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ی  ی اثتسايی ثِ ٍؾیلِ ثبٍضی ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ زض زٍضُ تطٍيج ضٍحیِ ذَز

 زاؾتبى

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 2ّٞیؼوا ؿسادم ٗاجش، ٦1ژیؼ ی٠ْن٥٠٨ اةؼا٦ی١

 

 چکیسُ

یك ادؼ، از  .اؿث داؿحاف٦ام ةؼٚؼارم ارجتاط ةی٢ د٣یام ةیؼكف ك دركف ک٨دؾ، ٚن٥ّ ك  از ركش

٦ام ٠عحٞ٘ی در دركف ظ٨ا٤٣غق  ق٨د ک٥ صؾ م ٨ّا٠ٜ ك ٨ّاً٘ی جككیٜ ٠ی ٠س٥ّ٨١

را  داؿحاف، قعنیث ٨ًرم ک٥ ک٨دؾ ة٥ق٨د  ك ّا٠ٞی ةؼام جادیؼپػیؼم ٠عاًب ٠یا٣گیؽا٣غ  ةؼ٠ی

٦ا ك ةكارگیؼم آف ج٨ؿي ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف در  ق٤اظث اصـاس .اٝگ٨یی ةؼام ظ٨د ٚؼار د٦غ

ام ة٥  پژك٦كگؼ ةا ركش کحاةعا٥٣ .٦اؿث آف "رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی " م ٣كا٥٣ م اةحغایی دكرق

ة٥ ٣٘ؾ  ةاكرم ك اّح١اد ای٢ پژك٦ف پؼداظث؛ ةا ای٢ ٦غؼ ک٥ ٨ّا٠ٜ جادیؼگؽار در ركصی٥ ظ٨د

ک٨دؾ ك  داؿحافم اةحغایی را ةیاف ١٣ایغ؛ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥  ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف در دكرق

ْیات، پیاـ ٦ا ك ٠ْا٣ی ٗؼ٤٦گی ك  ٨٣ز٨اف ة٥ ٨٤ّاف یك ٨٣ع ركیكؼد ادةی ةیا٣گؼ ةـیارم از كٚا

ٛف ٦ا ةا ص١ایث ّاً٘ی ك جا٠ی٢ اٝگ٦٨ام ٣ داؿحافک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف در ای٢  .ازح١اّی اؿث

پؼداز٣غ ك ةا پعح٥ قغف ركح ك ةغؿث آكردف ٚغرت جكعیل  ٦ا ٠ی جككیٜ ٨٦یث ة٥ کاكش ارزش

 ةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ ّتارت اؿث از: ٨ّا٠ٜ جادیؼگؽار در ظ٨د .رؿ٤غ ٠ـایٜ، ة٥ ة٨ٞغ ركا٣ی ٠ی

، اؿح٘ادق از اٝگ٨م اظالٚی ك ص١اؿی ،٦ا جك٨یٙ ة٥ صٍ٘ ارزش ،گیؼم ا١٦یث ؿؼ٠كٙ

ک٨قی در ةؼاةؼ اصـاس  ؿعث ،ة٨ٞغ ٗكؼم ،جككیٜ ٨٦یث ،٠ح٧ْغ قغف ٠ٛحغرا٥٣، پؼكرم ٗؼز٣غ

                                                           
 mehozhir@gmail.comٗارؿی؛  دا٣كس٨ دکحؼم زةاف ك ادةیات.  1
 ؿی٤ا ؼةی ٠ؼکؽ آ٨٠زش ّاٝی اة٢کارق٤اس دی٤ی ّ . 2
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٦ا، ١٦كارم ةا  ةی٤ا٥٣، اصـاس ٔؼكر در ٨٠رد ٨٠ٗٛیث م ٠ذتث كٝی كاِٚ ، ظ٨دپ٤غارقصٛارت

 .٦ا جٛغیؾ ارزش ك قك٨ٗایی اصحؼاـ ك ظ٨د ،كٗادارم ّاً٘ی ،پؼكرش اّح١اد ك دٝـ٨زم ١٦ـاالف،

 زاؾتبىی اثتسايی،  ٍضی، اػتوبز ثِ ًفؽ، زٍضُ: ذَزثبّبی کلیسی ٍاغُ

 

 یبى هؿئلِث

ق٤اظث  .ام اؿث؛ ّا٥ً٘ ١٦اف اصـاس اؿث ق٤اؿی دارام ٠تاصخ گـحؼدق ّا٥ً٘ در ركاف

 "رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی "م  ٣كا٥٣ ٦ا ك ةكارگیؼم آف ج٨ؿي ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف اصـاس

 .٦ام ّا٥ً٘ اؿث قاظ٥ ز زیؼیكی ا "رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف " .٦اؿث آف

پؼكرا٣ی ك ّؽت ٣٘ؾ، درؾ کؼدف دیگؼاف،  ک٨قی در ةؼاةؼ صٛارت، ظ٨د ؿعث "٨ّا٠ٞی چ٨ف

رقغ اظالٚی ك اصـاس قایـحگی از ٨ّا٠ٞی ٦ـح٤غ ک٥ در رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی ک٨دؾ ك 

٣٘ؾ را در  ج٨اف ركصی٥ ظ٨دةاكرم ك اّح١اد ة٥ ةا رقغ ٦یسا٣ی ٠ی .ةاق٤غ گؽار ٠ی ٨٣ز٨اف جادیؼ

 .م اةحغایی ج٨ٛیث کؼد ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف دكرق

م  ةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ در ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف دكرق ٦غؼ از ای٢ پژك٦ف جؼكیر ركصی٥ ظ٨د

ج٨ا٤٣غ در جؼكیر  ی ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف جا چ٥ صغ ٠یداؿحا٣اؿث؛ ةا ای٢ ٗؼوی٥ ک٥ آدار  اةحغایی

رقغ  ٦ام كیژگیچ٤ی٢ کغاـ دؿح٥ از  ةاق٤غ ك ٦ٟةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ جادیؼگؽار  ركصی٥ ظ٨د

