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چکيذه  

سقعيٝ ثٝ ٔدٕٛفٟي ازة ٚ ٞٙط ايطاٖ، اضظقٟبي لبثُ سٛخٟي ضا سمسيٓ وطزٜ اؾز وٝ ديسايي ٘رؿشيٗ قىُ ازثيبر ٕ٘بيكي 

ٔىشٛة، دسيساضي قىُ ٚ قيٛٞي اخطايي ٚ ثيب٘ي ذبل زض ٞٙط ٕ٘بيف يب ٞٙطٞبي ٕ٘بيكي ٚ ٍٟ٘ساقز ٚ اؾشٕطاض ٔمبٟٔب ٚ ٌٛقٝ

ٞطچٙس ثٙب ثٝ زاليّي، ٔٛؾيمي ثب ؾبظ زض سقعيٝ، ضٚ٘ك . ٞبي ٔٛؾيمي زض ؾٙز ٔٛؾيمبيي ّٔي ايطاٖ، اظ خّٕٟي ايٗ اضظقٟب اؾز

سقعيٟرٛا٘بٖ ثب آٌبٞي ٚ قٙبذز ٔٛؾيمي . چٙسا٘ي ٘ساقشٝ، أب ٔٛؾيمي آٚاظي حسالُ اظ زٚضٞي لبخبض ثٝ ثقس ٔؿيط سىبُٔ ضا ديٕٛز

سئبسط ٔصٞجي ايطاٖ قبُٔ )يىي اظ ٘ىبر ٟٕٔي وٝ سبوٖٙٛ زض قجيٝ . ؾٙشي ايطا٘ي ثٝ ثٟشطيٗ ٚخٝ ثٝ ايفبي ٘مف ذٛز دطزاذشٟب٘س

وٕشط ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌطفشٝ، ثجز ٚ ضجظ زليك ٔٛؾيمي آٚاظي ثط ٔجٙبي اخطاي ٔٙبعك  (سقعيٝ يب قجيٝ غٕبٍ٘يع ٚ قجيٝ قبز

سقعيٟي قٟبزر حضطر »زض ايٗ ٔمبِٝ، ضٕٗ دطزاذشٗ ثٝ ٔجب٘ي ٘ؾطي سحميك، ٔدّؽ وبُٔ . ٔرشّف خغطافيبيي وكٛض ثٛزٜ اؾز

ايٗ اخطاي آٚاظي . ، ثط اؾبؼ اخطاي ٌطٜٚ سقعيٝ ؾطذًٙ اظ حيث آٚاظٞبي اخطا قسٜ، ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز«(ؿ)فّي اوجط

.    ٕٞبيٖٛ، چٟبضٌبٜ، ؾٍٟبٜ ٚ ٔبٞٛض ثٛزٜ اؾزسقعيٝ، زض زؾشٍبٜ قٛض ثب ٌطزقٟبي آٚاظي زض ثيبر سطن، افكبضي، زقشي ٚ زؾشٍبٟٞبي

 .سقعيٟرٛا٘ي، ٔٛؾيمي سقعيٝ، ٔدّؽ قٟبزر فّيبوجط، ؾطذًُٙ، ذطاؾبٖ خٙٛثي: واشگان کليذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اؾشبزيبضخغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ضٚؾشبيي زا٘كٍبٜ ثيطخٙس، ٘ٛيؿٙسٜ ٔؿؤَٚ . 

 وبضقٙبؼ اضقس ظثبٖ ٚ ازثيبر فبضؾي، ٔسضؼ زا٘كٍبٜ ثيطخٙس. 

 وبضقٙبؼ أٛضؾيٕٙبيي ازاضٜ وُ فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٔي ذطاؾبٖ خٙٛثي. 

 



 مقذمه

يىي اظ ٟٕٔشطيٗ ثركٟبي ٞط سقعيٝ، ٔٛؾيمي آٚاظي آٖ اؾز وٝ آٌبٞي ٘ؿجز ثٝ آٖ ٔيشٛا٘س زض ٔٛفميز يه سقعيٟرٛاٖ ثؿيبض 

ٔؤثط ثبقس ٚ انٛالً سقعيٟرٛاٟ٘بي حطفٟبي ٔٛفك وؿب٘ي ثٛزٞب٘س وٝ آقٙبيي ٘ؿجي ثب زؾشٍبٟٞب، آٚاظٞب ٚ ٌٛقٟٟبي ٔٛؾيمي ؾٙشي 

. زاقشٟب٘س

إٞيز ٔٛؾيمي آٚاظي زض سقعيٝ چكٍٕيط اؾز ثٝ ٌٟٛ٘بي وٝ ايفبٌطاٖ ٘مكٟب ٔيجبيؿز اظ زؾشٍبٟٞبي ٔٛؾيمي آٌبٜ ثبقٙس سب 

زض ٔٛؾيمي سقعيٝ ثطاي ٘مكٟبي ٔشفبٚر، آٚاظٞبي ٔشٙبؾت ثب ٘مكٟبي . اٌط ٘مف آٟ٘ب سغييط يبفز، ثشٛا٘ٙس زض آٚاظ ٔقيٗ ثرٛا٘ٙس

ذٛاٖ ثبيس آٚاظي ذٛـ زاقشٝ ثبقس  ٔٛافك. ، اققبض ذٛز ضا ٔيرٛا٘سآٟ٘ب ا٘شربة ٔيكٛز ٔب٘ٙس قٕط وٝ ثيكشط ثب حبِز اقشُُّٕرٛا٘ي

(. 143: 1389٘بزفّي ظازٜ، )زض حبِي وٝ ٔربِفرٛا٘بٖ سٟٙب فطيبز ٚ ٘قطٜ ٔيع٘ٙس 

اضسجبط ٔيبٖ سقعيٝ ٚ ٔٛؾيمي سٟٙب اظ عطيك آٚاظ ٘جٛزٜ اؾز، ثّىٝ ؾبظٞبي ٔٛؾيمي ٘يع زض ٔدبِؽ سقعيٝ ثٟىبض ٔيطفشٟب٘س 

قيذٛض، عجُ، زُُُٞ، وط٘ب، ؾُط٘ب، ٘ي ِجه، ٘ي، : ، ثب ٘ٛاذشٗ ثطذي ؾبظٞب ٔب٘ٙس"ديكرٛا٘ي"چٙب٘ىٝ ٌبٜ ديف اظ آغبظ سقعيٝ ثٝ خبي 

لطٜ ٘ي، ٘مبضٜ ٚ ؾِٙح، سٕبقبٌطاٖ ضا ثطاي قٙيسٖ ٚ زيسٖ سقعيٝ آٔبزٜ ٔيىطز٘س، اِجشٝ زض حيٗ اخطاي سقعيٝ، ٔقٕٛالً آٚاظٞب ثب ؾبظ 

فّي اوجط ٚ  (٘مف)ٕٞطاٞي ٕ٘يكس، خع زض ٔٛاضز ا٘سن وٝ زض ايٗ ٔٛاضز ضفبيز زؾشٍبٟٞب الظْ ثٛز، چٙب٘ىٝ ٔقٕٛالً ثطاي قجيٝ 

حشي زض ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٔب . (76: 1380قٟيسي، )، ٚ ثطاي قجيٝ أبْ، ٘ٛا ٘ٛاذشٝ ٔيكس لبؾٓ، چٟبضٌبٜ  ٚ ؾٝ ٌبٜ ٚ انفٟبٖ

ثب ايٗ حؿبة قبيس ثشٛاٖ ٌفز وٝ سقعيٝ . ٌٛقٟٟبيي چٖٛ ضخع ٚخٛز زاض٘س وٝ ثٝ قىُ وبُٔ زض ٔٛؾيمي ٔصٞجي اؾشفبزٜ ٔيكٛ٘س

. ٌّچيٙي اظ ضزيفٟبي ٔٛؾيمي ايطا٘ي اؾز

 ايطا٘ي وٝ ٔؾّٛٔرٛاٟ٘ب ثٟىبض ٔيجط٘س ٔقشمس اؾز وٝ ثيبٖ آٚاظي زض زؾشٍبٟٞبي ٔقيٗ ٔٛؾيمي (45: 1، ج1367)ٔؿقٛزيٝ 

.  ثبظٔب٘سٜ ٘مبِي ٔصٞجي اؾز

زض اغّت دػٚٞكٟبيي وٝ سبوٖٙٛ زض حٛظٜ ٔٛؾيمي سقعيٝ نٛضر ٌطفشٝ اؾز ثيكشط ثط ايٗ ٔٛضٛؿ سأويس قسٜ وٝ ٔثالً 

اٌط ايٗ . قرهيشٟبي سقعيٟرٛاٖ زض وساْ زؾشٍبٜ، آٚاظ ٚ يب ٌٛقٝ ٔيرٛا٘ٙس ٚ وٕشط ثٝ ٘ز ٘ٛيؿي ٔدبِؽ سقعيٝ دطزاذشٝ قسٜ اؾز

وبض زض ٌصقشٝ ثٝ ٔب٘ٙس وبضي وٝ ٔطحْٛ ٔؿقٛزيٝ زض ٘ز ٘ٛيؿي ٔدّؽ ا٘دبْ زازٜ اؾز، نٛضر ٔيٍطفز ٔيشٛا٘ؿز زض اٌٍِٛيطي 

زض حبَ حبضط ٘يع ٞط چٙس ٕٔىٗ اؾز ثقضبً ثطذي اخطاٞب ثب ٘مبيم ٟٕٔي ٕٞطاٜ ثبقس ٚ ثٝ . نحيح سقعيٟرٛا٘بٖ وٕه ٔؤثطي ثبقس

ذٛا٘ي سب حسي حفؼ  فّز سمّيس اظ قيٜٛ ٚ ؾجه زيٍط ٔٙبعك، اغّت آٚاظٞب ثٝ اقشجبٜ ذٛا٘سٜ قٛز، ِىٗ زض ٘مبعي وٝ انبِز سقعيٝ

. قسٜ، قيٟٛٞبي زضؾشي زض اخطاي آٚاظ سقعيٝ ٚخٛز زاضز

ضا زض حس أىبٖ ثب اؾشٕساز اظ ديكىؿٛسبٖ ثب فطو ايٗ ٔٛضٛؿ زض دي آ٘يٓ سب ثط اؾبؼ اخطاي ٘مبط ٔرشّف، آٚاظٞبي ٔٛخٛز 

 ٚ حفؼ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٔدٕٛفٟبي اظ ٔمبالر ٔؿشمُ ثٝ قيٜٛ فّٕي ثٝ ثطضؾي ٚ ٔقطفي سقعيٟرٛا٘ي ٚ ٘يع ٔٛؾيميسا٘بٖ اؾشبٖ خٕقأٚضي

 . آٟ٘ب ثذطزاظيٓ

 

 
                                                           

 زض سقعيٝ ثٝ ضخعذٛا٘ي ٔربِفيٗ اظ خّٕٝ قٕط ٚ اثٗ : لٟط ٚ غّجٝ ٚ سقسي ٚ ظٚض(. ثطٞبٖ. )اقشُُّٓ ثٝ ٔقٙي سٙسي ٚ غّجٝ ٚ ظٚض ٚ سقسي وطزٖ ثبقس ثط وؿي ٚ ثعٚض چيعي ٌطفشٗ. 

.  ؾقس اعالق ٔيكٛز وٝ ٔغبِت ٚ اققبض ذٛز ضا ثب دطذبـ ٚ سٙسي ازا ٔي وٙٙس

. چٟبضٌبٜ ٚ ؾٝ ٌبٜ اظ زؾشٍبٜ ٞبي ٞفشٍب٘ٝ ٔٛؾيمي ٚ انفٟبٖ اظ آٚاظٞبي دٙح ٌب٘ٝ ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ اؾز. 

 



هذف پصوهش 

ثيشطزيس ٞٙط سقعيٝ، ثطاي ثؿيبضي اظ دػٚٞكٍطاٖ اظ ظٚايبي ٔرشّف ٞٙطي، فطٍٞٙي ٚ حشي اخشٕبفي ٚ ٔطزٔكٙبؾي ٔٛضز سٛخٝ 

زض ايٗ ثبضٜ سٟٙب ٔيشٛاٖ . ٔشأؾفب٘ٝ زض ٔٛضز ٔٛؾيمي سقعيٝ سب وٖٙٛ وبض خسي ٚ اؾبؾي ا٘دبْ ٘كسٜ اؾز. ٚ لبثُ سقٕك ثٛزٜ اؾز

 ٚ "(ؿ)قٟبزر أبْ حؿيٗ "وبض ٔطحْٛ ٔحٕسسمي ٔؿقٛزيٝ، دػٚٞكٍط ٔٛؾيميساٖ ضا ٘بْ ثطز وٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض ٔدبِؽ سقعيٟي 

 ضا ثب ضٚـ فّٕيأٚا ٍ٘بضي ٕ٘ٛز ٚ آٚاظٞبي آٟ٘ب ضا ثٝ وٕه ٔديس ويب٘ي ثب ضزيف ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ "ٞفشبز ٚ زٚ سٗ"٘يع سقعيٟي 

ٔشأؾفب٘ٝ ٔطي ثٝ ايٗ دػٚٞكٍط ديكطٚ اخبظٜ ٘ساز وٝ ايٗ وبض . ٞبي آٟ٘ب ضا ٔكرم ٚ سقييٗ وطز ٞب ٚ ِحٗ ٞب، ٌٛقٝ ؾٙديس ٚ ٔمبْ

.  اظ ٚي ثٝ يبزٌبض ٔب٘سٜ اؾز"ٔٛؾيمي ٔصٞجي ايطاٖ"ٔكطٚح ايٗ دػٚٞف زض وشبة زٚ خّسي . فّٕي اضظقٕٙس ذٛز ضا ازأٝ زٞس

.  سٛؾظ ا٘شكبضار ؾطٚـ ثٝ چبح ضؾيسٜ اؾز1367ايٗ وشبة زض ؾبَ 

اظ آ٘دب وٝ زأٙٝ اخطاي سقعيٝ زض ٌؿشطٜ ّٔي ثؿيبض ٚؾيـ اؾز ٚ زض الهي ٘مبط وكٛض ٞٙٛظ ٞٓ سقعيٟرٛا٘ي ضايح ٚ قبيـ اؾز 

