىایاو قوایات، و٬ایٟ و ظکایات 
ي٭ل کكؾه  وکاوث کن یب -ؼىاه ؾقوث یا ياؾقوث  -به قاوی یا يا٬ل ا٠حماؾ  ِك٦ بهقا 

 هرا آو، چه آيراو و٬رایٟ و ظکایرات قا برك اِرىل ايؿ ٌؿه ها ل٥ميو  ها ؼبٗو هكجکب 
گاهی برك ٘برایٟ  قا با يٝایك هكی  يىًصیؿه ها آو٠كٔه يکكؾه،  و به ه١یاق ظکمث و آ

پره ال ايؿ  یؿهيكور هرا آو ه ٤رىقبرو ه٭یان جعکین يٝك و بّیكت يیرالهىؾه و  کایًات
 2.ايؿ ظ٭ی٭ث گفٌحه و ؾق واؾی وهن و ؼٙا گمكاه ٌؿه

                                              
 .29، َ 1386. ظىیى ٩٤اقی، بكقوی ايح٭اؾی و جٙبی٭ی ٨لى٩ه يٝكی کايث، ظکمث، 1
 .13. ه٭ؿهه ابى ؼلؿوو، َ 2



  65   جاقیػ اوالم ویژه ، 0033 بهاق ، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

ٌرؿو  ؾاق ؼؿٌهي٭ؿ، ٨كآیًؿ اِالض ا٘ال٠ات اوث. ا٘ال٠ات ؾق ِىقت  ؾقوا٬ٟ
ا٘ال٠رات، همکرى اورث  یاذكبؽٍِعث و ؾقوحی، ا٠حباق، کاقبكؾ، جؤذیك، اقلي و 

ىؾ. ال همیى قو جالي ووری١ی ؾق ، ؾق ليؿگی بٍك ٌهای ٨كاواو یاولوبب ؼىاقت و 
 ؾق. گیركؾ یه ٠لمی بكای وًصً و پیركایً آذراق و هحرىو ٠لمری ِرىقتهای  یٗهع

ا٘ال٠ات ال ٘كی٫ ١٨الیث اقلٌیابی اِالض يٍىؾ، بین آو وشرىؾ ؾاقؾ کره  ی کهِىقج
ا٘ال٠اجی ؾیگكی ي٩ىـ کًؿ و ؾاهًه ا٘ال٠رات ياؾقورث یرا کرن ؾقورث قا ی ها پاقهؾق 

بركای اِرالض ا٘ال٠رات و جٕرمیى کی٩یرث و  یورالوکاقبًابكایى ي٭ؿ > گىحكي ؾهؿ
 هح١ؿؾی ؾق اقجباٖ اوث.ی ها ظىلهآو اوث و با  یؾقوح

هؤذك بكای وًصً کی٩یث هحى و هٍؽُ کكؾو ي٭اٖ ٬رىت ی ها قويي٭ؿ ال لهكه 
جی قا ا٘ال٠رای هرا ٨٭كه جرىاو یه هکاو وىؾهًؿاال ایى  یكیگ بهكهو ٧١ٔ اذك اوث، با 

ؾق  جىايرؿ یه که ایى ٬الب هؿوو ٌىؾ یه جعلیلی هٙكض کكؾ. ي٭ؿ ؾق چاقچىبپانیً 
گاههؽحل٧ هىٔى٠ی به ي٭رً های  یًهلهاقجباٖ با  ؼرىؾ باركؾالؾ و قاهکراقی  یورال آ
 1.بكای وًصً ؾقوحی اذك اوث اذكبؽً

 هؼیار در ًمذ

ی١ًری  اگك هیمايً ؾقوث باٌؿ ظر٫ برا اوورث، کًؿ یه يا٬ؿ، بًا به هیمايی ؾاوقی
اهرا هكگراه هیرماو  قا ؾق هىٔىٞ هىقؾ ي٭اؾی بالًٌاوؿياؾقوث ی ها شًبهجىايىحه اوث 

ایرؿه هٙلر٫ و بره گمراو  ،ا٠حبراقی يرؿاقؾ. بره يٝرك هگرل اي یابیاقلياؾقوث باٌؿ، 
ی١ًری > که آیا هیماو يا٬ؿ ؾقوث هىث یا يه ؾهؿ یه پكاکىیه اشحما٠ی يٍاو ،هاقکه

يا٬ؿاو وؿه پیً يحىايىحًؿ ال ٔكوقت وشىؾ یى جك بمقگ. ٌىؾ یه وًصیؿه با ٨كاي٭ؿ ي٭ؿ
آو يٍرؿيؿ. ي٭رؿ یرا٨حى  شايبره همهو ال وىی ؾیگك ٬اؾق به جبییى ؾ٬ی٫ و  بگفقيؿ٨كاي٭ؿ 

 2هاوث ؾق هىٔىٞ ي٭ؿ. ياؾقوحی

                                              
قورايی و اقجبا٘رات، ورال اول،  ياهه ي٭ؿ کحاب ا٘الٞ . ٨كیبكل ؾقوؾی، ؾقآهؿی بك ايىاٞ ي٭ؿ و کاقکكؾهای آو، ٨ّل1

 .2، َ 1393، پاییم و لهىحاو 4و  3ٌماقه 
 .18و  17. باب  اظمؿی، پیٍیى، ُِ 2
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 اًَاع ًمذ

و هك یر   گیكؾ یه ٬كاق هىقؾاوح٩اؾه ،جعلیل هحىو هًٝىق بهايح٭اؾی ی ها قويايىاٞ 
بًای جىايایی و ؾايً ؼرىیً ال قوٌری هحًاورب برا يرىٞ هرحى و ظرىله ال يا٬ؿاو بك ه

، یكیکاقگ برهی هرا قوي. ايىاٞ ي٭ؿ بك اوان يرىٞ اورح٩اؾه، بكيؿ یه هٙال١اجی آو، بهكه
ها  یبًؿ ٘ب٭ه، کاقبكؾ و هؿ٦ يا٬ؿ هح٩اوت هىحًؿ. ایى هىقؾهٙال١هشایگاه هحى، ظىله 

بركای يگراقي ای  یىهٌرهك ی  ظراوی  و ايؿ گك٨حه ٌکلبك هبًای کاقبكؾهای گىياگىو 
 1جعلیلی ؾقباقه اذكی ؼاَ هىحًؿ.

اشحمرا٠ی، ی هرا يگكيو يرىگكایی،  باوًثؾيیای شؿیؿ، قابٙه  اقجباٖ با گفٌحه و
، همگری ي٭ٍری هرؤذك ؾق گرفاقؾ یه اب١اؾ اؾبی و يیم جؤذیكی که بك هؽا٘رب برك شرای

و کراقبكؾ ٬ركاق ؾاقؾ> ي٭رؿ ؾاقيرؿ. يگراقي ي٭رؿ همرىاقه ؾق چراقچىب يرىٞ  یبًؿ ٘ب٭ه
ؾاقای  هرىقؾيٝكؾق ٨ٕرای ؼراَ ؼرىؾ و ؾق ظیٙره  جىايرؿ یه که هك ي٭ؿیی ا گىيه به

 بیٍحكیى جؤذیك و ي٩ىـ باٌؿ.

