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ت3/42/42تگميختدميگف ترقگله:
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تچكي و
ب.ش حد ل صررد   چهخي ي خن تخييخ  تجيررط نجيسررلدگخن  1391تخ  1351هخ   ين يررخل لي فخصرررة

 هخ قخيق  يا لي  جيل ي ند تأليف ي خن طخلعة لقيق اين آثخي حايهان  نجشررعع    لعشرره شرردب ايررد.  
 سخزل.ز   نشيبهخ   ا عخل   ز ايخ  آن آشکخي  يتخييخ ، فها

  الج ي خن لي لية شرصرد  يخناه اين  جضرجع ايد يع ي خن     ،ي تلهخ يک ي خن لي لية الدخبانعشرخ 
تخييخ  لي اين ل  ليع  خ ييجيل  قخ ل تججّع  جاجع  جلب ايررد.ا خ لي لية يفعخل   يررپس لي لية  
يشرعخل تأليف ي خنهخ  تخييخ   جيل تججّع نجيسلدگخن قهاي گهفد   نجيسلدگخن زيخل  تهجيح لالند  

 ي اين ز يلع  ع فعّخليّد  پهلازند. ل
هخ چاجنع  جلب ايرررد  اهتيهاژتهين   يم لي اين يرررخل ايلکرع ي ند چخپ   انعشرررخي ي خنهخ  تخييخ  

خ  تخييخ   يشعه چع  جضجوخت  يا  حجي يخي مجل قهاي  خنهيخ يدا لد  نجيسرلدگخن ي تيهاژتهين ي خن
از اخلشررخيخن  يشررعه  جيل تججّع نجيسررلدگخن يخ  حکج ع    يدا يک اند  يدا يک از يرررسرررعلالب

اند  اهيخيتهين نجيسلدگخن ايهان  لي ز يلة تخليف ي خن تخييخ  چع يسخن  يسعلد  ايهان  قهاي گهفعع
اند   .... اهيشهخ  اصر  اين اژ يش   ع يداه يک از نخشرهان لي اين ز يلع فعّخليّد  يشرعه  لاشعع  

خ  هيخ   اخياخيخ  يخ ل لي يعخ خخنعخيرخ آن لي گه  ايعقص آيلد، اهيرشرهخي  يع يخفعن ا  شرمخي    
 يخ يزاي صفحع ي خن تخييخ   جلب ايد.اطهوخت     طخلعة لب

يخ  حکج ع    اخلشرررخيخن ايهان ، ي خن نجيسرررخن، چخپ   ي خن تخييخ ، يررررسررررعهگ:تك ي تم ژو
 ،ال يخت  عخصهنشه

ت
ت
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ترق ّرهتت
گذيل ، ا ّخ ومه آن لي يشررجي  خ يمعه  ين حد ل چهخي قهن   از ايدايش نجع ال   ي خن لي  غهب ز

اغرب اژ يشررراهان، ي خن  ع  فهجه  اقع  لي نيمة ا ل قهن يفديم  خ از يک قهن ايرررد.  لخ  ع نظه 
نعشخي اين  خ تخليف   اييشجت اثه يه انعس، نجيسلدة ايپخنيخي ، اخ  ع وهصة  ججل گذاشد. انعشخي لن

ي   نجيسرلدگخن گشجلب شد، طبقة غخلب شخصيّعهخ  لايعخن  از طبقة اشهاف   ا   عاثه لييچة تخزب
 هخ يا لي ه گهفد.سخن ع طبقة وخ ّع تبديل شد    جضجع لايعخن حجالث زندگ  وخل  ان

 سريخي  از صرخحب نظهان  ععقدند ي خن جديد ، نجع ال    معخز جخ عة فهانسرع  عد از انقهب ايد    
ججل جآن   خ   خعرف  لي حيطة  کعبههمّ ال   تبديل شررد    عدييج   يدديم  ع گجنة يع لي قهن

آ د. اين  کختب  ع  ه ي  ه آثخي لايعخن    ي خن اثه گذاشعلد   انجاع  خعرف ي خن يا  ع  ججل آ يلند 
ي خن تخييخ  ايد ا خ قبل از   ي ل  ع  حث ي خن تخييخ  الزه ايد ا عدا تعهيف  ،يع يک  از انجاع آن

 هخ   انجاع آن ايائع گهلل. ،  يژگيجع ال   ي خنير  از ن
 ي خن چيسد 

يخ   ميخلبخفيهخيد. حجالث ، ا  از  اقعيّدي خن،  خنلد قصرّع  حصرجل تخيّل نجيسرلدب ايد يخ آ يزب   
نجيس  خيد حجالث   يخفهيلد يع مجانلدب يا  ع مجل  شررغجل يلد. اصررر  ي خن يسررعلد   ي خن   خلة

خ  هجّع   ايچيدگيا   خ طجل شرررخيخن تجنثه ي اي  مرّخقع» ي خن  ياجيد:  يهيخه   سرررعه لي تعهيف 
مخص يع  خ تده ة  انسرخن ِ يمهاب  خ تخيّل يه يخي لاشعع  خشد   از طهيق تجال  حجالث  يخن شجل    

 ( 41تخييخ ، غهه،ص  ي خن«.)هخ لي صحلة  شعهي  شهيد لاشعع  خشلد آن گه ي  از شخصيّع لي
ي خن، ي ايع  ايررد تخيّر ،  عفخ ت  خ قصررّع يع  »ب مجل از قجل ايررکخت  يلجيسررد:  يهيخه لي يعخ