ٚ ثٟٛيػٜ زض ؾبِٟبي اذيط وٝ ضٚ٘ك ثيكشطي ٞٓ ٌطفشٝ، يىي اظ ٘يبظٞبي اؾبؾي قٙبذز ٚ ثجز ٚ ضجظ آٍٟٞٙب، ٘غٕبر ٚ اِحبٖ 

سقعيٝ اؾز وٝ ٞط چٙس ٕٔىٗ اؾز زچبض سغييطاسي ٞٓ قسٜ ثبقس، ِيىٗ ٞٙٛظ ثؿيبضي اظ آٚاظٞبي ذبل ٔٙبعك ٚخٛز زاضز وٝ 

 اظ (.27: 1382)خبٚيس . ثب فطًٞٙ ٚ آزاة ٚ ضؾْٛ ذبل ٕٔىٗ اؾز ٔٙحهط ثٝ فطز ثبقسسحز سأثيط ٔحيغٟبي خغطافيبيي 

 ".ٚ ضٔعي اؾز وٝ ٞٙٛظ ٌكٛزٜ ٘كسٜ اؾزٔٛؾيمي زض سقعيٝ اظ ايٗ خٟز زاضاي ضاظ "دػٚٞكٍطاٖ حٛظٜ ٔٛؾيمي ٔقشمس اؾز وٝ 

.  آٖ سٛؾظ اُٞ فٗ لغقبً ثٝ ثٟجٛز آٖ ثٝ قيٜٛ فّٕي وٕه ذٛاٞس ٕ٘ٛزقٙبذز ٔٛؾيمي آٚاظي سقعيٝ ٚ آؾيجكٙبؾي

دػٚٞكٍط ٔٛؾيمي ٘ٛاحي ايطاٖ، سٛخٝ ثٝ ثجز ٚ ضجظ ٔٛؾيمي ٔصٞجي ٚ آئيٙي ايطاٖ ضا اظ زٚ خٙجٝ  (55: 1391)زضٚيكي 

٘رؿز، ديكيٙٝ آٖ ثٟقٙٛاٖ يه فطًٞٙ قفبٞي ٟٔٓ وٝ ٞٓ اظ سٙٛؿ ٚ ضٍ٘بضٍ٘ي چكٍٕيطي ثطذٛضزاض اؾز »زاضاي إٞيز ٔيسا٘س 

زْٚ، ذغط فطأٛقي ثٝ . ٚ ٞٓ اليٟٟبي ٔرشّفي اظ حيبر ٔقٙٛي ٚ اخشٕبفي ٌصقشٝ ٚ حبَ ايٗ ؾطظٔيٗ زض آٖ لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز

 ثيطيكٝ ٚ ديىطٜ ٞٙط قفبٞي، فطأٛقي يب اؾشحبِٟي ثؿيبضي اظ آئيٟٙب ٚ خبيٍعيٗ قسٖ ٕٟٟ٘ٛ٘بيزِيُ ٚاضز آٔسٖ آؾيجٟبي خسي ثط 

. «فبلس انبِز ثٝ خبي ٕٟٟ٘ٛ٘بي لسيٕي زض ايٗ ضاؾشب لطاض ٔيٍيطز

 ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثؿيبضي اظ ٔٛؾيميسا٘بٖ ٚ ضزيفسا٘بٖ ايطاٖ ٔقشمس٘س وٝ ٔٛؾيمي سقعيٝ ٕٞبٖ ٌٛقٟٟبي ضزيف زؾشٍبٞي ايطاٖ 

ٔٛؾيمي سقعيٝ ثط ٔٛؾيمي زؾشٍبٞي ايطاٖ لبثُ ا٘غجبق ٞؿز أب ٕٞٝ ٔٛؾيمي . اؾز وٝ سٟٙب ثب حبِز ٌفشبضي ٚ ٘مبِي اخطا ٔيكٛز

ثٟقجبضر زيٍط، ٔيشٛاٖ ٌفز وٝ ثركي اظ ٔٛؾيمي زؾشٍبٞي ايطاٖ ضٕٗ آٖ وٝ ٞٛيز ٚ ٕ٘ٛز . زؾشٍبٞي، ٔٛؾيمي سقعيٝ ٘يؿز

. ٔؿشمُ زاضز، زض ٔٛؾيمي سقعيٝ ٘يع خٍّٛٞط قسٜ اؾز

. ثٙبثطايٗ ٔيشٛاٖ ثب ٌطزآٚضي ٚ ضجظ انٛار ٚ اِحبٖ ٚ ٘غٕٟٟبي آٖ ثٝ غٙبي ٔٛؾيمي زؾشٍبٞي ايطاٖ وٕه قبيب٘ي وطز

ثٟقجبضر زيٍط، ٌٛقٟٟب ٚ ِحٟٙب ٚ ٘غٕٟٟبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي زض ٔٛؾيمي سقعيٝ ٚخٛز زاضز وٝ زض يىهس ؾبِي وٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ زض حبَ 

ٚؽيفٝ ّٔي ٚ سبضيري ٔب زض ايٗ ثطٞٝ اظ ظٔبٖ، ضجظ ٚ ثجز ٞط چٝ ؾطيقشط ايٗ ِحٟٙب ٚ ٘غٕٟٟب ٚ . ٌطزآٚضي اؾز، ٌٕٙبْ ٔب٘سٜ اؾز

(. 129: 1386دّٟٛاٖ، )سدعيٝ ٚ سحّيُ آٖ اؾز 

سقييٗ ٚ يب احيب٘بً سدٛيع ٕ٘بئيٓ وٝ ٔثالً زض فالٖ اِجشٝ ٔب زض دي ايٗ ٞسف ٚ يب ايٗ ٔمبْ فّٕي ٘يؿشيٓ وٝ ٔٛؾيمي آٚاظي سقعيٝ ضا 

 سغييطي زض لبِت زؾشٍبٟٞب ٚ يب ٘غٕبر ٚ ٌٛقٟٟبي ذبل ثبيس اخطاي سقعيٝ ٕ٘بيس، ظيطا سقعيٝ ٚ فالٖ قرهيز ثبيس ٚ ثسٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ

ثط ٕٞيٗ اؾبؼ، ٞسف . سقعيٝ ثٝ ِحبػ دٛيبيي ٚ ثطذٛضزاضي اظ ٚيػٌيٟبي ذبل ذٛز ٕ٘يشٛا٘س زض لبِت يه چبضچٛة ٔقيٗ اخطا قٛز

انّي قٙبذز ٚضقيز ٔٛؾيمي آٚاظي زض ٌطٟٚٞبي ٟٔٓ سقعيٟرٛاٖ اؾشبٖ ذٛاٞس ثٛز وٝ ٞط يه زض لبِت يه ٔمبِٝ سسٚيٗ ٚ زض 



ٟ٘بيز ثب زض اذشيبض زاقشٗ ٔدٕٛفٟبي اظ اخطاٞب ثٝ ٔمبيؿٝ ٚ ٕٞچٙيٗ سقييٗ ضٚيىطز لبِت، ثٝ ٘شبيح خبِت سٛخٟي ٔيشٛاٖ زؾز 

. يبفز

ثٝ افشمبز ٍ٘بض٘سٜ وٝ  ذٛز زض ٞط زٚ حٛظٜ فّٕي ٚ ٘ؾطي سقعيٝ چٙس ؾبِي اؾز وٝ اعالفبسي  وؿت ٕ٘ٛزٜ ٚ حسالُ ؾي ؾبِي 

اؾز وٝ زض اخطاي سقعيٝ ٘مف زاقشٝ، اخطاي آٚاظٞب اٌط زليمبً ٔغبثك زؾشٍبٟٞب ٚ ضزيفٟبي ٔٛؾيمي ا٘دبْ دصيطز وٝ وبض ٘ؿجشبً 

زقٛاضي ٞٓ ٔيجبقس، قٛض ٚ حطاضر سقعيٝ ٌطفشٝ قسٜ ٚ قٙٛ٘سٜ ثيكشط ٔحٛ فٟٙبي اخطاي قجيٟرٛاٖ ذٛاٞس قس ٚ اضسجبط وٕشطي ثب 

ثٙبثطايٗ سقعيٟرٛاٖ ثبيس ثٝ زؾشٍبٟٞب ٚ آٚاظٞب ٚ ٌٛقٟٟبي ٔٛؾيمي ؾٙشي آٌبٞي ٚ سؿّظ . ٔضٕٖٛ ٚ ٔحشٛا ثطلطاض ذٛاٞس وطز

ايٗ ثٝ ٔقٙبي اخطاي زليك فٟٙب ٚ سحطيطٞبي ٔٛخٛز زض . ٘ؿجي زاقشٝ ثبقس سب ثشٛا٘س سقعيٝ ضا ثٟشط ٚ ثب اثطٌصاضي ثيكشطي اخطا ٕ٘بيس

آٚاظ ٌٛقٟٟب زض اخطاي سقعيٝ ٘يؿز چطا وٝ ٕٔىٗ اؾز زض آٖ نٛضر ٞٓ اخطا وٙٙسٞي سقعيٝ اظ حبَ ٚ ٞٛا ٚ حؽ سقعيٝ ذبضج 

قٛز ٚ ٞٓ قٙٛ٘سٜ ٚ ثيٙٙسٜ سقعيٝ ثٝ خبي لطاض ٌطفشٗ زض حؽ ٚ حبَ سقعيٝ، سٛخٟف ثٝ فٟٙبي آٚاظي ٚ سحطيطٞب ٔقغٛف قسٜ ٚ 

.  انُ ٔٛضٛؿ ٚ حبَ ٚ ٞٛاي سقعيٝ سحز سأثيط ايٗ فٟٙب ٚ سحطيطٞب وٕطً٘ ٚ وٓ اثط قٛز

زض ٔمبِٝ ٔٛؾيمي ٚ سقعيٝ ٘يع يىي اظ آؾيجٟبي ٚاضزٜ ثٝ ٔٛؾيمي سقعيٝ ضا سمّيس ٔٛافمرٛاٟ٘بي ذٛـ نسا اظ  (74: 1384)خبٚيس 

. ايٗ ٌٛ٘ٝ سحطيط ظزٟ٘ب ٚيػٞي ٔدبِؽ ٚ ٔحبفُ اؾز ٘ٝ آييٗ سقعيٝ»: قيٟٛٞبي آٚاظي ثطذي ذٛا٘ٙسٌبٖ ؾٙشي ٔيسا٘س ٚ ٔيٍٛيس

.  «٘شيدٟي ايٗ ٌٛ٘ٝ سمّيسٞب ثط ثبز ضفشٗ انبِشٟب ٚ ضيكٟٟبؾز

سحَٛ أىبٖ ٘بثٛزي .  زؾز ثٝ سحَٛ زض آٖ ظزسقعيٝ ضا ٔيشٛاٖ ٘ٛ وطز ِٚي ٕ٘يشٛاٖ. انَٛ وّي سقعيٟرٛا٘ي ضا ثبيس فيٙبً ٍ٘ٝ زاقز

 اظ ثٟهٛضر ؾٙشي حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي ٚ اخطا وطز ٚ اِجشٝ ٞٙطٔٙساٖ سئبسط يب ٞط وؽ زيٍط ٔيشٛا٘سيقٙي ثبيس سقعيٝ ضا فيٙبً . آٖ ضا زض ثط زاضز

آٖ زض دطزاذز اِٟبْ ثٍيطز ِٚي ٔب٘ٙس ٕ٘بيكٟبي آييٙي ٞٙسي يب غادٙي، آٖ ضا ثٝ ٕٞبٖ نٛضر وٝ ٞؿز ثبيس اخطا ٚ ثٝ خٟبٖ فطضٝ 

(. 6: 1381ٕٞبيٛ٘ي، )وطز 

 

روش تحقيق 

 ضٚـ دػٚٞف زض سحميك حبضط ثط ٔجٙبي سطويت قيٜٛ اؾٙبزي ٚ ٔيسا٘ي اؾز وٝ زض زٚ ثرف ٔجب٘ي ٘ؾطي ٚ يبفشٟٟبي ٔيسا٘ي 

ٔجٙبي ٘ؾطي ٔب ضا وشت ٚ ٔمبالسي سكىيُ ذٛاٞس زاز وٝ فٕسسبً سٛؾظ نبحجٙؾطاٖ زض فطنٝ سقعيٝ ٚ ٔٛؾيمي . سٙؾيٓ ذٛاٞس قس

. سقعيٝ ٍ٘بضـ يبفشٝ اؾز

٘يع ثب ٔطاخقٝ ثٝ اخطاٞبي ٔٛخٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ثب  (اخطاي ٌطٜٚ سقعيٝ ؾطذًٙ)ثطاي قٙبذز ٔٛؾيمي سقعيٝ زض ٚاحس سحّيُ 

. ثبظذٛا٘ي اققبض سٛؾظ سقعيٟرٛا٘بٖ ٚ ثٝ وٕه ٔٛؾيميسا٘بٖ ثٝ سقييٗ زؾشٍبٟٞب، آٚاظٞب، اِحبٖ ٚ ٘غٕبر ٔٛخٛز دطزاذشٝ ذٛاٞس قس

 

تاريخچه تعسيه خواني سرخنگ 

 زض ايٗ ضٚؾشب ضا ثٝ زٚضٜ لبخبض ٚ ثط اؾبؼ قٛاٞس ٔٛخٛز ٚ ٘ؿد ٔىشٛثي وٝ اظ سقعيٝ ثبلي ٔب٘سٜ، ٔيشٛاٖ ؾبثمٝ سقعيٟرٛا٘ي

 زض "سىيٝ حبخي فجساِطؾَٛ"ٟٕٔشطيٗ زِيُ ثط اخطاي سقعيٝ، ٚخٛز سىيٟبي ثٙبْ . اٚايُ دبزقبٞي ٘بنطاِسيٗ قبٜ ٔٙشؿت زا٘ؿز

ايٗ سىيٝ زض . ضٚؾشب اؾز وٝ فالٜٚ ثط ايٗ سىيٝ ثطاي ضٚضٟرٛا٘ي ؾبذشٝ قسٜ زض اخطاي سقعيٝ ٘يع، ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔيٍطفشٝ اؾز

.  ٞدطي لٕطي ؾبذشٝ قسٜ ٚ اِٚيٗ فََّٓ فعازاضي ضٚؾشب ٘يع زض ٕٞيٗ سىيٝ ثطدب ٌطزيسٜ اؾز1240 سب 1230فبنّٝ ؾبِٟبي 

                                                           

 لٕطي 1226 حبقيٝ ٍ٘بقشٝ ٞبي ؾي خعء لطآٖ ذغي ٚلفي ٔطثٛط ثٝ ؾٙٝ. 



