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 چکیده

ةی٤ی ّؼٗی ك ؿ٤حی  ٥ٝ اٚٞیٟ ك ٣یؽ ز٧افأادةیات ٠ْامؼ ایؼاف آک٤غق از ٨٣یـ٤غگا٣ی اؿث ک٥ ٠ـ

جؼی٢ ١٣ای٤غگاف ای٢  قاف، ا١٦یث دكچ٤غاف یاٗح٥ اؿث. ةؼزـح٥ پیؼا٣٨٠ی در آدار ادةی  ٠ضیي

٠ـأ٥ٝ زةاف ك ٧ٝس٥ ك جؼدیغ ٨٣یـ٤غگاف ٠کحب ز٨٤ب ٦ـح٤غ. ٨٣یـ٤غگا٣ی ک٥  ٨٣ع ركیکؼد ةی

کكیغ٣غ را ة٥  ٠ؼد٠اف ة٠٨ی، اّحٛادات ك آداب ك رؿ٨ـ ك ٣یؽ ٗىا ك اج١ـ٘ؼی ک٥ در آف ٣٘ؾ ٠ی

قاف ةؼگؽیغ٣غ.  ی ز٧اف پیؼا٣٨٠ی ی ٤ّنؼی ةا٨ٛٝق ةؼای ة٥ جن٨یؼ کكیغف ٤٦ؼ٤٠غا٥٣ ٠ذاة٥

ك ركیا ٨٣یـ٤غگا٣ی ١٦چ٨ف مادؽ چ٨ةک، اص١غ ٠ض٨١د، اؿ١اّیٜ ٗنیش، ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر 

ق٤اظحی  ٦ای ٠ؼدـ پ٨ر دارای ظنین٥ پیؼزاد. در ٠یاف ای٢ ٨٣یـ٤غگاف، آدار داؿحا٣ی ٤٠یؼك ركا٣ی

ا٣غ جن٨یؼی صٛیٛی از ؿی١ای   ٚغرج٤١غی اؿث ک٥ در پی٣٨غ ةا ٨٣ّی جعیٜ زادكیی، ج٨ا٣ـح٥

زا ٣كاف  ٦ای ٨٤ْ٠ی ك ك١٦ی آف ی زیـث ٨٣یـ٤غق ك آداب ك رؿ٨ـ ك گؼایف كاْٚی ٥ٌٛ٤٠

٦ای ة٨ـ  غ. ٠ا در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةؼآ٣یٟ جا و٢١ ةازق٤اؿی ٠کحب داؿحا٣ی ز٨٤ب ك ظنین٥د٤٦

پ٨ر را كاکاكی  ٤٠یؼك ركا٣ی« ٦ٜ ٔؼؽ»ق٤اظحی آف، ٠ؼدـ ق٤اؿی دی٤ی ةاز١٣ایی قغق در ر٠اف ا

 ك ٨٠رد جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٚؼار د٦یٟ.
 .رپ٨ ز٨٤ب، ا٦ٜ ٔؼؽ، ٤٠یؼك ركا٣ی ق٤اؿی، دی٢، ٠کحب ٠ؼدـ: کلوات کلیدی
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 همدهه
(، ر٠اف ٠ك٨٧ر ا٦ٜ ٔؼؽ 1367ی ک٤یؽك ) ی ایؼا٣ی ك ظاٝٙ آداری چ٨ف ٠س٥ّ٨١  ة٨ق٧ؼ( ٨٣یـ٤غق ٤٠1333یؼك ركا٣ی پ٨ر )٠ح٨ٝغ 

٦ای رئاٝیـٟ زاكدیی، ؿیالف ذ٢٦ ك  ( ة٥ قی٨ق1372(، ك ؿیؼیا ؿیؼیا )٦1369ای قیٌاف ) (، ٠س٥ّ٨١ ؿ٤گ1369(، ر٠اف دؿ ٨ٗالد )1368)

٠كکالت »گیؼد.  ٦ای آكارق، ٦ؼزایی ك ةی٨ق، ةعف ةـیاری از آدار ركا٣ی پ٨ر را در ةؼ ٠ی ؿث. ز٣اف ك ٠نائب آ٣اف ك ٠٨ُٞ٠یث زف٠غرف ا

« ٦ای ٟٚٞ اكؿث. ز٣غگی ٠ؼدـ ز٨٤ب ك یاد گػقح٥ ك دكراف ک٨دکی ك زادگا٦ف، ة٥ ١٦ؼاق چك١ؽد٦ایی ؿیاؿی ك ازح١اّی از ٠ك٥ٕٞ

 (244: 1388)جـٞی١ی، 

٦ایف  ٨٣یـا٣ی اؿث ک٥ ة٥ ؿؼاغ رئاٝیـٟ زادكیی رٗح٥ ك ةا گ٤سا٣یغف ٤ّامؼ زادكیی در ٚن٥ در ق١ار ز٨٤ةی پ٨ر ٤٠یؼك ركا٣ی در كاِٚ

٦ای َا٦ؼاً از ٦ٟ گــح٥ را آقکار کؼدق اؿث. ةیكحؼ داؿحاف ٦ای ركا٣ی پ٨ر در ز٨٤ب ٠ی گػرد ك ٠ى٨١ف  پی٣٨غ ٠یاف ركیغاد٦ا ك ركایث

جؼی٢ ادؼ داؿحا٣ی اكؿث، پای ز٘ؼق،  جؼی٢ ك ٧٠ٟ قغق ا٦ٜ ٔؼؽ ک٥ ق٤اظح٥ ركا٣ی پ٨ر در»٦ای ٠ضٞی اؿث.  اٗـا٥٣ ٦ا ك ٦ا ةیكحؼ اؿ٨ٌرق آف

ی ؿ٤ث دریایی ٨٣یـی  ک٤غ ك در ادا٥٠ ای پؼت ك دكراٗحادق در ؿاصٜ ظٞیر ٗارس، ك گ٨یف ٠ضٞی آف را ة٥ ٗىای ادةی ایؼاف ةاز ٠ی د٦کغق

رئاٝیـث ٣ادیغق گؼٗح٥ ا٣غ، ة٥ ١٣ایف -ی آف چ٥ را ک٥ ةیكحؼ ٨٣یـ٤غگاف ؿ٨ؿیاؿ ز٨٤ب را، ٦٥١٦ای زادكیی ك ک٢٧  یی ز٨٤ةی، زیتا

 (125: 1388)یاكری، « گػارد. ٠ی

٦ا در  ق٣٨٤غ ةا زةا٣ی ک٥ كاژق ٦ای دریایی را ٠ی ای ٦ا ةا زةاف ٣اآراـ دریا آق٤ای٤غ ك مغای دایؼق ز٣گی پؼی ، ز٘ؼق«ا٦ٜ ٔؼؽ»در ر٠اف 

  ٦ا ز٣غگی ٦ای ؿ٤گی٢ ؿیاق ك ظاکـحؼی در ک٤ار ؿاک٤اف آب ار٣غ، ةا ا٦ٜ ٔؼؽ، یا ١٦اف ٠ا٦یگیؼاف ز٨ا٣ی ک٥ زیؼ آبآف ٣ٛف زیادی ٣غ

٦ایكاف را دكةارق ة٥ راق  ک٤٤غ جا ٚایٙ ٦ا قب ك ركز کار ٠ی ی آف دا٤٣غ ک٥ ٥١٦ ز٤٣غ ك از صاؿ ك ركزگارقاف ةاظتؼ٣غ ك ٠ی ک٤٤غ، صؼؼ ٠ی ٠ی

جؼی٢ ٧ٝس٥ ز٧اف  آی٤غ ك ة٥ ٔؼیب ؼد٣غ. در زایی از داؿحاف ؿ٥ ٠ؼد ة٤ٞغ ةاال ك ة٨ر ةا چك١اف آةی از ٚایٙ ةیؼكف ٠یةی٤غاز٣غ ك ة٥ ز٠ی٢ ةؼگ

٦ا را در ای٢ قکٜ ك ق١ایٜ ة٥ ز٠ی٢ ٗؼؿحادق  ک٤٤غ ک٥ ة٨ؿ٥١ٞ، ٨ٔؿ دریا٦ا، ا٦ٜ ٔؼؽ را ة٥ ةازی گؼٗح٥ ك آف ز٤٣غ ك ٠ؼدـ گ١اف ٠ی صؼؼ ٠ی

 (120-121: 1368پ٨ر،  )ركا٣ی« ة٥ زیؼ آب ةتؼد. آف را»جا ز٘ؼق ك ؿاک٤اف 

 

 پیشینه تحمیك -1
٦ای  ٦ا ك ظنین٥ ٦ای دا٣كگا٦ی ٠حْغدی کار قغ ک٥ ةـیار ظ٨ب ة٥ كیژگی رؿا٥ٝ 80پ٨ر در د٥٦  ٦ای ٤٠ییؼك ركا٣ی  در ز٠ی٥٤ داؿحاف

٣ٛغ ك ةؼرؿی آدار »( ةا ٨٤ّاف 1383ؿا٥ٝ ٠ؼیٟ را٠ی٢ ٗؼ )ج٨اف ة٥ ر ٨٣یؾ پؼداظح٥ ة٨د٣غ. ةؼای ٥٣٨١٣ ٠ی ٦ای كی ك ز٣اف دیگؼ داؿحاف داؿحاف

 ٠س٥ّ٨١ دك ك ر٠اف یک در قعنیث پؼدازی»( ةا ٨٤ّاف 1388ك ٣یؽ رؿا٥ٝ ٗا٥١ً ٚغی١ی )« ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر ك ةازجاب رئاٝیـٟ زادكیی آف

« پ٨ر، ٔؽا٥ٝ ّٞیؽادق در آدار ؿی١ی٢ دا٣ك٨ر، ٤٠یؼك ركا٣ی ٦ا ك ٣ٛغ ز٣اف ز٨ٞق»(، ةا ٨٤ّاف 1387ك رؿا٥ٝ اٗؼكز ٣ساةحای٢ )« ركا٣ی پ٨ر ٤٠یؼك ک٨جاق

 اقارق کؼد.

پ٨ر را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دادق ة٨د٣غ.  ا٣غ ک٥ أٞب كز٨ق ك ٤ّامؼ داؿحا٣ی آدار ركا٣ی ّالكق ةؼ ای٢ آدار، ٠ٛاالت ك کحاة٧ایی ٣یؽ ٤٠حكؼ قغق

 ( ك ....1377غ٣ی )(، ٠یؼّاة1376(، دؿحٕیب )٣1384تا ) ٠ٛاالجی از ٣یک٨ةعث ك را٠ی٢

 

 شناسی دینی رهاى و هردم -2
وؼكرت ةیاف كَایٖ جازق، ؿتب ةکارگیؼی ر٠اف در قکٜ ٠غرف ظ٨دش اكٝی٢ ةار در دكراف ٠كؼكًیث ة٥ ایؼاف كارد قغ. در كاِٚ 

از ٝضاظ جازگی قکٜ ك ٦ای ایؼا٣ی  ق٨د. اكٝی٢ ر٠ا٨٣ارق ٦ای زغیغ ادةی ك كركد ٨٠و٨ع ٦ا ك قعنیث ٦ای جازق ة٥ ّؼم٥ ادةیات ٠ی قکٜ

 .٦ا اقارق ٠ی ق٨د جؼی٢ آف در زیؼة٥ ٧٠ٟ. ی زغیغی در ٣ذؼ ٗارؿی ا٣غ آی٤غ ك آٔازگؼ دكرق ی ٨٣ی٤ی در ادةیات ایؼاف ة٥ ق١ار ٠ی ٠ضح٨ا پغیغق

 ٨٣یـغ:  ٠ی «از متا جا ٣ی١ا»  پ٨ر در زٞغ دكـ  آری٢ یضیی

پیغا کؼدق،   رظ٥٤  در ایؼاف  ٔؼب  ٗؼ٤٦گ  ک٥  پیف  ٦٘حاد ؿاؿ  جا قنث  آف  ا٠ؼكزی  ٤ْ٠ای  ك ة٥  اركپایی ؿتک   ة٥  ٨٣یـی ك ر٠اف  ر٠اف»

  ة٥  ک٥  آ٠غ، ك کـا٣ی ٠ی  ایؼاف  ة٥  ك جؼکی  یا ّؼةی  ك آ١ٝا٣ی  ك ركؿی  ك ا٣گٞیـی  ٗؼا٣ـ٥  ٦ای زةاف ٦ا ة٥  . اةحغا ر٠اف ٣غاقث  ؿاة٥ٛ  ایؼاف  در ادةیات

  ة٥ اؿحا٣ت٨ٝی   ك جؼکی  ك ّؼةی  ك ؿپؾ ا٣گٞیـی  از ٗؼا٣ـ٥  ٦ایی ر٠اف  کؼد٣غ. ؿپؾ ٠ی  ظ٨ا٣غ٣غ ك اؿح٘ادق ٦ا را ٠ی آف٦ا آق٤ا ة٨د٣غ،  زةاف  ای٢

  ام٨ؿ  ، ٧ٚؼف از ١٦اف ٗارؿی  ة٥  ظارزی  ٠ح٨ف  در ٣ٜٛ  ک٤٤غگاف ة٨د، زیؼا جؼز٥١  ٦ا ةـیار ٠٘یغ ك د١ؼةعف جؼز٥١  قغ ... ای٢  جؼز٥١  ٗارؿی

جؼ  جؼ ك م١ی١ی گؼـ  ، ٦ؼچ٥ گؼاییغ ك ةیاف ك ظ٨ٞص   ؿادگی  ٣یؽ ة٥  ، زةاف ٦ا در صٛیٛث جؼز٥١  کؼد٣غ ك ةا ای٢ ٠ی  پیؼكی  امٞی زةاف  ـی٨٣ی ؿادق

: 1357پ٨ر،  آری٢.« ) قغ  کاؿح٥  ٠ٛغار زیادی  ، ة٥ رٗث کار ٠ی ة٥   ك ةالٔث  ٗناصث  ٣اـ  ة٥  ک٥  قاّؼا٥٣ ٦ای  ك ٤٦ؼ١٣ایی  ُٝ٘ی  قغ ك از پیؼای٥ ی

312) 
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ج٨اف ٠یؼزا آٚاظاف  از ٠یاف ٨٣یـ٤غگا٣ی ک٥ ٦ٟ در ٧٣ىث ٠كؼك٥ً ك ٦ٟ در ادةیات داؿحا٣ی ك ١٣ایكی ك ٣ذؼ زغیغ ٨٠دؼ ة٨د٣غ، ٠ی»

 (15: 1388)جـٞی١ی، « ای، ك ّتغاٝؼصیٟ ًاٝت٨ؼ را ةؼق١ؼد. کؼ٠ا٣ی، ٠یؼزا ٠ٞکٟ ظاف، ٠یؼزا ٗحضْٞی آظ٣٨غزادق، زی٢ اْٝاةغی٢ ٠ؼا٥ٔ
ی رقغ ك گـحؼش ر٠اف ازح١اّی در ایؼاف ة٨د.  ّنؼ رواقا٦ی ّؼم٥رؿیٟ.  اگؼ ؿؼیِ از ٠كؼك٥ً ةگػریٟ ة٥ دكراف روا قاق ٠ی

جؼی٢ ٨ّا٠ٜ ا٨ٗؿ ر٠اف جاریعی ك ركاج ر٠اف ازح١اّی  ی ٠ح٨ؿي ق٧ؼ ٣كی٢، ١ّغق جٕییؼ قکٜ ٤٠اؿتات ازح١اّی، ةی٤ف ٠غ٣ی ك رقغ ًت٥ٛ

 ٦ای ؿؼگؼـ ک٤٤غق در ٠سالت آف ز٠اف ٤٠حكؼ ٠ی قغ٣غ ٦ای ازح١اّی اكٝی٥، ٔاٝتا ة٥ م٨رت پاكرٚی ة٨د٣غ. ر٠اف ة٥ ٨٤ّاف ٗؼـ ادةی ركزگار

د٦عغا ةا ٣گارش »٦ا، ؿؼك مغایی ة٥ پا کؼد، ّٞی اکتؼ د٦عغا ة٨د.  یکی از کـا٣ی ک٥ در ای٢ دكراف ةا ٨٣قح٢ ٠ٛاالجی ج٤غ ك جیؽ در ركز٣ا٥٠.

