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دكتش قذست اهلل طاَشْ
چکيده
يىي اق مقيبـَبي وىدً ٌقف ؼـ ومؽ اؼثي مؽـن ،متىي ثوًؼن نن ثوف ردفثوٍَوبي مجتىوي ثوف قيىو

(ٌ )Lived Experiencesبفف او ؛ قيفا ثف غالف اٌقبـي وٍ ثف اوبن ردفثيبت مجتىي ثوف ؼاووً
(ٌ )Learned Experiencesبفف وفيؼٌ ميًٌوؽ ،وبغتبـي مىىدم رف ؼاـوؽ .گفتٌٍؽٌ او
اـرجبط مقىبيي ثيه اثيبت غكل فبـوي ٌفط ويى

ي َف ثي

يخًؼ

مىتمل اق وبيف اثيبت ،ميرًاوؽ مقىبيي روب

ؼاٌتٍ ثبٌؽ .ايه اِل ،ؼـ غكلوفنمؽان ٌقف فبـوي ِؽق وميوىؽ ي يىي اق فًامل ووبغتمىؽي نوُوب،
اـرجبط نٌىبـ ي وُبوي اثيبت ،ثب يىؽيگف او  .ايه اـرجبط ؼـ غكلَبي فبـفبوٍاي وٍ ثيبن وىىؽٌ ردفثيبت
ًٌُؼي وفايىؽگبن نوُبو

ي اق ضميف وبغًؼنگبٌ ( )Unconsciousنوبن وفزٍمٍ مويگيوفؼ؛ ثيٍوتف

مًٍُؼ او  .ايه غكلَب ؼـ ضىم ؼاوتبوهَبي ففايالقي ،ؼـ لـف وبغ غًؼ قثبوي ومبؼيه ي ـيايتي
اق وٍف ي ًٌُؼ نففيىىؽگبنغوًؼ ـا گوكاـي موي وىىوؽ ي زوًن اِول ي مبَيو
( )Metaphysicاو

ردفثوٍ ،فوفا موبؼي

ي قثبن مبؼيِ مفوً وميرًاوؽ مفىف نن ثبٌؽ ،مجُم ميًٌوؽ ي رأييل ي رفىويف

نوُب ضفيـي مي ومبيؽ .ؼـ ايه ممبلٍ يىي اق مًٍُـرفيه غكل  -ـياي َبي مًالوب خالل الوؽيه مطموؽ
ثلػي ثب ـييىفؼ َفمىيًريىي( )Hermeneutical Approachرفىيف ٌؽٌ او ؛ غكلي ووٍ ثوٍ قثوبن
ومبؼيه ي ؼـ وبغتبـي ـيايي ي وًــئبل ،ؼيوؽاـ ي گفتگوًي اي ـا ثوب فوفامه غوًؼ ،ؼـ لطؾوبت ووبة
فففبويگكاـي مي وىؽَ .م زىيه اوىدب وبغتبـي ي يضؽت مقىبيي اثيبت ويك وٍوبن ؼاؼٌ ٌوؽٌ اوو ؛
اوىدبمي وٍ اق عفيك ضفؼ ردفثٍ ًٌُؼي ي ثبقوبقي نن ؼـ قثبوٍ ٌبففاوٍ ،ثٍ يخًؼ نمؽٌ او .

کليدواژهها :ومؽ اؼثي ،رأييل ،غكل فبـوي ،مًالوب خاللالؽيه ثلػي ،ؼيؽاـ ثب ففامه .
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مقدّمه 
غكل ،يىي اق لبلوت َوبي ووفقوؽٌ ٌوقف فبـووي اوو ؛ قيوفاَ ،وم ؼـ ؼيـٌ ايل
ٌىلگيفي ٌقف؛ يقىي وجه غفاوبوي وٍ ؼيـٌ اوتيالي ثيزًن ي زفاي لّويؽٌ
ي مثىًي او ؛ مًـؼ رًخٍ ٌبففان لفاـ ميگفف

ي َم ؼـ ؼيـٌمقبِف وٍ ثقؽ اق

اومالة اؼثي ويمب ،لبلتَبي وُه ثٍ ضبٌيٍ ـاوؽٌ ٌؽوؽ؛ ثب پًيبيي رموب ثوٍ فموف
غًؼ اؼامٍ ؼاؼٌ او  .ثىبثفايه ،ميرًان گف
يىي اق ؼاليل وفقوؽٌ ثًؼن نن ايه او

غكل ،لبلجي ثفاي رمب قمبنَبو

ي

وٍ َمسًن ؽففي ،ميرًاوؽ ردفثيوبت ي

ضبالت وبمالً ٌػّي ٌبفف ـا ؼـ غًؼ ،ثگىدبوؽ .ايوه لبلوت ثوفاي ٌوبففان ،ؼـ
ضىم «اربق غلًري» او

وٍ ثؽين ؼغؽغٍ ضضًـ غيوف ،غًِّويروفيه فوًالم

ٌػّي غًؼ ـا ؼـ نن ،ثيبن ميوىىؽ .اگف ؼـ لبلتَبيي مبوىؽ لّيؽٌٌ ،بفف ثب غيف
(ممؽيش) ي ؼـ مثىًي ،ثفاي غيف (رًؼٌ مفؼ ي مفيؽان) وػه ميگًيؽ؛ ؼـ غوكل،
ثب غًيٍتهِ غًيً ي ثٍ لّؽ رػليٍ َيدبوبت ـيضي ي ـياوي غوًؼ ،اق نن ثُوفٌ
مي خًيؽ .ثٍ َميه ؼليل او
َى

وٍ ثٍ اوتثىبي ففؼيووي ،ومتوف ٌوبفف ثفخىوتٍاي

وٍ ؼـ وىبـ وبيف لبلت َبي اؼثي ،ثوٍ ووفيؼن غوكل ،ويوك وخفؼاغتوٍ ثبٌوؽ.

غًِّي ثًؼن لبلت غكل ،ثبفث ٌؽٌ او

وٍ ٌبففان مغلكگًيي مبوىؽ اووًـي

اثيًـؼي ي غبلبوي ٌفياوي  -وٍ ؼـ لّيؽٌوفايي ِبضت وجه ييمٌاووؽ ي قثوبن
وػ

ي متىلفبوٍاي ؼاـوؽ  -ؼـ غكل َبي غًؼ ثٍ وبؼگي ي ـياوي رمب  ،ضوبالت

ـيضي ي فًالم ٌػّي غًؼ ـا ثيبن وىىؽ.
غكل فبـوي رب لفن َفتم ـاَي ؼـاق پيمًؼٌ ي ثٍ وىتي غىوي ثوؽل ٌوؽٌ ثوًؼ.
غكلَبي وبؼٌ ي ِميمي ـيؼوي ،ؼليمي ،اووًـي ي ؼيگوفان ،نوىوؽٌ اق ردفثيوبت
يالقي اق فٍكَبي يالقي ثًؼ .وىبيي ثوٍ فىوًان ياـا ايوه ووى  ،ؼـ ؼيـٌ ايل
ضيبت َىفي غًؼ ،ايه لبلت ـا ؼـ َمبن مىيف ثيبن ضبالت فبٌمبوٍ ثٍ وبـ گفف ؛
امب په اق رطًل ـيضي ي يـيؼ ثٍ وله فففب ،ثٍ ًَي ي ؾوبيت ،ؼـيبفو

ووٍ
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ايه لبلت ؼاـاي زىبن ؽففيتي او

وٍ ميرًاوؽ ثوبـ ووىگيه اوتموبل ردفثيوبت ي

وٍف ي ًٌُؼَبي فففبوي ـا ثٍ ؼيي ثىٍؽَ .م زىبنوٍ ثٍ ففاو

ؼـيبفتٍ ثوًؼ

لبلت لّيؽٌ ،اوتقؽاؼ ي رًاوبيي ضمل زىيه ثبـي ـا وؽاـؼ .ثٍ َميه ؼليل ،لّيؽٌ
ـا رىُب ثفاي ثيبن اوؽيٍٍَبي ضىموي ،اغاللوي ي اوتموبؼي ثوٍ غوؽم

گففو

ي

ٌبففان ثقؽ اق اي ويك ،ـاٌ اي ـا اؼامٍ ؼاؼوؽ.
ثىبثفايه ،وىبيي ضًقٌ وبـثفؼي لبلت غكل ـا اق ثيبن ِفف ردفثيبت ي ضبالت
ٌػّي ٌبفف  -وٍ ؼـ رقبمل يي ثب مقًٍق قميىي مقىب پيؽا ميوفؼ  -ثوٍ ووًي
ردفثٍاي ربقٌ ي ثيبن رقبمل فبـف ثوب غؽايووؽ ،ووًق ؼاؼ .رموي پًـوبموؽاـيبن ؼـ
وتبة اـقٌمىؽ غًؼ« ،در سايه آفتاب» ،ثٍ رفّيل ؼـ ايه ثبة وػه گفتٍ اوو
ي ايه خب مدبل ي ويبقي ثٍ رىفاـ نن ويى  .امب ؾوف يوه وىتوٍ ضوفيـ ي ثبيىوتٍ
او

ي نن ايه وٍ ثقؽ اق گىتفي غكلَبي فبٌمبوٍاي وٍ رًووظ ٌوبففان ؼيـٌ

ايل ٌقف فبـوي وفيؼٌ ٌؽٌ ثًؼ؛ ٌبففان ؼيـٌَبي ثقؽ ،اق عفيك مغبلقٍ ؼياييه،
ثٍ وفيؼن غكلَبي فبٌمبوٍ پفؼاغتىؽ ي ثؽين ايه وٍ ردفثٍاي اق فٍك ي مقًٍق
ؼـ قوؽگي ؼاٌتٍ ثبٌىؽ؛ ثب ثُفٌ گيفي اق يالگبن ،فجوبـات ي مضوبميه گؿٌوتگبن،
غكل فبٌمبوٍ گفتىؽ .ومًوٍ ايه ٌبففان ،گفيٌ وثيفي اق مملؽاوي او

وٍ ٌقفٌبن

ثٍ ضبفؾٍ خمقي فبـنقثبوبن ي ربـيع اؼثيبت ،ـوًظ وىفؼٌ او ؛ امب گبٌ ثقضوي
اق ٌبففان  -وٍ ؼـ اوًاؿ ؼيگف ٌقف رجطف ؼاـوؽ ي ثٍ غكل ويك رًخٍ وفؼٌاوؽ  -ثوٍ
ؼليل رىلظ وم وؾيفٌبن ثٍ قثبن ،فمؽان ردفثٍ ؼـ ٌقف نوبن َمًاـٌ پًٌيؽٌ مبووؽٌ

او  9.غكلَبيي اق ايه ؼو  ،زًن ثفنمؽٌ اق ؼاوًَبي اؼثي ٌبففان ثوًؼ ي ثوب
نگبَي پيٍيىي وفيؼٌ مي ٌؽ؛ اخكاي نوُب ؼـ وُبن ثٍ ٌؽت وبوبغتمىؽ ي پفاوىوؽٌ
مي ٌؽ ي رىُب ثٍ مؽؼ لبفيٍ ؼـ وىبـ َم ميوٍىتىؽ .لؿا ايه ٌقفَب اق خًَفٌ اِلي
َىف ،يقىي ردفثٍ يالقي ،رُي ثًؼووؽ ي رىُوب ثوف اووبن ردفثوٍ اؼثوي ( Learned

 )Experienceوفيؼٌ ميٌؽوؽ ي ثٍ َميه ؼليل ،ثٍ ٌؽت ٌجيٍ َم ثًؼوؽ ي زُفٌ
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يالقي ي ٌػّي ٌبفف ،ؼـ نوُب امىبن ثفيق ومييبف  .وىبيي غيف اق ايه وٍ فًالم
مقىًي غكل ـا ؼگفگًن وفؼ ،نن ـا ثوٍ ووم
گًوٍ اي وٍ ٌبففِ فبـف ردفثٍ قيى

