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 چکیذُ

ٝ  یبػری ػ ی،اػش٘ربػ  ی،ػٔ٘ر  ی،ٗؼشٔضٕ سالؽ دس اثؼبد كش١ِٜ یاٛوالة اػالٗ ی١ب سحون آسٗبٙ

 یًـرٞس ثرشا   ١ربی  یشػربخز ص یٚسش ٝ اص ٢ٖٗ یشُزاسسأط ی٢ٛبد یزٝسشث  یٖاػز. ٛظبٕ سؼٔ یاهشلبد

ٜ   یاٛؼبٛ ی٠ػشٗب یاسسوب ٚ اػز ٠ً ثش اػبع ػرٜذ سحرّٞ ث ٝدرشٝسؽ، ٛورؾ ٗؼٔرٖ     آٗرٞصؽ  یربدی

ػ٢ز عرشح   یٚاػز، ث٠ ١٘ ٝسشثیز یٖٛظبٕ سؼٔ ١بی یزػٜلش دس سحون ٗأٗٞس یٚػٜٞاٙ ٗؤطشسش ث٠

ٚ . دس اآیذ یٗؼبئْ ث٠ ؿ٘بس ٗ یٚسش ص ػ٘ذٟٗؼٔ٘بٙ ا یا حشك٠ یزٝ سشث یٜؾ،ٗؼبئْ ُض  یرن سحو یر

ٗؼٔرٖ،   یٜؾدسثبسٟ ػزة ٝ ُض یخیٝ ٗلٞثبر ٝ اعالػبر سبس ی١ٚب، اػٜبد، هٞاٛ ثب ٗشاػؼ٠ ث٠ ًشبة

ٚ دس ا ینسحو ی١ب دشػؾ یٗحشٞا، ث٠ ثشسػ سحٔیْثب اػشلبدٟ اص سٝؽ  ٖ ا ٜٗربثغ دشداخشر٠   یر . ثرب  یر

ٚ سبًٜٞٙ، ٛـبِٛش ا یص آؿبص اٛوالة اػالٗا یشاٙٗؼٖٔ دس ا یٜؾسحٞالر ُض یشػ یثشسػ  یرز ٝاهؼ یر

٠ً ٗذإ ٗشاًرض   یا ٠ُٛٞ ٗؼش٘ش هشاس ُشكش٠ اػز، ث٠ ییشاردػشخٞؽ سـ یشی٢ٛبد سشث یٚاػز ٠ً ا

ٞ  ٗؼٖٔ یزسشث ْ ٝ ػرذغ سؼغ  یرش دا یوربسی سحو ا٠ٛثذٝٙ دـرش ْ ًر٠ ثر٠ دٓ   ؿرذٛذ  یٗر  یر كورذاٙ   یر

ٝ     ییٝ اػشا یٗبٓ ی،هبٛٞٛ ی١ب ض٘بٛز ٝ  یػرٜش  یٌشد١ربی ٛشٞاٛؼرش٠ اػرز سحرّٞ دس سا١جشد١رب، س

ٝ   یؼبدٝدشٝسؽ ا آٗٞصؽ ییٝ ٗحشٞا یلیسٞػؼ٠ ً ١رب ٝ   دٝٓرز  یٌرشد ًٜذ، خلٞكبً ًر٠ اخرشالف س

                                                

 ٨كهًگ، ؾايٍگاه با٬كال١لىم یقاهبكؾ یكیثاقٌؿ هؿ یؾايً آهىؼحه کاقًٌاو. 
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ثر٠ ػٔرز ضرؼق     یٜؾٓرزا اٗرشٝصٟ ٛظربٕ ُرض     ؛ُزاؿش٠ اػز یبدیص یشارسأط یشاٙٗذ یكشد یو٠ػٔ

ً٘جرٞد اػشجربسار    ی،اكرالح  ی١رب  عرشح  غیاص ٛشرب  یبثیاسص یٜذٛجٞد كشا ی،ػٔ٘ یضیس كش١َٜ ثشٛب٠ٗ

سٝػز ًر٠   سٝث٠ یبسیثؼ ١بی ییٗؼٔ٘بٙ ثب ٛبسػب یبػبصیٝ ٢ٗ یٜؾٛجٞد ا١ذاف سٝؿٚ دس ُض ی،ٗبٓ

ٙ ٝدرشٝسؽ ا  ٛظبٕ آٗرٞصؽ  اكالحؿٞد ٠ً  یزثبٝس ٗؼئٞالٙ ًـٞس سوٞ -? اّٝؿٞد یٗ یـ٢ٜبدد  یرشا

ٜٗربثغ   یشیزٛظبٕ ػبٗغ ٗذ ٠ٌیٜا -اػز. دٕٝ یا ٝ حشك٠ یزٗؼٔ٘بٙ ثبكالح یزدس ُشٝ ػزة، سشث

 ٝسشثیرز  یٖٛظربٕ سؼٔر   ُیشی یٖٝ ٗشؼبسم سل٘ یٚهٞاٛ یػبٗبٛذ١ یٝدشٝسؽ ثشا دس آٗٞصؽ یاٛؼبٛ

ؿٞد. یتسلٞ

 
 آٗٞصؽ ٝ دشٝسؽ، ٗؼٖٔ. یٜؾ،ُض ی،دظ١ٝ یبػزػّبیکلیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

وجكبیث هًاوب و  ٠ًىاو یک ٨كؾ ال شاه١ه اهكول ظ٫ ؾاقؾ که ال ج١لین هك ايىايی به
 هًاؿ بهكهکًاؿ،  ی کاه ؾق آو لياؿگی هیا شاه١اههحًاوب با يیالهای ٨كؾی و اشح٘اا٠ی 

٠ًىاو یکای ال ظ٭اى٪  باهی اشح٘ا٠ی اوث و ها ؿهیپؿال ش٘له وپكوقي  آهىليگكؾؾ. 
 .ؾگیك ايىايی ا٨كاؾ به ٘ىق هؿاوم هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق هی

يیال به آهىلي و ؾقؼىاوث شاه١ه باكای آو و ه٘نًایى ج٥ییاك و  قولا٨مووا٨مایً 
جعىالت وكیٟ ؾق ؾيیای کًاىيی، وشاىؾ یاک يٝاام آهىلٌای پىیاا و ؼار٪ قا باكای 

. باكای والؾ یهه٘گاهی با ایى ج٥ییك و جعىالت ظحی ایصاؾ ج٥ییكات هٙلىب ٔكوقی 
ی يیام جىشاه کاكؾ. های آهىلٌ قویؿو به ایى هؿ٦ بایؿ به واؼحاق آهىلٌی و يىٞ يٝام

ی باك باالؾهی آهىلٌای آو کٍاىق جىشه ٬ابلجىايؿ جؤذیك  يٝام آهىلٌی ؾق هك کٍىق هی
های  ، اهاؿا٦، اِاىل و ویاواثها بكياههکاقگیكی  ها با به ؾاٌحه باٌؿ چكا که ایى يٝام

 .گفاقيؿ یهی شا بهجؤذیك هح٩اوجی ال ؼىؾ  ،آهىلٌی هؽحل٧

حّااؾی، اشح٘اا٠ی و ویاوای يیالهًاؿ ای باكای قوایؿو باه جىوا١ه ا٬ هك شاه١اه
آو های وپكوقي با شاه١ه و بًیاؾ وپكوقي کاقآهؿ اوث به ایى ؾلیل که آهىلي آهىلي

و بًیاؾهای شاه١ه ها وپكوقي به ه٘او ايؿاله که هؽلى٪ يٝام ؾق اقجباٖ اوث و آهىلي
ؼىؾ يیم ؾق ایصاؾ ٌكایٗ اشح٘اا٠ی و ا٬حّااؾی و ویاوای شؿیاؿ و ؾگكگاىيی  اوث،

هىلً٘ا ایى جىا٫٨ وشىؾ ؾاقؾ که وٙط بااالی اؾهای ٬ؿی٘ی شاه١ه ي٭ً هىذك ؾاقؾ. و يه
جىايؿ با وشىؾ یک ش١٘یث ٤البًا بی وىاؾ به  جىو١ه اشح٘ا٠ی، ا٬حّاؾی و ویاوی ي٘ی

 ؾوث آیؿ.

هگاك ایًکاه ه١ل٘اايی ٠االن و  ٌاىؾ یي٘اوپكوقي ؾق جىو١ه کٍىق هى٨ا٫  آهىلي
آهىلاو به ایى اهؿا٦ قا ه٘ىاق کًًؿ و به شهث ي٭اً  باًٌؿ جا قاه قویؿو ؾايً پكجري
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ی هؽحلا٧ جعّایلی ال هاا ؾوقهه١لن، هىٔىٞ شفب و جؤهیى ه١ل٘او  لیبؿ یبههن و 
 ؾواث اياؿقکاقاوو  جىو١ه ؾقظالو  ا٨حهی جىو١هشىاهٟ  هىقؾبعدجكیى هىٔى٠ات  ههن

وپكوقي اوث و به ٠لاث اقلي و  آهىلي ًٌاواو شاه١هو  ماویق بكياههوجكبیث،  ج١لین
ی ؾق شهاث جكبیاث و گفاق هیواكهاا٠حباقی که بكای ه١لن و جكبیث وی ٬ایل هىاحًؿ، 

گفاقی  ياىٞ واكهایه ىیواىؾهًؿجكوپكوقي قا بهحاكیى و  ایى قکى ههان آهاىلي جؤهیى
و بك ایى باوقيؿ که ه١ل٘او، ي٭ٙه آ٤اال هاك جعاىل آهىلٌای هىاحًؿ و ایصااؾ  ؾايًؿ یه

آؾهای ياى ال ٘كیا٫ ه١ل٘اايی ؼار٪ ه٘کاى يؽىاهاؿ باىؾ.  ثیاباجكب٘ی ياى شام ٠ال  
 وپكوقي کلیؿ ٨حط آیًؿه اوث و ه١ل٘او ٨اجعاو ٠كِه ٠لن و جّ٘ؿو. آهىلي

ی اواوای اواث کاه ا هىائلهشفب و جؤهیى ه١لن ال هك لعاٚ  هىئلهؾق ایكاو يیم 
 ؾ وج٩اى٪ ؾاقوپكوقي ج٭اؿم و  آهاىلي هىااللؾقباقۀ آو بك وایك هىٔاى٠ات و  بعد

شفب، ايحؽاب، جكبیاث، اواحؽؿام، باالآهىلی،  ًهیلهٔكوقت ؾاقؾ ٘كض شاه١ی ؾق 
جکكین ٌؽّیث و ق٨اه ه١ل٘او جهیه و اشكا گكؾؾ هؿیكاو ٠الی و هیايی يیام بایاؿ بااوق 

ه١ل٘او بهحاكیى و واىؾهًؿجكیى ياىٞ  ی ؾق جكبیث و جؤهیىگفاق هیوكهاؾاٌحه باًٌؿ که 
 ی اوث.گفاق هیوكها

 هسألِ تیاى

يٝام آهىلي و پكوقي بًاا باه ٔاكوقت ج٥ییاكات اشح٘اا٠ی یکای ال واالهايهای 
ٌىؾ و با قٌؿ و جىو١ه اشح٘ا٠ی هی پینیؿه و بمقگ اشح٘ا٠ی ؾق هك کٍىقی هعىىب

، جباؿیل يٝام ال یک وىو ٨كهًگی و ا٬حّاؾی پیىيؿی ياگىىحًی ؾاقؾ. ذ٘ك بؽٍی ایى 
و قٌؿ یا٨حه اوث و ال وىی ؾیگك جاهیى کًًؿه ، هح١اؾل های هىح١ؿ والن، بالًؿهايىاو

، اشح٘اا٠ی و ا٬حّااؾی های هح٩اوت ٨كهًگیيیالهای يیكوی ايىايی شاه١ه ؾق بؽً
به ؾلیل چًیى اه٘یحی اوث که ؾق ٠ّك ظأك ه٘ه ؾولحهای شهايی ال کىچک . اوث