٨٣یـی ك  ٣ذؼ د٦عغا پٞی اؿث ةی٢ ٚن٥»ؼایي ازح١اّی ك ؿیاؿی ٨٠ز٨د در ایؼاف ّنؼ روا قاق ركی آكرد. چؼ٣غ ك پؼ٣غ، ١ّالً ة٥ ٣ٛغ ق

٨٣یـغ. ٣ذؼی اؿث ک٥ ّا٠یا٥٣ اؿث  داف كاْٚی ٠ی ٣گار ة٨٤یـغ یک ادب ک٥ یک ركز٣ا٥٠ ای ک٥ ة٥ زای آف ٨٣یـی، ٣ذؼی اؿث ركز٣ا٥٠ ركز٣ا٥٠

 (536 :1368)ةؼا٤٦ی، « ک٥ ٠تحػؿ ةاقغ. ةغكف آف

داؿحاف ک٨جاق ٤ٚغركف صکایث از جـٞي »٨٣یـغ:  ای اؿث ک٥ ّاةغی٤ی در ای٢ ٨٠رد ٠ی صحی جتضؼ اك در ٨٣قح٢ داؿحاف ک٨جاق ة٥ گ٥٣٨

( از ٨٣یـ٤غگاف ٧٠ٟ ای٢ دكرق 101: 1374)ّاةغی٤ی، « ق٤اؿغ. كی ةؼ داؿحاف ٨٣یـی دارد ك اك را ة٥ ٨٤ّاف یکی از پیكؼكاف داؿحاف ایؼا٣ی ٠ی

( ج٨ا٣ـث ظ٨د را ة٥ 1309(، ك زیتا )1309(، پؼیچ٧ؼ )1307چ٨ف ١٦ا ) اف ة٥ ٠ض١غ صسازی اقارق کؼد. اك ةا ٨٣قح٢ آدار ر٠ا٣حیکی ٦ٟج٨ ٠ی

٦ای صسازی، ٠س٨١ّاً ٗـاد ازح١اّی ز٠ا٥٣ ك ّكٙ در ٣ؽد ز٣اف اقؼاٗی را ٠ْؼٗی  ٦ا ك ر٠اف ٨٣یـی ٠حتضؼ ٣كاف د٦غ. داؿحاف ٨٤ّاف ر٠اف

 (89: ص 1374پ٨ر،  )آری٢« ا٣غ. زیتا را زیتاجؼی٢ ادؼ صسازی دا٣ـح٥ ٠٨١ّاً»ک٤غ.  ٠ی

٦ای ٦غایث ٠ا ةا دك ٨٣ع ٣گؼش ركةؼك ة٨دیٟ.  جؼی٢ ٨٣یـ٤غق ایؼا٣ی دكراف پؾ از روا ظاف، مادؽ ٦غایث ة٨د. در داؿحاف ا٠ا قاظل

گؼا ک٥ ک١حؼ ؿ٨ی٥ ٦ای درك٣ی  گؼا ك كاِٚ . ك آداری زا٥ْ٠ای ؿ٨ررئاٝیـحی، ركا٣کاكا٥٣، ك درك٣ی دار٣غ ٠ا٤٣غ ة٨ؼ ک٨ر ٠ای٥ آداری ک٥ دركف»

ج٨اف از ٦غایث ؿع٢ گ٘ث ك از ة٨ؼ ک٨ر اك ٦یچ ٣گ٘ث. ای٢  ( ا٠ا ١٣ی49: 1388)جـٞی١ی، « دژ، ؿگ كٝگؼد ك آةسی ظا٣ٟ. دار٣غ. ٠ا٤٣غ گسـح٥

ث در ةؼاةؼ ازح١اع ز٠عث ك ظك٢ آف ركزگار اؿث. ادؼ ک٥ ةی گ١اف در ق١ار ةؼجؼی٢ آدار ادةی د٣یاؿث، ةیا٣گؼ ركح درد٣اؾ ك صـاس ٦غای

ق٣٨غ ک٥  ةؼ٣غ ك ؿتب ٠ی ٦ای درك٣ی ٠ی آف را در الی٥»٦ای ای٢ داؿحاف، جکؼار ركیغاد٦ا در آف اؿث. در كاِٚ ای٢ جکؼار٦ا،  یکی از كیژگی

راكی »ک٨ر ةضؼاف ٨٦یث اؿث.  جؼی٢ ٠ـا٥ٝ ة٨ؼ ( 52ٟ٧٠: ص 1373)١٦ای٨ف کاج٨زیاف، « ٦ا، ة٥ ٦ٟ قتی٥ ك صحی یکی ق٣٨غ. قعنیث

 (18: 1373پ٨ر،  )اؿضاؽ« ةی٤غ ی٤ْی ١٦اف ظ٨دی ک٥ ٨٦یث ٣غارد. ٣گؼد، ظ٨د را ٠ی داؿحاف ک٥ در آی٥٤ ك ؿای٥ ٠ی

ٗؼ٤٦گی ة٨د ک٥ ٤٠سؼ ة٥ جذتیث ٣ُاـ ؿؼ٠ای٥ داری  -ازح١اّی  -ی اٚحنادی  ی گـحؼش ٠غر٣یـٟ ةی ریك٥ ی چ٧ٜ ّؼم٥ د٥٦

جؼی٢  ی ٨٧َر ةؼزـح٥ ادةیات ٠ْامؼ ایؼاف ك ّؼم٥ ی ٥ٛ ی ٠ح٨ؿي زا٥ْ٠ قغ. ای٢ دكرق قک٨ٗاجؼی٢ دكرقم٤ْحی ك رقغ ٗؼاگیؼ ًت

مادٚی ك ؿاّغی در ای٢ د٥٦ چاپ ك ٤٠حكؼ قغ. ة٧ؼاـ  ة٧حؼی٢ آدار آؿ اص١غ،گٞـحاف، چ٨ةک، ٦ا ة٨د. دؿحاكرد٦ای ٤٦ؼی در ج١ا٠ی ز٠ی٥٤

٨١د دكٝث آةادی، ؿی١ی٢ دا٣ك٨ر ك ٨٦ق٤گ گٞكیؼی در ای٢ د٥٦ ٨٧َر کؼد٣غ یا ة٥ اكج چ٨ف ٣ادر اةؼا٦ی١ی ، ٠ض ٣ا٠غاریداؿحاف ٨٣یـاف 

ی ظالٚیث ٤٦ؼی ارجٛا یاٗث ك ک٨قیغ ک٥ ة٥ زـحس٨ی  ی چ٧ٜ ك پ٤ساق، ٚاٝب داؿحاف از كٍّ اظالٚی ة٥ ٠ؼص٥ٞ در دك د٥٦».رؿیغ٣غظ٨د 

 (108: 1377)٠یؼّاةغی٤ی، « ١ّیٙ در ة٢ٌ ٦ـحی ك ٨٦یث ا٣ـاف ك زا٥ْ٠ ةپؼدازد.

٣ُاـ ز٨٧١ری اؿال٠ی اؿحٛؼار یاٗث. ٣ـٜ ز٨اف ك ا٣ٛالةی ة٥  1358ة٥ د٣تاؿ پیؼكزی ا٣ٛالب ًی یک ٥١٦ پؼؿی در اكایٜ ؿاؿ ا٠ا 

 –٦ای ٠غیغ ظ٘ٛاف ك ظا٨٠قی ة٥ چاپ کحاب ، ٣كؼی٥ ك زؽكق پؼداظث . گؼایف قغیغ ای٢ ٣ـٜ ة٥ آدار ك ٨٣قح٥ ٦ای ؿیاؿی  زتؼاف ؿاؿ

پؾ از پیؼكزی ا٣ٛالب، کا٨٣ف ٨٣یـ٤غگاف ایؼاف ْٗاٝیث ظ٨د را ٠سغد آٔاز . ةی ةاّخ رك٣ٙ ٗىای ٣كؼ ك ٣گارش در کك٨ر قغا٣ٛال –ازح١اّی 

ّٛیغجی قغ ک٥ در ٧٣ایث ة٥ ا٣كْاب صؽب ج٨دق ا٣سا٠یغ. قؼایي ؿیاؿی ك اكواع ز٤گی  -ا٠ا از ١٦اف اةحغا دؿحع٨ش کك١کف ؿیاؿی .کؼد

یک دؿح٥ ٨٣یـ٤غگاف ٠ػ٦تی ک٥ صا٠ی ٣ُاـ »ی ٠ح٘اكت ٚؼار داد.  ن٨ص ا٦ٜ ٗکؼ ك ٗؼ٤٦گ را در دك زت٥٧رٗح٥ رٗح٥ اٚكار زا٥ْ٠ ك ة٥ ظ

 (46: 1387)ركزة٥، .« ی دیگؼ ز٤اح ٨٣یـ٤غگاف ركق٤٘کؼ ك دگؼا٣غیف ة٥ كز٨د آ٠غ اؿال٠ی ة٨د٣غ ك دؿح٥

ر٠اف ٨٣یـی در ایؼاف ة٨د ک٥ جٛؼیتا در ٦ای پؾ از ز٤گ دكراف اكج قک٨ٗایی ر٠اف ك  ی دكـ د٥٦ ی قنث ة٥ ظن٨ص ؿاؿ ٣ی٥١

ی ٦٘حاد جغاكـ یاٗث. در دكراف پؾ از ز٤گ، داؿحاف ٨٣یـاف ٠ػ٦تی ٦ٟ چ٤اف ةا ٣گا٦ی صـؼت ةار ة٥ دتث ظاًؼات ص١اؿ٥  ؿؼاؿؼ د٥٦

در ای٢ ز٠اف ٨٠از٥  ًیٖ ٨٣یـ٤غگاف ز٤اح ركق٤٘کؼی ٠٘ا٦یٟ ٨٧َ٨٣ر ازح١اّی پؼداظح٤غ.ای  ٦ای دكراف ز٤گ ك ٨ّاٟٝ ٨٤ْ٠ی آف ك یا پارق

 .داظٞی یا ظارزی ک٨قیغ٣غ ةا دیغی زؽیی ٣گؼ ة٥ جىاد٦ا ك ج٤اٚه ٦ای ركصی ا٣ـاف ٠ْامؼ ةپؼداز٣غ ،ؿیاؿی -ةا جکا٥٣ ٦ای ٗکؼی

ج٨اف ة٥ ٠ضـ٢ ٠ع١ٞتاؼ، ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر، ّتاس ٠ْؼكٗی، ٔؽا٥ٝ ّٞیؽادق، ّٞی ٨٠ذ٣ی ، ؿیغ ٧٠غی  از ٨٣یـ٤غگاف ٧٠ٟ ای٢ دكراف ٠ی

 اقارق کؼد، ی، ٠نٌ٘ی ٠ـح٨رقساّ

  زـ١ا٣ی، ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی ك ٣یؽ ةػاؿحاف ٠ٌا٥ْٝ ا٣ػـاف ةػ٥ ٨ًر کٞیق٤اؿی در كاِٚ  ق٤اؿی ة٥ چ٥ ٤ْ٠ایی اؿث. ٠ؼدـ ا٠ا ٠ؼدـ

٤ْایی پ٨قا٣ی ٠ ٦ٟ Ethnologyق٤اؿی  ك ٨ٚـ Anthropologyق٤اؿی یا ١٦اف  ق٤اؿی ةا ا٣ـاف اؿث. در ٠ٌاْٝات ا٠ؼكزی٢، ٠ؼدـ قػ٤اؿی

  ة٨د.در  رقح٥  ا٣حعاب امٌالصی ٤٠اؿب ةؼای ٣اـ گػػاری ایػ٢  چگ٣٨گی  ٦ای اكؿ ٚؼف ةیـحٟ در ٔؼب، یکی از ٠تاصخ د٥٦دار٣غ. در كاِٚ 
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  ة٤اةؼای٢ ة٨د.  ٦ای ٗکؼی ك ٠ضیي ٗؼ٤٦گی ظامی ٦ا ٠ػحأدؼ از گػؼایف ٦ؼ یک از ای٢ امػٌالح  ٣حیس٥ امٌالص٧ای گ٣٨اگ٣٨ی ة٥ کار ةؼدق قغ.

٦ای ة٥ کار ةؼدق  از ٠س٥ّ٨١ امٌالح ١٦ؼاق داقث.  ة٥  ك ركش پؼداظػح٢ ةػ٥ ٨٠و٨ع را ٣یؽ  جضٞیٜ  ک٥ ٨٣ّی  ة٨د  ٦ؼ امٌالح ٠تی٢ ٨٣ّی ٣گؼش

اكت ٣ػُؼ ٠ی رؿغ ک٥ ج٘ ة٥  جض٨ؿ ٠ؼدـ ق٤اؿی در زػ٧اف  جاریط  کك٨ر ك یا ة٥  ق٤اؿی در ٦ؼ کارکؼد ٠ؼدـ  یا  ج٨اف ةػ٥ ٣ػض٨ق اقا٥ّ قغق ٠ػی

دیگؼ امٌالص٧ا   از  ك ا٣ـاف ق٤اؿی ةیف  ق٤اؿی  كاٚػِ ج٧٤ا دك امٌالح ٠ؼدـ  در اؿػث.  ة٤یا٣ی ك اؿاؿی ٠كعل ٣كغق ی امٌالص٧ا ة٥ گ٥٣٨

 (169: 1363ٟ. )٣ؼاٚی، ةؼی ای ٠ت٧ٟ ة٥ کار ٠ی ای٢ دك امٌالح را ٣یؽ گػاق ةػ٥ گ٥٣٨ رایر اؿث.  ٠ا  در کك٨ر

رٗث، ةْغ٦ا در ادؼ جض٨ؿ ّٟٞ ٠ؼدـ ق٤اؿی ك ة٥ كیژق جأدیؼ ٠ػؼدـ  ٠ی  کار  ٨ژی ةػؼای ٠ػؼدـ ق٤اؿی ة٥در ٗؼا٣ـ٥ ٣عـث كاژق اج٨٤ٝ

٦ای ازػح١اّی  ا١٦یث ز٤ت٥  ک٤٤غق  ك ٗػؼ٤٦گی کػ٥ ةػیاف  ازح١اّی  قػ٤اؿی قػ٤اؿی ا٣گٞیـی ك آ٠ؼیکایی در ٠ؼدـ ق٤اؿی ٗؼا٣ـ٨ی، ا٣ػـاف

ا٣ـاف قػ٤اؿی ازػح١اّی  اؿحؼكس ٠ؼدـ ق٤اس ٠ك٨٧ر ٗؼا٣ـ٨ی.-، رایر قغ.ة٥ ٨ٚؿ ک٨ٞد٨ٝیق٤اؿی اؿث ك ٗؼ٤٦گی جضٛیٙ ك ةؼرؿی ٠ؼدـ

( ٠ؼدـ قػ٤اؿاف ٗػؼا٣ـ٨ی، ةػ٥ كیػژق پیؼكاف ٠کحب امػاٝث 415: 1372  اؿػحؼكس  -)٨ٝی. ا٣غ دك ركی یک ؿک٥  ٗؼ٤٦گی  ك ا٣ـاف ق٤اؿی

 ٨٣یـغ: اؿحؼكس در ای٢ ةارق ٠ی-ک٨ٞد٨ٝی ی ؿازش ةؼ ٚؼار ک٤٤غ.ک٤٤غ ةی٢ ا٣ـاف ق٤اؿی ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ٨٣ّ ؿػاظث، جالش ٠ی

٠ؼدـ  ق٨د. ک٥ ةؼ٣ا٥٠ ٠ؼدـ ق٤اؿی ٗؼ٤٦گی ك ٠ؼدـ قػ٤اؿی ازػح١اّی یػک ٠ػ٨و٨ع را قػا٠ٜ ٠ػی  داقػث  ج٨اف چػ٤ی٢ ةػیاف ٠ی»

ازح١اّی ك ؿیاؿی ک٥   ا٨٣اع ْٗاٝیح٧ای  ی٤ْی  ؼق٤اؿی ٗؼ٤٦گی از ٠ٌاْٝات ك ةؼرؿی جک٤یک٧ا ك اقیا آٔاز ٨١٣دق ك ة٥ ٠ٌا٥ْٝ جک٤یک٧ای ّاٝیح

ّکؾ از ٠ٌا٥ْٝ کٞی ز٣غگی ازح١اّی آٔاز   ٠ؼدـ ق٤اؿی ازػح١اّی ةؼ گؼد٣غ. ٤٠ح٧ی ٠ی، ؿاز٣غ ز٣غگی در زا٥ْ٠ را ١٠ک٢ ك ٠كؼكط ٠ی

٠ؼدـ ق٤اؿی  د٦غ. قغ گـحؼش ٠یةا ة٥ اقیایی ک٥ جضث جأدیؼ ز٣غگی ازح١اّی ك ٨١٣دار٦ایی از آف ٠ی  را  جضٛیٛات  ٨١٣دق ك ؿپؾ دا٥٤٠

در ای٢ زا ك یا در آف زا   ک٥  ةاقغ  ج٧٤ا ج٘اكت ٠یاف آ٧٣ا قایغ در ای٢ ک٤٤غ. ق٤اؿی ٗؼ٤٦گی ٠تاصخ ٠كاة٧ی را د٣ػتاؿ ٠ػی  ٠ؼدـ  ازح١اّی ك 

 (114: 1372ك ٠ک ک٨ردی،  )اؿپؼدٝی.« جٛغـ ك یا جأکیغ ةیكحؼی م٨رت گؼٗح٥ ةاقغ  ةؼ ای٢ ك یا ةؼ آف ٠ٌٞب

  ٚؼف  ٦ای در ٣عـحی٢ د٦ػ٥-ة٥ ٠ػ٤ْی ٠ػضغكد  ك چ٥  چ٥ ة٥ ٤ْ٠ی گـحؼدق-٠ؼدـ ق٤اؿی ة٥ ٨٤ّاف ّٟٞ ج٨میٖ آداب ك رؿ٨ـدر كاِٚ 

  ی٤ْی جضٛیٛاجی ک٥ اؿػح٘ادق ٠كعل ١ّٞی ٣غاقث ك ةیكحؼ در ای٢ ٤٦گاـ ّٟٞ ٠ؼدـ ق٤اؿی ٔیؼکار ةؼدی ة٨د؛ در ٔؼب ٠حغاكؿ ة٨د.  ةیـحٟ

٦ا  ٦ا ك کحاةعا٥٣ ک٤ای٥ آف را ّٟٞ جؽیی٤ی ك ٠ح٤اؿب ةؼای ٨٠زق  ة٥  چ٤اف کػ٥ ٦ایی از ز٣غگی زػ٨ا٠ِ اةػحغایی. ٨میٖ ز٤ت٥ة٥ ج  ة٨د  ٠ح١ایٜ

ی ظنٞث زا٠ِ ة٨دف ك ٣یؽ صٍ٘ ةی ًؼٗی ١ّٞی، ٨٠رد اؿح٘ادق كؿیِ ًتٛات ازح١اّی  ق٤اؿی ة٥ كاؿ٥ٌ . ا٠ا کٟ کٟ ّٟٞ ٠ؼدـدا٣ـح٤غ ٠ی

 زا٥ْ٠ ٚؼار گؼٗث. 

