
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 |511 
 
 

 ّبی زضؾی جبی ذبلی فبًتعی زض کتبة

 :ق٣اـ ٨٣یـ٤غ
1ا٧ٝاـ رّایی

 

 

 چکیسُ

ّٝا در کحاب ٦ام ٗارؿی دةـحاف جٛؼیتا از ١٦ة ا٨٣اع ادةیات ک٢٧ ك پؼ٠ایة ایؼاف اؿح٘ادق قغق اؿث ا

 .آیغة٥ ٣ُؼ ٠ی .٦ام آف در ٗؼ٤٦گ ك ادب ٠ا امالن کٟ ٣یـث ٠ای٥ة٦٢ام ٗا٣حؽم ک٥ اج٘اٚان ٚن٥

ام ة٥ ٠ٌاْٝة ٣ُؼات ٤٠حٛغاف ك ٨٣یـ٤غگاف ی٢ ٠ٛا٥ٝ ةا ركیكؼد ج٨می٘ی ك قی٨ة پژك٦ف کحاةعا٥٣ا

ج٧٤ا ةؼ ركح ؿازد ک٥ ةؼ ظالؼ جن٨رات رایر، ٗا٣حؽم ٠٥٣ی٠ٌؼح ادةیات ک٨دؾ پؼداظح٥ ك ركق٢

دق، داركا٣ی یارم ٦ام آؿیبرا در در٠اف  ٦ا آفك ركاف ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ادؼ ٠عؼب ٣غارد ک٥ 

ة٥ ای٢  .٧٣غام را ةؼام ج١ؼی٢ جسؼة٥ در اظحیارقاف ٠یج٨ا٣ایی ج٘كؼ ك ظالٚیث را پؼكردق ك ز٠ی٥٤

جؼی٢ کحاب از ٦ام درؿی اؿث ک٥ در ای٢ کحب، ة٥ ٨٤ّاف پؼظ٨ا٤٣غقجؼجیب ةؼ ٨٣یـ٤غگاف کحاب

 .١٣ای٤غام اؿح٘ادقم٨رت گـحؼدقًؼؼ ک٨دکاف، ای٢ گ٣٨ة ادةی را ة٥

 تعی، تریل، ٍاقؼیت، کتبثْبی زضؾی: ازثیبت فبًّبی کلیسیٍاغُ
 

 هقسهِ

جیؼاژ کحاة٧ا،  .اؿثکؼدق٨٤ّاف یك ژا٣ؼ ادةی، در ادةیات ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف زام ظ٨د را ةازٗا٣حؽم ة٥

٨٣قحة  ٦ا٦ایی ک٥ ج١ی ٗا٣حاؿحیك دار٣غ گ٨اق ای٢ ٠غّاؿث؛ از ارةاب ص٥ٛٞٗی٧١ٞا ك پ٨یا١٣ایی

اال٤٣غ گؼٗح٥ جا زادكگؼق٧ؼ آز ٨٣قحة ٗؼا٣ك ةاكـ ك ؿی٤غرال ک٥ از جاٝكی٢ ک٥ ٠عاًب آف ةؽرگـ

٦ام ک٢٧ اركپایی اؿث ك ةار٦ا ك ةار٦ا ةؼام ک٨دکاف چاپ قغق، پ٨یا١٣ایی آف ؿاظح٥ قغق اٗـا٥٣
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٦ام ا٠ا ةا ای٢ ٥١٦ گؼایف ة٥ ای٢ ٨٣ع، اؿح٘ادق از آف در کحاب .ا٣غرا ةا ٝػت دیغق ٦ا آفك ک٨دکاف 

 .غكد ك در صغ ٦یچ اؿثدرؿی ةـیار ٠ض

ٗا٣حؽم کارکؼد٦ام ٗؼدم ك  .اؿثادةیات ٗا٣حاؿحیك ج٧٤ا ةؼام ؿؼگؼ٠ی ج٨ٝیغ ٣كغق

ك ة٥ صغّم ارزق٤١غ  ام دارد ک٥ آ٣ؼا ة٥ یك گ٣٨ة ظاص در ٠یاف ا٨٣اع ادةی جتغیٜ کؼدقازح١اّی

اـ آ٨٠زقی ایؼاف ا٠ا ٠حأؿ٘ا٥٣ ٨٤٦ز ٦ٟ در ٣ُ .دا٣غ ٠ی 1اؿث ک٥ جاٝكی٢ آ٣ؼا قكٜ ّاٝی ٤٦ؼکؼدق

 .اؿث٣كغق ةاٚی ٠ا٣غقارزش ك ا١٦یث آف درؾ

در ای٢ ٨٣قح٥ ؿْی ةؼ آف اؿث ک٥ ای٢ ارزش ك ا١٦یث دكةارق ٠ٌؼح ك ةؼ آف جأکیغ ق٨د 

٦ام ٗارؿی، ا١٦یث آ٣ؼا در ا٣حعاب ٠ح٨ف كیژق کحابةاقغ ک٥ ٠ـؤٝی٢ ا٠ؼ ٨٣قح٢ کحب درؿی، ة٥

 .ةگیؼ٣غ ٣ُؼدر ٦اای٢ کحاب 

جْؼی٘ی از١اٝی از جعیٜ ك ادةیات ٗا٣حاؿحیك ارائ٥ ظ٨ا٦غ قغ ك پؾ از آف ٨ٗایغ پؾ ٣عـث 

٦ام درؿی دكرة دةـحاف در پایاف ٣یؽ یك ٥٣٨١٣ از کحاب .ق٨د ٠یٗا٣حؽم ةؼام ذ٢٦ ک٨دؾ ةیاف

 .ق٨د ٠یةؼرؿی 
 

 ضٍـ

٣یؽ در ایؼاف  .ق٨د ٠یا١ٝٞٞی ؿا٧ٝاؿث ک٥ ة٥ ارزش ٗا٣حؽم ةؼام ک٨دکاف جأکیغ در ؿٌش ةی٢

