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 اسلبى ٗٔي ىٍ ػ٢ٍ٘ٞي إالٗي ايَاٙ ثب سبًيي ثَ هٞاٛيٚ ٝ ٖٛجز سلِة

   1كٖٚ ٗؼييي

  :ؿٌييٟ

ٍايي اكِا ى١ٖ ٝة ٝ ػج٠٢ٝق آ ُٝا شوبثبر ٍيبٕز ػ٢ٍ٘ٞي ى  ثبُسَ ١بي ٕيبٕي ىٍ إٓشب٠ٛ ٛا

ِاة  ُا يٌٖٞ،ٙيٙ ُٗي٠ٜ كؼبٓيز  الٗي ٝ سٞٞيت ٝ اك ٍاي ٕا ِاة ىٍ ٗؼٔٔ ٙٞ ٙ اك الف هبٞٛ  ٝا

ؿٜياٙ  ، ا١٘يز دَىاهشٚ ث٠ ٗو٠ٓٞ سلِة ىٍ ًٍٚٞ ٍا ىُٝا ٕٞي ىيَِٗؼ٘غ سٚويٜ ٗٞٔلز 

ز ٠ً ىٍ ٗيبٙ ٛظبٕ ١بيٕبهش٠ إز. سلِة ُا ػ٠ٔ٘ ديييٟ -١بي ٕيبٕي  َٗىٕٕيبٕي ٗيٍٙ ٕا

ٝاع يبكش سجب٣ اسلبى ٝ ٝكير آِٛبٟ ٠ً  .٠ إزٕبالٍ ٝ ؿيَ َٗىٕ ٕبالٍ ٍ ٍَا ُيَى ىٍ ٍا ٝٝق ٗٔز ه

َار ٗشلبٝر ٝ ُبٟ ٗشؼب١ٍي دييا ٗيسلِة، ٖٛجزثب  ٕٞا ٗٔز ٕبُي ١ب ٝ اط ث٠ ٠ِٜٓٗ ًٜي. اُ يٌٖٞ ه

ْ ١ٞيز ثوِ٘ ٕٜشي ٝ ثٞٗي ديييٟ يٌي ُا ىٍ ١ٞيز ٗٔي  ١بي ٗيٍٙ ٝ ١ِ٘ٗبٙ ثب كْ ٙيٙ ػٞٗا

ٝ اػش٘بػي ١بي ث٠ سوٞيز ٝ سظجيز ٌٙبف ،سٕٞؼ٠ ي ىيَِ اطَارُِا ٕٞي ىيَِ سلِة ١٘بٜٛ ؛إز

١بي  ػبٗؼ٠ ٝ اكٌبٍ . ىٍػيٚ كبّ اكِاة ٕيبٕي ُا آٙ ٍٝ ٠ً سَػ٘بِٙ ثوًٜ٘يً٘ي ٗيٕيبٕي 

ث٠ سوٞيز  آيٜي؛ ثب اكِاي٘ ٗٚبًٍز ٕيبٕي،ٝ ٕالين ٛظبٕ ٕيبٕي ٝ ٗبٙيٚ اٛشوبثبسي ث٠ ٙ٘بٍ ٗي

ي. ىٍ اسلبى ٗٔي يبٍي ٗي جز اسلبى ٗٔي ٍٕبٜٛ ٝ سلِة ٝ ًبًٍَى١ب ٝ ايٚ ٗوب٠ٓ ١٘ٚ سَٚيق ٖٛ

َا١ٙبي ١َ ييثبيٖش٠ ٞي ثل ِايٜيٟ ٝ  ،١بي دٜؼِب٠ٛ ىٍ سٕٞؼ٠ ٕيبٕي، ثب ث٢َٟ ُيَي ُا آِ اطَار اك

ز سلِة َث اسلبى ٗٔي َٙ٘ىٟ ٙيٟ  ًب١ٜيٟ الٗي ٕا ث٠ ٥ٍٞ ٝ ىٍ دبيبٙ ايٚ اطَار َث ػ٢ٍ٘ٞي ٕا

ز  .ٗوشَٞ س٦جين ىاىٟ ٙيٟ ٕا
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 :ٗوي٠ٗ

 ى١ٍبي ٕيبٕي ١بي سٕٞؼ٠ ٕيبٕي، ظ٢ٍٞ كِة يٌي ُا ثبٍُسَيٚ ٙبهٜىٍ ػٖٔ ٕيبٕز 

ٍٞ إز.  َاسيي ػَيبٙ ٗا هي ٛ٘بى١بي ٗيٍٙ ١٘بٜٛي ػ٢ٍ٘ٞيز،ٍٝٛي ىٌٗ هٍٞى ثب َث  اَُؿ٠ ىٍ َث

بٕي دبٍٓ٘بٙ، ،اٛشوبثبر ٙ ٕا هبثْ ١بي ؿيَٝ ٗجٜبي ػْ٘ هٍَا َُكشٚ آٙ ديَٚكز ٕبُ ًٝبٍ هبٞٛ

َاٛي ٍٝٞر َُكش٠؛ َاٙ ث٠ ىاليْ ٗوشٔق ٍٙي ٝ سَهي  اٌٛبٍي ىٍ ػبٗؼ٠ اي اٗب ديييٟ سلِة ىٍ اي

ٍا ٛيبكش٠ ٝ ثٌٍ آ ي ىٍ ُٗيٚ ٕيبٕز  ٙال٠ُٗ  ثب ٍٝي ًبٍ آٗيٙ  .ايَاٛيبٙ ٛيبكش٠ إزٍٙي ؿٜيٛا

ّ ُلش٘بٙ هٞى ٕبهش٠ إز ٝ ثب دبيبٙ َُكشٚ ىٝٓز اك٘يي ىٝٓز سيثي ٍا ىّا يي ٠ً اػشيّا  َ ٝ ٗا

ى ايٚ ُٗي٠ٜ كَا١ٖ ٙيٟ إز ٠ً ثبٍ ىيَِ ٢ٛبّ  َٙا ٞث اى ٠ً ىٍٟٝ ١ؼق إبٕي سلِة ىٍ اي ْٛ

َإي ٝاهؼيز آٖٛز ٠ً  ثٖيبٍي ُا ػْٔ ٝ  ٍٙي ٝ ٢ٛغ ُيَى. ،سلِة ث٠ ٠ِٜٓٗ ٣َٙ ١ٜ٘ي ىًٗٞ

َكشٚ سل يبٍي ُا ػْٔ ٍٙي ٛبيبكشِي َٗىٕ ٕبالٍي يٌي اىاليْ دبِٛ ب ىٍ كبٓي ؛ٕزِة ثب ٖث ٠ٌ ٗا

ز هٞي ١بييػٜج٠ٝػٞى  َٙا ؿيَ هبْث اٌٛبٍٕا ي ٝ سؼبٍة َٗىٕ ٕبالٍي ىٍ اي ٝ ثب ٝػٞى  ُا ىًَٕٗٞا

َث٠ دبٍٓ٘بٛي ّي ،سؼ ٓٞ َّا١ٝػٞى سٜٞع اييٞئ َا سب ٓيج الٕ ُ ز ،بي ٕيبٕي ُا ٕا ُاىيُا ػيٓا َا سب آ َاُ ُ ،

ٍإزػَيبُٙا  َا ١بي  ِٓٞ الف ٥ٔت سب ٝا ؼٍ٘ٚٙي اسلبىي٠ ،سب ؿخ اُ ٝا ٝػٞى  ،١بي ٜٝلي١ب ٝ ٛا

ٌُٙب ي اٛشوبثبر ث٠ ٍٝٞر ٖٗشَ٘ك٢بي ٕيبٕي ٝ اػش٘بػي ٝ ٛيِ َث ِٙا ٍٙي ٍِا ، ث٠ ١٘بٙ ٗي

َكش٠ ز. ث٠ ٛظَ ٗي  سلِة ٍٝٞر ِٛ َاٟ ٕا يبٙ ٝ ثب سبهيَ ١٘ ع ِٛبٟ ايَٛا ٍٕي ايٚ ٖٗب٠ٓ ٍي٠ٚ ىٍ ٞٛ

ى٠ َٗىٕث يبٙ ىٍا ٜبٕي ٕيبٕي ايَٛا ٝاٚٛ ٛي ٝ ٠ً ىٍ ًبٍ ٕبالٍي ٝ ٍ يًي ىٍا َث٠ س٘يٛي ٛا ١َُٝي سؼ

ٟ ىٍ ٌْٙ ِٛىهبٓز ٍٞا يٙ اكِاة َكشٚ ١ًٜيز ٗظجز اُ كِث١بي هبٍػي ١٘ ش٠ هٞٛا ٝاٖث َايي ٝ  ِ

ز. آ ثي سبطيَ ٛجٞىٟ ٕا ٙشبٍ كب١َ َث ٗب ٞٛ جز سلِة ٝ اسلبى ٗٔي ىٍ ػ٢ٍ٘ٞيا ٙا الٗي  ٕز سب ٖٛ ٕا

َاٙ ػٖشؼٞ ًٜي. ىٍ ٝاٍ ُا اسلبى ٗٔي ث٠ ١يؾ ٍٝ هبثْ ِٛبٟ ٛوٖز ث٠ ٛظَ ٗي اي ٍٕي هَائز سٞىٟ 

٠ ُلش٘بٙ اسلبىِ سٌظَ ٗلٍٞ ٝ ١ِ٘يٖشي  َايي ٛيٖز. كبّ آٌٛ يْٟ ؿٜي كِة ُ ػ٘غ ثب سلِة ٞث

، إٓيت ٗي ػوالٛي ٗجشٜي َث هَى ػ٘ؼي ٝ هبٛٞٙ، ٞيي ُا اسلبى ٗٔيِ دبييٍا ٍائ٠ آِ سٞاٛي ١٘ٚ ا

ٍا آد ٠ِٜٓٗ  . ث٠ ثيبٙ ىيَِ سٔوي اُ اسلبى ٗٔي ث٠ٌٙبٍ ٕبُىٌيَي آِٞي اسلبى ٗجشٜي َث ٛلي سلِة 

ظ١َب، ٛليٌٞيا ىييٙ ػبٗؼ٠ ٝ كٌٞٗز َا٘يٕالين ٝ سلبٝر ،ي ٌس ٞي١٠ب ٝ ُ ١ِ٘بٙ  ١ب ٝ ديَٝي يٌٖ

ز ّٝهُْا كٌٞٗز، ٜٗبٕت ٛظبٕ غ ١ؼيق ٕا ٞٗا ثب ٛلي اكِاة يب كي  ١بي ٕيبٕي ٗوشيٍ ىٍ ػ

ظَ ًٜشَّ ٝ ٗي َائشي ٢ٛب ُا ثبال،يَيز آًا ع ٍٝايز  ٕبُُبٍ إز ٝ ىٍ ٗوبْث ه ُا اسلبى ٗٔي ٠ً ىٍ ٞٛ

١ب ٝ سُٞيغ هيٍر ٕيبٕي ٗيبٙ ىٍ ٝيى ايؼبى كْٞ ٗٚشًَي اُ ػالين ٖٗئٞٓيز ١ٖ ٠٘١ ثب

آِٞي  ١بي ٗوشٔق ٕيبٕي ىٍ هبٓت هبٛٞٙ ٝ دٌيَٗ اْٝ سياّٝ هيٍر إز ثبىٕشؼبر ٝ َُٟٝ
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إ

ي 
ٍٞ

٢٘
ػ

 

ع ؿٜي كِثي آٙ ٕبُُبٍ إز. آٙسلِة  ٞ،  ١ٖ ُا ٞٛ جش٠ ىٍ كي كبْٝ ايٚ ىٝ آِ ٞٙا ٛظبٕٗيٓا -س

ٍا ث٠ ٗظبث٠ ٗبٙيٚ  ٍاىٟ ٍٓا ١َٕ هيٍر ٕيبٕي  ٍا ٛيِ يبكز ٠ً ػ٘ال ا ١بي ٕيبٕي سي كِثي 

ػي كٌٞٗز  ؿيَ َٗىٕ ٕبالٍي ٗيهيٍر ىٍ ػبٗؼ٠ ػبٍي  ٗي ٍا ث٠ ٛ٘بي٘ ٗيًٜي ٝ ٞٛ ىٍٙ   .ٌٍُا

ىٍ ٝيى دبٕن ث٠ ايٚ ّٕٞا إز ٠ً  ٗيبٙ  ٝػٞى اكِاة ٝ كؼبٓيز ٕيبٕي آٛبٙ   ٗوب٠ٓ كب١َ

ىٝ اسلبى ٗٔي  جشي  ٝػٞى ىٍا ٞاّؿ٠ ٖٛ جش٠ ٕ ّٞا ٝ ٓا ١بي ٗشؼيى ىيَِي ٠ً ؟ دبٕن ث٠ ايٚ ٕ

جز اكِاة ٕيبٕي ٝ ُٛيُي ٕيبٕي ىٍ ػ َٙا هبْث ٥َف إزىٍثبٍٟ ٖٛ الٗي اي -ٗي ،٢ٍ٘ٞي ٕا

ي ىٍ ٕبٗبٛي١ي ٝ يب  اكِاة يبٍي ٍٕبٙ ثبٙي ٝ ىٍ ٍٝيٌَى ٛظبٕ   سؼييٚ سٌٔيق ٛظبٕ ٕيبٕي ثبسٞٛا

ٞاُيٚ كوٞهي كؼبٓيز اكِاة ث٠ ًبٍ آيي. ٍَا إز ٠ً ك١َي٠ سلوين  ٖٛجز ث٠ إٜبى ٝ ٗ ُا ايٚ ه

ىٝػٞى ٗوشٔق  ٖٛجز ىٝ  ١بي اسلبى ٗٔيٞٓل٠ٗٝ  سلِةًبًٍَى١بي ٗيبٙ  ٗٚبًٍز  سوٞيز .ىٍا

ٛب٠ٗ اكِاي٘ ،ىٍ اٛشوبثبرٕيبٕي  ٟ ًًٍٚٞيليز َث اكِاي٘ ثيٜ٘ ٕيبٕي ٝ ىٍ ٗؼ٘ٞع  ،١بي اىٍا

َاٙ  ، ثبػض سوٞيز اسلبى ٗٔيٙا ٗٚبًٍز ٝ َٗٚٝػيز ُا ١ٌٍٍِ آٙكْ ثلَ ٝ ػجٍٞ ُا ثل

، سويٕ ١بي اػش٘بػي ٝ ٕيبٕيٌٙبف ىٍ ٗوبْث ُٖشَٗ ٝ كؼبّ ٙيٙ ٙٞى ٝٗي ١٘جٖشِي 

ٓٞيز كِة ث٠ ٜٗبكغ ٗٔي ٝ ٛيِ سٚييي ٍهبثز ٍاطَ ١بي ٝا ٕيبٕي ثب كَٕبي٘ اػش٘بى ٗيبٙ ٛوجِبٙ ى

َام ٗٔي ٗٞطَ ٝ ىٍ اسلبى ٗٔي اطَ ًب١ٜيٟ  كِة َُايي، ى. ىٍ ػ٢ز اكش ، ِةسل ٗوب٠ٓ ىٍ ايٚىٍا

ِاة ٕيبٕي ىٍ ُٛيُي ٕيبٕي ػبٗؼ٠كِة َُايي ٝ سوٞيز كؼبٓيز ٝ ٛلًٞ ا ٗشـيَ ٖٗشوْ ٍا  ك

ُاىي كؼبٓي١بيي ٗبٜٛي ى١ي. ٠ً ٙبْٗ ٙبه٠ٞسٌٚيْ ٗي ِاةآ ع ٝ سٜٞع اك ٗيِاٙ  ،ز اكِاة، ٞٛ

ِاة ُا دبيِبٟ اػش٘بػيَث ي اك ع سٔوي ٝ ٍٝيٌَى اكِاة ث٠ ٜٗبكغ ٝػالين ١َُٝي ٝ ٗٔهٍٞىٍا ي ، ٞٛ

 .ٙٞىٗي

ؼبٕ ٝ يي دبٍؿِي ٗيبٙ ػٜبَٝ سٌٚ اسلبى ٗٔي ىٍ ايٚ سلوين يْ ى١ٜيٟ ىٝٓز ث٠ ٗؼٜبي اٖٛ

ِا ثٞ ،ٗٔز ٝ ٛيِ ٕبُُبٍي ٞاكن ٗيبٙ ايٚ اػ ٞٛي ٝ س ٛيِ اػِا  يْٟ ىٍ ٦ٕق َٗىٕ ٝ ىٝٓز ُا يٌٖٞ ٝدي

ٍا سٌٚيْ ٗي ش٠  ٝاٖث   .ى١يٕبهشبٍ كبً٘يز ٗشـيَ 

 

ق: ٝٛظَي ٓا  ٗجبٛي ٗل٢ٞٗي 

 سلِة -

ٟ يٖي  كِة ّٝا ز ىٍ اِٛ َثي إز ٠ً ث٢شَيٚ ٗؼبىّ آٙ ىٍ كبٍٕي ىٕش٠ ٝ َُٟٝ ٕا  partyاي ػ

 ٠ َاٖٛ ٍائ٠ ٙيٟ إز:ىٍ ػٖٔ ٕيبٕز سؼبٍيق ُيَ  ٙٞى. ٛبٗييٟ ٗي partiٝ ىٍ ك  ُا كِة ا
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ٞٙا ٍٕ٘ي ٜٙبهش٠ ٗي - شوبثبر كِة ١َُٝي ٕيبٕي إز ٠ً ثب ػٜ سٞاٛي  ٗي ٙٞى ٝ ٗٞهغ ٛا

َاي دٖز ٍا ث شوبة ًٜي. ًبٛييياي هٞى   ١بي ىٝٓشي ٛا

ز  ٍاي ٝيُْي٠ً ىٍ سؼَيلي ػبٗغ ُا كِة ثبيي ُلز كِة ٕيبٕي سٌٚٔي ٕا ١بي ُيَ ىا

ٍاي ٕبُٗبٙ ٖٗشَ٘ ٝ ثب  -1 ثبٙي: ٞاٛي ػَ٘ي ٥ٞالٛيُا ٛظَ ٕبهشبٍي ىا ٕٝا ثبٙي ٠ً ثش سَ اُ ى

ش٠ ٝ ٌاٍٗ ىٙا يبِٛ ش٠ ثبٙي. ٜث ُا ٛظَ  -2 اكِٝٙ َث ًَِٗ ًٍٚٞ ٙؼجبسي ىٍ ٦ٕق ًْ ًٍٚٞ ىٙا

َاي ىٕشيبثي ث٠ ٗوبٕ َاى ث يغ اك ٍاي  -3 ١بي ىٝٓشي ثبٙي.ًبًٍَىي ىٍ ٝيى ٖث ُا ٛظَ ا١ياف ىا

ٛب٠ٗ ىٟ ٝ هيٍر ٥ٔجي هٞى  ٝ ٥َفٍيِي  َث يغ ٍأي ى١ٜيُبٙ ٞث ٞا١بٙ ٖث ١بيي ثبٙي ٠ً ث٠ ٛبٕ آ٢ٛب ه

بيي. ُا ايٚ ٛظَ اكِاة ثَهالف َُٟٝ ١بي كٚبٍ ٠ً ث٠ ىٛجبّ سلون ١بي ٜٗلؼز ٝ يب ٍَُٟٝا سٞػ٠ ٘ٛ

ٍَا ٗيثبٜٙي، ٜٗبكؼي ػ٘ ٜٗبكغ هبٛ ٝ ٗو٦ؼي ٗي ٝ ٗوب٥جيٚ  ى١ٜي ٞٗي ٝ ٗٔي ٍا ٗيٛظَ ه

٠ اكِاة ٗياكِاة ٠٘١ ٗ ٛب٠ٗ َىٜٗي ٠ٛ هَٚي هبٛ كبْٝ آٌٛ َاي ًْ ػبٗؼ٠ ث٠  ًٜٞٙي َث ١بيي ث

َا ىٍآٍٝٛي ٙشبٍي سلِة ٛٚبٙ ُا سٌظَ ىاٍى. ُا ؿٜي ُلشبٍي ٝ ؿٜي ٛٞ (43-50:1382،)ايٞثي. اػ

ىٙ ٗشٚ ػبٗؼ٠ هجَ ٗي ٗٚي ٝ  ١بي ٗوشٔق َٝث ١ٞيز ُٞيي.ى١ي. اُ س٘بيِ ٝ سوبٓق ٕوٚ ٗيٞث

 (43:1378)سبػيي .ٍُٝىآىٗيبٙ سبًيي ٗي١بي ُٞٛبُٞٙ ٜٗ٘

شيٚ ًٍٝبٙ ّٝي ٕا ى، ٝ 1ثب ٦ٗبٓؼبر د١َِْٝٚ ٗؼَٝف َٛ ٍٝا ، ٦ٗبٓؼبر اكِاة، ث٠ َٗك٠ٔ ٛٞيٜي 

ٍٝ، ٙ٘بٍ ُيبىي ُا ٗلووبٙ ًٞٙييٛي  َٕكْٞ ػيييي ىٍ ػبٗؼ٠ ٜٙبٕي اكِاة ُٚٞىٟ ٙي. ُا ايٚ

ى.  ايٚ ػيٟ ٠ً ٍي٠ٚ اكِاة ٍا ىٍ  ُا ٜٗظَي ػبٗؼ٠ ٜٙبٕب٠ٛ ث٠ ٦ٗبٓؼ٠ اكِاة ٕيبٕي ثذَىُا

ٛي ٝ آٙ ٍا ١ب ٝ س٢بى١بي اػش٘بػي ٗيٌٙبف ٝاٙ ىٍا َا ِاة سأًيي ك ػٞيٜي، َث هبٕشِبٟ اػش٘بػي اك

ِاة ٕيبٕي ٗي َاي س١ٞيق اك ٜي. ُا ايٚ ٜٗظَ، ٛوٖز ٌٙبفٗشـيَّي ٖٗشوْ ث ١بي ٕبهشبٍي  ىٛا

-١ب دب ث٠ ػ٠َٝ ظ٢ٍٞ ٗيُيَٛي ٝ ٕذٔ اكِاة ٕيبٕي ث٠ ػٜٞٙا ٕوِٜٞي ايٚ ٌٙبفٌْٙ ٗي

ز؛ ث٠ ػجبٍر ىيَِ  ٍا ثبيي سَػ٘بٙ ٌٙبف ٕيبٕي ىٍ ػبٗؼ٠ ىاٖٛ ٛي. ثييٚ ٕبٙ ٝػٞى اكِاة  ٌٍا ُ

ٛي اثشيا ُٖٖز اي اي٠ٌٜ اكِاة ٕيبٕي دب ث٠ ػ٠َٝ ظ٢ٍٞ ثٌٍِا ١بي اػش٘بػي  ٝ ٕيبٕي ىٍٝٙ  َث

َاي ىكبع ُا ٜٗبك ػبٗؼ٠ كؼبّ ٗي َاى ١ٖ ػوييٟ ث ٝٛيي هبٛ اك آيٜي  غ هٞى َُى ١ٖ ٗيٙٞٛي ٝ ىٍ ٍ

ِاة ٕيبٕي ٌْٙ ٗي ٛي، ثٖشَي  ٍٝ ػبٗؼ٠ ُيَى. ُا ايٚٝ اك اي ٠ً َٗىٗب٘ٛ ١يؾ اهشالكي ٛيٍا

ى.  اي سلِة ٛوٞا١ٜي ٞث  َث

 ًٜي: كِة ػجبٍر إز ُا ٕبُٗبٛيىٍ ٢ٛبيز كِة ٕيبٕي ٍا ث٠ ٌْٙ ُيَ سؼَيق ٗي 2ٕئَ
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ي ػ٘ؼي ىٍ ٠ً ٗي َاي ًَٙز ىٍ اهيٗا ٍا ث َاى  يغ ًٜيًٞٙي اك َٙا ٖث سب اُ ايٚ  ٗوبْث ىيِ

َاٙ ث٠ ٕ٘ز٥َين ث٠  ١بي ىٝٓشي ىٕز يبثي. ٜٗبكغ ػ٘ٞٗي سٞػي٠ ًٜٜيٟ  س٢ٜبيي يب ثب ائشالف ىيِ

ز.  ِاة ٕا َاى ٝ ٦ٗبٓج٠ هيٍر ُا ٕٞي اك  ثٖيغ اك

ٍائ٠ ًَىٟىٕش٠ ٍا ًٖبٛي ا ي ث٠ ديييٟ اي ىيَِ ُا سؼبٍيق  ٍِا ١بي اػش٘بػي اٛي ٠ً ثب سؼؤي اث

َٛٗي ٠ٛٞ سؼبٍيق ؿبٓجبً اُ  دَىاُٛي. ىٍ ايٚي ٝ ثب ثيٜٚي اهشٞبى ٗلٍٞ ث٠ سلٔيْ اكِاة ٕيبٕي ٗيِٛ ُ

ٞاٙ ًَٙز يبى ٗي ِاة اُ ايٚ ٜٗظَ ًَٙزكِة ٕيبٕي ث٠ ػٜ ١بي ٕيبٕي ١ٖشٜي ٠ً ىٍ ٙٞى. اك