 .ج٨ا٤٣غ ة٥ ٠عاًب ا٣حٛاؿ د٤٦غ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی را ٠ی

 

 ی تحقیق پیكیٌِ

م دكرق  ٣ا٥٠ پژك٦كگؼ ةا جكی٥ ةؼ پایاف .ام ك ج٨می٘ی اؿث پژك٦ف ة٥ ركش کحاةعا٥٣

 "م دٗاع ٠ٛغس ی ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف دكرقداؿحا٣جضٞیٜ ّاً٘ی ادةیات  "ارقغ ةا ٨٤ّاف کارق٤اؿی
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ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف از ٝضاظ  داؿحاف در ای٢ پایاف ٣ا٥٠ ةؼام ٣عـحی٢ ةار .ة٥ ای٢ پژك٦ف پؼداظث

 .ّاً٘ی، جضٞیٜ قغق اؿث

 

 ضطٍضت ٍ اّویت تحقیق

در صغم ةاقغ ک٥ از ٣ٛف  داؿحافیا قْؼ ا٠كاف دارد جادیؼات ّاً٘ی  داؿحافم  ٤٦گاـ ٠ٌا٥ْٝ

را اٝگ٨یی ةؼام ظ٨د ٚؼار  داؿحاف٨ًرم ک٥ ک٨دؾ، قعنیث  ٥ادةی ك جادیؼ ادةی آف ز٨ٞجؼ ركد ة

٦ا را ة٥  ٦ایی دارد ک٥ صی٢ ٨٣قح٢، آف آر٠اف ام ٣یؽ ةؼام ظ٨د اّحٛادات ك آر٠اف د٦غ؛ ٦ؼ ٨٣یـ٤غق

٦ام و٤١ی ٠ح٢ جادیؼ  ظ٨ا٤٣غق و٢١ ظ٨ا٣ف ٠ح٢، از آر٠اف .د٦غ م ظ٨د ا٣حٛاؿ ٠ی ظ٨ا٤٣غق

از ای٢ رك یكی از  .٤غ ک٥ ای٢ ٗؼاجؼ از یك صّؾ ّاً٘ی اؿثک دٗاع ٠ی ٦ا آفگیؼد ك صحی از  ٠ی

م ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف، ق٤اظث ركصیات، ٨ّاًٖ ك اصـاؿات  ٨٣یـاف ّؼم٥ داؿحاف٣یاز٦ام اؿاؿی 

ِٙ آدار کؼد ک٨دکاف دكرق ةؼام دؿحیاةی ة٥ دركف  .م اةحغایی اؿث ک٥ ةح٨اف ةؼ اؿاس آف ظٞ

، ةایغ ةا ظ٨دآگاق ك ٣اظ٨دآگاق اك از ًؼیٙ ّٟٞ داؿحاف ک٨دکاف ك ةاالةؼدف ؿٌش جادیؼپػیؼم آ٣اف از

 .ق٤اؿی ك ٨ّٞـ ٠ؼجتي آق٤ا قغ ركاف

 در ٦ام ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی ی ٠ا ةح٨ا٣غ ةازظ٨رد ةیؼك٣ی ةا صٍ٘ ارزشداؿحا٣ک٥ آدار  ةؼام آف

٦ا در  داؿحافداقح٥ ةاقغ ةایغ  جؼكیر ركصی٥ ظ٨د ةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ در ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف

م٨رت  ة٥ ائٜ ٗؼ٤٦گی كاکاكم ق٣٨غ كق٤اؿی، ٨ّٞـ جؼةیحی ك ٠ـ ق٤اؿی، زا٥ْ٠ ٦ام ركاف ی٥٤ز٠

ق٨د ٠گؼ  ای٢ ا٠ؼ ٠ضٛٙ ١٣ی جؼم ةؼٚؼار ق٨د؛ ٦ا ارجتاط ١ّیٙ جٌتیٛی ةی٢ ادةیات ك ؿایؼ رقح٥

 داؿحاف٦ام ٗؼ٤٦گی ةعن٨ص  ك ة٥ ّؼم٥ جؼ ةك٤اؿیٟ ک٨دؾ ك ز٧اف اًؼاؼ اك را ةیفای٢ ک٥ 

 .ف از پیف ٚائٜ قغا١٦یث ةی
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 ضقس ّیجبًی ٍ اجتوبػی

داف  ق٤اس ٣ت٨د ةٞك٥ ًتیْی اكٝی٢ کـی ک٥ ة٥ کكٖ ٨٘٣ذ ٦یسا٣ات ةؼ رٗحار ٣ایٜ آ٠غ یك ركاف "

را ة٥ چاپ  "٨٧َر ٦یسا٣ات در ةكؼ ك صی٨ا٣ات "کحاب 1872در ؿاؿ  .ةؽرگ چارٝؽ داركی٢ ة٨د

٠ٌاْٝات ةؼ ركم  1923ك  1908ام ٦ # ةْغ٦ا در ؿاؿ579: 1380 /1993$٨٠رج٢، ".رؿا٣غ

 .كز٨د آ٠غ اٗث ك ةضخ ةؼ ركم ّا٥ً٘ ك اصـاس ة٥ی ج٨ؿ٦٥ْیسا٣ات 

رقغ ًتیْی ةا  .گ٥٣٨ اؿث: یكی رقغ ًتیْی ك دیگؼم رقغ ٠ضیٌی ٨ًر کٞی رقغ ةؼ دك ة٥ "

دا٣یٟ ک٨دکاف ظؼدؿاؿ در ادؼ گػقث  ک٥ ٠ی چ٤اف .کار دارد ك ٨١٣ زـ١ی ك ّنتی ک٨دؾ ؿؼ

ا ٠ؼص٥ٞ از رقغ ة٥ ٧٠ارت زغیغم ی دكرقق٣٨غ ك در ٦ؼ  ٦ام ةغ٣ی ظامی ٣ایٜ ٠ی ٨ا٣اییز٠اف ة٥ ج