اؿث ک٥ قغق ٠ٛاالت ةـیارم درةارة ٨ٗایغ ك ٠ىؼات ٗا٣حؽم ةؼام ک٨دکاف ٨٣قح٥ ك یا جؼز٥١

ا٠ا در ز٠ی٤ة اؿح٘ادق  .ا٣غٚؼارگؼٗح٥ اؿح٘ادقدر ٨٣قح٢ ای٢ ٠ٛا٥ٝ ٨٠رد ٦ا آف جْغادم از ٠ْحتؼجؼی٢

٨ط ة٥ از ای٢ ژا٣ؼ در کحب درؿی ایؼاف، ٦ؼچ٥ زـحس٨قغ ک١حؼ یاٗث قغ؛ ٥٣ در ٠سالت ٠ؼة

یكی  ج٧٤ا ٠ٛاٝة .٦ام رؿ١ی آ٨٠زش ك جأٝیٖ کحب درؿی ایؼافادةیات ک٨دکاف ك ٥٣ در پایگاق

قغق در ٠سٞة ٨٣قحة ظا٣ٟ زرم آٚازا٣ی چاپ# ة٨د، یكی ٣ت٨د $٣ٛف اٗـا٥٣ ك اؿ٨ٌرق در آ٨٠زش

                                                           
 جاٝكی٢.. 1
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ا٠ا ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ٣ٛف ک١كی اٗـا٥٣ ك  .، ٣ؽدیك ة٥ ٨٠و٨ع ة٨د94رقغ آ٨٠زش اةحغایی، ٧٠ؼ 

-پؼدازد ك ٥٣ ٗا٣حؽم در ٤ْ٠ام ّاـ آف ك كارد کؼدف آف ة٥ کحاب٦ام درس ٠یؿ٨ٌرق در کالسا

 .ةاقغ٦ام درؿی ک٥ ٨٠و٨ع مضتث ٠ٛاٝة صاوؼ ٠ی

 

 تریل ٍ جبيگبُ آى زض ظًسگی اًؿبى

-ة٥ ةاكر اة٢ ّؼةی، ّارؼ ك ٗیٞـ٨ؼ ٚؼف قكٟ ٦سؼم، ٨ٚة ظیاؿ را ظغاك٣غ ة٥ ا٣ـاف ٌّا

 1.رام د٣یام ٠ضغكد جْٜٛ ةؼكد٨١٣دق جا ةا آف ة٥ ك

ْیث  ام ٠ح٘اكت از آ٣چ٥گ٥٣٨ذ٢٦ آد٠ی ٠ـحْغ پؼكرا٣غف جناكیؼ ذ٤٦ی اؿث ة٥" ک٥ در كٚا

 .#133، ص 1385$جاٝكی٢،  ".ق٨د٠یجعیٜ ٣ا٠یغق...ای٢ ٨ٚة پؼكرا٣غف جناكیؼ .ق٣٨غّؼو٥ ٠ی

دارد زیؼا ک٥ در ظیاؿ، جعیٜ ا٠ؼم ظ٨دآگاق اؿث ك ةا ظیاؿ ك ك٦ٟ ک٥ ا٠ؼم ٣اظ٨دآگاق اؿث ٗؼؽ 

ْیث دارد آگاق ٣یـثٗؼد ة٥ ٗؼؽ ٠یاف آ٣چ٥ ک٥ ٠ی در ک٨دکی ظیاؿ ةؼ  .پ٤غارد ك آ٣چ٥ ک٥ كٚا

اؿث ق٨د، ةٞك٥ ١٦ی٢ ٣یؼكم ک٨دکیذ٦ٟ ا٣ـاف ٔٞت٥ دارد ا٠ا ای٢ ظیاؿ ةی١ارم ٠ضـ٨ب ١٣ی

٣ـاف پ٤ر ٠ؼصٞة ًتٙ ٣ُؼ ایگاف ٦ؼ ا .قغدرؿحی پؼكرش یاةغ ة٥ جعیٜ ٤٠ح٧ی ظ٨ا٦غک٥ اگؼ ة٥

ك جعیٜ اةؽار  .ام، ٧ٟٗ ّاقٛا٥٣، ٧ٟٗ ٗٞـ٘ی ك ٧ٟٗ ٤٠ٌْٖرقغم دارد: ٧ٟٗ ةغ٣ی، ٧ٟٗ اؿ٨ٌرق

٦ام ةْغ ٣یؽ در ک٤ار اةؽار٦ام دیگؼ ام ك ّاقٛا٥٣ اؿث ك در دكرقق٤اظحی امٞی در ٧ٟٗ اؿ٨ٌرق

٨٤ّاف یك ٥جعیٜ در ز٣غگی ا٣ـاف ك ٣ٛف آف ة یگاقزا 2.ک٤غ١٦چ٤اف صى٨ر ظ٨د را صٍ٘ ٠ی

 .اةؽار ق٤اظحی ك ّا٠ٜ امٞی در ٗؼای٤غ ظالٚیث ةؼ کـی پ٨قیغق ٣یـث

ج٨ا٣غ پایغار ا٠ا ای٢ ٠ْن٠٨یث ١٣ی .ك امیٜ ٠ؼز، آزاداز ًؼٗی جعیٜ ک٨دؾ ٠ْن٨ـ اؿث؛ ةی

کٟ ذ٢٦ ك جعیٜ را در یك کٟ...٦ام ز٣غگی ك ٨ٚا٣ی٢ ازح١اّی ك ١ّٞی كة١ا٣غ زیؼا ک٥ جسؼة٥

زیؼا ک٥ ظن٨میات جسؼة٥، کا٠الن ةؼ ّكؾ  .را٣غک٤غ ك كاپؾ ٠یؼٗحار ٠یام گٚاٝب کٞیك٥

                                                           
 ٧٠ؼ٠ض١غم.. 1

 ٧٠ؼ٠ض١غم. 2
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جؼجیب ذ٢٦ ای٢ة٥ .قكٜ کؼدف ٥١٦ دارد٠ْن٠٨یث اؿث؛ ٠ضغكد ك ؿاک٢ اؿث ك ٠یٜ ة٥ ٦ٟ