ٝثَٛي ٝ ىٍٝيى ث٠ كياًظَ ٍٕبٛيٙ ٕٞى هٞى ١ٖشٜي. ا ثبٍُا ٕيبٕز ث٠ ٍهبثز ٗٚـّٞ  ٗبًٔ 

ٞٙا ًَٙز يبى ٗيٛوٖشيٚ ً يٖي: ًٜي ٝ ىٍ سؼَيق كِة ٗيٖي إز ٠ً اُ كِة ث٠ ػٜ ٛٞ

َاىي ٠ً ٗي» ز ُا ًَٙشي ًَٗت ُا اػش٘بع ىا٥ٝٔجب٠ٛ اك ٍا ث٠ كِة ػجبٍر ٕا َاٙ هٞى  ًٜٞٙي ١ٍج

...« هبٛ ىٕز يبثٜي  هيٍر ثَٕبٜٛي ٝ ُا ايٚ ٥َين هٞى ٛيِ ث٠ ٜٗبكغ ٗبىي ٝ يب ٗؼٜٞي

ٞثي،  (48- 43 :1382)اي

َاي ثبُٛ٘بيي ا١ياف ٝ سؼجيَ ٢ٛبيي، ٗيىٍ  ٞاٙ كِة ٍا اػش٘بػي اُ ٢َٙٝٛيٙا ٝ ٕبُٗبٛي ث س

ز ٠ً ُا ٥َين ثَ ّٓٞي١ب، آٍٗبٙٛب٠ٗػالين ٛي١َٝبي اػش٘بػي ٝ ٕيبٕي ٗوشٔق ىاٖٛ -١ب ٝ اييٞئ

َاي سٞيي هيٍر ىٝٓشي دي٢ٜٚبى ٗيًٜٜي، ًبٛيييا١بيي ١بيي ٠ً ٦َٗف ٗي ًٜٜي ٝ ىٍ ٝيى َث ث

ٛي ث٠ هيٍر ثَٕٜي.ثب ث٢َٟ ُيَي اُ ٠٘١ سٞاٛبيييٜي آٗي ِا١ٍبي هبٞٛ َف  ١ب ث٠ اث )ػٔي ٙا

 (81:1390،ٛظَي

 

 ًبًٍَى١بي كِة -

غ سٕٞؼ٠ يبكش٠ ٗشؼيىٛي ػٔت ٗٚبًٍز ٕيبٕي َٗىٕ، ػبٗؼ٠ ٞٗا دٌيَي  ًبًٍَى١بي كِة ىٍ ػ

ُٗ ػبٗؼ٠ .1ٕيبٕي دٌيَي  ػبٗؼ١٠ب ٝ ايٖشب١ٍبي ػبٗؼ٠ هٞي٘ ٝ دٌيَي يؼٜي آٜٙب ٙيٙ ثب ٍا

ُيَى. ٛو٘ ىيَِ كِة  ثوٚي ُا ايٚ كَايٜي إز ٠ً ٥ي آٙ ايٖشب١ٍبي ٕيبٕي كَى ٌْٙ ٗي

ٍائ٠ ا٥الػبر ٝ ٌْٙ ىاىٙ ث٠ اكٌبٍ ػ٘ٞٗي ىٍثبٍٟ  ٌْٙ ىاىٙ ث٠ اكٌبٍ ػ٘ٞٗي إز ٠ً ُا ٥َين ا

بع اُ اكِاة ىٍ هيٍر يب ىٍ دي هيٍر ثب ٠٘١ ٗشلبٝر إز. ٗؼ٘ٞالً اكِاة ىٍٝٙ هيٍر ٕؼي ىٍ ىك

ِاة ثًَٜبٍ ٝ ىٍ دي هيٍر، ث٠ ٛوي ٍٝٛي١ب  ٍٝي٠ ٍٛي ٝ اك ١بيي ٠ً كِة ىٍ هيٍر ىٍ دي٘ َُكش٠ ىا

١بع ػبٍي ىٍ ػبٗؼ٠ ٝ سٞ٘ي٘بر ٝ ٕيبٕز ٛي.ًبًٍَى ىيَِ اكِاة  ١بي كِة كبًٖ ٗيٝ ٝا دَىُا
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 - political socialization 
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ز 1سَٞيق ٜٗبكغ ٓي٠ ٜٗبكؼي إز ٠ً ثٍٞٞر ىٍٝٛياى .ٕا ى ٛظبٕ ٕيبٕ 2ث٠ ٗؼٜبي ثيبٙ ٝا ي ٍٝا

ٞٛي ٝ دبّٝ ٝىيَِٙا  .ٙٞى ٗي  (77-78:1377)آ٘ٓ

ٞإش٠ 3سؼ٘يغ ٝ سأٓيق ٜٗبكغ َاى ٝ َُٟٝ ًبًٍَى ىيَِ اكِاة إز ثييٚ  ٗؼٜي ٠ً ه ١ب، ١بي اك

ي يي ًب٠ٕ ٗي ٌٍا َاي ٕيبٕشِ  ٙٞى. ىٍ هبٓت دي٢ٜٚبى١بي ٢ٖٗ ث

١ب ٝ  ىٍ ٍٕب٠ٛ ٍٕبٛي ٍٕبٛي إز. ُا ايٚ ٛظَ اكِاة ثب ٛظبٕ ا٥الع ًبًٍَى ىيَِ اكِاة ا٥الع

ىيٌشَي سجب٣ ِٛ يبثٜي. ٗؼ٘ٞالً اكِاة ٠ً ىٍ هيٍر ١ٖشٜي ث٠ ا٥الػبسي ىٕشَٕي ٗي ٦ٗجٞػبر ٍا

ٍٛي ٠ً ٍٕب٠ٛ ٍاٟ ىا ٌا يٌي ُا  ِثي كبهي آٙ ١ٖشٜي. ٓ ١بي ًٖت ٝ ػٌة ٗوب٥ت ىٍ ١بي ؿيَك

ٓشٚ ٍٕب٠ٛ ِثي ٝ ٞث شٚبٍ ا٥الػبسي إز  ١بي ك ائ٠ ٝ ٛا ُبٛي يي كِة ٍا َيبر ٍا ػي ١ب ٝ ٚٛ ٠ً ث٠ ٞٛ

ز يب ىيَِ ٍٕب٠ٛ َاي ًٖت آ٢ٛب ًٜؼٌبٝ ٗي ٍٗٞى ػاله٠ ٗوب٥جبٙ ٕا ٍا ث  ًٜي. ١ب 

ٞٙ ٌٙبفسٞٙا ٗٞٓل٠ُا ىييُبٟ ٕيبٕي ٗي -١بيي ٛظيَ ٌْٙ ُيَي َُٟٝ ثٜيي اػش٘بػي ديَٗا

َايٜي ، سظجيز ٝ سٛي١َٝبي اػش٘بػي ىٍ ٕبهشبٍ هيٍر ١ب ٝ سؼب١ٍبر اػش٘بػي ، ك٢ٍٞ كؼبّ وٞيز ك

ِثي، ػيّٝ ُا ٙوٜٗٚبًٍز  َايي٢ٛبىي٠ٜ ك َاي٘ ث٠ ٕبُٗبٙ يبكشِي ٕيبٕي ُ ، سٜظيٖ ٝ ٝ ُ

ٞٛيُبٙسجييٚ ٍ َٙا ٝ كٌٞٗز ٙ َاٙ ٝاث٤ كٌٞٗز ُ ِاة ُا ٕٞي ١ٍج ، سٌ٘يٚ ٝ دٌيَٗ ١ٞيز اك

ُاىي ُٖشَٗ ٗٚبًٍز ٕيبٕي، ١ب ٝ ٢ٛبىي٠ٜ ٙيٙ ٍهبثز ٝ ثبُسُٞيغ هيٍر ىٍػبٗؼ٠، ث٤ٖ آ

بٍٟ ًَى. )ػٔي اَٙف  ع كؼبٓيز ( 77:1390،ٛظَيٕيبٕي ٙا ٍا ٛو٠٦ ٝا ِاة  اَُ ٍكشبٍ اٛشوبثبسي اك

ٍا  ٗي سٞٙا ىٍ ايٚ آئي٠ٜ ىيي. كؼبٓيز اٛشوبثبسي،  آ٢ٛب سٍٞٞ ًٜيٖ ثي ٙي ٗلبٕٚ ٝ ٗؼبيت سلِة 

ٍا ثَآٗيٟ ُا  َاي ًٖت هيٍر ٛيٖز؛ يي كِة ٕيبٕي ٗيٍٙ ٠ً هٞى  س٢ٜب سالٙي ؿٜي ٗب٠١ ث

آ ٍاي ىييُبٟ ٌٙبف سبٍيوي ٥جوبر اػش٘بػي ٝ َث ّيي، ٝ ىا ٓٞ َٗ هبٛ اييٞئ يٜيي ُا يي ِٛ

َاي سلون اٝٞٓي ٗي ىاٛي، ٍهبثز اهشٞبىي ٗٚوٜ ٗي ٍاٟ، آؿبُي ث ٍا ٠ٛ دبيبٙ  ىاٛي  ١بي اٛشوبثبسي 

َاى ٛوج٠ ٠ً ٕبّ َاي آٙ سالٗ ٝ اك ٍا ىٍ ١٘يٚ ؿبٍؿٞة سوٞيز ًَىٟ إز. ١ب ث ٜٙبهز  اي 

ٍا إٓ يت ٜٙبٕي سلِة ٝ كَٝشي ٗـشٜٖ إز سب ثب ِٛب١ي ٍكشب١ٍبي اٛشوبثبسي اكِاة، ث٢شَيٚ اِث

١بي اػش٘بػي ٝ  ُيَي ىٍ الي٠ ػبٗؼ٠ ٜٙبهشي، سـييَ ٝ سلٞالر ٍٝٞر َُكش٠ يب ىٍ كبّ ٌْٙ

ٍا ثٍَٕي ٝ اٍُيبثي ًٜيٖ..  ١٘ـٜيٚ ٕبهشبٍ هيٍر 
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ِاة ٝ ٌٙبف -  ١بي اػش٘بػياك

ٍا ُا ٛظَ  ِاة  ِاة ٕيبٕي ٍٝيٌَىي إز ٠ً اك ُا ػ٠ٔ٘ ٍٝيٌَى١بي د٥ََكيٍا ىٍ ٜٙبهز اك

اػش٘بػي  ١بي ٕيبٕي ١بي ُْٖإبٓ ٌٙبفٝ ثَهبٕشِبٟ اػش٘بػي ٝ دبيِبٟ ٥جوبسي اكِاة 

ُاٝي٠ اكِاة ٕيبٕي ٍي٠ٚ ىٍ ٌٙبف ثٜيي ٗي ىٕش٠ ٛي ٝ ١ًَٜي. ُا ايٚ  كِة  ١بي اػش٘بػي ىٍا

َٗ ٝ ا١ياف ثو ١ب سَػ٘بٙ هٞإش٠ ١بي ٕيبٕي ٚي ُا اػش٘بع إز. كؼبّ ٙيٙ ٌٙبفٝ ِٛ

َث٠ ٌْٙ ٗي ي سؼ ٞٛا شوبّ س َاي ٛا ي يب ىٍ ٍٝٞر كويٙا ٗؼبٍي الُٕ ث ِاة ٕيٕب ز ُيَي اك آٗيِ  ٖٗب٘ٓ

ٞإش٠ ز ١ب، سؼ٘يغ ٜٗبكغ ٝ ديِيَي ا١ياف، ه آٗيِ دييا ًَىٟ ٌٗ٘ٚ إز ث٠  ٌٙٔي ؿيَٖٗب٘ٓ

٠ ثب ١ٝغ ٗٞ ١بي ػٞى ٜٗؼَ ٙٞى. آجش٠ ثَهي اكِاة ٕيبٕي ١ٖ ث٠ َث دبي٠ ٌٙبفٍٝيبٍٝيي ٝ ٗوبٔث

٠ ثب ىٝٓز ًَِٗي يب ىٍ ػ٢ز  ٞٙ سجييْ ث٠ اكِاة ادُٞيٖيٞٙ ٙيٟ ٝ ىٍ ػ٢ز ٗوبٔث َٗا ًَِٗ دي

ي يب ًٖت هٞىٗوشبٍي ٝ إشوالّ ٦ٜٗو٠ سلز ٛلًٞ كِة ث٠ كؼبٓيز ٗي اٛيُا   دَىاُٛي. َث

ٞى ٝ ٛوٖز ث٠ َٕاؽ ىٍ ١َ كبّ ىٍ ايٚ ٍٝيٌَى ىٍ ٦ٗبٓؼ٠  ِاة ٕيبٕي ثبيي ُا ػبٗؼ٠ آؿبُ ٘ٛ اك

ٜٙبٕب٠ٛ اُ  ُيَي آ٢ٛب ٍكز. ايٚ ٍٝيٌَى ػبٗؼ٠ ١بي إبٕي ٗٞػٞى ىٍ ػبٗؼ٠ ٝ ٛلٟٞ ٌٌْٙٙبف

ٞاٗغ ٌٗ٘ٚ إز ٗو٦ؼي ٝ يب ٕبهشبٍي  ٗي ايٚ ٗل٠١َٝ آؿبُ ًٜي ٠ً ًٌٚ٘٘ ٝ ديٌبٍ ىٍ ٠٘١ ػ

ي سجي ثبٜٙي. س٢ٜب س٢بى١بي ٕبهشبٍي ٗي ِاة ٕيبٕي  يْ ث٠ ٌٙبف ٙٞٛي ٝ ٌٙبفسٞٛا ١ب ٜٗٚأ اك

ٌبف ِاة ٕوِٜٞي ٙ غ ١ٖشٜي اك ٞٗا غ ١ٖشٜيدبييٍا ىٍ ػ ٞٗا ٞثي .١بي ٗٞػٞى ىٍ ػ   (181:1382)اي

ِثي ث٠ ٠ِٜٓٗ سؼ٘ين ٝ سَٕين ايٚ ٌٙبف آيي. ١َؿٜي ١ب ث٠ كٖبة ٗيُا ايٚ ٛظَ سوٞيز ٛظبٕ ك

ٜي ًَىٙ ايٚ ه٣ٞ٦ ُْٖ ٕيبٕي ٝ اػش٘بػي ٛيِ ٛ٘ ٞث٠ هٞى ىٍ ػَُٔٞي اُ ٗي هبٞٛ سٞاٛي ث٠ ٛ

يٚ ي ٝ س٢ييي اسلبى ٗٔي ٕٞىٜٗي ثبٙيٝ اػش٘بػ ي١بي ٕيبٕٗوَة ٙيٙ ٌٙبف ُٞا ، ػجٍٞ ُا ٗ

ٍار كبْٝ ُا كؼبّ ٙيٙ ٌٙبف ٍٛٚيٙ اٛشظب ٞٛي ٝ ٢ٗب ٍٝا يبكش٠ اسلبى ي١ب ٗهبٛ سٞاٛي هٞٔز سٞىٟ 

ى. يٗٔ  ٍا ث٠ ٗوب٥َٟ ثيٜيُا

ي١بي اػش٘بػي ث٦ٛي١َٝب ٝ َُٟٝ ٞٛي ىٍ  ٍٞ سٞبىكي دييا ٘ٛ ٠ٌ ٗجشٜي َث ػالين ُٞٛبُ ٙٞٛي ٔث

١بي اػش٘بػي يب سؼب١ٍبر ىٍٝٙ ٕبهز ػبٗؼ٠ ١ٖشٜي. ؿٜيٚ ػاليوي ٗؼ٘ٞالً ٛبٙي ُا ٌٙبف

ثبٙي. ٌٙبف اػش٘بػي ػ٘الً ٗٞػت سوٖيٖ ٝ سؼِي٠ ػ٘ؼيز ٝ سٌٞيٚ  ٗٞػٞى ىٍ ػبٗؼ٠ ٗي

ز س١ٌْٚب ٗ٘ ثٜيي َُىى ٠ً ايٚ َُٟٝ ١بيي ٗي ثٜيي َُٟٝ ١بي ٕيبٕي دييا ١ب ٝ ٕبُٗبٙ ٌٚ ٕا

 ًٜٜي.

ٞٙا ٌٙبف ٗي ٍا ث٠ ٌٙبفس ١بي كؼبّ يب ؿيَكؼبّ، ٕبهشبٍي يب سبٍيوي ٗبٜٛي ١بي اػش٘بػي 

ْاىي سوٖيٖ ًَى. ١يؾ كَه٠ ١ٌٗجي، ٕٜي، ٌٙبف ٥جوبسي، ػٜٖي، ُثبٛي، ٛ اي ٍا  ػبٗؼ٠ اي، هٞٗي، 



 8 

ٜٞٔب٠ٗ 
ك

ي، ٕبّ ا 
ٜٗبكغ ٗٔ

ّٝ، ٙ٘بٍٟ 
ؿ٢بٍٕ، سبثٖشبٙ 

1395
 

ي ٍاي يي سٞٙا يبكز ٠ً كبهي ٌٙبف يب س ٘ٛ يَي٠ٌٙبف اػش٘بػي ثبٙي.٢ٜب ىا  (102:1374)ٚث

ٍا ٗيٌٙبف ثٜيي ًَى: ٌٙبف ٕٜي، ٌٙبف  سٞٙا ث٠ ػٜبٝيٚ ٗوشٔلي سوٖيٖ ١بي اػش٘بػي 

١بي هٞٗي، ُثبٛي ٝ ٌٙبف ٗيبٙ ىٝٓز ٝ ىيٚ، ٌٙبف اي،  ٌٙبك٢بي ١ٌٗجي ٝ كَه٠  ػٜٖيشي،

َايي ي ك١َِٜي )ٌٙبف ك١َِٜي( ٌٙبف ٕٜز ُ اىي، اهشٞبى ىُٝب٠ٛ، ىُٝبِٛ َايي. ْٛ   ٝ سؼيىُ

ي٠ ُٝا ٍا ٗياي ىيَِ ٌٙبف ُا  ّي ٝ  ١بي اػش٘بػي  ٓٞ ٞٙا َث ٗجٜب، طَٝر، هيٍر، ٗؼَكز، اييٞئ س

يي ًَى. ٌٙبف ك١ََٜ سوٖيٖ ٗجٜبي طَٝر، ٌٙبف ٗؼ٦ٞف ث٠ هيٍر ٠ً ٜث ١بي ٥جوبسي َث

ٍا ٛٚبٙ ٗي س٢بى١بي ىٕش٠ شي  جز ث٠  ؿذي ٝ ٍٕا ى١ي. ٌٙبف ٗؼ٦ٞف ث٠ ٗؼَكز، ىٍ َِٛٗ ٖٛ

ٞى دييا ٗيٕٜز  ٍٛيِٕ، ١ٌٗت، ػوالٛيز ٘ٛ َٗاًٜي ٝ ٌٙبف يب ٗي ّٓٞيي ٠ً ٗ ِاة ١بي اييٞئ ٜب٠ٗ اك

ّٓٞيٍا ثَ بٓ سأًيي ثَ يٌي اُ اييٞئ يِٕ ٕا َٓا  -ًبٍي ٗلبكظ٠ -ٛبٕيٞٛبٓيِٕ -ٕٕٞيبٓيِٕ -١ب )ٓيج

َإي ّٞٓٞيٖٖ( ىٕش٠ ثٜيي ًَى. -ىًٗٞ  ٗبًٍٖيِٕ  ًا

 

٠ٛٞ ِاة ثَ ُ  ١بي اػش٘بػي ٕيبٕي إبٓ ٌٙبفٜٙبٕي اك

ِاة ٕٕٞيبٓيٖزٌٙبف َاّ -١بي ٥جوبسي: اك ِاة ٓيج ِاة  -ًٚبٍُٝي -اكِاة ًبٍَُي -اك اك

 ١بي ٖٗش٢ؼق ٝ ُك٘شٌ٘.َُٟٝ

 َُا : اكِاة ه١ٕٞبي هٞٗيٌٙبف

ّيي: اكِاة ٓيجَا١ّبي ٌٙبف ٓٞ  -ٛبُيٖز -كبٙيٖز -ٗبًٍٖيٖز -ٛبٕيٞٛبٓيٖز -اييٞئ

 ًبٍ ٗلبكظ٠

ِاة١بي ػٜٖيٌٙبف  ُٛبٙ  : اك

ِاة ٖٗيليٌٙبف  الئيي -ٌٕٞالٍ -إالٗي -ٖٗٔ٘بٙ -١بي ١ٌٗجي: اك

ىٍ ٝل٠ٜ ٕيبٕز  ١ٖشٜي ٌْٙ ُيَي  ١بي ٕيبٕي ٠ً اكِاة سَػ٘بٙ آ٢ٛبُا ٜٗظَ ٌٙبف

ِثي ث٠ ١٘بٙ ٗيِٙا ٠ً ٗي ٞاٛي ٗجٛظبٕ ؿٜي ك ٞاٛي س٢ييي سيٚ سَػ٘بٙ ٝيا١بي ػبٗؼ٠ ثبٙي، ٗيس

ٛي ٠ٝ ىٍ ٛظبٕ. ث٦ٍٞ هالًٜٜيٟ اسلبى ٗٔي ثبٙي ١بي ؿٜي كِثي ٠ً ػ٘يسب ٛظبٕ دبٍٓ٘بٛي ىٍا

ٍاي . اٗب ث٠ ١َ كبّ ىٝٓز ُا ٕٙٞىٗوشٔق ىٍ ىٍٝٙ دبٍٓ٘بٙ ٜٙييٟ ٗي ٝيا١بي ٞي اكِاة ىا

ظَيز دبٍٓ٘بٛي سٌٚيْ ٗي ٞٛيًا ِثي ٗي. ٠ً ٌْٙ ى١ٜيٟ كَايٜي ائشالفٙ . ٙٞٛي١بي اٛشوبثبسي ٝ ك

ِٙا ٠ً دبٍٓ٘بٙ ؿٜي كِثي  ث٠ ٜي اسلبى ١بي ػبٗؼ٠ ١ٖشٜي ٝ ٗيٛ٘بيٜيٟ ثيٚشَيٚ ١َُٟٝ٘بٙ ٗي سٞٛا

ٍا ىٍ سوٖيٖ هيٍر ٛٚبٙ ى١ٜي ىٝٓز ىي ُا اكِاة ديَُٝ ١ٝب ػ٘يسب كبْٝ يي يب سؼياى ٗؼيٗٔي 

بٙ ٗي ٍا ٚٛ جي ىٍ ىٝٓز  ؼبٕ ٖٛ ى١ٜي ١َؿ٠ ائشالف اكِاة سٌٚيْ ى١ٜيٟ ىٝٓز ١ٖشٜي ٠ً اٖٛ
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ٞاٛي ٙ٘بي ١ؼيلشَثيٚشَ ثبٙي ثَػٌٔ ٗي  سَي ُا هيٍر ٍا ث٠ ىٕز ى١ي ٗبٜٛي ًٍٚٞٝ ٌٜٜٙيٟ س

َيٌب ٕي٘بي ١بي ٖٗشؼؼْ ٗؼَٝف إزايشبٓيب ٠ً ث٠ ًٍٚٞي ثب ىٝٓز ي ٗا ِثي ٗبٜٛ . ٛظبٕ ىٝ ك

. ى١يٙٞى ثيٕز ٗيٗوشيٍسَي ُا ىٝٓشي ٠ً ثٕٞي٠ٔ يٌي ُا ىٝ كِة كؼبّ ىٍ ًٍٚٞ سٌٚيْ ٗي

ٍاٗ ىيي ىٍ هٞؿٜيٚ ٕبًُٝبٍي اسلبى ىٝٓز ثيٚشَ ٝ ًب ي١َ كبّ  . ىٍٟ ٗؼَي٠ ثيٚشَ هٞا١ي ٞث ٛ٘-

ٞٙا ث٠ ه٦غ ُا ثبالسَ ىٙ اسلبى ٗٔي س ِثي ٕوٚ ُلزىٍ ٛ ٞث ِثي يب ؿٜي ك . اٗب ٙي ٛيٖز ظبٕ ىٝ ك

ٍا ث٠ ١ب ي ىٝ كِثي ٌٙبف٠ً ٛظبٕ ٔي ٜٗلْ ٝ ٗليٝى ٕبهش١٠بي ٕيبٕي ػبٗؼ٠  -ىٝ ٌٙبف ٝا

ٛيُا ايٚ ٛ. اٛي ز ىٍ ٛظبٕ . آجش٠ظَ ١َيت اسلبى ٗٔي ثبالسَي ىٍا ِثي ٛيِ ٌٗ٘ٚ ٕا ١بي سي ك

١بي ٕيبٕي ؿيَ كؼبّ ٙيٟ ٝ إبٕب اػبُٟ سَػ٘بٙ سٜٞػبر ػبٗؼ٠ ىٍ ٕبهشبٍ ٕيبٕي ىاىٟ ٌٙبف

ٞى اٗب ٗي ٝاكي ٗيٚٛ هبر كِة  ٞٙا ُلز ىٍ ؿبٓت ٝا ٍا ٛ٘بيٜيٟ اًظَيز س ػي هٞى  ًٞٙي ث٠ ٞٛ

ٜيز ٝ اسلبى ُا  ػبٗؼ٠ هٔ٘ياى ًَىٟ ثب ثٍُِٜ٘بيي ٖ ، ٖٗئ٠ٔ سٌظَ ٝ سثبالَث ٗو٠ٓٞ ٗا ٍا ث٠ ٕا ٜٞع 

بيي ٍثبٍٟ ٛظبٕسلَه٠ ًَٕٞة ٘ٛ يبٍي ُا ٌٙبفٗي ١بي ثيٝٙ كِة ٛيِ. ى ١بي سٞٙا ُلز ػ٘ال ٖث

