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ارگ راتخاس یسانش نابز و اوژهنا

کیپرذآ شرآ

: هدیکچ

نیرت مهم زا یکی یسیئوس سانش نابز ،(1857_1913) روسوسود نانیدرف

، لولدم و دلا فیرعت رب هکعالهو تسا ییارگتخاس یسانشنابز بتکم یاه تیصخش

حرطم ار ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم و ینامز ومه ینامز ،رد راتفگ و نابز ماظن

و ارگتخاس یسانشنابز هب هجوت و یورارف اب هدنراگن هک تسیرنا ژ زین درک.واوژهنا

_ ینیشن مه یاهروحم و لولدم و دلا فیرعت زا هک ما هدرک هئارا روسوس فیراعت

اوژ ژرنا لیلحت و یسررب هب قمهلا نیا دنک. یم یورارف نابز روتسد دعاوق و ینیشناج

نابز روتسد راتخاس زا ژرنا نیا یورارف یگنوگچ و روسوس یسانشنابز فیراعت و هنا

نیا .ورد دزادرپ یم هملک تلا صا ِیفسلف _ یبدا بتکم هاگن )زا ارگتخاس یسانش نابز )

. دشاب یم زین رگید یاه اوژهنا هب میمعت لباق هک هدرک باختنا ار ثملا نیدنچ اتسار

. تسا هدش یورارف ینیشناج _ ینیشنمه روحم و نابز روتسد راتخاس زا اهلا ثم نیا رد

نابز روتسد دعاوق (اوژهنا)زا راتشون عون کی یورارف لیلحت قمهلا، نیا فده

. تسا ارگتخاس

: یدیلک تاملک

. یروتسدریغ ، یروتسدارف ،اوژهنا، ینیشن مه روحم ، ارگتخاس یسانش نابز
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: همدقم

دیآ. یم رامش هب یسانش هناشن ناماگشیپ وزا یسانشنابز ردپ ، روسوسود نانیدرف

هک یا هدیدپ ، درادنپ یم راد انعم حلا نیع ورد یکیزیف یعوضوم ار هناشن روسوس

ی هناشن و نابز باب رد روسوس یاه هشیدنا . دریگ یم لکش لولدم و دلا بیکرت زا

، ینامز مه و ینامز ،رد لوراپ و ،الگن لولدم و دلا دننام ییاه لباقت رب ینابز

هک درک حرطم ار هلئسم نیدنچ روسوس . تسا راوتسا و... ینیشن مه و ینیشناج

ی هطبار زیامت ، راتفگ و نابز زیامت ، یفیصوت و یخیرات یهعلا طم زیامت زا دنترابع

نآ اب هک یناهو پژ شناد زا یرایسب اه. شزرا و متسیس ، ینیشن مه و ینیشناج

یرایسب هتبلا و دنبای یم شوشغم و هتفشآ ار دننک،نآ یم دروخرب ( یسانش هناشن )

یم هدیمان ییارگراتخاس زورما هچ نآ (21:1387، رلدنچ ). دننیب یم جیهم رگید

)رد یروسوس یسانش نابز ینعی ) ارگتخاس یسانشنابز یاه شور دربراک لصاح دوش

. تسا و... یبدا دقن ، یسانش مدرم هلمج زا یناسنا مولع ی هزوح فلتخم ی هزوح

(20:1386، یدوجس )

دنویپ یتوص ریوصت ارهب موهفم کی هکلب مان، کی ارهب ءیش کی هن ینابز ی هناشن

رثا هکلب دشاب هتشاد یکیزیف ی هبنج هک تسین یدام یاوآ ، یتوص ریوصت . دهد یم

(96:1378، روسوس ). دهد یم هئارا ار نآ زا یشیامن ام ساوح و تساوآ نیا ینهذ

یاه روحم دربراک ساسارب اوژهنا ژرنا زا ییاه هنومن لیلحت قمهلا راک شور

روحم الزا ماک اهای اوژهنا نیا . تسا نابز روتسد راتخاس و ینیشناج _ ینیشنمه

وای دنا هداد یروتسد ریغ ناونع اب اوژهنا یعون لیکشت و دنا هدرک یورارف ینیشنمه

هبش و نابز روتسد ، ناربراک نهذ رد هک تسا یا هنوگ هب ینیشنمه روحم زا یورارف

لصا کی راتفگ ی هریجنز راتخاس زا یورارف اه اوژهنا بلغا .رد دریگ یم لکش هلمج

نیا رد اهلا .ثم تسا هدرک شلا چ راچد زین ار شناوخ دعاوق یتح هک دیآ یم رامش هب

نیا هطیح رد اهلا ثم رثکا ای یمامت نوچ تسا هتفرگ تروص یفداصت یدودح ات قمهلا

ار ییاه هنومن نتم، بانطا زا زیهرپ روظنم هب ام یلو . دراد رارق اوژهنا عون ود

. دنتسه یرت فافش یاه هنومن یوتحم و راتخاس ظاحل زا هک هک میا هدرک باختنا

و ارگتخاس یسانش نابز یاه هفلوم هب رصتخم یتاراشا تسخن قمهلا نیا همادا رد

هملک تلا صا بتکم یلا مجا یفرعم هب نآ زا سپ و تشاد میهاوخ روسوسود تایرظن

یانبم رب ژرنا نیا لیلحت و یسررب هب تیاهن .ورد تخادرپ میهاوخ اوژهنا وژرنا

. تخادرپ میهاوخ ارگتخاس نابز روتسد زا یورارف
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: شهو یپژ هنیشیپ