حجالث آن  ع آيررخن   يعجاند لي زنديهة حجالث  عمجل  حيخت انسررخن لي فضررخ  جخ عة جديد قهاي 
 (51)ي خن  ع ي ايد ي خن نجيسخن، يهيخه ،ص«. گيهل

دخب  عيّن. اين  يعد نبخيد يمعه از ال ي خن لايعخن  ايد  ع نثه  خ  يعع »لجيسد: جيگخن فخيعه  ي
 ( 9يخ  ي خن،فخيعه ،ص )جلبع«. يزاي يرمع  خشد
ي خن حديث ي يخي ي  فهل  انهخلب شررردب لي » کلرد:  ي رخن يا اين چلين تعهيف  ي   حمرّد غهه نيز 

  حکخيد تهش فهل « جهخن  يع نع از آن ا    نع  ع  يل ا يد»تلهخي   حضش  خ جهخن ايها جن ا  
 (39تخييخ ،غهه ،ص  ي خن«.)ي ايه ز   ه آن جهخن يخ الاقل  ها  يلخي آ دن  خ آن ايدل

 هخ  ي خن: يژگي
تجان گفد ي خنهخ لايا   يژگيهخ   شعهي   هايخس تعخييف  خعرف  يع از ي خن ايائع شدب ايد،   

 يسعلد از جمرع:
 شجل.يع  ع نثه نجشعع  ي لايعخن  ايد ، ي ايع ي خن

 يجتخب،ي خن طجالن  ايد   حدم   يش از چهل يزاي يرمع لايل.   لايعخن قصّع همهف 

 از شخصيّعهخ، حجالث   ومرهخ   ععدّل تشکيل  يشجل   صحلع   طهح لايعخن  لايل.

 حجالث آن از تجال  ز خن     لطق ورّ     عرجل  تبعيّد  يکلد.

هل.  خ اين تجضيح يع لي ي خن ولصه اياز تخيّل نجيسرلدب ليمرق شرخصريّعهخ   حجالث يهچشمع  ي   
 تخيّل لي مد د  خزيخز   اقعيّد ايد نع لي گهيز از آن.
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يخ  ي خن لي ال يخت فخيير   ع صجيت ي خن تخييخ  ظهجي يهل    لي وصه  شه طع اخ   ا لين نمجنع
  ع وهصة  ججل نهخل.

 ي خن تخييخ  چيسد 
اصرررطهح   ها  »رد ن چلين  يخن  يکلد: يخ هان يرررپههان ي خن تخييخ  يا طبق تعهيف آينجلد گ

اذيل. لي ي ايد از ز خن ز خن تخييخ   ي يرخي  يع نسررربد  ع ز خن ناخيش، ي يداليخ  آن لي ي رخن 
يل اخ  «.)ل يع لي ز خن گذشعع نجشعع شدب ايداهلگذشعع ايعفخلب  يشجل   يخ اين گجنع  انمجل  ي

تخييخ   ع تعبيه  مجل تخييخ ايد   تلهخ  ي خن»(ي  ن ي الن  ععقد ايرد:  4تزلزل،يرپههان ، ص  
فهقش  خ تخييخ ييرم  اين ايد يع مشک  تخييخ يا ترطيف   فهم آن يا  ها  مجانلدة وخل ، آيخن  
 يکلد    ع لليل  همجيلاي  از لحن ي اي ،  خوث  ع مخطه  خندن  هعه ي يداليخ  يشرررجل   لي وين 

 ع آن ايررعلخل يهل. زيها نجيسررلدب گخب  هحسررب  تجان حخل، تخييخ نيسررد    ثل تخييخ ييررم ، نم 
اش نخچخي مجايد شررد ز خن يا نخليدب  ايهل   جخ   هم  ته يهلن نجشررععضرره يت يخ  ها  شرريهين

«. آ يلحجالث يا اس   ايش يلرد يع اين يم ،  ها  مجانلدة وخل   شرررکل چلدان   ع  ججل نم  
 )جيهان،يجگر  حه سها حسن  يا :  قد ّع( 

ي ايع  ايرررد يع لي آن نجيسرررلدب  ع  دل تخيّل مجيش    ع » حمّد غهه ي خن تخييخ   از ليدگخب
يخ  تخييخ   يپهلازل   يخي  شرخصيّعهخ  تخييخ    لايعخن  ،  ع  خزيخز  حجالث، اشخخص   ل يب 

 (45ي خن تخييخ ،غهه ،ص «.) گخب لي  سيه تحريل  اقعيّخت   حقخيق تخييخ  گخه  ه يدايل
 خن تخييخ  : يژگيهخ  ي 

  بعل   ه  اقعيّخت   حقخيق تخييخ  ايد.

 حجالث ، اشخخص    حيط تخييخ  لي آن ايميّد  حجي  لايل. 

