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چکیده

ٔٛي ٔٛایٗ ٔمبٍِ٘« ،ٝب ٜخٙجفٞبی اؾالٔی ز ٝٞاذیط ٔهط ث ٝاؾالْ ٔ ٚسض٘یت »ٝاؾت .زض ٚالٕ ،خٙجفٞابی
ؾیبؾی اؾالٔی زض ٔهط ،اظ ظٔبٖ ٚضٚز غطة ث ٝز٘یبی اؾالْ قىُ ٌطفت ٝاؾت .ثٕط ٜتالـٞبی افطازیٔ ،ب٘ٙس
ؾیسخٕبَ اؾسآثبزی پطٚضـ ا٘سیكٕٙساٖ اؾالٌْطا زض ٔهط ثٛز .تالـ خٙجفٞبی پیفض ٚاؾاالٔی زض ٔهاط،
ٕٞچاا ٖٛاذااٛاٖ إِؿاإّیٗ  ٚغیااط ٜثااطای قااٙبذت اؾااالْ ٔ ٚمبثّاا ٝثااب غااطة ٔ ٚسض٘یتاا ٝؾیبؾاای زض آضا ٚ
ا٘سیكٞٝبیكبٖ ٕ٘ٛز پیسا وطز ٜاؾت .زض ؾبَٞبی اذیط ٘یع ایاٗ خطیب٘ابم ٔیاساٖ ٖٕاُ ضا زض اذتیابض زاقاتٚ ٝ
تٛا٘ؿتٙس افىبض  ٚآضا ذٛز ضا ثٔ ٝحه آظٔبیف ثؿپبض٘س .ایٗ ٔمبِ ٝزضنسز اؾت تب ثاب ٍ٘ابٞی ثا ٝا٘سیكاٞٝابی
احعاة  ٚخطیب٘بم ؾیبؾی ٔهط ،وبض٘بٔ ٝاؾالٌْطایی زض ٔهط ضا ضٚقٗتط وٙس .ثط ایٗ اؾابؼ ،ثاب ثا ٝوابضٌیطی
ضٚـ پطؾفٞبی ثٙیبزیٗ ٌّٗ تیٙسض ،انّیتطیٗ ٌعاضٜٞبی ؾیبؾی ٔسض٘یت ،ٝاؾترطاج  ٚثَ ٝاٛض ٔؿاتٙس ٍ٘ابٜ
ؾّجی یب ایدبثی احعاة  ٚخٙجفٞبی ٔهط ث ٝآٖ ٌعاضٜٞب ٔكرم قس ٜاؾت.
ٚاغٜٞبی وّیسی :اؾالْ ؾیبؾیٔ ،سض٘یت ٝؾیبؾی ،خٙجف اؾالٔی ،اذٛاٖ إِؿّٕیٗ.

∗ وبضقٙبؾی اضقس ّٖ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜثبلطاِّٗ1ْٛ
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احزاب و گروههای سیاسی
احزاب اسالمگرا

 .1اذٛاٖ إِؿّٕیٗ
ایٗ ٌط ٜٚزض قٟط اؾٕبٖیّیٔ ٝهط ثب تالـ حؿٗ اِجٙب زض ؾابَ  1928پبیاٌٝاصاضی قاس.
اضٌبٖ ضؾٕی آٖ ٔبٙٞبٔ ٝاِسٖ ٚ ٜٛضٞجطی فّٗی آٖ ٔحٕس ثسیٕ اؾت .اذٛاٖ إِؿّٕیٗ ،اظ آغبظ
تبو ،ٖٛٙزض وّیّت ذٛز یه خطیبٖ ٔحبفٓ ٝوبض  ٚزض ٖیٗ حبَ انالح َّت ثٛز ٚ ٜلُاتٞاب ٚ
َیفٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔٗ ٝذٛز ضا زض زض ٖٚخبی زاز ٜاؾت و ٝقبُٔ ٔؿّٕبٖٞبی زٔاٛوطام ٚ
ِیجطاَ ٘یع ٔیٌطزز (ٕٞبٖ ،ل.)49

 .2حعة ٖساِت  ٚآظازی
تٟٙب چٙس ضٚظ پؽ اظ ؾطٍ٘٘ٛی ضغیٓ حؿٙی ٔجبضنٔ ،حٕس ثاسیٕ ،ضٞجاط خٕبٖات اذاٛاٖ
إِؿّٕیٗ تبؾیؽ ایٗ حعة ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ثبظٚی ؾیبؾای ایاٗ خٕبٖات اٖاالْ  ٚتبویاس واطز،
ثبٚخٛزی و ٝزاضای ٌطایكبم اؾاالٔی اؾات ،أاب زض آٖ ثا ٝضٚی ٕٞأ ٝهاطیٞاب اظ خّٕاٝ
ٔؿیحیبٖ ثبظ اؾت .پؽ اظ آٖ ٔحٕس ٔطؾی ثٖٛٙ ٝاٖ ضئیؽ حعة ثطٌعیاس ٜقاس .ایاٗ حاعة
ٔٛفك قس زض ا٘تربثبم پبضِٕب٘ی ٛٔ 2011فك ث ٝوؿات  47زضناس اظ وطؾایٞابی پبضِٕابٖ ضا
تهبحت وٙس .زض ا٘تربثبم ضیبؾت خٕٟٛضی ٘یع ٔحٕس ٔطؾی پیطٚظ ا٘تربثبم قاس .ثایٗ حاعة
ٖساِت  ٚآظازی اظ یه ؾ ٚ ٛؾّفیٞب اظ ؾٛی زیٍط ضلبثتی ٖدیت ٚخٛز زاضز .ؾّفیٞب ٔٗتمس٘س
و ٝحعة ٖساِت  ٚآظازی اضظـٞبی ذٛز ضا تب حس ثؿیبض ظیبزی پبییٗ آٚضز ٜاؾت.
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حك اْٟبض ٘ٓط آظازا٘ ،ٝاختٙبة اظ ا٘تهبة افطاز فابٔیّی  ٚفٗابَ ؾابظی التهابز ضاواس تكاىیُ
ٔیزاز .اظ ٔٓٙط ضؾٕی ؾیبؾی آٟ٘ب انطاض ثط ایٗ ٘ىت ٝزاض٘س وٌ ٝطٞٚكبٖ ٔدٕٖٝٛای ؾیبؾای
٘یؿت .أب ٕٞیٗ ٌطٞ ٜٚؿتٔ ٝطوعی اٖتطاو ّٖی ٝضغیٓ ٔهاط ضا تكاىیُ ٔایزاز  ٚتٛا٘ؿات
ٔربِفتٞب ضا ؾبظٔب٘سٞی ْ ٚطف ٔسم وٛتبٞی ث ٝؾطاؾط وكٛض ٌؿتطـ زٞس.

