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چكیذٌ
اظ رّٕٔ ٝفاٞيٓ تاظتابياـت ٝزض ازتيات ـ تٝذهٛل قعطـ پسيس٘« ٜاضؾيؿيعْ» يا ٕٞـاٖ
ذٛزقيفتٍي اؾت و ٝعّيضؼٓ ا٘عىاؼ ايٗ ظاز ٜاحؿاؾات ٔكـتطن ا٘ؿـا٘ي زض احـاض ٚ
اقعاض اوخط لطية ت ٝاتفاق قاعطاٖ ،قاٞس تاظتاب چٙيٗ پسيس ٜضٚاٖقٙاؾا٘ٝاي ت ٝنٛضتي
ٌؿتطزٜتط  ٚلاتُ تأُٔتط زض اقعاض تطذي اظ قعطا اظ رّٕ ٝذالا٘ي  ٚتكاض تٗ تطز ٞؿـتيٓ
و ٝذٛزؾتايي ضا تٌ٘ٛ ٝـٝاي ٌؿـتطزٙٞ ،ٜطٔٙسا٘ـٞ ٚ ٝسـٕٙـس زض اقـعاض ذـٛيف رـاي
زازٜا٘س  ٚقرهيت حميمي ٙٞ ٚطي ذٛز ضا ؾتٛزٜا٘س .زض ايٗ پػٞٚف چيؿتي  ٚچطايـي
ذٛزؾتايي زض اقعاض ايٗ ز ٚقاعط ٘أي ازب عطتي  ٚـاضؾي ٚ ٚرـ ٜٛاقـتطان  ٚاـتـطاق
ٔكطب ـىطي ا٘اٖ تطضؾي  ٚتحّيُ قس ٚ ،ٜاظ ايٗ ضٍٞصض ،اضظـٞاي حاوٓ تـط ـطٙٞـً
ايطا٘ي  ٚعطتي و ٝزض ظٟٛض  ٚتطٚظ ايٗ ٌ ٝ٘ٛاقعاض ٔإحط تٛزٛٔ ٜضز تٛر ٝلطاض ٌطـت ٝاؾت.
کلیذياصگان :ذٛزقيفتٍي ،ذٛزؾتايي ،قعط ،ذالا٘ي ،تكاض.

