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سکع :

تایبدا و گنھرف ، یسانش  هعماج  نوزفازور  لماکت  زا  سپ  هک  تسا  یا  هتـشر تقیقح  رد  کیزوم  یـسانش  هعماج 
رد ناوت  یم ار  یسانش  هعماج  رد  دیدج  شخب  نیا  ی  هشیر.تسا هدومن  ادیپ  دوخ  یارب  ثحب  لباق  یناکم  تفرعم ،

نارکفنـشور هک  تـسا  گـنج  ود  نیباـم  یناـملآ  گـنھرف  یاوـتحم  رد  .تـسج  راـمیاو » [ » یروـھمج نارود   ] گـنھرف
(١) .دـنزادرپ یم یفـسلف و  یـسانش هعماـج  یاوـتحم  رد  کـیزوم  لـیلحت  هـب  راـب  نـیلوا  یارب  یناـملآ  تسیـسکرام 

کیزوم لـیلحت  رد  یفطع  هطقن  دـناوت  یم ( ٢ «) ندینـش رد  هنایارگ  سپاو  یاھ  هویـش  » مان هب  ونردآ  فورعم  ی  هلاـقم
. دوش یقلت دیدج ) یاوتحم  رد   ) کیسالک ای  هماع و 

لاـس دـنچ  رد  ناریا ، رد  هماـع  کـیزوم  زا  یلک  ییاـمن  وـنردآ  یروـئت  هب  هجوـت  اـب  هک  دوـش  یم یعـس  راـتفگ  نیا  رد 
. دیآ تسد  هب  هتشذگ ،

الماک هتبلا  .تسا  یقیـسوم  تاعطق  رد  همکاح  یژولوئدـیا  یلجت  ساـکعنا و  شیاـمن ، لـیلحت  رھ  رد  یلـصا  ی  هتکن
رد ام  و  تسا ، کیزوم  یـسانش  هعماج  عون  نیرت  ییادـتبا تقیقح  رد  هماع  کـیزوم  ریثاـت  یـسررب  هک  تسا  حـضاو 

تراـبع زا  درف  یارب  هک  یریوـصت  نیلوا  دـیاش  .مینک  زیھرپ  رطخ  نیا  زا  هـک  درک  میھاوـخ  یعـس  هلاـقم  نـیا  رـسارس 
.تسا کیزوم  مرف  عون  اب  صاخ  یعامتجا  یاھ  هورگ نداد  طابترا  انامھ  دـیآ ، یم دوجو  هب  کیزوم  یـسانش  هعماـج 
لاکـشا دـیاب  و  درادـن ، دوجو  کیزوم  مرف  هورگ و  نیب  میقتـسم » طابترا   » عون چـیھ  هک  درک  میھاوخ  هدـھاشم  ام  اما 

. درک یسررب  دمان  یم یعامتجا » تیلک   » چاکول هک  یزیچ  نآ  رد  ار  کیزوم 

یلک ریوصت 

: تفای تسد  ناریا  رد  هماع  کیزوم  ماع  لومشناھج و  تایصوصخ  هب  یلک  ییامن  رد  ناوت  یم 

ی هعطق کـی  ناـمزاس  مرف و  روـص ، نآ  رد  هک  تسا  هتـسب  دـمجنم و  یلکـش  یاراد  دـیدرت  نودـب  هماـع  کـیزوم  ـالوا 
اھ و تروص  رانک  رد  ار  دوخ  دـناوت  یم یگداس  هب  درف  رگید  تراـبع  هب  (. ٣) تسا هدوت  یارب  مھف  لباق  رایـسب  کیزوم 
. دریگ یم رارق  کیزوم  عون  نیا  ینامزاس  لکش  رد  هشیدنا  لیخت و  نتسب  راک  هب  نودب  و  دھد ، رارق  کیزوم  یاھ  مرف

نیغورد یرفس  هب  ندینش  ی  هبرجت رـسارس  رد  دنک و  یم لاکیزوم  مرف  نیا  میلـست  ار  دوخ  درف  کیزوم ، عون  نیا  رد 
رد درف  هک  دوش  یم ببس  کیزوم  تاعطق  نیا  نامزاس  لایخ و  لکـش ، یگداس  .دھد  یم نت  هدش  نییعت  شیپ  زا  و 

حطـسم ینتم  رد  کیزوم  عون  نیا  ییوگ  .دیآ  نوریب  نآ  زا  یگداس  هب  ای  دریگ و  رارق  نآ  نتم  رد  دھاوخب  هک  هظحل  رھ 
. تسا تکرح  رد  راومھ  و 

هکنآ لاح  .تسا  ینیب  شیپ  لباق  لرتنک و  لباق  انـشآ ، ایند  نآ  رد  هک   تسا  تیـصوصخ  نیا  یواح  الک  هماع  کـیزوم 
انامھ هماع  کـیزوم  رگید ، نخـس  هب  .دوش  هرھلد  بارطـضا و  شیازفا  ثعاـب  دـناوت  یم لاـکیزوم  مرف  کـی  یگدـیچیپ 
نایم قیمع  یا  هطبار هک  تسا  ببـس  نیدب  .تسا  یعامتجا  یاھ  بارطـضا هرھلد و  رب  یزوریپ  تھج  رد  یـششوک 

۴)) .دروخ یم مشچ  هب  هماع  کیزوم  یعامتجا و  یاھ  هرھلد

یمانمگ هرخالاب  یعامتجا و  هاگیاپ  تلزنم و  طوقـس  یعامتجا ، عیرـس  تالوحت  زا  یـشان  ینالقع  ریغ  یاـھ  سرت  
هعسوت اب  هژیو  هب  دیدج و  رصع  رد  .دیامن  کمک  بارطـضا  شیادیپ  هب  هک  دشاب  یلماوع  ای  لماع  دناوت  یم یعامتجا 

