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 چکیدٍ

ًَش ثَ آهْصٍ ُبی دیٌی دس خقْؿ دّ فشینَ اهش ثَ هْشّف ّ 

ًِی اص هٌکش، ّ رقشیر افل ُؾزن لبًْى اعبعی هجٌی ثش ُوگبًی 

ٍّیفَ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش، همبلَ زبمش کْؽیذٍ ثْدى 

ًمؼ رؾکل ُبی داًؾدْیی "رسلیلی -اعذ ثب روغک ثَ سّػ رْفیفی

ُب ؾگبٍ  َبم داً کش دس ً ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  عَْ ا  "دس رْ

ثَ  يْف  َْ هْ هْسد هيبل مُْ  یذ هْ ُذ. اُو لشاس د سث  هْسد ث سا 

ْشّف ّ ً ثَ ه هش  نَ ا کَ فشی عذ  هش ا یي ا کش دس ا ِی اص هٌ

داًؾگبٍ ثَ ٌّْاى یک ًَبم اخزوبّی ثبص، کَ دس رْبهل ثب هسیو 

ثیشًّی اعذ هْسد ثسث لشاس هی گیشد. اص داًؾگبٍ ثَ ٌّْاى هسل 

ؾکالد ّ  ثب دسک ه هی سّد  َبس  گبى اًز وی ًخج فٌفی ّ ّل وبُ  اخز

 ًبسعااااابیی ُااااابی خبهْاااااَ، اص لبثلیاااااذ ُاااااب ّ

خ قی  وی ّ رخق ٌشی، ّل کشی، ُ ُبی ف یذ  وَ ٍشف عَْ ُ ثشای رْ ْد 

ؾکل  گبٍ ر عین خبی پظ اص رش لَ  یي همب ٌذ. دس ا عزفبدٍ ک جَ ا خبً

َبسد ّ  ٌذ ً گًْگی فشآی ثَ چ ؾگبُی  َبم داً ؾدْیی دس ً ُبی داً

فضایؼ  ُذف ا ثب  ُب  ؾکل  یك ر ْشّف اص ىش ثَ ه هش  ٌگ ا غزشػ فشُ گ

فلی  یذ ا عذ. رأک ؽذٍ ا زَ  َْ پشداخ ؾگبٍ ّ خبه عالهزی داً خَ  دس

ّالٍّ  لَ  یي همب ثَ ا کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ییي ا ثش رج

ٌّْاى یک هْمُْ عبصهبى یبفزَ، هْشفی سّػ ّ ساُکبسُبی اخشایی 

 رْعَْ فشٌُگ اهش ثَ هْشّف اص ىشیك رؾکل ُبی داًؾدْیی اعذ. 

یدی گاى کل ؾکل : ّاژ ؾگبٍ، ر کش، داً ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ا

 ُبی داًؾدْیی. 

 

 خالصَ

ْشّف ّ  ثَ ه هش  نَ ا فشایل دّ فشی لَ  کش اص خو ِی اص هٌ ً

اعبعی کَ هْخت اعزوشاس دّ ًِبد دیي ّ خبهَْ اعذ. خبیگبٍ ایي 

دّ فشینَ دس اًذیؾَ دیٌی ّ سّػ ّولی اًجیبء ّ اّلیبء دیي ثَ 

گًَْ ای اعذ کَ عبیش فشایل هٌْه ثَ اخشای ایي دّ فشینَ ثضسگ 

هی ثبؽذ. دس پشرْ اخشای ایي دّ فشینَ، ساٍ ُب اهي، کغت ُب 

زالل، زمْق افشاد رأهیي ّ صهیي ُب آثبد هی گشدد. اص دؽوٌبى 

اًزمبم گشفزَ هی ؽْد ّ کبس ُب دس هغیش فسیر لشاس هی گیشد. 

دس اًذیؾَ اعالهی اهش ثَ یکزب پشعزی ثَ ٌّْاى ثضسگزشیي هْشّف 

ّ ًِی اص اىبّذ ىبغْد ُب ثَ ٌّْاى ثضسگزشیي هٌکش داًغزَ ؽذٍ 

گبى ثِزشیي اهذ ُب دس همبیغَ ثب ّ دس لشآى کشین یکی اص ًؾبً

ؽیْی  کش  عذ. دس رف کش ا ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  هن ا عبیش ا

اُویذ ایي دّ فشینَ ثَ زذی اعذ کَ زنشد ّلی )ُ( هی فشهبیٌذ: 

ثَ »  هش  ثَ ا غجذ  خذا ً ِبد دس ساٍ  زی خ یش ّ ز ُب خ وَ کبس ُ

                                                 
1
،ّنْ ُیئذ ّلوی ّ هٌيمَ چِبسهْبّى فشٌُگی داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّ سئیظ  - 

 اعزبدیبس داًؾگبٍ رِشاى
2
اعزبدیبس ّ ّنْ ُیئذ ّلوی گشٍّ هذیشیذ ّ ثشًبهَ سیضی فشٌُگی داًؾگبٍ آصاد  - 

 اعالهی ّازذ خْساعگبى
3
 کبسؽٌبعی اسؽذ هذیشیذ فشٌُگی داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّازذ خْساعگبى - 



 

 

ّ دس رْجیش « هْشّف هثل سىْثذ دُبًی ًغجذ ثَ آة دسیب هی ثبؽذ

کَ دی ٌذ  هی داً غی  عذ سا ک زشیي دّ فبدق )ُ( ثِ هبم  نشد ا گش ز

 ّیت ُبی اّ سا ثبص گْیذ. 

اهش ثَ هْشّف ّ پشُیض اص هٌکش ٍّیفَ ای اعذ ُوگبًی ثَ ىْسی 

کَ دس افل ُؾزن لبًْى اعبعی ثَ فشازذ هْسد رأکیذ ّالِ ؽذٍ 

اعذ. دس دّْد خیش، اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ٍّیفَ ای اعذ 

ّ هزمبثل ثش ِّذٍ هشدم ًغجذ ثَ یکذیگش، دّلذ ًغجذ ثَ ُوگبًی 

ؽشایو ّ  لذ،  ثَ دّ غجذ  هشدم ً هشدم ّ  ثَ  غجذ  لذ ً کذیگش، دّ ی

هيبثك ایي افل اهش «. زذّد ّ کیفیذ آى سا لبًْى رْییي هی کٌذ

ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثَ ٌّْاى اثضاسی ثشای کٌزشل لذسد ّ 

 اعذ. زفٌ ًَبم اص آفذ ُبی دسًّی ّ ثیشًّی 

دس ایي همبلَ ًمؼ رؾکل ُب دس رسمك فشینَ اهش ثَ هْشّف ّ 

ًِی اص هٌکش دس داًؾگبٍ ثَ ٌّْاى ًَبم اخزوبّی ثبص دس رْبهل 

یشد. اص  هی گ لشاس  سث  هْسد ث عذ  ًی ا ًی ّ ثیشّ سیو دسّ ثب ه

داًؾگبٍ ثَ ٌّْاى هسل اخزوبُ فٌفی ّ ّلوی ًخجگبى اًزَبس هی 

ُبی عبیی  ؾکالد ّ ًبس ثب دسک ه رب  ُب ّ  سّد  یذ  َْ اص لبثل خبه

ٍشفیذ ُبی فکشی، ٌُشی، ّلوی ّ رخققی خْد ثَ هٌَْس رْعَْ ُوَ 

ؾبسکذ  غزوش ّ ه هْصػ ه ِذ آ هشدم دس خ ثَ  ٌذ ّ  عزفبدٍ ک جَ ا خبً

وی ْبل ّل هذد  -ف  َْ گی خبه وی ّ فشٌُ عبصًذگی ّل وبّی دس  اخز

 سعبًذ. 

گی،  پژُّؼ ّ فشٌُ هْصػ،  ُبی آ عبلذ  ثش س ّالٍّ  ؾگبٍ  داً

سکشد اخزوبّی اعذ. داًؾگبٍ ثغزشی اعذ کَ عشهبیَ ُب، داسای کب

اسصػ ُب ّ ٌُدبسُبی اخزوبّی سا هی آهْصًذ ّ ثَ افيالذ، خبهَْ 

 پزیش هی ؽًْذ. 

 ٌَ رشیي صهی ِن  کی اص ه ؾدْیی ی ُبی داً کبًْى  ُب ّ  ؾکل  ر

ُبی ردوْبد داًؾدْیی اعذ کَ رْعو خْد داًؾدْیبى اداسٍ ؽذٍ ّ 

 زمالل ًغجی داسًذ. اص هسیو سعوی داًؾگبٍ اع

ؽْساُبی  لت  رْاى دس لب هی  ؾدْیی سا  ُبی داً ؾکل  ًْاُ ر ا

گی ُبی فشٌُ کبًْى  وی،  ُبی ّل وي  ُبی  -فٌفی، اًد ؾکل  ٌشی، ر ُ

اخزوبّی ّ فْبلیذ ُبی فْق ثشًبهَ داًغذ. کَ هی رْاًذ  -عیبعی

ٌی،  لف، دی ْبد هخز ؾدْیبى دس اث یذ داً ثَ ُْ کَ  ؽٌذ  لی ثب هس

یبعی ُْیذ هی ثخؾٌذ. رؾکل ُبی داًؾدْیی اخزوبّی، فشٌُگی ّ ع

ِْس  قَ ٍ ثَ هٌ ؾدْیی دس آى  ُبی داً ِبسد  کَ ه غزٌذ  غزشی ُ ث

سعیذٍ ّ عشهبیَ ُبی خْاى داًؾگبُی، هذیشیذ ّ ساُجشی فْبلیذ 

 ُبی خوْی سا ردشثَ هی کٌٌذ. 

دس ایي همبلَ پظ اص رشعین خبیگبٍ رؾکل ُبی داًؾدْیی دس 

یٌذ ًَبسد ّ گغزشػ فشٌُگ اهش ثَ ًَبم داًؾگبُی ثَ چگًْگی فشآ

هْشّف اص ىشیك رؾکل ُب ثب ُذف افضایؼ دسخَ عالهزی داًؾگبٍ ّ 

خبهَْ پشداخزَ هی ؽْد. رأکیذ افلی ایي همبلَ ّالٍّ ثش رجییي 

عبصهبى  مُْ  یک هْ ٌْاى  ثَ ّ کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ا

ثَ  هش  ٌگ ا عَْ فشُ یی رْ ُبی اخشا فی سّػ ّ ساُکبس زَ، هْش یبف

 شّف اص ىشیك رؾکل ُبی داًؾدْیی اعذ. هْ

 

 هقدهَ

پب  کَ  عذ  ِی ا خت ال کش دّ ّا ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ا

هل آى  خشای کب غزگی داسد ّ ا ثَ آى ّاث جبد  عبیش ّاخ خبیی  ثش

مبم  ثْد. ه ُذ  عالهی خْا َبم ا جَ ی دس ً یبد ىی ٌذٍ ی ز نویي کٌ ر



 

 

هی ِی،  خت ال یي دّ ّا هَ ی ا ثَ الب عفبسػ  موي  جشی  َن سُ  هْ

یذ؛  هَ کٌ کش سا الب ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ٌذ: ا فشهبی

 -چَ دس هذسعَ ُب ّ چَ دس داًؾگبٍ ُب -ًگزاسیذ دس خْاهِ خْاى

زذیث  عذ. ) ُذف ا ؽوي  ثشای د کض  یي هشا ؾذ. ا غبد ثک ثَ ف کبس 

 (. 111، ؿ 8ّالیذ، ج 

 

 هؼٌای اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز

داؽزي ّ هٌِ اص ثبص « ًِی»ثَ هٌْبی فشهبى دادى ّ « اهش»

کبسی اعذ. هْشّف؛ یٌْی ؽٌبخزَ، هشعْم، خْة، هزذاّل ّ هٌکش؛ 

 یٌْی ًبؽٌبخزَ، ًبپغٌذ، ًبسّا ّ صؽذ. 