* زا٘كياض ظتاٖ  ٚازتيات عطتي زا٘كٍا ٜتٛعّي ؾيٙاsmm.basu@yahoo.com .
** زا٘كزٛي زوتطي ظتاٖ  ٚازتيات ـاضؾي زا٘كٍا ٜتٛعّي ؾيٙا.
*** واضقٙاؼ اضقس ظتاٖ  ٚازتيات عطتي زا٘كٍا ٜتٛعّي ؾيٙا.
**** واضقٙاؼ اضقس ظتاٖ  ٚازتيات ـاضؾي زا٘كٍا ٜتٛعّي ؾيٙا.
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ممذمٍ
ازتيات عطن ٝتياٖ اـىاض ،احؿاؾات  ٚا٘عىاؼ أاَ  ٚأياَ تكط ت ٝقيٜٛاي ٙٞطٔٙسا٘ٝ
ٙٔ ٚحهط ت ٝـطز اؾت .ذٛاؾتٞٝا ُٔ ٚأعي و ٝزض ايٗ حٛظٔ ٜزاَ ظٟٛض پيسا ٔيوٙٙـس،
عال ٜٚتط اـطيٙف ٙٞطي  ٚاِتصاش ازتي ،تزّياي اظ ضٚحيات ازية ٘يع ٞؿتٙس .زض ايٗ ٔياٖ
اٌطچ ٝازتيات  ٚتٚٝيػ ٜقعط حأُ ا٘سيكٞٝـا  ٚاحؿاؾـات ٔكـتطن ٘ـٛر تكـط زض َـَٛ
ضٚظٌاض تٛز ٜاؾت  ٚاؼطاو تمطيثاً يىؿا٘ي ضا اظ تٕأي ـطًٞٙٞا  ٚظتاٖٞا زض ذـٛز رـاي
زاز ٜاؾت؛ أا ا٘چ ٝزض ايٗ ٔياٖ اضظـ  ٚإٞيت ٚيػٜاي ٔيياتس ،چٍٍ٘ٛي تزّي ايٍ٘ٛٙـٝ
احؿاؾات  ٚا٘سيكٞٝا زض لاِة والْ ازتي اؾت .تا تٛر ٝتٕٞ ٝيٗ انـُٛٔ ،ـميـت ٙٞـطي
ٞط قاعطي تط اؾاؼ چاضچٛب  ٚؾثه اؾتفاز ٜقس ٜزض َطح ائً ٍٝ٘ٛٙـأيٗ ؾـٙزيسٜ
ٔيقٛز.
اظ رّٕٛٔ ٝيٛعات ًٔ ٚأيٗ ٔكتطن زض اقعاض قعطاي ُّٔ ٔرتّـؿ ،ذٛزؾـتايي يـا
زض ٔف ْٟٛضٚاٖقٙاذتي اٖ «٘اضؾيؿيعْ» اؾت .اٌطچ ٝزض عّٓ ضٚاٖقٙاؾي اظ ايٗ پسيـسٜ
تحت عٛٙاٖ اذتالَ ضٚا٘ي يـاز ٔيقٛز ،أا زض حـٛظ ٜازتيـات ت ٝزِيُ عسْ زؾتطؾي تـٝ
ازية ،تا تـطضؾي ظٔيٞٝٙاي ظ٘ـسٌي ازية ذٛزؾتـا  ٚقـطايٍ ـطٍٙٞي ـ ارتٕـاعي عٕـط
ٚي ٕ٘يتٛاٖ ت ٝضيكٞٝاي ايٗ ٘ٛر اظ اتطاظ احؿاؾات زض٘ٚي زؾت ياـت  ٚتٟٙا ٔيتٛاٖ تـا
وٙسٚواٚي عٕيك  ٕٝٞ ٚرا٘ث ،ٝايٌٗ٘ٛـ ٝاقـعاض قـاعط ضا زض ظٔـط ٜضـتاضٞـاي ٙٞـطي يـا
ضـتاضٞاي ضٚا٘ي ٚي لّٕساز ٕ٘ٛز.
زض تطذي اظ تطٞٝٞاي تاضيري ،ت ٝزِيُ ؾيُطٛ٘ ٜر ذال حىٔٛتٞاي ٚلـت ،قـطايٍ
ارتٕاعي -ـطٍٙٞي ٘ ٚيع ٚيػٌيٞاي ضٚحي -ضٚا٘ي تطذـي ازيثـاٖ ،پسيـس ٜذٛزؾـتايي ٚ
ذٛزقيفتٍي ت٘ ٝحٛي چكٍٕيط زض احاض  ٚاقعاض تطذـي اظ قـاعطاٖ ازب ـاضؾـي  ٚعطتـي
ٕ٘ٛز پيسا وطز .ازتاي ايٗ ز ٚـط ًٙٞعّيضؼٓ ٔا٘ٙسٌيٞايي و ٝزض قي ٜٛاضائ ٝايٗ ٔفٟـْٛ
زاقتٝا٘س ،ضٚـ  ٚقي ٜٛذٛز ضا اظ يىسيٍط رسا وطز ٚ ٜـط ،ًٙٞازاب  ٚاضظـٞاي ٔرتم
رأع ٝذٛز ضا زض اٖ ا٘عىاؼ زازٜا٘ـس .اظ ٘ـاْاٚضتـطيٗ قـعطاي ذٛزؾـتا زض ازب ـاضؾـي
ذالا٘ي  ٚزض ازب عطتي ،تكاض تٗ تطز اؾت.
اظ ا٘زا و ٝزض اقعاض ايٗ ز ٚقاعط تعضي ٘ ٚأي ازب ـاضؾي  ٚعطتـي ٔاـاٞطي اظ ايـٗ
پسيس ٜتٚ ٝيٛح زيسٔ ٜيقٛز ،ايٗ پػٞٚف تط اٖ اؾت و ٝت ٝتحّيُ چيؿتي ايٗ پسيـسٜ
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ضٚا٘ي  ٚچٍٍ٘ٛي ظٟٛض ٙٞطٔٙسا٘ ٝاٖ زض حـٛظ ٜقـعط ترـطزاظز ،تـا اظ ايـٗ ضٍٞـصض ٚرـٜٛ
اقتطان  ٚاـتطاق چٙيٗ ًٕٔ٘ٛي زض قعط ايٗ ز ٚقاعط ناحة ٘اْ تثيـيٗ قـٛز؛  ٚيـٕٗ
چٙيٗ تحّيُٞايي عٛأُ ظٔيٝٙؾاظ ؾطايف ـرطيات  ٚذٛزؾتايي اٖٞا ٘يع اقىاض ذٛاٞس
قس.
پیؾیىٍ پضيَؼ
اظ رّٕ ٝقاعطاٖ ٘أٛض ازب عطتي  ٚـاضؾي و ٝذٛزقيفتٍي  ٚذٛزؾتايي حزـٓ لاتـُ
تٛرٟي اظ اقعاض ا٘اٖ ضا ت ٝذٛز اذتهـال زاز ٜتكـاض تـٗ تـطز  ٚذالـا٘ي قـطٚا٘ي اؾـت.
پػٞٚكٍطاٖ ظيازي زضتاض ٜقعط  ٚا٘سيك ٝايٗ ز ٚقاعط ٘أي تحميك  ٚرؿتٚر ٛوطزٜا٘س ٚ
ظٚاياي پٟٙاٖ ظطاـتٞاي ـىطي  ٚظتا٘ي ا٘اٖ ضا واٚيـسٜا٘ـس  ٚؼـطٚض  ٚذٛزقـيفتٍي ضا اظ
ٚيػٌيٞاي تاضظ قعطي ا٘اٖ زا٘ؿتٝا٘س.
اظ رّٕ ٝپػٞٚفٞايي و ٝت ٝتطضؾي ذٛزقيفتٍي ذالا٘ي پطزاذتٔ ٝماِـٍٕٞ« ٝـ٘ٛي ٚ
٘إٍ٘ٛٞي ـرط ت ٝـًايُ اذاللي زض زيٛاٖ اتي َية إِتٙثـي  ٚاـًـُ اِـسيٗ ذالـا٘ي»
اؾت و ٝت ٝلّٓ ٔحٕس حؿيٗ وطٔي زض ٘كطي ٝزا٘كىس ٜازتيات  ٚعّـ ْٛا٘ؿـا٘ي زا٘كـٍاٜ
قٟيس تاٙٞط وطٔاٖ(قٕاض 24 ٜظٔؿتاٖ  )1387ت ٝچاج ضؾيس ٜاؾت  ٚچٙاٖو ٝاظ ٘ـاْ اٖ
پيساؾت ٘ٛيؿٙس ٜزض اٖ ت ٝتطضؾي ٚرـ ٜٛاقـتطان  ٚاـتـطاق ـرطيـات ذالـا٘ي ٔ ٚتٙثـي
پطزاذت ٝاؾتٔ .ماِ ٝزيٍطي ٘يع زض ايٗ ظٔي ٝٙزض زؾت اؾت تا عٙـٛاٖ «٘اضؾيؿيؿـٓ يـا
ذٛزقيفتٍي زض قعط ذالا٘ي» ٘ٛقت ٝضؾ َٛچٟطلا٘ي(ٔزّ ٝأٛظـ ظتـاٖ  ٚازب ـاضؾـي،
ؾاَ ٞفس ،ٓٞقٕاض )68 ٜوٛ٘ ٝيؿٙس ٜزض اٖ پؽ اظ تطضؾي  ٚتعطيـؿ ٘اضؾيؿـٓ اظ ٔٙاـط
ضٚاٖقٙاؾي ت ٝشوط ٕ٘ٞٝ٘ٛايي اظ ذٛزؾتاييٞاي ذالا٘ي ٔيپطزاظز.
ِيىٗ زض ٔٛضز ذٛزؾتايي تكاض تٟٙا پػٞٚكي و ٝزض زؾت اؾت وتاتي اؾت تا عٙـٛاٖ
«رٕاِيات األ٘ا ـي اِرُاب اِكعطي ،زضاؾ ٝـي قعط تكاض تٗ تطز» ٘ٛقت ٝاتـطاٞيٓ احٕـس
ّٔحٓ وٛ٘ ٝيؿٙس ٜزض اٖ ٍ٘اٞي ظيثاقٙاذتي تٌ ٝفتٕاٖ قعطي قاعط زاقت ٚ ،ٝزض يـٕٗ
اٖ ذٛزؾتاييٞاي ا ٚضا اظ رٙثٞٝاي ٔرتّؿ ظيثاقٙاذتي ٔـٛضز وـاٚـ لـطاض زاز ٜاؾـت.
ِيىٗ تطضؾي تُثيمي ذٛزقيفتٍيٞاي ايٗ ز ٚقاعط – تا ا٘زا وٍ٘ ٝاض٘سٌاٖ ايٗ ؾـُٛض
ٔيزا٘ٙس -پػٞٚكي وأالً ٘ ٛاؾت.
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خًدؽیفتگی در ؽعز
ذٛزؾتايي ٔ ٚفاذط ،ٜؾٙتي ازتي اؾت و ٝترف لاتُتٛرٟي اظ قعط ـاضؾـي  ٚعطتـي
ضا ت ٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾت .چٙيٗ ًٔـٕ٘ٛي زض قـعط اوخـط قـعطاي والؾـيه زيـسٜ
ٔيقٛز .تَٛ ٝض وّي ٔفاذطات قعطا ت ٝز ٚزؾتٔ ٝفاذطات قعطي ٔ ٚفـاذطات ؼيطقـعطي
تمؿيٓ ٔيقٛز ٚ ،قاعط زض ٞط ز ٚحٛظ ،ٜاظ ـرط  ٚذٛزؾتايي ت ٝعٛٙاٖ ٚؾـيّٝاي تـساـعي
يا تٟارٕي زض تطاتط قطايٍ ٛٔ ٚلعيتٞاي حؿاؼ تٟطٔ ٜـيٌيـطز  ٚتـا اؾـتفاز ٜاظ ظتـاٖ
ٙٞطي ذٛز ،اضظـٞا ٔ ٚثا٘ي ٔٛضز ٘اط ذٛز ضا تثيـيٗ ٔـيوٙـس  ٚاظ ٞيزا٘ـات  ٚقـطايٍ
ضٚحي ذٛز ؾرٗ ٔي ٌٛيس .اِثت ٝتـط پػٞٚكـٍط ٔٙهـؿ ظْ اؾـت وـ ٝتـ ٝاضتثـاٌ تـيٗ
ا٘سيكٝي قاعط ٔ ٚؿايُ ظٔاٖ ٚي اٌاٞي  ٚاقطاؾ ياتس ،چطاوـ ٝتٟٙـا زض نـٛضت چٙـيٗ
السأي اؾت ؤ ٝيتٛاٖ ت ٝچيؿتي  ٚچطايي ٔفاذطات قعطا  ٚتٛرئ ٚ ٝؿتسَؾـاظي اٖ
زؾت ياـت تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتتٛاٖ اظ تزعي ٚ ٝتحّيُ ضـتاضٞاي ارتٕاعي ت ٝتٛري ٚ ٝتحّيُ
ضـتاضٞاي ٙٞطي ضؾيس .اظ رّٕ ٝضٚـٞاي تحّيُ احـاض ازتـي ،وٕـه ٌـطـتٗ اظ ٘اطيـاتي
اؾت و ٝزضن  ٚـٔ ٟٓراَة ضا اظ ٘ااْ وّي ازتيـات ٚؾـعت تركـيس ٚ ٜتـا ؾـٛق زازٖ
ازتيات ت ٝعطن ٝضٚاتٍ ارتٕاعي  ٚپي٘ٛس اٖ تا ٘ااْ ٞؿتي ،اٖ ضا اظ چاضچٛب زيسٌاٜٞاي
ا٘تعاعي  ٚازتي نطؾ ؤ ٝرتم رٟاٖ ٓٞٚاٍ٘يع قاعط اؾت ذاضد ٕ٘ـٛز ٚ ،ٜاحـط ازتـي ضا
ّٕٔٛؼ  ٚعيٙي رّٔ ٜٛيزٞس .زض ٚالع واضتؿت زيٍط عّـ ْٛا٘ؿـا٘ي زض حـٛظ٘ ٜمـس ازتـي
تاعج قس ٜو ٝياـتٞٝاي پػٞٚفٞاي ازتي تا زلت  ٚاحتياٌ تيفتطي تفؿـيط قـس ٚ ٜزض
٘تيز ٝذٛا٘فٞايي ٘ ٚ ٛعٕيك  ٚاتعازي تيؾاتم ٝاظ احط ازتي وكؿ قٛز .اظ رّٕـ ٝچٙـيٗ
ضٚيىطزٞاي ٘ٛيٗ ٘مس ازتي٘ ،مس ضٚاٖقٙاؾا٘ ٝاؾت؛ چطا وـ ٝازتيـات چيـعي رـع تاظتـاب
احؿاؾات  ٚتٕايالت ضٚحي  ٚضٚا٘ي تكط زض لاِة وـالْ ٔـٛظ٘ ٖٚيؿـت ٚ ،زض ايـٗ ٔيـاٖ
ٚظيف٘ ٝمس ضٚاٖقٙاذتي ،پـطز ٜتـطزاضي اظ ايـٗ زؾـت ٝزض٘ٚيـات  ٚشٙٞيـات ازيـة ٘ ٚيـع
