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 چکیذه

ٔیٙیٕاِیؿٓ یا وٕیٙٝ ٌطایی ؾثىی ازتی اؾت وٝ تط اؾاؼ اذتهاض ٚ وٓ وطزٖ ٔحتٛا زض 

ازتی زض حٛظٜ ی ازتیات، زاؾتاٖ ٞای احط تٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت. تا ضٚاد ایٗ ؾثه ٚ رٙثف 

وٛتاٜ یا زاؾتا٘ه ٞا تٝ ٚرٛز آٔس٘س.زاؾتاٖ ٞای وٛتاٞی وٝ ٘ٛیؿٙسٌاٖ آٖ ٞا تا اؾتفازٜ  

، آحاضی تٝ یاز ٔا٘س٘ی یا ٘مُ ٚ ضٚایت ٚ رّٕٝ ٞای وٛتاٜاظ ؾازٜ ٘ٛیؿی ٚ قیٜٛ ٞای ٌفتٍٛ 

تؿیاضی ٚرٛز  ٚ ٔؼانط، آحاض وٟٗ ضا آفطیسٜ ا٘س.زض ظتاٖ ٚ ازتیات فاضؾی رسای اظ آحاض رسیس

زاضز وٝ ٔی تٛاٖ آٖ ٞا ضا تط اؾاؼ ٔرتهات ٚ ٚیػٌی ٞای ؾثه وٕیٙٝ ٌطایی تطضؾی 

وطز. یىی اظ ایٗ آحاض ٟٔٓ وتاب اضظقٕٙس وكف إِحزٛب اؾت وٝ حىایت ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ 

ظ ؾثه زاؾتا٘ه ٞای ظیثایی آٖ ضا آضاؾتٝ اؾت ٚ ٔی تٛاٖ ایٗ حىایت ٞا ضا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی ا

 .ٔیٙیٕاِیؿٓ یا وٕیٙٝ ٌطایی زض تاضید ظتاٖ فاضؾی زا٘ؿتٓ

 .وٕیٙٝ ٌطایی، وكف إِحزٛب، حىایت، ایزاظ، ٔیٙیٕاِیؿٓ :کلوبت کلیذی
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 هقذهه     
زاؾتاٖ ٞای وٛتاٜ یا حىایت ٞای ػاضفا٘ٝ تمطیثاً زض تٕاْ ٔتٖٛ ػطفا٘ی چٝ ٘ظٓ ٚ چٝ ٘خط زیسٜ ٔی قٛ٘س ٚ زض تؿیاضی اظ ایٗ 

ٞا ٔی تٛاٖ ػٙانط انّی زاؾتاٖ ضا ٔكاٞسٜ وطز. اؾتفازٜ اظ زاؾتاٖ وٛتاٜ یا حىایت یىی اظ ضٚـ ٞای آٔٛظـ ٔفاٞیٓ  زاؾتاٖ

ٚ انَٛ ػطفاٖ ٚ تهٛف تٝ ٔراعثاٖ تٛزٜ اؾت. اظ ٔیاٖ ٔتٖٛ وٟٗ ػطفا٘ی ظتاٖ فاضؾی وكف إِحزٛب ٞزٛیطی زض ایٗ 

ضز تطضؾی لطاض ذٛاٞس ٌطفت.وتاب وكف إِحزٛب زض ازتیات ػطفا٘ی اظ ٘ظط ؾثه زاؾتاٖ ٞای وٛتاٜ یا حىایت ٞا ٔٛ پػٚٞف

ظتاٖ فاضؾی ٘مف ٟٕٔی زاقتٝ اؾت أا تا ٚرٛز ایٗ تحمیك ٞای ا٘سوی زض اضتثاط تا ایٗ وتاب ا٘زاْ قسٜ اؾت. حىایت ٞا 

ظ ٚیػٌی ٞای حىایت ٞا وتاب ٞزٛیطی آٔٛظـ ٞا ٚ زیسٌاٟٞای ٘ٛیؿٙسٜ ضا تیاٖ ٔی وٙس ایٗ حىایت ٞا اظ ٘ٛع تؼّیٕی اؾت. ا

زض وتاب وكف إِحزٛب ٔی تٛاٖ تٝ وٛتاٞی ، ؾازٌی ٚ ایزاظ اقاضٜ وطز وٝ ایٗ ٚیػٌی ٞا اظ ػٙانط انّی زض ؾثه وٕیٙٝ 

ٌطایی یا ٔیٙیٕاِیؿٓ اؾت. یىی زیٍط اظ زالیّی وٝ ٔی تٛاٖ حىایت ٞای وكف إِحزٛب ضا تط اؾاؼ ایٗ ؾثه ٔؼانط 

ٛلؼیت یا حازحٝ ای اؾت وٝ تطای لٟطٔاٖ پیف آٔسٜ ٚ تط ذٛا٘ٙسٜ تأحیط ٔی ٌصاضز. ِحظٝ ٞای تطضؾی وطز ا٘تراب تطقی اظ ٔ

 حانُ اظ وكف ٚ قٟٛز زض ٔطوع ایٗ حىایت ٞا لطاض ٌطفتٝ ٚ زاؾتاٖ یا حىایتی ذّك ٔی قٛز. 