 لٕطي، ٔٛخٛز 1285زض ثيٗ ٘ؿد لسيٕي ٔٛخٛز اظ ٔدبِؽ سقعيٝ ؾطذًٙ، ٘ؿرٟبي اظ ٔدّؽ ٔؿيت لٟمبٜ ذعافي ثٝ سبضيد 

ايٗ ٘ؿرٝ ٚ ٘ؿد . اؾز وٝ زض ٔٙعَ ٔطحْٛ وطثالئي فّيطضبي ؾطذٍٙي فطظ٘س ٔال ٔحٕٛز حبخي فجساِطؾَٛ ٍ٘بضـ يبفشٝ اؾز

. زيٍط ٔٛخٛز، ثيبٍ٘ط لسٔز سقعيٝ ذٛا٘ي زض ايٗ ضٚؾشب ٔيجبقس

ٟٕٔشطيٗ سقعيٝ ذٛاٟ٘بي ؾطذًٙ وٝ فالٜٚ ثط اخطا زض ضٚؾشبي ؾطذًٙ ٚ زضذف، زض سقعيٝ ٞبي اخطا قسٜ زض حؿيٙيٝ 

 لٕطي، 1334ٔطحْٛ وطثالئي ٔرشبض فطظ٘س ٔطحْٛ حؿيٗ آلب ٔحٕس ٔشٛفي ثٝ ؾبَ : قٛوشيٝ ٘يع ايفبي ٘مف ٔيىطزٞب٘س فجبضسٙس اظ

 لٕطي، ٔطحْٛ فجبؾقّي قبٞسٚؾز، حبج 1351ٔطحْٛ آلب ٔحٕسٟٔسي أبٔرٛاٖ فطظ٘س ٔطحْٛ حبخي آلب ٔحٕس ٔشٛفي ثٝ ؾبَ

 ؾبِٝ اذيط ٘يع ٔطحْٛ حبج غالٔطضب قبٞسٚؾز، حبج ٔحٕسحؿيٗ اقطفي، ٔطحْٛ حبج 50ٔحٕسوّٛخ خٛاٖ ٚ زض زٚضٜ 

. ٔحٕسحؿٗ ثبغؿشب٘ي ٚ زض حبضط فطظ٘س ايكبٖ، حبج فّيطضب ثبغؿشب٘ي وٝ اظ ديكىؿٛسبٖ سقعيٝ زض ؾطذًٙ ٔيجبقٙس

 

مباني نظري  

 قىُ اظ اضائٝ ٔٛؾيمي ؾٙشي ٚخٛز زاضز وٝ ٔشكىُ اظ ٞفز زؾشٍبٜ 12زض ٔٛؾيمي انيُ ايطا٘ي، زٚاظزٜ قبذهٝ ٔٛؾيمبيي يب 

، آٚاظ (ثيبر ظ٘س)زؾشٍبٜ قٛض، آٚاظ اثٛفغب، آٚاظ افكبضي، آٚاظ ثيبر سطن : ايٗ زٚاظزٜ ضزيف فجبضسٙس اظ. ٚ دٙح آٚاظ ٔٛؾيميبيي اؾز

. زقشي، زؾشٍبٜ ٕٞبيٖٛ، آٚاظ ثيبر انفٟبٖ، زؾشٍبٜ ؾٍٟبٜ، زؾشٍبٜ چٟبضٌبٜ، زؾشٍبٜ ٔبٞٛض، زؾشٍبٜ ضاؾز دٙدٍبٜ ٚ  زؾشٍبٜ ٘ٛا

(. 54: 1386ثطذٛضزاض، ) ٌٛقٝ ٔيكٛز 470ٔدٕٛؿ ٞفز زؾشٍبٜ قبُٔ زٚاظزٜ آٚاظ ٚ 

ثسيٍٙٛ٘ٝ وٝ ٔثالً زض .  ٌطفشٝ ٔيكسٞب٘ساِجشٝ ايٗ ضزيفٟب ٚ زؾشٍبٟٞب زض سقعيٝ ثٝ فطاذٛض حؽ ٚ حبَ نحٙٝ ٚ قرهيز ثٟىبض

قرهيشٟب ٘يع آٚاظٞبي ذٛز . نحٟٟٙبي حٕبؾي چٟبضٌبٜ ٚ ٕٞبيٖٛ ٚ زض نحٟٟٙبي ؾٛظ٘بن قٛض، ؾٍٟبٜ ٚ زقشي ذٛا٘سٜ ٔيكس٘س

وٝ زؾشٍبٜ لبِجف چٟبضٌبٜ اؾز سٟٙب زض ٕٞيٗ ( ؿ)ايٍٙٛ٘ٝ ٘جٛزٜ اؾز وٝ حضطر فجبؼ  (1381)ضا زاقشٙس، ِيىٗ ثٝ فميسٞي ثّٛوجبقي 

حط ٘يع ثٝ ٕٞيٗ . زؾشٍبٜ ثرٛا٘س؛ ٚي زض نحٟٟٙبي ٔرشّف ثٝ فطاذٛض ٔٛلقيز ٚ زاؾشبٖ قٛض، ؾٍٟبٜ، اثٛفغب ٚ زقشي ٘يع ٔيرٛا٘س

.  ٚ زؾشٍبٟٞب اؾشفبزٜ ٘ىٙسايٙىٝ ٌفشٝ ٔيكٛز حط زض ٘ٛا ٔيرٛا٘س، ايٍٙٛ٘ٝ ٘يؿز وٝ اظ ؾبيط ٌٛقٟٟب. ٌٛ٘ٝ اؾز

ثيكشط اققبض ٔٛضز اؾشفبزٜ زض سقعيٝ زض ثحطٞبي ٔشٙبؾت ٔيجبقس ٚ سقعيٟٙٛيؿبٖ ثطاي ايدبز سٙٛؿ زض ققط، ثيشٟبيي ثٟىبض ثطز٘س 

وٝ ٞط قرهيز زض ثحطي ٔشٙبؾت ثب ٔمبْ ٚ ٔٙعِز ذٛز زض ظ٘سٌي ثٝ ٔحبزثز ثذطزاظز، ثسيٙؿبٖ آ٘بٖ ثٝ ضاحشي ٔيشٛا٘ٙس ويفيز ٚ 

(. 78-77: 1367چّىٛٚؾىي، )ٔمبْ ٔٛؾيمي ضا سغييط زٞٙس 

. قس ٞب ٚ قٍطزٞبي ٕ٘بيكي ؾٛز ثطز، ٔضبٔيٗ آٖ ثٝ نٛضر ققط ٚ آٚاظ ثيبٖ ٔي ثبيس ٌفز اؾبؾبً ديف اظ آ٘ىٝ سقعيٝ اظ ٚيػٌي

. ٔرشّف ثط ايٗ ٔؿأِٝ زالِز زاضز ٞبي قيقي، ثٟرهٛل آٚاظٞبي ٔصٞجي ايطا٘يبٖ زض ٔطاؾٓ ٚ ٔىبٟ٘بي  ٍ٘بٜ ثٝ سبضيد ديسايف آييٗ

ٌطز ٚ ِٔٛٛزيرٛاٟ٘ب اِٚيٗ وؿب٘ي ٞؿشٙس وٝ ثسٖٚ وٕه اثعاض ٚ ازٚار  ٞب، زضاٚيف زٚضٜ ذٛاٟ٘ب، ٔطثيٟرٛاٖ ذٛاٟ٘ب، ٘ٛحٝ ضٚضٝ

ثٟقٙٛاٖ ٔثبَ، ٘قشرٛا٘ي زض افغب٘ؿشبٖ، ذطاؾبٖ ٚ . ا٘س ذٛا٘سٜ ٔٛؾيمي، ثطاي ٔطزْ وٛچٝ ٚ ثبظاض آٚاظٞبيي ضا زض ٔسح اِٚيبء ٚ ا٘جيبء ٔي

. ثركٟبيي اظ ٞطٔعٌبٖ ضايح ثٛزٜ اؾز

زض زٚضٜ نفٛي ثٝ زِيُ حطٔز ٔٛؾيمي، ٔٛؾيمي ّٔي زض دٙبٜ ٔصٞت ٚ زض لبِت ٘ٛحٟرٛا٘يٟب، ٔطثيٝ ؾطائي ٚ ضٚضٟرٛا٘يٟب آضاْ 

ٌطفز ٚ زض زٚضٟٞبي ثقس ٘يع اغّت آٚاظذٛا٘بٖ ٟٔٓ، اضسجبعي ثب ٔدبِؽ ضٚضٟرٛا٘ي ٚ ثقساً زض زٚضٜ لبخبض ثب ٔدبِؽ سقعيٝ زاقشٟب٘س 

. ٚ حفؼ ٔٛؾيمي ؾٙشي  ثٝ وٕه سقعيٝ ٘يع ثط ٕٞيٗ ٔٛضٛؿ سأويس زاضز

                                                                                                                                                                                                                 

 



سقعيٟرٛاٖ ثطسط زض سىبيبي سٟطاٖ ٚ ثٟٛيػٜ زض ٘مغٝ فغف سقعيٟرٛا٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ قىٜٛ ٔٛؾيمي سقعيٝ ثب اخطاٞبي ٌطٟٚٞبي 

.  اظ ٔٛؾيميسا٘بٖ ثطخؿشٝ آٖ ظٔبٖ، ثٝ سقّيٓ ٚ آٔٛظـ سقعيٟرٛا٘بٖ دطزاذشٙسسىيٝ زِٚز اؾز وٝ سقعيٟرٛا٘بٖ ثب اؾشٕساز

ذٛاخٝ حؿيٙقّي ذبٖ : ثطذي اظ سقعيٟرٛا٘بٖ ٔكٟٛض زٚضٜ لبخبضيٝ ٚ ثقس اظ آٖ وٝ ثب ٔٛؾيمي آٚاظي آقٙب ثٛز٘س، فجبضسٙس اظ

ؾيس ظيٙبِقبثسيٗ . (141: 1379ثيضبيي، )ٔقبنط فشحقّي قبٜ ٚ ٔحٕس قبٜ، ؾيس ٔهغفي  ٔيطفعا ٚ فطظ٘سـ ؾيس وبؽٓ ٔيطغٓ 

لطاة وبقي، ضضبلّي سدطيكي، ؾيس فجساِجبلي، ثرشيبضي، ٔالحؿيٗ أبْ ذٛاٖ، ٔيطظا غالٔحؿيٗ فجبؼ ذٛاٖ، ؾيس احٕس ذبٖ وٝ 

ضا ثؿيبض ذٛة اخطا ٔيىطزٜ ٚ اِٚيٗ ذٛا٘ٙسٞبي اؾز وٝ ثطذي آٚاظٞبي اٚ ثط نفحٝ ٌطأبفٖٛ ضجظ  (ؿ)٘مف حط ٚ حضطر فجبؼ 

ضا ثب آٚاظ زقشي ثؿيبض ٔؤثط ٔيرٛا٘سٜ اؾز، حجيت  (ؼ)قسٜ اؾز، ٔيطظا ضحيٓ وٕب٘چٟىف، لّيرب٘كبي وٝ ٘مف حضطر ظيٙت 

(.  351-349: 1362ذبِمي، )اهلل اؾت ثُِٕطزي، ٔالزازاـ عبِمب٘ي، حبج ٔال ضخجقّي زض ٘مف أبْ ذٛاٖ ٚ الجبَ آشض 

 لجّي ٘ؿجز ثٝ سقعيٝ دسيس آٔسٜ ثٛز ثبفث ثب آغبظ زٚضٜ دّٟٛي ٚ ٕٞچٙيٗ ٚخٛز ظٔيٟٟٙبي ٔٙفي ٚ ٍ٘طـ ؾٛئي وٝ زض زٚضٟٞبي

ِيىٗ ثب ٕٞٝ ايٗ ٔٛاضز، سقعيٝ ثب . قس سب ثب آغبظ زٚضٜ دّٟٛي ثٝ سسضيح اظ اٚج ٚ فؾٕز سقعيٝ ٚ ثبِغجـ ٔٛؾيمي سقعيٝ وبؾشٝ قٛز

ٌطيع اظ ٘ٛاحي قٟطي ٚ دٙبٜ ثطزٖ ثٝ ٘مبط ضٚؾشبيي ٞيچٍبٜ ثٝ فطأٛقي ؾذطزٜ ٘كس ٚ ٔٛؾيمي آٚاظي آٖ سحز سأثيط قطايظ 

. ٔحيغي، اخشٕبفي ٚ فطٍٞٙي ثٝ حيبر ذٛز ازأٝ زاز

ثطضؾيٟب سأثيط فٕيك ٔٛؾيمي سقعيٝ ضا ثط ٔٛؾيمي ثطذي ٘ٛاحي ثيبٖ ٔيساضز؛ ٔثالً، زض قٕبَ ايطاٖ ثؿيبضي اظ ٘غٕبر ٚ اِحبٖ اظ  

، ثب سغييط ٔبيٍي اظ "ذٙدط ٔيع٘س قٕط" وٝ سحز سأثيط ضيع ٔمبْ ٔٛؾيمي ٔصٞجي "ِيالثبضيىال"ٔٛؾيمي سقعيٝ اذص قسٜ ٔب٘ٙس سطا٘ٝ 

