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 چى٥ذٜ

ِ   ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ٠ًلِٗ كٍٍ ٌـ ترـَٗي ٠ًلٗـ ّـإ ٣لوـٖ    ٕا اً  كِ ام ًَٕ اًتاؿ پاكًاً٘ا هٜلط ُـُ ٍ تِ تث٘٘ي فلٗا
ي ٠ًلِٗ تا هؤلفِ هٖ ي ارتوـا٣ٖ ه٤لفـ  ٍ   ٣وق، ؿكرِ، ًٜظ، آهاد ٍ ٣اهل هٌلٚ ؿك ت٤ـّ٘  ،گاًِ پٌذّإ  پلؿامؿ. ًٌث  ٗا

ي ٠ًلِٗ، هٌهلٔ ًٌث  هثاًٖ ه٤لفتٖ تا هثاؿٕ غ٘ل ً٘ن ي پوٍَّ اً  كِ تا كٍٍ تغل٘ـل اًـٌاؿٕ     ه٤لفتٖ ؿك ٗا لٖ ٗا ٓا

ٍ   هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ اً . ٗافتِ ي اًـ  كـِ كٍ ٔ اًـَا١ ه٤لفـ  كا   ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، ّوـ    ّإ پوٍَّ عاكٖ ام ٗا
ٖ  ه٤تقـّإ فلافلٌّگٖ ً٘ن  ؿاًـ ٍ تِ ه٤لف  تإح٘ل راه٤ِ ًوٖ تغ  ي ٠ًلِٗ، تلٕا ٣َاهل ه٤لفتـ ًقـَ ٣لّـٖ ؿك    ،اً . ٗا

ّـإ   ّإ ًرَالك ٍ ؿًَٕ٘، ًقَ ٣لّٖ ٍ ؿك فلٌّـگ  ه٤لفتٖ، ؿك فلٌّگ هغتَٕا ه٤لف  لائل اً  اها تلٕا ٣َاهل غ٘ل

ي ٠ًلِٗ، تِ ٟلف٘ـ   تقـه٤ٍع٘اًٖ ٍ ٣قالًٖ، ًقَ ا٣ـاؿٕ  ثـلؿٕ تلؽـٖ     اً . ًٌث  ه٘اى ٣لن ٍ راه٤ِ ً٘ن ٗا ّـإ كّا
ٚ ارتوا٣ٖ ً٘اًـٖ،   ٣ٔلن فقِ، ؿك ًِ ٣لٓ ًوًَِتِ ًف٢ كُـ ٍ ُرَفاٖٗ ٣لَم لائل اً . تِ ٣ٌَاى  ،٣لَم ؿك تغ٘٘ل ُلٗا

ٜٖ كِ ٣ ه٤لفتـٖ هٌاًـثٖ تـلٕا     َاهل غ٘لل٘اٖٗ ٍ التٔاؿٕ، هٌات٢ ًاؿك ارتوا٣ٖ، لـكت، حلٍت ٍ هٌنل  كا عتٖ ؿك ُلٗا

 گ٘لؿ. كُـ ٍ ٗا عـالل عفٞ ٣لن كا تِ ٣ْـُ هٖ ٔآٍكؿ ٍ مهٌ٘ كُـ ٣لن ٍرَؿ ًـاكؿ، تِ اكهغاى هٖ

 ٌُاًٖ ه٤لف ، ترَٗي ٠ًلِٗ، ت٤٘ي ارتوا٣ٖ ه٤لف . ٌُاًٖ، راه٤ِ كٍٍ ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ

َاكُ تـا كٍٗرلؿّـإ     ،٣لن ٌُاًٖ ٗا هٜال٤ات ؿكرٔ ؿٍم ٣لن ٖ ّوـ ـ .       گًَـاگًَ ـاى تـَؿُ ًا ـِٗـوٌ هـَكؿ تَرـِ ًا

ٖ    ،ّإ ٣لوٖ ف٘لٌَفاى ٣لن ًٌث  ٠ًلِٗ ِ   تا هثاًٖ ه٤لفتٖ ٗا آَ  ه٣ََِٗ آًْـا تلكًـٖ هـ ٌُاًـاى   كٌٌــ. راه٤ـ

 ِ ٖ     ه٤لف ، ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ، ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ ترَٗي ٠ًلٗـ ٍاى كٌ ّـإ ٣لوـٖ كا هٜال٤ـِ هـ ٌُاًـاى ٣لـن،    ٌــ. ك

ٍاى ٍٗوگٖ ـاى ٍ تإح٘ل آى تل ٣لن كا تلكًٖ ٌُاؽتٖ ٍ ّإ ك ِوٌ كٌٌـ ٍ هَكؽـاى، تغـَالت ٣لـَم كا     هٖ ُؾٔ٘  ؿًا

ٍاكإٍ هٖ صـلا كـِ فْـن     ؛ّإ ٣لوٖ كاكگِا ٌّتٌـ ًواٌٗـ. كٍٗرلؿّإ هقكَك ؿك فْن ٣و٘ق ٠ًلِٗ ؿك َٛ  تاكٗؼ 

ٖ      ،ّا ؿل٘ق ٗك ٠ًلِٗ ٍ تفاٍت آى تا ًاٗل ٠ًلِٗ ـ  كـِ تـإح٘ل هثـاًٖ ه٤لفتـ ، ُـلاٗٚ ارتوـا٣ٖ ٍ   ٌّگاهٖ هٌ٘ل ًا

ـاى ٍٗوگٖ ِوٌ ِ  ،ًا  كِ صٌ٘ي فْن ٣و٘قٖ كٍُيؿك ترَٗي ٠ًلِٗ هٜال٤ِ ٍ فْن َُؿ.  ،ّإ ُؾٖٔ ؿًا ًـام   مهٌ٘ـ

ـاى ٗك الگَٕ ٠ًلٕ راه٢ ّإ هَرَؿ ٍ تَل٘ـ ٠ًلِٗ ًقـ ٠ًلِٗ َاّـ تَؿ. اها فق ِ   ،ّإ رـٗـ ؽ ّـإ   كِ ّوـٔ مهٌ٘ـ

ـتِ تاُــ، هـا٢ً ام     ّإ ٣ل گ٘لٕ ٠ًلِٗ ه٤لفتٖ ٍ غ٘له٤لفتٖ ُرل الهٖ ؿك تـل ؿُا وٖ كا تا ّن ٍ هثتٌٖ تل فلٌفِ ًا

زام هٜال٤ات ٍ تغق٘قات هٜلَب تَؿ. اٗي ؽأل تهَكٗك، هٌهلِ ـتاؿ     ًا ّـإ   ؿك كـالى  پاكًـاً٘ا إ تَؿ كـِ رٌـاب ًا

ـ        ،ؿكى تِ تث٘٘ي آى پلؿاؽتِ ـث  ٠ًلٗـِ ٍ فلٌّـگ، تــٍٗي ٍ هٌتِـل ًوَؿًــ. هقال َاى ًٌ زام آى كا تغ  ٣ٌ ِ ًلًا

َاى  ،هقكَك َاى    (، ٍ ّو1392ٌُاًـٖ )  ًامٕ راه٤ِ ؿك هزو٣َِ هقاالت تَهٖ« ٠ًلِٗ ٍ فلٌّگ»تا ٣ٌ ضٌـ٘ي تـا ٣ٌـ

زام  1392، ؿك فٔلٌاهِ كاّثلؿ فلٌّگ )«ّإ ٣لوٖ ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ترَٗي ٠ًلِٗ كٍٍ ؛٠ًلِٗ ٍ فلٌّگ» (، ٍ ًـلًا

تقاؿٕ عرو  ٓـكاٖٗ كٍٍ»ؿك صاج ؿٍم كتاب  تغج ام پٌِِ٘٘ اٗي ٠ًلٗـِ ٍ ًٌـث  آى تـا    هٌتِل ُـ. « ٌُاًٖ ًا

َاكُ هـَكؿ    ،ه٤لفتٖ ام ًَٕ ؿٗگل ٍ ًٌث  هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ هثاؿٕ غ٘ل ،ٌُاًٖ ام ٗك ًَ ّإ ٣لن ًاٗل ٠ًلِٗ كِ ّوـ

ِزَٗاى كُتِ كٍ، ؿك اٗي ًَُتاك تلآً٘ن تـا   اٗي . امًا آلٖ پوٍَّ عاٗل  ّٔإ هؾتلف تَؿُ ًا ، هٌهل پلًَ ؿًا

ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، صِ ًٌثتٖ ه٘اى هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ هثاؿٕ غ٘ل ه٤لفتـٖ،   كٍٍ ٔاًؼ ؿّ٘ن كِ ؿك ٠ًلٗتِ اٗي ًؤاالت پ

ِ »گ٘لٕ  ٣الٍُ تل تإح٘ل اٗي ؿٍ ؿًتِ هثاًٖ ؿك ُرل ،تلللاك ًا ؟ تِ ٣ثاكت ؿٗگل ِ »ٍ « هٌـهل ِ  «٠ًلٗـ إ  ، آٗـا كاتٜـ

ًـاٟل   ،ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي   اك كفتِ ؿك ٠ًلٗٔ كٍٍهفاّ٘ن تِ ك ،ه٤لفتٖ ٍرَؿ ؿاكؿ؟ ؿٗگل اٌٗرِ ه٘اى هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل

ـام عَمٓ ه٤لفتٖ ًا ؟ صِ ُثاّ  َ     تا ٠ًلِٗ ،ّاٖٗ ّا ٍ تفاٍت تِ ك ّـا كا تـا    ّإ كل٘ة ؿاكؿ؟ پاًـؼ تـِ اٗـي پلًـ

ٌاؿٕ رٌ   .  كٌ٘ن هٍٖ رَ  كٍٍ تغل٘ل ًا

 پ٥ـ١ٙ٥ پظٚٞؾ

تِاك هقال تاؿ پاكًاً٘ا، كتاب« ٠ًلِٗ ٍ فلٌّگ» ٔپي ام ًا ِ  ّا، پاٗـاى  تًَٚ ًا ٖ    ًاهـ ـ ًٍا َاى   ،ّـا ٍ هقـاالت فلا   تـا ٣ٌـ

َاى   « ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي   ٍٍك» ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي تِ راه٤ِ ٣لوٖ ٣لِٗ ُـُ ًا . تٌ٘اكٕ ام اٗي آحـاك  كٍٍ كا تـِ ٣ٌـ

ـاى آى ًـاهاى   ص ــ. كًـال   ؿاؿُ اكصَب ٠ًلٕ ؿك پوٍَّ ؽَؿ تِ كاك گلفتِ ٍ تغق٘ق ؽَؿ كا تـل ًا ًـٜظ صْـاك    ًٔا

َاى 1394ًگاكًـُ ) ٖ ؿك عَمُ ٣لوِ٘ لن؛ كًالِ ؿكتلٕ « ًقـ ٍ تلكًٖ ٠ًلِٗ ًقـ ٣قل ٣لتٖ»(، تا ٣ٌ  ،(1397) ًـلٜاً
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َاى  تقاؿٕ تامتاب هفَْم هـكى مهاى ؿك ٣لن ارتوا٣ٖ »تا ٣ٌ ٖ ًا ًَا ِ    ٍتـل تامؽ ِـگاُ  « ام ه٠ٌـل عروـ  هت٤ال٘ـ ؿك ؿًا

ـ . ؿك ٣لٓـٔ     (1398) گلٌتاًٖؿكتل ًَُتٔ  ػ٣ تفؼ٥ش اختٕبػ٣ ا٥ِٕضاٖؿٙب سٚؽ؛ كتاب تاللال٤لَم ام آى رولـِ ًا

َاى تِ  هقاالت ً٘ن هٖ ـِٗٔ ٌُاًٖ كٍٍ»(، 1390) پَك اتلاّ٘وٖت ِ  ٍ ٍٗـٌش  ،ؿٍككـ٘ن  ارتوا٣ٖ ًا ٖ  ٣الهـ ؛ «ٛثاٛثـاٗ

ـِٗٔ ٌُاًٖ كٍٍ»(، 1393) گلٌتاًٖ ٖ  كلم ٍ ماؿُ ٣لب؛ «ٛثاٛثائٖ ٣الهِ ارتوا٣ٖ ًا ٖ  كٍٍ»(، 1396) الْـ  ٌُاًـ

اى ّإ فلٌّگ ؽلؿُ ٠ًلٗٔ تٌ٘اؿٗي ًَا ِ  تٌ٘ـاؿٗي  ٌُاًٖ كٍٍ» ،(1397) عٌٌٖ٘؛ «ّثـٗذ كٗضاكؿ ر ٖ  ٠ًلٗـ  فلٌّگـ

رٌـكٕ ؿكتل؛ «تلگل.ا .پ٘تل تقاؿٕ تلكًٖ ٍ تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ»(، 1397) ًا ـِِٗ ًا ٖ ٍ « تَؿكٗاك ّإ ًا  ً٘ـك  لـائو

اكُ كلؿ. المم تـِ   «تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ ٠لهٌ ام فاكاتٖ هـًٖ ٣لن ترَٗي»(، 1397) ٕ ُا ـ ، آحـاك هـقكَك     ٗـاؿآٍك ًا

 تٌْا تؾَ كَصرٖ ام صٌـ ؿُ احل تـٍٗي ُـُ ؿك اٗي ٣لِٓ ًا .  