ردفثوٍموؽاـي ويوك ووًق ؼاؼ؛ ثوٍ

غًؼ ـا ؼـ ـاثغٍ ثب مقًٍق نومبوي ،مغفش

ميوفؼ .ايه وًؿ اق غكل َب ووٍ ثوٍ َىگوب وٍوف ي ٌوًُؼ فففوبوي ثوٍ ِوًـت
وبغًؼنگبٌ ،ثف قثبن ٌبفف خبـي مي گٍ  ،ثٍ ؼليل متىوي ثوًؼن نوُوب ثوف ردفثو
ياضؽ ،وبغتبـي متطؽ ي يگبوٍ ثٍ غًؼ ميگفف

ي پيًوؽي مفئوي ي ووبمفئي ثويه

فىبِف قثبوي ي مقىًي ٌقف ،ثفلفاـ ميگٍ .
وبغتمىؽي غكلَبي فبـفبوٍ ثٍ ييمٌ ؼـ وًفي اق غكل وٍ ثٍ نن ميرًان «غكل

ـيايي» ،گف  ،ثُتف ومبيبن ٌؽٌ او  .ثىيبنگؿاـ ايه وًؿ غوكل ،ووىبيي اوو  1ي
فغبـ ثب وفيؼن غكل  -ـياي َوبي للىؽـاووٍ ،3نن ـا رًووقٍ ؼاؼٌ اوو  .اغلوت

غكل َبي ـيايي فغبـ ،وبغتبـي مٍبثٍ ثب يىي اق فبليرفيه ؼاوتبنَبي ـمكي اي،
يقىي «ؼاوتبن ٌيع ِىقبن» ،ؼاـوؽ .ؼـ َمٍ ايه غكلَب پيف ي مفاؼ (ووٍ فمًموبً ثوب
لفؼ پير ما اق نن يبؼ ميًٌؼ) يب غًؼ ـايي (فغبـ)  -وٍ اَل مىودؽ ي ِوًمقٍ
او

 -ثب ؼغتفي رفوب ،مغجسٍ ،وگبـي وفمى

ي قيجبـي ؼيؽاـ ميوىؽ ي ٌويفتٍ

اي مي گفؼؼ؛ مىدؽ ي ًِمقٍ ـا ـَب ميوىؽ ي ـَىخبـ غفاثبت ميًٌؼ ي ثوؽوبمي
فٍك ـا ثف غًٌىبمي قَؽ ،رفخيص ميؼَؽ .ايه غوكلَوب ثوٍ قثوبن وموبؼيه ي ثوب

وبغتبـي وبمالً ؼاوتبوي ،4رطًل ـيضي ٌبفف ي ؼـ نمؽن اي اق فففوبن قاَؽاووٍ ي
يـيؼ ثٍ فففبن فبٌمبوٍ ـا گكاـي ميوىىؽ.
غكليبت مًالوب  -وٍ ثقؽ اق نٌىبيي ثوب ٌومه رجفيوكي ي ثوٍ ييومٌ پوه اق فوفاق

َميٍووگي اي وووفيؼٌ ٌووؽٌاوووؽ  -ؼـ «ؼـخووٍ غلووًَ ي ِووميمي »َ ، 5مووًاـٌ اق
ثيوؾيفرفيه اٌقبـ خُبن َىتىؽ .لؿا ثٍ ِفاض

وميرًان گف

اي ؼـ غكل وفايي

اق وىبيي ي فغبـ ،متأثف ٌؽٌ او  .اگفزٍ ثب رًخٍ ثٍ اؼاي ؼيه ي اضتفامي ووٍ ؼـ
مثىًي ثٍ َف ؼي نوُب(وىبيي ي فغبـ) اق غًؼ ،وٍبن ميؼَؽ؛ خبي َوير رفؼيوؽي
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ثبلي وميگؿاـؼ وٍ َمٍ نثبـٌبن ـا غًاوؽٌ او  .ثب يخًؼ ايه ،ثٍ لطوبػ اِوبل
ردفثٍ ،غكل مًالوب رىُب مؽيًن ًٌـ ي التُبة ضبِل اق فٍك ٌگف اوگيوك اي ثوٍ
ٌمه رجفيكي ي ؼـ غيبة ييِ ،الش الؽيه قـوًة ي ضىب الؽيه زلجوي اوو
وٍ َمگي اوقىبوي اق خمبل مغلك مقًٍق اقلي ،خجفئيل ي ففامه غًؼ اي َىتىؽ.
«ضضًـ َف يه اق ايىبن ،ؼـ ؾَه مًلًي ثٍ َىگب وفيؼن ٌقف ،ؼـ قميىٍ مقىوبيي
ٌقف ،رأثيف ميگؿاـؼ ي مقبوي ـا ثٍ خُتي وًق ميؼَؽ وٍ ثٍ ؽبَف ثف يىي اق نوُب
ثيٍتف لبثل رغجيك او َ .فزىؽ ممىه او

َمٍ اثيبت غكل ؼـ خُ

رأويوؽ ثوف

يىي اق ايه وٍ گبوٍ ؼـ اِل يگبوٍ ،مطؽيؼ وٍوًؼ .ثوٍ َمويه ووجت ،ؼـ ثقضوي
غكل َب ضك ي ؼـ ثقضي ٌمه ي ؼـ ثقضي ،خىجٍ مقًٍلي نوبن رٍػُ ثيٍتفي
پيؽا وىؽ» (پًـوبمؽاـيبن .)975 :9389 ،ؼـ غكل قيوف ووٍ ؼـ پوي رأييول نن َىوتيم؛
مًالوب ردفثٍاي ففارف اق افك اوتؾبـات مبؼي ثٍف ـا ثٍ اثُوب رموب گوكاـي ووفؼٌ
او َ .ف زىؽ اق ضيث قثبن ،ثٍ خك وٍ يالٌ «مضومف» « ،رىوػف» ي «فُليبووٍ» ثوٍ
گًوٍ اي او
امب مبَي

وٍ غًاوىؽٌ مقمًل َم ميرًاوؽ ثؽين مٍىل غبِي ،نن ـا ثػًاوؽ.
ردفثٍ ،نن ـا اق ريفـن فُم اؾَبن فبؼي ،غبـج وفؼٌ او  .ايه ٌوقف

ـا ميرًان گكاـي فٍفؼٌاي اق يه «مقفاج ـيضبوي» ي ؼيؽاـ ثوب «فوفامه» ٌوبفف
ؼاوى

(پًـوبمؽاـيبن ،)974 :9389 ،قيفا ،وٍبوٍَبي ؼـين متىي ،فضبي ولي ي ووًؿ

گفتگًَبيي وٍ ؼـ نن نمؽٌ او  ،مبوـ اق نن ميًٌؼ ووٍ عوفف گفتگوًي مًالووب
(ـايي ٌقف) ـا ٌمه رجفيكي يب ؼيگف مقًٍقَبي مًلًي ثوؽاويم .الجتوٍ الق ثوٍ
ؾوف او

وٍ غًاوً ضبضف ،ثٍ خُ

موٍ نلوًؼ ثوًؼن فضوبي ولوي غوكل ،رىُوب

ميرًاوؽ يىي اق لفائ َبي ممىه ثبٌؽ.
درحضورفزامن
منننه بٕخنننًد ي تنننً بٕخنننًد منننا سا كنننٍ بنننشد اونننٍ

منننه ىنننذ تنننشا ورنننتم كنننم نننًس دي سنننٍ پٕماونننٍ

فصلىامّ تخصّصٓ
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دس شننننُش ٔسننننٓ كننننم سا َ ننننٕاس ومننننٓبٕننننىم

َننننش ٔننننك بتننننش اص دٔگنننننش شننننًسٔذٌ ي دًٔاوننننٍ

جاوننننا بننننٍ شابننننات تننننا لننننزت جننننان بٕىننننٓ

جنننان سا نننٍ ًشنننٓ باشنننذ بنننٓصنننحبي جاواونننٍ

َنننش وًشنننٍٔسنننٓ مسنننتٓ دسنننتٓ ص بنننش دسنننتٓ

يان سنننناقٓ َننننش َسننننتٓ بننننا سنننناغش شنننناَاوٍ

شابننناتٓد لننني منننٓ ي شجننني منننٓ

بننننٍ َ ننننٕاسان مسننن اس ٔسننننٓ داوننننٍ

تنننً يقننن

اْ لننننًلٓ بننننشبم صن تننننً مسننننيتننننشْ ٔننننا مننننه
اص اوننننٍ بننننشين سفننننتم مسننننتٕم بننننٍ پننننٕ

صٔننننه يقننن
اْ پنننٕ

نننً تنننً مسنننتٓ افسنننًن منننه افسننناوٍ

مننننذ

دس َننننش ومننننشد مضننننمش صننننذ ول ننننه ي كاشنننناوٍ

ننًن ك ننتٓ بننٓلىگننش كنن مننٓشننذ ي منن مننٓ شننذ

ي ص حسننننشت ن منننننشدٌ صننننذ هاقننننل ي فشصاوننننٍ

جنننان

وٕمنننننننٕم ص تشكسنننننننتان وٕمنننننننٕم ص فشغاونننننننٍ

ي وننننننل وٕمننننننٕم ص جننننننان ي دل

وٕمنننننٕم لنننننم دسٔننننننا وٕمنننننٓ َمنننننٍ دس داونننننٍ

ورننتم كننٍ سفٕقننٓ كننه بننا مننه كننٍ مننىم ًٔ نني

ورتننننا كننننٍ بى ىاسننننم مننننه ننننًٔ

ص بٕگاوننننٍ

منننننٓ بنننننٓدل ي دسنننننتاسخ دس نننننناوٍ مننننناسخ

ٔنننك سنننٕىٍ سنننخهداسخ َنننٕه شنننشي دَنننم ٔنننا ونننٍ

دس حنننننننلقٍ لىگننننناوٓ منننننٓبننننننننأذ لىگٕنننننذن

أنننننه پىنننننذ وىًشنننننٕذْ اص ًاجنننننٍ هلٕاونننننٍ

سشمسننني ىنننان نننًبٓ كنننٓ كنننم بنننًد اص نننًبٓ

نننننش اص اسنننننته حىاونننننٍ

ورنننتم ص كجنننأٓتنننً تسنننخش صد ي ورنننياْ
وٕمننننننٕم ص

شننننممالحنننن تبشٔننننضْ اص لنننن

ننننٍ پشَٕننننضْ

بننننش اسننننني فزنننننان

اكىننننًن كننننٍ بننننش افسىننننذْ صننننذ فتىننننٍ فتاوننننٍ

(مولوي :9354 ،غ )1398
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فزامن
«يىي اق مبيٍَبي اِلي اغلت ؼاوتبنَبي ـمكي ،ؼيؽاـ ـيش يب وفوه ووبله يوب
اِل نومبوي غًيً او  .ايه اِل نومبوي وٍ ثب رقليم ي َؽاي
ثفاي وًذ اق غفث

غًؼ ،وفه ـا

قميىي رًٍيك ي ـاَىمبيي مويوىوؽ ،ففٌوتٍاي اوو

ووٍ ؼـ

پيىفي اوىبوي ي ؼـ ومً پيفي ـيضبوي ؼـ فبلم مثبل ؼـ افوك ـيش نؼموي ،ؽوبَف
ميگفؼؼ»(پًـوبمؽاـيبن .)191 :9375 ،لؽم

