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درآمدی اوتقادی بر كتاب
«أسلوبيةالبيانالعربي مه أفقالقواعدالمعيارية إلى آفاقالىصاإلبداعي»
هوسيعربي 
چکیده
دس خلَف ػجه ؿٌبػٖ خذٗذ ،تبل٘فبت صٗبدٕ اص ػوَٕ هٌقموذاى ثوِ سٍٗىشدّوبٕ
ػٌقٖ ثالغت ثِ سؿقِ تحشٗش دس آهذُ وِ دس اٗي همبل ػقٖ ثش آى اػت تب ٗىٖ اص اٗوي
آثبس ٗقٌٖ «أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ هي أفك المَافذ الوق٘بسٗٔ ئلى آفبق الٌق اإلثذافٖ» سا
هَسد ًمذ ٍ ثشسػٖ لشاس داد.
اٗي اثش ثب سٍؽ تحل٘ل هحقَا هَسد ًمذ ٍ ثشسػٖ لشاس گشفقِ اػت وِ هْنتشٗي ًقوبٗح
آى فجبست اػت اص :هشصثٌذٕ دل٘ك ث٘ي ث٘بى فشثٖ دس ثالغت لذٗن ٍ خذٗذ وِ ًَٗؼٌذُ
تَاًؼقِ ثب ثخؾ وبسثشدٕ تحت فٌَاى «لشاءٓ ًٍق» ثوِ تَف٘وك خوَثٖ دػوت ٗبثوذ،
تٌبػت فٌَاى ثب هغبلت وقبة دس توبهٖ فلَل ٍ دٍ ول٘ذٍاطُ المَافذ الوق٘بسٗٔ ٍ الٌق
اإلثذافٖ دس توبهٖ فلَل ثب ؿَاّذ ٍ اػقٌبدات هَسد تحل٘ل لشاس گشفقِ اػتً ،گوبّٖ
توذًٖ ٍ پَٗب ثِ صثبى ثِ هثبثِ ٗه پ٘ىش صًذُ ،اسائِ تحل٘ولّوبٕ خوبهـ دس پبٗوبى ّوش
ثخؾ وِ خَاًٌذُ سا ثِ ٗه ثشداؿت ؿفبف ،سٌّوَى هٖؿَدً ،ؾون ٍتؼلؼول هٌغموٖ
هجبحث اص خولِ هْوقشٗي ًمبط لَت اثش اػت ٍ ،اص خولِ وبػقّٖبٕ اثش هٖتوَاى ثوِ
ثشخٖ اؿقجبّبت ٍٗشاٗـٖ ٍ ًگبسؿٖ وِ الجقِ ثؼ٘بس اًذن اػت ،فـشدُ ثوَدى هجبحوث
وقبة ٍ ًذاؿقي توشٗيّب ٍآصهَىً ،ذاؿقي فْشػت افالم ،آٗبت ٍاؿقبس ،فذم ثشسػٖ ٍ
ًمذ آساء كبحتًؾشاى غشثٖ ،اؿبسُ وشد.
کلیدواژهها :اػلَثِ٘ ،ث٘بى ،ثالغت خذٗذ ،ثالغت لذٗن ،غشوبى.

.1مقدمه
فلن ثالغت ّوچَى ػبٗش فلَم ادثٖ ثب گزؿت صهبى ٍ ؽَْس خشٗبًبت ادثٖ خذٗذ ،ثوش ػوش
دٍ ساّٖ ػٌت ٍ هذسً٘قِ لشاس گشفت؛ فذُإ ثالغت سا ثب سٍٗىشدّبٕ لذٗوٖ وٌبسٕ ًْبدًذ
استادیار بخش سبان وادبیات عزبی دانشگاه شیزاس.
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ٍ لبئل ثِ خبٗگضٌٖٗ ثالغت هجقٌٖ ثش سٍٗىشدّبٕ خذٗذ ؿذًذ ٍ فذُإ دٗگش ثالغت خذٗذ
سا كشفب ّوبى ثالغت لذٗن داًؼقٌذ وِ دس پَؿؾّبٕ ثِ ؽوبّش خذٗوذ سن ًوبٗبًوذُ ٍ ثوي
هبِٗ ّوبى اػت وِ ثَد .دس اٗي ه٘بى گشٍّٖ دٗگش ثب ًگبّٖ ه٘بًِ ٍ لشاس دادى ثالغت لوذٗن
ثِ فٌَاى اػبع ثالغت خذٗذ ثِ ّش دٍ سٍٗىشد تَخِ وشدًذ وِ اص خولِ اٗي گشٍُ ،افوشادٕ
« چَى ؿ٘خ اه٘ي خَلٖ ،احوذ ؿبٗت ،احوذ حؼي الضٗبت ٍهلغفٖ كبدق الشافقٖ ثَدًذ وِ
تالؽ ّبٕ آغبصٗي آًبى ،ؿشٍفٖ ثش استجوبط ثو٘ي ثالغوت لوذٗن ٍ ػوجه ؿٌبػوٖ خذٗوذ
ثَد»(.فجذالوغلت)6 ،1997،
ّش ٗه اص سٍٗىشدّبٕ حبضش هٖتَاًذ ثِ خبٕ خَد دس ثَتِ ًموذ لوشاس گ٘وشد ووِ دس اٗوي
هدبل ًوٖگٌدذ؛ اهب آًچِ هْنتش خلَُ هٖوٌوذ ،آؿوٌبٖٗ ث٘ـوقش داًـودَٗبى ٍ اػوقبداى ثوب
سٍٗىشدّبٕ خذٗذ دس ثالغت ٍ تغ٘٘ش ؿَُ٘ تذسٗغ ػٌقٖ ثالغت دس داًـگبُّبػت وِ اٗوي
هْن ثب هقشفٖ ،ؿٌبخت ٍ ًمذ هٌبثـ خذٗذ دس اٗي حَصُ اهىبى پزٗش هٖثبؿذ.
وقبة «أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ هي أفك المَافذ الوق٘بسٗٔ ئلى آفبق الٌق اإلثذافٖ»اثش سحووي
غشوبى ،اػقبد ًمذ ٍ ثالغت داًـگبُ لبدػِ٘ فشاق ٗىٖ اص آثبسٕ اػت وِ ًمذ ٍ ثشسػوٖ آى
خْت هقشفٖ ثِ خبهقِ داًـگبّٖ هٖتَاًذ گبهٖ هَثش دس خْت آؿٌبٖٗ ث٘ـقش فاللوٌذاى ثب
اٗي حَصُ ثبؿذ.
اٗي اثش ػقٖ داؿقِ اػت تب فلن ث٘بى سا اص دٍ صاٍِٗ ػٌقٖ ٍ ًَٗي ثب سٍؿٖ ػوجه ؿٌبػوبًِ
هَسد ثشسػٖ لشاس دّذ ٍثب تحل٘ل ًوًَِّبٖٗ اص ؿقش هقبكش ٍ ّوچٌ٘ي آٗبت ٍ سٍاٗبت ،ثوِ
كَست فولٖ آًچِ سا وِ ه٘بى ثالغت لذٗن ٍ خذٗذ تفبٍت گزاؿقِ ثِ هخبعت فشضِ ثذاسد
وِ ًگبسًذُ همبلِ حبضش تالؽ وشدُ تب دس اٗي خؼقبس ثِ ثشسػٖ ؿىلٖ ٍ هحقَاٖٗ اٗوي اثوش
ثپشداصد.

