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حركت و كار در اوديشه و آييههاي ايراوي و يوواوي
(بستگيهاي كار و وظام اجتماعي در فلسفه و اديان "ايراوي ـ اسالمي" و
يوواوي و يهودي ـ مسيحيايي)

روتس ٔستض ٣فسٞبر٢
تبكٔؼ ؿكٔبفت90/2/5 :
تبكٔؼ پقٔلٍ90/7/15 :

چى٥د:ٜ
ؿك أه وًُتبك ثٍ كبك ي علكتت ام ؿٔتـهبٌ فتب ي فيٌت ٓ ي كُتتٍَتبْ
هًوبهًن فيً ارتمبفٓ پلؿاؽتٍ ُـٌ اًت ي ًپي ام ؿٔـهبٌ مٌٔتتُىبًتٓ ي
فيم اقتٔبؿ كبك ام غٕل كبك ت كٕك ُـٌ ي پي ام أه تقتبكٔ
مؤل

ي عجهتٍثىتـَْتب

كًُٕـٌ ،ام ٔك ًً فلَىگ تًلٕـْ ي فلَىگ كبك امليم ألان كا ثب ؿٔليم

آن ؿك اكمٍهقاكَْب ي علمت كبك ي يرـان كبكْ ي مٌبئل پًًٕتٍ ثتب فلَىتگ
*  .اًتبؿ پويَِگلْ ؿاوِگبٌ فالمّ عجبعجبئٓ.

*
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كبك ي تًلٕـ مهبٌٍٔ كلؿٌ ي ام ًًْ ؿٔگل فلَىگ ألاوتٓ – اًتالمٓ كا ثتب ٔتك
فلَىگ تبكٔؾٓ مًامْ ي تهلٔجبً َمًمن ي ُبؽْ كٍ ؿك فتٕه آمٕؾتگتَٓتب ؿك
عًل َناكٌ َب ثب ٔكـٔگل ،ثٍ ؿالٔل اكتجبعبت ،مجبؿالت مقلفتٓٔ ،بؿهٕلْ ،آمًمٍ
كًمٓ ي غٕلكًمٓ ،تزبكت ،رىگ ي مُبرلتَب ،ؿك تقبكٕ آُكبك ثًؿٌ اًتت
مهبٌٍٔ كىـ .أه مهبٌٍٔ ام اوـٍَِٔبْ فيٌ ٍ ألان ي غلة ي ؿك إٓٔهَب ي اؿٔتبن
آوُب ًٓكت پقٔلفتٍ اًت ي ًلاوزب پي ام آن مهبٌٍَٔب ،مهبلتٍ ثتب عتلط ٔتك
پلًَ ثىٕبؿْ كٍ صلا ثب يرًؿ وگبٌ ئوٌ ثٍ كبك ؿك فلَىگ ،تمـن ي اوـٍَِٔتبْ
فيٌ ٓ ي اؿٔبن ُلقٓ ،مب مٌيمبوبن ي ثٍ ئوٌ مب ألاوٕبن امليمٌ ام كبك ي كًُتَ
ثبممبوـٌأم ي كًِكَبْ غلثٓ ثب يرًؿ و لتَب ي ؿٔـهبٌَبْ تبكٔؾٓ ؽًاككىىـٌ
كبك ي وؾب َبْ ثلؿٌؿاكْ – اًتقمبكُْبن ،امليم ثٍ وٌجت مب ،صىٕه اَل كتبك ي
كًَُ ُـٌاوـ؟

ٔمدٔٝ
حسوت (وبز) ثٔ ٝؼٙب ٢ػبْ  ٚفّػف ٣آٖ
ؿك مثبن فبكًٓ علكت (رىجَ) ثٍ مقىبْ فمل ،فقل ،كبك ي كفتبك وٕن مٓثبُتـ ي
آولا اوًاؿ فلاياوٓ اًت 1كٍ ؿك ملاتت ٌَتٓ ،ام ًبؿٌ ثٍ ملكت ثتل اوتًاؿ ي آمٕتنٌَتب ي
پٕضٕـهٓ ي كم٘ ي كٕ٘

ي يضـ آن ؿك َل ًغظ فلامتل افنيؿٌ مٓهلؿؿ.

كبك رًَلِ عجٕقت ؿك ًغًط هًوبهًن ٌَتٓ اًت َ ،مضىبن كٍ علكتت صىتٕه
اًت ،ي كبك ي علكت ؿك ٌَتٓ متلاؿفاوـ ،ي «علكت ي ًكًن ٔكتٓ ام مجبعتج مُتم
عجٕقٓ اًت كٍ مهًلّ مِتلك ثب مغبلت فيٌ ٓ َم ٌَت» (افكبٔٓ.)246 :1384 ،
ام علكت (رىجَ )َبْ مكبوٕكٓ ؿك ًبؿٌتلٔه ي ثٌٕظتلٔه آؽِٕذَبْ عجٕقتت
ؿك مكبوٕك ي تب علكت ؿكيوٓ فٕنٔك 1هلفتٍ تب ٌَتَٓبْ پتل فلهِتت ي پلفلاهِتت
 . 1ثلاْ مخبل لغت وبمّ ؿَؾـا  48وًؿ علكت كا وب ثلؿٌ ي ام آوُب تقلٔت
رٞخدا ،علف "ط".462-460 ْٓ ،

كتلؿٌ اًتتِ .غيت٘بٔي١

حركت و كار در انديشه و آيينهاي ايراني 3 / ...

وجبتٓ 2ي ربوًكْ 1ي كفتبكَبْ كياوٓ ي فلَىگتٓ ؿك رًامتـ ثِتلْ كا ثتٍ مقىتبْ فتب
مٓتًان "كبك" وبمٕـ .ؿك پٕضٕـٌتلٔه عبلت علكت ي كبك ؿك اوٌبن ثٍ ؿلٕل يكيؿ فىٔتل
 . 1مكبوٕك كٍ قـٔمٓتلٔه ثؾَ ام فيً عجٕقٓ ُبؽٍاْ ام فيم فٕنٔتك] اًتت ،علكتت ارٌتب كا
مًكؿ ثلكًٓ قلاك مٓؿَـ .يقتٓ كٍ علكت كا تًٕٓ

مٓكىٕمً ،ليكبكمبن ثب ثؾِٓ ام مكبوٕك اًتت

كٍ ًٕىمبتٕك وب ؿاكؿ ،امب َىگبمٓ كٍ علكت كا ثٍ وٕليَتبْ ياثٌتتٍ ثتٍ آن ي ؽتًاّ فكات متغتلك
ملثًط مٓكىٕم ،ثب ؿٔىبمٕك ًليكبك ؿاكٔم .ؿًٔٔتـ َبلٕتـْ ،كاثتلت اموٕتك ،ف٥ص٤يه ،تلرمتّ مُتـْ
هيِىٓ ،وبٓل مهجيٓ ،تُلان ،1369 ،ملكن وِل ؿاوِگبَٓ .]53 ّ ،ؿك مكبوٕك اوًاؿ هًوبهًن علكت ام
َم ثبمُىبؽتٍ مًُٓوـ.
 . 2هٕبَبن وٕن اهل صٍ ًتبكه ثتٍ وؾتل متٓكًتىـ امتب ؿك ياقتـ صىتٕه وٌٕتتىـ :ثلؽتٓ هٕبَتبن مبوىتـ
قبكسمٕكًٌمٕت  ...مبوىـ آمٕت ثٍ كمك پبَبْ كبفة علكت مٓكىتـ .ثٌتٕبكْ ام ؿٔبتًمتٍَتب ...ؿك آة
ُىبمٓكىىـ ...علكت ثب تبهك ًلٔـتل ام علكت ثب رلٔبن پلتًپالًمٓ ًٓكت مٓهٕلؿ.
ثلؽٓ هٕبَبن مٕكليًكًپٓ ثب ثٍ كبكثلؿن تبهكً ،لفتٓ ونؿٔك ثٍ ٔك متل ؿك ًتبفت ؿاكا متٓثبُتىـ.
الجتٍ أه ًلفت ثٍ وؾل مب مٔبؿ ومٓآٔـ يلٓ يقتٓ ثب اثقبؿ ثـن مًرًؿ مٕكليًتكًپٓ مهبٌٔتٍ متُٓتًؿ
ُگ تاوگٕن اًت ،ؿيوـٌاْ كٍ وًؿ متل كا ؿك  9/3حبوٍٕ مٓپٕمبٔـ ؿك َل حبوٍٕ فهظ مٌتبفتٓ ثلاثتل َ تت
ثلاثلقـمَ كا عٓ مٓكىـ ي رت  F-68كٍ ًبفتٓ  800كٕيًمتل ًلفت ؿاكؿ 25 ،ثلاثل عًلَ كا ؿك َل
حبوٍٕ مٓپٕمبٔـَ .بگَبْ متغلك ٔك قبكس مٌبفتٓ مقبؿل عًل ؽًؿ كا ثب ًلفتٓ مقتبؿل  800كٕيتًمتل
عٓ مٓكىىـ .علكبتٓ كٍ هٕبَبن (پلًيًلٓ) ؿك عٕه ومً اوزب متٓؿَىتـ متٓتًاوتـ ًتٍ قٌتم ثبُتـ:
وًتبًًٕن ( ،)nutatoinوبًتٓ ( )nastieي تليپٌٕم ( .)tropismeوًتبًًٕن علكبت متبكپٕضٓ كؤى ًتبقٍ
كا ؿك عٕهومً مٓهًٔىـ ...علكبت وبًتٕك ام علكبت مٔجبْ هٕبَبن ثٍ ُتمبك متٓكيؿَ ،مضتًن ثتبم ي
ثٌتٍ ُـن هلَب ي ؽم ي كاًت ُـن ثلهُب ي ًلاوزب تليپٌٕم كٍ فجبكت اًتت ام ياكتىَ هٕتبٌ ؿك
ثلاثل مغلكَبَٔٓمضًن وًك ،ربفثّ ممٕه ٔب هئًتليپٌٕم ...ثلؽٓ هٕبَتبن مبوىتـ متً ي پتٕش ي پٕضتك
ؿاكاْ تليپٌٕم مزبيكتٓمٓثبُىـَ ...مضىٕه مٓتًان ثٍ علكبتٓ ؿك هٕبٌ اُبكٌ كلؿ كٍ ثتل احتل افتنأَ
عزم ٔب كبََ عزم ًيًلَب عبٓل متُٓتًؿ ي ثتٍ آوُتب علكتبت "تًكهتًك" ()turgor movement
مٓهًٔىـ ،كٍ ومًوٍ ربلت آن كٍ ًلٔـتل مٓثبُـ كا ؿك "هٕبٌ عٌبى" ( )mimosa pudicaمٓتًان ؿٔـ
كٍ وٌجت ثٍ لمي ،هلمب ،الكتلٌٕٔتٍ ٔب اتل ،ثًٍلفت ثلگَبَٔ كا رمـ مٓكىـ ي َمضىٕه ؿك علكتبت
پٕضٕـِ هٕبَبن عِلٌ ؽًاك ...ئكتًك آ .هليالػ«.علكت هٕبَٓ» ش٘دٌ٥ٌ ٣ب ،٣ٞتلرمّ مغمـ ثُتناؿ.
تُلان ،1339 ،وِل پٕليم ،113-118 ّ ،وهل ثٍاؽتٔبك].
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آهبَٓ ي ؿك وتٕزٍ عضًك ثٌتل فلَىگ علكتٓ مهٕـ ثٍ ٓ بت ثَٕ ًُوـٌ ي متىتًؿتتل
اًت.
عجٕقتبً كبك صٍ ؿك فٕنٔك ي صٍ ؿك اقتٔبؿ ي صٍ ؿك ربمقٍُىبًتٓ تقلٔت

ثٌتٕبك

مهٕـتلْ ام فيٌ ٍ ؿاكؿ ي ؿك مًكؿ ربمقٍ ي فلَىگ ثبٌٔتٓ وٕن صىٕه ثبُـ .امتب ام آوزتب
كٍ ثٕه فيٌ ٍ ي فلَىگ كياثظ متهبثل امب غبلجبً پىُبوٓ يرتًؿ ؿاكؿ ،پتي الم اًتت ،تتب
پَٕ ام يكيؿ ثٍ ثغج كبك ثٍ مقىبْ اؽْ آن ؿك اقتٔبؿ ي فلَىگ ،ؿكثبكِ كبك ثٍ مقىبْ
فب ي ٔكٓ ؿي مٌئيٍ ؿٔگل َم اُبكٌاْ ؿاُتٍ ثبُٕم.
« ؽبَلاً] تمب مجبعج فيٌ ٓ ؿكثبكِ علكت ثٍ ًؾه اكًغً ثتبم متٓهتلؿؿ 2.يْ
مٓهًٔـ" :علكت" 3ياققٕت مِؾٍٔ عجٕقت اًتت ...ي علكتت صٕتنْ مقٕىتٓ اًتت
كٍ ...ثل ًٍ وًؿ ثبُـ :كم٘ٓ ،كٕ ٓ ،يضقٓ .علكت وٌتجت ثتٍ رتًَل 4يرتًؿ وتـاكؿ».
(افكبٔٓ.)346 :1384 ،

(پبيكقٓ ٓ غٍ قجل)

 . 1ثب ثبال كفته ام ولؿثبن تكبمل علكبت ام وؾل اوًاؿ ثِٕتل ي پٕضٕـٌتل ي ثب صًوَٓبْ وً ي فلاكيوـٌ ثٍ
يقًؿ مٓپًٕوـوـ .كبك َل ًيًل ،ثبفت ،اوـا ي ؿًتگبٌ ثـن ٔك ربوًك ثٍ ربْ علكبت ي ربثزبَٔٓبْ
مكبوٕكٓمغًٌى ،ؿاكاْ َناكان علكت ي كبك ؿكيوٓ ي وبمغًٌى اًت .ام علكبت مكبوٕكٓ ؿكيوتٓ
تب علكبتفٕنٔكٓ ت ُٕمٕبٔٓ ،ثًٕلًهٔكٓ ي فٕنًٔلًهٔكٓ اًت كٍ ؿك اوٌتبن ثتٍ ثِٕتتلٔه اوتـامٌ ؽتًؿ
كًٕـٌ ي علكبت فلَىگٓ وٕن ثٍ آن افنيؿٌ مًُٓؿ.
 . 2ؽبَلاً ام أه وؾل كٍ تبكىًن كًم غبلت اكيپبئٕبن صىٕه ثتًؿٌ اًتت كتٍ َمتٍ صٕتن ام ًٔوتبن ي كٔ
ًُؿ ي أه اؿامٍ علم ت كل ًٔوبوٕبن ؿك ثلاثل ثلثلَب اًت كٍ َىًم ؿك اكيپب مغًكْ عبضل ؽًؿ كا وِبن
مٓ ؿَـ ي الجتٍ أه عجٕقٓ َم ٌَت صلا كٍ ثٍ قًل ؽًؿ ٙفلوگٕبن »تبكٔؼ كا فبتغبن مٓؤًٌتىـ»  ٚا٤يٗ
٤ه پسغؽ اغبغ ٣اغت و ٝآ٤ب تفىس اش ٘ٛ٤بٖ ؾسٚع ؾد ٜاغت ٤ ٚب رغت وٓ تفىس رز ٘ٛ٤بٖ ث٘ ٌُُ ٝؿػيتٝ

اغت؟ ٤ ٚب اٙ٤ىٔ ٝب خٟبٖ پ٥ؽ اش ٘ٛ٤بٖ زا ث ٝرزغت٣ٕ٘ ٣ؾٙبغٓ٥؟
. Motion
. Substance
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اكًغً اهل صٍ علكت كا ياققٕت مِؾٍٔ عجٕقت مٓؿاوٌت ي ثتلاْ آن اوتًافٓ
قبئل ثًؿ امب يْ علكبت كم٘تٓ 1،كٕ تٓ 2ي يضتقٓ 3كا ؿك فٓلضتٕبت متٓؿٔتـ ي وتٍ ؿك
رًَل .ؿك عبلٓ كٍ افالعًن ،اًتبؿ اكًغً ؿكثبكِعلكت ،وؾلْ مت بيت ام اكًغً ؿاُتٍ
ي ثل أه ثبيك ثًؿٌ اًت كٍ« :علكت َمًاكٌ ؿكصُبك صٕن اوگٕؾتٍ مًُٓؿ :رًَل 4،كمّ،
كٕ٘  ،يضـ» (افكبٔٓ.)347 :1384 ،
ؿك ُلق وٕن پَٕ ي پي ام افالعًن اوـٍِٔ يكمان ألاوٓ ي اًالمٓ غبلجبً علكتت
كا املْ رًَلْ مٓؿاوٌتٍاوـ ي أه مٌئيٍ ثٍ ؿالٔيٓ كٍ ؽًاَـ آمـ ثلاْ مجغج مب مُم
اًت .صلا كٍ مكبتت فيٌ ٓ َم ؽًؿ متبحل ام ياققٕبت ارتمبفٓ ثتًؿٌ ي ٌَتتىـ ي َتم
متهبثالً ثب تبؽٕل ي تب مـتُب ثل ياققٕتَبْ ارتمبفٓ مًحل ياقـ مًُٓوـ.
ام مًُِكتلٔه فالً ٍ علكت ُىبى متبؽل ألاوتٓ اًتالمٓ ثبٔتـ ام ٓتـكالـٔه
ُٕلامْ (مالٓـكا) ثلرٌتٍتلٔه عكٕم ؿيكان ٓ ًْ ٔبؿ كىٕم كٍ فٕنٔك تكبمتل ٔبفتتّ
يْ ؿك آحبك هًوبهًن يْ ي ثٍ ؽًّٔ ؿك االغفبز االزثؼ ٝمًكؿ ثغتج قتلاك هلفتتٍ ي
ُبلًؿِ عكمت متقبلّٕ اي كا تِكٕل ؿاؿٌ اًت« .ؿك أه مكتت كٍ َىتًم ؿك أتلان غيجتٍ
 . 1علكت ؿك كم٘ٔ ،كٓ ام صُبك وًؿ علكت ؿك فٓلَٕ .علكت ؿك كم٘ صُبك هًوٍ اًتت ،ومتً ،فثتًل،
تؾيؾلي تكبح

ؿَؾـاِ ،غت٘بٔ ،ٝعلف ط« .]461 ّ .علكت ؿك كمّ ،اوتهبل رٌم اًتت ام كمٕ٘تتٓ

ثٍ كمٕتؿٔگل ،صىبوكٍ ام ومً ثٍ فثًل (پوملؿهٓ) ي ثل فكي» (تقلٔ بت رلربوٓ) ٕٞيبٖ ٔٙجيغّ ،
.]460

 . 2علكت ؿك كٕ٘  ،اوتهبل رٌم اًت ام كٕ ٕتٓ ثٍ كٕ ٕت ؿٔگل مبوىـ هل ُـن آة ي ًلؿ ُـن آن ي
أهعلكت كا اًتغبلٍ ؽًاوىـ (تقلٔ بت رلربوٓ)» ٕٞبٖ ٔٙجغ.]460 ّ ،

 . 3علكت ؿك يضـ ،علكتٓ اًت كٍ ثب آن رٌم ام يضقٓ ثٍ يضـ ؿٔگل مىتهل ًُؿ .صٍ متغلك ثتٍ
اًتـاكٌ ٔقىٓ هلؿهلؿان وٌجت ارناء آن ثب ارناء مكبن يْ تجـٔل ٔبثـ ثٍ عبلتٓ كٍ مالم مكبن ؽًَٔ
اًت ي ام مكبن ؽًؿ ثٕلينوِـٌ اًت ،صىبوكٍ علكت إًٓبًىگ ٕٞبٖ ٔٙجغَ ،مبن ٓ غٍ].

 . 4علكت فاتٓ ،علكتٓ اًت كٍ فليٕ آن ثل فات رٌم ثى ٌٍ ثبُـ (تقلٔ بت رلرتبوٓ)،
مهبثل علكت فٓلَضٕٓٞ .بٖ ٔٙجغ.]461 ّ ،
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ثب آن اًت ،اقتجبًبت ثٌٕبك فلاياوٓ ام تًٔفِ "اثه فلثٓ" ي وٕن ام مكبتت قـٔم فيٌت ٍ
ي كال اًالمٓ ُـٌ اًت ...ؿك أىزب َمٕه قـك كبفٓ اًتت ،ه تتٍ ُتًؿ كتٍ ٔالقيدزا
٘ظس ١٤حسوت خٞٛس ٢زا طسح وسر ٜاغت و ٝثس خالف ف٥ص٤ه ازغط ،٣٤ٛرز ا٤يٗ ٘ظس٤يٝ
حسوت اش خٛاـ  ٚو٥ف٥بت خٞٛس اؾ٥بء ٔبر ٢اغت  ٚتٟٙب ث ٝػَسَل آٟ٘ب ازتجيب ٘يدازر
ثٙبثسا ٗ٤تٕبْ ٔػئّ ٝحسوت ،شٔبٖ ٥٘ ٚص ػّٓ حسوبت ٥٘ ٚسٞٚب رز چؿٓا٘داش خد٤دٔ ٢يٛزر

ٔالحظ ٝلساز ٌسفت ٝاغت».

1

افكبٔٓ كٍَِٔبْ ت كل فبكفبن "وًكٍٔ" 2ي عكمت متقبلّٕ مالٓتـكاْ ُتٕلامْ

3

كا ؿك علكت رًَلْ  ،ؿك افكبك افالعًن ي افكتبك افالعتًن كا ثلهلفتتٍ ام َلاكيٕتت ي
اوـِّٔ َلاكيٕت كا ثل هلفتٍ ام مغبن ي هكفبْ ؿٔه ي آٔتٕه ي ؿاوتَ ي ثٕتىَ عكمتبْ
ألانثبًتبن ؿاوٌتٍ اًت (افكبٔٓ.)377 :1384 ،
ثٍ ه تٍ هبْهل 4مكؿتِت ؽًؿ ي آل اًبًٓ إٓٔتىَ كا ام آكٔبٕٔتبن پِٕتٕه ثتٍ
اكث ثلؿٌ اًت )1 :قبوًن فاتتٓ عجٕقتت اًتت )2 ،كِتبكَ ؿك فات عجٕقتت كاٌ ؿاكؿ
(اقجبل الًَكْ.)12 :1357 ،

 . 1اعمـ آكا  .ػّٓ رز اغالْ ،تُلان ،1366 ،اوتِبكات ًليٍ.148 ّ ،

 . 2ؿكثبكِ وًكٍٔ وك ثٍ :پلئن افكبٕٔٓٞ .بٖ ٔٙجغٓ ،تْ  248 ،210ي ؿكثتبكِ وتًك ي وتبك ؿك ثٌتٕبكْ
امٓ غبت ي َمضىٕه وك ثٍ :اقجبل الَتًكْ .غي٥س فّػيف ٝرز ا٤يساٖ« ،وغيتٍ آتغبة وتًك (فكتل)»،
ْٓ95ت .113ي َمضىٕه ثٍ :فيٓ ًٕـٔه .پؿٕ ٝٙ٥پٛؾبٖ (فلَىگ ًيٌيٍَبْ ًٓفٍٕ) ،تُتلان،1387 ،
وِلوٓ340 ْٓ ،ت.343

 . 3ؿكثبكِ مالٓـكا وك ثٍَ« :بولْ كًكثه ؿك اغالْ ا٤سا٘ ،٣د 54 ْٓ ،4تت 122ي َمضىتٕه تغهٕت
ٓـكالـٔه ُٕلامْ ؿك ُلٔ

(ئلأِگل) ،تبز٤خ ٣اش فّػف ١اغالٔ ،٣ريـ ؿي 932 ْٓ ،تت .961ي

آحبك متقـؿ ًٕـرالل الـٔه آُتٕبوٓ ؿكثبكِ يْ ي وٕن ؿك احلْ امُ :كًٌالـٔىٓ ثب وب تيبي٥س ٔ ٚجيبر ٢آٖ
(وّ٥بت فّػف ١طج٥ؼ ٣قدزاِد ٗ٤ؾ٥ساش( ٢مُِـ  ،1347تُلان )1349،ي تبلٕ

م ٔل ؿكثتبكِ يْ ام

فضل اللعمبن ي ًٕـ عٌٕه ؤل .اعمـ آكا ٕٞ .بٖ ٔٙجغ ،پبيكقٓ ّ.]148
M. Geiger
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« "اكؿمبن" 1ؿك ممٕىّ و ًف م بَٕم مكؿُتٓ ؿك فيٌ ٍ ًٔوبن ثبًتتبن صىتٕه وًُتتٍ
اًت" :اي (َلاكيٓ تًى) أه وٕلي كا تؾم َمّ كئـاؿَب ي مٕنان وؾم فتبلممتٓؽًاوتـ.
أه امل كٍ آن وٕلي ُقيٍ ُملؿٌ ُـٌ اًت ،ماؿِ تًٔك مغبن ألان اًت ...ثلاحتل َمتٕه
و ًف اعتمبلٓ اًت كٍ "الًبل" 2شزرتؿت زا پ٥ؿب ٍُٞ ًٙٞخٛا٘دٜاغت" ...اكؿمتبن"
ؿكثبكِ و ًف مكؿتِت ؿك فٕخبغًكى وًُتٍ اًت" :ف٥ثبغٛزظ ػدرٞب٢فيسر زا ثستيس اش
ػدرٞب ٢شٚج ٔحػٛة راؾت ٝاش اٌ ٗ٤رؾت ٝف٥ثبغٛزظ رز ث٥بٖ تضبرٞب ،اش تضيبر
٘ٛز  ٚظّٕت  ٚتضبر خ٥س  ٚؾس ٘٥ص ٘بْ ثسر ٜاغت ٚ ،ا٤يٗ أيس ثػي٥بز ٢اش ٔحمميبٖ
پ٥ؿ ٚ ٗ٥و ٣٘ٛٙزا ثساٍ٘٥خت ٝاغت و ٝآٖ ٔفب ٓ٥ٞزا ٔس ٖٛٞآ٤ي ٗ٥شزرتؿيت را٘ٙيد»
(الًَكْ.)15 :1357 ،
ُٕؼ ُُٕـ ُُبةالـٔه ًُليكؿْ (545ت )587ؿك حىٕتاالؾساق مٓؤًٌـ:
« ٚا٤ييٗ زا ،ٜزا ٚ ٜطس٤ميي٤ ١بفييت  ٚذٚق پ٥ؿييٛا ٢را٘ييؽ  ٚحىٕ يت  ٚزئيي٥ع آِٖ
افالط ٖٛاغت ٙ٥ٕٞ ٚطٛز زا ٚ ٜزٚؼ وػب٘ ٣اغت و ٝرز زٚشٌبزاٖ پ٥ؿتس اش  ٢ٚثٛر٘يد،
اش شٔبٖ پيدز حىٕيبء ٤ؼٙيٞ ٣يسٔع  ٚغيتٟ٘ٛب ٢را٘ؿي ٣ثئ ٝب٘ٙيد "ا٘جيبذ لّيع" ٚ
"ف٥ثبغٛزظ"  ٚخص آٖر ٚ ،اِجت ٝغخٙبٖ پ٥ؿ٥ٙ٥بٖ  ٕٝٞث ٝزٔص ث٥بٖ ؾد ٜاغيت  ٚثٙيبثساٗ٤
لٛاػد  ٚضٛاثط اؾساق رز ثبة ٘ٛز  ٚظّٕت و ٝزا ٚ ٜزٚؼ حىٕيبء  ٚرا٘ب٤يبٖ غيسشٔٗ٥
پبزظ اغت ثٔ ٝب٘ٙد "خبٔبغف" " ٚفسؾبرؾٛز" " ٚثٛذزخٕٟس" " ٚوػب٘ "٣و ٝپي٥ؽ

اش اٙ٤بٖ ثٛر ٚ ٜث ٝزٔص ٟ٘بر ٜؾد ٜاغت » * (ًُليكؿْ 17 :1377 ،ي .)18
عبل ثلهلؿٔم ثٍ وؾٌتٕه رميٍ ؿك أه مهبلٍ كتٍ كتبك (علكتت) رتًَل عجٕقتت
ؿكًغًط هًوبهًن ٌَتٓ اًت صتلا كتٍ ؿهلهِتت (فلهِتت) ي فلاهِتت كا فتلاَم
مٓآيكؿ.
. Erdmann
. Lassalle

*  .وك ثٍ :فتغٓ ،فيٓاكجل .رزآٔد ٢ثس فّػف ١اؾساق ،آثبؿان ،1387 ،وِل پلًَ.

