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 چىیسٜ:

 ایٗ. اعت ٌززیسٜ چٙسٖا زٚ زْٚ رٟب٘ی رًٙ پبیبٖ اس پظ ّٕستب تٛعْٝ إٞیت ٚ ٔفْٟٛ

ٖٛا  زرلبِت ٘یش آٖ اس لجُ ٌزچٝ .وزز پیسا ٞٛیت رًٙ پبیبٖ اس پظ فنبی زر ٔغتمُ ٔفٟٛٔی ّٙ

ٛاثك  عيح ثٝ رعیسٖ ْٔٙبی ثٝ آٖ ّٕٛٔی ٔفٟٛٔی زر أب اعت، ثزرعی ٚ تبُٔ لبُث تٛعْٝ ع

َ ّٚٞٝ زر تٛعْٝ تفىز ایٗ زر. اعت فْٙتی وؾٛرٞبی زٜ التقبزی رؽس ْٔٙبی ثٝ ٚا  ثٝ وٝ ٛث

 ٘یش ارتٕبّی ٚ عیبعی اثْبز زر ٘ٛعبسی ٚ التقبزی رؽس ٚ ؽسٖ فْٙتی ٔىب٘یشاعیٖٛ، سٔبٖ ٔزٚر

 عزّت ثٝ آٔزیىب ٚ ٚپبرا زر وٝ ارتٕبّی ٚ التقبزی عیبعی، تٛعْٝ ٚ رؽس ثب. ؽس افشٚزٜ آٖ ثٝ

ٚثٝ ز رؽس ر  زر. ثیٙسیؾٙس ایچبرٜ ٘یش زیٍز وؾٛرٞبی عبیز ثزای تب زاؽت آٖ ثز را ا٘سیؾٕٙسٖا ٛث

ٝ، ایٗ  ثزرعی ٔٛرز ایوتبثرب٘ٝ رٚػ ثٝ عیبعی تٛعْٝ ثب آٖ راثيٝ ٚ عیبعی ٞبیثحزاٖ ٔيبِْ

 ییٞبثحزاٖ ٔتمبثالً تٛعْٝ، ّسْ ٚ عیبعی ٞبیثحزاٖ: وٝ اعت ؽسٜ ٌزفتٝای ٘تیزٝ ٚ  ٌزفتٝ لزار

س ثز ٔٙفی ٘مؼ ٘یش عیبعیٞبی ثحزٖا. آٚرزٔی ٚرٛز ٝث را  ٞبیچبِؼ ٚ زاؽتٝ عیبعی تٛعْٝ فزاٙی

ٓ آٖ ؽٟزٚ٘سٖا ٚ عیبعی عیغتٓ ثزای اعبعی تٕبز عیبعی، فغبز ٕٞچٙیٗ. عبسزٔی فزٞا  ّا

ٚثزٚ ٔؾزّٚیت وبٞؼ ثب را عیبعی عیغتٓ ٚ وبٞؼ را عیغتٓ ثٝ ٘غجت ؽٟزٚ٘سٖا ٛاٞس ر  .وزز ذ

 تٛعْٝ ،عیبعی تٛعْٝ ٞبیؽبذـ عیبعی، ؽٙبعی ربْٔٝ عیبعی، ثحزٖا: ٚاصٌبٖ وّیسی

 فغبز عیبعی،
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 ٔمسٔٝ 

زی ٚ ٔمسٔبت ٚ ثغتزٞبی ارتٕبّی ٔمِٛٝ تٛعْٝ عیبعی زر ایزٖا  ٝ ٔجب٘ی َ٘ ثزرعی ٚ ٔيبِْ

اس إٞیت ثغشایی ثزذٛرزار اعت سیزا ایٗ ٟ٘بَ ٘ٛپب، ٘یبسٔٙس فیب٘ت ٚ تالػ ٔنبّف فبحجبٖ 

تحّیّی اس رٚ٘س  -ا٘سیؾٝ فبئت، زر ٔٛرز اثْبز ٌٛ٘بٌٖٛ ایٗ ٔمِٛٝ اعت. ٌزچٝ ؽٙبذت تٛفیفی

ٞب ٚ  رعس ؽٙبذت آعیت تٛعْٝ عیبعی زر ایزٖا اس إٞیت سیبزی ثزذٛرزار اعت، أب ثٝ َ٘ز ٔی

حٛسٜ عیبعت ٚ عیبعتٕساری پیسا رّٕٝ  ٚیضٜ ٘غجتی وٝ ثب ٔمٛالت زیٍز اس  ٞبی آٖ ٚ ثٝ چبِؼ

ْٔبفز، ٌٛیبی ایٗ تز اعت. تبرید تحٛالت عیبعی زر ایزٖا  تز ٚ حیبتی ٔزاتت ٟٔٓ  وٙس، ثٝٔی

ِ غزثی، راثيٝ ٔخجت ٚ عبس٘سٜ بٖ ىزفسار  ٚالْیت تّد اعت وٝ ثزذالف رٛٔا ای ثیٗ آسازیرٛٞا

حٛسٜ، تٛعْٝ عیبعی ٚ عیبعتٕساراٖ ىزفسار ٔٙبفِ ّٔی ثزلزار ٘جٛزٜ اعت ٚ وبرٌشارٖا ایٗ زٚ 

 ٘ی اعت را ٔٛرزٚالِ السٔٝ عیبعت ٚرسی ّمال ٞبی ىزف ٔمبُث وٝ زر ٚیضٜ تٛرٝ ثٝ اٞساف ٚ وبر

ز اعتٕزار ٔتٙبٚة ایٗ ثی ّٙبیت لزار ٘سازٜ ٞبی عٍٙیٙی را ثزای ربْٔٝ  تٛرٟی ٔتمبثُ، ٞشیٙٝ ا٘س. ٌا

وبر عیبعی ٚ عپظ  ٞب ٚ تمغیٓ عیبعی ٔب ثٝ ز٘جبَ زاؽتٝ اعت، زرن زرعت ٚ ربِٔ اس وبرٚیضٜ

ٛاّس ثبسی عیبعی، ثٝمزٚرت  تْٟس رفتبری ثٝ ٛاسْ تْبُٔ   ٞبی ل ذٛاٞی ٚ   عبس٘سٜ ثیٗ آسازیٚیضٜ ِ

ٙٝ آعیت عیبعتٕساری، ٔی ٛا٘س اس زٔا ا٘ساس ٔٙبعت ٚ  ٞبی ّزفٝ عیبعی ثىبٞس ٚ چؾٓ ٞب ٚ ٞشیٙٝ ت

ٛثی را پیؼ رٚی عیبعت ٚرسی لزار زٞس. زعتیبثی ثٝ ایٗ ٞسف، آرٔب٘ی اعت وٝ ٍ٘بر٘سٜ ایٗ  ٔيّ

یس ثٝ آٖ زارز.  ٘ٛؽتبر، چؾٓ ٔا

عیبعت ٚ  ثب آٖ( تٕزوش افّی آٖ ثز زِٚت ٚ )یب ٔفْٟٛ پززاسی زر راثيٝ ثحزٖاٞز تْزیفی اس  

ٓ وٙٙسٜ لزار زارز وٝ ثغیبری اس رٞیبفت زٜ ٚ زر ىزف زیٍز ْٔبزِٝ فزز فزٞا ٞبی تمبمبٔحٛر ٛث

ٖٛا رؽٜٛ زٞٙسٜ یبز ٔیٞب ٚ ٔفْٟٛ پززاسیتئٛری وٙٙس. افزاز فٛق یْٙی ٞبی ٔٛرٛز اس آٖ تحت ّٙ

ٓ وٙٙسٌبٖ ث زٜ ٚ ٔیفزٞا ٚارز بسیٍزٖا غیز زِٚتی ٛث ٛا٘ٙس فغبز را  عیغتٓ عیبعی وززٜ ٚ آٖ را ت

ای اعت وٝ تبویسػ زچبر فغبز عبس٘س. ثٙبثزایٗ اغّت تْبریف فغبز زر ثزٌیز٘سٜ فغبز ثیٗ ربْٔٝ

ٚاثو ثیٗ زِٚت ٚ ربْٔٝ اعت وٝ زر آٖ ٔی ٖٛا فغبز را ثز اعبط تبویس ثز ٘مؼ زِٚت ٚ ثز ر ت

تی زر فغبز ثسٖٚ اؽبرٜ ثٝ ٔٙشِت آٟ٘ب ثٝ فغبز اعبعی ٔبِی ٚ ثٛرٚوزاتیه تمغیٓ وبرٌشارٖا زِٚ

ٛاُ فغبز ٔیاوزز. ثٙبثز ٖٛا آٖ را ثٝ فغبز والٖ وٝ ؽبُٔ فغبز عیبعی زر ثزیٗ زر تجییٗ ٘ا -ت

ٌذارٖا عیبعی ٚ فغبز ذزز یب فغبز )ثٛرٚوزاتیه( وٝ یىی اس ٌیز٘سٜ تقٕیٓ ٌیز٘سٌبٖ یب عیبعت

وٝ اس ىزیك آٖ فبحجبٖ  ّیبتی فبحجبٖ لسرت حىٛٔتی اعت ٚ ٔىب٘یغٕی اعتٞبی ّٕعجه
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ٖٛا فغبز را ثٝ فغبز فززی ٚ ٔٙس عبذتٝ اعت. اس َٔٙز زیٍزی ٔیحزٚت لسرت ٚ التسار ذٛز را ت

سی وزز.رْٕی ٚ فغبز اس پبییٗ زر ٔمبُث فغبز اس ثبال یب فغبز ثبس تٛسیْی ٚ اعترزاری تمغیٓ  ٙث

ٛاَ افّی: -آیب اس َٔٙز ربْٔٝ ٚ عیبعی ثب تٛعْٝ عیبعی ثحزٖاراثيٝ  ٚ ثزرعی تْییٗ ع

 زارز؟ ای ٚرٛز عیبعی ثب تٛعْٝ عیبعی راثيٝ ثیٗ ثحزٖا ؽٙبعی عیبعی، 

   ٞبی تحمیكزمیٝف

ٛر زر ٔززْ ٔؾبروت ٚ ارتٕبّی آٌبٞی ثیٗ  -1  .زارز ٚرٛز راثيٝ ؽٟزی ٔا

غزبْ ثیٗ  -2 ٛر زر ٔززْ ٔؾبروت ٚ ارتٕبّی ٘ا  .زارز ٚرٛز راثيٝ ؽٟزی ٔا

تٕبز ثیٗ  -3 ٛر زر ٔززْ ٔؾبروت ٚ ارتٕبّی ّا  ارز.ز ٚرٛز راثيٝ ؽٟزی ٔا

ٛر زر ٔززْ ٔؾبروت ٚ ارتٕبّی أٙیت ثیٗ  -4  .زارز ٚرٛز راثيٝ ؽٟزی ٔا

 ٔجب٘ی َ٘زی 

 عیبعی  ثحزاٖ

ٚاٌذار ؽسٜ تٛعو وبرٌشارٖا عیبعی ٚ زِٚتی زر  فغبز عیبعی عٛء اعتفبزٜ اس لسرت زِٚتی 

ٚالِ عٛء اعتفبزٜ اس لسرت  راعتبی تبٔیٗ ٔٙبفِ ؽرقی ثب ٞسف افشایؼ لسرت یب حزٚت اعت. زر 

ؽرقی ثب ٞسف افشایؼ ٚاٌذار ؽسٜ تٛعو وبرٌشارٖا عیبعی ٚ زِٚتی زر راعتبی تبٔیٗ ٔٙبفِ 

زفغبز ثب رسٜ ٔجبت اعت. لسرت یب حزٚ وٝ  رٟبٖ اس آٖ رٟتٔرتّف ی ٞبروؾٛس اری ثغیبٚسٜ زر ٔا

ٚرت زارز مز، ٘سزارثز ٔیْ رٟت تٛعْٝ ٌبزر ٞبیی وٝ روؾٛای ثززارز، ٔبٞیت مس تٛعْٝ ز فغب

رت لساس فحیح زٜ عتفباتجبه ْٔىٛعی ثیٗ ارٜ ارحزوت وٙٙس. ٕٞٛز فغبری اس ّبی ٔغیززر وٝ 

وبٞؼ ز فغبٜ، ؽسزٜ ٔيّٛة اعتفبر ٝ ىٛـثرت لسس اٜ ٞزٌبٚ اؽتٝ ز زرٛز، ٚفغبػ ٌغتزٚ لّٕزٚ 

عیبعی ٚ حمٛق ارتٕبّی ؛ ٔحیو فبعسز. زر ٘مل ٔیؽٛی چیشز فغبزر یبفتٝ اعت. غبِجبً 

 ز.ٌزفتٝ ٔیؽٜٛ یسز٘بٖ ٘ساٚؽٟز

یٞبتزیٗ س ٟٔٓیىی اٖ ا ثٝ ّٙٛارعیبعی ٚ ٔبِی ز فغبٜ پسیس، رٟب٘یی ٞبٖٔبسعب ز٘ا ی ٍ٘

ی ثشٚ ِتی زٚیت ٔسیز ز فغب (187: 1385)ِيفیبٖ، . زٜوزز لّٕسار تٛعْٝ پبیسای ثزاري ٔبْ٘

ِ تٛعْٝ پبیساٖ یتزريثشس ازی التقبٚ عیبعی  ٛ٘ا -Azfar). تٛعْٝ ٞغتٙسَ حبی زر ٞبروؾٛر زر ٔ

ززا (2001.43, زٚ ثٝ ٖ ٔیتٛاا زی رؽس التقبز ٚ رفغبٜ پسیسٖ تجبه ٔیبراٖ پیزأٛی ثیبت َ٘

ٛا٘یٗ زٚر سزٖ ىزیك س اعت ازر لبز َ٘زیٝٞبیی وٝ ْٔتمس٘س فغبَٚ، از: تمغیٓ وز ٌٜٚز ات رٔمزٚ ل