 .يلدنجيسلدب  ع  دل تخيّل مجيش حجالث، اشخخص    حيط تخييخ  يا گزيلش    خز آفهيل    
 کللد.وه ب  ه اشخخص تخييخ ، اشخخص لايعخن  نيز لي اين نجع ي خن ايفخ  نقش  ي

 ي خن تخييخ  نيخز لد  طخلعة  جدّ    گسعهلب لي  قخيع   حقخيق تخييخ  ايد. ةنجيسلد

 يخ  تخييخ  گخه  ه يدايل.ا  يله  لي  سيه تحريل   نجيخز  ل يبي خن تخييخ   ع شيجب
 ي خن تخييخ   ع ايهان   ي ل

 اين نجع ال   آشلخ شدند. ا لين ايهانيخن  ها  نخسرعين  خي  ع  ايطة تهجمة ي خنهخ  تخييخ  اي اخ  خ 
.  عهجمخن اهيخي  ي خنهخ  تخييخ  فخييرر  تحد تأثيه   تخ حدّ   ع تقريد از اين آثخي نجشررعع شررد  

يمچجن  حمّدطخيه  يهزا ، ور  قر  مخن يهلاي ايعد  خعيخي  ،  يهزا  حمّد ا ين لفعه   شخيزالب 
دي ل  خ يا از فهانسع  ع فخيي  تهجمع يهلند. يخ  مجل آثخي  از الکسخنوبدالحسرين  يهزا لي تهجمع 

نخسرعين ي خنهخي  يع  ع ز خن فخيي  تهجمع شد، لايعخنهخ  حجالث    » گجيد:مخنره  لي ايلبخيب   
ي خنهخ  تخييخ    شرررهح حخل يجخل تخييخ  جل. از اين  يخن الکسرررخندي ل  خ  ا ل   جهج  زيدان 

اي گهفد    ع اين طهيق ذ ق مخصرررّ   ها  مجاندن  يشرررعه  جيل تججّع  عهجمين   مجانلدگخن قه
جي تخييخ يشرر سرلدگخن ايهان  يجشرريدند يع لي خية يخ  تخييخ   يخن ايهانيخن  ع  ججل آ د   نجيي خن

مجل ي خنهخ  تخييخ  تخليف يللد. يه شق ايثه اين نجيسلدگخن يمخن يعخ هخ  ل  خ   جهج  زيدان 
 (91ي خن تخييخ ،غهه،ص «.) جل



 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/212

 

 

خييخ  حضرجي مجل يا  ع ولجان نجع ال   ايشه   ه ايشخن  تحجلّخت نجين ال   ايهان ثبد يهل.  ي خن ت
تهجمة ي خنهخ  تخييخ  اي اخي  لي يررخلب شرردن نثه فخييرر  لمخلد لاشررد   يمين يررخلگ  نثه تخ 

 ته يا لي يخلهخ   عد فهايم يهل.حدّ  ز يلة  لخيب تحجلّخت ال   وميق
 ا لين ي خن تخييخ  فخيي 

شمس  نجشعع شد. اس از تخليف اين  1284ا لين ي خن تخييخ  فخيير  يعل  شمس   طغها لييخل  
ي خنهخ  لياه  نيز نجشعع شد يع اگهچع از جهد تعدال، اندک    ع لحخظ ايزش  1311ي خن تخ يخل 

خ    يخييخ  ا ليّع  ع شرررمخي  يه ند،  خ اين حخل  ع ولجان ا لين ي خنهخ  تخيي   اوعبرخي يله  جز  
 آغخزگه اين جهيخن فهيلا  شخيخن تججّع    هيي  يسعلد.

ي خن تخييخ ، ايهانيخن يا  خ يخمعخي    حعجا  نجعِ ال  ِ ي خن آشلخ يخمد   ياب  ي ل انجاع ال   نجين 
يخ  فخيي  تخثيه گذاشد    لي يخلب شدن يا  ع ايهان يمجاي يهل، لي تکخ ل يخمعخي    يبک  ي خن

ل ين حخگيه  ال يخت  عخصه نقش  همّ  ايفخ يهل، لي و    ايدخل ز يلع يخ  شکلنثه  عخصره فخيي 
هخ  ال   گذشررعة فخييرر  از ايدخل گسررسررد فهيلا   ع لليل انقهب    خ حفظ ايجند مجل  خ يررلّع

 شررره طيّد جرجگيه  نمجل  لي  اقع ي خن تخييخ  لي حکم ار   جل يع  يخن يرررلّد ال     تددّل 
ي ند تأليف آن از ا عخل  خعرف شخيخن تججّع ايد   از ز ايخ  گجنخگجن   يعجاند   سرعع شرد، از اين ي   

  جضجع  طخلعخت جدّ  قهاي گيهل.
 ب.ش   1351 –ب.ش  1391يخ   هيي  ي خنهخ  تخييخ   لعشه شدب  ين يخل

ين ا عي هخ  تخييخ  ايررد، ا خ از آندخيعخ  هعهين ياب آشررلخي   خ تمدّن   فهيلگ غل ّ ايهان،  طخلعة 
يعخ هخ  عمجال  سرريخي  فصررل، مشررک   جد  ايررد،حجصرررة يمة افهال  جيژب نسررل جديد آن يا    

تخ د،لي چلين شهايط  ي خنهخ  تخييخ  لي وين حخل يع يخي هل يهگهه يللدگ  مجل يا لايند  هنم 
کشخنلد،  ع صجيت نخ حسجس   غيه سعقيم   افهال  سريخي  يا  ع يرج  مجل  ي    لي  طخلعخت تفلل

يخ  يخ،  خ ييخ   اوعقخلات،آلاب   ييجه    طجي ير  اند مععقش  هم  لي انعقخل آي خنهخ   انديشرع ن
ا ، اگهچع نع چلدان صرريقر ، ي ا ط   فهيلگ   تمدن ليمشررخن ايهان ايفخ  يکللد   يمچجن آييلع