 .2حعة ٚفس خسیس
ایٗ حعة ازأ ٝزٙٞس ٜحعة ٚفس لسیٓ اؾت و ٝزض ؾبَ  1919تٛؾٍ ؾٗس ظغّ َٛتأؾیؽ
قس  ٚضٞجط آٖ ٕ٘ٗبٖ خٕٗ ٚ ٝاضٌبٖ ضؾٕیاـ ضٚظ٘بٔٚ ٝفس اؾت ٞ ٚسف ذاٛز ضا «زٖاٛم ثاٝ
خبٔٗٝای زٔٛوطاتیه ،و ٝزض آٖ آظازیٞبی التهبزی  ٚؾیبؾی تًٕیٗ قاس ٜثبقاس» ٔٗطفای
وطز .حعة ٚفس زض ؾبَ ٙٔ 1925حُ  ٚزض ؾبَ  1976ثب اٖالْ ٘ٓابْ چٙاسحعثی تٛؾاٍ ا٘اٛض
ؾبزام ،تدسیس حیبم یبفت  ٚاظ ؾبَ  1983ثب ٘بْ حعة ٚفس خسیس ث ٝضٞجطی فؤاز ؾاطاجاِاسیٗ
فٗبِیت ذٛز ضا آغبظ وطز  ٚتمطیجب ٕٞبٖ ذٍ ٔكی حعة ٚفس ؾبثكٟٓٔ ،تطیٗ حعة تبضید ٔهط،
ضا ز٘جبَ ٔیوٙس .ضیبؾت آٖ  ٓٞاو ٖٛٙثط ٖٟس ٜاِؿیس ثساٚیٔ ،هطی اؾاتٔ .تٗبلات ا٘ماالة
 2011حعة ٚفس خسیس ثٌ ٝطٔ ٜٚتحساٖ زٔٛوطاتیه ّٔی ثطای ٔهط قبُٔ اذٛاٖ إِؿإّیٗ ٚ
حعة ٖساِت  ٚآظازی ٔهط پیٛؾت ِٚی ثب ٘عزیه قسٖ ثٔ ٝطحّ ٝا٘تربثبم ثب تطن ٌطٔ ٜٚتحس
تالـ وطز ثَٛ ٝض ٔؿتمُ قطوت وٙس ٛٔ ٚفك قس  9/2زضنس اظ ٘تبیح آضا ضا اظ آٖ ذٛز وٙس.

 .3حعة اِسؾتٛض
تٛؾٍ ٔحٕساِجطازٖی ٌ ٚطٞٚی اظ ضٚقٙفىطاٖ  ٚفٗبالٖ ؾیبؾی  ٓٞفىطـ تأؾیؽ قاس.
ایٗ حعة اتحبز ٔ ٕٝٞهطیبٖ نطف ٘ٓط اظ ویف  ٚایسئِٛٛغی ضا خٟت تًٕیٗ زٔٛوطاؾی زض
٘ٓط زاضز.

نگاه جنبشهای اسالمی دهه اخیر مصر به اسالم و مدرنیته 656

 .8خج٘ ٟٝدبم ّٔی ٔهط
خج٘ ٟٝدبم ّٔی و ٝائتالفی ٔتكىُ اظ ِیجطاَٞب ،احعاة چاپٌاطا ٌ ٚاطٜٞٚابی خٛا٘ابٖ
اؾت ،ثب وٕه لسضمٞبی غطثی  ٚثطذی وكٛضٞبی ٔطتدٕ ٖطثی ثطای ٔتٛلف واطزٖ فٗبِیات
زِٚت تبظ ٜتأؾیؽ ٔطؾی  ٔٛ٘ ٕٝٞتالـ ا٘دبْ زاز .ضٞجطاٖ خج٘ ٟٝدبم ّٔای وا ٝزض ٖطناٝ
ا٘تربثبم ،ثبظی لسضم ضا ث ٝاذٛاٖ إِؿّٕیٗ ثبذتٙس ،ث ٝضاٜٞبی غیط زٔٛوطاتیه ثطای ٚضٚز ثاٝ
لسضم ٔتٛؾُ قس٘س ،زض حبِی و ٝقٗبض انّیقبٖ زٔٛوطاؾی اؾت .ایدبز زضٌیطیٞبی لٔٛی ٚ
ذیبثب٘ی ،اذتالَ زض ض٘ٚس فٗبِیت زِٚتٕٔ ،ب٘ٗت اظ ثطٌعاضی ا٘تربثبم پبضِٕب٘ی خسیس ٓٞ ٚچٙیٗ
اٖٕبَ فكبض ثطای تغییط ثطذی اظ ٚظضای وبثی ٝٙاظ ٟٔٓتطیٗ تحطوبم  ٚالساْٞبی خجٟا٘ ٝدابم
ّٔی ّٖی ٝزِٚت ٔحٕس ٔطؾی اؾت .ثٙبثطایٗ ٞسف ٔكتطن ٔربِفابٖ زض خجٟا٘ ٝدابم ّٔای،
ؾطٍ٘٘ٛی زِٚت ٔحٕس ٔطؾی  ٚتكىیُ زِٚت خسیاس ثاٛز .آٟ٘اب ازٖاب ٔایوطز٘اس وا ٝاذاٛاٖ
إِؿّٕیٗ زضنسز ایدبز زیىتبتٛضی حعثی زض ٔهط اؾت  ٚضفتبضٞب  ٚا٘تهبةٞبی ٔحٕس ٔطؾی
٘یع ٌٛیبی ایٗ ٔٛي ٔٛاؾت.

 .9خٙجف تٕطز
ٌط ٜٚزیٍط و ٝثطای ٔربِفت ثب زِٚت ٔطؾی زض ٔهط ثٛخٛز آٔاس ٜاؾاتج خٙاجف خسیاس
اِتبؾیؽ تٕطز (قٛضـ) ث ٝضٞجطی ٔحٕس ثسض اؾت و ٝثٌ ٝفت ٝذاٛزـ پاب٘عزٔ ٜیّیا ٖٛأًاب
(ًٖ )ٛخٕٕ وطز ٜاؾت  ٚاظ ٔٛيٖٛبم ٔطتجٍ ثب ثحطاٖ التهبزی و٘ٛٙی ،وٕجٛز فطآٚضزٜٞابی
٘فتی ،لُٗی ٔىطض ثطق  ٚافعایف لیٕات وبالٞابی اؾبؾای ،ثاطای ٌاطزآٚضزٖ ٔهاطیٞابی
ذكٍٕیٗ زض ضٚظ ؾی غٚئٗ ،اؾتفبز ٜوطز.