. ي٭رؿ ٌرىؾ یه ه٩ًی، واليؿه و هؽكب ج٭ىرین ي٭ؿ بهي٭ؿ  ،کلی بًؿی ینج٭ىؾق ی  
اٌرحباه،  >آو چیرم یمی، ٨٭ٗ با ایى هؿ٦ که يٍاو ؾهؿه٩ًی ی١ًی ا٠الم ا٠حكاْ به چ

برك  ه١مرىنً اورث. ایرى يرىٞ ي٭رؿ  برؿيام، هرىقؾ ا٠حركاْ یرا ه١ًا یبياؾقوث، ٤لٗ، 
گ٩ث کره ایرى يرىٞ  جىاو یه . ؾق جعلیل ي٭ؿ ه٩ًیکًؿ یه بىؾو چیمی جؤکیؿ یك٨حًیياپف

کره  ٌىؾ یه جّمین گك٨حه ها آو یشا بهي٭ؿ، يى٠ی ج١ییى جکلی٧ بكای ؾیگكاو اوث که 
 ؿ.چگىيه بیًؿیًٍؿ و ٨کك کًً

جىاو ه٭ّىؾ یرا هرؿ٦ کراقی قا برا قویکركؾی  یهؼىاهؿ يٍاو ؾهؿ که  یهي٭ؿ واليؿه 
بره ه١ًرای اٌرحباه ٌرمكؾو  الماهراً شایگمیى، بهحك بكآوقؾه کكؾ. ؾق ایى ظالث، ي٭رؿ کركؾو 

 جىاو ال قاه ؾیگكی به ٌکلی بهحك هع٭٫ کكؾ. یهٌىؾ هماو هؿ٦ قا  یهيیىث، بلکه ا٠الم 
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ؿگاه ؾی کًؿ یه ؾو ٘ك٦ ه٭ابل اوث. ي٭ؿ هؽكب جالييابىؾ کك ،هؿ٦ ي٭ؿ هؽكب
ی ها اورح٩اؾهي٭ؿ ه٩ًی و ي٭ؿ وراليؿه، هركؾو  يٍاو ؾهؿ. اقلي یبا٠حباق و  یبه٭ابل قا 

 1بكای ی  ي٭ؿ ؼىب، جل٩ی٫ ایى ؾو نلم اوث. ه١مىنً ولی ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقيؿ 

ًقسًظریًٍقسعولی-1

هایی  یبًرؿ ٘ب٭هي٭ؿ يٝكی هصمى٠ه هًىصمی ال اِٙالظات و ج١اقی٧ و ه٭رىنت و 
قا ؾق هالظٝات و هٙال١ات و ج٩اویك هكبىٖ به آذاق اؾبی به کاق بركؾ.  ها آوجىاو  یهاوث که 

جرىاو  یه هرا آوکًؿ که با اورح١ايث ال  یهو ٬ىا٠ؿی هٙكض  ها هع ایى يٞى ي٭ؿ، همچًیى 
ی کركؾ. ي٭رؿ گرفاق اقلي اِرٙالض بهقا ٬ٕاوت و اقلیرابی و  ها آوآذاق اؾبی و يىیىًؿگاو 
 2کًًؿه ٬ىا٠ؿ و ٨ًىو اؾبی و ي٭ؿ اؾبی اوث. یاوبيٝكی ؾق ظ٭ی٭ث ٨٭ٗ 

ًقسعولییبتجرثی-2

ی١ًی اوح٩اؾه ٠ملی ال ٬ىا٠رؿ  پكؾالؾ یه ج٩ّیلی اذك ؼاِی ایى يىٞ ي٭ؿ به بكقوی
ی. ؾق ي٭ؿ ٠ملی بایرؿ ال اِرىل يٝركی و ٨ًىو اؾبی بكای ٌكض و جىٔیط و ٬ٕاوت اذك

 -يٝراقت و ظاکمیرث ؾاقيرؿ ،هًح٭ؿ یگفاق اقليو یل جعل ٟ به جصمیه،٘ببه که  -ي٭ؿ
 هرا آواوح٩اؾه کكؾ. به لباو واؾه بایؿ ؾق ٠مرل ال هعحرىای  یكِكیط٤ٔمًی و  ٘ىق به

 ٠باقت هبو  ٬كاق ؾهًؿ ال١ٍاٞ جعث، ي٭ؿ قا ٬ىل ي٭ل ِىقت بهيه ایًکه جًها اوح٩اؾه ٌىؾ 
و هًاوب  گاه به گاه، هایی یهجىِ ِىقت بهؾق ي٭ؿ ٠ملی بایؿ  ، به اِىل يٝكی ي٭ؿیگكؾ

اوح٩اؾه کكؾ. ؾق ي٭ؿ اؾبری بعرد ایرى اورث کره ٨رالو اذرك  ها آوه٭ام، اقشاٞ ؾاؾ و ال 
٨الو اذك ١ٌٔكٓ جا چره  که هحىشه ٌؿ یىااوث؟ اها بكای  ١ٌكٓ جا چه ظؿ ؼىبهايًؿ ٔ

ایؿ يىبث به ِعث هحى ب هرالً  ىایل هؽحل٩ی قا هؿيٝك ؾاٌثظؿ ؼىب اوث، بایؿ ه
 3.ی و جاقیؽی گكؾیؿًٌاو لباوؾ هباظد ، واقیصهؾقيحو  هٙمئى ٌؿ

                                              
 .6و  5. هماو، ُِ 1
 .7. هماو، َ 2
 . هماو.3
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ًقسسٌتیًٍقسًَ-3

ٌرىؾ و ؾق جٕراؾ برا  یهٓ ايصرام 0130-0103ي٭ؿ وًحی به ٌیىه ؾوقه اؾواقؾ ه٩رحن ٔ
وچكای اذرك  چىو یبٓ اوث. قٔایث و پفیكي 0301-0130که ویکحىقیا ٔقوي ؾوقه هل

ی يهاؾهراکًرؿ ال وابىرحگی بره  یهؾق ه٭ام ایى يىٞ ي٭ؿ يیىث و با ي٭ؿ و پكورً جرالي 
٬ؿقت قومی و هفهبی وكبال ليؿ. هًىل هن ؾق اؾبیات بكای ؾقک و اقلیابی بیٍرحك آذراق، 

لی کراق ؾق ایرى ٌریىه، کىرب و اقایره هعرىق اِر ه١مرىنً ٌىؾ.  یهال ایى ٌیىه اوح٩اؾه 
ٌرىؾ کره چًرؿاو  یها٘ال٠ات ؾقباقه ؼل٫ اذك و لهايه اووث و جّىیكی ال اذك، ٠كٔره 

هحکی بك جعلیل ؾ٬ی٭ی ال ؼىؾ آو يیىث. يا٬ؿاو وًحی ؾق بكقوی و جعلیل هحرىو، بیٍرحك 
ٌرىؾ.  یههرای ٨ركؾی قا ٌراهل  یژگیوٌؽّیث و  ٠مىهاً  که پكؾاليؿ یه هایی یبكقوبه 
اوث. ایرى  جىشه ٬ابليمىيه جىشه آياو به ؾوقه جاقیؽی ظیات يىیىًؿه ی  ٠اهل  ٠ًىاو به

جىاو ؾق جاقیػ اؾبیات شىحصى کكؾ. بكقوی ليؿگی ؼّىِری يىیىرًؿه يیرم ال  یهاهك قا 
هىایلی اوث که همکى اوث هىقؾ ؾ٬ث و بالبیًی ٬كاق گیركؾ. ظحری ؤر١یث جؤهرل یرا 

هرای هرفهبی او هرن  یًگكاهای اؼال٬ی يىیىًؿه و  یژگیواو، جصكؾ يىیىًؿه و ؼايىاؾه 
که هکحب ٨لى٩ی يىیىًؿه چه بىؾه اوث یا هرؿ٦ او  یىاهىایلی هايًؿ  1اوث. هىقؾجىشه