ِ   ،ّإ اٗي ٠ًلِٗ اها ؿًتٔ ؿٗگلٕ ام آحاك، تِ تلكًٖ ٟلف٘  ِ    ٗا هقاٌِٗ آى تـا ٠ًلٗـ ــ.   ّـإ ؿٗگـلاى پلؿاؽتـ ًا

ٖ  كٍٍ»(، ؿك هقالـٔ  1392) اكؿكاًٖ ٛال٤ٖ ٖ  كٍٍ ٍ تٌ٘ـاؿٗي  ٌُاًـ ٕ  ٌُاًـ ٖ  ٣لـَم  ؿك كـاكتلؿ  ًـ١َ  ؿٍ ،«ارتوـا٣

ِ  ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ٍ كاكتلؿٕ كا هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك ؿاؿ ٍ ًـپي     كٍٍ ٙ  ام إ ًوًَـ  عـَمٓ  ؿك كا كٍٍ ؿٍ اٗـي  اكتثـا

ٖ . ُ ًا تلكًٖ ًوَؿ ًَهٌ٘الٌ٘ن ٕ ٍ  ه٤لوـ ٖ  كٍٍ»ؿك هقالـٔ   ،(1395) مائـل ٖ  كٍٍ ه٠ٌـل  ام ٗيتٌ٘ـاؿ  ٌُاًـ  ٌُاًـ

ـاٖٗ ًغَٓ ، تِ«تٌ٘اؿٗي َاهل ٍ پ٘ َاى تِ ،«تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ» ٠ًلٗٔ ؿٌّـٓ ُرل ٣ ٕ  تـاب  ؿك إ ٠ًلِٗ ٣ٌ  هثٌاكـاٍ

ـ پلؿاؽتِ ٓـكاٖٗ، هثاًٖ تل ترِ٘ تا ،٣لوٖ ّإ ٠ًلِٗ ٖ ، تْاكٕ. ًا ٖ ٍ  ًَٗـف   ٟلف٘ـ  »(، ؿك هقالـٔ  1399) ك٘ـا  كًـتو

ٖ ؿك ،تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ ًَا تقاؿٕ تامؽ َا١  تغَ  هٌهلٔ تِ پاًؼ ؿك ،هٌلواى هترلواى  ٌُاًٖ كٍٍ ًا ـ ، «ؿاكٍٗـي  ًا

ـا، ٍامؿُ پاًؼ اتت ٕ  ٍ ٟلف٘ـ   ًپي ًوَؿُ، كا تلكًٖ ؿاكٍٗي ٠ًلِٗ تِ هٌلواى ىهترلوا ام تي ؿ ٖ  كٍٍ هناٗـا  ٌُاًـ

َاى هٌهل ٖ  كٍٍ» ٍ «تـاكتَك  اٗـاى  ٌُاًٖ كٍٍ»ؿٍ ٠ًلِٗ  تا ،آلٖ هقالِ ؽَؿ ٔتٌ٘اؿٗي كا تِ ٣ٌ ـ  ٌُاًـ  فلاهـلم  اعـ

ـ كلؿُ هقاٌِٗ «للاهلرٖ ٖ  تإٍٗـل  ام ؿٍكٕ»  ،«ُفاف٘ » ،«راه٤٘ » عاكٖ ام ،ّإ اِٗاى ٗافتِ. ًا  ؿٍكٕ»  ،«گلاٗـ

ـ  ٍ ُـٌاؽ   رْ  تٌٖ٘ پَ٘»  ٍ «ٌُاؽ  ًٌ٘تن» ٗك اٗزاؿ تلإ ًامٕ مهٌِ٘ ٍ «گلاٖٗ تقل٘ل ام تـِ   ،«٣لـن  تَل٘ـ

َاى تلتلٕ  .ؿك هقاٌِٗ تا ؿٍ ٠ًلِٗ ؿٗگل ًا  ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ّإ ٠ًلِٗ كٍٍ ٣ٌ

ـتاؿ     ّؤ آحاك هت١ٌَ ٍ ُاٌٗتِ تقـٗل هٌتِل ُـُ ؿك اكتثاٙ تا ٠ًلِٗ كٍٍ ، تـِ  پاكًـاً٘ا ٌُاًٖ تٌ٘ـاؿٗي رٌـاب ًا

تفاؿُ ام آى ؿك تث٘٘ي فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلِٗ ـ . اهـا ؿك اٗـي     ّإ آى ه٤ٜ ٗا تلكًٖ ٟلف٘  ،ّإ هؾتلف ًا َ  تـَؿُ ًا

ِ    ً٘ن ه٤لفتٖ ٍ  تل آً٘ن تا تِ ُلط ًٌث  هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل ،هقالِ ِ   ًٌث  اٗـي ٠ًلٗـِ تـا ٠ًلٗـ ٌُاًـٖ   ّـإ راه٤ـ

 ه٤لف  تپلؿامٗن.

 چبسچٛة ٔف٣ٟٔٛ

ى پلؿامؿ ٍ تٌتِ تِ تٌ٘اؿٗي ٗا كاكتلؿٕ تـَؿ  ّإ هَرَؿ هٖ ٌُاًٖ، ه٤لفتٖ ؿكرِ ؿٍم ًا  كِ تِ هٜال٤ِ كٍٍ كٍٍ

ٍ  ٤ٌٖٗ هٜال٤ِ فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلِٗ ؛ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ه١ََٗ هٜال٤ِ ؽَؿ، تِ ؿٍ لٌن كٍٍ ٌُاًـٖ   ّإ هَرـَؿ ٍ كٍ
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ِ    كِ ؿك پوٍَّ ،ّإ تغق٘ق ّا ٍ ترٌ٘ك ٤ٌٖٗ تلكًٖ كٍٍ ؛كاكتلؿٕ ـ  ّإ َٓكت گلفتِ تـِ كـاك كفتـ ـ تقٌـ٘ن   ،ًا

ـ  كـِ فلاٌٗــ ترـَٗي ٠ًلٗـِ كا        گ٘لؿ، كٍٍ َُؿ. آًضِ ؿك اٗي پوٍَّ هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ هٖ ٌُاًٖ تٌ٘ـاؿٗي ًا

ـ  تاٗـ تِ اٗي ًؤاالت پاًؼ ؿّـ كِ راه٤ِ، تٌْا َٓكت ه٤لف  كا تغ  تإح٘ل للاك هٖ ،تٌاتلاٗي .كٌـ تث٘٘ي هٖ ٗـا   ،ؿّـ

َإ ه٤لف  كا ً٘ن تاٗـ پقٗلفت٤ّ٘ ام « ي٣وـق ت٤ـّ٘  »تا هفْـَم   ،ٌُاًٖ ه٤لف   ؟ ًؤالٖ كِ ؿك راه٤ِي ارتوا٣ٖ هغت

ِ         آى ٗاؿ هٖ ـتل ارتوـا٣ٖ تٌْـا مهٌ٘ـ ـاؿٕ؟ تـِ ٣ثـاكت ؿٗگـل ٌت ًـام   َُؿ. ًقَ راه٤ِ ؿك ه٤لف ، ٣لَٖ ًا  ٗا ا٣ـ

ـاكُ ؿاكؿ.  «ؿكرِ ت٤٘ي»تاُـ؟  ٗا ٣ل  ترَٗي آى ً٘ن هٖ ،گ٘لٕ ه٤لف  ًا  ُرل ، هفَْهٖ ًا  كِ تِ اٗي ًؤا  ُا

ؤا  ًَم تإح٘ل راه٤ِ ؿك ه٤لف  كا ؿك ًَٜط فلؿٕ، گلٍّٖ، ٛثقِ ارتوـا٣ٖ ٗـا كـل راه٤ـِ هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك        ً

ٍ رـَٕ ٣اهـل ت٤٘ـ٘ي كٌٌــُ ؿك ه٘ـاى       َُؿ. ًؤا  ؿٗگل، تِ رٌـ   ٌُاؽتِ هٖ« يًٜظ ت٤ّ٘»ؿّـ كِ تا هفَْم  هٖ

َاهل ارتوا٣ٖ هؤحل تل ه٤لف  َاى  ،٣ « يآهـاد ت٤ـّ٘  »كـِ   ،ًزام ًؤا  پٌزنپلؿامؿ. ٍ ًلا هٖ« ٣اهل هٌلٚ»تغ  ٣ٌ

َا١ ه٤لف  :٣ثاكت ًا  ام ،َُؿ ًاه٘ـُ هٖ ـامُ تغـ  ت٤ـّ٘    ،اٌٗرِ آٗا ّؤ ًا ـ ٖ   تِ ٗك ًا ٍالـ٢ هـ ُـًَـ؟   ي ارتوـا٣ٖ 

َاهل ه٤لفتـٖ، هثـاؿٕ غ٘ـل    كٍٍ َاهـل    ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، پاًؼ تِ اٗي ًؤاالت كا تا هفاّ٘ن هتفاٍتٖ هخل ٣ ه٤لفتـٖ، ٣

َاهل  َاهل ه٤لفتٖ»هٜلط كلؿُ ًا . ه٠ٌَك ام  ٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖارتوا٣ٖ، ًفلؿٕ، ٣ ، ًگاُ تـِ ٌّـتٖ،   «٣

ٕ »ّإ فلٌّگ عَ٘ك ؿاكؿ. هلاؿ ام  ه٤لف  ٍ آؿم ًا  كِ ؿك تٌ٘اى َاهل فـلؿ گ٘ـنُ  ،«٣ ّـا ٍ ٍٗوگـٖ ُؾٔـ٘تٖ     ًا

َاهل غ٘ل»افلاؿ، ٍ ه٠ٌَك ام  ل ترـَٗي ٠ًلٗـِ   ل تهؤح ّإ ارتوا٣ٖ، ً٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ ، مهٌِ٘«ه٤لفتٖ ًاٗل ٣

َاهل ه٤لفتٖ ٍ ًٌث  هٌٜقٖ آى تا ٠ًلِٗ ٌُاًٖ فلٌفٖ ٗا فلٌفِ ه٘ا ِ تِ آى ٣لن تغـج   ؿك ٣لن ،ًا . تغج ام ٣

ِ   هٖ ٕ      ُـَؿ. مهٌ٘ـ ِ  ،ّـإ ارتوـا٣ٖ، فلٌّگـٖ، ً٘اًـٖ، ٍ التٔـاؿ َاهـل فـلؿٕ ؿك      ؿك راه٤ـ ٌُاًـٖ ه٤لفـ  ٍ ٣

ٍاى َاهـل      الت ٣لَم ً٘ن ؿك تاكٗؼ ٣لن هٜال٤ِ هٖگ٘لؿ. تغَ هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،ٌُاًٖ ه٤لف  ك ُـَؿ. اهـا ًٌـث  ٣

َاهل فلؿٕ ٍ مهٌِ٘ ،ه٤لفتٖ تا ٠ًلِٗ ام ٗك ًَ ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي    ؿك كٍٍ ،ّإ ارتوـا٣ٖ ام ًـَٕ ؿٗگـل    ٍ ًقَ ٣

ِ  ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ٗك كٍٗرلؿ ه٘اى كُتِ كٍٍ ،َُؿ. تٌاتلاٗي ٍاكإٍ هٖ ّـإ   إ ًا  كِ ات٤اؿ هؾتلف ترَٗي ٠ًلٗـ

 ؿّـ. هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،لوٖ كا پي ام َْٟك ٠ًل٣ِٗ

 ؿٙبػ٣ ث٥ٙبد٤ٗ ٔؼئ١ّ ٘ظش٤ٝ سٚؽ

ِ   هٌهلٔ آلٖ ٠ًلِٗ كٍٍ ـ     ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، تث٘٘ي فلاٌٗـ ترـَٗي ٠ًلٗـ ـإ     ؛ّـإ ٣لوـٖ ًا فلاٌٗــٕ كـِ ام اتتـ

ّـإ ٣لوـٖ كا ؿك تـل    ِ لٗح٘ل ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ؿك ٠ًإتا ترَٗي ٠ًلِٗ ٣لوٖ ٍ ت ،گ٘لٕ هٌائل ٣لوٖ ٗا ارتوا٣ٖ ُرل

ِ  اٗي ّواى هٌهلِ گ٘لؿ. هٖ ـ ؛       ٌُاًـاى ه٤لفـ     إ ًا  كِ فّي راه٤ـ ـتِ ًا مٗـلا  كا ً٘ـن تـِ ؽـَؿ هِـغَ  ؿُا

ِ هٌاًـثات   تلكًٖ ،ٌُاًٖ ه٤لف  راه٤ِ تـالٍ   ٍ( 3، ّ 1371كٗـَٕ،  ؿك ؿًـتَك كـاك ؿاكؿ )   كا ه٤لفـ   ٍ راه٤ـ

كٕ ٍ )تَٔكات( هفلؿات ؿكافلاؿ   آگاّٖكٌـ ه٘ناى تإح٘ل راه٤ِ تل  هٖ ٍاكإٍ للاك ؿّــ   اعرام( ٍ )ل٘اٗا ّا ؿٍا كا هَكؿ 

ـَ تـا    تل، راه٤ِ (. تِ ٣ثاكت ؿل٘ق17ّ  ّواى،) َاهـل ٍرـَؿٕ ؿك راه٤ـِ ٗـا      ًـاٗل ٌُاًٖ ه٤لف ، تِ اكتثاٙ ؿًا ٣
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َاهل فلٌّگٖ ٍ ارتوا٣ٖ فلٌّگ ٍ ًؤاالتٖ ام اٗي ؿً  هٖ ـاه٘ي ٣  آىتـل   تل ه٤لف  ٍ تِ صـِ ه٘ـناى   ،پلؿامؿ كِ ك

َاهل فلٌّگٖ احل هٖ ارتوا٣ٖ ٍ ه٤لف  ٍرَؿ ؿاكؿ؟ اٗـي تـإح٘ل ؿك ُـرل ٍ ٓـَكت      ،گقاكًـ؟ صِ ١ًَ اكتثاٖٛ ه٘اى ٣

َا١ ه٤لف ، تغ  ،ه٤لف  ًا  ـام ٗك ام ًا َا، ٍل١َ، تَل٘ـ ٍ پقٗلٍ آى؟ ك َاهل ٍرَؿٕ لـلاك ؿاكؿ؟   ٗا ؿك هغت تإح٘ل ٣

ّـإ ارتوـا٣ٖ ٍ راه٤ـِ كا     ٗا گلٍُ ،ِ ًٜظ فلؿ ه٤َٜ  ًا ت ،ّا ( ٍ اٌٗرِ اٗي تث٘٘ي12ٍ  11، ّ 1376)هَلرٖ، 

ٓــكاٖٗ، پاًـؾٖ    ٔكٌـ تا اترـا تـِ فلٌـف    تالٍ هٖ ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ً٘ن ؿك تل ؿاكؿ؟ ّواى ًؤاالتٖ كِ ٠ًلِٗ كٍٍ

 تلإ آًْا ت٘اتـ.

