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 همذهِ

َاٍ   اډَوُه ٭چوڇ اٍُٙي و نٺ٘ آ  ىٍ ٵَى و ػبډٮه ثٖيبٍ ډوٍى سوػه ٹو

ٍا  ز. ثلض اُ اٍُٗ، ډب  ثلض اُ ډجبني، اٝوڃ ډو١و٭ه و  ثه ځَٵشه ٕا

ٽنوي،   ىهي. ٭چمي ٽوه اُ ايون اډووٍ ثلوض ډوي      نشبيغ اٍُٗ ٕوٷ ډي

ڈ، سٮَيوٴ اٍُٗ،  نبڇ ىاٍى. ىٍ اين ٭چ( Axiology) «ٵچٖٶة اٍُٗ»

ٍاث٦ه اٍُٗ ثب ٭چڈ و ٭موڄ   ،ډٮبني اٍُٙي، ٹچمَو اٍُٗ، اٹٖبڇ اٍُٗ، 

َاٍ ډوي  و ډٮَٵز ځيوَى. ىٍ ډنوبثٮي ٽوه اُ     ٙنبٕي اٍُٗ ډوٍى ثلض ٹ

انوي، ٕوه كووُه ډٮوبني      ة اهالٷ ثلوض ٽوَىه  و يب ٵچٖٶ ٵچٖٶة اٍُٗ

و  ،ثبٙوي  اٍُٙي، اٹٖبڇ و ٹچمَو اٍُٗ اُ اهميز ثباليي ثَهووٍىاٍ ډوي  

ٙنبهز ډٮبني اٍُٙوي،   ثه ، واثٖشه ٵچٖٶة اٍُٗبوي ٭ميٸ ډٖبئڄ واٽ

ُاين ز  اٹٖبڇ و ٹچمَو اٍُٗ ىاٍى، ا اين  ثه ٝوٍر ىٹيٸ  ثه ٍو، الُڇ ٕا

َاء هموه ډوواٍى آ     ٙوى و ٕه كوُه دَىاهشه وشٺ و ثٍَٕوي ٙووى و    ٕا

 سٶبور ډيب  آنهب نيِ سجيين ځَىى.

ٝچي ډٺبڅه ثيين ٘ ا ٖبڇ  دَٕ ز: ډٮبني، اٹ ز؟ځونه ٕا ٗ ؿٖي ٍُ َو ا  و ٹچم

َاٍنوي:    هبي ٵَ٭وي   دَٕ٘ ( ډٶوبهيڈ و ډٮوبني اٍُٗ   1ثوه ايون ٹ

ز؟2 ؿيٖز؟  ( ٹچمَوهبي اٍُٗ ؿيٖز؟3 ( اٹٖبڇ اٍُٗ ٽياڇ ٕا

َاٍ ډوي      ځيوَى و   ىٍ اين نوٙشبٍ اثشيا ډٮبني اٍُٙوي ډووٍى ثلوض ٹو

وز    و ٕوذٔ اٹٖوبڇ اٍُٗ     ثيوب   و   ٽوه ىٍ ډؼموو٫، ىواُىه ٹٖوڈ ٕا

وز  و   ٹچمَوهبي اٍُٗځَىى و ىٍ نهبيز نيِ  ډي و   ٽه دبنِىه ٹچموَو ٕا

َاٍ  ُاينځيَى ډيًٽَ و ډوٍى ثٍَٕي ٹ ٍو، ايون ډٺبڅوه ىٍ ٕوه ثوو٘      . ا

ز:  ثنيي ٙيه ٝوٍر  ٕا

 ن ٍ هقبًٖ اسصؿٖ٘. هفب8ّ
، ډٚشَٻ څٶ٪ي ډيب  ىو ډٮنبٕز: ډ٦چوثيز و ډٺوياٍ. اٍُٗ  «اٍُٗ»

ز ا ثه  وٕوز  ډٮنبي ډ٦چوثيز، اُ نٖجز ډيب  ٥بڅت و آنـه ډوٍى هوٕا

وشن و ٥چوت، ډ٦چوٸ ٥چوت       ٙوى؛ ډيكبٝڄ  ٽه اڅجشه ډن٪ووٍ اُ هوٕا

ز؛ يٮني اٵِو  ثَ ٥چت ٍا نيوِ ٙوبډڄ    هبي ثبڅٶٮڄ، ٥چت ٕا هبي ٙأني 

َاين، هَځبه نٖجشي ډيب  ٥بڅت ثب آنـه ډ٦چووة ٙوأني او   ٙوى ډي . ثنبث

َاٍ ٙوى، اٍُٗ ډشلٺٸ  ز ثَٹ ٭نوا  ډظبڃ، هنڂبډي ٽوه   . ثهٙوى ډيٕا

ٍا ، نٖوجشي ډيوب  او و نموبُ ډلٺوٸ     ٽنوي  ډوي ٥چوت   ٵَىي ٵٮڄ نمبُ 

ِا٫  ٙوى ډي . همـنين ٥اليوي ٽوه   ٙوى ډيٽه اُ آ ، ډٮنبي اٍُٗ انش

ز و هيؾ ٙوٞي اُ آ  هجوَ نوياٍى، ٙوأنيز ىاٍى ٽوه      ىٍ ىڃ ٽوه ٕا

ٌا اٍُٙمني  َاٍ ځيَى و څ ثوه  آيوي. اډوب اٍُٗ    يٙومبٍ ډو   ثوه ډوٍى ٥چت ٹ

َاثَ   ز ٽه ىٍ ث َاٍ ډٮنبي ډٺياٍ، ډٺياٍ ٭يىي ٕا  .ځيَى ډييټ ډشٲيَ ٹ

ُٗ ىٍ اين نوٙشبٍ ثه  ُاين ٍا ز، ا ه   ډٮنبي ډ٦چوثيز ٕا ٍو، هَځوبه وّا

«ُٗ ز. همب  ٽبٍ ډي ثه« ٍا ٥ووٍ ٽوه    ٍوى، ډٮنبي ډ٦چوثيز ډوٍىن٪َ ٕا

ُٗ ثه  وجز ډيوب  ٥بڅوت و ډ٦چووة       ثيب  ٙي، ٍا ډٮنبي ډ٦چوثيوز ُا ٖن

ٝچي هَ ډوػوىي، ٽمبڃ نهبيي اوٕوز   كبٝڄ ډي ٌا  ٙوى. ډ٦چوة ا و څو

ُٗ ا٥والٷ ډوي     ٽمبڃ نهبيي ثه  ثه ى، ٍا ځوَىى؛   ػهز ډ٦چوثيشي ٽوه ىٍا

ُٗ   ىڅيڄ آنپه ډ٦چوة ٙوٜ ډي يٮني ٽمبڃ نهبيي ثه  ٍاي ٍا وي، ىا ثٙب

ى و     َاي هَ ٙوٞوي ډ٦چوثيوز ثبڅٶٮوڄ ىٍا ز. هميٚه ٽمبڃ نهبيي ث ٕا

ز، اډب ډٞياٷ ٽمبڃ نهبيي و ډبنني ٹوَة هياونوي     ُٙمني ٕا ٌا ثبڅٶٮڄ ٍا څ

ز ثبڅٶٮڄ و يب ثه ډشٮبڃ و   ٍَا ځيوَى؛   ډمپن ٕا ٝوٍر ٙأني ډوٍى ٥چت ٹ

ٍا ٽه ٹَة هياوني ډشٮبڃ ډوي  ب  ٽمبڃ نهبيي هوى  َا ځبهي اٖن وي،   ُي ثٙب

ٍا نيِ ٥چت ډي ډي ي و آ   ٽنوي ٽوه ىٍ ايون كبڅوز ٹوَة هياونوي        ٙنٕب

ز، ثبڅٶٮڄ ډووٍى ٥چوت    ب  ٕا ډشٮبڃ ٽه ډٞياٷ كٺيٺي ٽمبڃ نهبيي اٖن

ز. اډب ځبه وز ٙووٜ ىٍ ٙونبهز ډٞوياٷ      واٹ٬ ٙيه ٕا ي ډمپون ٕا

ٍا ٽمبڃ نهوبيي   شجبه ٽني و اډَي ٱيَ ُا ٹَة هياوني  ٽمبڃ نهبيي هوى ٙا

وجز ثوه    ى؛ ىٍ اين ډوٍى، ٹَة هياوني ډشٮبڃ ٖن ايون ٙووٜ    هوى ثذنيٍا

ز. ى، ثچپه ډ٦چوة ٙأني ٕا  ډ٦چوثيز ثبڅٶٮڄ نيٍا

ز ٽه هَؿه ډٺيډ وز نيوِ      ثهٍٕيي   ةٍوٙن ٕا ٽمبڃ نهوبيي ٕا

ثيوب    ثوه ٽمبڃ نهبيي، ډ٦چوة و اٍُٙمني هواهي ثووى.   ډ٦چوثيزِ سج٬ ثه

وز و اٍُٙوي اٝويڄ ىاٍى؛ اډوب       ىيڂَ، ٽمبڃ نهبيي، ډ٦چوة اٝويڄ ٕا

شه و اٍُٗ سجٮي ىاٍني. همـنين ثبيوي   ډٺيډبر آ ، ډ٦چوثيز سجٮي ىٙا

ز ٽه همب  ٥وٍ ٽه ىٍ ٙنبهز ډٞياٷ ٽمبڃ نهبيي اډپب   سوػه ىٙا

شجبه وػوى ىاٍى، ىٍ ٙنبه وز     ٙا وشجبه ډمپون ٕا  .ز ډٺويډبر آ  نيوِ ٙا

ٹوَة هياونوي    ثوه  كٺيٺي ٍٕيي   ة٭نوا  ډظبڃ، نمبُ هواني ، ډٺيډ ثه

ز اين ډٺيډ ز، اډب ډمپن ٕا كٺيٺي، ٙنبهشه نٚوى و ٙيء  ةډشٮبڃ ٕا

ٌار نبډَٚو٫ ىنيوي، ډٺيډه ٍٕيي   ٽموبڃ نهوبيي    ثوه  ىيڂَي ډبنني څ

َاي ٙوٞي  ٌار ىنيوي ث شه ٙوى؛ ىٍ اينؼب، څ ٽه ؿنوين دنوياٍي   دنيٙا

و ډٺيډبر كٺيٺي  ٽمبڃ نهوبيي نٖوجز    ٙوى ډيىاٍى، اٍُٙمني ٙمَىه 

 اين ٙوٜ، ډ٦چوثيز ٙأني ډٺيډي ىاٍى. ثه 

ِاٍه      وز اُ ډٮوبني ٽوه ىٍ ځو هوبي   دٔ اُ سٮَيوٴ اٍُٗ، الُڇ ٕا

ني ثلض ٙوى. اين ډٮوبني، هموب  ډٮوبني اٍُٙوي     ٍو ډيٽبٍ  ثه اٍُٙي 

ځوني ىاٍني. ىٍ يټ اٝو٦الف،  هٖشني. ډٮبني اٍُٙي، ا٦ٝالكبر ځونب

ز ٽه ىٍ ٹ٢بيبي اٍُٙي  ٽبٍ  ثه ډن٪وٍ اُ ډٮبني اٍُٙي، هَ ډٮنبيي ٕا

ٽوبٍ ٍٵشوه ثبٙوي يوب ىٍ ډلمووڃ.       ثوه ى؛ ا٭ڈ اُ آنپه ىٍ ډو١وو٫  ٍو ډي

ِاٍه  ثه وز »٭نوا  ډظبڃ، ىٍ ځ يٮنوي   ،، هوڈ ډو١وو٫  «٭ياڅز هوة ٕا

 ي.اُ ډٮبني اٍُٙي هٖشن ،«هوة»يٮني  ،و هڈ ډلموڃ ،«٭ياڅز»