یکی اص ثضسگزشیي ّاژٍ ؽٌبعبى؛ یٌْی ساغت اففِبًی دسثبسح 

یذ:  هی گْ ٌیي  لشآى چ کش دس  ْشّف ّ هٌ ٌبی ه ُش آى »هْ ْشّف  ه

خ کی ّ  ثَ ًی ؽشُ آى سا  مل ّ  کَ ّ عذ  یضی ا عٌذ ّ چ هی ؽٌب ْثی 

ُش آى چیضی اعذ کَ ّمل ّ ؽشُ آى سا « هٌکش»هْشفی هی کٌٌذ ّ 

 «. ًبپغٌذ هی داًذ

ِی اص  کی ّ ً ثَ ًی هبى دادى  ٌی فش ْشّف؛ یْ ثَ ه هش  پظ ا

زَ ای  خب ًک یي  عذ. دس ا غٌذی ا ثذی ّ ًبپ ؽزي اص  کش ثبصدا هٌ

افضّدًی اعذ ّ آى ایي کَ دس رْشیف هْشّف ّ هٌکش، دّ عشچؾوَ 

ؽٌبخذ آًِب ثیبى ؽذٍ اعذ: یکی ّمل ّ دیگشی ؽشُ. اص ًَش  ثشای

جَ  َش هشر ِب اص ً ًذ ّ رٌ زْایی ًذاس فبّد هس یي دّ ر عالم ا ا

هزفبّرٌذ ّ ؽشُ، ّمل ثیشًّی ّ ّمل، ؽشُ دسًّی اعذ. سیؾخ ُش 

زکن ّملی سا هی رْاى دس ؽشُ یبفذ ّ ًزیدخ ُش زکن ؽشّی سا دس 

ٌبثشایي ثب سخُْ ثَ هزي ّمل خغذ. ایي دّ ُوپب ّ ُوشاٌُذ. ث

 ؽشُ ّ یب ّمل علین،  هی رْاى هْشّف ُب ّ هٌکشُب سا ؽٌبخذ. 

ُْا ّ ُْط ًیض، ُش کظ هی رْاًذ ثاَ  ثب فشّ ًؾبًذى گشد

ّمل خْد هشاخَْ کٌذ ّ هْشّف ُب ّ هٌکشُبی ثغیبسی سا ثؾٌبعذ 

ثشخبعزَ )اعالهی،  کَ: زمیمذ عشایی اعذ آساعزَ ُْا ّ ُْط گشد

 (15، 14، فـ 1335

دس یک خوِ ثٌذی هخزقش اص هجبزثی کَ هيشذ ؽذ، هی رْاًین 

ّ هٌکشُب سا ثَ « اسصػ ُب ّ ٌُدبسُبی هيلْة»هْشّف ُب سا ثَ 

هٌْی کٌین. لزا ُش ّولی کَ هْخت « مذ اسصػ ُب ّ ًبٌُدبسی ُب»

مل  ؽشُ ّ ّ َش  ؽْد ّ اص ً هی  ؽذ آد وبل ّ س دبس»ک  «اسصػ ّ ٌُ

وبُ  فشد ّ اخز يبه  ّث اًس کَ ثب لی  ُش ّو ْشّف ّ  ؽْد، ه ؽوشدٍ 

گشدد ًب ثٌِدبس ثْدٍ ّ مذ اسصػ ؽوشدٍ ؽْد، هٌکش ًبهیذٍ هی 

 ؽْد. 

 

 اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز در آیات ّ رّایات

یکی اص هٌبثِ افلی اعالم کَ هی رْاى دیذگبٍ ُبی ایي دیي 

عال ثَ ا ٌبى  ثب اىوی فذ ّ  ِی سا دس آى یب لشآى ال غجذ داد  م ً

کبم  ًی ّ از ْبسف لشآ ُبی ه ؽبخَ  قیل ّ  ؽشذ ّ رف عذ ّ  کشین ا

لشآى سا ثبیذ دس هزي ّ ًـ لشآى خغزدْ کشد. لشآى کشین دس آیَ 

ؽبسٍ  کش ا ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  نَ ا ثَ فشی ًی  ُبی فشاّا

پشداصین  هی  یبد  یي آ خی اص ا ثَ ثش خب  یي  کَ دس ا عذ  کشدٍ ا

یْم" ثبهلل ّ ال ٌْى  ّي  یؤه ِْى  ثبلوْشّف ّ یٌ یأهشّى  خش ّ  اآل

)آل ّوشاى، "الوٌکش ّ یغبسًّْفی الخیشاد ّ اّلئک هي الّقبلسیي

(؛ ثَ خذا ّ سّص ّاپغیي ایوبى هی آّسًذ؛ اهش ثَ هْشّف ّ 114



 

 

هی  ؾی  یک، پی ُبی ً دبم کبس ٌذ؛ ّ دس اً هی کٌ کش  ِی اص هٌ ً

 گیشًذ؛ ّ آًِب اص فبلسبى اًذ. 

الی الخیش ّ یأهشّى ثبلوْشّف ّ یٌِْى ّلزکي هٌکن اهَ یذّْى "

سْى ُن الوفل ئک  کش ّ اّل وشاى، "ّي الوٌ یذ اص 104)آل ّ ( ثب

هیبى ؽوب، خوْی دّْد ثَ ًیکی، ّ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش 

 کٌٌذ. ّ آًِب ُوبى سعزگبساى اًذ. 

ّي " ِْى  ثبلوْشّف ّ رٌ رأهشّى  ٌبط  خذ لل هَ اخش یش ا ٌزن خ ک

جبهلل ً ٌْ کش ّ رؤه وشاى،  "الوٌ زی 110)آل ّ زشیي اه ؽوب ثِ (؛ 

ثْدیذ کَ ثَ عْد اًغبى ُب آفشیذٍ ؽذٍ اًذ؛ چَ ایٌکَ اهش ثَ 

 هْشّف ّ ًِی اص هٌکش هی کٌیذ ّ ثَ خذا ایوبى داسیذ. 

اص آیبد لشآى دس هْسد اهش ثَ هْشّف چٌیي ثش هی آیذ کَ 

ایي دّ ّاخت هْلْیذ ّ اُویذ ثغیبس صیبدی داسد ّ اص راد پبک 

ذ فبدس ؽذٍ ّ پیبهجشاى، زبکوبى فبلر، هدوَّْ اهذ ّ فشد خذاًّ

قْهیي )ُ( دس  یبد هْ غزٌذ. سّا خشای آى ُ ثَ ا ٍف  َْ هْ فشد خبه

هْسد اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش، کَ رشخوبى ّ رفغیش لشآى 

کشین اعذ ّ ُش دّ اص یک هٌجِ عیشاة هی ؽًْذ، رأکیذ صیبدی ثش 

َ ثْنی اص آًِب اؽبسٍ هی البهَ ایي دّ فشینَ الِی داسد کَ ث

اال اخجشکن ّي الْام لیغْا ثبًجیبء  "کٌین: لبل سعْل هللا )ؿ(: 

ّ ال ؽِذاء یغجيِوبلٌبط یْم المیبهَ ثوٌبصلِن هي هللا ّض ّ خل، 

ّلی هٌبثشُن هي ًْس. لیل: هي ُن یب سعْل هللا؟ لبل: ُن الزیي 

یل: ُزا زججْا هللا یسججْى ّجبد هللا الی هللا ّ یسججْى هللا الی ّجبدٍ ل

الی ّجبدٍ فکیف یسججْى ّجبد هللا الی هللا؟ لبل: یأهشًِّن ثوب یسّت 

زجِن هللا ىبُّْن ا فبرا ا کشٍ هللا  وب ی ًِِْن ّ غزذسک "هللا ّ یٌ )ه

عبئل، ج  هش 182، ؿ 12الْ یذ ا ثبسح اُو کشم )ؿ( دس یبهجش ا (؛ پ

جش غبًی خ ؽوب سا اص ک یب  ًذ: آ کش فشهْد ِی اص هٌ ْشّف ّ ً  ثَ ه

دُن کَ ًَ اص اًجیبء ُغزٌذ ًَ اص ؽِذا؛ ّلی هشدم ثَ همبم ّ 

خبیگبٍ آًبى دس پیؼ خذا کَ ثش هٌجشُبیی اص ًْس ُغزٌذ غجيَ 

هی خْسًذ؟ عؤال ؽذ: ای سعْل خذا )ؿ( آًبى چَ کغبًی ُغزٌذ؟ 

پیبهجش )ؿ( فشهْد: آًبى کغبًی ُغزٌذ کَ ثٌذگبى خذا سا هسجْة 

ه ٌذگبًؼ  جْة ث خذا سا هس ٌبی خذا ّ  ؽذ: هْ عؤال  ٌذ.  ی گشداً

 ًَ هب چگْ عذ ا لْم ا ٌذگبًؼ هْ پیؼ ث خذا دس  یذى  جْة گشداً هس

خْاة  یبهجش )ؿ( دس  ٌذ؟ پ هی گشداً خذا  جْة  خذا سا هس ٌذگبى  ث

فشهْد: ثَ چیضی کَ خذاًّذ هزْبل دّعذ داسد دّْد هی کٌٌذ ّ 

اص چیضی کَ خذاًّذ هزْبل ثذػ هی آیذ ًِی هی کٌٌذ. پظ ٌُگبهی 

بى خذا، اّ سا اىبّذ هی کٌٌذ هسجْة خذا هی گشدًذ ّ کَ ثٌذگ

 خذاًّذ هزْبل آًبى سا دّعذ هی داسد. 

دس زذیث دیگشی پیبهجش اکشم )ؿ( آهشیي ثَ هْشّف ّ ًبُیبى 

 اص هٌکاااااش سا خلیفاااااَ خاااااذا ّ سعاااااْل هْشفااااای

 هی کٌذ:  

هي آهش ثبلوْشّف ّ ًِی ّي الوٌکش فِْ "لبل سعْل هللا )ؿ(: 

)هدوِ الجیبى، "اسمِْ خلیفَ سعْل هللا ّ خلیفَ کزبثَخلیفَ هللا فی 

ْشّف ّ 486، ؿ 2ج  ثَ ه هش  کَ ا غی  ًذ: ک خذا )ؿ( فشهْد عْل  ( س

ًِی اص هٌکش کٌذ، خبًؾیي خذا، پیبهجش خذا )ؿ( ّ کزبة خذا دس 

 سّی صهیي اعذ. 

اُویذ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثَ زذی لْی اعذ کَ 

فؼ ثَ ثشادسػ هسوذ زٌیفَ دسثبسٍ اهبم زغیي )ُ( دس ًبهخ هْشّ

یذ:  هی فشهب فشاصی  خْد دس  یبم  غفَ ل لت "فل خذ لي وب خش . . اً



 

 

االفالذ فی اهَ خذی، اسیذ اى آهش ثبلوْشّف ّ اًِی ّي الوٌکش. 

ًْس، ".  یبى  ؽَ ساُ هذ 185، ؿ 1336)سٍ رْ فالذ ا ثشای ا هي  (؛ 

 خذم سعْل خذا )ؿ( لیبم کشدم؛ هی خْاُن اهش ثَ هْشّف ّ ًِی

 اص هٌکش ًوبین. 