 

 پیشینه تحقیق 
اظ پٙزاٜ حىایت وكف إِحزٛب اؾتفازٜ وطزٜ « نٛفیا٘ٝ ٞا ٚ ػاضفا٘ٝ ٞا»پیطأٖٛ وكف إِحزٛب ٘ازض اتطاٞیٕی زض وتاب 

اؾت زض ایٗ وتاب حىایت ٞا اظ رٙثٝ ٞای ٔرتّفی چٖٛ رأؼٝ قٙاؾی ، تاضیری ، اذاللی ٚ ... تطضؾی ٔی قٛ٘س. زض ٔماِٝ ای 

حىایت ٞای وكف « مس ضیرت قٙاؾی حىایت ٞای وكف إِحزٛب ٚ تصوطٜ االِٚیا٘»اظ ؾیس اؾٕاػیا لافّٝ تاقی تا ػٙٛاٖ 

  إِحزٛب تطاؾاؼ ضٚـ پطاج ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفتٝ ا٘س. 

 

 کشف الوحجوة و هجویری
وكف إِحزٛب اظ وٟٗ تطیٗ ٔتٖٛ تهٛف اؾت وٝ زض اٚایُ لطٖ پٙزٓ ٞزطی تٝ ٚؾیّٝ اتٛاِحؿٗ ػّی تٗ ػخٕاٖ رالتی 

وكف إِحزٛب وتاتی اؾت تؼّیٕی زض تهٛف اظ ػّی تٗ ػخٕاٖ ٞزٛیطی اظ لطائٗ ایسٖٚ »تٝ تحطیط زضآٔس. ٞزٛیطی تٝ ضق

 3131، )ٞزٛیطی« تٝ پایاٖ ضؾیسٜ اؾت 564ٚ پؽ اظ  لٕطی آغاظ قسٜ اؾت 564اؾتٙثاط ٔی قٛز وٝ ٘ٛقتٗ وتاب پیف اظ 

 553).  

آٔس ٚ ػّْٛ ضایذ زض ظٔاٖ ذٛز ٕٞچٖٛ لطآٖ ، حسیج ، تفؿیط ، ٞزٛیطی زض ضٚظٞای پازقاٞی ؾّغاٖ ٔحٕٛز غع٘ٛی تٝ ز٘یا 

ایٗ وتاب اظ حیج ؾثه تاالتط ٚ انیُ تط ٚ تٝ »فمٝ ٚ والْ ضا زض ظازٌاٜ ذٛز آٔٛذت. ٔحٕس تمی تٟاض زض ایٗ تاضٜ ٔی ٌٛیس 5 

چٙس زض لطٖ پٙزٓ تأِیف  زٚضٜ اَٚ ٘عزیه تط اؾت تا ؾایط وتة نٛفیٝ ٚ ٔی تٛاٖ آٖ ضا یىی اظ وتة عطاظ اَٚ قٕطز وٝ ٞط

ضٚی ٞٓ ضفتٝ  قسٜ ٚ تیف اظ وتة لسیٓ زؾترٛـ تاظی ٚ ِغتٟای آٖ ظتاٖ اؾت أا تاظ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾثه لسیٓ ضا اظ زؾت ٘سازٜ ٚ

  .(5331  3154، )تٟاض« زاضای ؾثه وٟٙٝ اؾت

اعالػات وّی زض وتاب وكف إِحزٛب قأُ ؾٝ ترف اؾت ن ترف اَٚ ٔمسٔٝ ٔؤِف زض ػّت تأِیف وتاب ، ترف زْٚ 

تاب تهٛف ٚ تطرٕٝ احٛاَ نٛفیاٖ ٔؼطٚف تا ظٔاٖ ٘ٛقتٗ وتاب ٚ ترف ؾْٛ وٝ لؿٕت انّی وتاب اؾت قأُ تحج ٚ 

تطضؾی ٔؿایُ ٔرتّف تهٛف اؾت. اظ ظ٘سٌی ٞزٛیطی ٔؤِف وتاب وكف إِحزٛب اعالع چٙسا٘ی زض زؾت ٘یؿت ٚ آ٘چٝ اظ 

