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 چکیذُ

ٛـرب٠ٛ   یرق ػـرٚ سٌٔ  یثشُرضاس  یبٗرذ١بی ػٞاٗرْ ٝ د  ١ب،¬یضٟاِٛ یدظ١ٝؾ، ثشسػ ی١ٚذف اص ا

ثرش   یاػرز ًر٠ ٗجشٜر    ی( اػز. سٝؽ درظ١ٝؾ ُشاٛرذ سئرٞس   6سح٘ز ) یٖدثؼشبٙ ؿ٘ یٗٞسد

ٟ اص د یاػز. دسى ػ٢ربٙ اػش٘ربػ   یشیسلؼ یٖسل٢ یبكزس١ ٝ  یٗرٞسد ثشسػر   ١ربی ػرٞطٟ  یرذُب

درظ١ٝؾ اػرز. ػـرٚ     یٝ اػبػر  ی١رذف اكرٔ   ثخـٜذ،یٗ یاػش٘بػ دٛیبی ث٠ ٢ب٠ً آٛ ییٗؼٜب

اص اكشاد ثرب هلرذ ٝ    یاػز ٠ً ثشخ ی١ش اٛؼبٛ صٛذُی عّٞ دس ١بػـٚ سشیٚاص ٢ٖٗ یٌی یقسٌٔ

اػز  ١بییاٛشخبة سشیٚاص ٢ٖٗ یٌیػـٚ  یٚ. ؿشًز دس اًٜٜذیػـٚ ؿشًز ٗ یٚدس ا یضٟاِٛ

ٖ یٝ ػٔر  یبثٜرذ یدس آٙ حضرٞس ٗر   داسیداٜٗر٠  یبٗرذ١بی ٝ د یغ٠ً اكشاد ثرب ٛشرب   ٙ  سؿر  ٝ ١رب اٌٗرب

 ػربص یٜر٠ صٗ ی. اٗب چر٠ ػرٞاٗٔ  ُیشٛذیٗ یؾخٞد دسد یسا دس صٛذُ یشٗؼ یٚا یِش،د ١بیاٛشخبة

ثر٠   ١رب ضٟاِٛی ًذإ ثب ٢بٝ آٛ صٛذیسهٖ ٗ یقؿشًز دس ػـٚ سٌٔ ثشای سا آٗٞصاٙ داٛؾ یاػش٘بػ

 ثر٠  اییٜر٠ صٗ ةیٝ ثب اػشلبدٟ اص ٛظش یلیثب سٝؽ ً ینسحو یٚا آٝسٛذ؟یٗ یػـٚ سٝ یٚا یبیدٛ

ٙ  ٜٗظٞس، ثب ١ـشبد ٛلش اص داٛرؾ  ١٘یٚ . ث٠دشداصدیدبػخ ٗ ػؼشؼٞی  دس ًٜٜرذٟ ؿرشًز  آٗرٞصا

ٙ ث ینسحو ١بییبكش٠كٞسر ُشكز ٠ً  ینٗلبحج٠ ػ٘ سٌٔیق ػـٚ آٙ ١ؼرشٜذ ًر٠ دٝ    ُرش یرب

                                                

 ؾايٍگاه با٬كال١لىم ی،و اقجبا٘ات ٨كهًگ ی٣اقٌؿ جبل یؾايً آهىؼحه کاقًٌاو. 



  یٔيٍايه هىقؾ ی٧شٍى جکل یبكگماق یاهؿهایو ٠ىاهل و پ ها یمهايگ یبكقو...   ;:  

ؿرشًز دس ػـرٚ    ثشای آٗٞصاٙ داٛؾ ١بییضٟاِٛ یذایؾدس د یشٝٛیٝ ث یػٞاْٗ دسٝٛكٞسر اص 

ٚ ٝ ١٘ یٗؼٜٞ ١بیث٠ ثؼشش١ب ٝ ؿج٠ٌ یٗٞطش ١ؼشٜذ. ػٞاْٗ دسٝٛ یقسٌٔ  ١ربی یزؿخلر  چٜری

ؿربْٗ   یشٝٛری . ػٞاْٗ ثًٜٜذیٗ صیؼز آٙ دس اكشاد ٠ً داسد، اؿبسٟ ٗشػغ ُشٟٝ ػٜٞاٙث٠ یٗز١ج

ؿشًز  یٗخشٔق سا ثشا یضٟػٞاْٗ ػ٠ اِٛ یٚاػز ٠ً دس ٗؼ٘ٞع ا یٚٗذسػ٠ ٝ ٝآذ ١بیآٗٞصؽ

اػز،  یاثضاس یضٟٝ اِٛ یاػش٘بػ یضٟاِٛ ی،ٗؼٜٞ یض٠ًٟ ؿبْٗ اِٛ آٝسٛذٗی ذیذد یقدس ػـٚ سٌٔ

ٗذّ  یيدس ؿبٓت  ١بیبكش٠ یٚا یبٙ،. دس دبیشدآٛبٙ ؿٌْ ثِ دزیشییٚٝ د داسییٚد یز٠ً دس ٢ٛب

اسائ٠ ؿذٟ اػز. یٜذیكشآ -یػّٔ

 
 سح٘ز. یٖؿ٘ ای،ی٠ٜصٗ ی٠ٛظش یق،ػٞاْٗ ٝسٝد ث٠ ػـٚ سٌٔ یق،ػـٚ سٌّٔبیکلیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

های ليؿگی ايىاو که با ج٥ییكات قوظی و شىا٘ی ه٘اكاه اواث  جكیى ؾوقه ال ههن
های بلى٢، بلى٢ ٌك٠ی اواث کاه اِاٙرظًا ایاى ياىٞ  ؾوقه بلى٢ اوث. یکی ال شلىه

ؾق بیاو ه١ًای جکلی٧ آهؿه اوث: جکلیا٧ ی١ًای واؾاق  گىیًؿ. بلى٢ قا جکلی٧ هن هی
 137ٓ, َ. 6٪، ز  1412ٔبًایی ٬كٌی,  کاقی که وؽحی ؾاقؾ.کكؾو به

جكیى اج٩ا٬ی که بكای ٌاؽُ  بك ج٥ییكات قوظی و شى٘ی ؾق ایى ؾوقه بمقگ٠روه
اواث. ٨اكؾی کاه ال ؾوقاو کاىؾکی ا٨حؿ ایى اوث که هىقؾ ؼٙاب جکالی٧ الهی  هی

ٌىؾ ٔكوقی اوث که ال کىؾکی او قا با هىالل ؾیًی آٌاًا کاكؾه و  واقؾ ایى ؾوقاو هی
گاهی کاهل ؾاؾه و ال ٘كی٫ یک يگكي ِعیط باك او  ب١ؿ ال آو ؾق بؿو جکلی٧ به او آ

 ها بكايگیؽث.ایصاؾ ايگیمه کكؾه و با ج٭ىیث اقاؾه، او قا بكای ٠٘ل به آو

هاا و هًصاقهاای واًحی و  هاا و اقلي جًها ٨كهًگ ياه ٨كاگیكاو به هؿقوه،با وقوؾ 
٘كل شالب، پكشاـبه و ه٘كاه با اواحؿالل باه يىشىايااو و ای به هىیث هلی هك شاه١ه

ٌىؾ بلکه اقلي و جصكبیات اقاله ٌؿه جىوٗ ه١ل٘او و ؾیگك بمقگاو  شىاياو هًح٭ل هی
اوث به ٘كل کاقبكؾی به وی آهىؼحاه  يیال یک ايىاو ؾق لهیًه ٠لىم هؽحل٧ که هىقؾ

   355ٓ, َ. 1387ٔق٨یٟ پىق,  ٌىؾ. هی

یا٨حه ال ٘اكل ٨کكهاایی کاه  ای اواث واالهاو ه١٩اىلی هص٘ى٠اه ال يٝك هیؿ هى
ٌؽُ گك٨حه و ؾق ؼىؾ ؾقويی کكؾه و هى ه١٩ىلی يٝاقت بك ؼىؾ ؾاقؾ و به آو ذباات 

  284ٓ, َ. 1379ٔقیحكل,  ايٙبا٪ ٨كؾ با ايحٝاقات ؾیگكاو اوث. بؽٍؿ و ؾق پی هی

پی ايٙبا٪ ؼاىؾ باا ايحٝااقات ؾیگاكاو آهىل هکل٧ ؾق اوان هى ه١٩ىلی ؾايًبك
پفیكی بایىحی به ج٘اكیى ؾاقی و ؾیى قو والؿیى بكای وهىلث ؾق ؾیى ههن اوث. الایى
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ل جکلی٧ و ال جکًیک جؿقیس بكای وى پاه ال جکلیا٧ اواح٩اؾه ا٠٘ال ٠باؾی پیً ا
 کًًؿ.

گاكاو که کًًؾو پكوً پاوػ ؾهین: اول ایىجع٭ی٫ ؾقِؿؾ هىحین به ایىؾق ایى
کااه چاه ٠ىاهاال و هااایی بكؼىقؾاقياؿ؟ و ؾوم ایاى باكای هکلا٧ ٌااؿو ال چاه ايگیمه

شٍاى جکلیا٧ قا  ٌاىؾ جاا هاا هیهاا ؾق آو هایی هىشب پؿیؿاقٌؿو ایى ايگیمه لهیًه
 ٠ًىاو هعیٗ کًً و ١٨الیث ؾق آیًؿه ايحؽاب کًًؿ؟ به

گاكاو ؾق ؾو واٙط بك اوان ایى پژوهً باكای پاواػ باه وائاالت ق٨حااق کاًً
هاا چاه قا کاه آوِىقت جىِی٩ی آو ه١ًاکاوی ٌؿه اوثF وٙط آٌکاق که هع٭٫ به

 ق٨حاقهاای اشح٘اا٠یکًؿ و وٙط يهاو که هع٭٫ به بكقوی ه١ًای  بیاو کكؾه ذبث هی
 . پكؾالؾهی

 هزٍری تز ادتیات تحقیق

شٍى جکلی٧ ال هكاون گفاق اوث. هكاون گفاق يىبث به اؾیاو هؽحل٧ هح٩اوت 
والگی اوث. هكچًؿ کىؾک لقجٍحی ال ه٘او اواو  15اوث. وى بلى٢ يمؾ لقجٍحیاو 

ؼاىؾ ؾیًای  -یٌاىؾ و ؾق ٨كهًاگ اشح٘اا٠ ها و هكاون ویژه آٌاًا هی کىؾکی با آییى
پىٌایؿو پیاكاهى وا٩یؿ  - Dکٍحی بًؿاوE و Dیپىٌ وؿقهEو هكاون  ، اها آییىبالؿ یه

واالگی ايصاام  15جاا  7وقوؾ و پفیكي به شاه١ه لقجٍحی بایى  -یبىحى ک٘كبًؿ آییً
 گیكؾ. هی

شٍاى جکلیا٧ ؾق ؾیاى یهااىؾ باكای پىاكاو و ؾؼحااكاو، بكهیحىاىا و باث هیحىااىا 
حىىا آییى یا هكاو٘ی اوث که ؾق ٘ی آو پىكاو و ٌىؾ. بكهیحىىا و بث ه گفاقی هی يام

گیكيؿ. بك٘ب٫ ٌكٞ یهاىؾ،  قا شٍى هی ايؿ آو ىؾی که به وى جکلی٧ قویؿهؾؼحكاو یه
ٌاىيؿ.  قوًؿ هکل٧ ٌؿه و بكهیحىىا هی که پىكاو یهىؾی به ویمؾه والگی هی لهايی