1
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علكت صىٕه اًت ي ام مىؾل مب علكت ؿك مقىبْ فب آن َمبن كبك ٌَتٓ اًتت
ي َمٕه كبك ي كِبكَ اًت كٍ امكبن تغٕٕل كا فلاَم مًٓبمؿ.
ؿك ت كل اؿٔبن ألاوٓ صٍ ؿك پَٕ ام اًال ي صٍ ؿك آٔتٕه مهتـى اًتالمٓ َمتّ
ٌَتٓ ؿك كبكوـ.
«كبك ٔك م ًُ فيٌ ٓ ؿاكؿ كٍ ثٌٕبك يًٕـ اًت ي يًٕـتلٔه م ُتً أته ل تؼ
ثٍُمبك مٓكيؿٔ ،قىٓ َم ؿك مًكؿ ؽـايوـ متقبل ٓـق مٓكىتـَ ،تم ؿكثتبكِ اوٌتبوُب ي
َمعتٓ ؿكثبكِ مًرًؿات عجٕقٓ ...ؽـا كبك متٓكىتـ "ان اهلل ٔ قتل متب ٔٔلٔتـ" (ٔتنؿْ،
.)1372
أه اوـٍِٔ ٔقىٓ مقىبْ كبك ثٍ مقىبْ فب آن ؿك آحتبك ُتقلاْ ثتنكگ ألاوتٓ وٕتن
ثبمتبةٔبفتٍ اًت ،ام ؿٔـهبٌ اَل اوـٍِٔ ؿك ألان »اثل ي ثبؿ ي مٍ ي ؽًكُٕـ ي فيتك ؿك
كبكوـ».

1

ربلتتت آوكتتٍ أتته ُتتًِٕ اوـِٔتتٍ مؾتتتْ فالًت ٍ ي متبفٕنٌٔتتٕهَتتب ي ُتتقلاْ
ُلقٓوٌٕتَ ،مبوگًوٍ كٍ اُتبكٌ ُتـ ؿك مٕتبن ثلؽتٓ فالًت ّ غتلة ي هتبٌ ؿك مٕتبن
ؿاوِمىـانغلثٓ ي ام آن رميٍ ؿك اوـِّٔ "آؿا اًمٕت" پـك فيم اقتٔبؿ رُبن وٕن ؿٔـٌ
مًُٓؿ.
«آؿا اًمٕت كبك كا ثٍ عجٕقت ي اوٌبن َل ؿي وٌجت مٓؿَـ ي مٓهًٔـ «عجٕقتت
َملاٌ اوٌبن معمت مٓكِتـ»( .مزتجتًْٔ .)268 :1372 ،تك اقتٔتبؿؿان اًتكبتيىـْ

2

مقتهـ اًتٞ« :س ٌٝ٘ٛوٛؾؽ ٤ب ٕٞىبز ٢و ٝثٚ ٝغ ١ّ٥ا٘ػبٖ ،حٛ٥ا٘بت پػتتسٔ ،بؾيٚ ٗ٥
٤ب ػٛأُ طج٥ؼ ٣ث ٝػُٕ آ٤د وٙٔ ٝظٛز آٖ تحكٞ ُ٥س ٘ٛع ٘تب٤ح ٔطّٛة ثبؾد ،وبز ٘بٔ٥يدٜ

ٔ٣ؾٛر » (مزتجًْ.)269 :1372 ،
ً . 1قـْ هًٔـ« :اثل ي ثبؿ ي مٍ ي ؽًكُٕـ ي فيك ؿك كبكوـ  /تب تً وتبوٓ ثتٍ كت

آكْ ي ثتٍ غ يتت

وؾًكْ« .پلئه افتٔبمٓ هًٔـ« :قغلٌاْ كنرًٔجبكْ مٓكيؿ  /ؿك پٓ اوزب كبكْ مٓكيؿ»
. John Ranisy Mc Cullach

2
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ئكتًك آ .هليالػ اًتبؿ هٕبٌ ُىبى ؿاوِگبٌ ًًَتًن وٕن مٓؤًٌـ:

«ٌ٥بٞبٖ اٌس چٛٔ ٝخٛرات ٣ث٘ ٝظس ٔ٣زغٙد و ٝشحٕت٣ٕ٘ ٣وؿٙد  ٚحسوتي٣
٘داز٘دٔ ٣ِٚ ،ب٘ٙد وٙدٞٚبٞ ٣٤ػتٙد و ٝرز خب٘يٞٝيب ٢آٖ فؼبِ٥يتٞيبٚ ٢الؼي ٣رز
خس٤بٖ اغت( ».هليالػ.)119 :1339 ،

وبز ثٔ ٝؼٙب ٢خبـ رز ػّْٛ
تب أىزب ثٍ كبك ي علكت ثٍ مقىبْ فب ي فيٌ ٓ آن ،اُبكاتٓ ؿاُتٕم ،اكىتًن پتي
ام وگبَٓ هقكا ثٍ مٌئيٍ كبك ي علكت ي اولهْ ؿك مكبوٕك ،فٕنٔتك ي فيتً ؿقٕهتٍ ثتٍ
ًلاك م ًُ كبك ؿكفيم اقتٔبؿ ،ربمقٍُىبًٓ ي اوٌبنُىبًٓ مٓكئم.
تًرٍ ثٍ مٌئيٍ كبك ،علكت ي وٕلي ؿك هًوٍَبْ مقلفتٓ مت تبيت ،متٓتًاوتـ َتم
آمًموـٌَ ،م تٌُٕلهل ي َم مًحل ثبُـَ .مضىبوكٍ ؿك تزلثتّ پِٕتٕه مؤلت

ؿك كتتبة

ا٘ػبٖؾٙبغ٤ ٣بزٍ٤س ،٢ؿك پلؿاؽته ثٍ مٌئيٍ ٔبكٔگلْ (َمكبكْ ،تقتبين ي مِتبككت)
ثٍ ُكل مٕبن مقلفتٓ ،ؿك ت كلات فيٌ ٓ ،ؿٔىَٓ ،ىتلْ ي ؿك فيتً  ،ؿك ربوًكُىبًتٓ،
كيانُىبًٓ ربوًكْ  ،كياوِىبًٓ ي كياوِىبًٓ ارتمبفٓ ،اوٌبنُىبًٓ ي تتبكٔؼ وتٕزتٍ
ثؾَ ثًؿٌ اًت.
وجبٔـ ام وؾل ؿيك ؿاُت كٍ حٛشٜٞبٌ٘ٛ ٢بٌ ٖٛفؼبِ٥ت ذٔ ٚ ٣ٙٞؼسفت ٣ثؿيس زا
ٞسٌص ٕ٘٣تٛاٖ ث ٝطٛز وبُٔ اش ٤ىدٍ٤س ٔدصا وسر ،ش٤سا ازتجبط ٣ػٕ٥يك  ٚقيٕٕ٥ب٘ٝ
رز ٔ٥بٖ آٟ٘ب ثسلساز اغت (پالوگ.)150 :1347 ،
َمبَىگٓ عتٓ ثٍ مهـاك اوتـك آن ؿك ُتبؽٍَتبْ ٔتك هًوتّ مقلفتتٓ ،متخالً ؿك
ُىبؽت فيمٓ ي ؿك صىـ كُتٍ آن ،مٓتًاوـ ثٍ آكمبن ثِل ثتلاْ ؿًتتٕبثٓ ثتٍ قتًاوٕه ي
ًبؽتَبْ رُبوِمًل ي ثىٕبؿْ ٔبكْ كًبوـ ي أمبن ي امٕـياكْ آؿمٓ كا ثلاْ ؿًتٕبثٓ
ثٍ قًاوٕه عبكم ثل رُبن ثِٕتل كىـ ي تىـكيَْبْ ُكبكبن ي فيٌت ٍَتبْ ياقتـهلٔتن ي
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وُٕيٌٕتٓ ي آوبكٌُٕتٓ فنأىـٌ مقبٓل غلة ؿك فيٌ ٍ ي فيٌ ٍ فيم كا كٍ مٓتًاوتـ ،ثتٍ
ئوٌ ثلاْ كًِكَبْ تًًقٍ وٕبفتٍ ؽغلَبْ ثنكهتلْ ثٍ َملاٌ ؿاُتتٍ ثبُتـ ،كا مُتبك ي
متقبؿل كىـ.

1

تؼس٤ف وبز اش ر٤دٌبٔ ٜىب٘٥ه
م ًُ كبك ثٍ فىًان ٔك كمٕ٘ت فٕنٔكٓ ؿك مكبوٕك ،فهتظ ؿك مغتـيؿِ مقٕىتٓ ثتب
تًٔكفمً ام كبك ي ٔب تًٔك مًرًؿ ؿك فيً هًوبهًن َمؾًاوٓ ؿاكؿ .امكبن ؿاكؿ آوضٍ
كٍ ؿك مٌٔتُىبًٓ كبك ثٍ ُمبك مٓآٔـ ،ؿك فٕنٔك كبك مغًٌة وًِؿ ،ي آوضتٍ كتٍ ؿك
فٕنٔك ي مٌٔتُىبًٓ كبك تقلٔ

مًُٓؿ ،ؿك ثلؽٓ ام تقبكٔ

ثٍ ُمبك وٕبٔـ ،امب ثب أه عبل ،أه ؿٔـهبٌَب ي تقبكٔ

اقتٔبؿْ مٔـاق كتبك

هًوبهًن ؿاكاْ مِتلكبت ثىٕتبوٓ

ٌَتىـ كٍ ثلاْ فُم مب ام كبك ي اُكبل مت تبيت ي متجيتًك (پتي اوتـام ُتـٌ) آن م ٕتـ
مٓثبُىـ .ثلاْ مخبل م بَٕمٓ َمضًن كبك ،كبك مخجت ي كبك مى ٓ ،ثهتبْ كتبك ي اوتلهْ،
اولهْ پتبوٌٕل ي تجـٔل اولهْ ؿك فٕنٔك مٓتًاوىـ ثلاْ فيً ارتمبفٓ م ٕـ ياقـ ًُوـ.
ام ؿٔـهبٌ مكبوٕك »اهل ًٌٕتتمٓ ؿك احتل وٕتليْ ياكؿ ثتل آن تغٕٕتل مكتبن ؿَتـ،
آغالعبً ه تٍ مًُٓؿ كبك اوزب ُـٌ اًت( .مٔمبوٌكٓ؛ ئتمه.)65 :1370 ،
كبك ؿك فٕنٔك كالًتٕك »فهتظ ثتٍ م ُتً ؿقٕت مقبؿلتّ  W=F.dثتٍ كتبك ثتلؿٌ
مٓ ًُؿٔ...كبْ (ياعـ) كبك فجبكت ام كبكْ اًت كٍ ياعـ وٕلي اوزب مٓؿَتـ تتب ٔتك
رٌم كا ثٍ اوـامِ ياعـ مٌبعت ؿك رُت وٕلي ربثٍرب كىـَ( .بلٕـْ.)225 :1369 ،
«كبك ،آن عًك كٍ مب آن كا تقلٔ
تقلٔ

كلؿٔم ،م ًُمٓ ثٌٕبك م ٕتـ ؿك فٕنٔتك اًتت.

ؽبّ مب ام كيمّ "كبك" اكتجبعٓ ثب كبكثلؿ آن ؿك مثبن كيممتلٌ وتـاكؿ ي ممكته

اًت ثبفج اُتجبٌ ًُؿُ .ؾٔٓ كٍ رٌم ًىگٕىٓ كا وگٍ مٓؿاكؿ ،ممكه اًتت ثگًٔتـ
كٍ مِغًل اوزب ؿاؿن كبك ًؾتٓ اًت ي ام وؾل فٕنًٔلًهٔكٓ ممكه اًت كتبك ًتؾتٓ
اوزب ؿَـ ،امب ام وؾل فٕنٔكٓ مٓهًٕٔم كٍ اي كبكْ اوزتب ومتٓؿَتـ» (َبلٕتـْ:1369 ،

 .1وك ثٍ مهـمّ اوٌبنُىبًٓ ٔبكٔگلْ ،تُلان ،1388 ،وِل حبلج.
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 .)225امب مبوىـ أه تقلٔت

ام كتبك ثتٍ لغتبػ كتبكثلؿْ ،ؿك تقلٔت

متب ؿك هقُتتٍ ام

1

تلاوٍَبْكبكًً ،ؿمىـ ثًؿٌ اًت ي ٔكٓ ام ُبؽَْبْ آن كا ؿك ثل مٓهلفتٍ اًت.
مب ؿك أه وًُتٍ َم ثٍ لغبػ مبَٕت  -ؿًت كم ثؾِٓ ام اوًاؿ كبك كتٍ مٌتتهٕم
ٔب غٕلمٌتهٕم ثب تًلٕـ ؿك اكتجبط ٌَتىـ  -ي َم ثٍ لغبػ أه كٍ متبً بوٍ ربمقتٍُىبًتٓ
ي ملؿ ُىبًٓ ؿك أه ممٕىٍ وتًاوٌتٍاوـ ثٍ آكا ي تقبكٔ
كٍ پي ام فٕنٔك ،ثٍ تقبكٔ

مٌتهيٓ ؿًتت ٔبثىتـ ،وبصتبكٔم

ي عجهٍثىـْ اوًاؿ كبك ؿك ؿاوَ اقتٔتبؿ ثپتلؿامٔم ي ام آن

م بَٕم ي ئوهَٓب ثلاْ تقلٔ

ي تًٕٓ

ؽًؿ ام كبك ي فلَىگ كبك ًًؿ رًٕٔم.

«وبز اش ٘ظس التكبر ، ٢تالؼ  ٚوٛؾؽ تٛاْ ثب ز٘ح  ٚشحٕت ثؿس ،ثٙٔ ٝظٛز ت٥ِٛيد

ٔٛار ٤با٘دبْ خدٔبت ٔٛزر احت٥بج اغت» (پًكَمبًٔن.)109 :1344 ،
«كبك ،فقبلٕت ثـوٓ ٔب فكلْ اًت كٍ مىزتل ثتٍ تًلٕتـ ٔتب أزتبؿ ؽتـمت ُتًؿ»
(مىًصُل فلَىگ.)22-24 :1371 ،
ثلهٌه 2مٓهًٔـ« :كبك اوٌبوٓ ُبمل آفلٔىَ امل فبٔـٌ ثؾَ اًت» (ثٕلي:1366 ،
.)452
پليؿن مٓهًٔـ« :كبك فمل ًَُٕبكاوّ اوٌبن اًت ثتل كيْ متبؿٌ؛ ويبز آٖ چ٥يص٢
اغت و ٝاش ر٤دٌب ٜرا٘ؿٕٙد التكبر ،ا٘ػبٖ زا اش حٛ٥اٖ ٔتٕب٤ص ٔ٣غبشر ٞ ٚدف اش ٚخٛر ٔب

ثس ز ٢ٚشٔ ٗ٥ا ٗ٤اغت و٤ ٝبر ثٍ٥س ٓ٤وبز و( »ٓ٥ٙثٕلي.)452 :1366 ،
فلٔـمه »كبك كا َمضًن مزمًفّ افمبلٓ مٓؿاوـ كٍ اوٌبن ثل كيْ مبؿٌ ثب َتـفٓ
مقغًف ثٍ فبٔـٌ ي مٔيغت ي ثب كمك مغنٍ ،ؿًتَبَٔ ي اثناكَتب ي مبُتٕهَتب ثتٍ
اوزب مٓكًبوـ .أه افمبل ثٍ وًثّ ؽًؿ ،ثبمتبثٓ ثل اوٌبن ؿاكوـ ي اي كا متجـل مًٓبموـ»
(ثٕلي.)452 :1366 ،
ؿك ؿألٌالمقبكف آملٔكبوب «كبك ،فقبلٕت ثـوٓ ٔب فكلْ اوٌتبوٓ ؿك رُتت كًتٕـن
ثٍ َـفٓ غٕل ام لقت ثلؿن ام و ي فقبلٕت» تقلٔ

ُـٌ اًت.

 .1وك ثٍ« :تلاوٍَبْ كبك ،كبك آياْ فلامًٍ ُـِ اًتبؿكبكان ي كتبكيكمان» ،فكّٙبٔ ١ػّ ْٛاختٕبػ 11 ٍ ،٣ي 12
(پبٕٔن ي ممٌتبن .144-111 ْٓ ،)1379
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ثب تًرٍ ثٍ تقبكٔ

ٔبؿ ُـٌ ،كبكْ كٍ ممكه اًت ام وؾل فٕنًٔلًهٔكٓ كبك ثبُـ،

ام وؾل فٕنٔكٓ ي اهل ؿقٕ تل ثگًٕٔم ام وؾل مكبوٕكٓ ت مكبوٕك مٔل ُتبؽٍاْ ام فٕنٔتك
ت كبك ثٍ ثٍ ُمب ومٓآٔـ؛ ي ام ؿٔـهبٌ اقتٔبؿْ ،فميٓ كٍ ام وؾل فٕنٔكٓ كتبك مغٌتًة
مًُٓؿ ،ممكه اًت كبك مغًٌة وًِؿ.
كبك ثٍ مقىبْ فٕنٔكٓ ي فٕنًٔلًهٔكٓ ،تىُب ؿك ًٓكتٓ ام وؾتل اقتٔتبؿْ كتبك ثتٍ
ُمبك مٓآٔىـ ،كٍ ؿاكاْ ئوهَٓبْ مٔل ثبُىـ:
مًلتتـ ثبُتتىـ ،فبٔتتـٌ ثؾتتَ ثبُتتىـ ،رُتتتؿاك ثبُتتىـ ،النامتتٓ ثبُتتىـ (ثتتب تهٕتتـ
َملاٌ ثبُىـ) ،ؿك ثلاثل منؿ ٔب مقبٍ ثبُىـ ي َـفٓ ثٍ رن لقت ام و ي فقبلٕتت ؿاُتتٍ
ثبُىـ.

وبز  ٚغ٥س وبز
ثـٔه تلتٕت ام وؾل ثٌٕبكْ ام اقتٔبؿؿاوبن ،ثٌٕبكْ ام كبكَب عتٓ كبكَتبْ فبٔتـٌ
ثؾِٓ كٍ مٌتهٕم ٔب غٕلمٌتهٕم ؿك تًلٕـ حتليت وهتَ وـاُتتٍ ثبُتىـ ،كتبك ثتٍ ُتمبك
ومٓكيوـ« .فقبلٕتَبْ ملثًط ثٍ امًك ؽتبوًاؿهٓ ،ارتمتبفٓ ،متقَجٓ ي فتًق علفتٍاْ
(كالىَبْ ُجبوٍ) كٍ كبكهل ؽبكد ام عًمِ "كبك" ؽًؿ اوزب متٓؿَتـ ،ام أته هتليٌ
اًت» (تًًيٓ .)25 :1375 ،ي فزٕتتل آوكٍ اهتل كتبك فبٔتـٌ ثؾتَ ي متؤحل ؿك تًلٕتـ
حليت وٕن ثبُـ امب اهل كىىـٌ كبك ام آن لقت ثجلؿ كبك مغًٌة ومتٓهتلؿؿ ثتٍ فجتبكت
ؿٔگل تمـن غلثٓ اوگبك ،كبك ثـين مرل ،ؽالقٍ ي ؿلاوگٕن كا كبك ثٍ ُمبك ومٓآيكؿ .آٔتب
أه كئكلؿ ثٍ وؾب ثلؿٌ ؿاكْ كُته ي ؿيكان اًتتقمبكْ ي ٔتب كتبك ؿك ربمقتّ ٓتىقتٓ
ًًؿاهلْ ثبم مٓهلؿؿ ي ٔب ثٍ إٓٔهَب ي فيٌ ٍ غلثٓ ي ٔب َل ًٍ؟
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وبز ِٔٛد (شاٙ٤د ٚ )ٜوبز غ٥سِٔٛد (٘بشا ،ػم)ٓ٥
«ام ممبوٓ كٍ فيم اقتٔتبؿ ثتٍ يرتًؿ آمتـ ٔ -قىتٓ ام ؿيكِ "پتتٓ" 1ي اًتمٕت-
ؿكثبكِ كبك مأب ي وبما َمًاكٌ مغبلقبت فمٕهٓ ًٓكت هلفتٍ ،امب ربمقٍُىبًٓ ؽٕيٓ كم
ثٍ آن تًرٍ وِبن ؿاؿٌ اًت» (تًًيٓ.)183 :1375 ،
مخالً ثٍ وؾل فٕنًٔكلاتَب تىُب كبكَبٔٓ كتٍ أزتبؿ مغٔتًل ؽتبلْ 2كىىتـ ،كتبك
مأىتتـٌ ثتتٍ ُتتمبك متتٓآٔىتتـ ي ثهٕتتّ كبكَتتب "فهتتٕم"» ي "غٕلمًلتتـ" (وتتبما) ٌَتتتىـ.
فٕنًٔكلاتَبمقتهـوـ كٍ »پِٕتلفت حتليت ؿك تمتب فتبلم ثِتلٔت مىتًط ثتٍ تغٔتٕل
ثبالتلٔه مهـاك ممكه مغًٔل ؽبلْ اًت» ي «ٔحك َٛخبِف ٔٙحكس ث٤ ٝه زؾيت ٝاش
أٛز ت٥ِٛد٤ ، ٢ؼ ٣ٙزؾت ١وؿبٚزش ٢اغت ث ٝػم٥د ٠آ٘بٖ تٟٙب ٙٔ ٚحكيسا رز ا٤يٗ لّٕيس،ٚ
يسٚت -ت٥ِٛد ٔ ٚكسف ٌٔ٣سرر  ٚفص ٣٘ٚپ٥دا ٔ٣وٙد» « ٚوبز خص ثس ز ٢ٚشٔي ،ٗ٥رز ٞيس
خب ٢رٍ٤سٔ ،طّمب ػم٘ ٚ ٓ٥بشا اغت» (ؾبزَ ض٤ػت؛ ؾبزَ ض٤د )21 ٚ 01 :0731 ،اِجتي ٝاش

٘ظس ف٥صٛ٤وساتٞب ػم٘ ٚ ٓ٥بشا ثٔ ٝؼٙب ٢ث٣فب٤د٥٘ ٜػت.
ثقـ ام فٕنًٔكلاتَب ،آؿا اًمٕت كبكَبْ ٓتىقتٓ كا وٕتن مًلتـ حتليت ؿاوٌتت:
«وًفٓ كبك ثل اكمٍ آن صٍ تًلٕـ مٓكىـ ،مٓافنأـ ي وًفٓ ؿٔگل صىتٕه تتبحٕلْ وتـاكؿ.
وًؿ ايل كا مٓتًان ثٍ ؿلٕل أه كٍ تًلٕـ اكمٍ مٓكىـ ،كتبك مًلتـ وبمٕتـ ي وتًؿ ؿي كا
غٕلمًلـ .ثـٔه تلتٕتٔ ،ك ٓىقتگل فمًمبً اكمٍ مبٔغتبد ؽًَٔ ي ًًؿ كتبك فلمتبَٔ
كا ثل مًاؿْ كٍ ثب آن كبك مٓكىـ ،مٓافنأـ .ثلفكي ،كبك ٔك ؽتـمتكبك پتبؿي ثتل اكمٍ
َٕشصٕن اضبفٍ ومٓكىـ ...كٌٓ كٍ هليَٓ ٓىقتگل كا ثٍ كبك مٓهمبكؿ ،حليتمىـ مًُٓؿ
امب كٌٓ كٍ تًؿٌاْ ؽـمتكبك اًتؾـا مٓكىـ ،ثٍ فهل مٓافتـ .كبك أىبن وٕتن الجتتٍ اكمٍ
ؽًؿ كا ؿاكؿ ي مبوىـ كبك آوبن (ٓىقتگلان) ًناياك پبؿآُ اًت ،امتب كتبك ٓتىقتگلان ؿك
ٔك ُٕٓ ثٍ ؽًّٔ ٔب كبالْ فليؽتىٓ تخجٕت ي مغه مًُٓؿ ي ؿًت كتم تتب متـتٓ
پي اماتمب كبك ؿيا ؽًاَـ ٔبفت ...ثل فكي ،كبك ؽـمتكبكان ي پبؿيَتب ؿك َتٕش ُتٕٓ
. Petty
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ئوٌ ٔب كبالْ قبثل فليُٓ تخجٕت ي مغه ومُٓتًؿ .خدٔبت اٙ٤بٖ ػٕٔٛب رز ٕٞبٖ ِحظ١
ا٘دبْ آٖ ٔ ،حٌ٣ٔ ٛسرر وبز ثسخ ٣اش ٔؼتجستس ٗ٤طجمبت اختٕبع ٘٥صٔ ،ب٘ٙد وبز خيدٔتىبزاٖ

ِٔٛد ٥ٞچ ازشؾ٥٘ ٣ػت » (كبتًمٔبن 153 :1358 ،ي .)154
َمبن هًوٍ كٍ ؿٔـٔم ،آؿا اًمٕت كبكَبْ ٓىقتٓ كا َم مًلـ حليت مٓؿاوٌتت،
«يلٓ وٌجت ثٍ كبكَبْ تزبكْ ي عمل ي وهتل تتب متـتَتبْ مٔتبؿْ ثتٕه اقتٔتبؿًٔن
اؽتالف وؾل ثًؿ تب ًلاوزب اًتًاكت مٕل ثب ؿالٔل مىغهٓ كبكَتبْ منثتًك كا َتم رتنء
كبكَبْ مًلـ حليت قجًل ومًؿ( »....پًكَمبًٔن.)111 :1358 ،
ثٍ تـكٔذ  ،ؿامىّ كبكَبْ مًلـ ام وؾل ؿاوِمىـان فيم اقتٔبؿ ام أه َم فلاتل كفت
ثٍ عًكْ كٍ كبكَبْ آماؿ ي ؽـمبتٓ وٕن رنء كبكَتبْ مًلتـ حتليت ؿاوٌتتٍ ُتـوـ .ثتب
تقمٕمٓ كٍ فيمبْ منثًك ثلاْ م ًُ فبٔـِ اقتٔبؿْ كبك قبئل ُـٌاوـ ،متٓتتًان ه تت:
«وبزٞبٔ ٢صثٛز و ٝرغت وٓ ث ٝطٛز غ٥سٔػتم ٓ٥رز ت٥ِٛد يسٚت ٔٛيس ٔ٣ثبؾيٙد ٞيٓ خيصء

وبزٞبِٛٔ ٢د يسٚت ٔحػٛة ٔ٣ؾ٘ٛد» (پًكَمبًٔن.)112 :1358 ،
اهل صٍ ثل ؿامىّ كبكَبْ مًلـ كيم ثٍ كيم افنيؿٌ ُـٌ اًت ،امب كبك ؿك أه ممٕىتٍ
َىًم ثٍ ًلاوزب ولًٕـٌ اًت ي وٕبم ثٍ مغبلقٍ ي اوـٍَِٔبْ ؿقٕ تلْ اًت..

فس ٚ ًٙٞوبز
تب أىزب ثب ُتبة ثٍ تقلٔ

كبك ثٍ مقىبْ فب آن ؿك فيٌ ٍ ي ثٍ مقىبْ ؽتبّ ؿك

فٕنٔك ي اقتٔبؿ اُبكاتٓ ُـ اكىًن مٓؽًإَم ياكؿ مجغج كبك ؿك اوٌتبنُىبًتٓ ٔقىتٓ
كاثغٍ م ًُ كبك ثب فلَىگ ي فلَىگ ألاوٓ ثًِٔم.
ثب يكيؿ ثٍ ًغًعٓ ام آهبَٓ ،ثٍ م ًُ كبك ؿك رًامـ ثِلْ ي فلَىگ كٍ عبمل
أه ًغًط آهبَٓاوـ مٓپلؿامٔم ،فُم كبك ؿك فبلم ٓغٕل (اوٌبوٓ) ام ٌَتَٓبْ پبٕٔهتتل
فبلم كجٕل (عجٕقت) متمبٔن مًُٓؿ .اهل ؿك فبلم كجٕل كبك ثل پبّٔ ًلُت ي غلٔتنٌ ات تبق
مٓافتـ ،ؿك فبلم ٓغٕل ئوهَٓبٔٓ مٓٔبثـ كتٍ ام فلَىگتٓ تتب فلَىتگ ؿٔگتل ؿك فتٕه
اُتلاكبت ؿاكاْ ت بيتَبْ كم٘ٓ ي كٕ ٓ اًت.
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اُتلاك مٌئيٍ ؿك أه اًت كٍ َٕش ربمقٍ ي فلَىگٓ ٔبفت ومًُٓؿ كٍ ثٓوٕبم ام
كبك افلاؿ اوٌبوٓ ي اًت بؿٌ ام كبك ًغًط پبٕٔهتل ٌَتٓ وجبُـ .امب أه فلَىگَب ٌَتتىـ
كٍ ًٌَُٕبْ مت بيت ؿًتلًٓ ثٍ وٕتليْ الم اوٌتبوٓ ي ًتغًط پتبٕٔهتتل كا مِتؾْ
مٓكىىـ .ثىبثلأه م ًُ  ،تقلٔ  ،اكمٍ ي اؽالقٕتبت ملثتًط ثتٍ آن ،قـاًتت ٔتب فتـ
قـاًت ،فلؿْ ثًؿن ٔب رمقٓ ثًؿن ،مـٔلٔت وٕليْ كبك ثٍ ًُِٕ َمگلا ي ياهلا كتلؿن
كبك ،يمنِ ارجبكْ ٔب اؽتٕبكْ ثًؿن كبك ،ممبنثىـْ ي كم٘ ي كٕ

ي ًبٔل مٌتبئل ملثتًط

ثٍ آن كا مِؾْ مًٓبمؿ.
ام آوزب كٍ ثٕه فلَىگ ي تبكٔؼ رًامـ كياثظ تىگبتىگٓ يرًؿ ؿاكؿ ،ي آًالً ٔكٓ
ام ئوهَٓبْ ثىٕبؿْ فلَىگ تبكٔؾٓ ثًؿن آن اًت .ثىبثلأه الم اًت كتٍ ثتلاْ فُتم
فلَىگ كبك ؿك ألان ثب ؿقت ي ؿكًتٓ ،ثٍ فلَىگ كتبك ؿك ؿل فلَىتگ كيتٓ ي فمتًمٓ
وگبَٓ ؿاُتٍ ثبُٕمَ ،مبن هًوٍ كٍ مؤل

ؿك وًُتٍَبْ پِٕٕه ؽًؿ اُبكاتٓ ثتٍ مٌتئيٍ

كبك ي فلَىگ تًلٕـْ ؿاُتٍ اًت 1.ؿك كبك ثلؽٓ ام ؤًٌتىـهبن مقبٓتل ثتٍ تيتًٔظ ٔتب
تٔلٔظ ام وجًؿ ي ٔب كمجًؿفلَىگ كبك ي كًَُ ؿك فلَىگ ألاوٓ ًؾه ثتٍ مٕتبن آمتـٌ
اًت  .قيٕيٓ تغت تبحٕل ياققٕتَبْ مًرًؿ ي ٔتب ًتبثهبً مًرتًؿ ؿك ربمقتٍ ي فلَىتگ
ألاوٓ ،ي كخٕلْ ثٍ پٕليْ ام وؾلٔبت ثٕگبوگبن ي ثٍ ئوٌ اثـاؿ كىىـهبن ي مؤل بن مكتتت

 . 1ثٍ أه اُبكات وك ثٍ:
ت ملتضٓ فلَبؿْٓ« .ىقت ثل فلام ًىت ٔب ؿك ثلاثل آن؟» ،فكّٙبٔ ٝفسٙٞيً 22 ٍ ،ي  ،23پويَِتگبٌ
فيً اوٌبوٓ.