(. 16: 1374٘هطي اقطفي، )ثيبر سطن ثٝ قٛقشطي، قىُ ٌطفشٝ اؾز 

. ٕٞچٙيٗ اثعاض، اقيبء ٚ ٚؾبيّي وٝ زض سقعيٝ ثٝ آٟ٘ب اقبضٜ قسٜ، يقٙي ّٔعٚٔبر نحٙٝ، ثُقس الّيٓ ايطاٖ ٚ سقعيٝ ضا ٔيٕٙبيب٘ٙس

زض سقعيٟٟبيي وٝ زض ٌيالٖ اخطا ٔيكٛز، ٔرشهبر فطًٞٙ ٌيالٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ ضا ثبظ ٔيشبثب٘س ٚ سقعيٟٟبيي وٝ زض خٙٛة ايطاٖ ٚ 

ايٙدب . ذّيح فبضؼ، اخطا ٔيكٛز سحز سأثيط ثبٚضٞبي خٙٛة ايطاٖ اؾز؛ حشي ٔبيٟٟبي ٔٛؾيميكبٖ ٞٓ ٔشفبٚر اؾزحبقيٝ 

قطٚٞرٛا٘ي ٔيىٙٙس، زض حبِي وٝ زض قٕبَ ايطاٖ، أيطيٟرٛا٘ي ٔيىٙٙس ٚ زض ٘ٛاحي ِطؾشبٖ آٚاٞبي ؾٍٟبٜ ٚ چٟبضٌبٜ ثب ِحٗ 

(. 8: 1389٘كؿز سرههي سقعيٝ، )حٕبؾي ٚاضز ٔيكٛز 

 وٝ حشي زض ٔدبِؽ قبزي ٞٓ ضٚاج زاضز، ثٝ افشمبز ٍ٘بض٘سٌبٖ سقسازي اظ آٚاظٞبي حع٘بٍ٘يع سقعيٝ ؾطذًٙ ٘يع ثب فطاليرٛا٘يٟبيي

ثٟقٙٛاٖ ٔثبَ، ٔغبثك يه ضؾٓ ٔقَٕٛ، زض اوثط ٘ٛاحي ايطاٖ ثٝ ٍٞٙبْ ذساحبفؾي ٔبزض ٚ زذشط زض قجي وٝ فطٚؼ . ديٛ٘س ٔيرٛضز

ايٗ . ثٝ ذب٘ٝ ثرز ٔيطٚز، ٔبزض ٚ زذشط اققبضي ضا زض ٔبيٝ زقشي ظٔعٔٝ ٔيٕٙبيٙس وٝ زض يه ِحؾٝ ٕٞٝ حضبض ضا ثٝ ٌطيٝ ٔيب٘ساظز

. ِحٗ ذٛا٘سٖ ثب ا٘سن سغييطي زض ثؿيبضي اظ نحٟٟٙبي سقعيٝ سىطاض ٔيكٛز

ٔثبَ زيٍط، ِحٗ اققبضي اؾز وٝ زض ٔطاؾٓ فٛر، ثٟٛيػٜ ظ٘بٖ الٛاْ ٚ ذٛيكبٖ ٍٞٙبٔي وٝ ثطاي اِٚيٗ ثبض دؽ اظ فٛر 

٘ٛحٟرٛا٘ي ظ٘ب٘ٝ زض ٔدبِؽ فٛر . فعيعقبٖ، ٕٞسيٍط ضا ٔيجيٙٙس، ثب زضآغٛـ ٌطفشٗ يىسيٍط اققبضي ضا ثب ِحٗ خب٘ؿٛظ ٔيرٛا٘ٙس

. ٘يع ديٛ٘سي فٕيك ثب اِحبٖ ٚ ٘غٕبر سقعيٝ زاضز

 

پيونذ تعسيه با موسيقي 

ديسايي ٘رؿشيٗ قىُ ازثيبر ٕ٘بيكي ٔىشٛة، دسيساضي . سقعيٝ ثٝ ٔدٕٛفٟي ازة ٚ ٞٙط ايطاٖ اضظقٟبيي سمسيٓ وطزٜ اؾز

قىُ ٚ قيٛٞي اخطايي ٚ ثيب٘ي ذبل زض ٞٙط ٕ٘بيكي ٚ ٍٟ٘ساقز ٚ اؾشٕطاض ٔمبٟٔب ٚ ٌٛقٟٟبي ٔٛؾيمي زض ؾٙز ٔٛؾيمبيي ّٔي 

سقعيٟرٛا٘بٖ، ثٟٛيػٜ سقعيٟرٛا٘بٖ سىيٟي زِٚز وٝ اظ ٔيبٖ سقّيٕيبفشٍبٖ اؾشبزاٖ ٔٛؾيمي ا٘شربة . ايطاٖ اظ خّٕٟي ايٗ اضظقٟبؾز



آًٞٙ نسا ٚ ازاي . ٔيكس٘س، زض حفؼ ٔٛؾيمي ؾٙشي ٚ اؾشٕطاض ٚ ثمبي ٔمبٟٔب ٚ ٌٛقٟٟبي ٔٛؾيمي ٘مف ثؿيبض دطإٞيشي زاقشٙس

وّٕبر ٚ اققبض ثب اِحبٖ ٔٛؾيمي زض ضزيفٟب، ٔمبٟٔب ٚ ٌٛقٟٟبي ٔرشّف ٔشٙبؾت ثب قرهيز ٘مكٟب، سأثيطي قٍطف زض شٞٗ ٚ 

سقعيٟرٛا٘ب٘ي وٝ آٚاظ ذٛـ زاقشٙس ٚ ٔبيٟٟبي ٔٛؾيمي ايطا٘ي . احؿبؼ ٚ فبعفٟي ٔطزْ ٚ اِمبي ثبض ٔقٙبيي اققبض ثٝ آٟ٘ب ضا زاقز

ثّٛوجبقي، )ضا ٔيسا٘ؿشٙس، ٔيشٛا٘ؿشٙس زض شِٞٗ خٕقي فبٟٔي سٕبقبٌط اثطي فٕيك ثٍصاض٘س ٚ زض آٟ٘ب ٘فٛش وٙٙس ٚ قٛض ثطاٍ٘يع٘س 

1381 :11 .)

اظ ايٙىٝ سقعيٟرٛا٘بٖ زض ؾبِٟبي آغبظيٗ سقعيٟرٛا٘ي ٚ زض زٚضٞي ظ٘سيبٖ زض سقعيٟٟب چٝ ٔبيٟٟب ٚ ٔمبٟٔبيي ٔٙبؾت ثب 

ثيشطزيس ثيكشط آٚاظٞب ٚ آٍٟٞٙب غٕبٍ٘يع ٚ ٕٞچٖٛ ٔٛؾيمي ٔطثيٟٟب، ضٚضٟٟب ٚ ٘مبِيٟبي . ٘مكٟبيكبٖ ٔيرٛا٘س٘س، اعالؿ ٘ساضيٓ

٘غٕٟٟب، آٍٟٞٙب، ٔمبٟٔب ٚ ٌٛقٟٟبي ثبقىٜٛ ٚ ٘ؿجشبً ٘كبعأٚض ٔب٘ٙس .  ثٛزٞب٘س"ادطاسطاغيه"ٔصٞجي، ثٝ ٘ؾط اثٛاِحؿٗ نجب اظ ٘ٛؿ 

ثٟٛيػٜ ثطاي ذٛا٘سٖ سطا٘ٝ، ٘ٛحٝ، ديكرٛا٘يٟب، آٚاظ ثچٝ ذٛاٟ٘ب ٚ حشى وبضثطز  ٚ آٍٟٞٙبي ضطثي "ٕٞبيٖٛ"، "ٔبٞٛض"، "ضاؾز دٙدٍبٜ"

ٌعيٙف ٌٛقٟٟب ٚ آٍٟٞٙبي ذبل .  ٚ ٔٛؾيمي ٘ؾبٔي ثقسٞب ٚ ثٟشسضيح، ٚ سمطيجبً اظ زٚضٞي ٘بنطاِسيٗ قبٜ زض سقعيٝ ثبة قسآٍٟٞٙب

ٚ سقييٗ ٞط ٌٛقٝ ٚ آًٞٙ ٔقيٗ ثطاي ٞط يه اظ قرهيشٟبي ٘مكٟب زض سقعيٝ، ضفشٝ ضفشٝ ٚ ثط اثط سىطاض ٚ سدطثٝ ٚ اثشىبض سقعيٝ

زض زٚضٞي . ٌطزا٘بٖ ٚ سقعيٟرٛا٘بٖ ٔٛؾيميكٙبؼ ٚ ٔٛؾيميساٖ ٔشساَٚ ٌطزيس ٚ ؾطٔكك ٔٛؾيميبيي ثطاي سقعيٟرٛا٘بٖ قس

زض . (436- 435: 1380قٟيسي، )٘بنطي، ٞٓ زض ؾبظٞبي ٔٛؾيمي سقعيٝ سٙٛؿ دسيس آٔس ٚ ٞٓ ٔٛؾيمي آٚاظي سقعيٝ سحَٛ يبفز 

زٚضٞي ٘بنطي ٔٛؾيميسا٘ب٘ي وٝ ثب فّٓ ٔٛؾيمي، آٚاٍ٘بضي يب ٘شٙٛيؿي آقٙبيي زاقشٙس، ثطاي ٔٛؾيمي ٘ؾبٔي ٚ ٔٛؾيمي ّٔي وٝ 

.  سب آٖ ظٔبٖ ثٝ عٛض قفبٞي ا٘شمبَ ٔييبفز، ٘ز ٘ٛقشٙس

سقعيٝ قٟبزر ٞفشبز ٚ زٚ " ٚ ٔدّؽ "(ؿ)سقعية قٟبزر أبْ حؿيٗ"زض ؾبِٟبي اذيط ٘يع ٔحٕسسمي ٔؿقٛزيٝ آٚاظٞبي ٔدّؽ 

 ضا آٚا٘ٛيؿي وطز ٚ آٚاظٞبي ٞط زٚ سقعيٝ ضا ثٝ وٕه ٔٛؾيميساٖ زيٍط، ٔديس ويب٘ي، ثب ضزيف ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ ؾٙديس ٚ "سٗ

اٌط زض ٌصقشٝ ٔٛؾيميسا٘بٖ ٘شكٙبؼ، ٘ز اققبضي ضا وٝ سقعيٟرٛا٘بٖ زض . ٔمبٟٔب، ٌٛقٟٟب ٚ ِحٟٙبي آٟ٘ب ضا ٔكرم ٚ سقييٗ وطز

٘مكٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔيرٛا٘س٘س ٔيٙٛقشٙس، أطٚظٜ ٔٛؾيميذػٚٞبٖ سقعيٝ زض قٙبذز ٔبيٟٟب ٚ ٌٛقٟٟبي آٚاظٞبي ٔدبِؽ ٔرشّف 

(. 11: 1381ثّٛوجبقي، )سقعيٝ ٚ سكريم زؾشٍبٟٞب ٚ ٔمبٟٔب ثٝ حسؼ ٚ ٌٕبٖ ٚ سٙبلضٍٛيي زچبض ٕ٘يكس٘س 

ذٛا٘ٙسٌب٘ي اظ ٔىشت »ثٝ ٞط ضٚي ٔٛؾيمي ٔب، ثٝ ٘ؾط ضٚحبهلل ذبِمي اظ ضاٜ آٚاظ زض سقعيٟرٛا٘ي حفؼ قس ٚ اؾشٕطاض يبفز ٚ 

ٕٞيٗ ذٛا٘ٙسٌبٖ ٘يع ٔٛؾيمي ّٔي ايطاٖ ضا . (348: 1362ذبِمي، )« سقعيٝ زضآٔس٘س وٝ زض فٗ آٚاظذٛا٘ي ثٝ ٔمبْ ٞٙطٔٙسي ضؾيس٘س

اظ ضاظٞبي اؾشٕطاض ٞٙطٞبي انيُ دٙبٜ ثطزٖ آٖ ثٝ ٔصٞت اؾز ٚ ٔٛؾيمي ٚ سقعيٝ ٘يع زض ٕٞيٗ ضاؾشب افشجبض ٚ . اظ ٘بثٛزي ضٞب٘يس٘س

.  ويفيز ٚ اؾشٕطاض ذٛز ضا حفؼ وطزٜ اؾز

سقعيٝ ثٟشطيٗ ٚؾيّٝ ثطاي حفؼ ٚ اقبفٝ ٔٛؾيمي »: زض وشبة ٔٛؾيمي ٔصٞجي ايطاٖ زض ايٗ ثبضٜ ٔيٙٛيؿس (40: 1350)ٔكحٖٛ 

ثٙب . ّٔي ايطاٖ قسٜ اؾز ٚ قجيٝ ذٛا٘ي، ثعضٌشطيٗ ٘مف ضا زض ٍ٘بٞساضي ٚ ا٘شكبض ٚ ضٚاج ٔٛؾيمي ّٔي ٚ لسيٕي ايطاٖ زاقشٝ اؾز

ثطايٗ اوٖٙٛ يىي اظ ثٟشطيٗ ٚؾيّٟٟب ٚ ٔغٕئٙشطيٗ ضاٟٞبي سحميك ثطاي سكريم حبِز اِحبٖ ٚ ٘غٕبر ٚ آٍٟٞٙبي انيُ ّٔي، 

. «اققبض سقعيٝ اؾز؛ ثٟٛيػٜ وٝ اظ ظثبٖ اُٞ سقعيٝ ٚ قجيٟرٛاٖ قٙيسٜ قٛز
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. 494-435: 1380 قٟيسي،: ثٝ. ن. ثطاي آٌبٞي زليك اظ ٔٛؾيمي سقعيٝ، ٔٛؾيمي آٚاظي، ؾبظي ٚ غيطآٚاظي ٚ سحَٛ ٚ سٙٛؿ آٟ٘ب ٚ ٘يع ؾبظٞبي ٔٛؾيمي سقعيٝ،ض.  

