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  همدقم
 و ناروناج و ناهایگ ،رفسمتا ،اوه ،بآ دننامه نیمز هرک یعیبط لماوع زا یا هعومجم زا تسا ترابع تسیز طیحم
 یم ریثات نآ زا و هتشاذگ ریثات یدرف ره یگدنز رب و هدرک هطاحا ار ناسنا یگمه هک اه هرخص و اهتشد و اههوک
 نآ لومش هنماد هک تسا یدام و یکیزیف ،یعیبط ملاع ای ناهج لداعم و هدوب تسیز طیحم زا معا تعیبط اما ،دریذپ
 رد .دراد هراشا یگدنز نامه ای یکیزیف ناهج هدیدپ هب یلک تلاح رد و هدش لیکشت یتیگ دوخ ات یمتا زیر تارذ زا
 عبانم زا هدافتسا هب روبجم یگدنز هطساو هب ناسنا .تسا نآ یتسیز طیحم ریبعت نامه تعیبط زا روظنم راتشون نیا

 و عفانم و فد اهیف مکل اهقلخ ماعنالاو » :هدومرف لحن هروس رد دنوادخ هکیروطنامه ،تسا یهلا یاهتمعن و یعیبط
 «.دینک یم هیذغت اهنآ زا و تسا ییاهدوس و امرگ ناتیارب اهنآ رد هک ،دیرفآ امش یارب ار نایاپراچ » :ینعی «نولکات اهنم
 زا هک تسوا » ینعی «نومیست هیف رجش هنم و بارش هنم مکل ءام ءامسلا نم لزنا یذلاوه» :دیامرف یم همادا رد ای و
  «.دینارچ یم ( ار نایاپراهچ) نآ رد هک دیور یم هایگ و تخرد نآ زا و دیشون یم نآ زا هک داتسرف یبآ نامسآ
 و خیرات رورم اب ،تسا هدیرفآ رشب هدافتسا یارب ار دوخ یاهتمعن هکنیا هب هدرک هراشا تارک هب مه دنوادخ نیاربانب
 .دراد و هتشاد یعیبط عبانم هب قلطم یگتسباو ناسنا یگدنز و هدوبن مه نیا ریغ هک میبای یم رد ،ناسنا یگدنز هوحن
 ،تعیبط زا رتهب و رتشیب هچره هدافتسا یارب سپ دنیب یم اهر ار دوخ رتشیب تذل و دوس هب یبایتسد رد یزورما ناسنا
 رثکا دح و هدرک عارتخا ار نیشام ،هدش اه هدیدپ رب مکاح نیناوق ندروخ مهرب ثعاب و هدروآ یور نآ رد تلاخد هب
 هافر هچره .میتسه یزورما رشب یگدنز رد یرثکادح هافر دهاش ام هک ییاج ات ،تسا هدومن ار یعیبط عبانم زا هدافتسا
 نارحب ناونع هب یا هدیدپ اب هزورما ام هکیروط هب دش رتشیب زین تعیبط ربارب رد ناسنا یشکرس و تلاخد ،دش رتشیب
 تایح و هدرک روهظ یا هدننکدیدهت مئالع هک ارچ تسیزورما رشب شلاچ نیرتگرزب هک میتسه وربور تسیز طیحم رد
 ،عتارم و اه لگنج نوزفازور یدوبان دهاش هزورما ،تسا هدرک وربور یدج تارطاخم اب ار هدنیآ و رضاح لسن
 یئایمیش ،یا هتسه هدنیالآ داوم زا یرثکا دح هدافتسا و اوه و کاخ ،بآ یگدولآ ،یروناج و یهایگ یاه هنوگ یدوبان
 یاهناراب ،هدید یدج بیسآ نزا هیال ،تسا ریزارس اهایرد و اهدور هب یتعنص گرزب تاجناخراک بالضاف ،میشاب یم
 رهاوظ هب یور یهاوخ ددجت یپ رد هک یرشب یارب » .دنتسه مامتا لاحرد یلیسف یاهتخوس و هتفرگ ندیراب ،یدیسا
 دیدش رقف ینوریب هولج عقاو رد ،هدمآ دورف تسیز طیحم رس رب هک یتبیصم و الب هک تقیقح نیا هب ندرب یپ ،هدروآ