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چپ ٌطایبٖ حٕبیت وطز .اذٛاٖ إِؿّٕیٗ اٌطچٛٙٞ ٝظ حعثی غیطلب٘٘ٛی ثٛز٘س أب ثبظؾبظی ذاٛز
ضا ث ٝؾطٖت آغبظ وطز٘س .زض ٕٞیٗ ظٔبٖ ٌطٜٞٚبی اؾالٔی ضازیىبَ  ٚخٛاٖتطی ْابٞط قاس٘س
و ٝتحت ٘فٛش اذٛاٖ إِؿّٕیٗ پیكیٗ ثٛز٘س .آٟ٘ب ٔٗتمس ثٛز٘س حىٔٛت ياس اؾاالٔی اؾات ٚ
تٟٙب ٌعی ٝٙضا ٘بثٛزی حىٔٛت ثب ا٘مالة ٔؿاّحب٘ٔ ٝایزا٘ؿاتٙسٌ .اطٜٞٚابیی چا« ٖٛؾابظٔبٖ
آظازیثرف اؾالٔی» (و ٝقجبة ٔحٕس ٘یع ٘بٔیاسٔ ٜایقاس)« ،تىفیاط  ٚاِٟداط« ،»ٜخٕبٖاٝ
اِدٟبز» ٘ ٚدبم اظ خ ٟٓٙث ٝچكٓ ٔیذٛضز .قجبة ٔحٕس ،زض اٚضیُ  1974ثب ٔٛفمیت آوابزٔی
ّٖٓ٘ ْٛبٔی لبٞط ٜضا تؿریط وطز ،اِجت ٝلٛای حىٔٛتی ایٗ تالـ ثطای وٛزتاب ضا واٞ ٝاسفف
تطٚض ا٘ٛضؾبزام  ٚاٖالْ خٕٟٛضی اؾالٔی ثٛز٘ ،بوابْ ٌصاقات .تىفیاط  ٚاِٟداط ٜزض خاٛالی
 ،1977حؿیٗ اِصٞجی یىی اظ قیٛخ االظٞط ٚ ٚظیط پیكیٗ ٔٛلٛفبم زیٙی ضا واٙٔ ٝتماس خاسی
افطاَی ٖٛثٛز ضثٛز  ٚث ٝلتُ ضؾب٘س.
اٌط چ ٝضٞجطاٖ قجبة ٔحٕس  ٚتىفیط  ٚاِٟدط ٜاٖساْ قس٘س  ٚزیٍطاٖ ٘یع ظ٘سا٘ی قس٘س أب
ثؿیبضی اظ ٔجبضظاٖ ث ٝفٗبِیت ظیطظٔیٙی پطزاذتٙس  ٚزض ؾبیط ٌطٜٞٚبی ضازیىبَ ٔب٘ٙاس خٙاساهلل ٚ
خٕبٖ ٝاِدٟبز و ٝثٗسٞب ا٘ٛضؾبزام ضا تطٚض وطز ًٖٛ ،قس٘سٞ .طچٙس ا٘ٛضؾبزام ذٛز ضا ٖاللٙٔٝس
ث ٝوبض ثب ٘یطٞٚبی اؾالٔی ٘كبٖ ٔیزاز ،أب اذٛاٖ اِؿّٕیٗ ٔ ٚجبضظاٖ خٕبٖت اؾالٔی ث ٝزیساض
ؾبزام اظ اؾطائیُ  ٚأًبی لطاضزاز وٕپ زیٛیس ،حٕبیت اظ قب ٜایاطاٖ ٔ ٚحىٔٛیات آیات اهلل
ذٕیٙی  ٚتهٛیت انالحبم لب٘ ٖٛذب٘ٛاز ٜاٖتطاو وطز٘س  ٚؾیبؾت التهبزی ا٘فتبح یب ؾیبؾت
زضٞبی ثبظ ؾبزام ضا ٖبُٔ ٚاثؿتٍی فعایٙسٔ ٜهط ث ٝغطة  ٚتٛؾٗ٘ ٚ ٝفاٛش فطٍٙٞای غاطة ٚ
وؿت أتیبظام التهبزی ٘رجٍبٖ غطة ظزٔ ٜایزا٘ؿاتٙس .ؾابزام ثاب اٖاالْ تىٙیاه زیاٗ اظ
ؾیبؾت ،ؾرتٌیطی ٞط چ ٝثیكتط ثب اذاٛاٖ إِؿإّیٕٗٙٔ ،ا ٔٛواطزٖ فٗبِیات ٌاطٜٞٚابی
زا٘كدٛیی  ٚتالـ ثطای ّٔی وطزٖ ٔؿبخس ٔهاطِ ،مات فطٖا ٖٛخسیاس ضا اظ آٖ ذاٛز واطز.