گكاـي اق ؼيوؽاـ ثوب فوفامه ؼـ روبـيع

ففَىگي مب ،ثٍ ؼيـان پيً اق اوال ي ؼليمبً ثٍ وفنغبق ٌىلگيفي نييه قـرٍوتي،
مي ـوؽ .ؼـ ايه نييه ،ثبيـ ثف ايه او

وٍ اًَـامكؼا پيً اق نففيوؽن مًخوًؼات

مبؼي« ،فبلم فَفَيٌَي» ـا غلك وفؼ وٍ فجبـت ثًؼ اق مدمًفوٍ ِوًـ مقىوًي ووٍ
مًخًؼات مبؼي اق نغبق رب پبيبن غلم

اق َميه ًِـ ،پؽيؽ غًاَىؽ نمؽ(يٍ

َب،

دس حضًس فشامه،
تأئل ٔك غضل
سيأٓ مًلًْ

ج .)599 :9ايه ثبيـ ،ثب نيٍ مقفيف «الى » لبثل رغجيك اوو

ووٍ نفوفيىًِ اـياشِ

يىبيه اففاؼ ثٍف ي اغؿ ميثبق اق نوُب ـا مًـؼ رأويؽ لفاـ ؼاؼٌ او  .ضبل ،ميرًان
«مهِ نومبوي» ففؼ ـا َمبن ـيش نففيؽٌ ٌوؽٌ ي مُموفّ نموؽٌ ثوف يگوبوگي غؽايووؽ
ؼاوى

وٍ وبله ؼـ ففيج ـيضوبوي ،ثوب اي ؼيوؽاـ موي وىوؽ ي اق يي ـاَىموبيي

مي علجؽ .ؼـ نييه قـرٍتي ،اـياش مىففؼ نومبوي اٌػبَ ثب فىًان «ؼئىب» ٌوىبغتٍ
مي ًٌؼ وٍ َف ففؼ قـرٍتي اگف وٍ ؼـ ؼويب ،ؼـ فمجي ثوٍ ؼيوؽاـ اي ،وبيول غًاَوؽ

ٌؽ 6.ؼـ قوؽگي ؼويًي ،ثىب ثٍ گكاـيَبي متًن قـرٍتي ،قـرٍ  ،وػىتيه وىي
او

وٍ ثٍ َىگب ٌىب ؼـ ـيؼ ممؽن ثب ففامه غًؼ ،ثُمه (يًَمىوٍ) ،ؼـ َيوأت

پيفي ٌىًَمىؽ ي وًـاوي ،ؼيؽاـ وفؼٌ او  .ؼـ ؼاوتبن «ميىوًي غوفؼ» ويوك ؼاووب،
لُفمبن ؼاوتبن ،ثب ميىًي غفؼ ،ؼيؽاـ ميوىؽ ي پفوًَبيً ـا ؼـ ثبة ثٍُو

ي

ؼيقظ ،عجمبت نومبن ،ثفيج ؼياقؼٌگبوٍ ،ففٌتگبن ي رمؽيف ،اق اي ميپفوؽ .ؼيوؽاـ
َفمهِ ضىيم ثب «وًن» (فمل ي غفؼ) ؼـ غًاةَ ،م اق ايه وًؿ ؼيؽاـَبو  .امب
ؼـ فففبن اوالمي ويك ايه مىألٍ ؼـ لبلت ردفثيوبت فففوبوي ثوٍ اٌوىبل مػتلوف
ـياي

ٌؽٌ او ؛ ثٍ ييمٌ ؼـ نثبـ ـمكي اثه وويىب ي ووُفيـؼي ،ؼيوؽاـ ثوب ـيش

نومبويَ ،ىتٍ اِلي ـياي َب ـا رٍىيل ميؼَؽ .ؼـ ؼاوتبن «ضي ثه يمؾبنِ» اثه
ويىب ،ـيش نومبوي ثٍ ٌىل پيفي قيجب ي خًان ،ؼـ ؼاوتبن «فمل وفظ» وُفيـؼي
ؼـ َيأت ففٌتٍاي پيف ثب مطبوه ي ـييي ووفظ ،ؼـ ؼاووتبن «ـيقي ثوب خمبفو
ًِفيبن» ،ثٍ ٌىل ٌيع ،ؼـ ؼاوتبن «نياق پف خجفئيل» ،پيوف ي ؼـ ؼاووتبن «المّوٍ
الغفثٍ الغفثيٍ» ؼـ َيأت پؽـ ،ردلي مي وىؽ .ؼـ ايه خب مدبل پفؼاغته ثٍ ره ره
ايه لٍّ َب ويى  .امب يه ضىبيو
الملًة» وُفيـؼي نمؽٌ او

وًزوه ،يلوي پفمقىوبيي ؼـ ـووبل «ثىوتبن

وٍ فيىبً ثفاي ومًوٍ ومل ميوىيم روب َومؾاروي پيوف

نومبوي ـا ثب ففامه غًؼ فبـف اثجبت وفؼٌ ثبٌيم.
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«مه ؼـ يالي

يمه ثًؼ ؛ خبيي وٍ ِىقب گًيىؽ .پيفي ـا ؼيؽ وػ

وًـاوي،

وف ي پبي ثفَىٍ ،ميؼييؽ .زًن مفا ثؽيؽ ثػىؽيؽ ي گف " :امٍت غًاثي فدوت
ؼيؽٌا  ،ثيب رب ثب رً ثگًيم" مه پيً ـفتم ،پيف مفا گفو  :ؼيي ؼـ غوًاة ٌوؽ ،
خبيي فدت ؼيؽ  ،زىبن وٍ ٌفش نن وميرًاوم وفؼ ي ؼـ نن ميبنٌ ،ػّي ؼيوؽ
وٍ َفگك ثٍ ضىه اي وٍ ؼيؽٌا ي وٍ ٌىيؽٌ ،زًن ؼـ اي وگبٌ وفؼ اق غبي

خمبل،

مؽًَي ٌؽ ؛ ففيبؼ اق وُبؼ مه ثفنمؽ ،گفتم مجبؼا وٍ وبگبٌ ثفيؼ ي مه ؼـ ضىفت
اي ثمبوم .ثدىتم ي َف ؼي گًي اي مطىم ثگففتم ي ؼـ اي نييػتم .ي زًن ثيوؽاـ
ٌؽ َف ؼي گًي غًؼ ـا ؼـ ؼو

غًؼ ،ؼيؽ  .په اق نن گفتم "نٌ مه َؿا َؿا

ضدبثي" ي اٌبـت ثٍ ثؽن غًؼ ميوفؼ ي مويگفيىو » (ووُفيـؼي)369 :9389 ،

زىبن وٍ مالضؾٍ ميًٌؼ ،مه ثفرف نؼمي ؼـ ؼـين اي ي ثب غًؼ ايو

ي ثٍ ٌوفط

ـَب ٌؽن اق ليؽ ي ثىؽَبي مبؼي ي ويك ثٍ ٌفط ففا ـفته اق ضًان ؽبَف ي رقغيل
ومًؼن لًاي ًٌَيبـي ،اوىبن ،ثٍ ؼيؽاـ اي وبيل ميًٌؼ .ايه ضبؼثٍ ؼـ غكل مًالوب

8

ويك ارفبق افتبؼٌ ي اي ثب ففامه غًؼ ؼيؽاـ وفؼٌ او .
زىبن وٍ مالضؾٍ ميًٌؼ غكل ؼـ ضىم ؼاوتبوي ـيايي او

ووٍ ثوؽين َوير

رمُيؽ ي ممؽمٍاي ي ثف غالف ضىبي َبي والويه ،ثٍ ًِـت غبفلوىىؽٌ نغوبق
ٌؽٌ او  .ثٍ ايه ؼليل زىيه ثبفتي ايدبؼ ٌوؽٌ اوو

ووٍ ـايي ؼـ ثيوبن ردفثوٍ

ًٌُؼي غًؼ وٍ رىُب ثٍ ضبل مػبعت ،ثلىٍ ثٍ اضوًال غوًؼ ،ويوك اٌوفاف وبمول
وؽاـؼ .ـايي ثب مػبعت ي ثفاي اي وػه وميگًيؽ ي ؼغؽغٍ فوؽ اؼـان ٌوقف اق
وًي غًاوىؽگبوً ،ـا ويك وؽاـؼ .وبغًؼنگبٌ ثٍ وػه ؼـنمؽٌ ي ثيضضًـ ملمًن
غًؼنگبٌ ،نن زٍ ـا وٍ اق وف ميگؿـاوؽ ثيبن مويوىوؽ .يلوي ؼـ ضىبيوبري ووٍ ثوب
نگبَي پيٍيىي گفتٍ ميًٌؼ؛ َمًاـٌ مػبعجبوي مٍػُ يب ففضي پويً زٍوم ي
ؾَه ـايي او

ي اي وغص ؼاوً ،ؼـن ي فُم اي ـا ؼـ وؾف ميگيفؼ ي ثٍ َمويه

ؼليلَ ،ير ضىبيتي ثيممؽمٍ ي رمُيؽ ،نغبق وميًٌؼ.

فصلىامّ تخصّصٓ
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ؼـ ايه غكل ،گفتگًي ـايي ثب «رً»يي او
ومي ًٌؼ .ؼـو

وٍ ؼـ اؼامٍ َم ًَيتً مٍوػُ

مبوىوؽ موؽـنروفيه ؼاووتبنَوبي وًروبٌ ووٍ ؼـ نوُوب ثفٌوي اق

ضىبن رفيه ومغٍ قوؽگي يه ٌػّي  ،اوتػبة ي گكاـي ميًٌؼ .ول مبخفاي
غكل ،گكاـي يه «وفف» او

وٍ اق قموبن ،ويفيو  ،مجوؽ ي عوًل ي ؼـاقاي نن،

ضففي ثٍ ميبن ويبمؽٌ او  .ؼـو
غًاوىؽٌ مدجًـ او

مبوىؽ وتوبثي ووٍ مموؽمبت نن ضوؿف ٌوؽٌ ي

اق اياوظ مته ،نن ـا ثػًاوؽ ي ثٍ مؽؼ رػيول ،لىوم َوبي

مطؿيف ـا ثبقوبقي وىؽَ .م زىيهًَ ،ي

«مهِ» ـايي ويك مقلً ويى  .ايه ووٍ

وىج ِ «مه» ثب ايه «رً» زٍ ثًؼٌ ي مؽت ي ويفي

نٌىبيي نوُب زگًوٍ ثًؼٌ او ؛

مٍػُ ويى  .ثىبثفايه ،اثُب  ،اق َمبن مّفاؿ ايل ثٍ موته رطميول گٍوتٍ ي روب
نغف ـياي
اق ًَي

ويك وٍ رىُب اق ثيه وففتٍ ،ثلىٍ ثف ميكان نن افكيؼٌ ٌؽٌ او  .اگوف زوٍ
«مه» ،وٍبوٍاي ؼـ مته يخًؼ وؽاـؼ؛ َميه وٍ ثؽاويم گًيىؽٌ ايوه ٌوقف،

مًالوب او  ،رغجيك «مه» ثب غًؼ اي وبـ زىؽان مٍىلي ويىو

ي ووبغته ًَيو

اؼثي ،فففبوي ي ربـيػي مًالوب ثب رًخٍ ثٍ ردفثيبت ؾَىي مب ،غًاوىؽگبنِ نٌوىب ثوب
ميفاا اؼثي ي فففوبوي اي ،ي ووبيف اعالفوبت روبـيػي ووٍ مىوبثـ ؼـ اغتيوبـ موب
گؿاٌتٍ اوؽ ،ممىه غًاَؽ ٌؽ .اگف گًيىؽٌ ٌقفٌ ،وىبغتٍ ٌوؽٌ وجوًؼ؛ ايوه «موه»
ميرًاوى