، هدرک روضح عاالم ناریا تایبدا رد هک تسا ههد ود هب کیدزن اوژهنا، هکژرنا اجنآ زا

.زا تسا هتفرگ تروص تردن هب هنیمز نیا رد زین یملع اهوقماالت شهو پژ اتدعاق

یم تحارص هب درک.اما هراشا ( سریپ یسانش هناشن و (اوژهنا قمهلا هب ناوت یم هلمج

ارگتخاس یسانش نابز یاه هفلوم ساسا رب اوژهنا لیلحت هنیمز رد تفگ ناوت

یکیمداکا و یملع شهو وپژ قمهلا چیه روسوس ود نانیدرف تایرظن اصوصخم

. تسا عوضوم نیا رد یملع راتشون نیلوا رضاح ی هلا وقم تسا هتفرگن تروص

: شهو پژ شور

. دشاب یم یلیلحت و یفیصوت ، یداینب یا هناخباتک تروص هب شهو پژ شور

: لولدم و ١_دلا

اوژه ییاوآ ِریوصت ای نآدلا فرط کی هک دراد هناگود یتیهام هناشن ، روسوس رظن زا

هب ود نیا زا کی چیه . تسا نآ ِیموهفم و ینهذ ریوصت ای لولدم نآ رگید یوس و

هکدالتل اهنآ ی هتسب مه و لباقتم یراتخاس ی هطبار هکلب دنتسین هناشن ییاهنت

و یهاوخب لد ًاساسا هک یا هطبار ، دروآ یم دوجو هب ار هناشن دوش یم هدناوخ

. هتخیگنا و یرورض ، یعیبط وهن تسا یدادرارق

ییاوآ روصت روسوس ار .دلا تسناد یم لولدم و زادلا یبیکرت ار هناشن روسوس

و هکدلا تسا دقتعم روسوس . تفرگ یم رظن رد ینهذ روصت ار لولدم و تسنادیم

لولدم و یدلا هطبار ینعی دناد یم یمازلا ار هناشن روسوس . دنریذپان ییادج لولدم

زا جراخ ینعی دنعطقنم و کفنم ، روسوس رظن اهزا هناشن . تسا موزلم یالمزو هطبار

و دنک یم فذح ار عجرم یسانش هناشن ثحبم رد روسوس و دنتسه ینابز دنیارف

(204_177:1389، یداوج ). دریگ یمن رظن رد نآ یارب یهاگیاج

هطبار ، رگید ترابع ایهب یدالیتل هطبار ره هک تسا نآ »رب یروسوس یسانش هناشن »

یسانش هناشن رد روسوس مهم درکیور . تسا « یدادارق »، هناشن ره رد یلولدم و یدلا

هناشن . دناد یمن درفنم یاه هناشن یسررب ملع ار یسانش هناشن وا هک تسا نآ شا

اذل دنا. یعامتجا ییاه هدیدپ هک تسا یا هناشن یاه ماظن یسررب شناد ، یسانش

، یهوکف .(کر. تسا هدوب ارگراتخاس یشناد هشیمه ، یروسوس تنس رد یسانش هناشن

.(1383، یوفص 1382؛کرلا،1379و
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: ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم _٢

هراشا نسبوکای نامور نوچ یناسانش نابز هک هنوگ نامه ینیشناج و ینیشن مه

هفلؤم ندرک صخشم اب ناوت یم ور نیا .زا دهد یم لیکشت ار نابز دوپورات ، دناهدرک

و نیشن مه یاه اوژه یاه طابترا یسررب سپس و صاخ اوژهی کی ِییانعم یاه

درک. صخشم یا هدرتسگ حطس ورد نابز اوژهاررد نآ یاهدرکراک نآ، اب نیشناج

ی هزوح ود هب دراد دوجو نابز رصانع نایم هک ار ییاه توافت و طباور روسوس

. تساه شزرا زا ینیعم ی هتسد ی هدنروآدیدپ کی ره هک دنک یم میسقت زیامتم

هک تسا طوبرم ام ینهذ تیلا عف هنوگ ود هب هتسد ود نیا (177:1378، روسوس )

یلا وت لیلد ،هب راتفگ رد اوژهاه وس کی دور.زا یم رامش هب یرورض نابز تایح یارب

نابز یدعب کی و یطخ یوژیگ داینب رب هک دننک یم رارقرب دوخ نایم یطباور ناش،

وهب دزاس یم نکممان دحاو ِنآ رد ار رصنع ود ظفلت ناکما یوژیگ نیا . تسا راوتسا

هیکت هک اهار بیکرت نیا . دنریگ یم رارق یرگید زا دعب یکی رصانع نیا لیلد نیمه

ای ود زا هشیمه هریجنز نیاربانب . دیمان « هریجنز » ناوت یم ، تسا نامز دادتما ناشهاگ