یا٧ قواًؿ. پایً ال باه جکل واالگی باه جکلیا٧ هی 12ؾق ؾیى یهىؾ ؾؼحكاو ؾق وى 
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ٔوالی٘ايی اقؾواحايی,  باٌاًؿ. ها هی ها، پؿق و هاؾق هىئىل کاقهای بناه قویؿو بنه
1385 .َ ,116ٓ  

جكیى آییًی که بكای ه٘ه هىیعیاو ٔاكوقت ؾاقؾ، ج١٘یاؿ اواث کاه  اولیى و ههن
ٌاىؾ و  واقؾ هیايىاو با ج١٘یؿ باه شاه١اه هىایعیث Eای اوث.  ؾاقای هًاوک ویژه

گیكؾ. ایى قوالث ٠باقت اوث ال گىاهی ؾاؾو باه  قوالث ؾال٘ی کلیىا قا بك٠هؿه هی
ای  ووایله ؿوویله ٠یىی. به ٠٭یؿه هاك هىایعی، ج١٘یا بؽً ؼؿا به کاقهای يصات

بااق، کًؿ. هك هىیعی ٨٭ٗ یاک ه٘ه آذاق ليؿگی و هكگ قا ا٠ٙا هی آو اوث که ؼؿا با
ای ال ٌىحٍى  پفیكؾ. ج١٘یؿ اِىاًل با گىيه یث، ج١٘یؿ هیهًگام وقوؾ به شاه١ه هىیع

يی٘ه ؾوم ال ٘لىٞ و پیٍك٨ث ؾق لياؿگی E 49ٓ, َ. 1381ٔهیٍل,  Dگیكؾ. ايصام هی
ٌاىؾ و  ٌىؾ. ؾق يی٘ه اول ٔج١٘یؿٓ بك يصات ال گًاه جاکیؿ هی هىیط "جؤییؿ" ياهیؿه هی

کًاؿ و وی قا باه لياؿگی باك اواان ای٘ااو و  گًاهکااق آٌاحی هی٘ی آو، ؼؿا با ٨كؾ 
چاه ؼىايؿ. ولی ؾق يی٘ه ؾوم ٔجؤییؿٓ بك شًبه هربث اؾای ٌهاؾت باه آو ا٘ا٠ث ٨كاهی

واؼحه اوث و يیم بك ک٘ک ؼىاوحى ال  ی ٠یىی بكای بٍكیث هع٭٫ هیوویله ؼؿا به
به م و٬حی پىك یا ؾؼحك ٌىؾ. ؾق ؾیى اور ال٭ؿن بكای ايصام ایى وٜی٩ه جاکیؿ هی قوض

ٌىؾ. کىای کاه باه واى  گ٩حه هیD هکلE٧و بال٣ ٌؿيؿ، به آياو  ؿوى ه١یًی قویؿي
و ال قوؿ، بایؿ ؾوحىقهای ؾیًی قا ايصاام ؾهاؿ و باه واشباات ٠٘ال کًاؿ  جکلی٧ هی

چه ؼؿاويؿ هً٘ىٞ واؼحه ٔی١ًی هعكهاتٓ پكهیم کًؿ. وى جکلی٧ باكای ؾؼحاكاو آو
  52ٓ, َ. 1381ٔهیٍل,  Dوالگی اوث. 15والگی و بكای پىكاو  9

 ؾق قا اؾب شٍاى هكاوان کاه اواث ٨اكؾی يؽىحیى ٘اوونبى الؿیى ٠لیقٔی
: گىیاؿ هی لهیًاه ایى ؾق او. کكؾ بیاو ٠DیؿE قا جکلی٧ به جٍك٦ قول و کكؾ بًا اورم

Eقا کىای کًاىو جا واو قهً٘ىو ٌؿ بؿ قا هى شرله شل ؼؿاويؿ که چیمهایی ال یکی 
 باه جٍاك٦ لهااو بمقگؿاٌاث و ج١ٝاین بگىیاؿ، واؽى هى با باقه ایى ؾق که ام يیا٨حه

 يؽىحیى ٘اوونابى ٔابى ٘اوون, بی جآ .اوث Dاوث آو با هكجبٗ ٨ٕایل و جکلی٧
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ٔاباى  کًؿ. بكگماق هیکلی٧ قا بكای ٨كليؿي هع٘ؿ با ظٕىق ا٠ٕای ؼايىاؾه ج شٍى
 .312ٓ٘اوون, بی جا, َ. 

ٌاىؾ.  ٬٘كی ؾق يص٧ اٌاك٦ بكگاماق هی 659هعكم وال  9ایى شٍى ؾق جاقیػ 
 و بكواؿ جکلیا٧ واى به ٨كليؿي که و٬حی٘اوون پیً ال آو ٠هؿ کكؾه بىؾ البحه ابى

  142ٓ, َ. 1377ٔابى ٘اوون,  ؾیًاق ِؿ٬ه بؿهؿ. 154 باٌؿ، ليؿه

. اواث ؾايىاحه بلاى٢ آ٤اال هارک قا واىجىشه آو که ویؿ بى ٘اوون  يکحه ٬ابل
 ؾ٬یا٫ واا٠ث کاا٨ی، ا٘ر٠ات با جا کًؿ هی ؾ٠ىتبه هًمل  قا یا ؼبكه هًصن قو الایى
  313ٓ -312ٔ٘اوون, بی جا, َ.  .کًؿ ه١لىم قا ؼىؾ ٨كليؿ جکلی٧ آ٤ال

 ه١ح٭اؿ ٘اوون ابى لیكاهؿ٨ً٘ؿ اوث  قویؿو، جکلی٧ به ؾ٬ی٫ وا٠ث اوحؽكاز
 ٌاکكايه به واله هك جا کًًؿ ٔبٗ قا قویؿو جکلی٧ به وا٠ث و جاقیػ بایؿاؾ ا٨ك اوث

 ؾق بًاابكایى 314ٓٔ٘ااوون, بای جاا, َ.  .ؾاقيؿ گكاهی قا آو هكظله، ایى به قویؿو
اللم باه  .ؾهین ٬كاق ه١یاقو قا قویؿ جکلی٧ به وى که اوث ٌؿه و١ی ظأك جع٭ی٫

 يٝاك باه کاه کًاؿ هی یااؾ DجٍكیE٧ واژه بهـکك اوث که ویؿ بى ٘اوون ال جکلی٧ 
 واژه ؾق کاه" اواث اشبااقی و واؽحی" ه١ًاای بااق ال کاوحى ایٍاو، هؿ٦ قوؿ هی

 شٍاىE قا جکلیا٧ شٍاى ياام ؾبىاحاو هاؿیكيه٩حه اوث. ؾق جع٭ی٫ ظأك  جکلی٧
ه١ًاایی واژه  بااق کاواحىو ٠لث آو قا به جب١یث ال ویؿ باى ٘ااوون  کكؾ ـکك Dاؾب

 جا ؾايىحه ٠یؿ ىیجك بمقگ قا شٍى قول ٘اوون ویؿبىبكآو  . ٠روهکًؿ هی بیاوجکلی٧ 
  77ٓ, َ. 1377ٔ٘اوون,  ؾايؿ. هی آو بك ٨كٞ قا ا٠یاؾ وایك که شاییآو

. هؽال٩او و هىا٨٭ايی ؾاٌحه اوث ایؿه ویؿبى ٘اوون بكای گك٨حى شٍى جکلی٧،
٤الب ٠ل٘ا ؾق بكابك پیًٍهاؾ شٍى جکلی٧ ویؿبى ٘اوون وکىت اؼحیاق کكؾيؿ کاه 

ال ٠ل٘ااا  اهااا گكوهاای. ٌاایؿ بحااىاو آو قا هىا٨٭ااث ٔاً٘ی و اش٘ااالی آياااو ؾايىاث
ٌاهكی شٍاى  ٠ًىاو ي٘ىياه هع٘اؿی قی ِكاظث هىا٨٭ث ؼىؾ قا ا٠رم کكؾيؿ باه به

و باا ج١كیا٧  29ٓ, َ. 1375ٔهع٘ؿی قی ٌاهكی,  ؾايؿ. هی Dالله یىمEجکلی٧ قا 
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بیااو D ای ال ج١ٝاین ٌا١الك الهای ي٘ىيهE وD وًث ظىًهE لیاؾ، ا٬ؿام ابى ٘اوون قا
ال ؾیگك ؾالیل هىا٨٭اث ٠ل٘اا  14ٓ- 34, َ. 1375ٔهع٘ؿی قی ٌهكی,  ؾاقؾ. هی

, َ. 1375ٔهع٘ؿی قی ٌهكی,  بكای بك پایی شٍى جکلی٧، آذاق جكبیحی آو اوث.
ؾق ايحهاای D الحٍاكی٧...E قوااله هع٘ؿ با٬ك ٌهیؿی گلپایگايی هحاكشن 33ٓ -41

بكگكؾايؿو ایى اذك به لباو ٨اقوی به ایى هىئله اٌاقه ؾاقؾ کاه آ٬اابمقگ جهكايای پیگیاك 
ؾهًؿه هىا٨٭ث ایٍاو با هعحاىای قوااله چاپ و ايحٍاق ایى قواله بىؾه اوث که يٍاو

 347ٓٔابى ٘اوون, بی جا, َ.  .اوث

شٍى جکلی٧ اولیى هؽال٧ ظك ٠ااهلی اواث کاه  هئوهپه ال  وؿه چهاق اها
ی بك ا ٭هیج١ل. او ٌ٘اقؾ یهکًؿ و آو قا بؿ٠ث  ؾالیل قوایی و کرهی ؼىؾ قا هٙكض هی

ٔظك ٠ااهلی, بای جاا, َ. يىاؽه ؼٙای  کًؿ. قواله ابى ٘اوون لؾه و آو قا ي٭ؿ هی
که ال ٌایػ ظاك ٠ااهلی یااؾ کًاؿ ؾق الله شىاؾی آهلی بؿوو ایى آیث .1751ٌٓ٘اقه 

 ٬ّاؿ بهچىو کىی ایاى شٍاى قا E ٨كهایًؿ: وًث بكای ٌبهه بؿ٠ث هی پاوػ به اهل
ا باه ٌاکكايه ایاى ي١٘اث کاه هاىقؾ ؼٙااب کًؿ بلکاه آو ق وقوؾ به وًث بكگماق ي٘ی

٠ٔبؿاللاه، شاىاؾی آهلای,  Dکًؿ بر اٌکال اواث. ؼؿاويؿ هح١ال ٬كاق گك٨حه بكپا هی
1374 .َ ,382- 379ٓ   

 ضٌاسی تحقیقرٍش

٘ىق که ؾق اؾبیات پژوهً ظأك ؾیؿه ٌؿ، ه٭ؿاق ک٘ای ال جع٭ی٭اات و آو ه٘او
هاای ا٨اكاؾ هاا باه ٠ىاهال و ايگیامهايؿ و آوِىقت گفاقا به ایى هىؤله پكؾاؼحهبه هن

 ايؿ.کًًؿه ؾق شٍى جکلی٧ يپكؾاؼحهٌكکث

چًیى يبىؾ ٨كٔایات و يٝكیاات ؾق ایاى ه٘یى ًٌاؼث ايؿک ال اب١اؾ هىؤله و هن
های اکحٍاا٨ی و کی٩ای باكای واکااوی ه١اايی ـهًای ظىله، ها قا به اوح٘ؿاؾ ال قوي

ؾهؿ. به ٠لث ایًکه هٙال١اات کی٩ای ال يٝاك هاهیاث آهىل وى٪ هی گكاو ؾايًکًً
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٘ىلی هىحًؿ بكای ايصام چًیى پژوهٍی کاقآیی بیٍحكی ؾاقيؿ. بًاابكایى، باجىشاه باه 
 قا بكگمیؿه اوث.D ایيٝكیه لهیًه٠Eلل ٨ى٪، هع٭٫ ؾق ایى پژوهً قوي 

هاایی اواحؽكاز ٭یً٘ا ال ؾاؾهای اوث که هىاحآو يٝكیهEای هًٝىق ال يٝكیه لهیًه
ٌىؾ که ؾق شكیاو پاژوهً باه ٘اىق هاًٝن گكؾآیاؿ و جعلیال ٌاىؾ. ؾق ایاى قوي، 

کًاؿ بلکاه کااق قا ؾق ای که ال ٬بل وشىؾ ؾاقؾ ٌاكوٞ ي٘ایگك کاق قا با يٝكیهپژوهً
آوقؾ های هاایی کاه گاكؾگافاقؾ يٝكیاه ال ؾقوو ؾاؾهکًؿ و هی٠كِه وا١٬یث آ٤ال هی

  34ٓ, َ. 1394ٔاٌحكاون و کكبیى,  Dپؿیؿاق ٌىؾ.