 یناسآ نادنچ راک ،تسا یموب تسیز نارحب یناب و ثعاب وا لامعا هک تسا یتیرشب نآ ینورد و یناسفن تلاح
 هک دنروآ یم ام دای هب راچان هب راضتحا لاحرد یاهکف و یلاسکشخ ،ناتسبات یاسرف تقاط یامرگ نیاربانب ،تسین
 یب یئوخ هدنرد اب زین نونکا و تشادرب تشهب بلط زا تسد نآ رطاخ هب ددجتم ناسنا هک یا یکاخ یارس نیا رد
 زا هنازور تاعالطا و اهرامآ (311:9999 رصن) «.تسین دارم قفو رب زیچ همه ،دناشک یم بیرخت هب ارنآ یا هقباس
 دوخ هتخادرپ و هتخاس هک دنیب یم یهاگترپ هبل رد ار دوخ ناسنا ،نآ هعلاطم اب هک دنتسه کانفسا ردقنآ تسیز طیحم
 ،دوخ یعیبط یگدنز یارب ناسنا .تسا یشیدنا هراچ لابند هب و هدوب وربور نآ اب هک تسا یشلاچ نامه نیا و تسوا
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 نمض ات هداد ماجنا نارحب نیا لح و لرتنک تهج رد ار یتامادقا نیاربانب ،دراد ملاس و نما یتسیز طیحم هب زاین
  .دنادرگرب دوخ یگدنز هب ار تمالس و تینما ،نآ تفرشیپ زا نتساک
 لیلد ؟ دنک یم دایز یاهترفاسم هب زاین ساسحا ردق نیا ددجتم ناسنا هک تسا هدش هچ هک تسا نیا یساسا لاوئس
 تسا هدز نماد نآ بیرخت هب وا دوخ هک هدش یقطانم زا رارف هب ریزگان ناسنا ارچ ؟ تسیچ یئارگ فرصم همه نیا
 نامز زا هک یئارگ ناسنا و یئارگ درخ اب ،دشاب هلاسم نیا یعقاو للع نتفای یپرد هکنیا فالخرب یزورما ناسنا ....و
 و تسا هدوب یملع بالقنا شیادیپ ،نآ لصحام هک هتخادرپ ناهیک زا یجیردت یئادز سدقت هب ،هدش زاغآ سناسنر
 یاشفا تهجرد نآ ندادرارق راشف تحت و نآرب تیمکاح ،تعیبط رب نتفای هطلس ،نکیب سیسنارف لوق هب نآ درکلمع
 کانرطخ هچنآ .تسا یویند تورث و تردق هب نتفای تسد یارب هکلب ،یهلا لالجا و ماظعا یارب هن ،شنورد رارسا
 و هدش یئارگادخ نیزگیاج یئارگ ناسنا ،یزورما ملع رد هکارچ تسا تعیبط و ناسنا هب هناتسرپ ملع هاگن ،تسا
 ببس هب لگنج هزورما .تسا تعیبط زا یئادز تسادق یپ رد و هدش شا یونعم یاه هشیر اب ناسنا دنویپ عطق ثعاب
 ،هدش قلطم یدوجوم ناسنا .ددرگ یم هدولآ ناسنا موهوم یاهزاین ببس هب ایرد و دوش یم دوبان ناسنا تارایتخا
 هک تسا یلاحرد همه اهنیا .تسا هتفای قوفت دنوادخ تاقولخم تارایتخا رب مه و ادخ تارایتخا رب مه وا تارایتخا
 هک تسا نآربانب و تسا هلا هفیلخ رگید ترابع هب ای و یدام ملاع رد راونالارون هفیلخ ،یدرورهس رظن قبط ،ناسنا

 ظفاح و میق ناسنا ،دراد هارمه هب ناسنا یارب ار یفیلاکت و فئاظو ،یهلا هفیلخ سپ دشاب نیمز رد دنوادخ نیشناج
 یتسه لک و تسا ظیفح ،دنوادخ تافص زا یکی یفرط زا .تسا هدش هداد ناسنا هب ،نآ هطلس هک ینیمز ،تسا نیمز
 و ناکم ره رد ار دوخ و دشاب تفص نیا هب هتسارآ دیاب زین ناسنا ،ساسا نیا رب .دراد رارق دنوادخ تظافح هزوح رد
 ندش فلت و یدوبان زا یریگشیپ.دنادب تسیز طیحم هلمج زا یدادادخ یاهتمعن ظفاح و هدنرادهگن یتیعقوم
 برخم تارثا شهاک تهج رد و اتسار نیا رد .دشاب یمن ریذپ ناکما تظافح و یرادتناما تیاعر اب زج ،تعیبط
 زا یناهج گرزب سنارفنک اههد یرازگرب ،هتفرگ تروص یناهج حطس رد یناوارف یاهشالت ،تسیز طیحم یگدولآ

 سالجا ،هعسوت و تسیز طیحم هرابرد ،ویر سنارفنک ،یناسنا تسیز طیحم هرابرد ،ملهکتسا سنارفنک هلمج
 هک تسا تسیز طیحم یسدنهم ،رگید یاهشالت زا .دنا هلمج نیا زا رادیاپ هعسوت نارس سنارفنک و گروبسناهوژ
 یارب ملاس نیمز و اوه ،بآ نیمات تهج تسیز طیحم دوبهب یارب یسدنهم و یملع لوصا ندرب راکب زا تسا ترابع
 و نادنمشناد و ناسدنهم فرط زا دنچره .هدولآ نکاما یایحا نینچمه و تادوجوم ریاس و اهناسنا تنوکس
 زا مادکچیه اما هدش هتشادرب تسیز طیحم نارحب و یگدولآ شهاک تهج رد یتبثم یاهماگ تسیز طیحم نارادتسود
 راک هراچ سپ .دنیامن کاپ برخم یاهیگدولآ زا ار تسیز طیحم نماد هک تسا هتسناوتن و هدوبن یفاو و یفاک اهنیا

 رصن نیسح دیس ؟دنادرگزاب تعیبط هب ار تمالس و تینما ناوت یم هنوگچ و تسا مادک نارحب نیا لح هار ؟تسیچ
 و هدنادرگرب تعیبط هب ار تسادق دیاب ام و تسا یونعم یشلاچ ،لوا هلهو رد تسیز طیحم نارحب هک تسا دقتعم