١بي ٜٝلي ٝ ١بي ىيَِي ٗبٜٛي ثبٛي يب ػَيبٙ ٕيبٕي يب هبٛياٙ ٝ يب َُٟٕٝيبٕي ػبٗؼ٠ ىٍ هبٓت

ٍا اٛؼبٕ ٗي ٠ ٍٙي ٝ سٕٞؼ٠ ى١ٜي ثيٝٙ آهٞٗي، ثوٚي ُا ًبًٍَى١بي ٗظجز ٝ ٜٗلي كِة  ٌٛ

ِاة د ٍا ىٍػبٗؼ٠ ثٞػٞى ثيبٍٝٛيٕيبٕي كبْٝ ُا اك  .يَٚكش٠ 

 

 اسلبى ٗٔي  

 سؼَيق ٝ سَٚيق ٗلب١يٖ  -

ىٙ ٝكير يظٝ ١ٍبيي اُ ً ث٠ ٗؼٜبي يٌي ٙيٙ ٝ يٌي ٞث ز ىٍ ٝكير ىُٝبِٛ ٜٗشلي  َر ٕا

ز ٙٞىٗي ي ٕا ؼبٕ ثب ٝػٞى ؿٜيُبِٛ ٜؼي ٝكير ٍا ١َٜ كَ .اٗب اسلبى يٌذبٍؿٌي ٝ اٖٛ ٓـز ا٘ٓ

َاى ٝ اسلبم ٝ  ٕبُٗ ٝ يٌشبيي ٝ يِبِٛي سَػ٠٘ ًَىٟ إز اٗب اسلبى ٍا "س٢ٜبيي" ش ٞاكوز ٝ ٙا ٗ

ز )ديٕٞشِي  لبى ٗٔي يؼٜي ١٘جٖشِي ىٍ سلوين كب١َ اس .(ى١ويا ًيْ اسلبى ٝ ٝكيرٛبٗييٟ ٕا

ي ٗي ٛظَ إز  . ىٍ ػيٚ ؿٜيُبِٛ

ٙٞى ٠ً ُا ٛظَ ٕيبٕي، ك١َِٜي، اػش٘بػي، اهشٞبىي ٝ...  اي ُا َٗىٕ ُلش٠ ٗي ث٠ ٗؼ٘ٞػ٠ ّٗٔز

ـبّ ًَىٟ ٍا ٙا َاكيبيي ٌٗبٙ ٗٚوٞي  ٞٙا َث ٍٝي ٛو٠ٚ س اٛي ٝ ٗي ٗٚشًَبسي ىاٍٛي ٝ ُا ٛظَ ػـ

َاكيبيي ُا آٛ ٞٙا يي ٗٔز ثب ػٜج٠ػـ ١بي ٗوشٔق ٕيبٕي، ك١َِٜي، اػش٘بػي  ١ب ٝ ١ٞيز ٢ب ث٠ ػٜ

 يبى ًَى. ٝ... 
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َاى ٛظَ اسلبى ٗٔي يبٙ اػ٢بي سٌٚيْ ى١ٜيٟ ٗٔز ٝ ٛيِ ٍٝاث٤ ٖٗشلٌٖ ٗ ١ٖ٘ٞيي ٝ اٙش

ي سٌٚيْ ى١ٜيٟ آٙ ايٚ اكٖبٓ ٗٚشَى ث٠ ٖٗئٞٓيز ٗشوبثْ اػ٢ب .ٗيبٙ ٗٔز ٝ كبً٘يز  إز

ّٞ ٝ هٞاػي دٌيَكش٠ ٙيٟ ٜٗؼَ ٗي ِاي  ٗٔي ١٘ب١ِٜي اسلبىٜٗظٍٞ اُ  .ٙٞىَث َٕ ٝا ٗيبٙ اػ

غ ٕٜشي ديٞٛيا ى١ٜيٟ ًْ ٛظبٕسٌٚيْ  ٞٗا ٞٛي ُا هجي٠ٔ سبػش٘بػي إز. ىٍ ػ ٞٛبُ ١ٌٗت ٝ  ١بي ُ

ٙي اٗب ىٍ ػَٞ ػييي، ٕٛٞبُي ٝ سلٞالر ٜٝؼشي، ٗيبٙ ١٘جٖشِي ػبٗؼ٠ ٗي كٌٞٗز ٗٞػت

ِاي ٗشؼبٔٛ ٝ   .١٘جٖش٠ هييٖ ٛب١٘ب١ِٜي ث٠ ٝػٞى آٍٝىٟ إز اػ

ٌا ُا ثُؼي ػبٗؼ٠ ٞٙا ُا ػبْٗ ٜٙبهشي ٛيِ ٗي ٓ ١بي ٗظجز ٝ ايؼبثي ١٘ـٞٙ ١ٌٗت ٝ ىيٚ،   س

ى ٠ً ٝػٞىٙبٙ ١َُٖٕٗيٚ، ُثبٙ، ك١ََٜ ٝ آىاة ٝ ٕٜٚ،  ْاى ٝ ىٙ٘ٚ ٗٚشَى، ٛبٕ َث َايي ٝ  ٛ ُ

ٍا ٕجت ٗي ٞٙا ث٠ اسلبى ٗٔي ً٘ي ٙٞٛي ٝ ثب سوٞيز اي٢ٜب ٗي اسلبى ٗٔي  ٞى.ًٍٚٞي  س ٠ً ىؿبٍ ٘ٛ

َٙا يٌذبٍؿِي ثبٙي ١يـِبٟ ٍاٟ ٍٙي،  ثل ٞاٖٛز  ٍا ٥ي سؼبٛوٞا١ي س ٓي ٝ ٕؼبىر ٝ ً٘بّ هٞى 

َا ٠ً هٞٗيز ٍا سبكش١٠بي ٗوشٔق ًٜي؛ ؿ اي ػيا ثبكش٠ ُا ًْ اكٖبٓ ىٍٝٙ ػبٗؼ٠ ١َ ًيٕا هٞى 

ٞىٟ ٝ ث٠ يي ١ٞيز ػبٗؼي ٠ً ًْ ًٍٚٞ ٝ  ٍا ىٍ َث ٗي٘ٛ بٍٝ ُيَى، ثه١َٝ٘ٔبي َُٕٗيٜي آٙ 

َايٚ ؿٜيٚ ػبٗؼ٠ ّي ٝ َٕٗبي٠ هٞى اي ىاي٘بً ىٍُيَ ٖٗبيْ ىاهٔيٛياٍٛي. ثٜبث ى ٝ اَٛ ١بي هٞا١ي ٞث

يُي ١ِي٠ٜ  ُا ايٚ ٍٝ ٖٗئ٠ٔ كلظ  .ٛوٞا١ي ٙي ٗبىي ٝ ٗؼٜٞي آٙ ىٍ ٖٗيَ ٍٙي، ٌٙٞكبيي ٝ ثبٜٓ

غ ٝ يٌي ُا ١ٞٗٞػبر اٝٔي ٍٗٞى ػاله ١٘جٖشِي ىٍ ٦ٕق ك١َِٜي، اػش٘بػي ٝ ٗٔي ٠ ىٍ ػٞٗا

ٝٛي ٕٛٞبُيٛظبٕ ز. ٍ ٌٍا ٕا اٛؼبٗي ديٞٛي١بي ٕٜشي ٗي ٝ ٜٝؼشي ٙيٙ ث٠ كَٝدبٙي ١بي ىٍ كبّ ُ

ٞٛي ي ١بي ٗيٍٙٝٓي ُا ٕٞي ىيَِ دي شوٍَا ٘ٛ َاي٦ي ٕيبٕز ث٠ ٢ٕٞٓز ٕا يبثٜي. ىٍ ؿٜيٚ ٙ

يز ٓٞ َاي كلظ ١٘جٖشِي، ٝا ي ث ٌٍا   ٜي.يبثٗي ُ

ٞٛي ىاٍى ٝ ىٍ ٦ٕٞف ك١َِٜي، ٞٛبُ ٙٞى. ث٠ اػش٘بػي ٝ ٕيبٕي ٦َٗف ٗي ١٘جٖشِي ٝػٟٞ ُ

جي إز ٝ ى ز. آٙ كُٟٞ ٍػبر ٗوشٔلي اُػالٟٝ ١٘جٖشِي ٗل٢ٞٗي ٖٛ ١بي ٗوشٔق هبْث سٍٞٞ ٕا

يبٍ إبٕي ٝ كياهْ آٙ ي ١٘جٖشِي اػش٘بػي ىٍ ٗل٢ٕٞ ٖث ٍٝى ٝ ػِ ىٍ ١يـِبٟ اُ ٗيبٙ ٘ٛ

ي ػَِٜ ٠٘١ ثَ شظٜبيي، ١ٝغ ١بِث يبٍ ٕا َاي٦ي ٖث ي ٙ آيي. ُا ٕٞي ىيَِ ػٔي٠ ٠٘١ دييي ٘ٛ

٠ٛٞ ٛب١٘ب١ِٜي ي ظبٕىٍ ٛ ١٘جٖشِي ًبْٗ ث٠ ٗؼٜبي كويٙا ١َُ ٝاهغ ٍم ٘ٛ -اػش٘بػي ١ٖ ىٍ ػبٖٓ 

َاي جي ث ٞٙا كيٝىي ٖٛ َايٚ ٗي س غ ٝ ٛظبٕ ى١ي. ثٜبث ٞٗا بي اػش٘بػي ىٍ ١ٕٜؼ٘ ١٘جٖشِي ػ

ٞٙا ُا ىٍػبر ثبالسَٛظَ َُكز، يؼٜي ٗي ٞاْٗ ٕٛٞبٙ ىٍ ٝ دبئيٚ س سَ ١٘جٖشِي ٕوٚ ُلز ٝ ػ

ٍٕي ًَى. ث٠ ػالٟٝ اُ ٍا َث ٞاع ١٘جٖشِي ١ٖ ٕوٚ ث٠ ايٚ ىٍػبر   .ٗيبٙ آٗيٟ إز ٛا
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َايي ٗيبٙ ٛي١َٝبي ٕيبٕيُبٟ ٗوٞٞى ُا اسلبى ٗٔي ٝكبم ٕيبٕ يب سُٞيغ هيٍر ٗيبٙ  ي يب ١ِ٘

٠ ُبٟ ُا ىٝٓز ٝكير ٗٔي ٛيِ ث٠ ػجبٍسي ز ؿٜبٌٛ ١٘بٙ اسلبى  ٛي١َٝبي ٕيبٕي ٗشٌظَ ػبٗؼ٠ ٕا

ٍَا ٗي -ٗي ٗليٝىُيَى. ثييٚ ٗؼٜب ٠ً ٦ٕق ٝكبم ٝ اسلبى ث٠ ٛوجِبٙ ٕيبٕي ٗٔي ٜٗظٍٞ ٛظَ ه

ٗٔز ١ٖشٜي ىٝٓشي ٗشٌْٚ  ُجِبٙ ٕيبٕي ١َ يي ٛ٘بيٜيٟ ثوٚي اٙٞى اٗب اُ آٙ ٍٝ ٠ً ٛو

 .ٙٞىهٞاٛيٟ ٗي "ٗٔي"،ٛي١َٝبي ٕيبٕي ٗوشٔق ُا

هي ٛيِ ٗيبٙ ٝكبم ٕ والثي ث٠ س٘بيِهبْئ ٙيَٟث  اٛي:يبٕي ٝ ٛا

ٛظ١َب، ٝكبم ٕيبٕي، اػ٘بالً ٝكبم ٕيبٕي؛ يؼٜي سؼَيق آُب١ب٠ٛ ُا كيٝى اهشالكبر ٝ اسلبم 

والثي ث٠ ًبٍ ٗي ٦الكي إز ٠ً ثيٚشَ ىٍ ٗوبْث ٝكبم ٛا والثي، ٝكبهي إز ؿيَ  ٝا ٍٝى. ٝكبم ٛا

والثي ٍم ٗي َاي٤ ٛا ٍاىي ٝ ؿيَ ػوالٛي ٠ً ٗؼ٘ٞالً ىٍ ٙ والثي  ا َاي٤ دٖب ٛا ى١ي ٝ ٌٗ٘ٚ إز ىٍ ٙ

والثي ثييٚ ٗل٢ٕٞ إز  ١بيي اُ ػبٗؼ٠ ثٜب ث٠  ٠ً ثو٘ث٠ ٝكبم ٕيبٕي ثيٜؼبٗي يب ٛيٜؼبٗي. ٝكبم ٛا

ٞٛي ٍّيٖ ديٚيٚ ٗٚبًٍز ٗي ىالئي َُى ١ٖ ٗي َِٛ ٕ َ ػٞيٜي. ايٚ ٗٚبًٍز، ٠ً  آيٜي ٝ ىٍ ٗا

َي اكٖب ٍاىي إز، ثيٚشَ ثَهب ٗا والة  ٕش٠ ُا هٞبيٜ ُيجبٜٙبهشي آٍٗبٙ ٕي ٝ ؿيَ ا ١بي يي ٛا

والثي، ٗؼْ٘، ًّٔي ٝ إز. ٗؼ٘ٞالً آٍٗبٙ ّي ىٍ ١َ ٛا ١بي هيبثبٛي  اٛي ٝ ىٍ ٍٙٞٗ ٗج٢ٖ ١ب ٝ اييئٞٞٓ

َا١بر ػ٘ٞٗي ىٍ ١٘بٙ ٦ٕق ثبهي ٗي َاي٠ٌٜ ث٠ آٍٗبٙ  ٗبٜٛي. ايٚ ٝيُْي، ػالٟٝ ٝ اػش ١بي ١َ  ث

والثي، ػٌاثيز ٝ ُيجبيي هبٝي ٗي ٍا ٛيِ ث٠ ٍهياىي ػبٙوب٠ٛ سأٝيْ  ٛا والة  ثوٚي، ػ٘الً هٞى ٛا

والثي هَ ٗي جشي ػب٥لي ثب ٛي١َٝبي ٛا ٍا ىٍ ٖٛ ى ٝ آٙ  ز ٠ً ٍُٝا  ٍا ٗيَث ى١ي ٝ ايٚ ؿيِي ٕا

ز:  جٍٞى ُلش٠ ٕا ِٗا ً والة"ٞٓ ٟ اٙشوبم ىٍ ك٢بي ٛا ٍٞا ٙٞى؛ يؼٜي  ١ب سجييْ ث٠ ٝكبم ّٗٔي ٗي ١ب، ١٘

والثي، اهش٢ب ٗي ٍا ث٠ ٝكبم ٝ ١٘يٓي ثٖذبٍى.  ٥جيؼز ١َ ٛا ٜيُي ػبي هٞى  ًَا  "ًٜي ٠ً ٙوبم ٝ د

َاسي   (10/4/1384)ك

 

 ي ٝ ١ٞيز ٗٔي اسلبى ٗٔ -

ٝػٞى  .١ٜي ٝ ٕبُٛيٟ آٙ اٌٗبٙ دٌيَ ٛيٖزيبثي ث٠ اسلبى ٗٔي ثيٝٙ دي٘ َٙاي٤ ًىٕز 

َاي٤ ٝ ثٜيبى١بي اسلبى ٗٔي ٌْٙ هٞى ث٠ هٞى ثبػض  ،ٛيِ ثيٝٙ ىهبٓز ػَٜٞ اُب١ي ثوٚي ٙ

ز ٠ً ٗؼ٘ٞػ٠ َٙاي٤ ػيٜي اسلبى  .ٙٞىُيَي ٝ سجٍٔٞ ػيٜي اسلبى ٛ٘ي ايٚ ػَٜٞ اُب١ي ثو٘ ٕا

ٖؼبٕ ٗٔي ٍا كَا١ٖ ٗي ١بي ١ًٜيىٍ آٍٝىٟ ٝ ُٗي٠ٜ ث٠ ٌْٙ ١ٞيز ٗٔي ٗٔي ٍا  ٕبُى.اسلبى . ٛا

ٜٙبهز آٙ ثٖشِي  ، ث٠ اُب١ي ُا ١ٞيز ٗٔي ٝت ىٕز يبثي ث٠ اسلبى ٗٔي ٝ سؼٔي آٙثييٚ سَسي

ي ُا يي ١ٖش هٍٞىٍا ي ثب ٝػٞى َث َٛا ى. ثب ايٚ ٠٘١ ١ٞيز ٗٔي اي ٠ ٗلٍٞي ٌْٙ ُيَٛيٟ ٝ ٛظبٕ ىٍا
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َي ٜٙبٍٝ إز ٝ  ،ى١ٜيٟ ٝ ث٠ ثبُٕبُي ٝ ث٢ي٠ٜ ٕبُي ٝ ىٍ ٥ّٞ ُٗبٙ ىؿبٍ ؿب٘ٓ ٙيٟ ٗا

 (25:1386،. )اك٘ييٍُٝآٗيي ٛيبُٜٗي إز

ٞٙا ؿبٍؿٞة ١٘جٖشِ زيٝ ٗٔ يٗٔ زي١ٞ ٘ييايىٝٓز ٗيٍٙ ىٍ د  ييىٍ ػَٞ ػي يث٠ ػٜ

بٕ ش٠ إز. د يٛو٘ ٕا ٜيٟ  ياػش٘بػ ي١بزيىٝٓز ٗيٍٙ ىٍ ٠٘١ ػب، ١ٞ ٘ييايُا د ٘يىٙا ًَا د

ى. ث٠ ىال يٗبٜٛي ييُٗٞائ ٍَا ٞث ه  ياػبٗؼ٠ زي١ٞ ؼبىيىؿيؿ٠ ا يٕٜش ي١بٗوشٔق ىٝٓز ْيَث

شٜي، اٗب ى يٌٖبٛي ٔ يبثيٗيٍٙ ث٠ ٜٗظٍٞ ىٕش ٝٓزٛيٙا ٝ  يٕٛٞبُ ٜييهٞى ىٍ كَآ يث٠ ا١ياف ٝا

ٗٚشَى  ي٢بسبثغ هٞى َث كٖت ٗالً زياسجبع ٝ ػ٘ؼ قيسؼَ بُٜٗييٛ ،يٝ اػش٘بػ يسٕٞؼ٠ اهشٞبى

ى. ُا ا ٍا ٚيٞث -يٗيٍٙ ٗؤطَ ٗ ي١بىٝٓز ٘ييايٍا ىٍ د يٗٔ زي١ٞ ٚي٠ً سٌٞ غيٍٝ ثَهالف سٍٞٞ 

ث٠ ػٜٞٙا ؿبٍؿٞة  زيٝ ٗٔ يٗٔ زي١ٞ ْيٝ سٌٚ ٚيهٞى ىٍ سٌٞ يٍٙىاٛي، ٕبهشبٍ هيٍر ىٝٓز ٗ

ٍا ا ياػش٘بػ ي١٘جٖشِ ٍاي دي٘  .ًَى لبيىٍ ػَٞ ٗيٍٙ ٛو٘ ػ٘يٟ  اسلبى ٗٔي ٝ سلون آٙ ىا

ز ٠ً ثيٝٙ ٝػٞى ٣َٙ ٛ٘بيي. ايٚ دي٘ آ٢ٛب ٍٕييٙ ث٠ ايٚ ١يف ٛبٌٗ٘ٚ ٗي١ب ٝ ٗويٗبسي ٕا

ى٣َٙ َاي٤ ٗبىي يب ػيٜي اسلبى ٗٔي ٗؼ٘ٞال ث٠ ٝػٞى  .١ب ١ٖ ػٜج٠ ٗبىي ٝ ١ٖ ٗؼٜٞي ىٍا ٙ

ْ ٝ ديييٟ ١بيي ؿٞٙ ػ٘ؼيز، ٞٗا  كٚبٍ ٝ س٢ييي هبٍػي ٝ ٜٗبثغ يب طَٝر ٗٔي ٝ اٌٗبٙ ،اهشٞبى ػ

ى اهشٞبىي ٝ ٕيبٕي ىٍ ُٛيُي ػبٗؼ٠ ٝ ث٢َٟ ثَيٙ ٗٚبًٍز آ شِي ىٍا  .ُا ٜٗبثغ ٝ طَٝر ٗٔي ٖث

َاي٤ ٝ ػ ْ ١ًٜي يب ٗؼٜٞي ٛيِ ث٠ ديييٟٙ ٍاىٟ ٗٔيٞٗا يبى١بي ١بيي ؿٞٙ ا ي ُا ٜث ، ثَهٍٞىٍا

ىي ١بي ًالٙ ٌي ٝ ١٘جٖشِي ٗجشٜي ثَ هٞيٚبٝٛييك١َِٜي ٝ سبٍيوي ٗٚشَى ٝ اكٖبٓ ِٛ

ش٠ ٝاٖث َاٗلٔي ٝ كَاهٞٗي  ٞاْٗ ١ًٜي يب ٗؼٜٞي إز ٠ً اكٖبٓ ١ٞيز  ك إز ٗؼ٘ٞػ٠ ١٘يٚ ػ

ي، آُب١ي اُ آٙ ٍا ثٞػٞى  "١ٞيز ٗٔي"ٌْٙ ىاىٟ ٝ ىٍ يي ُٖشَٟ ًالٙ سٍَا  ٝ اكٖبٓ ثَهٍٞىٍا

 (27:1386،)اك٘يي .آٍٝىٗي

 

ِٞي سلٔيْة:   ٍٝيٌَى ٝ ٓا

. ثلض ُا ٛو٘ اكِاة ىٍ ُٛيُي ٕيبٕي ٝ ى ٗوب٠ٓ كب١َ ٍٝيٌَى سٕٞؼ٠ ٕيبٕي إزٍٝيٌَ

ىٍ اىثيبر سٕٞؼ٠ ٕيبٕي آجش٠ ً٘شَ ٍٝٞر  ثب اسلبى ٗٔي يب ١٘جٖشِي اػش٘بػيٖٛجز ٕٜؼي آٙ 

ٌٍا ُا ١ٞيز ،١بيي ٗبٜٛي ٗٔز ٕبُيُيَى اٗب ُا آٙ ٍٝ ٠ً اسلبى ٗٔي ثب ٗو٠ٓٞٗي ١بي ٕٜشي ٝ ُ

ِاة ث٠ ٗ ىيي إز ٝ ُا ىيَِ ٕٞ ٛو٘ آكَيٜي اك ٗي ِٛ ي دٌيَكش٠ ٙيٟ ٞث ٠ِٜٓ ٗبٙيٚ ىًَٕٗٞا

ز؛ ٗي َاي ثلض ُا ٕٛا ت ث َى ٜٕٗب ٞٙا ٌٍٝي ٍا س ِاة ثب اسلبى ٗٔي  ٜؼي اك  "ٕيبٕي سٕٞؼ٠"ٖجزٕ 

ز ٠ً ىٍ ٗوبي٠ٖ ثب ٍٝيٌَى١بي سبٍيوي يب كوٞهي ٝ كٖٔلي ث٢شَ ٗي اٛي ا١ياف ايٚ ٗوب٠ٓ ٍا سٞىاٖٛ
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ُِييٟ ىٍ ايٚ ٗوب٠ٓ ىٍ كُٟٞ سٕٞٗلون ًٜي ٞي َث َاٙؼ٠ . آِ ٞي ٌٍُا يب كْ ثل ١بي ٕيبٕي آِ

ز. ثَ سٕٞؼ٠ بٓ ايٚ ٗيّ ٕيبٕي ٕا َاٙ ١ٞيز، ٕا َٙا )ثل إبٓ دٜغ ثل سٕٞؼ٠ ٕيبٕي ٍا َث

َٙا سُٞيغ( سؼَيق  َٙا ٛلًٞ ٝ ثل َٙا ٗٚبًٍز، ثل َٙا َٗٚٝػيز، ثل َاي ايٚ ٜٗظٍٞ  .ًٜٜيٗيثل ث

ي آش٢بة اػش٘بػي ٝ اػش٘بػي ٝ كَآيٜي سٕٞؼ٠ ٕيبٕي ث٠ ٗظبث٠ ٛٞػ ثب كَٟ َٗك٠ٔ ٕٛٞبُي

َٙا سٚجي٠ ١ٜ٘ي آٙ ث٠ َٗي٢ي اػش٘بع، ثلض اُ ٙبهٜ ٍا ٗوي٠ٗ ثٍَٕي ثل ١بي دٜغ  ١بي سٕٞؼ٠ 

ٍَا ىاىٟ   .اٛي ُب٠ٛ ه

َٙا ٕيٚ ىثٔيٞ دبي ثل ٍا ث٠ دٜغ ىٕش٠ سوٖيٖ ٗي ٞٓ  ًٜي: ١بي ٕيبٕي 

َاٙ َٗٚٝػيز -2 1ثلَٙا ١ٞيز -1 َٙا ٛلًٞ -4 3ثلَٙا ٗٚبًٍز -3 2ثل َاٙ  -5 4ثل ثل

ُاىٟ .5سُٞيغ َاٙثَهي ث٠ ايٚ ثلَاٙ (173:1368 ،)ٕيق  َاٙ ١ب، ثل ١بي ىيَِي ٛيِ ٗبٜٛي ثل