هب تیعـضو  نیا  .تسا  هدش  کرد  لباق  ریغ  مھبم و  شیپ  زا  شیب  یعامتجا  طباور  هک  دیآ  یم رظن  هب  ینیـشنرھش ،
یصاخ درکلمع  یاراد  هماع  کیزوم  .دوش  یم هدید  یرت  حضاو  لکـش  هب  رادیاپان  تابث و  یب  یاھ  رـشق دروم  رد  هژیو 

. تسا هرھلد  بارطضا و  ندرک  یثنخ  انامھ  هک  تسا 

ندرب نیب  زا  .درک  هدھاشم  یقیـسوم  مرف  نیا  ندوب  دمجنم  یتخاونکی و  رد  ناوت  یم ار  هماع  کیزوم  هرھلد و  هطبار 
رارق نآ  نـتم  رد  یلاکــشا  هنوـگ  چـیھ  نودـب  درف  نآ  رد  هـک  حطــسم  ییاـیند  داـجیا  و  موادــم » ریغ   » هـبرجت هنوـگرھ 

و متـسیس »  » کـی یاراد  هچرگا  کیـسالک  کـیزوم  هک  تسا  حـضاو  ـالماک  هتبلا  .تـسا  هـتکن  نـیا  یاـیوگ  دریگ ، یم
هدوـت یارب  تسین  دـمجنم  حطـسم و  نآ  زا  یـشان  هناسانـشابیز  هبرجت ی  املـسم  یلو  تسا ، صخـشم  مـظن » »
کیزوم الثم  هک  تسا  ببـس  نیدـب  .تسا  رگناریو  از و  هرھلد  لـماع  یعون  یطخ  ریغ  لاـکیزوم  هبرجت  عون  رھ  هماـع 

یـسانش ناـبز  رظن  زا  هک  دـشاب  ییاـھ  رـشق نآ  بوبحم  شا  هداـعلا قوف  داـمجنا  تلع  هب  دـناوت  یم یـساغآ ”  “ عون
ی هدـش نییعت  شیپ  زا  تاکرح  ساسحا و  کیزوم ، عون  نیا  رد  ( ۵) .دنراد رارق  هعماج  حطس  نیرت  نییاپ رد  یعامتجا 
رد .دھد  یم ناشن  ندـب  تاکرح  قیرط  زا  ار  دوخ  لاکیزوم  هبرجت ی  درف  دـنریگ و  یم رارق  نوگمھ  یاضف  کی  رد  ندـب 

« نت  » یقیسوم و لرتنک  حطس  رد  یلک »  یگتسبمھ   » یعون دناوتب  ات  دنک  یم شالت  یقیسوم  عون  نیا  تقیقح 
یماـگمھ و نـیمھ  زین  نارگید  هـکنیا  ببــس  هـب  و  دریگ ، یم رارق  کـیزوم  نـیا  ریثاـت  تـحت  هـک  یدرف  .دروآ  دوـجو  هـب 

هبرجت نیا  .دـنیبب  تسد  کی  ادـص و  کی  دارفا  تیلک  اب  ار  دوخ  دـناوت  یم دـنھد ، یم ماجنا  ار  نت  حطـس  رد  ییاونمھ 
.دـبای طابترا  جراخ  ناھج  اب  دـناوت  یم نت  تاکرح  نابز  قیرط  زا  لفط  نآ  رد  هک  تسا  یکدوک  یاـیند  ی  هبرجت ناـمھ 

صلاخ و یانعم  هب  کیزوم  .دراد  هارمھ  زین  ار  ییانیب »  » ی هبرجت یعون  اجنیا  رد  لاـکیزوم  هبرجت  رگید  نخـس  هب  ( ۶)
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ناسنا لماکت 

؛ یعامتجا یداصتقا  - یاھ  هنیشیپ 

تیطورشم شبنج 

باتک هحفص  ویشرآ  :: دقن یفرعم و  ویشرآ 

اکیرما یسانش  هعماج  نمجنا 

یگنھرف دنومول 

مولع نیالنآ  گنھرف 

( یسیلگنا ) یعامتجا

اھدنویپ ویشرآ 

هب هکلب  گنھرف  لابند  هب  هن  راو  هدوت  هعماـج  تنرآ : اـناھ 
.تسا یمرگرس  لابن 

« مسیشاف  » هدنورپ ی

« یبجر زیورپ   » هدنورپ ی

« گنج  » هدنورپ ی

اھدنورپ ویشرآ 

 

رد رتیلاـتوت  شیارگ  نیا  .ندـب  تاـکرح  لرتـنک  میظنت و  یارب  کـیزوم  زا  هدافتـسا  هک  تسین  مھم  ردـقنآ  هملک  قلطم 
. دروآ دوجو  هب  روانش  تابث و  یب  ییاھ  رشق دناوت  یم هماع  کیزوم 

و هناھب »  » یعون رتشیب  لاکیزوم  ی  هبرجت هماع  کیزوم  عون  نیرت  نییاپ رد  هک  دیآ  یم رب  نینچ  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  زا 
لکـش یارب  روزیلاتاک »  » یعون اجنیا  رد  کیزوم  .تسا  یعامتجا » یکیدزن   » نیغورد یاضف  کی  داجیا  تھج  رذـع » »

هک یعاـمتجا  یکیدزن  حور  نـیا  هـکنیا  مـھم  هـتکن ی  اـما  .تـسا  دارفا  یکیدزن  یارب  هتخانــشان  ساـسحا  هـب  نداد 
یلجتم تسا  تـیور  لـباق  هـک  ندـب  تاـکرح  هـطیح  رد  ار  دوـخ  هدـمع  روـط  هـب  دـیآ  یم دوـجوب  هدوـت  کـیزوم  طـسوت 

ای رکف و  نابز ، حوطـس  رد  ار  دوخ  یھورگ  کرتشم  هبرجت  کـی  داـجیا  یارب  لـیامت  هک  تسا  نکمم  ـالماک  .دزاـس  یم
، دوش یم رھاظ  نت  ی  هتفای نامزاس  تاکرح  تروص  هب  دیدش  قایتشا  نیا  هکنیا  اما  .دھد  ناشن  رت  یدـج  یاھرنھ 