ای ٨ًال٣ی ك ک٢٧ دارد. درؿث اؿث ک٥ ّٟٞ ٠ؼدـ ق٤اؿی ٠ضن٨ٝی ةؼآ٠غق از ٗیٞـ٨ٗاف ازح١اّی  ق٤اؿی در ادةیات ؿاة٥ٛ ؼدـا٠ا ٠

جؼ در ادةیات ٨٣یـ٤غگاف ةؽرگی چ٨ف ا٨٣رق دكةاٝؽاؾ، داؿحای٨ٗـکی ك ج٨ٝـح٨ی ك پؼكؿث از  ؿغق ةیـحٟ ٗؼا٣ـ٨ی اؿث، ا٠ا ٠ا ظیٞی پیف

ا٣غ. ٨٣یـ٤غگاف ؿغق ٨٣زد٦ٟ ة٥ كیژق ٨٣یـ٤غگاف  ّٟٞ ؿاظحاری ةٞک٥ ة٥ ٠ذاة٥ ٤ّنؼی آگاق ک٤٤غق ؿ٨د زـح٥ق٤اؿی ٥٣ ة٥ ٠ذاة٥ یک  ٠ؼدـ

 ٦ای ٠عحٖٞ ازح١اّی، جن٨یؼی دٚیٙ از زا٥ْ٠ جؼؿیٟ ک٤٤غ. کؼد٣غ جا ةا جؼؿیٟ ًتٛات ك قعنیث گؼایی چ٨ف ةاٝؽاؾ، ؿْی ٠ی كاِٚ

سٟ ة٥ كیژق در جاریط ٨٣یـی ٠ؼؿ٨ـ ایؼا٣ی ٠ا٤٣غ ؿ٘ؼ٣ا٥٠ ٣امؼ ظـؼك ك جاریط ةی٧ٛی، ای٢ ٨٣ع ٣گاق در ادةیات ایؼاف، جا ٚتٜ از ؿغق پ٤

ق٤اؿی ظ٨یف  اٝكْؼای ة٧ار در ؿتک ك ظ٦٨ای اٗؼاد ٦ـحیٟ. ا٠ا ١٦اف ٨ًر ک٥ ٠ٞک ق٤اؿی ك ق٤اظث كیژگی ٦ا ك ظٞٙ ٠ا ةا ٨٣ّی از ٠ؼدـ

آ٠یؽ از اؿحْارق  ٠ا از ؿغق پ٤سٟ ة٥ ای٢ ؿ٨، ٣ذؼ پارؿی ة٥ ؿ٨ی اؿح٘ادق أؼاؽآالیف ة٨د ا گ٘ح٥ اؿث، ٣ذؼ ٚؼف چ٧ارـ، ٣ذؼی ركاف ك ؿادق ك ةی

٨٣یـی ایؼا٣ی را دچار ةضؼاف جؼؿیٟ  جؼدیغ ای٢ صؼکث یکی از ٣کاجی اؿث ک٥ جاریط ك جؼکیتات پیچیغق ك كاژگاف ر٠ؽی ك ... صؼکث کؼد. ةی

ظ٨ا٦ٟ  گ٨یغ ٠ی ف در ؿؼآٔاز کحاب ُّیٟ جاریط ةی٧ٛی ٠كا٦غق کؼد ک٥ ٠یج٨ا ٨٣یـی ایؼاف را ٠ی ق٤اؿا٥٣ کؼد. کٜ ؿ٤ث جاریط كاْٚیث ٠ؼدـ

دا٣غ. از  جاریعی ة٨٤یـٟ ک٥ ةا صٛیٛث ّسی٢ ةاقغ. در كاِٚ اة٨اٝ٘ىٜ ةی٧ٛی ظ٨د را ة٥ ٝضاظ اظالٚی ٠ٞؽـ ة٥ آقکار کؼدف صٛیٛث جاریط ٠ی

 ق٤اؿی ک٢٧ ایؼا٣ی ةتی٤یٟ.  ٦ای اّالی ٠ؼدـ یکی از ٥٣٨١٣ ج٨ا٣یٟ ة٥ ٨٤ّاف ١٦ی٢ ركؿث ک٥ ٠ا ةؼای ٥٣٨١٣ ؿ٘ؼ٣ا٥٠ ٣امؼ ظـؼك را ٠ی

ا٠ا ای٢ ركیکؼد از ؿغق پ٤سٟ ٦سؼی جا ة٥ ّنؼ ٠كؼك٥ً دچار ةضؼاف ة٨د. كركد ٠كؼكًیث ة٥ ایؼاف، در ز٠ی٥٤ ادةیات، ةاّخ جؼز٥١ ك 

را ةگ٨ییٟ ک٥ ٠ـا٥ٝ ج٨ز٥ ة٥ زا٥ْ٠ ك ازح١اع در  ٦ای جاریعی قغ. ٠ا در ای٤سا ٚنغ جتارق٤اؿی ای٢ ركیکؼد را ٣غاریٟ ١٦ی٢ ٠ٛغار جاٝیٖ کحاب

 پ٨ر اقارق کؼد. آةادی، اص١غ ٠ض٨١د ك ٤٠یؼك ركا٣ی ج٨اف ة٥ آدار دكٝث ٦ای ای٢ ٨٣ع ج٨ز٥ ٠ی ادةیات ٠ْامؼ ا١٦یث زیادی پیغا کؼد. از ٥٣٨١٣

ز٨٤ب را ة٥ كؿی٥ٞ رئاٝیـٟ زادكیی  پ٨ر ةا ةٛی٥ دارد ای٢ اؿث ک٥ ركا٣ی پ٨ر ٠ضیي ر٠ؽآ٨ٝد ك ؿؼقار از قگ٘حی ٗؼٚی ک٥ ركا٣ی

ی ةاز١٣ایی کؼدق اؿث. در كاِٚ اؿح٘ادق از ؿتک رئاٝیـٟ زادكیی ج٧٤ا ج٧١یغی ادةی ةؼای ةیاف ظالٚا٥٣ ك ٗؼ٠اٝیـحی داؿحاف ٣یـث، ةٞک٥ ٨٣ّ

 ج٨ز٥ ة٥ ر٣گ ك ٗىای ركؿحایی ك ٠ضیي ك اج١ـ٘ؼ آ٣ساؿث.

 

 هکتة جنوب -3
١ٚؼی(، ا٣ٛالب ٠كؼك٥ً، ك ز٤تف  1313-1264در دكراف پادقا٦ی ٣امؼاٝغی٢ قاق ٚازار )  جض٨الت ؿیاؿی ك ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی

ق٤اظحی ایؼاف ة٥ کٜ دگؼگ٨ف کؼد ك ٗىا را ةؼای پا  ی ٨٣زد٦ٟ ٗؼ٤٦گ زیتایی ٦ای ٔؼةی ة٥ زةاف ٗارؿی از ٠یا٥٣ ٦ای ؿغق جؼز٥١ داؿحاف
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ق٨د، آ٠ادق کؼد. ةیكحؼ از ٥١٦ ای٢ قْؼ اؿث ک٥ ج٢ ة٥  اؿحاف ٨٣ ق٤اظح٥ ٠ی٦ای ةْغ ة٥ ٣اـ قْؼ ك د چ٥ در ؿاؿ گؼٗح٢ ك رقغ ك گـحؼش آف

٦ای  ق٨د. ٨٣یـ٤غگاف ٣عـحی٢ داؿحاف ٦ای زغیغ ٗارؿی ٨٣قح٥ ٠ی پایغ ک٥ ٣عـحی٢ داؿحاف ای٢ دگؼگ٣٨ی ُّیٟ ٠ی د٦غ. ا٠ا دیؼی ١٣ی

ا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ ١٦گی آرزكی پیكؼٗث ك جؼٚی ایؼاف را در ؿؼ ًٞت ٨٣یؾ ةاق٤غ، ركق٤٘کؼ ك آزادی ظ٨اق ك امٌالح ٗارؿی پیف از آ٣ک٥ داؿحاف

٦ای آی٤غق ٣یؽ ١٦چ٤اف ادةیات داؿحا٣ی ایؼاف، ك از آف ز٥ٞ١، ادةیات اٚٞی١ی ك  گػار ؿ٤حی ٦ـح٤غ ک٥ در د٥٦ پؼكا٤٣غ. ای٤اف در كاِٚ پای٥ ٠ی

گیؼد، در  ای از آف را در ةؼ ٠ی ٨٤ب ایؼاف ةعف ١ّغقای ك ة٠٨ی، ک٥ ادةیات ز پیغایف ك گـحؼش ادةیات ٥ٌٛ٤٠»کكغ.  ة٠٨ی را د٣تاؿ ٠ی

 (120: 1388)یاكری، « ق٨د. آٔاز ٠ی ٦1320ای پؾ از ق٧ؼی٨ر  ؿاؿ

ک٤غ. ةؼگؽاری ٣عـحی٢ ک٤گؼق  ٣ُیؼی ة٥ ٝضاظ آزادی ٦ای ؿیاؿی ك ازح١اّی را جسؼة٥ ٠ی ، دكراف ک1320ٟایؼاف پؾ از ق٧ؼی٨ر 

ی ؿتک ك قی٨ق ٦ای گ٣٨اگ٨ف  ٗىای ةـیار ٤٠اؿتی ةؼای گ٘حگ٨ درةارق 1320ك ق٨ركی در ؿاؿ  ٨٣یـ٤غگاف ایؼاف در ا٣س٢١ دكؿحی ایؼاف

ی ٠یاف ادةیات ك ؿیاؿث  ٣گارش ٗؼا٦ٟ ٠ی ک٤غ. ٨٘٣ذ ٨٣یـ٤غگاف ٗؼا٣ـ٨ی ة٥ كیژق ٗیٞـ٨ؼ ك ادیب ٠ك٨٧ر ٗؼا٣ـ٨ی، ژاف پٜ ؿارجؼ، ة٥ راة٥ٌ

 ق٨د. ٦ای ةارز ٨٣یـ٤غگی در ای٢ دكرق ٠ی ز٣غ ك ج٧ْغ ازح١اّی ك ؿیاؿی از ٠كعن٥ ر٣گ ج٤غجؼی ٠ی

٤٠حكؼ قغ ك در  1310ةا مؼؼ ٣ُؼ از کحاب دٝیؼاف ج٤گـحا٣ی ٨٣قح٥ صـی٢ رک٢ زادق آد٠یث، ؿؼدةیؼ ٦٘ح٥ ٣ا٥٠ آد٠یث ک٥ در ؿاؿ 

آی٤غ. در  ر ٠ی٦ای پؾ از ةیكث ق٧ؼی٨ر ة٥ ٣گارش د ٦ای ز٨٤ةی در ؿاؿ گػرد، قایغ ةح٨اف گ٘ث ک٥ ٣عـحی٢ داؿحاف ی ز٨٤ب ٠ی ٥ٌٛ٤٠

ا٣غ یا در صاؿ ك ٨٦ای ای٢ ٤٠اًٙ  ی ز٨٤ب ك ز٨٤ب ٔؼةی ایؼاف زیـح٥ ق٨د ک٥ در ظ٥ٌ قا٠ٜ آدار ٨٣یـ٤غگا٣ی ٠ی ٨٣یـی ز٨٤ب داؿحافكاِٚ 

. غک٤ ٦ای ادةی دیگؼ ٠ْامؼ از ٚتیٜ ز٤گ ام٧٘اف ٠ح١ایؽ ٠ی ٦ای ظامی ة٨دق ك اؿث ک٥ آف را ةا ؿتک ٨٣یـ٤غ. ای٢ آدار دارای كیژگی ٠ی

اؿث؛ ةٞک٥ ٨٣یـ٤غگاف ٤٠اًٙ دیگؼ ٣یؽ ٠سػكب   اش ج٨میٖ قغق ٦ای ٨٣یـ٤غگاف ة٠٨ی ز٨٤ب ةا ٗىای ٠ح٨٤ع ظ٨د، ٥٣ ج٧٤ا در داؿحاف

٠ض٨١د  ،«قؼاب ظاـ»ج٨اف ة٥ اؿ١اّیٜ ٗنیش در  ٦ای ظ٨د قغق ا٣غ؛ از ای٢ گؼكق ٠ی ج٨میٖ ٗىای ای٢ ٣اصی٥ ةؼای پؼداظث داؿحاف

ك ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر در « کت٨داف»ك صـی٢ دكٝث آةادی در ر٠اف   «جؼس ك ٝؼز»ی  ، ٔال٠ضـی٢ ؿاّغی در ٠س٥ّ٨١«ةاقتیؼك»آةادی در  دكٝث

ا٦ٜ »ك « جؼس ك ٝؼز»اقارق کؼد ک٥ ة٥ ج٨میٖ ٗىای ز٨٤ب ایؼاف پؼداظح٥ ا٣غ. ؿاّغی، ظ٨د ة٥ ة٤ادر ز٨٤ب ؿ٘ؼ کؼد ك « ا٦ٜ ٔؼؽ»ر٠اف 

 ای٢ ؿ٘ؼ٦ا ٠ی ةاقغ.  صامٜ« ٨٦ا

 1377ة٨ق٧ؼ،  ٦1295ای ٨٣یـ٤غگاف ة٠٨ی ز٨٤ب ایؼاف، ٠ا٤٣غ مادؽ چ٨ةک ) ٦ای ز٨٤ةی ای٢ دكرق، چ٥ ٨٣قح٥ ؾ داؿحافكز٥ ٠كحؼ

٦ای ٨٣یـ٤غق یا ؿیاصاف ٠ْامؼی  قیؼاز( ك چ٥ در ٨٣قح٥ 1301ج٧ؼاف(، یا اةؼا٦یٟ گٞـحاف ) 1381ا٨٦از،  1310ٝؾ آ٣سٞؾ(، اص١غ ٠ض٨١د )

٦ا ٤٠حٛغ  ی آف پاریؾ( ای٢ اؿث ک٥ در ٥١٦ 1364جتؼیؽ،  1314گیالف( ك ٔال٠ضـی٢ ؿاّغی ) 1348ج٧ؼاف،  1301چ٨ف زالؿ آؿ اص١غ )

ؿیا٦ی، از پااٗحادگی، ك »ی ج٘اكجی ک٥ ةا ٦ٟ دار٣غ،  ٦ا ةا ٥١٦ ی آف دارد. ك در ٥١٦ ٨٣یؾ گاـ ةؼ ٠ی ازح١اّی چ٤غ گا٠ی ز٨ٞجؼ از داؿحاف

٦ا ک٥ گاق ة٥ ؿضؼ ك زادك  ی ای٢ ؿؼز٠ی٢ ٦ای یگا٥٣ چكٟ ظ٨ا٤٣غق را ةؼ ج١اقای زیتاییجتا٦ی آ٣چ٤اف ةؼ ٗىای داؿحاف صاکٟ اؿث ک٥ راق 

 (121)١٦اف: « ة٤غد. ق٨د، ٠ی ٣ؽدیک ٠ی

٦ایی ک٥ درةارق ٗؼ٤٦گ ك ًتیْث ز٨٤ب ٨٣قح٥ قغق  جالش ٨٣یـ٤غگاف ز٨٤ب کك٨ر اؿث، داؿحاف ة٠٨یجؼی٢ ةعف ادةیات  ٧٠ٟ

٦ای  ٚن٥ آیغ. ٨٣یـی ظ٨زؿحاف پغیغ ٠ی ی ٠ح٨ؿي ق٧ؼی ٦ـح٤غ ك ةغی٢ جؼجیب ٠کحب ٚن٥ ًت٥ٛاؿث. ٔاٝب ای٢ ٨٣یـ٤غگاف ةؼظاؿح٥ از 

ّغ٣اف ٔؼی٘ی، ٣ـیٟ ظاکـار ك ة٧ؼاـ  ٣امؼ ٠ؤذف، ٠ض١غ ای٨ةی، پؼكیؽ زا٦غی، پؼكیؽ ٠ـسغی،  ٣امؼ ج٨ٛایی، اص١غ ٠ض٨١د، ٠ـ٨ْد ٠ی٤اكی،

٦ای ای٢ ٨٣یـ٤غگاف، ؿؼز٠ی٢  ؿؼز٠ی٢ ز٨٤ب در داؿحاف .گػارد چكٟ ٠ا ٠ی ٦ای ٗاک٤ؼ، ١٦ی٤گ٨ی ك کاٝغكؿ را پیف صیغری د٣یای داؿحاف

 ک٤غ. ؿ٨زاف ك ٠ؼ٨ًةی اؿث ک٥ ًتیْث ك م٤ْث در آف ةیغاد ٠ی

ظن٨ص ةعف م٤ْحی آف، ک٥ جىاد٦ای ز٧ا٣ی ٠ْامؼ را یک زا ک٤ار ٦ٟ دارد، ة٧حؼی٢ آز٠ایكگا٦ی  ٠ضیي ز٨٤ب ٔؼةی ایؼاف ة٥»

یـ٤غگاف رئاٝیـث آ٠ؼیکایی ٠یاف دك ز٤گ، در یک ٗؼـ ة٠٨ی ایؼا٣ی. اٚٞی١ی ؿ٨زاف ك كصكی ک٥ در آف ة٨دق اؿث ةؼای آز٨٠دف ؿتک ٨٣

٦ای ق٧ؼ٣كی٤ی،...  جؼی٢ كاک٤ف قغق جؼی٢ ًتایِ جا جؼةیث ی ٠ح٣٨ّٞی از ةغكی ا٣غاز را ٠ـغكد کؼدق اؿث، ٠س٥ّ٨١ قتش م٤ْحی ُّیٟ چكٟ

پػیؼ ٠ؼارت ك  جؼکیب دؿ …٨٣یـی ظ٨زؿحاف را پغیغ آكر٣غ؛ ؼ ٠ا ٗؼمث دادق جا ٠کحب ٚن٨٣٥یـاف ٠ْام ٦ا ٥١٦، ة٥ ةؼظی از ة٧حؼی٢ ٚن٥ ای٢

 (48: 1369)ؿپا٨ٞ٣، .« ج٨اف گ٘ث ک٥ زٕؼاٗیا ؿتک آٗؼیغق اؿث ٠ی …ةاظحگی،  كصكث ك پاؾ

در آدار . ث کؼدق اؿث٦ای ز٨٤ةی را گؼٗحار ٨٣ّی ظك٣٨ داؿحاف ،ؿ٨ز ز٨٤ب، کك١کف ةا جالًٟ دریا، ٨٠از٥٧ ةا اؿح١ْار گؼ٠ای ًاٚث

زدق، ركؿحائیاف آكارق ك  قغق ك زظ١ی، ٨١٣د ٗؼاكا٣ی دارد ك کارگؼاف ٔؼةث پ٤ا٦ی ا٣ـا٧٣ای جضٛیؼ ٨٣یـ٤غگاف ای٢ ظ٥ٌ، ٗٛؼ، ٠ضؼك٠یث ك ةی