گ٥٣٨ از  ٣ا٤٠غ؛ ا٠ّا رقغ ٠ضیٌی ة٥ آف ٦ا را رقغ ًتیْی ٠ی ای٢ دگؼگ٣٨ی .یاة٤غ دؿث ٠ی

 .آكرد دؿث ٠ی ق٨د ک٥ ٗؼد در ادؼ جسؼة٥ ك یادگیؼم از ٠ضیي ظ٨د ة٥ ٦ایی اًالؽ ٠ی دریاٗث

م٨رت رقغ ّٛٞی، ٦یسا٣ی یا ّاً٘ی،  ٦ام گ٣٨اگ٨ف دارد ك ة٥ م ظ٨د ز٤ت٥ ٨ة٥رقغ ٠ضیٌی ة٥ ٣

از دیغگاق ٗؼكیغ ریك٥  #25: 1364پارؿا، $".گؼدد اظالٚی، ازح١اّی، دی٤ی ك ٤٦ؼم ١٣ایاف ٠ی

٦ام قعنیث، چ٥ در ؿٌش ظ٨دآگاق ك ٣اظ٨دآگاق ك چ٥ در ؿٌش ّاً٘ی ك  ٦ا ك ٥٘ٝ٨٠ ج١ا٠ی الی٥

ک٨دکاف ةی٢ ظ٨د ك ٠ضیي، صغ ك ٠ؼز ك  .رقغ دكراف ک٨دکی اؿث ق٤اظحی، كا٠غار کی٘یث

آگاق،  ٠ساكرم$ .ةی٤٤غ کٜ ز٧اف را ز٣غق ك ؿؼقار از اصـاس ٠ی ٦ا آف .ج٘اكجی ٚایٜ ٣یـح٤غ

م ٠ـحٛیٟ ةی٢ ٠ضیي ك  ٦ام قعنیحی ک٨دکاف در راة٥ٌ # ة٤اةؼای٢ 101٥٘ٝ٨٠: 1390

ی ةا ٠ضیي اًؼاؼ ظ٨د ارجتاط ةؼٚؼار ک٤غ، راصح اگؼ اك ةح٨ا٣غ ة٥ .ظن٨میات ّاً٘ی اك دارد

٦ایی ز٧ث  م٨رت ةایغ ٨٠ْٚیث  ای٢ ج٨ا٣ـح٥ رقغ ازح١اّی ظ٨د را ة٥ ادتات ةؼؿا٣غ، در ٔیؼ 

 .٦ام ركاةي ازح١اّی ةؼام اك ٗؼا٦ٟ آكرد کـب جازق

گیؼد ك  م ٦ؼ ٗؼد از آٔاز ج٨ٝغ، پ٥ٞ ة٥ پ٥ٞ ةا رقغ قعنیحی اك قكٜ ٠ی اصـاس ك ّا٥ً٘ 

پؾ ؿ٢ قؼكع  .م ظامی از ز٣غگی ٣یـث ٦ا ٠ؼة٨ط ة٥ دكرق گیؼم اصـاس قكٜ .ق٨د ةؽرگ ٠ی

ج٨ا٣غ ق٨ر ك  ام اؿث ک٥ ٠ی ادةیات ة٧حؼی٢ كؿی٥ٞ "رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی از ٨٣ةاكگی اؿث ك
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٦ا را در  ٦ام ٨٣ ةغ٦غ یا ا٠كاف ظٞٙ ای٢ ایغق اٝگ٦٨ام جازق ك ایغق ٦ا آف٦ا را ةؼا٣گیؽا٣غ، ة٥  ذكؽ ةچ٥

: 1378$رككؼ،  ".را ةاركر ؿازد ٦ا آفكز٨د آكرد ك از ای٢ ًؼیٙ، ز٣غگی ٗكؼم ك ّاً٘ی  ة٥ ٦ا آف

109# 

٠عحارم،  اّح١ادم، ظ٨د رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی قعنیث ک٨دؾ قا٠ٜ اّح١اد ك ةی

٣٘ؾ ك ١٦غردم، در  م اكایٜ ک٨دکی ای٢ رقغ قا٠ٜ ّؽت دٝتـحگی ك ١٦غٝی اؿث ک٥ در دكرق

پػیؼم ك ّغاٝث ك  ک٨قی در ةؼاةؼ اصـاس صٛارت، ٠ـئ٨ٝیث ی قا٠ٜ ؿعثم اكاؿي ک٨دک دكرق

 .م ٨٣ز٨ا٣ی قا٠ٜ جككیٜ ٨٦یث ك ٠ح٧ْغ قغف اؿث چ٤ی٢ در دكرق ّغاٝحی اؿث ٦ٟ ةی

 زاؾتبى

م ةؼظ٨ردش ةا ز٣غگی،  م ز٣غگی دارد یا ٣ض٨ق م ٠ْی٤ی درةارق ٦ؼ ٨٣یـ٤غق ٗكؼ ك ا٣غیك٥

ظن٨می از ز٣غگی دارد ك ای٢  ؼ ٨٣یـ٤غق اصـاس ة٥ک٤غ؛ ٦ م ز٣غگی اك را ٠سـٟ ٠ی ٗٞـ٥٘

ج٨اف از  ٦ا را ١٣ی م اك در ارجتاط اؿث؛ در كاِٚ اٗكار ك ا٣غیك٥ اصـاس م١ی١ا٥٣ ةا ٗكؼ ك ا٣غیك٥

ا٣غ ك گاق در  ٦ٟ آ٠یعح٥ ك پی٨ؿح٥ ای٢ اٗكار ك اصـاؿات گا٦ی ة٥ .اصـاؿات ك ٨ّاًٖ زغا کؼد

ام ٚادر ٣تاقغ اصـاؿات ظ٨د را ةا اٗكارم  ١٠ك٢ اؿث ٨٣یـ٤غقرك  ای٢ از  .گیؼ٣غ ةؼاةؼ ٦ٟ ٚؼار ٠ی

٦ا ك ١ّٜ یا  ج٨ا٣غ ای٢ اصـاؿات را در جعیٜ قعنیث ک٥ ةؼایف ٧٠ٟ اؿث، ٠ؼجتي ک٤غ ا٠ا ٠ی