آٚضزٜ اؾت. ٔصٞة ٚی حٙفی اؾت ٚ زض ضػایت قطیؼت ٚ اػٕاَ زیٙی   ظ٘سٌی اٚ ٔی زا٘یٓ ٕٞاٖ اؾت وٝ ذٛز زض وتاتف

انطاض زاضز. زض ترف اَٚ وتاب وكف إِحزٛب ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اٚضزٜ قس ٔغاِثی زض ٔٛضز ٚضغ وتاب زض عثك لٛاػس ایٗ ٔصٞة 

تأِیف وتاب ضا آٚضزٜ ٚ رأؼٝ ٚ ؾطلت ازتی ٔغطح قسٜ اؾت. ٘ٛیؿٙسٜ زض ٔمسٔٝ اتتسا زض چٙس ؾغط ٘اْ ذٛز ٚ اؾتراضٜ تطای 

 ؾپؽ تٝ قطح ایٗ ٔؿایُ پطزاذتٝ اؾت.

زض ترف زْٚ وتاب اعالػات وّی زضتاضٜ تهٛف ٚ قطح حاَ نٛفیاٖ ٔؼطٚف آٔسٜ اؾت ایٗ لؿٕت قف تاب زاضز. زضتاضٜ 

 ٔؿایُ ٔمسٔاتی تهٛف چٖٛ ٔؼٙای ػّٓ ، فمط ٚ تهٛف ٚ آزاب ذطلٝ پٛقیسٖ ٚ تحج زضتاضٜ ٔالٔتٍطی آٚضزٜ اؾت.

زض ترف ؾْٛ وٝ ترف انّی وتاب اؾت یاظزٜ حزاب نٛفیاٖ وكف قسٜ اؾت. حزاب ٞایی ٔا٘ٙس ذساقٙاؾی ، تٛحیس ، 

 ایٕاٖ ، عٟاضت ٚ ... تٝ تفهیُ ٔكطٚح زازٜ قسٜ ا٘س. 
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 نه گراییسبک ادبی هینیوبلیسن یب کوی
ٙٝ ٌطایی یا ٔیٙیٕاِیؿٓ یه ٔىتة ٞٙطی اؾت وٝ اؾاؼ آٖ واٞف ٔفطط ٔحتٛای احط تٝ حسالُ ػٙانط ضطٚضی اؾت ایٗ وٕی

ٔىتة تؼس اظ رًٙ رٟا٘ی زْٚ زض ٞٙط غطتی تٝ ضؾٕیت قٙاذتٝ قس. ٔیٙیٕاِیؿٓ زض ٔسض٘یؿٓ ضیكٝ زاضز ٔیٙیٕاِیؿٓ زض 

كتط تا ذّك آحاض ؾٝ تؼسی ٕٞطاٜ تٛز. وٕیٙٝ ٌطاییسض ازتیات ایاالت ٔتحسٜ تٝ ؾطػت تثسیُ تٝ یه رٙثف ٞٙطی قس وٝ تی

 ؾثه یا انّی ازتی اؾت وٝ تط پایٝ فكطزٌی ٚ ایزاظ تیف اظ حس ٔحتٛای احط تٙا قسٜ اؾت. 

ٔیٙیٕاِیؿت ٞا زض فكطزٌی ٚ ایزاظ تا آ٘زا پیف ٔی ضٚ٘س وٝ فمظ ػٙانط ضطٚضی احط ، آٖ ٞٓ زض وٕتطیٗ ٚ وٛتاٞتطیٗ قىُ 

س. تٝ ٕٞیٗ زِیُ وٓ حطفی اظ ٔكرم تطیٗ ٚیػٌی ٞای ایٗ آحاض اؾت. پیأس ایٗ رٙثف ٞٙطی ضٚاد زاؾتاٖ تؿیاض تالی تٕا٘

وٛتاٜ تا زٚ ٚیػٌی وٓ حزٕی ٚ ؾازٌی اؾت. ٘ٛیؿٙسٌاٖ ایٗ ؾثه تا حفظ انَٛ زاؾتاٖ تا حصف ٔمسٔٝ ، تٝ واضٌیطی 

ضٚایت ٚاغٜ ٞای ؾازٜ ، رّٕٝ ٞای وٛتاٜ ؾؼی وطزٜ ا٘س زاؾتاٖ ٔضأیٗ رصاب ٚ قىُ زازٖ تٝ زاؾتاٖ تط پایٝ ٘مُ ، ٌفتٍٛ ٚ 

 ٞای ٔا٘سٌاض تیافطیٙٙس. 