ي ، پكؾاؼحى به آهاىلي و پاكوقياجىاو و ١ًِحی جا ؾق ظال جىو١ه ٬ؿقجً٘ؿ و، و بمقگ
ؾايًؿ و ؾقِؿ لیاؾی ال جىلیؿ ياؼالُ هلای هی هكؾم ؼىؾ قا ؾق ٌ٘اق وٜای٧ اواوی
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ؾهًؿ. اهكول به ؾلیل گىحكي ٠لىم و هی و بىؾشه شاقی کٍىق قا به ایى اهك اؼحّاَ
گكایً به والهايهای آهىلي و ، جصاقب بٍكی و جىو١ه ٨ى آوقی و پیٍك٨حهای ١ًِحی

ث. به ظؿی که یکی ال ٌاؼّهای ههان قٌاؿ پكوقي اهكی ٨كاگیك و شهايی ٌؿه او
لي و پاكوقي آو باه ٠هاؿه ؾايًؿ که يٝاام آهاىهی هك شاه١ه قا وو١ث ؾاهًه وٜای٩ی

 .گك٨حه اوث

ه١ل٘او هىحه اِلی و هكکمی ؾوحگاه آهىلي و پكوقي و هصكیاو ظ٭ی٭ی ایى اهك 
 های به ١٨لیث قواايؿو اواح١ؿاؾها و هع٭ا٫ ي٘اىؾو ؤا١یثهىحًؿ. اگك پكوقي قا 

آهاىلاو قا باه ِاىقجی هٙلاىب پاكوقي  بؿايین و بکىٌین جا ؾايً هٙلىب ؾق کىؾکاو
ؼىاهؿ پؿیؿ بیاوقؾ ؾاٌاحه  آهىلاو هی ؾهین، ه١لن بایؿ ه٘ه ؼّىِیاجی قا که ؾق ؾايً

باٌؿ و بایؿ هىئىالو ؾوحگاه آهىلي و پكوقي بهحكیى ا٨كاؾ قا بكای ایى ظك٨ه بكگمیًًؿ 
ها، بهحكیى ا٨كاؾ قا بكای ظك٨ه ه١ل٘ی به ؾوحگاه ج١لین و جكیى آهىلي و با ؾاؾو هٙلىب

جكبیث واقؾ ي٘ایًؿ. بایؿ به ٨کك ٘كاظی ه١یاقهای شؿیؿ بكای ايحؽاب و جكبیث ه١ل٘او 
بىؾ. لیكا واقؾ کكؾو ٠ًاِك ٤یك هٙلىب به ٠ًىاو ه١لن یا جكبیاث  ٌایىحه و هىقؾ ايحٝاق

هاای شاه١اه کاه ؾق آهاىلي و بًیاوو ها ياؾقوث ه١ل٘او، با٠د ال بیى ق٨حى واؼحاق
به ه٘یى ؼا٘ك، يٝام جكبیث ه١لان یکای  .ٌىؾهی پكوقي ؾق ظال ٌکل گیكی اوث،

  .جكیى لیكيٝاههای هك يٝام آهىلي و پكوقٌی اوث ال ههن

يؽىحیى ه٭ٟٙ ال ٨كآیًؿ جكبیث ه١لن، شفب و گمیًً ه١ل٘او اوث و اه٘یاث آو 
های  ؾق ه٭ٟٙ شفب و گمیًً، ال ویژگیؾق ِىقجی که ه١ل٘او  ال ایى شهث اوث که

ب١اؿی يٝاام جكبیاث ه١لان ی١ًای هاای بؽٍاها و ه٭ٙاٟ ٔكوقی بكؼىقؾاق يباٌاًؿ،
هن ؾچاق هٍاکل ٌاؿه و جىشیاه  ءوالی و آهىلي و ه٘نًیى، يگهؿاٌث و اقج٭ا آهاؾه

جعىالت يٝام آهىلي و پكوقي يٍاو ؾاؾه اواث   ه٘نًیى، ؾهًؿ. ؼىؾ قا ال ؾوث هی
جؤذیكپفیكی لیااؾی ال ياىٞ يیاكوی شافب   هىالل ایى يٝام ؾق هك ؾوقه،که بىیاقی ال 

 ٌؿه ؾاٌحه اوث.



  1444جا  1394ه١لن ال وال  یًًشفب و گم یپژوه یاوثو   66  

ش٘هاىقی اوارهی ایاكاو ب١اؿ ال هاای ایى اوث که ویاوثوىال اِلی جع٭ی٫ 
اي٭رب اورهی ؾق شفب و گمیًً ه١ل٘او چه بىؾه اوث؟ و چه هرظٝات ايح٭ااؾی 

 هٙكض ٌؿه اوث؟ ها ایى ویاوثيىبث به 

 حقیقضزٍرت ت ِ ٍاّویت هسال

ههان و باا اقلي اواث  یاقبىا یشىاهاٟ اهاكول یي٭ً آهىلي و پكوقي ؾقا٠حر
قا ؾق پاكوقي  یثهىائىل یاىا یى٠كِاه، بااق واًگ یىا یحگكاووه١ل٘او ؾق ٬اهث هؿا

 باؿوي یو ايىااي یًایؾ یو باوقهااها و ج١هؿ به آقهاو یبًؿیو پا یؾقوي یاوح١ؿاؾها
٨ث شاه١اه بك٠هاؿه ؾاقؾ. و ال یٍاكي٭ً قا ؾق جىو١ه و پ یىجك یؿیکًٍؿ، ه١لن کلهی

 آهاىلي و پاكوقي باه ٌا٘اق ییو هعحىا ی٩ی٠ىاهل هىذك ؾق قٌؿ و جىو١ه ک یىهه٘حك
قا باه هكاکام  یه١لن قا به جّاؾ٦ هعىل کاكؾ و ا٨اكاؾ یًًهىئله گم یؿقوؾ. لفا يباهی
اگاك  یاؿباًٌؿ. بؿوو جكؾظك٨ه  یىاظكال ا یبكا یکا٨ یٗه١لن قاه ؾاؾ که ٨ا٬ؿ ٌكا یثجكب

ه٘لکاث  یًاؿهبه ٠ًىاو ه١ل٘او آ یو گكوه ینؾوث به ايحؽاب اِلط يمي یًهله یىا قؾ
 یو هن ال شهث ٠ر٬اه و ق٤باث باكا ییاوح١ؿاؾ و جىايا یدايحؽاب ٌىيؿ که هن ال ظ

ؾاٌث که ال  یؿجىاو اهي٘ی یگكؾاٌحه باًٌؿ، ؾ یک٘حك یو کىب جؽُّ آهاؾگ یثجكب
هٙلاىب ؾق آهاىلي و پاكوقي باا  کی٩یثبه  یال يٝك ؾوحكو یى٤الآ یه٘او هكظله 

ؾقايحؽاب ایاى ٠ًاِاك ها . بًابكایى ویاوث گفاقي ؾولثینقوبكو يٍى هایی یؾٌىاق
بایؿ اواح١ؿاؾیاب  هًاواب  ؾق ايحؽااب آيهاا ايصاام  ايىاو يبایؿ ولی٭ه اي ايصام گیكؾ.

 اؾ ؾاقؾ.بگیكؾ هك که بایؿ کاقي قا ايحؽاب کًؿ که ؾق آو اوح١ؿ

ایًکه به کاقگیكي ه١ل٘او ال چه ٨كآیًؿي پیكوي ه  کًؿ و چه هكاظل  قا ه  پی٘ایؿ 
و واظؿهای  ؾق ولاقت آهىلي و پكوقي ؾقگیك ایى هىؤله ها  باٌاًؿ، ها یا چه بؽً

هااي ؾواث ا٤لب ال يٝكها ؾوق هايؿه اوث. چگىيگ  اواحؽؿام ه١ل٘ااو و ؾواحگاه
ايؿقکاقاو، ؾق ي٘ىؾاقهاي هؽحل٧ جٍکیرج  يهاؾ ج١لین و جكبیث ایكاو، به ٘ىق ه١٘ىل 

لفا ٔكوقت ؾاقؾ ؾق هاك کٍاىقي ٘اكض شااه١  و باقها ؾوحؽىي ج٥ییك ٌؿه اوث. 
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اواحؽؿام، باالآهىلي، جکاكین ٌؽّایث و ق٨ااه ، ؾقلهیًه شفب، ايحؽااب، جكبیاث
و هیاي  يیم بایؿ باوق ؾاٌحه باٌاًؿ کاه واكهایه اشكا گكؾؾ. هؿیكاو ٠ال   ه١ل٘او جهیه و

 جكبیث وجاهیى ه١ل٘او بهحكیى ووىؾهًؿجكیى يىٞ وكهایه گفاقي اوث. گفاقي ؾق

 ادتیات هَضَع ٍ پیطیٌِ پژٍّص

پیطیٌِ

. که بٙىق اوثيگاقي ٌؿه هایی ت و پایاو ياهه، ه٭االهاؾقباقه ایى هىٔىٞ کحاب
 کكؾ:  جىاو به ؾو ؾوحه ج٭ىین بًؿیهی کلی

پكؾالياؿ و باه ِاىقت ویاژه باه هی ال٧ٓ ؾوحه اول که بیٍحك به کلیث جكبیث ه١لن
شفب و گمیًً ه١لن يپكؾاؼحه ايؿ، هاك چًاؿ بكؼای جىٔایعات ٔاً٘ی و هؽحّاك 

 ؾقباقه شفب هن ؾق آيها آهؿه اوث.

 هرل:

  .هجالی٧ اظ٘ؿ آ٬ا لاؾآهىلي و پكوقي جٙبی٭ ، کحاب . 1

 .آهىلي و پكوقي جالی٧ اظ٘ؿ ِا٨یکحاب والهاو و ٬ىايیى . 2

 وشىه ه٭ایىه و ایكاو ه١لن جكبیث يٝام کًىيی هایویژگی جعلیلی ه٭اله بكقوی. 3
 .ؾقکی ژاپى جالی٧ وی٘یى و کٍىق آل٘او ؾو با آو جٍابه و ج٩اوت

جاالی٧ اظ٘اؿ  Dپاكوقي ه١اِاك آهاىلي و ه١لن ؾق جكبیثجعىل  ویكEه٭اله . 4
  .ِا٨ی

جاالی٧ اظ٘اؿ D ًاؿهی، ظاال و آگفٌاحه كاوFیاه١لان ؾق ا ىیو جاه ثیجكبEه٭اله . 5
  .ِا٨ی

ؼیلی گفٌحه اوث باا ایًکاه يٝاام های ب١ٕی ال ایى جع٭ی٭ات يیم هكبىٖ به وال
شفب و گمیًً ؾچاق جعىالت بىیاقی ٌاؿه اواث. بكؼای ؾیگاك ؾقبااقه جاقیؽناه 
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و ب١ٕای ؾق ايؿ يکكؾهای شفب و گمیًً اٌاقههای جكبیث ه١لن هىحًؿ و به ویاوث
٘ىق هىح٭ل يپكؾاؼحاه اياؿ. و به هىقؾ آهىلي و پكوقي جٙبی٭ی اوث و به ایى هىٔىٞ 

ؾق شفب و ها به ج٩کیک ه٭اٟ٘ جعىل ویاوثها ه٘نًیى ؾق هیچ یک ال ایى پژوهً
 .گمیًً ه١لن پكؾاؼحه يٍؿه اوث

 پكؾاليؿ هرل:هی ؾوم به بعد شفب و گمیًً ه١لنبٓ ؾوحه 

ولاقت آهاىلي و  یشایگاه ايحؽاب و جكبیث ه١لن ؾق واؼحاق جٍاکیرج . بكقوی1
 .٨رظی کیىهكخيىیىًؿه  پكوقي

 هرظٝات:

شفب اِر اٌااقه های ؾق هىقؾ شفب ه١لن کلی گىیی ٌؿه اوث و به ویاوث -
 هؽحل٧ پكؾاؼحه يٍؿه اوث.های يعىه گمیًً ه١لن ؾق ؾوقه يٍؿه و ظحی به

  .ت آهىلي و پكوقي پكؾاؼحه ٌؿه اوثبیٍحك به واؼحاق و جٍکیر -

هىقؾ بكقوی ٬كاقؾاؾه با ایًکه که ؾق ایى ؾهه شؿیاؿ  1388شفب ه١لن قا جا وال  -
 .ج٥ییكات لیاؾی ؾق شفب ه١لن به وشىؾ آهؿه اوث

 ؾیاؿگاهشفب ه١ل٘او ؾق آهىلي و پاكوقي ال های ویاوث F بكقوی. پایاو ياهه2
آهاىلي و پاكوقي و  اؾاقات قإواای، گایروآهىلي و پكوقي ل اقٌؿ ک کاقًٌاواو

 .قٔا ٌكهىاقجالی٧  بكياهه چهاقم و پًصن ٘یاٌك٨یه  هؿاقن آوحايه هؿیكاو

 هرظٝات:

به ق٤ن ٠ًىاو پژوهً، هعحىای آو بیٍاحك باه اه٘یاث جكبیاث يیاكوی ايىاايی و  -
 وپه به جىايً٘ؿ والی يیكوی ايىايی پكؾاؼحه اوث.