اعزبد ؽِیذ هشرنی هيِشی دس ُویي هْسد دس خلذ عْم زوبعَ 

لجْل ایي هغئْلیذ ؽشایو عٌگیٌی داسد، چَ "زغیٌی هی ًْیغٌذ: 

اص ًَش اىالّبد ّ آگبُی ُب ّ چَ اص ًَش لذسد اخشایی. کبس هب 

فل  یي ا ثَ ا کبفی  خَ  هب رْ کَ  غذ  جْدٍ ّ ًی یي ً ِب دس ا رٌ

ؽکبل ث ین؛ ا ؽزَ ا هبدٍ ًذا خْد سا آ کَ  ثْدٍ  یي  هب دس ا ؾزش  ی

ثشای اًدبم چٌیي ٍّیفَ خيیشی کَ ًبهؼ هغئْلیذ اخزوبّی ثشای 

هل  هب کب گبُی  ًَ آ ین.  ؽزَ ا عذ ًذا عالهی ا ُبی ا ُذف  ؾجشد  پی

دبم ّ  کَ اص ساٍ اً یبًی  هب ص ِزا  یی ل لذسد اخشا  ًَ ثْدٍ ّ 

ین. اخشاء خبُالًَ ایي افل ثشدٍ این اص ًبزیَ رشک آى ًجشدٍ ا

 (1383)عیذ کبٍن هیش خلیلی، 

 

 لشّم هطارکت جْیی در اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز

ثَ  هش  کَ ا فذ  رْاى دسیب هی  ؽذٍ  کش  لت ر ثَ هيب خَ  ثب رْ

ْل  کَ دس ث عذ  وبّی ا کبلیف اخز کی اص ر کش ی ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ه

ْل  پزیشد ّ دس ث هی  دبم  فش اً یک ً لذام  وذ ّ ا ثب ُ هْاسد 

یب ثَ ل لْف  لِ، هْ لذام ّ هْا ثَ ا زبج  کَ هس فش، ثل ٌذ ً م چ

ُوکبسی یک خوْیذ ّ اّهذ اعذ. پظ ًوی رْاى الذام یک ًفش سا دس 

ُوَ هْاسد کبفی ؽوشد ّ اص دیگشاى رکلیف سا عبلو داًغذ؛ صیشا 

اّالً: ُوکبسی ّ ُوقذا ؽذى دیگشاى ثب آى کظ کَ اهش ثَ هْشّف ّ 

ْد اعذ. اگش ًِی اص هٌکش هی کٌذ، ثبّث کوبل رأثیش ّ زقْل همق

ُضاص ًفش دس یک هْمُْ هْافك یکذیگش اٍِبس ًَش کٌٌذ اص زیث 

 اثش ثب ًَشی کَ یک ًفش اٍِبس ًوبیذ یکغبى ًیغذ. 

ثبًیًب: ثیبًبد اؽخبؿ ّ ىشص ادای هيبلت ّ علیمَ ُبیی کَ 

غیبس  فبّد داسد. ث رأثیش، ر ؽْد دس  هی  وبل  هْاسد اّ یي  دس ا

قبیر ىْالًی یک ًفش هزٌّجَ ارفبق افزبدٍ کَ ؽخقی اص هْاٌّ ّ ً

ًؾذٍ، ّلی ثب یک کلوَ کَ اص دیگشی ؽٌیذٍ فْسًا هزٌّجَ ّ ثیذاس 

 گشدیذٍ اعذ. 

ثبلثًب: دس هْسد ثْنی اص هٌکشاد کَ هیبى خبهَْ سایح هی 

ؽْد یب ثْنی اص فشایل ّ ّاخجبری کَ رشک آى هزذاّل هی گشدد ّ 

ف ّ ًِی اص ُوچٌیي ًغجذ ثَ ثْنی اؽخبؿ کَ ییبیذ اهش ثَ هْشّ

زی  ؽذى خوْی قذا  فشاد ّ ُو کبسی ا وک ّ ُو ثب ک خض  ؽًْذ،  کش  هٌ

 ثغیبس، هْفمیذ زبفل ًوی ؽْد. 

َْ داسای  یبى خبه کَ دس ه غبًی  کبسی ک ُی ّ ُو فًب ُوشا هخقْ

قذ  ؾشفذ هم غزٌذ دس پ فْر ُ مبم ّ ً وی ّ ه جبس ّل قیذ ّ اّز ؽخ

شا هؾشُّ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دخبلذ ثغیبس داسًذ؛ صی

ش ًگبٍ  هشرکیي هْبفی ّلزی ثجیٌٌذ خبهَْ ثَ آًب ثب دیذح رٌّف

هی کٌذ ّ کبس آًِب سا صؽذ ّ خالف ؽشافذ ّ اًغبًیذ رؾخیـ هی 

هبری  ّبد ّ هْلْ یب اىال هبد ّ  کَ داسای همب غبًی  یب ک ُذ،  د

ُغزٌذ ّول اّ سا لجیر هی ًوبیٌذ، ثیؾزش ساٍ هٌسشفی سا کَ دس 

 پیؼ گشفزَ اًذ رشک هی کٌٌذ. 

ربسیخ پیغوجشاى ّ اّلیبء ّ سخبل هقلر ثَ هب ًؾبى هی دُذ 

کَ ُش چَ ُوکبس ّ ُن آّاص آًِب ثیؾزش هی ؽذ، هْفمیذ آًِب دس 



 

 

هی  رش  عشیِ  ؽبد  ُذایذ ّ اس کبم ّ  عبًذى از یغ ّ س کبس رجل

 گشدیذ. 

ؽبیذ ّلذ آًکَ دس آیَ ؽشیفَ اص اهش کٌٌذگبى ثَ هْشّف ّ 

ذٍ ثَ عْی خیش، رْجیش ثَ اّهذ ًِی کٌٌذگبى اص هٌکش ّ دّْد کٌٌ

اؽبسٍ ثَ ُویي « َلی الخَیشّلَزُکي هٌُکن ُاهٌََّ َیذَُّْى ا»ؽذٍ اعذ: 

کبس  یک  ثشای  کَ  غزٌذ  لْهی ُ هذ،  هشاد اص ا یشا  ؽذ؛ ص زَ ثب ًک

اخزوبُ داؽزَ ثبؽٌذ ّ داسای یکی ُذف ّ یک هٌَْس خبفی ثْدٍ، 

ٌ لْم کَ ایي ثْل آًِب ثَ ثْل دیگش الزذا ًوبیٌذ، ثش خالف لف

هٌْی اص آى اعزفبدٍ ًوی ؽْد ّ ؽبیذ ّخَ رْجیش ثَ اهذ دس آیخ 

ُان « ُلاْىَ َیْذ َّ ثَ َّ هوَّي َخَلمٌب ُاهٌََّ َیُِذَّى ثبلَسكّ »کشیوَ: 

جًب  کش، غبل ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  رأثیش ا پظ  ؽذ.  ویي ثب ُ

 هسزبج ثَ ُوکبسی ّ رْبّى اعذ. اگش چٌبًچَ آهشیي ثَ هْشّف سا

رٌِااب گزاسًااذ، هْفمیااذ الصم ثااَ دعااذ ًخْاُااذ آهااذ. )فاابفی 

 (54، 55، فـ 1336گلپبیگبًی، 

 

 ضیٍْ ُای اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز

آًبى کَ هی خْاٌُذ ثَ ٍّیفَ ثضسگ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 

هٌکش ّول ًوبیٌذ ّ ثَ ایي ّعیلَ اص اسصػ ُبی اعالهی پبعذاسی 

رْعَْ ثخؾٌذ. ثبیذ اص ؽیٍْ ُبی کشدٍ ّ زبکویذ آى سا رمْیذ ّ 

فسیر آى اعزفبدٍ کٌٌذ رب ثَ اُذاف ّاالی آى ًبیل آیٌذ. صیشا 

دس غیش ایي فْسد ًَ رٌِب ثَ ُذف اص اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 

ؾزي  یذاس ًگ فزي ّ پذ ثیي س ُب ّ اص  خت  دبم ّا کَ اً کش ) هٌ

کٌؼ  دَ ّ ّا کبى داسد ًزی کَ اه عیذ ثل ُذ س عذ( ًخْا هٌکشُب

ذیذ آیذ ّ هْشّفی دیگش ًیض رشک یب هٌکشی ثش هٌکشاد هْکْعی پ

 افضّدٍ گشدد. 

ثکبسگیشی سّػ ُب ّ ؽیٍْ ُبی فسیر دس اهش ثَ »ثٌبثشایي 

ًکزَ ای اعذ کَ مشّسد آى سّؽي ّ ّامر « هْشّف ّ ًِی اص هٌکش

ؽیٍْ ُبی فسیر ّ دسعذ »اعذ. اّهب الصهخ ایي زشکذ، ًخغذ ؽٌبخذ 

 (286، ؿ 1338)هغْْدی، اعذ. « اص سّػ ُبی ًبدسعذ

 ضیْة گفتاری، ًْضتاری ّ ػولی -1

ثَ لسبً سعبًذى هيلت ّ هشاد ثَ هخبىت دس اهش ثَ هْشّف ّ ًِی 

اصهٌکش، هی رْاى اص ُش یک اص ؽیٍْ ُبی فْق ثِشٍ خغذ، کَ ثَ 

 رْمیر آى هی پشداصین: 
 ضیٍْ گفتاری -الف

فشد  ىت،  ثب هخب فزي  عخي گ زبس ّ  ثب گف کَ  عذ  قْد آى ا هم

هٌکش سا رشک  هزْخَ ؽْد کَ ٍّیفَ داسد هْشّف سا اًدبم ّ ّول

 ًوبیذ. 

عت ّ  والد هزٌب وبد ّ خ یذ اص کل زبس ثب یشی اص گف ِشٍ گ دس ث

دسخَ ثٌذی ؽذٍ ًغجذ ثَ هشازل ّ هشارت اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 

هٌکش، اعزفبدٍ کشد، ثَ ٌّْاى هثبل رب صهبًی کَ هوکي اعذ اهش 

اعزفبدٍ کٌذ ّ هی داًذ کَ اثش « ذ آهیضپٌ»ثَ هْشّف اص خوالد 

ثبیذ « خؾًْذ»ّ زبکی اص « لِش آهیض»ثخؼ خْاُذ ثْد، اص خوالد 

دب ّ  عزفبدٍ اص آى ًبث فْسد ا یي  کَ دس ا چَ ایٌ ٌذ،  یض ک پشُ

 (288ًبدسعذ هی ثبؽذ. )ُوبى، ؿ 

 ّیژگی ُبیی کَ دس ؽیٍْ گفزبسی ثب هالزََ ؽْد: 

 دٍ ؽْد. اص گفزبس ّ عخي ًشم ّ هالین اعزفب 



 

 

  .هخبىت یب هخبىجیي سا اص خْد ثذاًذ 

  .اص گفزبس ّ عخي پٌذ آهیض اعزفبدٍ ؽْد 
 ضیٍْ ًْضتاری -ب

دس ثشخی هْاسد هی رْاى اص ؽیٍْ ًْؽزبسی دس اهش ثَ هْشّف 

ثش  ؾزشی  ثش ثی یض ا هْاسدی ً کشد دس  عزفبدٍ  کش ا ِی اص هٌ ً ّ

 هخبىجیي هی گزاسد. 

 ساٍ ُبی گًْبگْى ؽیٍْ ُبی ًْؽزبسی: 

 اصساٍ ًْؽزي همبالد دس هدالد ّ سّصًبهَ ُب 

 اص ساٍ رألیف کزبة ُب 

  اص ساٍ رزکشاد ّ یبدآّسی ُب ّ ًقت آى دس خبُب ّ هکباى ُبی

 هْسد دیذ هخبىجیي
 ضیٍْ ػولی -ج

اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش گبٍ ثَ الزنبی هْاسد ّ ثَ رٌبعت 

ِشٍ  کش ث ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  لی دس ا ؽیٍْ ّو یذ اص  آى ثب

خْیذ اص رْجیش ؽیٍْ ّولی هوکي اعذ ثشداؽذ ُبی هخزلفی ثَ ؽشذ 

 ریل فْسد گیشد: 

  گبُی گفزَ هی ؽْد ًفشد خْد سا دس ّول اص هٌکش ًؾبى دُیذ

 شٍ()دسُن کؾیذى چِ

  گبُی گفزَ هی ؽْد ثب ّول خْد اص ّلُْ هٌکش پیؾگیشی کٌیذ

 )ثب اعزفبدٍ اص گفزبس(

  گبُی ًیض گفزَ هی ؽْد کَ ثب ّول خْد اهش ثَ هْشّف ّ ًِی

 اص هٌکش ًوبییذ )الگْ لشاس گشفزي(

 ضیْة ٌُزی -2
هٌَْس اص ؽیٍْ ٌُشی دس اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش آى 