٘ٛیؿٙسٌاٖ ایٗ ؾثه ػمیسٜ زاض٘س وٝ نطفٝ رٛیی زض والْ ٚ وٛتاٜ ٘ٛیؿی ، ٔٛرة ظیثایی ٔی قٛز ٚ تط تأحیط والْ ٔی افعایس 

ٌی ظیثایی قٙاؾا٘ٝ اؾت. ٔیٙیٕاِیؿٓ ضا زض فاضؾی تٝ ػثاضت زیٍط عطفساضاٖ ایٗ ؾثه ٔؼتمس٘س وٝ ایزاظ ٚ ؾازٌی زٚ ٚیػ

ٔی تٛاٖ زض ػطنٝ ازتیات تا حفظ انَٛ »ایٗ ٔىتة ٔؼازَ )ذُطز ٌطایی ٚ حسالُ ٌطایی( زا٘ؿتٝ ا٘س تٝ ػمیسٜ پیطٚاٖ 

٘ظط آ٘اٖ تٝ  .(533  3111، )ٌٛٞطیٗ« ا ظتا٘ی ؾازٜ زاؾتا٘ی قٍطف آفطیسؾاذتاضی ٚ فٙی یه لهٝ تا وٕتطیٗ ٔیعاٖ ٌفتٍٛ ، ت

 ؾازٌی ٚ وٓ حزٕی انیّتطیٗ ٚیػٌی ایٗ ؾثه اؾت. 

 

 عنبصر و ویژگی هبی کوینه گرایی در حکبیت هبی کشف الوحجوة
وتاب وكف إِحزٛب ضا ٔی تٛاٖ وتاتی ؾازٜ ٚ ضٚاٖ زا٘ؿت وٝ تا ٔٛضٛع تؼّیٓ ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت. تا تٛرٝ تٝ شات تؼّیٕی 

وتاب ٘ٛیؿٙسٜ اظ حىایت ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تطای تفٟیٓ تٟتط ٔغاِة ذٛز ؾٛز رؿتٝ اؾت. حىایت ٞا ٚ عطظ تیاٖ آٖ زض وكف 

اٞیٓ ػطفا٘ی ، ٔؼطفی قرهیت ٞای تعضي ػطفا٘ی آٚضزٜ قسٜ ا٘س. زض ایٗ إِحزٛب تا ٞسف پٙسآٔٛظی ، آؾاٖ ؾاظی زضیافت ٔف

حىایت ٞا زٚ ػٙهط یؼٙی تٛاِی ظٔاٖ ٚ ضاتغٝ ػّی ٚ ٔؼِّٛی تیٗ حٛازث پیطً٘ ضا تٝ ٚرٛز ٔی آٚضز. قیٜٛ ضٚایتٍطی زض 

 حىایت ٞای وكف إِحزٛب ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ تطقٕطز5 

 ضٚایت تطقی اظ آٖ ِحظٌٝعیٙف ِحظٝ ٞای ذال اظ یه حازحٝ ٚ  -

 تٕایُ تٝ ا٘ؿزاْ ٚ وٛتاٞی حىایت -

 اؾتفازٜ اظ ظتاٖ ؾازٜ زض حىایتٟا ٚ پطٞیع اظ ػثاضت پطزاظی -

 وٕی تؼساز قرهیت ٞا -

 ا٘تراب عطح ؾازٜ تطای حىایتٟا -

 تیاٖ ضٚای حىایتٟا -

 ظاٚیٝ زیس حاتت -

ذهٛنیات یه احط ٝ ٘ٛػی ٔی تٛاٖ ایٗ ٚیػٌیٟا ضا ٚ ایٗ ٚیػٌی ٞا ضا ٔی تٛاٖ زض آحاض وٕیٙٝ ٌطاییٕؼانط ٘یع رؿتزٛ وطز ت

 وٕیٙٝ ٌطا زا٘ؿت اوٖٙٛ ایٗ ػٙانط ضا زض حىایتٟای وكف إِحزٛب تطضؾی ٔی وٙی5ٓ 

 

 گسینش لحظه هبی خبص از یک حبدثه
ٖ تط آ ظٔاٖ ٚ ٔىا٘ی اؾت وٝ ػُٕ زاؾتا٘ی زض آٖ اتفاق ٔی افتس ٚ واضتطز زضؾت»نحٙٝ زض انغالح زاؾتاٖ ٘ٛیؿی ػثاضت اظ 

زض حىایت ٞای وكف إِحزٛب تٝ ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ اقاضٜ ای ٘كسٜ  .(5554  3134، )ٔیطنازلی« تاٚضپصیطی زاؾتاٖ ٔی افعایس