 اوث. هالظٝه ٬ابلال يگاقي هحى چیىث؟. ؾق ایى قوي يىٌحى ي٭ؿ 

و  ؾهرؿ یه يٍراو ؼىيقوی  -یژه ٌر١ك ٤ًرایی و به -قویکكؾ ي٭ؿ يى بیٍحك به ١ٌك 
يىیىرًؿه و  ظال ٌكضؾاقؾ. هًح٭ؿ ؾق ایى قوي، ١ٌك قا ال  وكوکاقبیٍحك با ا١ٌاق کىجاه 

برؿوو هالظٝرات بیكويری، وقايرؿال و پای آو قا کٍؿ و وركا یه بیكوو اي یؽیجاقهحى 
ٌیىه بیاو، جّراویك، ه١رايی و  گیكؾ> یه . آيچه هعىق بكقوی هًح٭ؿ ٬كاقکًؿ یه كقویب

 هىشىؾ ؾق ه١ًی ١ٌك اوث.و جًا٬ٕات پیچیؿه  ها جًً
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ًقسصَرتگرایبًِ)فرهبلیستی(-4

ها که اولیى هٙكض کًًرؿگاو ایرى اِرٙالض هىرحًؿ، ٨ركم ٠ًاِرك  یىث٨كهالبك آقای بًا
گیكؾ. ؾق ي٭رؿ ٨كهالیىرحی، هرحى  یبكهٌکل ؾقويی و هعحىایی اذك قا يیم ؾق  الشملهؾیگكی 
کًرؿ و همره ٠ىاهرل ٔركوقی  یهيگاقٌی یکااقچه ال ؾايً ايىاو شلرىه  ِىقت بههًكی 

بًابكایى ٠ىاهلی هايًؿ واؼحاق، ٨كم، لعرى بیراو > بكای ًٌاؼث هحى ؾق هماو اذك وشىؾ ؾاقؾ
ٌرىؾ. گ٩حره  یهو يگاقي ؾق کًاق ٠ًاِكی چىو ٨ٕاوالی، وبب ج١بیك بهحك و بهیًره هرحى 

کره کًًؿ. ٌکل ٌاهل ٠ىاهلی اوث  یهها بیٍحك به ٌکل هحى، جىشه  یىث٨كهالٌىؾ که  یه
گیكؾ. ال ورىی ؾیگرك  یه٬كاق  هىقؾجىشه کاهالً والؾ و ال ایى هًٝك  یهواؼحاق بًیاؾی هحى قا 

 1ی و واؼحاقگكایی جکیه ؾاقؾ.ًٌاو لباوبایؿ جىٔیط ؾاؾ که ٨كهالیىن بك 

یضٌبذتجبهعًِقس-5

گ٩ث: هكگاه ی  اذك هًكی یا اؾبی يؽىث با جىشره بره  جىاو یهؾق ی  ج١كی٧ کلی 
یٗ اشحمرا٠ی لهراو پیرؿایً آو و وراه برا جىشره بره هعریٗ و ٌركایٗ هعیٗ و ٌكا

ذرك ؾق ظرىله اشحما٠ی لهاو و٬ىٞ ظىاؾخ، بكقوی و اقلیابی ٌىؾ، يگاه هًح٭ؿ بره آو ا
شكیراو  بك یرهجکاِرالث ؾاقؾ،  یٌرًاؼح شاه١هاوث. آيچه ؾق ي٭ؿ  یًٌاؼح شاه١هي٭ؿ 

ؼراَ ؼرىؾ  هرای ییژگويگكي، هكاظرل جراقیؽی ؾاقای  جاقیػ اوث. بك اوان ایى
 ها ايىراو. کًرؿ یهؼىؾ همىاقه ال ایى هكاظرل ٠برىق هىحًؿ و ايىاو ؾق هىیك جکىیًی 

و ابرماق  یلووراآو هىرحًؿ و ال ایرى هًٝرك، ی هرا اقليهمىاقه جعث جرؤذیك شاه١ره و 
ؾاٌحه باٌؿ. بك ایى اوان ؾق ایى يىٞ ي٭رؿ، اب١راؾ  کًًؿه ییىج١ي٭ً  جىايؿ یه اشحما٠ی

اشحما٠ی و جؤذیك آو، ؾق کًاق ي٭ً ههن شایگراه و ٘ب٭ره اشحمرا٠ی اورث کره ٌراکله 
 2.ؾهؿ یه بًیاؾی ي٭ؿ قا ٌکل

                                              
 .9. هماو، َ 1
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رئبلیسناًتقبزی-6

قیالیىن ايح٭اؾی قویکكؾ هكهًىجیکی به ه١ك٨ث ؾاقؾ و آو قا يىربث بره هىٔرى٠ات 
> بره ایرى ه١ًرا کره هىٔرىٞ بیًرؿ یه هٕا٧٠ و هح٭ابرلی ا ىيهگ بهايىايی و اشحما٠ی 

، پكؾالؾ یه و به ج٩ىیك شهاو اوث  هًؿ بهكهه١ك٨ث، ٔمى آيکه ال ویىحن ه١ًایی ؼىؾ 
 .ٌىؾ یهی بالؼىايال هًٝك و ا٫٨ ه١ًایی هع٭٫، 

ظل٭ره  یكیگ شهثه١ك٨حی همبىق، های  یًهلهقیالیىن ايح٭اؾی با اوح٩اؾه ال هبايی و 
 کىٌرؿ یه و کًرؿ یه به ٠لن ؾيبال ییٓگكا اذباتٔقا ؾق ي٭ؿ يگكي پىلیحىیىحی ايح٭اؾی

و جًگًاهرایی کره ها  یثهعرؿوؾهكؾم يگاقايره، ٠لرن قا ال ی ها قويؾق هىیكی ٤یك ال 
ؾق پی آو اوث جا ظل٭ه ه١ك٨حری ٠لرن قا  ؿه اوث، قهایی بؽٍؿ وایً  به آو گك٨حاق آه

 ه١ك٨حری ج١كیر٧ی هرا ظىلهىح٭ل ال ؾیگرك ه ییٓگكا اذباتٔکه ؾق يگكي پىلیحىیىحی
و ظحی با يگاهی اشحمرا٠ی، آو قا ؾق اقجبراٖ برا اب١راؾ  ها ظىله، ؾق اقجباٖ با آو ٌؿ یه

 1.ق٨حاقی و ٠ا٩٘ی ا٨كاؾ ج١كی٧ کًؿ

هىٔى٠ات ه١ك٨حی ؼىؾ، به ؾو بؽً يٝكی و ٠ملری  جًاوب بههًبٟ ه١ك٨حی ٠٭ل، 
گراهی و اقاؾه  کًرؿ یهؾاوقی  هایی  یهىح. ٠٭ل ٠ملی، ؾقباقه ٌىؾ یه ج٭ىین کره برا آ
ايىايی و اشحما٠ی ؾق ه١ركْ ؾاوقی ٠٭رل های  یؿهپؿایى بًابك> آیًؿ یه پؿیؿ ها ايىاو

هىٔرى٠ات  جًاورب به. ٠٭رل ٠ملری، هًبرٟ ه١ك٨حری اورث کره گیكيرؿ یه ٠ملی ٬كاق
. ظٕىق ٠٭رل ٠ملری پكؾالؾ یه اشحما٠ی و ايىايی ؼىؾ، به ؾاوقی هًصاقی و اقلٌی

جرا ٠لرىم ايىرايی و  ٌرىؾ یه برؿیهی و يٝركی کره ؾاقؾ، هىشربی ها گماقها ه١ايی و ب
قا  هرا آواشحما٠ی، ٠الوه بك جبییى و جىِی٧ هىٔى٠ات ؼىؾ، ٬ؿقت ؾاوقی و اقلیابی 

