
    

 

 

 

 

  دػٸټف ټٷط ٪طٸٺ ٞطـ ڀ زاٶك٧سٺ

 

 پايان نامه

 /كارشناسي ارشد ی جهت اخذ درجه

 دػٸټف ټٷط / ٪طاڂفٻشضق

 
 عـنـوان:

 هفهوم نظزیه در هنزهای اسالهي

 

 :نگارش/پژوهشگر

 بهزوس عوض پور

 

 : ی اولاستاد راهنما

 آقای دكتز بهون ناهور هطلق

 

 : راهنمای دوماستاد 

 خانن دكتز فاطوه اكبزی

 
 

  1392 -ثٽبض 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٻ ٶبٰ ذساٸٶس ثركٷسٺ ٲٽطثبٴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 زاٶكؼٹڀ اْٽبضٶبٲٻ
 

 

 

 ٪طٸٺ دػٸټف ټٷط دػٸټف ټٷط ٪طاڂفدػٸټف ټٷط  قشٻضزاٶكؼٹڀ زٸضٺ ٦بضقٷبؾځ اضقس ثٽطٸظ ٖٹو دٹض  اڂٷؼبٶت

ٲځ ٶٳبڂٱ ٦ٻ سح٣ڃ٣بر اضائٻ قسٺ زض اڂٵ دبڂبٴ ٶبٲٻ  سٗٽس  90131810 ٹڂځڀ زاٶكؼثٻ قٳبضٺ ؾالٲځ سجطڂعزاٶك٫بٺ ټٷط اٞطـ   زاٶك٧سٺ

ٹؾٍ قرم اڂٷؼبٶت اٶؼبٰ قسٺ ٸ نحز ٸ انبٮز ٲُبٮت ٶ٫بضـ قسٺ ٲٹضز سأڂڃس ٲځ ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض ټٷطټبڀ اؾالٲځ سٖٷٹاٴ  بث

ٲځ ٶٳبڂٱ ٦ٻ ٲُبٮت ٲٷسضع زض  ټٳچٷڃٵ سٗٽس ثبقس ٸ زض ٲٹاضز اؾشٟبزٺ اظ ٦بض زڂ٫ط ٲح٣٣بٴ ثٻ ٲطػٕ ٲٹضز اؾشٟبزٺ اقبضٺ قسٺ اؾز. 

دبڂبٴ ٶبٲٻ سب٦ٷٹٴ ثطاڀ زضڂبٞز ټڃچ ٶٹٔ ٲسض٤ ڂب اٲشڃبظڀ سٹؾٍ اڂٷؼبٶت ڂب ٞطز زڂ٫طڀ اضائٻ ٶكسٺ اؾز ٸ زض سسٸڂٵ ٲشٵ دبڂبٴ ٶبٲٻ 

ٶبٲٻ ضا ثب ش٦ط ٶبٰ اؾشبز ٸ ټط٪ٹٶٻ ٲ٣بٮٻ ٲؿشرطع اظ زؾشبٸضزټبڀ اڂٵ دبڂبٴ  اَٰٹض ٦بٲ٭ ضٖبڂز ٦طزٺ چبضچٹة ٲهٹة زاٶك٫بٺ ضا ثٻ

٦ٯڃٻ ح٣ٹ٠ ٲبزڀ ٸ ٲٗٷٹڀ ٲشطست ثط ٶشبڂغ ٲُبٮٗبر، اثش٧بضار ٸ ٶٹآٸضڀ ضاټٷٳب، اؾشبز ٲكبٸض ٸ زاٶكؼٹ ٲٷشكط ذٹاټٱ ٦طز. ټٳچٷڃٵ 

ټٷط ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾځ اضقس، ثطاڀ زاٶك٫بٺ  ټبڀ ٶبقځ اظ سح٣ڃ١، ټٳچٷڃٵ چبح ٸ س٧ظڃط، ٶؿرٻ ثطزاضڀ، سطػٳٻ ٸ ا٢شجبؼ اظ اڂٵ دبڂبٴ

 اؾالٲځ سجطڂع ٲحٟٹِ اؾز.

 

 

 اٲًبء زاٶكؼٹ: 

 سبضڂد: 

 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



سٳبٲځ ح٣ـٹ٠ ٲبزڀ ٸ ٲٗٷٹڀ اڂٵ دبڂبٴ ٶبٲٻ سحهڃٯځ ٲشٗٯ١ ثٻ زاٶكـ٫بٺ ټٷط اؾالٲځ سجطڂع اؾـز ٸ ټط ٪ٹٶٻ 

 ٶبٰ زاٶك٫بٺ ټٷط اؾالٲځ سجطڂع، ٶبٰ اؾشبز ضاټٷٳب ٸ زاٶكؼٹ ثالٲبٶٕ اؾز. ٶ٣٭ ٲُبٮت ثب ش٦ط

اڀ ٸ  ٸ ٲحهٹالر آٴ )٦شـبة، ثطٶبٲـٻ ټـبڀ ضاڂبٶـٻ     اڂٵ دبڂبٴ ٶبٲٻ سحهڃٯځح٣ٹ٠ ٲبزڀ ٸ ٲٗٷٹڀ اڂٵ  سٳبٲځ

ٳبٲځ ثبقس. اڂٵ ٲُٯت ثبڂس ثٻ ٶحٹ ٲ٣شًځ زضس ٲځزاٶكـ٫بٺ ټٷط اؾالٲځ سجطڂع سؼٽڃعار ؾبذشٻ قسٺ( ٲشٗٯ١ ثٻ 

 سٹٮڃسار اقبضٺ قسٺ ش٦ط قٹز.

ذٹز ا٢ساٰ ٦ٷٷس ٦ـٻ ٲ٣بٮـٻ    ٻ ڀزاٶكؼٹڂبٴ زض نٹضسځ ٲځ سٹاٶٷس ٶؿجز ثٻ چبح ٲ٣بٮٻ ڀ ٲؿشرطع اظدبڂبٴ ٶبٲ

ثٻ سأڂڃس اؾشبز ضاټٷٳب ضؾڃسٺ ثبقس. ټٳچٷڃٵ ثٻ ټٷ٫بٰ چبح ٲ٣بٮٻ ش٦ط ٶبٰ اؾــشبز ضاټٷــٳب ٸ ٲكـبٸض يـطٸضڀ     

 . ٲٹػت دڃ٫طز ٢بٶٹٶځ اؾز اؾز. ٖسٰ ضٖبڂز ټطڂ٥ اظ ٲٹاضز ٞٹ٠

«ازاضٺ ڀ اٲٹض آٲٹظقځ ٸ سحهڃالر س٧ٳڃٯځ زاٶك٫بٺ»   

 

 

 ضٖبڂز ح٣ٹ٠ زاٶك٫بٺ سٗٽس انبٮز ٸ

 

 
 ثب قٳبضٺ ڀ زاٶكؼٹڂځ ٞطـ زاٶك٧سٺدػٸټف ټٷط  زاٶكؼٹڀ ضقشٻ ڀثٽطٸظ ٖٹو دٹض اڂٷؼبٶت 

 ٲؿئٹٮڃز نحز ٸ انبٮزٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض ټٷطټبڀ اؾالٲځ ٸ ٶٹڂؿٷسٺ ڀ دبڂبٴ ٶبٲٻ ڀ  90131810

 ڀ سٳبٰ ٲٷسضػبر دبڂبٴ ٶبٲٻ ڀ سحهڃٯځ ذٹز ضا ثطٖٽسٺ ٲځ ٪ڃطٰ ٸ ا٢طاض ٲځ ٶٳبڂٱ سٳبٲځ ٲطاح٭ سٽڃٻ

آٴ ثب احشطاٰ ثٻ ان٭ اٲبٶز ٲځ ثبقس ٸ چٷبٶچٻ زض ټط ٲطحٯٻ اڀ ذالٜ آٴ طبثز ٪طزز،٦ٯڃٻ ڀ ٖٹا٢ت 

، ثط ٖٽسٺ ٶبقځ اظ ٲحطٸٲڃز ټب ٸ ؾٯت اٲشڃبظار ٦ؿت قسٺ ثٻ ػٽز اضاڂٻ ڀ دبڂبٴ ٶبٲٻ ڀ ٲرسٸـ

 ڀ اڂٷؼبٶت ذٹاټس ثٹز.

     ٶبٰ ٸٶبٰ ذبٶٹاز٪ځ         

 اٲًب       

 سبضڂد      

 

 ٲبٮ٧ڃز ٶشبڂغ ٸ ح١ ٶكط 

 –( 2فرم )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 ثٻ ٶبٰ ذسا

 زاٶك٫بٺ ټٷط اؾالٲځ سجطڂع 

 ٞطـ زاٶك٧سٺ ڀ

 

 

 دبڂبٴ ٶبٲٻ ٦بضقٷبؾځ اضقس/ ز٦شطڀ 

 

زض سبضڂد    "                     "سٹؾٍ  "                                          "اڂٵ ضؾبٮٻ ثب ٖٷٹاٴ 

ثب ٶٳطٺ                    ٸ زضػٻ اضظقڃبثځ ٖبٮځ/ثؿڃبض ذٹة/ذٹة زض حًٹض ټڃبر             

 زاٸضاٴ ثب ٲٹ٣ٞڃز زٞبٔ قس.

 

 :ٲٳشحٷڃٵټڃبر 

 .........................اٲًبء............   اؾشبز ضاټٷٳب:.......................................

 اٲًبء.....................................   اؾشبز ضاټٷٳبڀ ټٳ٧بض:.............................

  اٲًبء.....................................   اؾشبز ٲكبٸض:......................................

 اٲًبء.................................                    ............اؾشبز زاٸض:...........................

 اٲًبء.....................................                     اؾشبز زاٸض:.......................................

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

  زاٶك٧سٺ ڀ ٞطـ ٪طٸٺ دػٸټف ټٷط

 

 پايان نامه

 /ارشد كارشناسي ی جهت اخذ درجه

 / ٪طاڂف دػٸټف ټٷطٻشضق

 
 عـنـوان:

 هفهوم نظزیه در هنزهای اسالهي

 

 :نگارش/پژوهشگر

 بهزوس عوض پور

 

 :ی اولاستاد راهنما

 آقای دكتز بهون ناهور هطلق

 

 : راهنمای دوماستاد 

 خانن دكتز فاطوه اكبزی

 
 

  1392 -ثٽبض 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نن دکتر فاطوه اکبری و آقای دکتر بهون ناهور هطلق که با تقدیر و تشکر از اساتید هحترم خا

حقیر را در تهیه و تدوین این رساله راهنوا بودند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ثؿٳٻ سٗبٮځ

 دبڂبٴ ٶبٲٻ سحهڃٯځ زاٶكؼٹڂځضؾبٮٻ/ٲكرهبر 

 چ٧ڃسٺ دبڂبٴ ٶبٲٻ                      

 

 ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض ټٷطټبڀ اؾالٲځ ٖٷٹاٴ دبڂبٴ ٶبٲٻ:

 : آ٢بڀ ز٦شط ثٽٳٵ ٶبٲٹض ٲُٯ١ ڀ اٸ٬اؾشبز ضاټٷٳب

 : ذبٶٱ ز٦شط ٞبَٳٻ ا٦جطڀ  ضاټٷٳبڀ زٸٰاؾشبز 

 ٶبٰ زاٶكؼٹ:  ثٽطٸظ ٖٹو دٹض

 سٗساز نٟحبر:            ز٦شطڀ          ٦بضقٷبؾځ اضقس     90131810  قٳبضٺ زاٶكؼٹڂځ:  

                                 سبضڂد سهٹڂت:               د زٞبٔ: بضڂس     دػٸټف ټٷط    ٪طٸٺ :                          ٞطـزاٶك٧سٺ:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 اهضا ی استاد راهنوا     

 تاریخ                                                                                                     

    اهضاء     

 :چکیده

 

تَجِ در ٍجِ ًظری اهَر یا بِ بیاًی فٌی تر ًظریِ پردازی ، یکی از ضرٍری تریي ، حساس تریي ٍ در ػیي حال 

پیچیذُ تریي هَضَػات بطری هحسَب هی ضَد از ایي جْت کِ ّر داًص ٍ حتی ّر بیٌطی برای ایٌکِ 

ایٌجاست کِ پذیذُ ی ٌّر در فرٌّگ استحکام ٍ صالبت خَیص را بیابذ یا بطٌاساًذ ًیاز بِ ًظریِ دارد . ٍ از 

غرب ، در ٍجِ ًظری خَد از صبغِ ٍ سابقِ ای بْرُ هی برد کِ در ٍجِ ػولی اش ، در حالی کِ ایي ٍجِ از ٌّر 

در فرٌّگ اسالهی ها با اًذکی اغواض اساساً از ّر ًَع صبغِ ٍ سابقِ ای بی بْرُ است . گفتٌی است کِ ایي اهر 

دارد کِ ایي دٍ فرٌّگ برای ٌّر ، ًظریِ ٍ از ایٌجا جوغ ایي دٍ یؼٌی ًظریِ ی ٌّر قائل هستقیواً ریطِ در َّیتی 

ّستٌذ ؛ در فرٌّگ غرب ٌّر اهری هحسَس بَدُ ٍ َّیتی بِ کل هاَّی دارد کواایٌکِ ًظریِ ًیس اهری از جٌس 

ل بَدُ ٍ َّیتی بِ کل داًص بَدُ ٍ َّیتی کالً اًساًی دارد ، در حالی کِ در فرٌّگ اسالهی ٌّر اهری هؼقَ

ٍجَدی دارد کواایٌکِ ًظریِ ًیس اهری از جٌس بیٌص بَدُ ٍ َّیتی کالً الْی دارد . ٍ از آًجا کِ اهَر هحسَس ٍ 

هاَّی ٍ اًساًی بِ هَضَػات خاظ ، ٍ اهَر هؼقَل ٍ ٍجَدی ٍ الْی بِ هَضَػات ػام یا اساساً هَضَع در 

یچ ٍقت ًظر هستقل در ٍجِ ًظری ٌّر ًکردُ اًذ . گفتٌی است کِ ّذف هفَْم ػام آى هی پردازًذ ، هتفکریي ها ّ

ایي تحقیق دقت در ّویي هَضَػات ػام اسالهی ، خصَصاً ٍجَد در هفَْم ػام آى است تا از طریق اجتْاد در 

در آًْا اصَلی استخراج کٌذ کِ ّن بر تبییي ٍجِ ًظری ٌّر در فرٌّگ اسالهی تَاًا باضذ ّن با ٍجَُ ػولی ٌّر 

 ایي فرٌّگ هطابق .
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ٲځ دٷساقشٷس ، ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط آٴ  "ٲحؿٹؼ  "ٚطثڃبٴ اظ زڂطثبظ اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ شار ټٷط ضا اٲطڀ 

ٹز ، ثب سٹػٻ زض اڂٵ ٢بٶٹٴ ٦ٯځ ٦ٻ ټط اٲط ٲحؿٹؼ ثطذٹضزاض ث "ٲبټٹڀ  "ټٷط شاسبً ثطاڀ آٶبٴ اظ سٗطڂٟځ 

ٲبټٹڀ اؾبؾبً ثؿڃبض ٲؿشٗس ٶٓطڂٻ دطزاظڀ اؾز ، زض ٸػٻ ٶٓطڀ ټٷط ٶڃع ثؿڃبض ٢ٯٱ ضاٶسٺ اٶس . زض حبٮځ ٦ٻ ټٷط 

زاقشٻ ، ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط آٴ شاسبً اظ  "ٲ٣ٗٹ٬  "ټٳڃكٻ شاسځ  –اڂطاٶڃبٴ ، ٲؿٯٳبٶبٴ ، اڂطاٶڃبٴ ٲؿٯٳبٴ  –ثطاڀ ٲب 

زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٲسٶٓط ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ،  "ٸػٹز  "ثٽطٺ ثطزٺ ڂب الا٢٭ اؾبؼ آٴ شڂ٭  "ٸػٹزڀ  "سٗطڂٟځ 

زض ٸػٻ ٶٓطڀ آٴ ٶڃع ٶڃبظڀ ثٻ ٢ٯٱ ٞطؾبڂځ ٶسڂسٺ اٶس چطا ٦ٻ زض اڂٵ ٖطنٻ ټط ٶٓطڀ ٲٷٓطڀ اظ آٴ ٶبْط ٲُٯ١ 

ٴ ټٷط ح٣ڃ٣ځ زض ٖبٮٱ اؾالٰ ټڃچ ٪بٺ اظ اؾز ٸ ټط سٗطڂٟځ ٲجشٷځ ثط ٲٗطٞشځ اظ ٖطٞبٴ اٸ . ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ، چٹ

 زڂٵ ػسا ٶجٹزٺ اؾز اټ٭ ٶٓط ټڃچ ٪بٺ ٶٓط ٲؿش٣٭ زض آٴ ٶ٧طزٺ اٶس . 

زض  "ٶٓطڂٻ  "ٸ اڂٵ ټٳٻ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ سٹػٻ زض ٸػٻ ٶٓطڀ اٲٹض ، ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ، ڂب زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ 

سطڂٵ ٲٹيٹٖبر ثكطڀ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ، ڂ٧ځ اظ يطٸضڀ سطڂٵ ، حؿبؼ سطڂٵ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ دڃچڃسٺ 

ٲحؿٹة ٲځ قٹز اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ ټط زاٶف ٸ حشځ ټط ثڃٷكځ ثطاڀ اڂٷ٧ٻ اؾشح٧بٰ ٸ نالثز ذٹڂف ضا ثڃبثس 

ڂب ثكٷبؾبٶس ٶڃبظ ثٻ ٶٓطڂٻ زاضز . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ٸػٹز ٶٓطڂٻ ٶٻ ٣ٍٞ ٶكبٶ٫ط ٖٳ١ ڂ٥ ثڃٷف ٸ زاٶف اؾز 

 ز. ثٯ٧ٻ قبذهځ ثطاڀ اؾش٣ال٬ ٸ انبٮز آٴ ٶڃع ٲحؿٹة ٲځ قٹ

اظ َطٞځ ثب اٶس٦ځ اٚٳبو ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سب ٦ٷٹٴ ټڃچ ٦ساٰ اظ ثعض٪بٴ اڂٵ ٖطنٻ اططڀ ٲؿش٣٭ زض 

اڂٵ ظٲڃٷٻ ثٻ ضقشٻ ڀ سحطڂط زض ٶڃبٸضزٺ اٶس ، اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ اٚٯت ح٧ٳب ٸ ٖطٞبڀ اؾالٲځ ال ثٻ 

ع زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اضائٻ ٦طزٺ اٶس ، ٸ ٶڃع الڀ آطبض ٲشٷٹٔ ذٹز ثًٗبً ثط اڂٵ ٲُٯت دبڀ ٞكطزٺ ٸ ٶٓطار انڃٯځ ٶڃ

سٹػٻ زض اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ َځ زټٻ ټبڀ اذڃط ثطذځ اظ نبحت ٶٓطاٴ ثطػؿشٻ ڀ ٲٗبنط ٶڃع زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اْٽبض 

ٞبض٘ اظ ثحض ٦ڃٟځ  –ٶٓطټبڂځ ٦طزٺ ٸ ثًٗبً حشځ آطبضڀ ٲؿش٣٭ ٶڃع ٶ٫بقشٻ اٶس . اٲب ٲُٯت اڂٷؼبؾز ٦ٻ اڂٷبٴ 

ٓط ضا نطٞبً اظ زڂسڀ ذبل ٸ ٲُٯ٣بً اظ ٸػٻ ٶٓطڀ ڂب ٖٳٯځ ، ثٻ نٹضر ػسا ٲٹيٹٔ ٲسٶ –آضاء ٸ آطبضقبٴ 
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ػسا ، ٲٹضز سح٣ڃ١ ٸ ٲُبٮٗٻ ٢طاض زازٺ اٶس ، زض حبٮځ ٦ٻ اڂٵ ضؾبٮٻ زض دځ آٴ اؾز ٦ٻ ثب زڂسڀ ػبٲٕ ٸ ٦ٯځ 

ٴ سٳبٲځ ضا دب ثٻ دبڀ ټٱ دڃف ثجطز ، زض طبٶځ زض نٹضر اٲ٧ب –ٶٓطڀ ٸ ٖٳٯځ  –ٶ٫ط ؛ اٸالً ټط زٸ ٸػٻ ٲؿبٮٻ 

 ٲٹضز ثحض ٸ ثطضؾځ ٢طاض زټس.  –ثٻ نٹضر سٹأٲبٴ  –زڂس٪بٺ ټبڀ ٲٹػٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ضا 

 ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ، ا٦ٷٹٴ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اڂٵ ضؾبٮٻ زض ٶٓط زاضز ؛ 

ٶرؿز ثب ضټڃبثځ ثٻ سٗبضڂٝ ٶٓطڂٻ ، ټٷط ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ، اظ ټٳڃٵ اثشسا  -

ټٷط اؾالٲځ اظ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٚطثځ آٴ ضا ضٸقٵ ٦ٷس ) ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲٽٱ ٸػٹٺ سٳبڂع شار 

 ٲٹيٹٔ ٞه٭ اٸ٬ اظ ثسٶٻ ڀ انٯځ اڂٵ ضؾبٮٻ ذٹاټس ثٹز ( ، 

سب زض ازاٲٻ ثب سٹػٻ زض اڂٵ سٗبضڂٝ ثٻ ٲٗطٞځ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ سجڃڃٵ اټٱ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط   -

ٞه٭ زٸٰ اظ ثسٶٻ ڀ انٯځ اڂٵ ضؾبٮٻ  زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ دطزاذشٻ )٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲٽٱ ٲٹيٹٔ

 ذٹاټس ثٹز ( ،

ؾذؽ زض ػٽز سجڃڃٵ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط اظ َطڂ١ سح٣ڃ١ ٸ ٲُبٮٗٻ زض آضاء ٸ آطبض   -

سالـ ٶٳبڂس )٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲٽٱ ٲٹيٹٔ ٞه٭  –اٖٱ اظ ٞالؾٟٻ ٸ ٖطٞب  _ٲش٧ٟطاٴ اؾالٲځ 

 ؾٹٰ اظ ثسٶٻ ڀ انٯځ اڂٵ ضؾبٮٻ ذٹاټس ثٹز ( ،

اڂٵ َطڂ١ يٳٵ ٶڃ٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض ټٷط ټبڀ اؾالٲځ ثٻ ٸػٹٺ سٳبڂع اڂٵ زڂس٪بٺ اظ ٲٗبز٬ ڂب  سب اظ

ٲٗبز٬ ټبڀ ٚطثځ ذٹز ٶڃع دطزاذشٻ ثبقس . ٪ٟشٷځ اؾز ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس سٹػٻ ثٻ آطبض  ٖٳٯځ 

ٶڃع ثٻ نٹضر ػسڀ  –ٲځ ټٷط ټٱ زض ضاثُٻ ثب ٶٓطڂٻ ټبڀ ٚطثځ ټٷط ٸ ټٱ زض ضاثُٻ ثب ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾال –ټٷط 

ٲسٶٓط اڂٵ ضؾبٮٻ ذٹاټس ثٹز چطا ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٶ٫بضٶسٺ سٹػٻ زض اڂٵ ٸػٻ اظ ټٷط ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ زض سجڃڃٵ ٸػٻ ٶٓطڀ 

 آٴ ٶڃع ثؿڃبض ٲٟڃس ثٻ ٞبڂسٺ ذٹاټس ثٹز. 
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 ٞه٭ اٸ٬ : ٦ٯڃبر سح٣ڃ١                          
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 ٲؿبٮٻ ، اټساٜ ٸ ؾٹاالر سح٣ڃ١   -1-1

 

 

اظ نس ٸ اٶسڀ ؾب٬ دڃف ٦ٻ ٚطثڃبٴ ثب ټٷط اؾالٲځ زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٢سضڀ ثڃف اظ دڃف آقٷب قسٺ ٸ اظ 

ټٷط اؾالٲځ ضا ثط ٲجٷبڀ انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ اڂٵ ثبثز سٹػٻ ػسڀ ثٻ آٴ ٶكبٴ زازٶس ، سالـ ثط اڂٵ زاقشٷس ٦ٻ شار 

ٞٽٱ ٦طزٺ ٸ سٟٽڃٱ ٶٳبڂٷس نطٞبً اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ ثطاڀ آٶبٴ اؾبؾبً زض اڂٵ  –ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ  –ټٷط ذٹزقبٴ 

حڃُٻ ٚڃط اظ اڂٵ ټڃچ انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ زڂ٫طڀ ٲٹضز ٢جٹ٬ ٶجٹزٺ ڂب حشځ دڃف اظ آٴ انالً ٢بث٭ زض٤ ٶجٹز . ٸ اظ آٶؼب 

ٯت ٲٹاضز ٶشڃؼٻ ڀ ٲٹاػٽٻ ڀ ٦ٻ ټٷط اؾالٲځ  زض اؾبؼ ٸ انٹ٬ ذٹز ثب اڂٵ ٲجبٶځ چٷساٴ ٲُبث٣ز ٶٳځ ٶٳبڂس ، ٚا

آٶبٴ ثب اڂٵ ٪ٹٶٻ ڀ اظ ټٷط ڂب ثٻ اٶ٧بض ٦بٲ٭ آٴ ٲځ اٶؼبٲڃس ڂب ثٻ ٲٷؿٹة زاٶؿشٵ آٴ ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ زڂ٫ط اظ ټٷط ؛ ټٷط 

ٵ زؾز . اظ َطٞځ ، ٲشبؾٟبٶٻ ، ٲش٧ٟطڂٵ ا٢ٹاٰ ڂب ٲٯڃز ټبڀ ٲؿٯٳبٴ ، ټٷط ٲٯز ټب ڂب ٲٳبٮ٥ ٲؿٯٳبٴ ، ٸ اظ اڂ

الا٢٭ ثٻ نٹضر ٲؿش٣٭ ٸ انبٮځ چٷساٴ ٦ٹقب  –سجڃڃٵ انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ ټٷط اؾالٲځ  –ذٹز ٲب ٶڃع زض اڂٵ ظٲڃٷٻ 

ٶجٹزٺ ، ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ٶ٧طزٺ ، ٸ ڂب اؾبؼ آٴ ضا اؾبؾبً شڂ٭ ٲٹاضزڀ زڂ٫ط ٲُطح ٶٳٹزٺ ٸ ٲُٳح ٶٓط ٢طاض زازٺ اٶس 

 –طاع آٶٽب اظ اڂٵ ٲٹاضز ذٹز اػشٽبزڀ ٢ٹڀ ٲځ َٯجس ؛ ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ اظ َطٜ اڂٷبٴ آٴ ټٱ چٷبٴ ٦ٻ اؾشر

ٶڃع ظٲڃٷٻ ثطاڀ اٶ٧بض ڂب اٶشؿبة اڂٵ ٪ٹٶٻ ڀ اظ ټٷط ٞطاټٱ آٲسٺ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ زڂ٫ط ٖطنٻ ذبٮځ  –ٲش٧ٟطاٴ ٲؿٯٳبٴ 

ٶٻ اڀ اظ ټٷط ثٻ ٶبٰ ٸ قسٺ ثبقس . ٸ اڂٵ ټٳٻ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ثځ ټڃچ سح٣ڃ٣ځ ثط ټٳ٫بٴ ٲح١٣ اؾز ٦ٻ ٪ٹ

ٶكبٴ ټٷط اؾالٲځ ٸػٹز زاضز آٴ ټٱ ٸػٹزڀ ثؿڃبض قبذم ٸ قبٲد . ثٷبثطاڂٵ ثط ٲبؾز ٦ٻ ا٪ط ٲسٖځ دػٸټف 

ٻ زض آضاء ٸ آطبض ټؿشځ قٷبؾبٶٻ ڀ ح٧ٳب ٸ ٖطٞبڀ  زض ټٷط آٴ ټٱ زض ٦كٹضڀ اؾالٲځ ټؿشڃٱ ؛ ثب سح٣ڃ١ ٸ ٲُبٗٮ

ؿٵ ٸ ػٳب٬ ٸ اظ اڂٵ زؾز ، ثٻ ٸػٽځ ٶٓطڀ اظ اؾبؼ ٲؿٯٳبٴ زض ذهٹل ٲٹاضزڀ چٹٴ ذڃب٬ ٸ ٲشرڃٯٻ ٸ ح

ټٷط اؾالٲځ زؾز ڂبٞشٻ ٸ اظ َطڂ١ سُجڃ١ اڂٵ زؾز ڂبٞشٻ ثب آطبض ٖٳٯځ ټٷط اؾالٲځ زض زٸضٺ ټبڀ ٲرشٯٝ 

 سبضڂرځ ثط زضؾشځ آٴ نحٻ ٪صاقشٻ ٸ ثط ٢ٹاٰ ٸ ٚٷبڀ آٴ ثڃبٞعاڂڃٱ .
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ض ظٲڃٷٻ ڀ ٶٓطڂٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٸ ٶٓطڂٻ اظ َطٞځ ، ثب سٹػٻ ثٻ ٶجٹز ڂب ٦ٳجٹز سح٣ڃ٣بر نٹضر ٪طٞشٻ ز

ټبڀ ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنف ، ذهٹنبً زض ثؿشط ټٷط ټبڀ اؾالٲځ ، آٴ ټٱ زض نٹضسځ ٦ٻ ٲٹيٹٔ ٲسٶٓط زض ٢طٴ 

ٯت سح٣ڃ٣بر نٹضر ٪طٞشٻ دڃطاٲٹٴ ټٷط زض ٖطنٻ ڀ ػٽبٴ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټس ، ثٻ  اذڃط اؾبؼ ٸ ؾطٞه٭ ٚا

زؾز ٶٻ سٷٽب قبڂؿشٻ ثٯ٧ٻ حشځ ثبڂؿشٻ اؾز . ټٳچٷڃٵ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٶشبڂغ ٶٓط ٲځ ضؾس اٶؼبٰ سح٣ڃ٣بسځ اظ اڂٵ 

حبن٭ اظ سح٣ڃ٣بسځ اظ اڂٵ زؾز ، حشځ ا٪ط ثٻ ټط زٮڃ٭ ٲٳ٧ٵ ثٻ ٶشبڂغ ٲسٶٓطـ زؾز ٶڃبثس ٶڃع ، زض دڃف ثطز 

س اظ ټٷط ٲځ سٹاٶس ٦ٻ ثؿڃبض ٲٟڃس ثٻ ٞبڂسٺ ٸا٢ٕ ٪طزز چطا ٦ٻ ثب زاقشٻ ټب ٸ ٶساقشٻ ټبڂف ٲځ  سٹاٶس ٢سٲځ اڂٵ ٗث

ټٱ ٦ٻ قسٺ ٲؿڃط سٗبٮځ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ضا دڃف ثطز . ٸ اظ اڂٵ ثبثز ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٹٔ اظ سح٣ڃ٣بر ٲځ سٹاٶس 

ثطاڀ ٖٳٹٰ ٦ؿبٶځ ٦ٻ زض ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٸ ٸػٻ ٶٓطڀ ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنف ٲكٛٯٻ زاضٶس ، يٗڃٝ ڂب 

 ٢ٹڀ ، ؾٹزٲٷس اٞشس .

ٴ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اټساٜ اڂٵ ضؾبٮٻ ؛ ٶڃ٭ ثٻ سٗطڂٟځ زض ذٹض اظ ټٷط ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ا٦ٷٹ

٦ٻ ثط ٲٗطٞځ ټٷط اؾالٲځ زض شار ذٹز ٶڃع سٹاٶب ثبقس ذٹاټس ثٹز ٸ سجڃڃٵ ؾٯؿٯٻ اڀ اظ انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ ٦ٻ ثط 

ثٹزٺ ٸ اظ ټٷط اؾالٲځ سٹاٶب  –حشځ ٚڃط ٲؿٯٳبٶبٴ ٶڃع  –سك٧ڃ٭ ٶٓطڂٻ اڀ ػبٲٕ ڂب الا٢٭ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثطاڀ ټٳ٫بٴ 

يٳٷبً ثط آطبض ٖٳٯځ ټٷط اؾالٲځ زض زٸضٺ ټبڀ ٲرشٯٝ سبضڂرځ ٶڃع ٢بث٭ سُجڃ١ ثبقس . ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ٲكرم 

 ٲځ ٪طزز ٦ٻ الظٰ اؾز دطؾف ټبڀ انٯځ اڂٵ دػٸټف ټٳبٶب ثٻ قطح ظڂط ثبقس : 

ا٪ط سٗبضڂٝ ٲٹػٹز ثطاڀ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ثط ٲٗطٞځ ټٷط اؾالٲځ سٹاٶب ٶڃؿز ، زض اڂٵ   -1

 ضر ٲٷبؾت سطڂٵ سٗطڂٝ ثطاڀ ټٷط اؾالٲځ زض شار ذٹز ٦ساٰ اؾز ؟ نٹ

ا٪ط سٗبضڂٝ ٲٹػٹز ثطاڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ثط ٲٗطٞځ ٸػٻ ٶٓطڀ ټٷط اؾالٲځ   -2

 سٹاٶب ٶڃؿز ، زض اڂٵ نٹضر ٲٷبؾت سطڂٵ سٗطڂٝ ثطاڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط زض شار ذٹز ٦ساٰ اؾز؟ 

ٻ زض آ -3 ضاء ٸ آطبض ح٧ٳب ٸ ٖطٞبڀ ٲؿٯٳبٴ ٲځ سٹاٴ ثٻ ٶٓطڂٻ اڀ اؾالٲځ زض آڂب ثب سح٣ڃ١ ٸ ٲُبٗٮ

حڃُٻ ڀ ټٷط زؾز ڂبٞز ٦ٻ زض ٖٳ٭ ٶڃع ثب آطبض ټٷط اؾالٲځ زض زٸضٺ ټبڀ ٲرشٯٝ سبضڂرځ ثٻ ٖڃٷٻ 

 ٲُبث٣ز زاقشٻ ثبقس ؟

 

 

 ٞطيڃٻ ټب  -1-2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



5 

 

ساٜ ٲٷشكط اظ آٴ ثطاڀ ثٻ سؼطثٻ ٸ ثٻ سح٣ڃ١ ، ٸ زض ضاؾشبڀ ٲؿبٮٻ ڀ انٯځ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ؾٹاالر ٸ اټ

 اڂٵ ضؾبٮٻ ، ٞطو ثط اڂٵ ٲځ ضٸز ٦ٻ ؛

سٗبضڂٝ ټٷط ثٻ ق٧ٯځ ٦ٻ زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ٲٹػٹز اؾز ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثط ٲٗطٞځ ټٷط اؾالٲځ   -

 ٶبسٹاٴ اؾز .  

ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ ثٻ ق٧ٯځ ٦ٻ زض ټٷط ټبڀ ٚطثځ ٲُطح اؾز ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثطاڀ ټٷط ټبڀ اؾالٲځ   -

 ٢بث٭ َطح ٶڃؿز .

ٻ زض آضاء ٸ آطبض ح٧ٳب ٸ ٖطٞبڀ ٲؿٯٳبٴ ٲځ سٹاٴ ثٻ ٶٓطڂٻ اڀ اؾالٲځ زض حڃُٻ ثب سح٣ڃ١   - ٸ ٲُبٗٮ

ڀ ټٷط زؾز ڂبٞز ٦ٻ زض ٖٳ٭ ٶڃع ثب آطبض ټٷط اؾالٲځ زض زٸضٺ ټبڀ ٲرشٯٝ سبضڂرځ ثٻ ٖڃٷٻ ٲُبث٣ز زاقشٻ 

 ثبقس .

 

 

 ضٸـ سح٣ڃ١  -1-3

 

 

سٹنڃٟځ سحٯڃٯځ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ضٸـ سح٣ڃ١ ٲسٶٓط ثطاڀ اڂٵ ضؾبٮٻ ، ټٳبٶب ضٸـ 

ٖٳ٭ ثٻ قڃٹٺ ڀ ٦شبثربٶٻ اڀ اٶؼبٰ ذٹاټس ٪طٞز . اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ثٻ ټٳطاٺ ضٸـ ٲسٶٓط ، ٢سضڀ ثٻ 

ضٸـ سُجڃ٣ځ ٶڃع سٹػٻ ذٹاټس قس چٷبٴ ٦ٻ زض ٖٳ٭ ٶڃع ثٻ ټٳطاٺ سٳبٲځ اڂٵ ٲٹاضز ٪ٹقٻ ڀ چكٳځ ثط ٸاغٺ 

 ټس ضٞز .قٷبؾځ زض ٲٟٽٹٰ ٣ٞٻ اٮٯٛٻ ڀ آٴ ذٹا

 

 

 دڃكڃٷٻ سح٣ڃ١  -1-4

 

 

ثب ثطضؾځ اٶؼبٰ قسٺ زض ٲڃبٴ دبڂبٴ ٶبٲٻ ټبڀ زاٶك٫بټځ ، ٲ٣بالر ٸ ٦شت ٖٯٳځ ٸ ټٷطڀ اڂٵ ٶشڃؼٻ حبن٭ 

الا٢٭ ثٻ ق٧ٯځ ٦ٻ اڂٷؼب ٲُٳح ٶٓط اؾز ؛ ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض ټٷط ټبڀ  –قس ٦ٻ ٲٹيٹٔ ٲسٶٓط ثطاڀ اڂٵ ضؾبٮٻ 

ٻ ٸ سح٣ڃ٣ځ زض ٦كٹض ٶجٹزٺ اؾز . اٮجشٻ ثب ٶٻ ثٻ سبٮڃٝ ٸ ٶٻ ثٻ سطػٳٻ  –اؾالٲځ  سب ٦ٷٹٴ اؾبؾبً ٲٹيٹٔ ټڃچ ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سب٦ڃس ثط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٵ اٲط نطٞبً زض ضاثُٻ ثب ٦ٯڃز ٲٹيٹٔ اڂٵ ضؾبٮٻ نبز٠ اؾز ٦ٳباڂٷ٧ٻ زض ضاثُٻ ثب ػعء 

ځ ټط چٷس اٶس٤ اٲب ثؿڃبض ٢بث٭ ، ٲٹػٹز ثٹزٺ ٸ زض زؾشطؼ ٶ٫بضٶسٺ ٶڃع ثٹزٺ اؾ ز . سٹيڃح اڂٷ٧ٻ ، ػعء آٴ ٲٷبٗث

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ا٪ط اڂٵ ضؾبٮٻ ثٻ ٢هس ٶڃ٭ ثٻ سٗطڂٝ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض ػٽز سجڃڃٵ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط ، اظ 

ځ زض ذٹض زض زؾشطؼ ٶ٫بضٶسٺ ثٹزٺ  سٗطڂٝ ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٶٽب ثٽطٺ ثطزٺ اؾز ، زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ټب ٲٷبٗث

ٷبثٕ ضا الا٢٭ ثٻ ق٧٭ ٲؿش٣ڃٱ ٸ ثالٸاؾُٻ ټط٪ع ٶٳځ سٹاٴ زض ح٧ٱ دڃكڃٷٻ اڀ اؾز ، اٲب ، ٶ٧شٻ اڂٷؼبؾز ٦ٻ اڂٵ ٲ

انڃ٭ ثطاڀ ٲٹيٹٔ ٲسٶٓط اڂٵ ضؾبٮٻ زض ٶٓط ٪طٞشٻ ٸ اڂٷؼب ٖٷٹاٴ ٶٳٹز اٮجشٻ ثب سب٦ڃس ثط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ٞٽطؾز 

ځ چٹٴ آطبض ح٧ٳځ ٞ ٯؿٟځ ٞبضاثځ س٧ٳڃٯځ اڂٵ ٲٷبثٕ ڂ٥ ثٻ ڂ٥ زض اٶشٽبڀ ضؾبٮٻ ثٻ ز٢ز آٸضزٺ قسٺ اؾز )ٲٷبٗث

، اثٵ ؾڃٷب ، ؾٽطٸضزڀ ، ٲالنسضا ، ... ٸ ڂب آطبض ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ اثٵ ٖطثځ ، ٲٹٮٹڀ ، قجؿشطڀ ،... اظ ٢سٲب ، ٸ آطبض 

 ٲش٧ٟطڂٵ ٲشبذطڀ چٹٴ ٦طثٵ ، ثٹض٦ٽبضر ، ٶهط ،... ٸ ڂب ضڂرشٻ ٪طاٴ ، ثٯربضڀ ، ح٧ٳز ٸ اظ اڂٵ زؾز( .

 

 

 ٲحسٸزڂز ټبڀ  سح٣ڃ١  -1-5

 

 

ثبقس ٦ٻ اڂٷؼب ػبڀ ٸاغٺ ڀ ٲحسٸزڂز اظ ٸاغٺ ڀ زقٹاضڀ ثٽطٺ ٪طٞز ، اٲب ثٻ ټط حب٬  قبڂس قبڂؿشٻ آٴ

اظ اټٱ ٲحسٸزڂز ټبڀ ٲٹػٹز ثط ؾط ضاٺ اڂٵ سح٣ڃ١ ٲځ سٹاٴ ثٻ ٲٹاضزڀ چٹٴ ؛ ٖسٰ دطزاذز ٸ زض دځ آٴ 

ڀ ذبنف ٶ٫بضـ آطبضڀ زض ذٹض زض ضاثُٻ ثب ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض ٲٗٷبڀ ٖبٰ آٴ ٸ ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض ٲٗٷب

ذهٹنبً زض ضاثُٻ ثب ټٷط ټبڀ اؾالٲځ اظ َطٜ ٲش٧ٟطڂٵ ٲٗبنط ثٻ ظثبٴ ٞبضؾځ ، ٖسٰ سطػٳٻ ڀ آضاء ٸ آطبض 

اظ ظثبٴ ټبڀ زڂ٫ط ، ٖسٰ سٹػٻ ٲش٧ٟطڂٵ ٲش٣سٰ  –ذهٹنبً آطبض ٲشٗٯ١ ثٻ زټٻ ټبڀ اذڃط  –ٲٹػٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ 

آ٪بټځ ٢ٹڀ ٸ ٸ٢ٹٜ اؾبؾځ اظ ٞٯؿٟٻ ڀ ٲؿٯٳبٴ ثٻ نٹضر ٲؿش٣٭ ٸ انبٮځ زض ٸػٻ ٶٓطڀ ټٷط ، ٶڃبظ ثٻ 

اؾالٲځ ثطاڀ ٲشح٣٣ڃٵ ٲٗبنط ثطاڀ اؾشرطاع ٸ اػشٽبز آضاء ٸ ٶٓطار ٲؿششط ٲش٧ٟطڂٵ ٲش٣سٰ زض ضاثُٻ ثب ٲٹيٹٔ 

ٲسٶٓط اڂٵ ضؾبٮٻ چطا ٦ٻ سٳبٲځ اڂٵ آضاء ٸ ٶٓطار ثسٸٴ اؾشظٷب ټٳبٶب ال ثٻ الڀ آطبض ٖٳڃ١ ٸ ٲحى ٞٯؿٟځ آٲسٺ 

 ضٺ ٦طز .اؾز ، ٸ اظ اڂٵ زؾز اقب

 

 

 

                                       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٞه٭ زٸٰ : زضآٲس                          

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٲ٣سٲٻ  -1 -2

 

 

ٵ اڂٵ ٶٹقشبض ضا زض ٶبٰ ٪طٞشٻ اؾز ، ثٻ ٦ٳڃز ڂ٥ ؾٹٰ اظ ٲشٵ انٯځ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ثُ "٦ٯڃبر  "اڂٵ ٞه٭ ٦ٻ 

ثط ٲځ ٪ڃطز زض حبٮځ ٦ٻ اظ زڂس ٦ڃٟځ ثٻ ٶٓط ٶ٫بضٶسٺ اؾبؼ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ سٷٽبڂځ ڂس٤ ٦كڃسٺ ٸ اظ اڂٵ ٲٷٓط ػبٴ ٲبڂٻ 

ٯت  ڀ انٯځ اڂٵ ٶٹقشبض ضا ٶڃع ثٻ ٶحٹڀ ػبٴ ٲځ زټس چطا ٦ٻ زض اڂٵ ٞه٭ ٲٟبټڃٳځ ثٻ ثحض ٦كڃسٺ ٲځ قٹٶس ٦ٻ ٚا

ٯت اظ ٦ٳٷس ثحض ػبٴ ؾبٮٱ ثٻ زض ٲځ ٲٹا٢ٕ اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ ضڂكٻ اڀ دٷسا قشٻ قسٺ ٸ ثسڂٽځ اٶ٫بقشٻ ٲځ قٹٶس ٚا

ټؿشٷس ٦ٻ ټط ٦ساٰ ثٻ حبٮشځ دطؾكځ ٢ؿٳشځ اظ اڂٵ  "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط  "ٸ  "ټٷط  "،  "ٶٓطڂٻ  "ثطٶس . ٲٟبټڃٱ ٲص٦ٹض 

زض دځ آٶٷس  ٞه٭ ضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ ٸ يٳٵ سالـ ػٽز ٶڃ٭ ثٻ ضٸقٷ٫طڀ ٲٹضز ٶڃبظ ثطاڀ ٦ٯڃز اڂٵ ٶٹقشبض

٦ٻ ثؿشطڀ ٲٷبؾت ضا چٷبٴ دبڂٻ ضڂعٶس ٦ٻ زض ازاٲٻ اظ اؾبؼ ٸ انٹ٬ اڂٵ ثؿشط ؾبذشبض ٶٓطڀ ٲٷبؾت ػٽز حٳ٭ 

سٳبٲځ ثحض ټبڀ آسځ ٶڃع ثٻ نٹضر يٳٷځ ټٱ ٦ٻ قسٺ ق٧٭ ٪ڃطز . زٮڃ٭ اڂٵ ثطذٹضز ٶڃع ثٻ ٶٓط اظ ټط سٹيڃحځ ثځ 

طڂٻ ، ټٷط ٸ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٶٽب ، زض نسز ٶڃبظ ٲځ ضؾس چطا ٦ٻ ا٪ط ٲب دڃف اظ ٶڃ٭ ثٻ سٗطڂٟځ ٢ب ث٭ اظ ٓٶ

دطزاذز ثٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ذبل آٴ ثطآڂڃٱ ثٻ ڂ٣ڃٵ ثٻ ذُب ضٞشٻ اڂٱ . ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ ، اڂٵ ٞه٭ اظ ؾٻ 

ٵ سك٧ڃ٭ ڂبٞشٻ ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ اڂ "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط چڃؿز ؟  "ٸ  "ټٷط چڃؿز ؟  "،  "ٶٓطڂٻ چڃؿز ؟  "٢ؿٳز 

٢ؿٳز ټب ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اظ ٶبٲكبٴ ٶڃع ثط ٲځ آڂس ، زض دځ سجڃڃٵ سٗطڂٟځ زضذٹض ثطاڀ ٶٓطڂٻ ، ټٷط ٸ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٲځ 

ٶٓطڂٻ ټبڀ  "ثبقٷس سب اظ اڂٵ َطڂ١ يٳٵ ڂب شڂ٭ اڂٵ ٞه٭ ثٻ ٲٷبؾت سطڂٵ چٽبضچٹة ٶٓطڀ الظٰ ػٽز دطزاذشٵ ثٻ 

 آسځ اڂٵ ٶٹقشبض ذٹاټٷس ثٹز ٶڃع ضټٷٳٹٴ قٹڂٱ . ٦ٻ ٲٹيٹٔ ٞه٭ ټبڀ "ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط   "ٸ  "ټٷط 

 

 

 ٶٓطڂٻ چڃؿز؟ -2 -2

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثطذځ ٲٟبټڃٱ آٴ ٢سض ضڂكٻ اڀ ٸ دبڂٻ اڀ ټؿشٷس ٦ٻ آٴ ټب ضا ثسڂٽځ ٸ دڃف اٶ٫بقز ٞطو ٦طزٺ ٸ اظ ثبثز 

 ټٳڃٵ ثساټز ٸ دڃف اٶ٫بقش٫ځ اظ اثشسا ثطاڀ آٶبٴ حبٮشځ ٲشٗسڀ زض ٶٓط ٲځ ٪ڃطڂٱ زض حبٮځ ٦ٻ ذٹة ٲځ زاٶڃٱ

ٶرؿز الظٰ اؾز ٦ٻ ذٹز اڂٵ ٲٟبټڃٱ ضا ثٻ ز٢ز سٗطڂٝ ٦طزٺ ثبقڃٱ سب اظ اڂٵ َطڂ١ سط٦ڃجبر ٲكشٳ٭ ثط آٶبٴ ٶڃع سجڃڃٵ 

قٹٶس. ثحض ٶٓطڂٻ ټٱ اظ ټٳڃٵ زؾز اؾز چطا ٦ٻ ٲٗٳٹالً ثب اڂٵ دڃف ٞطو ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ٶٓطڂٻ چڃؿز اظ ټٳبٴ 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ٶٓطڂٻ ڀ ازثځ، اػشٳبٖځ، ؾڃبؾځ ڂب  ؛ "ٶٓطڂٻ ڀ چڃعڀ "اثشسا ثٻ ؾب٦ٵ قطٸٔ ٲځ ٦ٷڃٱ ثٻ سٗطڂٝ 

ټٷطڀ. ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲٹيٹٔ ٶٓطڂٻ ڂ٧ځ اظ ٲٽٱ سطڂٵ، حؿبؼ سطڂٵ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ دڃچڃسٺ سطڂٵ 

ٲٹيٹٖبر ٲٗطٞز ثكطڀ ٲحؿٹة ٲځ قٹز اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ ټط زاٶف ڂب حشځ ټط ثڃٷكځ ثطاڀ اڂٵ ٦ٻ اؾشح٧بٰ ٸ 

بؾبٶس ٶڃبظ ثٻ ٶٓطڂٻ زاضز. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ٸػٹز ٶٓطڂٻ ٶٻ ٣ٍٞ ٶكبٶ٫ط ٖٳ١ ڂ٥ ثڃٷف ٸ نالثز ذٹڂف ضا ثڃبثس ڂب ثكٷ

زاٶف اؾز ثٯ٧ٻ قبذهځ ثطاڀ اؾش٣ال٬ آٴ ٶڃع ٲحؿٹة ٲځ قٹز. اظ َطٜ زڂ٫ط چٻ آ٪بٺ ثبقڃٱ ٸ چٻ آ٪بٺ ٶجبقڃٱ 

٦ٷڃٱ ٸ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب  ٶٓطڂٻ ټب ٶ٣ف ثؿڃبض ٢بث٭ سٹػٽځ زض ظٶس٪ځ ٲب زاضٶس چطا ٦ٻ ٲب زضٸٴ ٶٓطڂٻ ټب ظٶس٪ځ ٲځ

ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ سؼطثٻ ټبڀ ٪ؿؿشٻ ٸ ثځ ٶٓٱ ٲب اظ ػٽبٴ ق٧٭ ٸ ٶٓٱ ٲځ زټٷس ، ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط سؼطثٻ ټبڀ اٶؿبٶځ ٲب 

 سٷٽب ثب ٶٓطڂٻ ټب ٢بث٭ ٞٽٱ ثٹزٺ ٸ زاضاڀ ٲٗٷځ ٲځ قٹٶس.

بٶٕ اظ ذٹز اظ ٲُبٮت ٞٹ٠ چٷڃٵ ثطٲځ آڂس ٦ٻ دڃف اظ ټط چڃعڀ الظٰ اؾز ٦ٻ ٶرؿز ثٻ سٗطڂٟځ ػبٲٕ ٸ ٲ

ٻ ثٻ  "ٶٓطڂٻ زؾز ڂبثڃٱ ٦ٻ اڂٵ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸضٸز ثٻ حٹظٺ اڀ اظ اڂٵ حڃُٻ اؾز ثب ٖٷٹاٴ ٶٓطڂٻ ڀ ٶٓطڂٻ؛  اڂٵ ٲُبٗٮ

ٻ ٲځ ٦ٷس، ټٳبٴ َٹضڀ  1حٹظٺ اڀ اظ ٶٓطڂٻ ثب ٖٷٹاٴ ٶٓطڂٻ دػٸټځ سٗٯ١ زاضز، ڂٗٷځ ثٻ قبذٻ اڀ ٦ٻ ٶٓطڂٻ ټب ضا ٲُبٗٮ

ٻ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٪ڃبٺ قٷبؾځ ٪ڃبټبٴ ضا ٸ ػبٲٗٻ قٷب . ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ Schlanger,1978: 7)) "ؾځ ػٹاٲٕ اٶؿبٶځ ضا ٲُبٗٮ

ٯت ثٻ ق٧ٯځ ٚڃطز٢ڃ١ ٸ ٶبذٹز آ٪بٺ ثٻ ٲٗٷځ ٧ٞط ٦طزٴ ٸ  "ٶٓطڂٻ دطزاظڀ "ٸ ثٻ سجٕ آٴ  "ٶٓطڂٻ "اٲطٸظٺ انُالح  ٚا

طاض ٲځ ٪ڃطز ٦ٻ ضڂكٻ س٧ٟط ثسٸٴ ټڃچ اقبضٺ اڀ ثٻ ٲبټڃز ز٢ڃ١ اڂٵ ٞٗبٮڃز ٸ ٲحهٹالر احشٳبٮځ آٴ، ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢

ز ٞطاٶؿٹڀ ضٸثطر  ز ٶبٲٻ ټب ٶڃع ٲځ سٹاٴ دځ ٪طٞز. زض ٞطټٷ٩ ٛٮ ٢ڃس قسٺ  2ڀ اڂٵ َطظ ثطذٹضز ضا حشب سب ذٹز ٛٮ

ٶٓطڂٻ ٲؼٳٹٖٻ اڀ ؾبظٲبٴ ڂبٞشٻ اظ اڂسٺ ټب ٸ ٲٟبټڃٱ ٲؼطز اؾز ٦ٻ ڂ٥ ظٲڃٷٻ ٸڂػٺ ضا ٲٹيٹٔ ذٹز ٢طاض  "اؾز ٦ٻ 

ٲشطازٜ ٸ ثب ٖجبضر  6ٸ سع 5، ؾڃؿشٱ4، ز٦شطڂٵ 3ظز. اڂٵ ٸاغٺ ثب ٖجبضار ٲٟٽٹٰٲځ زټس ٸ آٴ ضا سكطڂح ٸ ضٸقٵ ٲځ ؾب

                                                 
1 La théorétique 

2 Robert Dictionaire 

3 Conception 

4 Doctrine 

5 System 

6 These 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ڂ٥  "ٶڃع ٶٓطڂٻ ضا ثٻ نٹضر  2. ٞطټٷ٩ اٶ٫ٯڃؿځ ٸثؿشط(Rey,1989:EnThéorie) "ٲشًبز اؾز 1ٖٳ٭ ڂب ٖٳٯځ

 "ڂب نٹضر ثٷسڀ انٹ٬ اؾبؾځ ثطذځ دسڂسٺ ټبڀ ٲكبټسٺ قسٺ ٦ٻ سب حسٸزڀ ٸاضؾځ قسٺ اٶس 3ثطٶبٲٻ شټٷځ

(Guralnik,1990 : Theory)  سٗطڂٝ ٲځ ٦ٷس. ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ا٪ط سٗطڂٝ ٶٓطڂٻ ضا اڂٵ چٷڃٵ ٸؾڃٕ ٸ ٪ؿشطزٺ

زض ٶٓط ث٫ڃطڂٱ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ضاٺ ثٻ ػبڂځ ٶرٹاټڃٱ ثطز، اٲب ثٻ ضاؾشځ ضاٺ زضؾز ٦ساٰ اؾز؟ ٲ٫ط ٶٻ اڂٵ ٦ٻ ػٽز آ٪بټځ 

بر اؾز  ؟اظ نحڃح سطڂٵ سٗبضڂْٝ نحڃح سطڂٵ ضاٺ ٲطاػٗٻ ثٻ ٞطټٷ٩ ٛٮ

ثطاڀ قطٸٔ ْ ضاٺ زضؾشځ ثبقس چطا ٦ٻ اٮٟبِ حسا٢٭ اظ ٲٷٓط ٖسٺ اڀ اظ  "ٶٓطڂٻ "قبڂس ز٢ز زض ذٹز ٮّٟ 

ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ثطضؾځ ضڂكٻ ټبڀ ٸاغ٪بٴ  4اٶسڂكٳٷساٴ، اثٹاة ٲٗبٶځ ٲحؿٹة ٲځ قٹٶس ٸ ٮصا اظ اڂٵ ٲٷٓط ضڂكٻ قٷبؾځ

زض ظثبٴ  "ٶٓطڂٻ"ب ٮحبِ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ٸاغٺ ڀ ٸ انُالحبر ٶ٣ُٻ ڀ آٚبظڂٵ دػٸټف ٸ سجڃڃٵ ٲٟبټڃٱ ذٹاټس ثٹز. ث

اؾز ثبڂس اڂٵ ٞطو ضا اظ ٶٓط زٸض ٶساقز ٦ٻ اڂٵ ٸاغٺ زض  "ٲكبټسٺ "ثٻ ٲٗٷځ ٸاغ٪بٶځ  "ٶٓط "ٞبضؾځ اظ ضڂكٻ ڀ 

( Theoriaسئٹضڀ زض ظثبٴ ڂٹٶبٶځ ضڂكٻ زض ٸاغٺ سئٹضڂب )"زض ظثبٴ ڂٹٶبٶځ.  5اڂٵ ظثبٴ ٲٗبزٮځ اؾز ثطاڀ ٸاغٺ ڀ سئٹضڀ

ذٹز اظ زٸ ػعء ٲؼعا ثطٲځ "( ٦ٻ  143:  1377)قبڂبٴ ٞط،  "ځ اٶسڂكڃسٴ، سأٲ٭، ٚٹض ٸ ٶ٫طـ زض دسڂسٺ ټب زاضزثٻ ٲٗٷ

( Theism( ٸ ڂب ذساثبٸضڀ )Theology( ثٻ ٲٗٷبڀ اٲط اٮٽځ چٷبٴ ٦ٻ زض ٦ٯٳبسځ چٹٴ اٮٽڃبر )Theoذڃعز. سئٹ )

" ( ٲځ آڂس ٦Horaosٻ زض ٸاغٺ سٳبقب٪ط )( ثٻ ٲٗٷبڀ ضٸڂز ٸ زڂساض چٷبٴ ٢Horanبث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز ٸ ټٹضاٴ )

ثٹزٺ ٸ زض٤ اٲطڀ ٦ٻ اظ ٲحسٸزٺ  "ضٸڂز اٲط اٮٽځ "(. ٸ ٮصا زض ٦٭ ٖجبضر سئٹضڂب ثٻ ٲٗٷبڀ  818:  1370)ؾبضٸذبٶځ ،

 زؾشطؼ ازضا٤ ثكطڀ ثڃطٸٴ اؾز ضا زض شټٵ ٲشجبزض ٲځ ؾبظز.

د ڂٹٶبٴ ٶڃع ٲٹڂس اڂٵ سٗطڂٝ ٸاغ٪بٶځ اؾز الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٦بضثطز سبضڂرځ ٸاغٺ ڀ ڂٹٶبٶځ سئٹضڂب زض سبضڂ

٦ٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ زٸ ضٸاڂز سٹػٻ ٦طز؛ ٶرؿز آٴ ٦ٻ ٲُبث١ ضٸاڂز ٲال٢بر ؾ٣طاٌ ثب ؾطٸـ ٲٗجس زٮٟځ 

زض ٦شت سبضڂد ٞٯؿٟٻ، زاٶف اظ َطڂ١ دطؾف اظ ذساڂبٴ ٸ دبؾد اڂكبٴ اؾز ٦ٻ اظ ثڃطٸٴ زاڂطٺ ڀ ازضا٤ ثكطڀ ثٻ 

ز ٲځ قٹز ٸ زضٸا٢ٕ آٴ چٻ زض حس اذشڃبض ذساڂبٴ اؾز ثٻ ؾ٣طاٌ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳبڂٷسٺ ڀ ػٳڃٕ اٶؿبٴ زاذ٭ اڂٵ زاڂطٺ ٸاض

اقبضٺ زاضز؛ ظٶبٴ ثب٦بٶز زض ثعض٪ساقز زڂٹٶڃعٸؼ ثب ٶٹٖځ  6ټب زازٺ ٲځ قٹز. ضٸاڂز زڂ٫ط ثٻ زاؾشبٴ ظٶبٴ ثب٦بٶز

سحبزڀ ذٯؿٻ آٲڃع ثب ذساڀ ذٹز زؾز ؾطٲؿشځ ٸ ػٷٹٴ ٶبقځ اظ ٲٹؾڃ٣ځ، ذٹٴ ٢طثبٶځ ذٹز ضا ٲځ ٶٹقڃسٶس سب ثٻ ا

                                                 
1 Pratique 

2 Webster’s Dictionary 

3 A speculative plan 
4 Etymology 

5 Theory 

6 Bacant 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ڂبثٷس ٸ اڂٵ اسحبز اظ زڂس٪بٺ ٞڃظبٚٹضطڃبٴ سئٹضڀ ٶبٲڃسٺ ٲځ قس . ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ضٸڂز قس اظ ضٸاڂز اذڃط چٷڃٵ ثطٲځ 

آڂس ٦ٻ زض ٲٷٓط دڃكب ؾ٣طاَځ ڂٹٶبٶڃبٴ، سئٹضڀ ػطڂبٴ اٲط اٮٽځ زض ٦بٮجس اٶؿبٶځ اؾز، ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ اظ 

ڃٵ ثطٲځ آڂس ٦ٻ زض ؾبحز ٞٯؿٟځ زٸضٺ ؾ٣طاَځ ڂٹٶبٴ ٶڃع دطؾف اٶؿبٴ اظ اٲط اٮٽځ ټٳبٶب سئٹضڀ ضٸاڂز اٸ٬ ٶڃع چٷ

ذٹاٶسٺ ٲځ قٹز. اٮجشٻ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ اٮٽځ ثٹزٴ اٲط زض اڂٵ ػب ) ٸ اڂًبً زض اڂٵ ٲجحض ثٻ نٹضر ٦ٯځ( ثٻ ٲٗٷبڀ 

ط ٲځ قٹز ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲ٣هٹز ٸ ٲطاز سئٹضڀ ؾطٲسڀ ٸ الڂشٛڃط ثٹزٴ آٴ اؾز ٸ ثٻ اٲط ٦ٯځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲٷ٣ُځ آٴ سٗجڃ

اؾبؾبً سجڃڃٵ ؾطقز اٲٹض اؾز ٶٻ ٞٷٹٲٵ ڂب دسڂساض آٴ ټب، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط سئٹضڀ ڂب ٶٓطڂٻ زض اڂٵ ٲٟٽٹٰ ٸضٸز اٶؿبٴ ثٻ 

اٲٹض ٖبٰ ٸ ٦ٯځ ټؿشځ ) زض ٲ٣بث٭ اٲٹض ػعئځ( اؾز ٦ٻ زض ػٽبٴ ثڃٷځ ؾٷشځ ذبل ذساٸٶس ٲحؿٹة ٲځ قٹز. ٦ٳب 

٧ٟڃ٥ ٲڃبٴ ؾبحز ټبڀ قٷبذز، زض ظثبٴ ٖطٞبٶځ اؾالٲځ ٶڃع ٲهسا٠ زاضز؛ آٴ چٻ زض اڂٵ ظثبٴ ڂب ثڃبٴ اڂٷ٧ٻ اڂٵ س

سحز ٖٷٹاٴ ٖٯٱ اٮڃ٣ڃٵ ) آ٪بټځ( ڂبز ٲځ قٹز زض ٸا٢ٕ اٶ٧ٗبؼ نٹضر ثڃطٸٶځ اقڃب ٸ اٲٹض زض شټٵ ٲسض٤ اؾز، 

ٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط ٖٯٱ اٮڃ٣ڃٵ زض ٲحسٸزٺ ٲبٶٷس آٴ ٦ٻ قرهځ سهٹضڀ اظ ڂ٥ ٲڃع ڂب نٷسٮځ ضا زض شټٵ ذٹز حبيط ثجڃٷس. ث

ٸ زاڂطٺ ڀ ازضا٤ ثكطڀ سٗطڂٝ ٲځ قٹز. اٲب زض ٖڃٵ اٮڃ٣ڃٵ )ذٹزآ٪بټځ( ٲسض٤ ثٻ ٲٗٷبڀ زضٸٶځ قځ زؾز ٲځ ڂبثس 

ٸ زضٸا٢ٕ ثٻ قٽٹز ٲځ ضؾس ٦ٻ اظ ټٳڃٵ ضٸ ٖٯٱ اٮڃ٣ڃٵ ضا ٖٯٱ حهٹٮځ ٸ حبن٭ اظ ازضا٤ حؿځ ٲځ زاٶٷس ٸ زضٲ٣بث٭ 

ٲځ سٹاٴ ٲڃبٴ ٖڃٵ  "زڀ ٲٗٷب ٸ زض زاڂطٺ ڀ ٖٯٱ حًٹضڀ سٗطڂٝ ٲځ ٦ٷٷس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٖڃٵ اٮڃ٣ڃٵ ضا ضٸڂز قٽٹ

ڂب ټٳبٴ قٽٹز زض سئٹضڀ  Horanاٮڃ٣ڃٵ ٸ سئٹضڂب ٲُبث٣ز ڂبٞز چٷبٴ ٦ٻ زض ٖڃٵ اٮڃ٣ڃٵ ٶڃع ٲؿأٮٻ ٖڃٵ ٸ ضٸڂز ثب 

 "اٶُجب٠ زاضز.

زؾز ڂبٞشٻ اڂٱ ػب زاضز ٦ٻ ټٳڃٵ ػب  "ڂٻٶٓط "حب٬ ٦ٻ ثٻ سٗطڂٝ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ڂب الا٢٭ ٢بث٭ سٹػٽځ اظ ٸاغٺ ڀ 

اظ سٳبڂع ٲڃبٴ زٸ ٸاغٺ ڀ ز٦شطڂٵ ٸ ٲس٬، ٦ٻ اٸٮځ زض ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸ زڂ٫طڀ زض ؾبڂط ٖٯٹٰ، ثٻ اقشجبٺ ٢طڂٵ ثٻ اڂٵ ٲٗٷځ 

ثٻ ٲٗٷبڀ آٲٹظـ، ڂبز زازٴ ڂب َطڂ١ ٸ ضٸـ  2زض ٸاغٺ ز٦شطڂٷب 1سٗطڂٝ ٲځ قٹٶس ٶڃع ؾرٷځ ثٻ ٲڃبٴ آٸضڂٱ. ز٦شطڂٵ 

ڀ ضڂكٻ زاضز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٶؿجز ثٻ ٶٓطڂٻ ٲبسأذط ذٹاټس ثٹز، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ز٦شطڂٵ ٶحٹٺ ڀ آٲٹظـ ڂب ڂبز٪ڃط

ثٻ ثڃبٴ ٦ٯځ سط اٶش٣ب٬ ڂ٥ ٶٓطڂٻ اؾز ٦ٻ اظ اڂٵ ضٸ ٸػٻ سٳبڂعـ ثب ذٹز ٶٓطڂٻ ٦بٲالً آق٧بض ثٹزٺ ٸ ٶڃبظ ثٻ قطحځ 

ٲؼٳٹٖٻ اڀ ٞڃعڂ٧ځ،  "ڀ اٶساظٺ ٸ ٲ٣ساض ضڂكٻ زاقشٻ ٸ ثٻ ٲٗٷب 4زض ٸاغٺ ڀ ٲس 3ثڃف اظ اڂٵ ٶرٹاټس زاقز. اٲب ٲس٬ 

ضڂبيځ ڂب ٲٷ٣ُځ اؾز ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ؾبذز ټبڀ اؾبؾځ ڂ٥ ٸا٢ٗڃز اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٶس زض ؾُح ذٹز ثٻ سجڃڃٵ ٸ 

( ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٶؿجز ثٻ ٶٓطڂٻ ٲبس٣سٰ ذٹاټس ثٹز، 228:  1370)ثڃطٸ ،  "سكرڃم ٦بض٦طز آٴ ثٻ َٹض دٹڂب ثذطزاظز

ٲس٬ ٲځ سٹاٶس ثب َطاحځ ؾبذشبضڀ ٲٷبؾت زض ػٽز اڂؼبز ٸ دڃساڂف ٶٓطڂٻ حط٦ز ٦ٷس، ثٻ زڂ٫ط  "ضر زڂ٫ط ثٻ ٖجب

                                                 
1 Doctrine 

2 Doctrina 
3 Model 
4 Modu 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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آظاز ) "ؾرٵ، ٲس٬ ؾبذشبضڀ ضا اضائٻ ٲځ زټس ٦ٻ اظ ذال٬ آٴ، ٶٓطڂٻ ثٻ ټٳطاٺ ٲحشٹاڀ ذٹز اؾشٷشبع ڂب آظٲٹٴ ٲځ قٹز

 (.32:  1379اضٲ٧ځ ، 

ٸ  3، ضڂٷٹٮسظ2، اٮ٧ؿبٶسض1ٲُبٮت ٞٹ٠ ٸ ثٻ سجٗڃز اظ آضاڀ ٦طٮڃٷ٫طا٦ٷٹٴ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ 

طڂٻ ضا  4دٹدط ٲكبټسٺ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ثط٢طاضڀ اضسجبٌ ڂب ضٸاثُځ ٲڃبٴ ٲشٛڃطټبڀ ٦ظڃط ػٽز سك٧ڃ٭ ڂ٥ ٦ٯڃز  "ٲځ سٹاٴ ٓٶ

  "ٸاحس سٗطڂٝ ٦طز.

اظ ٶٓطڂٻ ټٳڃٵ سٗطڂٝ اذڃط الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثب ٮحبِ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ زض ازاٲٻ سٗطڂٝ ٲسٶٓط اڂٵ ٶٹقشبض 

ذٹاټس ثٹز، سٹػٻ ثٻ ڂ٥ ٶ٧شٻ ٶڃع يطٸضڀ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ؛ قبڂس سٗطڂٝ ٲسٶٓط حبال ٸ ټٳڃٵ ػب نبز٠ ثبقس اٲب 

٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ثطٸظ ټط٪ٹٶٻ سٛڃڃط ٸ سحٹ٬ ظٲبٶځ ٸ ٲ٧بٶځ ٢بزض ذٹاټس ثٹز ٦ٻ اػعا ڂب حشځ اؾبؼ آٴ ضا زؾشرٹـ سٛڃڃط 

ٞٹ٦ٹ ڂب ًٞبټبڀ ٖٳٹٲځ ټبثطٲبؼ  5ٟځ ٦بٲالً ٲشٳبڂع سجسڂ٭ ٶٳبڂس. ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط چٻ ادڃؿشٱ٢طاض زازٺ، ٸ ڂب اؾبؾبً ثٻ سٗطڂ

ڂب ضٸح ظٲبٴ ټ٫٭ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٶٓطڂٻ ټب ثٻ َٹض ٲساٸٰ ثب ػٳڃٕ قطاڂٍ ٲٹػٹز زض  6ٲسٶٓط ثبقس چٻ دبضازاڂٱ ٦ٹټٵ

ٟٽٹٰ سٛڃڃط ٸ سحٹ٬ زاڂٳځ ٸ ټٳڃك٫ځ آٴ اؾز. اضسجبٌ ثٹزٺ، ثط آٶبٴ سأطڃط ٪صاقشٻ ٸ اظ آٶبٴ سأطڃط ٲځ دصڂطز ٦ٻ اڂٵ ثٻ ٲ

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ټ٫٭ ثب ٶٓطڂٻ ڀ زڂبٮ٧شڃ٧ځ ذٹز ٲٷ١ُ ق٧٭ ٪ڃطڀ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ضا ثط ضاثُٻ ڀ سع، آٶشځ سع ٸ ؾٷشع ٲجشٷځ 

ٲځ زاٶؿز زض حبٮځ ٦ٻ ټٳشبڂبٴ ٲٗبنطـ ٞطآڂٷس اڂٵ سك٧٭ ضا ڂ٥ ٞطآڂٷس سهبزٞځ، ٚڃط٢بث٭ دڃف ثڃٷځ ٸ ٲٹ٢ز ٲځ 

ُٯت اڂٵ ٦ٻ ضٸٶس ق٧٭ ٪ڃطڀ ٸ حط٦ز ٶٓطڂٻ ټب ٞطآڂٷسڀ ثڃٷبٲشٷځ، ثڃٷب٪ٟشٳبٶځ ٸ ٲ٧بٮٳٻ اڀ اؾز ٦ٻ ثط زاٶٷس. ٮت ٲ

اڂٵ اؾبؼ سٛڃڃط ٸ سحٹ٬ ٸ حشب سجس٬ آٴ ټب اٲطڀ َجڃٗځ ثٹزٺ ٸ اؾبؾبً ثٻ َجڃٗز ٶٓطڂٻ ټب ثطٲځ ٪طزز. ٸ ز٢ڃ٣بً اظ ثبثز 

                                                 
طڂٻ ٲؼٳٹٖٻ ثٻ ټٱ دڃٹؾشٻ اظ ؾبظٺ ټب، ٲٟبټڃٱ، سٗبضڂٝ ٸ ٪عاضٺ ټبؾز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض سجڃڃٵ ٸ دڃف ثڃٷځ دسڂسٺ ټب اظ َطڂ١  "ٞطز ٦طٮڃٷ٫ط : 1 ٓٶ

بٰ ڂبٞشٻ اڀ اظ دسڂسٺ ټب اضائٻ ٲځ ٦ٷس  (.14:  1391، )ٶؼٹٲڃبٴ  "سكرڃم ضٸاٍث ثڃٵ ٲشٛڃطټب، زڂس٪بٺ ٓٶ
طڂٻ ټب اٲٹضڀ ٲؼطزٶس ٦ٻ اظ اٲٹض ػعڂځ ٸ ٖڃٷځ ػٽبٴ ذبضع ٦ٻ ٲحسٸز ثط ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ټؿشٷس اٶشعٔا قسٺ اٶس "اٮ٧ؿبٶسض ػِٟطڀ : 2  "ٓٶ

(Alexander, 1978 : 1). 
ال٠ ٲځ قٹز ٦ٻ ثرف ٢بث٭ ٲالحٓٻ اڀ اظ زاٶف ضا "ضڂٷٹٮسظ د٭ زڂٹڂسؾٹٴ : 3 ځ َا طڂٻ ثٻ ثڃبٶڃٻ ټبڀ اٶشعٖا ذٹاٺ زض ٢بٮت ٲؼٳٹٖٻ اڀ اظ  ٓٶ

 (.Reynolds,1971:10) "٢ٹاٶڃٵ ثٻ نٹضر ٞطاڂٷس حؿځ ڂب آ٪عٸٲبسڃ٥ قبٲ٭ ٲځ قٹز
طڂٻ ټب زٰا ټبڂځ ټؿشٷس ٦ٻ ٲب ٪ؿشطزڂٱ سب ػٽبٴ ضا نڃس ٦ٷڃٱ، ثٻ ٣ٖالٶځ ٦طزٴ ٸ سٹيڃح زازٴ ٸ ٲؿشٹٮځ قسٴ ثط آٴ سٹٞڃ١  "٦بض٬ دٹدط : 4 ٓٶ

 (. 63:  1372،  ٹدطد) "ڂبثڃٱ
طڂٻ، زاٶف ٸ ٪عاضٺ زضٸٴ ڂ٥ ٲؼٳٹٖٻ اظ ٶٽبزټبڀ ٞطټٷ٫ځ ٸ اػشٳبٖځ ق٧٭  "زڂطڂٷٻ قٷبؾځ زاٶف"ٞٹ٦ٹ زض ٦شبة  5 سٹيڃح ٲځ زټس ٦ٻ ٓٶ

بٰ ٪عاضٺ ټبؾز ٦ٻ اڂٵ  طڂٻ ڂ٥ ٓٶ ٲځ ٪ڃطز ٦ٻ اڂٵ ٶٽبزټب ٶٽبزټبڀ اڂسئٹٮٹغڂ٥ ټؿشٷس ٸ ثب ؾبظ ٸ ٦بضټبڀ ٢سضر دڃف ٲځ ضٸٶس، دؽ ٓٶ

 ٴ ڂ٥ ٪ٟشٳبٴ ق٧٭ ٲځ ٪ڃطٶس.٪عاضٺ ټب ذٹزقبٴ زض زضٸ
طڂٻ ټب ثب ٞطآڂٷس ق٧٭ ٪ڃطڀ آٴ ټب زضٸٴ دبضازاڂٱ ټب  "ؾبذشبض اٶ٣الة ټبڀ ٖٯٳځ "٦ٹټٵ زض ٦شبة  6 ٶكبٴ ٲځ زټس ٦ٻ چ٫ٹٶٻ چڃؿشځ ٓٶ

طڂٻ ټب، ٶشڃؼٻ ؾبذزؾبذشٻ ٲځ قٹٶس، اٞطازڀ ٦ٻ زضٸٴ ڂ٥ دبضازڂٱ ٢طاض زاضٶس سٟؿڃطقبٴ اظ ڂ٥ ٲشٵ ثٻ ټٱ  ټبڀ ظثبٶځ  قجڃٻ ٲځ قٹز ٸ ٓٶ

 ټط زٸضٺ ټؿشٷس.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲشٟبٸر ٸ ثًٗبً حشب ٲشًبز اظ ٶٓطڂٻ ټؿشڃٱ ٦ٻ ثب  ټٳڃٵ َجڃٗز ؾڃب٬ اؾز ٦ٻ زض َٹ٬ سبضڂد قبټس سٗبضڂٝ ثؿڃبض

ٳبو ٲځ قٹز ػٳڃٕ آٴ ټب ضا زض زٸ ٪طٸٺ ثؿڃبض ٦ٯځ ظڂط ذالنٻ ٶٳٹز؛   اٶس٦ځ ٚا

 سٗطڂٝ شټٷځ ٪طاڂبٴ اظ ٶٓطڂٻ -

 سٗطڂٝ ٖڃٷځ ٪طاڂبٴ اظ ٶٓطڂٻ -

٢ًبڂبڀ ثٻ ټٱ زض زڂس٪بٺ شټٷځ ٪طاڂبٴ، ٶٓطڂٻ ثٻ زؾش٫بټځ ٢ڃبؾځ اَال٠ ٲځ قٹز ٦ٻ حبٸڀ ٲؼٳٹٖٻ اڀ اظ 

دڃٹؾشٻ اظ ٖٷبنط شټٷځ اؾز. اٖشجبض اڂٵ ٖٷبنط، اظ انٹ٬ ٲٹيٹٖٻ ٲٷجٗض ٲځ ٪طزز. انٹ٬ ٲٹيٹٖٻ ڂب ٢ًبڂبڀ 

ثسڂٽځ ټٱ، انٹٮځ ټؿشٷس ٦ٻ ٸاػس ؾبظ٪بضڀ زضٸٶځ ټؿشٷس، ٦ٻ ثٻ اڂٵ ٮحبِ، ٣ٖ٭ ثسٸٴ ثطټبٴ آٴ ټب ضا ٲځ دصڂطز. 

ٞٽٱ ٲشٗبضٜ، نحز آٴ ټب ضا سأڂڃس ٲځ ٦ٷس؛ ڂٗٷځ، زض زضؾشځ  ٲبټڃز اڂٵ انٹ٬ زض ٶعز شټٷځ ٪طاڂبٴ، چٷبٴ اؾز ٦ٻ

ٸ ثساټز ٢ًبڂبڀ اٸٮڃٻ اڂٵ زؾش٫بٺ ٲٷ٣ُځ، ټڃچ ٦ؿځ سطزڂس ٶٳځ ٦ٷس. ٶٓطڂٻ ټب زض ضڂبيڃبر ٲحى، ٶٳبز اڂٵ ٪ٹٶٻ اظ 

 ٸڂػ٪ځ ثطزاقز شټٷځ ٪طاڂبٶٻ اظ ٶٓطڂٻ آٴ اؾز ٦ٻ ثط ؾٽٱ ٲسض٤ ثڃف اظ "ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ټبؾز. ضٸڀ ټٱ ضٞشٻ، 

ٸا٢ٗڃز ٖڃٷځ سأ٦ڃس زاضز، ٸ شټٷځ ٪طاڂبٴ ضا ٲځ سٹاٴ ٦ؿبٶځ ثطقٳطز ٦ٻ ثٻ ټؿشٻ زضٸٶځ اظ شټٵ، انبٮز ٲځ زټٷس،ٸ 

 (. 56:  1378)چڃٯ٧ٹر ، "٢ًبڂب ٸ ٢ٹاٶڃٵ اؾشرطاع قسٺ ٢ڃبؼ ضا، ٶٓطڂٻ ٲځ زاٶٷس

ال٠ ٲځ ٪طزز ٦ٻ زض شټ ٵ ٲٷ٧ٗؽ قسٺ اؾز. زض زڂس٪بٺ ٖڃٷځ ٪طاڂبٴ، ٶٓطڂٻ ثٻ سٯرڃهځ ٲٷشٓٱ اظ زازٺ ټب َا

زض اڂٵ زڂس٪بٺ، ٶٓطڂٻ ثٻ ٞطٲٹٮځ شټٷځ ٪ٟشٻ ٲځ قٹز ٦ٻ اظ سٗٳڃٱ ڂبٞشٻ ټبڀ سؼطثځ حبن٭ آٲسٺ ، ٸ اظ اڂٵ ضٸ، ثٻ 

٣ٖڃسٺ آٴ ټب، ٲحٳٹ٬ ٢ًڃٻ اڀ ٦ٻ اظ ٶٓطڂٻ ٶبقځ ٲځ قٹز، ٸ ثٻ نٹضر ٢بٶٹٴ زض ٲځ آڂس، ثبڂس ٦ٻ سؼطثځ ثبقس؛ ڂٗٷځ، 

ٶس، نبز٠ ټؿشٷس ٸ ٲٗٷب زاضٶس. زؾش٫بٺ ٲٷ٣ُځ زض اڂٵ ثطزاقز اظ ٶٓطڂٻ، نطٞبً ٣ٍٞ ٢ًبڂبڂځ ٦ٻ ٲحٳٹ٬ سؼطثځ زاض

سهٹض، سرڃ٭ ٸ ڂب سٹنڃٟځ ايبٞٻ ثط  "سٗٳڃٳځ اظ ٲڃبٶ٫ڃٵ ضٞشبضڀ دسڂسٺ ټبؾز. دؽ زض ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ٖڃٷځ ٪طاڂبٶٻ، 

)ؾڃٝ  "ځ انبٮز ٲځ زټٷسٲكبټسار سؼطثځ ثٻ ٦بض ٶٳځ ضٸز، چٹٴ ٖڃٷځ ٪طاڂبٴ، سٷٽب ثٻ زٶڃبڀ ذبضع ٸ زازٺ ټبڀ ٖڃٷ

 ( .26:  1376ظازٺ ، 

٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ سٗٯ١ ثٻ ټط٦ساٰ اظ سٗبضڂٝ ٞٹ٠ زض ٪طٸ ػٹاثځ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض اظاڀ اڂٵ ؾٹا٬ سبضڂرځ 

ذٹاټڃٱ زاقز؛ آڂب ٶٓطڂٻ ڂ٥ اثسأ ٸ ٶٹ آٸضڀ اؾز ڂب اڂٵ ٦ٻ ٶٻ ٶٓطڂٻ نطٞبً ٦كٝ اظ ٸيٗڃز ٸ ضٸاثٍ ٲڃبٴ ٖٷبنط 

بضر زڂ٫ط اڂٵ ٦ٻ ثٻ ظٖٱ ٲب ٶٓطڂٻ اٲطڀ دؿڃٷځ ) دػٸټف آٴ ٪بٺ ٶٓطڂٻ( ثبقس ڂب اٲط دڃكڃٷځ ٲحؿٹة ٲځ قٹز؟ ثٻ ٖج

 ) ٶٓطڂٻ آٴ ٪بٺ دػٸټف( ٲٷبؾجز ٲب ثٻ زٸ ضټڃبٞز ٞٹ٠ ضا ٶڃع ٲكرم ٲځ ٦ٷس. 

ثٹزٺ ٸ اظ اضؾُٹ سب ز٦بضر ثبة َجٕ ٣ٖٯڃٹٴ اؾز  1ثب ٮحبِ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ضڂكٻ ضټڃبٞز ٶرؿز ضا ٦ٻ ٢ڃبؾځ

ثٹزٺ ٸ اظ ثڃ٧ٵ سب ال٤ ثبة َجٕ سؼطثڃٹٴ اؾز ٲځ  2ڂٹٶبٶځ، ٸ ضڂكٻ ضټڃبٞز زٸٰ ضا ٦ٻ اؾش٣طاڂځ 1سب دٹئعڂؽٲځ سٹاٴ 

                                                 
1 Deductive 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲځ سٹاٴ ثٻ ڂ٥ ضټڃبٞز ؾٹٰ  4ڂٹٶبٶځ دڃف ثطز الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثب ڂ٥ ػٽف ٲجشٷځ ثط سرڃ٭ ذال٠ 3سٹاٴ سب سرٷٻ

زاضز  5ٵ ټط زٸ ضټڃبٞز، ټط ڂ٥ ٲك٧السځ ضٸـ قٷبذشځ ٶڃع ٶبڂ٭ قس ٦ٻ ټٳبٶب سط٦ڃجځ اظ اڂٵ زٸ ٲځ ثبقس چطا ٦ٻ اڂ

٦ٻ دصڂطـ آٴ ضا ؾرز ٲځ ؾبظز. زض ضٸـ سؼطثځ ، اؾبؼ سٹٮڃس ٶٓطڂٻ اؾش٣طا اؾز؛ ٮڃ٧ٵ زض اڂٵ ضٸـ سجڃڃٵ  ٦ٳشط 

عاٴ ذٹاټس ثٹز. زض ضٸـ زڂ٫ط ٶڃع اظ آٴ  6ٲٳ٧ٵ اؾز اؾش٣طاڀ سبٰ نٹضر دصڂطز، ٮصا ٶٓطڂٻ ټٳٹاضٺ اثُب٬ دصڂط ٸ ٛٮ

اثشسا ثٻ ؾب٦ٵ ٲكبټسٺ ٸ سؼطثٻ نٹضر ٶٳځ ٪ڃطز، سجڃڃٵ ڂ٥ ٢بٶٹٴ ٲؿش٣٭ اظ زٶڃبڀ ٲبزٺ ٶبٲٳ٧ٵ ٲځ ٶٳبڂس. ٮصا  ػب ٦ٻ

٣ٖٯځ  –زض ٶٽبڂز ضٸـ ؾٹٰ ٦ٻ سط٦ڃجځ ذٹاٶسٺ ٲځ قٹز ٸ ٲشك٧٭ اظ حط٦شځ ٶٹؾبٶځ ٲڃبٴ سؼطثٻ ٸ سجڃڃٵ ٲٷ٣ُځ

طڂٻ دطزاظڀ ٲځ ٦ٷس اؾز، ثٻ ٶٓط اظ زٸ ضٸـ زڂ٫ط ٢بث٭ دصڂطـ سط ذٹاټس ثٹز چطا ٦ٻ ز ض اڂٵ ضٸـ؛ ٦ؿځ ٦ٻ ٓٶ

ٲؼٳٹٖٻ اڀ اظ چڃعټب ضا ٲكبټسٺ ٦طزٺ ٸ ثڃٵ آٴ ټب اضسجبَځ ثط٢طاض ٲځ ٦ٷس سب اظ اڂٵ َطڂ١ ثط اؾبؼ ٲٷ٣ُځ ٸڂػٺ اظ آٴ 

ټب ٦ٯڃشځ ثؿبظز ثٻ ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٶٓطڂٻ. ٸ اظ ټٳڃٵ ػبؾز ٦ٻ ثب سٹؾ٭ ثط اڂٵ ضټڃبٞز ؾٹٰ، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع 

ٲكبټسٺ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ثط٢طاضڀ ضاثُٻ ڂب ضٸاثُځ ٲڃبٴ ٲشٛڃطټبڀ  "قس، زض اڂٵ ٶٹقشبض سٗطڂٝ ٲسٶٓط ٲب اظ ٶٓطڂٻ اقبضٺ 

 ذٹاټس ثٹز. "٦ظڃط ػٽز سك٧ڃ٭ ڂ٥ ٦ٯڃز ٸاحس

 

 

 ټٷط چڃؿز؟ -3 -2

 

 

ٱ سب حب٬ ٦ٻ ثٻ سٗطڂٝ ٲسٶٓط اظ ٶٓطڂٻ زؾز ڂبٞشڃٱ ػب زاضز اظ ذٹز ټٷط ٶڃع ثٻ سٗطڂٟځ ػبٲٕ ٸ ٲبٶٕ ٶبڂ٭ قٹڂ

ضا ٶڃع دڃف ذٹز حبيط ٦ٷڃٱ. ثٻ  "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط "اظ اڂٵ َطڂ١ زض ازاٲٻ ثشٹاٶڃٱ اظ سٯٟڃ١ اڂٵ زٸ، سٗطڂٝ ٲٟٽٹٰ ٲط٦ت 

                                                                                                                                               
1  Poesis 
2 Inductive 
3  Techne 
4 Creative Imagination 
5 Methodologique 
طڂٻ ټب ضا ثٻ  "اٮجشٻ  6 طڂٻ ټبڀ ؾرز "اڂعض ٓٶ طڂٻ ټبڀ ٶطٰ "ٸ  "ٓٶ طڂبر  "ٓٶ طڂٻ ٶطٰ ڂب ٓٶ س٣ؿڃٱ ٲځ ٦ٷس ٸ ٲځ ٪ٹڂس ا٪ط ټسٜ ٸ ٦بض٦طز ٓٶ

طڂٻ ټبڀ  حٹظٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ثٻ سح١٣ ٶذڃٹٶسز الظٰ ٶڃؿز ٦ٷبض ٪صاقشٻ قٹٶس؛ چڃعڀ ٦ٻ زض ٖٯٹٰ سؼطثځ ٧ٖؽِ آٴ زڂسٺ ٲځ قٹز، ... ٦بض ٓٶ

طڂٻ ټبڀ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ سجڃڃٵ ٸ َطاحځ ٶ٣كٻ ڀ ضاٺ اؾز. زض ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ا٪ط  طڂبر حٹظٺ ٖٯٹٰ سؼطثځ دڃف ثڃٷځ اؾز، اٲب ٦بض ٓٶ ؾرز ڂب ٓٶ

طڂٻ ز طڂٻ اڀ سح١٣ ٶڃبٞز آٴ ٓٶ طڂٻ ٓٶ ٸض اٶساذشٻ ٶٳځ قٹز، ثٯ٧ٻ ثب سحٯڃ٭ ٸ ثبظذٹاٶځ آٴ ٲځ سٹاٴ ٶٓطڂٻ ټبڀ ػسڂسسطڀ ؾبذز، ٦ٻ اڂٵ ٓٶ

طڂٻ ټبڀ دڃكڃٵ ټؿشٷس  (.15:  1391)ٶؼٹٲڃبٴ ،  "ټبڀ ػسڂس ذٹز ازاٲٻ ضاٺ ٓٶ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثڃبٴ زڂ٫ط زض اڂٵ ٢ؿٳز اظ اڂٵ ٶٹقشبض سالـ ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ٶٹٖبً ٸ ٶحٹاً ثٻ ٲٷبؾت سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲكرم 

ثٻ آٴ ضا ثؿڃبضڀ اظ ٲش٧ٟطاٴ، اظ ضٸظ٪بضاٴ ثبؾشبٴ سب ظٲبٴ  قٹز ٦ٻ ؛ ټٷط چڃؿز؟ ٸ اڂٵ ؾٹاٮځ اؾز ٦ٻ دبؾد زازٴ

حبيط، ٸػٽٻ ڀ ټٳز ذٹز ٢طاض زازٺ اٶس. ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس زض ټٳڃٵ اثشسا سٹػٻ ثٻ ڂ٥ ٶ٧شٻ ثؿڃبض الظٰ ٸ يطٸضڀ 

 زاضاڀ ڂ٥ سٗطڂٝ ٸڂػٺ ٸ ٲٗڃٵ ٶڃؿز ٦ٻ زض ػٹاة ؾٹا٬ ٞٹ٠ ثٻ ضاحشځ ٢بث٭ اضائٻ ٸ ثڃبٴ "ټٷط "اؾز ٸ آٴ اڂٵ ٦ٻ 

ٯت سٷب٢ى  ثبقس ثٯ٧ٻ سٗبضڂٝ ثؿڃبض ٲشٷٹٖځ زاضز ٦ٻ ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ اڂٵ سٷٹٔ ټط سح٣ڃ١ ٸ دػٸټكځ زچبض ٲك٧٭ ٸ ٚا

٪ٹڂځ ذٹاټس قس، ٦ٳب اڂٷ٧ٻ چٷبٴ ٦ٻ زض ازاٲٻ ٲالحٓٻ ذٹاټس قس ٲڃبٴ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اٞالَٹٴ ثب ټٷط اظ زڂس٪بٺ 

ٟبٸر ټب چٷبٴ ٞبحف ټؿشٷس ٦ٻ ٪ٹڂځ اڂٵ ٲڃبٴ ٣ٍٞ ڂ٥ اضؾُٹ ڂب ټٷط اظ زڂس٪بٺ ٦طٸچٻ، ٦الڂٹث٭ ٸ ڂب ثڃطزظٮځ س

 اقشطا٤ ٮٟٓځ ٸػٹز زاضز ٸ الٚڃط. 

ثٻ ضاؾشځ ټٷط ٦ٻ اظ زڂطثبظ اظ ظٲبٴ اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ اڂٵ ټٳٻ ٪ٟز ٸ ٪ٹ دڃطاٲٹٴ ذٹز  "

ثطاٶ٫ڃرشٻ ، چڃؿز؟ آڂب اظ زضٸٴ اٶؿبٴ ثطٲځ ذڃعز؟ آڂب ٲبئسٺ اڀ آؾٳبٶځ اؾز ٦ٻ اظ ٲبٸضاڀ اثطټب ثٻ 

ح ٸ ػبٴ حٯٹ٬ ٲځ ٦ٷس؟ ڂب ٶٻ، آٲڃعٺ اڀ اؾز اظ سٳبٲځ اڂٵ ټب ٸ ڂب ثٻ ثبٸض ٞطٸڂس نطٞبً سجٯٹض اٲڃب٬ ضٸ

 (.18: 1364)سٹٮؿشٹڀ،  "ؾط٦ٹٞشٻ آزٲځ

ضا ٖٹاٰ ٞطو ٦ٷڃٱ ثٻ ضاحشځ ٲځ سٹاٴ ػٹاثځ ضا ٦ٻ زض دځ ذٹاټس آٲس  "ټٷط چڃؿز؟ "ا٪ط ٲربَت ؾٹا٬ 

ز. ثٻ ٲشهٹض قس چطا ٦ٻ ضاٺ ٦بض اڂٷبٴ زض ٲٹاػ ٽٻ ثب ؾٹاٮځ اظ اڂٵ زؾز ټٳبٶب ٲكرم اؾز؛ ضػٹٔ ثٻ ٞطټٷ٩ ٛٮ

ثڃبٴ زڂ٫ط قرهځ ٦ٻ اظ زٸض ٸ ٶعزڂ٥ ثب ټٷط ؾط ٸ ؾطڀ ٶساضز زض ػٽز اذص ػٹاة ثطاڀ ؾٹا٬ ٲسٶٓط ثب ضػٹٔ ثٻ 

ٶڃٵ قٷبؾبڂځ ټٳٻ ڀ ٢ٹا "ٸ ٲشٗٯ٣بر آٴ ا٢ٷبٔ ذٹاټس قس؛  "ټٷط"ڂ٥ زاڂطٺ اٮٳٗبضٜ ٸ ٶڃ٭ ثٻ سٗطڂٝ شڂ٭ ٸاغٺ ڀ 

ٖٯٳځ ٲطثٹٌ ثٻ قٛ٭ ٸ ٞٵ ٸ ٶڃع ٲٗطٞز اٲط سٹأٰ ثب ْطاٞز ٸ ضڂعٺ ٦بضڀ آٴ ٸ ٶڃع َطڂ٣ٻ ڀ اػطاڀ اٲطڀ َج١ ٢ٹاٶڃٵ 

 ٭ڂش : 4، ع.  1360،  ٵڃٲٗ) "ٸ ٢ٹاٖس آٴ اؾز. ټٳچٷڃٵ ثٻ ٲٗٷبڀ ٲؼٳٹٖٻ ڀ اَالٖبر ٸ سؼبضة ٶڃع آٲسٺ اؾز.

٪ځ اؾز زض ػٯٹٺ ڀ ػٳب٬ ثٻ ٸاؾُٻ ڀ س٣ٯڃس ڂب اثش٧بض. ثٻ ثٻ ٦بض ثطزٴ ٲٽبضر ٸ ٞٵ آظٲٹز "ٸ ٶڃع :(  ټٷط ڀ٦ٯٳٻ 

 ٭ڂش : 2، ع.  1360،  ٵڃٲٗ) "ٖجبضر زڂ٫ط، ٸؾڃٯٻ اڀ اؾز ٦ٻ ثكط ثساٴ ٣ٖڃسٺ ڀ ذٹز ضا ضاػٕ ثٻ ٦ٳب٬ ثڃبٴ ٲځ ٦ٷس.

سؼطثٻ حبٮز ټبڂځ اظ ثڃبٴ ٦ٻ زض آٴ ټب، ٲٽبضر ٸ سرڃ٭ ضا ثطاڀ آٞطڂسٴ اقڃب ٸ ٲحڃٍ ټب ٸ  "ٸ ڂب :نٷٗز (  ڀ٦ٯٳٻ 

 . (Chisholn, 1866 : 557-660)"ب زڂ٫طاٴ ثٻ ذسٲز ٲځ ٪ڃطٶسټبڀ ظڂجبقٷبذشځ ٢بث٭ اقشطا٤ ث

ضا ثٻ ػبڀ ٖٹاٰ، ٖٳٹٰ ٞطو ٦ٷڃٱ، ٶٻ ثٻ ضاحشځ ٸ ٸيٹح ٲٹضز دڃكڃٵ  "ټٷط چڃؿز؟ "ٸ ا٪ط ٲربَت ؾٹا٬ 

ضا ڂب آٴ ٲځ ذٹاٶٷس ٦ٻ  "ټٷط "اٲب ثبظ ثٻ حسؼ ٸ ٪ٳبٴ ټٱ ٦ٻ قسٺ ٲځ سٹاٴ ػٹاة ضا ٲشهٹض قس چطا ٦ٻ اڂٷبٴ 

ټٷطٲٷساٴ زاضٶس ٸ آطبض ټٷطڀ ذٹز ضا ثط دبڂٻ ڀ آٴ دسڂس ٲځ آٸضٶس، ٸ ڂب ټٳبٴ ٦ٻ زض آطبض ټٷطڀ ْٽٹض ٸ ثطٸظ دڃسا ٲځ 

ٲٗٳٹالً ڂب ثٻ ټٷطٲٷس سٹػٻ ٲځ ٦ٷٷس، ڂب ثٻ اطط ټٷطڀ اٸ. ټٷطٲٷس ضا ٦ؿځ ٲځ زاٶٷس ٦ٻ اطط ټٷطڀ  "٦ٷس. ثٻ سٗجڃطڀ اڂٷبٴ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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(. اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ٪بٺ 141:  1380) ضڂرشٻ ٪طاٴ،  "اطط ټٷطڀ ضا ٲحهٹ٬ ٦بض ټٷطٲٷس ٲځ زاٶٷسذٯ١ ٲځ ٦ٷس ٸ 

ضاٺ ثطذځ اظ ذٹال ٶڃع ػٽز ٶڃ٭ ثٻ ؾٹا٬ ٲسٶٓط ټٳڃٵ ٲٷٹا٬ اؾز ػب زاضز ٦ٻ ٢سضڀ ضٸڀ آٴ زضٶ٩ ٦طزٺ ٸ اظ 

اظ اڂٵ َطڂ١ ټٷٹظ ثٻ ح٣ڃ٣ز ټٷط سٹػٽځ  ذٹز ثذطؾڃٱ آڂب ٸا٢ٗبً ضاٺ ټٳڃٵ اؾز؟ ٲؿٯٱ اؾز ٦ٻ ضاٺ اڂٵ ٶڃؿز چطا ٦ٻ

٦ٯٳبسځ ٲجٽٱ  "اطط ټٷطڀ "ٸ  "ټٷطٲٷس "ضا سٗطڂٝ ٶ٧طزٺ اڂٱ ٦ٯٳبر  "ټٷط "ٶكسٺ اؾز چطا ٦ٻ سب ٸ٢شځ ٦ٻ ٲب ټٷٹظ 

 ثڃف ٶڃؿشٷس. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اڂٷبٴ؛ چٻ ٖٳٹٰ ثبقٷس چٻ ذٹال، 

َ٭ سٯ٣ځ قٹز، اٲب ثٻ ټط زض زٸضڀ ٪طٞشبض ٲځ قٹٶس ٦ٻ ا٪ط چٻ زٸض ٲٷ٣ُځ ٶڃؿز ٸ ٶجبڂس ثب "

حب٬ ضاٺ ٞطا ضٞشٵ اظ آٴ ضا ثط ذٹز ٲځ ثٷسٶس. ٞطا ضٞشٵ اظ زٸض ٸ٢شځ ٲڃؿط ٲځ قٹز ٦ٻ قرم ثٻ آٴ 

چٻ ٦ٻ ټٱ ٲٷكأ ټٷط اؾز ٸ ټٱ ٲٷكأ اطط ټٷطڀ ثطؾس ٸ آٴ ذٹز ټٷط اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷس ضا ټٷطٲٷس ٲځ 

 (.141) ټٳبٴ :  "٦ٷس ٸ اطط ټٷطڀ ضا اطط ټٷطڀ

اظ دبڀ ثؿز ٚٯٍ  "ټٷط "ػٽز سٗطڂٝ ذٹز  "اطط ټٷطڀ "ڂب  "ټٷطٲٷس"ؾ٭ ثٻ سٗطڂٝ ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ سٹ 

ټؿشځ  "اؾز چطا ٦ٻ اڂٵ ټٷط اؾز ٦ٻ ثط آٴ زٸ س٣سٰ زاقشٻ ٸ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثز سٗطڂٝ آٴ ټب ضا ٶڃع ض٢ٱ ٲځ ظٶس. 

طڀ اؾز ؾٹٰ. ؾٹٲځ ٦ٻ چٹٴ ټط ڂ٥ اظ ټٷطٲٷس ٸ ٦بض، ثٻ ذٹزڀ ذٹز ٸ ٶؿجشځ ٦ٻ اڂٵ ثٻ آٴ ٸ آٴ ثٻ اڂٵ زاضز اظ اٲ

 (.1:  1390) ټڃس٪ط،  "ټٷطٲٷس ٸ ٦بض ټٷطڀ ټط زٸ ٶبٰ اظ آٴ ٪طٞشٻ اٶس، اٸ٬ اؾز ٸ آٴ ټٷط اؾز

آٶبٴ ٦ٻ ثٻ ټط َطڂ١ ٲٳ٧ٵ  –ضا ذٹال  "ټٷط چڃؿز؟"اٲب ٞطو اڂٵ ٶٹقشبض ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ٲربَت ؾٹا٬ 

ؾبؼ زض ازاٲٻ ؾٗځ ذٹاټس قس ٦ٻ ثٻ اټٱ سٗبضڂٝ اضائٻ ٲشهٹض قٹز ٦ٻ ثط اڂٵ ا –اظ ٶعزڂ٥ ٲجشالڀ اڂٵ دسڂسٺ ټؿشٷس 

قسٺ اظ  َطٜ ٲشرههڃٵ اٲط زض ظٲڃٷٻ ڀ ټٷط دطزاذشٻ قٹز اٮجشٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ٶ٫بضٶسٺ ټڃچ زض دځ اضائٻ 

 "ٞٽطؾشځ ثٯٷسثبال اظ سٳبٲځ سٗبضڂٝ ٲٹػٹز اظ ټٷط ٶٳځ ثبقس، ٸ ٶڃع اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ثطذځ اظ ٲش٧ٟطڂٵ ٲٗبنط 

ف ثطاڀ ڂبٞشٵ سٗطڂٟځ ػبٲٕ ٸ ٲبٶٕ اظ ټٷط، ٶٻ سٷٽب ضٺ ثٻ ػبڂځ ٶٳځ ثطز، ثٯ٧ٻ، ٞطاسط اظ آٴ، چٻ ثؿب حشځ ٲر٭ ٦ٹق

ٞٽٱ زضؾز آٴ ٲځ قٹز. ثطذځ ٲٟبټڃٱ زض ٪صض سبضڂد ٸ ؾڃط سُٹّض ذٹز چٷبٴ سٷٹٔ ٸ َڃٝ ٪ؿشطزٺ ڀ ٲٗٷبڂځ ڂبٞشٻ 

 1(.11:  1389،  ٷ٩ڃټٷٟٯ) "ساٶس ٦ٻ سٵ ثٻ ټڃچ ٪ٹٶٻ سٗطڂٝ، ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ، ٶٳځ ؾذبضٶ

اظ َجڃٗز ق٧٭ ٪طٞشٻ ٦ٻ ٲجشٷځ ثط ٶ٫طـ  2ثٻ ٮحبِ سبضڂرځ ٢سڂٱ سطڂٵ سٗطڂٝ اظ ټٷط ثط اؾبؼ ٶٓطڂٻ س٣ٯڃس

اٞالَٹٴ ٸ زض دځ اٸ اضؾُٹ ٲځ ثبقس، ا٪ط چٻ ټط٦ساٰ اظ آٴ ټب ٲٗٷبڀ ٲشٟبٸسځ اظ اڂٵ ٮّٟ اضازٺ ٦طزٺ اٶس. ثط اؾبؼ اڂٵ 

ٲځ ذٹاٶٷس، ټٷط ٖجبضر اظ س٣ٯڃس ڂب ٶؿرٻ ثطزاضڀ اظ َجڃٗز اؾز ٦ٻ ثٻ  3ٴ ضا ثبظٶٳبڂځٶ٫طـ ٦ٻ ٞڃٯؿٹٞبٴ ٲشأذط آ

                                                 
ٻ ڀ ثڃف سط؛ ٸڂش٫ٷكشبڂٵ، ٮٹزٸڂ٩ .   1  سٽطاٴ: ٲط٦ع. . ٞطڂسٸٴ ٞبَٳځ، ثبث٥ احٳسڀ، دػٸټف ټبڀ ٞٯؿٟځ. 1389ػٽز ٲُبٗٮ
ّ ڂٹٶبٶځ   2 سطػٳٻ ٦طزٺ اٶس، ثب اڂٵ سٹيڃح ٦ٻ اثٵ ؾڃٷب آٴ  "س٣ٯڃس"ثٻ ٲٗٷځ  "Imitation"ضا زض ا٦ظط ظثبٴ ټبڀ اضٸدبڂځ ثٻ  "Mimesis"ٟٮ

 سطػٳٻ ٦طزٺ اٶس. "سكجڃٻ "ٸ اثٵ ضقس  "ٲحب٦بر "ضا 
3  Representation 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زاضاڀ  ]زض ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹالر[زؾز آزٲځ نٹضر ٲځ ٪ڃطز. زض ٦شبة زټٱ ػٳٽٹض، اٞالَٹٴ ثڃبٴ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٦ڃٟڃبر 

ڃؿز. اٸ زض اڂٵ نٹض ٲظبٮځ ټؿشٷس ٦ٻ ٲهسا٠ ټبڀ ػٽبٴ سؼطثٻ ڀ حؿځ چڃعڀ ػع ٶؿرٻ ڀ ثس٬ ڂب سهٹڂط آٴ ټب ٶ

ٲٹضز ٲظب٬ ٖڃٷځ سرز ذٹاة ضا ٲځ ظٶس ٸ زض ؾٻ ؾُح، ؾبذشٵ ٸ ٶؿرٻ ثطزاضڀ اظ آٴ ضا قطح ٲځ زټس. ٶرؿز ٲظب٬ 

سرز ذٹاة اؾز ٦ٻ ذساٸٶس آٴ ضا ٲځ ؾبظز، ؾذؽ سرز ذٹاثځ اؾز ٦ٻ ثٻ ٸؾڃٯٻ ٶؼبض ؾبذشٻ ٲځ قٹز ) ڂٗٷځ 

ٶٽبڂز سهٹڂط سرز ذٹاة اؾز ٦ٻ ثٻ زؾز ٶ٣بـ سطؾڃٱ ټٳبٴ سرز ذٹاثځ ٦ٻ ٲځ سٹاٶڃٱ ضٸڀ آٴ ثرٹاثڃٱ(، ٸ زض 

الَٹٴ  –ٲځ قٹز. سرز ذٹاة ؾبذشٻ ڀ ٶؼبض ٶٻ سٷٽب ٲبزٸٴ ٞطٰ ٲظبٮځ  اڂسٺ آ٬ سرز ذٹاة اؾز ٦ٻ حشځ ثٻ ظٖٱ ٞا

اڂسٺ آ٬ آٴ ح٣ڃ٣ز ڂب ٸا٢ٗڃز ٦ٳشطڀ زاضز. ثط ټٳڃٵ ٢ڃبؼ سرز ذٹاة ٶ٣بقځ قسٺ زض ؾُح ٞطٸسطڀ  –اظ ٞطٰ ٲظبٮځ 

ٸ ثٻ َطڂ١ اٸٮځ، ٦ٳشط ح٣ڃ٣ځ اؾز. دؽ ټٷط زض ٸنٝ ٖبٰ آٴ س٣ٯڃس اظ َجڃٗز اؾز اٲب زض ؾُحځ ٶبظ٬ ٢طاض زاقشٻ 

الَٹٴ ٢ٗڃز ٲظبٮځ آٴ زٸ ٪بٰ ٞبنٯٻ زاضز )سط اظ آٴ ٦ٻ ثب ح٣ڃ٣ز ڂب ٸا ٳبو ٲځ  (. 598-601 : 1386 ،ٞا ثب اٶس٦ځ ٚا

ٳبو چط الَٹٴ ٦ٻ ټٷط ضا حبن٭ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سٗطڂٝ اضؾُٹ ٶڃع اظ ټٷط ټٳڃٵ اؾز، ثب اٶس٦ځ ٚا ا ٦ٻ اٸ ثطذالٜ ٞا

ټٷطٲٷس س٣ٯڃس ٲځ ٦ٷس اٲب زض اڂٵ س٣ٯڃس،  "س٣ٯڃس اظ س٣ٯڃس ) زٸ ثبض زٸضسط اظ ح٣ڃ٣ز ٲظبٮځ( ٲځ زاٶس ثط اڂٵ ٶٓط اؾز ٦ٻ 

ذڃب٬ اٸ ذڃب٬ اثساٖځ اؾز، ذڃبٮځ اؾز ٦ٻ ضڂكٻ زض ٸا٢ٕ ٶساضز ... ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ټٷطٲٷساٴ ٖبٮٱ ضا آٴ َٹض ٦ٻ 

(. ثٻ 142: 1353) اضؾُٹ،  "سهٹض ٸ ثڃبٴ ٶٳځ ٦ٷٷس، ثٯ٧ٻ آٴ ضا ڂب ثٽشط ٸ ڂب ثسسط اظ آٴ چٻ ټؿز ثڃبٴ ٲځ ٦ٷٷسټؿز 

ڂٗٷځ ا٪ط ٖبٮٱ  "ٸ حهٹ٬ نٹضر ذڃبٮځ اظ ٖبٮٱ زض اطط ټٷطڀ اؾز،  1ثڃبٴ زڂ٫ط زض ٶٓط اضؾُٹ ټٷط ثٻ ٲٗٷبڀ سرڃ٭

) ضڂرشٻ ٪طاٴ،  "ڂٷٻ ڀ ذڃب٬ اٶ٧ٗبؼ ڂبٞز ټٷط اؾززض آڂٷٻ ڀ ٣ٖ٭ ٶٓطڀ سبثڃس ٞٯؿٟٻ حبن٭ ٲځ قٹز ٸ ا٪ط زض آ

ضا  –ػبٴ زاض ڂب ثځ ػبٴ  –(. ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٵ ٦ٻ َج١ اڂٵ سٗطڂٝ ټط اطط ټٷطڀ ٲٹيٹٖځ اظ َجڃٗز 128:  1380

 ٲٷ٧ٗؽ ٲځ ٦ٷس ڂب ثبظٲځ ٶٳبڂبٶس.

طزاذز ٦ٻ ثط زض ٲ٣بث٭ سٗطڂٝ ٞٹ٠ ) ټٷط ثٻ ٲظبثٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ َجڃٗز( ٲځ سٹاٴ ثٻ سٗطڂٝ زڂ٫ط اظ ټٷط د

ټٷط ٲجشٷځ ثٹزٺ ٸ ثبة َجٕ ٦ؿبٶځ اؾز چٹٴ ٦طٸچٻ، ٦بٮڃٷ٫ٹٸز، سٹٮؿشٹڀ، سځ اؼ اٮڃٹر ٸ  2ٶٓطڂٻ ڀ قٽٹزڀ

"ٞطاٶٳبڂځ "ٸڂٯڃبٰ ٸضزظٸضص. اڂٵ سٗطڂٝ ٦ٻ ثٻ 
قٽطٺ اؾز، ټٷط ضا ثڃبٴ ٪ٹڂبڀ احؿبؾبر ٸ ٖٹاَٝ آزٲځ ٲځ زاٶس  3

اؾز، ثسڂٵ ٲٗٷځ ٦ٻ قرم ٖبٮٳبٶٻ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ثطذځ  ټٷط ڂ٥ ٞٗبٮڃز اٶؿبٶځ ". 4اظ َطڂ١ ٸاؾُٻ ټبڀ ټٷطڀ

                                                 
ط ثطذځ اظ ٲٟؿطڂٵ آطبض اضؾُٹ زض ثبة ټٷط اڂٵ "  1 ٖالٸٺ ثط ٲٗبٶځ س٣ٯڃس ٸ ٶؿرٻ ثطزاضڀ ٸ ثبظٶٳبڂځ، Mimesis اؾز ٦ٻ سطػٳٻ ڀ ٮّٟ ٓٶ

 "ٞٵ قبٖطڀ "اٸ ثٻ ػبڀ  " Poetics "ٶڃع ٲځ ثبقس ٦ٻ حشځ ثط اڂٵ اؾبؼ ثطذځ زض سطػٳٻ ڀ ٖٷٹاٴ ٦شبة  "سٳظڃ٭ "ٸ  "سرڃ٭ "ثٻ ٲٗٷبڀ 

 (.127:  1380) ضڂرشٻ ٪طاٴ، "ثٻ ٦بض ٲځ ثطٶس( ضا Representation of life) "ٲشٳظ٭ ؾبذشٵ ظٶس٪ځ "، سط٦ڃجځ چٹٴ 
2  Intuition 
3  Expression 
4  Artistic Media 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٶكبٶٻ ټبڀ ذبضػځ، احؿبؾبسځ ضا ٦ٻ سؼطثٻ ٦طزٺ اؾز ثٻ زڂ٫طاٴ ؾطاڂز ٲځ زټس، ٸ اڂٵ زڂ٫طاٴ ٲجشالڀ اڂٵ 

(. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط زض اڂٵ سٗطڂٝ ټٷط 123:  1364) سٹٮؿشٹڀ،  "احؿبؾبر ٲځ قٹٶس ٸ ذٹز، آٴ ټب ضا سؼطثٻ ٲځ ٦ٷٷس

ط ٶڃطٸ ڂب ٢ٹٺ اڀ اؾز ٦ٻ زض زضٸٴ ټٷطٲٷس ٶ٣ف سٟؿڃط ٸا٢ٗڃبر ضا ثط ٖٽسٺ زاقشٻ ٸ ؾجت ٲځ قٹز ٦ٻ ٸا٢ٗڃبر ٲجشٷځ ث

ڂب ظڂجبڂځ ټبڀ ذبضػځ ثٻ ٸا٢ٗڃبر ٸ ظڂجبڂځ ټبڀ قرهځ ټٷطٲٷس سجسڂ٭ قٹٶس سب زض دځ آٴ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز 

ڂب ٞطاٶٳبڂځ( قٹز ٦ٻ زض ٲربَت، ټٳبٴ سؼطثٻ ) ڂب احؿبؼ ڂب ٖبَٟٻ ڀ حبن٭ اظ آٴ ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ اثطاظ )  "ٲځ ٪ٹڂس 

(. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع ٪ٟشٻ 10:  1389،  ٷ٩ڃټٷٟٯ) "حب٬( ظڂجبقٷبؾبٶٻ ضا اڂؼبز ٦ٷس ٦ٻ ثط ټٷطٲٷس ٪صقشٻ اؾز

قس اڂٵ سٗطڂٝ ثبة َجٕ ٦ؿبٴ ثؿڃبضڀ اؾز ٦ٻ ثٻ ثطذځ اظ اټٱ آٴ ټب اقبضٺ قس اٲب ثٻ ػطأر ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ 

ٳبو ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ټڃچ ٦ؽ ث ٻ اٶساظٺ ڀ ٦طٸچٻ ثٻ قطح ٸ ثڃبٴ ټٷط اظ اڂٵ زڂس٪بٺ ٶذطزاذشٻ، ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ثب اٶس٦ځ ٚا

"ټٷط ټٳچٹٴ ثڃبٴ "٦ٻ ٲٹيٹٔ انٯځ زٸ ٦شبة ٲٽٱ اٸ 
"٦ٯڃبر ظڂجب قٷبؾځ "ٸ  1

نطٞبً ټٳڃٵ ٲُٯت اؾز. ٦طٸچٻ  2

ٹض ثٻ اٖشجبض ٶٟؽ سهٹض ٲجشٷځ زڂسٺ ٸ زض زض ٦شبة ٦ٯڃبر ظڂجبقٷبؾځ ذٹز اؾبؼ اڂٵ سٗطڂٝ ضا ثط ان٭ زاٶؿشٵ سه

سٟؿڃط آٴ چٷڃٵ ٲځ ٪ٹڂس ٦ٻ ٲب آزٲڃبٴ زض اٸٮڃٵ ٲطحٯٻ ڀ ٲٹاػٽٻ ثب ټط دسڂسٺ اڀ، ٶرؿز زازٺ ټبڀ ذبٰ احؿبؼ ٸ 

ٝ ضا احؿبؼ ٲځ ٦ٷڃٱ ٸٮځ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ اظ آٴ ټب آ٪بٺ ٶڃؿشڃٱ. ظٲبٶځ  ازضا٤ ضا زضڂبٞز ٲځ ٦ٷڃٱ، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ٖٹَا

ػؿٳبٶځ ٲظ٭ ضٶ٩ دطڂسٴ ٦ٻ ٞطاٶٳٹز سطؼ اؾز ضا اظ ذٹز ٶكبٴ ٲځ زټڃٱ اڂٵ ٸا٦ٷف ټب اضازڀ ٸ  ٦ٻ ٸا٦ٷف ټبڀ

سبثٕ ٲٽبض آ٪بټبٶٻ ڀ ٲب ٶڃؿشٷس. ثٻ اڂٵ ٶٹٔ اظ ٞطاٶٳٹز، ٞطاٶٳٹز ضٸاٶځ ٲځ ٪ٹڂٷس. اٲب ٞطاٶٳٹز سرڃٯځ، ٞطاٶٳٹزڀ اؾز ٦ٻ 

اڂٵ ؾُح اؾز ٦ٻ ټٷط ذٹز ضا ٶٳبڂبٴ ٲځ ؾبظز.  ٖٹاَٟٳبٴ ضا زض ٲطحٯٻ ڀ زٸٰ ٦ٻ قٽٹز اؾز اثطاظ ٲځ ٦ٷڃٱ. ٸ زض

ٲظبٮځ ٦ٻ ذٹز ٦طٸچٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ثٻ آٴ اقبضٺ ٲځ ٦ٷس احؿبؼ قبزڀ اؾز، اٸ ٲځ ٪ٹڂس ٞطو ٦ٷڃس ٦ٻ ٲٵ احؿبؼ 

قبزڀ ٲځ ٦ٷٱ ٸ ٲٳ٧ٵ اؾز ثب ٮجرٷسڀ ٚڃط اضازڀ ثط چٽطٺ اٰ ٞطاٶٳٹزڀ ضٸاٶځ اظ اڂٵ احؿبؼ اثطاظ ٦ٷٱ، اٲب ا٪ط زض 

ساٶٻ اظ احؿبؼ ذٹز حؿبؼ ذٹز ڂ٥ قٗط ث٫ٹڂٱ ڂب ڂ٥ آټٷ٩ ثؿبظٰ زضٸا٢ٕ ٞطاٶٳٹزڀ سرڃٯځ ٸ ټٷطٲٷٲٹضز اڂٵ ا

اؾز ٦ٻ زض شټٵ  3ٮت ٲُٯت اڂٵ ٦ٻ اظ اڂٵ زڂس٪بٺْ ټٷط ، ثڃبٴ ڂب اٶش٣ب٬ احؿبؾځ(. 60:  1358 )٦طٸچٻ ، اضائٻ ٦طزٺ اٰ

 ٲشؼٯځ ٲځ قٹز.  ]ڂ٥ سبثٯٹڀ ٶ٣بقځ ٲظالً [ټٷطٲٷس ق٧٭ ٪طٞشٻ ٸ اظ َطڂ١ ٸاؾُٻ ټبڀ ټٷطڀ زض قځ ء ٲبزڀ 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس زٸ سٗطڂٝ ٞٹ٠ اٮص٦ط ) ټٷط ثٻ ٲظبثٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ َجڃٗز ٸ ټٷط ثٻ ٲظبثٻ ڀ 

ٳبو ٲځ سٹاٴ ثٻ ٶحٹڀ ٲ٣بث٭ ټٱ زڂس زض حبٮځ ٦ٻ سٗطڂٝ ؾٹٰ اظ  ٞطاٶٳبڂځ احؿبؾبر ٸ ٖٹاَٝ ( ضا ثب اٶس٦ځ ٚا

ٲٽٱ سطڂٵ ٶ٫طـ ټبڀ ٲٹػٹز ثٻ چڃؿشځ ټٷط ٲځ ثبقٷس ثٻ ٦٭ ٲځ سٹاٴ ٞبض٘ اظ اڂٵ ٲ٣بثٯٻ  ټٷط ضا ٦ٻ ثٻ اسٟب٠ اڂٵ زٸ

                                                 
1  Aesthetic: As Science of Expression and General Linguistic 
2  Breviario di estetica 
3  Transmisson of feeling 
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ٲجشٷځ  1زڂس. اڂٵ سٗطڂٝ ٦ٻ ثط ٶٓطڂٻ ڀ نٹضر ٪طاڂځ ) ڂب ق٧٭ ٪طاڂځ، ٶٳٹز٪طاڂځ، ٞطٰ ٪طاڂځ ٸ اظ اڂٵ زؾز( 

اٮجشٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ اؾز ثڃف اظ ټٳٻ اظ َطٜ ٦الڂٹث٭، ضاػط ٞطاڀ ٸ ازٸاضز ټبٶؿٯڃ٥ ٲٹضزسٹػٻ ثٹزٺ اؾز، 

ٲؿئٯٻ نٹضر ٸ ٲٗٷب ڂب ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط ٞطٰ ٸ ٲحشٹا اظ ضٸظ٪بض اٞالَٹٴ شټٵ ثؿڃبضڀ اظ ٲشرههڃٵ اٲط ضا ثٻ ذٹز 

س ٲسٶٓط ثٹزٺ اؾز. اڂٵ سٗطڂٝ ثطذالٜ زٸ سٗطڂٝ  ٲكٛٹ٬ زاقشٻ اؾز اٲب ٶٻ ثٻ ق٧ٯځ ٦ٻ اظ ٶڃٳٻ ٢طٴ ٶٹظزټٱ ثٻ ٗث

اضائٻ ڀ نٹضر، ٶٳٹز ڂب ق٧ٯځ ټٷطڀ زڂسٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ثڃف ٸ دڃف اظ ټط چڃعڀ ٞٹ٠ ٸڂػ٪ځ شاسځ آطبض ټٷطڀ ضا 

ٞطٰ ٲٗٷځ  "٦ڃٟڃبر ٞطٲځ اڂٵ آطبض ضا ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٲځ زټس. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط زض اڂٵ زڂس٪بٺ ػبٶٳبڂٻ ڀ ټٷط ضا نطٞبً زض 

قبذم ټٷط ٲځ سٹاٶس زض ٲربَت ٲځ سٹاٴ دځ ٪طٞز چطا ٦ٻ اڂٵ ٣ٍٞ ٞطٰ ٲٗٷځ زاض اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٸڂػ٪ځ  2 "زاض

آٴ ٖبَٟٻ ڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ذبنځ ضا ثطاٶ٫ڃعز. ٦الڂٹث٭ ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ؿځ ٦ٻ ثڃف اظ ټٳٻ ثٻ سٟؿڃط اڂٵ سٗطڂٝ دطزاذشٻ 

ذٹز زض سٹيڃح اڂٵ ٲُٯت چٷڃٵ قطح ٲځ زټس ٦ٻ ټٷطٲٷس اقڃب ضا ټٱ چٹٴ ٞطٰ ټبڀ ٲحى  "ټٷط"اؾز زض ٦شبة 

ضا ٲځ ٶ٫طز  "ح٣ڃ٣ز ٚبڂځ "ٶٷس ثطآٸضٶس، آظازٶس. اٸ زض زڂسٴ ٞطٰ ٲٗٷځ زاض چڃعټب ٲځ ثڃٷس ٦ٻ اظ ټط ٲ٣هٹزڀ ٦ٻ ثشٹا

ٸ ٲځ ٦ٹقس سب ٖبَٟٻ ڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ ضا ٦ٻ زض ثطاثط چٷڃٵ ٞطٰ ټبڂځ احؿبؼ ٲځ ٦ٷس ثٻ ٸؾڃٯٻ ڀ ثبظآٞطڂٷځ آٴ ټب 

ضڀ ، ټٷط ثبٚجبٶځ ، سب ػبڂځ ٦ٻ زض ٶ٣بقځ ، دڃ٧ط سطاقځ ٸ ٦ٯڃٻ ټٷط ټبڀ سؼؿٳځ ، زض ٲٗٳب" 3زض ټٷط ذٹز ٞطاٶٳبڂس.

ټٷط ټبڀ ظڂجب ټؿشٷس ، ٶٻ چڃعڀ ٦ٻ زض زضڂبٞز حؿځ اٮشصاش ٲځ ثركس ، ثٯ٧ٻ چڃعڀ ٦ٻ ثٻ ٸاؾُٻ ڀ نٹضسف 

 ( .44: 1384)٦طاٞٹضز ،  "ذٹقبڂٷس اؾز ، قطٌ ثٷڃبزڀ شٸ٠ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټس

سٺ سٗبضڂٟځ ٲځ ثبقٷس ٦ٻ زض ػٹاة الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ؾٻ سٗطڂٝ ثبظٶٳبڂځ، ٞطاٶٳبڂځ ٸ نٹضر ٪طاڂځ ، ٖٳ

اظ َطٜ ٲشرههڃٵ اٲط ٲٹضز ز٢ز ٸ سٹػٻ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ زض َٹ٬ سبضڂد ټٷط ثٻ اٶحبڀ ٲرشٯٝ  "ټٷط چڃؿز؟ "ؾٹا٬ 

ثڃبٴ ڂب اضائٻ قسٺ اٶس، اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٞٽطؾز ٲٹاضزڀ چٹٴ ټٷط ثٻ ٖٷٹاٴ سؼطثٻ اڀ 

ضا ٶڃع ٖالٸٺ ٦طز اٲب ٶ٧شٻ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ اڂٵ سٗبضڂٝ ٸ ٲٹاضزڀ ٲظ٭ اڂٵ  5س ٶٓطڂٻ ڀ ٶٽبزڀٸ ټٷط اظ زڂ 4ظڂجبقٷبذشځ

                                                 
1  Formalism 
2  Significant form 
 .Bell , Clive.1914. Art. London : Chatto and Windus ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط :  3
طڂٻ، ٦ٻ ثط ٦بض٦طز ٲجشٷځ اؾز، چڃعڀ ټٷط ٲحؿٹة ٲځ قٹز ٦ٻ اظ َطڂ١ سٗٳ١ ٸ غضٜ اٶسڂكځ زض ٸڂػ٪ځ ټبڀ ظڂجبقٷبذشځ ٦ٻ   4 َج١ اڂٵ ٓٶ

ٻ ڀ ثڃف سط :ثطاڀ ثطذٹضزاضڀ اظ آٴ ټب ذٯ١ ٲځ قٹٶس، سؼطثٻ ڀ ظڂجبقٷبذشځ اضظقٳٷسڀ ثطاڀ ٲربَت اڂؼبز ٲ  ځ ٦ٷس. ػٽز ٲُبٗٮ

Beardsley, Monroe C. 1982. The Aesthetic Point of View: Selected Essays . New York: Cornell 

University Press. 

Beardsley, Monroe C. 1981. Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. 2nd ed, Indianapolis: 

Hackett Publishing Company. 
ًبڀ زٶڃبڀ ټٷط، ټٷطٲٷساٴ، ػبٲٗٻ ڀ ټٷطڀ، ڂب ٲشرههبٴ   5 طڂٻ، ٦ٻ ثط ضٸڂٻ ټبڀ اػشٳبٖځ ٲجشٷځ اؾز، ثٻ ٸاؾُٻ ڀ ا٢ساٲبر ٖا َج١ اڂٵ ٓٶ

ٻ ڀ ثڃف سط :  –٦ٻ ثٻ ق٧٭ ٚڃطضؾٳځ ؾبظٲبٶسټځ ٲځ قٹٶس  –ټٷط   ٶكبٶٻ ټب سجسڂ٭ ثٻ ټٷط ٲځ قٹٶس . ػٽز ٲُبٗٮ

Dickie, George. 1974 . Art and the Aesthetic : an institetional analysis.  New York: Cornell University 

Press. 
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ثڃف اظ آٴ ٦ٻ ثٻ چڃؿشځ ټٷط دطزاذشٻ ثبقٷس ثٻ ټؿشځ ڂب ٸڂػ٪ځ ټبڀ آٴ دطزاذشٻ ٸ اظ ؾٹڂځ چٷبٴ ٪ؿشطزٺ اٶس ٦ٻ 

بٴ ٲحسٸز ٦ٻ ټط٪ٹٶٻ ضٸڂ٧طز س٣طڂجبً سٳبٲځ ٲهٷٹٖبر ثكطڀ ضا شڂ٭ آٞطڂٷف ټٷطڀ ػٳٕ ٲځ آٸضزٶس ٸ اظ ؾٹڂځ چٷ

يس ظڂجبقٷبؾبٶٻ ضا ثٻ ٦٭ اظ زضػٻ ڀ ټٷطڀ ؾب٢ٍ ٲځ زاٶٷس. اٮجشٻ ػٳالر اذڃط ټط٪ع ثٻ اڂٵ ٲٗٷځ ٶڃؿز ٦ٻ ؾٻ 

سٗطڂٝ ٲسٶٓط ثطذالٜ ٲٹاضز اذڃط اظ ټط٪ٹٶٻ ٶ٣س ٸ اڂطازڀ ثطڀ ٲځ ثبقٷس، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ا٪ط ثط َج١ ؾٷز ٦الؾڃ٥ 

قځ ڂب ڂ٥ ٲٟٽٹٰ، زٸ قطٌ الظٰ ٸ ٦بٞځ ڂب ػبٲٕ ٸ ٲبٶٕ ثٹزٴ ضا ٲسٶٓط ٢طاض  ٸ ٲشٗبضٜ ٲٹػٹز ثطاڀ سٗطڂٝ ڂ٥

زټڃٱ اؾبؼ ټط ؾٻ سٗطڂٝ ٲسٶٓط ضا ٲځ سٹاٴ ثٻ نٹضر اؾبؾځ ٲٹضز ٶ٣س ٸ اڂطاز ٢طاض زاز چطا ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ اظ ؾٹڂځ 

ٶڃؿشٷس، ٸ ڂب اڂٵ ٦ٻ آطبض ثؿڃبضڀ اظ آطبض ټٷطڀ ثٻ ټڃچ ٸػٻ س٣ٯڃس ٶڃؿز ٸ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ثؿڃبضڀ اظ س٣ٯڃسټب اطط ټٷطڀ 

ټٷطڀ ثؿڃبضڀ ضا ٲځ سٹاٴ ٶبٰ ثطز ٦ٻ ثڃبٴ احؿبؼ ڂب قٽٹز ٶڃؿشٷس ٸ زض ٲ٣بث٭ ثؿڃبضڀ اظ ثڃبٴ ټبڀ احؿبؾځ ضا ټٱ 

ټط٪ع ٶٳځ سٹاٴ اططڀ ټٷطڀ ثٻ قٳبض آٸضز، اٲب ٶ٧شٻ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ اڂٵ سٗبضڂٝ ٖٯځ ضٚٱ سٳبٲځ اڂطازار ٲحشٳ٭ 

ؿشځ آٴ ٲسٶٓط ٢طاض زازٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ثٻ ټؿشځ، ٸڂػ٪ځ ټب، ڂب زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ ٞٯؿٟٻ ڀ ٲٹػٹزْ ټٷط ضا نطٞبً اظ ثبثز چڃ

ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦الؾڃ٥ آٴ، الا٢٭ زض اڂٵ ٲطسجٻ اظ آٴ، ٶذطزاذشٻ اٶس ) ٦ٻ زض اڂٵ ٢ؿٳز اظ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ 

٪ٟشٻ قس ٦ٻ ڂ٧ځ اظ ٶ٧شٻ ټبڀ ثبڂؿشٻ ڀ سٗڃڃٵ ٦ٷٷسٺ ٲسٶٓط ثٹزٺ اؾز(. ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض اڂٵ ثبة اڂٷ٧ٻ دڃف سط ٶڃع 

سٹػٻ زض ذهٹل سٗطڂٝ ټٷط اڂٵ اؾز ٦ٻ ټط سٗطڂٟځ ثط ڂ٥ ٶٓطڂٻ زضثبضٺ ڀ ټٷط س٧ڃٻ ٲځ ٦ٷس، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ټط 

سٗطڂٝ اظ ټٷط ثڃبٶ٫ط زڂس٪بٺ ذبنځ اظ ټٷط اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ثطذځ اظ اټٱ اڂطازار ٸاضزٺ ثط سٗبضڂٝ ٲسٶٓط ذٹز 

ټٷط،  "س. ٸ ذشٱ ٦الٰ اڂٵ ٦ٻ اظ ػٳٕ ػٳڃٕ سٗبضڂٝ ٞٹ٠ اٮص٦ط ٲځ سٹاٴ چٷڃٵ ٶشڃؼٻ ٪طٞز ٦ٻ ؛ثٻ ذٹز ٦ٷبض ٲځ ضٸٶ

، اٮجشٻ ثٻ قطَځ ]ثڃبٴ ٸ حبالر [ڂب ٲبٶٷسؾبظڀ اقڃبء اؾز، ڂب ؾبذشٵ ٞطٰ ټبڂځ ٲٗٷځ زاض، ٸ ڂب ٞطاٶٳٹزڀ اظ سؼطثٻ ټب 

 "٦ٷس. ٦ٻ ثشٹاٶس زض ٲربَت ذٹز، قٗٝ، ٖبَٟٻ ، ڂب س٧بٶځ اظ اڂٵ زؾز اڂؼبز

سٹاٶب ثبقس، اٮجشٻ زض  "ټٷط چڃؿز؟ "ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ سٗطڂٝ اذڃط ثط ا٢ٷبٔ ٲب زض ٶڃ٭ ثٻ ػٹاة ؾٹا٬ 

نٹضسځ ٦ٻ ټٷط ٲسٶٓط اڂٵ ٶٹقشبض نطٞبً قبٲ٭ ٸػٻ ٚطثځ آٴ ثٹزٺ ٸ ثٻ ٸػٻ قط٢ځ آٴ سٹػٽځ ٶساقشٻ ثبقس، ٸ اڂٵ زض 

ٹقشبض دطؾٻ زض دڃطاٲٹٴ ټٷط اؾالٲځ اؾز ٦ٻ قبڂس حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ چٷڃٵ ٶڃؿز چطا ٦ٻ ټسٜ انٯځ اڂٵ ٶ

سٯ٣ځ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ آٴ ثٻ ټٷط قط٢ځ ٶب ثٻ ػب ثبقس اٲب ثٻ ټط حب٬ سُبث١ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ آٴ ثط ټٷط ٚطثځ ٶڃع ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ 

 ٶبزضؾز ذٹاټس ثٹز. ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ټٷط ثٻ ٦بض ضٞشٻ زض اثڃبر ٸ ػٳالر ظڂط ٶٻ ثبظٶٳبڂځ چڃعڀ اؾز، ٶٻ ٞطاٶٳبڂځ چڃعڀ،

 ٸ ٶٻ حبٸڀ ٞطٲځ ٲٗٷځ زاض.

 ٢ٯٷسضاٴ ح٣ڃ٣ز ثٻ ٶڃٱ ػٹ ٶرطٶس

 (48:  1374، ّ بٞ ح) ٢جبڀ اَٯؽ آٴ ٦ؽ ٦ٻ اظ ټٷط ٖبضڀ اؾز

                                                                                                                                               
Dickie, George. 1984. The art circle : a theory of art. New York : Haven. 
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 چٹٴ ٚطو آٲس ټٷط دٹقڃسٺ قس

 (141 : 1378) ٲٹٮٹڀ،  نس حؼبة اظ ز٬ ثٻ ؾٹڀ زڂسٺ قس

ٸ ٶڃ٧ٹ زاقشٵ ؾذبٺ ٸ ضٖڃز، ٸ اظ  ٸ ٲطزٲبٴ اظ قبدٹض ثٻ ظٶس٪بٶځ اضزقڃط ثؿڃبض ټٷطټب زڂسٶس، اظ ٖس٬ ٸ سٹايٕ

 (608:  1 .، ع1374) ثٯٗٳځ،  دؽِ دسض آٴ ٶڃ٧ٹدځ اٞعٸٴ ٦طز، ٸ ؾڃطر اٸ اظ آٴِ دسضـ اٞعٸٴ سط آٲس.

ټڃچ ٞٗ٭ ٶ٧ٷڃٱ ٲب ثط اڂٵ نٹضر ثځ ټڃچ ٚطيځ؛ ظڂطا ٦ٻ ټطچٷس ٞبڂسٺ ڀ ٦ؿځ زڂ٫ط ذٹاټڃٱ، آٴ ٢ِجٓ٭ ضا 

ٹز ڂب چڃعڀ ٦ٻ اظ آٴ اٸٮځ سط اؾز ث٧ٷڃٱ سب ٲب ضا اذشڃبض ٶڃ٧ٹ ثٹز ٸ ٦ٷٷسٺ ذٹاټڃٱ سب ٲب ضا ثساٴ ڂب ٶڃ٥ ٶبٲځ حبن٭ ق

ٸاػت ثبقڃٱ، ٦ٻ ٦طزٴ ٸاػت ٲٷ٣جز ٸ ًٞڃٯز ٸ ټٷط اؾز ٲب ضا، ٦ٻ ا٪ط ٶ٧ٷڃٱ، آٴ ٲٓحٳسٓر ٸ آٴ ټٷط ٸ آٴ ًٞڃٯز 

 (.97ٸ  96 : 1331،  ٷبڃاثٵ ؾٴ ٞبڂسٺ ٦ؿځ ضا َٯت ٦طزٴ ٚطو ثٹز )ٲب ضا ٶجٹز ٸ ٖٯځ ٦٭ حب٬، آ

ٖك١ ٸ ًٞڃٯز ٸ ذٹثځ ٸ حب٬ِ حًٹضڀ  "ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲځ ثڃٷڃٱ زض اڂٵ اثڃبر ٸ ػٳالر ٲ٣هٹز اظ ټٷط، 

( زض حبٮځ ٦ٻ 12: 1380) ضڂرشٻ ٪طاٴ،  "اؾز ٦ٻ اظ ٢طة ثٻ ح٣ڃ٣ز ٸ ضيبڀ ز٬ ٸ سؼٯڃبر اٮٽځ حبن٭ قسٺ اؾز

سٹاٴ دځ ٪طٞز. ثط اڂٵ اؾبؼ، ثٻ ٶٓط الظٰ  اڂٵ ٲ٣هٹز ضا زض ټڃچ ٦ساٰ اظ سٗبضڂٟځ ٦ٻ سب٦ٷٹٴ ثطاڀ ټٷط ثطقٳطزڂٱ ٶٳځ

ٸ يطٸضڀ ٲځ ضؾس ٦ٻ، ٞٗالً، ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٦ٻ آڂب اٶٓبض ٞالؾٟٻ ٸ ٲش٧ٟطاٴ ٚطة نطٞبً ٲشٹػٻ ثٻ ټٷط زض ٚطة 

اؾز ڂب اڂٵ ٦ٻ ٶبْط ثط اٶحبڀ زڂ٫ط ټٷط ٶڃع ټؿز؟ ٸ ڂب اڂٵ ٦ٻ ا٪ط ټٷط زض شار ذٹز ُٞطڀ ثكط ثٹزٺ ٸ آزٲځ زض 

بٴ اظ ُٞطسځ ڂ٫بٶٻ ثطذٹضزاض اؾز اڂٵ سٟبٸر زض سٗطڂٝ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ زڂ٫ط سجٗبسف اظ ٦ؼب ٚطة ٸ قط٠ ػٽ

 ؾطچكٳٻ ٲځ ٪ڃطز؟ ٸ ؾٹاالسځ اظ اڂٵ زؾز، ا٦ٷٹٴ ثٻ زٶجب٬ سٗطڂٟځ ثبقڃٱ ٦ٻ اڂٵ ٸػٻ اظ ټٷط ضا ٶڃع قبٲ٭ ٪طزز.