اؾت ِٚی زض تؼسازی اظ حىایت ٞا تیاٖ ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ اظ إٞیت ظیازی تطذٛضزاض اؾت. واضتطز قىّٟای ٔرتّف ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ زض 

 آٟ٘ا اضتثاط زاضز. حىایتٟای وكف إِحزٛب تا ٔحتٛای 

پطٞیع اظ تىطاض ضٚیسازٞا یىی زیٍط اظ قٍطزٞای ٞزٛیطی تطای وٛتاٜ وطزٖ حىایتٟا اؾت. ٔىاٖ ٚلٛع حٛازث زض حىایتٟا 

، ، ضٚزظ رّٕٝ قٟط، زٜ، ٔؿزسا أحسٚز اؾت ٚ اتفاق ٞای زاؾتاٖ زض ٔىاٖ ٞای ٔؼیٗ ٚ ٔحسٚزی ضخ ٔی زٞس. تٛنیف ٔىاٟ٘

٘سض رٛیثاض حیطٜ ٘یكاتٛض ضٚظی ا»وّی اؾت ٚ زض تیكتط ٔٛاضز تٝ شوط ٘اْ آٖ ٔىاٖ ٞا تؿٙسٜ ٔی وٙس. ٔخالً 5  زضیا ٚ ... تٝ نٛضت

  .(5813  3131، )ٞزٛیطی «ٔی ضفتٓ
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زض تؿاضی اظ حىایتٟا ٞزٛیطی ٔا٘ٙس وٕیٙٝ ٌطایاٖ ٔؼانط ضٚیسازٞایی ضا وٝ ٕٞعٔاٖ تا ضٚیساز انّی اتفاق افتازٜ زض التالی 

 زا٘س ٚ تٛضیح اضافٝ ای ٕ٘ی زٞس. ٕ٘ی ٌٙحىایت 

 

 توبیل به انسجبم و کوتبهی
ایزاظ آٖ اؾت وٝ ٌٛیٙسٜ ٚ ٘ٛیؿٙسٜ آ٘چٝ ضا وٝ »ایزاظ یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٚ انّی تطیٗ ذهٛنیات یه زاؾتاٖ وٕیٙٝ ٌطاؾت 

احت ٚ تالغت چٙاٖ تپطٚضز وٝ تٕاْ زض ضٕیط اٚؾت ٚ لهس تفٟیٓ آٖ ضا زاضز زض ػثاضتی وٛتاٜ ٚ تا اِفاظی ا٘سن ، تا ضػایت فه

  .(5351  3145، )ٕٞایی« تاقس اؾت وٝ اظ ظاٚیس ، پیطاؾتٝ ٔمهٛز اٚ ضا تطؾا٘س. والْ ٔٛرع آٖ

وٛتاٞی حىایت ٞای وكف إِحزٛب ٔضٕٖٛ ٚ ٔفْٟٛ اٟ٘ا ضا آؾاٖ تط ٔی وٙس. حىایت ٞای ایٗ وتاب ضا ٔی تٛاٖ تٝ ذاعط 

زض ضزیف زاؾتاٖ ٞای وٕیٙٝ ٌطا زا٘ؿت حىایت ٞای وكف إِحزٛب تؿیاض قثیٝ تٝ ٚیػٌی ٞایی ٔخُ وٛتاٞی ٚ ایزاظ 

زاؾتاٖ ٞای وٛتاٜ أطٚظی اؾت زض ایٗ حىایت ٞا تؼساز ٚلایغ ا٘سن اؾت ٚ تٕطوع تط ٚالؼٝ انّی اؾت وٝ ایٗ ٚالؼٝ انّی 

حىایت »یاٖ ٔی یاتٙس ٔا٘ٙس5 حىایت ٞا لثُ اظ ٌؿتطـ یافتٗ پاٌاٞی  ِحظٝ ذال اظ ظ٘سٌی یه قرهیت اؾت ؛ٔؼٕٛالً 

  .(5143  3131، )ٞزٛیطی« ا٘سٖ رأٝ قید زض تاضاٖذكه ٔ

حىایت ٞای وكف إِحزٛب ٔؼٕٛالً تسٖٚ ٔمسٔٝ آغاظ ٔی قٛ٘س ٚ زض ٘مغٝ اٚد تٝ پایاٖ ٔی ضؾٙس ایٗ حىایت ٞا اظ ظٔا٘ی زض 