٠گؼ آ٣ك٥ از پیف ةؼام ای٢ ٣تؼد آ٠ادق ق٨د جا  ٧٣1غا٣ـاف ٚغرت ظالٚیث ظ٨درا ة٥ ک٤ارم ٠ی

ظؽیغف، از ای٢ دیاٝكحیك ّت٨ر کؼدق، ظؼد٤٠غ قغق ك ة٥ زام كاپؾ ٦ا ة٥ةح٨ا٣غ در گػر از جسؼة٥

ك ای٢ ٧٠ٟ، كَی٘ة  .گ٨ی٤غدار ٠یام ٗؼاجؼ از ٠ْن٠٨یث ةؼؿغ ک٥ ة٥ آف ٠ْن٠٨یث ٣ُاـ٠ؼص٥ٞ

 .2ادةیات ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف اؿث

پؼكرش ا٠ؼكز زام ٦یچ قكی ٣یـث ک٥ ةایغ آ٨٠زش را در ٠غرؿ٥ كاز ًؼؼ دیگؼ، در آ٨٠زش

ؿا٥ٝ در ٚٞب دكرة ًالیی جعیٜ ک٨دؾ ٦٘ث .ام آٔاز کؼد ک٥ ک٨دؾ در آف ٚؼار دارد٥از ٣ٌٛ

-پؼدازم ک٨دکاف ٣ادیغقدارد ا٠ا ٠حأؿ٘ا٥٣ در جْیی٢ ای٢ ٣ٌٛة آٔازی٢ ٨٤٦ز ٦ٟ كیژگی ظیاؿٚؼار

 3.ق٨د٠یگؼٗح٥

 

 ازثیبت فبًتعی

٦ا ك ةاكر٦ام ظ٨د را در ا، جؼس٦ا، آرزك٦٦ا، قادماز ز٠ا٣ی ک٥ اةحغام آف ٨ْٞ٠ـ ٣یـث، ٠ادراف ٟٔ

ج٨اف آٔاز ادةیاجی ك ای٢ را ٠ی 4کؼد٣غٚاٝب الالیی ك قْؼ ك ٚن٥ ةؼام ک٨دکاف ظ٨د ةازگ٨ ٠ی

ةا ةؽرگحؼ قغف ز٨ا٠ِ، ا٨٣اع ادةی  .؛ ی٤ْی ادةیات ک٨دؾا٣غ ة٨دقدا٣ـث ک٥ ٠عاًب آف ک٨دکاف 

٣ٛاالف ك پؼدق ظ٨ا٣اف ة٨د٣غ یا ٚن٥ مؼؼ ٣ُؼ از ٨٣ع ادةی یا ای٤ك٥ راكم آف  .گ٣٨اگ٨ف قكٜ گؼٗث

کؾ دیگؼم، ادةیات ركزگار ةاؿحاف پؼ ة٨د از ٤ّامؼم چ٨ف ز٢ ك پؼم ك زادكگؼاف گ٦٨ا ك یا ٦ؼ

ظ٨ب ك ةغ ك ا٠ذاؿ آف ک٥ ٨ٚة جعیٜ ا٣ـاف ةاؿحا٣ی ةؼام درؾ ك ج٨میٖ كج٘ـیؼ د٣یام اًؼاؼ 

ـا٥٣ة٣٥ٜٛ ؿی٥٤ .ظ٨د ؿاظح٥ ك پؼداظح٥ ة٨د داقث ک٥ ٨٤٦ز ٦ٟ در چ٤اف ركاج ٦اؿی٤ة ای٢ ٗا

 .ق٣٨٤غگ٨ی٤غ ك ٠یدادق یا در قكٜ امیٜ آف، ٠یقك٦ٜا را، جٕییؼگ٨قة د٣یا ٠ؼدـ ای٢ ٚن٥گ٨ق٥
                                                           

 .1378ظـؼك٣ژاد  1.

 .٣1378ژاد ظـؼك. 2

 ٧٠ؼ٠ض١غم.. 3

 ٠ساةی.. 4
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ـا٥٣ از ٣ُؼ  .٣اـ ٗا٣حؽما٣غ ة٦٥ا ٦ـح٤غ ک٥ در د٣یام ٠غرف، ة٢ ٠ایة ژا٣ؼم ادةی قغق١٦ی٢ ٗا

گػرد ك ٨ٚا٣ی٢ صاکٟ ةؼ آف ٠ح٘اكت از ٠یا٣ـاف ٠غرف ا٠ؼكزم، ٗا٣حؽم ؿؼاؿؼ در د٣یایی جعیٞی 

دٝیٜ ١٦ی٢ جعیٞی ة٨دف ةـیار ٗا٣حؽم ٔاٝتان ة٥ .اؿثگؼٗح٥آف چیؽم اؿث ک٥ د٣یام ٠ا ةا آف ظ٨

–ای٢ گ٣٨ة ادةی در اةحغام ٠ْؼٗی ظ٨د ة٥ د٣یام ادةیات  .٨٠رد ّالٚة ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف اؿث

كگؼ٥٣ ٗا٣حؽم  1ر ایؼاف، پؾ از ٠كؼك٥ً#اٝتح٥ ٨ُ٤٠ر ٠ْؼٗی اؿ١ی در ٚؼف ٨٣زد٦ٟ اؿث $ك د

ؿ٨ ٗالؿ٥٘ از یك .٦ام ةـیارم را ةؼا٣گیعثز٤ساؿ -2ق٨د٠یجؼی٢ گ٣٨ة ادةی ٠ضـ٨بٚغی١ی

ام ؿعیٖ از ٨٤ّاف گ٥٣٨آ٣ؼا ٠ضٜ ایؼاد ك اقكاؿ ٚؼار داد٣غ ك از ؿ٨م دیگؼ ٤٠حٛغی٢ ادةی آ٣ؼا ة٥