. دشخب یم هماع  کیزوم  عون  نیا  هب  ییانعم 

کـش نودب  .درادن  ینانچ  نآ  تیمھا  یھورگ ” حور  ، “ دراد رارق  عون  نیا  زا  رتالاب  یردق  هک  هماع  کیزوم  رگید  عاونا  رد 
نییاپ طسوتم  ی  هقبط طسوتم و  هقبط  ناوج  یاھ  رشق یگدروخ  رس  کیزوم  هریغ ، و  راتـس » «، » شوگوگ  » کیزوم
ریواصت أیـشا و  درف و  نیب  راو » هتفیـش  دوخ   » یا هطبار دنک و  یم ادیپ  یرعـش  هبـش  یلکـش  فینـصت  اجنیا  رد  تسا 

هدید هک  هچنآ  ایرد ، هگا  یھام ، هگا  لگنج ، هگا  مزبس ، هگا  دیوگ :  یم هدنناوخ  هک  هعطق  نیا  رد  الثم  .دـیآ  یم دوجوب 
نانچنآ کیزوم  نابز  نیا  رد  تیلوفط  یاھ  شیارگ .تسا  هنارعاش  هبش  ریواصت  اب  ینامدوخ » نابز   » بیکرت دوش  یم

دیاش .دـنک  یم یرعـش  هبـش  ریواصت  درف و  نیب  هتفیـش » دوخ   » یا هطبار هب  لیدـبت  ار  هریغ  لگنج و  زبس ، هک  تسا 
ایشا ایند و  اب  هدش  یدرف  نوزحم و  هبـش  یا  هطبار دھاوخ  یم هک  تسا  یزاوژروب  هدرخ  یلک  تیـصوصخ  نامھ  نیا 

یاھ هورگ زا  هتسد  نآ  یارب  یلـست »  یعون «  تقیقح  رد  شوگوگ »  » کیزوم رد  هدش  یدرف  ناھج  .دروآ  دوجو  هب  ار 
. دنیامن یم ینوبز  فعض و  ساسحا  شیپ  زا  شیب  یعامتجا  طباور  ی  هدیچیپ مسیناکم  رد  هک  تسا  یعامتجا 

ترابع هب  .تسا  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  بان  کیزوم   هراومھ  کیزوم » یئارجا  لکـش   » هک درک  هراـشا  ناوت  یم هتبلا 
قیمع درکلمع  کــی  یاراد  رنگاو »  » و رلھاــم »  » یاــھراک یئارجا  لکــش  کیــسالک ، کــیزوم  دروـم  رد  یتــح  رگید 

ار تیلک  کی  هنحص  شیارآ  رانک  رد  هدنناوخ  هماع ، کیزوم  لاکشا  رد  هک  تسا  رطاخ  نیدب  ( ٧) .تسا هدوب  یعامتجا 
ار ینادـنچ  شقن  هنحـص  شیارآ  یـساغآ »  » دروم رد  هک  یلاـح  رد  .تسا  صاـخ  تیمھا  یاراد  هک  دروآ  یم دوجو  هب 

کیزوم رد  یئارآ  هنحـص  هکنآ  حیـضوت  .تسا  صاـخ  یتـیمھا  یاراد  هنحـص  شوـگوگ »  » کـیزوم یاـھارجا  رد  درادـن ،
قلطم یـشومارف  هب  هدرک و  روصت  لاـیخ  نتم  رد  ار  دوخ  درف  هک  تسا  راو  هتفیـش  دوـخ  ییادـتبا و  یتلاـح  شوـگوگ 

« لآ هدـیا دوخ   » نانوچ شوگوگ  نآ  رد  هک  تسا  یریواـصت  هعومجم  ی  هدـنزاس تقیقح  رد  نیبرود  تاـکرح  .دـسر  یم
یلایخ یایند  نیا  .دزاـس  یم وحم  دوخ  رد  ار  درف  هناـکدوک ، تـالیخت  تغارف و  نیغورد  یاـیند  رد  هک  دوش  یم رھاـظ 

.دوش یم هداد  ناشن  یسرتسد  لباق  یعونصم  یلکش  هب  هک  تسا  یزاوژروب  هدرخ  ی  هدش اجباج  یاھایور  انامھ 
یایند .دـنک  یم ظفح  ار  دوخ  لماک  طلـست  اوژروب  هدرخ  کی  یاھایور  نامرھق  کی  نانوچ  شوگوگ » ، » هنحـص نتم  رد 
طلـست طـیحم  هب  هک  تسا  درف  نیا  اـجنیا  رد  .ددرگ  یم وـحم  هناـکدوک  یفطاـع و  یاـھایور  نتم  رد  هنحـص  رد  فارطا 

هب .دنک  یم رارقرب  هدنونـش  هدـنناوخ و  اب  راو  هتفیـش  دوخ  یا  هطبار فینـصت ، ریواصت  نانوچ  هنحـص  نتم  دراد و  لماک 
« شوگوگ  » هتفای ی شیارآ  یایند  .ددرگ  یم رارقرب  هنحـص  نتم  هدنناوخ و  ن  ایم هنامیمـص »  » یا هطبار رگید ، ینخس 

نـشور قوف  یاـیند  نیا  .هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  زیچ  همھ  قـلطم  ینـشور  هک  ییوـگ  تسا ، نشور » هیاـس   » دـقاف
. دشاب اوژروب  هدرخ  کی  یگدنز  ینما  یب  یگتشگرس و  ماھبا ، هب  یخساپ  دناوت  یم

« نوزحم  » هدننک هتـسخ  یداد و  رارق  یلکـش  هب  کیزوم  یاضف  هریغ ،)  هدیاھ و  اریمح ، هماع (  کیزوم  رگید  عون  رد 
نیرتھب نیا  دـیاش  .تسا  یـسک  یب  ییاـھنت و  یئادـج ، زا  سرت  اـب  هطبار  رد  رتشیب  کـیزوم  نیا  رد  نزح »  » .تسا
یئطب یتکرح  رد  کیزوم  تفاب  رعـش و  .تسا  هتفھن  اوژروب  هقبط  یاھ  سرت بارطـضا و  نآ  رد  هک  تسا  کـیزوم  مرف 