يٍاؿه ای هؽحلا٧ اٌااقههاای ایاكاو و ؾوقه ؾق ًشفب و گمیًهای به ویاوث -
 .اوث بلکه ؾق هىقؾ جكبیث ه١لن جىٔیط ؾاؾه ٌؿه اوث
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ٌاؿه  ی٧جاال یًًؾق شفب و گام یاوحیو اوًاؾ و یىپژوهً بؿوو جىشه به ٬ىاي -
 یًًو کاقًٌاوااو ؾق هاىقؾ شافب و گام یىهىئىل یال ج١ؿاؾ یاوث و جًها يٝكؼىاه

هاىقؾ  ییهاپكوًٍاهه ی٫ؾق بیى وه گكوه ال ٘ك یكِىقت که چًؿ هح٥ یىبىؾه اوث، بؿ
هٍؽُ ه  ٌىؾ.  یكهاها قوي هح٥جىا٫٨ هك کؿام ال گكوه یماوهؾهؿ و هی ٬كاق یبكقو

 ٌىؾ.هی ٌىيؿ و گماقيهی یک٘ یلجعلها ؾاؾه یثو ؾق يها

. پایاو ياهه بكقوی جٙبی٭ی گمیًً، جكبیث و اوحؽؿام ه١ل٘او وقلي کٍىقهای 3
  .کاياؾا و ايگلىحاو جالی٧ ياليیى ٌ٘ه الؿیًی ایكاو، آهكیکا،

 هرظٝات:

 .باٌؿهی ٨٭ٗ ؾق هىقؾ شفب ه١ل٘او وقلي -

باایى شاافب ه١لاان وقلي ؾق ایااكاو بااا ای ج٘كکاام پااژوهً بااه بكقواای ه٭ایىااه -
   .پكؾالؾهی کٍىقهای ؾیگك

 و جعىالت شفب و گمیًً يپكؾاؼحه اوث.ها به ویاوث -

به بعد شفب و  کاهر قوٌى اوث که جع٭ی٭ی هىح٭رً ها با يگاه به ایى پژوهً -
 .آو ب١ؿ ال اي٭رب اورهی ایكاو يپكؾاؼحه اوثهای گمیًً ه١لن و ویاوث

هفَْمضٌبسی

 Policyٕٔ اطثیط

های ویاوی ج١اقی٧ هؽحل٩ی ال ویاوث اقاله کاكؾه، کاه ج١اؿاؾی ال آيهاا ٨كهًگ
 ٌىؾ: بالگى هی

، ج١یایى ٌاکل، ه٭اِاؿ و چگاىيگی ثهك اهكی که هكباكٖ باه ؾولاث، هاؿیكی -
;. باٌؿ ال ه٭ىله اهىق ویاوی اوث  ١٨الیث ؾولث

 

                                                
 .;>ٌ٘اقه  AB=;. هع٘ؿ اوکًؿقی، ه٭اله يگاهی به ه٩هىم ویاوث، چاپ ظىله و ؾايٍگاه ;
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 Policy Research طیاطث پژوهی

ؿ ًاؾايهای هىئله اشح٘ا٠ی هه٘یویاوث پژوهی قا ٨كآیًؿ ايصام جع٭ی٫ ؾق باب  -
;ٌىؾ.های ٠٘لی به ویاوث گفاقاو بكای ظل هىاله ايصام هیکه به هًٝىق اقایه جىِیه

 

;ٌىؾ.هی
 

ویاوث پژوه  ٨كایًؿ ايصام جع٭ی٫ ؾقبااقه هىائله اشح٘اا٠  یاا جعلیال آو باه  -
 >جىِیه هاي ٠٘ل  به ویاوحگفاقاو اوث.هًٝىق اقاله 

 گشیًغ

ی و ...ٓ شهث ايحؽااب ًٌاو قواوگمیًً به ه٩هىم ٠ل٘ی: اوح٩اؾه ال ٠لىم ؾیگك ٔ
 =.ا٨كاؾ بكای یک ٥ٌل ؾولحی یا ؼّىِی

 هعلن

، آهىلايًؿه ؾهًؿه نیج١ل :ی هايًؿها واژهؾق ٨كهًگ ٨اقوی ٠٘یؿ، ه١لن قا ه١اؾل با  -
 و آهىلگاق آوقؾه اوث.

ؾهؽؿا يیم ه١لن به ه١ًی آهىلايًؿه، هاؿقن و آهىلگااق ه١ًای ٌاؿه  ياهه ل٥ثؾق  -
 اوث. 

ه١لن کىی  :وپكوقي ال ه١لن ایى ج١كی٧ ٌؿه اوث ه٘نًاو ؾق ٨كهًگ آهىلي -
ی ؼاىؾ، هًاك ا ظك٨اهی ها ثیِارظی جعّایلی و هاا یىاحگیٌااوث که ٠روه بك 

 وؼكوي شىيٌاگكؾاو قا ؾق اؼحیاق ؾاقؾ. او پیىوحه ؾق  شايبه ه٘هجؿقیه و واليؿگی 
 ؾق وشىؾ ٌاگكؾاو اوث. جعىل و كییج٥بكای واؼحى ؼىؾ و ایصاؾ 

                                                
 .?;.َ، >C=;گفاقی F جكش٘ه هىًٌگ يایبی. جهكاو : چاپ یکن، يٍك يی،  . پژوهً و ویاوث م -،  ، آو . هاژقلاک;
، ٘كاظ  هؿل ٠ىاهل هىذك باك ظ٘یؿي لاؾه ٠ل  ,شًؿ٬  ٤رهكٔا ,هحیى ظىى لاق٠   ,الىاي  ویؿههؿي , ٬ل  پىق قظ٘ث اله. >

 .;اوح٩اؾه ال ویاوث پژوه  ؾق ویاوحگفاقيF با اوح٩اؾه ال يگاٌث ه٩هىه ،َ 
 ٓ.https://cscs.msrt.ir/faٔوایث ؾبیكؼايه هیات هكکمی گمیًً کاقکًاو،  .=

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=32614
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6840
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6840
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=32606
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=32606
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6500
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6500
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=100489
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=100489
https://cscs.msrt.ir/fa
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- Eه١لنD  وEهكبیD ٔٓکاه  ٌاىؾ یه٨كؾی ا٘ر٪  و به هحكاؾ٦ هن بکاق ق٨حه اوث
جكبیث قو٘ی ٠٘اىهی باك ٠هاؿه  و  يٝام ج١لین آهىلاو قا ؾق قوالث ؼٙیك جكبیث ؾايً

;.ؾاقؾ
 

 رٍش پژٍّص

، اوًاؾ، ٬ىايیى و هّىبات و ا٘ر٠ات جاقیؽی ؾقباقه شافب ها کحاببا هكاش١ه به 
ؾق ی جع٭یا٫ ها پكواًو گمیًً ه١لن، با اوح٩اؾه ال قوي جعلیل هعحىا، به بكقوای 

 ایى هًابٟ پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ.

تعزیفرٍشتحلیلهحتَا

،ه٭االت، پایااو ياهاه و هصارت ٠ل٘ای بىایاقی ها ؾقباقه جعلیل هعحىا ؾق کحاب
 کًین.هی ج١اقی٧ ؾق ایًصا بىًؿه بعد ٌؿه اوث که به ج١ؿاؾ ک٘ی ال

 جاىاوهی های ٠٘ؿه هٍاهؿه اوًاؾی اوث که به وویله آو جعلیل هعحىا ال قوي. 1
قا ؼاىاه ای هحىو، اوًاؾ و هؿاقک و ؾق وا٬ٟ هك يىٞ واًؿ ذباث و هٙالاب ٔابٗ ٌاؿه

هكبىٖ به گفٌحه و ؼىاه هكبىٖ به لهاو ظال، هىقؾ اقلیابی و جعلیلی هًٝن جاك، ؾ٬یا٫ 
>جك و ال ه٘ه هه٘حك با ؾقشات باالیی ال پایایی ٬كاق ؾاؾ.

 

 ؾواحاوقؾهای آلهاىو باه پژوهٍاگكاو آو، ؾق کاه اواث قوٌای هعحىا، . جعلیل2
 اواث،ٓ يايىٌحه و يىٌحهٔ هؿاقک و اوًاؾ شًه ال يى٠اً  که ايىايها اشح٘ا٠ی اقجبا٘ات

 ؼاا٘كات، ؾ٨حكهاای هاا، ياهاه هعحاىای جىايًاؿ هی پژوهٍاگكاو وا٬اٟ، ؾق. پكؾالؾهی
هاا، ها، ي٭اٌیها، ا١ٌاق، جكايه ها و قولياههها، کحابِىقت شلىه ها،هصله ها،ه٭اله

ها، ٬ىايیى و هك يىٞ هحى و وًؿ ؾیگكی قا جعلیل کًًؿ. بؿیى جكجیاب، جعلیال وؽًكايی

                                                
 .>;َ  وًؿ جعىل بًیاؾیى آهىلي و پكوقي، .;
<Fجع٭ی٫ ؾق اوًاؾ و هحى ظاؿید . ٨حعیه ٨حاظی لاؾه، ظ٘یؿه بابالاؾهEشا٧ ال٭لان ب٘اا هاى کاالى D ؾو Fباا قوي جعلیال هعحاىا

 .?17، ٩ِعه 1397او ٨ّلًاهه ٠ل٘ی پژوهٍی ظؿید پژوهی، وال ؾهن، ٌ٘اقه يىلؾهن، بهاق و جابىح
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و هن قوي هٍاهؿه اواًاؾ اواث، اهاا باه شاای ها هعحىا هن قوٌی بكای جعلیل ؾاؾه
که آيها به وشىؾ آوقؾه هایی هٍاهؿه هىح٭ین ق٨حاق هكؾم یا پكوً ؾق هىقؾ آو، به اقجباٖ

 ;ؾهًؿ.هی يؿ، جىشه و آو قا هىقؾ پكوً و اقلیابی ٬كاقا هایی قا که قؾ و بؿل کكؾه و پیام
 باه يحاایس ،اوث هحى ج٩ىیك بكای ٠ل٘ی قوٌی هعحىا، جعلیل قوي که آيصا ال بًابكایى

>اوث. باالیی قوایی و ا٠حباق ؾاقای آو ٘كی٫ ال آهؿه ؾوث
 

 قوايًٍاوای اِل ایى بك ،گ٩حاق یا هکحىب هحى یککاقبكؾ ًٌاوایی واژگاو کلیؿی 
هاایی پیاام و کل٘اات ال ؾیگاكاو، باا ؼىؾ هکال٘ه و اقجباٖ ؾق که هك که اوث هبحًی

اِالی ؾق ـهاى هاای ا هح٘كکم اوث و به ٠ًىاو پیامآيه قوی ـهًً که کًؿ هی اوح٩اؾه
هحکلن یا يىیىًؿه شىالو ؾاقيؿ. کركت کاقبكؾ یک کل٘ه یاا یاک پیاام ؾق هکال٘اات و 

ث که آو پیام ؾق واٙىض ٠االی ـهاى هاحکلن و هکاجبات یک ٨كؾ بیايگك ایى هٙلب او
ّاكیط باك ج لفا. اوث ؾاؾه اؼحّاَ ؼىؾ به قا جىشه بیٍحكیى ويىیىًؿه شای ؾاٌحه 

هاا هٙلبی و جاکیؿ هصؿؾ بك آو و ظحی با اواح٩اؾه ال اِاٙرظات ؼااَ و جکاكاق آو
 =ؾ.ای ٔكیب ؼاَ ؼىؾي قا ؾاق بىیاق ههن بىؾه و هك کل٘ه

 هااؾاؾه جعلیال باكای پافیك اي١ٙاا٦ قوي هًملاه باه هعحىا جعلیل به پژوهٍگكاو
٠ل٘ی، بیٍحك ؾق ٬كو بیىاحن قایاس  -هًمله جکًیکی به هعحىا جعلیل. ؾاقيؿ ویژه جىشهی

های گىياگىو ٠لىم اشح٘ا٠ی ه٘نىو قوايًٍاوی، شاه١اه ًٌاوای، ٠لاىم  ٌؿ و قٌحه
یى قوي ٠ل٘ی باكای ؼىؾ به کاق گك٨حه ايؿ. اهای ویاوی و اقجبا٘ات آو قا ؾق پژوهً

 <جىِی٧ ٠یًی هعحىای پیام ال ب١ؿ باً٘ی و ٜاهكی کاقبكؾ ؾاقؾ.