از ٠یاف  .3ؼا ؿؼاؿؼ ظاٝی از ٗایغق ٠ْؼٗی کؼد٣غ٠ح٨ٝیاف ا٠ؼ آ٨٠زش ٣یؽ آ٣ .ادةیات، ج١ـعؼ ٨١٣د٣غ

 ایؼاد٦ام كارد ةؼ ای٢ ژا٣ؼ، ؿ٥ ایؼاد چكٟ گیؼجؼ از ةٛی٥ ٦ـح٤غ:

-ظاًؼ ٠ا٦یث ٔیؼ كاْٚی ة٨دف، ک٨دکاف را در د٣یایی ظیاٝی ٗؼكک٥ ٗا٣حؽم ة٥ ٣عـث آف

 ١٣.4ایغ٠یدر داـ ج٦٨ٟ گؼٗحار گؼیؽ کؼدق كةؼد ك از صٛایٙ دكر ك كاْٚیث٠ی

٧ام ٗا٣حؽم ٠غاـ در صاؿ رژق رٗح٢ ك داؿحا٣ک٥ ک٨دکاف از ٨٠ز٨دات جؼؿ٤اکی ک٥ در  دكـ آف

 .قغجؼؿ٤غ ك ای٢ كصكث ك اوٌؼاب، ٠ا٣ِ رقغ ؿاٟٝ آ٣اف ظ٨ا٦غ٦ا ٦ـح٤غ ٠ی٣تؼد ةا ا٣ـاف

ٗایغق اؿث ک٥ صحی اگؼ زیا٣ی را ٠ح٨ز٥ ک٨دؾ ٣ك٤غ ک٥ ام٨الن ٗا٣حؽم چیؽم ةی ؿ٨ـ آف 

 5.كم ٣غارد ؿ٨دم ٦ٟ ةؼام

-ةؼام ركق٢ پؾ .قایغ ٨٤٦ز ةاق٤غ کـا٣ی ک٥ چ٤ی٢ دیغگا٦ی ٣ـتث ة٥ ای٢ ٨٣ع ادةی دار٣غ

 .ق٨د٠یجؼجیب ة٥ ایؼاد٦ا رؿیغگیقغف ٠ٌٞب، ة٥

 ٣عـث:

                                                           
 ٨٠ؿ٨م ك ز١اٝی. 1.

 جاٝكی٢. ٦ا٣ث. 2.

 ٨٠ؿ٨م ك ز١اٝی. 3.

 ٨٠ؿ٨م ك ز١اٝی. 4.

 ٨٠ؿ٨م ك ز١اٝی. 5.
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ْی ة٨دف ٗا٣حؽم، ا٠ؼیـث ک٥ در ادؼ درؾ ٣ادرؿث آف ة٥ٔیؼجٞٛی  ٗا٣حؽم  .آیغكز٨د ٠یكٚا

ْیث اؿث ٥٣ ا٣كار آف ِ اةْاد زغیغم از كاْٚیث را ةیافك در .دگؼدیـی كٚا ؿاک٤اف  .ک٤غ٠یكٚا

ْیث ظ٨دقاف ز٣غگی ٠ی ٗا٣حؽم رٗح٢ ة٥ دركف  .ک٤٤غد٣یام آف ٠ذٜ ٠ا ٦ـح٤غ ٗٛي در كٚا

ْیث ةـیار ةاٗا٣حؽم ة٥ 1.ق٨د١٣یاؿث ک٥ دیغقكاْٚیحی د٣یام  .٤ْ٠اؿثظاًؼ ارجتاًف ةا كٚا

ة٥ ای٢ ة٤غ از آٝیؾ در  2.ک٤غث ك آ٣ؼا ج٘ـیؼ ٠یاؿزایگؽی٢ ٗا٣حؽم ةا ز٧اف كاْٚی ٠ؼجتي

 ؿؼز٠ی٢ ّسایب ج٨ز٥ ک٤یغ:

اكواع ك اص٨اٝث "گؼٗث گؼة٥ گ٘ث:ا٣غازة کاٗی قكٜگؼةة چكایؼم> ة٥=١٦ی٢ ک٥ د٦اف 

کؼد: داد ك ٗكؼكٚث ؿؼش را ٗٛي جكافآف .قغ٣غ٦ا َا٦ؼکؼد جا چكٟآٝیؾ متؼ "چ٨ٌر اؿث؟

 3".٦اکٟ یكی از گ٨شةؽ٣ٟ؟ یا دؿثچ٥ ٗایغق صؼؼا٣غ ٦ایف َا٦ؼ ٣كغقجا گ٨ش"

ْیث ركةؼك ٣كغق ک٥ در صى٨ر کـی صؼؼة٥ک٤غ ک٥ جاج٨ا٣غ ادّاکـی ٠یچ٥ -صاؿ ةا ای٢ كٚا

ْیث اؿث ک٥ در کحاب آٝیؾ ة٥ةؽ٣غ ا٠ا آف کؾ صؼؼ قكٜ ٔیب ك ٦ایف را ٣ك٨٤د؟ ١٦ی٢ كٚا

ْی ك ٦ام گؼةة چكایؼم، ٨٠ز٨دم ٔیؼقغف گ٨شَا٦ؼ  .اؿث٨١ْ٠ؿ، ١٣ادپؼدازم قغقٔیؼكٚا

ْی ٣یـث ةٞك٥ آ٣ؼا از زاكی٥ د٦غ ك ٠یام دیگؼ ١٣ایفصٛیٛحان ک٥ ٦غؼ ٗا٣حؽم گؼیؽ از ز٧اف كٚا

٦ام آر٠ا٣ی، ا٣ـساـ ک٤غ ک٥ ة٥ آٗؼیغقجعیٜ را ة٥ ٣یؼكیی ٠ضغكد ٠ی" .4کارکؼد ق٤اظحی دارد

ْی را ٠ی ام ٗا٣حؽم را ٨٣ّی گؼچ٥ ّغق .#133، ص 1385$جاٝكی٢،  "د٦غارگا٣یك پغیغ٧٦ام كٚا

دا٣غ ک٥ دا٤٣غ ا٠ا جاٝكی٢ ٗا٣حؽم ظالؽ را ٠ضن٨ؿ یك ذ٢٦ جیؽةی٢ ٠یص١اٚث ک٨دکا٥٣ ٠ی

 5.ق٤اظث دٚیٛی از پیؼا٨٠ف ظ٨د دارد

 دكـ:

                                                           
 ٠ض١غم. 1.