# 32-31: ٠1388یؼ مادٚی،$ .آٗؼی٤غ را ٠ی داؿحافی جكؼیش ك جسؼةی ک٤غ، ١٦ی٢ داؿحا١ّ٣ٜ 

٦ام  آٗؼی٤غ ک٥ ؿتب كاک٤ف جادیؼگػار ّاً٘ی ٠ی٦ام  ، ٨٠ْٚیثداؿحاف٨٣یـ٤غق ٤٦گاـ ظٞٙ 

٨ًرم ک٥ ای٢ کكف درك٣ی، ركح  گؼدد ة٥ ٠ی داؿحافّاً٘ی ٠عاًب ٣ـتث ة٥ ٗىا ك پیاـ آف 

ق٨د؛ پؾ یك ٨٣یـ٤غق  ٠ی داؿحافم  ک٤غ ك ّا٠ٞی ةؼام ظ٨ا٣غف ادا٥٠ ٠عاًب را جـعیؼ ٠ی

ت اك ةا اٗكارش گؼق ظ٨ردق گیؼد ك اصـاؿا ٤٦گاـ ظٞٙ آدارش از اصـاؿات درك٣ف ؿؼ٠كٙ ٠ی

 .اؿث

ام از  گؼٗح٢ ٠س٥ّ٨١ ٣ُؼ ظ٨ا٦ی ؿؼؿعحا٥٣ ةا در ةؼ ّغاٝث  ةی٤ی اؿال٠ی ٣یؽ ٠تح٤ی ز٧اف

٦ام ٠حْاٝی، ةؼ مٞش ك رٗاٚث ك ٠غارا در م٨رت  ا٠كا٣ات، ةؼ ز٤گ ك ز٧اد ك ق٧ادت در راق آر٠اف
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ق٥ ةؼداقح٢ ةؼام ز٧اف ةاٚی، ةؼ م ز٣غگی د٣ی٨م ١٦ؼاق ةا ج٨ ٝض٥ُ ٧٣ادف ة٥ ٝض٥ُ ا٠كاف، ةؼ ارج

اةؼا٦ی١ی، $ .م اظالؽ ك قؼع ك ّؼؼ اؿث ٠ساز ق١ؼدف ٝػت ك ج٘ؼیش ك قادم ك ةازم در ٠ضغكدق

ةی٤ی ك گؼایف اؿال٠ی ة٥  م اؿال٠ی ةا ز٧اف # ة٤اةؼای٢ ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف زا154٥ْ٠: 1377

م ١ّٜ، ةیكحؼ ة٥ ؿ١ث  ٦ام ٣یك ك پیا٠تؼاف اؿث ك ة٥ زام ٠كا٦غق د٣تاؿ اٝگ٨گیؼم از ا٣ـاف

٦ام زغیغ یادگیؼم ةؼظ٨ردار٣غ ك در ةؼظ٨رد ةا  آ٣اف از ز٠ی٥٤ .ک٤غ م ١ّٜ ؿ٨ؽ پیغا ٠ی ٣حیس٥

ِٟ ک٨دکاف آ٣اف را ة٥ ؿ١ث ٨٤ْ٠یث ك  .٠ـائٜ دی٤ی، ةـیار ا٣ٌْاؼ پػیؼ٣غ ز٨قِف ٌٗؼِم ٧ٗ

ث ٨٣یـ٤غق از ا٣غاز ك ةؼداق ، جن٨یؼم اؿث ّی٤ی از چكٟداؿحافکكغ در ای٢ راؿحا  پاکی ٠ی

 .م ظ٨دةاكرم ة٥ ١٣ایف ةگػارد غ ای٢ ٨٤ْ٠یث را ز٧ث ج٨ٛیث ركصی٥ج٨ا٣ ٠یز٣غگی ک٥ 

 ثبٍضی ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ ػَاهل تبثیطگعاض زض ذَز

پؼدازاف یادگیؼم ازح١اّی ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ک٨دکاف ١ّغجا از ًؼیٙ  : ٣ُؼی٥گیؼم ا١٦یث ؿؼ٠كٙ 

ؼادم ک٥ رٗحار ٤٠اؿب را  گیؼ٣غ ک٥ ةا ٠كا٦غق کؼدف گیؼم یاد ٠ی ؿؼ٠كٙ ك جٛٞیغ کؼدف از ٗا

# جضٛیٛات ٠حْغد 460: 1ج  ،٠1390ض١غم، ؿیغ $ .م٨رت اظالٚی رٗحار ک٤٤غ د٤٦غ ة٥ ٣كاف ٠ی

م ک٨دکاف را  دكؿحا٥٣ ٨٣ع ٦ام پاؿطرؿاف یا ةعك٤غق،  د٦غ ک٥ داقح٢ اٝگ٨م یارم ٣كاف ٠ی

ؽایف ٠ی ك پػیؼا ة٨دف، قایـحگی ك ٚغرت  چ٨ف م١ی١ث د٦غ ك ةؼظی از ظن٨میات اٝگ٦٨ا ٦ٟ ٗا

 ١٦اف#$ .گػارد ك ١٦ا٤٦گی ةی٢ جاکیغ٦ا ك رٗحار ةؼ ج١ایٜ ک٨دکاف ة٥ جٛٞیغ کؼدف جادیؼ ٠ی

، از ٗؼ٤٦گ، داؿحافج٨اف در ٚاٝب قعنیث ؿؼ٠كٙ قغق در  : ٠ی٦ا جك٨یٙ ة٥ صٍ٘ ارزش 

ا ركح یك ق٧یغ ک٥ ةا ٚؼار دادف ًؼؼ ؿع٢ ظ٨د ة چ٤اف .آر٠اف ك اّحٛادات ةؼام ٠عاًب گ٘ث