ؾق هٙال١ه ظأك ال هّاظبه ٠٘ی٫ و يی٘ه واؼحاق یا٨حه که جًاوب باالیی با قوي 
چًایى هع٭ا٫ ای ؾاقؾ بكای گكؾآوقی ا٘ر٠ات اوح٩اؾه ٌؿه اوث، و هنيٝكیه لهیًه

هعكم ؾق ایى پژوهً یااقی شىاحه ال هٍاهؿه هٍاقکحی و بكگماقی هىاب٭ه هعكم و يا
 اوث. 

گیكی اواح٩اؾه ای ال ؾو يىٞ ي٘ىيهؼّىَ قوي يٝكیه لهیًهؾق جع٭ی٫ کی٩ی و به
گیكی ي٘ىيهEبكای گمیًً ا٨كاؾ هىقؾ هّاظبه و ال D گیكی هؿ٨ً٘ؿي٘ىيهEٌىؾ. ال هی

هاای هاىقؾ يیاال، یاا٨حى هىایك پاژوهً، بكای ج١ؿاؾ ا٨كاؾ، ج١ییى هعال ؾاؾهD يٝكی
ٌاىؾ. ظصان ي٘ىياه باه اٌاباٞ يٝاكی واىاالت ها و ه٩اهین اوح٩اؾه هیگمیًً ؾاؾه

اوحىاق اوث. D ه٭ایىهEگیكی يٝكی بك اوان ه٩هىم بكقوی بىحگی ؾاقؾ. ي٘ىيههىقؾ
ها و قویؿاؾهایی باكوین کاه اهکااو هًٝىق ال ه٭ایىه ایى اوث که به وكا٢ شاها، آؾم

 ها و ا٨كاؾ ٤ًی کًًاؿ.ها قا ال يٝك ویژگی٭ىلهک٧ٍ گىياگىيی قا به ظؿاکرك بكوايؿ و ه
 219ٓ, َ. 1394ٔاٌحكاون و کكبیى, 

گك٨حااه اوااث. ؾق ایااى گیااكی هؿ٨ً٘ااؿ بهااكهؾق ایااى پااژوهً، هع٭اا٫ ال ي٘ىيااه
گیكؾ که ؾق لهیًه هىٔىٞ هىقؾ هٙال١اه ؾاقای گیكی، هع٭٫ با ا٨كاؾی ج٘ان هیي٘ىيه
 گىیًؿ.باياو جع٭ی٫ هی٠ات کا٨ی باًٌؿ که اِٙرظًا به آياو ؾقوالها٘ر



  <7   ٠لىم اشح٘ا٠یویژه ، 1441بهاق ، 49ٌ٘اقه  ٨ّلًاهه 

 ای به هكاظل کؿگفاقی ؾق آو اٌاقه ؾاقؾ.ها ؾق يٝكیه لهیًه٨كآیًؿ جعلیل ؾاؾه

هكظلاه کؿگافاقی باال، کؿگافاقی هعاىقی و کؿگفاقی ؾق ایى قوي ٌاهل وه
اواث. ؾق D مه٩هاىEکؿگفاقی گمیًٍی اوث. ؾق ٨كآیًؿ کؿگفاقی، واظاؿ جعلیال، 

هاا و ٌىيؿ و ال لعاٚ ٌباهثهای هصما ُؼكؾ هیها به پاقههكظله کؿگفاقی بال، ؾاؾه
 –چًیى قویؿاؾها، ظىاؾخ، اٌیاء و ٠٘ال ٌىيؿ. هنها با یکؿیگك ه٭ایىه هیج٩اوت
هان قباٗ هایی که ال لعاٚ ه٩هىم هاهیث یکىايی ؾاقيؿ یا ال لعااٚ ه١ًاا باهج١اهل

ٔاٌاحكاون و  گیكياؿ.يااهین، ٬اكاق هایهیD ه٭ىلهEجكی که ايحما٠یؾاقيؿ، ـیل ه٩هىم 
 124ٓ, َ. 1394کكبیى, 

کؿگفاقی Eوٙك اوث. هكظله ؾوم های کؿگفاقی بال جعلیل وٙكبهیکی ال قوي
ِىقت یک ٌبکه ؾق اقجبااٖ باا هان ٬اكاق هكظله، ه٭ىالت بهاوث. ؾق ایىD هعىقی

اوث. ایى کؿگفاقی بكای یکپااقچگی D کؿگفاقی گمیًٍیEگیكيؿ. هكظله يهایی هی
ؾق ایاى  124ٓ, َ. 1394ٔاٌاحكاون و کاكبیى,  قوؾ.کااق هایها بهو پاالیً ه٭ىله

ؾوث جكی قا بهپیىوحه و ٘كض يٝكی بمقگه٭ىالت اِلی ایصاؾ ٌؿه ؾق جع٭ی٫ به هن
ؼىؾ بگیكؾ. ب١ؿ ال ج١یایى ه٭ىلاه هىاحه، های پژوهً ٌکل يٝكیه بهجا یا٨حه ؾهًؿهی

ٌاىيؿ. ایاى هاؿل وایك ه٭ىالت ظىل هعىقی ؾق ٬الب هؿلی پاقاؾای٘یک جكوین های
 ای اوث.لهیًهه٘او يٝكیه

 ّای تحقیقیافتِ

گشارشتَصیفیجطيتکلیف

ا٩ِهاو اوث. آؾقن ایاى  2جعث پىًٌ ياظیه  1ؾبىحاو ؾؼحكايه ٌ٘ین قظ٘ث 
ٓ 15ؼاىؾقو، کىچاه ٌاهیؿ ٘االبی ٔ ؾبىحاو ؾق ا٩ِهاو، ؼیاباو يٍاٖ، شًاب ایكاو

هایی ٬بال ال شٍاى، ؾق  هًاوبث شٍى جکلی٧ ؾؼحكاو بكياههاوث. ؾق ایى هؿقوه به
 کرن پایه وىم ؾاقؾ.  2هًگام شٍى و ب١ؿ ال شٍى ايصام ٌؿه اوث. ایى هؿقوه 
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 های لبل اس جؼى بزياهه

آهاىلاو ه٘اكاه باا کااؾق  ؾايً: ال٧ٓ ؼىايؿو ي٘ال ش٘ا٠ث جىوٗ اهام ش٘ا٠اث
لاؾه ي٘ال ش٘ا٠اث ؼىايؿياؿ. ٨ٕاایی  اهاهث آ٬ای ٨ا٘٘یهؿقوه ؾق ٩ِى٦ هًٝن به

گًباؿ اهاام  هرال ٠ًىاو ؼىايًاؿ باا بًكهاای هؽحلا٧ باه آو ي٘ال هیآهىلاو ؾق که ؾايً
ىا٘ث پلاه آو باا ي٘اال، ظصااب، ٔٞٓ و هن چًیى جابلىی بالی هاق و پله که ٬ظىیى

گااهی، BBCهٍاقکث هلی، ... و ٬ى٘ث هاق آو با پكچن آهكیکا،  ، ٠ؿم بّیكت و آ
... ٬كاق ؾاؾه ٌؿه اوث. وؽًكايی اهام ش٘ا٠ث ؾق بیى ؾو ي٘ال ٌاهل بیاو و ا٤حٍاي

ياهه اهاهاو، هىاقؾ اؼر٬ای، پاواػ ؾاؾو باه وائاالت اظکاام و اقالاه  اظکام، ليؿگی
هرال یکی ال هىااب٭ات، هىااب٭ه اقکااو ي٘اال باىؾ کاه ؾق اواًاؾ  ٠ًىاو به هىاب٭ه بىؾ،

 هىشىؾ اوث. 

ای کاه ال ؼااين ٜهكابای گك٨حاه ٌاؿه  باك اواان هّااظبه: بٓ آهىلي ه١ل٘او
 های لیك ؾاؾه ٌؿه اوث.  آهىلي

گك٨حه، یکی بك اواان  ي٘ال ٨كاؾی و ش٘ا٠ث: ایى آهىلي ال ؾو ٘كی٫ ِىقت -1
یگكی آهىلي ٠٘لی. آهىلي ٠٘لای يیام باه چًاؿ ِاىقت آهىلي کحاب ؾقوی و ؾ

جاک ؾق  ِاىقت جک ايصام ٌؿه: ال٧ٓ آهىلي ي٘ال ؾو و وه و چهاق قک١حی که اول به
ي٩كی ايصام ٌؿ. بٓ آهىلي ي٘اال ؾق کارن ؾقن و  های وه ي٘الؼايه و ب١ؿ با گكوه

ٔاى و ؾق پایاو وال آلهىو ي٘ال گك٨حه ٌاؿه اواث. زٓ آهاىلي و ها بك قوی يی٘کث
های کىجاه، بالی،  وپاوػ، ه١٘ا، ٨یلن ي٘ال، واشبات قکًی و ٤یكقکًی ال ٘كی٫ پكوً

ی اولایى ي٘اال ؾق اواًاؾ هىشاىؾ ی ؼاا٘كهکاقؾوحی و هىاب٭ه ايصام ٌؿ که هىااب٭ه
کااق کحااب های ه١لن اظکام و ياههاوث. ؾٓ آهىلي ؤى ي٘ال، جی٘ن ال ٘كی٫ کحاب

آهىلي ال ٘كی٫ ًٌاوًاهه هفهبی هؿقوه کاه ؾق  ًٌبه ايصام ٌؿه. آو ؾق قولهای پًس
 گك٨حه اوث. آهىلاو ِىقت اوًاؾ هىشىؾ اوث جىوٗ ؾو ه١لن به ؾايً
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ٌاؿ کاه باه  ؾاؾه ایى ِاىقت آهىلي٬كآيی ؾق ًٌاوًاهه هفهبی به وىق :٬كآو -2
گاياه یاک واىقه هكجاب جکاكاق ٌاؿ جاا  هؿت ؾوه٩حه هاك قول باا ِاىت ٬ااقی بنه

  آهىلاو ظ٩ٛ ٌىيؿ.ؾايً

هاا قا ؾق پیام ٬كآيی: پیام ٬كآيی باالی جابلى کرن يىٌاحه ٌاؿ و ب١ٕای ال آو -3
 و ١ٌاق ه٩حگی آهىلي ؾاؾه ٌؿ. ٬الب ١ٌك و ي٭اٌی

 ِىقت جىِی٩ی اوث.  اهاهاو: ال ٘كی٫ جّاویك کحاب و به -4

 کاق اظکام ايصام ٌؿه اوث. يیال به هكشٟ: بك اوان کحاب -5

هاای ٬كآيای و  آهاىلاو و ؾق ٬الاب پیام بًاؿی ؾايً اؼر٬یات: ال ٘كیا٫ گكوه -6
 ِىقت ٠٘لی ايصام ٌؿه اوث.  به

