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 ٔمذٔٝ

ز كِ  هير ًُيگٖ» هٖئِلّبٕ هيٗيٕ ٕا هٍَى سإهول، ثلوض   « هٮٌبٕ 

ٍّ٘ ٍ ًقي ٍ ً٪َ  ٍَاٍ ْد ًُويگٖ      گَفشِ ق ووٌياى  هوٖ ُا ىاًٚ وز. َث ٕا

بى ٖ   اًٖ ؽ سلقوٖ هو ٍا هٮٌوبىٍا      ٍا فبقي هٮٌب ٍ َد هوٖ ىٗگوَ آى  كٌٌوي ٍ َث

ٝ٘ف هٖ ٍُا َس  ،ٖ ؿ ٖ،   كٌٌي. قبئالى ِث َد َٕا هالٖٝ ُا دوَؿ كبٍّبٖٗ ث

ٍا سؼَِٗ  ػوِل ُا وِ    كٌٌٖ ههَىكٖٚ  ًُويگٖ ً٘  ٕ ي ٍ قبئالى ِث هٮٌوبىٍا

 ٕ ًٍووي. سووبكٌَى ا گٖووشَىُ ً٪ووَ  اهووشالفهووَى ىٍ هووال  هٮٌووبىٍا ٕ ىا

جشبً ًُويگٖ ٍ هٮ٘وبٍ آى ٍ    گٖشَىُ سلق٘قبر ًٖ ٕا ىٍ ثبة ؿٖ٘شٖ هٮٌبٕ 

ؿٖ ٍ ٖث ًُيگٖ  ٗب َد ؼوبم هٮٌبٖٗ  ِ   ًا ِ، هقبلوِ      گَفشو ًَو َٕا ًو وز. ثو ٕا

ؿٖ» گل، « َد وز.  1382)ً٘ گول  ( ىٍ ّو٘ي ه٫َ١َ ٕا وي هقبلوِ   ً٘ ىٍ ٗا

وجز     ًٍويٕ ٍ ٥ٌوِ ًٖ  ،ٖ ؿ َاػِْ ثب اكٖبٓ َد ٍُا هٮقَل ه ز  هٮشقي ٕا

ز. هقبِل  ًُيگٖ ٕا ٖ »ِث  ؿٖ دوَؿ ٕ،   « َد الوف(؛  1383)ٕول٘وبًٖ اه٘وَ

ٔ، « هٮٌبٖٗ هٮٌب ّٖز ىٍ ٖث»هقبٔل  ش٘ ز كوِ  1382)ٕا ( ُا هقبالٖس ٕا

ًُويگى     َاى ثبُگٚوز هٮٌوب ثوِ  ٌيگبى هٮشقيًي ث ٖٗ ٍػو٫َ ثوِ    ،ىٍ آى ًَ

بىٌٗٔ ىٗگَى( ٗب اثيا٫ ىٌٗوى ػيٗوي ٗوب    ) ز٘ل٘هٖ َّ ىٗي سبٍٗوى ٍ ًْ

َاى ثبُگ    ٍٍكٍػ٫َ ِث  ٖوز؛ ثلكوِ ثو ٚوز هٮٌوب ثوِ    ٘ٔ ٭لوى كبٍٕوبُ ً٘

ّن ،ًُيگى شي ثب َس ز. هقبلوِ   ُٖٗ هويا ٍ  »ّبى كَؿك ٍٍٗ هَفقٖ ٕا

ًُيگٖ ٕ،   « هٮٌبٕ  فّؼـفٝصثـب٘يٚة(؛ كشوبة  1383)ٕول٘وبًٖ اه٘وَ

ُ، ٔقٙبيص٘ذٌي ُاى وٌياًٖ ّوـَى 1390)آ يٚٗ َار ًا ٪ً ،) ِ ـو ٍالشوَ  ، ً٘

ش٘ٔ ٍ، ٖس ٕا َ٘ل ٙي، ٍٗـبٍى س ٖ٘ل َ ، هشٍِ  كٖٙ ً ٍس ٍ... ىٍ ثوبة هٮٌوبٕ    ٕوب

ٍٕ كَىًُُ ي كشبة گَىٍآ ٍا ىٍ ٗا ي. يگٖ   ًا

ِ  «ًُيگٖ هٮٌبٕ» وز  إ هٖوئل ِ  ٕا َ  كو ٖ  ثو ٕ  ٍ ًُويگ  ٍفشبٍّوب

ٖبًٖ ٌاٍ ٙير ثِ ًا ز سإطَ٘گ كوِ سَػ٘وِ هٮقوَلٖ     ثٖ٘بٍٕ اُ كٖبًٖ .ٕا

َإ ًُيگٖ ىً٘بٖٗ ٍ ٕوشٖ َاًٍُٚ٘ت آى ًوٖ ث ٗبثٌي، ىٕوز ثوِ    ّب ٍ ف

ُاٍىٌّيُ ٍّبٗ هَىكٖٚ ُىُ ٍ ثِ ٗبثٌوي. اٗوي    ٖ هُٖ٭ن هَى، اُ دَؿٖ آ

ز كِ ِ  اُ ثٖ٘بٍٕ ىٍ كبلٖ ٕا ِ  آًـو َاى  ثو ِ  اٗوي  كول  ٍُا ٭ٌو اُ  هٖوئل

يٗٚوٌياى هٮَفٖ ِ  ؛ًٖ٘وز  آى كول  سٌْب ًِ ٙيُ، ٥َف ًا ِ  كو  ٍا هٖوئل

وز  كوَىُ  سَ ثغًَغ ٍ سَ د٘ـ٘يُ ٕ  ؛ ٕا َا ثٖو٘بٍ ِ  اُ ُٗو ُاى  ً٪َٗو  ىٍ دوَىا

ٕ  ّبٖٗ هال  هبىٕ ثٖشَٕ َا ٕ » ثو ٖ  هٮٌوب ِ  «ًُويگ ٍائو وي؛   كوَىُ  ا ًا

يٗ ٍائوِ هوال  كق٘قوٖ    ًا َإ ا الهٖ ًِ٘ سبكٌَى دٍّْٖٚ ث ٚوٌياى ٕا

بٓهٮٌبىإٍ  َٕا ٍائِ ًياىُ ث الهٖ ا ي ٍ غبلجبً  هجبًٖ فلٖفٖ ٍ ٕا  ًقوي   ثًِا

وي  هٮٌبٕ ًُيگٖ دَىاهشِ ٌُٔ٘ه ىٍهقبالر غَثٖ  َاٗي ١وٍٍَر    .ًا ثٌوبث

ٓ ىاٍى سلق٘قٖ ىٍ ُهٌِ٘ هوال  هٮٌوبىإٍ    وب َٕا يٗٚوِ    ث فلٖوفِ ٍ ًا

الهٖ ٍَٝر دٌ  َٗى.ٕا

ز اثشيا ِث ٕوِ   ِث ٕ، ١ٍٍَٕ ٕا هٌ٪ٍَ ٗبفشي هال  كق٘قٖ هٮٌبىٍا

 ٌ ل ٗا ن ىّو٘ن؛ ٍا بى دٕب ٍثبٍُ اًٖ ٖ ى ٕب ِ ٕاال ٕا ِ آٗوب اهش٘وبٍ    كو ػولو  ُا