خنهخ  ياه ي  لخيبخت، شهايط زندگ    ا ضخع   احجال نسرهخ  ايشين يا نمخيخن  يسخزند. ع وبخيت ل
خ،  رکع صفخت   امهق، آلاب   ييجه ، تحجّالت فکه    اجعمخو ِ  رل يا نع تلهخ يرهگذشرعه   تخييخ 

يها کللد، زاند، از نج زندب  يلخن يع زيسععکشرلد   جخ عع    هله ي زگخيان گذشعع يا چ تصرجيه  ي  ع 
ه يت يخن اين نکعع لي ايلدخ ضايخس    بلخ  تخليف اين ي خنهخ  بعل   ه حقخيق تخييخ  ايد.البعع  

لايل يرع  عرخيرررفرخنرع لي يعب تخييخ   نيز  ي خنهخ  تخييخ ِ  خ،   هله وخل   ومج خْ جخياخب ليمجي     
يخ   طهح شرردب الي اين آثخي لي  يشررعه  جايل از طبقة اويخن   اشررهاف تججه  ندايند   شررخصرريد

 يخن    غخن  هگزيدب    شجند.جخ عع يمچجن اخلشخيخن،  زيهان، ا يهان، يپهسخاليان، ي حخن
نجيسررر  تخييخ  لي ايهان  يپهلازيم    خ ليآ د  ع  هييررر  يخينخ ة چهل يرررخلة ي خن رخ اين ايش  

گيه  از آ خي   ايقخه   نمجلاييخ   خعرف چشررم انداز  ير  از  چهل يررخل يخي   تهش لي اين  ههب
 يللدگخن  حعهه    گشخييم.وهصع يا ايش ي    طخلعع

صد   چهخي ي خن تخييخ  تجيط نجيسلدگخن يکحد ل  ،ب.ش 1391تخ  1351 ين يخلهخ   فخصرة لي  
ي ل هخ از لحخظ ز خن تخليف، فهاز   فه ليخي  يع اين ي خن ايهان  نجشرعع    لعشه شدب ايد.  خ  هيي  
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الدخب آيد.لي لية يخ   خعرف ايدخل شدب ايد، جخلب تججع  ع نظه   هخ لي ليعييه تأليف اين ي خن
  نيز لية شرصرد، ي خن تخييخ ِ قخ ل تججّع   چشرمايه  نجشرعع نشدب ايد   نجيسلدگخن لي اين     

  الج ي خن لي لية شررصد ،اند. انعشرخي صرهفخّ يک ي خن لي لية الدخب  ز يلع تهش چلدان  نداشرعع 
. جلب ايد يخناه اين  جضجع ايد يع لايعخن تخييخ  لي  اين ل  ليع  خ ييجيل  قخ ل تججّع  جاجع  

  چهل   ل  ي خن تخييخ  لي لية يشررعخل نشررخن  يفعخل، انعشررخي الدخب   يررع ي خن تخييخ  لي لية 
ليد يع اين نجع ال   اس از اتمخه جلگ تحمير    تحد تخثيه حخيميد ي ح حمخيرر  نخشرر  از   

 هيي   سخزل.آشکخي  ي يخ د   حضرجي جد  مجل يا لي  يخن آثخي ال    لعشره شدب  آن حيخت تخزب   
نجيسررخن  ع  جضررجوخت تخييخ  لي اين ل  ليع يک  از  جضررجوخت جخلب   ي خن ورل   وجا ل گهايش

 ال يخت لايعخن  قهاي گيهل.  اهان حجزةتجاند  جيل نقد    هيي  تحريرايد يع   
 يخ   خعرف  ع شهح زيه ايد:آ خي لايعخنهخ  تخييخ   لعشه شدب لي ليع

يخ   جيل يرررخل
 نظه

1359-
1351 

1369-
1361 

1379-
1371 

1389-
1381 

1391 

 3 42 53 5 1 يختعدال لايعخن

 يخ   خعرفيخ  تخييخ   لعشه شدب لي ليع: آ خي ي خن1جد ل شمخيب 
 

 
 

 يخ   خعرفيخ  تخييخ   لعشه شدب لي ليع:  نمجلاي ي خن1نمجلاي شمخيب 
انيم نجيسلدگخن ايهان  از  يخن يخ  اخلشخي   عفخ ت ايد. جخلب ايد  دلي اين  يخن يرهم يرسرع 

ليمشخن يخخ لش  يا ليعمخية  يررسرة  يررسررع يخ  حکج ع  گجنخگجن،  يشرعه احجال اخلشرخيخن    
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 جضررجوخت مجل قهاي لالب   لي  قخيسررع  خ يررخيه يرررسرررع يخ  اخلشررخي   يشررعه زندگ  اخلشررخيخن 
يهز ين ايهان لي آن قديتملد اين ل يب نظهشرخن يا جرب يهلب ايرد.شخيد تججع  ع اقعداي  وظمد   

ل يان   گسررعهش ي حية حمخيرر  لي  يخن اقشررخي  خعرف جخ عع لي يررخلهخ  اس از لفخع  قدس  
يخ  يخ  حکج ع  يخيخنيخن   صفجيخن  ع تهتيب انعخخب همعهين لليل اين انعخخب  خشرد. يررسررع   

يخ  يد)نخه يرسرعاند. جد ل زيه  يخناه  يهم يه يرسرع از  دمجع اين آثخي ا عد  نجيسرلدگخن  جلب 
  ه ايخس تهتيب حه ف الفبخ  هتب شدب ايد(:

 
 يخ   خعرفيخ  تخييخ  نجشعع شدب لي خيب يرسرع: آ خي ي خن2جد ل شمخيب 

 

 
 

 يخ   خعرفيرسرع خنهخ  تخييخ  نجشعع شدب لي خية:  نمجلاي ي 2نمجلاي شمخيب 
گخن زيخل  يا  ع مجل جرب نمخيد، طجي يع يرسرة قديتملد يخخ لش  تجانسعع ايد نظه نجيسلديمخن

يهيرسرة آن يعل  يجيش يبيه نيز  يشعهين آ خي لايعخنهخ  تخييخ  يا  ع مجل امعصخص لالب ايد. 
ندگ  اند يع زيجيش  د ن شرک يک  از نجا غ  سرّم تخييخ  ايد   نجيسلدگخن  سيخي  تهجيح لالب 

قخ ل تججّع اين ايررد يع  نکعة نمخيلد. اين اخلشررخب  قعدي يا  ع ولجان  جضررجع لايررعخن مجل انعخخب
لاييجش، مشرخيخي شخب   يمبججيع نيز از اخلشخيخن يرسرع يخخ لش  يسعلد يع آ خي نسبعخً  خالي  از  

ز صررفج ، نيز ا شررخب وبّخس، اخلشررخب  قعدي يرررسرررة اند.ي خنهخ  اين ل يب يا  ع مجل امعصررخص لالب
 اين ل يب  ع تصجيه يشيدب شدب ايد. لي الج يعخبِ لايعخنِ اخلشخيخن  ايد يع زندگيش

 اند:  نمجلاي زيه  يخناه نخه اخلشخيخن  ايد يع  يشعهين ي خنهخ يا  ع مجل امعصخص لالب
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 : نمجلاي لايعخنهخ  تخييخ  نجشعع شدب لي خيب اخلشخيخن  خعرف3نمجلاي شمخيب 

 
ي خنهخ  تخييخ  ايرررد. جخلب تججّع لياه،ولخيد   ايرررعقبخل چشرررمايه مجانلدگخن از  هم   نکعة

  تخييخ   خوث شرردب ايررد يع اين آثخي چلدين  خي تدديد چخپ  خهخنجذا يّد   يشررش  هم  از ي 
ا  وريع  رکشخب  اثه احمد احهاي يع  ع زندگ  حسرن صبخح     بخيزة  شرگهينتسريي تتشرجند. يعخب  

ه  ع تصررجي زندگ  يجيش يبيه يا اثه شررخاجي آيين نژال يع فغفخ تسررغخوشرر پهلازل، يررردجق   ي

اثه حمزب يهلال ي يع  ع زندگ  شخب ايمخويل صفج  اشخيب  يکلد    فخ  خيتق عةتقبقبهشرد،   يک

يع  يخناه  قخيع زندگ  يمسرره فعحعر  شررخب قخجخي ايررد، يه يداه  خ يخزلب  خي تدديد     ريههيعخب 
نشخن ليلدة  اند. نمجلاي زيهچخپ  يشرعهين ايرعقبخل يا از يرج  مجانلدگخن  ع مجل امعصرخص لالب    

 اند.يا لاشعع ي خنهخي  ايد يع  يشعهين تدديد چخپ
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 اند:  نمجلاي ي خنهخ  تخييخ  يع  يشعهين تدديد چخپ يا لاشعع4نمجلاي شمخيب 
 

ن لي ز يلة چخپ ي خنهخ  تخييخ  ان يعخب نيز قخ ل تججّع ايد.  هم  نخشهلي اين  يخن نقش نخشرها 
عّخل   اهيخي از نخشهين ف دبيغتمتسميغ، ك به، كوشش، دخيگيتك گبشه اند. ن يشعه  لاشعع فعّخليّد

 لي ز يلة چخپ   انعشخي ي خنهخ  تخييخ  لي ايهان يسعلد. 
اند   يهيک  خ ذ ق   لي ز يلرة تخليف لايرررعخنهخ  تخييخ ، نجيسرررلدگخن زيخل   ع فعّخليّد اهلامعع 

  خ تخليف ل ازلب فو دتفگممقياند، يشرريدبا  از تخييخ اين يررهز ين يا  ع تصررجيه تخيّل مجل گجشررع
 يخ   عد لي اين وهصع يا  ع مجل امعصخص لالب ايد. يتبع تهين نجيسلدبي خن تخييخ  ولجان فعّخل

يه ذ  خ يفد لايعخن تعرق لايل.اين نکعع شخيخن ع يز دو خ نُع لايرعخن     امينتخژ دلي اين ز يلع  ع 
قبل لي  درّخت  خعرف  ع صررجيت اخ يق   لعشه شدب ايد. هخ  آيين نژال يرخلهخ  ايرد يع لايرعخن  

طبق اطّهوخت  جججل لي يرخيد يعخ خخنع  رّ  چخپ ا ل اين آثخي  ع صجيت يعخب لي ل ية   جيل نظه  
  خ صجيت گهفعع ايد.
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 تخييخ  تخليف ي خن لي وهصة عهين نجيسلدگخنفعخل:  نمجلاي  ايخ   5نمجلاي شمخيب 
 

يسرررلدگخن  ع آن لشررخيخن، يک  از  سرررخئر  يع  جيل تججّع قهاي گهفعع    هم  نج لي يلخي زندگ  اخ
هخ   هل    جلب ايررد. اين قيخ هخ    بخيزات گخب وريع مرفخ  يررعماه وبّخيرر      اند، قيخ اهلامعع