                                                
ٓ. " کاقبكؾ جعلیل هعحىا ؾق ٠لىم اشح٘ا٠یٓ"، ياهه ٠لىم اشح٘ا٠ی ؾايٍگاه جهكاو، ؾوقه شؿیاؿ، ?A=;. ِؿی٫ وكووحايی، ق.ا. ٔ ;

 ، لهىحاو.Bٌ٘اقه 
  -. بی بی واؾات قٔی بهاباؾی، هكین اظؿیاو، ک٧ٍ هعىق هىٔى٠ی وىقه ظاس باا قوي جعلیال هعحاىا، ؾو٨ّالًاهه ٠ل٘ای>
 .C=;،َ 1397ٓ، پاییم و لهىحاو 23وهٍی هٙال١ات ٬كآو و ظؿید، وال ؾوالؾهن، ٌ٘اقه اولٔ پیاپی پژ
گايه جعلیل هحى، جعلیل هعحىا و جعلیل گ٩ح٘ااوF ؾو  ًٌاوی ٨هن ظؿید ؾق ٨كآیًؿ وه شايی پىقٓ، قوئ . هع٘ؿ ٠حكت ؾووث=

 .294، َ 1398ن، بهاق و جابىحاو ٨ّلًاهه ٠ل٘ی پژوهٍی ظؿید پژوهی، وال یالؾهن، ٌ٘اقه بیىث و یک
 .1385. ؾ٨حك پژوهً جعلی٧ و ٨ًاوقی آهىلٌی، <



  6=   ٠لىم اشح٘ا٠یویژه ، 1441بهاق ، 49ٌ٘اقه  ٨ّلًاهه 

هاا، اهاؿا٦، اقلي ییًٌاوا… اوًاؾ و یاهحى، هّاظبه  یهعحىا یلهؿ٦ ال جعل
 یالؾق جعل یگاكؾ یااوٌىيؿه اوث. به ب ٨كؾ هّاظبه یاهحى  یىًؿهيى یرت٨كهًگ و ج٘ا

گاه هحى و ِاظب هحى هىقؾ يٝك اوث.  هعحىا، ًٌاؼث ياؼىؾآ

 چارچَب ًظزی

 1391ٍتأسیسداًطگبُفزٌّگیبىدرسبلاسبسٌبهِتصَیت

با اجکاا ، ٠الی اي٭رب ٨كهًگی ٌىقای ، با جّىیب1394ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ؾق ؾی 
وكاوك ایكاو جؤویه  ه١لن جكبیث و با جص٘یٟ کلیه هكاکمه١لن  به جصكبیات هكاکم جكبیث

اوحاو کٍىق به ِىقت قو٘ی آ٤ال  32ؾق  واظؿ ؾايٍگاهی 98با  1391ٌؿ و ال وال 
هماق ؾايٍصىی  25با شفب  1391ه١لن قا ال وال  ایى ؾايٍگاه کاق جكبیث به کاق کكؾ.

اق هام 25ؾايٍگاه ٨كهًگیااو ؾق هكواال و ٬كاق بك ایى ٌؿ که  هح١هؿ ؼؿهث آ٤ال کكؾ.
 .ؾايٍصى قا شفب کًؿ

٠الی اي٭رب ٨كهًگای و ؾقز  ؾق ٌىقای Dاواوًاهه ؾايٍگاه ٨كهًگیاوEجّىیب با 
 24ؾق جبّكه یاک هااؾه  Dهح١هؿ ؼؿهث بىؾو ؾايٍصى ه١ل٘او پفیك٨حه ٌؿهEهىٔىٞ 

وجكبیث بكای جؤهیى آیًؿه ٌا٥لی  های کاقًٌاواو و هحىلیاو ج١لین ایى اواوًاهه، يگكايی
 و آهاىليٍگاه ٨كهًگیاو و وااهايؿهی اِاىلی يیاكوی ايىاايی آیًاؿه ؾايٍصىیاو ؾاي

٬اايىو هح١هاؿیى ؼاؿهث  جكجیب، اولیى گاام باكای اظیاای ایى پكوقي بك٘ك٦ ٌؿ. به
 ;بكؾاٌحه ٌؿ.

 پكوقي وولاقت آهىلي  يیال با جؤویه ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ٬كاق ٌؿ جا ه١ل٘او هىقؾ
الحعّیرو و يیكوهای ٌایىحه واایك  ٨اق٢ که یؾقظالال ٘كی٫ ایى ؾايٍگاه شفب ٌىؾ 

وپكوقي  هًؿ بكای ظٕىق ؾق بؿيه آهىلي ها که ج١ؿاؾٌاو يیم کن يیىث ٠ر٬ه ؾايٍگاه
 ٌىيؿ. شفب هی 28کٍىق هىحًؿ ال ٘كی٫ هاؾه 

                                                
 http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/963893/%D9%86%D ى،وایث يىین آيری. ;

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://old.nasimonline.ir/Content/Detail/963893/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 هخالفث دولث با هذل دايؼگاه فزهًگیاوبه ایى طیاطث و  ايحمادیهالحػات 

بابایی با٬ىت اؾاهه  لهاو ولاقت آ٬ای ظاشی يژاؾ و ایى هاشكا ؾق ؾولث ؾکحك اظ٘ؿی
ش٘هىقی قوظايی هااشكا هح٩ااوت  ؾاٌث و ١٨ال بىؾ، اها با ج٥ییك ؾولث و آ٤ال قیاوث

 ٌؿ و يگاه و ویاوث ؾیگكی يىبث به ؾايٍگاه ٨كهًگیاو اشكا ٌؿ.

آ٬ای ههك هع٘ؿی ٔکه هؽاال٧ ِؿؾقِاؿ ؾايٍاگاه ٨كهًگیااو ؾق لهااو ايحؽاب 
به قیاوث ایى ؾايٍگاه هن پیكو ه٘یى يگاه شؿیؿ بىؾ، ههك  ;يؿٓ.جؿویى وًؿ جعىل بىؾ

که ٘ب٫ ٬ايىو  هع٘ؿی ظؿوؾ وه وال و يین وكپكوث ؾايٍگاه ٨كهًگیاو بىؾ، ؾقظالی
هاه ؾق و٘ث وكپكوحی باٌؿ و ٬كاق باىؾ باكای قیاواث ایاى  6جىايؿ  يهایحًا یک ٨كؾ هی

، اها چًاؿ بااق باا ؾقؼىاواث گیكی ٌىؾ ٠الی اي٭رب ٨كهًگی قأی ؾايٍگاه ؾق ٌىقای
 >وپكوقي ایى هىٔىٞ به ج١ىی٫ ا٨حاؾ. ولیك هعحكم آهىلي

ال يٝك ویاوحگفاقاو ایى ؾولث اللم يیىث چهاق وال لهاو و همیًه ِك٦ ٌىؾ جاا 
شای ایااى کاااق  یااک ي٩ااك ؾق ؾايٍااگاه ٨كهًگیاااو جعّاایل کًااؿ و ه١لاان ٌااىؾ، بااه

کًًاؿ و  هاای هؽحلا٧ قا شافب هی ها ؾق قٌاحه الحعّیرو بیکاق وایك ؾايٍاگاه ٨اق٢
ٌاىيؿ. هان همیًاه ک٘حاك اواث و هان لهااو  ها ه١لان هی کًًؿ و آو ای بكگماق هی ؾوقه

هماق و  23، 91کىجاهی يیال اوث. قوی ه٘یى ایؿه ٜك٨یث ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ؾق وال 
هماقجاایی باكای شافب ؾاؾه  34ؾقؼىاواث  92هماق ؾايٍصى شفب کكؾ، وال  544

هاماق ي٩اك ج٭لیال پیاؿا  17وٞ ؾولث شؿیؿ و ج٥ییك ولیك، ایى ج١ؿاؾ به ٌىؾ که با ٌك هی
 96وه هاماق ي٩اك و واال  95هماق ي٩ك، وال  7، 94هماق ي٩ك، وال  11، 93وال  .کكؾ

یک هماق ي٩ك شفب ؾايٍاصى ؾاٌاث و ه٘ایى ٌایب جًاؿ کااهً ش١٘یاث ؾايٍاصى 

                                                
ه جلىیمیاىيی باا هع٘اىؾ ههكهع٘اؿی ؾق یک بكياها CA=;. ِعبث آ٬ای ظاشی بابایی قلیه ٨كاکىیىو ٨كهًگیاو هصله وال ;

ای ؾق اقجباٖ با ؾايٍگاه ٨كهًگیاو و و١ٔیث آهىلي و پكوقي ؾق کٍىق ؾاٌث. آيصا هاك ؾو  قلیه واب٫ ؾايٍگاه ٨كهًگیاو هًاٜكه
ل٧ ٠ًىاو هؽاا ي٩ك آقا و يٝكات ؼىؾ قا ؾق هىاشهه با ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ٠ًىاو کكؾيؿF که شالب جىشه اوث که آ٬ای ههكهع٘ؿی به

باباایی  وال و يین وكپكواث ؾايٍاگاه ٨كهًگیااو بىؾياؿٓ و آ٬اای ظاشی ؾبیك ؾق ؾايٍگاه ٨كهًگیاؤکه ایٍاو ظؿوؾ وه هؿل جكبیث
 /٠https://snn.ir/fa/news/775347ًىاو هىا٫٨. وایث ٨كهیؽحگاو و ؼبكگماقی ؾايٍصى،  به
 .=C=;بك ؾل٨ىلی ؾبیك ٌىقای ٠الی اي٭رب ٨كهًگی، آـقهاه . هع٘ؿقٔا هؽ>

https://snn.ir/fa/news/775347/
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ٌىین و ب١اؿ ال  هماق ه١لن هىاشه 123با چالً ک٘بىؾ  97ه١ل٘او با٠د ٌؿ که ههك 
هاماق  25ٌىيؿ که  هًّىب ٌؿو آ٬ای ؼًی٩ك به قیاوث ؾايٍگاه ٨كهًگیاو، هحىشه هی

گك٨حى ال بكؼای يهاؾهاا،  ٜك٨یث ؼالی بكای شفب ؾايٍاصى ؾاقياؿ واپه باا ک٘اک
هماق  17هماق ي٩ك ال کًکىق و  25هماق قؾی٧ اوحؽؿاهی ؾقیا٨ث کًًؿ که  41جىايىحًؿ 

هاماق ؾايٍاصىی  41اوحؽؿام آلاؾ شفب کًًؿ. شفب ایى ی١ًی  28ي٩ك ال ٘كی٫ هاؾه 
و ج٘اام  ای بكای ایًها يؿاٌاحًؿ ؾق ٌكایٙی بىؾ که هیچ بىؾشه أا٨ه 97شؿیؿ ؾق ههك 

ق٨ث که هكوااله  ایى ؤٟ جا شایی پیً  ;کكؾيؿ. ا ال ٘كی٫ ؼیكیى اؾاقه هیایى هىاقؾ ق
ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؾايٍگاه ٌؿ، جا ایًکه ه٭ ها کاوحه هی به هیماو چٍ٘گیكی ال وقوؾی

٨كهًگیاو ظٕىق پیؿا کكؾيؿ. و ایاى ظٕاىق باك اه٘یاث بااالی ایاى ؾايٍاگاه ِاعه 
باا هىٔاىٞ   ای قهبك ه١ٝن اي٭رب اورهی ؾققابٙاه الله ؼاهًه گفاٌث. ظٕكت آیث

 وپكوقي، ه١لن و ؾايٍگاه ٨كهًگیاو هٙالبی قا ٨كهىؾيؿ که به ٌكض ـیل اوث: آهىلي

ه واالی ه١ل٘او قا ه٘نىو ه١یٍث آياو بىایاق ههان و يیالهًاؿ . هًملث و شایگا1
 جىشه کاهل اوث.