ّاةغی٤ی ای٢  .آیغ در كاِٚ از آؿ١اف ك دریای ای٢ دیار، چیؽی زؽ ٠ؼگ ك كیؼا٣ی ١٣ی ٦ای ز٨٤ةی زایگا٦ی ٠كعل دار٣غ در٠ا٣غق در داؿحاف

ک٤غ ک٥ در  ظك٣٨ث ًتیْث ك ركدركیی ٠ـحٛیٟ ةا اؿح١ْار داؿحاف ز٨٤ةی را ماصب ظك٣٨حی ٠ی »ک٤غ ک٥:  ٨٠و٨ع را ةغی٢ گ٥٣٨ ةیاف ٠ی

٦ای ز٨٤ةی از م٤اّث ظك٢ ك ٨٠زؽ ٨٣یـ٤غگا٣ی چ٨ف ١٦ی٤گ٨ی ة٧ؼق  ق٨د ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ة٧حؼی٢ داؿحاف ٦ای ق١اؿ دیغق ١٣ی داؿحاف

 ( 75: 1377)٠یؼّاةغی٤ی، « .گؼٗح٥ ا٣غ
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٦ایكاف ر٣گ ك ة١ی ٠ضٞی  ٦ای پ٤ساق ك قنث ق١ـی، دكراف رك٣ٙ ادةیات ة٠٨ی ك ٨٧َر ٨٣یـ٤غگاف ٠حْغدی اؿث ک٥ ٨٣قح٥ د٥٦

، ا٣حكار داؿحاف ک٨جاق ك ر٠اف 1357دارد ك ةؼ آداب ك رؿ٨ـ ك ٗؼ٤٦گ ٠ؼدـ ٤٠اًٙ ركؿحایی ٠حکی اؿث. در ٣عـحی٢ ؿا٧ٝای پؾ از ا٣ٛالب 

٦ای پیف ٗؽك٣ی  ٦ا از ٥١٦ ؿاؿ ق٣٨غ ك ق١ارق آف ٦ا یکی پؾ از دیگؼی ٤٠حكؼ ٠ی پایغ ک٥ داؿحاف دیؼی ١٣ی»رك٣ٙ چ٤غا٣ی ٣غارد، ا٠ا 

ز٤٣غ، ك از ٣ُؼ  ةؼ ٠ض٨ر ا٣ٛالب ك ز٣غاف ك قک٤س٥ ك آكارگی دكر ٠ی»٦ا اّٟ از ة٠٨ی ك ٔیؼ ة٠٨ی،  ( ةیكحؼ ای٢ داؿحاف77)١٦اف: « گیؼد. ٠ی

 (123: 1388)یاكری، « جؼ٣غ. جؼ ك پیچیغق ٦ای پیف ٠ح٨٤ع ٦ای دكرق ٥ ك زةاف ك ؿاظحار، از داؿحافدركف ٠ای

٨٣یـی ز٨٤ب ك ادةیات ة٠٨ی آف را ةؼق١ؼیٟ، ةایغ ة٥ قف كیژگی ٧٠ٟ در  ٦ای داؿحاف كار كیژگی ا٠ا اگؼ ةع٨ا٦یٟ ة٥ م٨رت ٧ٗؼؿث

 ٨٣یـی اقارق کؼد: ای٢ ٨٣ع داؿحاف

 

 نوب. زتاى و هکتة ج1-3
٦ای ٠کحب ز٨٤ب، اؿح٘ادق از زةاف ؿادق ك ةیاف م١ی١ا٥٣ اؿث آف  ٨٣ع ؿادگی ك م١ی١یث، ةیف از ٦ؼ چیؽی  یکی دیگؼ از كیژگی

ی ٠ؼد٠اف  جؼی ة٥ اؿح٘ادق از ٧ٝس٥ ٨٣یـاف ز٨٤ب، ج٨ز٥ ةیف ٠غی٨ف ا٣حعاب قعنیث ٦ا از ٠یاف ٠ؼدـ ّادی اؿث. گػقح٥ از ای٢، داؿحاف

ی زةاف گ٘حاری، ا٣ٌتاؽ ة٥ ٣ـتث کا٠ٞی  کؼد٣غ. در ای٢ ٨٣ع ٣ذؼ، ةی٢ ا٠کا٣ات مؼٗی ك ٣ض٨ی آف ةا گ٥٣٨ ظ٨د ٠ی ١٦اف ٥ٌٛ٤٠ در داؿحاف

٦ای گ٣٨اگ٨ف در كاِٚ در صاؿ ةـي ادةیات اٚٞیث ظا٨٠ش زا٥ْ٠ ة٨د٣غ.  كز٨د دارد. ٨٣یـ٤غگاف ادةیات ز٨٤ب، ةا گؽی٤ف ك ة٥ کار ةؼدف ٧ٝس٥

کؼد جا داؿحا٣ف را ةؼای  گ١اف چ٤ی٢ ظامیحی ة٥ ٨٣یـ٤غق ک١ک ٠ی گ٘ح٤غ. ةی ظاص ظ٨د در ر٠اف ؿع٢ ٠ی٦ای  اٚٞیحی ک٥ ةا زةاف ك گ٨یف

زیـح٤غ. ةؼای ٥٣٨١٣ زةاف ة٠٨ی ك ٠ضٞی ة٥ کار گ٘ح٥ قغق در آدار چ٨ةک، از كاژگاف ك امٌالصات ٠ضٞی  ٠ؼد٠ا٣ی ة٤گارد ک٥ در آف ٠ضیي ٠ی

 جكکیٜ قغق اؿث. 

ک٥ از ٥١٦ زای ١٠ٞکث کـا٣ی ة٥ ای٢ ق٧ؼ ٧٠ازؼت کؼد٣غ. ة٥ جغریر -یٜ قغ ة٥ یک ق٧ؼ ٧٠ازؼپػیؼا٨٦از، پؾ از کكٖ ٣٘ث جتغ»

)گی گؼٗح٢: ٝر کؼدـ، « گی»ق٨د، ٦ٟ  ّؼةی دیغق ٠ی« صتا٥٣»ای ٗؼا٦ٟ آ٠غ ک٥ در آف ٦ٟ  ٦ای ٠ح٘اكت ٧٠ازؼی٢ ك ة٠٨یاف، ٧ٝس٥ از ٧ٝس٥

 (284: 1376)دؿحٕیب، « گیؼ، گا٦گیؼ( ةعحیاری یا دز٨ٗٝی ك ٦ٟ گاؿٟ ام٧٘ا٣ی.

٦ا ك  ای اؿث ک٥ ٣ا٠ی دار٣غ ة٥ ٨٤ّاف ٠ؼدـ. ج٨ز٥ ة٥ ٧ٝس٥ كز٨د زةاف ة٠٨ی، ٠اصنٞف ةیؼكف کكیغف مغا٦ای ظ٘ح٥ ك جازق

٦ای ٨١ّـ ٠ؼدـ  ٦ا ك ٠كکالت ك ةاكر٦ا ك ظ٨اؿح٥ ٦ای ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ ز٨٤ب ایؼاف، ٣اگؽیؽ ٨٣یـ٤غق را ة٥ ؿ١ث ك ؿ٨ی دٔغ٥ٔ گ٨یف

آیغ. در كاِٚ ٠کحب ز٨٤ب ة٥ ازح١اع ك جض٨الت  ٢ ج٨ز٥ ٣ؽد ٨٣یـ٤غق، از دؿ ا١٦یث ازح١اع ٣ؽد ٨٣یـ٤غگاف ٠کحب ز٨٤ب ٠یکكا٣غ. ای ٠ی

٦ا، ٥٣ اٗؼاد ركق٤٘کؼ ك ؿؼآ٠غاف ازح١اع، ةٞک٥ از  د٦غ. در ٠کحب ز٨٤ب قعنیث ؿؼیِ آف ةیكحؼ از ٠کاجب ادةی در ایؼاف صـاؿیث ٣كاف ٠ی

٧ٚؼ٠ا٣اف آدار »قغ٣غ. ةؼای ٥٣٨١٣ مادؽ چ٨ةک  ی ٗؼكدؿث ك ٠ضؼكـ ازح١اع ا٣حعاب ٠ی یؼی دیگؼ از ٠یاف ًت٠٥ٛیاف ٠ؼد٠اف ّادی ك ة٥ جْت

« ٦ا ّی٤یث دادق اؿث. ٦ا در آدارش ة٥ قعنیث آف ی ٠ضٞی آف  ظ٨د را از ٠یاف ٠ؼدـ ّادی ك ٠ضؼكـ زا٥ْ٠ ا٣حعاب کؼدق ك ةا اؿح٘ادق از ٧ٝس٥

ی ٠ضؼكـ  ٦ای اص١غ ٠ض١غ، ظاٝغ اؿث. ظاٝغ ٗؼدی اؿث ةؼظاؿح٥ از ًت٥ٛ جؼی٢ ٧ٚؼ٠اف ر٠اف ١٦ـای٥ ( یا 84ٟ٧٠: 1389ٗالح ك ٠ؼقغی، )

 ک٥ در جالش اؿث جا ة١٧٘غ چؼا ز٧اف پیؼا٣٨٠ف ای٤ٛغر َا١ٝا٥٣ ك ٗاٚغ ّغاٝث اؿث.

٦اؿث.  زح١اّی آف٦ا ةا ذ٤٦یث ك ٨٠ْٚیث ا ٨٣یـی ز٨٤ب، جٌتیٙ گ٘حگ٦٨ای قعنیث ٦ای ٠کحب داؿحاف ا٠ا یکی دیگؼ از ظنین٥

)٠یؼمادٚی، « ٦ا ك امٌالصات ٠عن٨ص ة٥ ظ٨د را دار٣غ. ٦ا كاژق ٦ا ٠ح١ایؽ اؿث ك ٦ؼ کغاـ از آف ٦ا از گ٘حگ٨ی ةارٗؼكش ٠ذالً گ٘حگ٨ی ٠ْٟٞ»

ةـیاری ( در ٠یاف ٨٣یـ٤غگاف ٣ـٜ ؿ٨ـ ادةیات ز٨٤ب، ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر ك زكیا پیؼزاد ة٥ ای٢ ز٤ت٥ از جک٤یک داؿحاف ج٨ز٥ 471: 1367

 ا٣غ. ق کؼد

ی ز٨٤ب ایؼاف دار٣غ. ةایغ  در كاِٚ ٨٣یـ٤غگاف ادةیات ة٠٨ی ة٥ كیژق ٠کحب ز٨٤ب، ج٨ز٧ی ةـیار زیادی ة٥ گ٨یف ك زةاف ٠ؼدـ ٥ٌٛ٤٠

ة٥ ةاقغ. در ای٢ ٠یاف ٨٣یـ٤غگاف ز٨٤ب  جؼی٢ دؿحاكرد٦ای ادةیات ٠غرف ایؼاف ٠ی اوا٥ٗ کؼد ک٥ ج٨ز٥ ة٥ زةاف ك گ٨یف در داؿحاف از ٧٠ٟ

ی رقغ م٤ْث ٣٘ث ك ؿؼازیؼ قغف کارگؼ٦ای ركز٠ؼد از ٦ؼ ؿ٨ی ایؼاف ة٥ ز٨٤ب،  ٦ا در آ٣سا آف ٦ٟ ة٥ كاؿ٥ٌ ی ٠٨ٚیث دٝیٜ ٠ا٦یث چ٤غگا٥٣

٦ای جؼکی ك ٝؼی در ةْىی از  ٦ای ظ٨زؿحا٣ی، ة٨ق٧ؼی ك قیؼازی ك گ٨یف ٧ٝس٥از پیكگا٠اف ة٥ کارگیؼی زةاف ٠ضٞی در آدارقاف ٦ـح٤غ. 

ی چ٨ةک در  ی ٤٦ؼ٤٠غا٥٣ . ةؼای ٥٣٨١٣ اؿح٘ادق، ٚاةٜ ٠كا٦غق اؿث٨٣یـ٤غگاف ای٢ ٠کحب ٦ای ظ٨زؿحاف در آدار ٦ای ّؼب ٧ٝس٣٥ٛاط ٗارس ك 

 ٦ای ٠ضٞی ك گ٨یف ة٨ق٧ؼی صاٝث ظامی ة٥ ر٠اف ج٤گـیؼ دادق اؿث. ر٠اف ج٤گـیؼ از وؼب ا١ٝذٜ

 

 نفت صنعت . 3-2
 ز٨٤ةی ٨٣یـ٤غگاف٣٘ث ةؼ ٨٣یـ٤غگاف ای٢ ٠کحب ٧٣ادق اؿث. ةـیاری از  ٦ای دیگؼ ٠کحب ز٨٤ب جأدیؼی اؿث ک٥ م٤ْث از كیژگی

 كاةـح٥ م٤ایِ از یکی در ظ٨یكی ك ٨ٚـ ک٥ اؿث ای ظا٨٣ادق ک١حؼ ز٨٤ب ا٣غ. در کؼدق قٕٞی درؾ ٠ضیي یک ٨٤ّاف ة٥ را ٣٘ث قؼکث ٠ضیي
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 آف ة٥ ٦ایف درآكردف چؼخ صؼکث ة٥ ةؼای ٣٘ث م٤ْث ک٥ ا٣ـا٣ی ُّیٟ ٣یؼكی ّٞث ة٥ ةاقغ ٣غاقح٥  ...ك ص٘اری از پحؼكقی١ی، اّٟ ٣٘ث ة٥

اؿث.  آ٠غق ٠ی صـاب ة٥ ٠ؼدـ اقحٕاؿ ٠ؼاکؽ امٞی از یکی ٨٤ّاف ة٥ م٤ْث ای٢ -آف گیؼی قکٜ ی اكٝی٥ ٦ای ؿاؿ در ظن٨ص ة٥ -دارد ٣یاز

 ج٧٤ایی ة٥ دیگؼ ٦ؼ ٠کاف یا ٣٘ث م٤ْثدر  ٣٘ث در ق٧ؼ٦ای ٣٘حی اؿث. ا٠ا اقحٕاؿ م٤ْث جأدیؼات از ٦ٟ ک٤ار در ٠عحٖٞ ا٨ٚاـ ز٣غگی ج٨٤ع

 ةاقغ. اٗؼاد در ز٣غگی آف ١ّیٙ پاؿعگ٨ی جادیؼات ج٨ا٣غ ١٣ی

٨٣یـ٤غگاف ٠کحب ز٨٤ب، ١٦گی در ٣كاف دادف جىاد٦ای ٠غر٣یح٥ در ٣اة٨دی قؼاٗث ك درؿحکاری ا٣ـاف ٦ا ك ٣ت٨د ّغاٝث ازح١اّی 

گؼ قغق ةاقغ.  ٦ا در آدار گٞـحاف ك اص١غ ٠ض٨١د ز٨ٞق ی ای٢ ٨٣ع ركایث ی٢ ٥٣٨١٣در ٣ُاـ ٠ـحٛؼ ؿیاؿی در کك٨ر اج٘اؽ ٣ُؼ دار٣غ. قایغ ة٧حؼ

٦ای ز٨٤ب، ةیكحؼ ذکؼ قغق،  ٠كأٞی ک٥ در داؿحافک٤٤غ.  ٦ای ؿ٤ث ج٨ز٥ ٣یؽ ٠ی ٦ای ز٨٤ب، ٨٣یـ٤غگاف ة٥ دیگؼ قٕٜ ٦ؼ چ٤غ در داؿحاف

. در گؼی کكحی، ٠ا٦یگیؼی، کارگؼی یا کار٤٠غی قؼکث ٣٘ث اؿثدر ٣ٛاط ركؿحایی، چ٨پا٣ی، دا٠غاری ك کكاكرزی ك در ٣ٛاط ق٧ؼی، کار

ی ز٨٤ب ظ٨زؿحاف کؼد. در كاِٚ ة٥ جْتیؼ  کكٖ ٣٘ث ك ة٥ د٣تاؿ آف اؿحعؼاج ك ة٧ؼق ةؼداری م٤ْحی از آف، ةـیاری از کارگؼاف را ركا٥٣»كاِٚ 

 (35: 1369)ؿپا٨ٞ٣، .« آٗؼی٢ ةؼای ٨٣یـ٤غگاف ٠کحب ز٨٤ب ة٨دق اؿث زیتای ؿپا٨ٞ٣، ظ٨د ٣٘ث ٤٠تْی داؿحاف

 ٠ض٨١د اص١غ آدار در پؼةـا٠غ ٠ىا٠ی٢ از ٠ؼدـ ز٨٤ب ز٣غگی در آف پیا٠غ٦ای ك ةیگا٣گاف دؿث ة٥ آف از ةؼداری  ة٧ؼ ك ٣٘ث اؿحعؼاج

ظ٨د ٦ای ٣٘ث ظ٨زؿحاف یک یک د٦اف ٣٘حی  چاق»٨٣یـغ:  اص١غ ٠ض٨١د در داؿحاف ک٨جاق ق٧ؼ ک٨چک ٠ا، ٠ی .اؿث داؿحاف ای٢ در ز٥ٞ١ از ك

« ریؽق ریؽق ق٧ؼ٦ا را ةت٤ْٞغ.»ظ٨ا٤٦غ  آكر٣غ، گ٨یی ٠ی ٦ای ٠عؼةی را در ز٣غگی ٠ؼدـ ة٠٨ی اًؼاؼ پغیغ ٠ی ک٤٤غ ك دگؼگ٣٨ی را ةاز ٠ی

 پؼدازد.  ( در داؿحاف پـؼؾ ة٠٨ی ٣یؽ اص١غ ٠ض٨١د ةار دیگؼ ة٥ ٠ـأ٥ٝ م٤ْث ٣٘ث ك اؿحذ١ارگؼاف ظارزی ٠ی121: 1382)ازاکیا٣ؾ، 

 

 ناتراتری -3-3
٦ایی ارجساّی  ٠کحب ز٨٤ب، ٠کحب ر٣ر اؿث. در ای٢ ٠کحب، ٠ا قا٦غ ركایث ا٣ـاف ٦ایی جیؼق ركز ٦ـحیٟ ک٥ ٦ٟ گؼٗحار ؿ٤ث