م ز٤گ ة٥ ةازپؼداظث ركح ٠ٞی ك ص١اؿی ك ّؼٗاف كز٨دم ق٧یغ  ج٨اف و٢١ ةازگ٨یی كا٥ْٚ ٠ی

ؿاؿ ز٤گ جض١یٞی ك دٗاع ٠ٛغس، از  ک٥ از رظغاد جاریعی ة٥ ةؽرگی ٦كث پؼداظث و٢١ ای٢

ٜ كرزم ة٥ ك٢ً، ٗغاکارم، از ظ٨دگػقحگی ّاقٛا٥٣ ك مادٚا٥٣، پایغارم ك ایـحادگی در ٠ٛاة ّكٙ

 .گ٘ث ٦ا  ةیگا٣گاف ةؼام جك٨یٙ ة٥ صٍ٘ ارزش
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ج٨ا٣غ  ٦ام امیٞی اؿث ک٥ ٠ی : ٠ػ٦ب از ؿؼچك٥١اؿح٘ادق از اٝگ٨م اظالٚی ك ص١اؿی 

٦ام  ٦ام ٌٗؼم ٨٣ز٨اف در ظن٨ص ارزش گؼایی ٨٣ز٨اف را اروا ک٤غ ك ةؼام پؼؿف ک١اؿ

از ًؼیٙ ةیاف صكایات ٦ام ٌٗؼم ٨٣ز٨اف  ج٨ٛیث ز٤ت٥ .٦ا ق٨د اظالٚی ك ٨٤ْ٠م، ؿاظحار ارزش

٦ام  اظالٚی، كٚایِ ٠ـح٤غ جاریعی، ق٤اظث ٗؼ٤٦گی ٠ٞی ك اؿال٠ی، ة٥ جن٨یؼ کكیغف چ٧ؼق

ج٨ا٣غ اك را در ٔٞت٥ یاٗح٢ ةؼ  گیؼم از زةاف ارجتاًی ٤٦ؼ، ٠ی ارزق٤١غ ّؼٗاف اؿال٠ی ك ة٧ؼق

 #325-324: 1389$قؼٗی، .٦ام ٔؼایؽ ك صٍ٘ جْادؿ ك رؿیغف ة٥ ظ٨ةاكرم یارم د٦غ ؿؼکكی

چ٨ف ا٠ا٠اف ك پیا٠تؼاف در دی٢ اؿالـ ٣یؼكیی ٠ضؼؾ ةؼام ؿ٨ؽ دادف  اٝگ٦٨ام اظالٚی ٦ٟ

 .٨٣ز٨ا٣اف ك ز٨ا٣اف ة٥ ؿ٨م ا٦غاؼ ٠حْاٝی اؿث

: در ای٢ ركش كاٝغی٢ ٠ٛحغر، م١ی١ی ك دٝـ٨ز ك ٣ـتث ة٥ ٣یاز٦ام پؼكرم ٠ٛحغرا٥٣ ٗؼز٣غ 

ام را  ف ك از ٝضاظ ٦یسا٣ی ظك٨٤دک٤٤غقةع ٗؼز٣غ ٝػت -راة٥ٌ كاٝغ ٦ا آف .ک٨دؾ صـاس ٦ـح٤غ

صاؿ،  كاٝغی٢ ٠ٛحغر در ّی٢ .کكا٣غ ک٤٤غ ک٥ ک٨دؾ را ة٥ ؿ١ث ارجتاط ٣ؽدیك ٠ی ةؼٚؼار ٠ی

ركم رٗحار پعح٥ جاکیغ دار٣غ ك ةؼام ا٣حُارات  ٦ا آفک٤٤غ؛  ک٤حؼؿ ٚاًِ ك ٨ْٛ٠ٝی را ا١ّاؿ ٠ی

اؿحٛالؿ ٤٠اؿب ة٥ ک٨دؾ دادق ك ة٥ اك جغریر  ك ةاالظؼق، كاٝغی٢ ٠ٛحغر ة٥ .آكر٣غ ظ٨د دٝیٜ ٠ی

جؼةیث ٠ٛحغرا٥٣ در ٨ًؿ دكرق  .٦ایی ک٥ آ٠ادگی دارد جن١ی١اجی را ةگیؼد د٤٦غ در ز٠ی٥٤ ازازق ٠ی

ةی٤ا٥٣،  ظ٨م ظ٨ش ك ظٞٙ -ک٨دکی ك ٨٣ز٨ا٣ی ةا چ٤غ ز٤ت٥ از قایـحگی ارجتاط دارد

ك  ازح١اّی ك اظالٚیظ٨یكح٤غارم، اؿحٛا٠ث در جكٞیٖ، ١٦كارم، ّؽت ٣٘ؾ ةاال، پعحگی 

؛ الؿحؼ ك ٠ك آدك، 2000؛ آ٨٣ال، اؿحاجی٢ ك ٨٣ر٢٠، 2002آ٠اج٨ ك ٨ٗٝؼ، ٨ٌٞ٠ب $١ّٞكؼد جضنیٞی 

 #1995؛ اؿحی٢ ةؼگ، دارٝی٤گ ك ٗٞچؼ، 2001؛ آر٨٣ٝغ ك پؼات، 1996

٦ا ك ا٦غاٗی ک٥ ٨٣ز٨اف ظ٨دش  : ی٤ْی ٠ح٧ْغ کؼدف ظ٨د ة٥ یك رقح٥ ارزش٠ح٧ْغ قغف 

ج٨اف ةا گؽی٤ف ٦غٗنتؼ ك ةؼدةارم را ةؼام  ٠ی داؿحافدر  .گؽی٤غ م اةحغایی ةؼ٠ی قرا در دكر ٦ا آف

 .کؼد داد ك ٣ـتث ة٥ اٗؼاد زا٥ْ٠، اصـاس ج٧ْغ  ظ٨د ارزش ٚؼار 
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اریكـ٨ف اكٝی٢ کـی ة٨د ک٥ ٨٦یث را ة٥ ٨٤ّاف پیكؼٗث ٧٠ٟ قعنیث  ":جككیٜ ٨٦یث