 اٍِٛٞب٢ ٘ظش٢ سل٥ت

تاك تا ًِ الگَٕ كلٖ  ،ٌُاًٖ ه٤لف  ّإ راه٤ِ ؿك ٣لٓٔ ٠ًلِٗ ، كٍتـلٍ ٌّـت٘ن كـِ هـلٍكٕ     َكـل تٍ  هلتي، ُا

ِ   كٍٍ  ، راٗگاُ ٠ًلِٗهاكي ُلل٠ًلِٗ  ،كَتاُ تل آًْا ٍ ّوضٌ٘ي ّـإ   ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي كا ت٤٘٘ي ٍ ًٌث  آى تـا ٠ًلٗـ

 ًامؿ. تل هٖ هَرَؿ كا كٍُي

 اؿتبسن

تاك الگَٕ  ٍرـَؿ ٍ ٣ــم ًـاعتٖ تلتـل ام      ،ي ارتوا٣ٖ ه٤لف  ٍ ّوضٌ٘يت٤ّ٘ ٔ، صْاك هغَك تٌ٘اى، هاّ٘  ٍ ؿكرُا

ِ    ت٤٘ي ارتوا٣ٖ ه٤لف  كا هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ـِٗـ َاهـل    ،ؿّـ. ؿك تٌ٘اى ه٤لف ، هٌات٢ تلٍى فٌّـٖ ٗـك ًا هخـل ٣

هٗك، هغَك تلكًٖ ًا . ؿك هاّ٘  ت٤ّ٘ هٗك ٍ تََ٘ل ٍاتٌـتگٖ ٍ اكتثـاٙ     رغلاف٘اٖٗ، ترٌََل ي ارتوا٣ٖ ه٤لفـ ، ًـ١َ 

ٍال٤٘ات ارتوا٣ٖ ت ـِِٗ ٍ  تؾـاتٖ ٍ ت٘ـاؿ، تـِ تث٘ـ٘ي       َُؿ. ٠ًلِٗ ٘اى هٖه٘اى ًا ّإ ّوثٌتگٖ كاككلؿٕ، للاتـ  ًا

ـ. ؿك هغَك ؿكرِ ت٤ّ٘ي، اٌٗ ؽتِاٗي ت٤ـ پلؿا ـام ؿًتِ ام ه٤لف ًا ٍال٤٘ـ       رِ ك ّـإ   ّإ تِلٕ ٍ تـِ صـِ ه٘ـناى تـِ 

ـ     ،ارتوا٣ٖ فلٌّگٖ هِلٍٙ ٌّتٌـ ٍ ؿك تلكًٖ هغـَك صْـاكم   ـِٗـوٌ ٖ ّوضـَى  ؿٍ كٍٗرـلؿ پلاگواتٌ٘ـتٖ تـا ًا ًا

ٖ ّوضَى هاًْاٗن ٍ  ؿٍكك٘ن ـًا ـِٗوٌ ، تـِ تلكًـٖ ٍرـَؿ ٍ ٣ــم     آلفـلؿ ٍتـل  ٍ  هـاكي ُـلل  ٍ كٍٗرلؿ هترت٘ك تا ًا

(. هغـَك  56 – 54، ّ 1385گ٘لًـ )٣ل٘ـناؿُ ٍ ّورـاكاى،    ي ارتوا٣ٖ ه٤لف ، هَكؿ تَرِ للاك هًٖاعتٖ تلتل ام ت٤ّ٘

 ف  تغج ًِـُ ًا .ٌُاًٖ ه٤ل ٤ٌٖٗ تٌ٘اى ه٤لف ، ؿك كٍٍ ،ٍا  اٗي الگَ

 ٔشتٗ

اًٖ كا ؿك تاب كِـف كاتٜـٔ    هاًْاٗنتإح٘ل   ٌُاًٖ ه٤لف ، تَ٘ ام ّوِ تغ  ؿك راه٤ِ هلتي ًا . ٍا پٌذ پلًَ ًا

ٖ ّإ هغتول كا  كٌـ ٍ پاًؼ تا ًاؽتاك ارتوا٣ٖ هٜلط هٖ ،ّإ ه٤لفتٖ ؿؿًتاٍكفلٌّگ ٍ  ـ  ت٘اى هـ . ًـؤاالت ٍا  كٌـ

ؿُ ٍرَؿٕ  ٍال٢ هٖ فلآٍكؿ٣ُثاكتٌـ ام: ُاَل ِ  َُؿ؟ صِ فلآٍكؿُ ّإ فٌّٖ ؿك كزا  ُـٌاؽتٖ   ّإ فٌّٖ، تِ لغاٝ راه٤ـ

ـ؟ ًغَٓ اكتثاٙ فلآٍكؿُ هَكؿ تغل٘ل للاك گلفتِ ؿُ ٍرَؿٕ، صگًَِ ًا ؟ صلا كاككلؿّـإ آُـراك    ،ّإ فٌّٖ ًا تا ُاَل
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ـ كِ تِ لغاٝ ٍرَؿٕ هِلٍٙ ،ّإ فٌّٖ ٍ پٌْاى تِ اٗي فلآٍكؿُ ٍاتـٚ   ًٌث  ؿاؿُ ُ ،ًا ٍاتٚ هٌٌَب تـِ ك ـُ ًا ؟ ك

ؿُ  (.316ٍ  315َُؿ؟ )ّواى، ّ  عآل هٖ مهاىّإ ارتوا٣ٖ ٍ ه٤لف ، صِ  ُاَل

ؿٓ ارتوا٣ٖ ٍ فلٌّگٖ كا ؿك فلآٍكؿُهلتيالگَٕ  ؿُ ّإ فٌّٖ، هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ، ؿٍ ُاَل ّـإ   ؿّـ. ؿك ُاَل

ٍاتٌـتگٖ      تَل٘ـ، ًـاؽتاك  ٓ،ارتوا٣ٖ، هٌنل ، ٛثقِ، ًٌل، ًقَ ُغلٖ، َُ٘ ّإ گلٍّـٖ، ٍٗـ٤٘  تـاكٗؾٖ، هٌـاف٢، 

ؿُ     ّـإ فلٌّگـٖ،    لَهٖ، تغل  ارتوا٣ٖ، ًاؽتاك لـكت، ٍ فلاٌٗـّإ ارتوا٣ٖ )كلاتـ ، ت٘ـاؿ ٍ غ٘ـلُ( ٍ ؿك ُـاَل

ٗا١ هلتَٙ تِ ٣ق٘ـُ، كٍعِ٘ هلٖ، كٍط مهاى، ١ًَ فلٌّگ، فٌّ٘  فلٌّگٖ، رْـاى  اكمٍ تٌ٘ـٖ ٍ   ّا، ؽلق ٍ ؽَّا، ٍا

ٖ    اهَكٕ ام اٗي لث٘ل ؿك هغـَك ؿٍم للولٍّـإ هلتـَٙ تـِ تاٍكّـإ اؽاللـٖ،        هـلتي گ٘ـلؿ.   هَكؿ تلكًـٖ لـلاك هـ

هٕ ـِِٗ اٗـئََل ّإ تفرل، فلٌفِ، تاٍكّإ هقّثٖ، ٌّزاكّإ ارتوا٣ٖ، ٣لـَم احثـاتٖ ٍ فٌـاٍكٕ كا ام     ّا، هقَلِ ّا، ًا

تنا١، پَ٘ فلٕ َإ هفَْهٖ، َُُ٘ رٌثِ گنٌَٗ آًْا، ًٜظ ًا ـا  ف٤ال٘  فرلٕ ٍ هٌـائلٖ   ّإ تغق٘ق، ّا، هغت اّ

ؿُ  ،ّإ فٌّٖ ؿّـ. ؿك ؽَّٔ ًغَٓ اكتثاٙ فلآٍكؿُ ام اٗي ؿً  كا هَكؿ تغل٘ل للاك هٖ ّـإ ٍرـَؿٕ ً٘ـن،     تا ُـاَل

ٍاتٚ ٣لّ ـامك ٍاتٚ ًواؿٕ ٗا ًا ٍاتـٚ، هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك      ،گلاٗاًِ ٗا ه٤ٌاؿاك ٍ ت٤ات٘ل هثْن ٖ ٗا كاككلؿٕ، ك تلإ ت٤٘٘ي ك

، عفـٞ لــكت،   هـلتي ّإ فٌّـٖ،   تِ فلآٍكؿُ ،َّ صلاٖٗ ًٌث  ؿاؿى كاككلؿّإ آُراك ٍ پٌْاىگ٘لًـ. ؿك ؽٔ هٖ

ـاٗ  كـلؿى    گ٘لٕ، تْلُ اٗزاؿ حثات، رْ  گ٘نُ، ّـ ٍال٤ٖ، فلاّن آٍكؿى ًا ٍاتٚ ارتوا٣ٖ  تلؿاكٕ، تلإ پٌْاى كلؿى ك

وٌ٘اى ؿٍتاكُ، تٌلٚ تل ٛث٤٘ ، ٠ًـام  ٔلا  ام ؿُوٌٖ، اٗزاؿ ٛا تقاؿ، اٗزاؿ ًا ٍاتـٚ    كفتاك، هٌغل  كلؿى ًا ؿاك كـلؿى ك

ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، تـا ٛـلط ؿٍ ؿًـتِ       (. ك58ٍٍ – 57كٌـ )ّوـاى، ّ   هٖ ارتوا٣ٖ ٍ اهَكٕ ام اٗي لث٘ل كا هٜلط

َاهل ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل ـ    ،ه٤لفتٖ ٣ ٤ٌٗـٖ   ؛ؿك ترَٗي ٠ًلِٗ، ٟلف٘  ٍكٍؿ تفٔ٘لٖ تِ هثاعج هقكَك كا فـلاّن آٍكؿُ ًا

َاهل هٜلط ُـُ ؿك كٍٍ َاى تِ الگَٖٗ تفٔـ٘لٖ ًـاٟل تـِ هثاعـج هـلت      ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، هٖ ؿك ُلط ٍ تفٔ٘ل ٣ ي ت

 ؿً  ٗاف .

 تٛوُ

ٖ ٣وق، ؿكرِ، ًٜظ، ٣اهل هٌلٚ ٍ آهاد )ه١ََٗ( ت٤ّ٘ تَكلالگَٕ  ؿّــ. ؿك هؤلفـِ ٣وـق     ي كا هَكؿ تلكًٖ للاك هـ

تل اٗي تاٍكًـ كِ اهل ارتوـا٣ٖ، هاّ٘ـ  ٍ    هاككيٍ  ؿٍكك٘نتلؽٖ ّوضَى  :هٜلط ًا كلٖ ؿٍ ؿٗـگاُ  َٛكِ تي، ت٤ّ٘

، تـإح٘ل ٍ ًفـَف اهـل ارتوـا٣ٖ كا     هاكي ٍتلٍ  هاكي ُللتلؽٖ ؿٗگل هخل  ،آٍكؿ. ؿك هقاتل فات ه٤لف  كا تِ ٍرَؿ هٖ

ـ  كـِ اٗـي ؿٍ     (. اها ؿل٘ق39، ّ 1376پقٗلًـ )٣ل٘ناؿُ،  فقٚ ام ع٘ج گنٌَٗ ُرل ٍ َٓكت ه٤لف  هٖ تل اٗي ًا

ٖ ٍرـَؿ  ً٘ـن ٛ٘فـ   يّا كا ؿك ه٘اى آى ؿٍ للاك ؿاؿ. ؿك ؽَّٔ ؿكرِ ت٤ّ٘ ؿٗـگاُ كا ؿك ؿٍ ًل ٗك ٛ٘ف ٍ ًاٗل ٠ًلِٗ

ٖ َُؿ. هٌهلِ ًٜظ ت٤ّ٘ ؿاكؿ كِ تِ ٣ل٘  ٛث٤ٖ٘ ٍ تِ تإح٘ل ارتوا٣ٖ ؽتن هٖ َاى ؿك ًـٜظ    ي ارتوا٣ٖ ه٤لف  كا هـ تـ

ـِِٗ ّـإ ّـل ٣ٔـل ؿك ٠ًـل گلفـ . تلؽـٖ        ّإ فلؿ ٗا افلاؿ، گلٍُ، ٛثقِ، هل ، راه٤ِ، راه٤ِ رْـاًٖ ٗـا ًٌـل    ًا

ٌـ إ لاتل ٛلط هِٖ ي كا فقٚ ؿك ًٜظ فٌّ٘  گلٍّٖ ٍ ٛثقت٤ّ٘ ،ٌُاًاى راه٤ِ ي ارتوـا٣ٖ كا  ت٤ـّ٘  ،تلؽٖ ؿٗگـل  .ؿًا
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ِ  حل هٖؤًَٜط، ه ٔؿك ّو ٌـ. ؿك هَكؿ ٣اهل هٌلٚ ً٘ن تلؽٖ، تل هؤلفـ َاهـل    ،ّـإ التٔـاؿٕ، تلؽـٖ ؿٗگـل     ؿًا تـل ٣

هٗك ٍ عتٖ رغلاف٘اٖٗ ت ٖ     ،ّا ك٘ـ ؿاكًـ. هاككٌٌ٘ إترٌََل ـ  هفَْم كل٘  اٗي هؤلفِ كا هـَكؿ تإك٘ــ لـلاك هـ ؿك  .ؿٌّـ

ٖ  هاكي ُللاتل هق ٍال٤ٖ هؾتلف تإك٘ــ هـ َاهل  َاهل آكهاًٖ، تل تلتلٕ ٣ ٍال٤ٖ ٍ ٣ َاهل  كٌٌــ ٍ ؿك ّـل    ، ؿك هـ  ٣

اى ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ٍ تاكٗؾٖ َاهـل كا هاًٌــ ؽـَى ٍ ٍكاحـ ، ٣اهـل ً٘اًـٖ، ٣اهـل          ،مهاى ٍ تل ًا تلؽـٖ ام آى ٣

زام اٌٗ ل ٍ هٌلٚ هٖالتٔاؿٕ ٍ ... هؤح ـ. ًلًا َا١ هؾتلـف  ؿًا ه٤لفـ  هاًٌــ ه٤لفـ  ؿٌٗـٖ، فلٌـفٖ، ٣لوـٖ ٍ       رِ ًا

هٗك ٍال٢ ُـُتِ َٛك ٗرٌاى تغ  ت٤ّ٘ ،ً٘اًٖ ٗا اٗـئََل ـ ي ارتوا٣ٖ  ي هَكؿ تلكًٖ لـلاك  ٗا ًِ ؿك هغَك آهاد ت٤ّ٘ ،ًا

لفـِ ًـٜظ   ؤٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، ؿك هـَكؿ ه    ، كٍٍتَكلگاًِ  (. ؿك ه٘اى هغَكّإ پٌذ59 ّ ،1385، ّواىگ٘لؿ ) هٖ

ـاكؿي، ًؾي ٓلٗغت٤ّ٘  اها ًاٗل هغَكّا كا تا هثاًٖ ٍ هفاّ٘ن هتفاٍتٖ هَكؿ تلكًٖ للاك ؿاؿُ ًا . ،ٖ ً

 تؼ٥ٗ اختٕبػ٣ ٔؼشفت اص د٤ذٌبٜ ٔبوغ ؿّش

هٕ( ،ًؾٌ  :كٌـ هٖ تفر٘كؿٍ ١ًَ آگاّٖ كا ام ّن  ،هاكي ُلل ٗـا تَر٘ـِ ٣قالًـٖ هٌـاف٢      ،ه٤لف  كافب )اٗـٍئََل

ٍال٤ٖ ه٤لف  كـِ ؿك ؿٗـي، فلٌـفِ ٍ ٣لـَم احثـاتٖ،       ،ؿٍمّإ ارتوا٣ٖ ٍ غ٘لُ ٍ  تٌـٕ ٛثقات ٍ گلٍُ ٍاالتل ٗا  َٓك 

َ هغٖ ًٌ٘تٌـ، تلرِ تـل ًـ٣َٖ    ٣ًَٖ گلاَٗ هٖ تفرلات ٛثقات ارتوا٣ٖ كا ٓلفاً ُللٗاتـ.  تزٌن هٖ ـ كِ ؿًا ؿًا

كٕ ت٤ٔثات ٍ پَ٘ ٕ     ٍٕ گاًِ تر٘ـِ ؿاكؿ.  ّإ ًِ ّاٖٗ ام ه٤لف  ّا ٍ تؾَ ؿٍا ه ام آى  تـِ توـاٗن رـَّلٕ اٗــٍئََل

ٍالف تَؿ ّإ ًِ عَمُ ٍاال ًوٖ ،گاًِ  هٕ كا ٗك ١ًَ ه٤لف   اى اٗـٍئََل ٌـ  كـِ ام ًـاع  هٜلـق     اها ًا ؽثـل   ،ؿًا