رؿتٚرٛي ؾطٔٙكأ ايٌٗ ٝ٘ٛؼطايع  ٚوكفٞاؾت.
علل ي اوگیشٌَای خًدؽیفتگی در ؽعز خالاوی
تيٌٕاٖ اظ ٔٛاضزي و ٝتا حسٚز ظيازي تاعج ٚضٚز قاعط ت ٝچطذ ٝذٛزؾـتايي  ٚـرـط
ٔيقٛز ،اٚيار  ٚقطايٍ ٘أؿاعس ارتٕاعي  ٚاذاللي  ٚـطٍٙٞي رأعـ ٝاؾـت .قـاعط تـا
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زيسٖ چٙيٗ قطايُي ،يٕٗ ؾطٚزٖ ـرطيٞٝا  ٚذٛزؾتاييٞاي ذـٛز عٕـالً ٚاضز ٔيـساٖ
ٔثاضظٔ ٜيقٛزٚ .ي تسيٗٚؾيّ ٝلهس زاضز احثات وٙـس وـ ٝا ٚاظ رـٙؽ زيٍـطاٖ ٘يؿـت ٚ
ٛٙٞظ ٚاضز ٔٙزالب تّصش ٔازي  ٚتٙعَ اذاللي  ٚحٕالت  ٚرٟاِت ٘كس ٜاؾـتٔ .ـيتـٛاٖ
ٌفت و ٝتؿياضي اظ ـرطيٞٝاي ذالا٘ي اظ ايٗ ٘ٛر ٞؿتٙس  ٚتؿأس ايٗ ٘ـٛر ـرطيـٞٝـا زض
زيٛاٖ ٚي وٓ ٘يؿت .اؾتاز ـطٚظا٘فط زض ايٗ ضاتُٔ ٝي٘ٛيؿـس« :زض عهـط ذالـا٘ي اذـالق
عٕٔٛي ت ٝرٟت ٘مهاٖ تطتيت  ٚا٘تكاض تعهة  ٚاٚيـار ّٕٔىـت ايـطاٖ ٞـٓ تـٚ ٝاؾـُٝ
ؾطوكي أطا  ٚزؾتٝتٙسي ضؤؾاي ٔصٞثي ٔ ٚحّي ٘ ٚثٛز حىٔٛت ٔمتسض  ٚحاتت وـ ٝاٖ
 ٓٞزض تؽييط اذالق تأحيط زاقت٘ ،ؿثت ت ٝظٔاٖٞاي ٌصقت ٝپؿت  ٚاقـفت ٝقـس ٜتـٛز ٚ
اؾتاز تا حسي حك زاقت و ٝاظ اٚيار ضٚظٌاض  ٚـؿاز اذالق  ٚتـيٚــايي ٔـطزْ قـىايت
وٙس»(ـطٚظا٘فط.)625 :1380 ،
ـرطيٞٝاي ذالا٘ي تٔ ٝا٘ٙس ايٝٙاي اؾت ضٚقٗ و ٝتيف اظ زيٍط رٙثٞٝاي قـعطي اٚ
اظ اٚيار عهط ٚي ذثط ٔيزٞس  ٚاظ ت ٝي ؾُٛض ٔطت ٌٛت ٝذٛزؾتاييٞاي ٚي ٔيتٛاٖ
ت ٝقى ٚ ٜٛقىايت ا ٝ٘ ٚـمٍ اظ اـطاز ،تّى ٝاظ ارتٕار  ٚـط ًٙٞؼاِة عهـط ضؾـيس .عّـي
زقتي زض ايٗ تاضٔ ٜي٘ٛيؿسٕ٘« :ـيتـٛاٖ ٔٙىـط ايـٗ قـس وـ ٝايـٗ حؿاؾـيت قـسيس ٚ
ـرطيٞٝاي ا ٚؼاِثاً ٘اقي اظ تّٙسيِ ٘اط ٌ ٚطايف ـُطياؾت ت ٝذٛتي  ٚظيثايي ،اقرانـي
و ٝـًايُ ضا ٔيؾتايٙس ِٚي اٖ ضا ؾىٝاي ضايذ ٕ٘يتيٙٙـس تـ ٝاٚيـار تـستيٗ ٔـيقـ٘ٛس.
ا٘ؿاٖ اضاؾت ٝت ٝاذالق ـايٍّٙٞ ٝأي و ٝاٚيـار ظٔا٘ـ ٝضا ٕٞـاٚضز تّٕٙيـات تّٙـس ذـٛز
ٕ٘يتيٙس  ٚضـتاض زٚؾتاٖ  ٚاقٙاياٖ ضا ٓٞتطاظٚي تٛلع  ٚا٘تااض ذـٛز ٕ٘ـيتيٙـس ِـة تـٝ
قىايت ٔيٌكايس»(زقتي.)149 -153 :1340 ،
تاضي ،ظٔا٘ي و ٝاٚيار  ٚاحٛاَ عهط ذـالـا٘ي ضا ٔٛضز ُٔاِع ٚ ٝتطضؾي لطاض ٔيزٞـيٓ
تٚ ٝيٛح ٔكاٞسٔ ٜيوٙيٓ و ٝزض ٔحيٍ ظ٘ـسٌي ٚي زضؾـتي  ٚضاؾـتي ،حـكقٙاؾـي ٚ
ـًــايُ اذاللــي زض حىــٓ ويٕياؾــتٔ ،حيُــي وــ ٝتعضٌــاٖ زض اٖ ٟٔزــٛض قــسٜا٘ــس ٚ
ـطٔٚايٍاٖ تٚ ٝاؾُٕٞ ٝيٗ ـطٔٚايٍيقاٖ ت ٝرأ ٚ ٜماْ ضؾيسٜا٘س .زض ايٗ تيٗ ،چٟـطٜاي
و ٝاظ ذالا٘ي زض ت ٝي اقعاضـ ٕ٘اياٖ ٔيقٛزٔ ،تٕايع اظ ٓٞعهطاٖ ٚي اؾت .ا ٚحتـي
اٌط ٔساحي ٔ ٓٞيوطزٔ ،سحٞايف ٔ ٓٞتفاٚت اظ ٔـساي زيٍـط قعطاؾـت .زض ٚي عـعت
٘فؿي ت ٝچكٓ ٔيذٛضز و ٝا ٚضا ت ٝحطيٓ اؾتؽٙا ٔيوكا٘س  ٚاظ نؿ أخاَ ا٘ٛضي ،ظٟيـط
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ـاضياتئ ،ععي  ٚعٙهطي زٚض ٔيوٙس .ا ٚت ٝـًُ  ٚوٕاَ ذٛز ٚالؿ اؾـت  ٚاضظـ وـالْ
ذٛز ضا تيكتط اظ عُا  ٚتركف ٕٔسٚحيٗ ٔيزا٘سٚ .رٛز ٕٞيٗ اٌاٞي ٘ؿثت ت ٝـًـايُ
 ٚوٕا ت ٚرٛزياـ ،ظٔيٝٙؾاظ پطٚضـ احؿاؼ ؼطٚض  ٚاحتطاْ ت ٝشات زض ٚي ٔيقٛز ٚ
ضا ٜا ٚضا اظ ٌطٔ ٜٚساحاٖ  ٚچاپّٛؾاٖ رسا ٔيوٙس .زض ايٗراؾت و ٝچٟطٜاي ٔتفاٚت ٛ٘ ٚ
اظ ـرط  ٚذٛزؾتايي ذالا٘ي تا ًٕٔ٘ٛي ا٘ؿاٖؾاظ ٔ ٚمهس ٞ ٚسـي ٚا ضخ ٔيٕ٘ايس.
علل ي اوگیشٌَای خًدؽیفتگی در ؽعز تؾار
زض ٔٛضز اٚيار  ٚاحٛاَ ارتٕاعي ـ ـطٍٙٞي عهط تكاض  ٓٞتايس ٌفت وٚ ٝي زض عهـط
َاليي تٕسٖ اؾالٔي ٔيظيؿت ،عهطي و ٝعّيضؼٓ رٙـةٚرـٛـ ـًـاي قـعط  ٚازب،
قاٞس ضقس ٔااٞط ٔٙفي چ ٖٛرطياٖ تي تٙس  ٚتاضي ،حـطٚت  ٚضــاٜظزٌـي ،چٙـس ّٔيتـي
قسٖ رأع٘ ٚ ٝيع ٚضٚز عٙانط تيٍا٘ ٝچ ٖٛوٙيعاٖ  ٚؼالٔاٖ ضٔٚي تٛز .تـ ٝز٘ثـاَ ضٚاد ٚ
قيٛر چٙيٗ رطيا٘اتي زض تٕسٖ اؾالٔي ،ا٘سيكٞٝا  ٚاحؿاؾات ٘يـع زض حهـاض ٔازيـات ٚ
اتاحيٌطي زضأس٘س .چٙيٗ ض٘ٚسي اٖچٙاٖ زض تُٗ ٔـازي رأعـ ٝعهـط عثاؾـي ضؾـٛخ
ٔيوٙس و ٝحتي قاعطاٖ ،تئحاتا ٌ ٚؿتاذاٌِٟ٘ٛ ٝطاييٞـا  ٚضشايـُ اذاللـي ذـٛز ضا زض
لاِة والْ ازتي ت ٝتهٛيط ٔيوكٙس .تفاذط ٔ ٚثاٞات ت ٝاتاحيٌطي  ٚقيٛر ِٞ ،ٟٛطظٌـي،
ـحف زض والْ  ٚتٚ ٝيػ ٜظٟٛض ؼالٔثاضٌي ،اظ رّٕ ٝپيأسٞاي چٙـيٗ ـًـاي ـطٍٙٞـي ـ
ارتٕاعي زض ؾاحت ازتيات ايٗ زٚض ٜاؾت.
تاضي ،تكاض ٕ٘ايٙس ٚ ٜزؾتپـطٚضز ٜچٙـيٗ ـطٙٞـً ٔـازي  ٚقـٟٛا٘ي  ٚضٚاد زٙٞـسٜ
اضظـٞاي پٛقاِي ٔٛضز پؿٙس اٖ ضٚظ رأع ٝاؾت .تكـاض زض اقـعاض ذـٛز تمطيثـاً تٕـأي
ٔااٞط ٔٙفي تٕسٖ عثاؾي ضا ت ٝواض ٔيٌيطز ٚ ،عـال ٜٚتـط ظ٘ـسٌي ــطزي  ٚقرهـي زض
ظ٘سٌي ازتي ٙٞ ٚطي ذٛيف ٘يع تا ٞياٛٞيي تٕاْ  ٚاقتيالي ًٔاعؿ ـطياز تٕتع اظ چٙيٗ
ٔااٞطي ضا تطٔياٚضز .چٙيٗ ٚيعيت ارتٕاعي ـ اذاللي تـا ضٚحيـٚ ٝي وـٕٞ ٝـٛاض ٜتـٝ
ز٘ثاَ اظازي تي ليس  ٚتٙس  ٚاتاحيٌطي ِ ٚصتَّثي اؾـت وـأالً ٔٛاــك ٚالـع قـس ٜتـٝ
ٌٝ٘ٛاي و ٝلطيح ٝذٛز ضا تا تٕاْ لسضت زض ذسٔت ذٛاؾتٞـاي رؿـٕا٘ي  ٚؼيطاذاللـي
لطاض ٔيزٞس  ٚزض ايٗ ضا ٜحسي تطاي ذٛز ٕ٘يقٙاؾس .زِيُ چٙيٗ ٚاوٙف  ٚعىؽاِعُٕ
ضا ٔيتٛاٖ تا حسٚز ظيازي زض ضٚحيات تكاض رؿتٚر ٛوطز چطاو« ٝتكاض ت ٝظ٘سٌي ٚالعي
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اظٔٙس اؾت  ٚقعطـ ضا ٚلؿ تهٛيط ظ٘سٌياـ وطز ٜاؾت .أ ٚيتيٙس و ٝرأعٔ ٚ ٝحيٍ
زض  ٕٝٞؾُٛح ذٛز ضٍ٘ي ٘ ٛت ٝذٛز ٔيٌيطز  ٚتزسز ٌٛ٘ ٚطايي پيأس ا٘مالتي اؾـت وـٝ
زض اٚيار ؾياؾي ،ارتٕاعي ،زيٙي  ٚعّٕي پسيس أس ٜاؾت  ٚعٙانط رسيس ا٘مالتي تط اٖ
ؾُّ ٝياـتٝا٘س  ٚاظازيٞاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛاٚضزٜا٘س .ايٗ ا٘مالب تا ضٚحي ٝقاعط وـٕٞ ٝـٛاض ٜزض
پي ضٞا قسٖ اظ تٙس ضؾ ٚ ْٛؾٙتٞا ٔ ٚراِفت تا اٚيار رأس ٔعٕـ ٚ َٛذٛاؾـتاض تٕتـع
اظازا٘ ٝاظ ظ٘سٌي اؾت ٔاليٓ اـتاز ٜاؾت ٕٝٞ .ايٗٞا قعط تكـاض ضا زض پـاضٜاي اظ ا٘ـٛار اٖ
نٛضت حميمي ظ٘سٌي ظٔا٘ف ؾاذت ٝاؾت»(ـاذٛضي.)287 :1381،
تٙاتطايٗ تا تٛر ٝت ٝضٚحيات تكاض ٔ ٚحيٍ ـطٍٙٞي ـ ارتٕاعي عهـط عثاؾـي قـٍفت
٘يؿت و ٝا ٚتط ذالؾ ذالا٘ي ٔٙازي  ٚحأي رطيا٘ات ؼيطاذاللئ ،ازي  ٚقٟٛا٘ي عهـط
عثاؾي اؾت  ٚت ٝايٗ رطيا٘ات زأٗ ٔيظ٘س.
احغاط حمارت در خالاوی ي تؾار
حؽ ذٛزوٓتيٙي اظ رّٕٔ ٝؿايّي اؾت و ٝزض عّٓ ضٚاٖقٙاؾـي ٔـٛضز تٛرـ ٝاؾـت.
اؼّة ضٚاٖقٙاؾاٖ تط ايٗ تاٚض٘س و ٝضيك ٝايٗ حؽ زض زٚضاٖ وـٛزوي ٛ٘ ٚرـٛا٘ي قـىُ
ٔيٌيطز .زض ايٗ ظٔي ٝٙزيسٌاٜٞاي ٘اٌ ٚ ٍٖٕٛٞأ ٜتٙالًي اضائ ٝقس ٜاؾتٌ .طٞٚـي تـط
ايٗ تاٚض٘س و ٝپاضٜاي قىؿتٞا ٔ ٚحطٔٚيتٞا حتي اٍ٘يعٜاي تطاي پيكطـت  ٚقـىٛـايي
اؾتعسازٞا ٔيقٛز(وطٔي ٕٞ ٚىاضاٖ.)153 :1385 ،
زض حٛظ ٜازتيات عطتي  ٚـاضؾي قاعطا٘ي چ ٖٛذالـا٘ي  ٚتكـاض تـ ٝز يـُ ٔرتّـؿ اظ
رّٕ ٝقطايٍ ذا٘ٛازٌي ،ـمط٘ ،اتٛا٘ي رؿٕا٘ي  ...ٚزچاض عمـس ٜحمـاضت تـٛزٜا٘ـس .زضتـاضٜ
