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( یسدق رما  شیامن   ) امنیس رد  حیسم  هرهچ 

: هدنسیون

ییاضرمالغ رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( یسدق رما  شیامن   ) امنیس رد  حیسم  8هرهچ 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

14همدقم

یسدق رما  شیامن  امنیس و  لوا : 18لصف 

18هراشا

یسدق 20یّلجت 

امنیس رد  حیسم  ریوصت  یلجت  مود : 32لصف 

32هراشا

گنهرف ياسیع  نید و  36ياسیع 

ملیف دیلوت  يارب  یعبنم  سدقم  37باتک 

( هنوگ  ) رناژ کی  ناونع  هب  ینید  ملیف  موس : 40لصف 

40هراشا

سدقم باتک  رب  ینتبم  ياه  42هسامح 

قیتع دهع  رب  ینتبم  ياه  44هسامح 

یحیسم یمور / ياه  45هسامح 

یحیسم یگدنز  دیدج و  دهعرب  ینتبم  ياه  45هسامح 

45هراشا

حیسم یگدنز  45ملیف 

مالسلا هیلع  حیسم  یسیع  یگدنز  ياه  ملیف  یسررب  مراهچ : 50لصف 

50هراشا

رناژ 52یسررب 
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ملیف کیژولوئدیا  یعامتجا و  54نابز 

ملیف 55کبس 

حیسم يزادرپ  57تیصخش 

57هراشا

رگیزاب باختنا  . 157

یلصا تیصخش  ناونع  هب  حیسم  دوخ  . 258

حیسم هب  ییادخ  ههجو  یناسنا و  تروص  نامز  مه  هئارا  . 358

تاشقانم روسناس و  . 460

حیسم شیامن  60لکش 

حیسم 64نابز 

مالسلا هیلع  حیسم  ياه  ملیف  یلیلحت  ياهدقن  مجنپ : 66لصف 

66هراشا

کیوالزاک لراک  ناوتنآ  (/ 1927  ) �ناهاش هاش  ملیف  سدقم و  باتک  رد  يراگتسر  موهفم  هب  لیمد  یب . لیسیس  هاگن  تنایخ و  يوگلا  نهک  : یطویرخسا 68يادوهی 

68هراشا

سدقم باتک  69يادوهی 

؟ سپاولد ای  رادرکدب  يراوح  71ادوهی ؛

؟ ینمیرها ای  رامیب  هدیجنر ، يراوح  لیمد : یب . لیسیس  76يادوهی 

لشیا جروج  ینیلوزاپ /) تیاور  هب  یتم  لیجنا  ییادز : نوناق   ) �عرش هباثم  هب  ریسفت  78همجرت و 

رداتسا تس  �یلریفز / وکنارف  رثا  يرصان  90ياسیع 

90هراشا

لوا 90شخب 

مود 94شخب 

موس 99شخب 

اروکرام ایسول  �نویزیولت / يارب  یملیف  یلریفز : هتخاس  يرصان  102یسیع 
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رولک کم  یلوه  نوسبیگ / ( لم  رثا  حیسم  104بیاصم 

زواچ ادنیل  �يزیتس / يدوهی  هن  يواکدوخ  هدننک  اقلا  شخب و  ماهلا  نوسبیگ : لم  حیسم » بئاصم  »106

نمسکاف ماهاربآ  اب  هبحاصم  �يزیتس /  يدوهی  عضوم  ندرک  ینوناق  نوسبیگ : لم  108حیسم 

نلآ ثیک   / �(2004  ) نوسبیگ لم  رثا  حیسم  110بیاصم 

یلتراه لاه   / �� (1998  ) �ناگدنز باتک  115ملیف 

نملیاه یمری  �یلتراه / لاه  رثا  ناگدنز  117باتک 

(1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  ملیف  هب  119یهاگن 

127عبانم

زکرم 130هرابرد 
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( یسدق رما  شیامن   ) امنیس رد  حیسم  هرهچ 

باتک تاصخشم 

 - 1343 رغصا ، یلع  ییاضرمالغ ، هسانشرس :

. ییاضرمالغ رغصا  یلع  یسدق / رما  شیامن  امنیس : رد  حیسم  هرهچ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1392 یمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن : تاصخشم 

128 ص. يرهاظ : تاصخشم 

7-303-514-964-978 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

. یسدق رما  شیامن  رگید : ناونع 

تیحیسم یبهذم --  ياه  هبنج  امنیس --  عوضوم :

امنیس رد  حیسم  یسیع  عوضوم :

یسدق رما  عوضوم :

خیرات امنیس --  عوضوم :

یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا : هسانش 

5/1995PN/1392 9چ8غ هرگنک : يدنب  هدر 

791/43682 ییوید : يدنب  هدر 

3251848 یلم : یسانش  باتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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همدقم

همدقم

، یگدنز رد  نیداینب  تارییغت  ثعاب  نآ  کیژولونکت  تالوحت  متـسیب و  نرق  ینایاپ  هدس  رد  اه  ناسنا  یگدنز  رد  امنیـس  دـنمتردق  روهظ 
روصت سک  چیه  اما  تسا  هدوب  تالوحت  نیا  رب  یعورـش  هطقن  ییاسیلک  دض  سناسنر  دنچ  ره  دـش . دوخ  هعماج  زا  ناسنا  یقلت  دـیاقع و 
سدقم رما  دنک و  زاب  اه  نییآ  اه و  نید  هبش  شیامن  يارب  ییاه  نادرگرب  رود  سناسنر  زا  سپ  کیژولونکت  لوحت  نامه  هک  درک ، یمن 

. دنک ادیپ  تلاصا  هرابود 

ددم هب   ) عیرس یلیخ  اهزور ، نیا  دبای و  یم  لکـش  رییغت  دوش ، یم  راذگریثأت  ددرگ ، یم  زاب  هعماج  هب  هرابود  هعماج  زا  هدش  رانک  رب  نید 
. دنک یم  تیبثت  دوویلاه ) صوصخ  هب   ) ایند رد  يزاس  ملیف  ياهروحم  نیوانع و  ردص  رد  ار  شروضح  نویزیولت ) امنیس و  تعنص 

ام روشک  رد  اهنآ  ریاظن  ییاروام و  يامنیس  ارگانعم ، يامنیس  ینییآ ، يامنیس  ینید ، يامنیـس  یـسدق ، يامنیـس  لثم  ینیوانع  رگید  زورما 
امنیس  ) سناسنر دنزرف  هرابود  تعجر  دوش . یم  رـشتنم  نآ  اب  تفلاخم  تقفاوم و  رد  ییاهدقن  بلاطم و  تالاقم ، زور  ره  تسین و  دیدج 

هب يزاس ) ملیف  تعنص  و 
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داـقن داـینب  درخ  دولوم  نیا  هک  نآ  رت  بیجع  اـما  تسا . یبیجع  هتکن  درک ، یم  دـقن  در و  تحارـص  هب  ار  نآ  يزور  هک  ینیماـضم  ناـمه 
مان هب  گنراگنر  نادنزرف  دلوت  دهاش  میرگنب  بوخ  رگا  هدز و  یسدق  يامنیس  تحت  اه  نید  هبش  زا  يدیدج  لاکـشا  دیلوت  زاب  هب  تسد 
یم یفرعم  ادـخ  تیونعم و  هنـشت  ناسنا  هب  بآ  ياج  هب  ار  بارـس  هک  دوب  میهاوخ  نید  دـض  ای  نید  یب  گنهرف  ناـمه  رتسب  رد  اـما  نید 

. دننک

ناسنا يارب  هک  تسا  یناسنا  تارکفت  اه و  نییآ  اه ، نید  للم ، ياه  گنهرف  زا  هتفرگرب  یموهفم  امنیس ، گنهرف و  نیا  رد  یسدق  موهفم 
تمدخ رد  زین  ییامنزاب  نیا  دراد ، يرازاب  یفرـصم و  لکـش  تاعوضوم  همه  هک  لکـش  نامه  هب  دوش . یم  هضرع  زاب  يزاسزاب و  نردم 

. تسادخ یب  اما  نردم  ناسنا  لایما  قلخ  يارب  دوس و  رتشیب  بذج 

ییامنزاب ای  دیلوت  زاب  تاقولخم  ناوتب  هکنیا  اما  تسا  طوبرم  ناسنا  ینورد  زاین  ترطف و  هب  دریگ ، یم  ار  نید  ياج  یـسدق  رما  ارچ  هکنیا 
. دوب دهاوخ  هابتشا  يریسم  رد  نداهن  ماگ  تشاذگ ، ینید  يامنیس  مان  ار  زورما  هدش 

تارییغت شوختـسد  نوتم  نیا  دوخ  دنچ  ره  . ) تسین ناربمایپ  ياه  هتفگ  یتح  ای  سدقم  بتک  نوتم  نامه  ینید  نتم  امنیـس  نیا  رد  ًاموزل 
( تسا هدش  نامز  لوط  رد  يرایسب  ینوگرگد  و 

تسد و ثداوح  نآ  اب  نیزورما  ناـسنا  هک  تسا  یناوارف  عیاـقو  ریگرد  نوگ  لزه  يدـج و  ياـه  هنوگ  هب  هیناـث  ره  رد  زور و  ره  حیـسم 
گنهرف رد  هک  دراد  نید  اب  ار  تبـسن  نامه  دنیب  یم  هدش  دیلوت  راثآ  رد  هچنآ  ره  دنک  روصت  دیابن  بطاخم  نیاربانب  دـنک . یم  مرن  هجنپ 

. دریگ یم  غارس  نآ  زا  مالسا  دوخ و 
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(، Sacraments  ) ینید راعـش  نید  نیا  رد  دراد . ددـعتم  یناعم  زین  تیحیـسم  دوخ  رد  تسا و  یحیـسم  موهفم  کی  رتشیب  یـسدق  رما 
. دنا هتفرگ  مان  سدقم  بادآ  نییآ و  ناونع  تحت  ( Ordinan  ) ماکحا (، Mysteries  ) سدقم رارسا 

تسین نآ ) یمالسا  يانعم  هب   ) ینید یعوضوم  نایب  هراشا و  دصق  هاگ  چیه  دیا  یم  نایم  هب  تبحص  رضاح  باتک  رد  یـسدق  رما  زا  یتقو 
نیا رد  هدش  هتخاس  ياه  ملیف  لالخ  زا  تیحیسم و  ریسافت  عبانم و  بتک ، نایم  زا  هک  تسا  يراثآ  هرابرد  وگو  تفگ  رورم و  افرـص  هکلب 

. دوش یم  نایب  صوصخ 

باب رد  يرثا  دـهاش  هاگ  راـثآ  نیا  رد  تفاـی . تسد  اـنعم  مه  كرتشم و  یموهفم  هب  ناوت  یمن  زین  امنیـس  رد  هدـش  دـیلوت  راـثآ  رورم  اـب 
. سب تسا و  تیحیسم  نید  حیسم و  اهنآ  عوضوم  هک  ییاه  هیوجه  دهاش  هاگ  میتسه و  تیحیسم  سدقم  باتک  شیامن 

فالتخا هب  دهاوخب  هکنیا  نودب  تشاد  دـهاوخ  ییامنیـس  راثآ  رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  زا  يزاس  هرهچ  هب  يرذـگ  ور  شیپ  نتم 
رما شیامن  رد  دویلاه  صوصخ  هب  برغ  هبرجت  رورم  دزاس . زارتمه  ای  هسیاقم  رگید  نایدا  اب  ار  نآ  یتح  ای  دـنک  دورو  رگیدـکی  اب  ناـنآ 

ییوگلا دناوت  یم  مه  و  دوب ، دهاوخ  اهنآ  هلاس  نیدـنچ  درواتـسد  رگنایب  مه  مالـسلا  هیلع  حیـسم  هرهچ  هرابود  يزاسزاب  رد  مهنآ  یـسدق 
یبایزرا رتهب  ار  سدقم  يا  هرهچ  ییامنزاب  يارب  برغ  يامنیس  فعض  توق و  طاقن  نآ  لالخ  زا  ات  دشاب  ناملـسم  نازاس  ملیف  يارب  یلک 

. دنیامن

يور شیپ  هدنناوخ  ات  باختنا  دـنچ  يروطـس  هاگ  لماک و  يا  هلاقم  هاگ  هصرع  نیا  نارظن  بحاص  اه  هتـشون  تالاقم و  زا  ریـسم  نیا  رد 
. دبای تسد  حیحص  یتواضق  هب  انشآ و  يرنه  قیالس  اه و  هاگدید  همه  اب  دوخ 
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مالسالا تجح  میامن . میدقت  رکـشت و  دندومن  شالت  باتک  نیا  يزاس  هدامآ  نیودت و  رد  هک  یناسک  همه  شالت  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد 
زا يرایـسب  باتک ، یبایزرا  نمـض  هک  داژن  جرف  ياـقآ  دـندومن ، دزـشوگ  یهجوت  روخ  رد  تاـکن  یباـیزرا و  ار  رثا  هک  نادـنخریم  رتکد 

. دنتشاد هدهع  رب  ار  باتک  يراتساریو  هک  یقیقح  ياقآ  دندومن . نیودت  ار  اه  یقرواپ 

نیا هتـسیاب  رـشن  يزاس  هدامآ  یحارط و  ییارآ ، هحفـص  یناوخزاب ، ینیچفورح ، رد  هک  ینازیزع  هیلک  زا  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب  نینچ  مه 
. منک رکشت  ریدقت و  دندرک  شالت  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  رشن  پاچ و  دحاو  ناراکمه  ًاصوصخ  رثا 

رد یـسدق  رما  شیامن  حیحـص  یبایزاب  روحم و  تیونعم  يا  هناسر  ياه  هدولاش  نیودت  يارب  رظن  لها  گرتس  شیوپ  رد  رثا  نیا  هک  دیما 
. دریگ رارق  هدافتسا  هجوت و  دروم  يریوصت  ياه  هناسر 

قیفوتلا هللا  نمو 

ییاضرمالغ 1392 رغصا  یلع 
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یسدق رما  شیامن  امنیس و  لوا : لصف 

هراشا

یسدق رما  شیامن  امنیس و  لوا : لصف 
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یلیلحت ماظن  یـسدق ، هیام  نورد  ای  عوضوم  اب  ناوارف  ياه  ملیف  نتخاـس  دوجو  اـب  امنیـس و  خـیرات  زا  نرق  کـی  زا  شیب  تشذـگ  مغر  هب 
ماجنا هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هدـنکارپ  ياهراک  دـنا و  هتـشادن  دوجو  دـنک  حیرـشت  نییبت و  ار  اه  ملیف  نیا  هک  یلماک  ياه  هیرظن  مجـسنم و 

. ایوپ يرکف  نایرج  لصاح  ات  تسا  هدوب  يدرف  ياه  شالت  اه و  هغدغد  لصاح  رتشیب  هتفرگ 

تـسا هدـش  شالت  برغ  رد  امنیـس  تایهلا و  هصرع  ود  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  ياه  هیرظن  زا  هدافتـسا  اـب  هدـنیآ  لـصف  لـصف و  نیا  رد 
ار نارکفتم  نیا  دید  زا  ییامنیس  راثآ  يدنب  میسقت  هوحن  سپس  دوش و  نایب  دنا  هتفگ  امنیس  هرابرد  نارکفتم  نیا  هک  هچنآ  زا  یلک  ییامش 

نادنمـشیدنا نیب  رد  دوجوم  ياه  هاگدـید  هب  يا  هراـشا  چـیه  هنادـماع  ریـسم  نیا  رد  هتبلا  میزادرپب . راـثآ  نیا  لـیلحت  هب  هدرک و  یـسررب 
یـضعب یقرواپ ، تروص  هب  یفالتخا  دراوم  یـضعب  رد  طـقف  هدرپس و  یـضتقم  ياـضف  تقو و  ار ب  نآ  تسا و  هتفرگن  تروص  ناملـسم 

. تسا هدیدرگ  نایب  تاکن 

یسدق یّلجت 

یسدق یّلجت 

میهافم نایب  يارب  فیرعت  نیا  درب . یم  راـک  هب  سدـقم » رما  یّلجت   » لـعف فیرعت  يارب   (1) هدایلا اچریم  هک  تسا  یموهفم  یـسدق » یّلجت  »
رنه گنهرف و  رد  تایهلا 

. رادمان ناسانش  هروطسا  ناهوژپ و  نید  زا  تسراخب ، دلوتم  (، Mircea Eliade (1907 1986 - 1
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رما فاشکنا  روهظ و  : » زا تسا  ترابع  فیرعت  نیا  رد  یسدق  یّلجت  دراد . ناوارف  تیمها  رظن  نیا  زا  دریگرارق و  هدافتسا  دروم  دناوت  یم 
«. يدام تیعقاو  لالخ  زا  سدقم  ای  یلاعتم 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  نید » امنیس و  باب  رد  یتالمأت   » باتک رد   (2)« یسدق یّلجت  ماقم  رد  ملیف   » هلاقم رد   (1) درب لکیام 

ًالماک يا  هبترم  زا  يزیچ  یّلجت  ینعی ، يدام ؛ تیعقاو  لالخ  زا  سدـقم  یلاـعتم و  رما  فاـشکنا  روهظ و  زا  تسا  تراـبع  یـسدق » یّلجت  »
. تسام تسادق » زا  یلاخ   » یعیبط و يایند  لمکم  ریذپان و  ییادج  ءزج  هک  ملاع  تیعقاو  زا  رتارف  توافتم و 

ایشا طقف  ینید ، ياه  گنهرف  رد  دنام . یم  یقاب  دوخ  لاح  نیع  رد  دوش ، یم  رگید  يزیچ  هکنآ  رب  هوالع  ءیـش  ره  سدقم ، رما  یّلجت  اب 
دناوت یم  تعیبط  همه  « ؛ دبای روهظ  ییاجره  رد  دناوت  یم  یـسدق »  » یّلجت یلو  دنرامـش ؛ یم  سدـقم  موسرم  روط  هب  ار  یـصاخ  نکاما  و 

یم و «. ) دشاب یـسدق  یّلجت  کی  دـناوت  یم  دوخ  تیمامت  رد  ملاع  همه  رگید  ترابع  هب  دزاس ، راکـشآ  سدـقم  یناهج  نوچمه  ار  دوخ 
(13 : 1375 درب ،

روضح كرد  يارب  رـشب  شالت   » دناوت یم  یلو  دهد » هئارا  ار  دـنوادخ  زا  يریوصت  یـسدق و  تحاس  دـناوت  یمن  رنه   » هک دریذـپ  یم  درب 
ناشن دریگ » یم  تروص  یلاعتم  تحاس  هب  ندیسر  يارب  هک  ار  ییاه  شـشوک   » دناوت یم  رنه  رگید  نایب  هب  دشکب ، ریوصت  هب  ار  دنوادخ »

: هک دریگ  یم  هجیتن  دزادرپ و  یم  امنیس  هب  هاگنآ  رنه ، هرابرد  ضرف  شیپ  نیا  شریذپ  اب  درب  دهد .

ام يور  هب  ار  یـسدق  تحاس  هک  دشاب  هتـشاد  يرازبا  دیاب  امنیـس  هاگنآ  دراد ، یگتـسویپ  دهد  یم  شیامن  هک  یناهج  اب  ملیف  میریذپب  رگا 
؛ دیاشگب

. یسیلگنا رنه  راگن  خیرات  هدنسیون و  دلوتم 1958 )  ) Michael J. Bird - 1
.film as hierophany - 2
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، دزاس یم  شودخم  ار  تیعقاو  هک  يرنه  نآ  دننام  هکنیا  هن  دوش ، هتفرگ  راک  هب  تیعقاو  نورد  رد  تسادق  صیخـشت  يارب  دیاب  رازبا  نیا 
(23 : 1375 درب ، یم و  «. ) دریگ هلصاف  تیعقاو  زا 

ار تیعقاو  نیا  نورد  تسادق  مود  هلهو  رد  دوش و  کیدزن  تیعقاو  هب  لوا  هلهو  رد  دناوتب  هک  تسا  یسدق  ییامنیس  درب ، فیرعت  رد  سپ 
جراخ دوخ  لومش  زا  دنا  هدش  هتخاس  ینید  تاعوضوم  هرابرد  هک  ار  ییاه  ملیف  زا  يرایسب  فیرعت ، نیا  دهد . ناشن  ام  هب  هدرک و  فشک 

يور هب  يرد  دنا  هتـسناوتن  یلو  دـنا  هدـش  کیدزن  تیعقاو  هب  هک  دـنا  هدوب  ییاه  تیاور  تلاح ، نیرتهب  رد  اه  ملیف  نیا  هک  ارچ  دـنک  یم 
(1). دننک زاب  ار  اه  تیعقاو  نیا  نورد  تسادق  دنیاشگب و  یسدق  تحاس 

دای ینید  ياه  ملیف  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  يروآ  تلاسک  لذـتبم و  ياـه  ملیف   » ار اـه  ملیف  هنوگ  نیا  دـهن و  یم  رتارف  نیا  زا  ار  اـپ  یتح  درب 
هن دراد  یـساسا  تیمها  هک  تسا  کبـس  ینید ، رنه  لـیلحت  هیزجت و  رد  : » هک تـسا  لـئاق   (2) شیلیت لواپ  دننامه  دـمان و  یم  دـننک » یم 

ملیف کبـس  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوـت  تسا  زاـین  ییامنیـس  یناـبر  ياـه  ثحب  رد  هچنآ  : » هک دـنک  یم  ناـیب  نآ  نییبـت  رد  و  عوـضوم »
(24 : 1375 درب ، یم و  . ) دزاس رودقم  ار  یسدق  رما  هفشاکم  دناوت  یم  هنوگچ 

(4) نزاب هردنآ  ناوریپ  زا  هک   (3) هرِفیآ هِدِمآ  هیرظن  زا  نآ  ياه  هفلؤم  نتفای  یـسدق و  يامنیـس  یـسررب  يارب  دوخ  لیلحت  رد  درب  لکیام 
. درامش یمرب  امنیس  هنیمز  رد  تایهلا  ياه  ثحب  رد  ریسفت  نیرتدنمورین  نیرت و  هاتوک  ار  نآ  دنک و  یم  لیلجت  تسا 

. دراد دوجو  رظن  فالتخا  یسدق ، ییامنیس  هب  ینید  ییامنیس  فیرعت  هرابرد  - 1
. یحیسم تسیلایسناتسیزگا  فوسلیف  ییاکیرمآ و  یناملآ  تسیژولوئت  ( Paul Tillich . (1965-1886.5 - 2

ناسانشرادیدپ نیرت  مهم  زا  ودره  هک  ياه 60 و70 ، ههد  رد  ملیف  يوسنارف  زادرپ  هیرظن  ود   Henri Agel و Amedee Ayfre - 3
. دندوب نزاب  هردنآ  وریپ  يوسنارف 

هارمه هب  هک  دوب  ملیف  يوسنارف  نادقتنم  نازادرپ و  هیرظن  نیرتراذـگریثأت  نیرت و  سانـشرس  زا  ( André Bazin (1958- 1918 7 - 4
. درک سیسأت  ار  ییامنیس  ياهرتفد  ای  امنیسود  هیاک  هیرشن  لاس 1951  رد  زورکلاو  لوینود  كاژ 
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یم راکـشآ  عقاو  رما  هب  لسوت  اب  ار  تیعقاو   » يو هتفگ  هب  هک  موس  هقیرط  زا  درامـش و  یمرب  ار  ینید  يامنیـس  عون  هس  ساـسا  نیا  رب  يو 
هب دنک . یم  لیلجت  یقیقح  ینید  يامنیـس  ناونع  هب  دشخب ،» یم  التعا  يزور  ره  تیعقاو  نامه  کمک  اب  ار  يزور  ره  تیعقاو  ینعی  دنک ،

حرطم ار  یسدق  رما  دروم  رد  ییامنیس  یهاگدید  ارگ ، عقاو  دنتسم  ياه  ملیف  يدوویلاه و  زادرپ  ناتساد  يامنیس  لباقم  رد  هرفیآ  يو  رظن 
. دزاس یم  راکـشآ  ار  نآ  ياه  هیال  نیرت  ینورد  هب  فوطعم  ینورد  تحاس  هکلب ، دـهد ؛ یم  ناشن  ار  نآ  رهاظ  هبنج  اهنت  هن  هک  دـنک  یم 
رد  » يو هتفگ  هب  هک  دنتـسه  ییاه  ملیف  دنتـسین و  ینید » حیرـص  نیماضم   » هب دودحم  هجو  چـیه  هب  یقیقح » ینید  ياه  ملیف   » يو هتفگ  هب 

«. تسین نآ  ندرک  یهت  يارب  تیعقاو  ییامنیس  تبث  اهنآ 

: دیوگ یم  دریگ و  یم  تأشن  هناسر  نیا  دوخ  زا  هک  دناد  یم  يونعم  يریگ  تمس  یعون  زا  یشان  ار  امنیس  تاذ  ییارگ  عقاو  درب ،

یم نامر  نوچمه  زین  ملیف   (1)، رئوکارک دیرفگیز  هتفگ  هب  تسا . نآ  شیامن  ددصرد  هک  تسا  یناهج  رب  امنیـس  یگدوشگ »  » نامه نیا ،
زاغآ تیعقاو  اب  دهد  یم  ییاناوت  امنیـس  هب  یگدوشگ ، نیا  دراد . تیاهن » یب  هب  شیارگ   » دهد و هئارا  لامک » دـح  رد  ار  یگدـنز   » دـناوت

رما اب  ییورایور  دنک .» یم  تکرح  الاب »  » هب نییاپ »  » زا ینعی  دراد : هنایارگ  هدام  یتینهذ  امنیس  . » دور شیپ  يونعم  يافرژ  تمـس  هب  دنک و 
: دیوگ یم  رئوکارک  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتسباو  نآ  هب  رایسب  ملیف  هناسر  اریز  تسین ، يدام  ملاع  نتشاگنا  هدیدان  يارب  یبجوم  یـسدق ،
اه هیـال  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  یلو  دوـش ... خوـسر  نآ  ياـه  هیـال  نیرتورف  رد  هکنآ  یب  دوـب  راودـیما  تیعقاو  تفاـیرد  هب  ناوـت  یمن  »

ياه هداد  طقف  هن  یـساکع  امنیـس و  تسا ؛ هدرک  ناسآ  ار  اه  هیال  نیا  اب  سامت  یـساکع ، امنیـس و  هکنیا  تسا ، یعطق  زیچ  کـی  دیـسر ؟
(26 : 1375 درب ، یم و  «. ) دسر یم  دوخ  لامک  هطقن  هب  یعقاو  ناهج  شیامن  رد  هکلب  دزاس ، یم  ادج  ار  یکیزیف 

. ملیف یناملآ  يارگ  عقاو  زادرپ  هیرظن  ( Siegfried Krakauer(1966 1889 - 1
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مرگرس مه   » دیاب یناگمه  ياه  هناسر  ریاس  نوچمه  زین  امنیـس  هک  دریذپ  یم  درب  دیآ ، یم  نایم  هب  اه  ملیف  تیفیک  زا  نخـس  هک  یماگنه 
یم نوچ  هک  تسا  لئاق  صاخ  روط  هب  امنیـس  دروم  رد  شخب .» یلاـعت  مه  دـشاب و  روآ  حـیرفت  مه  هدـنهد ، شزومآ  مه  دـشاب و  هدـننک 

یناگمه هدرتسگ و  يراذگریثأت  رب  یلیلد  تسا و  نآ  تلاصا  ناشن  نیا ، ، » دشاب هتشاد  نامز  مه  روط  هب  ار  هدرمشرب  تفص  نیدنچ  دناوت 
«. شا

: دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  بوخ  ملیف  يو 

رد ار  يا  هزات  یهاگآ  هاگدید و  دـنک ، یم  لمحت  ار  ام  زین  نآ  میراچد و  نآ  هب  زور  ره  هک  ییایند  هنیمز  رد  هک  تسا  یملیف  بوخ  ملیف 
اریز دشاب » رادافو  یگدـنز  هب   » ًالماک هک  تسا  نیرتهب  یملیف  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نخـس  نیا  میدـید  هک  نانچمه  دـهد . رارق  نامرایتخا 
ماظن یعون  هک  تسا  بولطم  بوخ و  یملیف  مینارذگ . یم  رـس  زا  هرمزور  ناهج  رد  هک  تسین  ینامه  مینیب ، یم  ملیف  رد  هک  يا  یگدـنز 

اهدادیور اب  هکنآ  نمـض  ملیف  دشخب . یّلجت  يزور  ره  دیقم و  ناهج  رد  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  دزاس و  المرب  تسا  نآ  يارو  هک  ار  یتسه 
ییامنیس ًارصحنم  ًالماک و  هک  یمرف )  ) یلکـش قیرط  زا  ار  اهنآ  دراد ، راکورـس  ریذپرواب  تخانـش و  لباق  ياه  تیعقوم  اه و  تیـصخش  و 

رت نوزفا  یتریصب  شنیب و  اب  ار ) ایند   ) ات دراد  یم  او  ار  ام  انشآ ، رما  نتخاس  راکشآ  زین  انشآ و  رما  لکـش  رییغت  نیا  دهد . یم  رییغت  تسا ،
. مینک هدهاشم 

هروطسا هسیاقم  نمض  امنیس » تایهلا و  رد  شواک   » باتک رد  تایهلا  رد  امنیـس  ياهدربراک  مان  هب  دوخ  هلاقم  رد   (1) ماهارگ ناج  دیوید 
دنک یم  نایب  لیثمت  و 

.David J. Graham - 1
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یم خر  صخشم ، ییاهدادخر  ارچ  هک  دنهد  یم  ناشن  دنتسه و  دوجوم  عضو  هیجوت  تمدخ  رد  دیدج ) هچ  میدق و  هچ   ) اه هروطسا   » هک
یم شلاچ  هب  میا  هداتـسیا  نآ  رب  هک  ار  ینیمز  یتح  دزیر و  یم  مه  رب  ار  دوجوم  عضو  تاـبث   » لـیثمت اـما  هن ؛ رگید  ییاهدادـخر  دـنهد و 

لاؤس دننامه  دیبلط ، یم  شلاچ  هب  ار  ناگدنونش » یقالخا  یبهذم و  ياه  هاگدید   » هک حیسم  یـسیع  ياه  لیثمت  زا  هنیمز  نیا  رد  و  دبلط »
. دنز یم  لاثم  دراد ، یم  او  هدش  هتفریذپ  روما  دروم  رد  هرابود  ندرک  رکف  هب  ار  هدنونش  هک  ناراوخابر  ندرک  یقلت  كاپان  نایسیرف و  زا 

ام ینیب  ناهج  ای  رگید ، نایب  هب   » دنـشاب و هتـشاد  ار  یلیثمت  ای  يا  هروطـسا  درکراک  ود  زا  یکی  دنناوت  یم  اه  ملیف  هک  تسا  دقتعم  ماهارگ 
هئارا ون  يزیچ  دنزاس و  یم  نوگژاو  ار  انشآ  ياهزیچ  سکعرب ، ای  دنروآ ، یمن  دیدپ  يرییغت  ام  دید  قفا  رد  دننک و  یم  دییأت  تیبثت و  ار 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دناوت  یم  هک  ار  بهذم  ملیف و  كرتشم  هار  وا  هاگدید  نیا  ساسارب  دنهد ». یم 

ّلخم ناتساد  دناوت  یم  ای  ملیف  تیاور  دراد . ار  دوخ  صاخ  تایاور  دوخ  دوصقم  ندناسر  يارب  مه  بهذم  دنیوگ و  یم  ناتـساد  اه  ملیف 
هک يدـیدج  یبهذـم  تیاور  یتح  ای  الاب ) رد  هراشا  دروم  لـیثمت  دـننام   ) تسا یبهذـم  تنـس  رد  یـشیدنازاب  دـجوم  هک  دـشاب  بّرخم  و 

(51 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) دهد یم  تسد  هب  تیعقاو  زا  هزات  يریسفت 

: يدوویلاه یسانشریسفت )  ) کیتونمره  » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  یناسنا  مولع  هتسجرب  ققحم  سانـش و  هعماج   (1)، کیوالزاک لراک  ناوتنآ 
رتارف زین  نیا  زا  ار  اپ   The Film Journal ربتعم تیاس  رد  نرق 21 » يارب  يرناژ  ملیف ؛ بهذم و 

. امنیس یناسنا و  مولع  رگشهوژپ  سانش و  هعماج   Anton Karl Kozlovic - 1
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رد نآ  زا  هدافتـسا  دنـسپ و  هماع  يامنیـس  شریذپ  رد  ار  نردم  تسپ  نردم و  نارود  رد  یبهذم  ياه  هلحن  تایح  همادا  طرـش  دهن و  یم 
لماش ار  يرکف  صاخ  يامنیـس  اهنت  نارگید  فالخرب  هک  ور  نآ  زا  کیوالزاک  هاگن  دناد . یم  هباطخ  ياهوکـس  یتح  هسردم و  هناخ و 

: تسا هجوت  لباق  دراگنا  یم  هیوسود  ار  امنیس  بهذم و  ّرثأت  ریثأت و  دوش و  یمن 

، رما نیا  دبای . یم  رارمتسا  دوش و  یم  هدنز  ًاددجم  يرـصب  یعمـس  مرف  قیرط  زا  دنـسپ و  مدرم  ياه  ملیف  هطـساو  هب  یهلا  مالک  نیا  لاح ،
مه هک  دـنک  یم  ادـیپ  دومن  مهم ، رایـسب  یعرف  رناژ  نیا  قیرط  زا  يا  هدـنیازف  روط  هب  هک  دـنک  یم  ناشنرطاخ  ار  یعاـمتجا  یگنهرف  رییغت 

. ار ییامنیس  تاعلاطم  مه  درادربرد و  ار  یتایهلا  تاعلاطم 

(1) لوکین کم  رتیپ  طابترا  نیا  رد  درک . شومارف  دراد ، هدـهع  رب  دارفا  قیمع  يزاس  نوگرگد  رد  ملیف  هک  ار  یـشقن  دـیابن  نیا  رب  هفاـضا 
: دیوگ یم 

، نم هب  هجو  نیرتهب  رد  هکلب  دزاس ، یم  هاگآ  دناسرت و  یم  دنک ، یم  نوسفا  درب ، یم  دوخ  هارمه  هب  دنک ، یم  ظوظحم  ارم  اهنت  هن  امنیس  »
یسانشریسفت  : کیوالزاک «. ) دنک نییعت  امنیس  نوچمه  ارم ، یقالخا  روغث  دودح و  دناوت  یمن  يا  هظعوم  ای  شیشک  چیه  دهد . یم  لکش 

(2)( يدوویلاه

روط نامه  تفرگ . تمدـخ  هب  شزومآ  يارب  يرازبا  ناونع  هب  هظعوم  يوکـس  یتح  هناخ و  سرد ، ياه  سالک  رد  ار  ماع  يامنیـس  دـیاب 
هدـنز و درک ، روصت  ار  نآ  ناوـت  یمن  یتـح  هک  ییاـه  هویـش  هب  دـنوادخ ، هژاو  هک  یتـسار  هب  : » دراد یم  راـهظا   (3) انوبد کیدروگ  هک 

(Kozlovic, 2006 «. ) دشاب امنیس  دناوت  یم  اه  هویش  نیا  زا  یکی  تسایوپ و 

.Peter MacNicol - 1
رتیپ نخـس  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هرهچ  هب  هرهچ  غیلبت  قیمع  رثا  یطابترا  تایرظن  یخرب  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  هتبلا  - 2

. دوش یم  هدرمش  ییوگ  هفازگ  ّولغ و  یعون  لوکین  کم 
.Jordan Debona - 3
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: دیوگ یم  نینچ  دسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  سدقم  باتک  زین   (1) نمدول هنر 

لیـالد جاتنتـسا و  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـت  دزادرپ  یم  روـما  هب  یلد  مه  تریـصب و  اـب  رتـشیب  دراد ، هک  يریواـصت  تکرح و  هطـساو  هب  ملیف  »
یعون هجیتن  هک   ) انحوی تریـصب  و  تسا ) يزومآراک  هبرجت و  هجیتن  هک  ینامیا   ) سیدق سلوپ  نامیا  هب  امنیـس  رذـگهر ، نیا  زا  یلیلحت .

(155 : 1958 نمدول ، «. ) دبای یم  تسد  تسا ) هناقشاع  یسانشزاب 

یماگنه صوصخ  هب  میزادرپب ؛ ملیف  هب  تریصب  اب  هنادنمدرخ و  یـشرگن  اب  میناوت  یم  میوش ، ور  هبور  امنیـس  اب  هنالداع  عضوم  نیا  اب  رگا 
هب لوسر  سلوپ  هلاسر   ) دـشخبب یگزات  ار  یمدآ  نهذ  دراد  یعـس  هک  یمالک  دـنک ؛ یم  ادـیپ  دـنویپ  سدـقم  باتک  مـالک  اـب  امنیـس  هک 

دوش یم  ساسحا  زاین  نیا  بیترت  نیدب   » (3) (. 10:31 نایتنرق ، هب  لوسر  سلوپ  هلاسر   ) دنک مکاح  ار  دنوادخ  لالج  12:2)(2) و  نایمور ،
سدـقم نوتم  هب  دـیاب  هکلب  دزادرپب  تیحیـسم  هب  دـیاب  اهنت  هن  امنیـس  مینک . هدـهاشم  امنیـس  هلمج  زا  زیچره  رد  ًـالمع  ار  دـنوادخ  اـم  هک 

(Kozlovic, 2003  ) (4) «. دزادرپب زین  دبلط ، یم  نینچ  اهنآ  زیمآزار  تیهام  دنتسه و  هعلاطم  یسررب و  دنمزاین  هک  يرگید 

هب يدیئولولس » بهذم  يارب  لیلد   8 ییامنیـس : يزاسادج  زا  بانتجا  دنـسپ و  هماع  ياه  ملیف   » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  نینچمه  کیوالزاک 
رثؤم دیفم و  دنناوت  یم  دنریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  بهذم  بناج  زا  رگا  مه  دنـسپ  هماع  ياه  ملیف  هک  دزادرپ  یم  دوخ  هاگدید  نیا  نییبت 

یتم لیجنا  رد  حیسم  یسیع  هک  نانچ  دنشاب ؛

.Rene Ludmann - 1
دینک تفایرد  امـش  ات  دیهد  لیدبت  ار  دوخ  نهذ  یگزات  هب  هکلب  دیوش  ناهج  نیا  لکـش  مه  و  نایمور 12:2 : هب  لوسر  سلوپ  هلاـسر  - 2

. تسیچ ادخ  لماک  هدیدنسپ  يوکین  هدارا  هک 
. دینکب دنوادخ  لالج  يارب  ار  همه  دینک ، هچره  هاوخ  دیشونب ، هاوخ  دیروخب ، هاوخ  سپ  نایتنرق 10:31 : هب  لوسر  سلوپ  لوا  هلاسر  - 3

دیاب هک  تسا  دراو  تسا  هدش  فیرحت  شوختـسد  هک  دوجوم  تیحیـسم  هب  زین  ییاهدقن  تسا و  یبرغ  رکفتم  کی  هاگدید  قوف  نایب  - 4
. دشاب بطاخم  رظنّدم 
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تیمـسر هب  هک  دـنک  یم  ناـیب  »(1) و  مرـضاح ناـشیا  ناـیم  رد  نم  اـجنآ  دـنوش ، عـمج  نم  مسا  هب  رفن  هس  اـی  ود  هک  ییاـج  : » دـیوگ یم 
. دوب دهاوخ  نردم  رازبا  هظعوم و  يوکس  نیا  زا  بهذم  ندرک  مورحم  مدرم ، یگدنز  زا  نآ  ندرک  ادج  رد  یعس  امنیس و  نتخانشن 

تریـصب دازآ ، هدارا  دوخ  يدوخ  هب  اه  ملیف  هک  دوش  هداد  نانیمطا  نیا  دـیاب  دنتـسه ، نارگاشامت  رب  اه  ملیف  یفنم  ریثأت  نارگن  هکناـنآ  هب 
رد دیاب  هک  ار  يرییغت  هکلب  دنک  یم  اطعا  ار  يا  هناقـشاع  تخانـش  اهنت  هن  ملیف   (2). دننک یمن  بیرخت  ار  یقالخا  تعاجـش  ای  یناحور و 

دیوشم ناهج  نیا  لکـش  مه  و  : » دوش یم  ببـس  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  نایمور  هب  لوسر  سلوپ  هلاسر  رد  دـهدب و  خر  ناسنا  یهاگآ 
(12:2، نایمور «. ) تسیچ ادخ  هدیدنسپ  يوکین  هدارا  هک  دینک  تفایرد  دیاش  ات  دینک  لیدبت  ار  دوخ  تروص  دوخ ، نهذ  یگزات  هب  هکلب 

: تسا دقتعم   (3) رتنیاس اثرام 

شخب ماهلا  ياهوگلا  اه و  ناتـساد  دـنیبب ، كرادـت  ام  يارب  ار  يا  هناقالخ  ياه  لـح  هار  دـهد ، رییغت  ار  اـم  هرمزور  هاـگن  دـناوت  یم  ملیف 
ًامامت اهنیا  میتسه . نآ  دنموزرآ  دوخ  دشر  يارب  هراومه  هک  يزیچ  دـشخبب ؛ ام  هب  یلاعتم  ییاوه  لاح و  دـنک و  میدـقت  ام  هب  ار  يدـیدج 

. دشخب یم  یگدنز  ام  هب  دوش و  یم  ام  تایح  دیدجت  ثعاب  هک  تسا  يونعم  يدیاوف 

: دیوگ یم  همادا  رد 

بلق نارازگراک  نیرت  كریز  زا  یکی  رعـش ، نوچمه  ملیف  دـهد . یم  شرتسگ  ار  ام  لیخت  دـشخب و  یم  اقترا  ارام  هاگن  تریـصب و  امنیس 
هک دنک  یم  کمک  دنک ، یم  يروآدای  میناد  یم  ار  هچنآ  ام  هب  تسام .