 .٦ا٣ث. 2

 .89 .کاركؿ، ص 3

 .٠ض١غم. 4

 .جاٝكی٢. 5
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-٠ی ٦ا آف .ک٤٤غدار٣غ ک٥ جؼس ك اوٌؼاب را جسؼة٥ةْغ ٣یازؿاٝگی ة٥ک٨دکاف ٠عن٨مان ازقف

ة٧حؼ ک٥ ای٢ جسؼةة چ٥ 1.ا٣غد٤٦غ ک٥ ركیاركیی ةا جؼس را آ٨٠ظح٥افظ٨ا٤٦غ در دركف ظ٨د ٣ك

ْی ز٣غگی -ک٤٤غ جا ٠ْن٠٨یحكاف ة٧٥ا ك جعیالت جسؼة٥داؿحا٣ک٥ در  جؼس را ٥٣ در ص٨ادث كٚا

 .دار ق٨دزام ؿؼظ٨ردگی، ظؼد٤٠غ ك ٣ُاـ

 ؿ٨ـ:

ک٨دکاف درک٤ار  .اؿثک٤٤غقةـیار ؿؼگؼـ -ک٥ ٣یـث–ام ةاقغ ٗایغقةیصحی اگؼ ٗا٣حؽم چیؽ 

ام ة٥ ق٤یغف ادةیات جْٞی١ی ٠ا ّنؼ صاوؼ ّال٥ٚ ک٨دؾ .دار٣غ٥ ؿؼگؼ٠ی ٦ٟ ٣یازآ٨٠زش، ة

د٦غ جا ةغكف ق٤یغف پ٤غ ك ا٣غرز از ٠یٗا٣حاؿحیك ای٢ ا٠كاف را دراظحیار اك ٚؼار یاتادة ٣.2غارد

ج٨اف از ٨ٗایغ آف ٠ی .٨دق١٣ی ٦ام ای٢ ژا٣ؼ ج٧٤ا ة٥ ؿؼگؼ٠ی ظالم٥ا٠ا کارکؼد .ةتؼدادةیات ٝػت

 کؼد:ة٥ ٣كات زیؼ اقارق

٦ایی گـحؼدق ةا ٦ا راة٥ٌپؼیا٥٣ .٦ام پؼیاف اؿث٦ام امٞی ٗا٣حؽم ٚن٠٥ای٥یكی از ة٢

ـا٥٣ ی٢ا ٦.3ام ٦ؼ ٠ٞحی دارد٧٣اد٦ام ازح١اّی ك آیی٢ جؼی٢ ٠یؼاث ٦ا در ک٤ار اؿاًیؼ، ک٢٧ٗا

صاؿ ك درّی٢ 4ا٣غكز٨د آ٠غقم ازٝی ةكؼ ة٦٥اگ٨یی ة٥ پؼؿفٗؼ٤٦گی ةكؼ٣غ ک٥ ةؼام پاؿط

٦ا اٗـا٥٣ 5ؿ٨م آی٤غق اؿثدا٣ـح٢ جاریط الز٠ة صؼکث ة٥ .ؿاز٣غجاریط ركایی ٦ؼ ٠ٞحی را ٠ی

٦ام جاریعی، ةاّخ پای٤غگی صاُٗة آ٨٠زد؛ ٚن٥قكٜ ركایی ك قیؼی٤ی ة٥ ک٨دکاف ٠یجاریط را ة٥

 6.جاریعی ٦ؼ ٠٨ٚی اؿث

٣یاٗح٤ی اك را ٦ام ظ٨د ركةؼك کؼدق ك آرزك٦ام دؿثجؼی٢ جؼس١ی٦ٙا ا٣ـاف را ةا ّٗا٣حؽم

ایـث ک٥ ركا٣ك٤اؿی ا٠ؼكز در٨٠رد آرزك٦ام ك زاٝب آ٣ك٥ ای٢ ١٦اف ج٨می٥ .ک٤٤غاروا ٠ی

                                                           
 .50.پالكؿكی، ص  1

 #.٠1387ٞك یارم $ 2.

 پؼاپ. 3.

 زایپؾ. 4.

 .30 ظا٣سا٣ی، ص 5.

 .30ظا٣سا٣ی، ص  6.
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 "٦ایی ةا ؿ٥ پایافٚن٥"٠س٨١ّة  .1در ّاٟٝ ظیاؿ ٦ا آفک٨دکاف دارد: ةؼآكردف ظ٨اؿح٥ ك آرزكم 

در ّی٢ صاؿ  .گػارداز ای٢ کارکؼد ٗا٣حؽم را پیف ركم ٠ا ٠ی٨٣قحة زا٣ی ركدارم جن٨یؼ ظ٨ةی 

ركم د٦غ جا ةا ٠كا٦غق ك ک٤سكاكم، ذ٢٦ ظ٨د را ة٥ای٢ گ٣٨ة ادةی ة٥ ک٨دکاف ای٢ ا٠كاف را ٠ی

-٦ٟج٨ا٣غ ٨ٚا٣ی٢ زارم ز٣غگی را ة٦٥ؼکؾ ٠ی .كز٨د ٣غارد "اگؼ"در ٗا٣حؽم ك ٦2ا ةگكای٤غجازق

ج٨ا٣غ ةاّخ ٦ا ك ام٨الن ٦ؼ ٚنة ٗا٣حاؿحیكی ٠یاؿاًیؼ، اٗـا٥٣ 3.ةچی٤غ٣ِ٘ ظ٨د دكةارق  ریعح٥ ك ة٥