يبٚ ٔس رآ٘بوب ثٝ  یبفتٝ(وٕتز تٛعْٝ ی ٞبروؾٛزر  ِت )ذقٛفبًزٚتٛعو ٜ ٘بپذیز تحٕیُ ؽسفاْ٘

زیٝٞبیی زْٚ،. زؽٛ ٔٙزز زیالتقب ؽسر افشایؼ  ثٝ وٝ ا٘ٙسزٔی ییٚ٘یز ٔخبثٝ ثٝ ار زفغب وٝ َ٘
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ٓ زی رس التقبؽرؼ وبٞ ٔیٙٝس ر،ٍٞذر ایٗ سا ٚ عب٘سرٔی عیتآ ٞبراسثب ٔٙبعت زّّٕىز ا فزٞا

ِ ت ٚ حجبز، فغبػ ٌغتز (134: 1388، )فجبحی. عبسزٔی ٛٔا ٙیت ر  رسػاسز، ا٘سأیا ثٝ ذيز رٔا

ا تٟسیس ٔیوٙس. رعیبعی ٚ ارتٕبّی زی، تٛعْٝ التقبٚ ا عغت رٔٛوزاعی ٚ زاذاللی ی ٞب

ٙس وٝ الزٔیٖ رٟب٘یبٖ اوٙٛ . رسٜ ثب فغبز اعتٔجبزَ، ّبٚ احزثرؼ ، آٔسرِت وبری زٚٔٝ ثزلزاس٘ا

 (134: 1387)راغفز، 

 تْزیف تٛعْٝ عیبعی

ٛ٘ی ارائٝ اس تٛعْٝ عیبعی تْزیف ؽسٜ اعت. َٔٙٛر اس تٛعْٝ عیبعی زر ایٗ   ٞبی ٌٛ٘بٌ

ی ٔب٘ٙس ٚ٘سٖا ٚ رلبثت ٌزٚٞی اعت وٝ زا٘ؾٕٙس٘ا راثزت زاَ، آیسْ،  ٘ٛؽتبر، ٔؾبروت عیبعی ؽٟز

 :1380، ا٘س. )ثؾیزیٝ زٜٞبی را ْٔیبر تٛعْٝ عیبعی ْٔزفی وز زیٛیس اپتز ٚ آیش٘ؾتبت، ایٗ ؽبذقٝ

یُ (11 تربثبت زر ٔؾبروت ٘یش پبی ِٛعیٗ ٚ ِز٘ز ز٘ا ٖٛا ؽبذـ ٔؾبروت عیبعی   ا ثٝر ٘ا ّٙ

 (41ٚ79  :1375)ثسیِ،  ا٘س. ْٔزفی وززٜ

ٛ٘ش )ٔؾبروت ثٝ   )ٔخبثٝ وٙؼ ارتٕبّیوٙؼ ارتٕبّی پبرع

سافی ثب تٛعُ ثٝ اثشارٞبی ٔٙبعت ثٝ  وٙؼ ارتٕبّی رفتبری اعت وٝ ثزای رعیسٖ ثٝ ٞا

ٍٛٞب ٚ ٞٙزبرٞب ؽىُ ٔی وٝ ایٗ رفتبر زر تمبُث ثب  ٌیزز سٔب٘یىٛرآٌبٞب٘ٝ زر لبِت یه عزی ِا

زٖ آٖ را ربْٔٝ یب افزاز ربْٔٝ ثبؽس ثٝ وٙؼ ارتٕبّی تجسیُ ٔی اس رفتبر ؽٛز ثٝ ذبىزآٌبٞب٘ٝ ٛث

ٛ٘ش ٔیرسا ٔی یغسعبسز، پبرع ٞبی ارتٕبّی وٙؼ ارتٕبّی زر لبِت ٞٙزبرٞب ٚ ارسػ» :ٛ٘

بیی ثب َ٘بْ ارسػعبسٔبٖ ٔی ٞبی یبثس ٚ ٞٙزبرٞبی ارتٕبّی وٙؼ فزز را زر رٟت ٕٞٙٛایی ٟ٘

یه َ٘بْ ی ٞغتٙس زر عبذتبر ٞبیٞٙزبرٞب ٕٞبٖ (189:1379)تٛعّی، . «زٞسارتٕبّی عٛق ٔی

ٔٙس٘س. ثزاعبط زیسٌبٜ پبرعٛ٘ش زر ٚلُٛ یه وٙؼ ارتٕبّی وغت ارتٕبّی ثزای اوخزیت ارسػ

ٙسٌزایی فبوتٛرٞبی ٔؤحزی ٔیىّجی، رِٕرمبیت، ٔٙفْت ثبؽٙس ثٝ زِیُ ایٗ وٝ ٔؾبروت  تٛ٘ا

ٛا٘س وٙؼ ارتٕبٔٙسی اعت ٔیزار ٚ ٕٞزاٜ ثب رمبیتّّٕی آٌبٞب٘ٝ، ٞسف ٔحغٛة ؽٛز ٚ ّی ت

ىّجب٘ٝ ٚ ٔٙسی اس ایٗ وٙؼ ثٝ تىزار آٖ وٕه ٔیرمبیت وٙس زر ٘تیزٝ ٔؾبروت وٝ ّّٕی زٚا

وٙٙسٜ ثز اعبط یه  ٌیزز یْٙی ؽرـ ٔؾبروتارازی اعت وٝ زر یه لبِت ارتٕبّی ؽىُ ٔی

ٞبی ٔٛرٛز زر ربْٔٝ ثٝ فٛرت ّمالیی السْا ثٝ ٔؾبروت ٞسف ثب تٛرٝ ثٝ ٞٙزبرٞب ٚ ارسػ

ٚ٘ی وغت ٔیٕ٘ جتٝ فبوتٛرٞبیی ٞٓ زر ایٗ »وٙس. ٛزٜ ٚ ثسیٗ ٚعیّٝ ثزای ذٛز یه رمبیت زر ِا

زٜ ٚ ٟٔٓ تّمی ٔی ز زذیُ ٛث ُ.ؽٛ٘س ٔخٔا -اس فبوتٛرتْساز وٕی  ُ زرآٔس، پبیٍبٜ ارتٕبّی ٚ ؽغ
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)احغبط  ٞبی ْٔیٗ زر ٔیبٖ فبوتٛرٞبی التقبزی ٚ عیبعی رایذ لٛیبً ثب ذٛؽی ٚ عْبزت

جتٝ ٘بٌفتٝ ٕ٘ب٘س وٝ وٙؼ تٟٙب زر عيح فززی ٚ  (Bjornskov,2008.44). «زار٘س رمبیت( راثيٝ ِا

ٚالْیت ارتٕبّی را ؽبُٔ ٔی ٖٛا وٙؼ یبز ٔیتٕبٔی  وٙیٓ تٟٙب ثٝ ؽٛز ٚ ٔؾبروت وٝ اس آٖ ثٝ ّٙ

یٚاعيٝ ٛا٘س زر یبثس ثّىٝ ٔیی وٙؼ ٚ تْبُٔ ثیٗ افزاز ْٔٙی ٚ ٔفْٟٛ ٕ٘ راعتبی تْبُٔ ثیٗ ت

ٞبی ٔرتّف، ٞب ٘یش تحمك یبثس ٔؾبروت ثٝ ّٖٙٛا وٙؾی اعت وٝ زر ٔٛلْیتّٔت ٞب ٌٚزٜٚ

ی اس ىزف ّبٔالٖ ثٝ ٕٞزاٜ زارز ٚ ٞبی وٙؾٍزٖا وٙؼ ذٛزؽبٖ را ثزاعبط ارسػ ا٘تَبرات ٔتمبّث

 ٚ ٔخجت پیبٔس آٟ٘ب ٞٙزبرٔٙس رفتبر ایٗ ٚ وٙٙسٔیٓ َٛ ٚ ٞٙزبرٞبی ٔٛرٛز ربْٔٝ تَٙیٔٛرز لج

س پبزاػ ثب ٕٞزاٜ  .زاؽت ذٛٞا

یشٜ پیؾزفت ٔه  زیٝ اٍ٘  ِٙس ٚ ارتجبه آٖ ثب ٔؾبروتوَّٝ٘

یشٜ زبْ وبرٞب ٔحزن ا٘غبٖ ثبؽس ٔه وّٝپیؾزفت ّبّٔی اعت وٝ ٔی اٍ٘ س ٔیتٛا٘س زر ٘ا ِٙ-

ی ٚ پسیسٜ»ٌٛیس  ٚ٘ا یش٠ ٔٛفمیت ٘یبسی ر ای اعت وٝ ثب ؽرقیت افزاز عزٚ وبر زارز ثب ایٗ وٝ اٍ٘

ی ٘یغتِٚی زر حمیمت پسیسٜ  ٚ٘ا یشٜ  (148:1377)رٚؽٝ، . «ای وبٔالً ر پیؾزفت وٝ ایٗ اٍ٘

ی وززٜ ٚ را٘س ٔیا٘غبٖ را ثٝ پیؼ ٔی س زر ثغیبری اس وبرٞب اس رّٕٝ ٔؾبروت ا٘غبٖ را ٕٞزٞا تٛ٘ا

ٍیشٜ پیؾزفت ٔحزن ٚا ثبؽس پظ ٔی ٚاٖ»تٖٛا ٌمت ٘ا ؽٙبعی زارای زٚ رٙجٝ اعت اس ِحبً ر

ارتٕبّی اعت وٝ قی یْٙی ٔیُ ثٝ پیؾزفت ٚ زیٍزی فنیّتی آٟ٘ب فنیّتی اعت ؽر یىی اس

ٖ. ٔه وّٝ س ْٔتمس اعت وٝ ثزای احزاس ٔٛفمیتٕٞبٖ ّاللٝ ثٝ عْبزت زیٍزا ٞبی التقبزی ثٝ ِٙ

ی ٘یبس اعت وٝ یىی اس آٟ٘ب ٔیُ ثٝ احجبت ثزتزی ذٛز ثز زیٍزٖا اعت ٚ زیٍزی ٘یبس  ٚ٘ا زٚ ّٙقز ر

ِٙس زر ذقٛؿ ؽزایو ارتٕبّی ٔؤحز ٘یبس ثٝ ٔه وّٝ ثٝ ثبال ثززٖ عيح رفبٜ ّٕٛٔی اعت

ٛأّی چٖٛ آٔٛسػ زر صی  ٔٛفمیت ّ ِٛ ٚاِسیٗ، تحزن ارتٕبّی ٚ ایسٛئ ٛازٜ، ىجمٝ ارتٕبّی  ذب٘

س اٗی اعت وٝ زر ٞزتش اعبعی ٔه وّٝ»زر ٞز فٛرت  (1380: 113)اسویب، . «اؽبرٜ وزز -ربْٔٝ ِٙ

وبرآفزیٙبٖ پز٘یزٚتزی زرعيح ثبالتزی ثبؽس  ای وٝ رٚحیٝ احتیبد ثٝ ٔٛفمیت زر آٖ ْٕٔٛالً

زٚسی اس اروبٖ تٛعْٝ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙ (85:1373)الٚر، . تِٛیس ذٛاٞس وزز ِ ٔا ٛٔا ىٝ ٔؾبروت زر ر

ؽٛز ِذا آٌبٞی افزاز اس ایٗ ٔٛمُٛ ٚ پیٛعتٗ ثٝ وبرٞبی ٌزٚٞی ٚ ؽزوت پیؾزفت ٔحغٛة ٔی

 .وٙسٕٛار ٔیفززی ٚ ارتٕبّی را ٞ زروبرٞبیی وٝ ٔغیز تٛعْٝ

 ارتجبه)تٛعْٝ عیبعی(  ا٘غزبْ ثب ٔؾبروت

غزبْ ٚ ٕٞجغتٍی ثیٗ افزاز ٔی زی رْٕی اعت وٝ ٘یبسٔٙس ٘ا  افشایؼ رٚ٘س ثبؽس ثبٔؾبروت ٔا
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ٞبی ٔرتّفی اعت وٝ ؽٟز ثٝ ذٛز آیس تُٙٛ فزًٕٞٙٞٝ ثٝ چؾٓ ٔی چٝ ثیؾتز اسؽٟز٘ؾیٙی آ٘

ثٝ ایٗ زار٘س وٝ ثٝ ٕٞسیٍز ٘شزیه ؽسٜ ا٘غزبْ ٚ  وٙبر ٞٓ، ٘یبس ثیٙس ٚ ٔززْ ثزای س٘سٌی زرٔی

ْ حیبت  .ٕٞجغتٍی زاؽتٝ ثبؽٙس رٛأِ  زرتٛعْٝ ٕٞجغتٍی ارتٕبّی وّیس افّی ثزای تسٚا

زٚسی اعت ذقّت ٚیضٜ ٕٞجغتٍی ارتٕبّی ٔبٞیت ٌزٚٞی آٖ رْٕی »زیس زٚرویٓ  اس .ٔسرٖ ٔا

ٕٞجغتٍی فٛر  زِیُ تغییزوٙٙسٜ ٚحست آٟ٘بعت ثٝ ٕٞیٗ اعت وٝ ٕٞجغتٍی ّبُٔ تنٕیٗ

ٛاُ ارتٕبّی اعت ٚالْی اعت وٝ ؽٙبذت آٖ رش اس راٜ ؽٙبذت  أز ،ٕٞجغتٍی .تبثِ ٘ا ارتٕبّی 

غزبْ تمغیٓ (66:1381)زٚرویٓ، . «اػ ٕٔىٗ ٘یغتآحبر ارتٕبّی ِ را ثزاعبط ٘ا ٛٔا -زٚرویٓ ر

ٛأْی وٝ عٙتیثٙسی ٔی ّٛی ٘» ؽٙسثبٔی یٔىب٘یىتز٘س زارای ٕٞجغتٍی ٚ ا٘غزبْ وٙس ر

ُ ٔؾتزوی وٝ چیشی اػ را ثبیس زر ٕٞٙٛایی ٚرساٖا٘غزبْ ٚرٛز زارز وٝ ّّت ٞبی فززی ثب ٛ٘