طقف دریگ یم رارق هریجنز کی یور هک یرصنع دوش. یم لیکشت یپایپ دحاو دنچ

ای دوخ زا سپ و نیشیپ رصانع اب لباقت رد هک دروآ یم تسد ارهب دوخ شزرا ینامز

هجو هک ییاه ،اوژه راتفگ بوچراچ زا جراخ ،رد رگید یوس .زا دشاب اه نآ یود ره

ار ییاه هورگ بیترت نیا .هب دنبای یم طابترا رگیدکی اب هظفاح رد دنراد یکرتشم

اوژهی ثملا یارب . تسامرف مکح اه نآ رد نوگانوگ رایسب طباور هک دنهد یم لیکشت

، نتخومآ دننام دزیگنا یمرب نهذ اررد رگید یاه اوژه زا یهوبنا هاگآدوخان « شزومآ »

رگیدکی اب یا هنوگ اوژهاههب نیا زا کی و...ره شرورپوشزومآ ، یریگدای ، نداد طاالع

هیکت . تسا توافتم یلک هب تسخن عون اهاب یگیاپمه عون نیا . دنراد کارتشا هجو

ی هنیجنگ زا یشخب ی هدنهد لیکشت اه .نآ تسین ینامز و یطخ دادتما ناشهاگ

یم ( ینیشناج ) یعادتم ار طباور عون نیا . دزاس یم ار درف ره نابز هک دنناسنا ینورد

(84_67:1390، یناساس ). دنمان

: ینامزرد و ینامز ٣_مه

نابز لوا، هاگديد .رد دراذگ یم زیامت ینامزرد و ینامز مه يسانش نابز نيب روسوس

دوش،رد يم هتفرگ رظن رد نامز هب عاجرا نودب ، طبترم ياه اوژه زا يماظن هباثم هب

، روسوس ). دراد هراشا نامز لوط رد نابز يلماكت ی هعسوت هب مود هاگديد هك حيلا

زايتما ینامز مه دعُب وهب هدرك ادج مه ارزا دعُب ود نيا روسوس .(81:1378

تسا هجوت يب ينابز رييغت هب روسوس هك تسين ينعم نيدب نيا اما دهد يم يصاخ
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كي ناونع هب ناوت يم ار نابز هك تسا ليلد نيا هب اهنت زيامت نيا تسا دقتعم وا اريز