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ؾیبؾی زضٓ٘ ٖٚبْ ؾیبؾی ٘كبٖ زاز٘س .خٙجفٞابی اؾاالٔی زض ؾیبؾات ا٘تربثابتی قاطوت
وطز٘س .فٗبِیت اذٛاٖ إِؿّٕیٗ زض ٔمبْ یه حعة ؾیبؾی زض ٔهط ٕٔ ٔٛٙثاٛز ،أاب ثاب ؾابیط
احعاة ؾیبؾی ائتالف وطز  ٚث ٝنٛضم لسضتٕٙاستطیٗ ٌاط ٜٚؾیبؾای ٔرابِف ْابٞط قاس .زض
زٞٝٞبی اذیط اؾالْ ٌطایبٖ ٔهطی  ٓٞزأ ٝٙفٗبِیت ؾیبؾی ٞ ٚآ تبوتیاه  ٚوابضثطز ظٚض ضا
ٌؿتطـ زاز٘س .ؾبظٔبٖٞبی ضازیىبَ چ ٖٛقجبة ٔحٕس ،تىفیط  ٚاِٟدط ،ٜخٕبٖ ٝاِدٟبز ٌ ٚطٜٚ
اؾالٔی تالـ وطز٘س تب حىٔٛت  ٚزٔٛوطاؾای ضا یاه خاب َاطز  ٚضز وٙٙاس .ضٚیىاطز اذاٛاٖ
إِؿّٕیٗ زض لجبَ زٔٛوطاؾی زض ٌصض ایٗ ؾبَٞب فطاظ ٘ ٚكیتٞابی ظیابزی زاقات ٝاؾات .زض
زٞٝٞبی آغبظیٗ قىٌُیطی اذٛاٖ ،ضٚیىطز زٌٚب٘ ٝاذٛاٖ ث ٝزٔٛوطاؾی ثركی اظ ایٗ اٖتمابز
ثٛز و ٝخٟبٖ اؾالْ زض ٔیب٘ ٝتٟسیاس تٕاس٘ی خٟاب٘ی خٙاً ؾاطٔبی ٝزاضی ثاط ؾىٛالضیؿآ،
فطزٌطایی ٔ ٚبتطیبِیؿٓ تأویس زاقت ٚ ،ز ْٚضٚیىطز اِحبزی وٕ٘ٛیؿتی -ؾٛؾیبِیؿتی قطق وٝ
اظ َطیك ٘ٓبْٞبی زیىتبتٛضی  ٚاؾتجسازی اٖٕبَ ٔیقسٞ .ط ز ٚایٟٙب و ٝقبُٔ ٘ٓابٔی ثاطای
ٔكبضوت ؾیبؾی ٔ ٓٞیقس ،اظ زیس ٔؿّٕب٘بٖ ٔحى ْٛث ٝقىؿت ثٛز٘س  ٚاِجتا ٝتٟسیاس تّمای
ٔیقس٘س .اذٛاٖ إِؿّٕیٗ ثط آٖ ثٛز و ٝاؾالٌْطایی ثٟتطیٗ  ٚثأٛیتاطیٗ ضا ٜحاُ اؾاالٔی
ثطای قطق  ٚغطثی ثٛز وٛٞ ٝیت ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜقىؿت ذٛضز ٜثٛز٘س.
نگاه جریانات اسالمی ته اسالم

اذٛاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ثعضيتطیٗ ٕ٘ب٘اس ٜاؾاالْ ٌطایابٖ ٔهاط زض ؾاطٔمبِ٘ ٝرؿاتیٗ قإبضٜ
ٞفت٘ٝبٔ ٝاـ «اِٙصیط» و ٝزض ظٔبٖ حیبم حؿٗ اِجٙب (ٔٛؾؽ اذٛاٖإِؿّٕیٗ) ثٖٛٙ ٝاٖ اضٌبٖ
ؾیبؾی اذٛاٖإِؿّٕیٗ فٗبِیت ٔیوطز ،ث ٝلّٓ حؿٗ اِجٙب ٘ٛقت« :اؾالْ آییٗ پطؾتف اؾت ٚ
ضٞجطی  ٚزیٙساضی  ٚحىٔٛت ٛٙٗٔ ٚیات  ٚوابضٕ٘ .ابظـ ثاب خٟابزـ آٔیرتاَ ٚ ٝابٖتف ثاب
حىٔٛت .لطآٖ  ٚقٕكیطی اؾت و ٝخسایی ٕ٘یپصیط٘س ».ایٗ وّٕابم ضا ٔایتاٛاٖ ثاٖٙ ٝاٛاٖ
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حعة ٖساِت  ٚآظازی قبذ ٝؾیبؾای اذاٛاٖ إِؿإّیٗ ٔهاط ٘یاع اؾاالْ ٔٙجإ اناّی
لبٌٖ٘ٛصاضی وكٛض ٔیزا٘س  ٚزض وٙبض آٖ اظ ثطذی قیٜٞٛب  ٚضاٞىبضی اخطایای قاسٖ ؾیبؾات
اؾالٔی  ٓٞؾرٗ ٔیٌٛیس :انُ قٛضا ٔ ٚكٛضم و ٝاظ اؾالْ اؾت ،پبی ٚ ٝاؾبؼ زٔىطاؾی ٚ
تٟٙب ضا ٜتحمك ٔٙبفٕ ّٔی ٔیزا٘س  ٚزضثبض ٜآظازی ٖ ٚساِت ٔٗتمس اؾت و ٝحمٛلی اؾات وا ٝاظ
ذسا ث ٝا٘ؿبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ،ثٙبثطایٗ ٞیچ لسضتی ،چ ٝفطزی چ ٝخٕٗی ٕ٘یتٛا٘س ایٗ حمٛق ضا
اظ قٟط٘ٚساٖ ثٍیطز  ٚتٕبْ قٟط٘ٚساٖ اظ ایٗ حمٛق خسای اظ ٞط ضً٘ ٘ ٚػاز ٔ ٚصٞت  ٚآییٙای
ثطذٛضزاض ٞؿتٙس .ایٗ حعة زض اٞساف ذٛز اظ «تحمك انالح ؾیبؾای  ٚلاب٘٘ٛی  ٚحاك آظازی
ٖٕٔٛی  ٚذهٛنی ،اظ خّٕ ٝتكىیُ احعاة ٛٔ ٚؾؿبم خبٔٗٔ ٝس٘ی» ٘بْ ٔیثاطز (پٛضَبِات،
.)1391
زض آغبظ ا٘مالة ،احعاة ؾّفی  ٚقرهیتٞبی ثطخؿتٝقبٖ ٔب٘ٙس ٖجسإِ ٓٗٙقحبم ٘یع اظ
٘رؿتیٗ چٟطٜٞبی اختٕبٖی ثٛز٘س و ٝلهس ذٛز ضا ثطای ٚضٚز ثا ٝؾیبؾات  ٚتكاىیُ احاعاة
ؾیبؾی اٖالْ وطز٘س  ٚایٗ تغییط ضٚیىطز ٘بٌٟب٘ی اظ ؾىٛم ؾّفی ضا ثب تٛؾُ ث ٝاناُ قاطٖی
«ٔٙفٗت ٖٕٔٛی» تٛخیٕٛ٘ ٝز٘س .اؾتسالَ آٟ٘ب ایٗ ثٛز و ٝزِٚت اؾالٔی زِٚتی آضٔاب٘ی اؾات
أب زض ٘جٛز چٙیٗ زِٚتی ٔكبضوت زض ٘ٓبٔی ؾاىٛالض ثآٙٔ ٝاٛض ٕٔب٘ٗات اظ ثبظٌكات زِٚتای