 كٌ٘ن. هلٍك هٖ ُللّإ فَا كا ام ه٠ٌل  لفِؤإ هٌتقل ام آى للولٍّإ هٜلق تلؿُ تاُـ. اكٌَى ه تـّـ ٍ تْلُ

َإ ه٤لفـ  كا     ،ح٘ل ٍ ًفَف اهل ارتوا٣ٖإ، تُللي: ام ٠ًل ٣وق ت٤ّ٘ ـ ، هغتـ فقٚ ام ع٘ج گنٌَٗ َٓك ه٤لف  ًا

ٍال٤ٖ ًوٖإت تغ  َاهل هاؿٕ ٍ  ـ. هٖ ح٘ل ٣ َاى گف  ؿًا ٍ  ؿٍككـ٘ن ؿاكؿ. اهـا   ُـلل ً٘ن ؿٗـگاّٖ ُـثِ٘ تـا    هاكي ٍتل :ت

َاهل ارتوا٣ٖ ت٤٘٘ي هٖ ،هاككي َإ ه٤لف  تًَٚ ٣  َُؿ. تل اٗي تاٍكًـ كِ هغت

ـاكؿ    ،ه٤تقـ ًا  كِ ّ٘ش ١ًَ هَرث٘  ٗا ٣ل٘  ترٌَٖٗ ُللت٤٘ي:  ٔؿكر مٗـلا ام   ؛ت٘ي راه٤ِ ٍ ه٤لفـ  ٍرـَؿ ًـ

 ٔي ٗافتي ه٤لف  كا ًت٘زـ گٌتلٍ فلٌّگ ٍ ت٤ّ٘ ٓام ًَٕ ؿٗگل، ًغَ .ٛلفٖ ًقِٖ آگاّاًِ تلإ ًؾثگاى لائل ًا 

ـا١ ًؾثگاى هٖ ـ ات ـاؿ كَصك ) گلاَٗ ،ًپي .ؿًا ـاؿ تنكگ ام اٗي ا٣ ـا٣ ّا ٍ پ٘لٍٕ ا٣ ـتقلاك   ًٔؾثگاى( كا ٣اهل ُا ًا

ـاؿ هٖ  كٌـ.   ٍ گٌتلٍ فلٌّگ للو

ي ارتوا٣ٖ ه٤لفـ  كا  َُؿ كِ ٍا ت٤ّ٘ ، ه٤لَم هٖهاكي ُللٌُاًٖ  ي: تا تَرِ تِ ١ًَ تغل٘ل ؿك راه٤ًِِٜظ ت٤٘

هاًٌــ گـلٍُ ٍ ٛثقـِ     ،كٌـ ٍ آى كا ؿك ًٜظ فلؿ ٍ راه٤ِ ٍ ًَٜط تٌ٘ـات٘ي  تِ ٗك ًٜظ ؽاّ ه٤لفتٖ هٌغٔل ًوٖ

ـ.   اتل ا٣وا  هٖل  ؿًا

تِ گوـاى ٍا   .كٌـ ٣اهل هٌلٚ تغ٘٘ل هٖ :ؽال  ًٌٌَٗـگاى هاككٌٌ٘ ، ه٤تقـ ًا  تل ُللي: ٣اهل هٌلٚ ؿك ت٤ّ٘

ٍال٤ٖ تِ َٓكت ٣ول ت٤٘٘ي كٌٌـُ ؿك هٖ ؿك ّل ؿٍكُ َاهل  ـ  آٗـ. ٍا تِ رإ ٠ًلِٗ هلاعل ًِ إ ٗرٖ ام ٣ ، كٌـ   ٔگاً
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اى  ـ   ٣اهل هٌلٚ تٌ٘اى هٖهلاعل تغَ  تاكٗؾٖ ه٤لف  كا تل ًا ِ   ؿك ّـل ؿٍكُ  .ًْـ. ٍا ه٤تقـ ًا َا١ ًـ ـ گاًـِ   إ ًا

ٌُاًٖ تٌ٘ـاؿٗي، ٣اهـل هٌـلٚ     ْا تلتل ًا . كٍٍتٖ، ٍرَؿ ؿاكًـ؛ ٍلٖ فقٚ ٗرٖ ام آًه٤لف ، ؿٗي، فلٌفِ ٍ ٣لن احثا

َاى ٗك ٣ل  ترٌَٖٗ ًوٖ ،ي ارتوا٣ٖ ه٤لف كا ؿك ت٤ّ٘ َاهـل   تِ ٣ٌ تـاكٗؾٖ   ّٓـل ؿٍك  ؿك ،پقٗلؿ. اها تلإ تلؽـٖ ام ٣

 ح٘ل تِ٘تلٕ لائل ًا .إٍمى ٍ ت

ـامُ تغ  ت٤ّ٘ ٔي: ّوآهاد )ه١ََٗ( ت٤ّ٘ َا١ ه٤لف  تِ ٗك ًا ٍال٢ ًوًٖا  ٔرِ ّوـ تا اٌٗ هاككيًَُـ.  ي ارتوا٣ٖ 

َا١ ه٤لف  كا ؿصاك ت٤ّ٘ ٖ  ي ارتوا٣ٖ هًٖا تقال  تلإ ٌّل ام ل٘ـ ًاؽتاك ارتوا٣ٖ ًؾي هـ ـ، ام ٣ًَٖ ًا گَٗــ. اهـا    ؿًا

هٌـٕ ام آى تغج كلؿُ ًا . ٍا فقٚ ُرل )َٓكت( ه٤لفـ  كا   ى هتَرِ اٗي هٌهلِ ُـُ ٍ تِ َٛك ًاها ، ٓلٗغاًُلل

ٍال٤ٖإت تغ  َاهل  َإ آً   إ ٗرٖ ام آًْا ًٜ٘لُ هٖ كِ ؿك ّل ؿٍكُ ،ح٘ل ٣ ـاؿ كـلؿُ ٍ هغتـ ْـا كا تـِ للوـلٍ    ٗاتٌـ، للو

َا١ ه٤لفـ        كٍٍ (.200ٍ  199ؿّـ )ّواى، ّ  ّا ًٌث  هٖ هٜلق عقاٗق ٍ اكمٍ ـ  ،ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي ً٘ـن تـلإ ًا

ـاگاًِ  إ لائل ًا  ٍ تِ ه٤اك  فلافلٌّگٖ ً٘ن تاٍك ؿاكؿ. اعرام ر
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َاهـل ارتوـا٣ٖ، ً٘اًـٖ،      ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي الگَٕ كٍٍ َاهل فـلؿٕ، ٣ َاهل ه٤لفتٖ، ٣ ام هفاّ٘ن هتفاٍتٖ ّوضَى ٣

 التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ تْلُ تلؿُ ًا .  

 ػٛأُ ٔؼشفت٣

َاهل ه٤لفتٖ ٍرَؿٕ»ه٠ٌَك ام  ٣»    ِ ـت  ،، آى ؿًتِ ام هثاًٖ ه٤لفتٖ ًا  كِ ؿك فلٌّگ ٍ راه٤ـِ ٣لوـٖ ع٘ـَك ؿُا

ـاى، ؿك فلاٌٗـ ٠ًلِٗ ه٤وَالً ِوٌ تفاؿُ للاك هٖ تِ َٓكت ًاؽَؿآگاُ ام ًَٕ ؿًا َاهـل ه٤لفتـٖ    پلؿامٕ هَكؿ ًا گ٘لًـ. ٣

تِ ٍ تاٗـ آًّإ فلّ تلٗي الِٗ ّن ؿك راه٤ِ ٍ ؿك ٣و٘ق َاهـل ٍرـَؿٕ ٍ ؿك للوـلٍٕ     ْٓا كا ؿك مهلٌگٖ عَ٘ك ؿُا ٣

َاٖٗ ؿك ٠ًلإت تِ ؿل٘لٌُاًٖ ه٤لف ، تلقٖ ًوَؿ ٍ  راه٤ِ تاٗـ تلإ آًْا ًقـَ ٣لّـٖ لائـل     ،ِٗ ٍ ٣لنح٘ل ؿكًٍٖ ٍ هغت

ـ ُرل گ ًوٖ فلٌّگ ً٘ن هٌتقل ام هثاًٖ ٍ هلنٍهات ؽَؿ ٔٗك ٠ًلِٗ ؿك ٣لٓمٗلا ؛ ُـ ًَا ٤ٌٖٗ ٗـك ٠ًلٗـِ    ؛٘لؿت

ٍاكؿ َُؿ، تاٗـ هثاًٖ ٍ هثاؿٕ آى ٓرِ تِ لغاٝ تاكٗؾٖ تِ عَمٌا٣ٗلوٖ تلإ  ٍاكؿ ُــُ     ،فلٌّگ  تِ للوـلٍ فلٌّـگ 

   .٣لوٖ پـٗـ آهـُ تاُـ ٔتاُـ ٍ كٍٍ تَل٘ـ ه٤لف  هتٌاًة تا آى ٠ًلِٗ ؿك راه٤

ِ   ٣و٘ق ٍ ؿاكؿ ّٖا ٍ ًَٜط هؾتلف فلٌّگ الِٗام اٗي ه٠ٌل،  ٕ  تـلٗي الٗـ ِ   ّـا ـ  كـِ    ّٖـاٗ  فلٌّگـٖ، الٗـ ًا

ٌاى ٍ رْاى هٖ ٣ْـُ ٌـاى كا ؿك آى       هزو٣َِ ه٤اًٖ .تاُـ ؿاك تفٌ٘ل ًا إ كِ رغلاف٘ـإ ٌّـتٖ كا تلًـ٘ن كـلؿُ ٍ ًا

 ،ـ. ٍ اٗـي الٗـِ ام فلٌّـگ   كٌ هلگ كا تث٘٘ي هٖ ّإ مًـگٖ كا ه٤ٌا كلؿُ ٍ مًـگٖ ٍ كٌـ، ٤ًاؿت ٍ آكهاى ت٤لٗف هٖ

تـلٗي هثـاؿٕ    هْـن  ،تـِ ت٘ـاى ؿٗگـل    .ؿّـ ٌ٘اؿّإ ه٤لفتٖ ٣لن كا ؿك ؽَؿ رإ هّٖواى تؾِٖ ًا  كِ تِ٘تلٗي ت

ٌاى ٤ٌٖٗ هثاؿٕ ٌّتٖ ؛هٌٜقٖ ؿك ٣لن گ٘لًـ. اٗـي   ٌُاؽتٖ ؿك اٗي الِٗ فلٌّگ للاك هٖ ٌُاؽتٖ ٍ ه٤لف  ٌُاؽتٖ، ًا
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َ ؛هثاؿٕ ؿك ًَٜط هؾتلف ت٤ـٕ فلٌّگ ٍ    ٤ٌٖٗ ؿك ٣لَم ٍ ؿًا ، ٌّزاكّـا ٍ  ّـا  ّـإ رنئـٖ ٍ كـاكتلؿٕ ٍ ؿك اكم

َامم ؽَؿ كا ًِاى هٖ تِ ٍ ل ِ   ًواؿّإ ارتوا٣ٖ پ٘اهـّإ ؽَؿ كا تِ ؿًثا  ؿُا ّـإ   ؿٌّـ. كٍٗرلؿّا، هراتـة، ٍ ٠ًلٗـ

َ ٖ  ؿك الِٗ ،ّإ تَل٘ـ آًاى تِ ّولُا َُُ٘ ٍ كٍٍ ،ّإ رنئٖ ٣لوٖ هلتَٙ تِ ؿًا ـ  ّإ ه٘اًٖ فلٌّگ للاك هـ  گ٘لًـ

ّإ ه٤لفتـٖ عاٗـل ؿك فلٌّـگ،     ٤ٌٖٗ تٌ٘اى ؛٠ًلِٗ تل هثاؿٕ ه٤لفتٖ ٍرَؿٕك٘ـ اٗي إت .(48 ّ ،1392)پاكًاً٘ا، 

ّـإ   ٌُاؽتٖ، ٟلف٘ـ   كٌـ. اها ّوضٌاى تا ٛلط تغج ًقـّإ كٍٍ ٌُاًٖ ه٤لف  ًنؿٗك هٖ راه٤ِ ٓآى كا تِ عَم

 ؿاكؿ. هٌٜقٖ كا ً٘ن تلإ ؽَؿ هغفَٝ هٖ

ِ  رـِ هلّـَى  ٌا٠ًٗلِٗ ؿك رْاى ٣لوٖ، ٣ـالٍُ تـل   ترَٗي  ،تٌاتلاٗي ُـٌاؽتٖ ٍ ٗـا    ّـإ فلٌـفٖ، ه٤لفـ     مهٌ٘ـ

ـ ، ً٘ـن          ّٔإ ه٤لفتٖ هلتَٙ تِ ًاٗل ٣لَم ًا ، ام پٌِ٘٘ مهٌِ٘ ـتل آى ُـرل گلفتـِ ًا تـاكٗؾٖ ٣لوـٖ كـِ ؿك ٌت

تفاؿُ هٖ ـَ ؿك هٌـ٘ل         كٌـ. عَ٘ك ٠ًلِٗ ًا ّإ پِ٘٘ي ٍ فؽ٘لُ ه٤لفتٖ ؿكٍى ٗـك ٣لـن ٍ تٜـَكاتٖ كـِ ٗـك ؿًا

تِ، ًق تالٍ ْ   ـّا ٍ ًقّْإ ٣الواى گقُتِ ؿُا ٍاكؿ ُــُ، ًقـ ّـاٖٗ   ّاٖٗ كِ تل ٠ًلٗات گقُتگاى ؿك ؿكٍى ٣لن 

َاهل ٍرَؿٕ تلإ ُرل گ٘لٕ ٗك ٠ًلِٗ رـٗـ ٌّـتٌـ. تٌـ٘اكٕ    كِ ام ٠ًلٗات پِ٘٘ي آُراك ُـُ ًا ، ام رولِ ٣

ـ آٌٗـ، هغَٔ  تَٜكات ؿكًٍٖ ّوـاى ٣لـن    ل احل تلف٘ق ٠ًلٗات لثلٖ ؿكٍى ٗك ٣لن پـٗـ هٖتام ٠ًلٗاتٖ كِ   ٌّـتٌ

 .  )ّواى(

ـامُ تغ  ي، كٍٍآهاد ت٤ّ٘ ٔلفؤؿك ه َا١ ه٤لف  كا تِ ٗك ًا ٖ إت ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ّوِ ًا ــ. تفـاٍت    ح٘ل راه٤ِ ًوـ ؿًا

گ٘نُـٖ ٍ   ّإ فلؿٕ ؿك ٣لِٓ ّإ عٌٖ، رـلٖ ٍ ؽٜاتٖ، ٍ تفاٍت ّإ َُْؿٕ ٍ تلّاًٖ تا ه٤لف  ه٤لف  ّإ ًا

ّـإ ًـاب ٍ    ؿّـ كِ تِ ه٤لفـ   كٍٗرلؿ هقكَك اٗي ٟلف٘  كا هّٖإ هتفاٍت، تِ  ّإ ُؾٔ٘تٖ ؿك فلٌّگ ٍٗوگٖ

َاهل ه٤لفتٖ فلافلٌّگٖ لائل تاُـ )ّواى(. اها ّو٘ي ه٤لف  آى ّن تـِ   ،ح٘ل راه٤ِإت تغ  ،ّإ فلافلٌّگٖ ً٘ن ؿك ٣

 َٓكت ٣لَٖ للاك ؿاكًـ.  