ت ملتضٓ فلَبؿْ« .تلاوٍَبْ كبك ،كتبك آياْ ام ٔتبؿ كفتتّ كتبكيكمان ي اًتتبؿكبكان» ،فكيّٙبٔ ٝػّيْٛ
اختٕبػ 11 ٍ ،٣ي ( 12پبٕٔن ي ممٌتبن  ،)1379ؿاوِكـٌ فيً ارتمبفٓ ؿاوِگبٌ فالمّ عجبعجبئٓ.
 ملتضٓ فلَبؿْ« .كبك ؿك فتًت وبمٍَبْ ألاوٓ» ،فكّٙبٔ ١ثس٘بٔٝز٤ص ٢زفب ٚ ٜتٛغؼ ١اختٕيبػٍ ،٣( 8پبٕٔن  ،)1390ؿاوِكـِ فيً ارتمبفٓ ؿاوِگبٌ فالمٍ عجبعجبئٓ.
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وًًبمْ ؿك تًًقٍ 1،ؿكثبكِ ؿالٔل ياپي مبوٓ كًِكَبْ تًًتقٍ وٕبفتتٍ ي ُتلقٓ غبلجتبً
ؿًت ثٍ تؾٕل ي اؽتلاؿ ٓ بتٓ اؽالقٓ ي فلَىگٓ ثلاْ أه كًِكَب ي تقمٕم آن ؿًتتٍ
ام وؾلٔبت ،ثلاْ تبكٔؼ ي فلَىگ ألاوٓ ؿًت مؿٌاوـ .ام آوزب كٍ مٌتئيٍ كتبك ي مٌتبئل
پٕلامًوٓ آن ،مٌئيٍ كيٕـْ ثلاْ تًًقٍ اًت ثبٔـ ثب ؿقت ثِٕتلْ ثٍ آن ثپلؿامٔم.
ؿك أىزب أه مٌئيٍ ثلاْ مب ثٌٕبك عٕبتٓ اًت كٍ ثتـاوٕم يرتًؿ َتل ئوهتٓ ؿك
فلَىگ ألان امليم املْ تبكٔؾٓ ،قـٔم ي ٔب املْ رـٔـ ي عبؿث اًت .فُم أته مُتم
ثلاْ كبكثلؿْ كلؿن ملؿ ُىبًٓ تًًقٍ ؿك أتلان ي كِتًكَبٔٓ مبوىتـ متب ثٌتٕبك مُتم
اًت ،چسا وٚ ٝضؼ٥تٚ ٣احد ثب رالٔ ُ٤تفبٚت ،زا ٜحُٞبٔ ٢تفبٚت ٣زا ٔ٣طّجد ،پي ثلاْ
فُم أه مٌئيٍ صبكٌاْ وـاكٔم رن أه كٍ مٌئيٍ كا ثٍ ُكل تتبكٔؾٓ آن متـوؾل ؿاُتتٍ
ثبُٕم.
افنين ثل أه ت مهبٌّٔ ثلؽٓ مؾتٔبت فلَىگٓ مُم ٔك ربمقتٍ ؿك ؿي ٔتب صىتـ
مهغـ ثب َم ت ثٌٕبك م ٕـ اًت َمضىٕه اهل ثًِؿ آن مهبعـ فلَىگتٓ – تتبكٔؾٓ كا ثتٍ
ُكل َمنمبن ثٕه صىـ فلَىگ ي ميت مت بيت ي ثٍ ُكل تغجٕهٓ ًىزٕـ .أه ؿي وتًؿ
تغجٕهٓ كلؿن  ،تغجٕ مٌبئل ؽبّ ام ٔك فلَىگ ؿك ٔك ثلَّ تتبكٔؾٓ ثتب ثلَتٍَتب ي
مهبعـ ؿٔگل آن ي مهبٌٍٔ فلَىگَب ثٍ ئوٌ فلَىگَتبْ َتم يمن ُتبؽْ ؿك مهتبعـ
ممتتبوٓ ياعتتـ متتٓتًاوتتـ َمضتتًن ،آممتتبَٔ ؿك فيتتً ؿقٕهتتٍ ثتتلاْ فيتتً ارتمتتبفٓ ي
اوٌبنُىبًٓ م ٕـ ياقـ ًُؿ.
 . 1مكتت وًًبمْ ،پبكاؿأمٓ ؿك ؿاوَ وًپبْ تًًقٍ اًت كٍ اكيپبئٕبن پي ام رىگ رُبوٓ ايل ي ؿي
ثلاْ مٌتقملات ي كًِكَبْ رُبن ًً كٍ پتي ام أته ؿي رىتگ رُتبوٓ ؿافٕتّ اًتتهالل ي آكميْ
پِٕلفت ي تلقٓ ؿاُتىـ ،ام ربوت غلة وًُتٍ ُـٌ اًت ي ثب يرًؿ ُكٌتَبْ يًتٕـ ي قبثتل تإمتل
وٌؾٍَبْ أه مكتت ،ثٍ ؿلٕلعمبٔت ي ثبمتًلٕـ آن ام ربوت غلة ي ُٕ تگبوَ ؿك كًِكَبْ تًًتقٍ
وٕبفتٍَ ،ىًم وٕن مكتت مٌيظ تًًقٍاًت كٍ فٔل مِتتلك آن ،كًصتك كتلؿن تتبحٕلات پبؤتـ ًتبلٍ
اًتقمبك ي فلَىگ اًتقمبكْ ي فمـٌكلؿن فًٕة ياققٓ ٔب فلضٓ فلَىگَبْ رُتبن ًتً ثتٍ فىتًان
مُمتلٔه مبوـ ؿًتٕبثٓ ثٍ تًًقٍ مٓثبُـ.
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ؿك أه مزبل اوـك ًقٓ مٓكىٕم فلَىگ امليم ألان كا ثب فلَىتگ ؿٔتليم آن ؿك
مًكؿ كبك ،يرـان كبكْ ،فلَىگ كبك ي تًلٕـ ام ًًٔٓ ي ثب ٔك فلَىگ تتبكٔؾٓ تهلٔجتبً
َمًمن ي ُبؽْ كٍ ؿك فٕه آمٕؾتگَٓب ؿك عًل َناكٌَب ،ثٍ ؿالٔل تزتبكت ،رىتگ ي
مُبرلتَب ،ؿك تقبكٕ آُكبك وٕن ثًؿٌ ،مهبٌٍٔ كىٕم .امٕـياك آٔىتـهبن ؿك تتـقٕ أته
كيٍ ثكًُىـ ي ؿك مًكؿ ًبٔل ئوهَٓبْ فلَىگٓ مُم ثلاْ تًًقٍ ي تًًقٍ وٕتبفتگٓ
وٕن أه كيٍ كا ثٍ كبك ثلوـ .اهل صٍ ؿًت كم ثلاْ مؤل

أه ًغًك تًًقٍ ثٍ ًٌُٕاْ

كٍ امليم غبلجبً فُمٕـٌ مًُٓؿ تىُب ٔك اثناك َمضتًن اوتـاؽته ًتىگَتبٔٓ ثتٍ ؿاؽتل
كيؿؽبوٍ ثٍ ؽبعل فجًك ام آن ي تغٕٕل مٌٕل اًت ي وٍ َـف غبٔٓ ي وُبٔٓ
ثلاْ ُليؿ أه كبك وؾٌت ثٍ ًلاك ثؾَ مُمٓ ام فلَىگ ٔقىتٓ ياههتبن مثتبن
مٓكئم ،صلا كٍ كُهتلٔه ي وبؿكتلٔه ًىگًاكٌَبْ فلَىگٓ كا مٓتتًان ؿك مثتبن پٕتـا
كلؿ .مؤل

ؿك كبكَبْ مٕـاوٓ ؽًؿ ثٍ ئوٌ ؿك فٔل ؿي كتبة ٚاز ٜثب كِٔتٍُىبًتٓ ي

تغيٕل ثَٕ ام  140وب كٍ الجتٍ ؿك عٓ ًبلُب ي ثٍ ًؾتٓ ثٍ ؿًت آمـٌ ثًؿوتـ تًاوٌتت
ثٍ تلًٕم ؽغًط آيٓ ي ؿهلهًوَٓبْ ثىٕبؿْ أه ًبممبن ؿًت ٔبثـ كٍ ثتـين آن ثتٍ
َٕش يرٍ ومُٓـ ثب أه ٓلاعت ثٍ أه ؿهلهًوَٓبْ صىـ َناك ًبلٍ پٓ ثلؿ.

1

مب ؿك أىزب مهبٌٍٔ ثلؽٓ فىبٓل ملتجظ ثب كبك كا ؿك ؿي فلَىگ ألاوتٓ ي فلَىتگ
اكيپبٔٓ كتٍ كِٔتٍ ؿك ًٔوتبن ي كي ثبًتتبن ؿاكوتـ متٓآغتبمٔم ي ام ياهِ كتبك ؿك مثتبن
اوگيٌُٕٓليؿ مٓكىٕم .اهل صٍ تغجٕ فلَىگ ُلقٓ ثب مٔـاق ألاوٓ آن ي ت كل غلثتٓ
ثب ثهمبٍٔ ًٔوبوٓ آن كا ؿك ياقـ ام ٓ غٍ وؾٌت أه وًُتتٍ ثتب ؿكآمتـ رتًَلْ ثتًؿن
علكت ي كتبك ؿك اوـِٔتّ مكتِتت ي فٓلَضتٓ ثتًؿن آن ؿك اوـِٔتّ اكًتغًٔٓ ُتليؿ
كلؿٌأم.

 . 1وك ثٍ:
ملتضٓ فلَبؿْٚ .از ٜرزآٔد ٢ثٔ ٝسرْؾٙبغ ٚ ٣خبٔؼٝؾٙبغ ٣تؼب ،ٖٚتُلانُ ،1387 ،تلكت ًتُبمٓ
اوتِبك ،فٔل ؿي 167 ْٓ ،ت.235
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ياهِ اوگيٌٕٓ " "laborثلاثل ثب " "workمقبؿل  arbeitآلمبوٓ ي  travailفلاوًٌْ
ي trabajoاًپبوٕبٔٓ ي ثلاثل ثب ياهِ معمت ألاوٓ اًتت (قبًتمٓ تًؿُتكضًٔٓ:1384 ،
.)86
ؿك فلَىگ ياههبن يثٌتل مقتبوٓ  )Labour) Laborثتٍ ٓتًكت اًتم ثتٍ مقتبوٓ
مٔلآمـٌ اًت:
1ت معمت ،كبك ،كوذ 2ت آوضٍ تالٍ ٔب معمت كا ثغيجـ ،يؽٕ ٍ  3ت عجهّ كوزجتل
(كبكهل) 4ت مأمبن ،مٕٔجت ،ثيٍٕ ،ؿكؿ مأمبن ،كوذُ ،كىزٍ ،مِهت ،فمل ُبق 5تت َتل
وًؿ مِكل ٔب اًتلى.
ثٍ ًٓكت فقل وٕن ثٍ مقىبْ كبك كلؿن ،معمت كِٕـن ،تالٍ كلؿن ثلاْ اوزتب
َـفٓ ،ثٍ ًؾتٓ ي تالٍ ؿكؿوبك علكت كلؿن ،تكبن ؽًكؿن كِتٓ ؿك آة ؿكٔتب ،ثتبك
ًىگٕه كا تغمل كلؿنً ،تمـٔـٌ ُـن ،ؿكؿ مأمبن كا تغمل كلؿن ،رتبن كىتـن ،ؽتًن
ؿل ؽًكؿن ي ًؾت كبك كلؿن آمـٌ اًت.
مقىٓ ثٌٕبك كُه ي ُقلْ آن :ممٕه كا آمبؿٌ كِتت كتلؿن ،ثٕتل مؿن ي كِتت ي
مكؿ كلؿن.
مٓثٕىٕم أه َمٍ ثبك كوذ ي مٕٔجت ي ًتمـٔـهٓ ًًاك ثل مقىبْ كتبك اًتت ،ؿك
عبلٕكٍ ياهٌ اوگيٌٕٓ ٔ Toilك ملعيٍ ام َ Laborم ًؾتتتل اًتت (فلَىتگ يثٌتتل،
.)1999
ثل ؽالف مثبن اوگيٌٕٓ ؿك مثبن فبكًٓ ي ثٍ ئوٌ فبكًتٓ ثبًتتبن مقتبوٓ كتبك ي
يكم ،فبكْ ام مقبوٓ متلاؿف ي مقبوٓ ؿك ًبٍٔ مى ٓ اًتت ي ثيكتٍ وتًفٓ ًتلموـهٓ ي
وٕليمىـْ ي ثبًَؿهٓ ي ًًؿمىـْ كا ثٍ ؽًاوىـٌ الهبء مٓكىـ.
ؿك ايًتب مقتبؿل ثتب " "labourاوگيٌٕتٓ ي ...ياهٌ "آئٕتً يٓكِم" ( )aiwi - varezي
"يٓكِم" ( )varezكا ؿاكٔم.
"آئًْٕ يٓكِم" ثٍ مقىبْ كبك كلؿن ،كِبيكمْ كلؿن ،پتبكٕنٌ ثتًؿن ي پتبك كتلؿن
اًت (ثُلامٓ )12 :1387،مقبوٓ يٓكِم وٕن كىَ ،كبك ،كلؿاك ي اوزب اًت ي ؿك مقبوٓ أه
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ياهٌ ي ياهٌَبْ تلكٕجَٓمضًن يٓكِمان ثٍ مقىبْ كبكهبٌ ،كبكؽبوٍ ،ؿكبن كبك ،رتبْ كتبك،
َمكبك ،پؾَ ي افنأَ  ،هٌتلٍ ي "يٓكِمؿا" ثٍ مقىتبْ كتبك كتلؿنَ ،ىبوٕتـن ي َتًؿٌ
ؿاؿناًت (ثُلامٓ )1287 :1387 ،ي َٕش رب ًؾىٓ ام معمت ي كوذ ي ؿٔـٌ ومًُٓؿ.
َمضىٕه اًت ياههبن "يكم" ( )varzؿك پُيًْ ،ثٍ مقىبْ
1ت كبك ،كِت ي يكم ،كِبيكمْ
2ت مقزنٌ
3ت وٕلي .تىُب ؿك ٔكٓ ام تلكٕجبت ثب يكم ٔقىٓ يكماك ( )varzakثٍ مقىبْ هبي كبك
اًت كٍ پي ام مقىبْ "يكما" (هبي ُؾم من) ؿك أه فلَىگ لغت مقىتبْ ؿي آن كتبك
ًؾت ي ،كبك پلمعمت فكل ُـٌ اًت (فلٌيُٓ.)582 :1358 ،
ثٍ فجبكت ؿٔگل ؿك وؾل ألاوٕبن تىُب كبكْ كا كٍ ؿي هتبي وتل ثتٍ كمتك ؽتَٕ ي
آؿمٓ اوزب مٓؿاؿًٌ ،ؾت ي پلمعمت ثًؿٌ اًت.
ثٍ رن أه ٔك مًكؿ ؿك أه ؿي فلَىگ وٍ تىُب َٕش رب ًؾه ام كبك ثب فىًان كوذ
ي آماك ي معمت ثٍ مٕبن وٕبمـٌ ،ثيكٍ كبك َملاٌ ثب مقبوٓ مخجتٓ َمضًن ثلكت (هٌتلٍ
ي افنأَ)َ ،ىبوٕـنًَ ،ؿٌؿاؿن ،مقزنٌ ي وٕلي آمـٌ اًت.
مقبوٓ كيمٍ " )Lobour) "Loborي متلاؿف آن ؿك مثبنَبْ اكيپبٔٓ وِبن مٓؿَـ
كٍ ام آغبم فلَىگ ُلقٓ ي غلثٓ ثب كئكلؿ مت بيت ثب مٌئيٍ كبك كيثلي ُـٌاوتـ.ؿوجبلتٍ
أه كئكلؿ ثقـَب ؿك فيً ارتمبفٓ ؿك تقلٔ

كبك وٕن ثبمتًلٕـ ُـٌ اًت.

الجتٍ َمٕه رب الم اًت اُبكٌ كىٕم كٍ ثٍ تـكٔذ ؿك فلَىتگ ألاوتٓ وٕتن هتبٌ ؿك
اُقبك ُقلاْ كُه مب كبك ي كوذ ثٍ َم ونؿٔك ُـٌاوـ امب ثبم َم ثب أه عبلت تتب متـتُب
منؿ ؿك ثلاثل كبك 1ي "كوذ" ؿك ثلاثل "هىذ" ثًؿٌ اًت .الجتٍ ؿائمبً وٕتن َتل ؿي ًتتًؿٌ ي
تًِٔ مُٓـٌاوـ يَلهن ؽًاك وجًؿٌاوـً .قـْ ؿك ثٕتٓ منؿ ؿك ثلاثل كبك كا ثتٍ" هتىذ"

 . 1ؿك خبٔغ اِتٕث ُ٥آمـٌ اًت« :كبك وبكلؿٌ كا» ي ٔب «كبك وكلؿٌ كا صىـٍ منؿ اًت؟» اؽٌٕكتٓ هًٔـ:
«ؽـمت وبكلؿٌ كا منؿ عمـ ؿاُت وٍ  /آوضٍ وكلؿٌ اًت كي قبفـٌ وتًان وُبؿ .فيٓاكجل ؿَؾـا ،أثبَ
ٚحىٓ ،د .]118 ّ ،3
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ؿك ثلاثل "كوذ" تِجٍٕ كلؿٌاًت« :وبثلؿٌ كوذ هىذ مٌٕل ومًُٓؿ  /منؿ آن هلفتت رتبن
ثلاؿك كٍ كبك كلؿ» (ؿَؾـا ،د .)178 :4
ؿك فلَىگ ألاوٓ كبكَبْ مقمًلٓ ي كيمملٌ ي مهغقٓ كا كوذآيك ومٓؿاوٌتٍاوـ .ي
ياهٌ كوذ يرًؿ كا ثلاْ ؿًتٍاْ ام كبكَبْ ًىگٕه ي پل ؽغل ي وبؿك 1ي ٔتب فتًقالقتبؿٌ،
ؿكؽِبن ،ومبٔبن ،مٌتملَ ،ىلْ ي َناكهبوٓ ثٍ كبك مٓثلؿٌاوـ.

2

ؿك ثَٕ ام ٔكٔـ ضلةالمخل ي ثٕت ضلةالمخل ُـِ ألاوتٓ كتٍ ثتب كيمتّ كتبك
ُليؿ مًُٓؿ مب ثب مضمًوٓ كٍ كبك كا ثلاثل ثتب كوتذ ي ؿكؿ مأمتبن ي مٔتٕجت ي غٕتلٌ
هلفتٍ ثبُـ ثل ومٓؽًكٔم.
ؿك عبلٕكٍ وٍ تىُب ؿك فيٌ ّ اكًغًٔٓ كبك ي علكت فٓلَضٓ ؿاوٌتٍ ُـٌ ،ثيكٍ ثتٍ
ؿالٔيٓ كٍ ؽًإَم آيكؿ أه امل فٓلَضٓ تغهٕل َم ُـٌ اًت .ؿك فٕه عبل پًُٕـٌتتلٔه
وًؿ تغهٕل كبك ي علكت َمبن اًت كٍ مب ؿك فيٌ ٍ ي فٕنٔك اكًغًٔٓ اُبكٌ كتلؿٔم ي
آن فٓلَضٓ پىـاُته علكت (كبك) اًت ي مؤل

أه ًغًك أه قلائت كا تب ثتٍ عتبل ام

افكبك اكًغً وـٔـٌ اًت .ه تىٓ اًت كٍ ت كل اكًغً ؽتًؿ كِٔتٍ ؿك اًتبعٕل االيلتٕه
ًٔوبوٓ ؿاكؿ كٍ ثلگ ي ثبك آن كا ؿك افكبك ًٕبًٓ ي قً هلأتٓ افلاعتٓ ممتبن يْ ثبٔتـ
رٌتزً كلؿ .أه ًؾه ممكه اًت ثلاْ ؽًاوىـٌ كٍ َمضًن ؽًؿ مه ؿٍََب ثب اعتلا
ثٌٕبك ثٍ اكًغً وگبٌ مٓكلؿٌ ي َىًك وٕن وگبٌ مٓكىـ ،ؿًُاك ثبُـ.

3

 . 1ؿك قٍَٔبْ ألاوٓ هىذَب ؿاكاْ وگُجبوبن ؽغلوبكٓ ثًؿ كٍ ثٍ ؿًُاكْ ٔبفته هىذ اضبفٍ مُٓـٌاوـ.
ضلةالمخل ألاوٓ مٓهًٔـَ« :ل كٍ عبييى ؽًاَـ رًك َىـيًتبن كِـ».
 . 2ثلاْ مخبل فلؿيًٓ ًليؿن ُبَىبمٍ كا ؿك عًل ًٓ ًبل كبكْ َملاٌ ثتب كوتذ تًٓتٕ

متٓكىتـ ي

الجتٍأه كبك ،كبك َىلْ ي پويَِٓ ي تبكٔؾٓ ثًؿٌ ي وٍ كبك ٔـْ ي رٌمبوٓ.

 . 3اهل صٍ مؤل

ؿك ؿيكان رًاوٓ (ً 33بل پَٕ) ؿك ؽغبثّ مغً٘لٓ ثٍ كًٌ ي ؿكثبكِ كًَٓ كًصك ي

رـا افتبؿٌ ام ًيٌيٍ كًَُتبْ پٕلامتًن ؽتًؿ ،ؿك ؿُتت كمتلٌ ،ثىتـْ ي مٔتلافٓ ؿاكؿ كتٍ وِتبن ام
عغٕبنَبْ هبٌ هبَٓ اي وٌجت ثٍ فهبٔـ اكًغً مٓثبُـ .ؿك فٕه عبل أه ثىـ هتًآٌتبؿقٓ ثتل اعتتلا
فمٕ مؤل

وٌجت ثٍ فيٌ ّ ًٔوبن ي فالً ّ آن وٕن مٓثبُـ ي ياههبوٓ مبوىتـ "مِٓتبئٓ"" ،لٌٕتًٕ " ي
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اهل أه ت كل تب َم امليم ؿك ت كل غلثٓ ت ثٍ ئوٌ ؿك پبؤـ ًبل تبكٔؼ اًتقمبك
ت ثبم تًلٕـ ومُٓـ ،مؤل

َلهن ثٍ آن ومٓپلؿاؽت .امب ام آوزب كٍ أه ت كل ثتٍ اُتكبل

پًُٕـٌ َىًم ؿك رُبن ت َمضًن "آة مٔلكبٌ" ت ًبكْ ي ربكْ اًتت اُتبكٌ ثتٍ آن،
1

َم ثلاْ ثغج أه مهبلٍ ي َم فًأـ ربوجٓ آن مٓتًاوـ م ٕـ ثبُـ.
امب ايل ام كٍَِٔب ُتليؿ كىتٕمٞ« :يس لي ٣ٔٛزا راغيتبٖٞيب ٣٤اغيت ٕٞس٘يً ثيب

آزشٞٚب٤ؽ  ٚثسخبغت ٝاش ٌرؾتٞٝب٤ؽ» (مبككَٕ.)3 :1357 ،
«پَٕ ام رىگ ثنكگ ثب "تٕتبن"َب 2اوٌبوُبٔٓ ثل كيْ ممٕه ثًؿٌاوـ ،فٔل ،فٔتل
عالٔٓ ثًؿ ي غيٍ ثٓ ملاكت ُؾم مؿن ،ثـين ثقكافِتبوٓ ي ثتَٓتٕش معمتتٓ ام ممتٕه
مٓكئٕـ ي موـهٓ َمّ ربوًكان متكٓ ثٍ مًٌَٕب ي هٕبَبن ثًؿ .فٔل عالٔتٓ ،صتًن ؿك
آن َٕش كي متًلـ ومُٓـ ،آمـ ي هقُت .ؿك أه مـت ملؿان ي موبن ،رتن ؽتًكؿن ي
آُبمٕـن ي رتن پلًتٍ مؿن ؿك ثتبك مٔجتبْ رُتبن كتبكْ وـاُتتىـً( .تپي) وًثتت ثتٍ
اوٌبنَبْ فٔل ًٕمٕه كًٕـ ي َملاٌ آوُب فٌبؿ ي تجبَٓٓ ...غه هٕتٓ كا تٕلٌ ًتبؽت»
(هلٔه.)37 :1370 ،
"پلًَ" ي "رـل" ي ُبٔـ "ؽلمگي" وِبوٍَبٔٓ ام تبحٕلات أه فيٌ ٍ ؿك فضب ي مته ُتلقٓ فَته
يْ مٓثبُـ:
«را٘ؿىد ٠غسغ / ! ًٙأ ٢دزغَٔ ١ؿب ِ٣٤پُس أىبٖ" ،ثٛخي / ! "ٝثيب آٖ ز٘ٚيدٌب٘ت  /خٕؼي ٝثئ ٝىتيت
آٔدٌب٘ت  /چ ٚ ٖٛچسا وٙٙدٌب٘ت  /خسخ٥ع وٟٞٛب! "ِ٥ػ "ْٛ٥تٕ٥س ، ٜحَسّا ٢ػبثداٖ  ٚطٛز تفىس ٔبئٌ/ ٣يٝ
ثٛر ٜثب ازغطٌ ،ٛب ٣ٞثس  /رز غب ٝ٤غبزِ غ ٚ ًٙغىٛتت ،ا٘د٤ؿ ٝتبز ٔ٣تٙد  /ؾب٤د و ٝخسٍٔعِ خ ٣ّٟزا ،رز
راْ افىٙد  /رز ا ٗ٤غىٛت ٔج ٚ ٟٓرز ا٘تظبز ،ذٚق تسٕ٘ / ٣رز وبغ ٝغس  ٚرز ٘بٚ ٢حٙدس ،ٜث٥داز ٔ٣ؾٛر ٚ /
ا٘د٤ؿٌ ٝس٤ص پب ، ٣٤رز ٥ٞئت والْ ،ث٤ ٝه خدَ ٔجدَ ٌٔ٣سرر ٛٔ /غٚ٣ؾ ٣و ٝثس ٔيٌ٣ؿيت  /اش اػتىيبف
"ثٛخٌ٣ٔ "ٝفت٤ / :ه پسغؽ ثدب ،خبٔٛؼ ٔ٣وٙد ٌٛغبِ ١طال ٣٤زا  /پسغؽ ػكب ٢خسرٔٙيد ٢اغيت /
يّث ٣ش را٘ؽ اغت » /
وٕسٔ( ٜطبِٛٔ ٝزر٥ٔ ٚ ٢بٖ زؾتٝا .)٢ريـ ايل ،ؿك ؿًتًك كبك ،اوتِبكات ؿاوِگبٌ فالمٍ عجبعجبٔٓ].

 . 1وبٓل ؽٌلي هًٔـ« :وب ٜراز ٢آخت ٝثس ز ٢ٚآة  /شٞس راز ٢غيبخت ٝرز ش٤يس لٙيد» فيتٓاكجتل
ؿَؾـا .أثبَ  ٚحىٓ ،د .]11 ّ ،1

. Titans
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الجتٍ أه اًغًكٌ ؽبّ ًٔوبوَٓب وٌٕت ،تمب اقًا رُبن ثب اؿثٕبت هًوبهًن أته
ؿيكان عالٔٓ كا ثٍ ؽبعل ؿاكوـ ،عتٓ ؿك ؿاًتبوُبْ فبمٕبوّ ألاوٓ كيمهبكْ يرتًؿ ؿاكؿ
كٍ ثٍ ربْ ثلف ام آًمبن آكؿ مٓثبكٔـٌ (ومتبؿ يفتًك اوتًاؿ وقمتتَتب) ،امتب ثتٍ ًتجت
وبًپبًٓ ي ك ل وقمت (اًت بؿٌ وبكيا ي وبثزب ام وقمت) أه ؿيكان ثٍ پبٔبن كًٕـ.