ذالا٘ي تايس ٌفت وٚ ٝي زض ذا٘ٛازٜاي ـميط اظ پسضي زضٚزٌط ٔ ٚازض وٙيعِ ٘ؿـُٛضي وـٝ
َثاخ تٛز ظاز ٜقس .ذا٘ٛازٜاي و ٝاظ ٔماْ ٔ ٚطتث ٝارتٕاعي ٚا يي تطذـٛزاض ٘ثـٛزٚ .رـٛز
چٙيٗ ٔؿأِ ٝا٘ىاض٘اپصيطي ،اظ اِٚيٗ ٟٓٔ ٚتطيٗ تزطتٞٝاي تّد قـاعط اؾـت وـ ٝا ٚضا تـٝ
ؾٛي تستيٙي  ٚيا ا٘چ ٝو ٝظضيٗوٛب اٖ ضا عمس ٜحماضت ٔي٘أس ؾٛق ٔيزٞـس« .پـسض اٚ
٘زاض تٛز اظ ا ُٞقطٚأٖ ،ازضـ ٘يع وٙيعوي َثاخ تٛز ٘ؿُٛضيتثـاض وـ ٝظـاٞطاً اظ ٘ــػاز
تطؾاياٖ ٕٞاٖ ؾطظٔيٗ ٔيتٛز .ايٗ پسض ٔ ٚازض  ،ٓٞزض چٙاٖ ٔحيٍ وٛچـه وـ ٝتطتـطي
ٔطزْ ؼاِثاً تٔ ٝيعاٖ ٘ػاز  ٚذٛاؾت ٝؾٙزيسٔ ٜيقس ،تطاي وؿي ؤ ٝـيذٛاؾـت زض تـيٗ
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تعضٌاٖ قطٚاٖ اٚاظٜاي تياتس  ٚحطٔت ٘ ٚفٛشي وؿة وٙس چٙساٖ ٔاي ٝاتطٚيي ٕ٘يتٛز .زض
ايٗ ذا٘ٛازٔ ٜحمط ٘ ٝحطٚت ٔٛضٚث تٛز  ٝ٘ ٚاـتراض و(»ٟٗظضيٗوٛب.)14 :1379 ،
ذالا٘ي زض َي اتياتي نطاحتاً ت ٝقطايٍ ذا٘ٛازٌي ذٛز اقاض ٜوطزٔ ،ٜيٌٛيس:
اٞـــُات ظ وزـــا ،وزـــا ٔمـــاْات
ٌفتا چـ ٝوؿـي  ٚچيؿـت ٘ـاْات
ٔــــيالز ٔزــــٗ اظ تــــالز قــ ـطٚاٖ
ٌفــــتٓ ٔتعّّٕــــي ؾــــرٙطاٖ
ـطظ٘ـــــس زضٚزٌـــــطي ٔعُـــــُ
تـــٛز ٜچـــ ٛذّيـــُ عٟـــس اَٚ
(ذالا٘ي)43-42 :1333 ،
اظ اتيات ـٛق ٔيتٛاٖ زضياـت و ٝذالا٘ي پيٛؾت ٝاظ عـٛأّي چـ ٖٛـمـط ،قـؽُ پـسض ٚ
ٔحيٍ وٛچه قطٚاٖ ض٘ذ ٔيتطزٚ ٚ ٜرٛز چٙيٗ تزطتٞٝاي تّري ٔٙزط ت ٝؾـطذٛضزٌي
 ٚاحؿاؼ حماضت زض ٚي قس ٜاؾت .اظ رّٕٛٔ ٝاضزي و ٝذالا٘ي زض زيٛاٖاـ تاضٞا ت ٝاٖ
اقاضٔ ٜيوٙس قؽُ پسض اؾت:
زيـــس ،زض اٖ زايـــط٘ ،ٜمُــٔ ٝطرـــاِٖ اٚ
زي پسضِ ٔٗ ،ت ،َٓٞٚ ٝزايطٜاي تـط وكـيس
وع يـسز تيًـا ٌصقـت زؾـتز عّٕـطاٖ اٚ
نــا٘عِ ظضيــٗ عٕــُ؛ پيــط نــٙاعت ،عّــي
وــرظض  ٚاُلّيــسؼا٘ــس عــارعِ تطٞــاِٖ اٚ
قـيدِ ٟٔٙـسؼ ِمـة ،پيـطِ زُضٌٚـط ،عّـي
تــا ظ ٙٞــط زَْ ظ٘ٙــس ،تــط زضِ أىــاِٖ اٚ
يٛؾؿز ٘زاض ويؿت؟ ٘ٛحِ زُضٌٚط و ٝتـٛز؟
(ذالا٘ي)501-499 /1 :1375 ،
زض ٔٛضز تكاض ٘يع ٚرٛز چٙيٗ ٘مها٘ي لاتُ احثات ٔيتاقس؛ چطاو ٝتا ٍ٘ـاٞي ٌـصضا تـٝ
ظ٘سٌي قرهي ٚي ٔيتٛاٖ تأحيط عٕيك اؾثاب  ٚعٛأُ ٔرتّفي ضا ياــت وـٙٔ ٝزـط تـٝ
ض٘زف ذاَط ،اظضزٌي  ٚاحؿاؼ حماضت زض ٚي ٔيقس ٜاؾـت« .تكـاض زض حـٛاِي ؾـاَ
ٞ 96 /ْ714ـ .زض تهطٔ ٜتِٛس قس .پسضـ تٙائي ايطا٘ي تٛز تـ٘ ٝـاْ تُـطز ،پؿـط يطرـٛخ اظ
ٔطزْ َراضؾتاٖ ؤّٟ ٝة تٗ اتي نفطٚ ٜاِي ذطاؾاٖ (ٞ 81 -79ـ) ا ٚضا اؾيط وطز ٜتٛز.
تُطز  ٚظٖاـ ٞط زٔ ٚتعّك ت ٝظ٘ي اظ تٙي عميُ تٛز٘س ،ا ٚتكـاض ضا اظاز وـطز ،اظ ايـٗ ض ٚزض
ظٔطٛٔ ٜاِي اتٗ عميُ زضأس .تكاض ٘اتيٙا ت ٝز٘يا أس  ٚاظ ٕٞاٖ اٚاٖ وٛزوي ٛٞقي ؾطقاض
٘ ٚثٛؼي ظٚزضؼ زاقت أا اظ تطتيت ٔحط ْٚتٛز .تي ا٘ى ٝتطاي ذٛز ليس  ٚتٙسي تكٙاؾس،
زٚضاٖ وٛزوي ضا پكت ؾط ٟ٘از .قطٚض ،تسذ ،ٛذثيج ٞ ٚز ٌٛٛتٛز .عطو  ٚاتـطٚي ٞـي
وؽ ضا ضعايت ٕ٘يوطز  ٚاظ ٞي عّٕي پطٞيع ٘ساقتٚ« .ي ٔطزي ظقت ض ٚ ٚتس ا٘ساْ تٛز
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 ٚلثاحتز ٔٙاط ضا تا ؾٛء ذّك ٌطز اٚضز ٜتٛز .زض وٛزوي ٔ ٓٞطتي  ٚضإٙٞايي ٘ساقت .اظ
ايٗ ض ٚچٙاٖ پطٚضـ ياـت وٕٛٞ ٝاض ٜـطٔا٘ثطزاض ذٛاؾتٞاي ذٛيف تاقس  ٚذٛاؾتٞاي
أ ٚزٕٛعٝاي اظ شٔائٓ ٔ ٚعاية اذاللي تٛز»(ـاذٛضي.)285 :1381 ،
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝاظ ظ٘سٌي تكاض پيـسا اؾـت ٚي اظ وٕثٛزٞـا ٘ ٚمايهـي چـ٘ ٖٛاتيٙـايي،
ظقتي ،ـمطٛٔ ،لعيت تٙعَياـت ٝارتٕاعي(ا٘تؿاب تٔ ٝـٛاِي) ،ـمـط  ٚعـسْ تطذـٛضزاضي اظ
حٕايتٞاي ارتٕاعي ض٘ذ ٔيتطز ٜاؾت .أا تا ايٗ ٚرـٛز ٚي تـ ٝنـٛضتي ٛٞقـٕٙسا٘ ٝاظ
لطيحٝي قاعطي ذٛز ت ٝعٛٙاٖ اتعاضي رٟت رثطاٖ وٕثٛزٞا  ٚضـع ٘مايم ٔٛرـٛز تٟـطٜ
ٔيٌيطز  ٚتا ُٔٙك ٔٙفعتَّثا٘ ٝذٛز ت ٝتٛري ٝچٙيٗ ٘ممٞايي ٔيپـطزاظز .تـ ٝعٙـٛاٖ
ٔخاَ ظٔا٘ي و ٝت ٝرٟت ا٘تؿاب تٛٔ ٝاِي ٔٛضز َعٗ  ٚاؾتٟعا لطاض ٔيٌيـطز ،تـا ٔٙتؿـة
زا٘ؿتٗ ذٛز ت ٝايطا٘ياٖ ،ايٗ چٙيٗ رايٍا ٜارتٕاعي ذٛز ضا تعاِي ٔيتركس:
عّٙــــي رٕيــــعَ اِعَــــطابِ
ٞـــُ ٔزـــٗ ضؾـــُٔ َٛرثـــط
َٔ ٚــٗ حاــَٛي ـــي اِتــطابِ
َٔـــٗ وـــاٖا حَينـــاً ٔزـــُٟٓٙ
عـــاَ عّـــي شي اِحَؿَـــةِ
تــــــــأ٘ٙي شٚحَؿَــــــــة
وؿـــطي  ٚؾاؾـــاُٖ أتـــي
رَـــساي اِّـــصي أؾـــُٕ ٛتـــٝز
عَــــسزتُ ئٛــــاً ٘اؿَــــثي
 ٚليهَـــــــطإ ذـــــــاِي ئشا
تِتارِـــــــٝز ُٔعتاهـــــــةِ
وــٓ ِــي  ٚوــٓ ِــي ٔزــٗ أب
 ايا وؿي ٞؿت و ٝپياْ ٔطا ت ٝتٕأي عطب تطؾا٘س؟ ٚ /ت ٝظ٘سٌاٖ ٔ ٚطزٌاٖ عـطبتٍٛيسٔ ٗٔ /.طزي ٘ػازٚ ٚ ٜا تثاض ٞؿتٓ٘ ٚ /.ياواٖاْ و ٝت ٝا٘اٖ ٔـيتـآِ ذؿـطٚ
پطٚيع  ٚؾاؾاٖ ٞؿتٙس ٚ /.اٌط ترٛا٘ ٓٞؿثٓ ضا ت ٝقـٕا ٔعطــي وـ ٓٙتسا٘يـس وـٝ
ليهط زايي ٔٗ اؾت /.پسضاٖ ٔٗ ٍٕٞي تاد تط ؾط ٔيٟ٘از٘س.
مضامیه مؾتزن خًدعتاییَای خالاوی ي تؾار
تیویاسی ،اعتغىا ي عشت وفظ
اظ ٘رؿتيٗ ًٔأيٗ ٔفاذطات قعطا و ٝتؿياض رّة تٛرٔ ٝيوٙس ،ـرط ت ٝتّٙسٕٞتي ٚ
ععت ٘فؽ زض تطاتط ـطٔٚايٍاٖ عهط  ٚحتي ٕٔسٚحاٖ ٔيتاقس .چٙيٗ ًٔـٕ٘ٛي زض قـعط
قعطاي تّٙس َثعي ت ٝچكٓ ٔيذٛضز و ٝحايط ٘يؿتٙس تـٚ ٝظيفـ ٝچـاوطي زض زؾـتٍاٜ
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حاوٓ عُٕ وٙٙس  ٚت ٝعٛٙاٖ اتعاضي تثّيؽاتي رٟت ٘يُ حاوٕاٖ ت ٝاٞساؾ ُٔ ٚأع ذـٛز
ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٌيط٘س .چٙيٗ ًٕٔ٘ٛي زض قعط ذالا٘ي تزّي ٌؿتطزٜاي ياـتـ ٝاؾـت.
ٚي زض ايٗ ٔٛضز تا رايي پيف ٔيضٚز و ٝحتي پيكٟٙاز ٚضٚز ت ٝزضتـاض ضا ضز وـطز ٚ ٜزض
ٟ٘ايت ،عسْ پصيطـ چٙيٗ پيكٟٙازي ٔٙزط ت ٝظ٘ـساٖ اـتـازٖ أ ٚـيقـٛز« .ذالـا٘ي زض
ٔٙاعت َثع ؾط تط اــالن ٔـيؾـايس .زض ٔماتـُ ظٚضٔٙـساٖ ذكـٗ  ٚزضقـت  ٚزض تطاتـط
اـتازٌاٖ ـطٚتٗ ٕٛٞ ٚاض تٛز»(ظفطي .)203 :1375 ،ايٗ زض حاِي اؾت وـ ٝازب ـاضؾـي
ؾطقاض اظ ٔسايحي اؾت و ٝقعطا زض ؾطايف اٖ تا ٔصِّت  ٚذٛاضزاقت ذٛيف ،ت ٝتعاِي ٚ
وطأت ا٘ؿا٘ي ذٛز پكت وطزٔ ٚ ٜماْ ٕٔسٚح ضا تا ؾط حس اِٞٛيت تعاِي تركيسٜا٘س؛ أـا
زض ايٗ ٔياٖ ًٔأيٗ اقعاض ذالا٘ي اظ ٘ٛعي زيٍط اؾت ،چطا و ٝا ٚت ٝـًُ  ٚوٕـاَ ذـٛز
ٚالؿ اؾت .ت ٝل ٜٛتياٖ َ ٚثع ذٛز ٔي٘اظز  ٚاضظـ والْ ذـٛز ضا تؿـياض تـا ٔـيزا٘ـس ٚ
ٔعتمس اؾت والْ ا ٚتيف اظ تركف ٕٔسٚح اعتثاض زاضز .زض ؾتايف ععت٘فؽ  ٚتي٘ياظي
تطذاؾت ٝاظ اٖ ،ايٗ چٙيٗ زاز ؾرٗ ؾط ٔيزٞس:
ايــــٗ زَِ ٘ــــاظ٘يٗ وــــٔ ٝــــٗ زاضْ
٘ثَــــطاز شَُّ ،تـــــط اؾـــــتاِٖ ّٔـــــٛن
و ٝچ ٝقـاٞي اؾـت ايـٗ وـٔ ٝـٗ زاضْ
ٔــــٗ وــــ ٝذالــــا٘يٓ٘ ،ــــسا٘ٓ ٞــــٓ
ٔٙكــٛضِ ـمــط تــط ؾـطِ زؾــتاضِ تٛؾــت؛ ضَٚ؛
اٖ ٘ىت ٝياز وٗ و ٝزض اٖ لُعٌ ٝفتـٝاي