 



ديف اظ زٚضاٖ لبخبضيٝ ٘ٝ سقعيٝ ثٝ ٔقٙي ٚ . زيٍط آ٘ىٝ ٔٛؾيمي زض زٚضٜ لبخبض اؾز وٝ زض سقعيٝ ثٝ ٘حٛ ثبضظي ٔشدّي ٔيكٛز

اِجشٝ ايٗ ٚالقيشي اؾز وٝ ٘ٛاٞب . ٔفْٟٛ وبُٔ آٖ، ضاٜ سىبُٔ ديٕٛزٜ ثٛز ٚ ٘ٝ ٔٛؾيمي سب ثساٖ حس زض سبض ٚ دٛز آٖ ضؾٛخ وطزٜ ثٛز

ٚ آٍٟٞٙبي ٘ٛحٟٟبي ؾيٟٙع٘ي ٚ ضٚضٟرٛا٘ي ثب آٚاظ ٚ ٘يع ٔطثيٟرٛا٘يٟب ثب آٖ سٙٛؿ ٚ ٌؿشطزٌي، ٘مف اؾبؾي زض حفؼ ٔٛؾيمي ٚ 

(. 6: 1381ٕٞبيٛ٘ي، )اِحبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ، لسْ ثٝ لسْ ثب سىبُٔ ٚ اٚج ٌطفشٗ سقعيٝ ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾز 

ثٟشسضيح ٚ زض عي ٕٞيٗ زٚضٜ، اثعاض ٔٛؾيمي زض سقعيٝ ٔشٙٛؿ قس٘س؛ ٘ٛاذشٗ زُٞ، ؾٙح، وط٘ب، لطٜ ٘ي ٚ قيذٛضٞبي ٔرشّف 

 (ؿ)ٔقَٕٛ قس ٚ ثٝ احشطاْ ٚ ٔٛلقيز ٞط يه اظ قٟبزسرٛاٟ٘ب ؾطٚزٞبي ٔرهٛل ٘ٛقشٝ قس، ٔثالً ثطاي حط ٚ حضطر فجبؼ 

٘ٛاٞبي ؾٍٙيٗ ٚ خسي ٘ٛاذشٝ ٔيكس وٝ  (ؿ)ٔٛؾيمي حٕبؾي ٚ ثطاي فّي اوجط ٚ لبؾٓ، چٟبضٌبٜ، ؾٍٟبٜ ٚ انفٟبٖ ٚ ثطاي أبْ 

(. 20: 1377ٔرشبثبز، )ضٕٗ حعٖ آٚضي، حؽ آضأف ٚ أيس ضا اِمبء ٔيىطز ٔب٘ٙس ٔمبْ ٘ٛا 

سقعيٝ زض عي زٚ ؾٝ لطٖ اذيط زض حفؼ ٚ اقبفٟي ٔٛؾيمي آٚاظي ٘مف ثعضٌي زاقشٝ اؾز ٚ ثٝ ٘ؾط ٔيطؾس وٝ ايٗ ٘مف اظ 

٘ىشٝ خبِت ايٗ وٝ ثؿيبضي اظ ٘ٛحٟٟبي ؾيٟٙع٘ي زض . زٚضٜ نفٛي ثب آٍٟٞٙب ٚ ٘ٛاٞبي ٔطثيٝ ذٛا٘ي ٚ ضٚضٟرٛا٘ي آغبظ قسٜ اؾز

(. 8: 1381ٕٞبيٛ٘ي، )اٚظاٖ ٞدبييب٘س 

ٔٛؾيمي زض سقعيٝ اظ خٟبر ٔرشّفي لبثُ ثطضؾي اؾز، اظ خّٕٝ ٔٛؾيمي زؾشٍبٞي زض اضسجبط ثب سقعيٝ، ققط ٚ ٔٛؾيمي ٚ آٚاظ 

اِجشٝ يىي اظ ٔٛضٛفبر لبثُ سٛخٝ ٘مف سقعيٝ زض سساْٚ ٔٛؾيمي زض ... زض قجيٟرٛا٘ي، سقعيٝ ٚ ٘مف آٖ زض ضٚ٘س سساْٚ ٔٛؾيمي ٚ 

. ايطاٖ اؾز

خٟز حفؼ ٔٛؾيمي انيُ ايطا٘ي، چٝ ثٝ سقعيٝ ؾٍٙط ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ ثٛزٜ ٚ سقعيٟرٛا٘ي ٔغٕئٙشطيٗ ٚ ثٟشطيٗ ٔىبٖ 

اثٛاِحؿٗ نجب زض يبزاقشٟبي ذٛز ضٕٗ سدّيُ اظ ٔٛؾيمي سقعيٝ، ثطاي اظ زؾز .  ثٛزنٛضر ٘ٛحٟرٛا٘ي ٚ چٝ ثٝ نٛضر ٔٛافمرٛا٘ي

: ضفشٗ چٙيٗ دسيسٞبي اؽٟبض سأؾف ٔيىٙس ٚ زض ذهٛل ٔٛؾيمي سقعيٝ ٔيٙٛيؿس

ثٟشطيٗ خٛا٘ب٘ي وٝ نساي ذٛة زاقشٙس اظ وٛچىي ٘صض ٔيىطز٘س وٝ ... ٔٛؾيمي سقعيٝ ثٛز وٝ ٔيشٛاٖ آٖ ضا ادطاسطاغيه ٘بْ ٟ٘بز»

زض سقعيٝ قطوز وٙٙس ٚ زض ٔبٟٞبي ٔحطْ ٚ نفط ٍٕٞي خٕـ قسٜ ٚ زض سحز سقّيٓ ٔقيٗ اِجىبء وٝ قرم ٚاضز ٚ فبِٕي ثٛز 

(. 38-37: 1380ٔديسي ذبٔٙٝ، )« سطثيز ٔيكس٘س ٚ ٞط فطزي ٔغبِجف ضا ثب ققط ٚ آًٞٙ ضؾب ٔيرٛا٘س

 

موسيقي تعسيه از منظر موسيقي آوازي و موسيقي سازي 

وبضثطز ظثبٖ ققط ٚ ٔٛؾيمي زض ثيبٖ زاؾشبٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ . زض سقعيٝ ؾٝ ضوٗ والْ، ٔٛؾيمي ٚ حطوز إٞيز ثؿيبض زاض٘س

اٌط سقعيٝ ضا يه . (613: 1380قٟيسي، )ققط ٚ ٔٛؾيمي ثب حطوبر ٕ٘بيكي زض سقعيٝ ثطخؿشٟشطيٗ ٘مف ٚ ٚؽيفٝ ضا ايفب ٔيىٙس 

ضؾب٘ٝ ؾٙشي ثب لسضر سأثيطٌصاضي ثبال ثسا٘يٓ فٙبنط ٔشٙٛفي زض ايٗ ضؾب٘ٝ ؾٙشي ثٟىبض ٌطفشٝ ٔيكٛز وٝ زض وٙبض ظثبٖ اقبضٜ ٚ وٙبيٝ 

٘بزفّي ظازٜ، )والْ ٔٙؾْٛ ٚ ٕٞطاٜ ثب آٚاظ، ٔٛؾيمي، ِجبؼ، ٕ٘بزٞب ٚ ٘كبٟٟ٘ب : ايٗ فٙبنط فجبضسٙس اظ. ثٝ ا٘شمبَ ديبْ وٕه ٔيىٙس

1389 :144 .)

. ٔٛؾيمي سقعيٝ ضا اظ زٚ ٔٙؾط ٔٛؾيمي آٚاظي ٚ ٔٛؾيمي ؾبظي ٔي سٛاٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز

ٍ٘بٞي ثٝ سقعيٟٙبٟٟٔبي ٔٛخٛز زض ضٚؾشبي ؾطذًٙ ٚ ثطضؾي آٟ٘ب ٘كبٖ ٔيسٞس وٝ اثعاض ٔٛؾيمي زض اغّت ٔدبِؽ ٚ فٕسسبً زض 

وٛؼ، اظ اثعاضي ٕٞچٖٛ عجُ، زُٞ،  (ؿ)ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، زض سقعيٟٙبٔٝ حضطر اثٛاِفضُ . اققبض ٌطٜٚ ٔربِفرٛاٖ وبضثطز زاقشٟب٘س

 ٔصوٛض ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ اثعاض ٚ آالر ٔٛؾيمي زض زض سقعيٟٙبٟٟٔبي. وط٘ب، قيذٛض، ٔعٔبض، ٘ي ٚ ٘مبضٜ زض اققبض قٕط اؾشفبزٜ قسٜ اؾز



ٍٞٙبْ اخطاي ٔٛافمرٛاٟ٘ب اقبضٞبي ٘كسٜ اؾز ٚ سٟٙب زض ظٔب٘ي وٝ اققبض ٔطثٛط ثٝ ٕ٘بيف نحٟٙبي اظ ٘جطز اؾز زض والْ اقميبء اظ 

. اثعاض ٔٛؾيمي اؾشفبزٜ ٔيكٛز

: چٙيٗ آٔسٜ اؾز (ؿ)ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ زض اققبض قٕط زض سقعيٝ حضطر اثٛاِفضُ 

٘ٝ وده ضا ثط زُٞ ٔعٔبض ظٖ ٔعٔبض ٘ي / ِت ثٙٝ ثط وط٘ب قيذٛض ظٖ قيذٛض چي

: (ؿ)ٚ زض خٛاة سٛؾظ حضطر فجبؼ

ايٗ ٞيبٞٛ اظ ودب ثطذبؾز اي ذالق حي / ٔيطؾس ثط ٌٛـ ٔٗ ثبً٘ زُٞ آٚاي ٘ي

: يب زض فطزيرٛا٘ي قٕط ثب فجبؼ

اي ذسا ثبظ ٞيبٞٛ ظ نف ويٗ ثطذبؾز : فجبؼ/ اي سٛ عجبَ ثعٖ عجُ ؾشٓ اظ چخ ٚ ضاؾز: قٕط

ٞط عطف ٔيٍٙطْ فطثسٜ افساء ضا : فجبؼ/ اي ٔغٙي ثٝ فغبٖ آض ٘ي ٚ وط٘ب ضا: قٕط

ٔٛخٛز زض سقعيٝ ٘ٛاذشٝ ٕ٘يكسٜ ثّىٝ ثٝ يىي اظ ٘ىبر خبِت سٛخٝ زض سقعيٟرٛا٘ي ؾطذًٙ آٖ اؾز وٝ عجُ ثٝ قيٜٛ عجّٟبي 

ايٗ قيٜٛ ٞٙٛظ ٞٓ زض اخطاي سقعيٝ . خبي آٖ اظ زٚ لغقٝ چٛة وٛچه وٝ ثط يه حّت يب ديز وٛثيسٜ ٔيكسٜ اؾشفبزٜ ٔيىطزٞب٘س

.  ؾطذًٙ ٔقَٕٛ اؾز

آيب أىبٖ . ايٗ وٝ زض سقعيٝ ؾطذًٙ اظ عجُ ٚ زيٍط آالر ٔٛؾيمي اؾشفبزٜ ٕ٘يكسٜ ٔؿأِٟبي اؾز وٝ ٘يبظٔٙس دػٚٞف اؾز

فطضيٝ ٔب فقالً ثط ٍ٘بٜ . سٟيٝ آٖ ٚخٛز ٘ساقشٝ يب اظ ٘ؾط سقعيٍٟطزا٘بٖ ٚ سقعيٟرٛا٘بٖ ٍ٘بٜ ٔثجشي ثٝ اؾشفبزٜ اظ آٖ زيسٜ ٕ٘يكسٜ اؾز

زْٚ سأويس ٔيٕٙبيس؛ ثطضؾي ديكيٙٝ سقعيٝ زض ؾطذًٙ ٚ ٔغبِقٝ قرهيز فٛأُ اخطايي آٖ، فطضيٝ ٘ساقشٗ ٍ٘بٜ ٔثجز ثٝ اؾشفبزٜ 

اظ آالر ٔٛؾيمي زض سقعيٝ ضا لٛر ٔيجركس چطا وٝ ثط اؾبؼ اعالفبر ٔىشٛة ٚ ٔٛخٛز اظ حسالُ يىهس ٚ دٙدبٜ ؾبَ ديف يقٙي اظ 

- ظٔبٖ ٔطحْٛ وطثاليي ٔرشبض وٝ اظ سقعيٟرٛا٘بٖ ثٙبْ ٔٙغمٝ ٚ حؿيٙيٝ قٛوشيٝ ثٛزٜ ٚ زض اخطاي سقعيٝ ٘مف اؾبؾي زاقشٝ اؾز

ٔطحْٛ آلب ٔحٕسٟٔسي . سٕبْ سقعيٍٟطزا٘بٖ ٚ سقعيٟرٛا٘بٖ ٘مف اَٚ زض ايٗ ضٚؾشب، ضٚحب٘ي ٔحُ ثٛزٞب٘س ٚ ٕٞبوٖٙٛ ٘يع ٞؿشٙس

أبٔرٛاٖ، ٔطحْٛ حبج غالٔطضب قبٞسٚؾز اثٛاِفضّرٛاٖ، ٔطحْٛ حبج ٔحٕس حؿيٗ اقطفي قٕطذٛاٖ ٚ ٔطحْٛ حبج ٔحٕس وّٛخ 

خٛاٖ، أبٔرٛاٖ ٚ ظيٙجرٛاٖ اظ خّٕٝ سقعيٟرٛاٟ٘بي ٘مف اَٚ زض ؾطذًٙ ثٛزٞب٘س وٝ فالٜٚ ثط سقعيٟرٛا٘ي، ضٚحب٘ي ضٚؾشب ٘يع 

. ثٛزٞب٘س

زض حٛظٜ ٔٛؾيميؿبظي ٚ غيطآٚاظي، ثب »٘يع زض ٔميبؼ ّٔي ثٝ ايٗ ٔؿأِٝ اشفبٖ زاقشٝ ٚ ٔقشمس اؾز وٝ  (436 :1380)قٟيسي 

سٛخٝ ثٝ ٔحسٚزيشٟب، ثط ذالف ٔٛؾيمي آٚاظي، سحَٛ چٙسا٘ي ضخ ٘ساز ٚ ثيكشط ؾبظٞب ثبزي ٚ وٛثٟبي ثبلي ٔب٘س٘س وٝ قبُٔ ؾٝ ٘ٛؿ، 