1

"َنٔتتًؿ" (846تت 777قُ 2) .تتبفلْ كتتٍ پتتي ام َتتًمل مغجتتًةتتتلٔه ُتتبفل
ًٔوبن اًت ثل آن ثًؿ كٍ:
«اوٌتتبن ؿك آغتتبم ؽُتتًك ؽتتًؿ ثتتب ًتتقبؿتتتتلٔه ثتتًؿ .ؽتتـأبن ،ؿك ؿيكِ
ؽًٍ"كليوًى" 3كٍ "ئلهٔل" 4آن كا ؿيكٌ "ًتيغٍ كٕتًان" وبمٕتـٌ اًتت "وتواؿْ
مكٔه" آفلٔـوـ كٍ مبوىـ ؽـأبن ،ثـينكوذ موـهٓ مٓكلؿوـ .ممٕه ؽًؿ غتقاْ آن قتً
كا فلاَم مٓكلؿ ي هيٍَبْ آن كا ،ثبكًتىَٓبْ ؽًؿ ،ثٍ ثبك مٓآيكؿ .پي اوٌبوُبً ،ـٌَب
ثب ُبؿْ مٌٔتىـ ،پٕلْ ومُٓىبؽتىـ ي ملگ ثلاْ آوبن َمضًن ؽتًاثٓ ثتًؿ ثتل كىتبك ام
كبثًى ي فقاة» (ئل ؿيكاوت.)122 :1372 ،
ثتتٍ كيأتتت "هتتلٔه" 5ي "ؿيكاوتتت" 6ثبٔتتـ أتتهرميتتٍ فجتتلتآمتتًم كا َتتم ام
"ًٕمًن مبككَٕ" اضتبفٍ كتلؿٞ ٚ ...« .سٌيص رز خػيتد ٢ٛچ٥صٞيب ٢غ٥يس الشْ تيالؼ

ٕ٘٣وسر٘د( ».مبككَٕ.)10 :1372 ،
أه ًؾه ثٌٕبك ه تٍ ُـٌ كٍ« :ؿك َل افٌبوٍاْ عهٕهتٓ وُ تتٍ اًتت» .فلؿيًتٓ
ثنكگ وٕن ثب اؿثٕبت ؽًؿ ثٍ كاممىـْ ي اًتبنَبْ كُه اُبكٌ كلؿٌ اًت.

7

 . 1مىـ (مٔبعجٍ وگبكوـٌ ؿك مٕـان).
َ . 2نًٔؿ ًٌَٕ /ؿيى (.)hesiod
. Cronos
 . 4ئلهٔل (ئلرٕيًى (19ت 70قُ ) .بفل مىؾًمٍ ًلاْ كيمٓ.
. Roger Lancelyn Green
. Will Durant

 . 7فلؿيًٓ هًٔـ:
«ت ٛا ٗ٤زا رزٚؽ  ٚفػب٘ٔ ٝخٛاٖ  /ث٤ ٝىػبٖ زٚؾ( ٝٙزٚؼ) شٔب٘ٔ ٝداٖ
اش اٞ ٚس چ ٝا٘دز خٛزر ثب خسر  /رٌس ثس ز ٜزٔص ٔ ٚؼ ٣ٙثسر».

3

5
6
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امب مؤل

ثٍ ئوٌ أه اًغًكٌ كا ام اًغًكٌ ؽـأبن ًٔوبوٓ ثٍ ملاتت ثٍ ياققٕتت

ونؿٔكتل مٓثٕىـ ي ثٍ كاًتٓ آن كا تبكٔؼ ُ بَٓ ًٔوبوٕبن مٓؿاوـ .أه ؿيكان الجتٍ وتٍ ثتب
أه وب َبْ مؾٕل ،ؿك كبكثبًتبنُىبًبن ،ملؿ ُىبًبن ي ربمقٍُىبًبن ي افٌبوٍَبْ ميتل
ثٌٕبك ثبمتبة ٔبفتٍ اًت ،صٕنْ كٍ ٌَت كٍ َل ميتتٓ ثتلاْ ثبمتًلٕتـ ي ثبمٔبفتت أته
ؿيكان عالٔٓ ع ًلٕت آؿمٓ ،كآَ كا هنٔـٌ اًت.
ثٍ وؾل مٓكًـ كٍ فلَىگ مٌيظ ي اُلافٓ ًٔوبن ثلاْ فتلي وُتبؿن كتبك كتٍ آوتلا
ثٌٕبك پلكوذ ثلآيكؿ مٓكلؿٌ اًت كاٌ ؿٔگلْ غٕل ام فلَىتگ ألاوتٓ ي عتتٓ كاٌ ًٔوتبن
"فٔلپُيًاوٓ" ي تمـن قً آؽبٔبٔٓ 1ي مىؾًمٍ َنًٔؿ ثٍ وب وبزٞب  ٚزٚشٞب كتٍ ؿك آن
ُبفل فضتٕيت ي َمتت كا تًٓتٕ

يُتلافتمىـْ ي كوزجتلْ كا ثتبالتلٔه كلامتتَتب

مٓؽًاوـ ي ؽًُگقكاوٓ ي تىجيٓ كا ام وِبوٍَبْ ثٓؽلؿْ ؿاوٌتٍ اًت 2،ثل مٓهنٔىـ.
كاٌ هنٔـٌ ًٔوبوٓ پي ام فٔل پُيًاوٓ ،تمـوٓ اًت كٍ ؿك آٔىٍ ًٕبًتٓ ي فيٌت ٍ
اكًغً ي عتٓ ؿك فٕنٔتك اكًتغًٔٓ ثبمتبثٕتـٌ اًتت ي اكًتغً ٔكتٓ ام هنٔتـٌتتلٔه
ًؾىگًٔبن آن ؿيكٌ اًت.

ي ؿك ؿاًتبن اكًان ؿًٔ« :مَل هًوٍاْ ٌَت آيام أه  /وـاكؿ ثٍ رن پٔل ؽلؿ ،كام أه» ُبَىبمّ فلؿيًٓ،
ئلأَ فلٔـين رىٕـْ].
ًَ . 1مل قً آؽبٔبٔٓ كا صىٕه تًٕٓ

كلؿٌ اًت:

« ...ممٕه كا مٓكبكوـ ،ؽبك تٕلِ تبمٌ ثلهِتٍ كا ثب لقت ثً مٓكِىـ ثب غليك كلتَتبٔٓ كا كتٍ ثتٍؽتظ
مٌتهٕم ُؾم مؿٌاوـ ام وؾل مٓهقكاوىـ ،هىـ كا ثبؿ افِبن مٓكىىـ ،كِتماكَب كا آة مٓؿَىـ ،ي ثلاْ
پَٕهٕلْ ام عغٕبنَبْ ممٌتبوٓ لجّ كيؿَب كا ثبال مٓآيكوـ .ممٕه ثٍ ؽبوًاؿٌ ٔتب عبٔ تٍ متقيت اًتت...
پٍِٕيكان ملؿمٓ آماؿوـ ي ثل ؽالف َمتبٔبن ؽًؿ ؿك افٔبك ثقتـ (ًٔوتبن) ثتلؿٌ ُتملؿٌ ومتُٓتًوـ...
ًٔوبوٕبن فٔل ًَمل پًل ومُٓىبًىـ »...ئل ؿيكاوت٘ٛ٤ .بٖ ثبغتبٖ54ْٓ ،ت ،56وهل ثٍ اؽتٔبك] .أه
تًٕٓ َ ٙمبن كبك ؿلاوگٕنْ اًت كٍ ؿك مًكؿ كبك ي كبك كِبيكمْ ؿك ألان ؿك َناكٌَتب اؿامتٍ ؿاُتتٍ
اًت.
 . 2وك ثٍ ئل ؿيكاوتٕٞ ،بٖ ٔٙجغ.130ّ ،
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اكًغً عتٓ اهل وبؽًؿآهبٌ ي ثل پبّٔ فلضٕبت ممٕىٍاْ 1ثتٍ ثتبيك فٓلَضتٓ ثتًؿن
علكت هلئـٌ ثبُـ ،امب ؿك ؿٔگ ٙت كلات ًٕبًٓ ي ارتمبفٓ -اقتٔبؿْ ؽًَٔ ،ؿكين
مبٍٔ ي ثه مبّٔ أه فلضٕبت كا ثٍ "كَم صٕن فلضٕبت مٌيم" ؿك آيكؿٌ 2ي آوُب كا ريتًٌ
ي رًالن ؿاؿٌ اًت.
ام وؾل اكًتغً :ؾٟس ثس غب٤س خٛأغ٘ٛ٤ ،ب٘٥بٖ ثس غب٤س ٔسرٔبٖ خٟبٖ (ثسثسٞيب)! ٔميبْ
ؾٟس٤بز  ٚغ٥بغتٕدازاٖ ثس غب٤ساٖ ،فسٔبٖرٙٞدٌبٖ ثس فسٔب٘جساٖ ،ثسرٜرازاٖ ثس ثٙدٌبٖٔ ،يسراٖ
ثس ش٘بٖٔ ،بِى٥ت خكٛق ٣ثس ٔبِى٥ت ػٕ ٚ ٣ٔٛحىٔٛت پبرؾب ٚ ٣ٞآز٤ػتٛوساغي 7٣ثيس
حىٔٛتِ اٍِ٥بزؾ ٚ 4٣رٔٛوساغ ٚ 5٣وبز فىس ٢ثس وبز ثد٘٘ ٚ ٣بثساثس ٢ثس ثساثس ٢زخحبٖ

رازر.
ام آوزب كٍ كبك مب ُلط ي وهـ أه مًاكؿ وٌٕت؛ تىُب ثٍ صىـ وهل قًل كٍ ثتلاْ متب
ضليكْ اًت اكت ب مٓكىٕم ،اهل صٍ ثل أه ثبيكٔم كٍ كُتٍَبْ ملئٓ ي وبملئٓ ثٌتٕبكْ
َمّ أه م بَٕم ي أه عجهٍثىـَْب كا ثٍ َم مٓپًٕوـؿ.
اكًغً ثٍ ُكل فب َمّ افلاؿ رًامـ كا ثتٍ عكتم عجٕقتت ثتٍ ؿي ؿًتتٍ تهٌتٕم
مٓكىـ :فلمبوليأبن ي فلمبوجلان ي صًن أه عجهٍثىـْ كا عجٕقٓ مٓؿاوـ اًتـالل مٓكىتـ
كٍ أه ؿي مكمل ٔكـٔگل ثًؿٌ ي آوُتب كا َمٌتًؿ قيمتـاؿ متٓكىتـ .يْ فلمبوليأتبن كا
ًَُمىـ ي پَٕ اوـَٔ تًٕٓ

مٓكىـ:

 . 1ؿكثبكِ فلضٕبت ممٕىٍاْ ي مٌيم ي متلاؿفبت آن وك ثٍ مهـمّ ٚاز ٜي مىبثـ آن.
 . 2اُبكٌ ثٍ ضلةالمخل ألاوٓ« :آ٘چ ٝرز ر ً٤اغت ث ٝوٓ چ٥ص (وٕچ٣ٔ )ٝآ٤د».

" . 3آكٌٔتًكلآً " ثٍ تقلٔ

اكًغً عكًمت ثلهنٔـهبن ي ثُتلٔه ملؿمبن (ؿاكوـهبن َىل ،فضتٕيت،

ؽلؿ ي ؿكًتٓ) ،عكًمت اُلافٓ.

" . 4الٕگبكُٓ" ام ؿٔـهبٌ اكًغً عكًمت تًاوگلان اًت ،ي عكًمتٓ كتٍ فهتظ ثتٍ ٓتالط تتًاوگلان
يحليتمىـان (ؿاكوـهبن) اقـا مٓكىـ.

" . 5ؿمًكلآً" .ام وؾل اكًغً عكًمتٓ اًت كٍ فهظ ثتٍ ٓتالط تُٕـًتتبن فمتل متٓكىتـ .ام وؾتل
اكًغًعكًمتَبْ پبؿُبَٓ ي آكٌٔتًكلآً يقتتٓ مىغتلف متُٓتًوـ ،ايلتٓ ثتٍ عكًمتت ًتتمگل
(تًكاوٓ) ي ؿيمٓ ثٍ عكًمت الٕگبكُٓ ٔب ؿمًكلآً تجـٔل مٓهلؿوـ.
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« ...اختٕبػ[ ٣و ٝثؼد الشْ آ٤د] ٔ٥بٖ وػ ٣اغت و ٝث ٝحىٓ طج٥ؼت فسٔب٘سٚا اغت ٚ
وػ ٣و ٝث ٝحىٓ طج٥ؼت فسٔب٘جسراز اغت  ٚغسل اش ا ٗ٤اختٕبع آٖ اغت ويٞ ٝيس ر ٚرز
أبٖ ثبؾٙد ،ش٤سا وػ ٣و ٝث٥٘ ٝسٞ ٢ٚيٛؼ ،پي٥ؽ ا٘يد٤ؽ اغيت طجؼيب فسٔيب٘سٚا  ٚطجؼيب
خداٍ٤بٖ اغت  ٚآ٘ى ٝخص ثب وبز ثد٘ ٣غٛر ٢ثٔ ٝسرْ ٘تٛا٘د زغيب٘د ،فسٔيب٘جسراز اغيت ٚ

طجؼب ثٙد ٚ ٜا ٗ٤ر[ ٚچٔ ٖٛىُٕ ٤ىدٍ٤س٘د] غٛرٔ ٢ؿتسن راز٘د( ».اكًغً.)2 :1358 ،
امب ثىـٌ ثٍ صٍ كٌٓ مٓهًٔىـ ي لني يْ ؿك صٌٕت؟
ام آوزب كٍ »٥ٞچ وبز ٢ا٘دبْ ٕ٘٥ٌ٣سر ٍٔس ثبافصاز رز خٛز آٖ أب افصازٞيب ثيس رٚ
ٌٝ٘ٛا٘د :زٚاٖراز  ٚث٣زٚأٖ ،ثال ثسا ٢وؿت٣زاٖ ،غىبٖ ث٣زٚاٖ  ٚر٤دٜثبٖ افصاز ٢زٚاٖراز

اغت ٚثٙدٌبٖ زا ػٕٔٛب ثب٤د اثصازٞبٔ ٣٤مدْ ثس افصازٞب[ ٢ث٣خبٖ] رٍ٤س را٘ػت»(اكًغً،
.)8 :1358
الجتٍ أه تهـ فضل ثلاْ يرًؿ اوٌبوٓ آوُب ي اوٌبن ؿيًتٓ اكًغً وٌٕت ،ثيكتٍ
ثلاْ أه اًت كٍ ثىـهبن مٓتًاوىـ فلمبن ٓبعجبوِبن كا ث ُمىتـ ي ؽتًؿ فمتل كىىتـ ي
صىـ مىؾًكٌ ثبُىـ« :اٌس رٚوٟب ث ٝتٟٙب٣ٔ ٣٤زؾتٙد ٤ ٚب وٕب٘( ٝغبشٞب ٢ش )٣ٞثي ٝخيٛر٢
خٛر اش تبز ٘ٛا ثس ٔ٣آٚزر٘د ،رٍ٤س ٘ ٝقٙؼتٍساٖ ث ٝرغت٥بز ٘٥بش ٢راؾتٙد ٘ ٚئٟ ٝتيساٖ ثيٝ

ثٙد( »ٜاكًغً.)8 :1358 ،
« ...ؿك عبلٓ كٍ ؽـأگبن ،فهظ ًليك ثىـٌ اًت ي ثٍ ثىـٌ تقيت وتـاكؿ ،ثىتـٌ وتٍ
فهظ ؽـمتگناك ؽـأگبن اًت ،ثيكٍ ثٍ تمب يرًؿ ؽتًَٔ ام آن ايًتت ي موتـهٓ اي
رن ؿك أه تقي  ،ؿك صٕن ؿٔگلْ وٌٕت ...« ».ي َل كي كٍ ؿك فٕه اوٌتبن ثتًؿن ام آن
ؿٔگلْ ثبُـ ،قيمٓ ام ؿاكأٓ ايًت .قيم ؿاكأٓ ،افناكْ اًت كٍ كبكْ كا اوزب ؿَـ ي
ام ؿاكوـِ ؽًؿ رـا ثبُـ( »...اكًغً.)8 :1358 ،
«وتٕزٍ مٓهٕلٔم كٍ َمٍ آؿمٕناؿهبن ثب ٔكـٔگل ثٍ َمبن اوـامٌ فلق ؿاكوـ كتٍ تته
امكيان ٔب آؿمٓ ام ؿٓؿ (ي صىٕه اًت حبَ  ١ٕٞوػب٘ ٣وٚ ٝظ٥فٝا ٢خص وبز ثد٘٘ ٣داز٘د ٚ

اش وبز ثد٘ ،٣غٛر ٢ثٟتيس ثئ ٝسرٔيبٖ ٘سغيب٘ٙد) ...ي ٓتالط أِتبن َمضتًن صٕنَتبْ
فلمبنپقٔلْ كٍ ثل ُملؿٔم ؿك فلمبن ثلؿن اًت( ».اكًغً.)11 :1358 ،
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وٍ تىُب ًٍَ ي ثَٕ اوـِٔٓ ي پَٕ اوـِٔٓ آماؿهتبن ي ثىتـهبن ام وؾتل اكًتغً
مت بيت اًت ،ثيكٍ يْ مقتهـ اًت ثـنَبْ أه ؿي وٕن مت بيت ؽي ُـٌ اًت:
«أب طج٥ؼت ٕٞچ ٗ٥ٙخٛاغت ٝاغت تب ثيدٖٞيب ٢آشارٌيبٖ  ٚثسرٌيبٖ زا اش ٤ىيدٍ٤س
ٔتفبٚتغبشر ،ثدٖٞب ٢ثسرٌبٖ زا ثساٌ ٢صازر ٚظب٤ف پػت ش٘يدٌ٥٘ ٣سٙٔٚيد غيبخت ،ٝأيب
ثدٖٞب٢آشارٌبٖ زا اٌس چ ٝثسا ٢ا ٌٝ٘ٛ ٗ٤پ٥ؿٞٝيب ٘يبتٛاٖ ٌسرا٘يد[ ٜرز ػيٛل] ؾب٤ػيتٝ

ش٘دٌ ٣اختٕبػ٣آفس٤د ٜاغت( »...اكًغً.)12 :1358 ،
«پي حبثت ُـ كٍ ث ٝحىٓ لٛا٘ ٗ٥طج٥ؼت ،ثسخي ٣اش آرٔ٥يبٖ آشار ٌ ٚسٞٚي ٣رٍ٤يس

ثٙدٜا٘د  ٚثٙدٌ ٣ثسا ٢ا٤ؿبٖ  ٓٞغٛرٔٙد اغت  ٓٞ ٚزٚا» (اكًغً.)12 :1358 ،
اكًغً كٌبوٓ كا كٍ ؿك ربمقٍ ثٍ كبكَبْ پٌت مِغًلاوـ ثبم ثٍ ؿي هليٌ تهٌتٕم
مٓكىـ:
«رز ٔ٥بٖ وػب٘ ٣و ٝث ٝپ٥ؿٞٝب ٢پػت اؾتغبَ راز٘يد ،آ٘يبٖ وي ٝثي ٝافيسار خيدٔت

ٔ٣وٙٙد ،ثٙدٜا٘د  ٚآ٘بٖ و ٝث ٝاختٕيبع غيٛر ٔي٣زغيب٘ٙد ،پ٥ؿيٚٝز  ٚويبزٌس ٔصرٚزا٘يد »
(اكًغً.)113 :1358 ،
« حىٔٛت وٕبَ ٔط ّٛة ٞسٌص پ٥ؿٚ ٝز زا ؾٟس٘ٚد ٕ٘ي ٣ؾٙبغيد» (اكًتغً،
. ) 5 : 1358
امب ثٍ ُكل ؽبّ اكًغً ؿك ٔك عجهٍثىـْ ؿٔگل الجتتٍ ام قتًل ُتقلاْ ًٔوتبوٓ
َمّ آؿمٕبن كا ام ًٔوبوٕبن رـا كلؿٌ اًت .ثـٔه مقىب كٍ ثٍ رتن ًٔوبوٕتبن متمتـن كتٍ ؿك
أىزب ثب فلامَبٔٓ ام افكبك ٔكٓ ام ثلرٌتٍتلٔه ي كبكثلؿْتلٔه فالً ّ آن آُتىب ُتـٔم،
َمّ ملؿمبن رُبن كا "ثلثل" مٓوبمـ.
امب ثلثل كٌٕت؟
اكًغً ؿك كتبة ًٕبًت پي ام تقلٔ

ثىـٌ اضبفٍ مٓكىـ كٍٔ« :يسرْ "ثسثيس" ٚ

"ثسرٌبٖ" رز طج٥ؼت ٤ىػيب٘ٙد » (اكًتغً .)3 :1358 ،اكًتغً ام قتًل ُتبفلان ًٔوتبوٓ
مٓهًٔـ« :غصاغت و٘ٛ٤ ٝب٘٥بٖ حبوٓ ٔسرْ "ثسثس" ثبؾٙد» (اكًغً)3 :1358 ،
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الجتٍ ي عجٕقتبً اكًغً (384ت 322ق ) .تىُب ثتب أته وؾلٔتبت ُتىبؽتٍ ومتُٓتًؿ.

1

وؾلٔبت ًؾٕ ٓ كٍ ؿك فٕه عبل صُبك صًثّ آيٓ تمتـن غلثتٓ ي وؾتب ًتًؿاهلْ –
اًتقمبكْ كا تب ثٍ َمٕه امليم تِكٕل ؿاؿٌ اًت .ثب أه ت بيت كتٍ آوضتٍ كا اكًتغً ؿك
ًٕبًت ؽًؿ آُكبكا ه تٍ ،پٕليان كاًتٕه يْ ثب ًٕبًت ؽًؿ آوُب كا متٓپًُتبوىـ .امتب
ؿقٕهبً ي عتٓالمهـيك ثٍ پَٕ مٓثلوـ.
يْ مت كل ثنكهٓ اًت كٍ ؿي َناك ي ًٕٔـ ًبل رُبن فيٌ ٍ ي فيتم ي َىتل كا
تغت تبحٕل ثٌٕبك قلاك ؿاؿٌ اًت ،امب متبً بوٍ فهبٔـ ارتمتبفٓ ًٕبًتٓ اكًتغً ثتَٕ ام
َمٍت كلات يْ احلات مى ٓ ثل ثؾَ افؾمٓ ام ملؿ رُبن ثٍ ئوٌ ؿك غتلة ي تمتـن
غلثٓ ثٍ ربْ هقاُتٍ اًت .يْ وؾٌتٕه تئًكٌٕٔه ًٕبًٓ اًت كٍ َم ثتٍ اًتتخمبك ي
َم ثٍ اًتقمبك ثٕهالميل مِليفٕت ؿاؿٌ ي وواؿپلًتٓ ي ًتمگلْ كا تئًكٔنٌ كلؿٌ اًتت
ي ثب رلؤت مٓتًان ه ت رُبن اًتقمبكْ ثٍ ئوٌ ؿك پبؤـ ًبل هقُتٍ َتٕش پِتتٕجبن
فكلْ ثنكهتلْ ام اكًغً وـاُتٍ اًت.
ِ

2

 . 1ؿكثبكِ اكًغً ي اَمٕت يْ ؿك عًمٌَبْ هًوبهًن مقلفتٓ وك ثٍ:
ت ئل ؿيكات .تبز٤خ فّػف ،ٝتلرمٍ فجبى مكٔبة ؽًٔٓ ،تُلان ،1351 ،كتبثُبْ رٕجٓ ،ريـ ايل.
ت ثلتلاوـ كاًل .تبز٤خ فّػف ٝغسة ،تلرمّ وز

ؿكٔب ثىـكْ ،تُلان ،1353 ،كتبثُبْ رٕجٓ ،ريـ ايل.

ت آوـكٌ كلًًن .فالغف ١ثصزي ،تلرمٍ كبؽم فجبؿْ ،تُلان ،ثٓتب ،مًًٌٍ مغجًفبتٓ فيتٓاكجتل فيمتٓ،
ريـ ايل.
ت را٤س٠إِؼبزف ثصزي اغالٔ ،٣تُلان ،1377 ،ريـ َ تم569 ْٓ ،ت 607ي مىبثـ آن.

َ . 2مبن هًوٍ كٍ اُبكٌ ُـٌ ،ؿك أه مًكؿ تىُب ًؾه ام تئًكٔنٌ كلؿن ي پِتٕجبوٓ وؾب ثلؿٌثتلؿاكْ ي
وؾب اًتقمبكْ ،وواؿپلًتٓ اًت وٍ أزبؿ ي اثتـاؿ آن .خبٔؼ٘ٛ٤ ٝب٘ ٣شا٥٤د ٜتفىساتِ ازغط٥٘ ٛػيت ،ثّىيٝ
ازغط ٛغخٔ ٚ ٍٛٙمج َٛلدزت خبٔؼٝا ٢اغت و ٢ٚ ٝزا تب اغتبر ٢اغىٙدز ثس ٔي٣وؿيد پير٤سؼ تيب حيد
تمدظِ ازغط ٛرز فس ٚ ًٙٞتٕدٖ غسث ٣اش آ٘دب غسچؿٌٕ٣ٔ ٝسفت ٝو ٝا ٗ٤تفىسات ث٥ؽ اش ٔ ٕٝٞي٣تٛا٘ػيتٝ

ٔٙبفغ  ٚلدزت قبحجبٖ لدزت زا رز پب٘كد غبَ ٌرؾت ٝپؿت٥جب٘ ٣وٙد.
ؿك ًٔوبن فٕيًٌفبوٓ َم ثًؿوـ كٍ ٔكٓ ام آوبن َمضًن ؿًٔربوي ثٍ اًكىـك ؿك ثلاثل پِٕتىُبؿ ثتلآيكؿن
ؽًاًتٍ ي وٕبمَبْ يْ ثگًٔـ« :وٕ ٣وٙبزتس ثب٤ػت ث ٚ ٗٔ ٗ٥خٛزؾ٥د ا٤ػتبرٜا » ٢ي ٔب ؿك مكبتت
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(اؿامٍ پبيكقٓ)