 ػٛأُ فشد٢

َاهل فلؿٕ ترَٗي ٗك ٠ًلِٗ تِ مهٌِ٘ گ٘ـنُ   ٖ پـلؿام تـام هـ    ّإ ُؾٔ٘تٖ ٠ًلِٗ ٣ ّـإ ُؾٔـٖ،    گـلؿؿ. ًثـ٥َ، ًا

ٖ، ام رولِ مهٌِ٘ ًٍا َاؿگٖ، تزلت٘ات مٌٗتٖ، ؽَٔٓ٘ات ك راه٤ـِ ّـل صٌــ     .(ّوـاى ) ٣اهل فلؿٕ ًا  ات٤اؿ ّإ ؽاً

  ٖ ـاؿّإ ٍا كا فـلاّن هـ ت٤ آٍكؿ ٍ عتـٖ ؿك كـَؿكٖ تاٍكّـإ ٍا كا ُـرل      ُلاٗٚ كُـ ٍ ًث٥َ ُؾْ ٍ ُرَفاٖٗ ًا

ـِٖٗ ؿك تاٍكّإ ؽَؿ هٖ ،ؿّـ هٖ ه٘ـاى راه٤ـِ ٍ    ٔتاُـ، كاتٜـ  اها ام آًزاٖٗ كِ پي ام تل٥َ فرلٕ، فلؿ لاؿك تِ تامًا

مٗلا ام ٛلفٖ ًقِٖ آگاّاًِ تلإ افلاؿ ٍ تـِ ٍٗـوُ ًؾثگـاى لائـل ٌّـت٘ن ام ًـَٕ        ؛ه٤لف  كا ًثاٗـ ٣لَٖ، تلقٖ كلؿ

ٖ  گٌتلٍ فلٌّگ ٍ ت٤٘ي ٗافتي ه٤لف  كا ًت٘زِ ات ٓؿٗگل، ًغَ ـ٘ن  ـا١ ًؾثگـاى هـ مٗـلا پ٘ـلٍٕ ٣وـَم افـلاؿ ام      ؛ؿًا

ـاؿ هٖ تقلاك ٍ گٌتلٍ فلٌّگ للو ا٣ِ، ًا  َُؿ.   ًؾثگاى، ٣اهل ُا
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ـ  ِوٌـ، ت ٍاٗإ گًَاگًَٖ هخل كاًَى ٣الئق ؿًا ـاى تا راه٤ِ، ام م ـِٗوٌ ح٘ل راه٤ـِ ؿك ترـَٗي   إًٌث  ًؾثگاى ٗا ًا

ـاى ِوٌ ، تواٗن ًقَ ّإ ٣لوٖ، اكتثاٙ ه٘اى ؿًا ٍ كاككلؿّإ آُـراك ٍ پٌْـاى ه٤لفـ ، لاتـل تلكًـٖ       ُؾٔ٘  ٍا

َاهل فلؿٕ ؿك ترَٗي ٠ًلِٗ، ّوضٌاى ؿك عَم تِ راه٤ِ ًٓا . اٗي گًَِ تلكًٖ ٣ هـلم ؽـَؿ    ،ٌُاًٖ ه٤لف  للاك ؿُا

ٍاى  كٌـ. ٌُاًٖ ه٤لف  عفٞ هٖ كا تا ك

 تى٤ٛٗ ؿخل٥ت

ـ     ح٘لگـقاكٕ تـل   إح٘ل راه٤ِ تل ه٤لف ، ام ٛلٗق تإٗرٖ ام ًامٍكاكّإ ت مٗـلا هغـ٘ٚ    ؛ترـَٗي ُؾٔـ٘  افـلاؿ ًا

َاهل هاٍكائٖ ٍ اهَكٕ ؿٗگل تل ترَٗي ُؾٔـ٘  افـلاؿ احـل ؿاكؿ     َاهل ؿٗگلٕ هخل ٍكاح ، ًي، ٣ ارتوا٣ٖ ؿك كٌاك ٣

َ  ( ٍ ه175ٖ ّ ،1368)هٔثاط ٗنؿٕ،  ـ تل ؽلق ٍ ؽَ اه٘ا  ٍ گـلاٗ ًَا ّـإ فـلؿ احـل تگـقاكؿ ٍ ٍا كا تـِ ًـَٕ        ت

ٍا كا ت٤٘ـ٘ي ًواٗــ. اهـا ّـ٘ش ٗـك ام اٗـي        ٔٗا هٌائل هَكؿ ٣اللـ  ،لف  ًَا ؿّـپقٗلٍ كٍٗرلؿّإ ؽآٖ ؿك ه٤

َاهل تِ ٍ ٣اهل آلٖ ٍ غالة، اكاؿ ،٣ ـُا ً . ًٓلِٜ تام تل ُؾٔ٘  ٍا ً  ٍا

 ك٤وبٖ٘ٛ ػال

 ِلههٌـ مٗلا كاًَى ٣الٗـق ٗـا    ؛ح٘ل راه٤ِ للاك ؿاكؿإت تغ  ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ً٘ن كاًَى ٣الٗق افلاؿ، كاهالً ام ه٠ٌل كٍٍ

َاى ًقِٜ آغام ٣لن ٖ   ل احلتإ ًا  كِ  ، پـٗـُتِ ٣ٌ ـ  ًاًامگاكٕ ؿك ؿكٍى ٗك هزو٣َِ فلٌّگٖ تِ ٍرـَؿ هـ تـِ   .آٗـ

َُا ارتوـا٣ٖ، ؿك   ،٤ٌٖٗ هٌهلِ ؛(55 ّ ،1392)پاكًاً٘ا،  اهلٕ ًٌثٖ ٍ تاكٗؾٖ ًا  ،ّو٘ي ؿل٘ل َُا ٣لوٖ تاُـ ؽ ؽ

ـ هتفاٍت تاُـ. اها ّو٘ي هٌائل هَرَؿ ً٘ـن هـَكؿ    هٖ ،إ َُؿ ٍ هٌائل ّل ؿٍكُ ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ؽاّ اٗزاؿ هٖ ًَا ت

ـاى للاك ًوٖ ٔتَرِ ّو ـِٗوٌ ـ  كـِ فّـي     گ٘لًـ. هثاًٖ ه٤لفتٖ، ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ً٘اًٖ ٍ ٍٗوگٖ ًا ّإ فلؿٕ ًا

ـاى كا تِ ًَٕ تلؽٖ هٌائل ًَا هٖ ـِٗوٌ ٖ     ًا ـ  ؿك   كٍُـي ًـامؿ.   ؿّـ ٍ ام تلؽٖ هٌـائل ؿٗگـل هٌٔـل  هـ ًا

تؾاب هٌهلِ ً تًِا اًٖ ؿُا ـاؿٕ ؿاكًـ. ،٘ن اكاؿُ ًقَ ًا َاهل ًقَ ا٣  ٍ ًاٗل ٣

 ػ٣ّٕ  تٕب٤ض ٘مؾ

ـتغا  توـام ٍلـ  ٣ــُ     تواٗن ًاؽتٖ ؿك راه٤ِ، مهٌِ٘ َاّــ تـَؿ كـِ ام ًـَٕ        إ تـِ ف٤ال٘ـ    ًام ُا ّـإ ٣لوـٖ ؽ

تٌـتل   ّإ ً٘اًـٖ ٍ التٔـاؿٕ،   (. عواٗ 35 ّ ،1370ًَُـ )تَكل،  ّإ هقّثٖ ٗا عرَهتٖ، عواٗ  هٖ ًامهاى

گ٘نُ وٌـٕ هٌاًة ُرَفاٖٗ ًا ًَا ِـوٌـ، هاًٌــ ّوـ     ؿاكؿ؛ ّإ فلؿٕ كا تِ ؿًثا   ّا ٍ افناَٗ ًٜظ ت  ٔمٗـلا ًقـَ ؿًا

گ٘نٍ ّإ ارتوا٣ٖ، تات٢ هزو٣َِ ًقَ گ٘ـنُ   ّا ٍ پاؿٍا عواٗ  ،ّا ًا . تٌاتلاٗي ّا ٍ پاؿٍا إ ام ًا ّإ هِل١ٍ، ًا

گ٘نُ (. ّل صٌـ ًو38ٖ، ّواىآٍكؿ ) فلاّن هٖ ّإ ٣لوٖ كا المم ٍ تٌتل هٌاًة تلإ اٗفإ ًقَ َاى ٍ ًثاٗـ ًا ّـإ   ت

ـاى ٍ ًقَ ترل٘ف ِوٌ  گلاٖٗ هقّثٖ كا تل آًْا ًاؿٗـُ گلف . الْٖ كا ؿك ه٘اى تٌ٘اكٕ ام ؿًا
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ـاى،  ِوٌ ٕ   تِ اكتثاٙ ٍ ت٤اهل ٣لوٖ ه٘اى ؿًا اًـٖ ؿك   ؽَّٔ افلاؿٕ كِ كٍٗرلؿّإ هتفاٍتٖ ؿاكًــ، ً٘ـن ٣ٌٔـل ًا

ـاؿّاً  ت٤ گ٘نُ ٍ ُرَفاٖٗ ًا  ّٔاً  كِ ؿك ًـاٗ  حل ؿك پِ٘لف  ٣لن، تلك٘ة اٗـُؤمٗلا ٗك ٣اهل هْن ٍ ه ؛اٗزاؿ ًا

ـاى هغقق هٖ ِوٌ ِ  ،كٍ اٗي َُؿ. ام اكتثاٙ ه٘اى ؿًا كٗـنٕ ُــُ ٍ ّـن ام الگَّـإ      ٣لن تاٌٗتٖ ّن ام الگَّإ تلًاهـ

تفاؿُ كٌـ ) ،كٗنٕ ًِـُ تلًاهِ ٖ  ،(. اٗي اكتثاٛات ٣لو41ٖ ّ ،ىّوااكتثاٙ ًا ــ ام ٛلٗـق هٜال٤ـِ آحـاك      هـ ًَا  ًـاٗل ت

ـاى، ٗا هراتثِ، هٌاٟلُ ٍ ُلك  ؿك ؿٍكُ ـِٗوٌ  ّإ آهَمُٖ ٗرـٗگل هغقق َُؿ.   ًا

ِگاّٖ ٍ عَمٍٕ، ؿاؽلـٖ ٍ ؽـاكرٖ، هٌـلواى ٍ غ٘ـل هٌـلواى، ُـ٤ِ٘ ٍ        ـاى ؿًا ـِٗوٌ اها ت٤اهل ٣لوٖ ه٘اى ًا

ـاكؿ ،ف٤لٖ ها ٔؿٗگلاى، ؿك راه٤ ت٤اهل تا ،كلٖ َٛك ًٌتٖ ٍ تِ ِ  .٤ٍٗ٘  هٌاًثٖ ً  ،ّـا  تِ َٛكٕ كِ ؿك تلؽٖ ام ٣لٓـ

ـاكؿ.   ٟلف٘  گف  آالً  ٍگَ ٍرَؿ ً

ـ  ّإ كًوٖ ت٤اهالت ٣لوٖ، رلٌِ ؿفا١ كًالِ ٗرٖ ام ٟلف٘  كاٌّوـا، هِـاٍك ٍ    ؿاىاتّإ ؿكتلٕ ًا . اگل ًا

ك تؾـاب ُـًَـ، اهرـاى گفـ      ام هلاكن هتفاٍت ؿاؽلٖ ٍ ؽاكرٖ ٍ تا كٍٗرلؿّإ ،ؿٍا ٍگـَٕ ٣لوـٖ فـلاّن     هؾتلف ًا

َاّـ آهـ. ّلصٌـ اهلٍمُ ؿك رلٌات ؿفا١ كاى    تِ گناكٍ صٌـ ؿل٘قِ ،ؽ ِزَ ٍ اكائِ ًقــّإ هفٔـل ؿٍا إ ام ًَٕ ؿًا

ِزَ ؿك رلٌِ پَ٘  ٍ َُؿ ٍ ام ٗك گفـ   ؿفا١، اكتفا هٖ ٔآالعات َٓكت گلفتِ ؿك رلٌ ٔتِ اكائ ،ؿفا١ ٍ اكتفإ ؿًا

 َُؿ. ٣لوٖ هفٔل پلّ٘ن هٖگَٕ 

 وبسوشدٞب٢ ٔؼشفت

زام تاٗـ ّواًٌـ  گ٘نإتِ ت هلتَىًلًا َا١ ه٤لف  ٍ پقٗلٍ آًْا ؿك ًا ـاى ً٘ن تَرِ ًوـَؿ. ؿك   ٓح٘ل كاككلؿّإ ًا ـِٗوٌ ًا

ـاٗ  كـلؿى        ؛ؿٍ ؿًتِ كاككلؿّإ آُراك ٍ پٌْاى ٍرَؿ ؿاكؿ ،اٗي ؽَّٔ صلا كِ افلاؿ تـِ ؿل٘ـل عفـٞ لــكت، ّـ

تقاؿ ٍ اهَكٕ ام اٗي لث٘ل )٣ل٘ناؿُ ٍ ّوراكاى،  كفتاك، هٌغل  َا١ ؽآـٖ   58 – 57 ّ ،1385كلؿى ًا ـ (، تِ ًَٕ ًا

ـا هٖام ه٤لف  گلاَٗ   ٌـ.  كٌ پ٘

 ػٛأُ ػ٥بػ٣

َاهل ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ گقاكًـ. الثتِ ٣اهل ً٘اًٖ، تـِ ؿل٘ـل ً٘امّـإ     ح٘ل هٖإتِ َٓكت تلك٘ثٖ تل ٣لن ت ه٤وَالً ،٣

ـاگاًِح٘ل رـٕ ٍ إّا، ت ؿٍل  َاّـ ؿُا  )تَكل،  ر ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي،    (. ام ؿٗـگاُ ك33ٍٍ ّ ،1370إ ً٘ن تل ٣لن ؽ

َاهل ً٘اًٖ ؿك فلٌّگإت ِ    ّواى ،فلٌّگ ؿًَٕ٘، هتفاٍت ًا . گًَاگَىّإ  ح٘ل ٣ ّـإ ٣و٘ـق    گًَـِ كـِ ؿك الٗـ

ٌاًٖ تل عق٘ق گلاٗاًِ كا تِ ؿًثا  هٖ ؽَؿ، كٍٗرلؿّإ عي ٖ   آٍكؿ، تِ ًَٕ تقـم اكاؿُ ًا ٍ ؿاكؿ    ٍ ٣لن ً٘ـن گـام تلهـ