 بتارم زا یکی هکنیا هطساو هب تعیبط قارشا هفسلف یاه هزومآ قبط هکارچ میئامن دزشوگ ار ناسنا یعقاو هاگیاج
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 یط سوکعم شور هب دیاب ،هدش یط تعیبط زا یئادز تسادق رد هک ار یهار نیاربانب ،دشاب یم سدقم ،تسا دوجو
  ( 911 :1399 رصن) .دوش ءایحا تعیبط سدقت باب رد یعیبطلادعبام و یتنس میلاعت دیاب و دوش
  :رصن نیسح دیس لح هار
 زا یخرب ،دنا هداد هئارا تسیز طیحم نارحب لح یارب ار ییاهراکهار ،تسیز طیحم یسدنهم زا هدافتسا اب نادنمشناد
 هک تسا رواب نیا رب دراوه رتلاو هکیروطب تسا یفرصم تالوصحم یناوارف تلعب ،یگدولآ هلئسم هک دندقتعم نانآ

 مه نادنمشیدنا زا رگید یخرب ،دش دهاوخ لیدبت ناد هلابز هب ،دشاب دایز یفرصم تالوصحم نآ رد هک یا هعماج
 ( 1 :1399 رنوماک ) .دنا هدروآ لیلد ار دح زا شیب دیلوت مه یخرب ،دنناد یم یگدولآ رب لیلد ار هتخیسگ راسفا یروانف
 رلیم :الثم ،دنا هداد هئارا مه ییاهراکهار ،تسیز طیحم یگدولآ للع هرابرد فلتخم یاههاگدید تبسن هب اتسار نیا رد
 ارنآ هب ءاکتا و درک لرتنک ار رابنایز یروانف دیاب سپ درک رذح یژولونکت هب تبسن ینیب شوخ زا دیاب هک تسا دقتعم
  (99 سرد:ات یب ،نایکلم ).تخاس دودحم
 و هتسنادن یفاک ار یملع یاه هویش ،تسیز طیحم نارحب یپ رد یبرجت مولع نتسناد لوئسم نمض رصن نیسح دیس
 ار اهنآ دربراک نیاربانب ،هتسناد یسدق ینابم دقاف ار یبرجت مولع ناشیا هکارچ تسا یعیبطلادعبام یدرکیور یپ رد
 قئاف تسیز طیحم نارحب هب ناوت یم ،تعیبط یسدق تفرعم یایحا اب افرص ،رصن رظن زا سپ ،دناد یم بیسآ یاراد
  .دش

 تسد زا هطبار ءایحا یپ رد ،تسا هنایارگ تنس هاگدید زا یلک یریوصت هک دوخ تیونعم و تفرعم باتک رد رصن
 تنس زا باتک نیا رد رصن رتکد.تسا رگید یوس زا تیونعم و یسدق رما و وس کی زا تفرعم و ملع نیب هتفر
 مولع .دنک یم ثحب ،تسا سکعنم یتنس یاهندمت و مولع رد و ،هتشاد ایوپ یروضح ،نارود همه رد هک نادیواج
 یپ رد ،ددجتم ناهج هک تسا یلاح رد نیا و دنوش یم هدرمش سدقم دوخ ،تنس و یسدق رما اب هطبار لیلد هب یتنس
 هک تسا ینالقع دوهش و یحو نآ عبنم هک تسا یملع ،سدقم ملع .تسا ملع هلمجزا و زیچ همه زا یئادز تسادق
 نیا و هدوب زین یدرورهس قارشا هفسلف یلصا ینابم زا یکی و دنتسه یمدآ ناج و نهذ قارشا هدنرادرب رد اهنیا
 .تسا هدرک هراشا نآ هب یمالسا تنس هک تسا هطساو یب و یروضح ملع نامه تفرعم
 دوش یم راکشآ ءایبنا قیرط زا و هتشاد یهلا هشیر هک تسا یقیاقح نآ یانعم هک دناد یم یهلا هیده کی ار تنس رصن 
  .دوش یم مه نید لماش هک دنچره تسین نید نیع رصن دزن تنس هتبلا
 نیا هک دنچره دناد یم لیصا تنس هب تشگزاب ،دشاب یم ددجت لوصحم هک ار تسیز طیحم نارحب لح هار رصن

 ناسنا لباقم رد ار ددجتم ناسنا ،رصن .تسا هدنام لوفغم و گنرمک رایسب ،یتسرپ ایند و ییارگددجت رثا رد تنس
 یاعدا ،نآ راکنا نمض ،ءاروام و یسدق ملاع ربارب رد هک تسا یصاع ناسنا ،ددجتم ناسنا هکارچ دناد یم یتنس
 ریاس و رصن .تسا هتشادن لالقتسا یاعدا هاگ چیه هک تسا هلا هفیلخ ناسنا ،یتنس ناسنا اما دنک یم لضف و لالقتسا

 سپ ،درک ساسحا ار دنوادخ روضح ناوت یم نآ رد هک تسا یهلا یلجت ،تعیبط هک دنرواب نیا رب نایارگ تنس
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 تعیبط یناریو ،لیصا یاه تنس زا جراخ نتسیز لصاح .دنک ناریو ارنآ و دناسر بیسآ تعیبط هب دیابن یتنس ناسنا
  .تسا ناسنا و

 هک دنتسه یقیاقح و لوصا نامه ،تمکح زا ناشیا روظنم و تسا تنس ءایحا هار اهنت ،نادواج تمکح ،رصن رظن زا
 نیا و تسا تقیقح زا هرابود ریبعت قیرط زا تنس تاذ و نوناک هرابود فشک ،سدقم رما ،دنتسه یهلا یئاشنم یاراد
  .تسا هتشگ یهت سدقم رما زا هک دشاب یا هتشگرس ناسنا ییاهر ثعاب دناوت یم