.2روش و سؤاالت پژوهش
ثب تَخِ ثِ اٌٗىِ پظٍّؾ حبضش ثِ دسخَاػت ؿَسإ ثشسػٖ هقَى ٍوقت فلَم اًؼبًٖ ثوب
ّذف ؿٌبخت ًىبت هثجت ٍوبػقّٖبٕ وقبةّبٕ هَخَد دس حَصُ فلَم اًؼبًٖ ثِ هٌؾوَس
ثْجَد ووٖ – و٘فٖ – اسصؿٖ هٌبثـ دسػٖ فلَم اًؼبًٖ كَست گشفقِ اػت ،ػوقٖ ؿوذ دس
ًمذ ٍ ثشسػٖ وقبة اص ّوبى چبسچَة ٍ سٍؽ دسخَاػقٖ اٗي ؿَسا اػقفبدُ ؿَد وِ ؿبهل
هقشفٖ ،تَك٘ف ٍاسصٗبثٖ ؿىلٖ وقبة ٍ تحل٘ل هحقَإ اثش هٖثبؿذ .لؼوت ؿىلٖ ؿوبهل
هَاسدٕ چَى هـخلبت ؿٌبػٌبهِإ ،هقشفٖ ٍاسصٗبثٖ ػبخقبس وقبة (ثخؾّوب ٍ فلوَل)
ٍٗظگّٖبٕ اثشٍٗ ،شاٗؾ ادثٖ ٍسفبٗت اكَل فلوٖ اسخبؿ دّوٖ ٍوقبثٌبهوِ هوٖثبؿوذ .دس
ثخؾ تحل٘ل ٍاسصٗبثٖ هحقَاٖٗ اثش ،هَاسدٕ چَى ثشسػوٖ اثقوبد آهَصؿوٖ اثوش (خبهق٘وت
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ٍتٌبػت هحقَا ثب اّذاف دسػٖ ٍ هغبثمت ثب ػشفلل دسٍع ،اػقفبدُ اصاثضاسّبٕ فلووٖ) ٍ
هؼبلِهٌذٕ وقبة ٍ پبػخگَٖٗ ثِ ً٘بصّبٕ فلوٖ ،اسصٗبثٖ ًؾون هٌغموٖ ٍاًؼودبم دسًٍوٖ
ثخؾّبٕ هخقلف وقبة ،ه٘ضاى اػقحىبم اػقذاللّبًَ ،آٍسٕ ٍخالل٘ت اثش سا ؿوبهل هوٖ-
ؿَد.
پظٍّؾ پ٘ؾ سٍ دس ًؾش داسد ثِ اٗي ػَاالت پبػخ دّذ -1 :خبهق٘ت كَسٕ اثوش چگًَوِ
اػت؟ -2سٍؽؿٌبػٖ اثش حبضش چگًَِ اػت ؟  -3اٗي اثش تب چِ تَاًؼقِ ًَآٍسٕ داؿوقِ
ثبؿذ؟  -4اثقبد آهَصؿٖ اثش ًؾش ثِ ػشفلل دسٍع هلَة ٍصاست فلَم چگًَِ اػت ٍ اص
ًؾش اػقفبدُ اص اثضاس آهَصؿٖ تب چِ حذ هَفك فول وشدُ اػت؟

.3پیشینه پژوهش

دس خلَف ًمذ آثبسٕ وِ ثِ ثشسػٖ ثالغت ػٌقٖ ٍ ػجه ؿٌبػٖ ثِ هفَْم خذٗذ آى هٖ-
پشداصًذ،هٖتَاى ثِ پظٍّـٖ تحت فٌَاى ًمذ ٍثشسػوٖ«فوٖ الجالغؤ القشث٘ؤ ٍاوػولَث٘بت
اللؼبً٘ٔ آفبق خذٗذٓ » اثش ػقذ فجذالقضٗض هللَح اؿبسُ وشد وِ تَػظ خٌبة آلوبٕ دوقوش
هحوذ خبلبًٖ اكفْبًٖ ًمذ ؿذُ اػتً .مذ ٍ ثشسػوٖ اٗوي وقوبة ث٘ـوقش ًوبؽش ثوش اهىوبى
ثبصخَاًٖ ثالغت ػٌقٖ دس پشتَ ػجه ؿٌبػٖ صثبى ؿٌبخقٖ اػت وِ ػقٖ داؿقِ ثب تفى٘ه
ٍثشخؼقِ ػبصٕ ػِ سٍٗىشد اكَلٖ ٍ ًمؾ گشاٗبًِ ٍ لبفذُهذاساًِ ثالغت ػٌقٖ ٍ پ٘ـشٍاى
آى سا تَض٘ح دّذ.خبلوبًٖ اكفْبًٖ،ثشسػوٖ ثالغوت ستجوِ دس ػوِ صثوبى فشثوٖ ،سٍػوٖ
ٍاًگل٘ؼٖ سا اص هٌؾش صثبًـبػٖ همبثلِإ اص هضٗبٕ اٗي وقبة داًؼقِ ٍّوچٌ٘ي پشداخقي ثوِ
تٌَؿ لْدِّب ٍ صثبىّب دس صثبًـٌبػٖ همبثلِ دس اٗي همبلِ اص ًمبط لَت وقبة ثِ ؿوبس هوٖ-
سٍد ٍ .دس ًْبٗت هٌقمذ وقبة ثِ وبػقّٖبٕ وقبة اص خولِ فمذاى توبسٗي ٍآصهوَىً ،ذاؿوقي
فْشػت گًَبگَى ٍفذم ًق٘دِ گ٘شٕ پبٗبى ّش فلل ،اػقمالل فلَل اص ّن ٍ ًذاؿقي اؿوبسُ
هٖوٌذ(.خبلبًٖ اكفْبًٖ )1394 ،دس خلَف ًمذ ٍ ثشسػٖ وقبة سحووي غشووبى توبوٌَى
وبسٕ اًدبم ًـذُ اػت.

 .4بررسي و نقد اثر
.7-8هعرفينویسندهواثروي
دوقش سحوي غشوبى صادُ ػبل 1970م دس فوشاق اػوت ٍٕ اػوقبد ًموذ ادثوٖ ٍ ثالغوت دس
داًـگبُ لبدػِ٘ فشاق هٖثبؿذ .غشوبى دس فشكِ ًمذ ٍ ثالغت آثبس هْوٖ سا ثِ سؿقِ تحشٗش
دس آٍسدُ وِ دس هحبفل فلوٖ ٍ ادثٖ فشاق اص خبٗگبُ ٍٗظُإ ثشخَسداس اػت اص هْوقوشٗي
تبل٘فبت اٗي ًبلذ ٍ ؿبفش فشالٖ هٖتَاى ثِ آثبس صٗش اؿبسُ وشد:
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 .1لغٔ الـقش اإلػالهٖ  -الفشصدق أًوَرخب ،ثغذاد1996 ،م.
 .2لل٘ذٓ اوداء الفٌٖ فٖ الـقش القشالٖ الوقبكش ،ثغذاد2002 ،م.
 .3همَهبت فوَد الـقش :اوػلَث٘ٔ ث٘ي الٌؾشٗٔ ٍالقغج٘ك ،دهـك2004 ،م.
 .4القٌؾ٘ش ٍاالخشاء  -دساػٔ فٖ أؿىبل أداء المل٘ذٓ القشث٘ٔ ،الٌدف اوؿشف2006 ،م.
 .5هَخْبت المشاءٓ اإلثذاف٘ٔ ،دهـك2007 ،م.
 .6أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ  -هي أفك المَافذ الوق٘بسٗٔ ئلى آفبق الٌق اإلثوذافٖ ،داس الشائوٖ،
دهـك2008 ،م.
 .7فلن الوقٌى  -الزات ،القدشثٔ ،المشاءٓ .داس الشائٖ ،دهـك2008 ،م.
ً .8ؾشٗٔ الج٘بى القشثٖ/خلبئلبلٌـأٓ ٍهقغ٘بت الٌضٍؿ الققل٘وٖ (تٌؾ٘ش ٍتغج٘ك) .داس الشائوٖ،
دهـك2008 ،م)http://www.alnoor.se/author.asp?id=1895(.
اٗي ؿبفش ٍ ًبلذ فشالٖ ثخبعش وقبة «فلن الوقٌٖ الزات ،القدشثٔ ،المشاءٓ » ثشًذُ خوبٗضٓ
ًَآٍسٕ ًمذ ادثٖ دس فشاق ؿذ.
غشوبى فالٍُ ثش پظٍّؾّبٕ ًمذٕ ٍادثٖ ،دس فشكِ ؿقش ً٘وض كوبحت آثوبسٕ اػوت ووِ
هْوقشٗي آًْب فجبستٌذ اص 1 :ػَف ثال سثوب ،ثغذاد1998 ،م  2ػفش فٖ هشاٗب الم٘وذ ،ثغوذاد،
2001م  3تدل٘بت ،ثغذاد2002،
() http://alapn.com/ar/save.php?typ=1&newsid=9940
وقبة «اػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ هي أفك المَافذ الوق٘بسٗٔ ئلى آفبق الوٌق اإلثوذافٖ»اص خولوِ
هْوقشٗي وقبةّبٕ غشووبى اػوت ووِ دس ػوبل  2008دس  285كوفحِ تَػوظ اًقـوبسات
داسالشائٖ دس دهـك ثِ چبح سػ٘ذ .غشوبى ّذف اص ًَؿوقي اٗوي اثوش سا خَاًـوج٘بى فشثوٖ
(تـجِ٘ ،هدبص ،اػققبسُ ٍ وٌبِٗ ) ثب دٍ ًگبُ ث٘بى هٖوٌذ؛ ٗىٖ سٍٗىشد لبفذُهٌذاًِ ٍآهَصؿٖ
وِ دس وقبة حبضش تحت فٌَاى اػلَة الج٘بى القشثٖ اص آى ٗبد هٖؿوَد ووِ اٗوي سٍٗىوشد
ّوبى ًگبُ ػٌقٖ ثِ ثالغت اػت .سٍٗىشد دٗگش  -وِ ؿبٗذ لؼوت اكلٖ وقبة ثِ ؿوبس سٍد
 تـجِ٘،هدبص ،اػققبسُ ٍوٌبِٗ سا اص هٌؾش ثالغت خذٗذ ٍ هجقٌٖ ثش آفشٌٗؾّبٕ ٌّشٕ ًَ دسهمبثل هثبلّبٕ ػٌقٖ وِ دس اوثش وقت ثالغٖ تىشاس هٖؿَد هَسد تحل٘ل ٍ ثشسػٖ لشاس هٖ-
دّذ .غشوبى اٗي ثخؾ سا تحت فٌَاى أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ آٍسدُ اػت.