ز ٽوه  ا يىٍ ا٦ٝالف ىوڇ، ډن٪وٍ اُ ډٮبني اٍُٙي، سنهب ډٮبن ي ٕا

اي ډبنني هوة و ثوي،   يى. ډٮبنٍو ډيٽبٍ  ثه ىٍ ډلموڃ ٹ٢بيبي اٍُٙي 
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اي  ىٍٕز و نبىٍٕز، ثبيي و نجبيي، ُٙز و ُيجوب، ثبيٖوشڂي و... ډٮوبني   

ِاٍه ى؛ ډبننوي ډٮنوبي   ٍو ډيٽبٍ  ثه هبي اٍُٙي  هٖشني ٽه ىٍ ډلموڃ ځ

ِاٍه  ىٍ« ثي» ز»ځ  «.٩چڈ ثي ٕا

ِاڇ  ز و ٙبډڄ ډٮبني اڅو ٦الف ىوڇ ٕا ٦الف ٕوڇ، أهٜ ُا ٝا آوٍ  ٝا

٦الف، ډٮبني ډبننوي   نمي بٓ اين ٝا َٕا ػوِء  « نجبيوي »و « ثبيوي »ٙوى. ث

ُٙي )ډٞجبف، ِاډي هٖشني نه ډٮبني ٍا  (.93، 1390ٛډٮبني اڅ

وز. اڅجشوه    ډن٪وٍ اُ ډٮبني اٍُٙي ىٍ اين نوٙشبٍ، ا٦ٝالف ىوڇ ٕا

ٗ  يٮنوي ډوٝووٳ  و ډو١و٭بر ٹ٢وبيبي اٍُٙوي     ثلوض  و   هوبي اٍُ

ز ٽه سجيين آ ، نوٙشبٍ ډٖشٺچي ډي ٵچٖٶة اٍُٗىيڂَي ىٍ  ٥چجوي.   ٕا

سوانني اٍُٙي سچٺي ٙووني   آنـه ثيب  ٙي، ډٮبني ډوشچٶي ډي ثه ثب سوػه 

 دَىاُيڈ. ډي ه آنهبٽه ىٍ اين ثو٘ ث

 ب خَثٖ ٍ ثذٕٗ. حؼي ٍ لجح 8ـ8
 ني:ٍو ډيٽبٍ  ثههوثي و ثيي ىٍ ؿهبٍ ډٮنب 

8Aًمص  ٍ ٍ اين ډٮنب، هوة ثه . كوبل  وز.   ډٮنبي ٽمبڃ و ثي ثه ى ٜ ٕا ډٮنبي نٺ

ٍ   ثه ِا ز»٭نوا  ډظبڃ، ځ ز ٽه ٭ياڅز ٽموبڃ   ثه« ٭ياڅز هوة ٕا ډٮنبي آ  ٕا

ز؛ و  ز»ٕا ز ٽه ٩چ ثه« ٩چڈ ثي ٕا ز.ډٮنبي آ  ٕا ٜ ٕا  ڈ نٺ

9Aډٮنوبي هوَ    ثوه ىٍ ايون ډٮنوب، هووة     . هالٗوت ٍ هٌبفشت ثب عجـ

شه ز ٽه ثب سمبيالر و هوٕا هبي انٖب  ډالئمز و ٕوبُځبٍي   ؿيِي ٕا

شه ثبٙي؛ ىٍ ډٺبثڄ، ثي  ز ٽه ثوب سموبيالر و    ثهىٙا ډٮنبي هَ ؿيِي ٕا

شه شه ثبٙي. هوٕا  هبي انٖب  ډنبٵَر و نبٕبُځبٍي ىٙا

هووة و ثوي ىٍ ايون ډٮنوب، اُ      ثب ّـذفA  . تٌبػت ٍ فذم تٌبػت:

ِا٫       ٍاث٦ه يټ ٙيء يب ٵٮڄ ثب ٱوَٟ و هويٳِ ډوػووى هيٵمنوي، انشو

شبي هيٳ ډوػوى هيٵمني ٙوى ډي ٍٕا . ثيين ډٮنب ٽه اځَ آ  ٙيء، ىٍ 

وز ٽوه ايون     ز. ٍوٙن ٕا شب نجبٙي، ثي ٕا ٍٕا ثبٙي، هوة و اځَ ىٍ اين 

ز؛ يٮني نٖجز  ور هواهوي  هيٳ هَ ٙوٞي، ډشٶوب   ثهډٮنب، نٖجي ٕا

ز« ؿپ٘»٭نوا  ډظبڃ،  ثهثوى.  َاي هيٳ نؼبٍ هوة ٕا َاي    ،ث اډوب ثو

ز.  هيٳ هيب٣، ثي ٕا

;Aىٍ اين ډٮنب، ٵٮچي ٽه ډووٍى ډويف و ٕوشب٘ي     . ػتبٗؾٍ  ًكَّؾ

ز. ايون ډٮنوب    ٍَا ځيَى ثي ٕا ٍَا ځيَى هوة، و ٵٮچي ٽه ډوٍى نپوه٘ ٹ ٹ

ز )ډٞجبف،  جي ٕا  .(33، 1377ٛ؛ ډٞجبف، 93و89، 1393ٛنيِ ٖن

ز و ډ٦چووة اٝوچي    ثهآنپه اٍُٗ  ثه ثب سوػه  ډٮنبي ډ٦چوثيز ٕا

هَٽياڇ اُ ايون ؿهوبٍ ډٮنوب، اځوَ اُ     ؛ هَ ډوػوىي، ٽمبڃ نهبيي اوٕز

ثبٙوني،  و ا٭ڈ اُ ٽمبڃ واٹٮي يب ٽمبڃ دنوياٍي   ـ  ډٞبىيٸ ٽمبڃ ٙيء

 اُ ډٮبني و ډلموالر اٍُٙي هواهني ثوى.

 دسػت ٍ ًبدسػت. 8ـ9
 ى:ٍو ډيٽبٍ  ثهىو ډٮنب  ثه ىٍٕز و نبىٍٕز 

8Aاي  ىٍ اين ډٮنب، ٹ٢ويه  . هغبثمت ٍ فذم هغبثمت لضِ٘ ثب ٍالـ

شه ثبٙي ىٍٕزاال ٽه ثب نٶٔ اي ٽه ثوب   و ٹ٢يه ،ډَ و واٹ٬ ډ٦بثٺز ىٙا

ز.  هياونوي  » ة٭نوا  ډظوبڃ، ٹ٢وي   ثهواٹٮيز ډ٦بثٸ نجبٙي، نبىٍٕز ٕا

ز ز« ډوػوى ٕا ډوػووى  هياوني »و ٹ٢يه  ،ډ٦بثٸ ثب واٹ٬ و ىٍٕز ٕا

ز.« نيٖز  ډ٦بثٸ ثب واٹ٬ نجوىه و نبىٍٕز ٕا

9  Aاځوَ ٵٮچوي ثوب هويٳ ٵب٭وڄ       . تٌبػت ٍ فذم تٌبػت ثـب ّـذف

ز؛ و اځَ ٵٮڄ ثب هيٳ ٵب٭ڄ ډشنبٕت نجبٙوي،   ډشنبٕت ثبٙي، ىٍٕز ٕا

زنبىٍٕز  ى. ٍو ډوي ٽوبٍ   ثوه . اين ډٮنب، سنهب ىٍ ډوٍى ٵب٭وڄ ډوشوبٍ   ٕا

َاين بٓ، ٵٮڄ اهشيبٍي انٖب  اځَ ډشنبٕت ث ىٍٕوز   ،ثب هيٵ٘ ثبٙي ٕا

ز و اځَ ډشنبٕوت نجبٙوي، نبىٍٕوز     وز ٕا . همـنوين هموه اٵٮوبڃ    ٕا

َا ٙووى  ډوي اين ډٮنوب   ثه اهشيبٍي هياوني ډشٮبڃ نيِ ډشٞٴ   سموبڇ  ؛ ُيو

 اٵٮبڃ هياوني، ډشنبٕت ثب هيٳ اوٕز.

وز و ىٍ ٹ٢وبيبي اٍُٙوي      ډٮنبي اوڃ، اُ ٹجيڄ ډٮبني ډن٦ٺوي ٕا

َاين نمي ٍا ػوِء ډٮوبني اٍُٙوي ٹچموياى     سوا  آ ٽبٍثَىي نياٍني. ثنبث   

 ثبٙي. اډب ډٮنبي ىوڇ ػِء ډٮبني و ډلموالر اٍُٙي ډي ؛ٽَى

 ذٗذ ٍ ًجبٗثب. 8ـ:
 :ثبيي و نجبيي ٕه ٽبٍثَى ىاٍني

8Aَٖاي      . ثبٗذ ٍ ًجبٗذ اًـبئ ىٍ اين ٽبٍثَى، ډٮوبني ثبيوي و نجبيوي ثو

  ثوه ٭نوا  ډظبڃ، هنڂبډي ٽه دويٍي   ثهني. ٍو ډيٽبٍ  ثهانٚبء اډَ و نهي 

و  ِيو نجبيوي سچوي »و يب « ثبيي نب  ثوَي» ىهي ٽه دَٖ هوى ىٕشوٍ ډي

ز. ثهډٮنبي انٚبء اډَ و نهي  ثه، ثبيي و نجبيي «نڂبه ٽني  ٽبٍ ٍٵشه ٕا

9Aٕىٍ اين ٽبٍثَى، ډٮبني ثبيي و نجبيي اُ يوټ   . ثبٗذ ٍ ًجبٗذ لشاسداد

َاٍىاى كپبيز ډي ِاٍه: « ثبيي»ٽنني، ډبنني  ٹ َ »ىٍ اين ځ اٍ ىاى، ډ٦بثٸ ٹو

 «.ٕب٭ز ٽبٍ ٽنڈ 8ډن ثبيي ٍوُي 

: Aىٍ ايون ٽوبٍثَى، ثبيوي و نجبيوي كوبٽي اُ       . ثبٗذ ٍ ًجبٗذ ثبلم٘ـبع

ز.  ِاٍه  ثه١َوٍر ثبڅٺيبٓ ٕا ، «ثبيي نمبُ ثوووانيڈ »٭نوا  ډظبڃ، ىٍ ځ

. ٽنوي  ډيٹَة اڅهي كپبيز  ثه اُ ١َوٍر ثبڅٺيبٓ نمبُ نٖجز « ثبيي»

ِاڇ   ئي ٽه هَ ىو ٙي وشچ وشه ثبٙوي، نٖوجز     ډيب  آنهوب ٕا ثوه  وػووى ىٙا

ِاڇ ٭چوز و ډٮچووڃ       وشچ ٽوه   ،يپييڂَ ١َوٍر ثبڅٺيبٓ ىاٍنوي؛ ن٪يوَ ٕا

، 1380 ي،ئ)٥جب٥جوب  ىيڂَي ١َوٍر ثبڅٺيوبٓ ىاٍى   ثههَٽياڇ نٖجز 

و   هموه اٵٮوبڃ اهشيوبٍي     ىٍثبٍ ،اين ډٮنب اُ ثبيي و نجبيي .(198ٛ ،1ع

ز.و  كشي اٵٮبڃ اڅهي  ٹبثڄ ٥َف ٕا
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ز ٽه سنهب ډٮن ډٮنوبي اٍُٙوي    بي ٕوڇ اُ ثبيي و نجبيوي، ٍوٙن ٕا