.18 ، 2 یتم ، لیجنا  - 1
هجوت یمدآ ، هاگآدوخان  رب  ًاصوصخ  ملیف  فلتخم  راـثآ  هب  دوش و  یمن  هتفریذـپ  نمدول  هیرظن  ملیف ، یـسانش  ناور  بتاـکم  یخرب  رد  - 2

. دوش یم  يرتشیب 
Martha Scinter - 3
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یلومعم ياه  ملیف  دنک ... لاعف  ام  رد  ار  زور  هب  هناقالخ و  شنکاو  ات  دنک  یم  لمع  روزیلاتاک  کی  لثم  دبای ، عّسوت  دنک و  رییغت  ام  نورد 
5 و7) : 1993 رتنیاس ، . ) میشاب هتشاد  يا  هناقالخ  ياه  خساپ  تالکشم  يارب  ام  هک  دنک  یم  کمک  یتح ،) )

دیاب هن ، ای  دنک  ادیپ  مسجت  ییامنیس  يا  هویش  هب  هچ  تقیقح  عقاو ، رد  دوش . یم  عنم  يویند  رورغ  یخاتسگ و  یگنهرف ، یعضاوت  رتسب  رد 
یم راـهظا  هطبار  نیا  رد   (1) یلزگنیلیب دیوید  دوش . هدرمـش  مرتحم  دیاب  ناسنا  یـصخش  تامیمـصت  هزوح  نیا  رد  دوش و  ذاختا  بیقعت و 

: دراد

رارق تفلاخم  دروم  هک  تسا  ملیف  زا  هدافتسا  ءوس  ای  تسردان و  هدافتسا  هکلب  درادن ، دوجو  ملیف  دض  رب  یبهذم  عضوم  هک  مدقتعم  نم  ... 
دیاب يرما  نینچ  يارب  اهنآ  لـیالد  تساـهنآ و  میمـصت  نیا  دـنراد ، هگن  رود  هلوقم  نیا  زا  ار  دوخ  دـنراد  لـیامت  يا  هدـع  رگا  دریگ . یم 

ار رما  نیا  ًاتقیقح  دوخ  راـتفر  اـب  دـنراد  یم  راـنکرب  ار  دوخ  هک  دارفا  نیا  دنـشابن . قفاوم  اـهنآ  اـب  نارگید  رگا  یتح  دوش ؛ هدرمـش  مرتحم 
دوخ ناردارب  نارهاوخ و  دیابن  دننک  یم  زیهرپ  امنیس ) زا   ) هک یناسک  اما  دنرادروخرب . ییازـس  هب  تیمها  زا  اه  ملیف  هک  دننک  یم  قیدصت 

یتیونعم اهنآ  هب  ناشتـضایر  هک  دـننک  رکف  روط  نیا  دـیابن  نمـض  رد  دـنهد و  رارق  تواـضق  دروم  دنـشیدنا  یم  رگید  يا  هنوگ  هب  هک  ار 
هلاسر  ) تاثحابم رد  هّجاحم  يارب  هن  نکل  دیریذپب  دشاب  فیعض  نامیا  رد  هک  ار  یـسک  و  : » دیوگ یم  سدقم  باتک  دنک . یم  اطعا  زاتمم 

(2)(23 : 1989، یلزگنیلیب (. ) نایمور 14:1 هب  سلوپ 

David Billingsley - 1
راثآ دننام  اه  ملیف  زا  یـشخب  هرابرد  ینید  نازادرپ  هیرظن  زا  رگید  یخرب  هک  ارچ  دشاب ؛ هشدخ  لباق  عضوم  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هتبلا  - 2

، یملیف ره  ندید  زا  بطاخم  هک  دننک  یم  هیصوت  يا  هناسرداوس  ثحابم  رد  دنراد و  يرگید  رظن  یسکس ، اب  كانـسرت  اب  نشخ  تدش  هب 
. دنزب حیحص  باختنا  هب  تسد  زارتحا و  دشاب ، هک  یتروص  ره  هب 

یسدق www.Ghaemiyeh.comیّلجت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


23 ص :

نیا هب  يا  هدع  رگا  دنریگ و  رارق  ریسفت  هدافتسا و  دروم  دیاب  تاعمجت  رد  ای  یشزومآ  یبهذم  ياه  سالک  رد  دنـسپ  هماع  ياه  ملیف  رگا 
لوق رد  دینک  هچنآ  و  : » دش کیدزن  تسا ، هدمآ  نایسلوک  هب  سلوپ  هلاسر  رد  هچنآ  هب  تبثم  يدرکیور  اضف و  اب  ناوت  یم  دنزادرپب ، مهم 

(3:17 «. ) دینک رکش  وا  هلیسو  هب  ار  ردپ  يادخ  دینکب و  دنوادخ  یسیع  مان  هب  ار  همه  لعف ، و 

. دنک ریهطت  دشخبب و  سدقت  ار  اه  تیلاعف  نیا  دناوت  یم  يدرکیور  نینچ 

یعون تسا . یلمعریغ  يرما  دارفا ، یگدنز  زا  نآ  ندرک  ادج  رد  هنادماع  یعـس  ای  امنیـس  يالیتسا  نتخانـشن  تیمـسر  هب  هاگدید  نیا  رد 
شرتسگ ار  نامیا  دـناوت  یم  اهنت  هن  ملیف  دـناد . یم  راب  نایز  ًاـتاذ  ار  کـیتامارد  مرف  هک  دراد  دوجو  مه  یمود  نرق  هداـتفا  دـم  زا  شرگن 

رواب نامیا و  هک  یناسک  يارب  دناوت  یم  هکلب  دهد ، رارق  تاهابم  دروم  ار  دنوادخ  شنیرفآ  تلیـضفرپ ، یمرگرـس  کی  ناونع  هب  ای  دـهد 
باتک زا  هتفگ  نیا  اب  ییاسیلکریغ ، يداهن  هباثم  هب  امنیـس  يریگراک  هب  دـنیب . كرادـت  نیداـینب  یتاـعالطا  دـنا ، هتفرگ  هدـیدان  ار  یبهذـم 

هدنیـشن ار  وا  ربخ  هک  یـسک  هب  دنروآ  نامیا  هنوگچ  دنا و  هدرواین  نامیا  وا  هب  هک  ار  یـسک  دنناوخب  هنوگچ  سپ  : » دراد تقفاوم  سدـقم 
، دش دهاوخ  هظعوم  يوکس  یعون  امنیس  تیعضو ، نیا  رد  نایمور 10:14 ) هب  لوسر  سلوپ  هلاسر  ( ».؟ ظعاو نودب  دنونشب  هنوگچ  دنا و 
. تسا هداد  رارق  يرگرادـیب  ًارهاـظ  دوـخ  فدـه  هک  راو ، هظعوـم  يدـیهمت  حیـسم و  يرـصع  نـیا  نـید  هـب  تراـشب  يارب  نردـم  يرازبا 

تیاور ياهدادرارق  قیرط  زا  ار  هتـشذگ  ات  دـنا  شـالت  رد  دـنرب  یم  راـک  هب  هظعوم  يارب  يرازبا  ناونع  هب  ار  امنیـس  هک  ییاـه  تسیلجنوا 
بیترت نیدب  ات  دنهد  دـنویپ  لاح  نامز  هب  يریگ و )... هجیتن  ای  همتاخ  تاکاحم ، تدـحو ، ای  یگچراپکی  ییارگ ، عقاو  نوچمه   ) هناسانش

. دننک تیوقت  ار  دوخ  ییاسراپ  يرادنید و  سدقم و  باتک  تّحص 
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دنک و یم  قلخ  ار  تبثم  یتکراشم  تایهلا ، اب  ملیف   (1). دشک یم  شلاچ  هب  ار  اهنآ  دهد و  یم  یناکت  مدرم  یبهذم  ياه  هاگدید  هب  ملیف  »
، دنک نایب  هزات  ییاه  شور  هب  ار  هزات  یبلاطم  دـناوت  یم  تایهلا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیآ . نایم  هب  هزات  یبلاطم  هک  تسا  ینامز  نیا  هتبلا 

رایـسب هدش ) ملیف   ) هدش دییولولـس  بهذم  هزورما  تفر . دهاوخ  تسد  زا  بلاطم  نیا  ندوب  بلاج  لوبقم و  دـشاب  یکتم  دوخ  هب  اهنت  رگا 
یم هرهب  میدق  حلاصم  زا  هک  روط  نامه  ، ) دیایب نادـیم  هب  دـیدج  داوم  حـلاصم و  اب  دـیاب  ًامازلا  تایهلا  : » هک لیلد  نیا  هب  تسا . زاین  دروم 

، يد يو  يد  نویزیولت ، وئدیو ، امنیـس ، يایند  حلاصم ، داوم و  نیا  نیرت  باذـج  زا  یکی  دـناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  هفیظو  دـناوتب  ات  درب )
Kozlovic, «. ) تسا زاین  دروم  ًاتقیقح  دوش و  یم  هیصوت  ًاقیمع  يا ، هتشر  نایم  جیهم و  هزوح  نیا  رد  شهوژپ  تسا . تنرتنیا  هراوهام و 

(2003

اه گـنهرف  اـه و  ناـسنا  فلتخم  حوطـس  رد  هاـگآدوخان و  رب  ملیف  تاریثأـت  عوـضوم  ملیف ، یـسانش  ناور  امنیـس و  یفـسلف  هیرظن  رد  - 1
یم هتفگ  شیپ  نوگانوگ  تارظن  لالخ  زا  تشذـگ . ناوت  یمن  یگداس  هب  زین  ملیف  تایهلا و  تکراشم  زا  ًاعطق  دراد . یفلتخم  نارادـفرط 
یب ناوت  تردق و  . 1 دوش : یم  هراشا  نآ  هب  هصالخ  تروص  هب  هک  درک  دروخرب  يدویلاه )  ) یحیـسم هاگدـید  رد  همزـالم  دـنچ  هب  ناوت 

يامنیس . 2 یـسدق ؛ یلاعتم و  رما  فاشکنا  اب  یعیبط  ياـیند  يداـم  میهاـفم  زا  رذـگ  و  ینید )  ) یـسدق رما  ریوصت  رد  امنیـس  ملیف و  دـننام 
تـسادق نداد  ناشن  اه و  تیعقاو  نورد  فشک  دزادرپ . یمن  عالطا  هدـش  هتخاس  ینید  تاعوضوم  هرابرد  هک  ياه  ملیف  هب  ًاـموزل  یـسدق 

طسوت یحو  لوزن   ) نآ حلطـصم  يانعم  هب  نید  اب  یطاقن  رد  تیـسدق  اجنیا  رد  تسا . یـسدق  يامنیـس  یقیقح  یلـصا و  فده  نآ  نورد 
رظنّدـم ینید  حیرـص  نیماضم  یعون  هب  دوش  یم  کیدزن  يداـم  تعیبط  دریگ و  یم  هلـصاف  نآ  زا  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  عطاـقت و  ءاـیبنا )

، چـیه تیحیـسم  نید  زا  یخیرات  تیاور  اب  تسا  نکمم  ًاـموزل  هک  تسا  دـیدج  یبهذـم  هدـنروآدیدپ  يدویلاـه  ینید  تیاور  . 3 تسین .
تشاد دهاوخ  تادوجوم  یتسه  تعیبط و  تایعقاو  هنُک  كرد  نایدا  فده  اب  وس  مه  یلو  دیدج  یبهذم  دوخ  یعون  هب  درادن و  یتهابش 
دنوادخ لولح  هک  دیدج  یتیسدق  ای  تیحیسم  قلخ  هب  هک  دوش  یم  یلپ  ملیف  هرخالاب  و  . 4 تیحسم ) دعب  نارود ، زا  نردم  تسپ  تیاور  )

هب يدیئولولـس  یبهذم  رد  دیدج  ياهرواب  قلخ  يارب  دش  دهاوخ  دیدج  ییوکـس  یتحار  هب  دنز و  یم  دـیلک  ار  تادوجوم  کت  کت  رد 
وا اب  هکنیا  ّالا  درک  دهاوخن  ساسحا  دوخ  رد  ینامسآ  عیارش  يور  هلابند  رد  یتلاسر  هصرع  نیا  زاس  ملیف  فیصوت  نیا  اب  امنیـس ) دبعم  مان 

رگامنیـس تشاد . دنهاوخ  توافتم  نطاب  رد  یلو  یـسدق ) موهفم  كرد   ) كرتشم رهاظت  فادـها  هک  يریـسم  رد  دوب  دـهاوخ  نایرج  مه 
. یتسه ناسنا و  ادخ ، هرابرد  یناسنا  يا  هدورس  دزاس  یم  دبای و  یم  دنیب ، یم  هک  تسا  يرعاش  هباثم  هب  یلاعتم 
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امنیس رد  حیسم  ریوصت  یلجت  مود : لصف 

هراشا

امنیس رد  حیسم  ریوصت  یلجت  مود : لصف 
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هدرپ رب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ریوصت  یّلجت  ار  اهنآ  میناوت  یم  هک  میروخ  یمرب  اه  ملیف  زا  هتـسد  ود  هب  امنیـس  خـیرات  ياه  ملیف  یـسررب  رد 
یم رارق  شاکنک  دروم  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  ار  نآ  دنزادرپ و  یم  حیـسم  یـسیع  دوخ  یگدنز  هب  هک  ییاه  ملیف  تسخن  مینادـب ، امنیس 
ریـس هباشم  عطاقم  یخرب  رد  ای  مامت  ناشا  یگدـنز  ریـس  هک  ار  يا  هناسفا  ای  یقیقح  ياه  تیـصخش  یگدـنز  هک  ییاه  ملیف  مود  دـنهد و 

. دهد یم  ناشن  تسا  ینابرق  ای  هدنهد  تاجن  کی  ناونع  هب  حیسم  یگدنز 

،(2) نوترب میت  ملیف  لیلحت  نمض  ییاتسور » يا  هناسفا  ساسا  رب  یسانش  حیـسم  یچیق : تسد  دراودا   » ناونع اب  يا  هلاقم  رد   (1) نولام رتیپ 
ملیف تخاس  ماگنه  رد  زین  يو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نوترب  ياه  هبحاصم  ملیف و  نیا  زا  یبهذـم  تشادرب  لیلحت و  نیا  هک  دـنک  یم  ناـیب 

. تسا هدوب  اه » شزرا  یسررب   » ددصرد نوترب  هک  دنهد  یم  ناشن  هکلب  هدوب ، ینید » یمالک و  راکشآ  تاین   » ياراد

تهباشم هتخادرپ و  تیحیسم  رد  رسپ  ردپ / هطبار  اب  شردپ  دراودا و  هطبار  ياه  تهابش  ملیف و  یلصا  تیصخش  یـسررب  هب  سپـس  نولام 
ناونع هب  حیسم  درف و  کی  ناونع  هب  یسیع  تیصخش  نایم  کیکفت  نیا  دراد  تیمها  نولام  راک  رد  هک  هچنآ  درامش . یم  رب  ار  اهنآ  ياه 

رد ار  ام  هک  تسا  یتیصخش  بلاق  کی 

.Peter Malone - 1
.Team Berton.2 - 2
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مزلتـسم امنیـس  رد  حیـسم  ریوصت  یلجت  بسانم  يریگراک  هب  هک : تسا  نیا  نولام  مالک  هیام  ناج  دناسر . یم  يرای  اه  ملیف  يدـنب  هتـسد 
حیـسم ياه  تیـصخش   » و هنوگ » یـسیع  ياه  تیـصخش   » نایم ناوت  یم  تسا . هنوگ » حیـسم  ياه  تیـصخش   » لـیلحت ندرک و  صخـشم 

هب هک  ییاه  تیـصخش  و  هنوگ ) یـسیع  ياه  تیـصخش   ) یـسیع دوخ  ریواصت  نایم  ناوت  یم  ار  نیداینب  زیامت  نیا  دـش . لیاق  زیامت  هنوگ »
نتم زا  لاح  نیع  رد  دشاب و  انعمرپ  یساسا و  رایسب  دیاب  تهابش  نیا  دش . لئاق  هنوگ ) حیسم  ياه  تیصخش  ینعی   ) دنراد تهابـش  یـسیع 

(91 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) دوش هدیمهف  دنسپ ،) هماع  يرثا  هاوخ  دشاب ، کیسالک  يرثا  هاوخ   ) يرنه رثا  دوخ  تفاب  و 

رد دنـشکب  ریوصت  هب  ار  یـسیع  تیـصخش  ییارگ  عقاو  اب  دنا  هدیـشوک  رنه  خـیرات  لوط  رد  هک  يراثآ  هک  تسا  نیا  تابثا  یپ  رد  نولام 
یسیع زا  يدایز  ریواصت  دیوگ : یم  يو  دنـشاب . ارگ  عقاو  نادنچ  هتـسناوت  یمن  رثا  هدنزاس  یناکم ، ینامز و  فرع  کبـس و  لیلد  هب  عقاو 
بلغا دـسر  یم  رظن  هب  مهدزون . نرق  یچگ  ياه  سیدـنت  رد  هاگ  سناـسنر و  ياـه  یـشاقن  رد  هاـگ  بیلـص ، يور  هاـگ  دـنا : هدـش  هئارا 

زا هنایارگ » عقاو   » يریوصت هک  دنا  هتفرگ  ضرف  ار  نیا  دنا  هتخاس  وا  زا  یـسیدنت  ای  دـنا  هدرک  یـشاقن  یـسیع  زا  يریوصت  هک  ینادـنمرنه 
اه سیدنت  اه و  یـشاقن  نیرت  « يدومنزاب  » یتح نیاربانب  دنا . هداد  ناشن  دشاب  دیاب  هک  يروط  نامه  ار  یـسیع  ینعی  دنا ؛ هدرک  هئارا  ناشیا 

یعقاو هرهچ  ییاـمنزاب  راـثآ  نیا  یلو  هدیـسر ، یم  رظن  هـب  یعقاو  تـسا  هدـش  هتخاـس  نآ  نـطب  رد  يرنه  رثا  هـک  یگنهرف  رد  مدرم  يارب 
شرام و . ) دنتسه دوخ  گنهرف  ياه  فرع  اب  قبطنم  و  راد » کبس   » يراثآ رتشیب  اه  نیا  دنتسین . هدوب ) ًاعقاو  یسیع  دوخ  هک  هچنآ  یسیع  )

(92 : 1384 زیتُرا ،
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گنهرف ياسیع  نید و  ياسیع 

گنهرف ياسیع  نید و  ياسیع 

زا نامکاردا  هب  ندیشخب  قمع  رد  ار  ام  دنناوت  یم  هک  دنتسه  حیسم  ریواصت  اه و  لیثمت  دننام  هنوگ » حیسم  ياه  تیصخش   » نولام دید  زا 
هب هراشا  اب  يو  تسا . حیسم  یسیع  ناشنیرخآ  هک  دزادرپ  یم  یسوم  ات  میهاربا  زا  نایجنم ، تنس  یـسررب  هب  سپـس  نولام  دنهد . يرای  وا 
هک دندید  یم  اورپ  یب  ییارگلمع  ار  یـسیع   (1)« شخب ییاهر  تایهلا   » زا هدافتـسا  اب  هک  نیتال  ياکیرمآ  رد  صوصخ  هب  رخأتم  ناـهلأتم 

هدش هدنار  یماذج  نآ  دننامه  ینادورطم  لاح  لماش  شتمحر  دنز و  یم  نانآ  لمع  حیبقت  هب  تسد  دبعم ، رد  نایسیرف  اب  دروخرب  دننامه 
هتفرگ رظن  رد  ار  نید  ياسیع  دننک ، یم  لابند  ار  یـسیع  زمر  زار و  زا  دنمدوس  حرـش  نیا  هک  یناهلأتم  تفگ  دیاب  : » دـیوگ یم  يو  تسا .

رد هناهاگآان ، هچ  هناهاگآ و  هچ  اه  نآ  زا  يرایسب  اما  تساهنآ ، يامنهار  ورشیپ و  ناشیاهرواب  تاداقتعا و  رد  هک  ییاسیع  نآ  ینعی  دنا ،
. دننک یم  هدافتسا  هنوگ  حیسم  ياه  تیصخش  زا  ناشراثآ 

دهاوخ یم  هچ  ره  يرـصان  ياسیع  هرابرد  یخیرات  تیعقاو  دـنرگن . یم  گنهرف  ياسیع  نوچمه  ار  هناگراهچ  ياه  لیجنا  ياسیع  اه  نآ 
. دنزادرپ یم  وا  راتفر  مالک و  لیوأت  حیسم و  یـسیع  نیـسحت  هب  یحیـسم  تنـس  زا  نوریب  نورد و  رد  فلتخم ، ياه  گنهرف  مدرم  دشاب ؛

رداق ار  یقالخ  دنمرنه  ره  هلئـسم  نیا  دنا و  هدرک  طبـض  شیوخ  نابز  لیخت و  نادجو ، رد  ار  لیجنا  ناهج  رـسارس  فلتخم  ياه  گنهرف 
لیثمت اه  نیا  دنک . حرطم  رظندروم  ياه  شزرا  زا  يریوصت  دامن و  هراعتـسا ، بلاق  رد  ار  یـسیع  صخـش  دوخ  اه و  ناتـساد  ات  دزاس  یم 

. دنتسین نامیا  رب  ینتبم  لیثمت  ًاموزل  اما  دنتسه ، نآ  موهفم  نیرت  هدرتسگ  هب  ینید  ییاه 

. یکیلوتاک دیاقع  زا  مزیناتستورپ  ییادج  هب  تسا  يا  هراشا  اورپ  یب  درکلمع  شخب و  ییاهر  تایهلا  نومضم  زا  هدافتسا  - 1
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هناشن هارمه  هب  هزرابم ، اب  یهاگ  و  جنر ، اب  یهاگ  دهد ، یم  رییغت  ار  عامتجا  نآ  یگدنز  دوش و  یم  یعامتجا  دراو  هک  يا  هناگیب  ناتـساد 
یم هک  نیا  نیع  رد  تسا . ییوگلا  نهک  يا ، هصق  دوش ، یم  دـیدپان  ناـهگان  سپـس  دوش و  یم  عـقاو  یمهفژک  دروـم  بلغا  هک  يداـضت 

92 و 93) ، 1384 هزیترا ، شرام و  «. ) درک روصت  ار  مسجت »  » ناوت

درف کی  لاح  نیا  اب  یلو  یناسنا ؛ تیهام  مه  تسا و  یهلا  تیهام  ياراد  مه  درف  کی  بلاق  رد  یـسیع  هک  تسانعم  نآ  هب  حالطـصا  نیا 
(1). دنا هتسج  هرهب  یسیع  صخش  رد  یهلا  یناسنا  تاذ  نایب  يارب  یلقع  ياه  لیثمت  زا  ناهلأتم  تسا .

ملیف دیلوت  يارب  یعبنم  سدقم  باتک 

ملیف دیلوت  يارب  یعبنم  سدقم  باتک 

یـسیع لیجنا و  هب  ار  شنید  دوخ  خیرات  لوط  رد  امنیـس  هک  دنک  یم  نایب  امنیـس » هراتـس  حیـسم ، یـسیع   » هلاقم رد   (2) دروفلت رآ . مایلیو 
لیلد دروفلت  دناد . یم  رما  نیا  هاوگ  تسا ، هدش  هتخاس  سدقم  باتک  حیسم و  یـسیع  هرابرد  هک  ار  یناوارف  ياه  ملیف  هدرک و  ادا  حیـسم 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  نآ  ياه  تیصخش  سدقم و  باتک  هب  تسخن  ياه  ههد  نامه  زا  امنیس  لابقا  نیا 

رد یحلاصم  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  دـش ، یم  سابتقا  نآ  زا  ملیف  کی  نتخاس  يارب  هک  دوب  یکیتامارد  راثآ  نیلوا  زا  یکی  سدـقم » باـتک 
:1992 سیوید ، درانیک و  زا  لـقن  هب   1384 زیتُرا ، شرام و   ) دـندوب هبترمـالاو  مه  دنـسپ و  مدرم  مه  هک  داد  یم  رارق  نازاـس  ملیف  راـیتخا 
رد هک  ییاـه  هـیزعت  نآ  لـثم   ) دـندوب حیـسم  ياـه  هـیزعت  ساـسارب  مهدزوـن  نرق  رخاوا  رد  كرحتم  ریواـصت  ياـه  شیاـمن  نـیلوا  (. 19

ماش زا  حیسم  بیاصم  هصق  ( » دندش یم  ارجا  ایراواب  رد   (3) وگرماربوا

هداتسرف ناسنا و  هدنب ، هکلب  دشاب . ییادخ  هاگیاج  وا  دبلاک  هک  تسا  یسک  هن  ادخ و  دنزرف  هن  میرم  نب  یسیع  نآرق  مالـسا و  رظن  رد  - 1
هیآ . ) درادن یگراو  ادخ  زا  یناشن  چیه  هک  تسادخ 

.William R. Telford - 2
بئاصم شیامن  لماش  یتنـس  ینییآ  يارجا  دهاش  لاس  هد  ره  ناملآ  يایراواب  تلایا  رد  وگرماربوا  هدـکهد  . Oberammergau - 3

. دراد هلاس  یتمدق 400  هدکهد  نیا  رد  نییآ  نیا  تسا . حیسم 
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زا لقن  هب   140 - 1 : 1384 زیتُرا ، شرام و  « ) داد یم  رارق  نازادرپ  هنحـص  رایتخا  رد  ار  اهرناژ  نیرت  هدـنز  زا  یکی  شگرم ، ناـمز  اـت  رخآ 
زیتُرا 492:1994) 21 19 ؛  سیوید 1992 : درانیک و  رسویم 420:1993 ؛

ییاه ملیف  امنیـس ، زاغآ  نامه  زا  نزاب 393:1992 ) يوولاه 1997 ؛ . ) تسا هتـشاد  هقالع  بهذم  دنوادخ و  هب  هشیمه  امنیـس  ور  نیمه  زا 
لبپمک و  ) دنا هدوب  يزاس  ملیف  يارب  يا  هدمع  عوضوم  دنتشذگ ، یم  نامز  نآ  رد  ای  هتشاد  راکورس  سدقم  باتک  ياه  تیـصخش  اب  هک 

امنیس دبنگ  رد  هک  اه » هراتس   » نیرت كانبات  زا  یکی  تماص و  يامنیس  نارود  ياه  هراتس   » نیلوا زا  یکی  و  یشروف 1992 ) ستیپ 1981 ؛
(2) ناهاش هاش  مان  اب  شا  هسامح   (1) لیمود یب . لیسیس  هکنآ  زا  شیپ  تسا . هدوب  يرصان  ياسیع  هدیشخرد ،

تالیـصحت دـمآ . ایند  هب  رابت  يدوهی  يا  هداوناخ  رد  اکیرمآ و  تسوچاـسام  رد  يدـالیم  لاـس 1881  رد  . Cecil B. Demille 3 - 1
وا درک . رارف  هسردم  زا  گنج  رد  تکرش  روظنم  هب  اما  دوب ، لیصحت  هب  لوغـشم  یتدم  درک و  زاغآ  ایناولیـسنپ  یماظن  هسردم  رد  ار  دوخ 

ياهرنه یمداکآ  رد  سپـس  يو  داهن . ریثأت  وا  هیحور  رد  هشیمه  يارب  قافتا  نیا  دنتفریذپن و  گنج  رد  تکرـش  يارب  مک  نس  لیلد  هب  ار 
هب يدالیم  لاس 1900  زا  درک و  زاغآ  رتائت  رد  يزاب  اب  ار  يرنه  تیلاعف  يو  دش . يریگدای  هب  لوغشم  درک و  مان  تبث  كرویوین  یـشیامن 

رایـس ياه  هورگ  رد  رتائت  راـک  هب  شردارب  رداـم و  هارمه  داد و  تسد  زا  ار  شردـپ  یگلاـس  رد 21  دـش . راک  هب  لوغـشم  هشیپرنه  ناونع 
ناونع هب  نینچمه  تشون . همانـشیامن  دـنچ  لیمود  مایلیو  شردارب  قاـفتا  هب  يو  ات 1913  ياه 1906  لاس  هلـصاف  رد  تخادرپ . یـشیامن 

اهنآ تشون و  زین  دوزیپا  دنچ  یکـسل  یـسج  هارمه  هب  يو  نامز  نیا  رد  تخادرپ . ارپا  رد  راک  هب  نادرگراک  اه و  هدنزاون  ربهر  هدـنناوخ ،
ترهـش نیودـلگ  هب  اهدـعب  دوب و  شکتـسد  هدنـشورف  هک  شیفدـلگ  لئوماس  اب  یهارمه  رد  سپـس  لیمود  لیـسیس ب  درب . هنحـص  هب  ار 

لاس 1914 رد  ار  دوخ  ملیف  نیلوا  يو  دروآ . دوجو  هب  ملیف  دیلوت  تکرش  کی  نآ  رد  تخاس و  اپرب  ار  ریام  نیودلگورتم  یناپمک  تفای ،
ملیف دنچ  رد  تسرپرس  هدنسیون و  ناونع  هب  نینچمه  يو  دوب . تسوپخرـس ) درم  عبانم : یخرب  رد   ) تفـص نز  درم  نآ ، ناونع  هک  تخاس 

زا هدافتسا  نز ، کی  كرادناژ ؛ مان : هب  شیاه  ملیف  زا  یکی  رد  لیمود  لیسیس ب  لاس 1917  رد  تشاد . يراکمه  نارگید  یندرگراک  هب 
زین یناپمک  نیا  داجیا  رد  دوش ، یم  بوسحم  تنوماراپ  یناـپمک  راذـگناینب  هک  یکـسال  یـسج  اـب  یهارمه  رد  يو  دومن . باـب  ار  گـنر 

ینادرگراک ملیف  داتفه  دودح  اعومجم  يو  دروآ . دیدپ  ار  شدوخ  صاخ  ملیف  هیهت  تکرش  دعب  هب  يدالیم  لاس 1920  زا  تشاد و  شقن 
ناهج زا  مشچ  يدـالیم  لاس 1959  رد  ماجنارـس  يو  دـش . هتخاس  لاـس 1956  رد  هک  دوـب  ناـمرف  هد  روهـشم  ملیف  وا  ملیف  نیرخآ  درک و 

. تسبورف
هک ندش  هدیـشک  بیلـص  هب  زا  شیپ  حیـسم  یگدـنز  هتفه  نیرخآ  زا  تماص  یملیف  ( 1927  ) ناهاش هاش  The King of Kings - . 2

يوس زا  ریاـم و  ندـلگورتم  یناـپمک  يوـس  زا  ملیف  نیا  لاـس 1961  رد  تسا . هدـش  يرادرب  ملیف  رلاـک  ینکت  زین  نآ  زیخاتـسر  سناـکس 
. تسا هدش  يزاسزاب  نوتسنارب  لئوماس 
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ات دلوت  زا  ملیف  اهنآ ، نیرتریگ  مشچ  هک  تشاد  دوجو  حیسم  یـسیع  ناتـساد  زا  مدقتم  هخـسن  هنو  تسیب  مک  تسد  دنک ، قلخ  ار  ( 1927)
. تسا هدوب  ( 1912  ) (1) بیلص

ییالاب هجرد  ریگ و  مشچ  تیبوبحم  رناژ ، نیا  تسا ، هدش  سدقم  باتک  رب  ینتبم  يدوویلاه  ياه  هسامح  راثن  بلغا  هک  يریقحت  دوجو  اب 
ملیف 5 و 6 ) : 1993 زنویا ، نتگنیبب و  . ) تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  زین  ار  یناوارف  يداقتنا  لابقا  دوخ ، نامز  رد  هتـشاد و  يراـجت  تیقفوم  زا 

نیرتالاب هب  1940 و1950  ياه ههد  رخاوا  رد  روه  نب  نامرف و  هد  هقرخ ، يور ؟ یم  اجک  هباـستب ، دوواد و  هلیلد ، نوسماـس و  نوچ  ییاـه 
دودـم . ) دیـسر راکـسا  هزیاج  هدزای  بسک  هقباس  یب  دروکر  هب  روه  نب  ناـیم  نیا  رد  و  دندیـسر ؛ اـه  نیرت  شورفرپ  لودـج  رد  هاـگیاج 

(150 : 1992

تاـیبدا رد  هک  روخآ  ینعم  هب   Magner بیلـص . ات  دلوت  زا  ای  بیلـص  ات  روخآ  زا   From the Magner to the Cross - . 1
( نایحیسم یضعب  داقتعا  هب  . ) تسا هداد  خر  لبطسا  کی  روخآ  رد  هک  دوش  یم  ینعم  همجرت و  مه  حیسم  یسیع  دلوت  هب  یحیسم 
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( هنوگ  ) رناژ کی  ناونع  هب  ینید  ملیف  موس : لصف 

هراشا

( هنوگ  ) رناژ کی  ناونع  هب  ینید  ملیف  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

سدقم باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح 

قیتع دهع  رب  ینتبم  ياه  هسامح 

یحیسم یمور / ياه  هسامح 

یحیسم یگدنز  دیدج و  دهعرب  ینتبم  ياه  هسامح 
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سدقم باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح 

سدقم باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح 

هتـسد يارب  دوخ  شالت  همادا  رد  يو   (1). تسا دوخ  نورد  رد  هنوگریز  دـنچ  لماش  هک  دـناد  یم  هنوگ ) ) رناژ کـی  ار  ینید  ملیف  دروفلت 
تـسا دـقتعم  اریز  دریگ ؛ یم  رظن  رد  انبم  ناونع  هب  نآ  اب  ار  نازاس  ملیف  اه و  ملیف  طابترا  سدـقم و  باـتک  ادـتبا  ینید ، ياـه  ملیف  يدـنب 
سدقم باتک  بهذم و  ندرک  یمدرم  لماع  دنا و  هدروآرد  شیامن  هب  ار  سدـقم  باتک  نیماضم  سدـقم » باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح  »

کبـس وگلا و  دـنا و  هدـش  تیبثت  يدـج  روط  هب  هتفای و  ترهـش  مدرم  نهذ  رد  رناژ  نیا  ياـه  یگژیو  هزورما  دـیازفا : یم  يو  دـنا . هدوب 
، بصعت  ) (2) ثیفیرگ ویلبد . يد . نوچ  ینانادرگراک  دنا ؛ هدش  يراذگ  هیاپ  اه  هسامح  نیا  هیلوا  مهم و  نانادرگراک  يوس  زا  نآ  يرصب 
(1992 راهچ ، لاناک   ) (3) امنیس هراتس  حیسم ؛ یسیع  ینویزیولت  دنتسم  رد  (، 1927 ناهاش ، هاش  نامرف ؛ هد   ) لیمود یب . لیـسیس  و  ( 1916

( دروفلت زا  لقن  هب  141-2 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) دنک یم  تسرهف  ار  رناژ  نیا  ياه  یگژیو  نوتسناج  الیش 

. دشاب یم  نادقتنم  یخرب  هشقانم  دروم  بلطم  نیا  - 1
.David W. Griffith - 2

دنترابع اهنآ  نیرتروهـشم  هک  هدـش  هیهت  ینویزیولت  ياه  لاناک  رد  ناونع  نیا  اب  يدایز  ياه  ملیف  : Jesus Christ Superstar - 3
اب ار  حیسم  یسیع  رمع  رخآ  ياه  هتفه  ناتساد  دش و  هتخاس  ینویزیولت  لاکیزوم  همانرب  کی  يور  زا  هک  یلاکیزوم  ملیف  ، 1973 هخسن زا :

دنتسم و يا  همانرب  ، 1992 هخسن تسا . ( Norman Jewson  ) نوسیوج نمرون  رثا  نیا  نادرگراک  درک . یم  نایب  یخیراتریغ  یتیاور 
لاکیزوم همانرب  ، 2000 هخـسن درک . یم  یـسررب  ار  حیـسم  یـسیع  یگدنز  هب  طوبرم  ياه  ملیف  هک  نویزیولت  راهچ  لاناک  زا  هدـش  شخپ 

Gale  ) سیروـم کـین  زدراودا و  لـیگ  ناـنادرگراگ : دزادرپ . یم  ادوـهی  دــید  زا  حیــسم  بئاــصم  شیاــمن  هـب  هـک  ینوـیزیولت  كار 
(Edwarda Nike Morris
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هظفاحم یتنس و  میلاعت  تیوقت  ددص  رد  لکش ، نیرت  هنادهاز  هب  سدقم  باتک  نتم  زا  هدافتـسا  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  اه  ملیف  نیا  دروم  رد 
یم زورب  دوخ  زا  یبهذـم  يراک  هظفاـحم  یعون  اـه  ملیف  نیا  زا  يرایـسب  کـش  یب  ( 1996 تیار ، . ) دـنا هدوب  سدـقم  ياه  باتک  هناراک 

لیجانا تایاور  ملیف ، عوضوم  هک  تسا  ییاه  تیدودحم  هب  رظان  يراک  هظفاحم  نیا  هک  حیسم ، ییامنیـس  یگدنز  رد  صوصخ  هب  دنهد ،
ملیف نیا  مازلتسا  زا  یشان  حیسم  زا  يدوویلاه  تایاور  رـس  رب  عنم  نیرت  گرزب  ، » عقاو رد  دننک . یم  لیمحت  يونعم  روسناس  مادم  دیدهت  و 

(99:1993 زنویا ، نتگنیبب و  زا  لقن  هب   143 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) تسا حیسم  تیهولا  شریذپ  رد  يروص ، ظاحل  هب  لقادح  اه ،

ای ندش  بوضغم  طوقس و  روهظ ، لیالد  هب  نآ و  خیرات  هب  هک  تسا  هتسیاش  رناژ ، نیا  فعـض  توق و  طاقن  اه ، یگژیو  تیمها  رب  هوالع 
نارود سدقم ، باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح  رناژ  دروم  رد  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوش . یلامجا  یهاگن  زین  رناژ  نیا  ندـش  هتـشاذگ  رانک 

نیمزرس  » يراجت تارمث  زا  دش و  ایحا  سپس  تسا . هدوب  ياه 1930 و1940  ههد  رد  شتوهرب »  » نارود ههد 1920 و  رد  نآ  ندع » غاب  »
تیبوبحم يارب  ناوت  یم  ار  اه  تلع  زا  يرامـش  دییارگ . لاوز  هب  نآ  زا  دعب  دـش و  دـنم  هرهب  ههد 1960  لیاوا  ههد 1950 و  رد  دوعوم »

شیالاو هبذج  ییاکیرمآ ، ناگدننیب  هنادهاز  تینهذ  یبهذم ، عوضوم  یتخانشابیز ، یگتسیاش  درمـشرب : ههد 1950  رد  صوصخ  هب  نآ ،
. هریغ مسینومک و  هیلع  هزرابم  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  يرکف  ياضف  ای  میلقا  ریگ ، مشچ  شیامن  تنوشخ و  یسنج ، روما  هتفای 

شیازفا رت ، ناوج  نابطاخم  شیادیپ  دنا : هدش  حرطم  امنیس ، ملاع  رد  مک  تسد  اه ، هسامح  نیا  لاوز  يارب  لماوع ، زا  عونتم  يا  هعومجم 
زنویا نتگنیبب و  . ) هریغ يزیمم و  شهاک  هتفای ، شیازفا  ياه  هنیزه  هدمع ، يراجت  ياه  تسکش  نویزیولت ، اب  امنیـس  تباقر  مسیرالوکس ،

(76 : 1993
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ههد 1980 رد  هک  يا  هقالع  لاح  نیا  اب  دراد ؛ دـیدرت  ياج  هن  ای  هدرک  هبرجت  ار  يوناث  تشگزاب  اـی  تعجر »  » یعون روکذـم  رناژ  هک  نیا 
ياسیع ای   (2)، يزیسروکسا نیترام  ( 1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ   (1)، دروفسرب سورب  هتخاس  ( 1985  ) دوواد هاش  نوچ  ییاـه  ملیف  هب 

. تفرگ رظن  رد  نآ  نایاپ  دیابن  مک  تسد  ار  رناژ  نیا  لاوز  هک  دشاب  نآ  فرعم  دیاش  دش ، بلج   (3) ناکرآ یند  ( 1989  ) لارتنوم

، تیار .« ) دنـشاب يزورما  یلیخت  یملع  يامنیـس  هجدوب  رپ  ياهوهایه  یـسوم ، ریواصت  یقیقح  ناثراو  دیاش  : » دیوگ یم   (4) تیار ینالم 
مـسیلائر نردم ، تسپ  رـصع  رد  اما  تسا ؛ دـیدرت  ياج  زونه  دـشاب ، هچ  حیـسم  ییامنیـس  ریوصت  یقیقح  ثراو  هک  نیا  کش  یب  ( 1996

. تشاذگ دهاوخ  نآ  ثراو  روهظ  رب  يا  هدمع  تاریثأت  مسیرالوکس ، هدنیازف  يورشیپ  یبهذم و  ییارگرثکت  نشخ ،

يدنب میـسقت  نینچ  ار  سدقم ) باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح   ) رناژ نیا  هنوگریز  هس  دریذـپ و  یم  ار  زنویا  نتگنیبب و  يدـنب  میـسقت  دروفلت 
: دنا هدوب  هدش  هتشون  ياهدقن  شنیزگ  يارب  ام  رایعم  دعب  شخب  رد  هک  درب  یم  مان  ار  مادکره  هتسجرب  ياه  هنومن  هدرک و 

قیتع دهع  رب  ینتبم  ياه  هسامح 

قیتع دهع  رب  ینتبم  ياه  هسامح 

(، لیمود 1949 یب . لیـسیس   ) (6) هلیلد نوسماـس و  1956 ؛) / 1923 لیمود ، یب . لیـسیس   ) (5) نامرف هد  نوچ  ییاـه  ملیف  هتـسد  نیلوا  رد 
، گنیک يرنه   ) (7) هباستب دوواد و 

.King David(1985), Bruce Beresford - 1
.Last TemPtation of Christ (1988), Martin Scorsese.5 - 2

.Jesus of Montreal (1989), Denys Arcand - 3
.Melanie Wright - 4

.Ten Commandments - 5
.Samson Delile - 6

.David Bathsheba - 7
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، نتـساه ناج   ) (2) شنیرفآ باـتک  و  ( 1960 شلاو ، لوـئار   ) (1) ناطلـس رتسا و  (، 1955 پارث ، دراـچیر   ) قـشع هـهلا  جرخلو / (، 1951
( دروفلت زا  لقن  هب   145-6 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) دنراد رارق  ( 1966

یحیسم یمور / ياه  هسامح 

یحیسم یمور / ياه  هسامح 

هب هک   ) دوش یم  لماش  ار  ییاه  ملیف  هنوگریز ، نیا  دـنزاس . یم  رت  کیدزن  ثحب  عوضوم  هب  ار  اـم  یکدـنا  یحیـسم  یمور  ياـه  هساـمح 
، رپوک یـس . نَیِرم   ) یئپمپ ياـهزور  نیرخآ  (، 1959 رلیاو ، ماـیلیو  / 1925 ولبین ، درف   ) روه نب  لـثم  دـش ) هراـشا  رتـشیپ  اـه  نآ  زا  یخرب 
(، 1953 لرتیاد ، ماـیلیو   ) همولاـس (، 1953 رتساـک ، يرنه   ) هـقرخ (، 1951 يورل ، نـیورم  ( ؟ يور یم  اــجک  (، 1935 کَـسدوش ، تسنرا 

و ( 1959 گیزراب ، کـنارف   ) گرزب دایـص  (، 1954 لـیواس ، روتکیو   ) يا هرقن  ماـج  (، 1954 زوید ، رملد   ) اـهروتایدالگ سویرتـیمید و 
(. 1962 رشیلف ، دراچیر   ) ساباراب

، درادن روضح  نآ  رد  لیجنا  زا  یلصا  تیصخش  چیه  دنزادرپ و  یمن  نآ  سسؤم  هب  ًاساسا  هچ  رگا  هیلوا ، تیحیسم  شیامن  اب  اه  ملیف  نیا 
. میهد یم  عاجرا  اه  نآ  هب  ور  نیازا  دنراد و  طابترا  ام  ثحب  عوضوم  هب  يدح  ات  دننک و  یم  هراشا  دیدج  بهذم  نیا  هب  یقیرط  هب  یلو 

یحیسم یگدنز  دیدج و  دهعرب  ینتبم  ياه  هسامح 

هراشا

یحیسم یگدنز  دیدج و  دهعرب  ینتبم  ياه  هسامح 

. دنا هتخادرپ  حیسم  یگدنز  هب  هطساو  یب  هک  تسا  يراثآ  هدنرادربرد  اه  هسامح  نیا 