ؾطوٛةٌط  ٚفبؾس يطٚضی اؾت (قٛقاتطی ظاز ،1391 ،ٜل .)170اِٙاٛض اناّیتاطیٗ حاعة
ؾّفی ٌطای ٔهط ،ثب پصیطفتٗ ٔكبضوت ؾیبؾی ذٛاٞبٖ زِٚتی غیط ٘ٓبٔی ثٛز ؤ ٕٝٞ ٝهطیبٖ
زض آٖ ثس ٖٚتجٗیى« ،زٚض اظ تئٛوطاؾی ٔٗیٗ حبوٕیت ثط اؾبؼ اضاز ٜذسا» ظ٘سٌی وٙٙس .اِٛٙض
يٕٗ حٕبیت اظ تفىیه لٛا ٖ ٚسْ ٔساذّ ٝؾیبؾی زض ٘ٓبْ لًبیی ،ذٛاٞبٖ تًٕیٗ فٟطؾات
ثّٙسی اظ آظازیٞب  ٚحمٛق ،اظ خّٕ ٝآظازی ثیبٖ ،حك ا٘ترابة ضٞجاط  ٚپبؾاد ذٛاؾاتٗ اظ اٚ ٚ
ذسٔبم زضٔب٘ی  ٚتحهیالم ضایٍبٖ ثٛز .ثب ایٗ  ٕٝٞحعة ث ٝقىّی ٔج ٟٓاظ ٚخٛز ٕٞا ٝایاٗ
حمٛق زض یه چٟبضچٛة ثٙیبزیٗ قطیٗت ؾرٗ ٔیٌفت (ٕٞبٖ ،ل.)172
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 .2زٔٛوطاؾی
احعاة ٔهطی چ ٖٛحعة ٚفس ،حعة ّٔی ِیجطاَ ،حعة وبض ،حاعة زٔٛوطاتیاه غطثای
٘بنطی ،اذٛاٖ إِؿّٕیٗ  ٚوٕ٘ٛیؿتٞب زض وٍٙطٜای زض  9 ٚ 8زؾبٔجط  1997و ٝتٗساز ثؿیبضی
اظ ؾیبؾتٕساضاٖ ،ضٚقٙفىطاٖ ،اؾبتیس زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚترههبٖ ٔ ٚحممبٖ ٔطاواع حماٛق ثكاط ٚ
زیٍط ٔطاوع ضٚقٙفىطی  ٚتحمیمبم ؾیبؾی زض اٖ ٔكبضوت زاقتٙس ،ثط٘بٔا ٝزٔٛوطاتیاه ذاٛز
ثطای انالحبم ؾیبؾی  ٚلب٘ ٖٛاؾبؾی ضا تٓٙیٓ  ٚتسٚیٗ وطز٘س  ٚتٛافاك ثاط ؾاط ٔاٛاضز ظیاط
حبنُ قس .1 :تأٔیٗ آظازیٞب  ٚحمٛق اؾبی قٟط٘ٚساٖ ،ثٚ ٝیػ ٜآظازی ٖمبیس ٔصٞجی ،ازثای ٚ
ٙٞطی ،آظازی تحمیك ّٖٕی ،آظازی تٓبٞطام  ٚاٖتطاو ٔؿبِٕت آٔیع ثسٚ ٖٚخٛز لیس  ٚقطٌ
یب ٔحسٚزیتٞب .ایٗ آظازیٞب ثبیس زض چبضچٛة لٛاٖس اؾبؾی خبٔٗ ٚ ٝزض ٔحسٚزٜٞابی ٘ٓآ ٚ
ٔٙف ٖٕٔٛی اٖٕبَ قٛز ٕٝٞ .قٟط٘ٚساٖ اظ حك آظازی قرهی  ٚؾالٔت  ٚأٙیات زض ثطاثاط
نسٔ ٝخؿٕی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس .تٕبْ لٛا٘یٙی و ٝایٗ آظازیٞب  ٚحمٛق ضا اظ ثیٗ ٔیثطز ثبیس ِغٛ
قٛز .2 .فطا ٓٞآٚضزٖ تًٕیٗٞبی الظْ ثطای زٖبٚی لًبیی  ٚاؾتمالَ زازٌبٜٞب ِ ٚغا ٛا٘اٛأ
زازٌبٜٞبی فٛق اِٗبز ،ٜاظ خّٕ ٝزازٌبٜٞبی أٙیت زِٚتیٖٕٛٙٔ ،یات ٔحبوٕا ٝغیط٘ٓبٔیابٖ زض
زازٌبٜٞبی ٘ٓبٔی ٔ ٚحبؤٕ ٝحى ْٛقسٌبٖ زازٌبٜٞبی ٘ٓبٔی زض یه زازٌبٖ ٜبزی .3 .پبیبٖ
زازٖ ث ٝاخطای السأبم فٛق اِٗبز ٚ ٜانالح لب٘ ٖٛايُطاضی ث٘ ٝحٛی و ٝایٗ لب٘ ٖٛتٟٙاب زض
زٚض ٜخ ٚ ًٙیب َی ثالیب  ٚفدبیٕ ٚالٗی  ٚآٖ  ٓٞتٟٙب ثطای زٚضٔ ٜحسٚز ث ٝاخطا زضآیس  ٚتٟٙب
حىٔٛت ٘ٓبٔی ثبیس ثط َجك السأبم ايُطاضی ٔحسٚز قٛز  ٚتاالـٞابی ٌؿاتطزٜای ثاطای
پبیبٖ زازٖ ث ٝوكتبضٞبی غیطلب٘٘ٛی یب ثبظزاقت  ٚقىٙد ٝقٟط٘ٚساٖ نٛضم ثٍیطز .4 .يطٚضم
انالح لب٘ ٖٛاؾبؾی پؽ اظ یه زٚض ٜا٘تمبِی وَ ٝی آٖ آظازیٞبی فٛق اِصوط ثط اؾابؼ آٖ
تًٕیٗ قٛز  ٚث سیٗ ٚؾیّ ٝث ٝیه لب٘ ٖٛاؾبؾی زٔٛوطاتیه تجسیُ قٛز وٙٔ ٝجٕ ٚالٗی التساض
ضا ثّٔ ٝت اُٖب وٙس  ٚلسضم اخطایی ضا زض یه قٛضای ٚظیطاٖ ٔتٕطوع وٙس وا ٝزض ثطاثاط یاه
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ٔمسؼ اؾالْ  ٚاحتطاْ ث ٝاضظـٞبی ثٙیبزیٗ  ٚاثعاضٞبی ضؾیسٖ ث ٝزٔٛوطاؾی (ٔب٘ٙس احتطاْ ثٝ
آظازیٞبی ٍٕٞب٘ی ،تىثطثبٚضی ،ا٘تمبَ لسضم اظ ضا ٜا٘تربثابم قافبف  ٚؾابِٓ ،حبوٕیات ضأی
ٔطزٔبٖ ،تفىیه لٛأ ،طزٚز ثٛزٖ ذك٘ٛت ،ثٟطٌ ٜیطی اظ اثعاضٞبی لب٘٘ٛی ثطای پیكجطز ٌبْ ثٝ
ٌبْ انالحبم ،پصیطـ انُ قٟط٘ٚسی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔجٙبی حمٛق ٔ ٚؿائِٛیتٞابی ٔؿإّب٘بٖ ٚ
غیطٔؿّٕب٘بٖ  ٚپكتیجب٘ی اظ حمٛق ثكط ثٚ ٝیػ ٜحمٛق ظ٘بٖ  ٚلجُیابٖ) ضا یابزآٚض قاس ٜاؾات.