ثب َمٍ غًاوىؽگبن ٌقف ؼـ قمبن ي مىبنَبي مػتلف ،مىغجك ثبٌؽ .ؼـ

ايه ًِـتٌ ،قف اق ضًقٌ مقىبيي ي ؼِاللي ايليٍ غًؼ وٍ ؼـ اوتىوبة ثوٍ مًلوًي،
مقىب مييبثؽ ،نقاؼ ميًٌؼ ي ميرًاوؽ مقىب ي مفًُمي ثىيبـ گىتفؼٌ ،ؼاٌوتٍ ثبٌوؽ.
لؿا مي ؼاويم ـايي ٌقف ،مًلًي او ؛ اي اَل ويف ي ولًن فبـفبوٍ او

ي َموٍ

غكل َبي اي مبوىؽ َميه غكل ،مطًّل ًٌـ ي َيدبوبت يي ؼـ فٍك ثٍ مقًٍلي
يگبوٍ او

ي زىبن وٍ گفتٍ ٌؽ ايه مقًٍق ،ميرًاوؽ ردليوبت گًووبگًن ؼاٌوتٍ

ثبٌؽ .امب وبغتبـ غكل ،ثٍ گًوٍ اي او

وٍ ثٍ ؽبَف ،اضتمبل امىبن اوغجوبق نن ثوب

ٌمه رجفيكيِ ،الشالؽيه قـوًة ي ضىب الؽيه زلجي ،ثىيبـ ووبزيك اوو  .ؼـ
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ايه غكل ،مًالوب ويفي ـيضبوي ـا اق وف گؿـاوؽٌ ي ثٍ ضضوًـ «روً»يوي ـوويؽٌ
او

وٍ ثبيؽ ثب رأييلًَ ،ي

اي ـا ثٍىبويم .ايه غكل ؼاووتبن ـموكي ي «يِوف

ضبل اي ؼـ ضضًـ يبـ» 7او ؛ يبـي وٍ ميرًاوؽ ؼـ يه غًاوً ثب «ففامه» غوًؼ
ٌبفف ،يىي ثبٌؽ .ؼـ غكل ثىيبـ مًٍُـ ؼيگفي ثب مغلـِ:
داد جنننننننناسيبٓ بننننننننٍ دسننننننننتم ن وگنننننننناس

ورنننننني كننننننض دسٔننننننا بشاوگٕننننننضان غبنننننناس

ؼيؽاـ ثب ففامه ثب قثبوي ـمكيرف اق ايه غكل ،گكاـي ٌؽٌ او  .زىؽ ثي

ايه

غكل ـا ثفاي ومًوٍ ؾوف ميوىيم.
اي

ورننننني بنننننٓسننننناجذ سنننننجًدْ نننننًد بٕنننناس

كنننننننشدخ اص حٕنننننننشت سنننننننجًدْ پنننننننٕ

ٌ بننننننٓسنننننناجذ سننننننجًدْ ننننننًن بننننننًد

ورنننني بننننٓ ننننًن باشننننذ ي بننننٓ نننناس نننناس

وننننننننشدوك سا پنننننننٕ
تٕنننننا تنننننا اي بنننننٕ

كنننننننشدخ ورنننننننتم
صد سنننننش بنننننٕ

ساجننننننننذْ سا سنننننننش ببنننننننش اص ريالرقننننننناس

شنننننذ

تننننننا بشسنننننني اص وننننننننشدوم سننننننش صننننننذَضاس

ونننننم نننننشا ي َنننننش سنننننشخ َم نننننًن فتٕنننننل

َنننننش طنننننشر اونننننننذس وشفتنننننٍ صنننننذ َنننننضاس

شنننننم َنننننا منننننٓ يس شنننننذ اص سنننننشَاْ منننننه

شنننننننشغ تننننننا مزننننننننش وشفتننننننٍ اص شننننننشاس

(مولوي :9354 ،غ )9995

امب ثبيؽ يبؼنيـي وفؼ ووٍ ٌومه ي ووبيف زُوفٌَوبي قميىويِ ؼـ ؼووتفن اي
مي رًاوىؽ ردلي فيىي َميه ففامه ثبٌىؽ ي ؼـ لضبيت ولي ثيه ايه وٍ مقٍوًق
قميىي ثب نن وٍ مقًٍق نومبوي؛ يقىي ضضفت ضك ،خجفئيول ي فوفامه ،رموبيكي
يخًؼ وؽاـؼ.
اعالفبت اوؽوي  -وٍ اق ففامه ؼـ غكل مًـؼ مغبلقٍ مب نمؽٌ او

 -ثٍ ٌوفش

ؾيل او :
 -اي ويك مبوىؽ ـايي« ،ثيػًؼ» او

ي ثيػوًؼي اي ثوٍ ؼليول قيوبؼٌـيي اي ؼـ

ٌفاةغًاـي او .
 اي ثيًُيًٌ ،ـيؽٌ ي ؼيًاوٍ اووممّؽ ،مىتلك ؼاٌته ًٌَيبـي او .

ي ـاٌ غبووٍ ـا ومويؼاووؽ .قيوفا يوبفته

فصلىامّ تخصّصٓ

01
دس حضًس فشامه،
تأئل ٔك غضل
سيأٓ مًلًْ

 اي مميم غفاثبت ثًؼٌ ي خملگي ؼغل ي غفخً ٌوفاة اووؼو

ي نن ـا اق

«وبليِ َف َىتي» ميگيفؼ.
 -مىتي او

وٍ ؼـ َف وگبٌ اي «ِؽ گلٍه ي وبٌبوٍ» پىُبن اوو

ي رلًرلوً

غًـان ـاٌ ميـيؼ.
 يخًؼي ؼيگبوٍ (ويمي اق رفوىتبن ي ويموي اق ففغبووٍ) ؼاـؼ ي ٌوىبغتي اقغًيً ي ثيگبوٍ َم وؽاـؼ.
اگف ٌفاة ـا ٌفاة مقىًي؛ يب َموبن مقففو

ي نگوبَي ضبِول اق ردفثوٍ

فبـفبوٍ ثؽاويم ،اق نن خب وٍ ففامه ؼـ فبلم مقىبو ؛ اي ثب مقىب ي غفق ؼـ نن او
ي ثٍ َميه ؼليلِ ،ف
ـايي ،ويك ثٍ فل

«ثيػًؼي» ثٍ اي وىج

ؼاؼٌ ٌؽٌ او  .اموب ثيػوًؼ ثوًؼن

يـيؼ اي ثٍ َمبن فبلم او  .اگفزٍ مؽت ضضوًـ فوفامه ،ؼـ

نن فبلم َميٍگي ،ي ضضًـ ـايي مًلتي او  .ؼـ نن ضبلي وٍ غكل ،ياگًوىىوؽٌ
نن او َ ،ف ؼي نوُب ثيػًؼ ،مى

ي ؼيًاوٍ َىتىؽ .غبوٍ ،ثوفاي ًٌَويبـان مقىوب

ؼاـؼَ .ف زٍ َى  ،غبوٍ مطلي مبؼي او  .زًن ؼـ فوبلم ثوبال مبؼيو

ويىو ،

غبوٍ ويك مقىبيي وػًاَؽ ؼاٌ  .وٍ ـايي ي وٍ ففامه َيريه ميل ـويؽن ثٍ غبوٍ
ـا وؽاـوؽ .ؼـ مّفاؿ ؼي ثي

ايل ،ؽبَف وال گاليٍنميك او

وٍ زوفا مػبعوت

ـايي ؼـ غًـؼن ٌفاة قيبؼٌ ـيي وفؼٌ او ؛ امب ايه رىُب مػبعت اي ويى

وٍ

ٌفاة قيبؼي وًٌيؽٌ ،غًؼ ـايي ويك قيبؼٌ غًـ ثًؼٌ ووٍ رًاوىوتٍ ثوٍ نن فوبلم،
ِقًؼ وىؽ .وثفت ٌفاة ،اي ـا اق ثىؽَبي مفئي ي وبمفئي ودبت ؼاؼٌ ي ثٍ ضضًـ
مػبعت ـوبوؽٌ او  .لؿا مّفاؿ ؼي ميرًاوؽ غغبة ثٍ غوًؼ ـايي ويوك گفتوٍ
ٌؽٌ ثبٌؽ؛ غًؼ ،ثٍ غًؼ وُيت قؼٌ او ؛ وُيجي وٍ اق وف غًٌي ي لؿت ؼـيبف
ففامه اق قثبن اي غبـج ٌؽٌ او  .گًيي ،ـايي اغتيبـ قثبن اق ؼوتً غبـج ٌؽٌ
ي ثي اوؽيٍٍ زيكي گفتٍ او

وٍ ثٍ ؽبَف ـثغي ثٍ فضبي ٌقف وؽاـؼ .امب ؼـ پوه

ايه رًثيع لفؾي ،وخبوي وُبوي غفتٍ او ٌُ .ف ي غفاثبت ي غبووٍ غموبـ ،فوبلم

فصلىامّ تخصّصٓ
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سيأٓ مًلًْ

ثبالو

وٍ ففامه ؼـ نن خب مميم او  .ؼـ ٌُف نومبويَ ،مٍ اـياش ي ففٌوتگبن،

ؼـ مقىب غًعٍ يـوؽ .ؼـ نن خب وىي ٍَيبـ ويى َ .مٍ مى
مثل ؼويبي مبؼي ويى

الُيَىتىؽ.

مقفف

وٍ َف يىي ؼـ ثىؽ زيكي ثبٌؽ .يىي ؼـ ثىؽ فمل ،ؼيگفي

ؼـ ثىؽ خبٌ ي ًٌُت .نودب َفزٍ َى  ،مقىبو  .اـياش غفاةٌؽگبن اق ثٍفي
ثؽان خب ـاٌ مي يبثىؽ .ؼـ اثىبي رًِيف فبلم ثوبال ،ـيش مًالووب يىجوبـٌ اق نن ايج
گًيي وف غم ميوىؽ ي ثٍ فبلم قميىي وؾف ميؼيقؼ رب غبن وٍيىبن افالوي ـا نگبٌ
وىؽ وٍ خبن ،ثيِطج

خبوبن ،غًٌي وؽاـؼ .اي غًؼ ثٍ ضضوًـ خبووبن ،فوفامه

غًؼ ،ـويؽٌ او  .په وميغًاَؽ ؼيگفان ـا اق زىبن لؿري ثيغجف ثگؿاـؼ:
جاوننننا بننننٍ شابننننات تننننا لننننزت جننننان بٕىننننٓ

جنننان سا نننٍ ًشنننٓ باشنننذ بنننٓصنننحبي جاواونننٍ

َنننش وًشنننٍٔسنننٓ مسنننتٓ دسنننتٓ ص بنننش دسنننتٓ

يانسنننناقٓ َننننش َسننننتٓ بنننناسننننناغش شناَننننناوٍ

(همان :غ )1398

«وبليَِفَىتي»  ،غؽاو ؛ ثٍ ايه افتجبـ وٍ اي ؼَىؽٌ ٌفاة مقىًي ثٍ ثىؽگبن
غبَ غًؼ او « .يَ وَمَبَُم ـَثُُُم ٌَوفاثَبً عَُوًـاً» 8ي ؼـ ثقوؽي ؼيگوف ،غؽايووؽ،
َمؿات ثب ففامه يب ـيش نومبوي ـايي او ؛ زفا وٍ ثٍ ضىم نيٍ «يَ ؾا وًََيتٍُُ يَ
وَفَػ ُ فيٍ مِه ـُيضي» 9اـياش اوىبنَب خكيي خؽا افتبؼٌ اق نن ـيش ولي َىوتىؽ.
ؼـ غكل َبيي ؼيگفَ ،مؿاري غؽايوؽ ثب ـيش نومبوي مًالوب ثُتف ومًؼٌ ٌؽٌاوو .
ؼـ غكل قيف ،وٍ گًيىؽٌ غؽايوؽ او  ،ثب ـيش خكيي مًالوب ؼـ يوه ووغص ي ؼـ
وغطي گىتفؼٌرف ،ثب اـياش خب مبوؽٌ اق ضميم