 رد اما ،دراد زکرم مه و ءاشنم مه هکدنکیم یگدنز یملاع رد هک یتنس ناسنا :دنک یم میسقت هتسد ود هب ار ناسنا رصن
 ،دوخ یارب یئاج رازاب نیا رد هکنآ یارب هک درادنپ یم گرزب یرازاب نوچمه ار ملاع هک تسا هتینردم ناسنا ،لباقم
 تسا لفاغ یسدق یانعم زا ناسنا نیا ،درادنپ یم اهر و دازآ ار دوخ ،دریگب تسد رد ارنآ روما مامز و دنک اپ و تسد
  .تسا هدش زین دوخ تعیبط هدرب و هدیدرگ تنس دض و
 هب یزاین و هدرک یم یگدنز تنس نطب رد رشب ،نآ زا لبق هکارچ دناد یم هتینردم لوصحم ار یئارگ تنس ،رصن
 نامه هب تشگزاب یارب رشب ،مسینردم یاضتقا هب لاح.دش یمن ساسحا ،شدوجو ترورض سپ هتشادن نآ نتسناد
  .ددرگزاب یئارگ تنس هب هک تسیاب یم ،نما و مارآ نطب

 طسوت و هدش هدراذگ هعیدو هب اهندمت و اهگنهرف ،نایدا یمامت رد دنوادخ بناج زا هک تسا یقیاقح و لوصا ،تنس
 و توبن قیرط زا یمیهاربا یاهندمت رد تنس یگتسویپ .دوش یم کرد و فشک ،ینالقع و یونعم تیلباق هب انب ،رشب
 نایم توافت و فالتخا هب هجوتاب هک تسا حضاورپ .تسا هدش لقتنم و ظفح ،قارشا قیرط زا ،اهندمت ریاس رد
 ،کاشوپ :هلمج زا داعبا همه رد و هتشگ رادیدپ زین یفلتخم یاهتروص هب فلتخم عماوج رد تنس ،اهندمت و اهگنهرف
 یاهتیصخش ار تنس نالقان رصن رتکد .تسا هدوب راذگ رثا یدرف و یعامتجا نیناوق ات یرامعم و یقیسوم ،رنه
 توافتم ،گنهرف و ندمت و نید هب هجوتاب هک دناد یم ...و سوگول ،اه هراتوآ ،ءایبنا ،نالوسر هب فورعم یفلتخم
 ،یعامتجا داعبا یمامت رد نآ یریگراکب و نآ زا یئاشگزمر و تنس هرهچ زا باجح نتفرگرب ،نانیا هفیظو و دنشاب یم

  ( 919 :ج 1399 رصن ) .تسا هدوب هعماج رد ...و یداصتقا ،یقوقح
 دنویپ الاب ملاع هب ار ناسنا و هتشاد یهلا ءاشنم هک دناد یم یلوصا و قیاقح یانعم هب ار تنس ،رصن هکنیا هرخالاب
 مگ هر یسدق رما زا هدش یهت یملاع رد هک یددجتم ناسنا موش هیثرم هب تسا یلح هار و خساپ هزورما و دهد یم
 برغم رد هدمآ شیپ یرکف تالوحت ،ریخا لاس هاجنپ یط رد هکنیا اصوصخ ( 199 و 999 :19 رصن ) .تسا هدرک
 یئاپورا ندمت نایغط لاس دصراهچ زا دعب ارنآ یایحا و تنس تیمها سپ ،هتشگ تنس زا ناسنا تلفغ ثعاب ،نیمز
  .تسیز طیحم یارب هدمآ شیپ نارحب یارب تسا یلح هار نیا و تسا هتخاس یرورض و مزال هرابرگد ،نآ هیلع
 رصن نیسح دیس لح هار ینابم
 یسانش تفرعم

 و ناشیا یاهرواب و تاداقتعا نمضتم هک تسا قارشالا تمکح شراگن ،یدرورهس یفسلف راکهاش و رثا نیرتمهم
 تمکح رب باتک نیا ساسا ،دنا هدیدرگ ققحم ناشیا دزن هب و هدوب اربم ههبش و کش زا الماک هک تسا یثحابم یواح
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 نیا رب یدرورهس .تسا هتشاگن ارنآ ینطاب تایفشک و یپ رد یپ یاهتفایرد هطساو هب ،خیش هتفگ رب انب هک تسا یقوذ
 رکف ندش دودحم ثعاب نآ هب نتخادرپ هک تسا یدعب کت شور کی ،نایئاشم و وطسرا یلالدتسا شور هک دوب رواب
 چیه و دراد نالوج یهانتیال یئاضف رد ناسنا یاه هشیدنا و راکفا هک تسا یلاح رد نیا و دوش یم یرشب هشیدنا و
 دید تسا هتسیاش هکیروطنآ ار ناهج ناوت یمن ،یدعب کت رکفت اب نیاربانب ،دش لئاق نآ یارب ناوت یمن ار یزرم و دح
 نیا هکلب دنک یمن ییامنهار تقیقح یوس هب ار یمدآ ،ناهرب و لالدتسا هکنآ نمض درب نآ یدوجو داعبا هب یپ و
 .دنک یم یربهر تقیقح یوس هب ار ناسنا هک تسا دوهش و فشک
 شور قبط ار ییاهباتک ،نآ یالبال و باتک نیا زا لبق » :دیوگ یم قارشالا تمکح شراگن زاغآ رس رد یدرورهس
 و تسا رت نئمطم و رت مظنم بلاطم و اهباتک نآ زا رتکیدزن یهار ،رگید یشور یاراد باتک نیا و ...ما هتشون نایئاشم
 نآ یارب سپس هدمآ تسد هب هشیدنا و لالدتسا زا ریغ یشور اب ادتبا رد .دراد یرتمک یراوشد مه شندروآ تسد هب
 (19 ص 1 ج ،نبرک یرناه همدقم و حیحصت ،قارشا خیش تافنصم هعومجم) «.دوش یم هماقا یلقع لیلد
 هدوب شناد و ملع ناهج مهف دیلک و یرشب شناد رادم ،یدامتم نورق رد وطسرا تامیلعت ،یدرورهس داقتعا هب
 هکیئاج ات تسا هدش یم لصف و لح ،ییوطسرا یاه هشیدنا و راکفا نیمه یانبم و ساسارب مولع ریاس هکیروطب
 و لصف و سنج یانبمرب یقطنم تاسایق بلاق رد همه ،مه یبهذم و یمالک یاه هشیدنا ،یعامتجا مولع ،تایقالخا