ضٞجطاٖ اذٛاٖ اظ ز 1990 ٝٞثسیٗ ؾ ،ٛثبضٞب زٔٛوطاؾی ضا ثط پبی ٝاؾالْ تٛخی ٚ ٝتأویس وطزٜا٘س
و« ٝأت ؾطچكٕ ٝالتساض ؾیبؾی اؾات» .آ٘ابٖ حتای زض ا٘تربثابم زؾات اتحابز ثا ٝؾاٛی
ؾىٛالضیؿتٞب ٘بؾی٘ٛبِیؿتٞب ِ ٚیجطاَٞب زضاظ وطز٘س .ثسیٗ ؾبٖ ثب ٚخٛز اذتالفٞبی زض٘ٚای
اذٛاٖ ثط ؾط چٙس  ٚچ ٖٛزٔٛوطاؾی زض زؾتٛض وبض ؾیبؾی تبظ ٜآ٘بٖ ثط ٘یبظ ث ٝضغیٓ زٔٛوطاتیه
« ٚزِٚت ٔس٘ی» و ٝيبٔٗ حمٛق  ٚآظازیٞبی ؾیبؾی ٔ ٚس٘ی زض زضٔ ٖٚطظٞبی خٟبٖ اؾالْ
ثبقس ،اٍ٘كت ٌصاقت ٝقس ٜاؾت .زض ثیٙف ؾیبؾی و٘ٛٙی اذٛاٖ ؾ ٝانُ ضإٙٞب زیسٔ ٜیقٛز:
ِ .1عٕٞ ْٚرٛا٘ی لٛا٘یٗ خبضی ثب قطیٗت اؾاالْج  .2ياطٚضم پابٌطفتٗ آظازیٞابی ٔاس٘ی ٚ
ؾیبؾی ثب تأویس ثط ضفتابض ثطاثاط ثاب قاٟط٘ٚساٖج  .3ثطٌاعاضی ا٘تربثابتی زضؾات  ٚقافبف واٝ
يٕب٘تٞبی ٔٛخٛز ثطای پبؾرٍٛیی ثطٌعیس ٜقاسٌبٖ اظ ؾاٛی قاٟط٘ٚساٖ ضا ٟ٘بزیٙا ٝؾابظز
(زِیطپٛض ،1390 ،ل .)175-162زض ؾابَ  1994ؾابظٔبٖ اذاٛاٖ إِؿإّیٗ زضثابض ٜقاٛضای
اؾالٔی ثیب٘یٝای ٔٙتكط وطز َ ٚی آٖ ٔحسٚزیتٞبی ٔٛخٛز زض اضتجبٌ ثب زٔٛوطاؾی ضا اٖاالْ
زاقت  ٚزٔٛوطاؾی ضا زض چبضچٛة قٛضا تجییٗ ٕ٘ٛز .ایٗ ثیب٘ی ٝتأویس ٔیوٙس و ٝثبیس ثؿیبضی اظ
ٔؿبیُ اظ َطیك ٔدّؽ ٔٙكٗت اتربش قاٛزِٚ ،ای ثؿایبضی اظ ٔؿابیُ ٟٔآ تٛؾاٍ قاطیٗت
ٔكرم قس ٜاؾت ٕ٘ ٚیتٛاٖ آٟ٘ب ضا ث ٝثحث ٖٕٔٛی ٌصاقت .آٟ٘ب ٞآ چٙایٗ ٔٗتمس٘اس واٝ
زضثبضٔ ٜؿبیُ اختٕبٖی ثبیس ثحثٞبی ٖٕٔٛی نٛضم ٌیطز ،اِجت ٝایٗ وبض ثبیس ثب ِحبِ ٔؿاأِٝ
تؿبٔح  ٚتؿب ٚ ُٞوٙبض ٌصاقتٗ تٙسضٚیٞب  ٚزض ٖیٗ حبَ ؾیؿاتٓ چٙاسحعثی ،آظازی ٖ ٚاسْ
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حىٔٛتی ضا و ٝتٟٙب ثط قطیٗت اؾتٛاض ٘جبقسٔ ،طتس ٔیزا٘ٙسج اظ زیس آ٘بٖ ،زٔٛوطاؾی تٟٙاب یاه
تبوتیه ٘بزضؾت ٘یؿت ،ثّىٌٙ ٝبٞی ٘بثركٛز٘ی اؾت ،ظیطا حبوٕیتی ضا و ٝاظ آٖ ذساؾات ثاٝ
ا٘ؿبٖٞب ٔیثركس .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛاثٛاِحٕع ٜإِهطی ،ضٚحب٘ی تٙسض ٚو ٝؾطپطؾتی ٔؿدس ٔٗطٚف
فیٙؿجطی پبضن ِٙسٖ ضا زاضز ٌفت ٝاؾت :زٔٛوطاؾی «یٗٙی ذسا ذٛا٘سٖ ذٛز ثب ناسای ثّٙاس ٚ
ضؾب ،یٗٙی آٖ وٌ ٝطٞٚی اظ ٔطزٔبٖ وٓ٘ ٝط ذٛز ضا ث ٝضأی تجسیُ وطزٜا٘سٓ٘ ،ط  ٚتهٕیٓ ذٛز
ضا ثطتط اظ اضاز ٜذسا٘ٚس لطاض زٙٞس ».اثٔٛحٕس إِمسؾی تع زٔٛوطاؾی ضا قطن آقىبض  ٚآٖ ٌٝ٘ٛ
اظ وفط زا٘ؿت ٝاؾت و ٝذسا٘ٚس زض لطآٖ وطیٓ زضثبض ٜآٖ ٞكساض زاز ٜاؾات .زضثابضٍ٘ ٜاب ٜؾابیط
احعاة ٔهط ٘یع ٚيٗیت ضٚقٗ اؾت .احعاة ِیجطاَ  ٚؾىٛالض ثابُِجٕ ٔكاىّی ثاب زٔٛوطاؾای
٘ساض٘س .أب پبیجٙسی ذٛز ضا ث ٝزٔٛوطاؾی ِٛ ٚاظْ آٖ چ ٖٛا٘تربثبم ٘كبٖ ٘ساز ٜا٘س .وٛزتب ّٖیاٝ
ٔطؾی تٙبلى ضفتبض ٌ ٚفتبض ایٗ ٌطٜٞٚب ضا ث ٝذٛثی ٘كبٖ زاز.