ٻ ټبڀ ټط دػٸټف ٸ سح٣ڃ٣ځ انُال ح قٷبؾځ ٸ سجڃڃٵ ز٢ڃ١ دڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ ڂ٧ځ اظ ٲٽٱ سطڂٵ ٲٹٟٮ

ٲٗٷبڀ ٸاغٺ ټبڂځ اؾز ٦ٻ زض آٴ سح٣ڃ١ ڂب دػٸټف ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲځ ٪ڃطٶس. ثٻ سٗجڃط ٞڃٯؿٹٞبٴ سحٯڃ٭ ظثبٶځ زض 

اثشسا ثبڂس ٲ٣هٹز ٸ ٲٷٓٹض ذٹز ضا اظ انُالح ٸ ٲٟبټڃٱ ثٻ زضؾشځ ٲكرم ٦ٷڃٱ سب اذشالٜ زض سٗطڂٝ ٸ ٞٽٱ اٮٟبِ 

طٞڃٵ ٶ٫طزز ٸ چٻ ثؿب ثؿڃبضڀ اظ ٪ٟز ٸ ٪ٹ ټب ٸ اذشالٞبر ٖٯٳځ ضڂكٻ زض ٖسٰ ٲٹػت ٖسٰ سٟبټٱ ٸ ٶعأ ٲڃبٴ َ

سٟبټٱ ٲٷشغ اظ ٖسٰ سجڃڃٵ زضؾز اٮٟبِ زاقشٻ ثبقس. اظَطٞځ ثؿڃبضڀ اظ ٸاغٺ ټب ٸ انُالحبر زض ٪صض ظٲبٴ ٲٗبٶځ ٸ 

زڂ٫ط ڂبٞشٻ اؾز، ثٻ  اؾشٗٳبالر ٲشٟبٸسځ دڃسا ٶٳٹزٺ اؾز ٸ ٪بٺ زض َٹ٬ سبضڂد ڂ٥ ٲٗٷب ضا اظ زؾز زازٺ ٸ ٲٗٷبڂځ

َٹضڀ ٦ٻ نطٞبً ثب ضػٹٔ ثٻ سٗبضڂٝ ٲشٗبضٜ زاڂطٺ اٮٳٗبضٞځ ٸ ثسٸٴ ضڂكٻ قٷبؾځ ز٢ڃ١ ٶٳځ سٹاٴ ٞٽٳڃس ٦ٻ ڂ٥ ٦ٯٳٻ 

زض ٪صقشٻ اظ چٻ دڃكڃٷٻ ٸ سحٹالسځ ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾز ٸ چٻ ثؿب ثب ٪صقز ظٲبٴ، ٦ٯٳٻ، اؾشٗٳب٬ ٸ ٦بضثطزڀ زڂ٫ط 

ٴ ٪ٟز ٦ٻ ٸاغٺ ټب زض سبض ٸ دٹز ذٹڂف دبؾجبٴ ٲٗٷبڂٷس ٸ اٶش٣ب٬ زټٷسٺ ڀ آٴ زض ازٸاض ڂبٞشٻ ثبقس. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ٲځ سٹا

اٮجشٻ ثط ثؿشطڀ اظ ٲشٹٴ ٲ٧شٹة ٸ ٲٷ٣ٹ٬. ٸ اظ ػٳٯٻ ٦ٯٳبسځ ٦ٻ زض ؾڃط ظٲبٶځ ٲشحٹ٬ قسٺ ٸ ٲٗٷبڂځ ٲشٟبٸر دڃسا 

ٹڀ آٴ ثب اؾشٗٳبالسف زض ٢طٸٴ ٲشٟبٸر سٟبٸر ټبڀ ظڂبزڀ ڂبٞش اؾز. ٲځ  "ټٷط "ٻ، ٸاغٺ ڀ ٶٳٹزٺ اؾز ٸ ٲٗٷبڀ ٛٮ
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artزاٶڃٱ ٦ٻ ټٷط زض اَال٢بسځ ٦ٻ ٲب اٲطٸظ زاضڂٱ سطػٳٻ ڀ ٦ٯٳٻ ڀ ٞطٶ٫ځ 
arsاؾز ٦ٻ اظ ٦ٯٳٻ السڃٵ  1

اذص قسٺ ٸ  2

ٸ ز٢ڃ٣بً اظ اڂٵ ثبثز اؾز  3ټٷسٸاضٸدبڂځ زاضز ثٻ ٲٗٷبڀ ؾبذشٵ ٸ ثٻ ټٱ دڃٹؾشٵ ٸ زضؾز ٦طزٴ. arضڂكٻ زض ٸاغٺ ڀ 

( ثٻ ٲٗٷبڀ tec( زاٶؿز ٦ٻ ذٹز اظ ضڂكٻ س٥ِ )techneاڀ ثطاڀ ٦ٯٳٻ ڀ ڂٹٶبٶځ سرٷٻ ) ٦ٻ ٲځ سٹاٴ آٴ ضا سطػٳٻ

(، ثٻ ٲٗٷبڀ Technaomai( ڂب سرٷبئٹٲبڀ )Technamouiؾبذشٵ ثٹزٺ ٸ زض حبٮز ٞٗٯځ ذٹز، سرٷٻ ٲٹئبڀ )

ؾبذشٷځ  ؾبذشٵ ٸ زضؾز ٦طزٴ ثٻ ٦بض ٲځ ضٸز. اٮجشٻ زض ٦بضثطز ٸؾڃٕ ذٹز اڂٵ ؾبذشٵ ؾبذشٵ نطٜ ٶجٹزٺ ثٯ٧ٻ

ټٳطاٺ ثب اڂؼبز ٞطڂت، حڃٯٻ ڂب ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲظجز آٴ ٶٹٖځ چبضٺ اٶسڂكځ ٸ ٖالع ٶڃع ٲځ ثبقس. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط زض اؾُٹضٺ 

( ٦ٻ metis( ٸ ٶڃع ٣ٖ٭ ٞٗبٮځ )doliesټبڀ ڂٹٶبٶځ اڂٵ ٸاغٺ  ٖالٸٺ ثط ٲٽبضر ٸ سٹاٶبڂځ زض ؾبذشٵ ثط ٸټٱ ٸ ذڃب٬ )

ؼبة ٸ حڃطر زض شټٵ ٲر  "ثٻ اڂٵ سطسڃت زض ٞطټٷ٩ ڂٹٶبٶځ  4بَجبٴ اؾز ٶڃع ثٻ ٶحٹڀ زالٮز زاضز.٢بزض ثٻ اڂؼبز ٖا

سرٷٻ ثٻ س٧ٷڃ٥ ٸ ٲٽبضسځ ٪ٟشٻ ٲځ قس ٦ٻ قرم ضا زض اٶؼبٰ ٦بضڀ سب حس ٦ٳب٬ سٹاٶب ٲځ ٶٳٹز. ٮ٧ٵ حًٹض ٲٟبټڃٳځ 

بزٺ ٸ حڃطر ظا ٞطا ٲځ ثطز سب ثسڂٵ نٹضر  ټٷط ثب سط٦ڃجځ چٹٴ ٲشڃؽ ٸ زٸٮڃؽ اڂٵ ٲٽبضر ضا سب ٲطظ اٲٹضڀ ذبض٠ اٗٮ

(. ٸ اظ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ ػبٲٗٻ ڀ اڂطاٶځ سب دڃف اظ آقٷبڂځ ثب 33:  1388) ثٯربضڀ،  "اظ ٞٵ، حڃطر ٸ ظڂجبڂځ ظازٺ قٹز

اظ ٦ٯٳبسځ چٹٴ نٷٗز ٸ ٞٵ ثٽطٺ  artٸ ثٻ سجٕ آٴ  techneٞطټٷ٩ ٚطة ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲٗبنطـ زض سطػٳٻ ڀ ٸاغٺ ڀ 

دڃكٷٽبز زاز  "ٞطټٷ٩ دبڂٻ "ٞطټٷ٫ؿشبٴ اڂطاٴ ثب اٶشكبض ػعٸٺ اڀ ثٻ ٶبٰ قٳؿځ ثٹز ٦ٻ  1315ٲځ ثطز، ٸ ز٢ڃ٣بٌ ثٻ ؾب٬ 

٦ٻ ثٻ ػبڀ نٷبڂٕ ٲؿشٓطٞٻ اظ ټٷطټبڀ ظڂجب، اضثبة نٷبڂٕ ٲؿشٓطٞٻ ټٷطدڃك٫بٴ، ٲسضؾٻ نٷٗشځ ټٷطؾشبٴ، ٸ ٲٗٯٱ 

اظ اڂٵ ثٻ سرٷٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ دطزاذشځ ثڃف  .(196ٸ 15 :1315، ٻڂٞطټٷ٩ دب) نٷٗشځ ټٱ ټٷطآٲٹظ اؾشٟبزٺ ٪طزز

ذٹز ٶٹقشبضڀ ٲؿش٣٭ ٲځ َٯجس الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اظ  5زض ظثبٴ ڂٹٶبٶځ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ٞٵ ٸ نٷٗز زض ظثبٴ ٞبضؾځ

ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ چٷڃٵ ٶشڃؼٻ ٪طٞز ٦ٻ؛ ڂٹٶبٶڃبٴ ثٻ ټٷط ٸ اطط ټٷطڀ ٦ٻ حبن٭ زؾز نٷٗش٫ط ثٹز سرٷٻ 

(techneٲځ ٪ٟشٷس، سرٷٻ ڂٹٶبٶځ زض ٢طٸٴ ٸؾُځ ) ( ثٻ آضؼars السڃٷځ سطػٳٻ قسٺ ٸ زض ٢طٴ ټؼسټٱ ٲٗٷبڀ سبظٺ )

( ٸ ټٷطټبڀ ظڂجب ڂب useful artsاڀ دڃسا ٦طز ٦ٻ ثط اؾبؼ اڂٵ ٲٗٷځ اذڃط ثٻ ٲطٸض ثٻ زٸ ٪طٸٺ ٦ٯځ ټٷطټبڀ ٲٟڃس )

( fine arts( سٗجڃط ټٷط ټبڀ ظڂجب  ) fine( َج٣ٻ ثٷسڀ ٪كز سب ثب ٪صض ظٲبٴ اظ ٦ٯٳٻ ظڂجب )fine artsْطڂٝ ) 

( ثٻ ٲٟٽٹٰ اٲطٸظڂف ٲجس٬ art( ٶڃع ثٻ نٹضر ٲٟطز ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثٻ ټٷط )artsثطزاقز قسٺ ٸ ټٷط ټب )

                                                 
1  Art  ،اٶ٫ٯڃؿځ L’art  ،ٞطاٶؿٹڀL’arte  ،اڂشبٮڃبڂځEl arte .اؾذبٶڃبڂځ ٸ اظ اڂٵ زؾز 
 .artusڂب  artisڀ ٢سڂٳځ آٴ  زض نجٛٻ  2
 .5-12:  9 ٪ٯؿشبٴ ټٷط(. 5ټٷط) دڂسبض ځٸاغٺ قٷبؾ. 1386ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃف سط؛ ضحڃٱ ظازٺ، ٲحٳس ضيب.   3
ٻ ڀ ثڃف سط؛ اؾُٹضٺ ټبڀ ټٷطٲٷس زض ڂٹٶبٴ ثبؾشبٴ : ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ټٟبئڃؿشٹؼ زض ؾطٸز ټؼسټٱ اڂٯڃبز ڂب ٦بٮڃذؿٹ زض ؾطٸز   4 ػٽز ٲُبٗٮ

 ڂؿٻ.دٷؼٱ از
5   .  . ٲٗٷبڀ نٷٗز زض ح٧ٳز ټٷط اؾالٲځ؛ قطح ٸ سحٯڃ٭ ضؾبٮٻ نٷبٖڃٻ ٲڃطٞٷسضؾ٧ځ.1386ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃف سط؛ دبظٸ٦ځ ، قٽطٰا

 .95-106:  48ذطزٶبٲٻ نسضا 
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(. 45:  1388)دبظٸ٦ځ،  "ڂٗٷځ زض ح٣ڃ٣ز اڂٵ ٦ٯٳٻ اظ آٴ ٲٗٷبڀ ٖبٲف ثٻ ٲٗٷبڀ ذبل اٲطٸظڀ ٲجس٬ّ قس "٪طزز ؛ 

ٹڀ ٦ٯٳٻ ڀ ټٷ ط اظ ٲٗٷبڀ ؾبث١ اٮص٦ط زض ٲٗٷبڀ اذڃط، ضڂكٻ زض سحٹالسځ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس سٛڃڃط ٲٗٷبڀ ٛٮ

زاقز ٦ٻ زض ٖهط ٲسضٴ، ذهٹنبً ٢طٴ ټؼسټٱ، ثٻ َٹض ٖٳٹٲځ زض ٲٗٷبڀ ټٷط ٸ ذهٹنبً ٶ٣ف ٸ ػبڂ٫بٺ ظڂجبڂځ ٸ 

ثٻ سجٕ آٴ ظڂجبڂځ قٷبؾځ زض آٴ ضخ زاز. ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ اؾبؼ اڂٵ سحٹالر ضا چٷڃٵ ٲځ سٹاٴ سٹيڃح 

ٖهط ػسڂس ټٷط ثڃف اظ دڃف ثط ظڂجبڂځ ٲجشٷځ ٪كز آٴ ټٱ ثٻ سٗطڂٟځ ٦بٲالً ٲسضٴ ٸ ٲشٟبٸر اظ نجٛٻ ڀ  زاز ٦ٻ زض

سبضڂرځ آٴ، زضٸا٢ٕ زض اڂٵ زٸضٺ ظڂجبڂځ نطٞبً ثٻ ٲٗٷبڀ ظڂجبڂځ حؿځ ٸ آٴ چٻ ثٻ اٲٹض ٲحؿٹؼ ٲشٗٯ١ اؾز  سٷع٬ 

٦بٶز ٸ ثٹٲ٫بضسٵ ٸ اٲظبٮٽٱ. ثسٸٴ اڂٵ ٦ٻ ٦ٻ ثسڂٽځ اؾز اڂٵ اٲط ضڂكٻ زض آضاء ٸ ٶٓطار ٦ؿبٶځ زاقز چٹٴ  1ٶٳٹز

ثٻ ٸػٻ ٲحى ٞٯؿٟځ ٢ًڃٻ ثذطزاظڂٱ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٦بٶز ٲٗش٣س ثٹز ٦ٻ ح٧ٱ ظڂجبڂځ قٷبؾځ اظَطٞځ ثب ڂ٥ اٲط 

حؿځ ٸ ذبضػځ ٲٹاػٻ اؾز ٸ اظ َطٜ زڂ٫ط اڂٵ اٲط حؿځ ٸاضز چٽبضچٹة ٸ ؾبذشبض ٢ٹٺ ڀ ٞبټٳٻ ٲځ قٹز، ثٻ 

٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٸ ٢ٹٺ ڀ ٞبټٳٻ ڂب ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط دطؾٻ ظزٴ ذڃب٬ زض ٞبټٳٻ ح٧ٱ ظڂجبقٷبؾبٶٻ َٹضڀ ٦ٻ اظ ثبظڀ آظاز ٲڃبٴ 

. اٲب اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ ( 99 -107 :٦1383بٶز ، ) نبزض ٲځ قٹز –ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ اڂٵ ح٧ٱ ٦ٻ؛  اڂٵ ٪٭ ظڂجبؾز  –

ٹٶبٶځ، ثٯ٧ٻ زض ضڂكٻ ٸ اؾبؼ ڂ techneڂب  art ،arsٶٻ زض ٲ٣بث٭  –ثسٸٴ ټڃچ ق٥ ٸ قجٽٻ اڀ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ زض ټٷط 

چٷڃٵ سحٹٮځ ټط٪ع ضخ ٶسازٺ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ الظٰ اؾز ٶحٹڀ زڂ٫ط ثٻ ضڂكٻ قٷبؾځ اڂٵ ٮّٟ  -انٯځ ذٹز

دطزاذشٻ قٹز، ٶحٹڀ ٦ٻ ٞبض٘ اظ ٲٗبز٬ ټبڀ ذٹز زض زڂ٫ط ظثبٴ ټب ٸ ٞطټٷ٩ ټب، ٲؿش٣الً ٸ ثٻ ٶحٹ انبٮځ ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ 

 ٸ سس٢ڃ١ ثٹزٺ ثبقس.

ثٻ ٲٗٷبڀ ذٹة، ٶڃ٥، ظڂجب، ثؿڃبض  "ټٹ "ثٹزٺ ٸ ٲط٦ت اظ  2زاٶڃٱ ٦ٯٳٻ ڀ ټٷط انبٮشبً اٸؾشبڂځچٷبٴ ٦ٻ ٲځ 

 "ثب سط٦ڃجبسځ چٹٴ ټٹ٦ِطِرٓ ) ٶڃ٧ٹدڃ٧ط(، ټٹذَطَرٓ ) ٶڃ٧ٹ ذطز( ٸ ټٹ چڃؿشځ ) ٶڃ٧ٹ زاٶف( " –ثؿٷسٺ ٸ ضؾب 

ٴ ٶَطَڀٓ ) ٲطزاٶ٫ځ(، ٶَطِچځ ) ٲطزڀ( ٸ ثب سط٦ڃجبسځ چٹ " –ثٻ ٲٗٷبڀ ٲطز  "ٶَطَ "ٸ  –( 1600-1588:  1369)ثٽطاٲځ، 

 3اؾز ٦ٻ ٲؼٳٹٖبً ثٻ ٲٗٷبڀ ٶڃ٥ ٲطز ڂب اٶؿبٶځ ثب ًٞبڂ٭ ٸ ذهبڂ٭ دب٤ اٶؿبٶځ –( 790) ټٳبٴ :  "ٶئڃطڀ ) ٲطزاٶٻ(

ضا ثسڂٵ نٹضر  "ٶَطَ "ضا ثٻ ټٳبٴ ٲٗٷب ٪طٞشٻ ٸ "ټٹ "اٮجشٻ ٖالٸٺ ثطاڂٵ ٲٗٷبڀ ٲكٽٹض، ٶٓطڂٻ ڀ زڂ٫طڀ  4ٲځ ثبقس.

اؾز ٦ٻ زض  "اضٺ  "ٶطٺ ٲڃبٴ ٸٶس اؾز ) ټٱ چٹٴ اٝٮ زض ٦ٯٳٻ ؾطاؾط( ٸ ازاٲٻ آٴ  "ٴ" "ٗٷب ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ؛ سؼعڂٻ ٸ ٲ

زض ٢ٯٳطٸ  "ټٹ ٴ اضٺ"(. ثط اڂٵ اؾبؼ َج١ اڂٵ ضٸڂ٧طز 17:  1388)ثٯربضڀ،  "ظثبٴ دٽٯٹڀ ثٻ ٲٗٷبڀ ٦ٳب٬ ٲځ ثبقس.

                                                 
ثٻ حؽ  ثٻ ٲٗٷبڀ حؽ اؾز ٸ ازضا٤ آٴ چٻ ضاػٕ aisthesis( ثطآٲسٺ اظ ٸاغٺ ڀ ڂٹٶبٶځ aestheticsٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٸاغٺ ڀ اؾشبسڃ٥ )  1

 اؾز.
 ٲٗبز٬ اڂٵ ٦ٯٳٻ )ټٹٶط( زض ظثبٴ ؾٷؿ٧طڂز ؾٹٶط ٲځ ثبقس.  2
 ثٻ ٶحٹڀ ٲٗبز٬ قٹاٮڃٻ زض ٲؿڃحڃز، ؾبٲٹضاڂځ زض آڂڃٵ شٴ غادٷځ ٸ اظ اڂٵ زؾز.  3
 ػٯسڀ. ثٯد ٸ سٽطاٴ. 4. زٸضٺ ڀ ٞطټٷ٩ ٸاغٺ ټبڀ اٸؾشب. 1369ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃف سط؛ ثٽطاٲځ، احؿبٴ .  4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ټٳبٴ حؼشځ اؾز ٦ٻ ٲٹػت ٪طزڂس ٦ٻ ثٻ ؾٽٹٮز ٸ  اڂٵ ٶٓطڂٻ ثٻ ٲٗٷبڀ اٶؼبٰ ٦بضڀ زض حس ٦ٳب٬ ذٹاټس ثٹز، ٸ اڂٵ

ؾبز٪ځ دؽ اظ ٸضٸز ٸاغٺ ڀ سرٷٻ ثٻ ظثبٴ ټبڀ ٖطثځ ٸ ٞبضؾځ ٸ سطػٳٻ ڀ آٴ ثٻ ٞٵ ٸ نٷبٖز، ٸاغٺ ڀ ټٷط ) ثٻ 

ًبً حشځ ػبٶكڃٷځ ثب آٴ ضٸڀ ٶشبثس. اٲب ٶجبڂس اظ  ٲٟٽٹٰ اذڃط آٴ( ثٻ ٶحٹڀ ثٻ سُبث١ ثب آٴ سٵ زض زازٺ ٸ اظ ټٱ ٶكڃٷځ ڂب ٗث

ٓط زٸض زاقز ٦ٻ ؾذٽط ٲٗٷبڂځ ٸاغٺ ڀ ټٷط زض ٲشٹٴ اٸؾشبڂځ ٸ دٽٯٹڀ ٞطاسط اظ آٴ اؾز ٦ٻ ثشٹاٴ آٴ ضا زض اڂٵ ٢بٮت ٶ

ٲحسٸز ٦طز چطا ٦ٻ سط٦ڃجبر ٲرشٯٝ ٸ ٲشٗسزڀ ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ آٴ ؾبذشٻ ٲځ قٹز حبٸڀ چٷبٴ ٸؾٗز ٸ ٪ؿشطٺ اڀ 

طا٢ځ سٳبٲځ ًٞبڂ٭، ثٻ ٸڂػٺ ًٞبڂ٭ ٲٗٷٹ  ڀ ضا، زض ذٹز ػبڀ ٲځ زټس. اؾز ٦ٻ ثځ ټڃچ ٚا

ټٷطٲٷس زض ٢بٲٹؼ ٞطټٷ٩ اڂطاٴ ثبؾشبٴ، ثٷب ثٻ قٽبزر ٲشٹٴ ثٻ ڂبز٪بض ٲبٶسٺ اظ  آٴ ظٲبٴ، "

ذهڃهٻ اڀ زضٸٶځ زاضز ٦ٻ اظ سكجٻ اٸ ثٻ اټٹضا ٸ اڂعزاٴ ٲ٣طة اٸ ) چٹٴ ٸټٹٲٷٻ( حبن٭ قسٺ ٸ سٳبٰ 

. زض اڂٵ ٢بٲٹؼ چٹٴ اظ ټٷطٲٷسڀ ٪ٟشبض، ٦طزاض ٸ دٷساض ٸڀ ضا ثٻ ٶڃ٧ٹڂځ ٸ ظڂجبڂځ آضاؾشٻ اؾز

قرم ؾرٵ ٲځ ضٸز، زض ان٭ ثٻ اؾشٗساز ٸ سٹاٶٳٷسڀ ٚڃطٲٗٳٹٮځ اقبضٺ ٲځ قٹز ٦ٻ زاضٶسٺ ڀ آٴ اظ 

 (.64:  1384، ټڃٷٯع ) "َطڂ١ ٦ؿت ًٞبڂ٭ ثساٴ ٶبڂ٭ قسٺ اؾز

ؾشٟبزٺ ٢طاض الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ټٷط زض ٲٗٷځ اذڃط زض ٲشٹٴ ٲٷؿٹة ثٻ ٞطټٷ٩ اڂطاٴ ثبؾشبٴ چٷساٴ ٲٹضز ا 

 ٪طٞشٻ اؾز ٦ٻ حشځ نطٞبً اضائٻ ڀ ٞٽطؾشځ اظ ٲٹاضز ٲٗڃٵ آٴ ٶڃع ذٹز ٶٹقشٻ اڀ زڂ٫ط ٲځ َٯجس ؛ 

٦ٻ چ٫ٹٶٻ سب دبڂبٴ ٪طزـ  ]ٸ زضڂبٞشٱ  [سٹ ضا دب٤ قٷبذشٱ، آٴ ٪بٺ ٦ٻ زض ؾط آٚبظ آٞطڂٷف ظٶس٪ځ زڂسٲز "

دٹض ) "ثس ثطاڀ ثساٴ.  ]ؾعاڀ [ـ ٶڃ٥ ثطاڀ ٶڃ٧بٴ ٸ آٞطڂٷف، ٦طزاضټب ٸ ٪ٟشبضټب ضا ثب ټٷط ذٹڂف ٲعز ٶٽبزٺ اڀ : دبزا

 (. 40 : 43ټبرِ  5، ثٷسِ 1 .، ع 2536زاٸٸز، 

ٸ آٴ ٪بٺ ٦ٻ زض آٚبظ، آٴ زٸٲڃٷٹ ثٻ ټٱ ضؾڃسٶس، ظٶس٪ځ ٸ ٶبظٶس٪ځ ضا دسڂس آٸضزٶس. ٸ سب دبڂبٴ ټؿشځ چٷڃٵ  "

ټٳبٴ، ) "ذٹاټس ثٹز. ]ٶڃ٧ځ [آٴ دڃطٸاٴ ضاؾشځ  ، ٸ ثٽشطڂٵ ٲٷكٽب اظ ]ثسڀ[  ثبقس ٦ٻ ثسسطڂٵ ٲٷكٽب اظ آٴ دڃطٸاٴ زضٸ٘

 (. 13 : 30ټبرِ  4ثٷسِ 

دطؾڃس زاٶب اظ ٲڃٷٹڀ ذطز ٦ٻ ذطز ثٽشط اؾز ڂب ټٷط ڂب ٶڃ٧ځ؟ ٲڃٷٹڀ ذطز دبؾد زاز ٦ٻ ذطزڀ ٦ٻ ثب آٴ ٶڃ٧ځ  "

 (.25 : 1354ځ ، سًٟٯ)"ٶڃؿز آٴ ضا ذطز ٶجبڂس قٳطز. ٸ ټٷطڀ ٦ٻ ذطز ثب آٴ ٶڃؿز، آٴ ضا ټٷط ٶجبڂس قٳطز.

٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٵ ٦ٻ ټٷط زض ٞطټٷ٩ اڂطاٴ ثبؾشبٴ چڃعڀ ٶڃؿز ػع ًٞڃٯز ٸ ٶڃ٧ځ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾـز ٦ـٻ   

زض ٲشٹٴ ٞبضؾځ ٲڃبٶٻ ) دٽٯٹڀ( ٸ زض ازاٲٻ ڀ آٴ زض ٲشٹٴ ٞبضؾځ زضڀ ٸ زٸضٺ ڀ اؾالٲځ ٶڃع، ټٷـط، ټٳبٶـب ثـٻ ٲٗٷـبڀ     

ثب آٴ ٲٗٷبڀ ٦ٽٵ. زض ضاثُٻ ثب اڂٵ سٷبؾت دڃف سـط  ًٞڃٯز ٸ ٶڃ٧ځ آٲسٺ اؾز ٦ٻ حؼشځ اؾز ثط ازاٲٻ ڀ ٲٷبؾجز آٴ 

ثٻ ٶٳٹٶٻ ټبڂځ ٲحىِ ٲظب٬ اقبضٺ قس ٦ٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٞٽطؾز آطبضڀ اظ ٦ؿبٶځ چـٹٴ ٚعاٮـځ ٸ ٞـبضاثځ ٸ ضٸظثٽـبٴ     

ث٣ٯځ ٸ اظ زڂسڀ سٳبٲځ ٲشٹٴ سٳبٲځ ٞشٹر ٶبٲٻ ټب ضا ٶڃع ٖالٸٺ ٦طز چطا ٦ٻ زض سٳـبٲځ اڂـٵ ٲـٹاضز ٲٷٓـٹض ٸ ٲ٣هـٹز      

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ظ ټٷط ټٳبٶب ًٞڃٯز اؾز ٸ ٶڃ٧ځ. ٸ ػبٴ ٲُٯت اڂٵ ٦ٻ اڂٵ ًٞڃٯز ٸ ٶڃ٧ځ اٲطڀ ػٹټطڀ ٸ شاسځ اؾز، ٶـٻ  ٲٹػٹز ا

اٲطڀ ٪صضا ٸ ٖٓطَيځ. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ اڂٵ ًٞڃٯز ٸ ٶڃ٧ځ ثب ٸػٹز ٲٹػٹزار ٶؿجز زاضز، ٦ٻ ٲُبث١ آٴ، ټٷط ثٻ ٲٗٷبڀ 

ن٭ ٢ٹاٰ ثرـف ٸػـٹز ٲٹػـٹزار اؾـز،     ٶڃ٥ ٲطزڀ ٶڃع ثب ٸػٹز اٶؿبٴ ٶؿجز ذٹاټس زاقز ٦ٻ زاضز. ڂٗٷځ ٶڃ٧ځ ا

ٶڃ٧ځ نٟز ټؿشځ ٸ ٸػٹز اؾز ٸ زض ٲ٣بث٭ ثسڀ نٟز ٶبټؿشځ ) ٶڃؿشځ( ٸ ٖسٰ. ٸ اظ اڂٵ ضٸڀ اؾـز ٦ـٻ اټـٹضا،    

. ثـٻ   (، ... 125:  37 ،14:  23،  )٢طآٴٶڃ٧ځ ٲُٯ١، ټؿشځ ثرف اؾز ٸ ذساٸٶس، زض ٢طآٴ ٦طڂٱ، ټٳبٶب احؿٵ اٮربٮ٣ڃٵ

ٲؿـئٯٻ اڀ   –زض سٳبٲځ زٸضٺ ټبڀ سبضڂرځ اڂٵ ٲطظ ٸ ثٹٰ ثـسٸٴ ټـڃچ اؾـشظٷبڂځ     –ڀ ٲب  ثڃبٴ ز٢ڃ١ سط، ټٷط، زض ٪صقشٻ

( ٲٯحٹِ ٲځ قسٺ اؾز زض حبٮځ ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ اٲطٸظٺ ټٷط ذهٹنبً زض ٚطة ontologicٸػٹزڀ ٸ ټؿشځ قٷبذشځ )

ٻ اڀ اؾـز  ڂ٥ ثحض ظڂجبقٷبذشځ قسٺ ٸ ظڂجـبڂځ قٷبؾـځ ٲؿـئٯ    –ٸ ٲشأؾٟبٶٻ اظ زڂس ثطذځ ٲشرههڃٵ زاذٯځ ٶڃع  –

(. ٸ اڂٵ سٳبڂع ذهٹنبً زض زٸضٺ ڀ اؾالٲځ ثڃف اظ دـڃف ٶٳـٹز   Episthemologyٲشٗٯ١ ثٻ ثحض ٲٗطٞز قٷبؾځ )

 "، ثٻ ػـطأر ٲـځ سـٹاٴ ٪ٟـز ٦ـٻ      (  63 - 70:  1349 عٸسؿٹ،ڂا) ڂبٞشٻ چطا ٦ٻ، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اڂعٸسؿٹ ٶڃع ٲځ ٪ٹڂس

اؾز، ثٻ ؾرٷځ زڂ٫ط ٞٯؿـٟٻ ڀ اؾـالٲځ ثـب ٸػـٹز ٸ     ثعض٨ سطڂٵ ٲؿأٮٻ ٲشبٞڃعڂ٧ځ ثطاڀ ٞالؾٟٻ ڀ اؾالٲځ  "ٸػٹز

ٸػٹزقٷبؾځ آٚبظ قسٺ ٸ ٚبڂز سالـ ٞڃٯؿٹٜ اؾالٲځ ټٳبٶب ٲٗطٞز ثٻ ٸػٹز اؾز ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز ټٷط اؾالٲځ ٶڃـع  

٦بض ټٷطڀ، ثٻ ٸػٽځ ذبل، ٸػٹز ٲٹػٹز ضا ٲـځ ٪كـبڂس.    "سالقځ اؾز زض ػٽز ازضا٤ ٸ ثبظسبة ح٣ڃ٣ز ٸػٹز. 

قسٴ، ٦كٝ حؼبة، ڂٗٷځ، ح٣ڃ٣ز ٲٹػٹز، سح١٣ ٲځ ڂبثس. زض ٦بض ټٷطڀ ٸػـٹز ٲٹػـٹز،    ، ٪كٹزٺ]ټٷطڀ [زض ٦بض 

(. ثط اڂٵ اؾبؼ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲځ قـٹز ټـڃچ ٦ـساٰ اظ سٗـبضڂٟځ ٦ـٻ اظ      23:  1390) ټڃس٪ط،  "سح١٣ ٲځ ڂبثس

سٺ ڀ اذڃـط اظ ټٷـط   ػٷجٻ ٲٗطٞز قٷبؾبٶٻ ثٻ ټٷط ٶ٫طڂؿشٻ اٶس، ڂب ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط سٳبٲځ سٗـبضڂٟځ ٦ـٻ َـځ ڂ٧ـځ زٸ ؾـ     

٦بضؾبظ ٶرٹاټٷس ثٹز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثطذځ  –ټٷط اؾالٲځ  –نٹضر ٪طٞشٻ اٶس، ػٽز سٗطڂٝ ٸػٻ اذڃط اظ ټٷط 

ػٽز ح٭ اڂٵ ٲك٧٭ ټٷط ضا اؾبؾبً زض زٸ ٪طٸٺ ٦ٯځ ؾٷشځ ٸ ٲ٣بث٭ آٴ َج٣ٻ ثٷسڀ ٶٳٹزٺ ٸ ثب ٢طاض زازٴ ټٷـط اؾـالٲځ   

اذڃط ٲسٶٓط ثٻ ٪ٳبٴ ذٹز ضاٺ ثٻ ػبڂځ ثطزٺ اٶس، اٲب آڂب سٗبضڂٝ ؾٷشځ ٚطثـځ اظ  زض ٪طٸٺ ټٷط ؾٷشځ ثب زٸضڀ اظ سٗبضڂٝ 

ټٷط زض ڂب ثط سٗطڂٝ ټٷط اؾالٲځ سٹاٶب ٲځ ثبقٷس ٦ٻ ٲب ٶڃع زض اڂٵ ضاٺ ٢سٰ ٶٽڃٱ؟ ػٹاة ٢ُٗځ اؾـز ٸ ذڃـط، ثـٻ ثڃـبٴ     

ـط ٲـځ    زڂ٫ط ټٷط اؾالٲځ ٶٻ نطٞبً ثبظٶٳبڂځ چڃعڀ اؾز ، ٶٻ ٞطاٶٳبڂځ چڃعڀ، ٸ ٶٻ ٞطٲځ ٲٗٷب  زاض. ٸ اظ اڂٵ ضٸڀ ثـٻ ٓٶ

 ضؾس ٦ٻ ا٦ٷٹٴ الظٰ اؾز ثٻ ػبڀ ؾٹا٬ ټٷط چڃؿز؟ ؾٹا٬ زڂ٫طڀ َطح قٹز؛ ټٷط اؾالٲځ چڃؿز؟

دڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ اضائٻ ڂب ثڃبٴ سٗطڂٟځ ٢بَٕ ٸ ٲكرم اظ ټٷط ثؿڃبض زقٹاض اؾز ٸ اڂٵ زقٹاضڀ ضڂكٻ 

اڂٵ زقٹاضڀ زض ضاثُٻ ثب ټٷط اؾالٲځ زٸ چٷساٴ اؾز چطا ٦ٻ  زض شار ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ زاضز،الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ

زض اڂٵ ػب ٲب ثبڂس اثشسا ان٭ ٲٹيٹٔ ضا اطجبر ٦ٷڃٱ، اطجبر ٦ٷڃٱ ٦ٻ ٲب انٹالً چڃعڀ ثٻ اؾٱ ټٷط اؾالٲځ زاضڂٱ. ٶٹٔ ٸ 

ٸ دڃچڃسٺ ٶحٹٺ ڀ اضسجبٌ ټؿشځ ٸ چڃؿشځ دسڂسٺ ټب زض ٞٯؿٟٻ ٲؿأٮٻ اڀ اؾز ثؿڃبض ٦ٽٵ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ثؿڃبض ٲط٦ت 
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٦ٻ انالً ٸ اؾبؾبً ٲٹيٹٔ اڂٵ ٶٹقشبض ٶڃؿز اٲب ٶ٧شٻ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ چٹٴ ثطذځ ټٷٹظ زض ټؿشځ ټٷط اؾالٲځ ق٥ 

زاقشٻ ڂب اؾبؾبً ٲٷ٧ط آٶٷس ثٻ ٶٓط الظٰ ٲځ ضؾس ٢ج٭ اظ دطزاذز ثٻ چڃؿشځ آٴ الظٰ اؾز ٦ٻ ٢سضڀ  ثٻ ټؿشځ آٴ 

سٹاٴ قبٲ٭ زٸ زڂس٪بٺ ٦ٯځ زاٶؿز؛ آٶبٴ ٦ٻ زض ٲٷكأ ټٷط دطزاذشٻ قٹز. ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ثٻ سح٣ڃ١ اڂٵ ثطذځ ضا ٲځ 

اؾالٲځ ق٥ زاقشٻ ڂب آٴ ضا ثٻ ٦٭ اٶ٧بض ٲځ ٦ٷٷس، ٸ آٶبٴ ٦ٻ زض ضٸڂ٧طز ټٷط اؾالٲځ ق٥ زاقشٻ ٸ ڂب آٴ ضا ثٻ ٦٭ اٶ٧بض 

س ٲٷكبء، ټٷط اؾالٲځ ضا ضز ٲځ ٦ٷٷس ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ا٪ط ټٷط اڂطاٴ، ثڃعاٶؽ، قٳب٬ آٞطڂ٣ب، ټٷس، ...  ٲځ ٦ٷٷس. اٞطازڀ ٦ٻ اظ ٗث

ضا حصٜ ٦ٷڃٱ چڃعڀ اظ ټٷط اؾالٲځ ثب٢ځ ٶٳځ ٲبٶس. ضڂكٻ ڀ اڂٵ ټٷط ڂب اڂطاٴ اؾز ڂب ثڃعاٶؽ ڂب ... ٸ ٶػاز انڃ٭ ٶساضز. 

ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اڂٵ ٪طٸٺ ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ٖطة، ٖطثځ ٦ٻ ٢ج٭ اظ ْٽٹض اؾالٰ حشځ ثز ټبڂف ضا ټٱ ؾٟبضـ ٲځ زاز ٦ٻ 

ڀ ٖبضڀ اؾز. ػٹاة اڂٵ ٪طٸٺ ثؿڃبض ضٸقٵ اؾز ٸ ٲكرم؛ ٶٻ ٣ٍٞ ټٷط ثطاڂف ثؿبظٶس، ثٻ ٦٭ اظ شٸ٠ ټٷط

اؾالٲځ، ثٯ٧ٻ ټڃچ ټٷط زڂ٫طڀ ضا ٶٳځ سٹاٴ ڂبٞز ٦ٻ اظ ټٷطټبڀ دڃكڃٵ ذٹز اؾشٟبزٺ ٶ٧طزٺ ثبقس، آڂب ټٷط ٲؿڃحځ اظ 

طزٺ ٶجطزٺ ټٷطټبڀ ضٸٲځ، ڂٽٹزڀ ٸ ٲڃشطاڂځ اؾشٟبزٺ ٶ٧طزٺ اؾز؟ آڂب ټٷط ڂٽٹزڀ اظ ټٷطټبڀ ٲهطڀ ٸ ٲڃبٴ ضٸزاٴ ثٽ

اؾز؟ آڂب ټٷط ټٷسڀ اظ ټٷط اڂطاٶځ ثځ ثٽطٺ ثٹزٺ اؾز؟ اٮجشٻ اڂٵ ػب ٲځ سٹاٴ زض زٞبٔ اظ اڂٵ ٪طٸٺ ٖٷٹاٴ ٦طز ٦ٻ آڂب 

دڃف ٲشٵ ټبڀ سٳسٴ ټبڀ دڃكڃٵ ثب ٸضٸز ثٻ ػٽبٴ اؾالٰ اظ ٸيٗڃز ٶرؿشڃٵ ذٹز سٛڃڃط حبٮز زازٺ ٸ ثب قطاڂٍ ٶٹڂٵ 

ٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ اٶس؟ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ دڃف ٲشٵ ټبڀ ٚڃط اؾالٲځ ٲٷُج١ قسٺ اٶس، ڂب ثٻ ټٳبٴ ق٧٭ اٸٮڃٻ ٲ

ثٻ زٸ َطڂ١ ثب ٸيٗڃز اٸٮڃٻ ڀ ذٹز زض زٸضٺ ڀ دڃف اظ اؾالٰ ٲشٟبٸر قسٺ اٶس. ٶرؿز اڂٵ ٦ٻ ټٷطٲٷساٴ ٲؿٯٳبٴ 

ع ٦طزٺ اٶس. زٸ زڂ٫ط ٖٷبنط دڃف ٲشٵ ټب ضا ثب زضڂبٞز ٶٹڂٷځ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض زازٺ ٸ اظ ثبٞز ؾبث١ ذٹز ثٻ ٦٭ ذبض

اڂٵ ٦ٻ زالٮز دطزاظڀ زض ٦ٯڃز ٲشٵ ٶڃع ثٻ ٦٭ سٛڃڃط ٦طزٺ اؾز، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط اڂٵ ٖٷبنط ثٻ ٪ٹٶٻ ڂب ٶحٹڀ ٦ٻ زض 

ٲشٵ ټبڀ دڃكڃٵ ذٹز زالٮز دطزاظڀ ٲځ ٶٳٹزٶس زض  ټٷط اؾالٲځ زالٮز دطزاظڀ ٶ٧طزٺ ثٯ٧ٻ اظ اڂٵ زالٮز ټبڀ دڃكڃٵ 

 ٮز ټبڀ ٦بٲالً ٶٹڂٷځ ضٺ ڂبٞشٻ اٶس. ذٹز ثؿڃبض ٞبنٯٻ ٪طٞشٻ ٸ ثٻ زال

ٲظالً، زض ٲٹضز ټٷطڀ ټٳبٶٷس ٪چ ثطڀ َطح ټبڀ اؾٯڃٳځ ٦ٻ زض ٶڃبڂك٫بٺ ټبڀ اڂطاٴ زٸضٺ  "

ؾبؾبٶځ ټٳچٹٴ سذٻ ٲڃ٭ قٽط ضڀ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز ٸ دؽ اظ اؾالٰ ټٳبٴ ٲٹسڃٝ ټب زض 

طزڂس ٦طز ٦ٻ زالٮز دطزاظڀ اڂٵ زٸ ثب ٲؿؼسڀ ټٳبٶٷس ٲؿؼس ػبٲٕ ٸضاٲڃٵ ٲكبټسٺ ٲځ قٹز، ٶجبڂس س

ڂ٧سڂ٫ط ڂ٧ؿبٴ ٶڃؿشٷس، زڂسٴ ٲٹسڃٝ ټبڀ سذٻ ٲڃ٭ ٲب ضا ثٻ ڂبز ثٽكز ظضسكشځ ٸ زڂسٴ ټٳبٴ َطح ټب 

)اٶهبضڀ ،  "زض ٲؿؼس ػبٲٕ ٸضاٲڃٵ ٲب ضا ثٻ ڂبز ثٽكز ثب ٲكرهبر ٸ ٲرشهبر ٢طآٶځ ٲځ اٶساظز

1366  :358 . ) 

س ضٸڂ٧طز، ټٷط ا ؾالٲځ ضا ضز ٲځ ٦ٷٷس ٲٗش٣سٶس ٦ٻ اؾبؼ ټٷط زض اؾالٰ ثط ٦كٝ ٲجشٷځ اٲب اٞطازڀ ٦ٻ اظ ٗث

اؾز ٶٻ ذٯ١ زض حبٮځ ٦ٻ اظ زڂس آٶبٴ ټٷط نطٞبً ثب ذال٢ڃز اؾز ٦ٻ ػبٴ ٲځ ٪ڃطز. ٸ اڂٵ ټٳبٴ اؾز ٦ٻ ضڂكٻ زض 
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٧ٻ ثب ػبٴ ٸ اؾبؼ سٟبٸر ټٷط اظ زڂس قط٠ ٸ ٚطة زاضز چطا ٦ٻ ٲش٧ٟطڂٵ اؾالٲځ ٶٻ سٷٽب اڂٵ اسٽبٰ ضا ضز ٶٳځ ٦ٷٷس ثٯ

ز٬ دصڂطا ٶڃع ٲځ ٪طزٶس، ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط اظ زڂس ح٧ٳب ٸ ٖطٞبڀ ٲب ٶڃع اؾبؼ ټٷط زض اؾالٰ ثط ٦كٝ ٲجشٷځ اؾز ٶٻ ذٯ١. 

اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ ثحض ثڃف اظ اڂٵ زض اڂٵ حڃُٻ ٲؿش٣ڃٳبً ٸضٸز زض ٞٯؿٟٻ ڀ ټٷط ضا دڃف ٲځ ٦كس ٦ٻ ٲٹيٹٔ اڂٵ 

ضا ثٻ ٢ؿٳز ټبڀ آسځ ٲٹ٦ٹ٬ ٦طزٺ ٸ ثبظ ٲځ ٪طزڂٱ ثط ؾط اڂٵ ؾٹا٬ ثرف اظ اڂٵ ٶٹقشبض ٶڃؿز ازاٲٻ ڀ اڂٵ ٲجحض 

 ٦ٻ ټٷط اؾالٲځ چڃؿز؟

الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ػٽز ٶڃ٭ ثٻ ػٹاة اڂٵ ؾٹا٬ ا٪ط ثٻ آطبض ٸ ٲشٹٴ ٖبٮٱ اؾالٰ ضػٹٔ ٦طزٺ ٸ ثٻ زٶجب٬ اڂٵ 

٧ٟطڂٵ ٲب ٲؿش٣ڃٳبً زض ټٷط ٲٹيٹٔ ذبل ث٫طزڂٱ، چڃعڀ سحز اڂٵ ٖٷٹاٴ دڃسا ٶرٹاټڃٱ ٦طز چطا ٦ٻ ٖطٞب ٸ ح٧ٳب ٸ ٲش

ٶٓط ٶ٧طزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز آطبض ٸ سح٣ڃ٣بسځ ٲؿش٣٭ زضثبضٺ ڀ ټٷط اؾبؾبً ٶساضٶس. زض ٲشٹٴ ٣ٞٽځ ٶڃع ثحض ټٷط ثٻ نٹضر 

ٲؿش٣٭ ٲُطح ٶٳځ قٹز، سٷٽب ٲځ سٹاٶڃٱ ث٫ٹڂڃٱ ٦ٻ زض اح٧بٰ ٣ٞٽځ آٴ ټٱ ثٻ نٹضر يٳٷځ ٲجبحظځ زضثبضٺ ڀ 

اڂٵ زؾز َطح قسٺ اؾز ٦ٻ اٮجشٻ اڂٵ چڃعڀ ٶڃؿز ٦ٻ ٲب زٶجبٮف ټؿشڃٱ. زض  ٲٹؾڃ٣ځ، ٶ٣بقځ، ٲؼؿٳٻ ؾبظڀ ٸ اظ

ٲشٹٴ ٦الٲځ ڂب ٖٯٱ ٦الٰ ټٱ ٦ٻ اؾبؾبً چٷڃٵ ٲٹاضزڀ َطح ٶٳځ قٹز ٸ ٦الً ٶجبڂس آٴ ػب ثٻ زٶجب٬ اڂٵ ٪ٹٶٻ ٲجبحض 

ٝ ٶڃؿز ٦ٻ ټٳڃٵ ػب ثؿڃبض ٦ٹسبٺ اقبضٺ قٹز ٦ٻ ثطذځ ټٳڃٵ ٲٹيٹٔ ضا زؾز آٸڂع  ٢طاض زازٺ ٸ ٪كز. ذبٮځ اظ ُٮ

اظ اڂٵ ثبثز ؾٗځ زض اٶ٧بض شار ټٷط اؾالٲځ ٶٳٹزٺ اٶس. اٲب اڂٵ ػب ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ا٪ط ٲك٧٭ نطٜ ٖسٰ ٸػٹز 

آطبضڀ ٲؿش٣٭ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ثبقس ا٪ط ؾطسبؾط آطبض ح٧ٳبڀ ٢طٸٴ ٸؾُبڀ ٲؿڃحځ ضا ثرٹاٶڃٱ ثٻ ػع چٷس ػٳٯٻ آٴ ټٱ 

ٸ ٶٓٱ ٸ اظ اڂٵ زؾز ثٻ ټڃچ ٲٹضز ٲؿش٣ٯځ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ثط ٶٳځ  ثٻ نٹضر اقبضٺ ثٻ ٲٹاضزڀ چٹٴ سٗبز٬ ٸ سٹاظٴ

ذٹضڂٱ، ڂٗٷځ َځ ټعاض ؾب٬ سبضڂد ٞٯؿٟٻ ٢طٸٴ ٸؾُځ زض ټڃچ ٦شبة اظ ټڃچ ٲش٧ٟط ٲؿڃحځ ٲؿش٣الً ټڃچ ثحظځ 

ع دڃطاٲٹٴ ټٷط ٲؿڃحځ ٲُطح ٶكسٺ اؾز، ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ا٪ط ثٻ آطبض ٲش٧ٟطاٴ سٳسٴ ټبڀ ثبؾشبٶځ چٹٴ ټٷس ٸ چڃٵ ٸ غادٵ ٶڃ

ضػٹٔ ٦ٷڃٱ ثبظ ټٱ ٸيٕ چٷڃٵ اؾز. ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ زض آطبض ٞٯؿٟځ ٲش٧ٟطاٶځ چٹٴ ٞبضاثځ ، اثٵ ؾڃٷب ، 

ٖطٞبڂځ چٹٴ ٲٹٮٹڀ ٸ اثٵ ٖطثځ اظ َطٜ زڂ٫ط  ځؾٽطٸضزڀ ٸ ٲال نسضا اظ َطٞځ ٸ ثڃكشط اظ آٴ زض آطبض ح٧ٳځ ٖطٞبٶ

، ٶڃع ٲځ زاٶڃٱ ٸ ٲځ ثڃٷڃٱ ٦ٻ زض 1ٯ٣بر آٴ زؾز ڂبٞزثٻ ٸيٹح ٲځ سٹاٴ ثٻ اقبضار ٲؿش٣٭ ٸ ٲؿش٣ڃٳځ ثٻ ټٷط ٸ ٲشٗ

ٞطټٷ٩ اؾالٲځ زض ټٷطټبڂځ چٹٴ ذُّبَځ، ٲٗٳبضڀ، قٗط، ٲٹؾڃ٣ځ ٸ حشځ سب حسڀ ٶ٣بقځ آطبضڀ زاضڂٱ ٦ٻ ح٧بڂز 

ثٷبثطاڂٵ ثطٲبؾز ٦ٻ ثب سأٲ٭ زض اڂٵ اقبضار ٸ  2اظ ټٹڂشځ ٦بٲالً ٲؿش٣٭ ٸ ثٻ ٦٭ ٲشٳبڂع اظ ټط  ٶٹٔ ټٷط زڂ٫طڀ زاضز.

٦ع زض آٴ آطبض سالـ ٶٳبڂڃٱ سب ثٻ سٗطڂٟځ اظ ټٷط اؾالٲځ زؾز ڂبثڃٱ ٦ٻ اظ ټط٪ٹٶٻ ق٥ ٸ قجٽٻ اڀ ثطڀ ثٹزٺ ٸ اظ سٳط

ٲٹضز دصڂطـ ٢طاض ٪ڃطز. ڂ٥ ٲؿأٮٻ ڀ زڂ٫ط ٶڃع اڂٵ ػب ٢بث٭ سٹػٻ ثٻ ٶٓط ٲځ  –حشځ ٚڃط ٲؿٯٳڃٵ ٶڃع  –َطٜ ٖٳٹٰ 

                                                 
( ثحظځ ضاػٕ ثٻ ٲٗٷبڀ ٶڃ٧ٹڂځ ٸػٹز زاضز ٦ٻ زض ٸا٢ٕ ثٻ ټٳبٴ ٲٗٷبڀ 575، ل 2ػٯس ٦شبة ٦ڃٳڃبڀ ؾٗبزر ٚعاٮځ )  ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض  1

 ظڂجبڂځ ثٻ ٲٟٽٹٰ اٲطٸظڀ آٴ اؾز ٦ٻ ٲظب٬ ټبڀ اظ اڂٵ زؾز زض آطبض ٲش٧ٟطاٴ ٲب ٞطاٸاٴ اؾز.
2  .  . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط. 2ػٯس . ح٧ٳز ټٷط ٸ ظڂجبڂځ زض اؾالٰ. 1388ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط؛ دبظٸ٦ځ ، قٽطٰا
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بټط ټٷط اؾالٲځ اظ َطٜ ٚطثڃبٴ  ٲؿشكط٠ ثڃف اظ ذٹز ٲؿٯٳڃٵ ٲح٭ سٹػٻ ثٹزٺ ٸ حشځ ضؾس ٸ آٴ اڂٵ ٦ٻ ٖٯځ آٮ

سٗبضڂٝ ٶؿجشبً ٞطاٸاٶځ ټٱ اظ آٴ سٹؾٍ آٶبٴ اضائٻ ٪كشٻ اؾز. ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اٸٮڃٵ ٲٹاػٽٻ ڀ ٚطثځ ټب ثب ټٷط اؾالٲځ ثٻ 

ٵ ظٲبٴ ػٷ٩ ټبڀ نٯڃجځ ثط ٲځ ٪طزز ٦ٻ آٶبٴ ثب ٞشح اٶسٮؽ ثب آطبض ټٷطڀ ٲشٟبٸر اظ آطبض ټٷطڀ ذٹز ٲٹاػٻ قسٶس. اڂ

ٲٹاػٽٻ اٸاڂ٭ ٢طٴ ٶٹظزټٱ، ڂٗٷځ ټٱ ظٲبٴ ثب ٦بٸـ ټبڂځ ٦ٻ ٲؿشكط٢ڃٵ زض حٹظٺ ټبڀ ٞطټٷ٫ځ قط٢ځ زاقشٻ اٶس، ثڃف 

سط قسٺ ٸ اظ اٸاذط ٢طٴ ٶٹظزټٱ سب اٸاڂ٭ ٢طٴ ثڃؿشٱ چٷبٴ ضٸٶ١ ٪طٞز ٦ٻ َځ ڂ٧ځ زٸ زټٻ ٶعزڂ٥ ثٻ نس ٶٳبڂك٫بٺ اظ 

اض قسٺ ٸ حشځ ثڃف اظ آٴ ثٻ ا٢طاض ذٹز آٶبٴ چٷسڂٵ ػٷجف آطبض ټٷط اؾالٲځ زض ٦كٹضټبڀ اضٸدبڂځ ٸ آٲطڂ٧ب ثط٪ع

ٶڃع نطٞبً ثب سأطط اظ ټٳڃٵ آطبض ثٹزٺ ٦ٻ ػبٴ ٪طٞشٷس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ  –آضر ٶٹٺ، آضر ز٦ٹ، ...  –ټٷطڀ  سأطڃط٪صاض 

ځ ٸ ٦بٲالً سأٮڃٝ آطبضڀ چٷس زض ضاثُٻ ثب اڂٵ ٶحٹ اظ ټٷط اظ َطٜ ٲشرههڃٵ اٲط، ذهٹنبً ٲٷش٣سڂٵ ټٷط، ٶڃع ثؿڃبض َجڃٗ

٢بث٭ ٢جٹ٬ ذٹاټس ثٹز. اٲب ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ٖٳسٺ ڀ اڂٵ آطبض ٦ٻ ٖٳسسبً ټٱ ثب ٖٷٹاٴ ټٷط اؾالٲځ سأٮڃٝ قسٺ اٶس 

ٯت ثٻ ٲؿبئ٭ سبضڂرځ، ػٛطاٞڃبڂځ، ٞطټٷ٫ځ دطزاذشٻ ڂب نطٞبً قبذٻ اڀ ذبل اظ ټٷط اؾالٲځ  ٲظالً ٞٯع٦بضڀ،  –ٚا

ٯت اڂٵ آطبض ٲٷٓٹض اظ ټٷط اؾالٲځ؛ ټٷط ضا ٲسٶٓ –سعڂڃٷبر ٲٗٳبضڀ، ڂب اظ اڂٵ زؾز  ط ٢طاض زازٺ اٶس. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط زض ٚا

ټٷطٲٷساٴ ٲؿٯٳبٴ ، ټٷط ػٹاٲٕ ڂب ح٧ٹٲز ټبڀ اؾالٲځ ٸ اظ اڂٵ زؾز اؾز ٶٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗځ آٴ ذٹز ټٷط اؾالٲځ. 

ٲٗڃبضټبڀ ټٷط ذٹز  زٮڃ٭ اڂٵ اٲط ٶڃع ٦بٲالً ٲكرم اؾز چطا ٦ٻ آٶبٴ ؾٗځ زاقشٷس ټٷط اؾالٲځ ضا ثب قبذم ټب ٸ

 1ثساٴ ٲٗشطٞٷس. –ټط چٷس ٢سضڀ زڂطسط  –ؾٷؼڃسٺ ڂب حشځ دڃف اظ آٴ، ثٟٽٳٷس، ٦ٻ اٮجشٻ ذٹز ٶڃع 

دڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ ٖطٞب ٸ ح٧ٳبڀ ٲب ٶٓط ٲؿش٣٭ زض ټٷط ٶ٧طزٺ اٶس، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ټٷط ثٻ ٶحٹ انبٮځ 

٣ٞساٴ ضا ٶجبڂس ثٻ ٲٗٷبڀ ٟٚٯز اظ ڂ٥ اٲط ٲٽٱ ٪طٞز چطا  ٸ ٲؿش٣٭ ټڃچ ٸ٢ز ٲٹضز سٹػٻ آٶبٴ ٶجٹزٺ، اٲب اظ ؾٹڂځ اڂٵ

 ٦2ٻ زضٸا٢ٕ چٹٴ ټٷط ح٣ڃ٣ځ زض ٖبٮٱ اؾالٰ ټڃچ ٪بٺ اظ زڂٵ ػسا ٶجٹزٺ اټ٭ ٶٓط ټڃچ ٪بٺ ٶٓط ٲؿش٣٭ زض آٴ ٶ٧طزٺ اٶس.

ٲحسٸز ثٻ ټڃچ ٸػٻ اٲط  "ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط زض اؾالٰ، ټٷط، ػٯٹٺ ڀ ثبظسبثځ زڂٵ اؾز ٸ ٦بقٝ ٲٗبٶځ آٴ، ٸ اڂٵ زڂٵ 

ٸ ٦بٲالً ٲحهٹضڀ ٶڃؿز ٦ٻ ػبڀ ػسا٪بٶٻ اڀ زاقشٻ ٸ چٷبٴ ٦ٻ ٚطثڃبٴ ٲشؼسز سهٹض ٲځ ٦ٷٷس، ضٸڀ ث٣ڃٻ اٲٹض ټڃچ 

(. ثط 65:  1379)٪ٷٹٴ،  "اطط ٸا٢ٗځ ٶساقشٻ ثبقس، ثٻ ٧ٖؽ زض اڂٵ ػب زڂٵ زض ټٳٻ قئٹٴ ظٶس٪بٶځ اٶؿبٶځ، ٶٟٹش زاضز

                                                 
ټط٦ؽ زض ٲ٧شت ػٽبٴ ثڃٷځ ٚطثځ سٗٯڃٱ زڂسٺ اؾز ثبڂس دڃف ذٹزـ ٲؼؿٱ  "ذٹز ٲځ ٪ٹڂس :  "ټٷط اؾالٲځ "اضٶؿز ٦ٹٶ٭ زض ٦شبة   1

 "ٲځ ٪ٹڂس : ذٹز  "ټٷط اؾالٲځ"(. سبٮجٹر ضاڂؽ زض ٦شبة 8: 1347) ٦ٹٶ٭ ، "٦ٷس ٦ٻ زض زٶڃبڀ اؾالٰ قطاڂٍ اٸٮڃٻ زڂ٫طڀ ح٧ٱ ٞطٲب ثٹز

ټٷطٲٷساٴ اؾالٲځ زض ضاټځ ٦ٻ ټٷطٲٷساٴ ضٶؿبٶؽ ثٻ ػؿز ٸ ػٹڀ ٦بضټبڀ ٶٹ ٸ ٶبقٷبذشٻ ضٞشٷس، ٢سٰ ٶ٫صاقشٷس، ثٯ٧ٻ ثٻ اٮ٫ٹڂځ ٦ٻ ظٲبٴ ٸ 

ق٧٭ ٪ڃطڀ  "زض ٦شبة  ٪طاثبض آٮ٩(. 1:  1381) ضاڂؽ ، "ؾٷز ثطاڀ ټٷط ٸ شٸ٠ ٸ قبڂؿش٫ځ آٶبٴ ػبڂع ٲځ قٳطز ټٱ چٷبٴ ٸاثؿشٻ ٲبٶسٶس

ٲؿبئ٭ ټٷطڀ ٦ٻ زض قطاڂٍ سبضڂرځ ټٳشبڀ ټٷط اؾالٲځ ذٯ١ قسٺ اؾز ٶٳځ سٹاٶس ثب اؾشٟبزٺ نطٜ اظ  "ذٹز ٲځ ٪ٹڂس :  "ط اؾالٲځټٷ

( ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٞٽطؾز ضا ثٻ ضاحشځ ٲځ سٹاٴ ټٱ چٷبٴ 13: 1379،  ٪طاثبض )"انُالحبر ضؾٳځ ڂب سبضڂرځ ٲب قطح زازٺ قٹز

 ازاٲٻ زاز.
 (.43. ٢ٱ: ثڃساض) ل اٮطؾبٮٻ اٮ٣كڃطڂٻ ٞځ ٖٯٱ اٮشهٹٜ. 1374ٻ ڀ ثڃكشط؛ اٮ٣كڃطڀ ، اثځ اٮ٣بؾٱ ٖجساٮ٧طڂٱ ثٵ ټٹاظٴ.ػٽز ٲُبٮٗ  2
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ٽٹض ڂبٞشٻ ثبٮصار زڂٷځ ثٹزٺ ٸ زضدطسٹ حًٹض زڂٷځ حبن٭ آٲسٺ اڂٵ اؾبؼ ټٷطڀ ٦ٻ زض ازة ٸ س٧ٟط اؾالٲځ ثؿٍ ٸ ْ

ضٸقٵ ٲځ قٹز چطا ٲشٷبْط ٦ُشُجځ ٦ٻ ٞالؾٟٻ ڀ ٚطة زض ثبة اؾششڃ٥ ٶ٫بقشٻ اٶس ٦شبة  "اؾز. ٸ اظ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ 

ڂٗٷځ ثٻ نطٜ اٲط ٲحؿٹؼ  –ټبڂځ زض ٖبٮٱ اؾالٰ ٸػٹز ٶساقشٻ اؾز، ظڂطا زض ٖبٮٱ اؾالٰ ټٷط ضا ثٻ نطٜ اؾششڃ٥ 

(. آضڀ زض ٞطټٷ٩ اؾالٲځ؛ ټٷط 14:  1380) ضڂرشٻ ٪طاٴ،  "ٸ ٲكٽٹز ثٻ حٹاؼ ْبټط سحٹڂ٭ ٶ٧طزٺ ٸ س٣ٯڃ٭ ٶسازٺ اٶس

ا٪ط ثڃبٴ  1ا٪ط س٣ٯڃس ثبقس س٣ٯڃس اظ آٞطڂٷف اؾز ٶٻ آٞطڂسٺ، س٣ٯڃس اظ ٞطآڂٷس آٞطڂٷف اؾز ٶٻ آٞطڂسٺ اڀ اظ دڃف ٲٹػٹز.

ٶځ ظٲڃٷځ، اظ اٖڃبٴ طبثشٻ ٸ ٲظ٭ اؾز ٶٻ ٲحؿٹؾبر حؿځ ٸ حؽ اؾز ٸ ذڃب٬ اظ زاڂطٺ ڀ ذڃب٬ ذساؾز ٶٻ اٶؿب

ثب  3ا٪ط ثبظسبة نٹضڀ ٲٗٷځ زاض اؾز اڂٵ نٹض اظ ٖبٮٱ ٞٹ٠ اٮ٣ٳط اؾز ٶٻ اڂٵ زٶڃبڀ ذب٦ځ. 2قٹاټس ْبټطڀ.

 –٦ٻ دڃف سط ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز  –ڂبزآٸضڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ سٗبضڂٝ ٲٹػٹز اظ ټٷط اؾالٲځ ٶڃع دب ثٻ دبڀ سٗطڂٝ ټٷط 

ٖبً ٸ ٶحٹاً اظ سٟبٸر ټبڀ چكٳ٫ڃطڀ ثطذٹضزاض اؾز، ٸ ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ثط اؾبؼ ٲُبٮت ٲص٦ٹض زض ڂ٧ځ ٶٹ

سٹنڃٟځ، ټٷسؾځ، ٸ اظ اڂٵ زؾز ٲٹػٹز  –زٸ نٟحٻ ڀ اذڃط اڂٷ٥ ٲځ سٹاٴ ثط ضٸڂ٧طزټبڀ اٶ٧بضڀ، ؾٯجځ، سبضڂرځ 

ٵ سٗبضڂٝ زض زٸ ٪طٸٺ ٦ٯځ ٢بث٭ َج٣ٻ ثٷسڀ ٲځ اظ ټٷط اؾالٲځ زض اڂٵ ٲ٣ُٕ چكٱ دٹقڃس، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اؾبؼ اڂ

 ٞٯؿٟځ. –ٖطٞبٶځ ٸ سٗبضڂٝ ٲجشٷځ ثط ٶٓطڂٻ ڂب ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ  -ثبقٷس؛ سٗبضڂٝ ٲجشٷځ ثط ٶٓطڂٻ ڂب ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ

ٖطٞبٶځ ٦ٻ ثطاڀ ټٷط اؾالٲځ زض شار ذٹز ټٹڂشځ ٖطٞبٶځ ٢بئ٭ اؾز اڂٵ ٶٹٔ ڂب ٶحٹ اظ ټٷط  -ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ 

طٞبٶځ ٸ ٲًبٲڃٵ ٖبٮٱ ٲٗٷٹڀ اؾالٰ سٗجڃط ٸ سٟؿڃط ٶٳٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ټط ٶ٣ف ٸ َطحځ ضا ضا ثط اؾبؼ ٲٟبټڃٱ ٖ

نٹضسځ سأٸڂٯځ اظ ڂ٥ ٲٗٷبڀ ثبَٷځ ٲځ زاٶس. زض اڂٵ ضٸڂ٧طز اټ٭ ټٷط ؾبٮ٧بٴ ؾٯ٥ ٖطٞبٶٷس ٦ٻ زض دطسٹ اٮٽبٰ ضحٳبٶځ 

ٖبٮٱ نٷٕ ضا دطسٹڂځ اظ حؿٵ اٮٽځ ٸ ضثبٶځ ثٻ زض٤ ٸ ٞٽٱ ػٯٹٺ اڀ اظ حؿٵ اٮٽځ ٸ ػٳب٬ اظٮځ ٶبئ٭ ٲځ قٹٶس ٸ 

سٯ٣ځ ٲځ ٦ٷٷس ٸ اڂٵ حؿٵ ٸ ػٳب٬ ضا ثٻ نٹضر ٦ٯٳبر ٸ اٮحبٴ ٸ ٶ٣ٹـ ٸ احؼبٰ سهٹض ڂب سؼؿٱ ٲځ ثركٷس، ثٻ 

سٗجڃط زڂ٫ط زض اڂٵ ضٸڂ٧طز آطبض ټٷطڀ ػؿٱ ټٷطٶس ٸ ضٸح آٶبٴ ټٳبٶب قٽٹز حؿٵ ٸ ػٳب٬ اٮٽځ ٸ اٶ٧كبٜ ح٣ڃ٣ز ڂب 

. اظ َطٞساضاٴ اڂٵ ضٸڂ٧طز ٖالٸٺ ثط ػٳڃٕ ٖطٞبڀ سبضڂد اؾالٰ ٲځ سٹاٴ اظ "ؼٹة٦كٝ اٮٳح "ثٻ سٗجڃط ذٹز ٖطٞب 

ٲٗبنطڂٵ ثٻ ٦ؿبٶځ چٹٴ سڃشٹؼ ثٹض٦ٽبضر، ضٶٻ ٪ٷٹٴ، ٞطڂشڃٽٹٜ قٹآٴ، آٴ ٲبضڀ قڃٳ٭، ټبٶطڀ ٦طثٵ، ٦ٹٲبضاؾٹاٲځ 

اڂٵ ٲٗبٶځ اؾشٹاض ٸ ؾڃس حؿڃٵ ٶهط اقبضٺ ٦طز. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس اؾبؼ اڂٵ ضٸڂ٧طز ثط ٖبٮٱ ٲٗٷځ ٸ سأٸڂ٭ 

اؾز، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ثٹض٦ٽبضر زض سٹنڃٝ ٸ سجڃڃٵ ٲٗٳبضڀ اؾالٲځ، ؾبذشبض ٦ٗجٻ ضا ثب سٹػٻ ثٻ ؾبذشبض ًٞبڂځ 

ٲ٧ٗت، سكطڂح ٶٳٹزٺ ٸ آٴ ضا ٸاثؿشٻ ثٻ اٶسڂكٻ ڀ ٲط٦ع ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ٶٳبڂك٫ط ٸحسر اؾالٲځ ٲځ زاٶس. ټٳڃٵ َٹض 

                                                 
 (.12:  1375قطڂٗشځ، )"ٗز ٲځ ػٹڂس ٸ ٶٳځ ڂبثس، ثؿبظز.ټٷط س٣ٯڃس اؾز اٲب اظ ٲبٸضاء ٲحؿٹؼ، سب ثٻ سجٕ آٴ اٶؿبٴ سب آٴ چٻ ضا زض َجڃ "  1
بٴ ٢بزض اؾز ثٻ ٣ٖ٭ ٞٗب٬ ثطؾس ٸ اظ آٴ ٶڃع ٞطاسط ثطٸز، نٹض ٖبٮٱ ٲظب٬ ٸ ٞطاسط اظ ٖبٮٱ ٲظب٬ حشځ نٹض شټٵ ذساٸٶس ٢ٹٺ ٲشرڃ٭ ڂ٥ اٶؿ "  2

ڃبٴ طبثشٻ[  (68:  1375) ٞبضاثځ،  "ضا ازضا٤ ٦ٷس ]ٖا
 (45:  1385) ثٹض٦ٽبضر،  "ټٷطٲٷس اظ زاڂطٺ ڀ ذڃب٬ ذسا، ڂٗٷځ نٹض ٖبٮٱ ٞٹ٠ اٮ٣ٳط، ټٷط ذٹز ضا ضؾٱ ٲځ ٦ٷس "  3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٳبٴ ثٻ ٪طز ٢ُت ٲحٹض اؾز ٸ ػٽبر چٽبض٪بٶٻ آٴ ٶڃع ثب اض٦بٴ اضثٗٻ ڀ اظ زڂس٪بٺ اٸ َٹاٜ ثٻ زٸض ٦ٗجٻ، َٹاٜ آؾ

ٸ اٮجشٻ ثٻ ٶٓط اٸ اڂٵ َطظ ٶ٫بٺ ضا ٲځ سٹاٴ زض سٳبٲځ آطبض ټٷط اؾالٲځ ٶڃع ٮحبِ ٦طز، ثٻ ٖٷٹاٴ  1ػٽبٴ دڃٹٶس ٸطڃ١ زاضز.

 ٲظب٬ اظ زڂس اٸ 

ثٻ حٹاؼ ٲځ آڂس ثب  ٲڃٷڃبسٹض اڂطاٶځ زض دځ آٴ ٶڃؿز ٦ٻ ػٽبٴ ٲبزڀ ٖبزڀ ضا آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ "

ټٳٻ ٶب ټٳبټٷ٫ځ ټب ٸ زضقشځ ټب ٸ سهبزٞبر ٶبٲُجٹٔ آٴ ٲؼؿٱ ٦ٷس ثٯ٧ٻ ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ذٹاټبٴ 

سٹنڃٝ ٪ٹټط ز٪ط٪ٹٴ ٶكسٶځ ڂب االٖڃبٴ اٮظبثشٻ اؾز.زض اڂٵ ٶ٣بقځ، اؾت ڂ٧ځ اظ اٞطاز ٶٹٔ ذٹڂف 

) ثٹض٦ٽبضر،  "طزاظز.ٶڃؿز ثٯ٧ٻ اؾت ٲٳشبظ ٖبٮٱ ٲظ٭ اؾز. ٲڃٷڃبسٹض اڂطاٶځ چٷڃٵ ػٽبٶځ ضا ٲځ د

1385  :44.) 

٢بئ٭ اؾز اظ  "قٽٹز ٣ٖٯځ "ٞٯؿٟځ اٲب ٦ٻ ثطاڀ ټٷط اؾالٲځ زض شار ذٹز ټٹڂشځ ٲجشٷځ ثط  –ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ 

آٴ ػبڂځ ٦ٻ ٣ٖ٭ ضا ٢ٹٺ اڀ ٲځ زاٶس ٦ٻ اظ س٣ٗ٭ ٸ اؾشسال٬ نطٜ ثؽ ٞطا٪ڃطسط ثٹزٺ ٸ ٲشًٳٵ قٽٹز ح٣ڃ٣ز ټبڀ 

ٶٹٔ ڂب ٶحٹٺ اڀ اظ ټٷط ٲځ زاٶس ٦ٻ ٲشًٳٵ ٖٷبنط ؾبظٶسٺ اڀ اظ اٶسڂكٻ ٸ  اظٮځ ٸ ػبٸزاٶٻ اؾز ټٷط اؾالٲځ ضا

ح٧ٳز اؾالٲځ ثبقس. اظ ٶٓط٪بٺ اڂٵ ضٸڂ٧طز اټ٭ ټٷط ثب ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ٣ٖ٭ ٸ قٽٹز ٣ٖٯځ ثٻ ٖٷٹاٴ ٢ٹٺ اڀ ثؿڃبض 

اٶڃز اٮٽځ ػبٲٕ سط اظ اؾشسال٬ ٸ س٧ٟط نطٜ ثٻ ؾٹڀ زض٤ ٶٹضاٶڃز ٸػٹز ؾڃط ٦طزٺ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ثٻ ٞٽٱ ٸحس

ټٷط اؾالٲځ، سؼٯځ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض زؾش٫بٺ ذڃب٬ اؾز ٦ٻ ثب ذطٸػځ ػٳبز ٲحؿٹؼ ٖؼڃٵ ٲځ  "ٲشٳبڂ٭ ٲځ ٪طزٶس. 

"قٹز
اظ َطٞساضاٴ اڂٵ ضٸڂ٧طز ٶڃع ٖالٸٺ ثط ػٳڃٕ ح٧ٳب ٸ ٞالؾٟٻ ڀ سبضڂد اؾالٰ ٲځ سٹاٴ اظ ٲٗبنطڂٵ ثٻ ٦ؿبٶځ . 2

اقبضٺ ٦طز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ضٸڂ٧طز ثط اؾبؼ سجڃڃٵ چٹٴ ٖالٲٻ ػٟٗطڀ، اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ ٸ ػٹازڀ آٲٯځ 

ز٢ڃ١ ػبڂ٫بٺ سرڃ٭ زض ٞطآڂٷس آٞطڂٷف ٸ ازضا٤ اطط ټٷطڀ ٸ ٶڃع اضسجبٌ ٸڂػٺ ڀ آٴ ثب س٣ٗ٭ ذٹز ثٻ ؾٻ ظڂط ٪طٸٺ ٦ٯځ 

سڀ ټط ٦ساٰ اظ اڂٵ ظڂط٪طٸٺ ټب ٲٟه الً ٲٹضز ٲكبڂځ، اقطا٢ځ ٸ ٲشٗبٮڃٻ ٢بث٭ س٣ؿڃٱ ٸ َج٣ٻ ثٷسڀ اؾز ٦ٻ زض ٞهٹ٬ ٗث

ز٢ز ٸ سٹػٻ ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞز. ٮت ٲُٯت اڂٵ ٦ٻ اظ زڂس٪بٺ اڂٵ ضٸڂ٧طز، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٖالٲٻ ػٟٗطڀ ٲځ ٞطٲبڂس، 

ٲٷٓٹض اظ ټٷط اؾالٲځ؛ سهٟڃٻ ٸا٢ٗڃبر ػبضڀ، اؾشرطاع ح٣بڂ١ اظ ٲڃبٴ آٴ ټب، ٸ ٢طاض زازٴ آٴ ټب زض ٲؼطاڀ حڃبر  "

 (.29:  1369ٟٗطڀ ، )ػ "ٲ٣ٗٹ٬ اؾز، اٮجشٻ ثب ق٧ٯځ ػبٮت ٸ ٪ڃطٶسٺ

ټٷط اؾالٲځ، سالقځ اؾز زض ػٽز ازضا٤  "حب٬ ثب سٹػٻ ثٻ ټط زٸ ضٸڂ٧طز ٲځ سٹاٴ چٷڃٵ ذالنٻ ٦طز ٦ٻ؛ 

اٮجشٻ ثب سأ٦ڃس ثط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اٲط ثبظسبة  "ٸ ثبظسبة ح٣ڃ٣ز ٸػٹز، ازضا٤ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ثبظسبة آٴ زض اٲٹض ٲحؿٹؼ.

حبئع اټٳڃز ٲځ ثبقس، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ټٷطٲٷس ٲؿٯٳبٴ ټط٪ع َجڃٗز ضا زض اڂٵ سٗطڂٝ زضؾز ثٻ اٶساظٺ اٲط ازاض٤ 

                                                 
ٹاٶځ، سٽطاٴ : اٶشكبضار ٲٹٮځ.ح٧ٳز ٸ ټٷط اؾالٲځ. 1385ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط؛ ثٹض٦ٽبضر ، سڃشٹؼ.   1  . ٚالٲطيب ٖا
 ثٻ ٖبضڂٻ ٪طٞشٻ قسٺ اؾز. 2/11/1390ثٻ سبضڂد ثٻ اؾشبز ٞطقچڃبٴ اڂٵ ػٳٯٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ ٲشٵ دڃبٰ آڂز اهلل ػٹازڀ آٲٯځ  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٞطاٲٹـ ٶٳځ ٦ٷس ثٯ٧ٻ ٲځ ٦ٹقس سب اظ ػٽبٴ َجڃٗز ثٻ ٖبٮٱ ټؿشځ دٯځ ثعٶس سب زٶڃبڀ ٶبزڂسٶځ ضا اظ َطڂ١ ز٪ط٪ٹٴ 

ٲځ  ٦طزٴ ٲٷ١ُ ٲبزڀ َجڃٗز زض حس سٹاٴ ذٹز ٲشؼٯځ ٦ٷس. ثب ٶڃ٭ ثٻ اڂٵ سٗطڂٝ سص٦ط ڂ٥ ٶ٧شٻ يطٸضڀ ثٻ ٶٓط

ٳبو ٲځ سٹاٴ ثط سٗطڂٝ سئٹضڀ ڂب ٶٓطڂٻ ٦ٻ دڃف سط ثٻ آٴ ٶبئ٭ قسڂٱ ثٻ  ضؾس، ٸ آٴ اڂٵ ٦ٻ اڂٵ سٗطڂٝ ضا ثب اٶس٦ځ ٚا

ٸضٸز اٶؿبٴ ثٻ اٲٹض ٖبٰ ٸ ٦ٯځ ټؿشځ ٦ٻ زض ػٽبٴ ثڃٷځ  "ٶحٹڀ اٶُجب٠ زاز. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ا٪ط ذٹز سئٹضڀ ڂب ٶٓطڂٻ 

٦ٻ ټؿز، زض اڂٵ نٹضر َجڃٗځ اؾز ٦ٻ ٖطٞب ٸ ح٧ٳبڀ ٲب ثبقس  "ؾٷشځ ؾبحز ذبل ذساٸٶس ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز

ٶٓطڂٻ اڀ ٲؿش٣٭ اظ ټٷط ٶساقشٻ ثبقٷس چطا ٦ٻ اظ زڂس آٶٽب ٶٻ سٷٽب اڂٵ سٗطڂٝ ضا ٲځ سٹاٴ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثطاڀ ټٷط ٶڃع 

ٮحبِ ٦طز، ثٯ٧ٻ ثطاڀ ٖٯٱ ٸ ح٧ٳز ٸ ٖطٞبٴ ٸ سٳبٲځ اٲٹض ظٶس٪ځ ٶڃع ا٪ط اٮٽځ ثبقٷس سٗطڂٟځ ػع اڂٵ ٶرٹاټڃٱ 

ثطاڀ ٖطٞب ٸ ح٧ٳبڀ ٲب ٲ٣ٹٮٻ  –اڂًبً زڂ٫ط ٲٹاضز ٲص٦ٹض ٸ ٲٹاضز اظ اڂٵ زؾز ٶڃع  –اقز، ٸ اظ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ ټٷط ز

اڀ ټؿشځ قٷبؾبٶٻ ثٻ حؿبة ٲځ آڂس ) زض ٲ٣بث٭ ٚطثڃبٴ، ذهٹنبً ٚطثڃبٴ ٲٗبنط، ٦ٻ ټٳبٶب آٴ ضا ٲ٣ٹٮٻ اڀ قٷبذز 

 قٷبؾبٶٻ ثٻ حؿبة ٲځ آٸضٶس(.

ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ټٷط؛ زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ، ٸ ذشٱ ٦الٰ اڂٵ ٦ٻ اظ ػٳٕ 

. زض حبٮځ ٦ٻ زض ]ثڃبٴ ٸ حبالر [ڂب ٲبٶٷسؾبظڀ اقڃبء اؾز، ڂب ؾبذشٵ ٞطٰ ټبڂځ ٲٗٷځ زاض، ٸ ڂب ٞطاٶٳٹزڀ اظ سؼطثٻ ټب 

ثبظسبة آٴ زض اٲٹض ٲحؿٹؼ  ٸػٻ اؾالٲځ آٴ ) ٸ اڂًبً اڂطاٶځ ٶڃع(، سالقځ اؾز زض ػٽز ازضا٤ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ اٮٽځ ٸ

 اٶؿبٶځ اظ َطڂ١ سرڃ٭ آٚكشٻ ثٻ س٧ٟط.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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الا٢٭ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثطاڀ اڂٵ  –زض زٸ ٢ؿٳز ٢ج٭ اظ ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط ، ثٻ نٹضر ػسا ػسا ، ثٻ سٗبضڂٝ ٢بث٭ ٢جٹٮځ 

س سب ثب سط٦ڃت اڂٵ زٸ ثٻ سٗطڂٝ ٲسٶٓط اظ زؾز ڂبٞشڃٱ ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ا٦ٷٹٴ ٦بٲالً ٲٷ٣ُځ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾ –ٶٹقشبض 

ٶڃع ٶبئ٭ قٹڂٱ زض نٹضسځ ٦ٻ اظ َطٞځ اڂٵ ٶحٹٺ ڀ ثطذٹضز يٳٷبً ٲؿشٯعٰ دصڂطـ اڂٵ  "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط  "ٲٟٽٹٰ ٲط٦ت 

ٶ٧شٻ اؾز ٦ٻ ٲب ثب ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ زض حٹظٺ ڀ ټٷط چٷبٴ ثطذٹضز ٶٳبئڃٱ ٦ٻ زض زڂ٫ط حٹظٺ ټب . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ؾٹا٬ 

آڂب زض اڂٷؼب ح٣ڃ٣شبً ثب ټٳبٴ ٲٗٷبڂځ اظ ٶٓطڂٻ ؾط ٸ ٦بض زاضڂٱ ٦ٻ ٲٗٳٹالً ٲسٶٓط زاضڂٱ ؟ آڂب ٶٓطڂٻ ثب سٗطڂٟځ  اڂٵ اؾز ٦ٻ

٦ٻ ثط آٴ ٶبئ٭ قسڂٱ )ٲكبټسٺ ٸ ثٻ سجٕ آٴ اڂؼبز ضاثُٻ ڂب ضٸاثُځ ٲڃبٴ ٲشٛڃط ټبڀ ٦ظڃط ػٽز سك٧ڃ٭ ڂ٥ ٦ٯڃز ٸاحس 

ٷط ٶڃع ٲسذٯڃز زاضز ؟ ٸ ڂب حشځ ٦ٯځ سط اظ اڂٷٽب ، آڂب ټٷط اؾبؾبً ثب ( ثطاڀ ٞٗبٮڃز ټبڀ ټٷطڀ ڂب اؾبؾبً ثطاڀ حٹظٺ ڀ ټ

اڂٵ ٶحٹ اظ ضٸڂ٧طز ؾبظ٪بض اؾز ؟ ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، اظ َطٞځ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٲب ا٦ٷٹٴ زض زٸضٺ اڀ ظٶس٪ځ ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ ټط 

قٹز ، اٲب زض ٖڃٵ  ثبڂس ثب سٹيڃحځ ٶٓطڀ زضثبضٺ ڀ ٲبټڃز آٴ ٞٗبٮڃز آٚبظ –اٖٱ اظ ټٷطڀ ٸ ٚڃط ټٷطڀ  –ٞٗبٮڃشځ 

حب٬ اظ َطٜ زڂ٫ط ٶڃع ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ټٷط ټٳڃكٻ ثط يس ذطز ٸ ثطټبٴ ٸ ٲٷ١ُ ثٹزٺ ٸ اؾبؾبً ثٻ ٢ٯٳطٸ ثځ ذطزڀ ٦ٻ اظ 

ٮحبِ ٶٓطڀ سٹيڃح ٶبدصڂط ٲځ ثبقس سٗٯ١ زاضز . ٸ سبظٺ اڂٵ سٷب٢ى نطٞبً ثٻ زٸضٺ ڀ ٲب ٲطثٹٌ ٶٳځ قٹز چطا ٦ٻ زض 

ح٣ڃ٣ز  –ثبذشط ظٲڃٵ ، ؾشڃع ٲڃبٴ ٞٯؿٟٻ ) ٦ٻ ثٻ نٹضر ٖك١ ثٻ ضاؾشځ ٸ زضؾشځ َٹ٬ سبضڂد ، الا٢٭ سبضڂد ٞطټٷ٫ځ 

زضڂبٞز قسٺ ڂب الا٢٭ زڂسٺ ٲځ قٹز ( ثٻ  –سرڃ٭  –زضڂبٞز ٲځ قٹز ( ٸ ټٷط ) ٦ٻ ثٻ نٹضر سٹٮڃس زضٸ٘ ٸ سٹټٱ  –

ػبٴ ٲځ ٪ڃطز . زض  ٸيٹح زض سٳبٲځ زٸضٺ ټب ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾز ٦ٻ ٶ٫طـ ٲٷٟځ ثٻ ټٷط ٶڃع ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ػبؾز ٦ٻ

ټٷطٲٷساٴ ضا ثٻ  –الا٢٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ؾٷشځ آٴ  –ٸا٢ٕ ٲب ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ا٪ط ټٱ ثؿش٫ځ ټٷط ٸ زڂٵ ٶجٹز ټڃچ ٞڃٯؿٹٜ ٚطثځ 

قٽط ذٹز ضاٺ ٶٳځ زاز ، ا٪ط ټٷط ثٻ ٖٷٹاٴ ضؾبٶٻ اڀ آٲٹظقځ ٦بض٦طز ٶساقز ٦ٻ اٲٹض ٲبٸضاڂځ ٸ ٶبثرطزاٶٻ ڂب زض ٲظجز 

زض آٴ ثطاڀ ٲطزٲبٴ ثٻ ٶٳبڂف ٪صاقشٻ قٹز سب اڂعزاٴ ڂب دطٸضز٪بض ڂ٧شب زض اڂٵ ٲحٟ٭  سطڂٵ ٸػٻ آٴ ٶبٞٽٳڃسٶځ زڂٵ

ثبظٶٳبڂځ ٪كشٻ ٸ ثطاڀ ٶ٫بٺ ذڃطٺ ڀ ٲطزٲبٴ زؾشطؼ دصڂط ٪طزز ثٻ ذٹقجڃٷبٶٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ سب دبڂبٴ ٢طٸٴ ٸؾُځ 
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ٸػٹز ٲٟٽٹٰ ٲط٦جځ اظ  ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ټٷط زض ټڃچ حٹظٺ اڀ اظ ظٶس٪ځ ٚطثځ ٲحٯځ اظ اٖطاة ٶساقز . ثب اڂٵ حب٬ ،

، اڂٵ ٧ٞط ضا ثٻ شټٵ ٲشجبزض ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٶٹٖځ ٦ٷف ٲشساٸٰ ٸػٹز  "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط  "نٹضر ػٳٕ ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط ، ڂٗٷځ 

ثب ٶٓطڂٻ اضسجبٌ دڃسا ٲځ ٦ٷس ، حب٬ ذٹاٺ اڂٵ ٦ٻ ټٷط اثػٺ  -ثٻ ټط َطڂ١ ٲٳ٧ٵ  -زاضز ٦ٻ ثط دبڂٻ ڀ آٴ ، ټٷط ثٻ َطڂ٣ځ

ٻ ٶٓطڂٻ ، ثٻ ٲظبثٻ ڀ ڂ٥ ٲٹٮٟٻ ڀ يطٸضڀ ، ػعء ټٷط ثبقس . اظ َطٞځ آ٪بټځ اظ اڂٵ ٶ٧شٻ ڀ ڀ ٶٓطڂٻ قٹز ، ٸ ڂب آٴ ٦

ؾب٬ دڃف ثب اٶسڂكٻ ڀ اٞطازڀ ٲظ٭ ٪ط٪ڃبؼ قطٸٔ قسٺ ٸ زض  2600سبضڂرځ ٦ٻ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط اظ 

الَٹٴ ٸ اضؾُٹ ، ٸ دؽ اظ آٴ ٞٯٹَڃٵ ٸ ٶٹ  اٞالَٹٶڃبٴ دڃف ضٞشٻ ٸ ا٦ٷٹٴ َٹ٬ سبضڂد ٦ٽٵ ثب اٞطازڀ ثطػؿشٻ چٹٴ ٞا

حًٹض ٸ ٸػٹز  –زض زٸضٺ ڀ ٲسضٴ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ دؿب ٲسضٴ ټٷٹظ ټٱ ثٻ حڃبر ذٹز ازاٲٻ ٲځ زټس ثط ٢ٹاٰ اڂٵ ٧ٞط 

ٲځ اٞعاڂس . الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٲٹا٣ٞبٴ ٸ ٲربٮٟبٴ ٸػٹز اڂٵ ٲٟٽٹٰ ثٻ ٮحبِ  –ٲٟٽٹٲځ ثٻ ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط 

اظ ٸيٗڃشځ ثطذٹضزاضٶس ٦ٻ سٹػٻ ثٻ آضاء آٶبٴ ٶٻ سٷٽب ثٻ سطزڂس ٲٹػٹز ٲځ اٞعاڂس ثٯ٧ٻ حشځ  ٦ٳځ ٸ ٦ڃٟځ زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ

ٲٳ٧ٵ اؾز ٲب ضا ثٻ ؾٳز ٸ ؾٹڀ اټ٭ ټطٲٷٹسڃ٥ ث٧كبٶس ٦ٻ ٲٗش٣سٶس سالـ ثطاڀ ضٸقٵ ٦طزٴ سٳبٲځ ػٷجٻ ټبڀ 

٦ٻ اظ زڂس آٶبٴ ٶٓطڀ  ٶٓطڀ ټٷط زض ثٽشطڂٵ حبٮز ؾبزٺ ٮٹحځ ، ٸ زض ثسسطڂٵ حبٮز ثځ ؾٯڃ٫٣ځ زض ٶٓط اؾز چطا

ؾبظڀ آطبض ټٷطڀ ٶٻ ثط ذٹز اڂٵ آطبض ٦ٻ ثط چڃعڀ ٦ٻ زالٮز ٦ٷٷسٺ ڂب ثبظٶٳبڂٷسٺ ڀ دسڂسٺ ټبڀ زڂ٫طڀ چٹٴ سبضڂد ، 

اػشٳبٔ ، زڂٵ ٸ ڂب ټط چڃع اظ اڂٵ زؾز ٲجشٷځ ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز اطط ټٷطڀ ضا سب حس چڃع طبٶٹڀ س٣ٯڃ٭ ٲځ زټس ، ثٻ 

قبټسڀ  "ڂب  "اثعاض سٹيڃح "زض اڂٵ نٹضر ټٷط قبټسڀ ٲځ قٹز ثطاڀ چڃعڀ ٸضاڀ ذٹز : ٖجبضر زڂ٫ط اظ زڂس اڂٷبٴ 

 ثطاڀ ڂ٥ ٶٓط. "

ثٻ ڂ٥ ٶٓطڂٻ سٵ زض  –ثطاڀ اڂٵ ٦ٻ ڂ٥ اطط ټٷطڀ ذٹز ضا ثٻ اڂٵ قڃٹٺ ڀ طبٶٹڀ ٶكبٴ زټس "

ثبڂس ذٹزٲرشبضڀ ضا اظ ذٹزـ ثعزاڂس ٸ ذٹزـ ضا زض ٲٗطو ٢ًڃٻ اڀ ٢طاض زټس ٦ٻ ثطاڀ  –زټس 

يڃح آٴ ثٻ ٦بض ضٞشٻ اؾز ... ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط زض اڂٵ نٹضر اټٳڃز اطط ټٷطڀ ٶٻ ثٻ ذبَط ذٹزـ سٹ

 .(315:  1383)زڂٹڀ ، "ثٯ٧ٻ ثٻ ذبَط قبټس ثٹزٶف ثطاڀ چڃعڀ زڂ٫ط ذٹاټس ثٹز 

ثب اٶس٦ځ اٚٳبو ٲځ سٹاٴ ثٻ َطٞساضاٴ اڂٵ زڂس٪بٺ ٶڃچٻ ضا ٶڃع اٞعٸز ٦ٻ ٧ٞط ٲځ ٦طز ټسٜ ٶٓطڂٻ اؾبؾبً 

شٵ ټط چڃع ثٻ چڃعڀ آقٷب ٸ ثٻ ضاحشځ ٲحبؾجٻ دصڂط اؾز ، اٲب ٶ٧شٻ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ زضؾز زض ٲ٣بث٭ اڂٵ ٞطٸ٦بؾ

نٳڃٳڃز اطط  "زڂس٪بٺ ٪بزاٲط ، ٦ٻ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ اظ ثبٶڃبٴ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ٲشٹٮڃبٴ ټطٲٷٹسڃ٥ اؾز ، ازٖب ٲځ ٦ٷس ٦ٻ : 

ٵ ٸ سرطڂت آقٷبټبؾز . زض اڂٵ ٲٹاػٽٻ ٶٻ ټٷطڀ زض سٳبؼ ثب ٲب زض ٖڃٵ حب٬ ، ثٻ ق٧ٯځ ٲٗٳب٪ٹٶٻ ، زض ټٱ ق٧ؿش

ثب ق٧ٹټځ قبزڀ آٞطڂٵ ٸ ضٖت اٶ٫ڃع ٖڃبٴ ٲځ قٹز ، ثٯ٧ٻ ثٻ ٲب ٲځ ٪ٹڂس : سٹ ثبڂس ظٶس٪ځ ار  "اڂٵ سٹ ټؿشځ  "سٷٽب 

( . ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٞٽطؾز ٶٓطار ٢بَٗبٶٻ  Gadamer , 1976 : 104)  "ضا سٛڃڃط زټځ 

ا٪ط چڃعڀ ثرٹاټس ڂ٥ اطط ټٷطڀ ثبقس ثبڂس ٢بث٭ سٟؿڃط ثبقس ٸ سٟؿڃط ٶڃع ٲؿشٯعٰ آقٷبڂځ  "ع ٮحبِ ٦طز : سط اظ اڂٵ ضا ٶڃ
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ثط ٲجٷبڀ زاٶف ٲُٳئٷځ ٖٳ٭ ٶٳځ  –ڂب اؾبؾبً ټٷطٲٷس  –قبٖط  "( . ٸ زض ٲ٣بث٭ :  45:  1385)٦ٯځ ،  "ثب ٶٓطڂٻ اؾز 

( . ټٳبٴ َٹض  95:  1386) اٞالَٹٴ ،  ") ادڃؿشٳٻ ( ٦ٷس ٸ ٦بضـ ٶٻ ٲجشٷځ ثط ٞٵ ) سرٷٻ ( اؾز ٸ ٶٻ زاٶف ٲ٧شؿت 

٦ٻ ٲكبټسٺ ٲځ قٹز ٸ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط اقبضٺ قس سٹػٻ زض اڂٵ آضاء ٸ ٶٓطار ْبټطاً ػع اٞعاڂف سطزڂس ٸ زٸزٮځ 

زض دڃف ثطز ثحض ټڃچ ٶ٣ف ٢بث٭ سٹػٽځ اڂٟب ٶٳځ ٦ٷس ، اٲب ، زض ٖڃٵ حب٬ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ټٹڂسا ؾبذشٵ سٟبٸر 

سٟؿڃط ټٷط ٸ ٦ٷف ټٷطڀ زض ٸا٢ٕ اٲط ٶٻ سٷٽب ثبٖض س٣ٹڂز زٸ شټٷڃز ٦بٲالً زٸض اظ ټٱ ٶٳځ قٹز ثٯ٧ٻ حشځ  ټبڀ

قٷبذشځ ضا س٣ٹڂز ٲځ ٦ٷس ٦ٻ َځ آٴ ٲشٹػٻ ٲځ قٹڂٱ ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ اڂٵ شټٷڃز ټب چڃعڀ اظ ذٹز زض زڂ٫طڀ زاقشٻ 

ط زضٸٴ زڂ٫طڀ ٸ ثطاڀ اٸ اضائٻ زټس . اڂٵ ٪ٟز ٸ ٸ ٖالٸٺ ثط اڂٵ ٲځ سٹاٶس چڃعڀ ضا ٦ٻ اظ ذٹز اؾز ثب ثڃبٶځ ٢ٹڀ س

٪ٹ زٶجبٮٻ ضٸ قٷبذشځ اؾز ٦ٻ ثٻ ٸؾڃٯٻ ڀ آٴ ټٱ ٶٓطڂٻ دطزاظ ٸ ټٱ ټٷطٲٷس ٲځ ٞٽٳٷس ٦ٻ ز٢ڃ٣بً چٹٴ زض ذٹزقبٴ 

ڂ٧سڂ٫ط ضا ثٻ قٷبذز ٦بٲ٭ سطڀ اظ زڂ٫طڀ ٲځ ضؾبٶٷس ، ڂ٧سڂ٫ط ضا ثٻ قٷبذز ٦بٲ٭ سطڀ ټٱ اظ چڃعڀ ٦ٻ زض ػطڂبٴ 

ټٷطٲٷس ٶڃبظ  "ڃعڀ ٦ٻ ٖال٢ٻ ڀ ٸا٢ٗځ قبٴ اؾز ، ڂٗٷځ ذٹز اطط ټٷطڀ ، ٲځ ضؾبٶٷس . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط : اؾز ٸ ټٱ چ

زاضز ٦ٻ ٲٟؿط اظ ٲٟطٸيبر ٸ يطٸضر ټبڀ ا١ٞ ټبڀ ثالٞهٯف ضټب قٹز ، ٸ ٲٟؿط ٶڃع ثٻ ػعئڃبر ٸ يطٸضر ټبڀ 

، ٸ اڂٵ زٸ ، ڂٗٷځ ٲٟؿط ڂب ٶٓطڂٻ دطزاظ (  320:  1383)زڂٹڀ ،  "ٖٳ٭ ټٷطڀ ٶڃبظ زاضز سب سٟؿڃط ټبڂف ضا ٲح١٣ ؾبظز 

اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٶٷس ثٻ اڂٵ سٗبٲ٭ ٲظجز زؾز ڂبثٷس  "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط  "ٸ ټٷطٲٷس ، ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ زض حڃُٻ ڂب حٹظٺ ڀ 

سبطڃطار ټٷط ٸ آطبض  –ٶٓڃط ذڃب٬ ، نٹض اظٮځ ، ...  –. ٖالٸٺ ثط اڂٵ ، ظٲبٶځ ٦ٻ ثحض اظ ټؿشځ ټٷط ، ٖٷبنط شاسځ ټٷط 

ض ظٶس٪ځ ، ضٸاثٍ ٲش٣بث٭ اذال٠ ٸ ضٞشبض اٶؿبٶځ ثب ټٷط ، ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ٲُطح ثٹزٺ ، ڂب ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ثٻ ټٷطڀ ز

َٹض ٲظب٬ ثحض اظ چڃؿشځ ټٷط ٲځ قٹز ٸ اڂٷ٧ٻ آڂب س٣ٯڃس اظ ثڃطٸٴ اؾز ڂب سطػٳبٴ اظ زضٸٴ ، ٞبض٘ اظ ٢ٹاٖس ؾٷشځ ٸ 

زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ ٲٹ٢ٗځ ٦ٻ ټٷط ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٹيٹٖځ ٲشٗڃٵ زض  ٲشٗبضٜ اؾز ڂب ٲُبث١ ثب آٴ ، ٸ ٲٹاضزڀ ٲبٶٷس اڂٵ ، ٸ

حڃبر ثكط ٲٹيٹٖڃز دڃسا ٲځ ٦ٷس ، ثسڂٽځ اؾز دبڀ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ثٻ ٲڃبٴ ٦كڃسٺ ذٹاټس قس . اظ 

َطٜ زڂ٫ط زض ٢ڃبؼ ټٷط ثب ټٳشبڂبٴ ٲبټٹڀ ذٹز ٶڃع ٶشڃؼٻ اڀ ػع اڂٵ حبن٭ ٶٳځ قٹز : زڂٵ زٶڃب ضا سٹنڃٝ ٲځ ٦ٷس 

ب ثٻ اڂٵ ٶ٣ف سٹنڃٟځ ثؿٷسٺ ٶ٧طزٺ ٸ اظاڂٵ ٪صقشٻ ٲب ضا ٞطا ٲځ ذٹاٶس سب ثٻ اڂٵ سٹنڃٝ ثبٸض آٸضزٺ ٸ زض ظٶس٪ځ ، اٲ

ٖٳٯځ ذٹز ٶڃع ثٻ اڂٵ اڂٳبٴ ٖٳ٭ ٦ٷڃٱ . ٞٯؿٟٻ ټٱ ٶٻ سٷٽب ٲب ضا ٞطا ٲځ ذٹاٶس سب ثٻ سٹاٶٳٷسڀ ذطز ثبٸض آٸضڂٱ ، ثٯ٧ٻ 

ٶڃع ثٻ ق٧ٯځ ذطزٲٷساٶٻ ٸ ٲٷ٣ُځ ٖٳ٭ ٦ٷڃٱ . ٸ ز٢ڃ٣بً ثط ټٳڃٵ ټٳچٷڃٵ اظ ٲب ٲځ ذٹاټس ٦ٻ زض ظٶس٪ځ ٖٳٯځ ذٹز 

بٞز ٸ ظڂجبڂځ اؾز ، اظ ٲب ٲځ ذٹاټس ٦ٻ زض ظٶس٪ځ  ٲٷٹا٬ ټٷط ٶڃع ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ س٣ٯڃس ، سٹنڃٝ ڂب ثڃبٴ ْطاٞز ٸ ُٮ

ڃٝ ٸ ظڂجب ثبقڃٱ . حب٬ چ٫ٹٶٻ اؾز ٦ٻ زڂٵ ٸ ٞٯؿٟٻ ثٻ ٶٓطڂٻ سٵ زض زازٺ ٸ حشځ اظ  ٖٳٯځ ذٹز ٶڃع ْطڂٝ ٸ ُٮ

زڂسڀ اؾبؾبً ٲٟبټڃٳځ ٶٓطڀ ثٻ حؿبة ٲځ آڂٷس اٲب ټٷط ٖٯځ ضٚٱ سٳبٲځ قجبټز ټبڂځ ٦ٻ ثٻ اڂٵ زٸ زاضز اظ اڂٵ ٢بٖسٺ 

ٞبض٘ اؾز ؟ ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ ٖٯځ ضٚٱ سٳبٲځ ٶٓطار ٲربٮٝ ٲٹػٹز ثٻ ػطأر ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سبضڂد ټٷط زض 
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ذالٜ ازٖبڀ ثؿڃبضڀ ٦ٻ الا٢٭ زٸضٺ ڀ ٲٗبنط اظ سبضڂد ټڃچ زٸضٺ اڀ ثطڀ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٶجٹزٺ اؾز ، ٸ حشځ ثط 

ټٷط ضا ٖبضڀ اظ ٶٓطڂٻ ٲځ زاٶٷس الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ا٪ط ٦بٶسڂٷؿ٧ځ ټٷط اٶشعاٖځ ذٹز ضا ٶٳبڂف ٶٓطڂٻ ڀ ٶؿجڃز 

، ا٪ط ټٷط آٸاٶ٫بضز ضٸؾځ زض دځ ثبظسبة سٗڃٵ ا٢شهبزڀ ټؿشځ ٲطزٰ ٦ٻ ضڂكٻ ڀ ٲؿش٣ڃٱ زض  1اٶكشڃٵ ٲځ زاٶؿز

، ٸ زٺ ټب  3، ا٪ط ؾٹضضئبٮڃؿٱ ټسٜ ٚبڂځ ذٹز ضا زض ٦كٝ يٳڃط ٶب ذٹزآ٪بٺ ٞطٸڂسڀ ٲځ زڂس 2زاقز ثٹز ٲبض٦ؿڃؿٱ

ٲٹضز اظ اڂٵ زؾز ، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ثط ذالٜ ٶٓط آٶبٴ اسٟب٢بً زض اڂٵ زٸضٺ اظ سبضڂد ټٷط ثب ٦ظطر ٶٓطڂٻ ٲٹاػٽڃٱ ٶٻ 

ټٷط ٦بٶٹٶځ ٶجٹزٺ اؾز چطا ٦ٻ اٲطٸظٺ ټٷطٲٷساٴ ثٻ زٶجب٬  ٢ٯز آٴ . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ٶٓطڂٻ ټط٪ع ثٻ اٶساظٺ ڀ اٲطٸظ ثطاڀ

قطاڂٍ حبن٭ اظ ٞطٸدبقځ ؾٷز ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ثڃف اظ ټط ظٲبٶځ ٸ دڃف اظ ټط چڃعڀ ثٻ 

 ٶٓطڂٻ ٶڃبظ زاضٶس سب ثب سٹؾ٭ ثٻ آٴ سٹيڃح زټٷس ٦ٻ زض ٸا٢ٕ ٲكٛٹ٬ اٶؼبٰ چٻ ٦بضڀ ټؿشٷس . ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ زض زٸضٺ ټبڀ

٪صقشٻ ٦ٷف ټٷطڀ ثٻ ٲٗٷبڀ ٖٳٯځ ٦طزٴ ٞٗٯځ ثٹز ٦ٻ ٶؿ٭ ټبڀ دڃكڃٵ ټٷطٲٷساٴ آٴ ضا ثب ػسڂز سٳبٰ ؾبٮڃبٴ ؾب٬ 

دڃف ثطزٺ ثٹزٶس ، ټٳچٷڃٵ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اڂٵ ؾٷز ٲشٗبضٜ زض زٸضٺ ڀ ٲسضٴ چٷبٴ زض ټٱ ضڂرز ٦ٻ اڂٵ ثبض ثٻ ٶحٹڀ 

ځ زڂ٫ط اٖشطاو ثٻ آٴ ثٹز ، ٸ ثٻ زٶجب٬ اڂٵ زض زٸضٺ ڀ ٦ٷف ټٷطڀ اسٟب٢بً ثٻ ٲٗٷبڀ ٖٳٯځ ٶ٧طزٴ اڂٵ ؾٷز ڂب ثٻ ثڃبٶ

حبيط حشځ ذٹز اڂٵ اٖشطاو ټب ٶڃع ٞطٸ٦ف ٦طز سب ا٦ٷٹٴ ٲب ثب ټعاضاٴ ؾٷز ٞطٸدبقڃسٺ ٦ٻ ٪طزا٪طز ظٲڃٵ قٷبٸضٶس 

الا٢٭ ثٻ  –ٲٹاػٻ ثبقڃٱ ٸ ټعاضاٴ ٶحٹ اظ اٖشطاو ثٻ آٶٽب ، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط اٲطٸظٺ حشځ ثطاڀ ذٹز ټٷطٲٷساٴ ٶڃع 

ٲكرم ٶڃؿز ٦ٻ ټٷط ٸا٢ٗبً چڃؿز ؟ ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ثطاڀ قطٸٔ  ، ټط ټٷطٲٷسڀ ثڃف ٸ دڃف اظ  –ٸقٷځ ٢سڂٱ ض

 ټط چڃعڀ ثٻ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ٶڃبظ زاضز سب ػٹاة اڂٵ ؾٹا٬ اؾبؾځ ضا ثطاڀ اٸ سٹيڃح زټس . ټٳچٷڃٵ 

ق٫ٟز  اٲطٸظٺ الظٰ اؾز ٦ٻ ٶٓطڂٻ دطزاظ دؽ اظ سٹٮڃس ٦بض ټٷطڀ اڂٵ ٦بض ضا ثطاڀ ٲربَجبٴ "

ظزٺ ٸ ق٥ ٪طا سٹيڃح زټس چطا ٦ٻ اظ َطٞځ ټٷطٲٷساٴ زض ػؿز ٸ ػٹڀ ٲربَجبٴ ثڃكشطڀ ټؿشٷس ٸ 

اظ َطٜ زڂ٫ط قٳبض سٳبقب٪طاٶځ ٦ٻ اظ زاٶف ٶٓطڀ ػٽز ٞٽٱ آطبض آٶبٴ ثٽطٺ ٲٷسٶس ثؿڃبض ٦ٱ ) حشځ 

ټط چڃعڀ ثٻ ٦ٳشط اظ ٲربَجبٴ ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ( ، ثٷبثطاڂٵ ، ٪ٟز ٸ ٪ٹڀ ٶٓطڀ اڂٷؼب ثڃف اظ 

ح١ زاضٶس ٦ٻ اڂٵ ٪ٟز ٸ ٪ٹ ضا ثڃف اظ آٶ٧ٻ   4ٶٓط الظٰ ٲځ آڂس ټط چٷس ٦ٻ اٞطازڀ چٹٴ آضٶٹٮس ٪ٽٯٵ

ٶعزڂ٥  6ڂب حشځ اظ آٴ ټٱ ثسسط ثٻ سجٯڃٛبر سؼبضڀ 5ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٶعزڂ٥ ثساٶٷس ثٻ سجٯڃٛبر ؾڃبؾځ

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط : ٸظٴ ، آٶز  1  ٶكط ؾٹ٪ٷس. :. ٲڃشطا ٞطحعاز ، سٽطاٴ ٦بٶسڂٷؿ٧ځ ٸ ؾٹاض٦بض آثځ ٞبٰ. 1379ٸ ٮٹ٤. ػٽز ٲُبٗٮ
ٻ ڀ ثڃكشط : ظاڂؽ، آٸٶط ٸ زڂ٫طاٴ .  2  . ٞطڂسٸٴ قبڂبٴ ، سٽطاٴ : ٶكط ثبٲساز.ظڂجبڂځ قٷبؾځ ٖٯٳځ. 1363ػٽز ٲُبٗٮ
ٻ ڀ ثڃكشط : ثطسٹٴ، آٶسضٺ ) ٪ٟز ٸ ٪ٹ(. 3  ساهلل ٦ٹططڀ ، سٽطاٴ : ٶكط ٶځ..ٖجؾط٪صقز ؾٹضضئبٮڃؿٱ . 1388ػٽز ٲُبٗٮ
4 Arnold Gehlen 
5 Propaganda      
6 Advertisement    
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 "سجٯڃٛبر سؼبضڀ آق٧بض ٲځ ٦ٷس  ثساٶٷس چطا ٦ٻ ٸا٢ٗبً ٶڃع اڂٵ ٪ٟز ٸ ٪ٹ ذٹز ضا ثٻ ق٧٭ ٶبثبضٸضڀ اظ

(Groys , 2012 : 68  )1. 

حب٬ ٦ٻ اظ ټؿشځ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٶؿجځ ټٱ ٦ٻ قسٺ ٲُٳئٵ قسڂٱ ظٲبٴ آٴ ٞـطا ٲـځ ضؾـس ٦ـٻ ثـٻ چڃؿـشځ آٴ       

دطزاذشٻ قٹز سب زض ازاٲٻ ثب ٪ٹقٻ ڀ چكٳځ ثط ٪ٹٶٻ قٷبؾځ آٴ ثشٹاٶڃٱ اٶس٦ځ زض ٦بضثطز ڂب ٦بضثطز ټبڀ انٯځ آٴ ز٢ڃ١ 

ب سٹػٻ ثٻ زقٹاضڀ ټبڀ ذٹز سٗطڂٝ ٦ٻ ذهٹنبً ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ٢ؿٳز ټبڀ ٢ج٭ ٶڃع ٲـٹضز اقـبضٺ ٢ـطاض    قٹڂٱ . ث

٪طٞز زض ضاثُٻ ثب ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط زٸ چٷساٴ ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ػٽز زض ضاثُٻ ثب ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط اظ اڂٵ ټٱ ٞطا سط ٲـځ ضٸز ، ٸ  

زض ټٳڃٵ نٟحبر اذڃط ٪ٟشٻ قس ، ثٻ ٶٓط ٲـځ   ٶڃع ٲٹاضزڀ ٦ٻ زض ٲٹضز شار ، ټؿشځ ڂب ٲٹػٹزڂز ذٹز ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط

اظ ټط ضٸـ زڂ٫طڀ ٲٷبؾت سط ثبقس چطا ٦ٻ  "ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط چڃؿز ؟  "ضؾس ضٸـ ؾٯجځ ػٽز ٶڃ٭ ثٻ ػٹاة ؾٹا٬ 

ٲب ا٦ٷٹٴ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط سط٦ڃجځ اظ ټؿشځ ، چڃؿشځ ٸ ٶ٫طٺ ټبڀ ټٷط اؾز اٲب زض ٖڃٵ حب٬ ثؿڃبض ٲشٟبٸر اظ 

ٖجبضر زڂ٫ط ا٪ط ٲب ٲٷبؾجز ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ثب اڂٵ ٲٹاضز ضا ٲكرم ٦ٷـڃٱ زض ح٣ڃ٣ـز ثـٻ ٶـٹٖځ ثـٻ      س٥ س٥ آٶٽب . ثٻ 

سٗطڂٝ آٴ ٶڃع دطزاذشٻ اڂٱ . زض اڂٵ ضاثُٻ دڃف اظ ټط چڃع ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ٲٷٓٹض اظ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٲـٹاضزڀ چـٹٴ   

ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ٲؿش٣ڃٱ ڂب ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ اڂٵ  ضٸاٴ قٷبؾځ ڂب ػبٲٗٻ قٷبؾځ ټٷط ٶڃؿز اٮجشٻ ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ يٳٷبً

ٲٹاضز ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ضا ٶڃع قبٲ٭ ٲځ قٹز . زض ضاثُٻ ثب اڂٵ ٲٹاضز ٦ٻ قبڂس ثشٹاٴ زض ٦ـ٭ آٶٽـب ضا اٶسڂكـٻ ڂـب     

اٶسڂكٻ ټبڀ ټٷط ٶبٲڃس آضاء ٸ ٶٓطار ٞطاٸاٶځ اضائٻ ٪كشٻ ٸ َج٣ٻ ثٷسڀ ټبڀ ثؿڃبض ٲشٟبٸسځ ټٱ اضائٻ قسٺ ٦ـٻ ٲـب اڂٷؼـب    

طٞب ثٻ ٶٓط غاٴ ٮٹ٤ قبٮٹٲٹ ا٦شٟب ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ زض ٶٓط اٸ ػٳڃٕ اڂٵ ٲٹاضز ضا ٲـځ سـٹاٴ زض دـٷغ ٪ـطٸٺ ٦ٯـځ دسڂـسٺ       ن

قٷبؾځ ټٷط ، ضٸاٴ قٷبؾځ ټٷط ، ػبٲٗٻ قٷبؾځ ټٷط ، سحٯڃ٭ ؾبذشبضڀ ټٷط ٸ قـ٧٭ ٪طاڂـځ ټٷـط َج٣ـٻ ثٷـسڀ ٦ـطز .       

سٹيڃح زاقشٻ ٸ اڂٵ اظ ٲؼب٬ ٸ ٲ٣ب٬ اڂٵ ٶٹقشبض ثڃـطٸٴ  ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ اڂٵ ٲٹاضز ٲؿش٣الً ٶڃبظ ثٻ سٗطڂٝ ٸ 

نطٞبً ثٻ اڂٵ اٲـط ثؿـٷسٺ    –ټٳبٴ َٹض ٦ٻ قبٮٹٲٹ ٶڃع زض ٦شبثف اقبضٺ زاضز  –اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ زض اڂٵ ذهٹل 

اظ َطٜ زڂ٫ط ٲجـبحظځ ٦ـٻ    2 ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ ٲٷٓٹض اظ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ، الا٢٭ زض اڂٵ ٶٹقشبض ، ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ٶڃؿز.

ٻ ٲٹايٕ نطٞبً ٞٯؿٟځ ټٷط دطزاذشٻ ٸ زض ټؿشځ ٸ ٲٹػٹزڂز آٴ ٚٹض ٲځ ٶٳبڂٷس ٶڃع ٶٳځ سٹاٶس ٲٷُج١ ثط ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ث

ثبقس اٮجشٻ ثبظ ثب ڂبزآٸضڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ثط اڂٵ ٲجبحض ٶڃع اظ ٶعزڂ٥ ٶٓط زاضز اٲـب ثـب اڂـٵ ټٳـٻ     

ـط ٶٓطڂـٻ دـطزاظاٴ ،     "ؾس ، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲ٥ ٦بٲجط ٲځ ٪ٹڂس : سالـ ثطاڀ سُجڃ١ اڂٵ زٸ ثځ ٞبڂسٺ ثٻ ٶٓط ٲځ ض اظ ٓٶ

ٲٷبْطٺ ٸ ثحض ٣ٖالٶځ ثب ٞڃٯؿٹٞبٴ ثطاثط ثب اظ دڃف سؿٯڃٱ قسٴ اؾز . اظ َطٞځ اظ ٶٓط ٞڃٯؿٹٞبٴ ٶڃع اؾشٟبزٺ اظ ٣ٖ٭ ثط 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط : 1  . Gehlen, Arnold.1960. Zur soziologie und aesthetik der modernen malevei ػٽز ٲُبٗٮ

Frankfurt : Athenaeum . 
 
ٻ ڀ ثڃكشط : قبٮٹٲٹ ، غاٴ ٮٹ٤. 2  . حجڃت اهلل آڂٻ اٮٽځ ، سٽطاٴ : ؾٹضٺ ٲٽط . بڀ ټٷطٶ٫طٺ ټ. 1385ػٽز ٲُبٗٮ
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"ذٹز ضا زض ٲٗطو دطؾف ٢طاض زټٷس يس ٶٓطڂٻ دطزاظاٴ ثٻ ٲٗٷبڀ آٴ اؾز ٦ٻ
ضؾز ٲ٣بث٭ اڂـٵ ضا  اٮجشٻ ثطذځ ٶڃع ز .1

اڂٵ سهٹض ٦ٻ سٳبٰ ٞٯؿٟٻ چڃعڀ ٶڃؿز ػع ٶٓطڂـٻ ٸ ٶٓطڂـٻ ؾـبظڀ ،     "ٲسٖځ اٶس، چٷبٴ چٻ ػڃٳع ټبضس٭ ٲځ ٪ٹڂس : 

"اؾبؾبً چٷڃٵ ٞطو ٪طٞشٻ ٲځ قٹز  سهٹضڀ ٚبٮت اؾز ٸ حشځ زض ثؿڃبضڀ اظ ٲجبحض ٞٯؿٟځ
اٲب ثبڂس سٹػٻ زاقز .  2

صڂطڂٱ ٦ٻ زض اڂٵ نٹضر ، ڂٗٷځ ا٪ط ٶٓطڂٻ ثرٹاټس ػـبڂ٫عڂٵ ٞٯؿـٟٻ   ٦ٻ حشځ زض نٹضر ٢جٹ٬ اڂٵ زڂس٪بٺ ٶڃع ثبڂس ثذ

قٹز ، ٞٯؿٟٻ ذٹز سجسڂ٭ ثٻ ٞطا ٶٓطڂٻ ٲځ ٪طزز . زض ضاثُٻ ثب ٲٷبؾجز ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ثب چڃؿشځ ټٷط ٦ٻ اؾبؾـبً ٲٹيـٹٔ   

ثؿڃبض ٢ؿٳز ٢ج٭ ثٹز زض ٦٭ ٶڃبظڀ ثٻ سٹيڃح احؿبؼ ٶٳځ قٹز چطا ٦ٻ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط قبٲ٭ ٲٹاضزڀ 

٣ٞـٍ ڂـ٥    –ڂب ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط سٗطڂٝ ټٷط  –٪ؿشطزٺ سط اظ ٲٹايٕ چڃؿشځ ټٷط ٲځ ثبقس ، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط چڃؿشځ ټٷط 

 ٲٹضز اظ ٲٹاضز سك٧ڃ٭ زټٷسٺ ڀ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٲځ ثبقس .  

ا سٳڃع زازڂٱ ظٲبٴ آٴ ٞط –ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ٲشٗٯ٣بر آٴ  –ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ثٻ ضٸـ ؾٯجځ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ضا اظ حٹاقځ 

ٲځ ضؾس ٦ٻ ثٻ ضٸـ اڂؼبثځ اػعاڀ سك٧ڃ٭ زټٷسٺ ڀ آٴ ضا ٶڃع ثٻ ز٢ز ٲكرم ٦ٷڃٱ سب اظ اڂٵ َطڂ١ ثٻ سٗطڂٟځ ػبٲٕ 

ٲكبټسٺ ٸ ثٻ سجٕ آٴ اڂؼبز ضاثُٻ ڂب  "ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ٲبٶٕ اظ آٴ زؾز ڂبثڃٱ . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ا٪ط ٶٓطڂٻ دڃف ٲب 

اؾز ا٦ٷٹٴ الظٰ اؾز ٦ٻ زض سٗطڂٝ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط آٴ  "ضٸاثُځ ٲڃبٴ ٲشٛڃط ټبڀ ٦ظڃط ػٽز سك٧ڃ٭ ڂ٥ ٦ٯڃز ٸاحس 

ٲشٛڃط ټبڀ ٦ظڃط ضا ٲٗڃٵ ٦ٷڃٱ سب ضاٺ ٶڃ٭ ثٻ آٴ ٦ٯڃز ٸاحس ضا ٶڃع ټٳٹاض ٦طزٺ ثبقڃٱ . ثٻ ؾبزٺ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ 

سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط الظٰ اؾز ٦ٻ زض ضاثُٻ ثب سٳبٲځ ٲٹاضزڀ ٦ٻ ثٻ ټط ٶحٹ ٲ٣شًځ ٸ ڂب حشځ ٲحشٳ٭ 

اؾز ثب ټٷط اظ زٸض ٸ ٶعزڂ٥ ٲطسجٍ ثٹزٺ ڂب ثٻ ټط َطڂ١ ٲٳ٧ٵ ٲٷبؾجشځ زاقشٻ ثبقٷس سٹيڃحځ اضائٻ زټس . اظ  ٲٳ٧ٵ

َطٞځ ٮعٸٰ اٸٮٹڂز ثٷسڀ اڂٵ ٲٹاضز ٶڃع ثبڂؿشٻ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس چطا ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز سٹػٻ ثٻ ثطذځ اظ آٶٽب سٹػٻ ثٻ 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ا٪ط سٗطڂٝ ټٷط دڃف ٲب اظ اٸٮٹڂز اٸ٬ زڂ٫ط ٲٹاضز ضا ٦ٱ ضٶ٩ سط ٶٳٹزٺ ڂب حشځ ثٻ ٦٭ حصٜ ٶٳبڂس ، 

ثطذٹضزاض ثٹزٺ ٸ ثط ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ٲش٧ځ ثبقس زض اڂٵ نٹضر سٹػٻ ثٻ حبالر ٸ سؼطثڃبر ضٸحځ ضٸاٶځ ټٷطٲٷس 

ذٹز ثٻ ذٹز ثؿڃبض ٦ٱ ضٶ٩ سط ذٹاټس قس . ثسڂٽځ اؾز  –٦ٻ اؾبؼ ټٷط زض ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټس  –

ٻ ڀ ڂ٥ ٞٽطؾز ٦بٲ٭ اظ سٳبٲځ ٲٹيٹٖبر ٲطسجٍ ثب ټٷط آٴ ټٱ اظ زڂس سٳبٲځ ٶٓطڂٻ ټبڀ ٲٹػٹز ، ٸ زض ٖڃٵ ٦ٻ اضائ

حب٬ ٲحشٳ٭ ٶڃع ، ٶٻ سٷٽب ثؿڃبض زقٹاض ثٯ٧ٻ حشځ ٚڃط ٲٳ٧ٵ ٲځ ثبقس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ؾٗځ ٲځ قٹز زض ازاٲٻ ٞٽطؾشځ 

ٻ ټبڀ ٲٹػٹز ثٻ ق٧٭ ڂ٣ڃٷځ ٲٹػٹز ثٹزٺ ثبقس . ثب اضائٻ ٪طزز ٦ٻ قبٲ٭ اؾبؼ ٲؿئٯٻ ثٹزٺ ٸ ثٻ ٶحٹڀ زض سٳبٲځ ٶٓطڂ

ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ  –سٹػٻ ثٻ سٹيڃح اذڃط ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سٳبٲځ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ثسٸٴ ق٥ زض ضاثُٻ ثب ٲٹاضز ظڂط 

                                                 
طڂٻ ټبڀ دطؾف.  ثٽٳٵ ، ٲُٯ١ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٶبٲٹض  1  . چبح زؾز زض. ٓٶ
 . ټٳبٴ 2
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سٹيڃحبسځ اضائٻ زازٺ ٸ اؾبؾبً اظ نٹضر ػٳٕ اڂٵ سٹيڃحبر اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ڀ ٲؿش٣٭ ټٷطڀ  –زؾز 

 آڂٷس :ثٻ حؿبة ٲځ 

 ٲبټڃز ټٷط   -

 .     سٗطڂٝ ټٷط         

 .     ؾطقز ڂب َجڃٗز آٴ         

 .     ضٸـ ڂب ضٸڂ٧طز آٴ         

        ...     . 

 ٦بض٦طز ټٷط   -

 .      ټسٜ ټٷط زض ظٶس٪ځ         

 .      ٶ٣ف ٞطزڀ آٴ         

 .      ٶ٣ف اػشٳبٖځ آٴ         

        ...      . 

 ٢ٯٳطٸ ټٷط   -

 .     ٲٷبؾجبر ټٷط         

 .     ضاثُٻ ڀ آٴ ثب اذال٠         

 .     ضاثُٻ ڀ آٴ ثب سبضڂد        

        ...     . 

 ٲٷكبء ټٷط  -

 .     ٖٷبنط ټٷط         

 .     س٣ٗ٭        

 .     سرڃ٭         

        ...     . 

 ٲٹٮس ټٷط   -

 ط .     ٖٹاٲ٭ ټٷ        

 .     ػبٲٗٻ         

 .     ٲربَت        
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        ...     . 

 ٹٮڃز ټٷطئٲؿ  -

 .     سٗٽسار ټٷط         

 .     س٧ٯڃٝ ټٷط         

 .     ٸْڃٟٻ ڀ ټٷط         

         ...     . 

ضزڀ ضا ايبٞٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ثؿشٻ ثٻ چٷس ٸ چٹٴ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٞٽطؾز ٲٹا

ٶٳٹزٺ ڂب ٦ٱ ٦طز ، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اڂٵ ٲٹاضز نطٞبً ٲٵ ثبة ٲظب٬ اضائٻ ٪كشٻ ، ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ٶؿجځ ثٹزٺ ، ٸ ټڃچ ٢بَٗڃز ڂب 

ػعٲڃشځ زض دځ ٶساضز . حب٬ ثب سٹػٻ ثٻ سٗبضڂٟځ ٦ٻ اظ ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط زض زٸ ٢ؿٳز ٢ج٭ اضائٻ قس ٸ ٶشبڂؼځ ٦ٻ اظ ټط زٸ 

ٞشٻ قسٺ زض ڂ٧ځ زٸ نٟحٻ ڀ اذڃط حبن٭ قس ، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ضٸـ ؾٯجځ ٸ اڂؼبثځ ثٻ ٦بض ٪ط

ٶ٫طٺ ڂب اٶسڂكٻ اڀ اؾز ٦ٻ ثب ٲكبټسٺ ڀ سٳبٲځ اػعاء ، ٖٷبنط ٸ ٖٹاٲ٭ ٲطسجٍ ثب ٲٟٽٹٰ ټٷط اظ ؾٹڂځ ٸ سٗڃڃٵ  ": 

حس اظ ټٷط زؾز ڂبثس ٦ٻ ضاثُٻ ڂب ضٸاثٍ ٲڃبٴ آٶٽب ثط اؾبؼ اڂٵ ٲكبټسٺ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ٢هس زاضز ثٻ ٶ٫طقځ ٦ٯځ ٸ ٸا

ثب ٮحبِ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ سٗطڂٝ ٲب اظ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط زض اڂٵ  "٢بزض اؾز ثٻ سٳبٲځ ؾٹاالر ٲحشٳ٭ اظ ټٷط ػٹاة زٺ ثبقس . 

ٶٹقشبض ټٳڃٵ ذٹاټس ثٹز الظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض زٸ ٢ؿٳز ٢ج٭ ٶڃع ثٻ ٦طار اقبضٺ قس ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ 

سٺ اظ ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط زض ٢ؿٳز ټبڀ ٢ج٭ ٶڃع ، ٦بٲالً ٶؿجځ ثٹزٺ ٸ نطٞبً ثطاڀ اڂٵ ٶٹقشبض اڂٵ سٗطڂٝ ٸ سٗبضڂٝ اضائٻ ق

٢ُٗڃز زاضز ٦ٻ زض اڂٵ ضاثُٻ اٮجشٻ قبڂس سٹػٻ ثٻ ٦بض٦طز ټب ٸ ثٻ سجٕ آٴ  ٪ٹٶٻ قٷبؾځ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ثط نالحڃز 

 سٗطڂٝ ٲب سب٦ڃس ٦طزٺ ٸ ثط ٢ٹاٰ آٴ ثڃبٞعاڂس .

 –ڂٱ سب اٲطٸظ ، ثرف ٖٓڃٳځ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ٦بض٦طزڀ ثٹزٺ ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ اظ ظٲبٴ ټبڀ ٢س

ضا ثط حؿت آٶچٻ ٦ٻ ٦بض٦طز ڂب ٦بض٦طز ټبڀ اؾبؾځ آٴ سٯ٣ځ ٲځ قٹز ، سٗطڂٝ ٲځ ٦ٷٷس  "ټٷط  "ڂٗٷځ ٶٓطڂٻ ټبڂځ ٦ٻ 

ضا زض اٸٮٹڂز ذٹز ٸ ثرف اٶس٤ زڂ٫ط ٶڃع ٖٯځ ضٚٱ ٮحبِ ٦بض٦طز ڂب حشځ ٦بض٦طز ټبڂځ ثطاڀ ټٷط نطٞبً اڂٵ ٲؿئٯٻ  –

٢طاض ٶٳځ زازٶس . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬  ثطاڀ ٪صقش٫بٴ ثٷڃبزڀ سطڂٵ ٦بض٦طز ټٷط ټٳبٶب سٹيڃح ٸ سٟؿڃط زڂٵ ٸ آئڃٵ ثٹزٺ 

زض حبٮځ ٦ٻ ثطاڀ ٲٗبنطڂٵ ٲځ سٹاٴ ٦بض٦طز ټبڀ ٪ٹٶب٪ٹٶځ ضا ٲشهٹض قس : زض ٶٓط ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٦بض٦طز اؾبؾځ  1اؾز

، ٸ ڂب ثطاڀ  "ٶٳبز ثركڃسٴ ثٻ احؿبؼ ثكط اظ َطڂ١ ذٯ١ اق٧ب٬ ٶٳبزڂٵ  "الٶ٫ط ، زض ٶٓط ؾٹظاٴ  "ثڃبٴ ٖبَٟٻ  "ټٷط 

ٲځ ثبقس . الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ آضاء ٸ ٶٓطار  "سٹاٶبڂځ اڂؼبز ڂ٥ سؼطثٻ ڀ ظڂجبقٷبذشځ  "ثطزظٮځ 

                                                 
طڂٻ ڀ ټٷط ثٻ ٲظبثٻ ڀ آئڃٵ ټؿشٷس ٦ٻ ٲځ ٪ٹڂس ، اقڃبء ڂب ا٢ساٲبر ٖبزڀ ٸ ٲٗٳٹٮځ ا٪ط زض ٢بٮ " 1 طاز ټٹازاض ٶٹٖځ ٓٶ ت اٲطٸظٺ ٶڃع ثطذځ اظ ٞا

بٰ ٲكشط٤ اٖش٣بزڀ اٶؼبٰ قٹٶس ، ٲځ سٹاٶٷس اټٳڃز ٶٳبزڂٵ ثٻ ذٹز ٪طٞشٻ ٸ آطبضڀ ټٷطڀ ٲحؿٹة ٪طزٶس ڂ٥   ( . 16:  1391)ٞطڂٯٷس ،  "ٓٶ
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ثٻ آضاء اؾشٟبٴ  ٲٹػٹز زضؾز ثٻ اٶساظٺ ڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٲشٟبٸر ٸ ٪ٹٶب٪ٹٴ اؾز ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز ٲب نطٞبً

ا٦شٟب ٶٳٹزڂٱ ٦ٻ حبن٭ ػٳٕ آٶٽب چٷڃٵ اؾز ٦ٻ ٲؿش٣ڃٱ ڂب ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ټط ٶٓطڂٻ ڀ ټٷطڀ  2ٸ آٴ ٦ٹ٦ٯٵ 1زڂٹڂؽ

٦بض٦طزڀ ٲكرم ضا ثطاڀ ټٷط زض ٶٓط ٲځ ٪ڃطز ، ٸ سٟبٸر ٲٹػٹز نطٞبً اظ اڂٷؼب ٶبقځ ٲځ قٹز ٦ٻ اڂٵ ٦بض٦طز 

ٳٯٻ ڀ اذڃط ثؿڃبض ثب اټٳڃز ٲځ ثبقس چطا ٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ قبذم چ٫ٹٶٻ ڂب ثٻ چٻ ٶحٹڀ ٖٳٯځ ٪طزز . سٹػٻ ثٻ اڂٵ ػ

٪ٹٶٻ ثٷسڀ ٶٓطڂٻ ټب ٶڃع ټٳبٶب ټٳڃٵ ٲُٯت اؾز . زض ظٲڃٷٻ ڀ ٪ٹٶٻ ثٷسڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ثب ڂبز آٸضڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ زض 

ذٹاټس  ٢ؿٳز ٢ج٭ ثٻ ثطذځ اظ اټٱ اڂٵ ٪ٹٶٻ ټب اقبضٺ قس ٸ ٶڃع اڂٷ٧ٻ ازاٲٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض اؾبؾبً ثٻ ټٳڃٵ ٢ًڃٻ

زض اڂٷؼب نطٞبً ثٻ ڂ٥  –چٷبٴ ٦ٻ ثطاڀ ټط ٦ساٰ اظ اڂٵ ٪ٹٶٻ ټب ٢ؿٳشځ ٲؿش٣٭ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ اؾز  –دطزاذز 

ٯت ٲشرههڃٵ ٲٽٱ سطڂٵ ٶٹٔ ذٹز ثٹزٺ يٳٷبً ثب ثحض  ٪ٹٶٻ ثٷسڀ ثؿڃبض ٦ٯځ اقبضٺ ذٹاټس قس ٦ٻ اظ زڂس سٳبٲځ ڂب ٚا

ٻ ټبڀ ټٷطڀ ، ٶڃع اظ ٶعزڂ٥ زض اضسجبٌ اؾز . زض اڂٵ ٪ٹٶٻ ثٷسڀ ٲځ اذڃط ٲب ، ڂٗٷځ سٗڃڃٵ ٦بض٦طز ڂب ٦بض٦طز ټبڀ ٶٓطڂ

سٹاٴ ٦ٯڃز ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ضا زض زٸ ٪طٸٺ ٦ٯځ َج٣ٻ ثٷسڀ ٶٳٹز : ٶٓطڂٻ ټبڂځ ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ٲځ قٹٶس 

ٶٓطڂٻ ټٷطڀ ٸػٹز ، ٸ ٶٓطڂٻ ټبڂځ ٦ٻ ٲكش١ اظ آطبض ټٷطڀ ٲځ قٹٶس . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اظ اڂٵ زڂس٪بٺ زض ٲؼٳٹٔ زٸ زؾشٻ 

زاضز : ٶٓطڂٻ ټبڀ دڃكڃٷځ ٦ٻ ٲ٣سٰ ثط ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ثٹزٺ ٸ ثٻ ڂ٥ ٖجبضر ظٲڃٷٻ ضا ثطاڀ سٹٮڃس آطبضڀ ذبل آٲبزٺ ٲځ 

٦ٷٷس ، ٸ ٶٓطڂٻ ټبڀ دؿڃٷځ ٦ٻ دؽ اظ ذٯ١ آطبض ثب ثطضؾځ ، سحٯڃ٭ ٸ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ػبڂ٫بٺ اػشٳبٖځ ٸ سبضڂرځ ٸ ٶڃع 

ٶٓطڀ آٴ آطبض دطزاذشٻ ٸ ٶٓطڂٻ ټبڂځ اضائٻ ٲځ زټٷس. ٪ٟشٻ قس ٦ٻ اڂٵ ٪ٹٶٻ ثٷسڀ اظ  ٲؿشٷس ثٻ ثڃٷف ٞٯؿٟځ ثٻ سجڃڃٵ

ٶعزڂ٥ زض سٗڃڃٵ ٦بض٦طزټبڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٶڃع زذبٮز زاضٶس چطا ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٦بض٦طز ٶٓطڂٻ ټبڀ ٲٷؿٹة ثٻ 

طڂٻ ټبڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ سٹٮڃس ڂب الا٢٭ اڂؼبز ًٞبڀ ٲؿبٖس ثطاڀ سٹٮڃس آطبض ټٷطڀ اؾز زض حبٮځ ٦ ٻ ٦بض٦طز ٓٶ

٪ٹٶٻ ڀ زٸٰ سٹيڃح ڂب الا٢٭ اڂؼبز ًٞبڀ ٲؿبٖس ثطاڀ سٹيڃح آطبض ټٷطڀ ٲځ ثبقس . ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ټط زٸ ٪ٹٶٻ ڀ 

ٲس ٶٓط ٲٹا٣ٞڃٵ ٸ ٲربٮٟڃٷځ زض ذٹض زاضز . اظ اټٱ َطٞساضاٴ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ٲځ سٹاٴ ثٻ آضسٹض زاٶشٹ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٲځ 

سٹاٶٷس ؾجت ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ذبل قٹٶس . زاٶشٹ زض اڂٵ ضاثُٻ سبضڂد ټٷط ضا ثٻ چٽبض زٸضٺ  ٪ٹڂس ٶٓطڂٻ ټب ٢ُٗبً ٲځ

س٣ؿڃٱ ٲځ ٦ٷس سب ز٢ڃ٣بً ٲكرم ٶٳبڂس ٦ٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ ٲٷؿٹة ثٻ ټط زٸضٺ ثٻ ٦ساٰ ٪ٹٶٻ ڀ اظ اڂٵ َج٣ٻ ثٷسڀ ٲٷؿٹة 

 :  3ٲځ ثبقٷس

                                                 
 .Davies, Stephen.1991. Definition of art . New York : Cornell University Pressثڃكشط :ڀ ػٽز ٲُبٮٗٻ   1
ٻ ڀ ثڃكشط : 2  .Cauquelin, Anne .1998. Les theories de l’art . Paris : France University Pressػٽز ٲُبٗٮ
ٻ ڀ ثڃكشط :  3  ػٽز ٲُبٗٮ

Danto, Arthur. 1981. The transfiguration of the common place .Cambridge : Harvard University Press.  
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ٶساقشٻ ٸ سبثٗځ اظ اٶسڂكٻ ټبڀ ٲڃالزڀ : َځ اڂٵ زٸضٺ ټٷطٲٷس ٲحٹضڂز  1400اظ آٚبظ سب ؾب٬  – 1

ثٹز . زض اڂٵ زٸضٺ ټٷطٲٷس ثٷب ثٻ ٸػٹز ذٹزـ اٖشجبضڀ ٶساقشٻ ، ثٯ٧ٻ ثٻ  –چٻ ؾڃبؾځ چٻ ٲصټجځ  –اڂسئٹٮٹغڂ٥ 

اٖشجبض ٣ٖڃسٺ ، اڂسئٹٮٹڂځ ، اٶسڂكٻ ٸ ڂب زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ثٹز ٦ٻ ٲٗٷب دڃسا ٲځ ٦طز . ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ 

ٯ١ قسٺ ٲؿش٣ڃٳب اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٲٷجٗض ٪كشٻ ٸ اظ اڂٵ ضٸڀ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب زض ظٲطٺ ڀ ٶٓطڂٻ اؾبؼ آطبض ټٷطڀ ذ

 ټبڀ ټٷطڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ذٹاټٷس ثٹز . 

ٲڃالزڀ : زض اڂٵ زٸضٺ ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٲؿٯٍ آٴ ٶٓطڂٻ ڀ ا٦ؿذطؼ ڂب ثڃبٴ ٲځ ثبقس ،  1880سب  1400اظ ؾب٬  – 2

ڃف ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ټٷطٲٷس ٲحٹضڂز ٲځ ڂبثس . ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ زض ذال٢ڃز ټٷطڀ ٲٹضز سٹػٻ ثڃف اظ د

اڂٵ نٹضر آطبض ټٷطڀ ثط ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ دڃكځ ٪طٞشٻ ٸ اظ اڂٵ ضٸڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ اڂٵ زٸضٺ زض ظٲطٺ ڀ ٶٓطڂٻ 

 ټبڀ ټٷطڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ زٸٰ ذٹاټٷس ثٹز. 

ٺ ثٻ ٸيٹح اڂٵ ٶٓطڂٻ اؾز ٦ٻ ٲطظ ثڃٵ ټٷط ٸ ٶبټٷط ضا ٲڃالزڀ : زض اڂٵ زٸض 1964سب  1880اظ ؾب٬  – 3

ثڃبٶڃٻ اڀ   -ٲبٶٷس ٦ٹثڃؿٱ ، ؾٹضضئبٮڃؿٱ ، ...  –ٲكرم ٲځ ٦ٷس . زاٶشٹ ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ ټط ٲ٧شت ټٷطڀ ٢طٴ ثڃؿشٱ 

ټط  زاضز ٦ٻ قبڂس ٶشٹاٴ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ اڂٵ ثڃبٶڃٻ ټب ضا ٶٓطڂٻ ڂب الا٢٭ ٶٓطڂٻ اڀ ټٷطڀ ثٻ حؿبة آٸضز ٸٮځ ثٻ

حب٬ اڂٵ ثڃبٶڃٻ ټب ػٽبٴ ثڃٷځ ټٷطٲٷساٴ ثٻ حؿبة آٲسٺ ٸ ٲطػٕ ڂب ٲٷجٕ ذٯ١ آطبض ټٷطڀ اظ َطٜ آٶبٴ ٲځ ثبقٷس . ٸ ثط 

 اڂٵ اؾبؼ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ اڂٵ زٸضٺ زض ظٲطٺ ڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ذٹاټٷس ثٹز . 

ٸضٺ ضا ټٳچٹٴ ټ٫٭ زٸضٺ ڀ ٲط٨ ټٷط ٲځ زاٶس ٲڃالزڀ ثٻ ثٗس : زاٶشٹ يٳٵ اڂٷ٧ٻ اڂٵ ز 1964اظ ؾب٬  – 4

ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ زاٶشٹ ػعٸ اٶسڂكٳٷساٴ حٹظٺ ڀ چخ اؾز ٦ٻ اؾبؾبً  –ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ اڂٵ زٸضٺ ثٻ زٮڃ٭ دبضازاڂٱ ٲٹػٹز 

ٶٓطڂٻ ټبڀ  –ٲٗش٣سٶس ټٷطٲٷس ټٳڃكٻ زاضاڀ اڂسٺ ٸ ٶٓطڂٻ ثٹزٺ ٸ آطبض ټٷطڀ ذٹز ضا ثط اؾبؼ آٴ ذٯ١ ٲځ ٦ٷس 

ٖځ ػبڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ضا ٪طٞشٻ ٸ ٲٷؼط ثٻ سٹٮڃس آطبض ټٷطڀ ٲځ ٪طزٶس ٦ٻ ثڃف اظ آٶ٧ٻ آطبض ټٷطڀ اػشٳب –ٞطټٷ٫ځ 

ٞطټٷ٫ځ ٲحؿٹة ٲځ قٹٶس . ثٻ ټط َطڂ١ زض اڂٵ زٸضٺ ٶڃع ٶٓط ٲ٣سٰ ثط اطط ثٹزٺ ٸ اظ  –ثبقٷس زض ٸا٢ٕ آطبضڀ اػشٳبٖځ 

اػشٳبٖځ  اڂٵ زٸضٺ  –ث٫ٹئڃٱ ٶٓطڂٻ ټبڀ ٞطټٷ٫ځ  ٸ قبڂس ثٻ سٗجڃط زاٶشٹ ثٽشط اؾز ٦ٻ –اڂٵ َطڂ١ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ 

 زض ظٲطٺ ڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ذٹاټٷس ثٹز .

ثڃكشط ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ زض زٸضٺ ټبڀ  –ٸ ثؿڃبضڀ زڂ٫ط ٶڃع  –ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ قس اظ زڂس زاٶشٹ  

جشٻ اڂٵ زض نٹضسځ اؾز ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ ضاڀ ٲرشٯٝ سبضڂرځ  ٲٷؿٹة ثٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ثٹزٺ اٶس . اٮ

زاٶشٹ ٞڃٯؿٹٞځ چٹٴ ٲبضسڃٵ ټڃس٪ط اٖش٣بز زاضز ٦ٻ سٳبٲځ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ زٸٰ سٗٯ١ زاضٶس ، چطا ٦ٻ ثٻ 

الَٹٴ ٶرؿشڃٵ ٪بٰ ټب ضا زض ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ټٷط آٚبظ ٦طز چٽبض نس ؾب٬ ټٷط ٖٓڃٱ ڂٹٶبٴ ثسٸٴ  اٖش٣بز اٸ ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ٞا

بٲ٭ ٲٟٽٹٲځ ٸ قٷبذشځ ٲشٷبْط ثب آٴ ثٻ دبڂبٴ ذٹز ٶعزڂ٥ ٲځ قس . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، اظ زڂس٪بٺ ټڃس٪ط ټٷط ٸػٹز ڂ٥ س
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ٖٓڃٱ ڂٹٶبٴ زض ٚڃجز ٦بٲ٭ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ سٗبٮځ ڂبٞشٻ ٸ ٲؿڃط ذٹز ضا ثٻ سٷٽبڂځ دڃٳٹزٺ ثٹز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٲځ 

. زض 1اٮعاٲبً اضسجبَځ سٗڃٷځ ٸػٹز ٶساضز –شٹ اٖش٣بز زاضٶس الا٢٭ ثٻ ٢ؿٳځ ٦ٻ اٲظب٬ زاٶ –سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٲڃبٴ ٶٓطڂٻ ٸ ټٷط 

زاضز ٦ٻ ثط اؾبؼ اڂٵ  –ٸ ثٻ سجٕ آٴ ٞٯؿٟٻ ڀ ټٷط ٶڃع  –ح٣ڃ٣ز اڂٵ ٶٓط ټڃس٪ط ضڂكٻ زض زڂس٪بٺ ٦ٯځ اٸ ثٻ ٞٯؿٟٻ 

ڂس ٦ٻ زض اظ ٸػٹز ثٻ ٲٹػٹز ٲشٹػٻ ٪طز –ٸ حشځ ٦ٳځ دڃكشط اظ اٸ  –زڂس٪بٺ ٞٯؿٟٻ زض ڂٹٶبٴ ثبؾشبٴ ثب آضاء اٞالَٹٴ 

اڂٵ ٲٷٓط ټؿشځ ثٻ َجڃٗز ٸ ٣ٖ٭ الټٹسځ ثٻ ٣ٖ٭ ػعٸڀ ٸ اؾشسالٮځ نطٜ ٲشٷع٬ قس سب ضاثُٻ ڀ ټٷط ثب ح٣ڃ٣ز 

ٸػٹز ٢ُٕ ڂب يٗڃٝ قسٺ ٸ ٲشٹػٻ ٲٹػٹز ڂب ٖبٮٱ ٲحؿٹؾبر ٪طزز ٦ٻ شاسبً زض ظٲڃٷٻ ڀ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ اظ دشبٶؿڃ٭ 

ٯ٭ دڃف اظ ٞٯؿٟٻ ڀ ٲشبٞڃعڂ٥ ػٷجٻ اڀ زڂٷځ اٮٹټځ زاقشٻ ٸ ثؿڃبض ثبالڂځ ثطذٹضزاض اؾز ، زض حبٮځ ٦ٻ ټٷط زض ٶعز ٲ

 –ٸؾڃٯٻ اڀ ػٽز دڃٹٶس اٶؿبٴ ثب ٚڃت ٸ ذساڂبٴ سٯ٣ځ ٲځ قسٺ ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ اؾبؾبً اظ ټط ٪ٹٶٻ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ 

س اظ ٦بٶز ٦ٻ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ زض2ثځ ٶڃبظ ثٹزٺ اؾز –الا٢٭ ثٻ نٹضر انبٮځ ٸ ٲؿش٣٭   . ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ضٸٶس ٗث

ټٷط حڃُٻ اڀ ٲؿش٣٭ اظ ٞٯؿٟٻ ثٻ ذٹز اذشهبل زاز ثڃف اظ دڃف ذٹز ضا ٶٳبڂبٴ ؾبذز چطا ٦ٻ اٸ ټٷط ضا ثڃف اظ 

 –چٻ ثبة َجٕ اٸ ثبقس چٻ ٶجبقس  –آٶ٧ٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ح٣ڃ٣ز ثرٹاٶس ٲشٗٯ١ ثٻ شٸ٠ ٸ ؾٯڃ٣ٻ ذٹاٶس سب ثط اڂٵ اؾبؼ 

اٶؿشٷس زضثبضٺ ڀ ټٷط ثٻ ٪ٟز ٸ ٪ٹ ٶكؿشٻ ٸ حشځ ټٳ٫بٴ نطٞبً اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ ذٹز ضا نبحت شٸ٠ ٸ ؾٯڃ٣ٻ ٲځ ز

ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ٶڃع ث٧ٷٷس . الظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ اؾبؼ ٸ ضڂكٻ ڀ اڂٵ َج٣ٻ ثٷسڀ ضا ٲځ سٹاٴ سب ڂٹٶبٴ ثبؾشبٴ دځ 

ثٻ ٲٗٷبڀ   4ٲٗٷبڀ ٲكبض٦ز ټٹقڃبضاٶٻ زاقز حب٬ آٶ٧ٻ سئٹضٸؼ –زض اڂٵ ٲٹيٕ  – 3٪طٞز . زض ڂٹٶبٴ ثبؾشبٴ ، سئٹضڂب

ٲٹضڀ ثٹز زض ڂ٥ ٲٽٳبٶځ ٦ٻ ټڃچ ٸْڃٟٻ ڀ زڂ٫طڀ ٶساقز ػع ٲكبټسٺ ڀ آٶچٻ زض آٴ ٪طزټٳبڂځ ٶٳبڂبٴ ٲځ قس . ٲب

ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط سئٹضڂب اظ ٲكبض٦ز ضاؾشڃٵ ، سٹػٻ ٸ ز٢ز ٦بٲ٭ ثٻ چڃعڀ ٦ٻ ٲځ ثڃٷڃٱ ؾرٵ ٲځ ٪ٟز زض حبٮځ ٦ٻ 

ب ثطزاقز ټبڂف ثځ ټڃچ ٲحسٸزڂشځ اظ سئٹضٸؼ ثط ذالٜ اٸ اظ شټٵ ڂب شټٷڃشځ ؾرٵ ٲځ ٪ٟز ٦ٻ اػبظٺ ٲځ زټس س

. ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ سئٹضڂب ٲجٷبڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ  5َطٜ آطبض ټٷطڀ ٦بٲال ٲٹضز اؾشٷُب٠ ٢طاض ٪ڃطز

 ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ، ٸ سئٹضٸؼ ٶڃع ٲجٷبڀ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ زٸٰ ذٹاټس ثٹز .  

 –ٻ اڂٵ ٶ٧شٻ ٶڃع يطٸضڀ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ ٪ٹٶٻ ڀ اٸ٬ ٶٓطڂٻ ټب دڃف اظ اسٳبٰ ٲُبٮت اڂٵ ٢ؿٳز سٹػٻ ث

اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٲٷؼط ثٻ ذٯ١ ڂب الا٢٭ سٹٮڃس آطبض ټٷطڀ  –اٮجشٻ نطٞبً ثط اؾبؼ َج٣ٻ ثٷسڀ ڂځ ٦ٻ ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز 

اظ َطٜ زڂ٫ط  –ټٱ  ٲځ ٪طزٶس ، ٲځ سٹاٶٷس زض ٖڃٵ حب٬ ټٱ ثط ظٲڃٷٻ اڀ ٦بٲالً ٶٟؿبٶځ ٸ حشځ قڃُبٶځ ٲجشٷځ ثبقٷس ٸ

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط : ضڂرشٻ ٪طاٴ ، ٲحٳسضيب . 1  . سٽطاٴ : ؾٹضٺ ٲٽط . ح٣ڃ٣ز ٸ ٶؿجز آٴ ثب ټٷط. 1386ػٽز ٲُبٗٮ
ٻ ڀ ثڃكشط : ٞٽڃٳځ ٞط،انٛط .  2 طڂٻ ټبڀ آٞطڂٷف ټٷط. 1385ػٽز ٲُبٗٮ  .108-117:  70ٞهٯٷبٲٻ ڀ ټٷط. ثطضؾځ ٓٶ
3 theoria 
4 theoros 
ٻ ڀ ثڃكشط :  5  Gadamer , H.-G . 1976. Philosophical hermeneutics. California : Californiaػٽز ٲُبٗٮ

University  Press. 
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ثط ظٲڃٷٻ اڀ ٦بٲالً ٖطٞبٶځ ، قٽٹزڀ ٸ اٮٽځ چطا ٦ٻ اڂٵ ٪ٹٶٻ ڀ اظ ٶٓطڂٻ ټب زض ٖڃٵ حب٬ ثط زٸ ٶ٫طٺ ڀ ٲشٟبٸر اظ  –

ٲجشٷځ ثٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ٶؿجز ثٻ ٲٹاضزڀ چٹٴ قٽٹز ٸ ح٣ڃ٣ز اظ زٸ  –اټطڂٳٷځ ٸ اټٹضاڂځ  –ٸػٹز قٷبؾځ 

ڂب ٲځ سٹاٶٷس ٦ٻ ثطذٹضزاض ثبقٷس . ٸ اظ اڂٵ ػٽز ، زض ٸا٢ٕ ثب سٹػٻ ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ ٲٷبؾجز ٦بٲالً ٲشٟبٸر ثٽطٺ ٲٷس ثٹزٺ 

اٮٽځ اټٹضاڂځ آٴ ، سطزڂسڀ ٶڃؿز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷطڀ ٲشٹػٻ ثٻ ټٷط اؾالٲځ زض ظٲطٺ ڀ اڂٵ ٪ٹٶٻ ڀ اظ ٶٓطڂٻ ټب ، 

ثڃٷځ ، اڂسئٹ ٮٹغڀ ، ٸ زض ڂٗٷځ ٶٓطڂٻ ټبڀ دڃكڃٷځ ، ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞز چطا ٦ٻ زض شار ذٹز سٳبٲبً ٲكش١ اظ ػٽبٴ 

ثبظ ٪كز ټٷط اؾالٲځ ثٻ ټٷط ٢سؾځ اؾز ، ٶٻ ٶٟؿڃبر ټٷطٲٷس ؛ ثط ذالٜ ټٷط  "ڂ٥ ٦ٯٳٻ زڂٵ اؾالٰ ٲځ ثبقٷس . 