حیسم یگدنز  ملیف 

حیسم یگدنز  ملیف 

نیا همه  زا  رتمک  دوویلاـه  رد  مه  ًاـقافتا  دـنزادرپ و  یم  حیـسم  یگدـنز  هب  هک  دنتـسه  اـه  يدـنب  هقبط  نیا  زا  هتـسد  نیموس  اـه  ملیف  نیا 
. تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  اهرناژریز 

.Esther and the King - 1
.The Bible … in the Beginning.5 - 2
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: هلمج زا 

تاکلآ 1912) یندیس   ) بیلص ات  دلوت  زا 

زین نآ  نشیکول  دنا و  هدش  هتخاس  حیسم  یگدنز  دروم  رد  هک  تسا  ییاه  ملیف  نیلوا  زا  کیسالک و  یملیف  تماص ، يامنیس  رد  ملیف  نیا 
. تسا هنایمرواخ  رد 

لیمود 1927) یب . لیسیس   ) ناهاش هاش 

هب نآ  مامت  هک  تسا  تماص  نارود  رد  يدوویلاه  هسامح  نیلوا  تسا  هدش  هتخاس  هیلدجم  میرم  هاگدـید  زا  هک  مهم  کیـسالک  ملیف  نیا 
هب تاـظحل  زا  یخرب  تـسا . دوـهی  هبوـبحم  هـک  دـهد  یم  ناـشن  دـنمتورث  ینز  ار  هیلدـجم  مـیرم  مـلیف ، نـیا  دزادرپ . یم  حیـسم  یگدـنز 

، يدعب هنحص  دهد ، تاجن  يرصان  راجت  گنچ  زا  ار  ادوهی  ات  دنار  یم  تعرـس  اب  ار  شا  هبارا  میرم  دنا : هلمج  نیا  زا  ملیف  نیا  یندنامدای 
. حیسم زیخاتسر  سپس  ندش و  هدیشک  بیلص  هب  انیبان و  يرتخد  يافش  جیهم  هنحص  اهوید ، بات  چیپ و  نایم  رد  حیسم 

ریویووید 1953) نیلوج   ) اتجلج

هخـسن نیلوا  يوسنارف ، قفوم  ًاتبـسن  دیلوت  نیا  دـهد . یم  شـشوپ  ار  سدـقم  هتفه  عیاقو  اهنت  تسا و  ناسنا » کنیا   » ملیف نیا  رگید  ناونع 
. دنا هدش  هتخاس  حیسم  یگدنز  دروم  رد  هک  تسا  ییاه  ملیف  زا  رادادص 

(1961 (1) ير سالکین   ) ناهاش هاش 

ادوهی و تسا و  هتفرگ  هیراع  هب  ار  نآ  مسا  اهنت  هک  تسا  لـیمود  هخـسن  يزاـسزاب  تسا ، ههد 1960  رد  يدوویلاه  یـسابتقا  هک  ملیف  نیا 
نیا تساه . نآ  ياه  تسد  رد  یضاران  يا  هچیزاب  اهنت  حیسم  هک  دهد  یم  ناشن  یسایس  ینویبالقنا  ار  ساباراب 

.Nicholas Ray - 1
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« سدـقم ياه  باتک  صن  هب  اـنب  یتاـیهلا و  یخیراـت ، ظاـحل  هب   » تفرگ و رارق  داـقتنا  دروم  یکیلوتاـک » راـتفر  نوناـک   » يوس زا  هک  ملیف 
نادقتنم هک  دوش  یم  هتسناد  يزیچ  نآ  زا  رتهب  نادقتنم  زا  یضعب  یهاگن  رد  هزورما  سیوید 132:1992 ) درانیک و  ، ) دش مالعا  تسردان 

. دندرک یم  ار  شرکف  نامز  نآ 

(1964 (1) ینیلوزاپ ولوئاپ  ریپ   ) یتم تیاور  هب  لیجنا 

موسو تسیب  ناج  پاپ  هب  هتخاـس و  ینیلوزاـپ ، ولوئاـپ  ریپ  تسیـسکرام ، نادرگراـک  يوس  زا  هک  ییاـپورا  دیفـس و  هایـس و  نازرا ، یملیف 
هـسامح زا  شیب  يریثأت  نابطاخم  رب  هدش و  هتخاس  دنتـسم  ياه  ملیف  کبـس  هب  تسا و  یتم  لیجنا  زا  لومعمان  یـسابتقا  دوب ، هدش  میدـقت 

. دش هتخاس  نآ  زا  دعب  لاس  کی  هک  یملیف  تشاد ؛ تسا ، هدش  هتفگ  لاح  هب  ات  هک  يا  هصق  نیرت  گرزب  جرخرپ ، يدوویلاه 

(1965 (2) زنویتسا جرُج   ) ملاع ناتساد  نیرت  گرزب 

. دوب هدـش  هتخاس  تقو  نآ  اـت  هک  دوب  رناژریز  نیا  رد  یملیف  نیرت  جرخرپ  دوب ، ارگ  لاـمک  یملیف  هک  حیـسم  دروم  رد  زنویتسا  جرُج  ملیف 
بیلصت رذاعلا و  ندرک  هدنز  لثم   ) تشاد مه  یندنامدای  هب  ییاه  سناکس  دوب و  هتفرگ  راک  هب  ار  اه  هراتـس  زا  يرایـسب  هچ  رگا  ملیف  نیا 

. دناشنورف ار  حیسم  ناتساد  هب  دوویلاه  هقالع  هک  دوب  يراجت  یتسکش  حیسم )

(1973 (3) نوسیج نمرون   ) هراتس قوف  حیسم  یسیع 

رب ینتبم  هتفرگ و  راک  هب  يزاب  رد  ار  ناوج  ياـه  تسیروت  زا  يرامـش  تسا ، هدـش  يرادرب  ملیف  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  هک  جـیهم  ملیف  نیا 
گرب و نبولم  نوسیج و  نمرون  همان  ملیف  اب  هارمه   ) ربو دیول  وردنا  سیار و  میت  قفوم  يارپا  كار 

.Gospel Acording to St. Mattheiv (1964), Pier Paolo Pasolini - 1
.Greatest Story Ever Told (1965), George Stevenson - 2

.Jesus Christ, Superstar (1973), Norman Jewison - 3
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دوخ نابطاخم  يور  يدـج  ریثأـت  دوخ  ناـمز  رد  تخیمآ و  مه  هب  ار  رـصاعم  یخیراـت و  عیاـقو  دوب و  نیورپ ) هردـنَا  ییاقیـسوم  تیادـه 
. تشاذگ ياجرب 

(1973 (1) نیرگ دیوید   ) ادخ رحس 

هب قلعتم  يا  هخـسن  دوب ، هتفر  هناشن  ار  ناناوج  رازاب  نمـض  رد  دـش و  ارجا  كرویوین  ياـه  ناـبایخ  رد  لاـکیزوم  تروص  هب  هک  ملیف  نیا 
مرگرـس یملیف   » ار نآ  نیرگ ، دـیوید  ملیف  نادرگراک  تسا . یتم  لیجنا  زا  یتسیـسکرام ) گنهرف  اب  لباقت  رد  و   ) ناوخ فلاخم  گنهرف 

(. لیروآ 1992  20 راهچ ، لاناک  رد   ) تسا هدرک  فیصوت  هدننک »

(1977 (2) یلریفز وکنارف   ) يرصان ياسیع 

هب اهدـعب  هک   ) نارگید سجرب و  ینوتنآ  زا  يا  هماـن  ملیف  ساـسارب  دوب ، هدـش  هتخاـس  نوـیزیولت  يارب  هک  یمین  تعاـس و  شـش  ملیف  نیا 
یلوق هجیتن  ملیف ، نیا  دمآرد . شیامن  هب  يو  . یت . يآ هکبش  رد  لاس 1977  رد  هک  دوب  هدش  هیهت  دش ) لیدبت  یلکراب  مایلیو  هتـشون  ینامر 

لاس رد  هک  دـنک  هیهت  یملیف  نامه  سایقم  رد  یملیف  مه  مالـسلا  هیلع  حیـسم  يارب  ات  دوب  هداد  پاـپ  هب  دـیرگول  نآ ، هدـننک  هیهت  هک  دوب 
. دوب هدرک  هیهت  مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  راذگنوناق  یسوم : ینویزیولت  هعومجم  رد   1975

(1979 (3) زنوج يرت   ) نتیاپ یتنام  نیارب  یگدنز 

لاجد دروم  رد  یملیف  تیاهن  رد  هک  يراوح  هدزاود  نایم  رد  ادوهی  هصق  دوب ، هدشن  تخادرپ  بوخ  مه  نادنچ  هک  هدننک  مرگرـس  یملیف 
هورگ هلیـسو  هب  هک  دوب  لیجنا  رب  ینتبم  يا  هسامح  زا  راذـگریثأت  راد و  هدـنخ  يا  يدوراپ  ای  هضیقن  هک  دـنک  یم  لـقن  ار  دـمآرد  بآ  زا 

زا هماع  لیخت  هک  دراذـگ  یم  شیامن  هب  ار  يزیچ  تسا و  هدرک  لاغـشا  ار  ملیف  رـساترس  یلک  هاگرظن  نیا  دوب . هدـش  هتخاس  نتیاپ  یتناـم 
هک یلصا  تیصخش  اج ، نیا  رد  دنراد . نهذ  رد  یحیسم  ياه  همشچرس 

.Godspell (1973), David Greene - 1
.Franco Zeffirelli - 2

.Terry Jones.7 - 3
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. دوش یم  هتفرگ  هابتشا  دوعوم  ياحیـسم  اب  هک  يدح  ات  دوش  یم  دنم  هقالع  دیدج  بهذم  نیا  هب  تسا ، یـضاران  یلیجناریغ و  یتیـصخش 
يروتارپما یبلطرظندیدجت  رد  یـسرد  ( »؟ دنا هدرک  ام  اب  راک  هچ  الاح  ات  نایحیـسم  : » هک تسا  نیا  ملیف  یندشن  شومارف  تاعطق  هلمج  زا 

رهوج يارب  یفلخ  ناهرب  !« ) دشاب یگدنز  نشور  هبنج  هب  تهاگن  هشیمه   » ماندب هلمج  زا  دوب )! هدش  حرط  نابصعتم  حالـس  علخ  يارب  هک 
!«( یشاب هتشاد  يا  یقیقح  کین  هعمج   » یحیسم ینیب  شوخ 

يزیسروکسا 1988) نیترام   ) حیسم هسوسو  نیرخآ 

حور و ناـیم  هناـمحر  یب  هفقو و  یب  دربن   » و حیـسم » هناـگود  هیاـم   » دروم رد   (1) سیکازتنازاک سوکین  زا  یناـمر  ساـسارب  هک  ملیف  نیا 
هب ات  هک  تسا  ییاه  ملیف  نیرتزیگنارب  هشقانم  زا  یکی  هدـش ، هتخاس  دوویلاه  نازاـس  ملیف  نیرت  صخاـش  زا  یکی  ینادرگراـک  هب  و  مسج »

(2). تسا هدش  هتخاس  حیسم  یگدنز  دروم  رد  لاح 

ناکرآ 1989) یند   ) لارتنوم ياسیع 

صوصخ هب  ناشا ، یعقاو  یگدنز  هبرجت  دـنوش و  یم  هدیـشک  حیـسم  هیزعت  شیامن  هب  هک  ینارگیزاب  دروم  رد  يوسنارف  ییاداناک  یملیف 
. دهد یم  باتزاب  ار  لیجانا  هصق  حیسم ، یسیع  تیصخش  زا  ناش  هبرجت 

هتخادرپ حیـسم  یگدنز  ینعی  رخآ  هنوگریز  رب  هدـش  هتـشون  ياهدـقن  هب  باتک  نیا  مود  شخب  رد  هک  دوش  یم  هراشا  لصف  نیا  نایاپ  رد 
. دنتسین باتک  نیا  رظن  دروم  لوا  هورگریز  ياه  ملیف  یلو  تسا ؛ هدش  مود  هنوگریز  ياه  ملیف  هب  یتاعاجرا  هاگ  تسا و  هدش 

.Nikos Kazantzakis - 1
. تسا رت  نئمطم  مه  حیـسم  زا  هک  تسا  دوهی  نیا  راگنا  دراد و  يّدج  رایـسب  دـیدرت  کش و  شیوخ  تلاسر  رد  حیـسم  ملیف ، نیا  رد  - 2
تسا و هدش  عقاو  يدج  دقن  دروم  ملیف  نیا  اذل  دوش ؛ یم  وا  هسوسو  میلست  یتدم  هدروخ و  ار  ناطیـش  ِبیرف  حیـسم  رثا ، نیا  رد  نینچمه 

. دنتسناد  8 میرم نب  حیسم  تیصخش  تیحیسم و  هب  فیخس  یهاگن  هجیتن  ار  ملیف  نیا  نایحیسم  یخرب 
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مالسلا هیلع  حیسم  یسیع  یگدنز  ياه  ملیف  یسررب  مراهچ : لصف 

هراشا

مالسلا هیلع  حیسم  یسیع  یگدنز  ياه  ملیف  یسررب  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

رناژ یسررب 

ملیف کیژولوئدیا  یعامتجا و  نابز 

ملیف کبس 

حیسم يزادرپ  تیصخش 

حیسم شیامن  لکش 

حیسم نابز 
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رناژ یسررب 

رناژ یسررب 

هک يرگید  ياه  هویـش  ای  یتخانـش  هعماج  هناسانـشابیز ، ییاور ، لیلحت  درک ؛ لیلحت  دـقن و  ار  ملیف  کی  ناوت  یم  يددـعتم  ياه  هویـش  اب 
هدافتسا دروم  دنناوت  یم  همه  دننک ، یم  یسررب  یعامتجا  ای  هناسانش  ناور  لئاسم  يریوصت ، رصانع  هاگدید ، ناتساد ، رظن  زا  ار  ملیف  کی 

: تسا هدرک  یسررب  حیسم  ریوصت  هئارا  هوحن  ساسا  رب  ار  اه  ملیف  نیا  دروفلت  یلو  دنریگ ؛ رارق 

هراشا اه  نآ  هب  هک  حیـسم  دروم  رد  هدش  هتخاس  مهم  ملیف  هدزاود  زا  دنا . هدش  رهاظ  اه  لکـش  زا  يرامـش  رد  حیـسم  هب  طوبرم  ياه  ملیف 
تیاور هب  لیجنا  ناهاش 1961 ؛ هاش  1953 ؛ اتجلج ، 1927 ؛ ناهاش ، هاش  1912 ؛ بیلـص ، ات  دلوت  زا   ) اهنآ زا  دروم  تشه  تفگ  دیاب  دش ،

ای ملیف  اب  يرناژ ، بوچراچ  رد  ( 1988 حیسم ، هسوسو  نیرخآ  و  1977 ؛ يرصان ، ياسیع  1965 ؛ ملاع ، ناتساد  نیرت  گرزب  1964 ؛ یتم ،
تفاب و هب  هجوت  اب  مه  نآ  حیـسم  هرهچ  هب  میقتـسم  روط  هب  اهنآ  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنراد ، یناوخ  مه  حیـسم  زا  کیـسالک  همان  یگدـنز 

نابطاخم يارب  ار  لـیجانا  هصق  (، 1973 ادخ ، رحس  1973 ؛ هراتـس ، قوف  حیـسم  یـسیع   ) ملیف ود  دوش . یم  هتخادرپ  یلـصا  یخیرات  هنیمز 
یمود هک  دندرک  هئارا  لاکیزوم  ملیف  لکش  رد  ار  نآ  هک  ارچ  دندیشخب ، قنور  دوخ  صاخ  شور  اب  ون  زا  ههد 1970 
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(1) نامگرب نوچ  ینانادرگراک  ناگتفیش  يارب  هک  دراد  رس  تشپ  ار  ییامنیس  خیرات  هک  دهد  یم  ناشن  يژرنارپ  یلیامش  هدول و  ار  حیسم 
نیارب یگدنز  ، ) ملیف کی  و  ( 121:1977 يوولاه ،  ) تسانشآ ( 1928 كریس ،  ) (2) نیلپاچ ای  ( 1954 هداج ،  ) ینیلف (، 1953 هنهرب ، بش  )

رناژ دـعاوق  یمامت  یمحر ، یب  اب  دراذـگ و  یم  رـس  تشپ  ار  تاـیوجه  همه  لـمع  رد  هک  يا  هیوجه  تسا ؛ هیوجه  ( 1979 نیتاپ ، یتنام 
هلکاش بوچراچ  رد  نآ  يزادرپ  هنحص  هک  تسا  یلیثمت  یملیف  ( 1989 لارتنوم ، ياسیع   ) يرخآ دریگ و  یم  يزاب  هب  ار  نام  ثحب  دروم 

شرام و (. ) لاس 1957 رد   (3) نـساد لوژ  هتخاس  دریمب » دیاب  هک  وا   » لاثم يارب   ) دراد یمهم  ییامنیـس  ناگنهاشیپ  تسا و  حیـسم  هیزعت 
(108 107 سیوید 1992 : درانیک و  زا  لقن  هب   150-1 : 1384 زیتُرا ،

هدرک هدافتـسا  نوگانوگ  ياه  لیجنا  زا  یـشنیزگ  تروص  هب  یتم ) تیاور  هب  لیجنا   ) انثتـسا کی  زج  هب  اه  ملیف  هک  دـنک  یم  نایب  دروفلت 
ياه تیاور  ای  ربتعمان  ياه  لیجنا  زا  هکلب  تسا ؛ هدوبن  هناگراهچ ) ياه  لـیجنا   ) اـسیلک رظن  زا  ربتعم  لـیجانا  زا  طـقف  هدافتـسا  نیا  دـنا و 

: دنک یم  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  يو  هک  تسا  هدش  هدافتسا  نادرگراک  قیالع  ای  تیاور  زاین  هب  هتسب  زین  لیجنا  ربتعمان 

، تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  ییاهنت  هب  ایعشا ) هب  هراشا  ود  زج  هب   ) روکذم لیجنا  نآ  رد  هک  ( 1964  ) یتم تیاور  هب  لیجنا  يانثتسا  هب 
ناهاش هاش  رد  ًالثم  درک ؛ يریگدر  اه  ملیف  نیا  رد  ناوت  یم  مه  ار  لوعجم  لیجانا  زا  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ياه  يریگ  ماو  همه ، نیا  اـب 

یکقاتا ربق  نیا  دیآ . یم  نوریب  شربق  زا  ًالمع  عورشم ، لیجانا  توکس  دوجو  اب  دوش و  یم  رهاظ  حیسم  ( 1927)

.Ernst Ingmar Bergman - 1
.Chaplin - 2
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. تسا هدمآ  ( 33:8  ) سرطپ ربتعمان  لیجنا  رد  هک  یتایئزج  نامه  هب  انب  ینعی  هدش ، هتسب  رهم  تفه  اب  هک  تسا  دننام  دبنگ 

ویل روه  نب  لاثم  يارب   ) دنتـسه یخیرات  ياه  نامر  زا  ییامنیـس  ییاه  سابتقا  سدـقم ، باتک  رب  ینتبم  يدوویلاه  ياه  هسامح  زا  يرامش 
، ساباراب نیتساـک ؛ یب . سماـت  يا ، هرقن  ماـج  سلگاد ؛ یـس . دـیول  گرزب ، دایـص  هقرخ ، چـیوویکنیاز ؛ يرنه  يور ؟ یم  اـجک  سـالاو ؛

کیرحت یلیخت و  یناتـساد  رثا  هک  تسا  سیکازتنازاک  سوکین  هتـشون  حیـسم  هسوسو  نیرخآ  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسیو ) كرژـالراپ 
. دهد یم  لیکشت  ار  يزیسروکسا  ملیف  ساسا  شزیمآ ،

ملیف کیژولوئدیا  یعامتجا و  نابز 

ملیف کیژولوئدیا  یعامتجا و  نابز 

عونتم و دـنا  هدرب  راک  هب  ناتـساد  نیا  زا  زاس  ملیف  تینهذ  لاقتنا  حیـسم و  یگدـنز  ناتـساد  نایب  يارب  فلتخم  ياه  ملیف  هک  ییاـه  شور 
: تسا هدوب  نوگانوگ 

صوصخ هب  نردم ، يا  هدوت  ياه  هناسر  هنیمز  تفاب و  بوچراچ  رد  مایپ  ناتساد و  رارقتسا  اب  ار  لمع  نیا  (، 1989  ) لارتنوم ياسیع  ملیف 
حیـسم یـسیع  رگید  فرط  زا  دیوج . یم  ار  نآ  هدـننک  دـساف  راب و  تفخ  تاریثأت  قیرط  نیا  زا  دزاس و  یم  ققحم  یتاغیلبت ، ياه  یهگآ 

بطاـخم رب  رت  يوق  هچ  ره  يریثأـت  اـت  دـیوج  یم  دوس  نردـم  ناـهج  یماـظن  تیعـضو  دنـسپ و  مدرم  یقیـسوم  زا  (، 1973  ) هراتـس قوف 
کیدزن و مویدم و  ياهامن  زا  هدافتـسا  اب  هژیو  هب  دنک ، یناسنا  ار  شیاه  تیـصخش  ات  دـنک  یم  رفاو  یعـس  لیمود  نایم  نیا  رد  دراذـگب .

ناهاش هاش  هب  یبهذـم  فلکتم و  یمـسینویسرپسکا  تباث و  ینیبرود  اب  هارمه  ینیع ، حیـسم  و  ( 7186 : 1994 یشاگیه ،  ) نیبرود هاگرظن 
. دشخب یم  یناهج  نآ  يا  هلاه  ( 1927)
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هب لـیجنا  رد  هرکاـب  میرم  ریوصت  لاـثم  يارب   ) درک هراـشا  هدـنیازف  ییارگ  عقاو  هب  ناوـت  یم  دـعب ، هب  ههد 1960  ياـه  ملیف  رد  لـباقم  رد 
هب يزیسروکسا ، ینیلوزاپ و  نوچ  ینانادرگراک  (، 1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  رد  حیسم  لاعف  تیـسنج  ریوصت  ای  ( 1964  ) یتم تیاور 

هدرک رت ) لوبق  لباق  و   ) رت سوملم  نابطاخم  يارب  ار  یلیجنا  ياه  تیصخش  نیبرود ، لمع  زا  رت  هنامیمص  رت و  لاعف  هدافتسا  اب  صوصخ ،
. دنا

یکیدزن ساسا  رب  یلباقت  ییاه  شیامن  ییایلاتیا ، نادرگراک  هک  اجنآ  زا  ًالثم  تسا ، دوهشم  هژیو  یلکش  هب  يزیروکـسا  رب  ینیلوزاپ  ریثأت 
، حیسم هاگداد  رد  هک  یتقو  ًالثم   ) دنک یم  دیلقت  دنتـسم  زا  هک  دریگ  یم  لکـش  ماخ  کبـس  یعون  قیرط  نیا  زا  دنک و  یم  داجیا  نیبرود 

حیـسم زا  جیار  ياه  ییامنزاب  نتخاس  هناگیب  راک  رد  هک  یتادیهمت  رگید  نینچمه  و  دنک ) یم  دـس  ار  رظان  نیبرود  يولج  تیعمج ، لیخ 
. تسا

هدوب ًاتقیقح  هک  یلکـش  نآ  هب  ار  حیـسم  یگدـنز  هک  هدوبن  نآ  نم  دـصق   » دـش یعدـم  درک ، یم  رارکت  اهراب  هک  يا  هلمج  رد  ینیلوزاـپ 
هب  155 : 1384 زیتُرا ، شرام و  «. ) میوگب ار  نآ ) زا   ) حیسم همجرت  لاس  رازهود  هوالع  هب  حیـسم  یگدنز  متـساوخ  یم  نم  منک . يزاسزاب 

( دروفلت زا  لقن 

ملیف کبس 

ملیف کبس 

نازاس ملیف  هک  هدرک  داجیا  ام  نامز  مدرم  تینهذ  حیسم و  زا  اه  لیجنا  ریوصت  نایم  يا  هلـصاف  نآ ، راثآ  یحیـسم و  گنهرف  لاسرازه  ود 
ياهرگریوصت سناسنر و  ياه  یـشاقن  یبهذـم و  رنه  هب  ناش  ماهلا  عبانم  همادا  رد  ناش ، يرـصب  ياه  شیامن  قلخ  يارب  ات  دراد  یماو  ار 

واتسوگ شاقن و   (1) توشیت زمیج  راک  هک  ییاه  نآ  هب  صوصخ  هب  دندیسر ، یم  ییایروتکیو  هرود  رد  سدقم  باتک 

.James Teachout - 1
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هک دوش  یم  اعدا  180:1994و192 ) یشاگیه ، 16:1993 ؛ زنویا ، نتگنیبب و  14:1992 ؛ سیوید ، درانیک و  . ) دـنا هدوب  كاکح  ِ (1) ررود
ناهاش هاش  رد  ار  یبهذـم  ياه  یـشاقن  زا  ییاـمنزاب  زا 270  شیب  ررود ، راذـگریثأت  لیجنا  زا  هدافتـسا  نتخاس  بوبحم  رب  هوـالع  لـیمود 

هک دـنا  هدرک  يوریپ  هـیور  نـیا  زا  زین  ناـنادرگراک  رگید  تـسا . هدرک  دراو  ( 1956  ) ناـمرف هد  رد  ار  دروـم  تسیود  دودـح  و  ( 1927)
. تسا دوره  رابرد  رد  همولاس  صقر  نامز  یچنیواد  رثا  زا  ررکم  دربراک  نآ  هنومن  نیرتروهشم 

زا هدننیب  ریسفت  رب  فیرظ  يا  هویش  هب  قیرط و  نآ  زا  نادرگراک  هک  تسا  يرگید  هویـش  یـشاقن ، رنه  دننام  زین  یقیـسوم  يریگراک  هب  اما 
یتوص ياه  هولج  یقیـسوم و  اـب  لاس 1931  رد  هک   ) ناهاش هاش  رد  لـیمود  دراذـگ . یم  ریثأـت  دونـش ، یم  دـنیب و  یم  هک  ییاـهزیچ  نآ 

نک ییامنهار   )» دش یم  هتخاون  يدربراک  ساسح و  تاظحل  رد  هک  درک  یتنـس  یحیـسم  ياهدورـس  زا  يرثؤم  هدافتـسا  هدش ،) گنهامه 
«(. راصعا هرخص  «، » دزیخ یمرب  زورما  حیسم  یسیع  «، » دشاب نات  کیدزن  مدنوادخ  «، » نامب نم  اب  «، » ناقداص لاح  هب  اشوخ  «، » نابرهم رون 

هرطاخ تمظع و  اـب  هک   (2)، ازور سولکیم  راجم ، زاس  گـنهآ  جـیهم  یقیـسوم  هماـع ، تینهذ  رد  هزورما  ( 125:1993، زنویا نتگنیبب و  )
، ناهاش هاش  1959 ؛ روه ، نب  1951 ؛ يور ،؟ یم  اجک  . ) تسا سدقم  باتک  رب  ینتبم  ياه  هسامح  روآدای  يا  هتسیاش  وحن  هب  تسا ، زیگنا 

(1961

، خاـب زا  دـهد ، یم  زیچ  همه  هدـننیب  هب  تسا و  یحیـسم  کیـسالک و  یقیـسوم  تنـس  زا  هدرتـسگ  یباـختنا  ینیلوزاـپ  ملیف  نـتم  یقیـسوم 
منک یم  رکف  یهاگ   )» ناتسوپ هایس  ياه  هنارت  یلبدیل ،)  ) زولب متیر و  ات  هتفرگ  ترازوم  فیفوکورپ و 

.Gustave Dore - 1
.Miklos Rozsa - 2
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حیسم نتفر  هار  هنحص  رد  قیاق و  رد  نویراوح  زا  یکی  هلیـسو  هب  هنومن  يارب  هک   ) تولف یندشن  شومارف  یقیـسوم  و  مردام )» یب  يا  هچب 
رد يزورما  یقیـسوم  هک  درک  هراشا  یمهم  شقن  هب  ناوت  یم  دوره ). رابرد  رد  همولاـس  صقر  ناـمز  رد  اـی  دوش  یم  هتخاون  بآ  يور  هب 
رد نتم  یقیـسوم  ای  كار  یقیـسوم  کیرتکلا و  راتیگ  شقن  هب  ای  دـنک ، یم  افیا  ( 1973  ) ادخ رحـس  و  ( 1973  ) هراتس قوف  حیسم  یـسیع 

( رت يودب  عقاو  رد  و   ) رت يونعم  يریثأت  تخاس و  ( 1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  ملیف  يارب   (1) لیرباگ رتیپ  هک  یناهج » یقیسوم   » کبس
(139،142 یتسیرک 1989 : نسمات و  زا  لقن  هب   156 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) درک داجیا 

حیسم يزادرپ  تیصخش 

هراشا

حیسم يزادرپ  تیصخش 

یمن دراد ، ار  نآ  تیاور  دصق  زاس  ملیف  هک  یناتـساد  ندوب  یکی  ییانـشآ و  ار  حیـسم  یگدنز  شیامن  رد  زاس  ملیف  لکـشم  اهنت  دروفلت ،
: زا دنترابع  هک  دنک  یم  تسرهف  ار  يا  هناگراهچ  تالکشم  وا  هکلب  دناد ؛

رگیزاب باختنا  . 1

رگیزاب باختنا  . 1

هراتس هک  ارچ  تسا  نازاس  ملیف  گرزب  تالکـشم  زا  یکی  رگیزاب  باختنا  دوویلاه ، رد  صوصخ  هب  امنیـس  روحم  هراتـس  ماظن  هب  هجوت  اب 
دراد دوجو  یشیارگ  هراومه  هک  يدح  ات  تسا ؛ هماع  نهذ  رد  اهنآ  فرعم  هک  دنروآ  یم  ار  اهژانوسرپ  راثآ و  زا  يا  هعومجم  دوخ  اب  اه 

، نیاربانب دزاس . یم  ساسح  دنک ، یم  يزاب  ار  حیـسم  شقن  هک  يا  هشیپرنه  یـصخش  يا و  هفرح  یگدـنز  نایم  یناشوپمه  هب  ار  هماع  هک 
. دنا هدرک  افیا  انشآان  هاگ  انشآ و  يا  هشیپرنه  ار  یلصا  شقن  یهاگ 

.Peter Brian Gabriel - 1
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یلصا تیصخش  ناونع  هب  حیسم  دوخ  . 2

یلصا تیصخش  ناونع  هب  حیسم  دوخ  . 2

ظاحل هب  دراد و  هنابلط  حلص  ياه  شیارگ  هک  يا  یلصا  تیصخش  تسا . یلصا  یتیصخش  ناونع  هب  حیسم  دوخ  ندوب  بسانم  مود  هلئسم 
، نکتیآ « ) دـنک یم  سمل  ار  یـسک  هـن  دوـش و  یم  هـقی  هـب  تـسد  یـسک  اـب  هـن  هـک  يدرم  ، » رگید تراـبع  هـب  تـسا ، یـسنجریغ  یتـنس 

گنهرف و  ههد 1960  زا  صوـصخ  هب  تسین ، گـنهامه  نادـنچ  تسا ، بـغار  تنوـشخ  تیـسنج و  هـب  هـک  ییامنیـس  اـب  ( 1656:1995
، ساباراب ادوهی ، هژیو  هب  دـنا ، هداد  ناشن  هقالع  لیجانا  رد  دوجوم  ياـه  تیـصخش  رگید  هب  ناـسیون  هماـن  ملیف  ور  نیازا  نآ . ِنامرهقدـض 
هب تساه . نآ  دقاف  حیـسم  یتنـس  هرهچ  هک  دراذگ  یم  زاب  يا  يرـشب  ياه  فعـض  لایما و  شیامن  رد  ار  اه  نآ  تسد  هک  هریغ  سرطپ و 
هب تسا ) ناوج  رتسکنل  ترب  روخ  رد  هک  دـنمتردق  ییارجا  ونیدراـگ و  يره  يزاـب  اـب   ) (1) ساباراب ( 1961  ) ناهاش هاش  رد  لاـثم  ناونع 

ياحیسم ساباراب ، دحاو .» یندب  پچ  تسار و  ياه  تسد   » يوار ياعدا  هب  انب  دوش و  یم  هداد  شیامن  حیسم  دوخ  رگید  ای  دازمه  ناونع 
شقن رد  لتیاک  يوراه  لاونم ، نیمه  هب  تسا ).» بآ  وا  مشتآ ، نم  : » دیوگ یم  ادوهی  هب  ساباراب  . ) حلص ياحیسم  یسیع ، تسا و  گنج 

یم نایم  هب  ار  یسایس  ییارگاحیسم  یعون  ثحب  هک  تسا  شوهزیت  عاجـش و  يوق ، ییارگ  یلم  ( 1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  رد  ادوهی 
. دنک یم  تبحص  ینورد  تیونعم  یعون  زا  حیسم  هک  نآ  لاح  دروآ ؛

حیسم هب  ییادخ  ههجو  یناسنا و  تروص  نامز  مه  هئارا  . 3

حیسم هب  ییادخ  ههجو  یناسنا و  تروص  نامز  مه  هئارا  . 3

ار حیـسم  شقن  هک  يرگیزاب  تسا . نادرگراک  تساوخ  اه و  ییامنهار  ياوس  هک  دـبلط  یم  ار  هشیپرنه  يوس  زا  میظع  یـشالت  راـک  نیا 
زا ادج  دنک ، یم  يزاب 

.Barabbas - 1
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نیع رد  دیامنب و  ناسنا  ریذـپرواب  یلکـش  هب  دـیاب  وا  تسا ؛ راتفرگ  یـشیامن  ای  کیتامارد  تاضقانت  زا  ییوترازه  رد  نادرگراک ، هاگرظن 
زا زین  بوخ  ناگـشیپرنه  زا  يرایـسب  هک  درادن  یبجعت  نتورف . زین  دنمهرف و  رهاق ، لاح  نیع  رد  بیجن و  یهلا ، ریذپرواب  یلکـش  هب  لاح 

ياه همان  شیامن  رد  دوجوم  ياـه  شقن  يراوشد  یگیالدـنچ و  هب  هک  یـشقن  دـنیآ ؛ یمنرب  ولـألت  رپ  هدـیچیپ و  شقن  نیا  ریـسفت  هدـهع 
. تسا ریپسکش 

ندوب رت  یبهذم  دوب ، هدمآرد  هشیلک  تروص  هب  هک  ار  حیسم  زا  صاخ  يریواصت  هئارا  هب  هیلوا  ینید  نازاس  ملیف  ندروآ  ور  لیلد  دروفلت 
اهنآ لیلد  نیمه  هب  دناد و  یم  تاشقانم  زا  زیهرپ  لاح  نیع  رد  حیـسم و  زا  ریذپرواب  يا  هرهچ  ریوصت  يارب  اهنآ  شالت  نامز و  نآ  هعماج 

اب دـنولب ، يا  هرهچ  حیـسم ، زا  اه  نآ  ياه  ییاـمنزاب  لـصاح  هک  دـنداد  یم  ناـشن  وا  زا  یهلا  يدوجوم  هتـساک و  حیـسم  یناـسنا  هبنج  زا 
شیب ریوصت  نیا  داد . یم  روتسد  اضر  میلست و  زا  یتلاح  رد  هک  دوب  رقوم  لاح  نیع  رد  يریثا و  هماجدیپس ، یبآ و  مشچ  دنلبوم ، نساحم ،

(1)(160 م2 : . ) دوب مکاح  امنیس  رب  نرق  مین  زا 

تیناسنا نتفرگ  مک  تسد  حیسم و  تیهولا  زا  یتنس  ریوصت  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، هدیـشک  شلاچ  هب  زیچ  همه  ههد 60  رد  يو  رواب  هب  اما 
زا دـش  یمن  دـش ، هتـشاذگ  رانک  هیوجه  ای  لـیثمت  رذـگهر  زا  دـنوادخ  اـب  حیـسم  یهولا  هطبار  هچرگا  دـش . راد  هلئـسم  شیپ  زا  شیب  وا ،

(1961  ) ناهاش هاش  رد  هچرگا  نیاربانب ، درک . زیهرپ  دوب ، لیجانا  نوتم  رب  ینتبم  تیاهن  رد  هک  کیسالک ، همان  یگدنز 

هدوب هنایمرواخ  یلاها  زا  ًاتلاصا  هک  حیـسم  زا  نرق  مین  زا  شیب  دوب  هدـش  ثعاب  روحماپورا ، صاـخ  هاـگن  یعون  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  - 1
نب یسیع  ترضح  زا  رت  یعقاو  يریواصت  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  دوش ، هئارا  یبآ  ینامشچ  دنولب و  ياهوم  اب  ییاپورا  يریوصت  تسا ،
دوب هتفای  جاور  مور ، يروطارپما  رد  تیحیسم  شریذپ  زا  دعب  هک  تسا  ییاه  یـشاقن  یخرب  رب  ینتبم  صاخ ، ریوصت  نیا  دوش . هئارا   8 میر

. دوب هدش  هتخیمآ  ییاکیرمآ  ییاپورا و  نانادرگراک  رظن  لیخت و  اب  و 
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نآ زا  یلو  دنیآ ، یمنرد  شیامن  هب  زین  تازجعم  دوش ، یمن  حیسم  تیهولا  هب  یصاخ  هراشا  لیمود ، هیلوا  هخـسن  اب  لباقت  رد  ير ، هتخاس 
هداد ناشن  حیسم  اب  طابترا  رد  هزجعم  هس  لاح  نیا  اب  دنبای ، یم  يرتشیب  هولج  یسایس  هنیمز  تفاب و  ملیف  نیا  رد  دوش . یم  هتفگ  نخس  اه 

زا سپ  وا  دـنک و  یم  داـی  حیـسم » ًاـتقیقح   » ناوـنع هـب  وا  زا  یمور  ریما  و  نوـنجم ) يدرم  روـک و  يدرم  جـلف ، يرـسپ  يافـش   ) دـنوش یم 
هب هک  تسا  ینادرگراک  اهنت  يزیـسروکسا  نیترام  زین ، رـضاح  هنامز  رد  دوش . یم  رهاظ  هیلدـجم  میرم  رب  انحوی ) لیجنا  هب  اـنب   ) زیخاتـسر
زا هیوس  ود  نایم  هعزانم  لاح  رد  يداع ، ناسنا  کی  دننام  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  یحیسم  تسا و  هتخادرپ  حیـسم  هلئـسم  هب  میقتـسم  روط 

هتخیگنارب تاـشقانم  دـح  نیا  اـت  ییامنیـس ، رثا  نینچ  هک  تسین  بجعت  ياـج  مه  ور  نیازا  تسا . یناـسنا  هیوس  یهلا و  هیوـس  شتعیبـط ،
( دروفلت زا  لقن  هب   160 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) تسا

تاشقانم روسناس و  . 4

تاشقانم روسناس و  . 4

بئاصم  » ملیف نآ ، دروم  نیرخآ  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  هراومه  حیـسم  زا  يریوصت  هئارا  رـس  رب  تالداجم  تاشقانم و  زیمآدیدهت  هیاس 
. تفرگ رارق  یحیسم  يدوهی و  صاخ  ياه  هورگ  همجه  دروم   (1) نوسبیگ لم  رثا  حیسم »

حیسم شیامن  لکش 

حیسم شیامن  لکش 

روضح یعرف و  روضح  نیدامن ، روهظ  لماش  هک  تسا  هدش  هبرجت  نوگانوگ  ياه  ملیف  رد  امنیس  هدرپ  رب  حیسم  روهظ  زا  هدمع  لکش  هس 
: دوش یم  اه  ملیف  رد  يو  تیصخش  میقتسم 

روضح زا  ییانعم  سح و  لاقتنا  يارب  يددـعتم  ياهدـنفرت  دـش ، یم  لامعا  ینادرگراک  تسایـس  رب  نیگنـس  يزیمم  ای  دـهز  هک  ییاجنآ 
ياج هب  حیسم ، ینابر 
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قاتـشم و ياه  هرهچ  هیلوا و  ياه  ملیف  رد  صوصخ  هب  دوب ، مهم  رایـسب  نارگاشامت  شنکاو  دـندش . یم  هتفرگ  راک  هب  وا ، یلمع  شیاـمن 
/1925 روه ، نب  اب  دینک  هسیاقم  . ) دش لدب  رناژ  نیا  يداع  تلصخ  هب  دوب ، قلعت  یگتـسبلد و  ای  هودنا  زا  یـشان  هک  نانآ  هدز  تهب  تلاح 
رد یتسد  هنومن ، نیرتروهشم  دوب . حیسم  روضح  زا  یناشن  رـس ، نودب  ندب  یتح  ای  اهاپ  تسد ، ود  ره  تسد ، کی  ( 1953 هقرخ ، ، 1959

يرـسپ يادـص  قیرط  زا  زین  حیـسم  تاـملک  دـندرک . دروخرب  وا  اـب  مارتحا  اـب  زین  یمور  زابرـس  روه و  نب  داد و  یم  بآ  هک  دوب  روه  نب 
نورماک  ) اجکان زا  ییادـص  ای  (، 1951 يور ،؟ یم  اجک   ) تسا مر  زا  شا  یناهگان  جورخ  رد  سرطپ  يادـص  مزـالم  هک  دوش  یم  هدـینش 

(. 1953  ) هقرخ ملیف  رد  بیلص  يور  زا  لچیم )

وا زا  یمامت  مات و  شیامن  اما  دش ، یم  هدید  حیسم  ریثأت  اهنآ  رد  هک  دوب  یحیسم  یمور  ياه  هسامح  كرتشم  تلصخ  عقاو  رد  دراوم  نیا 
، هقرخ رد  دـنهد و  یم  شیامن  حیـسم  يوس  زا  ار  سرطپ  ندـش  هدـناوخارف  اه ، کب  شالف  هعومجم  يور ؟ یم  اـجک  رد  تشادـن . دوجو 

ساـباراب رد  دـمآرد . ُنترب ) دراـچیر   ) یمور يریما  بحاـصت  هب  بیلـصت  زا  سپ  هک  دوـش  یم  لاـبند  مدرم  رب  شتاریثأـت  وا و  هقرخ  هصق 
ملیف رد  هاگ  چیه  حیـسم  هرهچ  زا  لماک  يریوصت  اما  دنیب ؛ یم  ار  حیـسم  باتفآ ، زا  يا  هدننک  جیگ  ناروف  رد   (1) نییوک ینوتنآ  ( 1962)

حیسم نوخ  هک  ییاج  ( 1959  ) روه نب  رد  لاثم  يارب  دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  فیرظ  ییارگدامن  یعون  نامز ، نیمه  رد  دوش . یمن  هدـید 
نیا رد  نابطاخم  يارب  هچ  رگا  تفگ  ناوت  یم  دـناسر ، یم  يراج  ياه  هناخدور  هب  ار  نآ  ناراب ، دزاـس و  یم  بیلـص  ياـپ  ار  يراـبیوج 