گٖ وز  ٕواال ىٍم آً   ٍْٗ بى ٕا ِ ّبٕ اًٖ ي ٍػوَى      كو َّا ىالٗول ٗوب ٙو

بى ؿٖ٘ز  ٍ ٕاال َٕم ًآ َا٘ٗ ف٦َٕ ِث كوبل ه٦ل  ىٍ اًٖ آٗوب   كِگ

شٮياى ٌٙ بى ٕا ى اًٖ ٍا ىٍا ٍسجب٣ آگبّبًِ ثب هيٕا هشٮبل   بهز ٍ ا

َإ       ٖوبى، ُهٌ٘وِ ثو ثب دبٕن ثِ اٗي ِٕ دَٕ٘ ىٍثوبٍُ كق٘قوز ًا

َاٗ٘ ف٦وَٕ  »ٗٮٌٖ  ،دبٕن ثِ ٕاال اٝلٖ دٍّْ٘ ًق٘ ٙكَفبٖٗ گ

َاّن هٖ« ثِ كوبل ه٦ل  ىٍ هٮٌبٕ ًُيگٖ ؿٖ٘ز  گَىى. ىٍ اىاهوِ   ف

ٕ هٌ٪ٍَ ٗبفشي هال  ٝل٘ ٍٍ، ىٍٝيىٗن ثِ دٍّْ٘ د٘٘  ،ق هٮٌوبىاٍ

ٖوبى دَىاهشوِ ٍ ٕوِ ٍْٗگوٖ ف٦وَٕ ٍ       ثِ سلل٘ل كق٘قز ٍ كوبل ًا

ٖبى  بٕٖ ًا ٍا سَٝو٘ف ٍ     ٍا سج٘و٘ي كٌو٘ن  ٕا . اثشويا هوشوبٍ ثوَىى ٍٕ 

َاٗ٘ ف٦َٕ ٍٕ ثِ كوبل ه٦لو  ٕووي    سلل٘ل هٖ كٌ٘ن. ٕذٔ اُ گ

َإ ٌٙبهز ٍ اٍسجب٣ آگبّبًوِ ثوب    شٮياى ٍٕ ث گفشِ ٍ ىٍ هَكلِ َٕم، ٕا

ٍا اط ، ًٚبى ىّ٘ن كِ هٮٌوبىإٍ  زًْٗب ىٍ ؛ ٍكٌ٘ن جبر هٖهيإ هشٮبل 

  ٘ َاٗ وشٮياىّب ٍ گو ٍاثٖشِ ثِ ٙكَفبٖٗ ٕا ٖبى  ّوبٕ ف٦وَٕ    ًُيگٖ ًا

ٕز َاٗ٘ ف٦َٕ ثِ كووبل ه٦لو ،    ؛ٍا اٍسجوب٣   گوٍَ  ىٍٍ ٙكَفبٖٗ گ

ٖوشي اٍسجوب٣ ثوب       َاسوت ىًا ز. ٕذٔ ثوب ًٍه آگبّبًِ ثب هيإ هشٮبل ٕا

ٍا ا َاست ثَىى هٮٌبىإٍ   كٌ٘ن. طجبر هٖهيإ هشٮبل، ًٍه

٣ ٤ؿٙبػ٣ ٔؼٙب٢ ص٘ـذ٣ٌ، فطـشت ٚ ؿـىٛفب    ٔفْٟٛ. 1
 ؾ فطش٤٢ٌشا
ُ     ثب سَػِكبل  ٍّا ٍاكويٕ اُ  ّوبٕ هٮٌوب، ًُويگٖ ٍ     ثوِ اٌٗكوِ سفٖوَ٘ 

)ّوو٘ي اهوَ ثوِ سٚويٗي اهشالفوبر       هٖبئل هَث٣َ ثِ آًْب ٍػَى ًياٍى

ز( ًكَ س١َ٘لٖ اػوبلٖ ىٍثبٍُ ثَهٖ اُ هفوَىار ثلوض    ىاهي ُىُ ٕا

ٍاّس هٖ ي  لو٘ي ٍ هْون   ًَا ُ  گٚب ثبٙوي. ٍا ٍّا ّ  سوَٗي آى  ٍا « هٮٌوب » ّٓوب، 

ُ غبلجبً ىٍ ِٕ هٮٌب  ٍّا ز. اٗي  ِ  كوبٍ   ثِٕا وز: ّويف، اٍُٗ ٍ    ٍفشو ٕا

يٗٚوووٌياى اُ ًكووآ ٍػووَى ثووبكووبٍكَى.  َاى ثٖوو٘بٍٕ اُ ًا هٮٌووبٕ »ِ هوو

ز« ّيف ًُيگٖ»، «ًُيگٖ ُ ىٍ  اهب ثِ ؛ٕا ٍّا اٍُٗ »كبٍثًَيگبى اٗي 

ٍا ىٍ     دَٙووبٍس « ًُيگٖ ٍ اّو٘ز آى  ُ ٍّا ويكٖ ً٘وِ اٗوي  ًَي. سٮوياى ًا

شٮوبل كَىُ« كبٍكَى»هٮٌبٕ  ي ٕا هقٞوَى   .(78، ٛ 1383)هلك٘بى،  ًا

 ُ ٍّا َاٗي   ىٍ اٗي دوٍّْ٘، اٍ « هٮٌب»هب اُ  وز. ثٌوبث ىٍ  ُٗ ًُويگٖ ٕا

ٍا هٮٌبىاٍ هٖ َا      ٍَٝسٖ ًُيگٖ  وشبٕ ّويف ثبٙوي؛ ُٗو ٍٕا ٘ن كِ ىٍ  ىًا

َاّي ثَى ٖ  ٍاال ؛سٌْب ىٍ اٗي ٍَٝر ًُيگٖ اٍُٙوٌي ه اٍُٗ ٍ دوَؽ   ثو
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ز ُٕا ٍّا َاى  . كلوِ ًُيگٖ ىٍه٘ي  ز. ه ز كِ ً٘بُهٌي س١َ٘ق ٕا إ ٕا

ٖبى»اُ  ّٗكٖ ٗب ُٖٗز« ًُيگٖ ًا ٙوٌبهشٖ ٍٕ، ثلكوِ    ًِ ًُيگٖ ثََ٘ل

ٖبى  وز     ػْز  آى اًُُيگٖ ًا َاُم آى ٕا ٍإ اهش٘وبٍ ٍ لو ز كوِ ىا ؛ ٕا

ٖبى  ٍإ ٭لن ٍ اهش٘وبٍ  ػْز  آى اُٗٮٌٖ هب اُ ًُيگٖ ًا وز ٍ   كِ ىا ٕا

َاٗ٘ ثِ كوبل ىاٍى ٖوبى     ثلض هٖ ،گ كٌ٘ن ٍ ثب ًُويگٖ ثَ٘لوَّٗكٖ ًا

وز     ووبر هٚوشَ  ٕا ًَا )ٕول٘وبًٖ اه٘ووَٕ،   ، كووبٍٕ ًوياٍٗن كوِ ثوب ك٘

ز. ٗكٖ اُ هٮوبًٖ ف٦وَر    .(101ٛ ة، 1383 ُ ىٗگَ، ف٦َر ٕا ٍّا

َاىٕ آهلوٖ،       وز كوِ اثويا٭ٖ ثبٙوي )ػو  ىٍ لغز، آفٌَٗ٘ ٍ هلقشٖ ٕا

ُ ىاللوز ثوَ َٕٙوز ٍ    ىٍ ا٦ٝالف ً٘(. 24و23، ٛ 1392 ٍّا ِ اٗي 

ٖبى ا٥ال  هٖ الوف،  1388گَىى )ه٦َْٕ،  ًلَُ هبٖٝ اُ آفٌَٗ٘ ًا

ُ .(24، 3ٛ ع ٍّا ٕ   »ّوب،   آهَٗي  َاٗ٘ ف٦وَ وز.  « ٙوكَفبٖٗ گو ٕا

ٖبى ثِ َاٗ٘ ًوَ٭ٖ ػوٌة ٍ     ًا َاٗ٘ ىاٍى. گو ٥ٍَ ف٦َٕ ثِ كوبل گ

ٖبى َٕ ثِكٚ٘  ز كِ ىٍ ٍػَى ًا ِ ًْٗبىٕ ؿِٕ٘ ٕا وز.   ٙويُ   ٌو ٕا

ٖبى َاٗ ِّب ث ًا َاٗ٘ ىاًٍي. گ ٍا  ٥ٍَ ف٦َٕ ثِ َّ كوبلٖ گ ٘ ف٦وَٕ 

ِ  ثبٗي ٙكَفب كَى. ٙوكَفب  وشٮياىّب ٍ      كَىى ً٘وِ ثو فٮل٘وز ٍٕوبًيى ٕا

َاٗ٘ ز. گ  ّبٕ ف٦َٕ ٕا

 بث٤٣چٝ ٔؼٙب٤ٞب٢ فطش٢ ا٘ؼبٖ، دس ظ٤٣ٌٚ. 2
ًُويگٖ    ُٙووٌيٕ  َٕا ٗبفشي هال  ٝل٘ق ٍا ز كِ ث ي ٕا هي٭بٕ هب ٗا