.2-8جاهعيتصورياثر
همذهٔ وقبة ،هحقَإ آًچِ دس پٌح فلل وقبة آهذُ اػت سا ثِ عَس اخوبلٖ ث٘بى هوٖوٌوذ.
ّش چٌذ وقبة دس پبٗبى ّش هجحث ثِ ؿىل كشٗح خالكِإ اص هغبلت آى فلل ًوذاسد اهوب
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ًَٗؼٌذُ دس پبٗبى وقبة فللٖ سا تحت فٌَاى خبتوِ ،ث٘بى ووشدُ اػوت(غشووبى  2008ف
 ٍ )275اص ػَٕ دٗگش دس پبٗبى ثشخٖ اص ثشسػّٖب ،تحل٘لّبٕ خبهقٖ اسائِ هوٖدّوذ ووِ
خَاًٌذُ سا ثِ ٗه ثشداؿت ٍ رٌّ٘ت ؿفبف سٌّوَى هٖؿَد ،دس اٗي هَسد هٖتَاى ثِ ؿوقش
اللمبء اوخ٘شهحوَد دسٍٗؾ اؿبسُ وشد وِ غشوبى دس ًْبٗت ثِ كَست ٍاضح ٍ دػقِ ثٌوذٕ
ؿذُ أػلَث٘ٔ الودبص دس اٗي لل٘ذُ سا هَسد اؿبسُ لشاس هٖدّذ(غشوبى  ،2008 ،ف ٍ )143
ٗب ؿقش «أحوذ الضفقش» اص ّو٘ي ؿبفش دس ًْبٗت ثب فٌَاى فٖ أػلَث٘ٔ اوداء االػوققبسٕ دس
چٌذ فمشُ هَسد خوـ ثٌذٕ لشاس هٖگ٘شد.
اثش داسإ فْشػت اخوبلٖ هٖثبؿذ ،اهب اص فْشػت افالم ًبمّوب ،آٗوبت ٍسٍاٗوبت ٍ اؿوقبس
ثشخَسداس ً٘ؼت هضبف ثش اٌٗىِ ثخبعش تٌ٘ذگٖ هغبلت ،اػوقفبدُ اص خوذٍلّوب ٍ ًوَداسّوب
ثؼ٘بس ضشٍسٕ ثِ ًؾش هٖسػ٘ذ وِ ًَٗؼٌذُ فمظ دس چٌذ هَسد اًوذن ثوِ تشػو٘ن خوذٍل ٍ
ًوَداس دس كفحبت 69 ٍ 54وشد اوقفب وشدُ اػت.
اغالط چبپٖ ،اهالٖٗ ٍفالٗن ًگبسؿٖ دس اثش ثؼ٘بس اًذن اػت وِ چٌذ هوَسد آى فجبستٌوذ
اص :ف  5فْشػت وِ ثِ خبٕ أػلَث٘ٔ الج٘بى القشث٘بص فجبست اػلَة القـجِ٘ اػقفبدُ ؿذُ وِ
ثب هحقَا ّنخَاًٖ ًذاسد ٍ دس كفحبت  174الوخبعت ،الخبعوت ٍ 176فموذ ،فموذُ ٍ ف
ٗ 140قضٗيٗ ،قضٌٗب ًَؿقِ ؿذُ اػت ٍ دس كفحِ  91خولِ «ال ٗقٌٖ الوجذؿ  ....لوذ اًغاللوِ
هي الَخِ القدشٗذٕ الوضوش» ثِ دل٘ل اؿقجبُ ًحَٕ دس ػبخقبس ،خولِ دچبس اثْبم اػت ٍ دس
اداهِ ّو٘ي خولِ ولو ِ الققج٘ش وِ هضبف اػت الوف ٍالم گشفقوِ ٍ ٍاطُ القٌ٘و٘ي ثوِ اؿوقجبُ
القٌ٘٘٘ي ثِ ًگبسؽ دس آهذُ اػت .فالهت ًگبسؿٖ (  ) ،دس توبم وقبة هبًٌذ اًگل٘ؼوٖ ( ) ,
ثجت ؿذُ اػت.

روشضناسياثر
 .9-8
ًَٗؼٌذُ ثشإ ثشسػٖ ث٘بى فشثٖ ّوچَى ثؼو٘بسٕ اص هٌقموذاى ٍ ثالغ٘وبى هقبكوش ،دٍگبًوِ
ثالغت ػٌقٖ ٍثالغت خذٗذ سا دس سٍؽ ثحث خَد هَسد تَخِ لشاس هٖدّذ.
غشوبى ثب اؿبسُ ثِ اوػلَة ٍاوػلَث٘ٔ پَ٘ػوقِ ػوقٖ داسد ووِ تفوبٍت ّوش دٍ دٗوذگبُ ٍ
سٍٗىشد ثِ همَلِّبٕ فلن ثالغت سا هَسد وٌىبؽ لشاس دّذ.
ٍٕ ثب اؿبسُ ثِ آساء ثالغ٘بى لذٗوٖ ّوچَى اثي لق٘جِ ،خوبحؼ ،خغوبثٖ ،حوبصم لشعوبخٌٖ
ٍفجذالمبّش خشخبًٖ اػلَة سا داسإ وبسثشدٕ لذٗوٖ هٖداًذ وِ ٍاضحتشٗي ؿوىل آى ،دس
ًضد خشخبًٖ دس لبلت ًؾشِٗ ًؾن سن هًٖوبٗذ؛ فجذالحبصم لشعبخٌٖ اٗي هفَْم اكو٘ل سا دس
وقبة هٌْبج الجلغبء تحت فٌَاى الوٌبصؿ هٖآٍسد ٍ اػلَة سا ًق٘دِ چگًَگٖ پَ٘ػقِ ٍكف
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ٗىٖ اص اغشام ػخي هٖداًذ ٍ آى سا سٍؿٖ ثشإ ث٘وبى هقٌوبٕ ٌّوشٕ ثوِ حؼوبة هوٖ-
آٍسد(.غشوبى )17،2008،
دس ه٘بى لذهب اثي خلذٍى دس تج٘٘ي هفَْم اػلَة ثِ هؼبئل صثبًٖ تَخِ ٍٗظُإ داؿوقِ اهوب
اص ًؾش غشوبى ،اثي خلذًٍبص ثالغت آهَصؿٖ ٍ لبفذُهٌذ ً٘ض تبث٘ش پزٗشفقوِ ٍ ّوو٘ي هؼوبلِ
ثبفث هٖؿَد تب اػلَة ثِ فٌَاى ٗه ػبخقبس رٌّٖ اًقضافٖ ٍ هحذٍد ثوِ الْوبم گوشفقي اص
تدشثِّبٕ هقَى گزؿقِ ؿَدّ( .وبى.)20
ًَٗؼٌذُ ثب ًگبُ توذًٖ ٍ ثـشٕ وِ ثِ صثبى داسد ثش اٗي ثبٍس اػت ووِ صثوبى ثخوبعش صًوذُ
ثَدًؾ ثِ ٗه سٍؽ ثبثت هحذٍد ًوٖؿَد ٍخوَد ٍتلَسٕ ٗهخبًجِ ثِ آى ساُ ًوٖٗبثوذ؛
ثلىِ هبًٌذ ػلَلّبٕ ثذى اًؼبى ثشإ ثمبء ٍ صًذُ هبًذى هقدذدٍگؼقشدُ هٖؿَد ،اص ّوو٘ي
سٍ سٍؽ اػلَثِ٘ ٍ ثالغت خذٗذ دس ٍاوٌؾ ثِ ثالغت ػٌقٖ ثخبعش خ٘ضؽ ٍ ًوَگشاٖٗ دس
خَاة ثِ تحَل ٍ تدذد صثبى ؽَْس پ٘ذا وشد ٍاص ًگبُ خضئٖ ٍهثوبل گشاٗوٖ ٍآهَصؿوٖ ثوِ
لجبع ٍكفٖ تحل٘لٖ ٍخَاًؾ ػبخقبس هقي خلك ؿذُ ،دسآهذّ(.وبى)32-31
اٗيگًَِ ثَد وِ هٌقمذاى ٍ ثالغ٘بى هقبكش ثِ ػوت ثالغت اػلَثِ٘ تَخِ پ٘ذا وشدًذ چشا ووِ
ثش خالف ثالغت ػٌقٖ وِ دس فضبٖٗ پذٗذ آهذ وِ ٗبفقي ثْقشٗي ًوًَِ ٍؿوبّذ هثوبل هوَسد
ًؾش ثَد اهب ثالغت خذٗذ دس ؿشاٗغٖ ؽَْس وشد وِ ضشٍست تَخِ ثِ ػبخقبس ٍ وـف الِٗ-
ّبٕ فو٘كتش ٍپٌْبًٖ هقي ث٘ـقش هَسد ثشسػٖ لشاس گشفت (غشووبىّ ٍ )34 ،2008،وچٌو٘ي
تٌَؿ اًَاؿ ادثٖ ٍ تاللٖ ثالغت ثب دػقبٍسدّبٕ خذٗذ ػبٗش حَصُّبٕ فلن ،هفَْم توبصُإ
ثِ ثالغت خذٗذ داد.
ثش ّو٘ي اػبع ًَٗؼٌذُ دس تحل٘لّبٕ خَد ،ثب سٍٗىشد اػلَثًِ٘ ،وًَوِّوبٖٗ سا دس ثخوؾ
ًؾشٕ فشضِ هٖداسد ٍث٘ـقش ثش حضَس اًؼبًٖ فقبل ثِ دٍس اص هثبلهحَسٕ وِ گشٗجوبى گ٘وش
ثالغت لذٗن اػت تبو٘ذ داسد( .غشوبى)34 ،2008،