هک یسک  نامه  لکش  رد  دراد ، روضح  روه ، نب  ادوهی  نامرهق ، لکش  رد  رگید  يا  هویش  هب  اما  تسا ، هنحص  زا  جراخ  حیـسم  هرهچ  ملیف 
بآ و  » وا هب  هک  تسا  يدرم  یگدنز  تازاوم  هب  ددعتم  يا  هویش  هب  شا  یگدنز 
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تسا و میرم  ای  مایرم  شردام  ماـن  درادـن و  صخـشم  يردـپ  هک  تسا  حیـسم  نس  مه  يدوهی  کـی  ادوهی   ) دـشخب یم  ار  یگدـنز » بلق 
یجنم ناونع  هب  دـعب  دوش ، یم  هدرب  دریگ و  یم  رارق  ریقحت  دروم  يو  دراد . الاسم  شا ، هداز  فارـشا  تسود  زا  رت » میالم   » ییاـه شزرا 

( دروفلت زا  لقن  هب   162 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) دوش یم  تیثیح  هداعا  وا  زا  سویرآ ، یمور ، رالاسهپس 

ای نامرجم  رب  هک  تسا  يریواصت  لکـش  رد  بلغا  هک  دراد  ییاـه  ملیف  رد  يزیگنا  هرطاـخ  هنوگ و  ناـمهیم  اـی  یعرف  ياـهروضح  حیـسم 
حور تیکلام  تحت  ملیف  بلط  حلـص  ناـمرهق   (1)، سنیا سمات  هتخاـس  ( 1916  ) دـمت ملیف  رد  لاثم ، ناونع  هب  دوش . یم  رهاـظ  ناـنامرهق 

یئپمپ ياهزور  نیرخآ  ياه  سناکس  نیرخآ  رد  دناوخ . یم  ارف  حلـص  هار  رد  لمع  هب  ار  وا  هک  یحور  دیآ ، یمرد  رـشیف ) جرُج   ) حیـسم
نآ دوش ، یم  رهاظ  رتساف  نتسرپ  روتایدالگ  رگنهآ و  نامشچ  شیپ  مانمگ ) يا  هشیپرنه  يزاب  هب   ) حیسم حبـش  رپوک 1953 ) یس . نیرم  )

ملیف رد  حیـسم  زا  يرت  لماک  شیامن  دزاـب . یم   (2) ووزو هوک  ناشف  شتآ  ناروف  ماگنه  رد  هیقب  تاـجن  يارب  ار  شا  یگدـنز  هک  ماـگنه 
. تسا حیسم  یگدنز  زا  ییاهدوزیپا  لماش  هک  دیدج  دهع  زا  یـشخب  ینعی  دش ، هئارا  ثیفیرگ  ویلباد ، يد . ( 1916  ) بصعت یتمسق  راهچ 
زا سپ  حیـسم . بیلـصت  نینچمه  تسا و  يراک  فالخ  هب  مهتم  هک  ینز  انک و  جاودزا  نوچ  ییاهدوزپیا  یگدرواه ) ریگ  مشچ  يزاب  اب  )

لیاگ یت . ناج  لچیاپ ، گنیورا   ) یبایماک زور  لقتسم  ملیف  دروم  رد  رگم  دوبن ، زیگنا  هرطاخم  رگید  حیسم  لماک  شیامن  ( 1935  ) اتجلج
، مدـید ار  وا  تکوـش  نم  اـب  دـینک  هسیاـقم  . ) درک يزاـب  ار  حیـسم  شقن  نسلیو  تربار  ماـن  هب  يا  هفرحریغ  يرگیزاـب  نآ  رد  هک  ( 1954

(. 1952

.Thomas H. Ince - 1
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هب دیاب  مینک ، یسررب  تسا ، هدش  هتخاس  حیسم  یسیع  دروم  رد  هک  یکیسالک  ياه  ملیف  رد  ار  حیـسم  ژانوسرپ  ای  تیـصخش  هکنآ  زا  لبق 
. وا يادص  تروص و  هب  ینعی  میزادرپب ، اه  ملیف  نیا  رد  حیسم  روضح  رهاظ و  زا  هبنج  ود 

رتشیب دش ، هراشا  رتشیپ  هک  روط  نامه  نازاس ، ملیف  دـننز و  یمن  یفرح  تشاد ، يا  هفایق  هچ  حیـسم  هک  نیا  هرابرد  ییاسیلک  ربتعم  لیجانا 
هک يرما  دوش ، یم  هدید  یـشاقن  رنه و  رد  هک  دنا  هدرک  هیکت  حیـسم  زا  ابیز  یـشیامن  هب  تفگ ، ناوت  یم  یتح  یلایخ و  يوناث و  عبانم  رب 

نیا سکع  زا  یکرادم  زین  هرود  نیا  زا  سپ  یتح  تفای . ماع  شریذپ  مور ، يروتارپما  بهذم  ناونع  هب  تیحیـسم  ندـش  هتفریذـپ  زا  سپ 
. دراد دوجو  عوضوم 

اه یکیتسونگ  هک  یلاح  رد  دندش و  رهاظ  یکیتسونگ  ياه  یتارکوپراک  نایم  رد  يدالیم و  مود  نرق  رد  حیـسم  زا  ییاه  هرتُرپ  راب  نیلوا 
باتک ذوفن  (، 430 ، 401 ، 264 زمیج 1924 : و  سمات 80149 ؛ لاـمعا  انحوی 7473 ؛ لامعا   ) دـندرک یم  فیـصوت  اـبیز »  » ار وا  ًاـمومع 

ار وا  هک  دـناشک  یم  هدـیقع  نیا  تمـس  هب  ار  شیک  تـسار  ياهراتـسج  بـلغا  ، 7:22 دوواد ، ریمازم  نــینچمه  و  ، 32 : 53 یبن ، يایعـشا 
، اه همخد  رد  نایحیسم  هیلوا  رنه  رد  ( 434:1963 رخلمینشا ، کنه و  زا : لقن  هب   164 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) دناد یم  تشز  ای  هفایقدب » »
هک تسا  شرـس  رود  هب  يا  هلاه  دعجم و  دـنولب  ياهوم  اب  شیر  نودـب  یناوج  هک  دوش  یم  رهاظ  یناپوچ  تئیه  رد  نیدامن  یلکـش  هب  وا 

. تسا دیشروخ  یمور  يادخ  ولوپآ ، زا  هتفرگ  ماو  يریوصت 

، تسا هدیـسر  ام  هب  تبقاع  هچنآ  ور  نیازا  دـش . هفاضا  حیـسم  ریوصت  هب  یـسنازیب  نارود  رد  دوب ، رادـتقا  زا  يداـمن  هک  شیر  لـباقم ، رد 
ییایرآ مالک ؛ کی  رد  دیپس و  هماج  یبآ و  مشچ  دنلب ، يوم  نساحم ، اب  دنولب ، يدرم  لیامش 
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لیمود هتخاس  ( 1927  ) ناهاش هاش  مهبم  نیا » دیف   » رد یندنامدای  هب  یلکـش  هب  لاثم ، يارب  هک  يریوصت  دش ، فیـصوت  رتشیپ  رد  هک  تسا 
ار حیـسم  شقن  يدوهی  يا  هشیپرنه  هک  ییاـه  ملیف  زا  یکی  رد  هچ  رگا  دـنیب . یم  ار  ریوصت  نیا  اـنیبان  یکرتخد  یتقو  دوش ؛ یم  هنادواـج 

هرهچ نامه  اب  يدوهی ، يدرف  لکش  هب  ار  حیـسم  دوب ، يدجریغ  یملیف  هک  ریارد ) لراک  یکرامناد ، نادرگراک  هتخاس  یملیف   ) درک يزاب 
. تسا هدوب  وا  یقیقح  رهاظ  ًالامتحا  تیعقاو  رد  هک  تسا  هدرک  ریوصت  نایدوهی ، صاخ  رت و  هریت  ياه 

حیسم نابز 

حیسم نابز 

، ییامنیس نوگانوگ  راثآ  رد  هک  دهد  یم  لکش  ار  امنیـس  هدرپ  رب  وا  تیـصخش  زا  يزراب  هبنج  زین  دنک  یم  ملکت  نآ  هب  حیـسم  هک  ینابز 
حیـسم مالک  هب  هک  یتاعاجرا  تسا . هدوب  اسیلک  دـییأت  دروم  هناگراهچ  ياه  لیجنا  نتم  هب  کیدزن  ًاـبلاغ  تسا و  هتـشاد  یتواـفتم  لـکش 

؛ دـنا هدـش  هدیـشک  نوریب  شا  یلـصا  هنیمز  تفاـب و  زا  یخرب  هک  تسا  ربـتعم  خـسن  زا  وا  ياـه  لوـق  لـقن  زا  ییاـه  شنیزگ  تسا ، هدـش 
رب یهافـشریغ  یحیـضوت  ناونع  هب  ور  نیازا  دش و  هئارا  نابطاخم  هب  ( 1927  ) ناهاش هاش  تماص  ملیف  يراتشون  حیـضوت  رد  هک  یـشنیزگ 

ار ینیلوزاپ  هتخاس  ( 1964  ) یتم تیاور  هب  لیجنا  راتفگ  یلصا  هتسه  لیجنا ، زا  هتفرگرب  ياه  لوق  لقن  لاونم ، نیمه  هب  دوب . حیسم  لامعا 
یم اه  هشیپرنه  تسا . هدوبن  انـشآان  ییایلاتیا  نابطاخم  نیگنایم  يارب  اما  تسا ، یمیدق  يدح  ات  ملیف  نیا  نابز  هچ  رگا  دـهد . یم  لیکـشت 

رد یعرف  ياه  تیـصخش  تسا . هداد  لیکـشت  ار  اه  همان  ملیف  نیا  یلـصا  هفلؤم  لیجانا ، نتم  اما  دـنهد ، ناشن  یتاراکتبا  دوخ  زا  دنتـسناوت 
ملاع ناتساد  نیرت  گرزب  رد  ًالثم  دندوب ، رادروخرب  يرتشیب  يدازآ  زا  اه  ملیف  نیا 
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نتساخرب جیهم  هنحـص  رد  لاح ، نیا  اب  دندش . یم  هتفرگ  زمیج  هاش  هخـسن  زا  ًاتدمع  هدنهد ، دیمعت  يایحی  حیـسم و  ياه  هتفگ  (، 1965)
رصانع زا  یکی  ( 1992 راهچ ، لاناک  . ) دزادرپب ییوگ  ههادب  هب  حیـسم  هدنهد  ناکت  ياعد  رد  هک  تفای  ار  يدازآ  نیا  ودیـس  نوف  رذاعلا ،

هک دهد  یم  ناشن  ار  یحیسم  بطاخم ، هب  هک  تسا  سدقم  نوتم  زا  نآ  دازآ  لایس و  هدافتسا  ( 1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  هدننک  هریخ 
یم ناشن  ار  شدوخ  اه ، ثحب  رج و  رد  هتخیگنادوخ  یتروص  هب  هک  دراد  ار  شدوخ  رکفت  صاخ  عون  دراد ، ییاکیرما  يا  هجهل  هچ  رگا 
یم ور  هبور  یتاملک  اب  نابطاخم  ور  نیازا  منک )». نم ... ِها ... میوگب ... امـش  هب  يزیچ  دیاب  : » دـیوگ یم  رگزرب  تیاکح  زا  شیپ  وا   ) دـهد

، زیتُرا شرام و  . ) دنتخاس یم  رولبتم  سدقم  نهک و  ینابز  رد  ار  یمیلاعت  نانچ  هک  دراد  يدنیارف  زا  هزات  هدنزرـس و  يا  هلـصاف  هک  دنوش 
( دروفلت زا  لقن  هب   164 : 1384
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مالسلا هیلع  حیسم  ياه  ملیف  یلیلحت  ياهدقن  مجنپ : لصف 

هراشا

مالسلا هیلع  حیسم  ياه  ملیف  یلیلحت  ياهدقن  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

(/ 1927  ) �ناهاش هاش  ملیف  سدقم و  باتک  رد  يراگتسر  موهفم  هب  لیمد  یب . لیسیس  هاگن  تنایخ و  يوگلا  نهک  یطویرخـسا : يادوهی 
کیوالزاک لراک  ناوتنآ 

لشیا جروج  ینیلوزاپ /) تیاور  هب  یتم  لیجنا  ییادز : نوناق   ) �عرش هباثم  هب  ریسفت  همجرت و 

رداتسا تس  �یلریفز / وکنارف  رثا  يرصان  ياسیع 

اروکرام ایسول  �نویزیولت / يارب  یملیف  یلریفز : هتخاس  يرصان  یسیع 

رولک کم  یلوه  نوسبیگ / ( لم  رثا  حیسم  بیاصم 

زواچ ادنیل  �يزیتس / يدوهی  هن  يواکدوخ  هدننک  اقلا  شخب و  ماهلا  نوسبیگ : لم  حیسم » بئاصم  »

نمسکاف ماهاربآ  اب  هبحاصم  �يزیتس /  يدوهی  عضوم  ندرک  ینوناق  نوسبیگ : لم  حیسم 

نلآ ثیک   / �(2004  ) نوسبیگ لم  رثا  حیسم  بیاصم 

یلتراه لاه   / �� (1998  ) �ناگدنز باتک  ملیف 

نملیاه یمری  �یلتراه / لاه  رثا  ناگدنز  باتک 

(1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  ملیف  هب  یهاگن 
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(/ 1927  ) �ناهاش هاش  ملیف  سدقم و  باتک  رد  يراگتـسر  موهفم  هب  لیمد  یب . لیـسیس  هاگن  تنایخ و  يوگلا  نهک  : یطویرخـسا يادوهی 
کیوالزاک لراک  ناوتنآ 

هراشا

�ناـهاش هاـش  ملیف  سدـقم و  باـتک  رد  يراگتـسر  موهفم  هب  لـیمد  یب . لیـسیس  هاـگن  تناـیخ و  يوگلا  نهک   (1): یطویرخسا يادوهی 
کیوالزاک لراک  ناوتنآ  (/ 1927)

راـثآ تسا و  سدـقم  باـتک  رب  قـبطنم  ییاـکیرمآ )  ) یـسامح ياـه  ملیف  داتـسا  هک  تسا  دوویلاـه  ناسـسؤم  زا  یکی  لـیمد  یب . لیـسیس 
لیوأت ناـهاش و  هاـش  ملیف  یـسررب  اـب  وا . زا  سپ  نهک  یـسامح  ياـه  ملیف  زا  یمیظع  لـیخ  يارب  تسا  ییوگلا  وا  هنادواـج  کیـسالک و 

. درب یپ  رثا  نیا  قوفت  هب  ناوت  یم  رگید  ییامنیس  ياه  هنومن  اب  نآ  هسیاقم  یطویرخسا و  ادوهی  تیصخش  زا  لیمد  کیتامارد 

ریوصت شیامن  هنوگره  هک  ینامز  دـمآ ؛ یم  باـسح  هب  يوردـنت  یعون  تقیقح  رد  دوخ ) نارود  رد   ) یـسیع زا  لـیمد  دـنمتردق  ریوصت 
هدز تریح  هاگن  هب  ات  دش  رهاظ  هدرپ  رب  یسیع  خر  مامت  هرهچ  دوب ، عونمم  حیسم  یسیع 

هب ار  وا  هوشر  هرقن  هکـس  یـس  تفاـیرد  اـب  حیـسم ، يراوـح  هدزاود  زا  یکی  ادوـهی ،» ، » نایحیـسم رواـب  رب  اـنب  . Judas Iscariot - 1
ادوهی هرابرد  یتم  لیجنا  رد  سدقم و  باتک  رد  دندیشک . بیلص  هب  یکاندرد  هویش  هب  ار  یـسیع  زین  نانآ  داد . ناشن  مر  يدوهی  نامکاح 

. درک زیوآ  قلح  ار  دوخ  هرقن ، هکـس  یـس  ندـنادرگزاب  زا  سپ  تساوخ و  شزوپ  دوـخ  لـمع  نیا  زا  باتـش  اـب  يو  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
نازابرس هب  ار  یـسیع  دوخ و  ات  داد  یـسیع  هب  هک  يا  هسوب  و  يو ، شاداپ  هرقن  هکـس  یـس  ادوهی ،»  » مان هک  تسا  لاس  رازه  ود  هب  کیدزن 

ربـتعم لـیجنا  راـهچ  رب  نوزفا  ناـخروم ، یخرب  داـقتعا  هب  تسا . حرطم  برغ  گـنهرف  رد  تناـیخ  ياـهدامن  ناوـنع  هب  دناسانـشب ، یمور 
لیجنا  » هتـشون تسد  یلـصا و  هخـسن  تسا . هتـشون  حیـسم  یگدـنز  هرابرد  یلیجنا  زین  ادوهی  انحوی ، اـقول و  سقرم ، یتم ، ینعی  نایحیـسم 
تـسد رد  ادوهی » لیجنا   » مان اب  کنیا  مه  هک  یلیجنا  یلو  تسا ، هتفر  نایم  زا  ، شیپ اه  تدـم  دالیم ، زا  سپ  مود  هدـس  هب  طوبرم  ادوهی ،»

پیلیف و ساموت و  دننام  ینویراوح  هب  بستنم  هدش و  هتشون  حیـسم  گرم  زا  سپ  هدس  ود  ای  کی  تسا ، یکوکـشم  رابتعا  ياراد  تسا و 
. تسا هیلدجم  میرم  ای 

سدقم و باتک  رد  يراگتسر  موهفم  هب  لیمد  یب . لیسیس  هاگن  تنایخ و  يوگلا  نهک  : یطویرخسا يادوهی 
کیوالزاک لراک  ناوتنآ  (/ 1927  ) �ناهاش هاش  ملیف 
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( تنایخ يوگلا  نهک   ) یطویرخـسا ادوهی  زا  لیمد  لیوأت  دوب ، هجوت  روخ  رد  هزادـنا  نامه  هب  هک  يزیچ  دـیوگ . دـمآ  شوخ  نارگاشامت 
. دوب
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سدقم باتک  يادوهی 

سدقم باتک  يادوهی 

مان دنام و  یم  یقاب  تنایخ  يوگلا  نهک  هشیمه  يارب  ، » دیآ یم  باسح  هب  سدـقم  باتک  ریرـش  تیـصخش  یناهج و  يا  هرهچ  هک  ادوهی 
مـسجت یبرغ  گنهرف  اه و  هروطـسا  یحیـسم ، تادـقتعم  رد  وا  دوش .» یم  هداد  عاجرا  تناـیخ  هب  گـنرد  یب  دـشاب ، هک  یناـبز  ره  هب  وا 

، اـقول . ) تسا ملـسم  يرما  وا  يراـک  هبت  تسا . تناـیخ  ینیچ و  هئطوت  يراـکایر ، ینامگدـب ، ربکت ، عمط ، صرح و  یـشیدنادب ، ترارش ،
رظن رب  انب  تسین . تسد  رد  وا » يدرف  تایصوصخ  ای  ینامسج  رهاظ  هنیـشیپ ،  » دروم رد  يزیچ  یـسیع ، دوخ  نوچمه  لاح  ره  رد  ( 22:22

؛ دش هدیزگرب  نویراوح  زا  یکی  ناونع  هب  یسیع  بناج  زا  دریگب ، رارق  ازـسان  رفک و  دروم  یحیـسم  هعماج  رد  هکنآ  زا  لبق  وا  نایحیـسم ،
ياه هزومآ  جیورت  لوئـسم  هک  ینادـیرم  زا  یکی  و  ( 6:71 انحوی ، 22:3 و  اقول ، 14:10 ؛ سقرم ، 26:14 ؛ یتـم ،  ) يراوح هدزاود  زا  یکی 
غیلبت فیاظو  تفرگ و  ار  وا  ياج  یتم  شنیگنن ، گرم  زا  دعب  هک  دوب  مهم  ردـق  نآ  وا  ندوب  يراوح  هاگیاج  ( 12:4 انحوی ، . ) دوب یسیع 

راد قودنص  ناونع  هب  تشاد و  هدهع  هب  ار  یلام  روما  تیلوئـسم  نادیرم ، نیب  رد  وا ، ( 1:15 26 نالوسر ، لامعا  . ) داد ماجنا  ار  تیحیسم 
. دنک یم  تلالد  تسپ  نیا  رد  وا  تقادص  ندوب و  راد  تناما  ندوب ، دمتعم  رب  رما  نیا  دوب . هدش  باختنا  اهنآ 

ناونع هب  وا  زا  هراومه  دریگ و  یم  رارق  نویراوح  تسرهف  ياهتنا  رد  وا  دنرادن . وا  ترهش  هب  تبسن  يدیدرت  چیه  نایحیـسم  لاح ، ره  رد 
يادوهی بوقعی و  ردارب  ادوهی   )» نئاخ ناونع  هب  وا  زا  رگید  ییاج  رد  ( 4:10 یتم ، . ) دننک یم  دای  درک ، نمشد  ملیست  ار  حیسم  هک  یسک 

يو هدننک  میلست  هک  یطویرخسا 
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وا و هلاوح  رد  هطیرخ  دوب و  دزد  هک  ور  نآ  زا  هکلب  تشاد ، یم  ارقف  ياورپ  هک  تفگ  ور  نآ  زا  هن  ار  نیا  و   )» دزد اـی  و  ( 6:16 اقول ، دوب »
مدیزگنرب و ار  هدزاود  امش  نم  ایآ  داد  باوج  ناشیارب  یـسیع   )» سیلبا ای  و  ( 12:6 انحوی ، تشاد » یمرب  دش  یم  هتخادـنا  نآ  رد  هچنآ  زا 

. دوش یم  دای  ( 6:70 انحوی ، تسا » یسیلبا  امش  زا  یکی  هکنآ  لاح 

ولهپ ود  تاقوا  یـضعب  فالتخا و  ياراد  مهبم ، صقان ، مک ، ًامومع  ادوهی ، داسف  اب  هطبار  رد  سدقم  باتک  تاحیـضوت  هک  تفگ  دیاب  اما 
و : » دش دراو  ادوهی  نهذ  هب   (1) اینع تیب  رد  یماذج  نوعمش  لزنم  رد  هک  یعمط  تخیگنارب ، وا  عمط  ار  ادوهی  هک  تسا  دقتعم  یتم  تسا .

اما تخیر . يو  رس  رب  تسشنب  نوچ  هدمآ  وا  دزن  اهبنارگ  رطع  هشیش  اب  ینز  دش ، صربا  نوعمش  هناخ  رد  اینع  تیب  رد  یسیع  هک  یماگنه 
هب هتخورف و  نارگ  تمیق  هب  رطع  نیا  دوب  نکمم  اریز  تسا ، هدش  فارـسا  نیا  ارچ ، دنتفگ  هدومن  بضغ  دندید  ار  نیا  نوچ  شنادرگاش 
هک اریز  تسا ؛ هدرک  نم  هب  وکین  راک  اریز  دـیهد ، یم  تمحز  نز  نیا  هب  ارچ  تفگ  ناشیا  هب  هدرک ، كرد  ار  نیا  یـسیع  دوش . هداد  ارقف 
هب هنیآ  ره  تسا . هدرک  نم  نفد  تهج  هب  دـیلام  مندـب  رب  ار  رطع  نیا  هک  نز  نیا  دـیرادن و  هشیمه  ارم  اما  دـیراد  دوخ  دزن  هشیمه  ار  ارقف 

. دش دهاوخ  روکذم  وا  يراک  دای  تهج  هب  زین  نز  نیا  راک  دوش ، هدرک  هظعوم  تراشب  نیا  هب  ملاع  مامت  رد  هک  ییاج  ره  میوگ  یم  امش 
نادرگاش زا  یکی  سپ  (« ، » 26:6 14 یتم ، . ) تفر هنهک  ياسؤر  دزن  دوب ، یمسم  یطویرخسا  يادوهی  هب  هک  يرفن  هدزاود  زا  یکی  هاگنآ 

ارقف هب  ات  دشن  هتخورف  رانید  دصیـس  هب  رطع  نیا  هچ  يارب  تفگ : دوب ، يو  هدـننک  میلـست  هک  نوعمـش  رـسپ  یطویرخـسا  يادوهی  ینعی  وا 
(12 4 و 5 : انحوی ، «. ) دوش هداد 

. میلشروا يرتمولیک  تسیب  رد  ییاتسور   bait-anya.1 - 1
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؟ سپاولد ای  رادرکدب  يراوح  ادوهی ؛

؟ سپاولد ای  رادرکدب  يراوح  ادوهی ؛

دراچیر تساهنآ . نتفر  رده  هب  اه و  هنیزه  نارگن  هک  تسا  يدرف  دنک ، یم  يرادـهگن  هورگ  ياه  ییاراد  زا  هک  ادوهی  لیمد ، تیاور  رد 
رگید يوس  زا  ینامـسآ  ياسیع  وس و  کی  زا  عامط  ياـفایق  هب  ناـسکی  روط  هب  لـیمد  ملیف  ِدرگ  نادـند  يادوهی  : » تسا دـقتعم   (1) شلاو

ندروآ گنچ  هب  هن  تسا  ماقتنا  یگتسکش و  لد  مظعا ، ناشیـشک  دزن  وا  نتفر  ادوهی و  یلـصا  هزیگنا  ملیف  نیا  رد  وا  رظن  هب  دراد ،» لیامت 
راومه دوخ  رب  ار  شا  هنـالیذر  راـک  نیا  تبوقع  تسناوت  یم  وا  دـناد ، یم  ریقح  تسپ و  يدزد  ار  ادوهی  اـنحوی ، هک  روـط  نآ  رگا  لوـپ .
؟ دهدب تسد  زا  ار  لوپ  دربب و  نیب  زا  هداس  ردق  نیا  ار  ییالط  تصرف  نیا  دیاب  ارچ  دروآ . تسد  هب  ار  لوپ  بسانم  ینامز  رد  دنک و 

تاقالم مظعا  ناشیـشک  اب  ادوهی  هک  یماگنه  دیآ . باسح  هب  يوناث  یکرحم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مینک ، ضرف  كرحم  کی  ار  لوپ  رگا 
زا . » دنهد یم  وا  هب  ار  هرقن  هکـس  یـس  لوق  اهنآ  و  داد »؟ دیهاوخ  نم  هب  هچ  مهد ، لیوحت  امـش  هب  ار  وا  نم  هک  رگا  : » دیوگ یم  دنک . یم 

(26 یتم 6 15 : «. ) دنک میلست  ناشیا  هب  ار  وا  ات  دش  تصرف  ددص  رد  تقو  نآ 

رـس رب  دوش ، یمن  هداد  يداهنـشیپ  وا  بناج  زا  دـنک ، یمن  هبلاطم  ار  ینالک  غلبم  عامط ، رهاظ  هب  يادوهی  زاس ، تشونرـس  تاقالم  نیا  رد 
.( دهد یم  ناشن  جیهم  یلکـش  هب  یبوخ و  هب  ناتاد  سـسمار و  نیب  نامرف ، هد  ملیف  رد  ار  ینز  هناچ  نیا  لیمد  . ) دنز یمن  هناچ  لوپ  رادقم 

هتـشادربرد زین  ار  لوپ  دناوت  یم  لاؤس  نیا  دیهد ،»؟ یم  هچ  نم  هب  : » دیوگ یم  هکلب  دـنک ، یمن  لوپ  بلط  میقتـسمروط  هب  ادوهی  عقاو  رد 
، نز لیبق  زا  يرگید  ياهزیچ  یتنس  روط  هب  اریز  دوش ، یمن  دودحم  نآ  هب  اما  دشاب ،

.Richard Walsh - 1
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داهنـشیپ ار  لوپ  ادوهی  هب  هک  دندوب  ناشیـشک  نیا  عقاو  رد  دوش . تساوخرد  تسناوت  یم  زین  رگید  ياهزیچ  ریاس  ایادـه و  ماقم ، تردـق ،
. دوش یم  هدز  لوپ  نایدوهی و  بهذم ، هنیشیپ  رب  يرگید  قیدصت  رهُم  بیترت  نیدب  دندرک ،

زیم يور  ياه  هکس  ادوهی  يولج  رد  نینهاک  هک  یماگنه  اما  تسا ، هدش  عمط  صرح و  هب  يا  هراشا  یحیولت  روط  هب  ملیف  نیا  رد  هچرگا 
. دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  ادوهی  یگراچیب  هک  دروخ  یم  هرگ  شناتسد  دوش و  یم  مخ  وا  ناوناز  دنرامش ، یم  ار 

ردق نیمه  ار  وا  شزرا  دننک و  ریقحت  ار  حیسم  هلیـسو  نیدب  ات  دنا  هتفرگ  رظن  رد  یبهذم  ناربهر  هک  عوطقم  تسا  ییاهب  هرقن ، هکـس  یس 
(21:32 یتم ، . ) دنک یم  ناونع  هرقن  لاقثم  یس  ار  هدرب  ياهب  هک  هدش  يا  هراشا  زین  جورخ  رفس  رد  دنهد . هولج  زیچان 

یعون یتـح  دزیگنارب ، عاـمط  يدرم  رد  ار  زیچاـن  یتـح  يا  هسوسو  دـناوت  یمن  هک  تسا  زیچاـن  ردـق  نآ  اـفایق  داهنـشیپ  هصـالخ ، روط  هب 
یم هچنآ  زا  رتشیب  رایـسب  تسد  نیا  زا  ییاـه  هلماـعم  رد  هک  دوخ  فـالخا  هب  تبـسن  وا  دـیآ . یم  دوجو  هب  ادوهی  اـب  يدردـمه  ساـسحا 

تفایرد لاـبق  رد  هلیلد ، هک  دوش  یم  هتفگ  قیتع  دـهع  رد  یتح  لاـثم  يارب  درواـین . تسد  هب  زیچ  چـیه  دـندروآ ، یم  تسد  هب  دـنتخورف ،
یس تسا ! هرقن  هکـس  لداعم 5500  ییاهب  هک  درک  ءاشفا  اهنآ  يارب  ار  نوسماـس  زار  ینیطـسلف ، ياورناـمرف  جـنپ  ره  زا  هرقن  هکـس   1100

، دراد اه  هکس  ندنادرگرب  رد  یعـس  تمادن  اب  وا  هک  یماگنه  دیآ و  یم  رظن  هب  زیگنا  تقر  رایـسب  مقر  نیا  اب  هسیاقم  رد  ادوهی  هرقن  هکس 
هب اـی  دراد و  هراـشا  لوپ  رادـقم  هب  اـی  هنالدگنـس  ریبعت  نیا  ( 27:4 یتـم ، .« ) یناد دوخ  هچ ! ار  اـم  : » دـیوگ یم  زیمآ  نیهوت  ینحل  اـب  اـفایق 

عانتما ود . ره  ای  شهابتشا و  ندرک  یفالت  يارب  وا  لیامت  ادوهی و  شخرچ 
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یم يروآدای  مدرم  مومع  ناـهذا  رد  یتسرپ  لوپ  هب  ار  ناـیدوهی  ترهـش  يراد ، ینعم  روط  هب  لوپ ، نیا  نداد  زا  اـفایق  هناـعطاق  هنـالیذر و 
. دنک

عقاو رد  دوجوم ، سدقم  باتک  هتفگ  هب  انب  وا  تنایخ  مینادب  هک  دزاب  یم  گنر  رتشیب  یماگنه  ادوهی ، يارب  عمط  صرح و  نتفرگ  رظن  رد 
« دنک تنایخ  حیسم  هب  ات  تشگ ... لخاد  یطویرخسا  يادوهی  بلق  نورد  هب  ناطیـش  دیـسر و  نایاپ  هب  ماش  . » تسا هتـشاد  ینیمزریغ  یتلع 

اهنت هن  (. 27:13 انحوی ، « ) تشگ لخاد  وا  نورد  هب  ناطیـش  (، » 22:3 اقول ، « ) تشگ لخاد  ادوهی  نورد  هب  ناطیش  سپـس  (، » 13:2 انحوی ، )
هب انب  (. 13:27 اـنحوی ، « ) نکب دوز  ینکب ، دـیاب  ار  هچنآ  ورب و  تفگ : یـسیع  هکنآ   » هکلب درک ، لوـخد  ادوـهی  نورد  هب  نمیرها  ناـطیش /

رـسپ یتسار  هب  و  : » دـیوگ یم  دوخ  یـسیع  هک  هنوگ  ناـمه   (1)، تسا یهلا  ریبدـت  همانرب و  زا  یتمـسق  نیا  ًارهاـظ  نایحیـسم ، یخرب  هتفگ 
هلیلج رد  هکیماگنه  تفگ ، نخـس  امـش  اب  هنوگچ  وا  هک  روایب  داـیب  (، » 22:22 اقول ، « ) تسا هدـش  ردـقم  هک  هنوگ  نامه  دور ، یم  ناـسنا 

ناطیش ار  ادوهی  حور  رگا  (. 24 6 و 7 : اقول ، « ) دوش هدیشک  بیلص  هب  دوش و  هداد  لیوحت  ناسنا  راکهانگ  ناتسد  اب  دیاب  ناسنا  رسپ  دوب ...
هب ادوهی  ایآ  درک ؟ هیجوت  ار  لمع  نیا  نداد  ماجنا  دوز  هب  رما  یـسیع و  نداد  یهاـگآ  ییوگـشیپ و  ناوت  یم  روطچ  دـشاب ، هدرک  ریخـست 

فرط زا  هک  یلاح  رد  ادوهی ، نایحیسم ، یخرب  رظن  هب  انب  دنک ؟ نمشد  میلست  ار  حیسم  هک  تشادن  هدهع  رب  ار  تیلوئسم  نیا  عورشم  روط 
(2). دوب یتسه  يزاب  بش  همیخ  کسورع  طقف  ییوگ  دش ، یم  بیغرت  لمع  نیا  هب  حیسم 

اب یلو  دروخب  مقر  یهلا  ریدـقت  ات  دوش  یم  هئربت  ادوهی  یعون  هب  یحیـسم ، مالک  يارگریدـقت  تایبدا  هب  انب  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  - 1
عقاو رد  دوش . یم  ارجا  یهلا  همانرب  یهلا ، نسحا  ماظن  رد  هچرگ  دـشاب ؛ یمن  هیجوت  لباق  يو  تنایخ  دراد ، یناسنا  هک  يراـیتخا  هب  هجوت 

. تسا هدماین  نوریب  دنلبرس  تیاور ، نیا  رد  ادوهی 
ادـیپ جاور  یهاگن  نینچ  امنیـس  رد  یلو  تسین  راگزاس  ینید  حیحـص  تایبدا  اب  هک  دوش  یم  بلـس  ادوهی  زا  رایتخا  هاگن ، نیا  اـب  هتبلا  - 2

یم یشان  اجنآ  زا  بلطم  نیا  تسا . هدش  لیدبت  یحیـسم  ياه  ملیف  یخرب  تباث  هیور  هب  داد  ماجنا  هک  ییاطخ  زا  ادوهی  هئربت  تسا . هدرک 
و دنوادخ ) و   ) موصعم ملع  نیب  دنناوت  یمن  نازاس  ملیف  یحیـسم و  نیملکتم  یخرب  دـش . داجیا  تیحیـسم  رد  هک  یتارییغت  رثا  رد  هک  دوش 

. تسا هدش  لح  یعوضوم  یحیسم  نیملکتم  یخرب  یمالسا و  مالک  رد  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  دننک ، عمج  ناسنا  رایتخا 
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تشذگرس رد  ناوت  یم  ار  نآ  هباشم  دوش ؟ ققحم  دنوادخ  همانرب  زا  یشخب  ات  دمآ  یمرد  نمیرها  ناطیش / ریخـست  هب  بوانت  هب  ادوهی  ایآ 
دب حور  و  دش ، رود  لوئاش  زا  دنوادخ  حور  و  : » دمآ یم  رد  فرـصت  هب  یپرد  یپ  روط  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  درک  ادـیپ  لوئاش  هاشداپ 

دـمآ و دوخ  ردام  ردـپ و  دزن  هب  نوسماـس  هک  اـجنآ  اـی  (، 16:14 لیئومـس ، لوا  باتک  « ) تخاـس یم  برطـضم  ار  وا  دـنوادخ  بناـج  زا 
دشاب دوخ  موق  نارتخد  زا  دیاب  اهنآ  سورع  دندوب  دقتعم  شردام  ردپ و  اما  دریگب  يرسمه  هب  ار  هناگیب  ناینیطسلف  زا  يرتخد  هک  تساوخ 

یم یتلع  ناینیطسلف  رب  هک  اریز  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  تساوخ  نیا  هک  دنتسناد  یمن  شردام  ردپ و   » اریز ارچ ؟ ( 14 : 31 نارواد ، رفس  )
. دوب یهلا  ریبدت  زا  یشخب  عقاو  رد  زین  نیا  ( 14:4 نارواد ، رفس  . ) تساوخ

رد  (1) یتیترفن دروآ ، یم  نامرف ، هد  دوخ ، رگید  ملیف  رد  دنتـسه ، سدقم  باتک  رب  ینتبم  هک  ار  تسد  نیا  زا  یقیاقح  لیمد  یب . لیـسیس 
یم وت  : » دهد یم  خساپ  یسوم  و  ( ؟ دنک رت  تخـس  ار  نآ  ای  و  دنک ؟ مرن  ار  نوعرف  بلق  دناوت  یم  يرگید  سک  هچ  : » دیوگ یم  ملیف  نیا 

هب ادخ  يارب  دناوت  یم  تسرپ ، تب  یتیترفن  ینعی  دنک ،)» ققحم  ار  شفادـها  دـنوادخ  وت ، هطـساو  هب  هک  یـشاب  یبیرفلد  زیچان  هرذ  یناوت 
. دنوش راگتسر  نایدوهی  قیرط ، نیا  زا  لیدبت و  يرازبا 

، دـیکأت اب  حیـسم  تسا ؟ یهلا  رّـس  زا  رگید  يا  هنومن  ناهاش ،» هاش   » ملیف رد  سدـقم و  باتک  رد  ادوهی  هک  تفگ  دـیابن  ایآ  بیترت  نیا  هب 
رد رت ، میظع  يریخ  یبوخ و  یهلا ، ریبدـت  رب  انب  ات  دوش  یم  ثعاب  ادوهی  و  دـنک ، یم  مـالعا  ادوهی  هب  ار  هدـش  رّدـقم  شیپ  زا  ِتناـیخ  نیا 

(2) !!؟ دروآ راب  هب  یبوخ  جیاتن  ادوهی ، تنایخ  تفگ  ناوت  یم  یتح  يریبعت  هب  دتفیب . قافتا  یتسه 

یتسرپاتکی و رطاـخ  هب  شرـسمه  وا و  دوب .  نوتاـنخآ  رـصم ، نوعرف  یلـصا ) رـسمه   ) هناـهاش گرزب  رـسمه  یتیت  رفن   . Nefertiti - 1
. تسا فورعم  شا  ییابیز  رطاخ  هب  رصم  خیرات  رد  نینچمه  یتیترفن  دنتسه . هزاوآرپ  هنعارف  خیرات  رد  نید  لیدبت 

«. ْمَُهل َهِّبُش  ْنَِکلَو  ُهُوبَلَص  اَمَو  ُهُولَتَق  اَم  . » تسا هدشن  بولصم   7 حیسم ًاساسا  ینآرق ، رظنم  زا  - 2
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یس ات  تفر  اهنآ  ناوریپ  ناشیـشک و  دزن  دش و  ینامیـشپ  راچد  ًابقاعتم  درک ، نانمـشد  میلـست  ار  حیـسم  ادوهی ، نایحیـسم ، یخرب  هاگن  رد 
راک نیا  ( 27 : 5 1 یتم ، . ) تشک ار  شدوخ  تخادنا و  رود  هب  ار  اه  هکس  دنتفریذپن ، ار  وا  ینتورف  هک  یماگنه  و  دنادرگرب ، ار  هرقن  هکس 

هدروآرد دوخ  فرـصت  هب  نمیرها  ناطیـش / ار  ادوهی  هک  مینک  ضرف  رگا  اما  دهد ، ماجنا  دـناوت  یمن  هاوخدوخ  عامط و  هدولآ ، یناسنا  ار 
ادوهی یلومعم ،»  » تلاح هب  نتـشگزاب  وا ، دوجو  زا  ناطیـش  ندش  رود  یناطیـش و  لعف  نیا  ماجنا  زا  دعب  اریز  دوش . یم  ریذپ  هیجوت  تسا ،
يارب لیلد  نیمه  هب  دش ، هجاوم  تسکـش  اب  اما  دـنک ، ناربج  ار  نآ  درک  یعـس  وا  تفایرد . ار  دوخ  هنابآم  ناطیـش  هنانئاخ و  لمع  تعانش 

(1). تفرگ رظن  رد  دوخ  يارب  ار  یشکدوخ )  ) مرج اب  بسانتم  یتازاجم  دوخ ، ندرک  كاپ 

يا هراعتسا  ار  لعف  نیا  هچ  تسا و  هدرک  ریخست  ار  ادوهی  ناطیش  ًاقیقد  مینک  ضرف  هچ  دشاب ، هدوب  ناطیـش  فده  هنانئاخ ، هزیگنا  نیا  رگا 
ناوت یمن  ار  عمط  صرح و  لاح  ره  رد  دـنا ،) هدـش  نآ  ثعاب  یـساسحا ، ای  یناور  ياـه  تلاـح  هک   ) مینادـب ییوج  ماـقتنا  يارب  نیداـمن 

روط هب  هک  هدوب  یـسیع  تسود  ادوـهی  هک  دـندقتعم  سدـقم  باـتک  نیققحم  زا  يا  هدـع  یتـح  تسناد . ناـسنا  يارب  يدـنمورین  كرحم 
، ریخ ای  تسا  هدوب  حیسم  تسود  ًاتقیقح  ادوهی  داد  ناشن  ناوت  یم  امنیـس  قیرط  زا  روطچ  هکنیا  تسا ، هتفرگ  رارق  یمهفدب  دروم  یـشحاف 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد   (2) یشروف دلارج  تسا . ثحب  ياج 

رد اریز  دوب ، حیـسم  بیلـصت  ببـسم  ادوهی  لیجنا ، ياه  لوق  لقن  رب  انب  دوش ؟ هتـشک  شرـسپ  هک  دوب  هدرک  ریبدـت  روط  نیا  دـنوادخ  اـیآ 
، یهلا همانرب 

. دسر یم  رظن  هب  شودخم  نایحیسم ، یخرب  هیجوت  نیا  دوش و  یمن  هدرمش  زاجم  یشکدوخ  یمیهاربا ، نایدا  رد  - 1
.Gerald E. Forshey - 2
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ادوهی ندوب  قح  رب  دنرادن ، تلاخد  یعیبط  مظن  رد  یعیبط  قوف  لماوع  دندقتعم  هک  یناسک  يارب  اما  دوب . هدش  یحارط  هنوگ  نیا  وا  شقن 
زا یکی  ناونع  هب  ادوهی  باـختنا  رد  حیـسم  اـیآ  دوـش : یم  لـیبق  نیا  زا  يددـعتم  تـالاؤس  حرط  ثعاـب  هلئـسم  نیمه  دور و  یم  تسد  زا 

ناریو دـصق  هنارازآدوخ  يا  هنوگ  هب  ایآ  تشاد ، یهاـگآ  شیپ  زا  دوخ  تشونرـس  ریدـقت و  زا  یـسیع  رگا  دوب ؟ هدرک  هابتـشا  شنادـیرم 
؟(1) تشاد ار  دوخ  يزاس 