و « ثبيوي »ٍٕي ىٍ ٹٖڈ اوڃ و ىوڇ  ن٪َ ډي  ثهٙوني. اڅجشه  ډلٖوة ډي

ز.« نجبيي»  نيِ، نو٭ي ١َوٍر ثبڅٺيبٓ نهٶشه ٕا

 جبٗصؿت ٍ ص. 8ـ;
وز       ٍٕي ُٙز و ُيجوب ثوه   ن٪َ ډي ثه  وت ٕا وت و ٭ويڇ سنٕب ډٮنوبي سنٕب

ت نيوِ ځوبهي   1393)ىيپي،  وز و ځوبهي    ، ٵٞڄ دنغ(. سنٕب ىٍونوي ٕا

ه ٍِا وز  »هبي  ثيَوني. ىٍ ځ ايون ٕوبهشمب  ُٙوز    »و « اين ځڄ ُيجوب ٕا

ز ت ىٍوني ثه ، ُٙز و ُيجب ثه«ٕا ٍِا     ٽوبٍ ٍٵشوه   څلب٧ سنٕب انوي؛ و ىٍ ځو

ز» ت ٭وياڅز   ُيجبيي ثه« ٭ياڅز ُيجب ٕا ت ثيَوني يٮني سنٕب څلب٧ سنٕب

وز ٽوه هَٽوي    ثب هيٳ ډوػوى هيٵمني ثه  ز. ٍوٙن ٕا اڇ ُا ٽبٍ ٍٵشه ٕا

ت ىٍوني يب ثيَوني ډي َني. سنٕب ٍَا ځي ُٙي ٹ  سوانني ػِء ډٮبني ٍا

 تَ٘لئف، هؼ٘فِ، تكلٍ٘ؽ. 8ـ>
وبٓ       ثهوڅيز ئو٩يٶه، سپچيٴ و ډٖ وز ٽوه ٵٮچوي ثوَ ٕا ډٮنبي آ  ٕا

وبٝي ٽه ٝالكيز ىٕشوٍ ىاى  ىاٍني، ثَ ٭هويه   ىٕشوٍ ٙوٜ يب ٙا

َاٍ ځيَى. وبٝي ٹ  ٙوٜ يب ٙا

 ني:اين ډٮبني نيِ ىو ٽبٍثَى ىاٍ

8Aٕوبٍه    اين ډٮنب، ٝوَٵبً  . ٍؽ٘فٔ دػتَسٕ ٍ لشاسداد َاي ٙا ثوه  ثو

َاٍىاىي   وڇ ىٕشوٍي يب ٹ ىٕشوٍي ډبننوي آنپوه    ةى. و٩يٶٍو ډيٽبٍ  ثهِڅ

ٙمب و٩يٶوه  »ىهي ٽه  ىانٚؼويب  هوى ىٕشوٍ ډي  ثهٍئئ ىانٚڂبهي 

 ةهمـنوين و٩يٶو  «. ىاٍيي ٍأٓ ٕب٭ز هٶز ىٍ ٽالٓ كب١َ ثبٙويي 

َاٍىاىي ډبنني آنپ َاٍىاى، و٩يٶوه ىاٍى كٺووٷ   ٹ بٓ ٹ َٕا ه هَ ٽبٍٵَډب ث

ٍا ىٍ وٹز هبٝي دَىاهز   .ٽنيٽبٍډنيا  

9Aٍاث٦وه ٵٮوڄ ثوب هويٳ ٕونؼييه         . ٍؽ٘فٔ ثبلم٘بع هنڂوبډي ٽوه 

و اُ  ٙووى  ډوي هيٳ ٽٚٴ  ثه ، ١َوٍر ثبڅٺيبٓ ٵٮڄ، نٖجز ٙوى ډي

٭نوا  ډظوبڃ، هنڂوبډي    ثه. ٙوى ډيثبڅٺيبٓ  ةو٩يٶ  ثهچه سٮجيَ ئاين ډٖ

ٍاث٦ه ٵٮڄ نمبُ ثب ٹَة اڅهي ٕنؼييه  سووا  ځٶوز    ، ډوي ٙووى  ډوي ٽه 

َاي ٍٕيي   ٹوَة اڅهوي، انؼوبڇ نموبُ ١وَوٍر ثبڅٺيوبٓ ىاٍى و         ثوه ث

ٍا انؼبڇ ىهي  .(79و78 ، 1390ٛ)ډٞجبف، ٙوٜ و٩يٶه ىاٍى آ  

َاٍىاىي نيِ نو٭ي ١وَوٍر   ةىٍ و٩يٶ ٍٕي ډين٪َ  ثه ىٕشوٍي و ٹ

وز ٽوه و٩يٶو    ثبڅٺيبٓ نهٶشه ز. همـنين سٌٽَ اين نپشه الُڇ ٕا  ةٕا

ٽوبٍ ٍوى؛   ثوه  ثبڅٺيبٓ هنڂبډي ډٮنبي اٍُٙي ىاٍى ٽه ىٍ ٵب٭ڄ ډوشوبٍ  

اډب اځَ اين ډٮنوب ىٍ ٵب٭وڄ    .ا٭ڈ اُ ٵب٭چيز هياوني، ٵب٭چيز انٖب  و... 

ز ثهٱيَډوشبٍ   ن٪يوَ ايون ػمچوه    ؛ٽبٍ ٍوى، ډٮنبيي اٍُٙي نوواهي ىٙا

زو٩يٶه ډوسوٍ ىٍ اسوډج»  «.يڄ، سوڅيي نيَوي ډلَٽه ٕا

 . الؼبم اسصؽ9
ٍا ډي هوب اُ   هبي ډوشچٶي سٺٖيڈ ٽَى. ايون سٺٖويڈ   جهسوا  اُ ػن اٍُٗ 

َاءثبة  شٺ ز: ثه  ٕا َاٍ ُيَ ٕا  ٹ

 شٕ٘اسصؽ راتٖ ٍ غ. 9ـ8
ز ٽوه اٍُٗ  ډوٝووٳ آ     ًاسي، اٍُٙي ٕا اٍُٗ ىيڂوَي   ثوه  اٍُٗ 

ووز ٽووه اٍُٗ  واثٖووشه نيٖووز؛ ىٍ ډٺبثووڄ، اٍُٗ ٱيووَي، اٍُٙووي ٕا

ز.  ثه ډوٝوٳ آ   ٭نوا  ډظوبڃ،   ثهاٍُٗ ىيڂَي واثٖشه و سبث٬ آ  ٕا

اٍُٗ ىيڂَي نيٖوز؛ اډوب اٍُٗ    ثه اٍُٗ ٹَة هياوني ډشٮبڃ واثٖشه 

َاين، اٍُٗ   ثه سٺوا واثٖشه  ز. ثنوبث اٍُٗ ىيڂَي ن٪يَ ٹَة هياوني ٕا

ز. ًاسي و اٍُٗ سٺوا، اٍُٙي ٱيَي ٕا  ٹَة، اٍُٙي 

ز وز ٽوه       سٌٽَ اين نپشه الُڇ ٕا ٽوه اٍُٗ ٱيوَي، اٍُٙوي ٕا

وز؛ ا٭وڈ اُ آنپوه ډوٝووٳ      ثه ډوٝوٳ آ   اٍُٗ ىيڂَي واثٖشه ٕا

. نجبٙووياٍُٗ ىوڇ اُ همووب  ػوونٔ ډوٝوووٳ اٍُٗ اوڃ ثبٙووي يووب  

وز ٽوه    ثه ٭نوا  ډظبڃ، اٍُٗ ٵٮڄ و١و واثٖشه  ثه اٍُٗ ٵٮڄ نمبُ ٕا

وز. ىٍ ډٺبثوڄ، اٍُٗ ٵٮوڄ نموبُ       ىٍ هَ ىو، ډوٝوٳ اٍُٗ، ٵٮوڄ ٕا

وز ٽوه نموبُ اُ ػونٔ      ه ثواثٖشه  ز. ٍوٙن ٕا اٍُٗ ٹَة هياوني ٕا

َاين ز. ث وبٓ، اځَؿوه اٍُٗ    ٵٮڄ، و ٹَة هياوني اُ ػنٔ ٱبيز ٕا ٕا

اٍُٗ ډوٝووٳ ىيڂوَي اُ هموب  ػونٔ ٵٮوڄ        ثهٵٮڄ نمبُ واثٖشه 

اٍُٗ ىيڂَي ن٪يَ ٹَة اڅهوي واثٖوشه    ثه اډب همين انياُه ٽه  ؛نيٖز

 ثبٙي، ٵٮڄ نمبُ اٍُٗ ٱيَي ىاٍى. ډي

ُٗ ډي وي. هنڂوبډي     ډوٝوٳ ٍا ًار، ٵٮڄ، ٵب٭ڄ و ٱبيوز ثٙب سواني 

ُٗ آنهب ډوي  َني، ٍا ٍَا ځي ُٗ ٹ ًار و ٱبيز، ډوٝوٳ ٍا ًاسوي    ٽه  سوانوي 

ني، سنهوب   ُٗ ثٙب ي. اډب هنڂبډي ٽه ٵٮڄ و ٵب٭ڄ، ډوٝوٳ ٍا يب ٱيَي ثٙب

ووز. سو١وويق آنپووه، هنڂووبډي ٽووه   ُٗ ٱيووَي هواهنووي ىٙا « ًار»ٍا

ًاسي  ُٗ ز، ځبهي ٍا ًار هياونوي ډشٮوبڃ    ډوٝوٳ ٕا  ُٗ ى، ډبنني ٍا ىٍا

ُٗ ٥وال. همـنوين        ى، ډبننوي ٍا ُٗ ٱيوَي ىٍا َاي هووى؛ و ځوبهي ٍا ث

وز، ډبننوي   « ٱبيز»هنڂبډي ٽه  ًاسي ٕا   ُٗ ز نيِ ځبهي ٍا ډوٝوٳ ٕا

ُٗ سٺووا.   ز، ډبنني ٍا ُٗ  ٱيَي ٕا ُٗ ٹَة هياوني ډشٮبڃ و ځبهي ٍا ٍا

ُٗ   «ٵب٭وڄ »و « ٵٮوڄ »هوبي   ٍٕوي ىٍ ډوٝووٳ   ن٪َ ډي اډب ثه سنهوب ٍا

وشه ثوه    ُٗ هَ ٵٮچي واٖث َا ٍا ز؛ ُي ُٗ ٱبيوز   ٱيَي ٹبثڄ سٞوَي ٕا ٍا

وشه ثوه    ُٗ ٵٮڄ نمبُ ٽوه واٖث ز، ن٪يَ ٍا ٱبيوز آ ، يٮنوي ٹوَة     آ  ٕا

ُٗ ٵب٭وڄ نيوِ ثوه    ز. همـنين ٍا ُٗ ٵٮوڄ آ     هياوني ډشٮبڃ ٕا سجو٬ ٍا

َاين،       وز. ثنوبث ُٗ ٵٮوڄ نموبُ ٕا ٍِا ٽه سوبث٬ ٍا ُٗ نمبُځ ز، ن٪يَ ٍا ٕا

ُٗ ډوٝ ُٙي ٱيَي هواهي ثوى.«ٵب٭ڄ»و « ٵٮڄ»هبي  وٳٍا  ، ٍا
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 ب اثضاسٕٖٗ ٍ اسصؽ همذهٖ ٗاسصؽ غب. 9ـ9
ز ٽوه ډٺيډو   ِاٍي، اٍُٙي ٕا اٍُٗ  ثوه  ٍٕويي    ةاٍُٗ ډٺيډي يب اث