رت نییاپ  یاھ  رـشق کیزوم  رد  تکرح  تعرـس  لباقم  هطقن  تسرد  کیزوم  یاھ  شخب تکرح  یدنک  .دبای  یم نایرج 
هدیا رگید  ییوس  زا  تسا و  یناریا  نز  مولظم  تیعقوم  ی  هدننک سکعنم  وس  کی  زا  هنانز ، یاھ  هلان اجنیا  رد  .تسا 

ی هدش بوکرس  ریوصت  یعون  اجنیا  رد  یگنانز  لآ  هدیا .دھد  یم ناشن  یزاوژروب  هدرخ  گنھرف  رد  ار  یگنانز  یاھ  لآ 
زا هتـسد  نیا  هکنآ  حیـضوت  .تسا  هژیو  یتیمھا  یاراد  ادص  تخاس  کیزوم ، عون  نیا  رد  کش  نودب  .تسا  یـسنج 

نیا .دننک  هدزرحـس  بوذجم و  ار  هدنونـش  دنناوت  یم یگداس  هب  دنا و  یگنانز  لآ  هدـیا تایـصوصخ  یاراد  ناگدـنناوخ 
درف هک  تسا  ناـنچنآ  ندرب  تذـل  .تسا  یگدیـشک  جـنر  یزاـسابیز  ناـمھ  تـقیقح  رد  هناقـشاع  نوزحم  یاـھ  هلاـن
هنانز هدننک ی  بوذـجم  یادـص  اب  یـسک  یب  ییاھنت و  هکنیا  اما  .دزاس  ماگمھ  نآ  اب  ار  دوخ  تلوھـس  هب  دـناوت  یم

ییاھنت ی  هدنرب نیب  زا  لماع  کش  نودـب  یناریا  هنایارگ ی  تردـق  گنھرف  رد  .دراد  صاخ  ییانعم  دوش  یم سکعنم 
گنھرف دشر  اب  دیدج و  یاھ  هورگ تاقبط و  شیادیپ  اب  ریخا  یاھلاس  رد  هکنیا  صوصخب  .تسا  هداوناخ  ردام و  انامھ 

قبط رب  ” ) ردام محر   “ هب تشگزاب  انامھ  یگنانز  تقیقح ، رد  .تسا  هتـشاذگ  شھاک  هب  ور  هداوناخ  تیمھا  هماـع ،
درف کیزوم ، نینچ  نیا  ندینـش  ی  هبرجت رـسارس  رد  .تسا  هداوناخ  ی » هدـش یدرف  مرگ و «  طیحم  و  دـیورف ) یروئت 

ییاھنت و نیا  ظفح  رگید  یوس  زا  .دنک  یم ساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  هناردام  مرگ  هعماج  اب  ندش  یکی  دیدش  سح 
8)) .دھد تاجن  هعماج  محر  یب  یایند  طلست  زا  تقوم  روط  هب  ار  درف  دناوت  یم جنر 

کیزوم عون  نیا  رد  .تسا  هدنھد » تاجن   » یارب وجتسج  ییاھنت و  زا  سرت  یعون  رگـشیامن  تقیقح  رد  دنک  کیزوم 
لباـقم رد  ـالثم   ) ریوـصت کـیزوم و  ندوـب  یئطب  .درادـن  یا  هدـمع شقن  کـیزوم  اـب  یماـگمھ  تـھج  نـت  زا  هدافتـسا 

زا کرد ، لـباق  یاـھ  مرف ندـش  هتخیر  مھ  هب  زا  سرت  و  وس ، کـی  زا  یماـکان ، تسکـش و  شریذـپ  یعوـن  یـساغآ )
. تسا رگید ، یوس 

هدش نییعت  شیپ  زا  زین  یرعش  هبش  تاملک  زا  هدافتسا  یتح  .تسا  راک  هظفاحم  اقیمع  کیزوم  فینصت و  مرف  نیا 
نابز نیا  .تسا  یتنس  شیب  مک و  اجنیا  رد  یرعـش  هبـش  نابز  شوگوگ ،)  ) هماع کیزوم  رگید  عون  سکعرب  تسا و 

. دزاس کرد  لباق  یرتشیب  یاھ  هورگ یارب  ار  لاکیزوم  ی  هبرجت نیا  دناوت  یم هک  تسا  هدش  بوکرس  هتسب و  نانچنآ 

شـشوک هک  تسا  مھم  شیارگ  نیا  یاراد  هماع  کیزوم  هکنیا  نآ  تشاد و  هجوت  زین  یرگید  هتکن ی  هب  دیاب  اجنیا  رد 
کیزوـم تقیقح  رد  ( ٩) .دـنک نایب  یتسیلآ  هدـیا  ینافرع و  هبـش  یلکـش  هب  ار  یویند  یاـھ  یگدروخ رـس  دـنک  یم

دنک و یم هدھاشم  یلیخت  یا  هطبار رد  ار  دوخ  درف  نآ  رد  هک  تسا  یزاجم  یھاگآ  دیلوت  مسیناکم  زا  یشخب  هماع 
مھبم یاھ  هلان اھ و  هوکـش .دـنک  یم دولآ  مھو  یدـعب و  کـی  یاـیند  یادـف  ار  نآ  کرد  یعاـمتجا و  طـباور  یگدـیچیپ 

جنر یگدرـسفا و  نزح ، قایتشا ، عون  رھ  .دـبای  یم هدـش  نییعت  شیپ  زا  یبلاق  رد  ار  دوخ  هماع ، کـیزوم  رد  ینورد 
یاـھ جـنر درف  هماـع ، کـیزوم  رد  .دـھد  یم ناـشن  هدـش  ینیب  شیپ  هتفاـی و  ناـمزاس  رولبتم و  یلکـش  هب  ار  دوـخ 

و  ) ییاھن خـساپ  مکح ] رد   ] قشع یکروز  هبرجت ی  طقف  هک  ییوگ  .دزاس  یم لقتنم  رگید  یناھج  هب  ار  دوخ  یویند 
. تسا یعامتجا  یاھ  مخز اھ و  نارحب  هب  ییاھن )؟ زیرگ  ای 