ز كق٘قز ٍ ك بى، اثشيا الُم ٕا َا سوب      اًٖ ٕ كٌو٘ن؛ ُٗو ٍاكوٍب ٍا  ووبل ٍٕ 

م ًوٖ كِ ٖ ٍقش ي، هٮَل ٌبهشِ ثٙب َٙى ىٍ ؿِ  كق٘قز ٍ كوبل هَػَىٕ ًٙب

     ٖ ٍٖس دوَؽ ٍ ثو ُٙوٌي ثوَىُ ٍ ىٍ ؿوِ ٝوَ ًُيگٖ ٍٕ ٍا ٍٖس  َٝ  ُٗ ٍا

ٍٕا  ز هوشبٍ كِ ىا بى هَػَىٕ ٕا ى. ثيٗي هٌ٪ٍَ ثبٗي گفز: اًٖ ي َث َّا ه

ٍسجب٣ آگ َا٘ٗ ف٦َٕ ِث كوبل ه٦ل  ٍ هٖشٮي ا ٕوز. كووبل   گ بّبًِ ثب ٍا

 ٘ َٗا شبٕ گو ٍٕا شٮياىّب ىٍ  ٍ، ىٍ ٙكَفبٖٗ اهش٘بٍٕ ٕا ّوبٕ   هَػَى هوشب

َا٘ٗ ف٦َٕ  بى ىٍ ٙكَفبٖٗ اهش٘بٍٕ گ ي كوبل اًٖ َٗا بث ٕز؛ ٌث ف٦َٕ ٍا

ٕز.  ٍسجب٣ آگبّبًِ ثب ٍا وبى    ي٘٘سجِث كوبل ه٦ل  ٍ ا بُهٌوي ٘ث ي هي٭ب ً٘ ٗا

ز كِ ىٍ اىاهِ ثياى َٖل ٕا بٍُ ه هقيهبر ٍ ٝا  كٌ٘ن.ٖ ّب ٙا

 ٔختبس ثٛدٖ ا٘ؼبٖ. 2ـ1
وز؛   م ِث ٭لن ك٢ٍَٕ ٕا بى هٮَل ٍ. اهش٘بٍ اًٖ ز هوشب بى هَػَىٕ ٕا اًٖ

بى، ٖث ي ٍػَى اهش٘بٍ ىٍ اًٖ َٗا بث ز؛  ٌث ل ٕا بُ ُا ى٘ل ٭لوز، ىٍ   يِ٘ث ّوو ً٘

 ٖ ي ٍػَى اهش٘بٍ اكشفب هو َّا ل هٮقَل ِث ًكَ ٙ ي هٍَى ّا ّوَ  »كٌٌوي؛   ٗا

بًٖ ِث ىٍٍى هَى ٍػ٫َ كٌي، هٖ ى كِ هٖ ثي كِٗب اًٖ ٍَٖٗ ىٍا وي ثوب    ً٘ ًَا س

َاًٖ    ووِ ٍ اه٘ووبل ٕووَك٘ ك٘وو َٗا َاثووَ غ فٮووبل ىٍ ث ووشوياى ُا آى، ُا ًا ٕا

ٕ،   « ٗا فبئ  آٗي ٙيُ ٍ َث سوبٗالر ًفٖبًٖ هبٍع  ، 1394)هٞوجبف ٗوِى

ِ ِث163و161ٛ  َاى هاٗوي ٍ ٙوبّيٕ ثوَ ٍػوَى       (. ٙٮَ هٮٍَف ً٘ ٭ٌو

ي كٌن ٗب آى كٌ ٌكِ گَٖٗ ٗا ز: ٗا بى ٕا ول اهش٘وبٍ    اهش٘بٍ اًٖ ن / هوَى ى٘ل

   ،ٍ ز كِ سكبهل هَػوَى هوشوب ي ٕا ز ٕا ٌٝن. الُهِ ٍٍٙي اهش٘بٍ ٗا ٕا

ٕز. ٝيٍٍ فٮل اهش٘بٍٕ ُا فب٭ول، هٚو٣ٍَ    شِ ِث افٮبل اهش٘بٍٕ ٍا ٍاٖث

َا٘ٗ ِث ٗوك ّويف، سوب     گُِ٘ ٍ گ ز: الف( ٍػَى ه٘ل ٍ ًا ِث ىٍ ؿِ٘ ٕا

ؼوبم ىّوي؛ ة( اه    َٕا ٍٕ٘يى ِث ّويف ًا ٍا ُا ثبة هقيهِ ث كوبى ٍ  فٮل 

ز كوِ   ي ٍَٝر ٕا ٍُا ٍٕ٘يى ِث آى. سٌْب ىٍ ٗا شٮياى ٌٙبهز ّيف ٍ  ٕا

يا هٖ َا٘ٗ ٘د ٍا ثوب   فب٭ل ٔد ُا ٌٙبهز ّيف، ِث َٕٕ آى گ كٌي ٍ آى 

ؼبم هٖ َا٘ٗ ف٦َٕ ِث كوبل ه٦لو ،   اهش٘بٍ ِث ًا ٓ كٌٌوي  ي٘سوإه ٍٕبًي. گ

وشٮياى       وز ٍ ٕا َٕا سكبهول اهش٘وبٍٕ( ٕا جز ِث ٭ول )ثو گُِ٘ كبفٖ ًٖ ًا

ِ، ٭بهل ٌٙبهز ّويف. كوبل   ٌٙبهز  ٍسجب٣ آگبّبًِ ثب كوبل ه٦ل  ً٘ ٍ ا

َٕا        وي ٙوي كوِ ُهٌ٘وِ ثو َّا ي ىٍ هٍَى ٍٍٙوي ه ١٘ق َّٗك ُا ٗا ثب َس

ز. ن ٕا َّا بى ف  سكبهل اهش٘بٍٕ اًٖ

 ٔطّك ؾ فطش٢ ثٝ وٕب٤ٌَشا. 2ـ2
َا٘ٗ َسبً  ٗكٖ ُا گ ٖبى ف٦ ز. ًا ِ كوبل ه٦ل  ٕا ٘ ث َٗا ٖبى گ ّٕب ف٦َٕ ًا

 ِ ز ك ٕ ٕا ػَى ِ كووبالر       كبهول ٭ٙب  َه وو  ٍّ وز  ُ آى هوكوي ًٖ٘ َ ا سو

ٍا ِث  ٕ ِ   ٍػَى ٌٗو ْبى ٖبىً  ز ًا َٕٙ  ٍ ٘ ى َٗا ي گ ز. ٗا ٍٕا ٖ ىا ٌّب ًبهش ٍَر  ٝ

 ،ٕ ِٗى ٞجبف  ز )ه ًٖ٘  ٍ ُ ا ًفكب  ا ٍ قبثل ا  ُ  (.203،ٛ 1396ٙي

 ؾ فطش٢ ثٝ وٕبَ ٔطّك٤ؿٛاٞذ ٚجٛد ٌشا. 2ـ3
َا٘ٗ ًِث گ ٕ، ػب ّوبٖٗ ّٖوشٌي كوِ ٗوك هَػوَى       ّب ٍ كٚ٘ ّبٕ ف٦َ

٘  هوكي َٗا جز ِث ؿِٕ٘ ىٍ ىٍٍى هَى اكٖبٓ كٌي. گو ز ًٖ ّوبٕ   ٕا

بُهٌوي اقبهوِ    ىُ ٍ ً٘ م ِث ٭لن ك٢ٍَٕ َث ىُ ٍ هٮَل ًٍٖ َث بى اهٍَٕ ىٍ اًٖ

   ٖ ٖشٌي. َّكٔ ِث ىٍٍى هَى ٍػو٫َ كٌوي، هو ل ً٘ و      ى٘ل ٗبثوي كوِ ٭ٙب

وي؛     وشِ ثٙب ز كوِ ًقوٜ ًيٙا ٖ   كوبٖل ٕا هوبر     اهوب هو َٕا هٮَل َاى ثو سو

يٕ ًكَ كَى سب هَػت َّا ٙ ،ٕ َاى ٍ ا٥وٌ٘بى ك٢ٍَ ٚوشَ   سٌجِ٘ اف هب٥َ ٘ث

وز كوِ    ي ٕا َا٘ٗ ف٦َٕ ِث كوبل ه٦ل  ٗا ي گ َّا ػوِل ٙ ب گَىى. ُا آًْ

بى ِث َّ ىٍػِ ُا كوبل كِ هٖ ٍٕي، ِث آى ىٍػِ قب٬ً ًجَىُ ٍ قلوج٘   اًٖ

وبى    هشَػِ كوبل ثبالَس هٖ و٘ اًٖ َٕا هظبل، َّؿِ َث ٭لن ٍ ىًا گَىى. ث

َٕا فْن ٭و٘ افٍِىُ هٖ ٖ     گَىى، ٭٦٘ ٍٕ ث ٚوشَ هو گوَىى؛ سوب    سوَ ٘ث

وبى     اهشٞوبٍ ٖ سب لل٪ِ ٥لج قز٘كقػبٖٗ كِ ه٘ل ِث  ٕوز. اًٖ َُا ٍا ّوو
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ى  َسبً ىٍٕز ىٍا وي؛ َّؿٌوي ًفٮوٖ هوبىٕ ثوِ كوبل ٍا        ِ٘ؿ ّوِف٦ ٍا ثيًا