(ٕٞاٖ)1216 /2 :
ٍٔٙط ت ٝتادِ تاـ  ٚتَ ٝؽطايِ قَُ ٝؽـاٖ
ظي ـٗ تــيف ،ابِ ضٚي ٘طيــعْ تــطايِ ٘ــاٖ

(ٕٞاٖ)439-438 /1 :
تكاض ٘يع زض اتياتي ت ٝععت٘فؽ  ٚتي٘ياظي ذٛز اظ ٕٔسٚح ٔيتاِس .تعـساز اتيـاتي وـٝ
ٚي زض اٖ ت ٝاتطاظ تي٘ياظي اظ ٕٔسٚح  ٚلسضتٕٙساٖ ٔيپـطزاظز تؿـياض وـٓ اؾـت  ٚقـاعط
چٙيٗ اتياتي ضا زض يٕٗ ٔساي يا تؽعَٞاي ذٛز ٔياٚضز.
لاـــطٚرب ألتـــٛابِ إُِٟـــاِْ إُِتـــٛضدِ
ٚئِّ٘ــي ِاٟٙضــاوُ اِيَــسَيِٗ ئِــي اِعُّاــي
ٚيؿــٕ ٛعّــي ضَؼــِٓ اِعَــسٚا إُِــطاِیذِ
ٔٚا ظاَ ِي رَسٌّ يميٙـي ٔـٗ اِـطیزَي
ٔزــٗ اهللِ يَطعــا٘ي تٟــا وــُی َٔــٟٙذِ
 ٔٚـا شان ٔــٗ حَــِٚ َٛىــٗ وطأ ـ إ
ِٚــيؽ ذّيّــي تاِــسض٘يا إُِّاٟــِٛدِ
يطاي ِي شا ٚٚاألحؿابِ ــي ٟٓرَالِـ ً
(ٕٞاٖ)77/2 :
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 ٔٗ لسْ زض ضا ٜتعضٌيٞا ٟ٘ازٜاْ  ٚزضٞاي تعضٌي ضا ٔيوٛتٓ /.ترت  ٚالثاَاْ ٔـطإٛٞاض ٜاظ ٞالوت ٔهٔ ٖٛيزاضز  ٚت ٝضؼٓ ذٛاؾت زقٕٗ ـطٔٚاي ٝايٗ الثاَ تّٙس،
ٔطا ٔزس  ٚتعضٌي ٔيتركس /.ايٗ تعضٌي اظ ضٚي تالـ  ٚوٛقف ت ٝزؾت ٘يأـس،
تّى ٝايٗ وطأتي اؾت و ٝذسا٘ٚس ت ٗٔ ٝاضظا٘ي زاقت ٚ ٝزض ٞط ضاٞي ٔطا اظ ٌع٘ـس
حٛازث تاظ ٔيزاضز٘ /.زيةظازٌاٖ ٔطا ٔاي ٝرالَ  ٚقٛوت ذٛيف ٔيزا٘ٙـس  ٚتـا
اـطاز پؿت  ٚـطٔٚاي ٝزٚؾتي ٔ ٚهاحثت ٕ٘يو.ٓٙ
فخز تٍ ؽعز ي لذرت ؽاعزی
زض ـًايي و ٝقعط ٔيتٛا٘ؿت ٝحأُ ا٘سيكٞٝا  ٚتحمك ترف اٞساؾ ٔ ٚمانـس ٘ ٚيـع
ضاٞي ؾ ٚ ُٟاؾاٖ رٟت ٚن َٛتـُٔ ٝـأع ٔـازي ٔ ٚعٙـٛي تاقـسَ ،ثيعـي اؾـت وـٝ
قاعطاٖ ت ٝتطذٛضزاضي ذٛز اظ لطيح ٝقـاعطي تثاِٙـس  ٚاٖ ضا زؾـتٕاي ٝذٛزؾـتاييٞـا ٚ
تّٙسٔطتثٍيٞاي ذٛز لطاض زاز ،ٜت ٝقعط ذٛز زِثؿتٍي ٘كاٖ زٙٞس .تاضيد ازتيات ـاضؾـي
 ٚعطتي ٕٛٞاض ٜقاٞس چٙيٗ السأي اظ ؾٛي قـعطا تـٛز ٜاؾـت .چٙـيٗ عّٕـي ٔـيتٛا٘ـس
اٞساـي چ ٖٛرّة تٛرٕٔ ٝسٚح ،ضلاتت تا زيٍط قاعطاٖ٘ ،مـس قـعط تـٙٔ ٝاـٛض ٔؿـتسَ
ؾاذتٗ زـار اظ اٖ ،ضؾيسٖ ت ٝقٟطت  ...ٚتاقس .چٙا٘ى ٝذالا٘ي زض ايٗ ظٔئ ٝٙيؾطايس:
ذـــــازِْ وعثـــــٝتـــــاٖ زضاٚيـــــعز
تــــط زضِ وعثــــ ،ٝقــــايس اض قــــعطْ
ٔخ ـُِ ٔــٗ ،ذــٛزٙٞ ،ــٛظ زض عــسْ اؾــت
چٙٔ ٖٛي ضأٍ ،ـ ٛوـٔ :ٝخـُ وـٓ اؾـت
٘يؿت الّيٓ ؾرٗ ضا تٟتـط اظ ٔـٗ پازقـا
ٔــطيِٓ تىــطِ ٔعــا٘ي ضأ ،ــ ٓٙضٚحُاُِمُــسؼ