.8-8کيفيتتحليلونقدآراءدیگراى
پبِٗ اٗي وقبة ثش اػبع ؽَْساوػلَث٘ٔ دس ٍاوٌؾ ثِ ثالغت لذٗن وِ هجقٌوٖ ثوش هق٘بسّوبٕ
ثبثت ٍ آهَصؿٖ ثَد ؿىل گشفقِ اػت وِ ًَٗؼٌذُ ػقٖ وشدُ اثقذا هفَْماوػلَثٍ٘ٔ تفوبٍت
آى سا ثب ثالغت ٍ هق٘بسّبٕ آى تحل٘ل وٌذ وِ دس ػوبِٗ آى ،فٌبكوش هغوشح ؿوذُ دس ث٘وبى
فشثٖ هبًٌذ تـجِ٘ ،هدبص ،اػققبسُ ٍ وٌبِٗ سا هَسد تحل٘ل ٍ ثشسػٖ لشاس هٖ دّذ.
اص خولِ اًقمبداتٖ وِ ًَٗؼٌذُ هقَخِ ثالغت لذٗن هٖوٌذ هَاسدٕ ّوچَى سٍٗىشد آهَصؿٖ،
لبفذُ گشاٖٗ ،اسصؽ گزاسٕ ٍتبو٘ذ ثش ؿَاّذ هثبل اػوت ٍ ّوو٘ي هؼوبلِ ثبفوث ؿوذُ توب

دسآهذٕ اًقمبدٕ ثش وقبة أػلَث٘ٔالج٘بىالقشثٖ هي 646 ...

ثالغت لذٗن ،هخبعت خَد سا اص ًَآٍسٕ ٍاثذاؿ ثبصداسد اص ّو٘ي سٍ ًَٗؼوٌذُ ػوقٖ ووشدُ
اػت وِ ثب وٌبس صدى چٌ٘ي هق٘بسّبٕ دػت ٍ پبگ٘شٕ ،تحل٘لٖ ًَ ٍ خاللبًِ اص هقوَى ادثوٖ
اسائِ دّذ وِ اٗي تحل٘لّب دس ثخؾ «ًق ٍلشاءُ » ًوَد پ٘ذا هٖوٌذ.
ًَٗؼٌذُ حقٖ ًؼجت ثِ هقبكشاى دس خلَف ًگبُ آهَصؿٖ ٍ خـه ثوِ ثالغوت ًموذّبٖٗ
داسد؛ ثِ فٌَاى هثبل تقشٗف الؿ٘ي دس وقبة الج٘بى فٖ ضَء اػبل٘ت الموشآىسا پ٘وشٍ تقشٗوف
ّوبى لذهب هٖداًذ ،ثش اػبع اٗي تقشٗف هخبعت ث٘ؾ اص آًىِ ثِ دًجبل اسصؽّبٕ صٗجوبٖٗ
ؿٌبػبًِ هقي ثبؿذ ثِ دًجبل سٍٗىشدّبٕ آهَصؿٖ اػت(ّوبى )49
ًؤًَ دٗگش اص تحل٘ل ٍ ًمذ ًؾش دٗگشاى هؼبلِ ٍخَد ٗب فذم ٍخَد هدبص دس لشآى اػت ووِ
آسا لبئل٘ي ثِ فذم خَاص هدبص دس لشآى سا ث٘بى هٖوٌذ ٍ ػپغ ثب تحل٘ل دل٘ك دٍگبًوِّوبٕ
حم٘مت ٍهدبص ،فاللِ ٍ لشًٌِٗ ،بتَاًٖ ٍ تَاًبٖٗ ثِ اٗي هؼبلِ اؿبسُ هٖوٌذ وِ ثِ ًؾشغشوبى
اكَال لوبئل٘ي ثوِ فوذم ٍخوَد هدوبص دس لوشآى دس ث٘وبى هؼوبلِ دچوبس اؿوقجبُ ؿوذُاًوذ
(غشوبى)111-110،2008،
خْت گ٘شٕ تحل٘لّبٕ وقبة ،ث٘ـقش هجقٌٖ ثش ً٘بص ثِ ٗه صثبى ٍ ادث٘بت پَٗب وِ هقٌبػت ثب
فىش ثـشٕ سؿذ ٍ تحَل پ٘ذا هٖوٌذ اػت ،آىگًَِ وِ خَد ًَٗؼٌذُ ثب ًگوبّٖ تووذًٖ ثوِ
صثبى هٖ ًگشد ٍ ؿشط اٌٗىِ ثقَاى صثبى سا اص اثضاس توذى ػبص هجقٌٖ ثش هقشفت ثِ ؿوبس آٍسد
صًذُ ثَدى آى اػت ٍ ًجبٗذ دس چبسچَة هق٘بسّبٕ گزؿقِ هحلَس ثوبًذ.
ًَٗؼٌذُ ّش چٌذ ًؼجت ثِ سٍٗىشد ػٌقٖ ثالغت هٌقمذ اػوت اهوب اٗوي سٍٗىوشد سا خوبف
ؿشاٗظ آى فلش هٖداًذ ٍ اص ّو٘ي سٍ ثِ افشادٕ ّوچَى اثي خلذٍى حك هٖدّذ وِ هبًٌوذ
ّش هٌقمذ دٗگشٕ دس آى دٍسُ سٍٗىشد خَد ثِ ثالغت سا هجقٌٖ ثش سٍٗىشد لذهب اػبع ًٌْذ.
(ّوبى )28
ًَٗؼٌذُ دس وٌبس تَخِ ثِ سٍٗىشد خذٗذ دس ثالغت ٍاؿبسُ ثِ هق٘بسّبٕ ثالغت خذٗذ وِ دس
ٍاوٌؾ ثِ ثالغت لذٗن پ٘ذا آهذُ اػت ثِ دػقبٍسدّبٕ ثالغت لذٗن ً٘ض تَخِ داسد ٍ ثالغت
خذٗذ ٍاػلَثِ٘ سا ه٘شاث داس ثالغت لذٗن هٖداًذ وِ ثشخٖ اص فٌبكوش خوَد سا اص ثالغوت
ػٌقٖ گشفقِ اػتّ( .وبى)33