کی هتـسب و  رایـسب  زین  قشع  موھفم  تسا ، یگناـنز  ریواـصت  ساـسا  رب  هک  یعون  نآ  صوصخب  هماـع ، کـیزوم  رد 
رد ار  درف  هک  تسا  ییاـھ  مغ زا  هتـسد  نآ  زا  ییاـھر  یارب  روزیلاـتاک  هلیـسو و  یعون  اـجنیا  رد  قشع  .تسا  یدـعب 
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یمدرم گنھرف 

یگدنز کبس  گنھرف و 
یگنھرف و یایفارغج 

یعامتجا
نورب زا  هاگن 

یناریا یاروپساید 
مسیروت
هفسلف

گنھرف داصتقا و 
گنھرف شزرو و 

یسانش هزوم ایشا و 
هعجاف گرم و  گنج ،

یراگن مدرم
کدوک گنھرف و 

یواکناور
شرورپ شزومآ و 

نردم رنھ 
گنھرف هناخ و 

هنایم یایسآ  گنھرف 
بونج یایسآ  گنھرف 
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هیسونایقا گنھرف 
ییایلاتیا گنھرف 
ایناتیرب گنھرف 

نیچ گنھرف 
والسا سور و  گنھرف 

نپاژ گنھرف 
هسنارف گنھرف 
دنھ گنھرف 

ناتساب نانوی  گنھرف 
ناتساب ناریا  گنھرف 

یرذآ گنھرف 
ینمرا گنھرف 
ناھفصا گنھرف 
ناغفا گنھرف 
چولب گنھرف 
یرایتخب گنھرف 
کرت گنھرف 
نمکرت گنھرف 

ناسارخ گنھرف 
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ناتسزوخ گنھرف 
زاریش گنھرف 
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یلکـش دناوتب  دیاب  هشیمھ  جنر  مغ و  اوژروب  هدرخ  یارب  هک  تسناد  دیاب  .دیامن  یم شیوشت  نارحب و  راچد  ییاھنت 
ی هبرجت تروص  هب   ) هتفای نامزاس  لکـش  هب  دـناوتن  مغ  رگا  رگید  ترابع  هب  .دـنک  ادـیپ  جراخ  یایند  رد  نیعم  ینیع و 

10)) .ددرگ یم یمظن ” یب  شیوشت   “ راچد الامتحا  درف  دوش ، سکعنم  قشع ) یا  هشیلک لذتبم و 

و رازآ ” دوخ   “ قشع تروص  هب  دـناوت  یم طقف  کیزوم  عون  نیا  رد  یـسانشابیز  ی  هبرجت اـھنت  هک  تسا  ببـس  نیدـب 
تردق هب  شیارگ  یعون  ی  هدنھد ناشن  تقیقح  رد  ییادج ” زا  سرت   “ .دـشاب قوشعم  اب  ندـش  یکی  یارب  قایتشا 
کیزوـم رد  قـشع  هـک  تـسا  حـضاو  ـالماک  .تـسا  هدـیمان  یدازآ » زا  سرت   » ار نآ  مورف  شیرا  هـک  یزیچ  نآ  یئارگ و 

تفـص سرتسد » لباق  ریغ   » قوشعم میلـست  هب  لیم  هکلب  تسین ، هشیدـنا  ای  لیخت و  ناـبز ، هبرجت ، یعون  هماـع 
هب .دراد  هژیو  یتـیمھا  اـجنیا  رد  زین  قوـشعم  ندوـب  سرتـسد  لـباق  ریغ  .تـسا  هماـع  کـیزوم  زا  شخب  نـیا  زاـتمم 

ندوـب هدوـھیب  یگدروخرــس و  تدــش  هدــنھد  ناـشن  اـنامھ  ییادــج  جــنر  لاـصو و  ندوـب  رــسیم  اـن  رگید  تراــبع 
تذـل رازآ  دوخ  قشع  نیا  یاوتحم  رد  ندرب  جـنر  قالخا  نیا  زا  مک  مک  درف  .تسا  هماع  کـیزوم  نوچ  ییاـھ  نکـسم

نیا .دھد  یم ناشن  ار  دوخ  رگید  راب  کی  هماع  کیزوم  هدننک ی  قیمحت  هناملاظ و  یاھ  هبنج بیترت  نیدـب  درب و  یم
هک تسا  ببـس  نیدـب  .ددرگ  یم لیمحت  درف  هب  هعماج  یوس  زا  هک  تسا  یعقاو  جـنر  ی  هدـننک هیجوت  جـنر  باذـع و 

ی هبرجت نیا  ی  هجیتن .دـیامن  شودـخم  ار  هعماـج  تیعقاو  مرف  نیرت  هناـملاظ تسا  هتـسناوت  هشیمھ  هماـع  کـیزوم 
تـسا دقتعم  ونرودآ  هک  هویـش  نیدـب  .تسا  درف  یـسانشابیز  داعبا  ندـش  سح  یب  انامھ  یرود ” جـنر   “ یا هشیلک

!! ددرگ یم ناسنا  رد  یسانشابیز  یلاعتم  ساوح  ندش  بوکرس  ندش و  رک  هب  رجنم  هماع  کیزوم 

دوخ تایبرجت  ی  هتسب یایند  اوژروب و  هدرخ  هقبط  فعض  هنایارگ و  تردق  ی  هطبار هماع ، کیزوم  ی  هناملاظ قشع  رد 
یوس زا  .درب  یم جـنر  هعماج  رد  هناـیارگ  تردـق  ی  هطبار ی  هطلـس زا  یوس  کـی  زا  درف  .دـھد  یم ناـشن  حوضو  هب  ار 

هتـسب .دزاس  یم هدامآ  باذـع  نیا  لوبق  شریذـپ و  یارب  ار  دوخ  درف  هماع ، کـیزوم  رد  جـنر  نیا  نداد  ناـشن  اـب  رگید 
. تسا صخشم  ریغ  بارطضا  نیا  ی  هدننک یثنخ  تقیقح  رد  هدنھد و  ناشن  لاکیزوم  مرف  ندوب 