نبی ٌزٜٚ  ٚالِ ٘ٝ تٟٙب ّا ثٝ زِیُ رش رٚح ّ٘ٛی ربْٔٝ ٘یغت، رغت زر چٙیٗ ؽزایيی زر 

ُ ٞٓ ٌزاییسٜ ٔیٕٞب٘ٙسی ذٛیؼ ثٝ فٛرت فززی ثٝ  ىٝ ثٝ چیشی ؽزه ٔٛرٛزیت ایٗ ٛ٘ ؽٛ٘س ّث

ؽٟزٚ٘ساٖ یه آیس ٘یش ثغتٍی زارز ای وٝ اس اتحبز آ٘بٖ پسیس ٔیی اعت یْٙی ثٝ ربْٔٝرْٕ

-ربْٔٝ ٘ٝ تٟٙب ٕٞسیٍز را زٚعت زار٘س ٚ زر لیبط ثب ثیٍبٍ٘بٖ زر پی ْٔبؽزت ثب یىسیٍز ثز ٔی

ٚرٛز ا٘غزبْ ٚ ٍٕٞزایی ٔٛرت  (97:1381)زٚرویٓ،. «ؽبٖ را ٞٓ زٚعت زار٘سآیٙس ثّىٝ ٔیٟٗ

غزبْ ٔیوٙؼ رْٕی ٔی ٛارزی ٘ا ٛا٘س ثٝ ٚاعيٝ وٙؼ رْٕی تمٛیت ؽٛز ٚ زر ٔ ؽٛز. ثٝ ت

غزبْ ٚ  غزبْ زر تْبّٔی زٚعٛیٝ لزار زارز ربیی وٝ ٘ا ّجبرتی ٔؾبروت ٚ وبرٞبی ٌزٚٞی ثب ٘ا

افشایؼ ٞبی رْٕی ٚ ٌزٚٞی ٕٞجغتٍی ثیٗ فززی ٚ ٌزٚٞی ثیؾتز ثبؽس احتٕبَ ٚلُٛ وٙؼ

ٛر ٔرتّف ٔی ثٝ فٛرت یبثس ٚ زر ٔمبُث افزاز زر احز پیٛعتٗ ثٝ وبرٞبی ٌزٚٞی ٚ ؽزوت زر ٔا

ز ٔٛرت ّٕیك زعتٝ رْٕی تْبُٔ ٚ تز ؽسٖ رٚاثو آٟ٘ب وٙؼ ٔتمبُث ثیؾتزی ا٘زبْ زازٜ ٚ ایٗ ٔا

ٖٛا تقٛر وزز وٝ تٕبٔی وٙؼزٞس، اِجتٝ ٔیؽبٖ را افشایؼ ٔیؽسٜ ٚ ٕٞجغتٍی زبْ ٞب ٚ ا٘غت

ربْٔٝ را ثٝ ٔخبثٝ »زٚرویٓ  .وٙسافزاز تبثِ افَٛ ٚ ٞٙزبرٞبیی اعت وٝ ربْٔٝ آٟ٘ب را تْییٗ ٔی

غبٖیْٙی عبذتبرٞب، ثبٚرٞب ٚ ارسػ زیسَ٘بٔی اعبعبً ٞٙزبری ٔی ٚازار ٔیٞبیی وٝ ٘ا وٙس تب ٞب را 

حمك پیسا ٞبی ٔؾرقی ُّٕ وٙٙس تب ٞسف غبیی ربْٔٝ ثٝ ؽىّی وٓ ٚ ثیؼ ثب حجبت تثٝ ؽیٜٛ

 (179:1380)ٕٞیّتٖٛ، .«وٙس

زیبت زرثبرٜ تٛعْٝ عیبعی ٚ تبریرچٝ آٖ َ٘ 

زیٝ ٖٛ تٛعْٝ عیبعی ثٝ ْٔٙبی زٔٛوزاعی ثٝ یٛ٘بٖ ثبعتبٖ ٔی تبریرچٝ َ٘ رعس.  پززاسی پیزٔا

ز بْ  ٌا چٝ فالعفٝ عیبعی یٛ٘بٖ ثبعتبٖ یْٙی عمزاه، افالىٖٛ ٚ ارعيٛ ثب رٚیىززی ٔٙفی، َ٘
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ٛافمت ٚ ٞب ٔربِفت ٕٞیٗ أب زاز٘س لزار ا٘تمبز ٔٛرز را زٔٛوزاعی  عیبعی  ثزای را سٔیٙٝ ٞب، ٔ

ٛز ٟٔیب زٔٛوزاعی ا٘سیؾٝ ٔب٘سٌبری  ٞبی َ٘بْ پیسایؼ ٚ ٔیب٘ٝ ٞبی عسٜ ٌذؽت اس پظ تب ٕ٘

 عیبعی ا٘سیؾٝ ثْسٞب. آیس ٔیبٖ ثٝ زٔٛوزاعی ٚ ٔززْ حىٛٔت اس عرٗ زٚثبرٜ  ٕ٘بیٙسٌی عیبعی

سیؾٕٙسٖا زیٍز ٚ رٚعٛ صان صٖا الن، ربٖ ٚ٘ك رسیس، ٘ا  عیبعی ٞبی تئٛری ثٝ ای ٚیضٜ ر

ٓ، عسٜ زر ٚ ثرؾیس٘س غٛی رٚؽٙفىزٖا ٞزسٞ  عبس سٔیٙٝ ٚالِ زر وٝ  «پیؾزفت» پزٚصٜ ىزح ثب فز٘ا

مالة ز، ثغتزٞبی تئٛریه ٚ ارتٕبّی را ثزای ىزح تئٛری فزا٘غٝ ٘ا ٞبی تٛعْٝ ٚ تٛعْٝ عیبعی  ٛث

ٛز٘س. ٕ٘ ٓ  فزٞا

ز ثحج تٛعْٝ زر افك تبریری ّقز رٚؽٍٙزی ٚرٛز زاؽتٝ ٚ اثْبزی عیبعی، التقبزی ٚ چٝ  ٌا

ٖٛا ٔمِٛٝ  زٜ اعت، أب تئٛری« پیؾزفت»ارتٕبّی ٘یش زاؽتٝ ٚ تحت ّٙ   ٞبی تٛعْٝ ثٝ ٔيزح ٛث

زیبت رسیس تٛعْٝ اس زٞٝ  ا٘س. زر ؽسٜ  ىٛر ّٕسٜ پظ اس رًٙ رٟب٘ی زْٚ ٔيزح  1950ٚالِ َ٘

س وززٜ رؽس پیسا  «تيجیمی ٞبی وٕیتٝ عیبعت»1959( زر ٕٞیٗ راعتب، زر عبَ 8:1384. )عبّی،٘ا

 ّّٕی تحّیُ ٚ ثزرعی ٔٛرز را ٘ٛعبسی زر عْٛ رٟبٖ وؾٛرٞبی تأذیز تب ؽس تؾىیُ آٔزیىب زر

 .زٞٙس لزار

بْ ثیٗ مزٚرت بت ٘بؽی اس َ٘ صیه ٚ اِشٔا ِٛ ُّٕ، ّالٜٚ ثز وٕه ٞبی ایسٛئ ٞبی التقبزی ٚ  ِا

عبذت. زر چٙیٗ  َ٘بٔی، تٛرٝ آٔزیىب ثٝ وؾٛرٞبی رٟبٖ عْٛ زر ثْس عیبعی را ٘یش مزٚری ٔی

یت السأبت عیبعی  ؽزایيی، وٕه ثٝ ٘ٛعبسی ٚ تٛعْٝ عیبعی وؾٛرٞبی رٟبٖ عْٛ زر اِٚٛ

ثبٚر ثٛز٘س وٝ یىی اس پززاسٖا آٔزیىبیی ثز ایٗ  ت. ثغیبری اس ا٘سیؾٕٙسٖا ٚ َ٘زیٝآٔزیىب لزار ٌزف

ٛن ؽزق ٚ وؾٛرٞبی  ٝ رٟت ٕٔبْ٘ت اس پیٛعتٗ وؾٛرٞبی رٟبٖ عْٛ ثٝ ّث بت پیؾٍیز٘ا السٔا

ٟب، اس یىغٛ عت. ثٝ ایٗ ْٔٙب وٝ ایٗ السْا آ٘وٕٛ٘یغتی، وٕه ثٝ تٛعْٝ عیبعی زر ایٗ وؾٛرٞب ا

ٛ٘ی ثٝ ثٟجٛز اٚمبُ ٚ٘س زٌزٌ ٟب را ٘بچبر ثبیس آ٘  عیبعی، وٝ ثٝٞبی  التقبزی، ٚ اس عٛی زیٍز ثٝ ر

 عٛی زٔٛوزاعی ِیجزاَ رٕٖٞٙٛ عبسز، ؽتبة ثرؾس.  ثٝ

ز وٝ ربٖ افىٙسی یىی اس ٔٛمّٛبت افّی پیؾٟٙبزی ثٝ وؾٛرٞبی  زر ٕٞیٗ راعتب ٛث

ز. را تالػ زرراٜ « اتحبز ثزای تزلی»تیٗ زر ثز٘بٔٝ آٔزیىبی ال زٔٛوزاعی ٚ آسازی ْٔزفی وززٜ ٛث

 (79ٚ 41 :1375)ثسیِ، 

 عیبعی ٚ ارتجبه ثب ٔؾبروت راثيٝ اّتٕبز 

 پیٛعتٗ زر ٚ رٚزٔی وبر ثٝ ارتٕبّی عزٔبیٝ عٙزؼ زر وٝ اعت ٞبییؽبذـ اس یىی اّتٕبز

تٕبز ٌزٚٞی وبرٞبی ثٝ افزاز -یٔ پٛتٙبْ آیسٔی ؽٕبر ثٝ ٔؤحز ّبّٔی ٌزٚٞی ثیٗ ٚ ؽرقی ثیٗ ّا
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-Nummela et al,2008.2. )«ی ٘شزیىی ثیٗ اّتٕبز ٚ ٔؾبروت ارتٕبّی ٚرٛز زارزراثيٝ»: ٌٛیس

ٞبی عیبعی ٚ ٟ٘بزٞبی زٔٛوزاتیه تأویس ّٕسٜ ٚی ثٝ ٘حٜٛ تبحیز عزٔبیٝ ارتٕبّی ثز رصیٓ (44

تٕبز، عزٔبیٝ ارتٕبّی را ٔزّٕٛٝ»ٔرتّف اعت پٛتٙبْ  ٞب ٞٙزبرٞب ٚ ؽجىٝای اس ٔفبٞیٓ ٔب٘ٙس ّا

نبی یه ارتٕبُ ؽسٜ ٚ زر ٟ٘بیت ٔی یٙٝ ّا س وٝ ٔٛرت ایزبز ارتجبه ٚ ٔؾبروت ٟث ٔٙبفِ ز٘ا

فتٝ زر ٞٙزبرٞب  (1385ثٙس، )ّاللٝ. «ٔتمبُث آ٘بٖ را تأٔیٗ ذٛاٞس وزز پٛتٙبْ عزٔبیٝ ارتٕبّی ٟ٘

غتٝ، ٔیٞبی ٔؾبروت ٔس٘ی را پیؼٚ ؽجىٝ ٞبی ٔؾبروت ٌٝٛیس ؽجىؽزه تٛعْٝ التقبزی ز٘ا

رٚاثو ؽسٜ، اّتٕبز ٔس٘ی ٞٙزبرٞبی ٔغتحىٓ راثيٝ ٔتمبُث را تمٛیت وززٜ، ٚ ٔٛرت تغٟیُ 

ای اعت وٝ ٘جٛز آٖ زر ثیٗ افزاز ّسْ ٕٞىبری را زر زٞس اّتٕبز ٔمِٛٝٔتمبُث افزاز را افشایؼ ٔی

 ٔؾبروت». اعت ٌزٚٞی ثیٗ اّتٕبز ٚرٛز ٔؾبروت ٞبیؽزهپیؼ اس یىی زارز ز٘جبَ ثٝ  ربْٔٝ

زر ٔمبُث ٔٛرت تمٛیت اّتٕبز  ٞبی زاٚىّجب٘ٝ ثٝ تزٚیذ ثیؾتز ٞٙزبرٞبی ّٕٛٔی ٚسٔبٖعب زر

تربة زر ٞبٌزٜٚ ٚ ٞب ٚ عبسٔبٖ (Lee, Jaechul,2008.106). «ؽٛزٔی نبی ٘ا  ایٗ ثٝ ذٛز ّا

تٕبز ٔٛرز افزاز ٞٓ ٚ وٙٙس رّت را اّنب اّتٕبز ٞٓ وٝ ٚالفٙس ٔغئّٝ  ثزٌشیٙٙس ٕٞىبری ثزای را ّا

تربة ٔی عبسٔبٖ» ِذا نب را ٘ا وٙٙس اس ایٗ رٚ حغٗ ؽٟزت زر ذقٛؿ زٞٙسٌبٖ ثب زلت ٘غجی ّا

زٖ عزٔبیٝزرعت زٕٗ ؽٛز ىبری ٚ لبُث اّتٕبز ٛث . «ثب ارسػ وغی اعت وٝ لزار اعت ّنٛ ٘ا

ٖٛأی پظ (287:1380)پٛتٙبْ، تٕبز لسر ٞز وٝ ٌزفت ٘تیزٝ ت  ٌزایؼ بؽسث ثبالتز ایربْٔٝ زر ّا

 ؽٛز.وبرٞبی رْٕی ٚ ٔؾبروت ثیؾتز ٔی ثٝ افزاز

 عیبعی  ثحزٖااعبعی زر ُّّ ٍٟٛر ٚ تْٕیك  ٞبیرٞیبفت

زیٝ وبروززٌزایی عبذتبری اعت وٝ  زرفسز ثیؾتز رٞیبفت زر عيح والٖ ْٔزٚف ثٝ َ٘

 زر ثزٚس فغبز عیبعی اعت. ٟ٘بوالٖ ربْٔٝ ٚ ویفیت وبروززٞبی آ تحّیُ ٘مؼ عبذتبرٞبی

زیٝ ّمال٘یت فززی ٔيزح ؽسٜ وٝ ْٔيٛف ثٝ ٚیضٌی ٞبی رٞیبفت زر عيح ذزز زر لبِت َ٘

بحىٛٔتی ٚ غیزحىٛٔتی ٔزتجو ثب آ رفتبری ٚ ٞٙزبری وبرٌشارٖا  عت.ٟ٘

 ٔمِٛٝای ٔبٞیتبً والٖ فغبز اعبط ْٔتمس٘سوٝ عیبعی رٚیىزز حبٔیبٖ: عیبعی رٞیبفت 

ٝاػ لسرت عیبعی اعت وٝ ثٝ ٚعیّٝ ٔىب٘یغٓ، عیبعی اعت ٞبی زٔٛوزاتیه رلبثتی سیزا پؾتٛ٘ا

 ٚ َ٘برتی لبُث وٙتزَ ٚ تْسیُ ٘یغت.