.1-8هيساىنوآورياثر
دس همبٗؼِ ثب وبسّبٕ هـبثِ دس خلَف اوػلَة ٍاالػولَثًَ٘ٔٗؼوٌذُ اثوش تَاًؼوقِ
توبٗض دل٘مٖ سا ث٘ي اٗي دٍ حَصُ لشاس دّذ ٍ ثشخٖ اص هٌقموذاى هبًٌوذ فجذالؼوالم الوؼوذٕ
فلٖ سغن اٌٗىِ فٌَاى وقبة خَد سا االػلَة ٍاالػلَث٘ٔگزاؿقِاًذ دس فٌَاى ثبلٖ هبًذُاًوذ
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ٍ ًقَاًؼقِاًذ افمٖ هـخق سا پ٘ؾ سٍٕ خَاًٌذُ ثگزاسًذ ،اٗي دس حبلٖ اػت وِ غشوبى اص
اثقذإ هجبحث خَد ٍ دس ّش فلل ّنأػلَة الج٘بى القشثٖسا هَسد تحل٘ل لشاس دادُ اػوت ٍ
ّن أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ سا ثب روش ًوًَِ آٗبت ،سٍاٗبت ٍ اؿقبس ثِ خَثٖ تج٘٘ي وشدُ اػوت.
ثِ فٌَاى ًوًَِ ثقذ اص آًىِ غشوبى اػلَة تـجِ٘ سا ثش اػبع ؿَُ٘ آهَصؿٖ ٍ لبفذُهٌوذٕ
ثالغت لذٗن هَسد ثشسػٖ لشاس هٖدّذ ٍ ّوبى اسوبى تـوجِ٘ ٍ عوشف٘ي تـوجِ٘ سا اص لحوبػ
حؼٖ ٍفملٖ ثَدى روش هٖوٌذ (غشوبى )48،2008،أًـَدٓ الوغش ثذسؿبوش ػ٘بة سا ًؾش ثوِ
اػلَثِ٘ القـجِ٘ هَسد تحل٘ل لشاس هٖدّذ وِ دس ثخـٖ اص تحل٘ل اٗي لل٘ذُ ثِ دػقبٍسدّبٕ
اػلَثِ٘ اؿبسُ هٖوٌذ ٍ ػبخقبس تـجِ٘ دس اٗي لل٘ذُ سا ًَآٍساًِ ٍ ػبخقِ ًگبُ خَد ؿوبفش
هٖداًذ؛ اص ّو٘ي سٍ ّ٘چ ؿبفش فشثٖ لجل اص ػ٘بة چـوبى هقـَق خَد سا دس ػ٘بّٖ صٗجب
ٍ ثشق صدىّبٕ ػشؿبس اص صًذگٖ ثِ ًخلؼقبى دس ٌّگبم ػحش ًِ دس صهوبًٖ دٗگوش ،تـوجِ٘
ًىشدُ اػت ٍ ّوچٌ٘ي چـوبى هقـَق سا دس ػ٘بّٖ حضى آلَدؽ ثِ دٍ ثبلىي آى ّون ثوِ
ٌّگبم ؿت ٍثِ ٍلت اص ًؾش پٌْبى ؿذى هبُ ،تـجِ٘ هٖوٌذ وِ اٗوي خوَد ًـوبى اص ٍٗظگوٖ
فو٘ك ٌّشٕ ؿبفش داسد.
دس اػلَثِ٘ ثش خالف اػلَة ،اعشاف خولوِ تـوجِ٘ ثخوؾ اكولٖ ػوبخقبس تـوجِ٘ سا
تـى٘ل هٖدّذ؛ چشا وِ ثذٍى تَخِ ثِ اعشاف تـجِ٘ ٍ اوقفب وشدى ثِ دٍ عشف تـجِ٘ ًووٖ-
تَاى دس تبٍٗل ٍتحل٘ل فو٘ك اٗي ػبخقبس هَثش فول وشد؛ اص ّوو٘ي سٍ غشووبى دس فْون دٍ
ث٘ت اٍل لل٘ذُ ػ٘بةً ،مؾ صهبى (ػبفٔ الؼحش) ٍ (ح٘ي ٗغ٘وت المووش) سا ثؼو٘بس اػبػوٖ
هٖداًذ ٍ ثذٍى اٗي دٍ صهبى هقٌبٕ ؿقشٕ وبهل ًوٖؿوَد ّووبىعوَس ووِ دس ؿوقش ووبؽن
حدبج ( :أًٖ فقى \ وبلجشتمبلٔ ؿبحت \ ٍالجشتمبلٔ التخبف \ لىٌوب \ ٗلفشّ ٍخوِ الجشتمبلؤ \
ولّوب لشة المغبف ) هقٌبٕ ؿقش دس (إٔ فقى وبلجشتمبلٔ ؿبحت) وبهل ًووٖ ؿوَد ثلىوِ دس
خولِ (ٗلفشّ ٍخِ الجشتمبلٔ  ) ...هقٌب وبهل هٖؿَد چشا وِ اٗي لؼووت اص ؿوقش دس ػوبخقبس
فوَدٕ تـجِ٘ لشاس هٖگ٘شد وِ ّو٘ي هٌدش ثِ ؿىل گ٘شٕ هقٌبٕ خذٗذٕ هٖؿَد وِ فلوٖ
سغوون ؿووَ٘ؿ تـووجِ٘ صسدٕ ثووِ پشتمووبل ،سٍؽ آى دس ػووبٗش اؿووقبس تىووشاس ًبپووزٗش اػووت.
(غشوبى)88،2008،
الجقِ ًَٗؼٌذُ دس ثشخٖ هَاسد هبًٌذ ّنو٘ـبى خَد اٗي دٍ هفَْم سا ثِ گًَِإ ثوب ّون
خلظ هٖوٌذ ،ثِ فٌَاى هثبل دس كفحِ  27وقبة هوٖگَٗوذ ووِ اػولَة ثشگشفقوِ اص سٍؽ
هؼقوش ٍهـخق اػت وِ اثضاس ٍكف آى ثِ گزؿقِ ثشهٖگشدد اهب اثضاس ؿٌبخت دس اػولَثِ٘
ثِ هقي خلك ؿذُ ثشهٖگشدد ووِ هشثوَط ثوِ آىچ٘وضٕ اػوت ووِ دس ّووبى لحؾوِ خلوك
ؿذًَُٗ،ؼٌذُ ثب اٗي تحل٘ل ثِ خَثٖ ه٘بى اٗي دٍ سا تووبٗض هوًْٖوذ اهوب دس كوفحِ  29ثوب
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اػقفبدُ اص اكغالح «االػلَة الحذٗث » همَلِ االػلَة ٍاالػلَث٘ٔ سا وِ دائوب ػوقٖ داسد
اٍلٖ سا ثِ ثالغت لذٗن ٍ دٍهٖ سا ثِ ثالغت خذٗذ ًؼجت دّذ صٗش ػَال هٖثشد ٍ هخبعوت
دچبس ػشدسگوٖ هٖؿَد.
ّوبًغَس وِ لجال روش ؿذًَٗ ،ؼٌذُ ػقٖ داسد ثب سٍٗىوشدٕ سٍصآهوذ ٍ هقٌبػوت ثوب ػوغح
فىشٕ ٍ فشٌّگٖ اًؼبى وِ دس حبل تحَل اػت ثِ تحل٘ل دادُّبٕ خَد ثپشداصد وِ ثش ّو٘ي
اػبع دس كفحبت  72الٖ 139 ٍ 93الٖ ٍ 152كفحِ  187تحل٘لّبٕ خذٗذٕ اص اؿوقبس
هقبكش اسائِ دادُ اػت.
اص ًگبُ غشوبى ثشإ اٌٗىِ ثقَاى دس خلَف هفْوَم ػوبخقبس تـوجِ٘ دس هقوَى هقبكوش ثوب
سٍٗىشدٕ ًَ ًگشٗؼت ًجبٗذ ثِ سٍٗىشدّبٕ وْي تلَٗش دس هقي لذٗن ٍاثؼقِ ؿذ ،ثلىِ ثبٗوذ
ًؼجت ثِ اٗي سٍٗىشدّبٕ وْي دٍسٕ خؼت ٍٕ .چْبس سٍٗىشد اص ه٘بى سٍٗىشدّبٕ لذٗوٖ
سا هَسد اؿبسُ ٍ تحل٘ل لشاس هٖدّذ وِ فجبستٌوذ اص  -1 :سٍٗىوشد آهَصؿوٖ  -2سٍٗىوشد
لبفذُ هٌذاًِ  -3سٍٗىشد اسصؽگزاسٕ  -4سٍٗىشد ًوًَِ گشاٖٗ(تىِ٘ ثش ؿوبّذ هثوبلّوبٕ
ثالغٖ)  -4سٍٗىشد خضء گشاٗبًِ (غشوبى  )61-2 ،2008،اص ّو٘ي سٍ ػجه ؿٌبػوٖ –ٗوِ
فٌَاى ٗه فلن ًؼجقب خذٗذ -تالؽ وشد تب اص لغضؿگبُّبٕ ثالغت لذٗن هبًٌذ غوشق ؿوذى
دس ؿىل ٍ اوقفب وشدى ثِ سٍٗىشد خضءگشاٗبًِ وِ اص هفشد ؿشٍؿ هٖؿَد ٍ ًْبٗقوب ثوِ خولوِ
هٖسػذ ،اخقٌبة وٌذ( .فجذالوغلت)352 ،1994،
غشوبى ثب ّو٘ي سٍٗىشد هجذفبًِ ػقٖ داسد ثب وٌبس صدى اٗوي سٍٗىشدّوبٕ لوذٗوٖ ًگشؿوٖ
هجذفبًِ ٍ ًَآٍساًِ سا دس ًمذ ٗه هقي اسائِ دّذ؛ چوشا ووِ اص ًگوبُ ٍٕ اٗوي سٍٗىشدّوبٕ
ػٌقٖ ،لبفذُهٌذٕ هَضَؿ ساثش دسن ٌّشٕ آصاد اص ٗه هقي تشخ٘ح هٖدّذ ٍوبسوشد حغ
صٗجبٖٗ ؿٌبػبًِ سا دس فْن هقي اص ث٘ي هٖثشد تب خبٖٗ وِ فشآٌٗذ دسٗبفت ثوشإ هوقي اٗدوبد
ًوٖؿَد ٍ ًمذ حبكل اص آى ثؼ٘بس ضق٘ف هًٖوبٗبًذ(.غشوبى ٍ )64 ،2008،اگوش ثوِ ًؾشٗوِ
ًؾن فجذالمبّش خشخبًٖ ثبصگشدٗن اٍ ػقٖ داؿقِ هق٘بس ؿوبفش هجوذؿ سا خوشٍج اص ػوبخقبس
ٍضقٖ هحذٍد ٍ تحشن ٍػ٘ـ دس حذٍد ًحَ صٗجبؿٌبػبًِ ثِ خبٕ ًحَ لبفذُهحوَس ثذاًوذ.
(فجذالوغلت)363 ،1994،
اص ّو٘ي سٍ غشوبى دس تحل٘لّبٖٗ وِ دس لؼوت «ًق ٍلشاءُ» اسائِ هوٖدّوذ پَ٘ػوقِ ثوِ
هفَْم اثذاؿ دس ث٘بى فشثٖ ًؾش داسد .ثِ فٌَاى ًوًَِ آًچِ دس تحل٘ول ؿوقشٕ تحوت فٌوَاى
«احوذ صفقش» اص هحوَد دسٍٗؾ تَػظ غشوبى هٖآٗذ اسخبؿ خَاًٌذُ ثِ تبٍٗول الٗوِّوبٕ
پٌْبى ؿقش اػت وِ اص گزس اػققبسُ حبكل ؿوذُ ٍ ػوجه ث٘وبًٖ اػوققبسُ دس ًوضد هحووَد
دسٍٗؾ ثِ گًَِإ اػت وِ خَاًٌذُ سا دس اثذاؿ هقٌبٕ ؿقشٕ ؿشٗه هٖوٌذ.
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تحل٘ل ؿقش أًـَدُ الوغشتَػظ غشوبى اص ّو٘ي ًوًَِ تحل٘ل ثب تىِ٘ ثش اثذاؿ ادثٖ اػت ووِ
دس آى ػبخقبس تـجِ٘ سا ػبخقبسٕ اثذاؿ گًَِ هٖداًذ وِ ّو٘ي هؼبلِ ثبفث ؿوذُ توب اثقوبد
هدووبص حبكوول اص ػووبخقبس تـووجِ٘ گؼووقشدُتووش اص هفْووَم ػووٌقٖاؽ ثووِ هخبعووت الْووبم
ؿَد(.غشوبى)90 ،2008،