َٙا ٠٦ٕٔ ٝ ٍاٗيي ١٘جٖشِي يب اىؿبٕ اػش٘بػي يب ثل َٙا ًب ِايٜيٍا ٛيِ ٗي ثل  .اك

َٙا ١ٞيز ٝهشي إز ٠ً يي ػبٗؼ٠ ث٠ ١ٞيز ٗٚ ٕييٟ ثبٙي يب ث٠ ثيبٙ ىهينثل سَ شَى َٛ

ٕييٟر اٖٛبٛي ىٍ يي َُٕٗيٚ، ث٠ س١ُٜٞ اػش٘بػب َٗىٕ ىٍ  .اٛيؼَيق ٗٚشًَي ُا ًيٖشي هٞى َٛ

ُٗ -يي ثَٕبهش٠ ىٝٓز ش٠ ٗٔز ثبيي ث٠ َُٕٗيٚ هٞى ث٠ ك١ََٜ ثب١ٍٝب ٝ ٍا ي ىٙا ١بي هٞى ٝكبىٍا

ىكويٙا ؿٜيٚ  ١ٝؼيش .ثبٜٙي َاٙ ١ٞيز ىٍا َٙا ١ٞيز ٗي .ي كٌبيز اُ ٝػٞى ثل ٞاٛي ٛبظَ ث٠ ثل س

َاي٤ ديٚب  َايٜي ٗٔز ٕبُي ٝ ؿٔج٠ ١ٞيز ٗٔزٙ ١بي يب دٖب ٗٔز ثبٙي ث٠ ثيبٙ ىيَِ ًبْٗ ٛٚيٙ ك

ٗي َث ١ٞيز ٗٔي َٙا ١ٞيز ٕيبٕي سٔوي ٙٞىسٞاٛي ث٠ ٗي هَى ٝ ٞث ١ٞيز  ٍٕييٙ ث٠ .ٗظبث٠ ثل

َٙا ٝ ىٍى س٘بيِار ثب ثيِبِٛبٙٗٔز ى ٝ ًيٖشي يي   ػ٘ؼي شَاى ثب  ٍ ؿيَيز ثب ىيِ ٝ ٛوب٣ ٙا

ٓيٚهٞىي ٌٍاٛٚبٛ ١ب ٝا ز. ٠ ُ َاٙ ١ٞيز ٕا َاٙ اُ ٥َف ىيَِ ىٍ  اُ ثل ٓي٠ ُا ثل ٍٝٞر ٌٍُا ٝا

ٌبٙ ١ٞيز ٝ ٕٞا اثؼبى ٗٔز ٕبُي ىٍ يي ًٍٚٞ ٗا ى ه َٙا ١ٞيز سبُٟ ٝػٞى ىٍا ُٝ ثل ٛي١َٝبي  .َث

سجب٥بر ػ٢بٛي، ٗي ٍا ثب  سيٍيؼي ٗبٜٛي ُٖشَٗ ٍا ٞاٜٛي ثٜيبٙ ١ٞيز يي ػبٗؼ٠ ٕبثوبً ِٜٗٝي  س

ّ ٕبُٛي. ثييٚ سَسيت ٕبُي َٗىٕ آٙ ػبٗؼ آُبٟ ٠ اُ يي ىٛيبي ًبٗالً ٛٞيٚ ُا اهيٕا ٕيبٕي ٗشِِٓ

َٙا ١ٞيز َٗك٠ٔ ٔي آٙ، اي ُا ٍٙي إز ٠ً ٛظبٕ ٕيبٕي ث٠ ١ِٜب ثل ٕ سـييَ إبٕي اٌٙبّ ٝا

َث٠ ٛ٘بيي. ثلَٙا ١ٞيز ٛٚب٠ٛ ٍٙي ٝ سـييَ إز ٠ٛ ػالٗز ١ؼق ٝ ٛب١ٜؼبٍي.اثال  ػجبٍ ثبيي سؼ

                                                           
1
 - Identity 

2
 - Legitimacy 

3
 - Participation 

4
 - Penetration 

5
- Distribution  -  
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َٙا ١ ٔي ُا ثل ٣ ث٠ ؿ٢بٍ ٌْٙ ٝا َٞث ِثٍٞ ث٠ اكٖبٕبر ٗ ع ثلَٙا ٗ ٓيٚ ٞٛ ى: ٝا ٞيز ٝػٞى ىٍا

سجب٣ ٗي َاكيبيي ثب اكٖبٕبر ٛبٕيٞٛبٓيٖشي ٍا ٍاث٤ ك٢بي ػـ يبثي. ىٝٗيٚ ٌْٙ آٙ  َُٕٗيٚ ٝ 

ى١ي ٠ً ٕبهشبٍ اػش٘بػي ٝ ث٠ ٝيْٟ سوٖي٘بر ٥جوبسي ؿٜبٙ ُٖشَٗ يبثي ٠ً ٗبٛغ  ٝهشي ٍم ٗي

ٔي ٝ سؼ٢ي ث٠ يي ١ٞيز ٗٔي  ٍٟ ثيٚ ١ٞيزٝكير ٗٔي َُىى. ٕٞٗيٚ ٍٝٞر آٙ ثب سؼب ١بي كَٗا

ٜبٕب٠ٛ سـييَ اػش٘بػي  ٝاٚٛ ى. ؿ٢بٍٗيٚ ٌْٙ ثلَٙا ١ٞيز ىٍ اطَ ديبٗي١بي ٍ ٗٚشَى ًَٕٝبٍ ىٍا

ٕيٚ دبي َٕيغ ٝ اكٖبٕبر ىُٝب٠ٛ ٖٛجز ث٠ ثيِبِٛبٙ ايؼبى ٗي  (239:1380،ٙٞى..)ٞٓ

َٙا َٙا َٗٚٝػيز ىٝٗيٚ ٙبهٜ ثل َٙا َٗٚٝػيز، ث٠  ١1بي ٕيبٕي، ثل يب كوبٛيز  إز. ثل

ى. ُا آٛؼب ٠ً  سجب٣ ىٍا ي ٝ ظَكيز ىٍ ٛٚبِٛبٙ سٕٞؼ٠ ٍا اَث ٌْٙ هبٝي ث٠ كٚب١ٍبي ٗٞػٞى ثيٚ َث

ز، ث٠ ٌْٙ هبٝي ثب ػٌَ٘ٔى ٕبهشبٍ كٌٞٗشي ىٍ  َٗٚٝػيز هٞي٠ٞ اي ُا ٛظبٕ ٕيبٕي ٕا

ايٚ ىٍ سؼييٚ ظَكيز ٛظبٕ ٛو٘ إبٕي ىٍا ز. ثٜبَث ىيي ٕا سجب٣ ِٛ ى. ث٠ ػجبٍر ىيَِ، دٌيَٗ ٝ ٍا

َ اكش٘بالً آِٛبٟ سلون ٗي ز، ٝ ايٚ ٗا يبثي ٠ً ث٠ ٛظَ ٍٕي  سأييي َٗٚٝػيز كٌٞٗز ثب َٗىٕ ٕا

ٞٙا ٝاهؼيز اٌٙبّ ٜٗبٕت  ٍا س٢ٜب ث٠ ػٜ َٕا ٌُاٙش٠ ٝ س٘بيِار  ي اكش ٍٙا ث٠ اّٝٞ ثَاَث ُٗبٗيا

لٌبى سٔوي ٗي ايٚ  ٛا َاٟ ثب ١بي كبْٝ ىٍ ٙبهٜ س٘بٗي ديَٚكزًٜٜي. ثٜبَث ١بي سٕٞؼ٠، ١٘

ٍا ايؼبى  ٝاًٜٚي  لٌبى ٕبهشبٍي اكش٘بالً  ي، ظَكيز ٝ ٛا َاَث سـييَار ديٕٞش٠ ىٍ ٍٝاث٤ ثيٚ ث

ش٠ ٝ ٗي ٞا١ي ًَى ٠ً َث َٗٚٝػيز سأطيَ ٌُٙا ٍا ٗٞػت ٙٞى. ه َٙا ثٍُِي  ٞاٛي ثل  س

، ثيبَِٛ ايٚ جز ث٠ اهشيٍا سجب٣ َٗٚٝػيز ثب ظَكيز اػَايي ٛظبٕ ٝ اكٖبٓ َٗىٕ ٖٛ  ٛلٔ ٍا

٦ٗٔت إز ٠ً ١َيي ُا ؿ٢بٍ ثلَٙا ىيَِ اػٖ ُا ١ٞيز، ٗٚبًٍز، ٛلًٞ ٝ يب سُٞيغ ىٍ ٢ٛبيز 

َٙا ٗي َا ٠ً س٘بٗي ثل ٞٛي، ؿ َٙا َٗٚٝػيز ٜٗؼَ ٙ ٜي ث٠ ثل ٞٛا ١ب ث٠ ٛلٞي َٗٚٝػيز يي ٛظبٕ  س

ّٞا ٗي  (208:1380دبي، ثَٛي. )ٕٓٞيٚ ٍا ُيَ ٕ

َاٙ ٗٚبًٍز ٕيبٕي إز. َٙا ٕيبٕي، ثل ُٞيي: ٌُاٍ اُ  ٗبيَٝٙ ٝيَٜ ٗي ٕٞٗيٚ ٙبهٜ ثل

دبىٙب١ي ث٠ ػ٢ٍ٘ٞي، ُا كٌٞٗز إشؼ٘بٍي ث٠ كٌٞٗز ٖٗشوْ، ُا ٛظبٕ ثيٝٙ كِة ث٠ ٛظبٕ 

شجياىي ث٠ َٗىٕ ٕبالٍي ١ِ٘ي  كِثي، ُا كن ٍأي اٛلٞبٍي ث٠ كن ٍأي ػ٘ٞٗي ٝ ُا كٌٞٗز ٕا

َ ٜٗبٕجبر ػيييي ثيٚ ٗٔز ٝ ىٝٓز ٝ  (شٜي.)١٘بُٙ ٗٚبًٍز ٕيبٕي ١ٖاٌٙبّ ػيييي ا ثيبِٛ

َاي٦ي ُلش٠ ٗي َٙا ٗٚبًٍز ث٠ ٙ ٞإش٠ ثل ي ٥ٔجب٠ٛ ٝ سٖبٝي  ٙٞى ٠ً ١٘ٚ آٙ ه َاَث ١بي ث

ٍٙا ٝ ٛوجِبٙ كبًٖ ٍٗٞى دٌيَٗ  ٞا١ب٠ٛ اهٚبٍ سبُٟ سلَى يبكش٠ اػش٘بػي ُا ٛبكي٠ ىٝٓز ٕبال ه

ٝا ىٍهٞإز يب ٍكشبٍ اكَاى ٝ  ٝاهغ ٛ٘ي ز ث٠ ١ِٜبٗي ٠ً ٛوجِبٙ كَٗبَٛ ٙٞى ٝ ٛيِ ًٌٚ٘ٚي ٕا

                                                           
1
 - legitimacy 
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َ ٗٚبًٍز ٕيبٕي ٛبَٗٚٝع هٔ٘ياى ًٜٜي ٝ ١٘ـٜيٚ ث٠ ١ٝؼيز ٝ كبٓشي سؼجيَ ١ب ٍ َُٟٝ ا ىٍ ٗا

ٟ ٗي ٕبهشب١ٍبي ٕيبٕي،  ١بي ٗٚبًٍز ٥ٔجب٠ٛ ٝ سوب١ب١بي ٗياه٠ٔ ػٞيب٠ٛ ػ٘ٞٗي ثب َُىى ٠ً اىٍا

ي، كوٞهي، ػَكي ٝ ٕٜشي كبًٖ َث ػبٗؼ٠ ٠ً ٝيُْي سًَِ٘ ٝ إشجياىي ىٍ ثَهٍٞىاٍ ١ٖشٜي  اىٍا

ٛٞ َٙا ٛلًٞ ي هٍَا ُيَٛي.س٢بى ٛب١ِ٘ َٙا ُٗي٠ٜ  يب ٍٕٞم دٌيَي إز. ؿ٢بٍٗيٚ ٙبهٜ؛ ثل ايٚ ثل

ٍا ٗليي ث٠ كبّ هٞى ٗي سب  ىاٛي ٕٝبُ آٖٛز ٠ً ٗؼيٚ ًٜي سب ؿ٠ كي ػبٗؼ٠ سٞ٘ي٘بر كٌٞٗز 

َاي آٙ ٗٔشِٕ إز َاٙ ٠٦ٕٔ ١ٖ ٕوٚ ٗيؿ٠ كي ث٠ اػ َٙا ُا ثل ُٞيٜي ٠ً .ُبٟ ث٠ ػبي ايٚ ثل

ٞاٛب  .ٓز ىٍ ثوٚي ُا ًٍٚٞ يب ػبٗؼ٠ إزيي اػ٘بّ اهشيٍا ٝ ٠٦ٕٔ ٝ كبً٘يز ىٝٛبظَ ث٠ ٛجٞى س

يٌي ُا ًبًٍَى١بي كٌٞٗز ؿ٢َٟ ػ٘ٞٗي آٙ إز.  ثبٙي. ؼ٘يٚ ٙبهٜ؛ ثلَٙا سُٞيغ ٗيدٜ

ٞاٛبيي سُٞيغ ٜٗبٕت اٌٗبٛبر ثيٚ َُٟٝ ١بي  ؿ٢َٟ ػ٘ٞٗي ث٠ ايٚ ٗؼٜب إز ٠ً هيٍر ٕيبٕي س

ش٠ ثبٙي ٝ س٘ب ٍا ىٙا َُا ١ٍبيز ٛ٘بيٜي. اٌٗبٛبر  ٗي َُٟٝٗوشٔق ػبٗؼ٠  ٌبٛبر اث ١ب ُا ىٕشَٕي ث٠ ٗا

ٍثَ ٗي ٝ ٜٗبثغ ىٍ يي ػبٗؼ٠ س٘بٗي كُٟٞ ٍا ى ُٙي  ُيَى ٝ  ١بي ٕيبٕي، اهشٞبىي، ك١َِٜي ٝ ٍا

ُٝ دييا ٗي ٙٞى. س٢ٜب ث٠ ٜٗبثغ ٗبىي ٗليٝى ٛ٘ي َٙا سُٞيغ ُٗبٛي َث ًٜي ٠ً ىٝٓز ٜٗبثغ ٗٞػٞى  ثل

١ب، ٥جوبر يب ىٕشؼبر ىٍ ىٍيبكز  ٠ سُٞيغ ٜٛ٘بيي ٝ اهشالف ثيٚ ٍَُٟٝا ث٠ ٛلٞ ٝليق ٝ ػبىالٛ

ش٠ ثبٙي. ث٦ٍٞ ٗظبّ سُٞيغ ٛبػبىال٠ٛ ٜٗبثغ اهشٞبىي ثبػض ايؼبى كب٠ٔٝ  ٜٗبثغ ٝ اٌٗبٛبر ٝػٞى ىٙا

اَث اٌٗبٛبر ٕيبٕي ثبػض ٛب١ٍبيشي ٕيبٕي ىٍ ثيٚ اكِاة ٝ  ٥جوبسي ٗي ٙٞى ٝ يب سُٞيغ ٛبَث

يِى ىٍ ٙٞى ١بي ٕيبٕي ٗي ػٜبف ٍا َث اِٛ . ُٗبٛي ٠ً ايٚ سُٞيغ اٌٗبٛبر ٝ ٜٗبثغ كٖبٕيز ػ٘ٞٗي 

ى ٞا١ي ٞث َٙا ٕيبٕي ًالٙ ه َٙا سُٞيغ ػبْٗ ٢ٗ٘ي ىٍ ثل  .آٙ ُٗبٙ ثل

 

ٞي سلٔيْ-ع َٙا ٖٛجز سلِة ٝ اسلبى ٗٔي ىٍ ؿبٍؿٞة: س٦جين آِ ِٞي ثل  ُب٠ٛ ١بي دٜغٓا

  اسلبى ٗٔي ٝ ثلَٙا ١ٞيز -.  سلِة 1  

َٙا ١ٞيز يٙبيي كْ  بى ٗٔي ثبٙي. ث٠ ثيبٙ ىيَِ ١بي سلون اسلٌي اُ ٢ٗ٘شَيٚ دي٘ ٣َٙثل

َاي سلون ٝ ػبٗؼ٠ ؼبٕ ىاىٟ ثبٙي ث ٌٍا اُ ثلَٙا ١ٞيز ٍا ثب ٗٞكويز ٛا كلظ اسلبى ٗٔي اي ٠ً ُ

ى ي ً٘شَي ىٍا ٍٞا ٞٙا ٌْٙ ُيَي١ب ٗي. آجش٠ ثَ دبي٠ هَىٟ ١ٞيزىٙ ِاة ٕيبٕي ٍا ٛيِ  س اك

جاٛشظبٍ ىاٙز ى. ىٍ كبٓي . ٖٛ َاٟ ىٍا ز ٕٜؼي ٗيبٙ  ١ٞيز ٝ اكِاة ٕيبٕي ٛشبيغ ٗشلبٝسي ث٠ ١٘

ِاة ثيٓيْ سبًيي ثَ ١ٞيز ّي٠ً اك ٓٞ ِثي اييٞئ -١بي ٍٗٞى ٛظَ كِة، ٗي١ب ٝ ه٤ ٗٚي١بي ك

ٌٍا ُا  .سَ ًٜٜي١ٞيشي هٞى ٍا ُا ىيَِ اكِاة ىهينًٜٞٙي ١َُٗبي  َٙا ١ٞيز ىٍ ٌْٙ ًالٙ ُ ثل

ٗي ٦ٜٗو١٠ٞيز ٝ ١به٣ٞ٦ ُْٖ يب ٢١ِٖ هَىٟ ١ٞيز ٖٗشِٕٔ ًََ٘ٛ ٙيٙ ،هٞى اي ١بي ٞث
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ِثي ىٍ ١ٞيز ٗٔي إز بر ٜٝلي يب ك ٗا َٙا ١ٞيز ثب آِ ِاٗبر ٌٍُا ُا ثل . ث٠ ثيبٙ ىيَِ ٗيبٙ ٓا

ىسلِة ٝ  جش٠ ىٍاسلبى ٗٔي ٍٝاث٤ ٗؼٌٞٓ ٝػٞى ىٍا هَائشي ىيَِ اُ اسلبى ٗٔي ث٠ ٠ِٜٓٗ اسلبى  . ٓا

٠ٛٞ ٌظَ كّٞ ػٜب١َٝبيِ ٗش١ٞيز ِٕا اي ٠ً ٗؼ٘ٞػ٠ ١ٞيز١ٞيشي ٗٔي ث٠ ُ ش ١بي ٗشٌظَ ىٍ ػيٚ ٓا

ش٠ ثبٙي.ٞيز ٗٔي ٍٗٞى سٞػ٠ هٍَا ُيَى؛ ٗيث٠ ١ ث٠ ثيبٙ ىيَِ  سٞاٛي ٛشيؼ٠ ٗظجشي َث اسلبى ٗٔي ىٙا

يغ ًٜٜيٟ ثوٚي ُا هَىٟ ١ٞيز ِاة ٗوشٔق ١َ يي ٖث ١ب ىٍ ىٍٝٙ ١ٞيز ٗٔي ىٍ ٍٝٞسي ٠ً اك

-١ب ٢ٗ٘لْ ٝ ٢١ٖ ٙٞٛي؛ ٗيىػبي سبًيي َث ١ٞيز ٗٔي، هَىٟ ١ٞيزثبٜٙي ٝ اػبُٟ ٛي١ٜي ث٠ ا

ٜي ىٍ اسلبى ٌٍا ثبٜٙي ،ٗٔيِ ايؼبثي ث٠ ٠ِٜٓٗ ٠٘١ ثب ١ٖ سٞٛا  .سبطيَ ُ

 اسلبى ٗٔي ٝ ثلَٙا َٗٚٝػيز -سلِة  .2  

جز ٗيبٙ اسلبىٗٔي ٝ َٗٚٝػيز )كوبٛيز( ٗي سجب٣ ثب ٖٛ ِاٛي ٠ً ىىٍ ٍا ٞٙا ُلز ث٠ ٗي ٍ س

هٍٞىٍا إز ايٚ اَٗ ُٗي٠ٜ ٕبُ ،ايػبٗؼ٠ سوٞيز اسلبى  ٛظبٕ ٕيبٕي ُا َٗٚٝػيز يب كوبٛيز َث

ز سَ ثبٙي ٝ ١ٍبيز ٝ دٌيَٗ ٝػيز ثو٘ ٝ ٗؼبُ ًٜٜيٟ كٌٞٗز هٞي١َ ؿ٠ ٗجبٛي َٗٚ .ٗٔي ٕا

ىػ٘ٞٗي كٌٞٗز ثيٚ ٞا١ي ٞث جش٠ ىٍشَ ثبٙي اسلبى ٗٔي ثيٚشَ ه ٗجبكض ػييي سبطيَ ًبٍآٗيي  . ٓا

ز ٗ ١ب ىٍ كّٞٞكٌٞٗز ي ٕٜزيب ٢ِٛيٙا ٙ يب ًبٍيِٗب )ث٠ ، َٚٝػيز ٖٛجز ث٠ ػٜبَٝي ٗبٜٛ هبٞٛ

ٝثَ( ثيٚشَ ٙيٟ إز َٙا َٗٚٝػيز ٍٛغ ٗي . ىٍسؼجيَ ٗبًٔ  ى ١َ كبّ كٌٞٗشي ٠ً ُا ثل َث

ز اسلبى ٗٔ ٞا١ي سٞاٖٛ ِاٛي ٛو ٠ً كٌٞٗز ىؿبٍ كَٕبي٘ ي ٍا ٗلون يب كلظ ًٜي. ث٠ ٗي

٠ ثوٚي ُا ٗٔز َٗٚٝػيز ٗي ٞٛا ِاة ىٍ َٗٚٝػيز ى١يٍا ُا ىٕز ٗيٙٞى دٚش . اٗب ًبًٍَى اك

ٍاٗيي هبث ٛي ٝ ًب ز. ىٍ ٍٝٞسي ٠ً ثوٚي ػ٘يسب ىٍ ٌْٙ ُيَي َٗٚٝػيز هبٞٛ ْ سؼَيق ٕا

ٍا ٗلون ًٜٜي ٗيًبٍاكِاة  ٞاًَٜٛى١بي ٗظجز هٞى  ي ١ٖ ىٍ ٝل٠ٜ ٗٚبًٍز ٕيبٕي ٝ ١ٖ س

َاي سلون ثَٛب٠ٗسبٗيٚ ٛوجِب ي ث شوبثبسي ٙ ٕيبٕي ًبٍٗا ٗٞطَ ثبٜٙي ٝ ُا ايٚ ١ٌٍٍِ ث٠ ػٔت ١بي ٛا

سوٞيز كوبٛيز ٝ يب ٗوجٞٓيز ػ٘ٞٗي هٞى ٠ً ثوٚي ُا كٌٞٗز ١ٖشٜي  ١ٍبيز ٢َٙٝٛيٙا ٝ

ِاةِ ٕبي٠ يب ي ثب ثٍُِٜ٘بييِ ١ؼقىٍ ٗوبٕ ادُٞيٖيٞٙ، ٗي يبٍي ٍٕبٙ ثبٜٙي. اٗب كِة يب اك ٞاٜٛ ١ب س

ٛبٍٕبيي ٍا ىٍ ىٕز ٝ  يي١بي كِة كبًٖ ٠ً ثوٚي يب ٠٘١ كٌٞٗز  ٍٗا ػي ًب ى؛ ث٠ ٞٛ كوبٛيز  ،ىٍا

ى اكٌبٍ ػ٘ٞٗي ٗويٝٗ ًٜييب ًلبيز ٕيبٕي  ٍا ِٛ ق كِة كبًٖ . اٗب اٛشوبى ٝ ثيبٙ ٛوب٣ ١ؼآٙ 

َاي كِة يب اكِاة كبًٖ ٙ ٗيىٍ ٍٝٞر سبييي ىٍٕشي آ َاي ٍكغ ٌٗٚالر ٝ سٞاٛي كَٝشي ث ث

ِاة ٗشلبٝر . ىٍ ١َ كبّ ٖٛجز ٕٜؼي كوبٛيز كٌٞٗز ٛوب٣ ١ؼق ثبٙي ٝ ُبٟ ٗشؼبٍٟ ٝ اك

 .  إز
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 اسلبى ٗٔي ٝ ثلَاٙ ٗٚبًٍز  -سلِة  .3 

.ٗٚبًٍز ٕيبٕي ُٗي٠ٜ ٕبُ ٝكير ٙٞىٗيب سوٞيز ٗٚبًٍز ٕيبٕي ث٢شَ ٗلون اسلبى ٗٔي ث

ِاة ٛبهٜ ايٚ ٗٚبًٍز ٝ ١٘جٖشِي ٗٔي إز ٝ يٟ ، ،ثيٝٙ اك ٝ ىٍ ٗؼَٟ إٓيت  ٢ٛبىي٠ٜ ٚٛ

َاي ٕبُٗبٛي١ي إز. ثييٚ ٕبٙ  .اٛيآٗيٟ ًَىٙ ٗٚبًٍز ٕيبٕي دييي، ػواليي اكِاة إبٕب ث

َا١ٖ ًَىٙ ثٖشَ ٗٚبًٍز ٕيبٕي، ٖٗيَ  اكِاة ٕيبٕي ثبايلبي ٢ٗ٘شَيٚ ًبٍٝيْٟ هٞى يؼٜي ك

ٍا ١ٍ٘ٞا ٗي١٘جٖشِي ٗٔي  ػي سُٞيغ ًٜٜيٝ ١٘يٓي اػش٘بػي  ٝاهغ ث٠ ٞٛ . ٗٚبًٍز ٕيبٕي ىٍ 