ی جىو١ه یابًؿ لیكا جا چًؿ وال  های جكبیث . ؾايٍگاه2 ّ٘ ه١لن بایؿ ال يٝك کی٩ی و ک
ٌىيؿ و کٍىق با بعكاو ک٘بىؾ ه١لن هىاشاه  آیًؿه ج١ؿاؾ لیاؾی ال ه١ل٘او باليٍىحه هی

 ؼىاهؿ ٌؿ.

3E .ه١ل٘ی D یک ظك٨ة هًكی و جؽّّی اوث و يیال باه آهاىلي ؾاقؾ، هحؤوا٩ايه
ه١لن کىجاهی ٌاؿه اواث و ایاى  های جكبیث ؾق ؼّىَ ؾايٍگاه ٨كهًگیاو و ؾايٍگاه

ها ال لعاٚ اوحاؾ، بىؾشه و ٨ٕای آهىلٌی ؾچاق ک٘بىؾهاای شاؿی هىاحًؿ.  ؾايٍگاه
ی بااا ه٘کاااقی ولاقت ولاقت ٠لااىم، وااالهاو هااؿیكیث و وااالهاو اهااىق اوااحؽؿاه

                                                
ًین، ; گاه ٨كهًگیاوF ؼبكگماقی جى ًی٩ك، قلیه ؾاٍي    /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/03/1929085. ظىیى ؼ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/03/1929085/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
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٠ل٘ی  وپكوقي ایى هٍکرت قا بك٘ك٦ کًًؿ و وه٘یة شافب ا٠ٕاای هیئاث آهىلي
 ها قا ا٨مایً ؾهًؿ. ایى ؾايٍگاه

ها بایؿ ال لعااٚ ؼّىِایات ٨کاكی و ال لعااٚ ٠ل٘ای و  . اواجیؿ ایى ؾايٍگاه4
ؿ و ها و هًٙب٫ با ه١یاقهای وًؿ جعىل باٌاً جكیى جؿّیى و قوظیة اي٭ربی، شمو ٌاؼُ

 ای ايصام ؾهًؿ، گىيه هىاهعه های گمیًً ؾق ق٠ایث ایى ه١یاقها يبایؿ هیچ هىحه

گفاقی باكای آیًاؿک کٍاىق  کكؾو هًابٟ ؾق بؽً آهىلي ؾق وا٬اٟ واكهایه . همیًه5
گفاقی اهكول ايصام يٍىؾ، ٨كؾا ؼىاقت آو قا ه٘گاو ؼىاهًاؿ  اوث و اگك ایى وكهایه

وپكوقي بىؾشاة  هایی چاىو آهاىلي ه ؾواحگاهؾیؿ و بكؼی ج١ابیك ٤لٗ هبًی باك ایًکا
وپكوقي باا  بل١ًؿF ایى ا٨کاق ايعكا٨ی يبایؿ هبًاای جاؤهیى بىؾشاة آهاىلي کٍىق قا هی

وپكوقي بایاؿ ه٘ناىو  لا ٬اكاق بگیاكؾ، بلکاه آهاىلي بكايگیم و هٍکل های ٌک ٌیىه
 ;ِىقت ؾولحی اؾاقه ٌىؾ. بهگفٌحه 

 ث ٠باقت اوث ال:ايح٭اؾات ؾیگكی که به ایى ؾايٍگاه واقؾ او

ؾق ایاى ؾايٍاگاه ؾق  1391هااه واال  هماق ؾايٍاصى ؾق به٘ى 22. پفیكي ظؿوؾ 1
های ؾقوی  ظالی ِىقت پفیك٨ث که ؾايٍگاه ؾق لهیًه بىؾشه، ٨ٕا و اهکايات، بكياهه

های ٨كاوايای هىاشاه باىؾ اٜهااق کاكؾ:  ٠ل٘ی با ک٘بىؾ و کاوحی و جؤهیى ا٠ٕای هیئث
هاایی ال  يٝكهای شؿی بؽً لهايی ایى ؾايٍگاه، اؼحر٦وا ٠روه بك هٍکرت ؾقوو

 .ه١لن بك هٍکرت ایى ؾايٍگاه ا٨موؾ ؾولث ؾق ؼّىَ ٌیىه هًاوب جكبیث
< 

. ٌیىه هىشىؾ ؾق شفب و پفیكي ؾايٍصى ه١ل٘او ؾق ؾايٍاگاه ٨كهًگیااو هايًاؿ 2
های ٬بلای باىؾه کاه ؾق ٌاكایٗ  هّاظبه و بكقوی و١ٔیث ٜااهكی و ... اؾاهاه ٌایىه

باٌؿ و ظحی هك ٨كؾی  بیًی هی پیً ىيی، واؼحاق قوي پفیكي بكای ه٘ه آًٌا و ٬ابلکً

                                                
هئوىاه پژوهٍای  -ال١الیٓ  ٜلاه ای ٔهؿ ال١ٝ٘ی وایؿ٠لی ؼاهًاه اللاه قوايی ؾ٨حك ظ٩ٛ و يٍك آذاق ظٕكت آیث . پایگاه ا٘رٞ;

 ٨كهًگی اي٭رب اورهی
ّاظبه ظصث> ًا،  . ه ًٌان و پژوهٍگك آهىلي و پكوقي با ؼبكگماقی ایى ًیاؾی، کاق  /https://www.isna.ir/news/97110804023اله ب

https://www.isna.ir/news/97110804023/
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چًایى  های هّاظبه ؾق بیكوو ؾوحكوی ؾاٌحه باٌؿ کاه جىايؿ به ٨كم با ايؿک جرٌی هی
ؾهؿ و ظحای  ها و ابماقها قا هىقؾ جكؾیؿ و وئال ٬كاق هی و١ٔیحی، ه٭ىله پایایی ایى ٌیىه

كای هّاظبه گكاو هىقؾ جؿویى ٬كاق يگك٨حه اوث و گاهاًا ٔابٙه هٍؽُ و ؾ٬ی٭ی يیم ب
های هٙلاىب باكای  گكؾؾ که ؼىؾ ٨ا٬ؿ جىايایی گك هٍاهؿه هی ا٨كاؾی ؾق ي٭ً هّاظبه

ظك٨ه ه١ل٘ی هىحًؿ و هص٘ى٠ه هؿیكیث ؾايٍگاه ٨كهًگیااو جاا کًاىو يحىايىاحه اواث 
  ;١ٔیحی قا ؾق هىیك ِعیط ٬كاق ؾهؿ.چًیى و

يٝام شفب ه١لن ایكاو با بكؼی کٍىقهای پیٍاك٨حه ؾق ایاى های  . یکی ال ج٩اوت=
هعٓ ٬بىلی ؾق آلهىو وكاوكی، ٌاؽُ ٬باىل ٌاؿه، باؿوو  اوث که ؾق کٍىق ها به

ای ؾق وی باه اذباات قوایؿه باٌاؿ  های ظك٨اه های اللم و ِرظیث آيکه هًىل جىايایی
ٟ و ؾق وا٬ا ٌاىؾ وپكوقي هی ٠ًىاو ه١لن پفیك٨حه ٌؿه و هح١هؿ به ؼؿهث ؾق آهىلي به

که ؾق بكؼی کٍىقها، ه١ل٘ااو ب١اؿ ال  ؾقظالی >ٌىؾ. ي٭ً ه١ل٘ی به وی ج٩ىیٓ هی
های چهاقواله و ؾقیا٨ث گىاهیًاهه ه١ل٘ای ؾق اهحعاياات ؾیگاكی ال ش٘لاه  ٘ی ؾوقه

های جؽّّی ٌكکث ي٘اىؾه ؾق ِاىقت ٬باىلی باه  ای و ٬ابلیث های ظك٨ه ٌایىحگی
وال اواحؽؿام  <آیًؿ. و ؾق بكؼی کٍىقهای ؾیگك، ه١ل٘او بكای  کىىت ه١ل٘ی ؾقهی

هاای باالآهىلی ٌاكکث کًًاؿ و ؾق ِاىقت  ىيؿ که ب١ؿالایى هؿت بایاؿ ؾق ؾوقهٌ هی
  ٌىيؿ. وال ؾیگك اوحؽؿام هی <٬بىلی، هصؿؾًا بكای 

داًطگبُفزٌّگیبى28هصَثبتیثزایجذةهعلوبىاسطزیكهبدُ

جعّاایل ؾق ؾايٍااگاه ٨كهًگیاااو و ٌااهیؿ قشااایی جًهااا قاه اوااحؽؿاهی ولاقت 
ای  ؾايٍگاه ٨كهًگیاو قوليه 28قوؾ، اها ؾق ایى هیاو هاؾه  وپكوقي به ٌ٘اق هی آهىلي

ٌىؾF چكاکه بك اوان آو جؤهیى بؽٍای  ها هعىىب هی بكای ؾايٍصىیاو ؾیگك ؾايٍگاه
هایی کااه اهکاااو جىواا١ه آو ال٘كیاا٫  وپكوقي ؾق قٌااحه ال يیالهااای ؼاااَ آهااىلي

                                                
ؿای ه١لن،  ،. ؾاوؾ هع٘ؿی; گاه ٨كهًگیاو جبكیم، پایگاه ؼبكیِ   http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98پژوهٍگك هؿقن ؾاٍي
ٝام گمیًً ه١لن ؾق ایكاو ]> ٌبايی، بالکاوی ي ؿای ه١لن، ;. اظ٘ؿ   http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98[، پایگاه ؼبكیِ 

http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98
http://sedayemoallem.ir/%D9%BE%DA%98
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Eؾايٍگاه Dال هیااو  وپكوقي وشىؾ يؿاقؾ، هٙااب٫ ٔاىابٗ و ه٭اكقات ولاقت آهاىلي
ها و هئوىااات آهااىلي ٠ااالی و پژوهٍاای کٍااىق و  آهىؼحگاااو وااایك ؾايٍااگاه ؾايً
آهىلی ؾق ایاى ؾايٍاگاه  وااله ههااقت های ٠ل٘یه، هٍكوٖ به گفقايؿو ؾوقه یک ظىله

های گفٌحه بیً ال اياؿاله هىقؾجىشاه  ای که ؾق ٘ىل وال ايصام ؼىاهؿ گك٨ثF هىئله
 28، جًهاا 99وپكوقي ؾق وال  گ٩حة ولیك آهىلي ؾولح٘كؾاو ٬كاق گك٨ث، جا شایی که به

٠الی اي٭ارب  هماق ي٩ك ال٘كی٫ ایى هااؾه شافب ٌاؿيؿ کاه ؾق ه٘ایى قابٙاه ٌاىقای
ؾايٍگاه  28وپكوقي بكای شفب ه١ل٘او ال٘كی٫ هاؾه  ٠الی آهىلي ٨كهًگی و ٌىقای