 اِىل و ٨كوٞ ؾیى: ال ٘كی٫ بالی با کاقت و ي٭اٌی و ١ٌك بىؾه اوث. -7

 کكؾو کاقؾوحی بهٍث. ه١اؾ: بك اوان ؾقوث - 8

 ٠ؿل: ال ٘كی٫ اشكای ي٘ایً بىؾه اوث. -9

 های ه١لن اظکام. ٘كی٫ ي٭اٌی و کحاب ياهه ظصاب: ال -14

ای که بكای جىشیه هاؾقاو بكای شٍى جکلی٧ بكگاماق ٌاؿ ؼااين اهیاؿی  ؾق شلىه
 8. ـکك 2. ياهه ویؿ بى ٘اوون به ٨كليؿي 1ؾ٠ىت ٌؿيؿ و هعىقیث بعد ایٍاو: 

. 3ٌىؾ.  ها قا ق٠ایث يکًؿ اؾب ي٘ی پله ٬كآيی به هًاوب شٍى اؾب که اگك ايىاو آو
 ای٧ والؿیى ؾق ؾوقاو بلى٢ بكای ٨كليؿاو، بىؾ.وٜ

باق واًگیى ؾاقؾ ياام  هؿیك هؿقوه ؾق ایى شلىه اٜهاق کكؾيؿ که چىو جکلی٧ یک
شٍى جکلی٧ قا به شٍى اؾب ج٥ییك ؾاؾم، ایٍاو ٬ى٘حی ال ياهه وایؿبى ٘ااوون باه 

 ٨كليؿي قا بكای هاؾقاو ٬كالث کكؾيؿ.
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 های روس جؼى جکلیف بزياهه

بكگماق ٌؿ. شٍى ایى هؿقوه  96هاه  ی٧ هؿقوه ؾوًٌبه ؾوم به٘ىقول شٍى جکل
آهاىلاو ه٘اكاه باا هااؾقاو و  ٔنٓ باىؾ. ؾايًظٕكت لیًب ه٭اقو با هیرؾ باو١اؾت

بكؼی ه٘كاه پؿق و هاؾق ظٕىق ؾاٌحًؿ. ه١لن ؾو کرن ه٘اكاه باا هكبای پكوقٌای و 
ه بىؾ که ایاى هؿیك هؿقوه يیم ظٕىق ؾاٌحًؿ. ؾق هعل وقوؾ شٍى هیمی ٘كاظی ٌؿ

آهاىلاو  هاا و ؾايً ًؿ ال ؼايىاؾهپهیم با ٌٟ٘ و گل و آیًه جملیى ٌؿه و با ؾوؾ کكؾو او
 اوح٭بال ٌؿ. 

والى شٍى ؾاقای یک شایگاه بىؾ که با ي٘اؾی لقؾ قيگ جامییى و قوی آو يىٌاحه 
های وا٩یؿ و  ا٘كا٦ ي٘اؾ لقؾ قيگ باؾکًک ام. ؾق ٌؿه بىؾ یا اهام قلى٦ ؾل به جى بىحه

قيگ لقٌکی و وا٩یؿ ٘كاظای های واجى به ؾاٌث و پالیى شایگاه پاقچهِىقجی ٬كاق
ِىقت هاکث ٬كاق ؾاٌث و ؾق وا٘ث  ٌؿه بىؾ. ي٘اؾ ک١به ؾق و٘ث قاوث شایگاه به

 های ي٘ال جملیى ٌؿه بىؾ.  های یاؾبىؾ و کی٧ چپ شایگاه هیمی ٬كاق ؾاٌث که با لىض

آهاىلاو  که چًاؿ قؾیا٧ شلاى قا ؾايً ها ٬كاق ؾاٌث قوی شایگاه ًِؿلیؾق قوبه
 ها يٍىحه بىؾيؿ. ها قا والؿیى آو يٍىحه بىؾيؿ و ب٭یه ًِؿلی

ها قا  هاا بكياهاه آهؿگىیی باه ؼايىاؾهؾق ابحؿای شٍى هؿیك با ورم و ٠كْ ؼىي
آهاىلاو کارن ؼااين ٜهكابای  ا٠رم کكؾيؿ. ؾق ابحؿا جروت آیات ٬كآو جىواٗ ؾايً

آهاىل یاک  كؾ ک١به ِىقت گك٨اث و ؾق ه٭ابال هاك ؾايًش١٘ی ؾق گ ِىقت ؾوحه به
ها به جروت آیات وىقه ٔعی پكؾاؼحًؿ و قظل ٬كآو ه٘كاه با ٬كآو وشىؾ ؾاٌث و آو

ش١٘ی ٘اىل  کًؿ ظؿوؾًا ؾو هاه آهىلي و ج٘كیى جاروت ؾواحه ؼاين ٜهكابی بیاو هی
ال ؼىايؿو ٬كآو آهىلاو  های ايصام ٌؿه ج١ؿاؾ يىبحًا لیاؾی ال ؾايً کٍیؿ. ؾق هّاظبه

 ش١٘ی ؾق ایى شٍى ؼىٌعال بىؾيؿ.  ِىقت ؾوحه به
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آهاىلاو و والاؿیى  ؾوهیى بكياهه ٬كالث وكوؾ هلی جىوٗ ه٘ه ظٕاق ا٠ن ال ؾايً
آهىل پكچن ش٘هاىقی اوارهی قا  آيها بىؾ. ؾق هًگام ؼىايؿو وكوؾ هلی، چهاق ؾايً

 ؾاؾيؿ.  جکاو هی

ا و هًصاقهاای پفیك٨حاه ٌاؿه آو ها پكچن يٍايه هلی یاک کٍاىق و بیاايگك اقلي
جىاو به  ال ش٘له ي٘اؾهای هٍاقکحی هی 324ٓ, َ. 1383ٔهىقیه,  هكلوبىم اوث.

بىحگی که ٌاهل پكچن و وكوؾ هلی اوث و ي٘اؾهای هفهبی که ٌااهل ي٘اؾهای هن
ؾق ایى شٍى ال ي٘اؾ پكچن  94ٓ: 89ٔهعىًیاو قاؾ,  هكاون هفهبی اوث اٌاقه کكؾ.

 و وكوؾ هلی و هن چًیى هكاون شٍى جکلی٧ اوح٩اؾه ٌؿه اوث. 

آهىلاو به اشكای وكوؾی که هكبىٖ به شٍى جکلی٧ باىؾ ؾق گاكؾ  ب١ؿ ال آو ؾايً
آهىلاو اٜهاق  های ايصام ٌؿه ج١ؿاؾ يىبحًا لیاؾی ال ؾايً ک١به پكؾاؼحًؿ و ؾق هّاظبه

ها  آهاىلاو باك قوی ِاًؿلی ؾاٌحًؿ که ال ؼىايؿو ایى وكوؾ لفت بكؾيؿ. وپه ؾايً
 ش١٘ی ؼىايؿيؿ.  ِىقت ؾوحه قا بهٔٞٓ يٍىحه و ١ٌك اهام قٔا

ؾق هكظلااه ب١ااؿ کیااک شٍااى جکلیاا٧ جىوااٗ هكباای پكوقٌاای آوقؾه ٌااؿ و بااه 
اب ها به ٌکل کحاآهىلاو يٍاو ؾاؾه ٌؿ. ؾو کیک ؾق شٍى آوقؾه ٌؿ یکی ال آو ؾايً

 :و ٘اك٦ ؾیگاك آو بىؾ که یک ٘ك٦ آو يىٌحه ٌؿه بىؾ: هیرؾ ظٕكت لیًب هبااقک
ٓ و کیاک ؾوم کاه قوی آو یاک ؾؼحاك باا 96ؾبىحاو ٤یكؾولحی ٌ٘ین قظ٘ث ٔبه٘ى 

ؾق پاییى آو يىٌحه ٌؿه بىؾ: شٍى اؾب ؾبىحاو ٌ٘ین قظ٘ث.  چاؾق جملیى ٌؿه بىؾ و
ؾاٌاحى اؾب يىابث باه پكوقؾگااق و آهاىلاو قا باه  با آوقؾو کیک، هؿیك هؿقوه ؾايً

 ق٠ایث ظصاب جفکك ؾاؾ. 

ؾق هكظله ب١ؿ جىوٗ آ٬ای ٠لیؿاؾی اشكای بكياهه ِىقت گك٨ث. ایٍاو ال ٘كیا٫ 
ؾاؾو هىاالل ؾیًای باك قوی پااوق، هىااب٭ه، جٍاىی٫ و  ١ٌك، ؾاوحاو، اظاؾید، يٍاو

 شایمه اشكای بكياهه کكؾيؿ. 
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هاا کاه ٌااهل ٬كالث کكؾه جاا هاؿایای آو آهىلاو قا ب١ؿ ال آو ؼاين هؿیك يام ؾايً
هاایی کاه  ٬كآو، کی٩ی که ؾق آو چاؾق ي٘ال و ه٭١ًه و وصاؾه باىؾ و هان چًایى کحاب

جملیى ٌؿه بىؾ و لىظی که قوی آو يىٌحه ٌؿه بىؾ شٍى ٠باؾت هباقک و یک ٘اك٦ 
آهىل و ٘ك٦ ؾیگك آو پی٘ايه ياهه بىؾ، جىوٗ ه١ل٘او اهؿا ٌاؿ. ه٘اه  آو ٠که ؾايً

هاای کىچاک ٬كهام جاملیى ٌاؿه باىؾ.  ي٘الها به قيگ و٩یؿ و شلىی آو با گل چاؾق
های ه١لن اظکاام و کحااب  ياهه 94ٓٔؼكؾهًؿی,  های جکلی٧ واژه ها ٌاهل گل کحاب

 بىؾ. 92ٓٔـوال٩٭اقی, کاق آو 

چه قا که بكای بكاؾق هىال٘اين ه٩یاؿ اقم آوهى ؾووث ؾ :٨كهایًؿ هیٔٞٓ اهام ٠لی
هؿیه کحاب ؾق شٍى جکلیا٧  144ٓ, َ. 1388ٔکلیًی,  اوث هؿیه ؾهن جا ِؿ٬ه.

بك اوان يیال هؽا٘ب ؾاؾه ٌاؿه اواث و یاک پیاام ٨كهًگای قا باه هؽا٘اب ال٭ااء 
آهاىلاو يىابث باه هؿیاه  های ايصام ٌؿه ج١ؿاؾ لیااؾی ال ؾايً کًؿ. ؾق هّاظبه هی

 چاؾق اظىان ٌاؾهايی ؾاٌحًؿ. 