ج٨اف در داؿحاف ج٤گـیؼ مادؽ چ٨ةک ٠كا٦غق کؼد. ج٤گـیؼ ک٥ قایغ ة٧حؼی٢  ی اّالی ای٢ را ٠ی ٦ـح٤غ ك ٦ٟ گؼٗحار صاک١ا٣ی ؿح١گؼ. ٥٣٨١٣

ج٤گـیؼ داؿحاف یک دٝیؼ ج٤گـحا٣ی اؿث ک٥ ةا »گػرد.  ازح١اّی ةاقغ، در ؿ٨اصٜ ظٞیر ٗارس در ة٨ق٧ؼ ٠ی ر٠اف چ٨ةک در ؿتک رئاٝیـٟ

ی  ٦ای ازح١اّی ك ز٨ر ك ؿحٟ ركزگار ك ؿؼ٨٣قث، صاکٟ زكرگ٨ ك ؿح١گؼ ق٧ؼ را ک٥ ٠ـتب امٞی ٥١٦ زا٣ی ة٥ ٝب رؿیغق از ٣اةؼاةؼی

چ٨ف یک ٧ٚؼ٠اف ز٨ٞق  گؼیؽد. ج٤گـیؼ در چكٟ ا٣غاز ة٠٨یاف ز٨٤ب، ٦ٟ ة٥ دریا ٠یکكغ ك ةا زف ك دك ٗؼز٣غش  ٦ای اكؿث، ٠ی ركزی جیؼق

 (122: 1388)یاكری، « ق٨د. ٠ی
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ی دریای ١ّاف ك  ٦ای ٗارس، ظ٨زؿحاف، ة٨ق٧ؼ، ك ٦ؼ٠ؽگاف. ی٤ْی ج١اـ صاقی٥ در كاِٚ ٨ُ٤٠ر از ز٨٤ب، اٚٞی١ی اؿث ة٥ كؿْث اؿحاف

 اكؿ ٥ٌٛ٤٠»ک٤غ:  ة٥ ؿ٥ ٚـ١ث جٛـیٟ ٠ی را ٥ٌٛ٤٠ ق كركدی آف ة٥ ٠ؼکؽ کك٨ر، ک٥ قیؼاز ةاقغ. ٧ٚؼ٠اف قیؼی ای٢ظٞیر ٗارس ك ٣یؽ قا٦ؼا

 ك كاردات ٦ا، پاالیكگاق ٣٘ث، ٠ْغف، م٤ایِ در ٠ض٨ری ٣ٛف ةا ک٥ قیؼاز ك ظؼ٠ك٧ؼ آةاداف، ا٨٦از، ٠ذٜ ةؽرگی ق٧ؼ٦ای زٕؼاٗیایی ٠ضغكدق

 ز٘ؼق، ٠ذاؿ ١ّاف دریای ك ٗارس ظٞیر ةا ٠ساكر ك ک٨چک ق٧ؼ٦ای ك ركؿحا٦ا دكـ  ٥ٌٛ٤٠ ا٣غ. داقح٥ ٥ٌٛ٤٠ در ٠ض٨ری ٣ٛف مادرات

 ٠ضغكدق ك ٗارس ز٨٤ب ك ظ٨زؿحاف قؼؽ ك ق١اؿ ی٤ْی ٦ـح٤غ ةؽرگ ق٧ؼ٦ای پیؼا٨٠ف ک٥ ركؿحا٦ایی ٠ضغكدق ؿ٨ـ ٥ٌٛ٤٠ ك ...ك ة٤غر٤ٝگ٥

 رقغ قؼایي اؿث، ةؼظ٨ردار ةاالیی ٗؼ٤٦گی ی٢ ٥ٌٛ٤٠ ة٥ ّٞث آف ک٥ از ج٨٤ع( ا49: 1387)قیؼی، « ٦ا. ةعحیاری ك ٚكٛایی ٦ای ایٜ اؿحٛؼار

 ةا ...ك ّكایؼ ةعحیاری ٝؼ ك ٗارس، ّؼب، ٠عحٞ٘ی قا٠ٜ ا٨ٚاـ ؿاظح٥ اؿث. در ز٨٤ب دیگؼ دگؼگ٨ف ٤٠اًٙ ة٥ ٣ـتث را ظ٨د ة٠٨ی ٨٣یـ٤غگاف

جؼی٢ ٨ّا٠ٜ رقغ ادةیات ٤٠ضنؼ ة٥ ٗؼد  ٥ٌٛ٤، ظ٨د یکی از ٧٠ٟصى٨ر دار٣غ. در كاِٚ كز٨د ج٨٤ع ٗؼ٤٦گی در ای٢ ٠ ٗؼ٤٦گی ٠عحٖٞ ج٨٤ّات

 ز٨٤ب ة٨دق اؿث.  

ك ٗارس در آدار ٗٛیؼی ك دا٣ك٨ر  پ٨ر ٦ای چ٨ةک ك ركا٣ی ك ة٨ق٧ؼ در داؿحاف ٠ض٨١داص١غ ٦ای  ٤ّامؼ اٚٞی١ی ظ٨زؿحاف در داؿحاف

گاق، صحی  ةؼ ؿایؼاف ارزضیّث دار٣غ. ٤ّامؼِ ة٥ کار رٗح٥ ك٨٣یـی  ة٠٨ی٨٣یـ٤غگاف ٨ٗؽ در کذؼت آدار ك ٦ٟ در پای ة٤غی ة٥ . ٠ك٨٧د اؿث

.  اؿاؿاً ج٨ز٥ ة٥ ٥ٌٛ٤٠ ك اٚٞیٟ یکی از ٠ى٨١ف آدار ٨٣یـ٤غگاف دیگؼ از ای٢ ؿؼز٠ی٢، جکؼار ك جٛٞیغ ٤ّامؼ آدار ؿؼآ٠غاف ذکؼ قغق اؿث

پ٨ر ة٥  ق٤اؿی دی٤ی آدار ركا٣ی ز٨ق جادیؼگػار اٚٞیٟ ز٨٤ب ةؼ ٠ؼدـگی ٦ای ادةیات ز٨٤ب اؿث. ٠ا در ةعف پ٤سٟ ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ك جؼی٢ كیژ ٧٠ٟ

 ظ٨ا٦یٟ پؼداظث.« ا٦ٜ ٔؼؽ»كیژق ر٠اف 

 

 جغرافیای طثیعی و انسانی -3-5

 ٠ْؼض در ز٨٤ب در ٠عحٖٞ ك ٠ح٘اكت را ٦ای ٗؼ٤٦گ از ٠عحٞ٘ی ؿ٨ٌح ٤٠اًٙ، ای٢ در ٦ا آ٠ؼیکایی ك ٦ا ا٣گٞیـی از ؿ٨ی دیگؼ كز٨د

 ٨١٦ارق گؼدد ٠ی ةاز م٨٘یاف صک٠٨ث  دكرق ة٥ در ایؼاف آف  پیكی٥٤ ک٥ اؿح١ْار پیغایف ز٠اف از»٦ا گػقح٥  از ای٢ .د٦غ ٠ی ٚؼار ١٦گاف دیغ
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 زا٣تغاری ١ّغق ّٜٞ از یکی ای٢ ک٥ اؿث ة٨دق اركپایی کك٨ر٦ای از ةـیاری اؿحٛؼار ٣ُا٠یاف پایگاق ك كركد گػرگاق ایؼاف ز٨٤ةی ٨٣ار

 (50)١٦اف: « اٚٞیٟ ة٨دق اؿث. ز٣غگی اصیای ك یا٣غیكة ة٠٨ از ؿؼؿعحا٥٣

ة٨ـ جادیؼی ةـیار زیاد ةؼ ادةیات ك ٗؼ٤٦گ ٨٣قحاری یک ٨٣یـ٤غق دارد. ا٠ا ةؼای ةؼظی از  ٣گار٣غق ١ّیٛاً اّحٛاد دارد ک٥ ٠ضیي ك زیـث

ؿ٨ی دیگؼ، ةؼظی ای٢ ٣ُؼ را ٣غار٣غ ك گؼاف، زٕؼاٗیای ًتیْی جادیؼی ٣ازدكد٣ی در ٨٣یـ٤غگاف ك ادةیات آ٣اف دارد. از  ٠ضٛٛی٢ ك پژك٦ف

از ا١٦یث ةیكحؼی ةؼظ٨ردار اؿث. در كاِٚ از دؿ ای٢ جىاد ك ج٨٤ع  ا٣ـا٣ی ك زٕؼاٗیای ٣یـث گػار جأدیؼ ظیٞی ًتیْی ٠ْحٛغ٣غ ک٥ زٕؼاٗیای

٨٣یـاف ز٨٤ب اؿث  داؿحافکك٤غ. در كاِٚ ١٦ی٢ جىاد ك ج٨٤ع ٗؼ٤٦گی در آدار  ٗؼ٤٦گی اؿث ک٥ ٨٣یـ٤غگاف ةؽرگ ادةیات ز٨٤ب ؿؼ ةؼ ٠ی

 ٗؼ٤٦گ ای٢ ةـحؼ ةؼ ک٥ اؿث ة٨دق ٠ؤدؼ ٨٣یـ٤غگا٣ی ٣گؼش ٨٣ع در» ٨٣ّی ة٥ ك ٦ا قغق اؿث ٦ای آف ١ّٙ ةعكیغف ة٥ داؿحاف ک٥ ةاّخ

 (44: 1377)٠یؼّاةغی٤ی، « ا٣غ. ةاٝیغق

ب ؿؼز٠ی٢ ّسیتی اؿث. زیؼا ةاقغ. ا٠ا ز٨٤ ی زٕؼاٗیایی ؿؼز٠ی٢ ز٨٤ب قا٠ٜ اؿحاف ٗارس ك ظ٨زؿحاف ك ة٨ق٧ؼ ٠ی ٠ضغكدق

گیؼد.  ای قکٜ ٠ی ادةیات ٣ؽد ٨٣یـ٤غگاف ز٨٤ب از جؼکیب ٤ّامؼ ةـیار ؿادق ك ةؼ٥٤٦»ای را در ظ٨د پؼكرش دادق اؿث.  ٨٣یـ٤غگاف ةؼزـح٥

« ٨٤ب اؿث.٦ا ٤ّامؼ ٠كحؼؾ ةیكحؼ ٨٣یـ٤غگاف ز ص١ث. در كاِٚ ای٢ ٦ایی چ٨ف ٣عٜ، قي ك اؿک٥ٞ، گؼ٠ا ك قؼزی، پاالیكگاق ك ز پغیغق

( ادةیات ز٨٤ب ٠یاف رئاٝیـٟ ك ٣اج٨راٝیـ١ی ةؼ٥٤٦ ٣ؽد ةؼظی از ٨٣یـ٤غگا٣ف ك ؿ٨ررئاٝیـ١ی ز٣غق ك پ٨یا ٣ؽد ةؼظی دیگؼ 47: 1358)اؿغی، 

پ٨ر، ك  (، اص١غ ٠ض٨١د، ٤٠یؼك ركا٣ی1377-1295از ٨٣یـ٤غگا٣ف در ٨٣ؿاف ك رٗث ك آ٠غ اؿث. ٨٣یـ٤غگاف ةـیاری از ز٥ٞ١ مادؽ چ٨ةک )

ا٣غ. از ای٢ ز٧ث جضث جأدیؼ ٗؼ٤٦گ قیؼاز ٚؼار دار٣غ. اگؼ ةع٨ا٦یٟ  ٨چ٧ؼ آجكی ك ةـیاری دیگؼ ٠غجی از ١ّؼ ظ٨دقاف را در قیؼاز گػرا٣یغق٤٠

٨٣یـاف ٣ـٜ اكؿ ةاز  ٣اـ در ٠یاف داؿحاف ٨٣یؾ ماصب ی ای٢ ٠کحب، ة٥ ؿ٥ داؿحاف ظاؿحگاق ای٢ ٠کحب را ةغا٣یٟ، ةایغ گ٘ث ک٥ پیكی٥٤

 (47: 1387)قیؼی، « مادؽ چ٨ةک، ؿی١ی٢ دا٣ك٨ر ك اةؼا٦یٟ گٞـحاف.»گؼدد:  ٠ی

 

 تاریخ و فرهنگ جنوب -3-6
در ق١ارق »ا٣غ،  آ٠غق ة٥ كز٨د ظ٨زؿحاف اٚٞی١ی ظاص قؼایي ك ٦ا كیژگی از ٠حأدؼ ک٥ آداری ةؼرؿی ؿپا٨ٞ٣ ةا ا٠ا اكٝی٢ ةار ٠ض١غّٞی

 آف دٝیٜ ک٥ ا٣غ ٣ا٠یغق ظ٨زؿحاف ٨٣یـی داؿحاف ٠کحب را ٠کحب ای٢« ک٤غ. ٠ا٤٦ا٥٠ آدی٥٤ )٠کحب ظ٨زؿحاف( را ٠ْؼٗی ٠ی 122ك  121

 ٨٤ّاف ٠کحب ةا آف اؿث ک٥ از دادق ٚؼار ظ٨د جأدیؼ جضث را کك٨ر ز٨٤ب ی ٥ٌٛ٤٠ ک٥ آف دٝیٜ ة٥ ا٠ا اؿث. در ظ٨زؿحاف ٠کحب ای٢ قک٨ٗایی

 ٣اج٨رئاٝیـٟ، ٨٣یـی، گا٥٣ ؿ٥»از:  ّتارج٤غ« ٨یـی در ایؼاف٣ داؿحاف»کحاب  در ز٨٤ب ٠کحب ٦ای ق٨د. كیژگی ٠ی یاد ز٨٤ب ٨٣یـی داؿحاف

 ی ق ٨٣یـ٤غ ك ا٣غ کؼدق رقغ ز٨٤ب در ک٥ اؿث: کـا٣ی ٨٣یـ٤غگاف از دك دؿح٥ قا٠ٜ ٠کحب ای٢ ركایی. گؼایی دركف ؿتک ك گؼایی ؿیاؿث

در  ك یا کؼدق ٧٠ازؼت ا٣غ )چ٥ کؼدق صٍ٘ را ز٨٤ب ٨٣یـی داؿحاف ٠کحب ؿتک ظ٨د ٨٣یـ٤غگی ج١اـ ٠غت ك در رك٣غ ٠ی ق١ار ة٥ ة٠٨ی

در  اقحٕاؿ ّٞث ة٥ قغق ك٠٨١ّاً  ز٨٤ب كارد ...ك صؼ٥ٗ ك قٕٜ وؼكرت ة٥ ک٥ ٨٣یـ٤غگا٣ی دكـ ی ك دؿح٥   ةاق٤غ( ٠ا٣غق ظ٨د ٠ادری ؿؼز٠ی٢

اؿ١اّیٜ « قؼاب ظاـ»ٔال٠ضـی٢ ؿاّغی، « جؼس ك ٝؼز»٠ا٤٣غ:  ا٣غ ٨٣قح٥ ز٠ی٥٤ در ای٢ ٦ایی داؿحاف ...ك جأدیؼ ٠ضیي جضث ٣٘ث م٤ْث

 (25: 1392پ٨ر،  )٨٣ریاف ك صاجٟ« ٨٦ق٤گ گٞكیؼی.« ٣ا٥٠ ز٢»ٗنیش، ك 

ةؼای ٗیٟٞ ةؼداری از  -ج٨اف ة٥ اةؼا٦یٟ گٞـحاف اقارق کؼد ک٥ ٠غجی از ١ّؼ ظ٨د را در ٤٠اًٙ ز٨٤ب ی دكـ ٠ی ةؼای ٥٣٨١٣ از دؿح٥

٦ای كی در ق٧ؼ قیؼاز  دؽ چ٨ةک اقارق کؼد. ٠ازؼا٦ای ةؼظی از داؿحافج٨اف ة٥ ما ی اكؿ ٠ی گػرا٣یغق اؿث. از دؿح٥ -٦ای ٣٘ث ص٘اری

٦ای گٞـحاف ٣یؽ کا٠الً ز٨٤ةی اؿث. در كاِٚ قیؼاز ك ظ٨زؿحاف ك ة٨ق٧ؼ ؿ٥ ٠ؼکؽ ٧٠ٟ در ادةیات  گػرد ك ٠ضیي ك ٗىای ةْىی از داؿحاف ٠ی

 رك٣غ. ز٨٤ب ة٥ ق١ار ٠ی

 

 رئالیسن جادوئی -4
گؼایا٥٣ اؿث ک٥  ةایـحی ة٥ رئاٝیـٟ رز٨ع کؼد. داؿحاف رئاٝیـحی یک ٨٣ع داؿحاف كاِٚ ٟ زادكیی ٠یةؼای ٧ٟٗ ز٧اف داؿحا٣ی رئاٝیـ

٦ای رئاٝیـحی ج١ا٠اً جاةِ كاْٚیث ةیؼك٣ی اؿث.  ک٤غ جا زای ١٠ک٢ كاْٚیث ةیؼك٣ی را ةاز١٣ایی ک٤غ. ای٢ ةاز١٣ایی در داؿحاف ؿْی ٠ی

تیْث ةیؼك٣ی كاْٚیث را ةغكف ٦یچ گ٥٣٨ دظٜ ك جنؼٗی ركایث ک٤٤غ. ا٠ا ای٢ ج٧٤ا كز٥ ک٤٤غ جا ً ٨٣یـاف ای٢ ؿتک ركایی، ؿْی ٠ی داؿحاف

ای ة٥  ک٤غ جا از دؿ كاْٚیث، ٣گاق جازق ک٤غ. ةٞک٥ ؿْی ٠ی گؼایاف پؼدازش ك ٣ٜٛ ١٣ی رئاٝیـٟ ٣یـث. ةٞک٥ رئاٝیـٟ كاْٚیث را ة٥ قی٨ق ی ًتیْث

 ظ٨د كاْٚیث ك ا٠ؼ كاْٚی ةیؼكف ةکكغ.