زىيڂَي  وز؛ اډوب     ثهو  ٕا ٍاي اٍُٗ ٕا همين ػهز ډٺيډه ثوى ، ىا

ِاٍ ٍٕيي   ز ٽه ډٺيډه و اث اٍُٗ ىيڂوَي   ثه اٍُٗ ٱبيي، اٍُٙي ٕا

ز. هوىي ثهيٖز و ن  هوى اٍُٙمني ٕا

ُٗ ٱيَي  ٍاي ٍا ى، ىا ُٗ ډٺيډي ىٍا ه ٽه ٍا ز ٽه هَ آـن ٍوٙن ٕا

َاي ٍٕيي  ثه  ُٙي ٽه ډٺيډه ث َا ٍا ز،  نيِ هواهي ثوى؛ ُي ُٗ ىيڂَ ٕا ٍا

شه ثه  ُٗ و١و، ډٺيډه ٍٕويي    آ  نيِ هواهي ثوى؛ ثه واٖث ٭نوا  ډظبڃ، ٍا

ز؛ يٮني ثيو  ٽٖت اين  ثه  ُ ٕا ٗ نمب ُ ٗ، نميٍا ُ ٍا  ٍا ُٗ نمبُ  سوا  ٍا

ُاين ثه  وز.       ىٕز آوٍى، ا ُٙوي ډٺويډي و ٱيوَي ٕا ُٗ و١وو، ٍا ٍو، ٍا

ًاسي نيِ هواهي ثوى،   ُٗ ٍاي ٍا ى، ىا ٗ ٱبيي ىٍا ُ ه ٽه ٍا َآـن همـنين، ه

ى. ًاسي ىٍا ُٗ ٱبيي و   ډبنني ٹَة هياي ډشٮبڃ ٽه ٍا

ه ثيب  ٙي، ډي ثب سوػه ثه  ًاسوي و  آـن  ُٗ  سوا  ځٶز ٽه ډٞياٷ ٍا

يټ َ، واكوي     ٱبيي ُا ي ُا ٕووي ىيڂو ٍِا ُٗ ٱيَي و اث ٕو، و ډٞياٷ ٍا

ُٗ ٱوبيي   ز، ډٞياٷ ٍا ًاسي ٕا  ُٗ ه ٽه ډٞياٷ ٍا َآـن ز؛ يٮني ه ٕا

وز، ډٞوياٷ    ُٗ ٱيَي ٕا ه ٽه ډٞياٷ ٍا هواهي ثوى؛ همـنين هَ آـن

ي نيِ ډي ٍِا ُٗ اث ي؛ اډب ػهز ٝيٷ اين ىو سٺٖيڈ ثب هڈ ډشٶوبور   ٍا ثٙب

ز؛ سو١ويق آنپوه، ٹوَة    وشه       ٕا هياونوي ډشٮوبڃ ُا آ  ػهوز ٽوه واٖث

وز و ُا آ  ػهوز ٽوه       ثه  ًاسوي ٕا  ُٗ ٍاي ٍا ُٗ ىيڂَي نيٖوز، ىا ٍا

    ُٗ ٍاي ٍا ُٗ ىيڂوَي نيٖوز، ىا َاي ٍا ز و ډٺيډه ثو ٱبيز نهبيي ٕا

وشه ثوه      ٱبيي ډي َ، نمبُ ُا آ  ػهوز ٽوه واٖث ي. ُا ٕوي ىيڂ ُٗ  ثٙب ٍا

ُٗ ٱيوَي، و ُا آ  ػهوز ٽوه ډٺيډوه       ٍاي ٍا وز، ىا َاي  ىيڂَي ٕا ثو

ز. ٹَة هياوني ډشٮبڃ ډي ٍٕيي  ثه  ي ٕا ٍِا ُٙي ډٺيډي و اث ي، ٍا  ثٙب

 اسصؽ راتٖ ٍ الْٖ. 9ـ:
ًاسوي ىٍ     ًاسي، ٽبٍثَى ىيڂَي نيِ ىاٍى. ىٍ ايون ٽوبٍثَى، اٍُٗ  اٍُٗ 

ب٭َه ډٮشٺيني ٽه هيؾ ٵٮچوي اُ   ز. سو١يق آنپه، ٙا َاثَ اٍُٗ اڅهي ٕا ث

ًاسوبً    ن٪َ اُ اډَ و نهوي اڅهوي،   اٵٮبڃ انٖبني ثب َٝٳ  ىٍ ٭وبڅڈ واٹو٬ و 

َاين اٍُٗ هم اٵٮبڃ، اٍُٙي اڅهي هواهي ثووى.   ةهوة يب ثي نيٖز؛ ثنبث

وب  ىٍ ٭وبڅڈ واٹو٬ و ثوب          ىٍ ډٺبثڄ، ٭يڅيوه ډٮشٺينوي ٽوه ٽبٍهوبي اٖن

َاين اٍُٗ    ن٪َ اُ اډَ و نهي اڅهي ٹجيق يب كٖن ډي َٝٳ ثبٙوني، ثنوبث

ز ًاسي ٕا  .(28و27، ٛ 1388)َٙيٶي،  اٵٮبڃ، اٍُٙي 

 اسصؽ فملٖ ٍ ؿشفٖ. 9ـ;
ز يوب ثوب اډوَ و نهوي      َٝٳ يبء ٕا ًار ٙا ن٪َ اُ آنپه كٖن و ٹجق ىٍ 

زٙوى ډياڅهي ايؼبى  ٽه آيوب ٭ٺوڄ ثٚوَ     ،، دَٕ٘ ىيڂَي ډ٦َف ٕا

ٍا ٽٚوٴ       ډي سواني ډٖشٺڄ اُ وكي و اډوَ و نهوي اڅهوي، اٍُٗ اٵٮوبڃ 

وز     ؛ٽني َاي ٽٚٴ اٍُٗ اٵٮبڃ، نيبُډنوي اٍٙوبى ٙوب٫ٍ ٕا  ؟يب اينپه ث

يٮني ثلض اين ثوى ٽوه آيوب ىٍ    ؛ډٺبڇ طجور ثوى  ثهسٺٖيڈ ديٚين، نب٩َ 

زاال نٶٔ ًار اٵٮبڃ ٕا َاي  يب اُ اډَ و نهوي اڅهوي    ،ډَ، كٖن و ٹجق ث

ز ډٺوبڇ اطجوبر    ثوه  اډب ىٍ اين سٺٖيڈ، ثلض نب٩َ  ؟َٕؿٚمه ځَٵشه ٕا

ز َاي ٵهوڈ كٖون و ٹوجق و اٍُٗ      .ٕا ز ٽه ثو يٮني ثلض ؿنين ٕا

كٖن و ٹجق و اٍُٗ يوټ   سواني ډٖشٺالً نٖب  ډييټ ٵٮڄ، آيب ٭ٺڄ ا

ٍا ثٶهمي وز   ،ؿيِ  َاي ٵهڈ آ  نيبُډني اٍٙبى ٙوب٫ٍ ٕا اځوَ   ؟يب اينپه ث

وشٺالڃ ٭ٺوڄ ىٍ ٽٚوٴ كٖون و ٹوجق و اٍُٗ       ثه ٙوٞي ډٮشٺي  ٕا

ٍا ٭ٺچي ډي ٍا نيبُډني اٍٙبى ٙوب٫ٍ ثيانوي،    ؛ىاني ثبٙي، اٍُٗ  و اځَ ٭ٺڄ 

ٍا َٙ٭ي  ُايون ىانوي  ډياٍُٗ  وز ٙوٞوي ىٍ ډٺوبڇ     ٍو، ډ . ا مپون ٕا

يبء ثياني ًاسي ٙا ٍا  َاي ٵهوڈ    ،طجور، كٖن و ٹجق  اډب ىٍ ډٺبڇ اطجبر، ثو

ٍا نيبُډني اٍٙبى ٙب٫ٍ ثياني و  كٖون و ٹوجق    ثه اين كٖن و ٹجق، ٭ٺڄ 

 (.29، ٛ 1388، )َٙيٶي َٙ٭ي ډٮشٺي ثبٙي

 ٌٖٗگضٗش جبٌٖ٘ ٍ غٗگضٗاسصؽ جب. 9ـ>
ٹبثوڄ ػمو٬ نجبٙوني و ىٍ    هَځبه ىو يب ؿني اٍُٗ ٱيوَي ثوب يپوييڂَ    

ىيڂوَ    ثوه ډٺبيٖه ثب هڈ يپي اُ آنهوب اٍُٗ ٱيوَي ثيٚوشَي نٖوجز     

شه ثبٙي، ؿنوين اٍُٙوي، اٍُٗ ػوبيڂِيني هواهوي ثووى.      ه اٍُٗ ب ىٙا

  ٗ ز ٽه اٍُٗ ػوبيڂِيني سنهوب ىٍ اٍُ هوبي ٱيوَي ٹبثوڄ     ٍوٙن ٕا

ز.  اٍُٗ  ثوه  ٭نوا  ډظبڃ، اٍُٗ نؼبر يټ ٱَيٸ نٖجز  ثهسٞويَ ٕا

َاٽوه  ؛ىٍ همب  ُډوب ، اٍُٙوي ػوبيڂِيني ىاٍى    نمبُ هواني  اٍُٗ  ؿ

ز.  نؼبر يټ ٱَيٸ ثيٚشَ اُ اٍُٗ نمبُ ٕا

ز ٽه اٍُٗ ػبيڂِيني سنهوب ىٍ   همـنين سٌٽَ اين نپشه الُڇ ٕا

ز ٽوه يوټ اٍُٗ ٱيوَي ثوَ اٍُٗ ٱيوَي       ډواٍىي ٹبثڄ سٞويَ ٕا

شه ثبٙني ُاين .ىيڂَ ثَسَي ىٙا ٍو، اځوَ ىو اٍُٗ ٱيوَي ثوب يپوييڂَ      ا

ز. ډٖبوي  ثبٙني، هيؾ ٽياڇ اٍُٗ ػبيڂِيني نوواهني ىٙا

 اسصؽ ٍ ضذاسصؽ ثباسصؽ، ثٖ. 9ـ=
ُٗ ىٍ اين نوٙشبٍ ثه  همب  وز،    ٥وٍ ٽه ثيب  ٙي، ٍا ډٮنبي ډ٦چوثيوز ٕا