؟ ینمیرها ای  رامیب  هدیجنر ، يراوح  لیمد : یب . لیسیس  يادوهی 

؟ ینمیرها ای  رامیب  هدیجنر ، يراوح  لیمد : یب . لیسیس  يادوهی 

رگناوت دنمتورث و  يدرم  لیمد  يادوهی  دـشاب . حیـسم  هب  تنایخ  يارب  یبوخ  هزیگنا  دـناوت  یمن  هرقن » هکـس  یـس   » هک تسا  دـقتعم  لیمد 
میرم  ) کی هجرد  يا  هراکدب  جراخم  هدهع  زا  دناوت  یم  هک  تسا  یـسک  دـنک و  یم  دـییأت  ار  رما  نیا  وا ، هدـنزارب  زیمت و  رهاظ  هک  تسا 

، رگناوت هیلدـجم  دـیآرب . دنتـسه ، وا  رما  تحت  یفلتخم  تاناویح  درم و  نز و  ناراکتمدـخ  دراد و  تماـقا  یللجم  رـصق  رد  هک  هیلدـجم ،)
ییادوهی دور ؛ یم  ادوهی  لابند  هب  دنک و  یم  كرت  ار  شرگید  نایرتشم  رـصق و  وا  رطاخ  هب  دـبای و  یم  دـنمتورث ) و   ) مهم يدرف  ار  ادوهی 

دیاب هصالخ  روط  هب  هیلدـجم . میرم  ات  دـشاب  وا  هجوت  دروم  هک  دـهد  یم  حـیجرت  دـنک و  یم  دروخرب  هرـصان  زا  ینادرگرـس  راجن  اـب  هک 
. درادن يزاین  رادقم  یب  ياهب  نوخ  نیا  هب  ًاعقاو  لیمد  ملیف  يادوهی  هک  تفگ 

: تسا نینچ  وا  ریبـعت  هکلب  دـناد  یمن  دـنمزآ  يدرف  ار  وا  دـنک و  یم  هئارا  ار  ادوـهی  زا  عاـمطریغ  يریوـصت  ریـسفت و  تحارـص  هـب  لـیمد 
مدرم هاشداپ  يزور  حیسم  هک  دوش  یم  قحلم  حیسم  نادیرم  هب  رواب  نیا  اب  زاورپدنلب و  تسا  يدرف  یطویرخسا ... يادوهی  »

نب حیـسم  رگا  ّالاو  دناد  یم  ادخ  ار  حیـسم  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلعف  هدـش  فیرحت  تیحیـسم  رد  یتالاؤس  نینچ  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  - 1
رد دنناوت  یم  مه  ناشیا  نارای  یناسنا ، رایتخا  ِلوبق  اب  هک  ارچ  دیآ ؛ یمن  شیپ  نینچ  یتاهبـش  مینادـب ، اه  ناسنا  نایم  زا  يربمایپ  ار   8 میرم

. دشاب هدوب  حیحص  زین  میرم  نب  یسیع  ترضح  ِباختنا  دنشاب و  اطخ  ضرعم 
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ینامسآ و یهاشداپ  دروم  رد  حیسم  هک  تسا  یماگنه  لیمد  يادوهی  يارب  فطع  هطقن  دهدب ». الاو  یماقم  وا  هب  مارتحا  تزع و  اب  دوش و 
یم سویأم  ار  بلط  هاج  يادوهی  تدش  هب  رما  نیا  تشادنپ . یم  ییایند  نیا  یهاشداپ  ادوهی  هک  هچ  نآ  هن  دزادرپ  یم  هظعوم  هب  یناحور 
یم هداد  ناشن  يا  هنحص  رد  نیا  زا  شیپ  وا  هنابلط  هاج  لایما  دنک . مظعا  نانهاک  میلست  ار  حیسم  هک  دهد  یم  قوس  یتمس  هب  ار  وا  دنک و 

نادنمتورث نارگناوت و  دنک و  يرود  ارقف  زا  دیاب  یسیع )  ) وا : » دیوگ یم  فسأت  اب  ادوهی  دهد و  یم  افش  ار  ییانیبان  لفط  حیـسم  هک  دوش 
«. دش مهاوخ  وا  تسار  تسد  نم  میزاس و  هاشداپ  ار  وا  میناوت  یم  یگنرد  چیه  یب  نارگناوت ، ام  دهد ، افش  ار 

نیا رگیزاب  دراد ، لیامت  رگید  يوس  زا  ینامـسآ  ياسیع  وس و  کی  زا  عامط  يافایق  هب  ناسکی  روط  هب  ملیف  نیا  رد  ادوهی   » هک میتفگ  ًالبق 
نیا زا  دعب  دـش ، یم  هداد  شیامن  هدرک  هناش  ییاهوم  اب  بترم  هراومه  هک  وا  دراذـگ ، یم  شیامن  هب  ار  یـصخش  ساّیـس و  یـسأی  شقن ،

وا دنک و  یم  هبلغ  وا  رب  یگدرسفا  یگناوید و  یعون  ییوگ  مک  مک  دوش و  یم  هدیلوژ  هتفشآ و  يدرف  هب  لیدبت  هتسهآ  هتـسهآ  يدیماان ،
. تسا يرگناریودوخ  یعون  رگناشن  هک  یلمع  دنز ؛ یشکدوخ  هب  تسد  تیاهن  رد  دنک و  میلست  ناشیـشک  هب  ار  حیـسم  هک  دراد  یماو  ار 

كرادـت وا  يارب  ار  یناور  یحور و  تالاح  لاوز  یعون  دـنادب ، نمیرها  ناطیـش / ریخـست  فرـصت و  تحت  هکنیا  ياج  هب  ار  ادوهی  لیمد ،
يزیر حرط  یماهبا  هراومه  هک  دـنک  یم  سکعنم  ار  وا  ینادرگراک  صاخ  یگژیو  لاح ، نیع  رد  لیمد  کیتامارد  باختنا  نیا  دـنیب . یم 

رد ادوهی )  ) یناور یناوتان  فعـض و  يارب  يا  راعتـسا ه  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  ناطیـش  هراگنا  عقاو  رد  ملیف ، نیا  رد  دراد . هارمه  هب  ار  هدش 
. تفرگ رظن 

لیمد دربن ، نیا  رد  اما  تسا ، حور  ریخـست  هدـنهد  ناشن  هک  دروآرد  ریوصت  هب  ار  يریـسفت  دـیاب  یعقاو  یحیـسم  نمؤم و  ارگداینب ، لیمد 
ارگ لقع  تسینردم 
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باتک هب  ریـسفت  نیا  دوب و  عمط  هزیگنا  زا  ریغ  »ي  رگید  » ياه يراـبجا  ببـس  هب  ادوهی  تناـیخ  لـیمد ، تیاور  ریبعت و  هب  دوش . یم  هدـنرب 
یم يرانک  هب  ار  لوپ  دـنک ، یم  تمادـن  ساسحا  تسا و  هاـنگ  زا  راشرـس  هک  ادوهی  ریبعت ، نیمه  رب  اـنب  تسا . رت  کـیدزن  رایـسب  سدـقم 

نونج دح و  زا  شیب  یگدرـسفا  تسا و  هدیـسر  هودنا  جوا  هب  وا  هک  تسانعم  نادب  نیا  دنز . یم  یـشکدوخ  هب  تسد  ماجنارـس  دزادـنا و 
ار ییادوهیدـض  هماع  ياهرواب  لیمد  تسا . هدز  مقر  ار   (1) يزیگنا نزُح  ماـجرف  نینچ  هک  تسا  هداد  قوس  ییوس  تمـس و  هب  ار  وا  ینآ 
هک تفگ  ناوتب  دـیاش  مک  تسد  دـنیزگ . یمرب  يویند  ياه  یگتـسباو  نیا  يوسارف  ار  سدـقم  یناحور و  یلماع  هکلب  دـنک ، یمن  لاـبند 

هتفر و دوگ  ینامـشچ  هدرک ، سامآ  یندـب  اب  ار  ادوهی  هک  تسا  يدالیم  مود  نرق  رد  یفقـسا  ریبعت  زا  رت  هناـقداص  لـیمد ، ییامنیـس  ریبعت 
. دیامن یم  رواب  لباقریغ  ًامامت  هک  تسا  هدرک  فیصوت  يا  هدننز  یلسانت  مادنا 

لشیا جروج  ینیلوزاپ /) تیاور  هب  یتم  لیجنا  ییادز : نوناق   ) �عرش هباثم  هب  ریسفت  همجرت و 

(2) لشیا جروج  ینیلوزاپ /) تیاور  هب  یتم  لیجنا  ییادز : نوناق   ) �عرش هباثم  هب  ریسفت  همجرت و 

و دزاس ... یم  ادـج  یتنـس  لوادـتم و  تیاور  هزوح  زا  دوش ، دـیلوت  هرابود  تسا  رارق  هک  ار  یعوضوم  ًاـبلاغ ) ، ) ددـجم دـیلوت  نف  هویش و 
هک ار  یعوضوم  بیترت  نیدب  درامـش و  یم  زاجم  دوخ  صاخ  تیعـضو  رد  ناگدنونـش  ای  نیرظان  اب  ار  هدش  دـیلوت  هرابود  رثا  ییورایور 

. دنک یم  لاعف  دزادنا و  یم  نایرج  ون  زا  تسا ، هدش  دیلوت  هرابود 

.Tragic - 1
.www.bnet.com تیاس زا  هتفرگرب  1 - 2
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لماش هک  اسیلک  ییاه  ییاراد  زا  ات  دش  داجیا  یحیـسم  ياسیلک  طسوت  يدالیم  مراهچ  نرق  رد  سدقم  ياه  باتک   (Canon)(1  ) ِنوناق
تظافح و نارفاک ) نایدوهی و  ناراذـگ ، تعدـب   ) نانمـشد لباقم  رد  دوش ، یم  وگزاب  اهنآ  قیرط  زا  هک  یناتـساد  سدـقم و  ياه  باـتک 

. دنک عافد 

نیا هک  تسا  نیا  رگناشن  یبوخ  هب  دوخ  یبهذم ، ياه  گنج  هناراذگ و  تعدب  ياه  ششوک  تایهلا ، هب  طوبرم  تاثحابم  ینالوط  هنیشیپ 
دنک و یم  ادیپ  لزنت  ای  رـصاعم  یبهذمریغ  گنهرف  اب  ههجاوم  رد  سدقم  باتک  نوتم  رادتقا  انعم و  تسین . دـمآراک  یبوخ  هب  یلک  نوناق 
هب یعون  هب  دـنهاوخ  یم  هک  دـید  لوادـتم  یعمج  طابترا  لیاسو  ناـمجرت  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دوش  یم  یحطـس  يدروخرب  نآ  اـب  اـی 

دوش یم  ثعاب  رما  نیا  تسا . هدش  نیودـت  نآ  ساسارب  سدـقم  باتک  نوتم  هک  ینوناق  دـنبای ؛ تسد  نوناق  نیا  دـیق  زا  دازآ ي  ییاهر و 
، دنتـسه سدقم  باتک  ینهذ  ریواصت  نیماضم و  نابز ، لماش  هک  ار  نوتم  نیا  دنوش . دازآ  تایهلا  ملع  یتنـس  ياه  لیوأت  زا  نوتم  نیا  هک 

یـسیونزاب هک  دیدج  نوتم  نیا  زا  مادـک  ره  درک . هدـهاشم  هماع  گنهرف  زا  يراثآ  رد  نینچمه  ددـعتم و  ياه  ملیف  بتک و  رد  ناوت  یم 
رارق  (2) ینوناقریغ يا  هنیمز  رب  ار  سدقم  باتک  نوتم  هک  تسد  نیا  زا  یتادیلوت  تسا و  هتخاس  اهر  نآ  ینوناق  هنیمز  زا  ار  باتک  ددـجم 

. دشاب كانرطخ  یتح  زین  یهاگ  دنت و  هدننک ، تحاران  دناوت  یم  تسا ، هداد 

هتخاس یـسیع  هراب  رد  هک  ییاه  ملیف  ریاـس  تسا . یـسیونزاب  نیا  زا  يا  هنومن   (3) ینیلوزاپ ولوئاـپ  ری  یپ  رثا  یتم » تیاور  هب  لـیجنا   » ملیف
يا هراشا  تسا ، هدش 

هدنزرا راثآ  هدنـسیون  وا  تسا . ناگیـشیم  تلایا  زا  نایردآ  رهـش  رد  نایردآ ، هاگـشناد  نید  هفـسلف و  داتـسا  ، George Aichele - 1
. دشاب یم  زین  يددعتم 

باتک تسخن  دنوش : یم  میـسقت  یلک  هرود  ود  هب  هک  تسا  یلوصف  ای  اه  باتک  رب  لمتـشم  دوخ  نیزورما ، تروص  هب  سدـقم  باتک  - 2
اه کیلوتاک  رظن  زا  اهنت  هک  یناث  ینوناق  ياه  باتک  سپـس  دنا و  جـیار  سدـقم  ياه  باتک  یمامت  هدـنهد  لیکـشت  هک  لوا  ینوناق  ياه 

، رایـس زوریپ  همجرت  قیتع ، دـهع  زا  ییاه  باتک  . » دـنناد یم  لوعجم  ار  اهنآ  اه ، ناتـستورپ  ناشیا  زا  يوریپ  هب  نایدوهی و  اما  تسا ، ربتعم 
«. لاس 1380 ین ، رشن 

.Non-Canonical - 3
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ار نوتم  نیا  ات  دنراد  یعـس  و  تسا ) یتاساسحا  یلکـش  هب  يراگزیهرپ ، شیامن  مه  ًابلاغ   ) دنراد سدقم  باتک  ینوناق  تیاور  هب  یحیولت 
لک ًاعقاو  وا  ضوع  رد  دـنک . یمن  دروخرب  هدزباتـش  يا  هنوگ  هب  یتم  لیجنا  اب  ینیلوزاپ  اهنیا  فالخرب  اـما  دـنهد ، هراـبود  یـشیارآ  ون  زا 
هجو چیه  هب  تسا  رادافو  لیجنا  نتم  هب  ًالماک  دیآ  یم  رظن  هب  هک  یماگنه  دنک و  یم  جارختـسا  سدقم  باتک  زا  ار  یتم  هاگن  زا  ناتـساد 

سدـقت  » نآ زا  يا  هنوگ  هب  یتم ، لیجنا  زا  لماک  لوق  لقن  اب  ینیلوزاپ  یتم  دـنک . یمن  دروخرب  هنابدؤم  دـنام و  یمن  رادافو  یلک  نوناق  هب 
رد ینیلوزاپ  لیم  فالخرب  هنافـسأتم و  تسا . هدـش  هتـشاذگ  ادـج  سدـقم  بتک  رگید  زا  باتک  نیا  ایوگ  یتراـبع ، هب  دـنک . یم  ییادز »
هب  (1) یتم تیاور  هب  لیجنا  نآ  ییایلاتیا  هخسن  رد  هک  تسا  هدش  هتشاذگ  سیدق »  » ناونع یتم  مسا  رانک  رد  ملیف  یـسیلگنا  هخـسن  ناونع 

. دوش هدناوخ  سدقم »  » دناوت یم  یتم  لیجنا ، ینوناق  تیاور  رد  اهنت  اریز  تسا ، شحاف  یهابتشا  نیا  دروخ . یمن  مشچ 

نامجرت نسبوکای  نمور  ریبعت  رما  نیا  دهد . یم  لاقتنا  رگید  تیعقوم  هب  یتیعقوم »  » زا ار  نآ  دنک و  یم  همجرت »  » ار لیجنا  ینیلوزاپ ، ملیف 
رد تسا . یظفلریغ  يا  هناشن  ماظن  قیرط  زا  یظفل  ياه  هناشن  ریـسفت »  » ای هیلاحتـسا »  » يانعم هب  هک  دـنک  یم  هضرع  ار  هناسانـش » هناشنانیب  »

ملیف مه  لیلد  نیمه  هب  تسین ، یظفلریغ  طقف  يا  هناسر  امنیس  هک  ییاجنآ  زا  اما  تسا ، یظفلریغ  يا  هناشن  ماظن  لمحم  امنیس  هناسر  اجنیا 
هب ملیف  رد  ییایلاتیا  نابز  هب  سدقم  باتک  بوتکم »  » تارابع لاح ، نیع  رد  دشاب . هناسانش  هناشنانیب  ًالماک  يا  همجرت  دناوت  یمن  ینیلوزاپ 

ناتـساد زا  هملک  هب  هملک  مامت و  تقد  اب  اه  گولاید  هک  يروط  هب  دوش  یم  همجرت  ناگـشیپرنه ، يوس  زا  هدـش » هتفگ   » ییایلاتیا تارابع 
. تسا هدش  هتفرگ  یتم 

.Pier Paolo Pasolini - 1
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هب دـنا ، هتفگ  ییاـیلاتیا  ناـبز  هب  ناگـشیپرنه  هک  ار  ینانخـس  یـسیلگنا ، سیونریز  دـنناد ، یمن  ییاـیلاتیا  هک  یناـسک  يارب  نیا  رب  هوـالع 
. دنک یم  همجرت  یسیلگنا  بوتکم  تارابع 

عقاو رد  دراذگ . یم  رایتخا  رد  دـنک ، یم  دای  یظفلا ،» تحت  همجرت   » ناونع هب  نآ  زا   (1) نیماینب رتلاو  هک  ار  هچنآ  لاح ، نیع  رد  ملیف  نیا 
مه رانک  رد  هملک  هب  هملک  نتم ، ود  ره  هک  يروط  هب  تسا ، سدـقم  باـتک  ظـفل  هب  ظـفل  همجرت  یظفلا ، تحت  همجرت  زا  نیماـینب  روظنم 

اب نامز  مه  روط  هب  هک  اناوخان ) ًاـبلاغ  و   ) بوتکم ياـه  سیونریز  رد  ًـالماک  ار   (2)« ندوب ظـفلا  تحت   » نیا ینیلوزاـپ  ملیف  رد  دریگ . رارق 
هب يرگید  ییایلاتیا و  نابز  هب  يراتفگ و  تروص  هب  یکی   ) نتم ود  نیا  درک . هدـهاشم  ناوت  یم  دوش ، یم  رهاـظ  هدرپ  رب  ییاـیلاتیا  راـتفگ 

داجیا هطوبرم  ياه  هناسر  نیب  هناسانـش  هناشنانیب  یـششک  دـنهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  رگیدـکی  یـسیلگنا ) نابز  هب  بوتکم و  تروص 
. دنک یم 

هبور نآ  اب  دهاوخب  هک  روط  ره  دناوت  یم  هدنناوخ  ینعی  دـنک . یم  راتفر  هنالعفنم  هدـنناوخ ، اب  ههجاوم  رد  سدـقم ) باتک   ) بوتکم نتم 
. دـنک در  ار  نآ  ًامامت  ای  دـنک و  لابند  ار  نآ  ریـسم  دـیاب  رگاشامت  تسا و  مکاح  رگاشامت  رب  شخپ ، ماگنه  رد  ملیف  ریواصت  اما  دوش ، ور 
ور نیا  زا  و  ملیف ، حرش  مه  تسا و  سدقم ) باتک   ) بوتکم نتم  مه  نامز  مه  هدش ، تبث  یسیلگنا  سیونریز  يارب  ملیف  نیا  رد  هک  ینتم 

نتم رب  قبطنم  یعون  هب  یتم ، لـیجنا  اـب  هسیاـقم  ماـقم  رد  هک  تسا  هدرک  قلخ  يرثا  ینیلوزاـپ  تسناد . سدـقم » باـتک   » ار نآ  ناوت  یمن 
. تسا راتـشون  زا  ریغ  رگید  يا  هناسر  هب  هتـسباو  ًاترورـض  ملیف  دـنک ، هراشا  سدـقم  باـتک  نتم  هب  هک  مه  هاـگره  تسین . سدـقم  باـتک 

هک ینامز  نینچمه 

.Vangelo Secondo Matteo - 1
.Walter Benjamin - 2
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درکراک ره  زا  يراع  ًالماک  ییوگ )  ) هک دوش  یم  ور  هبور  ینابز   » اب دـناد  یمن  ییاـیلاتیا  ناـبز  هک  يرگـشامت  دـشابن ، دوجوم  سیونریز 
نیا زا  يا  هخسن  رد  « ) دسر یم  رظن  هب  لمهم  تیاغ  هب  و  دزیگنارب ...) ار  یلولدم  چیه  هکنیا  نودب   ) تسا ضحم  لاد  طقف  تسا ... ییانعم 
یمن ییایلاتیا  هک  يرگاشامت  دوش ، یمن  هدـید  یـسیونریز  دـنک و  یم  هراشا  یتم  لیجنا  باب 22  زا  ياه 3224  هیآ  هب  هک  یماـگنه  ملیف 
نامه هب  دنک ، یم  اهر  سدـقم  باتک  زا  انعم  زا  ار  یتم  نتم  ملیف ، هک  هزادـنا  نامه  هب  دریگ .) یم  رارق  هدـش  رکذ  تیعقوم  رد  ًاقیقد  دـناد 

. دزاس یم  دازآ  نوناق »  » تراظن زا  ار  نآ  هزادنا 

لیجنا رد  مینک . یم  روصت  نهذ  رد  بوتکم  نتم  ندناوخ  ماگنه  ام  هک  ییاه  هنحـص  نامه  دـهد ، یم  نوخ  تشوگ و  اه  هنحـص  هب  ملیف 
هب ناوت  یم  نایم  نیا  رد  دوش . یم  هتخادرپ  نآ  هب  يا  هتسجرب  روط  هب  ملیف  رد  اما  دروخ ، یمن  مشچ  هب  یناوارف ، يرصب  تایئزج  بوتکم ،

روت ندرک  کشخ  لوغشم  لحاس  رد  هک  انحوی  بوقعی و  تسین ، صخشم  وا  تیسنج  هک  يا  هتشرف  فسوی ، شوغآ  رد  یـسیع  یکدوک 
؛» دیوگ یم  نخـس   » يا هنارهام  رایـسب  نابز  اب  ینیلوزاپ  نیبرود  درک . هراشا  صقر ، زا  لبق  همولاس  ندرک  يزاب  دنتـسه و  ناشیریگ  یهام 
ود هنحـص  دـیمعت و  لسغ  هنحـص   ) ینالوط ياهامن  اب  نیریاس ) نویراوح و  یـسیع ، هرهچ   ) ناشخرد رایـسب  ییاـه  پآزولک  زا  يا  هزیمآ 
اب هراومه  اه  مدآ  زا  ملیف  یقیقح  سوملم و  ریواصت  شیامن و  دنتسه ، یلکش  هچ  ادوهی  ای  میرم  یـسیع ، هک  ییاهدادرارق  زا  وا  همکاحم .)

دندرک یم  رکف  هک  لیلد  نیا  هب  ًارهاظ  دـندوب ، دـنم  هلگ  یـسیع  شقن  رگیزاب  رهاظ  زا  یتح  نیدـقتنم  یخرب  دراد . تریاـغم  اـم  تاروصت 
فیطل و دوش ، یم  رهاظ  هک  يا  هتـشرف  هزادنا  هب  هن  تسا و  تخمز  هدنهد ، دیمعت  يایحی  هزادـنا  هب  هن  وا  دـشاب . لکـش  نیا  دـیابن  یـسیع 

. ینامسآ
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یماگنه یسیع  دنک . یم  یسیونزاب  ار  لیجنا  حیـسم  نانخـس  صوصخ  هب  هدش  هتفگ  نانخـس  اب  يرـصب  ریواصت  يراوج  مه  قیرط  زا  ملیف 
نیا رد  یتم  لـیجنا  دوخ  رد  اـما  ( 1:30 یتـم ، « ) کبـس نم  راـب  تسا و  فیفخ  نم  غوی  : » دـیوگ یم  دریگ ، یم  لـغب  رد  ار  یکدوـک  هک 

، یتم  ) تسین نینچ  نیا  یلـصا  نتم  رد  هک  یلاح  رد  دـیرگ ، یم  هدـنهد  دـیمعت  يایحی  مادـعا  زا  دـعب  وا  مینیب . یمن  ار  یکدوک  ام  ماگنه 
. تسناد یفداصت  دیابن  ار  اه  نیا  و  ( 14 : 312

هدیدان ار  نآ  هدنناوخ  ًالومعم  هک  دراد ، دوجو  سدقم ) باتک  « ) ینوناق  » نتم تیاور  عون  رد  هک  یفاکش  اه و  هنحص  یناهگان  ییاج  هباج 
هدرک لح  دوخ  تیاور  ناـمجرت و  رد  ار  هلئـسم  نیا  ینیلوزاـپ  دروآ . یم  دوجو  هب  لـالتخا  ملیف  رد  تسد  نیا  زا  يدراوم  اـما  دریگ ، یم 

ياـیحی هک  يا  هنحـص  رد  ًـالثم  دوـش . یم  لـئان  دوـخ  فدـه  هب  راداـنعم  يا  هنوـگ  هـب  رـصانع  یـضعب  نداد  رارق  مـه  راـنک  زا  وا  تـسا .
نیع ام  هک  دـیوگ  یم   (1)(9:2  ) یبن يایعـشا  باتک  زا  ار  یتارابع  ریوصت  زا  جراخ  يادـص  دـهد ، یم  ناـشن  نادـنز  رد  ار  هدـنهددیمعت 

سدقم باتک  فلتخم  ياه  تمسق  نیب  فاکش  ینیلوزاپ  بیترت  نیدب  میناوخب . میناوت  یم   (2)(4 : 15 6  ) یتم لیجنا  رد  ار  تارابع  نامه 
ار نآ  هکلب  دنک  یمن  ییامنزاب  ار  لیجنا  اهنت  ملیف  یعطاقم ، نینچ  رد  دزاس . یم  طبترم  مه  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  رپ  هنادنمرنه  روط  نیا  ار 
ار ییاور  فعـض  یناوتان و  نیا  دزاس ، یم  هاگآ  یتم  لیجنا  رد  تیاور  یگتـسسگ  زا  ار  رگاشامت  ملیف ، بیترت  نیدب  دنک . یم  زین  ریـسفت 

. دنک رپ  ای  دناشوپب و  کیژولوئدیا  يدرکراک  اب  ات  دوب  ددصرد  لوا  ینوناق  ياه  باتک 

.Interlinearity - 1
دهاوخ عطاس  رون  توم ، هیاس  نیمز  نانکاس  رب  دـید و  دـنهاوخ  یمیظع  رون  دـندوب ، یم  نکاس  یکیراـت  رد  هک  یموق  (: 9:2  ) ءایعشا - 2

. دش
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دوش و یم  رهاظ  هنحـص  زا  جراخ  يادـص  رد  تردـن  هب  ای  اه و  تیـصخش  ریاـس  یـسیع و  نانخـس  رد  طـقف  ملیف  رد  سدـقم  باـتک  نتم 
لوق لقن  هب  ملیف  رد  تسا  هدوب  میقتسمریغ  لوق  لقن  بوتکم  نتم  رد  هچنآ  عقاوم  یضعب  هچرگا  دراد ، بوتکم  نتم  اب  یمک  رایسب  توافت 

نانخس دننام  دنک ؛ یم  وگزاب  تسا ، هدرک  لوق  لقن  یتم  هک  قیتع ، دهع  زا  ار  یتارابع  هنحـص  زا  جراخ  يادص  دوش . یم  لیدبت  میقتـسم 
رد ( 31:15، یبن يایمرا  باتک  زا  تسا  لوق  لـقن  هک  ، 2 : 18 7 یتم ، . ) شندـنازرف گرم  رد  لیحار  يراز  نویـش و  دروم  رد  یبن  يایمرا 

تارابع اه ، تیـصخش  هدش  هتفگ  نانخـس  ای  سدقم و  باتک  رب  ینتبم  ییاه  لوق  لقن  زا  ریغ  هک  میتسه  نیا  دهاش  تردن  هب  ملیف  رد  عقاو 
دوجو ءانثتسا  ود  دوش . یم  ذخا  تسا ، هتشون  یتم  هک  یلیجنا  زا  میقتـسم  روط  هب  هشیمه  ًابیرقت  زین  تارابع  نیا  دوش . هدرب  راک  هب  يرگید 

: تسا هظحالم  لباق  هک  دراد 

یم ناونع  ار  اهنآ  دـشاب  یتم  دوخ  هک  يوار  لیجنا ، رد  اما  درب  یم  مان  دـنلب  يادـص  اب  ار  دوخ  يراوح  هدزاود  یماسا  یـسیع  ملیف ، رد  . 1
(10 : 42 یتم ، . ) دنک

ریبعت هک  دروآ  یم  نابز  هب  ار  ینانخس  شیشک  دنادرگ ، یم  زاب  دبعم  ناشیشک  هب  ار  شا  یشورف  مدآ  لوپ  ادوهی  هک  یماگنه  ملیف ، رد  . 2
رد دنک ، یم  وگزاب  دوخ  لیجنا  رد  یتم  هک  تسد  نیا  زا  يریباعت  یلک ، روط  هب  اما  ( 27 یتم 7 و 8 : . ) تسا نوخ  هعرزم  زا  یتم )  ) يوار

. دروخ یمن  مشچ  هب  ملیف 

هسیاقم رد  ملیف ، هک  دنک ، یم  لالدتسا   (1)« اتـست تراب   » هک روط  نامه  دنک . یم  لابند  ار  لیجنا  تارابع  یلاوت  بیترت و  ًامومع  ینیلوزاپ 
تـسد نیا  زا  يدـیلقت  تاـکاحم و  دـهد .» یم  رارق  راـیتخا  رد  ار  یتم  مسقنم  تیاور   » مه زاـب  ندوب ) تواـفتم  نیع  رد  ، ) بوتکم نتم  اـب 

ینخس چیه  هک  ملیف  يادتبا  رد  فسوی  میرم و  ییورایور  هنحص  دننام  دروآ ، یم  دوجو  هب  هداعلا  قراخ  يوق و  ییاه  هنحص 

. دیبات یم  رون  نآ  هیاس  توم و  راید  ناگدننیش  رب  دندید و  میظع  يرون  دندوب ، نکاس  تملظ  رد  هک  یماوقا  (: 4 : 1615  ) یتم لیجنا  - 1
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هدـنهد ناشن  تسد ، نیا  زا  ییاه  توکـس  دنتـسه . شوماخ  تکاس و  نویراوح  تاقوا ، بلغا  رد  نیا  رب  هوالع  دوش . یمن  هتفگ  اهنآ  نیب 
« يرود اوزنا و   » نوچمه تسا ، هدش  دقن  اهنآ  رطاخ  هب  ملیف  هک  يرایـسب  رـصانع  عقاو  رد  تسا . یتم  زجوم »  » ناتـساد رد  تیاور  ياهدـنب 

یملیف نانادرگراک ، هک  میهاوخ  یم  ام  دـنک . یم  صخاش  فیـصوت و  ار  لیجنا  تعامج ، نیا  یمانمگ  توکـس و  اـی  شناوریپ  زا  یـسیع 
رد یلریفز ، يرصان » ياسیع   » ملیف دننام  دشابن  زاین  یصاخ  يالقت  یعس و  چیه  هب  نآ  مهف  يارب  هک  دنزاسب  یـسیع  زا  هنوگ  نامر  ناور و 

نخس یتم  لیجنا  هنارعاش  هجو  هب  ینیلوزاپ  دیوگب و  نخس  گنهامه  يادص  اب  ینـشور و  هب  سدقم  باتک  هک  میراد  راظتنا  ام  لاح  نیع 
. تسا هتفگ 

هک دوش  یم  ثعاـب  رما  نیمه  دراد و  دوجو  یتـم  لـیجنا  بوتکم  نتم  ملیف و  ندوب  نیع » هب  نیع   » رد يددـعتم  ياهانثتـسا  نیا ، دوجو  اـب 
گرم زا  دـعب  شنویراوح  یـسیع و  هک  یماگنه  ینیلوزاـپ ، تیاور  رد  لاـثم ، يارب  دروخب . مشچ  هب  ملیف  رد  يراداـنعم  هدـمع و  تارییغت 

دنک یم  ناـیب  ار  یبن  ءاعیـشا  باـتک  زا  ینانخـس  هنحـص ، زا  جراـخ  ییادـص  دـننیزگ ، یم  تولخ  هتفر و  ارحـص  هب  هدـنهددیمعت  ياـیحی 
یم دود  لامـش  فرط  زا  هک  اریز  دش ، یهاوخ  هتخادـگ  وت  نیطـسلف ! یمامت  يا  روآرب ! دایرف  رهـش  يا  امن و  هلولو  هدزاورد  يا  ، 14:31)
لقن نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  ای  درادن و  هعقاو  اب  یصاخ  طابترا  دیآ  یم  رظن  هب  هک  داتفا ،) دهاوخن  رود  یسک  يو  فوفـص  زا  دیآ و 

یسیع بیلـصت ، زا  شیپ  ینعی  (، 13 : 14 5  ) یتم لیجنا  رد  هک  دـشاب  نیا  همه  زا  رت  مهم  دـیاش  تسا . هدـماین  ًالـصا  یتم  لـیجنا  رد  لوق 
دینش دیهاوخ  امش  : » تسا هدرک  ادیپ  لیدعت  حرج و  بیترت  نیدب  هک  دروآ  یم  نابز  هب  ( 6 : 109  ) یبن ءایعشا  باتک  زا  لقن  هب  ار  ینانخس 

، درک دیهاوخن  كرد  اما  تسیرگن  دیهاوخ  هنیآ  ره  دیمهف و  دیهاوخن  اما 
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دوخ ياه  شوگ  اب  دننیبب و  دوخ  نامـشچ  اب  ادابم  دـنبب ، ار  ناشیا  نامـشچ  امن و  نیگنـس  ار  ناشیا  ياه  شوگ  زاس و  هبرف  ار  موق  نیا  لد 
«. دنبای افش  هدومن  تشگزاب  دنمهفب و  دوخ  لد  اب  دنونشب و 

نیرخآ نیا  تفگ  دیاب  ایآ  بیترت  نیدـب  دوش . یم  نایب  دیفـس  يا  هدرپ  رب  یتاظحل  يارب  یـسیع و  گرم  ماگنه  رد  نانخـس  نیا  ملیف ، رد 
؟ ینیلوزاپ دنوادخ ؟ یبن ؟ ءایعشا  یسک ؟ هچ  دیوگ ؟ یم  ار  نآ  يرگید  صخش  ای  دوب ؟ حیسم  نانخس 

بوـتکم نتم  زا  ملیف  نیا  رد  هک  درک  ناوـنع  تسا  زیگنا  تریح  ینـالوط و  رایـسب  هک  هوـک » يور  هظعوـم   » ناوـت یم  ار  رگید  يا  هنوـمن 
. دنک یم  نایب  6 و7   ، ياه 5 باب  رساترس  رد  ار  اهنآ  یـسیع  تسا و  ینالوط  رایـسب  هظعوم  نیا  یتم  لیجنا  رد  دنک . یمن  تیعبت  لیجنا ) )
سقوم و یتم ،  ) رگید لیجانا  رد  دوش و  یمن  داـجیا  يا  هفقو  نآ  رد  هک  یقطن  نیرت  ینـالوط  تسا ، یـسیع  ینـالوط  ینارنخـس  اـهنت  نیا 

یخیرات تحـص  هکنآ  زا  شیب  ینالوط ، رایـسب  ینارنخـس  نیا  هک  دندقتعم  کش  یعون  اب  نیققحم  زا  يا  هدـع  هتبلا  تسا . هدـمآ  زین  اقول )
. تسا یتم )  ) هدنسیون ياه  يزادرپ  نتم  هجیتن  دشاب ، هتشاد 

هظعوم رتشیب  تمسق  وا  دهد . یم  ناشن  رت  صخـشم  ار  راتفگ  نیا  دروم  رد  تیعطق  دوبن  هظعوم ، زا  ینیلوزاپ )  ) نادرگراک ریبعت  تیاور و 
، زور بش ، دـنک ، یم  ادـیپ  رییغت  هنیمز ، سپ  رد  نامـسآ  اما  دـهد ؛ یم  شیاـمن  ندرک  تبحـص  لاـح  رد  یـسیع  هرهچ  نداد  ناـشن  اـب  ار 

تارییغت نیا  دنوش و  یم  هدید  شرـس  تشپ  نامـسآ  حیـسم و  رـس  اهنت  هظعوم  لوط  رد  داب . قرب و  دعر و  از ، نافوط  ياهربا  اب  ینامـسآ 
یم هراشا  یـسیع  روآ  تفگـش  ینالوط و  قطن  اهنت  هب  مه  ریواصت  دنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  هدـننیب  هجوت  هک  تسا  نامـسآ )  ) هنیمز سپ 

. دوش یم  رارکت  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  اهراب و  اهراب و  هک  يراتفگ  هلسلس  هب  مه  دشک و  یم  لوط  یلاوتم  ياهزور  هک  دنک 
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! دنک یم  ییادزانشآ  نآ  زا  دروآ  دوجو  هب  يرییغت  هوک » رب  هظعوم   » هعقاو رد  هکنیا  نودب  ینیلوزاپ  تسا : روآ  تهب  رایس ، هجیتن 

هب ار  ینیلوزاپ  یگتفیـش  رما ، نیا  دـیاش  دـنک . یم  داجیا  ار  بیرغ  يراـگزاسان  یعون  ییایقیـسوم ، عونتم  فلتخم و  ياـه  مرف  يراوجمه 
اب لاح  نیع  رد  تاوصا ،)  ) يراگزاسان نیا  دـنک . یم  نایب  دـیمان ، یم  یخیراـت  ياـیند  و  خـیرات » زا  شیپ  نارود   » وا هک  يزیچ  نیب  شنت 

دننک یم  یگداتسیا  مه  لباقم  رد  راتشون ) امنیس و  ، ) يا هناسر  ياه  توافت  رگید ، راب  دراد . یطابترا  زین  یتم  لیجنا  زا  ینیلوزاپ  نامجرت 
هنوگ نیا  دراد ، ناکما  يرگید  یظفلا  تحت  همجرت  ره  هک  نانچمه  دـننک  یم  بیغرت  ار  رگاشامت  دـننک و  یم  داجیا  ار  ییاه  شـسرپ  و 

. دشاب هتشاد  یتشگزاب  عجرم ، نتم  هب  رگید  راب  ات  دنک  لمع 

تیحجرا ای  میهافم و  یـضعب  زا  ندرک  رظن  فرـص  اب  ًابلاغ  تسا و  هدرک  هئارا  مجرتم  هک  ییانعم  تسین . عماـج  لـماک و  یناـمجرت  چـیه 
ار رما  نیا  هک  یماگنه  دراد . تلاخد  مجرتم  رکفت  زرط  همجرت ، رد  هراومه  هک  تسا  نیا  رگناشن  هدـمآ ، تسد  هب  رگید  میهاـفم  هب  نداد 

ینیلوزاپ دـیآ . یم  نایم  هب  يزیگنارب  ثحب  ثحابم  هراومه  مینک ، یم  یبایزرا  حیـسم  یـسیع  هرابرد  هدـش  هتخاس  ياه  ملیف  اب  طابترا  رد 
لوط هقیقد  طقف 136  هک  یملیف  رد  دـناوت  یمن  هتبلا  دـهد و  یمن  ناشن  ملیف  رد  تسا ، هدرک  تیاور  دوخ  لیجنا  رد  یتم  هک  ار  هچنآ  همه 

یبوتکم نتم  ره  زا  رتشیب  رایـسب  ملیف ، اما  میتسه . دـهاش  ار  یمک  ياه  لیثمت  كدـنا و  تازجعم  ملیف ، رد  دـهد . ناشن  ار  اهنآ  دـشک ، یم 
، تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  تحارـص  هب  یتم  لیجنا  باب 23  رد  هک  ار  یناراکایر »  » هکنیا ياج  هب  ملیف  دـهد . یم  رارق  ام  راـیتخا  رد  بلطم 

یم ناراکایر  نیا  ینیلوزاپ ، معز  هب  هکلب  دریگ ، یمن  رظن  رد  نابتاک  يدوهی و  نایـسیرف  اـهنت  ار  نانمـشد  نیدـناعم و  دـشاب ، هتـشادرب  رد 
هک دنشاب  ییاسؤر  نیکلام و  يرادا ، نارومأم  دنناوت 
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رتمک ًابیرقت  وا  دوش . یمن  هداد  ناشن  زیتس  دوهی  يدرف  ینیلوزاپ ، ملیف  يدوهی  ياسیع  بیترت  نیدب  دنراد . قلعت  یگنهرف  ره  ای  هرود  ره  هب 
، یتم  ) درادـن تفلاخم  تنوشخ ، اـب  یـسیع  نینچمه  تسا . یـسایس  يدرف  رتشیب  یتم ، لـیجنا  هب  تبـسن  دـیآ و  یم  رظن  هب  یعیبط  ءارواـم 

دهع باـتک  نارگـشهوژپ  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نآ  وا  تسا . لـئاق  ناـحجر  يرترب و  ناتـسدیهت  ناـیاون و  یب  يارب  حوـضو  هب  و  ( 11:12
. تسا هدنراد  رذحرب  هدنهدرادشه و  يرگ  هظعوم  رتشیب  هکلب  تسین ،  (1) کلسم یبلک  نیبدب و  یفوسلیف  دننک ، یم  راهظا  دیدج 

سوـملمریغ و یتاـظعوم  هب  یعاـمتجا ، ياـه  تیلاـعف  زا  رود  هب  تـلزع و  جـنک  رد  هـک  تـسین  يدرف  ینیلوزاـپ  ياـسیع  تروـص ، ره  رد 
ات تسا  یعامتجا  متـس  دادـیب و  نارگن  رتشیب  وا  دـنک . یم  تبحـص  یقیقح  یبالقنا  میظع و  یـشروش  هراـبرد  وا  هکلب  دزادرپب ، یعقاوریغ 

نینچ یتم  باـتک  ياـسیع  رگا  تسا و  نآ  رییغت  ناـهاوخ  هکلب  تسین ؛ نآ  زا  رارف  اـی  ناـهج  دروم  رد  رکفت  هب  دـنمقالع  یـصخش ، هاـنگ 
رظن رد  نوناق »  » رب ینتبم  نانچمه  میناوت  یم  ار  یتم  لیجنا  زا  یـشراگن  نینچ  ایآ  دش ! یم  توافتم  زورما  زیچ  همه  ردـقچ  دوب ، یـصخش 

يرما تفگ  ناوت  یمن  هک  دنک  یم  دـیکأت  یـسیع  یـسایس  یناسنا و  هجو  رب  ملیف ، رد  دوخ  دـیاقع  نایب  اب  ینیلوزاپ  ریخ . ًالامتحا  میریگب ؟
نامزاس يروط  تسا ، نوناـق »  » رب قبطنم  هک   (2) سلوپ انحوی و  اقول ، ياه  هتـشون  هک  درادـن  ناکما  ایآ  اـما  تسا . روآ  تفگـش  بیجع و 

یم ناشن  ام  هب  ینیلوزاپ  ملیف  نیا  رد  دزاس ؟ یثنخ  رثا و  یب  ار  یتم  تیاور  هب  یسیع  یسایس  ياه  هزومآ  اه و  تیلاعف  هک  دشاب  هدش  یهد 
ناوتب دیاش  دشاب . دناوت  یم  هنوگچ  لوا » ینوناق  ياه  باتک   » زا غراف  یتم  تیاور  هک  دهد 