ٌاىؾ کاه ایاى هّاىبات هىشاب ا٠حاكاْ ؾلىاىلاو  ٨كهًگیاو هّاىباجی ايصاام هی
ٌىؾ، چكا که ایاى هّاىبه  لن و ؾ٨اجك بىیس ؾايٍصىیی ؾايٍگاه ٨كهًگیاو هیه١ جكبیث

 ٌىؾ. با٠د کاهً اوحؽؿام ؾايٍصى ه١ل٘او هی
 =8خاطز هاده  رويك ػذو دايؼگاه فزهًگیاو به کن

های ؾولحای، ؾايٍاگاه آلاؾ اوارهی و  هن اکًىو ج١ؿاؾ لیاؾی ؾايٍصى ؾق ؾايٍاگاه
جىشهی ال ایاى ؾايٍاصىیاو کاه ؾق  ج١اؿاؾ ٬ابالکًًؿ.  هكاکم آهىلي ٠الی جعّیل هی

ٌىيؿ، به  الحعّیل هی وٙىض کاقؾايی، کاقًٌاوی، کاقًٌاوی اقٌؿ و ظحی ؾکحكا ٨اق٢
هًؿياؿ. باه ه٘ایى ؾلیال،  وپكوقي ٠ر٬ه های جعّیلی ولاقت آهىلي اٌح٥ال ؾق ؾوقه

٭ىیاث قیمی کٍاىق ایاى ج٩کاك قا ج قیماو آهىلٌی ؾق والهاو هاؿیكیث و بكياهاه بكياهه
ه١لن و اشكای ٬اايىو هح١هاؿیى ؼاؿهث، بهحاك  شای جىو١ه هكاکم جكبیث کًًؿ که به هی

وااله ال ٘كیا٫  وپكوقي يیاكوی ايىاايی هىقؾيیاال ؼاىؾ قا ه٘ه اوث ولاقت آهاىلي
ها جاؤهیى  الحعّیرو ؾاو٘لاب ؾايٍاگاه های اوحؽؿاهی با ٌكکث ٨اق٢ بكگماقی آلهىو

 ؾه ٌىيؿ: ااه بكای جؿقیه ؾق هكاکم آهىلٌی آهکًؿ. اللم اوث ایى ا٨كاؾ يیم ال ؾوق

 وپكوقي.  قیمی ولاقت آهىلي هؿت آهىلي با بكياهه های کىجاه گفقايؿو ؾوقه -;

واله جكبیاث ؾبیاك کاه بكياهاه آو باه جّاىیب ولاقت ٠لاىم،  گفقايؿو ؾوقه یک -2
 ؾاقاو ایى ٨کك ٠باقت اوث ال:  جع٭ی٭ات و ٨ى آوقی قویؿه اوث. ؾالیل ٘ك٦
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ياچاق بایاؿ  یا٨حه اواث و ؾولاث باه ها ا٨مایً الحعّیرو ؾايٍگاه ٌ٘اق ٨اق٢ ال٧ٓ
 وپكوقي ا٬ؿام کًؿ.  های هؽحل٧ ال ش٘له ولاقت آهىلي بكای اٌح٥ال آياو ؾق والهاو

اشكای ٬ايىو هح١هؿیى ؾبیكی ٔكوقجی ياؿاقؾ و ؾولاث هصباىق يیىاث همیًاه بٓ 
های  ای بااكای جااؤهیى همیًااه جعّاایلی هح١هااؿیى ؾبیااكی قا پكؾاؼااث کًااؿ یااا بىؾشااه

 قولی ؾايٍصىیاو اؼحّاَ ؾهؿ.  ٌبايه

ا٨كاؾی که ال ٘كی٫ هىاب٭ه اوحؽؿاهی و با گفقاياؿو ؾوقه ه١ل٘ای باه ؼاؿهث  -=
هاای ه١ل٘ای باا  آیًؿ، ال يٝك جىاو جؿقیه و ای٩ای ي٭ً وپكوقي ؾقهی ولاقت آهىلي

ای يؿاقيااؿ و ظحاای  هرظٝااه ه١لن و ؾبیااك ج٩ااوت ٬ابل الحعّایرو هكاکاام جكبیااث ٨اق٢
 جكی قا بكای ؼؿهث ؾق ایى ولاقجؽايه ايحؽاب کكؾ.  جىاو ا٨كاؾ هًاوب هی

ٔكوقت اوح٩اؾه ال ؾاقيؿگاو هؿاقک جعّیلی لیىايه و باالجك باكای جاؿقیه  -4
 وؾق يحیصاه، کااهً يیاال ولاقت آهاىلي های جعّیلی ظحی ؾوقه ابحاؿایی و  ؾق ؾوقه

 لن. ؾیپ پكوقي به ه١ل٘او ؾیپلن و ٨ى٪

 ٌىؾ ٠باقت اوث ال: ايح٭اؾی که به ایى ٌیىه شفب گك٨حه هی

هًؿ به اوحؽؿام يیكوهای آلاؾ ال ٘كی٫ ٨كایًاؿ آلهاىو  وپكوقي ٠ر٬ه آهىليال٧ٓ 
هاایی  هاای اللم ال چاه ویژگی باٌؿF ایًکه ایى يیكوها ال لعاٚ جىايایی اوحؽؿاهی هی

باٌاؿ  اها آينه که هىقؾ جاکیؿ هی باٌؿF بكؼىقؾاق هىحًؿ ؾق ایى يىٌحاق هىقؾجىشه ي٘ی
های کاقآهىلی ایى يیكوهای شؿیؿ ال ٌکل و ٨كایًاؿ  جىشه به ایى وا١٬یث بىؾه که ؾوقه

ِاىقت ٠صىالياه و ؾق ٌاكایٗ ياهىاا٠ؿ ال ظیاد  هٙلىبی بكؼىقؾاق يبىؾه و بیٍحك به
 لهايی و ايگیمٌی ايصام پفیك٨حه اوث.

آلاؾ باا جىشیاه هىاالل ا٬حّااؾی و  گكایً بیٍحك هىئىلیى به پفیكي يیكوهایبٓ 
هؿاقک جعّیلی باالی هح٭أیاو که ؾق اٜهااق يٝكهاای هؽحلا٧ هىائىلیى ؾايٍاگاه 

ٌىؾ که ج٘ایل به شفب يیكوهای آلاؾ  کكات هٍاهؿه هی وپكوقي به ٨كهًگیاو و آهىلي
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ٌىؾ و آينه که ایى هىئله قا  قول بیٍحك هی بكای ٥ٌل ه١ل٘ی با جىشیه ا٬حّاؾی، قولبه
ه١ل٘ی هٍاؽُ ؾق شاه١اه و  ٨٭ؿاو یک ٨لى٩ه و يٝاام جكبیاث کًؿF ٍحك جٍؿیؿ هیبی

شافب  وابب کاه ایاى اهاك باٌؿ ابهام ؾق وًؿ جعىل بًیاؾیى ال ظید شفب ه١لن هی
کاه ؾوقي٘اای  ٌاىؾ بیٍحك ا٨كاؾ واهايؿه ال ٥ٌل بؿوو ٠ر٬ه وا١٬ی به ٥ٌل ه١ل٘ی هی

 کٍؿ. وپكوقي به جّىیك ي٘ی ؼىبی قا بكای آهىلي

وال کاهً اؾاهه پیؿا کكؾ و بكؼی هىائىلیى  به قويؿ شفب ؾايٍصى ه١لن والپٓ 
باىؾ و ال ایاى هااؾه اواح٩اؾه  28جعلیلی ال ایى جّا٘ین ؾاٌاحًؿ کاه هحکای باك هااؾه 

کكؾياؿ جاا  کكؾيؿ، ی١ًی ال یاک جبّاكه اواواًاهه ؾايٍاگاه ٨كهًگیااو اواح٩اؾه هی هی
گىیؿ اگك ٌ٘ا ؾق ؾايٍگاه ٨كهًگیاو يیال  یه 28ؾايٍگاه ٨كهًگیاو قا ج١ٙیل کًًؿ. هاؾه 

هاا  به یک یا ؾو یا وه اوحاؾ یا ه١لن ؾاٌحیؿ که وك کرن بكوؾ ولی يحىايىحیؿ باكای ایى
اواح٩اؾه  28جىايیؿ ال هاؾه  ها هی کرن بگفاقیؿ، چىو ج١ؿاؾ ا٨كاؾ کن بىؾيؿ، بكای ایى

هاای  قا بؽىايًؿ، البحاه ؾقنٌاو  های ؾبیكی های ؾیگك بیایًؿ و ؾقن کًیؿ و ال ؾايٍگاه
پىٌٍی بىؾ بكای اوحرًالات،  28اؼحّاِی قا ه٘او ؾايٍگاه ؼىؾٌاو بگفقايًؿ. هاؾه 

گك٨حًؿ و ٘ب٫ ٬اىايیى باالؾواحی، ه١لان ٨٭اٗ  28هحؤو٩ايه هماقاو ي٩ك قا ال ٘كی٫ هاؾه 
اواواًاهه  28بایؿ ال ؾايٍگاه ٨كهًگیاو و ٌهیؿ قشایی شفب ٌىؾF هحؤو٩ايه ال هااؾه 

ايٍگاه ٨كهًگیاو وىءاوح٩اؾه ٌؿه اوثF ها ؼىؾهاو آو قا يىٌحین و هًٝاىق ایاى باىؾ ؾ
ؼاىاهین  های ؼااَ، ه١لان هی هایی ؼاِی وشىؾ ؾاقؾ و بكای آو قٌاحه که اگك قٌحه

الحعّیرو ؾايٍگاه ؾیگك  جىاو ال ٨اق٢ اللم يیىث ؾق ؾايٍگاه کرن جٍکیل ٌىؾ و هی
وپكوقي، بكگاماقی آلهاىو  جعاىل آهاىلي هن شفب کكؾ و ٘ب٫ بكياهه ٌٍان و واًؿ

جؽل٧ اواث و باه ٠بااقجی  B>وپكوقي ال ٘كی٫ هاؾه  اوحؽؿاهی و شفب ؾق آهىلي
و  ;کاقگیكی ه١لن شم ال ٘كیا٫ ؾايٍاگاه ٨كهًگیااو جؽلا٧ و هً٘اىٞ اواث هكگىيه به

                                                
كگماقی يىاین آيریاى . آ٬ای ظاشی بابایی ولیك آهىلي پكوقي ؾولث آ٬ای اظ٘ؿی يژاؾ و قلیه ٨كاکىیىو ٨كهًگیاو هصله، ؼب;

https://www.nasim.news/fa/tiny/news-<<;=>@A 

https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2213467
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و واكباله١لن قا قوي  28الحؿقیه، يهٕاحی، هااؾه  ه١ل٘او ٘كض ؼكیؿ ؼؿهث، ظ٫
ؾايین و ایاى  باكای ؾوقاو ٠ىاكت و ک٘باىؾ ه١لان های Dای پیًهEرض اِٙ أٙكاق و به

 ;ا٠د ج١ٕی٧ ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ٌىؾ.هىٔىٞ يبایؿ ب

ًحَُجذةهٌبثعاًسبًیدرهطبغلآهَسضییٍتزثیتییٍسارت»ٍاحذُهبدُتصَیت

«ٍپزٍرشآهَسش

به قیاوث آ٬ای  1399آباو  27هىقغ  833اي٭رب ٨كهًگی ؾق شلىه  ی٠ال یٌىقا
 3177 وپكوقي هّىبه بك اوان پیًٍهاؾ ولاقت آهىلي بكگماق ٌؿ کهظىى قوظايی 

يعىه شفب هًاابٟ ايىاايی ؾق هٍاا٤ل آهىلٌای و جكبیحای ولاقت E واظؿه هاؾه به يام
 ئاثیهباه باكای اشاكا  1399 آـق 8ؾق جاقیػ  و قوؿ یهجّىیب به D وپكوقي آهىلي

که  گكؾؾ یهوالهاو اؾاقی و اوحؽؿاهی کٍىق ابر٢ و  وپكوقي لاقت آهىليو ،كاویول
 .باٌؿ یههحى ایى هّىبه به ٌكض ـیل 

ًٌاوایی، شفب و جؤهیى هًابٟ ايىايی ؾق هٍا٤ل آهىلٌای و  هًٝىق به :واظؿه هاؾه
 یها ثیِارظو بكؼاىقؾاق ال  مهیبااايگو  بااوح١ؿاؾجكبیحی کاق آهؿ، هح١هؿ و هحؽل٫، 

وپكوقي هکلاا٧ اوااث بااه اوااحًاؾ  اقت آهااىليF ولیا ظك٨ااه٠٘ااىهی، جؽّّاای و 
وپكوقي ٔابر٤ی ه٭ام ه١ٝن قهباكیٓ هًاابٟ  کلی جعىل ؾق يٝام آهىلي یها اوثیو

های  ؼىؾ ؾق هٍاا٤ل آهىلٌای و جكبیحای قا ؾق چااقچىب ٌایىاحگی الیهىقؾيايىايی 
وپكوقي و بك اواان ٌاكایٗ و ٔاىابٗ هّاىب  هًؿقز ؾق وًؿ جعىل بًیاؾیى آهىلي

ال ٘كی٫ ؾايٍگاه ٨كهًگیاو و ؾايٍگاه جكبیث ؾبیاك  ِك٨اً وپكوقي،  آهىلي ی٠ال یٌىقا
 هً٘ىٞ اوث. ٫ی٘كاوحؽؿام ؼاقز ال ایى  هكگىيه٨ًی ٌهیؿ قشایی جؤهیى ي٘ایؿ. 