٦ام ج٨ا٤٣غ راق صٜ ٣اگ٨ارم٦ا ة٧حؼ ٠یةا ق٤یغف ای٢ ٚن٥ ٦ا آف .رقغ قعنیحی ک٨دکاف ةاقغ

ام ک٨دکا٥٣ ةیا٨٠ز٣غ ك ةا جعیٜ، زایگا٦ی ةؼام آرا٠ف یاٗح٢ از ص٨ادث در ز٣غگی ظ٨د را ة٥ قی٨ق

ظ٨رد، ک٤غ، قكـث ٠یام قادم ٠یک٨دؾ ة٥ ١٦ؼاق ٧ٚؼ٠اف ٦ؼ ٚن٥ 4.ةـاز٣غدركف ظ٨د 

٣٘ؾ ةیكحؼم ق٨د ك ًتیْحان اّح١ادة٥ظیؽد ك در ا٣ح٧ا پیؼكز ٠یق٨د ا٠ا دكةارق ةؼ٠ی١ٔگی٢ ٠ی

٠ذالن یك ک٨دؾ ١٦ؼاق ةا  .ک٤غ؛ جسؼة٥ ام کٟ ظٌؼ ةؼام رؿیغف ة٥ ٠ْن٠٨یث ٣ُاـ دارپیغا ٠ی

ك در ادؼ اقحتا٦اجف ة٥ االغ  دزدد٣ؼق پ٧ٝ٨ایف را ٠یق٨د، گؼة٠٥یپی٨٤کی٨ ج٨ؿي ٤٧٣گ ظ٨ردق

ةارم پایاف، در مضث ك ؿال٠ث کا٠ٜ ١٦ؼاق ١٦اف ّؼكؿك چ٨ةی، ةا ک٥ٝ٨، ا٠ا درق٨د ٠یجتغیٜ 

 .ای٢ اؿث زادكم ٗا٣حؽم .گؼدداز جسؼة٥ ة٥ ظا٣ة ا٢٠ ك گؼـ ظ٨د ةؼ٠ی

آ٨٠زا٣غ ک٥ ج٧٤ا راق رؿیغف ة٥ ٠ٛنغ، ّتؼت ٠ی دكر اؿث ك ٗٛي از راقٗا٣حؽم از پ٤غ ك ا٣غرز ة٥

ام ک٥ جْغادقاف در د٣یام ا٠ؼكز ة٥ دیغقپؾ ةؼام ک٨دکاف آؿیب ٧٣.5ادف اؿثراقدر ا٠یغكارا٥٣ پا

دیغق دا٣ـث، راق صٜ ٤٠اؿتی اؿث صغم زیاد اؿث ک٥ ٦ؼ ک٨دکی را ةا٨ٛٝق یا ةاْٜٝ٘ ةایغ آؿیب

                                                           
 .18 ٗاةؼ ك ٠ازٝیف، ص 1.

 ٠ض١غم. 2.

 آب پؼكر. 3.

 .48ك  47پالكؿكی، مل  4.

 جاٝكی٢. 5.
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-٦ام ركصی را جعٞی٥یٜ، ةح٨ا٣غ اؿحؼس ٣اقی از وؼة٥جا ةا ظٞٙ یك كاْٚیث زغیغ از ًؼیٙ جع

 1.ک٤٤غ

دكر اؿث؛ ١٠ك٢ اؿث پایا٣ی قاد، ١ٔگی٢ ٦ام ٨١ْ٠ؿ ة٥ٗا٣حؽم پایا٣ی ةاز دارد ك از کٞیك٥ 

ای٢ كیژگی ة٥ پؼكرش  ك 2.پایاف آف ١٠ك٢ اؿث ٌْٚی ةاقغ یا ٔیؼ ٌْٚی .ةاقغیا ظ٤ذی داقح٥

 .رؿا٣غدرؾ ٣ـتی ة٨دف ا٨٠ر در ک٨دؾ یارم ٠ی

 

 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ك٥ در ایؼاف ٦ٟ در ز٠ی٤ة جؼز٥١ ك ٦ٟ ٨٣قح٢  ٥١٦ ٨ٗایغ ٗا٣حؽمصاؿ ةا ای٢

٦ام درؿی اؿث، چؼا ٨٤٦ز زام ظاٝی آف در کحابقغق٦ام ةؽرگی ةؼداقح٥ٗا٣حؽم ظ٨ب، ٚغـ

 ؟ق٨د ٠ی٦ا، ای٤ٛغر صؾ جؼی٢ کحابدكرة دةـحاف، پؼ٠عاًب

ا٠ا کحاب ٗارؿی کالس اكؿ صحی  .ؿاٝگی ؿ٢ ًالیی جعیٜ اؿثقغ ک٥ ٦٘ثپیكحؼ اقارق

چیؽم ک٥ در  .ٗا٣حؽم ك جعیٞی ٣غارد ا٠ا پؼ اؿث از ادةیات جْٞی١ی؛ پ٤غ ك ا٣غرز داؿحافیك 

 3.اؿثركا٣ك٤اؿی جؼةیحی ا٠ؼكز، ردقغق

-ام اٗـا٠٥٣ای٥ج٨اف یاٗث ک٥ دركفج٧٤ا یك درس را ٠ی .صاال ٗارؿی کالس دكـ را ةگكاییغ

در٨٠رد ای٢ درس دك ٣كح٥ ٦ـث ک٥ در ظیٞی از  .#99ام دارد: ٨١ّ ٨٣ركز $ص اؿ٨ٌرق -ام

 آیغ:چكٟ ٠یقغق ة٦٥ایی ک٥ ةؼام ةاز٨٣یـی اؿاًیؼ ایؼاف ةؼام ک٨دکاف ا٣ساـجالش

اؿث؛ کارم ک٥ ٗؼدكؿی در قغقك کا٠الن ز٤تة ٗا٣حاؿحیك آف صػؼ قغق٣عـث آ٣ك٥ رئاؿ

آ٣سا ک٥ ز١كیغ را ٗؼز٣غ ج٨١٧رث کؼدق، از ٗؼیغكف ک٥ در ٠ح٨ف  اؿاًیؼ ایؼاف کؼدققا٤٦ا٥٠ ةا 