ى. ّوـٌو٘ي َّؿوِ ثوَ     و٘ز ىٍا َٕا ٍٕ ّا شي ث ي. ًفٔ ىاًٖ شِ ثٙب ًيٙا

ِ  قيٍر ٍٕ افٍِىُ هٖ َسجو ٕ ُا قويٍر    گَىى، ٥بلت ه وز ٍ  ٕا ثوبالَس ٕا

ي ٖز كِ ثب ٍٕ٘يى ِث ٗ ٗا ً٘ ًَِ َسجِ  كگ ٖٗل  ه بُٗ ٍف٬ گٚشِ ٍ سووب ً٘ ،

ي؛ ٍ َّؿوِ ثوَ    شِ ثٙب ٕ ُا قيٍر ًيٙا َاست ثبالَس  ٗا ٖٗجوب ُِٗث كٖت ه

َسجوِ ُٗجوبٖٗ    افٍِىُ هٖ ٗي ه ٌكِ ثبالَس ي ٍ ُا ٗا ى ُٗجبَس ثٙب گَىى، ه٘ل ىٍا

ٖز غِٞ هٖ ٍا ً٘ َا٘ٗ ٍا ىا ي گ َُا ًا هٍَى. ٗا ُ ّو ٍَا ٌا    ٖبىّب ّو وي؛ لو ًا

گَٕ٘ ُا هفشي ٍ ٖث ب ٍ ػَل بى سٌْب ثبٗي ىٍ ٙكَفبٖٗ آًْ فوٍَٯ ٙويى    اًٖ

ب سالٗ كٌي ٕ  ؛ آًْ وز ٕوَ٘ بى هَػَىٕ ٕا ي اًٖ َٗا بث ًبدوٌَٗ ٍ ٥بلوت    ٌث

 ،ٖ  (.170، 1384ٛكوبل ه٦ل  )هََٕٕ هوٌ٘

ٞـب٢   ؾ٤ؾ فطش٢ ثٝ وٕبَ ٔطّك، ٔحٛس ٌشا٤ٌشا. 2ـ4
 فطش٢ ا٘ؼبٖ
َاٗ٘ ٖوبى،  هلٍَ گ وز.       ّبٕ ف٦َٕ ًا َاٗ٘ ثوِ كووبل ه٦لو  ٕا گو

   ِ ز ٍ اٗي ٭ٚو  ىٍ َٕٙوز ٍا ًْبىٌٗو ٖبى ٭بٙ  كوبل ه٦ل  ٕا  ًا

ز   هٞوجبف ٗوِىٕ،   ؛ 619 ، 2ٛ ، ع1387ُاىُ آهلوٖ،   كٖي)ٙيُ ٕا

ٍا اُ هَى ػيا كٌوي ٖ ( ٍ ًو181 ، 1390ٛ ي اٗي ٭ٚ  ٍ هلجز  ًَا : س

 (.30 :)ٍٍم« اهلل الشٖ ف٦ََََ الٌبٓٓ ٭لْ٘ب السجيٗلَ لول ِ اهللفََِْا»

ٞـبيثّىٝدستٕـبْحشوـبتٚػـىٙبتٚصحٕـبتٚجـذيت

وٝٞشيهاصافـشادايـٗ٘ـٛؿ)ا٘ؼـبٖ(دسٞـشييفشػبعبلت

ساثـٝآٖآٟ٘ـبا٘ـذ،فــكثـٝوٕـبَٔـغَٛثٝآٖايسؿتٝ

؛اٌشچـٝدستــخيقوٕـبَٚآ٘ىـٝوٕـبَدساػتٚاداؿتٝ

چيؼتٚٔحجٛةٚٔقـٛقدسوجبػت،ٔشدْوٕبَاخـتالف

ٜ٘ذداسسا ؛.ٞشيهٔقـٛقخٛدسادسچيضييبفتٌٕٝٚـبٖوـشد

ٜةٚوقج ،آٔبَخٛدسادسچيضيتٛٞٓوشدٜٚٔتٛجٝثٝآٖؿـذ

آٖساخٛاٞبٖاػت.اُٞد٘يبٚصخـبسفآٖوٕـبَجبٖٚدَاص

سادسداساييآٌٖٕبٖوشد٘ذٚٔقـٛقخٛدسادسآٖيبفتٙـذ؛اص

٘ٝوٙٙـذ؛ٚٞشيـهتحليُآٖخذٔتفبؿمبساٜدسدَٚجبٖ

چـٖٛآٖساوٕـبَ؛ثٝٞشچٝداس٘ـذحتدسٞشسؿتٝٞؼتٙذٚ

 (.182،ف1384)ٔٛػٛيخٕيٙي،ا٘ذثذأٖتٛجٝ،دا٘ٙذ

 ٍب٘ٝ ٔصذاق وٕبَ ٔطّك٤خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ، . 2ـ5
َا٘ٗ ي هلٍَ گ ٍٙيٙ  كٍِ  َا٘ٗ ِث كوبل ه٦لو    ٔد ُا ًآ ٖبى، گ ّٕب ًا

اال ه٦َف هٖ يٕ  ز؛ ٗا ٌ٘ي ٕا ٗب ؿ ِ آ ى،  گَىى ك ٍ ٭بلَن هٞيا  ىٍا ٖ ى كق٘قش

 ِ ٕ هََّم  ثو ِ اهَ ز ث ٖ ٕا َاٚٗ ٘، گ َٗا ي گ كِ ٗا وب     ٗب ًآ َ، ٗآ ر ىٗگو ٭جوٍب

 َ ِ، اىِل هشٮيىٕ ث ف ٗب هَ٘  ىٍ فٖل ى  َ  ثبلفٮل ىٍا ٖبى، هٚٮ ٭ٚ  ثبلفٮل ًا

گٖ ٍا اقبهِ  گًب  ٗ ىٗوز،   ٍػَى هيٕا هشٮبلٍ  كوبل ه٦ل ٍ  ز )٭َج ٙيُ ٕا

ٕ، 203ـ149، ٛ 2، ع 1393 ػوَى  107ة، 1388ٛ؛ ه٦َْ يٍ  َٗا ٌبث (. ث

    ٖ ووبى كق٘قشو ًٍويّ  َا هيا ُٗ ز؛  ًٖ٘ ؽٍ  ٭جض  ٖبى، َد ٖ ىٍ ًا َاٚٗ ٌ٘ي گ ؿ

ٖبى  ز كِ ف٦َر ًا ًجبلٕا وَف،   ِث ى ػَى هل٠،ٝ  ٕز؛ كق٘قٖش كٍِ  ٍا

ِ كوبالر هليٍى هَػَىار  ز ك ٖ ٕا ٍ كبل ي ى ز. ٗا ٖ ٕا ٌّب ًبهش  ٍ ًبهليٍى 

ّ٘ؾ ي،  َٗا ٌبث ى؛ ث يٍا ٍاهًٖ  ًِ٘ ى وٖ ىٗگَ  ٕ َس ٗكً  ة ف٦َ ٖ ه٦َل ًٌي هٞياق ا