Bart Testa - 1
. دنا هدوب  ینانوی  نافوسلیف  زا  یهورگ  نایبلک  - 2
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. میسانشب میناوت  یم  ینیلوزاپ  نیبرود  قیرط  زا  طقف  ار  نآ  ام  هک  تسا  لیجنا  رد  یتم  ياسیع  تقیقح  رد  ملیف ، رد  یتم  ياسیع  هک  تفگ 

؛ دوش یم  هداد  شیامن  یمک  هنایارگ  تاساسحا  يراگزیهرپ  حیـسم ، هرابرد  يدوویلاه  ياه  ملیف  فالخرب  یتم ، تیاور  هب  لیجنا  ملیف  رد 
رادروخرب يرـصتخم  هژیو  ياه  هولج  زا  ملیف  هک  دـشابن  یقاـفتا  دـیاش  دوش . یم  هدـید  نآ  رد  ییاتـسور  يرگ  یتاـساسحا  یعون  هچرگا 

قلخ يارب  یشالت  تسا ؛ کیژولوئدیا  یتکرح  نیا  دوش . یم  هدید  ایرد  يور  هب  نتفر  هار  دوزیپا  رد  هک  یهجوت  لباق  ءانثتـسا  ًالثم  تسا ،
. دنکب ییادززمر  زیمآرارسا ، يرما  زا  هک  دراد  لیامت  هژیو  ياه  هولج  ًابلاغ  اریز  تسا ، هنوگزار  يا  هزادنا  ات  هک  ییارگ ، عقاو  زا  یموهفم 
هب دیآ ) یم  رظن  هب  ینیمز  ًاتبـسن  يدوجوم  هک   ) هتـشرف دنوش ، یم  هداد  شیامن  ژاتنوم ،) رد   ) عیرـس یـشرب  اب  یناهگان و  روط  هب  تازجعم 

، نم بیبح  رـسپ  تسا  نیا  : » دیوگ یم  هنحـص  زا  جراخ  يادص  هک  یماگنه  حیـسم و  دیمعت  هنحـص  رد  دوش ، یم  دیدپان  رهاظ و  تعرس 
هداتفا قافتا  یصاخ  زیچ  هک  دراد  هراشا  رما  نیا  هب  دنک ، یم  تکرح  بقع  هب  تعرـس  هب  نیبرود  یتقو  (، 3:17 یتم ، « ) مدونشخ وا  زا  هک 

نیا قیمع  ماهبا  ملیف ، دـنک ، یم  رود  نوناق »  » ورملق زا  ار  لیجنا  ینیلوزاپ  هک  یتقو  دـیوگ ؟ یم  نخـس  هک  تسیک  يادـص  نیا  اما ، تسا .
حور رتوبک و  هدـش ، هداشگ  نامـسآ  زا  ملیف  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  بوتکم  نتم  رد  هچنآ  فـالخرب  اریز  دروآ ، یم  گـنچارف  ار  هنحص 

، حیسم ندید  يارب  ملیف  نایاپ  رد  هک  یتعامج  دوش و  یمن  هدید  يا  هتفای  لکش  رییغت  هنحص  ملیف ، رد  یتم 3:16 .)  ) تسین يربخ  دنوادخ 
تشاد ناعذا  دیاب  هتبلا  یحیسم . يراگن  لیامش  ات  دراد  قلعت  یتسیسکرام  مسیلائر  هب  رتشیب  دنرب ، یم  موجه  تسا ، هتساخرب  گرم  زا  هک 

، دنک یم  ییادز » نوناق   » ار یتم  لیجنا  هک  تسین  ینیلوزاپ  نیا  هک 
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ادیپ دشر  سپ  نآ  زا  هک  ددرگ  یمزاب  سناسنر  رصع  رد  پاچ  گنهرف  عورـش  هب  مک  تسد  تسا ؛ هدش  زاغآ  شیپ  اه  تدم  دنیآرف  نیا 
دوخ يوس  هب  ار  يزاس  ملیف  نینچ  دناوتب  ات  دشاب  هدوب  رود  یلیخ  یحیـسم  نوناق »  » زا دیاب  یتم  لیجنا  بیترت  نیدب  تفرگ . تدش  درک و 

هب لیجنا   ) هک دنک  یم  کمک  رگاشامت  هب  تسا ، هدرک  تیاور  ینیلوزاپ  هک  هچنآ  دزیگنارب . تسناوت  یمن  ار  وا  هجوت  هنرگو  دنک  بذـج 
تراسا و زا  ار  یتم  تیاور  ملیف  نیا  یـسیع ، دروم  رد  هدـش  هتخاس  ياـه  ملیف  ریاـس  فـالخرب  دـننک . هدـهاشم  ار  يدـیدج  یتم  تیاور )

. دروآ یم  دوجو  هب  یبالقنا  یلیجنا  دزاس و  یم  دازآ  سدقم  باتک  تراظن 

یم قرف  یتم  تیاور  هب  لیجنا  ملیف  اب  ًالماک  ًارهاظ  هک  دزاسب  سیدـق » سلوپ   » ناونع اب  یملیف  ات  دوب  هدامآ  شگرم  زا  لـبق  ینیلوزاـپ  . 13
. درک
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اه لصف  ریز 

لوا شخب 

مود شخب 

موس شخب 

لوا شخب 

لوا شخب 

ایآ دنک ، كرد  ار  امش  تلاسر  دهاوخ  یم  وا  دنک . لابقتسا  امش  زا  هناتسود  يزرط  هب  هک  تسا  نیا  شتّین  مامت  یشنُم  نآ  مرورس ، ادوهی :
. تسا  (1) نیردهنس دارفا  نیرترکفنشور  زا  یکی  وا  میزاس ؟ شدیماان  هک  تسا  هنالقاع 

. نک انیب  ریصب و  ار  تبلق  مشچ و  ار . تنهذ  هن  دزاس ، نشور  ار  تبلق  ادوهی ، حیسم :

نیردهنـس نمجنا .»  » ای نتـسشن » مه  اب   » ینعم هب  نویرِدنِـس  :συνέδριον ؛ ینانوی ןירדהנס ؛ : يربع :Sanhedrin ؛ یسیلگنا - 1
، نیردهنس ياضعا  دش . یم  لیکشت  لیئارسا ، ياهرهش  زا  رواد  هس  تسیب و  زا  هک  دوب  هتـشذگ  نامز  رد  نایدوهی  یلاع  ياروش  هاگداد و 

سیئر دوب . رارقرب  تبـس ، زور  دـیع و  ياهزور  رد  زج  اهزور ، همه  رد  هاگداد  دوب . عقاو  میلـشروا  رد  گرزب ، نیردهنـس  دـندوب . نت   71
زین یسان  ناونع  دش و  لحنم  مود  سویسودوئت  نامز  رد  نیردهنس ، دش . یم  هدیمان  نید ، تیب  وا  نآ  تلادع ، سیئر  و  یـسان ، نیردهنس ،

رداتسا تس  �یلریفز / وکنارف  رثا  يرصان  www.Ghaemiyeh.comياسیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوبن زیمآ  تیقفوم  اما  تفرگ ؛ تروص  میلشروا  رد  نیردهنس  يایحا  يارب  ییاه  شالت  باطخ ، نب  رمع  نامز  رد  دش . عونمم 

رداتسا تس  �یلریفز / وکنارف  رثا  يرصان  www.Ghaemiyeh.comياسیع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

ار یملیف  نینچ  نتخاس  يایور  گرزب ، نانادرگراک  زا  يرایسب  تسا . هدرتسگ  رایسب  امنیس  رد  حیسم  یسیع  ناتساد  سابتقا  يارب  ششوک 
يدادعت دنتسه و  يا  هدنزرا  ياه  سابتقا  اه ، ملیف  نیا  زا  يدادعت  دنزاسب . یملیف  نینچ  ًالمع  دنا  هتـسناوت  یمک  هدع  دنا و  هتـشاد  رـس  رد 

یم رطاخ  هب  ار  ملیف  ود  گـنرد  یب  مینارذـگ ، یم  رظن  زا  ار  یـسیع  ناتـساد  زا  گرزب  ياـه  ساـبتقا  هک  یماـگنه  اـما  هنادنـسپ . ماوع  زین 
هک دـنا  هتخاس  ار  اهنآ  ینازاس  ملیف  دـنا و  هتفر  رتارف  تراسج ، ظاحل  هب  مه  یفیک و  ظاحل  هب  مه  اه ، ملیف  ریاـس  زا  هک  یملیف  ود  میروآ ؛
رثا يرـصان » ياسیع   » ینیلوزاپ و رثا  یتم » تیاور  هب  لیجنا   » اه ملیف  نیا  دـنا . هتفاـی  ترهـش  یبدا ، راـثآ  زا  یلاـع  ياـه  ساـبتقا  رطاـخ  هب 

. دنتسه یلریفز  وکنارف 

مه تسا و  هتخیگنارب  ار  نارگامنیـس  نیـسحت  مه  هک  تسا  لیجنا  زا  سابتقا  نیرتهب  يرـصان  ياسیع  ملیف  مینک ، یـسررب  هک  ظاحل  ره  زا 
بـسک ار  يروآ  تریح  تیقفوم  ینف ، یکینکت و  رظن  زا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  يزیمآ  هزجعم  يرنه  رثا  ناتـسود ، امنیـس  يارب  ار . نایحیـسم 
ناهوی ریهش ، زاسگنهآ  رثا  یتم » تیاور  هب  حیـسم  بئاصم   » يارب ییامنیـس  یلداعم  دشک و  یم  لوط  تعاس  زا 6  شیب  ملیف  تـسا . هدرک 

. دوش یم  بوسحم  خاب  نیتسابس 

سدقم نوتم  رب  ینتبم  ياه  شرازگ  زا  يدراوم  رد  ملیف  رگا  تسا . یـسیع  ناتـساد  زا  یقیقد  یخیرات  سابتقا  ملیف  نیا  نایحیـسم ، رظن  رد 
هب لیجنا  زا  یفراعتم  ییامنیـس  هخـسن  یحیـسم ، هعماج  رد  ناـنچمه  دوش  یم  ثعاـب  هک  تسا  نآ  توق  هطقن  رگناـشن  دوش ، یم  فرحنم 

. دیآ باسح 

دراو همان  ملیف  رد  نیع  هب  نیع  باتک  نآ  ياهوگو  تفگ  هک  تسانعم  نیا  هب  ایآ  تساـنعم ؟ هچ  هب  امنیـس » ناـبز  هب  باـتک  کـی  همجرت  »
هناـسر کـی  زا  ار  نتم  ناـج » حور و   » قفوم ساـبتقا  کـی  ریخ . ًاملـسم ، دوش ؟ هدافتـسا  ملیف  رد  باـتک  ياـه  تیـصخش  همه  زا  اـی  دوـش 

همجرت امنیس )  ) رگید هناسر  هب  تایبدا ) )
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هیلوا عبنم  حور »  » هب هکلب  دـنک ؛ یمن  تیعبت  ًاقیقد  اهوگو  تفگ  طوطخ  ای  حرط  زا  هک  اجنآ  ات  دراد ، قرف  هیلوا  عبنم  اـب  ساـبتقا  دـنک . یم 
اب دناوت  یم  زین  دهد و  هئارا  فیعـض  ینامجرت  هیلوا ، نتم  زا  میقـسم  لوق  لقن  مغر  هب  دـناوت ، یم  نادرگراک  کی  دـنام . یم  یقاب  رادافو 
. تسا هداد  ماجنا  يرصان » ياسیع   » رد یلریفز  هک  تسا  يراک  نیا  دراذگب و  رایتخا  رد  یهجوت  لباق  همجرت  زیچ ، همه  ینیرفآزاب  دوجو 

ار ندوب  رادشک  ساسحا  هک  تسین  يا  هقیقد  چـیه  ملیف ، نیا  هقیقد  رد 371  دوش . هدناوخ  یسامح  يرثا  هک  دراد  ار  نیا  یگتـسیاش  ملیف ،
یـشاقن هک  دنک  یم  دروخرب  مارتحا  تفارظ و  اب  نانچ  نآ  سدقم  یناتـساد  اب  ملیف  دوش . هتـساک  نآ  ترارح  روش و  ناوت و  زا  ای  دنک  اقلا 

مه یـسیع  دروآ . یم  دای  هب  تسا ) یحیـسم  ياه  یـشاقن  هب  میقتـسم  عاجرا  ملیف  ياـهامن  زا  يرایـسب  هک   ) ار سناـسنر  رـصع  هیلوا  ياـه 
. مینک هسیاقم  حیسم  یسیع  هرابرد  هدش  هتخاس  ياه  ملیف  ریاس  اب  ار  وا  رگا  صوصخ  هب  دوش ؛ یم  هداد  شیامن  دنمشوه  مه  كریز و 

لوق لقن  میقتـسم  روط  هب  تاقوا  یـضعب  هماـن  ملیف  نتم  تساـنحوی . لـیجنا  دـشاب ، هدرب  هرهب  هیقب ، زا  شیب  یلیجنا  زا  یلریفز  رگا  عقاو  رد 
طقف حیسم ، زا  بان  يریوصت  هئارا  يارب  هچرگا  درب . یم  نآ  زا  هنارعاش  يا  هرهب  مه  تاقوا  زا  یـضعب  دروآ و  یم  سدقم  باتک  زا  ییاه 

يدوجوم وا  تسا . رت  کیدزن  انحوی  لیجنا  ياسیع  هب  مینک ، یم  هدـهاشم  ملیف  رد  ام  هک  ییاسیع  اما  تسا ، هدـشن  هدافتـسا  لیجنا  کی  زا 
ای تسا  رـشب  هک  تفگ  ناوت  یم  يراوشد  هب  تسا ؛ يدوـهی  کـی  تفگ  ناوـت  یم  يراوـشد  هب  هک  دوـش  یم  ریوـصت  زیمآزار  ییاـیؤر و 

يدوهیریغ رب  دـح  زا  شیب  وا  مینیب .) یمن  ار  یتم  لیجنا  ام  اجنیا   ) تسا هدـش  ذـخا  تاروت  زا  تسا  مزال  هک  ییاج  طـقف  راـتفگ  هشیپرنه .
ندوب حیسم 
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. تسا نادرگرـس  هناگیب  ناریح و  هبیرغ ، يدرف  نوچمه  نیمز  يور  رب  وا  مینک .) یمن  هدـهاشم  ار  اقول  لیجنا  ام  اـجنیا   ) دـنک یمن  دـیکأت 
نامـشچ ییـالط و  ياـهوم  دـنیب . یم  ار  اـجنآ  هک  تسا  راـب  نیلوا  يارب  دـیآ  یم  رظن  هب  دـنرب ، یم  دـبعم  هب  ار  وا  تیلوفط ، رد  هک  یتقو 

ریاس ای  هدـنهددیمعت  يایحی  اب  ار  وا  ناوت  یمن  زگره  دزاس . ادـج  يرگید  یـصخش  ره  زا  ار  وا  ات  تسا  يرـصب  يدامن  وا ، یبآ  ناشخرد 
. تسا صاخ  يدرف  وا  تفرگ . هابتشا  نویراوح 

مود شخب 

مود شخب 

زا دنناد  یم  هک  یناسک  اهنت  شاب ، هتشاد  دای  هب  هشیمه  دوب . یهاوخدازآ  يدیسر ، يداتسا  هب  يا  هشیپ  تعنص و  رد  وت  هک  ینامز  فسوی :
. دنرادن یگتسباو  رگید  سک  چیه  هب  هک  دننانآ  اهنت  دنتسه . دازآ  دننک ، هدافتسا  هنوگچ  ناشناتسد 

. دیوگ یم  دهد ، یم  شزومآ  ار  شراک  اهنآ  هب  هک  یناوج  نادرگاش  هب  ار  نانخس  نیا  ملیف ، رد  شگولاید  ياهرطـس  نیتسخن  رد  فسوی 
نیا نایب  زا  یلریفز  دزیگنارب . ار  يواکجنک  یعون  هک  دوش  یم  ثعاـب  درادـن ، یطاـبترا  چـیه  ملیف  شقن  تیاور و  هب  هک  اـه  تبحـص  نیا 

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  يروظنم  هچ  نانخس 

نامه رارکت  عقاو  رد  هیقب  دـیمهف ؛ تفایرد و  شیادـیپ  رفـس  لوا  لصف  ود  تسیب و  رد  ناوت  یم  ار  سدـقم  باتک  مامت  دـسر ، یم  رظن  هب 
طابترا دروم  رد  دـنک ، یم  ادـیپ  موادـت  سدـقم  باتک  رگید  نوتم  رد  تسا و  هدـش  انب  روکذـم  لوصف  رد  هک  ینیماضم  زا  یکی  دنتـسه .

و ندوب » ناراد  نتشاد ، فرصت  رد   » يانعم هب  وا  مان  هک  یـسک   ) لیباق هیبش  اه  ناسنا  نیا  دننک . یم  يدی  راک  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ 
شکمشک و رد  نیمز  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ناپوچ ؛ هن  دنزرواشک و  اهنآ  دنتـسه . لباب  رهـش  ناگدنزاس  هیبش  ای  و  تسا ) ندرک » قلخ   » ای

نوناق و نیب  ادخ . ات  دنراد  دامتعا  دوخ  يوزاب  يورین  هب  رتشیب  دنتسه و  القت 
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یم ینعم  یب  ناشرظن  هب  دنریذپ و  یمن  ار  دنوادخ  هاگدید  اهنآ  دنتسه . نوسماس  اهنآ  دننک ؛ یم  باختنا  ار  يدازآ  هراومه  اهنآ  يدازآ ،
. تسا نابرهم  مه  نشخ و  مه  هک  دننک  یم  دراو  ار  ماهتا  نیا  ادخ  هب  دیآ و 

بکترم دوخ  ناکیدزن  لابق  رد  ًابلاغ  اهنآ  دـنبلط . یم  هزرابم  هب  ار  ادـخ  دـننک و  یم  ضوع  ار  نوناق  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  تیاـهن ، رد 
. دنتسه زورفا  گنج  شک و  مدآ  يدارفا  اهنآ  دنوش ، یم  تسیاشان  لامعا  هانگ و 

زا سپس  درک و  خیبوت  لیباه  نتشک  رطاخ  هب  ار  لیباق  ادخ  دراد . یفنم  یشرگن  تردن  هب  دارفا ، نیا  هب  تبسن  سدقم  باتک  نیا ، دوجو  اب 
لابق رد  يدـهعت  نینچ  ارچ  دـنک . تازاجم  راب  تفه  دـناسرب  رازآ  وا  هب  هک  ار  سک  ره  هک  درک  دـهع  درک و  تیامح  شرمع  نایاپ  ات  وا 

؟(1) تفرگن ماجنا  لیباه 

تارابع اب  اهنآ  دنا . هدرک  كرد  دروخ ، یم  مشچ  هب  سدقم  باتک  رد  هک  ار  یبیرغ  یگتـسویپ  نینچ  هک  دـننک  یم  اعدا  ینید ، نارکفتم 
. دش وفع  لیباق  ارچ  دیسر و  لتق  هب  تسا ) هم » راخب و   » ای و  تلاطب »  » ینعم هب  وا  مان  هک   ) لیباه ارچ  هک  دنهد  یم  حیضوت  یفسلف 

هک ینخس  ره  ای  داد  یم  ماجنا  وا  هک  يراک  ره  دریگ . یم  رارق  ضراعتم  یعـضوم  رد  یتنـس ، ریـسافت  اب  ههجاوم  رد  یـسیع  ياه  شزومآ 
هب نایدوهی  هک  یماگنه  ملیف ، رد  نینچمه  لیجانا و  همه  رد  دننادب . قح  رب  ار  وا  ياعدا  هک  دنک  عناق  ار  نایسیرف  تسناوت  یمن  تفگ  یم 

هدهاشم راکشآ  يا  هنوگ  هب  كاندرد و  زرط  هب  اه  لیجنا  یمامت  رد  ملیف و  رد  دنناوخ . یم  یـسوم » نوناق   » ار نآ  دننک ، یم  هراشا  نیناوق 
روط نامه   ) تسا هداتسرف  دنوادخ » مالک   » ار وا  هکلب  دشاب ، هدش  هداتـسرف  یـسوم ، نوناق  يانبم  رب  هک  تسین  يدرف  یـسیع ، هک  دوش  یم 

رصاعم ناراک  هظفاحم  زا  يرایسب  هک 

. تسین نآ  دییأت  يانعم  هب  اجنیا  رد  نآ  نایب  هک  دشاب  یم  رداتسا  تس  نایب  زا  يا  همجرت  هتشون ، نیا  رد  هدش  حرطم  هاگدید  - 1
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. دش نکاس  مسج  رد  هک  تسا  هملک  دوخ ، تسا ، نوناق  دوخ  یسیع ، دنراد .) رما  نیا  زا  یکرد  نینچ 

يدرف زین  وا  سپ  تسا  دـنوادخ  رـسپ  یـسیع  رگا  دراد ؛ زین  هدـیچیپ  بیجع و  ییادـخ  هک  تسا  هدـیچیپ  بیجع و  یباتک  سدـقم ، باتک 
نیا وا  غوبن  دزیخرب و  تفلاخم  هب  سدقم  باتک  نیناوق  نیسردم  ياه  يراگنا  هداس  اه و  یمهفدب  هیلع  رب  دیاب  وا  تسا . هدیچیپ  بیجع و 

هداهن داینب  هدرک و  قلخ  ار  یحیسم  تنـس  یعیـسو  روط  هب  شلامعا  وا و  ياهاعدا  وا ، نانخـس  رگا  دنکب . يراک  نینچ  دناوت  یم  هک  تسا 
. دنام دهاوخ  رقتسم  نیمز  يور  رب  هراومه  لیجنا  سپ  دنا ،

یطخت نیناوق  زا  هک  یناسک  خیبوت  زا  دوش و  یم  نیـشنمه  ناراکهانگ  اب  یـسیع  هک  مینیب  یم  یلریفز  ملیف  رد  مه  سدقم و  باتک  رد  مه 
نیدهاز تمس  هب  ار  شریت  دروآ ، یم  تسد  هب  دارفا  یلامشوگ  تمالم و  يارب  یتصرف  هک  یماگنه  دنز . یم  زاب  رـس  اراکـشآ  دننک ، یم 

نیا : » دـهد یم  خـساپ  دوش  یم  تساوخزاب  ناراکهانگ ، اب  ماش  رارق  رطاـخ  هب  وا  زا  هک  یماـگنه  دور . یم  هناـشن  ناـیاسراپ  رهاـظ ) هب   ) و
«. دنراد زاین  کشزپ  هب  هک  دنتسه  نارامیب 

. مناد یمن  تسا ؟ سدـقم  باتک  زا  يّرـس  هنامرحم و  یـسرد  نیا  تفگ  دـیاب  ایآ  لیباه ؟ اب  ات  دراد  يرتشیب  یلد  مه  لیباق  اب  دـنوادخ  ایآ 
باتک  ) دـهد یم  تاجن  شهانگیب  تاناویح  رطاخ  هب  ار  اونین  دـنوادخ ، هک  یماـگنه  داد  هئارا  شخب  تیاـضر  یحیـضوت  ناوت  یم  روطچ 
رییغت ار  نآ  دنتـشادنرب و  دوخ  لامعا  شنم و  زا  تسد  زگره  ًـالمع  اونین ، رهـش  یلاـها  هک  میـشاب  هتـشاد  داـی  هب  هتبلا  ، 4:11 یبن ، سنوی ،
تسا میحر  دنوادخ  تفگ  دیاب  دز ؟ زاب  رس  دشاب ، هتـشاد  یمحر   (1) قیلامع نادنزرف  نانز و  راتـشک  رب  هکنیا  زا  ادخ ، نامه  اما  دندادن )!

؟ وج ماقتنا  ای 

دنلب اه  لوغ  دننام  تسا : هدمآ  سدقم  باتک  زا  ( 3:11  ) هینثت رفس  رد  ناشیا  مان  تسا . هدوب  نایروما  نایناعنک و  زا  يرابت  مان  قیلامع ، - 1
. دهد یم  ینعم  زارد  دنلب و  الاب و  قالمع  هژاو  دنیز . یم  ندرا  دور  رتخاب  رواخ و  رد  دنتسه و  زارد  و 
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یم لـمع  يرگید  روط  دراد ، تسود  ار  اـهنآ  وا  هک  یناـسک  دـنوادخ و  هک  یلاـح  رد  دـنهد  یم  شزوـمآ  ار  يرگید  يزیچ  نیناوـق  ارچ 
؟ دننک

رز و زا  ملیف  هک  تسا  نیا  دزاـس ، یم  هجوت  روخ  رد  ار  نآ  هک  يزیچ  تسین . اـه  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  ددـصرد  يرـصان » ياـسیع   » ملیف
زین ار  حیسم  تسا و  هدرک  كرد  ار  ادخ  تیصخش  تاضقانت  تبارغ و  ملیف ، تسا . هدرک  زیهرپ  ادخ ، زیگنا  تفگش  تیهام  هب  نداد  رویز 

ام دنربب ، هرهب  ناشناتسد  زا  هک  دهد  یم  شزومآ  شنادرگاش  هب  فسوی  ملیف ، رد  هک  یماگنه  دنک . یم  ریوصت  ضقانت  تبارغ و  نامه  اب 
هداد تسد  زا  ای  هتخادنا  اج  ار  نآ  يزورما ) نارگ  هظعوم  ای   ) نایسیرف هک  تسا  هدرک  كرد  سدقم  باتک  زا  ار  يزیچ  وا  هک  میمهف  یم 

ياهزور یبهذم  ياه  سالک  رد  ناشناملعم  هچنآ  زا  رتشیب  رایـسب  ییاهزیچ  سدـقم  باتک  رد  ایند و  رد  هک  دـهد  یم  دای  اهنآ  هب  وا  دـنا .
نامه هب  دـنا ، هدروآرد  دوخ  راـصحنا  رد  ار  سدـقم  باـتک  ریـسفت  نایـسیرف ، یلریفز ، ملیف  رد  دراد . دوجو  دـنهد ، یم  شزومآ  هبنـشکی 

يرتشیب دانع  نایـسیرف  هب  تبـسن  لیجانا ، دوخ  اب  هسیاقم  رد  یلریفز  ملیف  دنهد . یم  ماجنا  هزورما  اه  تسیلجنوا  نایارگداینب و  هک  یقیرط 
اهنت هک  دنتسه  یناسک  دننام  نیب  هتوک  نیرـسفم  نیا  درک .) هراشا   (1) همار لها  فسوی  سوداـموکین و  يروحم  شقن  هب  ناوت  یم  ، ) دراد

. دـنک یم  هیزجت  فیط  نارازه  هب  ار  رون  هک  تسا  يروشنم  نوچمه  حیـسم  دـننیبب . دـنناوت  یم  یگنر  ياـه  فـیط  نیب  زا  ار  گـنر  کـی 
. دنباترب ار  عونتم  ياه  گنر  روضح  دنناوت  یمن  اریز  دننک  یم  راکنا  ار  روشنم  تیدوجوم  اهنآ  دتفا ، یم  قافتا  رما  نیا  هک  یماگنه 

یتم . ) دوب یـسیع  نادرگاش  زا  زین  وا  هک  مان  فسوی  همار ، لها  زا  دـنمتلود  صخـش  دـنا : هدرک  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  وا  ناسیون  لـیجنا  - 1
یمان فسوی  ( 43 سقرم 15 : . ) دوب ادخ  توکلم  رظتنم  زین  اروش و  ياضعا  زا  فیرـش  يدرم  هک  همار  لها  زا  یمان  فسوی  ( 57 - 60 : 27
راظتنا دوب و  دوهی  دالب  زا  يدـلب  همار ، لها  زا  تشادـن و  تکراشم  ناشیا  لمع  يأر و  رد  هک  دوب  حـلاص  وکین و  يدرم  هک  اروش  لها  زا 
انحوی . ) دوهی سرت  ببـس  هب  یفخم  نکیل  دوب ، یـسیع  درگاش  همار و  لها  زا  هک  فسوی  ( 50-53 اقول 23 : . ) دیـشک یم  ار  ادخ  توکلم 

(19  : 38
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ار وا  يوعد  دـناوت  یم  تنـس  مادـک  دراد ؟ قلعت  یناسک  هچ  هب  یـسیع )  ) روشنم نیا  دـنک : یم  حرطم  ار  يزیگنارب  لمأت  شـسرپ  رما ، نیا 
اب نم  بُخ ... رایـسب  بُخ ، رایـسب  : » دیوگ یم  سطالیپ  سویتنرپ  هک  یماگنه  يرـصان » ياسیع   » ملیف رد  دـنک ؟ عافد  وا  زا  دـشاب و  هتـشاد 

؟» یسک هچ  حیسم  سپ  : » دسرپ یم  سطالیپ  هن .» ام  حیسم  نابرق ، هن ، » » دننک یم  راکنا  ار  وا  نایسیرف  درک ،» مهاوخ  تبحص  امش  حیسم 

هنیمز و رد  ار  حیـسم  یتم ، لیجنا  هدنـسیون  دنراد . يأر  توافت  فالتخا و  مه  اب  نآ  رد  لیجانا ، ناگدنـسیون  دوخ  هک  تسا  يا  هتکن  نیا 
رب یبن ) ءایعـشا  باـتک  رد  صوصخ  هب   ) يدوهی تنـس  نمـضرد  دـهد . یم  رارق  یجنم » دوعوم و  حیـسم   » فیرعت زا  یناربـع  تنـس  رتـسب 

یمامت هب  حیـسم  هک  تسا  حـضاو  ًالماک  اقول  دزن  دراد . دـیکأت  تیدوهی  تیعماج  رب  تیاهن  رد  دوعوم و  حیـسم  ندوب  یناهج  تیعماـج و 
. تسین قلعتم  زین  سک  چیه  هب  نامز  مه  دراد و  قلعت  اه  ناسنا  یمامت  هب  حیسم  یسیع  انحوی ، دزن  رد  دراد . قلعت  تیرشب 

یم هتخاس  نید  یب  دارفا  يارب  اه  ملیف  نیا  اریز  دننک ، یم  دیکأت  وا  ندوب  یناهج  رب  ًابلاغ  دوش ، یم  هتخاس  یـسیع  دروم  رد  هک  ییاه  ملیف 
زاب نایاپ  اب  یملیف  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  یلریفز  ملیف  اما  دـنزادنا . یمن  ملق  زا  ار  یـسیع  ندوب  يدوهی  ياه  هشیر  اهنآ  نیا ، دوجو  اب  دـنوش .

وا رگا  رگید . ییایند  زا  تسا  يدوجوم  اراکشآ  حیسم  یسیع  تسا . انحوی  لیجنا  هب  رت  کیدزن  رایسب  رت و  قداص  رطاخ  نیمه  هب  دشاب و 
« يرـصان ياسیع   » ملیف هجوت  روخ  رد  ياه  یگژیو  زا  یکی  تسا ! يدوهی  ادخ ، هک  دشاب  يدوهی  دناوت  یم  ردق  نامه  سپ  تسا ، ادخ  زا 

هدرک نایب  مهبم  يا  هنوگ  هب  ار  هرود  نیا  دوجوم  لیجانا  دـنک . زاغآ  ار  دوخ  تلاسر  یـسیع  هک  تسا  ینامز  زا  لبق  لاـس  یـس  هب  طوبرم 
هدفه مییوگن  رگا  ای   ) لاس هد  يارب  ناتساد  سپـس  درک ، یم  یگدنز  شنیدلاو  اب  هک  دوب  يا  هچب  رـسپ  وا  هک  میناد  یم  ردق  نیمه  ام  دنا .

( لاس
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درک یم  رفـس  ایند  رود  همار ، لها  فسوی  هارمه  هب  یـسیع  هک  تسا  هدش  لقن  نهک ، ياه  تنـس  رد  دوش . یم  اهر  یحیـضوت  چیه  نودب 
ییاه تاقالم  نوگانوگ  بهاذـم  ناوریپ  اب  و  دـندرک ) یم  دـمآو  تفر  اـجنآ  هب  داـیز  يدوهی  ناـناگرزاب  هک  ناتـسلگنا ، هب  صوصخ  هب  )

هک تسا  یصخش  وا  دنتـسه  یعدم  هک  دراد  دوجو  تبت  دنه و  ییادوب  نوتم  رد  وا ) هیبش  رایـسب  يدرم  ای   ) حیـسم زا  ییاه  هناسفا  تشاد .
(1). دراد تهابش  دوش ، یم  هدهاشم  اه  لیجنا  رد  هچنآ  هب  رایسب  هک  دنراد  هراشا  وا  زا  ییاه  هزومآ  هب  تسا و  هدمآ  لیئارسا  زا 

ار یهاشداپ  ات  دـنا  هدـش  راید  نیا  راپـسهر  لیلد  نیا  هب  نایـسوجم  اما  تحارـص . هب  هن  دـنک ؟ یم  يرادـفرط  هاگدـید ، نیا  زا  یلریفز  ایآ 
، دش لقن  هک  يا  هیعاد  هب  یهاگن  یلریفز  هک  تسا  میقتـسمریغ  ياهارجم  نیا  زا  دوب . هدش  ییوگـشیپ  اهنآ ، بهذـم  رد  هک  دـننک  تاقالم 

. دزادنا یم 

موس شخب 

موس شخب 

روظنم ًانئمطم  یهاگداد ، چیه  یتقفـش و  محر و  چیه  نودب  دنا ، هدرک  یباصق  ار  ناوج  ریپ و  زا  هانگیب ، ناسنا  اهدص  نایمور  اما  ساباراب :
. مییوگ خساپ  ریشمش  اب  ار  ریشمش  دیاب  ام  مرورس . میشخبب ، ار  اهنآ  هک  تسین  نیا  امش 

اب توکلم  تسا . هدرک  روک  تقیقح  يور  هب  ار  ناتنامـشچ  امـش  تریغ  دـش . دـهاوخ  كاله  ریـشمش  اـب  درادرب ، ریـشمش  هک  ره  حیـسم :
. دیسر دهاوخن  شوگ  هب  هلان  يادص  نیا  زا  شیب  تشاد و  دهاوخن  دوجو  يرگناریو  لتق و  رگید  دش . دهاوخن  انب  شروش  راتشک و 

. درک دنهاوخ  یگدنز  يراوگوس  متام و  رد  مدرم  میشاب ، يزور  نینچ  ندیسرارف  رظتنم  ام  هک  مادام  ساباراب :

بلطم نیا  نادنمشیدنا ، یخرب  دراد . دوجو  یتافالتخا  يا ، هقطنم  ای  تسا  هدوب  یناهج  میرم  نب  حیسم  ترضح  تلاسر  هکنیا  هرابرد  - 1
. دنرادن لوبق  نتم  رد  هدش  هتفگ  تروص  هب  ار 
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يوریپ ارم  هکنآ  مهد . رارق  دوخ  ياه  هناش  رب  ار  نایناهج  هانگ  ات  ما  هدـمآ  نم  ینک . يوریپ  نم  زا  هک  يراد  لـیامت  وت  ساـباراب ، حیـسم :
. دنکب ار  راک  نیمه  دیاب  زین  دنک 

، یلریفز ملیف  رد  درادـن . یماهبا   (1)، یـسیع تلاسر  تیاور  تیهام  رد  اما  دـیآ ، یم  رظن  هب  مهبم  يدروم  رد  يرـصان » ياـسیع   » ملیف رگا 
نآ زا  وا  هچنآ  دروم  رد  یلو  درک  ادیپ  تسد  یسیع  تشگزاب  تصرف  ای  تیولوا  هاگتـساخ و  اب  طابترا  رد  يراکـشآ  خساپ  هب  ناوت  یمن 

. دوش یمن  ساسحا  يدوبمک  دنک ، یم  تبحص 

، نرق تشه  تدم  هب  لیئارـسا  هک  تیعقاو  نیا  زا  دشاب . ییوگ  هفازگ  دناوت  یمن  يدالیم ، لوا  نرق  نیطـسلف  رد  یـسایس  ياه  يدنب  هتـسد 
مور دوره و  نیب  شنت  رپ  طابترا  تسا . هداد  ناشن  ار  دراوم  نیا  همه  یلریفز  درک و  یـشوپ  مشچ  ناوت  یمن  تشادـن ، يدازآ  زا  یتخاـنش 

حـضاو یـسیع ، دوخ  یتح  هدنهددیمعت و  يایحی  ات  یتم  ات  هتفرگ  سرطپ  زا  تیـصخش ، ره  یـسایس  طباور  تسا و  هدش  ریوصت  یبوخ  هب 
ینامز و یـسایس  ياه  یگدیچیپ  هب  تبـسن  یقیقد  ساوسو  نینچ  تسا ، هدش  هتخاس  یـسیع  زا  هک  يرگید  ملیف  چـیه  رد  دوش . یم  هدـید 
. دنشاب هتشاد  سرت  یتایئزج  نینچ  هدهاشم  زا  راک  هظفاحم  نایحیسم  زا  يرایسب  هک  دیآ  یم  رظن  هب  درادن و  دوجو  یسیع  ترضح  یناکم 

ياـه هنیمز  هب  اـهنآ  نتخادرپ  نیخروم و  ياـه  شاـکنک  هک  دـندقتعم  يرایـسب  تسا . هتخادرپ  تاـیئزج  نیا  هب  ًـالماک  یلریفز  تیاور  اـما 
یناحور و ماقم  هک  دوش  یم  ثعاب  یسیع  یبهذم  یسایس و 

یحیسم یسانش  ناسنا  هاگن  رد  دوب و  اه  ناسنا  یلزا  هانگ  ششخب  يارب  ندش  ادخ  میرم ، نب  یـسیع  تلاسر  یلعف ، تیحیـسم  هاگن  زا  - 1
تحت هاگن  نیا  ناققحم ، هتشون  هب  انب  هتبلا  دنیآرد ؛ هب  نآ  زا  حیسم ، هب  نامیا  اب  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  یلزا  هانگ ، دجاو  اه  ناسنا  موسرم ،

یحو نیطـسلف  مدرم  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  لیـصا  تیحیـسم  درک و  خوسر  تیحیـسم  هب  مور  رابرد  هنایمرواخ و  ریطاسا  ریثأت 
رد مالسا  تیحیسم و  تیهام  دشاب  یم  فیرحت  نودب  یهلا و  باتک  نیرخآ  هک  نآرق  هاگن  رد  تسا . هتشادن  ار  ییاه  هاگدید  نینچ  دش ،

هراشا رما  نیدـب  هیحاـن  دـنچ  رد  هک  ، 150 120 هرقب : ر.ك : . ) دـنردوآ  7 میهاربا ترـضح  هک  تسا  مالـسا  فینح  نید  ناـمه  تیدوـهی 
(. دنراد
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رایـسب وا  تلاسر  درک . یمن  يرادفرط  يرـشب  هفـسلف  چیه  یمدرم و  یهد  نامزاس  چـیه  یـشبنج ، چـیه  زا  یـسیع  دوش . لاطبا  وا  تیهولا 
يدـلوت  » زا سوداموکین  اب  دـشورفب ، ار  شلاوما  هک  دـیوگ  یم  يدـنمتورث  درم  هب  وا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ملیف  رد  دوب . درف  هب  رـصحنم 

دنکن و هانگ  نیا  زا  شیب  رگید  هک  دیوگ  یم  يراکانز  هب  دنوش . ناور  وا  یپ  زا  هک  دیوگ  یم  شنویراوح  هب  دـنک . یم  تبحـص  هرابود »
زا لاثم  ناونع  هب  اهنآ ، دوخ  زا  هن  دـنک  یم  تبحـص  یناسنا  ياه  یگژیو  زا  دـنک ، یم  هظعوم  مدرم  يارب  هک  یماـگنه  درذـگ . یم  وا  زا 

تلاسر و نینچ  دنک . یم  شهوکن  ار  ندوب  سدقم  هکشخ  وا  دیوگ . یم  نخـس  هریغ  و  تلادع » يارب  شطع  «، » ندوب حلـصم  «، » ینتورف »
رد هتکن  . » لوا نرق  نیطـسلف  رد  مه  نآ  درک ؛ دـهاوخ  هتفـشآ  دـنک ، یم  یگدـنز  ارگداـینب  يا  هعماـج  رد  هک  ار  یـسک  ره  ییاـه ، ماـغیپ 

هتشون اهنآ  سدقم  باتک  رد  هک  ینیناوق  زا  دنک ، یم  بیغرت  شماجنا  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  هبلاطم  نامدرم  زا  یسیع  هچنآ  هک  تساجنیا »
هب ار  اهنیا  یمامت  یلریفز  تسا . تیرشب  هانگ  ندیـشک  شود  هب  زا  رت  ناسآ  رایـسب  مور  تلود  نتخادنارب  تسا . رت  تخـس  بتارم  هب  هدش 

نامز یـسایس  عاضوا  هب  تبـسن  یـسیع  هک  دوش  ضرف  مه  رگا  دیآ . یم  یـسایس  رظن  هب  وا  ملیف  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هدرک  كرد  یبوخ 
رب اه  ناسنا  یسایس  روما  هک  ییورملق  رـشب و  طباور  ورملق  هب  تبـسن  هک  تفگ  ناوت  یمن  اما  تسا ، هدرک  ذاختا  فرط  یب  یعـضوم  دوخ 

، حیـسم هاگدـید  هک  تسا  نیا  دروخ  یم  مشچ  هب  لـیجنا  رد  مه  یلریفز و  تیاور  رد  مه  هک  يزیچ  تسا . تواـفت  یب  تسا ، مکاـح  نآ 
یمن لح  ار  يزیچ  یـسایس  ياه  لح  هار  دهد . یم  هئارا  هنادواج  ییاه  لح  هار  یناسنا  تیعقوم  يارب  هک  تسا  هنابلط  حالـصا  یهاگدید 

هدرتسگ تارییغت  ثعاب  هک  دنک  یم  عافد  نیداینب  ینورد و  يرییغت  زا  یسیع  اما  دوش ، یم  هدافتسا  یب  رثا و  یب  نامز ، تایضتقم  اب  دنک و 
یسیع هک  مینیب  یم  ملیف  رد  ام  دوش . یم  ینوریب  عیسو  و 
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یتلم دناوت  یم  هک  تسا  دارفا  کت  کت  رییغت  مهد .» رییغت  ار  دارفا  ات  ما  هدـمآ  هکلب  ما ؛ هدـماین  روشک  تلم و  رییغت  يارب  نم  : » دـیوگ یم 
. دهد رییغت  ار 

هک تسا  هتفهن  نآ  سپ  رد  يرگید  مود  فدـه  اـما  تسا ، هدـش  هتـسکش  مهرد  حیـسم  مسج  ملیف ، رد  هچرگ  هک  تفگ  دـیاب  تیاـهن  رد 
رب تیرشب  هانگ  ندیشک  شود  هب  یناهنپ ، فده  نیا  تسا . نادیرم  نویراوح و  تیبرت  ای  نیمز  يور  رب  یهاشداپ  رارقتـسا  زا  رتشیب  رایـسب 

. دشاب زین  وا  هیبش  دیاب  دنک  يوریپ  وا  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  رما ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب ؛ هتسکش  مهرد  ییاه  هناش 