 و رارسا و قیاقح فشک رد هنافساتم رشب هک تسا رطاخ نیمه هب و هدزیم رود ،دنا هدوب یدادرارق "افرص هک یدح
 رد یملع قیاقح هب ندیسر قیرط هک دنچره رگید ترابع هب .تسا هتفاین تسد یئاج هب تعیبط ءاروام ملاع زومر
 رارسا و زومر هب رشب یبایتسد یارب اهشور نیا اما تسا شیامزآ و هبرجت هب دانتسا و یلالدتسا شور ،یدام ناهج
 ساسا نامه هک دهد یم داهنشیپ ار یلح هار یدرورهس هک تساجنیا رد دنتسین یفاک ،یکیزیف ناهج و یهلا تقلخ
 .تسا قارشالا تمکح شراگن
 هلیسو هب هک یدوهش و فشک .تسا یحو و ماهلا و دوهش و فشک هار ،تعیبط یوس نآ هب ندیسر هار ،خیش رظن زا
 یاه تذل و اه یشوخ و هدیسر ادخ یتوربج ماقم هب ،هتفای دنویپ هدرجم راونا اب ،هدومن کولس و ریس ،قارشا خیش نآ
 هب ناسنا رد ار لقع مان هب یرهوگ ،دنوادخ هک تسا رواب نیا رب هنیمز نیا رد یدرورهس .تسا هتفایرد ار یهلا میعن
 دیاب لقع نیا هک هتبلا .تسا تسردان زا تسرد مهف و کرد رایعم و تقیقح تخانش رایعم ،لقع نیا هک هداهن هعیدو
 و یدام و یویند تاقلعت زا ضارعا اب ناسنا ،رگید ترابع هب ،دشاب اهر و دازآ یدام ناهج ناوارف یاهدنب و دیق زا
 هتشاد یبایتسد ،رون یاه همشچرس و یعقاو تقیقح دوهش و فشک هب دناوت یم تنس و نآرق یاه هزومآ هب یدنبیاپ
 رد ،دنشاب نانیمطا و دامتعا لباق ات دنسرب زین یدوهش ملع بیوصت هب دیاب لقع تایفشک ،یدرورهسرظن زا .دشاب
  «ینامیا قوذ هب سک دسرن ینانوی لقع تاسایق هب » :دیوگ یم هک تسا یرتسبشدومحم خیش اب هدیقع مه اجنیا
 هدهاشم کمک هب هکلب دیآ یمن تسدب یقطنم یاهندیچ یربک و یرغص و رکفت هار زا "افرص ،یعقاو ملع نیاربانب
 ملاع هب ار وا و دباتب ناسنا سفن رب یقرش راونا هک دتفا یم قافتا یتقو مهم نیا و دنوش یم لصاح قیاقح میقتسم
 .دنک لصتم تادرجم
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 زا لقتسم ار دوخ ،دراد نآ رب هیکت و ملع زا هتساخرب تسا یعدم هک میتسه هجاوم مسینردم هدیدپ اب ام هزورما هتبلا
 هب و تسا یرشب هبالتبم تالکشم یمامت لح هب رداق شملع یوداج اب هک تسا رواب نیا رب و هتسناد هعیبطلادعبام
 ملع هارمه هب هتینردم یاعدا نیا رگا تسین هار یب ،دراد مه ار تقیقح تخانش ییاناوت هک دنک یم لمع یا هنوگ
 راوتسا نآ روحم رب یرشب شناد رادم دوب یعدم هک مینادب ییوطسرا ناهرب و لالدتسا یاتسار رد ،ارنآ زا هتساخرب
 ار قارشا و دوهش و فشک و دیشک نآ رب ینالطب طخ ،نآ ندومن ضرف صقان و اعدا نیا نییبت اب یدرورهس .تسا
 .درک یفرعم تقیقح تخانش هار اهنت و هتسناد شناد و ملع لمکم
 نآ ملع و هتینردم یدمآراک راکنا یپ رد ،قارشا هفسلف یاه هزومآ زا ریثات اب نایارگ تنس هزورما ،هتینردم ربارب رد
 ددجتم ملع رد هک یزیچ » :دیوگ یم دیدج ملع دروم رد رصاعم نایارگ تنس زا یکی ناونع هب رصن رتکد .دنا هتساخرب
 شخرچ ای اه هچروم یعامتجا تاداع هرابرد اهزیچ همه نیا ،ملع نیا هک تسین نیا تسا تنس تفلاخم دروم
 رد هک دنک یم لمع یناهج رد هکیلاح رد دناد یمن ،ادخ هرابرد زیچ چیه ملع نیا هک تسا نیا هکلب ،دناد یم نورتکلا
 (919 ص :1399 رصن ) «.دوش یم یقلت ینیع تخانش ناونع هب (یملع) تخانش نیمه اهنت نآ
 نهذ و هدوب دوهش هار زا تقیقح فشک هب لئاق هک یدرورهس فالخرب هک تسا نیا ،دیدج ملع رب تاداریا زا یکی
 لقع یاهدرواتسد هب "الوصا و نهذ درکلمع رگید یاهشور هب مولع نیا ،دنادیم یتیلباق نینچ یاراد ار ناسنا