ٌش،  جذ اص ُ عزفبدح هث ثب ا رْاى  هی  هْاسد  غیبسی  کَ دس ث عذ  ا

کش دس  ُبی هٌ ُب ّ سّػ  کشد ّ ساٍ  یغ  ِی سا رجل ُبی ال اسصػ 

 صًااااذگی سا ثااااَ هخاااابىجیي یاااابدآّس ؽااااذ. هااااثالً 

یب  عیٌوبیی  یًْی ّ  ُبی رلْیض فیلن  عبخزي  رْاى اص ساٍ  هی 

ئبر لْدٍ ر يش آ عبًین ّ خ کش سا ثؾٌب ْشّف ّ هٌ ُب ه وبیؼ  ش ّ ً

ؽذى ثَ هفبعذ ّ پیوْدى ساٍ فبعذاى ّ مذ ایي سا یبدآّس گشدین 

خذس،  هْاد ه یِ  ُب: رْص ُب ّ رئبرش فیلن  ثبل دس  ٌْاى ه ثَ ّ

اّزیبد ّ آلْدگی ثَ هْاد هخذس ّ هؾشّثبد الکلی، ّ آثبس صیبى 

وبّی اً فشدی ّ اخز ًذگی  عین ثبس آى سا دس ص ًَ رش غبى ٌُشهٌذا

ًوْد ّ ثَ هخبىجیي رفِین کشد کَ پبیبى ُش ساُی چیغذ ّ آًِب 

ثبیذ دس صًذگی چَ سفزبسی داؽزَ ثبؽٌذ ّ ثش اعبط چَ الگْیی 

 زشکذ کٌٌذ. 
خيبىی ّ ًمبؽی ًیض اص دیگش اثضاس ٌُشی اعذ کَ هی رْاًذ دس 

ي ایي صهیٌَ ثَ کبس گشفزَ ؽْد ّ پیبم سعبى خْثی ثشای هخبىجی

ْشّف ّ  غزشػ ه ِذ گ ًذ دس خ هی رْا ُن  جب  فذای صی ؽْش ّ  ؽذ.  ثب

 هجبسصٍ ثب هٌکش ثکبس سّد. 
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یب  رشک  فی  کَ هْشّ ؾبى داد  رْاى ً هی  ْذدی سا  هْاسد هز

رأثیشی  ٌذاى  زبسی چ ؽیٍْ گف رزکش ّ  ؽْد ّ  هی  دبم  ری اً هٌکشا

ًوی ثخؾذ، ّلی اگش خبیگضیي ؽبیغزَ ّ فسیسی اسائَ ؽْد خْد ثَ 

خْد اص آى هٌکش دعذ کؾیذٍ ّ ثَ آى خبیگضیي سّی هی آّسًذ ثَ 

خیبثبى ثَ ثبصی هؾغْل  ٌّْاى هثبل: ّلزی کَ ثچَ ُب دس کْچَ ّ



 

 

هی  چَ  َ ّ کْ ُبلی آى هسّل ثشای ا فذا  عش ّ  دبد  غزٌذ ّ ای ُ

ثشای  ًذ،  هی پشداص ًبى  ذ آ ثَ آصاس ّ ارّی  ًَ ٌذ ّ ًبآگبُب ًوبی

زل ایي هؾکل، رزکش صثبًی چَ اًذاصٍ اثش داؽزَ اعذ؟ اهب اگش 

ثشای  ٌی سا  َْ صهی ٌذ ّ لي ؾبسکذ کٌ کذیگش ه ثب ی سل  ُبلی آى ه ا

ی خْد اخزقبؿ دٌُذ ّ ثشًبهَ عشگشهی ّ ثبصی ثشای ثبصی ثچَ ُب

یذ  فذاُب ّ آصاس ّ ار عش ّ  وبى  ثبص ُ یب  ؽٌذ، آ ؽزَ ثب ًبى دا آ

ُذ  خْد خْا ؽْد، ّ هی  ُب  قبة  مْف اّ ُب ّ  ًبساززی  عجت  کَ  ُب 

 داؽذ؟ 
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کَ  ؾذ  هی ثخ ثش  کشی ا ِی اص هٌ یب ً ْشّف  ثَ ه هش  گبٍ، ا

خبىت گفزگْ ؽْد، اّهب هْاسدی ًیض ُغزٌذ کَ ؽشایو هغزمیوًب ثب ه

ىت  ٌذ، هخب وی ک نب ً يبة الز هْسد خ ؽخبؿ  یب ا کبًی  یب ه هبًی  ص

ثيْس هغزمین اهش ّ ًِی ؽْد ّ ؽبیذ اثش هٌفی داؽزَ ثبؽذ، لزا 

اعزفبدٍ « غیش هغزمین»دس ایي گًَْ هْاسد ثبیذ اص ؽیْح خيبة 

 کشد هبًٌذ ایٌکَ گفزَ ؽْد: 
ثَ ایي ّول ًبپغٌذ هی صًٌذ ثبیذ ثذاًٌذ کَ آًبى کَ دعذ 

 دس اؽزجبٍ ّ گوشاُی ُغزٌذ ّ. . 

دس ثیبًبد زنشد اهبم خویٌی )لذط عشٍ( دس هغبئل عیبعی، 

 خقْفااااااًب هغاااااابئل داخلاااااای ّ دس خياااااابة ثااااااَ 

گشٍّ ُب ّ خٌبذ ُبی هخزلف، اص ایي ؽیٍْ، ثغیبس اعزفبدٍ ؽذٍ 

 د. هشاخَْ ؽْ« فسیفَ ًْس»اعذ، دس ایي صهیٌَ ثَ 

ّاعيَ یب ّاعيَ »گبُی ًیض ؽیٍْ غیش هغزمین، ثب ثِشٍ گیشی اص 

 دس اهاااش ثاااَ هْاااشّف ّ ًِااای اص هٌکاااش، رسماااك « ُاااب

هی پزیشد. هثل ایٌکَ ثَ ُش فشدی یب پذس خبًْادٍ، رزکش دُیذ 

کَ دس هْسد فالى ّول، هشالت ُوغش یب فشصًذ خْیؼ ثبؽذ، یب ثَ 

کبسػ ثگْیذ کَ هثالً سفیك ّ ُوکبس ؽخقی هی گْییذ کَ اّ ثَ ُو

عزوضد  لِ د گشاى رْ فَ اػ اص دی کبس ّ ٍّی دبم  ثشای اً یذ  ًجب

داؽزَ ثبؽذ یب ایٌکَ ثَ هْلِ دس هسل کبس زنْس داؽزَ ثبؽذ ّ. 

 . 
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یي  کش ا ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  فشدی، ا ؽیٍْ  َْس اص  هٌ

رزکش ّ  ِب  یذ رٌ هی دُ ؾخیـ  کَ ر هْاسدی  کَ دس  عذ  یبدآّسی ا

ؽوب، رأثیش هی کٌذ، خْد ثَ رٌِبیی الذام کٌیذ، ّلی چٌبًچَ 

ثَ  ؽْد  عزفبدٍ  ْی ا ؽیٍْ خو جْد اص  یض ً یذ آه فشدی هْفم ؽیٍْ 

ٌّْاى هثبل هی داًیذ کَ اگش عَ یب چِبس ًفش ثبؽیذ ّ ثب ُن 

ثشّیذ ّ هْاسدی سا ثَ دیگشی یب دیگشاى رزکش دُیذ، اثش خْاُذ 

یذ  فْسد ثب یي  ؾیذ دس ا ؽکل ثخ یذ.  عزفبدٍ کٌ ْی، ا ؽیٍْ خو اص 

ًیض ایي اعذ کَ رک رک افشاد ثشًّذ ّ رزکش « ؽیٍْ خوْی»دیگش 

 (211 -218ثذٌُذ. )ُوبى، فـ 
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دس اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثَ الزنبی ؽشایو تدریج: 

عذ  ىت الصم ا گزاسی دس هخب رأثیش  ثشای  عذ  فشدی الصم ا یب  هبًی  ص

عذ ّ ث می ا ول هٌي یک ّ یي  کَ ا ثشّین  پیؼ  کن  کن  رذسیح ّ   َ



 

 

اعبعًب ازکبم اعالم اص ًخغذ ثَ رذسیح فشّ آهذٍ اعذ ّ ایي ًکزَ 

گشایؼ  پزیشػ ّ  ًی دس  رأثیش فشاّا ًی  ْذ سّا کَ اص ث عذ  یی ا ا

 افشاد داسد. 
هٌَْس آًغذ کَ دس هْاسدی هوکي اعذ ثب یک ثبس رزکش ّ تکزار: 

ىت ایدبد ًؾْد ّلی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی یبدآّسی اثشی دس هخب

کش سا  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  گش ا کَ ا ًذ  هی دا کش  اص هٌ

رکشاس ًوبییذ اهکبى رأثیش گزاسی ّخْد داسد، الصم اعذ اص ؽیٍْ 

 رکشاس ثِشٍ گیشد. 

همقْد اص رذاّم ایٌغذ کَ اگش اهش ّ ًِی ثذاًذ کَ ثب تداّم: 

 هخبىاات پذیااذ  یااک هشرجااَ یااب ززاای چٌااذ ثاابس رااأثیش دس

ًوی آیذ ّلی چٌبًچَ ثَ ؽکل هغزوش ثَ ٍّیفَ اهش ثَ هْشّف ّ 

 ًِی اص هٌکش اداهَ دُذ رب ثَ ُذف ثشعذ. 

 

 

 

 هزاحل اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز

فش  -1 خْد هزٌ خالف دس دل  کبس  غلوبًی اص  ُش ه کَ  جی  لخ لل هشز

ثبؽذ ّ کبسُبی خْة سا رؾْیك ّ زوبیذ کٌذ. ایي زوبیذ للجی دس 

 ُش ؽشایيی الصم اعذ. 

 هشزلخ گفزبسی کَ ٍّیفخ ّوْم هشدم ّ سد ؽشایو ّبدی اعذ.  -2
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َالبُهْا القَّلٍَْ َّ اَرْ الضَّکٍَْ َّ َاَهشُّا  َهکٌَّّبُُن فی االَسكَاَلزیَي »

 «الُوٌکش َّ ًََِْا َّي ثبلَوْشُّف
هؤهٌبى ُویي کَ دس صهیي لذسد ثَ دعذ گشفزٌذ، ًوبص ثَ پب 

هی داسًذ، صکبد هی پشداصًذ ّ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش هی 

لذسد ّ اهکبًبد اعذ  کٌٌذ. دس ایي آیَ، اهش ّ ًِی ُوشاٍ ثب

 (135، ؿ 1333)َهکٌَّّبُُن فی االَسك(. )لشائزی، 
 

 اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز در جاهؼَ ّ داًطگاٍ

اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دس زْصٍ آهْصػ ّبلی دس ّقش 

داًبیی هسْس، ثَ فْسد فشآیٌذی زمیمی ّ هغزوش رجلْس هی یبثذ 

َبس غئْالًَ ّ ً هذیشیذ ه غزلضم  ًؼ کَ ه غت دا ًَ دس ک د ُذایزگشا

یل  ِذ ً گشد آى دس خ خشای فشا عبخزبس ّ ا َین  زَ، رٌ عبصهبى یبف

خبهَْ ثَ رضکیَ دسًّی ثب ساُجشدُبی ّشفبًی، ّبىفی ّ سفزبسی 

هی ثبؽذ. ّاداس کشدى لؾش خْاى ّ سّؽٌفکش خبهَْ ثَ الجبل اص 

فنبئل ّ اخزٌبة اص سرائل چٌبًچَ ثب هذیشیذ کبسآهذ ّ اثش ثخؼ 

وبى دس  غزشدٍ اص ُ یف گ ؾبسکذ ى ثب ه وشاٍ  ّبلی ُ هْصػ  کض آ هشا

ُب  غبى  يشد اً کَ ف زَ  یي ًک ثَ ا خَ  ثب رْ ؽْد.  جبل  مَ دً ىج

گبى  کَ ُو هبًی  ُب داسد ص ثذی  ُب ّ دّسی اص  کی  ثَ ًی گشایؼ 

ازغبط هغئْلیذ هؾزشک ًوبیٌذ دیشی ًخْاُذ گزؽذ کَ زك ّ رکلیف 

یذُب ّ صی ؾیي ًجب ُب خبً یذ  ؽي، ثب گبى سّ خبیگیش ُو ُب  جبئی 

زبکن ّ   َْ عش خبه مذ دس عشا سث ّ ً یذ. ث ُذ گشد ُب خْا ؽزی  ص

 رجبدل اًذیؾَ ُب ّ رنبسة آساء اعزمشاس خْاُذ یبفذ. 