زٶڃٹڀ ٦ٻ ٲطػٕ آٴ ذڃب٬ ټٷط ٲٷس ٸ ؾٹثػ٦شڃٹڂؿٱ اؾز . ټٷطٲٷس ٲؿٯٳبٴ زض ذٯ١ ټٷط اؾالٲځ ٲؼالڀ ٖٹاٮٱ ثبال سط 

(. ثٻ  69:  1371) ٲسزدٹض ،  "، ټٷطٲٷس زض ثطاثط ٖبٮٱ ٲٯ٧ٹر ٸ ػجطٸر ٲٷٟٗ٭ اؾز ٸا٢ٕ ٲځ قٹز . ثٻ سٗجڃط ٲٹالٶب 

ثڃبٴ زڂ٫ط زض اڂٷ٧ٻ زض ټٷط اؾالٲځ اڂسٺ ټب ، ٣ٖڃسٺ ټب ٸ آٲٹظٺ ټبڀ زڂٵ اؾالٰ زض ق٧٭ زټځ ، ػٽز زټځ ٸ ڂب اؾبؾبً 

ٶساضز . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ اڂٷ٧ٻ زض ٶ٫بضٺ ذٯ١ ڂب سٹٮڃس ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٶ٣ف اؾبؾځ ٸ ثٷڃبزڂٵ زاضٶس ، ټڃچ سطزڂسڀ ٸػٹز 

ٖطٞبٶځ ضٶ٩ ٦ٻ  –اؾالٲځ آؾٳبٴ الػٹضزڀ ثٻ ضٶ٩ َالڂځ زڂسٺ ٲځ قٹز ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ زض ٲجبٶځ ح٧ٳځ  –ټبڀ اڂطاٶځ 

ٸ اظ ؾٹڀ   1اظ َطٜ ٖطٞبڂځ ثعض٨ چٹٴ ٶؼٱ اٮسڂٵ ٦جطڀ ، ٶؼٱ ضاظڀ ٸ ٖالءاٮسٸٮٻ ؾٳٷبٶځ اضائٻ قسٺ اٶس اظ ؾٹڂځ

ټٷط  ". 2ٸا٢ٕ ٪طڂعاٶٻ ڀ ٞالؾٟٻ اڀ  ثعض٨ چٹٴ ؾٽطٸضزڀ ، اثٵ ؾڃٷب ٸ ٞبضاثځ ضڂكٻ زاضز زڂ٫ط زض ٲجبٶځ ٞٯؿٟځ

اؾالٲځ ٣ٍٞ اظ آٴ ضٸ اؾالٲځ ٶڃؿز ٦ٻ ٲؿٯٳڃٵ ٲٹػس آٴ ثٹزٺ اٶس ثٯ٧ٻ اڂٵ ټٷط ټٳچٹٴ قطڂٗز ٸ َطڂ٣ز اظ اٮٽبٰ 

ٷطڀ ٦ٻ ٲشٹػٻ ثٻ ټٷط اؾالٲځ (. اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ س٥ س٥ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټ 14:  1374) ٶهط ،  "اؾالٲځ ٶكبر ٲځ ٪ڃطز 

ٻ ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞز زض اڂٷؼب اظ سٹيڃحځ ثڃف اظ اڂٵ  ټؿشٷس زض ازاٲٻ ثٻ َٹض ٲؿش٣٭ ٸ ٲٟه٭ ٲٹضز ثحض ٸ ٲُبٗٮ

دطټڃع ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ذشٱ ٦الٰ ثٻ اڂٵ ٲٹضز ټٱ ټط چٷس ذڃٯځ ٦ٹسبٺ اقبضٺ ٲځ قٹز ٦ٻ ثطذځ اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ زض 

ٚٯجٻ ڀ ثطذٹضز ضٸڂ٧طزڀ ، سٹ١ٞ ٶٓبٰ اؾشبز قب٪طزڀ ، ٣ٞساٴ اضسجبٌ ٶٓبٰ ٲٷس ټٷطٲٷساٴ ټٷط اؾالٲځ ثٻ زالڂٯځ چٹٴ 

ثب اټ٭ ٶٓط ، ٖسٰ ٸػٹز آطبض ٲؿش٣٭ ٶٓطڀ زض اڂٵ اضسجبٌ ، ٸػٹز ثطذځ ٲالحٓبر ٣ٞٽځ ، ٸ اظ اڂٵ زؾز ثٻ اڂٵ 

ظزٺ ٸ ڂب حشځ ثڃكشط اظ آٴ ثٻ ٦٭ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قسٺ اٶس ٦ٻ ټٷط اؾالٲځ اؾبؾبً اظ ٢جٹ٬ ټط ٪ٹٶٻ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷطڀ ؾطثبظ 

اظ سٹاٴ سحٳ٭ اٲطڀ چٹٴ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ثٻ زٸض ٲځ ثبقس ، زض حبٮځ ٦ٻ ضٸٶس اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ ذٹثځ ٶكبٴ ذٹاټس زاز ٦ٻ 

 اڂٵ اٞطاز ثٻ ذُب ضٞشٻ اٶس . 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط : ٦طثٵ  1 ٸ ټٳچٷڃٵ :     ٶكط ؾٹٞڃب. سٽطاٴ : اٶكبءاهلل ضحٳشځ ، . ضٶ٩ ټب ٸ ٖٯٱ ٲڃعاٴ ٸا٢ٕ اٶ٫بضڀ .1389. ټبٶطڀ، ػٽز ٲُبٗٮ

 ؾٹضٺ ٲٽط. . سٽطاٴ :ڀ اؾالٲځٲجبٶځ ٖطٞبٶځ ټٷط ٸ ٲٗٳبض . 1390.ثٯربضڀ ، حؿٵ 
ٻ ڀ ثڃكشط : ضثڃٗځ ، ټبزڀ . 2  . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط . ػؿشبضټبڂځ زض چڃؿشځ ټٷط اؾالٲځ.  1390ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٲٹذطٺ  -2-5

 

 

اظ ٶٓطڂٻ ، ټٷط ٸ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط  ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس اڂٵ ٞه٭ اؾبؾبً زض دځ ٶڃ٭ ثٻ سٗطڂٟځ زضذٹض

ثٹز سب اظ اڂٵ َطڂ١ ظٲڃٷٻ ڀ ٲٷبؾت ػٽز ٸضٸز زض ٲجبحض آسځ ٦ٻ اؾبؼ اڂٵ ٶٹقشبض ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷس ٶڃع ثٻ ٶحٹ 

ٲ٣شًځ ٞطاټٱ آڂس ، ٦ٻ زض اڂٵ ضاؾشب ا٦ٷٹٴ ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض ټط ٢ؿٳز اظ اڂٵ ٞه٭ ٸ ٮحبِ اٲط 

 ٦ٻ :  سٯرڃم ٸ سؼٳڃ٭ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز

ٲكبټسٺ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ثط٢طاضڀ ضاثُٻ ڂب ضٸاثُځ ٲڃبٴ ٲشٛڃطټبڀ ٦ظڃط ػٽز سك٧ڃ٭ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ؛    -

 اؾز .  ٦ٯڃز ٸاحس

ټٷط ؛ زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ، ڂب ٲبٶٷسؾبظڀ اقڃبء اؾز ، ڂب ؾبذشٵ ٞطٰ ټبڂځ ٲٗٷځ زاض ، ٸ ڂب   -

آٴ ) ٸ اڂًبً ثٻ سٗجڃطڀ اڂطاٶځ ٶڃع( ، . زض حبٮځ ٦ٻ زض ٸػٻ اؾالٲځ ] ثڃبٴ ٸ حبالر [ٞطاٶٳٹزڀ اظ سؼطثٻ ټب 

سالقځ اؾز زض ػٽز ازضا٤ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ اٮٽځ ٸ ثبظسبة آٴ زض اٲٹض ٲحؿٹؼ اٶؿبٶځ اظ َطڂ١ سرڃ٭ آٚكشٻ 

 ثٻ س٧ٟط.

 ثب ٲطسجٍ ٖٹاٲ٭ ٸ ٖٷبنط ، اػعاء سٳبٲځ ڀ ٲكبټسٺ ثب ٦ٻ اؾز اڀ اٶسڂكٻ ڂب ٶ٫طٺٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ؛   -

 ثٻ زاضز ٢هس زڂ٫ط ؾٹڀ اظ ٲكبټسٺ اڂٵ اؾبؼ ثط آٶٽب ٲڃبٴ ضٸاثٍ ڂب ٻضاثُ سٗڃڃٵ ٸ ؾٹڂځ اظ ټٷط ٲٟٽٹٰ

 .  ثبقس زٺ ػٹاة ټٷط اظ ٲحشٳ٭ ؾٹاالر سٳبٲځ ثٻ اؾز ٢بزض ٦ٻ ڂبثس زؾز ټٷط اظ ٸاحس ٸ ٦ٯځ ٶ٫طقځ

ػٹاة زٺ ثٹزٺ ٸ  –ڂب ثطاڀ اڂٵ ٶٹقشبض  –ثب ڂبزآٸضڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ټط ؾٻ سٗطڂٝ ٞٹ٠ نطٞبً اظ زڂس اڂٵ ٶٹقشبض 

ظ اڂٵ ثبثز ٶ٫بضٶسٺ زض ٢ُٗڃز ٸ ٖٳٹٲڃز آٶٽب ټڃچ ازٖبڂځ ٶساضز ، ذبَط ٶكبٴ ٲځ قٹز ٦ٻ اظ اڂٵ دؽ زض اڂٵ ٶٹقشبض ا

 ٲٷٓٹض اظ ٶٓطڂٻ ، ټٷط ٸ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ سٗبضٜ ٞٹ٠ ذٹاټس ثٹز . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٞه٭ ؾٹٰ : ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط                          
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 ٲ٣سٲٻ  -3-1

 

 

ٶبٰ ٪طٞشٻ اؾز ، زض دځ سٗبضڂٝ ثٻ زؾز آٲسٺ ثطاڀ ٶٓطڂٻ ، ټٷط ٸ اظ سٯٟڃ١  "ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط  "اڂٵ ٞه٭ ٦ٻ 

ٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سح٣ڃ١ ٸ سٟحم آٴ زٸ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط زض ٞه٭ ٢ج٭ ، زض ٶٓط زاضز ٦ٻ زض حس سٹاٴ ٸ اٮجشٻ حٹنٯ

دڃطاٲٹٴ قٷبذشٻ قسٺ سطڂٵ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ٲٷؿٹة ثٻ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ دطزاذشٻ ٸ زض ٚبڂز ذٹز ثٻ اضائٻ ڀ 

سٗطڂٟځ زضذٹض ثطاڀ ټط ٦ساٰ اظ س٥ س٥ آٶبٴ ثذطزاظز . ټٳڃٵ اثشسا ثٻ ؾب٦ٵ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ٞه٭ اظ اڂٵ 

 ځ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب ٲځ ثبقس ، ٸ اڂٵ ڂٗٷځ اڂٷ٧ٻ ؛ ٶٹقشبض نطٞبً زض دځ ٲٗطٞ

يٳٵ اقبضٺ ثٻ ضڂكٻ ټب ٸ اڂًبً اضػبٖبر ٞٯؿٟځ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب ، اظ ٚٹض ڂب سٗٳ١ ثٻ ٲٟٽٹٰ   -

س ٞٯؿٟځ ، زاٶؿشٻ ٸ آ٪بټبٶٻ دطټڃع ذٹاټس قس چطا ٦ٻ اظ َطٞځ اڂٵ ذٹز  ٦الؾڃ٥ آ٦بزٲڃ٥ آٴ زض ٗث

 ڃٳبً زض ثحض اڂٵ ٶٹقشبض ٸاضز ٶڃؿز .ٶٹقشبضڀ ٲؿش٣٭ ٲځ َٯجس ٸ اظ َطٜ زڂ٫ط ٲؿش٣

ثٻ ٶ٣س ڂب سحٯڃ٭ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب ٶڃع ػع زض حس اضػبٖبر يٳٷځ ڂب ثٻ ٶسضر ٲؿش٣ڃٱ دطزاذشٻ   -

ٶرٹاټس قس ثبظ اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ اڂٵ ٶڃع ذٹز ٲٹيٹٖځ ٦بٲالً ٲؿش٣٭ ثٹزٺ ٸ يٳٷبً اؾبؾبً زض ٲٹيٹٔ انٯځ 

 س ػع زض حس اضػبٖبر ػٷجځ ٲحٯځ اظ اٖطاة ٶساضز . اڂٵ ٞه٭ ٦ٻ ټٳبٶب ٲٗطٞځ نطٜ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ثبق

ڂب اؾبؾبً اڂٵ ٶٹقشبض  –ٮحبِ ڂ٥ سجهطٺ ٶڃع زض اڂٵ ثحض ثٻ ٶٓط يطٸضڀ ٲځ ضؾس ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٞه٭ 

آٴ زؾشٻ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط ٦ٻ ٖٳالً ٲٷؿٹة ثٻ چٷس زټٻ ڀ اذڃط اظ سبضڂد ټٷط ټؿشٷس ضا اؾبؾبً قبٲ٭ ٶٳځ  –

ڂٝ اضائٻ قسٺ زض ٞه٭ ٢ج٭ ٶٻ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب زض ٸا٢ٕ اٲط ٶٓطڂٻ ټؿشٷس ٸ ٶٻ آٴ آطبض ټٷطڀ قٹز چطا ٦ٻ دڃطٸ سٗبض

٦ٻ يٳٵ ڂب شڂ٭ آٶٽب ذٯ١ ٲځ قٹٶس اطط ټٷطڀ ، اٮجشٻ ثبظ ثب سب٦ڃس ثط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٵ ٢ًبٸر ٶٹٖبً ٸ ٶحٹاً نطٞبً ثٻ 

ٞځ ثب سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ زض اڂٵ چٷس زټٻ ټٳڃٵ ٶٹقشبض ٲحسٸز ثٹزٺ ٸ ټط٪ع ازٖبڀ ٢ُٗڃز ڂب ٖٳٹٲڃز ٶساضز . اظ َط

ڀ اذڃط ټٷطٲٷساٴ ٖٳالً ثٻ ػبڂ٫بٺ ٞڃٯؿٹٞبٴ ٸ ٶٓطڂٻ دطزاظاٴ ټٷط س٧ڃٻ ظزٺ ٸ ثٻ نٹضر يٳٷځ ټٱ ٦ٻ قسٺ ثب 

ذٯ١ ټط اطط ټٷطڀ زض ٸا٢ٕ زض دځ سجڃڃٵ ڂ٥ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٶڃع ٲځ ثبقٷس ، ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ػٳٕ ثٷسڀ سٳبٲځ آٶٽب 

ٚڃط ٲٳ٧ٵ ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ قبڂس ش٦ط ٲظبٮځ چٷس زض اڂٵ ضاثُٻ اظ ټط سٹيڃحځ ثط  زض ٶٹقشبضڀ اڂٵ چٷڃٵ ٖٳالً
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زض زٸؾبالٶٻ ڀ ٸٶڃع قط٦ز  2ثب اططڀ ثٻ ٶبٰ ؾٟڃط  1ضٸقٷ٫طڀ ٲؿئٯٻ سٹاٶب سط ثبقس . چٷسڀ دڃف ٞطاٶؿڃؽ آٮڃؽ 

آٮڃؽ انطاض  ٦طز ثب اڂٵ سٹيڃح ٦ٻ اڂٵ اطط زض ٸا٢ٕ َبٸٸؾځ ظٶسٺ ثٹز چٹٴ سٳبٲځ َبٸٸؾبٴ زڂ٫ط ٦ٻ ٞطاٶؿڃؽ

 –زاقز ٦ٻ ٲؿئٹٮڃٵ ٶٳبڂك٫بٺ ٶجبڂس ػب ڂب ٲ٧بٶځ ٸڂػٺ ثطاڀ آٴ سٗجڃٻ ٦ٷٷس اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ الظٰ اؾز سب اطط اٸ 

زض َٹ٬ زٸؾبالٶٻ زض سٳبٲځ ٢ؿٳز ټبڀ ٶٳبڂك٫بٺ ػٹالٴ ثسټس سب اظ َطٜ  –ا٪ط ثشٹاٴ چٷڃٵ ذُبثف ٦طز 

ثب ٖٷٹاٴ  3ٹاٴ ثٻ َٹض ٲظب٬ ثٻ اططڀ اظ ٲبض٤ ٸاٮڃٷ٫ط ٲربَجبٴ ثٻ ذٹثځ زڂسٺ ٸ زض٤ قٹز . ٸ اظ ټٳڃٵ ثبة ٲځ س

اقبضٺ ٦طز ثبظ ثب اڂٵ سٹيڃح ٦ٻ اڂٵ اطط ڂ٥ اؾت ٲؿبث٣ٻ ڀ ٸا٢ٗځ ثٹز ٸ زض سٟبٸر  4 "ڂ٥ اطط ټٷطڀ ٸا٢ٗځ  "

ثب ٲظب٬ ٢ج٭ اڂٷؼب حشځ ټٷطٲٷس ٲص٦ٹض الظٰ ٶسڂسٺ ثٹز ٦ٻ اؾت ٲسٶٓط زض ظٲبٴ الظٰ زض ٲ٧بٴ ٶٳبڂك٫بٺ حبيط 

 ٦ٻ نطٜ اقبضٺ ڀ ثٻ اٸ ثٻ ٶٓط اڂٵ ټٷطٲٷس ٦ٟبڂز ٲځ ٦طز .  ثبقس چطا

زض ٶٓط  –ٸ زڂس٪بٺ ٦ٯځ اڂٵ ٶٹقشبض  –ذالنٻ ڀ ٲُٯت اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٞه٭ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ اٮص٦ط 

زاضز ٦ٻ ثٻ ٲٗطٞځ ؾٻ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٦ٻ اظ زڂس ٖٳٹٰ ٲشرههڃٵ اٲط ٦ٷبض ټٱ اټٱ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط اٮجشٻ زض ٸػٻ 

ٶٓطڂٻ ڀ  "ٸ  "ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط  "،  "ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط  "٧ڃ٭ ٲځ زټٷس ، ثذطزاظز ؛ ٚطثځ آٴ ضا سك

. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، اڂٵ ٞه٭ اظ ؾٻ ٢ؿٳز ثب ٖٷبٸڂٵ ؾٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٲص٦ٹض سك٧ڃ٭ ٲځ قٹز ٦ٻ  "نٹضر ٪طاڂځ ټٷط 

ٻ ڀ سٗطڂٟځ زضذٹض اظ آٴ ٲځ ټط ٦ساٰ اظ اڂٵ ٢ؿٳز ټب زض دځ سجڃڃٵ ٶٓطڂٻ ڀ ٲسٶٓط ثٹزٺ ٸ زض ٶٽبڂز ثٻ اضائ

 دطزاظز .  

                                                 
1 Francis alys 
2 The ambassador 
3 Mark wallinger 
4 A real work of art 
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 ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط  -3-2

 دڃف اظ اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ  -3-2-1

 

 

اؾز ٦ٻ زض  1ثٻ ٮحبِ سبضڂرځ ٢سڂٱ سطڂٵ ٸ ثٻ ٮحبِ آٸاظٺ ٲكٽٹضسطڂٵ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ټٳبٶب ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳؿڃؽ

ٯت ظثبٴ ټبڀ اضٸدبڂځ ثب ٖٷٹاٴ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃ اؾالٲځ ٲب ٶڃع ثب ٖٷٹاٴ ٶٓطڂٻ ڀ -، ٸ زض ٞطټٷ٩ اڂطاٶځ 2سثڃكشط ڂب الا٢٭ ٚا

ٸ اضؾُٹ ٖؼڃٵ  3ٲحب٦بر قٷبذشٻ ٲځ قٹز . اڂٵ ٶٓطڂٻ ، ثٻ زضؾشځ ، ثب ٶبٰ زٸ ٞڃٯؿٹٜ ثعض٨ ڂٹٶبٶځ ڂٗٷځ اٞالَٹٴ 

قز قسٺ اؾز ٦ٻ چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ اٲط زض ازاٲٻ ٲٟهالً ٲٹضز سحٯڃ٭ ٸ سٹػٻ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز ، اٲب ، ثبڂس سٹػٻ زا

٦ٻ نجٛٻ ڂب ؾبث٣ٻ ڀ اڂٵ ٶٓطڂٻ ضا ٢سضڀ ٣ٖت سط اظ اڂٵ زٸ ٞڃٯؿٹٜ ٶڃع ٲځ سٹاٴ ثٻ ٸيٹح دځ ٪طٞز . ٸاغٺ ڀ 

ڂب ال٬ ثبظڀ اؾز ٦ٻ ثٻ ڂ٥ ٖجبضر س٣ٯڃس ال٬ ٪ٹٶٻ ڀ ضٞشبض )  5ثٹزٺ ٸ ثٻ ٲٗٷبڀ ٲڃٳب  4ٲڃٳؿڃؽ اظ ضڂكٻ ڀ ٲڃٳبؼ

زڀ اظ ټٹٲط زض ؾشبڂف آدٹٮٹٴ ثٻ ٦بض ضٞشٻ اؾز ، ٸ ٲطاز اظ آٴ دبٶشٹٲڃٱ ( ٲځ ثبقس . اڂٵ ٸاغٺ ثطاڀ ٶرؿشڃٵ ثبض زض ؾطٸ

ض٢م ٸ آٸاظ زؾشٻ ػٳٗځ اؾز ٦ٻ ثٷبڂف ثط زاؾشبٴ ، ؾج٥ ، ټبضٲٹٶځ ٸ ضڂشٱ ثٹزٺ ، ٸ ثٻ س٣ٯڃس اظ ق٧٭ ټبڀ ظٶس٪ځ 
ٺ ثٻ ټٳڃٵ ٲځ دطزاظز . ټٳچٷڃٵ زض ضؾبٮٻ اڀ اظ ٪ط٪ڃبؼ ثب ٖٷٹاٴ ذُبثٻ اڀ زض ؾشبڂف ټٯٵ ٶڃع ٲځ سٹاٴ ثب اڂٵ ٸاغ 6

ٲٟٽٹٰ اذڃط ثطذٹضز ٶٳٹز . اظ َطٞځ ؾبث٣ٻ ڀ اڂٵ ٸاغٺ ضا ٲځ سٹاٴ زض آئڃٵ اٸضٞئٹؼ ٸ زڂٹٶٹؾٹؼ ٶڃع دځ ٪طٞز چطا 

٦ٻ ٦بټٷبٴ ڂٹٶبٶځ اڂٵ آئڃٵ ، اڂٵ ٸاغٺ ضا زض ٲطاؾٱ ض٢م ٸ ؾٳبٔ ٸ ٶٛٳٻ ټبڀ زڂٷځ ٸ اؾبَڃطڀ ٲٯٽٱ اظ اٮٽ٫بٴ ټٷط ، 

                                                 
1 Mimesis 

2 Imitation 
ال 3 طار ٞا ٯت آضاء ٸ ٓٶ الَٹٴ ذٹز ٶڃع دڃٹؾشٻ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٚا َٹٴ ٲٷشؿت ثٻ اؾشبز اٸ ٞڃٯؿٹٜ ثعض٨ ڂٹٶبٶځ ؾ٣طٌا اؾز ، ٸ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٞا

ٲشص٦ط اڂٵ اٲط اؾز ، اٲب اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ سحٯڃ٭ چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ اٲط ثؿڃبض زقٹاض ثٹزٺ ٸ اظ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ذبضع اؾز زض اڂٵ ضؾبٮٻ 

الَٹٴ ثٻ ٶحٹڀ آضاء طار ٞا طار ؾ٣طٌا ٶڃع ذٹاټس ثٹز. ٲٷٓٹض اظ آضاء ٸ ٓٶ  ٸ ٓٶ
4 Mimas 
5 Mima 
6 Mimernata biou 
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ٻ اڂٵ ٲٟٽٹٰ ثطاڀ اڂٵ ٸاغٺ ضڂكٻ زض اٶسڂكٻ ټبڀ ٲٹؾڃ٣ڃبڂځ ٞڃظبٚٹضص ٸ ثٻ سجٕ ثٻ ٦بض ٲځ ٪طٞشٷس. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦

٦ٻ ٲٗش٣س ثٹزٶس ټط ټؿشٷسٺ اڀ نطٞبً ثٷب ثٻ ضڂشٱ ٲٹؾڃ٣ڃبڂځ ذبنځ ٦ٻ زض ؾبڂٻ ڀ ٲحب٦بر اٖساز  -اٸ ٞڃظبٚٹضطڃبٴ  

ؼٱ دڃف اظ ٲڃالز نطٞبً زض ضڂكٻ زاقشٻ ٸ سب ٢طٴ دٷ -زاضز ٲځ سٹاٶس ٸػٹز ڂبٞشٻ ٸ زض ٲ٣بٰ ټؿشځ ٖطو اٶساٰ ٦ٷس 

ثٻ ٦بض ضٞشٻ ٸ ثٻ ټڃچ ٸػٻ زض ٲٹضز ؾبڂط ضقشٻ ټبڀ ټٷطڀ  –ض٢م ٸ ؾٳبٔ ٸ ٶٳبڂف ٶڃبڂكځ ٸ آئڃٷځ  –ټٳڃٵ ٲٹضز 

ٲڃٳؿڃؽ اظ حٹظٺ ڀ آئڃٵ ټب ٸ ٲطاؾٱ زڂٷځ ٸ ٶڃبڂكځ ، ثٻ ٢ٯٳطٸ  "ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ ٶٳځ قس سب اڂٷ٧ٻ زض اڂٵ زٸضٺ ، 

، َٷڃٵ ضٲعڀ ٸ اؾطاض ذٹز ضا اظ ٦ٝ زاز ٸ ثٻ س٣ٯڃس سرڃٯځ ٸ ٶٳبڂكځ ٸ سكجڃٻ ٸ ٞٯؿٟٻ ٸاضز ٪طزڂس ٸ ثٻ سسضڂغ 

ال٠ ٪طزڂس  ، اٸٮڃٵ ٞڃٯؿٹٞځ ٦ٻ اڂٵ ٸاغٺ  1( . ثٷبثط قٹاټس ٲٹػٹز  158:  1387)ٲسزدٹض ،  "ثبظٶٳبڂځ ػٽبٴ ذبضع َا

ؿٷس٪ځ اظ ٖٷ٧جٹر ، زض ؾبذشٵ ضا زض اڂٵ ٲٟٽٹٰ اذڃط ثٻ ٦بض ٪طٞز زٲٹ٦طڂشٹؼ ثٹز ٦ٻ اٖش٣بز زاقز ، اٶؿبٴ ، زض ضڂ

اظ  –ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ زض ټٷط ٶڃع  –ذبٶٻ اظ دطؾشٹ ، زض ٶٛٳٻ ټب ٸ آٸاظ اظ ثٯج٭ ٸ ٢ٹ ، ٸ ثٻ ڂ٥ ٲٗٷځ زض ٦ٯڃز ظٶس٪ځ ذٹز 

 اقڃبء ٸ اٲٹض َجڃٗځ ، ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ، س٣ٯڃس ٲځ ٦ٷس . 

ڂٹٶبٶځ ثٻ ذٹثځ ٶكبٴ ٲځ زټس  ػؿشبضڀ اٶس٤ زض زاؾشبٴ ټبڀ ٖبٲڃبٶٻ ڀ ثٻ ػب ٲبٶسٺ اظ اڂٵ زٸضٺ زض ٞطټٷ٩

٦ٻ اڂٵ ٲٷبؾجز اذڃط ثٻ ٸاغٺ ڀ ٲڃٳؿڃؽ چ٫ٹٶٻ زض ظٲبٶځ ثؿڃبض ٦ٹسبٺ ٲ٣جٹٮڃشځ ٖبٰ ڂبٞشٻ ٸ ثٻ ٶحٹڀ اؾبؼ سٳبٲځ 

ٶ٣بـ اظ آٴ ضٸ ؾشٹزٺ ٲځ قٹز ٦ٻ ٢بزض اؾز ذٹقٻ  2ضقشٻ ټبڀ ټٷطڀ ضا ض٢ٱ ٲځ ظٶس ؛ زض اڂٵ زاؾشبٴ ټب ظئٹ٦ڃؽ

بزٺ اڀ اظ َجڃٗز آٴ سهٹڂط ٦ٷس ٦ٻ دطٶس٪بٶځ ضا ٦ٻ ثطاڀ ذٹضزٶكبٴ ٲځ آڂٷس ثٻ  ټبڀ اٶ٫ٹض ضا ثب چٷبٴ س٣ٯڃس ٞٹ٠ اٗٮ

دڃ٧ط سطـا اظ اڂٵ ػٽز ٲٹضز سٹػٻ اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٶس اظ ؾٷ٩ چٽطٺ ټبڂځ  3ضاحشځ ثٟطڂجس ، اظ َطٞځ زڂساٮٹؼ

اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ثٻ ضاحشځ ٲځ ثشطاقس ٦ٻ ثڃٷٷس٪بٴ زض ٶ٫بٺ اٸ٬ آٴ چٽطٺ ټب ضا ټٳبٶب اٶؿبٴ ټبڂځ ظٶسٺ ثذٷساضٶس ، ٸ 

سٹاٴ اڂٵ ٞٽطؾز ضا ازاٲٻ زاز . اظ َطٜ زڂ٫ط ز٢ز زض اؾُٹضٺ ټبڀ ڂٹٶبٶځ ) ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ اؾُٹضٺ ټبڂځ چٹٴ 

دطٸٲشئٹؼ ، ټٟبئڃؿشٹؼ ، دڃ٫ٳبٮئٹٴ ، ... ( ٶڃع ثٻ ٶٹثٻ ڀ ذٹز ٲٹڂس ټٳڃٵ ٲُٯت اؾز ٦ٻ اٮجشٻ ذٹز ثٻ دػٸټكځ 

  4ٶٳځ ثبقس . –الا٢٭ اڂٵ ٢ؿٳز اظ آٴ  –ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٲٹضز سٹػٻ اڂٵ ٶٹقشبض  ٲٟه٭ ٸ ٲؿش٣٭ ٶڃبظٲٷس ثٹزٺ

 

 

 اٞالَٹٴ  -3-2-2

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ يڃٳطاٴ، ٲحٳس 1  ٦بٶٹٴ. ٶكط :. سٽطاٴ  ځ بڂ ج ظڂ ٸ ط ٷ ټ  ٹٴ طاٲ ڃ د  ٻ بٶ بؾ ٷ ساضق سڂ د  ځ بڂ بضټ ش ؿ ػ .1377 .ػٽز ٲُبٗٮ
2 Zeuxis 
3 Deadalus 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ يڃٳطاٴ ،ٲحٳس . 4  . 8-26:  52 ٞهٯٷبٲٻ ټٷطضټڃبٞشځ زڂ٫ط ثٻ چڃؿشځ ټٷط . . 1381ػٽز ٲُبٗٮ
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ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ قس ؾبث٣ٻ ڀ ٶ٫بٺ ٲڃٳشڃ٥ )س٣ٯڃسڀ( ثٻ ټٷط ضا ٲځ سٹاٴ ثؿځ دڃكشط اظ اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ 

زٸضٺ ڂب ازٸاض دڃف اظ اٞالَٹٴ ٸ  –ڂب ازٸاض ضا  ٶڃع دځ ٪طٞز ، اٲب ، ٶ٧شٻ اڂٷؼبؾز ٦ٻ اڂٵ ٶ٫بٺ ڂب ٶ٫طٺ زض اڂٵ زٸضٺ

ټٷٹظ ٶٳځ سٹاٴ ثٻ ٲٟٽٹٲځ ٦ٻ زض اڂٵ ٶٹقشبض ٲب اظ ٶٓطڂٻ زاضڂٱ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ٶبٲڃس ، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ٶ٫بٺ  –اضؾُٹ 

ثٻ  س٣ٯڃسڀ ثٻ ټٷط دڃف اظ اڂٵ زٸ ٶڃع ٲٹػٹز ثٹزٺ اؾز اٲب ٶٻ زض ټڃجز ڂ٥ ٶٓطڂٻ . ٸ اظ اڂٵ ثبثز اٶشؿبة اڂٵ ٶٓطڂٻ

اٞالَٹٴ ، ٸ دؽ اظ اٸ اضؾُٹ ، زٸض اظ ح٣ڃ٣ز ٶرٹاټس ثٹز ٦ٻ زض ازاٲٻ ز٢ڃ٣بً ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ ثٻ ټٳڃٵ اٲط دطزاذشٻ 

 ذٹاټس قس . 

الَٹٴ اظ َطٜ ٞڃظبٚٹضص زض حٹظٺ ڀ ٲٹؾڃ٣ځ ٲسٶٓط ثٹزٺ  دڃكشط اقبضٺ قس ٦ٻ ٲڃٳؿڃؽ ٢سضڀ ٢سڂٱ سط اظ ٞا

س اظ اٸ اظ َطڂ١ ٞڃٯؿٹٞبٶځ چٹٴ زٲٹ٦طڂش ٹؼ ثٻ زڂ٫ط حٹظٺ ټبڀ ټٷط ٶڃع ضاٺ ڂبٞز ، اٲب ٶٳځ سٹاٴ اظ ٶٓط زٸض ٦ٻ ٗث

 "زاقز ٦ٻ ٲحب٦بر ٞڃظبٚٹضطځ اظ آؾٳبٴ ٸ اٞال٤ ثٹزٺ ٶٻ َجڃٗز ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ ٸ َجڃٗز اٶؿبٶځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنف . 

اٮحبٶځ ٦ٻ  اظ زڂس ٞڃظبٚٹضطڃبٴ ٲٹؾڃ٣ځ ٖجبضر اؾز اظ ٲحب٦بر ٶٛٳبر آؾٳبٶځ ، ٦ٻ زض ٖبٮٱ ٚڃت ؾطٸزٺ ٲځ قٹز ڂب

 1387)ٲسزدٹض ،  "زض ًٞبڀ ٖبٮٱ ٚڃت ٲٷشكط ٲځ قٹز ٸ حط٦بر ٲٷٓٱ ؾشبض٪بٴ ٸ اػطاٰ ؾٳبٸڀ ٶڃع ٲٓٽط آٴ اؾز 

زض ٶٛٳبر آؾٳبٶځ  1ضا ؾٽڃٱ ثٹزٴ  –ڂب ثٻ سٗجڃطڀ اؾبؾبً ټٷط  –(. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ٞڃظبٚٹضص ٸ دڃطٸاٴ اٸ ٲٹؾڃ٣ځ 82: 

ظٲبٴ زض اڂٵ اٶسڂكٻ َجڃٗز ػبڂ٫عڂٵ ٖبٮٱ ٚڃت ٲځ قٹز سب ثٻ سجٕ اڂٵ ٖبٮٱ ٚڃت ٲځ زاٶؿشٷس زض حبٮځ ٦ٻ ثٻ ٲطٸض 

چڃعڀ ٶجبقس ػع س٣ٯڃس ٶٛٳبر َجڃٗځ چٹٴ آٸاظ ثٯج٭ ٸ ٢ٹ . ٸ اڂٷؼبؾز  –ٸ زڂ٫ط ضقشٻ ټبڀ ټٷط ٶڃع  –ٲٹؾڃ٣ځ ټٱ 

الَٹٴ ٖٽسٺ زاض ٶ٣كځ ٲځ ٪طزز ثؽ ٲٽٱ چطا ٦ٻ اٶسڂكٻ ڀ ٲظبٮځ اٸ زض ٸا٢ٕ ح٧ٱ ٸاؾُٻ اڀ ضا اڂٟ ب ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٦ٻ ٞا

اظ ٶٓط اٞالَٹٴ ٦بض ټٷط س٣ٯڃس اظ  "سب ذالء ٪صض اظ ٚڃت ثٻ َجڃٗز ضا دط ٦ٷس .  –ڂب الا٢٭ ؾٗځ ٲځ ٦ٷس  –٢بزض اؾز 

 Idealٲٓبټط َجڃٗځ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲٓبټط َجڃٗځ ذٹز اظ نٹض ٶٹٖڃٻ ڂب نٹض ػبٸزاٶكبٴ ، ٲظ٭ )

Form  ض ٸا٢ٕ اٞالَٹٴ زض حبٮځ ٦ٻ ٖبٮٱ اؾبَڃطڀ ضا ثط ټٱ ٲځ ظز ، ؾٗځ ( . ز 110:  1377) يڃٳطاٴ ،  "( ، ټؿشٷس

ٲځ ٦طز ٦ٻ ٖبٮٳځ ٲٟٽٹٲځ ٸ اٶشعاٖځ ضا ػبڂ٫عڂٵ آٴ ٦ٷس سب ثب حّٟ اٶسڂكٻ ٸ ٲحشٹا ، ثؿشط ڂب ظٲڃٷٻ ضا ٖٹو ٦طزٺ 

٦ٻ ثٻ َٹض ثبقس . ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ټڃچ ٢هس ٚٹض ٞٯؿٟځ زض اڂٵ ٲٹيٹٔ ٶساضڂٱ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اٸ ثط آٴ ثٹز 

سك٧ڃ٭ قسٺ اٶس . ٲبزٺ ٸ ڂب ټڃٹالڀ ټط چڃع ، ٖجبضر اؾز  3ٸ نٹضر  ٦2ٯځ ، ټٳٻ ڀ اقڃبء اظ زٸ ػعء ٲبزٺ ڂب ټڃٹٮځ 

اظ ٲهبٮحځ ٦ٻ قځء اظ آٴ ټب ؾبذشٻ ٲځ قٹز ٸ نٹضر ڂب ثٻ سٗجڃط ٞٷځ سط آٴ نٹضر ٶٹٖځ ٖجبضر اؾز اظ ، ٸػٽځ 

                                                 
1 Methex 
2 Hyle 
3 Morphe 
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بڂع ٲځ ؾبظز ، ٦ٻ اظ اڂٵ ضٸ چڃع ټب ضا ٲځ سٹاٴ زض دطسٹ نٹضر آٴ ټب ، اظ ټط دسڂسٺ ٦ٻ آٴ ضا ، اظ ؾبڂط دسڂسٺ ټب ٲشٳ

ٲٹضز قٷبؾبڂځ ٢طاض زاز . ٸ آٶچٻ ٦ٻ ٲحسٸزٺ ڀ ټط چڃع ضا ثٻ ٲٟٽٹٰ شاسځ ڂب ػٹټطڀ آٴ اظ زڂ٫ط دسڂسٺ ټب ػسا ٲځ 

ر ( زاضاڀ نٹض ٦ڃٟڃبر ) زض ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹال "ٶبٰ زاضز .  1 "نٹضر ٲظبٮځ  "٦ٷس چڃعڀ اؾز ٞطاڀ اڂٵ زٸ ٦ٻ ټٳبٶب 

 9:  1375) قذطز ، "ٲظبٮځ ټؿشٷس ٦ٻ ٲهسا٠ ټبڀ ػٽبٴ سؼطثٻ ڀ حؿځ چڃعڀ ػع ٶؿرٻ ثس٬ ڂب سهٹڂط آٶٽب ٶڃؿشٷس 

( . ثب ٪صض اظ ٚٹض ٞٯؿٟځ زض اڂٵ ٲٹيٹٔ الظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ زض زٸضٺ ڀ اٞالَٹٴ زڂ٫ط ټٷط زض سٳبٲځ ضقشٻ 

ٸ اؾبؾبً سٳبٲځ آطبض ټٷطڀ ثٻ ٸػٹز آٲسٺ ټٳٻ ثط آٴ ٲجشٷځ ثٹزٶس ، ثٻ  ټبڀ ذٹز اظ اڂٵ ٶٓطڂٻ ثٻ ٚبڂز ثٽطٺ ٲٷس ثٹزٺ

ٝ آضاء ٸ حشځ آطبض ٲشٗسز اٞالَٹٴ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ټٷط اؾبؾبً ثٻ س٣ٯڃس ٲحؿٹؾبر ٸ ٲٓبټط َجڃٗځ  ٖجبضر زڂ٫ط ثٻ ُٮ

 "ظٲڃٷٻ ٲځ ٪ٹڂس :  ٲشٹػٻ قسٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط چٷبٴ زض اشټبٴ ػبڀ ٪طٞشٻ ثٹز ٦ٻ ذٹز اٸ زض اڂٵ

ؾطڂٕ سطڂٵ ضاٺ اڂٵ اؾز ٦ٻ آڂٷٻ اڀ ثطزاضڂس ٸ ثب ذٹز ټٳٻ ػب ثجطڂس ، آٶ٫بٺ ذٹاټڃس سٹاٶؿز ټٳٻ چڃع اظ ذٹضقڃس ٸ 

ؾشبض٪بٴ ٪طٞشٻ سب ظٲڃٵ ٸ ذٹزسبٴ ٸ ؾبڂط ٲرٯٹ٢بر ضا ثسٸٴ نطٜ ٸ٢ز اڂؼبز ٦ٷڃس ، ٸ ټٳٻ اقڃبء ؾبذشٻ قسٺ ٸ چڃع 

( . ثٻ اڂٵ سطسڃت زض اڂٵ زٸضٺ ، س٣ٯڃس ڂب  11:  1386) اٞالَٹٴ ،  "دسڂس آٸضڂس  ټبڂځ ٦ٻ ټٱ ا٦ٷٹٴ ٶبٰ ثطزڂٱ ضا

ٲحب٦بر ، ٲكرهٻ ڀ ٖبٰ ټط چڃعڀ ثٹز ٦ٻ زض قٳبض آطبض ټٷطڀ ػبڀ ٲځ ٪طٞز ، ٸ اڂٵ ټٳبٴ اؾز ٦ٻ ٲب ضا ثط آٴ 

طڂٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ س٥ س٥ آطبض ټٷط ڂٹٶبٶځ ڂ –ٲځ زاضز سب ثذصڂطڂٱ اؾبؼ ټٷط ڂٹٶبٶځ  ٥ ثٻ ڂ٥ ثب اڂٵ ٓٶ

٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ ظڂط ؾبذز ٖٳسٺ ڀ ٦٭ آطبض ٦الؾڃ٥ اضٸدبڂځ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټس ضڂكٻ زض ٶٓطڂٻ اڀ  –ٲُبث٣ز زاقز 

 2زاقز ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ . 

ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ سب نحجز اظ ټٷط زض دڃك٫بٺ اٞالَٹٴ قس دڃف اظ ټط چڃعڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ثطاڀ ټٳ٫بٴ ٲشساٖځ ٲځ 

اٸ اٸٮڃٵ ٞڃٯؿٹٞځ اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷساٴ ضا ثٻ قٽط ذٹز ضاٺ ٶساز ، ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط ٪طچٻ ٸػٹز ثطذځ سٷب٢ًبر زض قٹز ٦ٻ 

ٲشٵ آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ ٲب ضا اظ ضؾڃسٴ ثٻ ڂ٥ ٶشڃؼٻ ٪ڃطڀ ٲُٯ١ زض ٲطزٸز قٳطزٴ ټٷط سٹؾٍ اٸ ثبظ ٲځ زاضز اٲب 

ذٹقځ ٶڃؿز ٮحٓٻ اڀ ق٥ ٸ سطزڂس ٶٳځ سٹاٴ ضٸا زاقز ، زض اڂٵ اٲط ٲكٽٹض ٦ٻ اٞالَٹٴ ضا ثب ټٷط چٷساٴ ٲڃبٶٻ ڀ 

٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس سٹػٻ زض اڂٵ اٲط ثڃف اظ ټط چڃعڀ زض ٶڃ٭ ٲب ثٻ سٗطڂٝ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اٞالَٹٴ سٹاٶب ثبقس ٦ٻ اڂٵ 

٦ٻ ٸػٹز ٶڃع ثٻ ٶٹثٻ ڀ ذٹز زض سٟؿڃط ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اٸ ٲؿش٣ڃٳبً ڂبضڀ ٪ط ٲب ذٹاټس ثٹز . اقبضٺ قس 

ثطذځ سٷب٢ًبر اظ ضټٷٳٹٶځ ثط ڂ٥ ٶشڃؼٻ ڀ ٢بَٗبٶٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲبٶٕ ٲځ ٪طزز چطا ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس اٞالَٹٴ زض 

سٗطڂٝ ڂ٧ؿبٶځ ٶساقشٻ ٪طچٻ اَال٠ ٖٷٹاٴ  –ٸ ثٻ سجٕ آٴ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ٶڃع  –زٸضٺ ټبڀ ٲرشٯٝ اظ ټٷط 

                                                 
1 Eidos 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛  2 -Edwards, Paul (ed.). 1967. Encyclopedia of Philosophy. London : Collierػٽز ٲُبٗٮ

Macmillan Limited . Vol 4. "Mimesis"."Imagination" By A.R.Manser. 
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س ثٹز . ثٻ َٹض ٦ٯځ ٲجبحض انٯځ ټٷط زض آطبض اٞالَٹٴ ضا ٲځ ټٳؿبٴ ثٻ اڂٵ ٲٹضز ٢ُٗبً ٖبضڀ اظ ټط اق٧بٮځ ذٹاټ

سٹاٴ زض ؾٻ زٸضٺ ڀ ٢ج٭ اظ سبؾڃؽ آ٦بزٲځ ، اٸاذط ظٶس٪ځ ، ٸ ٲڃبٴ اڂٵ زٸ ، ٲٹضز سحٯڃ٭ ٸ ثطضؾځ ٢طاض زاز ٦ٻ آطبض 

 ٲطسجٍ ثب ټط زٸضٺ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ضا ٲځ سٹاٴ ڂ٥ ثٻ ڂ٥ چٷڃٵ ثط قٳطز: 

 ټبڀ اڂٹٴ ، ٲٽٳبٶځ ٸ ػٳٽٹضڀ . زٸضٺ ڀ ٢ج٭ اظ آ٦بزٲځ : ضؾبٮٻ  -1

 زٸضٺ ڀ ٲڃبٶځ : ضؾبٮٻ ټبڀ ٞبڂسضٸؼ ٸ ټڃذڃبؼ ثعض٨ .   -2

 زٸضٺ ڀ اٸاذط ظٶس٪ځ : ضؾبٮٻ ټبڀ ؾٹٞؿُبڂځ ٸ ٢ٹاٶڃٵ .     -3

ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٶٓط ٲٷٟځ اٞالَٹٴ ثٻ ټٷط زض َٹ٬ ظٶس٪ځ اٸ ضٸ ثٻ ٶطٲځ ٸ 

ڃبٴ ثب سٹػٻ زض آذطڂٵ ٶٓطار اٸ زض ضاثُٻ ثب ټٷط ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ آطبض زٸضٺ ڀ اٸاذط ٲالَٟز زاقشٻ چٷبٶ٧ٻ ٶٹاٞالَٹٶ

ظٶس٪ځ اٸ ٲځ ثبقس ثٻ سٗبضڂٟځ ػسڂس اظ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط زؾز ٲځ ڂبثٷس ٦ٻ زض ٲظجز سطڂٵ ٸػٻ آٴ ٲځ سٹاٴ 

ڀ ٢ج٭ اظ سبؾڃؽ آ٦بزٲځ اظ ٪ٟز ٦ٻ حبٮشځ ثؿڃبض ثؿڃبض سٗسڂ٭ ڂبٞشٻ اظ ٶرؿشڃٵ سٗطڂٝ اڂٵ ٶٓطڂٻ ثط اؾبؼ آطبض زٸضٺ 

 َطٜ اٞالَٹٴ ٲځ ثبقس ) زض ازاٲٻ ثٻ اڂٵ اٲط ٲٟهالً دطزاذشٻ ذٹاټس قس ( .

الَٹٴ اظ ټٷط ثب سٯ٣ځ اٲطٸظڀ ٲب اظ ټٷط ثؿڃبض ٲشٟبٸر اؾز  ٦ٻ زض ٞه٭ ٪صقشٻ  –ثب ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٲٷٓٹض ٞا

ضا زض چٽبض ٲٹيٹٔ ٞٯؿٟځ ٲطاست ټؿشځ ، ٲٗطٞز ٲځ سٹاٴ ضڂكٻ ڀ ٲٷبؾجز ٲٷٟځ اٸ ثب ټٷط  –ثٻ اڂٵ اٲط دطزاذشٻ قس 

، ح٣ڃ٣ز ٸ ٶٟؽ اٶؿبٶځ  ، ٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ اؾبؼ ٶٓبٰ ٞٯؿٟځ اٸ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷس ، دځ ٪طٞز . دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس 

الَٹٴ ٲطاست ٸػٹز ڂب ټؿشځ ضا زض ؾٻ ٲطسجٻ ڀ نٹض ٲظبٮځ ، نٹض ٸاؾُٻ ٸ نٹض ٲحؿٹؼ َج٣ٻ ثٷسڀ ٲځ ٦ٷس  ٦ٻ ٞا

ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ زض شار ذٹز نطٞبً ثٻ ٲطسجٻ ڀ ؾٹٰ اظ اڂٵ ٲطاست ٲطثٹٌ ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ثٻ  ٦ٻ ټٷط ثط اؾبؼ

اٲٹض ٲحؿٹؼ سٗٯ١ ٲځ ٪ڃطز ٦ٻ اظ زڂسڀ زض دڃك٫بٺ اٞالَٹٴ ټڃچ ٪ٹٶٻ ؾبحز ٸػٹزڀ ٶساقشٻ ڂب الا٢٭ زض آذطڂٵ 

 -1ػبر ٲٗطٞز ٲطاسجځ ٢بئ٭ اؾز ؛ ٲطسجٻ اظ ٲطاست ٸػٹز ٲځ ثبقس . اظ َطٜ زڂ٫ط ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اٞالَٹٴ ثطاڀ زض

ٸ  1ذڃب٬ ) اڂ٧بظڂب ( ، ٦ٻ زٸ ٲطسجٻ ڀ اٸ٬ ضا ٲٗطٞز  -٣ٖ4ڃسٺ ) دڃؿشڃؽ (  -3س٣ٗ٭ ) زڂبٶٹڂب (  -2ٖٯٱ ) ٶٹئعڂؽ ( 

ٲځ ٶبٲس ٸ ټٷط ثبظ ثط اؾبؼ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ثٻ ٲطسجٻ ڀ زٸٰ ڂٗٷځ ْٵ ٸ ٪ٳبٴ ، ثٻ  2زٸ ٲطسجٻ ڀ زٸٰ ضا ْٵ ٸ ٪ٳبٴ 

سطڂٵ زضػٻ قٷبذز ، ٲشٗٯ١ اؾز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ثطاڀ اٞالَٹٴ ټٷط ، اؾبؾبً ٲٗطٞز آٞطڂٵ ٶجٹزٺ ڂب زض  سٗجڃطڀ ٶبظ٬

الَٹٴ ، ټٳبٴ َٹض  آذطڂٵ ٲطسجٻ اظ ٲطاست ٲٗطٞز ڂٗٷځ ذڃب٬ ػبڀ ٲځ ٪ڃطز . زض ضاثُٻ ثب ح٣ڃ٣ز ٶڃع ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٞا

٪عاضٺ ټبڂځ ؾرٵ ثٻ ٲڃبٴ ٲځ آڂس ٸ ڂب سهبٸڂطڀ  ٦ٻ ٢ج٭ سط ټٱ ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز ، ٲٗش٣س ثٹز ٦ٻ زض ټٷط اظ

آٞطڂسٺ ٲځ قٹز ٦ٻ ټڃچ ٸا٢ٗڃز ذبضػځ ٶساقشٻ ٞٯصا زض زؾش٫بٺ نحز ٸ ؾ٣ٱ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ اضظڂبثځ ثب ح٣ڃ٣ز اؾبؾبً 

                                                 
1 Epistme 
2 Doxa 
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ٶ٣بقځ ٸ ټٳٻ ڀ ٞٵ ټبڀ زڂ٫ط ٦ٻ ثب س٣ٯڃس ؾط ٸ ٦بض زاضٶس اظ ح٣ڃ٣ز ثؿڃبض زٸض ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ  " ٢1طاض ٶٳځ ٪ڃطز .

 1178:  1380)اٞالَٹٴ ،  "ثب آٴ ػعء اظ ضٸح ٲب اضسجبٌ ٲځ ڂبثٷس ٦ٻ اظ س٧ٟط ٸ ذطز زٸضسط اظ اػعاء زڂ٫ط اؾز  ثبثز

اٞالَٹٴ ٲٗش٣س ثٹز ٦ٻ آطبض  "( . زض ضاثُٻ ثب ٲٹضز چٽبضٰ ، ڂٗٷځ ٶٟؽ اٶؿبٶځ ، سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٲٹضز ثؿٷسٺ اؾز ٦ٻ ؛ 

س زڂ٫ط اڂٵ آطبض ټٷطڀ زض ٶٟٹؼ ٲربَجبٴ سبطڃط ق٫طٜ زاضز ٦ٻ اڂٵ سب طڃط٪صاضڀ ٲځ سٹاٶس ٲٟڃس ڂب ٲًط ثبقس ... اٲب ٗث

)  "ٶٟٹش زض ) ٶٟٹؼ ( اٞطاز اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٟٹش ٢ُٗبً ٲصٲٹٰ اؾز ، ظڂطا ؾجت زاٲٵ ظزٴ ثٻ ضٞشبض قطاضر آٲڃع ٲځ قٹز 

ٞٯؿٟځ اٞالَٹٴ ( . ثط اؾبؼ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ټٷط زض زؾش٫بٺ  58:  1388ثٯربضڀ ، 

 ٲصٲٹٰ ڂب الا٢٭ ٲ٧طٸٺ اؾز چطا ٦ٻ : 

 زض ٲطاست ټؿشځ ػبڂځ ٶساقشٻ ڂب قبٶځ ٢بث٭ ٶساضز ، -1

 ٲٗطٞز آٞطڂٵ ٶجٹزٺ ڂب زض ٶبظ٬ سطڂٵ زضػٻ ڀ قٷبذز ػبڀ ٲځ ٪ڃطز ، -2

 زض ٶٓبٰ ٞٯؿٟځ ح٣ڃ٣ز اؾبؾبً ٢بث٭ ؾٷؼف ٶٳځ ثبقس ،  -3

  2.٪صاقشٻ ڂب الا٢٭ ٲځ سٹاٶس ٦ٻ ث٫صاضز ٸ زض ٶٽبڂز زض ٶٟؽ اٶؿبٶځ ، سبطڃطار ٶبٲُٯٹة ثٻ ػبڀ -4

اٮجشٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع ٪ٟشٻ قس الظٰ اؾز ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ٪ڃطڀ سجهطٺ اڀ ٸاضز ٦طزٺ ٸ اظ ٢ُٗڃز آٴ 

الَٹٴ زض آطبض ٲطثٹٌ ثٻ اٸاذط ظٶس٪ځ ذٹز ثطذځ اظ ٶٓطاسف ضا ثؿڃبض سٗسڂ٭ ٦طزٺ ٸ ثٻ ټٷط  ٢سضڀ ث٧بټڃٱ چطا ٦ٻ ٞا

، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ػبڂځ ٦ٻ  ٢3سضڀ ٶعزڂ٥ سط قسٺ ٸ اظ ٶٓط ٲؿبٖس سطڀ ثٽطٺ ٲځ ثطز –ڂب ٶحٹڀ اظ آٴ  ڂب الا٢٭ ٪ٹٶٻ –

 ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ڂب الا٢٭ قٗط ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنف ضا ٶحٹڀ اظ ػٷٹٴ ضثٹثځ زاٶؿشٻ ٸ ٲځ ٪ٹڂس : 

ڃٝ ٸ انڃ٭ زؾز  " ٶٹٔ ؾٹٰ ػٷٹٴ ټسڂٻ ڀ ذساڂبٴ زاٶف ٸ ټٷط اؾز ٦ٻ چٹٴ ثٻ ضٸحځ ُٮ

بثٷس آٴ ضا ثٻ ټڃؼبٴ ٲځ آٸضٶس ٸ ثط آٴ ٲځ زاضٶس ٦ٻ ثب سٹنڃٝ قبټ٧بض ټبڀ ٪صقش٫بٴ ثٻ ٸؾڃٯٻ ڀ ڂ

اقٗبض ٸ ؾطٸز ، ثٻ سطثڃز ٶؿ٭ ټبڀ آڂٷسٺ ټٳز ث٫ٳبضٶس ... اڂٵ ؾرٵ ٦ٻ قبٖطاٴ زضثبضٺ ڀ ذٹز ٲځ 

ڃٝ ٸ ؾج٥ ثبٮٷس ٸ سب ػصثٻ ڀ ذساڂځ ثٻ  اڂكبٴ ٪ٹڂٷس ضاؾز اؾز ٸ اڂكبٴ ثٻ ضاؾشځ آٞطڂس٪بٶځ ُٮ

ضٸڀ ٶڃبٸضز ٸ ٣ٖ٭ ٸ ټٹقكبٴ ضا ٶطثبڂس ، قٗط ٶٳځ ٪ٹڂٷس ... دؽ اڂٵ ٪ٹٶٻ اظ قٗط ټب ټٳبٶب ؾرٵ 

                                                 
ط ٲځ ضؾس ؛  1 الَٹٴ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ چٷبٴ ٸايح ٸ ٲجطټٵ اؾز ٦ٻ اظ ټط سٹيڃحځ ثځ ٶڃبظ ثٻ ٓٶ طار ٞا ... ثٷبثطاڂٵ ٶ٣بـ ؾبظٶسٺ ڀ چڃعڀ  "ٓٶ

الَٹٴ ، "اؾز ٦ٻ اظ ح٣ڃ٣ز ؾٻ ٲطحٯٻ زٸض اؾز  ... قبٖط ٶڃع ٲبٶٷس ٶ٣بـ ٦بضڀ ػع ػٗ٭ ٶٳٹزٴ ْبټطڀ اقڃبء  "( ، 1170: ل  1380) ٞا

... دؽ ثبڂس ث٫ٹڂڃٱ ٦ٻ ٶٹڂؿٷسٺ ٶڃع ٲ٣ٯسڀ ثڃف ٶڃؿز  "( ،  70) ټٳبٴ : ل  "٦ٷس چطا ٦ٻ ح٣ڃ٣ز اؾبؾبً اظ زؾشطؼ اٸ ثڃطٸٴ اؾز ٶٳځ 

 ( ، ... . 1171) ټٳبٴ : ل  "چطا ٦ٻ زض ٸا٢ٕ سهٹڂطڀ زض ثطاثط ٲب ٢طاض ٲځ زټس ٦ٻ اظ ان٭ ) ح٣ڃ٣ز ( ؾٻ ٲطحٯٻ زٸض اؾز اؾز 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ث 2  .ٲٽط ؾٹضٺ:  سٽطاٴ. ټٷط ٞٯؿٟٻ ثب آقٷبڂځ. 1388. ،حؿٵ ٯربضڀػٽز ٲُبٗٮ
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ثڃٷبڂځ 3 ط زض ټٷط.  1383. ، ؾٗڃس ٲُٯ١ ػٽز ٲُبٗٮ الَٹٴ ٓٶ  . ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ. ٞا
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) اٞالَٹٴ ، "ذساؾز ٸ زض ٸا٢ٕ اڂٵ ذساٸٶس اؾز ٦ٻ ثٻ ظثبٴ اٸ ) قبٖط ( ثب ٲب ؾرٵ ٲځ ٪ٹڂس 

1380   :8 – 576. ) 

زڂس٪بٺ اٞالَٹٴ زض شار ذٹز س٣ٯڃس اؾز ) حب٬ ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ٲٹاضز ٞٹ٠ اٮص٦ط ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ټٷط اظ 

ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ( ٸ اڂٵ س٣ٯڃس اظ آٶؼب ٦ٻ حس ٞبن٭ ٲڃبٴ اٶؿبٴ ٸ ٲظ٭ اؾز زض ٲطاست ټؿشځ ػبڂځ ٶساقشٻ ، 

ٲٗطٞز آٞطڂٵ ٶجٹزٺ ، ثٻ ح٣ڃ٣ز ضاټځ ٶساقشٻ ،ٸ زض ٶٟؽ اٶؿبٶځ سبطڃطار ٶبٲُٯٹثځ زاضز ) سٟؿڃط ٸ سٹيڃح ٶٓطڂٻ ڀ 

 .س٣ٯڃسڀ ټٷط ( 

 

 

 اضؾُٹ -3-2-3

 

 

ٻ ثب ټٷط اظ ٲٷٓط س٣ٯڃس ڂب ٲحب٦بر ثب سٹػٻ ثٻ آٶچٻ ٦ٻ ٪ٟشٻ قس  اظسٯرڃم ػٳڃٕ آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ زض ضاُث

ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ٶ٣بقځ چٷبٴ اؾز ٦ٻ ٪طٞشٵ آڂٷٻ زض ٲ٣بث٭ اقڃبء ٸ زڂ٫ط ضقشٻ ټبڀ ټٷطڀ چٷبٴ 

ٶٓط اٞالَٹٴ شار ټٷط ٲجشٷځ ثط ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃس اؾز ٸ سٯ٣ځ اٸ اظ س٣ٯڃس زٸضڀ اظ  ټؿشٷس ٦ٻ ٶ٣بقځ ، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ثٻ

اٞالَٹٴ زض آطبض ذٹز ٲٗڃبض ح٧ٱ ٸ زاٸضڀ زضثبضٺ ڀ آطبض  "ٸا٢ٗڃز ٸ اٶحطاٜ اظ ح٣ڃ٣ز ٸ ٞبنٯٻ ٪طٞشٵ اظ ٲظ٭ . 

ٷس ، سٗطڂٝ ٲځ ٦ٷس ټٷطڀ ضا ثٻ زضؾشځ ضٸ٪طٞز ٸ ٦ٳب٬ اػطاڀ آٴ ضا زض س٣ٯڃس ٲبټڃبر انڃ٭ ٦ٻ ټٳبٴ نٹض ټؿش

( . اٲب زض ٖڃٵ حب٬ ذبَط ٶكبٴ قس ٦ٻ اظ آطبض ٲطثٹٌ ثٻ زٸضٺ ڀ اٸاذط ظٶس٪ځ  12:  1376،  ٸ ټبؾذطؼ )ثڃطزظٮځ"

اٞالَٹٴ ٲځ سٹاٴ ثٻ سٹػٻ ثٻ اٲ٧بٴ س٣ٯڃسڀ ضاؾشڃٵ زض اٶسڂكٻ ڀ اٸ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٢بزض اؾز َجڃٗز ٸا٢ٗځ ضا 

اڂٵ ضا ثؿڃبض ٲك٧٭ ٲځ ؾبظز  –ذهٹنبً ټٷط ٲٹؾڃ٣ځ  –هٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط انطاض اٞالَٹٴ ثط ذهڃ "ثبظٶٳبڂځ ٦ٷس ؛ 

( . ذالنٻ ڀ ٲُٯت  269:  1362) ٦بدٯؿشٹٴ ،  "٦ٻ ٞطو ٦ٷڃٱ ٲٷٓٹض اظ س٣ٯڃس اؾبؾبً ضٸ٪طٞز ٧ٖؿځ نطٜ اؾز 

ٞز ٦ٻ ثٽشط اڂٷ٧ٻ اٞالَٹٴ زض آطبض ٲطثٹٌ ثٻ زٸضٺ ڀ اٸاذط ظٶس٪ځ ذٹز ثٻ سٯ٣ځ ڂب سٗطڂٟځ ػسڂس اظ ٲڃٳؿڃؽ سٳبڂ٭ ڂب

٦ٻ زض سٳبٲځ آطبض ٲطثٹٌ ثٻ زٸضٺ ټبڀ ٢ج٭ اظ اڂٵ ثسٸٴ ق٥ ٲٷبؾت سطڂٵ ٸاغٺ ثط٪طزاٴ  - 1اؾز آٴ ضا ثٻ ػبڀ س٣ٯڃس 

                                                 
1 Imitation 
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ثرٹاٶڃٱ ، چڃعڀ ٦ٻ اؾبؼ ٲٷبؾجز اضؾُٹ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ضا سك٧ڃ٭ ٲځ  1ثبظٶٳبڂځ  –ثطاڀ ٲڃٳؿڃؽ ثٹز 

 زټس . 

ز ٸ زض ثؿڃبضڀ ٲٹاضز ټٱ ضاڀ اٸ ، اٲب اظ َطٞځ زض ٖڃٵ حب٬ ٲځ زاٶڃٱ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اضؾُٹ قب٪طز اٞالَٹٴ اؾ

ًبً حشځ ٲشًبز ثب ټٱ  –٦ٻ ٲٹاضزڀ ټٱ ټؿز ٦ٻ آضاء اڂٵ زٸ ثؿڃبض ٲشٟبٸر اظ ټٱ  ٲځ ثبقس ٦ٻ ټٷط ڂ٧ځ اظ   –ٸ ٗث

الَٹٴ ٲجشٷځ ثط اټٱ ټٳڃٵ ٲٹاضز اؾز . اٮجشٻ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ سٗطڂٝ اضؾُٹ ٶڃع اظ ټٷط دب ثٻ دبڀ اؾشبز ذٹز اٞ

ٲڃٳؿڃؽ ثٹزٺ ٸ اؾبؾبً شڂ٭ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ػبڀ ٲځ ٪ڃطز اٲب ٶ٧شٻ اڂٷؼبؾز ٦ٻ سٗطڂٝ اڂٵ زٸ اظ س٣ٯڃس ڂ٧ؿبٴ 

ٶڃؿز . زض سٹيڃح اڂٵ ٲُٯت ثبڂس اقبضٺ زاقز ٦ٻ اضؾُٹ ٶڃع ٲٟٽٹٰ ٲڃٳؿڃؽ ضا چٹٶبٴ ٞڃظبٚٹضطڃبٴ اظ ٲٹؾڃ٣ځ 

ٶبٴ اٞالَٹٴ ؾٽڃٱ ثٹزٴ زض چڃعڀ ٲځ زاٶس ، اٲب اڂٵ چڃع ثط ذالٜ ا٢شجبؼ ٦طزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ شار ټٷط ضا چٹ

جڃٗٻ ٶٓڃط ٲظ٭ ثٯ٧ٻ ٲٟبټڃٳځ ٦ٯځ  اؾز ٦ٻ زض ٦ٷٻ ذٹز ثط ٸػٹټځ طبثز ٸ  2اٞالَٹٴ  ثطاڀ اٸ ٶٻ اٖڃبٴ ٲب ثٗساُٮ

 نٟبسځ ٲٳڃع اظ دٷساض ٸ احؿبؼ ٸ ٦طزاض آزٲځ س٧ڃٻ زاضز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط 

ٚطڂعٺ ڀ ثٷڃبزڂٵ اٶؿبٶځ ٲځ دصڂطز ٦ٻ قٗط ٶڃع ثٻ ٲٹاظار  اضؾُٹ ٶڃع س٣ٯڃس ضا زض ح٧ٱ "

ٲٹؾڃ٣ځ ٸ ٶ٣بقځ ٸ دڃ٧ط سطاقځ ڂ٧ځ اظ سؼٯڃبر آٴ اؾز ) ټٷط قبٖطڀ ، ٞه٭ چٽبضٰ ( ٸٮځ ټؿشٻ 

ڀ ٲط٦عڀ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ اٸ ټٳبٶب سٗجڃطڀ سبظٺ اظ س٣ٯڃس اؾز ثٻ ٲٗٷبڀ اضائٻ ڀ ٲٟبټڃٳځ ٦ٯځ ثٻ 

 ( . 38:  1388) ثٯربضڀ ،  "، ٞه٭ دٷؼٱ (  ػٗ٭ ٸا٢ٗڃشځ ٲحؿٹؼ ) ټٷط قبٖطڀ

زض ٸا٢ٕ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اضؾُٹ ثب ٲظ٭ اٞالَٹٴ ټٳبٴ ٦طز ٦ٻ اٞالَٹٴ ثب اٶسڂكٻ ټبڀ ٞڃظبٚٹضطڃبٴ ٦طزٺ ثٹز ،  

اٞالَٹٴ ثب ٶكبٶسٴ ٖبٮٱ ٲظ٭ چٹٶبٴ ٸاؾُٻ اڀ ثطظخ ٪ٹٶٻ ٲڃبٴ ٖبٮٱ ٚڃت ٸ قٽبزر ٲٷكبء ٲحب٦بر ټٷطڀ ضا اظ ٖبٮٱ 

ٱ ٲظ٭ سٷع٬ زاز سب زض دځ اٸ قب٪طز ٶٻ چٷساٴ ٸٞبزاضـ اضؾُٹ ٶڃع اڂٵ ضٸا٬ ضا ازاٲٻ زازٺ ٸ ٲٷكبء اڂٵ ٚڃت ثٻ ٖبٮ

ٲحب٦بر ضا ثٻ ٲٟبټڃٳځ ٦ٯځ ٲٷجٗض اظ شټٵ ثكط ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ټٳبٴ ٖبٮٱ قٽبزر ٲشٷع٬ ؾبظز. ٸاڂٵ ټٳبٴ اؾز ٦ٻ 

ٲځ قٹز، ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ زضاڂٵ دطزٺ اٞالَٹٴ زضدطزٺ اڀ ٦ٻ ضاٞبئ٭ اظٲسضؾٻ ڀ آسٵ ٦كڃسٺ اؾز ٶڃع ثٻ ٸيٹح زڂسٺ 

 ټٳبٴ اؾز ٦ٻ ضٸڀ ثٻ ؾٹڀ آؾٳبٴ زاضز زضحبٮځ ٦ٻ اٶ٫كشبٴ اضؾُٹ ثطظٲڃٵ اقبضٺ ٦طزٺ اٶس.

ا٪ط چٻ ٢ٹ٬ ٲكٽٹض ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ثٹَڃ٣ب اططڀ اؾز ٦ٻ ثٻ سٷٽبڂځ ٢بزض ثٻ اضائٻ ڀ سٗطڂٝ ٸ سٟؿڃطڀ ٲ٧ٟځ 

ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ ٲٽٳشطڂٵ ٸ ػبٲٕ سطڂٵ ٶٹقشٻ ڀ اضؾُٹ زض ظٲڃٷٻ ڀ ثب  –اظ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ اضؾُٹ اظ ټٷط اؾز 

ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ اضؾُٹ ثط ذالٜ اٞالَٹٴ ټط٪ع زض ٲٷبؾجز ذٹز ثٻ ټٷط ، ٲظجز ڂب ٲٷٟځ ،  –ټٷط ټٳبٴ اؾز 

ٹنبً زچبض ټڃچ سٗسڂ٭ ڂب سؿبٲحځ ٶ٫كشٻ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ثٻ ا٢شًبڀ ٲٹيٹٔ ٲؿبڂ٭ ټٷطڀ ضا زض سٳبٲځ آطبض ذٹز ذه

                                                 
1 Representation 
2 Universals 
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، ؾڃبؾز ، ٞڃعڂ٥ ٸ اذال٠ ٶڃ٧ٹٲبذٹؼ ثٻ ٞطاذٹض اظ ٶٓط زٸض ٶساقشٻ اؾز . سٹػٻ زض اڂٵ آطبض ثڃف ٸ  ضڂُٹضڂ٣ب

الَٹٴ  دڃف اظ ټط چڃعڀ ٶكبٴ ٪ط اڂٵ ٲُٯت اؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٲڃٳؿڃؽ ثط ذالٜ سٯ٣ځ ٞا

ٹ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞٗبٮڃشځ اؾز ٦ٻ حبنٯف اٲطڀ غضٜ سط اظ ٦ٻ ټٳبٶب ثڃبٶ٫ط ٲٗٷبڀ زٸض قسٴ اظ ٸا٢ٗڃز ثٹز ثطاڀ اضؾُ

ذٹز ٸا٢ٗڃز اؾز . زض اڂٵ ضاؾشب ڂ٧ځ اظ ٖٷبنط ٲٽٳځ ٦ٻ ثطاڀ اٸٮڃٵ ثبض اظ َطٜ اضؾُٹ ثط ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط 

اٞعٸزٺ قس ټٳبٶب ٲ٣ٹٮٻ ڀ احشٳب٬ ثٹز ٦ٻ ثٻ ثط٦ز اڂٵ ٲ٣ٹٮٻ ح٣ڃ٣ز ٲڃٳؿڃؽ ټٷطڀ ٦بٲ٭ سط ٪كشٻ ٸ اظ نطٜ 

٧ځ ٸا٢ٗڃز ٲشٳبڂع قس ، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ثط اؾبؼ ٲ٣ٹٮٻ ڀ احشٳب٬ ټٷطٲٷس زڂ٫ط ٶب٪عڂط ٶجٹز ضٸڂساز ټبڀ ضٸ٪طٞز ٲ٧بٶڃ

ٸا٢ٕ ضا ثذطزاظز ، ثٯ٧ٻ ٖالٸٺ ثط اڂٵ ٲځ سٹاٶؿز دڃف آٲس ټبڂځ ضا ٦ٻ احشٳبالً ٲځ سٹاٶؿز ضخ زټس ٶڃع ٲٹضز دطزاظـ 

ٲٹػت ٪كز ٦ٻ سٯ٣ځ اظ ٲڃٳؿڃؽ اظ اڂٵ دؽ اظ س٣ٯڃس  ٢طاض زټس . الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ټٳڃٵ ٶ٧شٻ ڀ اذڃط ثٻ سٷٽبڂځ

ثٻ ثبظٶٳبڂځ سٛڃڃط ڂبثس ٦ٻ اڂٵ ثٻ ٶٹثٻ ڀ ذٹز اؾبؼ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ضا ٶڃع ثٻ ق٧ٯځ ثٷڃبزڂٵ سٛڃڃط ٲځ زټس چطا 

س٣ٯڃس ، ٶؿرٻ ثطزاضڀ ڂب ضٸ٪طٞز ٚڃط اظ ح٣ڃ٣ز اؾز ، ٸ ڂب زؾز ٦ٱ ٶؿرٻ ٶؿجز ثٻ ان٭ اضظـ ٦ٳشطڀ زاضز  "٦ٻ 

( . اڂٵ سٯ٣ځ ثطاڀ اٸٮڃٵ  36:  1375)قذطز ،  "اٲب زض ثبظٶٳبڂځ ، ٲب ثٻ ان٭ ڂب ح٣ڃ٣ز قځء ذڃٯځ ٶعزڂ٥ ٲځ قٹڂٱ ، 

ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٪طٞشٻ اٲب ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ زض  1ثبض اظ َطٜ اضؾُٹ نطٞبً ػٽز ثبظٶٳبڂځ اقربل زض ٶ٣ف نحٷٻ اڀ 

 ضاثُٻ ثب سٳبٲځ ضقشٻ ټبڀ ټٷطڀ ٦بضثطز ڂبٞز ؛ 

 ")ضڂُٹضڂ٣ب( ،  "ضقشٻ ڀ ټٷطڀ ٢هس زاضز آٶچٻ ضا ٦ٻ َجڃٗز ٶبسٳبٰ ٪صاقشٻ س٧ٳڃ٭ ٦ٷس ټط  "

ټٷط اٲطڀ ضا ثٻ ٞطػبٰ ٲځ ضؾبٶس ٦ٻ َجڃٗز ثٻ آٴ ٶذطزاذشٻ اؾز ، ڂب اڂٵ ٦ٻ ٖٷبنطڀ اظ آٴ ڂبٸٺ ٲبٶسٺ 

س چٷبٶچٻ اڂطاز قٹز ٦ٻ سٹنڃٝ اظ اٲط ٸا٢ٕ ح٣ڃ٣ز زاض ٶڃؿز ، قبٖط ٲځ سٹاٶ ")ٞڃعڂ٥(،  "اؾز

ث٫ٹڂس : اٮجشٻ چڃع ټب آٴ ٪ٹٶٻ سهٹڂط قسٺ اٶس ٦ٻ ثبڂس ثبقٷس ... چطا ٦ٻ ټٷط ٸا٢ٗڃبر ضا ثٽشط ڂب ثسسط اظ 

آٶچٻ ټؿشٷس ، ٶٻ آٴ چٷبٴ ٦ٻ ټؿشٷس ، ٦ٻ آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٪ٟشٻ ڂب اٶسڂكڃسٺ ٲځ قٹٶس ٲحب٦بر ) ثبظٶٳبڂځ ( 

 .  (9-15: 1379،   بٴڂٖجبز ))ثٹَڃ٣ب ( "ٲځ ٦ٷس 

 دځ اڂٵ ٪ٟشٻ ټب ٲب زڂ٫ط ح١ ٶرٹاټڃٱ زاقز ٦ٻ ٲڃٳؿڃؽ ضا ثٻ س٣ٯڃس ثط٪طزاٶڃٱ ، چٻ ؛  ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اظ

ا٪ط ټسٜ ټٷط آٴ اؾز ٦ٻ اٲط َجڃٗز ضا ثٻ ٦ٳب٬ ثطؾبٶس ، ٲحب٦بر َجڃٗز ثٻ ٲٗٷځ س٣ٯڃس  "

٪ٹڂبڀ اٲط ٶڃؿز ، ثٯ٧ٻ ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ اقبضٺ قس ، زاٶؿشٵ ٸ سٹاٶؿشٵ زض ثٻ ٚبڂز ضؾبٶسٴ اٲطڀ ٲطاز 

                                                 
1 Horonto Mimesis 
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٦ٻ ثبٮصاسٻ زض َجڃٗز ٸػٹز زاضز ، ٸ ټٷط آٴ ضا ثب سٹػٻ ثٻ ٦بضثطزڀ ٦ٻ ٲځ سٹاٶس ثطاڀ اٶؿبٴ ٲٟڃس اؾز 

  1( .  12:  1379) ٖجبزڂبٴ ،  "ثبقس ، ثٻ ٚبڂز ٲځ ضؾبٶس 

طڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط  ٦ٻ قبڂس زڂ٫ط ثٽشط آٴ اؾز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط  –ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ سٯ٣ځ اضؾُٹ اظ ٓٶ

ٲؿش٣ڃٳبً ضڂكٻ زض ٶٓبٰ ٞٯؿٟځ اٸ زاقز . ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اضؾُٹ ثطاڀ س٧ٟط ثكطڀ ڂب اؾبؾبً ذٹز ثكط ؾٻ  –ذُبثف ٦ٷڃٱ 

 ؾبحز ٲشهٹض ثٹز : 

 ؾبحز ٶٓطڀ ) سئٹضڂ٥ ( ٦ٻ ٶشڃؼٻ ڀ آٴ ٲٗطٞز ) ادڃؿشٳٻ ( اؾز .  – 1

 ؾبحز ٖٳٯځ ) دطاسڃ٥ ( ٦ٻ ٶشڃؼٻ ڀ آٴ ؾڃبؾز ) دٯٹسڃ٥ ( اؾز .  – 2

 ٹئشڃ٥ ( ٦ٻ ٶشڃؼٻ ڀ آٴ ټٷط ) سرٷٻ ( اؾز . ؾبحز اثساٖځ ) د – 3

ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط اضؾُٹ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اؾبؾبً ثطاڀ ټٷط ؾبحشځ اثساٖځ ٢بئ٭ اؾز آٴ ضا ٢بزض ثٻ ٶڃ٭ ثٻ ٦ٳب٬ 

زاٶؿشٻ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ اظ س٣ٯڃسڀ ؾرٵ ٲځ ٪ٹڂس ٦ٻ ټسٞف ٶٻ نطٜ ضٸ٪طٞز اظ َجڃٗز ثٯ٧ٻ س٧ٳڃ٭ ٦بض َجڃٗز 

 –ٸ ڂب قبڂس سًبز  –زض ٲٹضز ٲٷبؾجز اضؾُٹ ثب ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳؿڃؽ اڂٷ٧ٻ اٸ زض ػٽز س٧ٳڃ٭ ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط  2اؾز . 

ثبض  –ثب اٮٽبٰ اظ دعق٧ځ ث٣طاَځ ٸ زڂٵ اؾبَڃطڀ ڂٹٶبٶځ  –ٲٷبؾجز اٞالَٹٴ ثب چٷس ٸ چٹٴ سبطڃط ټٷط زض ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ 

 3؛ اڂٵ ٲٟٽٹٰ ػسڂس ټٳبٶب ٦بسبضؾڃؽ  زڂ٫ط ٲٟٽٹٰ ػسڂسڀ اثسأ ٶٳٹزٺ ٸ ثڃف اظ دڃف ثط ٢ٹاٰ اڂٵ ٶٓطڂٻ ٲځ اٞعاڂس

اؾز ٦ٻ ثٻ سع٦ڃٻ ، سهٟڃٻ ، سُٽڃط ٸ اٲظب٬ اڂٵ سطػٳٻ ٲځ قٹز . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط اضؾُٹ ثب ٮحبِ اڂٵ ٲٟٽٹٰ زض ٶٓطڂٻ 

ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ثڃبٴ ٲځ زاضز ٦ٻ ټٷطٲٷساٴ ثب ذال٢ڃز ټٷطڀ ذٹز ٢بزضٶس ٦ٻ اظ َطڂ١ اڂؼبز ق٣ٟز ، سطؼ ٸ ٲٹاضزڀ 

  4ٲربَجبٴ ظٲڃٷٻ اڀ ثؿڃبض ٲٷبؾت ػٽز نڃ٣٭ ضٸحځ ضٸاٶځ ٞطاټٱ ٶٳبڂٷس . اظ اڂٵ زؾز زض 

اظ سؼٳڃٕ ػٳڃٕ ٲُبٮت اڂٵ ثرف ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اضؾُٹ زض شار ذٹز س٣ٯڃس اؾز ) ٶٓطڂٻ 

٦بٲالً ٞٯؿٟځ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ( ، اٲب اڂٵ س٣ٯڃس ٶٻ ػٷٹٴ ضثٹثځ اؾز ٸ ٶٻ ٲبټڃشځ اقطا٢ځ ڂب ذڃبٮځ زاضز ثٯ٧ٻ اٶسڂكٻ اڀ 

اؾز ٦ٻ ثب ٮحبِ ٲٹاضزڀ چٹٴ دٹئؿڃؽ ٸ ٦بسبضؾڃؽ اظ اػعاڂځ چٹٴ احشٳب٬ ، يطٸضر ، ٦ٯڃز ٸ اٶؿؼبٰ ثٽطٺ ثطزٺ 

 ٸ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثز ثٽشط آٴ اؾز ٦ٻ ثبظٶٳبڂځ ذٹاٶسٺ قٹز سب س٣ٯڃس ) سٟؿڃط ٸ سٹيڃح ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط (.

                                                 
ٯت آطبض ٸ ٶٹقشٻ ټبڀ ٲطثٹٌ  1 ثٻ ٞٯؿٟٻ ٸ ټٷط زض ضٸظ٪بض ٲب ، ثٻ ػبڀ انُالح ٲڃٳؿڃؽ اظ ٦ٯٳٻ ڀ س٣ٯڃس ثٽطٺ ٲځ ثطٶس ، ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ زض ٚا

اؾالٲځ اظ ػٳٯٻ اثٵ ؾڃٷب ، اثٵ ضقس ، ٞبضاثځ ٸ ... ثطاثط ٸاغٺ ټبڂځ چٹٴ سكجڃٻ ، سٳظڃ٭ ، -اٲب ، ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ٢سٲبڀ ٞٯؿٟٻ ڀ اڂطاٶځ

 آطبض ڂٹٶبٶځ ثٻ ٦بض ثطزٺ اٶس ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲٷبؾت سط ٲځ آڂٷس . سرڃڃ٭ ٸ اٲظب٬ اڂٵ ضا ٶڃع زض سطػٳٻ ټبڂكبٴ اظ 
سٹنڃٝ دط آٸاظٺ ڀ آؾٳبٴ زض ٲٷٓٹٲٻ ڀ ٸڂؽ ٸ ضاٲڃٵ اطط ٞرطاٮسڂٵ اؾٗس ٪ط٪بٶځ ٶٳٹٶٻ اڀ ثؿڃبض ػبٮت سٹػٻ ثطاڀ اڂٵ سٗطڂٝ اظ س٣ٯڃس  2

 اؾز.
3 Catharsis 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ثڃطزظٮځ 4 :  سٽطاٴ. ٦بقبٶځ حٷبڂځ ؾٗڃس ٲحٳس.  ظڂجبقٷبؾځ ٲؿبڂ٭ ٸ سبضڂد.  1376. ټبؾذطؼ ػبٴ ٸ ؾځ ٲٹٶطٸ ، ػٽز ٲُبٗٮ

 ( . 415ٶڃٯٹٞط )ل :  سٽطاٴ ، قڃطاٶځ اضثبة ؾٗڃس . 2ػٯس  .ػسڂس ٶ٣س سبضڂد. 1379. ، ضٶٻ ٸ ؛ ٸٮ٥ .( 18) ل  ټطٲؽ
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٪ٟشٻ قس ٦ٻ ٶٓط ٚبٮت زض ڂٹٶبٴ زض اڂٵ ضټ٫صض اڂٵ ثٹز ٦ٻ ٲحب٦بر ٲٹيٹٔ ثبڂؿشٻ اؾز ڂب سحز سبطڃط سب٦ٷٹٴ 

آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ چٷبٴ ثٻ ان٭ ذٹز ٸٞبزاض ثٳبٶس ٦ٻ چٹٴ ضٸ٪طٞشځ ٲ٧بٶڃ٧ځ س٣ٯڃسڀ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ ڂ٥ 

ُٹ زض نٹضر ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ذال٢ڃز ، ڂب سحز سبطڃط آضاء ٸ ٶٓطار اضؾ 1ٸا٢ٗڃز َجڃٗځ ثبقس ) ٶٓطڂٻ ڀ ٲكبثٽز (

ټٷطڀ ٲٷشغ ثٻ ٶشڃؼٻ اڀ قٹز ٦ٻ ټط چٷس زض ان٭ ٸا٢ٗڃز ٶساقشٻ ٸ ػع ٸا٢ٗڃشځ ٲحشٳ٭ ثط ټڃچ ح٣ڃ٣شځ اؾشٹاض ٶڃؿز 

اٲب طٳطٺ چڃعڀ اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٶس زض ثڃٷٷسٺ / ذٹاٶٷسٺ ڀ ذٹز سٹټٳځ اظ ڂ٥ ٸا٢ٗڃز َجڃٗځ ضا ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثبظٶٳبڂځ 

ثٻ ٲٹاظار  –زض زٸضٺ ڀ ټٯٷځ ٸ ضٸٲځ  –الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ دؽ اظ اڂٵ زٸضٺ   2دصڂطڀ ( . ٦ٷس ) ٶٓطڂٻ ڀ سٹټٱ 

اڂٵ زٸ ثطزاقز ، سٯ٣ځ زڂ٫طڀ ثب ٲٷكبئځ ثؿڃبض ٲشٟبٸر اظ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط دسڂس آٲس ٦ٻ اٮجشٻ زض٤ آٴ ثٻ ٲطاست 

ڃس اظ آطبض ٦الؾڃ٧ځ ثٹز ٦ٻ زض زٸضٺ ڀ َالڂځ اظ اڂٵ ٶٳٹٶٻ ټبڀ آٚبظڂٵ ؾٽ٭ سط ثٹز ؛ اڂٵ سٯ٣ځ ٶٹ ټٳبٶب ٖجبضر اظ س٣ٯ

ڂٹٶبٴ ثب اس٧بڀ ثط زٸ ثطزاقز ٞٹ٠ اٮص٦ط ذٯ١ قسٺ ثٹزٶس . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط زض اڂٵ زٸضٺ ، ټٷطٲٷساٴ ، ٶٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ 

ٻ آٶبٴ اٞالَٹٶځ آٴ ثٻ زٶجب٬ س٣ٯڃس اظ ٲظ٭ ٸ اڂسٺ ټب ثٹزٶس ٸ ٶٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ اضؾُٹڂځ آٴ ثٻ زٶجب٬ س٣ٯڃس اظ ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ ، ثٯ٧

اظ آطبضڀ س٣ٯڃس ٲځ ٦طزٶس ٦ٻ ذٹز ثٻ ڂ٧ځ اظ اڂٵ زٸ قڃٹٺ ذٯ١ قسٺ ثٹز ؛ ڂٗٷځ آٶبٴ اظ آطبضڀ س٣ٯڃس ٲځ ٦طزٶس ٦ٻ ذٹز 

آٴ ثعض٪بٶځ ٦ٻ ٲب آطبض آٶبٴ ضا اٮ٫ٹڀ س٣ٯڃس ٢طاض ٲځ زټڃٱ ثطاڀ ٲب حبٮز ٲكٗٯځ ضا زاضٶس  "س٣ٯڃس چڃع زڂ٫طڀ ثٹزٶس . 

ٻ ضاٺ ٲب ضٸقٷځ ا٧ٞٷسٺ ٸ ثؿب ٦ٻ اٶسڂكٻ ټبڀ ٲب ضا ثٻ ثٯٷساڀ سهٹضڀ ثط٦كس ٦ٻ اظ ٦ٻ دڃكبدڃف ٲب ثطاٞطٸذشٻ اٶس سب ث

ټٳچٷڃٵ زض اڂٵ زٸضٺ ٲش٧ٟطڂٷځ ثؽ ثعض٨ ٦ٹقڃسٶس سب ټط ٦ساٰ ثٻ قڃٹٺ اڀ ٲشٟبٸر  3. "ٶجٹ٘ آٴ ثعض٪بٴ زاضڂٱ 

ٷط سٗسڂ٭ ٦ٷٷس ٦ٻ ٲب نطٞبً ثٻ ٶٟٕ ټ –ٸ قبڂس زض ٸا٢ٕ ٶڃع  –سٗبضڂٝ ٲٹػٹز اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ضا ثٻ ٪ٳبٴ ذٹز 

ثٻ اقبضٺ ڀ ثٻ زٸ سٵ اظ آٶبٴ زض اڂٵ ٶٹقشبض ثؿٷسٺ ٲځ ٦ٷڃٱ . ٶرؿشڃٵ اڂٵ ٲش٧ٟطاٴ ټٳبٶب ٞٯٹَڃٵ اؾز ٦ٻ اؾشبز ٲؿٯٱ 

سٳبٲځ ٶٹاٞالَٹٶڃبٴ ثٹزٺ ٸ ؾٗځ ٲځ ٦طز اطجبر ٶٳبڂس ٦ٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ ټٷطٲٷس ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٶ٫طڂؿز ٦ٻ ثٻ ػبڀ آٶ٧ٻ اظ 

ټٷط ټب اظ ٖڃٵ دسڂسٺ ټبڀ  "ٽبٴ ٲحؿٹؾبر ٶؿرٻ ثطزاضز ، اظ ػٽبٴ نٹض ٲظبٮځ ٶؿرٻ ثطزاضز . اقڃبء ٲٹػٹز زض ػ

                                                 
1 The resemblance theory 
2 The illusion theory  
 .ٲٽط ؾٹضٺ:  سٽطاٴ. ټٷط ٞٯؿٟٻ ثب آقٷبڂځ.  1388. ، حؿٵ اطط زضاڂسٴ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ثٯربضڀ " Essay of dramatic poesy "اظ ضؾبٮٻ ڀ  3
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َجڃٗځ س٣ٯڃس ٶٳځ ٦ٷٷس ثٯ٧ٻ ثٻ ؾٹڀ نٹض ٲ٣ٗٹ٬ ٦ٻ َجڃٗز اظ آٴ ټب ثط ٲځ آڂس نٗٹز ٲځ ٦ٷٷس ٸ آطبض ذٹز ضا ثٻ 

ٶڃع چٹٴ اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ ټٷط ضا زض ( . زض ٸا٢ٕ ٞٯٹَڃٵ  757:  1366)ٞٯٹَڃٵ ،  "س٣ٯڃس اظ آٴ ټب دسڂس ٲځ آٸضٶس 

ٞٯٹَڃٵ زض ؾٻ ضؾبٮٻ اظ ضؾبالر  –شار ذٹز س٣ٯڃس نطٜ ٲځ زاٶؿز اٲب سٹػٻ زض آطبض ٲطسجٍ اٸ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ 

سبؾٹٖبر ) ضؾبٮٻ ڀ قكٱ اظ اٶئبز اٸ٬ ثب ٖٷٹاٴ زض ثبضٺ ڀ ظڂجبڂځ ، ضؾبٮٻ ڀ ټكشٱ اظ اٶئبز دٷؼٱ ثب ٖٷٹاٴ زض ثبضٺ ڀ 

ٸ ضؾبٮٻ ڀ ټٟشٱ اظ اٶئبز قكٱ ثب ٖٷٹاٴ چ٫ٹٶٻ ٦ظطر نٹض ٲشٗبٮځ ثٻ ٸػٹز ٲځ آڂس؟ ( نطٞبً ثٻ ټٳڃٵ ظڂجبڂځ ٣ٖالٶځ ، 

ٶكبٴ ٲځ زټس ٦ٻ ٲٷكبء اٸ ثطاڀ اڂٵ س٣ٯڃس ٶٻ ٲظ٭ اٞالَٹٶځ اؾز ٸ ٶٻ ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ اضؾُٹڂځ ثٯ٧ٻ  –اٲط ٲځ دطزاظز 

ٹ آٴ ٲځ ثڃٷس ٦ٻ اظ اڂٵ ٶٓط ثٻ ػطار ٲځ چڃعڀ اؾز ٦ٻ ذٹز آٴ ضا ٶٹضڀ ٲځ زاٶس ٦ٻ شار احسڂز ذٹز ضا زض دطس

سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سٯ٣ځ ٞٯٹَڃٵ اظ ٲڃٳؿڃؽ ٶعزڂ٥ سطڂٵ سٯ٣ځ ٲٹػٹز اظ اڂٵ ٲٟٽٹٰ ثٻ سٯ٣ځ ٞڃظبٚٹضطځ آٴ ٲځ ثبقس . زض 

سٹيڃح اڂٵ ٲُٯت ٲځ سٹاٴ چٷڃٵ ازاٲٻ زاز ٦ٻ اظ ٶٓط ٞٯٹَڃٵ اٶؿبٴ زاضاڀ زٸ ٶٟؽ اؾز ؛ ٶٟؽ ٖبٮځ ٸ ٶٟؽ زاٶځ . 

ٻ ثبال زاقشٻ ثب ٖبٮٱ ٚڃت ٸ شار احسڂز ٲطسجٍ اؾز اٲب ٶٟؽ زاٶځ ټٳڃٵ ٶٟؽ ٸا٢ٗځ ٖبٮٱ دسڂساض ٶٟؽ ٖبٮځ ضٸ ث

ؽ زاٶځ ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲساٸٰ ػٽز دڃطاؾشٻ قسٴ اظ ٲبزٺ  ټبؾز ٦ٻ اٸ آٴ ضا َجڃٗز ) ٞٹؾڃؽ ( ٲځ ٶبٲس . حب٬ اڂٵ ٟٶ

ؽ ٖبٮځ اؾز ، ٸ ټٳبٶٷس قسٴ ثب شار احسڂز ) سئٹټٹٲٹڂٹطٷبڀ (ٸ حشځ اسحبز ثب اٸ زض دځ ٖ طٸع ضٸحبٶځ ثٻ ؾٳز ٟٶ

 ٶب٪عڂط اظ ٪صض اظ اڂٵ ؾٻ ٲطحٯٻ اؾز ؛ 

 ٲطحٯٻ ڀ اذال٢ځ ٦ٻ ذٹز ٲشك٧٭ اظ ٲطاست ٖٳٯځ ) دطا٦ؿڃؽ ( ٸ ٶٓطڀ ) سئٹضڂب( اؾز .  – 1

 ٲطحٯٻ ڀ ازضا٦ځ ٦ٻ ذٹز ٲشك٧٭ اظ ٲطاست ٖٯٳځ ٸ ٞٯؿٟځ اؾز . – 2

ٳبو ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖطٞبٶځ ٲب ٞٷبڀ زض ٲطحٯٻ ڀ اسحبز ٦ٻ ټٳبٴ سئٹټٹٲٹڂٹطٷبڀ ڂب ث – 3 ب ٢سضڀ ٚا

   1شار احسڂز اؾز . 

ٸ زض ٶٓط ٞٯٹَڃٵ ټٷطٲٷساٴ ٦ؿبٶځ ټؿشٷس ٦ٻ ثب ٪صض اظ ٲطحٯٻ ڀ اٸ٬ ثٻ نٹض ٲ٣ٗٹٮځ ٦ٻ زض شار ذٹز ٖٯٳځ 

 ٸ ٞٯؿٟځ ثٹزٺ ٸ ٶعزڂ٥ سطڂٵ اٲٹض ثٻ شار احسڂز ټؿشٷس زؾز ٲځ ڂبثٷس سب اظ َطڂ١ س٣ٯڃس آٶبٴ زض ثؿشطڀ اظ اٲٹض

 ٲحؿٹؼ ثٻ آٞطڂٷف ظڂجبڂځ زؾز ثعٶٷس . 

س اظ ٞٯٹَڃٵ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ سٹٲبؼ آ٦ٹڂٷبؼ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ سحز سبطڃط ضؾبٮٻ ڀ سڃٳبئٹؼ اٞالَٹٴ  ٗث

ثٻ َطاحځ ػٽبٶځ ٲٷٓٱ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ٲبزڀ ڂب  –ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞڃظبٚٹضطځ آٴ  –اظ َطڂ١ ټٷسؾٻ  ٦2ٻ زض آٴ ذساڀ نبٶٕ 

 –اٮجشٻ شڂ٭ ٲٹاظڂٵ قطٖځ زڂٵ ٲؿڃحڃز  –ز ٲځ ظٶس ثب ٲٗطٞځ ذساٸٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗٳبض ثعض٨ ثٻ سٗجڃطڀ ظٲڃٷځ زؾ

آطبض ټٷطڀ ثكطڀ الظٰ اؾز ٦ٻ اظ َطڂ١ س٣ٯڃسڀ ضاؾشڃٵ ٶٳبڂك٫ط ٸ اٮٽبٰ ثرف ٸڂػ٪ځ ټبڀ  "اٖش٣بز زاقز ٦ٻ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛  1 ٟٵڃ. زٸضٺ آطبض ٞٯٹ1366َ. ٵڃٞٯٹَػٽز ٲُبٗٮ  .ځ، سٽطاٴ: ذٹاضظٲ ځ)سبؾٹٖبر(. ٲحٳس حؿٵ ُٮ
2 Demi-urge 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



59 

 

٦ٹڂٷبؼ ثب ٢جٹ٬ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ( . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط آ 51:  1391)ٞطڂٯٷس ،  "ق٧ٹټٳٷس ٸ ٲشٗبٮځ دطٸضز٪بض ڂ٧شب ثبقٷس 

اٖٱ اظ  –ټٷط ثڃبٴ ٲځ ٦طز ٦ٻ اڂٵ ٣ٍٞ ٸ ٣ٍٞ اٞٗب٬ ٸ ٪ٟشبض دطٸضز٪بض اؾز ٦ٻ ٮڃب٢ز زاضز سب ٲٷكبء ټط ٪ٹٶٻ س٣ٯڃس 

ٳبو ثٻ  1اظ َطٜ اٶؿبٴ ثبقس . –ټٷطڀ ٸ ٚڃط ټٷطڀ  الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٓط آ٦ٹڂٷبؼ ضا ٲځ سٹاٴ ثب اٶس٦ځ ٚا

 ٱ زاز .٦٭ ٢طٸٴ ٸؾُځ سٗٳڃ

اظ سؼٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃس ٦ٻ زض َٹ٬ ٢طٸٴ ٸؾُځ ٸ زض ازاٲٻ ڀ آٴ زض زٸضٺ ڀ 

 ضٶؿبٶؽ ٶڃع زؾز ٦ٱ ؾٻ ثطزاقز ڂب سٯ٣ځ ٦ٳبثڃف ٲشٟبٸر اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ٲٹػٹز ثٹز ثٻ ٢طاض ظڂط :

الَٹٶځ ڂب ٶؿرٻ ثطزاضڀ اظ ٸا٢ٗڃز ٲحؿٹؼ ) َجڃٗځ ( ٦ٻ ٶ  -1 الَٹٶڃبٴ سالـ ٲځ ٲٟٽٹٰ ٞا ٹٞا

ثٻ ا٢شًبڀ ٲظبٮځ ضاؾشڃٵ   –ڂب حشځ ثبڂس   –٦طزٶس ػٽز سٹؾٗٻ ڀ آٴ اطجبر ٶٳبڂٷس ٦ٻ ټٷطٲٷس ٲځ سٹاٶس 

 زؾز ثٻ آٞطڂٷف ثعٶس ٶٻ ؾبڂٻ ڂب س٣ٯڃسڀ ٲحؿٹؼ اظ آٴ .

ٲٟٽٹٰ اضؾُٹڂځ ڂب ثبظٶٳبڂځ ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ زض ٢بٮت اٮ٫ٹ ټبڀ ضٞشبض اٶؿبٶځ ٸ ٦طزاضڀ ٦ٻ آٴ ټب  -2

١ ٲځ ؾبظز ٦ٻ اٮجشٻ سٹؾٍ ق٧٭ ثٻ اثشصا٬ ٦كڃسٺ قسٺ اڀ اظ آٴ سالـ ٲځ قس سب ثٻ ؾٷد ټبڀ ضا ٲح٣

 اػشٳبٖځ ذبل ٲشٗٯ١ ثٻ ظٲبٴ ڂب ٲ٧بٶځ ذبل اضػبٔ يٳٷځ زازٺ قٹز . 

ضٸٲځ ڂب س٣ٯڃس اظ اٮ٫ٹ ټبڀ ټٷطڀ ثطػؿشٻ ڂب ٦الؾڃ٥ ٦ٻ سالـ -ٲٟٽٹٰ ثالٚځ زٸضٺ ڀ ټٯٷځ -3

ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنف  3ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٸ ذهٹنبً قٹض قبٖطڀ  2ٲځ قس سب ثٻ ټط َطڂ١ ٲٳ٧ٵ ثب قٹض 

 4اضسجبٌ زازٺ قٹز.

اٮجشٻ الظٰ اؾز ثٻ اڂٵ ٞٽطؾز ٲٹضز زڂ٫طڀ ټٱ ٖالٸٺ قٹز سب ثشٹاٶڃٱ شڂ٭ آٴ اٞطازڀ ضا ٢طاض زټڃٱ ٦ٻ 

الَٹٴ ٸ اضؾُٹ ثط ٲځ ٪كز . ثٻ ٖٷٹ طڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ زٸضٺ ڀ ٢ج٭ اظ ٞا بئ٭ ثطزاقشكبٴ اظ ٓٶ اٴ ٲظب٬ ضٞا

 ثٻ ٦بؾشڃٯڃٹٶٻ ٶٹقشٻ ، ٲځ ٪ٹڂس :  1516ٶ٣بـ زض ٶبٲٻ اڀ ٦ٻ زض ؾب٬ 

ثطاڀ آٶ٧ٻ ظٴ ظڂجبڂځ ضا ٶ٣بقځ ٦ٷٱ ثبڂس ظٶبٴ ظڂجبڀ ظڂبزڀ ضا ثجڃٷٱ ٸ اڂٵ زض قطاڂُځ اؾز  "

٦ٻ سٹ ثبقځ ٸ زض اڂٵ اٶشربة ثٻ ٲٵ ٦ٳ٥ ٦ٷځ ؛ ٸٮځ اظ آٶؼب ٦ٻ قٳبض ظٶبٴ ظڂجب ثؿڃبض اٶس٤ اؾز ٸ 

 5. "شټٵ ذٹزٰ ٲځ ضؾس ثٽطٺ ٲځ ٪ڃطٰ  ٳبض زاٸضاٴ ٸ ظڂجبقٷبؾبٴ اظ آٴ ټٱ ٦ٳشط ، اظ اڂسٺ اڀ ٦ٻ ثٻق

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٲؼشٽسڀ ، 1  ."َٹٲبؼ آ٦ٹڂٷځ "ٞه٭  .٦جڃط اٲڃط:  سٽطاٴ .ٸؾُځ ٢طٸٴ زض ٞٯؿٟٻ. 1387. ٦طڂٱ ػٽز ٲُبٗٮ
2 Enthusiasm 
3 Furor poeticus 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ثٯربضڀ 4  .ٲٽط ؾٹضٺ:  سٽطاٴ. ټٷط ٞٯؿٟٻ ثب آقٷبڂځ.  1388. ، حؿٵ ػٽز ٲُبٗٮ
بئ٭ ثٻ ٦بؾشڃٯڃٹٶٻ ، ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ قذطز 5  . ٞطټٷ٫ځ ٸ ٖٯٳځ اٶشكبضار:  ٴسٽطا ، ضاٲڃٵ ٖٯځ.  ټٷط ٞٯؿٟٻ ٲجبٶځ. 1375. آٴ ، اظ ٲشٵ ٶبٲٻ ڀ ضٞا
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 "ذُبثٻ اڀ زض ؾشبڂف ټٯٵ  "ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲب ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اڂٵ ظئٹ٦ڃؽ ٶ٣بـ ثٹز ٦ٻ سحز سبطڃط  

٣بـ َڃٟځ اظ ضٶ٩ ټب ضا ثط٪ڃطز ، آٴ ټب اظ زڂس ٪ط٪ڃبؼ الظٰ اؾز ٦ٻ ٶ –اظ ٪ط٪ڃبؼ ٦ٻ ٢جالً ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز 

ثطاڀ  –ضا ثب ټٱ سط٦ڃت ٦ٷس ٸ ثب ٲكبټسٺ ڀ سٗساز ظڂبزڀ ثسٴ آزٲځ ڂ٥ ثسٴ ٲٷٟطز ٸ ٦بٲ٭ چٹٴ ټٯٵ سهٹڂط ٦ٷس 

٦كڃسٴ سهٹڂط اٮٽٻ ټبڀ ټٷط ٸ ظڂجبڂځ ) ٲٹظ ټب ( ظڂجبسطڂٵ زذشطاٴ ثب٦طٺ ڀ ٦طٸسبٶب ضا ٪طز آٸضز سب اظ ټط ڂ٥ اظ آٶٽب ، 

 زؾز ڂبثس. –اٮجشٻ ثڃكشط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞڃظبٚٹضطځ آٴ  –ػعء اٶساٲكبٴ ضا سهٹڂط ٸ اظ سط٦ڃت آٶٽب ثٻ نٹضسځ ٲظبٮځ ظڂجبسطڂٵ 

ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط  –ٸ حشځ سب چٷسڂٵ زټٻ اظ ٢طٴ قبٶعزټٱ  –ثٻ اڂٵ سطسڃت زض اٸاذط زٸضٺ ڀ ضٶؿبٶؽ 

حب٬ اڂٵ اٲط ٲٷؿٹة ثٻ  –آڂب س٣ٯڃس اٲطڀ  چٷبٴ ضٸاع زاقز ٦ٻ زڂ٫ط ٲؿئٯٻ اڂٵ ٶجٹز ٦ٻ س٣ٯڃس چڃؿز ٸ ڂب انٹالً

ٖٹاٮٱ ٚڃت ٞڃظبٚٹضطځ ثبقس ڂب ٲظ٭ اٞالَٹٶځ ڂب ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ اضؾُٹڂځ ڂب ٶٹض اڂعزڀ ٞٯٹَڃٷځ ڂب ٪ٟشبض ٸ ضٞشبض ڂعزاٶځ 

ثبڂؿشٻ اؾز ڂب ٶٻ ؟ ثٯ٧ٻ ؾٹا٬ اڂٵ ثٹز ٦ٻ اظ چٻ چڃعڀ ٸ چ٫ٹٶٻ ثبڂس س٣ٯڃس ٦طز ؟ ٸ ػبٮت اڂٷ٧ٻ  –آ٦ٹڂٷبؾځ ڂب ... 

ٳبٲځ اثساٖبر نٹضر ٪طٞشٻ زض اڂٵ زٸضٺ ٶڃع ، ټٳٻ ثٻ ټٳڃٵ ؾٷز اضائٻ ڀ ٸا٢ٗڃبر ثٻ آٴ نٹضسځ ٦ٻ ټؿشٷس ) ثٻ س

ٶٓطڂٻ ټبڀ ػسڂس ٲُطح قسٺ زض ٖٽس ضٶؿبٶؽ زضثبضٺ ڀ دطؾذ٧شڃٹ ٸ  "ٶحٹڀ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ( ٲځ دطزاذشٷس . 

٦ذځ  "طز ٸ انالح ، ثٻ ټٷطٲٷساٴ اٲ٧بٴ ٸ سٹاٶبڂځ زاز سب اثسأ ضٶ٩ ضٸٚٷځ ثب آٴ ٚٷب ٸ اٶُٗبٜ دصڂطڀ ٸڂػٺ ـا زض ٦بضث

( . ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ ٲځ  47:  1391)  ٞطڂٯٷس ،  "ٲش٣بٖسسطڀ اظ ٲٷبْط َجڃٗز ٖطيٻ زټٷس  "ثطزاضڀ 

بض٬ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط زض ټڃچ زٸضٺ اڀ اظ سبضڂد ټٷط ثٻ اٶساظٺ ڀ اڂٵ زٸضٺ ضٸاع ٶساقشٻ چٷبٶچٻ ق

 زض سجڃڃٵ اڂٵ اٲط ٲځ ٶٹڂؿس : 1ثبسٹ

ثځ ټڃچ قبئجٻ اڀ ثبڂس ٪ٟز ٦ٻ سٗطڂٝ ٲب اظ ٶ٣بقځ ، دڃ٧ط سطاقځ ، ٸ ض٢م ٲحب٦بر )  " 

س٣ٯڃس ( اظ َجڃٗز ظڂجب ثٻ ٸاؾُٻ ڀ ضٶ٩ ټب، ڂب اظ َطڂ١ ٶ٣ٹـ ثطػؿشٻ ، ڂب ثٻ ٲسز اَٹاض ٸ حط٦بر 

جڃٗز ظڂجب ثٻ ٸاؾُٻ ڀ انٹار ، ڂب اظ َطڂ١ ثسٶځ اؾز . ٲٹؾڃ٣ځ ٸ قٗط ٶڃع ٲحب٦بر ) س٣ٯڃس ( اظ َ

  2 "٦الٰ ٲٹظٸٴ ٸ ٲ٣ٟبڂٷس 

ٸ اٮجشٻ اڂٵ ٶٓط ثبسٹ ضا ٲځ سٹاٴ ثطاڀ زڂ٫ط ضقشٻ ټبڀ ټٷطڀ ٶڃع ثب ټٳڃٵ قسر ٸ حسر سٗٳڃٱ زاز ، ثٻ ٖٷٹاٴ 

ظثبٴ ٶ٣ف ٲظب٬ زض ضاثُٻ ثب ټٷط سئبسط ټٳڃٵ ثؽ ٦ٻ ٶٳبڂف ٶٹڂؽ ثعض٪ځ چٹٴ ق٧ؿذڃط زض اطط ثعض٪ځ چٹٴ ټٳٯز اظ 

٦ٻ ثسڂٽځ اؾز اڂٵ ػٳٯٻ ٲب  "آڂٷٻ اڀ زض ثطاثط َجڃٗز ث٫ڃطٶس  "ثٻ ثبظڂ٫طاٴ اٲط ٲځ ٦ٷس ٦ٻ  –ټٳٯز  –اٸ٬ ٶٳبڂف 

ضا ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ ڂبز اٞالَٹٴ ذٹاټس اٶساذز ٦ٻ ٶ٣بقځ ضا ټٱ چٹٴ ٪طٞشٵ آڂٷٻ اڀ زض ثطاثط اقڃبء َجڃٗځ ٸنٝ ٲځ ٦طز . 

ض اٸاذط اڂٵ زٸضٺ ثطزاقشځ ٦بٲالً ٲشٳبڂع اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ثطٸظ ٲځ ٦ٷس ٶ٧شٻ ڀ آذط زض ٲٹضز اڂٵ زٸضٺ اڂٵ ٦ٻ ز

                                                 
1 Sharles Batteux 
 ٞٯؿٟٻ ثط آٲسڀ زض.  1387. ٶٹئ٭ ، اطط قبض٬ ثبسٹ ، ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٦بضٸ٬ " The fine art reduced to a singhe principle "اظ ٦شبة  2

 . ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ ، َجبَجبڂځ نبٮح.  ټٷط
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٦ٻ سٹػٻ ثٻ آٴ اٮعاٲځ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس . دڃكشط ٪ٟشٻ قس ٦ٻ سب اڂٵ زٸضٺ اؾبؾبً اظ ٲڃٳؿڃؽ ټٷط زٸ ثطزاقز ٦ٯځ 

ٴ ، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط آ 2س٣ٯڃس ٲجشٷځ ثٹز ٸ زڂ٫طڀ ټٱ ثط ػٷجٻ ڀ سٹټٳځ  1ٲٹػٹز ثٹز ٦ٻ ڂ٧ځ ثط ػٷجٻ ڀ سكجڃٽځ 

ٖطٜ ضاڂغ ثط اڂٵ ثٹز ٦ٻ ٲحب٦بر ڂب سٹٮڃس ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ َجڃٗز ټٳچٹٴ ضٸ٪طٞشځ ٲ٧بٶڃ٧ځ اؾز ڂب ذٯ١ ٸا٢ٗڃشځ 

ٲحشٳ٭ اظ َجڃٗز ٦ٻ ٲځ سٹاٶس ٲربَت ضا چٷبٴ زچبض سٹټٱ ٦ٷس ٦ٻ اٶ٫بض ٦ٻ ثب ٶؿرٻ ڀ ان٭ َجڃٗځ ٲٹاػٻ اؾز ، ٸ 

ٲځ ذٹاٶسٶس . الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض اٸاذط  4اٲب ضٸڂ٧طز زٸٰ ضا ثبظٶٳبڂځ 3ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ضٸڀ ضٸڂ٧طز اٸ٬ ضا س٣ٯڃس 

ثٻ سٯ٣ځ ػسڂسڀ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷط ٲٷؼط قس ثب ٖٷٹاٴ  5اڂٵ زٸضٺ ضٸڂ٧طز زٸٰ ثب ٪طاڂف ثٻ ؾٳز ضؾٱ ٸ ؾٷز 

ٵ ثٹز ٦ٻ چڃعڀ ٶكبٶٻ ڂب ٦ٻ زض اڂٵ سٯ٣ځ ڂب ٶٓطڂٻ ڀ ػسڂس ٲطاز اظ ثبظٶٳبڂځ اڂ 6ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ٢طاضزاز ٪طاڂبٶٻ 

ٶكبٶ٫ط چڃع زڂ٫طڀ ثبقس ، اٮجشٻ ثٻ قطَځ ٦ٻ ٲربَجبٴ اڂٵ ضاثُٻ ضا سكرڃم زټٷس ، ٲظالً ڂ٥ چٽطٺ ٶ٫بضٺ ٶكبٶ٫ط 

  ٦7ؿځ اؾز ٦ٻ آٴ چٽطٺ ٶ٫بضٺ سهٹڂط اٸؾز ٸ ٶٓبضٺ ٪ط ٶڃع اڂٵ ضاثُٻ ضا سكرڃم ٲځ زټس .

ٲٷبْط اٶ٫ٯؿشبٴ اؾز ٸ سبضڂد ٶ٫بضاٴ سبثٯٹ ٪بضڀ ڂٹٶؼٻ اطط ٦بٶؿشج٭ ، سهٹڂطڀ اظ ڂ٧ځ اظ  "

ټٷط ٲځ سٹاٶٷس ٲح٭ ٲٹيٹٔ ٶ٣بقځ ڂب حشځ ٶٹٔ ٪بضڀ ڂٹٶؼٻ ضا ٲكرم ٦طزٺ ٸ زضثبضٺ ڀ ز٢ز 

ثبظٶٳبڂځ آٴ ثحض ٸ ثطضؾځ ٦ٷٷس ... ٲؼؿٳٻ ڀ ؾٹاض ثط اؾت ٲبض٦ٹؼ اٸضٮڃٹؼ اٲذطاَٹض ضٸٰ ٦ٻ 

ٹض ضا ثط اؾ بؼ ضؾٱ ٸ ضؾٹٲبر ضٸٲځ ټٯٷځ ثبظ ٲځ ؾبث٣بً زض ٲٗجس غٸدڃشط ضٸٰ ٢طاض زاقز ، آٴ اٲذطَا

ٶٳبڂس ... زاؾشبٴ ثطع ټبڀ ثبضچؿشط اطط اٶشٹٶځ سطاٮخ ثٻ ٖٷٹاٴ ثبظٶٳٹٴ ٸا٢ٕ ٪طاڂبٶٻ ڀ ظٶس٪ځ زض ڂ٥ 

قٽط اؾ٣ٝ ٶكڃٵ اٶ٫ٯؿشبٴ قٽطر زاضز ... ٲځ سٹاٶڃٱ ثطذځ ٸڂػ٪ځ ټبڀ ټٷطڀ ؾٹڂز ضا زض آ٢بڀ 

 (.7 - 9:  1375)قذطز ،  "قبٸ قٷبؾبڂځ ٦ٷڃٱ ټڃ٫ٷع ٢ٽطٲبٴ ٶٳبڂف ٶبٲٻ ڀ دڃ٫ٳبٮئٹٴ اطط ثطٶبضز

ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، زض اڂٵ سٯ٣ځ ػسڂس ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ ټٷطٲٷس ٞبض٘ اظ ٲظ٭ اٞالَٹٶځ ڂب ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ اضؾُٹڂځ  

ڂب ټط چڃع اظ اڂٵ زؾز ، ٸ نطٞبً اظ َطڂ١ اضػبٔ ثٻ ضؾٱ ٸ ضؾٹٲبسځ ٢طاضزازڀ ٦ٻ ٲځ سٹاٶس زض ٲربَجف ٲٷؼط ثٻ ڂ٥ 

                                                 
1 Resemblance 
2 Illusion 
3 Imitation 
4 Representation 
5 Convention 
6 The conventionalist theory 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ 7  ػٽز ٲُبٗٮ

  chapter 1.. Goodman ,Nelson. 1976 . languages of art . IndianaPolise : hackett publishing co 
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٪كشٻ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ سٹػٻ اٸ ضا ثٻ اططـ ػٯت ٦ٷس ، ثٻ ثبظٶٳبڂځ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ َجڃٗز دڃطاٲٹٶف  1بڂځ ٸا٦ٷف قٷبؾ

 ٲځ دطزاظز . 

دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ اڂٵ زٸضٺ زٸضٺ ڀ اٸع ضٸاع ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ثٹز ٦ٻ قبڂس ټٱ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثز 

طاڀ اٸٮڃٵ ثبض زض سبضڂد ټٷط اڂٵ ٶٓطڂٻ چٷبٴ اظ چكٱ ثٻ ڂ٥ ثبضٺ ث –زض ٢طٴ ټؼسټٱ ٲڃالزڀ  –زض ازاٲٻ ڀ آٴ 

ټٷطٲٷساٴ اٞشبز ٦ٻ ټط ٪ٹٶٻ سٳبڂ٭ ڂب ٪طاڂف ثٻ آٴ اٸع ثځ ټٷطڀ ٲحؿٹة ٪كشٻ ٸ اڂٵ احشؿبة چٷبٴ دڃف ضٞز ٦ٻ 

 ثٯربضڀذٹاٶس ) "ثٹظڂٷٻ اڀ ًٞٹ٬  "ٷط ضا قرهځ چٹٴ ازٸاضز ڂبٶ٩ ثٻ ٸيٹح ټٷطٲٷس ٲٗش٣س ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټ

ٲٹٮٹز ٪طاڂف ټبڂځ  –ٸ ٪بټبً حشځ ٖٷبز  –ثٻ سح٣ڃ١ ثٻ ٸيٹح ٲكرم ٲځ ٪طزز ٦ٻ اڂٵ ثځ اٖشٷبڂځ   .(41: 1388، 

زض آٴ ظٲبٴ ثٹز ٦ٻ ثٻ دڃساڂف ضٲبٶشڃؿڃؿٱ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ٶٓطڂٻ اڀ ٶٹڂٵ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ثب ٖٷٹاٴ ٶٓطڂٻ ڀ ثڃبٶځ ڂب 

سڀ ٲٟهالً ثٻ اڂٵ ٶٓطڂٻ دطزاذشٻ ذٹاټس قس ( . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط زض اڂٵ زٸضٺ زض  ٞطاٶٳبڂځ ٲٷؼط قس ) زض ٢ؿٳز ٗث

ثب ضٸح سبظٺ ، نطاٞز َجٕ  –حشځ ثبظٶٳبڂځ ٢طاضزاز٪طاڂبٶٻ ټٱ  –چبضچٹة اڂٵ ٪طاڂف ټبڀ ػسڂس ، س٣ٯڃس ڂب ثبظٶٳبڂځ 

ٸ ثڃبٴ ٲب ٞځ اٮًٳڃط ٦ٻ اؾبؼ ٶٓطڂٻ ڀ ػسڂس ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زاز سؼبٶؿځ ٶساقشٻ ٸ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثز ٲٹضز ثځ 

الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٖٳط اڂٵ ثځ اٖشٷبڂځ چٷساٴ زڂط ٶذبڂڃسٺ ٸ اٸاذط ٢طٴ ټؼسټٱ ٸ اٸاڂ٭ ٢طٴ  ٢2طاض ٪طٞز . اٖشٷبڂځ 

ٶٹظزټٱ ٲڃالزڀ ثب ْٽٹض ٪طاڂكبر يس ضٲبٶشڃؿڃؿٱ ٦ٻ ٲجشٷځ ثط زڂس٪بټځ ٖڃٷځ سط ثٻ ټٷط ) ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ( ثٹز ثبض 

٢بث٭ سٹػٻ اؾز ٦ٻ قبڂس ٪ٳبٴ ضاڂغ ثط اڂٵ ثبقس ٦ٻ ق٧٭ زڂ٫ط سٹػٻ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط اظ ؾط ٪طٞشٻ قس . 

٪ڃطڀ ٲ٧بسجځ چٹٴ ا٦ؿذطؾڃٹٶڃؿٱ ، اٲذطؾڃٹٶڃؿٱ ، ؾٹضئبٮڃؿٱ ٸ اٲظب٬ اڂٵ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ٦ٻ زض َٹ٬ ٸ٢ٟٻ ڀ ٲس 

٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ضڂكٻ زض ٶٓطڂٻ ڀ  –ٶٓط ْبټطاً ثٻ ٦٭ ػبٶكڃٵ ڂب الا٢٭ ټٳٷكڃٵ ٲ٧بسجځ چٹٴ ضئبٮڃؿٱ ٸ ٶبسٹضاٮڃؿٱ 

قسٶس ٲٷؼط ثٻ ْٽٹض ڂب ثطٸظ ًٞبڂځ زض حڃُٻ ڀ ټٷط قس ٦ٻ زڂ٫ط سبة سحٳ٭ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥  –ٯڃسڀ ټٷط زاقشٷس س٣

ضا ثطاڀ ټٳڃكٻ اظ زؾز زاز . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ زض َٹ٬ چٷس زټٻ ڀ ٲسٶٓط ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض 

ثبظٶٳبڂځ اقڃبء َجڃٗځ زؾز ٦كڃسٺ ٸ زض ٖٹو ، ثٻ  ٖطنٻ ڀ ٶ٣بقځ ، ٶ٣بقبٴ ا٦ؿذطؾڃٹٶڃؿز آٮٳبٶځ اظ ٦ٹقف ثطاڀ

ٲٷٓٹض اڂؼبز ػٯٹٺ ټبڀ ثڃبٶځ ذبل ، آٶٽب ضا سٛڃڃط ق٧٭ زازٶس ، ٶ٣بقبٴ ٦ٹثڃؿز ٸ ٶ٣بقبٴ ٦ٷك٫طا ڂب ٲظالً ٦ٳڃٷٻ ٪طا 

ڂ٧ؿطٺ ٚڃط ٢بث٭  –ا٪ط انٹالً ٲسٮٹٮځ زاقشٷس  –چٷساٴ اظ َجڃٗز ٞبنٯٻ ٪طٞشٷس ٦ٻ ؾطاٶؼبٰ ٲسٮٹ٬ ٶ٣بقځ ټبڂكبٴ 

سكرڃم ٪كشٻ ٸ اڂٵ ثٻ نٹضر ؾٷشځ ٚبٮت زضآٲس ، زڂ٫ط ٶ٣بقځ ضئبٮڃؿشځ ثٻ ٦٭ ثطاڀ ټٳڃكٻ ٦ٷبض ٪صاقشٻ قس . اٲب 

س اظ آٴ زض ازاٲٻ ڀ آٴ  –ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ػؿشبضڀ اٶس٤ زض ضٸٶس سبضڂد ټٷط  ثٻ  –زض َٹ٬ اڂٵ زٸضٺ ، ٸ ٗث

 ٸيٹح ٶكبٴ ٲځ زټس ٦ٻ ٪ٳبٶځ اڂٵ چٷڃٵ ثٻ ٦٭ ثط ذُبؾز . 

                                                 
1 Reaction of recognition 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٸٮ٥ 2  .ٶڃٯٹٞط:  سٽطاٴ ، قڃطاٶځ اضثبة ؾٗڃس . 2ٯس ػ. ػسڂس ٶ٣س سبضڂد. 1379. ،ضٶٻ ػٽز ٲُبٗٮ
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ٲٷبْط ڂب ٲًبٲڃٵ  "قجڃٻ  "ٷٹظ ثؿڃبضڀ اظ ٲطزٰ ، اططڀ ضا سطػڃح ٲځ زټٷس ٦ٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ټ "

ٲٹضز ٖال٢ٻ ڀ آٶبٴ ثبقٷس ؛ زقٹاض ثشٹاٴ اظ دطسطٺ ټبڀ زضذكبٴ ثطٸٶعڂٷٹ ٸ ٲٷٓطٺ ټبڀ ػبٴ ٦بٶؿشج٭ 

آثساض ٸ  حڃطر ٶ٧طز ، ڂب اظ سبثٯٹ ټبڀ َجڃٗز ثځ ػبٴ ټٷطٲٷساٴ ټٯٷسڀ ثٻ سحؿڃٵ ٶڃٟشبز ٦ٻ ٮڃٳٹ ټبڀ

 ( . 48:  1391)ٞطڂٯٷس ،  "ذطچٷ٩ ټبڀ ٮصڂصڀ ضا زض سبثٯٹ ټبڀ ذٹز سهٹڂط ٦طزٺ ٸ ٲځ ٦ٷٷس 

ٸ حشځ ثڃكشط اظ اڂٷٽب ثٻ ػطار ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ټٳڃٵ اٲطٸظٺ ضٸظ ٶڃع ثؿڃبضڀ اظ ٲطزٰ ٶ٣بقځ سؼطڂسڀ ضا  

ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ سٹػٻ زض ڂ٥ ٸا٢ٗٻ ڀ ٲؿشٷس  اؾبؾبً ټٷط ٶٳځ زاٶٷس نطٞبً ثٻ اڂٵ زٮڃ٭ ٦ٻ ثٻ ټڃچ چڃعڀ ٶٳځ ٲبٶٷس . ثٻ

٧ٖبؼ اٲطڂ٧بڂځ سٷسڂؽ ٲٟطٚڃٵ  1ٲڃالزڀ ازٸاضز اقشبڂرٵ  1927سبضڂرځ زض سٟٽڃٱ اڂٵ ٲُٯت ٲٟڃس ثبقس ؛ ثٻ ؾب٬ 

ضا ٦ٻ سٹؾٍ ټٷطٲٷس ضٸٲبٶڃبڂځ ٦ٷؿشبٶشڃٵ ثطاٶ٧ٹظڀ ؾبذشٻ قسٺ ثٹز زض ٞطاٶؿٻ  "دطٶسٺ اڀ زض ًٞب  "ٲٹؾٹٰ ثٻ 

ب ذٹز ثٻ اٲطڂ٧ب ثطز . اٲب ټٷ٫بٰ ٸضٸز ثٻ اٲطڂ٧ب ٲبٲٹضڂٵ ٪ٳط٦ځ اظ ٢جٹ٬ اڂٵ قځء ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ اطط ذطڂساضڀ ٦طزٺ ٸ ث

ټٷطڀ ؾطثبظ ظزٺ ، آٴ ضا زض َج٣ٻ ثٷسڀ اثعاض آقذع ذبٶٻ ٸ ٲٯعٸٲبر ثڃٳبضؾشبٶځ ٢ٯٳساز ٦طزٺ ٸ س٣بيبڀ قكهس 

طڀ ثٹز ٦ٻ اظ دطزاذز ټط ٪ٹٶٻ ٖٹاضو زالضٖٹاضو ٶٳٹزٶس چطا ٦ٻ زض ٢ٹاٶڃٵ ٪ٳط٦ځ اٲطڂ٧ب اڂٵ نطٞبً آطبض ټٷ

٪ٳط٦ځ ٲٗبٜ ٲځ قس . اقشبڂرٵ ثٻ زٶجب٬ اڂٵ ثطذٹضز ٦بض ضا ثٻ زاز٪بٺ ٦كبٶسٺ ٸ ضؾٳبً ٖٯڃٻ ازاضٺ ڀ ٪ٳط٤ ا٢بٲٻ ڀ 

زٖٹا ٶٳٹز سب زاز٪بٺ اظ َطڂ١ ٦بضقٷبؾبٴ ذجطٺ ذٹز ثٻ ٲٹضز اٸ ضؾڃس٪ځ ٦ٷس . ٸ ػبٮت سٹػٻ اڂٷ٧ٻ ٦بضقٷبؾبٴ ټٷطڀ 

الَٹٶځ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳؿڃؽ ثب َطح اڂٵ دطؾف ٦ٻ زاز٪بٺ ثٻ سبؾ چطا دطٶسٺ ڀ ٲص٦ٹض ٞب٢س ؾط ، دب  "ځ اظ ضاټجطز ټبڀ ٞا

ڂبزآٸض قسٶس ٦ٻ چٹٴ دطٶسٺ ڀ ٲسٶٓط س٣ٯڃس ز٢ڃ٣ځ اظ َجڃٗز ٶجٹزٺ ٸ ټڃچ دطٶسٺ  "ٸ زٰ ثٹزٺ ٸ دٹقڃسٺ اظ دط ٶڃؿز ؟ 

ٶڃع ټط٪ع ٶٳځ سٹاٴ آٴ ٲحهٹ٬ ضا ٦بض ڂ٥ اؾشبز٦بض  اڀ ضا زض شټٵ آٶبٴ ثبظٶٳبڂځ ٶٳځ ٦ٷس ، ٸ اظ َطٞځ چٹٴ زض اػطا

 ٲبټط زاٶؿز ، ثٷبثطاڂٵ اَال٠ ٸنٝ ټٷطڀ ثٻ آٴ قځء ٶٳځ سٹاٶس اظ ٸػبټز ٢بٶٹٶځ ثطذٹضزاض ثبقس . 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس ْٽٹض ضٲبٶشڃؿڃؿٱ ٸ ثطٸظ ٸ٢ٟٻ اڀ ٶٻ چٷساٴ ٦ٹسبٺ زض ٪طاڂف ڂب سٳبڂ٭ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ 

ٴ ثطاڀ ټٳڃكٻ اظ َطٜ ټٷطٲٷساٴ ٸ ٲربَجبٴ آٶٽب ٲٟڃس اٞشس اٲب اظ َطٞځ زض سٛڃڃط ضٸٶس ٲڃٳشڃ٥ ٶشٹاٶؿز زض سط٤ آ

سٯ٣ځ اظ آٴ اسٟب٢بً ثؿڃبض ٲٹطط اٞشبز . دڃكشط ٪ٟشٻ قس ٦ٻ آذطڂٵ سٯ٣ځ اظ اڂٵ ٶٓطڂٻ ثطزاقز ٲجشٷځ ثط ضؾٱ ٸ ضؾٹٲبر ڂب 

ڂطـ سٹاٶبڂځ ٦بضثطز اڂٵ اٲط زض ٖطنٻ ڀ ؾٷز ټب ثٹز ٦ٻ اڂٵ ثطزاقز ثب ضٸاع ٶكبٶٻ قٷبؾځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٸ دص

 "ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنف ثٻ سٹؾٗٻ اڀ ثڃف اظ دڃف زؾز ڂبٞز . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ٸ٢شځ قرهځ چٹٴ دڃطؼ ٪ٟز ٦ٻ 

ٲٗٷب ڂب زالٮز ذبل آٴ ثطاڀ ثبظٶٳبڂځ آٶچٻ ٣ٍٞ آٴ ضا ثبظ ٲځ ٶٳبڂس ، زض چڃعڀ ػع اڂٵ ح٣ڃ٣ز ٶٽٟشٻ ٶڃؿز ٦ٻ ضؾٱ 

 . ( Monroe C, 1981: 278) "ڀ ټؿز ٦ٻ آٴ ضا چٷڃٵ سٗجڃط ٸ سٟؿڃط ٲځ ٦ٷس، ٖطٜ ڂب ٢بٖسٺ ڀ زڂ٫ط
ثسڂٽځ  

اؾز ٦ٻ سٯ٣ځ ٢طاضزاز٪طاڂبٶٻ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳشڃ٥ ټٷطڀ ٲُٯٹثڃشځ ثڃف اظ دڃف ٲځ ڂبثس . اظ َطٜ زڂ٫ط ٪طاڂف ٲؼسز 

                                                 
1 Edward stichen 
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الظٰ ثٻ  2ٻ ٲعڂس ثط ٖٯز قس . زض اڂٵ زٸضٺ ٲُطح ثٹز ٶڃع زض اڂٵ ظٲڃٷ 1ثٻ َجڃٗز ٦ٻ شڂ٭ ٶٓطڂٻ ڀ ٶٹ َجڃٗز ٪طاڂبٶٻ 

ز ٶٓطڂٻ ڀ ٶٹ ثبظٶٳبڂځ  ذٹاٶسٺ ٲځ قس ٶؿجز ثٻ سٯ٣ځ ټبڀ دڃف اظ اڂٵ اظ  3ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ سٯ٣ځ ػسڂس ٦ٻ زض ٛٮ

ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط ازٖبڀ ٦ٳشطڀ زاقز ، زض ٸا٢ٕ اڂٵ سٯ٣ځ نطٞبً ثط اڂٵ ثٹز ٦ٻ ثطاڀ آٶ٧ٻ ثشٹاٴ اطط ٲٹضز ٶٓط ضا زض 

ثٻ قٳبض آٸضز ٦بٞځ اؾز ٦ٻ آٴ اطط زضثبضٺ ڀ چڃعڀ ثبقس َجڃٗځ . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط َج١ اڂٵ سٯ٣ځ ،  ظٲطٺ ڀ آطبض ټٷطڀ

اؾز ؛ ٸ اڂٵ ڂٗٷځ اڂٷ٧ٻ ټط اطط ټٷطڀ زض ٸا٢ٕ  "زضثبضٺ ڀ چڃعڀ ثٹزٴ  "ټط اطط ټٷطڀ ٮعٸٲبً ٸاػس ذهٹنڃز 

ځ زاضز : ٞطٲبٶطٸاڂځ ؛ ٸ زضثبضٺ ڀ آٴ ٲظالً قبٺ ٮڃط ٲٹيٹٖ "ٲٹيٹٖځ زاضز ٦ٻ زضثبضٺ ڀ آٴ ٲُبٮجځ اْٽبض ٲځ ٦ٷس . 

چڃعڀ ٲځ ٪ٹڂس : ذبٶساٶځ ٦ٻ چٷس دبضٺ قسٺ ثبقس دب ثط ػب ٶٳځ ٲبٶس . ثٻ ټٳڃٵ سطسڃت ٪طٸٶڃ٧ب زضثبضٺ ڀ چڃعڀ اؾز 

(. قبڂس آؾبٴ سطڂٵ ضاٺ ثطاڀ ٞٽٱ اڂٵ سٯ٣ځ  45:  1387)٦بضٸ٬ ،  ": ثٳجبضاٴ ټٹاڂځ ؛ ٸ ٸحكز اظ آٴ ضا ثڃبٴ ٲځ ٦ٷس 

قس ٦ٻ زضڂبثڃٱ اڂٵ ثطزاقز ثب ثطذځ اظ ٶٳٹٶٻ ټبڀ زقٹاض ټٷط ٲسضٴ چ٫ٹٶٻ ثطذٹضز ٲځ ٦ٷس ؛ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ٶٹ اڂٵ ثب

٦ٻ اٸٮځ ڂ٥ آثطڂع٪بٺ زڂٹاضڀ ٲٗٳٹٮځ زض زؾشكٹڂځ ټبڀ ٲطزاٶٻ  5ٸ دڃف زضآٲس ثبظٸڂځ ق٧ؿشٻ   4ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٞٹاضٺ 

ټٷطڀ ٲسضٴ سٗٯ١ زاضٶس ٦ٻ آطبض دڃف ؾبذشٻ ، زض  اؾز ٸ زٸٲځ ڂ٥ دبضٸڀ ثطٜ ضٸثځ ، ٸ ټط زٸ ثٻ ٪طٸټځ اظ آطبض

، َج١ اڂٵ سٯ٣ځ آطبض ټٷطڀ ٲحؿٹة ٲځ قٹٶس زض حبٮځ ٦ٻ اقڃبڂځ ٦ٻ  6زؾشطؼ ، ٸ ڂب حبيط آٲبزٺ ذٹاٶسٺ ٲځ قٹٶس

ال٠ اڂٵ ٖٷٹاٴ ثځ ثٽطٺ اٶس ، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط دطؾف اڂٵ اؾز ٦ٻ : چ٫ٹٶٻ اؾز  ٦بٲالً ثٻ آٶٽب قجبټز زاضٶس اظ َا

٢ڃ٣بً قجڃٻ ٦بالڂځ اؾز ، ڂب ثط اؾبؼ ٲٗڃبضټبڀ ثهطڀ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثب آٴ ٲكبثٽز زاضز ، اطط ټٷطڀ ٶبٰ ٲځ چڃعڀ ٦ٻ ز

٪ڃطز ؟ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ػٹاة اڂٵ سٯ٣ځ ڂب ثطزاقز ثطاڀ دطؾكځ اڂٵ چٷڃٵ ثؿڃبض ٸايح ٸ حشځ ؾبزٺ اؾز : 

، ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲحؿٹؼ اظ آٶٽب سٳڃع ٶبدصڂطٶس ، ټؿشٷس ، حب٬ آٶ٧ٻ ٶٓبڂط ٲٗٳٹٮځ آٶٽب  "زضثبضٺ ڀ چڃعڀ  "اڂٵ آطبض 

  7اڂٵ ذهٹنڃز ضا ٶساضٶس .

اڂٷ٧ٻ اٲطٸظٺ ثطاڀ آٴ چٽبض قڃٹٺ  –آذطڂٵ سٯ٣ځ اظ ٶٓطڂٻ ڀ س٣ٯڃسڀ ټٷط  –ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض ٲٹضز اڂٵ سٯ٣ځ 

 ڂب ٪ٹٶٻ ٢بئٯٷس ثٻ ٢طاض ظڂط : 

                                                 
1 Neo-naturalist theory 
 .Schier , Flint. 1986. deeper into pictures ; an essay on pictorial representationػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط ؛  2

Cambridge : Cambridge uni. Press. 
3 Neo-representationalism 
4 Fontain 
5 In advance of a broken arm 
6 Ready mades 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٦بضٸ٬ 7  . ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ ، َجبَجبڂځ نبٮح.  ټٷط ٞٯؿٟٻ ثط آٲسڀ زض.  1387. ٶٹئ٭ ، ػٽز ٲُبٗٮ
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ز ٦ٻ َځ آٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ثبظٶٳبڂځ ٶب ٲكطٸٌ : ٲٷٓٹض اظ اڂٵ ٶٹٔ ٪ٹٶٻ اڀ اظ ثبظٶٳبڂځ اؾ  -1

نطٜ زڂسٴ سبثٯٹڀ ٲٹٶبٮڃعا ظٴ ثٹزٴ ٲٹٶبٮڃعا ضا ثٻ سٷٽبڂځ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ثٻ ق٧ٯځ ٲ٧ٟځ ثبظٶٳبڂځ ٲځ 

 . ٦ٷس

: ٲٷٓٹض اظ اڂٵ ٶٹٔ ٪ٹٶٻ اڀ اظ ثبظٶٳبڂځ اؾز ٦ٻ  2ڂب ٶكبٶٻ قٷبذشځ   1ثبظٶٳبڂځ ٸاغٺ ٶ٫بضاٶٻ  -2

بڂس . ٲظالً زض ثبٮٻ ټبڀ ضٲبٶشڃ٥ ، ظٲبٶځ ٦ٻ ڂ٧ځ اظ َځ آٴ ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ضٲع ٸ ٶكبٶٻ يطٸضڀ ٲځ ٶٳ

،ٸ اڂٵ ٶكبٶٻ اڀ اؾز  "ٲٵ ظڂجبڂٱ  "قرهڃز ټب زاڂطٺ اڀ ثٻ زٸض ؾطـ ث٧كس ، ٲٗٷبڂف اڂٵ اؾز ٦ٻ 

٦ٻ ٲربَجبٴ ٶڃع اظ چٷس ٸ چٹٴ آٴ آ٪بټٷس. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٢طاضزاز٪طا ټب سٳبٲځ ثبظٶٳبڂځ ټب 

 شاسبً اظ اڂٵ ٶٹٖٷس. 

ثبظٶٳبڂځ ٲكطٸٌ ذبل : ٲٷٓٹض اظ اڂٵ ٶٹٔ ٪ٹٶٻ اڀ اظ ثبظٶٳبڂځ اؾز ٦ٻ َځ آٴ نطٞبً ثٻ اڂٵ  -3

قطٌ ٦ٻ دڃكشط ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ثٷبؾز چٻ چڃعڀ ثبظٶٳبڂځ قٹز ، ٲځ سٹاٶڃٱ آٶچٻ ضا ٦ٻ ثبظٶٳبڂځ ٲځ قٹز 

زضٸٴ  سكرڃم زټڃٱ . ٲظالً احشٳب٬ ٶٳځ ضٸز ٦ؿځ اظ نحٷٻ ڀ ضڂرشٵ ظټط زض ٪ٹـ قبٺ زض ٶٳبڂكځ ٦ٻ

ٶٳبڂف ټٳٯز ثٻ اػطا زض ٲځ آڂس چڃعڀ زض ڂبثس ٲ٫ط اڂٷ٧ٻ اظ ٢ج٭ ثساٶس ٦ٻ اڂٵ ټٳبٴ چڃعڀ اؾز ٦ٻ ثٷب 

 ثٹزٺ اڂٵ ٶٳبڂف زضٸٴ ٶٳبڂف آٴ ضا ثبظٶٳبڂځ ٦ٷس . 

ثبظٶٳبڂځ ٲكطٸٌ ٖبٰ : ٲٷٓٹض اظ اڂٵ ٶٹٔ ٪ٹٶٻ اڀ اظ ثبظٶٳبڂځ اؾز ٦ٻ َځ آٴ ٶٓبضٺ ٪ط ثسڂٵ  -4

ثٷبؾز چڃعڀ ثبظٶٳبڂځ قٹز ، ٲځ سٹاٶس ٲٹيٹٔ ثبظٶٳبڂځ ضا زض ڂبثس . ٲظالً ڂ٥ قطٌ ٦ٻ اػٳبالً ثساٶس ٦ٻ 

ٶٓبضٺ ٪ط ٲٳ٧ٵ ٶڃؿز سكرڃم زټس ٦ٻ سبة زازٴ زؾز ټب ٶكبٶٻ ڀ اٲٹاع آة اؾز ٲ٫ط آٶ٧ٻ ثساٶس ٦ٻ 

 ٢3طاض ټؿز ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ چڃعڀ ثبظٶٳبڂځ قٹز . 

ٹضقڃس زض اٞٛبٶؿشبٴ ، سٳظب٬ ٲبض ثط اڂٵ اؾبؼ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ؛ زڂٹاض ٶ٫بضٺ ټبڀ اڂعز ذ "

ٸٸٶ٫بزڂٷسا زض اؾشطاٮڃبڀ ٚطثځ ، ٲبټڃ٫ڃط سٷٽب ثٻ ٦ٷبض ضٸز زض دبئڃع اطط ٸٸ غٴ ، ٲڃٷطٸا اظ دب٦ؽ زض ثطاثط 

ٲبضؼ حٟبْز ٲځ ٦ٷس اطط ضٸثٷؽ ، ؾٷ٩ ق٧ٷبٴ ٸ ٲطاؾٱ سسٞڃٵ زض اٸضٶئبٴ اظ آطبض ٦ٹضثٻ ، ٧ٖؽ 

قطٲٵ ، ټط ثطزاقز اظ ٞڃٯٱ آ٪بٶځ اٸ٪ٹٴ اطط ثٯٹػٹٴ  اطط ؾڃٷسڀ 228ٲٹؾٹٰ ثٻ ثسٸٴ قطح قٳبضٺ ڀ 

، ٸ ټط ٢ؿٳز اظ ٲؼٳٹٖٻ ڀ سٯٹڂعڂٹٶځ االڀ ٲ٧جڃ٭ ، ټٳٻ ٸ ټٳٻ ٲٷشغ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ) 

                                                 
1 Lexicographic 
2 Semiotic 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛  3  :  Kivy, Peter.1997. philosophies of art:an essay in differences . Cambridgeػٽز ٲُبٗٮ

Cambridge uni. Press. chapter 2.  
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:  1387)٦بضٸ٬ ،  "ٲڃٳشڃ٥/ س٣ٯڃسڀ ( ټٷط ټؿشٷس اٲب ټط ٦ساٰ ثٷب ثط سٯ٣ځ ڂب ثطزاقشځ ذبل اظ آٴ 

57) . 

ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ ٦ٻ ټڃچ ٲسٶٓط اڂٵ ٶٹقشبض ٶڃؿز ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ػٽز دطټڃع اظ ػٳٕ ثٷسڀ ثٻ 

ثٻ س٣ٯڃس ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ چڃعڀ  "ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ َج١ ٶٓطڂٻ ثبظٶٳبڂځ ) ٲڃٳشڃ٥/ س٣ٯڃسڀ ( ټٷط ، آطبض ټٷطڀ ؛ 

٧ٻ زضثبضٺ ڀ چڃعڀ ٲځ دطزاظٶس ، چڃعڀ ضا ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثبظٶٳبڂځ ٲځ ٦ٷٷس ، ٶكبٶٻ ڂب ٖالٲز چڃعڀ ټؿشٷس ، ٸ ڂب اڂٷ

 . "ؾرٵ ٲځ ٪ٹڂٷس 
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67 

 

 

 

 

 

 

 ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط  -3-3

 دڃف اظ سٹٮؿشٹڀ ٸ ٦طٸچٻ / ٦بٮڃٷ٫ٹٸز -3-3-1

 

 

طڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ٸ٢ٟٻ اڀ  زض ٢ؿٳز ٢ج٭ ٪ٟشٻ قس ٦ٻ اٸاذط ٢طٴ ټؼسټٱ ٲڃالزڀ زض ؾڃط سحٹ٬ ٸ سُٹض ٓٶ

ف اظ چٷس زټٻ ٶذبئڃسٺ ٸ زض ؾطٶٹقز ٶٓطڂٻ ڀ ٲس ٶٓط ٶڃع چٷساٴ ثؿڃبض ٢بث٭ سبٲ٭ ثطٸظ ٶٳٹز ٦ٻ اٮجشٻ ثٻ ٮحبِ ظٲبٶځ ثڃ

ٖؼڃٵ ثٹزٺ ٸ  "ٞځ اٮًٳڃط  ضٸح سبظٺ ، نطاٞز َجٕ ٸ ثڃبٴ ٲب "ٲٹطط ٸا٢ٕ ٶڃبٞشبز ، ټٳچٷڃٵ اقبضٺ قس ٦ٻ اڂٵ ٸ٢ٟٻ ثب 

اٶٳبڂځ ټٷط ٦ٻ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثز ٲٷؼط ثٻ ق٧٭ ٪ڃطڀ ٶٓطڂٻ اڀ ٶٹ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط قس ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٶٓطڂٻ ڀ ٞط

 دطزاذز ثٻ چٷس ٸ چٹٴ آٴ ٲٹيٹٔ انٯځ اڂٵ ٢ؿٳز اظ اڂٵ ٶٹقشبض ذٹاټس ثٹز . 