ریؾٝ ٔفبعس عیبعی را زر عبذتبر التقبزی تٛعْٝ ٘یبفتٝ ، رٞیبفت التقبزی: ایٗ رٞیبفت

ٛثٝ ذٛز ّبُٔ ٔحٛری را زر ایٗ سٔیٙٝ س وٝ آٖ ٘یش ثٝ ٘ ِت ثیؼ اس حس ٚ حقز زِٚت زذب، ٔیز٘ا
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ٚالِ التقبز زِٚتیثبؽس. لتقبز ٔیازر   عیبعی ٔفبعس پبیٍبٜ ٟٔٓتزیٗ ،ٔحقِٛی ته ٚیضٜ  ثٝ، زر 

 .ٔیؽٛز تّمی

ٛاٖ ٘تیزٝ ٔحبعجبت ّمال٘ی ، رٞیبفت ّمال٘یت فززی: زر ایٗ رٞیبفت فغبز عیبعی ثٝ ّٙ

فزاز تقٕیٌٓیز ٔٛرٛزاتی ٞشیٙٝٞب ٚ عٛزٞبی وبرٌشاراٖ حىٛٔتی تّمی ٔیؽٛز. زر ایٗ ٔسَ ا

ٞغتٙس وٝ ٔیوٛؽٙس ٔٙبفِ ذٛز را زر رٟب٘ی اس ٔٙبثِ وٕیبة تحمك ثرؾٙس. زر ایٗ رٞیبفت 

غب٘ی ثٝ ز٘جبَ حساوخز عٛززٞی ٞغتٙس.  ٌزٜٚ ٔٙفْتٞبی ٘ا

ٖ: تٛعْٝ عیبعی ٚ عیبعت ٔسرٖ  عیبعت ٚ زِٚت ٔسر

ف. عیبعت ٔسرٖ  ِا

ز ٚ عیبعت ّّٕی ٘یش وٝ زر ایٙزب  ّٖٙٛا ثرؾی اس فّغفٝ  ّّٓ عیبعت زر ٌذؽتٝ ثٝ ٔيزح ٛث

ٖٛا  ز، أب زر زٚرٖا رسیس،  یبز ٔی« عیبعت ٔسرٖ»اس آٖ تحت ّٙ ؽٛز، لغٕتی اس فّغفٝ ّّٕی ٛث

ِیٗ ثبر،  عیبعت ّّٕی ٚ ّّٓ عیبعت حٛسٜ ای ٔغتمُ یبفت ٚ ثب تالػ ّّٕی ٔبویبِٚی ثزای ٚا

ٔزّٕٛٝ زا٘ؼ ٚ ّزفٝ ُّٕ زر  ىٛر ٔؾرـ ٚ زلیك، اس ٔٛمُٛ، تْزیف ٚ ربیٍبٞی ذبؿ  ثٝ

ّی عیبعت،  ٚالِ اعت، ثزذٛرزار ٌززیس. زر« لسرت»ٚالِ ٕٞبٖ تٕزوش ثز ٔٛمُٛ  وٝ زر ٘ٛ 

ٕبَ ٚ لسرت ثزای ٔجبرسٜ  یْٙی العىی ٞبرِٚس تْجیز ثٝ عیبعت. ٌززیس تْزیف ربْٔٝ زر آٖ ّا

ٛ٘ٝ ثزز، ٔی ٔٛلِ چٝ ثزز، ٔی چٝ ثزز، ٔی وغی چٝ»: ایٙىٝ زا٘غتٗ . «ثزز ٔی چزا ٚ ثزز ٔی چٍ

ز ْٔٙب ایٗ زر عیبعت ِی اسَ٘ ٞبیی وٝ ٔغتمیٓ یب غیزٔغتمیٓ ثب وغت  یتفْبِ آٖ ٕٞٝ» ثٝ ٛ٘

 ّبِٓ، ؽٛز. ) تْزیف ٔی« اعتلسرت زِٚت، تحىیٓ لسرت زِٚت ٚ اعتفبزٜ اس لسرت زِٚت ٕٞزاٜ 

 .«زِٚت اعتیُ ٚ ثزرعی ّّٓ عیبعت ٔزوش حمُ تحّ»ٚالِ، زر تْزیف رسیس،  ( زر30 :1380

( ٚ زِٚت زر ْٔٙبی رسیس ٕٞبٖ چیشی اعت وٝ ٘رغتیٗ وبرثزز آٖ زر ثحج 26 :1380)ّبِٓ،

 ؽٛز. ّّٕی ثٝ ٘یىِٛٛ ٔبویبِٚی ٘غجت زازٜ ٔی

ٖ، تٛعو حىٛٔتی »تْزیف ٔه آٚیز اس زِٚت ایٗ اعت:  زِٚت ٔزتْٕی اعت وٝ ثٙب ثٝ لبٛ٘

ٓ قی زارز ؽزایو ّٕٛٔی ٚ ثزارای لسرت ارجبر وٙٙسٜ، زر ارتٕبّی وٝ عزسٔیٗ ٔؾر ٚ٘ی َ٘ یز

ؽسٜ ثٝ   ٞبرِٚس العىی ٞٓ زِٚت را ارتٕبّی عزسٔیٙی، تمغیٓ .«وٙس ارتٕبّی را حفٌ ٔی

س وٝ راثيٝ آٟ٘ب را لسرت ارجبر ٞبی افزاز، ٔی حىٛٔت ٚ اتجبُ، افزاز یب ٔزتِٕ ٌز ثزتز تْیٗ وززٜ ز٘ا

ؽسٜ ذٛز  ؽسٜ ٚ زر زاذُ حٛسٜ ْٔیٗ تمغیٓارتٕبّی عزسٔیٙی وٝ ثٝ حىٛٔت ٚ اتجبُ »اعت: 

ٖ:) .«ثزتزی ثز ٕٞٝ ٟ٘بزٞبی زیٍز زارز ازّبی  (137 ٕٞب
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جتٝ ثبیس تٛرٝ زاؽت وٝ تىبُٔ زِٚت، یىٙٛاذت، َٔٙٓ ٚ ٔغتٕز ٘جٛزٜ اعت. ثزذی  ِا

ٚالْیت ٞبی  پضٚٞؾٍزاٖ ّمیسٜ زار٘س ایٙىٝ زِٚت اس زٚرٜ َٔٙٓ ٚ وبٔالً ْٔیٗ ٌذر وززٜ ثبؽس، ثب 

يجبق ٘سارز ٚ اس سٔبٖ تؾىیُ زِٚت ِیٝ تب زِٚت رسیس ٞیچ تىبُٔ یىٙٛاذت زِٚت  تبریری ٘ا ٞبی ٚا

ُ ٌٛ٘بٌٖٛ، ؽىُ ٛٔا ٞبی ٔتفبٚت ثٝ ٚرٛز  ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی اس حىٛٔت را زر ربْٔٝ ٚرٛز ٘سارز. ّ

ِیٝ، ؽٟز آٚرز٘س؛ أب اس پزاتٛری رْٚ، حىٛٔت فئٛزا زِٚت -ِحبً تبریری، أپزاتٛری ٚا ِی ٚ ٞب، ٔا

زٜ اعت. )ّبِٓ،  (217، 1380زِٚت رسیس، ؽىُ تىبُٔ زِٚت ٛث

 ٚ ٚحست ٔٙبفِ، أٙیت، اعتمالَ، حبوٕیت، ٕٞچٖٛ  زِٚت زر ایٗ ْٔٙب اٞسافی والٖ ٚ ّٔی

 «ّٔی لسرت» ٘بپذیز تفىیه ارشای ٟبآ٘ ٍٕٞی وٝ عزسٔیٙی، ٚ ارمی تٕبٔیت ٚ یىپبرچٍی،

 .وٙس ٔی ز٘جبَ ٞغتٙس،

 تٛعْٝ عیبعیلسرت زِٚت ٚ ة. 

زر ٔٛرز ٘غجت ربْٔٝ ٔس٘ی ثب زِٚت اس ٕٞبٖ آغبس تفىز عیبعی اذتالف ّمیسٜ ٚرٛز زاؽتٝ 

زا٘غتٙس؛ أب ٔتفىزاٖ  ٞبی یٛ٘بٖ ثبعتبٖ ربْٔٝ ٔس٘ی را لزارزازی ٔی اعت. ثزای ٔخبَ، عٛفغيبئی

ٛافك ٘جٛز٘س. ثزای ٔخبَ ارعيٛ،  را ىجیْی ٚ « پِٛیظ»ثْسی ٔب٘ٙس افالىٖٛ ٚ ارعيٛ ثب ایٗ َ٘ز ٔ

غبٖ « پِٛیظ»ٌفت  وزز ٚ ٔی مزٚری تّمی ٔی وٙس، ؽٟز٘ؾیٙی  ٍٟٛر ٔیاس غزایش ىجیْی ٘ا

د ٘یبس ا٘غبٖ ثٝ س٘سٌی ارتٕبّی اعت ٚ ثزای رؽس رٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘غبٖ  ٔحقَٛ ٚ ٘یش ٚا

س٘سٌی وٙس یب فزٚتز اس آزٔی اعت یب ثزتز اس « پِٛیظ»َ٘ز اٚ، فززی وٝ ثیزٖٚ اس  مزٚری اعت. اس

٘ٛسزٞٓ ٔب٘ٙس رٚعٛ، ٞبی ٞزسٞٓ ٚ  ٞبی عسٜ ٚا ٚ ٔٛرٛز ىجیْی ثؾزی ٘یغت. ایسٜ آِیغت

ز٘س. آ٘ وب٘ت، ٍُٞ، وٓ ز ٔٛافك ٛث زا٘غتٙس وٝ ثزای  ٟب زِٚت را ٟ٘بزی اذاللی ٔیٚثیؼ ثب ایٗ َ٘

زیبت ٕٞ ا٘غبٖ غیزلبُث فزف  رؽس وبُٔ اذاللی ب٘ٙسی ثب َ٘ز اعت. آِتٛعیٛط ٚ ٌزٚعیٛط َ٘

 زا٘غتٙس. ای ّٕٛٔی ثزای ارتمبی رفبٜ ثؾز ٔی ٟب زاؽتٙس ٚ زِٚت را ٔٛعغٝآ٘

زٜ وٙس ٚ زر  ا٘س وٝ زِٚت آسازی ىجیْی فزز را ٔحسٚز ٔی اس عٛی زیٍز، وغب٘ی ْٔتمس ٛث

زی ٞزثزت اعپٙغز ثٟتزیٗ حبَ، ؽز مزٚری اعت. یىی اس ٔتفىزٖا  ثزرغتٝ ْٔتمس ثٝ چٙیٗ َ٘

ز وٝ ّمیسٜ زاؽت زِٚت ٔی زٖ آساز  ٛث ٚ٘سٖا ذٛز اربسٜ زٞس اس حمٛق تجْٝ ٛث س ٚ ثبیس ثٝ ؽٟز تٛ٘ا

ساس٘س. زٖ را اس زٚػ ثز٘ا  ثبؽٙس ٚ ٘یش ثبر عٍٙیٗ ٍٚبیف تجْٝ ٛث

ٞبی والٖ ٜ ثٝ ٞز فٛرت ثزای زِٚت زر زٚرٖا رسیس ثب ٞز ٔبٞیتی وٝ زاؽتٝ ثبؽس، وبر ٚیض

 تٛرٝ اعت. ٔٛرز

ٛ٘ی ٔٛارٝ اعت. ٔٙؾأ ٞب ٚ چبِؼ زر زٚرٖا رسیس، تٛعْٝ عیبعی ثب آعیت  یىی اس ٞبی ٌٛ٘بٌ
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ٚالِ اٌز  ٞبی اعبعی آٖ، زرن ٘بزرعت اس ٘غجت تٛعْٝ عیبعی ثبعیبعت ٔسرٖ اعت. زر چبِؼ

ىزفسارٖا تٛعْٝ عیبعی تْزیف زرعت ٚ ْٔٙبزاری اس راثيٝ ایٗ زٚ ٔمِٛٝ ٘ؾٛز، ٕٔىٗ اعت ثیٗ 

ٛار آٖ، ّالٜٚ ثز  ثب وبرٌشارٖا عیبعت، ٔٙبسّٝ ٚ ْٔبرمٝ ثٝ ٚرٛز آیس ٚ آحبر ٚ پیبٔسٞبی ٘بٌ

ٗ ربْٔٝ را ٘یش فزا  ٌیزز. وبرٌشارٖا ایٗ زٚ حٛسٜ، زٔا

ىٝ ٔٙبسّٝ ایٗ زٚ ٌزٜٚ، پیؼ ٚ ثیؼ اس ٞز چیش، ثٝ ثززاؽت ٘بزرع ت اس وبر ٚیضٜ ٚ اٞساف ٔزٛث

یزز، سٔیٙٝ چٙیٗ ٚمْیتی، ٌزیجبٖ ٞز ربْٔٝ ززز ٚ ایٌٗ ٔی ٟب ثبسآ٘ ٞبی رسی  عبس ثحزٖا ای را ٍث