نآ هب دانتسا اب يسانش نابز رييغت هك تفرگ رظن »رد نامز رد دمجنم » ِلماك متسيس

، ینامز مه هاگديد يريگراك هب نودب کرلا،35:1379_45) ناتاناج دوش.( هيجوت

. درادن دوجو راجنه زا تافارحنا ميسرت يارب يا هليسو چيه

ينامز عطقم كي رد هعلا طم ينعي ینامز مه ی هعلا طم نايم دياب ، لصا نيا ساسا رب

ينعي ينامزرد ی هعلا طم و نامز نتفرگ رظن رد نودب صاخ يتيعضو كي ورد دحاو

،ره بيترت نيدب (37: نامه دش.( لئاق توافت نامز لوط رد نابز لوحت ی هعلا طم

زا يشخب نوچمه هديدپ نيا درك؛اي يسررب هار ود زا ناوت يم ار نابز صاخ یهدیدپ

هتفرگ لكش يخيرات ياه لوحت و رييغت خالل رد هك دوش يم هتخانش يلك يماظن

دوش يم هتفرگ رظن رد يرما نانوچ واي دراد دوجو ينابز يا هديدپ اب هراومه و تسا

، تسا هدومن هبرجت نامز خالل رد ،هك يلوحت و رييغت و يخيرات یهنیشیپ زا ادج هك

رد هك دهد يم هزاجا نآ هب يريذپرييغت تيهام و دراد ريذپرييغت و فطعنم تيهام

داجيا نابز كي ناربراك نايم هك يعامتجا ياهدادرارق عبت هب توافتم يخيرات ياهرتسب

يارب ، نياربانب دوش. داجيا ينابز رصانع نايم يوژه یلولدم و دلا یهطبار دوش يم

جاو كي اوژهاي كي :«رگا تسا راک رد يخيرات شور ود ينابز ياه هديدپ یهعلا طم

_ ینامز  مه راك شور ، مينك يسررب اه جاو و اوژناگ رياس اب تبسانم رد ار صاخ

ثمالً مينك يسررب يخيرات يا هنوگ ارهب جاو اوژهاي نآ رگا اما دوب دهاوخ يفيصوت

:1382، یدمحا ميا.»( هدرك هدافتسا ینامزرد شور زا هاگ ،نآ يسانش اوژه رابت هار زا

پژ شور ود دياب و دنوش يمن ماجنا شور كي اب دركيور ود نيا ، روسوس رظن 18)هب

لماك تيعضو ینامز مه يسررب شور .رد مينك زيامتم رگيدكي زا تقد هب ار شهو

زا صاخ يرصنع ، ینامزرد يسررب شور دوش.رد يم هعلا طم صاخ عطقم كي رد نابز

تاعلا طم نوچمه ، دريگ يم رارق شهو پژ دروم نامز يلا وتم ياه الهي رد نابز

ماظن تخانش رد راك ساسا هك درك عاالم تيعطاق اب روسوس ». يياوآ ياه ينوگرگد

( نامه )«. تسا ینامز مه يسررب شور ، نابز

: هملک تلا صا بتکم _۴

هب نداد تلا صا هکاب تسا یسانشنابز و یفسلف _ یبدا شرگن کی هملک تلا صا بتکم

و تاملک ، نابز هب تبسن ار ینیون درکیور اهنآ، یارب یدوجو تحاس ندش لئاق و تاملک

هملک و ادلی یاه  مشچ » باتک رد شرگن نیا دنک.رد یم نایب یمدآ نهذ یاهدرکراک

هئارا تاملک یاه هرهوج و نابز ، هملک زا ینیون فیرعت «_ کیفارگولوه ناهج دیلک _

. تخادرپ میهاوخ تافیصوت و فیراعت نیا هب لیذ رد هک هدش
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و تسا تاملک یعامتجا تحاس نابز . تسین نابز تلا صا در یانعم هب هملک تلا صا

. دنوش یمن تیهام بحاص دنشاب هتشادن ایوپ و عفلا روضح تحاس نیا رد ات تاملک

، ناراکمه و کیپرذآ ). دنراد مه هب تبسن لباقتم و هفرطود ی هطبار کی تاملک و نابز

(71:1396

هب ژکی ولوئدیا هاگن عون و تیفیک ، تیمک عون، ، سنج ، یکیتن ژ راب هب ینابز ره لماکت

تسا تاملک اب تلا صا مه نابز ندوب نابز رد یتح نیاربانب ؛ تسا هتسباو تاملک نآ

( نامه ). دنهد یم یگدرتسگ انغو نابز هب هک دنتسه تاملک تایصوصخ نیا نوچ

نآ: یاه هرهوج و هملک _١_۴

هتشاد هراشا لولدم رب هک ایدیلا هناشن کی طقف هملک ، هملک تلا صا بتکم هاگن زا

یهلحرم رد هک تسا طیسب الً ماک و زاب متسیس کی یاراد هملک دوجو . تسین دشاب

زا یا هملک هک یماگنه اما دشاب یم هفطن داقعنا دننامه ، ییانعم ی هرهوج لیکشت

طا یتح دش. نایاپ یب یاه تیهام یاراد و درک ادیپ شرتسگ ییانعم ی هرهوج ظاحل

هملک . تسا شندرک ریقحت و ریغصت نآ، هب دنک یم هراشا یلولدم رب هک القدیلا

نامه دروآ یمن دای هب هک یزیچ و هدیسر غولب هب لماکت یط رد هک تسیدوجوم

(158: نامه ). تفای ناوت یم ناسانش نابز هاگدید رد هک تسیندوب هفطن _ هناشن

ود نیا ( هملک _ ناسنا ) نیداینب شرگن رد اریز تسا یتسیک یاراد ناسنا دننامه هملک

روط نامه و درادن دوجو یرگید نودب مادک چیه و دنزاس یم نامأوت ار رگیدمه هدیدپ

، تسا یتیهام _ یرهوج یاه تحاس و داعبا ِییازفا مه زا رتارف یلک ناسنا دوجو هک

.رد یتیهام و یرهوج یاه تحاس و داعبا ِییازفا مه زا رتارف تسیلک زین هملک دوجو

ندرک بوتکم زرط ؛و یراتفگ یهرهوج ، هملک ره یادا و ظفلت ی هویش و عون عقاو

یراتشون ی هرهوج ، یتلم ره طسوت هدش هتفریذپ یابفلا فورح هب هجوت اب تاملک

یا هخاش رد هچ و نآ یتنس لکش رد هچ یسانشنابز شناد اما دهد یم ناماس ار هملک

یم فیرعت و زاغآ ظفل ارزا هملک لیکشت تکرح ی هشیر دش عورش روسوسود زا هک

ی هطیح رد یلولدم هب هک تسا ایدیلا لمعتسم ظفل هملک دنیوگ یم ثمالً دنک

رد اما دشاب هتشادن هچ دشاب هتشاد ینوریب عجرم لولدم نآ هچ دنک، دالتل نابز

ی هرهوج ینعی هملک ِیدوجو زکرم و ناج رد تیروحم ، هملک تلا صا بتکم شرگن

هملک کی ندش دوجوم لصا و نوتس ، داینب ییانعم ی هرهوج . دشاب یم نآ ییانعم

تحاس رد هملک ییانعم ی هرهوج ، یعیبط و لومعم ی هویش رد تروص ره .رد تسا

نوزفا هملک درک،اما دهاوخ ادیپ ار دوخ ییاهن لکش ، یراتشون و یراتفگ یاه هرهوج

ی هرهوج و یطیارش ی هرهوج ، یعیبط ی هرهوج ، یتکرح ی هرهوج یاراد اه نیا رب
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(159: نامه ). تسه زین یعامتجا

: ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم زا یورارف _۵

، نابز ِراد ینعم دحاو نیرت کچوک ناونع هب هملک هب نداد تلا صا اب هملک تلا صا بتکم

،رد یتسیز ناهج رد طابترا یرارقرب رد نآ یرازبا و یگلیسو ی هبنج شریذپ رب عالهو

ببس نآ زا یداعبا هب یطاطحنا _ یطارفا هاگن اریز دناد یم فده ار ،نآ تایبدا یایند

یطاطحنا _ یطارفا هاگن ؛ثمالً تسا هدش داعبا نآ هب ارگ قلطم شرگن ندمآ دیدپ

یتح و نایارگتخاساسپ ، نایارگتخاسوئن ، روسوسود نانیدرف نوچ ینایارگراتخاس

نایب رد نابز روتسد راتخاس و ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم اهرب نکشراتخاس

هب ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم هب نداد تلا صا اب یتح و طابترا یرارقرب و ینعم

هملک داعبا ریاس زا ندنام مورحم ببس ، ندرک هاگن تاملک یرنه و کیسانشییابیز داعبا

هب نآ رد هک یبدا یاهرنا زاژ یکی . تسا هدش یمدآ نهذ یاهدرکراک تخانش مدع و

هدش یورارف ینیشناج و ینیشن مه یاهروحم وزا هدش هداد تلا صا تاملک دوجو

مه روحم رد نتفرگ رارق نودب تاملک ژرنا نیا رد . دشاب یم «اوژهنا» ژرنا تسا

هدنسیون سح و کرد زا هک یصاخ ی هسدنه و حرط رد شنیچ اب وغًابلا ینیشن

دنک. یم طابترا و ینعم داجیا تسا هدمآرب

رارقرب دوخ نایم یطباور ناش یلا وت لیلد هب راتفگ رد ،اوژهاه ینیشن مه روحم رد

ناکما یوژیگ نیا . تسا راوتسا نابز یدعب کی و یطخ یوژیگ داینب رب هک دننک یم

دعب یکی رصانع نیا لیلد نیمه وهب دزاس یم نکممان دحاو نآ رد ار رصنع ود ظفلت

دادتما اه بیکرت نیا هاگ هیکت وغًابلا دنریگ یم رارق راتفگ ی هریجنز یور یرگید زا

ای راتفگ ی هریجنز زا یورارف اب اوژهنا ردژرنا تاملک هک تسیلا ردح نیا . تسا ینامز

و دنا هتفر رتارف زین نابز ِیدعب کی و یطخ یوژیگ ،معالًزا ینیشن مه روحم نامه

هک نیا مه و یدومع مه و تسا یقفا و یطخ طابترا رد مه اوژهاه، ریاس اوژهاب کی

، یریجنز ای یقفا اه( طابترا نیا و دنک یم رارقرب اوژهاه ریاس اب یسدنه طابترا کی

دنشاب یمن ینامز دادتما عبات و دننک یم هیوناث یانعم داجیا کی )ره یسدنه و یدومع

هب دیاب ینعم کرد یارب اوژهنا،ام ِنتم ندوب یراتشون _ یرادید تلصخ تلع هب ینعی

حیلا .رد میشاب هتشاد هجوت اوژناگ نآ صاخ شنیچ و هسدنه هب نامز مه تروص

ینامز رصنع کی دوش؛و یم لیکشت یپایپ دحاو دنچ ای ود زا هشیمه هریجنز هک

رصانع اب لباقت ورد دریگب رارق هریجنز کی یور هک دروآ یم تسد ارهب دوخ شزرا

نیا ارزا دوخ یهدانعم تیلباق یدایز دح اوژهات عقاو .رد دشاب دوخ زا سپ و نیشیپ

اوژهو ره یادا »اب دراد تسود ار رتخد نآ رسپ «نآ دننام یا هلمج .رد دریگ یم وگلا

وات دنایامن یم ار دوخ یانعم ، نیشیپ اوژهی هب تبسن یتیعقوم رد نآ نتفرگ رارق
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قیمع ِتقیقح کی اوژه ره اوژهنا رد اما دنام یم یقاب صقان زونه اوژه نیرخآ یادا