ي،  ٍاي ډ٦چوثيز ثٙب َاين، هَ ډوٝوٵي ٽه ىا ُٗ»ثنبث هواهي ثووى؛  « ثب ٍا

ُٙومني ني  ي، ٍا شه ثٙب ٖوز. اډوب   ىٍ ډٺبثڄ، هَ ډوٝوٵي ٽه ډ٦چوثيز نيٙا

ُٗ ډنبٵوبر     ٍاي ډ٦چوثيز نيٖز، اځَ ثوب ډ٦چوثيوز و ٍا ډوٝوٵي ٽه ىا

ي،  شه ثٙب ُٗ»ىٙا وي،     « ١يٍا وشه ثٙب ُٗ نيٙا ز و اځَ ډنبٵوبسي ثوب ٍا ٕا

ُٗ ثي» ُٗ؛ ٵٮوڄ ځنوبه،       هواهي ثوى. ثه« ٍا ُ، ثوبٍا ٭نوا  ډظبڃ، ٵٮڄ نموب

ُٗ و اٵٮبڃ ډجبف، ثي ُٗ هٖشني. ١يٍا  ٍا
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ُٗ ثه ي  ډٮنبي وٕي٬ ځبهي ٍا وبٓ آ ،    ٽوبٍ ډوي   ثهَس َٕا ٍوى ٽوه ث

 ُٗ ُٗ ډظجز؛ و ډوٝوٵي ٽه ١يٍا ٍاي ٍا ز، ىا ٗ ٕا ُ ډوٝوٵي ٽه ثبٍا

ُٗ ډنٶي؛ و ډوٝوٵي ٽه ثوي  ٍاي ٍا ز، ىا ُٗ   ٕا ٍاي ٍا وز، ىا ُٗ ٕا ٍا

ُايون   ٝٶَ ډي وي. ا ٗ »هوَ ٕوه ٹٖوڈ     ٍو، ىٍ ايون ډٮنوب ثوه     ثٙب ُ ، «ثوبٍا

ُٗ ثي» ُٗ»و « ٍا وز )ډٞوجبف،   «١يٍا ُٗ ا٥الٷ ٙيه ٕا ، 1390، ٍا

ٍاي     (. ثه54و53ٛ ُٗ ډظجوز، ځنوبه ىا ٍاي ٍا ٭نوا  ډظبڃ، ٵٮڄ نموبُ ىا

ُٗ ٝٶَ هواهني ثوى. ٍاي ٍا ُٗ ډنٶي و اٵٮبڃ ډجبف، ىا  ٍا

 ش٘اسصؽ ثبثت ٍ هتغ .9ـ<
َاي٤ ډوشچٴ سٲييوَ نپنوي، اٍُٗ طبثوز     اځَ اٍُٗ يټ ډوٝوٳ ىٍ ٙ

ز وز   ؛ٕا ډبنني اٍُٗ هياوني ډشٮبڃ. ىٍ ډٺبثڄ، اٍُٗ ډشٲيَ، اٍُٙي ٕا

َاي٤ ډوشچٴ سٲييَ  ٽه ا٭وڈ اُ آنپوه    ٽني، ډياٍُٗ ډوٝوٳ آ  ىٍ ٙ

ِا  اٍُٙ٘ ٽوڈ و ُيوبى ٙووى    َاي٤      ؛ډي ډبننوي اٍُٗ ٥وال ٽوه ىٍ ٙو

َاي٤   ٽني ډيډوشچٴ اٍُٗ آ  سٲييَ  و يب ډوٝوٳ اٍُٗ ىٍ ثٮ٢ي ٙو

وشڂويي ٽوه ىٍ ثٮ٢وي      ؛اٍُٗ يب ١ياٍُٗ ٙووى  ثي ٍٕا ډبننوي اٍُٗ 

َاي٤ ثي  .ٙوى ډياٍُٗ و يب ١ياٍُٗ  ٙ

 اسصؽ هغلك ٍ ًؼجٖ. 9ـ?
ٗ ثه  ُ ُٗ اين سٺٖيڈ، يٮني سٺٖيڈ ٍا ٍثبٍ  ډؼمو٫ ٍا جي، ى هب  ډ٦چٸ و ٖن

ُٗ ٍوى، نه سټ ٽبٍ ډي  ثه ٍا ډشٲيوَ ثويانيڈ،    سټ آنهب. يٮني اځَ همة ٍا هب 

شه جي ىاٖن ٍا ٖن  ُٗ ُٗ ٍا ٍا ډشٲيَ نيانيڈ، ثچپه همه  ايڈ؛ اډب اځَ همه ٍا هب 

ٍا طبثز ثيانيڈ،  شهيب ثوٚي ُا آ   ٍا ډ٦چٸ ىاٖن  ُٗ ُٗ   ٍا َاين ٍا ايڈ. ثنوبث

جي ثه  ُٗ ٖن شن همة ٍا ُٗ ډ٦چوٸ ثوه   ډٮنبي ډشٲيَ ىاٖن ډٮنوبي   هب و ٍا

   ُٗ وجيز ٍا وز ٖن ز. اڅجشه ډمپن ٕا ُٗ ٕا شن كياٹڄ يټ ٍا طبثز ىاٖن

سنهب ىٍ كوُه هبٝي ُا ٭چوڇ ن٪يَ اهالٷ يب كٺوٷ ډ٦وَف ٙووى؛ يٮنوي    

ُٗ جي ثياني. ٙوٞي همة ٍا ٍا ٖن  هبي اهالٹي 

 ل ٍ اؿتمبلٖ٘اسصؽ اص. 9ـ@
ٍاي ډٞوبىيٸ و ډٚوشٺبر ډوشچٶوي ثبٙوي.      ز يټ اٍُٗ ىا ډمپن ٕا

ډٞووبىيٺ٘ اٍُٗ اٝوويڄ، و ډٞووبىيٸ و  ثووه ؿنووين اٍُٙووي نٖووجز 

وز.   ،ډٚشٺبر آ  شٺبٹي هواهني ىٙا ٭نووا  ډظوبڃ، اٍُٗ    ثوه اٍُٗ ٙا

ډٞبىيٺ٘ اٍُٙي اٝيڄ، و ډٞبىيٸ ٭وياڅز، ډبننوي    ثه ٭ياڅز، نٖجز 

وز ٽوه ايون سٺٖويڈ،         اډبنشياٍي، اٍ نوي. ٍوٙون ٕا وشٺبٹي ىٍا ُٙوي ٙا

ز اين ډٮنب ٽه ىٍ ډظبڃ ډٌٽوٍ ثوب آنپوه ٭وياڅز     ثه  ؛سٺٖيمي نٖجي ٕا

اډب هوى ٭ياڅز نيِ يپوي اُ   ؛ډٞبىيٸ هوى اٍُٙي اٝيڄ ىاٍى  ثهنٖجز 

وز و نٖوجز    وشٺبٹي ىاٍى.    ثوه  ډٞبىيٸ ٽمبڃ انٖبني ٕا آ  اٍُٙوي ٙا

َاين بٓ ډي ث ثوه  هوب نٖوجز    اٍُٗ ةاځَؿوه همو  سوا  اى٭ب ٽَى ٽه  ٕا

ٽموبڃ نهوبيي، اٍُٗ     ثوه نٖوجز   ؛ډٞبىيٸ هوى اٍُٙي اٝيڄ هٖشني 

وز    ز ٽه اٍُٗ اٝيڄ ډ٦چوٸ ٕا شٺبٹي ىاٍني و سنهب ٽمبڃ نهبيي ٕا ٙا

 و هوى، ډٞياٷ اٍُٙي ىيڂَ نيٖز.

 ٌٖ ٍ رٌّٖ٘اسصؽ ف .9ـ81
اٍُٗ، ٭يني يب ًهني ثووى   ٖئچة يپي اُ ډٖبئڄ ډهڈ و اهشالٵي ىٍ ډ

ز؛ يٮني آيب اٍُٗ سنهب  ز و يوب ٍيٚوه ىٍ    ثه اٍُٗ ٕا ًهن واثٖشه ٕا

 subjective٭جووبٍسي، اٍُٗ، ډٮنووبيي  ثووههووبٍع و ٭ووبڅڈ ٭ووين ىاٍى؟ 

ز يب )ًهني(  ٭نووا  ډظوبڃ، اځَؿوه هووى      ثوه ؟ )٭ينوي(  objectiveٕا

ز، « ٥ال» سوانوي ٭ينوي يوب     ډي« اٍُٗ ٥ال»اډَي واٹٮي و ٭يني ٕا

ًهني ىانٖشه ٙوى. اځَ اٍُٗ ٥ال، اډَي ٭يني ىانٖشه ٙوى، ىٍ ٭وبڅڈ  

ز. ىٍ ډٺبثڄ، اځوَ اٍُٗ ٥وال، اډوَي ًهنوي ىانٖوشه       واٹ٬ ډوػوى ٕا

ز.  ٙوى، ٍيٚه ىٍ ٭بڅڈ واٹ٬ نياٍى و سنهب ډوچوٷ ًهن ٕا

 اسصؽ فقلٖ ٍ ؿأًٖ. 9ـ88
٥وٍ ٽه ثيب  ٙي، اځَ ؿيوِي ثبڅٶٮوڄ ډووٍى ٥چوت واٹو٬ ٙووى،        همب 

زډ٦چوة ٵٮ اډب اځَ ؿيِي ثبڅٶٮڄ ډووٍى   ؛چي و اٍُٗ ٵٮچي هواهي ىٙا

وشه ثبٙوي،      ٍا ىٙا ٥چت واٹ٬ نٚوى، اډب ٹبثچيز و ٙأنيز ډ٦چووة ثووى  

ز.  ٍاي اٍُٗ ٙأني ٕا َاي ٙوٞوي ٽوه    ثهىا ٭نوا  ډظبڃ، ٵٮڄ نمبُ ث

ز، اٍُٗ ٵٮچي ىاٍى، اډب ٥اليي ٽوه ىٍ ىڃ ٽووه دنهوب      ٥بڅت آ  ٕا

ز و ثبڅٶٮڄ ډ٦چوة ٙوٞي نيٖز ز.ٕا  ، اٍُٗ ٙأني هواهي ىٙا

 اسصؽ ٍالقٖ ٍ پٌذاسٕ. 9ـ89
وز و ډ٦چووة      ثه ٥وٍ ٽه ثيب  ٙي، اٍُٗ  همب  ډٮنوبي ډ٦چوثيوز ٕا

وز، ٽموبڃ        ز. اځوَ آنـوه ډ٦چووة ثبڅٶٮوڄ ٕا اٝچي، ٽمبڃ نهبيي ٕا

ٽمبڃ كٺيٺي ثبٙي، اٍُٗ واٹٮوي ىاٍى. ىٍ ډٺبثوڄ،    ةكٺيٺي و يب ډٺيډ

ز، ٽمبڃ واٹ ٽموبڃ واٹٮوي    ةٮي و يب ډٺيډاځَ آنـه ثبڅٶٮڄ ډ٦چوة ٕا

وز، ٽموبڃ دنوياٍي و         ثهنجبٙي، ثچپه  وشه ٙويه ٕا شجبه ٽموبڃ دنيٙا ٙا

٭نوا  ډظوبڃ، اځوَ سٺووا و ٹوَة اڅهوي ډ٦چووة        ثهاٍُٗ دنياٍي ىاٍى. 