ًٖ٘ َٖق كبهل ه٦ل   ّ٘ؾ هول َا  ُٗ ٌٙي؛  ٖبى ثب ٘ب غٍٍَُٗ كبئلٌ»ز: ًا  فةىّ اليً

ُائلٌ غ« ٍ ١ََءٗ آفٙلٌٍ  ٩ٙلٌ  ًْ(   ،ِ ً٘وب  93، ٛ 83، ه٦جوِ  1381الجالغو (؛ ى

    ٍ ز ىٍ كوبل غوٍَة كوَىى  ٍٕ ٕا ى. ًَ يٍا ٍاهًٖ  ز؛ اهب ى ٗجٕب  ُ يٍُ  ٌٗج َف

ٖ. ٕبِٗ ىٙيً ًبَث ز  ٕ ٕا  ا

ٖ ؿـٙبخت حضـٛس٢ وبٔـُ ٔطّـك )اػـتؼذاد      أىب. 3
 ا٘ؼبٖ ثشا٢ استجبط آٌبٞب٘ٝ ثبخذا٢ ٔتؼبَ(

ي ٕاال ه٦َف هٖ ٖ  كبل ٗا بى هو ٍا     َٙى كِ آٗب اًٖ وي هويٕا هشٮوبل  ًَا س

ي ٕاال ُا آى ي  ٗا ٌٕب يا هٖ  ٚث و٘ز ٘د وبى ُا      ػْز ّا كٌوي كوِ اگوَ اًٖ

ي، ًوٖ ٍا ٙك ٌٙبهز هيٕا هشٮبل ٭بػِ ثٙب َا٘ٗ ف٦َٕ ِث ٍا  ي گ ًَا َفب س

وبُ ثوِ آة، ُا     َا٘ٗ ٍ اكٖوبٓ ً٘ ٌِ ثب ٍػَى گ بًٖ ٚس كِ اًٖ كٌي؛ ً٪َ٘ ًآ

ي  ي؛ ىٍ ٗا ٥َف كٌي؛  ٍَٝر ًوٖ ٌٙبهز آى ٭بػِ ثٙب ٍا َث بُ هَى  ي ً٘ ًَا س

ي ُٗا ٍ، ثب اطجبر اهكبى ٌٙبهز هيٕا هشٮبل، ٍٍٙي هٖ ا سٌْوب   گَىى كِ ًِ ٍ

و    ى؛ ثلكوِ ٍا هَػوَىٕ ٕا َا٘ٗ ىٍا َسبً گ ي كق٘قز ف٦ بى ِث ٗا ز كوِ  اًٖ

ٍسجب٣ آگبّبًِ ثب كبهل شٮياى ا ٕ،     ٕا ى )هٞوجبف ٗوِى وِ ىٍا ٍا ً٘ ٗي هَػَى  َس

ووشٮياىٕ 149ـ  131، ٛ 1389 َاً ُا ؿٌوو٘ي ٕا (. هَػووَىار ىٗگووَ ٩ووبّ

َُ ٍا هٖ ْث ي ه٦لت  ٖشٌي. ٗا َاى ثيٗي ٙكل هجَّٓي ٕبهز: هٌي ً٘  س

ٖبى ١ٍٍَسبً ثِ هَى  ٭لن ك٢ٍَٕ ىاٍى. ،ًا

ٖ كق٘قز هٮلَل ؿِٕ٘ ػِ اٍسجب٣ ثب ٭لو   .ثوو٘ ًٖ٘وز   ز ّٖوش

ز. ،ىٗگَ  ٭جبٍر ثِ  هٮلَل سكٌَٗبً ثب ٭لز هَسج٤، ثلكِ ٭٘ي اٍسجب٣ ٕا

َاٗي ثب ٭لون ك٢وٍَٕ ثوِ ًفؤ، ٭لون ك٢وٍَٕ ثوِ ٭لوز          ثٌبث

ثلكِ ٭لن ك٢ٍَٕ ثِ ًفؤ، ّووبى   ، َٙىٖ ثو٘ ًِ٘ كبٝل ه ّٖشٖ

َاّي ثَى. ٭لن ك٢ٍَٕ ثِ ٭لز ّٖشٖ  ثو٘ ه

ِ هوٍَى  بر ً٘ ٍٗا شيالل ىٍ ٍ ي ٕا وز:      ًش٘ؼِ ٗا ٍَا گَفشوِ ٕا سإك٘وي قو

ٍثِٛ» ِ، فقي ٭َٓفٓ  ٖوشٌي؛    ّ٘ؾ«. هٓي ٭َٓفٓ ًفٖٓ ٗك ُا هقيهبر، ثويْٖٗ ً٘

ب  َٕا َّٗك ُا آًْ َسُب ث ١٘لبٖس َّؿٌي ك َاٗي َس بث ز.١ٌٍٍَث  ٕ ٕا
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 ؾ٤ػّٓ حضٛس٢ ٘فغ ثٝ خٛ. 3ـ1
ى؛ ثلكِ هؼوَى،   هٖ ن كِ َّ ػََّ هؼَىٕ ِث هَى، ٭لن ك٢ٍَٕ ىٍا ىاً٘

ز؛ ّوبى٭٘ي ٭لن ك٢ٍَٕ ِث ه ًَوِ كوِ هَػوَى هوبىٕ ٭و٘ي       َى ٕا گ

وبى   ز. ِث ٘ث َا   غ٘جز ٍ ػْل ِث هَى ٕا و سووبم كق٘قوز ّوَ     ٙو٘ن ٙا

وز ٍ ىٍ       ٔ، َّٗوز ًوٍَٕ آى ٕا هَػَى هؼَى ٍ هفبٍقٖ ّوـوَى ًفو

  ٖ وز       هقبثل، ٭بلن هبىُ كِ ُا سؼوَى ثو وَ ٩لووبًٖ ٕا َٕا وز، ٕ وَُ ٕا ْث

ىاى ِٗ(  ،ُ ب ٕ، ِث17، ٛ 2، ع 1396ٌد ك٢وٍَ   هٮٌبٕ (؛ ؿَى ٭لن ك٢ٍَ

ٖز كِ ًفٔ ٍ ٍٍف هؼَى هب كق٘قوز ٍ   ز ٍ ٙكٖ ً٘ ى ٭بلن ٕا م ًِ هٮَل

ٍا هٖ ٕ،     ٍاقٮ٘ز هَى  وبً  167، 2ٛ، ع 1393ٗبثوي )هٞوجبف ٗوِى ٕب (. ٕا

وشي   ِاء ىٙا ىى ٍ اػ ب٥ز ٍ هال  ػْل، هبىٕ َث هال  ٭لن، سؼَى ٍ ٖث

ز )كٖ٘ي ٕ،   ٕا وي     132، 1396ُٛاىُ ٗوِى وِ ُا ٗا ي ًفؤ ً٘ َٗا وبث (. ٌث

ى؛ ثلكوِ ٭لون ًفؤ ثوِ      قب٭يُ هٖشظٌب ً جَىُ ٍ ِث هَى ٭لن ك٢وٍَٕ ىٍا

ز  ًار ًفٔ ٕا ٕ، )هَى، ٭٘ي  ى  (.349، 1394ٛهٞجبف ِٗ

 اِشثظ ثٛدٖ ٘فغ ٥ٗػ. 3ـ2
بٓ سلل٘ل  َٕا ٍاث٦ِ ٭لوز ٍ هٮلوَل ثوَهالف ىٗويگُب     ٍػَى ثوٚث  ،ٖ

َاى ٦ٕلٖ َ، ٗك  اف وز )هٞوجبف       ٍاث٦ًِگ ٍاقٮوٖ ٍ ٭ٌ٘وٖ ٕا كق٘قوٖ ٍ 

 ،ٕ ووشقالل ٍ  ى(. ّوووب37، 2ٛ، ع 1393ٗووِى ٥ٍَكووِ افٮووبل ًفوؤ ٕا

ٍثو٤ ثوِ       وِ ٭و٘ي سٮلو  ٍ  ل ىٗگَ ً٘ ًٍي، ٍػَى َّ هٮَل غٌبٖئ ُا هَى ًيا

ٖز ُا ٭لز هَى ٖث ز ٍ هوكي ً٘ وبى     ٭لز ٕا بُ ٍ هٌق٦و٬ گوَىى. اًٖ ً٘

وشقالل       ًِ ًَبر هوَى ٕا سٌْب ىٍ ّٖشٖ هَى، ثلكِ ىٍ ّو٘ؾ ٙوإًٖ ُا ٙوئ

بُهٌي ِث ٭لز ّٖشٖ َسج٤ ٍ ً٘ َ، ه ل فق٘ ى. هٮَل ٖوز؛ ثلكوِ     ًيٍا ثوو٘ ً٘

وز كوِ ىٍ ٭وبلن،          ي هلوبل ٕا َٗا وبث وز. ٌث وُب ٕا ٍسجوب٣ ٍ ً٘ ٭٘ي فقَ ٍ ا