(ذالا٘ي)757 /2 :1375 ،
زض رٟاٖ ُّٔهز ؾرٗ ضا٘سٖ ٔؿّّٓ قس ٔطا
عــآِِ شوــطِ ٔعــاِي ضأ ،ــ ٓٙـطٔــا٘طٚا

(ٕٞاٖ)32 /1 :
ٚي زض يٕٗ ايٌٗ ٝ٘ٛاقعاض ذٛز حتي تٌ ٝصقتٍاٖ قعط پاضؾـي  ٚعطتـي ٞـٓ ضحـٓ
ٕ٘يوٙس  ٚتا ٔثاٞات ت ٝتٛإ٘ٙسي ٙٞطي ذٛز  ٕٝٞضا ت ٝيه چٛب ٔيضا٘س
ٌط چ ٝتُسٜؾت پيف اظ ايٗ زض عطب  ٚعزٓ ضٚاٖ،
زض نــــفتز يٍــــاٍ٘ي ،اٖ نــ ـؿز چاضٌا٘ــــ ٝضا،

قــعطِ قــٟيس  ٚضٚزوــي٘ ،اــٓ ِاثيــس  ٚتُحتُــطي
تٙس ٜؾ ٝيطتٔ ٝـيزٞـس ،زضز  ٚظتـاِٖ قـاعطي

(ٕٞاٖ)595 /1 :
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زض اتيات ـٛق قاٞس ٔثاِؽ ٚ ٝؾرٗ زٚض اظ ٚالعيت ذالا٘ي ٞؿتيٓٚ .ي ذٛز ضا يىٝتـاظ
ّٔه ؾرٗ ٔيزا٘س  ٚزض ايٗ عطن ٝ٘ ٝتٟٙا ت ٝتعضٌـاٖ ازب ـاضؾـي وـ ٝتـ ٝتعضٌـاٖ ازب
عطتي  ٓٞـرط ٔيوٙس ٚ ،ت ٝل ٜٛتياٖ َ ٚثع ذٛز ٔي٘اظز  ٚاضظـ وـالْ ٔ ٚـساي ذـٛز ضا
وٕتط اظ عُا  ٚتركف ٕٔسٚح ٕ٘يزا٘س.
تكاض تٗ تطز ٘يع زض ٔماْ زـار اظ قعط ذٛز  ٚيٍا٘ ٝرّ ٜٛزازٖ اٖ ،وـ ٝتٟٙـا ٚؾـيّٚ ٝ
اتعاض ٚي رٟت ٚن َٛت ٝذٛاؾتٞٝا  ٚتٕتعات ٘فؿا٘ي اٚؾت ،زاز ؾرٗ ؾط ٔيزٞـس  ٚزض
َي اتياتي ٔتعسز ت ٝقعط ذٛز ٔثاٞات ٔيوٙس:
أياـــأٖا ــــي اِحُـ ـةا  ٚرُـــعٖا اِحُثضـ ـا
تاِثاليـــــاتز اِهنـــــاِحاتز تُحثَـــــي
أ٘ــا اِكّــاعط إِكــٟٛض ـــي وـُّ ٔــَٗٛ

(تكاض)96/1 :1998 ،
أحــُّ تٕخــُ اِؿــيؿ ؼيــط ّٔزّــذ

(ٕٞاٖ)77/2 :
 چىأٞٝاي ظيثا  ٚراٚزا٘ي ضا ت ٝت ٛاضظا٘ي ٔيزاضْ و ٝزض پطت ٛعكك ٔيزضذكـس ٚٔطظٞاي اٖ ضا پكت ؾط ٔيٟ٘س ٗٔ /.قاعطي پطاٚاظ ٚ ٜقٕكـيطي تـطّاٖ ٞؿـتٓ ٚ
ِىٙت  ٚتطزيس ضا زض ٔٗ ضاٞي ٘يؿت.
فخز تٍ فضایل اخاللی
ٔفاذطات  ٚذٛزؾتاييٞاي قعطا زض ز ٚترف لاتُ تحج  ٚتطضؾي اؾتٔ -1 :فـاذطات
قعطي ٔ -2فاذطات ؼيطقعطي .ا
ظ رًّٕٔ ٝأيٗ  ٚزضٕ٘ٚايٞٝاي انّي ٔفاذطات ؼيطقعطي ،ـرط ت ٝـًـايُ اذاللـي ٚ
ذهايم ٘يى ٚ ٛپؿٙسيس ٜاؾت.
اٌطچ ٝچٙيٗ ًٕٔ٘ٛي زض ازتيات والؾيه ـاضؾي  ٚعطتي تٚ ٝـٛض ياـت ٔيقـٛز ،أـا
تايس ٌفت و ٝقعطاي ٞط يه اظ ايٗ ـطًٞٙٞـا زض ـرـط ٔ ٚثاٞـات تـ ٝـًـايُ اذاللـي،
ـط ٚ ًٙٞقطايٍ ارتٕاعي ظٔاٖ ضا ٔس٘اط لطاض زاز ٚ ٜزض ٚالع زض شوـط ـًـايُ ذـٛز تـٝ
ؾّيم ٚ ٝپؿٙس عٕٔٛي رأع٘ ٝاط زاقتٝا٘س ؤً ٝأيٗ چٙيٗ اقعاضي ٔيتٛا٘س ٔـا ضا زض
قٙاذت ـط ًٙٞؼاِة عهط قاعط ياضي ضؾا٘س .ت ٝعٛٙاٖ ٔخاَ ذالا٘ي قرهيت ذٛز ضا تٝ
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زِيُ تطذٛضزاضي اظ ٚيػٌيٞـايي چـ ٖٛاظازٌـيٚ ،ــازاضي ،ضاظزاضي  ٚتّٙـس ٔطتثٍـي ...ٚ
ٔيؾتايس:
٘ساض٘ـــس حاقـــا وـــ ٝزاض٘ـــس حاقـــا
زتيــطي چــٔ ٛــٗ ظيــط زؾــت ٚظيــطي،
ٚظيــط اؾـــت يــأٗ تاقـــىاَ پيـــسا
زتيــط اؾــت ذــاظٖ تاؾــطاض پٟٙــاٖ؛
عُُــــاضِز ٚضايِ لٕــــط ياـــــت ٔــــأٚا
زتيــطي ٚضاي ٚظيــطي اؾــت؛ يعٙــي:
(ٕٞاٖ)1089 /2 :
تكاض تٗ تطز ٘يع زض تياٖ ـًايُ ذٛز ايٗ چٙيٗ ؾرٗؾطايي ٔيوٙس:
 ٚحَثضثــتُ ٔزــٗ ُٚزاي ِــ ٝـتاحثضثَــا
ئشا قــُتُ ؼــازا٘ي ٚذــيٓب ُّٔعض ـٗإ
حزّٕــي أنــٓر  ٚضاحتــي

(تكاض)72/1 :1998 ،
ُِّّــــــاِثيٗا تاحّاّــــــةُ

ِ ٚؿ ـتُ تاِحاؾ ـةِ تــصَا اِ ّٙـسَي
أعثُــ ـسُ إِــــاَا ئشا رــــاءَ٘ي

(ٕٞاٖ)196/1 :
 ٚئّٖ اِثريــُا اِىاتــةُ اِحاؾــةُ
حَــــك أخ أ ٚرــــاء٘ي ضاؼــــةُ