ـ ً٘اً  كا تل ًاؽتاك ؿكًٍٖ ه٤لف  ٣لوٖ عاكن هٖ تِ تـكٗذ، تِ ٍٗوُ ٌّگاهٖ كـِ   .(55ّ  ،1392)پاكًاً٘ا،  گلؿًا
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ٌـ ٍ  ًتاٗذ تغق٘قات ٣لوٖ كا تِ مٗاى هٌاف٢ ؽَؿ هٖ ،ّإ ارتوا٣ٖ تلؽٖ ام گلٍُ ٖ   ،ّو٘ي ؿل٘لتِ ؿًا كٌٌــ   تـالٍ هـ

 (.  43 ّ ،1370كِ آى كا هغـٍؿ ٗا هغَ ًواٌٗـ )تَكل، 

ٍال٤٘  فلٌّگٖ رْاى هـكى ًا . راٗگـاُ   ٗرٖ ام هْن ،ًٌِٖ٘ ٣لن ًٌث  تِ ً٘اً  ٍ لـكت عاُِ٘ تلٗي ات٤اؿ 

ِ     ،٣لن ًٌث  تِ ً٘اً  ٍ لـكت ٠ً٘ل راٗگاُ آى ًٌث  تِ التٔاؿ ًا  ٍ اٗي راٗگاُ ـ  كـ  هتٌاًة تـا پًَ٘ــٕ ًا

َامات كاكتلؿ ٍ اّو٘  التٔاؿٕ ؽَؿ، ام .ت٘ي التٔاؿ ٍ ً٘اً  تلللاك ًا  هَفق٘ـ  ٍ عٌاًـ٘     ٠ًلٗات ٣لوٖ تِ ه

ّـإ ً٘اًـٖ    ّـا ٍ كلاتـ    ّإ ٣لوٖ كا هِوَ  هلالث  تٌ٘اكٕ ام ف٤ال٘  ،ٍ اٗي اهل .ًَُـ ً٘اًٖ ً٘ن تلؽَكؿاك هٖ

ـ هٖ  .(1392)پاكًاً٘ا،  گلؿًا

 ػٛأُ التلبد٢

هٗك تؾـَ ا٠٣ـن    ّإ ٛثقِ تٌـٕ ّا، تل اّو٘  هٌاف٢ التٔاؿٕ ٍ گلٍُ ِٗتلؽٖ ام ٠ًل إ ٍ ا٣تقاؿ تِ ًلُ  اٗـئََل

ـِٗ ّإ پ٘ض٘ـُ ٍ اغلـة   تا كٍٍ ،مٗلا ً٘امّإ التٔاؿٕ ٍ ٣لوٖ ؛(27 ّ ،1376ك٘ـ ؿاكًـ )هَلرٖ، إارتوا٣ٖ، ت ًٔا

ـاى ًَؿهٌـ، تل ّن احل هٖ هتقاتالً ِوٌ تِ ؽلَّ ٣لن ٓــهِ   ،تل اٗي تاٍكًـ كِ اٗي كاتِٜ گقاكًـ. ّل صٌـ تلؽٖ ام ؿًا

 ٖ ٍ 32 ّ ،1370مًــ )تَكــل،   هـ ــ    (. اهـا ام ه٠ٌــل كٍ ٕ إٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، ه٘ــناى ٍ ًـ١َ ت َاهـل التٔــاؿ ؿك  ،ح٘ل ٣

ّإ ه٤لفتٖ ؿًَٕ٘ ًامهاى ٗافتِ ًا ، التٔـاؿ   ؿك رْاًٖ كِ فلٌّگ آى تل تٌ٘اىّإ هؾتلف، تفاٍت ؿاكؿ.  فلٌّگ

ـا كـلؿُ ٍ       ،مٗلا ؿك صٌ٘ي فلٌّگٖ ؛كٌـ ٌٗـ تَل٘ـ ٣لن اٗفاء هًٖقَ هْوٖ ؿك فلآ ٣قالً٘  ٍ ٣لـن َّٗـ  اتـناكٕ پ٘ـ

ـاك آؿهٖ تل ٛث٤٘  ًا  ًٍٔ٘ل تـِ تــكٗذ ت٤ــ ُـٌاؽتاكٕ ٣لـن كا ت٘ـ٤٘ف كـلؿُ، ٍ         ،ًقَ اتناكٕ ٣لن .ًلِٜ ٍ الت

    ٖ ـَ كا تقَٗـ  هـ ـ  كٍٗرلؿّإ پلاگواتٌ٘تٖ ٍ ًَؿاگلاٗاًِ تـِ ؿًا غفلـ  ام َّٗـ    (. 52 ّ ،1392)پاكًـاً٘ا،   كٌـ

ـ   عق٘ق  ؿك ًٜظ فلٌّگ ٣وَهٖ ٍ راه٤ِ ٣لوٖ هٌزل هٌُٖاؽتاكٕ ٣لن، تِ افَ  ؿغـغِ  َت ِ، تـِ ً ي هٌهل  ٔگلؿؿ ٍ ٗا

َاهل تلتل ٍرَؿٕ ؿك هٖ َاى ٣ َاهل التٔاؿٕ كا ِت ٣ٌ كؿ. راه٤ِ ؽَؿ، ٣ َٕ ٍ پلاگواتٌ٘تٖ تـِ ٣لـن ؿاكؿ،    ٍآ ٕا كِ ًگُا ؿً٘

ـ ؿُا ِ ؿك تلًاه َّا كاًِ ِت ٣لن ؽ ي كٍٗرلؿ، تلًاهِ .ّإ ارتوا٣ٖ ؽَؿ كٍٗرلؿٕ فٌٍا ٕ  ٗا ـِ٘     كٗـن ّـإ ٣لوـٖ كا ؿك عُا

٤ًِ للاك هٖ تلًاهِ ـ.  ّإ هـكى َت ـ ؿُا .   اها ؿك فلٌّگؿّ َّا ـاؿٕ ؽ ٖ، التٔاؿ ًقَ ا٣  ّإ هثتٌٖ تل ٍع

 ػٛأُ فش٣ٍٙٞ اختٕبػ٣

تَاًـ تِ ًغـَٕ هٌاًـة ام ه٠ٌـلٕ     ًوٖ ،هغَٔ  فلٌّگٖ تِلٕ ٌُاًاى، تل اٗي تاٍكًـ كِ ّ٘ش تلؽٖ راه٤ِ

ّـإ   ؿٍ ُالَؿُ ارتوا٣ٖ ٍ فلٌّگٖ ؿك فلآٍكؿُ ،(. ام اٗي ه٠ٌل28، ّ 1376فالـ مهاى تغل٘ل َُؿ )هَلرٖ، 

اًـ. ٠ًام اكمُٖ، ٠ًام آهَمُٖ ٍ لِلتٌـٕ ارتوا٣ٖ ً٘ـن ام رولـِ ات٤ـاؿ ٣َاهـل      فٌّٖ، هَكؿ تَرِ للاك گلفتِ

 ارتوا٣ٖ هؤحل تل ه٤لف  اً . فلٌّگٖ ٍ 
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ِ     گًَِ كِ ؿك الِٗ فلٌّگ ًرَالك ٍ ؿًَٕ٘ ّواىٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي،  ام ه٠ٌل كٍٍ ّـإ   ّـإ ٣و٘ـق ؽـَؿ، فلٌـف

ٖ  ٓآٍكؿ، تِ ًـَٕ تقــم اكاؿ   گلاٗاًِ كا تِ ؿًثا  هٖ عيٍ هاتلٗالٌ٘تٖ ٍ كٍٗرلؿّإ آهپلٌٗتٖ  ٌـاً تـل عق٘قـ  ٍ    ،ًا

ـ  ،تا كًو٘  تؾِ٘ـى تِ ت٤لٗف پَمٗتٌَٗتٖ ٣لـن  ،ّإ ًؾٌت٘ي ؿك گام ؿاكؿ ٍ اٗي اهل ٣لن ً٘ن گام تلهٖ ـَ   ٔؿاهٌ ؿًا

ٕ ٟلف٘  ٣لـن كا   ،پقٗل هغـٍؿ ًوَؿُ ٍ تِ اٗي تلت٘ة ّإ تزلتٖ ٍ آمهَى ٣لوٖ كا تِ آگاّٖ كٕ ًٌـث  تـِ    تـلا ؿٍا

اؽتاك ؿكًٍـٖ ه٤لفـ    ً٘اً  كا تل ً ،ّإ ت٤ـٕ ؿك گام .كٌـ ّإ ً٘اًٖ ًاتَؿ هٖ گ٘لٕ ّا ٍ ٌّزاكّا ٍ رْ  آكهاى

ـ. ٣لوٖ عاكن هٖ ـِِٗ گلؿًا َ ّإ پٌـ  هــكى ٍ تفٌـ٘لٕ كـِ      َٓكت كاهل اٗي غلثِ كا ؿك تؾِٖ ام ًا كا ام  فَكـ

َ ت٘اى هٖ ٔكاتٜ َاى  هٖ ،كٌـ لـكت ٍ ؿًا  .هِاّـُ ًوَؿت

 ٘ظبْ اسصؿ٣

ـ     ،ّا تِ َٓكت هٌتق٘ن ٍ تلؽٖ ؿٗگل تلؽٖ اكمٍ ّـإ رْـاى    ـ. اكمٍتِ َٓكت غ٘لهٌتق٘ن تل كُــ ٣لـن احـل ؿاكً

 ٕ ؿك تلاتـل ًـامگاكٕ هٌف٤الًـِ كا هَرـة كُــ ٣لـن        ،گلاٗـٖ ٍ تـالٍ ف٤ـا     هـكى هخل ٣قالً٘ ، ؿً٘ـاگلاٖٗ، آماؿ

ـ. تلؽٖ اكمٍ لؿُُو ٖ     هخل آً ،ّا ًا ؿٌّــ، صـَى هَرـة     ْاٖٗ كِ تلاتلٕ ٍ ه٘ـناى تغـل  ارتوـا٣ٖ كا افـناَٗ هـ

ـاؿّا تلإ ًقَ گنٌَٗ ؿكؽِاى ت٤ ًَُـ، تِ َٓكت غ٘ـل هٌـتق٘ن تـل كُــ ٣لـن احـل ؿاكًــ         ّإ ٣لوٖ هٖ تلٗي ًا

ًام كُـ ٣لن، اؽتٔآٖ تِ رْـاى هــكى    ّإ عاهٖ ٍ مهٌِ٘ (. اها تاٗـ تَرِ ؿُا  كِ اكم30ٍ ّ ،1370)تَكل، 

ـاكًـ ٍ ام آًزاٖٗ كِ ؿك ّل راه٤ِ ( ٍ تٌـ٘اكٕ  33 ّ ّا ٍ ٣قاٗـ هقّثٖ پًَ٘ـٕ تٌگاتٌگ ؿاكًــ )ّوـاى،   اكمٍ ،إ ً

ـاى كا تِ ًَٕ ف٤ال٘  ام اكمٍ ِوٌ الم، ؿًا ٖ  ّإ ؿٌٖٗ، تِ ٍٗوُ ؿٗي ًا ـ  ّإ ٣لوٖ ًَا هـ َاهـ٢ ؿٌٗـٖ    ،ؿٌّـ ؿك ر

َاّـ تَؿ.    ٠ًام اكمُٖ عاهٖ كُـ ٍ ت٤ًَِ ٣لن ؽ

 ٘ظبْ آٔٛصؿ٣

َُؿ كِ تؾْٔ كافٖ ٍ ّولاّٖ تـا ٣لـَم كٍ    ه٘ي هٖإّإ آهَمُٖ ت عفٞ ٍ ت٤ًَِ ٣لن تِ ًٍ٘لِ آى ؿًتِ ام ٠ًام

تِ تاُـ )ّواى،تِ كُـ  ٌـاى ٍ ارتوـا٣ٖ كـلؿى، ًـِ ّــ       34 ّ ّواى ؿٍكُ كا ؿُا (. تلت٘  هتؾْٔ، تلت٘  ًا

اًٖ اغلة ٠ًام ـا ٍّإ آهَمُٖ ًا  كِ تا ا ًا ٗ  تؾِ٘ـى تِ ّل ٗك ام اٗي اّ ّإ آهَمُٖ هتفـاٍتٖ   تا ٠ًام ،َل

َاّ٘ن تَؿ.    كٍتلٍ ؽ

 ٘ظبْ لـشثٙذ٢

ـاؿ تِ ٣لِٓ مٍّإ ارتوا٣ٖ تام ؿك كٌاك عواٗ  اك ٠ًام ت٤ ٖ    ّا ام ٣لن، ٍكٍؿ افلاؿ تا ًا كٌــ   ّإ ٣لوـٖ كا فـلاّن هـ

َاه٤ٖ كِ اكم35ٍكِ پِ٘لف  ٣لن كا تِ ؿًثا  ؿاكؿ )ّواى، ّ  ٖ  (. ؿك ر كٌٌــ ٍ   ّا، ٣لن ٍ ٣لن آهَمٕ كا تَِٗق هـ

َاٌّــ ك    ارامُ ٣لن آهَمٕ كا هٖ ،افلاؿ ٛثقِ هؾتلف ٖ تـِ ُـرَفاٖٗ ؽ ًٍا ـاؿّإ فلا ت٤ ًـ٘ـ كـِ تـِ كُــ ٍ     ٗاتٌـ، ًا

ٖ  ٔارامُ ٣لن آهَمٕ تِ ٗك لِل ٗا ّو ،مًـ. الثتِ تٌْا ٣لَم ؿاهي هٖ ٔت٤ًَ كٌــ، تلرـِ    الِاك ارتوا٣ٖ ًقَ اٗفا ًوـ
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رِ هفَْم لِلتٌـٕ ًثاٗــ فّـي   ؿ تَرِ للاك گ٘لؿ. ًرتٔ ؿٗگل اٌّٗإ تلاتل ٗا ًاتلاتل آهَمُٖ ً٘ن تاٗـ هَك اٗزاؿ فلٓ 

ّإ تِ ٟاّل تام ّن ٗك ١ًَ لِـلتٌـٕ   صلا ؿك ٠ًام ؛إ ه٤َٜ  كٌـ ٕ كاًتٖ ٍ لث٘لِّا پوٍِّگل كا تِ ًَٕ ٠ًام

 ّا آهَمُٖ ٍرَؿ ؿاكؿ.   تِ ٍٗوُ ؿك ؿًتلًٖ ًاتلاتل تِ فلٓ  ،پٌْاى

 ٘ظب٣ٔػٛأُ 

َامات غلثِ تل ٣لن ؿك عاُ٘ َاهل ٠ًاهٖ كا ً٘ن، ؿك ترَٗي ٣لـن،  ،گ٘لؿ ٍ اٗي اهل لـكت للاك هٖ ًٔ٘اً  تِ ه  اّو٘  ٣

َ ًا  ،ؽَٔٓاً ؿك رْاى اهلٍم َاهـل ٠ًـاهٖ ؿك    ًٓقَ ت٤٘٘ي كٌٌـ .ؿّـ ًِاى هٖ ،كِ رْاى غلثِ ً٘اً  تل ؿًا ٣