 .ةعف ك ظ٨قضاؿ جكعیل داد ٨٣ز٨اف ك گا٠ی ٧٠ٟ ة٥ ؿ١ث جتغیٜ قغق ة٥ ةؽرگـاؿ د١ؼ

چیؽم ارزش  ک٥ ٠كعل ک٤یغ چ٥ کـی ٦ـحیغ، ةؼام چ٥ جككیٜ ٨٦یث ّتارت اؿث از ای٢

یك کارق٤اس، ٨٦یث را  .ایغ چ٥ ٠ـیؼم را در ز٣غگی د٣تاؿ ک٤یغ ك جن١یٟ گؼٗح٥ ٚایٞیغ

م ظ٨د ة٥ ٨٤ّاف ّا٠ٜ ٤٠ٌٛی، ّا٠ٞی ک٥ ةؼ اؿاس ّٜٛ ١ّٜ  م ركق٢ درةارق م٨رت ٣ُؼی٥ ة٥

٨٠ق٢١، کؼد $را ج٨ویش د٦غ، جْؼیٖ  ٦ا آفج٨ا٣غ  ك ٠ی پػیؼد ک٤غ، ٠ـئ٨ٝیث ای٢ ا١ّاؿ را ٠ی ٠ی

ةؼ٣غق در پؾ  چ٥ در ٨٠رد ظ٨د درؿث ك كاْٚی اؿث، ٣یؼكم پیف # ای٢ زـحس٨ ةؼام آف1998

گیؼم ز٤ـی، قٕٞی، ركاةي  ز٥ٞ١ اصـاس ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ز٧ث ظیٞی از ج٧ْغات زغیغ اؿث، از

٦ام اظالٚی، ؿیاؿی،  ك آر٠اف آ٠یعحگی ةا زا٥ْ٠، ّى٨یث در گؼكق ٠٨ٚی در ٗؼدم ك ٠یاف

 #69-68: 2ج  ،٠1390ض١غم، $ؿیغ ".٠ػ٦تی ك ٗؼ٤٦گی

٦ام کا٠ال ؿاز٠اف یاٗح٥ ك اصـاس اّح١اد ة٥  ق٤اؿی رقغ، ظ٨د كم٘ی م ركاف ةؼ ًتٙ ٣ُؼی٥

ككیٜ ٨٦یث ٗؼا٦ٟ م ق٤اظحی را ةؼام ج م ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف، قا٨ٝدق ٣٘ؾ ٠ح١ایؽ قغق

 .آكر٣غ ٠ی

ق٤اؿی ؿ٢ ة٨ٞغ جْؼیٖ ظاص ظ٨د را دارد؛ ا٠ا در قؼایٌی ظاص  : در ّٟٞ ركافة٨ٞغ ٗكؼم 

٦ام  دار قغف ٠ـئ٨ٝیث ظاًؼ کـب جسؼةیات ؿعث ك ٧ّغق چ٨ف ٗٛؼ ك آكارگی، ٦ؼ ٗؼدم ة٥ ٦ٟ

كعیل ٚغرت ج .ق٨د ة٥ ة٨ٞغ ٗكؼم زكدرس دچار ٠ی .ق٨د ؿ٤گی٢، زكدجؼ از ؿ٤ف ةؽرگ ٠ی

٦ام  م ك ٚت٨ؿ ٠ـئ٨ٝیث ٠ـایٜ ك ج١ییؽ ٠نٞضث ز٣غگی، ٨٠از٥٧ ك ركیاركیی ةا ٠ككالت پیچیغق

 .چ٨ف جككیٜ ظا٨٣ادق ك ای٘ام ٣ٛف ٠ض٥ٝ٨ را دارد ازح١اّی ٦ٟ

# ٠ْحٛغ ة٨د ک٥ جؼکیب ا٣حُارات 1950$ كـ٨فیار :ک٨قی در ةؼاةؼ اصـاس صٛارت ؿعث 

اكاؿي  ق٤اظحی ركافیاٗح٢، ز٠ی٥٤ را ةؼام جْارض  م ک٨دکاف ةؼام جـٞي ةؽرگـاالف ك ا٣گیؽق

ق٨د ک٥  ٨ًر ٠ذتث صٜ ٠ی در م٨رجی ة٥ ک٥ک٤غ  ک٨قی در ةؼاةؼ صٛارت آ٠ادق ٠ی ک٨دکی، ؿعث

 #556: ٠1390ض١غم، ؿیغ$ .ك جكاٝیٖ ٠٘یغ اصـاس قایـحگی ک٤٤غ ٦ا ٧٠ارتک٨دکاف در 
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ِ ظ٨دپ٤غارق زام جاکیغ ةؼ رٗحار٦ام  ٨٣ز٨اف ة٥: در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ک٨دؾ ك ةی٤ا٥٣ م ٠ذتث كٝی كٚا

 #١٦557اف: $ .٦ام ظ٨د جاکیغ دارد ظاص، ركم ج٨ا٣ایی

 ّب احؿبؼ غطٍض زض هَضز هَفقیت 

 ١٦كارم ةا ١٦ـاالف

: یكی از ٨ّا٠ٜ جادیؼگؽار در پؼكرش اّح١اد ك دٝـ٨زم، ركاةي پؼكرش اّح١اد ك دٝـ٨زم

م اةحغایی را  ٦ا، ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف دكرق ق٦ام ١٦ـاؿ اؿث زیؼا ای٢ گؼك جك در گؼكق ة٥ دكؿحی جك

 .ک٤٤غ از ؿاظحار٦ام ازح١اّی ةؽرگحؼ آگاق ٠ی

ق٨د ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف ة٤١٧٘غ  : كٗادارم ّاً٘ی در ركاةي دكؿحی ؿتب ٠یكٗادارم ّاً٘ی 

ج٨ا٣غ از اظحالؼ  م م١ی١ا٥٣ ٠ی چ٤اف یكغیگؼ را دكؿث داقح٥ ةاق٤غ، راة٥ٌ ک٥ اگؼ دكؿحاف ٦ٟ

 .٣غ٣ُؼ٦ا ٠ن٨ف ة١ا

ةعف اؿث ك ٨٠زب  : ٣یاز ة٥ اصحؼاـ، ١٦یك٥ ةؼام ا٣ـاف ٝػتقك٨ٗایی اصحؼاـ ك ظ٨د 

یاةی ة٥ ظ٨دةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ  ّا٠ٜ ١٧٠ی ةؼام دؿث .گؼدد ظاًؼ ٠ی ؿؼة٤ٞغم ك روایث