ٛثیت ٚ ٞسف ٚا ٛاٞس ؽس. َْٕٔٛ ٔيّ ٞبی ٖ بَ تٛعْٝ عیبعی، زعتیبثی ثٝ آرٔزر آٖ ربْٔٝ ذ

یبثی ٞسف اَٚ عیبعت، زعتوٝ ٔيّٛثیت ٚ  حبِی فززی ٕٞچٖٛ آسازی ٚ حمٛق ٔس٘ی اعت، زر

ٙیت ّٔی وٝ ٍٕٞی ّٙبفز تؾىیُثٝ اٞساف ّٔی ٕٞچٖٛ  زٞٙسٜ   ٔٙبفِ ّٔی، ٚحست ّٔی ٚ ٔا

ایٗ زٚ حٛسٜ ٞسف ّبِی عیبعت ٔسرٖ یْٙی لسرت ّٔی اعت، ٞغت. ثز ٕٞیٗ اعبط وبرٌشارٖا 

ٛاٞبٖ ٟب زعتیبثی ثٝ ٞسف عیبعوٝ وبر ٚیضٜ آ٘ ْٙی عیبعتٕساراٖ ی ٟب وٝ وبرٚیضٜ آ٘ ت ٚ آسازی ذ

ز زرن  رس اٞساف ٚ وبروززٞبی ٔتفبٚتی ٔیزعتیبثی ثٝ تٛعْٝ عیبعی اعت، ٚا ؽٛ٘س وٝ ٌا

ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ اس ٘غجت ایٗ اٞساف ٚ وبروززٞب ثب یىسیٍز ٘ساؽتٝ ثبؽٙس،  زرعتی اس ایٗ تفبٚت

 ٕ٘بیٙس. ٞب ثٝ تْبرك ٚ ثزذٛرز را فزاٞٓ ٔی ثغتزٞبی تجسیُ ایٗ تفبٚت

یٗ عیبعتٕسارٖا ٚ آسازی تٛا٘س ٔٙؾأ تٙبسُ یب تفبٞٓ ث ّالٜٚ ثز ایٗ، ٔغئّٝ زیٍزی وٝ ٔی

بْ ٛاٞبٖ ىزفسارٖا تٛعْٝ عیبعی ؽٛز، ٔزتجو ثب ٔبٞیت َ٘ ٞبی عیبعی اعت. زر زٚرٖا رسیس،  ذ

ٛ٘بٌٖٛ، ثٝ ز٘جبَ تحمك ٞسف ذبؿ عیبعت، یْٙی  ٞزچٙس عیبعتٕسارٖا زر َ٘بْ ٞبی عیبعی ٌ

ٛ٘ی ایٗ َ٘بْ ٔىبٖ زعتیبثی ثٝ اٞبی عیبعی، أتٙبُ یب  زعتیبثی ثٝ لسرت ّٔی ٞغتٙس؛ أب ٌٛ٘بٌ

ٞبی عیبعی  وٙس. حبوٕیت، زر َ٘بْ اٞساف تٛعْٝ عیبعی را ثزای ىزفسارٖا آٖ ٔتفبٚت ٔی

ٓ اس عّيٙت ٔٛرٚحی ثب تْزیف ٔبویبِٚی ٚ صٖا ثسٖ، عّيٙت ٔيّمٝ ٔس٘ی اس َ٘ز  ٌٛ٘بٌٖٛ ّا

تٛٔبط ٞبثش، عّيٙت ٔؾزٚىٝ ٔٙيجك ثب زیسٌبٜ ربٖ الن، ٚ رٕٟٛری ثز اعبط ٔٙيك 

ا٘ی ٕٞچٖٛ صاٖ صان رٚعٛ، ٞزوساْ ثز اعبط تْزیف ذبفی وٝ ثزآٔسٜ اس ٔبٞیت ا٘سیؾٕٙس

ٛارٝ ٔی آٖ َ٘بْ عیبعی اعت ثب حمٛق ٚ آسازی ٛ٘س ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ٔحسٚزیت ٞبی فززی ٔ - ؽ

وٝ   ىٛری  ؽٛز؛ ثٝ ٞبی تٛعْٝ عیبعی ثب تٛرٝ ثٝ تُٙٛ عبذتبرٞبی عیبعی، ٔتُٙٛ ٚ ٔتفبٚت ٔی

عرٗ ٌفت سیزا زر ایٗ ُ٘ٛ تٖٛا  ، ثیؾتز، اس أتٙبُ تٛعْٝ عیبعی ٔیزر َ٘بْ عّيٙتی ٔٛرٚحی

ُآ عبذتبر عیبعی ٔحٛر افّی عیبعت، تؾریـ ؽبٜ ٚ ّّٕىزز ٔجتٙی ثز  ٖ اعت. زر ایٗ ٛ٘
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ٛ٘ٝ وٝ ِٛئی چٟبرزٞٓ ٔیی زیسٌبٜ زیٍزی پذیزفتٙی ٘یغت آ٘عبذتبر عیبع ٖ یْٙی » ٌفت:  ٍ لبٛ٘

ٖ  «!ٔٗ ٚ ٔٗ یْٙی لبٛ٘

یبتبٖ»تٛعْٝ عیبعی زر َ٘بْ عیبعی ثب حبوٕیت ؽبٜ ٔس٘ی، یْٙی ٕٞبٖ ا٘غساز  وٝ ثز « ِٛ

تربة ربْٔٝ ٔس٘ی ثز عزوبر ٔی اعبط آٔٛسٜ ٍّیغی، ثب ٘ا تسریذ زچبر  آیس ثٝ ٞبی تٛٔبط ٞبثش ٘ا

ؽسٜ تٛعو ربْٔٝ ٔس٘ی   ؽٛز ٚ ثٝ زِیُ آ٘ىٝ ؽبٜ، حتی اٌز ٔيّمٝ ثبؽس، ا٘تربة ا٘جغبه ٔی

ُ اعت، أىبٖ زعتیب ثی ثٝ اٞساف تٛعْٝ عیبعی ثب تٛرٝ ثٝ ٘مؼ ربْٔٝ زر تأعیظ ایٗ ٛ٘

 ؽٛز. ىٛر حسالّی فزاٞٓ ٔی  عبذتبر، ثٝ

 ثحزٖا تٛعْٝپیبٔسٞبی 

ٔسارٖا ٚ وبرٌشارٖا فغبز ٕٔىٗ اعت ٔٛرجبت آعیت رعب٘سٖ ثٝ ربْٔٝ ٚ ؽٟزٚ٘سٖا ٚ عیبعت

ٓ عبسز. ثز ایٗ اعبط ٔی -پیبٔسٞبی التقبزی ٚ عیبعی تمغیٓتٖٛا پیبٔسٞبی فغبز را ثٝ را فزٞا

 ثٙسی وزز:

 . پیبٔسٞبی التقبزی 1 

راثيٝ ٔجٟٕی ٔب ثیٗ تٛعْٝ التقبزی ٚ فغبز ٚرٛز زارز. زر راثيٝ تٛعْٝ عیبعی، زٔٛوزاتیشٜ 

ُ راثيٝ ٔزتجو ٚ ٟٔٓ پیچیسٜ را ٔی نی اس پضٚٞؾٍزٖا ٚ ؽسٖ ٚ فغبز زٚ ٛ٘ تٖٛا ٔالحَٝ وزز. ْث

( ْٔتمس٘س وٝ فغبز ٕٔىٗ اعت ثٝ ذبىز تغٟیُ ٚ آعبٖ)ثغیبری اس زعت تز وززٖ ا٘سروبرٖا

عیغتٓ ثٛرٚوزاتیه ؽسیس ٚ وٕه ثٝ ارشای ٔغبُئ ٔٛمّٛی ٔيّٛثی ثبؽس وٝ اِجتٝ ٔٛمُٛ 

تٛا٘س ثٝ اس حس ٔیٌیزی ثیؼ اس ا٘ساسٜ ٚ وغت ٔٙبثِ افزاىی ثیؼ ٘غجی اعت، سیزا وٝ عرت

زٖ ت تفبّی ٛث زٖ ٚ ّسْ ٘ا ٛا٘س ثٝ چٙیٗ ٔیت ٚ وبرآفزیٙی ٔٙزز ؽٛز. فغبز ٕٞزبر٘بٕٔىٗ ٛث ت

ٛزٖ زرٞب ٚ لبزر عبذتٗ وبرآفزیٙی ذقٛفی ٚ آعبٖ وززٖ حزوت چزخ ٞبی زِٚت، ثبس ٕ٘

ی ٔخبَ ّٙٛاٖ ؽٛز )ثٝ ٌغتزػ تزبرت ثیب٘زبٔس. زر افيالحبت التقبزی فغبز ٕٞٛارٜ ثس تّمی ٕ٘

نی وؾٛرٞب ٌذاری ٔغتمیٓ زر زِٚتالتقبز ٚ عيح عزٔبیٝ رؽس ٞبی ٔغتْس ثزای فغبز( ٚ زر ْث

ٖٛا ٔبْ٘ی زر ٔمبُث رؽس تّمی ٔی ٌذاری چٝ اس ٘ميٝ َ٘ز رذة عزٔبیٝ ؽٛز. ٌزفغبز ثٝ ّٙ

حتی سٔب٘ی وٝ ٞبی َّیٓ ذبرری ٔغتمیٓ ذبرری ثْنی اس وؾٛرٞب لبزر ثٝ رذة عزٔبیٝ

زٜ ی ٘غزارای فغبز ٛث ٌذاری ذبرری جت عزٔبیٝا٘س. زر ثغیبری اس ٔٛارز فغبز زر حمیمت ٔبْ٘

ٛاٞس ٚ پضٚٞؼ ٛارز فغبز ٔبْ٘ی زر ٞبی تززثی ٘ؾبٖ ٔیتّمی ؽسٜ اعت. أب ؽ زٞس وٝ زر اوخز ٔ

زٜ اعت سیزا وٝ فغبز ٘غجت ثٝ عزٔبیٝ ٞبی ٌذاری ذبرری ٚ وٕهٔمبُث تٛعْٝ التقبزی ٛث

ؽٛز. فغبز زر غیزٔنز تّمی ٔیٌذاری زاذّی، اذذ ٔبِیبت ٚ وبرآفزیٙی ىزحی ذبرری، عزٔبیٝ
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وؾٛرٞبیی ٕٔىٗ اعت ثس ٚ فٛرت عبسٔبٖ یبفتٝ ٚ عبسٔبٖ ٘یبفتٝ زاؽتٝ ثبؽس. فغبز، ٔتٕزوش 

نی اس وؾٛرٞب ثٝ فٛرت ٕٞشٔبٖ ٚ زر عبیز وؾٛرٞب فغبز ٕٔىٗ  ٕٞبًٞٙ ؽسٜ ٚ َٔٙٓ زر ْث

 اعت ثٝ فٛرت غیز ٔتٕزوش ٚ ٘بَٔٙٓ ٚ آؽفتٝ ٚرٛز زاؽتٝ ثبؽس.

ساسٜثٝ ىٛر وّی ٔب ثیٗ فغبز وٙت ٌیزی ٚ زَ ؽسٜ ٚ وٙتزَ ٘ؾسٜ ٚ ٔتْبلجبً ٔب ثیٗ فغبز لبُث ٘ا

ثیٙی تفبٚت ٚرٛز زاؽتٝ ثبؽس. تْسازی ْٔتمس٘س وٝ زر وؾٛرٞبی زارای فغبز غیزلبُث پیؼ

ٌغتززٜ، فغبز ٞشیٙٝ ّّٕیبت ثز ّّیٝ آٖ را افشایؼ ٚ ٔٛرجبت اتالف ٔٙبثِ ّٕٛٔی ثزای ارائٝ 

س عب ٓ ذٛٞا ٞب لبزر ثٝ ارائٝ زِٚتذت ٚ تقٕیٕبت زِٚتی ٔٙحزف ٚ ذسٔبت ّٕٛٔی را فزٞا

ٙس ؽس. ٞبی غیز ىٝ زر عیغتْٓٔنُ زیٍز ّجبرت اعت اس ایٙ ذسٔبت ّٕٛٔی ثیؾتز ٘رٛٞا

ٛ٘یبَ( وٝ زر آ٘زٔىزاتیه ٚ ؽجٝ زٔ ٟب لسرت عیبعی زر افُ زر رٟت تْمیت ىزاتیه )٘ئٛپبتزٔ

ت زر افُ ٕٔىٗ اعت ذٛز ٘غجت ثٝ رٚز افشایؼ وبرآیی زِٚٔٙبثِ ٘رجٍبٖ حبوٓ ثٝ وبر ٔی

تیبسات ٔبِی ثزای ٘رجٍبٖ حبوٓ ؽٛز.تٛعْٝ ّٔی سیبٖ  ثرؼ ثبؽس ٚ ٕٔىٗ اعت ٔٙزز ثٝ وغت ٔا

 . پیبٔس عیبعی2 

ٞبی ازارٜ یه وؾٛر را تحت تبحیز لزار زٞس. ثب ٚرٛز ایٗ، فغبز عیبعی ٕٔىٗ اعت رٚػ

ُ فغبزی  ٕٞزاٜ ثب پیبٔسٞبی التقبزی فغبز، پیبٔسٞبی عیبعی آٖ ثٝ ٔیشٖا سیبزی ثغتٍی ثٝ ٛ٘

ٛاٞس افتس ٚ پیبٔس آٖ ثز اعبط رٚػزارز وٝ اتفبق ٔی ٞبی اعتفبزٜ اس ٔٙبثِ وغت ؽسٜ ٔتفبٚت ذ

ز. زر زِٚت ىٝ چٝ ا٘سوی ٘غجت ثٝ ایٙٞبیی وٝ ٘رجٍبٖ حبوٓ وٙتزِی ٞبی مْیف ٚ زر زِٚتٛث

ٛ٘ٝ زار٘ س، ٔؾزّٚیت زِٚت ثب ارائٝ ذسٔبت ا٘سن وغی چٝ ٔمسار اس ٔٙبثِ را زر اذتیبر زارز ٚ چٍ