غًؼ وػه ميگًيوؽ .ايوه غوكل

ًٌـاوگيك ـا ميرًان اوتىٍبق اـياش ثٍفي اق وًي غؽايوؽ ؼاوى :
وگرتمنننني مننننشي ن جننننا كننننٍ شننننىات مننننىم
يوننننش بننننٍ

دس أننننه سننننشا فىننننا

ننننمٍ حٕننننات مننننىم

ننننم سيْ صننننذَضاس سننننال ص مننننه

بنننٍ هاقبننني بنننٍ منننه ٔنننٓ كنننٍ مىتُنننات منننىم

جُننننان م ننننً سا ننننٓ

كننننٍ وقنننن

بىنننننننذ سننننشاپشدٌ س ننننات مننننىم

منننشي بنننٍ

نننك كنننٍ دسٔننناْ بنننا صنننرات منننىم

وگرتمنننني كننننٍ بننننٍ وقنن ن

وگرتمنننني كننننٍ مننننىم بحننننش ي تننننً ٔسننننٓ مننننآَ

فصلىامّ تخصّصٓ
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سيأٓ مًلًْ

وگرتمننننيكننننٍ ننننًمشغننننان بننننٍ سننننًْ داخ مننننشي

بٕننننا كننننٍ قننننًّت پننننننشياص پننننش ي پننننات مننننىم

(همان :غ )9716

امب قيجبرفيه رًّيف ٌبففاوٍ اق ففامه وٍ ؼـ اموًاج مقىوب ،غًعوٍيـ اوو

ؼـ

اثيبت َفتم ي ٍَتم اـائٍ ٌؽٌ او ؛ ثيفين اق غبوٍ موبؼي ،مًالووب ثوبـ ؼيگوف ثوٍ
اي رأويؽ ميوىؽ وٍ ثٍ َيأت مىتبنِ ؼـ ضبل افتبؼن اق ٌؽت ثيًٌَوي ،ثوف

ـؤي

اي ردلي وفؼٌ او  .اي مبوىؽ وٍتيِ ثيلىگوفِ ؼـ ضوبل غًعوٍغوًـؼن ؼـ ؼـيوبي
مقىًي

او

ي غًؼ ـا ثٍ ؼو

امًاج ثىيبنوىي ؼاؼٌ او

وٍ َف لطؾٍ اي ـا ثوٍ

ضبلي ي لًوي ؼيگف ؼـ مينيـؼ .امب ايه افتبؼن ي ثفغبوته ،مبوىوؽ رلًرلوً غوًـؼن
مىتبن اق ثبؼٌ غمبـنلًؼ مبؼي ويىو ِ .وؽ فبلول ي ففقاووٍ ؼـ ضىوفت ؼـن ي
ردفثٍ يه «نن» نن خبن ميوخبـوؽ:
مننننذ

دس َننننش ومننننشد مضننننمش صننننذ ول ننننه ي كاشنننناوٍ

اص اوننننٍ بننننشين سفننننتم مسننننتٕم بننننٍ پننننٕ

ننًن ك ننتٓ بننٓلىگننش كنن مننٓشننذ ي منن مننٓشننذ

يص حسنننننشت ن مننننننشدٌ صنننننذ هاقنننننل ي فشصاونننننٍ

فصلىامّ تخصّصٓ
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مًالوب زىبن اق ؼيؽن ايه مى ِ اق غًيً ثيغجف ،ثٍ يخؽ مينمؽٌ وٍ فىبن قثبن
اق ؼوتً غبـج ٌؽٌ او

ي ؼـ رًِيف اي ومي

قثبن ،لىگ گٍتٍ او :

ورنننننتماْ جنننننان تنننننً هنننننٕه منننننأٓ ورننننني

هننننٕه ننننٍ بننننًد دس ٔننننه هٕننننان كننننٍ مننننىم

ورننننننتم وننننننٓ بگرنننننني َنننننناْ مننننننًد

دس صبننننننننان وامذسنننننننني ن كننننننننٍ مننننننننىم

ورننننننتم اوننننننذس صبننننننان نننننننننً دس وامننننننذ

أىننننني وننننننًٔاْ بنننننٓصبنننننان كنننننٍ منننننىم

منننننٓشنننننذخ دس فىنننننا نننننً منننننٍ بنننننٓ پنننننا

أىننننني بنننننٓپننننناْ بنننننٓو نننننان كنننننٍ منننننىم

باوننننننچ مننننننذ ننننننٍ مننننننٓديْ بىنننننننگش

دس ىننننننٕه هنننننناَش وُنننننننان كننننننٍ مننننننىم

(همان :غ )9759

نغفيه رًِيفي وٍ اق ففامه ؼـ غكل مًـؼ مغبلقٍ نمؽٌ او  ،ايوه ثوبـ ووٍ اق
قثبن مًالوب ،وٍ اق قثبن غًؼ ايو  .ففامه ميگًيؽ:

09
دس حضًس فشامه،
تأئل ٔك غضل
سيأٓ مًلًْ

ورننننتم ص كجننننأٓ تننننً تسننننخش صدي ورنننني اْجننننان

وٕمنننننننٕم ص تشكسنننننننتان وٕمنننننننٕم ص فشغاونننننننٍ

ي وننننننل وٕمننننننٕم ص جننننننان ي دل

وٕمنننننٕم لنننننم دسٔنننننا وٕمنننننٓ َننننننمٍ دس داونننننٍ

وٕمننننننٕم ص

(همان :غ )1398

امب زگًوٍ ممىه او

ففامه ،يخًؼي ؼيثقؽي ؼاٌتٍ ثبٌؽ؟ اي وٍ متقلك ثوٍ

فبلم مبؼٌ ويى  .ايه رقفيف ثيً اق نوىٍ مقفف ففامه ثبٌؽ ،مقفف ـايي او .
امب زفا ففامه ؼـ رقفيف غًؼ ،ايه فجبـتَب ـا ثف قثبن نيـؼٌ او ؟ ـمك ايه ثيبن
ؼـ وًؿ وإال ـايي اق ففامه وُفتٍ او  .ـايي اق اي وإالي پفويؽٌ او ؛ ايلويه
وإالي وٍ ففؼ ؼـ ثفغًـؼ ثب غفيجٍاي ميپفووؽ .زىوبن ووٍ َىوًق َوم ؼـ ـياثوظ
اختمبفي مب وبـي ي خبـي او  .ثٍ مطض ؼيؽاـ ثب وىي وٍ اي ـا ومي ٌىبويم،
اق اي وإال ميوىيم «اَل ودبو ؟» امب ـايي وٍ ثقؽ اق ويف ي ولًن مٍم ثوبـ
ثٍ ؼيؽاـ ففامه ،نن مهِ ؼـيوي غًؼ ـويؽٌاو  ،وجبيؽ ايه پفوً ـا مغوفش وىوؽ.
قيفا ثفاي اي ففامه وبنٌىب ويى  .گوًيي ـايي اق ٌوؽت يخوؽ ي غليوبن فبعفوٍ،
ؼو

ي پبي غًؼ ـا گم وفؼٌ ي ثياغتيبـ ،وإالي وبثدب پفويؽٌ اوو  .ثوٍ َمويه

ؼليل َم َى
ؼـيبف

وٍ مًـؼ رمىػف ففامه لفاـ گففتٍ ي پبووػي ووٍ زىوؽان ـيٌوه

وفؼٌ او  .ففامه ثٍ خبي مقففي غًؼ ،ـايي ـا ثٍ غًؼ اي مقففي ووفؼٌ

او ؛ مي ؼاويم ايه اوىبن مبؼي ي گففتبـ ؼـ قوؽان خُبن مبؼي او

وٍ ؼاـاي ؼي

ثقؽ خىمبوي ي ـيضبوي او  ،وٍ ففامه وٍ وًـ مطوض ي اق ووؽيـت ي ؽلمو
فبلم مبؼٌ ثفوىبـ او  .ثىبثفايه ،وٍ مّفاؿ وٍ ؼـ يالـ يه خملوٍ ثويً ويىو ؛
ًَي

ؼيگبوٍ اوىبن مبؼي ـا رًِيف ميوىؽ .امب اگوف ـايي غوًؼ ـا ثوٍ ؼـووتي

ثٍىبوؽ ،ثٍ ٌىبغ

ؼـو

ففامه يب غؽاي غًيً ويك ؼو

َمبن اوؽيٍٍ ثىيبؼيه ضفيـت ٌىبغ
او « .مَه فَفَفَ وَفىٍَُ فَمَؽ فَفَفَ ـَثٍَُ»

غًؼ او

غًاَؽ يبف  .ايوه

ووٍ ممؽموٍ ٌوىبغ

غؽايووؽ

فصلىامّ تخصّصٓ
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يخًؼ ؼيگبوٍ نؼمي وٍ ويمي اق ًَي
ثٍ ففغبوٍ غفة رقلك ؼاـؼ ،ؼـ وى

اي ثٍ فبلم رفوىتبنِ ٌفق ي ويمِ ؼيگفي

فففبن اووالمي َموًاـٌ مغوفش ثوًؼٌاوو .

فبليرفيه ؼاوتبن ـمكي وٍ رًاوىتٍ ايه ؼي ثقؽ ـا ثٍ رًّيف ثىٍؽ« ،قص ة الغرب ة
الغربية» ٌيع ٌُبةالؽيه وُفيـؼي او ؛ ؼـ ايوه ؼاووتبن ،ففقووؽان َوبؼيثوه
اثيالػيف اق «يمهِ» فبلم ٌفق ثٍ لّؽ ردبـت ثٍ مؽيىٍ «ليفيانِ» غفة ميـيووؽ ي
ؼـ نودب ثٍ اوبـت ؼـ مي نيىؽ ي وول لّوٍ ثوٍ موبخفاي روالي نوُوب ؼـ فوفاـ اق
قوؽان َبي رًؼـرً ي گؿٌته اق مًاوـ ثفاي ـويؽن ؼيثبـٌ ثٍ مطضف پؽـ غًؼٌبن
ؼـ يمه ،اغتّبَ يبفتٍ او  .ؼـ ايه لّوٍ ،اـياش نؼميوبن ؼـ وويفي وكيلوي اق
فبلم اٌفاق ي مقىب ،ثٍ فبلم ؽلم

خُبن ي وبلجؽ ،ـاَي ؼـاق عي ميوىىؽ ي ثقؽ اق

اٌفاف ثٍ قوؽاوي ثًؼن غًؼ ؼـ ايه فبلم ،ويف مدؽؼ امب ِقًؼي ـا مينغبقووؽ.