اهرؿا٨ی کره برا  جًاورب بهؿ. ٠٭ل ٠ملی با ظ٩ٛ هىیث ه١ك٨حری ؼرىؾ، يیم ؾاٌحه باٌ
، ه٩اهین و ه١ايی ايىايی قا يیرم کًؿ یه ؾاوقی ها آو وو٭ن ِعثکم  ٠٭ل يٝكی به 
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٠الهه ٘با٘بایی با ٠ًىاو ا٠حباقات اشحما٠ی ال  -کًؿ. ایى بؽً ال ابؿا٠ات  یه ابؿاٞ
. ایرى هرؿل کًرؿ یه الگىی آقهايی ق٨حاق و لیىث ايىايی قا جكورین - کًؿ یه یاؾ ها آو

> آوقؾ یهر اهناشحما٠ی ٨كهای  یثوا١٬آقهايی، هبًا و اواوی بكای قویکكؾ ايح٭اؾی به 
برك   ايىراواشحما٠ی ؾق ا٤لب هىاقؾ، قیٍره ؾق ا٠حبراقاجی ؾاقيرؿ کره های  یثوا١٬لیكا 

. ظٕرىق ٠٭رل کًرؿ یه اشحمرا٠ی ؼرىؾ ابرؿاٞ هًاوباتاوان جمایالت، ج١اهالت و 
هىشىؾ و های  یثوا١٬که ؾايٍمًؿ ٠لىم اشحما٠ی، ؾق ٜك٦  ٌىؾ یه ٠ملی هايٟ ال ایى

 1، هعّىق بمايؿ.ىؾٌ یه آيچه ٨هن ٠ك٨ی ياهیؿه

 ی آىّا رٍشٍ  چگًَگی ًمذ

بكؼری  يٝكاو ِراظببریى . پكؾالؾ یهي٭ؿ به جعلیل، ج٩ىیك، ؾاوقی و اقلیابی آذاق 
. يرى٠ی ٌرًاؼث اورث ؾقهكظرالؾاقيؿ کره ي٭رؿ  يٝك اج٩ا٪ وشىؾ ؾاقؾ اها ها اؼحال٦

ؾیرؿ ؾق اؼحال٦ ؾق باب اهکاو ؾاوقی یا ٠ؿم اهکاو آو يیم ياٌی ال ایى اوث که بایرؿ 
اگك ًٌاؼث هؿ٦ باٌؿ يیرل بره ٌرًاؼث  چكاکهًٌاؼث هؿ٦ اوث یا وویله؟  ،ي٭ؿ

ؼث اشاله ؾهؿ و اگك ًٌا جىايؿ یيمؾق ٬لمكو ؾاوقی و اقلیابی قا ٠اقی ال ٌایبه، وقوؾ 
واليؿ  ای یلهووی يیىث شم آيکه آو قا ا چاقهیی يحىايؿ هؿ٦ ي٭ؿ هعىىب ٌىؾ، جًها به

 2بكای ؾاوقی ؾق آذاق.

یابرؿ و٬حری بركای هًح٭رؿ  یه ًٌاؼث آو قا هؿ٦ ؼىیً ،ـ ؾق ؾيیایی که هًح٭ؿي٩ى
ي٭ؿ ؼرىب هرماق ًٌاؼث باٌؿ> ًٌاؼث ِمیمايه.  ؾقِؿؾوث که ِمیمايه همکى ا

بیً يیىث و آو ي٭ؿی اورث کره ٠راقی ال هصاهرؿه و  گىيه ی اها ي٭ؿ بؿ  گىيه اوث
کره هًح٭رؿ قا . ؾق ظ٭ی٭رث همریى ٌرًاؼث ِرمیمايه اورث باٌرؿ ًٌاؼث ِمیمايه

شىیی  ی٭رثظ٭٨٭رٗ بره  که شهث يیل بره ایرى ٤ایرث ؾاقؾ یا هصاهؿهجا ؾق  ؾاقؾ یه وا
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ؾقوث ايصام ؾهؿ جا ًٌاؼث وا١٬ی و  بیًؿیٍؿ و به ی١ًی اقلیابی ؼىیً قا به قوي
آيکه هًح٭ؿ ؼىؾ قا  بك٨كْآیا  یكوا١٬ی.٤يه ًٌاؼث اشمالی و  ؾ٬ی٫ بكایً ظاِل آیؿ

همکى هىث یا يه؟ ؾق  وا١٬ی و ؾ٬ی٫ بكای او بالًٌاؼثی کًؿ ؼال ای یبهٌاال هكگىيه 
 ای یبهٌراًکه وشىؾ ؼىؾ قا ال هكگىيه ظ٭ی٭ث هعؿوؾیث هًح٭ؿ و ٠ؿم ٬ؿقت وی بك ای

شلىه کًؿ ولی  یكهمکى٤ی کل بهلی ي٭ؿ ٠م ،يٝكی اللعاٚکه  ٌىؾ یه ؼالی کًؿ وبب
ؾق بعرد  1يیىرث. یركهمکى٤ال ؾیؿگاه يٝكی يیل بره ٌرًاؼث وا١٬ری و ؾ٬یر٫ البحره 

ؾهرؿ کره یر   یهايح٭اؾی، هؿ٦> پفیكي یا قؾ ی  ايؿیٍه يیىث بلکه ایى اهکراو قا 
2ايؿیٍه قا ال شهات هؽحل٧ ؾیؿ و ؾاوقی ؾقوحی ؾقباقه آو اقایه ؾاؾ.

 

ؾوحىقهای ٨هن هٍرحكک  ٠ًىاو بهکايث وه گماقه اِلی بكای اوح٩اؾه ٬ايىيی ال ٠٭ل 
 بًیاو قو٩ًٌکكی اوث:، ایى وه گماقه یا ؾوحىق، گیكؾ که به يٝك یه ايىايی ؾق يٝك

ٓ همیٍره 0هركکه ؾیگرك ايؿیٍریؿو>  یشا برهٓ 0ٓ با ايؿیٍه ؼرىؾ ايؿیٍریؿو> 0
، ؾوهی ؾوحىق ؾاوقی یًپال اولی ؾوحىق ٘كل ج٩کك قهایی  هماهًگ با ؼىؾ ايؿیٍیؿو.

٘كل ج٩کك وویٟ و وىهی ؾوحىق ٘كل ج٩کك همىال ٔبی جًا٬ٓٓ اورث. اولری ؾورحىق 
بره چًریى  یصرهؾقيحه١٩ًل يیىث. گكایً به چًیى اي١٩رالی و  گاه یچهكؾی اوث که ؼ  

آو اوث که ٘بی١رث قا  جك بمقگها  ؾاوقی یًپيام ؾاقؾ و ال همه  ؾاوقی یًپآییًی، ؼكؾ 
ؾهؿ جّىق  یه آو ٬كاق ۀٌالىؾ٬ايىو هاهىی ؼىیً ؾق  یلهوو بهجابٟ ٬ىا٠ؿی که ٨اهمه 

ایى يرام  اگكچهلیكا  قهایی ال ؼكا٨ه، قوًٌگكی يام ؾاقؾ. ایى هماو ؼكا٨ه اوث. يًمایؿ
همحال ٔبه ه١ًرایی براقلٓ  ٘ىق بهاها ؼكا٨ه  ا٠ن ج١ل٫ ؾاقؾ ٘ىق بهؾاوقی  یًپبه قهایی ال 