ز ، ضڂكٻ زض ٸاغٺ ڀ السڃٵ   "الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ڂب ز٢ڃ١ سط اظ آٴ ذٹز ٞطاٶٳبڂځ زض ٛٮ

Expression "  ٹڀ ٖهبضٺ ڀ اٶ٫ٹض ضا اظ آٴ ثڃطٸٴ ٲځ ثڃطٸٴ ضاٶسٴ چٷبٴ ٦ٻ  - "ثڃطٸٴ ضاٶسٴ  "زاضز ثٻ ٲٗٷبڀ ٛٮ

ٹڀ آٴ  ثڃبٴ احؿبؼ  "٦كٷس . ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ثبظ زض ٮٛز ، ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ضا ٲځ سٹاٴ ثٻ ؾبزٺ سطڂٵ ق٧٭ ٛٮ

ثڃبٴ ، زض ٲٗٷبڀ ٲٹضز ٶٓطٲبٴ ، ٖجبضر اؾز اظ سؼٯځ ثڃطٸٶځ ، اثطاظ ، ٖڃٷڃز  "زاٶؿز اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ؛  "

، ٞطاٶٳبڂځ ، ڂب اضائٻ ٦ڃٟڃبر اٶؿبٶځ ڂب نٟبر اٶؿبٴ اٶ٫بضاٶٻ ، ڂٗٷځ نٟبسځ ٦ٻ ٖٯځ اٮ٣بٖسٺ ٣ٍٞ ثط  ثركځ ، سؼؿٱ

ال٠ اؾز   ( ٸ اڂٷ٧ٻ ؛  129:  1387)٦بضٸ٬ ،  "آزٲڃبٴ ٢بث٭ َا

ٸاغٺ احؿبؼ ، زض اڂٷؼب ثبڂس ثٻ ٲٗٷبڀ ٦ٯځ سطڀ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قٹز ٸ قبٲ٭ ټط آٴ چڃعڀ  "

ٲځ سٹاٶس اظ حؽ ٞڃعڂ٧ځ ، زضز ٸ ذٹقځ ، ټڃؼبٴ ٸ ٸا٦ٷف ، سب ،  ثبقس ٦ٻ حؽ ٲځ قٹز ٸ اڂٵ

دڃچڃسٺ سطڂٵ احؿبؾبر ، سٷف ټبڀ ٧ٞطڀ ڂب ظڂط ٸ ثٱ ټبڀ احؿبؾځ حڃبر آ٪بټبٶٻ ضا زض ثط زاقشٻ 

 ( .  171:  1388) ٲسزدٹض ،  "ثبقس 

طنٻ اڀ زض ڂب اظ ټٷط ٲځ زض اڂٵ ٲٗبٶځ اذڃط ضاٺ ثٻ ٖ –ثڃبٴ ٸ احؿبؼ  –ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اظ سٯٟڃ١ اڂٵ زٸ ٸاغٺ 

ثطڂٱ شڂ٭ ٖٷٹاٴ ضٲبٶشڃؿڃؿٱ ، ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ٢جالً ټٱ ٪ٟشٻ قس ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط اؾبؾبً زض شار ذٹز ٲكش١ ڂب الا٢٭ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ٲٯٽٱ اظ ػٷجف ضٲبٶشڃ٥ اٸاذط ٢طٴ ټؼسټٱ ٲڃالزڀ ٲځ ثبقس . اٮجشٻ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ، ټط چٷس دڃكڃٷٻ ڀ اڂٵ 

احؿبؼ ڂب ٞطاٶٳبڂځ ٖبَٟٻ ٸ ڂب ټط چڃع اظ اڂٵ زؾز اؾز دٽٯٹ ثٻ دٽٯٹڀ دڃكڃٷٻ ڀ ذٹز ټٷط  اٶسڂكٻ ٦ٻ ٦بض ټٷط ثڃبٴ

سٹػٻ ٲطزٰ ضا ثٻ اڂٵ  1ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٲځ ظٶس ، اٲب ، ٶجبڂس اظ ٶٓط زٸض زاقز ٦ٻ ، ثٻ ٲؼطز اڂٷ٧ٻ ػٷجف ضٲبٶشڃؿڃؿٱ 

س اظ ټٷط ػٯت ٦طز آٶبٴ زضڂبٞشٷس ٦ٻ ټٷط ٪صقشٻ ٶڃع ٸاػس چٷڃٵ ذهٹ نڃبسځ ثٹزٺ اؾز . ثٻ ټط حب٬ سبضڂد ټٷط ثٻ ٲب ٗث

ٶكبٴ ٲځ زټس ظٲبٶځ ٦ٻ ٢طٴ ټؼسټٱ ضٞشٻ ضٞشٻ ػبڀ ذٹز ضا ثٻ ٢طٴ ٶٹظزټٱ ٲځ زاز ، ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ثب 

 –ثٻ سٗجڃطڀ  –٪طاڂف ټبڀ ٶٹڂٵ ذٹز ثب ٦بض ټٷطٲٷس چٷبٴ ثطذٹضز ٲځ ٦طز ٦ٻ ثب ٦بض ڂ٥ زاٶكٳٷس چطا ٦ٻ ټط زٸ 

ٝ ػٽبٴ ذبضػځ ؾط ٸ ٦بض زاقشٷس ٸ اڂٵ ثٻ ٶٹثٻ ڀ ذٹز ثبٖض ٲځ قس ٦ٻ ټٷطٲٷس ٦ؿځ ٶجبقس ػع ٲؿش٣ڃٳبً ثب ٸن

ذٹڂكبٸٶسڀ ثؽ ٞطٸزؾز سط ثطاڀ زاٶكٳٷس . ٸ اڂٵ  زض حبٮځ ثٹز ٦ٻ ټٷطٲٷساٴ ضٲبٶشڃ٥ اٖش٣بز زاقشٷس ٦ٻ ا٪ط ٖٯٱ ثٻ 

آٴ اؾز ٦ٻ ټٷط ثٻ ٦كٝ ػٽبٴ  –شٻ ڂب حشځ ثبڂؿ –٦بٸـ ػٽبٴ ثڃطٸٶځ َجڃٗز ٸ ضٞشبض اٶؿبٶځ ٲځ دطزاظز قبڂؿشٻ 

زضٸٶځ اٶؿبٴ ټٳز ٪ٳبضز سب اظ اڂٵ َطڂ١ ټٱ اظ ٖٯٱ ٲشٳبڂع قٹز ٸ ټٱ ، زض ٖڃٵ حب٬ ، ٲطسجٻ اڀ ټٱ قأٴ ثب آٴ ڂبثس . 

اظ ٲٷٓط قبٖط ضٲبٶشڃ٧ځ ، ټٷطٲٷس ٶجبڂس ټٳٻ ڀ سٹاٴ ذٹز ضا نطٜ س٣ٯڃس ٦ٹض٦ٹضاٶٻ اظ ػٽبٴ ٖڃٷځ ذبضػځ ڂب  "

ؿځ ٸ زضٸٴ ذٹز ) اْٽبض احؿبؾبر ٸ ټڃؼبٶبر ټٷطٲٷس ( ثذطزاظز ثبظٶٳبڂځ آٴ ٦ٷس ، ث  "ٯ٧ٻ ثبڂس ثٻ ٖطيٻ ڀ ػٽبٴ اٟٶ

ټٱ زض ؾبحز ٶٓط ٸ ټٱ زض ؾبحز  –( . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ثب ْٽٹض ضٲبٶشڃؿڃؿٱ ټٷطٲٷساٴ ثٻ سسضڂغ  96:  1387)٦بضٸ٬ ، 

٦بٸـ زض سؼطثڃبر  2ڃطٸٶځ َجڃٗز ثٻ ػٽبٴ زضٸٴ ضٸڀ آٸضزٺ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ثٻ ػبڀ يجٍ ٸ طجز ٶٳٹز ث –ٖٳ٭ 

 ضا ؾط ٮٹحٻ ڀ سٳبٲځ ٞٗبٮڃز ټبڀ ټٷطڀ ذٹز ٢طاض زازٶس . 3زضٸٶځ ذٹڂف 

ٯت سبضڂد ٶ٫بضاٴ ټٷط ذٯ١ اڂٵ ػٷجف ضا ثٻ ؾب٬  ٲڃالزڀ ٦ٻ ٸڂٯڃبٰ ٸضزظٸضص زض دڃك٫ٟشبض  1798٪ط چٻ ٚا

٦ٻ  –اؾز ٲٷُج١ ٲځ زاٶٷس  "ط قٹض ٞڃًبٴ ثځ اذشڃبض احؿبؾبر د "ازٖب ٦طز ٦ٻ قٗط  4ذٹز ثط چ٧بٲٻ ټبڀ ٚٷبڂځ 

ؾب٬ اٶشكبض قٗط  1833ؾب٬ اٶشكبض ضؾبٮٻ ڀ قٯځ ثب ٖٷٹاٴ زٞبٔ اظ قٗط ، ؾب٬  1819اٮجشٻ ٲځ سٹاٴ ټٱ دبڀ اڂٵ ثٻ ؾب٬ 

اٲب ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ضٲبٶشڃؿڃؿٱ ٶڃع چٹٴ ټط ػٷجف  –چڃؿز ؟ اؾشٹاضر ٲڃ٭ ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ٶڃع سٹػٻ زاقز 

ضٺ ٸ زض دځ ڂ٥ اثسأ آٶځ ق٧٭ ٶ٫طٞشٻ ٸ ثٯ٧ٻ اؾبؾبً اس٧ب ثط ٞٯؿٟٻ ڀ اڂسٺ آٮڃؿٱ ٢طٴ ټٟسټٱ ټٷطڀ زڂ٫طڀ ثٻ ڂ٥ ثب

ثب  5آٮٳبٴ زاضز ٦ٻ ثسڂٽځ اؾز اڂٵ ذٹز ٶڃع ؾطچكٳٻ ټبڀ ٲشٷٹٖځ زاقشٻ ٸ اظ آثكرٹض ټبڀ ٲشٟبٸسځ ؾط زض ٲځ آٸضز.

ٲُطٸحٻ ضا ٶساضڂٱ ثبڂس ذبَط ٶكبٴ ٦طز س٧طاض ٲؼسز اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ زض اڂٵ ٶٹقشبض اؾبؾبً ٢هس ٚٹض ٞٯؿٟځ زض ٲجبحض 

                                                 
1 Romantic Movement 
2 Objecte 
3 Subjecte 
4 Lyrica Ballads 
 .Abrams, M.H. 1953 . The mirror and the lamp . USA : Oxford University Pressػٽز ٲُبٮٻ ڀ ثڃكشط ؛ 5

chapter : the ancient roots of expression theory. 
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٦ٻ دڃف ٞالؾٟٻ ڀ ڂٹٶبٴ ثبؾشبٴ ذڃب٬ ) اڂ٧بظڂب ( ٸ نٹض ذڃبٮځ ) اڂ٧ٹٶٹؼ ڂب اڂ٧ٹٴ ( زٸ اٲط ٦بٲالً ٲؿش٣٭ ٸ ٲشٳبڂع 

اظ ټٱ ثٹزٶس زض حبٮځ ٦ٻ ٞالؾٟٻ ڀ ٢طٸٴ ٸؾُځ ضٞشٻ ضٞشٻ اڂٵ اؾش٣ال٬ ٸ اٲشڃبظ ضا چٷبٴ ٶبزڂسٺ ٪طٞشٷس ٦ٻ زض اٸاذط 

ٸضٺ سٹٲبؼ آ٦ٹڂٷبؼ ثٻ ٸيٹح اٖالٰ ٦طز ٦ٻ نٹض ذڃبٮځ ټٳبٶب نٹضر ټبڂځ ټؿشٷس ٦ٻ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ اظ ٲكبټسٺ اڂٵ ز

س اظ ٚڃبة اڂٵ اقڃبء ٶڃع آٶٽب ضا زض ذٹز حّٟ ٲځ ٦ٷس . حب٬ ا٪ط اظ َطٜ  1ڀ اقڃبء ٲحؿٹؼ ثٻ زؾز آٸضزٺ ٸ ٗث

َجڃٗز ثٻ ٲظبثٻ ڀ ٲٹػٹزڀ  "ٞڃكشٻ ، ٸ اظ  "ػع ٲٵ  "ٸ  "ٲٵ  "زڂ٫ط اڂسٺ آٮڃؿٱ اؾشٗالڂځ ٦بٶز ، دسڂسٺ ڀ 

 "، ٦بٲالً ٢بث٭ اٶشٓبض ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثطاڀ ٞڃٯؿٹٞبٴ ٢طٴ ټٟسټٱ :  2ايبٞٻ ٦ٷڃٱ اظ ٞٵ ټطزض ضا ٶڃع ثٻ اڂٵ اٲط "اض٪بٶڃ٥ 

س اظ ٚڃجز اقڃبء ٲحؿٹؼ ، حّٟ ٦ٷس . ڂب ثٻ ٲٗٷځ زڂ٫ط  ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ، نٹض ٲحؿٹؾبر ضا زض اشټبٴ ػبٴ زازٺ ٸ ٗث

) ٲسز  "شرڃٯٻ ٲځ سٹاٶس ثب سهطٜ زض نٹض ذڃبٮځ آٶٽب ضا سط٦ڃت ڂب ٶبثٹز ٦طزٺ ٸ نٹضر ټبڀ سبظٺ دسڂس آٸضز ٢ٹٺ ڀ ٲ

ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، زض اڂٵ زٸضٺ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞٯؿٟځ آٴ ، اٸالً َجڃٗز چٹٶبٴ ٲٹػٹزڀ اض٪بٶڃ٥ ٸ  3( .  507:  1388دٹض ، 

بڂځ نطٜ آٴ ٶڃع الػطٰ ټٳبٶٷس ٲٹػٹزڀ ظٶسٺ ٸ دٹڂب ظٶسٺ ٲحؿٹة ٲځ قس ٦ٻ ثٻ سجٕ اڂٵ ټٷط حشځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ثبظٶٳ

ٲشهٹض ٲځ قس ٦ٻ زض ز٬ آٴ ضقس ٲځ ٦ٷس ) ٞٵ ټطزض ( ، زٸٲبً ٲٵ اٶؿبٶځ اظ چٷبٴ اؾش٣ال٬ ثځ ؾبث٣ٻ اڀ ثطذٹضزاض ثٹز 

ٸ اٖٱ اظ َجڃٗځ ٸ ٚڃط َجڃٗځ ثسٸٴ اؾشظٷب زض اٸٮٹڂز زٸٰ ٢طاض ٲځ ٪طٞز ) ٞڃكشٻ ( ،  –ػع ٲٵ  –٦ٻ ټط آٶچٻ ػع اٸ 

ؾٹٲبً ثط اؾبؼ ڂ٥ ؾڃط سبضڂرځ ٦ٻ زض اڂسٺ آٮڃؿٱ اؾشٗالڂځ ٦بٶز ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗځ ٦ٯٳٻ ثٻ اؾشٗال ٲځ ضؾڃس نٹض 

ثب سٹؾ٭ ثط ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٲځ سٹاٶؿشٷس ثځ ټڃچ  –ڂب ثٻ سٗجڃطڀ اؾبؾبً َجڃٗز  –ذڃبٮځ حشځ زض ٚڃبة اقڃبء ٲحؿٹؼ 

قٷس . ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ زض ًٞبڂځ اڂٵ چٷڃٵ ټٷطٲٷساٴ سٗبضٞځ ٲٷكبئځ سٳبٰ ٖڃبض ػٽز سٳبٲځ ٞٗبٮڃز ټبڀ ټٷطڀ ثب

ضٲبٶشڃ٥ ثٻ ح١ ثبالسطڂٵ ثٽب ضا ثٻ ثڃبٴ ذٹڂكشٵ ذٹڂف ٸ ثٻ سجٕ آٴ سؼبضة زضٸٶځ ذٹز زازٺ ٸ ٦بض ضا چٷبٴ دڃف ٲځ 

ب ثطزٶس ٦ٻ ظٲڃٷٻ اظ ټط ػٽز ػٽز ذٯ١ ٶٓطڂٻ اڀ ٦بٲالً ٶٹ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٲٽڃ

 ٪طزز. 

ٲځ ٦ٹقس سب ٖٷٹاٴ ٶٳبڂس ٦ٻ  "ثطاڂٵ اؾبؼ ا٦ٷٹٴ ثب اڂٵ دڃف زض آٲس ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط 

ثؿڃبضڀ اظ آطبض ټٷطڀ ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ټٷطٲٷساٴ آٶٽب ٦ٹقڃسٺ اٶس ثٻ ػبڀ س٣ٯڃس نطٜ اظ ٲٓبټط َجڃٗز ٸ ٲحب٦بر ٖبٮٱ 

س ٸ ٲځ ثڃٷٷس ، ٶٻ آٴ چٷبٴ ٦ٻ ٸػٹز زاضز ، زض آطبضقبٴ ٲٷ٧ٗؽ ٲحؿٹؼ ، ػٽبٴ ضا آٴ چٷبٴ ٦ٻ ذٹز احؿبؼ ٲځ ٦ٷٷ

( . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ؛ ازٖبڀ اڂٵ ٶٓطڂٻ ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ټٷط شاسبً ثب ثطٸٴ ضڂعڀ ، اثطاظ ،  111:  1385) ٞٽڃٳځ ٞط ،  "٦ٷٷس 

                                                 
ځ زضٺ ثڃسڀ ، سٽطاٴ : ح٧ٳز . .ٞطټٷ٩ ٞٯؿٟځ.  1366ػٽز ٲُبٮٻ ڀ ثڃكشط ؛ نٯڃجب ، ػٳڃ٭ .  1  ٲٷٹچٽط نبٗٶ
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٦بدٯؿشٹٴ، 2 :  سٽطاٴ قكٱ، چبح ، ثعض٪ٳٽط ٲٷٹچٽط ٸ ؾٗبزر اؾٳبٖڃ٭. 6 ػٯس. ٞٯؿٟٻ سبضڂد . 1389 .ٞطزضڂ٥ ػٽز ٲُبٗٮ

 . 154 – 162ٸ  126 – 130نم  .ؾطٸـ
ط اؾز ٶٻ سٗجڃطڀ اظ آٶٽب ٦ٻ دڃف 3 ڃط ذڃب٬ ، نٹض ذڃبٮځ ٸ اظ اڂٵ زؾز زض اڂٷؼب ثب سٗجڃط ٞڃٯؿٹٞبٴ ٢طٴ ټٟسټٱ اضٸدبڂځ ٲس ٓٶ  انُالحبسځ ٓٶ

 اؾالٲځ ذٹزٲبٴ ٲٗشجط اؾز .-ٞالؾٟٻ ڀ اڂطاٶځ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



70 

 

ؾط  –بزض ثٻ ٞٽٱ آٶٽب ثبقٷس اٮجشٻ آٴ چٷبٴ ٦ٻ ټٱ ټٷطٲٷساٴ ٸ ټٱ ٲربَجبٶكبٴ ٢ - 1اٶش٣ب٬ ، ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ احؿبؾبر 

ٸ ٦بض زاضز . ثٻ ثڃبٴ ؾبزٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض ٲٹضز ټٷط ٶ٣بقځ اظ زڂس اڂٵ ٶٓطڂٻ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ؛ ټٷطٲٷسڀ ٶ٣بـ ثٻ 

ٲٷٓطٺ اڀ ٶ٫طڂؿشٻ ٸ ٞطيبً احؿبؼ زٮشٷ٫ځ ٲځ ٦ٷس ، ؾذؽ آٴ ٲٷٓطٺ ضا اظ َطڂ١ ټٷط ذٹز چٷبٴ ثٻ سهٹڂط ٲځ ٦كس 

زٮشٷ٫ځ ضا اظ َطڂ١ سٳبقبڀ آٴ احؿبؼ ٦ٷس ، ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ اٸ احؿبؼ زٮشٷ٫ځ ذٹز ضا اظ ٦ٻ ٶٓبضٺ ٪ط ٶڃع ټٳبٴ 

اؾشڃٹٴ اؾذڃٯجط٨  "َطڂ١ سطؾڃٱ ڂ٥ سبثٯٹڀ ٶ٣بقځ ثٻ قڃٹٺ ڀ ذبل ذٹز ثٻ ٲربَجف ثڃبٴ ٦طزٺ ڂب ٞطا ٲځ ٶٳبڂس . 

٦ٻ اٸ اظ َطڂ١ ٞڃٯٱ ذٹز ٦بضڀ  ( اٶعػبض ذٹڂف ضا اظ ٶٓبٰ ثطزٺ زاضڀ اثطاظ ٲځ ٦ٷس چطا Amistadزض ٞڃٯٱ آٲڃؿشبز ) 

( . زض ٸا٢ٕ ثٻ  99:  1387)٦بضٸ٬ ،  "ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٲربَجف ټٳبٴ ٶٟطسځ ضا ٦ٻ اٸ اظ ثطزٺ زاضڀ زاضز ، احؿبؼ ٦ٷس 

ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ، زض اؾبؼ ذٹز ، ثط آٴ اؾز ٦ٻ سٷٽب ا٪ط چڃعڀ 

اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ٲڃبٴ ثڃبٴ ټٷطڀ احؿبؼ ثب سرٯڃٻ ڀ نطٜ آٴ  ثڃبٶ٫ط احؿبؼ ثبقس ، ټٷط اؾز .

سٟبٸر ثؿڃبضڀ ٸػٹز زاضز ٦ٻ اټ٭ اڂٵ ٶٓطڂٻ ٶڃع ثساٴ سٹػٻ ٶٳٹزٺ ٸ حشځ چٷبٴ دطزاذشٻ اٶس ٦ٻ اڂٵ ذٹز ٲٹػت ثطٸظ 

طزاذشٻ ذٹاټس قس . ٮت زڂس٪بٺ ٲرشٯٝ زض اڂٵ ٶٓطڂٻ ٪كشٻ اؾز ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ آٶٽب د –زؾز ٦ٱ زٸ  –چٷسڂٵ 

ٲظالً ظٲبٶځ ٦ٻ  –ٲُٯت اڂٷ٧ٻ ا٪ط زض ثطذٹضز ثب ڂ٥ اطط ټٷطڀ نحجز اظ احؿبؼ ڂب ٖبَٟٻ اڀ ذبل زض ٲڃبٴ ثبقس 

ثٻ ټط زٮڃٯځ ثطاڀ ټط ٲربَجځ ڂ٥ ٢ُٗٻ ڀ ٲٹؾڃ٣ځ قبز ، ڂ٥ سبثٯٹڀ ٶ٣بقځ ٚٳ٫ڃٷبٶٻ ، ڂ٥ نحٷٻ ڀ سئبسط اٶسٸٺ ثبض 

٢سٰ زض ٖطنٻ اڀ اظ  –ٷبٶٻ ، ڂ٥ قٗط حؿطر ثبض ٸ اظ اڂٵ زؾز ثٻ ٶٓط ٲځ آڂس ، ڂ٥ ثٷب زٮ٫ڃط ، ڂ٥ زاؾشبٴ ذكٳ٫ڃ

ټٷط ٪صاقشٻ اڂٱ ٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ حڃُٻ ڀ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٲشٗٯ١ اؾز ، اٮجشٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ 

ًځ ؾج٥ ټبڀ ټٷطڀ  اڂٵ اٲط زض ٲٹضز سٳبٲځ آطبض ټٷطڀ ؾٷسڂز ٶساقشٻ ٸ اظ َطٞځ زض ٲٹضز ثطذځ ټٷطٲٷساٴ ٸ ٗث

 ٦بضاڂځ ثڃكشطڀ زاضز ، ثطاڀ ٲظب٬ ؛ 

اڂٵ اٲط ثٻ ٸڂػٺ زض ٲٹضز سهبٸڂطڀ ٦ٻ ز٦ٹٶڃٷ٩ اظ ظٶبٴ ٦كڃسٺ ... سبثٯٹ ټبڀ سٯد ٸ ؾڃبٺ  "

 "ٲططڃٻ ثطاڀ ٢طثبٶڃبٴ ټڃطٸقڃٳب  "ٲبض٤ ضاس٧ٹ ... سٳبٲځ سبثٯٹ ټبڀ ثڃ٧ٵ ... دبضؾڃٟب٬ ٸا٪ٷط ٸ ٢ُٗٻ ڀ 

ٽؿشبٶځ ٸ ثٻ ٶحٹڀ سٳبٲځ ٲٹؾڃ٣ځ ثبخ ... ٦ٻ ْبټطاً ثٻ سٳبٲځ زض ٲٹضز ٸنٝ اطط دٷسض٦ځ ٲٹؾڃ٣ڃساٴ ٮ

 ( . 166-7:  1387)٦بضٸ٬ ،  "ٸ ثڃبٴ احؿبؾبر ٲځ ثبقٷس ، ٦بٲالً نس٠ ٲځ ٦ٷس

اظ ػٳٕ ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط زض دځ اطجبر آٴ  

ٷس زؾشرٹـ احؿبؾبر ٪كشٻ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ٚٯڃبٴ ٖٹاَٝ ٸ ټڃؼبٶبر زضٸٶځ ثط شټٵ ٸ اؾز ٦ٻ ؛ ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ټٷطٲ

ضٸحف ٚبٮت قس ، ثط آٴ ٲځ قٹز ٦ٻ اظ َطڂ١ ٦بٸـ زض غضٞبڀ ثبَٵ ذٹڂف ثٻ سهٹضڀ ضٸقٵ اظ احؿبؾبر ڂب 

                                                 
1 Transmissing of  feeling 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، ضٶ٩ ، ٦الٰ  - 1ټٳبٴ ٖٹاَٝ ٸ ټڃؼبٶبر ٲعثٹض زؾز ڂبثس سب زض ازاٲٻ ټٳڃٵ سهٹض ضا زض ٢بٮت ٸاؾُٻ اڀ ټٷطڀ 

ثٻ ٶحٹڀ ٪ٹڂب ٸ قٟبٜ سهٹڂط ٶٳٹزٺ ڂب ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط اظ َطڂ١ ٶٹٔ ڂب ٶحٹٺ اڀ اظ ٲ٧بقٟٻ زضٸٶځ ٸ  –نٹر ، ... 

زؾز ثٻ آٞطڂٷكځ ڂبظز ٦ٻ اظ اڂٵ ضاٺ احؿبؾبر ڂب ټٳبٴ ٖٹاَٝ ٸ ټڃؼبٶبر ٲعثٹض ضا ثٻ ٲربَت ڂب ٲربَجبٶځ  2قٽٹز 

 ثڃبٴ ٦طزٺ ڂب ٞطاٶٳٹزٺ ثبقس . 

ػٽز سجڃڃٵ ڂب سٹيڃح اڂٵ سٗطڂٝ اظ ثبثز ٶڃ٭ ثٻ ٦ٷٻ آٴ دڃف اظ ټط چڃعڀ الظٰ اؾز ٖٷبنط ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ 

ڂب ٲٹاضزڀ ٦ٻ زؾز زض زؾز ټٱ ثبٶځ قب٦ٯٻ ڀ آٴ ٪كشٻ اٶس ضا ٲٹضز ز٢ز ٢طاض زټڃٱ ، ڂٗٷځ ؛ ټٷطٲٷس ، ٲربَت ، 

ٵ ٖٷبنط ذٹز ٲځ سٹاٶس ٲب ضا ثٻ احؿبؼ ، ٸ ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ . اٲب ٶ٧شٻ اڂٷؼبؾز ٦ٻ  ٶٹٔ ٸ ٶحٹٺ ڀ ثطذٹضز ثب اڂ

ًبً حشځ ٲشًبز   –سٗبضڂٟځ ٲشٟبٸر  اظ شار اڂٵ ٶٓطڂٻ ثطؾبٶس ٦ٻ اظ ټٳڃٵ ػٽز ازاٲٻ ڀ اڂٵ ٢ؿٳز اظ اڂٵ  -ٸ ٗث

ٶٹقشبض ضا اؾبؾبً ثٻ ټٳڃٵ اٲط اذشهبل ذٹاټڃٱ زاز سب اظ اڂٵ َطڂ١ يٳٷبً ثب قٷبذز ټٳٻ ػبٶجٻ ڀ اڂٵ ٲٹاضز ثٻ ٲٷٓٹض 

 آقٷبڂځ ثڃف اظ دڃف ثب ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ثبقس ٶڃع ٶبڂ٭ قسٺ ثبقڃٱ.  انٯځ ذٹز ٦ٻ ټٳبٶب

 

 

 سٹٮؿشٹڀ   -3-3-2

 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس ٶٹٔ ٸ ٶحٹٺ ڀ ثطذٹضز ثب ٖٷبنط ٸ ٖٹاٲٯځ ٦ٻ زض ح٧ٱ ٲجبٶځ سك٧ڃ٭ زټٷسٺ ڀ ٶٓطڂٻ 

طڂٻ ضټٷٳٹٴ قٹز . الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٲځ ثبقٷس ٢بزض اؾز ٲب ضا ثٻ سٗطڂٟځ ثؿڃبض ٲشٟبٸر اظ اڂٵ ٶٓ

زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲځ سٹاٴ ثب ثطذٹضز ټبڂځ ثؿڃبض ٲشٷٹٔ ٸ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲٹاػٻ قس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض اظ 

َطٞځ ٸ سٗطڂٟځ اظ ٶٓطڂٻ ٦ٻ زض اڂٵ ٶٹقشبض ٲس ٶٓط اؾز اظ َطٜ زڂ٫ط ، زض اڂٷؼب نطٞبً ثٻ سٹػٻ ثٻ زٸ ثطذٹضز 

ٷٻ ثؿٷسٺ ذٹاټس قس . اٸٮڃٵ ثطذٹضز ٲسٶٓط ټٳبٶب ثطذٹضز سٹٮؿشٹڀ اؾز ٦ٻ ا٪ط ټٱ ٶشٹاٴ اٸ ضا ٲٹػٹز زض اڂٵ ظٲڃ

ٲكرهبً ثبٶځ اڂٵ ٶٓطڂٻ زاٶؿز اظ اڂٷ٧ٻ آضاء ٸ ٶٓطار اٸ زض ٢ٹاٰ اڂٵ ٶٓطڂٻ ثڃف اظ آضاء ٸ ٶٓطار ټط ٦ؿځ ٶ٣ف 

 زاقشٻ ٲؿٯٳبً ټڃچ ٪طڂعڀ ٶڃؿز . 

ضا زض ٸا٢ٕ ثٻ چٷس  "ټٷط چڃؿز ؟  "ة ثؿڃبض ٲٽٱ ذٹز ثب ٖٷٹاٴ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ سٹٮؿشٹڀ اؾبؼ ٦شب

ٸ چٹٴ ټٳڃٵ اٲط اذشهبل زازٺ ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز ٲب ٶڃع زض اڂٷؼب ثطاڀ ٸضٸز زض ثحض ثٻ سٗطڂٟځ ٦ٻ زض اڂٵ ٦شبة اظ 

                                                 
1 Artistic Media 
2 Intuition 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ٖبٮٳبٶٻ ټٷط ڂ٥ ٞٗبٮڃز اٶؿبٶځ اؾز ، ثسڂٵ ٲٗٷځ ٦ٻ قرم ،  "ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط اضائٻ قسٺ ٲشٹؾ٭ ٲځ قٹڂٱ : 

ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ثطذځ ٶكبٶٻ ټبڀ ذبضػځ ، احؿبؾبسځ ضا ٦ٻ سؼطثٻ ٦طزٺ اؾز ثٻ زڂ٫طاٴ ؾطاڂز ٲځ زټس ، ٸ اڂٵ 

( . ثبڂس سٹػٻ  55:  1364) سٹٮؿشٹڀ ،  "زڂ٫طاٴ ٲجشالڀ اڂٵ احؿبؾبر ٲځ قٹٶس ٸ ذٹز آٶٽب ضا سؼطثٻ ٲځ ٦ٷٷس 

ٻ ق٧٭ ٪ڃطڀ ثطزاقشځ ٦بٲالً ٲشٳبڂع اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط زاقز ٦ٻ ټٳڃٵ سٗطڂٝ ثٻ ْبټط ؾبزٺ ثٻ سٷٽبڂځ ٲٷؼط ث

٦ٻ زض ازاٲٻ ؾٗځ ذٹاټس قس ثٻ سٟؿڃط ڂب الا٢٭ سٹيڃح آٴ دطزاذشٻ قٹز ، اٲب  1قس ثب ٖٷٹاٴ ثطزاقز ڂب ٶٓطڂٻ ڀ اٮ٣بڂځ 

ٶځ ټٱ ٦ٻ ، ٶرؿز ثٻ زٮڃ٭ اټٳڃشځ ٦ٻ اڂٵ سٗطڂٝ زاضز ثٻ ٶٓط يطٸضڀ ٲځ ضؾس ٦ٻ ثٻ قڃٹٺ ڀ ٞٯؿٹٞبٴ سحٯڃ٭ ظثب

قسٺ زض س٥ س٥ ٸاغٺ ټبڀ آٴ ز٢ڃ١ قسٺ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ يٳٷبً ثٻ سٗطڂٟځ ٢بث٭ ٢جٹ٬ اظ ثطزاقز اٮ٣بڂځ ٶڃع ٶبڂ٭ قٹڂٱ . 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ  –اؾز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط  "ٖبٮٳبٶٻ  "اٸٮڃٵ ٸاغٺ اظ اڂٵ سٗطڂٝ ٦ٻ ثؿڃبض ٢بث٭ سٹػٻ ٲځ ٶٳبڂس ټٳبٶب ٸاغٺ ڀ 

ٯت ټٱ ثٻ ق٧ٯځ ٚڃط اضازڀ ٶٓطڂٻ ڀ ٞ –دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس  طاٶٳبڂځ ټٷط اؾبؾبً ٲڃبٴ سرٯڃٻ ڀ نطٜ احؿبؾبر ٦ٻ ٚا

ڂب حشځ ٶب آ٪بټبٶٻ نٹضر ٲځ ٪ڃطز ٸ ٞطاٶٳبڂځ ڂب ثڃبٴ ٖبٲساٶٻ ٸ ٦بٲالً آ٪بټبٶٻ اڂٵ اٲط سٟبٸسځ ثؿڃبض چكٳ٫ڃط ٢بئ٭ 

ٳڃٵ ڂ٥ ٦ٯٳٻ زض اڂٵ اؾز ٦ٻ اڂٵ اٲط دڃف سٹٮؿشٹڀ ٶڃع ثٻ ٸيٹح ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز . ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ حًٹض ټ

سٗطڂٝ ٶكبٶ٫ط آٴ اؾز ٦ٻ اظ زڂس سٹٮؿشٹڀ ټٷطٲٷس ٦بٲالً اظ ضٸڀ آ٪بټځ ٸ ثؿڃبض زاٶؿشٻ زض احؿبؾبر ذٹڂف ثٻ 

٦بٸـ دطزاذشٻ ٸ ٲځ ٦ٹقس ٦ٻ ٲٷبؾت سطڂٵ ٸاغٺ ، ضٶ٩ ، نٹر ، ٸ اظ اڂٵ زؾز ضا ثٻ زضؾز سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ 

ذٹڂف ضا ثٻ ز٢ڃ١ سطڂٵ ق٧٭ آٴ ٖٳٯځ ٶٳبڂس . زٸٲڃٵ ٸاغٺ ڀ  ثط٪عڂسٺ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ٞطاٶٳبڂځ احؿبؾبر زضٸٶځ

اؾز . دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ سٳبٲځ ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٲٹػٹزڂز ٶٓطڂٻ  "ٶكبٶٻ ټبڀ ذبضػځ "٢بث٭ سبٲ٭ اظ سٗطڂٝ ٲسٶٓط 

ځ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ضا اظ ػبٴ ٸ ز٬ ثٻ ضؾٳڃز ٲځ قٷبؾٷس ثط ؾط اڂٵ ٶ٧شٻ ٲش١ٟ اٮ٣ٹ٬ ټؿشٷس ٦ٻ اڂٵ اٲط ټط٪ع ٖٳٯ

ٶٳځ ٪طزز ٲ٫ط اظ َطڂ١ ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ٸاؾُٻ ټبڀ ثڃطٸٶځ ، اٲب ، ٶ٧شٻ ڀ ٢بث٭ سٹػٻ زض سٗطڂٝ سٹٮؿشٹڀ ٶعزڂ٧ځ اڂٵ 

ٸاؾُٻ ټب ثٻ اٲٹض ٲحؿٹؼ َجڃٗځ اؾز ٦ٻ ثسٸٴ ق٥ ضڂكٻ زض سٗٯ١ ٶٓط اڂٵ ٲش٧ٟط ضٸؾځ ثٻ اٸٮڃٵ زٸضٺ ټبڀ 

بڂځ ٦ٻ زض ظٲبٴ ق٧٭ ٪ڃطڀ اڂٵ سٗطڂٝ دڃف سٹٮؿشٹڀ ق٧٭ ٪ڃطڀ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط زاضز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اظ آٶؼ

ټٷٹظ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط زض اٸع ضٸاع ذٹز ثٹز ٢بئٯڃٵ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ثب اٶس٦ځ ٲحبٞٓٻ ٦بضڀ ثٻ اڂٵ اٲط 

 ثٻ ٶٓط ٢سضڀ دطټڃع ٲځ ٶٳٹزٶس .  –ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ  –ٶعزڂ٥ قسٺ ٸ ثٻ سٗجڃطڀ اظ ٢ُٕ اضسجبٌ ٦بٲ٭ ثب َجڃٗز 

اؾز ؛ ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ،  2 "ټٳجؿشٻ ڀ ٖڃٷځ  "سٷٽب ضاٺ ٞطاٶٳبڂځ ٖبَٟٻ زض ټٷط ، ڂبٞشٵ ڂ٥  "

ڂ٥ ٲؼٳٹٖٻ اظ اقڃبء ٲحؿٹؼ ، ڂ٥ ٲٹ٢ٗڃز َجڃٗځ ، ڂ٥ ظٶؼڃطٺ اظ ضٸڂساز ټبڀ ٸا٢ٗځ ٦ٻ نٹضر 

                                                 
1 The Transmission Theory 
2 Objective correlative  
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ثٷسڀ آٴ ٖبَٟٻ ذبل ذٹاټس ثٹز ، ثٻ َٹضڀ ٦ٻ ٸ٢شځ ٸا٢ٗڃبر ثڃطٸٶځ ٦ٻ ثبڂس ثٻ سؼطثٻ ڀ حؿځ 

 ( . Eliot , 1921 : 68) "ط قٹز حبيط ٪طزز ، ٖبَٟٻ ڀ ٲسٶٓط ثځ زضٶ٩ ثط اٶ٫ڃرشٻ ٲځ قٹز ٲٷؼ

اظ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃس ٦ٻ اظ زڂس٪بٺ سٹٮؿشٹڀ ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ، ا٪ط قبٖطڀ ثط نحٷٻ اڀ  

ذٹز آٴ ، ثٯ٧ٻ ثٻ ٲظبثٻ ڀ ٖبٲ٭  سبٲ٭ ٲځ ٸضظز ، اڂٵ نحٷٻ ٶٻ ثٻ ذبَط –ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ ٶكبٶٻ ڀ ذبضػځ  –اظ َجڃٗز 

ٲحط٤ قبٖط ثطاڀ ثطضؾځ ٸا٦ٷف ټبڀ ټڃؼبٶځ ذٹڂف ٦ٻ زض ٢جب٬ آٴ نحٷٻ ثٻ ٶٳبڂف زض ٲځ آڂس اټٳڃز دڃسا ٲځ 

 "ؾطاڂز زازٴ  "٦ٷس . ؾٹٲڃٵ ٸاغٺ ڀ ٲٽٱ ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ قسٺ زض اڂٵ سٗطڂٝ ټٳبٶب ٸاغٺ ڂب ثٻ سٗجڃط ز٢ڃ١ سط آٴ ٞٗ٭ 

اؾشٹاض اؾز زض حبٮځ ٦ٻ  1ؾبؼ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ټٳبٶب ثط ثڃبٴ ڂب اٶش٣ب٬ احؿبؾبر اؾز . دڃكشط ٪ٟشٻ قس ٦ٻ ا

اؾشٟبزٺ ٶٳبڂس . سٹػٻ زض آضاء ٸ آطبض  2ٲځ ثڃٷڃٱ سٹٮؿشٹڀ سطػڃح ٲځ زټس ثٻ ػبڀ آٴ اظ ؾطاڂز ڂب اقبٖٻ ڀ احؿبؾبر 

ثبثز ٞٗبٮڃشځ ٣ٖالٶځ ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ ثطاڀ اٸ نٹضسځ اظ ٲٟبټٳٻ اؾز ٸ اظ اڂٵ  "ثڃبٴ  "سٹٮؿشٹڀ ٶكبٴ ٲځ زټس ٦ٻ 

ثٯ٧ٻ حشځ اظ قٷبذز ٣ٖالٶځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ  3اؾز ٦ٻ اٸ قسڂساً انطاض زاضز ٦ٻ زض٤ ټٷطڀ ضا ٶٻ سٷٽب اظ زض٤ ٣ٖٯځ 

 آٴ ٶڃع ٦بٲالً ٲشٳبڂع ٦ٷس . 

ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ذٹڂكشٵ ضا ثطاڀ زڂ٫طاٴ ثڃبٴ ٲځ ٶٳبئڃٱ ، ضاڀ ڂب احؿبؼ ذٹڂف ضا ثٻ آٶبٴ "

ڂب اٶش٣ب٬ زازٺ اڂٱ ، زض حبٮځ ٦ٻ زض ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٢هس ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ حبٮز ټڃؼبٶځ ٲسٶٓط  سٟٽڃٱ ٦طزٺ

اظ َطڂ١ ټٷط سؼٯځ ثڃطٸٶځ ڂبٞشٻ ٸ دؽ اظ آٶ٧ٻ زض ذبضع ٶٳٹز دڃسا ٦طز ثٻ ٶٓبضٺ ٪طاٴ ، ذٹاٶٷس٪بٴ ٸ 

 ( . 98:  1387)٦بضٸ٬ ،  "قٷٹٶس٪بٴ نطٞبً ؾطاڂز ڂبثس 

سڀ ټٳبٶب ٸاغٺ ڀ   اؾز . سٹٮؿشٹڀ ثب ثٻ ٦بض ٪ڃطڀ اڂٵ ٸاغٺ ثٻ ٸيٹح ثڃبٴ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ  "اثشال  "ٸاغٺ ڀ ٗث

الظٰ ثٻ ش٦ط  5ٲځ ٦ٷس . 4ټٷطٲٷس اظ َطڂ١ ټٷط ذٹڂف ٲربَجبٴ ذٹز ضا ثٻ احؿبؼ ڂب ټڃؼبٴ ڂب ٖبَٟٻ اڀ ذبل ٲجشال

ثٽطٺ  –سٹٮؿشٹڀ  اؾز ٦ٻ ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ اڂٵ ٸاغٺ اظ زٸ ػٽز ٲځ سٹاٶس حبڂع اټٳڃز ثبقس : ٶرؿز اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٦بض

ثبض زڂ٫ط ثط ػٷجٻ ټبڀ ٚڃط ٣ٖالٶځ ٸا٦ٷف زض ثطاثط ټٷط اظ زڂس٪بٺ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط  –ٲٷسڀ سٗٳسڀ اظ اڂٵ ٸاغٺ 

سب٦ڃس ٲځ ٦ٷس ، زٸ زڂ٫ط اڂٷ٧ٻ اڂٵ اٲط ثط ٶ٣ف ټٷط ثٻ ٖٷٹاٴ ضاٍث ٲڃبٴ ټٷطٲٷس ٸ ٲربَت ٶڃع سب٦ڃس ٦طزٺ ٸ ثٻ ٸيٹح 

ڂٻ ڂب الا٢٭ ثطزاقز ڂب سٯ٣ځ سٹٮؿشٹڀ اظ آٴ ٲربَت ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ ٖبٲ٭ ٲٷٟٗ٭ زض ٶٓط ثڃبٴ ٲځ زاضز ٦ٻ زض اڂٵ ٶٓط

س اظ اسٳبٰ ٦بٲ٭ ٞطاڂٷس ټٷطڀ اظ َطٜ ټٷطٲٷس ٸاضز ٢ًڃٻ قسٺ ٸ ػع ٶ٫طٶسٺ اڀ نطٜ اظ ټڃچ  ٪طٞشٻ ٶٳځ قٹز ٦ٻ ٗث

                                                 
1 Transmissing of feeling  
2 Conagion of feeling  
3 Conceptual thought  
4  Infect 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ سٹٮؿشٹڀ ، ٮئٹٴ.   5  (. ٦213بٸٺ ضټ٫بٴ ، سٽطاٴ : اٲڃط٦جڃط ) ل  . ټٷط چڃؿز ؟.  1364ػٽز ٲُبٗٮ
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اټٳڃشځ ثٻ ؾعا ثطذٹضزاض ٶ٣كځ ثٽطٺ ٲٷس ٶجبقس ثٯ٧ٻ ثط٧ٖؽ ػٽز س٧ٳڃ٭ اڂٵ ٞطاڂٷس ټٱ حؿځ ٲربَت ثب ټٷطٲٷس اظ 

 "ٸ ٸاغٺ ڀ آذط ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ  1ثٹزٺ ٸ دب ثٻ دبڀ زڂ٫ط ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض اڂٵ اٲط اظ ٶ٣كځ سبطڃط ٪صاض ثٽطٺ ٲځ ثطز . 

ذٹاټس ثٹز چٷبٶچٻ سٹٮؿشٹڀ ثطٸظ آٴ ضا ټٱ ثطاڀ ټٷطٲٷس يطٸضڀ ٲځ زاٶس ټٱ ثطاڀ ٲربَت. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اظ  "سؼطثٻ 

ٶرؿز الظٰ اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷس ټڃؼبٴ  –آٴ ثطزاقز اٮ٣بڂځ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٦الً  ٸ شڂ٭ –زڂس٪بٺ سٹٮؿشٹڀ 

ڂ٥ ٶٹاظٶسٺ ٶٳځ سٹاٶس "ذبنځ ضا قرهبً سؼطثٻ ٦ٷس سب زض ازاٲٻ ثشٹاٶس ټٳبٴ سؼطثٻ ضا ٖڃٷبً ثٻ ٲربَجبٴ ٶڃع اٶش٣ب٬ زټس . 

آٴ ذٹز ثط اٶ٫ڃرشٻ ثبقس . ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ اٸ زڂ٫طاٴ ضا زض َٹ٬ احؿبؾبر ٸ ٖٹاَٝ ذٹز ثط اٶ٫ڃعز ٲ٫ط اڂٷ٧ٻ ٢ج٭ اظ 

 :Mitchell ,1949) "ثبڂس ثٻ يطٸضر ټٳٻ سبطڃطاسځ ضا احؿبؼ ٦ٷس ٦ٻ اٲڃسٸاض اؾز زض ٲربَجبٴ ذٹز ثط اٶ٫ڃعز 

ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ثطزاقز  –(. اظ ػٳٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃس ٦ٻ قطٌ ٲٳڃع ٶٓطڂٻ ڀ اٮ٣بڂځ   152

اڂٵ اؾز ٦ٻ سٷٽب ا٪ط اططڀ حبٮشځ ټڃؼبٶځ ضا زاٶؿشٻ ٸ اظ ضٸڀ سؼطثٻ ، اظ َطڂ١  –ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط سٹٮؿشٹڀ اظ ٶٓطڂٻ 

سٹػٻ زض ٶكبٶٻ ټبڀ ذبضػځ ، ثٻ ٲربَت ذٹز ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ اٮ٣ب ٶٳبڂس ٦ٻ اٸ ٶڃع ٲجشالڀ آٴ ٪كشٻ ٸ ٖٳالً آٴ ټڃؼبٴ ضا 

  2سؼطثٻ ٦ٷس ، اططڀ ټٷطڀ قٳطزٺ ٲځ قٹز . 

٦ٻ قطٌ آ٪بټځ زض اڂٵ سٯ٣ځ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط اظ اټٳڃشځ ٲًبٖٝ ثطذٹضزاض الظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز 

اؾز چطا ٦ٻ اظ زڂسڀ ٸػٻ سٳبڂع ثطزاقز اٮ٣بڂځ ثب زڂ٫ط ثطزاقز ټبڀ ٲٹػٹز اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ټٳبٶب ټٳڃٵ 

اٶٳبڂځ ټٷط ثٻ سٗطڂٝ ٲُٯت اؾز . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ٢ٹ٬ ٲٗطٸٜ ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ٶعزڂ٥ سطڂٵ سٗطڂٝ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞط

سٗطڂٟځ اؾز ٦ٻ ٞطٸڂس اظ آٴ زاضز اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ  –ثٻ سٗجڃطڀ ټٳبٴ ٶٓطڂٻ ڀ اٮ٣بڂځ  –سٹٮؿشٹڀ اظ اڂٵ ٶٓطڂٻ 

سجهطٺ ٦ٻ ڂ٥ سٟبٸر انٯځ ٲڃبٴ اڂٵ زٸ ٶٓطڂٻ دطزاظ ثط ؾط اڂٵ ٲُٯت ٸػٹز زاضز ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ثط ذالٜ سٹٮؿشٹڀ ٦ٻ 

ٞطاڂٷس ؾطاڂز ڂب اقبٖٻ ڀ احؿبؾبر ذٹز ٦بٲالً آ٪بټبٶٻ ٸ ٖبٲساٶٻ ٖٳ٭ ٲځ ٦ٷس  ٶٻ سٷٽب ٲٗش٣س اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷس زض

ثٯ٧ٻ حشځ اڂٵ اٲط ضا قطٌ سٳبڂع اڂٵ ٶٓطڂٻ اظ زڂ٫ط ٶٓطڂٻ ټب ڂب الا٢٭ زڂ٫ط ثطزاقز ټبڀ ٲٹػٹز اظ ټٳڃٵ ٶٓطڂٻ ٲځ 

احؿبؾبسځ ٦ٻ  –ٖطيٻ ٲځ زاضز ټٷط ټٳبٶب احؿبؾبر ٶبذٹزآ٪بٺ ټٷطٲٷس ضا "زاٶس زض حبٮځ ٦ٻ ٞطٸڂس اٖش٣بز زاضز ٦ٻ ؛ 

( . ٸ ز٢ڃ٣بً ثط ټٳڃٵ اؾبؼ Freud, 2012 : 168) "حشځ قبڂس ذٹز ټٷطٲٷس ٢جٹ٬ ٶساقشٻ ثبقس ٦ٻ نبحت آٶٽبؾز 

اؾز ٦ٻ ٞطٸڂس آطبضڀ چٹٴ ټٳٯز اظ ق٧ؿذڃط ، ٲٹؾځ اظ ٲڃ٧٭ آٶػ ، ٸ زاؾشبٴ ټبڀ ٦ٹسبٺ اظ ټبٞٳٵ ضا ثط اؾبؼ 

ٸ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ٲځ زاٶس زض حبٮځ ٦ٻ سٹٮؿشٹڀ ثٻ ټڃچ ٦سٰا اظ اڂٵ آطبض سٹػٻ چٷساٶځ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط آطبضڀ ٲٗشجط 

ٶٳځ ٦ٷس . اٮجشٻ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ثب زڂس٪بټځ ٦ٻ سٹٮؿشٹڀ ثط اؾبؼ ٶٓطڂٻ ڀ اٮ٣بڂځ ذٹز اظ ټٷط زاضز آطبضڀ چٹٴ 

ثځ ذٹڂف ٶڃع ذبضع اظ قٳٹ٬ ټٷط سٳبٲځ ادطاټبڀ ٸا٪ٷط ، ؾٳٟٹٶځ ٶٽٱ ثشٽٹٸٴ ، ٸ حشځ س٣طڂجبً ټٳٻ ڀ ٞطاٸضزٺ ټبڀ از

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ټٷٟٯڃٷ٩، اؾٹاٮس.  1  .  ٖٯځ ضاٲڃٵ ، سٽطاٴ :  ټطٲؽ. ټٷط چڃؿشځ.  1389ػٽز ٲُبٗٮ
ٻ ڀ ثڃكشط ؛  2  Tormey , Alan. 1971 . the concept of expression. New Jersey : princeton universityػٽز ٲُبٗٮ

press.  
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زاؾشبٴ ټبڀ ٦شبة ٲ٣سؼ ، اڂٯڃبز ٸ اٸزڂؿٻ ڀ ټٹٲط ، ثطذځ اظ زاؾشبٴ ټبڀ ٲ٣سؼ ټٷسڀ ،  "ٲځ ثبقٷس چطا ٦ٻ اٸ ػع 

( ټڃچ ٦سٰا اظ آطبض  38:  1375)قذطز ،  "ٸ ٪عڂسٺ اڀ ثٻ قسر ٲحسٸز اظ ازثڃبر ، ٲٹؾڃ٣ځ ٸ ټٷط ټبڀ ثهطڀ ٲسضٴ 

 ضا آطبضڀ ٲٗشجط ٸ ٢بث٭ سٹػٻ ثٻ قٳبض ٶٳځ آٸضز . ټٷطڀ ٲٽٱ زض ؾُح ػٽبٶځ 

ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض ضاثُٻ ثب ثطزاقز سٹٮؿشٹڀ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط اڂٷ٧ٻ اٸ ثب سٹػٻ ثٻ دبڂجٷسڀ ثڃف اظ 

زاضز ٶب٪عڂط شڂ٭ ٲٹاضز ڂب ٲٹايٗځ چٹٴ ټٷطٲٷس ضاؾشڃٵ ،  –ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ ٲؿڃحځ آٴ  –حسڀ ٦ٻ ثٻ اذال٢ڃبر 

احؿبؼ انڃ٭ ٸ اظ اڂٵ زؾز ثًٗبً حشځ اظ آضاء ٸ ٶٓطار ذٹز ٶڃع سٗسڂ٭ ٶٳٹزٺ ٸ ثٻ سٗجڃطڀ ثٻ ٶٟٕ ټٷط ذٹة ، 

ټٷط نطٞبً ټٷ٫بٲځ اضظـ  "، ٲظالً آٶؼب ٦ٻ ٲځ ٪ٹڂس:  1ٞبنٯٻ ٲځ ٪ڃطز –حشځ ثٻ سٗطڂٝ ذٹز اظ آٴ  –اذال٠ اظ ټٷط 

)  "اٞطاز ڂ٥ زٸضٺ ضا س٣ٹڂز ٶٳبڂس  زاضز ٦ٻ ٖٹاَٝ ٶڃ٧ٹ ، احؿبؾبر انڃ٭ ٸ انٹ٬ اٖش٣بزڀ ٲكشط٤ زض سٳبٲځ

اٶش٣ب٬ احؿبؼ ټبڀ ٚطٸض ، ٲڃ٭ ػٷؿځ ، ٸ ٶبذطؾٷسڀ اظ ظٶس٪ځ  "( ، ٸ ڂب آٶؼب ٦ٻ ٲځ ٪ٹڂس :  273:  1388ٲسزدٹض ، 

 (.  38: 1375)قذطز ،  "ضظـ ٦ٳشطڀ زاضز ، اظ اٶش٣ب٬ ٖك١ ثطازضاٶٻ ٸ احؿبؼ ټبڀ ؾبزٺ ڀ ظٶس٪ځ ٲكشط٤ ا

 

 

 ٫ٹٸز ٦طٸچٻ / ٦بٮڃٷ  -3-3-3

 

 

زض ٢ؿٳز ٢ج٭ زڂسڂٱ ٦ٻ سٹٮؿشٹڀ ثط اؾبؼ ثطزاقز اٮ٣بڂځ ذٹز اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٣ٖڃسٺ زاقز 

ټٷطٲٷس نطٞبً ظٲبٶځ ٦ٻ زاضاڀ احؿبؼ ٲٗڃٷځ ثطاڀ ثڃبٴ ثبقس آٴ احؿبؼ اظ زضٸٴ اٸ ثڃطٸٴ ظزٺ ٸ زض اططڀ ټٷطڀ 

اظ زڂس سٹٮؿشٹڀ قطٌ آ٪بټځ زض اڂٵ ٞطاڂٷس  –قس ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ  –ٲشؼٯځ ٲځ قٹز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط 

قطَځ الظٰ اؾز . ػبڀ سٹيڃح زاضز ٦ٻ سٹٮؿشٹڀ اڂٵ آ٪بټځ ضا زض زٸ ٲطحٯٻ اظ ٞطاڂٷس ٞطاٶٳبڂځ ٮحبِ ٲځ ٦ٷس ؛ 

ٶرؿز آ٪بټځ ڂب ٸ٢ٹٜ اظ ْٽٹض ڂب ثطٸظ حؿځ ٲٗڃٵ ، ٸ زض دځ آٴ آ٪بټځ ڂب ٸ٢ٹٜ اظ اْٽبض ڂب اثطاظ اڂٵ حؽ . الظٰ 

 –ثطذځ چٹٴ ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز  –٦ٻ ٢جالً ثٻ ٶٓط اٸ زض اڂٵ ٲٹضز دطزاذشٻ قس  –ز ٦ٻ دب ثٻ دبڀ ٞطٸڂس ثٻ ش٦ط اؾ

ثب اڂٵ ثطذٹضز اؾبؾبً ٲك٧٭ زاضٶس زض  –٦ٻ ٶ٣ككبٴ زض ٢ٹاٰ ثركځ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ټڃچ ػبڀ ثحض ٶساضز 

 –ٖجبضر زڂ٫ط اڂٵ اٞطاز اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اٖش٣بز زاضٶس  ثٻ 2حبٮځ ٦ٻ ثب اؾبؼ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ثٻ ٦٭ ټٱ زاؾشبٶٷس . 

                                                 
يبڂز ذبَطڀ ٦ٻ ټٷط ضا ٶٹٖځ ٸاالڂف اذال٢ځ ڂب ض "اظ زڂسڀ ٲځ سٹاٴ ٞطٸڂس ضا ٶڃع زض اڂٵ ضاڀ سٹٮؿشٹڀ قطڂ٥ زاٶؿز چطا ٦ٻ اٸ ٶڃع  1

 (. 168:  1388) ٲسزدٹض ،  "ػبٶكڃٵ آضظٸ ټبڀ ثڃٹٮٹغڂ٧ځ ٲكرم ٲځ قٹز اضظڂبثځ ٲځ ٦ٷس 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ 2  .Langer, Susanne. 1953. feeling and form.  New York : scribners  ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



76 

 

ذٯ١ اطط ټٷطڀ ، دڃف اظ ْٽٹض ڂب ثطٸظ احؿبؾځ ٲٗڃٵ زض شټٵ ټٷطٲٷس  –اٮجشٻ يٳٵ ڂب شڂ٭ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط 

ٲبزاٰ ٲځ سٹاٴ اػبظٺ زاز ٦ٻ ټط چڃعڀ ،  "، ثط اڂٵ ټؿشٷس ٦ٻ ؛  1نٹضر ٪طٞشٻ ٸ اؾبؾبً ٶڃبظڀ ثٻ اْٽبض ڂب اثطاظ ٶساضز 

٦ٻ ٲؿشٯعٰ سجڃڃٵ حبٮشځ ټڃؼبٶځ ثبقس ، ټٷط ذٹاٶسٺ قٹز ، نطٜ ٶٓط اظ آٶ٧ٻ ٲ٣هٹز ټٷطٲٷس آ٪بټبٶٻ ڂب ٶبآ٪بټبٶٻ اٮ٣بڀ 

( . ٸ اظ اڂٷؼبؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ ضٸاڂشځ زڂ٫ط اظ ٶٓطڂٻ ڀ  105:  1387)٦بضٸ٬ ،  "اڂٵ ټڃؼبٴ ثٻ ٲربَت ثبقس ڂب ٶٻ 

زؾز ڂبٞز ٦ٻ ٶبٰ ٸ ٶكبٶف اظ ټط زڂسڀ ثب ٶبٰ ٸ  2ڂب ٶٓطڂٻ ڀ ثڃبٴ اٶٟطازڀ  ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ثب ٖٷٹاٴ ثطزاقز ، سٯ٣ځ

 ٶكبٴ ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٖؼڃٵ ٲځ ثبقس . 

دڃف اظ دطزاذز ز٢ڃ١ سط ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثڃبٴ اٶٟطازڀ اظ زڂس ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس الظٰ اؾز سص٦ط 

بر ثځ ټڃچ قبئجٻ اڀ سٳبٰ ٸ ٦ٳب٬ ثط ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط زازٺ قٹز ٦ٻ سٗطڂٝ اڂٵ زٸ اظ ټٷط سب ضڂعسطڂٵ ػعئڃ

، آٞطڂٷف ټٷط ضاؾشڃٵ ضا ٖجبضر اظ احؿبؼ ڂ٥ ٖبَٟٻ ٸ  3 "انٹ٬ ټٷط  "ٲٷُج١ اؾز چٷبٶچٻ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز زض ٦شبة 

ٷطٲٷس اثطاظ ڂب ٞطاٶٳبڂځ آٴ ٲځ زاٶس ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٦ٻ زض ٲربَت ټٳبٴ سؼطثٻ ڂب حب٬ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ضا اڂؼبز ٦ٷس ٦ٻ ثط ټ

، آٞطڂٷف ټٷطڀ ضا ڂ٥ ٞٗبٮڃز  4 "ټٷط ټٳچٹٴ ثڃبٴ  "٪صقشٻ اؾز ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٦طٸچٻ ٶڃع زض ٦شبة 

ضٸحځ ٲځ زاٶس ٦ٻ ٲٷشؿت ثٻ نبحت ضٸح ثٹزٺ ٸ ٢بزض اؾز ٦ٻ ثٻ سجٕ اڂٵ ظڂجبڂځ ضا زض اقڃبء ٲحؿٹؼ َجڃٗځ 

زض اڂٷ٧ٻ ټٷط زض شار ذٹز سٳبٲبً ثط ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ ڂ٥ ٦كٝ ٦طزٺ ڂب حشځ اڂؼبز ٶٳبڂس . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، اڂٵ زٸ ٶڃع 

احؿبؼ ٲجشٷځ اؾز ثب سٹٮؿشٹڀ ټٱ ضاڂٷس ، اٲب ، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس نطٜ سٟبٸر زض سٗطڂٝ ٖٹاٲ٭ ڂب 

ٴ ، ڂٗٷځ اؾز ٦ٻ آٶبٴ ضا ثٻ ثطزاقشځ ٦بٲالً ٲشٟبٸر اظ آ –ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط  –ٖٷبنط سك٧ڃ٭ زټٷسٺ ڀ اڂٵ ٶٓطڂٻ 

ٶٓطڂٻ ڀ ثڃبٴ اٶٟطازڀ ، ؾٹ٠ ٲځ زټس . زض سٹيڃح اڂٵ ٲُٯت ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ زض زڂس٪بٺ ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ، 

اؾز ٦ٻ اظ  6ڂب سرڃ٭  5ٞطاڂٷس ٞطاٶٳبڂځ اظ زضڂبٞز زازٺ ټبڀ ذبٰ احؿبؼ ٸ ازضا٤ آٚبظ قسٺ ٸ زض ٲطحٯٻ ڀ قٽٹز 

ټٷطٲٷس ق٧٭ ٲځ ٪ڃطز سب زض ٶٽبڂز زض ٢بٮت ڂ٥ اطط ټٷطڀ ٲٷؼط ثٻ  اڂٵ زازٺ ټب آ٪بټځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ زض شټٵ

ثڃبٴ آٴ احؿبؼ ڂب ازضا٤ ٪طزز ، ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ سٟبٸر اڂٵ زٸ ثطزاقز ڂب سٯ٣ځ اظ ٶٓطڂٻ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط زض الظٰ ثٹزٴ ڂب 

 ٶجٹزٴ قطٌ آ٪بټځ ٶٽٟشٻ اؾز . 

                                                 
 ساقشٷس ٦ٻ آطبضقبٴ اٶشكبض ٖٳٹٲځ ڂبثس .ٲٗطٸٜ اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷساٶځ چٹٴ ٞطاٶشؽ ٦ب٧ٞب ٸ اٲڃٯځ زڂ٧ڃٷؿٹٴ اؾبؾبً سٳبڂٯځ ٶ 1
2 Solo expression theory 
3 Principles of art 
4 L’arte di expression 
 ( اؾز . Intuition( اؾبؾبً ٲٗبز٬ قٽٹز ) expressionالظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثطاڀ ٦طٸچٻ ٞطاٶٳبڂځ ) 5
 ( اؾز .Imaginationاؾبؾبً ٲٗبز٬ سرڃ٭ ) ( expressionالظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثطاڀ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٞطاٶٳبڂځ ) 6
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ؼط ثٻ ڂ٧ځ ٪طٞشٵ آٞطڂٷف ټٷطڀ ثب ٶٳبڂف زض ٸا٢ٕ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٮعٸٰ قطٌ آ٪بټځ ضا ٲٷ

نطٜ سؼٯڃبر ٖبَٟځ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٸاحس زاٶؿشٵ ٸا٦ٷف ظڂجب قٷبؾبٶٻ ثب اٶ٫ڃعـ ٲؿش٣ڃٱ ٖبَٟځ ٲځ زاٶؿشٷس ، سٳبٲبً 

ثب آ٪بټبٶٻ ثٹزٴ ٞطاڂٷس ٞطاٶٳبڂځ ٲربٮٟز ٦طزٺ ٸ زض سٹيڃح اڂٵ ٲربٮٟز ذٹزقبٴ ٶڃع ثڃبٴ ٲځ زاقشٷس ٦ٻ ؛ زض ٲطحٯٻ 

طاڂٷس ٞطاٶٳبڂځ ، ڂٗٷځ ٲطحٯٻ اڀ ٦ٻ زض آٴ زازٺ ټبڀ ذبٰ احؿبؼ ٸ ازضا٤ ٖبَٟځ زضڂبٞز ٲځ قٹز ، ٲب ڀ ٶرؿز ٞ

ٖٹاَٝ ضا احؿبؼ ٲځ ٦ٷڃٱ اٲب ثٻ َٹض ٦بٲ٭ اظ آٶٽب آ٪بٺ ٶڃؿشڃٱ ، اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ زض اڂٵ ٲطحٯٻ ٲب ثٻ 

ب ٶكبٶٻ ټبڀ ضٸاٶځ آٴ ٖٹاَٝ ٲځ ثبقٷس ٦ٻ اظ ٸا٦ٷف ټبڂځ ػؿٳبٶځ سٵ زض ٲځ زټڃٱ ٦ٻ زض ٸا٢ٕ زض ح٧ٱ ٖالئٱ ڂ

ٶبٲڃس . ثطاڀ ٲظب٬ ، ٮطظڂسٴ ٸ ضٶ٩ دطڂسٺ قسٴ  1ضٸاٶځ ضا ٞطاٶٳٹز ضٸاٶځ  –ټٳڃٵ ثبثز ٲځ سٹاٴ اڂٵ حبٮز ضٸحځ 

ٞطاٶٳٹز ضٸاٶځ سطؾڃسٴ اؾز . اڂٵ ٸا٦ٷف ټب ٚڃطاضازڀ ثٹزٺ ٸ ټڃچ سبثٕ ٲٽبض آ٪بټبٶٻ ڀ ٲب ٶڃؿز . اٲب زض ٲطحٯٻ ڀ 

ٟٳبٴ ضا زض ثطاثط آٴ زازٺ ټب  –طحٯٻ اڀ ٦ٻ ٦طٸچٻ آٴ ضا قٽٹز ، ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز سرڃ٭ ٲځ ٶبٲس ٲ –زٸٰ  ٲب زاٶؿشٻ ٖٹَا

ثٷبٲڃٱ . ثٻ ٖٷٹاٴ  2اثطاظ ٶٳٹزٺ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ټٷط ذٹز ضا ثڃبٴ ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز الظٰ اؾز آٴ ضا ٞطاٶٳٹز سرڃٯځ 

كف چكٳبٴ ، ٸ اظ اڂٵ زؾز اؾز ، اٲب ، ا٪ط زض ٲ٣بث٭ اڂٵ احؿبؼ ٲظب٬  ٞطاٶٳٹز ضٸاٶځ قبزڀ ، ټٳبٶب ٮجرٷس ، زضذ

ڂب ٖبَٟٻ ٞطزڀ سطاٶٻ اڀ ؾط زازٺ ، قٗطڀ ؾطٸزٺ ، ٸ ڂب سبثٯٹڂځ ٶ٣بقځ ٦ٷس ، ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٞطاٶٳٹز سرڃٯځ آٴ 

ط ثط ح٭ ٲك٧٭ ثطزاقز 3ٞطز ذٹاټس ثٹز. سٹٮؿشٹڀ  الظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ قبڂس زض ٶ٫بٺ اٸ٬ اڂٵ سٹيڃحبر ثٻ ٓٶ

ٳبو ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٲڃبٴ ٶ٣ف احؿبؼ ٸ ٖبَٟٻ زض ٦ٷف ټٷطڀ ٸ  اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٦ٻ ثب اٶس٦ځ ٚا

ظٶس٪ځ ضٸظٲطٺ اؾبؾبً سٟبٸسځ ٢بئ٭ ٶٳځ قس سٹاٶب ثبقس ، اٲب ، ثبڂس سٹػٻ ٦طز ٦ٻ ثطزاقز ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز اظ اڂٵ 

ٻ زض شټٵ ټٷطٲٷس ضخ زازٺ ٸ زض اؾبؼ ذٹز ټٱ ٶبآ٪بټبٶٻ نٹضر ٲځ ٶٓطڂٻ ٶڃع ثڃف اظ اٶساظٺ ثط آٴ چڃعڀ س٧ڃٻ زاضز ٦

ٳبو ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ زض ٶٓطڂٻ ڀ ثڃبٴ اٶٟطازڀ زض حڃظڃز شټٷځ اطط ټٷطڀ  ٪ڃطز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اٮجشٻ ثبظ ثب اٶس٦ځ ٚا

ٻ ٲځ قٹز ، چٷبٶچٻ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٲځ ٪ٹڂس ؛  ٖجبضر ، اطط  سهٹڂط ٶ٣بقځ قسٺ ، ثٻ ٲٟٽٹٰ زضؾز اڂٵ "ثڃف اظ حس ٲجبٛٮ

( ، ٸ Collingwood, 1938:131)"ټٷطڀ ٶڃؿز ، ظڂطا اطط ټٷطڀ چڃعڀ اؾز ٦ٻ ٣ٍٞ زض ؾط ټٷطٲٷس ٸػٹز زاضز 

اطط ضاؾشڃٵ ټٷطڀ زض شټٵ ټٷطٲٷس اؾز ٸ آٴ قځء ٲبزڀ )  "اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٶٓڃط اڂٵ ٶٓط ضا ٦طٸچٻ ٶڃع زاضز ؛ 

:  1358) ٦طٸچٻ ،  "ڃٱ نطٞبً سؼٯځ ثڃطٸٶځ ڂب ٶٳٹز ْبټطڀ آٴ اؾز ٲظالً سبثٯٹ ٶ٣بقځ ( ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز اطط ټٷطڀ ثساٶ

جڃٻ ڀ اڂسٺ آٮڃؿشځ اٖش٣بز  54 ساُٮ ( . اٮجشٻ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ټٱ ٦طٸچٻ ټٱ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ثٻ ٮحبِ ٞٯؿٟځ ثٻ ٶٹٖځ ٲبٗث

شٻ ٸ ثڃف اظ اڂٵ ثٻ آٴ زاضٶس ٲځ سٹاٶڃٱ ضڂكٻ ڀ اڂٵ سبٲالر شټٵ ٪طاڂبٶٻ ضا ثٻ ٸيٹح زض اڂٵ اٖش٣بز ٞٯؿٟځ دځ ٪طٞ

ثذطزاظڂٱ ، اٲب ، ثبظ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٢طاض ٶڃؿز زض اڂٵ ٶٹقشبض ثڃف اظ اڂٵ ثٻ ٚٹض ٞٯؿٟځ دطزاذشٻ قٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ثٻ 

                                                 
1 Psychical expression 
2 Imaginative expression 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛  3   .Collingwood, R.G. .1938 . principles of art. Oxford : Clarendon  pressػٽز ٲُبٗٮ
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اؾبؾبً ثب اضظـ سط  –اٖٱ اظ ټٷطڀ ٸ ٚڃط ټٷطڀ  –ټٳڃٵ ا٦شٟب ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ زض اڂٵ اٶسڂكٻ ڀ ٞٯؿٟځ ٞطاڂٷس ټبڀ شټٷځ 

ثٻ ټط حب٬ اظ سُجڃ١ اڂٵ زٸ سٯ٣ځ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ  1سٺ ټبڀ ٲبزڀ ٲځ ثبقٷس .اظ اقڃبء ڂب حشځ دسڂ

ٲځ سٹاٶؿشڃٱ ٪كشځ ظزٺ ٸ ثجڃٷڃٱ ٦ٻ چٻ سٗساز اظ  –ٶٓطڂٻ اٮ٣بڂځ  –ٲځ ضؾڃٱ ٦ٻ زؾز ٦ٱ ثط اؾبؼ زڂس٪بٺ سٹٮؿشٹڀ 

ٶٓطڂٻ ڀ ثڃبٴ  –ب زڂس٪بٺ ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٲطزٰ ثٻ چٻ ٶٹٔ ٖٹاَٟځ ثٻ چٻ ٶحٹڀ ٲجشال قسٺ اٶس ، زض حبٮځ ٦ٻ ث

زض ٲ٣بث٭ ٞطاٶٳٹز  –ثب چٻ ٲٗڃبضڀ ٲځ سٹاٴ سٗڃڃٵ ٦طز ٦ٻ آٶچٻ زض شټٵ ټٷطٲٷس ٲځ ٪صضز ٞطاٶٳٹزڀ سرڃٯځ  –اٶٟطازڀ 

ٸ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ػٽز اؾز ٦ٻ اظ زڂس اڂٵ ٶٓطڂٻ ،  "ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز اططڀ ټٷطڀ ٲحؿٹة ٲځ قٹز؟ –ضٸاٶځ 

زاٶشٻ ، سځ . اؼ . اٮڃٹر ، ڂڃشؽ ، ػڃٵ اٸؾشڃٵ ، ؾعاٴ ، ٲٹسؿبضر ، ٸ ثطذځ اظ آطبض ثشٽٹٸٴ ٸ چٷس ٶٳبڂف  نطٞبً آطبض

ٶبٲٻ ڀ ق٧ؿذڃط زض قٳبض آطبض ټٷطڀ دصڂطٞشٻ اٶس ٸ ٦ٳشط آطبضڀ ٚڃط اظ اڂٷٽب ٲځ سٹاٶٷس اظ آظٲٹٴ ٲسٶٓط ) سٳڃع ٞطاٶٳٹز 

 ( . 48:  1375)قذطز ،  "ضٶس ضٸاٶځ اظ ٞطاٶٳٹز سرڃٯځ آٴ ټٱ زض شټٵ ټٷطٲٷس ( ث٫ص

 

 

 دؽ اظ سٹٮؿشٹڀ ٸ ٦طٸچٻ/٦بٮڃٷ٫ٹٸز  -3-3-4

 

 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس اظ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٖالٸٺ ثط زٸ ثطزاقشځ اظ آٴ ٦ٻ زض نٟحبر ٢ج٭ 

ًبً حشځ ٲشًبزڀ ټٱ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ثٷب ثٻ  سٗطڂٝ ٶٓطڂٻ زض ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞز ثطزاقز ټبڀ ثؿڃبض ٲشٟبٸر ٸ ٗث

اڂٵ ٶٹقشبض اظ َطٞځ ٸ ٶڃع حؼٱ ٸ حٹنٯٻ ڀ آٴ اظ َطٜ زڂ٫ط اڂٷؼب اظ دطزاذز ثٻ آٶٽب دطټڃع ٶٳٹزٺ ٸ نطٞبً ثٻ اڂٵ 

ٝ اظ  ا٦شٟب ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ اؾبؼ سٳبٲځ اڂٵ ثطزاقز ټب ټٳبٶب ثط سٹؾ٭ ٦ٷف ټٷطڀ ثط ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ احؿبؾبر ٸ ٖٹَا

ًبً سًبز ټبڀ ٲٹػٹز ټٱ نطٞبً زض چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ اٲط دٷٽبٴ ٲځ ثبقس . ثٻ َطٜ ټٷطٲٷس اؾشٹاض ثٹزٺ ٸ سٟبٸر ڂ ب ٗث

ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ، ذبَط ٶكبٴ قس ٦ٻ ثطذځ ٲبٶٷس سٹٮؿشٹڀ ثٻ اٶش٣ب٬ آ٪بټبٶٻ ٸ ٲؿش٣ڃٱ احؿبؾبر ٲٗش٣سٶس زض حبٮځ ٦ٻ 

بآ٪بټبٶٻ ڀ آٴ ٶڃع سب٦ڃس ٲځ ٪طٸټځ ٲبٶٷس ٞطٸڂس ټٱ ٪طچٻ ثب اٶش٣ب٬ ٲؿش٣ڃٱ احؿبؾبر ٲٹا٣ٞٷس اٲب اظ َطٞځ ثط ػٷجٻ ڀ ٶ

٦ٷٷس ، ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ٪طٸټځ ٶڃع ٲبٶٷس ٦طٸچٻ ٸ ٦بٮڃٷ٫ٹٸز ٖٯځ ضٚٱ ټٱ زاؾشبٶځ ثب اڂٵ زٸ ٪طٸٺ زض اؾبؼ ٸ انٹ٬ زض 

ػعئڃبر ثط ػٷجٻ ڀ شټٷځ اٲط انطاض ٶٳٹزٺ ٸ ػٷجٻ ڀ ٖڃٷځ ٢ًڃٻ ضا نطٞبً ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹزڀ ْبټطڀ اظ آٴ ٲٹضز سٹػٻ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٸاضثطسٹٴ ، ٶبڂؼ٭.  1  ، سٽطاٴ : ٶكط ٶځ .. ٲٽشبة ٦الٶشطڀ  چڃؿشځ ټٷط. 1387ػٽز ٲُبٗٮ
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ٝ  –ټٳٻ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٪طٸټځ چٹٴ ٞٹ٦ٹ اؾبؼ اڂٵ ٞطاڂٷس ٸ اڂٵ  ٢1طاض ٲځ زټٷس ،  ٞطاٶٳبڂځ احؿبؾبر ٸ ٖٹَا

ضا ثط ادڃؿشٳٻ ڀ ٲكشط٤ ٸ ػٳٗځ چٹٴ ٪ٹزٲٵ ٶڃع ثط ؾبذشبضڀ ظثبٴ ٲبٶٷس ٲجشٷځ ٲځ  –ٖٹاَٝ زض ٢بٮت آطبض ټٷطڀ 

ټبڀ ٲٹػٹز اظ  زاٶٷس . ثب ڂبزآٸضڀ ػٳڃٕ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض اڂٵ ٢ؿٳز اظ َطٞځ ، ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ثطزاقز

ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط اظ َطٜ زڂ٫ط ، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ َج١ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ؛ اططڀ اطط ټٷطڀ اؾز ٦ٻ َځ 

آٴ ا٪ط ٸ ٣ٍٞ ا٪ط ڂ٥ حبٮز احؿبؾځ ڂب ٖبَٟځ قرهځ ڂب ٞطزڀ ٦ٻ ټٷطٲٷس قرهبً آٴ ضا سؼطثٻ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٸاؾُٻ 

ط٦بر ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ، ؾٗځ زض سٹيڃح ڂب سجڃڃٵ آٴ ٶٳٹزٺ ڀ ذُٹٌ ، اق٧ب٬ ، ضٶ٩ ټب ، انٹار ، اٖٳب٬ ، ح

اؾز ، ثٻ ټٳبٴ ٦ڃٟڃز ) ڂٗٷځ ثب حبٮز احؿبؾځ ڂ٧ؿبٴ ڂب الا٢٭ ټٳؿبٴ (، زاٶؿشٻ ڂب ٶساٶؿشٻ ) ڂٗٷځ ثب ٢هس ٢جٯځ ڂب 

 ثسٸٴ آٴ ( ، ثٻ ٲربَت اضائٻ ، اقبٖٻ ، ٲٷش٣٭ ، ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ ٪طزز .

ٵ ٶٓطڂٻ اڂٵ ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٢جالً ټٱ ٪ٟشٻ قس ، ذهٹنبً زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ٶٓطڂٻ ڀ ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض ٲٹضز اڂ

ثبظٶٳبڂځ ټٷط ، ثٻ ٸيٹح ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اڂٵ ٶٓطڂٻ ٖٳالً اظ َٹ٬ ٖٳطڀ ثؿڃبض ٦ٹسبٺ ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾز چطا ٦ٻ 

ثٻ ڀ ذٹز ضڂكٻ زض ثطٸظ ٦ٻ ثٻ ٶٹ –اٸاذط ٢طٴ ٶٹظزټٱ ٸ اٸاڂ٭ ٢طٴ ثڃؿشٱ ٲڃالزڀ ْٽٹض ٪طاڂكبر يس ضٲبٶشڃؿڃؿٱ 

٪طاڂكبسځ زاقز ٦ٻ زض زٶڃبڀ ٞٯؿٟٻ ٖٯڃٻ اڂسٺ آٮڃؿٱ شټٷځ ڂب حشځ اؾبؾبً اڂسٺ آٮڃؿٱ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ زض حب٬ ق٧٭ 

٦ٻ ٲجشٷځ ثط زڂس٪بٺ ڂب زڂس٪بٺ ټبڂځ ٖڃٷځ سط ثٻ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ثٹز  –٪ڃطڀ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ضٸاع ٸ سٹؾٗٻ ثٹز 

دځ آٴ ثځ سٹػٽځ ٦بٲ٭ ثٻ اڂٵ ٶٓطڂٻ ٪طزڂس ، اٮجشٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ اڂٵ ټط٪ع ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲٷؼط ثٻ ٦ٱ سٹػٽځ ٸ زض 

ٲط٨ ٲُٯ١ اڂٵ ٶٓطڂٻ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ٶڃؿز چطا ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ټٱ ا٦ٷٹٴ ٶڃع زض ا٢هځ ٶ٣بٌ ػٽبٴ ٲځ سٹاٴ ثب 

زاٶڃٱ ٦ٻ قبڂس اٲطٸظٺ اڂٵ َطٞساضاٶځ ثؿڃبض دط ٸ دب ٢طل ثطاڀ اڂٵ ٶٓطڂٻ ٲٹاػٻ قس . ټٳچٷڃٵ اظ َطٜ زڂ٫ط ٲځ 

ٶٓطڂٻ شڂ٭ ٖٷٹاٴ انٯځ ذٹز ، ڂٗٷځ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ، زض ضٸاع ٶجٹزٺ ثبقس ، اٲب ، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ٢ؿٳز ٢ج٭ ٶڃع ٲٹضز 

بټط ٦بٲالً  اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز دؽ ٮطظٺ ټبڀ حبن٭ اظ آٴ ضا حشځ زض ٶٓطڂٻ اڀ چٹٴ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ٦ٻ ٖٯځ آٮ

 ثب ٸيٹح ٲځ سٹاٴ دځ ٪طٞز ، ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ؛ ٲشًبز ثب آٴ اؾز ٶڃع 

... قبڂس اٲطٸظ زض ٞطټٷ٩ ٖبٲٻ ، س٧طاضڀ سطڂٵ سهٹڂط اظ ټٷطٲٷس ) آټٷ٩ ؾبظ ، ٶ٣بـ ، ... (  "

زض ٲ٣بٰ آٞطڂٷٷسٺ اڀ ثبقس ػٹڂبڀ احؿبؼ ٸ ٖبَٟٻ ٦ٻ ٲځ ٦ٹقس ثب احؿبؾبر ذٹڂف دڃٹٶسڀ ثط٢طاض 

ٶڃع ٲٷش٣٭ ٶٳبڂس ، ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ټٳبٶب  ٶٳٹزٺ ٸ ٲبحه٭ ضا ثٻ ثٽشطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ثٻ ٲربَت

 ( .  97:  1387)٦بضٸ٬ ،  "ث٣بڂبڂځ اظ ټٳبٴ ٪طاڂف ) ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ( ٲځ ثبقس 

                                                 
كبڀ ٲؿش٣ڃٱ احؿبؼ ٸ ٶٻ ثطاٶ٫ڃرشٻ قسٴ ٶبآ٪بټبٶٻ ڀ آٴ ، ثٯ٧ٻ " 1  آٶٽب اظ ثڃبٴ ، چڃعڀ ٦بٲالً ٲكرم ضا ٲطاز ٲځ ٦ٷٷس ، ٶٻ ثطٸٴ ضڂعڀ ڂب ٞا

 ( .  64:  1388) ٸاضثطسٹٴ ،  "اڂًبح حؽ ثسٸاً ٲجٽٳځ ٦ٻ زض ذال٬ ثڃبٶف ضٸقٷځ ٲځ ڂبثس 
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 ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ -3-4

 ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ اظ دڃف -3-4-1

 

 

 ٸ زاقشٻ ذٹاٶځ ټٱ ټٷط ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٹقشبضٶ اڂٵ زض ٲب ٲسٶٓط سٗطڂٝ ثب ٦ٻ ټٷط ڀ زضثبضٺ ٦ٯځ ڀ ٶٓطڂٻ ؾٹٲڃٵ

س ٸ نجٛٻ زڂس اظ  ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ټٳبٶب ٶساضز ٦ٱ چڃعڀ ڂ٣ڃٵ ثٻ ٢ج٭ ڀ ٶٓطڂٻ زٸ اظ ؾبث٣ٻ ٗث
1
 ټٳڃٵ ، اؾز  

 ټٷط شاسځ ٸڂػ٪ځ ٦ٻ اؾز ٲٗش٣س ٶٓطڂٻ اڂٵ ٦ٻ ٪ٟز سٹاٴ ٲځ – ٢ًڃٻ چٹٴ ٸ چٷس زض ٸضٸز اظ دڃف – ٲُٯت اثشساڀ

 ثٻ َجڃٗز آٴ اظ سط ٦ٯځ ڂب ٲحؿٹؼ اقڃبء ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ س٣ٯڃس زض قٹز ٲځ اثطاظ ټٷط ثبظٶٳبڂځ ڀ ڂٻٶٓط زض چٷبٶچٻ ٶٻ

 ٖٹاَٝ ٸ احؿبؾبر ڀ اضائٻ ڂب اٶش٣ب٬ زض قٹز ٲځ ثڃبٴ ټٷط ٞطاٶٳبڂځ ڀ ٶٓطڂٻ زض چٷبٶچٻ ٶٻ اؾز ٶٽٟشٻ ٖبٲف ٲٟٽٹٰ

 ٚڃط ڂب ٲؿش٣ڃٱ ٦ٻ اؾز دٷٽبٴ ټٷطڀ آطبض اظ نٹضسځ ڂب ٶٳٹز ڀ اضائٻ زض ټٳبٶب ٶٓط اڂٵ اظ ټٷط شاسځ ٸڂػ٪ځ ثٯ٧ٻ ، ټٷطٲٷس

 ثب ٶ٫طـ اڂٵ ، آڂس ٲځ ثط ٶڃع ٶٓطڂٻ اڂٵ ٖٷٹاٴ اظ ٦ٻ َٹض ټٳبٴ.  ٪طزز ٲځ ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ سؼطثٻ ثٻ ٲٷؼط ٲؿش٣ڃٱ

 ٲځ ٶڃع ټٷطڀ آطبض 3ٖڃٷځ ٚڃط ټبڀ اضظـ ٦ٻ اؾز ٶ٧شٻ اڂٵ اطجبر دځ زض اطط ڂ٥ نٹضڀ ؾبذشبض ڂب 2نٹضر ثط سب٦ڃس

 ٦ٻ اؾز آٴ دځ زض ٶٓطڂٻ اڂٵ ، سط ٞٷځ ثڃبٴ ثٻ.  ٶٳبڂٷس ٶ٣ف اڂٟبڀ آطبض اڂٵ ذٯ١ زض 4ٖڃٷځ ټبڀ اضظـ دبڀ ثٻ دب ٶٷسسٹا

 زض ٶٻ ٲرشٯٝ ټٷطڀ آطبض 5ٲكشط٤ ذبنڃز ، قٹز ٲځ ازٖب ټٷط ٞطاٶٳبڂځ ٸ ثبظٶٳبڂځ ڀ ٶٓطڂٻ زٸ زض آٶچٻ ذالٜ ثط

 آطبض اڂٵ نٹضڀ ؾبذشبض ڂب نٹضر اڂٵ ثٯ٧ٻ ، آٶٽب ٹزڀٞطاٶٳ ذهٹنڃز زض ٶٻ اؾز ٶٽٟشٻ آٶبٴ ثبظٶٳٹزڀ ذهٹنڃز

 ٲٹاػٻ آطبضڀ ثب ټٳٹاضٺ ټٷط سبضڂد َٹ٬ زض َطٞځ اظ ٦ٻ چطا اؾز ٪ڃطڀ دځ ٢بث٭ ٸيٹح ثٻ آطبض اڂٵ سٳبٲځ زض ٦ٻ اؾز

 اظ زڂ٫ط َطٜ اظ ، ٲكرم احؿبؾځ ثڃبٴ ثط ٶٻ اؾز ثٹزٺ ٲجشٷځ ٲحؿٹؼ قئځ ثبظٶٳٹز ثط ٶٻ آٶٽب اؾبؼ ٦ٻ اڂٱ ثٹزٺ

                                                 
1 Formalism 
2 Form 
3 Non-objective 
4 objective 
5 Common denominator argument 
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 ٢بث٭ نٹضسځ اظ حب٬ ټط ثٻ ثبقس ٶٓط ٲس ٦ٻ نٹضر اظ سٗطڂٟځ ټط ثب اؾشظٷب ثسٸٴ ټٷطڀ آطبض ڀ ټٳٻ ْبټطاً سڀزڂ

 ټبڀ نٹضر ڀ ټٳٻ ٦ٻ ذبنڃشځ ، اؾز ټٷطڀ آطبض ڀ ټٳٻ ٲكشط٤ ذبنڃز ٞطٰ ".  اٶس ثٹزٺ ثطذٹضزاض ٲكبټسٺ

 ٸ ض٢م ٸ ٲٹؾڃ٣ځ ذٹاٺ ٸ ، ؾڃٷٳب ٸ ٧ٖبؾځ ٸ ٶٳبڂف ذٹاٺ ، سطاقځ دڃ٧ط ٸ ٶ٣بقځ ذٹاٺ ، اٶس ؾٽڃٱ آٴ زض ټٷطڀ

   .( 193:  1387، ٦بضٸ٬) " اڂٷٽب ٚڃط ٸ ٲٗٳبضڀ ٸ ازثڃبر

 ڀ ٶٓطڂٻ ثطاثط زض ٸا٦ٷكځ ټٳچٹٴ ، ټٷط ٞطاٶٳبڂځ ڀ ٶٓطڂٻ ٲبٶٷس ٶڃع ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ چٻ ا٪ط

 ز٪ط٪ٹٶځ ثطٸظ ٲٹػت ٶٓط ٵاڂ اظ ٸ ٪كشٻ دسڂساض ٲڃالزڀ ٶٹظزټٱ ٢طٴ اٸاڂ٭ ٸ ټؼسټٱ ٢طٴ اٸاذط ، ټٷط ثبظٶٳبڂځ

 ذٹز دٽٯٹڀ ثٻ دٽٯٹ ٶٓطڂٻ اڂٵ ڀ ؾبث٣ٻ زڂسڀ اظ ٦ٻ زاقز سٹػٻ ثبڂس ، اٲب ، قس ټٷط ڀ ٖطنٻ زض ٶڃع ق٫طٞځ ټبڀ

 ٸ اٞالَٹٴ چٹٴ ٞڃٯؿٹٞبٶځ ٶٓطار ٸ آضاء زض آٴ ٞٯؿٟځ ټبڀ ضڂكٻ ٦ٻ چطا ظٶس ٲځ آٴ ٖبٰ ٲٟٽٹٰ ثٻ ټٷط ڀ ٶٓطڂٻ

 اٶحب اظ ٶحٹڀ ثٻ ټٷط سبضڂد اظ اڀ ثطټٻ ټط زض ٦ٻ ٪ٟز سٹاٴ ٲځ ػطار ثٻ ٸ ٹزٺث دڃ٫ڃطڀ ٢بث٭ ٸيٹح ثٻ ٶڃع اضؾُٹ

 ضا ټب دسڂسٺ سٳبٲځ ٚبڂز اٞالَٹٴ ا٪ط ، زڂ٫ط ٖجبضر ثٻ.  اؾز ثٹزٺ ټٷط ڀ حڃُٻ ٲح٣٣ڃٵ ٸ ٲش٧ٟطڂٵ ٶٓط ٲس ټٳٹاضٺ

  ټبڀ ٸڂػ٪ځ ثبثز اظ بًنطٞ زڂ٫ط احؼبٰ ثط ضا احؼبٲځ آٴ اظ سط ؾبزٺ ثؿڃبض حشځ ٸ زڂسٺ ٲٷشٽځ آ٬ اڂسٺ نٹضڀ ثط

ٻ زض ذٹز ٖٳٹٲځ ٶ٫طـ ضٚٱ ٖٯځ اضؾُٹ ا٪ط ، زټس ٲځ سطػڃح نٹضڂكبٴ  س٣ٯڃسڀ ڀ ٶٓطڂٻ ثط ټٳبٶب ٦ٻ قٗط ثب ضاُث

 آ٪ٹؾشڃٵ ا٪ط ، ٦ٷس ٲځ ذبل سٹػٽځ نٹضڀ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ثٻ حٳبؾٻ ٸ سطاغزڀ اظ نحجز ټٷ٫بٰ ثٻ اؾز اؾشٹاض

 ٞڃٯؿٹٞبٴ سٳبٲځ ا٪ط ، ثڃٷس ٲځ زٮذصڂط نٹضڂكبٴ اػعاء زض سٷبؾت اظ سڀٲٷ ثٽطٺ ثبثز اظ نطٞبً ضا َجڃٗځ اقڃبء ظڂجبڂځ

  1َالئځ س٣ؿڃٳبر اظ ٲٷجٗض ټبضٲٹٶځ ثط ٲجشٷځ ضا ظڂجبڂځ اؾشظٷب ڂ٥ حشځ ثسٸٴ ضٶؿبٶؽ آٴ دځ زض ٸ ٸؾُځ ٢طٸٴ

 سٹاٴ ٲځ ٻ٦ ٮحبِ ثسڂٵ ثٷٳبڂس ٞطٰ ٞب٢س ْبټط ثٻ ٦ٻ ټٱ ٢سض ټط ضا چڃعڀ ټط ٶڃشؽ الڂت ا٪ط ، زاٶٷس ٲځ ا٢ٯڃسؾځ

 اٖشجبض ثٻ آظاز ظڂجبڂځ ٦ٻ قٹز ٲځ ٲسٖځ ٦بٶز ا٪ط ، زاٶس ٲځ ٞطٰ ٸاػس ثبقس آٴ ٲٗطٜ ٦ٻ ٦طز اثسأ ضڂبيځ اڀ ٲٗبزٮٻ

 اظ ضا اٸٮڃٻ ټبڀ اٶؿبٴ ضٸؾٹ ا٪ط ، ٦ٷس سٹػٻ چڃع آٴ ټسٜ ڂب ٚبڂز ثط آٶ٧ٻ ثسٸٴ قٹز ٲځ اؾشٷبز آٴ ثٻ چڃع ڂ٥ ٞطٰ

 ا٪ط ، زاٶس ٲځ ټٷط اظ ٖبضڀ ٦ٷٷس ثٷسڀ نٹضر ضا نٹضڀ ٶٓٱ ٸ سٷبؾت ٖځاٶشعا سهٹضار سٹاٶٷس ٶٳځ ٦ٻ ضٸڀ اڂٵ

س ٮٹزٸڂ٥ ٦ٻ ٶٹڂؿس ٲځ ذبَطاسف زض ٸڂش٫ٷكشبڂٵ ذٹاټط  ثعض٨ اسب٠ ڂ٥ ؾ٣ٝ ذبٶٻ ڂ٥ ؾبذشٳبٴ ٦بٲ٭ اسٳبٰ اظ ٗث

 ٦ٻ زاقز ڃٱٶرٹاټ ح١ ٲب ڂ٣ڃٵ ثٻ دؽ ، زڂ٫ط ا٪ط ټب زٺ ٸ ، ثطؾس زٮرٹاټف ٞطٰ ثٻ سب ثطز سط ثبال ٲشط ؾبٶشځ ؾٻ ضا

  2 . ث٧بټڃٱ ذٹزؾطاٶٻ آٴ زضاظ ٸ زٸض ٖٳط اظ ٸ زازٺ ٶؿجز ٲشبذط ٢طٸٴ ثٻ ضا ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ سٹٮس سبضڂد

 اؾز ثبؾشبٴ ڂٹٶبٴ ټبڀ ٲؼؿٳٻ ٲكٽٹضسطڂٵ اظ ڂ٧ځ ، دٹٮٹ٦ٯڃشٹؼ اطط زاض ٶڃعٺ ڀ ٲؼؿٳٻ"

س ټبڀ ٶؿ٭ ټٷطٲٷساٴ ٦ٻ .  اٶس ٶ٫طڂؿشٻ ٲس٬ ٥ڂ ٖٷٹاٴ ثٻ ټٳبټٷ٫ف ټبڀ سٷبؾت ػٽز اظ ضا آٴ ٗث

                                                 
1 Golden section 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٪بٲجطڂغ 2  ,Hogarth  ؛ٶځ )٢ؿٳز ټبڀ ٲطسجٍ(. ٸ  ٶكط:  سٽطاٴ ، ضاٲڃٵ ٖٯځ. ټٷط سبضڂد. 1388. اضٶؿز ، ػٽز ٲُبٗٮ

William .1753. The analysis of beauty. London : Oxford.   
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 ٸ ، ٦طز ٲځ َطاحځ سٷبؾت ٸ س٣بضٴ انٹ٬ اؾبؼ ثط ضا ذٹز ثٷبټبڀ ، ضٶؿبٶؽ ڀ زٸضٺ ٲٗٳبض ، دبالزڂٹ

س ټبڀ ٶ٣بقځ اظ ثؿڃبضڀ زض ٦ٳذٹظڂؿڃٹٴ زض ٞطٲځ سٹاظٴ ثٻ سٹػٻ  ٦ٻ اؾز ٲكٽٹز زٸضٺ اڂٵ اظ ٗث

 ، قذطز ) " اؾز آٴ ڀ ثطػؿشٻ ثؿڃبض ټبڀ ٶٳٹٶٻ اظ ڂ٧ځ سٷٽب اٸسچٯٹ اطط ؾبٴ ضٸٲبٶٹ ٶجطز سبثٯٹڀ

1375  :68 . ) 

 ٲٟٽٹٰ ثٻ الا٢٭ – ټٷط نٹضس٫طاڂځ ڀ ٶٓطڂٻ ٦ٻ زاقز زٸض ٶٓط اظ ٶجبڂس ٲُبٮت اڂٵ سٳبٲځ ضٚٱ ٖٯځ اٮجشٻ 

 ٲٷؿٹة ٲشبذط ٢طٸٴ ثٻ زڂسڀ ټط اظ قس اقبضٺ ٶڃع ٢جالً ٦ٻ َٹض ټٳبٴ ٸ ثٹزٺ ٲٗبنط اٲطڀ حب٬ ټط ثٻ – آٴ اٲطٸظڀ

بټط ٖٯځ اؾز دڃ٫ڃطڀ ٢بث٭ ٶڃع ٞٹ٠ ٲُبٮت اظ ٦ٻ َٹض ټٳبٴ اؾبؼ اڂٵ ثط.  ثبقس ٲځ  سٷب٢ًځ ثب ظٲڃٷٻ اڂٵ زض آٮ

 ح٭ اظ ٶبچبض ثٻ ٶڃع ټٷط نٹضس٫طاڂځ ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٢جٹ٬ ٢بث٭ سٗطڂٟځ ثٻ ٶڃ٭ ضاٺ ضؾس ٲځ ٶٓط ثٻ ٦ٻ ټؿشڃٱ ٲٹاػٻ ٶب٪عڂط

 ؾب٦ٵ ثٻ اثشسا اظ ټٷط سبضڂد ا٪ط " ٦ٻ دطؾف اڂٵ ػٹاة سب ٦ٻ ضؾس ٲځ ٶٓط ثٻ ، ؾرٵ زڂ٫ط ثٻ.  الٚڃط ٸ ٪صضز ٲځ آٴ

 ثٻ ضا ټٷط نٹضس٫طاڂځ ڀ ٶٓطڂٻ سٹاٴ ٲځ چ٫ٹٶٻ ، ټؿز ٶڃع ا٦ٷٹٴ ٸ ثٹزٺ ٢بئ٭ ټٷطڀ آطبض زض ٲحشٹا اظ ٞطٰ سٳبڂع ثٻ

 ثٻ ٶڃ٭ ٶ٫طزز ٲكرم ز٢ز ثٻ " ؟ زاز ٶؿجز – ٲشبذط ٢طٸٴ قس ٪ٟشٻ چٷبٶ٧ٻ ٲظالً – سبضڂد اڂٵ اظ ذبل اڀ ثطټٻ

 اظ دڃف ٦ٻ اؾز ش٦ط ثٻ الظٰ ٢ًڃٻ اڂٵ سٹيڃح زض.  ثٹز ٶرٹاټس ٲٳ٧ٵ ٶڃع ټٷط نٹضس٫طاڂځ ڀ ٶٓطڂٻ اظ ز٢ڃ١ سٗطڂٟځ

 ټؿز ٢طاض ٦ٻ اؾز ٲسٶٓط اٲطڀ ٖٷٹاٴ ثٻ ٲجحض اڂٵ زض ټٷطڀ آطبض ٞطٰ ڂب نٹضر ٦ٻ قٹز ٲكرم ثبڂس چڃعڀ ټط

 زڂ٫ط ٖجبضر ثٻ.  ثٹز ذٹاټس ظڂجبڂځ ؾبظ ٻظٲڃٷ نطٞبً ذٹز ٶٽبڂز زض ٦ٻ اٲطڀ ڂب ثبقس آٴ ٦ٯځ ٲٟٽٹٰ ثٻ ظڂجبڂځ ػبٶكڃٵ

 ٶڃ٭ ػٽز ٪ٹٴ ٲ٣سٲٻ سٳٽڃسڀ ڂب ؾبظڀ ظٲڃٷٻ نطٞبً آٴ ثٻ ثركڃسٴ ضؾٳڃز ٸ ٲحشٹا اظ نٹضر سٳبڂع اظ ٲب ٢هس ا٪ط ،

 اظ ثؿشطڀ ثط ضا ظڂجبڂځ ټٷط سبضڂد َٹ٬ زض ٦ٻ ٦ٽٷځ سهٹضار سٳبٲځ ثب نٹضر اڂٵ زض ثبقس ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ ٖبَٟٻ ثٻ

 ڀ ٶٓطڂٻ ثطاڀ سبضڂرځ ٢جٹ٬ ثٻ ٶب٪عڂط ثبثز اڂٵ اظ ٸ ثٹزٺ ټٳطاٺ اٶس زڂسٺ اؾشٹاض زؾز اڂٵ اظ ٸ ضٴس٣ب ٸ سٷبؾت

 ټبڀ ٸڂػ٪ځ ٲڃبٴ سٳبڂع اظ ٲب ټسٜ ا٪ط اٲب.  ټٷط سبضڂد ذٹز زضاظاڀ ثٻ ثٹز ذٹاټڃٱ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر

 ٦ٻ ٢بٖسٺ اڂٵ ثط ، ټٷطڀ آطبض ضز ٲحشٹا ٸ نٹضر ټٳبٴ سٗجڃطڀ ثٻ ڂب  2ٖطيځ/ْبټطڀ/ثڃطٸٶځ ٸ  1شاسځ/ثبَٷځ/زضٸٶځ

 اؾز ٲٳ٧ٵ حشځ ثٯ٧ٻ ٶجٹزٺ ٦ٷٷسٺ سٗڃڃٵ ان٭ سٷٽب ٶٻ ټٷطڀ اطط ڂ٥ زض٤ زض – ٲحشٹا ټٳبٴ ڂب – ثڃطٸٶځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ

 ټٳبٴ ڂب – زضٸٶځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ثط سٹػٻ ثبثز اڂٵ اظ ٸ ثٹزٺ اؾشٹاض ٶٳبڂس ٶڃع سًٗڃٝ ٸ سحطڂٝ ضا اطط اظ ٲب زض٤ ٦ٻ

 ڀ ٖبَٟٻ ڂ٥ ػبٶكڃٵ ٦ٯٳٻ ٸا٢ٗځ ٲٟٽٹٰ ثٻ سٹاٶس ٲځ ٦ٻ ثبقس ثطذٹضزاض ٢طثځ ٸ اضع ٴچٷب اظ ٲب دڃف – نٹضر

 ثٻ ٲٷؿٹة ضا ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ٦ٻ ثٹز ذٹاټڃٱ ټٳطاٺ ٶ٫طقځ ثب ٲب نٹضر اڂٵ زض ، ٪طزز ظڂجبقٷبؾبٶٻ

.  زاضز ٶٳځ ٲجصٸ٬ ذٹض ضز سٹػٽځ ثبقٷس ٲځ آٴ ټٳؿبٴ ڂب ٶٓڃط ٦ٻ ٦ٽٷځ سهٹضار ثٻ ثبثز اظاڂٵ ٸ زاٶؿشٻ اذڃط ٢طٸٴ

 اطجبر دځ زض – زټس ٲځ سك٧ڃ٭ ضا آٴ اذڃط ٲٟٽٹٰ ثٻ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اؾبؼ ٦ٻ – زٸٰ ٶ٫طـ ٸا٢ٕ زض

                                                 
1 Intrinsic 
2 Extrinsic 
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 ثط قسٺ ٶ٣بقځ ٲحشٹاڀ ڂب ٲٹيٹٔ آٶ٧ٻ ٸػٹز ثب سبثٯٹڂځ ؛ ٦ٻ اؾز ٲٳ٧ٵ ثؿڃبض ٲربَجځ ټط ثطاڀ ٦ٻ اؾز ٶ٧شٻ اڂٵ

 ، زضٸٶځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ټٳبٴ ڂب ، ٞطٰ ٸ نٹضر ٮحبِ ثٻ ٦ٻ ػٽز اڂٵ اظ نطٞبً ثبقس ٶساقشٻ ذبنځ ظڂجبڂځ آٴ ضٸڀ

 .  ثبقس ثطاٶ٫ڃع سحؿڃٵ ضؾس ٲځ ٶٓط ثٻ ظڂجب

 اقبضٺ ټبڂځ ضٸڂساز ثٻ ، ٦ٹٮطڂغ اطط ٦ٽٷؿب٬ ٦كشڃجبٴ ٲبٶٷس ، قٗطڀ ٦ٯٳبر ٲحشٹاڀ ڂب ٲٟٽٹٰ "

 اٶس سٹاٶؿشٻ ٲځ ضٸڂسازټب آٴ)  زاضٶس ثڃطٸٶځ حبٮز آٴ ثٻ ٲٷبؾجز ثسڂٵ ٸ ٲشٳبڂعٶس قٗط اظ ٦ٻ ٦ٷس ٲځ

 ٸ ٦ٯٳبر اٶشربة ، ٸظٴ ٲبٶٷس – زضٸٶځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ اظ قٗط اڂٵ ٸٮځ(  ثسټٷس ضخ ټٱ قٗط اڂٵ ثسٸٴ

 اؾز ٲٳ٧ٵ ٦ٻ...  اؾز ثطذٹضزاض ٶڃع – آٴ اظ ذبضع چڃعڀ ثٻ ٶٻ زاضٶس سٗٯ١ قٗط ذٹز ثٻ ٦ٻ ، ٚڃطٺ

 ( .89:  1389، ټٷٟٯڃٷ٩) "ٳبڂٷسٶ اڂٟب ضا ٦ٷٷسٺ سٗڃڃٵ ٶ٣ف قٗط آٴ ثٻ ٲب سٹػٻ ٸ ضٚجز زض

 ٶٓطڂٻ اظ ٲٹػٹز ثطزاقز زٸ ٲڃبٴ – ق٧٭ اڂٵ ثٻ الا٢٭ – ضا اٮص٦ط ٞٹ٠ سٳبڂع ثطذځ ٦ٻ اؾز ڂبزآٸضڀ ثٻ الظٰ 

 نٹضس٫طاڂځ ڀ ٶٓطڂٻ ػٽز اڂٵ اظ ٸ ، زڂسٺ ټٱ َٹ٬ زض ٸا٢ٕ زض ضا ثطزاقز زٸ ،اڂٵ ٶساقشٻ ٢جٹ٬ ټٷط نٹضس٫طاڂځ ڀ

  .زاٶٷس ٲځ 1ٶٹ نٹضس٫طاڂځ ضا ثبقس ٲځ ٲب ٲسٶٓط ٶٹقشبض اڂٵ اظ ٢ؿٳز اڂٵ زض ٦ٻ ٲٟٽٹٲځ ثٻ

 نٹضر ټٳبٴ سٗجڃطڀ ثٻ ڂب – قس اقبضٺ آٴ ثٻ ٦ٻ اذڃطڀ ٲٟٽٹٰ زض ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ، حب٬ ټط زض

 اټٱ اظ ثطذځ ثٻ ٦ٻ – زاضٶس س٧ڃٻ نٹضر ٖڃٷځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ثط ٦ٻ سطڀ ٦ٽٵ ټبڀ ٶ٫طـ ثب آٶ٧ٻ اظ ثڃف – ٶٹ ٪طاڂځ

 اضسجبٌ زض ثبقس ٲځ ټڃٹٰ زڂٹڂس ٲسٶٓط ٦ٻ آٴ اظ اڀ ٶحٹٺ ذهٹنبً ، ٪طاڂځ شټٵ ثب ثبقٷس ٲطسجٍ – قس اقبضٺ آٶٽب

 . اؾز

 ٦ٻ ٶساضز ٸػٹز آٴ ٢ٹؼ اظ ٢ؿٳز ټڃچ زض ظڂجبڂځ.  ٶڃؿز زاڂطٺ ذٹز ټبڀ ٸڂػ٪ځ اظ ظڂجبڂځ "

 ٪صاضز ٲځ شټٵ ثط ق٧٭ اڂٵ ٦ٻ سبطڃطڀ زض ٣ٍٞ(  ضا ظڂجبڂځ)  ضا آٴ ؾط٘ا ٦ٻ اؾز الظٰ اؾبؼ اڂٵ ثط

 ٦ٷس ٲځ ټبڂځ احؿبؼ چٷڃٵ زضڂبٞز ٲؿشٗس ضا آٴ ٲرهٹنف ؾبذز ڂب ثبٞز ٦ٻ شټٷځ ، ٪طٞز دځ

 ٦ٷس ٶٳځ ا٦شٟب ، زاضٶس ٸػٹز ذٹڂف شار زض ٦ٻ اڀ ٪ٹٶٻ ثٻ ، ٲ٣بث٭ اقڃبء ڀ ؾبزٺ ڀ ٶٓبضٺ ثٻ شټٵ... 

 ، احؿبؼ اڂٵ ٸ ، اؾز ٶٓبضٺ آٴ اظ ٶبقځ ٦ٻ ٦ٷس ٲځ احؿبؼ ٶڃع ضا ٶبضاحشځ ڂب قٗٝ اظ حبٮشځ شټٵ ؛

ال٠ ذٹز ڀ ٶٓبضٺ ٲٹضز اقڃبء ثٻ ضا ظقشځ ڂب ظڂجبڂځ ٖٷبٸڂٵ ٦ٻ زاضز ٲځ ٸا ضا شټٵ  Hume)  " ٦ٷس َا

, 1965 : 124-125 . ) 

 زض – ټٷط سبضڂد اظ ذبل اڀ ثطټٻ زض الا٢٭ – ٦بؾشځ ٸ ٦ٱ ټڃچ ثځ ټڃٹٰ ؾرٷبٴ اڂٵ ٦ٻ اؾز ش٦ط ثٻ الظٰ 

 ٶحٹڀ ثٻ ٦ٻ چطا زاٶؿشٷس ٲځ ٲجشٷځ نٹضر ثط اؾبؾبً ضا ټٷط شار ٦ٻ ټٷطٲٷساٶځ ڀ ٳٻټ ثطاڀ ثٹز ٲبٶڃٟؿشځ ح٧ٱ

 زازٶس ٲځ ذطع ثٻ ضا ذٹز سالـ ڀ ټٳٻ آٶبٴ ٦ٻ حبٮځ زض زڂ٫ط ثڃبٴ ثٻ ، ثٹز آٶبٴ ز٬ حطٜ سطػٳبٴ ٸا٢ٕ زض ٞٯؿٟځ

                                                 
1 Neo-formalism 
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 زض ټٱ ټڃٹٰ قٹٶس بڂ٭ٶ ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ ٖبَٟٻ ثٻ نٹضر زض نطٜ سٹػٻ َطڂ١ اظ ذٹز آطبض زض ٖٳٯځ ق٧ٯځ ثٻ ٦ٻ

 اظ نٹضڀ ؾبذشبضڀ ظقشځ ٦ٻ چٷبٴ ، ٦ٷس ٲځ ٮصر اڂؼبز ٦ٻ ، ٶڃؿز ٞطٰ ػع چڃعڀ ظڂجبڂځ " ٦ٻ زاقز ٲځ ثڃبٴ ٶٓط

 اڂٵ زض اڂٵ اظ ثڃف ٞٯؿٟځ سٗٳ١ اظ ٶٓط نطٜ ثب( . Hume , 1975: 299) "اؾز زضز ؾجت ؾبظ ٦ٻ اػعاؾز

 آٴ سجڃڃٵ ٸ ثؿٍ ثٻ ذٹز زڂس اظ ٦ساٰ ټط ٦ٻ ٲشبذطڀ ٲش٧ٟطڂٵ ٸ ٰټڃٹ ؾرٷبٴ اڂٵ سبطڃط سحز ٦ٻ ٪ٟز سٹاٴ ٲځ ، ظٲڃٷٻ

 اٶٹٔا سٳبٲځ اؾبؼ آضاٰ آضاٰ ٦ٻ ٪طٞز ذٹز ثٻ حبٮشځ چٷبٴ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ضٞشٻ ضٞشٻ 1، دطزاذشٷس ٲځ

 ضرنٹ ڀ ٶٓطڂٻ شڂ٭ ٦ٻ ضٸؾځ ټبڀ ٞطٲبٮڃؿز اظ سجٗڃز ثٻ ، قٗط ٸ ازثڃبر زض.  زاز ٲځ اذشهبل ذٹز ثٻ ضا ټٷطڀ

 اؾبؼ اڂٵ ثط ٦ٻ آٸضٶس ٲځ ٸػٹز ثٻ ضا ازثځ آطبض چڃؿشځ ٸ ټٹڂز نٹضڀ ؾبذشبض ٸ ټب ٞطٰ ٦ٻ ثٹزٶس ٲٗش٣س ټٷط ٪طاڂځ

 ٲٷش٣ساٴ ، ٶڃؿز ټب ؾبذشبض ٸ ټب ٞطٰ اڂٵ چٹٴ ٸ چٷس زض دػٸټف ػع چڃعڀ اؾبؾبً ٶڃع ازثځ ټبڀ دػٸټف سٳبٲځ

 زض – ثبضر ضٸالٴ ٸڂػٺ ثٻ – ٞطاٶؿٹڀ ؾبذشبض٪طاڂبٴ ٴآٶب دبڀ ثٻ دب ٸ – ثطٸ٦ؽ ٦ٯڃٷز ذهٹنبً – اٲطڂ٧بڂځ ػسڂس

 ازٸاضز ٸڂٷځ ٲٷش٣س ، ٲٹؾڃ٣ځ زض 2 . ٶساقشٷس اٖش٣بزڀ اؾبؾبً ٪طاڂځ نٹضر ضٸـ ػع ضٸقځ ثٻ زڂ٫ط ازثڃبر ڀ ظٲڃٷٻ

 ٦ٻ سٹػٽځ ٢بث٭ ثؿڃبض ٦شبة زض ثٯ٧ٻ زاٶؿز ٲځ قبڂؿشٻ ضا ٞطٲځ ٦ڃٟڃبر ثٻ سٹػٻ ټبڂف ٶ٣س زض سٷٽب ٶٻ ، ټبٶؿٯڃ٥

" ٲٹؾڃ٣ځ ټبڀ ظڂجبڂځ " ٖٷٹاٴ زسح
 ٶڃع ثبڂؿشٻ ضا سٹػٻ اڂٵ ٶحٹڀ ثٻ ثٹز آٸضزٺ زض سحطڂط ڀ ضقشٻ ثٻ ظٲڃٷٻ اڂٵ زض 3

ٯت اق٧بٮځ اظ اؾشٟبزٺ ثب ضا ذٹز ټبڀ ٶ٣بقځ ٸ ٦طزٺ دطټڃع سهٹڂط٪طڀ اظ ټٷطٲٷساٴ ، ٶ٣بقځ زض 4 . زڂس ٲځ  ٞب٢س ٚا

  ټب ٶ٣بقځ اڂٵ ٦ٻ آٸضزٶس ٲځ دسڂس ٞطٰ ٸ ضٶ٩ اظ ڂځټب ٪ؿشطٺ ٦ٳ٥ ثٻ نطٞبً ٞطاٶٳبڂځ ٸ ثبظٶٳبڂځ ڀ ػٷجٻ

 ثٻ...  دطزاذز ٲځ(  آٴ ٖبٰ ٲٟٽٹٰ زض)  ٶ٣بقځ ڀ ضٸڂٻ سجڃڃٵ ثٻ َجڃٗز ثط زالٮز ػبڀ ثٻ"

 ثٻ قٟبٜ اڀ دٷؼطٺ ڂب آڂٷٻ)  قڃكٻ اڀ ٢ُٗٻ ټٳچٹٴ قسٺ ٶ٣بقځ سهٹڂط اڂٷ٧ٻ ػبڀ ثٻ زڂ٫ط ثڃبٴ

 ٲڃبٴ اظ ٶ٫طڂؿشٵ ػبڀ ثٻ ٸ ٪ٳبضزٺ ټٳز قڃكٻ ټٳڃٵ ثبٞز زض ٦بٸـ ثٻ ٶ٣بقبٴ ، قٹز سٯ٣ځ(  ػٽبٴ

 .(172:  1387 ، ٦بضٸ٬) "ؾبذشٷس ٲځ ٲُٗٹٜ آٴ ذٹز ثٻ ضا ذٹڂف سٹػٻ ، آٴ

                                                 
ثطذځ حبالر زض ٶؿجز ق٧٭ ٸ ؾُح ٸ حؼٱ اقڃبء ، احؿبؾځ ٮصر ثرف ضا ؾجت ٲځ قٹٶس ، ٸ ٣ٞساٴ چٷڃٵ حبالسځ ٲش٣بثالً ثځ "  1

ټٷطڀ ظڂجبڂځ ٶٳځ سٹاٶس ټؿشځ ٲؿش٣ٯځ اظ نٹض "( ،  8:  1354)ضڂس ،  "ٖال٫٢ځ ڂب حشځ احؿبؼ ٶبضاحشځ ٸ اٶعػبض ٲؿٯٱ ضا ثبٖض ٲځ ٪طزٶس 

( Santayana, 1955: 28" )دٷساقشٻ قٹز... ظڂجبڂځ زض ازضا٤ ٲب اظ اڂٵ نٹض ٸػٹز زاضز ٸ ٶٳځ سٹاٶس ثٻ ٪ٹٶٻ ڀ زڂ٫طڀ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس

. ... ، 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ 2  : Lee, T.Lemon and Marion, J.Reis. 1985. Russian formalist criticism. Lincolnػٽز ٲُبٗٮ

Nebraska. univ.press.  و ؛Erlich, Victor. 1981. Russian formalism : History . The hague : mouton. 
3 On the Musically Beautiful 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ 4  : Hanslick, Eduard. 1986. On the Musically Beautiful . G.Payzant , IndianaPoliseػٽز ٲُبٗٮ

hackett publishing co. 
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 ، ټب ٲطثٕ چٹٴ – ټٷسؾځ ثٷڃبزڂٵ اق٧ب٬ سهٹڂط ثٻ ضا اقڃبء ٶٳبڂف ، ؾعاٴ ، ٶ٣بقبٴ اڂٵ ؾطآٲس ٲظب٬ ٖٷٹاٴ ثٻ 

 ٲڃٹٺ اظ ٦ٻ ثطز ٲځ دڃف ػبڂځ سب ضا ٦بض ذٹز ػبٴ ثځ َجڃٗز ټبڀ ٣بقځٶ زض ٲظالً ٸ زازٺ س٣ٯڃ٭ – ټب ٲ٧ٗت ٸ ټب ٦طٺ

1 .٦طز ٲځ ٖطيٻ آٶٽب ټبڀ نٹضر اظ ثٷڃبزڂٵ ؾبذشبضڀ ٣ٍٞ ، سكرڃم ٢بث٭ ټبڂځ
    

 ٸاحس آٴ زض ٦ٻ ثٹز ٶ٫طٞشٻ ذٹز ثٻ ٸػٽځ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ، ټٷٹظ ، اڂٷٽب ڀ ټٳٻ ضٚٱ ٖٯځ اٮجشٻ

 ٦الڂٹ اڂٷ٧ٻ سب ثبقس زاقشٻ ٪ٟشٵ ثطاڀ حطٞځ ټٷطڀ اطط ټط ثب ضاثُٻ زض ٶٓط اڂٵ اظ ٸ ٪كشٻ قبٲ٭ ضا ټٷطڀ اٶٹأ سٳبٲځ

 آطبضڀ ٶٳبڂٷس ازٖب ٦ٻ ثطزٶس دڃف چٷبٴ ضا ٦بض حشځ ٸ ڂبظڂسٺ زؾز ٲٽٱ اڂٵ ثٻ – ذٹز ظٖٱ اظ الا٢٭ – ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭

 ٲح٭ ذٹز ٞطٲځ ذهٹنڃبر زٮڃ٭ ثٻ ان٭ زض ٶڃع اٶس قٽطٺ ذٹز ٞطاٶٳبڂځ ڂب ثبظٶٳبڂځ ڀ ػٷجٻ ثٻ ٦ٻ ټٷط سبضڂد اظ

 ټبڀ ٶٓطڂٻ ثٻ ٲٗش٣س دطزاظاٴ ٶٓطڂٻ سهٹض ذالٜ ثط آٶبٴ ثڃبٶځ ٸ ثبظٶٳٹزڀ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ٦ٻ چطا اٶس ثٹزٺ سٹػٻ

 آٶبٴ شاسځ نٟبر سٷٽب ٦ٻ ثبثز اڂٵ اظ ثبقٷس ٲځ آٶٽب ٖطيځ نٟبر نطٞبً ثٯ٧ٻ شاسځ نٟبر ٶٻ ټٷط ٞطاٶٳبڂځ ٸ ثبظٶٳبڂځ

 دڃ٧ط ، قبضسط ټبڀ دٷؼطٺ ٸ اؾشبؾٹٞڃب ٲڃبٴ ٦ٻ اؾز ٦ڃٟڃز ٦ساٰ ".  آٶٽبؾز نٹضڀ ؾبذشبض ڂب ٞطٰ ، نٹضر ټٳبٶب

 ڂطٸزال دځ ، دٹؾٵ ټبڀ قبټ٧بض ٸ دبزٸا زض ػٹسٹ ټبڀ ٶ٫بضٺ زڂٹاض ، چڃٷځ ٢بٮځ ، اڂطاٶځ ٢سح ، ٲ٧عڂ٧ځ سطاقځ

 : Bell , 1914)  " ٲٗٷبزاض ضرنٹ؛  ٶٳبڂس ٲځ ٲٳ٧ٵ ، دبؾد ڂ٥ سٷٽب ؟ زاضز ٸػٹز اقشطا٤ ثٻ ؾعاٴ ٸ ٞطاٶچؿ٧ب

 ث٭ ٶعز زض ٖبٲف ٲٟٽٹٰ ثٻ نٹضر ثب آٴ سٳبڂع ٸ ثٹزٴ نٹضر ٲٗٷبزاض چٹٴ ٸ چٷس زض ٦ٻ ٲُٯت اڂٵ ش٦ط ثب( .  7-8

سڀ ثرف زض ٞطاڀ ٸ  ڀ ٶٓطڂٻ زڂس٪بٺ اظ ٦ٻ ٪ٟز سٹاٴ ٲځ ثرف اڂٵ ٲُبٮت ػٳٕ اظ ، قس ذٹاټس ثحض ٲٟهالً ٗث

 ، ثطآٸضٶس ثشٹاٶٷس ٦ٻ ٲ٣هٹزڀ ټط اظ ٦ٻ ثڃٷٷس ٲځ ٲحى ټبڂځ نٹضر ټٳچٹٴ ضا اقڃبء ټٷطٲٷساٴ ؛ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر

 ڀ ٖبَٟٻ سب ٦ٹقٷس ٲځ ثبثز اڂٵ اظ ٸ ثٹزٺ ٚبڂځ ح٣ڃ٣ز دځ زض ټب نٹضر اڂٵ دؽ زض آٶبٴ ، زڂ٫ط ثڃبٴ ثٻ.  آظازٶس

 .  ٞطاٶٳبڂٷس ذٹز آطبض زض ثبظآٞطڂٷځ ڀ ٸؾڃٯٻ ثٻ ٦ٷٷس ٲځ احؿبؼ ټبڂځ نٹضر چٷڃٵ ثطاثط زض ٦ٻ ضا اڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ

 

 

 ٞطاڀ  ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ  -3-4-2

 

 

 ڂب ْٽٹض ثٻ ٲٷؼط ظٲبٴ ٲطٸض ثٻ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ قس ٶٓطڂٻ اقبضٺ دڃف ثرف اٶشٽبڀ زض ٦ٻ َٹض ټٳبٴ

 زڂس٪بٺ اظ ٲٹؾڃ٣ځ ڀ زضثبضٺ زضؾز سأٲ٭ ؛ ٦ٻ ثٹزٶس دصڂطٞشٻ ټٳ٫بٴ زڂ٫ط ٦ٻ قس ټٷط ڀ حڃُٻ زض ټٹاڂځ ٸ حب٬ ثطٸظ

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ 1   .Bell , Clive.1914. Art. London : Chatto and Windusػٽز ٲُبٗٮ
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 زڂ٫ط ٚطيځ ٸ ٢هس ټڃچ ثٻ ظٲڃٷٻ اڂٵ زض ٶجبڂس ٸ اؾز ٲٹؾڃ٣ځ ٶٟؽ ثطاڀ اظ ٲٹؾڃ٣ځ ثٻ ٶ٫طـ ٲؿشٯعٰ بؾځظڂجبقٷ

 حط٦بر اطط ثط ٦ٻ اؾز ټبڂځ ٞطٰ ٸ ٲٹؾڃ٣ځ انٹار ټٳبٶب ٪ڃطز ٲځ ٢طاض سأٲ٭ اڂٵ ٲٹيٹٔ ٦ٻ آٶچٻ ٦ٻ چطا ٦طز ضٸڀ

 ٲٗڃٵ ٸاغٺ ڂ٥ شڂ٭ ضا ټٳٻ سٹاٴ ٲځ ٦ٻ زؾز اڂٵ اظ ٸ ؾبظ٪صاضڀ ، ضڂشٱ ، ټبضٲٹٶځ ، ٲٯٹزڀ ڂٗٷځ ، آڂس ٲځ دسڂس آٶٽب

 ٲځ 2ٞطٲځ ټبڀ اٮ٫ٹ آٴ زض ٣ٍٞ ضا ظڂجبڂځ ، ادطا ٸ ثبٮٻ ٸ ض٢م زض سطسڃت ټٳبٴ ثٻ.  ٦طز ذالنٻ 1ٞطٲځ ٦ڃٟڃبر ڂٗٷځ

 سٹاٶٷس ٲځ ٦ٻ ټؿشٷس 3ٞطٲځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ اڂٵ ازثڃبر زض.  آڂٷس ٲځ دسڂس ض٢هٷس٪بٴ حط٦بر ڀ ٸؾڃٯٻ ثٻ ٦ٻ ڂبٞز سٹاٴ

 ٸ انٯځ َطح ، ؾبذشبض٦ٯځ ، ٦ٯٳبر سطسڃت ، ٢بٞڃٻ ، قٗط ٸظٴ ؛ قٹٶس ٢ٯٳساز ازثځ آطبض ثط ٲب ټبڀ ٪صاضڀ اضظـ ٖٯز

 ... .  ، زاؾشبٴ ٞطٖځ

 ٦ٻ اؾز ٞطٲځ ٸڂػ٪ځ ،ڂ٥ اقٗبضـ زض َٹڂ٭ ثحط اظ ټبد٧ڃٷع ذبل ڀ اؾشٟبزٺ ڀ ٶحٹٺ "

 ٖٹاٲ٭ اظ ٲ٣سؼ ٦شبة ط١ٲٹ ټبڀ ضٸاڂز زض ٦ٯٳبر ضڂشٱ ٸ سطسڃت. ؾبظز ٲځ ثطػؿشٻ ضا ٸڀ ٦بض

 ټبڀ ٸڂػ٪ځ اظ زاؾشبٴ ٞطٖځ ټبڀ َطح ٸ انٯځ َطح ثبٞشٵ ټٱ زض. اؾز آٴ ٶٓط٪ڃطڀ ٸ ظڂجبڂځ

 (. 69:  1375 ، قذطز) " اڂٵ اٲظب٬ ، ٸ اؾز سطاٮخ ٸ زڂ٧ٷع ټبڀ زاؾشبٴ اظ ثؿڃبضڀ ؾبذشبض اؾبؾځ

 َجڃٗځ اٶساظ چكٱ ټبڀ سساٖځ زٴ٪صاض ٦ٷبض يٳٵ اؾز الظٰ سهبٸڂط اڂٵ ٞٽٱ ٸ زض٤ ثطاڀ " ؛ ٶ٣بقځ زض ٸ 

 ، ثٷ٫طڂٱ آٴ 4ټبڀ نٹضر ثٻ نطٞبً ، زاٶڃٱ ٲځ ٶ٣بـ احؿبؾبر ٸ ٖٹاَٝ ڀ زضثبضٺ دڃف اظ ٦ٻ آٶچٻ ڂب قسٺ سهٹڂط

 ٦ٻ – سٹاٶؿز – سٹاٶؿز ٲځ آٴ ٦ٯځ ٲٟٽٹٰ زض ټٹا ٸ حب٬ اڂٵ اڂٷ٧ٻ ٲُٯت ٮت( .  27:  1387 ، ٸاضثطسٹٴ) " ټٳڃٵ

 اَال٠ ٢بث٭ ټٷطټب ڀ ټٳٻ ثط ٦ٻ ػبٲٕ اڀ ٶٓطڂٻ سساض٤ يٳٵ ٦ٻ زاضز آٴ ثط ضا ٞطاڀ ػطضا ٸ ث٭ ٦الڂٹ چٹٴ ٲٷش٣ساٶځ

 ٶٽٟشٻ ٲٷؿؼٱ ٸ ٲٷٓٱ ضٸاثُځ ٢بٮت زض آٴ ٖٷبنط ٸ ٖٹاٲ٭ ٶٳٹز زض ټٷط شاسځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ٦ٻ اٶسڂكٻ اڂٵ ثب ٸ ، ثبقس

 ٢بزض ثعض٨ ټٷط شاسځ ٸ قبذم ٸڂػ٪ځ ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٻ اؾز 5زاض ٲٗٷځ ٞطٰ ٣ٍٞ ٸ ٣ٍٞ اڂٵ " ؛ ٦ٻ زاضٶس ثڃبٴ ، اؾز

  ".  ثطاٶ٫ڃعز ذٹز ٲربَت زض ضا 6ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ ٖبَٟٻ ڂب احؿبؼ ٦ٻ اؾز

 حشځ ڂب ٶٹٖبً ټٷطٲٷسڀ ټط آٴ اظ سط ػعئځ حشځ ڂب ټٷطڀ ٶٹٔ ټط آٶ٧ٻ ػبڀ ثٻ ا٦ٷٹٴ زڂ٫ط سطسڃت اڂٵ ثٻ

ٝ ثٻ ثبقس زاقشٻ ٪طاڂبٶٻ نٹضر سٗطڂٝ ڂ٥ ذٹز ټٷط اظ قرهبً  سٗطڂٟځ ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ ٶٓطار ٸ آضاء ُٮ

ٯت ثطاڀ الا٢٭ ټٷطڀ آطبض ٸ اٶٹأ ڀ ټٳٻ ثطاڀ ٶٻ ا٪ط ٦ٻ ثٹز ٪طٞشٻ ق٧٭ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ػبٲٕ  آٶبٴ ٚا

ال٠ ٢بث٭  ٸ ٲؿبئ٭ اظ آ٪بټځ ٶٹٔ ټڃچ ثٻ ، ظٶس٪ځ اظ چڃع ټڃچ ثٻ ټٷطڀ اطط زض٤ ثطاڀ ػسڂس سٗطڂٝ اڂٵ َج١.  ثٹز َا

                                                 
1 Formal qualities 
2 Formal patterns 
3 Formal peculiarities 
4 Forms 
5 Significant form 
6 Aesthetic emotion 
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 ٸ سهٹضار ڀ زضثبضٺ ذبل زاٶكځ اظ ٲٷسڀ ثٽطٺ حشځ ، ٶجٹز ٶڃبظ آٴ احؿبؾبر ٸ ٖٹاَٝ ثب ځآقٷبڂ ٸ آٴ ٲٹيٹٖبر

 ټٳطاٺ ثٻ ټب ضٶ٩ ٸ ذُٹٌ سكرڃم سٹاٴ اظ ٲٷسڀ ثٽطٺ نطٜ ٦ٻ چطا ، ٶجٹز الظٰ ٶڃع آٶبٴ ثٻ ٲطثٹٌ اٲٹض ٸ سرڃالر

سڀ ؾٻ ًٞبڀ قٷبذز ،  ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ سٗطڂٝ اڂٵ َج١ ، زڂ٫ط ثڃبٴ ثٻ.  ثٹز ثؿٷسٺ ٦بض اڂٵ ثطاڀ ٗث

 زاض ٲٗٷب ټبڀ ٞطٰ اظ ٣ٍٞ ٸ ٣ٍٞ ٦ٻ ثٹز ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ ٖبَٟٻ ، اٶ٫ڃعـ ظڂجبقٷبؾځ ټبڀ ٶٓبٰ ڀ ټٳٻ قطٸٔ ڀ ٶ٣ُٻ

 ڂ٥ زض ٦ٻ ثٹزٶس ٶٳبڂبٴ اٶساظٺ ټٳبٴ ثٻ ػبٲٕ ٦ٯڃؿبڀ ڂ٥ ٪ٷجس زض ٦ٻ زاض ٲٗٷب ټبڀ ٞطٰ اڂٵ اظ ٲطاز ٸ آٲسٶس ٲځ ثط

 ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ ڂ٥ اٶ٫ڃعـ سٹاٶبڂځ اظ ٦ٻ ثٹز ټب ضٶ٩ ٸ ؾُٹح ٸ ذُٹٌ اظ اڀ ؼٳٹٖٻٲ " 1، سڃع ٶٹ٤ ٦ٟف

 زض٤ نطٜ قس ٶٓطڂٻ ڂ٥ اظ نحجز ٸ٢شځ ٦ٻ اؾز ثسڂٽځ( .  Bell , 1914 : 12)  " ثطذٹضزاضٶس ٲربَجځ ټط زض

 ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ اٮجشٻ ٦ٻ قٹز ٲځ ٲُطح ٶڃع آطبض اڂٵ سٹٮڃس ٸ ذٯ١ چٹٴ ٸ چٷس ٸ ٶ٧طزٺ ثؿٷسٺ ټٷطڀ آطبض ٞٽٱ ٸ

 ٦ٹقكځ " ټٷطڀ ٦ٷف آٴ َځ ٦ٻ ثٹزٶس ٢بئ٭ ٪طاڂبٶٻ نٹضر ثطزاقشځ ثٻ ٶڃع ظٲڃٷٻ اڂٵ زض قسٺ ٦ٻ ټٱ ذٹز زڂس اظ

 ثٻ ٦ٻ(  Fry , 1926 : 196-7)  " ح٣ڃ٣ز اظ ذبل ٦ڃٟڃشځ سؼؿٱ ٢هس ثٻ سهٹض ڂ٥ سهٹڂطڀ ٞطاٶٳٹز ثطاڀ اؾز

  ټٷطڀ اطط ڂ٥ ذٯ١ ػٽز ټٷطٲٷس آٴ سجٕ

 ڂب ثبقٷس زاقشٻ اؾز ٲٳ٧ٵ ٦ٻ دڃٹؾشځ ټط اظ ٦ٻ ٶ٫طز ٲځ ٲحى ټبڀ ٞطٰ ټٳچٹٴ ضا اقڃبء "

 ثطاثط زض ٦ٻ ضا اڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ ٦ٻ ٦ٹقس ٲځ ٸ ، آظازٶس ثطآٸضٶس ثشٹاٶٷس ٦ٻ ٲ٣هٹزڀ ټط اظ

 ، رٵؾ زڂ٫ط ثٻ.  ٞطاٶٳبڂس ذٹز ټٷط زض آٶٽب ثبظآٞطڂٷځ ڀ ٸؾڃٯٻ ثٻ ٦ٷس ٲځ احؿبؼ ټبڂځ ٞطٰ چٷڃٵ

 : Bell , 1914) " ٶ٫طز ٲځ ضا" ٚبڂځ ح٣ڃ٣ز" ٮٳحٻ ڂ٥ ثٻ ، ټب چڃع ٲٗٷبزاض ٞطٰ زڂسٴ زض ، ټٷطٲٷس

49. ) 

 ٸ ذٯ١ ثط َطٞځ اظ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ سٯ٣ځ زڂسڀ اظ ٦ٻ اڂٵ ا٦ٷٹٴ قبڂس

 ټٷطڀ ٦ٷف ٦ٯڃز اٚٳبو اٶس٦ځ ثب َطڂ١ اڂٵ اظ ٸ دطزاذشٻ آطبض اڂٵ ٞٽٱ ٸ زض٤ ثط زڂ٫ط َطٜ اظ ٸ ټٷطڀ آطبض سٹٮڃس

 ٶٳځ ا٦شٟب آٶبٴ ثطاڀ اڂٵ ٦ٻ زټس ٲځ ٶكبٴ آٶبٴ آطبض ٸ آضاء زض سٹػٻ ، اٲب ، ضؾس ثؿٷسٺ ٶٓط ثٻ زاز ٲځ ٢طاض ٲسٶٓط ضا

 ٶٓط ٲس َطڂ١ ػع ٦ٻ ٶٳٹز اطجبر ٲٳ٧ٵ َطڂ١ ټط ثٻ ثكٹز ٦ٻ ثطزٶس دڃف چٷبٴ ضا ٦بض اڂٵ زٶجب٬ ثٻ ٦ٻ چطا اؾز ٦طزٺ

 زٸ آٴ زڂ٫ط ٖجبضر ثٻ ، ٶساضز ٸػٹز اؾبؾبً آٴ ٖبٰ ٲٟٽٹٰ زض ټٷطڀ ٦ٷف سٟؿڃط ٸ سجڃڃٵ ػٽز زڂ٫طڀ َطڂ١ ټڃچ آٶبٴ

 ټبڀ ٶٓطڂٻ اظ اٖشٳبز ؾٯت َطڂ١ اظ ٦ٻ ٦طزٶس ؾٗځ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ذٹز سٗطڂٝ ڀ اضائٻ زٶجب٬ ثٻ

 ٦طزٶس ٲځ ثڃبٴ ٸيٹح ثٻ ذٹز آطبض زض ، ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ڂٹ٦ال ، ؾرٵ زڂ٫ط ثٻ.  ثڃبٞعاڂٷس ذٹز ڀ ٶٓطڂٻ ٢ٹٰا ثط زڂ٫ط

 ٶٓطڂٻ اؾبؾبً سٗجڃطڀ ثٻ)  ٖبَٟځ ڂب(  ټٷط ثبظٶٳبڂځ ڀ ٶٓطڂٻ اؾبؾبً سٗجڃطڀ ثٻ)  ثبظٶٳٹزڀ ٶبٲطثٹٌ ٖٷهط زض سٹػٻ ٦ٻ

 آطبض ٱٞٽ ٸ زض٤ ٦بټف ٲٹػجبر ٶؿجز ټٳبٴ ثٻ ٸ ٦بؾشٻ ټٷطڀ آٞطڂٷف اضظـ ٸ ٢سض اظ سٹاٶس ٲځ(  ټٷط ٞطاٶٳبڂځ ڀ

                                                 
ٯڃٵ  "اقبضٺ ثٻ ػٳٯٻ ڀ ٲكٽٹض  1  .ټطٲؽ:  سٽطاٴ ڃٵ،ضاٲ ٖٯځ. ټٷط چڃؿشځ. 1389. اؾٹاٮس ، ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ټٷٟٯڃٷ٩، "ټبڂٷطڂف ٸٟٮ
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 ټٷطٲٷس ڂ٥ يٗٝ ڀ ٶكبٶٻ اٲط زٸ اڂٵ ثٻ سٹؾ٭ ٞطاسط ټٱ اڂٵ اظ حشځ ٸ ، ٶٳبڂس ٞطاټٱ ٶڃع ضا ٲربَت َطٜ اظ ټٷطڀ

 ٶرٹاټس ٲٹاضز اڂٵ زض سٷع٬ ثٻ ٶڃبظڀ اؾبؾبً ثبقس ثطذٹضزاض ٲٗٷبزاض ټبڀ ٞطٰ آٞطڂٷف سٹاٴ اظ اٸ ا٪ط ٦ٻ چطا اؾز

 .  زاقز

 ٶكبٴ ضا ٢ُبض اڂؿش٫بٺ ڂ٥ زض قٯٹ٘ ؾ٧ٹڂځ ٦ٻ ، ٞطڂف ٸ٬دب ٸڂٯڃبٰ اطط دسڂٷ٫شٹٴ اڂؿش٫بٺ زض "

 ضؾٱ ٸ ضاٺ ٸ اؾٯٹة ٶٳبڂبٶسٴ ٸ ٣ٖبڂس ثڃبٴ ٸ ټب ح٧بڂز قطح ٲٷٓٹض ثٻ ضٶ٩ ٸ ذٍ اظ ؛ زټس ٲځ

 ٶكسٺ ثطزٺ اڀ ثٽطٺ قٷبؾبٶٻ ظڂجبڂځ احؿبؼ ثطاٶ٫ڃرشٵ ثطاڀ ټب آٴ اظ ، اؾز قسٺ اؾشٟبزٺ زٸضٺ ڂ٥

 " ٶڃؿز ټٷطڀ اطط ڂ٥ ڂ٣ڃٵ ثٻ ٸٮځ ثبقس ٦ٷٷسٺ ؾط٪طٰ ٸ سٹػٻ ػبٮت ؾٷس ڂ٥ قبڂس اڂٵ ، اؾز

(Bell , 1914 : 18 . ) 

 ثط آٞطڂٷف ٸ ذٯ١ زض ٦ٻ زٮڃ٭ اڂٵ ثٻ نطٞبً ٲص٦ٹض اطط چٹٴ آطبضڀ ث٭ ٦الڂٹ زڂس٪بٺ اظ ثڃٷڃس ٲځ ٦ٻ َٹض ټٳبٴ 

 ٦ٻ اؾز حبٮځ زض اڂٵ ٸ.  ٪طزز ٶٳځ ٲحؿٹة ټٷطڀ اططڀ اؾبؾبً اؾز ٶجٹزٺ ٲجشٷځ ٲٗٷبزاض ټبڀ ٞطٰ ڂب ټب نٹضر

 اٶشٓبض ث٭ ٦الڂٹ َطٜ اظ ؾڃب٠ ٸ ؾج٥ ټٳڃٵ ثٻ ٖڃٷبً ٶڃع ٲربَجبٴ َطٜ اظ ټٷطڀ آطبض ٞٽٱ ٸ زض٤ زض اٲط اڂٵ ٦ٯڃز

 آٶٽب ثٻ ٶؿجز ڂب زڂسٺ ػبڂځ ضا آٶٽب اؾز ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ٦ٷٷس ٲځ ثطزاقز اطط اظ ضا سهٹضاسځ ٸ ٸا٢ٕ اٲٹض...  ":  ضٸز ٲځ

 آق٧بضا...  قٹٶس ٲځ ؾطاظڂط اٶؿبٶځ ٖبزڀ سٗٯ٣بر ػٽبٴ ثٻ ڂ٧طاؾز اڂٷبٴ زڂ٫ط ڃبٴث ثٻ ، ثبقٷس زاقشٻ ٖبَٟځ احؿبؾځ

 ثڃبٴ ثٻ( .  Bell , 1914 : 29)  " ټؿشٷس ٲٹؾڃ٣ځ ٦ٷؿطر زض ٶبقٷٹا اٞطاز ٲبٶٷس اٞطازڀ چٷڃٵ ٲٵ اظزڂس ٦ٻ ث٫ٹڂٱ

 ٲربَجبٴ ، زاٶس ٶٳځ ټٷطٲٷس ضا طټٷ ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ثٻ ٲٗش٣س ٚڃط ټٷطٲٷساٴ ٦ٻ اٶساظٺ ټٳبٴ ثٻ ث٭ ٦الڂٹ ، زڂ٫ط

 ٦ٻ اؾز ڂبزآٸضڀ ثٻ الظٰ.  زاٶس ٲځ ثٽطٺ ثځ ټٷطڀ آطبض ٸا٢ٗځ ٞٽٱ ٸ زض٤ سٹاٴ اظ اؾبؾبً ٶڃع ضا ٶٓطڂٻ اڂٵ ثٻ ٲٗش٣س ٚڃط

 ثب ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ – ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ثب ٲطسجٍ ټبڀ ظٲڃٷٻ زڂ٫ط چٹٴ - ظٲڃٷٻ اڂٵ زض ٶڃع ٞطاڀ ضاػط ٶٓط

 .  ٦ٷس ٲځ ٲُبث٣ز ث٭ ٦الڂٹ زڂس٪بٺ

 آٴ ٪ڃط ٶٓط سٯٹڂحبر ٸ اقبضار ڀ ٲالحٓٻ ثب ضاٞبئ٭ اطط ٲؿد ټٳچٹٴ ټبڂځ سبثٯٹ ثٻ ا٪ط "

 ػصة َطڂ١ اظ ٣ٍٞ ٦ٻ چطا ٦ٷڃٱ ٶٓط سؼسڂس ٲبٴ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ټبڀ ٸا٦ٷف زض ٦ٻ ثؿب چٻ ٦ٷڃٱ سٹػٻ

 ټبڀ حؼٱ ٸ 2ڂځًٞب ټبڀ ٶؿجز زض ٶبة سأٲ٭ َطڂ١ اظ ٸ ، اطط 1ٞطٲځ نطٞبً ټبڀ ٶؿجز زض قسٴ

 آطبض ڀ ټٳٻ طبثز ٸڂػ٪ځ ٦ٻ ٦ٷڃٱ ٲشٳبڂع ضا اططڀ ڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ٸڂػ٪ځ آٴ سٹاٴ ٲځ ٦ٻ اؾز 3سؼؿٳځ

 . ( Fry , 1926 : 197-8)  " اؾز ټٷطڀ

                                                 
1 Formal relations 
2 Spatial relations 
3 Plastic volumes 
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 اطط ټٹضاؼ ثطازضاٴ ؾٹ٪ٷس ٶ٣بقځ ٶٓڃط ٖڃٷځ ٲظبٮځ ثٻ ثبقس ثٽشط قبڂس ، ٞطاڀ ٸ ث٭ ٲٷٓٹض ز٢ڃ١ ٞٽٱ ثطاڀ 

 ټٳچٷڃٵ ٸ قسٺ ٦بض ٦ٻ اڀ زٸضٺ ثٻ سٹػٻ ثب اطط اڂٵ ٦ٻ زاٶڃٱ ٲځ ؛ ٶٳبڂڃٱ سٹػٻ ز٢ز ثٻ – آٶبٴ سزڂ اظ اٮجشٻ – زاٸڂس

 ثٻ ذٹز ٦ٯڃز زض ٦ٻ چطا ثبقس ٲځ ثٷسڀ َج٣ٻ ٢بث٭ ټٷط ثبظٶٳبڂځ ڀ ٶٓطڂٻ شڂ٭ ضاحشځ ثٻ ٦طزٺ ٦بض ضا آٴ ٦ٻ ټٷطٲٷسڀ

 ظڂجبڂځ ٶڃع ٞٯؿٟځ ٲٟٽٹٰ ثٻ اؾبؼ اڂٵ ثط ٦ٻ دطزاظز ٲځ َجڃٗځ ظٶس٪ځ اظ ٲحؿٹؼ اڀ نحٷٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثبظٶٳبڂځ

 ذٹز ڀ ٪طاڂبٶٻ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اؾبؼ ثط ٞطاڀ ٸ ث٭ ٦ٻ حبٮځ زض ، ثٹز ذٹاټس ٲجشٷځ اٲط ټٳڃٵ ثط آٴ زض ٲؿششط

 ؛ زټس ٲځ سك٧ڃ٭ ضا آٴ اؾبؼ ٦ٻ اؾز ٶٽٟشٻ اڀ ٸڂػٺ نٹضڀ ؾبذشبض زض نطٞبً اطط اڂٵ زض ٲؿششط ظڂجبڂځ ٦ٻ ٲٗش٣سٶس

 ټٹضاؼ ثطازضاٴ ټبڀ قٳكڃط ٸ ثبظٸاٴ آٶؼب زض ٦ٻ سهٹڂط ٦بٶٹٴ ؾٹڀ ثٻ ضا ٪ط ٶٓبضٺ ٶ٫بٺ ٸ اؾز٪ط ٲط٦ع ٶ٣بقځ اڂٵ

 ڀ ث٣ڃٻ ٦ٻ اؾز ٦بٲ٭ ٦ٳبثڃف آٲبػځ ٦بٶٹٴ اڂٵ زڂ٫ط ثڃبٴ ثٻ ، ؾبظز ٲځ ٲُٗٹٜ ٪طٞشٻ ذٹز ثٻ نٯڃت ق٧٭ ٦بٲالً

 اڂٵ ٸ ٦ٷس ٲځ ټساڂز آٴ ؾٹڀ ثٻ ڂ٧ؿطٺ ضا چكٱ ٶ٣بقځ ٦ٯځ ثٷسڀ سط٦ڃت زض ټب ضٶ٩ ٸ ټب ثطزاض ٸ ذُٹٌ ٶڃطٸڀ

 - سٯ٣ځ ڂب ثطزاقز اڂٵ ٸ.  ٪طزز ٲځ ٲربَت زض ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ ڂ٥ ثطٸظ ڂب ْٽٹض ثٻ ٲٷؼط ذٹز شار زض ٞطاڂٷس

 ٦ٳب زټس ٲځ ٢طاض دٹقف سحز ٶڃع ضا ټٷطڀ اٶٹأ زڂ٫ط ثٯ٧ٻ ٶجٹزٺ ٲُٗٹٜ ٶ٣بقځ ټٷط ثٻ نطٞبً – ٞطاڀ ٸ ث٭ زڂس اظ

" َطح ٸ ڃٷفث " ٦شبة زض ٞطاڀ اڂٷ٧ٻ
 ڀ ٶٓطڂٻ زڂس اظ آ٬ اڂسٺ – آ٬ اڂسٺ ٪ط ٶٓبضٺ چ٫ٹٶٻ ٦ٻ زټس ٲځ قطح ذٹز 1

 ثٻ ذبنځ حؿبؾڃز ٲٹػٹز ټبڀ ٞطٰ ثب ڀ ٲٹاػٽٻ زض " ضاٞبئ٭ ٲؿد سبثٯٹڀ سٳبقبڀ ټٷ٫بٰ – ټٷط ٪طاڂځ نٹضر

 ضاثُٻ ٸ ٞٹان٭ ٣ځٲٹؾڃ ڀ ذجطٺ ڂ٥ ٦ٻ ٦ٷس ٲځ احؿبؼ ٪ٹٶٻ ټٳبٴ ضا ټب ٞطٰ اڂٵ ټبڀ ضاثُٻ ٸ ٞٹان٭ ٸ زازٺ ذطع

 ٦الڂٹ ثطزاقز ثب ضاثُٻ زض آذط ڀ ٶ٧شٻ ٸ( .  Fry , 1926 : 199)  " ٦ٷس ٲځ احؿبؼ ضا ٲٹؾڃ٣ڃبڂځ ټبڀ دطزٺ ڀ

طا٠ ذٹز ٶٓطار ٸ آضاء زض چٷبٴ ازاٲٻ زض اڂٷبٴ اڂٷ٧ٻ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٻ ٸ ٦طزٺ ٚا  ٲجبٛٮ

 سجسڂ٭ – ٶڃع ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ثٻ ٲٗش٣س ٲٷش٣ساٴ حشځ – ٲٷش٣ساٴ سٳبٲځ سٷس آٲبع ثٻ ٦ٯٳٻ ڂ٥ زض ٦ٻ ٶٳٹزٶس

 ڂب سجڃڃٵ اٶس٦ځ ٸ سٗطڂٝ ثٻ نطٞبً ٸ ٶذطزاذشٻ قسٺ ٲُطح ټبڀ ٶٓطڂٻ ٶ٣س ثٻ اؾبؾبً ٶٹقشبض اڂٵ زض ٦ٻ آٶؼبڂځ اظ.  قسٶس

 نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ضٸاع اٸع زض ٦ٻ ٦ٷڃٱ ځٲ ثؿٷسٺ ټٳڃٵ ثٻ ٸ ٶذطزاذشٻ اٲط اڂٵ ثٻ اڂٵ اظ ثڃف ٦ٷڃٱ ٲځ ا٦شٟب آٶٽب سٟؿڃط

 ثٻ ٖڃٵ " ٲؿڃح ٸالزر ثبٲساز زض " ٲُٯٕ ثب ٲڃٯشٹٴ ټبڀ چ٧بٲٻ اظ ڂ٧ځ ثب ٦ٻ ؾبذز قٗطڀ ٞطاڀ ضاػط ، ټٷط ٪طاڂځ

 االٲ٧بٴ حشځ آٸاټبڀ اظ اڀ ٲؼٳٹٖٻ – ٲٟٽٹٰ ثځ ٲٽٳالسځ اظ ٖٳساً ٲحشٹا ٮحبِ ثٻ ٦ٻ حبٮځ زض زاقز قجبټز ٖڃٵ

 س٣طڂجبً ڂب ، ټٳٻ ، سط٦ڃت اڂٵ ٦ٻ ثٹز ٲسٖځ ٞطاڀ ڂ٣ڃٵ ٢ُٕ ٦ٻ ٶساضز سٹيڃح ثٻ ٶڃبظڀ ٸ ، قس ٲځ سك٧ڃ٭ – ٲٗٷځ ثځ

 2. ثٹز ټٳطاٺ اٸ ثب ٦بٲالً ٶٓط اڂٵ زض ٶڃع ث٭ ٦الڂٹ ٦ٻ زاضز ضا – ٲڃٯشٹٴ اطط – انٯځ ټبڀ اضظـ ڀ ټٳٻ

 

                                                 
1 Vision and Design 
 Bell , Clive .1956. A philosophical enquiry in to the origin of our the sublime and جهت مطالعه ی بیشتر ؛ 2

the beautiful. London : Chatto and Windus. 
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 ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ اظ دؽ  -3-4-3

 

 

ٝ ثٻ ٦ٻ قس اقبضٺ دڃف ثرف زض  نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ چٹٴ ٲٷش٣ساٶځ ٶٓطار ٸ آضاء ُٮ

طا٠ ثٻ آٴ اظ ثڃف ٢سضڀ حشځ ٸ ضؾڃسٺ ذٹز ضٸاع اٸع ثٻ ټٷط ٪طاڂځ ٻ ٸ ٚا  زض سٗٳ١ ثسٸٴ – ٦ٻ زاز زض سٵ ٶڃع ٲجبٛٮ

طا٠ اڂٵ ٞٯؿٟځ ٲجبٶځ ٻ اڂٵ انٹ٬ ٸ اؾبؼ ٶ٣س اظ زٸض ثٻ ٸ ٚا  ٻ٦ ٪ٟز سٹاٴ ٲځ ٲٳ٧ٵ ق٧٭ سطڂٵ ؾبزٺ ثٻ – ٲجبٛٮ

 ، زٸ اڂٵ اضسجبٌ ڀ ٶحٹٺ ٸ ٶٹٔ سط ز٢ڃ١ ثڃبٴ ثٻ ڂب ، ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ ٸ ٲٗٷبزاض ٞطٰ ٲٟٽٹٰ زٸ زض اٲط اڂٵ ڀ ضڂكٻ

 ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٻ ثٹز ٲٗٷبزاض ٞطٰ ٣ٍٞ اڂٵ ٞطاڀ ضاػط ٸ ث٭ ٦الڂٹ زڂس اظ قس اقبضٺ ٶڃع دڃكشط ٦ٻ َٹض ټٳبٴ.  اؾز ٶٽٟشٻ

 اٲط اڂٵ ثٹزٴ قبذم اظ ا٪ط ٦ٻ ثٹز ثطذٹضزاض ظڂجبقٷبؾبٶٻ اڀ ٖبَٟٻ ثٻ ٲربَجبٴ ټساڂز سٹاٴ اظ ثعض٨ ټٷط قبذم

 ڀ ٶحٹٺ ٸ ٶٹٔ نٹضر آٴ زض ، ث٫صضڂٱ – زټس ٲځ سك٧ڃ٭ ضا ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ انٯځ ڀ ػٹټطٺ ٦ٻ –

 . قس ذٹاټس ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٦ؿځ ټط سٯ٣ځ ڂب ثطزاقز ثٻ ٲٷؼط ٦ٻ اؾز ثسڂٽځ ټساڂز اڂٵ ثب ثطذٹضز

 ڂب نٹضر اڂٵ ٦ٻ ٶ٧شٻ اڂٵ ٢جٹ٬ اظ نٹضر اڂٵ زض ثبقڃٱ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ثٻ ٢بئ٭ ا٪ط ٲب ، زڂ٫ط ٖجبضر ثٻ

 ظٶس ٲځ ض٢ٱ ضا آطبض اڂٵ – ثٹزٴ ټٷط سٗجڃطڀ ثٻ ڂب – ټٷطڀ شار ذٹز اػعاڀ سٳبٰ ثب ٦ٻ اؾز ټٷطڀ آطبض ٦ٯځ ٞطٰ

 ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ ڂ٥ ثٻ ٲٷؼط چ٫ٹٶٻ ٦ٯځ ٞطٰ ڂب ٹضرن اڂٵ ٦ٻ ٶ٧شٻ اڂٵ ؾط ثط ، اٲب ، زاقز ٶرٹاټڃٱ ٪طڂعڀ

 ٸ ثحض ٚبڂز ثٻ سٹاٶڃٱ ٲځ ٶٻ ڂب زټس ٲځ ضخ ٖٳ٭ زض اسٟب٢ځ چٷڃٵ اؾبؾبً اڂٷ٧ٻ آٴ اظ سط ٦ٯځ حشځ ڂب ٪طزز ٲځ

.  قٹڂٱ ضټٷٳٹٴ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٲشٟبٸر ټبڂځ ثطزاقز ثٻ ټٱ ثبثز ټٳڃٵ اظ ز٢ڃ٣بً ٸ ٶٳٹزٺ سٟحم

 " ذٹز ٲٽٱ ٦شبة زٸ زض ٦ٻ ٶٳٹز ٸ ؾٗځ زازٺ ٢طاض ذٹز ٦بض ٲٹيٹٔ ضا ٲؿئٯٻ اڂٵ ٦ٻ ٦ؿبٶځ ٲٽٳشطڂٵ اظ ڂ٧ځ

" ٞطٰ ٸ احؿبؼ
" ٶٹ اڀ ٲبڂٻ زض ٞٯؿٟٻ " ٸ 1

 زض ٮٷ٫ط ؾٹظاٴ.  ثٹز ٮٷ٫ط ؾٹظاٴ ټٳبٶب ثذطزاظز آٴ چٹٴ ٸ چٷس ثٻ 2

 ثط ٸ ٦طزٺ ضز ضا ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ ڂب احؿبؼ ڂ٥ سهٹض ٞطاڀ ٸ ث٭ ثطذالٜ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ سٗطڂٝ

 ثٻ.  زاضز ٲُبث٣ز آٴ ٦ٯځ ٸػٻ زض آزٲځ ٖٹاَٝ ٞطٲځ ټبڀ ٸڂػ٪ځ ثب ذبل سطسڃجځ ثٻ ټٷطڀ ټبڀ ٞطٰ ٦ٻ اؾز آٴ

 ټب ٞطٰ ".  ټؿشٷس اٸ ثٷڃبزڂٵ ٖٹاَٝ ٸ احؿبؾبر اڂٵ سجٕ ثٻ ٸ آزٲځ ٶٽبز ٲٓٽط ټب ٞطٰ ، اٸ ٶٓط ثط ثٷب ، ؾرٵ زڂ٫ط

 ڂ٥ زض ٦ٯٳبر ٲٗٷبڀ ټٳبٶٷس ز٢ڃ٣ځ ٲٗٷبڀ ٦ٻ آٴ ثسٸٴ ، ٦ٷٷس ٲځ ثڃبٴ ٲسٸٴ ٸ ثٯڃٙ اڀ قڃٹٺ ٻث ضا 3احؿبؾځ حڃبر

                                                 
1 Feeling and Form 
2 Philosophy in a new key 
3 Life of feeling 
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 ڀ ٶٓطڂٻ شڂ٭ ٮٷ٫ط ؾٹظاٴ ثطاڀ ٢ًڃٻ ان٭ ٸا٢ٕ زض( .  Langer , 1953 : 85)  " ثبقٷس زاقشٻ ، ٲكرم ظثبٴ

 – ټٷطڀ ٚڃط ڂب ټٷطڀ اظ اٖٱ – ذبل اڀ ٖبَٟٻ ڂب احؿبؼ سٹاٶٷس ٲځ چ٫ٹٶٻ ، ټب ٞطٰ ٦ٻ ثٹز اڂٵ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر

 ثٻ ضا ذٹز ٲص٦ٹض ٦شبة زٸ نٟحبر ثڃكشطڂٵ ټٱ ٲُٯت ټٳڃٵ ٦طزٴ ضٸقٵ ثطاڀ ٦ٻ ٶٳبڂٷس اقبٖٻ ڂب زازٺ اٶش٣ب٬ ضا

 .  دطزاظز ٲځ ٲرشٯٝ ټبڀ ټٷط ڀ زضثبضٺ ٲٟه٭ ثحظځ ثٻ ٸ زازٺ اذشهبل اٲط ټٳڃٵ

 ټٷط ٞطاٶٳبڂځ ڀ ٶٓطڂٻ چٹٴ ٶڃع - آٴ اذڃط ٲٟٽٹٰ زض اٮجشٻ – ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ٦ٻ اؾز ش٦ط ثٻ الظٰ

 سب ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ، ٶٽبز اٞٹ٬ ثٻ ضٸ ثٹز ضؾڃسٺ اٸع ثٻ ٦ٻ ؾطٖشځ ټٳبٴ ثٻ ٸ ٦طزٺ ٸػٹز اٖالٰ ټٷط ڀ ٖطنٻ زض ثبضٺ ڂ٥ ثٻ

 قهز ټبڀ زټٻ زض چٷبٶ٧ٻ قس ٦ٳشط ٸ ٦ٳشط دڃف اظ ثڃف ضٞشٻ ضٞشٻ آٴ ثٻ ٪طاڂف ڂب سٳبڂ٭ ٲڃالزڀ ثڃؿشٱ ٢طٴ اٸاؾٍ

 ق٧٭ حب٬ زض ٶٹ اڀ ٶٓطڂٻ اٶ٫بض ٦ٻ ثٹز چٷبٴ آٴ ثٻ ټب ٶٹٞطٲبٮڃؿز ٖٷٹاٴ ثب ٪طٸټځ ٪طاڂف ٢طٴ ټٳڃٵ اظ زټٟشب ٸ

 اطط ٲحشٹاڀ دصڂطـ ثب – ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر – ٶ٫طـ اڂٵ آٴ سجٕ ثٻ ٸ – ٶٹ ٪طاڂبٴ نٹضر – ٪طٸٺ اڂٵ.  ثبقس ٪ڃطڀ

 ثبضظسطڂٵ ٦ٻ ټٷط قبٴ ثب ٲحشٹا دڃٹٶس اظ ٞبحف ٟٚٯز اظ ، ټٷطڀ ٦بض ڂ٥ ثٹزٴ ټٷطڀ ثطاڀ الظٰ قطٌ ڀ ٲظبثٻ ثٻ

 ٦ٻ َٹض ټٳبٴ ٦ٻ ٦طز اقبضٺ ثبڂس ٲُٯت اڂٵ سٹيڃح زض.  ٦طزٶس دطټڃع ٶٳٹز ٲځ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ٲك٧٭

 اظ ٶڃٳځ ضا آٴ ٦ٻ اؾز اڂٵ – ټٷط سبضڂد اثشساڀ اظ – ټٷطڀ ٞطٰ ڀ زضثبضٺ اٶسڂكڃسٴ ثطاڀ قڃٹٺ سطڂٵ ضاڂغ زاٶڃٱ ٲځ

 ټٳچٷڃٵ ٸ ټٷط ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٞطاڀ ٸ ث٭ سٗطڂٝ اؾبؼ ٦ٻ ، ٲحشٹا ٸ ٞطٰ س٣بث٭ ؛ ٦ٷڃٱ سهٹض س٣بث٭ ڂ٥

 ٲځ – ٦ٹقٷس ٲځ ٶٹ ٪طاڂبٴ نٹضر ، ٦ٻ حبٮځ زض ، اؾز اؾشٹاض س٣بث٭ ټٳڃٵ ثط ٶڃع آٶٽب اظ دڃف ٲش٧ٟطڂٵ سٳبٲځ

 ثڃبٴ ثٻ.  زټٷس سٹيڃح آٴ ڀ اضائٻ ڀ قڃٹٺ ٸ ٲٗٷځ ٲڃبٴ سٳبڂعڀ ثٻ آٴ سحٹڂ٭ َطڂ١ اظ ضا س٣بث٭ اڂٵ سب – ٦ٹقڃسٶس

 ٶٹ ڀ ٶٓطڂٻ اڂٵ زڂس اظ ":  ټؿشٷس ٲشٷبؾت ثبقٷس ٪ط زالٮز ڂب ٲٗٷبزاض آٶ٧ٻ ػبڀ ثٻ ټب ٞطٰ ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر زض ، زڂ٫ط

 ټٱ ثٻ ٲ٣شًځ ٸ ٲشٷبؾت ٶحٹ ثٻ ٲحشٹا ٸ ٞطٰ اڂٵ ٸ ثبقس ٲحشٹا ٸ ٞطٰ ٸاػس ا٪ط ٣ٍٞ ٸ ا٪ط اؾز ټٷطڀ اطط اٝٮ ،

 ػٳٯٻ اڂٵ زض ضا ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ ٦ٯڃز سٹاٴ ٲځ اؾبؼ اڂٵ ثط( .  199:  1387 ، ٦بضٸ٬) " ثبقٷس ٲطثٹٌ

 آٶٽب ٞطٰ ڂب نٹضر ٸ ، ثٹزٺ ثطذٹضزاض ٲًٳٹٴ ڂب ٲٟٽٹٰ ، ٲٗٷځ اظ ٲ٣شًځ ثٻ ٶحٹ ټٷطڀ آطبض ڀ ټٳٻ ؛ ٦ٻ ٦طز ذالنٻ

 1 . ثبقس ٲځ ٲًٳٹٴ ڂب ٲٟٽٹٰ ، ٲٗٷځ اڂٵ اٶش٣ب٬ ڂب اضائٻ ثطاڀ اڀ ٶحٹٺ ڂب قڃٹٺ ، ضٸـ ٲٳ٧ٵ ق٧٭ سطڂٵ ٲٷبؾت ثٻ

 ضٸاڂز ڂب ثطزاقز ؛ اؾز ثطذٹضزاض ٲشٟبٸر سٯ٣ځ ڂب ثطزاقز زٸ اظ ذٹز ٶٓطڂٻ اڂٵ ٦ٻ اؾز ڂبزآٸضڀ ثٻ الظٰ

٦3بض٦طزڀ ضٸاڂز ڂب ثطزاقز ٸ 2سٹنڃٟځ
 اظ اڀ ٶٳٹٶٻ ټط ، ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ سٹنڃٟځ ضٸاڂز َج١ ثط.  