ا گاكؾ هاواله پىٌاايؿه ٌاؿه آو 9ؾق هكظله ب١ؿ چاؾقها جىوٗ هاؾقاو به ؾؼحكاو 
هاا آهىلاو کرن وىم وىگًؿياهه ٬كالاث ٌاؿ و آو ک١به يٍىحه و جىوٗ یکی ال ؾايً

آهىلاو با چاؾقهای و٩یؿ گكؾ ک١به گٍحه و ـکك لبیاک  جکكاق کكؾيؿ. و ب١ؿ ال آو ؾايً
ـکك اوث کاه چااؾق و ک١باه ؾو ي٘ااؾ ه٭اؿن  شا ٬ابلکكؾيؿ. ؾق ایىقا بك لباو شاقی

های ايصاام ٌاؿه  يؿه جا ج٭ؿن آو ظ٩ٛ ٌىؾ. ؾق هّاظبهقا پىٌا ای آو اوث که هاله
 ايؿ.  جكیى ٬ى٘ث ؾايىحه آهىلاو گكؾي به گكؾ ک١به قا شفاب اکركیث ؾايً

آهىلاو گكؾ ک١به يٍىحه و ٬كالث ؾ٠ای ٨كز کكؾيؿ و ج١ؿاؾ لیااؾی  ب١ؿ ال آو ؾايً
جىواٗ ها ؾق ٘ی هّاظبه ال ؼىايؿو ؾ٠ای ٨كز ؼًٍىؾ بىؾيؿ. په ال آو کیک ال آو

ٌاو پفیكایی ٌؿ. بكؼای ال  ها و ؼايىاؾههكبی پكوقٌی و ه١ل٘او ج٭ىین ٌؿه و ال آو
گل و يىٌحى ياهه ایاى قول قا باه ؾؼحاكاو ؼاىؾ آهىلاو با ؾاؾو گل یا جاز والؿیى ؾايً

ها ه٘كاه با ؾؼحكايٍااو جىواٗ ؼااين باا٬كی گك٨حاه ٌاؿ. ؾق جبكیک گ٩حه و ٠که آو
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ل پؿقاو ٬كاقؾاؾو جاز گل بك وك ؾؼحكي قا جاز بًؿگی های ايصام ٌؿه یکی ا هّاظبه
 ؾايؿ.  هی

کاه آيهاا  آيصاا ال ٌؿو کىؾک، گكوه ه٘ىاالو اوث.جكیى ٠اهل اشح٘ا٠ی ال ههن
کًًؿ ال ه١یاقهای هٍحكکی کاه باه اٌاؽاَ  وى یکؿیگكيؿ و اظىان بكابكی هیهن

ى٢ باه اوز کًًاؿ. گاكوه ه٘ىااالو ؾقؾوقاو بلا هىئىل گكوه هكجبٗ اواث پیاكوی هی
 149ٓ: 87ٔکىلى, قوًؿ.  اه٘یث ؼىؾ هی

ش١٘ی با گكوه ه٘ىاالو ؾق ایى شٍى ظااکی  اوان گك٨حى ٠که ؾوحه  ایى و بك
 آهىلاو اوث.  ال اشح٘ا٠ی ٌؿو ؾايً

 بعذ اس جؼى جکلیف های بزياهه

قول ب١ؿ ال شٍاى جکلیا٧ ؾؼحاكاو باا چااؾق ي٘الهاای شٍاى جکلیا٧ باا اهاام 
ش٘ا٠ث، ي٘ال ش٘ا٠ث ؼىايؿيؿ. ؾق ه٩حه ب١اؿ ال هكاوان شٍاى جکلیا٧ ال ٘اك٦ 

 هؿقوه ؾؼحكاو با چاؾقهای شٍى ٠باؾت به هىصؿ ق٨حًؿ و ي٘ال ش٘ا٠ث ؼىايؿيؿ. 

ّبیتَصیفییبفتِ

ها ؾق جعلیال يهاایی یا٨حهع٭ی٫ که ایىهای جكبیحی لهیًه اوث بكای وقوؾ به ج یا٨حه
 هئذك ؼىاهؿ بىؾ. 

 جذابیث در هزاطن جؼى جکلیف

جكیى  به گكؾ ک١به قا شفابؾق ایى شٍى ٌكکث کكؾيؿ گكؾيآهىلاو که اکرك ؾايً
آهاىلاو باه جكجیاب اشاكای واكوؾ، هؿیاه گاك٨حى،  ٬ى٘ث شٍى ؾايىحه و ب٭یاه ؾايً

و  کیاک و ٠کاه و ٨ایلن قا بیااو کكؾياؿ ؼىايؿو ؾ٠ای ٨كز، ٬كآو ؼىايؿو، پفیكایی
ها گكؾي به گكؾ ک١به قا بهحكیى ٬ى٘ث شٍى ؾايىحه و ج١ؿاؾ لیااؾی  اکركیث ؼايىاؾه

 آهىل ب١ؿ ال شٍى هؿقوه قا بیاو کكؾيؿ.  ها قٔایث ؾايً ال ؼايىاؾه
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یً ٕصٔ های درص  حضزت س

ياؿ آهاىلاو اٜهااق کكؾ جىلؿ ظٕكت لیًبٔنٓ اکرك ؾايًه٘مهايی قول شٍى با 
ؾقن ظصااب باىؾه و ب١اؿ باه جكجیاب  هایی که ال ظٕكت لیًب ٔنٓ گك٨حًؿ ؾقن

گىیی قا ـکاك  ؾقن ٌصا٠ث، ِبك، ي٘ال، ٬كآو، ٨ؿاکاقی، يیکای باه ا٨اكاؾ و قاواث
 کكؾيؿ. 

 عًىاو جؼى ادب

 ها ال ج٥ییك ٠ًىاو شٍى جکلی٧ به شٍى اؾب ا٠رم قٔایث کكؾيؿ بیٍحك ؼايىاؾه
. ال 2. چىو جکلی٧ ظاهال بااق واًگیى اواث. 1ؾاٌحًؿF  گىيه بیاو قا ایى و ٠لث آو

ها ال ایى ٠ًىاو قأای  جكیى ٌكایٗ شٍى جکلی٧ اؾب اوث. ج١ؿاؾی ال ؼايىاؾه ههن
واالگی اواث و ال ٘ك٨ای اؾب باكای  7کكؾياؿ شٍاى اؾب هؽّاىَ يبىؾه و بیاو

 ًٌاوایی ؼؿا و يمؾیکی به او کا٨ی يیىث. 
 ، سهاو و هکاو جؼىها اولىیث

های شٍى قأی بىؾه و ؾق ؼّىَ لهااو و  ها ال اولىیث بكياهه ث ؼايىاؾهاکركی
شم ج١ؿاؾ ک٘ی که هکااو قا هًاواب يؿايىاحه و ٠لاث قا هًاوب ؾايىحه، به هکاو، آو

 قا ایىحاؾو و يؿیؿو ٬ى٘حی ال بكياهه ؾايىحًؿ.آو

ّبیتحلیلییبفتِ

ؾل جعلیال اولیاه و ه٩هاىم ال  22گىيه که ؾق شؿول لیك آهؿه اوث بیً ال ه٘او
ؾوث آهؿه اوث. ؾق هكظله کؿگفاقی هعىقی ال ؾل ایاى  ها بهشمء به شمء هّاظبه

ی ٠٘ؿه ايحماٞ ٌؿيؿ و ؾق يهایث ؾق هكظلاه کؿگافاقی گمیًٍای ؾو ه٭ىله 7ه٩اهین 
بیكويای و Eهاای ه٭ىله هىحه اوحؽكاز ٌؿيؿ. ایى ؾو ه٭ىلاه هىاحه ؾق ٬الاب ؾوگاياه

 ؾوث آهؿيؿ.به ها٠ىاهل و ايگیمهD ؾوقيی
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 ه٩اهین، ه٭ىالت و ه٭ىالت هىحه. -1شؿول 
ّستِ همَالتهمَلِهفَْم

اسسجبط ثب خذا، اٛؼبٕ دػشٞسار خذا، ًؼت آساٗرؾ،  
اسضبء ٛـذٙ ٛیبص١بی ٗؼٜٞی اص عشم دیِرش، آٓرٞدٟ   

 ؿذٙ ث٠ ٝاػغ٠ سؼ٘الر.
 اِٛیضٟ دسٝٛی اِٛیضٟ ٗؼٜٞی

 دؿذؿ٠ ٗجبسصٟ ثب ٛلٞر كش١َٜ ثیِب٠ٛ
سجٔیررؾ ٝ سررشٝیغ ؿررشیؼز اػررالٗی ٝ كش١ٜررَ ا١ررْ 

 آجیز
 اِٛیضٟ ثیشٝٛی اِٛیضٟ اػش٘بػی

ػاله٠ ٜٗذی ث٠ ًبس١بی ػـٚ سٌٔیق، ؿبد ٝ ٢ٗریغ  
 ثٞدٙ ػـٚ

  اِٛیضٟ اثضاسی

 خبٛٞادٟ ٗز١جی
 كضبی اػش٘بػی ٗز١جی? ٗؼؼذ، ٗذسػ٠، ١یأر

 ُشٟٝ ١٘ؼبالٙ

ثؼشش١ب ٝ 
 ٗؼٜٞی١بی  ؿج٠ٌ

 ػٞاْٗ دسٝٛی

ٖ  ١ربی   دٜذاسی ثرب ؿخلریز  صاد  ١ٖ صاد  ٗرز١جی، ١ر
 اؿشیبم ث٠ اػ٘بّ ػجبدی، دٜذاسی ثب دٝػشبٙ

  ُشٟٝ ٗشػغ

 آٗٞصؽ ػوبیذ، اخالم ٝ احٌبٕ
آٗٞصؽ ٗذسػ٠ ٝ 

 ٝآذیٚ
 ػٞاْٗ ثیشٝٛی

 سؼ٘الر، ٛبكشٗبٛی خذا، اكشاط ٝ سلشیظ دس ػـٚ
١بی ػـٚ، ثشُضاسی ػـرٚ ٗبٜٛرذ    ؿبدٛجٞدٙ ثشٛب٠ٗ

 ػـٚ سٞٓذ

دیبٗذ١ب ١ب،  آػیت
 ٝ سا١ٌبس١ب

 

 ّا کٌص ٍ اًگیشُ

جىاياؿ باا  آهىل یک کًً اوث و ایى کًً هی ٌكکث ؾق شٍى جکلی٧ بكای ؾايً
ٌىؾ. آلایى  ٠ًىاو یک آییى ٬ل٘ؿاؾ هی های هؽحل٩ی جىأم باٌؿ. شٍى جکلی٧ به ايگیمه

قوؾ. آلایى  جًها ٌکل یا ٨كایًؿی ال ج٩کك يیىث بلکه ٌاکلی ال کاًً باه ٌا٘اق های
قا اشاكا ٌاو آو ٘ىق که با ايؿیٍه ؾهًؿ ه٘او اوث که هكؾم با بؿيٍاو ايصام هیچیمی 

 F1965  /1912ٓ ؾوقکین 1974/ 1982ٔؾاگرن,  کًًؿ. آلیى ٌکل بیكويی ؾاقؾ. هی
ؾهؿ که ه٘کى اواث ٌاکل بیكويای  های جاقیؽی و جٙبی٭ی يٍاو هی هكچًؿ که ؾاؾه

آلاایى ٤البااًا بااكای  ،ای کااه ه٘ااكاه آلاایى اوااث ج٥ییااك کًااؿ ايؿیٍااه آلاایى هىااح٭ل ال
بؽٍؿ. اوح١ر بؽٍایؿو باه ج٥ییاك  کًًؿگاو ج٥ییك ٌکلی ؼىؾ قا اوح١ر هی هٍاقکث
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ٔبال, ٌاىؾ.  وویله ؼل٫ و ظؿجی جصكبی ال ايؿیٍه و کًً هع٭ا٫ هی ٌکلی آییى به
گاكاو هكکاؿام باا کاًً 1979ٓپاایىقت، F قا1989، لیًکى، F1988 کكوحك، 1992

 کًًؿ.  ای هح٩اوجی ؾق شٍى ٌكکث هی ٬ّؿ و ايگیمه

 ؾق هكاظل کؿگفاقی و ؾوحیابی به ه٩اهین، وه ايگیمه ک٧ٍ ٌؿ: 

اًگیشُهعٌَی

هاای  ای ال ١٨الیث واله با اظىان بمقگی، ؼىؾ قا بكای ايصام هص٘ى٠ه 9ؾؼحكاو 
بیًًاؿ بًاابكایى يیاال  بكابك ؾیى، هكؾم و ؼؿا هىائىل هیؾیًی آهاؾه واؼحه و ؼىؾ قا ؾق 