. «سكطيمبسي ٚ ٔٛؾيمي نحٙٝ ثٛز- فطاذٛا٘ي- ٔٛؾيمي افالٖ

 اؾز وٝ زض ثركٟبي "٘ي"اظ خّٕٝ آالر ٔٛؾيمي وٝ زض ثيٗ ٔٛافمرٛا٘بٟ٘ب اظ آٖ اؾشفبزٜ قسٜ ٚ اوٖٙٛ ٘يع وبضثطز زاضز، ؾبظ 

ٔشقسزي اظ سقعيٝ عفالٖ ٔؿّٓ سٛؾظ چٛدبٖ وٝ اظ حبٔيبٖ عفالٖ زض ثيبثبٖ اؾز، ثٝ ثٟشطيٗ ٚ اثطٌصاضسطيٗ قىُ ٔٛضز اؾشفبزٜ 

: لطاض ٌطفشٝ اؾز

زٔي  ِت ضا ثٝ ٘ي ظٖ اظ ثطايٓ / اال چٛدبٖ ضفيك ثب ٚفبيٓ

: ٚ يب زض خبي زيٍط

ثعٖ ٘ي ضا ثٝ آٚاظ حدبظي / اال چٛدبٖ ضفيك ثب ٘ٛاظي

اؾيط وٛچٝ ٚ ثبظاض وكشٙس / ثعٖ ٘ي ضا وٝ ٔؿّٓ ذٛاض وكشٙس



ضز دبي آٚاظٞبي قجب٘ي يب ٔٛؾيمي چٛدب٘ي وٝ ثٝ ٔٛؾيمي ثرشيبضي ٔطثٛط اؾز، ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ  (230: 1384)ثٝ افشمبز ثعضٌٙيب 

ايٗ آٚاظ زض سقعيٝ عفالٖ ٔؿّٓ ثٝ وٕبَ ٚ سٕبْ اخطا ٔي قٛز سب خبيي وٝ حشي قجبٖ ثب ِجبؼ ٔحّي . زض سقعيٝ زيسٜ ٔيكٛز

اِجشٝ ايٗ وٝ آيب ِحٗ . ثرشيبضي ؽبٞط ٔيكٛز ٚ فطْ اخطاي ٔٛؾيمي ايٗ سقعيٝ ٕٞبٖ آٚاظٞب ٚ ٔمبٟٔبي ٔحّي چٛدب٘ي اؾز

چٛدب٘يرٛا٘ي، ٕٞبٖ ٔٛؾيمي چٛدب٘ي ثرشيبضي اؾز يب سحز سأثيط ٔٛؾيمي ٔحّي ذطاؾبٖ سغييط ِحٗ ٚ آًٞٙ زازٜ اؾز ٔؿأِٝ اي 

. اؾز وٝ ٘يبظٔٙس سحّيُ آٚاظي ٔدّؽ عفالٖ ٔؿّٓ ثٛزٜ ٚ ذٛز دػٚٞف ٔؿشمّي ضا ٔيغّجس

 

جلوههاي آوازي تعسيه 

. قيٛٞي ثطلطاضيِ اضسجبط والٔي زض سقعيٝ، ٔجشٙي ثط آٚاظ اؾز ٚ اظ ايٗ ضٚي، ديٛ٘س سقعيٝ ثب ٔٛؾيمي خّٛٞي ثيكشطي ٔييبثس

ٔٛؾيميِ انيُ، فبِيشطيٗ ٚ ِغيفشطيٗ ٕ٘ٛزٞبي شٚليِ ثكط اؾز وٝ ثب سٛخٝ ثٝ حطٔز غٙب زض اؾالْ، زض ؾٍٙط سقعيٝ حبضط قس ٚ زض 

قجيٟرٛا٘بٖ ٔقٕٛالً ثب ٔمبٟٔب ٚ ٌٛقٟٟبي ٔٛؾيميِ ايطا٘ي، آقٙبيي زاض٘س ٚ ثٝ ٕٞيٗ فّّز، سقعيٝ ضا يىي اظ . دٙبٜ ٔصٞت آضاْ ٌطفز

 زض ٞط سقعيٝ، ٕٔىٗ اؾز اظ ٘غٕبر ٚ زؾشٍبٟٞبي. سٛخٟي اظ ٘غٕبر ٔٛؾيمي ايطا٘ي زا٘ؿشٟب٘سٟٕٔشطيٗ فٛأُ حفؼ ثرف لبثُ 

ٔثالً اٌط أبٔرٛاٖ ققط ذٛيف ضا زض . اؾزٔشقسزي ثطاي ذٛا٘سِٖ اققبض، اؾشفبزٜ قٛز ِٚي ضٛاثظ ٚ لٛافس ذبني ثط ايٗ أط حبوٓ 

سغييط زؾشٍبٟٞب زض . (289: 1340ٔؿشٛفي، ( ٘يع ثبيس ققط ذٛز ضا زض ايٗ زؾشٍبٜ ثرٛا٘سزؾشٍبٜ قٛض ثرٛا٘س، لبؾٕرٛاٖ يب فجبؾرٛاٖ

. سقعيٝ، ٔقٕٛالً ٘بقي اظ سغييط نحٙٝ ٚ ٔٛضٛؿ ٚلبيـ اؾز

زض ٘غٕبسي چٖٛ ٘ٛا، افكبضي، ضٞبٚي ٚ قٛض ٔيرٛا٘س ٚ قجيٝ خٙبة حط زض  ٔبٞٛض ٚ چٟبضٌبٜ ٕٞيٗ عٛض  (ؿ)غبِجبً قجيٝ أبْ 

 ٚ فجساهلل ثٗ حؿٗ زض "ٌجطي يب ٌٛضي"، زض (ؼ) ٚ قجيٝ حضطر ظيٙت "غٓ اٍ٘يع"زض  (ؿ)ٚ قجيٝ ٔؿّٓ  (ؿ)قجيٝ حضطر فجبؼ 

.  ٔيرٛا٘س"ضان"ٌٛقٝ 

ٔٛؾيميِ سقعيٝ ٔٛخت حفؼ ٚ سساِْٚ ثؿيبضي اظ ٘غٕٟٟب ٚ لغقبر ٔٛؾيميؿبظي ٚ آٚاظي ايطاٖ قس ٚ ثٝ ٘حٛي وٝ اؾشبز اثٛاِحؿٗ 

(. 348: 1362ذبِمي، )اٌط سقعيٝ ٘جٛز، ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٞٓ ثبلي ٕ٘يٕب٘س : نجب ٔيٍفز

 

يافتههاي تحقيق 

- 5حٕبؾٟرٛا٘ي - 4ذغبثٝ ٚ فطٔب٘رٛا٘ي - 3ٔٙبخبسرٛا٘ي - 2ديكرٛا٘ي - 1: ٟٕٔشطيٗ آٚاظٞب ٚ آٍٟٞٙبي سقعيٝ فجبضسٙس اظ

ذٛا٘ي  فطاق ٚ ؾٛي- 10ٚزافرٛا٘ي يب خساييرٛا٘ي - 9لطيٟٙرٛا٘ي يب ٕٞب٘ٙسذٛا٘ي - 8ثب ٕٞرٛا٘ي  - 7ثچٟرٛا٘ي - 6ظ٘رٛا٘ي 

آٚاظ - 16ذغجٟرٛا٘ي - 15چبٚٚقيرٛا٘ي - 14 آٚاظ ٔطزٌبٖ ٚ اضٚاح- 13فطٍ٘يرٛا٘ي - 12آٚاظ خجطئيُ، فطقشٍبٖ ٚ خٙيبٖ - 11

(. 204: 1384أيٙي، ) ٔطوجرٛا٘ي- 17ٔطزٌبٖ ٚ اضٚاح 

زض سقعيٝ ٔٛضز ثطضؾي ثدع ٔٛاضز فطٍ٘يرٛا٘ي، آٚاظ ٔطزٌبٖ ٚ اضٚاح ٚ ذغجٟرٛا٘ي، ثميٝ آٚاظٞب ٚ آٍٟٞٙب ٚخٛز زاضز وٝ ثيبٍ٘ط 

ٕٞيٗ سٙٛؿ اؾز وٝ ٞطوساْ خبشثٝ . سٙٛؿ ققطي ٚ ٚظ٘ي زض اققبض سقعيٝ ٚ ٕٞيٗ عٛض سٙٛؿ نحٟٟٙب يب ٌٛقٟٟبي ايٗ ٔدّؽ اؾز

حسٚز زٚ ٚ ٘يٓ سب ؾٝ ) عٛال٘ي ثٛزٖ ٔدّؽ ذبني ثٝ ثركٟبي ٔرشّف يب ثٝ فجبضسي نحٟٟٙبي ٔرشّف زازٜ ثٟغٛضي وٝ فّيطغٓ

. ثطاي قٙٛ٘سٜ ٔالآلٚض ٘يؿز ٚ ٔربعت ضا ثب ذٛز ٕٞطاٜ ٔيٕٙبيس (ؾبفز

 (ؿ)فالٜٚ ثط ٔٛاضز ٞفسٜ ٌبٟ٘بي وٝ أيٙي زض ٔمبِٝ ذٛز اظ آٟ٘ب ٘بْ ٔيجطز، زض سقعيٝ ٔٛضز ثطضؾي، ثبيس ٘ٛحٟرٛا٘ي أبْ حؿيٗ 

فّي ضا / خٛا٘بٖ ثٙي ٞبقٓ ثيبئيس ٚاٚيال نس ٚاٚيال: ثٝ ذيبْ حطْ ضا ٘يع افعٚز وٝ ثب ققط ٔقطٚف (ؿ)زض نحٙٝ حُٕ ديىط فّي اوجط 



ثط زض ذيٕٝ ضؾب٘يس ٚاٚيال نس ٚاٚيال ٚ ثب ٕٞرٛا٘ي وّيٝ قطوز وٙٙسٌبٖ زض زؾشٍبٜ ٕٞبيٖٛ اخطا قسٜ ٚ يىي اظ ثٟشطيٗ ٚ اثطٌصاض 

. سطيٗ نحٟٟٙبي سقعيٝ ضا ثٝ ٕ٘بيف ٔيٍصاضز

 

مخالفخواني 

زض ايٗ سقعيٝ، ٌطٜٚ ٔربِفرٛا٘بٖ وٝ قبُٔ اثٗ ؾقس ٚ قٕط ٔيكٛ٘س، عجك ٔطؾْٛ ٕٞٝ سقعيٟٟب آٚاظ ذبني ٘ساض٘س، ٚ سٟٙب ثب 

اُقشُُّٓ زض ِغز ثٝ ٔقٙبي ظٚض، ؾشٓ، . نساي ثؿيبض ثّٙسي اقشّٕرٛا٘ي ٔيىٙٙس ٚ دبيبٖ وّٕبر ضا ثٝ نٛضر وكيسٜ ازا ٔيٕٙبيٙس

٘يع ٕٞيٗ ٘ىشٝ ضا ثيبٖ ٔيساضز  (199: 1384)٘هطي اقطفي . (، شيُ اقش1ّٓفٕيس، ج)سٙسي، دطذبـ ٚ ٞيبٞٛ ٚ زاز ٚ فطيبز اؾز 

.  وٝ ٔربِفرٛاٟ٘ب ٔب٘ٙس قٕط ٚ اثٗ ؾقس، ٔغبِت ذٛز ضا ثٝ ٘ثط ثب آٍٞٙي ذكٗ يب اقشّٓ ازا ٔيىطز٘س ٚ ز٘جبِٝ وّٕبر ضا ٔيىكيس٘س

اِجشٝ زض سقعيٝ ٔٛضز ثطضؾي، ذٛا٘ف ٔربِفرٛا٘بٖ آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٘هطي اقطفي ثيبٖ ٔيىٙس، سٟٙب ثٝ ٘ثط ٘يؿز ثّىٝ آ٘بٖ ثطاي ايفبي 

. ٘مف ذٛز ٞٓ اظ والْ ٔٙؾْٛ ٚ ٞٓ اظ والْ ٔٙثٛض اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس

ؾجه ٔربِفرٛا٘ي زض ٌطٜٚ ٔٛضز ثطضؾي ٕٞبٖ اقشّٕرٛا٘ي اؾز اِجشٝ ثب ايٗ سفبٚر وٝ ٔقٕٛالً اثٗ ؾقس ٔىبِٕبر ٚ اققبض ذٛز 

. ضا ثب ِحٗ آضأشط ٚ ثب ٔشب٘ز ثيكشطي ٚ قٕط ثب ذكٛ٘ز ٚ ِحٗ دطذبقٍطاٟ٘بي ازا ٔيٕٙبيس

چٝ زض ذٛز ٔحُ ٚ چٝ زض ٔؿدس خبٔـ زضذف ٚ - اظ آ٘دب وٝ فٕسسبً اخطاي سقعيٟرٛا٘ي ؾطذًٙ زض ٔحيغي ثبظ ثٛزٜ اؾز 

ٚ نساي سقعيٟرٛاٖ ثبيس ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ثّٙسٌٛ ثٝ ٌٛـ ٍٕٞبٖ - حشي زض ايبٔي وٝ زض حؿيٙيٝ قٛوشيٝ اخطا ٔيىطزٞب٘س 

ٔيطؾيسٜ اؾز، أطٚظٜ ٘يع ٕٞبٖ ؾجه ٚ ؾيبق ٌصقشٝ زض ذٛا٘ف ٔربِفرٛا٘بٖ ثبلي ٔب٘سٜ ٚ آ٘بٖ ثب نساي ثّٙسي اققبضقبٖ ضا 

خبِت آ٘ىٝ قرهيشي وٝ ٘مف ٔربِفرٛاٖ ضا زض ٔحُ ثبظي ٔيىٙس ٞط چٝ نساي ضؾبسطي زاقشٝ ثبقس ٔٛضز الجبَ . ٔيرٛا٘ٙس

 . ثيكشطي لطاض ٔيٍيطز

ثٟٙؾط ٔيطؾس ايٗ قيٜٛ اظ ٔربِفرٛا٘ي وٝ سمطيجبً ثب اغّت ٔٙبعك زيٍط سفبٚر زاضز ثبيس ٔٛضز ثطضؾي ٚ آؾيجكٙبؾي لطاض ٌيطز سب 