ٻ ٲڃبٴ ٶؿجز  سٗطڂٝ ڂ٥ زٶجب٬ ثٻ ضٸڂ٧طز اڂٵ ، زڂ٫ط ٖجبضر ثٻ.  اؾز ټٷطڀ ٞطٰ اظ اڀ ٶٳٹٶٻ ټٷطڀ اطط ټبڀ ٲٹٟٮ

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط؛ 1  Eldridge, Richard. 1985. Form and content . britich journal of aesthetics  4: 303-316 ػٽز ٲُبٗٮ

  .Danto, Arthur. 1997. After the end of art. New Jersey : Princeton.   univ.pressو؛  .
2 Descriptive account 
3 Functional account 
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 ثٷسڀ سط٦ڃت ڂب چڃسٲبٴ اظ ڀ ٶحٹٺ ڂب ٶٹٔ ټط ٦ٻ زاضز ٲځ ثڃبٴ ٸ ثٹزٺ ټٷطڀ آطبض زض ٲحشٹا ٸ ٞطٰ ڀ ضاثُٻ اظ ٲهسا٢ځ

 ټٷطڀ اطط آٴ اظ ٞطٲځ ڂب نٹضر – ٲحشٳ٭ ڂب ٲٳ٧ٵ ثٷسڀ سط٦ڃت ڂب چڃسٲبٴ ٶٽبڂز ثځ ٲڃبٴ اظ – ټٷطڀ اطط ڂ٥ اػعاء

 ضٸاڂشځ ٲحشٹا آٴ اظ سٗجڃطڀ ثٻ ڂب ثٹزٺ اطط آٴ ٲحشٹاڀ اظ ٲهسا٢ځ ٲٹػٹز ٞطٰ ڂب نٹضر اؾبؼ اڂٵ ثط ٦ٻ ثبقس ٲځ

 اطط ټٷطڀ ٞطٰ ، ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ اظ ٦بض٦طزڀ ضٸاڂز َج١ ثط اٲب 1 . زټس ٲځ اضائٻ ٲربَت ثطاڀ سٹنڃٟځ

 ثٻ.  اؾز قسٺ ٪طٞشٻ ٶٓط زض ټٷطڀ اطط ٚطو ڂب ٲ٣هٹز سح١٣ ٲٷٓٹض ثٻ ٦ٻ اؾز ځټبڂ ٪عڂٷٻ ڀ ٲؼٳٹٖٻ ټٷطڀ

ځ آٴ ٦ٯځ ٲٟٽٹٰ زض ضا ټٷطڀ آطبض نٹضر ڂب ٞطٰ ضٸڂ٧طز اڂٵ ، زڂ٫ط ٖجبضر  آٴ ٶٽبڂځ ٲ٣هٹز ڂب ٲٷٓٹض ، ٦بض٦طز اظ سبٗث

 اظ ٸ زاٶؿشٻ ټٷطڀ اطط ڂ٥ ڀنٹض/ٞطٲځ اػعاء س٥ س٥ آٴ سجٕ ثٻ ٸ ٦ٯڃز ٦ٻ زاضز ٲځ ثڃبٴ ػٽز اڂٵ اظ ٸ زاٶؿشٻ آطبض

 ٲٷبؾت ثٻ اطط آٴ انٯځ ٦بض٦طز آٴ دځ زض ٦ٻ زټس ٲځ زض سٵ ثٷسڀ سط٦ڃت ڂب چڃسٲبٴ اظ اڀ ٶحٹٺ ڂب ٶٹٔ ثٻ آ٪بټځ ضٸڀ

    2 . ٪طزز ٖٳٯځ ٲٳ٧ٵ ق٧٭ سطڂٵ

 زض ټٷطڀ آطبض نٹضر ڂب ٞطٰ اظ ٲٹػٹز ټبڀ ثطزاقز سٳبٲځ ٮحبِ ثب ذهٹنبً ٞٹ٠ ٲُبٮت ػٳڃٕ ثٻ سٹػٻ ثب

 سٹػٻ ثسٸٴ اڂٷ٧ٻ ، ڂب ټٷطڀ آطبض نٹضر ڂب ٞطٰ ، ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ َج١ ثط:  ٦ٻ ٪ٟز سٹاٴ ٲځ ، آٴ ٖبٰ ٽٹٰٲٟ

 ڀ ٖبَٟٻ ڂ٥ ثٻ ٲٷؼط ٲٗٷب ڂ٥ ثط زالٮز َطڂ١ اظ ٲؿش٣ڃٳبً ڂب ؛ ٲؿش٣٭ َٹض ثٻ آطبض اڂٵ زض ٲؿششط ٲحشٹاڀ ثٻ

 زض سٹؾ٭ َطڂ١ اظ ٸ ٲؿش٣ڃٱ ٚڃط َٹض ثٻ ڂب(  ٞطاڀ اػطض ٸ ث٭ ٦الڂٹ ڀ ٲحٹضاٶٻ ٲٗٷب ثطزاقز)  قٹٶس ٲځ ظڂجبقٷبؾبٶٻ

 اڀ ٖبَٟٻ ثٻ ٲٗڃٵ ٶب ٸ ٲكرم ٶب حب٬ ٖڃٵ زض اٲب ٲسٸٴ ٸ ثٯڃٙ ق٧ٯځ ثٻ احؼبٰ ٸ اق٧ب٬ ثب ٲطسجٍ احؿبؾځ حڃبر

 ٲحشٹاڀ ثٻ سٹػٻ ثب اڂٷ٧ٻ ڂب ٸ ،(  الٶ٫ط ؾٹظاٴ ڀ ٲحٹضاٶٻ احؿبؼ/ٲٗٷب ثطزاقز)  ٪طزٶس ٲځ ٲٷشٽځ ظڂجبقٷبؾبٶٻ

 اػعاء ثٷسڀ سط٦ڃت ڂب چڃسٲبٴ اظ اڀ ٶحٹٺ ڂب ٶٹٔ َطڂ١ اظ ٸ آٶبٴ زٸـ ثٻ زٸـ سٗجڃطڀ ثٻ ڂب آطبض اڂٵ زض طٲؿشش

)  قٹٶس ٲځ ٲٷؼط سٹنڃٟځ ضٸاڂشځ ثٻ ٲسٶٓط ڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٖبَٟٻ اظ ڂب ؛ آٴ ٦ٯځ ٲٟٽٹٰ زض اطط ڂ٥ ڀ زټٷسٺ سك٧ڃ٭

 ٦بض٦طزڀ ثطزاقز)  ٪طزٶس ٲځ ٲٷشٽځ آٴ انٯځ ٦بض٦طز اظ ضٸاڂشځ ثٻ ڂب(  ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ سٹنڃٟځ ثطزاقز

 ( . ٶٹ ٪طاڂځ نٹضر ڀ ٶٓطڂٻ

                                                 
 .Beardsley, Monroe C. 1981. Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط ؛ 1

Indiana : Hackett.   
ٻ ڀ ثڃكشط 2  . .Ziff, Paul.1960. Semantic analysis. New york : Cornell univ.press؛ ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



93 

 

 

 

 

 

 

 ٲٹذطٺ  -3-5

 

 

ثب سٹػٻ ثٻ ضٸڂ٧طز ٦ٯځ اڂٵ ٶٹقشبض ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ټسٜ انٯځ اڂٵ ٞه٭ ٦ٻ زض ٲ٣سٲٻ ڀ ټٳڃٵ ٞه٭ ثٻ چ٧ڃسٺ 

َطڂ١ سح٣ڃ١ ٸ سٟحم ثٻ ٲڃعاٴ حس ٸ ڂب ٖهبضٺ اڀ اظ آٴ ثٻ اذشهبض دطزاذشٻ قس ، اڂٵ ٞه٭ سالـ ٲځ ٦طز سب اظ 

حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سٗطڂٟځ زضذٹض اظ ؾٻ ٶٓطڂٻ ڀ اؾبؾځ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ زؾز ڂبثس ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ثط اؾبؼ 

 ػٳڃٕ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض َٹ٬ اڂٵ ٞه٭ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ : 

دطزاظٶس ، چڃعڀ ضا  َج١ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ؛  آطبض ټٷطڀ ، ثٻ س٣ٯڃس ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ چڃعڀ ٲځ  -

ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثبظٶٳبڂځ ٲځ ٦ٷٷس ، ٶكبٶٻ ڂب ٖالٲز چڃعڀ ټؿشٷس ، ٸ ڂب اڂٷ٧ٻ زضثبضٺ ڀ چڃعڀ ؾرٵ ٲځ 

 ٪ٹڂٷس .

َج١ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ؛ اططڀ اطط ټٷطڀ اؾز ٦ٻ َځ آٴ ا٪ط ٸ ٣ٍٞ ا٪ط ڂ٥ حبٮز   -

ٸ ثٻ ٸاؾُٻ ڀ ذُٹٌ ، اق٧ب٬ احؿبؾځ ڂب ٖبَٟځ قرهځ ڂب ٞطزڀ ٦ٻ ټٷطٲٷس قرهبً آٴ ضا سؼطثٻ ٦طزٺ 

، ضٶ٩ ټب ، انٹار ، اٖٳب٬ ، حط٦بر ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ، ؾٗځ زض سٹيڃح ڂب سجڃڃٵ آٴ ٶٳٹزٺ اؾز ، 

ثٻ ټٳبٴ ٦ڃٟڃز ) ڂٗٷځ ثب حبٮز احؿبؾځ ڂ٧ؿبٴ ڂب الا٢٭ ټٳؿبٴ ( ، زاٶؿشٻ ڂب ٶساٶؿشٻ ) ڂٗٷځ ثب ٢هس 

 ٲٷش٣٭ ، ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ ٪طزز .٢جٯځ ڂب ثسٸٴ آٴ ( ، ثٻ ٲربَت اضائٻ ، اقبٖٻ ، 

َج١ ٶٓطڂٻ ڀ نٹضر ٪طاڂځ ټٷط ؛ ٞطٰ ڂب نٹضر آطبض ټٷطڀ ، ڂب اڂٷ٧ٻ ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ ٲحشٹاڀ  -

ٲؿششط زض اڂٵ آطبض ثٻ َٹض ٲؿش٣٭؛ ڂب ٲؿش٣ڃٳبً اظ َطڂ١ زالٮز ثط ڂ٥ ٲٗٷب ٲٷؼط ثٻ ڂ٥ ٖبَٟٻ ڀ 

٭ زض حڃبر احؿبؾځ ٲطسجٍ ثب اق٧ب٬ ٸ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ٲځ قٹٶس ڂب ثٻ َٹض ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ٸ اظ َطڂ١ سٹؾ

احؼبٰ ثٻ ق٧ٯځ ثٯڃٙ ٸ ٲسٸٴ اٲب زض ٖڃٵ حب٬ ٶب ٲكرم ٸ ٶب ٲٗڃٵ ثٻ ٖبَٟٻ اڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ٲٷشٽځ ٲځ 

٪طزٶس ، ٸ ڂب اڂٷ٧ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲحشٹاڀ ٲؿششط زض اڂٵ آطبض ڂب ثٻ سٗجڃطڀ زٸـ ثٻ زٸـ آٶبٴ ٸ اظ َطڂ١ ٶٹٔ 

سڀ اػعاء سك٧ڃ٭ زټٷسٺ ڀ ڂ٥ اطط زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ؛ ڂب اظ ٖبَٟٻ ڀ ڂب ٶحٹٺ اڀ اظ چڃسٲبٴ ڂب سط٦ڃت ثٷ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ظ ٦بض٦طز انٯځ آٴ ٲٷشٽځ ٲځ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٲسٶٓط ثٻ ضٸاڂشځ سٹنڃٟځ ٲٷؼط ٲځ قٹٶس ڂب ثٻ ضٸاڂشځ ا

 .٪طزٶس
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 ٞه٭ چٽبضٰ : ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط                          
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 ٲ٣سٲٻ -4-1

 

 

ٶبٰ ٪طٞشٻ اؾز، زض دځ ثطآڂٷس زٸ ٞه٭ ٢ج٭، زض ٶٓط زاضز ٦ٻ زض حـس   "ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  "اڂٵ ٞه٭ ٦ٻ 

ٻ ټبڀ ټٷـط ٲٷؿـٹة ثـٻ ټٷـط     سٹاٴ ٸ اٮجشٻ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سح٣ڃ١ ٸ سٟحم دڃطاٲٹٴ قٷبذشٻ قسٺ سطڂٵ ٶٓطڂ

اؾالٲځ دطزاذشٻ ٸ زض ٚبڂز ذٹز ثٻ اضائٻ ڀ سٗطڂٟځ زض ذٹض ثطاڀ ټـط ٦ـسٰا اظ سـ٥ سـ٥ آٶـبٴ ثذـطزاظز. ٸ الظٰ ثـٻ        

ټٳبٴ َٹض ٦ـٻ   –ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ چٹٴ ٞه٭ دڃف، اڂٵ ٞه٭ ٶڃع نطٞبً زض دځ ٲٗطٞځ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب ٲځ ثبقس ٦ٻ اڂٵ 

ثٻ ٲٗٷځ دطټڃع اظ سٗٳ١ ٸ سأٲ٭ ٞٯؿـٟځ ثـٻ ٲٟٽـٹٰ ٦الؾـڃ٥ آ٦بزٲڃـ٥ آٴ زض       –زض ٲ٣سٲٻ ڀ ٞه٭ ٢ج٭ ٶڃع ٪ٟشٻ قس 

 اؾبؼ ٸ انٹ٬ اظ َطٞځ، ٸ ٶ٣س ٸ سحٯڃ٭ ٶٓطڂٻ ټبڀ ٲسٶٓط اظ َطٜ زڂ٫ط، ٲځ ثبقس.

ټٳچٷڃٵ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ٢ؿٳز ټٷط چڃؿز؟ اظ ٞه٭ اٸ٬ شڂ٭ سٗطڂٝ ټٷـط اؾـالٲځ اقـبضٺ قـس، زض اڂـٵ      

سٹنڃٟځ، ټٷسؾځ، ٸ اظ  –بٺ ټبڀ ٲجشٷځ ثط ضٸڂ٧طزټبڀ اٶ٧بضڀ، ؾٯجځ، سبضڂرځ ٞه٭، اظ دطزاذز ثٻ چٷس ٸ چٹٴ زڂس٪

اڂٵ زؾز زض ثبة ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  اظ َطٞځ، ٸ اڂًبً زڂس٪بٺ ټبڀ ٲجشٷځ ثط ضز ٸ اٶ٧بض اؾبؼ ڂـب انـٹ٬ ذـٹز    

سٺ زض ٞهـ٭ اٸ٬  ټٷط اؾالٲځ ٶڃع اظ َطٜ زڂ٫ط، ثبظ دطټڃع ذٹاټس قس چطا ٦ٻ اڂٵ ٶٹقشبض دڃـطٸ سٹيـڃحبر اضائـٻ قـ    

زڂس٪بٺ ټبڀ ٶرؿز ضا زض شار ذٹز ثط ٶٓطڂٻ، ٸ زڂس٪بٺ ټبڀ اذڃط ضا ٶڃع زض شار ذٹز ثط ټٷط، اؾبؾبً ٲجشٷځ ٶٳځ زاٶـس.  

ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط، اظ زڂس اڂٵ ٶٹقشٻ، ٶٻ آٴ ٶٓطڂٻ ټب ٶٓطڂٻ ټؿشٷس ٸ ٶٻ آٴ ټٷطټب ټٷط، اٮجشٻ ثـب ٮحـبِ اڂـٵ سجهـطٺ ٦ـٻ اڂـٵ       

 بض ثٹزٺ ٸ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ اظ ټط٪ٹٶٻ ازٖبڀ ٢ُٗڃز ٸ ٖٳٹٲڃز ثطڀ ٲځ ثبقس.زڂس٪بٺ نطٞبً ٲٷٓط اڂٵ ٶٹقش

زض ٶٓط زاضز ثـٻ   –ٸ زڂس٪بٺ ٦ٯځ اڂٵ ٶٹقشبض  –ذالنٻ ڀ ٲُٯت اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٞه٭ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ اٮص٦ط 

ټـب ضا  ٲٗطٞځ زٸ ضٸڂ٧طز ٲٽٱ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ٦ٻ ثٻ اسٟب٠ اظ زڂس ٖٳٹٰ ٲشرههڃٵ اٲط اؾبؼ اڂـٵ ٶٓطڂـٻ   

سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷس، ثذطزاظز؛ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط، اڂٵ ٞه٭ اظ زٸ ٢ؿـٳز ثـب   

ٖٷبٸڂٵ ضٸڂ٧طزټبڀ ٲص٦ٹض سك٧ڃ٭ ٲځ قٹز ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ اڂٵ ٢ؿٳز ټب زض دـځ سجڃـڃٵ ضٸڂ٧ـطز ٲـسٶٓط ثـٹزٺ ٸ زض      

اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ضاؾشب سص٦ط زٸ ٶ٧شٻ ڀ اؾبؾځ ټٳڃٵ اثشـسا  ٶٽبڂز ثٻ اضائٻ ڀ سٗطڂٟځ زض ذٹض اظ آٴ ٲځ دطزاظز. ٪ٟشٷځ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثٻ ؾب٦ٵ يطٸضڀ ٲځ ٶٳبڂس؛ ٶرؿز اڂٵ ٦ٻ ٮحبِ ٸاغٺ ڀ ح٧ٳز زض ٦ٷبض ٞٯؿـٟٻ ٸ ٖطٞـبٴ ػٽـز سؿـٳڃٻ ڀ اڂـٵ      

 –٦ٻ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ٶٹقشٻ ڂب حشځ ٶٹقشٻ ټبڂځ ٲؿش٣٭ ٲځ َٯجٷس  –ضٸڂ٧طزټب ثب دطټڃع اظ سالـ ػٽز سٗطڂٝ اڂٵ ؾٻ ٲٽٱ 

ڂٗٷځ ټٷط زض ٲٟٽـٹٰ   –ٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ اظ اڂٵ ثبثز ثٹزٺ اؾز ٦ٻ الا٢٭ زض ظٲڃٷٻ ڀ ٲسٶٓط ثطاڀ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ ؾبزٺ سطڂ

ٸ ڂب حشځ اؾبؾبً، ضٸڂ٧طز ٞالؾٟٻ ٸ ٖطٞبڀ اؾالٲځ چٷبٴ اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ ٶٻ ٞٯؿٟٻ ڀ ٲـسٶٓط   –ٖبٰ آٴ 

ڂب ٶحٹاً چٷبٴ ثب ٲ٣ٹٮٻ ڀ ټٷط ثطذـٹضز ٲـځ    ٞٯؿٟٻ ڀ ٲحى اؾز ٸ ٶٻ ٖطٞبٴ ٲسٶٓط ٖطٞبٴ ٲحى، ثٯ٧ٻ ټط زٸ ٶٹٖبً

٦ٷٷس ٦ٻ الظٰ ٲځ آڂس حشٳبً ثٻ ٢ڃسڀ ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ح٧ٳز ٲ٣ڃس قٹٶس ٦ٻ چٹٴ چطاڂځ اڂٵ اٲط َځ ٢ؿٳز ټـبڀ آسـځ   

ذٹز ثٻ ذٹز ٲكرم ذٹاټس قس اڂٷؼب ثٻ سٹيڃحځ ثڃف اظ اڂٵ ٶذطزاذشٻ ٸ ثٻ ټٳڃٵ ثؿٷسٺ ٲځ ٦ٷڃٱ. زٸ زڂ٫ط اڂٵ ٦ٻ، 

ٳبو  –ڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس سٗطڂٝ ٲسٶٓط ټط زٸ ضٸڂ٧طز ٲص٦ٹض اظ ټٷط اؾالٲځ ضا ټٳبٴ َٹض ٦ٻ د  –اٮجشٻ ثب اٶس٦ځ ٚا

زاٶؿز، ٸ اظ آٴ ػبڂځ  "سؼٯځ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض اٲطڀ ٲحؿٹؼ اظ َطڂ١ سرڃ٭  "ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ 

ذز ثـٻ ٸػـٻ ٲحؿـٹؼ آٴ ٲؿـش٣ڃٳبً     ٦ٻ دطزاذز ثٻ ٸػٻ ٲ٣ٗٹ٬ اڂٵ سٗطڂٝ ٲؿش٣ڃٳبً ٲٹيٹٔ ٞٯؿٟٻ ڀ ټٷط، ٸ دطزا

ٲٹيٹٔ ذٹز ټٷط، ٲځ ثبقس، ثط اڂٵ اؾبؼ اڂٷؼب ٶٹٖبً ٸ ٶحٹاً ټٳٻ ڀ سالـ ثط سجڃڃٵ ٸػٻ سرڃٯځ آٴ ٲشٳط٦ـع ذٹاټـس   

قس ٦ٻ ثبظ اظ آٴ ػٽز ٦ٻ چطاڂځ اڂٵ اٲط ٶڃع َځ ٢ؿٳز ټبڀ آسځ ذٹز ثـٻ ذـٹز ٲكـرم ذٹاټـس قـس اڂٷؼـب ثـٻ        

 ثٻ ټٳڃٵ سص٦ط ٲرشهط ثؿٷسٺ ٲځ ٦ٷڃٱ.سٹيڃحځ ثڃف اظ اڂٵ ٶذطزاذشٻ ٸ نطٞبً 
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 ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثب ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ  -4-2

 ٲٷٓط ٲكبڂځ  -4-2-1

 

 

ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٲ٧شت ٲكبء ثٻ ٮحبِ سبضڂرځ ٢سڂٱ سطڂٵ ٲكطة ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ٲؿٯٳبٶبٴ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ػٽبٴ 

زض َٯڃٗٻ ڀ ذٹز ثب سٹؾ٭ ثٻ آڂبر ٢طآٶځ ٸ احبزڂض  اؾالٰ ٲځ ثبقس . ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٞٯؿٟٻ ڀ اؾالٲځ ٦ٻ

ٶجٹڀ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾطچكٳٻ ٸ ٲٷجٕ اٮٽبٰ ذٹز ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ اثشٷبڀ ثٻ ذبٮ٣ڃز ذساٸٶس ٸ ذٯ١ اظ ٖسٰ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾطٲك١ 

س اظ ضحٯز حًطر دڃبٲجط ٸ  ا٦طٰ )ل( ٸ ٲٷجٕ اثش٧بض ذٹز ثٻ ح٧ٳشځ اٮٽځ زض سٳبٲځ ٸػٹٺ ٞٯؿٟٻ ٶبڂ٭ قسٺ ثٹز ، ٗث

ٸ اظ زڂسڀ ثٻ ٶحٹڀ ثبظ٪كز ػبټٯڃز ٢ج٭ اظ اؾالٰ ثب ٶٹٖځ اٶؿساز ٸ ٞطٸثؿش٫ځ زؾز ثٻ  )ٔ( ٻ ڀ ٲٗهٹٲڃٵائٳ

٪طڂجبٴ ثٹز ، الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٞالؾٟٻ ڀ ٶرؿشڃٵ ٲؿٯٳبٴ ػٽز ٪طڂع اظ اڂٵ ػبټٯڃز اؾبَڃطڀ ٪عڂط دڃطٸڀ اظ 

بؼ ٸ انٹ٬ آٴ زض حب٬ آقٷبڂځ ثٹزٶس . ثبڂس ٣ٖالٶڃز ڂٹٶبٶځ ضا ثط٪عڂسٶس ٦ٻ اظ چٷسڀ دڃف شڂ٭ ٶٽًز سطػٳٻ ثب اؾ

سٹػٻ زاقز ٦ٻ ؾڃط ٲص٦ٹض زض ٖطنٻ ڀ ٶٓطڂٻ ڀ ټٷط ڂب اؾبؾبً ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٶڃع ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ 

اؾز ٦ٳباڂٷ٧ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ زض حڃُٻ ڀ قٗط ْٽٹض اؾالٰ ضٸح قٗط ػبټٯځ ضا چٷبٴ ز٪ط٪ٹٴ ٶٳٹز ٦ٻ 

ټٳبٶب ضٸح اٮ٣سؼ سٯ٣ځ ٲځ  –اٮجشٻ زض ضاثُٻ ثب قٗطڀ ٦ٻ اظ زڂس اؾالٰ ٲ٣جٹ٬ ثٹز  –ٷجٕ اٮٽبٰ قبٖطڀ زڂ٫ط ٲجسا ٸ ٲ

ضٸح اٮ٣سؼ زض ضٸح  "ٞطٲٹز :  –ڂ٧ځ اظ اټٱ قبٖطاٴ ټٱ ٖهط دڃبٲجط  –قس چٷبٶچٻ دڃبٲجط ذُبة ثٻ حؿبٴ ثٵ طبثز 

حبٮځ اؾز ٦ٻ اظ َطٜ زڂ٫ط ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ثط اطط اٲب اڂٵ زض (.  240 : 4ٸ 3 ع ، 1388 ٲسزدٹض، ) "سٹ ذٹاټس زٲڃس . 

ٶٟٹش ضٸح ػبټٯځ زض ٖهط اٲٹڂبٴ ، ثبض زڂ٫ط قٗط ػٽز سحطڂ٥ قٽٹار ٸ ٢سضڀ ٶڃع سجٯڃٛبر ؾڃبؾځ ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ 

ثب سٹػٻ ثٻ سطػٳٻ ڀ آطبضڀ چٹٴ ٞٵ قٗط  –قس سب ثب دڃساڂځ ٲش٧ٯٳڃٵ زض ٖٽس ٖجبؾځ ٸ اټٳڃز ڂبٞشٵ ػس٬ ٸ ٲٷبْطٺ 

ثالٚز ٸ ٶٟٹش زض اشټبٴ ٸ ٣ٖٹ٬ اټٱ ٦بض٦طز قٗط ٲحؿٹة  –ٞٵ ذُبثٻ ) ضڂُٹضڂ٣ب ( ٸ اظ اڂٵ زؾز ) ثٹَڃ٣ب ( ، 

٪طزز . ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط ، اڂٷؼب ٶڃع ٲځ ثڃٷڃٱ ٦ٻ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ثطظخ ٲڃبٴ ثڃٷف اؾبَڃطڀ ػبټٯځ ٸ س٧ٟط ٸحڃبٶځ زڂٷځ ٸ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اظ زڂسڀ ټٷط زض  –ٲځ ٦ٷس سب اظ اڂٵ ضٸڀ قٗط ح٧ٳز ٶجٹڀ ضٞشٻ ضٞشٻ ٖطنٻ ضا ثطاڀ ٣ٖالٶڃز ٞٯؿٟځ ڂٹٶبٶڃبٴ ذبٮځ 

اظ ؾبحز ٞشٹح ٢سؼ ثٻ ؾبحز اٶؿساز ٸ ٞطٸثؿش٫ځ ٶعٸ٬ ٦ٷس . ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٸ ثٻ َٹض  –ٲٟٽٹٰ ٖبٲف 

٦ٯځ ، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اٲط ٲحٹضڀ زض ٞٯؿٟٻ ڀ ٲكبء س٧ڃٻ ثط اؾشسال٬ ٸ اٖشجبض ٣ٖ٭ ثٹزٺ ٸ اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ اڂٵ 

ح٧ٳبڀ سبثٕ اضؾُٹ زاٶؿشٻ ٲځ قٹٶس ، ٮڃ٧ٵ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ ض٪ٻ  1ضؾُٹ اؾز ٲكبئڃبٴ ٞٯؿٟٻ ٲٷؿٹة ثٻ ا

الَٹٶڃبٴ ثٻ َٹض ٦ٯځ ٶڃع زض اڂٵ ٞٯؿٟٻ ثٻ ٸيٹح  ټبڂځ اظ آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ اٮجشٻ اظ َطڂ١ آطبض ٞٯٹَڃٵ ٸ ٶٹ ٞا

ٴ حبن٭ ػٳٗځ اظ آضاء ٸ ٶٓطار ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز . ثٻ َٹض ذالنٻ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٞالؾٟٻ ڀ ٲكبڂځ ٲؿٯٳب

اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ ٸ ٲ٧بست ٲٷكٗت اظ آٶبٴ اظ ػٳٯٻ زض حٹظٺ ڀ ٶٹ اٞالَٹٶځ ٸ اؾ٧ٷسضاٶځ ضا دبڂٻ ڀ سٟٯؿٝ ذٹز 

٢طاض زازٶس اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ ٶٹا٢م ٸ ٶٹا٢ى آٴ ضا ثط ٶشبٞشٻ ، ثٻ س٣ٯڃس نطٜ ٸ زٶجبٮٻ ضٸڀ ٲحى سٵ زض 

ثرف ټبڀ ٲرشٯٝ ٸ ٲشٗسزڀ ثب اضائٻ ڀ ٶٓطاسځ انڃ٭ ٸ ثسڂٕ ثٻ ٶحٹڀ ثٻ سٷ٣ڃح ٸ سهحڃح ٸ ٶسازٺ ، ٸ ثٷبثطاڂٵ زض 

س٧ٳڃ٭ اڂٵ آضاء ٸ ٶٓطار ٶڃع دطزاذشٷس. ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ٲب ثط اؾبؼ ٲٹيٹٔ اڂٵ ٶٹقشبض اؾبؾبً زض دځ ثسٖز ڂب ثساٖز 

اٮجشٻ ثب سٗطڂٟځ اظ آٴ ٦ٻ ٲسٶٓط اڂٵ  –ٷط ټبڂځ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ذٹاټڃٱ ثٹز ٦ٻ ٲؿش٣ڃٱ ڂب ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٶٓطڂٻ ڀ ټ

 ٲطثٹٌ ثٹزٺ ڂب ثٻ ټط ٶحٹ ٲ٣شًځ ثب اڂٵ حڃُٻ ڂب ٖطنٻ زض اضسجبٌ ثبقس . –ٶٹقشبض اؾز 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس ٞڃٯؿٹٞبٴ ٲكبڂځ ٲؿٯٳبٴ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ٶڃع ثٻ آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ 

ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ سٯ٣ځ آٶبٴ اظ ټٷط ثب ٶٓطڂٻ ڀ  –ٞٗالً  –ٯځ ٖٷبڂز زاقشٷس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ زض ٸػٽځ ثؿڃبض ٦

٦ٻ اٸ ضا ثٻ ح١ ثبٶځ ٞٯؿٟٻ ڀ  –ثبظٶٳبڂځ ټٷط ثڃف اظ ټط ٶٓطڂٻ ڀ زڂ٫طڀ ٢طاثز زاقشٻ ٸ زاضز . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ٞبضاثځ 

ٽز سجڃڃٵ زض ضاؾشبڀ آضاء اٞالَٹٴ ٸ زض َٹ٬ سٹيڃحبسځ ٦ٻ اٸ زض شڂ٭ ٲظب٬ سرز ذٹاة زض ػ –اؾالٲځ ٲځ ذٹاٶٷس 

٦ٻ زض ٞه٭ ٸ ٢ؿٳز ٲطثٹَٻ ثٻ اڂٵ ٲظب٬ ٲٟهالً دطزاذشٻ  –ٲٷبؾجز ذٹز ثٻ ټٷط زض ٦شبة ػٳٽٹضڀ اضائٻ ٲځ زټس 

 زض ػعء اٸ٬ اظ ٦شبة اٮٳٷ٣ُڃبر ذٹز ٲځ ٪ٹڂس :  –قس 

ٲؼؿٳٻ اڀ قجڃٻ ظڂس ثؿبظز ٸ ټٳطاٺ ثب آٴ آڂٷٻ اڀ ثؿبظز ٦ٻ  ]ټٷطٲٷسڀ  [ٲٳ٧ٵ اؾز  "

ڃٷس . قبڂس زض حبٮشځ ذبل ذٹز ٲؼؿٳٻ ضا ٶجڃٷڃٱ اٲب زض ٖٹو نٹضر آٴ ضا ٲؼؿٳٻ ظڂس ضا زض آٴ ثج

زض آڂٷٻ ثجڃٷڃٱ ، زض اڂٵ ټٷ٫بٰ ، ظڂس ضا اظ َطڂ١ چڃعڀ ٦ٻ ٲحب٦بسځ اظ اٸ ضا ٶٳٹزاض ٲځ ٶٳبڂس ، ذٹاټڃٱ 

)  "قٷبذز ٸ ثٷبثطاڂٵ ، آٴ چڃع اظ ظڂسڀ ٦ٻ زض ٖبٮٱ ٸا٢ٕ ٸػٹز زاضز ، زٸ زضػٻ زٸض سط ذٹاټس ثٹز 

 ( . 503:  1408ضاثځ ، ٞب

                                                 
ؾحب٠ ٦ٷسڀ ، اثٹ ٶهط ٞبضاثځ ، اثٵ ؾڃٷب ، اثٵ َٟڃ٭ ، ذٹاػٻ ٶهڃطاٮسڂٵ َٹؾځ ، اٲبٰ ٞرط ضاظڀ ، ػال٬ اٮسڂٵ زٸاٶځ ، ٲڃط ٞٷسضؾ٧ځ، اثٹ ا 1

 . ... 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زض ضاؾشبڀ آضاء اضؾُٹ ٸ زض َٹ٬ سٹيڃحبسځ ٦ٻ اٸ زض شڂ٭ سٗطڂٝ قٗط زض ػٽز  –ٞبضاثځ  –ټٳچٷڃٵ ٸڀ  

٦ٻ زض ٞه٭ ٸ ٢ؿٳز ٲطثٹَٻ ثٻ اڂٵ ٲظب٬ ٲٟهالً دطزاذشٻ  –سجڃڃٵ ٲٷبؾجز ذٹز ثٻ ټٷط زض ٦شبة ثٹَڃ٣ب اضائٻ ٲځ زټس  

ٯٹٰ ذٹز ٲځ ٪ٹڂس –قس   :  زض ٦شبة احهبء اٗٮ

٪ٟشبض قٗطڀ ؾرٷبٶځ اؾز ٦ٻ اظ اٲٹضڀ سط٦ڃت ٲځ قٹٶس ٦ٻ ذٹانكبٴ آٴ اؾز ثطاڀ  "

قٷٹٶسٺ ، ٦ٻ زض اٲطڀ ٦ٻ ٲٹضز ٪ٟز ٸ ٪ٹ ٸا٢ٕ ٲځ قٹز ، حبٮشځ ضا ثط اٶ٫ڃعز ، چٷبٶچٻ ڂب چڃعڀ ضا 

ثطسط اظ آٶچٻ ټؿز ، ڂب ٞطٸسط اظ آٶچٻ ټؿز ، ػٯٹٺ زټس ؛ ٸ اڂٵ زض ٲٹضز سٹنڃٝ ظڂجبڂځ ڂب ظقشځ 

 ( . 66:  1381) ٞبضاثځ ،  "ؾز ، ڂب ق٧ٹټٳٷسڀ ڂب ذٹاضڀ ، ڂب چڃعڀ قجڃٻ ثٻ اڂٷٽب ا

ضا ثٻ  "ټط چٻ ثٻ َجڃٗز قجڃٻ سط ظڂجب سط  "ٸ اظ ټٳڃٵ ثبة اؾز ٦ٻ اثٵ ؾڃٷب زض ضاؾشبڀ آضاء اٞالَٹٴ ان٭  

س ټب ػال٬ اٮسڂٵ زٸاٶځ ثٻ ٸيٹح ث٫ٹڂس :  ٬ طٹاٶځ زض سكجٻ ثٻ اٸٮځ ٸ چٹٴ ٦ٳب "ضؾٳڃز ٲځ قٷبؾس سب ثٻ سجٕ اڂٵ ٗث

( ، زض حبٮځ ٦ٻ زض ٖڃٵ حب٬ اظ َطٞځ ټٱ زض 41:  1387) ثٯربضڀ ،  "اؾز ٦ٳب٬ نٷبٖز زض سكجٻ ثٻ َجڃٗز اؾز 

ضاؾشبڀ آضاء اضؾُٹ ٸ زض َٹ٬ سٹيڃحبسځ ٦ٻ اٸ زض ػٽز سجڃڃٵ چٷس ٸ چٹٴ قٗط زض ٦شبة ثٹَڃ٣ب اضائٻ ٲځ زټس زض 

ٶ٣بقځ ، قځء ٸاحس ضا ثٻ ڂ٧ځ اظ اٲٹض ؾٻ ٪بٶٻ ٲحب٦بر ٦ٷس ؛ ڂب ثٻ اٲٹضڀ قبڂؿشٻ اؾز  "ٞٵ قٗط ذٹز ٲځ ٪ٹڂس : 

٦ٻ زض ح٣ڃ٣ز ٲٹػٹزٶس ، ڂب ثٻ اٲٹضڀ ٦ٻ ٪ٟشٻ ٲځ قٹز ٲٹػٹزٶس ٸ ڂب ثٻ اٲٹضڀ ٦ٻ ٪ٳبٴ ٲځ ضٸز اڂؼبز ذٹاټٷس قس 

زاٲٻ زاز ، الظٰ ثٻ ش٦ط ( . ثب ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٵ ٞٽطؾز ضا ثٻ ضاحشځ ٲځ سٹاٴ ٦ٳب٦بٴ ا 71:  1405) اثٵ ؾڃٷب ،  "

اؾز ٦ٻ اظ َطٞځ ٞڃٯؿٹٞبٴ ٲكبڂځ ٲؿٯٳبٴ ثب آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ ٸ ٲ٧بست ٲشبذط ٲٷكٗت اظ آٶٽب ڂب زض 

ڂ٥ ٦ٯٳٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط اذشالٜ ٶٓط ټبڀ ثؿڃبض ٲكرهځ ٶڃع زاضٶس ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض ظٲڃٷٻ ڀ ٲٹؾڃ٣ځ ؛ 

ٯت حبٸڀ ٶٓط ٞڃظبٚٹضطڃبٴ ٞبضاثځ زض ٦شبة ٲٹؾڃ٣ځ ٦جڃط ذ ثٻ  –ٹز ثٻ ٦شبة ټبڀ ثبظٲبٶسٺ اظ زٸضاٴ ڂٹٶبٴ ثبؾشبٴ ٦ٻ ٚا

زض ضاثُٻ ثب ٲٹؾڃ٣ځ اؾز اقبضٺ ٦طزٺ ٸ  –ٶحٹڀ ٲٷجٕ ڂب ٲطػٕ انٯځ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ 

اؾز ٦ٻ اثٵ ؾڃٷب زض ػٹاٲٕ  ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ 1ذهٹنبً زض ػٷجٻ ڀ ٶٓطڀ اؾبؼ آٶبٴ ضا ثؿڃبض ٶب٢م اضظڂبثځ ٲځ ٦ٷس 

٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ ، ٖٯځ ضٚٱ نحز اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ  2ٲٹؾڃ٣ځ قٟب ثٻ ٸيٹح ثطذځ اظ اڂٵ آضاء ضا ضؾٳبً ضز ٲځ ٦ٷس .

اظ زڂسڀ ٲځ سٹاٴ ٲٷٓط ٲكبڂځ زض ټٷط اؾالٲځ ضا ٢طڂٵ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط زض ٶعز ٚطثڃبٴ زاٶؿشٻ ٸ ټط زٸ ضا ٲٷجٗض 

، اٲب ، ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ س٣ٯڃس زض ٲٷٓط ٲكبڂځ سٟبٸسځ آق٧بض ثب ضاڀ اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ  اظ ٲڃٳؿڃؽ ڂب س٣ٯڃس زڂس

زاضز چطا ٦ٻ اڂٷؼب ٲٷكبء آٴ ٶٻ نٹضر ثٯ٧ٻ ؾڃطر َجڃٗز اؾز اظ آٴ ػٽز ٦ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ َجڃٗز ذٹز شاسبً 

ط ٶڃع ٪ٟشٻ قس ٲش٣سٲڃٵ ثط ػٯٹٺ اڀ اظ ػٯٹٺ ټبڀ ذساٸٶسڀ اؾز . ٸ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ػبؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكش

                                                 
بر ٞطټٷ٫ځ.  ٲٹؾڃ٣ځ ٦جڃط.   1375ٞبضاثځ ، اثٹٶهط . ػٽز ٲُبٮٻ ڀ ثڃكشط ؛  1  . آشضسبـ آشضٶٹـ. سٽطاٴ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸ ٲُبٗٮ
. سُجڃ١ ظ٦طڂب ڂٹؾٝ ، سهسڂط ٸ ٲطاػٗٻ  اٮكٟب ، ػٹاٲٕ ٖٯٱ اٮٳٹؾڃ٣ځ.  ٺ.٠ 1405اثٵ ؾڃٷب ، حؿڃٵ ثٵ ٖجس اهلل .ػٽز ٲُبٮٻ ڀ ثڃكشط ؛  2

 احٳس ٞٹاز االټٹاٶځ ٸ ٲحٳٹز احٳس اٮحٷٟځ . ٢ٱ : ٶكط ٸظاضر اٮشطثڃٻ ٸ اٮشٗٯڃٱ .
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ذالٜ ٲشبذطڂٵ ٦ٻ ٲڃٳؿڃؽ ضا ثٻ س٣ٯڃس سطػٳٻ ٲځ ٦ٷٷس ٲٹاضزڀ چٹٴ سكجڃٻ ، سٳظڃ٭ ٸ سرڃڃ٭ ضا ثطاڀ ثط٪طزاٴ آٴ 

 ٲٷبؾجشط زڂسٺ اٶس .

سبٲ٭ زض آضاڀ اثٵ ؾڃٷب ، ٞبضاثځ ٸ زڂ٫ط ٞالؾٟٻ ٸ ح٧ٳبڀ ٲؿٯٳبٴ ٶكبٴ ٲځ زټس ٦ٻ اظ  "

ٲرٯٹ٠ ذساٸٶس اؾز ، ٸاػس ٶٓبٲځ اؾز زض ٚبڂز حؿٵ ٸ اٶشٓبٰ  زڂس٪بٺ آٶبٴ َجڃٗز ، اظ آٴ ضٸ ٦ٻ

، ټٳٻ اٞٗب٬ آٴ ثط اؾبؼ ٲكڃز اٮٽځ اؾز ٸ حشځ ا٪ط ظقشځ ٶڃع زض ٖبٮٱ زڂسٺ قٹز اظ َجڃٗز ٶڃؿز 

 ( . 357:  1359) ٶهط ،  "ثٯ٧ٻ اظ ٲبزٺ ٸ ٖسٰ ٲٹ٣ٞڃز ٞٗ٭ َجڃٗز ثط ضٸڀ ٲبزٺ اؾز 

جڃٗٻ ڀ ڂٹٶبٶځ زاقز اظ َطڂ١ زض ٸا٢ٕ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ ٲڃٳؿ  س اُٮ ڃؽ ټٷط ٦ٻ ضڂكٻ زض ٲب ٗث

الَٹٶځ ثٻ قط٠ ٲٷش٣٭ قسٺ ٸ ثب ٖٹاٮٱ زڂٷځ آٶؼب ازٚبٰ ٪كز سب زض ػٽز سٗبٮځ ؾڃط ٦طزٺ ٸ ثب ٪صض اظ  سبٲالر ٶٹٞا

ساز ٸ اذٹاٴ اٮهٟب ٸ اؾٳبٖڃٯڃٻ زض ز٬ ٲ٧شت ٲكبء ٸ زض ؾبڂٻ ڀ ٣ٖ٭  سهحڃحبر ٸ سٷ٣ڃحبر ٲش٧ٟطڂٵ حٯ٣ٻ ڀ ٛث

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ  –ټٹسځ ٦ٻ ػبٶكڃٵ ٣ٖ٭ ػعٸڀ ٶبؾٹسځ ڂٹٶبٶڃبٴ قسٺ ثٹز ثٻ اٖشالڂځ اٮٽځ زؾز ڂبثس . سٹيڃح اڂٷ٧ٻ ال

ٶٹاٞالَٹٶڃبٴ شڂ٭ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ٲٷكبء س٣ٯڃس ثطاڀ ټٷط  –زض ٞه٭ ٸ ٢ؿٳز ٲطثٹَٻ ٲٟهالً سٹيڃح زازٺ قس 

ٲكبڂځ اڂٵ ثبال ٦كڃسٺ ثٹزٶس ، زض حبٮځ ٦ٻ ثطاڀ ٲؿٯٳبٶبٴ ضا اظ ٲحؿٹؾبر نطٜ َجڃٗځ ثط ٪طٞشٻ ٸ سب ٲظ٭ اٞالَٹٶځ 

 ٦ٻ آٶبٴ ڂ٣ڃٵ زاقشٷس ٦ٻ ٲٷكبء اڂٵ س٣ٯڃس ټٳبٶب ٲ٣ٗٹالر ٲحى ڂب زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ ٣ٖ٭ ٦٭ اؾز. ٶڃع ثؿٷسٺ ٶٳځ ٦طز چطا

ٲٷجٕ اڂٵ نٹض ټٳبٴ ٣ٖ٭ ٦٭ اؾز ٦ٻ شټٵ ټٷطٲٷس ڂب ټٷطٲٷس اٸٮڃٻ ضا ، ٦ٻ ؾطٲك١ اًٖبڀ  "

ٲځ ٪ڃطز ، ٶٹضاٶځ ٲځ ٦ٷس. ټٷطٲٷس ٶڃع نٹضر ضا ثط ٲبزٺ ٲٹضز ثحض ٲځ ا٧ٞٷس  ڂ٥ ٲ٧شت ذبل ٢طاض

. ٲبزٺ زض اڂٷؼب ٶٻ ثٻ ٲٗٷبڀ ټڃٯٻ ) ټڃٹال ( ٞٯؿٟځ ، ثٯ٧ٻ ثٻ ٲٗٷبڀ ٲٹاز اٸٮڃٻ ٲٹضز ٶٓط اؾز ، ذٹاٺ 

ؾٷ٩ ٸ چٹة ثبقس ذٹاٺ ټط ٲبزٺ زڂ٫طڀ ٦ٻ ثٻ ق٧٭ ٸ نٹضر ذبنځ زض آٲسٺ اؾز . ثسڂٵ سطسڃت 

 (. 511:  1381)ٶهط ،  "ٖٳٯ٧طز َجڃٗز ضا ؾطٲك١ ذٹڂف ٲځ ؾبظز ٶٻ نٹض ْبټطڀ آٴ ضا  ، ټٷطٲٷس

اٮجشٻ ثب سالـ زض ػٽز  –زض سٹيڃح ٲ٣ٗٹالر ٲحى ڂب ټٳبٴ ٣ٖ٭ ٦٭ ٦ٻ ٣ٖ٭ ٞٗب٬ ٶڃع ذٹاٶسٺ ٲځ قٹز  

ثځ ٸ اثٵ ؾڃٷب ثبڂس ٪ٟز ٦ٻ ٞالؾٟٻ ڀ ٲكبڂځ اظ ػٳٯٻ ٞبضا –ط اڂٵ ٶٹقشبض ٶڃؿز ٓزٸضڀ اظ ٚٹض ٞٯؿٟځ ٦ٻ ټڃچ ٲسٶ

اٸ٬ ٲب ذٯ١ اهلل سٗبٮځ  "شڂ٭ اڂًبح چ٫ٹٶ٫ځ ذٯ٣ز ٸ نسٸض ٲٹػٹزار اظ ٲجسا اٸ٬ ، يٳٵ اقبضٺ ثٻ حسڂض ٶجٹڀ 

٣٭ ...  اٖش٣بز زاضٶس ٦ٻ اٸٮڃٵ ٲرٯٹ٠ ذساٸٶس ٣ٖ٭ اؾز ٦ٻ اظ سٹاٴ ٲٗطٞز اٸ ؛ ثٻ ح١ سٗبٮځ ٣ٖ٭ زٸٰ ، ثٻ  "اٗٮ

ؽ اٸ٬ ، ٸ ثٻ سٳبٲځ ٲٳ٧ٵ اٮٳٹػٹزار ٞ ٯ٥ اٸ٬ ػبٴ ٪طٞشٻ ٸ اڂٵ ؾڃط ثٻ ټٳڃٵ سطسڃت ازاٲٻ ٲځ ڂبثس سب ذٹزـ ٟٶ

اظ  ٣ٖ1٭ زټٱ ٦ٻ ټٳبٶب ٣ٖ٭ ٞٗب٬ ڂب ٣ٖ٭ ٦٭ ثبقس ٦ٻ قطٔ آٴ ضا ضٸح اٮ٣سؼ ڂب ټٳبٴ ػجطئڃ٭ ٞطقشٻ ٲځ ذٹاٶس .

                                                 
. سٽطاٴ : ٶكط ؾرٵ ) نم  ؛ قطح ٸ سأٸڂ٭ زاؾشبٴ ټبڀ ضٲعڀ ؾٽطٸضزڀ٣ٖ٭ ؾطخ. 1390ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط ؛ دٹض ٶبٲساضڂبٴ ، س٣ځ . 1

5 -172. ) 
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 "ٸػٹزڀ  "ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ چٷڃٵ ثط ٲځ آڂس ٦ٻ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ َجڃٗز شاسبً ثطاڀ ٞڃٯؿٹٞبٴ ٲكبڂځ ٲؿٯٳبٴ ح٧ٱ 

ٲطػٗڃز  –اؾز  "ٲبټٹڀ  "ثط ذالٜ ٲكبئڃبٴ ڂٹٶبٶځ اظ ػٳٯٻ ذٹز اضؾُٹ ٦ٻ َجڃٗز ٶعز آٶبٴ ټٳبٶب اٲطڀ  –زاضز 

آٴ ثطاڀ س٣ٯڃس ټٷطڀ ٶڃع شاسبً اٲطڀ ٸػٹز قٷبذشځ ذٹاټس ثٹز . ثٻ ثڃبٴ ؾبزٺ سط ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اظ 

ځ ٸػٹز قٷبؾبٶٻ ثطذٹضزاض اؾز اڂٵ ٪عاضٺ ټٳٹاضٺ زضؾز زڂس٪بٺ ٲكبء ظڂجبڂځ زض ټٳٻ ڀ چڃع ټب اؾبؾبً اظ ٲبټڃش

، ٸ اڂٵ زض حبٮځ  "ټط ٲٹػٹزڀ ټط چٻ ثڃكشط ثٻ ٦ٳب٬ ٚبڂځ ذٹز ٶعزڂ٥ سط قٹز ، ظڂجبسط ذٹاټس ثٹز  "ذٹاټس ثٹز ٦ٻ 

ظڂجبسطڂٵ  "اؾز ٦ٻ ثبظ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ذساٸٶس ٸػٹزـ ٦بٲ٭ سطڂٵ ٸػٹز ٲٳ٧ٵ ٸ حشځ ٲحشٳ٭ اؾز ثط اڂٵ اؾبؼ 

٦ٻ ٲبټڃز ٪عاضٺ ڀ اٸ٬ ضڂكٻ زض ٣ٖ٭ ٪طاڂځ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ زاضز ٸ . ثسڂٽځ اؾز  "ر ټٳبٶب ذساٸٶس اؾز ٲٹػٹزا

ٲبټڃز ٪عاضٺ ڀ زٸٰ ضڂكٻ زض ذساثبٸضڀ آٶبٴ ، ٸ اظ اڂٵ ضاٺ َجڃٗځ اؾز ٦ٻ اظ حبن٭ ػٳٕ اڂٵ زٸ ث٫ٹئڃٱ ٦ٻ اظ 

ػبٲٕ سط اظ  ٶٓط٪بٺ اڂٵ ضٸڂ٧طز اټ٭ ټٷط ثب ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ٣ٖ٭ ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط قٽٹز ٣ٖٯځ ثٻ ٖٷٹاٴ ٢ٹٺ اڀ ثؿڃبض

اؾشسال٬ نطٜ ٸ س٣ٗ٭ ٲحى ثٻ ؾٹڀ زض٤ ٶٹضاٶڃز ٸػٹز ؾڃط ٦طزٺ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ثٻ ٞٽٱ ٸحساٶڃز اٮٽځ ٸ ثٻ 

 سجٕ آٴ ػٳڃٕ ٖٹاٮٱ ٲ٣ٗٹالر ٲشٳبڂ٭ ٲځ ٪طزٶس چطا ٦ٻ اظ زڂس آٶبٴ 

ٖبٮٱ ٖٯٹڀ ٖبٮٱ حؿٵ ٸ ػٳب٬ اؾز ٸ ان٭ حؿٵ ٸ ػٳب٬ سٷبؾت ٸ ټط چٻ ٲشٷبؾت  "

اظ ػٳب٬ آٴ ٖبٮٱ ، ټط چٻ ػٳب٬ ٸ حؿٵ ٸ سٷبؾت ٦ٻ زض اڂٵ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ اؾز ٶٳٹز٪بضڀ اؾز 

اؾز ټٳٻ طٳطار ػٳب٬ ٸ حؿٵ آٴ ٖبٮٱ اؾز . دؽ آٸاظ ذٹـ ٲٹظٸٴ ٸ نٹضر ظڂجبڀ ٲشٷبؾت 

 (.358:  1374) ٚعاٮځ ،"ټٱ قجبټشځ زاضز اظ ٖؼبڂت آٴ ٖبٮٱ 

ټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ٲٷٓط ٲكبڂځ اظ ضٸڂ٧طز اظ ػٳٕ ػٳڃٕ ٲُبٮجځ ٦ٻ سب ٦ٷٹٴ ٪ٟشٻ قس ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ض

ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  سٯ٣ځ ڂب ثطزاقشځ اؾالٲځ اظ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ذهٹنبً ق٧٭ ڂٹٶبٶځ 

آٴ اؾز ثب اڂٵ سٟبٸر ٦ٻ ز٢ڃ٣بً اظ ثبثز اؾالٲځ ثٹزٶف يٳٵ ٢جٹ٬ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ اؾبؼ ټٷط س٣ٯڃس اؾز ٲٷكبء اڂٵ 

الَٹٶځ ٦ٻ ٲس ٶٓط س٣ٯڃس ضا اظ ٲحؿٹؾبر َ جڃٗځ اٞالَٹٶځ ٸ ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ اضؾُٹڂځ ٸ حشځ ثٻ ٶحٹڀ ٲظ٭ ٞا

ٶٹاٞالَٹٶڃبٴ ثٹز ٶڃع سٗبٮځ ثركڃسٺ ٸ ثٻ ٲ٣ٗٹالر نطٜ اٮٽځ اٸع زازٺ سب اظ اڂٵ َطڂ١ چٷبٴ ٲشٗبٮځ ٪طزز ٦ٻ زڂ٫ط 

ض ٲك٧٭ ثبقس . ٞبض٘ اظ سٟبٸر ضثٍ ٲؿش٣ڃٱ آٴ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط الا٢٭ ثٻ ق٧٭ ٚطثځ آٴ ٶٻ ٚڃط ٲٳ٧ٵ اٲب ثؿڃب

ٲص٦ٹض ٦ٻ اٮجشٻ اظ اټٱ ٲؿبئ٭ ٲسٶٓط ثطاڀ اڂٵ ٶٹقشبض اؾز ، ا٦ٷٹٴ اڂٵ ؾٹا٬ ٪ؿشطزٺ ثٻ شټٵ ٲشجبزض ٲځ قٹز ٦ٻ 

چ٫ٹٶٻ ؟ ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، نٗٹز ټٷطٲٷس ثٻ ٲ٣ٗٹالر اٮٽځ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٲشٷع٬ ؾبذشٵ اڂٵ ح٣بڂ١ زض اٲٹض ٲحؿٹؼ 

ټس ثٹز ؟ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ػٳڃٕ ٢بئٯڃٵ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط زض ٖٳ٭ ػٹټطٺ ڀ اڂٵ َجڃٗځ اظ چٻ َطڂ١ ٲٳ٧ٵ ذٹا

ٶٓطڂٻ ضا ثط ذڃب٬ ٲجشٷځ ٲځ زاٶٷس ، اٲب آڂب ذڃب٬ ، ذهٹنبً زض ٲٟٽٹٲځ ٦ٻ ٲسٶٓط آٶبٴ اؾز ، ثط چٷبٴ نٗٹزڀ ٸ چٷڃٵ 

ض ٶٓط ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ټٷط زض شار ٶعٸٮځ سٹاٶبؾز ؟ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ز
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اظ  –ٞٗالً  –ثٷبثطڂٵ  "سؼٯځ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض زؾش٫بٺ ذڃب٬ اؾز ٦ٻ ثب ذطٸػځ ػٳبز ٲحؿٹؼ ٖؼڃٵ ٲځ قٹز  "ذٹز 

دصڂطـ اڂٵ اٲط ٦ٻ زض ٲٷٓط ٲكبء ٶڃع ٦ٯڃز ٦ٷف ټٷطڀ ثط ذڃب٬ ٲجشٷځ اؾز ٪طڂعڀ ٶرٹاټس ثٹز ، اٮجشٻ ثب سٹػٻ زض اڂٵ 

ثؿڃبض ثؿڃبض  –ذڃب٬ ٲسٶٓط ٲكبئڃبٴ ڂٹٶبٶځ  –ثب آٴ ذڃب٬  –ڃب٬ ٲسٶٓط ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ذ –ٲُٯت ٦ٻ اڂٵ ذڃب٬ 

ٲشٟبٸر اؾز ٦ٻ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثز ازاٲٻ ڀ اڂٵ ثرف اظ اڂٵ ٶٹقشبض ضا ثٻ ټٳڃٵ اٲط اذشهبل ذٹاټڃٱ زاز . ٲځ 

سرڃ٭ ٞٗب٬ زض  "٪ٟشٻ اٶس :  "٭ ٞٗب٬ سرڃ "زاٶڃٱ ٦ٻ ٲشبذطڂٵ زض سجڃڃٵ اڂٵ سٟبٸر ثب سٹؾ٭ ثٻ انُالحځ ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ 

ذسٲز س٣ٗ٭ سهٹڂط ټبڂځ ټٹقٳٷساٶٻ زض حٹاؼ ٲب ثط ٲځ اٶ٫ڃعز ٦ٻ ٲبټڃشځ ٲٗٷٹڀ ٸ ضٸحبٶځ زاضٶس ... ٸ اٲط 

بٞز ٲٗٷب ٲځ ٦كبٶس ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ضا زض دٹقكځ ٦ٻ ذبل ٲبټڃز ٶٹضاٶځ اٸؾز ثٻ ٲحؿٹؼ ثط  ٲحؿٹؼ ضا ثٻ ؾبحز ُٮ

ط ٲځ ضؾس ٦ٻ قطح اڂٵ ٲبػطا ثٻ سٹػٽځ ثڃف اظ اڂٵ ٶڃبظٲٷس اؾز .  297:  1373) ٦طثٵ ،  "ٲځ ٪طزاٶس  ( ، اٲب ، ثٻ ٓٶ

الَٹٴ ذڃب٬ ضا زض آذطڂٵ ٲطسجٻ اظ ٲطاست قٷبذز ٢طاض ٲځ  زض ثرف ټبڀ ٲطثٹَٻ اظ ٞهٹ٬ ٪صقشٻ اقبضٺ قس ٦ٻ ٞا

اٶؿبٴ ، نٟز حّٟ زاز زض حبٮځ ٦ٻ اضؾُٹ ثب س٣ؿڃٱ ثٷسڀ اڂٵ اٲط ثٻ حؿځ ٸ ٣ٖٯځ ٸ سرهڃم ٢ؿٱ ٣ٖٯځ آٴ ثطاڀ 

ٸ يجٍ نٹض ذڃبٮځ زض ٶٟؽ آٴ ټٱ دؽ اظ ٚڃبة اٲٹض ٲحؿٹؼ َجڃٗځ ضا ٶڃع ثط سٹاٶبڂځ ټبڀ سرڃ٭ اٞعٸزٺ ٸ اظ اڂٵ 

َطڂ١ حڃُٻ ڀ ٖٳٯځ آٴ ضا ثٻ ٲڃعاٴ زضذٹضڀ سٹؾٗٻ زاز ، اٲب ، ثٻ ټط حب٬ چٻ اظ زڂس اٞالَٹٶځ ثٻ ٢ًڃٻ ٶ٫بٺ ٦ٷڃٱ چٻ 

ټٷطٲٷس ڂٹٶبٶځ اظ ٶٟؽ ذٹڂف ٸ ػٽبٴ َجڃٗځ دڃطاٲٹٴ ذٹز ٞطاسط  –ٴ زٸ ٸ حشځ حبن٭ ػٳٕ آ –اظ زڂس اضؾُٹڂځ 

ٶٳځ ضٞز چطا ٦ٻ ذڃب٬ اٸ ػع ثٻ ٲحب٦بر نٹض ٲحؿٹؼ سٹاٰ ثب ٖٹاَٝ ٸ احؿبؾبر اٶؿبٶځ ثط سرڃڃ٭ اٲٹض زڂ٫ط 

. ثٻ ثڃبٴ زض اڂٵ ػٽبٴ ٲحؿٹؼ ضاٺ ثٻ ػبڂځ ٶٳځ ثطز  1سٹاٶب ٶجٹز ٦ٻ ثسڂٽځ اؾز اڂٵ ضٸٶس ػع ثٻ ظڂجب قٷبؾځ حؿبٶځ 

ٞٷځ سط ، زض ٲٷٓط ڂٹٶبٶځ ذڃب٬ زض ثٵ ثؿز ٲكبٖط اٶؿبٶځ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ اظ ټط ٪ٹٶٻ ٸػٽٻ ڀ اٮٽبٲځ ٸ ٦كٟځ ٸ ٲشٗبٮځ 

ټٷط ٸ سرڃ٭ ټٷطڀ ثٻ ٖطـ ٸ ٲٯ٧ٹر ٲشه٭ ٶٳځ قٹز ، ٸ چڃعڀ ثڃف اظ ذڃب٬  "ثطڀ ٲځ ثبقس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ؛ 

ٸ اظ ٲ٧بقٟٻ ٸ اٶ٧كبٜ حًٹضڀ سرڃ٭ ثٽطٺ اڀ ٶرٹاټس زاقز دطزاظڀ ٸ نٷٗز ٪طڀ ذڃبٮځ ٸ ٸټٳځ ٶرٹاټس ثٹز ، 

( زض حبٮځ ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٲٷٓط ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ؛ اظ ڂ٥ ؾٹ ٲؼبٮځ  316:  1388) ٲسزدٹض ،  "

ٸؾڃٕ ثطاڀ سرڃ٭ ټٷطٲٷس ٞطاټٱ آٸضزٺ ، اٲ٧بٴ ذال٢ڃز ټٷطڀ ضا ثځ اٶساظٺ ثؿٍ ٸ ٪ؿشطـ ٲځ زټس ٸ ًٞبټبڀ 

زض  –اٮجشٻ ثط ٲجٷبڀ ٣ٖ٭ قٽٹزڀ  –ٷبټځ ضا ٞطا ضٸڀ ټٷطٲٷس ٲځ ٪كبڂس ٸ اظ ؾٹڂځ زڂ٫ط زض چٽبضچٹة س٣ٗ٭ ٶبٲش

َٯت ټساڂز ، اضس٣ب ٸ ػٽز ثركځ اطط ټٷطڀ ثط ٲځ آڂس . ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس اڂٵ ؾرٵ ذٹاػٻ ٶهڃط اٮسڂٵ َٹؾځ زض 

 ثبقس :  سجڃڃٵ ٶٓطار اثٵ ؾڃٷب ثڃف اظ ټط سٹيڃحځ ثط قطح اڂٵ ٢جى ٸ ثؿٍ سٹاٶب

اٲب سرڃڃ٭ سبطڃط ؾرٵ ثبقس زض ٶٟؽ ، ثط ٸػٽځ اظ ٸػٹٺ ٲبٶٷس ثؿٍ ٸ ٢جى ، ٸ قجٽٻ ٶڃؿز  "

، ٦ٻ ٚطو اظ قٗط سرڃڃ٭ اؾز سب حهٹ٬ آٴ زض ٶٟؽ ، ٲجسا نسٸض ٞٗٯځ اظ اٸ ، ٲبٶٷس ا٢ٹٰا ثط ٦بضڀ 

                                                 
1 Aesthetics 
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اظ اؾجبة ٲبټڃز قٗط  ڂب اٲشٷبٔ اظ آٴ ، ڂب ٲجسا حسٸص ټڃأسځ ثبقس ، اال آٴ ٦ٻ سرڃڃ٭ ضا ح٧ٳبء ڂٹٶبٴ ،

قٳطزٺ اٶس ، ٸ قٗطاڀ ٖطة ٸ ٖؼٱ اظ اؾجبة حسٸص آٴ ٲځ قٳطزٺ اٶس ، دؽ ثٻ ٢ٹ٬ ڂٹٶبٶڃبٴ اظ 

طاو ٸ ثٻ ٲظبثٻ ٚبڂز اؾز .   1 "ٞهٹ٬ قٗط ثبقس ٸ ثٻ ٢ٹ٬ اڂٵ ػٳبٖز ، اظ ٚا

ؾُٹ ثٻ ذطع زازٺ ٸ اظ ټٳڃٵ ػب ػب زاضز ٦ٻ ثط اؾبؼ اػشٽبز ٸ اثش٧بضڀ ٦ٻ اثٵ ؾڃٷب زض ثط٪طزاٴ ثٹَڃ٣بڀ اض

ٲبحه٭ ضا چڃعڀ ثڃف اظ ڂ٥ سطػٳٻ ڀ نطٜ ثرٹاٶڃٱ چطا ٦ٻ قڃد زض َٹ٬ اټساٜ ذٹز ټط ػب ٦ٻ ؾرٷبٴ اضؾُٹ 

ضا ٲُبث١ ٶٓط ذٹز زڂسٺ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ٶ٣٭ ٦طزٺ ، اٲب ، ټط ػب ٦ٻ اڂٵ سُبث١ ضا ٶٳځ زڂسٺ ثٻ اڂطاز ٶٓطار ذٹز ثؿٷسٺ 

ًبً حشځ ثٻ سٹيڃح سٟبٸر ٲٹػٹز ٶڃع ٯت ٲٹاضز ثٻ ػبڀ سطػٳٻ ڀ اقٗبض ڂٹٶبٶځ  ٦طزٺ ٸ ٗث ٲځ دطزاظز ٦ٳباڂٷ٧ٻ زض ٚا

اقٗبضڀ ٖطثځ آٸضزٺ ٸ زض ثبة ٲحب٦بر ثٻ نٹضڀ اظ انحبة ٲبٶځ اؾشكٽبز ٦طزٺ ٸ زض ٢ؿٱ سطاغزڀ ټٱ ثٻ ػبڀ 

ٳٹٴ قس اظ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷ 2اٞؿبٶٻ ټبڀ ڂٹٶبٶځ ثٻ ٢هٻ ټبڂځ اظ ٦ٯڃٯٻ ٸ زٲٷٻ اضػبٔ ٲځ زټس .

٦ٻ اثٵ ؾڃٷب چٹٴ اضؾُٹ ثطاڀ ذڃب٬ ٸڂػ٪ځ ڂب نٟز حّٟ نٹض ضا ٢بئ٭ اؾز ، اٲب ٶ٧شٻ اڂٷؼبؾز ٦ٻ ٸڀ ٖالٸٺ ثط 

اڂٵ ٦بض٦طز زڂ٫طڀ ٶڃع دڃطاٲٹٴ اڂٵ ٢ًڃٻ ٲشهٹض اؾز ٦ٻ زض اٲطڀ ٞطاسط اظ اڂٵ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٢بزض اؾز دبضٺ اڀ اظ 

ًځ ضا اظ ثًٗځ زڂ٫ط سٟهڃ٭ زټس ٦ٻ ذٹز قڃد نٹض ٲرعٸٴ زض ذڃب٬ ضا ثب دبضٺ اڀ زڂ٫ط سط٦ڃت ٸ  ثٻ حؿت اضازٺ ٗث

 ٲځ ٶبٲس :  "ٲشرڃٯٻ  "اڂٵ اٲط ٞطاسط ضا ثب ٞطاذٹض اضسجبَځ ٦ٻ ثب ذڃب٬ زاضز 

دبضٺ اڀ ضا ثب دبضٺ  ]ثشٹاٶڃٱ ثٻ ٸؾڃٯٻ ڀ آٴ  [٦ٻ ثٻ ڂ٣ڃٵ ٲځ زاٶڃٱ زض َجڃٗز ٲب ٢طاض زاضز ٦ٻ  "

زڂ٫ط ثٻ ذالٜ آٶچٻ آٴ ضا اظ ذبضع ڂبٞشٻ اڂٱ س٧ٟڃ٥ ٸ  اڀ زڂ٫ط سط٦ڃت ٦ٷڃٱ ٸ ثطذځ ضا اظ ثطذځ

سحٯڃ٭ ٶٳٹزٺ ٸ اظ ټٱ ػسا ؾبظڂٱ ثځ آٶ٧ٻ ثٻ ٸػٹز ڂب الٸػٹز آٴ سهسڂ١ ٦ٷڃٱ . دؽ ثبڂس زض ٲب ٢ٹٺ 

اڀ ثبقس ٦ٻ اڂٵ ٦بض ټب ثب ڂبٸضڀ اٸ اٶؼبٰ ڂبثس ٸ اڂٵ ٢ٹٺ اڀ اؾز ٦ٻ چٹٴ ٣ٖ٭ آٴ ضا اؾشٗٳب٬ ٦طز 

 (.230:  1375)اثٵ ؾڃٷب ،  "آٴ ضا ثٻ ٦بض ثؿز ٲشرڃٯٻ ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز ٲ٧ٟطٺ ٸ چٹٴ ٶڃطٸڀ حڃٹاٶځ

اٮجشٻ ثب اٖش٣بز ثط  –الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٞبضاثځ ٸ ٲكبئڃبٴ ٢ج٭ اظ اٸ ٲڃبٴ ذڃب٬ ٸ ٲشرڃٯٻ ٞط٢ځ ٶٳځ ٪صاضٶس  

ٸ ٲكبئڃبٴ  –قٟب  ذهٹنبً زض ٦شبة –اٲب اظ آضاء ٸ ٶٓطار اثٵ ؾڃٷب  –ٸػٹز ټط زٸ ٸ ثب ٖٯٱ ثط سٹاٶبڂځ ټبڀ ټط زٸ 

س اظ اٸ ثٻ ٸيٹح ضٸقٵ اؾز ٦ٻ آٶبٴ ٲڃبٴ اڂٵ زٸ ثٻ ٸػٹز اٞشطا٢ځ اؾبؾځ ٢بئ٭ ټؿشٷس . ش٦ط ٶ٧شٻ اڀ سجهطٺ ٸاض  ٗث

ثؿڃبض زڂط سط ، ڂٗٷځ ثٻ  –سٳبڂع ذڃب٬ اظ ٲشرڃٯٻ  –زض اڂٷؼب ثٻ ٶٓط ٪طڂع ٶبدصڂط ٲځ ٶٳبڂس ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ٚطثڃبٴ ثب اڂٵ اٲط 

                                                 
 آقٷبڂځ ثب آضاء ٲش٧ٟطاٴ زضثبضٺ ټٷط..  1388اظ ٲ٣ب٬ ٶٽٱ اظ ٦شبة اؾبؼ اال٢شجبؼ ذٹاػٻ ٶهڃط اٮسڂٵ َٹؾځ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٲسزدٹض ، ٲحٳس .  1

 ( . 287. سٽطاٴ : ٶكط ؾٹضٺ ٲٽط )ل  4ٸ 3ػٯس 
بذٹضڀ ، حٷب ٸ ذٯڃ٭ اٮؼط . 2 ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اٟٮ سٽطاٴ : ٦شبة ظٲبٴ  ،ٖجساٮٳحٳس آڂشځ.  2ػٯس .  سبضڂد ٞٯؿٟٻ زض ػٽبٴ اؾالٰ.  1358ػٽز ٲُبٗٮ

. 
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ذٹز ضا ٶٹقز آقٷب قسٶس چطا ٦ٻ زض زٶڃبڀ ٚطة  ٦2شبة ؾڃطٺ ڀ ازثځ  1ٲٹئ٭ سڃٯٹض ٦بٮطڂغ ٲڃالزڀ ٦ٻ ؾب 1817ؾب٬ 

ذڃب٬ ٸ سرڃ٭ ، ثط ذالٜ ٶٓط ضاڂغ ، زٸ ٶبٰ ثطاڀ ڂ٥ ٲٗٷب ڂب زض  "اڂٵ اٸٮڃٵ ثبض ثٹز ٦ٻ ٦ؿځ اْٽبض ٲځ ٦طز ٦ٻ : 

ز ٲشٳبڂع ٸ ٦بٲالً ٶٽبڂز زضػٻ اڀ ذٟڃٝ سط ڂب ٢ٹڀ سط اظ ٶڃطٸڂځ ڂ٫بٶٻ ٶڃؿشٷس ، ثٯ٧ٻ زٸ اؾشٗسا

. ثب ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٶٓط ٦بٮطڂغ ثڃكشط قبٖطاٶٻ اؾز سب ٞڃٯؿٹٞبٶٻ ٲځ سٹاٴ  ( Coleridge , 1992 : 66)"ٲشٟبٸسٷس

٪ٟز ٦ٻ ذالنٻ ڀ ٶٓط اٸ زض ٦شبة ٲسٶٓط اڂٵ ثٹز ٦ٻ ؛ ذڃب٬ ټٳٻ ڀ ٲٹاز ذٹز ضا حبيط ٸ آٲبزٺ اظ َطڂ١ ٢بٶٹٴ 

سڀ اؾز ٦ٻ ثٻ نٹضر اٸٮڃٻ ٸ طبٶٹڂٻ دسڂساض ٲځ قٹز . سرڃ٭ سساٖځ ثٻ زؾز ٲځ آٸضز ، اٲب  سرڃ٭ د سڂسٺ اڀ زٸ ٗث

ٶڃطٸڀ حڃبسځ ٸ ٲڃبٶؼځ ٲڃبٴ حؽ ٸ ازضا٤ ، ڂب ثٻ ٖجبضسځ ، ٖبٲ٭ انٯځ ټط ٶٹٔ ازضا٤ اٶؿبٶځ اؾز . اٲب سرڃ٭  3اٸٮڃٻ 

٠ ٸ دٹڂبؾز ، حشځ ا٪ط سرڃٯځ ذال –ٸ ٶٻ ٮعٸٲبً چڃعڀ زڂ٫ط اؾز  –، ٦ٻ ٲطسجٻ ڀ ثبال سطڀ اظ ق٧٭ اٸٮڃٻ  4طبٶٹڂٻ 

اٮجشٻ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲب ثٻ ٖڃٷٻ ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اڂٵ اثٵ ؾڃٷب اؾز ٦ٻ  5ټٳٻ ڀ ٲٹيٹٖبسف طبثز ٸ ٲطزٺ ثبقٷس . 

٢طٴ ټب دڃف ثطاڀ اٸٮڃٵ ثبض ثب سٳبڂع ٪صاقشٵ ٲڃبٴ ٦بض٦طز ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ، ٦ٻ ٢بزض ثٻ اٶشعأ نٹضر ٲبزٺ اظ ٲبزٺ ٸ حّٟ 

س اظ ٚڃبة ٲبزٺ  ٽبض ٸ احًبض اڂٵ نٹض اؾز ، اؾبؾبً آٴ ٗث ٶڃع اؾز ، ٸ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ، ٦ٻ ٢بزض ثٻ اؾشٗبضٺ ، اثش٧بض ، ْا

ا٪ط ٦ؿځ ثٻ ٲب ث٫ٹڂس : ٖؿ٭ ،  "سٗطڂٝ سرڃ٭ زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ضا ثب اٶ٣الثځ ثؽ ق٫طٜ ٲٹاػٻ ٦طزٺ اؾز . 

ټڃٱ ، حشځ ا٪ط ٦بٲالً ٲُٳئٵ ثبقڃٱ نٟطاڀ ٢ځ قسٺ اؾز ، قبڂس اقشٽبڂٳبٴ ضا ثٻ ٖؿٯځ ٦ٻ ٶعزٲبٴ اؾز اظ زؾز ثس

 ( .  228:  1375) اثٵ ؾڃٷب ،  "اڂٵ اؾشٗبضٺ ثځ چٹٴ ٸ چطا ٚٯٍ اؾز 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ اٸٮڃٵ ٞڃٯؿٹٞبٶځ ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗځ آٴ زض ثؿٍ ٸ 

ثٻ ٲٽٱ سطڂٵ انٹ٬ ٲٳ٧ٵ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٶڃع  ٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ثڃكشطڂٵ حس ٲٳ٧ٵ اظ ؾٗځ ٸ سالـ ضا ثٻ ذطع زازٺ ٸ

ٶبڂ٭ قسٶس ٦ٻ زض ازاٲٻ ؾٗځ ذٹاټس قس ٢سضڀ ثٻ سجڃڃٵ ټٳڃٵ اٲط دطزاذشٻ قٹز اٮجشٻ ثبظ ثب ڂبزآٸضڀ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ اڂٵ 

بټط ٪طڂع اظ اڂٵ اٲط ثٻ  ٶٹقشبض اؾبؾبً اظ ټط ٶٹٔ سٗٳ١ ٞٯؿٟځ دطټڃع ٲځ ٶٳبڂس ټط چٷس زض اڂٵ اٲط ثرهٹل ٖٯځ آٮ

ٳٯځ ٶٳځ ضؾس . ثٻ ټط حب٬ زض قطح ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ دڃف ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ سص٦ط زٸ ٶ٧شٻ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ يطٸضڀ ٶٓط ٖ

ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ؛ ذڃب٬ ثٻ ٲظبثٻ ڀ ٲطسجٻ اڀ اظ ازضا٤ ٸ ذڃب٬ ثٻ ٲظبثٻ ڀ ٢ٹٺ اڀ اظ ٢ٹاڀ ازضا٤ . زض سٹيڃح ٲٹضز اٸ٬ 

ٻ اظ ٲٷٓط ٲكبء ازضا٤ ڂب قٷبذز اٶؿبٴ اظ ٮحبِ ٶٹٔ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ –ذڃب٬ ثٻ ٲظبثٻ ڀ ٲطسجٻ اڀ اظ ازضا٤  –

                                                 
1 Sammuel Taylor Coleridge 
2 Biographia Literari 
3 Primary Imagination 
4 Seconndary Imagination 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ 5  Coleridge, Samuel Taylor . 1992 . Biographia Literaria . ramji lall , new ػٽز ٲُبٗٮ

delhi : educational arti book center publishers 
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ثطذٹضز ٢ٹٺ ڀ ٲسض٦ٻ ڀ اٸ ثب اٲط ثڃطٸٶځ ٸ آٶچٻ ٲسض٦بر اظ آٴ اٶشعأ ٲځ قٹز ثط چٽبض ٲطسجٻ اؾز ؛ حؿځ ، ذڃبٮځ ، 

 1ٸټٳځ ، ٣ٖٯځ . 

ظ زض ازضا٤ حؿځ اٶؿبٴ اظ َطڂ١ حٹاؼ ثب اٲط ثڃطٸٶځ ٲٹاػٻ ٲځ قٹز ٦ٻ ثٷبثطاڂٵ ، زض اڂٵ ٶٹٔ ا  -

قٷبذز ، آٶچٻ ازضا٤ ٲځ قٹز ؛ ٲبزڀ اؾز ، نٹضر زاضز ، ٸػعئځ اؾز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، اٶؿبٴ قڃئځ ضا 

ٲځ ثڃٷس ڂب ٮٳؽ ٲځ ٦ٷس ڂب ٲځ ثٹڂس ڂب ٲځ قٷٹز ڂب ٲځ چكس ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ نٹضسځ اظ آٴ قځء زض شټٵ 

 اؾز . اٸ ٶ٣ف ٲځ ثٷسز ٦ٻ ػعئځ ٸ ٲجشٷځ ثط ټٳڃٵ اَالٖبر زضڂبٞشځ اظ حٹاؼ دٷغ ٪بٶٻ

ٻ ڀ ٽزض ازضا٤ ذڃبٮځ ٦ٻ ٲطسجٻ اڀ ثبال سط اظ ازضا٤ حؿځ اؾز ثط ذالٜ ازضا٤ حؿځ ٶٻ ٲٹاػ -

ثب ٲسض٤ الظٰ اؾز ٸ ٶٻ ازضا٤ اؾبؾبً اظ َطڂ١ حٹاؼ نٹضر ٲځ ٪ڃطز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، زض اڂٵ ٶحٹ اظ 

زضا٤ ٲځ ازضا٤ حًٹض قځء ٲبزڀ ثٻ ٲبزٺ ڀ ذٹز زض ٶعز ٲسض٤ قطٌ ٶڃؿز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ اڂٵ ا

سٹاٶس ثسٸٴ ٮحبِ ثطذځ اظ ٖٹاضو قځء چٹٴ ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ٶڃع ٖٳٯځ ٪طزز ټط چٷس ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ذٹز 

 آٴ قځء حبٸڀ اڂٵ ٖٹاضو اؾز .

زض ازضا٤ ٸټٳځ ٦ٻ اظ زٸ ٲٹضز ثبال ثبال سط اؾز اٲٹضار ٚڃط ٲحؿٹؼ ٶڃع ٢بث٭ ازضا٤ ٲځ ثبقٷس  -

ٲٹػٹزڀ ػعئځ اؾز ٦ٻ زض ٖبٮٱ ٖڃٵ ٲشٗٯ١ ثٻ ٲبزٺ ټط چٷس ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ اڂٵ اٲٹضار زض ٸا٢ٕ ٲشٗٯ١ ثٻ 

اؾز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، زض اڂٵ ٶحٹ اظ ازضا٤ ٶٻ سٷٽب حًٹض قځء ٲبزڀ ثٻ ٲبزٺ ڀ ذٹز زض ٶعز ٲسض٤ قطٌ 

 ٶڃؿز ثٯ٧ٻ حشځ ٖسٰ حًٹض نٹضسځ اظ آٴ قځء زض ٶعز ٲسض٤ ٶڃع ٲبٶٕ اظ ٖٳٯځ قسٴ آٴ ٶٳځ ٪طزز .

ازضا٤ ثبال سط اؾز ازضا٤ قځء اظ حڃظځ ٦ٻ ذٹزـ اؾز زض ازضا٤ ٣ٖٯځ ٦ٻ اظ سٳبٲځ اٶحبء  -

نٹضر ٲځ ٪ڃطز ٶٻ اظ حڃظځ ٦ٻ قځء زڂ٫ط اؾز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، زض اڂٵ ٶحٹ اظ ازضا٤ ٶٻ ٲٹاػٽٻ ڀ ثب 

اٲط ٲبزڀ ٲُطح اؾز ، ٶٻ حًٹض نٹضسځ اظ آٴ ، ٸ ٶٻ سٹټٳځ ػعئځ اظ آٴ ، چطا ٦ٻ ٲسض٤ ٣ٖٯځ ٦ٯځ ٸ 

 .  ثسٸٴ نٹضر ٸ ٦بٲالً ٲؼطز اؾز

اظ سٯرڃم ٲٹاضز ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ : ازضا٤ حؿځ ؛ ػعئځ ٸ ٲبزڀ ٸ ٲشٗٯ١ ثٻ 

ٖٹاضو ٸ ٮٹاح١ ٲبزٺ ڂٗٷځ زاضاڀ نٹضر ٸ ق٧٭ اؾز ، ازضا٤ ذڃبٮځ ؛ ػعئځ ٸ ٲشٗٯ١ ثٻ ٖٹاضو ٸ ٮٹاح١ ٲبزٺ 

طٞبً ػعئځ اؾز ، ٸ ازضا٤ ٣ٖٯځ ؛ اظ ڂٗٷځ زاضاڀ نٹضر ٸ ق٧٭ اؾز اٲب ثٻ ټط حب٬ ٲبزڀ ٶڃؿز ، ازضا٤ ٸټٳځ ؛ ن

اڂٵ ټط ؾٻ ثطڀ اؾز . الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ، ټٷطٲٷس ؛ اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ اٶؿبٴ اؾز ثب ټٳٻ ڀ ٲطاست ازضا٤ زض حس 

ٸؾٕ ذٹز ؾط ٸ ٦بض زاضز ، اٲب ، اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ ټٷطٲٷس اؾز زض آٞطڂٷف ټٷطڀ ثب ازضا٤ ذڃبٮځ ثڃكشط ؾط ٸ ٦بض زاضز ، 

 اؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٪ٟشٻ قس ٸ اڂٵ زض حبٮځ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ ، ٚالٲحؿڃٵ .  1  .6:  2  ذڃب٬ ) ٞهٯٷبٲٻ ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط (. ازضا٤ ذڃبٮځ ٸ ټٷط .   1381ػٽز ٲُبٗٮ
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زض ٲطاست ازضا٤ ، اظ ٮحبِ سؼطز ٸ سٗبٮځ ، ازضا٤ ذڃبٮځ ثبالسط اظ ازضا٤ حؿځ ٸ دبئڃٵ سط اظ  "

ازضا٤ ٸټٳځ ٸ ٣ٖٯځ ٢طاض زاضز ، اٲب زض اڂٵ ػب ٲځ اٞعائڃٱ ٦ٻ اظ ٮحبِ سٹؾٕ ، ازضا٤ ذڃبٮځ ثبال سطڂٵ 

شځ اظ ٢سضر ذٹڂف ٸ ٶٳٹٶٻ اڀ اظ ٶٗڃٱ ثٽكز زض ٶٹٔ ازضا٤ اؾز ... ذساٸٶس ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ضا چٹٴ آڂ

اٶؿبٴ ټب ثٻ ٸزڂٗز ٶٽبز ؛ ظڂطا زض ذڃب٬ ٶڃع ، اضازٺ ڀ اٶؿبٴ ٲؿبٸڀ ثب ثٹزٴ اٲط ٲرڃ٭ اؾز . ٦بٞځ 

اؾز زض ذڃب٬ ذٹز ٸػٹز چڃعڀ ضا اضازٺ ٦ٷڃٱ سب آٴ قځء ٞبض٘ اظ آٶ٧ٻ ٸػٹز ٖڃٷځ ٸ ٲبزڀ آٴ ٣ٖالً 

ػٹز آڂس . ذڃب٬ ٢ٹٺ اڀ ؾڃب٬ اؾز ٦ٻ ټڃچ چڃع ٶٳځ سٹاٶس ٲبٶٕ آٴ ٲٳ٧ٵ ثبقس ڂب ٶجبقس ثالٞبنٯٻ ثٻ ٸ

 قٹز ؛ 

 ٪ٟشٱ ٦ٻ ثط ذڃبٮز ضاٺ ٶٓط ثجٷسٰ 

 ( .  11:  1381،  اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ)  "٪ٟشب ٦ٻ قت ضٸ اؾز اٸ اظ ضاٺ زڂ٫ط آڂس 

٢سٲب زض ڂ٥  الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ –ذڃب٬ ثٻ ٲظبثٻ ڀ ٢ٹٺ اڀ اظ ٢ٹاڀ ازضا٤  –ٸ اٲب زض سٹيڃح ٲٹضز زٸٰ 

س٣ؿڃٱ ثٷسڀ ٦ٯځ ٢ٹٺ ڀ ٲسض٦ٻ ڀ ثكطڀ ضا ثٻ زٸ ٢ؿٱ ٦ٯځ َج٣ٻ ثٷسڀ ٲځ ٦طزٶس ؛ ٢ٹٺ اڀ ٦ٻ اظ ذبضع ازضا٤ ٲځ 

٦ٷس ٸ ٢ٹٺ اڀ ٦ٻ اظ زاذ٭ ازضا٤ ٲځ ٦ٷس . ٢ٹٺ ڀ ازضا٤ ذبضع دٷغ حؽ ْبټط ) ثڃٷبڂځ ، قٷٹاڂځ ، ثٹڂبڂځ ، چكبڂځ ٸ 

  1ثبَٵ ؛ حؽ ٲكشط٤ ، ذڃب٬ ، ٸاټٳٻ ، حبٞٓٻ ، ٸ ٲشرڃٯٻ . ثؿبٸاڂځ ( اؾز ٸ ٢ٹٺ ڀ ازضا٤ زاذ٭ دٷغ حؽ 

حؽ ٲكشط٤ ، ٢ٹٺ اڀ ٦ٻ زض اٸ٬ سؼٹڂٝ ٲ٣سٰ ٲٛع اٶؿبٴ ٢طاض زاقشٻ ٸ ثٻ ٲظبثٻ ڀ آڂٷٻ اڂؿز   -

 ٦ٻ سهٹڂط اقڃبڂځ ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ ڂ٧ځ اظ حٹاؼ ْبټط ٢طاض ٲځ ٪ڃطٶس زض آٴ ٶ٣ف ٲځ ثٷسٶس .

ٛع اٶؿبٴ ٢طاض زاقشٻ ٸ ذعاٶٻ ڀ سهٹڂط ټبڂځ اؾز ذڃب٬ ، ٢ٹٺ اڀ ٦ٻ زض آذط سؼٹڂٝ ٲ٣سٰ ٲ  -

 ٦ٻ دڃكشط زض حؽ ٲكشط٤ ٶ٣ف ثؿشٻ اؾز . 

ٸاټٳٻ ، ٢ٹٺ اڀ ٦ٻ زض سؼٹڂٝ ٸؾٍ ٲٛع اٶؿبٴ ٢طاض زاقشٻ ٸ زضڂبٞز ٲٗبٶځ ٲٹػٹز زض اقڃبڂځ   -

 ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ ڂ٧ځ اظ حٹاؼ ْبټط ٢طاض ٲځ ٪ڃطٶس ضا ثط ٖٽسٺ زاضز . 

آذط ٲٛع اٶؿبٴ ٢طاض زاقشٻ ٸ ذعاٶٻ ڀ ٲٗبٶځ زضڂبٞز قسٺ ثٻ حبٞٓٻ ، ٢ٹٺ اڀ ٦ٻ زض سؼٹڂٝ   -

 ٸؾڃٯٻ ڀ ٢ٹٺ ڀ ٸاټٳٻ اؾز . 

ذعاٶٻ ڀ  –٢ٹٺ اڂؿز ٦ٻ ټٱ ثٻ ذڃب٬  "ٲشرڃٯٻ ، ٦ٻ زض سؼٹڂٝ ٸؾٍ ٲٛع اٶؿبٴ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ  -

 (. 101: 1353) اثٵ ؾڃٷب ،  "ذعاٶٻ ڀ ٲٗبٶځ –نٹضر ټب ضاٺ زاضز ٸ ټٱ ثٻ حبٞٓٻ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛  1 -2: نم  3ػٯس ٹٖٻ ٲهٷٟبر ، ٳ( ، ) ؾٽطٸضزڀ ، ٲؼ91-101) اثٵ ؾڃٷب ، َجڃٗڃبر زاٶف ٶبٲٻ ٖالڂځ : نم ػٽز ٲُبٗٮ

( ، )س٣ځ  275( ،  ) س٣ځ دٹضٶبٲساضڂبٴ ، زڂساض ثب ؾڃٳط٘ : ل  66( ، ) ُٖبض ، ٲهڃجز ٶبٲٻ : ل  203: ل 2( ، ) ٲٹٮٹڀ ، ٲظٷٹڀ ، زٞشط  131

 ( ، ... .  235( ، )س٣ځ دٹضٶبٲساضڂبٴ ، ٣ٖ٭ ؾطخ : ل  364-5عڀ : نم دٹضٶبٲساضڂبٴ ، ضٲع ٸ زاؾشبٴ ټبڀ ضٲ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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٠ ٶڃع ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ حؽ ٲكشط٤ سٳبٰ ازضا٦بر حٹاؼ ْبټطڀ اظ سٯرڃم ٲٹاضز ٞٹ

ضا ڂ٥ ػب زض٤ ٲځ ٦ٷس ، ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ آٴ ٲسض٦بر ضا زض ذٹز حّٟ ٲځ ٦ٷس ، ٢ٹٺ ڀ ٸاټٳٻ ٲٗبٶځ ػعئځ ٲٹػٹز زض 

ٻ اظ َطڂ١ ثٽطٺ اڂٵ ٲسض٦بر ضا زض٤ ٲځ ٦ٷس ، ٢ٹٺ ڀ حبٞٓٻ اڂٵ ٲٗبٶځ ضا زض ذٹز حّٟ ٲځ ٦ٷس ، ٸ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯ

ٲٷسڀ اظ شذبڂط ٲٹػٹز زض ذعاٶٻ ڀ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٸ ٢ٹٺ ڀ حبٞٓٻ ؛ آٴ نٹضر ټب ضا سٟهڃ٭ ڂب سط٦ڃت ٲځ ٦ٷس سب 

نٹضر ټبڀ ػسڂسڀ ثڃبٞطڂٷس ، ؾذؽ آٴ نٹضر ټبڀ آٞطڂسٺ قسٺ ضا ٲؼسزاً سٟهڃ٭ ڂب سط٦ڃت ٲځ ٦ٷس سب ثبظ نٹضر 

ٲٻ زاضز زض حبٮځ ٦ٻ سٳبٲځ آٴ نٹضر ټبڀ آٞطڂسٺ قسٺ ټط ٦ساٰ ثٻ ټبڀ ػسڂسڀ ثڃبٞطڂٷس ، ٸ اڂٵ ضٸٶس سب ثځ ٶٽبڂز ازا

 ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ  1ز٢ز سٳبٰ زض ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ حّٟ ٲځ قٹز . 

٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ثط ذالٜ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٦ٻ سٷٽب حبّٞ نٹضر ټبڀ ػعئځ اؾز ، ٸټٱ ٸ ٣ٖ٭  "

ؾز ٦ٻ اٶؿبٴ ٲځ سٹاٶس ثب ضا زض سهطٜ زض ٲسض٦بر ڂبضڀ ٲځ ٦ٷس ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ثب زاقشٵ اڂٵ ٢ٹٺ ا

زض سط٦ڃت ٸ سٟهڃ٭ زض نٹض ازضا٦ځ ذٹز سهطٜ ٦طزٺ ٸ نٹضر ټبڂځ ثڃبٞطڂٷس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز 

 ( . 246:  1381ا٦ٹ ،  ) "ذبضع انالً ٲٹػٹز ٶجبقس 

ټٳچٷڃٵ ٖالٸٺ ثط ٮحبِ ٦بض٦طز ٞٹ٠ ثطاڀ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ، ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ثب سٹؾ٭ ثط اڂٵ ان٭ ٲؿٯٱ ٦ٻ  

٦ٳباڂٷ٧ٻ زض ٖٳ٭ ٶڃع زض حبالسځ چٹٴ ذٹاة ڂب  –ثط ڂ٥ ٢ٹٺ ثبٖض ٦بټف سٹػٻ زض ؾبڂط ٢ٹا ٲځ ٪طزز سٹػٻ ثڃكشط 

 ٦بض٦طز ثؿڃبض ٲٽٱ زڂ٫طڀ ٶڃع ثطاڀ اڂٵ ٢ٹٺ ٲشهٹض ٲځ قٹٶس ٦ٻ  –ثڃٳبضڀ ثٻ ضاحشځ ٲځ سٹاٴ قبټس اڂٵ ٲسٖب ثٹز 

زاض ٲځ قٹز ، ثٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٪بټځ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ڀ اٶؿبٴ اظ ٢سضسځ ثؿڃبض ثبال ثطذٹض "

َٹضڀ ٦ٻ زڂ٫ط ثٻ ازضا٦بر ذڃبٮځ ٸ اؾبؾبً ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٶڃع ٸاثؿشٻ ٶٳځ ٲبٶس ... ٸ زض اڂٵ حبٮز 

نٹضر ټبڂځ زض ٶٟؽ اٶؿبٴ ٸا٢ٕ ٲځ قٹز ٦ٻ حهٹ٬ اڂٵ نٹضر ټب ثٻ ذبَط اسهب٬ ثٻ ثطذځ اٲٹض 

ؿٹؼ ثٯ٧ٻ ٲٷُجٕ اظ ټٳچٹٴ ٲجبزڀ ٖبٮڃٻ ٸ اٮٹاح ٲحٟٹْٻ اؾز ... اڂٵ نٹض ٶٻ ثط٪طٞشٻ اظ اٲٹض ٲح

 ( .  236-241:  1375) اثٵ ؾڃٷب ،  "ٖٹاٮٱ ٞطاظڂٵ اؾز 

ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ثٻ ٶٓط زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سجڃڃٵ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٶعز ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ دطزاذشٻ قس ، 

ح اڂٵ ٲُٯت ٶٹثز آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ ٢سضڀ ٶڃع زض سجڃڃٵ ٢جى اڂٵ ٲٟٽٹٰ زض ٶعز اڂٵ ػٳبٖز اټشٳبٰ ٶٳبئڃٱ . زض سٹيڃ

ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس اظ ٲٷٓط ٲكبء ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ نطٞبً ثٻ اٶؿبٴ سٗٯ١ زاضز ، ثٻ ثڃبٴ 

ٞٷځ سط اڂٵ ٢ٹٺ اظ ٲشٗٯ٣بر ٶٟؽ ٶب٣َٻ اؾز ٦ٻ زض ٸا٢ٕ ٞه٭ ٲٳڃع اٶؿبٴ اظ حڃٹاٴ ٶڃع ٲځ ثبقس چطا ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ اڂٵ 

ٯت ٶٟٹؼ حڃٹاٶځ زڂ٫ط ڂ٧ؿبٴ ڂب الا٢٭  ، ٶٟؽ حڃٹاٶځ اٶؿبٴ ٢طاض زاضز ٦ٻ ثب اٶس٦ځ اٚٳبو سٳبٲځ ٲشٗٯ٣بر آٴ ثب ٚا

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٞٵ قكٱ اظ َجڃٗڃبر ٦شبة قٟب ) ٖٯٱ اٮٷٟؽ ( ٸ ٶٳٍ ؾٹٰ اظ االقبضار ٸ اٮشٷجڃٽبر ، ټط زٸ اظ اثٵ ؾڃٷب ، ٸ ؛ ٦طث 1 ٵ ػٽز ٲُبٗٮ

 ٶكط ػبٲځ.ٽطاٴ : س. اٶكبء اهلل ضحٳشځ ، اثٵ ؾڃٷب ٸ سٳظڃ٭ ٖطٞبٶځ.  1387، ټبٶطڀ . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ټٳؿبٴ اؾز . زٮڃ٭ اسال٠ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ثٻ ٶٟؽ ٶب٣َٻ ٶڃع ثؿڃبض ٸايح ٸ ضٸقٵ اؾز اظ آٴ ػٽز ٦ٻ اؾبؾبً 

ٶكسٶځ اؾز زض  ٲٹيٹٖبسځ ٦ٻ اڂٵ ٢ؿٳز اظ ٶٟؽ اٶؿبٶځ ثب آٶٽب ؾط ٸ ٦بض زاضز زض ٦٭ ٦ٯڃبر ٣ٖٯځ اثسڀ ٸ ٞبؾس

ٯت  ؽ حڃٹاٶځ ټٳبٶب ټٳ٫ځ حؿځ ٸ ػعئځ ٸ ٞبؾس قسٶځ اٶس . ثب ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٚا حبٮځ ٦ٻ ٲٹيٹٖبر ٲشٗٯ١ ثٻ ٟٶ

ٞڃٯؿٹٞبٴ ٲ٧شت ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ٲكبء ثط نحز اڂٵ اٲط ٲٗش٣س ثٹزٺ ٸ زض آضاء ٸ آطبض ذٹز ٶڃع ثٻ ٞطاذٹض ٲٹيٹٔ ثبضټب 

٦ٻ ٦بٲٯشطڂٵ سٹيڃحبر ٲٹػٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ټٳبٶب ثٻ اثٵ ؾڃٷب ٲشٗٯ١ اؾز ثساٴ دطزاذشٻ اٶس ، ثٻ ػطار ٲځ سٹاٴ ٪ٟز 

ك١  "زض ضؾبٮٻ ڀ  . زض اڂٵ ضؾبٮٻ قڃد ؾٗځ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ثب اثشٷبڀ ثٻ چٽبض ازٮٻ ڀ ٢بَٕ نحز اڂٵ  "ٞځ ٲبټڃٿ اٗٮ

ٻ ثب اٶس٦ځ ضا ثٻ ؾبزٺ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ سجڃڃٵ ٶٳبڂس ٦ –زضؾشځ ٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض چٽبض چٹثځ ٣ٖالٶځ  –ٲُٯت 

   1ؾٽ٭ اٶ٫بضڀ چ٧ڃسٺ ڀ آٴ چٷڃٵ اؾز ؛ 

سهطٞبسځ ٦ٻ ٢ٹٺ ڀ ٞطاسط ) ٣ٖ٭ ( زض ٢ٹٺ ڀ ٞطٸزڂٵ ) ذڃب٬ ( اٶؼبٰ ٲځ زټس ... ټٳبٶب ٲٹػت  -

 حؿٵ ٸ ؾٷب ٸ ٮصر ٲځ ٪طزز . 

ٶٟؽ ٞطٸزڂٵ ) ٶٟؽ حڃٹاٶځ ( اظ َطٜ ٶٟؽ ٞطا سط ) ٶٟؽ ٶب٣َٻ ( ... ټٳبٶب ٲٹػت  2سحسڂس  -

بٞز ٸ ْطاٞز ٸ  قطاٞز ٲځ ٪طزز چٷبٶچٻ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٲځ ذٹاټس ٦ٻ ... ثٻ ذٹز ٣ٖ٭ ُٮ

 نطٜ قجڃٻ ٪طزز .

اضظقٳٷسڀ ثطذځ اٲٹض ذڃط ثب قطڀ ٦ٻ ثٻ ٮحبِ اضظقځ ثبال سط اظ آٴ اؾز زض سًبز ٢طاض ٲځ  -

ز قط ٪ڃطز ) ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ظڂبزٺ ضٸڀ زض اٶٟب٠ ( . ا٪ط چٻ اڂٵ اٲٹض ) ازضا٦بر حؿځ ( زض ذٹزڀ ذٹ

ٶڃؿشٷس اٲب ثٻ ذبَط يطض ضؾبٶسٴ آٶٽب ثٻ ٶٟؽ ٶب٣َٻ اظ ػٳٯٻ ٲٗبڂت اٶؿبٴ قٳطزٺ ٲځ قٹٶس ، ٸ ٲؿشح١ 

 اػشٷبة ٸ زٸضڀ ټؿشٷس . 

ؽ ٞطا سط ) ٶٟؽ ٶب٣َٻ ( ثب ٶٟؽ ٞطٸزڂٵ ) ٶٟؽ حڃٹاٶځ ( اؾبؾبً ضٸڀ  - ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ سط٦ڃت ٟٶ

 ثٻ ؾٹڀ ٦ٳب٬ زاضز . 

ٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ اظ ٲٷٓط ٲكبء ا٪ط چٻ آٞطڂٷك٫ط اطط ټٷط اؾالٲځ اظ سٯرڃم ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂ

٪ؿشطٺ ڀ ٸؾڃٕ ذڃب٬ ضا دڃف ضٸڀ زاضز ، اٲب ، زض ٲ٣بٰ آٞطڂٷف اطط ټط ٲهسا٢ځ ضا اڂؼبز ٶٳځ ٦ٷس چطا ٦ٻ زض اڂٵ 

شرڃٯٻ دط ا٪ط ٲ "زڂس٪بٺ اطط ټٷط اؾالٲځ ٶٻ حبن٭ سرڃ٭ نطٜ ثٯ٧ٻ حبن٭ سرڃ٭ ٲ٣ٗٹ٬ اؾز . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، 

٦كڃس ٸ زض ذڃب٬ زٸض ظز ٸ ثٻ حؽ آٲس ، دڃبٰ ٚڃت ضا ثٻ قٽبزر ٶٳځ ضؾبٶس ٸ زض ٶشڃؼٻ سٹاٴ ضټجطڀ قٽبزر ثٻ ٚڃت 

ٸ حؽ ثٻ ٣ٖ٭ ضا ٶساضز ، ظڂطا ٸ٢شځ ٲٹػٹز َجڃٗځ سٹاٴ ټؼطر ثٻ ٞطا َجڃٗز ضا دڃسا ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ټٷطٲٷس ٲرڃ٭ ، ٖب٢٭ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اثٵ ؾڃٷب .  1 ك١.  1381ػٽز ٲُبٗٮ  .ثٻ سط٦ځ سٹؾٍ احٳس آسف، اؾشبٶجٹ٬. سطػٳٻ اظ ٖطثځ ضؾبٮٻ ڀ ٞځ ٲبټڃٿ اٗٮ
 ٲحسٸز ٦طزٴ 2
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شٻ زض ٦ٷبض سٳبٲځ اڂٵ ٲُبٮت ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ٢جى اٮج (.1388:228) ػٹازڀ آٲٯځ،  "ٶڃع ثبقس. 

ٲهسا٠ ذڃب٬ ضا زض ٖڃٵ ثؿٍ ٲٟٽٹٲځ آٴ اؾز ٦ٻ نحڃح ٸ ٲٗشجط ٲځ زاٶٷس . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ٢جى ٸ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ 

 ذڃب٬ زض ٦ٷبض ڂب َٹ٬ ټٱ اؾز ٦ٻ اظ ٲٷٓط ٲكبء ٲٷؼط ثٻ ذٯ١ اطط ټٷط اؾالٲځ ٲځ ٪طزز . 

ڃط ُٖبض ٶشڃؼٻ ٦بض٦طز سرڃ٭ زض ؾٯُٻ ٸ ٶٓبضر ٣ٖ٭ ثطاڀ سؼطثٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب " ٬ ، ٲٷ١ُ اُٮ

اڀ اؾز ٦ٻ اظ َطڂ١ ثڃبٴ ٲؿش٣ڃٱ زض ؾُح ازضا٤ ٲربَجبٴ ٢طاض ٶٳځ ٪ڃطز ٸ ٶب آقٷب ٸ ثڃ٫بٶٻ ٲځ ٶٳبڂس 

. ٣ٖ٭ ثب ٦ٳ٥ سرڃ٭ اظ ٲڃبٴ نٹض ٲٹػٹز زض ذعاٶٻ ڀ ذڃب٬ ٲٗبزٮځ ٲحؿٹؼ ٸ ٲٯٳٹؼ ثطاڀ آٴ ٲځ 

 ( . 292:  1390)دٹض ٶبٲساضڂبٴ ،  "اڂٵ ٲٗبز٬ ٲكبثٻ ضا ػبٶكڃٵ ان٭ سؼطثٻ ٲځ ٦ٷس  ڂبثس ٸ ؾذؽ

زض ضاؾشبڀ ټٳطاټځ ٢جى ٸ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٲٷٓط ٲكبء سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ ٶڃع ثٻ ٶٓط يطٸضڀ ٲځ ضؾس  

، س٣ٗ٭ ذبٮځ ٶڃع زض ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ٦ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ سرڃ٭ ذبٮځ ٢بزض ثٻ ذٯ١ اطط ټٷط اؾالٲځ ٶڃؿز 

نٹضر ٖسٰ ټٳطاټځ ثب سرڃ٭ ثٻ سٷٽبڂځ اظ ٖٽسٺ ڀ اڂٵ ٦بض ثط ٶٳځ آڂس . ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع 

٪ٟشٻ قس زض دڃك٫بٺ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ٢جى ٸ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ٲشٳٱ ڂب ٲ٧ٳ٭ ټٱ ثٹزٺ ٸ ٶجٹز ټط ٦ساٰ ثٻ ٲٟٽٹٰ ثطٸظ 

ضٲع ٪كبڂځ اظ ضؾبئٯځ چٹٴ ؾالٲبٴ ٸ اثؿب٬ ټٳبٶٷس ح٭ ٦طزٴ ڂ٥ چڃؿشبٴ ٸ  "اذشال٬ زض ٦ٯڃز ٢ًڃٻ ذٹاټس ثٹز. 

ٲٗٳب ٶڃؿز ٦ٻ ثب ٧ٞط ٸ ٢ٹاٖس ٲحى ٧ٞطڀ ثٻ ح٭ آٴ ثذطزاظڂٱ ٸ ٲحب٬ اؾز ٦ٻ ٣ٖ٭ اٶؿبٴ ثٻ سٷٽبڂځ ثٻ دبؾد آٴ 

 1.  "ٸا٢ٝ ٪طزز چطا ٦ٻ اڂٵ اٲط زض ح٣ڃ٣ز ٲٗطٜ ثٻ ٚڃت اؾز ٸ ڂ٥ دبڀ آٴ ټٳبٶب سرڃ٭ ٞٗب٬ 

ٕ ٲُبٮجځ ٦ٻ سب ٦ٷٹٴ ٪ٟشٻ قس ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ػٳٕ ثٷسڀ ضؾڃس ٦ٻ زض ٲٷٓط ٲكبء ، ټٷطٲٷس ثب ٢ٹٺ ڀ اظ ػٳ

ٲشرڃٯٻ ڀ ٢سضسٳٷس ذٹز ٢بزض اؾز ٦ٻ ثب زذ٭ ٸ سهطٜ زض اٶسٸذشٻ ټبڀ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ نٹض ٶٹڂٷځ اڂؼبز ٦طزٺ ٸ ثب 

اطط ټٷط اؾالٲځ ذٯ١ ٪طزز ، اٲب ، اظ ٦ڃٟڃبر ٲحؿٹؾځ چٹٴ ضٶ٩ ٸ ق٧٭ ٸ نسا ثٻ آٶٽب نٹضر زټس سب اظ اڂٵ َطڂ١ 

َطٞځ ثٻ نٹضر يٳٷځ ټٱ ٦ٻ قسٺ اظ ٲُبٮت ٞٹ٠ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضا ٶڃع ٲځ سٹاٴ اذص ٦طز ٦ٻ دب ثٻ دبڀ ټٷطٲٷساٴ ، 

ٲربَجبٴ آطبض ټٷط اؾالٲځ ٶڃع ٲځ سٹاٶٷس اظ َطڂ١ زض٤ نٹضر ٶٽٟشٻ زض اڂٵ آطبض ٸ ٦كٝ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ ٲشؼٯځ قسٺ زض 

اطط ټٷط اؾالٲځ ضا ض٢ٱ  –زض ٲ٣بث٭ ذٯ١  –اظ دٷغ حؽ ْبټط احؿبؾف ٲځ ٦ٷٷس ذٹاٶف  ٲحؿٹؾځ ٦ٻ اظ َطڂ١ ڂ٧ځ

ثعٶٷس . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ا٪ط ټٷطٲٷساٴ اظ ٲٷٓط ٲكبء ثب سؼٯځ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ اظ َطڂ١ سرڃ٭ ٞٗب٬ زض اٲط ٲحؿٹؼ ثٻ ذٯ١ اطط 

١ سرڃ٭ ٞٗب٬ ثٻ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ ثٻ ذٹاٶف ټٷط اؾالٲځ ٲځ دطزاظٶس ، ٲربَجبٴ ٶڃع ٲځ سٹاٶٷس ثب سبٸڂ٭ اٲط ٲحؿٹؼ اظ َطڂ

 اڂٵ آطبض ثذطزاظٶس . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ، حًطر آڂٻ اهلل ػٹازڀ آٲٯځ ثٻ اڂٵ اثڃبر اظ ٲٹٮٹڀ ؛ 

 ٪ٟز اؾشبز احٹٮځ ضا ، ٦بٶسضا 

 ضٸ ثطٸٴ آض اظ ٸطب٠ ، آٴ قڃكٻ ضا 

                                                 
 ؾالٲځ.. ٢ٱ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ ٸ ٞطټٷ٩ ا ٞٯؿٟٻ ټٷط اثٵ ؾڃٷب.  1390اظ ػبٲٕ اٮٗٯٹٰ اٲبٰ ٞرط ضاظڀ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ضثڃٗځ ، ټبزڀ .  1
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 ٪ٟز احٹ٬ : ظآٴ زٸ قڃكٻ ٲٵ ٦ساٰ 

 دڃف سٹ آضٰ ، ث٧ٵ قطح سٳبٰ 

 زٸ قڃكٻ ٶڃؿز ، ضٸ ٪ٟز اؾشبز : آٴ 

 احٹٮځ ث٫صاض ٸ اٞعٸٴ ثڃٵ ٲكٹ 

 ٪ٟز : اڀ اُؾشب ٲطا َٗٷٻ ٲعٴ 

 ٪ٟز اُؾشب : ظآٴ زٸ ڂ٥ ضا زض ق٧ٵ 

 قڃكٻ ڂ٥ ثٹز ٸ ثٻ چكٳف زٸ ٶٳٹز 

 ( 140 : 1 ع ، 1378،  ٲٹٮٹڀ)چٹٴ ق٧ؿز اٸ قڃكٻ ضا ، زڂ٫ط ٶجٹز 

ڂب ټٳبٴ ٸحساٶڃز حًطر ح١ ٲځ  "سٹحڃس  " اقبضٺ ٦طزٺ ٸ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ دٷٽبٴ زض ٸضاڀ اڂٵ اثڃبر ضا ټٳبٶب

ذٹاٶٷس . ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ، زض ٸا٢ٕ ٲٹٮٹڀ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ سٹحڃس ضا اظ َطڂ١ سرڃ٭ ٞٗب٬ ذٹز زض ٢بٮت اڂٵ زاؾشبٴ ٲٷٓٹٰ 

ثطاڀ ٲبڀ ٲربَت ٲحؿٹؼ ٶٳٹزٺ اؾز ٦ٻ اظ اڂٵ ػٽز ا٦ٷٹٴ ٶڃع ثط ٲبؾز ٦ٻ اظ َطڂ١ ذڃب٬ ٞٗب٬ ذٹز اظ ز٬ اڂٵ 

ٲط ٲ٣ٗٹ٬ ضا ٦كٝ ٸ ثٻ سجٕ آٴ زض٤ ٶٳبئڃٱ . ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ثط ذالٜ ٲكبئڃبٴ زاؾشبٴ ٲٷٓٹٰ آٴ ا

ڂٹٶبٶځ ثٻ نطٜ چٷس ٸ چٹٴ ذٯ١ اطط ټٷطڀ ثؿٷسٺ ٶ٧طزٺ ثٯ٧ٻ دب ثٻ دبڀ آٴ ذٹاٶف اطط ټٷطڀ ضا ٶڃع ٲسٶٓط ٢طاض زازٺ 

 ڂب الا٢٭ ٲځ زټٷس . 

ڂځ ټٷط ٶڃع اقبضٺ قس ڂ٧ځ اظ اټٱ ٶ٧بر ٲسٶٓط اڂٵ ٶٓطڂٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ٢ؿٳز ٲطثٹٌ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳب

الَٹٴ اؾبؾبً  ثحض اذال٠ ثٹز ٦ٻ اظ ټٳڃٵ ثبثز ػب زاضز ٦ٻ اڂٷؼب ٢سضڀ ٶڃع ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ دطزاذشٻ قٹز . ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ٞا

ٲځ  ٲك٧٭ زاقز ٦ٻ ٲبحه٭ آٴ ضا ٦بشة ڂب ٚڃط ح٣ڃ٣ځ –ڂب الا٢٭ ٢ؿٱ ٢بث٭ سٹػٽځ اظ آٴ  –اظ اڂٵ ثبثز ثب ټٷط 

زاٶؿز ٦ٻ زض ػبڀ ذٹز ثٻ چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ ٲٷبؾجز ٲٟهالً دطزاذشٻ قس . زض اڂٵ ضاثُٻ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٲكبئڃبٴ 

ٲؿٯٳبٴ ضا ثٻ ٸيٹح ٶٳځ سٹاٴ ټٳطاٺ ٸ ټٱ ضاڀ اٞالَٹٴ ذٹاٶس چطا ٦ٻ زض ٸا٢ٕ ٶٓط آٶبٴ چٷڃٵ ٶڃؿز ، ثٻ ٖٷٹاٴ 

چڃع ټبڂځ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اٮٹػٹزٶس ، ٸٮځ ٸػٹز ٶساضٶس ، ثب آٶ٧ٻ  "ٲظب٬ اثٵ ؾڃٷب زض ٞٵ قٗط ذٹز ثٻ ضٸقٷځ ٲځ ٪ٹڂس : 

( . اظ َطٜ زڂ٫ط ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اضؾُٹ  24: 1405) اثٵ ؾڃٷب ،  "ٸػٹز آٶٽب ٦بشة اؾز ، اظ ٮحبِ قٗطڀ اق٧بٮځ ٶساضز 

ٲربٮٟز ثب اؾشبز  زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ثب اثشٷبڀ ثٻ اٲط ٦بسبضؾڃؽ ڂب ثٻ َٹض ٲؿششط ټٱ ٦ٻ قسٺ اذال٢ڃبر دٷٽبٴ زض آطبض ټٷطڀ ثٻ

ذٹز ثطذٹاؾشٻ ٸ حشځ آق٧بضا ثطاڀ اڂٵ آطبض ٦بض٦طزڀ اذال٢ځ ٶڃع ٮحبِ ٲځ ٦طز ٦ٻ زض ػبڀ ذٹز ثٻ چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ 

ٲٷبؾجز ٶڃع ٲٟهالً دطزاذشٻ قس . زض اڂٵ ضاثُٻ ټٱ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ضا ثٻ ٸيٹح ٶٳځ سٹاٴ ټٳطاٺ 

 "ٸا٢ٕ ٶٓط آٶبٴ چٷڃٵ ٶڃؿز ، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ، ٲب ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اظ زڂس٪بٺ اثٵ ؾڃٷب ؛  ٸ ټٱ ضاڀ اضؾُٹ ذٹاٶس چطا ٦ٻ زض

ثبقس . آٶچٻ اظ ٶٓط اٸ اټٳڃز زاضز ، ذڃب٬  –ڂب ثٻ َٹض اذم زاضاڀ دڃبٰ اذال٢ځ  –ٮعٸٲځ ٶساضز ٦ٻ ټٷط حشٳبً دڃبٰ آٸض 
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( . ثٻ ٶٓط  193:  1390) ضثڃٗځ ،  "٪صاضز  اٶ٫ڃعڀ ټٷط ٸ ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، سبطڃطڀ اؾز ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز زض ٲربَت ٲځ

اظ ٢سضڀ سبٲ٭ ٞٯؿٟځ ٪طڂعڀ ٶجبقس –ثحض اذال٠ زض ټٷط اظ ٲٷٓط ٲكبء  –ٲځ ضؾس ٦ٻ زض سٹيڃح ز٢ڃ١ سط اڂٵ ٲُٯت 

؛ ا٪ط ثرٹاټڃٱ ثٻ ؾبزٺ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ثٻ اڂٵ اٲط ثذطزاظڂٱ ثٽشط آٴ اؾز ٦ٻ زض ٦شبة ٲٷ١ُ اقبضار اثٵ ؾڃٷب ٚٹض 

ٻ زٮڃ٭ اٲشٷبٔ اڂٵ ٶٹقشبض اظ ٚٹض ٞٯؿٟځ ثٻ َٹض ٦ٯځ ، اڂٷؼب ثٻ ذالنٻ اڀ اظ قطحځ ٦ٻ ذٹاػٻ ٶهڃط اٮسڂٵ ٶٳبئڃٱ ٦ٻ ث

َٹؾځ زض ٦شبة اؾبؼ اال٢شجبؼ ذٹز اظ اڂٵ ٶ٧شٻ اضائٻ ٲځ زټس ثؿٷسٺ ذٹاټڃٱ ٦طز . ذٹاػٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اؾبؾبً 

 ٢ًبڂبڀ ٲٷ٣ُځ ضا زض ؾٻ ٪طٸٺ ظڂط َج٣ٻ ثٷسڀ ٲځ ٦ٷس : 

 ٦ٻ ٲ٣شًځ سهسڂ١ اؾز .  ٢ًبڂبڂځ -

 ٢ًبڂبڂځ ٦ٻ ٲ٣شًځ سبطڃط اؾز ، ٶٻ سهسڂ١ . -

 ٢ًبڂبڂځ ٦ٻ ٶٻ ٲ٣شًځ سبطڃط اؾز ٸ ٶٻ ٲ٣شًځ سهسڂ١ .  -

اڂًبً سٹيڃحبسځ ٦ٻ ذٹز قڃد  –حب٬ ثب سٹػٻ ثٻ قطحځ ٦ٻ ذٹاػٻ زض اؾبؼ اال٢شجبؼ اظ اڂٵ ٢ًبڂب ٲځ زټس 

ٷطڀ ػعٸ ٢ًبڂبڀ ٪ٹٶٻ ڀ زٸٰ ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز اؾبؾبً ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ آطبض ټ –زض ٲٷ١ُ اقبضار اظ آٴ زاضز 

ٶڃبظڀ ثٻ سهسڂ١ ٶساضٶس ٦ٻ زض نٹضر ٖسٰ سٹاٶبڂځ ثط آٴ ٸ طجٹر ٦صة ثٹزٶكبٴ ثط نحز آٶبٴ ذسقٻ اڀ ٸاضز قٹز 

. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ٞبضاثځ ٶڃع زض ٦شبة ٲٹؾڃ٣ځ ٦جڃط ذٹز شڂ٭ ٢ؿٳشځ ٦ٻ ثٻ اټٳڃز سبطڃط 

ؾڃ٣ځ ثط ٲربَت ٸ چٷس ٸ چٹٴ آٴ ٲځ دطزاظز ثٻ زضؾشځ اڂٵ اٲط نحٻ ٲځ ٪صاضز . اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٲٹ

زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض ٲُبٮجځ ٦ٻ اظ اثٵ ؾڃٷب ٞٹ٢بً آٸضزٺ قس ٸ سٹػٻ زض ٲظب٬ ٖؿٯځ ٦ٻ ثٻ نٟطاڀ ٢ځ قسٺ سكجڃٻ ٲځ 

ٶهڃط زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٦ٟبڂز ٲځ ٦ٷس ثٻ ټٳڃٵ ثؿٷسٺ ٦طزٺ ٸ  زض ٦ٷبض سٹيڃحبر ذٹاػٻ –ٸ ٢جالً ثٻ آٴ اقبضٺ قس  –قٹز 

 سس٢ڃ١ ثڃكشط ضا ثٻ ظٲبٶځ زڂ٫ط ٲځ ٪صاضڂٱ . 

ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض سجڃڃٵ ٲٷٓط ٲكبء اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ثٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  اڂٷ٧ٻ ثط ذالٜ 

ٯت ٶٓطڂٻ دطزاظاٴ ټٷط  الظٰ ثٻ ش٦ط  –كبئڃبٴ ٚڃط ٲؿٯٳبٴ ثٻ ٶحٹڀ زض َٹ٬ سبضڂد ټٷط ، ذهٹنبً اظ ػٳبٖز ٲ –ٚا

ٯت ٢طڂت ثٻ اسٟب٠ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ ٖالٸٺ ثط ٸ٢ٹٜ ٶٓطڀ زض ٖطنٻ ڀ ټٷط ٦ٻ زض نٟحبر ٪صقشٻ ؾٗځ  اؾز ٦ٻ ٚا

قس ٦ٻ زض حس سٹاٴ ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪ڃطز ، ٖٳالً ٶڃع زض اڂٵ ٖطنٻ زؾشځ ثط آسف زاقشٻ اٶس . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ٲځ زاٶڃٱ 

ٞبضاثځ سب ټٳڃٵ االٴ ٶڃع اظ اټٱ ٲٷبثٕ ٶٓطڀ اڂٵ قبذٻ اظ ټٷط ٲحؿٹة ٲځ قٹز ، ٸ اڂٵ زض  ٦ٻ ٦شبة ٲٹؾڃ٣ځ ٦جڃط

حبٮځ اؾز ٦ٻ اظ َطٜ زڂ٫ط ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ ذٹز ٞبضاثځ ثٻ اؾشكٽبز ػٳڃٕ ټٱ ٖهطاٶف زض ٖٳ٭ ٶڃع زض اڂٵ قبذٻ اظ 

ځ ثٻ ضٸاڂبسځ ؾبظ ټبڀ ټٷط ثؿڃبض چڃطٺ زؾز ثٹزٺ اؾز ٦ٳباڂٷ٧ٻ ٲٽبضر ٸ سٹاٶبڂځ ٸڀ زض ٶٹاذشٵ ؾبظ ٸ حش

ٯت اڂٵ ٞالؾٟٻ زض ٦ٷبض ڂب يٳٵ  ٲٹؾڃ٣ڃبڂځ ٶڃع ظثبٴ ظز ٖبٰ ٸ ذبل اؾز . ټٳچٷڃٵ يٳٵ ڂبزآٸضڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٚا

آطبض ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ذٹز اقٗبض ثؿڃبض ٶٛعڀ ٶڃع ؾطٸزٺ اٶس ، ػب زاضز ثٻ ؾٻ زاؾشبٴ ٶٛع دط ٲٛع اظ اثٵ ؾڃٷب ، ڂٗٷځ 
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ڃط ٶڃع اقبضٺ ٪طزز ٦ٻ اٮح١ ؾالٲبٴ ٸ اثؿب٬ ، حځ ثٵ ڂ٣ٓبٴ ٸ  ذهٹنبً زض ظٲڃٷٻ ڀ زاؾشبٴ ټبڀ ضٲعڀ ٸ  –ضؾبٮٻ اُٮ

حشځ قبذم ټبڀ اٲطٸظڀ  –آطبضڀ ثؿڃبض ٢بث٭ سبٲ٭ ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ثب سٳبٲځ قبذم ټبڀ ازثځ ٸ ټٷطڀ  –ٶٳبزڂٵ 

 ثؿڃبض ثؿڃبض ظڂجب ټؿشٷس .  –ٶڃع 

اؾبؾبً زض ټڃچ ثركځ ثٻ زٶجب٬ ػٳٕ ثٷسڀ ثٻ  ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ٦ٻ اڂٵ ٶٹقشبض

ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ ٶڃؿز ، ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٲٷٓط ٲكبء اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ثٻ 

ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ؛ سحز سبطڃط ٶٽًز سطػٳٻ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ذهٹنبً ٢ؿٱ ٲش٣سٰ ڂٹٶبٶځ 

/ س٣ٯڃسڀ اظ ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٲځ ٦ٻ ٲسٶٓط اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ ٸ ٲ٧بست ٲٷكٗت اظ آضاء ٸ ٶٓطار آٶبٴ سٯ٣ځ ٲڃٳشڃ٥  –آٴ 

اظ ٲحؿٹؾبر َجڃٗځ  –ػبٴ ٪طٞشٻ ، اٲب ، ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ زض ػٽز سٗبٮځ ثركڃسٴ ثٻ ٲٷجٕ ڂب ٲٷكبء اڂٵ س٣ٯڃس  –ثٹز 

الَٹٶځ ٦ٻ ٲ ط ٶٹاٞالَٹٶڃبٴ ثٹز سب ذٹز ٲ٣ٗٹالر اٞالَٹٴ ٸ ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ اضؾُٹ ٸ حشځ نٹض اظٮځ ڂب ټٳبٴ ٲظ٭ ٞا سٓٶ

ثب  -ٲحى ٦ٻ اظ زڂس ح٧ٳبڀ ٲؿٯٳبٴ ٶعزڂ٥ سطڂٵ ٞبنٯٻ سب حًطر ح١ ثٹز ٦ٻ ثكط سٹاٶبڂځ ٶڃ٭ ثٻ آٴ ضا زاقز 

ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اظ ٲرڃٯٻ ڀ نطٜ سب ٲشرڃٯٻ ڀ ٞٗب٬ اظ ؾٹڂځ ٸ ٢جى اڂٵ ٲٟٽٹٰ زض چٽبض چٹة ٣ٖ٭ آٴ ټٱ ٶٻ 

ٴ ٦ٻ ٲسٶٓط ڂٹٶبٶڃبٴ ثٹز ثٯ٧ٻ ٣ٖ٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ الټٹسځ آٴ ٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ضڂكٻ زض ٣ٖ٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ػعئځ ٶبؾٹسځ آ

انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ زڂٵ اؾالٰ زاقز زض ػٽز سٗبٮځ چٷبٴ ؾڃط ٦طز ٦ٻ زڂ٫ط اٶشؿبة آٴ ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط 

شار  "ز ٦ٻ ؛ ذهٹنبً ٢ؿٳځ ٦ٻ اقبضٺ قس ثؿڃبض زقٹاض ٲځ ٶٳٹز ، ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ اظ ثبة سٯرڃم ٲځ سٹاٴ ٪ٟ

،  "ټٷط اظ ٲٷٓط ٲكبء ټٳبٶب سؼٯځ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض زؾش٫بٺ ذڃب٬ اؾز ٦ٻ ثب ذطٸػځ ػٳبز ٲحؿٹؼ ٖؼڃٵ ٲځ قٹز

اٮجشٻ ثب اڂٵ سٹيڃح ٦ٻ اڂٵ ٲٷٓط اظ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲرڃ٭ ٸ ٲحؿٹؼ سٗطڂٝ ذبل ذٹز ضا زاضز ٦ٻ يٳٵ نٟحبر ٢ج٭ 

 ځ زضذٹض اظ آٶٽب دطزاذشٻ قٹز .ؾٗځ ثط اڂٵ ثٹز ٦ٻ ثٻ ؾبزٺ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ثٻ اضائٻ ڀ قطح

 

 

 ٲٷٓط اقطا٢ځ  -4-2-2

 

 

زض ثرف ٢ج٭ اقبضٺ قس ٦ٻ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثڃكشطڂٵ ٢طاثز ضا ثب ٶٓطڂٻ ڀ 

 –ذهٹنبً ٢ؿٱ ٲش٣سٰ آٴ ٦ٻ ٲجشٷځ ثط آضاء ٸ ٶٓطار اٞالَٹٴ ٸ اضؾُٹ ٸ ٲ٧بست ٲٷكٗت اظ آٴ اؾز  –ثبظٶٳبڂځ ټٷط 

طا ٦ٻ ٖهبضٺ ڀ آٴ ٦ٻ ټٳبٶب ثط س٣ٯڃس ڀ ثٹزٴ شار ټٷط اؾشٹاض اؾز دڃف ٞطو اڂٵ ضٸڂ٧طز ثٹزٺ ٸ حشځ زاضز چ

ټؿز ، اٲب ، اڂٵ ٶڃع ٪ٟشٻ قس ٦ٻ ح٧ٳبڀ ٲؿٯٳبٴ زض ازاٲٻ اڂٵ اٶسڂكٻ ضا چٷبٴ سٗبٮځ ثركڃسٶس ٦ٻ زڂ٫ط اٶشؿبة آٴ ثٻ 
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ڃح زازٺ قس ٦ٻ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اؾبؼ اڂٵ ضٸڂ٧طز ثط ان٭ ٸ اؾبؾف ثٻ ٸا٢ٕ اٲطڀ زقٹاض ٲځ ٶٳبڂس.  زض اڂٵ ظٲڃٷٻ سٹي

زالڂ٭ اڂٵ سٹؾ٭ يٳٵ ثرف ٢ج٭ ٲٟهالً سٹيڃح زازٺ قس ٦ٳباڂٷ٧ٻ زض ثرف اذڃط  –ٸػٻ سرڃٯځ س٣ٯڃس ٲشٹؾ٭ اؾز 

سٗبٮځ ٲسٶٓط ٶڃع ثڃف اظ ټط چڃعڀ ثط ؾڃط  –ٸ ټٳچٷڃٵ زض ثرف ټبڀ آسځ ٶڃع ثٻ ٶحٹڀ اظ اؾبؼ ثحض ذٹاټس ثٹز 

اظ ضڂكٻ ټبڀ ٲش٣سٰ ڂٹٶبٶځ آٴ سب سٯ٣ځ ټبڀ ٲشبذط اؾالٲځ ـا ٲٷُج١ ٲځ ثبقس ، ٸ زض سجڃڃٵ اڂٵ ؾڃط ٲٟٽٹٲځ اڂٵ اٲط 

ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ اڂٵ ٪ٹٶٻ ٲځ سٹاٴ ذبَط ٶكبٴ قس ٦ٻ ؛ اٞالَٹٴ سرڃ٭ ڂب ازضا٤ ذڃبٮځ ضا زض آذطڂٵ 

ٺ ٸ سٷ٣ڃح زض آٴ ٲځ ٶ٫طڂؿز زض حبٮځ ٦ٻ ٲطسجٻ ڀ ازضا٤ ٮحبِ ٦طزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز زض ٢ڃبؼ ثب ٲطاست زڂ٫ط ثب ا٦طا

قب٪طزـ اضؾُٹ سرڃ٭ ضا اٲطڀ ٲكبثٻ احؿبؼ ٲځ دٷساقز ػع اڂٷ٧ٻ احؿبؼ زض دڃف اٸ ټٳطاٺ ثب ٲبزٺ ثٹز ٸ سرڃ٭ 

٦ٻ اظ ثبثز سٗٯ١ ذبَطڀ ٦ٻ ثٻ اضؾُٹ زاقز ٲٗٯٱ طبٶځ ذُبة ٲځ قس  –ٖبضڀ اظ آٴ ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ ثٹز ٦ٻ ٞبضاثځ 

بڂځ چٹٴ حّٟ ٲسض٦بر حؿځ دؽ اظ حصٜ نٹض ٲحؿٹؼ آٶٽب ، زذ٭ ٸ سهطٜ زض اڂٵ ثب ٮحبِ ٦بض٦طز ټ –

ٲحٟٹْبر ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ سٹاٶبڂځ زض سط٦ڃت ٸ سٟهڃ٭ آٶٽب ، ٸ اظ ثبثز اڂٵ ټٳٻ  سهٹڂط ٪طڀ ٸ ٲحب٦بر زض اٲٹض 

ڂ٫ط ح٧ٳبڀ ٲحؿٹؼ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ، ثٻ ٸا٢ٕ ازضا٤ ذڃبٮځ ضا زض ٸؾٗشځ ثؿڃبض ٢بث٭ سبٲ٭ سٗبٮځ ثركڃس سب زض دځ اٸ ز

ٲؿٯٳبٴ ٲكبء ٶڃع زض اڂٵ ظٲڃٷٻ چٷبٴ ٪بٰ ثطزاضٶس ٦ٻ زض ٶٽبڂز اثٵ ؾڃٷب ثب س٧ٟڃ٥ ذڃب٬ اظ ٲشرڃٯٻ اؾشٗالڀ ازضا٤ 

ثبٶځ ٲكطة اقطا٢ځ ٦ٻ ٲٷٓط  –ذڃبٮځ ضا ثٻ ڂ٣ڃٵ ثٻ اٸع ذٹز ضټٷٳٹٴ ٪طزز. ٸ ا٦ٷٹٴ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ 

س٣طڂجبً زض سٳبٲځ آطبض ذٹز آٲٹظٺ ټبڀ ٲٷٓط ٲكبء  –ٶٹقشبض ذٹاټس ثٹز  حبزص اظ آٴ اؾبؾبً ٲٹيٹٔ اڂٵ ثرف اظ اڂٵ

ذهٹنبً ٢ؿٱ ؾڃٷٹڀ آٴ ضا ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض زازٺ اؾز ، اٲب ، ثڃكشط زض ٲ٣بٰ سٳٽڃس ٸ اظ ثبثز ټٳٹاض ٶٳٹزٴ ؾڃط 

ؿٟځ ـا ٲطاح٭ آٲٹظقځ ذٹز زض ػٽز ٶڃ٭ ثٻ آٲٹظٺ ټبڀ اقطا٢ځ ٦ٻ آضاء ٸ ٶٓطار اٸ زض ٲٽٳشطڂٵ اطط ح٧ٳځ ٞٯ

ثٻ سٷٽبڂځ حؼشځ سبٰ ثط اڂٵ ٲسٖبؾز ٦ٳباڂٷ٧ٻ اٸ ذٹز ٶڃع زض اثشساڀ اڂٵ اطط ثط نحز اڂٵ اٲط  "ح٧ٳٻ االقطا٠ "

ٸ زض اطٷبڀ آٴ ، ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ٲٹاٶٗځ ، ٶٹقشٵ اڂٵ ٦شبة ضا  ]ح٧ٳٻ االقطا٠  [٢ج٭ اظ اڂٵ ٦شبة  "ا٢طاض ٶٳٹزٺ اؾز ؛ 

)  "ٲكبئڃبٴ ٶٹقشٻ اٰ ٸ ٢ٹاٖس اڂكبٴ ضا زض آٶٽب ذالنٻ ٦طزٺ ٰا  ٲشٹ٢ٝ ٲځ ٶٳٹز ، ثطاڀ قٳب ٦شبة ټبڂځ ثٻ ضٸـ

(. زض اڂٵ اضسجبٌ الظٰ ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ سٳٽڃسار اثٵ ؾڃٷب زض ػٽز ثؿٍ 10:  1380ؾٽطٸضزڀ ، 

ٯت آطبض ؾٽطٸضزڀ ثٻ ضاحشځ ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز  قس ، اٮجشٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ  1ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ڂ٥ ثٻ ڂ٥ زض ٚا

ؾٽطٸضزڀ اڂٵ اٲٹض ضا ٲ٣سٲٻ ٸاض زض اذشڃبض ٲځ ٪ڃطز سب ثٻ ان٭ ٶٓط قرهځ ذٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٦ٻ ثٻ ٸا٢ٕ ٶٓطڀ 

 ثؿڃبض انڃ٭ ٲځ ثبقس زؾز ڂبثس چٷبٶچٻ چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ زؾشڃبثځ اؾبؾبً ٲٹيٹٔ اڂٵ ثرف اظ اڂٵ ٶٹقشبض ذٹاټس ثٹز. 