راد ینعم یارب و هدوب ریغتم یانعم تیاهن ویب تباث یانعم دنچ ای کی یاراد هک تسا

. تسین دوخ زا سپ ای شیپ اوژهی دنمزاین ًاموزل ندوب

اما دریگ یم تروص ینیشناج اوژهنا رد تفگ ناوت یم زین ینیشناج روحم دروم رد

وای یدومع روحم رد هکلب دتفا یمن قافتا راتفگ ی هریجنز و یقفا روحم رد ینیشناج

زین اوژهنا رد ینیشناج تفگ ناوتیم نیاربانب دهدیم خر نتم ِصوصخ یهب هسدنه رد

. تسین روسوسود فیرعت رد ینیشناج روحم عبات

یبیکرت یوژیگ زا ینعم و... یراتشگ و ارگتخاس یسانشنابز رد هک نیا رگید ی هتکن

و بیکرت شور اهو هورگ رد اوژهاه ینیشن مه و بیکرت شور ینعی تسا رادروخرب

:1387، یوفص دنک.( یم نییعت ار هلمج ینعم هک تساه هلمج رد اه هورگ ینیشن مه

(282

ندش نیشن مه ینعی تسین رادروخرب یبیکرت یوژیگ زا ینعم کرد اوژهنا ردژرنا اما

تسا تاملک نیب طابترا و شنیچ زرط هکلب دنک یمن ینعم دیلوت هریجنز کی رد تاملک

دنک. یم یلک یانعم داجیا هک

هزاس تمس هب رت کچوک یاه هزاس نتخیمآ و بیکرت اب شناوخ ِدعاوق هک نآ نمض

ناکما ، تسخن ماگ »رد دیرخ رات گنشوه دنک،ثمالًرد« یم تکرح رت گرزب یاه

اریز ددرگ یم یفتنم مسا یوحن شقن »اب دیرخ و« تفص یوحن شقن «رات»اب عوقو

دعاوق اه هزاس بیکرت عوقو بسح ورب دیآ یم باسح هب لعف دیرخ و مسا رات

تاع طاال بیکرت اب تیاهن رد دنک... یم بیکرت « دیرخ «رات»اراب« ادتبا شناوخ

: نامه دیآ.( یم لصاح هلمج لک ییانعم شناوخ ، یمسا هورگ و لعف هورگ ِیلخدم

(287

،زا ینیشن مه روحم زا یورارف تلع هب اوژهنا هک تفگ ناوت یم تحارص هب نیاربانب

شقن و راتفگ ی هریجنز عبات شناوخ دعاوق نوچ و هدرک یورارف زین شناوخ دعاوق

یهدش نییعت شیپ زا یاه شقن اماب اوژهنا رد سپ تسا هلمج رد اوژهاه یروتسد

یورارف یگنوگچ هب هجوت اب نیاربانب دوب میهاوخن هجاوم تاملک یارب یفرص و یوحن

»و یروتسدارف ی« اوژهنا ینعی اوژهنا عون ود اب ام یروتسد دعاوق زا نتم

. میتسه هجاوم « یروتسدریغ »

: یروتسدارف ی ۵_١_اوژهنا

نتم رد ینابز ره رد یروتسد فیراعت هب هجوت نودب هملک ، یروتسدارف نامتخیر رد
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یام، هدزروتسد ِنهذ یاه ضرف شیپ رب ،انب شناوخ زا سپ اما دنک یم ادیپ روضح

هجو چیه هب هتبلا هک دریگب دوخ ارهب یروتسد نیوانع اهو هاگن زا یخرب دناوت یم

دراو هشدخ و یندم تیمئاق بلس ثعاب نابز روتسد رتسب رد اوژناگ تکرح دننامه

دش. دهاوخن نتم رد یوا هنایارگ دوجو تکرح هب ندرک

ادیپ روضح نتم رد یروتسد فیراعت و نیوانع رب انب هجو چیه هب هملک هک ییاج نآ زا

هچ نانچ تروص نیا رد دنشاب نتم رد وا تیعضو ی هدننک نییعت نیوانع نآ هک هدرکن

ِنابز هب یروتسد یاه ضراعت اهو توافت مامت ،اب ینابز ره رد یروتسدارف ِرثا نیا

دوش همجرت دشاب توافتم نتم یلصا نابز روتسد اب نآ نابز روتسد الً ماک هک رگید

دمآ. دهاوخن شیپ نآ رد جیار یاه نداد تقباطم و ییاج هباج ، رییغت هنوگ چیه

(381:1396، ناراکمه و کیپرذآ )

: یروتسدریغ ی ۵_٢_اوژهنا

و راتخاس و تسین یروتسد فیراعت دیق الًرد صا ،اوژه یروتسدریغ لکش رد

کبس نیا هک دنامن هتفگان هتبلا . دشاب یم یروتسدریغ دص رد دص ، شتکرح

یلا عت یاه لیسناتپ یفن و نابز روتسد اب تیدض یانعم هب هجو چیه هب یتسینایرع

و یبدا تابثا روظنم هب هک تس یبدا داهنشیپ کی اهنت هکلب تسین ینآ هنایارگ

دیابن یسیون اوژهنا هک مهم رکذت نیا هدش،اب هئارا نابز روتسد ندوب هلیسو ِکیروئت

یارگدودحم تعیرش کی هب دش دهاوخ لیدبت تروص نیا رد اریز دوش یقلت فده

تسا یمدآ نهذ یاهدرکراک و هملک یاه تیلباق زا یضعب نداد ناشن طقف فده . یبدا

ی هرطیس تحت و هلمج راتخاس رد رگا اسب هچ هک دنک یم زورب نآ تیدرف رد اهنت هک

(382:1396، ناراکمه و کیپرذآ ). دنام دهاوخ ناهنپ نانچ مه دریگ رارق نابز روتسد

و ینیشن مه روحم زا هک میهد یم رارق یسررب دروم ار اوژهنا هنومن دنچ ریز رد

. تسا هدرک یورارف نابز روتسد دعاوق

« یزاب »

ادخ

□

ادخ
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نیمز

□

ادخ

نیمز

ناسنا

□

ادخ

نیمز

ناسنا

هناخ

□

ادخ

نیمز

ناسنا

□

ادخ

نیمز

□

( کیپرذآ شرآ ) ادخ.