ثسا٘يٓ وٝ آيب  ايٗ قيٜٛ، ٕٞبٖ ؾجه ٚ ؾيبق قجيٟرٛا٘بٖ لسيٓ اؾز وٝ زض ايٙدب ثبلي ٔب٘سٜ يب سحز سأثيط قطايظ ٔحيغي ٚ 

خغطافيبيي ٔحُ ثٝ ايٗ قيٜٛ سجسيُ قسٜ اؾز؟ 

ؾىيٙٝ ٚ خجطئيُ ٔي قٛز، آٚاظٞبي ٔرشّف ٚ ، (ؼ)، اْ ِيال، ظيٙت (ؿ)، فّي اوجط(ؿ)زض ثرف ٔٛافمرٛاٟ٘ب وٝ قبُٔ أبْ حؿيٗ 

 زض زؾشٍبٜ قٛض ثب ٌطزـ زض ٔبيٟٟبي ثيبر سطن، زقشي ٚ افكبضي ٚ ثركي ٘يع زض ٔشٙٛفي ٚخٛز زاضز وٝ ثرف افؾٓ آٚاظٞب

. زؾشٍبٜ ٕٞبيٖٛ اؾز؛ ٞط چٙس زض چٙس خبي وٛسبٜ ثٝ سٙبؾت نحٙٝ اظ زؾشٍبٜ ٔبٞٛض، ؾٍٟبٜ ٚ چٟبضٌبٜ ٘يع ثٟطٜ ثطزٜ قسٜ اؾز

. زض ازأٝ ٔمبِٝ ثٝ ٟٕٔشطيٗ آٍٟٞٙب ٚ آٚاظٞبي ٔٛضز اؾشفبزٜ اقبضٜ ٔيكٛز

 

 پيشخواني

: 1373)زضٚيكي . اؾز وٝ زض لبِت ٘ٛحٝ يب ديكرٛا٘ي اخطا ٔي قٛز (آٚاظ خٕقي)يىي اظ خّٟٛٞبي آٚاظي سقعيٝ، ٕٞؿطايي 

ثٟقجبضر زيٍط، . ديكرٛا٘ي ٘ٛفي آٚاظ خٕقي اؾز وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔمسٔٝ ثطاي قطٚؿ سقعيٝ ذٛا٘سٜ ٔيكٛز»: ٔيٙٛيؿس (55-59

اظ سقعيٟٟب ديكرٛا٘ي ٚخٛز ٘ساضز ٚ ايٗ زض ثقضي . ديكرٛا٘ي ٘ٛفي ٘ٛحٟؿطايي اؾز وٝ ظٔيٙٝ ضا ثطاي آغبظ سقعيٝ آٔبزٜ ٔيىٙس

. « ٔيكٛزٔمسٔٝ سٛؾظ چٙس ؾبظ ثبزي ٚ وٛثٟبي اخطا

سمطيجبً زض ثيكشط ٔدبِؽ انّي سقعيٝ زض ؾطذًٙ ديكرٛا٘ي يب ٘ٛحٟؿطايي اِٚيٝ ثب آٍٟٞٙبي ٔشٙٛؿ ٚ خبِت ٚخٛز زاضز وٝ 

ٔقٕٛالً سٛؾظ زٚ ٘فط قرهيز اَٚ سقعيٝ ذٛا٘سٜ ٔيكٛز ٚ زض ٕٞؿطايي، ٔدٕٛفٝ سقعيٟرٛا٘بٖ ٔكبضوز ٚ ثركٟبي ثطٌطزاٖ ضا 



، قٟبزر أبْ (ؿ)، قٟبزر حضطر فّي اوجط(ؿ)اظ ثيٗ ٘ٛحٟٟبي ديكرٛا٘ي ٘ٛحٝ ٔدبِؽ قٟبزر حضطر اثٛاِفضُ . سىطاض ٔيٕٙبيٙس

. ، قٟبزر حضطر ضليٝ، قٟبزر حضطر ٔؿّٓ ٚ قٟبزر حط ثٗ يعيس ضيبحي آًٞٙ خبِت ٚ خصاثي زاض٘س(ؿ)ضضب

ققط . اظ ظيط ٌطٜٚ زؾشٍبٜ قٛض اخطا ٔيكٛز (ٌٛقٝ ٔثٙٛي)٘ٛحٝ سقعيٝ ٔٛضز ثطضؾي، سهٙيفي اؾز ظيجب وٝ زض آٚاظ ثيبر سطن 

: ايٗ سهٙيف ثسيٗ ٌٛ٘ٝ اؾز

فّي اي ثّجُ قيطيٗ ٔمبِٓ، ظ ٞدطر ثٙبِٓ عبيط ثكىؿشٝ ثبِٓ، وٝ فبِٓ، قسٜ خّٕٝ ٚيطاٖ، ثطاي سٛ اي خبٖ، وٝ ظِفيٗ سٛ ٌكشٝ 

دط اظ ذٖٛ، ؾطٚ ضٚا٘ٓ فّي خبٖ، ٔبٜ سبثب٘ٓ فّي خبٖ 

سٛؾظ وّيٝ سقعيٟرٛا٘بٖ افٓ اظ ٔٛافمرٛاٖ ٚ ٔربِفرٛاٖ « ؾطٚ ضٚا٘ٓ فّي خبٖ، ٔبٜ سبثب٘ٓ فّي خبٖ»لؿٕز ثطٌطزاٖ آٖ يقٙي 

فّز ا٘شربة ايٗ آٚاظ ٘يع وبٔالً اؾشبزا٘ٝ ٚ زليك ا٘شربة قسٜ ظيطا ثيبر سطن آٚاظي اؾز ٔحعٖٚ ٚ غٕبٍ٘يع وٝ زض . ٕٞؿطايي ٔيكٛز

ثٙبثطايٗ ثب حبَ ٚ ٞٛاي ٔدّؽ . (58: 1386ثطذٛضزاض، )ثيبر سطن حبِشي يىٙٛاذز زاضز . ثيٗ فبٔٝ ٔطزْ ثؿيبض ٔشساَٚ اؾز

. ٔشٙبؾت اؾز

ٔقشمس اؾز وٝ زض ثيكشط ٔدبِؽ سقعيٝ ٘ٛاحي وكٛض، اظ سأثيط غيط لبثُ ا٘ىبض ثركٟبي حع٘بٍ٘يع  (131: 1384)٘هطي اقطفي 

آٚاظ زقشي ٚ ثيبر سطن زض ثيبٖ ٔؾّٛٔيز اِٚيبء ٚ اظ ٘مف حؿي آٚاظٞبي يبز قسٜ زض سأييس حمب٘يز ٔٛافمٟب ٚ سأثيطٌصاضي ثط 

. قٙٛ٘سٌبٖ سقعيٝ ؾٛز ثطزٜ قسٜ اؾز

ديكرٛا٘ي زض سقعيٝ سأِيف -قسٜ اؾز ٘ىشٝ خبِت سٛخٝ آ٘ىٝ ديكرٛا٘ي ٔصوٛض زض زٚ وشبثي وٝ زض ٔٛضز ديكرٛا٘ي ٔٙشكط 

(- 1385) ٘ٛحٟٟب، ٌٛقٟٟب ٚ ٔطثيٟٟب زض سقعيٝ ايطاٖ سأِيف خٟبٍ٘يط ٘هطي اقطفي ٚ لمٙٛؼ ديكرٛا٘يٟب، (1391)اضزقيط نبِح دٛض 

ايٗ ٔٛضٛؿ ثيبٍ٘ط آٖ اؾز وٝ زض اؾشبٖ ذطاؾبٖ ٚ ٕٞيٗ عٛض زيٍط ٔٙبعك وكٛض ٘يع ديكرٛا٘يٟبيي . زض ايٗ ديكرٛا٘ي ٚخٛز ٘ساضز

. ٚخٛز زاضز وٝ ثب ٔقطفي آٟ٘ب، ظٔيٙٝ ٔغبِقٝ زليمشط ثطاي اُٞ فٗ ايدبز ذٛاٞس قس

 

مناجاتخواني 

ازفيٝ، شوط ٚ زفب ٚ ثٙب، اققبض ٚ آٚاٞبي ٔصٞجي وٝ سٛؾظ سقعيٟرٛا٘بٖ زض ٔطاؾٓ اخطاي سقعيٝ ذٛا٘سٜ ٔي قٛز ٔٙبخبسرٛا٘ي 

ايٗ قيٜٛ ٔقٕٛالً زض آثبض والؾيه . ثب ٔٙبخبسرٛا٘ي آغبظ ٔيىٙس (ؿ)زض سقعيٝ فّي اوجط، ٕٞب٘ٙس اغّت سقعيٟٟب، أبْ . ٘بٔيسٜ ٔيكٛز

: فبضؾي ٘يع ٔشساَٚ اؾز

قسْ دبثؿز ؽّٓ ٚ ويٙٝ ايٗ لْٛ ثس اذشط / ٘ؾط وٗ ثبضاِٟب ثط حؿيٗ فطظ٘س ديغٕجط

 

ثجيٗ خبضيؿز اقه چكٓ ٔٗ چٖٛ ِؤِؤ ٚ ٌٛٞط / دٙبٜ ثي دٙبٞب٘ي سٛ ٔب ضا يه دٙبٞي زٜ

 

ظ ٞدط ضٚي ايكبٖ ضً٘ ٔٗ چٖٛ ضً٘ ٘يّٛفط / ٌّؿشبٖ ٔطا وطز٘س ذبِي اظ ٌُ ٚ ضيحبٖ

 

الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ زض ٞط زؾشٍبٜ ٚ آٚاظ، سقسازي ٌٛقٝ ثب اؾبٔي . ايٗ اققبض زض ٌٛقٝ زضآٔس زؾشٍبٜ ٕٞبيٖٛ اخطا ٔيكٛز

ٔؿشمُ اِجشٝ ثؿيبضي اظ ٌٛقٟٟب. اظ ٔٛؾيمي زؾشٍبٞي اؾز وٝ  ٔقٕٛالً ثٝ سٟٙبيي اؾشمالَ ٘ساضزٌٛقٝ، خعء وٛچىي . ٔرشّف ثٟىبض ٔيطٚز

ٞؿشٙس، أب ٞط ٌٛقٝ ثٝ آًٞٙ ذبنّي ذٛا٘سٜ ٚ ٘ٛاذشٝ ٔيكٛز ٚ ٘ٛاظ٘سٜ ٚ ذٛا٘ٙسٜ ضٚي ايٗ ٌٛقٟٟب ثسيٟٟٙٛاظي ٚ ثسيٟٟرٛا٘ي 

. ٔيىٙس



 

چاووشيخواني 

وؿي وٝ زض زضثبض قبٞبٖ يب زض ٘عز أطاء »: زضثبضٞي ٚاغٜ چبٚٚقرٛاٖ چٙيٗ ٘ٛقشٝ اؾز (، شيُ چبٚٚـ17ج ) ِغز ٘بٔٝ زٞرسا 

زض فطٍٞٙٙبٟٟٔب ٚ ِغشٙبٟٟٔبي زيٍط ٘يع ٔقب٘ي زيٍطي . «ٚ ثعضٌبٖ، أٛض سكطيفبسي ضا ثٝ حضٛض آٟ٘ب ٔقطفي ٔيٕٙٛز، ضئيؽ سكطيفبر

حبخت، ٘ميت لبفّٝ، ٍٟ٘جبٖ ٚ ٔطالت وبضٚا٘يبٖ، ٍٟ٘جبٖ افالْ وٙٙسٜ، ديكطٚ اؾت، ٔطز اؾجرٛاٜ ٚ : ثطاي چبٚٚـ آٚضزٞب٘س اظ خّٕٝ

. ٔطالت ؾذبٞيبٖ

زض ضٚؾشبي ٔٛضز ٔغبِقٝ، چبٚٚقيرٛا٘ي ٕٞب٘ٙس ثؿيبضي اظ ٘مبط زيٍط وكٛض، زاضاي وبضوطزٞبي ٔرشّف اؾز اظ خّٕٝ چبٚٚقيرٛا٘ي زض 

اؾشمجبَ يب ثسضلٝ ظائطيٗ أبوٗ ٔشجطوٝ، چبٚٚقيرٛا٘ي خٟز افالٖ ضٚضٟرٛا٘ي قجب٘ٝ، چبٚٚقيرٛا٘ي زض دبيبٖ ؾيٟٙع٘ي قٛض ٚ 

ايٗ نحٙٝ ٔطثٛط اؾز ثٝ . چبٚٚقيرٛا٘ي زض ٔطاؾٓ قجيٝ، وٝ زض سقعيٝ ٔٛضز ثطضؾي، سٟٙب زض يه نحٙٝ ٚ ثب يه ثيز نٛضر ٔيٍيطز

:ظٔب٘ي وٝ اْ ِيال، فطظ٘سـ فّي اوجط ضا  ثطاي ضفشٗ ثٝ ٔيساٖ آٔبزٜ ٔيٕٙبيس ٚ ثب ايٗ ققط وٝ زض ثيبر سطن اخطا ٔيكٛز ثسضلٟبـ ٔيىٙس  

ذبعط ظاضْ فطٚقٓ زض ظٔيٗ وطثال / يٛؾفٓ ضا ٔيجطْ يبضاٖ ثٝ ثبظاض ثال

 

آواز جبرئيل 

٘كؿشٟب٘س ٚ ثط اؾبؼ شٞٙيز ؾطايٙسٜ ٔدّؽ، اْ زض نحٟٙبي وٝ فّي اوجط ٚ اْ ِيال زض ٌٛقٟبي اظ ٔحُ ٕ٘بيف ثط ضٚي ذبوؿشط 

 قجيٝ .قرهي وٝ ثط ثّٙسسطيٗ ٘مغٝ ٔحُ ٕ٘بيف ٔؿشمط اؾز، قجيٝ آٚاي خجطئيُ ضا ٔيرٛا٘س، ِيال ٔب٘ـ ٔيساٖ ضفشٗ خٛا٘ف ٔيٍطزز