ِ    إ ًا  كِ تٌ٘اكٕ ام ٣لَم ٍ ٌٓا٢ٗ، پِ٘لف  تِ گًَِ ،ترَٗي ٣لن اتناكٕ هـكى  ام  ّإ ؽَؿ كا هلّـَى اٗـي ؿًـت

َاهل هٖ ٖ   ٓؿك مهل گًَِ كِ ًٜظ ٣الٖ تؾِٖ ام اٗي ٣لَم، تٌٌ٘ـ. ّواى ٣ لاك ٠ًاهٖ رْاى اهلٍم تِ عٌـاب هـ ـ  ًا  آٗـ

ٍاى .(54ّ  ،1392)پاكًاً٘ا،  ـا٣ات فلا گ٘ـنُ  ،اؽتلا٣ات ٍ ات ـتفاؿ    تا ًا ِ  ٓ آًّـإ ٠ًـاهٖ ٍ ًا ّـإ غ٘ـل    ْـا ؿك ٣لٓـ

ٖ ؿاكؿ، تغ  اٗي ٣اهل لاتل تث٘٘ي ًا . ،٠ًاهٖ ًٍا  كِ هٔاؿٗق فلا

 ا٤ذئِٛٛط٤ه  ػٛأُ 

هٕ ؿك ت٤لٗف هٜٔلظ آى،  هٕ ًاٟل تِ تؾِٖ ام ه٤لف  غ٘لاٗـئََل ـ  كـِ     ،٣لوٖ ًا . اٗـئََل تِ ه٤ٌإ ه٤لفتـٖ ًا

هٕ تِ ؿل٘ل كٍٗرلؿ تَرِ٘ مٌٗ  تَل٘ـ هٖ إ ام مًـگٖ ٍ ث٤ِتَرِ٘ ُ تلإ ِ ؽـَؿ  َُؿ. اٗـئََل ِـٖ تغلٗـف    ،گلًا ؿًا

ٕ  َُؿ. ُـُ ًا  ٍ تِ٘تل ؿك عاُِ٘ لـكت ٍ تغ  تإح٘ل آى تَل٘ـ ٍ تَم٢ٗ هٖ ه ً٘اًـ  ٍ لــكت كا   َّٗـ    ،اٗــئََل

گ٘ـنُ   ،ؿّـ. تٌاتلاٗي گ٘لٕ ٍ ًو  ٍ ًَٕ آى كا ًِاى هٖ تَرِ٘ كلؿُ ٍ رْ  هٗك ؿك     تـإح٘ل ًا َاهـل اٗــئََل ّـا ٍ ٣

هٕ ؽـَؿ  ّل راه٤ِ .ام لث٘ل تإح٘ل لـكت ٍ ً٘اً  ًا  ،ترَٗي ٣لَم هؾتلف  كا اهراًـات ؽـَؿ   ،إ تغ  تإح٘ل اٗـئََل

ـاَٗ ٍ ٗا ت٤ًَِ تلؽٖ ام ٣لَم ت تلإ ـ. ّإ تلؽٖ ام ٣لَم كا هغـٍؿ ٍ هق٘ـ هٖ رِ ٟلف٘ ٗا آً ،ٌ٘ذ كلؿُپ٘  گلؿًا

هٕ اكائِ ُـ اى ت٤لٗفٖ كِ ام اٗـئََل هٕ تل ٣لن ،تل ًا ؿك عق٘قـ  تـإح٘ل لــكت ٍ ً٘اًـ  تـل آى       ،تإح٘ل اٗـئََل

الً ؛ًا  هٕ ٍا كـِ ٣لـن تـِ آًْـا      ه٣ََٗاتٖ كا ،ّاٖٗ عاكن تل ٣لن ٍ حاً٘اّ ٌّزاكّا ٍ اكمٍ ،ً٘اً  ام ٛلٗق اٗـئََل

ٕ  ّإ ٣لوٖ ؿك راٗگاّٖ للاك گلفتِ ؿك رْاى اهلٍم ٣لن ٍ ٠ًلِٗ كٌـ. ت٤٘٘ي هٖ ،پلؿامؿ هٖ ه ـ كِ تإح٘ل اٗــئََل تـِ   ،ًا

هٕ ؿك ًاؽتاك ؿكًٍٖ آى ً٘ن تإح٘لگقاك ًا . ،َُؿ هلمّإ ت٘لًٍٖ آى هغـٍؿ ًوٖ  ،٠ًلٗات پٌـ  هــكى   تلرِ اٗـئََل

هٕ تل ٣لن كا تِ لغاٝ ٠ًلٕ ً٘ن تِ كًو٘  هّٖاٖٗ ٌّتٌـ كِ تإح٘ل  ٠ًلِٗ  ٌُاًٌـ.   اٗـئََل

 ػبُٔ ٔؼّظ

هٗـك ٍ عتـٖ رغلاف٘ـاٖٗ ت    ،ّإ التٔاؿٕ ٍ تلؽٖ ؿٗگل لفِؤتل ه ،ؿك هَكؿ ٣اهل هٌلٚ، تلؽٖ َاهل ترٌََل ك٘ــ  إتل ٣

ٍال٤ٖ هؾتلف َاهل  َاهل آكهـاًٖ، ت  ،ؿاكًـ. تلؽٖ ً٘ن تل تلتلٕ ٣ ٖ  إؿك هقاٌِٗ تا ٣ ؿك ّـل مهـاى ٍ تـل    كٌٌــ ٍ   ك٘ــ هـ

اى ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ٍ تاكٗؾٖ َاهل كا هاًٌـ ؽَى ٍ ٍكاح ، ٣اهـل ً٘اًـٖ، ٣اهـل التٔـاؿٕ ٍ ...      ،ًا تلؽٖ ام آى ٣
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(. تلؽٖ ً٘ن تل اٗي تاٍكًـ كِ ٣اهل هٌـلٚ ؿك ّـل ؿٍكُ   59 ّ ،1385ُواكًـ )٣ل٘ناؿُ ٍ ّوراكاى،  حل ٍ هٌلٚ هٖؤه

ٖ       ؿك ّل ؿٍكُ ،تِ ٣ثاكت ؿٗگل .كٌـ تغ٘٘ل هٖ ٍال٤ٖ تِ ٓـَكت ٣اهـل ت٤٘ـ٘ي كٌٌــُ ْٟـَك هـ َاهل  ٗاتــ   إ ٗرٖ ام ٣

 (.200ٍ  199 ّ )ّواى،

ٕ  ّإ مهٌِ٘ ٍ ه٤لفتٖ ّإ مهٌِ٘ ام ٠ًلِٗ ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ً٘ن ؿٗـگاُ كٍٍ ام ٕ  ٍرـَؿ ِ  ،ؿٗگـل ـ  تِ٘ـتل  كـ  ٔرٌث

گ٘نُٖ ٖ  ّإ مهٌِ٘ ام كوتل ّا، مهٌِ٘ ام ؿً  اٗي تإح٘ل تلرِ ،تلؿ هٖ تْلُ ؿاكًـ، غ٘له٤لفتٖ ٍ ًا ِ . ًٌ٘ـ   ه٤لفتـ  الثتـ

ِ  تـإح٘ل  كِ ؿُا  تَرِ تاٗـ ٕ  مهٌ٘ـ ٖ  ّـا گ٘ـنُ  ٍ ه٤لفتـ َاهـل  ٍ ّـا  ًا ٣  ٖ ٕ  غ٘له٤لفتـ ٖ  ٍ فـلؿ  ترـَٗي  ؿك ،ارتوـا٣

ٚ  ّٔوـ  ؿك تـإح٘لات  اٗي كن ؿً  .ًٌ٘  ٗرٌاى هؾتلف تاكٗؾٖ ٍ فلٌّگٖ ُلاٗٚ ؿك ٣لوٖ ّإ ٠ًلِٗ ِ  ،ُـلاٗ  تـ

 (.54 ّ ،1392ًَُـ )پاكًاً٘ا،  ًوٖ ٌُاؽتِ كًو٘  تِ ٍاعـ َٓكتٖ

ٖ  ٍ ه٤لفـ   ام ٠ًـل  ٓـل   تا ٣لوٖ عقاٗق كِ ّاٖٗ فلٌّگ ؿك ،تٌاتلاٗي ٕ  آگـاّ ٖ  ٍ فـلؿ ِ  ارتوـا٣  كًـو٘   تـ

ِ  ًٌـث   ،ٍع٘اًٖ ٍ َُْؿٕ ّإ ؿكٗاف  ٍ ٣قلٖ تإهالت ٍ ًَُـ هٖ ٌُاؽتِ ٖ  ًؾثگـاى  تـ٘ي  ؿك عقـاٗق  آى تـ  ٣لوـ

ِ  ،ّا فلٌّگ ١ًَ اٗي ًا . ؿك تل ف٤ا  ْاآً ؿك ه٤لفتٖ ّإ مهٌِ٘ تإح٘ل ؿاكًـ، مًـُ عَ٘ك ٕ  مهٌ٘ـ ٕ  ه٤لفتـٖ،  ّـا  تلتـل

گ٘نُ تل كا ؽَؿ َاهل ٍ ّا ًا  ؽـَؿ  ًـرَالك  ٍ ؿًَٕ٘ َّٗ  ؿل٘ل تِ كِ ّاٖٗ فلٌّگ ؿك اها كٌٌـ. هٖ عفٞ غ٘له٤لفتٖ ٣

ٌـ هٖ هق٘ـ ٍ هغـٍؿ ًا ، ًؾٌ  رْاى ّواى كِ كا عقاٗق ٣الن گلاٖٗ، عي تإح٘ل تغ  ٍ َاهـل  تإح٘ل ٔؿاهٌ. گلؿًا ٣ 

ٖ  ،ّـا  (. اها ؿك ّ٘ش ٗك ام اٗي فلٌّگ55 ّ ٗاتـ )ّواى، هٖ افناَٗ غ٘له٤لفتٖ َاى ام ٣اهـل هٌـلٚ ًـؾي      ًوـ تـ

ٌاى كا ًلة ًوٖ ؛گف  زام صلا كِ فِاكّإ ً٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ فلٌّگٖ، اؽت٘اك ًا ـ  كـِ     ،كٌـ ٍ ًلًا اٗي فـلؿ ًا

   كٌـ. تل آى هٖتٔو٘ن تِ ّولاّٖ تا راه٤ِ ٗا اٌٗتاؿگٖ ؿك هقا

 معرفتی رنسبت مبانی معرفتی با مبادی غي

ه٤لفتٖ ٍ تإح٘ل آى تل ترَٗي ٠ًلِٗ ًؾي گفت٘ن كـِ تِ٘ـتل تـل تـإح٘ل      كٌَى ام ؿٍ ؿًتِ هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل تا

ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ تل ه٤لف  تإك٘ـ ؿاُ . اها اكٌَى اٗي ًؤا  هٜلط اً  كِ صِ ًٌثتٖ ه٘ـاى اٗـي ؿٍ ؿًـتِ    

 ،هثاؿٕ ه٤لفتٖ صِ تإح٘لٕ تل ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ؿاكًــ؟ ٤ٌٗـٖ آٗـا ٣لـَم     ،للاك اً ؟ تِ ٣ثاكت ؿٗگلهثاؿٕ تل 

تَاًــ ُـلاٗٚ    ّوَاكُ تاٗـ هٌت٠ل ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ هٜلَب تلإ َْٟك، كُـ ٍ ُرَفاٖٗ ؽَؿ تاٌُـ؟ ٗا ٣لن هٖ

ٖ  ،ٗـي ًـؤاالت  ُلاٗٚ كُــ ؽـَؿ كا فـلاّن كٌــ؟ ا     ،ه٤لفتٖ كا تِ ًف٢ ؽَؿ تغ٘٘ل ؿّـ ٍ تِ آٜالط تَاًــ   هـ

تٌـٕ رـٗـٕ ام ٣لَم تا هال  تإح٘لگـقاكٕ تـل راه٤ـِ كا تـِ ؿًثـا  ؿاُـتِ تاُــ. اٌٗرـِ تلؽـٖ ٣لـَم            ٛثقِ

ام  ،تَاًٌـ ُلاٗٚ كا تِ ًف٢ ؽَؿ تغ٘٘ل ؿٌّــ ٍ تلؽـٖ ؿٗگـل    گقاكٕ ؿاُتِ ٍ هٖ ّإ كاّثلؿٕ ٍ ً٘اً  ٟلف٘ 

ٖ ً٘ام ،صٌ٘ي ٟلف٘تٖ تلؽَكؿاك ًثَؿُ ٍ ؿك اٗي مهٌِ٘ تـَاى تـلاتٚ    هٌـ ٣لَم ؿٗگلٕ ٌّتٌـ، هالكٖ اً  كِ هـ

 ٛلثـ. هزالٖ ؿٗگل هٖ ،٣لَم كا تل اًاى آى تامؽَاًٖ كلؿ. تث٘٘ي اٗي هٌهلِ
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 ٞب٢ ساٞجشد٢ ا٘ذ٤ـٝ ؿ٥ؼ٣ ظشف٥ت

ـ  ًَُـ. تاٍكّإ آَلٖ كِ ام ًٌؼ ٣لن هٖ تِ ؿٍ ؿًتِ آَ  ٍ فل١ٍ تقٌ٘ن هٖ ،تاٍكّإ ٤ُٖ٘ ؿك ًـِ ٣لـن    ،تاُـٌ

گ٘لًــ. تاٍكّـإ    ؿك ٣لن فقِ هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،تاٌُـ لٌفِ ٍ ٣لفاى ٍ تاٍكّإ فل٣ٖ كِ تا ًٌؼ ٣ول هٖكالم، ف

٣ثـاؿات، ه٤ـاهالت ٍ    ٔآَ  تٌ٘اكٕ ام رولِ ا٣تقاؿ تِ تَع٘ـ ٍ ه٤اؿ ٍ تاٍكّإ فل٣ٖ اعرام ٣ولٖ ؿك ٣لٓـ  ،٤ُٖ٘

ـ .     ،َ ا٣تقاؿٕ ٤ُِ٘تلٗي تؾ . اها هْن گ٘لؿ ت٤اهالت ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ كا ؿك تل هٖ هلتَٙ تِ اهاهـ  ٍ كّثـلٕ ًا

٘ي كلٖ ؿاكإ پًَ٘ـٕ الْٖ هٖ ًَا ـ ٍ ت٤٘٘ي ٍ ًٔـة اهـام كا ام    ت٢ِ٘، اهاه  ٍ اعرام عرَهتٖ كا ّواًٌـ اعرام ٍ ل ؿًا

ًـ هٖ ـٍا تِ كِ هَرَؿٗ  ٍ تقـإ فقـِ ك   ُواكؿ. اٗي اف٤ا  ؽ ا گًَِ تاٍكّإ آَلٖ، ٌّزاكّاٖٗ كا ؿك فقِ تِ ؿًثا  ؿُا

الم عفٞ كلؿُ ًا . اٗي ّواى ٟلف٘  ـ  ُـلاٗٚ          ؿك َٛ  تاكٗؼ ًا ـ  كـِ لـاؿك ًا ّإ كاّثـلؿٕ ٣لـن فقـِ ًا

 ارتوا٣ٖ كا تِ ًف٢ تلؽٖ ٣لَم تغ٘٘ل ؿّـ.  