ٌار ىنيووي     ثبڅٶٮڄ ٙوٜ ثبٙني، اٍُٗ واٹٮي ىاٍني؛ اډب اځَ ٵٺو٤ څو

ٌار، اٍُٗ دنياٍي ىاٍني.  ډ٦چوة ثبڅٶٮڄ ٙوٜ ثبٙي، اين څ

 للوشٍ اسصؽ .:
ٍاي اٍُٗ     ثيب  ٙي ٽه هَ ؿيِي ٽه ډ٦چوة ٙووٜ واٹو٬ ٙووى، ىا

ز ُاين .ٕا ٍو، ٹچموَو اٍُٗ، ثٖويبٍ ځٖوشَىه و ٙوبډڄ هوَ ډ٦چووثي        ا
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َاين، ٹچمَو اٍُٗ هوَ كي٦وه  ٙوى ډي وز ٽوه اٍُٗ ىٍ آ     ، ثنبث اي ٕا

َاي نمونوه، اٍُٗ ىٍ كي٦و  ٙوى ډيډ٦َف  اهوالٷ، هنوَ، كٺووٷ،     ة. ث

ني. ىٍ يوټ نڂوبه   ٙو ډيٙنبٕي و... ٹچمَوهبي اٍُٗ ډلٖوة  ډٮَٵز

َائ شٺ ز: ثه ي، ٹچمَوهبي اٍُٗ ٕا َاٍ ُيَ ٕا  ٹ

 اسصؽ اخاللٖ. :ـ8
ز ٽه ىٍ ٭چڈ اهوالٷ ډ٦چووة واٹو٬     اٍُٗ اهالٹي، هَ آ  ؿيِي ٕا

وز ٽوه ىٍثوبٍه ٝوٶبر و ٍٵشبٍهوبي       ٙوى ډي . ٭چڈ اهالٷ، ٭چموي ٕا

بڃ، ٭ياڅز، ٝياٹز و سٺوا اُ ٭نوا  ډظ ثه. ٽني ډياهشيبٍي انٖب  ثلض 

و نمبُ، ٍوُه و كغ اُػمچوه ٍٵشبٍهوبي اهشيوبٍي     ؛ػمچه ٝٶبر اهالٹي

ٍاي اٍُٗ اهالٹي ٙو ډيهٖشني ٽه ډ٦چوة واٹ٬  ني و اُ اين ػهز ىا

َاين آنـه ىٍ اين ٭چڈ ډ٦چوة واٹ٬  ډي ثوب سموبډي   و  ٙوى ډيثبٙني. ثنبث

ز.او  هب و ډپبسجي ٽه ىٍ اين ُډينه وػوى ىاٍى نلچه  ٍُٗ اهالٹي ٕا

 اسصؽ حمَلٖ. :ـ9
ِاڇ    ز ٽه ډؼمو٭وه ٹوا٭وي اڅو آوٍي ٽوه ثوَ ٍٵشوبٍ     ٭چڈ كٺوٷ، ٭چمي ٕا

ب  كپوډز ډي َاي آ  ثوَ ٭هوي  ٹويٍر     اػشمب٭ي اٖن ٽني و ١مبنز اػ

وز، ثلوض ډوي     ٘   كبٽڈ َث ػبډٮوه ٕا ؛ 24، 1396ٛدوْوه،   ٽنوي )ىانو

(. ډٖوبئچي همـوو : ن٪وڈ اػشموب٭ي، ٭وياڅز      266، 1379ٛډٞجبف، 

مب٭ي، ٍى اډبنز و كَډز هيبنز، ُا آ  ػهز ٽه ډ٦چووثي اػشموب٭ي   اػش

ُٗ كٺوٹي ډي ٍاي ٍا ني. ىٍ اينؼب نيوِ ا٭شٺوبى ثوه     هٖشني، ىا ډپبسوت   ثٙب

ى. شن سأطيَي نيٍا ُٗ ىٙا ڄ ډ٦چوثيز و ٍا  ډوشچٴ كٺوٹي، ىٍ ٝا

ز ٽه ٍٕويي     ،هويٳ نهوبيي   ثوه  اٍُٗ اهالٹي، هَ ډ٦چوثي ٕا

ز؛ اډب  ز ٽوه  اهالٷ ىٍ آ  ډوٍىن٪َ ٕا اٍُٗ كٺوٹي، هَ ډ٦چوثي ٕا

هبي ډهمي ٽه ډيوب    . اُ ػمچه سٶبورثبٙي ډيىٍ ٭چڈ كٺوٷ ډوٍىن٪َ 

ز َايوي   ،اهالٷ و كٺوٷ ډ٦َف ٕا ز ٽه ىٍ اهالٷ، ١مبنز اػ آ  ٕا

َايي ىوڅشي  ٍاي ١مبنز اػ ثبٙوي   ډيىوڅشي ډ٦َف نيٖز، اډب كٺوٷ ىا

ٷ همـنين، اهالٷ ػهز ٵوَىي و كٺوو   .(26، 1396ٛدْوه،  )ىان٘

ز اډوَي ډبننوي ٭وياڅز، هوڈ      َاين ډمپن ٕا ػهز اػشمب٭ي ىاٍى؛ ثنبث

شه ثبٙي.  اٍُٗ كٺوٹي و هڈ اٍُٗ اهالٹي ىٙا

 اسصؽ هٌغمٖ. :ـ:
َ، نيبُډنوي    َاي ٽٚٴ كٺيٺز و ډٞو  ډبني  ُا ه٦بي ىٍ سٶپو ب  ث اٖن

ٍا ىٍ همه ز ٽه او  وڃ و ٹوا٭ي ٭بډي ٕا ٍاهنموبيي ٽنوي و ډوبن٬ ُا     ٝا ػب 

َاهي وي ىٍ سٶپَ  ى ځم وڃ و ٹوا٭ي، ډن٦ٸ نبڇ ىٍا ځَىى. ډؼمو٭ه اين ٝا

َ، 7، 1363ٛ؛ كچووي، 5، 1326ٛ)٥وٕووي،  (. 12ٷ، 1405ٛ؛ ډ٪ٶوو

 ،َ ز: ډٔٮَِّٳ و كؼز )ډ٪ٶ ٍاي ىو ثو٘ ٕا  (.12ٷ، 1405ٛډن٦ٸ ىا

ز ٽوه ىٍ ٭چوڈ ډن٦وٸ و ىٍ     ثهاٍُٗ ډن٦ٺي  ډٮنبي ډ٦چوثيشي ٕا

ز.  َاين ډٖيَ سٶپَ ډوٍىن٪َ ٕا ٳ و هوڈ ىٍ  هوڈ ىٍ نبكيوه ډٔٮوَِّ    ثنوبث

. ىٍ ثو٘ ډٔٮَِّٳ، سٮَيٶوي  ٙوى ډينبكيه كؼز، اٍُٗ ډن٦ٺي ډ٦َف 

ز ٽه ډ٦وبثٸ ٹوا٭وي ٝوليق     وز اٍُٙمني ٕا و ٙووٜ ډن٦ٺوي    ٕا

َاينهواهب  اوٕز.  ډٮنوبي   ثوه ، اٍُٗ ډن٦ٺي ىٍ ثوو٘ ډٔٮوَِّٳ،   ثنبث

وز. ىٍ ثوو٘        َاي ٙووٜ ډن٦ٺوي ٕا ډ٦چوثيز سٮَيٴ ٝوليق ثو

شيالڃ نيِ اٍُٗ ډن٦ٺي ىٍثبٍ شيال  ٕا ز ٽوه هوڈ ىٍ ثوو٘    ٕا څي ٕا

ډبىه و هڈ ىٍ ثو٘ ٝوٍر، ډ٦بثٸ ٹووانين ٝوليق ډن٦ٺوي ثبٙوي.     

َاين ووشيالڃ،  ثنووبث ډٮنووبي ډ٦چوثيووز  ثووهاٍُٗ ډن٦ٺووي ىٍ ثووو٘ ٕا

ز. َاي ٙوٜ ډن٦ٺي ٕا شيالڃ ٝليق ث  ٕا

 ؿٌبختٖ اسصؽ هقشفت. :ـ;
َٵز ٖب ، اډپب   ډٮ َٵز ان ُ ډٮ ز ٽه ا َيٴ ٭بڇ، ٭چمي ٕا ي ىٍ يټ سٮ ٙنٕب

ځي يٷ آ  ثلض ډيهب و وْي  ٝ ؛ 65، 1396ٛٽني )ٵيب١ي،  ي آ  و ډٮيٍب

ٞجبف و ډلميي،  َٵز12، 1394ٛډ ُٗ ډٮ َٵشوي   (. ٍا ه ډٮ ٍثٍب ٙنبهشي ى

ځي ٽٍب ډي  ثه َٵوز     ٍوى ٽه وْي وي، هوواه ډٮ ٙشه ثٙب ٍا ىا َٵز ډٮشَج  هبي ډٮ

َٵز ٗ ډٮ ُ َاين ٍا ي يب كٞوڅي. ثنبث ډٮنبي ډ٦چوثيز  ٙنبهشي ثه ك٢وٍي ثٙب

ز ٽه وي َٵشي ٕا ٍ    ْځيډٮ ُآنؼبٽوه ا٭شجوب ي. ا ٙشه ثٙب ٍا ىا َٵز ډٮشَج  هبي ډٮ

َٵز ٗ ډٮ ُ ز، ٍا ى ٭بڅڈ ٕا َٵز ك٢وٍي، ك٢وٍ هوى ډٮچوڇ ِن ٙونبهشي    ډٮ

ډٮنبي ډ٦چوثيز ٭چڈ ك٢وٍي، ُا ػهوز ك٢ووٍ آ  نوِى     ٭چڈ ك٢وٍي ثه

ٖب  ثه ٭بڅڈ ډي َاي نمونه، ىٍ ٭چڈ ك٢وٍي ان ي؛ ث ُٗ اين   ثٙب ٕنڂي، ٍا ځَ

ٍ و ك ٍ ٭چوڈ      ٭چڈ ك٢وٍي، ا٭شجب ٍ ډٺبثوڄ، ا٭شجوب وز. ى ى ٭وبڅڈ ٕا ٍ آ  ِن ٢و

ُاين كٞوڅي ثه  ز؛ ا َٵز ډ٦بثٺز ٭چڈ ثب واٹ٬ ٕا ُٗ ډٮ ٙنبهشي ٭چوڈ   ٍو، ٍا

وي؛ ثوه   ډٮنبي ډ٦بثٺز آ  ثب واٹ٬ ډوي  كٞوڅي ثه ٍِا      ثٙب ٭نووا  ډظوبڃ، ځو

ز» َٵز« هياوني ډوػوى ٕا ٗ ډٮ ُ ٍاي ٍا ز. ډ٦بثٸ ثب واٹ٬ و ىا  ٙنبهشي ٕا

 اسصؽ ٌّشٕ. :ـ>
َ ډؼ ُيجبيي و انشٺوبڃ آ  ثوه    مو٭ههن  ٓ ٖب ٍاٻ، ايؼبى و اك ُ اى وز    اي ا َا  ٕا ىيڂو

َاني، ٍىه    41،ٛ 1390)٭م َه هوو ُيجوبيي ځو ٍيٴ ثب ډٮنبي  ٍ سمبڇ سٮب َ ى (. ډٮنبي هن

ي ثوه  ٗ هَن ٍُ َاين، ا ز. ثنبث َهوي        ٕا وز. ث ُيجٕب ويء  ډٮنوبي ډ٦چوثيوز يوټٙ 

ـو   ٕچيهم َى ٕه وي   ث ز و  ي ٕا ٗ هَن ٍُ ٍاي ا ُيجبيي و ٽه ىا َاي  َ  ث ٍ ن٪و ْځي ى