ٍسجوب٣ ٍػوَىٕ         وي ٍ ا وشِ ثٙب ٍسجوب٣ ٍػوَىٕ ًيٙا ًٍوي ا هَػَىٕ ثب هيا

  ٖ ًٍوي ىٍ ٭وبل ى.    هَػَىار ثب هيا ٍَا ىٍا ٘ي  سوَٗي كوي آى قو ٍالوشإْل  ٝوي

شگٖ ًفٔ ِث ٭لز ّٖشٖ ٭٘ي ٍاٖث ىى ٍ  َث٤ َث وشيالل     ال ٍا ثوب ٕا ثوو٘ 

شيالل ٍا ِث ٥ٍَ هالِٝ  اطجبر هٖ٭قٖل  وز: ٍػوَى    يٌ٘ـٌو ٗاكٌي. ٕا ٕا

ز؛  بُهٌي ٭لز ٕا ًا٘س ً٘ ل ىٍ  َاكِهٮَل بُهٌوي ٭لوز     ؿ ًاسو٘ ً٘ اگَ ىٍ 

ًار هوَىٗ        ًار آى ثوَىُ ٍ هٮلوَل ىٍ  ٕ، ٭وبٍٟ ثوَ  بُهٌوي ي، ً٘ ًجٙب

ى،  ٖث ي َث َّا بُ ُا ٭لز ه ز ػو٬ ًوٖ ٖث كِٖ ىٍكبلً٘ َ٘ل بُٕ ثب هٮل  ٙوَى  ً٘

(  ،ٕ ٘ي،  ؛ 222، 1396ٛهٞووجبف ٗووِى ٍالوشإْل ٛ ، 1ع ، 1368ٝووي

ٖ، 47ـ46 ٕ، 1165، 4ٛ، ع 1386؛ ٥جب٥جبئ  (.90ع، 1388ٛ؛ ه٦َْ

ٖبى ثِ ز كِ ًا شيالل آى ٕا ٥ٍَ سكٌَٖٗ ثوب هويإ    ًش٘ؼِ اٗي ٕا

ز ٍ اگَ ٭لن ك٢ٍَٕ ٍا سقَٗز كوَىُ ٍ هوَى    هشٮبل ىٍ اٍسجب٣ ٕا ٗا 

ٍا ًِ٘ هٖ ًي  َا ٍٕ كق٘قشوٖ  ٗبث ٍا ثب ٭لن ك٢ٍَٕ كبهل ث٘بثي، هيٍا ي؛ ُٗ

ًي ًوياٍى. ثَهوٖ اُ ثٍِگوبى سٞوَٗق كوَىُ      وي كوِ    ػِ اٍسجب٣ ثب هيٍا ًا

ٍا هٚبّيُ كٌي، ثبلٮ٘بى َْٙى هٖ ىٍٍَٝسٖ كٌوي   كِ ًفٔ كق٘قز هَى 

ٍا هشٮلو  ثوِ هويإ       شقاللٖ اُ هَى ًياٍى ٍ ّٖوشٖ هوَى  كِ ّ٘ؾ ٕا

َاٗي اُٗو   .(224، 1396ٛثٌ٘ي )هٞجبف ٗوِىٕ،   هشٮبل هٖ َ  كثٌوبث ، ٕو

ٖ شٮياى ٌٙبهز ك٢ٍَٕ ٍ اٍسجوب٣ آگبّبًوِ   ًا ز كِ ٕا بى هَػَىٕ ٕا

َاٗ٘ ف٦َٕ ثِ كووبل ه٦لو  ىٍ    ٍا ىاٍى ٍ اُ َٕٕ ىٗگَ، گ ًي  ثب هيٍا

ز  َٕٙز ٍا ًْبىٌِٗ ٖبى  ؼًِ٘ش ىٍ. ٙيُ ٕا َاى  ثِكوبل ًا هَػوَى   ٭ٌو

وشٮياى ٙوٌبهز ٍ     وز؛ ٕا شٮياىّبٕ هياىاىٕ ٕا هوشبٍ، ىٍ ٙكَفبٖٗ ٕا

ًي كِ ف٦َ  ثوب اهب ثِ ؿوِ ٭لوز    .ثَى سبً اُ ًجَى آى ًٍغ هٖاٍسجب٣ ثب هيٍا

ٖ     ٍػَى ٍا ًوو ًوي، ٍا اٗوي كق٘قوز  ٗبثوي ٍ ٭لون    اٍسجب٣ سكٌَٖٗ ثب هيٍا

َاٗ٘        ٗا ثِ ك٢ٍَٕ َاف گو لو وز  ًا ٝوٍَر ًبآگبّبًوِ ىٍآهويُ ٕا

ز.  ف٦َٕ ثِ كوبل ه٦ل ، دبٕن اٗي ٕاال ٕا

 ؾ فطش٢ ثٝ وٕبَ ٔطّك٤ا٘حشاف ٌشا. 3ـ4
وشٮياى     ٍػَى ه٘ل ف٦َٕ ثِ كوبل ه٦لو  َإ ٍٝوَل ثوِ آى ٍ ٕا  ، ثو

َإ ٌٙبهز ثبلفٮل ٍا كوبفٖ ًٖ٘وز؛    ًي ث ثبلقَُ ٌٙبهز ك٢ٍَٕ هيٍا

   ِ َاف ثو لو َا اه٘بل ف٦َٕ ىٍ اطَ غفلز ٗوب ًا ٥وٍَ ٝول٘ق ٙوكَفب     ُٗ

ٖبى ٍػَى گَىًي. ثب ًوٖ وي،   ّب ف٦َسبً ٥بلت كوبل ه٦لو   آًكِ ّوِ ًا ًا

   ٖ ْوَٕ،  )ه٦ گَىًوي  ىٍ س٦ج٘  آى ثَ هٞبىٗ  هليٍى ىؿوبٍ ه٦وب هو

َاهوول ٕووَهٍَىگٖ  ٖ اُ اٝوولٖكووٗ  يٗووا .(81ة، 1388ٛ سووَٗي ٭

ٖبى َاّبى اهٍَٕ هلويٍىٕ ّٖوشٌي ٍ    ّبٕز. آًْب گوبى هٖ ًا كٌٌي ه

َإ ثِ ٖ    ىٕز آٍٍىى آًْب ٕبل  ث ٖ   ّوب سوالٗ هو ّوبٕ   كٌٌوي ٍ ٕووش

ٍا سلول هٖ ٥بقز ٔ  فَٕبٖٗ  آًكوِ ثوِ ه٦لوَة هوَى      اُ  كٌٌي؛ اهب دو

ٍاقٮٖ آًْب ؿ٘وِ ىٗگوَٕ ثوَىُ ٍ    ٗبثٌي كِ ه٦لَ ىٕز ٗبفشٌي، ىٍهٖ ة 

ي  ىًجبل آى اهَ ثَىُ  ثَْ٘ىُ ثِ ثوِ   .(183، 1384ٛ)هََٕٕ هوٌٖ٘، ًا

بٕوٖ ٍ   الهٖ، ٭لز ٕا يٗٚوٌياى ٕا ّو٘ي ىل٘ل، ثِ ا٭شقبى فالٕفِ ٍ ًا

ّوبٕ هوبىٕ ًٖ٘وز؛     ّب ٍ هلٍَه٘وز ٖ إ اكٖبٓ دَؿٖ، ًبكبه ٍِٗٚ

  ِ وش َٕا َاق٬، فَىٕ كِ ّووِ ه َاكِ ىٍ ثٖ٘بٍٕ اُ ه ٕ ّوب  ؿ ٗا  ٕ هوبى

ز كوِ   كٌي. اٗي ثِ َٙى ًِ٘ اكٖبٓ دَؿٖ هٖ ثَآٍٍىُ هٖ ىل٘ل آى ٕا

ٖبى اٗي ز ًبهليٍى٥لت؛ ثوِ   ٫ًَ هلقز ًا ز كِ هَػَىٕ ٕا گًَِ ٕا

شِ َٕا  ٗا ثَآٍٍىُ گَىى، ثوبُ  ّبٕ هبىٕ ّو٘ي ٭لز كشٖ اگَ سوبهٖ ه

بٕٖ ُىُ هٖ ّن ىَٗ ٗب ٍُى اُ آًْب ىل َا ٕا ش َٙى؛ ُٗ َٕا ٖبى،  ٔسَٗي ه ًا

زكو ٌا سب ُهبًٖ ؛بل ًبهشٌبّٖ ٕا ِ    ل وش َٕا ًٚوَى،   ٗا ا١ٍوب  كوِ اٗوي ه
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ٖووبى  .كٌووي ٍ اُ دووَؿٖ ىٍ اهووبى ًٖ٘ووز ً٘ووبُٕ ًوووٖ اكٖووبٓ ثووٖ ًا