ٖ یىی زیٍط اظ ٘كا٘ٝ ٞای وٕیٙٝ ٌطایی زض حىایت ٌصقتٝ قطٚع ٔی قٛز ٚ تا ظٔاٖ ٔؼیٙی ازأٝ ٔی یاتس. تّریم ٚ وٛتاٜ وطز

تّریم زض انغالح تٝ ٔؼٙای ذالنٝ وطزٖ ظٔاٖ ، ضٚیساز ، ػُٕ ، ؾطٌصقت یا حاِتی ٚ تیاٖ آٖ زض رّٕٝ ٞای ا٘سن »ٞاؾت 

یٗ قیٜٛ زض ٚ ٞزٛیطی اظ ا .(533  3165، )ایطا٘ی« ٚ ظتاٖ اٚ تا زاؾتاٖ آقٙا ٔی قٛزاؾت تٝ عٛضی وٝ ذٛا٘ٙسٜ اظ عطیك ضاٚی 

 یاضی اظ حىایت ٞا تٟطٜ تطزٜ اؾت.تؿ

 

 استفبده از زببى سبده در حکبیت هب و پرهیس از عببرت پردازی 
ٌطاؾت ٚ ایٗ ٚیػٌی یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ذهٛنیات وكف إِحزٛب اؾت. ظتاٖ ؾازٜ یىی اظ ٚیػٌی ٞای زاؾتاٖ ٞای وٕیٙٝ

ظتاٖ حىایتٟای ٞزٛیطی ، ٘ؿثت تٝ ٔٛضٛع وتاب ؾازٜ تط اؾت ٚ تٝ واض تطزٖ ٚاغٜ ٞای ؾازٜ ٚ قفاف ٚ اؾتفازٜ اظ وّٕٝ ٞا زض 

طػت تیكتطی حٛازث ضا ٔؼٙای حمیمی آٖ ٞا ٚ زٚضی اظ ظتاٖ ٔزاظی ٚ اؾتؼاضی ٔٛرة قسٜ اؾت وٝ ذٛا٘ٙسٜ تتٛا٘ٙس تا ؾ

ٔزؿٓ وٙس. تٝ واض تطزٖ رّٕٝ ٞای وٛتاٜ اظ زیٍط زالیُ ؾازٜ ٚ ضٚاٖ تٛزٖ ظتاٖ ٞزٛیطی اؾت. تٝ عٛضی وّی وتاب وكف 

إِحزٛب تٝ ػٙٛاٖ یه ٘خط ٔطؾُ یا ؾازٜ زض ظتاٖ فاضؾی قٙاذتٝ قسٜ اؾت ٚ ایٗ ذهٛنیت زلیماً ٔٙغثك تط ٚیػٌی ؾثه 

 ٔیٙیٕاَ یا وٕیٙٝ ٌطاؾت. 

 

 کن بودى تعذاد شخصیت هب

تؼساز قرهیت ٞایی وٝ زض یه زاؾتاٖ تٝ ایفای ٘مف ٔی پطزاظ٘س اضتثاط ٔؿتمیٓ تا حزٓ آٖ زاؾتاٖ زاضز یىی اظ ٚیػٌی 

ٞای زاؾتاٖ ٞای ٔیٙی ٔاِیؿت وٓ تٛزٖ تؼساز قرهیت ٞاؾت چٖٛ انٛالً زض ایٗ ٌٛ٘ٝ زاؾتاٖ ٞا ظٔاٖ ٚ ٔزاِی تطای 

یاز ٚرٛز ٘ساضز. ایٗ ٚیػٌی ضا ٔی تٛاٖ زض زاؾتاٖ ٞای وكف إِحزٛب ٔكاٞسٜ وطز اغّة پطزاذتٗ تٝ قرهیت ٞای ظ

حىایت ٞای ایٗ وتاب زاضای زٚ یا ؾٝ قرهیت ٞؿتٙس زض تؿیاضی اظ زاؾتاٖ ٞا یه قرهیت ٔحٛض انّی اؾت ٚ ٔٛضٛع 

زا٘ؿت أا قرهیت ٞا زض  انّی زاؾتاٖ حَٛ ایٗ ٔحٛض ٔی چطذس. حىایت ٞای وكف إِحزٛب ضا ٔی تٛاٖ قرهیت ٔحٛض

ٞط حىایت ٔتٙٛع ٘یؿتٙس ٚ تیكتط ٔكاید نٛفیٝ ٚ تعضٌاٖ ػطفاٖ قرهیت اَٚ زاؾتا٘ه ٞا ٞؿتٙس تٝ عٛضی وٝ تؼساز 

زاؾتاٖ ٞای وٕیٙٝ ٌطای ٔؼانط تؿیاض ا٘سن ٞؿتٙس ٚ اٌط تیف اظ یه قرهیت ٞا زض حىایت ٞای وكف إِحزٛب ٕٞچٖٛ 