ه٘ایى ؾلیال ال جکلیا٧ های ؼىؾ بپكؾالياؿ باه ؾاقيؿ با جرٌی ؾوچًؿاو به هىئىلیث
 کًًؿ.  ال١اؾه ه١ًىی یاؾ هی ه٭اهی ٨ى٪جٍكی٧ و ؾوقه باق یا٨حى بهبه

اقجباٖ  آهىلاو قویؿو به هكظله جکلی٧ قا ؾق جع٭ی٫ یاؾ ٌؿه اکركیث هاؾقاو ؾايً
با ؼؿا و ٠بىؾیث ؾايىحه و ٠لث بكگاماقی شٍاى جکلیا٧ قا ا٘ا٠اث و بًاؿگی ؼاؿا 

های ايصاام ٌاؿه ال  آهىلاو ٬ل٘اؿاؾ کاكؾه ؾق ٘ای هّااظبه هايؿگاقی ؾق ـهى ؾايً
ؾايًاؿ و  هاا ه١ًاای جکلیا٧ قا ايصاام ؾواحىقات ؼؿاوياؿ هیآهىلاو، بیٍاحك آو ؾايً

گك٨حه اواث. ال ش٘لاه  ىب آقاهً ِىقتؼا٘كيٍاو کكؾيؿ ؾق وایه اقجباٖ با ؼؿا ک
اياؿ ایاى اواث کاه  ها ـکاك کكؾه های ه١ًىی که بیٍحك هاؾقاو ؾق ٘ی هّاظبه ايگیمه

اقٔاء يیالهای ه١ًىی ايىاو ٨٭ٗ ال ٘كی٫ اقجباٖ با ؼؿا ظاِل ٌؿه و بیً ال يی٘ی 
ال آياااو اٜهاااق ؾاٌااحًؿ کااه جص٘اارت لیاااؾ ؾق شٍااى جکلیاا٧ واابب آلااىؾه ٌااؿو 

گیاكؾ. و  آهىلاو هی ٌىؾ و ايگیمه ه١ًىی قا ال ؾايً ی هاؾیات هیبه وق٘هآهىلاو  ؾايً
آهىلاو يٍاو ؾاؾه ٌؿ  چًیى جّاویك هحًى٠ی ال شٍى جکلی٧ و شٍى جىلؿ به ؾايًهن

و ٘ی هّاظبه ال آيها ؼىاوحه ٌؿ که بیاو کًًؿ بیى شٍى جکلی٧ و شٍى جىلؿ کؿام 
قا اقجباٖ  قا ايحؽاب کكؾه و ٠لث آو قا بیٍحك ؾووث ؾاقيؿ اکركیث آيها شٍى جکلی٧

جاىاو گ٩اث کاه  ٘ىقکلی هی بیٍحك با ؼؿا و ايصام ؾوحىقات ؼؿا بیاو کكؾيؿ. په باه
 آهىلاو اوث.  ايگیمه ه١ًىی یک ٠اهل ههن ؾق به جکلی٧ قویؿو ؾايً
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اًگیشُاجتوبعی

هاای اشح٘اا٠ی شٍاى جکلیا٧ کاه وابب  های ايصام ٌؿه ال ايگیمه ؾق هّاظبه
ج١كیا٧ و  -ٌىؾ والؿیى به هاىاقؾ لیاك اٌااقه کكؾياؿ:  ؿو آو ؾق شاه١ه هیيهاؾیًه ٌ

هاای ٨كهًگای، شٍاًىاقه  ها، هؿاقن، ِؿاووی٘ا، کايىو جبلی٣ شٍى جىوٗ ؼايىاؾه
ؾاؾو به شٍى جکلی٧ يىبث به شٍى  لیاؾ اه٘یث -جکكاق شٍى  -کىؾک و يىشىاو. 

که ال ا٠ح٭اؾات و ٨كهًاگ  ؾوقال جٍكی٩ات ِىقت باٌکىه و به گك٨حى شٍى به -جىلؿ. 
پكقياگ کاكؾو  -ٌاىؾ.  گیكؾ و وبب کاهً اؼاحر٦ ٘ب٭ااجی هی ؼايىاؾه يٍؤت هی

جكیى ؼّیّه ایى  ِىقت گكوهی. ال ههن بكگماقی شٍى به -هىالل ؾیًی ؾق شٍى. 
ايگیمه اظىان جکلی٧ ٨كؾ ؾق بكابك شاه١ه اوث. ؾق ایًصا والاؿیى ي٭اً اواوای قا 

های شاه١اه ال اه٘یاث  ى و ؾقيٝكگك٨حى يیالها و ٔاكوقتؾاقيؿ که هىؤله جبلی٣ شٍ
 ای بكؼىقؾاق اوث.  ویژه

های  ٌىيؿ و ال واىی پؿیاؿه های اشح٘ا٠ی ؼاَ اشكا هی ها يه ٨٭ٗ ؾق هى١٬یث آییى
هاا باه قابٙاه و ٌىيؿ بلکه واشؿ ه١ًای اشح٘ا٠ی يیم هىاحًؿ و آو اشح٘ا٠ی واؼحً٘ؿ هی

ای ال ؾاللاث باك  هاا ٌایىه آییى 1968ٓٔلایچ,  ٌاىيؿ. های اشح٘ا٠ی هكبىٖ هی هى١٬یث
ٔگاا٨٘ى,  ايصام يیات به ٘ىق اشح٘ا٠ی شهث یا٨حه و ِىقجی ال هباؾقت به آيهاا هىاحًؿ.

کًاؿ و  آهىلی کاه ؾق شٍاى جکلیا٧ ٌاكکث هی اوان ؾايً بكایى 1967ٓ, َ. 1959
اي با ه٘ىاالو و ؾیگك ا٨كاؾ شاه١اه ه١لاىم  قابٙه ٌىؾ هى١٬یث اشح٘ا٠ی او و هکل٧ هی

 ٌىؾ.  هی

اًگیشُاثشاری

وااله ؾق هًامل  9های ايصام ٌؿه اکركیث هاؾقاو بكای ؾؼحكاو  بك اوان هّاظبه
کاقهای ايصام ٌؿه شٍى: جملیًات، کیک، هؿیه، بكياهه ٌام، شٍى گك٨حه و ال ش٘له 

و بیً ال يی٘ی ال آيها باكای اشاكای شٍاى گاكوه ؾ٠اىت  بىؾ ؾ٠ىت ؾووحاو و ا٬ىام
  ايؿ. آهىلاو ب١ؿ ال شٍى ؼیلی هحعىل ٌؿه کكؾيؿ که ؾايًها بیاوکكؾيؿ و اکركیث آو
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ٌىؾ و اشكا ٠بااقت اواث ال:  ٠ًىاو یک اشكای آییًی ٬ل٘ؿاؾ هی شٍى جکلی٧ به
Eاقجبا٘ات اواث ؾق  ای لیباًٌاوايه هٍؽُ ٌؿه و ِىقجی ق٨یٟ ال گىيه اهكی که به

ٔبااوهى,  D٘كی٭ی ویژه، ه٭یؿ و بكای هؽا٘ب ؼاىؾ، ظالاث ي٘ایٍای یا٨حاه اواث.
بااك اوااان ایااى ج١كی٩اای کااه ال اشااكا ِااىقت گك٨ااث و ٘اای  262ٓ, َ. 1989

گك٨حه ٌؿ هاؾقايی که بكای اشكای شٍاى جکلیا٧  هایی که ال هاؾقاو ِىقت هّاظبه
هكاجب يىبث به هاؾقايی که بكای  گكوه ؾ٠ىت کكؾه و آو گكوه اشكا ؾاٌحه جؤذیكات آو به

 ايؿ بیٍحك بىؾ. شٍى اشكا يؿاٌحه
 گىیاو ي٘ىيه.قؾ شٍى ال ايگیمه ابماقی ؾق پاوػجكیى هىا٨كاوايی ههن -2شؿول 

ّبکبرّبیهتذاٍلتوبمجطي

 75 ثشٛب٠ٗ ؿبٕ
 75 ًیي

 75 سضئیٜبر ٜٗضّ
 75 ١ذی٠

 68 دػٞر اهٞإ
 < دػٞر دٝػشبٙ

کبرّبیهخصَظجطيتکلیف

دعَت
گزٍُ

 68 ٛ٘بیؾ
 68 ٗؼبثو٠

 67 ؿؼشخٞاٛی
 67 ُشداٛی ػشٝػي

ی   67 ساػغ ث٠ حؼبة ٝ ٛ٘بصػخٜشٛا
 67 داػشبٙ

 67 ثبصی

جبیشُدادى
ثِّنسي
ٍسبالى
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جاكیى ايگیامه  های ؾقويی اوث ههن های ه١ًىی که ال ايگیمه ؾق شؿول لیك ايگیمه
بكگماقی شٍى جکلی٧ اوث و ب١ؿ ال آو ايگیمه ابماقی و واپه ايگیامه اشح٘اا٠ی ؾق 

 های ب١ؿی ايگیمه بكگماقی شٍى اوث.  اولىیث
 .ٌؿوگىیاو ي٘ىيه هًگام هکل٧ های پاوػجكیى ايگیمه٨كاوايی اولىیث ههن -3شؿول 
اثشاریاجتوبعیهعٌَی

 75 > >8اٍلَیتاٍل
 :6 : 86اٍلَیتدٍم
 65 77 7اٍلَیتسَم

ای که ؾق هكظلاه کؿگافاقی هعاىقی اواحؽكاز ٌاؿ ؾق  به ه٭ىالت ٠٘ؿه باجىشه
آهؿه که  ؾوث هكظله کؿگفاقی گمیًٍی ؾق هیاو ایى ه٭ىالت ٠٘ؿه ه٭ىالت هىحه به

ٌاىؾ کاه ايگیامه  ؾقويی و ايگیامه بیكويای ج٭ىاین هیه٭ىالجی هىحه به ؾو يىٞ ايگیمه 
ه١ًىی ٌاهل ايگیمه ؾقويی و ايگیمه اشح٘ا٠ی و ايگیمه ابماقی ٌااهل ايگیامه بیكويای 

 هىحًؿ.
 .ه٭ىالت اِلی و ه٭ىالت هىحه ؾق ايگیمه بكگماقی شٍى جکلی٧ -4شؿول 

همَالتّستِهمَالتاصلی
 اِٛیضٟ دسٝٛی اِٛیضٟ ٗؼٜٞی

 اػش٘بػیاِٛیضٟ 
 اِٛیضٟ ثیشٝٛی

 اِٛیضٟ اثضاسی

عَاهلدرًٍی)تأثیزغیزهستمین(

های هفهبی وبب ایصاؾ ٠ری٫ هافهبی ؾق آيااو ٌاؿه  آهىلاو ؾق هعیٗ ظٕىق ؾايً
ٌىؾ که اواًل او ظأاك  آهىل لهايی جٍؿیؿ و ج٭ىیث هیاوث. ایى ٠ری٫ هفهبی ؾق ؾايً

 ا٨كاؾ ه١ًىی ؾق ایى بىحكها ؾاٌحه باٌؿ.ٌىؾ ؾق بىحكهای ه١ًىی و ذايیًا اقجباٖ با 

وآهؿ ؾق ٨ٕاهای اشح٘ا٠ی، هفهبی هرال هىاصؿ،  ؾاٌحى ؼايىاؾه هفهبی و ق٨ث
ٌاىؾ و هان چًایى  گیكی ٠ریا٫ هافهبی هی هؿقوه، هیئث هفهبی هًصك باه ٌاکل
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اقجباٖ او با ا٨كاؾ ه١ًىی هايًؿ ه١ل٘او، قوظايی هىصؿ و  ها، ظٕىق وی ؾق ایى هکاو
 کًؿ.  حاو هفهبی قا ٨كاهن هیهؿقوه و ؾوو

٠ًىاو الگىهای اؼر٬ای و ق٨حااقی اجؽااـ  کن ایى ا٨كاؾ قا به ؾق ایى ظالث ٨كؾ کن
 کًؿ و ایصاؾ ایى الگىهای ـهًی ظه ه٘ايًؿگكی قا با ایى ا٨كاؾ ایصاؾ کكؾه.  هی

ًٌاوای ال آو  چه ؾق اؾبیاات شاه١هآهىلاو چیمی ٌبیه آو ا٨كاؾ هفهبی بكای ؾايً
ٌىؾ. گكوه هكشاٟ ٌااهل ؼاايىاؾه، ه١ل٘ااو،  ٌىؾ جبؿیل هی هكشٟ ج١بیك هی به گكوه

 ؾووحاو، قوظايی هىصؿ و هعله اوث.