  َ ُ ن٪و َاين ا ـييځي. ثنبث ٍؿڂي، ٭مٸ و دي َٵشه اني: يپذب وچي ځ َٕى ي ٽوه    ث َ اطَو ، هو

ز.  ي ٕا ٗ هَن ٍُ ٍاي ا ز و ىا ُيجٕب ٙي،  ْځي ثب ٕه وي ٍاي اين  ٕيجچيىا َانټ  ِ   ٵ نيو

٣َٙ ډي ٍا  ٍؿڂي  ي سنهب يپذب ٗ هَن ٍُ َاي ا وڄ دونغ(.   1393ىانوي )ىيپوي،    ث ، ٞٵ

ُاين ٍؿڂي  ا ٍاي يپذب ي ٽه ىا َ اَط ٍى.ٍو، ه ي ىا ٗ هَن ٍُ ز و ا ُيجٕب ٙي،   ثب
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 اسصؽ التصبدٕ. :ـ=
اٍسجب٣ ډيب  سوڅيي، سؼبٍر و ٭١َوه دووڃ ىٍ يوټ ٽٚووٍ يوب ډن٦ٺوه       

ٍا اٹشٞووبى ډووي   ډوويهڄ ًيووڄ آٽٖووٶوٍى، نبډووه )څٲووز نبډنووي هووبٛ 

economy).      ٍُٗوز: ا ىٍ ٭چڈ اٹشٞبى ىو نوو٫ اٍُٗ ثيوب  ٙويه ٕا

ډٞووَٵي، همووب  اي. اٍُٗ  ډٞووَٵي و اٍُٗ اٹشٞووبىي يووب ډجبىڅووه 

ډ٦چوثيز و ١ٍبيشمنيي كبٝڄ اُ ډٞوَٳ هوَ ٽبالٕوز؛ اډوب اٍُٗ     

ُاٍ  اٹشٞبىي هَ ٽبال، همب  اٍُٗ ډجبىڅه ز ٽه ىٍ ثب وٕويچه   ثوه  اي ٕا

هوب، ىٍػوه و ډٺوياٍ اٍُٗ     . ىٍ واٹو٬ ٹيموز  ٙووى  ډوي هب سٮيين  ٹيمز

ٍا نٚووب  ډووي ډجبىڅووه ، 1371)١ٍووبيي ډيَٹبئووي،  ىهنووي اي هووَ ٽووبال 

َاين . (46وو 43، 1374ٛ، ډٞجبف؛ 23و21ٛ وبٓ، سنهوب اٍُٗ    ثو ٕا

ز ٽه  ز ثهډَٞٵي ٕا  اي. نه اٍُٗ ډجبىڅه ،ډٮنبي ډ٦چوثيز ٕا

 اسصؽ ٍجَدٕ. :ـ<
ٍاي نوو٭ي          وز، ىا هَ وػووىي ُا آ  ػهوز ٽوه ډٖوبوٷ ثوب ٽموبڃ ٕا

َاي      ډ٦چوثيز ډي وز و يوب ثو َاي هووى ٕا ي، ٽه اين ډ٦چوثيز نيِ يب ث ثٙب

ٍاي  َاين همه ډوػوىار ىا َا . ثنبث ُٗ وػووىي ډوي  ىيڂ وني. هوَ    ٍا ثٙب

َسجة  وي،   ډوػوىي ٽه ىٍ ډ شه ثٙب ٍَا ىٙا َاست وػوى ٹ ي ُا ٽمبڃ و ډ ثبالَس

ُٗ ثيٚشَي هواهي ثوى. ثه ي ډ٦چوثيز ثيٚشَ و ٍا ُٗ   ىٍا همين ىڅيوڄ ٍا

ز.  وػوىي هياوني ډشٮبڃ، ُا همه ډوػوىار اډپبني ثيٚشَ ٕا

 بػٖ٘اسصؽ ػ .:ـ?
ٍائوه ٙويه      َاي ٕيبٕز سٮوبٍيٴ ډوشچٶوي ا وز. ىٍ يوټ سٮَيوٴ،    ث ٕا

ز ٽه اُ ٙهَ و ډنبٕجبر ٙهَونيي ثلض  ٽنوي   ډيٕيبٕز ىانٚي ٕا

ډٮنوبي ٭چوڈ    ثهىٍ سٮَيٶي ىيڂَ، ٕيبٕز  .(22، 1373ٛ)٥جب٥جبيي، 

وز.   آډيه اىاٍه اػشمب٫ َاين ٕا آنـوه ىٍ اىاٍه اػشموب٫ و ډنبٕوجبر     ثنوبث

ٍاي اٍُٗ ٕيبٕووي  ووز، ىا ٍاي ډ٦چوثيووز ٕا . ثبٙووي ډوويٙووهَونيي ىا

ز.٭نوا   ثه ٍاي ډ٦چوثيز و اٍُٗ ٕيبٕي ٕا ُاٍر ىا  ډظبڃ، ډٺبڇ و

 خٖٗاسصؽ تبس. :ـ@
ٙشه ثلض ډي ُ كواىص ځٌ ز ٽه ا ٍين، ٭چمي ٕا وچيمبني،   ٭چڈ سب ، 1392ٽني ٕ)

ٍيوي ثه23ٛ  ٗ سب ٍُ َاين، ا ُ آ  ػهوز ٽوه     (. ثنبث ويء ا ډٮنبي ډ٦چوثيزٙ 

َثو٣ ثه  ز، ډي ډ ٙشه ٕا ي. ثه ځٌ ُه ثٙب آ  ػهوز   اي ٹييمي ُا ٭نوا  نمونه، ٽو

َثو٣ ثه  ز. ٽه ډ ٍيوي ٕا ٗ سب ٍُ ٍاي ا ى و ىا ز، ډ٦چوثيز ىٍا ٙشه ٕا  ځٌ

 ب فشفٖٗاسصؽ ػٌتٖ . :ـ81
وز اُ    ډؼمو٭وه آىاة و ٍٕووڇ، ډنبٕوټ،    »ٕنز يب ٭َٳ ٭جوبٍر ٕا

٥ووٍٽچي   ثوه هب، سؼَثيبر و اڅڂوهبي انييٚه، ٍٵشبٍ يوب   ا٭شٺبىار، اٍُٗ

ډ٪هوَ هويوز   انوي و   ٽنٚي ٽه ايؼوبىي، ٭َٵوي، انشٺوبڅي و انجبٙوشي    

كٖوبة   ثوه اػشمب٭ي يټ ځَوه، ٹووڇ، ډؼمو٭وه يوب ډچوز     و   ٵَهنڂي

سوانني ډوػت سوياوڇ، ديونوي و وكوير ا٭٢وب و      آيني و ىٍ نشيؼه ډي ډي

ُايووي، « هوووى آ  ډؼمو٭ووه ځَىنووي  َاين .(674، 1393ٛ)ډيَ ، ثنووبث

ٍاي    ثهٍٵشبٍي ٽه ىٍ ن٪َ ځَوه هبٝي  ػهز ٭َٵي و ٕونشي ثووى  ىا

زډ٦چوثيز ثبٙي، اٍُٗ ٕن ٭نووا  ډظوبڃ،    ثوه  .شي و ٭َٵي هواهي ىٙا

شن ىٍ ػبډٮ والډي     ةٽاله اُ َٕ ثَىٙا ٱَثي و ډٞوبٵله ىٍ ػبډٮوه ٕا

ز. ٍاي اٍُٗ ٕنشي و ٭َٵي ٕا  ىا

 اسصؽ فشٌّگٖ. :ـ88
وز      ٍائوه ٙويه ٕا وشه  اُ ٵَهنڀ سٮوبٍيٴ ډشٮويىي ا ٍٕا ، 1381هوو،   )آ

ٍا ؿنوين      سووا  ثوه   (. اډب ډي727و722ٛ ٝووٍر هالٝوه ٵَهنوڀ 

هوب، هنؼبٍهوب، آىاة و ٍٕووڇ،     ىان٘، ا٭شٺبىهب، اٍُٗ  ثه: »سٮَيٴ ٽَى

ٵَهنوڀ  « وٍي و ٹوا٭ي ډٚشَٻ ا٭٢بي ػبډٮوه بهنَ، ُثب ، ٽبٍثَى ٵن

ُايووي،  ځوينووي ډووي ايوون ډٮنووب، ثٖوويبٍ نِىيووټ  .(799، ٛ 1393)ډيَ

َاين هَؿه ٽه ىٍ آىاة و ٍٕووڇ و   ډٮنبي ٕنز و ٭َٳ ډي ثه ثبٙي، ثنبث

ٍاي اٍُٗ  ز، ىٍ آ  ػبډٮه ىا ٭ٺبيي و هنَهبي يټ ػبډٮه ډ٦چوة ٕا

َاي      ثه، ثبٙي ٵَهنڂي ډي ٭نوا  ډظبڃ، ىيي و ثبُىيوي ىٍ ٭يوي نووٍوُ ثو

ز. ٍاي اٍُٗ ٵَهنڂي ٕا َاني ىا  ػبډٮه اي

 تٖ٘اسصؽ تشث. :ـ89
َثيز ثه ُنويه و ا٭وڈ ُا ځيوبه، كيووا  و       ډٮنبي ٍٕييځي ثه  س اډوٍ ډوػوى 

َاي ىٕشيبثي او ثه   ب  و ث ز. اډب ډٺٞووى ُا وّا    اٖن ٍٙي و نمو ٩بهَي ٕا

ب  ثه ٍثبٍ  اٖن ٍَا ځَٵشه و ى َاَث سٮچيڈ ٹ َثيز، ُډبني ٽه ىٍ ث ٍوى،  ٽبٍ ډوي  س

وٍٗ ٍوكي و ډٮنوي» نيځب ، « َد ز )ػمٮي ُا نوٖي (. 26، 1390ٕٛا

ى: ثب سوػه ثه ى ىٍا ٍَث َثيشي، ىو ٽب ُٗ س َثيز، ٍا  ډٮنبي ٭بڇ و هبٛ س

َاي ٍٙي و نمو ٩بهَي ځيبه، كيووا  و   ٽبٍثَى اوڃ: هَؿيِي ٽه ث

وز؛     ٍاي اٍُٗ سَثيشوي ٕا شه ثبٙوي، ىا ٭نووا    ثوه انٖب  ډ٦چوثيز ىٙا

َاي ٍٙي يټ ځڄ انؼوبڇ ډوي   ٍاي   ډظبڃ، ٽبٍهبيي ٽه ثبٱجب  ث ىهوي، ىا

 اين ډٮنبٕز. ثه  اٍُٗ سَثيشي

َاي دَوٍٗ ٍوكوي و ډٮنووي انٖوب      ٽبٍثَى ىوڇ: هَؿيِي ٽه ث

َاي نمونوه،     ٍاي اٍُٗ سَثيشي هواهي ثووى، ثو شه ثبٙي، ىا ډ٦چوثيز ىٙا

َاهڈ    ،انؼبڇ ٭جبىار ٍا ٵو ٌا   ٽنوي  ډوي ُډينه دَوٍٗ ٍوكي انٖوب   و څو

ز. ٍاي اٍُٗ سَثيشي ٕا َاي سَثيز انٖب  ډ٦چوثيز ىاٍى و ىا  ث
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ډن٪ووٍ اُ   .(57وو 22، 1396ٛ)ٵيب١وي،   ٭چڈ، ډٮبني ځونوبځوني ىاٍى 