نینچمھ نھذ و  هاگآ  دوخان  شخب  هنوگچ  هک  دـنک  یم هراشا  هتکن  نیدـب  هماع ، کیزوم  باـب  رد  دوخ  راـتفگ  رد  ونردآ 
تینھذ نورد و  هنوـگ  رھ  زا  یلاــخ  درف  هـک  ییوــگ  ( ١١) .دوش یم دوبان  هماـع  کـیزوم  طـسوت  نآ  ی  هقـالخ تمـسق 

(١٢) .داتفا یم قافتا  ییاوژروب  نامر  رد  طقف  نورد  مان  هب  یا  هلوقم شیادـیپ  هک  دـھد  یم حرـش  ناوج  چاـکول  .تسا 
عون نیرت  یئادـتبا رد  .دـنوش  یم ناـسکی  رگیدـکی  اـب  نورب  نورد و  تینیع ، تینھذ و  کـش  نودـب  هماـع ، کـیزوم  رد 

.تسا هدـیمان  یئادـتبا  یھاگآ  ار  نآ  لگھ  هک  تسا   یا  هلحرم رد  درف  تسا ، هارمھ  زاوآ  صقر و  اب  هک  هماع  کـیزوم 
. دشخب یم درف  هب  طلسم ”  “ و دنمزوریپ ”  “ یتیعقوم هماع  کیزوم  حطسم  ناھج 

لکـش نیا  هدنونـش  .دـشاب  هدـنوش  باـطخ  اـی  هدـننک و  باـطخ  دـناوت  یم درف  هک  تسا  ناـنچ  نآ  کـیزوم  یاـھ  مرف
نیا طسوت  ًابترم  وا  ی  هرمزور یاـھرواب  دـھد و  یم یاـج  لاـکیزوم  یاـھ  تروص نیا  رد  ار  درف  تسبرد  روط  هب  کـیزوم 

یناـھج نآ  یلاـعتم و  میھاـفم  یاراد  تاـیبدا  ناـفرع و  رد  ییادـج »  » اـی ییاـفو » اـب   » رگا .ددرگ  یم دـییات  یھت  رنھ 
درف ی  هطبار هماع  کیزوم  رد  .دیامن  یم سمل » لباق   » و تیور » لباق   » یلکـش هب  لیدـبت  ار  نآ  هماع  کیزوم  دـشاب ،
هب هماـع  کـیزوم  رد  یرعـش  هبـش  اـی  یرعـش  میھاـفم  .تسا  راوتـسا  لداـعت »  » یعوـن ساـسا  رب  جراـخ  ناـھج  اـب 

رّجحتم یعازتنا و  ریغ  یایند  رد  ار  دوخ  ینورد  سح  رھ  هدوب و  جراخ  ناـھج  یاـھ  هدـیدپ هب  لیدـبت » لـباق   » تلوھس
رد هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  .دزیرگ  یم نآ  زا  هماـع  کـیزوم  هـک  تـسا  یناـھج  یعازتـنا  یاـیند  تـقیقح  رد  .دـبای  یم

تسا ییایند  نانچنآ  یعازتنا  یایند  .تسا  روآ  شیوشت  زیگنا و  بارطـضا  تایعازتنا  ناھج  اوژروب ، هدرخ  کی  یگدنز 
13)) .درادن ییاج  ینیع  تالدابم  ی  هداس یایند  نآ  رد  هک 

جنر .دوش  یم حرطم  تسا ، سمل  لباق  هک  یسک  لابق  رد  هشیمھ  قشع  هماع ، کیزوم  رد  هک  تسا  هویـش  نیدب 
، رگید یوس  زا  .تسا  دـمجنم  یعونـصم و  لداعت  یایند  نامھ  داـجیا  رد  یناوتاـن  درد و  اـنامھ  تیعقاو  رد  یماـکان  و 

 «، یگنتلد «، » جـنر  » رگا .دـنک  هبرجت  کـیزوم  هعطق  کـی  رد  ار  داـضتم  اـی  نوگاـنوگ  ساوـح  دـناوت  یمن هماـع  کـیزوم 
نانچنآ دروآ ، رب  نکمم  لکش  نیرت  لذتبم هب  ار  تالاح  نیا  دناوتب  دیاب  هماع  کیزوم  دوش  یم حرطم  مغ »  » و باذع » »

ار درف  یا  هشیلک ناھج  دناوت  یم نوگانوگ  تالاح  اب  هبرجت  رگید ، نخـس  هب  .دنـشابن  فالتخا  داضت و  رد  رگیدکی  اب  هک 
. دنک هجیگ  رس  راچد  ار  وا  هدز و  مھ  رب 

یزاـجم یھاـگآ   » یژولوئدـیا و درکلمع  دــشاب ، داـھرف  نآ  فرعم  دــناوت  یم هـک  ناریا  رد  هماـع  کـیزوم  رگید  عوـن  رد 
دمجنم تسا  تیمھا  زئاـح  هک  هچنآ  هماـع  کـیزوم  هب  ولماـش »  » رعـش لیدـبت  رد  .تسا  رگید  یا  هنوـگ هـب  بذاـک »] ]

تیلک هعومجم و  کی  هب  لیدـبت  بان  رعـش  ًارھاظ  اجنیا  رد  .تسا  هداس  یرارکت و  یحطـس ، یبلاـق  رد  رعـش  ندـش 
، هملک زا  یتیاھن  یب  یاھ  هعومجم یواح  دـناوت  یم دـیدج ) رـصع  رد  رعـش  صوصخب   ) بان رعـش  هکنآ  لاح  .ددرگ  یم

عرصم زا  ادج  دناوت  یم هک  تسا  لقتسم  یا  هدیدپ زین  هملک  اب  بان  هبرجت  یتح  نردم  رعش  رد  .دشاب  تیب  عرـصم و 
یتفرشیپ نانچنآ  هب  هتـسناوتن  یـسراف  رـصاعم  رعـش  هک  تسا  نشور  هتبلا  .دنامب  رطاخ  هب  دوش و  هدناوخ  تیب  ای 