بزٞب ٚ  وبٞؼ ذٛاٞس یبفت. فغبز وٙتزَ ٘ؾسٜ ٚ ٘بٔحسٚز تبحیز وّی ٘غجت ثٝ تنْیف ٟ٘

س زاؽت. زِٚت ٔؾزّٚیت ا٘ىبر ٞبی لٛی ثٝ ز٘جبَ وٙتزَ ٔٙحقز ثٝ فزز ٚ غیز لبُث وّی ذٛٞا

ز ٚ ٔقزف ٞغتٙس. زر ٞبی رعٕی ٚ غیز رعٕی ا٘جبؽت تٛسیِ ٔزسٞبی التقبز٘غجت ثٝ عیبعت

تیبسات ثرؼ رسا٘بپذیزی اس وٙتزَ وّی ٘غجت ثٝ اثشار  ایٗ ٔٛرز فغبز حبفُ اس وغت ٔٙبثِ ٚ ٔا

ز وٝ ٔی  تٛا٘س ؽبُٔ ترقیـ التسارآٔیش ٔٙبثِ ثبؽس.زِٚتی ٚ ّّٕیبتؼ ذٛاٞس ٛث

ٕ ٛاُ ٌٛ٘بٌٖٛ فغبز ّا ٙس وزز ٚ زر راثيٝ ثرٞجزاٖ لٛی وٙتزَ لٛی را ٘غجت ثٝ ا٘ ب بَ ذٛٞا

ز. عيح فغبز ثز ىٝ چٝ وغی ٚ چٝ ٔمسار وغت ذٛاٞس وزز، لبزر ثٝ تقٕیٓایٙ ٙس ٛث ٛٞا ٌیزی ذ

ٛا٘س حبثت، لبثُ پیؼایٗ اعبط ٔی ٞبی ّٕٛٔی لبُث پذیزػ ثیٙی ٚ ٘غجت ثٝ تزبرت ٚ ثرؼت

ٛاٞس زیس ٚ ٔتْبلجبً زیسٌبٜ وّی ثبؽس. زر زِٚت ٞبی لٛی ٟ٘بزٞبی زِٚت مزٚرتبً اس فغبز آعیت ٘ر

س ؽس وٝ ٘غ تجبر ٚ إٞیتی ذٛٞا جتٝ ثٝ ٔمسار ارسػ ٚ ّا ٔززْ ٘غجت ثٝ لٛا٘یٗ جت ثٝ فغبز ٚ ِا
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عیغتٓ لبُئ ٞغتٙس. عیغتٓ عیبعی )التسار عیبعی ٚ وبرٌشارٖا زِٚتی( تٛعو ؽٟزٚ٘سٖا ثٝ 

ٛ٘س. ا٘ساسٜ ٛاٜ تّمی ؽ ٙس ٌزفت وٝ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساسٜ ذیزذ ای ٔٛرز اىبّت ٚ تبییس لزار ذٛٞا

جتٝ ثٝ ارائٝ ذسٔبت ٚ ٝ حفٌ آٖ زر ىَٛ سٔبٖ تٛعْٝ عیبعی ٘بٔیسٜ ٔیٔؾزّٚیت )و ؽٛز( ِا

ٛاعتچٝ وٝ زِٚت ُّٕ ٔی٘بیی وغت رمبیت ٔززْ ثیؾتز اس آ٘تٛا ٞب ٚ وٙس ثب ثزآٚرزٖ زرذ

زٖ رٞجزٖا ٘یش زارای  ز. ّالٜٚ ثز ایٗ زر ثحج ٔؾزّٚیت وبریشٔبتیه ٛث ٛاٞس ٛث تمبمبٞبی آٟ٘ب ذ

ز ٚ ز ٝ ِٚتإٞیت ذٛاٞس ٛث ٞبی وبرآ لبزر ثٝ حفٌ عيح ثبالی فغبز ٚ یب ٔسیزیت رٟت پبییٗ ٍ٘

ٛاٞس زاؽت. ثٙبثزیٗ اعتحىبْ ٚ حجبت زِٚت ٚ تٕبیالت عیبعی آٖ  زاؽتٗ آٖ زر عيح پبییٗ را ذ

چیشی اعت وٝ زر آٖ عيح پبییٗ فغبز ٚرٛز زاؽتٝ ثبؽس ٚ فغبز عیبعی ٌغتززٜ ٕٔىٗ اعت 

 ساسز ٚ ٔبِ٘ تٛعْٝ عیبعی ٚ رعیسٖ حىٛٔت ذٛة ؽٛز.عیغتٓ زٔىزاتیه را ثٝ ذيز ثیٙ

 ثز تٛعْٝ عیبعی ٞبی احشاة عیبعیوبر ٚیضٜ 

بْ ٞب ٚ وبروززٞبوبر ٚیضٜ ٚالْی، ٕٞٛارٜ ٔٛرت حجبت عیبعی ٚ أٙیت زر ٞز َ٘ ی احشاة 

زػ عیغتٕبتیه عبذتبری  تزیٗ ٍ٘زػ ثٝ وبروزز احشاة، ٍ٘ عیبعی اعت. یىی اس وال٘تزیٗ ٚ ٟث

ٛ٘س، 1960ایٗ ٍ٘زػ زر زٞٝ  .وبروززی اعتـ  ٚارز ّّْٛ عیبعی ؽس ٚ ٔسافْب٘ی چٖٛ ٌبثزیُ إِٓ

فّی َ٘بْ اس عیغتٓ اریٕشوّٕٗ ٚ ثیتٍبْ پبَٚ یبفت. اس ایٗ زیسٌبٜ حشة ثٝ ٔٙشِٝ یه فزز 

ٚ ثزٖٚ زازٞب ٚ وٙس ٚ ثب ایفبی ٘مؼ رْجٝ عیبٜ زارای زرٖٚ زازٞب عیبعی ٚ ارتٕبّی ُّٕ ٔی

ة ٞب یب زرٖٚ زازٞب، حبٚی ٔزّٕٛٝ اىالّبت ٚ ذٛاعتٝ ٞبی ا٘تمبِی ثٝ زرٖٚ حشاعت. زازٜثبسذٛر 

ٞب، یزٌٔٛمِ ؽْبرٞب، ٔمزرات، ٞب،تقٕیٓ وّیٝ :اس ّجبرتٙسٞب اعت ٚ یبفتٝ ٞب ٚ ثزٖٚ زازٜ

ٛاٞؼ ٚ..... وٝ اس رْجٝ عیبٜ )حشة( ذبرد ؽسٜ ٚ زر اذتیبر ٞب، رٟتذ جززٞب  ٌیزیٟب، تبوتیىٟب، رٞا

ٌیزز. ثبس ذٛرز ٞٓ  ربْٔٝ، زِٚت ٚ عبیز ٟ٘بزٞبی عیبعی، ارتٕبّی، التقبزی، فزٍٞٙی لزار ٔی

ٚثبرٜ ثٝ فٛرت زازٜ ٞب ٚارز  رْجٝ عیبٜ ؽسٜ ٚ ثٝ ّجبرت اعت اس ثبستبة آٖ زعتٝ اس یبفتٝ ٞب وٝ ز

ٞب فٛرت ٝ زر ایٗ ٘مؼ تْجیز ٚ تفغیز زازٜآیٙس وٞبی رسیس اس آٖ ثیزٖٚ ٔییبفتٝ فٛرت

ٌیزز. ثٙبثزایٗ حشة ٔبؽیٙی اعت وٝ ٔغبئُ را اس عيح ربْٔٝ رِٕ آٚری وززٜ ٚ پظ اس  ٔی

ٚ...( ّزمٝ ٔی بزٞبی تقٕیٓ ٌیزی )زِٚت، ٔزّظ  )اذٛاٖ زارز.  تحّیُ ٚ زعتٝ ثٙسی ثٝ ٟ٘

 (103-104: 1378وبٍٕی، 

 وٙیٓ: ی احشاة عیبعی اؽبرٜ ٔییٙه ثٝ ثزذی اس ٟٕٔتزیٗ وبروززٞبا

ٛاٖ اثشاری ثزای اعترسْا عیبعی احشاة ٔی -1 ٛا٘ٙس ثٝ ّٙ  اس فؾبر إّبَ ثزای یٔززای ٚت

 .وٙٙس ُّٕ ثبال ثٝ پبئیٗ
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ٞبیی اس فبحجبٖ ٔٙبفِ لسرتٕٙس عیبعی ثٝ ٞبیی را ثزای تؾىیُ ائتالفاحشاة فزفت -2

ٓ ٔی َٔٙٛر حفٌ  آٚر٘س. ٚ تساْٚ حىٛٔت فزٞا

ٙس احشاة ٘مؼ ثغیذ وٙٙسٜ زار٘س، ٔی -3 ٛ٘ا ٞبی ٕٞیبری زر ٔززْ را ثغیذ ٕ٘بیٙس یب زر پزٚصٜت

 (305-306: 1380عيح ّٔی ؽزوت وٙٙس. )والیٛ اعٕیت، 

بزٞبی مزٚری ثزای حفٌ -4 ٖٛا ٟ٘ ٙ ٛ٘س.  ٌزفتٝ ٔی َ٘ز زر عیبعی حجبت احشاة عیبعی ْث ؽ

بْ اس زٚتٛوٛیُ یبز٘تیٍتٗ ثب ٞب ؽٛز، وُ َ٘بْ عیبعی ٔٛلْی وبر آٔس اعت وٝ اس زررٝ  ٔی آٚراِٟ

ٝ ىی ثبالی ٟ٘بزیٍٙی ثزذٛرزار ثبؽس ٚی ْٔتمس اعت اس آ٘زبئی وٝ ٘یزٚٞبی رسیس ارتٕبّی، و

ا٘س، ذٛاٞبٖ ٔؾبروت عیبعی زر عيح ٌغتززٜ ٞغتٙس ِذا حجبت فزایٙس ٘ٛعبسی ثٝ ٚرٛز آٔسٜ

-بعی زر عيح ٌغتززٜ ٞغت. احشاة ٔیایٗ عيح فشایٙسٜ اس ٔؾبروت عی ربْٔٝ زر ٌزٚ رذة

ٖٛا اثشارٞبی ٟ٘بزی افّی ثزای عبٔبٖ زٞی ایٗ ٔؾبروت  ٙس ثٝ ؽىّی عبس٘سٜ ٚ ٔؾزُٚ ثٝ ّٙ تٛ٘ا

 (94ٚ  100: 1379عیبعی ُّٕ ٕ٘بیٙس.)ثسیِ، 

تمبز اس حىٛٔت ٚ عْی زر رٌّٛیزی  -5 ٞبی ْٔیبر اس ا٘حزاف حىٛٔت اوخزیت اسثزذٛرز ٚ ٘ا

برت زائٓ.  ارسػ ٚ ٔقبِح ٚٔٙبفِ ّٔی ثب َ٘

جززی ٚ وبٞؼ ٌذاریٞبی عیبعی ٚ عیبعتٌیزیثبال ثززٖ مزیت فحت تقٕیٓ -6 ٞبی رٞا

 .ربْٔٝ ّْٕٛ ٚ ٘رجٍبٖ عيح زر احتٕبَ ذيب ثب افشایؼ ٔؾبروت ٚ تنبرة آراء

 . تٛعْٝ عیبعیح 

 ٔرتّف تٛعْٝ عیبعی را ٌزز آٚرز.فٟزعت وبّٔی اس ْٔب٘ی  «ِٛعیٗ پبی» 1965زر عبَ 

لسرت،  فٟزعت ٚی ؽبُٔ ْٔب٘ی ٔتْسز اس رّٕٝ ٘ٛعبسی عیبعی، حجبت ٚ تحَٛ َٔٙٓ ثٝ ثغیذ ٚ

 ثزای السْ عیبعی ؽزایو ّٔی، زِٚت یه ّّٕیبت ای،تٛزٜ ثغیذ ٚ عبذتٗ زٔٛوزاعی، ٔؾبروت

تٛعْٝ ازاری ٚ لب٘ٛ٘ی ٔی ؽس.  َٚٛ ارتٕبّی تح چٙسرب٘جٝ فزایٙس اس ثْسی التقبزی تٛعْٝ

ٚثزت ٚارزٚ رٚعتٛ» تمبز زارز وٝ تٛعْٝ عیبعی ّجبرتغت اس رعیسٖ ثٝ ربْٔٝ عیبعی ٔسرٖ « ر ّا

عیغتٓ  ٚ ٞب، تُٙٛٞبیی چٖٛ حبوٕیت ؽیٜٛ ّمال٘ی ٚ ز٘یٛی ثز تقٕیٓ ٌیزیوٝ زارای ٚیضٌی

زرٖٚ  ىپبرچٍی زروبروززی ذبؿ حبوٓ ثز عبسٔبٖ حىٛٔتی، ٔیشٖا ثبالیی اس ٍٕٞزایی ٚ ی

ٕبت عیبعی ٚ ازاری، احغبط ٕٞجغتٍی ثبال ثب تبرید، عزسٔیٗ  عبذتبر حىٛٔتی، ٌغتزٜ سیبز تقٕی

-ٚ ٞٛیت ّٔی وٛر، لزار ٌزفتٗ فٖٙٛ وٙتزَ ٚ لنبیی ثز ٔجٙبی یه َ٘بْ حمٛلی ز٘یٛی ٚ غیز

یك ٞبی عیبعی اس ىزؽرقی ٚ ٔٙبثِ ٔحّی ٌغتززٜ ٚ زذبِت زر َ٘بْ عیبعی ٚ ترقیـ ٘مؼ

ٛ٘س ٚ پبَٚ»ثبؽس. مبثيٝ ٔی عیبعی ّجبرت اس پبعری اعت وٝ ْٔتمس ٞغتٙس وٝ تٛعْٝ « إِٓ
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ّّی ذٛز ٔیی ثٝ تحٛالت ٔحیو ارتٕبّی یب ثیٗعیغتٓ عیبع زٞس، ٚ ثٝ ٚیضٜ پبعری اعت زر إِ