فشآیٌذ اهش ثَ ًیکی ّ خلْگیشی اص ثذی رِْذ ّ هغئْلیزی 

َّیوی سا ایدبة هی کٌذ کَ اهش ّ هأهْس ُش دّ ثبیذ ّالٍّ ثش 

ِب خْثی آً ثَ  گبُی  ًؼ ّ آ غت دا ثب  ک وْدٍ  هبى دسک ً سا ُوض

ول  هَ ّ ثَ آى خب یذّاسی الصم  خبصم ّ اه فذالذ  هل،  قیشد کب ث



 

 

جبد ّ  یذ، ث رب اهٌ ٌذ  جذیل ًوبی ول ر ثَ ّ یَ سا  ؽبًٌذ. ًَش ثپْ

اّزوبد دس خبهَْ اعزمشاس یبفزَ، فنیلذ ُب ثگًَْ ای ًِبدیٌَ 

لْس  عالهی رج ًی ا َْ ایشا ٌگ دس خبه یک فشُ فْسد  ثَ  کَ  ؽًْذ 

کذ ُوگبًی دس اهْس خبهَْ ُذفوٌذ ؽذٍ، ایي فشآیٌذ یبفزَ، هؾبس

خشاء  ٌی ا عبالسی دی هشدم   َْ عی دس خبه نَ اعب یک فشی فْسد  ثَ 

ؽااذٍ، هااذیشاى ثااَ فشاگشدُاابی هااذیشیذ ًَیااش ثشًبهااَ سیااضی، 

عبصهبًذُی، ًَبسد ّ ُذایذ پشداخزَ ّ سُشّاى آگبُبًَ ثشًبهَ 

شّف ّ ًِی ُب سا اخشاء ًوبیٌذ. دس خبهَْ ای کَ اص اهش ثَ هْ

 َْ فشاد خبه ثش سّی ا عی  مذ ّ ثشس ثبة ً ؽذ  ثشی ًجب کش ا اص هٌ

هغذّد ؽذٍ ّ ًَبسد ّوْهی کَ یکی اص ّیژگی ُبی عیغزن ُبی ثبص 

 هسغاااااْة هااااای ؽاااااْد اص آى اززوااااابُ سخاااااذ ثاااااش 

فشا  َْ سا  عش خبه جبُی عشا ؽذٍ، ر فالذ  ؾیي  غبد خبً ٌذد. ف هی ث

غلو پیذا هی گشفزَ ّ گشُّی اللیذ ثب صّس ثش اکثشیذ خبهَْ ر

یبهجش  عخٌبى پ ؽًْذ. اص  هی  هشدم دّس  کبد اص  یشاد ّ ثش ٌذ. خ ک

هسجذ ّ سُبیی سعْل اکشم )ؿ( چٌیي ثش هی آیذ کَ رْعَْ اهش ثَ 

هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دس هیبى اهذ اعالم ًْوذ ّ ثشکذ ثَ ُوشاٍ 

داسد ّ ّول ًکشدى ثَ ایي فشینَ ثضسگ عجت رغلو دیگشاى ّ ّذم 

 . ُوکبسی هی گشدد

هذیشیذ فشآیٌذ آهْصؽی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دس هشاکض 

آهْصػ ّبلی هی رْاًذ ثَ دّ ًُْ فشدی یب گشُّی ىشازی ّ اخشاء 

 ؽْد. 

رؾْیك داًؾدْ ثَ کبسُبی پغٌذیذٍ ّ ثبصداؽزي اص کبسُبی ثذ  -1

ول  یي ّ ؽْد. ا ثشّ  ؽگشاًَ ای سّ ُبی پشخب کٌؼ  ثب ّا عذ  کي ا هو

عت  دبد هٌب ثب ای چَ  ثَ چٌبً هش  ٌذی ا وبى ّ ّاللو لن ّ ای ّ ّ

هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثب ثیبى اثش ثخؼ فْسد گیشد ّ ثب داًؼ 

ژسف ّ ثَ رْجیش اهبم خویٌی )سٍ( ثشخْسد ىجیجبًَ هْاخَ گشدد 

ّ یب ثَ لْل اهبم هسوذ غضالی دّس اص ُش گًَْ خْد ثیٌی ّ ّدت 

لمی ّ رسمیش دیگشاى ثبؽذ کَ هی رْاى آى سا ثب ًگبٍ پذساًَ ر

 ًوْد، هیضاى اثش ثخؾی آى سا اسرمبء هی دُذ. 

ثَ  -2 کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  یضی دس ا هَ س ٌذ ثشًب فشآی

سّذ پْیبیی « اى هللا هِ الدوبَّ»فْسد گشُّی چْى خوِ ثَ هقذاق 

گشٍّ ثش آى زبکن اعذ ّ ًمذ ّ اًزمبد ثب رْخَ ثَ ؽشایو هْخْد 

ؽٌ ثب  ُی  ؽکل گشّ ثَ  ؾدْیبى  ؽذٍ، داً هش اص فشاُن  هل ا بخذ کب

هَ  ثَ ادا کش  فشاس هٌ ؾی، ا ثش ثخ وبل ا ُب، ازز ثذی  ُب ّ  خْثی 

وْى ّ اص  ْشّف سٌُ قبئل ه ثَ خ یبى  غذٍ ّ ص ؽزي هف ول ّ ًذا ّ

 سرائل ًِی دس هسیو اخزوبّی ثبص داؽزَ هی ؽًْذ. 

وبى ّ  یذ ّبل هْسد رأی عزَ  وبّی پیْ فیبًذ اخز وِ ّ  عذ خ لذا

وبّی  فشدی ّ اخز مْق  یذ ز زَ ّ سّب لشاس گشف ٌی  فبلسبى دی

 هغلوبًبى دس روبم هدبلظ ّ هسبفل خوْی ردْیض ؽذٍ اعذ. 
اهبم خویٌی )سٍ( ثَ ایي فشینَ ثضسگ ثَ ؽکل گشُّی اُوّیذ دادٍ 

ایفبی ًمؼ گشُّی آى سا یک ٍّیفَ هِن اخزوبّی هی داًذ کَ ثب 

اص افشاد ثَ رٌِبیی عبلو ؽذٍ رب زذی کَ هی فشهبیذ: ُوَ هلذ 

غئْلیذ  ٌذ. ه َبسد کٌ عالم ً ثَ ا ثْه  هْس هش ًذ دس ا فَ داس ٍّی

یذ  هْسد رأک رت  ثَ هشا کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  وبّی ا اخز

گْی  رشّیح ال غزشػ ّ  یشا دس گ ؽذٍ ص لِ  ٌی ّا وبی دی ؾزش ّل ثی

اؽزَ ّ ثب رکیَ ثش الزذاس هلی اص خویِ هؾبسکزی ًمؼ هؤثشی د



 

 

ًیشُّبی هلی دس خِذ روغک ثَ کبسُبی ثَ ىْس هغبّی ثِشٍ گشفزَ 

اًذ. ثسشاى ُب سا یکی پظ اص دیگشی پؾذ عش گزاؽزَ، هْاًِ سا 

َبسد  ًذ. ً ؽذٍ ا ئل  یشّصی ًب ثَ اّج پ ؽزَ ّ  یبى ثشدا اص ه

ش ثَ ُذایزگشاًَ دّلذ ّ دّلذ دس کلیَ اهْس اص آثبس ّخْدی اه

غئْلیذ  کَ ه ؽْد  هی  غْة  َْ هس کش دس خبه ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ه

عبصد.  هی   ٌَ عی ًِبدی َْ دهْکشا گبًی سا دس خبه ؾزشک ّ ُو ه

 (1383)کشهی پْس، 
 

 سیاست گذاری ّ تزًاهَ ریشی فزٌُگی در داًطگاٍ ُا

دس عیبعذ گزاسی ّ ثشًبهَ سیضی فشٌُگی ثبیذ ثَ عَ ٌّقش هِن 

فش داً گش ٌّب وْد. ا خَ ً ؾدْ، رْ عزبد، داً ّن اص ا ُب ا ؾگبٍ 

خشای  خْیؼ دس ا ًبیی  غئْلیذ ّ رْا يخ ه یک دس زی ُش  ٌذ،  کبسه

وبٌُگی  کبسی ّ ُ گی ُو ُبی فشٌُ یضی  هَ س ُب ّ ثشًب عذ  عیب

 ًوبیٌذ، ًزبیح هثجذ آى ثشای ازذی پْؽیذٍ ًیغذ. 

  لبًْى ثب  ٌگ  غذ ُوبُ هی ثبی ؾگبٍ  گی داً ُبی فشٌُ عذ  عیب

ییي  ُبی رج عذ  عالهی ّ عیب ِْسی ا گی خو ُبی فشٌُ عذ  عی، عیب اعب

گی  مالة فشٌُ ّبلی اً ؽْسای  جشی ّ  َن سُ مبم هْ عْی ه ؽذٍ اص 

 ثبؽذ. 

  غضایی عِن ث گی  مذط فشٌُ ُذاف ه ؾیذى ا مك ثخ ؾبسکذ دس رس ه

 داسد. 

 عیذى ثَ اُذاف هْسد ًیبص اعزوشاس عیبعذ ُبی فشٌُگی ثشای س

 هی ثبیغذ اعزوشاس سا عش لْزخ خْد لشاس دُذ. 

  هٌميِ ؽذى دس اخشای عیبعذ ُب اص آفبد فْبلیذ ُبی فشٌُگی

 هی ثبؽذ. 

  .آگبُی ثخؾیذى ّ سّؽي گشی ثب گغزشػ فشٌُگ رسمیك ّ پژُّؼ 

  لی عزبّسدُبی اخال ؽی ّ د ٌْی ّ اسص کبس هْ فبُ اص اف مشّسد د

رشثیزی اخزوبّی ثب رْلیذ فکش، فشآّسدٍ  -گیدس ّشفَ ُبی فشٌُ

ُبی  هْصٍ  ثشای آ ٌی  کشی هجز سْالد ف نبی ر ثَ همز گی  ُبی فشٌُ

 دیٌی. 

  .فشفذ ؽٌبعی یب دسک هيلْة صهبى 

  دس ؽشایيی کَ اًگبسٍ ُبی هٌْْی دس خِبى غشة سّ ثَ افْل

هذ  غشة فش خالق دس  یذ ّ ا عَْ هٌْْ ثَ رْ یبص  لِ ً ِبدٍ ّ دس ّا ً

فشٌُگ ُبی هٌْْیذ گشا فشاُن عبخزَ اعذ لزا اص ّیژٍ ای ثشای 

ایي هْلْیذ ثبیذ ًِبیذ اعزفبدٍ ثَ ّول آیذ ّ ایي سعبلذ َّین 

 ثش ِّذح داًؾگبٍ ّ زْصٍ هی ثبؽذ. 

  ،گی ُبی فشٌُ عذ  ؾْیك دس عیب ثبّسی، ر رشّیح خْد ؾْیك ّ  ر

ؽاایٍْ ای اعااذ کااَ رواابهی دعااذ اًااذس کاابساى ّ رئااْسی ُاابی 

زشف ثَ آى هْ ؾٌبخزی  ثَ  سّاً ّبى  ثبّسی ّ ار خْد  ؽٌذ ّ  هی ثب

 اعزْذاُب ّ ًیشّی خالق. 

  ٍرْویك: اگش رْویك هذ ًَش لشاس ًگیشد، خْاًبى دچبس صیبد

ثبص  لن  قیل ّ یب رس عی  ُبی اعب ًذ ّ اص کبس هی گشد فشاه  سّی ّ ا

 هی هبًٌذ. 

  ْؾد خْاى ّ داً غل  ُذایذ ً گی  ُذف فشٌُ رشیي  فلی  ُذایذ: ا

  ثغْی اُذاف ّبلیَ الِی اعذ.