٨كهًگیاو و جكبیث ؾبیك ٨ًی ٌهیؿ قشایی ٠اروه باك شافب  یها ؾايٍگاه: 1جبّكه 
 1ٍاگاه ٨كهًگیااو و هااؾه اواواًاهه ؾاي 28ؾايٍصى ه١لان و هًكآهاىل هىٔاىٞ هااؾه 

                                                
ًین، ; گاه ٨كهًگیاوF ؼبكگماقی جى ًی٩ك، قلیه ؾاٍي    /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/03/1929085. آ٬ای ؼ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/03/1929085/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
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ال ٜك٨یاث ٠ل٘ای واایك  جىايًاؿ یهااواوًاهه ؾايٍگاه جكبیث ؾبیك ٨ًی ٌهیؿ قشایی، 
٠ل٘یه بكای جكبیث يیكوهای آهىلٌی  یها ظىلهو هئوىات آهىلي ٠الی و  ها ؾايٍگاه

ٔىابٗ و ه٭كقات هكبىٖ به ایى جبّكه، ٜك٦ هاؿت ؿ. و جكبیحی هىقؾيیال اوح٩اؾه ي٘ایً
ی اي٭رب ٠ال یٌىقاوپكوقي به جّىیب  آهىلي ی٠ال یٌىقاوه هاه با پیًٍهاؾ جىوٗ 

.قوؿ یه٨كهًگی 
; 

یى هصىبه لايىيی بزای اس بیى رفحى دايؼگاه فزهًگیاو و اطاطًاهه آو جىطط آییى ههن ياهه يحىه  جز
ه در جزبییث و جىايمًذطیاسی هًیابن ايظیايی آهیىسع و هیای علمیی ها و حىسه هؼارکث دايؼیگاه

 پزورع

 هرظٝات کلی: 

ياهه ال ؾو شهث با اواوًاهه ؾايٍگاه ٨كهًگیاو چالً اواوی ؾاقؾ. ایاى ؾو  آییى .1
 شهث ٠باقجًؿ ال:

 قو٘یث ؾاؾو به هىیكهای شفب هىالی ؾايٍگاه ٨كهًگیاو و ٌهیؿ قشایی،  -

ی جكبیاث ه١لان ال  و جؽّّای ؾقبااقه های اواوی ؼاقز کكؾو بكؼی جّ٘ین -
٨كآیًؿهای ؾايٍگاه و وپكؾو آيها به ٌىقای ٠الی آهىلي و پكوقي ٔکاه وااؼحاقی ؾق 

ؼىاهی  ؾقوو ولاقجؽايه اوث و ه١٘ىال جكکیاب آو باا هرظٝاات ویاوای و یاا واهن
 ٌىؾٓ. اي٭ربی بىحه هی-چًؿاو ٠٘ی٭ًا ؾیًی جکًىکكاجیک و يه-های جؽّّی يگاه

ياهه، ؾايٍگاه ٨كهًگیاو قا ٨٭ٗ به ٠ًىاو یک هكکم آهىلٌای ؾق يٝاك  کلی آییىبه ٘ىق  .2
ا٠حًایی يؿاٌحه اوث. ایاى  ها و کاقکكؾهای ٨كهًگی و جكبیحی آو  گك٨حه و يىبث به هؤهىقیث

هرال D ؾايٍاگاهEلیكا اگك ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ِك٨ا یک   جك ال يکحه اول اوث، ؼٙكياک  يکحه،
واالی يىابث باه ه١لان جل٭ای  ق و بؿوو کاقکكؾ جكبیحی و ٌؽّیثهای کٍى ب٭یه ؾايٍگاه

 ها جىشیه يؿاٌحه باٌؿ. وا١٬ًا ٌایؿ وشىؾي ؾق کًاق ؾیگك ؾايٍگاه  ٌىؾ،

                                                
 /https://sccr.ir/pro/=;AA. ٌىقای ٠الی اي٭رب ٨كهًگی، ;

https://sccr.ir/pro/3177/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-
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 :هرظٝات هىقؾی

: ایااى هاااؾه ياا٬ٓ اواوااًاهه ؾايٍااگاه ٨كهًگیااو اوااث. ؾق اواوااًاهه 4هااؾه  .1
پافیك  واله اهکاو 4قه ؾايٍگاه، جكبیث ه١لن ؾق و١ٔیث اِلی ؼىؾ، ٨٭ٗ ؾق ٔ٘ى ؾو

اي هاؿيٝك يیىاث، بلکاه  ای و ههاقجی و ٠ل٘ای اوث لیكا اواوًا ٨٭ٗ آو شهث ظك٨ه
والی بكای ه١ل٘ی هن هؿيٝك اواث و ؾوقه  والی و هىیث شهث ٨كهًگی، ٌؽّیث

جىاياؿ قغ  ٓ، ٨٭ٗ ؾق ٌكایٗ ؼاَ و به ِىقت اواحرًا و هاىقؾی هی28یکىاله ٔهاؾه 
وااله و هان  4ؾق ؤاٟ ٘بی١ای و اولای هان ؾوقه   ؾه،ؾهؿ. ؾق ِىقجی که ؾق ایاى هاا

 ايؿ. های یکىاله کاهر ؾق ٠كْ ه٘ؿیگك ٬كاق گك٨حه ؾوقه

ایى بًؿ هىیث یکپاقچه جعّیلی ؾايٍصىه١لن قا به D: بE، هىقؾ 1، بًؿ 4هاؾه  .2
باكؾ  هاای ٨كهًگای و جكبیحای هىاح٘ك ال بایى هی لياؿ و لهیًاه قا باكای ١٨الیث هن هی

هكا٬باث و پیگیاكی يىابث باه D هكاکم آهىلٌی ؾايٍگاهیEجىاو ؾق  ٔؼّىِا که ي٘ی
و١ٔیث جكبیحی ؾايٍصىه١ل٘او ؾاٌث و بكؼی ج٘ایمهاای ٨كهًگای ٨ٕاای ؾايٍاگاه 

هایی  ها ٔهرال ج٩کیاک شًىایحی هاررٓ با٠اد ياواالگاقی ٨كهًگیاو با ؾیگك ؾايٍاگاه
 ٌىؾ.  هی

ه ؾیگك هكاکم وپكؾه ٌؿه، آهىلي ؾايٍصى ه١ل٘او قا بD زE، هىقؾ 1، بًؿ 4هاؾه  .3
 های وابىحه ٨ٔكهًگیاو و ٌهیؿ قشاییٓ بؿوو هیچ يٝاقت ؾايٍگاه

باك D ولاقت آهاىلي و پاكوقيE، جبّكه یاک: ؾق ایاى جبّاكه، ٠ٙا٧ 4هاؾه  .4
Eهای وابىحه ؾايٍگاه D هبهن اواث. هكشاٟ ا٠ٙاای گىاهیًاهاه ِارظیث بایاؿ ؼاىؾ

 باًٌؿ. های وابىحه ٨ٔكهًگیاو و ٌهیؿ قشاییٓ ؾايٍگاه

های جكبیاث  : ایى جبّكه بكقوی ِرظیث هكاکم ؾق اقاله قٌحه3، جبّكه 4هاؾه  .5
ای ال ٌىقای ٠الی آهاىلي و پاكوقي  لیكهص٘ى٠ه  ه١لن و پفیكي ؾايٍصى قا بك ٠هؿه

گفاٌحه و به ایى ِىقت، لهیًه ؾؼالث و اذكگفاقی شؿی و لیاؾ ٌىقای ٠الی آهاىلي 
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قواؿ اؼحیااق ایاى  کًؿ. به يٝاك هی ًگیاو قا ایصاؾ هیو پكوقي ؾق ١٨الیث ؾايٍگاه ٨كه
های وابىحه ٨ٔكهًگیاو و ٌاهیؿ قشااییٓ یاا  گیكی بایؿ به هیئث اهًای ؾايٍگاه جّ٘ین

 ها واگفاق ٌىؾ و يه ٌىقای ٠الی آهىلي و پكوقي. والوکاقی ؾق ؾقوو ایى ؾايٍگاه

باكای ال بایى ق٨احى جاكیى هّاىبات ٬اايىيی  ياهه یکی ال ههن ال يٝك کلی، ایى آییى
 ؾايٍگاه ٨كهًگیاو و اواوًاهه آو اوث.

ّیبیعلوییِبلیٍحَسُّبٍهؤسسبتآهَسشعًبهِهطبرکتداًطگبُآییي»تصَیت

«ٍپزٍرشتَاًوٌذسبسیهٌبثعاًسبًیآهَسشدرتزثیتٍ

يعىه شفب هًابٟ ايىايی Eواظؿه  هاؾه 1ؾق قاوحای اشكای ه٩اؾ جبّكه  ياهه ایى آییى
، هبًای    ٠الی اي٭رب ٨كهًگی ٌىقای 833هّىب شلىه D هٍا٤ل آهىلٌی جكبیحیؾق 

هاای  ها و هئوىاات آهاىلي ٠االی و ظىله بك اوح٩اؾه ال ٜك٨یث ٠ل٘ی وایك ؾايٍگاه
هاؿ٦  يیال ؾق هٍا٤ل آهىلٌای و جكبیحای و باا ٠ل٘یه بكای شفب و جكبیث هًابٟ هىقؾ

وپكوقي  های وابىاحه آهاىلي گاهشلب هٍاقکث و ه٘کاقی هئذك هكاکم ٨ى٪ باا ؾايٍا
 .باٌؿ جبّكه هی 3هاؾه و  9جؿویى ٌؿه و هٍح٘ل بك 

وپاكوقي،  های وابىاحه آهاىلي ياهه، جىو١ه ي٭ً قاهبكی ؾايٍگاه ایى آییى بك اوان
ه١لن، ؾق هٍاقکث ظاؿاکركی و اواح٩اؾه  جؽّّی جكبیث -٠ًىاو هكشٟ اِلی ٠ل٘ی به

ه١لان ٍىق بكای جع٭٫ هؤهىقیث هلی جكبیث کهای هكاکم آهىلٌی  ال ٜك٨یث و جىايً٘ؿی
;.باٌؿ های هّىب به ج١ؿاؾ هىقؾيیال هی ؾق شفب و جكبیث هًابٟ ايىايی ؾق قٌحه

 