                                                 
ضؾبٮٻ ڀ ضٸظڀ ثب  – 407: ضؾبٮٻ ڀ ڂعزاٴ قٷبذز ، ل  3ػٯس س٧ٟڃ٥ ازضا٦بر ثكطڀ زض چٽبض ٲطحٯٻ ڂب ٲطسجٻ ؛ ٲؼٳٹٖٻ ٲهٷٟبر ،  1

ك١ ، ل – 277ضؾبٮٻ ڀ ٣ٖ٭ ؾطخ ، ل  – 249ػٳبٖز نٹٞڃبٴ ، ل  ضؾبٮٻ ڀ نٟڃط ؾڃٳط٘ ، ل  – 278-9ضؾبٮٻ ڀ ٞځ ح٣ڃ٣ٻ اٗٮ

ضؾبٮٻ ڀ  – 29ضؾبٮٻ ڀ دطسٹٶبٲٻ ، ل  – 352-5:  ضؾبٮٻ ڀ اٮٹا٬ ٖٳبزڀ ، ل  3ػٯس ٲؼٳٹٖٻ ٲهٷٟبر ، ... . ٸ حٹاؼ ثبَٷځ ؛  - 331

 ... . - 179-82ضؾبٮٻ ڀ اٮٯٳحبر ، ل  – 203-29: ضؾبٮٻ ڀ سهٹٜ ،  4ػٯس ٸ  – 111-2ثؿشبٴ اٮ٣ٯٹة ، ل 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثب ٢جٹ٬ اثشٷبڀ شار ټٷط ثط س٣ٯڃس اظ َطڂ١ ثؿٍ  ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ثرف ٢ج٭ ٪ٟشٻ قس ح٧ٳبڀ ٲكبڂځ ٲؿٯٳبٴ

ٸ ٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ٲٷكبء اڂٵ س٣ٯڃس ضا اظ ٲحؿٹؾبر اٞالَٹٶځ ٸ ٲٟبټڃٱ ٦ٯځ اضؾُٹڂځ ثط٪طٞشٻ ٸ سب ٲ٣ٗٹالر 

ٳبو  ٲځ سٹاٴ ٪ٟز زض ٦ٯڃز اٲط ٲٷبؾجز ح٧ٳبڀ اقطا٢ځ ٶڃع ثٻ ټٷط  –ٞٗالً  –ٲحى اٮٽځ اٸع زازٶس ٦ٻ ثب اٶس٦ځ ٚا

جشٻ ثب سٳبڂعاسځ ثؿڃبض ٸايح ٸ ٲجطټٵ . زض سٹيڃح اڂٵ سٳبڂعار ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ قطٸٔ اظ ػبڂځ ٦ٻ ټٳڃٵ اؾز اٮ

ٲكبئڃبٴ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ضا ثٻ آٴ ٲٷشٽځ ٦طزٺ ثٹزٶس ثڃف ٸ دڃف اظ ټط چڃعڀ ٲٟڃس ثٻ ٞبڂسٺ ٸا٢ٕ اٞشس . زض ثرف ٢ج٭ 

س اظ –٪ٟشٻ قس ٦ٻ ٲكبئڃبٴ ٲؿٯٳبٴ  ثب اٖش٣بز ثط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ثكط دب ثٻ دبڀ دٷغ  –اٸ  ذهٹنبً اثٵ ؾڃٷب ٸ ح٧ٳبڀ ٗث

حؽ ٲكشط٤ ، ذڃب٬ ، ٲشرڃٯٻ ،  –اظ دٷغ حؽ زضٸٶځ  –ثڃٷبڂځ ، قٷٹاڂځ ، چكبڂځ ، ثٹڂبڂځ ٸ ثؿبٸاڂځ  –حؽ ثڃطٸٶځ 

ٶڃع ثطذٹضزاض اؾز زض ػٽز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ٲٗش٣س ثٹزٶس ٦ٻ ؛ حؽ ٲكشط٤ سٳبٰ حٹاؼ ْبټطڀ  –ٸټٱ ٸ حبٞٓٻ 

٤ ٲځ ٦ٷس ، ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ آٴ ٲسض٦بر ضا زض ذٹز حّٟ ٲځ ٦ٷس ، ٢ٹٺ ڀ ٸاټٳٻ ٲٗبٶځ ػعئځ ٲٹػٹز زض ضا ڂ٧ؼب زض

اڂٵ ٲسض٦بر ضا زض٤ ٲځ ٦ٷس ، ٢ٹٺ ڀ حبٞٓٻ اڂٵ ٲٗبٶځ ضا حّٟ ٲځ ٦ٷس ، ٸ ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ اظ َطڂ١ ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ 

ٟهڃ٭ ٲځ ٦ٷس سب نٹضر ټبڀ شذبڂط ٲٹػٹز زض ذعاٶٻ ڀ ذڃب٬ ٸ ٢ٹٺ ڀ حبٞٓٻ ، آٴ نٹضر ټب ضا سط٦ڃت ڂب س

ح١ اڂٵ اؾز ٦ٻ  "ػسڂسڀ ثڃبٞطڂٷس . ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ثٻ ٶٓط ؾٽطٸضزڀ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ػٳڃٕ ح٧ٳبڀ اقطا٢ځ 

ڂ٥ چڃع ٸ ڂ٥ ٢ٹر ثٹز ٦ٻ ثٻ اٖشجبضار ٲرشٯٝ اظ آٴ ثٻ ٖجبضار ٲرشٯٝ سٗجڃط ٲځ  ]ذڃب٬ ، ٸټٱ ، ٲشرڃٯٻ  [اڂٵ ؾٻ 

( . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ثط ذالٜ ٲكبء زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ٸټٱ ٸ ذڃب٬ ٸ ٲشرڃٯٻ ڂ٥ ٢ٹٺ  336:  1367) ؾٽطٸضزڀ ،  "قٹز 

اؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٢ُت اٮسڂٵ قڃطاظڀ قبضح ٦شبة ح٧ٳٻ االقطا٠ ؾٽطٸضزڀ ٲځ ٪ٹڂس اڂٵ س٧ٟڃ٥ نطٞبً اظ 

ٸ ثٻ اٖشجبض  " ذڃب٬ "ثبثز اٖشجبض اؾز ، ڂٗٷځ اڂٵ ٢ٹا زض ان٭ ڂ٧ځ ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ اٖشجبض حًٹض نٹض ذڃبٮځ زض آٴ 

 "ٸ زض ٶٽبڂز ثٻ اٖشجبض سٟهڃ٭ ٸ سط٦ڃت نٹضر ټب  "ٸټٱ  "ازضا٤ ٲٗبٶځ ػعئڃٻ ٦ٻ ٲشٗٯ١ ثٻ ٲحؿٹؾبر اؾز 

زض اطجبر اڂٵ ٲسٖب ثب دطټڃع اظ ٚٹض ٞٯؿٟځ ٸ ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ اټٱ  1ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز . "ٲشرڃٯٻ 

 ط ذالنٻ ٦طز ؛ زالڂ٭ اضائٻ قسٺ اظ َطٜ ؾٽطٸضزڀ ضا ثٻ ق٧٭ ظڂ

نٹض ذڃبٮځ آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٲكبئڃبٴ ٲځ دٷساضٶس ، ٲرعٸٴ زض ٢ٹٺ ذڃب٬ ٶٳځ ثبقس ٸ اال الظٰ ٲځ آٲس  " -

٦ٻ اٶؿبٴ ثٻ ټٷ٫بٰ ٶؿڃبٴ ٶڃع زض ٶٟؽ ذٹز چڃعڀ ضا زضڂبثس ٦ٻ ٲسض٤ اٸ ثٹزٺ اؾز حب٬ آٶ٧ٻ چٷڃٵ ٶڃؿز 

ٞطاڂٷس ٞطاٲٹقځ زا٬ ثط ٖسٰ حًٹض  ( . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، زض ٶٓط ؾٽطٸضزڀ 209:  1380) ؾٽطٸضزڀ ،  "

نٹض ذڃبٮځ ازضا٤ قسٺ اظ َطٜ حؽ ٲكشط٤ زض ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ اؾز زض حبٮځ ٦ٻ ٧ٖؽ اڂٵ اٲط ڂ٧ځ اظ 

 اټٱ زالڂ٭ اضائٻ قسٺ اظ َطٜ اثٵ ؾڃٷب زض ػٽز س٧ٟڃ٥ اڂٵ ٢ٹا ثٹز .

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٢ُت اٮسڂٵ قڃطاظڀ ، ٲحٳٹز ثٵ ٲؿٗٹز .  1   سٽطاٴ : اٶؼٳٵ آطبض ٸ ٲٟبذط ٞطټٷ٫ځ . . ٧ٳٻ االقطا٠قطح ح.  1383ػٽز ٲُبٗٮ
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٪ط اڂٵ ٲٗبٶځ ػعئځ آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٲكبئڃبٴ ٪ٳبٴ ٲځ ٦ٷٷس ، ٲرعٸٴ زض ٢ٹٺ ڀ حبٞٓٻ ٶڃؿز ٦ٻ ا " -

( . ثٻ  446) ټٳبٴ :  "َٹض ثٹز ثب ٢سضڀ س٧ٟط سٳبٲځ ٲٗبٶځ ٞطاٲٹـ قسٺ ثٻ ذبَط اٶؿبٴ ضػٗز ٲځ ٶٳٹز 

ٖجبضر زڂ٫ط ، زض ٶٓط ؾٽطٸضزڀ ٞطاڂٷس ٞطاٲٹقځ زا٬ ثط ٖسٰ حًٹض ٲٗبٶځ ػعئځ ازضا٤ قسٺ اظ َطٜ ٢ٹٺ 

اضائٻ قسٺ اظ َطٜ اثٵ ؾڃٷب  ڀ ٸټٱ زض ٢ٹٺ ڀ حبٞٓٻ اؾز زض حبٮځ ٦ٻ  ٧ٖؽ اڂٵ اٲط ڂ٧ځ اظ اټٱ زالڂ٭

 زض ػٽز س٧ٟڃ٥ اڂٵ ٢ٹا ثٹز .

سٗسز ٸ سربٝٮ اٞبٖڃ٭ ٶڃع زٮڃ٭ ثط سٗسز ٢ٹاڀ ازضا٦ځ ٶٳځ ثبقس ؛ ظڂطا ٢ٹٺ ٸاحس اظ زٸ ػٽز  " -

ٲرشٯٝ ٲځ سٹاٶس زاضاڀ زٸ ٞٗ٭ ٲشٟبٸر ثبقس . ٦ٳباڂٷ٧ٻ حؽ ٲكشط٤ زض ٖڃٵ ٸحسر ٲجساء ، زاضاڀ 

( . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، زض ٶٓط ؾٽطٸضزڀ ٢ٹٺ اڀ ٸاحس ٲځ  350ټٳبٴ : )  "ازضا٦بر ٲرشٯٝ ٸ ٲشٗسز اؾز 

سٹاٶس اٞٗبٮځ ٲشٗسز زاقشٻ ثبقس زض حبٮځ ٦ٻ ٧ٖؽ اڂٵ اٲط سحز ٖٷٹاٴ ٢بٖسٺ ڀ اٮٹاحس ٦ٻ ثط اٲشٷبٔ نسٸض 

 ٦ظڃط اظ ٸاحس زالٮز زاقز ٶڃع ڂ٧ځ اظ اټٱ زالڂ٭ اضائٻ قسٺ اظ َطٜ اثٵ ؾڃٷب زض ػٽز س٧ٟڃ٥ اڂٵ ٢ٹا ثٹز . 

، ا٪ط ٞطيبً ذڃب٬ اظ ٦بض  ]زض نٹضر اٶ٧ٟب٤ ذڃب٬ اظ ٲشرڃٯٻ ٸ اڂٵ زٸ اظ ٸټٱ  [زض اڂٵ نٹضر  "

( . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، زض ٶٓط ؾٽطٸضزڀ زض  348) ټٳبٴ :  "ثڃبٞشس ، ٲشرڃٯٻ چٻ ضا سط٦ڃت ڂب سٟهڃ٭  ٦ٷس ؟ 

زض  –بً ٲځ سٹاٶس ٞٗب٬ ثبقس ٲشرڃٯٻ نطٞ –ذهٹنبً ذڃب٬ اظ ٲشرڃٯٻ  –نٹضسځ ٦ٻ اڂٵ ٢ٹا ٲشٳبڂع اظ ټٱ ثبقس 

٦ٻ اڂٵ ڂٗٷځ اڂٷ٧ٻ زض نٹضر ثطٸظ ټط ٪ٹٶٻ اذشالٮځ زض ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٞٗبٮڃز ٲشرڃٯٻ  –ٲ٣بث٭ زضا٤ ثٹزٴ 

 ٶڃع ثٻ ٦٭ سُٗڃ٭ ذٹاټس قس .

( ٸ اڂٵ ټٳبٴ 345:  1367) ؾٽطٸضزڀ ،  "ٸټٱ ٸ ذڃب٬ ٸ ٲشرڃٯٻ ٢ٹٺ اڀ ٸاحسٶس  "ٸ اڂٵ ټٳٻ ڂٗٷځ اڂٷ٧ٻ ؛

ؾز ٦ٻ آٞب٢ځ ٸ اٶٟؿځ ، ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط ٲٗطٞز قٷبؾبٶٻ ٸ ټؿشځ قٷبؾبٶٻ ، ټٱ زض اؾبؼ ٲٷٓط ٢ٹٺ ڀ ازضا٦ځ ا

اقطا٢ځ ٶ٣ف ٦ٯڃسڀ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ػبڂ٫بټځ ذبل زاضز ټٱ زض ٢ٯٳطٸ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اڂٵ ٲٷٓط ٦ٻ ٲٹيٹٔ انٯځ اڂٵ 

 ٶٹقشبض اؾز . 

اٶٟؿځ اڂٵ اٲط قطٸٔ ٶٳبئڃٱ . اظ سٹػٻ زض ثٻ ؾڃب٠ ثرف ٢ج٭ ، ثٻ ٶٓط ثٽشط آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ ٶرؿز ثب ٸػٻ 

ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ اٮص٦ط ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ زض ٸػٻ ٲٗطٞز قٷبؾځ ٸ ثٻ سجٕ آٴ اؾبؾبً ، ٲٷٓط 

 ؛ 1اقطا٢ځ ثطاڀ اٶؿبٴ ؾٻ ٶحٹ اظ ازضا٤ ٢بئ٭ اؾز ثٻ ٢طاض ظڂط 

ثٹزٴ قرم ازضا٤ ٦ٷٷسٺ ازضا٤ حؿځ ٦ٻ زض اڂٵ ٶحٹ اظ ازضا٦بر ثكطڀ ٲٹاػٻ قسٴ ٸ ضٸثطٸ  -

ثب اٲط ٲٹضز ازضا٤ اٸ ڂ٥ اٲط يطٸضڀ ثٻ قٳبض ٲځ آڂس چطا ٦ٻ ٖبٲ٭ ڂب ٸاؾٍ ڂب ٸؾڃٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹٔ اظ 

 قٷبذز ټٳبٶب حٹاؼ ْبټطڀ اٶؿبٴ اؾز . 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ ، ٚالٲحؿڃٵ 1  .13-18:  28 . ذطزٶبٲٻ نسضا. ٖبٮٱ ذڃب٬  1381 .ػٽز ٲُبٗٮ
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ازضا٤ ذڃبٮځ ٦ٻ زض اڂٵ ٶحٹ اظ ازضا٦بر ثكطڀ ٲٹاػٽٻ ڀ ٲؿش٣ڃٱ ثب اٲط ٲٹضز ازضا٤ ثطاڀ  -

ڀ ٶڃؿز ظڂطا اڂٵ ٶٹٔ اظ قٷبذز اظ َطڂ١ ذڃب٬ زض حٹظٺ ڀ ازضا٤ قرم ازضا٤ ٦ٷٷسٺ الظٰ ٸ يطٸض

اٶؿبٴ ٸا٢ٕ ٲځ قٹز ٸ آٶچٻ زض اڂٵ حڃُٻ اؾز ټطچٷس اظ ڂ٥ ػٽز ټٳبٶٷس ڂ٥ ٲٹػٹز ٲحؿٹؼ ، 

 زاضاڀ ق٧٭ ٸ ٲ٣ساض اؾز ٸٮځ اظ ػٽز زڂ٫ط ثط ذالٜ آٴ ٲبزٺ ٸ ٲسر ٶساضز . 

٬ ٸ ٪ؿشطـ ثبال سط اظ زٸ ٶحٹ ٞٹ٠ ازضا٤ ٣ٖٯځ ٦ٻ اڂٵ ٶحٹ اظ ازضا٦بر ثكطڀ اظ ػٽز قٳٹ -

ثٹزٺ ٸ زض اڂٵ ٶٹٔ اظ قٷبذز ٦ٻ اظ َطڂ١ قٽٹز ٣ٖالٶځ نٹضر ٲځ ٪ڃطز ٶٻ سٷٽب ضٸثطٸ ثٹزٴ قرم 

ازضا٤ ٦ٷٷسٺ ثب اٲط ازضا٤ قٹٶسٺ يطٸضڀ ٶڃؿز ثٯ٧ٻ آٶچٻ ٲٹضز ازضا٤ ٸا٢ٕ ٲځ قٹز ٖالٸٺ ثط ٲبزٺ ٸ 

 ؾز .ٲسر اظ ټط ٪ٹٶٻ ق٧٭ ٸ ٲ٣ساض ٶڃع ٖبضڀ ثٹزٺ ٸ ٲجطا

زض ؾٯؿٯٻ  "ا٦ٷٹٴ ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹيٹٔ انٯځ اڂٵ ٶٹقشبض ٲځ سٹاٴ ٲُبٮت ٞٹ٠ ضا چٷڃٵ ذالنٻ ٶٳٹز ٦ٻ 

سٗٯ١ ٲځ  ]ٸ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ  [، ازضا٤ حؿځ ثٻ ػٯٹٺ ټبڀ ٲحؿٹؼ ظڂجبڂځ  ]اظ ٲٷٓط اقطا٢ځ  [ٲطاست ازضا٦ځ 

ؾز ٦ٻ ازضا٤ ٣ٖٯځ ٶڃع ثٻ ح٣ڃ٣ز ٲُٯ١ ٸ ٲؼطز ٪ڃطز ٸ ازضا٤ ذڃبٮځ ثٻ نٹضر ٲؼطز ٲظبٮځ آٴ ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ ا

 ( . 141:  1389) ٦ٳبٮځ ظازٺ ،  "اظ ټط حؼبة آٴ ٶبئ٭ ٲځ قٹز 

حب٬ ٦ٻ زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ ٸػٻ اٶٟؿځ ٢ًڃٻ اقبضٺ قس ٶٹثز آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ ٢سضڀ ٶڃع زض ٸػٻ 

ټٱ ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ اؾبؼ ٲٷٓط اقطا٢ځ زض حڃُٻ ڀ آٞب٢ځ آٴ سبٲ٭ ٶٳبئڃٱ ، ثب سب٦ڃس زض اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٵ اٲط سٳٽڃساسځ ٞطا

اؾبؾبً ثط آٴ ٲجشٷځ اؾز . سٹيڃح ٲُٯت اڂٷ٧ٻ اظ ػٳٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ثٻ اڂٵ  –ٸ حڃُٻ ټبڀ ٲشٗسز زڂ٫ط ٶڃع  –ټٷط 

ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ ٪كشڃٱ ٦ٻ زض س٧ٟط اقطا٢ځ آزٲځ ؾٻ ٶحٹ اظ ازضا٤ زاضز ؛ حؿځ ، ذڃبٮځ ، ٸ ٣ٖٯځ . حب٬ ثبڂس سٹػٻ 

ٖهبضٺ ڀ ټؿشځ  –ٸ ثٻ ٶحٹڀ ػٳڃٕ ح٧ٳبڀ اؾالٲځ  –ٶؼبڂځ ٦ٻ اٶؿبٴ زض ٶٓط ح٧ٳبڀ اقطا٢ځ زاقز ٦ٻ اظ آ

قٷبذشٻ ٲځ قٹز ثٷبثطاڂٵ الظٰ اؾز ٦ٻ ٲشطست اڂٵ ٲطاح٭ ؾٻ ٪بٶٻ ڀ ازضا٦ځ زض آزٲځ زض ټؿشځ ٶڃع ٲطاحٯځ ٲٷُج١ ثب 

ز ٖبٮٱ نٛڃط ٲځ ثبقس ، الظٰ اؾز ٦ٻ آٴ ٲٹػٹز ثبقس . ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط ، ا٪ط اٶؿبٴ زض ثطاثط ټؿشځ ٦ٻ ٖبٮٱ ٦جڃط اؾ

ٲٗبز٬ ٸ ٲٹاظڀ ثب ٲطاست ؾٻ ٪بٶٻ ڀ ازضا٦ځ اٸ ، زض ټؿشځ ٶڃع ثب ٲطاسجځ ٲٹاػٻ ثبقڃٱ ٦ٻ الا٢٭ ثٻ اٶساظٺ ڀ اڂٵ ٲطاست 

٢بث٭ س٧ٟڃ٥ ٸ سٳڃڃع اظ ټٱ ثبقٷس . ثب اڂٵ ٲ٣سٲٻ ڀ ٦ٹسبٺ ا٦ٷٹٴ ٲځ سٹاٴ اڂٷ٫ٹٶٻ ذبَط ٶكبٴ قس ٦ٻ قڃد اقطا٠ ٲٗش٣س 

٦ٻ ثٻ اظاڀ حؽ ، ذڃب٬ ٸ ٣ٖ٭ اٶؿبٴ ، ټؿشځ ٶڃع اظ ؾٻ ٲطسجٻ ڀ ٦بٲالً ٲٷ٥ٟ اظ ټٱ سك٧ڃ٭ ٲځ ٪طزز ٦ٻ ټط اؾز 

 ٦1ساٰ اظ اڂٵ ٲطاست ڂ٥ ػٽبٴ ٲرهٹل ثٻ ذٹز ثٻ قٳبض ٲځ آڂس ؛ 

ػٽبٴ ٲبزڀ ػؿٳبٶځ ٦ٻ ٲٹضز سٗٯ١ ازضا٤ حؿځ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ  -

ظ ټؿشځ اؾز ٦ٻ ٖبٮٱ َجڃٗز ، ٖبٮٱ ٶبؾٹر ، ٖبٮٱ ٲبزٺ ، ٸ ڂب ٲٯ٥ ذٹاٶسٺ ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز ، ٲطسجٻ اڀ ا

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ ، ٚالٲحؿڃٵ . 1  .13-18:  28 ذطزٶبٲٻ نسضا . . ٖبٮٱ ذڃب1381٬ػٽز ٲُبٗٮ
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ٲځ قٹز . ټط ڂ٥ اظ ٲٹػٹزار اڂٵ ٖبٮٱ ٲؿجٹ٠ ثٻ ٲبزٺ ٸ ٲسر ثٹزٺ ٸ ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ ټٳٹاضٺ زض حب٬ 

 سٛڃڃط ٸ سحٹ٬ ٲځ ثبقٷس .

٣ٖٹ٬  ػٽبٴ ٲؼطزار ٸ ٲٟبض٢بر ٦ٻ ٲٹضز سٗٯ١ ازضا٤ ٣ٖٯځ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٖبٮٱ -

ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز ، ٲطسجٻ اڀ اظ ټؿشځ اؾز ٦ٻ ٖبٮٱ ٲبٸضاڀ َجڃٗز ، ٖبٮٱ ػجطٸر ، ٸ ڂب ٲٯ٧ٹر ثعض٨ 

ذٹاٶسٺ ٲځ قٹز . ټط ڂ٥ اظ ٲٹػٹزار اڂٵ ٖبٮٱ اظ ٲبزٺ ٸ ٲسر ٲٗطا ٸ ٲجطا ثٹزٺ ٸ ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ ټط٪ع 

 زؾشرٹـ سٛڃڃط ٸ سحٹ٬ ٶٳځ ثبقٷس .

ٲٹضز سٗٯ١ ازضا٤ ذڃبٮځ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ اظ اڂٵ ثبثز  ػٽبٴ ٸاؾُٻ ڂب حس ٸاؾٍ زٸ ػٽبٴ ٞٹ٠ ٦ٻ -

ٖبٮٱ ذڃب٬ ڂب ٲظب٬ ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز ، ٲطسجٻ اڀ اظ ټؿشځ اؾز ٦ٻ ٖبٮٱ ٲشرڃالر ، ٲظ٭ ٲٗٯ٣ٻ ، ٸ ڂب ٲٯ٧ٹر 

٦ٹچ٥ ذٹاٶسٺ ٲځ قٹز . ټط ڂ٥ اظ ٲٹػٹزار اڂٵ ٖبٮٱ اظ ٲبزٺ ٸ ٲسر ٲجطا ثٹزٺ اٲب ثطذځ اظ سٗٯ٣بر ٸ 

 .ثبقٷسٲځ  ٖٹاضو آٴ ضا زاضا

 ذالنٻ ڀ ٲُٯت اڂٷ٧ٻ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ 

ٖٹاٮٱ ؾٻ اؾز ؛ ٖبٮٱ ٣ٖ٭ ٸ آٴ شٸاسځ اٶس ٲؼطز اظ ٲبزر ٸ ػٽز ٸ اػٳٯٻ ٸػٹٺ ، ٸ آٴ ضا  "

. ٸ ٖبٮٱ ٶٟؽ ، ٸ آٴ شٸاسځ اٶس ٲؼطز اظ ٲبزر ٸ ٮڃ٧ٵ  "ٲٯ٧ٹر ثعض٨  "ذٹاٶٷس ٸ  "ػجطٸر  "

ٷس . ٸ ٖبٮٱ ػطٰ اؾز ٸ آٴ ضا ٞٯ٥ ذٹاٶٷس ذٹاٶ "ٲٯ٧ٹر ٦ٹچ٥  "ٲشهطٜ ثبقٷس زض ٲبزر ٸ آٴ ضا 

 ( . 65:  1380) ؾٽطٸضزڀ ،  "

اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٖٹاٮٱ ٶبؾٹر ٸ ػجطٸر زض ثرف ٢ج٭ ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞشٷس ثٻ ٶٓط ثٽشط آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ  

َٹض ٦ٻ ثحض ضا ثب ٢سضڀ سجڃڃٵ ٸ سكطڂح ٖبٮٱ ٲٯ٧ٹر دڃف ثجطڂٱ . اڂٵ ٖبٮٱ ٦ٻ ٖبٮٱ ٲظب٬ ٶڃع ذٹاٶسٺ ٲځ قٹز ټٳبٴ 

اقبضٺ قس ثطظخ ڂب حس ٸاؾٍ ٲڃبٴ ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ٶؿجز ٸ قجبټز آٴ ثب ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬ 

 ٲؼطز ثٹزٴ اظ ٲبزٺ اؾز ٸ ٶؿجز ٸ قجبټز آٴ ثب ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ زاضا ثٹزٴ نٹضر . ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط ، 

ٖبٮٱ ثطظخ ٸ ٖبٮٱ  اڂٵ ٖبٮٱ ٦ٻ زض ٲڃبٴ ٖبٮٱ ٣ٖٯځ ٸ ٖبٮٱ حؿځ ٢طاض زاضز ٸ ثٽٳڃٵ ؾجت "

ٸؾڃٍ اؾز ، اظ ٶٓط ٲطسجٻ ٸػٹزڀ ٞطٸسط اظ ػٽبٴ ٣ٖ٭ ٸ ٞطاسط اظ ػٽبٴ حؽ اؾز . ضٸحبٶڃز ٸ 

بٞز اڂٵ ػٽبٴ ثٻ ؾجت ٲٹ٢ٕ ثطظذځ آٴ اظ ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬ ٦ٳشط ٸ اظ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ثڃكشط اؾز .  ُٮ

. اڂٵ نٹض ٶٻ آٶچٻ زض ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲحؿٹؼ ٸػٹز زاضز ، زض اڂٵ ٖبٮٱ زاضاڀ نٹضڀ ٲظبٮځ اؾز 

چٹٴ ٲ٣ٗٹالر ٖبٮٱ ٣ٖٯځ ٲؼطز اظ نٹضر ٸ ٲبزٺ اٶس ٸ ٶٻ چٹٴ ٲٹػٹزار ٖبٮٱ حؿځ ٲط٦ت اظ 

نٹضر ٸ ټڃٹالڀ ٲبزٺ ، ثٯ٧ٻ نٹضڀ ٲٗٯ٣ٻ اٶس ٦ٻ ٢بئٱ ثٻ ٲبزٺ ڂب ٲبزٺ ڀ ٲبزڀ ٶڃؿشٷس ٸ زض ٲ٧بٴ ٸ 

 ( . 171:  1390) دٹضٶبٲساضڂبٴ ،  "ٲحٯځ ذبل ٢طاض ٶساضٶس 
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٦ٻ اڂٵ ػٽبٴ ٖٯځ ضٚٱ قجبټز ټبڀ ْبټطڀ ٞطاٸاٶځ ٦ٻ ثب ٲظ٭ اٞالَٹٶځ زاضز زض ٸا٢ٕ ثٻ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز  

ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗځ ٦ٯٳٻ ٲشٳبڂع اظ آٴ اؾز ، ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ قڃد اقطا٠ ثب اٖش٣بز ثط سٳبڂع ٲڃبٴ ضٸح ٸ ٶٟؽ ثط ؾڃب٠ 

ثٻ زٸ ثرف اطڃطڀ ٸ ٖٷهطڀ َج٣ٻ ثٷسڀ ٖبٮٱ ٲظب٬ ضا  –٦ٻ زض ازاٲٻ ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز  –اڂطاٶڃبٴ ثبؾشبٴ 

ٳبو ثشٹاٴ سط٦ڃجځ اظ ٢ؿٱ اطڃطڀ اڂٵ ٖبٮٱ ثب ٦ٯڃز ٖبٮٱ ػجطٸر ضا ٶعزڂ٥ ثٻ سٗطڂٟځ  ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ قبڂس ثب اٶس٦ځ ٚا

زڂس ٦ٻ اٞالَٹٴ اظ ػٽبٴ ٲظ٭ ذٹز زض آضاء ٸ ٶٓطاسف اضائٻ ٲځ زټس . اظ ثبثز دطټڃع اظ سٗٳ١ ٞٯؿٟځ ٲحى زض اڂٵ 

٦ٻ اڂٵ ثحض ثٻ ذٹزڀ ذٹز اؾبؾبً ٲح٭ سٹػٻ اڂٵ ٶٹقشبض ٶڃؿز زض اڂٵ ضاثُٻ ثٻ ټٳڃٵ ثؿٷسٺ  ٲجحض ٸ اڂٵ ٶ٧شٻ

الَٹٶځ ٶٻ ڂ٧ؿبٴ اؾز ٸ ٶٻ حشځ  ٦طزٺ ٸ ڂ٥ ثبض زڂ٫ط ذبَط ٶكبٴ ٲځ قٹڂٱ ٦ٻ ٖبٮٱ ٲظب٬ ؾٽطٸضزڀ ثب ٲظ٭ ٞا

  1ټٳؿبٴ . 

ٲڃبٴ ٣ٖ٭ ٸ حؽ اؾز ٸ  اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض حٹظٺ ڀ ٲٗطٞز قٷبؾځ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٸاؾُٻ ڀ

اظ اڂٵ ثبثز ثبٮصار ٢ٹٺ اڀ ٲڃبٶؼځ ثڃٵ ازضا٦بر ٲحؿٹؼ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ َجڃٗځ اؾز ٦ٻ زض حٹظٺ ڀ ټؿشځ قٷبؾځ ٶڃع 

ٖبٮٱ ذڃب٬ ٖبٮٳځ ثبقس ٲڃبٶؼځ ٲڃبٴ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ٸ ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬ ، ڂب ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ٪صض اظ ٲحؿٹؼ 

دؽ ثڃٵ زٸ حٹظٺ ڀ ٲحؿٹؼ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ڂب زٸ ػٽبٴ ضٸحبٶځ ٸ ػؿٳبٶځ ثٻ ٲ٣ٗٹ٬ ثسٸٴ ٸاؾُٻ اٲ٧بٴ دصڂط ٶڃؿز 

ٶڃع ٶڃبظ ثٻ ٸاؾُٻ اڀ ٦ٻ ټٱ ضٸڀ ثٻ ؾٹڀ اػؿبٰ زاقشٻ ثبقس ٸ ټٱ ضٸڀ ثٻ ؾٹڀ ٖبٮٱ اضٸاح ثسڂٽځ ٲځ ٶٳبڂس ، ثٻ 

ځ ضٚٱ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ اطجبر ٸػٹز اڂٵ ٖبٮٱ چٷبٴ ٲجطټٵ اؾز ٦ٻ اظ ټط ٪ٹٶٻ ثحض ٞٯؿٟځ ثځ ٶڃبظ ثبقس ، اٲب ، ٖٯ

ػٽز سظجڃز ٸػٹز اڂٵ ٖبٮٱ  "اٲ٧بٴ اقطٜ  "ٲٷٓط اقطا٢ځ سحز ٢بٖسٺ ڀ  –ڂب ثٽشط اؾز ث٫ٹئڃٱ زض ٦ٷبض اڂٵ  –اڂٵ 

ثٻ اطجبر ٞٯؿٟځ ٶڃع ٲځ دطزاظز ؛ ٖبٮٱ ٲبزڀ ٦ٻ ٸاػس ٲبزٺ ٸ ٲحسٸزڂز ټبڀ ٶبقځ اظ آٴ اؾز ، ٖبٮٳځ اذؽ اؾز . 

٬ اظ ؾٷد ذٹزـ ثبقس چطا ٦ٻ ٖٯز ثبڂس اقطٜ اظ ٲٗٯٹ٬ ٖٯز اڂٵ ٖبٮٱ اذؽ ثبڂؿشځ ٲٹػٹزڀ اقطٜ ٸ زض ٖڃٵ حب

اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬  [ثبقس ٸ ٶڃع ثڃٵ ٖٯز ٸ ٲٗٯٹ٬ ؾٷرڃز ثط ٢طاض ثبقس . ثسڂٵ سطسڃت اڂٵ ٖٯز اقطٜ ٶٳځ سٹاٶس ٶٹضاالٶٹاض 

٦ٻ  ]ٲحؿٹؾبر ٲحى  [٦ٻ ٲؼطز نطٜ اؾز ثب ٚٹاؾ١  ]ٲ٣ٗٹ٬ ٲحى  [ثبقس ظڂطا ٲڃبٴ ٶٹض ٲحى  ]ٲحى 

، سٷبؾت ٸ ؾٷرڃشځ ثط ٢طاض ٶڃؿز . ثسڂٵ سطسڃت ٖٯز اقطٜ ، ٲٹػٹزاسځ ټؿشٷس ٦ٻ ٶٻ ٲؼطز  ْٯٳز نطٜ ټؿشٷس

ثط  2سبٰ ټؿشٷس ٸ ٶٻ ٲبزڀ نطٜ . اڂٵ ٲٹػٹزار ټٳبٴ ٲظ٭ ٲٗٯ٣ٻ ټؿشٷس ٸ ٖبٮٱ ٲٷشؿت ثٻ آٶٽب ، ٖبٮٱ ٲظب٬ ڂب ذڃب٬ .

شٷس ٸ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ ٦ٻ ٲؼطز اڂٵ اؾبؼ ثٻ ٮحبِ ٞٯؿٟځ ٶڃع الظٰ اؾز ٦ٻ ٲڃبٴ اٲٹض ٲحؿٹؼ ٦ٻ ٲبزڀ ٲحى ټؿ

٦ٻ اظ ټٳڃٵ ثبثز ټٱ ٲٗٯ٣ٻ ٶبٰ ٲځ  –ٲحى ټؿشٷس اٲٹضڀ ٶٻ ٲبزڀ ٲحى ٸ ٶٻ ٲؼطز ٲحى ثٯ٧ٻ ٲٗٯ١ ٲڃبٴ اڂٵ زٸ 

                                                 
ٻ ڀ ث 1  .1367ٲحٳس. ، َٽٹضڀ. ٸ؛ ٲٗڃٵ : سٽطاٴ ، ، چبح چٽبضٰ  ڀط ڃ ك زټ  ٵ ڂس باٮ ڃ ي .ضو ٲٯ٧ٹرا .1387ټبٶطڀ . ، ٦طثٵ ڃكشط؛ػٽز ٲُبٗٮ

 ٶكط ٲٗڃٵ. : سٽطاٴ. ٲؼٳٹٖٻ ٲ٣بالر
ؿڃٵ . ټبٶطڀ ٦طثٵ ٸ ؾڃس ح ٲؼٳٹٖٻ ٲهٷٟبر قڃد اقطا٠. 1380.ڂحڃځ، قٽبة اٮسڂٵ  )قڃد اقطا٠( ػٽز ٲُبٮٗٻ ڀ ثڃكشط ؛ ؾٽطٸضزڀ 2

بر ٞطټٷ٫ځ .  ٶهط ، سٽطاٴ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸ ٲُبٗٮ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲٹػٹز ثبقٷس ، ٸ چٹٴ زض ٸا٢ٕ چٷڃٵ ټؿز دؽ الظٰ اؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اٲٹض ٲحؿٹؼ ٸ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬  –٪ڃطٶس 

 ١1 ٶڃع حبٸڀ ػٽبٶځ ثبقٷس ٲرهٹل ثٻ ذٹز ٦ٻ اڂٵ ٶڃع چٷڃٵ اؾز .ػٽبٶځ ٲرهٹل ثٻ ذٹز زاضٶس اڂٵ اٲٹض ٲٗٯ

(  496:  1380) ؾٽطٸضزڀ ،  "ٲكبئڃبٴ اظ آٴ ٚبٞ٭ ثٹزٺ اٶس  "٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ زض اڂٵ ٖبٮٱ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ؾٽطٸضزڀ 

 حط٦ز ٸ سٛڃڃط ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ حسٸص ٸ ظٸا٬ ٸػٹز زاضز چطا ٦ٻ اقربل آٴ ٖٯځ ضٚٱ ثطائز اظ ٲبزٺ اظ ثطذځ

ٖٹاضو آٴ چٹٴ نٹضر ثطذٹضزاضٶس ، يسڂز ٸ سعاحٱ ٸػٹز ٶساضز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ اػشٳبٔ نٹضر ټب زض آٴ ٶٻ 

سٷٽب ٲحب٬ ٶڃؿز ثٯ٧ٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ اذم آٴ ٲٳ٧ٵ اؾز ، ٲ٧بٴ ٸ ٲح٭ ٶساضز چطا ٦ٻ ٖٯځ ضٚٱ ٲشٷبټځ ثٹزٴ 

اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٖبٮٱ ٢بئٱ ثٻ شار  –ٹقشبض ٲٽٱ زض ضاؾشبڀ ٲجحض اڂٵ ٶ –ٲٹػٹزاسف ذٹز ٶبٲشٷبټځ اؾز ، ٸ ٲٽٱ سط اظ ټٳٻ 

ؽ اؾز . ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اقبضٺ قس اڂٵ ٸڂػ٪ځ اذڃط ٲٽٳشطڂٵ نٟز ٲسٶٓط اظ ٖبٮٱ ذڃب٬ ثطاڀ اڂٵ  2ٸ ٲؿش٣٭ اظ ٟٶ

 ٶٹقشبض اؾز چطا ٦ٻ؛ 

ثٻ نٹضر ٶبة آٴ ، ڂٗٷځ ضټب اظ  ]ڂب زض ٸػٽځ ٦ٯځ ټط ٶٹٔ اطط ټٷطڀ  [ق٧٭ ڂ٥ ٲؼؿٳٻ  "

ڃٟف ثبقس ، ٶڃبظٲٷس ٸػٽځ اظ دسڂساضڀ چٹة ، ثطٶع ڂب ٲطٲط ، ٲؼؿ ٳٻ اڀ ٦ٻ ذٹز ٲبزٺ ڀ دڃ٧ط ُٮ

ٲٗٯ١ ، ٶٻ اٲطڀ ٲبزڀ ، ٶٻ اٲطڀ اؾبؾبً ضٸحبٶځ ، ثٯ٧ٻ چڃعڀ ٲڃبٴ اڂٵ زٸ ؛ ڂٗٷځ اظ نٹضسځ ٚڃط ٲبزڀ 

، ثطذٹضزاض اؾز آٴ ټٱ زض حبٮځ ٦ٻ ثب ټٳٻ ڀ اڂٵ ټب ، ق٧٭ ذبل ذٹز ضا ټٱ زاضز . ثسڂٽځ اؾز 

ٻ ػٽبٶځ سٗٯ١ زاضز ٦ٻ زض آٴ اضٸاح سؼؿس ٲځ ڂبثٷس ٸ اػؿبٰ ثٻ ضٸحبٶڃز ٲځ ٦ٻ چٷڃٵ سهٹڂطڀ ث

 ( . 393:  1373) قبڂ٫بٴ ، "ضؾٷس 

ثب سب٦ڃس ثط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٶ٫بضٶسٺ زض اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٦كٝ اڂٵ ٖبٮٱ ٸاؾٍ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ثٻ ؾٽطٸضزڀ ٸ ثٻ 

اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ  3سجٕ اٸ ٲٷٓط اقطا٢ځ ٲٷؿٹة اؾز اظ ټط ق٥ ٸ قجٽٻ اڀ ثطڀ اؾز ،

قس اڂٵ اٲط ټٳبٶب ح٧ٱ ثؿشطڀ ضا زاضز ٦ٻ اؾبؼ ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  

ثط آٴ ؾٹاض ٲځ قٹز ، ثٻ ٶٓط قبڂؿشٻ ٲځ ضؾس ٦ٻ ٢سضڀ زض ٲٷبثٕ ڂب ٲطاػٗځ سٹػٻ ٦ٷڃٱ ٦ٻ ٲؿش٣ڃٱ ڂب ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ زض 

اقطا٠ ثٻ اڂٵ زڂس٪بٺ زذڃ٭ ثٹزٺ ڂب ثٻ ټط حب٬ اڂٟب٪ط ٶ٣كځ ٦ٹچ٥ ڂب ثعض٨ ثٹزٺ اٶس . سٹيڃح ٲُٯت اڂٷ٧ٻ ٶڃ٭ قڃد 

ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٢جالً ټٱ ٪ٟشٻ قس ؾٽطٸضزڀ ثط اؾبؼ سُبث١ ٖٹاٮٱ اٶؿبٶځ ثب ٖٹاٮٱ ټؿشځ ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ټؿشځ اظ ؾٻ 

                                                 
ڃؿٻ .  1 ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اټ٭ ؾطٲسڀ ، ٟٶ :  18 ٲٗطٞز ( ٷٻڂ) آ ځٞهٯٷبٲٻ ٞٯؿٟٻ ٸ ٦الٰ اؾالٲ . اظ ٢ٹٺ ذڃب٬ سب حًطر ٲظب٬ .  1388ػٽز ٲُبٗٮ

82-59. 
ٻ ڀ ثڃكشط زض  "ذٟبء شاسځ ٲبزٺ  "اڂٵ ٸڂػ٪ځ اذڃط زض حٹظٺ ڀ ڂ٥ ٢بٖسٺ ڀ ثؿڃبض زقٹاض ٞٯؿٟځ ثب ٖٷٹاٴ  2 ٲُطح ٲځ قٹز ٦ٻ ػٽز ٲُبٗٮ

ٻ ثب آٴ ٲځ سٹاٴ ثٻ ٲٷجٕ ظڂط ضػٹٔ ٦طز ؛ اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ ، ٚالٲحؿڃٵ . سٽطاٴ: ٶكط  . قٗبٔ قٽٹز ٸ اٶسڂكٻ زض ٞٯؿٟٻ ؾٽطٸضزڀ. 1390ضاُث

 (. 415ح٧ٳز ) ل 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٦طثٵ ، ټبٶطڀ . 3 ( ٸ ؛ ٦طثٵ ، ټبٶطڀ.  300ػٹاز َجبَجبڂځ ، سٽطاٴ: ٦ٹڂط ) ل ؾڃس  . ٲځسبضڂد ٞٯؿٟٻ اؾال. 1373ػٽز ٲُبٗٮ

 ( . 169ضيب ٦ٹټ٧ٵ ، سٽطاٴ : ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ )ل  .  2 ٯس. ػ اؾالٰ زض ؾطظٲڃٵ اڂطاٴ. 1390
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ٹؼ اٶؿبٶځ ضا ٶڃع ثط آٴ ثڃبٞعائڃٱ  ٢جالً ټٱ اقبضٺ قس ٦ٻ ثطاڀ قڃد اقطا٠ ضٸح ٸ ٶٟؽ  –ٖبٮٱ ٲشك٧٭ اؾز ٦ٻ ا٪ط ٟٶ

ٲٹاضزڀ ٦بٲالً ٲشٳبڂع اظ ټٱ ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ زٮڃ٭ ٞٯؿٟځ ٲحى ثٹزٴ سجڃڃٵ اڂٵ اٲط زض اڂٵ ٶٹقشٻ اظ ٸضٸز زض اڂٵ ٲجحض 

ٶشڃؼٻ اڂٵ ذٹاټس قس ٦ٻ ٦بئٷبر زض شار ذٹز  –دطټڃع ٦طزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ نحز آٴ ضا دڃف ٞطو ٲځ ٪ڃطڂٱ 

ٲٵ سؼبضة ثبَٷځ نحڃحځ زاضٰ زا٬ ثط اڂٷ٧ٻ ٖٹاٮٱ چٽبض ٪بٶٻ اٶس :  "اقطا٠ ثط چٽبض ٲطسجٻ ٲشطست اؾز ؛ دڃف قڃد 

( . ٸ ثٷب ثط قطح  232:  1380) ؾٽطٸضزڀ ،  "ٖبٮٱ اٶٹاض ٢بټطٺ ، ٖبٮٱ اٶٹاض ٲسثطٺ ، ٖبٮٱ ثطاظخ ، ٸ ٖبٮٱ نٹض ٲٗٯ٣ٻ 

ٶٹاض ٢بټطٺ ٖبٮٱ ٲؼطزٺ ٣ٖٯڃٻ اؾز ٦ٻ ټڃچ سٗٯ٣ځ ثٻ ا "٢ُت اٮسڂٵ قڃطاظڀ ثط ٦شبة ح٧ٳٻ االقطا٠ ؾٽطٸضزڀ ؛ 

اػؿبٰ ٶساضٶس ، ڂٗٷځ ٲؼطز ٲحى اٶس . اٶٹاض ٲسثطٺ اٶٹاض اؾذٽجسڂٻ ٞٯ٧ڃٻ اٶؿبٶڃٻ اؾز ٸ ٲطاز اظ اٶٹاض اؾذٽجسڀ ٶٟٹؼ 

ٶب٣َٻ اٶؿبٶځ اؾز . ٖبٮٱ ؾٹٰ ٦ٻ ثطظذڃبٴ ٶبٲڃسٺ قسٺ اؾز ٖبٮٱ حؽ اؾز . ٸ ٖبٮٱ نٹض ٲٗٯ٣ٻ ٖبٮٳځ اؾز ٦ٻ 

( . ثٻ ثڃبٶځ ؾبزٺ سط ، زض زڂس٪بٺ ؾٽطٸضزڀ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ  515:  1383) ٢ُت اٮسڂٵ قڃطاظڀ ،  "ظب٬ ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز ٲ

اؾبؾبً ٲٷٓط اقطا٢ځ ، سٳبٲځ ٲطاست ټؿشځ ڂ٥ ثٻ ڂ٥ ثط ٶٹٖځ ح٧ٳز ٶٹضاٶځ ٲٷُج١ اؾز ؛ ػٽبٴ ٲٷؿٹة ثٻ اٲٹض 

اٶٹاض اؾذٽجسڀ ، ػٽبٴ ٲٷؿٹة ثٻ اٲٹض ٲحؿٹؼ ثط ٚٹاؾ١ ٲ٣ٗٹ٬ ثط اٶٹاض ٢بټطٺ ، ػٽبٴ ٲٷؿٹة ثٻ ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ ثط 

ڂب سبضڂ٧ځ ٸ ْٯٳز ٲحى ، ٸ ػٽبٴ ٲٷؿٹة ثٻ نٹض ٲٗٯ٣ٻ ڂب ټٳبٴ ذڃب٬ ٸ ٲظب٬ ثط قطاڂُځ ٲڃبٶٻ اظ ٶٹض ٲحى ٸ 

سبضڂ٧ځ ٲُٯ١ ٦ٻ اظ ټٳڃٵ ثبثز ټٱ ٲٗٯ٣ٻ ذٹاٶسٺ ٲځ قٹٶس . ثب سٹػٻ زض اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اثٵ ؾڃٷب ٖٯځ ضٚٱ ٶٟځ ٶٓط 

ٴ ٦ٻ ٖالٸٺ ثط ٖٹاٮٱ ٲكٽٹز ، ثٻ ٲٟٽٹٰ انبٮځ ٸ ٲؿش٣٭ ٸ ٲٷٟه٭ آٴ ٖٹاٮٱ زڂ٫طڀ ٶڃع ٸػٹز زاضز زض ضؾبئ٭ اٞالَٹ

ڃط  –ضٲعڀ ذٹز  ثٻ سؼطثٻ ڀ ؾبٮ٥ زض ٖٹاٮٳځ ثطسط اظ ٖٹاٮٱ ٲكٽٹز اقبضٺ  –ذهٹنبً حځ ثٵ ڂ٣ٓبٴ ٸ ضؾبٮٻ اُٮ

ٟشٻ اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٲځ سٹاٴ ؾٽطٸضزڀ ضا ثب ٦طزٺ ٸ حشځ اظ ظٲڃٵ ٸ ٦ٹٺ ٸ ثڃبثبٴ ٸ ا٢ٯڃٱ اڂٵ ٖٹاٮٱ ٶڃع ؾرٵ ٪

ٖٯٱ ثط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اؾبؾبً ثط سٳبٲځ آطبض اثٵ ؾڃٷب ثٻ ٲٗٷځ ٸا٢ٗځ ٦ٯٳٻ ٸ٢ٹٜ زاضز زض ظٲڃٷٻ ڀ ٲسٶٓط زٶجبٮٻ ضٸ ڂب الا٢٭ 

ؾٻ  ٲشبطط اظ اٸ زڂس ، الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اؾبؼ ٲٷبثٕ قڃد اقطا٠ ضا ثط اؾبؼ آضاء ٸ ٶٓطار ذٹزـ ٲځ سٹاٴ زض

٢ؿٱ ؛ ح٧ٳز ذؿطٸاٶځ ڂب ټٳبٴ ح٧ٳز اڂطاٶڃبٴ ثبؾشبٴ ، ح٧ٳز ڂٹٶبٶځ اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ 

اٞالَٹٴ ضا آذطڂٵ ح٧ڃٱ ڂٹٶبٶځ زاٶؿشٻ ٸ ثط اڂٵ ٮحبِ نطٞبً ثٻ ح٧ٳبڀ ڂٹٶبٶځ دڃف اظ اٸ ٸ ذٹز اٸ سٹػٻ زاضز ، ٸ 

ٯت ثط سٟؿڃطڀ ٖطٞبٶځ اظ ؾٹضٺ ڀ ٶٹض اظ ضؾبئ٭ نٹٞڃٻ ذهٹنبً ٲٹاضزڀ چٹٴ ٲك٧ٹٺ االٶٹاض احٳس ٚ عاٮځ ٦ٻ ٚا

٢طآٴ ٦طڂٱ ٲجشٷځ ٲځ ثبقٷس ، ثٻ نٹضر ثؿڃبض ٦ٯځ َج٣ٻ ثٷسڀ ٶٳٹز . ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ٢ؿٱ ؾٹٰ اڂٵ ٲٷبثٕ اظ آٶؼبڂځ 

٦ٻ اؾبؾبً ٲٹيٹٔ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ثط ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  زض ٢ؿٳز آسځ ذٹاټس ثٹز زض اڂٵ ثرف ٦الً 

ٸ اڂًبً  –ٹاټس ثٹز . زض ضاثُٻ ثب ٢ؿٱ اٸ٬ ، ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ زض ٶٓبٰ ٞطقشٻ قٷبؾځ ح٧ٳز ذؿطٸاٶځ ٲسٶٓط ٶر

اٮٷٹٖځ آؾٳبٶځ ٲشهٹض اؾز ٦ٻ ٞبض٘ اظ ػؿٳبٶڃز ٸ ٲبزڂز زض  ثطاڀ ټط ٸا٢ٗڃز ٲحؿٹؼ ضة –زڂٵ ظضسكز 

م ٸ ٧ٖؽ اٸ زض آڂٷٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ثٹزٺ ٸ ٶؿجز اڂٵ ٲٹػٹزار ثٻ اٲٹض ٲحؿٹؼ َجڃٗځ ، ټٳچٹٴ ٶؿجز قر
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ثٻ  –اؾز . اڂٵ ٲٹػٹزار ٸاؾُٻ ڀ ٞڃى ذساٸٶسڀ ثٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ آزٰ ٸ ٖبٮٱ ٸ اقڃبء ضا دسڂس آٸضزٺ ٸ ثب آٴ 

دڃٹٶس ٲځ ذٹضٶس . ټٷ٫بٲځ ټٱ ٦ٻ اقڃبء ڂب زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ دسڂسٺ ټبڀ ٲحؿٹؼ َجڃٗځ ٶبثٹز  –ٶحٹڀ ٦ٻ اقبضٺ قس 

سٵ زض ٲځ زټٷس ، آٶٽب ثٻ زٮڃ٭ ٲبټڃز ٞطاٲبزڀ ذٹز ثٻ ػبڂ٫بٺ انٯځ ذٹڂف  قسٺ ڂب ثٻ ټط حب٬ ثٻ ٶٹٖځ اؾشحبٮٻ

ٖطٸع ٦طزٺ ٸ ثٻ ؾٳز ٞطٸ٘ اڂعزڀ ثبظ ٲځ ٪طزٶس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ثٻ سٗجڃطڀ ثٻ ٦٭ اظ ٞٷب ٸ ظٸا٬ ثطڀ ثٹزٺ ٸ ټط٪ع 

٦ٻ اظ ټط ٶٹٔ ٞؿبز ٸ حب٬ اظ آٶؼب ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ ٞطٸ٘ اڂعزڀ ضا ٶٹضاالٶٹاض ٲځ زاٶس ٸ ټط آٶچٻ  1ٶبثٹز ٶٳځ قٹٶس .

سجبټځ ثطڀ ثبقس ضا ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ اظ ػٷؽ ٶٹض ، ثط اڂٵ اؾبؼ نٹض ٲٗٯ٣ٻ ڂب ٲٹػٹزار ٖبٮٱ ذڃب٬ ضا ٶڃع ٲٹػٹزاسځ ٲځ 

ٚٹاؾ١ ڂب اٲٹض ٲحؿٹؼ  –اظ ثبال ٸ سبضڂ٧ځ ٲُٯ١  –اٶٹاض ٢بټطٺ ڂب اٲٹض ٲحى ٣ٖالٶځ  –ثڃٷس ٦ٻ ٲڃبٴ ٶٹض ٲحى 

ض ضاثُٻ ثب ٢ؿٱ زٸٰ ، دڃف اظ ٸضٸز زض چٷس ٸ چٹٴ آٴ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اظ دبئڃٵ ٲٗٯ١ ٲځ ثبقٷس . ز –َجڃٗځ 

 ؾٽطٸضزڀ ح٧ٳبڀ ثبؾشبٴ ڂٹٶبٴ ضا ٶٻ ٲشبطط اظ ح٧ٳز ذؿطٸاٶځ اڂطاٴ ، اٲب ، اظ ٶعزڂ٥ زض اضسجبٌ ثب آٶبٴ ٲځ ثڃٷس ؛ 

الَٹٴ اظ ٲطظټبڀ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ٲځ ٪صضز ٸ ثٻ ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬  "حب٦ٱ ح٧ڃٱ  "ټٳچٷبٴ ٦ٻ  " ٞا

ضؾس ٸ ٶٓٱ ٦بٲ٭ ٸ ٖس٬ سٳبٲځ ضا ٦ٻ زض آٴ ٖبٮٱ ثطدبؾز ٲكبټسٺ ٲځ ٦ٷس ٸ اٲٹض ػٽبٴ ضا ثط  ٲځ

ٶڃع ثط حؿت  –حب٦ٳځ ٦ٻ نبحت ٞط اڂعزڀ اؾز  – "حب٦ٱ ذٹة  "ٸ١ٞ آٴ آضاؾشٻ ٲځ ؾبظز ، 

٣ٖبڂس اڂطاٶڃبٴ ٢سڂٱ اظ ضٸڀ ٦ٳب٬ زڂٵ زاضڀ ٸ زاز٪طڀ ٸ اظ ضٸڀ سكجٻ سبٰ ثٻ نٟبر ٸ ٦ٳبالر اٮٽځ 

 ( . 436:  1390،  اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ) "ػٳڃٕ ٲطاست ٸػٹز ثبالسط ٲځ ضٸز اظ 

ح٧ڃٳځ ٦ٻ اظ زڂس  –زض سٹيڃح حب٦ٱ ح٧ڃٱ اٞالَٹٴ ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ اٸ ضا ٲشطست ثط احٹا٬ ټطٲؽ  

ٲځ سٹاٴ ثٻ ٦شبة قكٱ اظ ػٳٽٹض اٞالَٹٴ ٲطاػٗٻ ٶٳٹز ٦ٻ  2ٲځ زاٶس ، –ؾٽطٸضزڀ دسض ح٧ٳز ٲٛطة ظٲڃٵ اؾز 

اٞالَٹٴ اڂٵ ٞطز ثٻ ٶ٣بقځ سكجڃٻ ٲځ قٹز ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲساٸٰ نٟحٻ ڀ ٶ٣بقځ ذٹز ضا ٲٷ٣ف ٶٳٹزٺ ٸ  آٶؼب اظ زڂس

زض حب٬ اظ سٳبٲځ ٶ٣ٹـ ػبٴ ٪طٞشٻ دب٤ ٲځ ٪طزاٶس سب اظ ٶٹ ثط حؿت آٶچٻ ٦ٻ زض دڃف ٶٓط زاضز َطحځ ٶٹ ٸ ثسڂٕ 

دبئڃٵ ٲځ ٶ٫طز ، ڂٗٷځ ٶرؿز ثٻ ٖساٮز ٸ ظڂجبڂځ ٸ ٸ زض اطٷبء اڂٵ ٦بض دځ زض دځ ثٻ ثبال ٸ  "ثط آٴ ضڂرشٻ ٸ زٸثبضٺ ... ، 

ذڃط ٖبٮٱ ثبال ٶٓط ٲځ ا٧ٞٷس ٸ ؾذؽ َطحځ ضا ٦ٻ ذٹز ؾبذشٻ ٸ دطزاذشٻ اؾز دب٤ ٲځ ٦ٷس سب اڂٵ ثبض ټط چٻ ثڃكشط ثٻ 

٦ٻ ذٹز اٸ ضا ثٻ  –( . ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط ، حب٦ٱ ح٧ڃٱ اٞالَٹٴ  435) ټٳبٴ :  "آٴ ان٭ ٦بٲ٭ ٶعزڂ٥ ٸ ټٳبٶٷس ٪طزاٶس 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٦طثٵ ، ټبٶطڀ.  1 سٽطاٴ : ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ح٧ٳز ٸ . ضيب ٦ٹټ٧ٵ ،  2 ٯسػ . اؾالٰ زض ؾطظٲڃٵ اڂطاٴ.  1390ػٽز ٲُبٗٮ

سٽطاٴ : چبح زٸٰ، . احٳس ٞطزڂس ٸ ٖجساٮحٳڃس ٪ٯكٵ ،  ضٸاٍث ح٧ٳز اقطا٠ ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ ثبؾشبٴ.  1385ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ . ٸ ؛ ٦طثٵ ، ټبٶطڀ . 

 ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ .

 "( زض ٸنٝ حب٬ ټطٲؽ اظ ظثبٴ ذٹز اٸ ٲځ ٪ٹڂس ؛  162( ٸ ٦شبة ح٧ٳٻ االقطا٠ ) ل  112ؾٽطٸضزڀ زض ضؾبٮٻ ڀ اٮشٯٹڂحبر ) ل  2

آٶ٫بٺ ٦ٻ ٞبض٘ اظ ټط چڃعڀ زڂ٫ط زض حطڂٱ ذٹڂف ٲځ ٶ٫طٰ آٶچٷبٴ اظ ظڂجبڂځ ٸ يڃبء ، ٸ ًٞبئ٭ ٸ ٲحبؾٵ ق٫ٟز اٶ٫ڃع ثٽطٺ ٲٷس ٲځ ٪طزٰ 

 . "٦ٻ ټٳٹاضٺ زض سٗؼت ٞطٸ ٲځ ٲبٶٱ 
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زض ٸا٢ٕ زض ًٞبڂځ ٲڃبٴ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲحؿٹؼ ، ڂب ټٳبٴ ٖبٮٱ  –ٶ٣بـ ڂب ټٷطٲٷس زض ٲٟٽٹٰ ٖبٲف سكجڃٻ ٲځ ٦ٷس 

الَٹٴ ٶڃع ز٢ڃ١ قس ؛ زض اڂٵ سٳظڃ٭  نٹض ٲٗٯ٣ٻ ، ثٻ ؾط ٲځ ثطز . اظ َطٞځ ، زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲځ سٹاٴ زض سٳظڃ٭ ٚبض ٞا

طٜ زضٸٴ ، قڃت ٲالڂٳځ ٸػٹز زاضز . زض اٶشٽبڀ ٚبض اٞالَٹٴ ٚبضڀ ضا سٹنڃٝ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ اظ زټبٶٻ ڀ آٴ ثٻ َ

اٞطازڀ ثب زؾز ٸ دبڀ ظٶؼڃط قسٺ ٸػٹز زاضٶس ٦ٻ اظ آٚبظ ٖٳط زض آٶؼب ظٶساٶځ قسٺ اٶس . اڂٵ اؾڃطاٴ چٷبٴ زض ٚ٭ ٸ 

ظٶؼڃطٶس ٦ٻ اظ ټط ٪ٹٶٻ حط٦شځ ٖبػع ثٹزٺ ٸ ػع زڂٹاضڀ ٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ضٸثطٸڂكبٴ اؾز ټڃچ ٶٳځ ثڃٷٷس . دكز ؾط اڂٵ 

ٞطاز آسكځ اٞطٸذشٻ ٸػٹز زاضز ، ٸ ثڃٵ اڂٵ آسف ٸ ظٶساٶڃبٴ ، زڂٹاض ٶؿجشبً ٦ٹسبټځ ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز . اٞطازڀ دكز ا

زڂٹاض زض حب٬ حط٦شٷس ٦ٻ چڃع ټبڂځ ثب ذٹز زاضٶس ٦ٻ اظ ثبالڀ زڂٹاض ٶٳبڂبٴ ٲځ قٹٶس . آسف ؾبڂٻ ڀ آٴ ټب ضا ثط ضٸڀ 

ظٶساٶڃبٴ ؾبڂٻ ټبڀ ٮطظاٴ ٸ ٲشحط٤ ٶ٣ف ثؿشٻ ثط ضٸڀ زڂٹاض  زڂٹاضڀ ٦ٻ ضٸثطٸڀ ظٶساٶڃبٴ اؾز ٲٷ٧ٗؽ ٲځ ٦ٷس .

ٲ٣بث٭ ذٹز ضا ٲكبټسٺ ٦طزٺ ٸ ح٣ڃ٣ز ٲځ دٷساضٶس ، سب اڂٷ٧ٻ ڂ٧ځ اظ آٶبٴ اظ ثٷس ٸ ظٶؼڃط ضټبڂځ ڂبٞشٻ ٸ ثب َځ ٲطاحٯځ 

ٞطنشځ زازٺ  ٶٻ چٷساٴ آؾبٴ ثٻ آٶچٻ زض دكز زڂٹاض ٲځ ٪صضز ٸا٢ٝ ٲځ قٹز . حب٬ ا٪ط ثٻ آٴ ظٶساٶځ ضټب قسٺ اظ ثٷس

قٹز ٦ٻ ثٻ زاذ٭ ٚبض ثط ٪طزز سب اظ ح٣بڂ٣ځ ٦ٻ ثڃطٸٴ ٚبض زڂسٺ ثطاڀ ظٶساٶڃبٴ زڂ٫ط سٗطڂٝ ٦ٷس ، حب٬ ٸ ضٸظ اٸ ټٳبٴ 

الَٹٴ ثطاڀ حب٦ٱ ح٧ڃٱ ذٹز ٲشهٹض اؾز . ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اظ ٲُبٮت ٞٹ٠ ثط ٲځ آڂس ، ٦ؿځ ٦ٻ  1ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٞا

الَٹٴ سئٹضٸؾځ ضا زاضز ٦ٻ ٣ٍٞ اٸ  ٢سٰ زض زٶڃبڀ نٹض ٲٗٯ٣ٻ ڂب ټٳبٴ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲځ ٪صاضز ح٧ٱ ٶبْط ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞا

٢بزض اؾز زض چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ ٖبٮٱ ثطاڀ ؾب٦ٷڃٵ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ٶٳبڂس . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ټٷط زض 

ټٷط  ٸ ثٻ سٗجڃطڀ اؾبؾبً –ٲٟٽٹٲځ ٦ٻ ٲسٶٓط ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ثٻ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  

اؾز اظ آٴ ػٽز ٲكٳٹ٬ ٶٓطڂٻ ٲځ ٪طزز ٦ٻ شار ټٷطٲٷسڀ ضا ثط ازضا٤ ذڃبٮځ ٲجشٷځ زاٶؿشٻ ٸ شار ټٷط ضا  –اؾالٲځ 

ثط ٖبٮٱ ذڃب٬ ، ٸ اڂٵ ټٳٻ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ اظ زڂس اڂٵ ٲٷٓط اسٟب٢بً ٣ٍٞ اٲٹضڀ ٲځ سٹاٶٷس نبحت ٶٓطڂٻ ثبقٷس ٦ٻ 

 ٵ ثبثز اظ ٲؼٹظ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ثطذٹضزاض ٪طزٶس.ثبٶڃبٴ آٴ اٲٹض ٢سٰ زض ٖبٮٱ ذڃب٬ ٶٽبزٺ ٸ اظ اڂ

ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اڂٷ٧ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس ؾٽطٸضزڀ اٞالَٹٴ ضا آذطڂٵ ح٧ڃٱ 

ڂٹٶبٶځ ٢ٯٳساز ٦طزٺ ٸ دؽ اظ اٸ ټڃچ ح٧ڃٳځ اظ آٴ زڂبض ضا ثٻ ضؾٳڃز ٶٳځ قٷبؾس ، ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ 

ؾبً ثب دڃف اٶ٫بقز آضاء ٸ ٶٓطار اضؾُٹ ٶًغ ٲځ ٪ڃطز چٷبٶچٻ ٞبضاثځ ضا ٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ ٲٹؾؽ اڂٵ ٲٷٓط ٲكبڂځ اؾب

ٲٷٓط اؾز اظ آٴ ضٸ ٲٗٯٱ طبٶځ ٲځ ذٹاٶسٶس ٦ٻ اضؾُٹ ٲٗٯٱ اٸ٬ ثٹز . ثب سب٦ڃس ثط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ ٲؿش٣ڃٳبً زض 

 2ٻ سؿٳڃٻ ڀ ذڃب٬ اظ ٸاغٺ ڀ ڂٹٶبٶځ ٞٷُبؾڃب اڂٵ ظٲڃٷٻ چڃعڀ ٶ٫ٟشٻ اؾز ، ٸ ثب سٹػٻ زض اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اضؾُٹ زض ٸػ

ّ ڂٹٶبٶځ ٶٹض  اؾز ، ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ اضؾُٹ اظ آٴ ػٽز ٦ٻ ذڃب٬ ضا  3اؾشٟبزٺ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ثط٪طٞشٻ اظ ٟٮ

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ زڂٹسف ، اٮڃٹر .  1  .46-57:  2 اٶسڂكٻ ؾطٸـٷط ؾڃس حؿڃٵ ٶهط . اٲڃط ٲبظڂبض .. ٞٯؿٟٻ ټ  1381ػٽز ٲُبٗٮ
2 Phantasia 
3 Phaos 
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ٲشٗٯ١ ثٻ احؿبؼ ٲځ زاٶؿز ٸ ٖبٮڃشطڂٵ حٹاؼ ضا ټٳبٶب حؽ ثڃٷبڂځ ٲځ زڂس ٦ٻ ثسٸٴ ٶٹض اؾبؾبً سح١٣ ٶٳځ ڂبثس ثٻ 

سٹػٻ زاقز ٦ٻ ټٳڃٵ اٲط ٶڃع ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس زض ظٲبٶځ ٶٻ چٷساٴ زٸض ٸ  –ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ  –ٶٹض 

ٸ اظ اڂٷؼبؾز ٦ٻ اثٵ ؾڃٷب  1زضاظ اؾبؼ ټٷط ٸ ظڂجبڂځ ضا ثط اؾششڃ٥ ٦ٻ ٲٟٽٹٲځ اؾبؾبً ٲحؿٹؼ زاضز ٲشٹؾ٭ ٶٳٹز .

بٮځ ٸ ٲؿش٣٭ اظ َطٜ اٞالَٹٴ ثٻ ٲربٮٟز ثط ٲځ ذڃعز ثب ٶٓطڂٻ ڀ ٸػٹز ٖبٮٳځ ٚڃط اظ اڂٵ ٖبٮٱ ٲكٽٹز ثٻ نٹضر ان

س ح٧ڃٳځ اظ زڂبض ذٹز اٸ ٶٻ سٷٽب ٸػٹز ٖبٮٳځ ٚڃط اظ اڂٵ ٖبٮٱ ٲكٽٹز ثٯ٧ٻ حشځ ٸػٹز  ٚبٞ٭ اظ اڂٷ٧ٻ چٷسڀ ٗث

س اظ اضؾُٹ ٶٹاٞالَٹٶڃبٴ ٞبض٘ اظ  ٖٹاٮٳځ ٚڃط اظ آٴ ضا اطجبر ذٹاټس ٦طز . اٮجشٻ اڂٵ ټٳٻ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ٗث

،  2ٶٓطار اضؾُٹ زض سٹؾٗٻ ڀ ٶٓطار اٞالَٹٴ ثؿڃبض ٦ٹقف ٶٳٹزٶس ٦ٻ اظ ټٳڃٵ ثبة ٲځ سٹاٴ ثٻ آضاء ڂ٣ٗٹة ثٹڂٳٻ 

ٲش٧ٟط ٢طٸٴ ٸؾُځ ، سٹػٻ ٶٳٹز ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٶبآ٪بٺ اظ آضاء ٸ ٶٓطار ؾٽطٸضزڀ ، ثڃٵ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ٸ ػٽبٴ ٲ٣ٗٹ٬ 

زاض ثٹزٺ ٸ ٲح٭ آٴ ٲؿ٧ٵ ٸ ٲبٸاڀ اٮٽځ زض ٖبٮٱ ٲب ثطظذځ ٢طاض ٲځ زټس ٦ٻ ٖٷبنط آٴ اظ ػؿٳبٶڃشځ ضٸحبٶځ ثطذٹض

ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞشٻ  5ٸ ؾٹڂسٶجط٨  4الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٓط اظ َطٜ اٞطازڀ چٹٴ اٜ.ؾځ.اٸسڃٷ٫ط  3ٲځ ثبقس .

ٸ چٷبٴ سٹؾٗٻ ٲځ ڂبثس ٦ٻ حشځ ٦بٶز ٶڃع ٦ٻ ثٻ ٶٓط زٸض اظ اڂٵ زؾز ٶٓطار ٲځ ضؾس اؾبؼ ؾٻ ؾٷشع ٲكٽٹض ذٹز 

ٸ ٶٹثز ثٻ ٲشبذطڂٵ ٲځ ضؾس سب زض ٢طٸٴ اذڃط  6ضا ثط آٴ اؾشٹاض ٶٳٹزٺ  –بظٶٳٹز ، ثبظسٹٮڃس ٸ ثبظقٷبذز ؾٷشع ث –

ٲٵ زڂ٫ط ٸاثؿشٻ ثٻ  "زض آٴ سٹػٻ ػسڀ ٶٳبڂٷس ؛  8ٸ ؾبٲٹئ٭ سڃٯٹض ٦بٮطڂغ  7ضٲبٶشڃؿڃؿز ټبڂځ چٹٴ ٸڂٯڃبٰ ثٯڃ٥ 

ؿشٱ ٦ٻ ثط ثڃٷف ٸ ثهڃطسځ ٪كٹزٺ ٲځ چكٱ ػؿٳبٶځ ٸ نٹضڀ ذٹز ٶڃؿشٱ ، ثٯ٧ٻ زض ػؿز ٸ ػٹڀ ضٸظٶٻ اڀ ټ

اطط ټٷطڀ ٸْڃٟٻ ڀ ٶٹٖځ ٸاؾُٻ ضا ثط ٖٽسٺ زاضز  "( ، 64:  1375) ٮڃٯڃبٴ، "قٹز ٦ٻ ٲٵ اظ ذال٬ آٴ ذٹاټٱ ٶ٫طڂؿز 

، ظڂطا ثب ظثبٶځ ٶٳبزڂٵ ٸ ٚڃط نطڂح ٸ ثب ضٲع ٸ اقبضر ، زضڂبٞز ټبڀ قٽٹزڀ ټٷطٲٷس ضا اظ ٢ٯٳطٸڂځ ٲشٗبٮځ ٸ ٞطاسط اظ 

 : Coleridge , 1992) "ؽ ٲځ ٦ٷس ؛ ٢ٯٳطٸڂځ ٦ٻ ټٷطٲٷس اظ َطڂ١ سرڃ٭ ذٹز ثساٴ ضاٺ ڂبٞشٻ اؾز ٲٗٳٹ٬ ٲٷ٧ٗ

ٸټٱ ٸ ٲشرڃٯٻ ٸ ذڃب٬ اٲطڀ ٸاحسٶس ٦ٻ ټٳ٫ځ ثٻ  ". ٸ سشٳٻ ڀ سٳبٲځ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض اڂٵ ٲجحض اڂٷ٧ٻ ؛  ( 69

ؽ ؾبڂٻ اڀ اؾز اظ آٶچٻ زض ٶٹض اؾذٽجس اؾز . ٸ ٶٹض  ڂ٥ ٢ٹٺ ٦ٻ آٴ شار ٶٹض ٲسثط اؾز ثبظ ٲځ ٪طزز ٸ ٢ٹاڀ ٟٶ

 347:  1367ؾٽطٸضزڀ ، ) "اؾذٽجس ثسٸٴ ٶڃبظ ثٻ ٸػٹز ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ، ثسٸٴ ٸاؾُٻ ، نٹض ذڃبٮځ ضا ٲكبټسٺ ٲځ ٦ٷس 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٲٟشٹٶػٽز  1  .32-44:  55 ذطزٶبٲٻ. ذڃب٬ ٲكبڂځ ، ذڃب٬ اقطا٢ځ ٸ ذال٢ڃز .   1388ځ ، ٶبزڂب . ٲُبٗٮ
2 Jacob Boehme 
 سٽطاٴ : َٽٹضڀ . چبح چٽبضٰ ، ٵ زټكڃطڀ ،يڃبءاٮسڂ اضو ٲٯ٧ٹر..  1387ٗٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٦طثٵ ، ټبٶطڀ .ػٽز ٲُبٮ 3
4 F.C.Oetinger 
5 Swedenborg 
ٻ ڀ ثڃكشط 6  Kant, E.1944.Critique de la raison pure . paris : alcan . (p : 109)؛  ػٽز ٲُبٗٮ
7 William Blake 
8 Samuel Taylor Coleridge 
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( . ٸ اڂٵ اٸع ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اظ ٲٷٓط اقطا٢ځ اؾز چطا ٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ اٶٟهب٬ ذڃب٬ اظ ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ ٲٷشٽځ ٲځ 

ٞٹ٠ اٮص٦ط زض ٸا٢ٕ زض ح٧ٱ ٲ٣سٲٻ اڀ ثٹز ٦ٻ ثؿشط الظٰ ػٽز دطزاذشٵ ثٻ اڂٵ اٲط زقٹاض ٪طزز ٸ سٳبٲځ ٲُبٮت 

 ٞطاټٱ آڂس ، اٲطڀ ٦ٻ ازاٲٻ ڀ اڂٵ ثرف اؾبؾبً سالقځ ذٹاټس ثٹز زض ػٽز سجڃڃٵ چٷس ٸ چٹٴ آٴ. 

ٻ ا٦ٷٹٴ دڃكشط ٪ٟشٻ قس ٦ٻ ٲٷٓط اقطا٢ځ ثٻ ؾٻ ٶحٹ اظ ازضا٤ ٸ ثٻ سجٕ آٴ ؾٻ ٲطسجٻ ڀ اظ ټؿشځ ٢بئ٭ اؾز ٦

اڂٵ زڂس٪بٺ  –ثٻ ٶحٹڀ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞٯؿٟځ آٴ اظ حبن٭ ػٳٕ اڂٵ زٸ  –الظٰ اؾز ثط اڂٵ ٪ٟشٻ ثڃبٞعائڃٱ ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ 

ثطاڀ اٶؿبٴ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٶڃع ؾٻ ٲطسجٻ اظ ٸػٹز ٢بئ٭ اؾز ؛ اٶؿبٴ ػؿٳبٶځ ، اٶؿبٴ ٶٟؿبٶځ ، ٸ اٶؿبٴ ٣ٖالٶځ . ٸ 

اٶؿبٴ ثب ڂ٧سڂ٫ط ثٻ سطسڃت نٗٹزڀ آٴ ٖجبضر اؾز اظ ٶؿجز ْ٭ ٸ شڀ ْ٭  ٶؿجز ٢ٹا ٸ ازضا٦بر ټط ڂ٥ اظ اڂٵ ؾٻ

ڂب زاٶځ ٸ ٖبٮځ . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ٢ٹٺ ټبڀ ٲشٗسزڀ ٦ٻ ثٻ ػؿٱ اٶؿبٴ سٗٯ١ زاضٶس ؾبڂٻ اڀ اظ ٢ٹاڀ ثطظذځ ٸڀ ثٻ قٳبض 

ؾبڂٻ اڀ اظ ٢ٹاڀ ٣ٖٯځ  ٲځ آڂٷس ٦ٳباڂٷ٧ٻ ثٻ ټٳڃٵ ٲٷبؾجز ٢ٹٺ ټبڀ ٲشٗسزڀ ټٱ ٦ٻ ثٻ ذڃب٬ اٶؿبٴ سٗٯ١ زاضٶس زض ٸا٢ٕ

اٸ ٲحؿٹة ٲځ ٪طزٶس . اظ حبن٭ ػٳٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ اٶشٓبض ثط اڂٵ ٲځ ضٸز ٦ٻ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ، ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ح٧ٳز 

ٶٹضاٶځ ؾٽطٸضزڀ ؾٯؿٯٻ ٲطاست اٶٹاض ٶڃع ثط ؾٻ ٲطسجٻ ٲشطست ثبقس زض حبٮځ ٦ٻ زض نٟحبر ٢ج٭ زڂسڂٱ ٦ٻ چٷڃٵ 

طاست ضا چٽبض ٲطسجٻ ٲځ زاٶؿز ٸ اڂٵ انٹالً ٲب ضا ثٻ ح١ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ٶڃؿز اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ قڃد اقطا٠ اڂٵ ٲ

ؾٽطٸضزڀ ٸ٢شځ اظ ٢بئٱ ثٻ شار ثٹزٴ نٹض ٲٗٯ٣ٻ ؾرٵ ٲځ ٪ٹڂس ، زض ٸا٢ٕ ثٻ اڂٵ ٲؿئٯٻ ٶڃع  "ضټٷٳٹٴ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ؛ 

ؽ آزٲځ اؾز . ٸ ٲٗٷځ اڂٵ ؾرٵ آٴ اؾز ٦ٻ نٹض ذڃبٮڃٻ ، ٲرٯٹ٠ اٶؿبٴ  اقبضٺ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ٖبٮٱ ٲظب٬ ، ٲؿش٣٭ اظ ٟٶ

( . ٢ج٭ اظ ٸضٸز  17:  1381،  اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ)  "ٶڃؿز ٸ َجٗبً ٶجبڂس اقربل ذٹز ضا ذبٮ١ اڂٵ نٹض ثٻ قٳبض آٸضٶس 

زض ٸػٻ ٞٯؿٟځ اڂٵ اٲط قبڂس سٹػٻ زض ٲظبٮځ ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ ذٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ زض ٦شبة ح٧ٳٻ االقطا٠ ذٹز ٲځ آٸضز 

ٞبڂسٺ اٞشس ؛ سٹيڃح اڂٷ٧ٻ زض ٶٓط قڃد اقطا٠ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ اؾبؾبً ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ ػٽز ٞشح ثبة ټٱ ٦ٻ قسٺ ٲٟڃس ثٻ 

ٶڃع ، زض ٲٹضز آڂٷٻ ٸ نٹضر ټبڀ ٲكٽٹز زض آٴ ٶڃع ٸيٕ ثٻ ټٳڃٵ ٲٷٹا٬ اؾز. ڂٗٷځ آڂٷٻ ٖٯز ٸػٹز ٸ دڃساڂف 

ٲځ ٦ٷٷس . ٸ  نٹضر ټبڀ ٲطئځ ٲكٽٹز زض ذٹز ٶڃؿز ، ثٯ٧ٻ ، آڂٷٻ ٲٓٽطڀ اؾز ٦ٻ آٴ نٹضر ټب زض اٸ ْٽٹض دڃسا

ٳبو ٦طزٺ ثٹزڂٱ ٸ  اڂٵ ټٳبٴ ٢بٖسٺ ڀ ذٟبء شاسځ ٲبزٺ اؾز ٦ٻ دڃكشط ثٻ زٮڃ٭ ٞٯؿٟځ ٲحى ثٹزٴ زاٶؿشٻ اظ آٴ ٚا

ټٳبٴ َٹض  "اڂٷؼب ٶڃع ٢هس ثط ټٳڃٵ اؾز اال اڂٷ٧ٻ زض ٢بٮت ڂ٥ س٥ ػٳٯٻ اقبضٺ قٹز ٦ٻ ٲٷٓٹض اظ آٴ اڂٵ اؾز ٦ٻ ؛ 

ٽط چڃعڀ ػع ْبټط ٶٳځ ثڃٷڃٱ ، زض زٶڃب ٶڃع ټط چٻ ثط ٲب ْبټط ٲځ قٹز زض ٦ٻ ٲٓٽط ح٣ڃ٣شځ ػع ْبټط ٶساضز ٸ ٲب زض ٲٓ

(. ٸ اظ اڂٵ ټٳٻ ٦ٹسبٺ 415:  1390،  اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ)  "ځ ڂبثڃٱ ٸا٢ٕ ٲٓبټط ټؿشٷس ٸ ٲب ح٣ڃ٣ز ٲبزٺ ضا اؾبؾبً زض ٶٳ

طٸڀ سرڃ٭ اٶؿبٴ نطٞبً ٲٓٽط ؾرٵ اڂٷ٧ٻ ؛ اظ ٶٓط ؾٽطٸضزڀ نٹض ذڃبٮڃٻ ، اثسأ ٶڃطٸڀ سرڃ٭ اٶؿبٴ ٶڃؿز ، ثٯ٧ٻ ، ٶڃ

نٹض ذڃبٮځ اؾز . ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ٲب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٹػٹزڀ ٦ٻ حبٸڀ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ټؿشڃٱ نٹض ذڃبٮځ ضا اثسأ ٶٳځ 

ٶٳبئڃٱ ، ثٯ٧ٻ ، اڂٵ نٹض ذڃبٮځ ټؿشٷس ٦ٻ اظ َطڂ١ ٲٓٽطڂز زض سرڃ٭ اٶؿبٶځ ٲب ، ثط ٲب آق٧بض ٲځ قٹٶس . ٸ اڂٵ ڂٗٷځ 
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، زض ٲٷٓط اقطا٢ځ نٹضر ټبڀ ذڃبٮځ نٹضڀ ٶبقځ اظ ٶٟؽ اٶؿبٶځ ٶجٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ اڂٷ٧ٻ ثط ذالٜ ٲٷٓط ٲكبڂځ 

ضاثُٻ ڀ آٶٽب ثب ٶٟؽ اٶؿبٶځ ٶٻ ضاثُٻ ڀ ٞٗ٭ ثب ٞبٖ٭ ڂب ٲ٣جٹ٬ ثب ٢بث٭ ، ثٯ٧ٻ ، اظ ٢جڃ٭ اضسجبٌ ْبټط ثب ٲٓٽط اؾز چطا 

ض ان٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸػٹزڀ آٴ ٲٷٟه٭ اظ زض ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ اٶؿبٴ ْٽٹض ڂبٞشٻ ، اٲب ، ز –ثٻ نٹضر ٲٹ٢ز  –٦ٻ اڂٵ نٹض 

ٹؼ ػعئڃٻ ڀ ٲشرڃٯٻ ڀ اٶؿبٶځ ثځ ٶڃبظ  "اٶؿبٴ ٲځ ثبقٷس . ٸ  ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ، ٖبٮٳځ اؾز ٦ٻ ٢بئٱ ثٻ ذٹز ثٹزٺ ٸ اظ ٟٶ

ٹؼ ػعئڃٻ ثٹزٺ ٸ دڃٹؾشٻ زض ٲشرڃٯٻ  ٸ ٲؿش٣٭ ٲځ ثبقس . زض حبٮځ ٦ٻ ذڃب٬ ٲشه٭ ثٻ ٧ٖؽ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ، ٢بئٱ ثٻ ٟٶ

 ( .  376:  1390،  اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ)  "ٹض ٲځ دصڂطز ڀ اٞطاز آزٲځ ْٽ

الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲسٖب اظ زٸ ٸػٻ ٶڃبظ ثٻ اطجبر ٞٯؿٟځ زاضز ؛ ٶرؿز اڂٷ٧ٻ زض ٸػٻ ٲٗطٞز قٷبؾبٶٻ 

ٲٛبڂط ثب ٶٟؽ ٶب٣َٻ اؾز ، ٸ زٸ زڂ٫ط اڂٷ٧ٻ زض  –ثٻ ٲٟٽٹٰ اقطا٢ځ آٴ  –ڀ آٴ الظٰ اؾز ٦ٻ اطجبر قٹز ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ 

ټؿشځ قٷبؾبٶٻ ڀ آٴ الظٰ اؾز ٦ٻ اطجبر قٹز نٹض ذڃبٮځ ڂب ټٳبٴ نٹض ٲٗٯ٣ٻ ثٻ ٖبٮٳځ ٲؿش٣٭ ٸ ٲٷٟه٭ اظ ٸػٻ 

سٳبٲځ ٖٹاٮٱ زڂ٫ط ٲشٗٯ١ ٲځ ثبقس . زض ثبة ٲٗطٞز قٷبؾځ اڂٵ اٲط ؾٽطٸضزڀ سٛبڂط ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ثب ٶٟؽ ٶب٣َٻ ضا 

ؽ ٲب اظ آٴ ضٸڀ ٪طزاٴ اؾز ٸ اڂٵ زض  چٷڃٵ سجڃڃٵ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ؛ ٪بټځ ثط طجٹر چڃعڀ سالـ ٲځ ٦ٷڃٱ زض حبٮځ ٦ٻ ٟٶ

ؽ ٶب٣َٻ ڀ اٶؿبٶځ  حبٮځ اؾز ٦ٻ ٲځ زاٶڃٱ ٶڃطٸڀ ٲڃ٭ ٦ٷٷسٺ ثب ٶڃطٸڀ زٸضقٹٶسٺ ٲشٟبٸر اؾز . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ، ٟٶ

ثٹزٴ زض ٪ٹضؾشبٴ ضا َطز ٶٳځ ٦ٷس زض حبٮځ ٦ٻ اٶؿبٴ اظ ثبثز ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٦ٻ ثط اؾبؼ ٲٹايٕ ذٹز 

ٻ ثب ٪ٹضؾشبٴ ٲكٛٹ٬ سرڃ٭ اؾز ح٧ٱ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ آٴ ضا اٲطڀ سطؾٷب٤ ٢ٯٳساز ٦طزٺ ٸ اظ ثٹزٴ زض آٶؼب اثب ٲساٰ زض ضاثُ

٦ٷڃٱ ، ٮصا اڂٵ زٸ ٶڃطٸ ٶٳځ سٹاٶٷس زض آٴ ٸاحس ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ڂ٧ځ ثبقٷس چطا ٦ٻ : طبثز ٚڃط اظ ټبضة اؾز ٸ ٲ٣ط ٚڃط 

٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ زض ٸػٹز اٶؿبٴ ػٹټطڀ اؾز ٲٷٟه٭  " 1اظ ٲٷ٧ط ، ٸ اڂٷؼب طبثز ٶٟؽ اؾز ٸ ټبضة ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ .

:  ٦1354طڂٳربٴ ٦طٲبٶځ ، )  "ر ؛ ٸ ټٳصار ثب ٶٟؽ اٮٹػٹز ڂب ٲٷٟه٭ اٮح٣ڃ٣ٻ اظ اڂٵ ػؿٱ ٲحؿٹؼ ؛ اظ ٶٓط شا

( . ٸ اٲب زض ثبة ټؿشځ قٷبؾځ اڂٵ اٲط زالڂ٭ اضائٻ قسٺ اظ َطٜ ؾٽطٸضزڀ زض اطجبر نحز ٢ًڃٻ ڀ ٲسٶٓط ثط  275

  2؛ اڂٵ ضٸا٬ اؾز ٦ٻ 

نٹض ذڃبٮڃٻ زض ټڃچ ڂ٥ اظ اشټبٴ ٲٹػٹز ٶڃؿشٷس ظڂطا سح١٣ نٹض ذڃبٮڃٻ زض اشټبٴ ٲطزٰ ٲؿشٯعٰ  -

اٶُجبٔ ٦جڃط زض نٛڃط ذٹاټس ثٹز زض حبٮځ ٦ٻ اڂٵ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اٶُجبٔ ڂ٥ ٲٹػٹز ٦جڃط زض ڂ٥ ٲٹػٹز 

ب زض آڂٷٻ ٲحب٬ نٛڃط ڂ٥ اٲط ٲحب٬ ٸ ٲٳشٷٕ اؾز ، ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ اٶُجبٔ نٹض ٲطئڃٻ زض چكٱ اٶؿبٴ ڂ

 اؾز . 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ؾٽطٸضزڀ ، قٽبة اٮسڂٵ ڂحڃځ . 1 ټبٶطڀ ٦طثٵ ٸ ؾڃس حؿڃٵ ٶهط .  3ػٯس .  ٲؼٳٹٖٻ ٲهٷٟبر قڃد اقطا٠. 1380ػٽز ٲُبٗٮ

  ( . 458، سٽطاٴ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸ ٲُبٮٗبر ٞطټٷ٫ځ )ل 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ټٳبٴ )  2 . ؾڃس ػٟٗط قٽڃسڀ ،  ح٧ٳٻ االقطا٠.   1367. ، قٽبة اٮسڂٵ ڂحڃځ( ٸ ؛ ؾٽطٸضزڀ  212، ل  2ػٯس ػٽز ٲُبٗٮ

 ( . 352اٴ ) ل سٽطاٴ : زاٶك٫بٺ سٽط
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نٹض ذڃبٮڃٻ زض ٖبٮٱ ٖڃٵ ٸ ػٽبٴ ٲحؿٹؼ َجڃٗځ ٲٹػٹز ٶڃؿشٷس ظڂطا ا٪ط چٷڃٵ ثٹز سٳبٲځ  -

 اٞطازڀ ٦ٻ اظ حٹاؼ ؾبٮٱ ثطذٹضزاضٶس زض سٳبٲځ احٹا٬ ٲځ سٹاٶؿشٷس ػٳڃٕ آٶٽب ضا ڂ٥ ثٻ ڂ٥ زض٤ ٦ٷٷس .

ض نٹضر ػؿٳبٶځ زاضٶس نٹض ذڃبٮڃٻ زض ٖبٮٱ ٲؼطز ٸ ػٽبٴ ٲ٣ٗٹ٬ ٲٹػٹز ٶڃؿشٷس ظڂطا اڂٵ نٹ -

 زض حبٮځ ٦ٻ ٖبٮٱ ٣ٖ٭ اظ اڂٵ ٪ٹٶٻ ٲٹػٹزار ثٻ ٦٭ ٲؼطز اؾز .

نٹض ذڃبٮڃٻ زض ٖسٰ ٲُٯ١ ٶڃع ٶجٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ػٽز زض ظٲطٺ ڀ اٲٹض ٲٗسٸٲٻ ٶڃع ٢طاض ٶٳځ ٪ڃطٶس  -

ظڂطا الظٲٻ ڀ آٴ اڂٵ اؾز ٦ٻ ټڃچ ڂ٥ اظ نٹضر ټبڀ ذڃبٮځ اظ نٹض زڂ٫ط ٲٳشبظ ٶجٹزٺ ٸ اظ ٢جٹ٬ ټط 

ٻ ح٧ٱ طجٹسځ ٶڃع ٶبسٹاٴ ثبقٷس ، زض حبٮځ ٦ٻ ثٻ َٹض ٢ُٕ نٹض ذڃبٮڃٻ اظ ڂ٧سڂ٫ط ٲشٳبڂع ثٹزٺ ٸ ٲح٧ٹٰ ٪ٹٶ

 ثٻ ثؿڃبضڀ اظ اح٧بٰ اڂؼبثځ ٶڃع ٲځ ثبقٷس.

زض  حب٬ ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ؛ اٸالً نٹض ذڃبٮځ ٸػٹز زاضز ،

ٹؼ ا ٶؿبٶځ ٲٹػٹزٶس ٸ ٶٻ زض ڂ٧ځ اظ زٸ ٖبٮٱ ٲحؿٹؼ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ، ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٶبچبضاً ټٱ طبٶځ اڂٵ نٹض ٶٻ زض ٟٶ

٦ٻ قسٺ ثبڂس ٪ٟز ٦ٻ اڂٵ نٹض زض ػبڀ زڂ٫طڀ سح١٣ ٲځ دصڂطٶس ٦ٻ ٶبٰ آٴ ٖبٮٱ ٲظب٬ ڂب ټٳبٴ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ اؾز . 

ځ دطزاذشٻ قس ثٻ ٶٓط سص٦ط ڂ٥ ا٦ٷٹٴ ٦ٻ زض حس ٸؾٕ اڂٵ ضؾبٮٻ ثٻ سجڃڃٵ اٶٟهب٬ ذڃب٬ اظ ٶٟؽ اٶؿبٶځ زض ٲٷٓط اقطا٢

ٶ٧شٻ ٶڃع يطٸضڀ ٲځ ضؾس ؛ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض اثشساڀ اڂٵ ثرف ٶڃع اقبضٺ قس ٲٷٓط اقطا٢ځ ٶڃع ټٳچٹٴ ٲٷٓط ٲكبڂځ 

ثب دڃف اٶ٫بقز س٣ٯڃسڀ ثٹزٴ شار ټٷط آٚبظ ٲځ قٹز ٦ٻ اڂٵ ٢سض ٲؿٯٱ زٮڃٯځ ٸاط١ ثط ٶعزڂ٧ځ ٸ ٢طاثز اڂٵ ټط زٸ 

ط ٲځ ثبقس ، اٲب ، ٶ٧شٻ اڂٷؼبؾز ٦ٻ زض ٲٷٓط ٲكبڂځ ٖالٸٺ ثط اڂٵ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ الظٰ ٲٷٓط ثٻ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷ

ازضا٤ ٶٳبڂس ، ثب اٶس٦ځ  –قٽٹز ٣ٖالٶځ  –اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷس ٲٷكبء اڂٵ س٣ٯڃس ضا ثب سٹؾ٭ ثط ٶٹٔ ڂب ٶحٹٺ اڀ قٽٹز 

ٳبو ٲځ قٹز ٪ٟز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٪ٹٶٻ اڀ اظ ٢طاثز ثب ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ٶ ڃع زض اڂٷؼب ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز . ٚا

ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ سٹػٻ زض اؾبؼ ٲٷٓط اقطا٢ځ ٲكرم ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ اڂٷؼب اسٟب٢بً ٢طاثز ٲسٶٓط ثڃكشط ثٻ ؾٳز 

ٶٓطڂٻ ڀ نٹضر ٪طاڂځ ټٷط اؾز سب ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ، اٮجشٻ ثب حّٟ ؾٳز ثطاڀ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط . ثٻ 

ٸ ثٻ ٶحٹڀ  –ځ اظ ٲٽٱ سطڂٵ زؾشبٸضز ټبڀ ٲٷٓط اقطا٢ځ اڂٵ اؾز ٦ٻ ٲٷكبء س٣ٯڃس ټٷطڀ ٖجبضر زڂ٫ط ، اظ زڂسڀ ڂ٧

ټٷطٲٷس چطا  –ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط آٴ ٶٟؽ  –اٲطڀ ٖڃٷځ اؾز ٦ٻ زض ثُٵ اطط ټٷطڀ ٢طاض زاضز ٶٻ زض شټٵ  –ظڂجبڂځ ٶڃع 

ثٻ زڂ٫ط  1ا ٶڃع ٲجشٷځ ثط اٲٹض ذڃبٮځ .٦ٻ اڂٵ ٲٷٓط اؾبؾبً نٹض ذڃبٮځ ضا ٲٷٟه٭ اظ ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ ٲځ زاٶس ٸ شار ټٷط ض

 ؾرٵ زض اڂٵ ٲٷٓط ؛ 

ٲؿشٹض زض آطبض ٲحؿٹؼ ټٷطڀ  –ثٻ ػبڀ آٶ٧ٻ ٲحشٹا ، ٲٗٷب ٸ ح٣ڃ٣ز نٹضر ټبڀ ٣ٖٯځ  "

ضا ثب ڂ٥ چڃع ذبضػځ اضظڂبثځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ ثٻ ٞطو ٲځ ثبڂؿز زض اڂٵ نٹضر ټب ثبظ اڂؼبز قسٺ ثبقس ،  –

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ؾٹآٲځ ، ٦ٹٲبضا . 1  . اٲڃط حؿڃٵ ش٦ط ٪ٹ ، سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط . ٞٯؿٟٻ ټٷط ٲؿڃحځ ٸ قط٢ځ.   1384ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بض ح٣ڃ٣ز ٸ ٲٗٷبڀ شاسځ قبٴ ضا ثڃبثڃٱ . ثٻ ػبڀ آٶ٧ٻ اڂٵ ثبڂس زض ذٹز اڂٵ نٹضر ټب ٲ٣ڃبؼ ٸ ٲٗڃ

نٹضر ټب ضا ٶؿرٻ ټبڀ ٲحى چڃع زڂ٫طڀ ثساٶڃٱ ثبڂس زض ټط ڂ٥ اظ اڂٵ نٹضر ټب ، ڂ٥ ٢بٶٹٴ 

دڃساڂف ذٹز اٶ٫ڃرشٻ ثجڃٷڃٱ . ڂٗٷځ ڂ٥ ضٸـ ٪طاڂف انڃ٭ ثڃبٴ ٦ٻ ثڃف اظ ٪عاضـ نطٜ چڃعڀ 

 . (38:  1365)دٹضػٹازڀ ،  "ځ قٹز اؾز ٦ٻ زض ٲ٣ٹالر طبثز ٸػٹز ٸا٢ٗځ اضائٻ ٲ

ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض ضاثُٻ ثب ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ آٶ٧ٻ قبڂس ٶڃ٭ اڂٵ زڂس٪بٺ ثٻ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ڂب ثٻ 

زڂ٫ط ؾرٵ ٢ٹر زالڂ٭ اضائٻ قسٺ ثط اٶٟهب٬ ذڃب٬ اظ ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ زض اڂٵ ٲٷٓط ، چٷبٴ ثبقس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٪ٳبٴ 

زض اڂٵ زڂس٪بٺ اظ ػبڂ٫بټځ  –ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹيٹٔ اڂٵ ٶٹقشبض ؛ ټٷطٲٷس  –ڂٵ ٲٷٓط ٞطز اٶؿبٶځ ثط آٴ ضٸز ٦ٻ دؽ زض ا

اٶٟٗبٮځ ثطذٹضزاض اؾز چطا ٦ٻ ٦بض اٸ آٴ ټٱ زض نٹضر سٹاٴ ػع ڂبزآٸضڀ نٹض ذڃبٮځ ٦ٻ ٲؿش٣٭ ٸ ٲٷٟه٭ اظ سٳبٲځ 

اٺ ذساڀ ٲؼبټسر ٦ٷس ٸ ح١ ټط آٴ ٦ؽ ٦ٻ زض ض "٢ٹاڀ شټٷځ اٸ زض زٶڃبڀ ذبل ذٹزقبٴ ٲٹػٹزٶس ټڃچ ٶڃؿز ؛ 

)  "ٲؼبټسر ضا اٶؼبٰ زټس ٸ ٢ٹر ټبڀ ْٯٳبٶځ ضا ٲ٣ٽٹض ذٹز ٦ٷس اٶٹاض ٖبٮٱ ثبال ٸ ػٽبٴ ٣ٖٯځ ضا ٲكبټسٺ ٲځ ٦ٷس 

بټط زض اڂٵ ٲٷٓط ټٷطٲٷس ا٪ط ثشٹاٶس ح١ ٲؼبټسر ضا ازا ٦ٷس  159:  1380ؾٽطٸضزڀ ،  ( . ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ٖٯځ آٮ

آٴ نطٞبً ٲځ سٹاٶس اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ ضا زض ٢بٮت نٹض ذڃبٮځ ٲكبټسٺ ڂب ٶٓبضر ٦ٷس ٦ٻ ٲٷ٣ُبً  سبظٺ ثٻ ٲ٣بٲځ ٲځ ضؾس ٦ٻ َځ

ٞٗٯځ ٦ٻ زض دځ آٴ ٲځ آڂس ثط اطط اڂٵ ٶٓبضر چڃعڀ ػع ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ٶڃؿز . ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ؛ ؾٽطٸضزڀ ذٹز َځ 

اٴ ټب دطزاذشٻ قس ٦ٻ زض ثرف دڃف ثس –زضڂبٞز ټبڀ  ذبل ذٹزـ چٷبٶچٻ زض آطبضـ ٲٗشطٜ اؾز ٣ٖٹ٬ ٖكطٺ 

يٳٵ ضؾبالسځ ضٲعڀ  1 "زٺ دڃط ذٹـ ؾڃٳب  "ضا ٲكبټسٺ ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اظ َطڂ١ ذڃب٬ اقطا٢ځ آٶبٴ ضا زض ٢بٮت  –

٦ٻ اٮجشٻ ثٻ ٶٓط ثؿڃبض زقٹاض  –ټٷطڀ اڂٵ ضؾبالر چكٱ دٹقڃس  –ثطاڀ ٲب سٹنڃٝ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ا٪ط ثشٹاٴ اظ ٸػٻ ازثځ 

ب ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ټٷطڀ ٢طاثز زاضز سب ٦ٷف ټٷطڀ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ . زض آٴ نٹضر اڂٵ ٞٗ٭ ثڃكشط ث –ٲځ ٶٳبڂس 

ٮت ٲُٯت اڂٷ٧ٻ ا٪ط ذڃب٬ ٲشه٭ ٲكبئڃبٴ ثٻ ٸا٢ٕ ذال٢ڃز ټٷطڀ ضا زض دځ ذٹز ٲځ دطٸضاٶس ْبټطاً ذڃب٬ ٲٷٟه٭ 

ٯت ٲشرههبٴ ذالٜ  اڂٵ اؾز ؛ اقطا٢ڃبٴ ٢سضڀ زٸضسط اظ اڂٵ اٲط ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ، زض حبٮځ ٦ٻ ، زض ٸا٢ٕ اٲط ٶٓط ٚا

ذڃب٬ اقطا٢ځ ، ذڃب٬ ٞٗب٬ ٸ ذڃب٬ ذڃب٬ آٞطڂٵ اؾز . ٸ ذڃب٬ ٞٗب٬ ، ٢سضسځ اؾز ٢بزض ثٻ ٸػٹز ثركڃسٴ ٸ ظٶسٺ  "

٦طزٴ . ٸ اظ آٶؼب ٦ٻ ٲځ سٹاٶس ٲٹػٹزاسځ ضا زض ٖبٮٱ ٲڃبٶٻ ، ڂٗٷځ ٖبٮٱ ٲظب٬ ، ذٯ١ ٦ٷس آٴ ضا ذڃب٬ ذال٠ ٶڃع ٲځ 

ڃح اڂٵ زٸ٪بٶ٫ځ زض چڃؿز ؟ ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ، ثب ٢جٹ٬ اٶٟهب٬ سٳبٲځ نٹض ( . اٲب سٹي 16:  1373) ٦طثٵ ،  "ذٹاٶٷس  

ذڃبٮځ اظ سٳبٲځ ٢ٹاڀ شټٷځ ثكط ، ٞٗبٮڃز ذڃب٬ ٸ زض دځ آٴ ذال٢ڃز ټٷط چ٫ٹٶٻ ٲٳ٧ٵ اؾز ؟ ثٻ ڂ٣ڃٵ ػٹاة اڂٵ 

ؼ ٲب ؾٹا٬ ٸ سٳبٲځ ؾٹاالر اظ اڂٵ زؾز زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ټٳبٶب زض آڂٻ ڀ ټكشبز ٸ زٸ اظ ؾٹضٺ ڀ ڂؽ ٦شبة ٲ٣س

ٸ٢شځ ذسا چڃعڀ ضا اضازٺ ٦ٷس اٲط اٸ ثسڂٵ نٹضر اؾز ٦ٻ ثٻ آٴ قځء ٲځ ٪ٹڂس ثبـ ٸ ؾذؽ آٴ " ٶٽٟشٻ اؾز ؛ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ دٹضٶبٲساضڂبٴ ، س٣ځ . 1  سٽطاٴ :ٶكط ؾرٵ . .؛ قطح ٸ سبٸڂ٭ زاؾشبٴ ټبڀ ضٲعڀ ؾٽطٸضزڀ  ٣ٖ٭ ؾطخ. 1390ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. سٹيڃح ٲُٯت اڂٷ٧ٻ ؾٽطٸضزڀ ٸ ثٻ سجٕ اٸ ٢سض ٲؿٯٱ ٲٷٓط اقطا٢ځ زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٶڃع ثط "  قځء ٲٹػٹز ٲځ قٹز

ؾبٮ٥ ڂب ثط اؾبؼ ٲٹيٹٔ اڂٵ  –ٗڃز ٞطز اٶؿبٶځ ٸي –٦ٻ دڃكشط ٲسٶٓط ٢طاض ٪طٞز  –اؾبؼ ح٧ٳز ٶٹضڂٻ ڀ ذٹز 

  1ضا زض ٲٷبؾجز ثب اڂٵ اٲط زض ؾٻ ٸيٗڃز ظڂط سٹنڃٝ ٲځ ٶٳبڂس ؛  –ٶٹقشبض ټٳبٴ ټٷطٲٷس 

 ٲطسجٻ ڀ ٲشٗٯ١ ثٻ ٶٹض ذبَٝ ؛ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اڂٵ ٶٹض ٦ٻ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ اظ ٖبٮٱ ٢سؼ ثٹزٺ ٸ  -

ٻ ؾطٖز ٶبدسڂس ٲځ قٹز ، ٲځ سٹاٴ آٴ ضا ٲؿش٣ڃٳبً ثط ضٸح ؾبٮ٥ اقطا٠ ٲځ قٹز ، ٶب٪ٽبٴ آٲسٺ ٸ ث

 ٲشٗٯ١ ثٻ ٲجشسڂبٴ زاٶؿز . 

ٲطسجٻ ڀ ٲشٗٯ١ ثٻ ٶٹض طبثز ؛ ا٪ط اٶٹاض ذبَٝ ثٻ ٚبڂز ضؾس ٸ ثٻ سٗؼڃ٭ ٶ٫صضز ٸ ظٲبٶځ زضاظ  -

ثٳبٶس آٴ ضا ٶٹض طبثز ڂب ؾ٧ڃٷٻ ٲځ ٪ٹڂٷس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٦ؿځ ضا ٦ٻ ؾ٧ڃٷٻ حبن٭ قٹز ، اٸ ضا اذجبض اظ 

 اَالٔ ثط ٲٛڃجبر حبن٭ آڂس ٸ ٞطاؾشف سٳبٰ قٹز . ذٹاَط ٲطزٰ ٸ

ٲطسجٻ ڀ ٲشٗٯ١ ثٻ ٶٹض َبٲؽ ؛ اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ؾبٮ٥ زض اڂٵ ٲ٣بٰ اضسجبٌ زاڂٳځ ثب ٖبٮٱ اٶٹاض زاضز ٸ  -

٦بٮجس ثطظذځ ثطاڀ اٸ ټٳچٹٴ دڃطاټٷځ ٲځ قٹز ٦ٻ ټط٪بٺ ثرٹاټس آٴ ضا ذٯٕ ٶٳٹزٺ ٸ ثب ػؿسڀ ٲظبٮځ ثٻ 

 دؽ اڂٵ ٲ٣بٰ ٲ٣بٰ ٞبيالٴ اؾز. ٖبٮٱ اٶٹاض ٖطٸع ٲځ ٶٳبڂس ،

ٸ ٲُبٮت ٞٹ٠ ضا ثسڂٵ ٶحٹ ٲځ سٹاٴ سجڃڃٵ ٶٳٹز ٦ٻ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ؛ آٶبٴ ٦ٻ اظ ٶٹض ذبَٝ ثٽطٺ ٲٷسٶس زض 

ًبً ثطذځ اظ آطبض ټٷط اؾالٲځ ضا آٴ چٷبٴ ٦ٻ ثبڂس ٸ قبڂس زض٤ ٲځ ٦ٷٷس ، آٶبٴ  ٢ڃبؼ ثب ٖٳٹٰ ٲطزٰ ٦ؿبٶځ ټؿشٷس ٦ٻ ٗث

ٷسٶس زض ٢ڃبؼ ثب ٪طٸٺ ٢ج٭ ٦ؿبٶځ ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ نٹضر ٲساٸٰ اڂٵ آطبض ضا زض٤ ٶٳٹزٺ ٸ حشځ ثط ٦ٻ اظ ٶٹض طبثز ثٽطٺ ٲ

ٲځ سٹاٶٷس زض  –٦ٻ زض ٖبٮٱ ٲشٗٯ١ ثٻ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ٶٽٟشٻ اؾز  –اؾبؼ سٹاٶبڂځ زض ٲكبټسٺ ڀ ٲٷجٕ ٸ ٲٷكبء اڂٵ آطبض 

ثٽطٺ ٲٷسٶس زض ٢ڃبؼ ثب زٸ ٪طٸٺ ٢ج٭ ٦ؿبٶځ ټؿشٷس  ضاثُٻ ثب آٶبٴ ثٻ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ٶڃع ثذطزاظٶس ، ٸ آٶبٴ ٦ٻ اظ ٶٹض َبٲؽ

ٶبڂ٭ قسٺ اٶس ، ٸ اڂٵ ٲ٣بٰ ٲ٣بٲځ  "٦ٵ  "٦ٻ ثٻ ٪ٟشٻ ڀ قڃد اقطا٠ اټ٭ سؼطڂس ثٹزٺ ٸ ثٻ سٳظب٬ آڂٻ ڀ ٲص٦ٹض ثٻ ٲ٣بٰ 

ا٢ٕ اؾز ٦ٻ اټ٭ آٴ ذٹز ٲځ سٹاٶٷس نٹض ٲٗٯ٣ٻ ضا اؾبؾبً اڂؼبز ٦ٷٷس چطا ٦ٻ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ زض اڂكبٴ ٢ٹٺ اڀ اؾز ثٻ ٸ

ٸ اظ ثطاڀ ذساٸٶساٴ سؼطڂس ٲ٣بٰ ذبنځ اؾز ٦ٻ زض آٴ ٲ٣بٰ ٢بزضٶس ثط اڂؼبز ٲظ٭ ٢بئٱ ثصار ، ٸ اڂٵ  "ٞٗب٬ ٸ ذال٠ ؛ 

) ؾٽطٸضزڀ ،  "ٲظ٭ ضا ثٻ ټط نٹضسځ ٦ٻ اضازٺ ٦ٷٷس اڂؼبز ٲځ ٶٳبڂٷس . ٸ اڂٵ ٲ٣بٲځ اؾز ٦ٻ ثساٴ ٲ٣بٰ ٦ٵ ٲځ ٪ٹڂٷس 

ٲكرم  –زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض  –ز ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ اظ ٲٷٓط اقطا٢ځ ( . ا٦ٷٹٴ ٦ٻ چٷس ٸ چٹٴ ذال٢ڃ 242:  1367

ط ق٧٭ ٪ڃطز ٦ٻ اڂٵ ټٳٻ چ٫ٹٶٻ ؟ ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، ٲبڀ ټٷطٲٷس چ٫ٹٶٻ اؾز ٦ٻ ٲځ  ٪طزڂس قبڂس اڂٵ ؾٹا٬ زض ذٹَا

                                                 
ټبٶطڀ ٦طثٵ ٸ ؾڃس حؿڃٵ ٶهط ،  . ٲؼٳٹٖٻ ٲهٷٟبر قڃد اقطا٠.   1380ڀ ثڃكشط ؛ ؾٽطٸضزڀ ، قٽبة اٮسڂٵ ڂحڃځ . ػٽز ٲُبٮٗٻ 1

بر ٞطټٷ٫ځ ) ضؾبٮٻ ڀ اٮٳكبضٔ ٸ اٮٳُبضحبر ( .  سٽطاٴ: دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸ ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سٹاٶب  سٹاٶڃٱ اظ ٶٹض َبٲؽ ثٽطٺ ٲٷس ٪كشٻ ٸ زض ٲ٣بٰ ٦ٵ ٪بٰ ٶٽڃٱ سب ثٻ ٲٟٽٹٰ اقطا٢ځ آٴ ثط ذٯ١ آطبض ټٷط اؾالٲځ

 ٪طزڂٱ ؟ ٸ اڂٷؼب ػٹاة قڃد اقطا٠ چٷبٴ ٸايح ٸ ٲجطټٵ ٲځ ٶٳبڂس ٦ٻ ثٻ ٶٓط اظ ټط سٹيڃحځ ٲجطا ٲځ ضؾس ؛ 

ؽ ٶب٣َٻ اظ ػٹټط ٲٯ٧ٹسځ اؾز ٸ اٸ ضا ٢ٹر ټبڀ سٵ ٸ ٲكبٚ٭ اظ ٖبٮٱ ذٹز ثبظ  " ثساٴ ٦ٻ ٟٶ

ٹز ثٻ ؾجت ٦ٱ زاقشٻ اؾز . ٸ ټط ٪ٻ ٦ٻ ٶٟؽ ٢ٹڀ ٪طزز ثٻ ًٞبئ٭ ضٸحبٶځ ٸ ؾٯُبٴ ثسٶځ يٗڃٝ ق

ؽ ذالل ڂبثس ٸ ثٻ ٖبٮٱ ٢سؼ دڃٹٶسز ، ٦ٻ اڂكبٴ ٖبٮٱ اٶس ثٻ ٮٹاظٰ  ذٹضزٴ ٸ ٦ٱ ذٟشٵ ، ثبقس ٦ٻ ٟٶ

حط٦بر ذٹز . ٸ اظ اڂكبٴ زض ذٹاة ٸ ثڃساضڀ ، ټٱ چٹٴ آڂٷٻ اڀ ٦ٻ زض ٲ٣بث٭ چڃعڀ آڂس ٦ٻ ثط ٸڀ 

ط ٣ٖٯځ ٦ٷس ، ٸ ٲحب٦بر ٶ٣ف ټب ثٹز ، آٴ ٶ٣ف زض آڂٷٻ ، حبن٭ قٹز . ٸ ثبقس ٦ٻ ٶٟؽ ٲكبټسٺ ڀ اٲ

آٴ ٲشرڃٯٻ ث٧ٷس ٸ ٲٷ٧ٗؽ قٹز ثٻ ٖبٮٱ حؽ ، ټٱ چٷبٴ ٦ٻ اظ حؽ ٲٷ٧ٗؽ ٲځ قٹز ثٻ ٲٗسٴ سرڃ٭ 

، ٸ ثٻ اٖشجبض آٴ ٲحب٦بر ، ٲكبټسٺ ڀ نٹضر ٚطڂت ٦ٷس ٦ٻ ثب ٸڀ ؾرٵ ٪ٹڂس ، ٸ ڂب ٦ٯٳٻ اڀ قٹز 

س اظ اڂٵ ٲ٣بٰ ٦ٵ اؾز    1. "ٲٷٓٹٰ ... ٸ ٗث

ڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سجڃڃٵ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اظ ٲٷٓط اقطا٢ځ دطزاذشٻ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ا٦ٷٹٴ ٦ٻ زض حس حٹنٯٻ ڀ ا

سرڃ٭ زض ٲٟٽٹٰ اقطا٢ځ آٴ ضا ٲڃٗبز٪بټځ ذٹاٶسڂٱ ٦ٻ زض آٴ ، اظ ثبثز اؾشحبٮٻ ڀ اٲط ٲحؿٹؼ ٶبدبڂساض زض اٲط ٲ٣ٗٹ٬ 

٢ٗځ زض ػٽز زض٤ آطبض دبڂساض زض ػٽز ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ٸ دطزٺ ٪كبڂځ اظ چٽطٺ ڀ اٲط ح٣ڃ٣ځ ٶٽٟشٻ زض ز٬ اٲط ٸا

ټٳٻ سٵ ٲٓٽط ذٯ١ حًطر ح١ ٲځ قٹز سب ثسڂٵ ٸؾڃٯٻ ٸؾڃٯٻ اڀ ػٽز  –ټٷطٲٷس  –ټٷطڀ ، اٶؿبٴ ٞٗب٬ ذال٠ 

ْٽٹض ذال٢ڃز ٲٹضز ٶڃبظ اظ ثطاڀ س٧ٹڂٵ آطبض ټٷط اؾالٲځ ٪طزز ، ٶٹثز آٴ ٞطا ٲځ ضؾس ٦ٻ يٳٵ سجڃڃٵ ٢جى ٲٟٽٹٰ 

ٸ "اظ ؾٹضٺ ڀ حؼط ٦شبة ٲ٣سؼ ذٹز قٹڂٱ ٦ٻ ٲځ ٞطٲبڂس ؛ ذڃب٬ اظ زڂس اڂٵ ٲٷٓط ٲشٹؾ٭ آڂٻ ڀ ثڃؿز ٸ ڂ٥ 

، سب  "ذعڂٷٻ ټبڀ ټٳٻ چڃع ، سٷٽب ٶعز ٲبؾز . ٸٮځ ٲب ػع ثٻ ٢سض ٲٗڃٵ آٴ ضا ) اظ ٖبٮٱ اٲط ثٻ ٖبٮٱ ذٯ١ ( ٶٳځ ٞطؾشڃٱ 

ٹيڃح ٲُٯت ٸ س 2. "ټٷط ڂٗٷځ ْٽٹض ٚڃت ، اٲب ، ثٻ اٶساظٺ ڀ ٲٗڃٵ  "اظ اڂٵ َطڂ١ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قٹڂٱ ٦ٻ ؛ 

اڂٷ٧ٻ اڂٵ اٶساظٺ ڀ ٲٗڃٵ ټٳبٶب قٽٹز ٣ٖالٶځ اؾز ٦ٻ زض ثرف ٢ج٭ ٶڃع ٲسٶٓط ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٪ٟشٻ قس ٦ٻ 

سجسڂ٭ ٲځ قٹز ٸ ا٪ط سبثٕ سٹټٱ  –قٽٹز  –زض ٲٷٓط ٲكبڂځ ، سرڃ٭ ا٪ط زض ذسٲز س٣ٗ٭ ثبقس ثٻ اٶسڂكٻ ڀ ٶٓبضٺ ٪ط 

سرڃ٭ زض ثطظذځ ثڃٷبثڃٵ س٣ٗ٭ ٸ سٹټٱ ٢طاض زاضز . ا٪ط اظ س٣ٗ٭ اٮٽبٰ ث٫ڃطز  "ثبقس ػع نٹضسځ ٲٹټٹٰ اڂؼبز ٶٳځ ٦ٷس ؛ 

ٸ ثط دبڂٻ ڀ ضټٷٳٹز ټبڀ آٴ ثٻ ؾرٵ زض آڂس ، سرڃ٭ ٞٗب٬ اؾز ٸ زض ح٧ٱ ٞطقشٻ . اٲب ا٪ط ٖبٮٱ ٸټٱ ثط آٴ چڃطٺ قٹز 

( . الظٰ  48:  1364ٮكٹ ، زالٮٹٞٯط ) "، ذڃب٬ ٶبدؿٷسڀ اؾز زض ٢بٮت زڂٹ ، ٦ٻ ټط چٻ ثڃبٶسڂكس دٷساضڀ ٸټٱ اٞعاؾز 

ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ٶڃع ٦ٯڃز اڂٵ اٲط ټٳبٴ اؾز ٦ٻ زض ٲٷٓط ٲكبڂځ ، ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ زض اڂٵ زڂس٪بٺ ٶڃع 

                                                 
ط احٳس ٚعاٮځ .. ٖبٮ  1365اظ ضؾبٮٻ ڀ ټڃب٦٭ اٮٷٹض ؾٽطٸضزڀ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ دٹضػٹازڀ ، ٶهطاهلل .  1  .3-54:  8 ٲٗبضٜ ٻڂٶكط ٱ ذڃب٬ اظ ٓٶ
اڂٵ ػٳٯٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ ٲشٵ ؾرطاٶځ ز٦شط ٚالٲحؿڃٵ اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ اظ ؾٯؿٯٻ ٶكؿز ټبڀ سجڃڃٵ ٲبټڃز ټٷط اؾالٲځ ثٻ سبضڂد  2

 ٪طٞشٻ قسٺ اؾز .ثٻ ٖبضڂٻ  "ضٸڂ٧طز ح٧ٳز اقطا٠ ثٻ ټٷط اؾالٲځ  "زض ٲط٦ع ټٷط دػٸټځ ٶ٣ف ػٽبٴ ثب ٖٷٹاٴ  11/4/1387
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ټٱ ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ٸ ټٱ دب ثٻ دبڀ آٴ زض٤ اڂٵ آطبض زض ٪طٸ سٓبټط اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ اٮٽځ زض ز٬ اٲٹض ٲحؿٹؼ َجڃٗځ اظ 

قطٌ ظزٸزٴ سٳبٲځ ظٸاڂسڀ ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾز زض اڂٵ ٲؿڃط اظ ػٽز سٹټٳبر ثكطڀ ثط آٴ  َطڂ١ سرڃ٭ اؾز ، اٲب ، ثٻ

ټٱ سرڃ٭ ٦ؿځ ٦ٻ زض دځ ذٯ١ اطط ټٷطڀ اؾز ٸ  –اٞعٸزٺ قسٺ ثبقس . ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ؾڃط ټط چٻ سرڃ٭ 

ه٭ ْطڂٝ سط ٸ ثٻ س٣ٗ٭ ٶعزڂ٥ سط ثٹزٺ ٸ اظ سٹټٱ زٸضسط ثبقس ٲبح –ټٱ سرڃ٭ ٦ؿځ ٦ٻ زض دځ زض٤ اطط ټٷطڀ اؾز 

ڃٝ سط ٸ قٟبٜ سط ذٹاټس ثٹز .  انالً ڂ٧ځ اظ سٗبضڂٝ ظڂجبڂځ ٸ ټٷط ، ظزٸزٴ ټٳڃٵ ظٸاڂس اؾز ... ٲؼؿٳٻ ڀ  "ُٮ

) ضثڃٗځ ،  "زاٸٸز ٲڃ٧٭ آٶػ ؾٷ٫ځ ثڃف ٶڃؿز ، اٲب ؾٷ٫ځ اؾز ٦ٻ ظٸاڂسـ ظزٸزٺ قسٺ ٸ ظڂجبڂځ آٴ زض ټٳڃٵ اؾز 

ٝ زض اڂٵ ٲجحض ثٻ ٶٓط ثؿڃبض يطٸضڀ ٲځ ضؾس ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ٢جى سب٦ڃس ثط ڂ٥ ٶ٧شٻ ڀ ثؿڃبض ْطڂ 1( . 89:  1390

ټط٪ع ثٻ  –اڂًبً زض ٲٷٓط ٲكبڂځ ٸ ثٻ سٗجڃطڀ سٳبٲځ ضٸڂ٧طز ټبڀ اؾالٲځ ثط ټٷط ٶڃع  –ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ 

ٴ ٸ ڂب زض ثٷس ٦كڃس –چٷبٶچٻ زض ٚطة ٲسٶٓط اؾز  –ٲٟٽٹٰ ٲحسٸز ٦طزٴ سرڃ٭ اظ َطڂ١ س٣ٗ٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ػعئځ آٴ 

ټٷط ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ زض شڂ٭ انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ ضؾٳځ زڂٵ ٶڃؿز ، چطا ٦ٻ اسٟب٢بً ازضا٤ ذڃبٮځ زض اڂٵ ٲٷٓط ٲجٷبڀ زاٶكځ 

٣ٖ٭  –ثؿڃبض ٚٷځ ٸ دط ٲبڂٻ ٲځ ٪طزز ٦ٻ ثڃف ٸ دڃف اظ ټط چڃعڀ ثٻ ٲب اٲ٧بٴ ٲځ زټس سب اظ ثالس٧ٯڃٟځ ٲٷ٣ُځ ٣ٖالٶځ 

٪طٞشبض  "شټٵ  "ٸ  "ٖڃٵ  " ػطٰ زض اٶشربة ڂ٧ځ اظ زٸ ق١ ٲجشص٬ ضاڂغ زض ٚطة ٦ٻ ٲب ضا ال –زض ٲٟٽٹٰ ػعئځ آٴ 

ا٪ط ٦بضقٷبؾبٴ ټٷط اؾالٲځ ٲځ ٪ٹڂٷس ٦ٻ ټٷط ٣ٖالٶځ اؾز ٸ اظ ٣ٖ٭ ؾطچكٳٻ ٲځ ٪ڃطز ثٻ  "ٲځ ؾبظز ضټبڂځ ڂبثڃٱ . 

ڀ ٸػٹز اڂٵ ٲٗٷب ٶڃؿز ٦ٻ ټٷط ضاؾڃٹٶبٮڃؿز اؾز ٸ اظ شٸ٠ ٲٗٷٹڀ ٲٷ٣ُٕ ، ثٯ٧ٻ ثط٧ٖؽ ، ٣ٖ٭ زض اڂٵ ٲٗٷب زضټب

( . ٸ زض ضاثُٻ ثب سحسڂس ټٷط اظ َطٜ انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ زڂٷځ ټٱ  133:  1369) ثٹض٦ٽبضر ،  "ذٹز ضا ثط اٮٽبٰ ٲځ ٪كبڂس 

ح٣ڃ٣ز زڂٷځ زذبٮز ٸا٢ٗڃز ٲبٸضاء ذٯ٣ز اؾز زض ٖبٮٱ  "، الا٢٭ زض ضاثُٻ ثب زڂٵ اؾالٰ ټٳڃٵ ثؽ ٦ٻ اؾبؾبً 

، ٸ ٲٗٷځ زض نٹضر . ح٣ڃ٣ز زڂٷځ زذٹ٬ اؾطاض آٲڃع حًٹض اؾز ذٯ٣ز ، ٸ اثسڂز زض ظٲبٴ ، ٸ ثځ ٶٽبڂز زض ٲ٧بٴ 

  2. "زض ڂ٥ ٲطسجٻ ڀ ٸػٹز ٦ٻ زض ٸا٢ٕ ٲحڃٍ ثط آٴ ٲطسجٻ ٸ ٲشٗبٮځ اظ آٴ اؾز 

ٸ ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ػٳڃٕ ٲجبحض ٶٓطڀ اڂٵ ثرف ثٻ اسٳبٰ ضؾڃسٺ ٸ اظ آٶؼب ٦ٻ اڂٵ ٶٹقشبض زض ٶٓط 

طثٹَٻ ثط ٲجبحض ٖٳٯځ ٲٷؿٹة ثٻ ټٷط ٸ اظ َطڂ١ آٴ ذٹز آطبض ټٷطڀ ٶڃع زاضز ٦ٻ يٳٵ دطزاذز ثٻ ٲجبحض ٶٓطڀ ٲ

٪ٹقٻ ڀ چكٳځ زاقشٻ ثبقس ، ٮحبِ ٲُبٮجځ اٶس٤ ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ آٴ چٹٶبٴ دڃٹؾز ٸاضٺ اڀ ٲٹػع ثٻ 

٢ج٭ اؾبؾبً ٶٓط قبڂؿشٻ ٲځ آڂس . ثط اڂٵ اؾبؼ ٸ ػٽز دطټڃع اظ س٧طاض زض اڂٵ اٲط ، ثب ڂبزآٸضڀ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ زض ثرف 

                                                 
ط ضا ٲځ سٹاٴ زض ٞطټٷ٩ اڂطاٶځ  1 ط ٶ٫بضٶسٺ ٲهسا٠ ثبضظ اڂٵ ٓٶ اؾالٲځ ذٹز زض ذُجٻ ڀ ٦ٳڃ٭ اظ اٲڃط اٮٳٹٲٷڃٵ دځ ٪طٞز آٶؼب ٦ٻ زض  –ثٻ ٓٶ

)٦طثٵ،  "ح٣ڃ٣ز ٲحٹ ٲٹټٹٰ اؾز ، ٸ آق٧بض قسٴ ٸ ثٻ ْٽٹض آٲسٴ ٲٗٯٹٰ  "٦ٳڃ٭ ، ٲځ ٞطٲبڂٷس :  "ح٣ڃ٣ز چڃؿز ؟  "ػٹاة ؾٹا٬ 

 ( .127-110:  1، ع 1391
ؾڃس حؿڃٵ ٶهط  .ٲجبٶځ ټٷط ٲٗٷٹڀ .1376ٸ زڂ٫طاٴ.  ، ټبٶطڀ ، اظ ٲ٣بٮٻ ڀ انٹ٬ ٸ ٲٗڃبضټبڀ ټٷط ػٽبٶځ ٞطڂشٽٹٜ قٹاٴ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٦طثٵ 2

بر زڂٷځ ټٷط. ، ٸ زڂ٫طاٴ  سٽطاٴ: زٞشط ٲُبٗٮ
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ٲسٶٓط ثٹز ٸ ثب سب٦ڃس ثط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٵ ٶحٹ آطبض ټٷطڀ زض اڂٵ  –ٲٷظٹض ٸ ٲٷٓٹٰ  –آطبض ازثځ ٲجشٷځ ثط ٲٷٓط ٲكبڂځ 

چٷبٶچٻ ضؾبٮٻ ټبڀ ضٲعڀ ذٹز قڃد اقطا٠ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اظ ټط سٹيڃحځ ثځ  –ٲٷٓط ٶڃع ثؿڃبض ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ اؾز 

زض اڂٵ ثرف زض ٶٓط  –٭ ٲجبٶځ ٲسٶٓط اڂٵ ٲٷٓط زض ٢بٮت آطبض ازثځ ٲځ ثبقس ٶڃبظ ثٹزٺ ٸ ثٻ ٲٗٷځ ٸا٢ٗځ ٦ٯٳٻ سٳظڃ

 زاضڂٱ ٦ٻ ٢سضڀ ثٻ ټٷط ٶ٫بض٪طڀ سٹػٻ ٶٳٹزٺ ٸ ضڂكٻ ټبڀ ٲٷٓط ٲسٶٓط ضا زض اڂٵ ٶحٹ اظ ټٷط ثٻ ػؿشؼٹ ثٷكڃٷڃٱ .

ٳز ٶٹضاٶځ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس اؾبؼ ٲٷٓط اقطا٢ځ ضا زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٲځ سٹاٴ ثط ٶٹٖځ ح٧

ٲجشٷځ زاٶؿز ٦ٻ ثب ٮحبِ اڂٵ ٶ٧شٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ٦ٻ اظ زڂس اڂٵ ٲٷٓط ٦بض ټٷط آٴ اؾز ٦ٻ اٲطڀ ٲشرڃ٭ ڂب ثٻ ظثبٶځ ٞٷځ 

سط ٲشٳظ٭ ضا زض ټٳڃٵ ػٽبٴ ٲحؿٹؼ َجڃٗځ نٹضر ثٷسڀ ٦ٷس ثٻ ؾبزٺ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٸ دڃف اظ ټط ٶٹٔ ٚٹض ٸ 

ض٪طاٴ ٲٗش٣س ثط ٶٓطڂٻ ڀ ٲجشٷځ ثط اڂٵ ٲٷٓط ثٻ ق٧٭ ٲهسا٢ځ آٴ ټٱ سٗٳ٣ځ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ٶ٫ب

 ٦ٻ قسٺ ٶرؿز ثٻ سهٹڂط ٲهبزڂ١ اڂٵ اٲط ثذطزاظٶس ، ثٻ ثڃبٶځ زڂ٫ط ا٪ط 

زض ٶ٫بض٪طڀ اڂطاٶځ ، ٶٹض اظ ػبڂځ ٶٳځ سبثس ٸ ؾٽٳځ اظ چڃعڀ ضا زض ؾبڂٻ ٶٳځ ثطز . دطزٺ  "

ٵ ثٻ ٶبټٳٹاضڀ ؾبڂٻ ضٸقٵ زض ٶٳځ زټس ، ثط ٦ٷبض ٶ٣بقځ اظ زضٸٴ ٶٹض اٞكبٴ اؾز . اقڃبء ٶ٫بض٪طڀ س

اظ زؾز ڂبظڀ ظٲبٴ ٞبٶځ اٶس ٸ ثطڀ اظ آٮٹز٪ځ ټبڀ ٲ٧بٴ ٞبٶځ ؛ چٹٴ ٶ٫بضٺ ڀ ټٳبڀ ثط زض ٦بخ 

 .( 42:  1384)ٲٹحس ،  "ټٳبڂٹٴ اطط ػٷڃس ٦ٻ ثٻ ٸا٢ٕ زض سٳٷبڀ ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ ثب٢ځ اؾز 

٦ٻ ذساڀ سٗبٮځ ٶٹضاالٶٹاض اؾز ٸ اڂٵ ٶٹض ثٻ ثط٦ز ٞڃى ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ اڂٵ زض آٴ اٶسڂكٻ ڀ اقطا٢ځ ضڂكٻ زاضز  

ضثبٶځ زض سٳبٲځ ٲطاست ټؿشځ ٲشؼٯځ اؾز . ٸ حشځ ثبظ ٲهسا٢ځ سط اظ آٴ ؛ ا٪ط ذٹضقڃس ٦ٻ زض اڂٵ زٶڃبڀ ٲحؿٹؼ 

سٷٽب ٲٷجٕ ٶٹض اؾز ثٻ َٹض ڂ٧ؿبٴ ثط ټٳٻ ٲځ سبثس ) چٹٴ ٶ٫بضٺ ڀ ٦كشځ قڃٗٻ زض قبټٷبٲٻ ڀ ټٹسٵ ( ، ا٪ط ټبٮٻ اڀ 

 حًطر ثٻ ضا ٖٯځ حًطر زالٸضڀ ٶٹض ټٳٹاضٺ ٪طز ؾط اٶجڃب ٸ اٸٮڃب ٲشؼٯځ ٲځ قٹز ) چٹٴ ٶ٫بضٺ ڀ ػجطئڃ٭ اظ

زټس زض ذبٸضاٴ ٶبٲٻ ( ، ا٪ط آسف ٦ٻ زض اڂٵ زٶڃبڀ ٲحؿٹؼ ٶٳبز ٞط ٦ڃبٶځ ٸ ذطٺ اڂعزڀ اؾز  ٲځ ٶكبٴ ٲحٳس

شٵ ؾڃبٸـ اظ آسف زض قبټٷبٲٻ قبذم ٢ًبٸر زض اٸع ثؿڃبضڀ اظ زاؾشبٴ ټبڀ ٲب ٲځ ثبقس ) چٹٴ زاؾشبٴ ٪صق

سٽٳبؾجځ ڂب آسف ثط حًطر اثطاټڃٱ ٪ٯؿشبٴ ٲځ قٹز زض زڂٹاٴ اؾ٧ٷسض ؾٯُبٴ ( ، ٸ ا٪ط اڂٵ ټٳٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ زض 

ثٻ ٸا٢ٕ آڂب ٲځ سٹاٴ ٶ٫بض٪طاٴ اڂٵ آطبض ضا ثځ ذجط اظ ٲجبحض ٶٓطڀ اڂٵ ٲٷٓط زاٶؿز ؟  1ٶ٫بضٺ ټبڀ ٲب ػبٴ ٲځ ٪ڃطٶس ،

بٺ ٲهسا٢ځ ٢سضڀ سٗٳ١ ٸ سبٲ٭ ٞٯؿٟځ ثٻ ذطع زازٺ ٸ زض ٲؿڃط زض٤ ٖٳ١ اڂٵ ٲٷٓط ٢سضڀ حب٬ ا٪ط زض ٦ٷبض اڂٵ ٶ٫

زض ؾٷز ټٷط ٶ٫بض٪طڀ زض اڂطاٴ ټٷطٲٷساٴ ثعض٨ ټٳٹاضٺ ثب سٹؾ٭ ثط آٴ آطبضڀ ٦ٻ  "ؾڃط ٦ٷڃٱ ثٻ ٖڃٷٻ ذٹاټڃٱ زڂس ٦ٻ 

ڂٵ َطڂ١ زضڀ ثٻ ؾٹڀ ٖبٮٱ ثبال ٸ زض زضٸٴ اٶؿبٴ ٸ ٶڃع ٖبٮٱ ٲظب٬ ٸا٢ٕ اؾز ٶ٣ف ټبڀ ذٹز ضا ثٻ ٸػٹز آٸضزٺ ٸ اظ ا

                                                 
ط ، ضحڃٱ ، ٸ ٲحٳس ٖٯځ ضػجځ .  1 ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ذٹـ ٓٶ ٦شبة ٳز ٶٹضڀ ؾٽطٸضزڀ ٸ سبطڃط آٴ ثط ٶ٫بض٪طڀ اڂطاٶځ. . ح٧ 1387ػٽز ٲُبٗٮ

 .44-36:  117ٲبٺ ټٷط 
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( .ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ؾط ٸ ٦بض  86:  1373) ٶهط ،  "٪كٹزٺ اٶس  –٭ هٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟ –ًٞبڀ ثځ ٦طاٴ ٲٯ٧ٹر 

ٶ٫بض٪طڀ اڂطاٶځ ٶٻ ثب ٖبٮٱ ٲبزڀ ٸ ٲحؿٹؼ ثٯ٧ٻ ثب آٴ ٖبٮٱ ثطظذځ ٸ ٲظبٮځ اؾز ٦ٻ َج١ اڂٵ ٲٷٓط ٲبٞٹ٠ اڂٵ ٖبٮٱ 

بؾز ٦ٻ ان٭ ٸ ضڂكٻ ڀ سٳبٲځ نٹض َجڃٗز ٸ حشځ دسڂسٺ ټبڂځ ٦ٻ زض زضٸٴ اٶؿبٴ ٲكٽٹز ػؿٳبٶځ ثٹزٺ ٸ آٴ ػ

 –دسڂساض ٲځ قٹٶس ٶڃع ٲشؼٯځ ٲځ ٪طزٶس . ٸ ا٪ط اڂٵ ٶحٹ ٶ٫بض٪طڀ ؛ زاٶؿشٻ اظ ٶكبٴ زازٴ زٸضٶٳبټبڀ ؾٻ ثٗسڀ 

٪ڃطز ٦ٻ ثٻ ٦٭ ٲٛبڂط  احشطاظ ٶٳٹزٺ ، اظ ټط ٶٹٔ ثبظڀ ؾبڂٻ ضٸقٵ دطټڃع ٦طزٺ ٸ ڂب اظ ضٶ٩ ټبڂځ ثٽطٺ ٲځ –دطؾذ٧شڃٹ 

اؾز ثب آٶچٻ زض ٖبٮٱ ػؿٳبٶځ ٲحؿٹؼ ٸػٹز زاضز ، ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ٢هس زاضز ثٻ سهٹڂط ٖبٮٳځ ثذطزاظز ذڃبٮځ ٸ 

ٲظبٮځ ٸ ٲٯ٧ٹسځ ٦ٻ ٸضاڀ اڂٵ ٖبٮٱ َجڃٗځ ثٹزٺ ٸ ذٹز اؾبؼ قطٸٔ ټط ٶٹٔ سٗبٮځ اؾز زض ػٽز ٲشٗبٮځ ؾبذشٵ 

 "اؾشبز ٲڃط٤  "ٸ  "ؾٯُبٴ ٲحٳس  "بٴ ٲٹٲٵ ٸ ٖبضٜ ٲؿٯ٧ځ چٹٴ ٸ اڂٵ ٖبٮٱ ٲظبٮځ زض آطبض ٶ٣بق "شار ثكط . 