 

 

  یذ زش فْبل چَ ثِ ُش  خشای  زشل دس ا َبسد ّ کٌ فل ً َبسد: ا ً

ُبی فشٌُگی هذ ًَش لشاس گیشد، موبًزی دس ثمبی ایي عیبعذ ُب 

 (1383ّ یب افالذ آًِب ّخْد خْاُذ داؽذ. )ىبُشیبى، 
 

 ضزّرت ّ اُویت اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز در داًطگاٍ

اًغبى هْخْدی اعذ اخزوبّی کَ عشًْؽزؼ ثب عشًْؽذ خبهَْ 

ای کَ دس آى صًذگی هی کٌذ اسرجبه داسد. عْد ّ صیبى کبسُبیی 

کَ اص اًغبى عش هی صًذ ُن ثَ خْد اّ ثبص هی گشدد ّ ُن ثَ 

خبهَْ هزأثش هی کٌذ. ّالٍّ ثش ایي اّوبل دیگشاى ُن دس صًذگی 

ّ اًغبى ُوبى گًَْ کَ دس اًغبى خبلی اص رأثیش ًیغذ. اص ایي س

فشاد  کشد ا ثش ّول غئْلیذ داسد دس ثشا خْد ه زبس  وبل ّ سف اّ

خبهَْ ًیض هغئْل اعذ. دس ثیٌؼ اعالهی یک فشد هغلوبى ثبیذ پب 

ثَ پبی ًفظ خْد دس خِذ افالذ دیگشاى ًیض ثکْؽذ ثی رْخِی ًغجذ 

ثی  لِ  گشاى دس ّا ؽذ دی گشاى ّ عشًْ زبس دی وبل ّ سف ثَ اّ

ثَ  ٌبیی  ؾب ّ اّز ٌبٍ ّ فس غبد ّ گ گش ف عذ ّ ا خْیؼ ا ؽذ  عشًْ

وَ  یش ُ ًبهيلْة آى داهٌگ ثبس  ثذ، آ ؽیُْ یب  َْ کش دس خبه هٌ

افشاد خْاُذ ؽذ ّ ززی هؤهٌبى ّ پبسعبیبى ًیض اص ؽْلَ آى دس 

ییي  لَ( دس رج یَ ّ آ فلی هللا ّل خذا ) عْل  ًذ. س ٌذ هب هبى ًخْاُ ا

کن ساُ ّ کل یذ: کل هی فشهب وبٌُگی  عبلذ ّ ُ یي س ّي ا غْل  کن ه

سّیزِوَ ؽوب عشپشعذ ُوذیگش ُغزیذ ّ ًغجذ ثَ صیش دعزبى خْد 

هغؤّلیذ. اعالم اص هزِْذاى خْد هی خْاُذ کَ خْد سا دس ثشاثش 

ٌذ  عبکذ ًوبً غبد  ٌبٍ ّ ف ؾبُذٍ گ ثب ه ٌذ ّ  ِذ ثذاً َْ هزْ خبه

ثبص  ثذی  ٌذ ّ اص  هش کٌ خْثی ا ثَ  گشاى سا  وْاسٍ دی کَ ُ ثل

کشین دس خقْؿ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی  داسًذ. رأکیذاد هکشس لشآى

سیو  عبصی ه عبلن  ثشای  عالم  کَ ا عذ  زی ا یبًگش اُوی کش ث اص هٌ

 اخزوبّی ّ هجبسصٍ ثب هفبعذ ّ ّْاهل گٌبٍ لبئل اعذ. 

یکی اص افْلی کَ هی رْاًذ عْبدد ّ عالهذ داًؾگبٍ سا دس 

ؾدْیبى،  وبهی داً گبًی ر َبسد ُو فشاُن آّسد، ً ْبد آى  وَ اث ُ

بئل داًؾگبٍ هی ثبؽذ. افْالً ًَبسد، رْبلی ّ رکبهل ًغجذ ثَ هغ

سا ثذًجبل خْاُذ داؽذ ّ خْاهِ فبلذ ًَبسد دس عشاؽیجی عمْه ّ 

اموسالل لشاس خْاٌُذ گشفذ. دس زمیمذ داًؾگبٍ عبلن، داًؾگبُی 

اعذ کَ دس آى صهیٌَ سؽذ ّرْبلی ثَ عْی کوبل هيلك فشاُن اعذ 

پ يی  خْد هسی ُب ّ  ٌَ یي صهی کی اص ا لْدگی ّ ی ّبسی اص آ بک ّ 

ُبعذ کَ ثب ًَبسد دسعذ ّ اخشای افل اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 

 (1383هٌکش رسمك خْاُذ یبفذ. )کشهی پْس، 
 

 تطکل ُای داًطجْیی ّ اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز

گزس خْاهِ عٌزی ثَ دّساى هذسًیغن، رالػ الؾبس ّ افشادی 

ُْیذ الصم ثَ هٌَْس کَ اص زبؽیَ ثَ هزي ّاسد ؽذٍ اًذ خِذ کغت 

ًْیي،  ؽشایو  پی داسد. دس  وْهی سا دس  فَ ّ گزاسی دس ّش رأثیش

چْى  ًَ ای  خبؿ گشایب مبد  یش رْل ؾیي ًَ عبص پی یذ  هل ُْ ّْا

مبم  کَ دس ه ًژادی ّ. .  ثبًی،  لْهی، ص لی،  ُبی هس فبداسی  ّ

ؽخقیذ ثخؾی ّ رأهیي اهکبًبد الصم اخزوبّی ًمؼ هسْسی داؽذ، ثَ 

ؽذٍ ّ  ًذٍ  ؽیَ سا عت ّ زب ُبی هٌب خبیگضیي  نْس  دَ ز دس ًزی

کبسآهذ دیگشی الصم هی آیذ، ثَ ّیژٍ آًکَ رجلْس ُْیذ خوْی ثب 

 ثشخْسداسی اص زك ؽِشًّذی ًیض ّدیي ّ ُوشاٍ گؾزَ اعذ. 



 

 

کَ  ؾگبُی  کض داً خْاى دس هشا ؾش  نْس ل ؽشایيی، ز ٌیي  دس چ

ُبی  عبخذ  یش  کی اص ص ثَ ی ثَ هثب ؽِشًّذی  زك  هْى  گْ پیشا گفز

خزوبّی هيشذ اعذ، ًیبص ثَ رسمك ّ ؽکل گیشی ُْیذ ثَ ؽخقیذ ا

هی  یذ  ؽذد رمْ ثَ  وبُ  یب اخز ؾش پْ یي ل ًضد ا یذ سا  ِْم خذ هف

کٌذ؛ چَ رْخَ ثَ ایي هِن موي فشاُن عبخزي صیش عبخذ هغزسکن 

هبًِ اص گشایؼ ثَ کژی ُب ثب رأثیشگازاسی ثاش سّزیاَ  ؽخقیزی

اًبى داًؾدْ، زظ ثشًّگشا ّ رأثیش پزیش اص رفبّد ُبی هسیيی خْ

یذ  ثَ د کَ  هشدم  ُبی  رْدٍ  ثْیژٍ  گشاى  ثَ دی غجذ  غئْلیذ ً ه

پیؾْای فکشی ثَ خوِ فشُیخزگبى داًؾگبُی هی ًگشًذ سا ثش هی 

یض  ْشّف( ً لْة )ه غٌذیذٍ ّ هي هشی پ گزس ا یي سُ یضد ّ اص ا اًگ

 البهَ هی گشدد. 

ِذ  غزش الصم خ رأهیي ث ثب  ؾدْیی  ُبی داً گشٍّ  ُب ّ  ؾکل  ر

غئ وشیي ه ٌبُ ر عْ ال یک  يی اص  هْس هسی جبل ا پزیشی دس ل ْلیذ 

ؽخقیزی ّ اص عْی دیگش گزؽذ اص هٌبفِ فشدی ثَ ًفِ هقبلر خوْی 

ُْیزی  ُبی  فَ  گزس اص هؤل ثب  رب  هْصد  هی آ ؾدْیبى  ثَ داً سا 

هسلی ّ هسذّد، خْد سا دس فنبیی هلی ثبص یبثٌذ ّ ثَ خبی خضء 

هٌبفِ هلی سا پبط ًگشی، ثب هجٌبی ّول لشاس دادى کالى اًذیؾی، 

 ًٌِذ. 

رؾکل ُبی داًؾدْیی ثب ٌّبیذ ثَ رشکیت خبؿ اّنبی آى اغلت 

آًبى سا افشاد دلغْخزَ ّ هزِْذ ثَ اخزوبُ ّ فشُیخزگبى ّ یب 

عبط  ثش ا ٌذ  هی رْاً ٌذ،  هی دُ ؾکیل  گی ر لت فشُیخز فش ىب ٌّب

عبصی  یذ  ٌذ ُْ هذ دس فشآی ِن ّ کبسآ ؾی ه زَ ًم پیؼ گف ُبی  هْیبس

فشدی  ْی ّ  ُب خو ؾکل  ًَ ر یي گْ خْدی ا یذ ّ یذ. اُو فب ًوب ای

فشاسّی  خبؿ  غبیل  ثَ ه خَ  ثب رْ گزاس  زبل  هِ دس  ثْیژٍ دس خْا

چٌیي خوْی، ثشخغزگی خبؿ هی یبثذ. اص خولَ ثب رْخَ ثَ رفبّد 

کضی ّ  ٌبىك هش ثیي ه گی  ٌُْ فشٌُ یض ر ُب ّ ً هْصػ  عير آ خزالف  ا

دیگش، زنْس ًیوَ پیشاهًْی اص یک عْ ّ هٌبىك پیشاهًْی اص عْی 

ّ فْبلیذ داًؾدْیبى اص هٌبىك هخزلف هزکْس دس رؾکل ُب ّ گشٍّ 

 ُاااااااااابی داًؾاااااااااادْیی ثااااااااااَ خااااااااااْثی

ّبری  فبزؼ اىال فلخ ژسف ّ  کبُؼ فب عير ّ  ْذیل  ثَ ر ًذ  هی رْا

هیبى آًبى هذد سعبًذ. اص عْی دیگش، ّلمَ ُبی لْهی، صثبًی، 

ذ ًژادی ّ. . کَ ثشخغزگی ُش یک ثَ هثبثخ ؽبخـ ُْیزی هی رْاً

وَ  ُبی ًی وِ  ٌذ سد رد وک ک لی ک ًذ ه ُبی پیْ مَ  نْیف زل ثَ ر

یف )ّ  لی رخف فشا هس ًذُبی  فِ پیْ ثَ ً ؾدْیی  زَ داً عبصهبى یبف

ًَ ززف( گشدد. ؽبیذ ثَ اًذاصٍ ای کَ دس هسبفل داًؾدْیی هی 

رْاى هٌبفِ هلی ثش خبؿ گشایی ُب سا رمذم هٌيمی ثخؾیذ، اهکبى 

ی دیگش فشاُن ًجبؽذ. ُوچٌیي پی گیشی چٌیي ُذف اسصؽوٌذی دس خب

ثب ٌّبیذ ثَ پبئیي ثْدى هیضاى ّاللَ هٌذی ّ هیل ثَ هؾبسکذ دس 

ؾدْیی  ُبی داً ؾکل  هًْی، ر ؽِشًّذاى پیشا یبى  وْهی دس ه فَ ّ ّش

کَ دس آًِب ثش اعبط رمغین کبس، ًمؼ یکغبًی ثشای اّنبء ایي 

هدوَّْ ُبی اًغبًی دس ًَش گشفزَ هی ؽْد، هی رْاًٌذ دس ایدبد 

ًّْی ُن ىشاصی هیبى ایي گشٍّ اص داًؾدْیبى ثب عبیشیي کَ هیل 

یب  کض  یبیی )هش عزگبٍ خغشاف عيخ خب ثَ ّا ًبى  ؾبسکذ دس آ ثَ ه

 ٌَ عشاًدبم دس صهی خْد آّسد. ّ  عذ، ثْ ؾزش ا هْى( ثی وَ پیشا ًی

ؾدْیی ُبی داً ؾکل  عبصی، ر قوین  ٌذ ر قوین ّ فشآی خبر ر  ار

عبصی ّ آهْخزگی الصم  هی رْاًٌذ ثَ هثبثَ خبیگبُی ثشای آهبدٍ

ثیؼ اص  ٌذٍ  خْد سا دس آی وبّی  ؽأى اخز عت  ثَ رٌب کَ  ُی  گشّ



 

 

دیگشاى دس همبم ارخبر رقوین ثشای خْد ّ دیگشاى لشاس خْاٌُذ 

 گشفذ، ٍبُش ؽًْذ. 