ؿٔگل فيٌ ٍ ًٔوبوٓ ،افكبكْ ضـ ت كلات ًٕبًٓ اكًغً پٕـا مُٓـ كٍ ثٌٕبك اوٌبوٓتل ي اؽالقتٓتتل ي
ؿك فٕه عبل مىغج تل ثب ياققٕت ثًؿوـ ،امب ثٍ و ـ قـكتَبْ اكيپبٔٓ ،كيٌٕبَب ي عكًمتَبْ اكيپتبٔٓ
وجًؿٌ كٍ آوُب كا ثِىًوـ ي َمضًن:
ثلاْ َمأَىگ موـهبوٓ كلؿن ثب عجٕقت ،ثبٔـ ثب آن ًتبمهبكْ كتلؿ ي ثتب آن تًافت ؿاُتت» هان ثتلن.
فّػفٝزٚال ،٣تلرمٍ اثًالهبًم پًكعٌٕىٓ ،تُلان ،1356 ،كتبثُتبْ ًتٕملكٓ ،تْ  62ي  .63وهتل ثتٍ
اؽتٔبك.].
پي ثٍ قًل پيًتبكؽي« :ثىبثلأه رُبن املْ ياعـ ي متٔل اًت ي مٓتًان ه ت كٍ كًصكتلٔه عبؿحّ
رنٔٓ ؿك مزمًفّ رُبن احل مٓهقاكؿٔ ،ك قغلٌ ُلاة كٍ ؿك ؿكٔب كٔؾتتٍ ُتًؿ ؿك تمتب اقٕتبوًىَتب
پلاكىـٌ يعتٓ ؿك تمبن رُبن اوتِبك مٓٔبثـٕٞ ».بٖ ٔٙجغ.]84 ّ .
أه هًوٍ ت كلات ،كياقًٕن كا ثٍ ًمت وؾلٍٔ َمـكؿْ ي َمـلٓ رُبوٓ مٓكِبوـ وٍ تهٌٕم رُتبن ثتٍ
ًٔوبوٕبن ي ثلثلَب« :وؾلّٔ َمـكؿْ ي َمـلٓ رُبوٓ وٍ تىُب ؿاكاْ اَمٕت فٕنٔكٓ ي عجٕقٓ اًت ...ثيكٍ
ؿاكاْ اَمٕت متبفٕنٔكٓ ي اؽالقٓ وٕن ٌَت ...اكمٍ متبفٕنٔكٓ أه وؾلٍٔ ...ؿاللت ثل أه مٓكىتـ كتٍ
عجٕقت ؿاكاْ غبٔتٓ اًت ي أه غبٔت مٌتين علط ي وهِّ وٕكًكبكاوٍ ام ًًْ مِتٕ٘ت قتـكت كبميتٍ
اًت ي ام أه ربًت كٍ "مبككًى ايلًٕى" ًؾه ام "هٙلِ مهـى" مٓكىـ كٍ :تمب إُبء ي امتًك كا
ثٍ َم متٔل مًٓبمؿ ي ثٍ يًٕيّ أه هلٌ ي پًٕوـ مهـى اًتت كتٍ تمتب مًرتًؿات ؿك َمتـكؿْ ي
َمـلٓ ي ًبمهبكْ رُبن ثب َم تِلٔك مٌبفٓ مٓكىىـ...
اكمٍ اؽالقٓ أه وؾلٍٔ ،فجبكت ام أه مقىبًت ...كٍ عكٕم موـهبوٓ ؽًؿ كا ثب كل رُتبن ثتل يفت ي
مغبث أه َمـلٓ ي َمـكؿْ ع ؼ ومبٔـ ...ثـٔه ًجت كتٍ حى ٓ٥زٚال ٣خٛر زا ٕٞؿٟس ٢ثب ٔسرٔبٖ
ؾٟس آتٗ ٕ٘٣را٘د ،ثّى ٝحى ٓ٥زٚال ٣خٛر زا ؾٟس٘ٚد  ١ٕٞخٟبٖ ٕٞ ٚؿيٟس ٢خٟب٘٥يبٖ ٔي٣را٘يد
خٟبٖ ٚط ٣ٙفالغف ٝزٚالٔ ٣جت ٣ٙثس ٕٞدزرٕٞ ٚ ٢دِ ٣خٟب٘ ٣اغتٕٞ »...بٖ.]86 ّ ،
مًلًْ مٓهًٔـ:
«ٔسر حدٕٞ ٣س ٜحبخ ٣طّت  /خٛا ٜتسن ،خٛا ٜوسر ٤ ٚب ػسة  /وٓ ٍ٘يس رز ؾيىُ  ٚا٘يدز
زً٘ ا / ٚرز ٍ٘س رز ػصْ  ٚرز آ ًٙٞا / ٚا ٢ثػب ٙٞد ٚ ٚتسن  ٓٞشثبٖ  /ا ٢ثػب ر ٚتيسن چيٖٛ
ثٍ٥بٍ٘بٖ  /وٝشثبٖ ٕٞدِ ٣خٛر رٍ٤س اغت ٕٞ /دِ ٣اش  ٓٞشثب٘ ٣ثستس اغت».
ُكٌپٕل مٓهًٔـ :وػ ٣و٣ٔ ٌَٛ ٝخٛزر ٔ٣خٛاٞد و ٌَٛ ٝثخٛزر .اهل فهبٔـ ًٕبًٓ ي وواؿپلًتبوٍ
اكًغً تب أه اوـامٌ ؿك رُبن تب ثٍ امليم ثبمتًلٕـ ُـٌ اًت ي ًؾىبن ؿٔگل وبؽًاوتـٌ مبوتـٌ اًتت ثتٍ
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امب مىؾًك مب ؿك أه وًُتٍ وهـ اوـٍَِٔبْ ًٕبًٓ اكًغً وجًؿٌ اًت ،ثيكتٍ تىُتب
مٓؽًإَم كٍَِٔب ي مًٌَٕبْ ؿًتگبٌ ت كل يْ كا ؿك پًٕوتـ ثتب كتبك آُتكبك ًتبمٔم ي
ثٍكٍَِٔبْ ي ثٔه مبٍَٔبْ وگلٍ ثٍ كبك ي علكتت ؿك ؿًتتگبٌ فيٌت ٓ اكًتغًٔٓ كتٍ
كٍِٔ هلفتٍ ام ثؾَ مٌيظ 1فلَىگ غلة اًت ي ؿًتگبٌ فيٌ ٓ ألاوٓ ام مكتِت تتب
مالٓـكا اُبكٌ كلؿٌ ثبُٕم ي وِبن ؿَٕم كٍ كئكلؿ فيٌت ٓ اكًتغً ثتٍ مٌتئيٍ كتبك ي
علكت ؿك تىبًت ثبوؾلٔبت ًٕبًٓ يْ ؿكثبكِ ثىـهبن ي پٍِٕ يكان ،ؿمًكلآً ،ثلاثلْ
ي ثلاؿكْ ي عهبكتكبك ثـوٓ ي ٔـْ اًت ي أه اكتجبط ثٕه فٕنٔك اكًتغًٔٓ ي فيٌت ّ
ًٕبًٓ يْ تب ثٍ عبل ؽبَلاً پًُٕـٌ ثبقٓ مبوـٌ اًت.
مٓثٕىٕم كٍ اكًغً ثَٕ ام ؿي َتناك ًتبل ريتًتل ام "آكتتًكؿي هًثٕىتً" ي "هكه
ياٍُ ؿيالپًه" ي "صمجللٕه" ي "مـٌٔه هلاوتت" 2ي ؿٔگتل وواؿهلأتبن اًتت ي أىتبن
ُبهلؿان ؿٔل آمـٌاْ ٌَتىـ كٍ تىُب ي ٔب ثِٕتل أه ؿًتٍ ام علفَبْ اًتبؿ كا ثتب اوِتبء
ؽًؿ ثبمتًلٕـ كلؿٌاوـ .ثگقكٔم ام أىكٍ َمٕه ثبم موـٌ ًبمْ اوـٍَِٔبْ ًٕبًٓ اكًغً
وِبوّ وٕبم ؿيثبكٌ قـكت اكيپتبٔٓ ثتٍ أته ت كتلات ثتًؿٌ اًتت ،صتلا كتٍ ميك ًتؾت
ؿيلتَبْ اًتقمبكْ اكيپبٔٓ ؿك پبؤـ ًبل هقُتٍ وٕبممىـ صىٕه ميك پًُٕـٌ ؿك قبلتت
ؿلٕل أه اًت كٍ قـكت اًتخمبكْ ت اًتقمبكْ ت اًتغمبكْ رُتبن غتلة ثتلاْ اًتتخمبك ي اًتتقمبك
ًُوـهبن ؽًؿْ ي ثٕگبوٍ ثٍ أه تقيٕمبت ُـٔـاً وٕبممىـ ثًؿٌ اًت.

 . 1فلَىگ ي تمـن غلة َمضًن ثٌٕبكْ ام فلَىگُب ي تمـنَبْ كُه ٔكپبكصٍ وٌٕت مب ؿكثبكِ ًتٍ
كبوًوٍ ثًؿن فلَىگ ي تمـن غلة ؿك ُلأظ فبؿْ ي ؿي كبوًوٍ ثًؿن آن ؿك ُلأظ اوهالثٓ پَٕ ام أه
اُبكاتٓ ؿاُتٍأم ،فزبلتبً وك ثٍ:
ملتضٓ فلَبؿْٔ .مدٔ ٝا٘ػبٖؾٙبغ٤ ٣بزٍ٤س ،٢تُلان ،1388 ،وِل حبلتجٓ ،تْ 44تت 54ي َمضىتٕه
مهـمّ ا٘ػبٖؾٙبغ ٣تٛغؼ ٝپب٤داز  ٚفس ًٙٞوبز ،تُلان ،وِل حبلج ،ؿك ؿًت اوتِبك.

 . 2ؿكثبكِ أه وبمجلؿٌ ُـهبن وك ثٍ:
وبٓل فكًَٓ .تبز٤خ ا٘د٤ؿ٘ ٚ ٝظسٞٝ٤ب ٢ا٘ػبٖؾٙبغ ،٣تُلان ،1381 ،وِتل وتٓٓ ،تْ 117تت 122ي
مىبثـ آن.
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ً ٌغٍ ي مغبلغٍَبْ فيٌ ٓ ي فيمٓ ثلاْ مٔبكف ؿاؽيٓ يرـانَبْ ثٕـاك ملؿ اكيپب
ي مٔبكف ثٕهالمييٓ ي ملؿ مٌتقملات ثًؿٌ اًت.
عبل ثبم مٓهلؿٔم ثٍ مٌئيٍ علمت كبك ؿك عًمٌ ت كلات ألاوٓ ي ثٓعلمتٓ كتبك
ؿك عًمٌ ت كلات اكًغًٔٓ ت ًٔوبوٓ.
اهل علكت ي كبك رًَل ٌَتٓ وجبُـ ام وؾل فيٌ ٓ پي الم وٌٕت َمّ ربمقتٍ
ؿكهٕل آن ثبُىـ .امب ام ًًْ ؿٔگل َٕش ربمقٍاْ ٔبفت ومُٓـ كٍ ام وٕتليْ كتبك ثتـوٓ
ثٓوٕبم ثبُـ ،پي ثبٔـ أه وٕبم ثٍ كبك ي علكت ي وٕليْ فضالوٓ ثـًت ثؾَ مغيتًة
ربمقٍ ثلآيكؿٌ ًُؿ .مٔلا كٍ كبك مًلـ ي م ٕـ تغهٕل ُـٌ ثتًؿ .ثىتبثلأه ثتلاْ ثتٍ كتبك
هلفته ثؾَ مٔل ًيغٍ ،وٕبم ثٍ اوًاؿ ميك لؾت ي پًُتٕـٌ ثتلاْ ثتٍ كتبكهٕلْ ي مُتبك
صىٕه وٕلئٓ الم مٓآٔـ.
ثىبثلأه ًتٕنٌ ،ثٓكعمٓ ،صپبيلهلْ ،ؿمؿْ ي ثٍ ئوٌ رىگ ثٌٕبك الم متٓآٔتـ
ئل ؿيكاوت ؿك ٔك مزيي اوي تؾٕيٓ كتٍ ؿك آن اوـِٔتٍ يكمان مقتليف اكيپتبٔٓ كا
هلؿ َم آيكؿٌ اًت ي ثٍ قًل امتليمْ ؿك ٔتك تًفتبن فكتلْ ام قتًل آوتبتًل فتلاوي
ؽغبة ثٍ هلاوت مٓهًٔـ« :مه ومٓؽًاَم ؿكثبكِ ثلتلْ آتىٕبن ؿك َل صٕن (الجتٍ ثٍ رتن
رىگ) ثٍ ُمب فِبك ثٕبيك » (ئل ؿيكاوت.)8 :1372 ،
ئل ؿيكاوت ؿك كتبة ٘ٛ٤بٖ ثبغتبٖ فٔل "آماؿ ملؿان ي ثلؿهبن" ،مـؽل كا ثب أه
پلًَ آغبم مٓكىـ« :أه َمٍ كبك كا كٍ متٓكىتـ؟ ؿك كيًتتبَب ُتبكمىـان 1ثتب موتبن ي
فلموـاوِبن ،ي منؿيكان آماؿ  ...ؿك آته ارلاْ ثلؽٓكبكَب ثل فُـِ ُبكمىـان ي ثلؽٓ ثل
فُـِ آماؿُـهبن اًت ،يلٓ أه ثبك ًىگٕه كا ثِٕتل مُبرلان ي اتجبؿ ؽبكرٓ ي ثَٕ ام
 . 1ؿك وؾل ملؿمبن آتهُ ،بكمىـ كٌٓ اًت كٍ وٍ تىُب ع كاْ ؿاكؿ ،ثيكتٍ ثتٍ عكتم ًتًاث ي ٔتب ثتل
عٌت قلفٍ ثٍ مهب كالوتلْ ي ؿايكْ وٕن مٓكًـ .اي ثبٔـ آماؿ ي َمٍِٕ ثلاْ ؽـمت ثٍ كِتًك آمتبؿٌ
ثبُـ .كٌٓكٍ  ...ثلاْ املاك مقبٍ مزجًك ثٍ كبك ثبُـ ،فلٓت ي قبثيٕت أه ؽـمبت كا وـاكؿ ي ام أته
كيْ ،ؿك وؾل ثِٕتل ملؿ آته ،كبكهلان ُبٌٔتّ آن وٌٕتىـ كٍ ام عهًق ُبكمىـْ ثُلٌمىـ ثبُتىـ .ئتل
ؿيكاوت٘ٛ٤ ،بٖ ثبغتبٖ.]281 ّ ،
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َمٍ غالمبن ثل پِت مٓكِىـ .ؿكبوـاكان ،پٍِٕيكان ،تبرلان ي ثبوكـاكان ،تهلٔجبً َمگتٓ
ام كٌبوٓ ٌَتىـ كٍ ع كاْ وـاكوـ .ؾٟس٘ؿٙ٥بٖ وبزٞب ٢رغت ٣زا حم٥س ٔ٣ؾيٕس٘د  ٚتيب
آ٘دب و ٝثتٛا٘ٙد ٌسر آٖ ٌٕ٘٣سر٘د وبز وسرٖ ثسا ٢وػت ٔؼبؼ حمبزتآٚز اغيت ،حتي٣
تؼّٛٔ ٓ٥غ٥مٔ ،٣ؼٕبز٘ ٚ ٢مبؾ٤ ،٣ب ػُٕ ث ٝآٟ٘بٞس ٌب ٜحسف ١وػ ٣ؾٛر ،رز ٘ظس ٔسرْ آتٗ

"وبز ٢اغت پػت  ٚحم٥س"( ».ئل ؿيكاوت.)206 :1372 ،
هنو ًن كٍ ثٍ ٓلاعت ثٕبن مقليف اًت ي َمضًن ٔكتٓ ام ًتًاكان ًيغِتًك
ًؾه مٓهًٔـ ،صىٕه آيكؿٌ اًت:
«قٙب٤غ پػت ٔؼسٚف ث ٝقٙب٤غ رغت ،٣رز ٘ظيس اختٕبػيبت ٔتٕيدٖ ،ؾيٟست ثيد٢

راز٘د  ٚحك  ٓٞخص ا٥٘ ٗ٤ػت ».
عبل ثب أه مهٕبى ثبم هلؿٔم ثٍ ؿًتگبٌ فكلْ ألاوٕبن ؿكثبكِ كبكَ ،مبوگًوتٍ كتٍ

ؿك آغبم أه وًُتٍ اُبكٌ ُـ« ،هبْ هل» كتتبة تٕدٖ ا٤سا٘٥يبٖ خيبٚز ٢رز ػكيسٞب٢
ثبغتبٖ 0مٓؤًٌـ :مكؿُت ؿي آل اًبًٓ ام آكٔبٕٔبن پِٕٕه ثٍ اكث ثلؿ:
1ت قبوًن فاتٓ عجٕقت اًت،
2ت كِبكَ ؿك فات عجٕقت كاٌ ؿاكؿ( »...اقجبل الًَكْ.)12 :1357 ،
«ًتٕنٌ اًبًٓ اكياط ؿي هبوٍ كٍ َمّ وٕليَبْ رُبن كا ؿًتؾًٍ تضبؿ ي تٔبؿ
مٓكىـ ي عجٕقت كا ٓغىٍ پٕكبك ؿاك وٕليَبْ ؽٕل ي ُل مٓهلؿاوـ »...پي «تبز٤خ خٟبٖ
ؾبُٔ وؿبوؽ ثبِٙد٥٘ ٠سٞٚب ٣٤اغت و ٝاش ا ٗ٤رٔ ٚم ِٝٛغسچؿٕ٥ٌ٣ٔ ٝس٘د ا٘ػيبٖ ٔب٘ٙيد
ٔٛخٛرات رٍ٤س ،رز ا ٗ٤وؿبوؽ ؾسوت رازرٛٔ ٣ِٚ ،ظف اغيت وي ٝخب٘يت زٚؾيٙب٣٤

ٌ٥سر  ٚغسا٘دبْ زٚح تبز٤ى ٣زا فسٚپٛؾب٘د ٘ ٚبثٛر ٌسرا٘د » (اقجبل الَتًكْ16 ،1357 :
ي .)17
أه ًٌُٕ اوـِٕٔـن ي ثبيك ثٍ  -رُبن ُمًلٓ ي رًَلْ ثًؿن كِتبكَ َ -تٕش
فلؿ ،هليٌ ي قً ي قجٕيٍاْ كا ام كبك ي پٕكبك م ٕـ كىبك ومٓهقاكؿ ،مٔلا َل هًوتٍ مقغتل
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كلؿن وٕليْ موـهٓ ،ثٍ ُكيٓ ًًؿ كًبوٓ ثٍوٕليَبْ اَلٔمىٓ اًت .ثًُٕؿٌ وٌٕت كتٍ
ألاوٕبن ثٍ ُكل هٌتلؿٌ ؿك عًل تبكٔؼ ي عتٓ َم امليم ؿائمبً ؿك عبل مًضـهٕتلْ ؿك
ثلاثل وٕليَبْ اَلٔمىٓ ؿك َل ربْ رُبن مٓثبُىـ يكمتل مٓتًاوىـ عتتٓ ؿك ؿفًاَتبٔٓ
كٍ ؽبَلاً ثٍ آوُب كثغٓ وـاكؿ ،وؾلاً ي فمالً ثٓت بيت ي ؽىخٓ ثمبوىـ.
پٕكبك پًًٕتّ آوُب ثب عكًمتَبْ غبلجبً ًتمگل ؿاؽيٓ ي وٕليَبْ مُبرم مًد ياك
ؽبكرٓ ؿك عٓ صىـ َناك ًبل ثبفج ُـٌ كٍ اوًاؿ مجبكمٌَبْ مى ٓ ي مخجت ،فٕنٔكتٓ ي
متبفٕنٔكٓ ،مقَجٓ ي علٔهتٓ ي ٓى ٓ ي َمّ اوًاؿ مِتبككت ًٕبًتٓ كا ثبكَتب ي ثبكَتب
آممًؿٌُ ،كٌت ؽًكؿٌ امب ام پبْ وىِٕىىـ.
عجٕقتبً ت كلات فيٌ ٓ ي مقَجٓ مكتِت ؿك فلَىگ ي فلَىتگ كتبك ألاوٕتبن وٕتن
ثبمتبة مٓٔبفت .مبمًكٔت آثبؿان كلؿن رُبن اًَكا آفلٔـٌ ،ثـين كبك ي كًَُ فتلايان
ي اكد وُبؿن ثٍ كبك ي كبكَبْ ثـوٓ امكبنپقٔل وجًؿَ .متبن هًوتٍ كتٍ ت كتلات متقَجٓ
ًٔوبوٕبن وٕن ؿك ًُِٕ مٌٔته ،وؾب ثلؿٌؿاكْ ي وگبٌ آوُب ثٍ رُبن ي ؿٔگلان ثٓتبحٕل وجتًؿٌ
اًت.
فلق اًت ثٕه ؽـأبن ميمًى ي تب اوـامٌ مٔبؿْ فٕىٕتت ٔبفتتّ المت

ًٔوتبوٓ ثتب

ؽـأبن كيعبوٓ ي اوتنافٓ مكؿتِتٓ ،مُتلْ ،متبوًْ ي منؿكتٓ ألاوٕتبن پتَٕ ام يكيؿ
اًال ًٔ .وبوَٓب تًٔكمٓكلؿوـ كٍ موـهٓ ؽتـأبن ،ثتل فتلام المت

وٕتن ُتجٍٕ موتـهٓ

اُلاف ؿك كيْ ممٕه اًت ،آوُب وٕن هًٔب لجبىَبْ فبؽلْ ثل ته ؿاكوـ ي اغيت ًلهل
فَٕ ي وًٍ ٌَتىـ ».يضقٕت پِٕلي ي كاَجل كٍ صىتٕه ثبُتـ ،تكيٕت

مهيتـ ي پٕتلي

مقيً اًت.
ي ثٍ قًل ئل ؿيكاوت:
« ...خييدا٤بٖ آغييٕب٘ ٚ ٣شٔٙ٥يي٘ٛ٤ ٣ب٘٥ييبٖ اش ِحييب ػفييت ،ؾييسافت ٘ ٚدبثييت

غسٔؿكٞب٣٤ػبِ ٣ث ٝا٘ػبٖ ٘دار٘د».
الجتٍ صًن اؽالق ؽـأبن صىـان فلقٓ ثب اوٌبنَتب وـاُتت ؿك مٕتبن ؽتـأبن وٕتن
هبَٓ ثلؽٓ ثٍ ؿوجبل فـالت ي مُلثبوٓ مخالً ؿٔكٍ (ؽـاْ فـالت) ي كئًمىًى (مُلثبن)
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ٔبفت مُٓـوـٓ( .ـٔ َٕ« .)5 :1354 ،ش قًمٓ ؽـأبن ؽًؿ كا صىتٕه ُتجٍٕ ي ونؿٔتك
ثٍ آؿمٕبن تًٔك وكلؿٌ اًت( ».ئل ؿيكاوت.)322 :1372 ،
ثٟٛ٥ر٘ ٜجٛر و ٝاغّت خدا٤بٖ ٘ٛ٤ب٘ ٣ث ٝخب ٢آغٕبٖ رز شٔ ٗ٥غى٘ٛت راؾتٙد( .ئل
ؿيكاوت.)199 :1372 ،
أه َمبَىگٓ ُـٔـ ثٕه ؽـأبن ي فلموـان ؽًؿ ُتٕ تّ آوتبن (ًٔوبوٕتبن ثبًتتبن)
ُلأظ كاثلاْ اُلافٕتهلأٓ ،ثلؿٌؿاكْ ،و لت ي هلٔن ام َل هًوتٍ كتبك مًلتـ ي ٔتـْ
َمًاك مٓكلؿ .هنو ًن فٕيًٌف قلن ُِم پَٕ ام مٕالؿ متٓؤًٌتـَ« :متّ رىبٔتبت ام
علف َمل ي َنًٔؿ ثٍ ؽـأبن وٌجت ؿاؿٌ ُـٌ ،آحبك آوُب مِغًن ام افمبلٓ اًت كٍ ؿك
مٕبن ثِل وٕن مٌتًرت ًلموَ اًتت ،افمتبل ُتل آيك ام قجٕتل ؿمؿْ ،موتب ،ؽـفتٍ ي
فلٔت متهبثل( ».ثُمىَ.)153 :1338 ،
ؽـأبن ًٔوبوٓ اوتؾبة فلَىگ ي موـهٓ ارتمتبفٓ ًٔوبوٕتبن ثتًؿ ي متٓتًاوٌتت
وؾب ًٕبًٓ ت اقتٔبؿْ ًتمگلاوّ آوبن كا َم عمبٔت ي پِتٕجبوٓ كىـ .امب ربلتتل أىكتٍ
ثؾَ مٌيظ تمـن اكيپبٔٓ ي غلة ثب ثبمومبٔٓ ي الگًًبمْ ام تمـن ًٔوبوٓ مٓؽًاَتـ
ثب مقلفٓ آن ثٍ فىًان ًلمِهٓ ثٓثـٔل ي هبًَاكٌ ؿمًكلآً رُبن پتي ام ؿي َتناك ي
اوتتـْ ًتتبل ،وؾتتب ثتتلؿٌؿاكْ وتتًٔه ؽتتًؿ كا مِتتليفٕت ثؾِتتٕـٌ ،ؽًاًتتتٍَتتبْ
غٕلؿمًكلاتٕك ،اًتقمبكهلاوٍ ي ًتمگلاوٍ ؽًؿ كا وٌجت ثٍ رُبن تًًقٍ وٕبفتٍ ثتٍ پتَٕ
ثلؿ.
وؾب ثتلؿٌ ؿاكْ ؿك آتته ثتٍ رىتگ ،ؽِتًوتً ،تتمگلْ ،ثٕكتبكْ آماؿ متلؿان،
م تؾًاكْ ثلؿٌ ؿاكان ي ًُكثؾتٓ ثلؿهبن ي پٍِٕيكان مىزل هلؿٔتـ .پِٕتأَىگبن تمتـن
اكيپبٔٓ ٔقىٓ آتىَٓب «ايالً ثلاْ آن كٍ َل صٍ ثِٕتل ثلؿٌ ثٍ ؿًت آيكؿوـ ،پًًٕتٍ ؿًت
ثٍ رىگ مٓمؿوـ ي رىگَب پل ؽلد ثًؿ ...تقـاؿ ثلؿهبن ام ثلؿٌؿاكان ثِٕتتل متُٓتـ ي
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تقـاؿ آماؿ ملؿان َل صٍ كمتل ،ؽلٔـن اثناك موـٌ اكمانتل ام ارلت كتبكهل ثتًؿ 1،ي َتل
هبٌ ثلؿٌاْ ياكؿ مُٓـ ٔك كبكهل آماؿ مٓثبٌٔت ثٕكبك مُٓـً( ».گبل.)129 :1352 ،
«رز حم٥مت آتٞ٣ٙب زفت ٝزفت ٝزغجت ث ٝوبز وسرٖ زا اش رغت رار ٜثٛر٘د اش شٔيب٘٣
و ٝثسرٌبٖآٔد ٜثٛر٘د وبز ٘ ًٙث ٝؾٕبز ٔ٣آٔد  ٚفمط ال٤ك ثسرٌبٖ ؾٕسر٣ٔ ٜؾيد ويبز

ثٛر و ٝفىس وسرٖ زا ثٔ ٝسرْ آٔٛخت ٝثٛر أب اٙ٤ه آٖ زا حم٥س ٔ٣ؾٕسر٘د .عتٓ ؽلؿمىـان
وٕن آمًؽتٍ ثًؿوـ كٍام كاٌ تزلثٍ (كبك فميٓ) فكل كىىـ ،امب عتبال َمتٍ صٕتن ثتل فكتي
ُـٌ ثًؿ» (ًگبل.)131 :1352 ،
أه َمٍ كبكَب كا َمبن آتىَٓبٔٓ مٓكلؿوـ كٍ ثٌٕبك فبُ آماؿْ ؽًَٔ ثًؿوتـ
ي مٔجبٔٓ ي َمبَىگٓ ته آؿمٓ كا آن َمٍ مًٓتًؿوـً( .گبل .)129 :1352 ،صٍ تىبقضٓ
ام أه ثبالتل كٍ ثؾًإَم آماؿْ ي ؿمًكلآً كا ثل پبٍٔ ثلؿٌ كلؿن ؿٔگلان ي هلفته عت
آماؿْ آوُب ثـًت آيكٔم تىبقضٓ كٍ تمـن غلة َىًم تب امليم َم وتًاوٌتتٍ اًتت آن
كا عل كىـ .ومٓؿاوم أه ًؾه كا ام قًل صٍ كٌٓ ام َمٕه غلثٕتبنؽًاوتـٌا كتٍ« :اْ
آماؿْ صٍ رىبٔتَب كٍ ثٍ وب تً ًٓكت وگلفتٍ اًت؟» ي ثٍ أه ًؾهثبٔتـ افتنيؿ :اْ
آماؿْ صٍ آماؿَْبٔٓ كٍ ثٍ وب تً ام آؿمٕبن ًيت وِـٌ اًت؟
امب ؿك مىبثـ ؿٔىٓ مكتِتٓ وٍ تىُب كبك مًلـ ٙاوٌبوُب ُـٔـاً ًتًؿٌ مًُٓؿ عتٓ هبي
كبك ي ًگ وگُجبن هيٍ وٕن مًكؿ ًتبَٔ ي عمبٔت ياقـ مٓهلؿوـ .اهل صٍ هٕلٔم ،فمالً
يضـ كبكهلان ي كِبيكمان ألاوٓ ثُتل ام مىتبع ؿٔگتل رُتبن ؿك ؿيكان ثبًتتبن وجتًؿٌ
ثبُـ امب ُك وٌٕت كٍ ؿًتت كتم ثتل ؽتالف ًٔوتبن ي كي ثبًتتبن كتبك ،كتبك ٔتـْ،
كِبيكمْ يؿامـاكْ ؿك إٓٔهَبْ مقَجٓ ي ؿك فلَىگ ربمقٍ ألاوٓ ًتًؿٌ ثًؿٌ اًت.
ه تىٓ اًت كٍ ؿك تتبكٔؼ اًتبعٕلْ أتلان ُتبَبن ثتنكگ ،آغتبمهل ي مؾتتلؿ ي
مًِقپٍَِٕب ي كبكَبْ تًلٕـْ ثًؿٌاوـ ي پي ام اًال وٕن َمضىتبن كتٍ ؽتًإَم ؿٔتـ
 . 1قٕمت ثلؿٌ ؿًت ثبال ثلاثل ثب ٔك ي وٕم ثلاثل هبي ول ثًؿ «لٕ٥ت ٌب٘ ٚس قد رز ٓٞاغيت  ٚلٕ٥يت

آرْ ٓٞچٙداٖ ث٥ؽ اش ا٥٘ ٗ٤ػت ،رز حدٚر قد تب قد  ٚپٙدب ٜرز . .»ٓٞأيٕؾب ،اًْ .گبل .ا٘ػبٖ
رز ٌرز ٌب ٜتبز٤خ ،تلرمّ  .ممبوٓ ،تُلان].128 ّ ،1352 ،
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ربْ آوُب كا پٕبمجلان ي ايلٕبء اهلل ي پٕلان پِٕكًٌت هلفتٍاوـ كٍ وِبن ؿَىتـٌ مىنلتت ي
قـاًت كبكمًلـ ؿك فلَىگ ألاوٓ اًت.