گ٩رث يؽىرحیى ؾورحىق، ؾورحىق  جرىاو یه يام گیكؾ. ؾاوقی یًپهىحىشب آو اوث که 
٨.3اهمه اوث، ؾوهی ؾوحىق ٬ىه ظاکمه اوث و وىهی ؾوحىق ٠٭ل
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بكای يگاقي هحًی ؾقباقه ي٭ؿ ٠لمری کحراب و هحرىو ا٘ال٠راجی، ؾو هعرىق ٠مرؿه 
 :گیكؾ یه ٬كاق هىقؾجىشه

 ؾق واؼحاق يگاقي و وٙىض هكبىٖ به آو> یكگفاقجؤذ٠ىاهل ههن و  0ٓ

 ٠ًاِك ههن ؾق جبییى هعحىا و ه٩اهین جؽّّی هحى. 0ٓ

جرىاو  یه اقکراو ؾیگرك٠ًاِك هؤذك ؾیگكی هن ؾق وایه ایى هعىقها و ؾق اقجباٖ برا 
 ولی همىاقه ایى ؾو قکى ههن ؾق هحىو ايح٭اؾی ؾق هكکم جىشه ٬كاق ؾاقيؿ. هٙكض کكؾ

يگاقي ه٩هىهی ؾق اذك، با جىشه و جعلیل ؾ٬یر٫ يا٬رؿ،  ؾققويؿی يىیىًؿه هحى ها جالي
ٌرىؾ. ؾق هرك  یهٌىؾ. هاهیث ي٭ؿ، همىاقه ؾق هك يگراقي ايح٭راؾی بكشىرحه  یهاقلٌیابی 

ُب١ؿ، ٜاهك يىٌحاق و نیره قویری هرحى اورث ولری ؾق ورٙط ؾیگرك، ی١ًری ؾق ي٭ؿی، ی  
 1کًؿ. یهجكی وشىؾ ؾاقؾ که ٔكوقت بكقوی قا بیٍحك  ی٠٫مهای لیكیى، ه١ًا و وٙىض  یهن

 اها شرایی ال آو ٨كاجركی با ج١٭ل ٠لمی همكاه اوث به گماو قوًٌگكاو، ؼكؾ ايح٭اؾ
، وا١٬یحری هىشرىؾ کره ؼىايؿيؿ یه ٫ وا١٬یث. آياو ايؿیٍه ٠لمی قا اقلیابی ؾ٬یقوؾ یه

آقهرايی پریً ای  یصرهيحاها ؼكؾ ي٭اؾايه قا يهراؾو  ی جصكبی ٬ابل ًٌاؼث اوثا گىيه به
 ، هؿ٨ی که هىیك بكقوی ٠لمی قا بره قاهری ویرژه هرؿایثپًؿاٌحًؿ یه قوی هك ٨كاٌؿ

بایؿ باٌؿ. ي٭رؿ  الآيچهو ي٭اؾ یا ٨یلىى٦  ليؿ یه هىث ظك٦ الآيچه. ؾايٍمًؿ کًؿ یه
 ٨2كشام ًٌاوايه. ، کًٍی اوثایى ه١ًا به

 رٍش ًمذ

ٌرىؾ  یهبكقوی ايح٭اؾی ی  هحى و کحاب ال ؾو ٘كی٫ ي٭ؿ بیكويی و ؾقويری ايصرام 
 ٌىؾ> یهاٌاقه  ها آوکه ؾق ـیل به 
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ًقسثیرًٍی

هصمى٠ه جع٭ی٭ات و هٙال١اجی که هًح٭ؿ بكای ٨هن و ؾقک اذك ؾق ؼراقز  ی٘ىقکل به
آيچره ؾق ي٭رؿ ؼراقشی هٙركض اورث  1.ث، ي٭ؿ ؼراقشی اورؾهؿ یه ايصام ،ذكال آو ا

ايحىاب هحى به هرىقغ، بكقوری  وو٭ن ِعثبكقوی هىیث، شایگاه و ٌكایٗ هىقغ، 
 .باٌؿ یه هًابٟ و هؤؼف قوایات، ٨اِله لهايی و هکايی بیى قاوی و قوایث

 بغعؿ  ادىال هىعر -0

 هىقؾجىشهکیىحی قاوی قا  بایىث یهی٫ و جکفیب اوث و جّؿظىله  ؾايً جاقیػ،
ٌاهؿی که ؾق  هرابه به ىی اوث که گماقٌگك ی  قویؿاؾ اوث٬كاق ؾهؿ. چىو قاوی ک

ؼاِری هرای  یژگیوو ؾاقای  ٌرؿه ًٌاؼحهٌهاؾت بؿهؿ، بایؿ ٨كؾی  ؼىاهؿ یه ؾاؾگاه
بًابكایى ًٌاوایی هىیث ٨كؾی و ٌكایٗ و ه٭حٕریات قاوی ال شهرات هؽحلر٧ > باٌؿ

 یىرنهکايویاوی و های  یوابىحگ٨کكی، های  یًگكاظایم اهمیث اوث. ا٠ح٭اؾات و 
اشحما٠ی، پایگاه ٘ب٭اجی، قابٙه او با يٝام و ظاکمیث ویاوی، شایگاه ٠لمی قاوی بره 

ال هىٔى٠اجی اوث کره ؾق ٌرًاؼث ؾق هٙال١ات جاقیػ اوالمٓ  یژهو بهلعاٚ قشالی ٔ
 گیكؾ. یه ٬كاق هىقؾجىشهاظىال هىقغ 

قیػ، ايؿیٍه و باوقهرای ؼرىؾ که هىقغ به همكاه گماقي جا ايؿ یك٨حهپف ٨ى اهل٬ا٘به 
، ه٩هرىم هرىقغ یگكؾ ٠باقت بره. کًرؿ یه هًح٭رل بره هؽا٘رب -ىحه یا يؿايىحه ؾاي -قا 

قیػ ًٌاواو يیىرث. ظرال اگرك جا لهىقؾ٬بى، ؾیگك چًؿاو ٘ك٨ايه یبو گماقي  ٘ك٦ یب
ؾق ؾقوو هن ٬كاق ؾاقؾ و هىقؼاو به يراگمیك  اقليو  ؾايًکه ؾق جاقیػ وقلی،  پفیك٨ث

 ٫.2 و باوقها قا ًٌاؼث، يؽىث بایؿ ایى ٠الیبا هك ؾو قوبكو هىحًؿ

                                              
 .215، چاپ وىم، َ ٠1374لمی،  کىب، ؾ٨حك ایام، جهكاو، . ٠بؿالعىیى لقیى1
 .7، َ 1388، ؾی 141. ظىى ظٕكجی، ؾقآهؿی بك ي٭ؿ جاقیؽی، کحاب هاه جاقیػ و ش٥كا٨یا، ٌماقه 2



  75   جاقیػ اوالم ویژه ، 0033 بهاق ، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

چگىيگی و واؼحاق هك اذكی قا ال ؤٟ شاه١ه يحیصره بگیركؾ.  کىٌؿ یه ي٭ؿ اهكول
و بكای ایى کاق بایؿ ایى ؾوحگاه  باٌؿ یه ىؾ والهاو و ؾوحگاه شاه١ههك هحى و اذك، هىل

آيچه ورصیه یر   ؾقوا٬ٟ> گكؾؾ یه قا ًٌاؼث. ایًصا هىئله قابٙه ٠لث و ه١لىل ٘كض
 يىیىًؿه يام ؾاقؾ، ه١لىل قابٙه او برا شاه١ره و هىلرىؾ هىاقیرد و جرؤذیكات هعریٗ وی