 .3آظازی
آظازی ُٔجٖٛاابم  ٚآظازی ثیاابٖ زض زٚضاٖ ٔجاابضن ٔحااسٚز ثااٛز .زِٚاات ٔبِىیاات ٕٞااٝ
ضؾب٘ٞٝبی تهٛیطی  ٚنٛتی ضا زض اذتیبض زاقت .زض ؾبَ  1995زِٚت لبُ٘ٔ ٖٛجٖٛابم خسیاس
زیٍطی ضا ٚيٕ وطز و ٝآظازی ثیبٖ ضا ٔحسٚزتط ٔیوطز .ایٗ لب٘ ٖٛث ٝزازٌبٜٞاب اخابظٔ ٜایزاز
ضٚظ٘بٍٔ٘ٝبضاٖ ضا پیف اظ تفٟیٓ اتٟبْ ثبظزاقت وٙس .زض ذهٛل آظازیٞبی ؾیبؾای «ٔٛؾؿاٝ
ذب٘ ٝآظازی» ٞط ؾبِ ٝآٔبضٞبیی ضا ٔٙتكط ٔیوٙس و٘ ٝكبٖ زٙٞسٔ ٜیعاٖ آظازیٞبی ؾیبؾی زض
وكٛضٞبؾتٔ .هط زض ایٗ ٔٛضز زض ظٔبٖ ٔجبضن ،آٔبض ذٛثی اظ ذٛز ثط خبی ٍ٘صاقت ٝثاٛز .ایاٗ
آٔبضٞب ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیبٍ٘یٗ آظازی ٔهط َی ز ٚزٌ ٝٞصقت 5/5 ٝثٛز ٜو ٝقبذم ثؿایبض
يٗیفی زض ظٔی ٝٙآظازیٞبی ؾیبؾی ٔحؿٛة ٔیقٛز (ٔمسؼ  ٚاوٛا٘ی ،1391 ،ل.)118 -93
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٔؿبئُ ٔ ٚحسٚزیتٞب ثٛز و ٝاحعاة ٔٛيٕ ذٛز ضا زض ثطاثط ایٗ ٔحاسٚزیتٞاب
ثیبٖ ٔیوطز٘س .حعة ٚؾٍ ثط آظازی ٖمیس ،ٜآظازی ثیبٖ ٚ ،احتطاْ ث ٝحمٛق ثكط تأویس زاقت ٚ
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ضا زض  1986زض اذتیبض ٌطفت .تب پبیبٖ ز 80 ٝٞاذٛاٖ ث ٝپیطٚظیٞبی ٔكبثٟی زض ا٘دٕاٗٞابی
حطفٝای ٖٕس( ٜث ٝاؾتثٙبی ا٘دٕٗ ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ) ضؾیس .ایٗ پیاطٚظیٞابی ا٘دٕٙای إٞیات
ٚیػٜای اظ ِحبِ حًٛض ثطخؿت ٚ ٝفعایٙس ٜآٖ زض خبٔٗٔ ٝاس٘ی زاقات .زض ؾابَ  1992اذاٛاٖ
اوثطیت وطؾیٞب ( 14اظ  )25ضا زض قٛضای ٔسیطیتی ٔكٟٛض ٚوالی زازٌؿتطی ث ٝزؾات آٚضز.
ایٗ پیطٚظی ٘كب٘ ٝپبیبٖ ضٚاثٍ ٘عزیه حعة زٔٛوطاتیه ّٔی حبوٓ  ٚا٘دٕاٗ ٚواال ثاٛز واٝ
ثبٖث ٘بٔكط ٔٚخّ ٜٛزازٖ لٛا٘یٗ زِٚتای  ٚؾابیط ؾیبؾاتٞابی آٖ ٔایقاس .اذاٛاٖ اظ اٞاطْ
ا٘دٕٗٞبی حطفٝای ثطای چبِف ٔؿتمیٓ ثب ؾیبؾتٞبی زِٚت اؾتفبزٔ ٜیوطز .ؾاُّ ٝاذاٛاٖ
ثط ا٘دٕٗٞب ٔىب٘یؿٓ ٘یطٙٔٚسی زض اذتیبض آٟ٘ب ٌصاقت تب ا٘اٛأ ذاسٔبم قاج ٝضفابٞی ضا ثاطی
َطفساضاٖ ،اًٖب  ٚیب حبٔیبٖ ثبِم ٜٛاـ فطا ٓٞؾبظز (وبٔپب٘ب ،1377 ،ل.)59 -46
زض فٛضی 1993 ٝحىٔٛت لٛا٘یٗ ا٘تربثبتی ضا َٛضی تغییط زاز و ٝا٘دٕٗٞب ضا تبثٕ ذٛز وٙس
 ٚازاض ٜا٘دٕٗٞبی نٙفی ضا ثٛٓٙٔ ٝض ٔمبثّ ٝثب ٘فٛش اذٛاٖ إِؿّٕیٗ زض اذتیبض ذٛز ثٍیطز ،أاب
تؿٍّ اذٛاٖ إِؿّٕیٗ ثط ؾٙسیىبٞبی ٚوال ،اَجب ٟٙٔ ٚسؾبٖ ٕٞچٙبٖ ثطلطاض ٔب٘اس (اؾاپٛظیت،ٛ
 ،1391ل.)352
ب .اتزارها و شیوههای مدرن

 .1ا٘تربثبم
اذٛاٖ إِؿّٕیٗ فطایٙسٞبی ا٘تربثبتی ضا زض ٖٚؾبظٔبٖٞبی ذاٛز ثا ٝوابض ٔایثط٘اس  ٚزض
ؾیبؾت ّٔی ٔكبضوت ٔیوٙٙسٔ .كبضوت ؾیبؾی  ٚزٔٛوطاؾی ثطای اذٛاٖ إِؿّٕیٗ زض زٚضا٘ی
و ٝحعثی لب٘٘ٛی قٙبذتٕ٘ ٝیقس ،حسالُ ٚؾیّٝای ثٛز ثطای ٘یُ ثاٞ ٝاسفٔ ،جابضظ ٚ ٜحفاّ ٚ
ٌؿتطـ اؾالًْٔ .بفب ٕٞچٙبٖ و ٝاذٛاٖ إِؿّٕیٗ پؽ اظ ْٟٛض ٔدسزـ زض ز 1970 ٝٞثاٝ
ٚيٛح ٔكبضوت ضا ث ٝخبی ا٘مالة ذك٘ٛت ثبض ثطٌعیس ،زٔٛوطاؾی ضا  ٓٞث ٝنٛضم ٘ماسی ثاط