ز ٽه ډنبٕجشي ډيب  آنهوب ىٍ   ٭چڈ ىٍ اين ثلض، ډؼمو٭ه ٹ٢بيبيي ٕا

ز َاٵيب، ٵچٖوٶه و ٍيب١ويبر   ؛ن٪َ ځَٵشه ٙيه ٕا  ډبنني ٭چڈ سبٍين و ػٲ

َاي ٱبيوز هبٝوي    ةهَ ٍٙش .، ىٍٓ ؿهبٍڇ(1379، )ډٞجبف ٭چمي، ث

ز؛  َاينايؼبى ٙيه ٕا ِاٍه ثنبث هبي ٭چموي ٽوه ىٍ يوټ ٭چوڈ ثلوض       ځ

شبي ٍٕيي   ٙوى ډي ٍٕا ٍاي اٍُٗ ثبٙوني  ډوي آ  ٱبيوز   ثوه  و ىٍ  ، ىا

ِاٍه  ز هَ ځو هويٳ ٭چوڈ    ثوه  اي ٽوه ثيٚوشَ    ٭چمي هٖشني. ٥جيٮي ٕا

٭نووا  ډظوبڃ، ډجبكوض     ثوه  .نِىيټ ثبٙي، اٍُٗ ٭چموي ثيٚوشَي ىاٍى  

ٍا     نبٕي ىٍ ٭چڈ ٵچٖٶه اُ آ  ػهوز ٽوه ډوب  يٳ ٵچٖوٶه  هو  ثوه  هيٙا

ز ډي ٍاي اٍُٗ ٭چمي ٕا و يب ډٖبئڄ هنيٕوه اٹچييٕوي ىٍ    ،ٍٕبني، ىا

ٍاي اٍُٗ ٭چمي   .ثبٙي ډي٭چڈ ٍيب١يبر ىا

 اسصؽ اًؼبًٖ. :ـ;8

ز، اٍُٗ انٖوبني   ٍاي ىو ثٮي ٍوكبني و ػٖمبني ٕا اُآنؼبٽه انٖب  ىا

ز:  نيِ ىو ٽبٍثَى هواهي ىٙا

Aًٖاسصؽ اًؼبًٖ سٍحب Aَاي اثٮبى ٍوكبني انٖوب    الف اډوٍي ٽه ث

ٍاي اٍُٗ انٖبني  ٍوكبني  ٭نوا  ډظبڃ،  ثه؛ ثبٙني ډيډ٦چوة هٖشني، ىا

ٍاي اٍُٗ انٖبني  هٖشنيايظبٍ و سٮٺڄ ٽمبالسي ٍوكبني   .ثبٙني ډيو ىا

Aًٖاسصؽ اًؼبًٖ جؼوب Aَاي اثٮبى ػٖمبني انٖوب    ة اډوٍي ٽه ث

ٍاي اٍُٗ انٖبني  ػٖومبني  ٭نووا    ثوه  ثبٙوني؛  ډوي  ډ٦چوة هٖشني، ىا

ٍاي اٍُٗ  َاي انٖب  ډ٦چوة و ىا  .ثبٙي ډينمونه، سٺويز ثي  ث

ز ٽه اځَؿه ىٍ ٩بهَ انٖب  ډَٽوت اُ   ،سٌٽَ اين ډ٦چت الُڇ ٕا

ز ُايون  .ٍوف اوٕوز  ثهىٍ واٹ٬ انٖبنيز انٖب ،  ؛ اډبٍوف و ثي  ٕا ٍو،  ا

اٍُٗ كٺيٺي انٖب ، اٍُٗ ٍوكبني اوٕز و اٍُٗ ػٖومبني، ډوَسج٤   

ز.ثب ث  ٮي انٖبنيز انٖب  نيٖز و ثب كيوانبر نيِ ډٚشَٻ ٕا

 ٌٖٗاسصؽ د. :ـ>8

َنبډه ز )ډٞجبف و  ىٍ يټ نڂبه ٽچي، ىين ث ب  ٕا ُنيځي اٖن َاي  اي ٭بڇ ث

وه ٽوه ُا ػهوز    169و168، ٛ 1394ډلميي،  (. ثيين ػهز، هَ آـن

وز؛ ثوه   ُٗ ىيني ٕا ٍاي ٍا ي، ىا شه ثٙب ٭نووا  ډظوبڃ،    ىيني ډ٦چوثيز ىٙا

ز.٭جبىر ، ُا آ ُٗ ىيني ٕا ٍاي ٍا ى، ىا    ػهز ٽه ډ٦چوثيز ىيني ىٍا

 گ٘شٕ ًت٘جِ
ُٙوي،    ُٗ يٮني ډٮنوبي ٍا ٶة ٍا ىٍ اين نوٙشبٍ ُا ٕه ډٖئچة ډهڈ ىٍ ٵٖچ
ُٙي يٮني ډٮبني  ٗ ثلض ٙي. اثشيا ډٮبني ٍا ُ ٗ و ٹچمَوهبي ٍا ُ اٹٖبڇ ٍا
كٖن و ٹجق، ىٍٕز و نبىٍٕز، ثبيوي و نجبيوي، ُٙوز و ُيجوب، و٩يٶوه و      

َاي سپچيٴ و ډٖ ىه سٺٖيڈ ث ٍَا ځَٵز، و ٕذٔ ىوُا ئوڅيز، ډوٍى ثلض ٹ
      ُٗ وز: سٺٖويڈ ٍا ٍَا ٕا ُٗ ثيب  ځَىيي ٽه اين سٺٖويمبر ُا ايون ٹو ٍا

ًاسوي و اڅهوي، ٭ٺچوي و ٙوَ٭ي،          ثه  ًاسوي و ٱيوَي، ٱوبيي و ډٺويډي، 
ٗ و ثي ُ َ،  ػبيڂِيني و ٱيَػبيڂِيني، ثبٍا ٗ، طبثز و ډشٲي ُ ُٗ و ١يٍا ٍا

شٺ يڄ و ٙا جي، ٝا بٹي، ٭يني و ًهني، ٵٮچي و ٙأني، واٹٮوي و  ډ٦چٸ و ٖن
َ ٙي ٽه اين ٹچمَوهب  ٗ ًٽ ُ َاي ٍا ىه ٹچمَو ث ٍ ډَكچه ٕوڇ، دبِن ي. ى دنيٍا
َ، اٹشٞوبى،        وي، هنو ٍني: اهالٷ، كٺووٷ، ډن٦وٸ، ډٮَٵوز ٙنٕب َا ثيين ٹ

ب  و ىين. َثيز، ٭چڈ، اٖن ز، وػوى، سبٍين، ٕنز، ٵَهنڀ، س  ٕيٕب
 هٌبثـ .......................................................................................... 

ً  ثـش  ٍ٘ـشؽ  ٚ ٘مـذ ، 1381 ډلموي،  هوو،  آٍإشه اكـٌالحبت، ّٕٓـ٣ ـ     فشٞٙـ

٘. سهَا ، ،ارتٕب٣ٓ  ؿبدو
ُيَ ن٪َ ډلمويسٺي   ،اػال٣ٔ تشث٥ت ٚ ت٥ّٔٓ فّؼفٝ، 1390ػمٮي اُ نويٖنيځب ، 

 .دَوٍٗ و آډوُٗ وُاٍرسهَا ، ، ډٞجبف
ٍ. ،اِٙو٥ذ اِزٛٞش، 1363ثن يوٕٴ،  كٖن كچي،  ٹڈ، ثييا
 دْوهٚوي و  ډوُٙوي آ ةٕٖو إډ ٹڈ، ،حمٛق فّؼفٝ، 1396 ډ٦ٞٶي، دْوه، ىان٘

 .اډبڇ هميني اډبڇ
ػمة ډلمي ٍوكبني، ٹڈ،اسصؽ ٚ ٞٙش ،1393ػوٍع،  ىيپي، الډي ډيٍٕة ، َس َ. ٕا  هن
َ. سهَا ، ،ل٥ٕت ٚ اسصؽ تئٛس٢، 1371 ډلٖن، ډيَٹبئي، ١ٍبيي  اډيَٽجي

 اڅم٦ٞٶي. اڅمچچي ثين دْوهٚڂبه ٹڈ، ،تبس٤خ فّؼف١، 1392 ػواى، ٕچيمبني،
 آډوُٙوي  ډإٕٖة ٹڈ، ،اػت وذاْ ثذ چ٥ؼت خٛة، 1388 اكميكٖين، َٙيٶي،
 .هميني اډبڇ دْوهٚيو 

ذ٤ـٝ صٚاَ، 1373 ٕييػواى، ٥جب٥جبيي، َ. ،ا٤شاٖ دس ػ٥بػ٣ ٘ا  سهَا ، ٽوي
 ٹڈ، ،ٵيب١ي ٱالډ١َبه سٮچيٺ ،الحکمه نهایة ،1380ٕييډلميكٖين،  ي،ئ٥جب٥جب

 .هميني اډبڇ دْوهٚيو  آډوُٙي ډإٕٖة
يَاڅيين، ٥وٕي، ڂبه سهَا . سهَا ، ،االلتجبع اػبع ،1326 ٞن  ىاٚن
 ٽشبة. ثوٕشب  ٹڈ، ،ص٤جب ٞٙشٞب٢ ٚ اػالْ ،1390ٕيياثواڅلٖن،  ٭مَاني،
و  آډوُٙوي  ډإٕٖوة  ٹوڈ،  ،اػـال٣ٔ  ؿٙبػ٣ ٔٔشفت ،1396ٱالډ١َب،  ٵيب١ي،

 .هميني اډبڇ دْوهٚي
 ډإٕٖوة  ٹوڈ،  ،ؿٙبػـ٣  ٔٔشفـت ، 1394 ډلمويي، و ٭جوياهلل   ډؼشجي ډٞجبف،

 .هميني اډبڇ دْوهٚيو  آډوُٙي
ٞجبف، ؼفٝ ،1377ډؼشجي،  ډ ي ٹڈ، ډإٕٖة ،اخالق ّف ْوهٚي آډوُٙ  .هميني اډبڇ و د
٥ٙبد، 1390ووووو ،  وهٚي آډوُٙي ، ؽ هٶشڈ، ٹڈ، ډإٕٖةاخالق ث  .هميني اډبڇ و ْد

 ا٥ال٭بر. دنؼڈ، سهَا ،ؽ ، اخالق  فّؼفٝ دسٚع، 1374ډٞجبف، ډلميسٺي، 
 ٕبُډب  سجچيٲبر إالډي. ىوڇ، سهَا ،ؽ  ،فّؼفٝ آٔٛصؽ ،1379، ووووو 

و  آډوُٙوي  ډإٕٖة ٹڈ، ؿهبٍڇ،ؽ  ،اخالل٣ ٔىبتت ثشسػ٣ ٚ ٘مذ، 1393ووووو ، 
 .هميني اډبڇ دْوهٚي

 څچم٦جو٭بر. ىوڇ، ثيَور، ىاٍاڅشٮبٍٳؽ  ،إٌِٙك ،ٷ1405 ډلمي١ٍب، ډ٪ٶَ،
 ٵوّا . سهَا ، ،ارتٕب٣ٓ ّْٓٛ تٛك٥ف٣ فشًٞٙ ،1393 هچيڄ، ډيَُايي،