ٲشح١٣ قسٺ اؾز . سهبٸڂط ٲٗطاع حًطر ضؾٹ٬ ٸ ثبض٪بٺ ٦ڃٹٲطص اطط ؾٯُبٴ ٲحٳس ... ذجط اظ ٖبٮٳځ ٞطاسط اظ اڂٵ 

ٻ ػؿبضر ( . ٸ ا٪ط ثٻ ټٳڃٵ ثؿٷسٺ ٶ٧طزٺ ٸ ٢سضڀ دڃكشط ضٞشٻ ، ٶبچڃعاٶ 40:  1384)ٲٹحس ،  "ٖبٮٱ ْٯٳبٶځ آٸضزٺ اٶس 

 زض سحط٤ اٞشڃٱ ، ذٹاټڃٱ زڂس ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ؛  "٦ٵ  "ثٻ ذطع زازٺ ٸ زض ٲؿڃط ٲ٣بٰ 

زض ٶ٫بضٺ ڀ ثٻ سرز ٶكؿشٵ ٦ڃٹٲطص قبٺ ، ٦بض ؾٯُبٴ ٲحٳس ، ؾٷ٩ ټب ٸ نرطٺ ټب ٸ  "

ؾبڂط ػٳبزار ٶڃع حبيطٶس ٸ ټٳبٶٷس زضثبضڂبٴ ٦ڃٹٲطص ، نبحت چٽطٺ اٶس . ټط ڂ٥ چٽطٺ ڀ ټكڃبض 

 –زاضٶس ٸ ټٳطاٺ ٸ زض ٦ٷبض زضثبضڂبٴ ٸ ټٳذبڀ آٶبٴ ، حڃٹاٶبر ٸ دطٶس٪بٴ ، ثب ٶرؿشڃٵ اٶؿبٴ ذٹز ضا 

قبٺ زض ٪ٟز ٸ ٪ٹڂٷس ، ڂب ثب ذٹز ، ڂب ثب ػٽبٴ ٖڃٷځ قسٺ ٸ ٶب١َ قسٺ ڀ ثبض٪بٺ ٦ڃٹٲطص ، ػٽبٴ ، 

 ( . 24:  1385،  ڀٲٽس دڃقٸ  ) انالٶځ "ٶب١َ قسٺ اؾز 

ٳٻ چڃع ظٶسٺ اؾز ٸ حشځ زڂ٫ط َج٣ٻ ثٷسڀ ثط ذڃبٮځ ٸ ٚڃط ذڃبٮځ ٸ اظ اڂٵ ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، زض اڂٵ ٲ٣بٰ ټ 

زؾز ٶڃع ثٻ ٸا٢ٕ ضٶ٩ ٲځ ثبظز چطا ٦ٻ اڂٷؼب ػٽبٴ ٲ٣ٗٹالر ٲحى اؾز ٸ ټٳٻ چڃع ٲجشٷځ ثط قٽٹز ٣ٖالٶځ ٦ٻ ٢بزض 

ثب ټٱ زڂسٺ ٸ زض آٴ ٸاحس ٦ٷبض ټٱ ٸ ڂب زضؾز سط اظ آٴ  –اٖٱ اظ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲرڃ٭ ٸ ٲحؿٹؼ  –اؾز ټٳٻ ڀ اٲٹض ضا 

 ثب ټٱ زض٤ ٦ٷس. ٸ اظ اڂٵ ػٽز اؾز ٦ٻ

ا٪ط ث٫ٹڂٷس ٶ٫بضٺ ڀ ڂٹؾٝ ٸ ظٮڃربڀ ٦ٳب٬ اٮسڂٵ ثٽعاز ٚٯٍ ٦كڃسٺ قسٺ اؾز چٹٴ ټٱ  "

زڂٹاض ذبٶٻ ضا ٲځ ثڃٷځ ، ټٱ حڃبٌ ضا ٸ ټٱ زضٸٴ اسب٠ ضا ، ټٱ دٯٻ ټبڀ سٹزضسٹ اظ َج٣ٻ اڀ ثٻ َج٣ٻ اڀ 

ٴ ٶٹضڀ اؾز ٦ٻ ؾٽطٸضزڀ ٲٵ ٲحى ضا ثٻ آٴ سٳظڃ٭ ٲځ ٦ٷس ، زڂ٫ط ضا ... ثبضڀ ، اڂٵ قٽٹز ٲٵ ، ټٳب

) ټٳبٴ :  "ٸ اڂٵ ٶٹض اؾز ٦ٻ ثط ټٳٻ چڃع دطسٹ ٲځ ا٧ٞٷس ٸ حبيط ٲځ ٦ٷس ټٳٻ چڃع ضا زض آٴ ٸاحس 

21 . )  
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ٸ زض اٶشٽب ثب سٹػٻ زض ػٳڃٕ ٲُبٮت اڂٵ ثرف ٲٵ ثبة سٯرڃم ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ قڃد قٽبة اٮسڂٵ 

قطا٠ ٸ ثبٶځ ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثب ٸ٢ٹٜ ؾٽطٸضزڀ ٲكٽٹض ثٻ قڃد ا

ٲٷؿٹة ثٻ  –ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ح٧ٳز ڂٹٶبٶڃبٴ ثبؾشبٴ ، ذهٹنبً ٢ؿٳځ اظ آٴ  ٦1بٲ٭ ثط سٳبٲځ آضاء ٸ آطبض ٲٷٓط ٲكبڂځ 

٦ٻ ثڃكشطڂٵ  –بٶڃبٴ ٲځ زاٶؿز ح٧ڃٳبٴ دڃف اظ اٞالَٹٴ ٸ ذٹز اٸ چطا ٦ٻ قڃد اقطا٠ اٸ ضا آذطڂٵ ح٧ڃٱ ٸا٢ٗځ ڂٹٶ

ؾٷرڃز ٸ ٢طاثز ضا ثب ح٧ٳز ذؿطٸاٶځ ڂب ټٳبٴ ح٧ٳز اڂطاٶڃبٴ ثبؾشبٴ زاقز ، ٸ اٮجشٻ ح٧ٳز اڂطاٶڃبٴ ثبؾشبٴ ٸ اظ 

ټٳٻ ٲٽٳشط اؾبؼ ٸ انٹ٬ زڂٵ ٲجڃٵ اؾالٰ ذهٹنبً زض ٸػٻ ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ آٴ ، ثٻ ٶحٹڀ اظ ح٧ٳز زؾز ڂبٞز 

ثط سٳبٲځ ٲطاست ټؿشځ ٲځ زاٶؿز ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز ٶڃع  –ٶٹض االٶٹاض  –سٗبٮځ  ٦ٻ ذٹز اؾبؼ آٴ ضا ثط اقطا٠ ٶٹض ح١

ثؿڃبضڀ آٴ ضا اؾبؾبً ح٧ٳز ٶٹضڂٻ ذٹاٶسٺ اٶس . زض اڂٵ ٲٷٓط ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٪ٟشٻ قس اؾبؾف ثط ٲٷبثٕ ٲص٦ٹض ق٧٭ 

اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ اٮٽځ زض  ٪طٞشٻ ٸ ٦ٯڃشف ثط اقطا٠ ٶٹض قط٢ځ اؾشٹاض اؾز ، چٹٴ ٲٷٓط ٲكبڂځ شار ټٷط س٣ٯڃسڀ اؾز اظ

ټڃجز اٲٹض ٲحؿٹؼ َجڃٗځ اظ َطڂ١ سرڃ٭ ، اٲب ، چٹٴ اڂٵ ٲٷٓط اظ ثبثز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ثٻ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ٸ اظ 

ثبثز سُبث١ ٢ٹاڀ ٶٟؿبٶځ اٶؿبٶځ ثب ٲطاست ټؿشځ ثٻ زٶڃبڀ ذڃب٬ ڂب ٲظب٬ ٲٷشٽځ ٲځ ثبقس ، ٸ ٶڃع اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٢جى اڂٵ 

زض اڂٵ ٲٷٓط ٶڃع ټٳبٶب اظ َطڂ١ قٽٹز ٣ٖٯځ قبڂؿشٻ ٸ حشځ ثبڂؿشٻ اؾز ، ثط اڂٵ اؾبؼ ٲٟٽٹٰ ٶڃع دب ثٻ دبڀ ٲٷٓط ٲكبء 

زض ٲؼٳٹٔ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ؛ اؾبؼ ټٷط اظ زڂس ٲٷٓط اقطا٢ځ س٣ٯڃس سٳظبٮځ اظ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ اٮٽځ زض ثؿشط اٲٹض 

ٺ ٸ ٲب ثب سٹؾ٭ ثط ٲحؿٹؼ َجڃٗځ اؾز ٦ٻ زض زٶڃبڀ ثطظذڃٵ ذڃب٬ ، ٲٷٟه٭ ٸ ٲؿش٣٭ اظ ٲبڀ ټٷطٲٷس ٲٹػٹز ثٹز

ازضا٤ ذڃبٮځ ذٹڂف ٸ ثط اؾبؼ ٦كٝ ٸ قٽٹز چٷس ٸ چٹٴ آٴ اؾز ٦ٻ ثط ذال٢ڃز ثٻ ٲٟٽٹٰ ټٷطڀ آٴ سٹاٶب ٲځ 

٦ٻ زض آٴ ڂب اظ َطڂ١  –ٲ٣بٰ ٦ٵ  –قٹڂٱ ، اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ اڂٵ ٲٷٓط ٲطسجٻ اڀ ثبال سط ضا ٶڃع ٲشهٹض اؾز 

ٶڃع ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗځ آٴ ذٯ١ ٦طز ٦ٻ اظ اڂٵ ػٽز ٲشرههڃٵ سرڃ٭ ثؿٍ ڂبٞشٻ آٴ ٲځ سٹاٴ حشځ ذٹز اڂٵ سٳظب٬ ټب ضا 

 زض اڂٵ ٲٷٓط ضا يٳٵ اٶٟهب٬ اظ ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ ټٳبٶب ٞٗب٬ ٸ ذال٠ ٶڃع ٲځ ذٹاٶٷس .

                                                 
ڃط اثٵ ؾڃٷب ثٹزٺ اؾز اظٖطثځ ثٻ ٞبضؾځ. ٢ٹ٬ ٲكٽٹض ثط اڂٵ اؾز 1  ٦ٻ ٶرؿشڃٵ اطط ؾٽطٸضزڀ سطػٳٻ ڀ ضؾبٮٻ اُٮ
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ط ثرف ؾٹٰ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ٦ٻ ثرف آذط ٶڃع ٲځ ثبقس ټٳبٶب ٲٷٓ

ٲٷؿٹة ثٹزٺ ٸ ٲؿش٣ڃٳبً زض  –نسضاٮٳشأٮٽڃٵ  -نسضاڂځ اؾز ٦ٻ ټٳبٶُٹض ٦ٻ اظ ٖٷٹاٶف ٶڃع ثط ٲځ آڂس ثٻ ٲالنسضا 

ٲكطة ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ اٸ ڂٗٷځ ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ ضڂكٻ زاضز. زض ٲٗطٞځ اڂٵ ٞڃٯؿٹٜ ثعض٨ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ 

ٓطار ٶٽهس ؾب٬ ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ ٸ حشځ ٖطٞبٴ ـا ټٳڃٵ ثؽ ٦ٻ ثؿڃبضڀ اظ ٲشرههڃٵ اٲط ٲٷٓط اٸ ضا ػٳڃٕ ٶ

ٸ ثٻ سح٣ڃ١ ٶڃع آق٧بض اؾز ٦ٻ ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ ٲالنسضا اظ ٲٷبثٗځ  1ذٹاٶسٺ اٶس. -ذهٹنبً ٢ؿٱ قڃٗځ آٴ –اؾالٲځ 

چٹٴ ٢طآٴ ٸ حسڂض اظ َطٞځ ، ٲ٧بست ٞٯؿٟځ ٲكبء ٸ اقطا٠ ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ اظ َطٞځ ، ٸ ػٳڃٕ ٲٷبْط ح٧ٳز 

ٜ زڂ٫ط  ثٻ ٚبڂز ثٽطٺ ٲٷس ثٹزٺ اؾز. ثب ٪صض اظ اڂٵ ٲ٣سٲٻ ٸاضٺ ڀ اٶس٤ ، حب٬ ا٪ط اڂٵ ٶٓطڀ ) ٖطٞبٴ( ٶڃع اظ َط

٪ٟشٻ ټبڀ ٖٳٹٲځ ضا ٢سضڀ سرههځ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٲٹيٹٔ اڂٵ ضؾبٮٻ ضثٍ زټڃٱ ، ٶشڃؼٻ اڂٵ ذٹاټس قس ٦ٻ زض ضاؾشبڀ 

ٲسٶٓط ٢طاض زازٺ ٸ ثب سط٦ڃت آٴ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ ثطاڀ ټٷط اؾالٲځ، ٲٷٓط نسضاڂځ ثٻ ٶحٹڀ ټط زٸ ٲٷٓط ٲكبء ٸ اقطا٠ ضا 

زٸ ثٻ ٖالٸٺ ڀ ٲٷبْطڀ زڂ٫ط ٦ٻ ٞٹ٢بً ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز ثٻ ٲٷٓطڀ سط٦ڃجځ ڂب ثٻ ثڃبٶځ زضؾز سط س٧ٳڃٯځ ٶبڂ٭ ٲځ 

 قٹز ٦ٻ اڂٵ ثرف زض ٶٓط زاضز زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ چٷس ٸ چٹٴ آٴ ثذطزاظز.

قس ٦ٻ اؾبؼ اڂٵ زڂس٪بٺ زض ضاثُٻ ثب ټٷط ثط سٳبڂع ٲڃبٴ  دڃكشط زض ثركځ ٦ٻ ثٻ ٲٷٓط ٲكبئځ ٲځ دطزاذز اقبضٺ

حؽ ٲكشط٤، ذڃب٬ ، ٲشرڃٯٻ، ٸټٱ،   –ذڃب٬ ٸ ٲشرڃٯٻ ٲشٹؾ٭ اؾز ٦ٻ اڂٵ ذٹز ٶڃع ثط سٗسز ٢ٹاڀ ثبَٷځ اٶؿبٴ 

ثڃٷبڂځ ، قٷٹاڂځ، چكبڂځ، ثٹڂبڂځ ،  -ٸ ڂب دڃكشط اظ آٴ ثط س٣ج٭ ٸػٹز اڂٵ ٢ٹا زض ثطاثط ٢ٹاڀ ْبټطڀ اٶؿبٴ -حبٞٓٻ

نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ثط اڂٵ ٣ٖڃسٺ اؾز " 2ٲجشٷځ ٲځ ثبقس. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٲالنسضا ٶڃع ٢بئ٭ ثٻ سٗسز ٢ٹاؾز. -ؿبٸاڂځث

                                                 
ٻ ثڃكشط ؛ ٶهط، ؾڃس حؿڃٵ . 1 ٹظٶچځ، سٽطاٴ: زٞشط دػٸټف ٸ ٶكط . حؿڃٵ ؾنسضاٮٳشأٮٽڃٵ قڃطاظڀ ٸ ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ. 1382ػٽز ٲُبٗٮ

 ؾٽطٸضزڀ. 
ٻ ، ع  2 ٯت آطبض ٲالنسضا ثٻ ٸيٹح ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز اظ ػٳٯٻ ؛ ) اؾٟبض اضٗث ػٯس ( ، ) اٮٳجبحض اٮٳكط٢ڃٻ، 193-200، ل 8اڂٵ ٶ٧شٻ زض ٚا

 ( ، ... .745 -351، ل 2
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٦ٻ ا٪ط سٗساز اٞٗب٬ ٸ آطبض اظ ٢جڃ٭ سٗسز ٢جٹ٬ ٸ حّٟ ڂب ٞٗ٭ ٸ اٶٟٗب٬ ٸ ٲبٶٷس آٴ ثبقس ټط٪ع ٶٳځ سٹاٴ آٶٽب ضا ثٻ ٢ٹٺ 

(. اٮجشٻ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ اڂٵ زض نٹضسځ اؾز ٦ٻ اظ َطٞځ 394: 1390،  اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ) "ٸاحس ٲؿشٷس ؾبذز

ٸٮځ "ٶڃع ٢بئ٭ اؾز.  -٢بٖسٺ اڀ ٦ٻ ثب سٹؾ٭ ثط آٴ قڃد اقطا٠ سٗسز ٢ٹا ضا ضز ٲځ ٦طز -ٲالنسضا ثٻ ٢بٖسٺ ڀ اٮٹاحس

)  "ثبقس ا٪ط اڂٵ سٗسز ټٳبٶٷس سٗسز ٖب٢٭ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ڂب ٸػٹز ٸ اڂؼبز ثبقس زض اڂٵ نٹضر سٗسز ٲجسأ يطٸضڀ ٶٳځ

( . ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ثط آٴ اؾز ٦ٻ ٢ٹا ثٻ ؾجت سًبٖٝ 394ټٳبٴ : 

ػٽبر اٲ٧بٶځ ٸاحس ح٣ڃ٣ځ ٶڃؿشٷس ٦ٻ اڂٵ زض ٸا٢ٕ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٶٟځ اؾشسال٬ اثٵ ؾڃٷب ثط سٗسز ٢ٹا ذٹاټس ثٹز. ثٻ ٖجبضر 

٢بٖسٺ اٮٹاحس ضا زض حبٮځ ٦ٻ ٲب زض زٸ ثرف ٢ج٭  َځ ٲٷٓط ٲكبئځ ٸ  زڂ٫ط ٲالنسضا ټٱ سٗسز ٢ٹا ضا ٲځ دصڂطز ټٱ

بټط ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃسٺ ثٹزڂٱ ٦ٻ اڂٵ زٸ اٲط چٷبٴ اٶس ٦ٻ ٢جٹ٬ ڂ٧ځ ٲؿشٯعٰ ٶٟځ زڂ٫طڀ اؾز. زض  اقطا٢ځ ٖٯځ آٮ

آٸضزٺ ٸ ڂب ثٻ  ٸا٢ٕ ا٦ٷٹٴ ثٻ ح١ ح١ آٴ زاضڂٱ ٦ٻ ثذطؾڃٱ چ٫ٹٶٻ اؾز ٦ٻ ٲالنسضا اڂٵ زٸ اٲط ٲشٷب٢ى ضا زض ٦ٷبض ټٱ

٢ٹ٬ ٲٗطٸٜ سط٦ڃت ٲځ ٦ٷس؟ ٶ٧شٻ اڂٵ ػبؾز ٦ٻ ٲالنسضا ټٱ ٶٓط اثٵ ؾڃٷب ضا زض اڂٵ اٲط ٲځ دصڂطز ټٱ ٶٓط قڃد 

اقطا٠ ضا ، اٲب ، زض ٖڃٵ حب٬ ٶٻ اؾشسال٬ اثٵ ؾڃٷب ضا ٢جٹ٬ ٲځ ٦ٷس ٶٻ اؾشسال٬ قڃد اقطا٠ ضا. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، ثطاڀ 

سٗسز ڂب  –٢جٹ٬ ڂ٧ځ ٲؿشٯعٰ ٶٟځ زڂ٫طڀ ٶڃؿز چطا ٦ٻ اٸ اؾبؾبً اڂٵ ٲٹيٹٔ ٲالنسضا زٸ اٲط ٲس ٶٓط چٷبٴ اٶس ٦ٻ 

ثطؾس ٦ٻ اؾبؼ ٲٷٓط  "اٮٷٟؽ ٦٭ اٮ٣ٹڀ"ضا اظ اڂٵ ثبثز ٲُٳح ٶٓط ٢طاض ٲځ زټس ٦ٻ ثٻ ٢بٖسٺ ڀ  –ٖسٰ سٗسز ٢ٹا 

ٻ چٷڃٵ ٲځ سٹاٴ نسضاڂځ ثٹزٺ ٸ زض ازاٲٻ ٲٟهالً ٲس ٶٓط ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز. ثب دطټڃع اظ ٚٹض ٞٯؿٟځ ثٻ نٹضر ذالن

٦ٻ زض ثرف ٲطثٹَٻ ٲٟهالً ثٻ آٶٽب دطزاذشٻ  -٪ٟز ٦ٻ ٲالنسضا زالڂ٭ اضائٻ قسٺ اظ َطٜ اثٵ ؾڃٷب ٲجٷځ ثط سٗسز ٢ٹا

 1ضا ثٻ ٦٭ ٶٟځ ٦طزٺ ٸ ذٹز اڂٵ سٗسز ضا نطٞبً ٶبقځ اظ زٸ زٮڃ٭ ظڂط ٲځ زاٶس؛  –قس 

 قٹز.اٶ٧ٟب٤ ڂب حًٹض ٸ ٚڃبة ٢ٹا اظ اٞٗب٬ ٸ آطبض آٶٽب ٞٽٳڃسٺ ٲځ   -

 اٞٗب٬ ٸ آطبض ٲشٷب٢ى ٢بث٭ اضػبٔ ثٻ حڃظڃبر ٪ٹٶب٪ٹٴ ټؿشٷس.  -

ٸ اظ َطٜ زڂ٫ط ٲالنسضا زالڂ٭ اضائٻ قسٺ اظ َطٜ قڃد اقطا٠ ٲجٷځ ثط ٢بٖسٺ ڀ اٮٹاحس ضا ٖٯځ ضٚٱ ٢جٹ٬ 

ٸ  ثٹزٺ ٸ ٶٟؽ ٶب٣َٻ احبَٻ "٢ڃبٰ نسٸضڀ"٢ڃبٰ ازضا٦بر ثٻ ٶٟؽ ٶب٣َٻ "اڂٵ ٢بٖسٺ ٶٟځ ٲځ ٦ٷس چطا ٦ٻ زض ٶٓط اٸ 

(. ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ضا اڂٵ ٪ٹٶٻ ٲځ سٹاٴ ذالنٻ ٦طز 398) ټٳبٴ :  "ؾڃُطٺ ڀ ٞبٖٯځ ذٹز ضا ثط آٶٽب زاضا ٲځ ثبقس

ٲُطح اؾز ٢جٹ٬ ٲځ ٦ٷس ٸ ٢بٖسٺ ڀ اٮٹاحس ضا اظ  "ٲبټڃز"٦ٻ ؛ نسضاٮٳشأٮٽڃٵ سٗسز ٢ٹا ضا اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ زض حڃض 

اٮٷٟؽ ٦٭  "١ ثٻ ان٭ اؾبؾځ ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ ذٹز ڂٗٷځاڂٵ ثبثز ٦ٻ زض حڃض ٸػٹز ٲُطح اؾز سب اظ اڂٵ َطڂ

ٶبڂ٭ آڂس. ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ زض ازاٲٻ ثٻ سجڃڃٵ اڂٵ اٲط ٲٟهالً دطزاذشٻ ذٹاټس قس، ٞٗالً، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ثط  "اٮ٣ٹڀ

                                                 
نسضا  ٻذطزٶبٲ ٬ زض ٲ٣بٰ سٹػڃٻ ٸ سجڃڃٵ اظ ٞبضاثځ سب نسضاٮٳشأٮٽڃٵ.. ذڃب1386. ٸ ٞطاٲطظ ٢طاٲٯ٧ځ، احس ځ، ٶبزڂب ٶػٽز ٲُبٮٗٻ ثڃكشط ؛ ٲٟشٹ 1

55  :44-32. 
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 ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ثٻ ٢ؿٳځ ٦ٻ ٲس ٶٓط  ٲٷٓط ٲكبڂځ ثٹزٺ اؾز اظ زڂس  -ثٻ ټط حب٬ ٢جٹ٬ سٗسز ٢ٹا –اڂٵ اؾبؼ 

 ٲالنسضا ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ اؾبؾبً ٲٷٓط نسضاڂځ ٲٹضز ٢جٹ٬ ٲځ ثبقس.

حب٬ ٦ٻ ٸػٻ اقشطا٤ ٲٷٓط نسضاڂځ ثب ٲٷٓط ٲكبڂځ زض ظٲڃٷٻ ڀ ټٷط زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض ٲكرم قس 

ٶٹثز آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ ٢سضڀ ټٱ ثٻ ٸػٻ اقشطا٤ اڂٵ ٲٷٓط ثب ٲٷٓط اقطا٢ځ ذهٹنبً اظ ثبثز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ٦ٻ ثٻ 

دطزاذشٻ قٹز. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ثرف  1ؼ سٳبٲځ زڂس٪بٺ ټبڀ  اؾالٲځ ٲٹػٹز اظ ټٷط ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټسٶحٹڀ اؾب

ٲطثٹَٻ ٲٟهالً ٲس ٶٓط ٢طاض ٪طٞز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اظ زڂس ٲٷٓط اقطا٢ځ ټٳبٶب ثط اٶٟهب٬ ذڃب٬ اظ ٶٟٹؼ اٶؿبٶځ ٲجشٷځ 

بٴ ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲحؿٹؼ ٶكأر ٲځ ٪طٞز. ثٹز ٦ٻ اڂٵ ذٹز ٶڃع اظ ٸػٹز ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ، ٖبٮٳځ ثطظذڃٵ ٲڃ

ػٽز دطټڃع اظ س٧طاض ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٦ٯڃز اڂٵ اٲط ضا ٲځ سٹاٴ زض ؾٻ ٲٹيٕ ڂب ٲ٣بٰ 

ٲطسجٍ ثٻ ټٱ دځ ٪طٞز؛ ٶرؿز ٦ٯڃز ذٹز اٲط ڂٗٷځ ٲحب٦بر ڂ٥ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض ڂ٥ اٲط ٲحؿٹؼ ، زٸٰ ػٽبٴ ، 

آٴ ضخ ٲځ زټس ٦ٻ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ اڂٵ ټٳبٴ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ڂب ٲظب٬ اؾز، ٸ ؾٹٰ  ٖبٮٱ ڂب ٲ٧بٶځ ٦ٻ اڂٵ اٲط زض

٢ٹٺ ، ٶڃطٸ ڂب اٶساٲځ اظ ثسٴ آزٲځ ٦ٻ ٖبٲ٭ زضڂبٞز اڂٵ اٲط ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ٞبٖ٭ اڂٵ ٞٗ٭ ٲځ ثبقس. زض اڂٷؼب ٶڃع الظٰ ثٻ 

زض ٖڃٵ حبٮځ ٦ٻ اظ َطٞځ ټٱ ٲځ  ش٦ط اؾز ٦ٻ ټٱ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٲالنسضا ثب ټط ؾٻ ٲ٣بٰ اڂٵ اٲط ٲٹا١ٞ اؾز

اٮجشٻ ثب  –سٹاٴ ٪ٟز ٸڀ ثب ټطؾٻ سبڀ آٶٽب ٲربٝٮ اؾز. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٶڃع ٲالنسضا ثب ٦ٯڃز اڂٵ اٲط 

ٳبو  ٲٹا١ٞ اؾز زض حبٮځ ٦ٻ ثب اؾشسالالر قڃد اقطا٠ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲربٝٮ اؾز. زض اضسجبٌ ثب ٲٹيٕ  –اٶس٦ځ ٚا

ڃت ٲځ ٪ٹڂس؛ ڂب ٲ٣بٰ اٸ٬ ټٳڃٵ ثؽ  ټط ٸػٹز ٲحؿٹؾځ ٦ٻ "٦ٻ ذٹز نسضاٮٳشأٮٽڃٵ زض ٲٟشبح ؾڃعزټٱ اظ ٲٟبسڃح اٛٮ

ٲكبټسٺ ٲځ ٦ٷڃٱ ٸػٹز ٲ٣ٗٹٮځ زاضز ٸ انٹالً ا٪ط اڂٵ ٲ٣ٗٹ٬ دڃكڃٵ ٶجبقس آٴ ٲحؿٹؼ دؿڃٵ ثٻ زالڂ٭ ٣ٖٯځ ثٻ 

شط ٶڃع اقبضٺ قس اؾشسال٬ قڃد (. زض ضاثُٻ ثب ٢ؿٱ زٸٰ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃك762:  1363) نسضاٮٳشأٮٽڃٵ،  "ٸػٹز ٶٳځ آڂس

اقطا٠ اظ َطڂ١ ٢بٖسٺ ڀ اٲ٧بٴ اقطٜ ثٹز ٦ٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ٲٹضز ٢جٹ٬ ٲالنسضا ٶڃع ٲځ ثبقس ٦ٳب اڂٷ٧ٻ زض ٞه٭ دٷؼٱ 

ٻ آٲسٺ اؾز ٦ٻ ؛  ټط ح٣ڃ٣ز سأٮڃٟځ ٲبٶٷس ح٣ڃ٣ز اٶؿبٶځ ٦ٻ ٲكشٳ٭ ثط ػعء ثطسط ٲبٶٷس ٶٟؽ ٸ "اظ ثبة ٶٽٱ اؾٟبض اضٗث

زٺ ثسٴ ٲځ ثبقس، ٶب٪عڂط اؾز ٦ٻ اضسجبٌ ثڃٵ آٴ ټب ثب ٸاؾُٻ اڀ ثبقس ٦ٻ ثب ټط زٸ َطٜ ٲٷبؾجز ػعء دؿز سط ٲبٶٷس ٲب

(. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ٲالنسضا ٶڃع چٹٴ اقطا٢ڃٹٴ ثٻ ٸػٹز ؾٻ ٖبٮٱ ٢بئ٭  285:  1381)نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ،  "زاقشٻ ثبقس

بټڃشبً ٶڃع ثٻ ٸػٹز ؾٻ ٶٹٔ ڂب ٶحٹ اظ آزٲځ اؾز ٦ٻ ڂ٥ ثٻ ڂ٥ ثط ؾٻ ٢ٹٺ اظ ٸػٹز آزٲځ ٲشطست ثٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ٲ

 2ٲٷؼط ٲځ قٹٶس ؛

                                                 

 (.123:  1380) ضڂرشٻ ٪طاٴ، "ثحض زض ثبضٺ ټٷط ، ال ٲحبٮٻ ثٻ ثحض زضثبضٺ ذڃب٬ ٸ نٹض ذڃب٬ ٲځ اٶؼبٲس" 1
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ نسضاٮٳشأٮٽڃٵ، ٲحٳس ثٵ اثطاټڃٱ.  2  ز ٲهٯح ، سٽطاٴ : ؾطٸـ.. ػٹا اٮكٹاټس اٮطثٹثڃٻ.  1357ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٖبٮٱ ٣ٖ٭ ) ټٳبٴ ٲ٣ٗٹالر اقطا٢ځ( ٦ٻ ثط ٲ٣بٰ ٣ٖ٭ ٲشطست ثٹزٺ ٸ ثط اؾبؼ آٴ ثٻ اٶؿبٴ ٣ٖٯځ   -

 ٲٷشٽځ ٲځ ٪طزز.

ٖبٮٱ ٖب٢٭ ) ټٳبٴ ذڃب٬ ڂب ٲظب٬ اقطا٢ځ( ٦ٻ ثط ٲ٣بٰ ذڃب٬ ٲشطست ثٹزٺ ٸ ثط اؾبؼ آٴ ثٻ اٶؿبٴ   -

 ٽځ ٲځ ٪طزز.ٶٟؿبٶځ ٲٷش

ٖبٮٱ َجڃٗز ) ټٳبٴ ٲحؿٹؾبر اقطا٢ځ( ٦ٻ ثط ٲ٣بٰ حؽ ٲشطست ثٹزٺ ٸ ثط اؾبؼ آٴ ثٻ اٶؿبٴ   -

 َجڃٗځ ٲٷشٽځ ٲځ ٪طزز.

ٖٹاٮٱ ؾٻ ٪بٶٻ زض ٶٓط اڂٵ ٞڃٯؿٹٜ ثعض٨ ٖجبضسٷس اظ ؛ ٖبٮٱ حؽ ٸ زٶڃب ، ٖبٮٱ ٚڃت ٸ آذطر، "ثط اڂٵ اؾبؼ 

(. اٲب زض ضاثُٻ ثب ٲ٣بٰ ؾٹٰ ، ڂٗٷځ ٖبٲ٭ ڂب ٞبٖ٭ اڂٵ اٲط ، ثط 377 : 1390، اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ)  "ٸ ٖبٮٱ ٣ٖ٭ ٸ ٲأٸڀ

 –سط٦ڃجځ اظ ٢ٹاڀ ذڃب٬ ٸ ٲشرڃٯٻ ٸ ٸټٱ اظ ٲٷٓط ٲكبڂځ  –ذالٜ اقطا٢ڃٹٴ ٦ٻ ټٳبٶب ٞبٖ٭ اڂٵ ٞٗ٭ ضا ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ 

ؽ ٲځ زاٶس؛ ؽ ٶبقځ  ٸڀ ثط اڂٵ ٣ٖڃسٺ اؾز ٦ٻ نٹض ذڃبٮڃٻ " ٲځ زڂسٶس، ٲالنسضا ٞبٖ٭ اڂٵ ٞٗ٭ ضا ټٳبٶب ٟٶ اظ ٟٶ

( چطا  397) ټٳبٴ :  "قسٺ ٸ ثطاڀ ٶٟؽ سح١٣ دصڂطٞشٻ ٸ ثٻ ٸؾڃٯٻ ٶٟؽ ازاٲٻ ڂبٞشٻ ٸ زض ٶٟؽ ٶڃع ٲٹػٹز ٲځ ثبقٷس

اٖٱ اظ ٲ٣ٗٹ٬ ٸ  –٦ٻ زض ٲٷٓط نسضاڂځ ذساٸٶس ٶٟؽ ضا ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ آٞطڂسٺ اؾز ٦ٻ ٢بزض اؾز سٳبٲځ ح٣بڂ١ 

ضر ټبڀ ٚبڂت اظ حٹاؼ ضا زض ٖبٮٱ ذٹز ، ثسٸٴ ٲكبض٦ز ضا زض شار ذٹز سهٹڂط ٶٳٹزٺ ٸ نٹ –ٲحؿٹؼ ٸ ٲرڃ٭ 

اؾز ٦ٻ دڃكشط ٶڃع ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز. ثٻ ثڃبٴ  "اٮٷٟؽ ٦٭ اٮ٣ٹڀ "ٲبزٺ، اٶكبء ٸ اڂؼبز ٶٳبڂس. ٸ اڂٵ ټٳبٴ ٢بٖسٺ ڀ

ؽ ثط ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٖجبضر اؾز اظ اٶكبء نٹضر ټبڂځ ٦ٻ  ٞٷځ سط ، نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ثط اڂٵ ٣ٖڃسٺ اؾز ٦ٻ اقطاٜ ٟٶ

ٸػٹز آٶٽب ٸػٹز ٶٹضڀ ٸ ازضا٦ځ ثٹزٺ ٸ اظ ٢كط ٸ حؼبة ٲبزٺ ٶڃع ٲؼطز ٲځ ثبقٷس. ٸ اڂٵ ڂٗٷځ اڂٷ٧ٻ ٲالنسضا اؾبؾبً 

ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ اقطا٢ځ آٴ ضا ثٻ ٦٭ ٶٟځ ٲځ ٦ٷس چطا ٦ٻ زض ٶٓط اٸ ټؿشځ نٹض ٲشرڃٯٻ ټٳبٶب اظ ٶٟؽ ثٹزٺ ٸ ثط 

ٵ اؾبؼ ٲځ سٹاٴ زڂس٪بٺ ٲالنسضا ثٻ ٖبٮٱ ٲظب٬ ضا ٶعزڂ٥ سطڂٵ ٶٟؽ ٶڃع ٲٷشكط اؾز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثط اڂ

زڂس٪بٺ ثٻ ٶٓط اٞالَٹٴ زاٶؿز ٦ٳب اڂٷ٧ٻ اٸ ذٹز ٶڃع زض اقطا٠ زٸٰ اظ ٲكٽس زٸٰ ٦شبة قٹاټس ضثٹثڃٻ آضاڀ ٞبضاثځ، اثٵ 

ٴ زض اڂٵ اٲط ؾڃٷب ، ؾٽطٸضزڀ ٸ حشځ اضؾُٹ ضا زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٶرؿز ٶ٣٭ ٦طزٺ ؾذؽ ٶ٣س ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ثٻ سح٣ڃ١ ٲځ سٹا

ال الَٹٶڃبٴ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ذٹز ٞا َٹٴ ٦جڃط ضا ثٻ ٸيٹح ٲكبټسٺ ٦طز ضز دبڀ ٞٯٹَڃٵ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ٶٹ ٞا

نسضاٮٳشأٮٽڃٵ "اظ ػٳڃٕ ٲُبٮت ٞٹ٠ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ قس ٦ٻ ؛  (. 245-55 : 1357،  ٵڃنسضاٮٳشأٮٽ)

ٲظ٭ ٢بئٳٻ ) ٲٷٟه٭ اظ ٶٟؽ آزٲځ( ٶٳځ زاٶس ثٯ٧ٻ اٶكبء ٶٟؽ ثٻ  ٖبٮٱ ٲظب٬ ٲٷٟه٭ ضا ٲځ دصڂطز ٸٮځ ازضا٦بر ذڃبٮځ ضا

(. اٮجشٻ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ثط ؾط اڂٵ ٲؿأٮٻ ٲشرههڃٵ ثٻ 78:  1386) ٲٟشٹٶځ،  "آٴ ضا ثٻ ٢ڃبٰ نسٸضڀ ٲځ زاٶس

سٹيڃح  ."سؼطز ذڃب٬"ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ سٹا١ٞ ٶساضٶس ٸ زٮڃ٭ اڂٵ ٖسٰ ټٱ ضاڂځ ټٳبٶب زض ٲٟٽٹٲځ دٷٽبٴ اؾز ثٻ ٶبٰ 

 ٲُٯت اڂٷ٧ٻ ا٪ط ػٳڃٕ ٲٷبؾجز ټبڀ ٲٹػٹز زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ضا ثٻ ق٧٭ ظڂط َج٣ٻ ثٷسڀ ٦ٷڃٱ؛ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٢ٹاڀ ذڃبٮځ ضا ػؿٳبٶځ ٲځ زاٶٷس ٸ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ضا ٶٟځ ٲځ ٦ٷٷس.  -

 ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٢ٹاڀ ذڃبٮځ ضا ػؿٳبٶځ ٲځ زاٶٷس ٸ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ضا اطجبر ٲځ ٦ٷٷس.  -

 ڃبٮځ ضا ٲؼطز ٲځ زاٶٷس ٸ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ضا ٶٟځ ٲځ ٦ٷٷس.٦ؿبٶځ ٦ٻ ٢ٹاڀ ذ  -

 ٦ؿبٶځ ٦ٻ ٢ٹاڀ ذڃبٮځ ضا ٲؼطز ٲځ زاٶٷس ٸ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ضا اطجبر ٲځ ٦ٷٷس.  -

ٸ اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ،  230: 1382ثطذځ ٲٗبنطڂٵ ، ٲالنسضا ضا اظ ٪طٸٺ ؾٹٰ ٲځ زاٶٷس ) حؿٵ ظازٺ آٲٯځ، 

(. ٸ اڂٵ زض  5 -14:  1372٪طٸٺ چٽبضٰ ػبڀ ٲځ زټٷس ) ثٽبڂځ الټڃؼځ ، ( ٸ ثطذځ زڂ٫ط ٸڀ ضا زض 391:  1390

حبٮځ اؾز ٦ٻ ټط زٸ ٪طٸٺ ټٱ زض اطجبر ٶٓط ذٹز زالڂ٭ ٢بث٭ سٹػٽځ اضائٻ ٲځ زټٷس ٦ٻ دطزاذشٵ ثٻ ټٳٻ ڀ آٶٽب ٢ُٕ 

ط ثٻ ٪طٸٺ چٽبضٰ ڂ٣ڃٵ اظ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ذبضع اؾز اٮجشٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٶ٫بضٶسٺ ٲالنسضا ثڃكش

٢طاثز زاضز سب ٪طٸٺ ؾٹٰ. ثب ٪صض اظ اڂٵ ٲٷب٢كٻ ثٻ زٮڃ٭ ٶڃبظ قسڂس ثٻ سٗٳ١ ٞٯؿٟځ ٲحى زض ثبة سؼطز ذڃب٬ ثبڂس 

سٹػٻ زاقز ٦ٻ چٷبٶچٻ زض ثرف ټبڀ دڃكڃٵ ٶڃع ٪ٟشٻ قس ټٱ زض ٲٷٓط ٲكبڂځ ٸ ټٱ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ 

ثطذځ اظ ٲشٗٯ٣بر ٲبزٺ ضا زاضا ٲځ ثبقس  -ٻ ثطاڀ ٲحؿٹؾبر ٲُطح اؾز الا٢٭ ثٻ ٲٟٽٹٲځ ٦ –ٖٯځ ضٚٱ سؼطز اظ ٲبزٺ 

٦ٻ اظ اټٱ آٶٽب ٲځ سٹاٴ ثٻ ػٽز ) چٷبٶ٧ٻ ڂ٥ نٹضر ذڃبٮځ ؾٳز ضاؾز ٸ نٹضر ذڃبٮځ زڂ٫ط ؾٳز چخ ٢طاض 

زاضز( ، ٲ٣ساض ) چٷبٶ٧ٻ ڂ٥ نٹضر ذڃبٮځ ثعض٨ سط ٸ نٹضر ذڃبٮځ زڂ٫ط ٦ٹچ٥ سط اؾز ( ، ٦ڃٟڃز ) چٷبٴ ٦ٻ 

ر ذڃبٮځ ثطاڀ ٲظب٬ ؾڃبٺ اؾز ٸ نٹضر ذڃبٮځ زڂ٫ط ؾٟڃس (ٸ اظ اڂٵ زؾز اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ضٸڀ ټٱ زالٮز  ڂ٥ نٹض

ثط ٸيٕ ٸ ٦ٱ ٸ ٦ڃٝ نٹض ذڃبٮځ زاقشٻ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ثٻ ٶحٹڀ اطجبر ٲځ ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ ظثبٴ ٞٷځ حهٹ٬ نٹض ذڃبٮځ 

ز ضا نطٞبً ثٻ ٣ٖ٭ ٲٷحهط زاٶؿشٻ ٸ زض ٲحٯځ ػؿٳبٶځ نٹضر ٲځ ٪ڃطز. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، ټط زٸ ٲٷٓط ٲص٦ٹض سؼط

سؼطز ثطظذځ ٲجشٷځ ثط ذڃب٬ ) اقطا٢ځ( ڂب ٲشرڃٯٻ ) ٲكبڂځ ( ضا ثٻ ٦٭ ٶٟځ ٲځ ٦ٷٷس. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲؿأٮٻ 

ٖالٸٺ ثط ثحض ٲب ٦ٻ ٲطثٹٌ ثٻ ټٷط اؾز زض ٲؿبئٯځ چٹٴ ٲٗبز ػؿٳبٶځ ، ٲٗطاع دڃبٲجط، سٳظ٭ ٲالئ٧ٻ ثٻ نٹض ْبټط 

ٲبزٺ ، طٹاة ٸ ٣ٖبة ټبڀ ثطظذځ ، سؼؿٱ اٖٳب٬ ٸ ٶڃبر ، ؾٹا٬ ٸ ػٹاة ٢جط، ٸ ٲؿبئ٭ ثؿڃبضڀ اظ ٶعز حؽ زض ٖبٮٱ 

اڂٵ زؾز ٦ٻ ثٻ ػبڀ ذٹز ٲؿبئٯځ ثؿڃبض ٢بث٭ سأٲ٭ ٲځ ثبقٷس ٶڃع ٲك٧٭ ؾبظ ثٹزٺ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ اطجبر ٞٯؿٟځ اڂٵ ٪ٹٶٻ 

ٯت آطبض ذٹز  –بال زض ػٽز اطجبر ٲٹاضز ث –ٲؿبئ٭ ضا ثؿڃبض زقٹاض ٲځ ٶٳبڂس. اظ اڂٵ ػٽز  سالـ  1ٲالنسضا زض ٚا

ؽ  ؽ ٢ڃبٰ نسٸضڀ ٸ اڂؼبزڀ اؾز ٶٻ ٢ڃبٰ حٯٹٮځ ، ٸ ٟٶ ٶٳٹزٺ اؾز ٦ٻ اطجبر ٦ٷس ؛ ٢ڃبٰ ػٳڃٕ نٹض ازضا٦ځ ثٻ ٟٶ

ٞبٖ٭ ٲسض٦بر ذٹز اؾز ٶٻ ٢بث٭ آٶٽب، سب زض ٶشڃؼٻ نٹض ٲٷُجٕ زض ٶٟؽ ثبقٷس ٸ ٶٟؽ ٲح٭ آٶٽب ثٻ حؿبة آڂس ٸ 

ٲسض٦بر ذڃبٮځ ٶڃع حبن٭ اڂؼبز ٸ اٶكبڀ ٶٟؽ اٶس ٸ چٹٴ ٶٟؽ ٲجسٔ آٶٽبؾز، "قٹز. ثحض ػؿٳبٶڃز ٲح٭ ٲُطح 

                                                 
ٻ، ع  1 ( ،  10-59( ، ) سٗٯڃ٣ٻ ثط اٮٽڃبر قٟب،  نم 11، ل  9اڂٵ اٲط زض ثؿڃبضڀ اظ آطبض ٲالنسضا ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ اؾز، اظ ػٳٯٻ ؛ ) اؾٟبض اضٗث

 ( ، ...192) قٹاټس ضثٹثڃٻ : ل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) "سٳبڂع ٸ سرههكبٴ زض ٦ٱ ٸ ٦ڃٝ ٸ ػٽز، ٶبقځ اظ ػٽز ٞبٖٯځ ٶٟؽ زض ٲ٣بٰ ذڃب٬ ٸ اظ ٮٹاظٰ ٸػٹزڂكبٴ اؾز 

 –زڂ٫طاٴ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ (. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ، چٹٴ ٲٹاضز زڂ٫ط اڂٷؼب ٶڃع  نسضاٮٳشأٮٽڃٵ اثشسا ٶٓط 130:  1385ضحڃٱ دٹض، 

ضا ٶ٣٭ ٦طزٺ ؾذؽ ٶ٣س ٸ ٶٟځ ٲځ ٦ٷس سب ذٹز اظ َطڂ١ سكجڃٻ سرڃ٭ ثٻ  -ذهٹنبً  آضاء ٸ ٶٓطار اثٵ ؾڃٷب ٸ ؾٽطٸضزڀ

 1ثب اضائٻ زالڂ٭ ظڂط ؛ –اٮجشٻ نطٞبً اظ ثبثز سؼطز  –س٣ٗ٭ 

ٹؼ حڃٹاٶځ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ٢ٹٺ ټبڀ آٴ اظ - ػٳٯٻ  سؼطز ٶٟؽ يٳٵ قٳٹ٬ ثط ٶٟٹؼ ٶب٣َٻ ، ثط ٟٶ

 ذڃب٬ ٶڃع ثط٢طاض اؾز.

سًٗڃٝ ثسٴ زض ػٽز س٣ٹڂز ٢ٹاڀ ٖب٢ٯٻ ثطاڀ ٲشرڃٯٻ ٶڃع ٲُطح اؾز چطا ٦ٻ زض ٖٳ٭   -

 قبټسڂٱ ٦ٻ دڃطاٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ اظ سرڃ٭ ٢ٹڀ سطڀ ثطذٹضزاضٶس.

ؽ زض ٲ٣بٰ ٣ٖ٭ ثٻ ؾجت ثځ ٶڃبظڀ زض ٞٗ٭ ذٹز اظ ثسٴ، زض شار ٶڃع ثځ ٶڃبظ اظ   - ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٟٶ

 زٺ اؾز، زض ٲ٣بٰ ذڃب٬ ٶڃع ٲؼطز اظ ٲبزٺ اؾز.ثسٴ ڂب اؾبؾبً ٲب

 ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٶڃع ٲبٶٷس ٢ٹٺ ڀ ٣ٖ٭ ثب ٦ظطر اٞٗب٬ ذؿشٻ ٶٳځ قٹز، ثٯ٧ٻ ٢ٹڀ سط ٶڃع ٲځ ٪طزز.  -

 اطجبر ٶٳبڂس ٦ٻ ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ ٶڃع چٹٴ ٢ٹٺ ڀ ٣ٖ٭، ٢ٹٺ اڀ اؾز ٦بٲالً ٲؼطز.

ٶڃع چٹٴ ٲٹاضز دڃكڃٵ ٲؿش٣ڃٳبً زض شٸ  -٣ٗ٭اطجبر سؼطز ذڃب٬ اظ َطڂ١ سكجٻ آٴ ثٻ س –ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ اٲط 

ؽ اٶؿبٶځ ڂب ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ټٳبٴ ٢بٖسٺ ڀ  ضڂكٻ زاضز ٦ٳب اڂٷ٧ٻ سٳبٲځ ٪ٟشٻ ټبڀ  "اٮٷٟؽ ٦٭ اٮ٣ٹڀ"ٲطاست ثٹزٴ ٟٶ

ٲالنسضا ثٻ ٶحٹڀ اظ اٶحب ٲؿش٣ڃٱ ڂب ٚڃطٲؿش٣ڃٱ ثٻ ټٳڃٵ ڂ٥ ٢بٖسٺ ثط ٲځ ٪طزز ٦ٻ اؾبؼ ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ اٸ ضا ٶڃع 

س. ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ سجڃڃٵ اڂٵ ٢بٖسٺ اظ زقٹاضسطڂٵ ٲجبحض ٞٯؿٟځ ٲځ ثبقس، زض سٹيڃح آٴ دڃف اظ سك٧ڃ٭ ٲځ زټ

ټط چڃعڀ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ اؾبؾبً ٲؿأٮٻ ڀ ٚبٮت زض زٸضاٶځ ٦ٻ ٲالنسضا دب ثٻ ٖطنٻ ڀ حڃبر ٞٯؿٟځ ذٹز ٲځ 

ثٻ ڂبزآٸضڀ اؾز ٦ٻ ټٱ زض ٲٷٓط ٲكبڂځ  ٶٽس ٲؿأٮٻ ڀ ٸػٹز ٸ ٲبټڃز ڂب ثٻ ثڃبٶځ ؾبزٺ سط چڃؿشځ ٸ ټؿشځ اؾز. الظٰ

ٸػٹز ضا  –ٸ ټٱ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ انبٮز ثط ٲبټڃز اؾشٹاض اؾز. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ، اظ َطٞځ ، اثٵ ؾڃٷب ټٳچٹٴ اضؾُٹ 

ٲٟٽٹٲځ ثسڂٽځ سٯ٣ځ ٦طزٺ ٸ ح٧ٱ ثساٴ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ؛ ٸػٹز ٲٟٽٹٲځ ظاڂس ثط ٲبټڃز ثٹزٺ ٸ اڂٵ ثساٴ ٲٗٷبؾز ٦ٻ 

ڂب حشځ ػعئځ اظ  –ٰ ٸػٹز ٲشٛبڂط اؾز ٸ ٲٟٽٹٰ ٲٹػٹز ضا ٶٳځ سٹاٴ ٖڃٵ ٲٟبټڃٱ ٲبټٹڀ ٲٟٽٹٰ ٲبټڃز ، ثب ٲٟٽٹ

. اظ ( 34 -29 : 1404، ٷبڃاثٵ ؾ ) ثٻ حؿبة آٸضز، ٸ ٶشڃؼٻ اڂٵ ٦ٻ اظ زڂس اثٵ ؾڃٷب انبٮز ثط ٲبټڃز اؾشٹاض اؾز -آٶٽب

ػځ ٶساضز چطا ٦ٻ ا٪ط ٸػٹز ضا ٞبض٘ اظ َطٜ زڂ٫ط ؾٽطٸضزڀ ٶڃع ٸػٹز ضا ٲٟٽٹٲځ اٶشعاٖځ ٲځ زاٶس ٦ٻ ٲب ثٻ اظاڀ ذبض

ٲٹػٹز ٲبټڃشځ ٖڃٷځ زټڃٱ زض آٴ نٹضر ٲؼجٹضڂٱ ٦ٻ زض ٦ٷبض ٲٹػٹز ٖڃٷځ ثطاڀ ٸػٹز ټٳبٴ  ٲٹػٹز ٶڃع ٲٹػٹزڂشځ 

ٖڃٷځ ٮحبِ ٦ٷڃٱ ٦ٻ اڂٵ ؾٯؿٯٻ سب ثڃٷٽبڂز الػطٰ ازاٲٻ ٲځ ڂبثس ٸ اڂٵ ثٻ ٮحبِ ٣ٖالٶځ ٲحب٬ اؾز ، ٸ ٶشڃؼٻ اڂٵ ٦ٻ اظ 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ، ٲحٳس ثٵ اثطاټڃٱ . 1  ( . 192-200. ػٹاز ٲهٯح ، سٽطاٴ : ؾطٸـ )نم  ثٹثڃٻاٮكٹاټس اٮط.  1357ػٽز ٲُبٗٮ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



140 

 

:  2 ع ، 1380 ،ڀؾٽطٸضز) ٸػٹز اٲطڀ اٖشجبضڀ ثٹزٺ ڂب ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ انبٮز ثط ٲبټڃز اؾشٹاض اؾززڂس ؾٽطٸضزڀ 

. ثط اڂٵ اؾبؼ ټٱ زض ٲٷٓط ٲكبڂځ ٸ ټٱ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ اؾبؾبً انبٮز ٲبټڃز ٲُطح اؾز زض حبٮځ ٦ٻ ٲالنسضا (65

ڂٻ ڀ انبٮز ٲبټڃز دځ ثطزٺ ٸ ٶٓطڂٻ ڀ ثٻ ثُالٴ ٶٓط  -ثٻ ٪ٟشٻ ڀ ذٹز ثب اٮٽبٰ ضثبٶځ   -زض ټٳبٴ ٖٷٟٹاٴ ػٹاٶځ 

ټٳبٶُٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قس سجڃڃٵ اڂٵ اٲط  (.17 -35  : 1363 ٵ،ڃنسضاٮٳشأٮٽ) انبٮز ٸػٹز ضا دځ ضڂعڀ ٲځ ٦ٷس

ثٻ سأٲ٭ ٸ سٗٳ٣ځ ٖٳڃ١ ٶڃبظ زاضز ٦ٻ ثٻ ٦٭ اظ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ذبضع اؾز اٲب اظ آٶؼب ٦ٻ اڂٵ اٲط اؾبؾبً ثؿشط 

 -ټبڀ ٲٷؿٹة ثٻ ٲٷٓط نسضاڂځ اظ ػٳٯٻ زض ضاثُٻ ثب ټٷط ٶڃع ٲځ ثبقس ثٻ ٶٓط ٪طڂعڀ اظ دطزاذز ثٻ آٴ  سٳبٲځ ٪ٟشٻ

ٶڃؿز . سٹيڃح ٲُٯت اڂٷ٧ٻ ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ اؾبؼ اڂٵ ٢ًڃٻ ضا ٲځ   -ټطچٷس ثؿڃبض ذالنٻ ٸ ٲرشهط 

 سٹاٴ زض ؾٻ ٲ٣بٰ ڂب ٲٹيٕ ظڂط سجڃڃٵ ٶٳٹز ؛ 

ٸاحس اؾز ٦ٻ اظ حًطر ح١ سٗبٮځ ٦ٻ ٸػٹز ٲُٯ١ اؾز سب ٸحسر ٸػٹز ؛ ٸػٹز ح٣ڃ٣شځ   -

ٲحؿٹؾبر نطٜ َجڃٗځ ٦ٻ دبئڃٵ سطڂٵ ٲطسجٻ اظ ټؿشځ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷس ثط سٳبٲځ ٲٹػٹزار ٲٷشكط 

 اؾز .

سك٧ڃ٥ ٸػٹز ؛ ثب ٮحبِ سٟبٸر ټبڀ ٲٹػٹز زض ٖبٮٱ ٲكٽٹز ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٸػٹز نطٞبً اظ   -

قٹز ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ٸػٹز سٳبٲځ ٲٹػٹزار زض سٳبٲځ ٲطاست ح١ سٗبٮځ ٦ٻ ٸػٹز ٲُٯ١ اؾز نبزض ٲځ 

 ټؿشځ ثب ٸػٹز اٸ ؾٷرڃز زاضز .

اقشساز ٸػٹز ؛ ڂ٥ ٸػٹز ٲځ سٹاٶس نٹضر ټبڀ ٲرشٯٟځ زاقشٻ ثبقس اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ ٲُٯت   -

اؾز. ثٻ  -قسر ٪طٞشٵ ثٻ ؾٹڀ ٸػٹز ٲُٯ١  -٦ٻ زض ٸا٢ٕ ، ټٳ٫ځ آٶٽب ڂ٥ نٹضر زض حب٬ اقشساز 

ڂ٥ ٸػٹز زض حب٬ اقشساز ، زض َٹ٬ ظٲبٴ ٲبټڃز ټبڀ ٲشٗسزڀ ضا ٸاػس ٲځ قٹز ٸ زض ټط آٴ اظ  ثڃبٴ زڂ٫ط

 ڂ٥ ٲبټڃز ثٻ ٲبټڃز زڂ٫ط ؾڃط ٲځ ٦ٷس.

 ثب ٪صض اظ سأٲٯځ ثڃف اظ اڂٵ زض اڂٵ ٲٹيٹٔ ٸ ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ؛ 

ڂ٧سڂ٫ط  ټطچٷس ٖطٜ، ح٣ڃ٣ز ٖٯٱ، ٢سضر، حڃبر، ٦ٳب٬ ٸ ظڂجبڂځ ضا ٲشٟبٸر ٸ ٲشٛبڂط اظ"

ٲځ زاٶس، ٲالنسضا ثٻ ٲطسجٻ اڀ ثبالسط اظ ازضا٤ زؾز ٲځ ڂبثس ٸ ٲشٹػٻ ٲځ قٹز ٦ٻ ح٣ڃ٣ز اڂٵ اٲٹض 

ٶڃؿز ٦ٻ ثٷبثطاڂٵ اٲٹض ش٦ط قسٺ زض ٶٓبٰ نسضاڂځ ٲؿبٸ٠ ڂ٧سڂ٫طٶس... حب٬ ا٪ط  "ٸػٹز "چڃعڀ ػع 

،  ٲهسا٠ ٸػٹز، ح٣ڃ٣ز ټٳٻ اڂٵ اٲٹض زض ٖبٮٱ ح٣ڃ٣ز ڂ٧ځ اؾز ٸ آٴ چٻ زض ٖبٮٱ ٸا٢ٕ سح١٣ زاضز

ٖٯٱ، ٢سضر، حڃبر، ٦ٳب٬ ٸ ظڂجبڂځ اؾز، چطا ح٧ٱ ثٻ انبٮز ٸػٹز ٲځ ٦ٷڃٱ؟ ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط ، چطا 

 .(95:  1384) ا٦جطڀ،  "ٲظالً  ٢بئ٭ ثٻ انبٮز ظڂجبڂځ ٶكٹڂٱ؟
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ٲبزٺ ٲطسجٻ ڀ ٶبظ٬ ڂ٥ ٲٹػٹز ٸ نٹضر ٲطسجٻ ڀ ٦بٲ٭ ڂ٥ "، ٸ ٶڃع ٮحبِ اڂٵ ػٳٯٻ اظ ذٹز ٲالنسضا ٦ٻ؛  

( ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اٸالً ؾٯؿٯٻ ٲطاست ټؿشځ زض ٲٷٓط نسضاڂځ ثٻ ق٧٭ 36: 1381،  نسضاٮٳشأٮٽڃٵ) "ز اؾزٲٹػٹ

 ظڂط اؾز ؛

 ٲطسجٻ ڀ ٸػٹز سبٰ ٦ٻ ٖبٮٱ ٣ٖٹ٬ ٲحًٻ اؾز.  -

 ٲطسجٻ ڀ ٸػٹز ٲ٧شٟځ ٦ٻ ٖبٮٱ نٹض ٲظبٮڃٻ ٸ اقجبح ٲؼطزٺ اؾز.  -

 ٲٹازار اؾز. ٲطسجٻ ڀ ٸػٹز ٶب٢م ٦ٻ ٖبٮٱ نٹض ٢بئٱ ثٻ ٲٹاز ٸ ٲشٗٯ١ ثٻ  -

زض طبٶځ، ا٦ٷٹٴ ثب سٹػٻ ثٻ سٳبٲځ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض ظٲڃٷٻ ڀ انبٮز ٸػٹز ٸ ؾٯؿٯٻ ٲطاست ټؿشځ زض ٲٷٓط 

نسضاڂځ ، زض َٹ٬ ٲٹيٹٔ انٯځ اڂٵ ٶٹقشبض ٦ٻ ټٳبٶب ټٷط اظ ٲٷٓط نسضاڂځ اؾز ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ شار ټٷط زض اڂٵ 

 ٲٷٓط ضا اؾبؾبً ثٻ ق٧٭ ظڂط ٲځ سٹاٴ سجڃڃٵ ٶٳٹز؛

ب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ ٲالنسضا اظ َطٞځ ذساٸٶس ضا ٸػٹز ٲُٯ١ ٲځ زاٶس ٸ اظ َطٞځ انبٮز ث -1

ظڂجبڂځ ضا ثب انبٮز ٸػٹز ڂ٧ځ، دؽ ػٳب٬ ٲُٯ١ ٦ٻ زض ٦٭ ٦بئٷبر سٷٽب ٲٷجٕ نسٸض ظڂجبڂځ ٲځ ثبقس ٶڃع زض 

ا٪ط ظڂجبڂځ ثب  ٶٓط اٸ ټٳبٴ ذساٸٶس ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ټؿز. ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط ، ا٪ط ٸػٹز ح٣ڃ٣ځ ٸاحس اؾز ٸ

ٸػٹز ٖڃٷڃز ٲهسا٢ځ زاضز، الظٰ اؾز ٦ٻ ثط اؾبؼ ٢بٖسٺ ڀ اڂٵ ټٳبٶځ ظڂجبڂځ ٶڃع ح٣ڃ٣ز ٸاحسڀ ثبقس ) 

 ٸحسر ظڂجبڂځ(.

اظ آٶؼب ٦ٻ حًطر ح١ سٗبٮځ ٖٯز ٸػٹزڀ ٦٭ ٲٹػٹزار اؾز، ػٳب٬ ح١ ٶڃع ٖٯز   -2

اؾبؼ سٳبٲځ اڂٵ  ٸػٹزڀ سٳبٲځ ػٳب٬ ټبڂځ اؾز ٦ٻ اظ حًطسف نبزض قسٺ ڂب ٲځ قٹٶس ٦ٻ ثط اڂٵ

 ظڂجبڂځ ټب ثب آٴ ظڂجبڂځ ٲُٯ١ ؾٷرڃز زاضٶس ) سك٧ڃ٥ ظڂجبڂځ(.

ا٪ط ظڂجبڂځ ٸ ٸػٹز ٖٷٹاٴ ټبڀ ٸاحسڀ ثطاڀ ڂ٥ ح٣ڃ٣ز ټؿشٷس، دؽ اقشساز ٸػٹز ټٳبٶب   -3

اقشساز ظڂجبڂځ ٶڃع ذٹاټس ثٹز. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، حهٹ٬ ثٻ ٲطاست ثبالسط زض ؾٯؿٯٻ ٲطاست ټؿشځ ڂب ټٳبٴ اقشساز 

 ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ ٲٟٽٹٰ اقشساز ظڂجبڂځ ڂب ټٳبٴ اؾش٧ٳب٬ ٸ سٗبٮځ ظڂجبڂځ ٶڃع ذٹاټس ثٹز.ٸػٹز، 

ؽ  ٸ ٶشڃؼٻ اڂٵ ٦ٻ زض ٲٷٓط نسضاڂځ، ټٷطٲٷس ذٯڃٟٻ ڀ االټځ ثٹزٺ ٸ ثب ٢ٹا ٸ اؾشٗسازټبڀ ټٷطڀ ٲٹػٹز زض ٟٶ

اڂٵ ٖبٮٱ ٲٹػٹز اؾز  ذٹز ټٳبٶٷس ح١ سٗبٮځ ٲځ آٞطڂٷس سب ثسڂٵ ٸؾڃٯٻ ثٻ اٸ سكجٻ ػٹڂس چطا ٦ٻ ټط ٦ٳبٮځ ٦ٻ زض

ٲطسجٻ ڀ ٶبظٮځ اظ ٦ٳبالر ٲطاست ثبالسط ٸػٹز ثٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ سٳبڂ٭ ثٻ اؾشٗال زاضز ٸ اؾش٧ٳب٬، اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ 

سجهطٺ ٦ٻ آٞطڂٷف ټٷطٲٷس سٷٽب ؾبڂٻ اڀ اظ آٞطڂٷف آٴ ٸػٹز الڂشٷبټځ اؾز چطا ٦ٻ اٶؿبٴ ٲظب٬ ذساٸٶس اؾز ٶٻ ٲظ٭ اٸ 

آٴ اؾز زض حبٮځ ٦ٻ ٲظب٬ ټط چڃع زض َٹ٬ اٸ ڂب ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ْٽٹض ٸ سؼٯځ ٸ ؾبڂٻ ڀ اٸ  ٸ ٲظ٭ ټط چڃع زض ٖطو

ؽ ٸ  اٮجشٻ زض ٲطسجٻ اڀ ٶبظ٬ سط. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ، ټٷطٲٷس زض اڂٵ ٲٷٓط ؛ ثطاڀ ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ثب حط٦ز ػٹټطڀ ٟٶ
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ٲځ ٦كس سب ثبظ ثب ٸؾبَز ذڃب٬ اقشساز ٸػٹزڀ اظ ثٷس حؽ ٸ ٲبزٺ ضټڃسٺ، اظ ؾ٧ٹڀ ذڃب٬ ثٻ ٖبٮٱ ح٣بڂ١ ٣ٖالٶځ دط 

اضٲٛبٴ اڂٵ ؾٟط ضا نٹضر ثركڃسٺ ٸ ٲبحه٭ ضا ثط ثٹٰ ٶ٣بقځ ڂب ٶٛٳٻ اڀ ٲٹؾڃ٣ڃبڂځ ڂب ٦الٲځ قبٖطاٶٻ ٸ اظ اڂٵ 

زؾز ثبظٶٳبڂځ ٦ٷس. ٸ اڂٵ زض حبٮځ اؾز ٦ٻ ٦ٯڃز اڂٵ اٲط ثطاڀ ٲربَت اطط ټٷطڀ ٶڃع اظ ٲٷٓط نسضاڂځ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ 

ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ٞطزڀ ثب ڂ٥ اطط ټٷطڀ ٲٹاػٻ ٲځ قٹز نٹضسځ ٲحؿٹؼ اظ آٴ اطط زض ٶٟؽ ٲهسا٠ زاضز. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ، 

سڀ اضس٣ب ڂبٞشٻ ٸ ثب سٗبٮځ زض ذڃب٬ اٸ ح٣ڃ٣شځ ٲ٣ٗٹ٬ ٦ٻ زض ٸا٢ٕ  ٸڀ ٲٷ٧ٗؽ ٲځ قٹز سب اڂٵ نٹضر زض ٲطحٯٻ ڀ ٗث

ٯ١ آطبض ټٷط اؾالٲځ ٸ ټٱ زض اٲط ٲٗٷب ٸ ٲحشٹاڀ انٯځ آٴ اطط اؾز ضا زض ٶٽبز اٸ ثٻ ْٽٹض ثطؾبٶس. ٸ اڂٵ ټٳٻ، ټٱ زض ذ

زض٤ اڂٵ آطبض ، ٲطحٯٻ ثٻ ٲطحٯٻ ٲٹػت سٗبٮځ ٞطز اٶؿبٶځ ٲځ قٹز چطا ٦ٻ زض ٲٷٓط نسضاڂځ ټط ٲطحٯٻ اظ اڂٵ ٲطاح٭ 

ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثب ٢ٹٺ ڂب اؾشٗسازڀ اظ ٞطز اٶؿبٶځ ڂب ثٻ ثڃبٶځ ز٢ڃ١ سط ٶٟؽ ٲشٷبْط ثٹزٺ ٸ اظ آٶؼب ٦ٻ نٹضر ذڃبٮځ اظ 

٣ٗٹ٬ اظ نٹضر ذڃبٮځ ثطسط اؾز، ؾڃط زض اڂٵ ٲطاح٭ ثٻ ٲٗٷځ سٗبٮځ ٶٟؽ اٶؿبٶځ ٶڃع نٹضر ٲحؿٹؼ ٸ نٹضر ٲ

ٲځ ثبقس. ٸ ز٢ڃ٣بً اظ اڂٷؼبؾز ٦ٻ ٲٷٓط نسضاڂځ ضا ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ ڂب سٗبٮځ ثرف ٲځ ذٹاٶٷس. سشٳٻ ڀ ثحض ٸػٹز ٸ 

ٸ اڂًبً  -بڂځ ٸ اقطا٢ځٲبټڃز زض ٲٷٓط نسضاڂځ ضا زض ظٲڃٷٻ ڀ ټٷط اڂٵ ٪ٹٶٻ ٲځ سٹاٴ ذالنٻ ٦طز ٦ٻ زض ٲٷٓط ٲك

ټٷط نطٞبً زض چبضچٹة ٲبټڃز ٲُٳح ٶٓط ٢طاض ٲځ ٪طٞز چطا ٦ٻ زض  -ٶٓطڂٻ ټبڀ ٚطثځ ٲُطح قسٺ زض ٞه٭ ٢ج٭ 

ثٷٳبڂٻ ټبڀ اڂٵ زڂس٪بٺ ټب اڂٵ اٶسڂكٻ ٶٽٟشٻ ثٹز ٦ٻ ټٷطٲٷس ٸنٝ ٲبټڃز اٶؿبٴ اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ اٶؿبٴ اظ آٴ 

ذٹاټس ثٹز، اٲب، زض ٲٷٓط  -ټٱ زض ذٯ١ ٸ ټٱ زض زض٤ آطبض ټٷطڀ  -طڀ ػٽز ٦ٻ اٶؿبٴ اؾز زاضاڀ ٢بثٯڃز ټبڀ ټٷ

نسضاڂځ ټٷط ٖالٸٺ ثط اڂٵ ڂب ثٻ ثڃبٴ زضؾز سط آٴ دڃف اظ اڂٵ زض ثؿشط ٸػٹزڀ ٲُٳح ٶٓط ٢طاض ٲځ ٪ڃطز ٦ٻ ثط اڂٵ 

زض ٲٷٓط نسضاڂځ  اؾبؼ اٶؿبٴ ٖالٸٺ ثط اڂٷ٧ٻ ټٷطٲٷس اؾز ٸ اطط ټٷطڀ زاضز، ذٹز ٶڃع اطط ټٷطڀ اؾز. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ،

اٶؿبٴ چٹٴ ذٹز اطط ټٷطڀ ٸڂػٺ اڀ اؾز اؾبؾبً ٲځ سٹاٶس ټٷط ٸ ټٷطٲٷسڀ ٸ اطط ټٷطڀ زاقشٻ ثبقس : اٶؿبٴ ثٻ ٖٯز 

 "سهٹڂط "ٸ "نٹضر"نٹضر اٮٽځ ذٹز، زض ٖڃٵ حب٬ ڂ٥ اطط ټٷطڀ ٸ ڂ٥ ټٷطٲٷس اؾز ؛ اطط ټٷطڀ اؾز چٹٴ 

ضاظ ٸ ؾطچكٳٻ ڀ  "ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ؛  1٪ط اٮٽځ اؾز. اؾز ٸ ټٷطٲٷس اؾز ظڂطا اڂٵ نٹضر اظ آٴ نبٶٕ ٸ نٹضر

ټٷط ٸ اطط ټٷطڀ اٶؿبٴ اظ ٶ٫بٺ ٲالنسضا اڂٵ اؾز ٦ٻ چٹٴ ذساٸٶس ټٷطٲٷس اؾز ٸ اٶؿبٴ ضا ٢بئٱ ٲ٣بٰ ذٹڂف زض ټٳٻ 

ض ٦ٻ (. ټٳبٶُٹ293:  1388) اٲبٲځ ػٳٗٻ ،  "اؾٳبء ذٹز ٢طاض زازٺ، ثٷبثطاڂٵ اضازٺ ٦طزٺ اؾز ٦ٻ اٶؿبٴ ٶڃع ټٷطٲٷس ثبقس

اظ ػٳالر اذڃط ٶڃع ٢بث٭ دڃ٫ڃطڀ ٲځ ثبقس ٲٷٓط نسضاڂځ ضا ثٻ ٸا٢ٕ ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ٦ٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ 

٦ٻ زض  -ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ٲٷؿٹة زاٶؿز ثٻ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  

س ٲٟهالً ٲسٶٓط ٢طاض ذٹاټس ٪طٞز  ٲٷؿٹة زاٶؿز چطا ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ زڂس٪بٺ ٸػٹزڀ اڂٵ  ٶڃع ٲځ سٹاٴ -٢ؿٳز ٗث

                                                 
. ؾڃس حؿڃٵ ٶهط  ٲجبٶځ ټٷط ٲٗٷٹڀ.  1376 اظ ٲ٣بٮٻ ڀ انٹ٬ ٸ ٲٗڃبضټبڀ ټٷط ػٽبٶځ ٞطڂشٽٹٜ قٹآٴ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٦طثٵ، ټبٶطڀ ٸ زڂ٫طاٴ. 1

بر زڂٷځ.  ٸ زڂ٫طاٴ ،سٽطاٴ : زٞشط ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ڂ٥ نٹضر شټٷځ ٲبٶٷس ڂ٥ ٣ٖڃسٺ "زض ٸا٢ٕ  -ٸحسر ٸػٹز ، سك٧ڃ٥ ٸػٹز ٸ اقشساز ٸػٹز  -ٲٷٓط 

ٲځ سٹاٶس ػٯٹٺ نحڃح اٲب ٲحسٸز ڂ٥ ح٣ڃ٣ز اٮٽځ ثبقس ڂ٥ نٹضر  ]ڂ٥ اٲط ٲ٣ٗٹ٬  [ػعٲځ ڂب ڂ٥ اٖش٣بز زڂٷځ 

ثٻ  1. "س ٶٳبڂك٫ط ح٣ڃ٣ز ڂب ٸا٢ٗڃشځ ثبقس ٦ٻ زض ٖڃٵ حب٬ ٲٹػت اؾشٗالڀ اٶسڂكٻ ٲځ ٪طززٲحؿٹؼ ٶڃع ٲځ سٹاٶ

زض اڂٵ ٲٷٓط ثط ذالِٜ ڂب ثٻ ثڃبٴ زضؾز سط آٴ ثٻ قسرِ زٸ ٲٷٓط دڃف ٶٳځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ټٷط "ٖجبضر زڂ٫ط ، 

ٻ َٹض ټٳعٲبٴ اؾز ٲحب٦بر ٲ٣ٗٹ٬ اؾز زض ٲحؿٹؼ، چطا ٦ٻ زض اڂٵ ٲٷٓط ټٷط ټٳبٶب ٲحب٦بر ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲحؿٹؼ ث

:  1360 ٵ،ڃنسضاٮٳشأٮٽ) "زض ذڃب٬ اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ ٢ٹٺ ذڃب٬ قجڃٻ ٖبٮٱ ٢سضر اٮٽځ ذٯ١ قسٺ اؾز

ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ اٲط ثڃف اظ آٶ٧ٻ ثٻ ح٧ٳز ڂب ٞٯؿٟٻ اؾالٲځ ٲٷؿٹة ثبقس ثٻ ٖطٞبٴ اؾالٲځ ٲٷشؿت  (. 334

رٵ ا٪ط زٸ ٲٷٓط دڃف ثٻ اٖشجبض ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ثٹزٶكبٴ زضنسز ػٽبٶځ اؾز ٸ ٲؿأٮٻ ڀ سٷعڂٻ ٸ سكجڃٻ ، ثٻ زڂ٫ط ؾ

٦طزٴ اٶؿبٴ ) سٷعڂٻ( ثٹزٶس اڂٵ ٲٷٓط ثٻ ٸا٢ٕ زض دځ اٶؿبٶځ ٦طزٴ ػٽبٴ )سكجڃٻ ( اؾز ٦ٻ ټٳبٶب اٲطڀ اؾز ٖطٞبٶځ. اظ 

سڀ اڂٵ آٶؼبڂځ ٦ٻ اڂٵ ٲٹيٹٔ اٸالًٌ ثٻ ٚٹض ٞٯؿٟځ ذبل ذٹز ٶڃبظٲٷس اؾز ٸ زض طبٶځ اؾبؾبً ٲٹيٹٔ ٢ؿٳز  ٗث

اڂٷؼب ثٻ ټٳڃٵ ثؿٷسٺ ٦طزٺ ٸ نطٞبً ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ اظ  -ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط   -ٶٹقشبض 

 ػٽز سٹػٻ اقبضٺ ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ټٷط ض٢م ضا ٶحٹپ ٸػٹز ٦٭ ٖبٮٱ ٲبزٺ زاٶؿشٻ اؾز ٸ ٦٭  ]ٲالنسضا [ اٸ "

٦كڃسٺ ٦ٻ ثٻ ا٢شًبڀ ؾطڂبٴ ٖك١ اٮٽځ زض شضٺ شضٺ اٸ ، ثٻ  ٖبٮٱ ضا ثٻ ٲظبثٻ ڂ٥ قرم ٸاحس ثٻ سهٹڂط

اټشعاظ ٸ سط٢م زض آٲسٺ اؾز سب اظ ثط٦ز ټٳڃٵ ض٢م ثٻ ٲجسأ ٖٯٹ ٸ قطٜ ٸ ػٳب٬ س٣طة دڃسا ٦ٷس... 

ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ټٷ٫بٲځ ٦ٻ ٲالنسضا ثٻ حط٦بر اًٖب زض اٸيبٔ ٲرشٯٝ ثٻ نٹضر ٦ٷس ڂب ؾطڂٕ 

) ڂٗٷځ ْبټطـ زض ض٢م اؾز( ، دؽ  "ٞڃط٢م ْبټطٺ"ؿس سٹػٻ ٲځ ٦ٷس ٸ ثط ټٳڃٵ اؾبؼ ٲځ ٶٹڂ

زض ح٣ڃ٣ز ثٻ نٹضر ض٢م ٸ ٞطٰ آٴ سٹػٻ زاضز، اٲب آٴ ټٷ٫بٰ ٦ٻ ض٢م ْبټط ضا ٶبقځ اظ اټشعاظ 

" ثبَٷځ ٖبٮٱ ٸ ؾطڂبٴ ٖك١ اٮٽځ زض ٖبٮٱ ٲځ زاٶس، ثٻ ٲحشٹا ٸ دڃٹٶس ْبټط ثب ثبَٵ ٶٓط ٦طزٺ اؾز

 (.101-102:  1388)اٲبٲځ ػٳٗٻ، 

الظٰ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ ثب اٶس٦ځ  -چٹٴ ٲٷٓط اقطا٢ځ  -اڂٷؼبؾز ٦ٻ ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ثط اڂٵ ٪ٟشٻ ټب ٸ اظ  

ٳبو زض ٲٷٓط نسضاڂځ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ٲح٭ سٹػٻ اؾز ٦ٻ ٶٓطڂٻ ڀ نٹضر ٪طاڂځ ټٷط. ٸ  ٚا

كز ٦ٻ زض ٲٷٓط نسضاڂځ ثٻ زٮڃ٭ اٖش٣بز ثٻ اظ سٳبٲځ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض اڂٵ ٲجحض ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضټٷٳٹٴ ٪

انبٮز ٸػٹز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ثٻ حسڀ اظ سٗبٮځ ٲځ ضؾس ٦ٻ ثٻ ػطأر ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٶٻ سٷٽب اٲٹض ٲحؿٹؼ 

                                                 
. ؾڃس  ٲجبٶځ ټٷط ٲٗٷٹڀ. 1376ثٹض٦ٽبضر ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٦طثٵ، ټبٶطڀ ٸ زڂ٫طاٴ . ؼزڂٷځ سڃشٹ ټٷط ضٸـ ٸ انٹ٬ ثط اظ ٲ٣بٮٻ ڀ ٲسذٯځ 1

بر زڂٷځ.  حؿڃٵ ٶهط ٸ زڂ٫طاٴ ،سٽطاٴ : زٞشط ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثٯ٧ٻ حشځ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ ٶڃع اٖشجبض ذٹز ضا ثٻ آٴ ٲسڂٹٴ ثٹزٺ ٸ اظ َطڂ١ آٴ اؾز ٦ٻ اٖالٴ ٲٹػٹزڂز ٲځ ٦ٷٷس ، ٸ اڂٵ 

ٲشٗبٮڃٻ اؾز ٦ٻ ذٹز نسضاٮٳشأٮٽڃٵ آٴ ضا اسحبز ٖب٢٭ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ڂب ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ٖبق١ ٸ ټٳبٴ ٖهبضٺ ڀ ح٧ٳز 

سڀ ثب ز٢شځ ثڃكشط ثٻ آٴ ذٹاټڃٱ دطزاذز.  ٲٗكٹ٠ ٲځ ذٹاٶس ٦ٻ زض ٲجحض ٗث

ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض ضاثُٻ ثب ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٲٷٓط نسضاڂځ اڂٷ٧ٻ ٲالنسضا ٶڃع چٹٴ ؾٽطٸضزڀ حس ٶٽبڂځ 

ٲځ زاٶس ظڂطا اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ زض زڂس٪بٺ اٸ ذساٸٶس اٶؿبٴ ضا چٻ اظ ٶٓط شار ٸ چٻ اظ ٶٓط  "٦ٵ" ٲ٣بٰ اؾشٗالڀ ذڃب٬ ضا 

اؾٳبء ٸ نٟبر ٸ اٞٗب٬ ٸ ضٞشبض ٲظب٬ ذٹزـ ٢طاض زازٺ ثٷبثطاڂٵ َجڃٗځ اؾز ٦ٻ اٶؿبٴ ٲشٗبٮځ ثٻ ٲؼطز اڂٷ٧ٻ چڃعڀ 

سب اظ اڂٵ َطڂ١ ثشٹاٴ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲٷ٣ُځ آٴ  اضازٺ ٦ٷس آٴ چڃع نٹضر ٸػٹز دڃسا ٦طزٺ ٸ ٲٹػٹز ثٻ ٸػٹز شټٷځ قٹز

 پٶڃع ٶبٲڃس. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ذٹز ٲالنسضا ثٻ سأؾځ اظ ٢طآٴ اڂٵ حس ٶٽبڂځ ضا ؾسض "٦ٵ ٞڃ٧ٹٴ"ٖبٮٱ شټٵ ضا ٖبٮٱ 

حسڀ اؾز ثڃٵ ٖبٮٱ نٹض ٸ ٖبٮٱ ٲٗبٶځ نطٜ ٸ ا٪ط ٦ؿځ اظ اڂٵ زٸ ث٫صضز، زض ح٣ڃ٣ز ٖبٮٱ "اٮٳٷشٽځ ٲځ ٶبٲس ٸ آٴ 

،  نسضاٮٳشأٮٽڃٵ) "كز ؾط ٪صاقشٻ ٸ ثٻ ٖبٮٱ ٲٗبٶځ نطٜ ٸ ٮصاڂص ٣ٖٯځ ٸ ٲٗٷٹڀ نطٜ ضاٺ دڃسا ٦طزٺ اؾزنٹض ضا د

1411  :47.) 

ا٦ٷٹٴ ٦ٻ زض حس ٸؾٕ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سجڃڃٵ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٲٷٓط نسضاڂځ دطزاذشٻ قس ٖٯځ اٮ٣بٖسٺ ٶٹثز آٴ 

قٹز، اٲب ، ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٲُٯت ٦ٻ چٷس ٸ چٹٴ اڂٵ  ٲځ ضؾس ٦ٻ ٢سضڀ ٶڃع ثٻ ٢جى اڂٵ ٲٟٽٹٰ زض اڂٵ ٲٷٓط دطزاذشٻ

ٲُبث٣ز  -ٲٷٓط ٲكبڂځ ٸ ٲٷٓط اقطا٢ځ  -٢ًڃٻ زض اڂٵ ٲٷٓط حشځ سب ػعئڃبسف ٶڃع ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثب زٸ ٲٷٓط دڃف 

ٲهسا٢ځ زاضز ، ثط اڂٵ اؾبؼ ػٽز دطټڃع اظ س٧طاض اڂٵ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ ټٳبٴ ٪ٟشٻ ټب اضػبٔ زازٺ ٸ اڂٷؼب نطٞبً 

ځ قٹڂٱ ٦ٻ زض ٲٷٓط نسضاڂځ ٶڃع ټٳچٹٴ زٸ ٲٷٓط دڃف ، ذڃب٬ ٖٯځ ضٚٱ سٳبٲځ ٸؾٕ ٸ ؾٗٻ ڀ ذٹز ذبَطٶكبٴ ٲ

ثٻ ثڃبٴ اٲطٸظڂف ٲسڂطڂز ٪طزز سب ثڃف   -اٮجشٻ ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ قٽٹزڀ آٴ  -٢ُٕ ڂ٣ڃٵ  الظٰ اؾز ٦ٻ اظ َطٜ ٣ٖ٭ 

 ٸ دڃف اظ ټط چڃعڀ اظ سٗبٮځ ٸ اؾش٧ٳب٬ ذٹز ٲحطٸٰ ٶجبقس.

ٲُبٮت ٶٓطڀ الظٰ زض ضاثُٻ ثب ٲٷٓط نسضاڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ  حب٬ ٦ٻ ثٻ ٶٓط ػٳڃٕ

اؾالٲځ ټٷط  ثٻ ٢سض حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ٪ٟشٻ قس ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ ٮحبِ ڂ٥ سجهطٺ ٶڃع ثٻ اڂٵ ٪ٟشٻ ټب الظٰ 

زض٤ آطبض ټٷطڀ ٢سضڀ ثڃكشط اؾز ، ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ٲالنسضا  ٸ ثٻ سجٕ اٸ اؾبؾبً ٲٷٓط نسضاڂځ ٶؿجز ثٻ زٸ ٲٷٓط دڃف ثٻ 

دطزاذشٻ اؾز ٦ٻ طٳطٺ ڀ اڂٵ دطزاظـ ټٱ زض ػٷجٻ ڀ ٞطزڀ ٸ ټٱ زض ػٷجٻ ڀ اػشٳبٖځ آٴ ثٻ ٸيٹح زض آطبض ٸڀ ٢بث٭ 

ڂب اظ ظثبٴ ذٹز اٸ نٷبڂٕ  -دڃ٫ڃطڀ اؾز. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ اظ زڂس نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ټٷط ٸ  زؾشبٸضزټبڀ ټٷطڀ

ڃٟٻ  ٲربَت ضا ثٻ زضٸٴ ذٹز ٦كبٶسٺ ٸ زض زضٸٴ ذٹز ثب ح٣ڃ٣ز ٸ ظڂجبڂځ ټبڀ آٴ ٲٹاػٻ ٦ٷٷس، چٹٴ ٲځ سٹاٶٷس  -ُٮ

اڂٵ سٹاٶبڂځ ضا زاضٶس ٦ٻ اٸ ضا ثٻ ثهڃطر ٸ سأٲٯځ زضٸٶځ ضټٷٳٹٴ قٹٶس ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ثشٹاٶس زض ضاثُٻ ثب ظڂجبڂځ ټبڀ 

س ٞطزڀ  ڂب ټٳبٴ ضٸاٴ قٷبؾځ آٴ ٲځ سٹاٴ ثٻ ٲحى اٶؿبٶځ ثٻ زالٮز دطزاظڀ ثذطزاظز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض ٗث

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲٟٽٹٰ ٖك١ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ ثب اؾبؼ ٞٯؿٟٻ ڀ ټٷط ٲالنسضا اظ ٶعزڂ٥ زض اضسجبٌ اؾز چطا ٦ٻ زض زڂس٪بٺ اٸ  

س اظ ٚڃبة اٸ، ڂ٥ سهٹڂط ؾبزٺ ڀ  سهٹڂط ٲٗكٹ٠ زض ذڃب٬ ٖبق١ ، ڂب ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ نٹضر ذڃبٮځ اٲط ٲحؿٹؼ ٗث

ٸٶځ زض زضٸٴ ثبقس ٶڃؿز، ثٯ٧ٻ ، سهٹڂط ٲٗكٹ٠ زض ٶعز ٖبق١ ٶٹٖځ سهٹڂط سٳظڃٯځ َجڃٗځ ٦ٻ حبن٭ اٶ٧ٗبؾځ ثڃط

  ؛ 1اؾز ٦ٻ ٲؿش٣ڃٳبً ضڂكٻ زض ػٷجٻ ټبڀ ذال٢بٶٻ ڀ ذڃب٬ زاضز

قٳبڂ٭ ٲٗكٹ٠ ڂب ٦ٯڃٻ ظڂجبڂځ ټبڀ ثبَٷځ ثسٸٴ نٹضر، زض ذڃب٬ ٖبق١ ثٻ سهٹڂط زض ٲځ "

٦ڃت ټٳٻ ظڂجبڂځ ټبڀ ٲٗكٹ٠ اٖٱ اظ آڂٷس ٸ ثب ظڂجبڂځ ټبڀ نٹضڀ سط٦ڃت ٲځ قٹٶس؛ زض اڂٵ سط

ْبټطڀ ٸ ثبَٷځ ، زض ٢بٮت ڂ٥ نٹضر ٲشؼٯځ ٲځ قٹٶس ٸ ثٻ ٸحسر ٲځ ضؾٷس ٦ٻ ټٳبٴ نٹضر 

 ( .296:  1388) اٲبٲځ ػٳٗٻ ،  "ٲٗكٹ٠ ثبٮصار اؾز ٦ٻ ٖبق١ ثب آٴ ثٻ اسحبز ٲځ ضؾس

س اػشٳبٖځ ٸ اڂٵ ثٻ ٶحٹڀ ټٳبٴ ٢بٖسٺ ڀ اسحبز ٖب٢٭ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ اؾز ٦ٻ دڃكشط ٶڃع ثٻ آٴ   اقبضٺ قس. اٲب زض ٗث

ڂب ټٳبٴ ػبٲٗٻ قٷبؾځ آٴ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اظ ٶٓط ٲالنسضا ػبٲٗٻ اڀ ٦ٻ زض ٲڃبٴ اٞطاز آٴ ټٷط ٸ زؾشبٸضزټبڀ 

ڃٟٻ ضٸاع ثڃكشطڀ زاقشٻ ثبقس، ٢بثٯڃز ټبڀ سحٹ٬ ٸػٹزڀ اٶؿبٴ زض آٴ ًٞبټب، ټٱ ٸؾٗز  ټٷط ڂب ټٳبٴ نٷبڂٕ ُٮ

ٲځ ٦ٷس ٸ اڂٵ آٶٽب ضا زض ٲؿڃط قسٴ ټبڀ ٲشٹاٮځ ٢طاض ٲځ زټس ٦ٻ اڂٵ ٶڃع ثٻ ٶٹثٻ ڀ ثڃكشط ٸ ټٱ قسر ثڃكشطڀ دڃسا 

ڃٟٻ  "ذٹز سٗبٮځ ٸ ٲٗٷٹڂز ضا ثطاڀ اٶؿبٴ ثٻ اضٲٛبٴ ٲځ آٸضز؛ ثط اڂٵ اؾبؼ اظ زڂس ٲالنسضا ، زض ػٹاٲٗځ ٦ٻ نٷبڂٕ ُٮ

ٲڃٷٻ ڀ ثؿٍ ٦ٳبالر ٸػٹزڀ ٸ ٸ ظڂجبڂځ قٷبؾځ ټٷطڀ ٞطا٪ڃط ثبقس ، ظٲڃٷٻ ټبڀ ٶڃ٭ اٶؿبٴ ثٻ ذٹڂكشٵ ذٹڂف ٸ ظ

ڃٝ ، َجٕ 294) ټٳبٴ :  "ٶٟؿبٶځ اٶؿبٴ ټب ثڃكشط ٞطاټٱ اؾز ( ٸ ثسڂٽځ اؾز زض ػبٲٗٻ اڀ ٦ٻ اٞطاز آٴ اظ ٢ٯت ُٮ

ؽ ضحڃٳٻ ٸ اظ اڂٵ زؾز ثطذٹضزاضٶس، ٖالٸٺ ثط ضٸاثٍ ٞطزڀ ضٸاثٍ اػشٳبٖځ ٶڃع زض حس اٖالڀ  ز٢ڃ١، شټٵ نبٜ، ٟٶ

 آٴ ذٹاټس ثٹز.

ٶٓطڀ ٞٹ٠ حب٬ ثٻ ٶٓط ٶٹثز آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ ثٻ ؾڃب٠ ثرف ټبڀ دڃكڃٵ ٢سضڀ ٶڃع ثٻ ٸػٻ  ثب ٪صض اظ ٲجبحض

ٖٳٯځ ټٷط اظ ٲٷٓط نسضاڂځ دطزاذشٻ قٹز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ اٸالً ٲځ قٹز ټٳبٶٷس ثرف اٸ٬ اظ اڂٵ 

ز زڂٹاٴ قٗط زاضز ٸ ټٱ ٪ٟشٻ ثٻ ازثڃبر ڂب ټٷطټبڀ ٶٹقشبضڀ دطزاذز چطا ٦ٻ ٲالنسضا ټٱ ذٹ -ٲٷٓط ٲكبڂځ  -ٞه٭  

ٞطز اٶؿبٶځ اثشسا ٧ٞط ٲځ ٦ٷس ٸ چڃعڀ زض شټٷف حبيط ٲځ قٹز ، ٸ ؾذؽ زض "ټبڂځ ثؿڃبض ضٸقٵ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ؛ 

ذڃبٮف اظ آٴ چڃع نٹضسځ دڃسا ٲځ ٦ٷس، ٸ آٶ٫بٺ اڂٵ نٹضر اظ يٳڃط اٸ ذبضع قسٺ ٸ ثٻ ٲسز ذڃب٬ سح١٣ ٖڃٷځ 

ڃٝ ث (. زض طبٶځ اظ َطٞځ ټٱ 16:  7، ع1381،  نسضاٮٳشأٮٽڃٵ) "ٻ ذٹز ٲځ ٪ڃطزدڃساٲځ ٦ٷس ؛ ڂٗٷځ نٹضر ٪ٟشبض ُٮ

ثٻ ٶ٫بض٪طڀ دطزاذز چطا ٦ٻ ثب ٮحبِ ٸڂػ٪ځ ټبڂځ ٦ٻ  -ٲٷٓط اقطا٢ځ  -ٲځ قٹز ټٳبٶٷس ثرف زٸٰ اظ اڂٵ ٞه٭ 

ڃٟٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖ ( 164-165، نم  7ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ اؾٟبض اضثٗٻ ، ع  )ٲالنسضا زض آطبض ذٹز  بٰ آٴ اضائٻ اظ نٷبڂٕ ُٮ

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ذٯڃٯځ ، ٲحٳس حؿٵ . 1  . ٢ٱ : ثٹؾشبٴ ٦شبة. ٲجبٶځ ٞٯؿٟځ ٖك١ اظ ٲٷٓط اثٵ ؾڃٷب ٸ ٲالنسضا.  1382ػٽز ٲُبٗٮ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٲځ زټس چٻ ٶ٫بضٺ ټب ٦ٻ زض زٸضٺ ڀ نٟٹڀ ٸ ذهٹنبً ٲ٧شت انٟٽبٴ ػبٴ ٶ٫طٞشٷس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬، زض ټٳڃٵ چٷس 

ؾُط دڃف ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖك١ اظ زڂس ٲالنسضا اقبضٺ ٦طزٺ ٸ ثٻ اضسجبٌ آٴ ثب ټٷط اظ زڂس٪بٺ اٸ ٶڃع دطزاذشڃٱ ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ 

ٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲٗٳبضڀ آٴ ٲڃٗبز٪بٺ ٖكب٠ ڂب ا٦ٷٹٴ ثسٸٴ حبقڃٻ دطا٦ٷځ ثٻ ذالنٻ سطڂ

ًٞب ڂب ٲ٧بٶځ ٦ٻ ٖبق١ ٸ ٲٗكٹ٠ زض آٴ ثٻ ټٱ ٲځ ضؾٷس ثطاڀ ٲالنسضا ڂ٧ځ اظ ٶ٣بٌ ٲط٦عڀ ٖك١ قٷبؾځ ثٹزٺ 

اؾز، ٸ ػبٮت آٶ٧ٻ اڂٵ ٲٹيٹٔ زض ٲ٧شت ٶ٫بض٪طڀ انٟٽبٴ ٦ٻ ټٱ زٸضٺ ڀ ثب ٲالنسضا اؾز ٶڃع اظ ٢ًب ڂ٧ځ اظ 

ٺ ټبڀ ثؿڃبض ضاڂغ ثطاڀ ٶ٫بض٪طڀ ٲځ ثبقس ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٦ٻ ٶ٣بـ ٲكٽٹض اڂٵ زٸضٺ ٸ ؾج٥ ، ٲٗڃٵ ٲهٹض ، ثٻ ؾٹغ

اؾ٧ٷسض ٸ "سٷٽبڂځ ٶ٫بضٺ ټبڀ ٲشٗسزڀ اظ اڂٵ ٲٹيٹٔ ذبل اضائٻ زازٺ اؾز ٦ٻ اظ اټٱ آٶٽب ٲځ سٹاٴ ثٻ ٶ٫بضٺ ڀ 

ا زض اٶُجب٠ ٦بٲ٭ اؾز. اٲب ػٽز دطټڃع اظ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثب٪ٟشٻ ټبڀ ٲالنسض "ضٸقٷ٥ ٸ ثعٰ زض حطٰ

س٧طاض زض اڂٵ ثرف ٢هس آٴ زاضڂٱ ٦ٻ ثٻ ټٷط ٲٗٳبضڀ ثذطزاظڂٱ چطا ٦ٻ ٖالٸٺ ثط اٸٮٹڂز آٴ ٶؿجز ثٻ ؾبڂط اٶحبء 

ٸ ٖٳبضر ثٽكز ٸ ٢هٹض ٸ  "ټٷطڀ زض زٸضٺ ڀ حڃبر ٲالنسضا، ذٹز اٸ ٶڃع زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٪ٟشٻ ټبڀ ٶٛع ثؿڃبض زاضز؛

َڃٹض ٸ حٹض ٸ ٚٯٳبٴ ټٳٻ ثٻ سٗٳڃط ز٬ ٸ س٧ٳڃ٭ ٸڀ اؾز ثٻ اٖش٣بزار ح٣ٻ ٸ ٶڃبر نبز٢ٻ ... ظڂطا  اٶٽبض ٸ اقؼبض ٸ

(. ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ػٳٯٻ 68:  1360،  نسضاٮٳشأٮٽڃٵ) "٦ٻ ثٽكشځ ټطچٻ سهٹض ٦ٷس ، زض ثٽكز ٲٹػٹز ٲځ قٹز 

ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ، آٴ ثٽكشځ ٦ٻ ټطچٻ سهٹض ڀ ٦ٹسبٺ اؾبؾبً زض دځ سجڃڃٵ ټٳبٴ ٲ٣بٰ ٦ٵ اؾز ٦ٻ دڃكشط ثٻ آٴ اقبضٺ قس. 

٦ٷس زض ثٽكز ٲٹػٹز ٲځ قٹز ټٳبٴ ټٷطٲٷس ٲشٗبٮځ اؾز ٦ٻ ثٻ ٲ٣بٰ ٦ٵ ٶبڂ٭ قسٺ اؾز ظڂطا زض ٲٷٓط نسضاڂځ 

ثٽكز ٸ ټٷط ٲكبثٽز ټب ٸ ټٱ ؾٷرڃز ټبڀ حڃطر آٸض ٸ اٖؼبة اٶ٫ڃعڀ ثٻ ټٱ زاضٶس چطا ٦ٻ ذٳڃطٲبڂٻ ڀ ټط زٸڀ 

ٝ ټٳڃٵ آٶٽب ټٳبٶب ذڃب٬ ٞٗب٬ ذال٠ ا ؾز. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ، اڂٵ ټٳبٴ ټٷطٲٷس ثٽطٺ ٲٷس اظ ذڃب٬ ذال٠ اؾز ٦ٻ ثٻ ُٮ

ٶ٣ف آٞطڂٷځ ٢ٹٺ ڀ ذڃبٮف نٹض ثٽكشځ ضا ټٳبٴ َٹض زض شټٵ ٸ زٮف ٲشهٹض ٲځ قٹز ٦ٻ نٹض ټٷطڀ ضا. ٸ اظ ټٳڃٵ 

ٶ٧ٷس ٸ اظ  ٲالنسضا ټٷط ضا، ثٻ قطٌ آٴ ٦ٻ ټٷطٲٷس ٸ ٲربَت ټٷط ضا زض نٹضر ٸ سهٹڂط ظٲڃٷ٫ڃطـ "ػبؾز ٦ٻ 

)اٲبٲځ  "ظٲڃٵ نٹضر ثٻ آؾٳبٴ ٲٗٷب دطٸاظقبٴ زټس ، ٦ٳب٬ ٲځ زاٶس ٸ نٹضر ثبَٷف ضا ٶڃع ٲطسجٻ اڀ اظ ثٽكز

(. زض ح٣ڃ٣ز، زض ٲٷٓط نسضاڂځ اٶؿبٴ چٹٴ ٲځ سٹاٶس زض ٖبٮٱ ٲ٣ٗٹالر ٲحى چٷبٴ ثبقس زض 87: ل  1388ػٳٗٻ ، 

ٷځ ټٷط زض ٶكئٻ ڀ ټٳڃٵ زٶڃبڀ ٲحؿٹؼ ٦ٻ ضڂكٻ زض ټٳڃٵ ٖبٮٱ ٲحؿٹؾبر َجڃٗځ ټٱ ٲځ سٹاٶس چٷڃٵ ثبقس ، ڂٗ

سٹاٴ ذٯ١ نٹض ٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ زاضز زض ٸا٢ٕ اٲط ٲطسجٻ ڀ ثؿڃبض يٗڃٟځ اظ ٶحٹٺ ڀ ٸػٹز آزٲځ زض ټٳبٴ زٶڃبڀ ٲ٣ٗٹ٬ 

 ڂب ثط اؾبؼ ٲٹيٹٔ اڂٵ ٲجحض ټٳبٴ ثٽكز اؾز. 

٪ٷجس سٳظڃٯځ اظ ضا س٧طاض ٦ٷس،  "ظٲڃٵ ثٽكشځ"ثٻ ټٳبٴ ٶحٹ ٦ٻ ٢بٮځ اڂطاٶځ ٲځ ٦ٹقس َطح " 

س ٲشٗبٮځ، ... ٸ  ٪ٷجس ٶڃٯ٫ٹٴ آؾٳبٴ اؾز ٦ٻ ذٹز زضڀ اؾز ثٻ ؾٹڀ ثځ ٶٽبڂز ٸ ٶكبٶٻ اڀ اؾز اظ ٗث

ثب٘ اڂطاٶځ ټٳچٹٴ ٲڃٷڃبسٹض  اڂطاٶځ ثٻ ٲٷعٮٻ سص٦بضڀ اؾز اظ ٸا٢ٗڃشځ ٦ٻ ٲبٸضاڀ ٲحڃٍ زٶڃٹڀ ٸ ٖبزڀ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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:  1373) ٶهط،  "زؾشطؼ اٸؾز حڃبر ضٸظاٶٻ ثكطڀ ٢طاض زاضز ٮ٧ٵ ټٳٹاضٺ اٸ ضا احبَٻ ٦طزٺ ٸ زض

5-84.) 

اظ َطٞځ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض سجڃڃٵ ٢بٖسٺ ڀ سٷعڂٻ ٸ سكجڃٻ ٪ٟشٻ قس ٦ٻ ٲالنسضا ثط ذالٜ زٸ ٲٷٓط دڃف ثڃكشط  

زض دځ اٶؿبٶځ ٦طزٴ ػٽبٴ اؾز ٶٻ ػٽبٶځ ٦طزٴ اٶؿبٴ، زض ضاثُٻ ثب ټٷط ٲٗٳبضڀ ٶڃع ٲځ سٹاٴ ټٳڃٵ ٲٷبؾجز اٸ ضا ثٻ 

 ٖڃٷٻ ٲكبټسٺ ٶٳٹز ؛ 

ٷڃب ٸ ٲٹاػٻ قسٴ ثب " ٦بضڀ ټب ٸ ضٶ٩ آٲڃعڀ  ٲٗط٠چطا ټٷ٫بٰ ٸضٸز ثٻ حڃبٌ ذبٶٻ ټبڀ ٚا

ټبڀ اڂٹاٴ ټب ٸ آة َال٦بضڀ ټب، زائٳبً نٷٗش٫ط ٸ ٲهٹض آٴ ضا ٲٹضز سٹػٻ ٸ سحؿڃٵ ٢طاض ٲځ زټڃٱ اٲب 

 "ٱ ؟ثب زڂسٴ ػٽبٴ ٸ اڂٵ ټٳٻ ظڂجبڂځ ټب ٸ ضٶ٩ آٲڃعڀ ټب ٸ نٹضر دطزاظڀ ټب ، ثٻ ڂبز ذسا ٶٳځ اٞشڃ

 (.144:  1381،  نسضاٮٳشأٮٽڃٵ)

ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ، اظ زڂس ٲالنسضا ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ٦ٻ ڂ٥ ٪ٷجس ٲځ سٹاٶس ٲشص٦ط آؾٳبٴ ثبقس، آؾٳبٴ ٶڃع ٲځ  

ا٪ط زض ٲٗٳبضڀ اڂطاٶځ، ؾُٹح ٲكج٥ ٶٹض ضا ٖجٹض ٲځ زټٷس،  "سٹاٶس ٲشص٦ط ڂ٥ ٪ٷجس ثبقس. ٸ ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ

ٞشٻ ٸ ثب ْطاٞز زض اَطاٜ ذٹز درف ٲځ ٦ٷٷس، ٦بقځ ٦بضڀ ټب ٸ آڂٷٻ ثٷسڀ ٲ٣طٶؽ ټب  ٶٹض ضا ثٻ ذٹز ٪ط

( اڂٵ ثٻ ٖڃٷٻ سالقځ اؾز ٦ٻ ټٷطٲٷس ٲٗٳبض اظ َطڂ١ آٴ زض دځ اڂٵ اؾز ٦ٻ آٴ ٶٹض 175:  1386)ثٹض٦ٽبضر ، "ټب...

س زض ټؿشځ ٦ٹچ٥ اٮٽځ ضا اظ ٦ٯڃز ټؿشځ ٪طٞشٻ ٸ چٷبٴ ثٻ اذشهبض زض آٸضز ٦ٻ زض ظٶس٪ځ ضٸظٲطٺ ثٻ ڂ٥ ٶ٫بٺ ثشٹاٶ

 اٶؿبٴ ثٻ ٦ٯځ ػبڀ ٪ڃطز.

ٸ زض اٶشٽب ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ٲُبٮت اڂٵ ثرف ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ٲالنسضا ٲكٽٹض ثٻ نسضاٮٳشأٮٽڃٵ ٸ ثبٶځ 

ٲٷٓط نسضاڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٸ ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثب ٸ٢ٹٜ ٦بٲ٭ ثط سٳبٲځ آضاء ٸ آطبض ٲٷٓط 

اظ َطٞځ ٸ ٖطٞبٴ اؾالٲځ ٸ ٢طآٴ ٸ  -ذهٹنبً ٢ؿٱ ٶٹاٞالَٹٶځ آٴ  -ڂٹٶبٶڃبٴ  ٲكبڂځ ، ٲٷٓط اقطا٢ځ ، ح٧ٳز

اظ َطٜ زڂ٫ط ، ٲكطة ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ػسڂسڀ ضا دبڂٻ ٪صاقز ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ   -ذهٹنبً ٢ؿٱ قڃٗځ آٴ  -حسڂض 

ظٲڃٷٻ  ح٧ٳز ٲشٗبٮڃٻ ٦ٻ اؾبؼ ٸ انٹٮف ثڃف ٸ دڃف اظ ټط چڃعڀ ثط انبٮز ٸػٹز اؾشٹاض ثٹزٺ ٸ ٲٷٓط نسضاڂځ زض

ڀ ټٷط ٶڃع  اؾبؾبً ثط ټٳڃٵ ٢ًڃٻ ٲجشٷځ اؾز. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ اثشٷب ثب اٖش٣بز ثط ٲؿبئٯځ چٹٴ ٸحسر ٸػٹز، 

ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ضا سب ٲطسجٻ ڀ  -٦ٻ اټٱ ٢ًبڂبڀ ٲٷشكط اظ انبٮز ٸػٹز ٲځ ثبقٷس  -سك٧ڃ٥ ٸػٹز ٸ اقشساز ٸػٹز 

، شار ټٷط   "اٮٷٟؽ ٦٭ اٮ٣ٹڀ"زض اڂٵ ٲٷٓط ثٻ زٮڃ٭ سٹؾ٭ ثط ٢بٖسٺ ڀ  ٲ٣بٰ ٦ٵ اؾشٗال ٲځ زټس ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ

٢ٹٺ ڀ ذڃب٬ قجڃٻ "ټٳبٶب ٲحب٦بر ٲ٣ٗٹ٬ ٸ ٲحؿٹؼ ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ اؾز زض ذڃب٬ اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ 

ڃٵ . ٸ . زض ضاثُٻ ثب ٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اٲب ٢بٖسٺ ټٳبٴ اؾز ٦ٻ زض زٸ ٲٷٓط دڃك"ٖبٮٱ ٢سضر اٮٽځ ذٯ١ قسٺ اؾز

بز ٞطزڀ ) ٸػٻ ضٸاٴ قٷبؾبٶٻ( ٸ اػشٳبٖځ) ٸػٻ  ٖالٸٺ ثط اڂٷٽب ٲٷٓط نسضاڂځ ايبٜ ثط زٸ ٲٷٓط ٢ج٭ ٢سضڀ ٶڃع ثٻ اٗث
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س  س ٞطزڀ آٴ ثٻ ٖك١ ټبڀ دب٤ اٶؿبٶځ ٸ زض ٗث ڃٟٻ ضا زض ٗث ػبٲٗٻ قٷبؾبٶٻ ( ټٷط دطزاذشٻ ٸ سٹػٻ زض نٷبڂٕ ُٮ

 ځ زاٶس.اػشٳبٖځ آٴ ثٻ ػبٲٗٻ اڀ اظ ټط ٶٓط ؾبٮٱ ٲٷشٽځ ٲ

 

 

 ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثب ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ  -4-3

 

 

زض َٹ٬ ٢ؿٳز اٸ٬ اظ ټٳڃٵ ٞه٭ اظ ٲؼٳٹٔ ٶشبڂغ حبن٭ اظ ټط ؾٻ ثرـف ٲٷؿـٹة ثـٻ ضٸڂ٧ـطز ح٧ٳـځ      

ٞٯؿٟځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃسڂٱ ٦ٻ ټٷط اؾالٲځ اؾبؾبً ثط ٶٓطڂٻ اڀ اؾشٹاض اؾز ٦ـٻ َـځ آٴ   

ٲجشٷځ ثٹزٺ ٸ اڂـٵ سؼٯـځ ٶڃـع زض شار ذـٹڂف      "سؼٯځ ڂ٥ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ ثط ڂ٥ اٲط ٲحؿٹؼ "ثط ان٭ ٦ٯځ شار ټٷط 

نطٞبً اظ َطڂ١ سرڃ٭ ٲٳ٧ٵ اؾز. ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ثٹز ٦ٻ ٦ٯڃز اڂٵ ٢ؿٳز زض ػٽز ٲٗطٞځ زڂـس٪بٺ ټـبڀ ٲشٟـبٸر    

چٷس ٸ چٹٴ اڂـٵ اٲـط زض ټـط     ٲٹػٹز اظ سرڃ٭ زض ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ اؾالٲځ ٸ اظ اڂٵ ضٸڀ اؾشسال٬ ٸ ثٻ سجٕ آٴ اطجبر

٦ساٰ اظ آٴ زڂس٪بٺ ټب ؾذطڀ قس ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ثٻ ذالنٻ سطڂٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ٖهبضٺ ڀ اڂٵ ػؿشبض ضا ٲځ سٹاٴ ثـٻ قـ٧ٯځ   

٦ٻ زضازاٲٻ ٲځ آڂس ٲٹضز اقبضٺ ڀ ٲؼسز ٢طاض زاز؛ سجڃڃٵ دٷغ حؽ زضٸٶځ زض ٲ٣بث٭ دٷغ حؽ ثڃطٸٶځ زض ػٽـز سٳڃڃـع   

ٲٟٽٹٰ ذبنځ ٦ٻ زض اڂٵ ٲجحض ٲُٳح ٶٓط اؾز، ٪ٹٶٻ قٷبؾځ ٸ ثط اؾبؼ آٴ َج٣ٻ ذڃب٬ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ اظ سرڃ٭ ثٻ 

ثٷسڀ ٦ٯڃز ٢ٹاڀ اٶؿبٶځ زض ػٽز سٗڃڃٵ ػبڂ٫بٺ سرڃ٭ زض ؾبذشبض ٦ٯځ اڂٵ ٢ـٹا، سٗڃـڃٵ ٲطاسـت ٲشٟـبٸر ټؿـشځ زض      

ض ٸػٻ ٦ٯـځ  ػٽز سُجڃ١ ٲطسجٻ ڀ ٲٷُج١ ثط ٢ٹٺ ڀ سرڃ٭ ٸ اظ اڂٵ ػٽز سكرڃم ٖبٮٱ ڂب ٖٹاٮٱ ٲطسجٍ ثب اٲط ذڃب٬ ز

اظ َطڂ١ ٢جى ٸ ثؿُف زض ػٽز سك٧ڃ٭ ؾبذشبضڀ ٲكرم اظ آٴ  –سرڃ٭  –آٴ، ٸ سٗڃڃٵ حسٸز اڂٵ سٹاٶبڂځ ثكطڀ 

س زض٤ اڂٵ آطبض. س ذٯ١ آطبض ټٷطڀ ٸ ټٱ زض ٗث  ټٱ زض ٗث

٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ زٮڃ٭ س٧طاض ٲٹاضز ٞٹ٠ زض اڂٵ ٢ؿٳز اظ آٴ ػبؾز ٦ٻ سٳبٲځ اڂٵ ٲٹاضز، ڂب ثٻ سٗجڃط زڂ٫ط ټٳٻ 

بڂغ حبن٭ اظ اڂٵ ػؿشبض زض ټط ؾٻ ٲٷٓط ٲٷؿٹة ثٻ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض ظٲڃٷٻ ڀ سرڃ٭ ټٷطڀ ڂـ٥ ػـب،   ڀ ٶش

ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ، زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ٶڃع ٲٹضز ٢جٹ٬ ٲځ ثبقس. اٮجشٻ اظ آٴ ػبڂځ ٦ـٻ ٲـځ   

ـط ٲـځ    زاٶڃٱ ٞالؾٟٻ ثب اؾشسال٬ ٸ ثطټبٴ زؾش٫بٺ ٧ٞطڀ ذٹز ضا ثٷب ٲځ ٦ٷ ٷس زض حبٮځ ٦ٻ ٖطٞب ثب ٦كٝ ٸ قٽٹز، ثـٻ ٓٶ

ٖطٞب اؾبؾـبً ثـٻ ٲبټڃـز ذڃـب٬      "ضؾس يطٸضڀ ثبقس سب ټٳڃٵ اثشسا ثٻ ؾب٦ٵ اقبضٺ قٹز ٦ٻ ثٻ ػطأر ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ؛ 

ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اظ اڂٵ ضٸڀ، زض اڂـٵ ٢ؿـٳز ڂـب اؾبؾـبً اڂـٵ       "٦بضڀ ٶساقشٻ، ٸ ثڃف سط ضٸڀ ٦بضثطز آٴ ٲشٳط٦عٶس.

ـٻ ثـب انـ٭ ٸ       ضٸڂ٧طز، چٷسا ـطار ٖطٞـب زض ضاُث ٴ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٞٯؿٟځ ٲٷ٣ُځ آٴ ثٻ اؾشسال٬ ٸ ثٻ سجٕ آٴ اطجـبر آضاء ٸ ٓٶ
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اؾبؼ ټٷط اؾالٲځ ٶذطزاذشٻ ثٯ٧ٻ نطٞبً ثٻ ٲٗطٞځ اڂٵ ٲٹاضز ثؿٷسٺ ذٹاټس قس، اٮجشٻ ثب ش٦ط اڂٵ ٲُٯت ٦ـٻ زض ٢ؿـٳز   

ټٳبٴ َٹض ٦ـٻ اقـبضٺ قـس ضٸڂ٧ـطز ح٧ٳـځ      ټبڀ دڃف اظ اڂٵ ٶڃع اڂٵ ٶٹقشبض چٷڃٵ ٢هسڀ زض دځ ٶساقز. اظ َطٞځ 

ٖطٞبٶځ ټٳٻ ڀ ٶ٧بر ٞٹ٠ اٮص٦ط ضا ثٻ ٖڃٷٻ ٲځ دصڂطز، اٲب، ا٪ط ؾٹا٬ اڂٵ ثبقس ٦ٻ دؽ اڂٵ ٶ٧بر ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ټٳـٻ ڀ  

اڂٵ ضٸڂ٧طز ضا ق٧٭ ٲځ زټٷس ػٹاة ٲٷٟځ اؾز چطا ٦ٻ زض ٦ٷبض اڂٵ ٶ٧بر اڂٵ ضٸڂ٧طز ٶڃع ٶ٧بر ذبنځ ضا زض اڂـٵ  

زټس ٦ٻ اظ ثبثز انبٮز ټٳڃٵ ٶ٧بر اؾز ٦ٻ اڂٷؼـب ٢ؿـٳز ٲؿـش٣٭ ٸ ٸڂـػٺ اڀ ضا ثـطاڀ اڂـٵ       ظٲڃٷٻ ٲسٶٓط ٢طاض ٲځ 

ضٸڂ٧طز اذشهبل زازٺ اڂٱ. ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط، اڂٵ ٢ؿٳز اظ اڂٵ ٞه٭ اؾبؾبً ثٻ زٶجـب٬ سٗطڂـٝ، سٹيـڃح ٸ سجڃـڃٵ ټٳـڃٵ      

 ٶ٧بر ذبل ٲځ ثبقس.

ٷط اؾالٲځ ثط اؾبؼ ٲٟبټڃٱ ٖطٞـبٶځ ٸ  سٹيڃح اڂٷ٧ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط ، ټ

سٗجڃط ٸ سٟؿڃط ٲځ قٹز. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ، زض اڂٵ زڂس٪بٺ ټٷطٲٷس ؾبٮ٧ځ زض  –زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ  –ٲًبٲڃٵ ٲٗٷٹڀ اؾالٰ 

ٲؿڃط ٖطٞبٴ اؾز ٦ٻ زض دطسٹ اٮٽبٰ ضحٳبٶځ ٸ ضثبٶځ ثٻ زض٤ ػٯٹٺ اڀ اظ حؿٵ اٮٽځ ٸ ػٳب٬ اظٮځ ٶبڂـ٭ قـسٺ، ٖـبٮٱ    

حؿٵ اٮٽځ سٯ٣ځ ٦طزٺ ٸ اڂٵ حؿٵ ٸ ػٳب٬ ضا ثٻ نٹضر ٦ٯٳبر ، اٮحبٴ، ٶ٣ٹـ، احؼبٰ ٸ اظ اڂـٵ  نٷٕ ضا دطسٹڂځ اظ 

زؾز سهٹض ٶٳٹزٺ ڂب سؼؿٱ ٲځ ثركس. ٸ ا٪ط دطؾڃسٺ قٹز ٦ٻ اڂٵ ټٳٻ چ٫ٹٶٻ ٖٳٯځ ٲـځ ٪ـطزز؟  ڂـب اڂـٵ ټٷطٲٷـس      

ػٹاة ٲب ټٳبٶب ذڃب٬ اؾـز  ؾبٮ٥ ثب ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ٦ساٰ ٢ٹٺ، ٶڃطٸ ڂب سٹاٴ ثكطڀ اؾز ٦ٻ ٲطس٧ت اڂٵ ٞٗ٭ ٲځ قٹز؟ 

ٸ سرڃ٭. ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ٲٷٓط ٶڃع ٲځ سٹاٴ ذڃب٬ ضا ټٱ زض ٸػٻ اٶٟؿځ آٴ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض زاز ٸ ټٱ زض ٸػٻ 

آٞب٢ځ آٴ، ٸ اظ آٴ ػب ٦ٻ ٲ٣سٲبر ڂب سٳٽڃسار اڂٵ ثطضؾځ ټٳبٴ اؾز ٦ٻ زض ثرف ټبڀ دڃكڃٵ ٶڃع ٲـٹضز اقـبضٺ ٢ـطاض    

ٳب و ٶٳٹزٺ ٸ ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ ذٹز ثحض ٲځ دطزاظڂٱ. زض ضاثُٻ ثب ٸػٻ اٶٟؿځ ذڃـب٬ اظ ٲٷٓـط   ٪طٞز اڂٷؼب اظ اڂٵ ٲٹاضز ٚا

 1ٖطٞب ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ٖبضٞبٴ ٦ٯڃز ټؿشځ اٶؿبٴ  ضا اؾبؾبً ٲشك٧٭ اظ ؾٻ ٲطسجٻ ڀ ظڂط ٲځ زاٶٷس ؛ 

 حؽ  -

 ذڃب٬  -

 ضٸح  -

اظ ٲطسجٻ ڀ ضٸح ػبڀ ٲځ ٪ڃطز اٲـب   ثب سص٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٷؼب ٶڃع ذڃب٬ ٖٯځ ضٚٱ اڂٵ ٦ٻ زض ٲطسجٻ اڀ دبڂڃٵ سط

 ،اظ ٶٓط ٸؾٗز اظ اٸ ټٱ ٸؾڃٕ سط سٯ٣ځ ٲځ ٪طزز، اظ ػٽز سجڃڃٵ اڂٵ ؾٯؿٯٻ ٲطاست ثٻ اثڃبسځ چٷـس اظ ٖـبضٜ ثـعض٨    

 ٲشٹؾ٭ قسٺ ٸ زض اڂٵ اٲط ثٻ ټٳڃٵ ثؿٷسٺ ٲځ ٦ٷڃٱ. ،ٲٹالٶب ػال٬ اٮسڂٵ ضٸٲځ 

 اڀ ذسا ػبٴ ضا سٹ ثٷٳب آٴ ٲ٣بٰ

 س ٦ال٦ٰٻ زض اٸ ثځ حطٜ ٲځ ضٸڂ

                                                 
ٻ ثڃكشط ؛ زازاق 1  . 4-21:  3 (ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ ڀ ٶبٲٻ ٞه٭) ذڃب٬. ثٯرځ ٲحٳس اٮسڂٵ ػال٬ ضٸاڂز ثٻ ذڃب٬. 1381. اڂطع ځ،ػٽز ٲُبٗٮ
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 سب ٦ٻ ؾبظز ػبٴ دب٤ اظ ؾط٢سٰ

 ؾٹڀ ٖطنٻ زٸض دٽٷبڀ ٖسٰ

 ٖطنٻ اڀ ثؽ ثب ٪كبز ٸ ثب ًٞب

 ٸڂٵ ذڃب٬ ٸ ټؿز ڂبثس ظٸ ٶٹا

 سٷ٩ سط آٲس ذڃبالر اظ ٖسٰ

 ظاٴ ؾجت ثبقس ذڃب٬ اؾجبة ٚٱ

 ثبظ ټؿشځ سٷ٩ سط ثٹز اظ ذڃب٬

 ظاٴ قٹز زض ٸڀ ٢ٳطټب چٹٴ ټال٬

 ثبظ ټؿشځ ػٽبٴ حؽ ٸ ضٶ٩

 ٦ٻ ظٶساٶځ اؾز سٷ٩سٷ٩ سط آٲس 

 ٖٯز سٷ٫ځ اؾز سط٦ڃت ٸ ٖسز

 ػبٶت سط٦ڃت حؽ ټب ٲځ ٦كس

 ظاٴ ؾٹڀ حؽ ٖبٮٱ سٹحڃس زاٴ

  (.801-800 : 1 ع ،1378ڀ، ٲٹٮٹ٪ط ڂ٧ځ ذٹاټځ ثساٴ ػبٶت ثطاٴ )

ٮحبِ سجهطٺ اڀ زض ذٹض اڂٷؼب يطٸضڀ ٲځ ٶٳبڂس ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اظ اثڃبر دبڂبٶځ ٞٹ٠ ٶڃع ثطٲځ آڂـس  

 "٦ٯڃز اڂٵ ثحـض ٲؿـش٣ڃٳبً زض اٲـطڀ ٖطٞـبٶځ ضڂكـٻ زاضز ثـب ٖٷـٹاٴ         –اڂٷؼب ذهٹنبً اظ زڂس ٲٹٮٹڀ  –ٖطٞب  اظ زڂس

 ٦ٻ زض ازاٲٻ ڀ ٲُبٮت ټٳڃٵ ٢ؿٳز اظ ټٳڃٵ ٶٹقشبض ثٻ آٴ دطزاذشٻ ذٹاټس قس. "ٸحسر ٸػٹز 

٦بئٷـبر ، ڂـب ثـٻ     ٸ اٲب زض ضاثُٻ ثب ٸػٻ آٞب٢ځ ذڃب٬ اظ ٲٷٓط ٖطٞب الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ٖبضٞـبٴ ٦ٯڃـز ټؿـشځ   

سٗجڃطڀ ذٹز ټؿشځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ضا اؾبؾبً ٲشك٧٭ اظ دٷغ ٲطسجٻ ڀ ظڂط ٲځ زاٶٷس ٦ٻ ذٹز آٴ ضا حًطار ذٳؿٻ ٲځ 

 1ٶبٲٷس ؛ 

ڃٹة اؾز ٦ٻ زض آٴ ټڃچ سؼٯـځ   - ٲطسجٻ ڀ ټبټٹر ڂب حًطر شار، ٖبٮٱ ٚڃت ٲُٯ١ ڂب ٚڃت اٛٮ

 ڂب ْٽٹضڀ ٸػٹز ٶساضز.

                                                 
 ٸاػت چٹ ٦ٷس سٷع٬ اظ حًطر شار"  1

 دٷؼؿز سٷعالر اٸ ضا زضػبر 

 ٚڃت ٸ قٽبزر زض ٸؾٍ ضٸح ٸ ٲظب٬

 "ٸ اٮربٲؽ ػٳٗڃٻ ٲٯ٥ اٮحًطار 

 (  68:  1369 ، ځ بٲ )ػ
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بء ٸ نٟبر، ٖبٮٱ ٚڃت ڂب سٗڃٵ طبٶځ اؾز ٦ٻ زض آٴ ٲبټڃـبر ٸ  ٲطسجٻ ڀ الټٹر ڂب حًطر اؾٳ -

 اٖڃبٴ طبثشٻ ٸػٹز زاضٶس.

ٲطسجٻ ڀ ػجطٸر ڂب حًطر اٞٗب٬، ٖبٮٱ ٚڃت ٲًبٜ ڂب اضٸاح اؾز ٦ٻ زض آٴ ح٣بڂ١ ٲؼطزٺ ڀ  -

 ثؿڃُٻ ْٽٹض ٲځ ڂبثٷس.

ٲٗـبٶځ   ٲطسجٻ ڀ ٲٯ٧ٹر ڂب حًطر ٲظب٬، ٖبٮٱ ذڃب٬ ٲُٯ١ ڂب ٲٷٟه٭ اؾز ٦ٻ زض آٴ ٲٟـبټڃٱ ٸ  -

 ْٽٹض ٲځ ڂبثٷس. -اٮجشٻ زض ٢بٮت ٲحؿٹؾبر  -٦ٯځ 

ٲطسجٻ ڀ ٶبؾٹر ڂب حًطر قٽبزر ، ٖبٮٱ حٹاؼ ڂب ٲكبټسٺ اؾز ٦ٻ زض آٴ اػؿبٰ ٸ اقـڃبء ٸ   -

 1ا٦ٹاٴ ٦ظڃٟٻ ٸػٹز زاضٶس.

 ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ سٹؾ٭ ثط اثڃبسځ چٷس اظ ٲٹالٶب زض سجڃڃٵ اڂٵ ٲطاست ٶڃع اظ ټط سٹيڃحځ سٹاٶبسط ثبقس؛ 

 ب٪ٽبٴ ٲٹػځ ظ ثحط الٲ٧بٴ آٲس دسڂسٶ

 ٦ع ٶٽڃجف اڂٵ ټٳٻ قٹض ٸ ٞٛبٴ آٲس دسڂس

 ضاظ ذٹز ٲځ ٪ٟز ثب ذٹز آٴ ٶ٫بض ػٯٹٺ ٪ط

 ضاظ اٸ ثڃطٸٴ ٞشبز اڂٵ زاؾشبٴ آٲس دسڂس

 ثب ػٽبٴ ذٹز س٣بث٭ ٦طز اؾٳبڀ ػال٬ 

 آٴ َطٜ ٚبٮت قسٺ ظ آٴ ضٸ ٖڃبٴ آٲس دسڂس

 ٵذٹاؾز سب اٖڃبٴ طبثز ضا ظ ٖٯٱ آضز ثٻ ٖڃ

 شار ٸ اؾٳبء ٸ ٶرٹر ثځ ٦طاٴ آٲس دسڂس

 حؿٵ ذٹز ضا ٦طز دځ ثط ضٸح آٖٱ ػٯٹٺ اڀ

 ٣ٖ٭ ٸ ٶٟؽ ٸ ٖطـ ٸ ٞطـ ٸ آؾٳبٴ آٲس دسڂس

 ذٹاؾز سب ذٹز ضا ثٻ ذٹز ثٷٳبڂس اٸ ظاٴ ؾبٴ ٦ٻ اٸؾز

 2 ٲٓٽط ػبٲٕ چٹ آزٰ زض ػٽبٴ آٲس دسڂس

٦ٯڃـز اڂـٵ اٲـط ٶڃـع      –ب ذهٹنبً اظ زڂس ٲٹٮـٹڀ  اڂٷؼ –ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اظ اڂٵ اثڃبر ٶڃع ثطٲځ آڂس اظ زڂس ٖطٞب 

ٲؿش٣ڃٳبً ثٻ ٲؿأٮٻ ڀ ٸحسر ٸػٹز ضٺ ٲځ ثطز، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط اظ ٲٷٓط ٖبضٞبٴ اٲط ذڃب٬ ټٱ زض ٸػٻ آٞب٢ځ ٸ ټٱ زض ٸػٻ 

اٶٟؿځ ذٹز ػع اظ َطڂ١ ٲؿأٮٻ ڀ ٸحسر ٸػٹز ټط٪ع ٢بث٭ سجڃڃٵ ٸ سٟؿڃط ٶڃؿز ٦ٻ اظ اڂٵ ػٽز ثٻ ٶٓط ٲـځ ضؾـس   

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط  1  .ضٸظٶٻ:  سٽطاٴ ٪ٹټطڀ، ػٹاز ٲحٳس. سبئٹئڃؿٱ ٸ نٹٞڃؿٱ. 1381. سٹقڃٽڃ٧ٹ اڂعٸسؿٹ، ؛ ػٽز ٲُبٗٮ
 .46:  47 حبّٞ(. 2: ٸحسر ٸػٹز زض ٞٯؿٟٻ ٸٖطٞبٴ)كٻڂ. اٶس1386حؿٵ.  سڃؾ ٵ،ڃاٲ، ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛  زڂٹاٴ قٳؿؽاظ  2
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ٻ اڂٵ ٶٹقشبض ٶڃع ثحض ذٹز ضا ثب دطزاذز ثٻ اڂٵ ٲٽٱ ازاٲٻ زټس ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زڂسٺ ذٹاټـس  ثٽشط آٴ اؾز ٦

 قس اؾبؼ ضٸڂ٧طز ٖبضٞبٴ ثٻ ٦ٯڃز ټٷط ٶڃع ثٻ ٶحٹڀ زض ټٳڃٵ اٲط ضڂكٻ زاضز.

٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ٖطٞب ثٻ ٶٹٖځ ٶؿجز ذبل ْٽٹضڀ ٸ ثُٹٶځ ٢بڂ٭ ثٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ اٖش٣بز زاضٶس ٦ٻ ټؿشځ 

ٲٗٷبڂځ ػع اڂٵ ْٽٹض ٶساضز ٦ٻ اظ اڂٵ ضٸڀ ٦ؿځ ٦ٻ اڂٵ  "ذٯ١ "ساٸٶس زض ټؿشځ ٲرٯٹ٢بر اٸ سؼٯځ ڂبٞشٻ ٸ اؾبؾبً ذ

 سؼٯځ ضا زض ٖبٮٱ زض ٲځ ڂبثس ټٳٹؾز ٦ٻ ثٻ ٲ٣بٰ ٲٗطٞز زؾز ڂبٞشٻ ٸ اټ٭ ٶٓط ٲځ قٹز. 

ٻ دؽ ټٳٻ ٲٹػٹزار ٸ دسڂسٺ ټبڀ ٖبٮٱ ټؿشځ، ٲح٭ سؼٯځ ٸ ْٽٹض ټٳبٴ ټؿشځ ٸاحس ڂب ث "

سٗجڃط زڂ٫ط ثٻ ح٧ٱ قئٹٴ ٲرشٯٝ ٸ سٗڃٷبر ٲشٗسز ػٽبٴ، ټٳٻ ػٯـٹٺ ټـبڀ ٲرشٯـٝ ټٳـبٴ ح٣ڃ٣ـز      

ٸاحسٶس. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط ټط چٻ زض ػٽبٴ ټؿز، ټٳٻ ٸحسر ٲحى اؾز ٸ ټڃچ زٸڂځ ٸ زٸ٪بٶ٫ځ 

ثڃٵ ٲٹػٹزار ٸ دسڂسٺ ټبڀ ٖبٮٱ ٶڃؿز. ڂٗٷځ ػٽبٴ ؾطاؾط، دطسٹ، ٞطٸ٘، ٧ٖؽ، ؾبڂٻ ٸ ْ٭ ح٣ڃ٣ز 

 (. 20: 1376)اٲڃٵ،  "اؾز ٶٻ آٴ ٦ٻ ػساڀ اظ اڂٵ ٸػٹز، اظ ذٹز ٸػٹزڀ زاقشٻ ثبقٷس ٸػٹز ٸاحس 

دڃف اظ ٸضٸز زض ٲجحض ٸحسر ٸػٹز ػب زاضز اڂٷؼب ثٻ نٹضر ثؿڃبض ٲرشهط ټٱ ٦ٻ قسٺ اقبضٺ ٪ـطزز ٦ـٻ    

الٲځ ټؿـشٷس ٦ـٻ   ٖٯځ ضٚٱ ٖطٜ ٲكٽٹض ٦ٻ ټٷط اؾالٲځ ضا ٞب٢س ٶٓطڂٻ ٲځ قٳبضز ٲځ ثڃٷڃٱ ٦ٻ اسٟب٢بً اڂٵ ټٷطٲٷساٴ اؾـ 

  1ا٪ط ثٻ ٲٗٷبڀ ٸا٢ٗځ آٴ ټٱ ٲؿٯٳبٴ ثبقٷس ٸ ټٱ ټٷطٲٷس ح١ ٶٓطڂٻ دطزاظڀ زض ٲٹضز ټٷط ضاؾشڃٵ ضا زاضا ٲځ ثبقٷس. 

الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ دڃف اظ ضٸاع ٖطٞبٴ زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ ٲؿبٮٻ ڀ ٸحسر ٸػٹز زض ٖبٮٱ اؾالٰ ثٻ نٹضر 

٦ٻ ٲب ٲځ زاٶڃٱ قڃد اقطا٠ ڂـ٥ ح٧ـڃٱ ٸحـسر ٪طاؾـز ٦ٳـب       ٦بٲ٭ ذٹز ٸػٹز ٶساقز، اٮجشٻ اڂٵ زض نٹضسځ اؾز

ٲؿش٣ڃٳبً  "ٞهٯځ زض ٸحسر ٸ ٦ظطر  "اڂٷ٧ٻ زض ثرف دبڂبٶځ ٢ؿٳز اٸ٬ ٦شبة ح٧ٳٻ االقطا٠ زض ثبثځ سحز ٖٷٹاٴ 

ٸاػت اؾز ٦ٻ اٶٹاض ٢بئٳٻ ثبٮصار ٸ اٶٹاض ٖبضيٻ ٸ ټڃئز آٴ ټٳٻ ثـٻ ٶـٹضڀ    "ثٻ اڂٵ ٲٹيٹٔ دطزاذشٻ ٸ ٲځ ٪ٹڂس ؛ 

ٹز ٦ٻ ٸضاڀ ٸڀ ٶٹض زڂ٫ط ثساٴ ؾبٴ ٶجٹز ٸ آٴ ٶٹض االٶٹاض ٸ ٶٹض ٲحڃٍ ٸ ٶٹض ٢ڃٹٰ ٸ ٶٹض ٲ٣سؼ ٸ ٶٹض آٖـٱ  ٲٷشٽځ ق

( ، اٲب، ثٻ ټط حب٬ 211:  1367) ؾٽطٸضزڀ ،  "ٸ اٖٯځ ثٹز ٸ ٶٹضڀ ٢ٽبض ٸ ٚٷځ ٲُٯ١ ثٹز ٸ ٸضاڀ آٴ چڃعڀ زڂ٫ط ٶجٹز

بٶب ثعض٨ سطڂٵ ٖبضٞبٴ سبضڂد ٖطٞبٴ،  ڂٗٷځ اثٵ ٖطثځ ثٻ ظٖٱ ٖٳٹٰ ٲشرههڃٵ دبڂٻ ٪صاض ح٣ڃ٣ځ ٸ ٲٹؾؽ اڂٵ اٲط ټٳ

زض اڂٵ اٲط ؾرٵ ٪ٟشٻ ٢ُٕ ڂ٣ڃٵ ٪ٹقٻ چكٳځ زض ٪ٟشـٻ   –الا٢٭ اظ ٲؿٯٳبٶبٴ  –ٲځ ثبقس چٷبٴ ٦ٻ دؽ اظ اٸ ټط ٦ؽ 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲځ سٹاٴ ثٻ نسضاٮٳشأٮٽڃٵ اقبضٺ ٦طز ٦ٻ دڃف سط زض ثرـف ٲطثٹَـٻ    2ټبڀ اٸ زاقشٻ اؾز. 

هالً ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞز. قسر ٸ حشځ ظڂبزر سٹػٻ اثٵ ٖطثځ ثٻ اڂٵ اٲط چٷبٴ اؾز ٦ٻ ثٻ ػـطأر ٲـځ سـٹاٴ    ٲٟ

                                                 
ط"  1  ٸػٻ ذسا ا٪ط قٹزر ٲٷٓط ٓٶ

ط قٹڀ  "ظڂٵ دؽ ق٧ځ ٶٳبٶس ٦ٻ نبحت ٓٶ

 ( 368 : 1374 .ّ بٞ )ح 
ٻ ڀ ثڃكشط؛ ٦ب٦بڂځ،  2  .ټطٲؽ:  سٽطاٴ. ا٦ٽبضر ٲبڂؿشط ٸ ٖطثځ اثٵ ضٸاڂز ثٻ ٸػٹز ٸحسر. 1381. ٢بؾٱ ػٽز ٲُبٗٮ
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٪ٟز ٦ٻ اڂٵ ٖبضٜ ثعض٨ اؾبؾبً ػع اڂٵ ٲؿأٮٻ ثٻ ټڃچ ٲؿأٮٻ ڀ زڂ٫طڀ ٶذطزاذشٻ اؾز. ٸ اظ  ثبثـز ټٳـڃٵ قـسر ٸ    

ٹقشبض ٲځ َٯجس ٦ٻ اظ اڂـٵ ضٸڀ اڂٷؼـب ثـٻ    ظڂبزر ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ اٲط ذٹز ثحظځ ٲؿش٣٭ ٸ ٲٷٟه٭ اظ ٲجحض اڂٵ ٶ

سٹيڃح ٲرشهطڀ ٦ٻ ؾڃس ػال٬ اٮسڂٵ آقشڃبٶځ زض قطح ذٹز ثط ٲ٣سٲٻ ڀ ٢ڃهطڀ ثط ٞهٹل اٮح٧ٱ اثٵ ٖطثځ آٸضزٺ 

 ثؿٷسٺ ٦طزٺ ٸ ثٻ ازاٲٻ ڀ ثحض ذٹز ٲځ دطزاظڂٱ؛ 

سكـ٧ڃ٥ ٸ سٟـبٸر زض ٸػـٹز ٶبقـځ اظ سؼٯـځ ٸ       ]اظ زڂس اثٵ ٖطثځ  [ذالنٻ ٦الٰ آٴ ٦ٻ  "

ڂبٴ ٞٗٯځ ح٣ڃ٣ز ٸػٹز اؾز زض ٲٓبټط ٸ ٲبټڃبر ٸ اٖڃـبٴ طبثشـٻ، ثٷـبثطاڂٵ ، سكـ٧ڃ٥ زض ٲٓـبټط      ؾط

ح٣ڃ٣ز ٸػٹز اؾز ٶٻ زض ان٭ ٸػٹز. چٹٴ ٸػٹز ثٷب ثط ٸحسر قرهځ زاضاڀ ٲطاست ٸ اػعا ٶٳـځ  

 (.194:  1365) آقشڃبٶځ،  "ثبقس سب آٴ ٦ٻ زض آٴ سك٧ڃ٥ ٸ ٲطاست سهٹض قٹز

ذساٸٶس چڃعڀ ٚڃط اظ ذٹزـ ضا ْبټط ٶ٧طزٺ اؾز، ثٻ زڂ٫ـط ؾـرٵ    "اثٵ ٖطثځ  ٸ ٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ اظ زڂس 

اظ َطٞځ ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ڂ٧ځ زڂ٫ط اظ ٲٷبثٕ ٸ ٲطاػـٕ انـٯځ ٲؿـبٮٻ ڀ     "ٖبٮٱ ثٻ ٶحٹ ٦بٲ٭ ڂ٥ ػب ٲٓٽط ح١ اؾز.

ز٦بٴ ٸحـسر  ٲظٷٹڀ ٲب  "ٸحسر ٸػٹز ټٳبٶب آضا ٸ آطبض ٲٹٮٹڀ اؾز ٦ٳب اڂٷ٧ٻ ذٹز ثٻ ٖڃٷٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ  ٲځ ٪ٹڂس 

٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ػب زاضز ٦ٻ زض ٲؿڃط سجڃڃٵ اڂٵ ٲٹيٹٔ اظ َطڂ١ اثڃبسځ چٷس اظ ٲظٷٹڀ ٲٗٷٹڀ ٢سضڀ ٶڃـع دـبڀ    "اؾز 

 نحجز اٸ ٶكؿشٻ ٸ ا٪ط ٲ٣جٹ٬ آٴ زض٪بٺ اٞشس ثٻ ټٳٻ سٵ سٯٳص ٦ٷڃٱ ؛ 

 ٲٵ ٶبٰ آڂس هلل، احت سب

ى هلل، سب  ٲٵ ٦بٰ آڂس ٦ٻ اٛث

 ٲٵ ػٹز آڂس،  ٦ٻ اُٖب هلل سب

 ٲٵ ثٹز آڂس ٦ٻ اٲؿ٥ هلل، سب

 هلل، ُٖب هلل ٸ ثؽ ٲٵ ثر٭

 آٴ ٦ؽ ٲٵ اٰ، ٶڃٱ ػٳٯٻ هلل

 ٦ٷٱ، س٣ٯڃس ٶڃؿز ٸاٶچٻ هلل ٲځ

 (. 96 : زٞشط اٸ٬ ،1378 ،ٲٹٮٹڀ) ٶڃؿز سرڃڃ٭ ٸ ٪ٳبٴ، ػع زڂس ٶڃؿز

آڂـس  ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس، ٸ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ اظ اڂٵ اثڃبر ذهٹنبً ٲهطٔ آذط آٴ ٶڃـع ثـط ٲـځ    

اؾبؼ ضٸڂ٧طز ٖطٞبٴ ثط زڂس، ثهڃطر، ٲكبټسٺ، ٶٓط ٸ ٶٓطڂٻ اڀ اؾشٹاض اؾز ٦ٻ ٲجشٷځ ثـط ٢ًـڃٻ ڀ ٸحـسر ٸػـٹز     

 زض دځ ثڃبٴ اڂٵ ٲُٯت اؾز ٦ٻ ؛  –زض ضاثُٻ ثب ٲٹيٹٔ ٲسٶٓط ٲب  –ثٹزٺ ٸ زض ٦ٯڃز آٴ 

ٖبٮٱ ٲ٣بٰ ْٽٹض ټؿشځ ٸ حؿٵ ذساؾز ... ٸ ټٷطٲٷس ټٱ ٦ؿـځ اؾـز ٦ـٻ اڂـٵ ظڂجـبڂځ ضا       "

ضا٤ ٲځ ٦ٷس، ڂٗٷځ ٲحؿٵ اؾز . ... ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط ذساٸٶس زض سؼٯځ ٸ ْٽٹضـ، ػٳـب٬ ذـٹز ضا زض   از
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ٲٹػٹزار ْبټط ٲځ ؾبظز ٸ ٦ؿځ ٦ٻ اڂٵ حؿٵ ضا زض ٖبٮٱ زضٲځ ڂبثس ٸ ٖبق١ ٲځ قٹز، ٲٳ٧ٵ اؾز 

اڂٵ ثهڃطر ٖبق٣بٶٻ ضا زض نٹضر آطبض ټٷطڀ ٸ ثب ٞٗ٭ سكجڃٻ ثڃبٴ ٶٳبڂس ٸ اڂٷؼبؾـز ٦ـٻ ټٷطٲٷـس، ثـٻ     

 1"ٲٗٷبڀ اٲطٸظڀ ٸاغٺ، دڃسا ٲځ قٹز ٸ آطبض ټٷطڀ ثب ٲجٷبڀ ٖطٞبٶځ ق٧٭ ٲځ ٪ڃطٶس.

ثب سٹػٻ  –اظ ػٳڃٕ ٲُبٮجځ ٦ٻ سب٦ٷٹٴ زض ضاثُٻ ثب ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ثط ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ٪ٟشٻ قس 

ثٻ اڂٵ ٶشڃؼـٻ ضټٷٳـٹٴ    ٲځ سٹاٴ –زض ٸ سص٦ط ثط ٲُبٮجځ ٦ٻ زض اڂٵ ضاثُٻ زض ٢ؿٳز ٢ج٭ اظ ټٳڃٵ ٞه٭ ٪ٟشٻ قسٺ ثٹز 

قس ٦ٻ اڂٵ ضٸڂ٧طز اظ َطٞځ ټٱ چٹٴ ٲٷٓط ٲكبڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ثٻ ثٽطٺ ٲٷسڀ اٶؿبٴ اظ ٢ٹٺ اڀ ثٻ ٶـبٰ ٸ  

ٶكبٴ ذڃب٬ ٢بئ٭ ثٹزٺ ٸ آٴ ضا ٸؾڃٕ سطڂٵ ٸ ثٻ ٶحٹڀ ٢ٹڀ سطڂٵ ٢ٹٺ ڀ آزٲځ ٲځ زاٶس، ٸ اظ َطٜ زڂ٫ط ټـٱ ټٳچـٹٴ   

ټؿشځ ٶڃع ثٻ ٸػٹز ٖبٮٳځ ثٻ ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ٖبٮٱ ذڃب٬ ٢بئ٭ ثٹزٺ ٸ آٴ ضا ثطظخ ٲڃبٴ  ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ آٴ ضٸڂ٧طز زض ٲطاست

زٶڃبڀ ٲحؿٹؾبر ٸ ٲ٣ٗٹالر ٲځ زاٶس. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ آٴ چٻ ٦ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ 

 2ُٯ١ ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز. ٞٯؿٟځ ذڃب٬ ٲشه٭ ٶبٲڃسٺ ٲځ قس ذڃب٬ ٲ٣ڃس، ٸ آٴ چٻ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ٶبٲڃسٺ ٲځ قس ٶڃع ذڃب٬ ٲ

ٲځ سٹاٶس اظ َطڂـ١ ؾـٯٹ٤ زض ؾـٯ٥     –ٖبضٜ  –٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ضٸڂ٧طز ٶڃع ٶٓط ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ٞطز اٶؿبٶځ 

ٖطٞبٴ ثٻ ٖٹاٮٱ ٞطاسط اظ حؽ ٪صض ٦طزٺ، نٹض ٶٹضاٶځ ٸ ٲشٗبٮځ ٲٳ٧ٷبر ضا زض ٖٹاٮٱ ٣ٖالٶځ ٶٓبضٺ ٶٳٹزٺ، ٸ ثٻ ټٷ٫ـبٰ  

نٹض زض ٖٹاٮٱ ذڃبٮځ ٸ ٲظبٮځ، ثٻ ذٯ١ ٲؼسز آٴ نٹض زؾز ڂبظز ٦ٻ اظ اڂـٵ   ثبظ٪كز اظ ػٽز يجٍ ٸ حّٟ ٲظ٭ آٴ

ثبثز ٲځ سٹاٴ زض اڂٵ زڂس٪بٺ ٶڃع ٶ٣ٹـ ٶڃٳٻ ٲؼطز ټٷط اؾالٲځ ضا ثبظسبثځ اظ آٴ نٹض ٲٗٯ٣ٻ زض ضٸح ٸ ػبٴ ٖبضٜ زڂس 

ثـب   –قبضٺ قـس سـب اڂٷؼـب    ٦ٻ ا٦ٷٹٴ ثٻ زٮڃ٭ ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ آٴ ثڃٷف ټٷطٲٷس ٶڃع ٪كشٻ اؾز. ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع ا

ٳبو  ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ټٳبٴ ٲُبٮجځ ضا ذبَط ٶكبٴ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ دڃف سط ضٸڂ٧ـطز   –اٶس٦ځ ٚا

ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ٶڃع ثساٴ ټب دطزاذشٻ ثٹز، ٸٮځ آڂب ټٳٻ ڀ ٪ٟشٻ ټبڀ اڂٵ ضٸڂ٧طز زض اڂٵ ٲجحض ټٳـڃٵ ټـب ٲـځ ثبقـس؟     

ڃط اڂٵ نٹضر اؾبؾبً ٶڃبظڀ ٶجٹز ٦ٻ اڂٵ ٶٹقشبض ٢ؿٳشځ ٲؿـش٣٭ ضا ثـٻ   ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ػٹاة ٲٷٟځ اؾز چطا ٦ٻ زض ٚ

 اڂٵ ضٸڂ٧طز اذشهبل زازٺ ثبقس.

زض ٖبٮٱ نـٛڃط ثـٻ    –ٸ ثٻ سجٕ اٸ ثٻ ٶحٹڀ اؾبؾبً ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ  –ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٪ٟشٻ قس اثٵ ٖطثځ 

كځ اظ ٸػٹز ڂب ټؿـشځ اٸؾـز، ٸ زض   ذڃب٬ ٲشه٭ ٢بئ٭ اؾز ٦ٻ ٸڂػٺ ڀ اٶؿبٴ ٸ ټط سرڃ٭ ٦ٷٷسٺ اڀ ثٹزٺ ٸ اؾبؾبً ثر

ٖبٮٱ ٦جڃط ثٻ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ٦ٻ آٴ ټٱ ثركځ اظ ٸػٹز ڂب ټؿشځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ثٹزٺ ٸ ثطظخ ٲڃبٴ ٸػـٻ احؿبؾـځ ٸ   

ٸػٻ ٣ٖالٶځ ٦٭ ٖبٮٱ اؾز. اٲب اظ َطٞځ اثٵ ٖطثځ زض ٲجحض ذڃب٬ ثٻ اڂٵ ثؿٷسٺ ٶ٧طزٺ ٸ ثٻ ذڃبٮځ ثب ٶبٰ ٸ ٶكبٴ ذڃب٬ 

                                                 
 ټٷط چڃؿشځ زض ػؿشبضټبڂځ. 1390. ټبزڀ ز٦شط قٽطٰا دبظٸ٦ځ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ضثڃٗځ، "سجڃڃٵ ٲبټڃز ټٷط اؾالٲځ ثب ضٸڂ٧طز ٖطٞبٶځ "اظ ٲ٣بٮٻ ڀ  1

 .ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ. اؾالٲځ
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ اثٵ 2 زاضاٮ٧شبة )  ٞم قكٱ؛ ٞم اؾحب٢ځ ٸ :  ثڃطٸر ٖٟڃٟځ، اثٹاٮٗالء. اٮح٧ٱ ٞهٹل. 1400. اٮسڂٵ ٲحځ ٖطثځ، ػٽز ٲُبٗٮ

 ٞم ٶٽٱ؛ ٞم ڂٹؾٟځ(.
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الظٰ ثٻ ش٦ط اؾـز ٦ـٻ    1ٻ آٴ ذڃب٬ ٦ڃٽبٶځ ثٹزٺ ٸ اؾبؼ ٦٭ ٦بئٷبر ضا زض ذٹز ٲرڃ٭ ٲځ ٶٳبڂس.ٲُٯ١ اقبضٺ ٲځ ٦ٷس ٦

ذٹز اثٵ ٖطثځ اڂٵ ذڃب٬ ضا حًطر ٖٯٳڃٻ ٲ٣ٗٹٮٻ ٶبٲڃسٺ ٸ ثٻ آذطڂٵ ٲطسجٻ اظ ٲطاست ټؿشځ ٲٷؿٹة ٲځ ٶٳبڂس ٦ـٻ زض  

ر ټبڀ ٲرٯٹ٢بر ضا ٪ؿشطز ٸ ٖٳـبء ټٳـبٴ   ٸ ذساٸٶس زض ٖٳبء نٹض "آضاء ٸ آطبض اٸ اڂٵ ٲطسجٻ ٲطسجٻ ڀ ٖٳبء ٶبٰ زاضز. 