1

ثلاْ مخبل »ُبَبوٓ صًن كًٕملث ًَُ ،ىگ  ،رمِٕـ ،مىًصُل ي ...مًِقٕه آيٓ
كبك مكافت ،تلئذ ي آثبؿاوٓ ُُلَب مقلفٓ ُـٌاوـ 2.صىبن كٍ ام تدبزة االٔيٓ 7آمتـٌ
اًتتت كتتٍ »مىتتًصُل وؾٌتتتٕه كتتي ثتتًؿ كتتٍ ؿَهتتبوٓ پـٔتتـ آيكؿ ي ثتتل َتتل ؿَتتٓ
ؿَگبوٓهمبُت» (فبضيٓپًك.)35 :1380 ،
ثيقمٓ ؿك تبز٤خ ثّؼٕ 4٣مٓؤًٌـ« :وؾٌتٕه كي كٍ تؾتٍ ثجلٔـ ي ام ؿكؽتبن ؿك
كلؿ ؽبوٍَب كاًَُ ،ىگ ثًؿ يكبنَبْ مكًٕ ،م ،مي ي آَه ثٕتلين آيكؿ (فبضتيٓپتًك،
.)36 :1380
فلؿيًٓ وٕن ؿكثبكِ ًَُىگ مٓؤًٌـ ...« :اي اًت كٍ آَته ام ًتىگ ي آتتَ ام
ًىگ پـٔـ آيكؿ ي ام پًًت ربوًكان پًُبك ًبؽت»* (پًكؿايؿ.)299 :1356 ،

 . 1وك ثٍ:
ملتضٓ فلَبؿْ« ،كبك ؿك فتًت وبمٍَبْ ألاوٓ» ،فكّٙبٔ ٝثس٘بٔٝز٤ص ٢زفب ٚ ٜتٛغؼ ٝاختٕبػ8 ٍ ،٣
(پبٕٔن .)1390
 . 2الجتٍ ثلؽٓ ام پويَِگلان َمضًن اًتبؿ فلٔـين رىٕـْ َل كـا ام أه اًبمٓ ُبَبن اًتبعٕلْ كا
ومبؿ ٔك ؿيكان تبكٔؾٓ مٓؿاوـَ .مبن هًوٍ كٍ ُبؿكيان ؿكتل فيٓ ُلٔقتٓ َبثٕل ي قبثٕل كا ومتبؿ وتًؿ
مقِٕت ي ًُِٕ تًلٕـ ؿاوٌتٍاوـ ،امب أه مٌئيٍ ؿك ثلؿاُت ألاوٕبن ؿك عًل تبكٔؼ ي تبحٕلپقٔلْ آوُتب ام
أه الگًَبْ پل مىنلت تغٕٕلْ أزبؿ ومٓكىـ.

 . 3اثًفيٓ اثه مٌكًٍٔ كامْ .تدبزت االٔٓ ،تلرمّ اثًالهبًم امبمٓ ،تُلان ،1369 ،اوتِبكات ًٕليى،
د .1
 . 4مغمـثه مغمـ ثيقمٓ .تبز٤خ ثّؼٕ ،٣ثٍ تٔغٕظ مغمـتهٓ ثُبك ،تُلان ،ثٓتب ،اوتِبكات مياك.

*  .فلؿيًٓ هًٔـ« :ش پٙ٤ٛدٌبٖ ٞس و٤ٛٔ ٝؽ ٘ىٛغت  /ثىؿت  ٚشا٤ؿيبٖ ثيس آ٥ٞخيت پٛغيت /
چٛغٙدبة  ٚلبلٓ چ ٛزٚثب٘ ٜسْ  /چٟبزْ غٕٛز اغت وؽ ٌٔ ٢ٛسْ».
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ؿك تبز٤خ يؼبِج 0٣آمـٌ اًتُ« :بٌ ًَُىگ ايلٕه كٌٓ اًتت كتٍ آَته كا ام ؿل
ممٕه ثٕلين كِٕـ ي ام آن ؿًتافناك ؿك ٓىقت ًبؽت» (فلُبؿ.)21 :1376 ،
ُبَىبمٍ پًُٕـوٓ ي ؽًكاك پنْ كا ثٍ كًٕملث متٔ

مٓكىـ:

«ؤٛ٥سث ؾد ثس خٟبٖ ودخدا٘ / ٢خػت ٗ٥ث ٝو ٜٛا٘يدز آٚزر پيب / ٢غيس تخيت ٚ
ثختؽ ثسآٔد ش و / ٜٛپّ ٝٙ٥ٍٙپٛؾ٥د خٛر ثب ٌس / ٜٚاش ا ٚا٘يدز آٔيد ٕٞي ٣پيسٚزؼ  /ويٝ

پٛؾ٥د٘ ٝ٘ ٣ثُد ٝ٘ ٚخٛزؼ» (ؿَؾـا.)102 ،
رمِٕـ ثٍ مقىتبْ پبؿُتبٌ كيُته اًتت ي «رمقتٓ ًتبؽته تٕتل ي كمتبن كا ام
اؽتلفبت اي ُملؿٌاوـ».
مٓثٕىىـ فلق اًت ثٕه فلَىگٓ كٍ كبك ٔتـْ كا تغهٕتل متٓكىتـ ي فلَىگتٓ كتٍ
كبكَبْ ثنكگ كا ثٍ پبؿُبَبن اًبعٕلْ ؽًؿ ي ٔب ثٍ پٕبمجلان ثنكگ ؽًؿ وٌجت مٓؿَتـ.
ؿك ضمه أه پبؿُبَبن غبلجبً پبؿُبَبن ًتًؿِ وؾٌتٕه مىبثـ ؿٔىٓ ألاوٕبن وٕن ثًؿٌاوـ.

2

افنين ثل أه ي َمبَىتگ ثتب آن ،أته ت تبيت كا ؿك آٔتٕهَتبْ كُته ألاوٕتبن ي
إٓٔهَبْ غلثٓ وٕن مٓتًان ؿٔـ.
اًتبؿ مكٔه كًة ثب اُبكٌ ثٍ مغبلت ٤ػٙب وِبن متٓؿَتـ كتٍ »موتـهٓ ُتجبوٓ كا
مكتِت ي ٔبكاوَ ثب صٍ ؽلًىـْ تيهٓ مٓكلؿٌاوـ( ».مكٔهكًة)64 :1367 ،
ؿك متًن مكتِتٓ كًُىـهٓ ي كلؿاكَبٔٓ كٍ آثبؿاوٓ ممٕه كا ثٍ َملاٌ ؿاُتتٍاوتـ
ًتًؿٌ ُـٌاوتـ ،ي آثتبؿهلان ممتٕه  -كمتٍؿاكان ،كِتبيكمان ،پِٕتٍ يكان ي كتبكهلان -
ًتبَٔ ُـٌاوـ:
ؿك "مُلِٔت" ٔكٓ ام پبؿاٍَب ثٍ كٌبوٓ كٍ ثٍ مُل ؿكيك وگًٔىتـ فلموتـ كًُتب
اًت:

 . 1مغمـ ثه اًمبفٕل حقبلٓ وِٕبثًكْ .تبز٤خ يؼبِج ،٣تلرمّ فضبئيٓ ،تُلان ،1368 ،وِل وهلٌ.

 . 2ؿكثبكِ ًَُىگ رمِٕـ ،فلٔـين ي ...وك ثٍ٤ :ؿتٞب .هناكٍ پًكؿايؿ ،ريـ ايل177 ْٓ ،ت.231
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« ...فسٞٚسٞبٔ ٢مدظ ٥٘ ٚه  ٚتٛا٘ب ٢پبوبٖ ،فسش٘داٖ وٛؾب رٙٞد ،ث ٝوػ ٣وي ٝثيٝ

ٟٔس رزٚؽ ٍ٘٤ٛد » (پًكؿايؿِٔ ،تَب ،د .)415 ،1
ؿك ٤ػٙب َبت  68آمـٌ اًت:
« ...ثد ٜث ٗٔ ٝا[ ٢آة] اٛٞزا ٣٤اٛٞزا ،فسش٘داٖ ٘س (ٔٙؽ) وبزٌس و ٝاش ثسا ٗٔ ٢ثيٝ

خبٖ ٔٚبٖ افصا٤ؽ رٙٞد  ٚث ٝر ٚ ٜث ٝؾٟس  ٚث ٝوؿٛز  ٚث٘ ٝبْ  ٚآٚاش ٠وؿيٛز » (پتًكؿايؿ،
ٌٔىب.)100 :1356 ،
ؿك "ًليٍ ِٔت" ام ايٓبف رًاوبن (ٔالن) ام صٌٔتٓ ي كًُبٔٓ آوبن وتب ثتلؿٌ
ُـٌ اًت.
«ًليٍ پبكًبِْ ؽًٍ اوـا ِ پٕليممىتـ رُتبن آكاْ مهتـى ي ًتليك كاًتتٓ كا
مًٓتبٕٔم ؿك مٕبن رًاوبن ام قًْتلٔه رًانَب ؿلٕلتلٔه رًانَب كًُبتلٔه رتًانَتب ي
صٌٔتتلٔه رًاوبن ،ثِٕتل ام اي ثبٔـ ثٍ َلاى ثًؿ( ».پًكؿايؿٌٔ ،ىب.)545 :1356 ،
ؿك ٌبيبٞب كًُىـهٓ ثلاْ كًُىـهٓ كبفٓ ؿاوٌتٍ وِـٌ اًتت ،ثيكتٍ كًُتىـهٓ
ممبوٓ ثُلٌ آفلٔه اًت كٍ مًلـ كلؿاك ي پىـاك وٕك ثبُـ ي ثٍ آثبؿاوٓ ممٕه ثٕبوزبمـ:
« ...آوگبٌ كٍ تً ،اْ منؿا اًَكا ثـي كاٌ آماؿ ؿاؿْ ،ام أىكٍ ثٍ كِبيكم هلأـ ٔب ثتٍ
كٌٓ كٍ كِبيكم وٌٕت پي اي ام أته ؿي ،كِتبيكم هيتٍپتليك كا ،ؿايك ؿكًتتكتلؿاك
ؽًَٔ ثلهنٔـ .آن پبًجبن مىَ وٕك كا ،وبكِبيكم اْ منؿاَ ،ل صىـ كٍ كًُتـ ،ام پٕتب
وٕك ثُلٌوٕبٔـ( ».پًكؿايؿ ،هبحبَب.)90 :1354 ،
ؿك ٤ػٙب ام ًٍ فلؿ ي صُبك پٍِٕ ي پىذ كي ًىؾه ثٍ مٕبن آمـٌ اًت:
«ي أه كال ه تٍ ُـ ،منؿا ًٍفتلؿْ ،صُبكپِٕتٍ ،پتىذكؿ ،ثتب ؿاؿْ اوزتب ٔبثتـ.
كـامىـ ًٍفليٍ؟ پىـاك وٕك ،ه تبك وٕك ،كلؿاك وٕك ،كـا ٌَتىـ صُبكپِٕتٍ؟ آفكثتبن،
كممٓ ،ثنكٔگلِ هيٍ پليك ي ٓىقتگل ،تكيٕ

َمٍِٕ أه عجهبت ؿك كاًت اوـِٔتٕـن ،ؿك

كاًت ه ته ي ؿك كاًت كفتبك كلؿن ،ثب ملؿ پبك ؿٔىٓ كتٍ پٕتلي كاَىمتب (كؿ) پويَىتـِ
ؿٔه اًت ،ثلاثل اًت .ام كلؿاكٍ رُبن كاًتٓ ثلافنأـ( ».پًكؿايؿٌٔ ،ىب ،د .)211 ،1
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ؿك ؾبٙٞبٔ ٝوٕن ؿك آغبم ؿاًتبن رمِٕـ ام پؾتَ كتلؿن رمِتٕـ ملؿمتبن كا ثتٍ
صُبك هليٌ ًؾه كفتٍ ي وب وؾٌتٕه هليٌ كبتًمْ ،ؿيمٕه هليٌ وٌٕبكًًْ ،مٕه هليٌ
وًٌكْ ي صُبكمٕه هليٌ ؿَىً ؽًُٓ وًُتٍ ُـٌ اًت...
ش ٞس پ٥ؿٚٝز ا٘دٕٗ وسر وسر  /ثد ٗ٤ا٘دز ٖٚغبَ پٙدب ٜخٛزر
ٌس ٣ٞٚو ٝوبتٛش٤بٖ خٛا٘٥ؽ  /ث ٝزغٓ پسغتٙدٌبٖ را٘٥ؽ
خدا وسرؾبٖ اش ٔ٥بٖ ٌس / ٜٚپسغتٙد ٜزا خب ٍٝ٤وسر وٜٛ
قف ٣ثسرٌس رغت ثٙؿب٘د٘د ٘ ٣ٕٞ /بْ ٘٥ػبز٤بٖ خٛا٘د٘د
ودب ؾ٥سٔسراٖ خ ًٙآٚز٘د  /فسٚش٘دِ ٠ؿٍس  ٚوؿٛز٘د
٘ػٛز ٢غ ٝرٍ٤س ٌُس ٜزاؾٙبظ  /ودب ٘٥ػت ثس وع اش ا٤ؿبٖ غپبظ
ثىبز٘د َٚ ٚزش٘د  ٚخٛر ثِدزََ٘ٚد  /ثٍب ٜخٛزؼ غسش٘ؽ ٘ؿ٘ٛٙد
چٟبزْ و ٝخٛا٘د "ر ٛٙٞخٛؾٕٞ /"٣بٖ رغتٚزشاٖ ثب غسوؿ٣

ودب وبزؾبٖ ٍٕٙٞبٖ پ٥ؿ ٝثٛر  /زٚا٘ؿبٖ ٥ٕٞؿ ٝپُس ا٘د٤ؿ ٝثٛر» (پتًكؿايؿ ،هبحبَتب،
 52ي .)53
ؿك إٓٔه مكؿتِٓ ثل ؽالف ربمقتّ ثتلؿٌؿاكْ ًٔوتبن ي كٔ  ،ؽتًكؿن ام ؿًتتلوذ
ؿٔگلان ي موـهٓ اوگيٓ ثب ملؿٌؽًاكْ ثلاثل ؿاوٌتتٍ ُتـٌ اًتت ي كاٌ كتبَيٓ ،كاٌ ؿيك
ُـن ام وٕكٓ قيمـاؿ ُـٌ اًت ي اًٙلاف ؿك َل عـْ وكًَٕـٌ ُـٌ اًت.
ؿك ٔ ٛٙ٥خسر آمـٌ اًت« :وب ٣ّٞزا اش خٛر رٚز راز ٌ ٚس ٘ ٝا ٚت ٛزا اش ٘٥ىي ٣رٚز

رازر » (كايوـْ ،د .)492 :1354 ،1
ؿك ٘ٚد٤دار آمـٌ« :اٛٞز ٔصرا ا٘دن چ٥ص ٢زا ثسا ٢اغساف ٘٥بفس٤د ،ٜرختس ٢و ٝپٙجيٝ

ٔ٣ز٤ػد اٌس ذزٜا ٢اش آٖ تّف وٙد خطبغت » (كايوـْ ،د .)491 :1354 ،1
ؿك ٤ؿتٞب آمـٌ اًت:
«كًُب ي مجبكم ثبٍ ي وبوٓ ؽًك كٍ ام كاٌ وٕك ي ثب كبك ي كًَُ ثٍ ؿًت كتلؿٌ
ثبُٓ ي ثُلٌاْ ام آن ثلاْ ؽـا ي وٕكًكبكان كىبكوٍ .ثٍ ؽًاًتٍ ؿٔگلان صِم مـيم ٞس
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و ٝاش رغتس٘ح رٍ٤س ٢خٛزر چٙبٖ ثبؾد و ٝغس ا ٚزا رز وف ٌسفتٔ ،ٝغيص أ ٚي٣خيٛزر »
(كايوـْ ،د )460 :1354 ،1

1

ؿك ٤ؿتٞب فهلات  6تب  14ثٍ ملؿ أتلان تبكٕتـ ُتـٌ اًتت كتٍ ؿك پىتبٌ كتبك ي
كًَُ ام وقمتَبْ موـهبوٓ ثلؽًكؿاك ًُوـ.
ؿك ٘ٚد٤دار آمـٌ اًت :وػ ٣و ٝشٔ ٗ٥زا ثب رغت زاغت  ٚثب رغت چپ ٔ٣وبزر
 ٚثبزٚز ٔ٣وٙد قد چٙداٖ ثٟس ٜخٛاٞد ثسر  ٚوػ ٣و ٝز ٢ٚشٔ ٗ٥وؿبٚزشٕ٘ ٢ي٣وٙيد،

رز ٔ٥بٖ ٌدا٤بٖ ٍِٚسر خٓ خٛاٞد ؾد » (ؿافٓاالًال .)39 :1327 ،
وٍ تىُب ثلاْ كبك مًلـ كٍ ثلاْ فيم اوـيمْ وٕن تتالٍ ي كًُتَ ًت بكٍ ُتـٌ
اًت :ؿك ٘ٚد٤دار ؿك قًٌ  46آمـٌ اًت« :ا ٢شزرتؿت ٔسراٖ (تحك ُ٥وٙٙيد )ٜثب٤يد (رز
غؼ ٣تحك ُ٥ػّٓ) ٔثُ آة راؽ ثبؾٙد( »...ؿافٓاالًال .)39 :1327 ،

ؿك فهلٌ َ 45مٕه مىجـ ،پبى ايل ي پبى آؽل كيم ي پبى ايل ي آؽتل ُتت (12
ًبفت) ثلاْ تغٕٔل ي ؿي پبى يًتظ كيم ي ؿي پتبى يًتظ ُتت ثتلاْ ثهٕتٍ امتًك
موـهٓ ي ؽًكؿ ي ؽًاة ،مقيً ُـٌ اًت.

*

كبك ي كًَُ ؿك إٓٔه مكؿتِٓ املْ مهـى ي فتٕه فجتبؿت ي پبكًتبٔٓ ؿاوٌتتٍ
ُـٌ اًت.

 . 1مؤل

تبكىًن وـٔـٌ اًت كٍ ُبكعبن ُبَىبمّ ؿاًتبن ضغبك ي مبكَبْ ؿيٍ يْ كا ام أه مائٍ ؿٔـٌ ثبُىـ.

ضحبن ثس رٚؼ وؿٙد ،ٜضبٕٔٗ٘ ،بٙ٤دٕ٘ ٚ ٜبر غتٍٕساٖ  ٚث٥ىبزٌب٘ ٣اغت و ٝاش ٔغص غس (رغتس٘ح) رٍ٤يساٖ
ازتصاق ٔ ٣وٙٙد ٚ ،وبٕ٘ ٜٚبٙ٤د ٜوٛؾٙدٌب٘ ٣اغت و ٝثب رغتبٖ خٛر آ ٗٞزا ٔ٣خٕب٘ٙد  ٚؾيىُ ٔي٣رٙٞيد ٚ
ٕ٘بٙ٤دٕ٘ ٚ ٜبر  ١ٕٞوػب٘ ٣و ٝخٟبٖ زا ثب وبز خ٤ٛؽ رٌسٌ٣ٔ ٖٛغبش٘د  ٚثب تحُٕ رؾٛاز ٢خٟبٖ  ٚش٘دٌ٣
رز آٖ زا آغبٖ ٔ ٣غبش٘د  ٚخٛزرٖ اش رغتس٘ح رٍ٤ساٖ زا ٕٞچ ٖٛخٛزرٖ ٔغص آرٔ٥بٖ ث ٝؾٕبز ٔ٣آٚز٘د  ٚثيب
آرْخٛازاٖ اغتتبز وسر٣ٔ ،ٜغت٥ص٘د

* « .ثٍ عٌبة اَل قـٔم ُجبوٍ كيم َِت پبى اًت كٍ َل پبًٓ ًٍ ًبفت اًت عبلت القيم ثبٔـ ؿك
پبى آؽل ُت ي پبى ايل كيم ُتَ ًتبفت تغٔتل كىتـ ي ؿك پتبى ؿي ي ًتً كيم (ً 6تبفت)
اًتلاعت ي ثبم ؿك پبى آؽل كيم ي پبى ايل ُت (ً 6بفت) تغٕٔل كىـ ي ؿك پبى ؿي ي ًً ُت
ً 6بفت اًتلاعت» ٕٞبٖ ٔٙجغ ،پبيكقٓ]39 ّ ،
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ؿك ٘ٚد٤دار فهلٌ  31آمـٌ اًتٞ« :س وع غّ ٝثىبزر ،پبزغبٔ ٣٤ي٣ويبزر ا ٚر٤يٗ
ٔصرا٤ػت ٣زا ش٤بر ٔ٣وٙد ،ا ٚا ٗ٤رٔ ٗ٤صرا٤ػت ٣زا ثب قد آثسٞ ٚ ،ٚصاز ٍٟ٘جب٘ ٚ ٣رٞ ٜيصاز

پسغتؽ چبق وٙد* (تلقٓ ؿَـ)» (ؿافٓاالًال .)37 :1327 ،
«صًن كبُتٍ ًُؿ َل آٔىٍ ؿٓيَِب (ؿًَٔب) ثٍ و ي مؿن مٓافتىتـ ،صتًن ؿاوتٍ ًتجن
ًُؿ َل آٔىٍ ؿٓيَِب ثٍ ًلفٍ مٓافتىـ ،صًن ؽلمه كتلؿٌ ُتًؿ َتل آٔىتٍ ؿٓيَِتب ثتٍ هلٔتٍ
مٓافتىـ ،صًن آكؿ كلؿٌ ًُؿ ؿٓيَِب فلاك كىىـ( »...ؿافٓاالًال )37 :1327 ،
ؿك إٓٔه ًُٔؿْ  -مٌٕغٓ اهل صٍ ؽيهت اوٌبن ؽًؿ ثٍ فىًان ٔتك كتبك قيمتـاؿ
ُـٌ اًت امب پي ام َجًط ثٍ وؾل مٓكًـ كٍ كبك كلؿن ثل كيْ ممٕه ثٍ فىتًان وتًفٓ
مزبمات ثلاْ ثِل قيمـاؿ هلؿٔـٌ اًت ي أه مٌتئيٍ ثتٍ ه تتّ "ربكيًتالي پيٕكتبن"

1

وًفٓ پبكاؿيكي ثلاْ كبك ؿك ًىت ًُٔؿْ ت مٌٕغٓ ثٍ ثبك آيكؿٌ اًت.
"ربن مٕيتًن" ؿك كتبة ثٟؿت ٌٕؿد 2ٜام قًل عضلتآؿ (ؿ) مٓؤًٌـ:
«مؾيًقبت ؿٔگل ؿك تمب عًل كيم ثٕكبك ي ثٍ ثغبلت مٓهلؿوتـ ي كمتتل وٕتبم ثتٍ
اًتلاعت ؿاكوـ ،امب ثِل كبك كيماوٍ ثـوٓ ٔب فكلْ مهلك ُـٌ ؿاكؿ ...،ي وٕن تًرٍ ؽـا كا
ثٍ َمّ امًكٍ ،ؿك عبلٕكٍ ؽـايوـ افمبل عًٕاوبت كا متًكؿ مغبًتجٍ قتلاك ومتٓؿَتـ».
(پيٕكبن.)11 :1380 ،
پي ام َجًط ؽـايوـ ثٍ آؿ ؽغبة مٓكىـ كٍ:
«ث ٝا ٗ٤خبطس شِٔ ٗ٥ؼٙت ٘ ٚفس ٗ٤ثسا ٢ت ٛاغت ٚ *،ت ٛثب تبغف  ٚا٘يد ٜٚرز
تٕبْ ا٤بْ ش٘دٌ ٣ات اش آٖ خٛا ٣ٞخٛزر ٕٞچ ٗ٥ٙخبزٞب  ٚثٛتٞٝيب ٢آٖ ٘بخٛاغيتٝ
* َ .ىًم وٕن ؿك اغيت كيًتبَبْ ألان ثٍ آثبؿان ًبمْ ي اعٕبء ممٕه "صبق كلؿن" هًٔىتـ .ي آتغالط
صبق ًالمتٓ كلؿن ثٍ مقىبْ اعًال پلًٓ ي صبق ؿك أىزب متلاؿف ًالمتٓ اًت ي ؿمبغت صبق اًت؟
پلًَ ام ًالمت مغن ي افٔبة ي كيان (كيان ؿكًتٓ) اًت ي أه افنين ثتل مقتبوٓ ثتبمهً ُتـٌ ؿك
فلَىگَب مٓثبُـ .ؿك ثلؽٓ كيًتبَبْ اكاك ثلاثل ثب "ربن آماؿ" اًت ؿك ؿفتبْ :اِ ٣ٟتٙيت غيبِٓ ٚ
خب٘ت آشار ثبر
. Jaroslav Pelikan
. John Milton, Paradise Lost

1
2
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ثسا ٢تٚ ٛخٛر ٔ٣آٙ٤د  ٚت ٛاش ٌ٥بٞبٖ شٔ ٚ ٗ٥وؿتصازٞب خٛا ٣ٞخٛزر ،ت ٛثيب ػيسق
قٛزت ٘بٖ خٛا ٣ٞخٛزر( **».پيٕكبن.)12 :1380 ،
ربلتتل آوكٍ ؿك عبلٓ كٍ ؿك ؿٌ فلمبن عضلت مًًتٓ (ؿ) فلمتبوٓ ؿكثتبكِ كتبك
يرًؿ وـاكؿ امب فلمبوٓ ثلاْ اًتلاعت ثٕبن ُـٌ اًت .ربكيًالي پيٕكبن مٓؤًٌـ:
«٥ٞ ...چ ٌ ٝ٘ٛحىٓ  ٚفسٔب٘ ٣رزثبز ٠وبز رز احىبْ رٍٞب٘ٛٔ ١غ(٣ع) ٚخٛر ٘يدازر،
 ٣ِٚحىٓ  ٚفسٔبٖ غ٤( ْٛب چٟبزْ ،ثػت ٝث ٝغ٥ػتٓ ؾيٕبزؼ) ِيص ْٚاغيتساحت اش ويبز زا

زٚؾٗ ٕ٘ٛر ٚ ٜث ٝتفض ُ٥ؾسح ٔ٣رٞد« :ثٍ ؽبعل ؿاُتٍ ثبٍ كٍ كيم "ًٓجٓت" كا مهتـى
ي هلامٓ ثـاكْ .تًَُ كيم ؿك َ تٍ ثلاْ كبك كتلؿن ؿاكْ ي َمتّ كبكَبٔتت كا اوزتب
مٓؿَٓ ،امب كيم َ تم...ؿك آن كيم تً َتٕش كتبكْ اوزتب وؾتًآَ ؿاؿ ...ش٤يسا خدا٘ٚيد
* ُ .بٔـ تًٔك ي وگبٌ وؾب ًًؿاهلاوٍ غلة ي عتٓ ثـٔل مبككٌٌٕتٓ آن وٌجت ثٍ عجٕقتٔ،قىٓ ؿٔتـهبَٓ كتٍ ؿك
آن آؿمٓ ؿك رىگ ثب عجٕقت ي كا ي مىكًة كلؿن آن تًٔك ي تًٔٔل مًُٓؿ ام أه وگبٌ إٓٔىٓ وٕن متإحل ثبُـ.