تٝ تاقٙس ، ٘مف ٟٕٔی ٘ساض٘س ٚ ٔحٛضیت زاؾتاٖ تط قرهیت انّی اؾت ٚ ایٗ ٚیػٌی قرهیت زض ایٗ زاؾتاٖ ٞا حضٛض زاق

 ضا ٔی تٛاٖ یىی زیٍط اظ زالیُ وٛتاٞی ٚ ایزاظ زض حىایت ٞا زا٘ؿت.
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 انتخبة طرح سبده برای حکبیت هب
5  3143، )ٔؿتٛض« تط ضٚاتظ ػّت ٚ ٔؼِّٛی تىیٝ زاضزچٟاضچٛب انّی تكىیُ زٞٙسٜ زاؾتاٖ اؾت وٝ تیكتط »عطح یا پیطً٘ 

پیطً٘ ٞط زاؾتاٖ ٔتٙاؾة تا حزٓ آٖ ؾازٜ یا پیچیسٜ ذٛاٞس تٛز زض زاؾتاٖ ٞای تؿیاض وٛتاٜ ٔیٙیٕاَ عطح ؾازٜ اؾت  .(31

زاؾتاٖ ٞای وٛتاٜ آغاظ ٚ پایا٘ی ٘عزیه تٝ ٞٓ زاض٘س ٚ تٝ ٕٞیٗ زِیُ تؿیاضی اظ  أا عطح ضٔاٖ یا زاؾتاٖ تّٙس پیچیسٜ اؾت

ػٙانط عطح یه زاؾتاٖ تّٙس ٔا٘ٙس ٌطٜ افىٙی ، تؼّیك ، تحطاٖ ، ٌطٜ ٌكایی ٚ ... زض آٟ٘ا ٚرٛز ٘ساضز. زاؾتاٖ ٞای وٛتاٜ تایس 

حىایت ٞای وكف إِحزٛب ٔا٘ٙس زاؾتاٖ ٞای وٕیٙٝ  لهٝ ای رصاب زاقتٝ تاقٙس تا تتٛا٘ٙس ذٛا٘ٙسٜ ضا تا ذٛز ٕٞطاٜ وٙٙس.

 ٌطای ٔؼانط ٚلایغ ا٘سوی زاض٘س وٝ ٔؼٕٛالً ِحظٝ ٟٕٔی اظ ظ٘سٌی یه قرهیت اؾت. 

تطذی ػٙانط پیطً٘ زض آٖ ٞا زیسٜ ٔی قٛز. حىایت ٞای ٞزٛیطی تٝ عٛض وّی عطحی ؾازٜ زاض٘س ٚ تا تٛرٝ تٝ ٔٛلؼیت 

أُ تاػج ضؼیف قسٖ احط ٔی قٛز أا زض ػیٗ حاَ ٔی تٛا٘س ذٛا٘ٙسٜ ای ضا وٝ ظٔاٖ ٘ثٛزٖ تٕاْ ػٙانط یه پیطً٘ ٚ عطح و

وافی یا حٛنّٝ ای ظیاز ٘ساضز ضا تا ذٛز ٕٞطاٜ وٙس ٚ ٘یع ذٛا٘ٙسٌاٖ زلیك ضا تطای وكف ٘اٌفتٝ ٞای زاؾتاٖ تكٛیك ٕ٘ایس. 

طح تٟطٜ تطزٜ ٚ اظ ایٗ ضٚ حىایاتف ضا ٞزٛیطی زض حىایت ٞای وكف إِحزٛب تٝ فطاذٛض ٔٛضٛع ٚ قطایظ ٞط حىایت اظ ع

 ذٛا٘س٘ی تط وطزٜ اؾت. 

 

 )روایت(بیبى روایی 
ض ٘ظأی ضٚایت ضا ٔزٕٛػٝ ای اظ وٙف ٞایی زا٘ؿتٝ ا٘س وٝ زض ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ ٔطتٛط تٝ ٌصقتٝ ضٚی زازٜ ٚ تا ٌعیٙف ضاٚی ، ز»

زاؾتاٖ اظ ٚیػٌی ٞای زاؾتاٖ ٞای ٔیٙیٕاَ اؾت ٚ  تیاٖ ضٚایی ٚ ضٚایت .(533  3131، )تٛالٖ« ٞسفٕٙس رٕغ آٚضی قسٜ اؾت