مه یوگلا الف خرب مینک یم هدهاشم قوف ِیروتسدریغ ی اوژهنا رد هک روط نامه

هلمج راتخاس رد روضح نودب تاملک ، دنرضاح نتم رد هلمج یازجا هک روسوس ِینیشن
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المز هلمج کی یریگلکش یارب ینعی دنراد روضح نتم رد یروتسد دعاوق نتفریذپ و

ییانعم و دنریگ رارق مه رانک رد لعف و دنسم ای ممتم ، لوعفم ، لعاف نتم رد هک تسا

هدشن رضاح ینیشن مه یهریجنز رد تاملک ، قوف ی اوژهنا رد اما دننک لقتنم ار لماک

نتم کی ، ینیشن مه ی هریجنز زا توافتم یشنیچ ورد یدومع تروص هب هکلب

ینعی دنریذپ یمن یروتسد شقن زین تاملک نآ رب وعالهو دنا هداد لیکشت ار مجسنم

.هب درادن روضح یا هلمج زین نتم ورد تسین لعف و لوعفم ، لعاف یاراد معالً نتم

روضح یا هلمج هبش و هلمج راتخاس هنوگ چیه اه نآ نتم رد هک اه اوژهنا هنوگ نیا

دوش. یم هتفگ یروتسدریغ ی اوژهنا درادن

، ینیشن مه روحم دناهدرک هراشا نسبوکای نامور نوچ یناسانش نابز هک هنوگ نامه

و نیشن مه یاه اوژه طابترا یسررب اب غًابلا انعم و دنهد یم لیکشت ار نابز دوپورات

ساسا و ناینب هملک نوچ هملک تلا صا بتکم رد دوش؛اما یم صخشم نآ رد نیشناج

یاراد ناسنا نوچمه و تسا و... شناد و ملع ، تایبدا ِناهج رد هوقلا ب یاهلیسناتپ مامت

یتیهام و یرهوج یاه تحاس ِییازفا مه زا رتارف یلک هک دشاب یم یدوجو ماقم

ی هرهوج زا هتفرگ تأشن یاه لیسناتپ زا یکی زین یدنب هلمج راتخاس و هلمج ، تسا

( هلمج نآ( هب نداد تلا صا هک دوش یم بوسحم هملک زا تیهام کی و تاملک ِیعامتجا

هک روط نامه دوش. یم یمدآ نهذ و هملک یاه لیسناتپ اهو تحاس رگید کرد زا عنام

و نهذ تخانش و دنلباقتم ی هطبار رد یمدآ نابز و نهذ دنراد یم ناعذا ناسانش نابز

دوب. دهاوخن نکمم نابز راتخاس و نابز کرد نودب نآ یاهدرکراک

« رفس »