 فمٝ ػ٥بػ٣

ؿك ؽٔـَّ عاكو٘ـ     ،كٌـ، اها تاٍكّإ ً٘اًٖ ٤ُٖ٘ فقِ ً٘اًٖ، اعرام هلتَٙ تِ اهَك ً٘اًٖ كا ت٤٘٘ي هٖ

إ تلؽَكؿاك اً ؛ مٗلا تل ُـلاٗٚ   عاكواى ؿك تث٘٘ي هٌهلِ اٗي پوٍَّ ام اّو٘  ٍٗوُ ّا ٍ ٍ ت٤اهل تا عرَه 

آٍكؿ. ام ؿٗـگاُ  ً٘اًٖ تإح٘ل گقاُتِ ٍ لـكت المم تلإ كُـ ٍ ُرَفاٖٗ ٗا عـالل عفٞ تلؽٖ ٣لَم فلاّن هٖ

ٍ پـي ام  ًْـاؿُ ُــُ اًـ      عق عاكو٘  ام آى ؽـاً ؛ عقٖ كِ ام ًَٕ ؽـاًٍـ تِ ٣ْـٓ پ٘ـاهثل  ،٤ُِ٘

كِ ام ًَٕ اٍ ًٔة ٍ ت٤٘٘ي ُـ اًتقا  ٗافتِ اً . اٗـي عاكو٘ـ  ؿك   « االهل اٍلٖ»تِ  ،اِٗاى ً٘ن تِ ًْ الْٖ

كِ ّواى هزتْـاى راه٢ الِلاٗٚ ٌّتٌـ، اًتولاك هٖ ٗاتــ.   ،ام ٛلٗق ًاٗثاى ٣ام ائوِ ه٤َٔه٘ي ،٣ٔل غ٘ث 

گًَـِ ّورـاكٕ ٍ    هٔـاا ٛـاغَت اًـ  ٍ ّـل    ّل عاكوٖ ً٘ن كِ ام ًٔة الْٖ تلؽَكؿاك ًثاُـ، ٍالٖ رَك ٍ

 ّولاّٖ تا آى علام اً . 

تِ تاٌُـ، عق ّوراكٕ تا ؿًـتگاُ   ،تٌاتلاٗي َاكؿٕ كِ ام كّثلاى الْٖ ؽَؿ افى ؽاّ ٗا ٣ام ؿُا ٤ُ٘٘اى رن ؿك ه

ـاكًـ.  عاكن رَك ٍ ؿؽال  ؿك اهَك ارتوا٣ٖ هٌلو٘ي كا ً

 ٞب٢ ػّج٣ ٚ ا٤دبث٣ ػ٥بػت

تِ ؿٍ ً٘اً  هخثـ  ٍ هٌفـٖ    ،ّإ ًاهِل١ٍ ٣ولرلؿ ٤ُ٘٘اى كا ؿك لثا  عرَه  ،تٌـٕ كلٖ ؿك ٗك تقٌ٘ن

تـا اًـتفاؿُ ام تلؽـٖ اهراًـات      ،هلتَٙ تِ مهاًٖ اً  كـِ ٍالـٖ رـَك    ،تَاى تقٌ٘ن كلؿ. ً٘اً  هٌفٖ هٖ

ارتوا٣ٖ تل ٣لٓٔ لـكت ترِ٘ مؿُ اً  ٍ كاّٖ تلإ هؾالف  تا آى ٍ ٗا ًالٚ كلؿى آى ٍرـَؿ ًــاكؿ. ؿك   

ً٘اً  ٓثل ٍ اًت٠ـاك ٓـَكت ًـلثٖ ؿاكؿ ٍ هٌـلواًاى تـا پلّ٘ـن ٍ ؿٍكٕ ام ؿٍلـ  ٍ التــاك          ،ق٢ٜاٗي ه
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ؿاكًـ. ّولاّٖ ٍ ّوراكٕ هـلؿم   ارتوا٣ٖ، ؿك اًت٠اك فلد، ؿٍل  آكهاًٖ كا ؿك تاٍك ٍ اًـِٗٔ ؽَؿ گلاهٖ هٖ

ؿك عـ تقِ٘ ٍ هاًٌــ آى   ّإ اٍلِ٘ مًـگٖ فلؿٕ ٍ ام تاب النام ٍ ارثاك ٍ تِ ٗلٍكت ،تا ؿٍل  ؿك اٗي ٌّگام

تا آًرِ ؿٍل  ؿاكإ التـاك اً ، ام ّـل ًـ١َ هِـاكك  ٍ ّولاّـٖ هـلؿم ؿك هٌـائل        ،اً . ؿك اٗي ُلاٗٚ

ارتوا٣ٖ هغلٍم اً . التـاك ؿٍل  ؿك هَل٤ٖ كِ هِاكك  ٍ ّولاّٖ هلؿم كا ؿك كٌاك ؽَؿ ًـاُتِ تاُـ، تِ 

 مٍك ٍ ٣َاهلٖ ام اٗي لث٘ل هٌتٌـ ؽَاّـ تَؿ. 

٣ول ف٤ـا  ارتوـا٣ٖ تـلإ     ٔهلتَٙ تِ مهاًٖ ًا  كِ تِ كغن ًاهِل١ٍ تَؿى عرَه ، مهٌ٘ ،٘اً  هخث اها ً

تِ تاُـ. اگل ً٘اًـ    الهٖ ٍرَؿ ؿُا تاً٘ي ٣اؿالًِ هٔالظ ارتوا٣ٖ هٌلو٘ي ٍ تغٔ٘ل ً٘امّإ ٗلٍكٕ راه٤ِ ًا

راٗن ًا  كِ هفاًــ آى كوتـل ام   تٌْا ؿك َٓكتٖ  ،هٌتلنم ّوراكٕ تا ٠ًام ٟلن ٍ پقٗلٍ آى تاُـ ،ارتوا٣ٖ هخث 

 هٔالظ آى تاُـ.  

 فمٝ لضب٣٤

گ٘ـلؿ. اٗـي تؾـَ ام     اعرام هلتَٙ تِ هٌام٣ات، هلر٢ كً٘ـگٖ ٍ ارلإ اعرام هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،ؿك فقِ ل٘اٖٗ

َاى مهٌِ٘ ،ٗاتٖ تِ هٌنل  ارتوا٣ٖ كاّثلؿّاٖٗ كا ؿك ؿً  ،فقِ غـاى  ًام كُـ ٍ ُرَفاٖٗ تلؽٖ ام ٣لـَم تـِ اكه   تِ ٣ٌ

ٌـ تِ لاٗ٘اًٖ هلار٤ِ كٌٌـ كـِ ام ًـَٕ عاكوـاى غ٘ـل الْـٖ ؿك       مٗلا ؿك فقِ ل٘اٖٗ ٤ُِ٘، ٤ُ٘٘اى ًوٖ ؛آٍكؿ هٖ ًَا ت

ـ راه٤ِ هٌَٔب ُـُ تٌثاٙ اعرام كِ ؿك مهاى غ٘ث  ً٘ن عَ٘ك ؿاكًــ ٍ ًٔـ   ،تلرِ تاٗـ تِ فقْإ آٌُا ،ًا ْـا  ً ة آتِ ًا

َاى لاٖٗ هلار٤  ِ َُؿ.هق٘ـ تِ مهاًٖ ؽاّ ًٌ٘ ، تِ ٣ٌ

 فمٝ التلبد٢

كٌـ. اٗـي تؾـَ ام فقـِ، كاّثلؿّـاٖٗ كا ؿك رْـ        فقِ التٔاؿٕ، اعرام هلتَٙ تِ ه٤اهالت ٍ اهَك هالٖ كا ه٤٘ي هٖ

ؿٍ عرـن ام اعرـام حاتـ  ٍ كلـٖ التٔـاؿ       ،آٍكؿ. ؽوي ٍ مكات تاه٘ي ُلاٗٚ التٔاؿٕ كُـ تلؽٖ ام ٣لَم فلاّن هٖ

الهٖ ًا . للاك گلفتي اهام ٗا ًائة اٗ َا ،ِاىًا َا  ٍ ٣ـم ر ْا تـِ عاكوـاى   م پلؿاؽ  آًؿك هلكن رو٢ ٍ تَم٢ٗ اٗي اه

َاى هالٖ ت٢ِ٘ ً٘امّإ التٔاؿٕ راه٤ِ ُـ٤ٖ٘ ؿك ات٤ـاؿ    ،كٍ َُؿ تا تـٗي تِ ٍٗوُ كّثلٕ آى هٖ ،رَك، هَرة تقَٗ  ت

 هؾتلف فلٌّگٖ ٍ ً٘اًٖ آى هلتف٢ گلؿؿ.  

ًِ ٣لِٓ ً٘اًـٖ، ل٘ـاٖٗ ٍ التٔـاؿٕ، كاّثلؿّـاٖٗ كا تـِ      ٣لن فقِ هثتٌٖ تل هثاًٖ كالهٖ ؽَؿ، ؿك  ،تٌاتلاٗي

ـ .      إآٍكؿ كِ تِ تغ٘٘ل ٤ٍٗ٘  هَرَؿ ٍ ت اكهغاى هٖ ه٘ي لـكت، هٌنل  ٍ حلٍتِ هَكؿ ً٘ـام راه٤ـِ ُـ٤ٖ٘ ه٤ٜـَ  ًا

اهـا لـاؿك    ،ؿك ٗوي كاّثلؿّإ فقْٖ، ّوگٖ ه٤َٜ  تِ ٣لن ًٌ٘ـ   ،ٗاتٖ تِ هٌات٢ ًاؿك ارتوا٣ٖ ًا  ؿً  كٍُي

 هٌاًثٖ تلإ كُـ ٍ ُرَفاٖٗ تلؽٖ ام ٣لَم فلاّن آٍكؿ.   رتوا٣ٖ، ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ ًٌثتاًًا  ُلاٗٚ ا
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 ٘ت٥دٝ ٥ٌش٢

ٖ  ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ٠ًلِٗ كٍٍ َاهـل        إ ًا  كِ تِ تث٘٘ي فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلِٗ هـ ـاى اٗـي ٠ًلٗـِ، ٣ پـلؿامؿ. تـل ًا

َاهل فلؿٕ، ارتوا ٔه٤لفتٖ ؿك ّو َا١ ه٤لف  ًقَ ٣لّٖ ؿاكًـ. اها ٣ ٣ٖ، ً٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ، تٌتِ تـِ ًـ١َ   ًا

ٌـ ت فلٌّگ، هٖ ًَا تِ تاٌُـ. ؿك فلٌّگإت ـاؿٕ ؿُا َاهلإّإ ًرَالك ٍ ؿًَٕ٘، ت ح٘ل ٣لّٖ ٗا ا٣ تِ٘ـتل ٣لّـٖ    ،ح٘ل اٗي ٣

َإ ه٤لف  تاح٘ل هٖ َاى ه٤لف  ٣لِٗ هٖ .گقاكؿ ًا  ٍ ؿك هغت ه٤لفـ    ٔكٌـ، ام ٣لٓـ  اها ؿك عق٘ق  آًضِ كا تِ ٣ٌ

َاهل غ٘ل ه٤لفتٖ ؽاكد ًا . اها ؿك فلٌّگ ـاؿٕ ًا  ٍ فقٚ ُلاٗٚ كُــ   ،ّإ ٣قالًٖ ٍ ٍع٘اًٖ، ًقَ ٣ تِ٘تل ا٣

 آٍكًـ. ٍ افَ  ٣لن كا فلاّن هٖ

ـ ، الگـَٕ هٌاًـثٖ تـلإ        اٗي ٠ًلِٗ ٣الٍُ تل اٌٗ رِ لاؿك تِ تث٘٘ي فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلٗـِ ؿك ٣لـَم هؾتلـف ًا

ِ  ٔصلا كِ مهٌ٘ ؛تاُـ ٣لوٖ هّٖإ  هٜال٤ِ ٍ آهَمٍ ٠ًلِٗ ـا١   ،ّـإ هَرـَؿ ٍ ّوضٌـ٘ي    فْن ؿل٘ق ٍ ًقـ ٠ًلٗـ اتـ

 آٍكؿ. ّإ رـٗـ كا تِ اكهغاى هٖ ٠ًلِٗ

 ٔٙبثغ
ل ؿفتل لن، ،اػال٣ٔ ا٘مالة دس پظٚٞـ٣ پ٥ٕب٘ٝ حذ٤ث ،1389 پاكًاً٘ا عو٘ـ،  ه٤اك  ًِ

 فلؿا. كتاب ، لن،كذسا٣٤ حىٕت ا٘تمبد٢ ؿٙبػ٣ سٚؽ ،1390 ،.ـــــ 
ِ  گلٍُ پوٍَّ، ه٤اًٍ  ،ؿٙبػ٣ خبٔؼٝ ػبص٢ ٔمبالت ث٣ٔٛ ٘ؼجت ٘ظش٤ٝ ٚ فشًٞٙ، دس ٔدٕٛػٝ ،1392 ، ـــــ ٌُاًـٖ،   راه٤ـ

 .ؽوٌٖ٘ اهام پوٍِّٖ ٍ آهَمُٖ ًٌٔؤه لن،
 .تا را، ٖت ، ٖتخبٔؼٝ ؿٙبػ٣ ػّٓ ،1370 تَكل هغوـ،

 كْ٘اى. ، تْلاى،ؿٙبخت ؿٙبػ٣ خبٔؼٝ ثش ٌزس٢ ،1371 كَٕٗ هلتٖ٘،
 .12ٍ  11، ٍ حمٛل٣ دادٌؼتش٢، «ٌُاًٖ ه٤لف  هاكي ُلل ًگاّٖ تِ راه٤ِ» ،1376 ٣ل٘ناؿُ، ٣ثـاللٗا،

لٕ ٌُاًٖ ه٤لف  رٌتاكٕ ؿك تث٘٘ي كاتِٜ ًاؽ  ٍ كٌَ ارتوا٣ٖ ٍ ه٤لف  راه٤ِ ،1385،  ـــــ  ، مٗل ٠ًل هغوــ تَكـل،  ّإ ِت
ُ. ،س ؿٍم گا  لن، پوٍِّگاُ عَمُ ٍ ؿاًِ

ٖ. تثل٘غات ًامهاى ، تْلاى،خبٔؼٝ ٚ تبس٤خ اص د٤ذٌبٜ لشآٖ ،1386 ٖ،هٔثاط ٗنؿٕ، هغوـ تق  اًاله
َلرٖ هاٗرل،  .   ٔ، تلروػّٓ ٚ خبٔؼٝ ؿٙبػ٣ ٔؼشفت ،1376ه  عٌ٘ي كضَٗاى، تْلاى، ًٖ