اروکرام ایسول  �نویزیولت / يارب  یملیف  یلریفز : هتخاس  يرصان  یسیع 

(1) اروکرام ایسول  �نویزیولت / يارب  یملیف  یلریفز : هتخاس  يرصان  یسیع 

نآ دوشن ؛ فقوتم  هاگ  چیه  دـیآ  یم  رظن  هب  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  یـسیع  یگدـنز  ندیـشک ) ریوصت  هب   ) ندروآرد ملیف  هب  يارب  شالت 
هزات هنیمز  بیترت  نیدب  تسا و  هدش  هیهت  نویزیولت  رد  شیامن  يارب  ملیف  نیا  تسا . هدرک  ریگرد  دوخ  هب  زین  ار  نویزیولت  هناسر  هک  ردـق 
یبوخ تاناکما  هناـسر  نیا  اریز  تشاد ، عوضوم  نیا  هراـبرد  يرگید  واکودـنک  ناوتب  نآ  هطـساو  هب  هک  دـهد  یم  رارق  راـیتخا  رد  ار  يا 
يدازآ قیرط  نیا  زا  دنک و  ادیپ  موادت  تمسق  دنچ  رد  ملیف  تیاور  هک  دوش  یم  ثعاب  ملیف ، یلایرـس  راتخاس  صوصخ  هب  دنک ، یم  هئارا 

. دیآ دیدپ  ناتساد  اه و  تیصخش  رد  شواک  يارب  يرتشیب 

يزیگنا تریح  تیقفوم  هک  دزاسب   RAI لاناک يارب  ار  يرصان » یـسیع   » ملیف هک  درک  ادیپ  ار  تصرف  نیا  لاس 1977  رد  یلریفز  وکنارف 
. دیآ باسح  هب  ایلاتیا  ینویزیولت  گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ملیف  نیا  زورما  هب  ات  دش  ثعاب  درک و  ادیپ  مدرم  دزن  رد  مه 
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تیاور و هب  نتخادرپ  زا  ناـیم  نیا  رد  اـما  تـفرگ ، ماو  ار  یهجوـت  روـخ  رد  لـالج  هوکـش و  ییاـکیرمآ ، یـسامح  ياـه  مـلیف  زا  یلریفز 
طوبرم ياه  يراگن  لیامش  زا  نیا ، رب  هوالع  تخیمآ و  مهرد  ناشخرد  رایسب  ییاه  هنحص  رد  ار  ود  نیا  دوبن و  لفاغ  يزادرپ  تیـصخش 

اب هک  تسا  حیـسم  نویراوح  شیامن  رد  ملیف  توق  هطقن  دهد . ناشن  ملیف  رد  ار  تیناحور  تسادق و  ات  تفرگ  یبوخ  هرهب  یحیـسم  رنه  هب 
کی ره  هک  نوـیراوح  هنازور  طـباور  نداد  ناـشن  اـب  تسا . هدـشن  هدـید  نیا  زا  شیپ  هک  هدـش  هتخادرپ  نآ  هـب  ـالاو  ناـنچ  نآ  یتقادـص 

هک سرطپ  تیـصخش  هـئارا  رد  صوـصخ  هـب  دـناسر . یم  شفدـه  هـب  ار  وا  ًـالماک  یلریفز  يرــصب  تراـهم  دـنراد ، یفلتخم  تیــصخش 
ینادرم تسا . هدش  هداد  ناشن  یسیع  لباقم  رد  قیفش  نابرهم و  اما  وج  هزیتس  نشخ و  یصخش  هک  دنک  یم  افیا  ار  شقن  نآ  ونتینرافزمیج 

هتفرگ رارق  زیمآ  زار  رما  هاگشیپ  رد  هک  دنتسه  ینادرم  دنک ، یم  ریوصت  لومعم  ریغ  يروضح  اب  اما  هنازور ، طباور  رد  ار  اهنآ  یلریفز  هک 
ملیف رد  هک  يزیچ  تسا ؛ هداد  رارق  وگو  تفگ  رد  اهنآ  اب  نامیا  اب  دقتعم و  يدرف  ناونع  هب  ار  دوخ  تیـصخش  یلریفز  بیترت  نیدب  دـنا و 

. دوش یمن  هدهاشم  حیسم  هرابرد  ینیلوزاپ 

مه رانک  رد  ار  ینتورف  مه  یـسیع و  رادتقا  یگرزب و  مه  نامزمه ، هک  تسا  هدرک  یعـس  يرـصان » ياسیع   » ملیف رد  هک  تسا  یلریفز  اهنت 
تسا یسک  لاح  نیع  رد  اما  نامدرم ، ریاس  نایم  رد  يدرف  مدرم ، نیب  رد  تسا  یناسنا  ملیف ، نیا  رد  یسیع  دشکب . ریوصت  هب  دنک و  ظفح 
یلاعت ار ، فرص  ِتیناسنا  هک  تسا  یصخش  وا  دهد ؛ یم  رارق  دوخ  تاذ  ندوب  زیمآ  زار  لباقم  رد  ار  ام  دوخ ، زیخاتـسر  تازجعم و  اب  هک 

. دشخب یم 
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رولک کم  یلوه  نوسبیگ / ( لم  رثا  حیسم  بیاصم 

رولک کم  یلوه  نوسبیگ / ( لم  رثا  حیسم  بیاصم 

رثا راب » تنحم  بئاصم   » باتک زا  نینچمه  تشاد ، رظن  رد  ار  یتم  انحوی و  اقول ، سقرم ، هناـگراهچ  لـیجانا  رثا ، نیا  قلخ  يارب  نوسبیگ  »
«. درب هرهب  زین   (1) خیرما نیرتاک  نآ 

بیلصت زا  نوسبیگ  هک  راو  یشاقن  یفیرعت  زا  هتشذگ  تسا . هناروسج  درف و  هب  رصحنم  يا  هویش  دوخ ، ناتساد  زا  نوسبیگ  تیاور  هویـش  »
یسیونریز دنناد ، یمن  يزیچ  یمارآ  نابز  زا  ًاقلطم  هک  یناسک  يارب  دنک . یم  تیاور  یمارآ  نابز  هب  ار  ملیف  یمامت  دهد ، یم  هئارا  حیسم 

نتفرگن رظن  رد  دروـم  رد  نوـسبیگ  دـهد . یم  جرخ  هب  تراـسج  نوـسبیگ  هـک  تساـج  ناـمه  ًاـقیقد  نـیا  تـسا و  هدـشن  هـتفرگ  رظن  رد 
یم هابت  تسا ، نم  رظن  دـم  هک  ار  يریثأت  یعون  هب  سیونریز  دـشخب ، یم  ییارگ  عقاو  راـبتعا و  ملیف  هب  رما  نیمه  : » دـیوگ یم  سیونریز ،
لاـح رد  دـشاب  هاـگآ  هک  دـهد  قوس  وس  تمـس و  نیا  هب  ار  رگاـشامت  هک  دوش  یم  ثعاـب  منک ، ظاـحل  ملیف  رد  ار  سیوـنریز  رگا  دـنک .

يا هدـنزاب  اما  ما ! هتخاب  مزابب ، رگا  مورب . رتارف  نابز  راصح  تیدودـحم و  زا  ییوگ  هصق  اب  هک  متـسه  رداق  نم  تسا . ملیف  کـی  ياـشامت 
!« دش مهاوخ  گرزب 

ینابرق بیلـصت و  هب  دشاب  دجم  یهاگن  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  تبحـص  ملیف  نیا  رد  یمارآ  نابز  هب  هک  يدارفا  يریگراک  هب  زا  دوصقم  »
ییاکیرمآ تیحیـسم  زا  يرگید  لوصحم  دیلوت  ياج  هب  نوسبیگ  درک ». یم  تبحـص  نادـب  حیـسم  ِدوخ  هک  ینابز  نآ و  رب  حیـسم  ندـش 

، دـنمتردق ینابز  ریواصت و  قلخ  قیرط  زا  وا  تسا . هدرک  قلخ  یتاـغیلبت  هنوگره  زا  رود  هب  ار  حیـسم  تلاـسر  زا  مرف  نیرت  حیحـص  هدـش ،
رتشیب : » دیوگ یم  نانیمطا  اب  نوسبیگ  لم  دنک . ارقرب  طابترا  اه  ناسنا  رتشیب  اب  دناوت  یم  هک  دنک  یم  تیاور  ار  هوکشاب  مکحم و  یناتساد 

مدرم
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«. دراد ار  شزرا  نیرتشیب  هک  تسا  نیمه  درک و  دنهاوخ  ادیپ  طابترا  ملیف  اب  هجو  نیرتهب  هب  اما  دیمهف  دنهاوخن  ار  اه  فرح 

، يدوهی ناملـسم ،  ) فلتخم ياه  تیلم  فلتخم و  بهاذـم  زا  مه  شنارگیزاب  هورگ  هکلب  تسا  یناهج  یهاگن  ملیف  يارب  وا  هاگن  اـهنت  هن 
( اهروشک ریاس  زین  ییاکیرمآ و  یلیئارسا ، يراغلب ، یسنوت ، يریازجلا ، ییاینامور ، نوچ  ییاه  تیلم  اب  دحلم و  یتح  تسیدوب و  یحیسم ،

هطـساو هب  دنتـشاذگ و  ریثأت ، مه  رب  دـندرک و  یم  راـک  مه  راـنک  رد  ریظن  یب  ینومراـه  یعون  اـب  هژورپ  نیا  رد  اـهنآ  دـنا . هدـش  باـختنا 
یکی ناشیایند  نآ  عبت  هب  دـننک ، تبحـص  یمارآ  ینابز  مه  نآ  نابز ، کی  اـب  یگمه  هک  تسا  مزـال  یتقو  دـندرک . ادـیپ  رییغت  رگیدـکی 

. دش دهاوخ  هداد  اهنآ  هب  طابترا  كارتشا و  زا  یساسحا  دش و  دهاوخ 

هب اما  ددرگ . یمرب  وا  بیلـصت  هب  صوصخ  هب  وا و  یگدنز  ینایاپ  تعاس  هدزاود  هب  حیـسم  یگدنز  ناتـساد  زا  تیاور  نیا  نامز  هچرگا  »
؟ ریخ ای  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  هنایارگ  عقاو  یهار  ناتساد  ایآ  هک  تفگ  ناوت  یم  یتخس 

اب وا ، بئاصم  نداد  ناشن  داد ، هئارا  حیـسم  بیلـصت  زا  حـضاو  یفیرعت  هنایارگ و  عقاو  يا  هرهچ  ناوت  یم  هک  یهار  اهنت  نوسبیگ  معز  هب 
تاعاس رد  نوسبیگ  دـنک . یم  هبلاطم  ار  شیاـمن  هویـش  نیا  یـسیع ، هتـساوخ  دوخ  ِندـش  یناـبرق  عقاو  رد  تسا . تحارـص  تقد و  نیمه 

اب میرم ، دوش ، یم  هدیـشک  بیلـص  هب  یـسیع  هک  یماگنه  هلمج : زا  تسا ؛ هدرک  دراو  زین  ار  يرگید  ياه  هنحـص  حیـسم ، یگدنز  ینایاپ 
ریوصت هب  زین  یـسیع  طسوت  نویراوح  ياپ  نتـسش  اـب  رخآ و  ماـش  زا  ییاـه  هنحـص  هکنیا  اـی  ددرگ  یمرب  حیـسم  یکدوک  هب  یکب  شـالف 

«. دوش یم  هدیشک 

راهظا تاعزانم  نیا  زا  نوسبیگ  هتبلا  هک  دـنا  هدرک  هسیاقم  حیـسم ) هسوسو  نیرخآ   ) يزیـسروکسا ملیف  اب  ار  نوسبیگ  ملیف  تاعوبطم ، رد 
«! ما هدیدن  ار  ملیف  نآ  ًالـصا  نم  نیا ، رب  هوالع  منک ، رارکت  هدش  ماجنا  ًالبق  هک  ار  يراک  نم  دـیاب  ارچ  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  یگفالک 

ملیف تسا و  سدقم  باتک  رب  قبطنم  ًالماک  نوسبیگ  ملیف 
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ًاقیقد هیلدـجم  میرم  نوسبیگ ، ملیف  رد  تسا . هدـش  هتخاس  سیکازتنازاک  سوکین  رثا  بولـصم » زاب  حیـسم   » باتک يانبم  رب  يزیـسروکسا 
. درادن دوجو  حیسم  وا و  نیب  یسنج  هطبار  چیه  تسا و  هدش  میسرت  سدقم  باتک  فیراعت  ساسارب 

. دشاب هداد  ناشن  ار  تعاجش » يراکادف و  مایپ  ششخب و  دیما ، قشع ،  » هک تسا  راودیما  ملیف  نیا  رد  نوسبیگ 
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(1) زواچ ادنیل  �يزیتس / يدوهی  هن  يواکدوخ  هدننک  اقلا  شخب و  ماهلا  نوسبیگ : لم  حیسم » بئاصم  »

ار ناـسنا  ملیف ، نیا  رد  نوسبیگ  تسا . يدوهیدـض  وا  ملیف  دـنیوگ  یم  هچنآ  لـباقم  رد   ) دزادرپ یم  نوـسبیگ  ملیف  زا  عاـفد  هب  هلاـقم  نیا 
. تسا هتشاد  تلاخد  حیسم  مالآ  هجنکش و  رد  ردقچ  شیوخ  ناهانگ  اب  هک  دشیدنایب  نیا  هب  ات  دنک  یم  يواکدوخ  هب  راداو 

ایآ هکنیا : لیبق  زا  يددعتم  ياه  لاؤس  تسا . هدز  نماد  ار  يدایز  تالداجم  دهد ، یم  ناشن  ار  حیـسم  یگدنز  نایاپ  تاعاس  هک  ملیف  نیا 
بئاصم دروم  رد  ییاـه  شیاـمن  هک  ناـنچ  نآ  دروآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  ناـیدوهی  هیلع  رب  ار  یتـالمح  اـیآ  تسا ؟ يدوهی  دـض  ملیف ، نیا 

سرت یعون  زا  دیآ ، یم  ملیف  نیا  یپ  رد  هک  یتالداجم  دیآ  یم  رظن  هب  دـنا ؟ هدـش  لیبق  نیا  زا  یتاکیرحت  ثعاب  یطـسو  نورق  رد  حیـسم 
قح رب  ییوگ  تالداجم ، نیا  زا  یـضعب  ناهج ، طاقن  ریاس  اپورا و  رد  نوزفا  زور  ياـه  يزیتسدوهی  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنوش ، یم  هیذـغت 

(2). دنتسه

www.christiancinema.com تیاس زا  هتفرگرب  1 - 1
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لیجنا هک  یسک  يارب  ناتـساد  اما  زیچان . سیونریز  اب  دنتـسه  نیتال  یمارآ و  نابز  هب  اه  گولاید  مامت  شارخلد . مه  تسابیز و  مه  ملیف ،
اعد لاح  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  حیـسم  دوش و  یم  عورـش  ینامـسج  غاب  هنحـص  اـب  ملیف  درادـن . همجرت  هب  یجاـیتحا  تسا ، هدـناوخ  ار 

ترابع تسا . هدرک  ردقم  ار  حیسم  گرم  دنوادخ  هک  دهد  یم  نیا  زا  ربخ  دوش و  اهر  تسا ، هدش  لمحتم  هک  یجنر  زا  ات  تسا  ندناوخ 
یم لاـبند  ملیف  رد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  تسا ، هدـمآ  اـقول  سقرم و  یتـم ، لـیجانا  رد  فلتخم  ياـه  تروص  هب  هک  دوشب ،» ققحم  وت  هدارا  »

. دراذگ یم  ناینب  دوش ،

رد نیردنهـس   ) تسا هدرک  رداص  یـسیرف  مظعا  نهاک  رابجا  تساوخ و  هب  سطـالیپ  سویتنوپ  ار  بیلـص  رب  حیـسم  گرم  ناـمرف  هچرگا 
ققحم دنوادخ  ریدقت  هدارا و  ات  دوش  یم  ارجا  مکح  نیا  سدقم  باتک  رب  انب  اما  تسناد ) رفاک  مرجم و  ار  یسیع  نایدوهی  یبهذم  هاگداد 

. دوش

ناشن دوش ، یم  یهتنم  اتجلج  هب  هک  یهار  رد  ار  حیسم  ملیف ، ياه  هنحـص  رتشیب  تسا . حیـسم  بئاصم  زا  یکیلوتاک  يریبعت  نوسبیگ  ملیف 
تروص وا  هک  اکینورو ، اب  حیسم  ییورایور  هنحص  لاثم  يارب  ددرگ . یمرب  نرق 14  هب  هک  تسا  یکیلوتاک  کسانم  زا  مهلم  هک  دهد  یم 

. دیامن یم  سونأمان  انشآان و  ًالماک  کیلوتاک  ریغ  نارگاشامت  يارب  هک  تسا  یکیلوتاک  ننس  زا  یشخب  دنک و ...  یم  کشخ  ار  حیسم 

ناراکهانگ یمامت  میتسه . لیخد  حیـسم  گرم  جـنر و  رد  میـشاب ، هدـش  بکترم  یهانگ  هک  ام  زا  کی  ره  یکیلوتاک ، ياـه  هزومآ  قبط 
ندروخ هنایزات  ِدولآ  وخ ن  هنحـص  تسا . یموهفم  نینچ  ندرک  هدروآرب  ددـصرد  ملیف  دـسر  یم  رظن  هب  دنتـسه . حیـسم  بئاـصم  ناـیناب 

رگاشامت هک  تسا  تهج  نیا  رد  ًامامت  شندش ، هدیشک  بیلص  هب  اتجلج و  تمس  هب  وا  راب  هجنکش  ریسم  یمور ، نازابرس  يوس  زا  حیـسم 
هک تسین  یکش  شیوخ . شنزرس  يارب  هکلب  دنک ، شنزرس  ار  يرگید  هک  انعم  نادب  هن  دنک ، ادیپ  يدنیاشوخان  ساسحا 
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هـشیگ اب  يدوهیدـض  یملیف  ملیف ، نیا  درک . دـهاوخ  یگتفـشآ  راچد  ار  نینمؤمریغ ، ای  نینمؤم و  هچ  اه ، ناـسنا  زا  يرایـسب  يریبعت  نینچ 
هک مینیب  یم  ار  نایسیرف  هیقب  دنوش ، یم  هداد  ناشن  نامرهقدض  نایسیرف ، زا  يرایـسب  مظعا و  نینهاک  هک  اجنآ  تسین ، نآ  هب  طوبرم  ياه 

. دنوش یم  جراخ  نیردهنس  همکحم  زا  تسا ، هدمآ  دراو  حیسم  رب  هک  ییارتفا  زا  یتحاران  راجزنا و  اب 

ییالط و ياهوم  اب  يدرف  حیـسم ، شقن  رگیزاب  دراد . نایدوهی  هب  ییاریذـپ  هاـگن  نوسبیگ  ملیف  دنتـسه و  يدوهی  زین  ملیف  ناـنامرهق  ماـمت 
نامرف رودص  زا  دعب  دنوش و  یم  هداد  ناشن  یتسیداس  ییاه  هناوید  نوچمه  نازابرس  اهنت  تسین . نیشیپ  ياه  هخسن  نوچمه  یبآ  نامشچ 

. دنک یم  ادیپ  ینیع  یمسجت  ناطیش  ییوگ  ًاتقیقح  دنهد ؛ یم  هجنکش  ار  وا  سطالیپ 

موهفم ات  دراد  یعـس  نوسبیگ  لم  دـهد . یم  هئارا  نیمز ، رب  حیـسم  یگدـنز  ینایاپ  تاعاس  زا  ار  دـنمتردق  يریـسفت  حیـسم  بئاصم  ملیف 
تـسج يواکدوخ و  یعون  هب  ار  درف  ره  ملیف ، نیا  قیرط  زا  ات  دراد  دـصق  وا  دزاسب ، دوهی  دـض  یملیف  هکنیا  هن  دـشک ، ریوصت  هب  ار  قشع 

. تسا هدوب  میهس  وا  ياه  جنر  حیسم و  ياه  هجنکش  رد  ردقچ  دنیبب  ات  دنک  راداو  شیوخ  ناور  حور و  رد  وجو 

تسینویهص نایدوهی و  طسوت  یمامت  مینک : یم  هدنسب  هتکن  کی  رکذ  هب  هک  تسا  یناوارف  تاکن  يزیتسدوهی »  » دض رب  تایبدا  هرابرد  . 3
یب نازیتسدوهی و  هرابرد  رایسب  نانیا  تسا . هقباس  هب  قوبـسم  يرما  دنراد ، دوخ  هرطیـس  تحت  ار  يدایز  رایـسب  ياه  هناسر  هزورما  هک  اه 

دننام یلیالد  دـنا . هدرکن  نایب  یهجوت  لباق  ِبلاطم  يزیتسدوهی  یخیرات  یعقاو و  لـیالد  هراـبرد  هاـگ  چـیه  یلو  دـنا  هتفگ  ناـنآ  یمحر 
ییاهروشک رد  نایحیـسم  شنکاو  ثعاب  هک  نانآ  زا  یخرب  یبلطراصحنا  یتسرپداژن و  نایدوهی و  زا  يرایـسب  يراد  هیامرـس  يراوخابر و 

اضریلع يزیتسدوهی ، تیعقاو  هلاقم  هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسا . هدش  هتشذگ  نورق  رد  ایناپـسا  اکیرمآ و  سیلگنا ، نوچ 
. تاعلاطم زکرم  رشن  تسینویهص . ههوژپ  باتک  مود  دلج  رد  یهاش  ناطلس 

نمسکاف ماهاربآ  اب  هبحاصم  �يزیتس /  يدوهی  عضوم  ندرک  ینوناق  نوسبیگ : لم  حیسم 

(1) نمسکاف ماهاربآ  اب  هبحاصم  �يزیتس /  يدوهی  عضوم  ندرک  ینوناق  نوسبیگ : لم  حیسم 

. دناد یم  زیتسدوهی  یملیف  ار  ملیف  هک  دوش  یم  هدروآ  يدهاوش  هلاقم  نیا  رد  زواچ ، ادنیل  هلاقم  فالخرب 

یـسیع ترـضح  ندش  هدیـشک  بیلـص  هب  اب  طابترا  رد  سدقم  باتک  قیاقح  ات  دراد  دـصق  هک  درک  مالعا  نوسبیگ  لم  هیوناژ 2003  رد 
ناشن یملیف  بلاق  رد  ار  مالسلا  هیلع 
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ار نایدوهی  ملیف  نیا  هک  دوش  نئمطم  ات  دشاب  هتشاد  یسامت  نوسبیگ  اب  یصوصخ  تروص  هب  هک  تشاد  میمـصت   (ADL(1 نامزاس دهد .
. درادن يدوهی  دض  یعضوم  دهد و  یمن  رارق  ماهتا  دروم 

نایدوهی و زا  يا  هتیمک  هک  دـش  نآ  رب  میمـصت  دراد . دوجو  نایدوهی  زا  یفنم  يا  هرهچ  شیامن  رب  ینبم  ملیف  نیا  رد  يداـیز  ياـه  هناـشن 
هک تسا  هدش  هتخاس  يا  همان  ملیف  ساسارب  ملیف  هک  دوب  نیا  یهورگ  قیقحت  هجیتن  دننک . لیلحت  ار  حیسم  بیاصم  همان  ملیف  اه  کیلوتاک 
هب تیدوهی ، لک  هتفای  طسب  ییانعم  رد  نایدوهی و  هاگ  تدابع  هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  اهنآ  تسا . راکـشآ  نآ  رد  يزیتس  يدوهی  لیامت 

اراکـشآ دـنوش و  یم  هداد  ناـشن  وخ  هدـنرد  یناروناـج  نوچمه  ملیف ، رد  يدوهی  مدرم  هوبنا  تسا . هدـش  یفرعم  ناطیـش  هاـگیاج  ناونع 
هک ناطیـش  اب  اهنآ  تیـصخش  صوصخ  هب  دنتـسه . رگ  تراغ  هناوید و  و  نوخ ، هنـشت  هک  دنیآ  یم  باسح  هب  يدوهی  هعماج  لک  هدنیامن 

. دروخ یم  دنویپ  دهد ، یم  دوخ  لامعا  يارب  یماد  ار  لوپ 

دبعم و خویش  سطالیپ و  هطبار  یمهفدب  هلمج  زا  تسا . رادروخرب  يدوهشم  یخیرات  ياهاطخ  زا  ملیف  نیا  هک  دندقتعم  نینچمه  نیققحم 
رد اما  دندش ؛ یم  هتفرگ  تمدخ  هب  یمور  نامکاح  تیاضر  يارب  نانهاک  لصا  رد  دـش . یم  بوسحم  هنهک  سیئر  هک  مظعا  نهاک  افایق ،
هب تسد  نانهاک  دـسرت  یم  هک  دوش  یم  نایب  سطالیپ  نابز  زا  یتح  درب . یم  رـس  هب  يدوهی  هعماج  زا  باعرا  سرت و  رد  سطـالیپ  ملیف ،

نیققحم نیا  دـنناد . یم  مر  تلود  نیناوق  هرطیـس  تحت  ار  نایدوهی  هک  تسا  یخیرات  یتقیقح  لـماک  ضقن  نیا  دـننزب . ناـیغط  شروش و 
هب نونظم  هک  زین  ار  ینایدوهی  مور ، تلود  حیسم ) هرود  رد   ) هک دننک  یم  راهظا 
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یم هتخاس  نایدوهی  دبعم  رد  اه  بیلـص  نیا  هک  دهد  ناشن  ات  تسین  تسد  رد  یکردـم  چـیه  دیـشک ... یم  بیلـص  هب  دـندوب ، يرگبوشآ 
! تسا هدش 

چیه زا  ملیف  نیا  دنوش . یم  هداد  ناشن  یهجو  کت  ِدـب  ياه  ناسنا  لماک  روط  هب  حیـسم ، نیفلاخم  هک  تسا  نیا  ملیف ، زا  يرگید  تفایرد 
مرج هب  تبـسن  بضغ  مشخ و  زا  ار  بطاخم  دوجو  رذگهر  نیا  زا  دیارایب و  نآ  اب  ار  حیـسم  بئاصم  تنوشخ  ات  دـنک  یمن  غیرد  یتصرف 

رد یکیلوتاک  ياه  هزومآ  زا  یعماج  تاعالطا  هک  ینارگاشامت  هک  دندقتعم  نیققحم  هورگ  نیا  دنک . رپ  وخ  هدنرد  نامرجم  نیا  هنادواج 
لوپ يزوت و  هنیک  يراوخ ، نوخ  هب  تبسن  زیمآ  بضغ  میظع و  یساسحا  اب  ار  هناخاشامت  کش  نودب  دنرادن  دیدج  دهع  ریسفت  اب  طابترا 

. درک دنهاوخ  كرت  دندرک ) دروخرب  هنالدگنس  نانچ  حیسم  هب  تبسن  هک   ) نایدوهی یتسرپ 

هناتسرپداژن هنایوج و  هزیتس  یعضوم  ربارب  رد  ار  اهنآ  ات  تسا  هدش  سیسأت  نایدوهی  هب  تبسن  زیمآارتفا  هاگن  هیلع  رب  هک  ینامزاس  ADL . 3
نایدوهی اه و  تسینویهـص  هب  دراو  ياهدـقن  دراوم  یخرب  رد  دـنک و  یم  لمع  مسینویهـص  عفانم  هب  کیدزن  نامزاس  نیا  دـنک . تظفاحم 

. دهد یم  ناشن  يزیتسدوهی  ناونع  هب  ار  ارگایند 

نلآ ثیک   / �(2004  ) نوسبیگ لم  رثا  حیسم  بیاصم 

(1) نلآ ثیک   / �(2004  ) نوسبیگ لم  رثا  حیسم  بیاصم 

. دوش یم  هتخادرپ  هصالخ  روط  هب  حیسم  بئاصم  ملیف  فعض  توق و  طاقن  هب  هلاقم  نیا  رد 

لیخ زا  رتدب  رتهب و  هک  تسا  طسوتم  یملیف  عقاو  رد  میظع . یخیبوت  هن  تسا و  راوازس  ار  ینانچ  نآ  نیسحت  هن  نوسبیگ  حیـسم » بئاصم  »
. تسین دوویلاه  هزورما  تادیلوت  میظع 

ریوصت يزیگنا  تریح  روط  هب  هنحـص  یحارط  اه و  سابل  دراذـگ . یم  ار  شدوخ  ریثأت  تسا و  تخاـس  شوخ  یملیف  یکینکت ، ظاـحل  هب 
بطاخم يارب  هک  دریگ  یم  رارق  يریسم  رد  ملیف  عومجم ، رد  اما  دنهد . یم  هئارا  ار  حیسم » بئاصم   » زا يرخاف 

www. movierapture.com تیاس زا  هتفرگرب  1 - 1
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شیپ ياه  کینکت  تشم  کی  هب  دهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  رگاشامت  هکنیا  يارب  نوسبیگ  دـیآ . یم  رظن  هب  کحـضم  یتح  هدـنهد و  رازآ 
تروص هب  زیگنارب  ریثأـت  جـیهم و  عیاـقو  همه  لاـثم  يارب  دزاـس . یم  دودـحم  ار  دوخ  تیقـالخ  بیترت  نیدـب  دـنز و  یم  تسد  هداـتفا  اـپ 
تروص هب  هک  کیتامارد  ییاه  هنحـص  نتخیمآ  مهرد  اب  ار  دوخ  ینیب  کیراب  نادـقف  همادا  رد  نوسبیگ  دوش . یم  هداد  ناشن  نشومولـسا 

هب هچرگا  درک . هراشا  حیـسم  داش  هتـشذگ  هب  ناوت  یم  لاثم  يارب  دنک . یم  تابثا  دوش ، یم  هداد  ناشن  هتـشذگ ) هب  تشگرب   ) کب شالف 
زا دـنهد و  ناشن  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لاح  نامز  كانهودـنا  عیاقو  اب  يداضت  هک  تسا  هدوب  لیلد  نیا  هب  اه  کب  شالف  نیا  يریگراک 

. دـنیآ یم  هدـنهد  رازآ  ًابلاغ  یطارفا و  هناهلبا ، رظن  هب  لک  رد  اما  دراذـگب ، بطاـخم  رب  یتاـساسحا  يریثأـت  دـناوتب  نوسبیگ  رذـگهر  نیا 
یقیـسوم کمک  اب  نوسبیگ  اما  دریگ ، یمن  رارق  تادیهمت  نیا  ریثأت  تحت  تسا ، هتفر  امنیـس  هب  ملیف  نیا  ياشامت  يارب  هک  یـسک  هچرگا 
تادـیهمت نیا  طرفم  يریگراـک  هب  درک . هبرجت  لاـح  ره  رد  ار  ملیف  نیا  كانتـشحو  هودـنا  دـیاب  هک  دوـش  یم  روآداـی  ملیف ، ياز  تنحم 

. تسا راب  تلاسک  کحضم و  رتشیب  دشاب ، ریذپلد  راذگ و  ریثأت  هکنیا  ياج  هب  زیگنا و )...  مغ  یقیسوم  اه و  کب  شالف  اه ، نشومولـسا  )
یم يردنکـس  ناهگان  دوش و  یم  لمحتم  ار  يزادگناج  ياهریقحت  دـشک و  یم  شود  هب  ار  دوخ  بیلـص  حیـسم  هک  یماگنه  لاثم  يارب 

شیاـپ ناـهگان  هک  دروآ  یم  داـی  هب  ار  یـسیع  یکدوک  نارود  میرم ، هک  دـنک  یم  تاـک  يا  هنحـص  هب  ار  هنحـص  نیا  نوـسبیگ  دروـخ ،
هب میرم  هک  مینیب  یم  دروخ ، یم  يردنکس  شود  رب  بیلص  حیسم  هک  هظحل  نامه  رد  دوب . هدیود  دوخ  رسپ  تمس  هب  وا  دوب و  هدروخرس 

یلامتـسد زیگنارب و  ساسحا  ًاقلطم  دوش  یم  هداد  ناـشن  هتـسهآ ) ياـمن   ) نشومولـسا تروص  هب  هک  هنحـص  نیا  درب . یم  موجه  وا  تمس 
دـنیآ و یم  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  یعیاـقو  زا  وـلمم  ملیف  هکلب  دراد ، يریثأـت  نینچ  هک  تسین  هنحـص  نیا  اـهنت  هتبلا  تـسا . هدـش 

. دوش یم  راب  تلاسک  ًاتقیقح  اهنآ  دح  زا  شیب  رارکت 
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يدارفا يدوهی  ناشیـشک  دنتـسه و  ترارـش  روتاکیراک  ملیف ، ناریرـش  دنک ، یمن  لمع  هناکریز  نوسبیگ  زین ، ملیف  رگید  ياه  هنحـص  رد 
ییاه ناسنا  شنایرابرد  دوره و  دنتـسه . شنمدد  تسیداس و  محر ، یب  یمور ، نازابرـس  دنوش . یم  ریوصت  لاگـسدب  گنرینرپ و  نشخ ،

اـه و تیعقوم  نیا  رتـشیب  دنتـسه . كانـسرت  لزاـن  ياـه  ملیف  روآداـی  دوخ و  ینهذ  نادـنز  ریـسا  هک  دـنا  هداـتفا  راـک  زا  تسم و  هناـگیب ،
، هرود نآ  هب  طوبرم  تسد و  نیا  زا  ییاه  یـشاقن  هتبلا  دـننک . یم  یعادـت  ار  یطـسو  نورق  ياـه  یـشاقن   (1)، کستورگ ياه  تیصخش 
. دنا هدرک  میسرت  تسه ، هک  روط  نآ  ار  ناهج  هک  دنرادن  ار  نیا  ياعدا  دنا و  هدش  قلخ  یصاخ  ياهدادرارق  عبات  دنتسه و  کبـس  ياراد 

یتسیلا روتان  تاریثأت  لاح  ره  رد  دشاب . هدش  زاب  هتشذگ  رـصع  هب  ور  هک  دشاب  يا  هرجنپ  دیاب  ملیف  هک  تسا  دقتعم  نوسبیگ  لم  سکعرب 
رب دـیاش  ییاهالویه  نینچ  دـنک . یمن  راـتفر  حیـسم » بئاـصم   » ملیف ناریرـش  نوچمه  سک  چـیه  اریز  دوش ؛ یم  عیاـض  یعون  هب  ملیف  نیا 

دمآراکان دراد ، ییارگ  عقاو  ياعدا  هک  یملیف  رد  اما  دراذگب ، یـصاخ  هدننک  جییهت  ریثأت  تسا ، هدش  هتخاس  صاخ  یکبـس  هب  هک  یملیف 
رظن دم  ناجیه  هنوگره  نتخیگنارب  هک  دهد  یم  ملیف  هب  یعنصت  یساسحا  یلومعم ، یناسنا  کی  ریوصت  زا  اهنآ  ندوب  رود  دنک . یم  هولج 

یم رظن  هب  موهوم  ییاه  تیصخش  زین  ملیف  دارفا  هیقب  عقاو  رد  دنرادن ، یتیوه  چیه  ملیف  نیا  رد  ریرش  صاخـشا  دنک . یم  فیعـضت  ار  ملیف 
. دنیآ

یم لابند  اجنآ  هب  اجنیا  زا  ار  یـسیع  طقف  درادـن و  ندرک  هیرگ  زج  يراـک  هک  دـنیآ  یم  رظن  هب  زیگنا  تقر  هیلدـجم  میرم  هرکاـب و  میرم 
نویراوح دننک .

.Allen Keith - 1
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رد یحیسم و  تنس  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  دنوش و  یم  ریوصت  ینیـشام  ییاه  مدآ  دراد ) لباقتم  یطابترا  اهنآ  اب  یـسیع  هک  یناسک   ) حیـسم
. دننک یمن  دوخ  ریگرد  ار  رگاشامت  هجوت  مادک  چیه  دنهد و  یم  ماجنا  یکیناکم  روط  هب  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  دروم  رد  سدقم  باتک 

رگا اما  دراد  ار  ندید  شزرا  دشاب ، هدـننک  مرگرـس  یملیف  هک  دوب  ددـصرد  ملیف  نیا  رگا  تفگ  دـیاب  ملیف ، نیا  ریگنابیرگ  لئاسم  مامت  اب 
اـشامت ار  نآ  ناوتن  هک  تسین  هدننک  هتـسخ  ردق  نآ  هچرگا  ملیف  نیا  تسا . ور  هبور  تسکـش  اب  ًالماک  دشاب  راذگ  ریثأت  یملیف  تسا  رارق 

یم هدننک  لسک  ار  ملیف  اه ) نشومولسا  نوچمه   ) دنک یم  هدافتسا  اهنآ  زا  ًاررکم  نوسبیگ  هک  يا  هدش  یلامتـسد  ياه  کینکت  یلو  درک 
. دنک

یم هئارا  حیـسم  یگدـنز  زا  یتافیـصوت  هک  ییاه  ملیف  ریاس  فالخرب  تسین . شـشک  زا  یلاخ  ًالماک  ملیف ، نیا  اه ، یتساک  ماـمت  مغر  هب  »
لوط رد  هتخیهرف  نایحیسم  مامت  تسا . هتشاذگ  حیسم  جنر  رب  ار  دوخ  زکرمت  نوسبیگ  دنراد ، زکرمت  حیسم  ياه  هزومآ  رب  ًابلاغ  هک  دنهد 
هرافک ات  درک  ینابرق  ار  دوخ  وا  هکلب  تسین  وا  ياـه  شزومآ  تسا ، هدرک  هناـگی  ار  حیـسم  هچنآ  هک  تفگ  دـنهاوخ  عطق  روط  هب  خـیرات 

رب ملیف ، نیا  همان  ملیف  نتـشون  رد  هک  درک  هفاضا  دیاب  تسا . یخیرات  یتیحیـسم  ساکعنا  نوسبیگ  ملیف  ور  نیازا   (1). دشاب یمدآ  ناهانگ 
یم تیاور  ملیف  نیا  رد  ار  نآ  دنک و  یم  رایتخا  نوسبیگ  هک  يدرکیور  دوش . یم  دیکأت  مالـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  یگدنز  زا  هبنج  نیا 

هتـسناوتن حیـسم  ياه  شزومآ  هب  فرـص  ِنتخادرپ  هک  يزیچ  دراد ، ار  تاساسحا  ندروآرد  شاعترا  هب  نتخیگنارب و  تیلباق  هوقلاب  دـنک ،
«. دنک ادیپ  تسد  نآ  هب  تسا 

كاغم و يانعم  هب  لصا  رد  حالطـصا  نیا  تسا . هدمآ  وتورگ  نیتال  هشیر ي  زا  تغل  رد  کستورگ  حالطـصا   . Grostesque.3 - 1
زا ییاـه  هنت  مین  اـه  نآ  رد  راـب  نیلوا  يارب  هک  ناتـساب  مور  ياـه  هربـقم  اـه و  كاـغم  هب  ددرگ  یمرب  نآ  هیمـست ي  هجو  تسا . لادوـگ 

کی رد  ار  کستورگ  میهاوخب  هچ  نانچ  دوش . یم  هتخانش  کستورگ  مان  هب  اه  همـسجم  نیا  يرنه  کبـس  دش . تفای  یلایخ  یتادوجوم 
اه تیـصخش  تاناویح و  لومعم  لاکـشا  بیرخت  فیرحت و  اب  هک  يزتناف  رناژ  رد  رنه  زا  یکبـس  مییوگب : دـیاب  مینک  فیرعت  فارگاراـپ 

لاکـشا دشاب ، تالآرویز  هب  هتـسارآ  هک  ییاه  هیامن  تشز  زا  تسا  یبیکرت  کستورگ  مییوگب ، رت  یعازتنا  میهاوخب  رگا  دیآ . یم  دـیدپ 
. یعقاوریغ هدش و  قارغا  روآرخسمت  بیرغ  بیجع و 
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رد هک  ار  يزار  اهنآ  زا  ریغ  ات  هتفرگ  نینمؤم  زا  نابطاخم ، زا  یهوبنا  يارب  تسا  هتـسناوت  وا  درکیور  نوسبیگ و  لـم  تیاور  عون  عقاو  رد  »
بهذم رد  فراعتم  ینومـضم  ینابرق ، کی  هباثم  هب  ادخ  هراگنا  دنک . راکـشآ  تسا ، نآ  هب  طوبرم  هک  ییاه  تنـس  رد  تیحیـسم و  بلق 

نوتم دنتـشاد و  نینط  نآ  رد  نآ  دـننام  سیتآ و  سینودآ و  ياه  هناسفا  هک  تفای  یلجت  یناهج  رد  تیحیـسم  تسا . يا  هناـیمرواخ  نهک 
ناگدنـسیون هک  تفگ  دیاب  هچرگا  تخیمآ . دوخ  رد  تشاد ، روضح  نامز  نآ  یبهذـم  ياه  تنـس  رد  هک  ار  نیماضم  نیا  یحیـسم  هیلوا 

یـسیع نایحیـسم ، يارب  دنا . هدوب  انـشآ  اهنآ  اب  دایز  لامتحا  هب  اما  دـنا ، هتفرگن  ضرق  ار  نیماضم  اه و  هناسفا  نیا  هناهاگآ  روط  هب  لیجانا 
هشیر هک  راثیا  نیا  دهد . رییغت  یهلا  رما  اب  ار  وا  طابترا  مه  رـشب و  تیهام  مه  نآ  هلیـسو  هب  ات  تخاس  یعقاو  ینابرق  کی  دوخ  زا  حیـسم ،

هب يروحم  يرما  یقالخا ، تاروتـسد  زا  رتشیب  رایـسب  تیحیـسم  دزن  رد  دراذـگب ، ریثأت  ناسنا  بلق  رب  دـناوت  یم  نینچ  دراد و  نهک  ییاه 
لوصا هب  زاین  يراگتـسر  هب  لین  يارب  یمدآ  هک  تسا  مکاح  رواب  نیا  یحیـسم ، تنـس  زا  يا  هدـمع  شخب  رد  عقاو  رد  دـیآ . یم  باسح 

«. دوش راگتسر  هلیسو  نیا  هب  ات  تسا  هتشگ  ینابرق  بیلص  رب  حیسم  هک  دشاب  هتشاد  نامیا  دیاب  هکلب  درادن  یبهذم  دیاقع 

رد هک  دهد  یم  هزاجا  رگاشامت  هب  دهد ، هئارا  یحیـسم  تایقالخا  زا  لیـصفت  لوطرپ و  يا  هباطخ  رگاشامت  يارب  هکنیا  ياج  هب  نوسبیگ  »
ششوک هچرگا  دنک . هبرجت  دزیخ ، یمرب  یهلا  يراثیا  زا  هک  ار  جنر  نیا  یحیسم ، يرواب  نطب  رد  دنک و  تکرـش  حیـسم  بئاصم  شیامن 

رد دنک و  ساسحا  ار  حیـسم  گرم  تارکـس  بطاخم ، هک  دراد  دصق  تیاور ، نیا  اب  وا  لاح  ره  رد  اما  دـیآ ؛ یم  رظن  هب  زیمآ  تیقفوم  وا 
یمرب یلعف ] تیحیـسم   ] بهذـم تیهاـم  تاذ و  زا  عـقاو  رد  هبرجت ، نیا  ندوـب  كانتـشهد  هک  دـشاب  هتـشاد  تکرـش  یلاـعتم  يرما  هبرجت 

«. دزیخ

ناـیدا ِموادـت  ِناونع  هب  تیحیـسم  زا  ناوتب  هک  هچنآ  هن  تسا  یلعف  موـسرم  تیحیـسم  ِهاگدـید  بلطم ، نیا  دـش  هتفگ  هک  روـط  ناـمه  . 4
هلاقم نیمه  هدنـسیون  تسا و  هدرک  خوسر  تیحیـسم  رد  هک  دشاب  یم  مور  هنایمرواخ و  ریطاسا  زا  رثأتم  هاگن  نیا  تشاد . راظتنا  یمیهاربا 

. دنک یم  هراشا  نادب  همادا  رد 
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یلتراه لاه   / �� (1998  ) �ناگدنز باتک  ملیف 

(1) یلتراه لاه   / �� (1998  ) �ناگدنز باتک  ملیف 

تـشگزاب زا  سپ  حیـسم  هک  انعم  نیا  هب  دوش . یم  فیرعت  عیدـب  یتیاور  اب  فراعتمان و  رایـسب  يا  هنوگ  هب  حیـسم  تشگزاب  ملیف ، نیا  رد 
. دهد یم  ماجنا  دنیب  یم  حالص  دوخ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ ، هدش  ردقم  نامرف  يارجا  ياج  هب  هرابود 

ییاه شسرپ  اب  ار  ام  ملیف  نیا  اما  تسین . حیسم  یگدنز  دروم  رد  یملیف  هسفن  یف  (، 1998  ) یلتراه لاه  هتخاس   (2)« ناگدنز باتک   » ملیف
. دنک یم  ور  هبور  نآ  لاثما  تیحیسم و  ترخآ ، ثحبم  ادخ ، اب  وا  طابترا  حیسم ، هرابرد 

رد یلته  رد  ددرگ و  یم  زاـب  نیمز  هب  كرویوین  رهـش  رد  یهاـگدورف  رد  ربماسد 1999  رد 31  یـسیع  هک  مینیب  یم  یلتراـه  تیاور  رد 
نوناق ندرک  زاـغآ  ناریرـش و  ندرک  تواـضق  تسا و  میناد  یم  هک  هنوگ  نآ  اـیند ، ندـناسر  ناـیاپ  هب  وا  هفیظو  دوش . یم  نکاـس  نتهنم 

عوقو نامزلارخآ  قیرط ، نیا  زا  هک  دیاشگب  ار  ناگدنز » باتک   » ترخآ رهم  هس  هک  دیاب  وا  اهراک ، نیا  ماجنا  يارب  دنوادخ . دیدج  هرازه 
هب ار  ادخ  وا  هک  تسانعم  نادب  نیا  دـشخبب . ار  اه  ناسنا  همه  راک ، نیا  ماجنا  ياج  هب  هک  دراد  رـس  رد  يرگید  رکف  یـسیع  اما  دـبای . یم 
لاح رد  یـسیع  هک  نانچمه   (3). دـش رود  ادـخ  زا  ناطیـش  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  رود  دـنوادخ  زا  لیلد  نیمه  هب  دـبلط و  یم  هزراـبم 
یم ریگرد  دنک ، لابند  ار  ادخ  نوناق  دیاب  حیـسم  تسا  رّـصم  هک  نیمز ، يور  رب  دـنوادخ  لیکو  اب  تسا ، دوخ  میمـصت  نیا  اب  شکمـشک 

نیا لالخ  رد  دوش .