ایٗ ٚیػٌی ضا ٞزٛیطی تٝ ظیثایی زض حىایت ٞای ذٛز تٝ واض تطزٜ اؾت. ضٚایت ٞای ٞزٛیطی اظ ظٔا٘ی زض ٌصقتٝ قطٚع ٔی 

 تطزٜ اؾت.  قٛز ٚ تا ظٔاٖ ٔؼیٙی ازأٝ ٔی یاتس ٞزٛیطی زض تیاٖ ضٚایت ٞا اظ ؾٝ اتعاض ٘كاٖ زازٖ ، ٘مُ وطزٖ ٚ تٛنیف تٟطٜ

اٚ تا ٘كاٖ زازٖ اػٕاَ ٚ ضفتاض ٚ ٌفتاض قرهیت ٞا ٔراعة ضا ٚاضز زاؾتاٖ ٔی وٙس ، ٘مُ حٛازث تٝ ٔؼٙی ذالنٝ وطزٖ ظٔاٖ 

ٞا تؿیاض وٛتاٜ اؾت ایٗ ٚ ضٚیسازٞا اؾت ایٗ قیٜٛ زض وٛتاٜ وطزٖ زاؾتاٖ ٞا ٔؤحط اؾت تٛنیف ٞای ٞزٛیطی زض حىایت

 حىایت ٞا اظ ظتاٖ ضاٚی تیاٖ ٔی قٛ٘س. تٛنیف ٞا ٔؼٕٛالً زض اتتسای 

 

 زاویه دیذ
ظاٚیٝ زیس یا قیٜٛ ٘مُ زاؾتاٖ ، ٔٛلؼیت ٘ٛیؿٙسٜ ضا ٘ؿثت »اظ زیٍط ٚیػٌی ٞای یه احط وٕیٙٝ ٌطا حاتت ٔا٘سٖ ظاٚیٝ زیس اؾت 

پطزاظی تأحیط  تٝ ضٚایت ٘كاٖ ٔی زٞس ٚ تط ؾایط ػٙانط زاؾتاٖ ٔخُ قرهیت پطزاظی ، ٌؿتطـ عطح ، قیٜٛ ٍ٘اضـ ٚ نحٙٝ

تغییط ٘ىطزٖ ظاٚیٝ زیس زض حىایت ٞای وكف إِحزٛب آٟ٘ا ضا تیف اظ پیف تٝ زاؾتاٖ  .(5136  3134، ٔیطنازلی)«ٔی ٌصاضز

ٞای ٔیٙی ٔاَ ٘عزیه ٔی وٙس. تٝ ػّت حزٓ وٓ زاؾتاٖ یا حىایت فطنتی تطای تغییط ظاٚیٝ زیس ٚرٛز ٘ساضز ٞزٛیطی حىایت 

زیس اَٚ قرم ٚ ؾْٛ قرم ضٚایت وطزٜ اؾت. ٚ ایٗ ٚیػٌی ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ تیاٖ قس اظ ٔرتهات ٞای ذٛز ضا اظ زٚ ظاٚیٝ 

 ؾثه وٕیٙٝ ٌطا اؾت. 
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  نتیجه گیری
زض تؿیاضی اظ حىایت ٞای وكف إِحزٛب ٔی تٛاٖ ذهٛنیات ؾثه وٕیٙٝ ٌطایی ضا ٔكاٞسٜ وطز. ٌعیٙف ِحظٝ ٞای 

ذال اظ یه حازحٝ ، ایزاظ ، اؾتفازٜ اظ ظتاٖ ؾازٜ ٚ پطٞیع اظ ػثاضت پطزاظی ، وٓ تٛزٖ تؼساز قرهیت ٞا ، عطح ٚ پیطً٘ 

اِیؿٓ ٘عزیه ٔی وٙس. حىایت ٞای وٛتاٜ ٞزٛیطی عطح ٚ ظتا٘ی ؾازٜ اظ ػٙانطی ٞؿتٙس وٝ حىایت ٞا ضا تٝ ؾثه ٔیٙی ٔ

ؾازٜ زاض٘س. زاؾتاٖ ٞا ٔؼٕٛالً حَٛ یه قرهیت ٔی چطذٙس ٚ قیٜٛ ضٚایت ٚ تٛنیف ٞای وٛتاٜ ٚ ٔرتهط اظ زیٍط ٚیػٌی 

 ٞای ذطزٜ حىایت ٞای وكف إِحزٛب اؾت.

 

 هراجعو هنببع 

 .، تٟطاٖٖٛ پطٚضـ فىطی وٛزواٖ ٚ ٘ٛرٛا٘اٖعاضٞا ، وا٘، زاؾتاٖ تؼاضیف ٚ ات(3165ایطا٘ی، ٘انط ، ) -
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