 .اؿث

م ركز ّاق٨را،  ٦ام ص١اؿ٥ : ةا ٠ٛغس ق١ؼدف ك اٝگ٨ ٚؼار دادف ارزش٦ا جٛغیؾ ارزش 

دكؿحی ك ظیؼظ٨ا٦ی ٨٣ز٨ا٣اف  اصـاس ٗىیٞث  ج٨اف ٠یم دكراف دٗاع ٠ٛغس ةـیسیاف ك ق٧غا

را در ز٧ث ظ٨دةاكرم ج٨ٛیث کؼد ك در ز٧ث ٨ٌٞ٠ب پؼكرش داد ك ة٥ ٣ُٟ ك ا٣ـساـ درآكرد زیؼا 

 .٦ا در ای٢ دكرق، قك٨ٗایی ك درظك٤غگی ظامی دارد صیات ارزش

 

 گیطی ًتیجِ

یك ادؼ، از  .اؿث داؿحافكف ك دركف ک٨دؾ، ٚن٥ّ ك ٦ام ةؼٚؼارم ارجتاط ةی٢ د٣یام ةیؼ از ركش

٦ام ٠عحٞ٘ی در دركف ظ٨ا٤٣غق  ق٨د ک٥ صؾ م ٨ّا٠ٜ ك ٨ّاً٘ی جككیٜ ٠ی ٠س٥ّ٨١
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آٗؼی٤غ ک٥ ؿتب  ٦ام جادیؼگػار ّاً٘ی ٠ی ، ٨٠ْٚیثداؿحاف٨٣یـ٤غق ٤٦گاـ ظٞٙ  .ا٣گیؽا٣غ ةؼ٠ی

٨ًرم ک٥ ای٢ کكف  ؼدد ة٥گ ٠ی داؿحاف٦ام ّاً٘ی ٠عاًب ٣ـتث ة٥ ٗىا ك پیاـ آف  كاک٤ف

٤٦گاـ  ق٨د؛ ک٤غ ك ّا٠ٞی ةؼام جادیؼپػیؼم ٠عاًب ٠ی درك٣ی، ركح ٠عاًب را جـعیؼ ٠ی

در صغم ةاقغ ک٥ از ٣ٛف ادةی ك  داؿحافیا قْؼ ا٠كاف دارد جادیؼات ّاً٘ی  داؿحافم  ٠ٌا٥ْٝ

 .ٚؼار د٦غ را اٝگ٨یی ةؼام ظ٨د داؿحاف٨ًرم ک٥ ک٨دؾ، قعنیث  جادیؼ ادةی آف ز٨ٞجؼ ركد ة٥

٦ا ك ةكارگیؼم آف ج٨ؿي ک٨دؾ ك  ق٤اظث اصـاس .ةایغ ّا٥ً٘ را ةؼا٣گیؽا٣غ ة٤اةؼای٢ ادةیات اةحغا

رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی ک٨دؾ ك  " .٦اؿث آف "رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی "م  ٣كا٥٣ ٨٣ز٨اف

ک٨قی در ةؼاةؼ صٛارت،  ؿعث "٨ّا٠ٞی چ٨ف .٦ام ّا٥ً٘ اؿث یكی از زیؼ قاظ٥ "٨٣ز٨اف

پؼكرا٣ی ك ّؽت ٣٘ؾ، درؾ کؼدف دیگؼاف، رقغ اظالٚی ك اصـاس قایـحگی از ٨ّا٠ٞی  دظ٨

ةا رقغ ٦یسا٣ی  .ةاق٤غ گؽار ٠ی ٦ـح٤غ ک٥ در رقغ ٦یسا٣ی ك ازح١اّی ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف جادیؼ

 .ج٨اف ركصی٥ ظ٨دةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ را در ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف ج٨ٛیث کؼد ٠ی

ْیات، پیاـ ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف ة٥ ٨٤ّاف داؿحاف ٦ا ك  یك ٨٣ع ركیكؼد ادةی ةیا٣گؼ ةـیارم از كٚا

٦ا از ٣ُؼ ّاً٘ی ك جا٠ٜ در  ةؼرؿی ٠ضح٨ام ای٢ ٨٣قح٥ .٠ْا٣ی ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی اؿث

م  ةـیارم از ٠ـائٜ ٧٣٘ح٥ در ز٧ث جؼكیر ركصی٥ ٦ا ٦ام و٤١ی ك پ٧٤اف ای٢ کحاب دالٝث

 .ک٤غ م اةحغایی را ركق٢ ٠ی دكرق ظ٨دةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ در ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف

٦ا ةا ص١ایث ّاً٘ی ك جا٠ی٢ اٝگ٦٨ام ٣ٛف  داؿحافک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف در ای٢ 

پؼداز٣غ ك ةا پعح٥ قغف ركح ك ةغؿث آكردف  ٦ا ٠ی جككیٜ ٨٦یث ة٥ کاكش ارزش

 .رؿ٤غ ٚغرت جكعیل ٠ـایٜ، ة٥ ة٨ٞغ ركا٣ی ٠ی

 ،گیؼم ا١٦یث ؿؼ٠كٙ ّتارت اؿث از: ٨ّا٠ٜ جادیؼگؽار در ظ٨د ةاكرم ك اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ

٠ح٧ْغ  پؼكرم ٠ٛحغرا٥٣، ، ٗؼز٣غاؿح٘ادق از اٝگ٨م اظالٚی ك ص١اؿی ،٦ا جك٨یٙ ة٥ صٍ٘ ارزش

م ٠ذتث  ، ظ٨دپ٤غارقک٨قی در ةؼاةؼ اصـاس صٛارت ؿعث ،ة٨ٞغ ٗكؼم ،جككیٜ ٨٦یث ،قغف
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پؼكرش اّح١اد ك  ،٦ا، ١٦كارم ةا ١٦ـاالف ةی٤ا٥٣، اصـاس ٔؼكر در ٨٠رد ٨٠ٗٛیث كٝی كاِٚ