تروص رھ  هب  اـما  .دریگ  یم لکـش  تیب  اـی  عرـصم و  نتم  رد  هملک  ـالامتحا  دوـش و  لـئان  هملک  اـب  یعازتـنا  هبرجت  رد 
عون نیرت  هنارکفتم رد  .تسین  عیرـس  ندروآ  رطاـخ  هب  یارب  نآ  ندرک  هداـس  زج  یزیچ  ولماـش  رعـش  ندـش  لاـکیزوم 
نتفر نیب  زا  یارب  یحطـس  یگنتلد  کی  دـیآ  یم تسد  هب  هک  یریوصت  ولماش ،»  » رعـش و  داھرف »  » کیزوم ندـینش 

. تسا انشآ  یمیدق و  یرھش 

اعیرس هک  تسا  یرھـش  نآ  هبرجت ی  نیرت  یحطـس نیرت و  لوادتم اھ » نوکد  ندوب  یلاخ   » و اھ » هچوک  ندوب  گنت  «
طلـسم ریوـصت  هک  تسا  ییانـشآ  یارب  یگنتلد  ناـمھ  تقیقح  رد  نـیا  .تـسا  یعاـمتجا  عیرـس  تـالوحت  لاـح  رد 

. دھد یم لیکشت  ار  یزاوژروب  هدرخ  یایند  ینھذ 

همھ هـک  تخاـس  حرطم  ییانــشآ « یارب  یگنتلد  نـیا «  زا  ناوارف  ییاـھ  هنوـمن ناوـت  یم ییاـپورا  رنھ  تاـیبدا و  رد 
14)) .تسا لاوز  هب  ور  نییاپ  طسوتم  ی  هقبط یاھایور  رگشیامن 

هداس  » یراگزور هب  ندرب  هانپ  یارب  قایتشا  درب ، یم نیب  زا  ار  هدـش  یدرف  طـباور  رھـش  هک  اـعدا  نیا  رھـش ، زا  ترفن 
رد تسا ، هاوـخ  دوـخ  حور و  یب  یداـم ، یرھـش  هعماـج ی  هک  ساـسحا  نیا  دـننابرھم ، بوـخ و  همھ  نآ  رد  هـک  رت »

. تسین نآ  نوماریپ  ثحب  تصرف  هلاقم  نیا  رد  هنافساتم  هک  دوش  یم هدید  هقبط  نیا  یژولوئدیا  رسارس 

یزاوژروـب هدرخ  ینیب  ناـھج  ناریا  رد  هماـع  کـیزوم  رـسارس  رد  هک  تسا  نـیا  تـسا ، ملـسم  هـچنآ  تروـص  رھ  هـب 
دیدـج یگدـنز  عون  ساکعنا  نامھ  قوشعم  هب  ندـش  کیدزن  یارب  دـیدش  قایتشا  یرود و  زا  سرت  .دراد  الاو  یناکم 

درف هک  تسا  هدش  ییالاک  ناھج  رد  طقف  .درادـن  رارق  ییالاک » هداس  دـیلوت   » طباوض ساسا  رب  طباور  نآ  رد  هک  تسا 
اوژروـب هدرخ  هقبط  نیا  اـقیقد  .دـھد  یم تسد  زا  ار  دوـخ  ی  هکی زاـتمم و  تیعقوـم  هدوـب ، درجم  ـالاک  کـی  ناـنوچ  زین 

. دنیب یم دیدج  ی  هعماج رد  ریقحت  نیرتشیب  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  تسا 

فـشک کیزوم  عون  رد  ناوت  یم اـقیمع  ناریا  رد  ار  دـیدج  ی  هعماـج حور  هک  تسا  ناـیاش  هتکن  نیا  رکذـت  همتاـخ ، رد 
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رد رگید ، نخس  هب  .دروخ  یم مشچ  هب  کیزوم  نیا  رـسارس  رد  ندش  تیامح  ندش و  تظافح  یارب  قایتشا  .دومن 
هتبلا .دـنوش  یم متخ  نآ  هب  ماجنا  رـس  جـنر  ایور و  قشع ، هک  تسا  ییاروھا  یا  هدـیدپ نانوچ  تردـق  کـیزوم ، نیا 

تـشادرب رد  اـقیقد  .هناقـشاع  یناـحور و  یا  هدـیدپ هباـثم  هب  تردـق  هکلب  یدرکلمع  ینـالقع و  یاـنعم  هب  هن  تردـق 
. دنام یم یقاب  کرد  لباق  ریغ  مھبم و  نآ  ی  هدننک بوکرس  مسیناکم  هک  تسا  تردق  زا  هناقشاع 

اھ تشاددای 

: هب دینک  هاگن  1.

.Martin JayTDialectical Imaginations,London,1973

یوس کـی  زا   (Hans Eisler) رلزیا سناــھ  و  ، (Adorno) ونرودآ طسوت  یـسانش کیزوم  رد  دـیدج  یا  هویـش شیادـیپ 
نتفرگ راــک  هــب  لوــصحم  رگید  یوــس  زا  هدوــب و  (Schoenberg) گربـنئوش طـسوت  کــیزوم  رد  بــالقنا  هـب  طوـبرم 

. تسا رنھ  دقن  یناملآ و  مسیلآ  هدیا  تنس  نتم  رد  مسیسکرام 

: هب دینک  هاگن  2.

Theodor W.Adorno,”On the Fetish character in music” in the essential Frankfurt school
Reader,Oxford,1978,pp.270-300

: هب دینک  هاگن 

Adorno,”A Social Critique of Radio Music” , Kenyon Review, Vol.VIII,NO.2,1945,208-217

 Regression of Listening” p.281ی هلاقم 3.