_زا؟

! هکرب _

_هب؟

! ایرد _

_یک؟

! هتسخ یهام _
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□

هرخص

هرخص

هرخص

هرخص

□□

رابیوج

رابیوج

رابیوج

□□

دور

دور

دور

□□

؟ دیسر _

تفر _

تفر

تفر

_زا؟

! ایرد _

_هب؟
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! هکرب _

_؟؟

□□□

بادرم توکس اه سلف لیسف

( حیسم رفولین ) . دیپس رفولین باتفآ

تاملک روضح زین راک نیا .رد میتسه هجاوم یرت توافتم راتخاس اب قوف ی اوژهنا رد

ینیشن مه روحم اب نتم ومعالًرد تسا هدمآرد شیامن هب راتفگ ی هریجنز زا رتارف

اما دزاس هتسجرب و...ار دنسم لعف، ، لعاف یروتسد یاه شقن هک میتسین هجاوم

هبش داجیا نارگشناوخ نهذ ،رد هملک کی ردقبلا دنچ ره نتم رد ییاه گولا ید روضح

لا قتنا تلع هب هک هدوب ؟» تسا هدمآ اجک «_زا عقاو ً«_زا؟»رد ثمال دنک یم هلمج

فرح کی اهنت و دنا هدش فذح اه نیشن مه نیا هب(_زا؟) تاملک ریاس یانعم راب

حلا نیع رد اما دشک یم شود ارهب لماک ی هلمج کی راب هک تسا هدنام یقاب هفاضا

هکلب هتفریذپن نتم رد و...ار لعف ، دنسم ، لعاف یروتسد یاه شقن زین هلمج هبش نیا

هلمج هبش ای صقان ی هلمج کی داجیا نارگشناوخ نهذ رد طقف

نهذ رد هک ینابز ییاهدحاو روضح تلع هب اوژهنا نیا نیاربانب . تسا هدرک

هتسجرب تاکن زا یکی . دشاب یم یروتسدارف عون زا هدرک هلمج هبش داجیا نارگشناوخ

یم شود ارهب هلمج کی راب هک تسا نتم رد یراتشون ی هناشن روضح اوژهنا نیا ی

و دنوش یم بوسحم هملک زین یراتشون یاه هناشن یتح ژرنا نیا رد نیاربانب . دشک

هملک تلا صا بتکم نیون فیرعت زا دنیارف نیا عقاو .رد دننک ینعم ی هدافا دنناوت یم

یم « یتیهام و یرهوج یاه تحاس ِییازفا مه زا رتارف یلک ار« هملک هک هتساخرب

لماش ار یراتشون ی هناشن کی هک تسا هدرتسگ ردق نآ فیرعت نیا ی هریاد و دناد

دوش. یم

« نامرف »
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ادص ادص

_ولا

ادص ادص

□□

همکچ زابرس

موکحم یاه اوژه نادنز

□□

گنفت

؟ گرم _ ؟ دلوت _

□□□
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ه

( باتهز انعر ) . یمخز رعش

ارهب شناوخ دعاوق هک تسا یا هنوگ هب اوژهنا نیا رد نتم ی هسدنه و نامدیچ زرط

و رکفت هب اوژناگ نیب طابترا فشک و ینعم کرد یارب ار بطاخم و دشک یم شلا چ

یم تیعبت راتفگ ی هریجنز و ینیشن مه روحم زا هک هلمج کی .رد دراد یماو فقوت
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شقن الً ومعم لعاف و دنوش یم بیکرت رگیدمه اب یرگید زا سپ یکی تاملک دنک

یاه اوژهنا عاونا و اوژهنا نیا رد اما دراد هدهع اررب ریذپ شنک شقن لوعفم و رگشنک

و نتم ندناوخ یارب شناوخ دعاوق دننک یم تیعبت یسیون اوژهنا دعاوق زا هک یرگید

یارب و تسا یراتشون _ یرادید ژرنا کی اوژهنا اریز تشاد دهاوخن ییاراک ینعم کرد

نیب طابترا و اوژناگ صاخ ی هسدنه زا هدافتسا اتاب دید ار نتم دیاب ًامتح ینعم کرد

یم ییازفا مه هب مرف و اوتحم ، یراتشون ژرنا نیا دش.رد لئان ینعم کرد هب تاملک

رارکت اوژهنا نیا لوا دوزیپا ثمالًرد درک طابنتسا مرف ارزا ینعم ناوت یم و دنسر

؛و تسا هدرک ( ادصورس روفو و یغولش ) هیوناث یانعم داجیا ادص» ی« هملک راب راهچ

مه تلع هب گنفت نآ رد هک هدیرفآ کیتامارد ییاضف موس دوزیپا رد اوژناگ نیب طابترا

اب یهارود نیا و هتفرگ رارق یهارود رس رب هک تسا زابرس زا زاجم زابرس اب ینیشن

روحم زا یورارف اب اوژهنا سپ . تسا هدش صخشم موس دوزیپا ِصوصخ هب نامدیچ

روهظ ی هصنم ارهب هملک و نهذ زا یرگید لیسناتپ نابز روتسد راتخاس و ینیشن مه

. تسا هدناسر

: هجیتن

رد ار یصاخ لوصا و هدعاق نابز یارب ارگتخاس یسانش نابز رد روسوسود نانیدرف

هب فیرعت ینامز مه و ینامزرد ، ینیشناج و ینیشن مه روحم هلمج زا دریگ یم رظن

یم رظن رد دنمراتخاس ماظن کی ار نابز لک و...ورد هملک زا یلولدم و دلا صوصخ

ریاس و وا هاگن زا راتخاس نیا دنک؛و یم فیرعت مه ار ییاهراتخاس و دریگ

یم بوسحم طابترا یرارقرب یارب یرییغت لباقریغ یاه هفلؤم ارگتخاس ناسانشنابز

هب نداد تلا صا اب اوژهنا ژرنا ؛اما تسا نابز دوپورات نسبوکای ی هتفگ هب هک دنوش

رد ار تاملک شیپاشیپ هک نابز روتسد راتخاس زا یورارف و نتم رد تاملک دوجو

مع ینیشناج و ینیشن مه روحم زا یورارف و هدرک روصحم و دودحم یروتسد فیراعت

و ینیشن مه روحم عقاو دنک.رد یم یورارف روسوسود رظن دروم یاهراتخاس الًزا

تلا صا و هجوت زا هک دنتسه ییاه لیسناتپ یگمه نابز روتسد دعاوق و ینیشناج

هملک زا ییاه تیهام طقف و دنریگ یم لکش تاملک یعامتجا ی هرهوج هب نداد

تلا صا نتم رد هملک دوجو هب اوژهنا هکژرنا تسا حیلا رد نیا . دنوش یم بوسحم

. تسا نتم رد هملک دوجو تابثا شیاهدرکراک زا یکی و هداد
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