٦ای  ج٨اف در رئاٝیـٟ ٠کحب ز٨٤ب ٠كا٦غق کؼد. رئاٝیـٟ در ای٢ ٠کحب ج٧٤ا در جن٨یؼ کؼدف گؼ٠ا ك ٣عٜ جالقی را ٠یی چ٤ی٢  ٥٣٨١٣

ق٨د. ةٞک٥  ٦ای ُّیٟ ٣٘ث ك گاز ك ٠ؼد٠ا٣ی ةا گ٨یف ظاص ك ًتْی گؼـ ك ٠ٌت٨ع ظالم٥ ١٣ی ٦ای د٤٦اكر ك پاالیكگاق ؿ٨ظح٥ ك دقث

 ی اؿث از ة٥ کارگیؼی رئاٝیـٟ ك ٣اج٨راٝیـٟ ك جؼکیب ٤٦ؼ٤٠غا٥٣ ای٢ دك.ا ی ظالٚا٥٣ كاْٚیث در ٠کحب ز٨٤ب، قی٨ق
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٦ای ٨٣قحاری ٨٣یـیِ رئاٝیـٟ زادكیی ك ؿ٨ررئاٝیـٟ ک٥ از ة٧حؼی٢ ؿتک٦ای داؿحاف٨٣یـاف ٠ْامؼ از ؿتکر٠اف ی ٠غاكـ قاؿح٘ادا٠ا 

ٚتٜ از ا٣ٛالب اؿث؛ زیؼا گؼایف ة٥  ی دكرق٠ْامؼ ة٥ كیژق در  ی قدكر٦ای ادةی دیگؼ در ای اؿث؛ از زؼیاف٦ای اؿ٨ٌرقدر ٨٧َر ك ةؼكز ركایث

ظ٨اق ك ٣اظ٨اق ٨٣یـ٤غق را در  -٤٠تِ ا٧ٝاـ ك ذظیؼگاق اؿ٨ٌرق -٦ا، ة٥ دٝیٜ پی٣٨غ٦ای پیغا ك پ٧٤اف آف ةا رؤیا ك ٣اظ٨دآگاقاؿح٘ادق از ای٢ ؿتک

ک٤غ. رئاٝیـٟ زادكیی اؿاؿاً گؼایف ة٥ اصیای ؿاصث ذ٤٦ی اك آقکار ٠ی ٦ا را درک٤غ ك اؿ٨ٌرقٗىای ز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی اؿ٨ٌرق ٠ا٤٣غ، ٔؼؽ ٠ی

 ٦ا ك اصیای آف در ّنؼ صاوؼ اؿث. ٦ای ٗؼ٤٦گ ة٠٨ی ةازگكث ة٥ اؿ٨ٌرقٗؼ٤٦گ ة٠٨ی دارد ك یکی از ریك٥

 آدار ج٘ـیؼ ایةؼ 1925 ؿاؿ آ١ٝا٣ی در ٤٠حٛغ ك ق٤اس ٤٦ؼ«Franz Roh» ركق  ٗؼا٣ؾ ج٨ؿي ةار اكٝی٢ زادكیی ی رئاٝیـٟ كاژق

 ك كاْٚیث ة٥ ٣ـتث كاک٤ف ك ارائ٥ ركش یک ركق ةؼای كاژق ک٤٤غ. ای٢ اةؼاز ای زغیغ قی٨ق در را كاْٚیث کؼد٣غ ٠ی ؿْی ک٥ قغ اةغاع ٣ٛاقا٣ی

 ؿاقکا آف در ک٥ ة٨د ؿادق اکـپؼؿی٣٨یـحی ٣ٛاقی ٣ا٠یغ، زادكیی رئاٝیـٟ كی آ٣چ٥ صٛیٛث ة٨د. در كاْٚیث ر٨٠ز قؼح رؿٟ ك ١٦چ٤ی٢

 چك١ا٣ی كرای از را ٨١ْ٠ٝی ٨٠و٨ّات ٤٦ؼ٤٠غاف ای٢ ركق، ا٧َار ةؼ ة٤ا کؼد؛ ١٣ی را جنغیٙ آف ركز كاْٚیث ک٥ ة٨د قغق ارائ٥ م٨رجی ة٥ كاْٚی

 ٣ٛاقاف، ای٢»ق٨د. در كاِٚ  ٠ی ارائ٥ از ز٧اف زادكیی آٗؼی٤ی ةاز ٨٣ّی ٨٠و٨ّات ای٢ در ك اؿث زدق ةیؼكف ٦یساف از ک٥ کك٤غ ٠ی ة٥ جن٨یؼ

گ٣٨اگ٨ف  ٦ای ز٤ت٥ از را ك٤١٦اؾ ك ٠ؼ٨٠ز ٔؼیب، ك ّسیب چیؽ٦ای ک٨ق٤غ ٠ی ك ٣گؼ٣غ ی اًؼاٗكاف ٠ی ركز٠ؼق ز٣غگی ك ٨٠و٨ّات ك اقیا ة٥

 (140: ٣1384یا،  )٣یک٨ةعث ك را٠ی٢ .«ةکك٤غ جن٨یؼ ة٥ ركز٠ؼق كاْٚیث

ج٨اف ة٥ دكگا٣گی، ک٤ای٥، ك ؿک٨ت اظحیاری ك  ار٣غ ٠ی٦ای رئاٝیـٟ زادكیی ک٥ ٤٠حٛغاف ك ٠ضٛٛاف ةؼ آف اج٘اؽ ٣ُؼ د از ز٥ٞ١ كیژگی

٦ای  ة٥ اؿ٨ٌرق»ق٤اؿا٥٣ اقارق کؼد. دركاِٚ رئاٝیـٟ زادكیی ٨١٦ارق ة٥ ةاكر٦ای اؿاًیؼی ٠یٜ دارد. ةؼای ٥٣٨١٣ ة٨رظؾ  ٣یؽ ركیکؼد اؿ٨ٌرق

 (39: 1377)ةارگاس ی٨ؿا، « ٣گؼد. ٠ی -ٛال٣ی٥٣ ّ–ة٠٨ی ؿؼظپ٨ؿحاف ك ؿیا٦پ٨ؿحاف ك اؿاًیؼ چی٤ی ك ایؼا٣ی ك ژاپ٤ی ةا ٣گا٦ی زادكیی 

 دیار آف ادةیات از پػیؼی ك جأدیؼ الجی٢ آ٠ؼیکای ٨٣یـ٤غگاف ٦ای ر٠اف ی جؼز٥١ صامٜ زادكیی رئاٝیـٟ ة٥ گؼایف ٠ا کك٨ر ا٠ا در

 ٦ای گػرگاق ةاغ ك ٠غكر ٦ای ا٥٣كیؼ ٦ای داؿحاف ز٥ٞ١ از آداری ی جؼز٥١ ةا ّالیی اص١غ ٠یؼ یاد ز٣غق چ٨ف دؿحی چیؼق ك ج٨ا٣ا اؿث. ٠حؼز١اف

 از ک٨جاق ٦ای داؿحاف ٣٨ٗحؾ، ٠س٥ّ٨١ از کار٨ٝس ا٣غاظح٢ ٦ای پ٨ؿث کحاب ی  جؼز٥١ ةا ک٨دؼی ّتغاهلل ة٨رظؾ ك ك یا ٦ؽارج٦٨ای ٦ؽارپیچ

 کك٨ر در ٨٣یـی داؿحاف زؼیاف ای٢ ركاج ك در٠ْؼٗی ةـؽایی ؿ٧ٟ ی٨ؿا ةارگاس آدار ٠اری٨ ةیكحؼ ك آؿح٨ریاس رك٨٘ٝ، ظ٨اف كریا، اچ٥ کارپا٣حی٥،

 ٠ا داقح٤غ.

-جٛی ٠غرؿی ٥٣٨١٣ ی ( ٨٣قح1334٥« )یکٞیا ك ج٧٤ایی اك»مادؽ ٦غایث ك « ة٨ؼ ک٨ر»٦ای  در ادةیات ٠ْامؼ ك ٠غرف ایؼاف ٣یؽ، ر٠اف

ر ٚغرت ةال٤٠ازع ٦غایث در ٦ای اؿ٨ٌرق در داؿحاف در ک٤اگیؼی از َؼٗیثة٧ؼق»آی٤غ. ای درظكاف ك ٠ح٤اؿب ةا ای٢ زؼیاف ادةی ة٥ ق١ار ٠ی

کكا٣غ « ة٨ؼ ک٨ر»ةی٤ا٠ح٤ی ةا  ی ٥ک٤٤غق ة٨د ک٥ ٨٣یـ٤غگاف ةـیاری را ة٥ ةؼٚؼاری راةٌزدای آدار اك، چ٤اف ظیؼقپؼدازی ك ٗؼـ آق٤اییداؿحاف

ة٨ؼ ( »1517: 1377غی٤ی، )٠یؼّاة .«ةؼ٣غ٣اـ ٠ی« ادةیات ة٨ؼ ک٨ری»گؼا ة٥ راق ا٣غاظث ک٥ ةؼظی از آف ة٥ ٨٤ّاف ك صحی زؼیا٣ی اؿ٨ٌرق

٦غایث داؿحاف ؿؼگكحگی ا٣ـاف در ق٤اظث ظ٨یف اؿث. اٝگ٨یی ةازؿازی قغق از اؿاًیؼ ٤٦غ ك ایؼا٣ی ک٥ ةا در٦ٟ ج٤یغف ركایات « ک٨رِ

 ( ق١ؼد. اؿ٨ٌرقpolysemicرا ةایغ ٣٨١٣ة كاْٚی آدار چ٤غمغایی )« ة٨ؼ ک٨ر»ای ة٥ م٨رت ٔیؼظٌی ٨٣قح٥ قغق اؿث. ٠ح٘اكت اؿ٨ٌرق

٦ایی از ٠ىا٠ی٢ ك ک٢٧ اٝگ٦٨ای ز١كیغ ك ز١ک ٥٣٨١٣ ی ٠كی ك ٠كیا٥٣، ٧٠ؼ گیاق، اؿ٨ٌرق ازدكاج زادكیی ةؼاؿاس آیی٢ جا٣حؼا ك اؿ٨ٌرق

 (36-26: 1376 )ق١یـا، «٦ای ٤٠ْکؾ قغق در داؿحاف اؿث.اؿ٨ٌرق

، یکی دیگؼ از ٨٣یـ٤غگا٣ی اؿث ک٥ ة٥ را ٨٣قث« قب ٨٦ؿ»ر٠اف  1357ؼ٠ؽ ق٧غادی ک٥ در ةؽ٣گاق ٠تارزات ٠ؼد٠ی؛ ی٤ْی ؿاؿ ٦

ة٥ »)ع( ك ٠ازؼای ٦ازؼ ك ؿارا،  )ع( ك اؿ١اّیٜ ای صىؼت اةؼا٦یٟاؿ٨ٌرق -گیؼی از ركایث دی٤یؿ٨ررئاؿ ك ةا زةا٣ی ١٣ادی٢، ةاة٧ؼق ی قی٨ق

 (.710-704 :1377ؼّاةغی٤ی، )٠ی .«٦ای ٠عحٖٞ جاریط ٠ْامؼ ك ةیغاری ٠ؼدـ پؼداظث ةاز١٣ایی ك ةؼزـح٥ کؼدف ٣ٛف ركق٤٘کؼاف در دكرق

 ی ٠٥ؼیکای الجی٢ اؿث، از اكاظؼ دكراف ز٤گ ك د٦آ٦ای ٨٣یـ٤غگاف ر٠اف ی ٥ا٠ا پیؼكی از رئاٝیـٟ زادكیی ک٥ ةیكحؼ ر٦اكرد جؼز١

 ی ٥یگؼ ز٠ی٤ای ک٥ ةار دق٨د. قی٨ق٨٣یـی پؾ از ز٤گ ةغؿ ٠ی٦ای زغیغ ر٠افیاةغ؛ ة٥ كیژق ای٤ک٥ ة٥ یکی از جسؼة٥، ٨٧َر دكةارق ٠ی60

٦ا ك ٦ای گػقح٥ را داقح٤غ ك ةا جک٤یک٨٣یـ٤غگی در ؿاؿ ی ٨٣٥یـا٣ی ک٥ جسؼة١٣ایغ؛ زیؼا أٞب داؿحافرا ٗؼا٦ٟ ٠ی ٠ٞیای ج٨ز٥ ة٥ اؿ٨ٌرق

 –آ٧٣ا دارد  ک٥ ةیكحؼ ٣ٛف زیتاق٤اظحی ةؼای -٦ای ٨٣گؼایا٥٣ را پػیؼ، ر٠افز٠اف ةؼگكث ی ٨٤ٗف ٨٣یـ٤غگی زغیغ آق٤ا ة٨د٣غ؛ ٧ٞ٠ٟ از ایغق

ا٣غ ك ةغی٢ گ٨یی ة٥ كوْیث ظاص ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی، ةؼاؿاس اؿ٨ٌرق ة٤ا کؼدقپاؿط ز٧ث ٠ا٣غگاری ك اٚتاؿ ٠٨١ّی ة٥ ادؼ ظ٨د ك در

 :1377)٠یؼّاةغی٤ی،  .«ةا گؼق زدف ؿؼ٨٣قث ٧ٚؼ٠ا٣اف ادؼ ةا جاریط، كٚایِ ك صٛایٙ زغیغ را ة٥ قکٜ ١٣ادی٢ ةا گػقح٥ پی٣٨غ زد٣غ»جؼجیب 

1029) 

ق٨د، ک٥ گكایكی اؿث از ز٧اف ٦ای ای٢ دكرق ؿتب ركیکؼد ٨٣یـ٤غگاف ة٥ اؿ٨ٌرق ٠ی٣گاریِ ر٠افػ كٚایِكیژگی جاریعی»درصٛیٛث 

( 1366« )راز٦ای ؿؼز٠ی٢ ٢٠»( ر٠اف 1029: )١٦اف« د٤٦غ.ادؼ ة٥ ؿ٨ی د٣یا٦ای ١٠ک٢ دیگؼ ک٥ صغكد ٨٠ز٨د ز٧اف ْٗٞی ٠ا را جْاٝی ٠ی

ٗـاد پ٧٤اف در درةار ك ارجف »ق٨د، ای از چ٤ی٢ ركیکؼدی اؿث. ةؼا٤٦ی در ای٢ ر٠اف ک٥ اؿاؿاً ر٠ا٣ی ؿیاؿی ٠ضـ٨ب ٠ی٥از ةؼا٤٦ی، ٣٨١٣
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-ی٨ؿٖ ك زٝیعا، ة٥ م٨رت ج١ذیٞی ة٥ ١٣ایف ٠ی ی ٦٥ای رؿحٟ ك ؿ٧ؼاب، رؿحٟ ك قٕاد ك ٚنپ٨ٞ٧ی را ةا در٦ٟ آ٠یعح٢ اٗـا٥٣ ك اؿ٨ٌرق

 (89 :1387)قیؼی،  .«گػارد

 ك ا٣گیؽ د٧ٝؼق ٦ای ٗىاؿازی آف چ٨ف ّؽاداراف ةیٜ ك دكةؼادر ك گغا  ةا درآداری ؿاّغی ٔال٠ضـی٢ آ٨ٝد ك٦ٟ رئاٝیـٟ دیگؼ ؿ٨ی از

گ١اف یکی از ة٧حؼی٢ آداری ک٥ در ٠کحب  ا٠ا ةی .اؿث داقح٥ ایؼاف زادكیی رئاٝیـٟ پیغایف در ج٨ز٧ی ٚاةٜ ٣ٛف ظ٨د ی ٨٣ة٥ ة٥ آ٨ٝد ك٦ٟ

پ٨ر ة٨د ک٥ ة٥ ٝضاظ ٗىاؿازی ك قعنیث پؼدازی ة٥ رئاٝیـٟ  ر٠اف ا٦ٜ ٔؼؽ ٤٠یؼك ركا٣ی»ٝیـٟ زادكیی ٨٣قح٥ قغ، ز٨٤ب جضث جأدیؼ رئا

 (143)١٦اف: « زادكیی ٠ارکؽ قتا٦ث ةیكحؼی دارد.

ارش ة٥ ١٦ی٢ قی٨ق ة٥ ٣گ «ٝیال»ؿا٠ی  ی قگیؼی از اؿ٨ٌرةا ة٧ؼق»( 1368« )٨ًةی ك ٤ْ٠ای قب»پ٨ر ٣یؽ در ر٠اف ق٧ؼ٨٣ش پارؿی

گیؼی از ٠ىا٠ی٢ ز٧ا٣ی اؿ٨ٌرق، ای٢ ٨٣یـ٤غگاف ؿْی در  در كاِٚ ةا ة٧ؼق(. 276: 1386)دؿحٕیب،  .«آكردای ركی ٠یر٠ا٣ی اؿ٨ٌرق

 ةؼؿاظح٢ ٨٣ّی ٨٦یث ة٠٨ی از ًؼیٙ داؿحاف ة٨د٣غ.