يخ  ايعبدال    گخب وريع  ياخناخن  جلب ايد.لي  خزة نشرخندة آنخن، گخب وريع حکج د حخيمخن ليرد 
 ل نظه، نُع لايعخن تخييخ   لي اين ز يلع نجشعع شدب ايد: ز خن   جي

 ع شهح زندگ  قيگست سمگعي يهت  شخاجي آيين نژال لي يعخب  شرگهينتسيي تاحمد احهاي لي يعخب 
اند. نخلور  يمدان  لي حسرن صربخح    بخيزات ا  وريع مريفة وبّخير     رکشرخب يردجق  اهلامعع    

، زندگ   خ ک مهّه لين   قيخه    بخيزة ا  وريع  ععصم، مگسهبگبك،تعشرتمتحيعخب مجل  خ ولجان 
جب يع اه ا  جلمريفة وبّخي  يا  ع تصجيه يشيدب ايد. لايعخن زندگ   يه هلخ  لُغخ  ، يهلاي   

 ياخناخن ا  يا  ع ولجان مطهنخيعهين لزل لييخي  مريج فخيس   لييخ  ومخن  يشرررلخمعلد،  خ نثه  
ب  ع چخپ يييد هگيتابيِتسغخبغتجگدونخلي ا هاييم  لي اثه   خ ولجانِ   سريخي زيبخ   للکش تجيط 

 ايد. 
يهگذشد يعقجب ليث صفّخي ، ي ياهزالة ييسعخن  يع  خ مرفخ  وبّخي   بخيزب يهل    ع فه خنه اي  

اثه يرريد  حمّد  عيگم ختسرريسرر گخاثه حمزب يررهلال ي    قبغرگختسرريسرر گخييرريد، لي يعخب 
 ه ليآ دب ايد. صمصخ    ع يشعة تحهي
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هخ  شرمخل ايهان يع از ظرم   يعم حکج د  يدالگه اهرج  جخنشخن  ع لب  قيخه  هله فقيه يرهز يل 
اثه  مميگهگيتببغتعگشرررييرريدب  جل   اقدا خت حکج د  هيز   ها  نخ جل يررخمعن آنخن لي يعخب 

 ايداهلل ومخل   ع تصجيه يشيدب شدب ايد.
 ع شرهح  بخيزات  هله آذي خيدخن وريع يژيم شخب    سبالخت شكتا هاييم لايا   لي يعخب ل  جرد  

 هله لال ي ليرم    ،  بخيزة ا شيجايرعبدال حخيم  ه جخ عع اهلامعع ايرد   يضرخ جخيز لي يعخب    
يريسرعخن يا لي  ها هحمرع اوهاب  ع ايهان لي ز خن يزلگهل يرجه، آمهين اخلشخب يخيخن ، شهح لالب    

 ايد.
يرررهز ين، نخه زنخن   ع چشرررم  يخجيل يع يمپخ   هلانِ نخ  ،  ها   لي ال ه  يرررطجي تخييخ اين

اند   نخ شخن لي لفعه تخييخ يهز ين  خ  ع ثبد يييدب ايد. گخب يره رلد    اوعه   يهن يجشريدب  
زندگ  اين زنخن  قعدي  ع حيطة لايرعخنهخ نيز يشريدب شدب ايد. لي لايعخنهخ  تخييخ  اين ل يب  خ   

 آ.شجيم: آتجيخ   اخنععاجع   نخه ل  زن   يشعه  ج
آتجيرررخ لمعه يجيش يبيه   يک  از زنرخن  قعردي تخييخ ايرررد. ا  ظخيهاً تجانسرررعع ايرررد  هليخ     
لي غين)گئج خت  غ( يا شرلخيرخي  يلد    خ يمک لاييجش، اسره  يشرعخيب   يهلاي  زيگ ايهان       

لاييجش ازل اج  يکلد، مشخيخيشخب  لياه  زيگخن اخيس ا  يا ييرجا نمخيد   از  ين  بهل. ا  يرهاندخه  خ  
ا   ع يجنخن  عه ف ايررد.  لخ  ع گفعة مخنم افشررخي لي يعخب  يک  از فهزندان ا يررد يع لشررکهيشرر 

 ا  ا لين  خنج  فه خنداي ايعخن اخيس ايد. اتوسگ،تد  غتكومشتبزمگ
آ د. ن ايهان  ليآ، يمسره زيبخ  آ هالاتخس  جلب ايد يع لي جلا   ع ايخيت يه خزا  خنج  لياه اخنعع

آ يمسررهش يا يمسرره ا  يا يک  از  عّحدين مجل نمجل. اخنعع ،يجيش ا  يا  حعهه شررمهل    خ اين يخي
ا  يخ  جلتشرجيق يهل يع  خ يره خزان مجل  ع يررپخب يجيش  پيجندل. ا  اذيهفد    ها  يجيش ايا ع  

دان شررجل. آ هالاتخس لي يخ   ععدّل ايه ز  ييخ تجانسررد لي جلگيررخمد. يجيش  خ يمک اين ايا ع
يخ يا  هوهدب لاشرد، ا خ يهاندخه لي اين جلگ يشعع شد. طبق  نشرين حمرع  ع ليد  فه خندي  ايا ع