ٛئی ٞبی زِٚت عبسی، ّٔت عبسی، ٔؾبروت ٚ تٛسیِ عٝ ْٔیبر ثزای تٛعْٝ ٔمبُث ٔجبرسٜ ر

)رحیٕی،  تُٙٛ عبذتبری، ذٛزٔرتبری زر ذززٜ عیغتٓ ٚ ز٘یبیی ؽسٖ فزٍٞٙی.عیبعی ؽبُٔ 

فززٌزائی ٔخجت  -1ٞبی تٛعْٝ عیبعی ّجبرتٙس اس: ( ثزذی اس ٟٕٔتزیٗ ؽبذـ6-7: 1378

ٞبی وبر ّْٕٛ ٔززْ ؽیٜٛ -3شی ربْٔٝ ثبؽس آٔٛسػ ٟٕٔتزیٗ روٗ ثز٘بٔٝ ری -2تؾٛیك ؽٛز 

بْ ارتٕبّی ٔؤحز ٚ فْبَ ثبؽس ی غیززٟ٘بزٞب -4 رْٕی را ثیبٔٛس٘س تربة -5ِٚتی زر َ٘  افزاز ٘ا

مّٓ، عزیِ. )ثبؽس ِیبلت ٚ تٛا٘بئی رلبثت، ثز ٔجتٙی  (104: 1381 ِا

 . ا٘تربثبتث 

تربثبت را ٔیٜٛ ٍٕٞب٘ی ؽسٖ  زا٘س زر ٘تیزٝ فزایٙس تؾىیُ حك رأی ٔیٔٛریظ زٚٚرصٜ ٘ا

تربثبت ٌزٜ ٘رغتیٗ احشاة عیبعی ر ٛثی،ٔیا ثٝ رلبثتی ؽسٖ ٘ا ثب تٛرٝ ثٝ  (94: 1390س٘س. )ای

ز٘ؼ ذبِی اس ذيب ٚ اؽتجبٜ ٘یغت، ح ز ایٙىٝ ٞیچ ا٘غب٘ی ثٝ ٔززز ا٘غبٖ ٛث بوٕبٖ ٘یش اس ایٗ ٔا

ی ٞب ٚ افىبر ٚ ا٘سیؾٝثزعس مزٚریغت، اس ثبؽٙس ثزای آ٘ىٝ اؽتجبٜ حبوٕبٖ ثٝ حسالُ ٔغتخٙی ٕ٘

ٕٙبئی ٙس ٞب ٚ ىجمبت ٔرتّف ربْٔٝ ٞبی تٛزٜرٞا اعتٕساز رٛیٙس ٕٞچٙیٗ ٔززْ ثزای ایٙىٝ ثتٛ٘ا

زر فزایٙسٞبی عیبعی ٔؾبروتی فْبَ زاؽتٝ ثبؽٙس ٚ لسرت را ٘یش وٙتزَ وٙٙس فزایٙسی ثب ٘بْ 

تربث ا٘تربثبت زر یه َ٘بْ عیبعی حبئش إٞیت ٔی -ثٝ ٚعیّٝ آٖ ٔیبت اثشاری اعت وٝ ؽٛز ٘ا

ٛاٖ ارازٜ ؽٟزٚ٘سٖا را زر ؽىُ ٕبَ التسار عیبعی ٌیزی ٟ٘بزٞبی عیت بعی ٚ تْییٗ ٔتقسیبٖ ّا

تربثبت عّغّٝ السأبت ٚ ّّٕیبت ٔٙغزٓ ٚ پیٛعت ٔساذّٝ زاز. ٞبیی اعت وٝ زر یه ٔحسٚزٜ ٘ا

ٌیزز ٚ ٔٙزز ثٝ ثزٌشیسٜ ؽسٖ فزز یب  رغزافیبئی ٔؾرـ ٚ زر سٔبٖ ٔحسٚز ٚ ْٔیٗ فٛرت ٔی

ٚاصٜ عیبعی زر ؽٛز. ا٘ترب افزاز ٚ یب ٔٛمّٛی ذبؿ اس عٛی اوخزیت ٔززْ ٔی ثبت رایذ تزیٗ 

تربثی اعت. )فبثزی،  (376-377ثی تب:  وؾٛرٞبی زٔٛوزاتیه ٚ ىزیمٝ افّی تْییٗ ٔمبٔبت ٘ا

 ا٘تربثبت زر عیبعی احشاة ٘مؼ  .د 

تربثبت زارز. احشاة رقٛؿ ٘ا  احشاة عیبعی ارتجبه تٍٙبتٍٙی ثب وّیٝ ٚرٜٛ عیبعت ٚ ّّی ِا

ٞبی عیبعی ٔٛرٛز زر ربْٔٝ زر ّیٗ حبِی وٝ ٚ ٌزایؼ ٞبعیبعی ثب عبسٔبٖ زازٖ ثٝ ا٘سیؾٝ

ا٘س، ّبُٔ ٘شزیه ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛٞب ٚ ثرؼوززٖ ٚ ٔتؾىُ عبذتٗ ٔززْ ثٝ ؽبذّٝبُٔ تمغیٓ 

صیوززٖ ٚ تّفیك ٕ٘ٛزٖ ذززٜ ٌزایؼ ٞبی فززی ٚ ارتٕب ِٛ ٞب ٚ یب ّی زر لبِت زوتزیٗ ٞب، ایسٛئ

تربثبتی اثْبز س ایٗ ْٔٙی، ىجْبً ثٝ ٔجبرسٜثبؽٙٞبی ا٘سیؾٝ ای وٓ ٚ ثیؼ ٔٙغزٓ ٔی َ٘بْ ٞبی ٘ا

اس ؽىُ فززی ٚ ٌبٞی عيحی ّٕیك تزی ٔی ثرؾس ٚ ْٔٙی ٚ ٔفْٟٛ ٔٛمّٛبت ٔٛرز ٔجبرسٜ را 
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ی فّغفی، ارتٕبّی ٚ فزٍٞٙی ٔی ذبرد وززٜ ٚ ثٝ آٖ رً٘ ٚ یس ٚ ثٝ فٛرت ٔغبُئ عبسٔبٖ افشاٛث

تربثبت ثسٖٚ حشة، یبفتٝ تربثبت حشثی ثز ٘ا ٛاٞس وزز. ٕٞچٙیٗ ٘ا تز ثٝ ثبسار عیبعت ّزمٝ ذ

تربثبت ْٔمَٛثزتزی زارز.  ز ٚ ایٗ أز چزا وٝ زر فٛرت ٘رغت تْساز ٘بٔشزٞبی ٘ا تز ذٛاٞس ٛث

بیٙسٌی ٔٙترجیٗ را افشایؼ ء ؽٟزٚ٘سٖا رٌّٛیزی ثُْٕ ٔیذٛز اس پزاوٙسٌی آرا آٚرز ٚ لسرت ٕ٘

ٛاٞس زاز زر حبِی وٝ اٌز احشاة ٚرٛز ٘ساؽتٝ ثبؽس، ؽٟزٚ٘سٖا ٞٓ اس حیج ٘بٔشزی ٚ ٞٓ اس  .ذ

ٛاٞس  رٟت رأی زازٖ زچبر پزاوٙسٌی ٌززیسٜ ٚ ىجْبً مزیت لسرت پؾتیجب٘ی ٕ٘بیٙسٌبٖ وبٞؼ ذ

ی ٚ ٔغّىی  یبفت ٚ ُّٕ رأی زازٖ ثٝ ربی ایٙىٝ ثز ٔأذذ ثز٘بٔٝ عیبعی یب فىز ٚ ا٘سیؾٝ ٔزٔا

ز. زر ىَٛ رزیبٖ ثغتٍی ثٝ ؽرقیتثبؽس ثز پبیٝ ٚا ٞب ٚ ِشٚٔبً احغبعی یب عيحی ذٛاٞس ٛث

 عیبعی ٞبیٌزٜٚ ٚ احشاة  ٞبی رعٕی أذذ رأی ٚ َ٘برت، ٕ٘بیٙسٌبٖا٘تربثبت ّالٜٚ ثز زعتٍبٜ

 .زار٘س ؽزوت آٖ ارزای حغٗ زر ٔزالجت ٚ ا٘تربثبت زرعتی تبئیس ثزای ٘یش

 ٌیزی ٘تیزٝ

ز فغبز را ّجبرت اس عٛء  یٓ ٌا اعتفبزٜ اس التسار ّٕٛٔی ٚ فغبز عیبعی را ّجبرت اس فغبزی ثس٘ا

ٞبی فغبز عیبعی ٚ ٌیز٘سٌبٖ عیبعی زذبِت زاؽتٝ ثبؽٙس ثب ّٙبیت ثٝ ؽبذـوٝ زر آٖ تقٕیٓ

ٛارز تبحیز ارتجبه آٖ ثب فزآیٙس تٛعْٝ عیبعی ٔی ٖٛا ٌفت وٝ ْٕٔٛالً فغبز عیبعی زر اوخز ٔ ت

ِ زاؽتٝ ثبؽس ٚ  ٔٙفی ثز رٚ٘س تٛعْٝ عیبعی ٚ التقبزی زر وؾٛرٞبی ٔرتّف ٕٞزاٜ ثب عبیز ٔٛ٘ا

ٚرٛز عیبعی ٚ تٛعْٝ عیبعی زر ثغیبری اس ٔٛارز راثيٝ زٚ رب٘جٝ ثیٗ ایٗ زٚ ٔتغیز یْٙی فغبز 

ز پبعرٍٛیی عیبعی، رلبثت عیبعی، وٙتزَ ٚ َ٘برت ٚ ؽفبفیت را اس ؽبذـ ٞبی زاؽتٝ ثبؽس. ٌا

یٓ ٚ ثبیس ثس ٛ٘ٝ فغبز عیبعی ثز تٛعْٝ عیبعی تبحیز ٔٙفی زارز. تٛعْٝ عیبعی ثس٘ا یٓ چٍ ٘ا

ٞبی فٛق یْٙی پبعرٍٛیی عیبعی ٚ ٞز ٔىب٘یغٓ وٝ ْٕٔٛالً زر وؾٛرٞبیی وٝ زر آٖ ؽبذـ

ه  یز ٔزبسات افزاز فبعس ٚ وبٞؼ ٔؾىالت اىالُ رعب٘ی ٔزٛث پبعرٍٛیی فٛق را افشایؼ زٞس، َ٘

ؽٛز. ثٙبثزایٗ پبعرٍٛیی ٚیضٜ فغبز عیبعی ٔٙزز تٛا٘س ثٝ وبٞؼ فغبز ثٝ ثٝ فْبِیت زِٚتی ٔی

ٛاٞس زاؽت ٚ ثز  عیبعی ٔٛرجبت ایزبز حىٛٔت ذٛة ٚ ٟ٘بیتبً وبٞؼ فغبز عیبعی را ثٝ ٕٞزاٜ ذ

ّىظ. ثحج افّی ٔٛمُٛ فٛق ّجبرت اس ایٗ اعت وٝ پبعرٍٛیی یه عیغتٓ عیبعی را ارسیبثی 

ٕ٘بیٙس وٝ ّجبرت اعت اس ٔیشٖا رلبثت یوزز. ْٕٔٛالً عٝ ٚیضٌی یب ؽبذـ را زرایٗ ٔٛرز ٔيزح ٔ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زِٚت ٚ عیبعی عبِٓ زر عغیتٓ عیبعی، ٚرٛز ٔىب٘یغٓ وٙتزَ ٚ َ٘برت زر ؽبذٝ

ُ افّی زر ٔؾرـ وززٖ وبرآیی پیبٔس  ؽفبفیت عیغتٓ عیبعی. رلبثت عیبعی یىی اس ّٛٔا
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ٛاٖ ٌفتثبؽس وٝ ثٝ ىٛر ذالفٝ ٔیعیبعی ٔی تربثبت آساز ٚ  ت ز مٕب٘ت وٝ ٘ا ٔٙقفب٘ٝ ٘ؾبٍ٘

 ٟب زر ٔزاوش عیبعی اعت.ٔسارٖا ٚ ّّٕىزز آ٘بعی ثٝ عیبعتاّتٕبز عی

ٛر ٔرتّف ارتٕبّی، عیبعی ٚ ٔؾبروت افزاز زر جٛز  ٔا ُ تٛعْٝ ٚ ٟث ٛٔا فزٍٞٙی یىی اس ّ

مبُ زر ّزفٝ ٛر ٔرتّف ثٝ تغزیِ ثز٘بٔٝٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔیٚا  ٞب ٚثبؽس ؽزوت زاٚىّجب٘ٝ زر ٔا

زبٔس أزٚسٜ ثبٞب ٔیىزح  ٚ زلیك ریشیثز٘بٔٝافشایؼ ٔؾىالت ؽٟزی،  رٚ٘س تٛعْٝ ؽٟز٘ؾیٙی ٚ ٘ا

 آحبز ٔؾبروت ثب رش ٞبریشیثز٘بٔٝ ایٗ ٚ ؽٛزٔی احغبط ؽٟزی ٔؾىالت حُ راعتبی زر ربِٔ

ٛر زر ٔززْ  ٔىب٘ی را ؽٟزٞب تب ٞغتٙس تالػ زر ؽٟزی ٔسیزاٖ وٝ ربیی ٘یغت ٕٔىٗ ٔرتّف ٔا

ْ ثغبس٘س الرزْ ٘یبسٔٙس ٕٞغٛیی ٚ ٔؾبروت ٔززْ ٞغتٙس زر ایٗ ٔزز س٘سٌی ثزای ٔٙبعت

ٛأُ ارتٕبّی  ٛر ؽٟزی عٙزیسٜ ؽسٜ ٚ ّ تحمیك عْی ؽسٜ تب ٔیشٖا ٔؾبروت ؽٟزٚ٘سٖا زر ٔا

ٙس تأحیز زاؽتٝ ثبؽٙس ٔٛرز ثزرعی لزار ٌیزز.وٝ زر افشایؼ یب وبٞؼ آٖ ٔی  تٛ٘ا

ی ثٝ  ٚ٘ا ٛاز، ثزذٛرزاری اس ٚعبیُ ارتجبه رْٕی، ؽٟزثزاعبط زیسٌبٜ ِز٘ز تحزن ر -ٔخبثٝ ع

یٌزایی ٚ ٔؾبروت عیبعی ٔیغز ٔی ز تحزن رٚ٘ا . ؽٛز تّمی آٌبٞی رفتٗ ثبال ٔٙشِٝ ثٝ  ؽٛز ٌا

 ثٝ ثبال تئٛری ٚ زارز زاریْٔٙی ایراثيٝ ٔؾبروت ثب ارتٕبّی حبمزآٌبٞی تحمیك ٘تبیذ ىجك

 يٝ آٌبٞی ثب ٔؾبروت زرتحمیمبتراث زاریْٔٙی وٝ ىٛری ٕٞبٖ ؽٛزٔی تأییس تحمیك ایٗ ٚعیّٝ

 (1381)ْٔقٛٔی،  ٞٓ حبثت ؽسٜ اعت.