، نآ لباقم  رد  دـنک . یم  تبث  نآ  رد  دـنیرفآ  یم  هک  ار  یناسنا  ره  مان  دـنوادخ  هک  تسا  یباتک  دوملت  حیرـصت  هب  ناگدـنز  باـتک  1 - 1
. دوش یم  تبث  نآ  رد  دریم  یم  هک  یسک  ره  مان  هک  دراد  دوجو  ناگدرم  باتک 

www.biblefilms. blogspot.com تیاس زا  هتفرگرب  2 - 2
.Hal Hartley - 3
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یم يراوگوس  دروخ و  یم  فسأت  ناگدـنز » باتک   » ندـش هدوشگ  رب  ددنـسپ و  یم  تسه  هک  روط  ناـمه  ار  زیچ  همه  ناطیـش  عاـضوا ،
رهُم هب  رـس  هصق  هک  دراد  دصق  دروآ و  یم  تسد  هب  يدنفرت  اب  ار  ناگدنز  باتک  دوش ، یم  هاگآ  یـسیع  دـیدرت  زا  هک  یماگنه  وا  دـنک .

. دنک زاب  ار  نآ  زا  يرگید 

هدازمارح نآ  : » دـیوگ یم  يراز  هآ و  اب  ناطیـش  دربب . نیب  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  ناطیـش  هک  تسا  یتینما  یلفق  ياراد  ناگدـنز  باـتک  اـما 
دوش و یم  قحلم  شلته  رد  یـسیع  هب  دیع  بش  ینامهم  رد  ناطیـش  دـنا ». هدرک  ار  زیچ  همه  رکف  دنتـسه ، تشهب )  ) نامـسآ رد  هک  ییاه 

. دوش یم  زاغآ  یلومعم  يزور  نوچمه  دیدج  هرازه 

، فـلتخم ياـیاوز  زا  هک  تسا  هدـعاق  زا  رود  هب  فراـعتمریغ و  نیبرود ، تاـکرح  تسا . هظحـالم  لـباق  رایـسب  مـلیف  نـیا  يرـصب  هوـجو 
میقتسمروط هب  دننکش و  یم  ار  مراهچ » راوید   » ملیف ياه  تیصخش  هک  مینیب  یم  رگید  ییاج  رد  درب . یم  هرهب  هتـسهآ  يامن  يزاسوحم و 

یـسررب دیاب  يزاس  ملیف  لامرف  هوجو  اب  طابترا  رد  رتشیب  زین  ملیف  نیا  زاس ، ملیف  نیا  ياه  ملیف  هیقب  نوچمه  دننک . یم  تبحـص  نیبرود  اب 
. دننک یم  حرطم  ملیف  ياه  تیصخش  هک  یفسلف ، یتاعوضوم  ات  دوش 

ار رما  نیا  يدازآ  رایتخا و  یمدآ ، ایآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  یلتراه ) ياه  ملیف  ریاس  نوچمه   ) ملیف نیا  رد  هک  ینیداینب  لاؤس  اما 
تیصخش نآ  ملیف ، رد  هک  روط  نامه  دشاب ، هتشادن  دوجو  يدازآ  هدارا  رگا  دوشب ؟ هراک  هچ  ای  دشاب و  یسک  هچ  دنک ، باختنا  هک  دراد 

دیما هچ  تروص  نیا  رد  دوب ، دهاوخن  ینیب  شیپ  لباق  کیژولویب و  يراکوزاس  زا  رتشیب  يزیچ  زین  قشع  دنک ، یم  ثحب  ناطیـش  اب  دحلم 
ایآ دسرپ  یم  یتح  دنک و  یم  حرطم  ار  لیبق  نیا  زا  یتالاؤس  ملیف  نیا  رد  یلتراه  دـنام ؟ یم  یقاب  يراگتـسر  شیاشخب و  يارب  ییانعم  و 

بطاخم طقف  هکلب  دهد ، یمن  هئارا  اه  لاؤس  نیا  يارب  یباوج  ًاموزل  ملیف  نیا  رد  نادرگراک  تساراد ؟ ار  يا  يدازآ  نینچ  دوخ ، دنوادخ 
. دراد یماو  رکف  هب  ار 

.The book of life . 4

يامنیـس رد  هک  دراد  تیدوهی  هدش  فیرحت  نوتم  رد  هشیر  دـنوادخ ، یتح  یهلا و  يایلوا  هب  زیمآ  تناها  کبـس و  تسـس و  ِهاگن  نیا  . 5
هب زین  دراد  دوجو  هتینردم  تاذ  رد  هک  یمـسیئد  مسیرالوکـس و  مسیناموا و  هتینردـم و  هتبلا  تسا . هتـشاذگ  ياج  هب  يدـج  يریثأت  برغ 

. دنا هدناسر  يرای  فیفخ  هاگن  نیا 
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نملیاه یمری  �یلتراه / لاه  رثا  ناگدنز  باتک 

(1) نملیاه یمری  �یلتراه / لاه  رثا  ناگدنز  باتک 

يانبم رب  ییاهن  يرواد  هک  دزادرپ  یم  نیا  هب  تیاهن  رد  دـهد . یم  ناشن  ملیف  لامرف  هوجو  نامزلارخآ و  هب  ار  یلتراـه  درکیور  هلاـقم  نیا 
. دنوادخ هدارا  هن  دریگ  یم  ماجنا  یسیع  تساوخ 

نامزلارخآ روصت  ملیف  نیا  رد  دهد و  یم  رارق  ( 1999 ربماسد ،  31  ) لوا هرازه  ینایاپ  بش  رب  ار  ناگدنز » باتک   » ملیف يانبم  یلتراه  لاه 
ار حیسم  ینادرگرس  تسا ، هدش  يرادرب  ملیف  لاتیجید  تروص  هب  هک  ملیف  درک . هدهاشم  ناوت  یم  وا  صاخ  هویـش  اب  یلتراه و  هاگن  زا  ار 

لامعا ناهج  رب  ار  ییاهن )  ) يرواد دیاب  وا  ایآ  هک  رما  نیا  رب  ینتبم  یشکمشک  دهد ؛ یم  ناشن  ار  شا  ینورد  شکمشک  نتهنم و  رهش  رد 
تعاس کی  زا  شیب  یمک  هک  یملیف  رد  یلتراه  تسوا . دامتعا  دروم  درف  رایتسد و  دنک و  یم  یهارمه  ار  وا  هیلدـجم  میرم  ریخ . ای  دـنک 

زا راشرس  هک  دنیب  یم  كرادت  رگاشامت  يارب  گوف ، کی  يا ، هداس  هژیو  ياه  هولج  یلـصا و  تیـصخش  نیجود  مین  اب  دشک و  یم  لوط 
دنناوت یم  هک  دنتـسه  یکدـنا  ناگدنـسیون  دـنک . یم  ناـیب  ار  هرازه  کـی  یناـیاپ  نارحب  شـشک و  هک  تسا  یـساسحا  ملیـست و  دـیما و 

اب دوخ  هارمه  نفلت  اب  یـسیع  هک  یتقو  لاثم  يارب  دنـسیونب . شیاه ) ملیف  رد   ) یلتراه ياه  گولاـید  نوچمه  یناـشخرد  ياـه  گولاـید 
( ملیف رد   ) هک یماگنه  یتح  دنک ، یمن  ور  ار  دوخ  تسد  ًامومع  یلتراه  متسه ،»...  نم  : » دیوگ یم  یگداس  هب  دنک ، یم  تبحـص  ناطیش 

. دسرب دوخ  نایاپ  هب  ایند  تسا  کیدزن 

تبحص کبس  ياراد  دنم و  هویش  ینحل  اب  دهاوخ  یم  شنارگیزاب  زا  ًالومعم  یلتراه  تسا ، رادروخرب  نییاپ  يا  هجدوب  زا  اراکـشآ  ملیف ،
بطاخم هب  نحل  نیا  دننک .

www.movie martyr.com تیاس زا  هتفرگرب  1 - 1
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زا ار  ملیف  یفطاع  تردق  زگره  دراد  دوجو  ملیف  رد  هک  يوجه  دنک . كرد  رتهب  ار  سدقم  باتک  ییانک  فیرظ و  تاکن  دهد  یم  هزاجا 
رد یلتراه  تسا . ساسحا  لباق  بطاخم  يارب  هراومه  تسا ، هتفهن  زیمآ  هرطاخم  يزیچ  حیسم  میمصت  سپ  رد  هک  رما  نیا  درب و  یمن  نیب 

همه هک  تسا  ریگ  تخـس  هدـند و  کی  ییارگ  ناسنا  وا  يرگیزاب . هماـن و  ملیف  رگم  دـنک  یم  رظن  رـص ف  زیچ ، همه  زا  ًاـبیرقت  ملیف  نیا 
. دنک یم  در  دهد ، یم  هولج  اعدمرپ  وگ و  هیانک  یصخش  ار  وا  هک  ییاهارتفا 

تسا هارمه  تناتم  یعون  اب  هک  دهد  یم  ساکعنا  ار  یجنر  هراومه  دنک ، یم  يزاب  ار  یـسیع  شقن  ملیف  نیا  رد  هک  ناواناد  نیترام  هرهچ 
ياج هب  وا  حیـسم  هک  تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  یلتراه  زیمآ  هنعط  ریـسفت  دـنک . یم  لمح  دوخ  نورد  ار  ایند  راب  یمامت  دـیآ  یم  رظن  هب  و 

، میمـصت نیا  داد ؛ یم  ماجنا  دیاب  هک  هچنآ  اب  تسا  فلاخم  ًالماک  ییوگ  هک  دریگ  یم  يرگید  میمـصت  دناسرب ، ماجنا  هب  دـیاب  هک  يراک 
درگ ار  اه  ناسنا  زا  یمک  هدع  هدش ، مه  رگا  یتح  هک  دنک  یم  یعس  تیدج  اب  ناطیش  لباقم ، هطقن  رد  تسا . مدرم  داحآ  همه  شیاشخب 

. دروآ دوخ 

يا هنوگ  هب  يرادرب  ملیف  نیا ، رب  هوـالع  تسا . هتـسج  هرهب  راد  نیرگ  مورکونوم و  يرادرب  ملیف  زا  يریوصت ، نینچ  تیاور  يارب  یلتراـه 
ار نآ  سپس  هدرک و  يرادرب  ملیف  ییوئدیو  تروص  هب  وا  دوش . یم  هداد  شیامن  هتسهآ  تکرح  اب  وحم و  اه  هنحص  زا  يرایـسب  هک  تسا 

. تسا هدرک  لیدبت  يا ) هقیقد   63  ) ملیف هب 

تواضق یسیع  هک  دنیب  یم  دنوادخ  لیکو  هک  یماگنه  ًالثم  تسا . هدناجنگ  زین  راد  هدنخ  کحضم و  رصانع  ملیف ، هنیمز  سپ  رد  یلتراه 
!« میتفرگ یم  راک  هب  ار  اهروتامآ  دیابن  زگره  ام  : » دیوگ یم  دهد ، یم  ماجنا  رگید  یلکش  هب  ار  ییاهن 

. دنک یم  نایب  ار  دیدج  هرازه  دروم  رد  ییایپوتا  يریوصت  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  هنحص  زا  جراخ  يادص  اب  ملیف 

.Jeremy Heilman . 2
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(1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  ملیف  هب  یهاگن 

(1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  ملیف  هب  یهاگن 

لاس رد  یسیع  زا  اه  هرهچ  نیرت  هدیچیپ  نیرت و  هدنهد  ناکت  زا  یکی  اب  يزیـسروکسا ، نیترام  هتخاس  ( 1988  ) حیسم هسوسو  نیرخآ  رد 
هاش فلاخم  بطق  رد  شا ، هدـید  باذـع  ياـه  يرگن  نورد  یماـمت  اـب  هک  مینیب  یم  ار  یناـسنا  حیـسم  اـجنیا  رد  مییور . هبور  ریخا  ياـه 

ًاتقیقح يا  هرهچ  تسوا ، زا  شیپ  هک  سیکازتنازاک  حیسم  ریظن  يزیسروکسا ، حیـسم  دریگ . یم  رارق  لیمود  یب . لیـسیس  ( 1927  ) ناهاش
فلو زیلاگ 1989 ؛ سیلراک 1988 ؛  ) ار يدایز  ياه  ثحب  ملیف  نیا  تسا ؛ ناـبیرگ  هب  تسد  یهلا  رما  درد  ناـکما و  اـب  هک  تسا  یناـسنا 

زا هبنج  هس  هژیو  هب  دوب . هتخیگنارب  دـش ، هراـشا  هچ  نآ  زا  شیب  یتـح  زنوـیا ) نتگنیبـب و  ریروم 1992 ؛ 40 135 ؛ سکج 1990 : 1989 ؛
اه نآ  هب  هراشا  هک  تسا  هتخیگنارب  یتایهلا  ییاـه  شـسرپ  ناـمز  نآ  زا  تسا و  هدوب  يروخلد  ببـس  حیـسم ، تیـصخش  اـب  ملیف  دروخرب 

(168 9 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) تسا دنمشزرا 

میرم و هیلدـجم ، میرم  هب  تبـسن  یفطاـع  تاـساسحا  ياراد  نینچمه  دراد و  ینامـسج  لاـیما  هک  تسا  یحیـسم  ریوـصت  شـسرپ ، نـیلوا 
یمامت اب  یگداوناخ  روما  هکلب  تسین ، نایم  رد  یفطاع  هطبار  هلئـسم  اهنت  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  هابتـشا  داـقتنا  نیا  لاـح ، نیا  اـب  تساـترام .

انب تسا . هدش  دنم  هقالع  وا  هب  هک  ینز  زا  دنزرف  نتشاد  جاودزا و  تذل  دهد ؛ یم  لکـش  ار  حیـسم  هسوسو  نیرخآ  هک  تسا  شیاه  هبنج 
رد هک  ارچ  تسا ؛ هنوراو  لعف  یعون  صخشم  روط  هب  تیسنج  ساسارب  يزیسروکسا ) ملیف  هب   ) تاضارتعا كوک : مپ  ملیف ، دقتنم  هتفگ  هب 
رد وا  هک  یمود  رد  درادن و  تشز  لمع  رد  یتکراشم  هک  دهد  یم  ناشن  هیلدجم  میرم  هناخ  رد  يرظان  ار  حیسم  یلوا  ملیف ، زا  هنحـص  ود 

:1384 زیتُرا ، شرام و  . ) تسا طبترم  دـلو  داز و  هلئـسم  اب  میقتـسم  دـهد و  یم  ناشن  اه  نآ  جاودزا  زا  سپ  بیلـص ، رب  شنیریـش  ياـیؤر 
(169
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یم هداد  ناشن  يدرم  حیـسم  زین  نآ  رد  هک  دوش  یمن  هدید  دیدج  دـهع  صن  اب  یـضقانت  هنوگ  چـیه  اج  نیا  رد  یتایهلا ، رظنم  زا  نینچمه 
:1384 زیتُرا ، شرام و  (. ) نایناربع 15:4 هلاسر  « ) دـتلغ یمن  رد  هانگ  هب  هچرگا  دوش ، یم  هسوسو  راـچد  دوخ ، لـثم  هبنج  ره  زا   » هک دوش 

(169

هداد یـسیع  زا  هک  ریوصت ي  هب  ینعی  دوش ، یم  نومنهر  ملیف  نیا  باب  رد  شهوکن  نیمود  هب  دتلغ » یمن  رد  هانگ  هب   » ترابع لاح ، نیا  اب 
وگ غورد  ار  دوخ  تسا و  بارطضا  سرت و  دعتـسم  دنیب و  یم  باذع  نارگید ، ناهانگ  نینچمه  شدوخ و  ناهانگ  رطاخ  هب  هک  دوش  یم 

انحوی 4 13 ؛ یتم 3 : لیجنا  ًالثم   ) دید دـیدج  دـهع  رد  ناوت  یم  ار  حیـسم  تمـصع  ای  یهانگ  یب  هلوقم  هک  یلاح  رد  دـناد . یم  نوبج  و 
رد رت  مهم  هـمه  زا   (1). هن ای  تسا  هدوب  تیحیـسم  تنـس  هیلوا  لحارم  رد  یتایهلا  مهم  لـئاسم  زا  عوضوم  نیا  هک  تسین  صخـشم  ( 46:8

ییحی تسد  هب  ( 9 11 ، 5 6  : 1 « ) شناهانگ شزرمآ  يارب   » حیـسم هک  تسا  هدش  هدروآ  هلمج  نیا  یحیـضوت  چیه  نودـب  سقرم ، لیجنا 
، زیتُرا شرام و  (. ) 17 8  : 10  ) دـناوخ یم  کین  ار  وا  ارچ  هک  دـنک  یم  هذـخاؤم  ار  يدـنمتورث  ناوج  درم  شدوخ  حیـسم  تفای و  دـیمعت 

(170 : 1384

تـسا شوشغم  نوـنجم و  هک  تسا  كاکـش  و  ینهذ »  » یحیـسم ندیـشک  ریوـصت  هب  يزیـسروکسا  ملیف  هب  داـقتنا  نیرت  يدـج  نیموـس و 
شدوخ جیردت  هب  هک  لزلزتم  فیعض و  يدرف  دنک ) یم  شدیدشت  زین  يزیـسروکسا  نیبرود  یبصع  ًابیرقت  لایـس و  تاکرح  هک  يریثأت  )

تاعزانم نیا  هب  یـشکدوخ  اب  دهاوخ  یم  تسا و  ریگرد  هنارازآدوخ  یـساوسو و  یبصع ، ياه  شرگن  اب  هک  يدرم  دـبای ، یم  احیـسم  ار 
نآ رد  هک  دزاسب  هنایارگ  عقاو  یملیف  تساوخ  یم  يزیسروکسا ) . ») دهد نایاپ 

. تسا هتشاد  یسیع 7  هب  هنوگ  تناها  يرکیور  ملیف  نیا  تسا و  هتشاد  تمصع  ناشیا  یحیسم ، نیملکتم  زا  يرایسب  هاگن  زا  هتبلا  - 1
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، تاکـسا  ) دونـش یم  هتـسب ) یمهو   ) ییاهادـص هک  دـش  یحیـسم  نآ  هجیتن  اما  دـنز ؛ یم  فرح  دـنوادخ  اب  هک  دـنک  ریوصت  ار  یحیـسم 
هب میروآ ، دای  هب  تنس  رد  ار  رصانع  نیا  هک  تسا  ینتفگ  تسا . ناوخمه  لیجانا  اب  ریوصت  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  هچرگا  (، 197:1994

شیامن هب  ار  حیـسم  زا  ضقانتم  يا  هرهچ  یتح  دـنک و  یم  ریوصت  زاورپ  دـنلب  رت و  یناسنا  يدوجوم  ار  حیـسم  هک  سقرم  لـیجنا  رد  هژیو 
اب ور  شرت  یتـح  و  ( 19:9  ) هلصوح یب  (، 5:3  ) ینابصع (، 33-4 : 14  ) نیگمغ و 43 ،) سقرم 14:1   ) یفطاـع يدوجوم  وا  دراذـگ . یم 

حلص شرگن  زا  هکنآ  اب  وا  (. 21:3  ) تسا هناوید  هک  دور  یم  ناـمگ  یتح  تسا و  ( 33:8 6:7 ؛ 5-31 ؛ : 3  ) نویراوح نافلاخم و  هداوناخ ،
زا ار  نافارص  (، 34 یتم 6:10 -  ) دروآ یم  نابز  هب  مه  هدننک  کیرحت  تاملک  (، 33 یتم 42:5 -  ) دنک یم  عافد  نارگید  هب  تبسن  هنابلط 
(. 15-18 سقرم 11 :  ) دوب هدادن  هویم  وا  هب  هک  ارچ  دنک  یم  تنعل  ار  ریجنا  تخرد  و  ( 15-8 سقرم 11 :  ) دزادنا یم  نوریب  گرزب  دبعم 

، مسج رب  حور  هعزانم  رد  وا  يزوریپ  لـیجانا  يارب  کـش  یب  سیکازتنازاـک و  يارب  يزیـسروکسا ، يارب  تسا  هتخاـس  حیـسم  ار  وا  هچنآ 
. تسا دیدج  رصع  يارب  يا  یجنم  و  درم » هدازآ  هنوگ  تسخن  ، » شخب ییاهر  يا  هرهچ  وا  رظنم ، نیا  زا  تسا . رش  رب  ریخ  هدام و  رب  نهذ 

(170 : 1384 زیتُرا ، شرام و  )

یکی تسا . ینیلوزاپ  ( 1964  ) یتم تیاور  هب  لیجنا  هتشاذگ ، يزیسروکسا  ملیف  رب  هدمع  ریثأت  هک  یملیف  دش ، هراشا  رتشیپ  هک  روط  نامه 
نایم هب  ار  وا  دهد و  تاجن  یبهذم  یسدقم  هکشخ  یـشیک و  تسار  اه  نرق  زا  ار  یتم  لیجنا  حیـسم  هک  دوب  نآ  ینیلوزاپ  ملیف  فادها  زا 
ًاتقیقح هک  تسا  هدوب  یناسک  نآ  يارب  حیـسم  یگدنز  نتخاس  سوملم  هطـساو و  یب   » يزیـسروکسا فده  لاح ، ره  هب  دنادرگزاب . مدرم 

، یتسیرک نسپمات و  .« ) دنا هدیشیدناین  دنوادخ  هب  ینالوط  ینامز 
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لاـناک  ) اـیناتیرب نویزیولت  رد  اـهنت  درکن و  بلج  دوـب ، شا  هتـسیاش  هک  ار  یناـبطاخم  ملیف  نیا  تسا  فسأـت  ياـج  ور  نیازا  ( 124:1989
(1)(170 : 1384 زیتُرا ، شرام و  . ) نئوژ 1995 رد  دعب ، اه  تدم  مه  نآ  دمآرد ، شیامن  هب  راهچ )

سرد راب  کی  هک  مور  لها  هدازآ  کیلوتاک  کی  ناونع  هب  حیـسم ، هسوسو  نیرخآ  نادرگراک  يزیـسروکسا ، نیتراـم  يا ، هبحاـصم  رد 
یم هک  تفگ  وا  درک . تبحـص  یـصخش » یبهذم  تداهـش   » کی ناونع  هب  ملیف  تخاس  رد  دوخ  شکاشک  داقتعا و  زا  هدناوخ ، یـشیشک 

. دزاـسب تسا ، رـشب  ًـالماک  مه  ادـخ و  ًـالماک  مه  ناـمز  کـی  رد  هکنیا  دروم  رد  شـساسحا  یگنوگچ  حیـسم و  هراـبرد  یملیف  تساوخ 
(2)(64 : 1385 سلیم ، )

. دـندیمان حیـسم » لماک  ندوب  رـشب  ندیـشک ... ریوصت  هب  رد  ماگـشیپ  شالت   » کی ار  نآ  هدرک و  نیـسحت  ار  نآ  لاربیل  نویناـحور  یخرب 
(64 : 1385 سلیم ، )

ینورد شکمشک  هدیا  یحطس ... هناروهتم  هشیدنا  کی  زا  هشتآود  ریبعت  کی   » ار ملیف   (4)، دیدج يروهمج  هدنسیون   (3)، نمفاک یلنتسا 
« تسا دودحم  يدح  ات  ام ، یگدنز  اب  بلطم  نیا  هطبار  اما  تسا ؛ هجوت  بلاج  يا  هدیا  یفاک  هزادنا  هب  ندوب ، ادخ  ای  ناسنا  رس  رب  یـسیع 

نیرخآ دوب  رارق  هک  یلاویتسف  زا  دـیمان و  هدـننک » هناوید  ًالماک  فوخم و  ًاـتقیقح   » ار ملیف  ییاـیلاتیا ، نادرگراـک  یلریفز ، وکنارف  دـناوخ .
(65 : 1385 سلیم ، . ) تفرگ سپ  ار  شملیف  دیآرد ، شیامن  هب  نآ  رد  هسوسو 

. دشاب رت  قفوم  تسناوت  یم  درک ، یم  لمع  نایحیسم  تاسدقم  یخرب  رتشیب  تیاعر  اب  ملیف  نیا  رگا  ًانئمطم  - 1
طـسوت خـیرات  لوط  رد  دـنناد ، یم  تیناـسنا  دـجاو  مه  تیهوـلا  دـجاو  مه  ار  حیـسم  هک  تیحیـسم  رد  هیجوـت  لـباق  ریغ  ضقاـنت  نیا  - 2

خـساپ درب و  یم  جـنر  ضقانت  نیمه  زا  مه  يزیـسروکسا  ملیف  سیکازتنازاک و  ناـمر  تسا و  هتفرگ  رارق  دـقن  دروم  يداـیز  نادنمـشیدنا 
یفارحنا کش  یب  رما ، نیا  تسین و  هیجوت  لباق  تسین و  یلقعادـخ  زا  يریوصت  نینچمه  ًاـساسا  هک  ارچ  دـهد ؛ یمن  بلطم  نیا  هب  یبوخ 

ناجیابرذآ و رد  دحوم  نایحیسم  زا  یکدنا  مه  زونه  تسا . هتفرگ  يدج  يا  هلصاف   8 میرم نب  یسیع  نید  زا  هک  تسا  یلعف  تیحیسم  رد 
. دنتسه ام  ياعدا  تحص  رب  يدهاش  هک  دننک  یم  یگدنز  زاقفق 

Stanley Lloyd Kaufman - 3
New Republic - 4
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یبهذـم هقرف  ياهاسیلک  تسا . زیمآ  تناها  یقالخا  رظن  زا  ملیف  نیا  هک  دـش  ناـیب  هدـحتم  تـالایا  کـیلوتاک  ياـه  فقـسا  سنارفنک  رد 
نیرخآ هک  ییامنیـس  نلاس  هسنارف  رد  دننیبن . ار  ملیف  هک  دـندرک  راداو  ار  ناشیاضعا  موکحم و  ار  ملیف  ود  ره  مور ، یکیلوتاک  نومروم و 
ياـسیلک ياوشیپ  تفرگن . شیاـمن  هناورپ  دـنلریا  رد  تفرگ و  رارق  از  شتآ  بمب  تباـصا  دروـم  دـش ، یم  هداد  شیاـمن  نآ  رد  هسوـسو 

(65 : 1385 سلیم ، . ) تسناد يرورض  ار  ملیف  میرحت   Arcbisop Iakovos فقسا نانوی ، سکودوترا 

در تیدوهیدض  لباقتم  ياه  تمهت  تاماهتا و  داد . لکـش  ار  يرگید  لادج  تاسدقم ، هب  نیهوت  نوچ  یلئاسم  رب  هوالع  هسوسو  نیرخآ 
نیا دندش  یعدم  یحیسم  ناضرعتم  دوب ، کیرـش  ملیف  دیلوت  رد   (1) نمرثاو ویل  مان  هب  يدوهی  کی  اهنت  هک  یتقیقح  مغر  هب  دـش . لدـب  و 

(65 : 1385 سلیم ، . ) تسا نایدوهی  يوس  زا  یحیسمدض  یتاغیلبت  ملیف ،

هب ملیف  نیا  رد  یسیع  هک  دندرب  یپ  اهنآ  تساهنآ . داقتعا  هب  هلمح  کی  هسوسو  نیرخآ  هک  دندرک  ساسحا  يرایـسب  نایحیـسم  اراکـشآ ،
. تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  دنک ، عمج  شتلاسر  اب  هطبار  رد  ار  شساوح  دناوت  یمن  هک  برطضم » یبصع  مدآ   » کی ناونع 

مایپ لاثم ، ناونع  هب  دـندرک . ضارتعا  ملیف ، رد  یـسیع  ياـه  گولاـید  رد  هناـگراهچ  لـیجانا  تاـغل  يدـمع  رییغت  هب  نینچمه  ناـضرتعم 
باتک هب  بصعتم  نایحیـسم  زا  يرایـسب  يارب  ملیف  هبنج  نیرت  زیمآ  تناها  اما  تسا . هدش  حرطم  هیآ 5 ) یتم ، لـیجنا   ) هوک زارف  رب  هظعوم 

شیشک کی  دراد . یسنج  هطبار  میرم ، شرسمه  اب  یسیع  هک  هدوب  يا  هنحص  ناتستورپ ، نید  لوصا  سدقم و 

.Lew Wasserman - 1
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تیرـشب يامنهار  وا ، میلاعت  هک  دشک  یم  ریوصت  هب  ار  یناور  لداعت  مدع  اب  يدرم  ملیف  نیا  : » تفگ هسوسو  نیرخآ  دروم  رد  ناتـستورپ ،
(. 66-7 : 1385 سلیم ، « ) تسا مدرم  مومع  یـصخش  ياه  شزرا  تاسدقم و  هب  هلمح  بیرخت و  خیرات و  فیرحت  اراکـشآ  ملیف  نیا  دش .

یقیسوم راگزور و  نآ  سابل  دنک . یم  حالصا  تیاور و  ار  وفاد  مایلیو  يزاب  اب  يرصان  یسیع  یگدنز  زا  لیجنا  تایاور  هسوسو ، نیرخآ 
(67 : 1385 سلیم ، . ) دنک یم  کمک  ملیف  ییارگ  عقاو  هب  هنایمرواخ 

، نز ياه  تیصخش  همه  تسا . تیناحور  تینامـسج و  نیب  شکاشک  رد  ملیف  دننک ، یم  تیاور  ملیف  نیزاغآ  ياه  هتـشون  هک  روط  نامه 
(67-8 : 1385 سلیم ، . ) دنتسه یسیع  ياه  شکمشک  تینامسج  هجو 

هماع ياهروتاکیراک  هک  یتیونث  تسا و  راکـشآ  هدـش  هتخاس  نآ  هیاپ  رب  هک  یتیونث  رد  ًاتمدـقم  هسوسو ، نیرخآ  نیداینب  يراک  هظفاـحم 
یتنـس ياه  تیونث  نیا  دنک . یم  تیوقت  حیرـصت و  ار ، درم  نز / تینامـسج ، تیناحور / تذل ، جنر / مسج ، حور / ینعی  تیحیـسم  دنـسپ 
یسیع هک  دنک  نییعت  دناوت  یمن  يزیسروکسا ، حیسم  هرخالاب  دنا . هدش  عقاو  دیکأت  دروم  هدمآ ، حیسم  ياه  هسوسو  رد  هک  هچنآ  زا  شیب 
دوعوم حیـسم  مهاوخ  یم  نم  : » دـیوگ یم  ینایاپ  ياه  سناکـس  زا  یکی  رد  یـسیع  هک  نانچمه  ای  ار  هداوناـخ  تذـل و  دـهاوخ : یم  هچ 

(69 : 1385 سلیم ، . ) دشاب حیسم  ًامامت  دهاوخ  یم  وا  مشاب ».

. دـبای یم  لیلقت  ینامـسج  ناـهانگ  هب  ناـهانگ  همه  هک  تساـنعم  نیا  باـتزاب  نیا  دراد و  دوجو  یـسنج  تذـل  هسوسو ، نیرخآ  ملیف  رد 
هب هدش و  هدنایامن  ملیف  رد  هک  روط  نامه  دنمتردق  كرحم  يورین  کی  ناونع  هب  یـسنج  تذل  هک  دـنبای  یمرد  یتحار  هب  ملیف  ناگدـننیب 

(69 : 1385 سلیم ، . ) دنک ششخب  تاجن  تلاسر  راکنا  یشومارف و  هب  راداو  ار  حیسم  یتح  دناوت  یم  تسا  دنمتردق  یفاک  ردق 
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، دنک یم  تنایخ  یـسیع  هب  یـسیع ، دوخ  رارـصا  ساسا  رب  طقف  تیاهن  رد  هک  قشاع  یتاساسحا و  فیطل  تیـصخش  کی  ناونع  هب  ادوهی 
رجنم ایند  تاجن  هب  نیاربانب  یـسیع و  بیلـصت  هب  دیاب  هک  ار  عیاقو  زا  يرـس  کی  یـسیع ، هب  تنایخ  تسا  دقتعم  ادوهی  دوش . یم  هدنایامن 
کی نیـشتآ  یبالقنا  کی  زا  ادوهی ، تیـصخش  دوش . یم  هداد  شیامن  يداع  ناسنا  کی  ناونع  هب  ادوهی  ور  نیا  زا  دنک و  یم  زاغآ  دوش ،

انعم نیا  هب  دریمب ، دیاب  یسیع  دوش  یم  هجوتم  هک  یسک  ات  دهد ، همتاخ  نایمور  طسوت  میلشروا  لاغشا  هب  دهاوخ  یم  هک  بارخ  هلک  مدآ 
(70 : 1385 سلیم ، . ) تسا ناسون  رد  مادم  تسین ، ناهج  نیا  هب  قلعتم  وا  یهاشداپ  هک 

. دـشاب هدـش  هدافتـسا  شخب ، ییاـهر  تاـیهلا  تضهن  زا  هدـش  هتفرگ  ریثأـت  ریـسفت  زا  ادوهی  تیـصخش  هئارا  رد  دـسر  یم  رظن  هب  نینچمه 
(70 : 1385 سلیم ، )

يارب  » هک دروآ  یم  لیلد  ادوهی  دـهد . یم  رارق  ناوج  يادوهی  ناهد  رد  ار  شخب  ییاهر  تایهلا  هسوسو ، نیرخآ  مینادـب  تسا  بلاج  اما 
(70 : 1385 سلیم ، . ) دشاب حیسم  تلاسر  فده  دیاب  هشیپ  متس  تلود  ینوگژاو  و  دینک » يزوس  لد  اه  ناسنا 

یناهگان یحو  کی  هلیسو  هب  ندیشخب  ییاهر  کی  نیا  دنتسه . یکی  اه  نز  همه  دنک : یم  هیصوت  یسیع  هب  هتـشرف  هک  یهاتوک  هظحل  رد 
(71 : 1385 سلیم ، . ) تسا هدرک  هارمگ  هداد و  بیرف  ار  یسیع  هک  تسا  یناطیش  تقیقح  رد  هتشرف ، ملیف ، ینایاپ  تاظحل  رد  تسین .

هاوخ يدازآ  یبهذم و  فلتخم  نادقتنم  هک  دنا  هدـش  هجوتم  ار  يزیچ  ًالامتحا  دـندرک ، ضارتعا  ملیف  نارکا  هب  هک  ییارگ  داینب  نایحیـسم 
اب ار  تیحیـسم  ملیف ، هک  دندرک  سح  دندرک ، ضارتعا  هسوسو  نیرخآ  نارکا  هب  هک  ینایحیـسم  هک  تسا  راکـشآ  دـنا . هدـشن  نآ  هجوتم 

هچرگ دنک . یم  بیرخت  ملیف ، هدنزاس  ياهارتفا 
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رد ملیف  تسکـش  ببـس  هک  ینارگاشامت  منک ، یم  نامگ  نم  دوش . ملیف  تیباذـج  ببـس  تسناوت  یم  نیا  رگید ، ياـه  یی  اـکیرمآ  يارب 
تاغیلبت اه و  شرازگ  زا  اـت  دـندوب  هدـش  هدروآ  ملیف  ياـشامت  يارب  هک  دـندوب  يرالوکـس  مدرم  اـهنآ  زا  یـشخب  لقادـح ، دـندش ، هشیگ 

هک دـهد  نانیمطا  اهنآ  هب  هک  يروتاـکیراک  دنـسرب . حیـسم  گرم  یگدـنز و  زا  يروتاـکیراک  هب  هتفرگ  تروص  يّدـج  زیگنا و  هلداـجم 
ظفح هدـش ، تیوقت  يداقتعا  هانپ  رد  ار  دوخ  تاداقتعا  دنتـشاد  راظتنا  اهنآ  رگید  تراـبع  هب  تسا . هدرم  تردـق  کـی  ًاـتقیقح  تیحیـسم 
ندرک تسپ  ندرک و  ینادـنز  زا  یعوـن  ملیف  هک  نیا  هب  مدرم  ندرک  رایـشوه  اـب  دنتـساوخ  یم  ارگداـینب ، ناـضرتعم  هـنعط  يور  زا  دـننک .

وا زیمآ  مارتحا  هقالع  ملیف ، هک  يزیسیروکسا  ررکم  يراشفاپ  دننک . بلج  ّتیلب  نتفای  شیازفا  ياهب  هب  ار  تاهجوت  ًالمع  تسا ، تیحیـسم 
، سلیم . ) دوب هلئـسم  نیا  لـباقم  هطقن  رد  ملیف  تاریثأـت  کـیتامارد ، يا  هنوگ  هب  اریز  دوبن ؛ وـگ  باوـج  دـهد ، یم  ناـشن  ار  تیحیـسم  هب 

(74 : 1385
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119 ص :

عبانم

.1384 یباراف ، ییامنیس  داینب  تاراشتنا  ماجرف ، کین  دیما  همجرت : امنیس ، تایهلا و  رد  شواک  زیترآ  یگ  ویالک و  شرام ، . 1

.1383 یباراف ، ییامنیس  داینب  نارهت ، نابهگن ، نیگن  همجرت : یهلا ، مولع  اب  ملیف  شلاچ  دوصقم  امنیس و  ویالک ، شرام ، . 2

.1375 یباراف ، ییامنیس  داینب  تاراشتنا  نارهت ، ابهش ، دمحم  همجرت : نید ، امنیس و  باب  رد  ینالمان  درب . لکیام  ر و  ناج ، یم ، . 3

ییامنیـس داینب  نارهت ، يراخالاب ، نسح  همجرت : ییامنیـس ، ياهملیف  رد  اهـشزرا  بهذم و  هاگیاج  هدیا  هدـید و  رآ  تیراگرام  سلیم ، . 4
.1385 یباراف ،

Aichele, George. Translation as De- canonization: Mathew's . 1

.Gospel According to pasolini – filmmaker pier pasolini.. (www

(bnet. Com

Billingsley. K.l. (1989). The Seductive image. A Christian . 2

.critique of The Word of film. Westchester, il: Crossway Books

(Book of Life (Soul food Movies Book of life. Htm . 3

.Chavez Linda. Mel Gibson's Film Inspires Soul – Searching . 4

,( Not Anti Semitism.. (www. Chavez) (www.Christiancinema.com

(. Heilman, Jeremy (1998): The Book of life (Hal Hortly . 5

(Movie artyr.Com/1998/bookofilife. Htm)
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120 ص :

Kazlorvic, Anton Karl, (1927): Judas Iscarioti The Archetypal . 6

.Betrayar and Demille's cina- Biblical Salvation Within The King

(European Journal of American Studies. Com)

Kazlorvic, Anton Karl. (2003) Poplur Film and the Avoidance . 7

of Cinematic Separatism: Eight Justifications for Celluloid

(Religion. (www. Quodlibet. Net/ kozlovic- Cinema. Shtml

Keith, Allen, (2004): Passion of The Christ. Artistic . 8

.Entertainment Value. (movierapture. Com/ passion of the Christ

(Htm

Kozlovic, Anton Karl. (2006) Hollywood Hermeneutics: A . 9

Religion – and – Film Genre for The 21st Century., (www. The

(Film Journal.com

.Ladman, R. (1958). The cinema as a means of evangelization . 10

.Cross Carrents, 8

(Marcora, Lucia. Film for tv.. (culture Fiction and Reality. Htm . 11

.Mel Gibson's Passion for Jesus Goes on Film. Holly Mcclare . 12

(christiancinema. Com)

-Mel Gibson's The Passion of The Christ: Legitimzizg Anti . 13

.Semitism. An interview with Abraham H. Foxman (WWW. Jcpa

(Org/phas- 044-Foxman. Htm
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(Questions on Book of life (bible films. Blogspot. Com . 14

Sinetar. M. (1993) Reel Power. Sparitual Growth through Film . 15

.Liguori, mo: Triamph Books

(Stader, Seth. Jesus of Nazareth. (Vagrantvafe'. Com . 16
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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