ٖبى ٓإ ىاٍى ٍ گوٚي گوٚيُ قَة ثوِ هويا ٍ ٍٝوَل ثوِ كووبل       ،ًا

ز )هٞجبف ِٗىٕ،   .(21، 1396ٛه٦ل  ٕا

ػوِل  ْٙ٘ي ه٦َْٕ ِث گفشِ ٘بٍٕ ُا ٭َفب ُا َٖث  هلٖٖث ِ اليٗي ٭ ً٘

ي هٖئِل سَٞٗق كَىُ ي.  ِث ٗا هب اَكٓتٓ اكويٗ غ٘وََ   »گَٗي:  هٖاليٗي  هلًٖا

ز؛ ثلكوِ  «هبلقِٙ ز ٕا ٍا ىٍٕز ًيٙا بًٖ غَ٘ ُا هيٕا هَىٗ  ؛ ّ٘ؾ اًٖ

ي شِ ثٙب ٍا ىٍٕز ىٙا ٖ، غَ٘ هيا  ى كٖ لكٌَِّ سٮبٖل اكشَؼٓتٓ  ٍ» ؛اهكبى ًيٍا

ًلكٓ نِ ٌُٓٗتٓ ٍ ٕٔٮبىٓ ٍ ٌّيٚ ٍ غَِ٘  ، هويٕا  اليٗي هلَٖ ؛ ُا ً٪«سلزٓ ٕا

ي ً َ ٗا ُٗ ٍ ْبى  ّب بمهشٮبل ى ز. هؼٌَى ه٘بل هٖ ٌد ُ ٕا كٌي كِ ٭ٙب   ٙي

ز؛  ٖ٘ل ٕا وز.   ٍا ُا ٭و  ف٦َر ٍ ٍػياى هَىٗ ٖث كِٖ ىٍكبلل هجَ ٕا

ٌا  بهيُ هٖاليٗي  هلْٖل َاى ً٘ غوج ي كِ ٭ٚ  هيا ٍ ٭جبىر هيا  گَٗي: ٘د ًا

بًٖ ٕا ي ف٦َِٕ َّ اًٖ يگبى ٗبى ىٌّي؛ ٗا ز؛ ثلكِ ّيف ُا ثٮظوز  ٍا ِث ٌث

وي كوِ      وبى ثفْوبًٌ ز كِ ثوِ اًٖ ي ٕا ز ٍ آى ٗا ج٘بء ٗك كلوِ ٕا سوبم ًا

ز ٍ ه٘بل هٖ َٕا ٍا كوبل ه٦لو    ٭ٙب  كوبل ه٦ل  ٕا ل ث كٌي كِ َد

ز؛ ٗب ه٘بل هٖ وز؛ ٍ ٗوب ه٘وبل      ٕا َٕا ٍا كوبل ه٦لو  ٕا كٌي كِ ػُب ث

ج٘بء هٖ هٖ ز. ًا َٕا ٍا كوبل ه٦ل  ٕا ٌي ثگَٗ كٌي كِ ُى ث َّا ٌوي كوِ   ه

ٍا ًوٖ بى ؿِٕ٘ غَ٘ ُا كوبل ه٦ل   َاى آهويُ   اًٖ وبهج ي؛ ٘د َّا وي كوِ    ه ًا

   ٕ وبُ ف٦وَ ٍا ثوِ ً٘ ًٍي ٍ ٍا  ٍب ٍَى ٘ث شجُب ٘ث ٍا ُا ٙا بى  ًُي   ٗا آگوبُ  اًٖ ٕوب

 ،ٕ ٖ    (81ٛ ، ة1388)ه٦َْ ٍا سإٗ٘وي هو وي ه٦لوت  ِ ٗا َآى ً٘ كٌوي.   . ق

ٖز؛ ثلكوِ   بى ً٘ ٕش٘ آگبّبًِ اًٖ َآى هٌلَٞ ِث َد ٕش٘ ىٍ ه٦ٌ  ق َد

ٖ  اًٖ ٕوش٘ هو ٍا َد ى هيٕا هشٮبل  ٍَا ٘بٍٕ ُا ه كٌوي ٍ   بى ًبآگبّبًِ ىٍ ٖث

ز. هَى ُا آى ٖث  هجَ ٕا

 ِ َا٘ٗ ف٦َٕ ؿٖ٘ز  ثو ٍُا كٖل ٙكَفبٖٗ گ ٭جوبٍر   كبل ثبٗي ىٗي 

َ، ٭لن ك٢ٍَٕ ٙير ٍ ١ٮف هٖ ز  ىٗگ ٗبثي؛ ِث ّو٘ي ػْز هوكي ٕا

ػِ ِث اهٍَ ىٗگَ ِث ٍآٗوي؛ ثبٗوي ىٗوي ؿگَ     ىٍ اَط َس ًوِ  ٍَٝر ًبآگبّبًوِ ى

ٍا ِث هٖ َاى ٭لن ك٢ٍَٕ ِث كبهل ه٦ل   ٍى  س ٍٍآ  ٍَٝر آگبّبًِ ى

ؾ فطـش٢ ثـٝ   ٣٤ ٌـشا ٤خٛدآٌب٣ٞ، تٟٙب ساٜ ؿـىٛفب . 4
 وٕبَ ٔطّك

ػوِ ٍ    ٍُا سقَٗز ٭لن ك٢ٍَٕ ِث ٗك ٖٙء، سقَٗوز َس ز كِ  ثبٗي ىاًٖ

وز كوِ ىٍ ًق٦وِ       جز ِث آى ٖٙء ٍ سقل٘ل أً ثوب اهوٍَٕ ٕا سوَكِ ًٖ

ًٍي )ه ٍَا ىا ٕ، هقبثل آى ٖٙء ق ى وي   225، 1396ٛٞجبف ِٗ (. َّؿوِ ٗا

ًٍگ ػِ َد بى هٮ٦وَف ثوِ ٙوٖء هوٍَىً٪َ      َس گَىى ٍ ىل َس َٖل اًٖ هٚغ

ي ٍ ُا غَ٘ َٝف ً٪َ كٌي، ٭لن ك٢ٍَٕ ٙير ٗبفشِ ٍ غجبٍ غفلوز ٍ   ثٙب

ٕ،   ٍٍى )كٖوي  هجَٕ كٌبٍ هٖ ٖث ًٍش٘ؼوِ  148، 1396ُٛاىُ ٗوِى ( ٍ ى

ٍاه٘ ٍٝف بى ِث آ ٖ ًبدٌَٗ آى اًٖ َٓ الوٌّٕ ؤًوَِلَ   ّٔو »گوَىى:   ٕ ًبئل هو

وبى   4)فشق:  «فٖٙ قُلَُةِ الؤَهٌٙٙ٘يَ لْسَّكيىَةَ بً ّيف ُا آفوٌَٗ٘ اًٖ ٕب (. ٕا

ٍا ِث هويٕا هشٮوبل    ٍ، هَى  ؼبم ٍفشبٍّبٖٗ ُا ٍٍٕ اهش٘ب ز كِ ثب ًا ي ٕا ٗا

ٖ ىٗك كٌي )اْل  (.117، 1398ٍٛاى،  ًِ

َاى هي٭ٖ ٙي كو  هٖ بُ٘هٍَىًكبل ثب ٍٍٙي ٙيى اَٝل  ِ سٌْوب  س

ٖبىٍُا هٮٌبىا ًوي   ٍٕ ًُيگٖ ًا ز كِ ٍٕ ىٍٝيى اٍسجب٣ ثب هيٍا اٗي ٕا

َاّي ثَى؛ ٍَٝر يٗاثبٙي. ىٍ غَ٘  ٖبى دَؽ ه ، ثبٗي گفز كِ ًُيگٖ ًا

وز   ٍا ّويٍ ىاىُ ٕا شٮياىّبٕ ف٦َٕ ٍ هياىاىٕ هَى  َا ٍٕ ٕا بىَّ »: ُٗ

َا الٞبللبرٙ َا ٍ ٭ولُ  (.3و2: )٭َٞ« االًٖبىَ لفٖ هٍَُٖ بلّب الٌٗيَ آهٌٓ

 ثٛدٖ ٔؼٙب٢ ص٘ذ٣ٌرٚٔشاتت . 5
َا    ،ًْبٖٗ اٌٗكِ ًكشِ َاسوت؛ ُٗو ز ًٍه ٖبى اهَٕ ٕا هٮٌبىإٍ ًُيگٖ ًا