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اًٖبی حعة ٔدبظ زا٘ؿتٔ ٝیقس  ٚزض یه تٛافك ٘ب٘ٛقت ٝثیٗ َاطفیٗ ،اذاٛا٘یٞاب تٛا٘ؿاتٙس
اوثطیت اًٖبی ؾٙسیىبٞب ضا وؿت وٙٙس .زض ؾبَٞبی حىٔٛت ٔجبضن ،اذاٛاٖ زض ٞاط زٚض ٜاظ
ا٘تربثبم پبضِٕب٘ی تٗساز وطؾیٞبی ثیكتطی ضا وؿت ٔیوطز (وطیٓ ٘یب ،1388 ،ل.)110 -63
اثعاض تحطیٓ ا٘تربثبم ،زض زٚضاٖ پؽ اظ ا٘مالة ٔهط ٘یع وٕبوبٖ ٚخٛز زاقت ،اذٛاٖ واٝ
زض ٘رؿتیٗ ا٘تربثبم پبضِٕب٘ی ٔهط پؽ اظ ا٘مالة تٛا٘ؿت پیطٚظی چكٍٕیطی ث ٝزؾات آٚضز،
زض ٌبْ ثٗسی ثب ٔٛفمیتٕ٘ ،بیٙس ٜذٛز ٔحٕس ٔطؾی ضا اظ قبذ ٝؾیبؾای حاعة اذاٛاٖ (حاعة
ٖساِت  ٚاظازی) ث ٝضیبؾت خٕٟٛضی ضؾب٘س ،أب پؽ اظ وٛزتابی اضتاف ،ائاتالف ّٔای ٞاٛازاض
ٔحٕس ٔطؾی ث٘ ٝكب٘ ٝاٖتطاو ٖ ٚسْ ث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ ٔ ٚكط ٔٚزا٘ؿتٗ حىٔٛات ٘ٓابٔی
اِؿیؿیٕٝٞ ،پطؾی لب٘ ٖٛاؾبؾی  ٚا٘تربثبم ضیبؾت خٕٟٛضی ضا تحطیٓ وطز  ٚاٖالْ واطز زض
ا٘تربثبم قٛضاٞبی ٔحّیٔ ،دّؽ ،ضیبؾت خٕٟٛضی ٕٝٞ ٚپطؾی قطوت ٕ٘یوٙٙس چ ٖٛتٕابْ
ایٟٙب ِٔٛٛز وٛزتبی غیطلب٘٘ٛی اؾت ٚ .اٖاالْ واطز فماٍ زض تكاىُ ؾاٙسیىبٞبی حطفاٝای ٚ
وبضٌطی قطوت ٔیوٙس (قجى ٝاِٗبِٓ )1392/12/3 ،ایٗ أط ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاذاٛاٖ ؾیبؾات
ذٛز ضا ٔجٙی ثط حفّ لسضم اختٕبٖی اظ َطیك زض اذتیبض ٌطفتٗ پبیٍابٜٞابی ٔاس٘ی ،حتای زض
قطایُی و ٝاظ َطف حىٔٛت اِؿیؿیٟ٘ ،بز تطٚضیؿت قٙبذتٔ ٝیقٛز ،ازأٔ ٝیزٞس.

 .2ضفطا٘سْٚ
ؾیبؾت اذٛاٖ زض أط ا٘تربثبمٔ ،كبث ٝؾیبؾتف زض ضفطا٘سٕٝٞ ٚ ْٚپطؾی ثٛز .اذاٛاٖ زض
حبِی و ٝذٛز ٕٝٞپطؾی لب٘ ٖٛاؾبؾی ضا پؽ اظ ثطوٙبضی ٔجبضن ثطٌعاض وطز٘ ٚ ٜتیدُّٛٔ ٝة
ذٛز ضا ٌطفت ٝثٛز ،أب پؽ اظ وٛزتب ّٖیٔ ٝطؾی ،تٕبْ ایٗ اثعاضٞب (ٕٝٞپطؾی  ٚا٘تربثبم) ضا فبلس
ٔكطٖٚیت زا٘ؿت چ ٖٛزض حىٔٛت وٛزتب ٞیچ چیع لاب٘٘ٛی ٘جاٛز .ثإٞ ٝایٗ ّٖات ٘ا ٝتٟٙاب
ٌطٜٞٚبی َطفاساض اذاٛاٖ چا« ٖٛائاتالف حٕبیات اظ ٔكاطٖٚیت» « ٚخٛا٘ابٖ ياس وٛزتاب»
ٕٝٞپطؾی لب٘ ٖٛاؾبؾی ضا تحطیٓ وطز٘س ثّى ٝآٖ ضا لب٘ ٖٛذ٘ ٖٛبٔیس٘س ٞ ٚسف اظ ٔجبضظ ٜضا ٘ٝ
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اذٛاٖ ٘ ٝتٟٙب ضاٞىبضی اؾالٔی ثطای اضائ ٝحىٔٛت زیٙی ٘ساضز ،ثّى ٝزض تالَٓ زضٌیاطیٞابی
ُٔٙمااٝای  ٚظایااف ٘یطٞٚاابی تٙااسضٚی ؾااّفیٕٞ ٚ ،چٙاایٗ فتٙااٚٝضظی وكااٛضٞبی غطثاای ٚ
ؾىٛالضٞبی زاذّیٌٌٝ ،ب ٜث ٝزاْ ٞط زٌ ٚطٔ ٜٚیافتس .قبیس ثتٛاٖ ٌفت :اذٛاٖ إِؿّٕیٗ ٘یاع
ٕٞچ ٖٛؾبیط خطیب٘بم اؾالٌْطا زض ٔمابْ حاطف ،اؾاالْ ضا ثاٖٙ ٝاٛاٖ ضا ٜحاُ ٔایقٙبؾاس،
ٌعاضٜٞبی غطثی ٔ ٚسضٖ ضا ٘فی  ٚثط ضاٜوبضٞبی اؾالٔی تأویس ٔیٚضظز ،أب زض ٔمبْ ُٖٕٛٙٞ ،ظ
چبضٜای خع زؾت ا٘ساذتٗ ثٌ ٝطزٖ ایٗ اثعاضٞب ٘ساضزٞ ،ط چٙس و ٝآٖ ضا لج٘ َٛساضز.
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