و اذرك وی، بریى يىیىرًؿه و هعریٗ بیى يىیىرًؿه  کىٌؿ یههك ي٭ؿی  اِىنً باٌؿ.  یه
بیابؿ و بك اِل ی ا قابٙه٨کكی و هاؾی وی، بیى يىیىًؿه و هىاقید ـو٬ی و جكبیحی وی 

ٌكایٗ و قوض ظاکن بك هرك ؾوقه ؾق بیرًً و يگركي هرىقغ  1.ؾاقؾ اجکاهىٔىٞ ٠لیث 
اشحمرا٠ی و ی ا ظاؾذهجاقیػ و هًابٟ جاقیؽی هن  ،ؾق ایى ؼّىَ 2.ؾجؤذیك هىح٭ین ؾاق

و ال  یكگفاقيرؿجؤذؾق اشحمراٞ  ٘ك٦ یر اللیركا  ٌىؾ یه ٠اهلی اشحما٠ی هعىىب هن
 3.پفیكيؿ یه ٘ك٦ ؾیگك ال آو جؤذیك

... باٌرؿ> ًٌاورایی ایرى یا جرىؾه هركؾم و همکى اوث هؽا٘ب قاوی، ی  ولٙاو
لیركا > قاهگٍرا باٌرؿ جىايرؿ یه هىئله ؾق بك٬كاقی اقجباٖ هًٙ٭ی با قاوی و ج١ل٭رات او

 4اورث. کًًرؿه ییىج١ل٭ات و ج٩کكات هؽا٘باو ؾق چگىيگی ي٭ل قویرؿاؾ جمایالت، ج١
 بىرا چهواؼث ٬ؿقت بىؾيرؿ.  به و وابىحگییىوحگی پبؽً لیاؾی ال هىقؼاو ؾاقای 

و ؾق ٬بال آو ال هركاظن  ايؿ يىٌحهِاظباو ٬ؿقت  ٨كهاو بههىقؼايی که آذاق ؼىؾٌاو قا 
یؿالؿیى ق٠ٌٙا هل  شىیًی، ؼىاشه هىقؼاو بمقگی هايًؿ  .ايؿ ٌؿههلىکايه بكؼىقؾاق 

اؼحاق ویاوی ظکىهث لهايره ؼرىؾ ؾاقای هًاِب قومی ؾق و ...همؿايی و الله ٨ٕل
قا به وال٘یى ه١اِك ؼرىؾ اهرؿا کكؾيرؿ و یرا ؾق و ظحی بكؼی ال آياو، آذاقٌاو بىؾيؿ 
ل٭ب هىقغ ٠اؾل قا بكای ؼرىؾ  جىايًؿ یيم ،ايؿ يىٌحهؾق قکاب ایٍاو  به ؾوحىق و واِل 

                                              
 .216کىب، ؾ٨حك ایام، َ  . ٠بؿالعىیى لقیى1
 .14، َ 1385، جابىحاو 6پژوهاو، ٌماقه  . ویؿ ابىال٩ٕل قٔىی، ي٭ؿ هًبٟ ؾق جاقیػ، ياهه جاقیػ2
 .13 . هماو، 3َ
 .5. ظىى ظٕكجی، پیٍیى، َ 4



  و اب١اؾ آو یؽیؾق هٙال١ات جاق یايح٭اؾ یبكقو یىحیچ   76  

با  کًؿ یه ي٭ل ه قییه ؾولث ال وٜای٧ ؾوقه قیاوث ؼىؾآیا قوایحی ک 1.به یؿک بکًٍؿ
 2.قوایث ی  ٬ّاب ال هماو هىٔىٞ یکی اوث؟

 دذث ايحـاب هحى -2

ايحىاب اوث. اولیى ورؤالی  وو٭ن ِعثال هباظد ههن ي٭ؿ ؼاقشی، جع٭ی٫ ؾق 
 جرىاو یه هىرئله ايحىراب اورث. چگىيره قورؿ یه هًح٭رؿ به ؼا٘كکه ؾق هىقؾ هك اذك 

ؼرىؾ اذرك قا  ٘ك٦ یر القا جع٭ی٫ کكؾ؟ هًح٭رؿ بایرؿ  ها يىبث گىيه یىاِعث یا و٭ن 
اولىب ٨کك و ٘كل بیاو هالظٝه کًؿ که ایى قا ي٭ؿ ؾاؼلری گىیًرؿ و ال ٘رك٦  اللعاٚ

 ؾیگك ٬كایى و اهاقات جاقیؽی و اشحما٠ی بكای ج١ییى لهاو ایصاؾ اذرك بره ؾورث آوقؾ و
ایى قا ي٭ؿ ؼاقشی گىیًؿ. ًٌاوایی وب  بیاو، ا٘الٞ ال جاقیػ جٙىق اؾبی، و٬رى٦ برك 
شكیاو جکاهلی ٠٭ایؿ و ا٨کاق، جىشه به ؼّىِیات ٨کك و بیاو هك هکحب اؾبری و هرك 

 3.کًًؿ یه پاوػ وؤال یاقی یا٨حىؾقهًح٭ؿ قا  هىحًؿ کههىایلی  ها یىايىیىًؿه. 

یر  ٌرهاؾت  ٠ًىاو بره جرىاو یيم باٌرؿ ال آوهع٭٫ ي ،جا ايحىاب وًؿ به هؤل٧ آو
بكقوری اِرل هرحى و ه٭ایىره آو برا  یلهوور بهاوح٩اؾه کكؾ. ایى کاقی اوث که هع٭٫ 

بایؿ ايصام ؾهؿ. ؾق بكقوی ايحىاب ی  وًؿ ال هىئله اظحمال  یٌىاهؿ و ٬كایى ؼاقش
ؿ ٌربا جىايرؿ یههىشب ش١رل و ايحعرال اورًاؾ  الآيچهٌؿ.  ٤ا٨لش١ل و ايحعال يبایؿ 

اوث. ش١ل اظاؾید و اوًاؾ بكای ا٤ركاْ ٬رىهی و جكیى ٠اهل  ی٬ى ،ج١ّب ٌ ، یب
 ِرىقت به١ٌىبیه و ب١ٕی ال اقباب هرفاهب ی ها ٨ك٬هوث که ؾق بیى اهفهبی اهكی 

 4قواز ؾاٌحه اوث. یمیايگ جؤو٧

                                              
 .3. هماو، َ 1
. اوؿ قوحن، ي٭ؿ جاقیؽی ٔقوایث بىم هعىق ال جاقیػ وقلی هىلماياوٓ، ویؿ هعمؿ قٔری هّر٩ٙىی يیرا، ظىرى 2

 .51، َ 1392ظٕكجی، جهكاو، ومث، 
 .218. ؾ٨حك ایام، َ 89کىب، ي٭ؿ اؾبی، َ  . ٠بؿالعىیى لقیى3
 .151، چاپ بیىحن، َ 1392ؾق جكالو، جهكاو، اهیكکبیك، کىب، جاقیػ  . ٠بؿالعىیى لقیى4
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 بغعؿ  هًابع و هآسظ -3

قاوی قوایث ؼىؾ قا ال چه هكاش١ی اؼف کكؾه اوث، ؾق چگرىيگی ٬ٕراوت  که یىا
، جبیریى هرىقؾيٝكبكقوری هًرابٟ قوایرث  ؾقوا٬رٟکًًؿه اورث.  ییىج١ق ؾقباقه آو، بىیا

 1اوث.ؼىؾ قوایث  وو٭ن ِعث
 فادله ػهاي  و هکاي  بیى عاوی و عوایث -4

یرث ؾاٌرحه باٌرؿ و یرا یى ٨اِله لهرايی و هکرايی قا برا هىٔرٞى قواجك کنکه قاوی  یىا
آو، هرؤذك  وور٭ن ِعث، ؾق ٬ٕاوت ها يىبث به هیماو اٌكا٦ قاوی به قوایرث و ٠که به