جٙٞى١بي اػش٘بػي ٜٗؼَ ٗيػبىال٠ٛ اهشيٍا ٗيبٙ َُٟٝ ِثي ً٘شَ . ٓا ش٠ ايٚ ٢ٖٗ ثب ٛظبٕ سي ك

جش٠ َٝف ثبالٍكشٚٝ ٖٗشِٕٔ ٝػٞى سٌظَ ىٍ اكِاة إزٙٞى كبْٝ ٗي ظَكيز ٗٚبًٍز  . ٓا

يٕٚيبٕي ثيٝٙ ؿبٍؿٞة ٞاكن )ٗبٜٛي هٞٛا ٜؼَ ث٠ ثلَٙا ١ٞيز يب سُٞيغ ( ٌٗ٘ٚ إز ١ٗبي ٍٗٞى س

ٞاٛي سٞ٘ي٘بر ز ٍٝٙٚ إز ٠ً ىٍ ٍٝٞسي٠ٌ كٌٞٗ (465  -468:1380،. )ٕٓٞيٚ دبيٙٞى ثش

ٍا ىٍ ىٍٟٝ جشب ٥ٞالٛي ث٠ سبيييهٞى  ٝٓز ىٍ ٢َٙٝٛيٙا ثَٕبٛي ٝ ١ٍبيشٜ٘يي ُا سٞ٘ي٘بر ى اي ٖٛ

ٞا١ي ثٞى، ١٘جٖشِٗيبٙ ٢َٙٝٛيٙا ثيٚشَ ثبٙي ، ٛب١ٍبيشي اُ . ىٍ ٗي اػش٘بػي ٝ ٗٔي ثيٚشَ ه وبْث

ُٛيُي ٙسٞ٘ي٘بر كٌٞٗز ىٙ ػٌَ٘ٔىِ ىٝٓز ىٍ  ٢َٝٛيٙا ث٠ ، ثي اػش٘بىي ٖٛجز ث٠ ٗليي ٞث

وبم ٗيبٙ ػبٗؼ٠ ٝ ىٝٓز ٗي اكشَام ؼبٗي. ١ؼق كٌٞٗز ىٍ اػ٘بّ كبً٘يز يب اهشياٍ هٞى ٝ اٚٛ ٛا

َايي ٝ س٘بيالر إشوالّ ٥ٔجب٠ٛ َث ثوٚي ُا هَٔ٘ٝ ًٍٚٞ ٛيِٗي ُٝا ي ُٗي٠ٜ ٕبُ سؼِي٠ ًٍٚٞ يب  سٞٛا

 .ٛو٠٦ ٗوبْث ٝكير ٝ اسلبى ٗٔي إزثبٙي ٠ً ىٍ 

 َاٙ ٛلًٞثل اسلبى ٗٔي ٝ -. سلِة 4 

ِاة ٗوشيٍ ىٍ اٗب ىٍثبٍٟ ٛو٘ اكَيٜي اكِاة ٕيبٕي ىٍ ٗو٠ٓٞ ٛلًٞ ٛيِ ٗي  ٞٙا ُلز اك س

ِاي٘ ٗي كٌٞٗز ُٖشَٟ ٠٦ٕٔ ىٝٓز ثَ هَٔ٘ٝ ٍا اك ِثي ٗجشٜي . ىٍ ٛظبٕى١ٜيٕيبٕي  ١بي سي ك

ِاٙ ٠ً ٛلًٞ ٝ ٠٦ٕٔ كٌٞٗز َث اثؼبى َُٕٗ زيَث اهشيٍا ُا ثبال ث٠ ١٘بٙ ٗي  ٜي كٌٞٗز ثيٚشَ ٕا

ٍثَهي ٛظبٕ ٞاٙ ثبٜٙي . ى اي هجٞالٛيٙ سٞ٘ي٘بر ٛبس ١بي ٕيبٕي ٌٗ٘ٚ إز ُا ٛلًٞ ٗؼٜٞي آٙ َث

َٙا ٛلًٞ كٌٞٗز ىاٗٚ ٗي ِاة ػيايي ٥ٔت ػ٘ال ث٠ ث٤ٖ ثل ُٜٛي ؿيَ َٗىٕ ٕبالٍ، ٝػٞى اك

َٙا ًَىٕشبٙ ىٍ سًَي٥٠بٓجبٙ ىٍ اكـ ٞاٟ ايَٜٓي، كِة ًبٍُ شبٙ ، كِة ػ٢ٍ٘ٞي ه ُا ػ٠ٔ٘ ، بٖٛ

١بي َٗىٕ ٕبالٍ ؿٜي كِثي ػ٘ال ٛلًٞ اكِاة ٝ إشوالّ ٥ٔت ١ٖشٜي. ىٍ ١َكبّ ىٍ ٛظبٕاكِاة 

٠ٛٞ ٛيٖز١بي ؿيكٌٞر ىٍ ١ٖ سٜييٟ ٙيٟ إز اٗب ىٍ ٛظبٕ ٝٗب ايِٜ  .َ َٗىٕ ٕبالٍ ِٓ

َٙا سُٞيغ  -. سلِة5  اسلبى ٝ ثل

  سلون ١بي ٕيبٕي إز ١٠ًبي ٛظب١ٕب ٝ ٜٗبثغ ُا ػ٠ٔ٘ ٖٗئٞٓيزسُٞيغ اٌٗبٛبر، كَٝز
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٣ ٗيػيآز ىٍ سُٞيغ ٜٗبثغ سب كي ُيبىي ث٠ ٠٘١ ىيَِ ٙبهٜ -١بي اهشيٍا ٛظبٕ ٕيبٕي َٗٞث

ِثي سُٞيغ هيٍر ٕيبٕي ث٠ ٛلٞ ث٢شَي ٍٝٞرٙٞى ُا يٌٖٞ ىٍ ٛظبٕ -ٗي ١بي ٕيبٕي ؿٜي ك

ْ ٛوجِبٙ ِثي ثب ٛبىي٠ َُكشٚ ٜٗبكغ سٞىٟ ُيَى ُا ٕٞي ىيَِ ٌٗ٘ٚ إز ٝا ١ب ػ٘ال اهشياٍ ك

ٍا َاي سلٞيْ طَٝر ٝ ٗٞهؼيز اػش٘بػي ٦ٗٔٞة سَ هٞى سجييْ ًَىٟ ػ٘ال ث٠  ٕيبٕي  كَٝشي ث

ِثي سوٞيٜ ى١ٜي طَٝر ٍا ث٠ آيز ك يبٍي ُا ٜٗشويٙا كِةٗٔي  ١ٖ ُا ١٘يٚ ٜٗظَ ث٠ ٛلي  . ٖث

ٛيسلِة ٗي ز سُٞيؼي اهشٞبىي . ُادَىُا ١ٖ سب كي ُيبىي ث٠ ػيآز سُٞيؼي  ٥َف ىيَِ ػيٓا

ى ث٠ ثٕ شِي ىٍا شٚ هييبٙ ىيَِ ٘ٛيبٕي ٖث . يٍر ٕيبٕي ث٠ ػيآز اهشٞبىي ٍٕييسٞٙا ثيٝٙ ىٙا

ٜي ث٠ ٠ِٜٓٗ يٌي ُا ٢ٗ٘شَيٚ ِٛب١ي ث٠ ٗٞهؼيز ١ًٍٞٚبي ٗوشٔق ُا ٛظَ ٙبهٜ ١َيت ػي

بٙ ٗي١بي ٙبهٜ ًب١٘ كب٠ٔٝ ٥جوبسي ٛيِ ٚٛ ز سُٞيؼي ٝ  ِثي ٝى١ي ٠ً ىٍ ٛظبٕػيٓا  ١بي ؿٜي ك

َاسيي ١َيت ػيٜي ىٍ ١ٝؼيز ث٢شَ ىاٍى يؼٜي ث٠ ٝلَ ِٛىييي هَىًٗٞ ز. )ٍا ٗ سَ ٕا ٍ.ى ٍُِا

بٛي ْٗٔ ٗشلي  َاٙ سُٞيغ سٞٙا ُلز سلِة ٗي( ثٜبَث ايٚ ٗيwww.undp.hdrسٕٞؼ٠ اٖٛ ٞاٛي ثب ثل ش

جز جش٠  ٗيبٙ ػييب كْ آٙ ٖٛ ش٠ ثبٙي ٓا ٍاث٠٦ ٖٗشوي١ٖبي ٗشلبٝسي ىٙا  سَيآز سُٞيؼي ٝ اسلبى 

ٜيز ٗٔي ٛيِ س َاٍ إز ٝسلون ػيآز ٠ٛ س٢ٜب ىٍ اسلبى ٗٔي ث٠ٌٔ ىٍ ٗا ه ؼييٚ ًٜٜيٟ إز اثٚ َث

 :ُٞييهٔيٝٙ ٗي

ز ٠ً ىٝٓز ٢ِٛجبٙ آٙ إز. -1 يب َٙيؼز ىٝٓز هيٍسي إز ٠ً ٕٜز  -2ػبٖٓ ثٕٞشبٛي ٕا

ٍا كلظ ٗي ٍا كلظ ٗيٕٜز يب هبٞٛ -3ٜي.ًآٙ  َ هًٜيٙ ؿيِي إز ٠ً ىٝٓز آٙ  يٍر . ىٝٓز ُا

ش٠ ثبٙي ٛ٘ي ٙ ٍا اػَاء ًٜي. ٛيٙا ٞاٛي هبٞٛ يس ٙ ١ٖ ١ٝغ ًٜي ٘ٛ ٍٙا هبٞٛ ِا ١ َ َاء ُا ٍا اػ سٞاٛي آٙ 

َايٚ ىٝٓز ٍا كلظ ٗي ًٜي. ثٜبث س٘ آٙ   ًٜي.)يؼٜي ثوٚي ُا هبٛٞٙ ث٠ ك٘بيزٛظبٗي إز ٠ً ٍا

شظبٗي اػَاء ٗي يٚ ٗٙٞى. كياهْ ىٍ ٗٞٛيَٝي ٛظبٗي ٝ ٛا َاىي ٠ً سو٦ّي ُا هٞٛا ًٜٜي ايٚ يٍى اك

ز.( اٍس٘ يبٍ ىٝٓز إز. ٓيٌٚ ٣َٙ آٙ طَٝر إز. يؼٜي اَُ "ُٞيي:ٝا ٗي ٖٗئ٠ٔ ٦َٗف ٕا

ش٠ ثبٙي، ىٍ ٛوٖشيٚ اهيإ، ٛي١َٝبي َاي دَىاهز ث٠ ٛيَٝي ٛظبٗي ٛيٙا ٛظبٗي ٝ  ىٝٓز دّٞ ًبكي ث

ٍا ُا ٗؼَٕ ٗيآٍٝٛاٛشظبٗي ث٠ ٗياهْ ٍٝ ٗي ز ٠ً ث٠ ي. يؼٜي ىٍآٗي هٞى  َٛي. ث٠ ١٘يٚ ىٓيْ ٕا ُي

طَٝر، ٍُهي "ًٜي: ٝا ا١بك٠ ٗي "ٙٞٛي.هبٛٞٙ ثبٜٙي، ٗؼَي ٗٞٔلز ٗؼَٕ ٗيػبي اي٠ٌٜ ٗؼَي 

ز ٠ً ثبيي كوٞهٚبٙ ٍػ إز ٠ً ػ٘غ ًٜٜيٟ بيز آٙ ٍػيز إز. ٍػيز ث٠ ٗؼٜبي اكَاىي ٕا

ٜيز ٗي ى.ٙٞى. ٍػيز ثب ٗا ٞاٛي ث٠ ػ٘غ آٍٝي ىٍآٗي ٝ طَٝر ثذَىُا  "س

ز ىٍٕز ٗي"ٞيي:ُيٝ ٗ ٍا ػيٓا ٜيز  ٍَا ًٜي.اٚي ٗا ه ٝٓز ثبيي َث ٍا ى ز   ،هٔيٝٙ )اٚث "ًٜي ٝ ػيٓا

29/3/1386) 

http://www.undp.hdr/
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َاٙ سجب٣ ثب ثل ٞٙا ُلز سلِة ُب٠ٛ ٗي١بي دٜغثييٚ سَسيت ثب سٞػ٠ ث٠ ًبًٍَى١بي كِة ىٍ ٍا ش

ِثي، ٗيث٠ ٠ِٜٓٗ ٌْٙ ُيَي ٖٛ ي ١٘ٚ ً٘ي ث٠ ػجٍٞ ُا ثلَاٙ جي ٛظبٕ َٗىٕ ٕبالٍ ؿٜي ك سٞٛا

َٙا ١ٞيز ٝ ١٘جٖشِي ث٠ ٛٞػي ث٠ سوٞيز ١٘جٖشِي ٝ اسلبى ٗٔي يبٍي ٍٕبٙ  ٗٚبًٍز ٝ ثل

َٙا  َٙا سُٞيغ ٝ ثل َٙا ٛلًٞ ثل ش٠ ثبٙيثبٙي. اٗب ىٍ كْ ثل ثييٚ ٗؼٜب  .َٗٚٝػيز اطَار ىُٝب٠ٛ ىٙا

َا٠ًٙ ث٠ ٍٝٞر ٣َٝٚٗ ٗي ٞاٛي ث٠ كْ ايٚ ثل ي ثلَاٙي ٝ ١ٖ ٗيٍٕبٙ ثب١ٙب يبٍيس ١بي  سٞٛا

ٍا سٚييي ًٜي ِثٍٞ  ى ٝ ٗ شِي ىٍا ع ٝ ٗوشٞبر ٛظبٕ ٕيبٕي ٖث ي سلون ايٚ اطَار ث٠ ٞٛ . ؿِِٞٛ

ز ث ٖش٠ ٕا بٕب سلِة سب ؿ٠ كي سٞٛا ١بي ػييي ٠ ٢ٗ٘شَيٚ ٙبهٜ َٗٚٝػيز ىٍ ٛظَي٠اي٠ٌٜ  ٕا

 .ٍٕبٙ ثبٙي ٗيي يبٍيسٕٞؼ٠ يؼٜي ًبٍآ

ىاٙش٠ ثبٙي. اسلبى ّٗٔي ث٠ ٛٞػي كَايٜيي ػ٘ٞٗي ي ػٜبكي هٞٔز ٝ ٗشٞٓ اسلبى ّٗٔي ٛجبيي -1

ٍا ٗي ٍاي هيٍر  إز ٠ً سٞٓي ػٕ٘ٞ ٝ ٗٚبًٍز ػ٘غ  ٍا ػٜبف ىا َ اسلبى ّٗٔي  ٥ٔجي. ث٠ كَٟ ُا

ي ث٠ ٍِا ز ٝ ٌٗ٘ٚ إز ٗب١يشي اث هٞى ُيَى.  ٦َٗف ٕبُى، ايٚ اسلبى ث٠ ٗؼٜبي ثب ٗٚ ثٞىٙ ٕا

ُايٚ ٍا ُا ً ا ١ب ث٠ ٍٝٞر  ٜ٘ي ٝ ٗٞبىٍٟ ػٜبكي، هبٍع، ٝ ىٍ س٘بٕ ٕبٍّٝ ثبيي، ايٚ ٗل٢ٕٞ ّٗٔي 

َي ّٗٔي ٝ ػ٘ٞٗي ديِيَي ًَى.  شَي  ػ٘ٞٗي ًَىٙ ا -2ٗا اي سلبى ّٗٔي ث٠ ايؼبى ٖث ٜٗبٕت َث

ُاى ٗيبٙ ًٔي٠ ٛي١َٝب ٝ ػٜبف ُلز ١بي ٕيبٕي ٛيبُٜٗي إز. ايٚ ثييٚ ٗؼٜبٕز ٠ً ثبيي  ُٝٞي آ

ٛب٠ٗ ٝ ىٕشٍٞي، هبٍع ٝ ث٠ ىؿيؿ٠ ػ٘ٞٗي سجييْ ٙٞى. ١ًَٔ  ُا كبٓز آييٚ ٖٗأ٠ٓ اسلبى ّٗٔي

ٍا ثٜٚٞى سب ىٍ ٍُُٝبٍ ٝ ثوشي ىيَِ ٝياي٘ ٜٙييٟ ٙٞى.   ثبيي ُٞٗ ثبٙي سب ٝياي ىيَِٙا 

ز ٝ ايٚ ث٠ ٗؼٜبي هجّٞ  ىٍ ٦ٕق اسلبى ّٗٔي " ٛي١َٝب ٝ ٛوجِبٙ ٕيبٕي، ٝكيسي كياهٔي ٕا

َايٜي اػ٘بع ّٗٔي إز. ايٚ ١٘بٙ ؿيِي إز ٠ً ٗؼ٘ٞالً ىٍ ١ب ى ١ب ٝ اهشالف ٕٔيو٠ سلبٝر ٍ ك

ُايٚ اىثيبر ٕيبٕي ُا آٙ ث٠ اػ٘بع ٕٔجي يب اسلبم ثَ ه٣ٞ٦ هَِٗ يبى ٗي ٍٝ، ٛظبٕ ٕيبٕي  ًٜٜي. ا

َا يي ث٠ ٝكبم   ثبيي ظَكيشي ك ١ٖ آٍٝى سب اػ٘بع ثَ ٗٚشًَبر يب ١٘بٙ ه٣ٞ٦ هَِٗ ٌٖٙش٠ ٛٚٞى ٝ ٗا

 (10/4/1374،)كَاسي "يٜيٟ كَا١ٖ ٛ٘بيي.ٍا ىٍ آ ٗٚشَىَث ه٣ٞ٦ 

الٗي  -ى  سلِة ٝ اسلبى ٗٔي ىٍ ػ٢ٍ٘ٞ ي ٕا

ٞي  ٦جبم آِ َٙا ٗيىٍ ٛا الٗي اي ٞٙا ُلز ٠ً ىٝ ىييُبٟ ٗوب٠ٓ َث ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ى:س  ٝػٞى ىٍا

َايبٙ ثب ؿٜي ٝيايي هٞٔز  ، سوٞيز هيٍر ٥ٔجي ٝسبًيي ثَ ًبًٍَى١بي سلَه٠ اكٌٜي اسلبىُ

ٍا ٗوْ ١ب ثب ٛلي سلِة كشي كآٙ ث٠ ثبِٙبٟ ٛوجِبٙ ٝ ٠ٛ سٞىٟٙ اكِاة ٝ سجييْ ٙي ؼبٓيز كِثي 

ٜيز ًٍٚٞ ٗي سَ ىٍ كٌٞٗز سجييْ ٗيٗا َٗ ث٠ هيٍر َث ي ُٗبٛي ٠ً ايٚ ِٛ ٍا ىاٜٛ ٙٞى سبطيَ هٞى 

ع ِٛبٟ كبًٖ َث اكِاة َث ػب ٗي ى ُا ايٚ ٍٝ ٗيَث ٞٛ ٌٍا ٍا ثب ؿَه٘ ُ ِاة  ٞٙا ٜٗلٜي كؼبٓيز اك س
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ٞاكن  َايب٠ٛ ٗوبٓلبٙ كِة ٛوجِبٙ ٗ ُ ًْ َٗ َايبٙ ثب ٍى ِٛ ٝ ٗوبٓق سلِة سَٕيٖ ًَى. كِة ُ

 ٝ ّٞ ِاة هٞىي ٝ ٝاثٖش٠ هبْئ ث٠ سلٌيي ٙيٟ ٝ ٗؼشويٛي اسلبى ٝ سلِة ثب كلظ ٝا ٗيبٙ اك

ُٗ والة هبْث ػ٘ؼٜيٍا  .١بي ٛا

والة إالٗي، ٛظثب ٝػٞى ُٗي٠ٜ ٍٙا دٔ اُ ٛا ٝاٍي١بي ٖٗبػي سلِة ىٍ ىٝ ، يَ اٛشوبثبر اى

َاي سٞػ٠ ث٠ ٦ٗبٓجبر ػ٘ٞٗي، آُُٖٗٞٗشَٗ آُب١ي ٍاىٟ ٛظبٕ ث ػ٘ٞٗي  ١بي ٕيبٕي، ا

هي ١يئز٢َٙٝٛيٙا َٛٚيٜي ُٖٝشَٗ ٥جو٠ ٗش٤ٕٞ؛ ٗب١يز ٙج٠ كِثي َث ١ب ٝ ، سٕٞؼ٠ ٢ٙ

دٌيَي ٕيبٕي دبييٚ ثبٙي، ك١ََٜ ١بي ٕيبٕي ٗٞػت ٙيٟ إز ٠ً إٓشب٠ٛ سلْ٘ ٝ ١ٖػٜبف

٠ٜ ىيٜٗبكغ ػ٘ٞٗي ٝ ػ٘ؼي ٢ٛب ثبٍٝ ث٠ سؼ٢يار ٝ ٠ ٝ س٢٘ز ٙٞى؛ٛويدٌيَي ٛشٞاٛي ػبيِِيٚ سو٦ئ

ٞى ٝ ١ٞيز ٗٔي ٜٗبكغ ٗشؼبٍٟ ١ٞيز ٚٛ َف ٛظَي ١بي ٜٗلَى سويٕ يبثي.َث  (90:1390،)ٙا

الٗي ايَٙا  ٗيبٙ سلِةىٍ ١َ كبّ ث٠ ٛظَ ٗي  ٝ اسلبى ٗٔي ثب كْ ثلَاٙ  ٍٕي ىٍ ػ٢ٍ٘ٞي ٕا

ٞي كؼبٓيز كِثي  ، َٗٚٝػيز ٝ سُٞيغ ١٘جٖشِي ٝػٞىٗٚبًٍز ى ثييٚ ٗؼٜب ٠ً كلظ آِ ىٍا

ٜي ٝ سَػيلب ىٍ ٛظبٕ ٛ٘ ِثي ث٠ سوٞيز ٗٚبًٍز ٕيبٕي هبٞٛ ز ٕيبٕي ٝ اػش٘بػي ٝ ؿٜي ك ، ػيٓا

ى ٝ ٗ ٍاث٠٦ ٖٗشويٖ ٝػٞى ىٍا ؼبٗي اٗب ٗيبٙ باْل ث٠ اكِاي٘ َٗٚٝػيز ٕيبٕي ٗياسلبى ٗٔي  ٛا

َٙا ٛلًٞ ٝ ١ٞيز ٍاث٠٦ ٗ ى ثييٚ ٗؼٜب ٠ً سوٞيز ٖشويٖ ٝػٞىٖٛجز سلِة ٝ اسلبى ٗٔي ثب ثل ىٍا

َٙا ١ٞيز ٝ ٛلًٞ سوٞيز كَايٜي  ٗي ثل سلِة ثوٞٞٛ ثيٝٙ سٞػ٠ ث٠ ٛيب١ُب ٝ اهش٢بئبر ك١ََٜ ٞث

ٍَا ٗيٝ اسلب َاٛي ٛظبٕ ٕيبٕي ىٍ ُيَىى ٗٔي ىٍ ٗؼَٟ س٢ييي ه . ؿٜيٚ ٝاهؼيشي ىٍ ٗوب٥غ ثل

ز ٝ ٗي ٞٙا ىٍ ٗوب٥ؼي ٥٠ًّٞ ٕي ٕبّ ٌُٙش٠ هبْث ٍىيبثي ٕا ز اٜٗيز ٗٔي س٢ي س يي ٙيٟ ٕا

ٍا ٍى ِاة  جش٠ ث٤ٖ ايٚ ٛظَ ٗوب٠ٓ ٖٗشؤي ٗيٛو٘ ٜٗلي اك  ٥ٔجي.يبثي ًَى ٠ً ٓا

 

َٙا1    . ٍٝيٌَى ١ٍج

جز ث٠ آكبر ٝ ٗؼب اٗبٕ ه٘يٜى ١بى اهيَ ىٍ يت سلِة ٝ اكِاة، ث٠ ٝيْٟ ىٍ ى٠١)هيٓ َٕٟ(ٖٛ

جز  ائ٠ء ٛوي١بى ٗشؼيى ٖٛ غ ؿَثى ٝ ث٠ ًٍٚٞٗبٙ اَٙاف ًبْٗ ىاٙشٜي ٝ ١٘ٚ ٍا ث٠ سلِة ىٍػٞٗا

ٞاكوشى ٣َٝٚٗ ثب ايٚ ديييٟ ىاٙشٜي. اٗب ثبيي ٗ ، َٙا هب٥َٛٚبٙ  سجغ آٙ ىٍ ػ٢بٙ ٕٕٞ ٝ ًٍٚٞ اي

جز ث٠ سلِة، ث٠ ١يؾ ٝػ٠ ث٠ ٗؼٜبى  شوبىى ٖٛ ٢٘بٕ ىييُبٟ ٛا ٞاكوز ٣َٝٚٗ ث٠ ٛا ًَى ٠ً ايٚ ٗ

َاسيي ٝ ٗٞٓلٗوبٓلز آٙ ك٢َر ثب ىٕشبٍٝى١ب ٝ اث ِاة ٠ؼبى ٛظبٕ ١بى ىًٗٞ ١بى آٙ، ١٘بٜٛي اك

ٝاهؼى ٗى)هيٓ َٕٟ( إبٕبً ٛ  ٛيٖز؛ ث٠ٌٔ اٗبٕ ى  ٍا ىًَٕٗٞا ٞاٙ  ٛبٗييٛي.ظبٕ إالٗى  )اه