99

مًالوب ؼـ مثىًي ويك مبوىؽ غكليبت ،ثٍ ايه مىألٍ اٌبـٌ وفؼٌ او  .ؼـ ؼفتف زُبـ
نن خب وٍ ثٍ ؼوجبل رجييه ضؽيث مقفيفِ« نَ اهللَ ـوّتَ في المَالئىٍ فمالً ثال ٌوًٌُ
يَ ـَوَتَ في ثىي نؼ وليُمب فَمه غَلَتَ فملٍُُ ًٌََُرٍَُ فًُ غيف مِوهَ المَالئىوٍ يَ مَوه
غَلَتَ ًٌََُرٍُُ فَملٍَُ فًُ ٌفّ َؼوي مِهَ الجُبئمِ» (ففيقاوفف )998 :9369،او  ،ثٍ قيجوبيي
رمب  ،اثقبؼ متىبلض ومبي يخًؼ نؼمي ي ثٍ َميه ؼليل ،ليبل

وٍويؽن ثوبـ امبوو

الُي ي ـويؽن اي ثٍ ممب غليفٍ الُي ـا رفويم ميوىؽ:
دس حننننننذٔك مننننننذ كننننننٍ ٔننننننضدان مجٕننننننذ

لنننننن هننننننالم سا سننننننٍ وًوننننننٍ فشٔننننننذ

ٔننننك وننننشٌ سا جملننننٍ هقننننل ي هلننننم ي جننننًد

يان فششنننننتٍ سننننني ي وذاونننننذ جنننننض سنننننجًد

ي َنننننًْ

ننننننذا

وٕسننننني اونننننذس هىصنننننشد حنننننش
ٔننننننك وننننننننشيٌ دٔگنننننننش اص داوننننن

تُننننننٓ

اي وبٕىننننننذ جننننننض كننننننٍ اصنننننن بل ي هلنننننن

وننننننًس م لنننننن صوننننننذٌ اص ه نننننن
َم نننننننً حٕنننننننًان اص هلننننننن

دس فشبُنننننننٓ

اص شنننننننقايت غافنننننننل اسننننننني ي اص شنننننننشر
ننننننننش

أننننننه سننننننًخ َسنننننني دمننننننٓصاد ي ب ننننننش

اص فششننننننننتٍ وننننننننٕم اي وٕمننننننننٕ

ونننننٕم نننننش نننننًد مأنننننل سنننننرلٓ بنننننًد

ونننننننٕم دٔگنننننننش مأنننننننل هلنننننننًْ شنننننننًد

تننننننا كننننننذامٕه غالننننننم ٔننننننذ دس وبننننننشد

ص أنننننه دي واونننننٍ تنننننا كنننننذامٕه بنننننشد ونننننشد

هقننننل اوننننش غالننننم شننننًد پننننم شننننذ فننننضين

اص مالئننننننننك أننننننننه ب ننننننننش دس صمننننننننًن

فصلىامّ تخصّصٓ
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شنننننًُت اس غالنننننم شنننننًدپنننننم كمتشسننننني
ن دي قننننننًخ سننننننًدٌ اص جىننننننچ ي حننننننشا

اص بُنننننائم أنننننه ب نننننش صاونننننك ابتنننننش اسننننني
ئننننننه ب ننننننش بننننننا دي مخننننننال

دس هننننننزا

(مولوي ،9357 ،د :4ب )9598-9598

ؼـ اؼامٍ مبخفا ،ففامه ،ؼـ خًاة غًاوتٍ ؼيگف ـايي ،پبووػي ضيوفتاوگيوك
ميؼَؽ .ـايي اق ففامه ميغًاَؽ ثب اي «ـفيموي» وىوؽ؛ غبفول اق ايىىوٍ ؼـ ؼويوبي
ففامه ،غًيٍي ي پيًوؽي مقىبيي وؽاـؼَ .م پفوً لجلي ي َم ايه رمبضبَ ،ف ؼي
مىبوت ممب ي مًلقي

ففامه ،ويىتىؽ ي مقلً ميًٌؼ مهِ ـايي فليـغم فوفيج

ثٍ فبلم ففامهَ ،ىًق اق مقيبـَبي ؼويًي ثٍ عًـ وبمل ـَبيي ويبفتوٍ اوو َ .ىوًق
مىبوجبت غًؼ ثب ؼيگفي ـا ثف اوبن نن زٍ ؼـ ففِوٍ ردفثيوبت موبؼي مفووً
او  ،رقفيف مي وىؽ .فبلم مقىًي ،ثٍ لطبػ مبَي

ثٍ فبلم ليبم

مًفًؼٌ ،وجيٍ

او  .يىي اق ييمگيَبي ليبم  ،ففاـ غًيٍبيوؽان اق يىوؽيگف اوو  .ؼـ ووًـٌ
فجه نمؽٌ او  « :يًَ َ يَفِفُ المَفءُ مِه غيٍِ يَ ُمٍِِ ي ثِيٍِ يَ َِوبضِجَتٍِِ يَ ثَىِيوٍِ» 99نيوب
يىي اق مقبوي اضتمبلي نيبت فًق ،ايه ويى

وٍ ؼـ ـيق ليبمو

َموٍ پيًووؽَبي

وىجي ثف زيؽٌ غًاَىؽ ٌؽ ي َمٍ اففاؼ ثوٍ مثبثوٍ اوىوبنَوبي مىوتمل اق َوم ؼـ
پيٍگبٌ ضضفت ثبـي ضضًـ غًاَىؽ يبف ؟ اگف ثخوؿيفيم ـياثوظ غًيٍوبيوؽي،
امًـي افتجبـي ي ثفاي ٌىبوبيي اففاؼ ،رىؾيم ي اؼاـٌ قوؽگي اوىبن ثىب ٌؽٌاوؽ ،ؼـ
نن وًي فبلم مبؼٌ  -وٍ ؼيگف زىيه ضفيـيبري مغفش ويى

« -ووأن لوم يىوه»

غًاَىؽ ٌؽ؟ ثىبثفايه ،ففامه ويك رّفيص ميوىؽ ـياثغي اق وًؿ ـياثوظ ثٍوفي ـا
ومي ٌىبوؽ ي ـايي ،ثبيؽ غًيٍي ي پيًوؽي ففارف اق مًاقيه مبؼي مُيب ومبيؽ .ايه
مقيبـ ميرًاوؽ ثف اوبن ميكان ركويٍ ي ـوته اق وؽيـت خىم ،يضـ ٌوًؼ .زوفا
وٍ فوفامه اق خوىه ووًـ اوو
خىمبوي  ،ـَبيي يبف .

ي ثوفاي ؼـن ي ثفلوفاـي پيًووؽ ثوب اي ،ثبيوؽ اق

فصلىامّ تخصّصٓ
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بيانناپذيزيتجزبهديداربافزامن 

ـاييَ ،ىگب گفته زُبـ ثي

پبيبوي غكل ،اق فبلم وٍف ي ٌوًُؼ ،غوبـج ٌوؽٌ

او  .ثف غالف اثيبت پيٍيه ،ضضًـ «نگبَي» ـا ميرًان ؼـ ايه اثيبت ،اضىوبن
وفؼ .ايالً لؽـت ؼـن يضقي
گٍتٍ او  ،ثٍ ؼو

فيكيىي غًؼ ـا وٍ ؼوتبـ اق وفي افتبؼٌ ي ثويؼل

نيـؼٌ؛ ي ؼـ ثبوي ثف مىبن غًيً ويك يالف ٌؽٌ اوو َ .وم

زىيه ،مي ؼاوؽ وٍ اوفاـ قيبؼي ؼـ ويىٍ ؼاـؼ ي رىُب رفؼيؽي وٍ ؼاـؼ ؼـ ايوه اوو
وٍ نوُب ـا ثگًيؽ يب غيف؟ «يه ويىٍ وػه» اي نيب اؾياق ي زًٍَبيي ويى
ضضًـ ؼـ ثبـگبٌ ففامه ،ثٍ ؼو

وٍ اق

نيـؼٌ؟ ثٍ ـاوتيٌ ،بفف زفا ؼـ ثيبن ي وتمبن نوُب

مفؼؼ او ؟ يىياق ؼاليل ضفيـت وتمبن ؼـ ثي
دس حلقننننننٍ لىگنننننناوٓ مننننننٓبأننننننذ لىگٕننننننذن

قيف ثٍ ِفاض

گفتٍ ٌؽٌ او :

أنننننه پىنننننذ وىًشنننننٕذْ اص ًاجنننننٍ هلٕاونننننٍ

(همان :9354 ،غ )1398

نـي ،لىگبن ي ـاٌ ثٍ ياؼي مقىب وجفؼگبن ،يب َمبنَبيي وٍ ضوبفؼ «ووجهثوبـان

وبضلَب»ٌ91بن موي غًاووؽ ،اَليو
ومؽففيتي ي ـفق

ٌوىيؽن اووفاـ ـا وؽاـووؽ .مًالووب ،ثبـَوب اق

ي ثلىؽي اوفاـ ي يبفتٍَبي غًؼ ؼـ غكليبت ي مثىوًي ،ووػه

گفتٍ او  .الجتٍ ؼـ ثيه فففب ايه مىألٍاي ٌوبيـ اوو

ي رىُوب ثوٍ اي اغتّوبَ

وؽاـؼ .امب ٌبيؽ اي ثيً اق َف فبـف ؼلىًغتٍ ؼيگفي ،ثف ضفيـت «فؽ رّوفيص

ي مدمل گًيي» ،رأويؽ وفؼٌ او  93.ؼـ مثىًي ،اضتمبل وحفُموي ي وومؽففيتوي
مػبعجبن ،يىي اق ؼاليل وىًت ي ثيبن وىفؼن اوفاـ فبلي اق وًي مًلًي او :
ورنننننننتم وسنننننننشدخ صان بٕنننننننان

يس ونننننٍ َنننننم لبُنننننا بسنننننًصد َنننننم دَنننننان

مجملننننننن

منننننه نننننً لنننننم ونننننًٔم لنننننم دسٔنننننا بنننننًد

منننننه ننننننً وننننننًٔم منننننشاد الننننننا بننننننًد

منننننننه ص شنننننننٕشٔىٓ و سنننننننتم سي تنننننننشد

مننننننننه ص بسننننننننٕاسْ ورتنننننننناسخ منننننننن

تننننننا كننننننٍ شننننننٕشٔىّٓ مننننننا اص دي جُننننننان

دس حجننننننننا سي تننننننننشد باشننننننننذ وُننننننننان

تننننا كننننٍ دس َننننش وننننًد وأننننذ أننننه سننننخه

ٔنننننك َمنننننٓونننننًٔم صصننننننذ سنننننش لنننننذن

(همان ،9357 ،د :9ب )9893 -9897
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امب ؽبَفاً مًالوب ؼـ يه مًلقي
اگف ميگف

فملوًق ِضيفتقايي ،ثٍ وف مويثوفؼٌ اوو .