پادقاق ؿاظح٥ ك یا وضاؾ را ک٥ درامٜ -٠ا٤٣غ اؿث ا٣ـافام ٨٠ز٨دم ٨ٔؿدؿح٥ اكؿ اؿ٨ٌرق

-ای٤ك٥ ٗؼدكؿی ةؽرگ چؼا چ٤ی٢ .اؿثکؼدقؿؼ اؿث ة٥ ا٣ـا٣ی اژد٦اٗف جتغیٜیك اژد٦ام ؿ٥

                                                           
 .٠1387ٞك یارم  1.

 ٠ض١غم. 2.

 .٠68ازٝیف، ص ٗاةؼ ك  3.
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گؼ اؿث ا٠ا اگؼ درمغ اؿح٘ادق از ٗؼ٤٦گ اؿاًیؼم ایؼاف ةؼام ک٨دکا١٣اف کؼدق ٨٠و٨ع ةضذی دی

ک٥ از ٠ح٨ف دؿث اكؿ آف ک٥ ٨٤٦ز ٨٠ز٨داؿث ك ظ٨قتعحا٥٣ چاپ ٦ٟ  ق٨د ٠ی٦ـحیٟ پیك٧٤اد 

 .ق٨داؿح٘ادق ق٨د ٠ی

ام اؿث ک٥ ٠ذال از گ٦٥٣٨ا ة٥دكـ آ٣ك٥ ز٨ صاکٟ ةؼ جن٨یؼپؼدازم ك جن٨یؼگؼم ای٢ اؿ٨ٌرق

دؿ ةا ٝتاؿی ام ؿادقزدق یا ركؿحاییكز $یا ١٦اف ٨٣٨١ّركز# ٨٠ز٨دم ةغةعث ك ٗٞكصازی ٗیؼ

٨ًرم ک٥ ک٨دکاف صحی پ٨ق٤غ ؿاظح٥ ة٥ک٥ صحی ظ٨د ركؿحاییاف ایؼاف ٦ٟ دیگؼ ک١حؼ ٠ی

-ام چ٤اف زػاب ك دكؿث٠ایة اؿ٨ٌرقا٠ا ةاةا٨٣ئٜ ةا ١٦اف ة٢ .دا٤٣غداقح٢ ّؼكؿك آ٣ؼا ٤٣گ ٠ی

دارد ک٥ قب ٠ی ٦ام ایؼا٣ی را ٦ٟ كاؼداظح٥ قغق ک٥ ةـیارم از ةچ٥داقح٤ی ؿاظح٥ ك پ

چ٥ اقكاٝی دارد ک٥ ٨٣یـ٤غگاف ك ٗیٟٞ ؿازاف ایؼا٣ی ك  .کؼیـ١ؾ ک٘ف ظ٨د را دـ در ةگػار٣غ

ک٤٤غگاف کحب درؿی پؾ از ٠ٌا٥ْٝ ك ج١ْٙ در ٠ح٨ف دؿث اكؿ اؿاًیؼ ایؼاف، در جغكی٢

٦ام ٤ًؽ دادق ك ةا ٠ای٥را ةـي ٦ا آفؿی ك ٗا٣حاؿحیك ًتیْث ص١ا ٦ا آفةاز٨٣یـی ك ةازؿازم 

 ٠ع٨ٞط ک٤٤غ جا ٠عاًب ّالكق ةؼ آ٨٠زش از آف ٝػت ٦ٟ ةتؼد؟

ؿ١ث ٗا٣حؽم دارد ا٠ا ظیٞی زكد آٔازم ة٥ٚنة ج٤گ ة٨ٞر، ، 25در ٗارؿی ؿ٨ـ دةـحاف م٘ضة 

-پؼم داؿحافر ، د60ا٠ا در م٘ضة  .آكرد٠یچؼظغ ك ؿؼ از ٨٠زق درؿ٨م كاْٚیث ٠یةاز٦ٟ ة٥

 .اؿثةاز٦ٟ زام قكؼش ةاٚی .ج٨اف ٗا٣حؽم را دیغةاالظؼق ٠یک٨چ٨ٝ٨ 

جؼی٢ ؿ٢ آ٨٠زش، كٚحی در ک٨دکا٥٣ .٦ام درؿی ة٨دای٢ ٗٛي ؿ٥ کحاب از ٠س٨١ّة کحاب

 .٦ا ٗایغة چ٤غا٣ی ٣ع٨ا٦غداقثظتؼم از ٗا٣حؽم ٣یـث گكح٢ ةٛیة کحاب

ک٥ در جأٝیٖ کحاة٧ام  ٦ام ٗارؿی دةـحافج٧٤ا در کحابق٨د ک٥ ٥٣درپایاف پیك٧٤اد ٠ی

٦ا کؼدف درسق٨دک٥ ةا زػاب٦ام ٗا٣حؽم ة٥ چكٟ اةؽارم ٣گؼیـح٥داؿحافة٥  ریاوی ك ٨ّٞـ ٦ٟ

ّغـ ج٨ز٥ ة٥ ای٢  .ج٨ز٧ی ة٥ ا٠ؼ پیكؼٗث درؿی ک٨دکاف ةاقغج٨ا٣غ ک١ك قایاف٦ا ٠یةؼام ةچ٥

ایؼا٣ی ٦ام ٔیؼؿ١ث ٗا٣حؽما٣اف ة٥قغف ک٨دکاف ك ٨٣ز٨داقث زؽ زػب٨٠و٨ع صامٞی ٣ع٨ا٦غ

 .اٝعن٨ص ٦اٝی٨كدم ک٥ در دؿحؼس ك زػاة٤غك ّٞی
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 .65 -58، ص 10 ك 9ک٥١ٞ، ق١ارق  .پیؼا٨٠ف ٗا٣حؽم ك ٠عحنات آف .جا#پؼكر، ٠ـ٨ْد $ةیآب

، ص 16گؽارش گ٘حگ٨، ق١ارق  .٦ام ٗا٣حؽمداؿحافام ةؼ ٠ٛغ٥٠ .#٣1384یاز، ٗحش اهلل $ةی

158- 160. 