 (181 -182:1386،ًبظ٘ي
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 ٠ َاي ٗوبٔث الٗي ث ٍَا ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ثب هيَٗ ٝ ظ٢ٍٞ ىٕشؼبر ١ي ك٢َر اٗبٕ ىٍ َٗك٠ٔ إشو

والة ٠ ثب ػَيبٙ ،ٛا اي ٝ دبٕو١بي كٌَي اكَا٥ي ٝ كَٝز ٥ٔت ٗوبٔث ِٞيي ث٠ ٛيبُ ٛوج٠ ٕبُي َث

ٍا ىٍ ٦ٕٞف  ٠ ثب ٗياهالر كِايٜيٟ هبٍػي ىٍ ٍا١جَى ٝكير ثوٚي  ٗييَيز ًٍٚٞ ٝ ٛيِ ٗوبٔث

والة ٝكير ثوٚي ىٍ ٕيبٕز ٍاي ٛا ٍا ١يف هٍَا ٗوشٔق ايؼبى ًَىٛي  ثب سبٕئ ٙٞ ي  ٌٍا ُ

الٗي ٗ َاي ٝكير ثوٚي ث٠ ػْ٘ ٕيبٕي  ثب سبٕئ كِة ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ٞاكوز ًَىٛي ىاىٛي ث

َاٜٗب٠ٗ ايٚ كِة ١ٖ آٗيٟ  إز ٠ً كِة ػ٢ٍ٘ٞي 181 -182:1387،)اكشوبٍي ٠ ىٍ ٗ (  ؿٜبٌٛ

ز  والثي ثب اي٘بٙ كؼبّ ًٔي٠ ه١َٚبي اػش٘بػي ٕا إالٗي ٗشٞٓي ١يايز ٝ ٕبُٗبٛي١ي ٛي١َٝبي ٛا

يغ ٛي١َٝبيي ٠ً ١ُٜٞ ىٍ ايٚ ٛي ٝ ١٘ـٜيٚ ٖث َٙا ًَٙز ىٍا الٗي اي والة ٕا ٛو٘  َٗك٠ٔ ٠ً ىٍ ٛا

 . اٛيٗٞطَي َث ػ٢يٟ َِٛكش٠

ٍا ٙبيياى ىٍ ٍٗٞى اكِاهلل هب٠ٜٗ ١بى آيزُا ٕٞى ىيَِ، ىييُبٟ ٞٙا ىٍ ىٍٟٝ اة ٝ سلِة  اى ثش

الٗى ٕبّ ى ىاىٟ ٝ ىٕش٠ ثٜيى ًَى. ىٍ ىٍٟٖٝٛجشبً ٗشلبٝر ػب والة ٕا ثب سٞػ٠ ث٠ 1358 اّٝ، ٛا

وال َاي٤ ٝيْٟ ًٍٚٞ ٠ً ٛيبُ ث٠ ٕبُٗبٛي١ى ٛي١َٝبى ٛا ى، ايٚبٙ ث٠ اسلبم ٙ ١بيى ٗبٜٛي ٙوٞيزة ٞث

الٗى آيز اهلل ٢ٙيي ٍا سٌٚيْ ىاىٛي. ىٍ  ث٢ٚشى ٝ آيز اهلل ١بٙ٘ى ٍكٖٜؼبٛى، كِة ػ٢ٍ٘ٞى ٕا

والثى، ٗظجز ثٞىٟ ٝ  ايٚ ىٍٟٝ، ٍٝيٌَى ٗوبٕ ١ٍجَى ٖٛجز ث٠ سٌٚيْ كِة، س٤ٕٞ ٛي١َٝبى ٛا

ىٛي ٝ ٠ٛٞ ٗياكغ آٙ ٞث ٝاهغ ٝ ث٠ ُ ٍا ىٍ ٝيٍ  اى اٝٞٓى، ٗياكغ ٝىٍ  ىٟ ٝ آٙ  ٠ٛٞ سلِة ٞث ٗٞاكن ايِٜ

ٝاػي )ع( ٝ اٗبٕ ػٔى إالٕ ٝ ٍٝي٠ّ ديبٗجَ )ٛ(  َٙ٘ىٛي، اٗب ىٍ ىٍٟٝثييْ ٗى ٖٗجٞم ث٠ ٕبثو٠ ٝ 

لالّ ك ُٝ  80ٝ 70ى٠١  ١بىٕبِّة ػ٢ٍ٘ٞى إالٗى ث٠ ٝيْٟ ىٍ ىٕٝ ٝ ثؼي ُا ٛا ٖٙ٘ى ـ ثب َث

ٍايى ُٝ ثَهى ٛبًب َاي٤ ػييي ٝ َث جز ث٠ سلِة ٝ آكبر آٙ  ١بىىييُبٟ -١بى اكِاة ٙ ايٚبٙ ٖٛ

ٍاى  ىٟ ٝ ىا شوبىآٗيِ ٞث ثبٜٙي ٠ً ٛشيؼ٠ آٙ، ٗٞاكوز ثبسلِة ٗى« ٗٞاكوز ٣َٝٚٗ»ٍٝيٌَى ثٚير ٛا

ع ِاة ٝ ٗشٜبٕت ثب آُٟٗٞ ثب ٞٛ الٗى ًٝبٍآٗي اك ٝاهغ،  ١بى ٕا ٞاكوز، ىٍ  ع ٗ ز ٠ً ايٚ ٞٛ والثى ٕا ٛا

ٍَا ١ٞٗغ ُيَى اٗبٕ سٞٙا ىٍ ًٍٚٞٗبٙ ٗى ثبٙي ٝ ٛ٘ىهجبّ ١ٞٗٞع سلِة ىٍ  )هيٓ َٕٟ(  إش٘

يي٠ٚ ىٝ ٗؼظٖ ٠ٓ، ز؛ ؿٞٙ ىٍ ٛا ٝاػي ُٖٖز ىاٖٛ ٍا  ٞاكوز ثب  آٙ  ٗٞاكوز ثب سلِة ىٍ كويوز، ٗ

ىٟ إز ِاة ٞث ِاٗبً ٗى ثبيٖز ٗشٜبٕت ث ًبًٍَى١ب ٝ ا١ياف ث٢ي٠ٜ ٝ ٗشؼبٓى اك -ب آٍٗبٙا١ياكى ٠ً ٓا

الٗى  والة ٕا ٞا .ثبٙي١بى ىيٜى ٝ ٛا  (181- 182،: 1386ٙ ًبظ٘ي)اه

َٙا ػ٢ٍ٘ٞ ي اُ ث٠ ١ٖ هٍٞىٙ يب ِٛبٟ اكشيب٣ آٗيِ ١ٍج الٗي ث٠ اكِاة ػ٘يسب ثب َِٛٛا ي ٕا

ز. إبٕب ِٛ ىٟ ٕا َاٟ ٞث الٗي ثي٘ ُا آس٢ييي ٝكير ٗٔي ١٘ َٙا ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ٠ ٗؼ٦ٞف َٗ ١ٍج ٌٛ

ىٟ إز ٝ سبًيي ثَ ػَٜٞ ١ب١بي ٕيبٕي ثبٙي ٗؼ٦ٞف سٞىٟث٠ كؼبالٙ ٕيبٕي ٝ َُٟٝ ي َٗىٕ ٞث
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َاست ثي٘ ُا سبًيي َث سلِة ىٍ ٕوٜبٙ  ٞاٟ ىيَِ ايٚ ٕوٚ آٖٛز ٠ً  آٝكير ث٠ ٗ ز. ُ ٛبٙ ٕا

الٗي ثب اػ٢بي يي كِة ٕيبٕي ىٍ  َٙا ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ٞٙا يبكز ٠ً ١ٍج ٍا ثش ٙبيي ً٘شَ ٍٗٞىي 

ِاٍ ًٜٜي . كشي ك٢َر اٗبٕ ىٍ ١٘بٙ اثشياي س ُ ٌٚيْ ىٝٓز ٝهز ٛيِ ٗوبٕ كِة ىييٍا ٍٕ٘ي َث

ٍا ثيٝٙ سؼٔوبر ك . آجش٠ ايٚ ٍٝي٠ ١٘ـٜبٙ ٠ً ِثي ث٠ ٍيبٕز ىٝٓز ٗٞهز ثَُِييٛيثبٍُُبٙ 

٠ ك٢َر اٗبٕ ٛيِ ىٍ ٍٜٗٚٞ ثَاىٍي  ٌُٙز ث٠ ٠ِٜٓٗ ٛلي اهشالف ٝ سٜٞع ىٍ ٕالين ٛيٖز ؿٜبٌٛ

ٍا سبييي ًَىٛي. ػ٘ال ىٝ ػٜبف  ٍٝكبٛي ٝهز ًٍٚٞ 

 

ِاة. اكِاة ٝ اسلبى ٗٔي ُا 2ِٛ  ٙ اك ٙ إبٕي ٝ هبٞٛ  بٟ هبٞٛ

ز ٠ً اٍُٗ شيبُ ٕا ٙ إبٕي كبٝي ايٚ ٗا ٍا ث٠ ١ب ٝ ٢ٛبى١بي ١ب ٝ آٍٗبٙهبٞٛ إبٕي يي ٗٔز 

الٕ ٝؼب ٝ َٗسج٤ ٗؼَكي ٗيٍٝٞر ٗٚوٜ يٌ يٚ ٝ ىيٚ  ًٜي سبًيي َث ػَٜٞ ٕا ىٙ هٞٛا الٗي ٞث ٕا

ٛي هٞى  ،إالٕ ٕٞا ىٍ كوٞم هبٞٛ ٕا ىٝٓز ث٠ ٗلٞ ٠٘١ ا١٘يز ُثبٙ كبٍٕي ٝ ٛيِ سٖبٝي اه ٝ آِ

ٙ إبٕي ث زاٌٙبّ سجؼي٠ ُا ػ٠ٔ٘ سبًيي هبٞٛ ُىٟ َ ١ٞيز ٗٚشَى ٗٔي ٝ ػٜبَٝ آٙ ٕا . اْٝ ٞٛ

ى َٗىٕ اي ٙ إبٕي سبًيي ىٍا ٛي اي ٠ًَٙا ُا ١َ هٕٞ ٝ هجي٠ٔهبٞٛ . ثبٜٙي ُا كوٞم ٖٗبٝي ثَهٍٞىٍا

ْاى ٝ ٗبٜٛ ىٍَٛ ٝ ُثبٙ ٝ ٛ ٞا١ي ٞث ٙ .ي اي٢ٜب ٕجت اٗشيبُ ٛو ٕٝ إبٕي ىٍ ٦ٕٞف ٗوش هبٞٛ ٔق َث ِٓ

يبٕي ىٍ  ٤ ٗٚبًٍزٕ  ٠ٛٞػ٢ٍٖ٘ٞث ز ث٠ ُ الٗي سبًيي ًَىٟ ٕا ْ ػ٢ٍ٘ٞيي ٕا إالٗي  اي ٠ً ٝا

ؿيَ ثبٍٟ سـييَ اكش٘بٓي ىٍ هبٛٞٙ إبٕي ٛيِ ىٍ 177ث٠ ٗٞػت اْٝ  ث٠ ٠ِٜٓٗ ٌْٙ كٌٞٗز كشي

َي هٞاٛيٟ ٙيٟ إز ّٞ ؿ٢ .هبْث ثبُِٛ الٗيز ٝ ػ٢ٍ٘ٞيز ىٍ ٝا دٜؼٖ ٝ ٖٙٚ  ،بٍٕديٞٛي ٕا

ٙ إبٕي  ز ٝ ايٚ اَٗ ىٍ دَسٞ اْٝهبٞٛ كبً٘يز  :يبثي ٠ًهبٛٞٙ إبٕي ػيٜيز ٗي 56ٗشؼٔي ٕا

زٙ هيإز ٝ ١ٖ ٝا اٖٛبٙ ٦ٍٗٔن ُا آ َٛٞٙز هٞي٘ كبًٖ ٕبهش٠ ٕا سٞاٛي ١يـٌٔ ٛ٘ي .ا َث ٕ

ٍَا ى١ي ٝ  ٖبٙ ٕٔت ٝ يب ىٍ هيٗز ٜٗبكغ كَى يب َُٟٝ هبٛ ه ٍا ُا ٛا ٗٔز ايٚ ايٚ كن هياىاى 

ٍا ُا ٥َهي ٠ً ىٍ اّٝٞ ثؼي ٗيكن هياىا ش٠ هبْث سٞػ٠ ىيًَِٜييي اػ٘بّ ٗيآى  ٌٛ .  ْ ُا ايٚ ٝا

ِاة ىاىٟ ايٜٖز ٠ً سلِة ىٍ ٍٝٞسي ٠ً ٗٞػت آ ٙ ٙٞى ٠ً كن اػ٘بّ كبً٘يز ُا َٗىٕ ث٠ اك

َإبٓ سَٞيق ايٚ اْٝ َٗىٝى إزكَى هٍَا ُيَى  ٙٞى يب ىٍ اهشيبٍ ٜٗبكغ ٙ إبٕي  .ث ث٠ ٛلٞ هبٞٛ

َٙا َٗٚٝػي ُٞا كٌٞٗز كبً٘بٙ ثَىهيوي ث٠ ثل الٗي دبٕن ىاىٟ إز ػ إبٓ ز ىٍ ٛظبٕ ٕا

ٙ إبٕي ٗٚوٜ ٗي ٛي ١٘يٚ اْٝ ُا هبٞٛ ز ٝ هيٝا ٝٛي ٕا ٙٞى ٠ً ػُٞا كٌٞٗز ُا ٛبكي٠ هيا

ٙ إبٕي اث كن كبً٘يز ٍا ث٠ َٗىٕ يٚ ث٠ اكٌبٕ إالٕ ٝ ٜشىاىٟ إز اْٝ ؿ٢بٍٕ هبٞٛ بي هٞٛا

 ْ ٍٙا ؿيجز ٝثوٞٞٛ ٝا ز ىٍ ىٝ بٗز ٗا َ ٝ ٗا ْ  دٜؼٖ ٝاليز ٗا ٍاث٠٦  57ٛيِ ٝا ٝاليز كوي٠ ٝ 
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ْ آ ٞاي ٠ٕ ُب٠ٛ ٝ ثوٞٞٛ ٝا ٍار ١ٍجَي ٢ٗ٘شَيٚ  110ٙ ثب ه ٣ ث٠ اهشيب َٞث ٙ إبٕي ٗ هبٞٛ

بٙ ٗي ٍا ٚٛ ٙ ى١ي اٗب اُ إٓبًُٝب١ٍبي سلون كبً٘يز ىيٜي  ْ ٖٙٚ هبٞٛ ٙ ػ٢ز ٠ً َث إبٓ ٝا

الٗ شوبثبر ٍٝٞر ٗيإبٕي ىٍ ػ٢ٍ٘ٞ ي ٕا ٍاٟ ٛا ٍاي َٗىٕ ٝ ُا  ٍٞ ثب اسٌب ث٠  ٟ ٗا َٙا اىٍا ُيَى ي اي

ٞٙا ثٜيبٙٗي ز ٠ً ىٍ ايٚ ػ٠َٝ س ٢ي َٗىٗي ىاٖٛ ٍا ٓا الٗي  ُٞا كٌٞٗز ىٍ ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ١بي ػ

ٞى ايٚ ىٝ كيظيز كبً٘يز َٗىٕ ىٍ ٥ّٞ ٝ ٠ٛ ػَٟ كبً٘يز ا٢ٓي هٍَا ٗي ُيَى ٠ً ١بٗٚ ٝ ٘ٛ

ٝاهغ ثب٥ٚ ٗٚشًَي ى الٕ ٜٙبٓ ٝ كوي٠ ٜٗشوت هج٠ًَُ ىٍ  ٛي ىٍ كٌٞٗز ٕا بٙ ٗٔز َث إبٓ ٍا

 .ٙٞىٗشؼٔي ٗي 109اْٝ 

ٙ إب ْ ٕٕٞ هبٞٛ ى ٝا َٙا سُٞيغ ٛيِ سٞػ٠ هبٛ ىٍا ٙ إبٕي ث٠ كْ ثل ث٠  9ٕي ىٍ ثٜي هبٞٛ

َاكز ٍكغ سجيؼ٢ب ٌبٛبرٝ ٝا ٝ ايؼبى ٗا َاي ٠٘١ ىٍ س٘بٕ ُٗي٠ٜ ر ٛبٍ ١بي ٗبىي ٝ ٗؼٜٞي ػبىال٠ٛ ث

ٖش٠ إز. اْٝ ٍا ٝظيل٠  الٗي ىٛا ي١بي كب٠ٔٝ اُ  48ىٝٓز ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ٕٝ سُٞيغ ىٍٗا ٛيِ َث ِٓ

َا. ىًٜيٜٗبثغ ٗٔي ث٠ ٍٝٞسي ٠ً ىٍ آٙ سجؼي٠ ٛجبٙي سَٞيق ٗي ي ٠٘١ ٝ كن اٙشٚ ٙـْ ث

بٕي سَٞيق ٙيٟ إزٌٖٗٚ ٛ ٙ ٕا ٞا ىٍ هبٛٞٙ آجش٠ ىهز ىٍ ٕبُٝ .يِ ىُ هبٞٛ ًب١ٍبي سلٌيي ه

ع سُٞيغ هيٍر ٗيبٙ ٢ٛبى١بي ٕيبٕي ٠ً ١َ ًيإ ٛيِ ٖٗشويٖ يب ؿيَ ٖٗشويٖ ٜٗشوت  إبٕي ٝ ٞٛ

ٙا ث٠ سُٞيغ هيٍر ٕيبٕي ىٍ ػبٗؼ٠  ٌٍِٛا ىٗٔز ١ٖشٜي ٛٚبٙ ُا سٞػ٠ هبٞٛ  . ىٍا

ْ  ِٛب١ي ث٠ ثلض سلِة ىٍ ىٝ ٙ إبٕي ٛٚبٙ ٗي 27ٝ  26ٝا ٌاٍٙا هبٞٛ ِٛ ى١ي ٠ً ِٛبٟ هبٞٛ

ز ٠ٛ سٌٔيق ٗلٍٞ ٙ  ث٠ ايٚ ثلض كوٞم ٗلٍٞ ثٞىٟ ٕا ث٠ ثيبٙ ىيَِ كؼبٓيز كِثي ُا ٜٗظَ هبٞٛ

ِثي يب  ز ٠ً ث٠ ٍٕ٘يز ٜٙبهش٠ ٙيٟ ٝ ثب اٝبٓز ثوٚييٙ ث٠ كن كؼبٓيز ك إبٕي يي كن ٕا

ي س ٍِا ُ ز ثٜبثَايٚ ٗيؼ٘ؼبر، ٣َٝٙ آَث ُاىي آسٞٙا ُلز هبٛٞٙ إبٕي ثب ٙ ٛيِ ًًَ ٙيٟ ٕا

شوالّ ٝ ١ٖ ز ٝ ايٚ اَٗ آجش٠ ١ٖ ث٠ ٕا ٞاكن ٕا ِاة ٗ ٣ ٗي ٣َٝٚٗ اك ٙٞى. ثَ اسلبى ٗٔي َٗٞث

ُاىي ٙ إبٕي آ ْ ٢ٖٛ هبٞٛ ي١بي َٗٞف ىٍ ايٚ هبٛٞٙ إبٓ ٝا ي٘ٛ ٗوْ إشوالّ ٝ س٘بٗيز  سٞٛا

 .ي ثبٙيا١ٍي ٝ ٝكير ٗٔ

إبٓ اْٝ َٙا اكِاة، ػ٘ؼيز 26َث الٗي اي ٙ إبٕي ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ؼ٘ٚهبٞٛ   ٕيبٕي ١بي١ب، ٛا

ؼ٘ٚ الٗي يب اهٔيزٝ ٜٝلي ٝ ٛا ُاىٛي ١بي ىيٜي١بي ٕا ٠ٌٜ اْٝ ٣َٝٚٗ ث٠ اي ٜٙبهش٠ ٙيٟ آ

ُاىيإشوالّ ٍا ٛو٠ ٌٜٜٛي ١يـٌٔ  ،ٝكير ٗٔي ، آ الٗي  الٗي ٝ إبٓ ػ٢ٍ٘ٞي ٕا ٞاُيٚ ٕا ٗ

ٞٙا ُا ًَٙز ىٍ آ٢ٛب ٜٗغ ًٍَا ٛ٘ي ْ  ى يب ث٠ ًَٙز ىٍ آ٢ٛب ٗؼجٍٞ ٕبهزس ٙ  27ىٍ ٝا هبٞٛ

ٍا١ذي٘بييإبٕي ٛيِ آٗيٟ إ ٠ ٝٙ ١ب ثيز ٠ً سٌٚيْ اػش٘بػبر ٝ  كْ٘ ٕالف  ٝ ث٠ ٣َٙ آٌٛ

ُاى إز الٕ ٛجبٙي آ  .ٗوْ ث٠ ٗجبٛي ٕا
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ٙ إبٕي إز ٠ً َٝف ٛظَ ُا ػٜجآ ِاة ُا كوٞم َٗٞك٠ ىٍ هبٞٛ ىٙ آٙ ُاىي اك ٠ كن ٞث

إبٓ اي ٗٔز َث ي  َث بٕي سبٗيٚ آ 7ٝ  6ٜث ٙ ٕا ٙ ُا ٝظبيق ىٝٓز ٛيِ ث٠ كٖبة اْٝ ىٕٝ هبٞٛ

شوبثبسي ىٍ  يي.آٗي ِثي ُا ٛظبٕ ٛا ز ٝ ٍاث٠٦ كوٞهي ٗكؼبٓيز ك َٙا ٖٗشوْ ٕا يبٙ اكِاة ٝ اي

ى ٙ إبٕي ٛو٠ ٝكير ٗٔي ُا ػ٠ٔ٘  27ىٍ ػيٚ كبّ َث إبٓ اْٝ  اٛشوبثبر ٝػٞى ٛيٍا هبٞٛ

ز ٠ً ػجٍٞ ُا آٙ ٗي ِاة ٕا ٞاٛي ٛبكي ه٣ٞ٦ هَِٗ اك بٕي ثبٙيس ٙ ٕا  .ايٚ كن َٗٞف ىٍ هبٞٛ

َاي اّٝٞ ىٍ ػ٢ ٙ إبٕي 27ٝ 26ز اػ الٗ هبٞٛ ٍاي ٕا ٙ كؼبٓيز اكِاة،  ي ىٍٗؼٔٔ ٙٞ هبٞٛ

ؼ٘ٚ٘ٚؼ١ب ٝ ٛاػ٘ؼيز الٗي يب اهٔيز١بي ٕيبٕي ٝ ٜٝلي ٝ ٛا ٟ يٜٙبهش٠ ٙ ١بي ىيٜي١بي ٕا

٢جبٙ ٍٕبٛيسٞٞيت ث٠   7/6/1360ىٍ ػ٠ٖٔ ٍٗٞم  ٍا ٍاي ِٛ . ىٍ آهَيٚ ٛيِ ٍٕيي ٝ ث٠ سأييي ٙٞ

الكي٠ ايٚ هبٛ ٍا 95ٞٙ ىٍ ٕبّ ٝا ٞاى ثب ٢ِٛجبٙ ىٍ  يثؼي ُا اهشالف ٗيبٙ ٗؼٔٔ ٝ ٙٞ ثَهي ٗ

الكبسي ث٠ سبييي ٗ  (1/9/1395)ايٖٜب ؼ٘غ سٚويٜ ٗٞٔلز ٛظبٕ ٍٕيي.ٝا

ٙ اكِاة ث٠ هٞى سؼَيق كِة ثبُ ٗي َإبٓ ٗبىٟ ٛوٖشيٚ ٌٛش٠ ىٍثبٍٟ هبٞٛ هبٛٞٙ  1َُىى ث

وبٛ كو يالسيكِة: سٌٚ ،اكِاة ز ٗشٌْٚ ُا ٙا ٛب٠ٗ ٗٚوٜ ىٍ ػ٢ز ًٖت ٝ  يويٕا ٠ً ثب َث

الف آٙ، ىٍ ؿ يبٕيٗٚبًٍز ىٍ هيٍر ٕ ٞاٛٝ ٛوي ٝ ٝا  يٝ ٗوٍَار ٛظبٕ ػ٢ٍ٘ٞ ٚيبٍؿٞة ه

ٜب٠ٗ ٝ إبٕٜب٠ٗ ٗٞٞة هٞى ىٍ ٦ٕق ٗٔ َٙايا يإالٗ َٗا بٓ ٗ شبٛ بي يثَٕا ي. ًٜ يٗ زيكؼبٓ يٕا

ي يٗ كِة ٞٛا ٜبٝ س ي َُٟٝ، ػ٘ؼ يَِيى ٚيسلز ػ ٕبُٗبٙ ز،يٗبٜٛ ؼ٘ٚ، ػبٗؼ٠، ٗؼ٘غ ٝ   يبٕيٕ ٛا

َؿ٠ ًٜي. زيكؼبٓ ٍايٚ سؼَيق ُا ٙ إبٕي ى ّٞ اسلبى ٗٔي ٗبٜٛي هبٞٛ ٠ٌ    ث٠ ٝا ىٍ آٙ ٣َٙ ٛٚيٟ ٔث