فتىٍ ي غًوفيكي ثٍ پب ميگٍ

ي ثٍ رقجيف غًؼ اي «فويً ي مقوبي

95

{غلك} مىُؽ » 94ميٌؽ .ي اگف وميگف

«اق ضقيفيٌ ،يٍٍ ؼل مويٌىىو »

نيب ؼـ مدبيـت ثب فبلم مقىب ،ميرًاوى

ومتف اق زوًثي ثبٌوؽ ووٍ ؼـ َمىٍويىي

مقؽيؼ ثب پيبمجف اوف (َ)  -وٍ ضبمل يضي الُي ثًؼ  -ثٍ وػه ؼـنيؽ؟
سشمسننني ىنننان نننًبٓ كنننٓ كنننم بنننًد اص نننًبٓ

بننننش اسننننني فزنننننان

نننننش اص اسنننننته حىاونننننٍ

(همان :9354 ،غ )1398

مًالوب ،الجتٍ غًؼ رّفيص مي وىؽ نن ممؽاـ اوؽوي وٍ اق اوفاـ ثف قثبن موينيـؼ
ي يب نن ممؽاـي وٍ قثبن ،رًاوبيي اوتمبل نن ـا ؼاـؼ ،اق غًؼ اي ويى  .ثبـَب رأويوؽ
ميوىؽ َمٍ وال اي اق «پفي ـغيگًيبو » 96اي رىُب وياي اوو

ووٍ ووبيقووي

نومبوي (ففامه ،خجفئيل يب ضضفت ضك) ؼـ اي ميؼمؽ .لؿا مًلًي ٌوقف غوًؼ ـا
«وًفي اق يضي» ميؼاوؽ .مطممبن مًلًي پميٌ ،ويك اؼفبي اي ـا رأييؽ وفؼٌاووؽ .ثوٍ
فىًان ومًوٍ ،نن مبـي ٌيمل ميگًيؽ« :اگف ربوىًن وًيىىؽٌاي الُب يبفتٍ ؼـ ثويه
متًّفٍ اوالمي ثٍ يخًؼ نمؽٌ ثبٌؽ؛ ايه ٌػُ مغمئىبً خاللالؽيه ـيمي او .
گفتٍ ٌؽٌ وٍ يي غبلجبً اثيبت غًيً ـا ؼـ ضبل خؿثٍ يب ضتي غلىٍ ميگفتٍ او .
رًلؽ زىيه ٌقف مجتىي ثف الُب ـا  -وٍ ؼـ ميبن متًّفٍ اوالمي زىؽان َوم ووبؼـ
ويى

 -مي رًان ؼـ غكليبت پف ًٌـ مًالوب ويك مٍبَؽٌ وفؼ» (ٌويمل)596 :9375 ،

مًالوب مقتمؽ او

وٍ رىُب اي ،ثلىٍ َف اوىبوي ؼـ ؼـين غًؼ ،يه يضينيـوؽٌ ي يب

الُب ثػً نومبوي ؼاـؼ:
طننننننننننًطٕٓ كأننننننننننذ ص يحننننننننننٓ ياص اي

پننننننننٕ

اونننننننذسين ت سننننننني ن طنننننننًطٓ وُنننننننان

هسنننننم اي سا دٔنننننذٌ تنننننً بنننننش أنننننه ي ن

ي

اص غنننننننناص يجننننننننًد غنننننننناص اي

(مولوي ،9357 ،د :9ب )9761-9763
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انسجامساختاريغزل 
ؼاـؼ .ثف غالف غكلَبي مفوً وٍ َف ثي  ،خؽا اق اثيبت ؼيگف

غكل ،پبوكؼٌ ثي

مقىبيي مىتمل ؼاـؼ ي رىُب ثٍ مؽؼ لبفيٍ ؼـ وىبـ َم مويوٍويىىؽ ،روه روه اثيوبت
مىمل يىؽيگف َىتىؽ .اوىدب ولي نن ويك اق عفيك َميه اـرجبعبتٌ ،ىل گففتوٍ
او  .گًيي َمٍ اثيبت ،ممؽمٍ ي وتيدٍ اثيبت ثقؽ ي لجل اق غًؼ َىوتىؽ .ؼـوو
مبوىؽ ؼاوتبوي وٍ َف ضبؼثٍاي ثف اوبن ـياثظ فلي ي مقلًلي امىبن يلًؿ ي ثجو
ٌؽن ؼـ مته نن ـا وىت ميوىؽ .ثي
او  .ؼـ ثي

ايل ،غغبثي ثٍ ؽبَف رُىمنميك ثٍ «ففامه»

ؼي  ،ـايي ـيي غًؼ ـا اق ففامه ثوفمويگفؼاووؽ ي ثوٍ اعوفاف ،اق

قاييٍاي والن مي وگفؼ .خُبن گىتفؼٌ مقىب ،ثٍ ٌىل ٌوُفي فوفاظ ،ثوف اي خلوًٌ
مي وىؽ وٍ ؼـ ننَ ،مٍ مثل غًؼ اي ي ففامه ،مى
وٍبوٍ اي اق التفبت گًيىؽٌ اق خملٍ غغبثي ثي

ي ؼيًاوٍاوؽ .ثيه ؼي ثي َ ،ير
ايل ثٍ خملٍ گكاـٌي ثيو

ؼي ،

ويبمؽٌ او  .ايه فبِلٍ مقىبٌىبغتي ـا ثبيؽ غًؼ غًاوىؽگبن ،پف وىىوؽ ي ـاثغوٍ نن
ؼي ـا ؼـيبثىؽ .ؼـ ثي

وً  ،يه گب ؼيگف ،اق ضضًـ ؼـ وكؼ ففامه ؼيـ ميٌوًؼ

ي ثٍيىجبـٌ ثٍ يبؼ مػبعجبن غبيت غًؼ ميافتؽ .ضبل ،ـيي وػه ثب نوبن او

ووٍ

گًٌكؼ ميوىؽ ثٍ غفاثبت َ -مبن فبلم مقىب وٍ غًؼ فقالً ثٍ نودب ـفتٍ ي ثب ففامه
ؼـ ضبل ؼيؽاـ او
ثي

 -ثيبيىؽ رب اق لؿت ضضًـ ؼـ وكؼ خبوبن ،ثويوّويت وجبٌوىؽ.

زُبـ  ،ويك مبوىؽ ثي

ؼي  ،ايه ثبـ ثب زفغً اق گفتگًي ثب مػبعجبن غيبثي،

ثٍ رًِيف غفاثبت ،اغتّبَ يبفتٍ او  .ؼـ ثي
ففامه وٍ ؼـ ثي
ؼـ مقىًي
ضميم

او

پىدم ،ؼيثبـٌ ثٍ اؼامٍ گفتگً ثب

ايل لغـ ٌؽٌ ثًؼ ،ثبق ميگفؼؼ ي يضقي

ففامه ـا  -وٍ غوفق

 -ثٍ اي يبؼنيـي مي وىؽ ي ؼـ ضمه نن پىؽي ضىيمبووٍ ،اموب ؼـ

ثًلفضًالوٍ ،ثٍ ففامه مي ؼَؽ .ؼـ ؾَه ـايي ثالفبِلٍ يىوي اق مّوبؼيك

وىبوي  -وٍ مٍمًل ضىم ثبال َىتىؽ  -رؽافي ميًٌؼ؛ لًلي ثفثظ قن .اموب زوفا
اي؟ ثفثظقن مى

«ِؽا»و

ي ِؽا اق وبپبيؽاـرفيه امًـ ؼويًي او ؛ په وىي
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وٍ فبٌك ِؽا ثبٌؽ ،ثف مقبوي پبيؽاـ وبپيؽا ،اٌفاف وػًاَؽ ؼاٌ ؛ ؼـ وؾف زىويه
ففؼي ،اوفاـ الُي وٍ ثف قثبن فبـف ،خوبـي موي ٌوًؼ ،افىوبوٍ ي روًَمي ثويً
وػًاَؽ ثًؼ .اق ثي

َف

رب يبقؼٌ يىخبـزٍ او

ي ثٍ رًِيف ٌوىل ي ٌومبيل

ففامه ،وًؿ ـاٌ ـفته اي ي وإال ي خًاة ي رمبضبي ـايي اق اي ،اغتّبَ يبفتوٍ
پبيبوي ثٍ اِل يالقٍ ،اـرجبعي وؽاـوؽ .نوُب مطًّل نگبَي ثقؽ اق

او  .زُبـ ثي

ردفثٍ ي وٍف ي ًٌُؼوؽ .اگف لىم
وٍ ثٍ ـايي ؼو

ايل غكل ـا ؼـ ضىم «ضبل» فففبوي ثؽاويم

ؼاؼٌ ،ايوه اثيوبت ثقوؽ اق قايول ٌوؽن نن ثبـلوٍ قيؼگوؿـ ،اموب

رىبن ؼَىؽٌ ،ؼـ فبلم ًٌَيبـي ثف قثبوً خبـي ٌؽٌ او  .امب ثب يخًؼ ايه ،مبوىؽ
يِلٍ وبزىت ثف پيىفٌ غوكل ويىوتىؽ .ـايي ،يوه نن ،ثوٍ ردفثوٍاي ووٍ ؼاٌوتٍ
اوؽيٍيؽٌ ي ثٍ نن زٍ اق نن ثٍ ًِـت وبغًؼنگبٌ ثج

وفؼٌ رأمل ميوىؽ ي ميثيىؽ

فبِلٍاي ؼٍَتىبن ثيه اِل نن ردفثٍ ي لؿري وٍ ؼـيبفتٍ ثًؼ ي نن زٍ ثف قثبن اي
نمؽٌ او  ،يخًؼ ؼاـؼ .اگف ثي

زُبـ ـا ووٍ مًالووب ووقي ووفؼٌ فوفامه ـا ثوب

مقًٍق َميٍٍ ؼـ ؼوتفن غًؼ؛ يقىي ٌمه رجفيكي َمؿاتپىؽاـي وىؽ ،وبؼيؽٌ
ثگيفيم ،وٍ ثي

ثبليمبوؽٌ ؼـ رًخيٍ نن فبِلٍ ،گفتٍ ٌوؽٌ اوو  .ثىوبثفايهَ ،وير

ثيتي وبمفرجظ ثب وبيف اثيبت ويى

ي وبغتبـ ولوي غوكل اق عفيوك َمويه ـياثوظ

نٌىبـ ي پىُبنٌ ،ىل گففتٍ او

وٍ رىُوب َويح ثيو ،

ي مي رًان ثٍ خف ت گف

ثلىٍ َير فىّف قثبوي وًزه ويك ثي اـرجبط ثب ول غكل ،ويى َ .مٍ فىبِف قثبوي
ي مقىًي ؼـ غؽم

يىخبـزگي ي يضؽت خوًَفي ٌوقف َىوتىؽ؛ خوًَفي ووٍ

ردفثٍ ففايالقي ٌبفف ـا ؼـ فضبيي وًــئبل مىتمل وفؼٌ او .
نتيجه 
ؼـ غكل فًق ،مًالوب فبِل ردفث وٍف ي ًٌُؼ فففبوي ي ثيبن نن ـا ؼـ لبلت
ولمبت ي رقبثيف ثٍ ضؽاللّ ممىه وبًَ ميؼَؽ ي ؼـو

َمكمبن ثب ردفثٍ ،نن

ـا ثبقوبقي قثبوي ميومبيؽ .زًن اِل ردفثٍ ؼـ ـيان وبغًؼنگبٌ ٌبفف ارّفبق
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ميافتؽ ،ـياي ِ ٌبففاو نن ضبلتي ـؤيبگًوٍ ي ـمكنميك ثٍ غًؼ ميگيفؼ؛ ثٍ گًوٍاي
وٍ غظ ممتؽ وبمفئي ،اخكاي ثٍ ؽبَف پفاوىؽٌ غكل ـا ثٍ َم متّّل ميوىؽ .ؼـ ايه
غكل ـيايي ،اًِل ضىبي
ؼـو

پفؼاقيَبي والويه ؼـ َم ٌىىتٍ ميًٌؼ ي

مبوىؽ ـياي َبي مؽـن ثفٌي اق يه لطؾ وبة ٌػّي

مٍػُ وجًؼن ،مػبعت ،قمبن ي مىبن ي عفش ويبل ـياي

ثيبن ميًٌؼ.