ِٕنا تعثضخـتَ تعثضخـتَ تـي

(ٕٞاٖ)207/1 :
 ٚاِّّيجُ يّ ُٟٛتـ ٝاِعاتـجُ

(ٕٞاٖ)60/2 :
 اٌط ترٛأ ٓٞيتٛا٘ٓ تا ٔحثت ذٛز ٔطز تسذّمي ضا وٛٔ ٝضز ِعٗ ٍٕٞاٖ اؾت تـٝا٘ؿا٘ي ٔحثـٛب تـسَ ٕ٘ـايٓ /.نـثط  ٚقـىيثايياْ پايـساض  ٚتـاضاٖ تركـفاْ تـط
٘ياظٔٙساٖ راضي اؾت ٗٔ /.تركفٞايٓ ت٘ ٝياظٔٙساٖ ضا قٕاضـ ٕ٘يوٓٙ؛ چطاوٝ
وؿي و ٝتركفٞايف ضا حؿاب  ٚوتاب وٙس ،تريُ  ٚاظٔٙس اؾتٔ /.ـاَپطؾـت
٘يؿتٓ  ٚچ ٖٛتطازضي يا ٘ياظٔٙسي ت٘ ٝـعزْ ايـس ٔـاَاْ ضا اظ ا ٚزضيـػ ٕ٘ـيزاضْ/.
ٞطٌا ٜتا ٔٗ قٛذي ٔ ٚعاح وٙي تا قيط ٔعاح وطزٜاي  ٚوؿي ضا ياضاي قٛذي تـا
قيط ٘يؿت.
ا ٚزض اتيات ـٛق ،ذٛز ضا ت ٝزِيُ ذهايهي چ ٖٛذٛيكتٗزاضي ،تطزتاضي ،زٚضا٘سيكي،
تركف  ٚقزاعت ٔٛضز ؾتايف لطاض ٔيزٞس.
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فخز تٍ سوذٌکزدن ارسػَا
اٌٖ ٝ٘ٛو ٝاظ زيٛاٖ ذالا٘ي تطٔيايس ،عهطي وٚ ٝي زض اٖ ظ٘سٌي ٔيوـطز تـ ٝزِيـُ
عسْ ٚرٛز زِٚت ٔمتسض ٔطوعي  ٚتـطٚظ قـٛضـٞـا  ٚرٙـًٞـاي ٔتعـسز زاذّـي ،عهـط
٘أاليٕات ،تيزا٘كي ،ا٘حُاٌ  ٚؾطٚضي  ٚتعضٌي ـطٔٚايٍاٖ اؾت:
اؾــــٕاٖ َٔــــطز ٌــــعيٗ تايؿــــتي
ضٚظ زا٘ـــف تِـــ ٝاظ ايـــٗ تايؿـــتي؛
(ذالا٘ي)1029 /2 :1375 ،
زض ايٗ ٔياٖ ذالا٘ـي ٘ ٝاظ اٖ زؾتٔ ٝطزٔا٘ي اؾـت وـ ٝاعهـابقـاٖ زض تؿـتط ٘ـطْ
چطتيٞا ت ٝؾثات اـتاز ٚ ٜعىؽاِعّٕي زض تطاتط پيكأسٞا ٘كاٖ ٕ٘يزٙٞس ٝ٘ ٚ ،زض ظٔـطٜ
ا٘ؿاٖٞايي اؾت ؤ ٝتعازَ ت ٝز٘يا ٔيايٙس ٘ ٚأاليٕات ضا تا حىٕت  ٚذ٘ٛؿطزي ٘ازيسٜ
ٔياٍ٘اض٘س ،ظيطا قط  ٚتسي ضا تا حىٕت  ٚذ٘ٛؿطزي أطي ٔمسض  ٚظْ ظ٘سٌي ايٗ رٟـاٖ
 ٚاظ ٞط ٌ ٝ٘ٛچاضٜا٘سيكي تط وٙاض زا٘ؿتٝا٘س .پؽ ؾعي ٔيوٙٙس ز ٚضٚظ ٜعٕط ضا تا زضيػ ٚ
ا٘س ٜٚتّد ٘ؿاظ٘س(زقتي.)146 :1340،
ذالا٘ي رعء ٞي وساْ اظ ايٗ زٌ ٚط٘ ٜٚيؿت تّى ٝاظ اٖ زؾتٝاي اؾت ؤ ٝيتيٙٙـس ٚ
ٔيق٘ٛٙس  ٚض٘ذ ٔيتط٘سٚ .ي زض رأعٝاي و ٝتي تٙـس  ٚتـاضي ،تـيزضزي  ٚتـيؼٕـي تـط
ـًيّتٞا  ٚزؼسؼٞٝاي ا٘ؿا٘ي چيط ٜقس ،ٜت ٝتهٛيطٌطي ـًيّت زيٙـساضي وـ ٝؾطٔٙكـأ
تٕأي ـًايُ اؾتٔ ،يپطزاظز  ٚت ٝزضز زيٗ زاقتٗ ذٛز ٔي٘اظز:
وــ ٝتٟتــط ظ ؼــٓ ؼإعزايــي ٘يــاتي؛
ؼــِٓ زيــٗ ظزايــس ؼــِٓ ز٘يــي اظ تــٛ؛
(ذالا٘ي)579 /1 :1375 ،
ذالا٘ي زض ذٛزؾتاييٞاي ذٛز تا ا٘زا پيف ٔيضٚز و ٝحتي ـًيّتٞا  ٚاضظـٞـايي
چ ٖٛزيٗ  ٚزيٗٔساضي  ٚـًال  ٚتعضٌا٘ي چ ٖٛپيأثط(ل) ضا زؾـتٕاي ٝتفـاذط تـ ٝذـٛز
لطاض ٔيزٞس  ٚزض ٚالع اظ ضٍٞصض ؾتايف ا٘اٖ ذٛز ضا ٔيؾتايس:
ـطو تُـَٛز ٘اعـتز ا ٚحزـطظِ أـٓ ؾـاذتٗ
چ ٖٛت ٝزضِ ٔهُفي ٘ايةِ حؿاٖ تـٛيي
(ٕٞاٖ)471 /1 :
ذالا٘ي زض تيت ـٛق اـع ٖٚتط ايٗو ٝت ٝؾتايف پيأثط(ل) ٔـيتاِـس ذـٛز ضا حؿـاٖ
ٔيذٛا٘س  ٚزض ٚالع اقعاض ذٛز ضا زض ٔسح پيأثط(ل)َٓٞ ،طاظ ٓٞ ٚپاي ٝاقعاض پطٔحتـٛا ٚ
تأحيطٌصاض حؿاٖ ٔيزا٘س .ايٗ زض حاِي اؾت و ٝتكاض ٘ ٝتٟٙا زض ٔماتُ أٛاد رطيـاٖؾـاظ
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تيعفتي  ٚاتاِيٌطي لس عّٓ ٕ٘يوٙس تّى ٝتا اٖ ٕٞطاٞي ٔيوٙس  ٚ،ت ٝتاذـت  ٚتـاظ زض
تطاتط اضظـٞاي تالي ٔا٘س ٜزض تٕسٖ ٔازي عثاؾي  ٚقثٟ٘ٝان رّ ٜٛزازٖ ٔفاٞيٓ اضظقي
ضيكٝزاض  ٚانيُ رأعٔ ٝيپطزاظز .اظ رّٕ ٝچٙيٗ اضظـٞا ٙٞ ٚزاضٞأ ،ثـا٘ي ٔطتـ ٌٛتـٝ
زيٗ  ٚزيٗٔساضي اؾت و ٝزض ايٗ عهط تا حسٚز ظيازي ٔؽفٟٔ ٚ َٛزٛض ٔا٘س ٚ ٜقـعطايي
چ ٖٛتكاض ،ؾعي زض وٕطً٘ رّ ٜٛزازٖ ٕ٘ٛزٞاي اٖ زض عهـط رسيـس زاض٘ـس .تـ ٝعٙـٛاٖ
ٔخاَ ٚي زض رايي نطاحتاً تياٖ ٔيوٙس وـٞ ٝـسايت ضا ــساي ٔارطاٞـاي عاقـما٘ ٝذـٛز
ٔيوٙس:
يـــاـا ُٝاِحُـــةر ياـــيضعَ إِزهـــثاحَا
وــاٖ يَطعَــي إِزهــثاحَ حيٙــاً ـّٕضــا
(تكاض)93/2 :1998 ،
 ا -ٚتكاض -ت ٝز٘ثاَ ٘ٛض ٞسايت تٛز  ٚچ ٖٛعكك ياض ت ٝا ٚضخ ٕ٘ٛز ٞـسايت ضا ــطٟٚ٘از  ٚتثإٛ٘ ٜز.
فخز تٍ لًُعتیشی ،عفت ي پاکذامىی در عؾكيرسی
اظ رًّٕٔ ٝأيٙي و ٝت ٝنٛضتي ٌؿـتطز ٚ ٜتـا تؿـأسي تـا زض اقـعاض ذٛزؾـتايا٘ٝ
قعطاي ٔتعٟس  ٚقاذم ٞط عهطي لاتُ ٔكاٞس ٜاؾـت ،ـرـط تـِٟٛ ٝؾـتيعي  ٚعفـت ٚ
پاوسأٙي زض عككٚضظي اؾت .عٕٔٛاً ظٔي ٝٙؾطايف چٙـيٗ اقـعاضي زض رـٛأعي قـىُ
ٔيٌيطز و ٝتا ضوٛز اذاللي  ٚا٘حُاٌ ـطٍٙٞي زؾت تٌ ٝطيثاٖ تاقٙس .زض ٚالع ايٌٗ٘ٛـٝ
اقعاض تٛ٘ ٝعي اعالْ ٔٛيعٌيطي  ٚاعتطاو قاعط ٔتعٟس عّي ٝاٚيار ٘اتؿأاٖ عهط تٛزٚ ٜ
٘يع ٌٛاٞي اؾت ٌٛيا تط پايثٙسي ٚي ت ٝاضظـٞاي انيُ ا٘ؿا٘ي  ٚزِثؿـتٍي تـ ٝازتيـات
ٔتعٟس .عهط ذالا٘ي قاٞس چٙيٗ ٔفؿسٜٞايي اؾت أا ا ٚذٛز اظ اٖ زؾت قاعطاٖ ٞـطظٜ
 ٚعياـ عٟس ؼع٘ٛي  ٚؾّزٛلي ٘يؿت .اِثتـ ٝتٟٙـا أـٛظٜٞـاي نـٛـياٌ٘ ٚ ٝـطايفٞـاي
عاضـا٘ ٝذالا٘ي زض ايٗ أط زذيُ ٘ثٛز ٜاؾت؛ چطا و ٝتا ٍ٘اٞي ت ٝزيٛاٖ ٚي ٔـيتـٛاٖ تـٝ
ذٛيٞاي پؿٙسيس ٚ ٜظيثاي ا ٚاظ ذالَ ؾطٚزٜٞايف اٌاٞي ياـت .ت ٝعٛٙاٖ ٔخاَ زض تياٖ
احتطاظ  ٚزٚضي ذٛز اظ ِِ ٚ ٟٛعة چٙيٗ ٔيؾطايس:
ٌط ٔٗ اظ ايٗ ؾؿت تٛزٔي چ ٝؼٕؿـتي
ٌفتي« :ذالا٘يا ت ٝقاٞس َٔ ٚـي وـٛـ»؛
(ذالا٘ي)1026 /2 :1375 ،
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حيى تط حٛض  ٚرٙاتت تط ٔاليه تؿتٝاْ

ٌط ظ ذ ِٖٛزذتطاِٖ ضظ تَُٛز نـٟثايِ ٔـٗ

(ٕٞاٖ)480 /1 :
تكاض ٘يع زض ٔٛاضز ٔتعسزي ت ٝعفت  ٚپاوسأٙياـ زض عككٚضظي ٔثاٞـات ٔـيوٙـس.
ٕ٘ ٝ٘ٛچٙيٗ اتياتي زض زيٛاٖ ٚي وٓ ٘يؿت أا تايس ٌفت وـ ٝايـٌٗ٘ٛـ ٝاقـعاض تـٞ ٝـي
عٛٙاٖ ٕ٘يتٛا٘س زِيّي تط تعٟس  ٚپايثٙسي اذاللي قاعط قازيذٛاض عهـط عثاؾـي تاقـس؛
چطاو ٝايٌٗ ٝ٘ٛاتيات اظ ضٚحئ ٝصتصب  ٚقرهيت ـطنتَّة  ٚاتاحي ا٘ ٚكـأت ٌطـتـٝ
اؾت؛ چٙاٖو ٝا ٚحتي زض ٔٛاضزي ٌفتٞٝاي ذٛز ضا ٔثٙي تط پاوسأٙي  ٚعفت ت ٝچـاِف
ٔيوكس ٘ ٚمى ٔيوٙس .قاٞس چٙيٗ ٌفتـٝاي ؼـعَٞـايي اؾـت وـٚ ٝي تـ ٝتثعيـت اظ
َثيعت ٔارطار ،ٛؾطوف  ٚتي تٙس  ٚتاض ذٛز ٔيؾطايس  ٚت ٝزِيُ ٕٞيٗ ؼعَؾطاييٞـاي
تيپطز ٚ ٜؼيطعفيفا٘ ٝاؾت و ٝاظ ؾٛي ٟٔسي ذّيف ٝعثاؾي تـٔ ٝزـاظات ٔـطي ٔحىـْٛ
ٔيقٛز:
ِاٟــــٛتُ حَتیــــي ضاعَٙــــي ؼازيــــاً