.6-8هيساىسازوارياثرباهبانيواصولدینيواسالهي
ثب تَخِ ثِ هبّ٘ت هَضَؿ وِ فلن ث٘بى اػت ٍ اػوبع آى ثوب ًوضٍل لوشآى ووشٗن تَػوظ
هٌقمذاى ادثٖ هؼلوبى ثٌب ًْبدُ ؿذ هٖتَاى گفت ،اٗي اثش هبًٌذ ػبٗش آثبس دس اٗوي حوَصُ دس
ساػقبٕ هجبًٖ ٍاكَل دٌٖٗ ٍاػوالهٖ تقشٗوف هوٖؿوَدٍّوچٌ٘ي لوشآى ووشٗن ثوِ فٌوَاى
اكلٖتشٗي هٌجـ اػالم ٍ سٍاٗبت ٍاحبدٗث هقلَه٘ي فلْ٘ن الؼوالم اص ػوجهّوبٕ ث٘وبًٖ ٍ
تلَٗشٕ آوٌذُ اػت ٍ فْن دل٘ك آى اٗدبة هٖوٌذ وِ دسن فو٘مٖ ًؼجت ثوِ اٗوي ػوجه-
ّبٗج٘بًٖ داؿت ٍ ّش چِ اٗي دسن فو٘كتش ثبؿذ عج٘ققوب دسن خبهقوِ اػوالهٖ ًؼوجت ثوِ
اسصؽّبٕ اػالهٖ اص گزس اٗي هقَى دل٘كتش خَاّذ ثَد ٍ آثبسٕ هبًٌذ وقبة دوقوش غشووبى
وِ گبهٖ هْن دس ساػقبٕ فْن ػجهّبٕ ث٘بًٖ هقٌبػت ثب ً٘بصّبٕ سٍص ثـشٕ اػت ،هٖثبؿذ
خَد هٖتَاًذ ًمؾ هْوٖ دس تحل٘ل ٍ اػقٌجبط هقَى دٌٖٗ داؿقِ ثبؿذ؛اص خولِ اٗوي هوَاسد
كفحِ  117وقبة هٖثبؿذ وِ هَلف ثشإ تَض٘ح هدبص هشػل ثب فاللوِّوبٖٗ هخقلوف ثوِ
آٗبت لشآى اػقـْبد هٖخَٗذ ٍ( :خضاء ػّ٘ئٔ ػّ٘ئٔ هثلْب) (ؿَسٕ()40/فوي افقوذ فلو٘ىن
فبفقذٍا فلِ٘) (ثمشُٗ( )194ذ اهلل فَق أٗذْٗن ) (فقح  )10/وِ دس اٗي آٗبت ثِ تشت٘ت خضإ
ثذٕ (ػّ٘ئٔ) ًبه٘ذُ ؿذُ وِ آى ػجت خضا اػت ٍ خضإ تدبٍص (افقذاء) ًبه٘ذُ ؿذُ چشا ووِ
ػجت خضا اػت ٍ لذست (ٗذا) ًبه٘ذُ ؿذُ چشا وِ ػوجت لوذست ثوِ ؿووبس هوٖسٍد ٍ .دس
تَض٘ح ػبٗش فاللبت هدبص هبًٌذ فوَه٘ت ،خلَك٘ت ،اؿقمبقً ،بللِ ،صائذ ٍ ...ثوِ آٗوبت
لشآًٖ اػقٌبد هٖوٌذ.
ؿبّذ هثبل دٗگش دس اػقٌبد ثِ آٗبت لشآًٖ دس تقشٗف ٍ تج٘٘ي تدؼ٘ن ٍتـوخ٘ق اػوققبسٕ
اػت وِ دس تَض٘ح آِٗ ( :ئرا ألمَا فْ٘ب ػوقَا لْب ؿْ٘مب ٍّٖ تفَس * تىبد توّ٘ض هي الغو٘ؼ)
ثِ ػخي لذهب هبًٌذ اثَفج٘ذُ ٍ اثي اث٘ش ٍ سهبًٖ اؿبسُ هٖوٌذ وِ ثِ اٗي هؼبلِ تحت فٌوَاى
هدبص اؿبسُ داؿقِ اًذ(.غشوبى)180،
هَسد دٗگش دس اػقـْبدات لشآًٖ تَػظ غشوبى هٖتوَاى ثوِ كوفحبت  175 ٍ 174وقوبة
اؿبسُ وشد وِ ثشإ تج٘٘ي فملٖ ٍ حؼٖ ثَدى هؼققبس هٌِ ٍهؼوققبس لوِ ثوِ آٗوِ ٍ( :اؿوققل
الشأع ؿ٘جب) (هشٗن )4/اؿبسُ هٖوٌذ ٍعشف٘ي اػققبسُ سا هحؼوَع هوٖداًوذ؛ اص ٗوه ػوَ
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(الٌبس) ثِ فٌَاى هؼققبسهٌِ ٍ (الـ٘ت) ثِ فٌَاى هؼققبس لِ  .ثشإ اػققبسُ هقمَل ثِ هقمَل ثِ
آِٗ ؿشٗفِ (لذهٌب ئلى هب فولَا هي فول فدقلٌبُ ّجبء هٌثَسا ) (فشلبى  )23/اػقـوْبد هوٖ-
خَٗذ وِ دس اٌٗدب هؼققبس لِ پبداؿٖ وِ ثش ثبد سفقِ اػت هٖثبؿذ ٍ هؼققبس هٌِ ثش گـقي اص
ػفش ثقذ اص هذتٖ اػت(غشوبى )175،وِ الجقِ ثِ ًؾش هٖسػذ هإلف دس خلوَف تـوخ٘ق
هؼققبس لِ ٍ هؼققبس هٌِ دچبس اؿقجبُ ؿذُ اػت چشا وِ دس اٗي آِٗ ؿشٗفِ ّوذف ثوِ تلوَٗش
وـ٘ذى پبداؿٖ اػت وِ ثش ثبد سفقِ وِ دس اٗي كَست هؼققبسلِ ّوبى پبداؽ اص دػت سفقِ
اػت ٍ هؼققبس هٌِ گشد ٍ غجبسٕ اػت وِ ثش ثبد دادُ ؿذُ اػوت اگوش ّون هحول اػقـوْبد
ثخؾ اٍل آِٗ ٗقٌٖ (لذهٌب ئلٖ هب فولَا هي فول) ثبؿذ ٍ ثشگـوقي اص ػوفش ثقوذ اص هوذتٖ
هؼققبس هٌِ ثبؿذ هؼققبس لِ آى پبداؿٖ وِ اص دػت سفقِ ًوٖثبؿذ.