 .#1371ام $جؼز٥١: ٗؼیغكف ةغرق .٦ام پؼیاف٦ام جاریعی ٚن٥ریك٥ .جا#پؼاپ، كالدی١یؼ $ةی

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات ج٨س

 .#1391جؼز٥١ ك ةاز٨٣یـی: ٠نٌ٘ی رص١ا٣غكؿث $ .گ٨یی٧٠ارت ٚن٥ .جا#پالكؿكی، آ٥٣ $ةی

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات ٠غرؿ٥

کحاب ٠اق  .#1385روا مؼاؼ $جؼز٥١: ٔالـ .ٗا٣حؽم ك ک٨دکاف .جا#$ةی آر .آر.جاٝكی٢، زی

 .137 -126، ص 1385ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف، ظؼداد ك جیؼ ك ٠ؼداد 

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ کا٨٣ف پؼكرش ٗكؼم ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف .گ٨یی٤٦ؼ ٚن٥ .#1392ظا٣سا٣ی, ّٞی $

ر جغكی٢ ٣ُؼیة ٠ْن٠٨یث ك جسؼة٥ در قْؼ ک٨دؾ: ک٨قكی د .#٣1378ژاد، ٠ؼجىی $ظـؼك

، ص 1، ق١ارق ٠15س٥ٞ ٨ّٞـ ازح١اّی ك ا٣ـا٣ی دا٣كگاق قیؼاز، دكرق  .٣ٛغ ادةیات ک٨دؾ

85- 112. 

 .٦ام ٣اگؽیؼ: ركیكؼد٦ام ٣ٛغ ك ٣ُؼیة ادةیات ک٨دؾدیگؼظ٨ا٣ی .#٣1387ژاد، ٠ؼجىی $ظـؼك

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات کا٨٣ف پؼكرش ٗكؼم ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف

جؼز٥١: ٠ـ٨ْد  .٦ام ٠ا٣غگارتارق٤اؿی ٗا٣حؽم: زـحارم در پؼیا٥٣ج .جا#زایپؾ، زك $ةی

 .34 -30، ص 87کحاب ٠اق ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف، ٧٠ؼ  .یارم٠ٞك

جؼز٥١:  .کٞیغ٦ام گ٘ح٢ ك ق٤یغف ةا ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف .جا#ٗاةؼ، آدؿ ك ٠ازٝیف، اٝی٢ $ةی

 .ج٧ؼاف: ٠ؤؿـة ا٣حكاراجی ماةؼی٢ .#1388ز٦ؼا زْ٘ؼم $

جؼز٥١: زكیا  .٠ازؼا٦ام آٝیؾ در ؿؼز٠ی٢ ّسایب $چاپ پ٤سٟ# .جا#یؾ $ةیکاركؿ، ٨ٝی

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠ؼکؽ .#1379پیؼزاد $
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قاٝچی جؼز٥١: ا٠یؼصـی٢ اکتؼم .٦ام ایؼا٣یافاٗـا٥٣ .جا#ؿ٢، آرج٨ر ا٠ا٨٣ئٜ $ةیکؼیـحی٢

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ داٝخ .$1386#

 ٤٠تِ: .٨ ةا ز٨اد ٠ساةی٣گا٦ی ة٥ ادةیات ک٨دکاف: گ٘حگ .جا#٠ساةی، ز٨اد $ةی

www.aryaadib.blogfa.com  1394جاریط دؿحؼؿی ٧٠ؼ. 

 ٤٠تِ: ."ٗا٣حؽم در ادةیات ک٨دکاف"گؽیغق ام از کحاب  .جا#٠ض١غم، ٠ض١غ $ةی

 www.newkanoonnews.ir 1394ریط دؿحؼؿی آةاف جا. 

آؿیب ق٤اؿی ٠ت٤ا در ادةیات ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف ایؼاف ٚتٜ ك  .#1387یارم، ٠ـ٨ْد $٠ٞك

، ص 87کحاب ٠اق ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف، ة٢١٧  .یداؿحا٣پؾ از ا٣ٛالب ك ٝؽكـ جٕییؼ اٝگ٦٨ام 

28- 37. 

ایؼاف ٗا٣حؽم؛ چیـحی ك جاریعچة آف در ادةیات  .#٨٠1388ؿ٨م، ٠نٌ٘ی؛ ز١اٝی، ّا٥ً٘ $

، 2ق١ارة  1ادب ٗارؿی $دا٣ككغة ادةیات ك ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی، دا٣كگاق ج٧ؼاف#، دكرة  .ك ز٧اف

 .74 -61، ص 1388پاییؽ ك ز٠ـحاف 

ةازق٤اؿی ٨٧٘٠ـ ك زایگاق جعیٜ در ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی ك  .جا#٧٠ؼ٠ض١غم، ٠ض٨١د $ةی

ٗؼ٤٦گی: پؼجاؿ زا٠ِ پژك٦كگاق ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی ك ٠ٌاْٝات  .آ٨٠زش ةا جاکیغ ةؼ دكرة اةحغایی

 .٨ّٞـ ا٣ـا٣ی

کحاب ٠اق ک٨دؾ ك  .جؼز٥١: قی٨ا ٠ٛا٨ٞ٣ .٦ام زایگؽی٢ٗا٣حؽم ك ز٧اف .جا#ةی$ یحؼپ٦ا٣ث، 

 .71 -62، ص ٨٣1388ز٨اف، ة٢١٧ 
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