** .ؿك كتبة مهـى ػٟد ػت٥ك ي ؿك ً ل پٕـأَ صىٕه آمـٌ اًت:
«ؽـا آؿ كا وـا ؿك ؿاؿ ي ه ت كزب ٌَتٓ  /ه ت صًن آيام تلا ؿك ثبك ُىٕـ تلًتبن هِتتم مٔتلا كتٍ
فلٔبوم پي ؽًؿ كا پىُبن كلؿ  /ه ت كٍ تلا آهبَبوٕـ كٍ فلٔبوٓ ،آٔب ام آن ؿكؽتٓ كٍ تلا قـغه كتلؿ
كٍ ام آن وؾًكْ ؽًكؿْ؟  /آؿ ه ت أه موٓ كٍ قلٔه مه ًبؽتٓ يْ ام مًِٕ ؿكؽت ثٍ مته ؿاؿ كتٍ
ؽًكؿ  /پي ؽـايوـ ؽـاثٍ من ه ت أه صٍ كبك اًت كٍ كلؿْ؟  /من ه ت مبك ملا اغتًا ومتًؿ كتٍ
ؽًكؿ  /پي ؽـايوـ ؽـا ثٍ مبكه ت صًوكٍ أه كبك كلؿْ ام رمٕـ ثُبٔم ي ام َمّ عًٕاوبت ٓتغلا
ميقًنتل ٌَتٓ ،ثل ُكمت كاٌ ؽًآَكفت ي تمب أب فملت ؽبك ؽًآَ ؽًكؿ  /ي فـايت ؿك مٕبن
تً ي من ي ؿك مٕبن فكٔ٘ت تً ي فكٔ٘ت يْمٓهقاك  ،اي ًل تلا ؽًاَـ كًثٕـ ي تً پبُىّ يْ كا ؽتًآَ
كًثٕـ  /ي ثٍ من ه ت اَلم ي عمل تلا ثٌٕبكافنين هلؿاوم ،ثب اَلم فلموـان ؽًآَ مإٔـ ي اُتٕبق تتً ثتٍ
ًَُلت ؽًاَـ ثًؿ ي اي ثل تً عكملاوٓ ؽًاَـكلؿ  /ي ثٍ آؿ ه ت صًوكٍ ًؾه ميرٍات كا ُىٕـْ
ي ام آن ؿكؽت ؽًكؿْ كٍ امل فلمًؿٌ ه تم ام آن وؾتًكْ ،پع ث ٝغجت ت ٛشّٔٔ ٗ٥ؼ ٖٛؾد  ٚتٕيبْ
ا٤بْ ػٕست اش آٖ ثب ز٘ح خٛا ٣ٞخٛزر  /خبز  ٚخع٘٥ص ثسا٤ت خٛاٞد ز٤ٚب٘د  ٚغجصٞب ٢قيحسا زا
خٛا ٣ٞخٛزر  ٚ /ث ٝػسق پ٥ؿب٘٥ت ٘بٖ خٛا ٣ٞخٛزرتب چ ٗ٥ٙو ٝث ٝخبن زاخغ ٌسر»...٢
كتبة ٔمدظ ػٟد لد ٚ ٓ٤ػٟد خد٤د ،تلرمٍ ام مثبن فجلاوٓ ي كالوٓ ي ًٔوبوٓ ،1977 ،اوزمه پؾَ
كتت مهـًٍ ؿك مٕبن ميل 4 ْٓ ،ي .]5
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آغٕبٖ  ٚشٔ ،ٗ٥رز٤ب  ١ٕٞ ٚآ٘چ ٝرز آٟ٘ب ٚخٛر رازر زا رز ؾؽ زٚش خّك ويسر  ٚرز زٚش

ٞفتٓ اغتساحت ٕ٘ٛر( *»...پيٕكبن.)13 :1380 ،
ؽًاوىـِ ؿقٕ تب َمٕه رب ثٍ اعتمبل مٔبؿ ،افنين ثل ُجبَتَتبْ أته كيأتت ام
ؽيهت آًمبن ي ممٕه ثب متًن اًالمٓ ،متًرٍ ت بيتَبْ ؽلٔ ٓ ثٕه أه متته ي متتًن
اًالمٓ ؿك اكتجبط ثب كبك ي فلاغت ُـٌ اًت.
وجبٔـ فلامًٍ كلؿ كٍ َل ربمقٍاْ ؿٔه ٔب ؿٔهَبٔٓ كا متٓپتقٔلؿ ي ٔتب ؿاوٌتتٍ ي
وـاوٌتٍآولا ثٍ ُكيٓ تغلٔ

مٓكىـ كتٍ ثتب كيعٕتبت ي فلَىتگ يْ ًتبمهبك ثبُتـ ي

َمضىٕه ام آن إٓٔه تبئل ،ي قلائت ي ؽًاوِٓ ؽًاَـ ؿاُت كٍ ثب ؽًاًتٍَب ي ثبيكَتب
ي ؿاوٌتٍَبْ يْ ملثًط ثبُـ .افنين ثل أه ثٍ تـكٔذ پٕليان َل آٔتٕه ثتٍ تلكٕجتبتٓ ام
إٓٔه پٌٕه ي إٓٔهپِٕٕه ؿًت مؿٌ ي عتٓ ممكه اًت فىبٓل ي مزمًفٍَبٔٓ كا ثٍ آن

* « .ؿك اثتـا ؽـا آًمبوُب ي ممٕه كا آفلٔـ  /ي ممٕه تُٓ ي ثبٔل ثًؿ ي تبكٔكًٓ ...غظ آثُب كا فلا هلفت
 /يؽـا ه ت كيُىبٔٓ ثًِؿ ي كيُىبٔٓ ُـ  /ي ؽـا كيُىبٔٓ كا ؿٔـ كٍ وٕكًًت ي ؽتـا كيُتىبٔٓ كا
امتبكٔكٓ رـا ًبؽت ....ي ُب ثًؿ ي ٓجظ ثًؿ كيمْ ايل  / .../ي ؽـا فيك كا ثٌتبؽت ي آثُتبْ مٔتل
فيك كا امآثُبْ ثبالْ فيك رـا كلؿ ي صىٕه ُـ  /ي ؽـا فيك كا آًمبن وبمٕـ ي ُب ثًؿ ي ٓتجظ ثتًؿ
كيمْ ؿي  /يؽـا ه ت آثُبْ مٔل آًمبن ؿك ٔكزب رمـ ًُؿ ي ؽِكٓ ؽبَل هلؿؿ ي صىٕه ُتـ / .../
ي ؽـا ه ت ممٕهفي

ثلئبوـ ...ي صىٕه ُـ  .../ي ؽـا ؿٔـ كٍ وٕكًًتت  /ي ُتب ثتًؿ ي ٓتجظ ثتًؿ

كيمْ ًٕم  / .../ .../ي ؽـا ؿي وٕ٘ل ثنكگ ًبؽت / ...ي ؽـا آوُب كا ؿك فيك آًمبن هقاُت تب ثل ممتٕه
كيُىبٔٓ ؿَىـ  .../ي ؽـا ؿٔـ كٍ وٕكًًت  /ي ُب ثًؿ ي ٓجظ ثًؿ كيمْ صُبك  / .../ي ؽـا ه ت آثُب
ام اوجًٌ ربوًكان پل ًُؿ / .../ ...يؽـا ؿٔـ كٍ وٕكًًت  /ي ؽـا آوُب كا ثلكت ؿاؿٌ ي ه ت ثبكيك ي كخٕل
ًُٔـ / ...ي ُب ثًؿ ي ٓجظ ثًؿ كيمْ پىزم  / .../.../ي ؽـا ه ت آؿ كا ثٍ ًٓكت مب ي مًاف ُجٍٕ مب
ثٌبمٔم / ...پي ؽـا آؿ كا ثٍ ًٓكت ؽًؿ آفلٔـ / .../ .../ ...ي ؽـا َل صٍ ًتبؽتٍ ثتًؿ ؿٔتـ ي َمتبن
ثٌٕبك وٕكً ثًؿ ي ُب ثًؿ ي ٓجظ ثًؿ كيمْ ُِم /.../ي ؿك كيم َ تم ؽـا ام َمّ كبك ؽًؿ كٍ ًتبؽتٍ
ثًؿ ي فبكك ُـٌ ي ؿك كيم َ تم ام َمّ كبك ؽًؿ كٍ ًبؽتٍ ثًؿ آكامٓ هلفت  /پي ؽتـا كيم َ تتم كا
مجبكك ؽًاوـ ي آولا تهـٔي ومًؿ مٔلا كٍ ؿك آن آكا هلفت ام َمٍ كبك ؽًؿ كٍ ؽـا آفلٔـ ي ًتبؽت»
ػٟد ػت٥ك 1 ْٓ .ي  2وهل ثٍ اؽتٔبك].

حركت و كار در انديشه و آيينهاي ايراني 13 / ...

ثٕ نأىـ ي ؿًت كم ؿك إٓٔه پٌٕه ثٍ مٌبئيٓ كٍ ثلاْ آوُب عٕبتٓ ي مُم اًتت ثتَٕتتل
ثُب ؿاؿٌ ي ثؾََبٔٓ ام آنكا مقغل ثگقاكوـ.
ؿك َمبن ٓ غٍ وؾٌت ام ثبة وؾٌت فُـ فتٕ ُجبَتَب ي َمضىتٕه وؾلهتبٌ
مت بيت ؿي إٓٔه ًُٔؿ ي اًال كا ؿك ثلاثل ٌَتٓ ي رًَلِ آن ٔقىٓ كبك مٓتًان ؿٔـ.
ؿك قلآن كلٔم وٕن آفلٔىَ آًمبوُب ي ممٕه ؿك َُ كيم ي ملتجٍ اوزب متٓهٕتلؿ،
امب لغه ي اؿثٕبت أه ؿي كتبة مهـى ؿاكاْ ت بيتَبْ ؽلٔ

ي كمتل آُكبك ُتـٌاْ

اًت .ايالً ؿك ػٟد ػت٥ك ثٍ وؾل مٓكًـ كٍ ؽـايوـ ام اتمب ؽيهت فتبلم ؿك ُتَ كيم
ُبؿمبن اًت ي كيم َ تم كا ثٍ اًتلاعت مٓپلؿامؿ ي آولا تهـٔي متٓومبٔتـ ،كتٍ الجتتٍ
َمٕه َُ كيم كبك ًؾت ي ٔك كيم اًتلاعت مٓتًاوتـ ًلمِت فتبلٓ ثتلاْ َمتٍ
كبَالن رُبن ثبُـ امتب ؿك لسآٖ وس ٓ٤ؽـايوتـ كيم َ تتم ثتَٓتٕش ؽٌتتگٓ ثتٍ كتبك
ًتلگتلْ ؿًت مٓٔبمؿ ي آن پلؿاؽته ثٍ تـثٕل فلٍ ي وؾبكت فبلم اًت:
«ًَٔٓ الَّقٙى ؽَيَ َ الٌمًٓٓت ٙيٓ األَكٕٕ فى ًٙتَِّّ ؤَٔٛب ٍ حم ٛاًتًَٓى فٓيى الْقٓلًٍِْ( »...تًكِ
عـٔـ ،آٍٔ .)4
(ايًت كٍ آفلٔـ آًمبن ي ممٕه كا ؿك َُ كيم پي مٌتًْ ُـ ثل فلٍ...
ؽـايوـ ؽًؿ ثل أه فـ ؽٌتگٓ اُبكٌ مٓكىـ:
«لَهَـٕ ؽَيَهْىَب الٌٛمًٓات ٙيٓ الْبَكٕٕٓ يٓ مٓب ثٕٕٓىَُٔمٓب فٓ ًٙتٍَّ ٙأَٛتب ٍ يٓ مٓتب مٌٓٛتىَب مٙتهْ لُغُتًةٍ »
(ًًكٌ ق ،آٍٔ .)38
( ٚثٚ ٝالغ ٔب آغٕبٟ٘ب  ٚشٔ ٚ ٗ٥آ٘چي ٝزا وي ٝثي ٗ٥آٟ٘بغيت ،رز ٔيدت ؾيؽ زٚش

آفس٤د ٚ ٓ٤اٗ٤وبز ثس ٔب غخت  ٚخػتٍ ٣آٚز ٘جٛر).
ؿي أىكٍ ؿك قلآن كلٔم ممٕه مغل ي مُـ آًبَٔ ي امتغبن اًت ي وٍ مغل كوذ
ي فقاة:
«اَلَمٕ وَزٕقٓلْ االَكٕٕٓ مُٙبؿاً؟» (آ٤ب ٔب شٔ ٗ٥زا ٟٔد آغب٤ؽ خّك ٘ىسرٜآ٤؟) (ًًكٌ وجإ،
آٍٔ .)6
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ام مىؾل اًالمٓ َم پليكؿهبك ي َم َمّ پتليكؿٌَتب پًًٕتتٍ ؿك كبكوتـ ،ي اوكتبك
كًُىـهٓ ي رىجىـهٓ ثب مٕل ي كغجت ي ؿك فات ي رًَلِ ٌَتٓ اًت ي ثل آن افتنيؿٌ
ومًُٓؿ كٍ وٕبم ثٍ كبََ ي ٔب عقف آن ثبُـ.
ؿك ًًكِ اللعمه آّٔ ُگ ت آيك ي پىـآمًمْ يرًؿ ؿاكؿ كٍ ثِٕتل ثٍ كبك مًمىٕه
موـٌ مٓآٔـ .اهل صٍ غبلجبً أه ًًكٌ كا ؿك ؽتم ملؿهبن مٓؽًاوٕم:
«ٌٕٔٓئَئٍُ ي مٓهْ ف ٓٙالٌٛمًاتِ يٓ االَكِٕٕ كُلَّ ًٔٓ ٍ ًَٔٓ فٓ َُإْنٍ» (ٞس آ٘چ ٝرز آغٕبٖٞيب
 ٚشٔٗ٥اغت  ٕٝٞاش ا٥٘ ٚبشٞب٤ؿبٖ زا ٔ٣طّجٙد  ٚاٞ ٚس زٚش (رز ٞس ػبِٓ) ث ٝؾبٖ  ٚويبز٢
ٔ٣پسراشر).

«كبك ٔك م ًُ فيٌ ٓ ؿاكؿ كٍ ثٌٕبك يًٕـ اًتٔ ...قىٓ َتم ؿك متًكؿ ؽـايوتـ
متقبل ٓـق مٓكىـَ ،م ؿكثبكِ اوٌبوُب ي َم عتٓ ؿكثبكِ مًرًؿات عجٕقٓ ...ؽتـا كتبك
مٓكىـ (اٙنَّ اهلل ٔٔ ْقٓلُ مب ٔٔلٔـٕ) أه فىًان فقل ي كتبك كتٍ ثتٍ ؽتـاْ متقتبل وٌتجت ؿاؿٌ
مًُٓؿ َم ُبمل أزبؿ ،ؽي ي آفلٔىَ ي َم ُتبمل تتـثٕل رُتبن ...اًتتٔ( ».تنؿْ،
.)12 :1372
ؿك اوـِّٔ اًالمٓ افنين ثل ؽبل َمّ مًرًؿات ي مؾيًقبت رُبن ،آؿمٕتبن وٕتن
ثلعٌت فات ي عجٕقت ؽًؿ ؿك كبكوـ .ثٍ اعتمبل آوضٍ كٍ تٌجٕظ ،عمـ ي ًزـٌ كتلؿن
ؿكقلآن كلٔم وبمٕـٌ ُـٌ اًت صٕنْ رن كبك ثٍ مقىبْ فيٌ ٓ ي فب آن وٌٕت.
«ٌٓٔٔ ...جِظٔ لٍَٔ مب ف ٓٙالٌٛمًات ٙيٓ االَكٕٕ يً( »...تبَٔ مٓكىىـ اي كا تمب مؾيًقبت
ؿك آًمبوُب ي ممٕهًً( )...كٌ عِل ،آٍٔ .)24
ي «ًٓتجٓظٓ هلل متتب فٙتٓ الٌٛتمًات ٙيٓ االَكًٕٕ( ...تتتبَٔ متتٓكىتتـ ؽـايوتتـ كا تمتتب
مؾيًقبت ؿك آًمبوُب ي ممٕه يًً( )...كٌ عـٔـ ،آٍٔ .)1
« ؤَ لَمٕ تَلَ ؤَنَّ اليٍَّٓ ٌٕٔٓزٔـٔ لٍَٔ مٓهْ ف ٓٙالٌٛمًات ٙيٓ مٓهْ ف ٓٙالْإَكِٕٕ يٓ الَِّمٕئ يٓ الْهَمٓتلُ يٓ
الىُّزًٔ ٔ يٓ الْزِجبلُ يٓ الَِّزٓلُ يٓ الـٛيٓاة ٜيٓ كَخٕلٌ مٙهَ الىَّبىِ( ...آٔب مالعؾٍ وكتلؿٌاْ كتٍ تمتب
مؾيًقبت آًتمبوُب ي ممتٕه ي وٕتن ؽًكُتٕـ ي متبٌ ي ًتتبكهبن ي كًَُتب ي ؿكؽتتبن ي
رىجىـهبن ي ثٌٕبكْ ام ملؿ َ ،مٍ ي َمٍ ؿك پِٕگبٌ پليكؿهبك ًزـٌ مٓكىىتـً( ).تًكٌ
عذ ،آٍٔ .)18
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مٓثٕىٕم ؽـاْ مكتِتٓ ي ؽـاْ اًالمٓ ؽٌتگٓوبپقٔل ي تقغٕل وبپقٔلوتـ ي كتبك
كلؿن اوٌبنَب ثل كيْ ممٕه كا ًجت ؽٕل ي ثلكت ؿك َل ؿي هٕتٓ ثٍ ُتمبك متٓآيكوتـ،
كًُىـهبن كا ثِٕتل مًٓتبٔىـ ،كبَالن كا ثِٕتل وكًََ مٓكىىتـ ي كٌتبوٓ كتٍ ًتلثبك
ؿٔگلان مًُٓوـ كا ُـٔـتل و ٓ مٓكىىـ .ممٕه ربٔگتبٌ تجقٕتـ ي ُتكىزٍ وٌٕتت ثيكتٍ
مغل آكامًَ ،بؽتهً ،بؽتٍ ُـن ي امتغبن ي منكفّ آؽلت اًت.
ثٍ وؾل مٓكًـ كٍ ؿك إٓٔه فيٌ ٓ اكًغً ي ؿك إٓٔه ًُٔؿ ي مٌٕغٕت كتبك امتلْ
فلضٓ اًت ي ثٍ وؾل مٓكًـ كٍ ؽـاْ فُـ فتٕ ام اتمب كتبكٍ ؿك عتٓ ُتَ كيم
ؽًُغبل اًت ي پبٔبن كبك كا رِه مٓهٕلؿ ي ام آًًؿهٓ ام كبك لقت مٓثلؿ .ثتٍ قتًل
"ربكيًالي پيٕكبن" ؿك مٕبن ؿٌ فلمبن عضلت مًًٓ (ؿ) َٕش هًوتٍ عكتم ي فلمتبوٓ
ؿكثبكِ كبك يرًؿ وـاكؿ ،امب فلاغت كيم ُىجٍ ً بكٍ اكٕـ ُـٌ اًت.

1

ؿك إٓٔه ًُٔؿ ،ؿك اًتلاعت "كيم ًٓجٓت" 2صىبن غيً ُـ كٍ ثٍ اَُتكبلِ ًتجكٓ ام
كبك ،مبوىـ تٍُٕ ي آمبؿٌ ًبمْ غقا ي كيُه كلؿن صلاكَب وٕتن ًتلأت كتلؿٌ( .پيٕكتبن،
.)14 :1380
ٕٔٛٙػ٥ت ٞس ٌ ٝ٘ٛوبز ٢رز زٚش غَجَت رز تبز٤خ ثؼد ٢ثٔ ٝػيبئُ ٘ظيبٔ ٣حتي ٣رز

رفبع اشخٛر ٘٥ص ثػط ٤بفت (پيٕكبن.)14 :1380 ،
آوضٍ كٍ ؿكثبكِ إٓٔه ًُٔؿ ه تٍ ُـ ،ؿكثبكِ ًىت مٌٕغٓ وٕن ٓتبؿق اًتت مٔتلا
اً بك فُـ رـٔـ مٌٕغٕت ؿوجبلّ عجٕقتٓ اًت بك فُتـ فتٕت اًتت .ؿك اوزٕتل مٓتتٓ ام
قًلعضلت فٌٕٓ (ؿ) آمـٌ اًت كٍ:
 . 1ثٍ وؾل مٓكًـ ؿاوِگبٌ َبْ مب تىُب َمٕه فلمبن ام إٓٔه مًًٓ (ؿ) كا ثٍ ؽتًثٓ ي ٔتب عتتٓ ثٌتٕبك
ثِٕتل ؿك ُلط يؽبٔ

ؽًؿ افمبل كلؿٌاوـ ي ؿك صُل ًبل هقُتٍ صٍ ؿك اوتِبكات ي صٍ ؿك ؿكيى ي

پبٔبنوبمٍ َبْ ؽًؿ ،مٌتملاً ي پٕگل ثٍ ايقبت فلاغتت پلؿاؽتتٍ ي كتبك كا عتتٓالمهتـيك ام اوتِتبكات ي
ؿكيى ي پبٔبنوبمٍَبْ ؽًؿ پبك كلؿٌاوـ َمضىبن كٍ ُبفل ألاوٓ فلمًؿٌ اًت« :وّٛا ٚؾيسثٛا زا تيٛ
رز ٌٛؼ وٗ  ٚ /التػسف ٛزا فسأٛؼ وٗ »
. Sabbath day

2
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«همبن مجلٔـ كٍ آمـٌا تب تًكات ٔب ٓغ

اوجٕبء كا ثبعل ًبم وٕبمتـٌا تتب ثبعتل

ومبٔم ثيكٍ آمـٌا تب تمب كىم( *».اوزٕل متٓ ،ثبة پىزم.)6 :
الجتٍ أه ًؾىبن ثٍ مقىٓ أه وٌٕت كٍ ؿك إٓٔه ُٔتًؿ ي مٌتٕغٕت كتبك ًت بكٍ
وِـٌ ي ٔب تىجيٓ تهجٕظ وِـٌ اًت ،ثيكٍ مىؾتًك مهبٌٔتّ وٌتجٓ آن ثتب آٔتٕه اًتالمٓ ي
مكؿتِٓ اًت ي مب ؿك آٔىـٌ اُبكٌ ؽًإَم كلؿ كٍ ثٍ ئتوٌ مٌتٕغٕبن ؿك قتلين ثقتـْ
ؿائمبً ثٍ مٕنان كبك ي كًَُ ؽًؿ افنيؿٌاوـ ي "الُٕبت كبك" غىٓتلْ كا اكائٍ كلؿٌاوتـ ،ي
مب ألاوٕبن ثب صىٕه الُٕبت غىٓ متبً بوٍ ؿك صُبكٓـ ًبل هقُتٍ ي ثٍ ئوٌ قلن اؽٕل ثتٍ
تـكٔذ ي ثب آَىگٓتىـ ًُوـٌ ام مٕنان كبك ي كًَُ ؽًؿ كبًتٍأم؛ ي َم اكىًن غلثٕتبن
ي ام آن رميٍ ًٔوبوٕبن ام اغيت مٌيمبوبن ي مب ألاوٕبن ثٍ ملاتت ثِٕتل مٓكًُىـ ي ثتلاْ
كبك اكمٍ ثِٕتلْ قبئلاوـ.
امب ثبمهلؿٔم ثٍ اًال  ،ؿك لسآٖ وس ٓ٤وٕن ؿك ًًكٌ كًتبٌ رمقتٍ (ًتًكٌ  )62كتٍ
ٔبمؿٌ آٍٔ ؿاكؿ ،تىُب ؿي آٍٔ ؿكثبكِ ومبم رمقٍ ؿاكؿ كٍ ؿك مهبٌٍٔ ثتب كيم ًٓتجٓت كيٕمٕتبن
ثٌٕبك آمًموـٌ ي ام مىؾل كبك مب ؿاكاْ اَمٕت اًت .ثٍ وؾل مٓكًـ ؿك أه آٍٔ مٌيمبوبن
تب لغؾّ فلاؽًان ومبم ي ثالفبٓيٍ پي ام آن وٍ تىُب ام كٌت ي كبك مىـ وِـٌاوـ ثيكٍ ثتٍ
آن ً بكٍ َم ُـٌاوـ .ؿك آّٔ وؾٌت كَب كلؿن كبك ي كٌت ؿك َىگتب فلاؽتًان ي ؿك
آّٔ ثقـْ كفته ثٍ ًًْ كٌت ي كبك ي عيت كيمْ پتي ام اتمتب ومتبم رمقتٍٓٔ« :إَُٔٓتب
الَّقٔٙهَ ءٓامٓىًُا إِفَا وًُؿٙى لٙئيًَِِ مٙه ًٕٔٓ ِ الْزٔمٔقِّٓ فَبًقًٕٓا إِلى فٙكْلِ اليَّتٍ ٙيٓ فَكٔيا الْجٕٕٓتـٓ فَلٙكُتمٕ
ؽَٕلٌ لَّكُمٕ إِن كُىتُمٕ تَقٕيَمًٔنَ .فَئِفَا قُضٕٓٙت ٙالٔٛيَبُِ فَبوتَِٙلُيا ف ٓٙالْإَكِٕٕ يٓاثٕتَغًُا مٙه فَضْتلِ اليَّتٍٙ
يٓافْكُلُيا اليٍَّٓ كَخٕٙلًا لَّقٓيَّكُمٕ تُ ْيٙغًٔنَ (ا ٢وػب٘ ٣و ٝإ٤بٖ آٚزرٜا٤دٞ ،س ٌب ٜؾٕب زا ثسإ٘ ٢بش
زٚشخٕؼ ٝثخٛا٘ٙد (ف ٣اِحبَ) ث ٝذوس خدا ثؿتبث٥د  ٚوػت  ٚتدبزت زا زٞب و٥ٙد ،و ٝاٌيس

*  .الجتٍ عجقتبً أه مٌئيٍ ؿك اغيت اؿٔبن ام آن رميٍ ؿٔه مهـى اًال وٕن ؿٔـٌ متُٓتًؿ ي رىجتٍَتبْ
امضبٔٓ اؿٔبن ثِٕتل ام رىجٍَبْ اوِبٔٓ آوُب مٓثبُـ.
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ثدا٘٥د اٗ٤ثسا ٢ؾٕب ثٟتس خٛاٞد ثٛر ٚ ،آٍ٘ب ٜوٕ٘ ٝبش پب٤بٖ ٤بفت (ثبش رز پ ٣وػت  ٚويبز
خٛر) رز شٔٙٔٗ٥تؿس ؾ٤ٛد  ٚاش فضُ  ٚوسْ خدا زٚش ٢طّج٥د ٤ ٚبر خدا ثػ٥بز و٥ٙيد تيب

ٍٔس زغتٍبز (ٚغؼبرتٕٙد) ٌسر٤د! (ًًكٌ رمقٍ ،آٍَٔبْ  9ي .)10
مب ام ثٔه مبٍَٔبْ فيٌ ٓ ي مقَجٓ ؿكثبكِ كبك ُليؿ كلؿٔم ي ثتٍ كتبك ثتٍ مقىتبْ
اقتٔبؿْ آن ؿك اًال ؿك مهبٌٍٔ ي وٌجت ثب ًبٔل اؿٔتبن كًتٕـٔم ي هلوتٍ عجٕقتتبً َمتٍ
اؿٔبن كبك ي كًَُ كا ؿك كل مًٓتتبٔىـ ي تىجيتٓ ي كتبَيٓ ي ًتلثبك ؿٔگتلان ثتًؿن كا
ؽًٍ وـاكوـ.
ؿك عـٔخٓ قـًٓ آمـٌ اًت كٍ ؽـاْ متقبل ؿك ُت مقلاد ثٍ پٕتبمجل هلامتٓاٍ
فلمًؿ:
ٔٓب اَعٕمٓـٔ اٙنَّ الْقٙجٓبؿٌٓٓ فَِٓلٌَٔ اَرٕنَاء ،ٚتٌٕٙقٍٓٗ مٙىُْٓتب عَيََتتٔ اْلغٓيَتبلِ التـٔيمٓ  ،د 203 ،1
/الىًكْ الغجلًٓ ،د .]20 ،13
ا ٢احٕد! ٕٞب٘ب ػجبرت ،ر ٜلػٕت اغت و ٝ٘ ٝلػٕت اش آٖ [وبز ويسرٖ رز] طّيت
حالَاغت

أىگًوٍ كبك ي تالٍ اًت كٍ پٕبمجل اكل (ّ) ،ام آن ثٍ فىًان ثلتلٔه فجبؿتَتب
ٔبؿمٓكىـ ي مٓفلمبٔـ:
اَلْقٙجٓبؿٌٓٔ ًٓجٕقًٔنَ رٔنْءٖ اَفْضَيُُٓب رٔنْءٔ عَيَتِ الْغٓيَبلِ الغل القبميٓ ،د .]13 ،12
ػجبرتٞ ،فتبر لػٕت اغت و ٝثستس ٗ٤لػٕت آٖ [وبز وسرٖ رز] طّت حالَ اغت

ثٍ أه تلتٕت ثل ؽالف تًٔك آن فـٌ كتٍ تتالٍ ثتلاْ كٌتت كيمْ عتالل كا
فميٓ غٕلآؽلتٓ مٓؿاوىـ ي فجبؿت كا فهظ ؿك ُكلَبْ ملًً آن ،فجبؿت مُٓتمبكوـ،
قلآن ي پٕبمجل اكل ي ائمٍ مقًٔمٕه فيُٕم الٌال َمًاكٌ ثٍ اَمٕت ي اكمٍ كتبك – ثتٍ
فىًان فجبؿت – تإكٕـ كلؿٌاوـ.
فجـاهلل ثه اثٓ ٔق ًكٔ ،كٓ ام ٓغبثٍ هلاوهـك امتب ٓتبؿق (ؿ) ي ام كائتبن حهتٍ،
وهل مٓكىـ كٍ كيمْ ملؿْ ثٍ امب ٓبؿق (ؿ) فلٕ كلؿ« :ثٍ ؽـا ًًهىـ متب ؽًاًتتبك
ؿوٕبٕٔم ي ؿيًت ؿاكٔم كٍ آن كا ثٍ ؿًت آيكٔم» .عضلت فلمًؿ« :ؿيًت ؿاكْ كتٍ ثتب
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آنصٍ كىٓ»؟ ه ت« :ؽًؿ ي ؽبوًاؿٌا كا اؿاكٌ كىم ي ٓيّ كعتم ثتٍ رتب آيك ي ٓتـقٍ
ؿَم ي عذ ثگناك ي ثٍ فملٌ كي » .عضلت فلمًؿ :لَٕٕيٓ َٓقَا عَيَتتٔ التـٜوْٕٓبَٓ ،تقَا عَيَتتٔ
الْأؽٙلٌَ ٙالكيٕىٓ ،د  / 72 ،5الغل القبميٓ ،د .]12،19
«ا ٗ٤خٛاغتٗ ،ر٘٥ب خٛا٥٘ ٣ٞػت ،ا ٗ٤خٛاغيتٗ آخيست اغيت»( .ؿلِتبؿ تُلاوتٓ،
.)8 :1376
«كبك ي تالٍ متقُـاوٍ ي ؽـارًٔبوٍ ،وٍ تىُب ثبمؿاكوتـِ اوٌتبن ام ًتٕل ثتٍ ًتًْ
كمبلمغي وٌٕت ،ثيكٍ ثٍ فىًان فجبؿتٓ ياال ي املْ آؽلتٓ ثٍ ُمبك مٓكيؿ».
كًتتًل ؽتتـا (ّ) ؿك ًتتتبَٔ ام اَتتل علفتتٍ ي پِٕتتٍ ي تالُتتگلان ٓتتبؿق ي
مًمهمٓفلمبٔـ:
اٙنَّ اهللَ تَقٓبلَٓ ٔٔغٙت ٜالْقٓجٕـٓ الْمًٕٓمٙهَ الْمٔغٕتَتلِفٓ المتهتٓ الُىتـْ 1403 ،ق  ،د .]4 ،4
«خدأ ٢تؼبَ ثٙد ٗٔٛٔ ٠ا ُٞحسف ٚ ٝپ٥ؿ ٝزا رٚغت رازر »
َمضىٕه ام عضلت فيٓ (ؿ) وهل ُـٌ اًت كٍ فلمتًؿ :اٙنَّ اهللَ ٔٔغٙتت ٜالْمٔغٕتَتلِفَ
الْبَمٕٓهَ الكيٕىٓ 1388 ،ق ،د  / 113 ،5الٔتـيق1404 ،ق ،د ٕٞ« .]158 ،3ب٘يب خدا٘ٚيد