الف  ٝ ٗشوب١ي ُا سٌٚيْ كِة ىٍكُٟٞ ٛوي ٝ ٗٚبًٍز ىٍ هيٍر ٕيبٕي ٝ ٛوي ١يف َُٟٝ آٙ ٝا

٠ ٌُٙز  ،سوٞيز اسلبىِ ٗٚبًٍز ٗلٍٞ بٕي ىٍثب سوٞيز ٗٚبًٍز ٕي دَىاهش٠ ٙيٟ ٠ً ١٘ـٜبٌٛ

ٙ َث ٗي .ٙٞىٗليي سٔوي ٗي ٠ ُا ىيَِ ٗلبى ايٚ هبٞٛ ٣ آث٠ ثيبٙ ىيَِ آٙ ؿٜبٌٛ يي ٛو٠ ٗٞبٓق َٗٞث

ٙ ػبْٗ ٛو٠ ٝ يب ػُٔٞيَي ُا كؼبٓيز  ث٠ اسلبى يب إشوالّ ًٍٚٞ ثَاَث سَٚيلبر َٗٞف ىٍ ايٚ هبٞٛ

َ  .كِة إز ٠ٛ ٣َٙ ٝيٍٝ ٗؼُٞ كؼبٓيز ٞثي اايٚ ٗا زث٠ ه ٞاى  .ُ سؼَيق كِة ٛيِ دييٕا اٗب ٗ

ِاة ٛٚبٙ ٗي ٙ اك ٛىيَِ ايٚ ثٜي اُ هبٞٛ شٚ سٌْٚ ٝ َُٟٝ ٕيبٕي ٝ ى١ي ٠ً هبٞٛ ٌٍِا ث٠ كن ىٙا

َاي اهٔيز ؼ٘ٚ ىيٜي ث َ ث٠ ٜٝلي ٝ ٛا ١بي ٜٙبهش٠ ٙيٟ ىٍ هبٛٞٙ إبٕي سَٞيق ًَىٟ ٝ ايٚ ٗا

ز ، ٝٔي ث٠ ٠ِٜٓٗ دٌيَٗ سٌظَ ىٍ ١َُٝبي ٕيبٕيٍٝيٌَى اسلبى ٗ ٝ ظَكيز اسلبى ٜلي ٝ ىيٜي ٕا

ى ٍا ىٍا ىٍ آٙ  زيػ٢ٞ بيكِة  ٔيُا كن سإٔ َياٙوبٛ ُ - 5ٗبىٟ. ثَ إبٓ  ٕبُي ٗظجز 

 :ٗلَٜٝٗي

ق ٜ يا٥الػبس ي١بىٕشِبٟ ياػ٢ب ٠ئً- ٓا َاٗبٕٞٙ ٖيٍّ يشيٝ ٗا ٝاى ٜٗل٠ٔ، ك  ،١ب ٥بؿٞر، ٕب
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ر ٍٕ 1357ث٢٘ٚ  22سب  1332َٗىاى  ٠ً28 ىٍ كب٠ٔٝ  يًٖبٛ ٍُا ٗؼبٔٓ  زيث٠ ػ٢ٞ بيٝ  يٟيث٠ ٝ

ٍا  ي١ب ١َُٝي يٝ اػ٢ب ِيٕبثن ٝ كِة ٍٕشبه ٖيٗؤطَ ٍّ ياٛي، اػ٢ب ٕٜب ىٍآٗيٟ بي يٗٔ يٙٞ

ٞٛيؿ والة ث٠ سٚو يَهبٛ  ٝالف يَٗاػغ ً ٜيٗلبٍة ٝ ١ي ٛا

 ًٍٚٞ يٝ هبٍػ يىاهٔ زيٗلٌٞٗبٙ ث٠ ػَائٖ ١ي اٜٗ -ة

ر ا٥الػبر  ٜيكٖت سٚو يٗظٜٞٛبٙ ث٠ ػبٕٕٞ -ح ٍُا ٕبُٗبٙ ا٥الػبر ٕذبٟ دبٕياٍٙا  بيٝ

الٗ والة ٕا َائز ُا ىاىُبٟ ٝبٓقسب هجْ ا يٛا  ُ ٝيٍٝ كٌٖ ث

ٍٙا ث٠ كٖبى ٝ هبؿبهـ -ر َٙا ث٠ كٖن ٝ كؼٍٞ، ٢ٚٗٞ ٝ  يثب إشؼالٕ ُا ىٕشِبٟ ه٢بئ بٙيٗشؼب١

 ياٛشظبٗ يَٝيٛ

 .اٛي ٗلَٕٝ ٙيٟ ي١ب ُا كوٞم اػش٘بػىاىُبٟ ي٠ً ث٠ ٗٞػت اكٌبٕ ه٦ؼ يًٖبٛ -ص

ِاة ٜٗلْ ٙيٟ ياػ٢ب -ع لالّ كِثٚبٙ  يا ٗؤطَ اك لالّ ػ٢ٞ ٗؤطَ ثبٜٙي ٝ ٛا ٠ً ىٍ ُٗبٙ ٛا

سٌ ْيث٠ كٌٖ ىاىُبٟ ٝ ث٠ ىٓ ز، ث٠ ٗير دٜغ ٕبٍّا ىٟ ٕا  بة ػَٕ ٞث

ُاٍسوب٠ٛ -ؽ ٖٗٔق ٝ  ي١َٝبيٛ يجبٛيٝ دٚشا٥الػبر، ىكبع  ي١ب ه٢بر ٝ ًبًٍٜبٙ ٙبؿْ ٝ

َاى َيٝ ٕب يٝ اٛشظبٗ يٛظبٗ ي١َٝبيدَْٕٜ ٙبؿْ ىٍ ٛ ٚي١٘ـٜ  زيُا ػ٢ٞ ٚي٠ً ٥جن هٞٛا ياك

ِاة ٝ سٌْٚ  . ٙٞٛي يٗ بيٗلَٕٝ ٙيٟ  يبٕيٕ ي١بىٍ اك

اي هبٛٞٙ اكِاة ٛٚبٙ ٗي 10ِٛب١ي ث٠ ٗبىٟ  ٍا َث ٌاٍ ًٞٙييٟ إز ايٚ سًَيت  ى١ي ٠ً هبِٛٞٛ

ِاة ث٠ ٛٞػي سؼَيٝيٍٝ كؼبٓيز  ٞااك ي ىيَِ ػُٔٞيَي ًٜي. اٗب ق ًٜي ٠ً ُا ٕي٦َٟ يي هٟٞ َث ه

ٍَا ىاىٟ إز ٠ً ُا آَٛٝ ٠ً  6سجَٟٞ ىٝ ٗبىٟ  ُاٍر ًٍٚٞ ه ٍا ىٍ اهشيبٍ ٝ ٝيٍٝ ٗؼُٞ سؼ٘ؼبر 

ٜيز ًٍٚٞ إز ٗٞػ٠ ث٠ ٛظَ ُاٍر ًٍٚٞ ٖٗئّٞ سبٗيٚ ٛظٖ ٝ ٗا ُاٍر ٗي ٝ ٝ ٠ً ٝ ٍٕي. اٗب ُا آَٛ

ػي ٗش٢ّ٘ٚ ٗيًٍٚٞ ث٠ ١َ كب يَى ث٠ ٞٛ ٍا ِث ٞٛي ىٝٓز  ٞٙا ػٔٞي اػش٘بػبر ٗوبٓلبٙ هبٛ ٛو٠  س

١بي ٕيبٕي ىٍ ثب اي٠ٌٜ ٝيٍٝ ٗؼُٞ ثَاي اكِاة ٝ َُٟٝآجش٠ آيي. ث٠ كٖبة ٗي 27اْٝ 

لالّ يي كِة يب َُٟٝ ٍا  10ٝالكيز ً٘يٖيٞٙ ٗبىٟ  ِاة إز اٗب ١٘يٚ ً٘يٖيٞٙ كن ٛا اك

ى ٝ ٌٓ َ َٝكب ىٍ ٝالكيز ىاىُبٟ إز ٠ً ايٚ ١ٞٗٞع ٛيِ ىٓيْ ىيَِي ث اٛيٍا َ سبًيي ايٚ ٗا

ِاة إز ُاىي كؼبٓيز اك ي َث ٍػبيز كن آ ٌٍا ِٛ ث٠ ثيبٙ ىيَِ كبً٘يز ىٝٓز ىٍ ٛظبٍر ثَ  .هبٞٛ

زاػش٘بػبر ٖث ِاة ٕا َاي٤ سٌٚيْ كِة ُا ٕٞي ٕٖٗٞيٚ ١ٖ يبٍ ثيٚشَ اُ ٛظبٍر َث اك ٙ .

ٍا ييىٍ آٙ ثب زيكِة ٝ ػ٢ٞ ٔيسإٔ بٙيٗشوب١ 4ٗبىٟ َث إبٓ .ىٍهٍٞ سٞػ٠ إز َا يىا  ٤يٙ

ق: ثبٜٙي َيُ ِٕا ػ٘ٔٝ ىيَِ اػ٢ب يؼٜي  ٗؤٕٔ أري١ ٤يَٙا - ٓا ش ٙ إبٕ ياػشوبى ٝ ٓا ٝ  يث٠ هبٞٛ
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شٚ سبثؼٝ ٠ي٦ٗٔو٠ كو زيٝال ٙ  ١بي اسلبى ٗٔي ىٍ ًٍٚٞٗالى ٍٗٞى ُا َث ىٝ يَٛايا زيىٙا يؼٜي هبٞٛ

ى.  ٝاليز كوي٠ إبٕي ٝ  سَٞيق ىٍا

ٞاٍىي ٠ً س٢ييي آٙ ه٤ هَِٗ  َٝاكشب ث٠ ١ٞٗٞع 18ٗبىٟ  ٍاٗب ى اسلبى ٗٔي ث٠ ٠ِٜٓٗ يٌي ُا ٗ

ِاة ٗلٖٞة ٗي ِاة ٝ ػج٠٢ 18ٗبىٟٙٞى دَىاهش٠ إز َث إبٓ كؼبٓيز اك   ي١ب ١ب ٝ ائشالف اك

ٙ ىٍ اٛؼبٕ كؼبٓ ٚي١ٞٗٞع ا ُاىٛي ٝ ىٍ ٍٝٞر  ٚيبٍؿٞة هٞٛاهٞى ىٍ ؿ ي١بزيهبٞٛ ٝ ٗوٍَار آ

سٌبة اػ٘بّ ُ   ي١ب كٖت ٍٗٞى ػالٟٝ َث ٗؼبُار ٝالف، يس٤ٕٞ َٗاػغ ً ٜيدٔ ُا سٚو َيٍا

ٛٞ هٍٞى ٗ ٚي( ا٥19جن ٗبىٟ) ،يهبٛ  :ٙٞى يهبٛٞٙ ثب آ٢ٛب َث

ق الٕ ٝ سجٔ ٚيٗج ٚيى يٛو٠ ٗجبٛ - ٓا ٞاُ ٠يػٔ زيٝ كؼبٓ ؾيٕا الٗ ٚيٗ  ٠ياهيٕا ػٔ - ة. يٕا

ٜ سجب٣، ٗجبى٠ٓ ا٥الػبر ٝ سجبٛ يٝ ٝكير ٗٔ يٗٔ زيٗا ع ٍا ١ب،  ثب ٕلبٍسوب٠ٛ ياُ ػ٠ٔ٘ ١َٞٛ

ُبٙ ١ب، يٜيُيٛ٘ب ىٍ ١َ ٦ٕق ٝ ث٠ ١ٍَٝٞر ٠ً ٗوْ  يهبٍػ يٝ اكِاة ١ًٍٞٚب يىٝٓش ي١ب ٍا

ُاى ١ زيإشوالّ، س٘بٗ  ،يآ الٗ يٝ ٗٞبٓق ػ٢ٍ٘ٞ يٜٗبكغ ٗٔ ،يٝ ٝكير ٗٔ يٍا ٝ ٛظٖ  َٙايا يٕا

٠ٛٞ اهيٕا ث٠ ػ٘ٔ ِيثبٙي ٝ ٛ  يػ٘ٞٗ ٠ ٝ ك٘ب بري١َُ ُٛا َاٛيا ٠ ٝ ث  ي١بُا َُٟٝ زيهَاثٌبٍٛا

٠ٛٞ ً٘ي ٗبٓ بكزيىٍ ،يٖشيسٍَٝ ًبس ي١َُ وبٛ كو يٝ سيٍا -ٝ ىٝٓز يهبٍػ يٝ كوٞه يويُا ٙا

ٔٔٚ يث ي١ب ٝ ٕبُٗبٙ ِب٠ٛيث ي١ب َا يا٘ٓ ثب  ٝلٞف ٗٔز بٙيٗ اهشالف ييٝ سٚي ؼبىيا يٝ سالٗ ث

ْاى يٝ ١ٌٗج يٗشٜٞع ك١َِٜ ي١ب ٠ٜيإشلبىٟ ُا ُٗ ىػٞر ث٠  ِيٝ ٛ َٙايٗٞػٞى ىٍ ًٍٚٞ ا يٝ ٛ

بر ًٌٍٗٞ  ؼبٕ اهيٗا ٍا١ذ بيٛا ٞٛيؿ ي١ب يي٘بيك٢ٍٞ ىٍ  سجب٥بر  - سجَٟٞ. يَهبٛ ِاة ٌٗٔلٜي ٍا اك

ب هٞى ثب ٕلبٍسوب٠ٛ ُبٙ يٜيُي١ب، ٘ٛ ُاٍر  يهبٍػ يٝ اكِاة ١ًٍٞٚب يىٝٓش ي١ب ٍا ٍا ثب ا٥الع ٝ

ر اًٗٚ ٍُا ٜ يبٍؿٞة ٜٗبكغ ٍٗٔٞ هبٍػ٠ ىٍ ؿٍٞ ٝ ٗؼُٞ ٝ ؼبٕ ى١ٜي يٗٔ زيٝ ٗا  .ٝ ٗٞبٓق ٛظبٕ ٛا

ٜ ؼ٠يس٢٘ز، اكشَاء ٙب َاىيٝ ٛو٠ كوٞم ٗٔز ُا ػ٠ٔ٘ ا ياػ٘بّ هالف هبٛٞٙ إبٕ - ح ًَا  ،يد

ٜب٠ٗ ٝ إبٕٜب٠ٗ كِة يسو٦ -ر. هٚٞٛز غيآُٗٞٗ ٝ سَٝ َٗا ٠ٛٞ كؼبٓيز -ص .اُ ٗ  اٛؼبٕ ١َُ

شلبػ ياهشٞبى ىار ٝ  بي ي١ب ٝ ٗؤٕٖبر سؼبًٍَٙز ٔيسإٔ نيُا ػ٠ٔ٘ اُ ٥َ يٝ ٛا ٍٝا اهيإ ث٠ 

٠ٛٞ كؼبٓ ٍار ٝ ١َُ ٙ سؼبٍر هَاٍ ُ ْي٠ً ً ياهشٞبى زيٝبى ث٠ َٝاكز  ٛو٠   ايٚ ٗبىٟ .َىيهبٞٛ

ٍا ُا ه٣ٞ٦ هَِٗ كؼبٓيز اكِاة ٗي َاي سؼِي٠ ًٍٚٞ  ٛي آجش٠ ثب هَي٠ٜ ىاٝكير ٗٔي ٝ سالٗ ث

ٞٙا سؼِي٠ ًٍٚٞ ٗي ٠ٛٞ ؿٜي ٝيايي ٝ س َُ١ َ ٠َٛ ُا ٍا ُا ٝكير ٗٔي إشجب٣ ًَى ُٝ َاى هبٌٍِٛٞٛا  ٗ

ب كؼبٓيز كِثي ٗوِْ ٝكير سٔوي ٙٞى؛ إبٕ ،ٔيو٠ ٗشٜٞع ىٍ ؿبٍؿٞة ٗجبٛي ٛظبٕيب ىاٙشٚ ٕ

ٞا١ي ٙي ىٍ سبٍين ًٍٚٞ ٕيت دٌيَ اكِاة ٛوب٣ آ ُ، ٗبىٟ َث يٌي اػالٟٝ ثَ ايٚ ايٚ .ثال١ٞٗٞع ه

شِي ٠ً هٞى يٌي  اُػْٔ ٝاٖث ش٠ إز:  ز ىٕز ٌُٙا دب٠ٜٙ آٙيْ  ،ث٠  ثيِبِٛبٙ ٛبًبٗي اكِاة ٕا
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ىٟ إز ٜٗغثٖيبٍي ُا اك ٠ٛٞ ً٘ي ٗبٓ بكزيىٍ ِاة ىٍ سبٍين ايَٙا ٞث ًبس ي١َُ ُا اٙوبٛ  يٝ سيٍا

ي ٝىٍػيٚ كبّ سلز ٛظبٍر آ٘ٔٔٚ يث ي١ب ٝ ٕبُٗبٙ ِب٠ٛيث ي١بٝ ىٝٓز يهبٍػ يٝ كوٞه يويكو

سجب٥بر  ىٙ ٍا سجب٥بر هٞى ثب ٕلبٍسوب٠ٛثييٚ ٛلٞ ٠ً  اكش٘بٓيٞث  يٜيُي١ب، ٛ٘ب اكِاة ٌٗٔلٜي ٍا

ُبٙ ُاٍر ًٚ يهبٍػ يٝ اكِاة ١ًٍٞٚب يىٝٓش ي١ب ٍا ر اٍٗٞ هبٍػ٠ ٍا ثب ا٥الع ٝ ٍٞ ٝ ٗؼُٞ ٍُٝا

ٜ يبٍؿٞة ٜٗبكغ ٗٔىٍ ؿ ؼبٕ ى١ٜي يٗٔ زيٝ ٗا ؛ُٞيبي سٞػ٠ ث٠ ػَٜٞ إشوالّ ٝ ٝ ٗٞبٓق ٛظبٕ ٛا

ٝي ٜٗبكغ ٗٔي إزٖشِي اكِاة ث٠ ثيِب٠ٛ ث٠ ٠ِٜٓٗ يٌي ُا س٢يييار ديِٚيَي ُا ٝاث ٍَا  .ك

ِاة سٞٙا ُلزىٍ ػ٘غ ثٜيي ايٚ ثلض ٗي ٙ إبٕي ٝ هبٛٞٙ اك ىٙ كَٟ َث  ،ىٍ هبٞٛ ٞٛي ٞث هبٛ

ُاىي آٙ ثب  سلِة ٝ ٙ إز. ث٠ ػجبٍار ىيَِ سٌٚيْ ٝكؼبٓيز آآ َاي٤ ٗوٍَ ىٍ هبٞٛ ِاة ٙ ٠ اك ُاىٛا

َاى  ز ٠ً ث٠ اك ٗب سٌٚيْ آكويوي ىاىكوي ٕا ز ا ػ٢ٍ٘ٞي  ٛظبٕ ٓز ٛيٖز.ٙ ُا ٝظبيق ىٟٝ ٙيٟ ٕا

َٙا ٠ً َث ٍاي ػ٘ٞٗي ٝ ُا إالٗي اي ٍا ث٠ اسٌبئ آ  ًٍٞٚ ٍٞ ٟ ٗا ٙ إبٕي اىٍا ْ ٖٙٚ هبٞٛ إبٓ ٝا

ٍاٟ اٛشوبثبر سؼييٚ ًَىٟ إز ٠٘١ ٢ٛبى١بي ٕيبٕي ىٍ ايَٙا ث٦ٍٞ ٖٗشويٖ يب ؿيَ ٖٗشويٖ اُ 

ٍاي َٗىٗي سؼييٚ  الٗي ٝ ٗي٥َين  ٍاي ٕا ٙٞٛي؛ ُا ٍٙٞا١بي ٢َٙ ٝ ٍٕٝشب َُكش٠ سب ٗؼٔٔ ٙٞ

شوبة ٍيئ ػ٢ٍ٘ٞ ٠ً ثب بٕي ىٍ ٕبّ  ٛيِ ٛا ٙ ٕا الكبر هبٞٛ ٍيئ ىٝٓز ٝ ٙوٜ ىٕٝ  1368ٝا

ز ٝ ٛي ثب  ٛيِ ًٍٚٞ ٕا ٍا َث ػ٢يٟ ىٍا شوبة ٗوبٕ ١ٍجَي  ٛ٘بيٜيُبٙ ٗؼٔٔ هجَُبٙ ٠ً ٝظيل٠ ٛا

شوبة ٗي ٠ ؿٜيٚ ػ٠َٝثب ٝػٞ .ٙٞٛيٍاي َٗىٕ ٛا ٍاي َٗىٗي كيى آٌٛ اهْ ىٍ ١بي ٍػٞع ث٠ آ

َٙا ثبهبٍٝٗيب٠ٛ ًٖ ٛظيَ إز اٗب ث٠ ٛظَ ٗي كِة ٝسلِة ٌُاٙش٠  ٍٕي ثٜبي اٛشوبثبر ىٍ اي

ي ٍٛي. اٗب ايٚٛٚيٟ ٝ ١ُٜٞ ٛيِ ٘ٛ ُبٛيي ىا ٍاث٠٦ ٍا ِاة  َٙا ثب اك شوبثبر ىٍ اي ٞٙا ُلز ٛا ٕوٚ ث٠  س

٠ٌ ثَٜٞػيز كؼبٓيز اكِاة ٛيٖز ٠ِٜٓٗ ٗ٘ ِاة ثب ٍػبيز َٙاي٤ٔث ٜٗيٍع  إبٓ هبٛٞٙ إبٕي اك

شوبثبر ٗي ٟ ٝ ىٍ ػ٠َٝ ٛا ٍٞا ِاة ١٘ ٙ اك بٕي ٝ هبٞٛ ٙ ٕا ٠ كؼبٓيز ًٜٜي. ىٍ هبٞٛ ُاىٛا ٜي آ اُ ايَٜٝ سٞٛا

ٍايَٙا ٗي ي اكِاة ى ِاة ىٍ ٛبدبييٍا شوبثبر ٝ اك ٞٙا ُلز ٛجٞى ٕبًُٝبٍ كوٞهي ٗيبٙ ٛا ثي سبطيَ س

َاي ز. ػالٟٝ ث ِثي ٝ ىٍ  ،ٚٛجٞىٟ ٕا َٙا ٖٝٗئٞالٙ ػبٓي ٛظبٕ ُا سبييي ٝ سٚٞين ٛظبٕ ك َاٟ ١ٍج ًا

ِثي ٝ ٛيِ ٛجٞى ٕبُٝٗوبْث ٌٗٗز سلَه٠ ٝ ؿٜي دبٍُي كبْٝ  ًبٍ ك١َِٜي ٜٗبٕت ٝ ُا ٜٗبُػبر ك

ِاة ٗٞػت ٍٙي ٛبيبكش زَِٛٗ ٠ٛ ؿٜيٙا ٗظجز َٗىٕ ث٠ اك  .ِي اكِاة ٕيبٕي ىٍ ايَٙا ٙيٟ ٕا

جش٠ ىٍ ػْ٘  كؼبٓيز اكِ ٞىآا ِاة كية ىٍ هبٓت  ٔث اهْ ىٍ ىٍ ػَيبٙ ٕيبٕي ١ب ٝ ػج٠٢ اي ُا اػ

ز ثب ٌبٍ ٛبدٌيَ ٕا ٍٝا ٗوشٔق  اّٝٞ َُا ٝ اٝٔق ٥ٔت ىٍ ؿٜي ى٠١ ٌُٙش٠ ٝاهؼيشي ٛا ايٚ كبّ ىٍ اى

شٜبى ث٠  والة ٝ ٕا َٙا ثؼي ُا ٛا ٍُشَيٚ َُٟٝ ٛوج٠ ٕبُ ىٍ اي ِثي ٍٝكبٛيٞٙ ث٠ ٠ِٜٓٗ ِث ٜٗغ كؼبٓيز ك

ٍاٗيي ٛظبٕ  والة ٛيِ ىٍ ٍٝ آٍٝىٙ ث٠ ايٚ إشيالّ ٠ً ًب ٕٜشي ٕبُٗبٙ ٍٝكبٛيز ىٍ ١يايز ٛا
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٠ ثَهي ُا ٍٝكبٛٛيٖز، ثي سبطيَ ٛجٞىٟ إز. ١٘ٚ آ سلِة ىٍ ٙبٙ ٍٝكبٛيز يبٙ َٕٜٙبٓ ٛيِ ٌٛ

ٌا ٛجبيي َٗٚٝػيز كؼبٓيز هٞى ٍا ا َث ايٚ ثبٍٝٛي ٠ً ُ ً٘يٖيٞٙ ٍٝكبٛيز ُا ٙؼجبر ١ٍجَي إز ٓ

َكشٚ ك١ََٜ كِثي ً . ُا ٥َف ىيَِ دبت ًٜياكِاة ًٖ 10ٗبىٟ  -ثبيي ُا ١ٌٍٍِ ائشالف٠ ٗيِٛ

شوبثبر ىٍ سٔوي اُ  يَى ٝ ٗليٝى ٙيٙ ًبًٍَى اكِاة ث٠ ايبٕ ٛا بٛي ٌْٙ ِث كِة ث٠ ١بي دبٍ٘ٓ

ٍا ثي سبطيَ ٛجٞىٟ إز.  ٞٙا ٗبٙيٚ ػ٘غ آٍٝي آ ١ؼق اكِاة ىٍ كَايٜي ٛوج٠ ٕبُي ٗٞػت ٙيٟ ػٜ