ؾیگركاو، قوایرث قا  باواورٙه ب١رؿهاکه قاوی ٌاهؿ ٠یًی قویؿاؾ بىؾه اوث و یا  یىااوث. 
کًؿ، هىٔى٠ی اوث که ؾق هىاشهه با قوایث، بىریاق ظرایم اهمیرث اورث. برؿوو  یهي٭ل 

قا ؾقبراقه یر   هرا ؾاؾهال آو يٝك که يؽىحیى ا٘ال٠ات و  اول ؾوثٟ هح٭ؿم و یا جكؾیؿ، هًاب
گفاقيؿ، ال اقلي و ا٠حباق بانیی بكؼىقؾاقيؿ اها ؾق کًراق ایرى ویژگری  یهقویؿاؾ ؾق اؼحیاق 

که يىیىًؿگاو هًرابٟ هح٭رؿم  ٬كاقؾاؾهمحال ایى ؾوحه ال هًابٟ، بایؿ ایى هىٔٞى قا هن هؿيٝك 
ؾق ؾل قویؿاؾ ٬كاق ؾاٌحًؿ و اهکاو ٨اِله گك٨حى ال قویرؿاؾ و جؤهرل ٠٭اليری که  یىابه وبب 

یؽحره برا اظىاورات و آهی ها ٬ٕراوتؾقباقه هاهیث آو بكای ایٍاو ورؽث برىؾ، ا٤لرب 
 ٨اِرله براکره هىقؼرايی کره  یؾقظالايرؿ  هیصايات هحؤذك ال قویؿاؾ و جب١ات آو، اقایره کكؾه

قویکركؾ اظىاوری و ٠را٩٘ی بره  ه١مىنً ، ايؿ کكؾهبیٍحكی يىبث به قویؿاؾ، آو قا گماقي 
برا يگراه ٠٭اليری، گرماقي هًٙ٭ری ال قویرؿاؾ، اقایره  ايؿ يمىؾهقویؿاؾ قا کًاق يهاؾه و و١ی 

 2ؾهًؿ.

                                              
 .6. ظىى ظٕكجی، پیٍیى، َ 1
 .4. هماو، َ 2



  و اب١اؾ آو یؽیؾق هٙال١ات جاق یايح٭اؾ یبكقو یىحیچ   78  

زرًٍیًقس

، هرا آوي٭ؿ ؾاؼلی ٠باقت اوث ال جعلیل و جصمیه یر  اذرك، ؾقک اشرما و جًاورب 
 گىيره یىا و اوح١ؿاؾ هًكی وی. غ، بیاو ٬ؿقتو کمال هٙلىب هىق یًیب شهاوبعد ؾق 

 جىايرؿ یيم ؾ٬یر٫ و ِرعیط ،بؿوو اوح١ايث ال ه١لىهات ؼاقز ال هرحى به ٘بٟجعلیل 
 1.کاقبكؾي٭ؿ ؼاقشی و ي٭ؿ ؾاؼلی قا جىأم بایؿ به  قویى ا الباٌؿ. 

ي٭ؿ ؾاؼلی ؾق ؾايً جاقیػ ؾو گىيه اوث: ي٭ؿ ؾاؼلی ایصابی و ي٭رؿ ؾاؼلری ورلبی. 
کًؿ و ي٭رؿ ورلبی  یهپكؾالؾ و ه١ًای آو قا آٌکاق  یهو جىٔیط هحى ي٭ؿ ایصابی به ج٩ىیك 

 2کًرؿ. یهی يىیىًؿه و هیماو ؾ٬ث او قا ؾق قوایث گكی بیراو ها ؼىاوحهه٭ّىؾ و هكاؾ و 
٨هرن  هًٝىق به -اها ٤یك هفکىق ؾق هحى  -ؾق ي٭ؿ ؾقويی، ًٌاوایی اب١اؾ و لوایای هىشىؾ 

و جعلیل آو، ٬ّؿ اِلی اوث. هكاؾ ال اب١اؾ و لوایای ٤یك هفکىق، ايؿیٍه هرىقغ اورث 
های لیكیى يىٌحاق او يه٩حره اورث. ایرى همراو جراقیػ يگركی هرىقغ اورث>  یهنکه ؾق 

ی  اذك جىِی٩ی ِك٦ هن باٌؿ، ايؿیٍه  ٜاهك بهیگك هك اذك جاقیؽی ظحی اگك ؾ ٠باقت به
بًابكایى ي٭ؿ ؾقويی بیٍحك به ؾيبال ٌرًاؼث و ٨هرن > ٩حه ؾاقؾهىقغ قا هن ؾق ؾقوو ؼىؾ يه

 3ی جاقیؽی هىحىق اها هىشىؾ اوث.ها گماقيايؿیٍه هىقغ اوث که ؾق په 

زرًٍیًقسهسبئلاسبسی

یز -0  جىجه به جذىل و جطىع ػباو صع بـحغ جاع

ؾق ا٠ّاق هؽحل٧ بكای  ها ايىاوجًها ظل٭ه واوٗ هیاو  -به ه١ًای بىیٗ آو  -لباو 
جراقیؽی ای  یرؿهپؿلبراو ؼرىؾ  به یکؿیگك اوث. گىوهای گىيا یٍهايؿايح٭ال ه٩اهین و 
بًابكایى ؾق قویاقویی با هرك > بیاو، جاقیؽی و هحعىل اوثی ها اهکاواوث و ٌكایٗ و 

ايره ايؿیٍره قاوی و له گراه یجصل ٠ًىاو بهقوایث جاقیؽی، نلم اوث لباو آو قوایث قا 

                                              
 .215کىب، ؾ٨حك ایام، َ  . ٠بؿالعىیى لقیى1
 .75. اوؿ قوحن، پیٍیى، َ 2
 .7. ظىى ظٕكجی، پیٍیى، َ 3
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ه٭ّىؾ ال لبراو هرحى، لبراو هل٩رىٜی و لبراو ه٩هرىهی  ٬.1كاقؾاؾهىقؾ اقلیابی قاوی، 
جك اورث اهرا  یرثبااهملبراو ه٩هرىهی هرحى ؾق ایًصرا  اگكچرهجىأهاو اوث.  ِىقت به

، ق به ٨هرن لبراو و وراؼحاق آو يیىرث٬اؾ کىی لباو هل٩ىٜی قا يؿايؿجا  که شهث الآو
لهیًه لباو و اقلي واؼحاقی آو ؾق  لباو هل٩ىٜی ؾق شای ؼىؾ اهمیث بىیاق ؾاقؾ. ؾق

. ؾق لباو هركؾم هرك ياهؿ یه ي٭ؿ هحىو، همیى به که هایؿگك لباو قا ؼايه هىحی آؾهی
يه٩حه اوث کره ؾق کراق  ها آوؾوقه، اي١کاوی ال کی٩یث جمؿو و ٌیىه ٨کك و يىٞ ليؿگی 

 2ؾاقؾ. کًًؿه ییىج١ي٭ؿ، ي٭ً 

و اِرٙالظات  هرا واژهبایؿ به ایى يکحه اٌاقه کًؿ کره ه١ًری  يگاق یػجاقهمچًیى، 
 3.کًؿ یه ٨ك٪ ،گاهی با جىشه به اؼحال٦ وكلهیًی و يیم با جىشه به يىیىًؿه