آهىلاو يٍاو ؾاؾه  ای ال جّاویك به ؾايً های ايصام ٌؿه هص٘ى٠ه ؾق ٘ی هّاظبه
های ظاِال ال ایاى  ها ؼىاوحه ٌؿ ؾاوحاو هك جّىیك قا بیاو کًًؿ. یا٨حاهٌؿ و ال آو

 ؿول لیك گكؾآوقی ٌؿه اوث. جّاویك ؾق ش
 .گىیاو ي٘ىيه جكیى ٠ىاهل ؾقويی پاوػ ٨كاوايی ههن -5شؿول 

 69 سأطیشار ٛ٘بص ٗبدس
 66 سأطیشار ٛ٘بص دذس

 ; سأطیشار ٛ٘بص دذس ٝ ٗبدس
 =8 دٞؿؾ ٜٗبػت ٝ ١٘ب١ِٜی دس ٛ٘بص ثب ٗبدس

كضبی اػش٘بػی 
 ٗز١جی

ٛ٘بصخٞاٛذٙ دس سوبثْ ٗؼؼذ ٝ ٗذسػ٠ ٝ خب٠ٛ ٝ ػاله٠ ث٠ 
 ٗؼؼذ

8= 

 75 هشآٙ خٞاٛذٙ ثؼذ اص ٛ٘بص
 =7 دػب ثؼذ اص ٛ٘بص

 =8 سؼٔی طٞاة ٛ٘بص دس ث٢ـز ٝ ؿٜبخز ًشبة كحیل٠ ػؼبدی٠

آهاىلاو  آهؿه ؾق شؿول ٨ى٪ ایى يحیصه ظاِال ٌاؿ کاه ؾايً ؾوث های به ال ؾاؾه
ٔه٘ماؾپًاؿاقی باا ؾؼحك هًگاام ي٘الؼىاياؿو هااؾق بیٍاحك جعاث جاؤذیك ٬اكاق گك٨حاه 

ها ي٘الؼىايؿو ؾق هىصؿ قا يىبث به ي٘الؼىايؿو به هؿقواه و ٌؽّیث هاؾقٓ و آو
جكیى ؾالیلی که ـکك کكؾياؿ ظٕىق ؾق هعیٗ ؾیًیٓ ال ههنٔ ؼايه بیٍحك ؾووث ؾاقيؿ

ؼىايؿو ي٘ال به ش٘ا٠ث ؾق هىصؿ و ؾالیل ب١ؿی به جكجیب اقجباٖ بیٍاحك باا ؼاؿا و 
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ای  آهىلاو ا٠رم کكؾيؿ که ه٩حاه و بیً ال يی٘ی ال ؾايً ث.آقاهً لیاؾ ؾق هىصؿ او
 قويؿ. ها با هاؾق به هىصؿ هیقويؿ و اکركیث آو باق به هىصؿ هی 2 -3

هاای های ؾقويی که بیٍحك ال بىحكها و هیؿاوجىاو گ٩ث ٠اهلیث و هعكک په هی
ه١ًىی ياٌی اوث. به ٌاکل ٤یكهىاح٭ین ؾق ٌؽّایث ٨اكؾ اذاك گفاٌاحه و وابب 

آهاىل ٌاکل بگیاكؾ و  ا٠٘ال ٠بااؾی ؾق ـهاى ؾايً ٌىؾ جا جّىیك ؼىٌایًؿی ال هی
 ایصاؾ ٠ر٬ه ؾق وی کًؿ. 

عَاهلثیزًٍی)تأثیزهستمین(

 آهىسع والذیى و هذرطه

 گك ٬كاق ؾاقيؿ. ایى ٠ىاهل ؾق بیكوو ال کًً

 کًؿ که بایؿ هحًاوب باا آهىل ٠كٔه هی آییًی اشح٘ا٠ی کًًؿه ایى ٠٭یؿه قا به ؾايً
آهىل به اقاؾه  ٌىؾ و ؾق يحیصه ؾايً آییى ق٨حاق کكؾ و به هكوق لهاو آو ٠٭یؿه ؾقويی هی

 کًؿ که بایؿ هٙاب٫ آو ٌکل آییًی ٠٘ل کكؾ. ؼىؾ ايحؽاب هی

های بیكويی آهىلاو بكای اشكای اهىق ؾیًی ال ٘كی٫ هعكک ایصاؾ ايگیمه بكای ؾايً
حًؿ. گكوه اول والؿیى و گاكوه ؾوم های بیكويی ؾو گكوه هىٌىؾ. ایى هعكک ايصام هی

آهىل هىحًؿ هرل ه١ل٘او، ؾوواحاو، هكبای پكوقٌای،  ا٨كاؾ هفهبی که هكجبٗ با ؾايً
 قوظايی هىصؿ و هؿقوه.

آهاىل هىاحًؿ کاه او قا باكای  ؾايDً ؾیگكاو ههنEبه ٠باقت ؾیگك ایى ا٨كاؾ ه٘او 
 کًًؿ.  ايصام اهىق ؾیًی جٍىی٫ هی

٬لبی بكای واؼحه ٌؿو و ؾواث و ا٠ٕاایی باكای  ايىاو ه٥می بكای ايؿیٍیؿو و
بؽً ا٠ح٭ااؾات، اؼار٪ و  ٠3ًىاو يىؽه جكبیث بٍك ال  ٠٘ل کكؾو ؾاقؾ و اورم به
  16ٓ, َ. 1377ٔهّباض یمؾی, اظکام جٍکیل ٌؿه اوث. 
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ه اظکاام باهای ايصام ٌؿه ال هاؾقاو آهىلي ٠٭ایؿ، اؼار٪ و  بك اوان هّاظبه
 آهىلاو ٘ب٫ شؿول لیك اوث. ؾايً

 .جكیى ٠ىاهل بیكويی پاوػ گىیاو ي٘ىيه ٨كاوايی ههن -6شؿول 
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 69 ُلشبسی
 89 ػ٘ٔی

 ٛجٞر
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 كشدی
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 67 ػ٘ٔی
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ٌىؾ که آهىلي ٠٭ایؿ باه ؾو قوي  ؾوث آهؿه ایى يحیصه ظاِل هیهای به ال ؾاؾه
شاىاب و جافکك لباايی  گك٨حه اوث: ال٧ٓ قوي گ٩حاقی کاه ٌااهل وائال و ِىقت

اوث. بٓ قوي ٠٘لی کاه ٌااهل ج٘اكیى و جکاكاق، ؾاواحاو، ٨ایلن، ٌا١ك، باالی، 
اوث. بكای آهىلي ٠٭ایؿ  گكؾی، لیاقت، ايصام ا٠٘ال ٠باؾی جىوٗ ؼايىاؾه٘بی١ث

هاا ایاى اورهی ؾق هؿقوه ال هك ؾو قوي اوح٩اؾه ٌؿه اوث. و بك اوان ایاى یا٨حاه
جكیى ٠اهال ؾق  ٬ىايیى ؾیًی ال وىی پؿق و هاؾق ههنٌىؾ که ق٠ایث  يحیصه ظاِل هی

جكبیث ؾیًی اوث و وبک ليؿگی والؿیًی که بك اواان وابک لياؿگی ؾیًای اواث 
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ٔٞٓ ٘اىق کاه اهاام ِااؾ٪گیكی ٌؽّیث ٨كلياؿ ؾاقؾ. ه٘ااوجؤذیكات ههن ؾق ٌکل
ّحُکنEايؿ: ٨كهىؾه ًَ ٓلّظ

َ
اّص ّبَغٓیّز أ ًَّ لبايحااو باه واىی ؼاؿا  هكؾم قا به ٤یك F کىُيىا ُدَعاًة ّلل

  246ٓ, َ. 1386ٔظك ٠اهلی,  Dبؽىايیؿ.

ها باه  آهاىلاو باك اواان هّااظبه بكای ج٭ىیث و جعکین ٠٭ایؿ اورهی ؾق ؾايً
جىاو اٌاقه کكؾ: جؿاوم والؿیى، جهیه اهکايات هايًؿ وصاؾه لیبا و ٠ٙاك و  هىاقؾ لیك هی

ؾؼحكهاا ؾق کًااق هااؾق هًگاام  ٬اكاقؾاؾو١ًه، ج٘كیى و جکكاق هايًؿ جىبیط، چاؾق و ه٭
هاای هافهبی، الگاىؾهی  ؼايىاؾه های هافهبی، اقجبااٖ باا ي٘ال، ظٕىق ؾق ؼايىاؾه

 .هًاوب، جٍىی٫ و جعىیى

آهىلاو به اشكا گفاٌحه ٌاؿ کىاايی کاه ؾق ایاى  هىاب٭ه هعكم و ياهعكم بیى ؾايً
 ِىقت شؿول لیك اوث:  های ایى هىاب٭ه به هىاب٭ه بكيؿه ٌىيؿ هّاظبه ٌؿه، یا٨حه

 .گىیاو ي٘ىيه٨كاوايی هىاب٭ه هعكم و ياهعكم ؾق بیى پاوػ -7شؿول 

آهَسشهحزمًٍبهحزم

 68 دذس ٝ ٗبدس

 9 ٗبدس

 7 دذس

 9 ٗذسػ٠

ضیَُآهَسشهحزمًٍبهحزمتَسطخبًَادُ
 < ُلشبسی

 =6 ػ٘ٔی

علترعبیتهحزمًٍبهحزم

 ; اٛؼبٕ ٝاػجبر ٝ سشى ٗحشٗبر

 7 سكشٚ ث٠ ث٢ـز

 6 خٔوز صٙ ٝ ٗشد

های شؿول باال ایى هىاقؾ ٌایاو ـکك اوث آهىلي هعكم و ياهعكم  بك اوان یا٨حه
هیماو ٨كاوايی قا ؾاقؾ آهىلي ال ٘كی٫ ٠٘لی که باا ٠ًاىاو جىوٗ پؿق و هاؾق بیٍحكیى 

Eقوي الگااىیی Dٌااىؾ بیٍااحكیى هیااماو جااؤذیك قا قوی  ؾق جكبیااث ؾیًاای ال آو یاااؾ هی
ال هاایی آهىلاو ٬ى٘ث های ايصام ٌؿه ج٘ام ؾايً آهىل ؾاقؾ. بك اوان هّاظبه ؾايً

٬اكَ ِاىقت و ال  بؿو که ؾیؿو آو جىوٗ ياهعكم اٌکال يؿاقؾ قا ـکك کكؾه و ٌاهل
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ؾايىحًؿ و اکركیث آيها ٠لث ق٠ایث هعاكم و يااهعكم قا هی هچ ؾوث جا وك ايگٍحاو
 ايصام واشبات و جكک هعكهات ؾايىحه. 