 آ  خ شليدن اين مبه  خ ملده   ع زندگ  مجل مختمع لال.ي ايخت لايعخن ، اخنعع
 يع يررخمد شهه اند. يک  يرميها يس،  رکة آشرجي  ل   رکة  قعدي نيز  جيل تججّع نجيسرلدگخن  جلب 

ا   خ ل از اقدا خت ا يد   ظخيهاً لي ز خن ا   يعد يهز ين آشجي  ع آمهين حدّ وظمد مجل افسخنع
 ع قرم صداقد نژال  ع تصجيه يشيدب شدب  سرميغ ريمتييريدب ايرد. لايرعخن زندگ  ا  لي يعخب    

د. تخييخ  جلب ايررايررد. لياه   رکة اخلميها، زنج يخ، يع  هايررخس ي ايخت تخييخ   قعديتهين  رکة  
 لايعخن زندگ  ا  يا شهح لالب ايد. فخوبيگوخلل اجي لي ي خن   خ ولجان 

اثه  پغيت گخت گتوخاثه احمد احهاي، ببگمتمت وختمت فيوختتخييخ    رخنج  لياه  يرع لي ي خنهخ   

دب قهقهع اثه ا يه وشيه  از ا  يخل شق عةتاثه حمزب يرهلال ي    فخ  خيتق عةتقبقبهت ديد ل ا  ، 
ايد، اه  مخن مخنم، لمعه  خيجش    قعدي شخب طهمخيب ايد يع  خ يمک ا ها   يؤيخ  قزلبخش، 
حيدي  يهزا، يک  از  هاليانش يا يع  دّو  يرررطلد  جل، از  يخن  هلاشررد   ز يلع يا  ها  يرررطلد 

يم جل، فهاايمخويل  يهزا ،  ليعهد شخب طهمخيب يع  ع مخطه     لد    خي  لي قرعة قهقهع زندان   
يرخمد. البعع  ع يرطلد يييدن شخب ايمخويل  ججبخت يجتخب شدن ليد اه  مخن مختجن از الايب  
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ا جي  مرکد يا فهايم يهل   ا  يا  هانايخد تخ  خ  يمک يمديرعخنش شخب ايمخويل يا  سمجه يلد    
  ع قعل ييخند.  

يع نخ ش لي ل  لايعخن تخييخ ِ  نظيهب، لمعه يخطه ن اخلشخب  قعدي وهب، يک  لياه از  خنجان  ايد
اثه نجياهلل  خعيخي  ثبد شردب ايد. ا   ع   خظيغوتمتبغگتالاثه يهيم وريزالب    رهمتشرگهيومت ملت

ادي،  خلي، مخنجالب    هله شرههش ميخند يهل    خ اين شهط يع  رکة يهز ين ايهان شجل  ع شخاجي،  
 يد.  اخلشخب يخيخن ، يمک نمجل تخ شهه الحضها  يا فعح نمخ

يره رلد    وزّت يرهز ين وزيز خن، ايهان، گخب  ديجن يرهلايان   جلب ايد يع  خ يشخلت از يسع     
اند   نخ شرررخن زيلد مجلباند   لي ياب وظمد   اوعه   يهن از جخن مجل نيز لييغ نلمجل گذشرررعع

ا  ع ي هخ  تخييخ شدب ايد. يهگذشد زندگ    يشخلت اين يهلايان، نظه لايعخن نجيسخن خش يعخ 
مجل جرب يهلب ايرد. يجينخ فه خندب  زيگ ايهان لي ز خن اُيل )اشک ييزليم(، از اخلشخيخن اشکخن   
 جل. ا  لي  ها ه ي  يخن  ع فه خندي  يهايرجس  خ يپخييخنش لليهانع جلايد   آنخن يا شکسد لال.  لخ  

زة ا   خوث مشم اخلشخب تخليف آقخ  وريزالب آ دب ايرد،  حبج يّد   آ ا  سرومخگتت ه آنچع لي لايرعخن 
شرد. يرجينخ لي جشرن  زيگ  يع  ع ليرعجي شرخب  هاخ شردب  جل، شرهيد يهل   اس از جشن لچخي        
 يخجا   شرد.  دا ا  ازشکخن ثمه  نداشد      از لنيخ يفد. شخيعخت زيخل   لعشه شد    هگ ا   

 خق   خند.  ا  از ا هخه   تهليد  يا  ع شخب نسبد لالند،  خ اين حخل  هگ ا  لي يخلع
آييج  هزن يک  لياه از يرهلايان يشيد ايهان ايد يع مخنم ثهيخ جبخيزالب   آقخ  نخصه ندم  زندگ   

اند. ا  لي ز خن لاييجش يررجه لي گذيگخب  ع تصررجيه يشرريدب اميوبغفخا  يا لي ل  لايررعخن  خ ولجان 
ايررکلدي  ه تخد جمشيد  اخيس لي  ها ه حمرع ايرکلدي شردخوخنع  قخ  د يهل  تخ  دّتهخ اجخزب ندال  

 سررّط شرجل.  خ يشرعع شردن ا    يره خزانش شرهه زيبخ  تخد جمشيد  ع تصهّف يپخييخن يجنخن        
 ليآ د.  