ًوي ً٘وِ          سجوب٣ ثوب هيٍا وز ٍ ٍا ًوي ٕا سجوب٣ ثوب هيٍا ٕ، ٍا هال  هٮٌبىٍا

ز َاست ٕا ٖوبى ىٍ ٝوٍَسٖ اٍُٙووٌي       .ًٍه ثِ سٮجَ٘ ىٗگوَ، ًُويگٖ ًا

ًوي( ٙوكَفب       ٍا )ىٍ اٍسجوب٣ ثوب هيٍا شٮياىّبٕ ف٦َٕ هوَى  ز كِ ٕا ٕا

َاٗي      ى. اٍسجب٣ آگبّبًِ ثبٕبُ هيإ هشٮوبل، ٙوير ٍ ١وٮف ىاٍى؛ ثٌوبث

 ٖ ٍا هو شيالل  ز. اٗي ٕا َاست ٕا ٖبى ًٍه ِ   هٮٌبىإٍ ًُيگٖ ًا َاى ثو  سو

 ثٌيٕ كَى: ٍَٝر َُٗ ٍَٝر

ٖبى، ثِ اٍسجب٣ آگبّبًِ ثب هيإ هشٮبل ثٖوشگٖ   هٮٌبىإٍ ًُيگٖ ًا

وز       .ىاٍى ٖوبى ىٍ ٝوٍَسٖ اٍُٙووٌي ٕا كوِ  ثِ سٮجَ٘ ىٗگَ، ًُويگٖ ًا

شٮياى اٍسجب٣ آگبّبًِ ثب شٮياىّبٕ ف٦َٕ ٍُْٗ هَى )ٕا هيإ هشٮوبل   ٕا

ٍا ٙكَفب كٌي.  ) َاٗ٘ ثِ ٍا  ٍ گ

 هيإ هشٮبل، ٙير ٍ ١ٮف ىاٍى. اٍسجب٣ آگبّبًِ ثب

ز. َاست ٕا ٖبى ًٍه  دٔ هٮٌبىإٍ ًُيگٖ ًا

 ٥ٌش٢ ج٥ٝ٘ت

ٖوبى اگوَ ىٍ       إ كِ ثياى ىٕز ًش٘ؼِ ز كوِ ًُويگٖ ًا ٗبفش٘ن آى ٕا

شبٕ ٙك َاٗ٘ ف٦َٕ ثِ كوبل ه٦ل  ثبٙيٍٕا وز    ،َفبٖٗ گ هٮٌوبىاٍ ٕا

ٖ   ٍ ىٍ غَ٘ اٗي َا اُ   ٍَٝر، دوَؽ ٍ ثو وز؛ ُٗو ً٪وَ فالٕوفِ    اٍُٗ ٕا

  ٖ ز هوشوبٍ ٍ هو ٖبى هَػَىٕ ٕا الهٖ، اُ ٥َفٖ ًا ثبٖٗوز كووبل    ٕا

ٍا هَى ٍقون ثًِوي   اُ ٥وَف ىٗگوَ ّوَ ٍفشوبٍ اهش٘وبٍٕ ً٘بُهٌوي        ؛هَى 

گُِ٘ ز سب فب٭ل ثِ هب٥َ آى ىٕز ث ًا َاٗ٘   إ ٕا ِ آى ٭ول ثًِوي. گو

گ٘وُِ فٮبل٘وز    اٝلٖ سَٗي ٍ ثِ كوبل ه٦ل  قَٕ ٖوبى    سوَٗي ًا ّوبٕ ًا
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ز؛ اهب اٗي سالٗ ٖ   ٕا وز: الوف(    ّب ىٍ ِٕ ٍَٝر دوَؽ ٍ ثو اٍُٗ ٕا

ٖوبى        وشِ ثبٙوي ٍ ًا ٍاقو٬ ًيٙا اٌٗكِ كوبل ه٦ل ، هٞوياقٖ ىٍ ٭وبلن 

ٍاّٖ ىٕز ثِ فٮبل٘ز َإ ّيفٖ  ٍػوَى   ة( ٗب آًكِ ثب ؛ثًِي ثَْ٘ىُ ٍ ث

ٖبى هَٖ٘ ًجبٙيؿ َإ ًا ع( ٍ ٗب آًكِ ثوب   ؛ٌ٘ي كق٘قشٖ، ٍٕ٘يى ثِ آى ث

ٖبى َاٗ٘ ف٦َٕ، ًا َاف گ ل ىًجبل اٍسجب٣ ثب ؿ٘وِٕ ثبٙوٌي كوِ     ّب ثِ ًا

ٖوبى    َاٍى ىٍ هوٍَى ًا كبهل ه٦ل  ًٖ٘ز. هَٙجوشبًِ ىٍ هٍَى اُ اٗي ه

ِ  هٌشفٖ َا اُ ٥َفٖ هيإ هشٮبل ثو ي؛ ُٗ َاى سٌْوب هٞويا  كووبل      ًا ٭ٌو

وز كوِ   ه٦ل ، كق٘قش ٖبى هَػَىٕ ٕا ز. اُ ٥َف ىٗگَ، ًا بً هَػَى ٕا

شٮياى ىٍ  ك٢ٍَٕ ٍ اٍسجب٣ آگبّبًِ ثوب  ّن كوبل ز، ّن ٕا  ٥لت ٕا

ٍا ىاٍى ز. كووبل   ؛هيإ هشٮبل  بٕبً ّيف اُ هلقز ٍا ّو٘ي ٕا ثلكِ ٕا

شٮياىّب ٍ  شَِّ هَػَى ًِ٘ ثِ ٙكَفبكَىى ٕا ٕوز؛     ىٙا ّوبٕ ثوبلقَُ ٍا

َاٗي ٖبى ىٍ ٙكَفب ثٌبث َاٗ٘كوبل ًا ف٦َٕ ثِ كووبل ه٦لو  اُ    ٖٗ گ

ٝوبف      ٕز. كوبل ثوب اٗوي ٍا َإٍ اٍسجب٣ آگبّبًِ ثب ٍا ٍٍٕ اهش٘بٍ ٍ ثَق

  ِ ز كوِ ًو ز  دبٕن آى ٕا ٖبى اٍُٙوٌي ٕا سٌْوب ًُويگٖ    آٗب ًُيگٖ ًا

ٖبى دَؽ ٍ ثٖ َا     ؛اٍُٗ ًٖ٘ز ًا وز؛ ُٗو ثلكِ اٍُٙوٌيسَٗي ًُويگٖ ٕا

َاٗ٘ ثٖ٘بٍ ٙيٗيٕ ثِ كووبل، آى  َ   گ اُ  ؛سجوِ ىاٍى ّون ىٍ ثوبالسَٗي ه

 ٖ َاّبى آى ثَىُ ٍ ىًجبل هو كٌوي كق٘قوز ىاٍى. اُ    ٥َفٖ ّن آًـِ ٍا ه

وز،     ٥َف ىٗگَ، ًِ َاّن ٕا َإ ٍا فو سٌْب اهكبى ٌٙبهز آى كق٘قز ثو

ٖبى اُ آى كق٘قز هوكي ًٖ٘ز؛  ٖوبى  ػْوز  يٗو ا اُثلكِ ػياٖٗ ًا ، ًا

شب گبم ثَىاٍى ٍٕا َى ٍ ثٖ گبُ ؾّ٘ ،اگَ ىٍ اٗي  بًي ه ثَُْ ًوٖ ًبكبم ٍ ىٖل

 كِ اكٖبٓ دَؿٖ كٌي.
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