Ibid.p.287.4

یاھ هورگ یناـبز و  لاکـشا  ناـیم  هطبار  هک  تسا  هدـش  یعس  (Basil Bernstein) نیاتـسنرب لیزاب  یاـھ  یروئت رد  5.
هکنآ لاـح  تسا  یعازتـنا  طـسوتم  هقبط  ناـبز  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  یروئت  نیا  رد  .دوش  روصت  یعاـمتجا  فـلتخم 

: هب دینک  هاگن.تسا  یسح  یعازتنا و  ریغ  رتشیب  یعامتجا  یناتحت  یاھ  هورگ یراتفگ  ینابز و  لکش 

Bernstein, Calss,Code and Contrl,London,1973

ندرمـش کـیکفت  هب  رداـق  نیتسخن  لـحارم  رد  لـفط  هک  تسا  دـقتعم  ناـھج  زا  کدوک  تشاد  رب  دروم  رد  هژاـیپ  ناژ 
هب یئیـش  نآ  رد  هک  دراـگنا  یم هتـسویپ  مھ  هب  مھبم و  یا  هعوـمجم ار  ایـشا  لـفط  رگید  تراـبع  هب  .تـسین  ایـشا 

. دنا تکرح  رد  ( ردام دوجو  الثم  ، ) ییامن یرطاخ  هب  ایشا  دنک  یم روصت  هکنآ  ای  درادن و  یانعم  ییاھنت ،

: هب دینک  هاگن 

Piaget,Child’s concpect of the world , London, 1973

هب ار  یا  هژیو رنھ  یرتائت و  رنھ  کـیزوم ، اـجنیا  رد  .دراد  هداـعلا  قوف  یتیمھا  یرـصب ”  “ یاـیند رنگاو ، رنھ  یروئت  رد  8.
هب .دریگ  یم رارق  ییاـنیب ” هبرجت ی   “ ریثاـت تحت  ندینـش ” هبرجت ی   “ هـک تـسا  ناـنچنآ  بـیکرت  نـیا  .دروآ  یم دوـجو 

.دنک یم هطاحا  ار  یسانشابیز  داعبا  مامت  هنحـص ” هوکـش   “ هداد و تسد  زا  ار  دوخ  تیمھا  بان  کیزوم  رگید  نخس 
هدننیب رد  ار  هوکش  تردق و  بذاک  سح  هدوب و  کرد  لباق  یگداس هب  شا  ییانیب تیـصوصخ  تلع  هب  کیزوم  عون  نیا 

. تسا  « ییانیب میھافم «  زا  هتشابنا  رسارس  هماع  کیزوم  هک  تسین  یفداصت  .دروآ  یم دوجو  هب 

: هب دینک  هاگن  هماع  کیزوم  و  ییاھنت ی  هطبار یسررب یارب 

Adorno and Horkheimer,Dialectics of Enlightenment , London 1973

هب یزاجم  یھاگآ زا  یشخب  نانوچ  یسانشابیز ”  “ هلاسم تروفکنارف  بتکم  نافوسلیف  یاھ  هتـشون رـسارس  رد  9.
یتلـصخ یاراد  هماـع  گـنھرف  نیماـینب  رمیاـھکروھ و  یاـھ  یروئت ساـسا  رب  .تسا  هدـش  ثحب  یا  هدرتسگ لـکش 

یاراد نردـم  یلاـعتم  رنھ  هماـع ، رنھ  تلـصخ  نیا  لـباقم  رد  .دـیامن  یم لـمع  دوجوم  عضو  دـییات  تھج  رد  تبثم و 
دینک هاگن  .تسین  دحاو  مظنم و  یا  هدیدپ ندینش  گربنئوش  کیزوم  رد  الثم  .تسا  رگید  هصخـشم ی  تیـصوصخ و 

رد هماع » گنھرف  رنھ و  ، » ناونع تحت  رمیاھکروھ  هلاقم ی  رد  وساکیپ ، یسررب هب 

Critical Theory,New York,1973

رطاخ نانیمطا  یو  هب  لداعت  نیـشام  لک   “ تسا و لداعتم  یایند  اوژروب  هدرخ  یایند  هک  تسا  دقتعم  تراب  نالور  10.
: هب دینک  هاگن  .دور  یم تسد  زا  نورب  ناھج  نھذ و  ناھج  رد  تیاھن ” یب  “ بیترت نیدب  دشخب .” یم

 Roland Barthes,The eiffell tower and other My theologies,London,1979,p,51

: هب دینک  هاگن  11.

Adorno,”The Radio symphony:An Experiment in Theory” in Radio Research , New York, 1941,p.130

رد نردم » مارد  یسانش هعماج   » ناونع تحت  چاکول  رثا  هب  دینک  هاگن  12.

The theory of modern stage,Edited Eric Bentley,London, 1976,pp 425-450

هحفص ی 52 باتک ، نامھ  تراب ، نالور  13.

: هب دینک  هاگن  .درک  هدھاشم  (Leo Lowenthal) لاتنوول رثا  رد  ناوتب  ار  تایبدا  عون  نیا  ریسفت  نیرتھب  دیاش  14.

Literature and the image of man,Boston 1957

گنھرف یـسانش و  ناسنا  رایتخا  رد  یقیـسوم ، ادـص و  هورگ  اب  یراکمھ  رد  و  زابزاس » » تیاس طـسوت  هلاـقم  نیا  -
.تسا هتفرگ  رارق 

تـالاقم هعوـمجم  ی  هدـیزگ  » باـتک رد  نینچمھ  هلاـقم  نـیا   . راھب 1359 ، لوا رتفد  ، لدـج ی  هیرـشن هلاقم : تاـعالطا 
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. تسا هدمآ  ون ) ماگ  تاراشتنا  «) نیماجرف ییوگ  کت   » مان هب  یدزی » دوعسم 
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رد گنھرف ، یـسانش و  ناسنا  زکرم  رگید  تامدـخ  تیاس و  نیا  راک  موادـت  یارب  هک  دـینک  تقد  دـیناد ، یم  دـیفم  ار 
. دراد دوجو  نادنمقالع  ناراکمھ و  همھ  یلام  کمک  هب  زاین  یملع  ، یراکمھ  رانک 
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