 ٦ای ّا٥٠ ی ةاكر . ا٦ٜ ٔؼؽ ك ٠ـا6٥ٝ

٦ای ذاجی، ر٠اف ا٦ٜ ٔؼؽ ر٠ا٣ی اؿث ٠حْٞٙ ة٥  ٠ا در ّی٢ ای٢ كیژگیک٤٤غق اؿث. ا داؿحاف ر٠اف ا٦ٜ ٔؼؽ، پیچیغق، ٠ی٧ٟ كگاق گیر

٦ا یا  رك اؿث، ةؼای ّؼكؿی ةا یکی از آةی قاف. ة٨ؿ٥١ٞ صاکٟ دریا ک٥ از ٚىا زقث ٦ای ٨٤ْ٠ی ك ظؼاٗی ك دی٤ی ٠ؼد٠اف ز٨٤ب ةا ج١اـ ظنٞث

کؼدق جا ا٦ٜ ز٠ی٢، آ٣اف ک٥ زیتاجؼی٢ ز٨اف ظ٨د را ة٥ ٨٤ّاف  جؼی٢ ٠ؼكاریغ د٣یا را در د٦اف ٠ا٦ی ک٨چکی پ٧٤اف ١٦اف پؼیاف دریایی، درقث

ٗؼؿح٤غ، ٠ؼكاریغ را پیغا ک٤٤غ ك جا اةغ از ر٣ر زـث ك ز٨ی دائٟ ٣اف ر٦ا ق٣٨غ. ؿاک٤اف آةادی ة٥ ظیاؿ یک  زف ة٥ قادةاقی ّؼكؿی اك ٠ی ٣ی

قاف دؿث یاة٤غ. ٥٠ ز١اؿ در ؿ٘ؼ دریایی، ا٦ٜ ٔؼؽ  یؼی٥٤ک٤٤غ جا ة٥ ای٢ آرزكی د ز١اؿ را ٚؼةا٣ی ٠ی ز٣غگی ةی دٔغ٥ٔ ك راصث ك ظ٨ش، ٥٠

ة٤غد ك ٣اگ٧اف ة٨ؿ٥١ٞ  ا٣غ. در ای٢ ٠یاف ّؼكس ة٨ؿ٥١ٞ دؿ ة٥ ٥٠ ز١اؿ ٠ی ةی٤غ ک٥ آرزكی ةازگكث ة٥ آةادی دؿث ة٥ جالقی ةی٨٧دق زدق را ٠ی

ز١اؿ را  ظكٟ ة٨ؿ٥١ٞ، ٗؼیب اك را ظ٨ردق ك ٥٠ق٨د. زایؼ اص١غ ةا دیغف  ظك١گی٢ قغق ك چ٨ف ماصب دریاؿث، دریا ٨ًٗا٣ی ك ٣اآراـ ٠ی

 ریؽد.  ٚؼةا٣ی کؼدق ك ظ٨ف اك را ة٥ دریا ٠ی

رؿ٤غ. ٥٠ ز١اؿ راق ةٞغ  ک٤٤غ، ة٥ ؿاصٜ ١٣ی ةی٤٤غ ک٥ ةؼ ؿٌش آب ق٤اكر اؿث ك ٦ؼ چ٥ جالش ٠ی ركزی ٠ؼدـ آةادی، ا٦ٜ ٔؼؽ را ٠ی

٥٠ ز١اؿ ةا ة٨ؿ٥١ٞ ٣تؼد کؼدق ك قایِ ٠ی ق٨د ک٥ ٥٠ ز١اؿ در درگیؼی ةا ق٨د جا آ٣اف را ة٥ ؿاصٜ ا٢٠ ةؼگؼدا٣غ. در ٔت٥،  ا٦ٜ ٔؼؽ ٠ی

گؼدد جا ٣كا٣ی از ٥٠ ز١اؿ ةتی٤غ ا٠ا ٠ح٨ز٥ ٠ی ق٨د ک٥ ٥٠ ز١اؿ در  ٦ا را ٠ی ة٨ؿ٥١ٞ در دریا ٔؼؽ قغق اؿث. آةی ة٥ ؿاصٜ آ٠غق ك ظا٥٣

، آةادی را جؼؾ ٠ی ک٤غ. زایؼ دظحؼش ظیس٨ را ة٥ ّٛغ ٥٠ ٠ضامؼق ٠ؼد٠اف آةادی اؿث. اك ک٥ ای٢ مض٥٤ را ٠ی ةی٤غ، ة٥ ظاًؼ ٥٠ ز١اؿ

 آكرد.  ز١اؿ در٠ی

آكر٣غ. ةچ٥  آی٤غ ك ةؼای آةادی قکالت ك زْت٥ زادك یا ١٦اف رادی٨ ار٠ٕاف ٠ی ركزی از ركز٦ا ؿ٥ ٠ؼد از دریا ةا ٚایٙ ة٥ ظكکی ٠ی

ای دیگؼی اؿث. در ای٢ ٠یاف اةؼا٦یٟ پ٤ٞگ ٠ؼداف د٦غ ک٥ ای٢ ز١اّث ظٌؼ٣اؾ ٦ـح٤غ ا٠ا ظیس٨ ص٨اؿف ز ظیس٨ ة٥ ٠ادر ٦كغار ٠ی

٦ا، ة٥ ز٣غاف  د٦غ. ٠ؼداف آةادی ة٥ ظاًؼ قؼکث در ای٢ ٠یحی٤گ ٦ای ؿیاؿی قؼکث ٠ی ٦ا ك ٠یحی٤گ آةادی را ة٥ ق٧ؼ ةؼدق ك آ٣اف را در ا٣س٢١

 از ز٣غاف آزاد ٠ی ک٤غ. ک٤٤غ. ا٠ا اةؼا٦یٟ پ٤ٞگ آ٣اف را ةا ؿ٤غ  اٗح٤غ. ٠ا٨٠راف ةا ٠ؼداف آةادی ةغ رٗحاری ٠ی ٠ی

ق٣٨غ. ٥٠  دریٓ ٦ـح٤غ، ةا ک١ک اةؼا٦یٟ پ٤ٞگ ماصب ق٤اؿ٤ا٥٠ ك اكراؽ ٨٦یحی ٠ی ٠ؼد٠اف آیادی ک٥ از ق٤اؿ٤ا٥٠ ك ؿ٤غ ٨٦یحی ةی

ق٨د.  یق٨د ك ةا ٠ا٨٠راف دكٝث ؿؼقاخ ٠ ز١اؿ ک٥ کی٥٤ یکی از ٠ا٨٠راف ز٣غاف ک٥ ةا اك ةغرٗحاری کؼدق را در دؿ ٣گ٥ داقح٥ اؿث، یأی ٠ی

٥٠ ک٤٤غ. ؿؼا٣ساـ  ق٨د جا ٠ـحٛیٟ زیؼ ٣ُؼ دكٝث ةاقغ. ا٠ا ٣ی٥١ قب ٠ؼٔاف دریایی دی٨ار٦ای پاؿگاق را ظؼاب ٠ی آةادی ماصب پاؿگاق ٠ی

ق٨د. کٟ کٟ آةادی از اماٝث اكٝی٥ ظ٨د ظاٝی قغق ك پای  چیاف ظ٨د ة٥ دؿث ٠ا٨٠راف دكٝحی جیؼةاراف ٠ی ز١اؿ ةا ظیا٣ث دك ج٢ از ج٤٘گ

٦ا گؼٗح٥، کٟ کٟ  ق٨د. ٠ؼد٠اف آةادی ةا دیغف قؼایي جازق ک٥ ا٠کاف ز٣غگی را از آف ٦ای ةؽرگ پیغا ٠ی ٦ای ٣٘ث ك قؼکث ك چاق ظارزی

٠یؼ٣غ. در پایاف ٥١٦ ا٦اٝی آةادی ة٥ كوِ  اٗح٤غ ك ٠ی ق٨د ك ٠ؼٔاف دریایی از آؿ١اف ة٥ ز٠ی٢ ٠ی ک٤٤غ. دریا ظاکـحؼی ٠ی آةادی را جؼؾ ٠ی

 ركد.  ق٣٨غ. ظیس٨ ٦ٟ از آةادی ک٨چ ٠ی ک٤غ ك ة٥ ق٧ؼ ٠ی ر ٠یةاری دچا ٣کتث

ک٤٤غ ك زؽ پ٤اق ةؼدف  ک٤غ، ةا ٠ػؼد٠ا٣ی کػ٥ ة٥ ؿادگی ز٣غگی ٠ی آةادی کػ٨چک دكر اٗحادق را جؼؿیٟ ٠ی ٗىای یػک  ٔؼؽ  داؿحاف ا٦ٜ

از ٚػتی٥ٞ ظػ٨د زغا قغ جػا ةػار ٔیؼ ٠ساز ظ٨د را زادق اؿث ک٥ ٠ػادرش ركزی  ک٨ٝی  ٥٠ زػ١اؿ پـؼی ة٥ دا٢٠ جاة٦٨ای ظ٨د گؼیؽی ٣ػغار٣غ.

ا٠ّا اّػحٛادات ٠ؼدـ،  ؿث. ز١اؿ، ؿؼ را٦ی  كاِٚ ٥٠ در گؼدد.  ةاز  ٦ای ریؽ دریا، ةؼ ز٠ی٢ ةگػارد ك دكةارق ة٥ ؿ٨ی ٚتی٥ٞ ٦ا ك ٠ػ٨ج ركی ٠ػاؿ٥

-ق٣٨غ.یک آةی ٦ا ٠ی ّػاقٙ اؿث، پؼیا٣ی ک٥ ّػاقٙ آدـ ک٤غ:اك زادق یػکی از پؼیػاف ٦ایی جػؼؿیٟ ٠ی پیؼا٨٠ف ای٢ ٨٣رؿیغق ٣اق٤اس، ٦ػا٥ٝ

ةی٤ی کؼدق اؿث ک٥ ز٧از زایػؼ  ةار پیف ة٥ ارث گؼٗح٥ اؿث، ا٠ا از کسا ک٥ ٦٨٠تث پؼیاف ٣ػتاقغ؟ یػک  ک٨ٝیاف  آدـ اؿث.٣یؼكی پیكگ٨یی را از

ك در آف ٥ٌٛ٣ دكر دریا ة٥ ك٨ٚع پی٨ؿح٥ اؿث.ةْغ٦ا ک٨چک   کكحی  گػؼٗث.ای٢ پیػكگ٨یی در ٨٠رد آف  ظ٨ا٦غ  اصػ١غ ٣ػؼؿیغق ةػ٥ ٔػت٥ آجف

پایػاف کػحاب ٦ػ٨٤ز در   در  ق٨د.ا٠ّا دؿث دق٢١ ٦ػالؾ ٠ػی  گیؼد ك ة٥ ٦ا ک٤اـ ٠ی ق٨د ك ةػ٥ ک٨ق ٥٠ ز١اؿ دریایی ٣اگؽیؼ یأی ز٠ػی٤ی ٠ػی

  ٦ا ة٥ ٠تارزق ظ٨د ادا٥٠ د٦غ. ای٢ ز١اؿ در ک٨ق گػار٣غ جا ٥٠ ٦ای ٣اف ٠ی ٦ای آب ك ؿ٘ؼق ةػاكر ٠ؼدـ ز٣غق اؿث ك ٨٤٦ز ةؼ ؿؼ را٦ف، ٠كک
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ؿث ک٥ در ذ٦ػ٢ ٠ؼدـ، جا رؿیغف ة٥ آف آر٠اف دیؼی٥٤، ادا٥٠ ظ٨ا٦غ داقث:كز٨د کـی ک٥ گ٦٨ؼش ة٥  ٦ایی ٨٣ع اؿح٘ادق از اؿ٨ٌرق  زیتاجؼی٢

آكرد.٥٠ ز١اؿ، آرزكی رؿیغف ة٥ آزادی ك  ١٣ی جیؼ یا ٠ـٞـٞی اك را از پای در  ٦یچ دق  ٠یؼد ك زظٟ ٣ض٨ی ةؼ آد٠یاف ةؼجؼی دارد ك ٦ؼگؽ ١٣ی

ةی٤یٟ ک٥ ظـح٥ از ؿؼگؼدا٣ی ك  ٠ی  را  ز١اؿ  ٠تارزق یک ٠ّٞث اؿث.قساّث ك ق٧ا٠ث اؿث.اگؼچ٥ در ١٦ی٢ کحاب، ٥٠  صػٙ اؿػث.ركح

ق٨د، ةاز  ؼ ؿػؼ٤٦گ م٨٤ةؼی کكح٥ ٠یةؼد ك ة٥ جػی ای پ٤اق ٠ی ٥ْٞٚ  ٣اا٤٠ی  صامٞی، ؿؼا٣ساـ ةا کا٠ی٣٨ی ة٥  ٦غٗی، ةا درؾ ٨٣ّی پ٨چی ك ةی ةی

 .پ٤غار٣غ ظیؽد ك ٠ؼدـ ٠ؼگف را دركٔی ةیف ١٣ی ك از گ٨ر قکـث ظ٨د ةؼ٠ی  گیؼد ٠ی  زاف  در ةاكر٦ا

  پ٨ر، ةػ٥ ز٣غگی ایـحادق ركا٣ػی  ظیس٨، دظحؼ زایؼ اص١غ، ١٣اد زف ایػؼا٣ی اؿػث، ز٣ی ک٥ در كز٨د ٤٠یؼكة٥ ٝضاظ ١٣ادق٤اؿی 

آكرد. ک٨دکاف ظ٨د  ز١اؿ ٠ضت٨ب را جاب ٠ی ز٣غ، از اٗكای ّكٙ ظ٨د ةاؾ ٣غارد، درد زغایی ٥٠ ث، صؼؼ دؿ ظ٨د را ٠یقساع اؿ  اؿث.ظیس٨

٦ا  زف آةادی ٣اق٤اظح٥ اؿث: ٦ای ک٨چک ك دٝیؼا٥٣ ز٣اف ای٢ ای٢ کحاب ٚیاـ  ٦ای زیتاجؼی٢ مض٥٤ د٦غ ك ٣گؼاف آیػ٤غق آ٣ػ٧اؿث. را پؼكرش ٠ی

ك پیؼكزی ز٣اف   ق٨د ٠ی  ٦ای پالژ ٦ؼ قب ک٤غق ق٨د؛ ٣ؼدق دی٨ار٦ای پاؿگاق ة٥ قب ظؼاب ٠ی گیؼد! گیؼد، ١٣ی ظ٨ا٤٦غ ا٠ؼی م٨رت كٚحی ١٣ی

٦ای گاق ك  ق٤اؿی دی٤ی در آف ةا ج١اـ ٨ٝاز٠ف صى٨ر ٨ٚی دارد، ١٦ی٢ ٚٞیاف ٦ایی از ای٢ ر٠اف ک٥ ٠ؼدـ جؼدیغ یکی از مض٥٤ . ةی٠ـّٟٞ اؿث

ز٨ ٦ـح٤غ ك ٦ؼگؽ َٟٞ را جض١ٜ ١٣ی ک٤٤غ. ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر ای٢ صٛیٛث ٠ؼدـ/  در ز٨٤ب، ٨ٚی ك صٛیٛث ةیگاق ز٣اف آةادی اؿث. زیؼا ز٣اف

 ق٤اؿا٥٣ را در پؼج٨یی از جعیٜ ك زادك ةؼای ٠ا ركایث کؼدق اؿث.

پ٨ر در  غ. ركا٣یگػر٣ ٦ای ای٢ ٨٣یـ٤غق در دك ٠ضیي ٠ی پ٨ر ای٢ اؿث ک٥ کٜ داؿحاف ٨٣یـی ركا٣ی یکی از ٠ـائٜ ٧٠ٟ در ز٠ی٥٤ داؿحاف

پؼدازد. در ای٢ آدار  ا٣گیؽ ٠ی آ٨ٝد ك ظیاؿ ای از آدار ظ٨د ة٥ ا٣ْکاس آداب ك رؿ٨ـ، ةاكر٦ای ٠ضٞی ك ة٠٨ی ٠ؼد٠اف ز٨٤ب در ٗىایی ك٦ٟ دؿح٥

ز ز٥ٞ١ ر٠اف ٨٠رد ٣ُؼ ریؽد. در ةؼظی از ای٢ آدار ا ٦ای جادیؼگػار ٠ی ٦ا را در ٚاٝب داؿحاف گیؼد ك آف ٠ی كی از جسؼةیات ك ٠كا٦غات ظ٨د ة٧ؼق

آ٨ٝد ك زادكیی ة٥ جن٨یؼ  ٦ایی را در ٗىایی ك٦ٟ آ٣ک٥ درةارق اّحٛادات ٠ضٞی ك ة٠٨ی ٚىاكت ةک٤غ، مؼٗاً آف پ٨ر ةی ، ركا٣ی«ا٦ٜ ٔؼؽ»٠ا 

ای ة٠٨ی را ج٨میٖ ٦ گؼ ظؼا٥ٗ ةا ٣گا٦ی ٤٠حٛغا٥٣ ك ٚىاكت« ؿیؼیا ؿیؼیا»٦ای دیگؼ ة٠٨ی ٠ا٤٣غ ٠س٥ّ٨١  ای از داؿحاف کكغ. ا٠ا در پارق ٠ی

 ٣ا٠غ.  ٦ای دریایی ٠ی ٦ایف را داؿحاف ک٤غ. اك ای٢ ٨٣ع داؿحاف ٠ی

ای  پ٨ر در آدارش ج٨ز٥ كیژق کكغ. ركا٣ی ای كؿیِ جؼ ة٥ جن٨یؼ ٠ی ای دیگؼ ٦ٟ ٠ـائٜ ازح١اّی ًتٛات ازح١اّی را در زا٥ْ٠ در دؿح٥

ی زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ ک٥ ٔاٝتاً ة٥ دالیٞی ٠كاة٥ از ای٢ ٠ـا٥ٝ در ر٣س٤غ،  ٨٠ش قغق٦ای ركا٣ی پ٨ر، ًؼدقغق ك ٗؼا ة٥ ز٣اف دارد. اکذؼ ز٣اف داؿحاف

گؼدد. اك ة٥ ج٨میٖ جیؼگی ك ٔؼةث ك اؿحیناؿ ك ؿؼگكحگی ز٣اف  ٦ای ک٥٤٧ ك گاق ٤٠ـ٨خ ٠ؼدـ ةؼ٠ی ٦ایی ک٥ ة٥ ةاكر٦ا ك ذ٤٦یث ّٞث

 پؼدازد.  ٦ایف ةـیار زیتا ك ركاف ٠ی داؿحاف

 ةاكر دیؼ رؿ٠٨ات ك دیؼی٢ ٦ای اؿیؼ ؿ٤ث ک٥ ٦ـح٤غ ٠ؼدا٣ی ك ز٣اف آ٧٣ا ٦ـح٤غ، ظ٨اص زؽء ١ّغجاً  رپ٨ ركا٣ی داؿحا٣ی ٦ای قعنیث

 ا٣ـا٧٣ایی ة٥ را ٦ا آف صٛیٛث، اةْاد جؼی٢ ژرؼ ك ةؼا٣گیؽجؼی٢ چاٝف کكٖ پیچیغق ٦ـح٤غ. ٗکؼی ٣ُاـ دارای ٦ا قعنیث از ةـیاری ا٣غ. قغق

 ةی ظ٨د ی آی٤غق از ك گػرا٤٣غ گػقح٥ ٠ی در را ظ٨د ١ّؼ ةیكحؼ ٔاٝتاً  ٦ا قعنیث ای٢ اؿث. کؼدق ةغؿ ز٣غگی ك ازح١اع ك از ظا٨٣ادق قغق ک٤غق

 ك ر٠اف ك اؿحغالٝی ٗکؼی ٣ُاـ اؿث. گؼٗح٥ قکٜ ظ٨دقاف ةا ٦ای ز٣اف كاگ٨ی٥ ٠یاف در داؿحا٣ی ٦ای قعنیث ٦ـح٤غ. چارچ٨ب ظتؼ

 ركد. ٠ی پیف ٥ة ٠ؼدؿاالرا٥٣ ٦ای ؿ٤ث ةا راؿحای ؿحیؽ در ک٨جاق ٦ای ٠س٥ّ٨١

  آ٨٠ظح٥  را  ركا٣ػی پ٨ر ای٢»یکی از كیژگی ٤٦ؼ ٨٣یـ٤غگی ركا٣ی پ٨ر ة٥ گ٘ح٥ ٨٤٠چ٧ؼ آجكی قاّؼ ةؼزـح٥ دكراف ٠ْامؼ ای٢ ة٨د ک٥:  

١٦ی٢ ٤٠اؿتث زػاب ك ظ٨ا٣غ٣ی   ة٥  ٦ایف ٦ایف صػى٨ر داقح٥ ةاقغ ك ٚن٥ در ٨٠و٨ع ٚن٥ ةا پ٨ؿث ك گ٨قث ك جعیٞف، چگ٥٣٨ ظ٨دش، ک٥
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ق٨یٟ ک٥ ة٥ زیتایی ١٣ایا٣گؼ ٠ضیي ظاص ٨٣یـ٤غق  ٦ا ك امٌالصاجی ركةؼك ٠ی زغا از ای٢، ٠ا از ١٦اف اةحغای داؿحاف ةا ّتارات ك ٣اـ

، «٠ی٤ار» ،«ز٥٤٘»، «ٔت٥»، «٤ٝگ٨ج٥»، «پیف کپؼ»، «دیؼؾ»، «ظ٨ر»)پؼی دریایی(،  «آةی»، «٤٠ن٨ر دی»، «راؿ٥»از ٚتیٜ  ٦ایی كاژقاؿث. 