ُ ا٘غزبْ ٞغتٙس ا٘غزبْ ٔىب٘یىی وٝ 1381ٔيبثك ثب زیسٌبٜ زٚرویٓ ) ِ زارای زٚ ٛ٘ ٛٔا ( ر

ِ عٙتی ثٝ ٚلُٛ ٔی ٛٔا پیٛ٘سز ٚ زیٍزی ارٌب٘یىی وٝ ثزاعبط تؾبثٝ ٚ ٕٞغب٘ی افزاز وٝ زر ر

ٌیزی ٚرساٖ رْٕی افزاز ثٝ عٕت آیس ِذا ؽىُثیٗ افزاز ثٝ ٚرٛز ٔی ثزاعبط تمغیٓ وبر

تٖٛا ٌفت وٝ ٔؾبروت ثب ا٘غزبْ ؽٛز اس ایٗ رٟت ٔیٕٞسیٍز وؾب٘سٜ ٚ ٔٛرت ٕٞىبری آٟ٘ب ٔی

ٛا٘س زر ارتجبه ثبؽس، ٕٞبٖ ىٛری وٝ زر تحمیمبت لجّی حبثت ؽسٜ)ٔی (، Cicognani et al,2008ت

غزبْ راثيٝ ْٔٙیاحغبط رْٕی ثب ٔؾبروت  زاری زارز ثزاعبط ٘تبیذ تحمیك حبمز ثیٗ ٘ا

ٖٛا ٌفت تئٛری زٚزار ٚرٛز زارز ِذا ٔیارتٕبّی ثب ٔؾبروت راثيٝ ْٔٙی رویٓ ثب ایٗ فزمیٝ ت

 ؽٛز.تأییس ٔی

سیؾٕٙسٖا اس یىی پٛتٙبْ َ٘ز ثٝ تٕبز ارتٕبّی، عزٔبیٝ حٛسٜ ٘ا  تمٛیت را ٕٞسیٍز ٔؾبروت ٚ ّا

نبی یه ارتٕبُ ٔیرت ایزبز ارتجبه ٚ ٔٛ اّتٕبز ٚرٛز ٚا زیس اس. وٙسٔی ؽٛز ٔؾبروت ثٟیٙٝ ّا

زچٝ  ثزاعبط ٘تبیذ ایٗ تحمیك تٕبز ثیٗ راثيٝ ٌا ّب اعت ؽسٜ زارْٔٙی ٔؾبروت ٚ ّا  ثٝ تٛرٝ ثب ٔا

ثبؽس ٞزچٙس زٚ مْیف ٔیتٖٛا ٌفت مزیت ٕٞجغتٍی ثیٗ ایٗ ٔی r/;2 ٕٞجغتٍی مزیت
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زار ؽسٜ اعت أب ىجك (، ْٔٙیBjornskov, 2008 -1381)ْٔقٛٔی، راثيٝ اّتٕبز ٚ ٔؾبروت

زٜ ٚ تئٛری پٛتٙبْ ثب ایٗ تحمیك رز ٔی ؽٛز ٘تبیذ ایٗ تحمیك ٕٞجغتٍی ثیٗ زٚ ٔتغیز مْیف ٛث

ٛثی ٞٓ رز Jaechul Lee: 2008) ٞبیٕٞبٖ ىٛری وٝ ایٗ فزمیٝ ثز اعبط یبفتٝ (، زر وزٜ رٙ

ثیٗ أٙیت ارتٕبّی ٚ زاری ٗ تحمیك ٘ؾبٖ اس راثيٝ ْٔٙیٞبی ایؽسٜ اعت. زر عيح زیٍز یبفتٝ

ٛر ؽٟزی را ٔؾبروت را زارز افشایؼ أٙیت ارتٕبّی زر ربْٔٝ ٔی ٚ٘س ٔؾبروت افزاز زر ٔا ٛا٘س ر ت

ٙیت ارتٕبّی یه ربْٔٝ، یه  زیبت ٔيزح ؽسٜ زر ازثیبت تحمیك، ٔا ثٟجٛز ثجرؾس ثز اعبط َ٘

ٚاری فززی ثٝ آیٙسٜ  ٔٙسی ٚیب یه ٔحّٝ ثزاعبط ٔیشٖا رمبیت ؽٟز ٚ یس آرأؼ ذبىز ٚ ٔیشٖا ٔا

ٙیت یىی اس حمٛق لبُث ارسیبثی اعت ٚ ثٝ ذبىز ایٙ ذٛز ٚ ربْٔٝ زٚسی ٔا ِ ٔا ٛٔا ىٝ زر ر

ٔرتّف ؽٛز ٚ زر عٛیی زیٍز یىی اس حمٛق افزاز ٔؾبروت زر ٔغبُئ ؽٟزٚ٘سی ٔحغٛة ٔی

ؾبروت رشء حمٛق ؽٟزٚ٘ساٖ ثٝ ىٝ ٞٓ أٙیت ٚ ٞٓ ٔب تٛرٝ ثٝ ایٙثبؽس. ثربْٔٝ ٔيزح ٔی

زٖ ٞز یه اس ایٙآیس ٚ ثحغبة ٔی ٟب زر ٔتغیز زیٍزی تأحیزٌذار اعت، ِذا زر ایٗ بال، یب پبییٗ ٛث

ٖٛا ٌفت ٌیزز پظ ٔیزاری ٔؾبروت ٚ أٙیت ٔٛرز تأییس لزار ٔیتحمیك تئٛری ارتجبه ْٔٙی ت

زیبت)تٛٔبط،  غب٘ی ٔی1382ىجك َ٘ ٙیت ارتٕبّی ٚ ٘ا س(، ٔا بیس. تٛ٘ا  ٔؾبروت را تمٛیت ٕ٘

برت اس عٛءاعتفبزٜ اساس ىزف زیٍز ٚرٛز ٔىب٘یغٓ لسرت ٚ التسار عیبعی ثٝ  وٙتزَ ٚ َ٘

ٛاٞس ٛا٘س ٔبِ٘ اس تٕزوش لسرت وزز ٚ ؽفبفیت ٘یش ٔی َٔٙٛر تبٔیٗ اٞساف ؽرقی رٌّٛیزی ذ ت

ٙس وزز. ثٙبثزایٗ عیغتٓؽٛز سیزا وٝ وٙتزَ را آعبٖ ٛٞا ّسْ تٕزوش ازارٜ  ٞبیی وٝ ثٝ فٛرتتز ذ

ٙس زاؽت. فغبز تٟٙب ثب زٔىزاتیشٜ ؽسٖ ٚ ؽٛ٘س، ٔىب٘یغٓ پبعرٍٛیی لٛیٔی ٛٞا تز ٚ فغبز وٕتز ذ

س اس ثیٗ رفتٝ یب ٔحسٚز ؽٛز. ثٙبثزتٛعْٝ عیبعی زِٚت ٔی یٗ رلبثت عیبعی ٚ التقبزی، اتٛ٘ا

ٞبی تٛعْٝ وٝ ثب افَٛ وٙتزَ ٚ َ٘برت زٔىزاتیه یْٙی ؽبذـ ؽفبفیت ٚ پبعرٍٛیی سٔب٘ی

ٛاٖ اثشار ثبسزار٘سٜ مزٚری عیبعی ٚ حىٛٔت ذٛة )حىٕزا٘ی ذٛة( ٕٞزاٜ ؽٛ٘س ٔی س ثٝ ّٙ ٛاٙ٘ ت

 ُّٕ ٕ٘بیٙس.
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 فبرعی ٔٙبثِ

 وتت

 ٘ؾز وّٕٝ ،تٟزاٖ ،ؽٙبعی تٛعْٝربْٔٝ ،(1380اسویب، ٔقيفی. ) -

، ٘ؾزتٛعْٝ عیبعی (،1379ثسیِ، ثزتزٖا ) -  لٛٔظ ، تزرٕٝ احٕس ٘میت سازٜ، تٟزٖا

بٜ ْٔبفزای ثز ربْٔٝ ؽٙبعی عیبعی ایزاٖزیجبچٝ (،1385ثؾیزیٝ، حغیٗ ) -  ، تٟزاٖ، ٘ؾز ٍ٘

فنُ لبمی، تٟزاٖ، ؽزوت عٟبٔی  عیبعت، ّّٓ افَٛ (،1354زٚٚرصٜ، ٔٛریظ ) - تزرٕٝ اثِٛا

 ٞبی ریجیوتبة

 ، تٟزاٖ، ا٘تؾبرات آٔٝوبِجس ؽىبفی احشاة عیبعی (،1385رمبیی، اعساهلل ) -

- ( .ُ ٓ: ٔٙٛچٟز، ای ثز ربْٔٝ، ٔمسٔٝربْٔٝ ٚ عیبعت(. 1383راػ، ٔبیى ؽٙبعی عیبعی. ٔتزر

تؾبرات عٕت ،فجٛری. تٟزاٖ  ٘ا

، تٟزاٖ، ٔزّٕٛٝ ٌفتٍٛٞبی عیبعی اس زوتز فبزق سیجب والْ (،1379سیجبوالْ، فبزق ) -

 ا٘تؾبرات رٚس٘ٝ

 ٘ؾز عفیز ،تٟزاٖ ،ّمُ ٚ تٛعْٝ یبفتٍی ،(1372اِمّٓ، ٔحٕٛز. )عزیِ -

، ّجساِزحٕٗ ) - یبزٞبی ّّٓ عیبعت (،1382ّبِٓ ، ٙث     ٘ؾز ٘ی ، تٟزٖا

رٚؽٙفىزٖا ْٔبفز زر سٔیٙٝ فىز ٚ فزًٞٙ  ثب ٔجبحخبتی: ایزا٘ی تأٔالت (،1380وبری، حغیٗ ) -

ی تؾبرات رٚس٘ٝایز٘ا ، ٘ا  ، تٟزٖا

یز اس تزرٕٝ ،عْٛ رٟبٖ عیبعت فٟٓ (،1380والیٛ اعٕیت، ثزایبٖ ) - ٚ  یٛعفی حبری ٔحٕس ٔا

، ٘زفی، لبئٙی عْیس ٔحٕس ّّی ثیٗ عیبعی ٔيبِْبت زفتز تٟزٖا ٛر ٚسارت إِ  ذبررٝ ٔا

 ٔمبالت

فقّٙبٔٝ ، زیؽس التقبرٔبِی ثز ز فغبَ احز وٙتز ،(1388اتی )زاِغبّٔه، عْیس، احٕس فجبحی -

 53ؽٕبرٜ  ،ثبسرٌب٘ی

ٛ٘ی تؾىیُ حشة زر (، 1378زرٚزی، عْیس ) - ِ لب٘   ٞؾتٓ، عبَ فززا، ایزٖا ٔبٞٙبٔٝ ،ایزأٖٛ٘ا

 56 ؽٕبرٜ

بتفقّٙبٔٝ  ،حشاة زر تٛعْٝ عیبعی ٚ أٙیت ّٔی٘مؼ ا ،(1378)رحیٕی، حغیٗ -  ٔيبِْ

 جززی، ؽٕبرٜ چٟبرْ، تبثغتبٖ رٞا
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 پبیبٖ ٘بٔٝ

ِ تىٛیٗ ٚ ٌغتزػ فْبِیت احشاة زر رٕٟٛری اعالٔی، (،1381رمبیی، حغٗ ) -  ٘بٔٝ پبیبٖ ٔٛ٘ا

، زا٘ؾٍبٜ ارؽس، وبرؽٙبعی ؾىسٜ تٟزٖا  عیبعی ّّْٛ ٚ حمٛق ز٘ا

 58، ؽٕبرٜ 14عبَ  ،ٞؼٚپضٚ ٔزّظ ، زعیبعی فغبز التقب ،(1387حغیٗ )، اغفزر -

 51 ؽٕبرٜ فزٍٞٙی، -عیبعی ٘بٔٝ ٘ؾزیٝ ،٘بپبیساری احشاة ْٕٔبی(، 1385ّّٕساری، وبٍٓ ) -

مالة (، 1382ّیٛمی، ٔحٕس رحیٓ ) - ة عیبعی ثز رٚ٘س اعالٔی ٚ تأحیز احشاّجٛر اس اعتجساز: ٘ا

تربثبتی  15 ؽٕبرٜ سٔب٘ٝ، ٔزّٝ ،رفتبر ٘ا

 ؽٕبرٜ   فزٍٞٙی، - عیبعی ٘بٔٝ ٘ؾزیٝ ،احشاة ٚ ثحزٖا ثز٘بٔٝ عیبعی ، (1385) فب٘ی یشزی، رمب -

51 

ٙیتی فغبی پیبٔسٞب ،(1385) ،ٜعْیسٖ، ِيفیب -  َحب زر یٞبروؾٛ زر عیبعی -زیالتقب  زٔا

 71ؽٕبرٜ  ،عیبعیْ ّّٛق ٚ حمٜٛ ٘ؾىسزا ٔزّٝ ،تٛعْٝ
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