نَـــٛتُ أٔيـــطِ إِـــإٔٙيٗا إُِزَـــاب

(تكاض)68/1 :1998 ،
 ؼطق زض ِِ ٚ ٟٛعة تٛزْ تا ايٗو ٝتاً٘ ذّيفٔ ٝطا اظ ايٗ واض تاظزاقت ٞ ٚطاؼ زضزِٓ اـىٙس.
حٙا ـاذٛضي زض تثييٗ ؼعَٞاي تكاض ٔعتمس اؾت و« ٝتكاض تطاي عكك ٔعٙي زضؾتي
ٕ٘يقٙاؾس .ا ٚرع ٕٞاٖ ِصات ؾيطي٘اپصيط چيع زيٍطي ضا زض٘ياـت ٝاؾت .اٌط ٘اتيٙايياـ
ٔٛرة اٖ قس ٜؤ ٝعٙي ظيثايي ضا زض٘ياتس أا ٘يطٚي احؿاؼاـ چٙس تطاتط قس ٜاؾـت ٚ
ٕٞيٗ أط ؼعَاـ ضا زض زايطٔ ٜحؿٛؾات ٔحهٛض ؾاذت ٝاؾت .ا ٚتٛا٘ؿت ٔياٖ زلـت زض
تهٛيط ٔٙاظط قـٟٛا٘ي  ٚضاظ ٘ ٚياظٞـاي عاقـما٘ ٚ ٝتٛنـيؿ ٚالــعٌطايا٘ـ ٚ ٝتـيپـطز ٜاظ
نحٞٝٙاي ِصترٛيي ٕٞطا ٜتا عثـاضات  ٚتطويـةٞـايي ذـٛـاٙٞـً َ ٚـطباــعاي زض
اؾّٛتي ظيثا ،رٕـع اٚضز .چٙا٘ىـ ٝاٞـُ شٚق  ٚحـاَ ضا زض تطاتـط ؼـعَ ا ٚيـاضاي ٔمأٚـت
٘يؿت»(ـاذٛضي .)289 : 1381 ،تٙاتطايٗ نطؾ ؾطٚزٖ اتياتي زض ِٟٛؾـتيعي ،تكـاض ضا اظ
ٚلٛر زض چٙيٗ پسيسٜاي تثطئٕ٘ ٝيٕ٘ايس چطاوٚ ٝي زض اتيات ـطاٚا٘ـي تـ ٝچٙـيٗ ٚيػٌـي
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ذٛز اقاض ٜوطز ٚ ٜحتي زض پي تٛري ٝاعٕاَ ذٛز  ٚظيثـا رّـ ٜٛزازٖ اٖ زض لاِـة وـالْ
ازتي اؾت.
يجًٌ اؽتزان خًدعتایی خالاوی ي تؾار
تٕـأي ا٘ٛار  ٚرّٜٞٛاي ٔتٛٙر ٔ ٚتفاٚت ذٛزقيفتٍي زض اقعاض ايٗ ز ٚقـاعط ٕ٘ـٛز
پيسا وطز ٜاؾت  ٚاٍ٘يع ٜا٘اٖ اظ ؾطايف ـرطيات  ٚذٛزؾتاييٞا تا حسٚز ظيازي اظ ـًاي
ارتٕاعي ـ ؾياؾي عهط اٖٞا ٘كأت ٔـيٌيـطز ،چطاوـ ٝاٌـط اظ ظاٚيـ ٝزيـس يـه ٔحمـك
تيَطؾ تٔ ٝم ِٝٛذٛزؾتايي تٛر ٝقٛز تايس ٌفـت وـ ٝذٛزؾـتاييٞـاي ايـٗ ز ٚقـاعط
اضظياتي ٔؿتميٕي ضا اظ ويفيت ضٚاتٍ ارتٕاعي  ٚؾياؾي عهط ـطأ ٓٞيوٙس.
ذالا٘ي  ٚتكاض اٌطچ ٝزض ذٛزؾتاييٞاي ذٛز تَ ٝطح ٔفاٞيٓ ٔكتطوي چ ٖٛـرط تـٝ
اؾتؽٙا  ٚتي٘ياظئ ،ثاٞات ت ٝقعط  ٚتٛاٖ ٙٞطي ،ـرط ت ٝـًايُ اذاللي  ...ٚپطزاذتـٝا٘ـس،
أا زض ٍ٘اٞي وّي ٕٝٞ ٚرا٘ث ٝزض ذٛزؾتاييٞا ٔ ٚفاذطاتكاٖ ت ٝحـٛظ ٜؾـاليك عٕـٔٛي
ايطا٘ي  ٚعطتي ٘اط زاقتٝا٘س  ٚزض ٔتهؿ زا٘ؿتٗ ذٛز تٚ ٝيػٌيٞايي الساْ ٕ٘ٛزٜا٘ـس وـٝ
پؿٙس رأع ٝاٖ ضٚظ تٛز ٜاؾت.
تَٛٝض ٕ٘ ٝ٘ٛتكاض تٗ تـطز زض ـرطيـات ذـٛز زض ٔـٛاضز تؿـياضي ٚيػٌـيٞـايي چـٖٛ
قزاعت  ٚتركف ضا تطاي ذٛز تطٔيقٕطز؛ ٚيػٌيٞايي و ٝزض رأع ٚ ٝـط ًٙٞاعطاب اظ
تٕزيس  ٚاؾتمثاَ ٌؿتطزٜاي تطذٛضزاض تٛزٜا٘س .ايٗ زض حاِي اؾت و ٝذالا٘ي ٚيػٌيٞايي
چ ٖٛتّٙسٕٞتي  ٚضـعتٔٙعِت ذٛز ضا زض رايراي زيٛاٖ ذٛز ت ٝضخ ٔراَة ٔيوكـس.
٘ىت ٝلاتُ تٛر ٝزض ٔٛضز ًٔأيٗ ت ٝوـاض ضـتـ ٝزض ذٛزؾـتاييٞـاي ايـٗ ز ٚقـاعط  ٚتـٝ
ذهٛل ذالا٘ي ايٗراؾت و ٝا٘اٖ ًٔأيٙي ضا زؾتٕاي ٝـرط ٔ ٚثاٞات لطاض زازٜا٘س وـٝ
زض رأع ٝاٖ ضٚظ ٔؽفٟٔ ٚ َٛزٛض ٚالع قس ٚ ٜت ٝزؾت ـطأٛقي ؾـرطز ٜقـس ٜتـٛز .تـٝ
عثاضت زيٍط ذٛزقيفتٍي تكاض  ٚتٚ ٝيػ ٜذالا٘ـي ٍ٘طا٘ـيٞـايي ضا زض ؾـُحي عٕيـكتـط
ـاـ ٔيوٙس و ٝزض قىّي ٔاليـٓتـط زض ضٚاتـٍ ظ٘ـسٌي ضٚظٔـط ٜرأعـ ٝاٖ ضٚظ قـيٛعي
ٌؿتطز ٜزاقت و ٝاظ عٕسٜتطيٗ ايٗ ٍ٘طا٘ـيٞـا٘ ،اوـأي ا٘ؿـاٖ عهـط زض يـاـتٗ ا٘ؿـا٘ي
اضٔا٘ي  ٚـًيّتٌطا ت ٝعٛٙاٖ اٍِٛيي رأع اؾت.
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يجًٌ افتزاق خًدعتایی خالاوی ي تؾار
ذٛزؾتايي ذالا٘ي تعطيفي اؾت اظ ٔاٞيت ٚي  ٚضاتُٝاي و ٝتا ز٘ياي پيطأـ ٖٛذـٛز
زاضزٚ .ي زض يٕٗ ذٛزؾتاييٞايف قرهيت ٚاحس ٙٔ ٚؿزٕي ضا اضائٔ ٝيزٞس  ٚذـاِك
تهٛيط ضٚح  ٚضٚاٖ ذٛز اؾـت ،تهـٛيطي ٔٙؿـزٓ  ٚيىراضچـ ٝوـ ٝاظ قـفاؾتـط وـطزٖ ٚ
تاظؾاظي چٙيٗ تهٛيطي اظ ذالَ اقعاضـ ِصت تطز ٚ ٜزعـٛت ضٚح تـعضي  ٚتعـاِيَّـة
ذــٛز ضا رٟــت تٕطوــع  ٚذــٛزٍ٘طي ٔــيپــصيطز .تــ ٝعثــاضت زيٍــط ذالــا٘ي زض يــٕٗ
ذٛزؾتاييٞاي ذٛز ،اييٙي تط پا ٔيوٙس و ٝتياٍ٘ط تالـ ا ٚتـطاي قـٙاذت  ٚقٙاؾـا٘سٖ
ذٛز تٔ ٝراَة اؾت ٕٛٞ ٚاض ٜتط ايٗ انُ پايتٙس تـالي ٔـئا٘ـسٚ .ي زض عـيٗ اضظـ-
ٌصاضي تط ذٛز زض نسز ضـع وٕثٛزٞاؾت .تٙاتطايٗ ٔيتـٛاٖ ٌفـت وـ ٝرـٞٛط٘ ٜاضؾـيعْ
ذالا٘ي اقتياق ٚي تطاي قٙاذت  ٚتحمك ذٛز اؾت.
ايٗ زض حاِي اؾت و ٝذٛزؾتايي تكاض ٘ٛعي ذّك اظازا٘« ٝذٛز» اؾت وـٙٔ ٝاـٛض اظ
ذّك اظازا٘ ،ٝاـطيٙكي ٔصتصب ،واشب  ٚؾّيمٝاي اؾت و ٝعال ٜٚتط ايٗو ٝت ٝقفاؾؾاظي
قرهيت  ٚاـىاض ٚي وٕىي ٕ٘يوٙس ،تّى ٝزض ٔٛاضزي تهٛيطي ٔـث ،ٟٓزض ٞـٓ ضيرتـٚ ٝ
ٔرسٚـ اظ ٚي اضائٔ ٝيوٙس .زض حميمت تكاض تـا تٛرـ ٝتـ ٝقـطايٍ ظٔـاٖ ٘ ٚيـع ضٚحيـٝ
ٙٞزاضٌطيع ذٛز ٞطٌع ـطنتي تطاي ذٛزٍ٘طي  ٚذٛزوـاٚي ٘ـساضز  ٚاٌـط ٞـٓ احيا٘ـاً تـٝ
تهٛيط رٟاٖ زض ٖٚذٛز ٔيپطزاظز ،چٙيٗ تهٛيطٌطي تط ٔثٙاي تطزيسٞا  ٚتيحثـاتيٞـاي
ٚي قىُ ٔيٌيطز .چطاو ٝتا ذٛزؾاظي تهٙعي  ٚترطية  ٚتًعيؿ زيٍطاٖ يعؿ زض٘ٚـي
 ٚظاٞطي ذٛز ضا ٔيپٛقا٘س  ٚؾعي زض تحٕيُ ذٛز «زضٚؼيٗ» تٔ ٝراَة زاضز .تكاض تـط
ذالؾ ذالا٘ي عال ٜٚتط ايٙى ٝچـاضچٛتي تـطاي ذٛزؾـتاييٞـايف ٘ـساضز تّىـ ٝزض ٔـٛاضز
ٔتعسزي ت٘ ٝمى ؾرٙاٖ ذٛزؾتايا٘ ٝذٛز ٔيپطزاظز و ٝزض ٚضاي ايٗ زؾـت ٝاظ تٙالًـات
عال ٜٚتط اٞساؾ ٔازي  ٚقٟٛا٘ئ ،يتٛاٖ ؾاي ٝاعتطاو تّد  ٚؾٍٙيٗ ضا زيـس .احؿاؾـاتي
و ٝتطاي ِحاٝاي وٛتا ٜاظ زضٚ ٖٚي ؾط تط ٔـياٚض٘ـس  ٚذيّـي ظٚز تـ ٝزؾـت ـطأٛقـي
ؾرطزٔ ٜيق٘ٛس.
تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝرـٞٛط٘ ٜاضؾـيعْ تكـاض تـط ذـالؾ ذالـا٘ي حانـُ ٘ـٛعي
ذٛزاٌاٞي ؾط ذٛضزٔٛ٘ ٚ ٜيسا٘ ٝاؾت .ذٛزاٌاٞياي وـ ٝتٟٙـا ٘ـٛالم ا ٚضا تـٕ٘ ٝـايف
ٌصاقت ٚ ٝضٚح حؿاؼ ٚي ضا ٔياظاض٘س .پؽ تا حسٚزي َثيعي ٔيٕ٘ايس و ٝتكـاض زچـاض
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تٙالى ٔياٖ اضد ٟ٘ازٖ ت ٝذٛز  ٚعسْ تٛا٘ايي ظ٘سٌي وطزٖ تا چٙيٗ َـطظ تفىـطي قـسٜ
تاقس .اظ ٕٞيٗ ضٚؾت و ٝا ٚتـ ٝاــطيٙف رٟـا٘ي ٔتفـاٚت وـ ٝزض تماتـُ تـا ٙٞزاضٞـاي
ٔتعاضؾ ضٚظٌاض اؾت زؾت ٔيظ٘س  ٚاظ ذالَ قيفتٍي تـ ٝچٙـيٗ اـطيٙكـي وـ ٝحهـَٛ
ُٔأع  ٚذٛاؾتٞٝاي ٚي ضا ت ٝز٘ثاَ زاضز ذـٛز  ٚتـٛاٖ ٙٞـطي ذـٛز ضا اظ نـٕيٓ لّـة
ٔيؾتايس.
«ٔٗ» ذالا٘ي حتي زض اٚد ذٛزقيفتٍياـ «ٔٙي» ٔتعٟس اؾت »ٗٔ« .ا ٝ٘ ٚتٟٙا ٔٗ
قرهيت قاعط ،تّىٞ »ٗٔ« ٝط ا٘ؿاٖ اظاز ،ٜوأُ  ٚاضٔا٘ي اؾت .تٚ ٝالع ذالا٘ي قاعطي
تطذٛضزاض اظ ا٘سيكٔ ٝالٔتـي اؾـت .زضز  ٚض٘ـذاـ ،زضز  ٚض٘ـذ ٔكـتطن تكـطي اؾـت ٚ
عّيضؼٓ تطذٛضزاضي اظ ضٚحي ٚ ٝقرهيتي عطــا٘ي٘ ،ؿثت تٔ ٝؿائـُ ارتٕاعي ـ ا٘ؿـا٘ي
احؿاؼ ٔؿُِٛيت ٔيوٙس وٕٞ ٝيٗ أط ٔٙزط ت ٝايزاز اضتثاَي عٕيـك ٔيـاٖ ا٘سيكـٚ ٝ
قعط ٚي ٔيقٛز .تا وٕي تؿا ٚ ُٞاؼٕاو ٘ؿثت تٔ ٝثاِؽات ت ٝوـاض ضـتـ ٝزض ٔفـاذطات
قعطي ذالا٘ي ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝذٛزؾتاييٞاي قاعط تا قرهيت حميمي ٘ ٚيع حميمـت
قعط ٚي چٙساٖ ـانّ٘ ٝساضز .زض ٚالع ٔفاذطات قعطي ذالا٘ي تا حسٚز ظيـازي تـ ٝزٚض اظ
ٌعاـٌٛٝيي  ٚزضٚغپطزاظيٞاي ٔعٕـ َٛاؾـت  ٚتيـاٍ٘ط اٌـاٞي وأـُ ٚي تـ ٝقرهـيت
حميمي ذٛز  ٚپايتٙسي ت ٝانٔ ٚ َٛـٛاظيٗ اذاللـي اؾـت .تٙـاتطايٗ زلــت زض اتعــاز ٚ
ظٚايـاي ذٛزؾتاييٞاي ذالا٘ي اظ تفىط ا٘تمازي  ٚضٚحي ٝانالحَّة ٚي پطز ٜتطٔـيزاضز
 ٚايٗ ٘ىت ٝضا تطاي ٔراَة اقىاض ٔيوٙس و ٝذٛزٔحـٛضيٞـاي ذالـا٘ي تـا حـسٚزي زض
ٔؿيط زيٍطذٛاٞي ٘يع ٌاْ تطٔيزاضز.
ايٗ زض حاِياؾت و »ٗٔ« ٝتكاض حتي زض ؾُحيتطيٗ قىُ ذٛز «ٔٗ» اپيىٛض اؾت
و ٝت ٝقست تحتتأحيط ؼطايع  ٚذٛاؾتٞاي ـطزي ٔ ٚـازي اؾـت .تكـاض ٘ـ ٝتٟٙـا قـاعط
ٔتعٟسي ٘يؿت تّىٙٞ ٝزاضٌطيعي زض اقعاض ٚي اتعاز تيؾـاتمٔ ٝـيياتـسٚ .ي تـط ذـالؾ
ذالا٘ي ،زض ذٛزؾتاييٞايف عال ٜٚتط ايٙى ٝت ٝز٘ثاَ ٔىاضْ ،ـًايُ  ٚتفىط انالحَّثا٘ـٝ
٘يؿت ،احطي اظ تأحط  ٚتأؾؿ ا٘ؿا٘ي  ٓٞزض اقعاضـ زيسٕ٘ ٜيقٛز  ٚحتي نٕيٕا٘ٝتـطيٗ
تأحطات عاَفي ٚي ٘يع ت ٝقىّي اظ اؾتخٕاض تثسيُ ٔيقٛز .تكاض تا رايي تـ ٝضٚيـسازٞاي
تيط٘ٚي ارتٕار عاللٙٔٝس اؾت و ٝتهٛيط ذٛز ا ٚضا تاظتاب زٞـسٚ .ي تـٞ ٝـط ا٘ؿـا٘ي تـٝ
ٔٙعِٚ ٝؾيّٝاي ٔيٍ٘طز و ٝظطـيت ضـع ٘ياظٞاي ظيؿـتي ـ ارتٕـاعي ٚي ضا زاضز ٚ .ايـٗ
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چٙيٗ ٔؿأِٝاي رايي تطاي تعزة  ٚقٍفتي تالي ٕ٘يٌصاضز؛ چطاوٚ ٝي پطٚضـ ياـتـٚ ٝ
ٔحه َٛزٚضٜاي اؾت و ٝا ٚضا تا ؼعَ ،قطاب ٚ ِٟٛ ،زيٛاٍ٘ي ا٘ؽ زاز ٜاؾت.
ذٛزقيفتٍي ذالا٘ي  ٚتكاض اظ عٛأُ  ٚظٔيٞٝٙـاي تمــطيثاً يىؿـا٘ي چـ ٖٛاحؿـاؼ
حماضت ،ـمط ،تعّك تَ ٝثم ٝپاييٗ ارتٕاعي ،ذا٘ٛاز ،ٜاييٗ ٘ ...ٚكأت ٌطـت ٝاؾت .أـا تـٝ
رطأت ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝقي ٜٛتطذٛضز ٞـط يـه تـا چٙـيٗ پسيـسٜاي زض ٔـٛاضز تؿـياضي
ٔتفاٚت تٛز ٜاؾت .ذٛزؾتاييٞـاي ذالـا٘ي عـال ٜٚتـط ايٙىـٛٔ ٝرثـات اضأـفذـاَط ٚ
احؿاؼ ضيايت ضٚا٘ي ٚي ضا ـطإ٘ ٓٞياٚضز ،تّى ٝا ٚضا ضؾٕاً ٚاضز ٔعطو ٝاحثات حًـٛض ٚ
قايؿتٍي وطزٙٔ ٚ ٜزط ت ٝايٗ قس ٜو ٝشٙٞيـات ٚي ٘ـااضاْ  ٚؾـياَ ٌـطززٚ .ي زض ايـٗ
ٚازي ٕٛٞاض ٜت ٝز٘ثاَ ذٛزواٚي زليك  ٚظطيؿ  ٚاضظياتي زؾتاٚضزٞاي قرهـي اؾـت ٚ
ذٛزؾتاييٞاي ٚي تط اؾـاؼ تٙاظر تما ،لسضترٛيي  ٚچاِف ؾطٚز ٜقسٜا٘س .زض ٚالـع زض
ترف لاتُ تٛرٟي اظ ذٛزؾـتاييٞـاي ٚي تـيف اظ ا٘ىـ ٝذٛزقـيفتٍي تـ ٝچكـٓ ايـس
حؿـطت تط ٌصقت ،ٝض٘زـف  ٚاظضزٌــي اظ ظٔـاٖ حـاَ  ٚحــطل  ٚاظ تـ ٝايٙـس ٜزيـسٜ
ٔيقٛز .ايٗ زض حاِي اؾت وـ ٝزض ذٛزؾـتاييٞـاي تكـاض حزـٓ عايٕـي اظ ضيـايت ٚ
قازٔا٘ي ٛٞيساؾت .زض ٚالع رٙؽ ذٛزؾتاييٞاي تكاض تٔٝا٘ٙس ذٛزؾتاييٞـاي ذالـا٘ي
اظ رٙؽ تفىط ٘يؿت ،تّى ٝاظ رـٙؽ ٞيزـاٖٞـاي ٛٞقـٕٙسا٘ٝاي اؾـت وـ ٝاظ زضياــت
ايٞ ٍٝ٘ٛٙيزاٖٞا  ٚاحؿاؾات  ٚتفؿيط اٖ تٛؾٍ قعط ٟ٘ايت ِصت  ٚاؾتفاز ٜضا ٔيتطز.
تكاض ٕٛٞاض ٜؾعي ٔيوٙس تا ذٛز ضا اظ ليس  ٚتٙس ٌصقت ٚ ٝايٙـس ٜتطٞا٘ـس  ٚزض ظٔـاٖ
حاَ ضاتُٝاي عٕيك  ٚضيايتترف تا رٟاٖ تطلطاض وٙـس  ٚزض ايـٗ ٔؿـيط عٕـس ٜا٘ــطغي
ضٚا٘ياـ ضا زض ؼياب ٕٔٛٙعيتٞاي ارتٕاعي ٔيرٛيس .تط ذالؾ ذالا٘ي وٕٛٞ ٝاضٛٔ ٜا٘ع
پطقٕاضي ضا زض ٔماتُ تطزاقتٞاي عاَفي ضيايتترف اظ ذٛزؾتايي  ٚذٛزقيفتٍياـ
تط پا ٔيوٙس.
وتیجٍ تحث
اظ رًّٕٔ ٝأيٗ تطرؿت ٝا٘عىاؼ ياـت ٝزض عطنـ ٝازتيـات ـ تـٚٝيـػ ٜقـعط ـ پسيـسٜ
ذٛزقيفتٍي يا زض ٔف ْٟٛضٚاٖقٙاؾا٘ ٝاٖ ٘اضؾيؿيعْ اؾت .اِثتٕ٘ ٝيتٛاٖ تَٛ ٝض ُّٔك
پسيس ٜذٛزقيفتٍي قاعط ضا ضـتاضي ٙٞطي يا عاضيٝاي ضٚحي ـ ضٚا٘ـي لّٕـساز وـطز؛ أـا
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ا٘چ ٝزض ايٗ ٔياٖ نالحيت تحج  ٚتطضؾي ضا زاضز ٍ٘طـ ت ٝچٙيٗ پسيـسٜاي تـ ٝعٙـٛاٖ
ضـتاضي ٙٞطي اؾت .پسيسٜاي و ٝت ٝزِيـُ قـيٛر ٍ٘ـا ٜضٚاٖقـٙاذتي تـهتعـسي ،اظ اٖ
تهٛيطي وٕا تيف ٔٙفي  ٚحتي ٌا ٜؾيا ٜزض شٔ ٗٞراَة تطؾيٓ ٕ٘ٛز ٜاؾت .اِثت ٝتايس
اشعاٖ ٕ٘ٛز و ٝحة شات  ٚذٛزذٛاٞي ؼطيعٜاي ٔكتطن زض ٚرٛز تٕـأي ا٘ؿـاٖٞاؾـت.
چٙيٗ ؼطيعٜاي تا تٛر ٝت ٝتفاٚت  ٚتٛٙر تٛإ٘ٙسيٞا  ٚقطايٍ ٚيػ ٚ ٜپيچيس ٜا٘ؿـاٖ ،تـٝ
ٌٞٝ٘ٛاي ٔتفاٚتي رّٔ ٜٛيوٙس .قعطا ٘يع اظ چٙيٗ لاعسٜاي ٔؿتخٙا ٘ثٛز ٚ ٜتٛا٘ؿتٝا٘س تـا
تياٖ ٙٞطي ٔإحط ٌ ٚيطا ايٗ ٘ٛر اظ ٞيزا٘ات ذٛز ضا تطٚظ زاز ٚ ٜت ٝذّك اظازا٘ـ ٝاحـط ذـٛز
زؾت ظ٘ٙس.
ذالا٘ي زض ذٛزؾتاييٞاي ذٛز اظ َطيك اؾتس َٞاي عمال٘ي  ٚت ٝواض تطزٖ تمـاتالت
ت ٝز٘ثاَ ٔتماعس وطزٖ  ٚلا٘ع ٕ٘ٛزٖ ٔراَة اؾت .تا تزعي ٚ ٝتحّيُ ايٗ زؾت ٝاظ اقعاض
ٚي ٔيتٛاٖ ت ٝايٗ ٘ىتٚ ٝالؿ قس و ٝذٛزؾتاييٞاي ذالا٘ي زؾـتٕاي ٝتحمـك اٞـساؾ ٚ
اضظٞٚا  ٚأاَ ـطزي  ٚارتٕاعي ٚي تٛز ٜاؾت .تٕٞ ٝـيٗ زِيـُ اؾـت وـ ٝقـعط ٚي تـٝ
نٛضتي ٌؿتطز ٜتزّيٌا ٜتـاَٗ  ٚاـىـاض زض٘ٚـي ٚي  ٚتيـاٍ٘ط ضاتُـٔ ٝيـاٖ قرهـيت ٚ
اـطيٙف ٙٞطي ا ٚلطاض ٌطـت ٝاؾت .زض نٛضت وٙاض ٌصاقتٗ ٔثاِؽٞٝاي تـ ٝوـاض ضـتـ ٝزض
اقعاض ذٛزؾتايا٘ ٝذالا٘ي ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝاـطيٙف ٙٞطي زض چٙيٗ اقعاضي تـ ٝنـٛضتي
وٕطً٘  ٚيعيؿ رٌّٜٛط قـس ٚ ٜاٞـساؾ ذٛزؾـتايا٘ٚ ٝي زض ٔـٛاضز تؿـياضي زؾـتٕايٝ
ٔمانس ٙٞطي ٘يؿت ٕٞ ٚيٗ أط ٔٛرـة ٔـالَ  ٚزَظزٌـي ٔراَـة رٛيـاي ٞيزـاٖ ٚ
ؾياِيت ٙٞطي ٔيقٛز.
ايٗ زض حاِي اؾت و ٝتكاض عال ٜٚتط ايٗو ٝت ٝز٘ثاَ تطاٍ٘يرتٗ احؿاؾات ٔراَـة ٚ
تأحيطٌصاضي تط ٚي اؾت ،وأالً تط ايٗ ٘ىتٚ ٝالؿ اؾت و ٝعطن ٝازتيات رايٍـاٙٔ ٜاؾـثي
تطاي ٔؿتسَؾاظي ٔ ٚثطٕٛ٘ ٗٞزٖ ا٘سيكٞٝا ٘يؿت تّى ٝازتيات رٍ٘ ٛـا ٜاحؿاؾـات ٚ
تأحيط  ٚتأحطات عـاَفي اؾـتٚ .ي عـال ٜٚتـط ايٙىـ ٝزض ذـالَ اقـعاض ذٛزؾـتايا٘ ٝذـٛز،
قرهيت ؼيطحميمي ذٛز ضا ٔيؾتايس ،ت ٝاٞساؾ ٔازي ذٛز ٘يع ٘ائُ ٔيقٛز وـٚ ٝنـَٛ
ت ٝذٛاؾتٞٝا تياٍ٘ط تٛاٖ ٙٞطي ٚي زض چٍٍ٘ٛي اتطاظ ذٛزؾتايي  ٚاظٟاض اٖ تٛز ٜاؾـت ٚ
ٕٞيٗ أط ا ٚضا ت ٝيىي اظ واضزاٖتطيٗ  ٚلاتُتطيٗ ٘اضؾيؽٞاي ٙٞـطي تثـسيُ ٔـيوٙـس
ٚذٛزؾتايي ضا ت ٝعٛٙاٖ ؾياؾتي ٙٞطي تط ذالؾ ذالا٘ي ٘ ٝت ٝعٛٙاٖ ؾياؾتي ارتٕـاعي
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ت ٝواض ٔي تٙسز .تٙاتطايٗ عّيضؼٓ حزٓ عايٕي اظ ذٛزؾتاييٞاي ذالا٘ي تايس ٌفت وـٝ
تكاض زض ذٛزؾتاييٞايف اظ ٘اط ازتي ٙٞ ٚطي ٔٛـكتط عُٕ ٕ٘ٛز ٜاؾـتٚ .ي قرهـيت
ايسٜاَ ٔتٙالى تا ٚالعيت ٚرٛزياـ ضا چٙاٖ ٔاٞطا٘ ٝتهٛيطٌطي ٔـيوٙـس وـ ٝتٛا٘ـايي
الٙار ٔراَة ٘ااٌا ٜت ٝظ٘سٌي  ٚظٚاياي قرهيتي ٚي ضا زاضز.
تا ٚرٛز اذتالــات ٔٛرـٛز تـيٗ ايـٗ ز ٚقـاعط زض قـي ٚ ٜٛؾـثه اعـالْ اضظـٞـاي
قرهيتي ٙٞ ٚطي ،تايس ٌفت و ٝذالا٘ي  ٚتكاض ٞط ز ٚاظ رّٕ ٝقـاعطاٖ تعضٌـي ٞؿـتٙس
و ٝذٛزؾتاييٞاي ا٘اٖ تٛا٘ؿت ٝاؾت تزّيترف ظطاـت  ٚزلـت احؿاؾـات ا٘ـاٖ ٘ ٚيـع
ـٞ ٟٓيزاٖٞا  ٚتزطتيات زض٘ٚي اٖٞا تاقس.
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