ذڃب٬ ٲُٯ١ اؾز ٦ٻ نٹض ټٳٻ ڀ ٦بئٷبر ضا ٲځ دصڂطز ٸ آٴ چٻ ضا ټٱ ٦ٻ ٲٹػٹز ٶڃؿز سهٹڂط ٲـځ ٦ٷـس ٸ اڂـٵ ثـٻ     

.  ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ اڂٵ ٶحـٹ  (31:  1385) نبٶٕ دٹض،  "ؾجت ٪ؿشطز٪ځ ثځ ٦طاٴ ذڃب٬ ٲُٯ١ ڂب ټٳبٴ ٖٳبء اؾز 

سڃٻ ٲځ دطزاظز آٴ ټٱ زض حب٬ ٖسٲكبٴ، ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ط زض اڂٵ ٲطحٯـٻ آزٲـځ ثـٻ زٶجـب٬ زض٤     اظ سرڃ٭ ثٻ سهٹض اٖڃبٴ طجٹ

اٲٹضڀ اؾز ٦ٻ ٲٷكبء ٸ ؾطچكٳٻ ڀ سٳبٲځ اٲٹض ٲحؿٹؼ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ثٹزٺ ٸ اظ َطٞځ ذٹز ٶڃع ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ټٷٹظ 

ط ٲځ ثبقس ٦ٻ زض ازاٲـٻ سـالـ   ٸػٹز ٶڃبٞشٻ اٶس، ٸ ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٽبڂز سٹاٴ ثكطڀ ڂب حشځ ٢سضڀ اظ آٴ ټٱ ثبالس

ذٹاټس قس زض حس سٹاٴ ٢سضڀ ثٻ سجڃڃٵ آٴ دطزاذشٻ قٹز. ٢ج٭ اظ ٸضٸز زض سس٢ڃ١ اڂٵ اٲط سٹػٻ زض ڂ٥ ٶ٧شـٻ ڀ ضڂكـٻ   

ٯت ضاڂـغ ٶڃؿـز. سٹيـڃح اڂٷ٧ـٻ      قٷبؾبٶٻ ټٱ ثٻ ٶٓط ٲٽٱ ٲځ ضؾس ټطچٷس ٦ٻ زض اڂٵ ٶٹٔ اظ ٲجبحض چٷڃٵ ضؾٳځ ٚا

ز ثٻ ٲٗٷبڀ اثط ض٢ڃ١ ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ػب، ٲ٧بٴ ڂب ًٞبڂځ ٦ٻ زض انُالح ٖٳبء ثط٪طٞشٻ اظ ڂ٥ حسڂض  ٢سؾځ ثٹزٺ ٸ زض ٛٮ

آٴ ټڃچ ٶڃؿز ٲځ ثبقس ٦ٻ اظ ټٳڃٵ ثبثز ثٻ ٖسٰ ٲُٯ١ ٶڃع سٗجڃط ٲځ قٹز، زض ضاثُٻ ثب حـسڂض ٲـسٶٓط ټـٱ زض ٦شـت     

ار، ٦ؼب ثٹز ؟ ٸ احبزڂض آٲسٺ اؾز ٦ٻ ضٸظڀ ٦ؿځ اظ حًطر دڃبٲجط دطؾڃس ٦ٻ دطٸضز٪بض ٲب دڃف اظ آٞطڂٷف ٲٹػٹز

 . ٸ اڂٵ ٖٳبء  "ٖٳبء "دڃبٲجط ٪ٟز 

٦ٻ اظ زٰ ح١ ثطآٲسٺ اؾز ٸ ح١ زض آٚبظ زض آٴ ثٹزٺ اؾز ټٳٻ نٹضر ټب ضا زضڂبٞـز ٲـځ    "

٦ٷس ٸ زض ٖڃٵ حب٬ نٹض ٲٹػٹزار ضا ثٻ آٶٽب ٲځ ثركس ... ٸ ٖٳبء ثٳب ټٹ ٖٳبء، ټٳـبٴ ذڃـب٬ ٲُٯـ١    

ز ضا اظ َطڂ١ آٴ ٖڃبٴ ٦طز ... ٸ اڂٵ ٞٗ٭، ټٳـبٴ  اؾز. ټٳبٴ ٞٗ٭ سؼٯځ ٸاض آٚبظڂٵ اؾز ٦ٻ ح١، ذٹ

 ( .282: 1390)٦طثٵ،  "ذڃب٬ ٞٗب٬ ذال٠، ټٳبٴ ذڃب٬ سؼٯځ ٪ٹٴ سٯ٣ځ قسٺ اؾز

٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ثط اؾبؼ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض ضاثُٻ ثب ٲؿبٮٻ ڀ ٸحسر ٸػٹز ثٻ ٶحٹڀ اظ اٶحـبء ٲـځ سـٹاٴ     

ـط ٲـځ ضؾـس ٦ـٻ      – زض اڂٵ ٲٟٽٹٰ ذبل –اؾبؼ ٖٳبء ٸ ثٻ سجٕ آٴ ذڃب٬ ٲُٯ١  ضا ثٻ ټط حب٬ سجڃڃٵ ٶٳٹز، اٲب ، ثٻ ٓٶ

"٢بة ټؿشځ "سٹػٻ زض ڂ٥ ٲؿأٮٻ ڀ زڂ٫ط ٖطٞبٶځ ٶڃع ٲځ سٹاٶس زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ثؿڃبض ٲٟڃس ثٻ ٞبڂسٺ اٞشس؛ ٲؿأٮٻ  ڀ 
ڂـب   2

 ٢ٹؼ ٶعٸ٬ ٸنٗٹز.

ثٻ اڂـٵ سطسڃـت اڂـٵ    سٹيڃح اڂٷ٧ٻ ٖطٞب زڂٵ ضا اؾبؾبً ثط ؾٻ ٲطسجٻ ڀ ْبټط، ثبَٵ ٸ ثبَٵ ثبَٵ ٲشطست ٦طزٺ ٸ 

ٲطاست ضا قطڂٗز ، َطڂ٣ز ٸ ح٣ڃ٣ز ٲځ ٶبٲٷس، ٸ اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ اظ زڂس آٶبٴ سٷٽب ضاٺ ٶڃ٭ ثٻ اڂٵ ٲطاست ټٳبٶـب ٖطٞـبٴ   

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط ؛ ٦طثٵ،  1  .ػبٲځ:  ٽطاٴسچبح زٸٰ،  ضحٳشځ، اٶكبءاهلل. ٖطثځ اثٵ ٖطٞبٴ زض ذال٠ سرڃ٭. 1390. ټبٶطڀ ػٽز ٲُبٗٮ
 (9:  53)٢طآٴ ،  "ٶَځ أزْ ٵِ أٸْؾٓڃ٧ََْٞبٴَ ٢َبةٓ ٢َٹْ"اقبضٺ ثٻ ؛  2
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اؾز ثٷبثطاڂٵ ٲطاست ٲٗطٞز ڂب قٷبذز اڂٵ ٲطاست ٶڃع ثط ټٳڃٵ اؾبؼ ٖٯٱ اٮڃ٣ڃٵ، ٖڃٵ اٮڃ٣ڃٵ ٸ ح١ اٮڃ٣ڃٵ ٶبٲڃسٺ ٲځ 

ٶرؿز ٶڃع ثٻ اذشهبض ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز ٲطسجٻ ڀ ٖڃٵ اٮڃ٣ڃٵ ثٻ ٸا٢ٕ ټٳبٴ اؾز قٹز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ زض ٞه٭ 

٦ٻ زض اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ ٲٟٽٹٰ اٲطٸظڀ آٴ ٶٓطڂٻ ذُبة ٲځ قٹز. ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ټٷطٲٷس اټ٭ 

ڂب ثٻ ثڃـبٴ اٲـطٸظڀ آٴ اڂـٵ     َطڂ٣ز ثٹزٺ ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ ٦ٷف ټٷطڀ ٶڃع ٶحٹڀ اظ ٖڃٵ اٮڃ٣ڃٵ ٲځ ثبقس. اٲب اڂٵ َطڂ٣ز،

ضاٺ، ٦ساٰ اؾز ٦ٻ ٖطٞب ټٳٻ ڀ ٖٳط ذٹز ضا ثب ټٳٻ ڀ سٹاٶكبٴ زض ػٽز ؾـٯٹ٤ زض آٴ ؾـذطڀ ٲـځ ٦ٷٷـس؟ دـڃف اظ      

ـط يـطٸضڀ ٲـځ ضؾـس ٦ـٻ       سالـ ػٽز دطزاذز ثٻ ٦ٯڃز اڂٵ دطؾف ٲٵ ثبة ڂبزآٸضڀ سٹػٻ زض اڂٵ ٶ٧شٻ ٶڃع ثٻ ٓٶ

ٶؿبٴ ٸ ٖبٮٱ ټط زٸ آڂٷٻ ڀ ح١ ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ ثبثز زض ثطاثـط ټـٱ   ټٳچٹٴ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ زض اڂٵ ضٸڂ٧طز ٶڃع ا

٢طاض ٲځ ٪ڃطٶس سب ڂ٧ځ ثٻ سٟهڃ٭ ٸ ٦ظطر ٸ زڂ٫طڀ ثٻ اػٳب٬ ٸ ٸحسر، ڂب ثـٻ ثڃـبٴ زڂ٫ـط ڂ٧ـځ ثڃطٸٶـځ ٸ آٞـب٢ځ ٸ       

 زڂ٫طڀ اٶٟؿځ ٸ زضٸٶځ نٟبر ح١ سٗبٮځ ضا ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷٷس. ٸ اٲب زض ضاثُٻ ثب دطؾف ٲص٦ٹض ثبڂس سٹػـٻ زاقـز ٦ـٻ اظ   

زڂس ٖطٞب، ٖبٮٱ ټؿشځ، زاڂطٺ اڀ اؾز ٲكشٳ٭ ثط زٸ ٢ٹؼ ٶعٸ٬ ٸ نٗٹز؛ ٢ٹؼ ٶعٸ٬ ٶـڃٱ زاڂـطٺ ڀ ٸػـٹز ٸ ټؿـشځ     

اؾز ٸ ٢ٹؼ نٗٹز ٶڃٱ زاڂطٺ ڀ ٲٗطٞز ٸ س٧بٲ٭ ثكطڀ ٸ ٖطٸع ٖبضٞبٶٻ ڀ اٸ. ٸ سٳبٰ آٴ چٻ ٦ـٻ اٶؿـبٴ زض ٢ـٹؼ    

ٖبٮٱ ٸ آزٰ اؾز ڂ٥ ثٻ ڂ٥ سٗجڃٻ قـسٺ  نٗٹز ػٽز ٲٗطاع ثٻ ؾٹڀ ح٣ڃ٣ز ٶڃبظ زاضز زض ٢ٹؼ ٶعٸ٬ ٦ٻ ٢ٹؼ اڂؼبز 

 اؾز. 

٦٭ زاڂطٺ ټؿشځ، ثب زٸ ٢ٹؼ ٶعٸ٬ ٸ نٗٹزـ، ٦ٻ ڂ٧ځ ٶڃٱ زاڂطٺ اڂؼبز ٖبٮٱ ٸ زڂ٫ـطڀ ٶـڃٱ    "

زاڂطٺ ٲٗطٞز اؾش٧ٳبٮځ اٶؿبٴ اؾز، نٷٗز ٸ ټٷط ح١ سٗبٮځ ٸ ْٽٹض ٸ سؼٯځ اٸؾز. زض ٢ٹؼ ٶعٸ٬، 

ْبټط ٲځ قٹز ٸ ؾطاؾط ټؿشځ ثؿٍ ٸ سٟهـڃ٭  ٦ٻ ٖبٮٱ دسڂس آٲسٺ، ذساڀ سٗبٮځ ٲؿش٣ڃٳبً ٸ ثځ ٸاؾُٻ 

ٕ   "اٶؿبٴ ٢ـطاض زاضز ٦ـٻ    –ثٻ ٮحبِ ٶكئٻ َجڃٗځ  –٦ٳبالر اٸؾز. زض اٶشٽبڀ اڂٵ ٢ٹؼ  ، "٦ـٹٴ ػـبٲ

ذالنٻ ٖبٮٱ ٸ ٲٓٽط ټٳٻ اؾٳبڀ حؿٷبڀ ح١ سٗبٮځ اؾز. اٸ ٶبڂت ذـسا ٸ ذٯڃٟـٻ ٸ ػبٶكـڃٵ اٸ زض    

٢ٹؼ نٗٹز آٚبظ ٲځ قٹز ٸ ح٣ڃ٣ز ټؿـشځ   ظٲڃٵ اؾز. ٸ ثب دبڂبٴ ٪طٞشٵ ٢ٹؼ اڂؼبز ٸ ْٽٹض اٶؿبٴ،

اظ َطڂ١ اٶؿبٴ ٸ ثٻ ٸاؾُٻ اٸ آق٧بض ٲځ ٪طزز. اڂٷـ٥ ټٷ٫بٲـٻ ټٷطٶٳـبڂځ ٸ نـٷٗز آزٲـځ اؾـز سـب        

 (.235:  1389) ح٧ٳز،  "ح٣ڃ٣ز ضا زض ٖطنٻ ٲٗطٞز ذٹز، ٲشؼٯځ ؾبظز

ثٹزٺ ٸ سٷٽب َطڂ١ ثځ ټڃچ سٹيڃحځ،  ضاٺ، اظ زڂس ٖطٞب ټٳڃٵ اؾز، ټٳڃٵ ٢ٹؼ نٗٹز ٦ٻ آڂٷٻ ڀ ٢ٹؼ ٶعٸ٬  

ضؾش٫بضڀ ثكط ٸ ثكطڂز اؾز، اٲب، چ٫ٹٶٻ؟ ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ، ٲبڀ ثكط چ٫ٹٶٻ اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٶڃٱ اڂٵ ٢ـٹؼ ٶـعٸ٬ ضا   

ٲطسجٻ ثٻ ٲطسجٻ ثكٷبؾڃٱ سب  اظ اڂٵ َطڂ١ ٢ٹؼ نٗٹز ضا ٲطسجٻ ثٻ ٲطسجٻ زض ػٽز اؾشٗالڀ ذٹز َځ ٦ٷڃٱ؟ ٸ اڂٷؼبؾـز  

ـٱ اظ اؾـالٲځ ٸ    –ازٺ ٲځ قٹز ٦ٻ ثٻ ػطأر زض ټڃچ ضٸڂ٧طز زڂ٫طڀ ٦ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ٶ٣كځ ثٻ ټٷط ز ٖا

قبټس ټٳؿبٴ آٴ ٶڃؿشڃٱ. زض ٖطٞبٴ قڃد ا٦جط ٸ اظ زڂـسڀ اؾبؾـبً زض ضٸڂ٧ـطز ح٧ٳـځ ٖطٞـبٶځ، اؾبؾـبً        –ٚڃطاؾالٲځ 
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ٵ ٢سضر ذال٢ڃز ٸ آٞطڂٷٷس٪ځ ٸ ڂب زض ڂ٥ ٦ٯٳٻ ټٷط زض ٲٟٽٹٰ ٖبٲف اظ اڂٵ ػٽز زض شار اٶؿبٴ ٲٹػٹز اؾز ٦ٻ اڂ

اٶؿبٴ ثشٹاٶس ثب سٹؾ٭ ثٻ آٴ ضاٺ ٦ٳب٬ ٸ ضؾش٫بضڀ ذٹز ضا ثطاڀ ٸنٹ٬ ثٻ ح١ زض ٢ٹؼ نٗٹز ثذڃٳبڂس، ٸ زض اڂٵ ٲؿڃط 

٢ٹٺ ذڃب٬ چڃعڀ اؾز ٦ٻ ذسا ثٻ اٶؿبٴ ُٖب ٦طزٺ سب ثشٹاٶس ثساٴ ٸؾڃٯٻ ثب سحٹ٬ ٸ سُٹض ٲساٰ ٸ اڂؼبز نٹضر ټـبڀ   "

(.  ) ټٳبٴ "طٸز ٸ ضاٺ ٲٗطٞز ح٣بڂ١ ضا ثٻ ضٸڀ ذٹز ث٫كبڂسازضا٦ځ، ثٻ ٸضاڀ زٶڃبڀ ٲحسٸز ٲحؿٹؼ ٸ حشب ٲ٣ٗٹ٬ ث

ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ، اظ آٴ ؾٹ ثطاڀ سجڃڃٵ ٲطاست ټؿشځ ٖبٮٱ، ٸ اظ اڂٵ ؾٹ ٶڃع ثطاڀ سجڃڃٵ ٲٗطٞز 

ټؿـشځ ٸ  . ٸ اظ آٴ ػب ٦ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ قطٸٔ ٶعٸ٬ "ذڃب٬ "ثكطڀ ثٻ ٢ٹٺ ٸ شڂ٭ آٴ ٖبٮٳځ ٢بڂ٭ اؾز ثٻ ٶبٰ ٸ ٶكبٴ 

ٖطٸع ٲٗطٞز ټط زٸ ثب سؼٯځ ٸ سرڃ٭ اؾز، ثسڂٽځ اؾز ٦ٻ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض اڂٵ ضٸڂ٧طز زض ثـبالسطڂٵ ٲطسجـٻ ڀ   

 ذٹز ذٹاټس ثٹز.

ثب سص٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ اڂٷؼب ٢هس آٴ ٶساضڂٱ ٦ٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲُٯ١ ٖطٞبٶځ ثٻ ػعڂڃبر ز٢ڃ١ اڂٵ اٲط ثذطزاظڂٱ، ٪ٟشٷځ 

"ز ٦ٷعا ٲرٟڃب ٞبػجز اٴ اٖطٜ اٮرٯ١ ٦ٯځ اٖط٦ٜٷ "اؾز ٦ٻ ٖطٞب آٚبظ ذٯ٣ز ضا ثط 
ٲجشٷځ زاٶؿشٻ ٸ ٲؿڃط س٧بٲٯځ  1

آٴ ضا ڂ٥ ثٻ ڂ٥ ثط ٲطاست ټؿشځ ٲٷُج١ ٲځ زاٶٷس ٦ٻ دڃف سط ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞز. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ، زض اڂٵ ضٸڂ٧طز 

ڃٵ ْطٞځ اؾز ٦ـٻ  ټؿشځ اظ ذٹاؾز ٸ اضازٺ ڀ ح١ سٗبٮځ آٚبظ ٪كشٻ ٸ ثب حًطر ٖٳبء ٦ٻ ذڃب٬ ٲُٯ١ ثٹزٺ ٸ ٶرؿش

٦ڃٷٹٶڃز ح١ ضا دصڂطٞشٻ ازاٲٻ ٲځ ڂبثس سب ... ، قبڂس ثٽشط آٴ ثبقس ٦ٻ اڂٵ ضٸٶس ضا اظ ظثبٴ ذٹز اثٵ ٖطثځ، ثٻ سٗجڃطڀ ثبٶځ 

 ٸ ذبٮ١ اڂٵ ٶٓبٰ، ثكٷٹڂٱ ؛ 

 "٦ٵ "ٲٵ ثٻ ٖبٮٱ ٦ٹٴ ٸ س٧ٹڂٵ آٴ ٶ٫طڂؿشٱ، ٖبٮٱ ٦ٹٴ ضا زضذشځ زڂسٰ ٦ٻ ان٭ آٴ اظ زاٶٻ  "

سٯ٣ڃح قس ... ٸ ٶرؿـشڃٵ چڃـعڀ ٦ـٻ اظ آٴ زضذـز      "ٶحٵ ذٯ٣ٷب٦ٱ "ڃٵ، ثٻ ٮ٣بح زاٶٻ ٦ٹٶ "٦بٴ "ثٹز. 

ضٸڂڃس ؾٻ قبذٻ ثٹز؛ قبذٻ اڀ ثٻ ؾٹڀ ضاؾز ضٞز ٸ قبذٻ اڀ ثٻ ؾٹڀ چخ ٸ قـبذٻ اڀ ٲؿـش٣ڃٱ   

دسڂس آٲسٶس. چٹٴ نٹضر آٲس دٹؾز ټبڀ آٴ زضذز، ٖـبٮٱ   "اٮؿبث٣ٹٴ اٮٳ٣طثٹٴ "ضٸ ثٻ ثبال ٸ اظ آٴ 

٪طزڂس. آثځ ٦ٻ زض قطڂبٴ ټـب ٸ   "ٲٯ٧ٹر "چٻ اظ ثبَٵ ٸ ٲٛع ٸ ٲٗبٶځ آٴ ثٹز ٖبٮٱ قس ٸ آٴ  "ٲٯ٥ "

اؾز. حـسٸز   "٦ٵ "قس ٦ٻ ؾط ٦ٯٳٻ  "ػجطٸر "ٖطٸ٠ آٴ ػبضڀ ٸ ؾجت حڃبر ٸ ټٹـ ثٹز، ٖبٮٱ 

آٴ، ػٽبر ضا سك٧ڃ٭ زاز ڂٗٷځ ثبال، دبڂڃٵ، چخ ، ضاؾز، دكـز ٸ دـڃف. ٸ ٖـبٮٱ اٞـال٤ ٸ اػـطاٰ ٸ      

 (.45-72:  1381) اثٵ ٖطثځ،  "طبض، ثٻ ٲٷعٮٻ ثط٨ ټبڀ ؾبڂٻ ا٧ٞٵ آٴ زضذز اٶسٲالئ٧ٻ ٸ اح٧بٰ ٸ آ

٦ٹسبٺ ؾرٵ اڂٷ٧ٻ؛ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ثط اڂٵ اؾز ٦ٻ ذسا ذٹاؾز سب ٪ٷغ دٷٽبٶف ضا ثـطٲال ٦ٷـس، دـؽ     

 ٶٟؽ ضحٳبٶځ اٸ ٲطحٯٻ ثٻ ٲطحٯٻ اظ ټبټٹر ٸ الټٹر ٸ ػجطٸر ٸ ٲٯ٧ٹر ٪صض ٦طزٺ ٸ زض ٶبؾٹر ٦ـٻ سـٵ ذـب٦ځ   

                                                 
 االٖؼبظ ٲٟبسڃح. 1374. ٲحٳس اٮسڂٵ قٳؽ حسڂض ٢سؾځ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ الټڃؼځ، "٪ٷؼځ دٷٽبٴ ثٹزٰ؛ دؽ زٸؾز زاقشٱ ٦ٻ زاٶؿشٻ قٹٰ. "  1

 .ظٸاض:  سٽطاٴ ٦طثبؾځ، ٖٟز ٸ ذبٮ٣ځ ثطظ٪ط ٲحٳسضيب. ضاظ ٪ٯكٵ قطح ٞځ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اٶؿبٴ ثبقس ثٻ َجڃٗځ سطڂٵ ٶكئٻ ڀ ذٹز ضؾڃسٺ ٸ ٦بٲ٭ قس سب اظ اڂٵ َطڂ١ اٶؿـبٴ اقـطٜ ٲرٯٹ٢ـبر ثـٹزٺ ٸ ٶبڂـت      

حًطر ح١ ٪طزز. ٸ اڂٵ ټٳٻ زض شټٵ ٲب ٲشجبزض ٶٳځ ٪طزز اال ثٻ ذڃب٬. اظ َطٞځ، ا٦ٷٹٴ ثط اڂٵ اقطٜ ٲرٯٹ٢بر اؾز 

ط اظ ثبَٵ ثٻ ْبټط ڂب ٸحسر ثـٻ ٦ظـطر دسڂـس آٲـسٺ، زض     سب ثب سأٲ٭ زض نٷٕ ذسا ٦ٻ زض ذڃب٬ اٮٽځ ٲشح١٣ قسٺ ٸ ثب ؾڃ

ػٽز سٗبٮځ ٸ ٦ٳب٬، اظ ٦ظطر ثٻ ٸحسر ڂب ْبټط ثٻ ثبَٵ نٗٹز ٦طزٺ ٸ س٥ س٥ ٲطاح٭ ٞٹ٠ اٮص٦ط ضا اٮجشٻ زض ػٽز 

٧ٖؽ آٴ ؾذطڀ ٶٳبڂس سب ا٪ط ٲ٣جٹ٬ اٞشس ثٻ زض٪بٺ اڂعز ٲٷبٴ ٶبڂ٭ آڂس. ٸ اڂٵ ټٳٻ زض شټٵ ٲب ٲشجـبزض ٶٳـځ ٪ـطزز اال ثـٻ     

سرڃ٭. ٸ اڂٵ ټٳٻ ڂٗٷځ اڂٷ٧ٻ ذسا زض ٖطنٻ ڀ ذڃب٬ ْٽٹض ٲځ ٦ٷس ٸ اٶؿبٴ زض ٖطنٻ ڀ سرڃ٭ ٦ٻ اڂٵ ٚبڂـز ثؿـٍ   

 1ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اؾز. 

ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ثٻ ٢سض حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ټٱ ثٻ ٲؿأٮٻ ڀ ٸحسر ٸػـٹز ٸ ټـٱ ثـٻ ٲؿـأٮٻ ڀ ٢ٹؾـڃٵ ټؿـشځ       

سٺ ٲځ سٹاٴ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼـٻ ضټٷٳـٹٴ قـس ٦ـٻ ضٸڂ٧ـطز      دطزاذشٻ قس، اظ ػٳڃٕ ٲُبٮجځ ٦ٻ سب٦ٷٹٴ زض اڂٵ ٢ؿٳز ٪ٟشٻ ق

ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض ػٽز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ثٻ ؾٻ ٲطحٯٻ ڂب ٲطسجٻ ٢بڂ٭ اؾـز ثـسڂٵ ٢ـطاض ؛ ٶرؿـز ذڃـب٬ زض قـأٴ       

ٲٗطٞشځ آٴ ٦ٻ ټٳبٴ ذڃب٬ ٲشه٭ اؾز ٸ اظ آٴ ػب ٦ٻ ثب ذڃب٬ اظ ٲٷٓط ٲكبڂځ ٖڃٵ ثـٻ ٖـڃٵ ڂ٧ـځ اؾـز زض اڂٷؼـب اظ      

ٳـبو     سٹيڃح ٲؼسز آٴ دطټڃع  ٲځ ٦ٷڃٱ. زٸٰ ذڃب٬ زض قأٴ ٸػٹزڀ آٴ ٦ٻ ټٳبٴ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ اؾـز ٸ ثـب اٶـس٦ځ ٚا

ټٳبٴ ٦ٻ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ٸ ثٻ ٶحٹڀ نسضاڂځ ٶڃع سٹيڃح زازٺ قس اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهطٺ ٦ٻ، زض اڂٵ ضٸڂ٧طز ثب ٢جٹ٬ 

ٽځ ذبل زاقز سالـ ثـط  ثٻ ټٳبٴ ق٧ٯځ ٦ٻ ذهٹنبً ؾٽطٸضزڀ زض ٲٷٓط اقطا٢ځ ثٻ آٴ سٹػ "٦ٵ "٦ٯڃز ٲطسجٻ ڀ 

اڂٵ اؾز ٦ٻ سب ٲځ قٹز زض ػعڂڃبر اٲط ثٻ سٹؾٗٻ ڀ اڂٵ ٲٽٱ دطزاذشٻ قٹز. سٹيڃح اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٲطسجٻ اظ ذڃب٬ ٦ـٻ اثـٵ   

ٖبٲـ٭ ذٯـ١ نـٹض اظ َـطٜ      "اظ ٞهٹل اٮح٧ـٱ   –ٞم اؾحب٢ځ  –ٶبٲڃسٺ ٸ زض ٞم قكٱ  "ټٳز "ٖطثځ آٴ ضا 

٭ ٢بزض ثٻ ذٯ١ چڃعټبڂځ اؾز ٦ٻ ػع زض ٢ٹٺ ذڃب٬ ٸػٹز ٶساضز، سرڃ "ٲځ ذٹاٶس، ٲطسجٻ اڀ اؾز ٦ٻ زض آٴ  2 "ٖبضٜ

)  "اٲب ٖبضٜ نبحت ز٬ ضا ٶڃطٸ ٸ ٢سضسځ اؾز ٦ٻ ٲځ سٹاٶـس اٲـٹضڀ ٸػـٹزڀ ضا ثڃـطٸٴ اظ ػبڂ٫ـبٺ ذـٹز ثڃبٞطڂٷـس       

ذٹاٶسٺ قسٺ ٸ ثـٻ   "ٶٟؽ ضحٳبٶځ "(. ٸ اٲب ؾٹٰ ذڃب٬ زض قأٴ ٲُٯ١ آٴ ٦ٻ اظ َطٜ اثٵ ٖطثځ 318:  1390ثٯربضڀ، 

طڀ ٲٗبز٬ ٦٭ ٲبؾٹڀ اهلل ٪طٞشٻ ٲځ قٹز ٦ٻ اڂٵ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع اقبضٺ قس ٖالٸٺ ثط اڂٷ٧ٻ ٶٽبڂز ثؿـٍ  سٗجڃ

ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اؾز، ٸػٻ سٳبڂع ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ ٶڃع ٲځ ثبقس ٦ٻ ز٢ڃ٣بً اظ ټٳڃٵ ثبثـز  

. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲطسجٻ ڀ اظ ذڃب٬ ضا ٶڃع چـٹٴ  ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ ثٻ سٹيڃحځ ثڃف اظ اڂٵ ٶڃبظٲٷس ثٹزٺ ثبقس

ٲطاست دڃكڃٵ آٴ ٲځ سٹاٴ زض زٸ ٸػٻ آٞب٢ځ ٸ اٶٟؿځ ٲٹضز ز٢ز ٸ سٹػٻ ٢طاض زاز ثب اڂٵ سٹيڃح ٦ٻ ذـٹز ٖطٞـب ٸػـٻ    

 "ٸ ٸػـٻ اٶٟؿـځ آٴ ضا ٶڃـع سحـز انـُالح ڂـب ٖجـبضر         "ذڃب٬ اٶسض ذڃـب٬  "آٞب٢ځ آٴ ضا سحز انُالح ڂب ٖجبضر 

                                                 
ٻ ڀ ثڃكشط؛ ح٧ٳز،  1  .ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ. قجؿشطڀ ضاظ ٪ٯكٵ زض ذڃب٬ ٲشبٞڃعڂ٥. 1389. ٶهطاهلل ػٽز ٲُبٗٮ
بضٜ " 2  ، ٞم قكٱ ) ٞم اؾحب٢ځ( اظ ٞهٹل اٮح٧ٱ.  "اٮٽٳٻ  ٲح٭ ذبضع ٲٵ ٸػٹز ٮٻ ڂ٧ٹٴ ٲب ثٽٳشٻ ڂرٯ١ ٸاٗٮ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



159 

 

ثٻ ثحض ٲځ ٶكڃٷٷس. زض سٹيڃح ٸػٻ آٞب٢ځ اڂٵ اٲط، ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ضٸڂ٧ـطز ح٧ٳـځ ٖطٞـبٶځ آٚـبظ      "٫ځذبنڃز آڂٷ

ـط ٖطٞـب ذساٸٶـس        قطٸٔ ټؿشځ ضا اظ ٖسٰ ٲځ زاٶس چطا ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃف سط ٶڃع ٲٹضز اقـبضٺ ٢ـطاض ٪طٞـز زض ٓٶ

ر ضا ثڃبٞطڂـس، ٸ اظ آٴ ػـبڂځ ٦ـٻ    سٳبٲځ ٲٹػـٹزا  –ٖسٰ ٲُٯ١  –ذٹاؾز سب ذٹز ضا ثٷٳبڂبٶس ٸ اظ اڂٵ ػٽز اظ ٖٳبء 

ذٯ٣ز اظ ٖسٰ نطٞبً زض ذڃب٬ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٲځ ٪ٷؼس دؽ ٲٷ٣ُبً آٚبظ ذٯ٣ز ټٳبٶب اظ ذڃب٬ آٚبظ ٲځ قٹز. ٸ اڂـٵ  

زض حبٮځ اؾز ٦ٻ اٶؿبٴ زض آذطڂٵ ٲطحٯٻ اظ ٖطٸع ٖطٞبٶځ ذٹز زض ٢ٹؼ نٗٹز ٢بزض اؾز ٦ٻ ثط اڂٵ ټٳٻ آ٪بٺ ٪كشٻ 

اڂٵ ٢ًڃٻ ضا ڂ٣ڃٷبً ازضا٤ ٶٳبڂس ٦ٻ اڂٵ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲٷ٣ُـځ آٴ ٲـب ضا ثـٻ اڂـٵ ٪ـعاضٺ ڀ زضؾـز       ڂب ثٻ سٗجڃطڀ زڂ٫ط ٦ٯڃز 

ضټٷٳٹٴ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ اٶؼبٰ ذٯ٣ز ٶڃع ټٳبٶب ثط ذڃب٬ ٲٷُج١ ذٹاټس ثٹز. ٸ اڂٵ ټٳبٴ ٲٷ٣ُځ اؾز ٦ٻ ثط اؾـبؼ آٴ اثـٵ   

ـٱ اظ اٞٗـب٬ ٸ     ٸ ٲٹٮٹڀ ػٽبٴ ثكطڂز ٸ ٲٹاٮڃ 1ٲځ ٶبٲس "ذڃب٬ اٶسض ذڃب٬ "ٖطثځ ؾطاؾط ټؿشځ ضا  س ٸػـٹز آزٲـځ ٖا

 ا٢ٹا٬ ٸ نٟبر ضا ټٳٻ ثط ٲحٹض ذڃب٬ ٲجشٷځ ٲځ ٶٳبڂس؛  

 ٶڃؿز ٸـ ثبقس ذڃب٬ اٶسض ضٸاٴ

 ( 81:  1378 ، ڀٲٹٮٹ) سٹ ػٽبٶځ ثط ذڃبٮځ ثڃٵ ضٸاٴ

 ٸ ؛ 

ـط ٲـځ    ٪ٹڂځ، ػٽـز آٴ  ٖبٮٱ ثط ذڃب٬ ٢بئٱ اؾز؛ ٸ اڂٵ ٖبٮٱ ضا ح٣ڃ٣ز ٲځ " آڂـس ٸ   ٦ـٻ زض ٓٶ

٪ٹڂځ! ٦بض ثٻ ٧ٖؽ اؾز. ذڃـب٬ْ ذـٹزِ    بٶځ ضا ٦ٻ ٖبٮٱ ٞطٔ اٸؾز، ذڃب٬ ٲځٲحؿٹؼ اؾز؛ ٸ آٴ ٲٗ

اڂٵ ٖبٮٱ اؾز ٦ٻ آٴ ٲٗٷځ نس چٹ اڂٵ دسڂس آضز ٸ ثذٹؾس ٸ ذطاة قٹز ٸ ٶڃؿز ٪طزز ٸ ثبظ ٖبٮٱ ٶٹ 

 (.120:  1369) ٲٹٮٹڀ ،  "دسڂس آضز ثِٻ

ضر ڂب ٶرؿشڃٵ سؼٯځ سب آذـطڂٵ  ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ اؾز ٦ٻ زض اڂٵ ضٸڂ٧طز سؼٯڃبر ح١ سٗبٮځ، اظ ٶرؿشڃٵ نٹ 

 ٲطسجٻ ڀ آٴ، ڂب ثٻ سٗجڃط ٞٷځ سط ټٳبٴ ٲبؾٹڀ اهلل، ټٳ٫ځ زضػبسځ اظ ذڃب٬ ٲحؿٹة ٲځ ٪طزٶس.

ٲبټڃز ٖبٮٱ ټؿشځ، ذڃب٬ اؾز ظڂطا ٶكبٶٻ ٸ ْٽٹض ڂ٥ ح٣ڃ٣ز اؾز ٶٻ ذٹز ح٣ڃ٣ز. چٹٴ  "

ٲـب   [حـ١ اؾـز    ٖبٮٱ ټؿشځ ٲشٛڃط ٸ ٪صضاؾز ٸ سٷٽب ح١ طبثز دؽ ذسا ح١ اؾز ٸ ټط آٴ چٻ ٚڃط

ثٻ ذبَط ٖسٰ طجٹر ٸ سٛڃڃط دصڂطڂف ذڃبٮځ اؾز ظڂطا ذڃب٬؛ ٲشٛڃط، ٲشحـٹ٬ ٸ ٲشكـأٴ ٲـځ     ]ؾٹڀ اهلل

 (.28:  1384) چڃشڃ٥ ،  "ثبقس

ٸ اٲب زض سٹيڃح ٸػٻ اٶٟؿځ اڂٵ ٢ًڃٻ، ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ ا٪ط ٲُبث١ آٴ چٻ زض سجڃڃٵ ٸػٻ آٞب٢ځ اڂٵ اٲـط ٪ٟشـٻ    

ؽ ٸ ذڃب٬ ثٹزٺ ٸ اڂٵ ذڃب٬ ٖٯځ اٮسٸاٰ زض حب٬ سجس٬ ٸ سحٹ٬ ثٹزٺ ٸ سٷٽب ٢ـٹٺ ڀ  قس ثذصڂطڂٱ ٦ٻ ٲبؾٹڀ اهلل ټٳٻ ٧ٖ

ازضا٦ځ ٦ٻ ٲځ سٹاٶس ثب اڂٵ سُٹضار ٲؿشٳط اٶُجب٠ ڂبٞشٻ ٸ ثٻ ٶحٹڀ آٴ ضا ازضا٤ ٦ٷس ذڃب٬ اؾز، ٸ اڂٵ ذڃـب٬ ذـال٠   

                                                 
 ( ، ... 104(، ) ٞهٹل اٮح٧ٱ، ل 395ل  ؛ ) ٞشٹحبر ٲ٧ڃٻ، "ٞبٮٹػٹز ٦ٯٻ ذڃب٬ اٶسض ذڃب٬ "  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؾـز، ٪طڂـعڀ اظ اڂـٵ    سؼٯځ ٪ٹٴ اؾز ظڂطا ټط ٞٗ٭ آٴ ڂ٥ سؼٯځ االټځ ٸ اظ اڂٵ ثبثز ثٻ ٶٹٖځ ڂ٥ سؼسڂس ذٯ٣ز ا

ٸ ٶڃـع زض ٖـڃٵ حـب٬ ثركـځ اظ اڂـٵ ٞطآڂٷـس ثـؽ         –ٶرٹاټڃٱ زاقز ٦ٻ ذٹز ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٞبٖ٭ اڂٵ ٞٗ٭ سؼٯځ ٪ٹٴ 

ٲشهٹض قٹڂٱ ظڂطا ثط اڂٵ اؾبؼ ټط چٻ ٦ٻ اٶؿبٴ ثط اؾبؼ سرڃ٭ ذال٠ ذٹز ٲځ آٞطڂٷس سب ثـٻ سٗجڃـطڀ ثـب     - 1ق٫ٟز

آڂس، زض ٸا٢ٕ اٲط اظ ذساڂځ اٸ زض ظٲڃٵ ح٧بڂز ٲځ ٦ٷس. ثـٻ ٖجـبضر    سٹػٻ ثٻ ضٸڂ٧طز اڂٵ ٶٹقشبض اطط ټٷطڀ اٸ ثٻ قٳبض

زڂ٫ط، ذسا زض اثشساڀ ٢ٹؼ ٶعٸ٬ زض ٖطنٻ ڀ ذڃب٬ ْٽٹض ٲځ ٦ٷس سب اٶؿبٴ زض اٶشٽبڀ ٢ٹؼ نٗٹز زض ؾبحز سرڃـ٭  

ْبټط قسٺ ٸ ثط اؾبؼ ټٳڃٵ سٹاٶبڂځ ڂب اؾشٗسازـ ٦ٻ اظ ٲٷٓط ضٸڂ٧ـطز ح٧ٳـځ ٖطٞـبٶځ ٶٽبڂـز اؾـشٗال ٸ اؾـش٧ٳب٬       

ٹػٹزڂز ثكطڀ ڂب اؾبؾبً ٸػٹز زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ اؾز، شڂ٭ ح٣ڃ٣ز ٸحسر ٸػٹزڀ ثب ذساڀ ذٹز ڂ٧ځ ٪ـطزز. ٸ  ٲ

اڂٷؼبؾز ٦ٻ ذبنڃز آڂٷ٫ځ اٶؿبٴ ټٹڂسا ٲځ قٹز ظڂطا ثط اؾبؼ زڂس٪بٺ ٖطٞب زض آٚبظ ذٯ٣ز ذسا ذٹاؾز سـب اٖڃـبٴ   

ڃطڀ ٲكبټسٺ ٦ٷـس سـب ؾـطّ اٸ ثـط ذـٹزـ      اؾٳبڀ حؿٷبڀ ذٹز ضا، ڂب ثٻ ٖجبضسځ زڂ٫ط ٖڃٵ ذٹزـ ضا، زض ٲٹػٹز ٞطا٪

آق٧بض قٹز، ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ ذٹز ضا زض آڂٷٻ ڀ اٶؿبٴ ٦بٲ٭ ٲكبټسٺ ٦ٷس سب اظ اڂٵ دؽ اڂٵ اٶؿبٴ ٖبضٜ ذـبٮ١ ټٷطٲٷـس   

 ٖڃٵ اهلل قٹز. ثٷبثطاڂٵ، 

س اظ اسهب٬ ثٻ ٖبٮٱ ٲظب٬ ٲُٯ١ ٸ ٖجٹض اظ ذڃب٬ ٲ٣ڃس، ػٳڃٕ  " ؾبٮ٥ ح١ زض ٲ٣بٰ ؾڃط ٖٹاٮٱ، ٗث

٦ٻ اظ ٖبٮٱ اضٸاح ثٻ ٖبٮٱ ٲظ٭ اٞبيٻ قسٺ قٽٹز ٲځ ٶٳبڂس چٹٴ ٖبٮٱ ٲظب٬ ٖبٮٱ ْ٭ ٸ ٲ٣ـبٰ  ح٣بڂ٣ځ ضا 

ٶبظ٬ ٣ٖٹ٬، ٸ ٲح٭ ْٽٹض ػٳڃٕ ح٣بڂ٣ځ اؾز ٦ٻ زض ٮٹح ٲحٟٹِ ٦ٻ ٲٓٽط ٖٯٱ اٮٽځ ثبقـس ثـٻ ٶحـٹ    

ٸحسر ٸ نطاٞز ٲٹػٹز اؾز ٸ اٶؿبٴ اظ ضاٺ ٖجٹض اظ ذڃب٬ ٲ٣ڃس، ٸ اسهب٬ ثٻ ٖبٮٱ ثطظخ ٲُٯـ١، ثـٻ   

٣ٖٹ٬ ٲشه٭ ٲځ قٹز ٸ دؽ اظ ٖجٹض اظ ٖبٮٱ ٣ٖٹ٬، ثٻ ٖبٮٱ اٖڃبٴ طبثشٻ ٸ حًطر ٖٯٳڃـٻ ٲشهـ٭    ٖبٮٱ

ٲځ قٹز ٸ ثٻ ٖڃٵ طبثز ذٹز ٖٯٱ دڃسا ٲځ ٦ٷس ٸ احٹا٬ ٲطثٹٌ ثٻ ٖڃٵ طبثز ٸ اؾشٗسازار ٸ ٮـٹاظٰ آٴ  

 (499:  1365) آقشڃبٶځ،  "ضا قٽٹز ٲځ ٶٳبڂس

                                                 
 ذٹاټٱ ؾرٷځ ٪ٟز زټبٶٱ ثٳجٷسڂس "  1

 ٦ٻ اٲطٸظ حال٬ اؾز ٸضا ضاظ٪كبڂځ

 ٸض ظ آٶ٥ ظ ٚڃطر ضٺ اڂٵ ٪ٟز ثجٷسڂس

 ضٺ ثبظ ٦ٷٱ ؾٹڀ ذڃبالر ټٹاڂځ

 ٲب ٶڃع ذڃبالر ثسؾشڃٱ ٸ اظ اڂٵ زٰ

   "ټبڀ ذساڂځ ټؿشځ دصڂطٞشڃٱ ظ زٰ

 (.  960:  1383ٹڀ،  ٹٮ ٲ  )
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ٸ ټٳبٴ قٹز ٦ٻ قجؿـشطڀ   2ٲٹٮٹڀ زڂسٺ ڀ ٶٹض ٢سڂٱ قسٺٸ اظ زڂس  1سب ٲؿشٹػت حسڂض ٢طة ٶٹاٞ٭ ٪كشٻ  

 زض ٸنٟف ٲځ ٪ٹڂس ؛ 

 ٖسٰ، آڂٷٻ، ٖبٮٱ ٧ٖؽ ٸ اٶؿبٴ

 چٹ چكٱ ٧ٖؽ زض ٸڀ، قرم دٷٽبٴ

 سٹ چكٱ ٧ٖؿځ ٸ اٸ ٶٹض زڂسٺ اؾز

 3ثٻ زڂسٺ، زڂسٺ اڀ ضا، زڂسٺ ، زڂسٺ اؾز.

ٴ زض ػبٴ سٹ دسڂس ٦طزٺ اؾـز.  ټط چٻ زض ٖبٮٱ اٮٽځ اؾز، ٧ٖؽ آ "ٸ ٖڃٵ اٮ٣ًبر زضسٟؿڃطـ ٲځ ٶٹڂؿس : 

سٹ اڂٵ ٶساٶځ؛ ثبـ سب سطا ثڃٷبڀ ٖبٮٱ سٳظڃ٭ ٦ٷٷس؛ آٴ ٪بٺ ثساٶځ ٦ٻ ٦بض چٹٶؿز ٸ چڃؿز. ثڃٷبڀ ٖـبٮٱ آذـطر ٸ ٖـبٮٱ    

( ٸ اظ 124:  1389) ٖـڃٵ اٮ٣ًـبر ،    "ٲٯ٧ٹر ػٳٯٻ ثط سٳظ٭ اؾز. ٸ ثط سٳظ٭، ٲُٯـٕ قـسٴ، ٶـٻ اٶـس٤ ٦بضڂؿـز.      

ٳبو ټبڀ ٲٹػـٹز اڂـٵ ٣ٞـٍ ټٳـڃٵ      اڂٷؼبؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٹقشبض ٲسٖځ ٲځ قٹز ٦ٻ اسٟب٢بً ٖٯځ ضٚٱ سٳبٲځ اٶ٧بضټب ٸ ٚا

ثڃٷبڀ ٖبٮٱ سٳظڃ٭ اؾز ٦ٻ ثط اؾبؼ اڂٵ ثڃٷبڂځ ٸ اڂٵ ٲكبټسٺ ٸ اڂٵ ٶٓط، نبحت ٶٓط قسٺ ٸ ٶٓطڂٻ اڀ ٞطاټٱ آٸضز ٦ٻ 

نبحت ٶٓط ا٪ط ثط ٲطسجـٻ ڀ  ٲب ثط اؾبؼ آٴ اظ شار ټٷط ٸ ثٻ سجٕ اڂٵ اظ سٳبٲځ ٲشٗٯ٣بسف ٶڃع ثبذجط قٹڂٱ چطا ٦ٻ اڂٵ 

دؽ ټط چـٻ زض ٲ٧شٹثـبر ٸ اٲـبٮځ     "ٖڃٵ اٮ٣ًبر ټٱ ػٯٹؼ ٦طزٺ ثبقس ٦ٻ اٮح١ ٦ٱ ضسجٻ اڀ ٶڃؿز سبظٺ ٲځ ٪ٹڂس :

اڂٵ ثڃچبضٺ ذٹاٶځ ٸ قٷٹڀ اظ ظثبٴ ٲٵ ٶكٷڃسٺ ثبقځ، اظ ز٬ ٲٵ ٶكٷڃسٺ ثبقځ، اظ ضٸح ٲهُٟځ قٷڃسٺ ثبقځ، ٸ ټط چـٻ  

ـ    اظ ضٸح ٲهُٟځ قٷڃسٺ ثبقځ، اظ ذسا  ) ٖـڃٵ   " 4قٷڃسٺ ثبقځ ٦ٻ ؛ ٲب ڂٷ١ُ ٖٵ اٮٽـٹى اٶـب ټــٹ اال ٸحـــ ڂـٹحــ

(.  ٸ اڂٵ ثٻ ٖڃٷٻ ذٹز ذبنڃز آڂٷ٫ځ، ڂب ثٻ سٗجڃطڀ ٶٽبڂز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض ٸػٻ آٞـب٢ځ آٴ،  17:  1389اٮ٣ًبر ، 

ُـٻ اظ ٢ـٹؼ نـٗٹز    اٮجشٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ثٹزٺ، ٸ زض ٖڃٵ حب٬ ٲطسٟٕ سـطڂٵ ٶ٣ 

 اؾش٧ٳبٮځ اٶؿبٴ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٽبڂز ؾٗبزر اٸؾز؛ 

 اٸ٬ اظ حؽ ث٫صض آٶ٫ٻ اظ ذڃب٬

 (. 66 :1338ُٖبض، ) آٶ٫ٻ اظ ٣ٖ٭ آٶ٫ٻ اظ ز٬ اڂٷز حب٬

                                                 
چٹٴ اٸ ضا زٸؾز ثساضٰ؛ ٪ٹـ اٸ ٲځ قٹٰ ٦ٻ ثب آٴ ثكٷٹز، چكٱ اٸ ٲځ قٹٰ ٦ٻ ثب آٴ ثجڃٷس، زؾز اٸ ٲځ قٹٰ ٦ٻ ثب آٴ ثطزاضز، دبڀ اٸ  " 1

٭ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ٞطٸظاٴ"ٲځ قٹٰ ٦ٻ ثب آٴ ضاٺ ضٸز ، ...  :  سٽطاٴ. ٲظٷٹڀ احبزڂض. 1370. اٮعٲبٴ ثسڂٕ ٞط، . حسڂض ٢سؾځ ٲكٽٹض ثٻ ٢طة ٶٹٞا

 ( . 18ڃط ) ل اٲڃط٦ج
ٻ ڀ ثڃكشط؛  2 الٖبر ) زٞشط زٸٰ، ل ٶكط :  سٽطاٴقطح اظ ٦طڂٱ ظٲبٶځ ، . ٲٗٷٹڀ ٲظٷٹڀ ػبٲٕ قطح. 1378. ٲٹٮٹڀػٽز ٲُبٗٮ ، ثڃز 25َا

18.) 
)  ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ. قجؿشطڀ ضاظ ٪ٯكٵ زض ذڃب٬ ٲشبٞڃعڂ٥. 1389. ٶهطاهلل اظ ٪ٯكٵ ضاظ قڃد ٲحٳٹز قجؿشطڀ ثٻ ٶ٣٭ اظ؛ ح٧ٳز، 3

 (. 150 -163ل 
 .4-3:  ٢53طآٴ ٦طڂٱ،  4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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ا٦ٷٹٴ ٦ٻ ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اظ زڂس ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض حس سٹاٴ ٸ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض سجڃڃٵ قس، ثٻ 

ز آٴ ٞطا ٲځ ضؾس ٦ٻ ٢سضڀ ٶڃع ثٻ ٢جى اڂٵ ٲٟٽٹٰ ثذـطزاظڂٱ، اٲـب، ا٪ـط ٢ـبئٯڃٵ ثـٻ اڂـٵ       ؾڃب٠ ثرف ټبڀ دڃكڃٵ ٶٹث

٦ـٻ ٲـځ    –ضٸڂ٧طز ٦ٯڃز ټؿشځ ضا ذڃب٬ اٶسض ذڃب٬ زاٶؿشٻ ٸ ٲ٣بٰ ٸ ٲطسجٻ ڀ سرڃ٭ ضا حشځ اظ ٣ٖ٭ ٶڃع ثبالسط ٲځ زاٶٷس 

ثرـف ټـبڀ دڃكـڃٵ قـبذم ڂـب      زض اڂٵ نٹضر آڂب ٢جى اڂٵ ٲٟٽٹٰ اؾبؾبً ٲٳ٧ٵ اؾز؟ ثٻ ثڃبٴ زڂ٫ـط، زض   –زاٶٷس 

ٸاؾُٻ ٸ ٸؾڃٯٻ ڀ اڂٵ ٲٽٱ ٣ٖ٭ ثٹز چطا ٦ٻ زض آٴ ضٸڂ٧طز ڂب ضٸڂ٧طزټب ټٳبٶب ٣ٖ٭ اظ ػبڂ٫بٺ ضٞڃـٕ سـطڀ ٶؿـجز ثـٻ     

٣ٖ٭ سب زض٪بٺ ضٺ ٲځ ثطز؛اٲب اٶسضٸٴ ذبٶٻ ضٺ ٶٳځ ثطز ٦ـٻ آٴ ػـب    "ذڃب٬ ٸ سرڃ٭ ثٽطٺ ٲٷس ثٹز ، اٲب ، ٲځ زاٶڃٱ ٦ٻ اڂٷؼب 

(. سٹيڃح اڂٷ٧ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ اظ آٴ ػبڂځ ٦ٻ ٞالؾـٟٻ  185:  1369جطڂعڀ، ) قٳؽ س "٣ٖ٭ حؼبة اؾز

ٸاؾُٻ ڀ ٲڃبٴ ذسا ٸ ټؿشځ ضا ٣ٖٹ٬ ٲځ زاٶؿشٷس زض نٗٹز اؾش٧ٳبٮځ ټٷطٲٷساٴ ػٽز اذـص ٲٷـبثٕ ٸ ٲطاػـٕ الظٰ اظ    

بٮځ ٦ـٻ ٖطٞـب اظ آٴ   ثطاڀ ذٯ١ ټٷطڀ ٶڃع قبذم ٖسٰ ٪ٳطاټځ ٸ اثعاض ٲٗطٞز ضا ټٳبٶب ثط ٣ٖ٭ ٲجشٷځ ٲځ زڂسٶس زض حـ 

ػبڂځ ٦ٻ ٸاؾُٻ ڀ ٲڃبٴ ذسا ٸ ټؿشځ ضا ذڃب٬ ٸ ٖبٮٱ ٲٷؿٹة ثٻ آٴ زاٶؿشٻ ڂب حشځ ٞطاسط اظ آٴ اؾبؾبً ثٻ ٸػٹز چٷـبٴ  

ـط آٶـبٴ    ٸاؾُٻ اڀ ٲٗش٣س ٶڃؿشٷس دؽ زض ؾٯٹ٤ ٲسٶٓط ٶڃع ٣ٖ٭ ضا اظ چٷڃٵ ػبڂ٫بټځ ثٽطٺ ٲٷس ٶٳځ زاٶٷس چطا ٦ٻ زض ٓٶ

:  1369) ٲٹٮـٹڀ،   "سٷٽب چڃعڀ اؾـز ٦ـٻ زض ٣ٖـ٭ ٶ٫ٷؼـس      "ز ٶؿجز ثٻ ٣ٖ٭؛ ذڃب٬ اظ ثبثز سٹؾٗٻ ڀ ٸػٹزڀ ذٹ

دـؽ اڂـٵ    –٦ٻ ٖطٞب ٲـځ ٪صضٶـس    –( . اٲب ا٪ط اظ ٶ٣ف ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ػٽز ٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ث٫صضڂٱ 156

٢ـٕ  ٶ٣ف ثؽ ٲٽٱ اظ آٴ چٻ ڂب ٦ٻ ذٹاټس ثٹز؟ ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، ؾٹا٬ اڂٵ اؾز ٦ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞـبٶځ ثـٻ ٸا  

٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ اظ َطٜ ٦ساٰ ٢ٹٺ ڀ ثكطڀ ڂب ٦ساٰ ٲطسجٻ ڀ ټؿشځ نٹضر ٲځ ٪ڃطز؟ چٷسڀ دڃف سط زض سٹيـڃح  

زٸ ٲؿأٮٻ ڀ اؾبؾځ ٦ٻ ثٻ ٶحٹڀ اؾبؼ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ثٻ ټٷط ڂـب اؾبؾـبً شار ٖطٞـبٴ زض ٲٟٽـٹٰ ٦ٯـځ آٴ ضا      

 ٪ٟشٻ قس ٦ٻ  –ٲؿبٮٻ ڀ ٸحسر ٸػٹز ٸ ٢بة ټؿشځ  –سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷس 

ٸػٹز اظ ٣ٖ٭ قطٸٔ ٲځ ٦ٷس، ٲطاست ٣ٖٹ٬ ضا دڃٳٹزٺ ثٻ ٸػٹز ثطظذځ ٲځ ضؾـس ٸ دـؽ اظ    "

َځ ٲطاست ٸ ٲطاح٭ ثطظذځ ثط ٖبٮٱ ٲبزٺ ٲځ ضؾس. اڂٵ ٲؿڃط ضا ٢ٹؼ ٶعٸ٬ ٶبٲڃسٺ اٶس ٸ چٹٴ ٲٷشٽـبڀ  

ـس اظ َـځ ٲطاسـت     ح٣بڂ١، ح١ اؾز زض ؾڃط نٗٹزڀ ٸػٹز ثٻ ػبشثٻ ضثٹثځ اظ ټڃٹال قطٸٔ ٶٳٹزٺ ٗث

ُٕ ٲٷبظ٬ ٸ ٲطاح٭ حڃٹاٶځ، ثٻ ٲ٣بٰ ذڃب٬ ٸ ثطظخ ٲځ ضؾس ٦ٻ ثطظخ ضاٺ ٸ َطڂـ١ ؾـٟطڀ ثـٻ    ٶجبسځ ٸ ٢

 (513:  1365) آقشڃبٶځ،  "ٖبٮٱ ٣ٖ٭ ٸ ثطسط اظ آٴ ٞٷب ٞځ اهلل اؾز

٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ، ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط اڂٷ٧ٻ ذڃب٬ زض ٲٟٽٹٲځ ٦ٻ ٲٗبز٬ ٲـب ؾـٹڀ اهلل اؾـز اظ ٲطسجـٻ ڀ ٣ٖـٹ٬       

ب ٞٷب ٞځ اهلل دڃف ٲځ ضٸز، اظ زڂس ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ٶعزڂ٥ سطڂٵ ٢ٹٺ ڀ ثكطڀ ثٻ زض٤ ٲؼطزٺ ټٱ ٪صض ٦طزٺ ٸ س

ذساٸٶس ذڃب٬ ثٹزٺ ٸ ٶعزڂ٥ سطڂٵ ٲطسجٻ ڀ ټؿشځ ثٻ اٸ ٶڃع ټٳبٶب ٖبٮٱ ذڃب٬ اؾز. ٸ اڂٵ ڂٗٷځ اڂٷ٧ـٻ زض اڂـٵ زڂـس٪بٺ    

ڂب ثٻ ثڃبٴ ٞٷځ سط سحسڂس آٴ سٹاٶـب ثبقـس.    اؾبؾبً ټڃچ ٲٹػٹزڀ ثطسط اظ ذڃب٬ ٸػٹز ٶساضز ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز ثشٹاٶس ثط ٢جى

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٶٳځ سٹاٴ ټڃچ ذُبڂځ ضا ثٻ ذڃب٬ ٶؿجز زاز ظڂطا ټط٪ع ذڃب٬ ٞبؾس ٸ ٶبزضؾز ٸػٹز  "اظ َطٞځ زض اڂٵ زڂس٪بٺ اؾبؾبً 

"ٶساضز؛ ث٭ ټط ذڃبٮځ نحڃح ٸ زضؾز اؾز 
٦ٻ زٮڃ٭ اڂٵ اٲط ټٱ ثب سٹػٻ ثٻ سٗطڂٝ ٦ٯڃز ذڃب٬ اظ زڂس ٖطٞب ثؿـڃبض   1

ټٵ اؾز. سٹيڃح اڂٷ٧ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ ٪ٹڂځ ټؿشځ آٞطڂٵ نٹضر ذٹڂف ضا زض آڂٷٻ ڀ ٖسٰ ٶ٫طڂؿشٻ ٸ ٸايح ٸ ٲجط

ټٳبٴ نـٹضر زض   –٦ٻ زض اڂٵ زڂس٪بٺ ٲٷكبء سٳبٲځ نٹضر ټبڀ ٲحؿٹؼ ٸ اؾبؾبً سٳبٲځ ٲٹػٹزار اؾز  –ذڃب٬ 

ظ ٲؿـڃط اؾـشٗال ٸ اؾـش٧ٳب٬    آڂٷٻ اؾز، ٦ٻ ثط اڂٵ اؾبؼ ا٪ط ټٷطٲٷس اظ َطڂ١ ؾڃط زض ٢ٹؼ نٗٹز ثٻ آذطڂٵ ٲطحٯٻ ا

ذٹز زؾز ڂبٞشٻ ٸ ثٻ ٲسز ذبنڃز آڂٷ٫ځ ٸ ثٻ سٹاٴ سرڃ٭ ذٹز ثٻ سؼسڂس ذٯ٣ز آٴ نٹضر ټب زؾـز ٲـځ ظٶـس، زض    

(. ٸ 98:  1386) اٞالَـٹٴ ،   "ثب ٲب ؾرٵ ٲـځ ٪ٹڂـس    ]ټٷطٲٷساٴ  [اڂٵ ذٹز ذساٸٶس اؾز ٦ٻ اظ َطڂ١ آٴ ټب  "ٸا٢ٕ 

ثٻ حًطر ح١ زاقشٻ ثبقس. ٸ ٶ٧شٻ ڀ آذط زض اڂٵ ثبة اڂٷ٧ٻ، ټٳبٴ َـٹض   حبقب ٦ٻ احسڀ ڂبضاڀ ٶؿجز ذُب ٸ اقشجبٺ

آٴ چٻ اظ ز٬ ثطآڂـس   "٦ٻ زض اثشساڀ اڂٵ ٢ؿٳز ٶڃع ٪ٟشٻ قس ٖطٞب اؾبؾبً ثٻ زٶجب٬ اطجبر ٞٯؿٟځ ٶجٹزٺ ٸ ثڃكشط ثط َطڂ١ 

ٹڀ ثؿٷسٺ ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ـٻ ؛  ٢بئٯٷس، ثځ ټڃچ سٹيڃح اؾشسالٮځ زض ػٽز طجٹر اڂٵ ٲؿأٮٻ ثٻ اڂٵ ػٳٯٻ اظ ٲٹٮ "ثط ز٬ ٶكڃٷس

ذڃـب٬   ]ح١ سٗبٮځ ٞطٲـٹز   [ٲٵ ثٷسٺ آٴ ذڃبٮٱ ٦ٻ ح١ آٴ ػب ثبقس؛ ٸ ثڃعاضٰ اظ آٴ ح٣ڃ٣ز ٦ٻ ح١ آٴ ػب ٶجبقس، ٦ٻ  "

 ( . 48:  1369)ٲٹٮٹڀ ،  "ټب، اڀ ثٷس٪بٴ ٲٵ، دب٤ ٦ٷڃس ٦ٻ ػبڂ٫بٺ ٸ ٲ٣بٰ ٲٵ اؾز 

٧شٻ اظ ثبة سأ٦ڃس ټٱ ٦ٻ قسٺ يطٸضڀ ثبقـس،  ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس ٦ٻ دڃف اظ اسٳبٰ ٲُبٮت اڂٵ ٢ؿٳز سص٦ط ڂ٥ ٶ

ٸ آٴ اڂٷ٧ٻ زض ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض٤ آطبض ټٷط اؾالٲځ حشځ اظ ذٯ١ آٴ ټب ٶڃع اټٳڃز ثڃكشطڀ زاضز ٦ـٻ اڂـٵ ٶـٻ    

سٷٽب ثطاڀ ٲربَجڃٵ اڂٵ آطبض ثٯ٧ٻ حشځ ثطاڀ ذبٮ٣ڃٵ آٴ ټب ٶڃع نبز٠ اؾـز. اڂـٵ زض٤ ٦ـٻ زض ظثـبٴ ٖطٞـبٶځ ٦كـٝ       

ثسٸٴ سٹػٻ زض ٲٗٷځ اٲطٸظٺ ڀ سأٸڂ٭ ذهٹنبً زض ٸػـٻ ٚطثـځ آٴ ٦ـٻ ٲٗـبز٬      –ٶبٲڃسٺ ٲځ قٹز اٮٳحؼٹة ڂب سأٸڂ٭ 

ټٳبٴ اؾز ٦ٻ زض آٴ، ڂب ثٻ ٸؾڃٯٻ ڀ آٴ  –ټطٲٷٹسڃ٥ ثبقس اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ ذٹز ثحظځ ٲؿش٣٭ اظ اڂٵ ٶٹقشبض ٲځ َٯجس 

ځ اڀ حشځ ثبالسط اظ اڂـٵ ٶڃـع   آزٲځ ثبڂس نٹضر ټبڀ ٲحؿٹؼ ضا ثٻ نٹضر ټبڀ ٲرڃ٭ ثبظ٪طزاٶس ٸ ؾذؽ ثٻ ٲٗبٶ "؛ 

(. اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٲُٯت ثطاڀ ٲربَجڃٵ اڂٵ آطبض چٷبٴ اؾز ٦ٻ ثسٸٴ سٹػـٻ زض آٴ اؾبؾـبً   352:  1390) ٦طثٵ،  "اضس٣ب زټس 

اڂٵ آطبض ثٻ ٲٟٽٹٰ ٸا٢ٗځ آٴ زض٤ ٶرٹاټٷس قس چٷبٴ ٸايح اؾز ٦ٻ ثٻ ٶٓط اظ ټط ثحظځ ثځ ٶڃبظ ٲځ ضؾـس، اٲـب، زٮڃـ٭    

ؿبٶځ ٦ٻ ثٻ ذٯ١ اڂٵ آطبض ٲځ دطزاظٶس اظ آٴ ػبؾز ٦ٻ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ دڃكشط ٶڃع اقبضٺ قـس زض  اټٳڃز حڃبسځ آٴ ثطاڀ ٦

ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ َطڂ١ نٗٹز ټٳبٶب اظ ٶعٸ٬ ٲځ ٪صضز. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، زض اڂٵ زڂس٪بٺ نطٞبً ٦ؿـبٶځ ٢ـبزض ثـٻ    

ٶعٸ٬ س٧ٹڂٷځ ذـٹز ٸ ٦ـ٭ ټؿـشځ    نٗٹز زض ٲؿڃط اؾشٗال ٸ اؾش٧ٳب٬ ذٹز ټؿشٷس ٦ٻ دڃف اظ آٴ ٢سٰ ثٻ ٢سٰ ثط ٲؿڃط 

ٸا٢ٝ قسٺ ثبقٷس. ثٻ زڂ٫ط ؾرٵ اظ زڂس ٖطٞب ا٪ط ٦ؿځ اظ سٹاٴ زض٤ آطبض ټٷطڀ ثٽطٺ ٲٷس ٶجبقس ټط٪ع ثط ذٯـ١ آٴ ټـب   

٢بزض ٶرٹاټس ثٹز. سٹيڃح اڂٷ٧ٻ اظ زڂس ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ٲځ سٹاٴ ټٷط ضا، سؼطثـٻ اڀ اظ اٲـط ٲشٗـبٮځ زض ؾـبحشځ     

                                                 
 .ټٷط ٞطټٷ٫ؿشبٴ:  سٽطاٴ. ٖطثځ اثٵ ٖطٞبٴ زض ټٷط ٸ ح٧ٳز. 1389. ٶهطاهلل اظ ٞشٹحبر ٲ٧ڃٻ اثٵ ٖطثځ ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ ح٧ٳز، 1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؾبر ٸ احٹا٬ اٶؿبٶځ سأطڃطڀ ق٫طٜ ٪صاقشٻ ٸ اظ اڂٵ َطڂـ١ سطػٳـبٶځ اظ شار اٮٽـځ زض    ٞطاٲبزڀ زاٶؿز ٦ٻ ثط احؿب

ټٳڃٵ زٶڃبڀ ٲبزڀ قسٺ ٸ چٹٴ زض ٢بٮت آطبض ثڃبٶځ ثٻ ْٽٹض ضؾس ٶكبٶ٫ط حًٹض شار ؾطٲسڀ ٲځ ٪ـطزز سـب حؼـبة    

ٹز، ٦ٻ اظ اڂٵ ثبثز ٸػٹز ظٲبٶځ ٸ ٲ٧بٶځ ضا ثٻ ٦ٷبضڀ ٶٽبزٺ ٸ ػٯٹٺ ٪ط آٴ ڂ٫بٶٻ ڀ ٲُٯ١ زض نحٷٻ ڀ آٞب٠ ٸ اٶٟؽ ق

زض ٶٹض آٴ ٲكبټسٺ، ضٸح ٲٵ اظ ٸضاڀ ټٳٻ چڃـع ٸ    "َجڃٗځ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ اظ ٖبضٞځ چٹٴ ڂ٣ٗٹة ثٹڂٳٻ ثكٷٹڂٱ ٦ٻ ؛ 

چطا ٦ٻ اڂـٵ زض   (32:  1390) ثٯربضڀ ،  "ثٻ زضٸٴ ټٳٻ ٲرٯٹ٢بر ٶ٫طڂؿز ٸ ٲٵ ذسا ضا زض ٪ڃبٺ ٸ چٳٵ ثبظقٷبذشٱ 

ٸحـسر ٸػـٹز ٸ ٢ـبة     –بٴ زٸ ٲؿأٮٻ ڀ اؾبؾځ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞـبٶځ  ٸا٢ٕ ٲهسا٠ ٖٳٯځ سط٦ڃجځ ثٻ ح١ اظ ټٳ

اؾز ٦ٻ دڃكشط ثساٴ اقبضٺ قس. ٸ اظ اڂٷؼبؾز ٦ٻ زض٤ آطبض ټٷط اؾالٲځ ثٻ سٗجڃطڀ اٸٮڃٵ ٲطحٯـٻ زض ٶڃـ٭ ثـٻ     –ټؿشځ 

ذٯـ١ آطـبض    قٽٹز، ٶٓط ڂب ٶٓطڂٻ اڀ اؾز ٦ٻ ثب سٹؾ٭ ثٻ آٴ، ڂب الا٢٭ ثٻ ٦ٳ٥ آٴ ټٷطٲٷساٴ اؾالٲځ ٲځ سٹاٶٷس زض ٲؿڃط

ټٷط اؾالٲځ َځ َطڂ١ ٦ٷٷس. ٸ ٶڃبظ ثٻ سص٦ط اڂٵ ٲؿأٮٻ ٶڃؿز ٦ٻ اٮجشٻ نحز اڂٵ اٲط نطٞبً ثٻ اڂـٵ ضٸڂ٧ـطز اظ ٶٓطڂـٻ    

 ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  ٲٷؿٹة اؾز ٸ ثؽ.

ا٦ٷٹٴ ثٻ ؾڃب٠ ثرف ټبڀ دڃكڃٵ ٶٹثز آٴ ٲځ ضؾس ٦ٻ دؽ اظ دطزاذز ثٻ ٸػٻ ٶٓطڀ ټٷط اظ ٲٷٓـط ضٸڂ٧ـطز   

انٯځ اڂٵ ٶٹقشبض اؾز ٢سضڀ ٶڃع ثٻ ٸػٻ ٖٳٯځ آٴ اظ اڂٵ ٲٷٓط دطزاذشٻ قٹز. ٪ٟشٷـځ اؾـز   ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ ٦ٻ ټسٜ 

٦ٻ سٹػٻ ټٷطٲٷساٴ ثٻ اڂٵ ضٸڂ٧طز زض حٹظٺ ٖٳٯځ ټٷط ضا ٲځ سـٹاٴ زض زٸ حـٹظٺ ڀ ازثڃـبر ٸ ټٷطټـبڀ سؼؿـٳځ ڂـب       

ٯت ٖط ٞبڀ ثٻ ٶبٰ ذٹز نـبحت  ثهطڀ ثٻ نٹضر ػسا٪بٶٻ ٲٹضز سح٣ڃ١ ٢طاض زاز. زض حٹظٺ ڀ ازثڃبر ٞبض٘ اظ اڂٷ٧ٻ ٚا

سأٮڃٟبسځ ثؽ ٲٽٱ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ټؿشٷس ٦ٻ اڂٵ سأٮڃٟبر ټٱ ثٻ ٚبڂز ازثځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٖبٰ ټٷطڀ آٴ اؾز ٸ ټٱ ثـٻ ٚبڂـز   

حشځ ڂ٥ ٶ٫بٺ ؾطؾطڀ ټٱ زض آطبض ٖبضٞبٶځ چٹٴ ٲٹٮـٹڀ ٸ   –ٖطٞبٶځ ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنځ ٦ٻ ذٹز ٖطٞب ٲسٶٓط زاقشٻ اٶس 

ػبڀ سٹػٻ زاضز  –ٵ اٲط نحٻ ٲځ ٪صاضٶس ٦ٻ اظ ټط سٹيڃحځ ثځ ٶڃبظ ٲځ ٶٳبڂس ُٖبض ٸ ػبٲځ ٸ ... چٷبٴ ثط نحز اڂ

٦ٻ دب ثٻ دبڀ ازڂجبٴ، ټٷطٲٷساٴ زڂ٫ط ٪ٹٶٻ ټبڀ ټٷطڀ ٶڃع ٲؿش٣ڃٱ ڂب ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ اظ اڂٵ اٲط ٲشأطط ثٹزٺ اٶس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظـب٬  

 ڂ٧ځ اظ اؾبسڃس ٲؿٯٱ سبضڂد  ٶ٫بض٪طڀ اڂطاٴ، ٦ٳب٬ اٮسڂٵ ثٽعاز،

ڃط ٸ ٖجبضاسځ اظ ثٹؾشبٴ ؾٗسڀ زاقـز  ٖال٢ٻ ڀ ذبن " ځ ثٻ ٲٹيٹٖبر ٖطٞبٶځ ٶٓڃط ٲٷ١ُ اُٮ

ٸ ٸ٢شځ ٶبچبض ٲځ قس ٖجبضاسځ اظ ٦شبثځ ضا ٦ٻ ثب ا٧ٞبض ٖطٞبٶځ ـا ټٳرٹاٶځ ٶساقز سهٹڂط ؾبظڀ ٦ٷس، 

اقٗبض ٦شبة زڂ٫طڀ ضا زض ؾبذشبض ؾبذشٳبٶځ سهٹڂط ٸاضز ٲځ ٦طز ...  ثٻ زٮڃ٭ اڂٷ٧ٻ ٖٳـ١ ثڃكـشطڀ اظ   

ٖـالٸٺ ثـط اقـٗبض     "ڂٹؾـٝ ٸ ظٮڃرـب   "ٹٔ ضا آق٧بض ؾبظز. ثطاڀ ٲظب٬ زض ٶ٫بضٺ ڀ ٲكٽٹض ٲٗٷبڀ ٲٹي

 "ؾٗسڀ، اقٗبض ٖبضٜ ٸ قبٖط ٲٗـطٸٜ ٲٗبنـط ذـٹز ػـبٲځ ضا ٶڃـع اظ ټٟـز اٸضٶـ٩ آٸضزٺ اؾـز        

(bahari, 1996 : 64. ) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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الٲځ ټٷـط  ضا  ٸ اٲب زض حٹظٺ ڀ ټٷطټبڀ سهٹڂطڀ سأطط ټٷطٲٷساٴ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض ٶٓطڂٻ ټبڀ اؾـ  

ٲځ سٹاٴ زض سط٦ڃت ثٷسڀ ) ٦ٳذٹظؾڃٹٴ (  ٲٹؾٹٰ ثٻ سط٦ڃت ٲٷشكط ٸ ثٽطٺ ٲٷسڀ اظ ٶ٣ٹقځ چٹٴ اؾٯڃٳځ ٸ ذشبڂځ دځ 

٪طٞز.  ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٪ٟشٻ قس ٖطٞب ثط اؾبؼ ٲؿأٮٻ ڀ ٸحسر ٸػٹز ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ذٯ١ ٖبٮٱ، ذٯ١ ٲساٰ ڂب ثٻ ٖجبضسځ 

سٳـبٲځ   -ط ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ زض ټط ٮحٓٻ ڀ ٸاحس، ٲٳ٧ٷبر ټطٮحٓٻ ذٯ١ قسٴ اؾز. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، اظ ٲٷٓ

ثٻ زٮڃ٭ ٸػٻ ٖسٲځ ذٹز ضٸ ثٻ ٶڃؿشځ زاضٶس، ظڂطا ټط٦ساٰ ثٻ ا٢شًبڀ  –ٲٹػٹزاسځ ٦ٻ اظ ٢بثٯڃز ذٯ١ قسٴ ثٽطٺ ٲٷسٶس 

شار ذٹز ثٻ ڂ٥ نٹضر ٶٳځ ٲبٶٷس ٸ حڃبر ټؿشځ حڃبر ټٳڃٵ اٖطاو اؾز ٦ٻ ثب ٲٗسٸٰ قسٴ آٶٽب ثـٻ ٖـسٰ ٲـځ    

ٸ ثب ٦ٳ٥ ٞڃى ضحٳبٶځ زض ټٳبٴ زٰ، ٖبٮٳځ زڂ٫ط ثٻ ٸػٹز ٲځ آڂس ٸؾڃٕ سط ٸ ثٽشط اظ آٴ. ٸ ټٷطٲٷساٴ ټٷطټـبڀ  ضٸز 

سهٹڂطڀ اڂٵ اٖش٣بز ضا ثٻ زٸ ق٧٭ اٮجشٻ ثٻ نٹضر سٹأٲبٴ زض آطبض ذٹز ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ اٶس؛ ٶرؿز آٴ ٦ٻ چٹٴ ذساؾز 

٢بر ذٹز ثٻ نـٹضر ٖٯـځ اٮـسٸاٰ ٲشؼٯـځ ٦ـطزٺ ٸ      ٦ٻ ظڂجبڂځ ٸ حؿٵ ٲُٯ١ ثٹزٺ ٸ اڂٵ ظڂجبڂځ ٸ حؿٵ ضا زض ٲرٯٹ

ٲشٓبټط ٲځ ٶٳبڂس سب اظ اڂٵ َطڂ١ ټط چڃعڀ ٦ٻ زض اڂٵ ٖبٮٱ اؾز ثٻ ٶحٹڀ ظڂجب ٸ ٲحؿٵ ثٹزٺ ٸ نجٛٻ ڀ اٮٽځ زاقـشٻ  

، دؽ ٲٷبؾت سطڂٵ سط٦ڃت ثٷسڀ ثطاڀ آطبض ټٷط اؾالٲځ ټٳبٶب سط٦ڃت ثٷسڀ ٲٷشكط اؾز ٦ـٻ ؾطسبؾـط ظٲڃٷـٻ ڂـب      1ثبقس

ضا ٲسٶٓط ٢طاض زاقشٻ ٸ ټڃچ ٶ٣ُٻ ڂب ٪ٹقٻ اڀ ضا ذبٮځ اظ اڂٵ ٞڃى ضحٳبٶځ ٶٳځ زاٶس. زٸ زڂ٫ط اڂـٵ ٦ـٻ    ثؿشط اڂٵ آطبض

اؾٯڃٳځ، ٶ٣ف ٲبڂٻ اڀ ٪ڃبټځ اؾز ٦ٻ ثـٻ ٪ٹٶـٻ اڀ    "ٲٷبؾت سطڂٵ ٶ٣ٹـ ثطاڀ اڂٵ آطبض ټٳبٶب اؾٯڃٳځ اؾز چطا ٦ٻ ؛ 

ٻ ضا َځ ٦طزٺ ، زض ٖڃٵ حب٬ ٦ٻ دڃٹٶس ذٹز ضا ثب ٪ڃبٺ ٶ٫ٻ ٲځ زاضز، ٲهسا٠ اڂٵ ٲٟٽٹٰ ؾڃالٴ ٲـساٸٰ   اؾشطڂٯڃعٺ ضاٺ ٲجبٛٮ

ـطڀ قبټطيـبڂځ     ) دڃطاٶځ ٸٶـ٥  "ٲځ قٹز ظڂطا سؼسڂس حڃبر ٸ ٶٹ قسٴ ضا سساٖځ ٲځ ٦ٷس ( ٸ 31: 1391، ٸ قـبٺ ٓٶ

سٳبٰ زٸاڂط اظ آٴ زاڂطٺ ڀ ٖٓٳځ ٶكأر ٲځ ٪ڃطز ٸ سٳبٰ ذُٹٌ ثٻ آٴ ذشٱ ٲځ قـٹز ٸ ٶ٣ُـٻ    "ذشبڂځ اؾز چطا ٦ٻ ؛ 

(. الظٰ 8:  1375) ٶهط،  "٦ٯٳٻ ٖٯڃبڀ اٸؾز ٦ٻ ثط نٹضر ٦ٯځ اٸ ٶ٣ف قسٺ اؾز اظ آٴ ْبټط ٲځ ٪طزز ڀ اٸ٬، ٦ٻ 

ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ ثٻ ٮحبِ سبضڂرځ چٷسڀ اڂٵ ضٸڂ٧طز نطٞبً ثٻ نٹضر سصټڃت ثطاڀ ظڂٷز ٢طآٴ ثٻ ٦بض ٪طٞشٻ ٲځ قٹز، 

س اظ ٲحسٸزٺ ڀ ٢طآٴ ٪صقشٻ ٸ زض ٦ٷبض سصټڃت ثٻ نٹضر سكٗ ڃط ٸ سكڃڃح ٸ اٲظب٬ اڂٵ ثـط سٳـبٰ قـئٹٴ    اٲب ، چٷسڀ ٗث

ټٷطټبڀ سؼؿٳځ ٸ ٲٗٳبضڀ ٸ نٷبڂٕ ٲؿشٓطٞٻ ڀ اؾالٲځ ٶٟٹش ٦طزٺ ٸ زض ٪چ ثطڀ ټب ٸ حؼبضڀ ټب ٸ ٦بقـځ ٦ـبضڀ   

ټب ٸ ٦شڃجٻ ٶٹڂؿځ ټب ٸ ٲ٣طٶؽ ټب ٸ ڂعزڀ ثٷسڀ ټب ٸ ػٯس ؾبظڀ ٸ ٶ٫بض٪طڀ ٸ قڃكٻ ٪طڀ ٸ آڂٷٻ ثٷسڀ ٸ ٞٯع ٦ـبضڀ  

 نٻ سٳبٲځ ظٲڃٷٻ ټبڀ ټٷط اؾالٲځ ٶڃع ثٻ ٖڃٷٻ ػبڀ ٪طٞز. ٸ ٞطـ ثبٞځ ٸ ... ، ٸ ذال

ټٷط اؾالٲځ ٲ٧بقٟٻ اڀ اؾشحؿبٶځ ٸ ٲؼبټسٺ اڀ ٖطٞبٶځ اظ نٹض ټؿشځ زض ضٸٶس سؼطثٻ اڀ  "

ظڂجبقٷبذشځ ثطاڀ ضټبڂځ اظ ٚطثز ٸ اٲ٧بٴ زټځ ٢طثز ثٻ شار اٮٹټځ، زض ثؿشط ٦الٰ ٸ ازة، سطؾـڃٱ ٸ  

                                                 
 ٶ٣كځ ٶجؿشٻ اڂٱ ثٻ ٚڃط اظ ذڃب٬ اٸ "  1

 "حؿٷځ ٶڃبٞشٻ اڂٱ ػسا اظ ػٳب٬ اٸ 

ٳز اهلل ٸٮځ،    (353:  1391)قبٺ ٗٶ
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َطڂ١ سؼطثٻ قـٽٹزڀ ٸ ڂـب سؼطثـٻ ٲحؿـٹؼ ٸ آٴ ټـٱ زض      سؼؿڃٱ، ًٞبؾبظڀ ٸ ٲٗٳبضڀ اؾز سب اظ 

نحٷٻ ڀ آٞب٠ ٸ اٶٟؽ، سطػٳبٶځ اظ ٸػساٴ ٸحسر ػبٶبٴ زض ٦ظطر ػٽبٴ زض ٪ؿشطٺ اڀ اظ ٖبٮٱ شض سب 

 (.49:  1378) ضټٷٹضز،  "٢ڃبٲز ثطاڀ ٞعٸٶځ ٲٷعٮز ٸ ضؾش٫بضڀ اٶؿبٴ ضاؾشڃٵ ثبقس 

ٺ اظ ٸحسر ثٻ ٦ظطر ٸ اظ ٦ظطر ثٻ ٸحـسر ضٸڀ  ٮت ٲُٯت اڂٷ٧ٻ اڂٵ ٶ٣ٹـ ثب سٷبؾت آټٷ٫ڃٵ ذٹز ټٳٹاض 

ٲځ آٸضٶس سب ٲؼالڀ شار احسڂز ثٹزٺ ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ٸاٲساض حؿٵ ٲُٯ١ ٲٷؿٹة ثٻ اٸ ٶڃع ثبقـٷس. اٮجشـٻ ثبڂـس سٹػـٻ     

زاقز ٦ٻ زض اڂٵ ضٸڂ٧طز ٶڃع ٲځ سٹاٴ اططڀ ټٷطڀ ذٯ١ ٦طز ٦ٻ ٞبض٘ اظ اڂٵ ٶ٣ٹـ ٶڃع ثشٹاٶس انٹ٬ ٸ ٲجبٶځ ٲـسٶٓط ضا  

چٽطٺ ڀ ذساٸٶس  "ساٖځ ٶٳبڂس، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ ثٻ ٶٓط ٶ٫بضٶسٺ سٹيڃحبسځ ٦ٻ ٶڃ٧ٹالؼ ٦ٹظائځ زض ضؾبٮٻ ڀ ثٻ ٶحٹڀ س

ثـطاڀ آٴ ٦ـٻ    "ذٹز دڃطاٲٹٴ چٷس دطسطٺ ثٻ ٲربَجبٴ ذٹز اضائٻ ٲځ زټس ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ٲهسا٠ ټٳڃٵ ٲٹيٹٔ اؾـز؛   "

قٹٰ. ٸٮځ زض ٲڃبٴ آطبض آزٲڃبٴ، سهٹڂطڀ ٲٷبؾت سط قٳب ضا ثٻ ٢ٯٳطٸ اٲٹض اٮٽځ ثطؾبٶٱ، ثبڂس ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٲ٣بڂؿٻ ٲشٹؾ٭ 

اظ ڂ٥ چٽطٺ ڀ ټٳٻ ؾٹ ٶ٫ط دڃسا ٶ٧طزٺ اٰ. اڂٵ چٽطٺ ضا ٶ٣بـ چڃطٺ زؾز چٷبٴ آٞطڂسٺ اؾز ٦ٻ ٪ٹڂځ ټٱ ظٲـبٴ ثـٻ   

 1. "ټٳٻ ػٽبر دڃطاٲٹٶف ٲځ ٶ٫طز

شٻ اؾبؾبً ثٻ زٶجب٬ ػٳـٕ  ٸ زض اٶشٽب ثب سٹػٻ ثٻ ػٳڃٕ ٲُبٮت اڂٵ ٢ؿٳز اٮجشٻ ثب سص٦ط ٲؼسز اڂٵ اٲط ٦ٻ اڂٵ ٶٹق 

ثٷسڀ ثٻ ٲٟٽٹٰ ٲشٗبضٜ آٴ زض ټڃچ ثرف ڂب ٢ؿٳشځ اظ ذٹز ٶڃؿز ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ اظ ٶٓطڂٻ 

ټبڀ اؾالٲځ ټٷط  زض ػٽز ثؿٍ ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ ثب ٢جٹ٬ سٳبٲځ زڂس٪بٺ ټبڀ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ اظ َطٞـځ، ٸ سٹػـٻ   

ټؿشځ ٸ اٲظب٬ اڂٵ اظ َطٜ زڂ٫ط، ثط چٷبٴ سٗبٮځ ٸ ٖطٸػځ ٢بئ٭ اؾز زض ٲؿبئٯځ ٖطٞبٶځ چٹٴ ٸحسر ٸػٹز ٸ ٢بة 

٦ـ٭ ٖـبٮٱ ټؿـشځ ثـب      –َځ ذڃب٬ ٲُٯ١ ٦ٻ ٲشٳٱ ڂب ثٻ ثڃبٴ زضؾز سط آٴ ٲ٧ٳ٭ ذڃب٬ ٲ٣ڃس اؾـز   –٦ٻ ثط اؾبؼ آٴ 

٦ـٻ  سٳبٲځ ٲطاست ٸ ٲطاح٭ آٴ ذڃب٬ اٶسض ذڃب٬ ثٹزٺ ٸ ثط اڂٵ اؾبؼ ٸػٻ سٳبڂع ٞطز اٶؿبٶځ اظ سٳـبٲځ ٲرٯٹ٢ـبر ٶڃـع    

ٲٷؼط ثٻ ذالٞز اٮٽځ اٸ زض اڂٵ ٖبٮٱ ذب٦ځ ٲځ ٪طزز ټٳبٶب سرڃ٭ اؾز. ٸ اظ اڂٵ ثبثز ٦ٻ ٞٗ٭ اٶؿبٴ ٖـبضٜ ټٷطٲٷـس   

َځ ذڃب٬ ٲُٯ١ ٦ٻ ټٳبٴ ذٯ١ آطبض ټٷط اؾالٲځ ثبقس زض اڂٵ ضٸڂ٧طز اظ زڂسڀ ټٳبٴ ٞٗ٭ حًـطر حـ١ سٗـبٮځ ٲـځ     

ـطاة ٶـساضز. ٸ ذالنـٻ ڀ ٲُٯـت اڂٷ٧ـٻ زض اڂـٵ        ثبقس ثٷبثطاڂٵ ٢جى ٲٟٽٹٰ ذڃب٬ زض اڂٵ زڂس٪بٺ اؾبؾبً ٲحٯـځ اظ  ٖا

ضٸڂ٧طز ٶڃع شار ټٷط ټٳبٶب سؼٯځ ڂ٥ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض ڂ٥ اٲط ٲحؿٹؼ اظ َطڂ١ سرڃ٭ اؾز، اٮجشٻ ثب ٮحبِ اڂٵ سجهـطٺ  

٦ٻ ا٪ط زض اڂٵ ٞٗ٭ ذڃب٬ ٲُٯ١ ػبڀ ذڃب٬ ٲ٣ڃس ضا ث٫ڃطز ٲځ سٹاٴ اظ ٢ڃس ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ٪صقشٻ ٸ ذبَط ٶكبٴ 

 ټؿشٷس. "ٲحؿٹؾبسځ ٲؼالڀ ٲرڃالر اٮٽځ  "ض ټٷطڀ زض شار ذٹز قس ٦ٻ آطب

                                                 
:  10 ټٷط ٸ ٞطټٷ٩.  ٶ٣بقځ ټٷط زض ٖطٞبٶځ ثڃٷف. 1369. ، ٶبٲځاطط ٶڃ٧ٹالؼ ٦ٹظائځ، ثٻ ٶ٣٭ اظ ؛ دش٫ط "چٽطٺ ڀ ذساٸٶس "اظ ضؾبٮٻ ڀ  1

212-199 . 
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ثب سٹػٻ ثٻ ضٸڂ٧طز ٦ٯځ اڂٵ ٶٹقشبض ٸ اظ اڂٵ ػٽز ټسٜ انٯځ اڂٵ ٞه٭ ٦ٻ زض ٲ٣سٲٻ ڀ ټٳڃٵ ٞه٭ ٶڃع ثـٻ  

م ثٻ ٲڃعاٴ حس چ٧ڃسٺ ڂب ٖهبضٺ اڀ اظ آٴ ثٻ اذشهبض دطزاذشٻ قس، اڂٵ ٞه٭ سالـ ٲځ ٦طز سب اظ َطڂ١ سح٣ڃ١ ٸ سٟح

ٸ حٹنٯٻ ڀ اڂٵ ٶٹقشبض ثٻ سٗطڂٟځ زض ذٹض اظ زٸ ضٸڂ٧طز اؾبؾځ ٶٓطټبڀ ټٷط اؾالٲځ ٶبڂ٭ قٹز ٦ٻ ا٦ٷـٹٴ ثطاؾـبؼ   

ټٳبٶب سؼٯـځ اٲـط ٲ٣ٗـٹ٬ زض     "ػٳڃٕ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ زض َٹ٬ اڂٵ ٞه٭ ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ اٸالً ؛ شار ټٷط اؾالٲځ : 

 زض طبٶځ؛ اڂٵ زؾش٫بٺ ذڃب٬ :  "ڃٵ ٲځ قٹز.زؾش٫بٺ ذڃب٬ اؾز ٦ٻ ثب ذطٸػځ ػٳبز ٲحؿٹؼ ٖؼ

زض ٲٷٓط ٲكبڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، ثط سجڃڃٵ دٷغ حؽ زضٸٶځ زض ٲ٣بث٭ دٷغ حـؽ ثڃطٸٶـځ زض    -

ػٽز سٳڃڃع ذڃب٬ ثط ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ اظ سرڃ٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنځ ٦ٻ زض اڂٵ ٲجحض ٲُٳح ٶٓط اؾز، ٸ ثط اؾبؼ آٴ 

ض ػٽز سٗڃڃٵ ػبڂ٫بٺ سرڃ٭ زض ؾبذشبض ٦ٯځ اڂـٵ ٢ـٹا ٸ اظ اڂـٵ ػٽـز     َج٣ٻ ثٷسڀ ٦ٯڃز ٢ٹاڀ ازضا٦ځ اٶؿبٶځ ز

 سحسڂس آٴ اظ َطٜ ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ قٽٹزڀ آٴ،

زض ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، زض َٹ٬ ڂب ازاٲٻ ڀ ٲُبٮت ٞٹ٠ ثط سجڃڃٵ ٲطاسـت ٲشٟـبٸر    -

ٮٱ ڂب ٖٹاٮٱ ٲـطسجٍ ثـب اٲـط    ټؿشځ زض ػٽز سُجڃ١ ٲطسجٻ ڀ ٲٷُج١ ثط ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ٸ اظ اڂٵ ػٽز سكرڃم ٖب

ٸ اظ اڂٵ ػٽز س٣ٯڃ٭ سحسڂس آٴ اظ َطٜ ٣ٖ٭ زض  –ٖبٮٱ ثطظذڃٵ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ڂب ٲظب٬  –ذڃب٬ زض ٸػٻ ٦ٯځ آٴ 

 ،  "٦ٵ "ٲٟٽٹٰ اقطا٢ځ آٴ ثب سٹؾ٭ ثط ٲطسجٻ ڀ 

زض ٲٷٓط نسضاڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، زض َٹ٬ ڂب ازاٲـٻ ڀ ٲُبٮـت ٞـٹ٠ ثـط سجڃـڃٵ ٲؿـأٮٻ ڀ        -

ػٹز اظ َطڂ١ ٢ًبڂبڂځ چٹٴ سك٧ڃ٥ ٸ اقشساز ٸػٹز، ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ضٕٞ سحسڂس آٴ ثٻ زٮڃ٭ سٹاٶبڂځ ثط انبٮز ٸ

 سُجڃ١ ثب ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ انبٮځ نسضاڂځ آٴ ثب س٧ڃٻ ثط ٲطسجٻ ڀ اسحبز ٖب٢٭ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ،
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ڀ ٸ زض زڂس٪بٺ ٖطٞبٶځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ، زض َٹ٬ ڂب ازاٲٻ ڀ ٲُبٮت ٞـٹ٠ ثـط سجڃـڃٵ ٲؿـأٮٻ      -

ٲجشٷـځ ٲـځ    ، "٦ـٵ  "ٸحسر ٸػٹز ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ سطٞڃٕ آٴ ثط ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ ٖطٞبٶځ آٴ ثب سأ٦ڃس ثط ٲطسجـٻ ڀ  

 "ثبقس.
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 ٶشڃؼٻ ٪ڃطڀ  

 

 

ثٻ ضٚٱ ٖسٰ سٳبڂ٭ ٶ٫بضٶسٺ ثٻ ػٳٕ ثٷسڀ زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ زض سح٣ڃ٣بسځ اظ اڂٵ زؾز ، ٲحى ضٕٞ س٧ٯڃٝ ٸ 

ٻ ڀ نٹضر ٪طٞشٻ زض اڂٵ ضؾبٮٻ ٲبحه٭ اڂٵ اؾز ٦ٻ :ضٖبڂز ضؾٱ ٲشٗبضٜ ، اظ ػٳٕ سح٣ڃ١ ٸ ٲُ  بٗٮ

ڂب ٲبٶٷسؾبظڀ اقڃبء اؾز ، ڂب  "ٶرؿز : سٗطڂٝ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ٦ٻ ثط اؾبؼ اڂٵ سٗطڂٝ ټٷط ټٳبٶب ؛  

، اؾبؾبً ثط ٲٗطٞځ ټٷط زض ٸػٻ اؾالٲځ آٴ  "] ثڃبٴ ٸ حبالر [ؾبذشٵ ٞطٰ ټبڂځ ٲٗٷځ زاض ، ٸ ڂب ٞطاٶٳٹزڀ اظ سؼطثٻ ټب 

سالقځ اؾز زض ػٽز ازضا٤ اٲٹض ٲ٣ٗٹ٬ اٮٽځ ٸ ثبظسبة آٴ زض اٲٹض  "ٹاٶب ٶڃؿز چطا ٦ٻ ټٷط زض اڂٵ ٲٟٽٹٰ ټٳبٶب ؛ س

 . "ٲحؿٹؼ اٶؿبٶځ اظ َطڂ١ سرڃ٭ آٚكشٻ ثٻ س٧ٟط

 زٸ زڂ٫ط : دڃطٸ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ؛ 

چڃعڀ ٲځ دطزاظٶس ، چڃعڀ ضا  َج١ ٶٓطڂٻ ڀ ثبظٶٳبڂځ ټٷط ؛  آطبض ټٷطڀ ، ثٻ س٣ٯڃس ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ اظ  -

 ٖڃٵ ثٻ ٖڃٵ ثبظٶٳبڂځ ٲځ ٦ٷٷس ، ٶكبٶٻ ڂب ٖالٲز چڃعڀ ټؿشٷس ، ٸ ڂب اڂٷ٧ٻ زضثبضٺ ڀ چڃعڀ ؾرٵ ٲځ ٪ٹڂٷس .

َج١ ٶٓطڂٻ ڀ ٞطاٶٳبڂځ ټٷط ؛ اططڀ اطط ټٷطڀ اؾز ٦ٻ َځ آٴ ا٪ط ٸ ٣ٍٞ ا٪ط ڂ٥ حبٮز احؿبؾځ   -

ثٻ ٦طزٺ ٸ ثٻ ٸاؾُٻ ڀ ذُٹٌ ، اق٧ب٬ ، ضٶ٩ ټب ، ڂب ٖبَٟځ قرهځ ڂب ٞطزڀ ٦ٻ ټٷطٲٷس قرهبً آٴ ضا سؼط

انٹار ، اٖٳب٬ ، حط٦بر ٸ ٲٹاضزڀ اظ اڂٵ زؾز ، ؾٗځ زض سٹيڃح ڂب سجڃڃٵ آٴ ٶٳٹزٺ اؾز ، ثٻ ټٳبٴ ٦ڃٟڃز 

) ڂٗٷځ ثب حبٮز احؿبؾځ ڂ٧ؿبٴ ڂب الا٢٭ ټٳؿبٴ ( ، زاٶؿشٻ ڂب ٶساٶؿشٻ ) ڂٗٷځ ثب ٢هس ٢جٯځ ڂب ثسٸٴ آٴ ( ، ثٻ 

 اقبٖٻ ، ٲٷش٣٭ ، ثڃبٴ ڂب ٞطاٶٳبڂځ ٪طزز .ٲربَت اضائٻ ، 

َج١ ٶٓطڂٻ ڀ نٹضر ٪طاڂځ ټٷط ؛ ٞطٰ ڂب نٹضر آطبض ټٷطڀ ، ڂب اڂٷ٧ٻ ثسٸٴ سٹػٻ ثٻ ٲحشٹاڀ   -

ٲؿششط زض اڂٵ آطبض ثٻ َٹض ٲؿش٣٭؛ ڂب ٲؿش٣ڃٳبً اظ َطڂ١ زالٮز ثط ڂ٥ ٲٗٷب ٲٷؼط ثٻ ڂ٥ ٖبَٟٻ ڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ 

َطڂ١ سٹؾ٭ زض حڃبر احؿبؾځ ٲطسجٍ ثب اق٧ب٬ ٸ احؼبٰ ثٻ ق٧ٯځ ثٯڃٙ  ٲځ قٹٶس ڂب ثٻ َٹض ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ٸ اظ

ٸ ٲسٸٴ اٲب زض ٖڃٵ حب٬ ٶب ٲكرم ٸ ٶب ٲٗڃٵ ثٻ ٖبَٟٻ اڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ٲٷشٽځ ٲځ ٪طزٶس ، ٸ ڂب اڂٷ٧ٻ ثب سٹػٻ 

سط٦ڃت  ثٻ ٲحشٹاڀ ٲؿششط زض اڂٵ آطبض ڂب ثٻ سٗجڃطڀ زٸـ ثٻ زٸـ آٶبٴ ٸ اظ َطڂ١ ٶٹٔ ڂب ٶحٹٺ اڀ اظ چڃسٲبٴ ڂب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ثٷسڀ اػعاء سك٧ڃ٭ زټٷسٺ ڀ ڂ٥ اطط زض ٲٟٽٹٰ ٦ٯځ آٴ ؛ ڂب اظ ٖبَٟٻ ڀ ظڂجبقٷبؾبٶٻ ڀ ٲسٶٓط ثٻ ضٸاڂشځ 

 سٹنڃٟځ ٲٷؼط ٲځ قٹٶس ڂب ثٻ ضٸاڂشځ اظ ٦بض٦طز انٯځ آٴ ٲٷشٽځ ٲځ ٪طزٶس.

ٶٓطڂٻ ڀ زض حبٮځ ٦ٻ ټڃچ ٦ساٰ اظ اڂٵ ٶٓطڂٻ ټب ثط ٲٗطٞځ ٸػٻ ٶٓطڀ ټٷط اؾالٲځ سٹاٶب ٶڃؿز چطا ٦ٻ دڃطٸ 

ټٳبٶب سؼٯځ اٲط ٲ٣ٗٹ٬ زض زؾش٫بٺ ذڃب٬ اؾز ٦ٻ ثب ذطٸػځ ػٳبز ٲحؿٹؼ  "اؾالٲځ ټٷط اٸالً ؛ شار ټٷط اؾالٲځ : 

 زض طبٶځ؛ اڂٵ زؾش٫بٺ ذڃب٬ :  "ٖؼڃٵ ٲځ قٹز.

زض ٲٷٓط ٲكبڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، ثط سجڃڃٵ دٷغ حؽ زضٸٶځ زض ٲ٣بث٭ دٷغ حؽ ثڃطٸٶځ زض  -

ٟٽٹٰ ٖبٰ آٴ اظ سرڃ٭ ثٻ ٲٟٽٹٰ ذبنځ ٦ٻ زض اڂٵ ٲجحض ٲُٳح ٶٓط اؾز، ٸ ثط اؾبؼ ػٽز سٳڃڃع ذڃب٬ زض ٲ

آٴ َج٣ٻ ثٷسڀ ٦ٯڃز ٢ٹاڀ ازضا٦ځ اٶؿبٶځ زض ػٽز سٗڃڃٵ ػبڂ٫بٺ سرڃ٭ زض ؾبذشبض ٦ٯځ اڂٵ ٢ٹا ٸ اظ اڂٵ 

 ػٽز سحسڂس آٴ اظ َطٜ ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ قٽٹزڀ آٴ،

ب ازاٲٻ ڀ ٲُبٮت ٞٹ٠ ثط سجڃڃٵ ٲطاست ٲشٟبٸر زض ٲٷٓط اقطا٢ځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، زض َٹ٬ ڂ -

ټؿشځ زض ػٽز سُجڃ١ ٲطسجٻ ڀ ٲٷُج١ ثط ٢ٹٺ ڀ ٲشرڃٯٻ ٸ اظ اڂٵ ػٽز سكرڃم ٖبٮٱ ڂب ٖٹاٮٱ ٲطسجٍ ثب اٲط 

ٸ اظ اڂٵ ػٽز س٣ٯڃ٭ سحسڂس آٴ اظ َطٜ ٣ٖ٭  –ٖبٮٱ ثطظذڃٵ ذڃب٬ ٲٷٟه٭ ڂب ٲظب٬  –ذڃب٬ زض ٸػٻ ٦ٯځ آٴ 

 ،  "٦ٵ "ثط ٲطسجٻ ڀ زض ٲٟٽٹٰ اقطا٢ځ آٴ ثب سٹؾ٭ 

زض ٲٷٓط نسضاڂځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٞٯؿٟځ، زض َٹ٬ ڂب ازاٲٻ ڀ ٲُبٮت ٞٹ٠ ثط سجڃڃٵ ٲؿأٮٻ ڀ  -

انبٮز ٸػٹز اظ َطڂ١ ٢ًبڂبڂځ چٹٴ سك٧ڃ٥ ٸ اقشساز ٸػٹز، ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ ضٕٞ سحسڂس آٴ ثٻ زٮڃ٭ سٹاٶبڂځ 

 ڀ اسحبز ٖب٢٭ ٸ ٲ٣ٗٹ٬ ، ثط سُجڃ١ ثب ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ انبٮځ نسضاڂځ آٴ ثب س٧ڃٻ ثط ٲطسجٻ

ٸ زض زڂس٪بٺ ٖطٞبٶځ اظ ضٸڂ٧طز ح٧ٳځ ٖطٞبٶځ، زض َٹ٬ ڂب ازاٲٻ ڀ ٲُبٮت ٞٹ٠ ثط سجڃڃٵ ٲؿأٮٻ ڀ  -

،ٲجشٷځ ٲځ  "٦ٵ "ٸحسر ٸػٹز ٸ اظ اڂٵ َطڂ١ سطٞڃٕ آٴ ثط ٣ٖ٭ زض ٲٟٽٹٰ ٖطٞبٶځ آٴ ثب سأ٦ڃس ثط ٲطسجٻ ڀ 

 "ثبقس.

ٯت ٲشرههبٴ ٚطثځ ، ٸ ٲشبؾٟبٶٻ  ثطذځ اظ نبحت ٶٓطاٴ ذٹزٲبٴ ٶڃع ، نطٞبً اظ اڂٵ ػٽز ٦ٻ ؾٻ زڂ٫ط : ٚا

ڂب الا٢٭ ٸػٻ  –ټٷط اؾالٲځ زض ٦بٮجس ټڃچ ٦ساٰ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض ٸػٻ ٚطثځ آٴ ٶٳځ ٪ٷؼس زض ٲٹاػٽٻ ڀ ثب آٴ 

ًبً حشځ زض ٸػٹز ٦ٯڃز آٴ ٶڃع ق٥ ٦طزٺ ، ٸ ثط اڂٵ اؾب –ٶٓطڀ آٴ  ؼ ثٻ ضٸڂ٧طز اٶ٧بض ڂب اٶشؿبة ٲشٹؾ٭ قسٺ ڂب ٗث

ٖالٸٺ ثط چڃؿشځ اڂٵ ٶٹٔ اظ ټٷط حشځ اظ ټط ٶٹٔ ثحض ثط ؾط ټؿشځ آٴ ٶڃع دطټڃع ٲځ ٶٳبڂٷس . ٸ اڂٵ ټٳٻ زض حبٮځ 

اؾز ٦ٻ ضٸٶس سح٣ڃ١ نٹضر ٪طٞشٻ زض اڂٵ ضؾبٮٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ؛ ټٷط اؾالٲځ زض ٦بٮجس ټڃچ ٦ساٰ اظ ٶٓطڂٻ ټبڀ ټٷط زض 

ځ ثٻ ٦٭ ٲشٟبٸر ثٽطٺ ٲٷس ثٹزٺ ٸ ز٢ڃ٣بً اظ اڂٵ ثبثز ٶٓطڂٻ اڀ ٸػٻ ٚطثځ آٴ ٶٳځ ٪ٷؼس چطا ٦ٻ زض شار ذٹز اظ ٲبټڃش

ٲؿش٣٭ ٲځ َٯجس ٦ٻ ٦بٲالً ٲجشٷځ ثط شار اؾالٲځ آٴ ثبقس . ثبقس ٦ٻ سالـ نٹضر ٪طٞشٻ زض اڂٵ ضؾبٮٻ ٢سضڀ ټٱ ٦ٻ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٳشط احؿبؼ قسٺ زض اڂٵ ضاؾشب ٲظٳط طٳط ثٹزٺ ڂب الا٢٭ ٲكٹ٠ آٶبٴ ٪طزز ٦ٻ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ٲشرهم ثٹزٺ ٸ اظ آٴ ټٱ ٲٽ

 سٗٽس ٲځ ٦ٷٷس .      

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٢طآٴ ٦طڂٱ. .1

 . سٽطاٴ : ٦ٯٳٻ.زضآٲسڀ ثط ٶٓطڂٻ ؾبظڀ زض ػبٲٗٻ قٷبؾځ. 1379آظاز اضٲ٧ځ، س٣ځ. .2

. سٽطاٴ : ٲط٦ع . قطح ٸ ٲ٣سٲٻ ٢ڃهطڀ ثط ٞهٹل اٮح٧ٱ1365آقشڃبٶځ، ؾڃس ػال٬ اٮسڂٵ.  .3

 اؾالٲځ. اٶشكبضار زٞشط سجٯڃٛبر

. سٽطاٴ : ٢ٹاٖس ٦ٯځ ٞٯؿٟځ زض ٞٯؿٟٻ اؾالٲځ.   1372اثطاټڃٳځ زڂٷبٶځ ، ٚالٲحؿڃٵ .  .4

 ٲٹؾؿٻ ٲُبٮٗبر ٸ سح٣ڃ٣بر ٞطټٷ٫ځ.

 سٽطاٴ : ٶكط ح٧ٳز. قٗبٔ قٽٹز ٸ اٶسڂكٻ زض ٞٯؿٟٻ ؾٽطٸضزڀ..  1390. ___ .5

 ٵ آطبض ٲٯځ.. سهحڃح ٲحٳس ٲٗڃٵ، سٽطاٴ : اٶؼٳاٮٽڃبر زاٶكٷبٲٻ ڀ ٖالڂځ. 1331اثٵ ؾڃٷب.  .6

، سٽطاٴ : ٶكط . ا٦جط زاٶب ؾطقز  3 ػٯس .اٮٟٵ اٮؿبزؼ ٲٵ ٦شبة اٮكٟبء . 1348.  ___ .7

 چبدربٶٻ ثبٶ٥ ثبظض٪بٶځ.

 . ٲحٳس ٲٗڃٵ ٸ ؾڃس ٲحٳس ٲك٧ٹٺ ، سٽطاٴ : زټرسا.زاٶكٷبٲٻ ٖالڂځ.  1353.   ___ .8

 . حؿٵ ٲٯ٥ قبټځ ، سٽطاٴ : ؾطٸـ . اقبضار ٸ سٷجڃٽبر. 1375.  ___ .9

. ثب قطح ذٹاػٻ ٶهڃط اٮسڂٵ َٹؾځ ٸ قطح اٮكطح ٢ُت اقبضار ٸ سٷجڃٽبر. 1375.   ___ .10

 اٮسڂٵ قڃطاظڀ ، ٢ٱ : ٶكط اٮجالٚٻ.

. آڂٻ اهلل حؿٵ ظازٺ آٲٯځ ، ٢ٱ : ٲط٦ع اٶشكبضار زٞشط  االټڃبر ٲٵ ٦شبة اٮكٟبء. 1375.  ___ .11

 سجٯڃٛبر اؾالٲځ حٹظٺ ٖٯٳڃٻ ٢ٱ .

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اهلل حؿٵ ظازٺ آٲٯځ ، ٢ٱ : ٲط٦ع اٶشكبضار زٞشط . آڂٻ اٮٷٟؽ ٲٵ ٦شبة اٮكٟبء. 1375.  ___ .12

 سجٯڃٛبر اؾالٲځ حٹظٺ ٖٯٳڃٻ ٢ٱ.

. سطػٳٻ اظ ٖطثځ ثٻ سط٦ځ سٹؾٍ احٳس آسف، ضؾبٮٻ ڀ ٞځ ٲبټڃٿ اٮٗك١. 1381. ___ .13

 اؾشبٶجٹ٬ .

 . ؾٗڃس ظائس، ٢ٱ :  ثڃساض. اٮكٟبء االٮٽڃبرټـ .٠.  1404.  ___ .14

. ٖجس اٮطحٳٵ ثسٸڀ ، ٢ٱ : ٶكط ٸظاضٺ  ٵ اٮكٗطاٮكٟب ، اٮٳٷ١ُ ، ٞټـ .٠ .  1405.   ___ .15

 اٮشٗٯڃٱ ٸ اٮشطثڃٻ.

. سُجڃ١ ظ٦طڂب ڂٹؾٝ ، سهسڂط ٸ ٲطاػٗٻ اٮكٟب ، ػٹاٲٕ ٖٯٱ اٮٳٹؾڃ٣ځ. ټـ .٠ 1405.  ___ .16

 احٳس ٞٹاز االټٹاٶځ ٸ ٲحٳٹز احٳس اٮحٷٟځ، ٢ٱ : ٶكط ٸظاضر اٮشطثڃٻ ٸ اٮشٗٯڃٱ.

 . ثڃطٸر : ثٹال٠.ڃٻاٮٟشٹحبر اٮٳ٧. 1293اثٵ ٖطثځ، ٲحځ اٮسڂٵ.  .17

 . ٪ٯجبثب ؾٗڃسڀ، سٽطاٴ : قٟڃٗځ.قؼطٺ اٮ٧ٹٴ ) زضذز ټؿشځ(. 1381. ___ .18

 . ٲحٳس ذٹاػٹڀ، سٽطاٴ : ٲٹٮځ.ٞشٹحبر ٲ٧ڃٻ. 1381. ___ .19

 . اثٹاٮٗالء ٖٟڃٟځ، ثڃطٸر : زاضاٮ٧شبة.ٞهٹل اٮح٧ٱ. ټـ .٠ 1400. ___ .20

 .  : ثٷ٫بٺ سطػٳٻ ٸ ٶكط ٦شبة طاٴ ٽ س ، ٹة ٦ ٵ ظضڂ  ٵ ڃ ؿ ح ساٮ جٖ  .طٗ  ق  ٵٞ    .1353 .اضؾُٹ .21

 .ط ڃ ج ط٦ ڃ اٲ:  طاٴ ٽ س بز ، طقٞ   سڀ ٽ ٲ. َجڃٗڃبر .1363.   ___ .22

 . طاٴ ٽ س  بٺ ٫ ك زاٶ:  طاٴ ٽ س ، ځ ٷ ڃ ؿ ٹضح د  ٱ بؾ ٣ ٹاٮ اث.  ٹؼ بذ ٹٲ ٧ ڃ ٶ  ال٠ اذ. 1381.   ___ .23

 سٽطاٴ : ا٢جب٬. ،چبح زٸٰ ، ځ ٧ ٯ ٲ  سٺ ڃ طذ د . ٻ ُبث ذ  ٵٞ ;  ب ٣ ُٹضڂ ضڂ. 1385. ___ .24

 .٦جڃط اٲڃط:   طاٴ ٽ س دٷؼٱ ، چبح ،  ز بڂ ٷٖ  س ڃ ٳ ح.  ز بؾ ڃ ؾ ٸ ُٹ اضؾ. 1386.   ___ .25

 . ٲحٳس حؿٵ ٮُٟځ ، سٽطاٴ : ٶكط نٟځ ٖٯځ قبٺ .٢ٹاٶڃٵ. 1354اٞالَٹٴ.  .26

طاٴ : سٽ ،ٸ ضيب ٦بٸڂبٶځ ٲحٳس حؿٵ ٮُٟځ. 3 ٯس. ػ ٲؼٳٹٖٻ ڀ آطبض اٞالَٹٴ. 1380 .___ .27

 ذٹاضظٲځ .

 . ٲحٳٹز نٷبٖځ ، سٽطاٴ : ټطٲؽ . . چٽبض ضؾبٮٻ1382. ___ .28
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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. ٞطڂسٺ ٲٽسٸڀ زاٲٛبٶځ ، سٽطاٴ  :  ټٷط ٸ ظڂجبڂځ زض ٢طٸٴ ٸؾُځ.   1381ا٦ٹ ، اٲجط سٹ .  .32

 ٶكط سڃط.

ٖجساٮٳحٳس  .2ػٯس  .سبضڂد ٞٯؿٟٻ زض ػٽبٴ اؾالٰ .  1358اٮٟبذٹضڀ ، حٷب ٸ ذٯڃ٭ اٮؼط . .33

 آڂشځ، سٽطاٴ : ٦شبة ظٲبٴ.

ٱ : . ٢اٮطؾبٮٻ اٮ٣كڃطڂٻ ٞځ ٖٯٱ اٮشهٹٜ. 1374اٮ٣كڃطڀ، اثځ اٮ٣بؾٱ ٖجساٮ٧طڂٱ ثٵ ټٹاظٴ . .34

 ثڃساض.

. سٽطاٴ :  ٞٯؿٟٻ ټٷط زض ٖك١ قٷبؾځ ٲالنسضا.  1388اٲبٲځ ػٳٗٻ ، ؾڃس ٲٽسڀ .  .35

 .ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط

 . سٽطاٴ : ثٗظز.ٸحسر ٸػٹز زض ٞٯؿٟٻ ٸ ٖطٞبٴ اؾالٲځ. 1376اٲڃٵ، ؾڃس حؿٵ.  .36

 . ٲحٳس ػٹاز ٪ٹټطڀ، سٽطاٴ : ضٸظٶٻ.نٹٞڃؿٱ ٸ سبئٹئڃؿٱ. 1381اڂعٸسؿٹ، سٹقڃٽڃ٧ٹ.  .37

. ٖجساهلل ٦ٹططڀ ، سٽطاٴ : ٶكط ؾط٪صقز ؾٹضضئبٮڃؿٱ.  1388)٪ٟز ٸ ٪ٹ( .  ثطسٹٴ، آٶسضٺ .38

 ٶځ.

. ٶؿجز نٷبٖز ٸ َجڃٗز زض ٮٹاٲٕ االقطا٠ ػال٬ اٮسڂٵ زٸاٶځ ٸ 1387ثٯربضڀ، حؿٵ.  .39

 ٲؼٳٹٖٻ ٲ٣بالر ٦ٷ٫طٺ ثڃٵ اٮٳٯٯځ ٲ٧شت قڃطاظاضسجبٌ آٴ ثب ٶٓطڂٻ ٲڃٳعڂؽ زض ٞٯؿٟٻ ټٷط . 

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.

 . سٽطاٴ : ؾٹضٺ ٲٽط.آقٷبڂځ ثب ٞٯؿٟٻ ټٷط. 1388. ___ .40

 . سٽطاٴ : اٶشكبضار ٖٯٳځ ٸ ٞطټٷ٫ځ.ٞٯؿٟٻ ټٷط اؾالٲځ. 1390. ___ .41

 . سٽطاٴ : ؾب٢ځ.2ػٯس ٲجبٶځ ٖطٞبٶځ ټٷط ٸ ٲٗٳبضڀ اؾالٲځ. . 1390. ___ .42

 . سٽطاٴ : ؾٹضٺ ٲٽط.ٲجبٶځ ٖطٞبٶځ ټٷط ٸ ٲٗٳبضڀ اؾالٲځ.  1390. ___ .43

 . سهحڃح ٲحٳس ضٸقٵ، سٽطاٴ : ؾطٸـ.د ٶبٲٻ ڀ َجطڀسبضڂ. 1374ثٯٗٳځ.  .44

 . ػال٬ ؾشبضڀ، سٽطاٴ : ؾطٸـ.ټٷط ٲ٣سؼ. 1369ثٹض٦ٽبضر، سڃشٹؼ.  .45

 . طٸـ ؾ:  طاٴ ٽ س   ،ب ڃ ٶ ت ٹز ضػٗ  ؿ ٲ .ټٷط اؾالٲځ، ظثبٴ ٸ ثڃبٴ .1378 .___ .46

 . ٚالٲطيب اٖٹاٶځ، سٽطاٴ : اٶشكبضار ٲٹٮځ.ح٧ٳز ٸ ټٷط اؾالٲځ. 1385 .___ .47

 . اٲڃط ٶهڃطڀ ، سٽطاٴ : ح٣ڃ٣ز . ٲجبٶځ ټٷط اؾالٲځ. 1386.___ .48
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سٽطاٴ : قبضح ػال٬ اٮسڂٵ آقشڃبٶځ، .  ٲظب٬ ٖبٮٱ ضؾبٮٻ ٶٹضڂٻ زض. 1372ثٽبڂځ الټڃؼځ . .49

 ؾبظٲبٴ سجٯڃٛبر اؾالٲځ.

 ػٯسڀ. ثٯد ٸ سٽطاٴ. 4. زٸضٺ ٞطټٷ٩ ٸاغٺ ټبڀ اٸؾشب. 1369ثٽطاٲځ، احؿبٴ.  .50

.  ٲحٳس ؾٗڃس سبضڂد ٸ ٲؿبڂ٭ ظڂجبقٷبؾځ.  1376. ثڃطزظٮځ ، ٲٹٶطٸ ؾځ ٸ ػبٴ ټبؾذطؼ .51

 حٷبڂځ ٦بقبٶځ. سٽطاٴ : ټطٲؽ.

 . ثب٢ط ؾبضٸذبٶځ، چبح زٸٰ، سٽطاٴ : ٦ڃٽبٴ.ٞطټٷ٩ ٖٯٹٰ اػشٳبٖځ. 1370ثڃطٸ، آٮٵ.  .52

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط .ټٷط زض ٶٓط اٞالَٹٴ.  1383ثڃٷبڂځ ٲُٯ١ ،ؾٗڃس.  .53

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.2. ػٯس ځ زض اؾالٰح٧ٳز ټٷط ٸ ظڂجبڂ. 1388دبظٸ٦ځ، قٽطاٰ.  .54

 . احٳس آضاٰ، سٽطاٴ: ؾطٸـ.ٲٷ١ُ ا٦شكبٞبر ٖٯٳځ. 1372دٹدط، ٦بض٬ ضڂٳٹٶس.  .55

 . سٽطاٴ : ٶكط زاٶك٫بٺ سٽطاٴ.ڂبززاقز ټبڀ ٪بطبټب. 2536دٹضزاٸٸز، اثطاټڃٱ.  .56

ٲُبٮٗبر  . سٽطاٴ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸزڂساض ثب ؾڃٳط٘.  1374. دٹضٶبٲساضڂبٴ ، س٣ځ .57

 ٞطټٷ٫ځ.

 . سٽطاٴ : اٶشكبضار ٖٯٳځ ٸ ٞطټٷ٫ځ . ضٲع ٸ زاؾشبٴ ټبڀ ضٲعڀ. 1389. ___ .58

 .. سٽطاٴ : ٶكط ؾرٵ٣ٖ٭ ؾطخ ؛ قطح ٸ سبٸڂ٭ زاؾشبٴ ټبڀ ضٲعڀ ؾٽطٸضزڀ. 1390.___ .59

 . سٽطاٴ: ٶكط ٲٗٳبض.ؾج٥ قٷبؾځ ٲٗٳبضڀ اڂطاٶځ. 1383دڃطٶڃب، ٲحٳس ٦طڂٱ.  .60

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٩ ٸ اضقبز اؾالٲځ. ټٷط ٶ٣بقځ اڂطاٴ ٶ٫بټځ ثٻ. 1375سؼٹڂسڀ ، ا٦جط . .61

 . سٽطاٴ : ثٷڃبز ٞطټٷ٩ اڂطاٴ.ٲڃٷٹڀ ذطز. 1354سًٟٯځ، احٳس.  .62

. سٽطاٴ :  زٸ ثب٬ ذطز ؛ ٖطٞبٴ ٸ  ٞٯؿٟٻ زض ضؾبٮٻ اٮُڃط اثٵ ؾڃٷب.  1382س٣ځ ، ق٧ٹٞٻ .  .63

 ٲط٦ع.

 ٦بٸٺ ضټ٫بٴ، سٽطاٴ : اٲڃط٦جڃط. ټٷط چڃؿز؟. 1364سٹٮؿشٹڀ، ٮئٹٴ.  .64

. ثٻ ٦ٹقف ٲحٳٹز ٲسثطڀ، سٽطاٴ : ضثبٖڃبر ػبٲځ. 1369س.  ٳ اح  ٵ ث ٵ ٳ طح ساٮ جٖ  ، ځ بٲ ػ .65

 دبغٶ٩.

. سٽطاٴ : ؾبظٲبٴ چبح ٸ ظڂجبڂځ ٸ ټٷط اظ زڂس٪بٺ اؾالٰ .1369ػٟٗطڀ، ٖالٲٻ ٲحٳس س٣ځ.  .66

 اٶشكبضار ٸظاضر ٞطټٷ٩ ٸ اضقبز اؾالٲځ.

 . چبح ؾٹٰ، ٢ٱ : ٲط٦ع ٶكط اؾطاء3. ػٯس  زڂ. ؾطٸـ ټسا1388.  ٻ ٯ ساٮ جٖ  ، ځ ٯ آٲ  ڀٹاز ػ .67
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. سٽطاٴ : چٽطٺ ثطػؿشٻ ٖطٞبٴ اؾالٲځ -ٲحځ اٮسڂٵ ٖطثځ . 1375ػٽبٶ٫ڃطڀ، ٲحؿٵ.  .68

 زاٶك٫بٺ سٽطاٴ.

 . ٢بؾٱ ٦ب٦بڂځ، سٽطاٴ : ټطٲؽ.ٖٹاٮٱ ذڃب٬. 1384چڃشڃ٥، ٸڂٯڃبٰ.  .69

ب َڃت، . ٸحڃس ثعض٪ځ ٸ ٖٯځ ضيٶٓطڂٻ ټبڀ ؾڃبؾز ٲ٣بڂؿٻ اڀ. 1378چڃٯ٧ٹر، ضٸٶبٮس.  .70

 سٽطاٴ : ضؾب.

 : طاٴ ٽ س . طاظڀ ڃ ّ ق بٞ س ح ٳ ح ٲ  ٵ سڂ اٮ ؽ ٳ ق  ٻ ٹاػ ذ  ٹاٴ ڂز .1374 .س ٳ ح ٲ  ٵ سڂ اٮ ؽ ٳ ق حبّٞ، .71

 اٶشكبضار ٖٯٳځ.

 . سٽطاٴ : َٹثځ. زٸ ضؾبٮٻ ٲظ٭ ٸ ٲظب٬. 1382.، حؿٵ حؿٵ ظازٺ آٲٯځ .72

 ٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.. سٽطاح٧ٳز ٸ ټٷط زض ٖطٞبٴ اثٵ ٖطثځ. 1389ح٧ٳز، ٶهطاهلل.  .73

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.ٲشبٞڃعڂ٥ ذڃب٬ زض ٪ٯكٵ ضاظ قجؿشطڀ. 1389. ___ .74

. ٢ٱ :  ٲجبٶځ ٞٯؿٟځ ٖك١ اظ ٲٷٓط اثٵ ؾڃٷب ٸ ٲالنسضا.  1382ذٯڃٯځ ، ٲحٳس حؿڃٵ .  .75

 ثٹؾشبٴ ٦شبة.

. آڂز اهلل حؿٵ ظازٺ آٲٯځ. ٢ٱ : . قطح ٞهٹل اٮح٧ٱ1377ذٹاضظٲځ، سبع اٮسڂٵ حؿڃٵ.  .76

 زٞشط سجٯڃٛبر اؾالٲځ حٹظٺ ٖٯٳڃٻ. ٶكط

 ٶكط ؾٹڀ.  :سٽطاٴاٶ٣ڃبز ٞڃٯؿٹٞبٶٻ ڀ ټٷط . .  1382زاٶشٹ ،آضسٹض .  .77

. سٽطاٴ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ  ٞبضاثځ ) ٲٹؾؽ ٞٯؿٟٻ اؾالٲځ (.  1377زاٸضڀ اضز٦بٶځ ، ضيب .  .78

 اٶؿبٶځ ٸ ٲُبٮٗبر ٞطټٷ٫ځ.

 ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.  :سٽطاٴ  . ػؿشبضټبڂځ زض چڃؿشځ ټٷط اؾالٲځ. 1390ضثڃٗځ ، ټبزڀ .  .79

 . ٢ٱ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ ٸ ٞطټٷ٩ اؾالٲځ. ٞٯؿٟٻ ټٷط اثٵ ؾڃٷب.  1390. ___ .80

ٸ   ځ ٳ ٯٖ   بضار ك ش اٶ  ز ط٦ : ق  طاٴ ٽ س ، بض ٽ ث  ٥ ٯ ٲ بٺ ٲ .ټٷط اؾالٲځ  .1381ضاڂؽ، زڂٹڂس سبٮجٹر.  .81

 .   ځ ٫ ٷ طټٞ 

 ؾٳز. . سٽطاٴ :ح٧ٳز ټٷط اؾالٲځ. 1378ضټٷٹضز، ظټطا. . .82

 . سٽطاٴ : ؾب٢ځ.ټٷط،ظڂجبڂځ، س٧ٟط. 1380ضڂرشٻ ٪طاٴ، ٲحٳسضيب. . .83

 . سٽطاٴ : ؾٹضٺ ٲٽط. ح٣ڃ٣ز ٸ ٶؿجز آٴ ثب ټٷط.  1386. ___. .84

 سٽطاٴ : ٞطٶ٧ٯڃٵ. ،چبح ؾٹٰ، زضڂبثٷسضڀ . ٶؼٝټٷط ٲٗٷځ .1354ټطثطر.  ضڂس،. .85
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 ، سٽطاٴ : ٶكط ثبٲساز.. ٞطڂسٸٴ قبڂبٴ  ظڂجبڂځ قٷبؾځ ٖٯٳځ.  1363ظاڂؽ ، آٸٶط ٸ زڂ٫طاٴ . . .86

. قٽطاٰ دبظٸ٦ځ ، سٽطاٴ : ٲٹؾؿٻ  ٣ٖ٭ ٸ ٸحځ زض ٢طٸٴ ٸؾُځ. 1371غڂٯؿٹٴ ، اسڃٵ . . .87

 ٲُبٮٗبر ٸ سح٣ڃ٣بر ٞطټٷ٫ځ.

 . سٽطاٴ : ٦ڃٽبٴ. زضآٲسڀ ثط زاڂطٺ اٮٳٗبضٜ ٖٯٹٰ اػشٳبٖځ. 1370ؾبضٸذبٶځ، ثب٢ط. . .88

ؿڃٵ ش٦ط٪ٹ ، سٽطاٴ : . اٲڃط ح ٞٯؿٟٻ ټٷط ٲؿڃحځ ٸ قط٢ځ. 1384ؾٹآٲځ ، ٦ٹٲبضا .. .89

 ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.

. ؾڃسػٟٗط قٽڃسڀ، ح٧ٳٻ االقطا٠. 1367ؾٽطٸضزڀ ) قڃد اقطا٠(، قٽبة اٮسڂٵ ڂحڃځ. . .90

 سٽطاٴ : زاٶك٫بٺ سٽطاٴ.

 سٽطاٴ : ،. ټبٶطڀ ٦طثٵ ٸ ؾڃس حؿڃٵ ٶهط ٲؼٳٹٖٻ ٲهٷٟبر قڃد اقطا٠.  1380. ___ .91

 دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٸ ٲُبٮٗبر ٞطټٷ٫ځ .

. ٶٓطڂٻ دطزاظڀ زض ضٸاثٍ ثڃٵ اٮٳٯ٭، ٲجبٶځ ٸ ٢بثٯڃز ټبڀ ٧ٞطڀ. 1376حؿڃٵ. ؾڃٝ ظازٺ،  .92

 سٽطاٴ: ؾٳز. 

. ٲ٣بثٯٻ ٸ ػٳٕ آٸضڀ ٶؿد ثٻ ٦ٹقف ٲحٳس ضؾب، ٶكط زڂٹاٴ. 1391قبٺ ٶٗٳز اهلل ٸٮځ.  .93

 (Http://pdf.tarikhnama.irاٮ٧شطٸٶڃ٧ځ ٦شبثربٶٻ سبضڂد ٲب. ټٳچٷڃٵ زؾشطؾځ زض  )

 . حجڃت اهلل آڂٻ اٮٽځ ، سٽطاٴ : ؾٹضٺ ٲٽط. ٶ٫طٺ ټبڀ ټٷط. 1385قبٮٹٲٹ ، غاٴ ٮٹ٤ .  .94

 . سٽطاٴ : ٦ڃبٴ.زاڂطٺ اٮٳٗبضٜ سُجڃ٣ځ ٖٯٹٰ اػشٳبٖځ. 1377قبڂبٴ ٞط، ٖٯځ ضيب. .95

 سٽطاٴ : اٲڃط٦جڃط. . ثز ټبڀ شټٷځ ٸ ذبَطٺ اظٮځ. 1383قبڂ٫بٴ ، زاضڂٹـ . .96

سٽطاٴ : .  ؾالٰ اڂطاٶځ(ټبٶطڀ ٦طثٵ) آٞب٠ س٧ٟط ٲٗٷٹڀ زض ا. 1373. ٸ دطټبٰ، ثب٢ط  ___ .97

 ٞطظاٴ.

سٽطاٴ :  .ٖٷبنط ټٷط قڃٗځ زض ٶ٫بض٪طڀ سڃٳٹضڂبٴ ٸ نٟٹڂبٴ. 1384قبڂؿشٻ ٞط ، ٲٽٷبظ . .98

 ٲٹؾؿٻ ٲُبٮٗبر ټٷط اؾالٲځ.

 . دطٸڂع زا٦بٶځ، سٽطاٴ : ظٸاض.. ٪ٯكٵ ضاظ1380قجؿشطڀ، قڃد ٲحٳٹز.  .99

 كبضار ٖٯٳځ ٸ ٞطټٷ٫ځ.. ٖٯځ ضاٲڃٵ ، سٽطاٴ : اٶش ٲجبٶځ ٞٯؿٟٻ ټٷط.  1375قذطز ، آٴ.  .100

  ځ ٯٖ  ط ش ز٦ س ڃ ٽ ق  ٱ ٯٗ  ٲ بض آط  ٻ ٹٖ ٳ ؼ ٲ  ٱ ٓڃ ٷ س ٸ  ٵ سٸڂ س ط ش زٞ : طاٴ ٽ س .ټٷط. 1375 . ځ ٯٖ قطڂٗشځ،  .101

 ځ. شٗ  طڂ ق
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 . سٽطاٴ : ٲط٦ع ٶكط زاٶك٫بټځ. سبضڂد ٞٯؿٟٻ زض اؾالٰ.  1365قطڂٝ ، ٲڃبٴ ٲحٳس .  .102

 . ٲحٳس ٖٯځ ٲٹحس، سٽطاٴ : ذٹاضظٲځ.ڂعڀٲ٣بالر قٳؽ سجط. 1369قٳؽ سجطڂعڀ .  .103

. سٽطاٴ : دػٸټك٫بٺ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ قطح ح٧ٳٻ االقطا٠.  1380قٽط ظٸضڀ ، قٳؽ اٮسڂٵ . .104

 ٸ ٲُبٮٗبر ٞطټٷ٫ځ.

. ٖجساٮ٧طڂٱ ٪ٹاټځ. سٽطاٴ : زٞشط ٶكط ٞطټٷ٩ اثٗبز ٖطٞبٶځ اؾالٰ. 1377قڃٳ٭، آٴ ٲبضڀ.  .105

 اؾالٲځ.

. سٽطاٴ : ٖطثځ ٸ ٶ٣ف ذڃب٬ ٢سؾځ زض قٽٹز ح١ٲحځ اٮسڂٵ اثٵ . 1385نبٶٕ دٹض، ٲطڂٱ.  .106

 ٖٯٱ.

. ؾڃس ػال٬ آقشڃبٶځ ، سٽطاٴ : . اٮٳجسأ ٸ اٮٳٗبز 1354. نسضاٮٳشأٮٽڃٵ، ٲحٳس ثٵ اثطاټڃٱ .107

 ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ.

 . ػٹاز ٲهٯح ، سٽطاٴ : ؾطٸـ. اٮكٹاټس اٮطثٹثڃٻ. 1357.___ .108

سٽطاٴ : ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ح٧ٳز ٸ  . ٲحٳس ذٹاػٹڀ ، اؾطاض اڄڂبر.  1360. ___ .109

 ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ.

 . ؾڃس ػال٬ آقشڃبٶځ ، سٽطاٴ : ٲط٦ع ٶكط زاٶك٫بټځ. اٮكٹاټس اٮطثٹثڃٻ.  1360. ___ .110

. ؾڃس حؿڃٵ ٶهط ، ضؾبٮٻ ؾٻ ان٭ ، ثٻ اٶًٳبٰ ٲٷشرت ٲظٷٹڀ ٸ ضثبٖڃبر.  1360. ___ .111

 سٽطاٴ : ٲٹٮځ.

 ٮځ.. ٚالٲحؿڃٵ آټٷځ ، سٽطاٴ : ٲٹ اٮٳطقڃس.  1361. ___ .112

 . ٲحٳس ذٹاػٹڀ ، سٽطاٴ : ٲٹٮځ. سٟؿڃط آڂٻ ٲجبض٦ٻ ٶٹض.  1362. ___ .113

 . ټبٶطڀ ٦طثٵ ، سٽطاٴ : َٽٹضڀ. اٮٳكبٖط.  1363. ___ .114

 ػٯسڀ ، سٽطاٴ : ٲٹٮځ. 7. ٲحٳس ذٹاػٹڀ ، زٸضٺ اؾٟبض اضثٗٻ .  1381. ___ .115

 . ٢ٱ : ثڃساض. سٟؿڃط ٢طآٴ ٦طڂٱ.  ٺ.٠ 1411. ___ .116

 . ٲٷٹچٽط نبٶٗځ زضٺ ثڃسڀ ، سٽطاٴ : ح٧ٳز.ٞٯؿٟځ ٞطټٷ٩. 1366نٯڃجب ، ػٳڃ٭.  .117

 ٶكط:  سٽطاٴ.  ځ بڂ ج ظڂ ٸ ط ٷ ټ  ٹٴ طاٲ ڃ د  ٻ بٶ بؾ ٷ ساضق سڂ د  ځ بڂ بضټ ش ؿ ػ. 1377. يڃٳطاٴ ،ٲحٳس .118

 ٦بٶٹٴ.

 . سٽطاٴ : زاٶك٫بٺ سٽطاٴ. اؾبؼ اال٢شجبؼ.  1361َٹؾځ ، ذٹاػٻ ٶهڃط اٮسڂٵ .  .119
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 سٽطاٴ : سٷسڂؽ. . ح ٢هٻ ٚطثز ٚطثځ ؾٽطٸضزڀقط. 1380ٖجبؾځ زا٦بٶځ ، دطٸڂع . .120

 . ٶٹضاٶځ ٸنب٬، سٽطاٴ : ظٸاض.ٲهڃجز ٶبٲٻ. 1338ُٖبض، قڃد ٞطڂس اٮسڂٵ.  .121

 . ٖٟڃٝ ٖؿڃطاٴ، سٽطاٴ : ٲٷٹچٽطڀ.سٳٽڃسار.1389ٖڃٵ اٮ٣ًبر.  .122

اٶشكبضار ٖٯٳځ ٸ :   طاٴ ٽ س حؿڃٵ ذسڂٹ ػٱ،.٦ڃٳڃبڀ ؾٗبزر .1374 ٚعاٮځ، اٲبٰ ٲحٳس. .123

 .  ٞطټٷ٫ځ

. ؾڃس  اٶسڂكٻ ټبڀ اټ٭ ٲسڂٷٻ ٞبيٯٻ.  1361. بٴ َطذ ٵ سث ٳ ح ٲ ٵ سث ٳ ح ط ٲ ه ٹٶ اث ثځ،ٞبضا .124

 ػٟٗط قٽڃسڀ ، سٽطاٴ : َٽٹضڀ .

ٸ   ځ بٶ ؿ اٶ  ٹٰ ٯٖ   بٺ ٫ ك ػٸټ : د طاٴ ٽ س   ، ٹـ آشضٶ  بـ آشضس  .ٲٹؾڃ٣ځ اٮ٧جڃط  .1375. ___ .125

 . ځ ٫ ٷ طټٞ   برٗ  ُبٮ ٲ

 . سٽطاٴ : اٶشكبضار ٖٯٳځ ٸ ٞطټٷ٫ځ. احهبء اٮٗٯٹٰ.  1381. ___ .126

. ٲحٳس س٣ځ زاٶف دػٸٺ ، ٢ٱ : ٶكط ٲ٧شجٻ آڂٻ اهلل ٲطٖكځ  اٮٳٷ٣ُڃبر.  ٺ.٠ 1408. ___ .127

 ٶؼٟځ.

 . سٽطاٴ : اٲڃط٦جڃط.احبزڂض ٲظٷٹڀ. 1370ٞطٸظاٴ ٞط، ثسڂٕ اٮعٲبٴ.  .128

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ اڂطاٴ.1315. دبڂٻ ٞطټٷ٩ .129

 . ضحڃٱ ٢بؾٳڃبٴ ، سٽطاٴ : ثهڃطر. ټٷطٶٓطڂٻ .  1391ٞطڂٯٷس ، ؾڃٷشڃب .  .130

 ؾٹاضڀ، سٽطاٴ : ٪بٰ ٶٹ. . ٖجساٮ٣بزضزڂطڂٷٻ قٷبؾځ زاٶف. 1388ٞٹ٦ٹ، ٲڃك٭.  .131

. سٽطاٴ : اٶؼٳٵ  قطح ح٧ٳٻ االقطا٠. ٢1383ُت اٮسڂٵ قڃطاظڀ ، ٲحٳٹز ثٵ ٲؿٗٹز . .132

 آطبض ٸ ٲٟبذط ٞطټٷ٫ځ.

ٸٰ.  ع.ٲؼشجٹڀ ، سٽطاٴ : ، ڂٹٶبٴ ٸ ض1ػٯس . سبضڂد ٞٯؿٟٻ. ٦1362بدٯؿشٹٴ ، ٞطزضڂ٥ .  .133

 ؾطٸـ.

. اؾٳبٖڃ٭ ؾٗبزر ٸ ٲٷٹچٽط ثعض٪ٳٽط ، چبح قكٱ، 6. ػٯس سبضڂد ٞٯؿٟٻ. 1389. ___ .134

 سٽطاٴ : ؾطٸـ.

 . نبٮح َجبَجبڂځ ، سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط. زض آٲسڀ ثط ٞٯؿٟٻ ټٷط.  ٦1387بضٸ٬ ، ٶٹئ٭.  .135

 ثڃساض. . ٢ٱ :قطح ٞهٹل اٮح٧ٱ. ٦1370بقبٶځ، ٦ٳب٬ اٮسڂٵ ٖجساٮطظا٠.  .136
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. سٽطاٴ : ٸحسر ٸػٹز ثٻ ضٸاڂز اثٵ ٖطثځ ٸ ٲبڂؿشط ا٦ٽبضر. ٦1381ب٦بڂځ، ٢بؾٱ.  .137

 ټطٲؽ.

 . ٖجساٮ٧طڂٱ ضقڃسڂبٴ، سٽطاٴ : ٶكط ٶځ.3ػٯس ٶ٣س ٢ٹٺ ح٧ٱ. . ٦1383بٶز، اڂٳبٶٹئ٭.  .138

 .. سطػٳٻ ڀ ٪طٸٺ ٲشطػٳبٴ، سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط٦بٶز. 1384زٶٯٹ زاثٯڃٹ.،٦طاٞٹضز  .139

 ٦ٹڂط.سٽطاٴ : . ؾڃس ػٹاز َجبَجبڂځ ،  سبضڂد ٞٯؿٟٻ اؾالٲځ.  1373. ٦طثٵ ، ټبٶطڀ .140

زٞشط  سٽطاٴ : . ؾڃس حؿڃٵ ٶهط ٸ زڂ٫طاٴ،ٲجبٶځ ټٷط ٲٗٷٹڀ . 1376، ٸ زڂ٫طاٴ. ___ .141

 .ٲُبٮٗبر زڂٷځ ټٷط

 . ٞطاٲطظ ػٹاټطڀ ٶڃب، سٽطاٴ : ٪ٯجبٴ.اٶؿبٴ ٶٹضاٶځ زض سهٹٜ اڂطاٶځ. 1379. ___ .142

. احٳس ٞطزڂس ٸ ٖجساٮحٳڃس  ٠ ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ ثبؾشبٴضٸاثٍ ح٧ٳز اقطا.  1385. ___ .143

 سٽطاٴ : ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ . چبح زٸٰ،  ٪ٯكٵ ،

 ٶكط ػبٲځ.سٽطاٴ : . اٶكبء اهلل ضحٳشځ ، اثٵ ؾڃٷب ٸ سٳظڃ٭ ٖطٞبٶځ.  1387. ___ .144

 ڀ .َٽٹض ، چبح چٽبضٰ ، سٽطاٴ :  ڀط ڃ ك زټ  ٵ ڂس ٮاب ڃ ي.  ضو ٲٯ٧ٹر. ا 1387. ___ .145

 .. اٶكبءاهلل ضحٳشځ ، سٽطاٴ : ٶكط ؾٹٞڃب ضٶ٩ ټب ٸ ٖٯٱ ٲڃعاٴ ٸا٢ٕ اٶ٫بضڀ. 1389. ___ .146

ټ٧ٵ ، سٽطاٴ : ٲٹؾؿٻ دػٸټكځ ٦ٹ. ضيب 2. ػٯس  اؾالٰ زض ؾطظٲڃٵ اڂطاٴ.  1390. ___ .147

 .ح٧ٳز ٸ ٞٯؿٟٻ اڂطاٴ

سٽطاٴ :  چبح زٸٰ، . اٶكبءاهلل ضحٳشځ،سرڃ٭ ذال٠ زض ٖطٞبٴ اثٵ ٖطثځ. 1390. ___ .148

 بٲځ.ػ

 اٶكبءاهلل ضحٳشځ، .1ػٯس  .ځطاٶڂ: اؾالٰ اڀٸ ٲٗٷٹ ځٞٯؿٟ ڀاٶساظټب چكٱ. 1391. ___ .149

 .بڃسٽطاٴ: ؾٹٞ

 . ٞٹاز ضٸحبٶځ، سٽطاٴ : ثٷ٫بٺ سطػٳٻ ٸ ٶكط.٦ٯڃبر ظڂجبقٷبؾځ. ٦1358طٸچٻ، ثٷسسٹ.  .150

 ٲُجٗٻ ؾٗبزر. . ٦طٲبٴ : اضقبزاٮٗٹاٰ. ٦1354طڂٳربٴ ٦طٲبٶځ ، قڃد ٲحٳس. .151

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.ٲڃط ح٧ٳز .  1387ؿڃٵ . ٦ٯجبؾځ اقشطڀ ، ح .152

 . ٞطظاٴ ؾؼٹزڀ ،سٽطاٴ : اذشطاٴ. . ٶ٣س ٸ نٹضر ٦1385ٯځ ، ٲبڂ٧٭ .  .153

ٲجبٶځ ح٧ٳځ ټٷط ٸ ظڂجبڂځ اظ زڂس٪بٺ قٽبة اٮسڂٵ . ٦1389ٳبٮځ ظازٺ ، َبټطٺ .  .154

 . سٽطاٴ : ٞطټٷ٫ؿشبٴ ټٷط.ؾٽطٸضزڀ
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 .   كٗ٭ آظازڀ سٽطاٴ: ٲ ،ڀټٹقٷ٩ َبټط  .ټٷط اؾالٲځ .1347 ٦ٹٶ٭، اضٶؿز. .155

َبټطڀ، چبح زٸٰ،  . ٖجبؼؾبذشبض اٶ٣الة ټبڀ ٖٯٳځ. ٦1387ٹټٵ، سٹٲبؼ ؾبٲٹئ٭. .156

 سٽطاٴ: ٢هٻ.

 ٶځ. سٽطاٴ : ٶكط ، ضاٲڃٵ ٖٯځ .ټٷط سبضڂد .1388، اضٶؿز.  ٪بٲجطڂغ .157
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