داًؾگبٍ هشکض افلی رأثیش ثش ّیٌیذ دُی، اعزمشاس ّ رْصیِ 

عزَ  جبه پیْ ُب دس اسر ؾگبٍ  عزب، داً یي سا عذ. دس ا ٌگ ا ثب فشُ

خبهَْ، اهکبى رفغیش عٌذ ّ فشٌُگ ّ اًزمبل آى اص ًغلی ثَ ًغل 

گبٍ  ییي خبی ِبى ّ رج ؽٌبخذ خ فشاُن آّسدٍ ّ دس ساٍ  گش سا  دی

عبى،  ثذیي  ٌذ.  هی دُ یبسی  خْد سا  خبىجیي  غبى دس آى ه اً

داًؾگبٍ ثَ ٌّْاى کبًْى هْشفذ ًْیي، سعبلذ ُْیذ عبصی سا ثش 

زبدی ؽ ثشّى داد آى آ کَ  ِذٍ داسد  عبخذ ّ یش  کَ ص ًذ  قیذ هذاس خ

هْشفزی خبهَْ آیٌذٍ سا رؾکیل هی دٌُذ. دس ّالِ، عبصهبى ّلن 

ُب،  یذٍ آل  ُب، ا ُب، اسصػ  ثو، ٌُدبس َّ ای اص سّا یذ هدوْ خذ

سفزبسُب، ًیبصُب، ًِبدُب ّ اهکبًبد ّ ّولکشدُبی خبؿ خْد کَ 

ثَ « ریپ ایذٍ آل»داًؾگبٍ ثَ ٌّْاى ًوبد هدغن آى دس همبم یک 

 ّ ثشای آى، هيشذ اعذ.  هفِْم

یذ،  هی افضا نب  یي ف ؾگبٍ دس ا مؼ داً لی ً یذٍ آ ثش ا چَ  آً

ثَ  غزشػ آى  عپظ گ فشدی ّ  ْذ  فشیي آى دس ث یذ آ مؼ ُْ فبی ً ای

زْصٍ فشافشدی ّ خوْی اعذ. ایي هِن کَ اص سُگزس رجبدل فشٌُگی 

ثیؼ اص  ثذ،  هی یب مك  عبصی رس قوین  فَ ر ؾبسکذ دس ّش وشیي ه ّ ر

عبصه یذ  کَ کیف هی آً جبد آى  لْام ّ ث ثش  عبصد،  زل  بًی سا هخ

افضایذ. گشد آّسدى هشدهی ثب پیؼ صهیٌَ ُبی هخزلف ّ هزفبّد ّ 

ایدبد فشفذ ُبیی ثشای خبهَْ هْلوبى، داًؾدْیبى ّ پژُّؾگشاى 

یذ اص  یذ ّ زوب وذیگش، رمْ ثبسٍ ُ کذیگش ّ دس هْخزي اص ی ثشای آ

ؽذ  گزس پبعذا ْی اص سُ یذ خو کْیي ُْ لی ّ ر غدبم ه ُبی اً اسصػ 

 اخزوبّی سا ثَ اسهغبى هی آّسد. 

ًْیي  قیذ  یک ؽخ ؾگبٍ اص  ثَ داً ثب ّسّد  یض  ؾدْیبى ً داً

ثشخْسداس هی ؽًْذ. ّیژگی چٌیي ؽخقیزی، ثشخْسداسی اص س ّزیَ 

ای ثشًّگشا ثب رأثیش پزیشی اص رفبّد ُبی هسیيی دس زْصٍ ّول 

خ لذ  ُبی ه رْدٍ  ًذگی  ؽشایو ص ثَ  غجذ  ًبى ً عذ. آ زبس ا ْد ّ سف

زغبعیذ صیبدی داسًذ ّ اص ایي سّ، داًؾدْیبى هزْلك ثَ ىجمبد 

ُبی  گشػ  ىشذ ً یذ ّ  ثشّص ّمب کبى  کَ اه گبٍ  وبُ؛ آً پبئیي اخز

 دسًّی خْد سا هی یبثٌذ، ثَ گًَْ ای گغزشدٍ رش ًغجذ ثَ ثیبى 

دیذگبٍ ُب ّ فْبلیذ ُبی هزٌبعت ثب آى ثَ خبی رْخَ ثَ سُیبفذ 

 یؼ ًؾااااابى ُااااابی ماااااذ ٌُدبسُااااابی ّواااااْهی گاااااشا

رأثیشگزاسی آؽکبس، خْاًبى سا ثَ زنْس دس فسٌَ  هی دٌُذ. ُویي

فظ  کَ ً عذ  ثشای آى ا یي  ٌذ. ا هی ک یت  هْس رشغ یشی ا پی گ  ّ

ثَ ًّْی ثبیذُبیی سا ُن ثش اًغبى رسویل هی کٌذ ّ « داًغزي»

لزا داًؾدْیی کَ ّالْیذ ُب سا دس فشاخٌبی آهْصػ ُبی هغزمین 

آهْصد، ًوی رْاًذ ّالِ گشا ًجبؽذ.  ّ غیش هغزمین داًؾگبُی هی

هسقْس « داًغزي»چٌبًچَ ایي ًغل دس ؽشف رسْل، رٌِب ثَ هسذّدٍ 

ؽْد ّ ایي آگبُی خٌجَ ّول ّ کبسثشدی پیذا ًکٌذ، لذسد، رفکش، 

خاللیذ، ُوذلی ّ اهیذ ثَ آیٌذٍ اص اّ علت هی ؽْد ّ اًذیؾیذى 

 ثاااَ فشاراااش اص خاااْد ّ هشصُااابی هلااای، هسولااای پیاااذا

. ثیگبًگی، خذایی ّ ثیگبًَ دّعزی ثَ رذسیح خبی ّفبق، ًوی کٌذ

مشّسد  دب  یشد. دس ایٌ هی گ ُب سا  عزی  گش دّ یی ّ دی ُوگشا

فبق،  رذاّم ّ َْس  ثَ هٌ َشی  ُبی ً هْصٍ  ٌبسس آ یی دس ک ّولگشا

ُبی  ؾکل  لت ر ْی )دس لب ُی ّ خو یذ گشّ ؽْد. فْبل هی  ؽکبس  آ

هی خْثی  ثَ  ؾزشک  ُبی ه فل ّ ثبّس سْس ا ثش ه ؾدْیی(  ًذ  داً رْا



 

 

صهیٌَ ُوذلی الصم ثیي اّنبی هدوَّْ سا فشاُن آّسد ثَ گًَْ ای 

کَ دس همبیغَ ثیي هٌبفِ ؽخقی ّ فٌفی خخخبؿ اص یک عْ ّ هقبلر 

فْسد  گزاسی  یذ  زی اّلْ ثَ ساز گش،  عْی دی لی دس  وْهی ّ ه ّ

هی  لن  غزگی سا س خبؿ اص ُوج ًّْی  ِن،  یي ه ثش ا وشیي  پزیشد. ر

اص رْلمبد خبؿ گشایبًَ اعزْاس اعذ صًذ کَ ثشپبیَ ُبیی فشارش 

يِ  ثَ هم ِب  هبًی رٌ سبً ص ثَ ل قیذ  قش ؽخ کین ٌّ یل رس ثَ دل  ّ

ًذگی  زْصٍ ص ثَ  ٌَ آى  ؾزَ ّ داه سذّد ًگ ؾگبٍ ه نْس دس داً ز

 (1383پغبداًؾدْیی ًیض گغزشػ هی یبثذ. )ّيبس صادٍ، 

 

راُکارُای تْسؼَ فزٌُگ اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز تْسط 

 تطکل ُا

ػ فشآیٌذ خيیش ّ هغئْلیذ ُوگبًی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی پزیش

اص هٌکش ّ هذیشیذ آى دس داًؾگبٍ ُب ّ هشاکض آهْصػ ّبلی کؾْس 

هغزلضم ؽٌبخذ کبهل خْثی ُب ّ پلیذی ُب دس خبهَْ هلی ّ هزُجی 

یل  خبىش ّ روب یت  ثب ى زَ  هذیشاى فشُیخ کَ  لَ ای  ؽذ ّال هی ثب

وْدٍ یضی ً هَ س زی، ثشًب علْک  دسّى آى سا ىشا عیش ّ  ثب   ّ

ّشفبًی ّ اخاللی کَ هذیشاى دس سفزبس آگبُبًَ ّ گشایؼ هذاساًَ 

هی  ثشاص  یش ا مذط ّ خي هش ه یي ا یك اص ا عی دل عیت ؽٌب ثب آ خْد 

ول  کش سا دس ّ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  فْلی ا کبم ا ًذ از داس

 پیبدٍ ًوبیٌذ. 

َبم  کش دس ً ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ٌگ ا عَْ فشُ رْ

ؾگبُی ٌَ  داً عذ. ًِبدی نَ ا یي دّ فشی کشدى ا  ٌَ غزلضم ًِبدی ه

کشدى ٌُگبهی ارفبق هی افزذ کَ یک ایذٍ ّ خْاعزَ دس ّول ثَ 

یی الصم  ُبی اخشا عبص ّ کبس ؽذٍ ّ  جذیل  ّذٍ ر دبس ّ لب مؼ، ٌُ ً

ؾکل  یژٍ ر ثَ ّ ؾدْیی  ُبی داً ؾکل  نْس ر ؽْد. ز یذٍ  رذاسک د

َ دس ًِبدیٌَ ؽِشًّذ هغئْل دس خبهَْ داًؾگبُی گبم هِوی اعذ ک

یل  عذ. دس ر ؽذٍ ا ؽزَ  ْشّف ثشدا ثَ ه هش  ٌگ ا عَْ فشُ کشدى رْ

ساُجشدُبیی هيشذ ؽذٍ اعذ کَ هی رْاًذ مشیت هْفمیذ رؾکل ُب 

 سا دس گغزشػ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش افضایؼ دُذ. 

ایدبد اّزوبد هیبى آهش ّ هأهْس ّ ًبُی ّ  -اّزوبد عبصی -1

 یبس مااشّسی ثااَ ًَااشهٌِاای ثااش پبیااَ آگاابُی ّ فااذالذ ثغاا

 هی سعذ.  

غفی -2 ُي فل هْصػ ر ْبد  -آ غفی ّ اث کش فل هْصػ رف گبُی ّ آ آ

ثَ  یل  غشیِ ً ِذ ر پزیشی دس خ يبف  ٌی ّ اًْ گشی، ژسف ثی خبهِ ً

 اُذاف مشّسی اعذ. 

ثَ  -3 خَ  ثب رْ ُب  ؽزی  ُب ّ ص خْثی  ٌذ  خبهْی اص فشآی یف  رْش

ب فشٌُگ ّ ؽشایو خبهَْ اسائَ ؽذٍ ّ ثب اسائَ فِشعزی اص آى ُ

 ّ ؽشایو ّ آعیت ؽٌبعی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش. 

رکش هقبدیك ّ هثبل ُبی ّولی ّ اسائَ ًوًَْ ُبی کبسثشدی  -4

آًِب ثذّى رْقت ّ یکغْیَ ًگشی ثَ ىْسی کَ رُي خْاًبى ّعیِ ّ 

 ثبص رشثیذ ؽذٍ ّ اص هسذّدیذ ُب هّجشی ثبس آیٌذ. 

ؽٌبخذ  -5 ِی  هش ّ ً مُْ ا ثَ هْ کش  ِی اص هٌ کی ّ ً ثَ ًی هش  ا

ففذ  کَ دّ  غذ  قجبًی ّ ع ؽذ )ّ زذل ثب هل ّ هْ ؽزَ، ّب هل دا کب

 افشاه ّ رفشیو هسغْة هی ؽًْذ( ًجبؽذ. 



 

 

ثبى  -6 لت ّ ص ؽش ل ٌبُ اص  یش ّ اهز ثَ خ ٌذ  خشای فشآی دس ا

ادُ الاای عااجیل سثااک ثبلسکوااَ ّ الوَّْااَ »ُوبٌُااگ ثبؽااٌذ 

 یذ هيِشی(اعزبد ؽِ«)السغٌَ

اص سّػ ُبی غیش هغزمین هبًٌذ زکبیذ ُب ّ سّایذ ُب، هثل  -3

یض  قْیش ً ئَ ر خْاًی ّ اسا ؽْش  گْئی،  قَ  ُب، ل زل  ُب ّ ه

 اعزفبدٍ هی ؽْد. 