 .دوش یم یدام ملاع ندید لقتسم و دوجو رتالاب بتارم زا تلفغ ثعاب رما نیا هک هتشادن ینادنچ هجوت ملع یدوهش
 یورین ای لصا کی ناونع هب تایح راکنا هلمج زا ییاهدمایپ ،رتالاب بتارم زا تلفغ نیا هک تسا دقتعم رصن رتکد
 تایح هک تسا دقتعم دیدج ملع هکارچ دراد لابند هب هدرک ذوفن یتسه ملاع یکیزیف و یدام ورملق هب هک شخبناج
 (119 ص :1399 ،رصن ) .دوش یم یشان اهنآ تابیکرت و اهلوکلوم تکرح زا

 تسد تقیقح یعقاو تخانش هب دناوت یم ،تنس و نآرق یاه هزومآ هب یدنبیاپ اب ناسنا هک دوب رواب نیا رب یدرورهس
 ناشیا رظن زا هک یتنس ،دمآرب تنس یایحا یپرد ،اه هزومآ نیا زا هدافتسا اب و ساسا نیمه رب مه رصن رتکد و دبای
 تالکشم لح دیلک و ( 119 ص تیونعم و تفرعم رصن ) .دراد یسدق رما اب و نید و یحو اب ینتسسگان یدنویپ
  .تسا یزورما رشب

 ،نالوسر هلمج زا یفلتخم یاهتیصخش قیرط زا و هدوب یهلا ءاشنم یاراد هک تسا یلوصا و قیاقح یانعم هب تنس
 هک تسا یناحور کولس و ریس زا یمیظع شخب ،نآ هب یدنبیاپ و تسا هتفای لاقتنا اهناسنا هب اه هراتوا و ناربمایپ

 .تسا هدرک دیکات نآ هب قارشا و دوهش قیرط زا تقیقح فشک یپرد یدرورهس
 دناد یم زین بیسآ یاراد ارنآ هکلب ،هتسنادن یزورما رشب یجنم اهنت هن ار دیدج مولع ،ساسا نیارب رصن رتکد نیاربانب

 ،نآ هب نتخادرپ لصحام و دنشاب یم یسدق تفرعم هب انتعا یب و هدرک ادخ نیزگیاج ار ناسنا ،مولع نیا هکارچ
 داهنشیپ سپ دشاب یم نآ اب هجاوم رد یعامتجا و یداصتقا ،یقالخا دسافم زورب و ناسنا هنایارگ یدام درکیور تیوقت
 .دشاب یم یزورما رشب تاجن تهج نآ یایحا و یئارگ تنس هب هنایارگ یدام ملع درکیور رییغت ناشیا
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  یسانش ناهج
 ناوتب دیاش و تسا هدش هتخادرپ نآ هب رایسب یرکف بتاکم رد هک تسا یمهم تاعوضوم زا یکی یسانش ناهج
 زا یخرب هکارچ درک هصالخ رگید ملاوع دوجو مدع ایو دوجو رد ار نارکفتم نیا هاگدید رد فالتخا نیرتمهم
 .دنا هتخادرپ رگید ملاوع تابثا هب مه رگید یخرب و هدومن متخ یدام ناهج نیمه هب ار یتسه هدودحم ،بتاکم
 رب هوالع قارشا خیش .تسا هدرک تابثا ارنآ و هدوب دقتعم رگید ملاوع دوجو هب هک تسا ینادنمشیدنا زا یدرورهس
 باتک رد ناشیا .تسا هدومن نایب یدام ملاع زا رتارف ملاوع تابثا رب زین ار یلقع لئالد ،ینآرق تایآ زا هدافتسا

 دنوادخ زا یتیآ و هناشن ،یتسه ناهج ،فیصوت نیا اب «قحلا رهاظم تادوجوملا نایعا » :دیوگ یم قارشالا تمکح
 هب شندمآ دیدپ یارب دوجولا نکمم و ،تسا دوجولا بجاو زا یدوجولا نکمم ره دوجو هکنیا هب هجوت اب و تسا
 ناکما هدعاق قبط سپ دراد دوجولا بجاو هب قلطم زاین نیاربانب دوش اهنا و دنوادخ هطساو ات دراد زاین رگید یتلع
 .تسا دوجولا بجاو عنص راثآ تسه نآ رد هک هچنآ ره و یتسه ناهج ،فرشا