ا ُٞحسف ٚ ٝپ٥ؿ ١أب٘تداز زا رٚغت رازر » (ؿلِبؿ تُلاوٓ.)8 :1376 ،
ؽـايوـ ،امٕه ثًؿن ؿك كبك ي ثتٍ رتب آيكؿن عت آن كا ٔكتٓ ام كاٌَتبْ تهتلة
ثىـهبن ثًًٍْ ؽًؿ ثل مُٓمبكؿ ي ثب أه ثٕبن ،اكمٍ ي ربٔگبٌ كبك ي تالٍ ؿك موـهٓ
اوٌبنَب يوٕن ضليكت ع ؼ كٕ ٕت آن كا ثَٕ ام پَٕ آُكبك مًٓتبمؿ .عضتلت فيتٓ
(ؿ) ؿك أهثبكٌ مٓفلمبٔـ:
اَلَِّبؽ ْٔٙف ٓٙعَيَتِ اللَّمٕقِ الْغٓيَتبلِ كَبلْمٔزٓبَٙتـ ٙفٙتٓ ًٓتجِٕلِ اهللِ التمٕمتٓ المغلثتٓ،
1389ق ،د  / 15 ،2الىتتًكْ الغجلًتتٓ 1408 ،ق ،د « .]13 ،13خٙ٤ٛييد ٜزٚش ٢حييالَ

ٕٞچٔ ٖٛدبٞد زا ٜخداغت » (ؿلِبؿ تُلاوٓ 8 :1376 ،ي .)9
موـهٓ كًًل ؽتـا (ّ) ًلاًتل ًلمِتهٓ وٕكتً ام كتبك ي تتالٍ ًتبموـٌ ؿك
كاٌؽـاًت ،تب ربٔٓ كٍ عضلت ثتٍ َىگتب يٓت

ئوهتَٓتبْ اوٌتبن متًمه ثتلاْ

عضلت فيٓ (ؿ) ،ام رميٍ ثٍ ٓ ت پلكبكْ اُبكٌ مٓكىىـ ي مٓفلمبٔىـ:
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ٔٓب فٓي ،ُ٘ٓٙمٙهْ َٓ ٙبت ٙالْمًٕٔمٙهِ اَنْ ٔٓكًَنَ ...كَخٕٙلَ الْمٓقًٔوَتٍ ٙالمزيٌتٓ 1403 ،ق ،د :67
« .]311ا ٢ػّ ،٣اش قفبت ٔ ٗٔٛا ٗ٤اغت و ٝپسوبز اغت »
«َىگبمٓ كٍ پٕبمجل اكل (ّ) ياكؿ مـٔىٍ ُـ ي ًبؽته وؾٌتٕه مٌتزـ كا آغتبم
كلؿ ،مٌيمبوبن ثب ًُك ي ًُق فلايان ثتٍ فتلاَم كتلؿن يًتبٔل رُتت ثلپتبٔٓ مٌتزـ
پلؿاؽتىـ .كًًل ؽـا (ّ) پِٕبپَٕ َمٍ كبك مٓكلؿ .آوبن ام "عٓلٌّ" ًىگ متٓآيكؿوتـ
ي پٕبمجل وٕن صىٕه مٓكلؿ .ؿك آن مٕبن ،إًُٓـ ثه عٔضٕل ،ثنكگ قجٕيٍ "ايى" متًرتٍ ُتـ
كٍ پٕبمجل ًىگثنكهٓ كا كيْ ًٕىّ ؽًؿ هقاُتتٍ اًتت ي عمتل متٓكىتـ .ه تت« :اْ
كًًل ؽـا ،اربمٌؿَٕـ مه أه ًىگ كا ثٕبيك » .عضلت فلمًؿ« :مه أه كا ؽًاَم ثلؿ،
تً وٕن ًىگٓؿٔگل ثٕبيك» الغجلْ 1399 ،ق.]80 :
كبك ي تالٍ پٕبمجل ؿك ًبؽته مٌزـ صىبن مٌيمبوبن كا ثل ًل ًُك آيكؿٌ ثًؿ كتٍ
ٔكٓ ام آوبن صىٕه ًليؿ:
لَئٙهْ قَقٓـٕ وَب يٓالىَّجِٓٓٔ ٜقٕمٓلْ  /لَقَالكٓ مٙىَّب الْقٓمٓلُ الْمٔضَيَّلُ َِتب  ،د « ]114 ،2اٌيس ٔيب

ثٙؿ ٓ٥ٙ٥رز حبِ ٣و ٝپ٥بٔجس وبز ٔ٣وٙد ،وبز ٔب ثػٌٕ ٣ساٞب٘ ٝخٛاٞد ثٛر».
ؿك رىگ اعناة كٍ پٕبمجل ثلاْ ًتـ كتلؿن كاٌ و تًف ؿُتمىبن ثتٍ مـٔىتٍ فلمتبن
ع لؽىـق كا ٓبؿك كلؿٌ ثًؿ ،ؽًؿ ثَٕ ام َمٍ ؿك ارلاْ أه علط كًَُ مٓكلؿ ،تتب
ربٔٓكٍ يقتٓ ُتَب مٌيمبوبن ،ؽٌتتٍ ام كتبك ع تل ؽىتـق ثتٍ ؽبوتٍَتبْ ؽتًؿ ثتبم
مٓهِتىـ ،كًًل ؽـا (ّ) َمضىبن ؿك مىغهٍ عضًك ؿاُت ي ثل فلام ٔكتٓ ام تپتٍَتب
صبؿك مٓمؿ ي ُتَب كا وٕن ؿك َمبن رب ثٍ ًل مٓثلؿ آٔتٓ.».]353 :1359 ،
پٕبمجل اكل (ّ) ؿك آن أب ثب موجٕل ؽبك عمل مٓكلؿ ي مٌيمبوبن ثلاْ اي كرن
مٓؽًاوـوـ ي آن عضلت وٕن أه ثٕت كا مٓؽًاوـ:
َٓقَا الْزٓمٓبلُ لَب رٓمٓبلُ ؽَٕٕجٓلُ َٓ /قَا اَثٓلُّ كٓثٛىَب يٓ اَعُْٓلُ الًاقـْ 1409 ،ق :د .]446 ،2
«ا ٗ٤ثبزٞب ٔب ١٤ثسوت اغت٘ ،ي ٝثبزٞيب ٢خ٥جيس ،آز ٢پسٚزرٌيبز ٔيب ٘٥ىٛويبزتس ٚ

پبو٥صٜتساغت » (ؿلِبؿ تُلاوٓ.)11 :1376 ،
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«كًًل ؽـا (ّ) ثٍ ُـت ام ًٌتٓ ي تهپليكْ ثٕناك ثًؿ ي ام آن ثٍ ؽتـا پىتبٌ
مٓثلؿ (وِٕبثًكْ )35 :1341 ،ي كٌبوٓ كا كٍ ؽًؿ كا ًتلثبك ؿٔگتلان متًٓتبؽتىـ ،ثتٍ
ُـت مقم٘ت مٓكلؿ ي مٓفلمًؿ:
مٓيْقًٔنٌ ،مٓيْقًٔنٌ مٓهْ اَلْهَٓٓ كَئٍَّ فٓيَٓ الىَّتبىِ الكيٕىتٓ 1388 ،ق :د  12 ،4ي د 72 ،5
/الهمٓ 1404 ،ق ،د .]68 ،2
«زا٘د ٜاش ٘٥ى ٚ ٣زحٕت اغت ،زا٘د ٜاش ٘٥ى ٚ ٣زحٕت اغت آٖ و ٝخٛر زا غيسثبز

رٍ٤ساٖ وٙد».
پٕبمجل اكل (ّ) صىبن ثٍ كبك ي تالٍ اَمٕت مٓؿاؿ كٍ اهل ثٍ فلؿْ ثل مٓؽًكؿ
كٍثلاْ املاك مقبٍ ؽًؿ َٕش كبكْ اوزب ومٓؿاؿ ،اؽُبك مٓكلؿ كٍ اي ام صِمَ افتبؿٌ
اًت .ام اثه فجبى وهل ُـٌ اًت كٍ ٚلت ٣وػٛٔ ٣زر ػاللي ٝپ٥يبٔجس ليساز ٔيٌ٣سفيت،
حضست غٛاَ ٔ٣وسر و ٝآ٤ب ا ٚؾغُ  ٚحسفٝا ٢رازر؟  ٚاٌس ٌٔ٣فتٙد خ٥س٣ٔ ،فسٔيٛر« :اش

چؿٕٓ افتبر» ،يؿك پبًؼ ثٍ أه پلًَ كٍ صلا آن فلؿ ام صِم ُمب افتبؿ؟ مٓفلمًؿ:
«لٙبَنَّ الْمًٕٔمٙهَ اٙفَا لَمٕ ٔٓكُهْ لٍَٔ عٙلْفٍٗ ٔٓقٙتَٕٔ ثِـٔٙىٙتٍ ٙالِتقٕلْ 1382 ،ق 162 :ي 163
/الىًكْ الغجلًٓ 1408 ،ق :د « .]11 ،13ش٤سا ٞس و ٝؾغُ  ٚحسفٝا٘ ٢داؾت ٝثبؾد ،اش زاٜ

رٙ٤ؽ ش٘دٌ ٣خٛر زا ٌٔ٣رزا٘د».
ايٕٓبْ پٕبمجل (ّ) وٕن َمًاكٌ ؿك كاٌ كبك ي تالٍ هب ثل مٓؿاُتىـ ي ام كًتًل
ؽـاپٕليْ مٓكلؿوـ .امٕل مًمىتبن فيتٓ (ؿ) ؿك تًٓتٕ

ايٓتٕبْ پٕتبمجل اكتل صىتٕه

فلمًؿٌاًت:
« ...قُيًُثُٔٔمْ ف ٓٙالْزِىَتبنِ ،يِ اَرٌٕٓتبؿَٔٔمٕ فٙتٓ الْقٓمٓتلِ وُتذالجالغتٍ ،ؽغجتّ ...« .]192
رِٟبؾبٖ رز ثٟؿت اغت  ٚثدٟ٘بؾبٖ رز ويبز  ٚوٛؾيؽ » (ؿلِتبؿ تُلاوتٓ 11 :1376 ،ي
.)12
ؽًاوىـِ ؿاوىـٌ ي كًُىـٌاْ كٍ ثب ؿقت أه مهبلٍ كا تب أىزب پٓ هلفتٍ اًت ،ثبكَب
ام ؽًؿ ي اعٕبوبً ام مؤل

پلًٕـٌ اًت ،پع چسا ٔب ٔػّٕب٘بٖ  ٚثي٤ٚ ٝيط ٜپيع چيسا ٔيب
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ا٤سا٘٥بٖ أسٚش ٜاش وبز  ٚوٛؾؽ ثبشٔب٘دٜآ٤؟ ي أه پلًَ ثىٕبؿْ اًتت ي امٕتـياك كتٍ
كيُى كلان ي ًٕبًتهقاكان ي ثلوبمٍكٔنان فلَىگٓ مب ثكًُىـ ت ي الجتٍ وٍ ثتبعلطَتبْ
پويَِٓ ثٌبم ي ث ليٍ صلا كٍ صىٕه پبًؼَبٔٓ ؿك آن قبلتتَتب ومتٓهىزتـ* ت تبثتٍ
پبًؼ ي پبًؼَبْ ؿكؽًك ؿك أه ممٕىٍ ؿًت ٔبثىـ.
َمضىٕه ثبٔـ ؿٔـ كٍ صلا اكيپبٕٔبن ثب پِٕٕىّ تمتـن ًٔوتبوٓ ؽتًؿ ي ام آن رميتٍ
آملٔكبٕٔبن اكىًن ثٌٕبك ثِٕتل ام اغيت مٌيمبوبن ي ثٌٕبك ثِٕتل ام متب ألاوٕتبن ؿك كتبك ي
كًَُاوـ ي ًلاوزب صلا هاپىَٓب ي صٕىٕبن ي َىـٔبن صىٕهاوـ؟
ثلؽٓ ؤًٌىـهبن مقبٓل ؿك صىـ ؿَّ هقُتٍ ثٍ ُكل ضمىٓ ي ٔب ٓلٔظ ثب تكٕتٍ
ثل ه تٍ َبْ مٌتِبكان ي مٌتِلقٕه ي ً لوبمٍؤًٌبن ي َمضىٕه وٌؾٍ ؤًٌبن مكتتت
وًًبمْ متهـ  ،ثلثلَب (إًٓبٕٔبن ،آفلٔهبٕٔبن ي ؿك كل غٕلاكيپبٕٔبن) كا كبَل ي تهآًتبن
ثلآيكؿ كلؿٌاوـ ي ؿلٕل آن كا ثلؽٓ ؿك هوُتب ي ؽتًن ي ثلؽتٓ ؿك رغلافٕتب ي ؽتبك ي
ثلؽٓ ؿك ُلأظ ارتمبفٓ ي فلَىگٓ ؿاوٌتٍاوـ .مؤل

أه ًغًك ثب تكٍٕ ثل فٕيمجلؿاكْ

ؿكام مـت ي وٍ فكيثلؿاكْ لغؾٍ اْ ام ألاوٕبن ثل أه ثبيك اًت كٍ تىجيٓ وٌجٓ امليم
ألاوٕبن وٍ ثلؽبًتٍ ام ؽبك ي وٍ ثلؽبًتٍ ام ؽًن اًت ي وٍ ام إٓٔهَب ي فلَىگ ألاوٓ
ًلصِمٍ هلفتٍ اًت .او ٖٛٙپسغؽ ث٥ٙبر ٢ثؼد ٢ا ٗ٤اغت و ٝپيع آشاز ٚاٌ٥يسراز
وب ٣ّٞأسٚش ٔب اش ودب ثسخبغت ٝاغت؟
پبًؾگًٔٓ ثٍ أه پلًََب ثب اؽُبك وؾتل مٔتبعجٍ هًوتٍ ثلؽتٓ ٓتبعتوؾتلان
امكبن پقٔل وٌٕت .مب ؿك أه ممٕىٍ وٕبممىـ ُلط عبل ؿقٕ ثٕمبكْ ،ؿالٔل پٕـأَ آماك ي
آمكؿهٓ (فًامل ثٕليوٓ) ي ثٌتتل ي ُتلأظ مٌتبفـ ثتلاْ ُتًٕؿ آن (فًامتل ؿكيوتٓ)

*  .أه علطَبْ پويَِٓ ؿك فيً ارتمبفٓ ثلاْ مهىٓ ي كبكفلمب ممكه اًت وتبوٓ ؿاُتتٍ ثبُتـ امتب
ثلاْ ملؿ آثٓ وؾًاَـ ؿاُت.
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مٓثبُٕم ،ي ثلاْ َل ملعيٍ تِؾْٕ افتلاقٓ ثٍ مٌتتىـات ي ؿالٔتل ثٌتٕبك ثتبيكآفتلٔه
وٕبممىـٔم .ثبيكْ كٍ ثتًاوـ تإحٕلات وِبوَٓبْ وبؿكًت كا ام فَه ي فمل ألاوٕبن ثنؿأـ
ي وِبوَٓب ي مـاياَبْ رـٔـ كا ربٔگنٔه آن ًبمؿ.
وٕن مٓكًُـ ثٍ ًتُم ؽتًؿ ثتٍ فىتًان ٔتك پويَِتگل ؽتًَٔ فلمتب 1ي

مؤل

ملؿ ُىبًٓ غٕلعلفٍاْ كٍ كثـ قلوٓ اًت ثٍ أته هًوتٍ مٌتبئل متٓاوـِٔتـ ،ؿٔتـهبٌ
ي ؿالٔل ؽًؿ كا ؿكثبكٌ ياپيوِٕىٓ تـكٔزٓ ألاوٕبن ي ثٍ ئوٌ ؿك قلن اؽٕل ي ؿيك ُـن
ِ
مٔتلفٓ
ِ
فلَىگ
آوُب كا ام "فلَىگ تًلٕـْ" ي "فلَىگ كبك" ي فليافتبؿن ؿك مىزالة "
كبكٔكبتًكْ" ،مغلط ًبمؿ 2،امب مٓؿاوـ كٍ كبك ثل كيْ صىتٕه مٌتبئل ًتتلهٓ يارتت
ك بٔٓ ي ومبم مٕت وٌٕتت كتٍ ثتب ؽًاوتـن صىتـ تته ام فُتـِ ؿٔگتلان ًتبقظ هتلؿؿ.
تًًقٍ وٕبفتگٓ ي فليپبُٓ فلَىگ تًلٕـ ي كبك "وقتَ ُتُٕـ فنٔتنْ" 3اًتت كتٍ ثتل
 . 1ؿكثبكٌ پويَِگل ؽًَٔ فلمب ي وهبط ضق
 . 2مؤ ل

ي قًت يْ وك ثٍ :مهـمّ ٔكٔـ ٓ غٍاْ كتبة ٚاز.ٜ

امٕـياك اًت ثب يقت تىگ ثتًاوـ أه پويَُِب ي تبمالت ي تبلمبت كا ؿك كتبة ا٘ػبٖؾٙبغ٣

تٛغؼ ١پب٤داز ي َمضىٕه ؿك كتبة فس ًٙٞت٥ِٛد ٚ ٢فس ًٙٞوبز رز ا٤سأٖ ،ك كبًٍ كىـ .تب آن ممبن
فزبلتبً وك ثٍ:

-

ملتضٓ فلَبؿْٓ« .ىقت ثل فلام ًىت ٔب ؿك ثلاثل آن» ،فكّٙبٔ ١فس 22 ٍ ،ًٙٞي ( 23ئوٌ
فيً ارتمبفٓ) ،پويَِگبٌ فيً اوٌبوٓ.

-

~ « .تلاوٍَبْ كبك ،كبكآياْ فلامًٍ ُـِ اًتبؿكبكان ي كبكيكمان» ،فكّٙبٔ ١ػّ ْٛاختٕبػ،٣
ؿاوِگبٌ فالمٍ عجبعجبئٓ 11 ٍ ،ي .12

-

~ « .كبك ؿك فتًت وبمٍَبْ ألاوٓ» ،فكّٙبٔ ١ثس٘بٔ ٝز٤ص ٢زفب ٚ ٜتٛغؼ ١اختٕبػ ،٣ؿاوِگبٌ
فالمٍ عجبعجبئٓ( 8 ٍ ،پبٕٔن  ..)1390

-

~ « .كبك ؿك مىًِك ُقل ي كبك كبكًتبن پلئه».

-

~ « .فليَِتگٓ ؿٌ ي كو ثبلِٓ ُُل ألاوٓ» .

 . 3اُبكٌ ثٍ وب ي مٔلافٓ ام ُقل مُـْ اؽًان حبلج (  .امٕـ)٘« :ؼؽ ا ٗ٤ؾ٥ٟد ػص٤يص ز ٢ٚرغيت ٔيب ٔب٘يدٜ
اغت».
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كيْ ؿًت ٔكبٔك پويَِگلان ي مت كلان ي مٔيغٕه ي فالً ٍ ي َىلمىتـان متب مبوتـٌ
اًت

ٔٙبثغ
 افكبٔٓ ،پلئن ( ،)1384حى ٓ٥زاش( ٢حىٕت طج٥ؼ٘ ٚ ٣ظبْ فّػيفٔ ٣حٕيدثٗ شوس٤ب ٢زاش ،)٢تُلان :اوتِبكات علط وً.
 اكًغً ،)1358( ،غ٥بغت ،تلرمٍ :عمٕـ فىبٔت ،تُلان :كتبثُبْ رٕجٓ. اغطٛزٜٞب٘ٛ٤ ٢بٖ ،)1354( .تلرمًٍٕ :مب ٓـٔ  ،تُلان :آفك كتبة. اقجبل الًَكْ ،مغمـ ،)1357( .غ٥س فّػف ٝرز ا٤ساٖ ،تلرمٍ :ا .ط .آكٔتبنپتًك،تُلان :امٕلكجٕل.
 -امخبل ي عكم ؿَؾـا ،د .4

 ا٘دَٔ ُ٥ت٣ ثُلامٓ ،اعٌبن ،)1369( .فسٚ ًٙٞاضٜٞب ٢اٚغتب ،ثٍ ٔبكْ فلٔتـين رىٕتـْ،تُلان :ثىٕبؿ وِٕبثًك ،ريـ ًً .
 ثٕلي ،آله ،)1366( .فس ًٙٞػّ ْٛاختٕبػ ،٣تلرمٍ :ثبقل ًتبكيؽبوٓ ،تُتلان:اوتِبكات كُٕبن.
 پالوك ،مبكي ،)1347( .ػّٓ ث ٝوديب ٔي٣زٚر ،تلرمتٍ :اعمتـ آكا  ،تُتلان:ُلكت ًُبمٓ اوتِبك.
 پيٕكبن ،ربكيًالي؛ كٕتبهبيا ،رًمف؛ ؤل ،عٌٕه« ،)1380( .پتبكاؿيكي كتبكؿك ًىت ًُٔؿْ مٌٕغٓ» ،اخالق وبز رز ار٤بٖ آغٕب٘ ٚ ٣آئٞٗ٥ب ٢ؾسل ،٣تلرمتٍ:
اعمـ مًحهٓ ،تُلان :مًًٌّ كبك ي تبمٕه ارتمبفٓ.
 -پًكَمبًٔن ،فيٓآغل ،)1344( .التكبر ،تُلان :اوتِبكات ؿاوِگبٌ تُلان.
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 تًًيٓ ،غالمقجبى ،)1375( .خبٔؼٝؾٙبغ ٣ويبز  ٚؾيغُ ،تُتلان :اوتِتبكاتًمت.
 كايوـْ ،ملتضٓ ،)1354( .تبز٤خ اختٕبػ ٣ا٤ساٖ ،ريـ ايل ،تُلان :اوتِتبكاتامٕلكجٕل.
 مكٔه كًة ،فجـالغٌٕه ،)1368( .تبكٔؼ ملؿ أتلان (أتلان قجتل ام اًتال )،تُلان :امٕلكجٕل.
 هٌٔتُ ،بكل؛ هٔـُ ،تبكل ،)1370( .تبز٤خ ػمب٤د التكيبر ،٢تلرمتٍ :كتلٔمًىزبوٓ ،تُلان :اوتِبكات ؿاوِگبٌ تُلان :ريـ ايل.

 ؿلِبؿ تُلاوٓ ،مٔغ ٓ« ،)1376( .اؽالق كبكْ ؿك ًٕلِ وجتٓ»٘ ،بٔي ١پيطٞٚؽ(٤ٚط٘ ٜبٔ ١فس ٚ ًٙٞاخالقوبز).5 ٍ ،
 ؿيكاوت ،ئل٘ٛ٤ ،)1372( .بٖ ثبغيتبٖ ،تلرمتٍ :امٕلعٌتٕه آكٔتبوپًك ،فتتظاهللمزتجبًَُٔٓ ،ىگ پٕلوؾل ،تُلان :اوتِبكات آمًمٍ اوهالة اًالمٓ.
 ًُليكؿُْٕ ،ؼ ُُبةالـٔه ،)1377( .حىٕتاالؾساق ،تلرمتٍ :ي ُتلط ام:رق ل ًزبؿْ ،تُلان :اوتِبكات ؿاوِگبٌ تُلان.
 فبضيٓ پًك ،عًثٓ ،)1380( .تبز٤خ وؿيبٚزش ٢رز رٚزاٖ غبغيب٘٥بٖ ،تُتلان:اوتِبكات پويَىـٌ.
 فلُبؿ ،مُـْ ،)1376( .تبز٤خ ٟٔٙدغ ٣رز ا٤ساٖ ،تُلان :اوتِبكات ثيؼ. فلٌيُٓ ،ثُلا  ،)1358( .فس ًٙٞشثيبٖ پّٟي ،٢ٛتُتلان :اوتِتبكات ؿاوِتگبٌتُلان.
 فلَىگ ،مىًصُل ،)1371( .فس ًٙٞثصزي ػّ ْٛالتكبر ،٢ريتـ ؿي  ،تُتلان:وِل الجلم.
 قبًتمٓ تًؿُتتكضًثٓ ،مزٕتتـ ،)1384( .فسٙٞييً ِغييت پييٙح شثب٘يي ،ٝتُتتلان:اوتِبكات آكٔبوب.
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 هليالػ ،ئكتًك« ،)1339( .تغلك ؿك هٕبَبن» ،ش٘دٌ٥ٌ ٣ب ،٣ٞتلرمٍ :مغمتـي ثُناؿ ،تُلان :وِل پلئن.
 كبتًمٔبن ،مغمـفيٓ ،)1358( .آراْ اغٕ٥ت  ٚيسٚت ُّٔ ،تُتلان :اوتِتبكاترٕجٓ.
 ٌبتبٞب (غسٚرٜٞيب ٢شزتؿيت) ،)1354( .هتناكٍ اثتلإَم پتًكؿايؿ ،تُتلان:اوتِبكات ؿاوِگبٌ تُلان.
 ِغت ٘بٔ ٝرٞخدا ،علف ك. لىٌيٕه هلٔه ،كارل ،)1370( .اغبط٥س ٘ٛ٤بٖ ،تلرمٍ :فجبى آقبرتبوٓ  ،تُتلان:اوتِبكات ًليٍ.
 مبككًَٕٕ ،مًن ،)1357( .اغبط٥س اش ر٤دٌب ٜػّٕ ،٣تلرمتٍ :اعمتـ ثٕتبوٓ ،تجلٔن ،وِل اعٕبء ،مهـمٍ متلرم.
 مزتجًْ وبئٕىٓ ،مُـْ ،)1372( .فس ًٙٞاقطالحبت وبز  ٚتبٔ ٗ٥اختٕبػ،٣تُلان :مًًٌّ كبك ي تبمٕه ارتمبفٓ.
  .أيٕؾب ،اْ ً .گبل ،)1352( .ا٘ػبٖ رز ٌرز ٌب ٜتيبز٤خ ،تلرمتٍ . :ممتبوٓ،تُلان.
 مٔجبط ٔنؿْ« ،)1372( .كبك ؿك وؾب اكمُٓ اًال » ،مزمًفٍ مهبالت وؾٌتتٕهَمبَٔ فيمٓ پويَِٓ تىبُٔ فس ًٙٞوبز ،تُلان :يماكت كبك ي امًك ارمبفٓ ،ؿفتتل
وِل ي هٌتلٍ فلَىگ اًالمٓ.
 َبلٕـْ ،ؿًٔٔـ ؛ كمٔىك ،كاثلت ،)1369( .ف٥ص٤ه،تلرمٍ :مُـْ هيِىٓ  ،وبٓلمهجيٓ ،تُلان :ملكن وِل ؿاوِگبَٓ.
 يالـيمٔمبوٌكٓ ،مبكك؛ ئتمه ،كٔضبكؿ ،)1370( .حيسازت  ٚتسٔٛرٙ٤بٔ٥يه،تلرمٍ :عٌٕه تًتًنصٓ ،عٌه ُلٔ ٕبن فغبك ي مغمـَبْ َبؿْ ماؿٌ ،تُلان :ملكتن
وِل ؿاوِگبَٓ.
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 ٘ٚد٤دار ،)1327( .تلرمٍ :مغمـ فيٓ ؿافٓاالًال  ،عٕـكآثبؿ ،كه. ٤ػٙب ،)1356( .ثٍ هناكٍ پًكؿايؿ ،ريتـ ؿي  ،ثتٍ كًُتَ ثُتلا فتلٌيُتٓ،تُلان :اوتِبكات ؿاوِگبٌ تُلان.
٤ -ؿتٞب .هناكٍ پًكؿايؿ ،ريـ ايل.