گبٍ  -8 ؾْیمی، آ ُبی ر یذ اص ساُجشد ؽشایو ّ هْلْ ثَ  غزگی  ث

 عبصی، سلبثزی، ُویبساًَ، اهیذّاسکٌٌذٍ اعزفبدٍ ًوبیذ. 

ًمؼ خْد سا ثَ خْثی ایفبء ًوبیذ. ُش فشدی دس ُش خبیگبُی  -1

 زنشد ّلی )ُ(. « ٍّیفَ چَ کْچک چَ ثضسگ همذط اعذ»

اززوبل رأثیش هثجذ سا دس فشد یب گشُّی کَ اهش ثَ هْشّف ّ  -10

 ًِی اص هٌکش هی ًوبیذ ليْی ثذاًذ. 

اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش خْاٍ فشدی ّ یب خوْی سا ًَ  -11

لکَ ٍّیفَ ّ زمی دس ًَش رٌِب ثشای خْیؼ ٍّیفَ ای رلمی کٌذ ث

 ثگیشد. 

َْ اص  -12 غبى سا دس خبه ًذ اً وی رْا فشدی ً ُیچ  کَ  ىْس  ویي  ُ

کش دس  ْشّف هٌ ؽٌبخزي ه عبصد  سشّم  هذًی ه ُبی  مْق ّ آصادی  ز

ثب  کَ  ؽذ  هی ثب عالهی  َْ ا ؽِشًّذاى خبه غلن  مْق ه ؾْس اص ز ک

آهْصػ ُوشاٍ ثْدٍ ّ ثب ّخْد هؾکالد زك ّ رکلیف ُوگبًی هسغْة 

  هی ؽْد.

خْد عبصی کَ صهیٌَ عبص دیگش افالزی هی ثبؽذ اص ساُجشدُبی  -13

لل » 84فشاؽٌبخزی ثَ زغبة هی آیذ کَ دس لشآى عْسٍ اعشاء آیَ 

 ثَ آى اؽبسٍ ؽذٍ ثَ هقذاق ؽْش هْشّف: « کل یْول ّلی ؽبکلزَ

راد ًبیبفزَ اص ُغزی ثخؼ              کی رْاًذ کَ ؽْد ُغزی 

 ثخؼ
خْد جشد  ثَ ساُ کَ  گشاى  هذیشی  ثب دی ؽذٍ  عزَ  عبصی آسا

ثشخْسدی آعبى، ؽبد ّ اهیذ آفشیي داسد کَ ًیل ثَ ُذف ُب سا 

 (1383رغشیِ هی ًوبیذ. )کشهی پْس، 

 
 تزًاهَ ریشی اهز تَ هؼزّف ّ ًِی اس هٌکز تْسط تطکل ُا

ؾش  ًذگی ث ُبی ص یذ  ِن فْبل هْس ه کی اص ا یضی، ی هَ س ثشًب

اعذ. رْخَ ثَ کیفیذ ثشًبهَ سیضی هی رْاًذ اًغبى سا دس آسهبى 

هبدی ّ  ّن اص  مّْی ا ُش هْ هْصػ  یذ. آ یبسی ًوب ُبیؼ  ُذف   ّ

یضی  هَ س کَ اص ثشًب ؽذ  عبص ثب هبى  ًذ آس هی رْا گبٍ  ٌْی، آً هْ

 اص:  هيلْثی ثشخْسداس ثبؽذ. ایي سّػ ُب ّجبسرٌذ

 

 رّش تدریجی:  -1

کَ  چشا  مشّسد داسد،  رذسیدی  ثَ سّػ  خَ  یضی، رْ هَ س دس ثشًب

ؽٌذ ّ دس  ثذآهْص ثب یًب  ؽٌذ ّ ثبً هْص ثب وَ ًْآ عذ اّالً ُ کي ا هو

ًزیدَ، ٍشفیذ خزة ّ ُنن فنبئل ّ سرائل دیي سا ًذاؽزَ ثبؽٌذ 

ّ لزا رْفیَ هی ؽْد کَ ثشًبهَ سیضی هيلْة ثبیذ ثَ سّػ خبهَْ 

 ؽذ کَ ثَ ىشیك رذسیدی فْسد هی گیشد. پزیشی ثب

ىَ ّس  کشاد غْ گشداة هٌ کَ دس  غبًی  ین ک َبس داس هب اًز وْالً  هْ

غلوبى  یک ه ین ّ  گشداة دس آّس ِب سا اص  َْ آً یک دف ًذ  ؽذٍ ا

ایذٍ آل ثغبصین، دس زبلی کَ رشثیذ اهشی رذسیدی اعذ ّ فنبئل 



 

 

خْد ً ثَ ّ ُب  غبى  خبى اً جَ دس  یک هشر کذام  ُیچ  ئل  وی ّ سررا

لشآى  رذسیدی  ًضّل  لل  کَ اص ّ فذ  رْاى گ هی  مذ  ٌذ. دس زمی آی

 رْخَ ثَ ایي ًکزَ هِن اعذ. 

 استوزار ّ پیْستگی در تزًاهَ ریشی:  -2
یی ّ  ْذ اخشا کش دس ث ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ٌگ ا یذ فشُ ثب

ّولی ًِبدیٌَ ؽْد. ایي پیْعزگی هْخت ثْخْد آهذى ّبدد هی ؽْد 

ش دس گشایؼ ثَ کبسُبی اسصؽی خْاُذ ّ ّبدد اص خولَ، ّْاهل هؤث

 ثْد، چٌبًکَ دس ثْذ هٌفی ًیض هؤثش اعذ. 

ّبدد، اص خولَ ٌّقش هِوی اعذ دس ساٍ عْبدد ّ خْؽجخزی اًغبى. 

زکیوبى ثضسگی هثل افالىْى دّ چیض سا هِوزشیي ّبهل ثشای عْبدد 

ّ خْؽجخزی آدهیبى هْشفی هی کٌذ: یکی ّبدد ّ دیگشی هْشفذ. دس 

ّ اعزوشاس دس ّول، سّایبد صیبدی اص هْقْهیي ّلیِن  هْسد ّبدد

ؽبسٍ  یذ ا عَ سّا ثَ  خب  یي  کَ دس ا عذ  ؽذٍ ا مل  غالم ً  ال

 هی ؽْد: 

هْد:  یبهجش فش لَ»پ لْثکن الش ثَ « ّْدّا ل خْد سا  ِبی  ٌی دل یْ

 سلذ ّبدد دُیذ. 

اهبم فبدق )ُ( رأکیذ فشهْد ثَ ایٌَ فشصًذاى خْد سا )دس ُوبى 

وب ثَ ً گی(  ٌیي دّسٍ ثچ یذ. ُوچ ّبدد دُ لی(  نبئل اخال ص )ّ ف

 پیبهجش )ؿ( اعزوشاس دس کبسُب سا رأکیذ فشهْدًذ. 

 تٌْع در تزًاهَ ریشی:  -3
عذ. دس  هالل آّس ا ٌذٍ ّ  غزَ کٌ ُب، خ هَ  ٌْاخزی دس ثشًب یک

عذ.  ؽذٍ ا خذی  خَ  یضی رْ هَ س ٌُْ دس ثشًب ثَ ر عالهی،  یبد ا سّا

ى ّبلل عبّزی اص اهبم فبدق )ُ( هی فشهبیذ: ؽبیغزَ اعذ هغلوب

سّص خْد سا ثشای کبسُبیی کَ ثیي اّ ّ خذاًّذ اًدبم هی گیشد 

اخزقبؿ دُذ ّ عبّزی، ثشادساى ایوبًی ّ دّعزبى خْد سا هاللبد 

عبّزی،  ٌذ ّ  گْ ک ًبى گفز ثب آ خشّی  ٌْی ّ ا هْس هْ ٌذ ّ دس ا ک

ًفظ خْد سا ثب لزد ُب ّ هؾزِیبرؼ کَ گٌبٍ ًجبؽذ آصاد ثگزاسد 

ل عبّذ  یي  وک ّ ا گش ک عبّذ دی ٍبیف دّ  دبم ّ هی سا دس اً زد، آد

 هی کٌذ. 

 هالحظات در تزًاهَ ریشی:  -4
جَ  ىت اص خٌ قیذ هخب کبى ّ ؽخ هبى، ه ؽشایو ص یضی،  هَ س دس ثشًب

عی،  وبّی، عیب ًی، اخز ّبىفی، ّمال ًی،  کی، سّا لف فیضی ُبی هخز

اخاللی، آهبدگی، فکشی، کؾؼ ُب ّ ردشثیبد گزؽزَ ثبیذ ثَ دلذ 

  لسبً گشدد.

 تٌاسة تا فطزت:  -5
ثشًبهَ سیضاى اهْس دیٌی ّ فشٌُگی ثبیذ ثشًبهَ سا هزٌبعت ثب 

هَ  یي ثشًب رْ ا کَ دس پش رب ایٌ ٌذ  زی کٌ ُب ىشا غبى  يشد اً ف

سیضی، اًغبى فشٌُگ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش سا کَ اهٌیذ 

زَ ّ دس  عذ فشاگشف غزَ ا ثَ آى ّاث فبٍ  ؽزغبل ّ س ّذالذ ّ ا  ّ

  ًزیدَ، ًیبصُبی فيشی اػ رأهیي گشدد.

 

 

 فِزست هٌاتغ



 

 

 ( اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 1333اعالهی اسدکبًی، عیذ زغي )

 هٌکش، لن، ًؾش خشم. 

 6زذیث ّالیذ، خلذ . 

 ( ساٍ افالذ یب اهش ثَ هْشّف 1336فبفی گلپبیگبًی، ليف هللا )

 َْ ثَ خبه غزَ  عالهی ّاث ؾبساد ا زش اًز لن، دف کش،  ِی اص هٌ ً ّ

 هذسعیي زْصٍ ّلویَ لن. 

 ( ًگبُی ثَ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 1383ىبُشیبى، خلیل )

ِی اص  ْشّف ّ ً ثَ ه هش  وبیؼ ا ُب، ُ ؾگبٍ  َْ ّ داً کش دس خبه هٌ

 . 1383هٌکش داًؾگبٍ عوٌبى 

 ( جی يبس صادٍ، هدز ُبی 1383ّ ؾکل  ٌی ر یذ آفشی رأثیش ُْ  )

داًؾدْیی دس کبُؼ ًبٌُدبسی ُبی اخزوبّی، ُوبیؼ اهش ثَ هْشّف 

 . 1383داًؾگبٍ عوٌبى  ّ ًِی اص هٌکش

 ( غي زی، هس کش، 1333لشائ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ( ا

 رِشاى، ًؾش هشکض فشٌُگی دسط ُبیی اص لشآى. 

 ( هذیشیذ فشآیٌذ اهش ثَ هْشّف ّ 1383کشهی پْس، هسوذسمب )

ًِی اص هٌکش داًؾگبٍ ُب، ُوبیؼ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش 

 . 1383داًؾگبٍ عوٌبى 

 وذ غْْدی، هس عسبق ) ه ْشّف ّ 1338ا ثَ ه هش  ؾی دس ا ( پژُّ

ًِی اص هٌکش اص دیذگبٍ لشآى ّ سّایذ، رِشاى، عبصهبى رجلیغبد 

 اعالهی. 

 ( کبٍن عیذ  لی،  یش خلی ْشّف ّ 1383ه ثَ ه هش  رشک ا عیت  ( آ

ِی اص  ْشّف ّ ً ثَ ه هش  وبیؼ ا ُب، ُ ؾگبٍ  کش دس داً ِی اص هٌ ً

 . 1383هٌکش داًؾگبٍ عوٌبى 

 ( ساُکبسُبی ّولی پیبدٍ عبصی اهش 1383ُبؽوی، عیذ ّلی )

ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دس داًؾگبٍ ُب، ُوبیؼ اهش ثَ هْشّف 

 . 1383ّ ًِی اص هٌکش داًؾگبٍ عوٌبى 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