 ءایشا مامت و نییبت رون یانبمرب ار یتسه ماظن لک (19 :رون) «ضرالاو تاومسلارون هللا » هیآ زا ماهلا اب یدرورهس
 ءایشا » :هک تسا دقتعم یو .تسا هتسناد راونالارون ناونع هب ار دنوادخ و هدرک تملظ و رون تمسق ود هب ار ملاع
 و رون شتاذ تقیقح رد هچنآ یرگید و تسا یئانشور و رون شتاذ تقیقح رد هچنآ یکی :دنتسه مسق ود ملاع
 (919 ص 1 ج ،قارشالا تمکح ) «.تسین یئانشور
 هبرجت قیرط زا سپس و رون تعیبط ندوب یهیدب تابثا رد یفسلف هلدا ساسا رب ادتبا ار دوخ یرون هیرظن یدرورهس
 و تدش یاراد دنراد هک یبتارم ساسارب مه تملظ و رون زا کیره هتبلا .دیامن یم تابثا ،دوخ ینافرع و یدوهش
 هک تسا دنوادخ هژیو اهرون نیرتلماک هکیروطب دنشاب یم دوخ تیناملظ و تینارون رد صقن و لامک ای و فعض
 هس دوجو هب ادتبا یدرورهس ،ملاوع دادعت دروم رد .تسا یکاخ ملاع ای خزارب ناهج نآ نیرت نیئاپ و تسا راونالارون
 تسا هقلعم روص ای لاثم ملاع هک مراهچ ملاع اهدعب هک دوب لئاق (کلم) مرج و (توکلم) سفن ،(توربج) لقع ملاع
  ( 191 ص قارشالا تمکح ،1 ج ،قارشا خیش تافنصم هعومجم ) .دومن هفاضا اهنآ هب زین ار
 هکارچ دوش یم رداص درجم لولعم کی راونالارون زا «.دحاولا الا هنع ردصیال دحاولا » هدعاق ربانب لقع ملاع رد
 رون » قولخم نیتسخن نیا .دراد تیخنس وا اب هک دنک قلخ ار یدوجوم کی تسیاب یم دنوادخ ،هدعاق نیا ساسارب
 یلوط هلسلس ،دنا هدمآ دیدپ رون ریغ و رون ،قولخم نیلوا زا سپس .دراد مان ( 119-119 صص نامه) «برقا
  هدام ملاع رد یریثات و هدوب فورعم یهلا برقم ناگتشرف هب هک ناگتشرف
 فالخرب هک ،دنراد دوجو ملاع نیا رد مه یضرع هقبط ناگتشرف رگید فرط زا .دنراد دوجو ملاع نیا رد زین دنرادن
 «ینامسج هیعون مانصا بابرا » ناونع هب ار اهنآ ناوت یم و دنا هدرکن داجیا ار رگیدمه اهنیا ،یلوط هقبط ناگتشرف
 بآ یارب ،لاثم ناونع هب دنراد ملاع نیا رد یا هتشرف ای مسلط ،ناگراتس و اه کلف زا یعون ره هکیروطب درمشرب
 یرگید ناگتشرف ،عاونا بابرا ای یضرع هقبط ناگتشرف سفن ملاع رد .دراد دوجو ملاع نیا رد دادرخ مان هب یا هتشرف
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 ناسنا ناهج و کالفا ملاع ریبدت و ینابهگن ،نانیا راک ،دنراد هطاحا اهنآ رب و هدروآ دوجوب ار «هربدم راونا » مان هب
 .تسا
 .تسا زیگنا تفگش و هدرتسگ رایسب یدرورهس رظن زا و دراد رارق تاسوسحم ملاع و لقع ملاع نیبام هک لاثم ملاع
 نآ رد زا زجاع اهناسنا زا یخرب یرهاظ ساوح تلع نیمه هب دشاب یم ناکم هب یگتسباو هنوگره زا غراف ملاع نیا
 ماهلا و یحو عبنم (991 ص نامه ) .دناد یم ملاع نیا رهاظم زا ار ناطیش و نج دننام یتادوجوم یدرورهس.دنشاب یم
 ضیف هطساو ملاع نیا .دنشاب یم ملاع نیا قیداصم رگید زا ،اهایور همشچرس و ناکلاس تمارک و دوهش عبنم ،ناربمایپ
 .تسا یدام ملاع هب درجم ملاع زا راونا
 ساسارب ارنآ یدرورهس و دوش یم لماش ار مهلاثما و تایعیبط ،بکاوک هلمج زا یکلف ماسجا همه هک مرج ملاع اما و
  .تسا هدومن نییبت رون
 ،تاسوسحم ناهج ای یکاخ ناهج هب و هدش زاغآ تسا راونالارون هک دنوادخ زا یدرورهس یسانش ناهج یلک روطب