ثف ـاقنميك ثًؼن نن

افكيؼٌ او  .اِل ـياي ِ غكل ـا ميرًان «وففوبمٍ يب مقفاخىبمٍاي ـيضبوي»
ؼاوى

وٍ ـيش ٌبفف ثب ثُقؽ نومبوي غًؼ (ففامه) ؼـ فضبيي ففايالقي ؼيؽاـ

ميوىؽ .ففامه ؼـ ايه غكل مي رًاوؽ ضميمتي ثبٌؽ وٍ ؼـ گفتمبن فففبوي اق نن ثٍ
وب َبيي مبوىؽ ضضفت ضك ،مقًٍق اقلي ،فمل فقبل ي ؼـ قوؽگي غًِّي
مًالوب ٌمه رجفيكي رقجيف ٌؽٌ او  .ؼـ لـف وبغ

ايه غكل ،خؽالي ثيه

وبغًؼنگبٌ ي غًؼنگبٌ ويك ؼـ ميگيفؼ ي زىبن وٍ اق اثيبت پبيبوي غكل ثف مينيؽ،
وبغًؼنگبٌ ثٍ ًِـت وبمل ثف غًؼنگبٌ غلجٍ ومييبثؽ مػبعت ثٍ الكامبت غًؼنگبٌ
ثٍ وبزبـ ره ميؼَؽ ي ميپؿيفؼ ثيً اق ايه اق ففامه وػه وگًيؽ .اق ضيث
وبغتبـ ويك ،غكل فلي ـغم پفاوىؽگي ؽبَفي نن ،وبمالً وبغتمىؽ او

ي ـياثظ

پًٌيؽٌاي فىبِف نن ـا ثٍ َم مفرجظ وفؼٌ او .
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پينوشتها 
 .9رمي پًـوبمؽاـيبن ،وقؽي ـا مّؽاق ثبـق ايه وًؿ اق ٌبففان ؼاوىتٍ او  .ثوٍ وؾوف اي
وقؽي مبوىؽ ثىيبـي اق ٌبففان غكل وفا ،رط

فصلىامّ تخصّصٓ

رأثيف وى

اؼثي ثٍ رىفاـ فًالم مقًُؼ

فبٌمبوٍ وٍ ثٍ رىفاـ ؼـ ؼيًانَبي ٌبففان گؿٌتٍ نمؽٌ ثًؼ ،ؼزوبـ نموؽٌ اوو  .فويه
فجبـت اي زىيه او « :ثٍ َف ضبل ،ممًّؼ مه نن او

وٍ ثگًيم يلتي غوكلووفايي

رجؽيل ثٍ وىتي غبلت ميًٌؼ ،رًليؽ ومًوٍَبي مّىًفي نن ٌوبففي مبوىوؽ ووقؽي ـا

َم ميرًاوؽ ثٍ رفىهَبي وٍ زىؽان ؼلىً ثىٍبوؽ .ثجبت ويفي

اـرجبط فبٌومبوٍ ،فلوي

وٍ ؼـ وغص اختمبفي مويگؿٌو

ي رغييوف ي رطوًلي ؼـ

ـغم ضًاؼا گؿـا ي مًل
ففَىگ ي وى

ـا وجت وميٌؽ ،غكلوفايي ـا وٍ ميثبيى

ثب فبعفٍ فٍك ي مطجو

پيًوؽي ؼاٌتٍ ثبٌؽ ،ـفتٍ ـفتٍ ثٍ وىتي غبلت ؼـ اؼة فبـوي ثؽل وفؼٌ .بففاوي وٍ ؼـ
للمفي ايه وى

ميقيىتىؽ ،په اق مؽري وٍ پبيٍَبي وى

رطىيم ٌؽ ،غبلجبً مقًٍلي

ـا يِف وفؼوؽ وٍ مقًٍق ٌبففان پيٍيه ثًؼ ي مقًٍلي ووىتي ي اؼثوي ٌوؽٌ ثوًؼ»
(پًـوبمؽاـيبن)71 :9389 ،

َ .1مبن86 ،
 .3ثؽيـ الكمبن ففيقاوفف ،غكلَبي فغبـ ـا ثوٍ ووٍ ؼووت غوكلَوبي فوبؼي ي مقموًلي،
فففبوي ،للىؽـاوٍ رمىم وفؼٌ ي ؼـثبـٌ غكلَبي للىؽـاووٍ اي مويگًيوؽ« :ووًؿ ووً ـا
مي رًان للىؽـيبت وبميؽ قيفا ثف اوبن فىف للىؽـيٍ اق رػفيت ؽبَف ي رطّيل ثؽوبمي
ي فمل وفؼن ثف ضؽ فبؼات ي ـوً وفيؼٌ ٌؽٌ ي ؼـ ايه غكليبت او

ووٍ ٌوبفف اق

مىدؽ ثٍ ميػبوٍ ي وليىب ميـيؼ ي ثف رفوبيبن مبَفي فٍك مييـقؼ ي ـووًايي ـا ثوف
ويىىبمي رفخيص ميؼَؽ».
 .4وگبـوؽٌ ثيى

ي َف

فصلىامّ تخصّصٓ

(ففيقاوفف)81 :9374 ،

غكل ـيايي فغبـ ـا وٍ ثف اوبن عوفش ؼاووتبن ٌويع ِوىقبن

وفيؼٌ ٌؽٌ اوؽ ،ثب الگًي وبغتبـٌىبووبوٍ يالؼيميوف پوفاح ؼـ ممبلوٍاي رطو

فىوًان

«وبغتبـٌىبوي غكل ـياي َبي فغبـ» ثفـوي وفؼٌ او  .ـ .ن .مدلٍ ففَىگ؛ ييومٌ
قثبن ي اؼثيبت فبـوي؛ پميٍَگبٌ فلً اوىبوي ي مغبلقبت ففَىگي9381 ،
 .5ـ .ن .نن مبـي ٌيمل ،اثقبؼ فففبوي اوال  ،رفخمٍ فجؽالفضيم گًاَي593 ،
 .6رمي پًـوبمؽاـيبن ثٍ ًِـت مفّول ثوٍ ايوه مًضوًؿ پفؼاغتوٍ اوو  .ـ .ن .ـموك ي
ؼاوتبنَبي ـمكي191-197 ُِ ،
 .7رقجيف مًالوب ؼـ مثىًي او :
منننا نننً نننًد سا دس سنننخه غ نننتٍأنننم

كننننض حسأنننني مننننا حسأنننني و ننننتٍأننننم

مننننه هننننذخ ي افسنننناوٍ وننننشدخ دس حىننننٕه

تنننننا تقلنننننم ٔنننننابم اونننننننذس سننننناجذٔه

مننننشد كنننناس

حنننال اسننني ي حضنننًس ٔننناس غننناس

أننننه حسأنننني وٕسنننني پننننٕ

يصننن

(مولوي ،9357 ،د :9ب )9947-9949
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 .8االوىبن19/
 .9الطدف 18/ي ويك َ79/
.99فاللٍمىؽان ثٍ اِل لٍّ وٍ ثٍ قثبن ففثي وبؼٌاي روأليف ٌوؽٌ اوو  ،مويرًاوىوؽ ثوٍ
مدمًفٍ مّىفبت ٌيع اٌفاق ،خلؽ ؼي مفاخقٍ وىىؽ ي رأييالت ـمًق نن ويك ؼـ پبيبن
َمبن مته نمؽٌ او َ .مسىيه ،رمي پًـوبمؽاـيبن ؼـ وتبة ـمك ي ؼاووتبنَوبي ـموكي
رأييالت ـمًق نن ـا ثيبن وفؼٌ او .

(ُِ 493ي .)491

.99فجه33-35/
شننننم تاسٔننننك ي بننننٕم مننننً ي وشدابننننٓ ىننننٕه َأننننل

كجننننا داوىننننذ حننننال مننننا سننننبسباسان سنننناحلَننننا

.91فجؽالىفيم وفيي ،لٍّ اـثبة مقفف 338-349 :
.93
و نننتٍأنننم اص نننًن ي ىنننذ

مُننننش بننننش لننننمَنننناْ مننننا بىُننننادٌاوننننذ

منننا نننً ياقن ن

تنننننا وگننننننشدد ساصَننننناْ غٕنننننم فننننناد

تنننننا وگنننننشدد مىُنننننذخ هنننننٕ

ي م ننننناد

تنننننا ونننننذسّد پننننننننشدٌ غرلننننني تمننننناخ

تننننا وماوننننذ دٔننننچ محىنننني وننننٕم نننناخ

ونننًد

مننننا َمننننٍ و قننننٕم لننننٕسه لننننم مننننًد

منننا َمنننٍ وًشنننٕم كنننش شنننذ وقننن

(مولوي ،9357 ،د :6ب )3519-3531
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.94
ٔننننك دَننننان ننننًاَم بننننٍ پُىنننناْ فلننننك

تنننننا بگنننننًٔم يصننننن

يس دَنننننان ٔنننننابم ىنننننٕه ي صنننننذ ىنننننٕه

وىنننننچ ٔنننننذ دس فزنننننان أنننننه حىنننننٕه

أننننه قننننذس َننننم وننننش وگننننًٔماْ سننننىذ

شٕننننننننن ٍ دل اص نننننننن ٕرٓ ب ننننننننگىذ

دٔننننننذٌاخ

بُنننننش تسنننننسٕه بنننننم قبنننننا ببشٔنننننذٌاخ...

شٕ ننننننٍ دل سا ننننننً ونننننناص

ن سشنننننك ملنننننك

(همان ،د :5ب )9884-9887

.95
بٕننا بننٍ پننٕ
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مننه تننا بننٍ ونننًد تننً وننًٔم

كنننٍ اص دَنننان ي لنننم منننه پنننشْ س نننٓ ؤًاسننني

(همان :9354 ،غ )475

أنننه َمنننٍ والنننٍَننناْ منننه وٕسننني ص منننه َمنننٍ اصيسننني

كنننض منننذد منننٓ لنننب

بنننٓدل ي بنننٓصبنننان شنننذخ

(همان :9354 ،غ )9499

فهزستمنابع 
 پًـوبمؽاـيبن ،رمي؛ ( ،)9375رمز ي داستانهاي رمزي ،زبح زُبـ  ،رُفان ،اوتٍوبـت
فلمي ي ففَىگي.
 پًـوبمؽاـيبن ،رمي؛ ( ،)9389درسايه آفتاب ،زبح ايل ،رُفان ،وٍف وػه.
 وفيي ،فجؽالىفيم؛ ( ،)9375قصه ارباب معرفت ،زبح وً  ،رُفان ،مإوىٍ ففَىگي
ِفاط.
 وُفيـؼيٌُ ،بة الؽيه يطيي؛ ( ،)9389مجمًعه مصىفات شيخ اشراق ،خلوؽ ؼي ي
وً ( ،رّطيص ي رطٍيٍ ي ممؽمٍ ويؽ ضىيه وّف) ،زوبح ووً  ،رُوفان ،پميٍَوگبٌ
فلً اوىبوي ي مغبلقبت ففَىگي.
ٌ يمل ،نن مبـي؛ ( ،)9375ابعاد عرفاوي اسالم( ،رفخموٍ فجوؽالفضيم گوًاَي) ،زوبح
ؼي  ،رُفان ،ؼفتف وٍف ففَىگ اوالمي.
 ففيقاوفف ،ثؽيـالكمبن؛ ( ،)9369احاديث مثىًي ،زبح وً  ،رُفان ،اميف وجيف.
 ففيقاوفف ،ثؽيـالكمبن؛ ( ،)9374شرح احًال ي وقد ي تحليل آثاار شايخ فريداياديه
محمد عطار ويشابًري ،زبح ؼي  ،رُفان ،اودمه نثبـ ي مفبغف ففَىگي.
 مًالوب ،خاللالؽيه مطمؽ؛ ( )9354كليات شمس تبريزي( ،ثب ممؽمٍ مطموؽ فجبووي)،
رُفان ،وٍف علًؿ.
 مًالوب ،خاللالؽيه مطموؽ؛ ( )9357مثىًي معىاًي(،ثوٍ رّوطيص ـيىًلوؽ ويىلىوًن)،
رُفان ،اميفوجيف.
مقاله
 عبَفي ،لؽـتالٍ؛ ( ،)9381ساختار شىاسي غزل ريايت هاي عطار ،مدلوٍ ففَىوگ،
پميٍَگبٌ فلً اوىبوي ي مغبلقبت ففَىگي.

فصلىامّ تخصّصٓ

24
دس حضًس فشامه،
تأئل ٔك غضل
سيأٓ مًلًْ
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25
دس حضًس فشامه،
تأئل ٔك غضل
سيأٓ مًلًْ