.1-8انطباقوجاهعيتاثر
فٌَاى وقبة «اػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ هي أفك المَافذ الوق٘بسٗٔ ئلى آفبق الٌق اإلثذافٖ»اػت
وِ ّش ٗه اص ول٘ذ ٍاطُّب دس هحقَإ اثش اص ثبالتشٗي ثؼبهذ ثشخَسداس اػت ،ثذٗي كوَست
وِ اص ّوبى اثقذإ فلل اٍل استجبط اػلَثِ٘ ٍثالغوت ثوِ خوَثٖ تج٘و٘ي ؿوذُ اػوت ٍ دس
فللّبٕ ثقذ ّوبًغَس وِ دس فْشػت آهذُ اػت ،اثقذا هفَْم اػلَة ٍ ػوپغ اػولَثِ٘ دس
استجبط ثب ّش ٗه اص هؼبئل فلن ث٘بى اص خولِ تـجِ٘ ٍ هدبص ٍ اػققبسُ ٍوٌبِٗ هَسد تحل٘ول
لشاس گشفقِ اػت دس ثخؾ اػلَة ّوبى لَافذ ػٌقٖ ثالغت هَسد اؿبسُ لشاس گشفقِ اػت ٍ
دس ثخؾ اػلَثِ٘ ثش اػبع هقَى ؿقشٕ هقبكش ؿىل اثذافٖ هجقٌٖ ثش ثالغت خذٗوذ هوَسد
تحل٘ل ٍ اؿبسُ لشاس گشفقِ اػت.
اٗي وقبة اص اٗي خْت وِ ًگبّٖ سٍصآهذ ثِ هجبحث فلن ث٘بى داسد ٍ دس حَصُ فولٖ ،اؿقبس
هقبكش سا هَسد تحل٘ل لشاس دادُ اػت ،هٖتَاًذ ًملبى وقبةّبٕ ثالغت لوذٗن سا ووِ خوضء
ػشفلل دسٍع اػت خجشاى وٌذ؛چشا وِ اٗي وقبة ثشثالغٖ ػٌقٖ وِ ًگبّ٘مبفوذُهذاساًوِ ٍ
آهَصؿٖ كشف ثِ هؼبئل ثالغت داسًذ ،ثش خ٘بل ٍ رٍق ٍ اثذاؿ تىِ٘ داسد؛ الجقِ هجبحث اٗي
وقبة سا ث٘ـقش هٖتَاى هقٌبػت ثب دٍسُ وبسؿٌبػٖ اسؿذ ٍ دوقشٕ داًؼت.

بهکارگيريابسارهايهقدهاتي
 .4-8
ثحث همذهبتٖ اثقذإ وقبة تحت فٌَاى « فٖ اػلَة الج٘وبى القشثوٖ» ٗوه دٗوذ ولوٖ سا
ًؼجت ثِ هؼبئل اسائِ ؿذُ دس فلَل ثقذ سا اسائِ هٖدّذ ٍ ّوچٌ٘ي دس اثقذإ ّوش فلول ٍ
لجل اص آًىِ ٍاسد هجبحث فولٖ ؿَد ،دس حَصُ ًؾشٕ ،همذهبت خَثٖ فشاّن آهوذُ اػوت ٍ
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دس پبٗبى ّش ثخؾ اص «ًق ٍلشاءُ » ثِ ٗه تحل٘ل ٍ خوـثٌذٕ سػو٘ذُ ٍ دس پبٗوبى وقوبة
ول٘ت هجبحث دس لؼوت خبتوِ ثِ كَست ًق٘دِ ولٖ روش ؿذُ اػت .
وقبة فبلذ توبسٗي ٍ آصهَى ثشإ خَاًٌذُ اػت وِ ثوشإ دسع داًـوگبّٖ حقووب ً٘بصهٌوذ
عشاحٖ آصهَى ٍ توبسٗي هٖثبؿذ.
ثب تَخِ حدن ثبالٕ ًؾشات هٌقمذاى هخلَكب دس دس فلش حبضش دس خلَف تفبٍتّوبٕ
ثالغت لذٗن ٍخذٗذ ٍ اح٘بًب هجْن ثَدى اٗي ًؾشات ثْقش هٖثَد غشوبى خالكِ هغبلت سا ثوِ
ؿىل خالكِ دس خذٍلّبٖٗ روش هٖوشد تب خَاًٌذُ اص توشاون هغبلوت تٌ٘وذُ ؿوذُ دس ّون
خؼقِ ًـَد ٍ ٗب اگش ً٘بصٕ ثِ هشٍس هدذد ثبؿذ خَاًٌذُ ثقَاًوذ ثوذٍى ػوشدسگوٖ دس ثو٘ي
خغَط ثِ ّن فـشدُ هغبلت سا ثبصٗبثٖ وٌذ.

.3-8ارزیابيهنابع
ًَٗؼٌذُ اص هٌبثـ دػقِ اٍلٖ چَى أػشاس الجالغٔ خشخبًٖ هدبص المشآى اثَفج٘ذُ هٌْوبج
الجلغبء ٍػشاج اوادثبء حبصم المشعدبًٖ القوذٓ اثي سؿ٘ك همذهِ اثي خلذٍى الج٘بى فٖ
هدبصات المشآى ؿشٗف سضٖ الوَاصًٔ ث٘ي ؿقش اثٖ توبم ٍالجحقشٕ آهذٕ اػوقفبدُ ووشدُ
اػت.
ٍٕ اص هٌبثـ خذٗذٕ ّوچَىاواػلَث٘ٔ ٍالج٘بى القشثٖ

فلن االػلَة هجبدؤُ ٍاخشاءتوِ -
الجالغٔ القشث٘ٔ لشاءٓ اخشٕ اللَسٓ الفٌ٘ٔ فٖ القشاث الجالغٖ ٍالٌمذٕ االػققبسٓ فٖ الٌمذ
االدثٖ الحذٗث ٍ ّوچٌ٘ي ؿقشإ هقبكش اػقفبدُ ؿذُ اػوت اهوب ثشخوٖ اص ًؾوشات ٍوقوت

غشثٖ وِ هٖتَاًؼت هَسد تَخِ لشاس گ٘شد اػقفبدُإ ًـذُ اػت اص خولِ اٗوي ًَٗؼوٌذگبى
خَسج هَلٌِ٘٘(ى ن  :هَلٌِ٘٘  )2006 ،اػت وِ وقبة اوػلَث٘ٔ سا ثِ سؿقِ تحشٗش دسآٍسدُ
ٍ ّوچٌ٘ي خَصٗف ه٘ـبل ؿشٗن (ى ن  :ه٘ـوبل ؿوشٗن )1987،ووِ وقوبة دل٘اللذساػوبت
اوػلَث٘ٔ سا ًَؿقِ اػت الجقِ دس صهٌِ٘ تـجِ٘ ٍ ث٘بى ٍاػققبسُ ً٘ض خبٕ ًؾوشات غشثوّٖوب ٍ
هـقـشل٘ي ٍ تحل٘ل ٍ ًمذ ًؾشاتـبى خبلٖ اػت وِ اص خولِ آًبى هٖتَاى ثِ ّلوَت سٗقوش
وِ همذهِ إ عَالًٖ ثوش وقوبة اػوشاس الجالغوِ خشخوبًٖ ًَؿوقِ اؿوبسُ ووشد ٍ ّوچٌو٘ي
ّبٌٗشٗـغ وِ وقبة « ٗذ الـوبل» سا دسثبسُ اػققبسُ دس ًموذ فشثوٖ ثوِ سؿوقِ تحشٗوش دس
آٍسدُ(اثَالقذٍعً٘ )17 ،1998 ،ض هٖتَاًؼت هَسد تَخِ ٍ ًمذ ًَٗؼٌذُ لشاس گ٘شد.
هٖتَاى گفت ًَٗؼٌذُ دلت دس سفبٗت اهبًت سا داؿقِ ٍ هغبلت هٌموَل سا اسخوبؿ دادُاًوذ.
ثْقش هٖثَد ًَٗؼٌذُ هلبدس ٍ هشاخـ سا دس پبٗبى وقبة روش هٖوشد ٍ توب اص تىوشاس ثشخوٖ
هٌبثـ دس پبٗبى ّش فلل پشّ٘ض ؿَد.