 :های هٍاقکث و ه٘کاقی . لهیًه3هاؾه 

 :های اوح٩اؾه ال ٜك٨یث ٠ل٘ی وایك هكاکم ٠باقت اوث ال لهیًه

ِاىقت  ه١لن به یاثهای جكب های هّىب و ؾقون هىقؾيیاال ؾايٍاگاه اقاله قٌحه -
 .هٍحكک ظىب ؾقؼىاوث

                                                
  /https://farhangian24.ir/47116. هع٘ىؾ اهايی ٘هكايی ؾبیكکل ٌىقای ٠الی آهىلي و پكوقي، ;

https://farhangian24.ir/47116/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
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ه١لن بكای جكبیث ؾاو٘لباو آلاؾ و هح٭أیاو اٌح٥ال  های هّىب جكبیث اقاله قٌحه -
 .ؾق هؿاقن و وایك هكاکم ٤یكؾولحی و بكای هح١هؿیى ؼؿهث ظىب ؾقؼىاوث

ها و هًااابٟ  هااا و آلهایٍااگاه ایصاااؾ لهیًااه اوااح٩اؾه ال اهکايااات ٨یمیکاای، کاقگاه -
 .یاؾگیكی

ه١لن  اوح٩اؾه ال جىاو ٠ل٘ی و جؽّّی باكای پٍاحیبايی شااهٟ ال يٝاام جكبیاث -
ال١ااجی، جاؿقیه، اقج٭اای ٠ل٘ای های هٙ کٍىق ٔپٍحیبايی پژوهٍی، ا٠ٙای ٨كِاث

 ٠ل٘ی و ج٭ىیث هًابٟ یاؾگیكیٓهیئث 

ياهاه  ایى آییى 9جا  4های ٨ى٪ و ه٘ه هرظٝات اشكایی آيها ؾق  اب١اؾ ج٩ّیلی لهیًه
.اوث هٍؽُ ٌؿه

; 
ها و  ياهیه هؼیارکث دايؼیگاه آییى»واگذاری وغیه ادلی دايؼگاه فزهًگیاو به غییز بیا جصیىی  

 ويمًذطیاسی هًیابن ايظیايی آهیىسع های علمیه در جزبیث و جىا هؤطظات آهىسع عالی و حىسه
 «پزورع

 ایى آییى ياهه آهؿه اوث: 2ؾق هاؾه 

٠ًىاو  ه١لن باه های جكبیاث ویاوث اِلی جؤکیؿ بك جىو١ه ي٭اً قاهباكی ؾايٍاگاه
ای جؽّّی ه١ل٘او کٍىق با شلب هٍااقکث ظاؿاکركی و  هكشٟ اِلی جكبیث ظك٨ه

های واایك هكاکام باكای ايصاام بهیًاه هؤهىقیاث هلای  اوح٩اؾه ال ٜك٨یث و جىايً٘اؿی
 ه١لن اوث.  جكبیث

 اِلی ؾايٍگاه ٨كهًگیاو به ٤یك اوث. ه٩اؾ ایى هاؾه ی١ًی واگفاقی وٜی٩ه

 های هٍاقکث ؾق جكبیث و جىايً٘ؿوالی آهؿه اوث: بكای قوي 4ؾق هاؾه 

                                                
 /;;@==?>/?;/<:/::<;/https://www.tasnimnews.com/fa/news. ؼبكگماقی جىًین، ;

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/15/2533611/
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هكاکام ٔؾق  ه١لن با هٍااقکث واایك بكای هح١هؿیى ؼؿهث جىوٗ ؾايٍگاه جكبیث -
هاای  ه١لن و آهىلي ای جكبیاثه ای جىواٗ ؾايٍاگاه ظك٨اه -ایى ٌیىه ؾقون جكبیحای

 .ٌىؾٓ وایك هكاکم اقاله هیهىٔى٠ی جىوٗ  -جؽّّی

 .ش١٘یث جىوٗ وایك هكاکم های ؼاَ و کن بكای هح١هؿیى ؼؿهث ؾق قٌحه -

ه١لن  های هّاىب جكبیاث بكای ؾاو٘لباو آلاؾ و ٤یك هح١هؿیى ؼاؿهث ؾق قٌاحه -
 جىوٗ وایك هكاکم

کًاؿ هی ٠٘ر ؾايٍگاه ٨كهًگیاو قا به هكکم ههاقت آهىلی جبؿیل 2و  1که ه٩اؾ بًؿ 
ه کًاؿ و ایاى وٜی٩اه قا باهای ؾايٍگاه ٨كهًگیااو قا ؾق جكبیاث ه١لان ک٘كياگو ي٭ً 
 ;کًؿ.هی ؾیگك هعىلهای ؾايٍگاه

  

                                                
 .. ؾکحك ٠لی لٙی٩ی، ال ا٠ٕای هیئث ٠ل٘ی پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه;
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 گیزیًتیجِ

 :1444جا  94شفب و گمیًً ؾق ه٭ٟٙ های ویاوث هه٘حكیى

 شفب هح٘كکم و ٬ايىيً٘ؿ کكؾو ٔبك اوان وًؿ جعىل و اواوًاهه ٨كهًگیاوٓ -

ویاوث يٝام که ؾق اوًاؾ هّىب ـکك ٌؿهٓ و  شىیی ا٬حّاؾی ٔبك ؼر٦ ِك٨ه -
البحه با يٝك به ٨ٍاقهای ا٬حّااؾی ؾق ایاى ؾوقه. ایاى یاک ویاواث کارو اواث کاه 

 کًؿ: ای ال ا٬ؿاهات قا ظ٘ایث هی هص٘ى٠ه

 Fجري بكای ل٥ى ج١هؿ ؼؿهث. 1

 .جري بكای قوٌهای هحًىٞ شفب. 2

 94ال واال ؾق ایاكاو  ه١لان ثیاجكبو   با بكقوی وایك جعاىالت ؾق ٬ل٘اكو شافب
يٍايگك ایى وا١٬یث اوث که گكچه ایى يهاؾ جكبیحی ؾوحؽىي ج٥ییكات و هىقؾ  ،جاکًىو

ؾق شهث جىو١ه ک٘ی ٬كاق گك٨حه اوث، لیکى به لعااٚ ٨٭اؿاو  ژهیو بهباليگكی هىح٘ك 
ی ٬ايىيی، هالی و اشكایای يحىايىاحه اواث باا ایصااؾ جعاىل ؾق قاهبكؾهاا و ها ٔ٘ايث

ی شایگاه پك اه٘یحی ؾق ٨كایًؿ اِرظات و جىو١ه کی٩ای و هعحاىایی قویکكؾهای وًح
ؾق  ه١لن ثیجكببی وبب يیىث که اهكوله يٝام شفب و  F لفاپیؿا کًؿ وپكوقي آهىلي

ی ٠ل٘ی و يبىؾ ٨كایًاؿ اقلیاابی ال يحاایس و میق بكياههکٍىقهاو به ٠لث ٧١ٔ ٨كهًگ 
ی بىایاقی هاا ییياقوااو ی اِارظی، باا جًگًاهاا هاا ٘كضپیٍك٨ث هكاظل اشكایای 

به هىاقؾ لیك اٌاقه کكؾ: ک٘باىؾ ا٠حبااقات هاالی،  جىاو یهکه ال ش٘له آيها  قووث قوبه
يبىؾ اهؿا٦ قوٌى ؾق لهیًه گامیًً و ههیاواالی ه١ل٘ااو و اواحؽؿام آيااو، ٨٭اؿاو 

ی شؿیؿی که ؾق قاوحای ها اقليو  ها آقهاوجع٭٫ بؽٍیؿو به  هًٝىق بهجٍکیرت جاله 
ی هاا یىاحگیٌای ال كیگ بهكهق ٌایىحه آهىلٌی ای٩ای ي٭ً کًًؿ و بحىايًؿ با جؤهیى کاؾ

 ی ؼىؾ ي٭ٍی کلیؿی ؾق ٨كایًؿ اِرظات آهىلي ؾاٌحه باًٌؿ. ا ظك٨ه
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و ج٥ییكات ک٘ی هكبىٖ به آو ٘ی چًؿ  ه١لن ثیجكبی جىو١ه شفب و ها ٘كضاگك به 
که  نیابی یؾقهشه کًین، ؾهه اؼیك که ؾق ٩ِعات گفٌحه به بكؼی ال آيها اٌاقه ٌؿ، جى

ی هح٩ااوجی هاا ؾوقهی گفٌاحه ها واالبكای ه٭اٟ٘ هؽحل٧ ؾق ٘ىل  ه١لن ثیجكبيٝام 
، ؾايٍىاكاهای ه١لن ثیاجكبی جعّایلی هكاکام هاا ؾوقهکاه ای ؾاٌحه اوث. باه گىياه

 ه١لن ثیاجكبه٭ؿهاجی و قاهً٘ایی جعّایلی و هكکام جكبیاث هكبای، ج١ٙیال و هكاکام 
گىيه پٍحىايه هٙال١اجی و جع٭ی٭اجی ؾایك ٌاؿ و  های هؽحل٧ بؿوو هیچ ؾق قٌحه ؾوواله

ٌاىؾ های ه٘یًٙىق ایى پكووه جاویه و ايعرل هكاکم شافب و جكبیاث ه١لان جکاكاق
ؾق ایاى هىائله جااذیكات لیااؾی ها ؾولثهای ؼّىِا که اؼحر٦ قویکكؾ و ویاوث

٫ ٨اكؾی هاؿیكاو واٙىض بااالی ولی٭ه و ٠ریا بك اوانگفاٌحه اوث که ایى ج٥ییكات 
گك٨ث و ظصن ٠ٝی٘ی ال وكهایه، کاق و جاري ؾق هی وپكوقي ِىقت ولاقت آهىلي

ی ؾقوی، ایصاؾ اهکايات و جصهیامات باكای ها کحابقیمی ؾقوی، جؤلی٧  شهث بكياهه
ی، ا يٍؿهقا به ؾيبال ؾاٌث. په ال گفٌث چًؿ وال، بال به ؾالیل ًٌاؼحه  ها ؾوقهایى 

 ه١لن ثیاجكب ؾوواالهؾق کًااق هكاکام  چهاقواالهو  ؾووااله ه١لن ثیاجكبؾايٍىكاهای 
جؤویه ٌؿيؿ. ایى ؾايٍىكاها په ال هؿجی ١٨الیث، باق ؾیگاك باه ج١ٙیلای گكاییؿياؿ. 

ی ها ا٨حهال ی کی کؿامچه ه٫ًٙ و بك هبًای  بك اوانکه  ٌىؾ یهظال ایى پكوً هٙكض 
ی ال ها ًاهیهمآيها چه بىؾه اوث؟  پژوهٍی ایى ؾايٍىكاها ؾایك ٌؿيؿ و ؾالیل ايعرل

شباكاو کاكؾ؟ و  جاىاو یهای ايصام ٌؿه ؾق ایاى شكیااو قا چگىياه ها جريبیى ق٨حه و 
وكايصام يحایس ظاِل ال ایى جّ٘ی٘ات که ٨ا٬ؿ پٍحىايه پژوهٍای باىؾه چاه جاؤذیكات 

ی ه١ل٘او ؾق وٙط کٍىق ؾاٌحه اوث؟ آیاا باا وال آهاؾهه٩ًی ؾق قويؿ جىو١ه جكبیث و 
یی که باؿوو جىشاه باه يیالهاای ک٘ای و کی٩ای کٍاىق ؾق لهیًاه ها ٘كضای چًیى اشك
بؽً هه٘ی ال شاه١یث و کااقایی ؼاىؾ قا  ها بكياهه، ایى كؾیگ یهِىقت  ه١لن ثیجكب

قا با ج٘ام ک٘بىؾها و يىا٬ّی که ال گفٌحه واقخ  ه١لن ثیجكبو يٝام  ؾهًؿ یي٘ال ؾوث 
 ؟واليؿ یي٘ قو قوبهآو اوث با هٍکرت و ه١ٕرت شؿیؿجكی 
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