َٛي ث٠ ٛظَ إز سب ثَهي ٢ٛبى١بي ٍٕ ٍا َث ػ٢يٟ ُي ٘ي ٝ ؿيَ ٗيٛي ٖٗئٞٓيز دٍَٝٗ ٛوجِبٙ 

ِثي ٝ ٌْٙ ٗي يبٍي ١ًٍٞٚب ػ٠َٝ سؼٔي اهشيٍا ك ي ٠ً ىٍ ٖث ٌٍا ِٛ ٍٕي كشي ٗؼٔٔ ٝ ٢ٛبى هبٞٛ

َاى كبهي ٜٙبٕٜب٠ٗ ٕيبٕي ىٍ  ُيَي إز ىٍ ايَٙا ُب١ي اٝهبر ث٠ ٠ِٜٓٗ يي كِة ػْ٘ ًَىٟ ٝ اك

َاًٖيٞٙ بٛي ١ٞيزػ٘غ ك يبٍي ثب ًٖت ٕيبٕي ًٖت ٗي ١بي دبٍ٘ٓ ز ٠ً ٖث ًٜٜي ٝ دٔ ُا آٖٛ

بٙ ىٍ دٌيَٗ ٖٗئٞٓيز َث٠ ىٍ دبٍ٘ٓ َايي ٛيِ ٢ٗيب ٗيسؼ ٍايي اكِاٙٞٛي١بي اػ ة  . ىٍ كويٙا ًب

َاٙ ٦ٗجٞػبسي ِٚب١ي ثوٞٞٛ كٔو٠ ١ٌ٘الٕيكٔو٠ ١٘لٌ ١بي  ، ٗؼ٘غ ىا٘ٛ آٗٞهشِبٙ ىٛا

١بي ثَػٖش٠ يِ ٗؼ٘غ َٗييٙا ٙوٞيز١بي ١ٌٗجي ٝ ٛىٝٓشَ٘ىٙا ، ٛي١َٝبي ٛظبٗي ٝ ١يبر

زٕيبٕي ٝ ٍٝكبٛي سب كيٝىي هال ٞىٟ ٕا ٍا دَ ٘ٛ ٍٝا ء ٛوج٠ ٕبُي كِة  . ٍَٗٝي َث اٛشوبثبر اى

ى١ي كؼبٓيز اكِاة ىٍ ٠٘١ اىٝاٍ ٌُٙش٠ ٛٚبٙ ٗي ق ٗؼٔٔ ٝ ٍيبٕز ػ٢ٍ٘ٞي ىٍ اىٍٝاٗوشٔ

ٝ ٍَٛ ىٟ إزُا ا دَ ٍاٟ ٍهبثز ٕيبٕي ػيي ٞث ع ُيَي ٍهبثز. اٗب  اكٖبٕي ٙيٙ يٚ  ١ب ٝ ٝا

شوبثبر ث٠ ٗظبث٠ ٍَٗ ٝ ُٛيُي يي ػَيبٙ ٕيبٕي  ى ٝ يبهز ىٍ ٛا ٍهبثز ٕيبٕي ٝ سٔوي ُا َث

ِثي س٢ييي ًٜٜيٟ ز. ىٍ ػيٚ كبّ ١بث٠٦ ٜٗيي كؼبٓيز ك ٜيز ٝ اسلبى ٗٔي ٕا ، سوٞيز ٛظبٍر ٗا

َاي ػُٔٞيَي ُا ٕٞء َاهجز ث ٙيٙ ١َُٗبي ، ٝ ٛيِ دٍََٛ إشلبىٟ ثيِبِٛبٙ اُ اكِاة َٗىٗي، ٗ

ْ ٗٚبًٍز اكِاة"ىٍ ػيٚ  سٌٚيالسي ٝ ٕيبٕي ُا ثيِبِٛبٙ ِاة ٝ دٌيَٗ ٝا ،سبًيي َث سٕٞؼ٠ اك

َاي ُٖشَٗ ُٗي٢ٛ٠ٜبى١ بٟ يٌٖبٙ ٝ ػيآز ٗلٍٞ  ،١بي ١َِ٘ايي ٗيبٙ آ٢ٛببي ٗيٛي ٝ سالٗ ث ِٛ

ش٠ٛظٖ ٕيبٕي  َاي سؼ٘يغ هٕٞا  ًَىٙ ػبيِبٟ ٗٚوٜ ،١ب١ب ٝ سُٞيغ كَٝزث٠ ًٔي٠ اكِاة ث

ِاة ٝ ١بث٠٦ ٜٗي ًَىٙ ٍهبثز ٞٛي اك يَي "بي ٕيبٕي١هبٛ سوٞيز  (131 - 132:1386)ٝبٓلي ٗا

 ًٜٜيٟ اسلبى ٗٔي إز.

 

  :ٛشيؼ٠ ُيَي

ٌبٍ سجييْ ٙيٟٕيبٕي ث٠ ٠ِٜٓٗ ثوٚي ُا سؼٔيبر ٕيبٕز ٗيٍٙ ث٠ ٝ اكِاة . اٛياهؼيشي ؿيَ هبْث ٛا

شوبة  َاي آُب١ي ُا َٙاي٤ ٛا ى ٝ ث شوبثي ٝػٞى ىٍا شوبثبر ٝ ٢ٛبى١بي ٛا سب ُٗبٛي ٠ً ىٍ ًٍٚٞي ٛا
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ى سَ سوب١ب ٝػٞىىٍا ز ٝ ايَث ٞا١ي ىٙا شوبثبسي ٛيِ ٝػٞى ه ٚ اَٗ ُٗي٠ٜ ٕبُ ؛ ػ٠١َ ٛبِٗى١بي ٛا

ي ِٖ كِة، ٖٗ٘بي آٙ ُا ثيٚ  ٘ٛ ِثي إز. ىٍ ٛجٞى ٕا ١ب ثيٝٙ ٍٝى ٝ ُبٟ ٙج٠ كِةكؼبٓيز ك

ُار آٙ ىٍ ٢ٕيٖ ٙيٙ ىٍ هيٍر ٝ يب  ُاٗشيب دٌيَٗ سؼ٢يار ٛبٙي ُا ٜٙبٕٜب٠ٗ ىٍا ٙيٙ، ػ٘ال ا

٠ ٖٗئٞٓيز ؛ٙٞٛيٕٞم ىاىٙ اٛشوبثبر ٛو٘ آكَيٚ ٗي ٍا ثذٌيَٛيثيٝٙ آٌٛ . ٗيبٙ كؼبٓيز ١بي آٙ 

َاٙ ى اٗب ىٍ سبطيَ ١بي دٜؼِب٠ٛ سٕٞؼ٠ ٕيبٕي ٖٛجزاكِاة ٝ ٌٍُا ُا ثل ١بي ٗوشٔلي ٝػٞى ىٍا

ى١بي اٛشوبثبسي ٌٙي اك ِاة َث ؿٜبي ٗٚبًٍز ٕيبٕي، سوٞيز ثٖيغ ٕيبٕي ٝ سوٞيز إشبٛيٍا

ى. ايٚ ٝيُْي ىٍ سوٞيز اسلبى ٗٔي ٗٞطَ إز ٝ اسلبى ٗٔي ثب سوٞيز ٗٚبًٍ ز ٗٔي ىٍ ٝػٞى ٛيٍا

شوبثبر، سَثيز ٛوجِبٙ، ايٚ ٍٝ س ُا .ٙٞىٝل٠ٜ ٕيبٕي سوٞيز ٗي َٛب٠ٗ ٗلٍٞ ٙيٙ ٛا لِة ث٠ ث

ٍائ٠ ُِيٜ سوبي ٕبُٗبٛي١ي ٕيبٕي ٠ا شوبة ٝ ىٍ ٗؼ٘ٞع ٙبكيز ٝ ٍا َاي ٛا ١بي ٗوشٔق ث٠ َٗىٕ ث

ٞاٜٛي سب كي ُيبىي ٕي٘بي ىٝٓز إٍٓبٛي ٝ اكِاة كبٗي يي ٛبِٗى  ٗيىٍ ػبٗؼ٠ ً٘ي ٗي يٜيٟ س

ِاة ىٍ سلٌيٖ ١ٞيز ٗٔي ٛ ِاة َث ػٜج٠ٍا ٍٝٙٚ ٕبُٛي. اك َ اك ٛي. ُا ٗٚشَى ١بي يِ ٢ٕٖ ىٍا

١بي ٕيبٕي ٕٞم ى١ٜي ١بي اػش٘بػي ٍا ث٠ ٕ٘ز ٌٙبفًٝبٍ ٌٙبفٜٜي ٝ ٕب١ُٞيز ٗٔي سبًيي ً

ٞٙا ُلز ك٢بي ٍهبثزٗي ١بي ٕيبٕي ىٍ ؿبٍؿٞة ُلش٘بٙ ٗٚشَى ١ٞيز ٗٔي سؼَيق ٙيٟ ٝ س

َ ىٍ سوٞيز اسلبى ٗٔي ٗٞطَ إز. ث٠ ثيبٙ  ٙٞى ٝسٜٞع ٕالين ث٠ ٦ٗبٓجبر كَٝٗٔي ًبٕش٠ ٗي ايٚ ٗا

ِاة ٕيبٕي َث دبي٠  ٍا ىٍ ٌٙبف١بي ٕيبٕي ػ٘ال ٌٙبفٌٙبفىيَِ اك -١بي اػش٘بػي ٝ ٥ٞٓي 

ٞٛي ًٜٜي ٝ ث٠ ػبي آ١ٛبي ٕيبٕي ٜٗلْ ٗي ٠ٌ سٜٞػبر هٞٗي ٜٝلي ٝ ١َُٝي َث كٌٞٗز ثبٍ ٙ

ٍا َُكش٠ ٝ ٦ٗبٓجبر ىٍ ؿبٍؿٞة ١َُٗبي  ٕالين ٕيبٕي ٝ ١ٞيز ٕيبٕي ػبي ١ٞيز هٞٗي 

 ٠ ٞٛي دٌيَكش٠ ٙيٟ ىٛجبّ هٞا١ي ٙي ٝ ُا ٗوبٔث  ثب ٛظبٕ ث٠ ٦ٗبٓج٠ ىٍ ىٍٝٙ ٛظبٕ ٕٞم هٞا١ٜيهبٛ

َاي سُٞيغ هيٍر ٕيبٕي ١ٖشٜي . اكِاة ٗشٜٞع ١٘ٚ آيبكز ٠ هٞى ٛٚب٠ٛ كَا١ٖ ٙيٙ كَٝز ث ٌٛ

ٙا هٞى ث٠ كْ  ٞاىٍا َٙا سُٞيغ ىٍ ػبٗؼ٠ ٛيِ ً٘ي ٗيثب دي ُيَي ٦ٗبٓجبر ١ ٝ ايٚ ٠٘١  ًٜٜيثل

. ثب ايٚ ٠٘١ ٛو٘ ز ٛظبٕ ٕيبٕي إزَٚٝػيز يب كوبٛيىٍ ٌْٙ ٦ٗٔٞة هٞى ُٗي٠ٜ ٕبُ سبٗيٚ ٗ

ٍإز.ًب١ٜيٟ اكِاة ىٍ يبٕي ػ٘ال ث٠ ١بي ٕسوٞيز ٝ سؼ٘ين ٌٙبف اسلبى ٗٔي ٛيِ ؿيَ هبْث اٌٛب

ؼبٗي ثوٞٞٛ آٛؼبس٢ييي اسلبى ٗٔي ٗي ٙ ٗلٍٞي ٛا ز٠ً هبٞٛ  ،ٝ كبً٘يز هبٛٞٙ دٌيَكش٠ ٛٚيٟ ٕا

يي ٞاٛي ث٠ ٍهبثز١بي ُٞٛبُٞٙ كشي  ٗيدبٍٟ دبٍٟ ٙيٙ ػبٗؼ٠ ٝ ىٕش٠ ٜث ١بي ٗوَة ٝ ؿيَ هبثْ س

ى كبْٝ ُا ٍهبثز ١بي كِثي ٢ٗبٍ سجييْ ٙٞى ايٚ اَٗ ىٍ ٗٚبًٍز ٕيبٕي ثي٘ ُا كي ٝست آٞٓ

ز َٙا ٗٚبًٍز  .ٙيييا ه٦جي ٛيِ هبْث سلون ٕا ٍاكغ ثل ث٠ ثيبٙ ىيَِ ٛو٘ ٛبٕبٖٓ اكِاة ٠ٛ س٢ٜب 

ٚ ٗي َاٙ ١ٞيز ىٍ ػبٗؼ٠ ٛيِ ىٗا ٛب٠ُٗٛي ٝ ث٠ ٛيٖز ث٠ٌٔ ث٠ ثل ٟ ًٍٚٞ ىٍ ػبي ٛوي َث ١بي اىٍا
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ٞٓ ّيّي  ٗٚشَى ث٠ ٍٝيبٍٝيي ػ٢بٙ ثيٜيؿبٍؿٞة اييٞئ ٓٞ ؼبٗي. ىٍ دي٘ َُكشٚ ١ب ٗي١ب ٝ اييٞئ ٛا

ّي ٓٞ ٍىييٙ ١َُٗبي ٕبهشبٍ ٌٙٚاييٞئ ٙ ث٠ ٗظبث٠ كْٞ ٗٚشَى ٗٔز ٛيِ ىٍ ٍٝٞر  ، ىٍ ٞٛ هبٞٛ

َاف اكِاة ُا ًبًٍَى ٗظجز هٞى ث٠ س٢ييي ل ؼبٗياسلبى ٗٔي ٗي ٛا ٍاٙ  ،ٛا ٞاىا كبًٖ ٙيٙ ٗٞٔلز ١

ٞا١ ِثي ث٠ ػبي سٞػ٠ ث٠ ٜٗبكغ ٗٔي ١ٖ  اطَي ًب١ٜيٟ َث اسلبى ٗٔي ه ز.ٝٗشليٙا ك اَُ  ي ىٙا

يبٙ سؼ٘ين ٌٙبفاكِاة سؼ٘ين ٌٙبف ٍا َث ٜث اي ثبٍ هٞٗي ٦ٜٗٝو٠ ،١بي اػش٘بػي١بي ٕيبٕي 

ُٜٛي ػ٘ال اكشَام ًٜٜي ٝ ػ٘ال ث٠ ٌٙبف  ٚ . اُ وٞيز هٞا١ي ٙي ٠ٛ اسلبى ٗٔيٗٔي س١بي ٗشوب٥غ ىٗا

يز هٞى هٍَا ٗيآٛؼب ٠ً اكِاة ثيٕز َُكشٚ ه ٓٞ ٍا ٝا ى١ٜي ٍٕييٙ ث٠ ايٚ ١يف يٍر ٕيبٕي 

ٛي ٝ ؿيَ اهالكشي ثب ٍٝٗ ٍا إٓيت دٌي١َبي ؿيَ هبٞٛ زًٜيٗي هي ػ٘ال اسلبى ٗٔي   . ٥جيؼي ٕا

بهٜ يٙ  ٞاٜٛ ي ٠ً ٛش ِاة ٕيٕب سوٞيز  ٍا دييا ًٜٜي ٠ٛ س٢ٜب ى١ٍبي الُٕ ىٍ ٛظبٕ سٕٞؼ٠ يبكش٠ ٠ً اك

يٗٚ  َٗٚٝػيز كٌٞٗز ٛيِ ًٜٜي ٠ً كشي ىٍ كَٕبيَ٘ٝػيز ٕيبٕي كٌٞٗز ٛوٚي دييا ٘ٛ

ى ٞا١ٜي ٞث َث٠ اكِاة ىٍ ػ٢ٍ٘ٞي إ .ىهيْ ه ِاٗبر اسلبى ٗٔي ٛيِ ٗيثب ِٛب١ي ث٠ سؼ -الٗي ٝ آ

ٞٙا ث٠ ٛشبيغ ُيَ اٙبٍٟ ًَى ِاة ؿ٠ ث٠ ٗظب :س  ،ث٠ ٗظبث٠ يي ١ٍَٝرث٠ يي كن ٝ ؿ٠ اْٝ ٝػٞى اك

ٞي س ي كٌٞٗشي ٗيَٖ ٛيٖز لِة ٦ٗٔٞة ٛيِ َٝكب ثب ٕبًُٝب١ٍبهبْث اٌٛبٍ ٛيٖز . ٍٕييٙ ث٠ آِ

بٍ ٛبدٌيَ إز.  ١َ ؿٜي اػ٘بع ٛوجِبٙ ىٍ سٕٞؼ٠ ٕيبٕي ٝ ُا ػ٠ٔ٘ ٢ٛبىٜٗيي اكِاة ١ٍَٝسي  اٌٛ

ٍا ث٠ سب ُٗبٛي ِاة  ٙ إبٕي اك ُاىيٗظبث٠ يي كن ث٠ ٍٕ٘يز ٜٙبهش٠ ٛ٘ي٠ٌ هبٞٛ ٞٙا آ اكِاة ٍا  س

ش٠ ىٕٝ آٛٛبىييٟ َُكز ، ويَ، ًب١٘ كب٠ٔٝ ؿٜي ٝ ك٠ٌ سوٞيز ػٜبَٝ ىٝٓز ٗٔز ىٍ ًٍٚٞ. ٌٛ

ي هٍٞىٍا ِثي ىٍ ًٍٚٞ ٗٞطَ اٌٗبٛبر يٌٖبٙ ىٍ ًب١٘ س٢يييا ُااهٞإ ٗوشٔق  َث ر كؼبٓيز ك

َ ػ٘ال ث٠ ًب١٘  ٠إز ٝ ايٚ ٗا بُي يٓيْ ١ؼق ىٍ ث .ٍٕبٛي١بي سلِة ٛيِ يبٍي ٗي١ِٜي ٛوج٠ٕ 

ٍاٟ  ي ٗوشٔق ٛلي١بىٍ ىٝٓز ٠ ثب ١ِي٠ٜسلِة  َاي ٗوبٔث ِثي ًبٍ ٜٗبٕجي ث ١بي كؼبٓيز ٛبٕبٖٓ ك

ّٞ ٝ دبي٠ٛيٖز ث٠ٌٔ اٝالف ٝ ٕبٗب ى. ٛي١ي اكِاة َث ٗجٜبي ٝا ١بي ٝكير ٗٔي ٕٞىٜٗي هٞا١ي ٞث

ٍٕٞي ٕبٗبٛي١ي ىٝ ػج٠٢ ُا اكِاة ىٍٝٙ ٛظبٕ ٠ً ٗٔشِٕ ٝ ثييٚ سَسيت ث٠ ٛظَ ٗي ّ ٝكبىٍا ث٠ ٝا

ٙ إبٕي ) الٗي ٝ هبٞٛ ٙ إبٕي ( ٗيث٠ ٍٝٞر ًبٗػ٢ٍ٘ٞي ٕا ٞاٛي ٗش٢ْ٘ ٝ ٠ٛ ثوٚي ُا هبٞٛ ٚ س

ِثي ثب ًبًٍَى١بي ٗظجز ٠ٛ سٜاسلبى ٗٔي ٗظجز ثبٙي ٠ كشي ٛظبٕ يي ك ش٠ ٢ٖٗ آٌٛ ٢ب ث٠ سوٞيز . ٌٛ

ٕٝا ٝ دبيًٜياسلبى ٗٔي ً٘ي ٗي ِثي اٍػق إز ١َ ؿٜي ى جز ث٠ ١ٝؼيز ثي ك ي اسلبى ، ٖٛ يٍا

ٞى ُا ى ٝ ٛٚب٣  ٗٔي َث دبي٠ ىٝ ٔث ًبٙ آٙ ثيٚشَ هٞا١ي ٞث الٗي ٝ ٍا اكِاة ٗٔشِٕ ث٠ ػ٢ٍ٘ٞي ٕا

ٙ، ٗلٍٞ كؼبٓيز  ٠ هبٞٛ ٍا ث٠ ٛلٞ ث٢شَي ٗلون هٞا١ي ًَى. ٣َٝٚٗ ث٠ آٌٛ ٕيبٕي ٝ ًبٍآٗيي 

ىٟ ٝ إٓيت ِثي ث٠ كياهْ ًب١٘ يبثي.اكِاة ٞث  ١بي كؼبٓيز ك
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 كبٍٕي: ٜٗبثغ

 ًشت

َاٙ،) -1 ٞٛي ٝ دبّٝ ٝ ىيِ ٍٕي ٕيبٕز س٦جيوي،  ،( 1377آ٘ٓ َاي َث :ؿبٍؿٞة ٛظَي ث َٙا  سَػ٠٘ ػٔي١َب ٥يت، س٢

   ًَِٗ آُٗٞٗ ٗييَيز ىٝٓشي

ـَ)  -2 ٜيز ٗٔي،  (1387اكشوبٍي ٝا والة إالٗي ٝ ٗا الٗي ايَاٙ ٛا والة ٕا شٚبٍارىٍ ُلشب١ٍبيي ىٍثبٍٟ ٛا   ، ٛا

بٕ ٝبىم  ِٚبٟ ٗا  ىٛا

ٗؼ٘ٞػ٠ ٗوبالر ١٘بي٘   ،١ٞيز ٗٔي ٝ ١ٍَٝر ثبُٕبُي آٙ ىٍ ايَٙا اسلبى ٗٔي، ،( 1386 اك٘يي ك٘يي) -3

َاسْيي   ،ٗؼ٘غ سٚويٜ ٗٞٔلز ٛظبٕ ،س٢َٙا ،١باسلبى ٗٔي ٍا١جَى١ب ٝ ٕيبٕز ش  د١ٌْٝٚيٟ سلويوبر ٕا

ِاة ٕيبٕي ىٍ ؿَة (،1382كؼز ا... )ايٞثي، -4 ، َٕٝٗ، دييايي ٝ دبيبيي اك      س٢َٙا

يَي٠ -5 َ ٛيػبٗؼ٠ ٜٙبٕي ٕيبٕي ،(1374) كٖيٚ ،ٚث ٛٚ ، 

َاٙ َٗٚٝػيز، اُ ًشبة 1380دبي ٕٓٞيٚ ) -6 َٙا»(، ثل ٞآي ىٍ سٕٞؼ٠ ٕيبٕي ثل ٞاػ٠ «١ب ٝ س ، سَػ٠٘ ؿال١َٗب ه

ٍار د١ٌْٝٚيٟ ٦ٗبٓؼبر ٍا١جَىي   شٚب  َٕٝي، ٛا

َث٠ ثبُي ٕيبٕي ىٍ ٗيبٙ  ،س٘بيِ ٝ سٞٔت ،سلِة(، 1378سبػيي ٗل٘ي١ٍب ) -7 يبٙسؼ ىٍ سلِة ٝ سٕٞؼ٠  ،ايَٛا

ٍار ٢ٚ٘١َي   ٕيبٕي ًشبة ىٕٝ س شٚب ٙ، ٛا َا  لِة ىٍ اي

شٚبٍار ٕليَ   ٕٛٞبُي ٝ ىَُُٞٛي ػبٗؼ٠ ،(1368ٕيي كٖيٚ ) ،ٕيق ُاىٟ -8  ، ٛا

يَي -9 ي٘ اسلبى ٗٔي؛ٍا١جَى١ب ٗؼ٘ٞػ٠ ٗوبالر  ١٘ب، ٗجبٛي ٝ ثٖش١َبي ٝكير ٗٔي ،(1386)ٕيي١ٍب ،ٝبٓلي ٗا

َاسْيي ٗؼ٘غ سٚويٜ ٗٞٔلز ٛظبٕ ١ب،ٝ ٕيبٕز  د١ٌْٝٚيٟ سلويوبر إش

 ٗوبالر

ِاة ٕيبٕي ٝ ١ٞيز ٗٔي:  (،1390، ث٢بٍ)ػٔي ،ٍف ٛظَيػب -1 يا١ُب اك كٜٞٔب٠ٗ  ،سبٗٔي ىٍ ًبًٍَى١ب ٝ ؿٖٚ ٛا

  ٦ٗ45بٓؼبر ٗٔي ٙ٘بٍٟ 

ٞاٙ ًبظ٘ي -2 َاٙ ػ٢ٍ٘ٞي إالٗي (، 1386) ، ُٖٗشبٙث٢َٕا ،اه يي٠ٚ  ١ٍج   كٌٞٗز كٜٞٔب٠ٗ  ، سلِة ىٍ ٛا

الٗي ٝاُى١ٖ  ٕبّ ، ٕا   ؿ٢بٍٕ  ، ٙ٘بٍٟ ى

 

ي  ٍِا  هجَُ

َٙا -1 ؼٞيبٙ اي ي ىاٚٛ ٙ ٛلٟٞ كؼبٓ ،(1/9/1395) ، ( )ايٖٜب هجٍَُِا ِاة ٝ َُٟٝ زيٗشٚ هبٞٛ ، هبْث يبٕيٕ ي١ب اك

  ىٍيبكز ىٍ:
http://www.isna.ir/news/95090100586/ 

ز ظَي٠ س٘يٙ ٝ ؿَه٠ٛ :اثٚ هٔيٝٙ، 29/3/1386ىاٝٝى كيَكي،  -2 يي٠ٚ ، ػيٓا  ٝثِبٟ ثبِٙبٟ ٛا

 ، هبثْ ىٍيبكز ىٍ:ًيْ اسلبى ٝ ٝكير ،ٓـز ٛب٠ٗ ى١ويا -3 
 www.loghatnaameh.com 
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