يگاقی هك ؾوقه، واؼحاق لبايی و ال٩اٚ و اِٙالظات هكبىٖ بره  یػجاقبؿیهی اوث که 
ات ههصرىق و ٤یرك قایرس ؾق آو ؾوقه قا ؾاقؾ. ٘بی١ی اوث که به کاق ق٨حى ال٩اٚ و اِرٙالظ

جىايؿ يٍايه ؼىبی بكای اِالث یا ٠ؿم اِالث و ِعث هٙالب  یهيگاقی ی  ؾوقه  یػجاق
و ؾیگرك  ها آوجاقیؽی آو ؾوقه باٌؿ. کًایات، اوح١اقات، هؽ٩ی کكؾو يیث وا١٬ی ؾق ٬الب 

ی ها ٔركوقتی یرا ٨ؽك٨كوٌرجك٨ًؿهای اؾبی، اورح٩اؾه ال ل٥رات و ال٩راٚ ههصرىق بركای 
، قابٙه ه١ًىی ل٥ات یا اِٙالظات با هحى، جٙاب٫ یا ٠ؿم هٙاب٭ث ؾوحىقی ال٩راٚ ویاوی

 4جىايؿ ؾق ي٭ؿ هًبٟ، یاقی کًًؿه باٌؿ. یهبا هحىو و هىایلی ال ایى ٬بیل 
یش  هحى -2  جىجه به ؿاسحاع جاع

قوایی یا يیمه قوایی یا واؼحاق پیچیؿه و جعلیلی ؾاٌحى هحرىو، ؾق چگرىيگی ٨هرن 
اوث، جؤذیك بىیاقی ؾاقؾ  ٌؿه يىٌحهکه هحى ؾق آو ی ا لهايههح٭ابل آو با هٙالب و قابٙه 

                                              
 .6. هماو، َ 1
 .12. ویؿ ابىال٩ٕل قٔىی، پیٍیى، َ 2
 .75. اوؿ قوحن، پیٍیى، َ 3
 .14. ویؿ ابىال٩ٕل قٔىی، پیٍیى، َ 4
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ه٥ل٫ و پیچیؿه  ِىقت به، يىٌحه ٌؿو جمام یا بؽٍی ال هٙالب ی  هًبٟ هرال ٠ًىاو به
يکحه ههمری ؾق آٌرًایی  جىايؿ یه که ا٤لب هًابٟ، واؼحاق واؾه و قوایی ؾاقيؿ یؾقلهاي
 1هكبىٖ به آو باٌؿ. قیيگا یػجاقظاکن بك آو ؾوقه و  باقوض

 لايىو هطابمه -3

ی هرا قويبكقوی اِالث و یا ٠ؿم اِالث قوایرث، اورح٩اؾه ال های  یىهٌیکی ال 
اهىق و ظىاؾخ جاقیؽی قا بایؿ ؾق بىرحك ٨كآیًرؿی ؼراَ  2اوث.ای  یىهه٭ایا  جٙبی٭ی

ي٭ؿ جٙبی٭ی با یکؿیگك ايٙبرا٪ ؾاؾ و ال آو ٘كیر٫ قا ال ٘كی٫  ها آوؼىؾ بكقوی يمىؾ و 
جالي کكؾ. ي٭ؿ جٙبی٭ی که ابى ؼلؿوو آو قا ٬ايىو هٙاب٭ره ياهیرؿه  ها یثوا١٬ؾق ک٧ٍ 

 باهٙال١رهآو اورث کره  ؾقِرؿؾ، یراؾکكؾال آو با ٠ًىاو جاقیػ جٙبی٭ی  جىاو یه اوث و
ا کٍر٧ کركؾ و ابٟ ؾیگك، اِرل وا١٬یرث قجٙبی٭ی هٙالب هحى با یکؿیگك و هٙالب هً

 3.قا به ؾقشه ٬ابل وذى٪ بكوايؿ ها گماقي
یاب  آو صع هیؼاو عمل -4  فهن هعًای والع  عوایث و اعػ

آو قا بره  -الٝراهك  ی٠ل -١ی آو چیمی اوث که قاوی ؾق گماقي هكاؾ ال ه١ًای وا٬
آو بره  یكهىرح٭ین٤ال٭را   ،قوایرث یوورى ومثاهرا جمرام  کًرؿ یيم ؼىؾال٭اهؽا٘ب 

٠مرل ی ا گىيره بهابىهؽ٧ً و ٠ىايه،  واوٙه بهبكی ؾق گماقي ٠اٌىقا هؽا٘ب اوث. ٘
آيچه ال قاویراو بره ؾورحً ، هك ٘ك٦ یبی  هىقغ  ٠ًىاو به الٝاهك ی٠لکكؾه اوث که 

، هؽا٘ب قا به وشىؾ ی  ها یثقوااها چیًً و گمیًً  قا ي٭ل کكؾه اوث قویؿه اوث
و آو جبكیه ٠اهالو قویؿاؾ ٠اٌىقا و هىکىت  ؾهؿ یه وى٪ ها آوه١ًای وا١٬ی ؾق ؾقوو 

  4اوث. گفاٌحى ٨لى٩ه ٬یام اهام ظىیى

                                              
 .12. هماو، َ 1
 .5. ظىى ظٕكجی، پیٍیى، َ 2
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 گیزیًتیجِ

بره  Criticٓٔ یحی کكهكاؾ ال ايح٭اؾ، ي٭ؿ ٠لمی اوث. اِٙالض ٠لمی ؾق بكابك واژه 
ي٭رؿ ٨كآیًرؿ  ؾقوا٬رٟ -ايح٭اؾ ؾق شًبه ولبی اذرك  -ايح٭اؾ به ه٩هىم ٠اهیايه  قوؾ. یهکاق 

همراو  ؾقوا٬رٌٟرىؾ کره ایرى  یه٠ات اوث. ي٭ؿ، ؼىؾ با ٨كاي٭ؿ وًصیؿه اِالض ا٘ال
ٌرىؾ.  یهه١یاق ؾق ي٭ؿ اوث. ایى ٨كاي٭ؿ ال ٘كی٫ ؾو ٌیىه ي٭ؿ ؾقويی و بیكويی ظاِل 

های لیكیى،  یهنؾهؿ ولی ؾق  یه٬كاق  هىقؾجىشههك ي٭ؿی ُب١ؿ ٜاهك و نیه قویی هحى قا 
کًرؿ. هرك ي٭رؿی  یهت بكقوری قا بیٍرحك جكی وشىؾ ؾاقؾ که ٔكوق ی٠٫مه١ًا و وٙط 

 ي٭ؿ بیكويی و ي٭ؿ ؾقويی اوث. قويؾاقای ؾو 

هىقغ هرىقؾ جعلیرل ٬ركاق  هىقؾاوح٩اؾهؾق ي٭ؿ بیكويی، اظىال هىقغ، هًابٟ و هآؼف 
گیكؾ. ٨هن ه١ًای وا١٬ی قوایث و  یهوجعلیل اذك ِىقت  یهجصم ؾقويی ؾق ي٭ؿگیكؾ.  یه

گیكؾ. هكاؾ ال ه١ًای وا١٬ی آو چیمی اوث  یه٬كاق  هىقؾجىشهاقلیابی آو ؾق ي٭ؿ ؾقويی 
ی وورى ومثکًرؿ اهرا جمرام  یيمآو قا به هؽا٘رب ال٭را   ٜاهك بهکه قاوی ؾق گماقي 

یكهىح٭ین آو به هؽا٘ب اوث. ًٌاوایی اب١اؾ و لوایای هىشىؾ اها ٤یرك ٤قوایث ال٭ا  
 باٌؿ. یه٨هن و جعلیل آو، ه٭ّىؾ يگاقيؿه  هًٝىق بههفکىق ؾق هحى 
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