 .٦ا جٛغیؾ ارزش ك قك٨ٗایی اصحؼاـ ك ظ٨د ،كٗادارم ّاً٘ی ،دٝـ٨زم

گیؼ٣غ ک٥ ةا ٠كا٦غق کؼدف ك جٛٞیغ کؼدف  گیؼم یاد ٠ی ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف از ًؼیٙ ؿؼ٠كٙ

ؼادم ک٥ رٗحار ٤٠اؿب را ٣كاف ٠ی م٨رت اظالٚی رٗحار ک٤٤غ؛ در ٚاٝب قعنیث  د٤٦غ ة٥ از ٗا

 .ةیا٨٠ز٣غ م ٗؼ٤٦گ، آر٠اف ك اّحٛادات ، درةارقداؿحافؿؼ٠كٙ قغق در 

چ٨ف ا٠ا٠اف ك پیا٠تؼاف در دی٢ اؿالـ ٣یؼكیی ٠ضؼؾ ةؼام ؿ٨ؽ دادف  اٝگ٦٨ام اظالٚی ٦ٟ

متؼ ك ةؼدةارم را ةؼام  داؿحافج٨اف در  ٨٣ز٨ا٣اف ك ز٨ا٣اف ة٥ ؿ٨م ا٦غاؼ ٠حْاٝی اؿث ک٥ ٠ی

ؼاد زا٥ْ٠  ٠عاًب ارزش ٚؼار  ز٥ٞ١ اصـاس ج٧ْغ ٣ـتث ة٥  کؼد از اك را ٠ح٧ْغ داد ك ٣ـتث ة٥ ٗا

آ٠یعحگی ةا زا٥ْ٠، ّى٨یث در گؼكق ٠٨ٚی ك  ٗؼدم ك در گیؼم قٕٞی، ركاةي ٠یاف ز٧ث

 .٦ام اظالٚی، ؿیاؿی، ٠ػ٦تی ك ٗؼ٤٦گی آر٠اف

م اةحغایی، ركاةي دكؿحی  یكی از ٨ّا٠ٜ جادیؼگؽار در پؼكرش اّح١اد ك دٝـ٨زم دكرق

٦ا، ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف را از ؿاظحار٦ام  ١٦ـاؿ اؿث زیؼا ای٢ گؼكق ٦ام جك در گؼكق ة٥ جك

چ٤اف یكغیگؼ را  ق٨د ة٤١٧٘غ ک٥ اگؼ دكؿحاف ٦ٟ ک٤٤غ ك ٨٠زب ٠ی ازح١اّی ةؽرگحؼ آگاق ٠ی

 .ج٨ا٣غ از اظحالؼ ٣ُؼ٦ا ٠ن٨ف ة١ا٣غ م م١ی١ا٥٣ ٠ی دكؿث داقح٥ ةاق٤غ، راة٥ٌ

ق٤اؿی، ٨ّٞـ جؼةیحی  ق٤اؿی، زا٥ْ٠ ٦ام ركاف ٦ا در ز٠ی٥٤ داؿحافق٨ـ ةایغ  در آظؼ یادآكر ٠ی

جؼم  ٦ا ارجتاط ١ّیٙ م٨رت جٌتیٛی ةی٢ ادةیات ك ؿایؼ رقح٥ ة٥ ائٜ ٗؼ٤٦گی كاکاكم ق٣٨غ كك ٠ـ

ك ة٥  جؼ ةك٤اؿیٟ ک٨دؾ ك ز٧اف اًؼاؼ اك را ةیفق٨د ٠گؼ ای٢ ک٥  ةؼٚؼار ق٨د؛ ا٠ؼ ٠ضٛٙ ١٣ی

 .ٚائٜ قغ ا١٦یث ةیف از پیف داؿحاف٦ام ٗؼ٤٦گی ةعن٨ص  ّؼم٥
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 هٌبثغ

ج٧ؼاف: پژك٦كگاق ٗؼ٤٦گ ك ٤٦ؼ  .یداؿحا٣ؿاظحار ك ٠تا٣ی ادةیات # ٣1377ادر $اةؼا٦ی١ی، 

 اؿال٠ی

 .ج٧ؼاف: پی٣٨غ .ركا٣ك٤اؿی رقغ ک٨دؾ .#٠1364ض١غ $پارؿا، 

 ج٧ؼاف: ٠غرؿ٥ .یاد دادف ةؼام یادگؼٗح٢ .#1378ع $رككؼ، 

 .ٟ# ج٧ؼاف: ٤٠ادم جؼةیثچاپ پا٣ؽد٦$ .د٣یام ٨٣ز٨اف .#1389$ م٧٠غقؼٗی، 

ج٧ؼاف:  .چاپ ٨٣زد٦ٟ#$ .٠حؼزٟ#$ م، ؿیغ٠ض١غم، .رقغ ق٤اؿی ركاف .#٨ٝ1383را $ةؼؾ، 

 .ارؿتاراف

کحاب ٠اق  .٦ام آ٨٠زقی کساؿث؟ زایگاق جن٨یؼؿازم در کحاب .#1390ـ $آگاق،  ٠ساكرم

 .106-101ؿاؿ چ٧ارد٦ٟ، ق١ارق ٧٣ٟ،  .ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف

 مالركد، ش، .دأی ٚؼاچ٥ .ـ .م ركا٣ك٤اؿی از آٔاز جا ا٠ؼكز چ٥جاریع .#1380ق $٨٠رج٢، 

 #1993جاریط ا٣حكار ٠ح٢ امٞی $ .ج٧ؼاف: پیكاف .اٗؼاقی#$٠حؼزٟ#$

ج٧ؼاف:  .ک٨جاق، ر٠اف# داؿحافٚن٥، ر٠ا٣ؾ، $ یداؿحا٣ادةیات  .#1382ز١اؿ $٠یؼمادٚی، 

 .ج٧ؼاف: ؿع٢ .داؿحاف٤ّامؼ  .#1388$ .ة٢١٧
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