خطئيُ ٔقٕٛالً ثسٖٚ ٌطيٓ ٚ ِجبؼ ذبني، ايفبي ٘مف اؾز ٚ فمظ ثب ا٘ساذشٗ يه عٛض ؾفيس ضً٘ اظ زيٍط افطاز ٚ قجيٟرٛا٘بٖ 

: زض ايٗ سقعيٝ خجطئيُ اققبض ظيط ضا زض زؾشٍبٜ ٔبٞٛض ٔيرٛا٘س. ٔشٕبيع ٔيٍطزز

ٕ٘يٍصاضزـ اٚ ضا ضٚز ثٝ ؾٛي / ٘كؿشٝ ٔبزض اوجط ٔيبٖ ذبوؿشط/ ذجط ٘ساضي اظ احٛاَ اوجط ٚ ِيال/ آيب حؿيٗ فّي ٘ٛض زيسٜ ظٞطا

. ٘كؿشٟب٘س ٔالئه اظ ايٗ لضيٝ ثٝ غٓ/ ثطٚ خسا ثٕٙب ٔبزض ٚ دؿط اظ ٞٓ/ ؾفط

ٔبٞٛض سٟٙب زض ٕٞيٗ نحٙٝ سٛؾظ خجطئيُ ذٛا٘سٜ ٔيكٛز ٚ قبيس زِيُ ا٘شربة ايٗ زؾشٍبٜ، وٝ زاضاي ِحٗ ؾطٚض ٚ قبزي 

ٔبٞٛض زؾشٍبٞي اؾز ثب ٘غٕٝ ٞبي ثبٚلبض ٚ زض فيٗ . اؾز، اِٟبْ ٘غٕٟٟبي آؾٕب٘ي ٚ اِٟي اؾز وٝ ٘ٛيس ٔػزٜ ٚ قبزي ضا ٔيسٞٙس

(. 62: 1386ثطذٛضزاض، )حبَ فطحعا ٚ ثب ٘كبط 

 

حماسهخواني 

 حٕبؾٟرٛا٘ي ٔقٕٛالً زض نحٟٟٙبي ضظْ ٚ خًٙ ٚ ٕٞچٙيٗ ثطاي ٔقطفي زالٚضاٖ نحٙٝ ضظْ ثٝ نٛضر ضخعذٛا٘ي نٛضر 

٘رؿشيٗ حٕبؾٟرٛا٘ي فّي اوجط زض نحٟٙبي اؾز وٝ أبْ ثب ذٛا٘سٖ اشاٖ، خٛا٘ف ضا ضٚا٘ٝ ٔيساٖ ٔيٕٙبيس ٚ فّي اوجط ثب . ٔيٍيطز

: لطاض ٌطفشٗ زض ٔمبثُ اقميبء يب ٌطٜٚ ٔربِف حٕبؾٟرٛا٘ي ٔيٕٙبيس

عّت ٕ٘ٛزٜ سٛ ضا ؾجظ ؾبلي وٛثط / ثب اثٗ ؾقس ثٍٛييس اي ِقيٗ قطض

: زض ازأٝ ٘يع ٔيٍٛيس

ٌٛقي زٞيس ثط ٔٗ ٚ ثط ٔٗ وٙيس ٘ؾط / اي فطلٝ ؾشٍٕط اي لْٛ ويٙٝ ٚض

افشبزٞب٘س يىؿطٜ چٖٛ ٔطك ثؿشٝ دط / زض ذيٕٟٟبي ٔب ظ فغف عفّٟبي ٔب

آثي زٞيس سب ِت عفالٖ وٙيٓ سط / آذط چٝ قس ٔطٚر آذط چٝ قس حيب



انٛالً چٟبضٌبٜ ٔدٕٛفٝ وبّٔي اؾز اظ نفبر ٚ حبالر . ايٗ اققبض ٔشٙبؾت نحٙٝ ضظْ ٚ زض زضآٔس زؾشٍبٜ چٟبضٌبٜ اخطا ٔيٍطزز

زؾشٍبٜ چٟبضٌبٜ ٚلبض ٚ ٔشب٘ز ٔبٞٛض، حعٖ ٚ ا٘سٜٚ ؾٍٟبٜ، درشٍي ٚ ثب سدطثٍي ٕٞبيٖٛ ٚ ٘كبط ٚ عٙع انفٟبٖ ضا . ٔٛؾيمي ايطا٘ي

(. 68: ٕٞبٖ)يىدب زاضا ٔيجبقس 

 

بچهخواني 

ٔٙؾٛض اظ ثچٟرٛا٘ي زض سقعيٝ، اخطاي ٘مكٟبيي اؾز وٝ ثٙب ثٝ سٙبؾت ؾٙي، وٛزوبٖ ٚ يب ثچٟٟبي وٕؿٗ ٚ ؾبَ آٖ ٘مف ضا 

. اخطا ٔيٕٙبيٙس

قجيٝ ؾىيٙٝ زض چٙس نحٙٝ ثٝ سٙبؾت، . اؾززض سقعيٝ فّي اوجط ثٝ يه ٔٛضز ثچٟرٛا٘ي ثط ٔيرٛضيٓ وٝ ٔطثٛط ثٝ ٘مف ؾىيٙٝ 

 ٔثبَ، زض ثرف آغبظ ٔدّؽ، اققبض ظيط ٕٞب٘ٙس أبْ، ظيٙت ٚ فّي اوجط زض زؾشٍبٜ قٛض ثٟقٙٛاٖ. آٚاظ ٚ ٌٛقٟبي ذبل ضا ٔيرٛا٘س

:ذٛا٘سٜ ٔيكٛز

: ؾىيٙٝ

 ٘ؾط ٕ٘ب سٛ يب اذب، ثٝ چكـٓ اقىجـبض ٔٗ       سطحٕـي وٗ اظ ٚفـب ثٝ حبِز فٍبض ٔٗ 

فٕٛي ظاضْ اظ ٚفب، چٛ زيس سكٙٝ ِت ٔطا ٌطفز ٔكه اظ وفٓ، ثطفز اظ وٙبض ٔٗ 

: ؾىيٙٝ

ٞعاض ٔطسجـٝ خب٘ـٓ فسايز اي اوجـط    ؾطر ٌـصاض ظٔـب٘ي ثٝ زأـٗ ذٛاٞط 

ثرٛاة اي ثٝ فساي سٛ ٚ ٚفبر قْٛ      ٞـعاض ٔطسجـٟبي ٘ٛخٛاٖ فسار قْٛ 

: زض نحٟٙبي زيٍط ؾىيٙٝ ثب فّي اوجط ثب ايٗ ٔهطؿ فطزيرٛا٘ي ٔيىٙس

.ٍٔط ظ ذٛاٞط سٛ، زَ ٌطا٘ي؛ ايٗ فطزيرٛا٘ي ضا زض ٔبيٝ ٕٞبيٖٛ ٔيرٛا٘س/ فّي اوجط ودب ضٚا٘ي  

: سٛ ثٙٛيؽ قطح احٛاِز ؾطاؾط؛ ٚ زض ازأٝ ٘يع اققبضي ضا ثب ايٗ ٔغّـ زض ٕٞبٖ ٔبيٝ ٔيرٛا٘س/ ثٍيط اظ ٔٗ لّٕساٖ اي ثطازض

فساي اقىٟبي زيسٟٞبيز / ثطازض خبٖ قٛز خب٘ٓ فسايز

 

با همخواني 

 ٕ٘ٛ٘ٝ، زض نحٟٙبي وٝ فّي اوجط ضٚا٘ٝ ٔيساٖ ثٟقٙٛاٖ. زض ثب ٕٞرٛا٘ي، زٚ يب چٙس قجيٟرٛاٖ اققبض ضا ثٝ نٛضر ٕٞبًٞٙ ٔيرٛا٘ٙس

: اؾز زض ضٕٗ يه لطيٟٙرٛا٘ي خبِت، أبْ ٚ ظيٙت ٚ اْ ِيال ثب ٞٓ اققبض شيُ ضا ٔيرٛا٘ٙس

ذسا ذسا ذسا ذسا / فّي ضٚز ثٝ لشٍّبٜ/ حؿيٗ ُ ضا ذجط وٙيس/ ظ٘بٖ ؾيٝ ثؿط وٙيس

. ايٗ ٕٞرٛا٘ي ٚ لطيٟٙرٛا٘ي زض زؾشٍبٜ قٛض ٚ آٚاظ زقشي اؾز

 

زنخواني 

.  ظ٘رٛا٘ي قبُٔ قجيٝ حضطر ظيٙت، اْ ِيال ٚ ؾىيٙٝ ٔيكٛز وٝ ٞط وساْ ثٝ سٙبؾت نحٙٝ، آٚاظ ٚ يب ٌٛقٝ ذبني ضا ٔيرٛا٘ٙس

 

 (فرديخواني)قرينهخواني 



فطزيرٛا٘ي ٌفشٍٛيي . يىي اظ ظيجبسطيٗ ثركٟبي آٚاظي سقعيٝ، لطيٟٙرٛا٘ي اؾز وٝ زض ٔحُ اخطا، ثٝ فطزيرٛا٘ي قٟطر زاضز

زض سقعيٝ ٔٛضز . ذٛاٟ٘ب، ٔربِفرٛاٟ٘ب ٚ يب ثيٗ يه ٔٛافمرٛاٖ ثب يه ٔربِفرٛاٖ نٛضر ٌيطز- زٚخب٘جٝ اؾز وٝ ٔيشٛا٘س ثيٗ ٔٛافك

 وٝ اظ اثشساي ٔدّؽ ثٝ سطسيت قبُٔ فطزيرٛا٘ي قٕط ٚ اثٗ ؾقس، ثطضؾي، فطزيرٛا٘يٟب ثيٗ ٔٛافمرٛاٖ ٚ ٔربِفرٛاٟ٘ب ا٘دبْ ٔيكٛز

فطزيرٛا٘ي ظيٙت ٚ أبْ، ٔدسز ظيٙت ٚ أبْ، اْ ِيال ٚ ظيٙت، فّي اوجط ٚ أبْ، ٔدسز فّي اوجط ٚ أبْ، ظيٙت ٚ فّي اوجط، اْ ِيال ٚ 

اظ ٘ىبر ٟٕٔي وٝ سقعيٟرٛاٖ زض فطزيرٛا٘يٟب، ثٝ آٖ سٛخٝ زاضز ضفبيز سٙبؾت . أبْ، أبْ ٚ اْ ِيال، ؾىيٙٝ ٚ فّي اوجط ٔي قٛز

ايٗ ثرف اظ سقعيٝ ٔيشٛا٘س . آٚاظي اؾز وٝ ثبيس زض ٞط زؾشٍبٜ ٚ يب آٚاظي وٝ ثطاي آٖ سقييٗ قسٜ اؾز ؾؤاَ ٚ خٛاة نٛضر ٌيطز

. اظ اثطٌصاضسطيٗ ثركٟب ثبقس

 نتيجه

قٙبذز ٚ ثطضؾي سقعيٟرٛا٘ي اظ اثقبز ٔرشّف ٚ اضوبٖ ٔشفبٚر آٖ، ثب ٍ٘بٜ دػٚٞكٍطاٖ ضقشٟٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔيشٛا٘س ضٔعٌكبي 

. اؾالٔي ثبقس- ؽطايف ٚ زلبيك ٘بقٙبذشٟبي اظ ايٗ ٞٙط انيُ ايطا٘ي

 ٟٕٔشطيٗ آٚاظٞبي سقعيٝ ٔٛضز ثطضؾي زض زؾشٍبٜ قٛض ثب ظيطٌطٟٚٞبي ثيبر سطن، افكبضي ٚ زقشي ثٛز ٚ ثركٟبيي اظ آٖ زض 

اظ زؾشٍبٜ چٟبضٌبٜ سٟٙب زض نحٟٙي . زؾشٍبٜ ٕٞبيٖٛ اخطا ٔيكس وٝ ثٝ سٙبؾت نحٟٟٙب ٚ قرهيشٟب ثٝ ذٛثي ا٘شربة قسٜ ثٛز

.  ضخعذٛا٘ي حضطر فّي اوجط اؾشفبزٜ قسٜ اؾز

قبيس زِيُ اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ .  زض ايٗ سقعيٝ سٟٙب زض يه نحٙٝ وٝ خجطئيّرٛا٘ي اؾز، اظ زؾشٍبٜ ٔبٞٛض اؾشفبزٜ قسٜ اؾز

ٔبٞٛض زض خجطئيّرٛا٘ي وٝ سمطيجبً زض سٕبٔي سقعيٟٟب ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٛاَ ثٝ چكٓ ٔيرٛضز ايٗ ثبقس وٝ ٌطچٝ ٔبٞٛض زؾشٍبٞي اؾز ثب 

حبالر ٔفطح ٚ ٘كبعأٚض ٚ ؽبٞطاً ثب سقعيٝ سٙبؾت چٙسا٘ي ٘جبيس زاقشٝ ثبقس أب اظ آ٘دب وٝ خجطئيُ فطقشٟبي آؾٕب٘ي اؾز ٚ ديبٔأٚض 

. ضحٕز ٚ قبزي اؾز اخطاي قجيٝ اٚ زض زؾشٍبٜ ٔبٞٛض، ظيجبيي ٚ ِغف ٚ شٚق ذبني ضا ثٝ سقعيٝ ٔيجركس

 ديكرٛا٘ي يب زضآٔس اِٚيٝ يب ٘ٛحٝ اثشسايي سقعيٝ ٘يع اظ خّٕٝ سهٙيفٟبي ظيجبيي اؾز وٝ زض ٔبيٝ ثيبر سطن اخطا ٔيكٛز ٚ زض 

. ٘ٛؿ ذٛز ثؿيبض خبِت ٚ قٙيس٘ي اؾز

 ٘ىشٝ زيٍط ايٗ وٝ ؾجه ٚ ؾيبق ٔربِفرٛاٟ٘ب زض ٔدٕٛؿ ٕٞبٖ اقشّٕرٛا٘ي ضايح اؾز أب ثب ِحٗ دطذبقٍطاٟ٘شط ٘ؿجز ثٝ 

. اخطاي ؾبيط ٔٙبعك وٝ ثٟٙؾط ٔيطؾس چطايي آٖ ٘يبظٔٙس ثطضؾي اؾز
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