  ك ةـیاری«...پكحک ظ٨ردف»، «ر٠تیغف»، «ٗایؽ ظ٨ا٣غف»، «کٜ زدف»، «٦چیؼق کكیغف»، «دكا گكح٢«  ،«آَّّ  پك٤گ٥«  ،«٤ٔا٦كث»، «زّٞث»

 ك امٌالصات ج٨ ٗؼؽ دارد ك جا پایاف  د٦غ ک٥ ةا ٠ؼد٠ی ؿؼكکار داری کػ٥ زةػاف ك امػٌالصاجكاف ةا زةاف از ای٢ دؿػث ٦ػكغارت ٠ػی  دیگؼ

ك   اقارق ٠کؼّر ة٥ مغا ك ظكٟ اؿث.ىجػسـّٟ ٗػ  اٝٛػای  كؿی٥ٞ  یاةغ، ك ای٢ ٠ؤدؼجؼی٢ ٦ا ادا٥٠ ٠ی ١٦اف كاژق  جکؼار  داؿحاف، ای٢ جأکیغ ة٥ كؿی٥ٞ

  ٦ا، ظ٨ا٣ی ك ٠ؼدی٥  ؿ٤حی  ٦ای ادةا٥٣ زایؼ ٔالـ، ة٥ ّؽاداری ةی  كاک٤ف  ا٣تار ک٥ ١٣اد ز٣غگی د٦کغق اؿث، ة٥ ظؼكش یا آرا٠ف دریػا، ةػ٥ كز٨د آب

  از دریا، ٥١٦ ك ٥١٦، ة٥، آٗؼی٤ف ٗىای یک زػا٥ْ٠ ةغكی ک١ک  ظاج٨ف  ٦ا، از ٚػتیٜ پػیػؼش آةـح٤ی ةاكری ك ظػ٨ش  ٦ا پػیؼی آؿاف  ة٥

  ٣گؼد. ٠ػی  جض٨ٝی را ةا كصكث ك اوٌؼاب  ا٣غیكغ ك ٦ؼ ٠٨٦٨٠ات ظ٨د ١٣ی  ای ک٥ ة٥ ٦یچ چیؽ زؽ زا٥ْ٠  ک٤غ، ٠ی

ا٣گیؽ یک زا٥ْ٠ ةـح٥. كیؼا٣ی ای٢ ةاكر٦ا، دك ؿؼ دارد.  ٦ای ٨٦٨٠ـ ك ك٦ٟ ی٢ آةادی ١٣ادی اؿث از كیؼا٣ی ك ا٣ضٌاط ارزشدكـ ای٤ک٥ ا

  ا٣تاری ک٥ ٠ؼکؽ ذظیؼق ٠ادّق آب.٦ای زیتای ٠ؼدـ ز٨٤ب ك ٠٨٦٨٠ات آف ج١ایؽ ةگػارد. ةؼای ٥٣٨١٣  ٨٣یـ٤غق ة٥ ظ٨ةی ج٨ا٣ـح٥ اؿث ٠یاف ؿ٤ث

٠ؼگ ٥٠ ز١اؿ ك گا٦ی قا٦غ ظا٨٠ش قادی آ٣اف در ّؼكؿی   ٠ٛغ٠ات  جػ٧١یغ  ك ز٣ػاف ةػؼای  گا٦ی ٠ؼکؽ جس١ِّ ٠ؼدافد٦کغق اؿث،   صیاجی

ج٤٘گ   ک٥  ك زػب قغق  ٦ىٟ  دق  ا٦ٜ  ٚغر در ذ٤٦یات ك اّحٛادات گؼك٦تا٣ی ک٥ آف  اؿث،  آةی ك ة٨ؿ٥١ٞ ك گا٦ی کػ١ی٤گاق گػؼك٦تاف پاؿػگاق
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  ةاز یکی دیگؼ از ر٨٠ز ٦ػغؼ ٚػؼار د٦غ.  اؿػث  آ٠غق  )آؿ(را ک٥ ةؼای ةؼدف دؿ ك زگؼ ز٣اف «یاؿ» ار ٣كـح٥ اؿث جاا٣ت ةػ٥ دؿػث ةؼ ة٤ٞغای آب

٠ٞحی کػ٥ کك٨رش پایک٨ب جؼکحاز ةیگا٣گاف ة٨دق اؿث؛ کكحار٦ا ك -ق٨د ك دیؼپای ٠ا، در ١٦ی٢ داؿحاف، ٠ٌؼح ٠ػی  ک٤٧ـاؿ  ٠ّٞث  صیات  ادا٥٠

اؿث؛ة٤ا٦ای آؿ١ا٣ـایف ةا ٤٠س٤یٙ ص٨ادث ةؼ ظاؾ ریعح٥   غق اؿث، آدار ٠ػکح٨ةف ةػ٥ کػاـ آجف اٗحادق٦ا دی ٦ا ك ؿ٨ظح٢ جاراج

٦ای ٚؼآ٣ف، آظ٨ر اؿتاف قغق اؿث، ك ١٦ی٢ ةیگا٣گاف را چ٤اف در ظ٨د صّٜ  اؿث؛٠ْاةغش، امٌتٜ، ٠ـازغش، ٠ضٜ اجػؼاؽ ةػیگا٥٣ ك م٤غكؽ

ا٣غ ة٥ ٗؼا٨٠قی ؿپؼدق ك در آداب ك رؿ٨ـ ك ٗؼ٤٦گ ك ٠ٞیث ایؼا٣ی زػب ك ٠ػض٨  غاقح٥کػ٥ امٜ ك ٣ـتی را ک٥ داقح٥ یا ٣  اؿػث  کػؼدق

ج١غف اؿالؼ ظ٨د ٣غار٣غ، در ٨ّض ةاكر٦ایی دار٣غ ک٥ اگؼ صػٛیٛی ٣ػیـث، كاْٚی اؿث، راؿحی٢ اؿث،   چ٨ف  ا٣غ.ا٦ٜ دق اگػؼ ج١غ٣ی قػغق

ؿ٨اد را زیؼ  ظ٨د ؿادق یػا گػؼك٦تاف ١٦چ٨ف ظ٨د ةی  ١٦چ٨ف  ج٨ا٣غ ؿؼةازاف ی٣كی٤غ، الزؼـ ٠ دؿ ٠ی  آیغ ك ةؼ ؿث، از دؿ ةؼ٠ی ؿادق ك ماٗی

 (1393: 1369. )ة٧ت٧ا٣ی، ؿ٥ٌٞ ةگیؼد
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 گیری نتیجه -6
ف ٤٦ؼ٤٠غ از جؼدیغ ادةیات آی٥٤ ج١اـ ١٣ای ز٣غگی ازح١اّی، ركصیات ك اصـاؿات ٠ؼدـ ركزگار ك اكواع صاکٟ ةؼ آف اؿث. ا٣ـا ةی

١٣ایا٣غ. در كاِٚ ادؼ  پػیؼد ك ةازجاب جادیؼات ظ٨د را از آ٣چ٥ ةؼ اك گكػج٥ اؿث، در ادؼ ٤٦ؼ ظ٨د ةاز٠ی ركیغاد٦ای پیؼا٨٠ف ظ٨یف جادیؼ ٠ی

٤غا٥٣ جؼی٢ صاٝث جن٨یؼ ز٧اف كاْٚی ك ا٣ى١ا٠ی اؿث. ز٧اف پیؼا٨٠ف ٨٣یـ٤غق ج١اـ اةؽار٦ای كی ةؼای ظٞٙ ٤٦ؼ٠ ٤٦ؼی ك داؿحا٣ی، ٗكؼدق

ر٣گ در آدارقاف دارد ك ٨٣یـ٤غگا٣ی ٣یؽ  قاف، صى٨ری کٟ ١٦اف ٠ضیي پیؼا٣٨٠ی اؿث. ةؼظی از ٨٣یـ٤غگاف ٦ـح٤غ ک٥ ز٧اف پیؼا٣٨٠ی

ی ةؼظ٨رد ٨٣یـ٤غق ةا ز٧اف اًؼاٗف زادق  ٦ا از ١٦ی٢ ٣ض٨ق ك ؿیاؽ گیؼ در آدارقاف دارد. ؿتک قاف صى٨ری چكٟ ٦ـح٤غ ک٥ ز٧اف پیؼا٣٨٠ی

ج٨اف از جادیؼ زا٥ْ٠، ٠ضیي،  ةؼظ٨ردار اؿث، چگ٣٨گی ةازجاب ٠ـائٜ ج٘کؼاجی ز٧اف ٠ْامؼ در ادةیات اؿث. در ای٢ ٠یاف ١٣ی ق٨د. كیژق ٠ی

ز٤ـیث، آداب ك رؿ٨ـ، ٠ػ٦ب، ةؼ ٨٣ع ج٘کؼ آٗؼی٤٤غگاف ك ٨٣یـ٤غگاف آدار ادةی ٔاٜٗ ة٨د. ٨٣یـ٤غق ٠ضن٨ؿ ٠ضیي زیـث ظ٨دش اقث ك 

اقح٥ ةاقغ. در كاِٚ ٨٣یـ٤غق ٦ؼ کسا ک٥ ز٣غگی ک٤غ، ّالكق ةؼ ٤ّامؼ ك ٨ّا٠ٜ ٠عحٖٞ، ١ٌ٠ئ٤اً قؼایي ٠ضیٌی ج٨ا٣غ صیات د ةیؼكف از آف ١٣ی

 ك اٚٞی١ی ك ز٤ـیث ةؼ ٠تا٣ی ٗکؼی ك زةاف اك جادیؼگػار اؿث. 

٤ّامؼ جکؼار « ٦ا آةی»ك « قب ة٤ٞغ»، «ک٤یؽك»در ؿ٥ داؿحاف ٣عـث آف « ک٤یؽك»اش  پ٨ر، در اكٝی٢ ٠س٥ّ٨١ داؿحا٣ی ٤٠یؼك ركا٣ی

 گیؼی دارد. گیؼاف ك ز٣اف ة٠٨ی، ٨١٣د چكٟ ٦ا، پؼیاف دریایی، ٠ا٦ی ٦ای آف، ًٞـٟ ق٣٨غق ١٧٠ی چ٨ف دریا ك اٗـا٥٣

٠ا ٗٛي از »، «ؿ٤گ قیٌاف»ك داؿحاف « ک٤یؽك»از ٠س٥ّ٨١ « ز٥ْ١ ظاکـحؼی»ك « پؼق٤گ»، «قب ة٤ٞغ»، «ک٤یؽك»٦ای  داؿحاف

زؽء « ٣ازٝی»از ٠س٥ّ٨١ « ٣ازٝی»ك « قی٨ا»، «ر٤ّا»ك « ٦ای قیٌاف ؿ٤گ»از ٠س٨١ّة « ةازی»، «٦ؼكس»، «زیؼاف»، «جؼؿیٟ آی٤غق ٠ی

« ک٤یؽك»از ٠س٥ّ٨١ « ٠ا٣ای ٧٠ؼةاف»ك « ٠ك٤گ»، «دریا در جاکـحاف»، «٦ای زرد ًاككس»، «٦ا آةی» .گؼا ٦ـح٤غ ٦ای رئاٝیـٟ یا كاِٚ داؿحاف

٣یؽ « ٦ای قیٌاف ؿ٤گ»از ٠س٥ّ٨١ « ا٣گیؽ ّكٙ ٚن٥ ٟٔ»، «٠ؼغ آةی ر٣گٟ ٠ؼدق»چ٤ی٢  ٦ٟ .پ٨ر ٦ـح٤غ از ز٥ٞ١ آدار رئاٝیـٟ زادكیی ركا٣ی

ای از ؿتک رئاٝیـٟ  ٦ایی اؿث ک٥ آ٠یؽق ٣یؽ از ز٥ٞ١ ر٠اف« ک٨ٝی ک٤ار آجف»ك « ا٦ٜ ٔؼؽ»٦ای ؿ١ت٨ٝیـٟ اؿث. ر٠اف  از ٨٣ع داؿحاف

٦ای  ٦ای ٠ضٞی داؿحاف ؿح٘ادق از ٕٝات ز٨٤ةی ك ة٨ق٧ؼی ك اؿح٘ادق از كاژقپ٨ر، ةا ا ا٣غ. ركا٣ی زادكیی ك ؿ١ت٨ٝیـٟ را ة٥ ظ٨د اظحناص دادق

٦ایف ةاز٣غة ز٣غگی  ةاقغ ك در كاِٚ ٧ٚؼ٠ا٣اف داؿحاف ٦ای اك ٠ی ای را ةا ٠ض٨ریث زف پی ریعح٥ اؿث. أٞب ٠ؼگ ك پ٨چی پایاف داؿحاف كیژق

 .ؼدة ٦ـح٤غ. اك ةا اٗـا٥٣ ك ظؼاٗات ك ةاكر٦ا ص٨ادث داؿحاف را پیف ٠ی

زیـث ظ٨دقاف، ٠ؼدـ ك  در ای٢ ٠یاف ٨٣یـ٤غگاف ٠کحب ز٨٤ب، آی٥٤ ج١اـ ١٣ای ٨٣یـ٤غگا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ ٠یٜ دار٣غ ةا رز٨ع ة٥ ة٨ـ

پ٨ر ٦ٟ ة٥ ٠ذاة٥ یکی از اّىای ٠کحب ز٨٤ب، ة٥ قغت در آدارش ای٢ ٠ضیي ك ٤ّامؼ  ز٠ا٥٣ ظ٨دیف را در آدارقاف ةازجاب د٤٦غ. ٤٠یؼك ركا٣ی

اب دادق اؿث. در كاِٚ ةعف ةؽرگی از آدار اك در ز٧ث کكٖ ك آقکارگی ٨٦یث ز٣اف ك دٗاع از ص٨ٛؽ آ٣اف ةا جادیؼپػیؼی از ة٠٨ی آف را ةازج

ق٤اؿی دی٤ی ك ّؼٗی ك ازح١اّی  ٗؼ٤٦گ ة٠٨ی ة٥ ٣گارش درآ٠غق اؿث. در كاِٚ ركا٣ی پ٨ر ؿْی کؼدق اؿث ةا ةاز١٣ایی ج١اـ ٤ّامؼ ٠ؼدـ

ؿحاف زیتا ك ظالٚا٥٣، ٣ٛغی ٦ٟ ةؼ ای٢ ٨٣ع ٠ؼدؿاالری ٠ـٞي داقح٥ ةاقغ. كی پیف از ٦ؼ چیؽ یک داؿحاف اش، ّالكق ةؼ ظٞٙ یک دا ٠ضیي

ی ج٤گاج٤گ دار٣غ،  ةی٤ی ٠ؼدـ ز٨٤ب ک٥ ةا دریا ك ظ٨رقیغ راة٥ٌ د٦غ جا در آٗاؽ ز٧اف اش ازازق ٠ی ٨٣یؾ ظالؽ اؿث ک٥ ة٥ جعیٜ گـحؼدق

 ٔؼؽ ق٨د. 

اؿث. ٠ا در ای٢ « ا٦ٜ ٔؼؽ»ؼ را ة٥ ٨ًر ز٣غق ك ظالٚا٥٣ در ظ٨دش یکسا ز١ِ کؼدق اؿث، ر٠اف جؼی٢ ر٠ا٣ی ک٥ ای٢ ٨٣ع ٤ّام ٧٠ٟ

ق٤اؿی دی٤ی ةاز١٣ایی قغق در  ٠ٛا٥ٝ جالش کؼدیٟ جا و٢١ جتارق٤اؿی ٠کحب ز٨٤ب ك ا١٦یث آف در ادةیات داؿحا٣ی ٠ْامؼ، ا١٦یث ٠ؼدـ

 یٟ.را ٣كاف د٦« ا٦ٜ ٔؼؽ»آدار ٤٠یؼك ركا٣ی پ٨ر ة٥ كیژق ر٠اف 
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