يهلاي  زيگ،  ههاه چج ين  جل.   ه وهدةلي ز خن يه ز، يک  از اخلشخيخن يخيخن ، يپهسخالي ِ ايهان 
ک ايهان  لصهف    نمجل.  حبج يّد تدا يه ا    تصميمخت ايزشملدش يه لشمل  يا از حمرع  ع مخ

يخ  ليمشخن ا   خوث  د يل  يه ز شد   ا  يا  ع ميخند  عّهم يهل.  خ  ههاه لي  يخن يپخب   ايه ز 
 هيلخي شردن يه ز از اخلشرخي   آغخز يررطلد مسه ،  ههاه يپخي   هيّخ يهل    ع جلگ ا  شعخفد.    

يهل    دّت  نيز  ه تخد يرطلد نشسد.  مسره  لي جلگ شکسد مجيل    ههاه اخيعخد يا تصهّف 
 اثه  ههاه لاييم  ع يشعة تحهيه ليآ دب ايد. ببغ ستچوبينلايعخن زندگ  ا  لي يعخ    خ ولجان  

لي ز خن حمرة  غجل  ع ايهان يک  از يخيان   يمهز خن يررطخن جهل الدّين مجايز شخب، تيمجي  رک  
 خ  ججل يپخييخن اندک، تخ  دّتهخ لي  ها ه يپخب  غجل   جلب ايد. ا  فه خنه ا  شهه مدلد  جل. آن ل 

 قرخ  رد يهلنرد  ترفرخت يرررلايل   ه آنخن  ايل آ يلند. تيمجي رک  ع يمک  هله مدلد لي  ها ه     
 حخصرهة  غجالن ايسرعخلگ  يهل   تعدال زيخل  از آنخن يا  ع قعل ييخند. ا  يهاندخه  ع فه خن قهقخن   

غتتيمومر ك،ت ري غجالن  يع يشررعع  جل،  ع قعل ييرريد. لايررعخن   مخن، نجة چلايز،  ع انعقخه مجن
 هخ  ا يد.مد اهلل قخض  شهح زندگ    لال يياثه نع جه ت

ت
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تخ يجه:
ي خن تخييخ   ع ولجان نجع ال   ايشره  لي صدي تحجالت نجين ال   ايهان  ع  ايطة تهجمة ي خنهخ   

  زيدان  ع ايهان  ايل شررد   ضررمن تحهيک تخي خ  اي اخ از جمرع آثخي الکسررخندي ل  خ  ا ل   جهج
هخ  تخييخ    يرره شررق قهاي لالن آن لي  ع تصررجيه يشرريدن فهاز     ها   طخلعة ي خنذ ق ايهانيخن 

فه ليخ  تخييخ ايهان،لي يررخلب شرردن نثه فخييرر    ز يلع چيل   ها  ايدخل تحجالت ال   وميقعه   
ي خنهخ  تخييخ  تخليف شرردب لي چهل يررخل گهايش  ع ال يخت  عخصرره نقش  هم  ايفخ يهل. هييرر  

 اميه  خ يا  خ حقخيق   جاجع  يسخزل:
ب.ش لي  دت چهل يخل، صد   چهخي ي خن تخييخ   ع ز خن فخيي   1391تخ يرخل   1351از يرخل     

نجشرعع شردب ايد يع  يعجان گفد  ع طجي  عجيط لي يه يخل  ين ل  تخ يع ي خن تخليف گهليدب     
ايشريلة غل  تخييخ   تمدن ليمشرخن ايهان  سيخي اندک  يلمخيد،  جيژب  خ لي نظه    اين ا ه  خ تججع  ع

گهفعن اين نکعع يع لي لية الدخب   لية شررصررد از لحخظ تعدال، ي خن تخييخ  قخ ل تججه  تخليف  
نشرردب   از  دمجع يکصررد   چهخي ي خن،تعدال نجل   الج ي خن آن لي لية يفعخل   يشررعخل  ع يشررعة 

ايه  يا نخش  از آيا ش حخيم  ه جخ عع اس از اتمخه ب ايرد البعع شرخيد  عجان اين ا ج  دتحهيه ليآ 
جلگ تحمير    حخيميد ي حية حمخيررر  تحد تخثيه آن لي اذيخن ايهانيخن لانسرررد.جخلب ايرررد 
 دانيم ا ج اقعداي   وظمد ايهان لي ز خن يخخ لشرريخن،  خوث شرردب ايررد تخ نجيسررلدگخن گهايش    

س يخ  يخيخن ، اشکخن ، صفجيع   قخجخييع نيز ارع لاشعع  خشلد، البعع يرسرع يشرعه    ع اين يرس 
اند.لي  يخن اخلشخيخن از يخخ لشريخن  ع تهتيب  يشرعهين ي خنهخ  تخييخ  يا  ع مجل امعصرخص لالب   

يررررسررررع يخ   خعرف، يجيش   لاييجش  ع ولجان  قعديتهين اخلشرررخيخن يخخ لشررر ، حضرررجي  
ييخ  لايند  آتجيخ لمعه يجيش، اخنعع آ يمسه آ هالاتخس، يميها يس چشمايهته  لي ي خن يخ  تخ

 هخ   ععدل  قهاي گهفعع اند.ي خن رکة آشجي   زنج يخ  رکة اخلميها نيز  ع ولجان زنخن  قعدي، جضجع 
هخ  تخييخ ، نشه لنيخ  يعخب، يجشش، يربع، ل يه   شرهان لي ز يلة چخپ   انعشرخي ي خن  فعخلعهين نخ

فخي ق   خ ل ازلب، آيين نژال  خ نُع   وريزالب  خ يفد ي خن، اهيخيتهين نجيسرررلدگخن اين يرررميه  جلب   
 حجزب  ع  شمخي    ي ند.  
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