دسآهذٕ اًقمبدٕ ثش وقبة أػلَث٘ٔالج٘بىالقشثٖ هي 647 ...

.5نتیجهگیری
ثش اػبع ػَاالت هغشح ؿذُ دس پظٍّؾ حبضش هٖتَاى ًقبٗح حبكول اص خوَاة ثوِ اٗوي
ػَاالت سا دس دٍ ثخؾ ًمبط لَت ٍ وبػقّٖبٕ وقبة روش وشد.
ًمبط لَت وقبة:
 تٌبػت فٌَاى وقبة ثب هغبلت وقبة دس توبهٖ فلَل هـَْد اػت ٍ ّوبًغَس وِ ًَٗؼٌذُدس فٌَاى ثِ دٍ ول٘ذ ٍاطُ المَافذ الوق٘بسٗٔ ٍالٌق اإلثذافٖ اؿبسُ ًووَدُ اػوت دس تووبهٖ
فلَل ثب ؿَاّذ ٍ اػقٌبدات اٗي دٍ هؼبلِ هَسد تحل٘ل لشاس گشفقِ اػت.
 غشوبى ػقٖ داؿقِ تب ثب ًگبّٖ توذًٖ ٍ پَٗب ثِ صثبى ثِ هثبثِ ٗه پ٘ىوشُ صًوذُ ،هؼوبئلث٘بًٖ ثالغت سا ّوگبم ثب ادث٘بت سٍص ٍ اص هٌؾشٕ ًَ ثِ تلَٗش ثىـذ ٍ ثب تحل٘لّبٕ فولٖ
اص هقَى هقبكش تَاًؼقِ هجبحثٖ سا وِ دس آثبس هـبثِ دس خلَف ثالغت لوذٗن ٍ خذٗوذ اص
حذ ًؾشِٗ فجَس ًىشدُ ،ثِ خَثٖ ثشإ هخبعت ثِ كَست وبسثشدٕ تحل٘ل وٌذ.
 ًَٗؼٌذُ دس ّش فلل اص اثقذا ثِ تحل٘ل ٍ ثشسػٖ سٍٗىوشد ثالغوت ػوٌقٖ تحوت فٌوَاىأػلَة الج٘بى القشثٖوْ٘ـقش هجقٌٖ ثش سٍؽ آهَصؿٖ ٍلبفذُهٌذٕ اػت هٖپشداصد ،ػپغ دس
لؼوت دٍم ثب سٍٗىشد هجقٌٖ ثش آفشٌٗؾّبٕ ٌّشٕ ًَ اص هٌؾش ثالغت خذٗذ تحوت فٌوَاى
أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖ ثِ تحل٘ل ٍ ثشسػٖ اؿقبس هقبكش هٖپشداصد.
 دس پبٗبى ثشخٖ اص ثشسػّٖب ،تحل٘لّبٕ خبهقٖ تَػظ ًَٗؼٌذُ اسائِ هٖؿَد وِ خَاًٌذُسا ثِ ٗه ثشداؿت ٍ رٌّ٘ت ؿفبف دس خلَف أػلَث٘ٔ الج٘بى القشثٖسٌّوَى هٖؿَد.
 ًؾن هٌغمٖ ٍتؼلؼل هغبلجٖ وِ دس فلَل وقبة آهذُ اػت ٍ هحَسٗت هجبحث اص اثقذا تباًقْبٕ وقبة حَل هجبحث (تـجِ٘ ،هدبص ،وٌبِٗ ٍ اػققبسُ) دس ثالغت لذٗن ٍ خذٗذ هٖثبؿذ
ٍهبًٌذ آثبس هـبثِ وِ گبّب اص ّش دسٕ ػوخي هوٖگٌَٗوذ ٍ هجبحوث پشاوٌوذُ سا دس فلوَل
هخقلف روش هٖوٌٌذ ًوٖثبؿذ.
 اػقفبدُ وبفٖ اص هٌبثـ ٍ هلوبدس اكولٖ اص ثالغ٘وبى ٍ هٌقمذاًوذ هؼولوبى چوِ دس دٍساىگزؿقِ ٍ چِ دس فلش حبضش وِ ًَٗؼٌذُ وقبة ثِ ًمذ ٍ تحل٘ل آساء آًبى پشداخقِ اػت.
وبػقّٖبٕ وقبة:
 ثب تَخِ ثِ تبو٘ذ ثش اثذاؿ ٍ ًَآٍسٕ دس هجبحث ثالغٖ چَى تـجِ٘ ٍ اػوققبسُ ٍ وٌبٗوِ ٍهدبص ٍ ًوًَِّبٕ فولٖ خَثٖ وِ وقبة داسد هٖتَاًذ ثِ فٌَاى ٗه وقبة دسػٖ دس همغوـ
تحل٘الت تىو٘لٖ اسائِ ؿَد اهب ثب اٗي ٍخَد هغبلت وقبة ثؼ٘بس فـشدُ ٍ ثوذٍى تووشٗي ٍ
آصهَى ٍ ًوَداسّبٕ ؿىلٖ اػت وِ ّو٘ي هؼبلِ تب حذٕ ثبفث ؿذُ ووِ ًقوَاى دس هؼوبلِ
آهَصؽ اص آى ثِ خَثٖ ثْشُ خؼت.
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 فذم اؿبسُ ثِ دػقبٍسدّبٕ كبحت ًؾشاى غشث٘ذس حَصُ ػجه ؿٌبػٖ ٍ اػققبسُ. -وقبة فبلذ فْشػت افالم ًبمّب ،آٗبت ٍاؿقبس هٖثبؿذ.

.6پیشنهادها
ثب تَخِ ثِ ً٘بص هجشم چٌ٘ي وقبةّبٖٗ ثشإ داًـدَٗبى صثبى ٍادث٘بت فشثٖ دس دسع ثالغت
پ٘ـٌْبدهٖؿَد هجبحث همبٗؼِإ وِ ًَٗؼوٌذُ دس خلوَف ثالغوت لوذٗن ٍخذٗوذ ٍ ٗوب
االػلَة ٍاالػلَثِ٘ اسادُ دادُ اػت ثِ ؿىل ًوَداس ٍ ٗب دس خذٍلّبٖٗ وِ فشآٌٗذ فشاگ٘شٕ
ٍ هشٍس هغبلت سا تؼْ٘ل وٌذ اسائِ ؿَد.
هؼبلِ دٗگش وِ هٖتَاًذ دس وٌبس هضٗتّبٕ لبثل تَخِ وقبة ثِ دسػٖ ؿوذى وقوبة وووه
وٌذ ،لشاس دادى توشٗي دس پبٗبى ّش دسع اػت وِ خَاًٌذُ ثقَاًذ هجقٌٖ ثوش آى ثوِ تحل٘ول ٍ
ثشسػٖ ث٘بًٖ هقَى ادثٖ ثپشداصد.
دس وٌبس روش آساء ٍ ًؾشات هٌقمذاى ٍ ثالغ٘بى هؼلوبى ًَٗؼٌذُ هٖتَاًؼت گشٗوضٕ ّون ثوِ
دػقبٍسدّبٕ كبحت ًؾشاى غشثٖ داؿقِ ثبؿذ تب ثب همبٗؼِ ثِ ًؾشات كبحت ًؾشاى هؼلوبى
ٍ غشثٖ ثْقش ثقَاى ثِ ٗه خوـ ثٌذٕ سػ٘ذ.
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