. قوي 1ها:  های ظاِال ال هّااظبه بكای جك٤یب ٨كليؿ به ؾاٌحى ظصاب یا٨حاه
آهاىل  ؾايً. اقاله آذاق ظصاب: ؾق بكؼاىقؾ باا 2الگىیی ٔالگى بىؾو هاؾق و ؼىاهكٓ، 

. اقاله الگى ال ٘كی٫ هصرت 3ای ق٨حاق کكؾ که آذاق ظصاب قا ؾق ها ببیًؿ،  گىيه بایؿ به
. ؾ٬اث ؾق ايحؽااب 6. آهىلي ٨لى٩ه ظصاب، 5. اقجباٖ با ه٘ىاالو 4و جلىیمیىو، 

 هؿقوه.

الگىیی ج٭لیؿ اوث بكؼی ال قوايًٍاواو ال ج٭لیؿ به ياام های یکی ال هبايی قوي
: 86ای ؾیگك با ٤كیامه باىؾو آو هؽاال٧ هىاحًؿ. ٔباكک، ايؿ. و ؾوحهؾه٤كیمه يام بك

ای ؾیگك ال قوايًٍاواو هايًؿ ٨كویاؿ، ج٭لیاؿ قا ياى٠ی ه٘ايًؿواالی و ٓ و ؾوحه454
های ها و ویژگیکىؾکاو با ج٭لیؿ ال يگكي ها ه١ح٭ؿيؿ کهايٙبا٪ با هعیٗ ؾايىحه و آو
ؾواث آوقؾه و ال و ک٩ایث آيها قا به قتکًًؿ ٬ؿقی ال ٬ؿ ق٨حاقی والؿیى، اظىان هی

 158ٓ:  96کًًؿ. ٔاجکیًىىو و ه٘کاقاو،  ایى ٘كی٫ ؼىؾ قا با آو هًٙب٫ هی

عَاهلهذاخلِگز

٠ًىاو  آهىلاو هئذك اوث و ال آو به ال ٠ىاهل هؿاؼله گك که ؾق شٍى جکلی٧ ؾايً
ايصاام ٌاؿه های  شٍى جکلی٧ يام بكؾه ٌؿه اوث و بك اواان هّااظبههای آویب

جىاو به هىاقؾ لیك اٌاقه کكؾ: ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ؾق شٍى، جص٘ارت ٔیکىااو  هاؾقاو هی
بىؾو قيگ لبان و قيگ باؾکًک و قيگ ٜكو٦، گاك٨حى شٍاى ؾق جااالقٓ، يا٨كهاايی 
ؼؿا ٔهىوی٭ی ظكام، ٨یل٘بكؾاقی، ق٠ایث يٍؿو ظكین هعاكم و يااهعكمٓ، بكگاماقی 

آهىل بكای اشاكای شٍاى،  يگك٨حى وى ؾايً شٍى جکلی٧ هايًؿ شٍى جىلؿ، ؾق يٝك
 های شٍى. ٌاؾ يبىؾو بكياهه
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های ايصام ٌاؿه: چٍان و هان  شٍى جکلی٧ بك اوان هّاظبههای ٠لل آویب
ها به هاؾیات، ٠ؿم ؾ٬اث والاؿیى  ج١ّب لیاؾ ؼايىاؾه و جىشه لیاؾ ؼايىاؾه و چٍ٘ی

 ه کكؾو. ؾق هىالل ؾیًی، گن ٌؿو هؿ٦ شٍى که ٠بىؾیث ؼؿاوث به ؾلیل گًا

های ايصام ٌاؿه: ٨كاگیاك ٌاؿو  پیاهؿهای ه٩ًی شٍى جکلی٧ بك اوان هّاظبه
ٌىؾ،  هیها جص٘رت که وبب ایصاؾ اؼحر٦ ٘ب٭اجی و باال ق٨حى وٙط جى١٬ات بنه

ِىقت اشباقی وابب  آهىل ؾق اذك يا٨كهايی ؼؿا، آهىلي ؾیى به ایصاؾ جٕاؾ ؾق ؾايً
 آهىلاو به ؾلیل ا٨كاٖ ؾق شٍى. ؾايًٌىؾ، کاهً هیماو ق٤بث  لؾگی ال ؾیى هی

گاهی ؼايىاؾه ِاىقت ٌااؾ و  ها: بكگماقی شٍاى به قاهکاق بكای باال بكؾو وٙط آ
هایی که هىقؾ جؤییاؿ هؿقواه اواث، بكگاماقی شٍاى  واؾه، اشكای بكياهه جىوٗ گكوه

ِىقت گكوهی، اشكای بكياهه، اشكای هىاب٭ه و بالی جىوٗ هاؾق بكای شلىگیكی ال  به
 ها به هىالل ؾیًی.  ، ٠اهل بىؾو ؼايىاؾهجص٘رت

ؾق جعلیل شٍى جکلی٧، اشكای ٌایىحه شٍى جکلی٧ به هىاقؾ لیك بىحگی ؾاقؾ: 
آهاىل ؾق شٍاى ٔهرال والاؿیى، هاؿیك،  اشكای ؼىب، اشح٘ااٞ ا٨اكاؾ پیكاهاىو ؾايً

آهىل باا ا٨اكاؾ اشكاکًًاؿه هايًاؿ هصاكی و  ه١ل٘او، هكبی پكوقٌی، ...ٓ، پیىيؿ ؾايً
 آهىل. اشكا و هن چًیى قوي اشكا، جربیث ٠٭یؿه ؾاي٠ًىاهل 
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 .های ٌكکث ؾق شٍى جکلی٧پاقاؾای٘یک ٠ىاهل و ايگیمه -هؿل ٨كآیًؿی -1هؿل 
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ؾهؿ که با شٟ٘ ٌاؿو ٠ىاهال هؽحلا٧ ؾقويای و بیكويای باا  هؿل ٨ى٪ يٍاو هی
 گیكؾ. آهىل ٌکل هی های ؾقويی و بیكويی بكای ؾايً یکؿیگك، ايگیمه

ای ال  گفاقياؿ و هص٘ى٠اههای اشح٘ا٠ی ٠ىاهل قوی یکؿیگك جؤذیك هیوا١٬یثؾق 
 کًؿ.  آهىل ایصاؾ ايگیمه هی ٠ىاهل هك کؿام با هیمايی ال جؤذیكگفاقی قوی ؾايً

های شٍاى و  های بكياهه شا هىاقؾی هايًؿ شفابیث شٍى جکلی٧، اولىیثؾق ایى
آهىلايی کاه  ئذكيؿ. ؾايًلهاو و هکاو شٍى ؾق ٌؿت و ٧١ٔ ٠اهلیث کًً گكاو ه

ها ؾق اولىیاث  شفابیث شٍى هؿقوه قا به ؼا٘ك گكؾي به گكؾ ک١به ال هیااو بكياهاه
ؾهًؿ و والؿیًی کاه ال لهااو و هکااو شٍاى و ٠ًاىاو شٍاى اؾب اظىاان ٬كاق هی

های بیكويی کًًؿ بیٍحك ال ٠ىاهل بیكويی و واؼحاقی جؤذیكپفیكيؿ و هعكک قٔایث هی
آهاىلايی کاه جصكباه  ؾؼالث لیااؾجكی ؾاقؾ. و ال آو ٘اك٦ ؾايًها ؾق جّ٘ی٘ات آو

شٍى ؼّىِی قا ؾاٌحه و ال شٍى جکلی٧ ٠٘اىهی ؾق هؿقواه اظىاان قٔاایث 
گاهی ٨كؾی اوث. و ه١٘ىال هص٘ى٠اه ای  ک٘حكی ؾاقيؿ بیٍحك به ؾلیل ٠اهل اقاؾی و آ

هاا  ايگیمه ٌاىؾ کاه ایاى آهاىل هی ؾاقی و ؾیى پفیكی ؾايً ها لهیًه وال ؾیى ال ايگیمه
 ٌىؾ.  بًؿی ٌؿه وبب ایى اهك هیِىقت اولىیث به
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 گیزیًتیجِ

های شٍاى جکلیا٧ باىؾین.  کكؾو ٠ىاهل و ايگیمهؾق پی ک٧ٍ ؾق جع٭ی٫ ظأك
که ایى هؿ٦ هع٭٫ ٌىؾ ال ٘كی٫ بكقوای کی٩ای جاري کاكؾین باه ه١ًاای بكای ایى

٠اهل ؾقويی و بیكويی ؾق ؾهؿ که  گكاو ؾوحكوی پیؿا کًین. يحایس يٍاو هیـهًی کًً
هاای ه١ًاىی باا بكگماقی شٍى هئذكيؿ که ٠ىاهل ؾقويای ال ٘كیا٫ بىاحكها و ٌابکه

آهىلاو و وشىؾ گكوه هكشٟ کاه ٌااهل ؼاايىاؾه، ؾوواحاو،  ا٨مایً ٠ری٫ ؾیًی ؾايً
ؾاقی و ؾیااى پاافیكی  ه١ل٘اااو و قوظااايی هىااصؿ و هؿقوااه اوااث. يهایحااا ؾق ؾیااى

 آهىلاو هئذكيؿ. ؾايً

چًایى های ؾیًی و هان یكويی که ٌاهل آهىلي هؿقوه و والؿیى ؾق لهیًه٠ىاهل ب
ها و پیاهاؿها چًیى ٠لل ایى آویبهای بكگماقی شٍى و هنبكقوی و ًٌاؼث آویب

 .اوث پفیكی وی ٌؿهآهىلاو بكای ؾیى ها اوث وبب جٍىی٫ ؾايًو قاهکاق آو

ایى يحیصه بكوؿ ٘ىاليی بهآهىل ؾق یک لهاو يىبحًا  ٌىؾ ؾايً ٠ىاهلی که وبب هی
که با ؾؼالاث هىاح٭ین ا٨اكاؾ ؾیگاك که اهىق ؾیًی قا باوق کكؾه و به اشكا ؾقآوقؾ، یا ایى

واه ، ٠ىاهلگیكؾ. بك اذك ایى  پفیك ٌىؾ ؾق یک پیىوحاق ٠اهلیث و واؼحاق ٬كاق هیؾیى
یااؿ کاه ٠باقجًااؿ ال: آهای آهااىل باكای ؾیااى پافیكی پؿیااؿ ِاىقت ال ايگیامه ؾق ؾايً

هااا ؾق شهاااو وا٬ااٟ  هااای ه١ًااىی، اشح٘ااا٠ی و ابااماقی. ایااى ٠ىاهاال و ايگیمه گیمهاي
قوی یکؿیگك جؤذیك گفاقيؿ. ایى هؿل کی٩ی ًٌاؼحی ٠٘ی٫ ال یک شاه١اه اشح٘ا٠ی به

. اواث آهاقی با اقاله یک هؿل يٝكی و ٨كٔیاجی که ال آو اوحؽكاز ٌؿه، ایصاؾ کكؾه
هاای  گاىیی باه ايگیمه٠ر٬اه و پاواػ قیمی شٍى جکلی٧ ؾق ج٭ىیث و ا٨مایًبكياهه

ای ٩ٌا٦  گىيه پفیكی قا بهباوقی و ؾیىقواو اوث و شكیاو ؾیىگكاو یاقیـهًی کًً
آهاىل کٍا٧  آهىل و ؼاايىاؾه باا ؾايً پیگیكی ج١اهرت هؿقوه با ؾايً ،کًؿ بیاو هی

 . آوقؾجكی بكای ها هیجك کكؾه و ًٌاؼث ٠٘ی٫ها بك یکؿیگك قا قاظثجؤذیكات آو
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