 هتفر نآ زا رتارف ملاوع زا یخرب هب هک تسا رداق دنک یم یگدنز یکاخ و ینامسج ناهج رد هک یناسنا و دوش یم متخ
  .دنک کرد ،دنوش یم ناگتشرف لماش هک ار درجم ملاوع یایاوز زا یخرب و
 ،رصاعم ناسنا یارب هک تسا رواب نیا رب ددجت و مسینردم دقن رد و تسا دقتعم تعیبط ءاروام ملاع هب رصن رتکد
 رب طلست قوش و روش ،اج همه رد هکیروطب تسا هدمآرد هدش یئادز سدقت رما کی تروص هب و انعم یب تعیبط
 هرهب اب رصن رتکد نیاربانب .تسا هتفرگ ارف ار تسیز طیحم نماد هک تسا ینارحب نآ لصحام و دوش یم تفای تعیبط
 ،یدام تعیبط هک تسا رما نیا رب لئاق ،هتفرگ ماجنا قارشا خیش طسوت هک یتسه ناهج یدنب میسقت زا یریگ
 مادکره و هتشاد یهلا هبنج تعیبط نیناوق :"الوا هک دنرواب نیارب نایارگ تنس ریاس و ناشیا .تسالاب ملاع زا یا هولج
 هار یانعم هب نیناوق نیا فشک :"ایناث .دنراد دوجو یتسه ملاع لک رد هک دنتسه ینید موهفم و انعم زا یا هولج اهنآ زا
 .دشاب یم نآ باتزاب ریغص ملاع و دراد دوجو ریبک ملاع رد هک تسا یهلا رارسا و قیاقح هب نتفای

  دنک ایحا ار یتنس ملاع دیاب رگید یانعم هب دنک ضوع ار دوخ ملاع دیاب ددجتم ناسنا ،رصن رتکد رواب هب
 :1399 رصن ).تسا طبترم شیوخ یارو یتیعقاو اب یمدآ نآ رد هک یملاع رد سفن ینعی یتنس ملاع رد یگدنز هکارچ
 هاگن نیزگیاج ،یونعم و دولآ زمر هاگن و دبای رییغت تعیبط هب ناسنا شرگن عون تسیاب یم تنس یایحا یارب .( 119
 یتسه یایحا یپرد وا .تسا رادروخرب یئازسب تیمها زا یتسه هب هاگن رد رییغت ،رصن رتکد یارب .دوش هنایارگ لقع
 یاهورین زا ولمم ناهج » نآ یسانش ناهیک رد و دهد یم هئارا ناهج زا یصاخ ریوصت هک تسا ینافرع و ینید یسانش
 هتخادرپ دوخ یسدق ماقم یرورپزاب و یسانشزاب هب ادتبا رشب ،تنس یایحا اب .(19:1999 رصن) «.دشاب یم شو هتشرف
 و لهج یاه باجح ندز رانک اب "افرص مهم نیا و درادرب تعیبط تسادق هرابود فشک تهج رد یماگ دناوتب ات
 یلع و ناگمه رب "اددجم تعیبط یسدق باجح هک تسا قیرط نیا زا طقف .ددرگ یم نکمم صرح و بصعت
 یلجتم ،تسا هتشاد تعیبط بیرخت و مادهنا رد یا هدمع شقن هک یرشب زورما هعماج زا یمیظع رشق رب صوصخلا

 .دش دهاوخ
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 دلوت و یسدق تقیقح کی ناونع هب تعیبط هرابود فشک ،تعیبط یکیزیفاتم تفرعم یایحا ،ام زورما زاین نیاربانب
 گرم و شیوخ یعقاو تلاصا هب ناسنا تعجر مزلتسم رما نیا و تسا نآ تسادق نابهاگن ناونع هب ناسنا هرابود
 .تسا هدیدرگ رجنم ،تسیز طیحم نارحب هلمج زا ،نآ زا یشان تالوحت و یئارگددجت شیادیپ هب هک تسا یتینهذ
 یسانش ناسنا
 و ناسنا یدوجو داعبا هب نتخادرپ و یسانش ناسنا ثحب ،ناهج یرکف بتاکم رد یساسا و مهم تاعوضوم زا یکی
 ناسنا دروم رد یدرورهس .دشاب یم ،دراد زین یرگید یدوجو داعبا هکنیا ای و تسا یدعب کت ناسنا ایآ هکنیا تابثا
 نیا .دیآ یم دوجوب مه یمدآ سفن ،ناسنا شنیرفآ اب هارمه هکیروطب تسا یدعب ود یدوجوم ،ناسنا هک تسا دقتعم
 رد سفن هکنیا رب لیلد » :دیوگ یم هنیمز نیا رد یدرورهس .تسین ینامسج و مسج و هدوبن ینامسج ملاع رد ،سفن
 دننامه ،دراد دوجو نافراع زا هدنام یاجرب یاهرثا و تنس و باتک رد تسین ینامسج و مسج و هدوبن ینامسج ملاع
 و مسج ،سفن هک دراد نیا رب تلالد هیآ نیا هک ،( 11 هیآ ،رمق هروس ) دنیاناوت یئاورنامرف دزن ،قدص هاگیاج رد :هیآ

 تسا یسفن یاراد ناسنا هک دنک تباث ات دنک یم هدافتسا مه یرگید تایاور و تایآ زا یدرورهس «.تسین ینامسج
 و ( 911 ص ءامکحلا داقتعا یف هلاسر ،1 ج ،قارشا خیش تافنصم هعومجم ) .تسین هدام ملاع نیا هب قلعتم هک
 شومارف ار دوخ هاگچیه یمدآ سفن هک تسا نیا لئالد زا یکی .تسا هدرک هماقا نآ ندوب درجم رب ،ار یلئالد
 دنوش عقاو یشومارف دروم اهنآ مامت ای و ناسنا ندب یاضعا زا یخرب هک تسا نکمم هچرگا رگید ترابع هب دنک یمن
 ،دراد هک یگژیو هب هجوت اب ناسنا هک تسا نیا ،سفن درجت رگید لیلد .دنک یمن شومارف ار شدوخ هاگچیه یمدآ اما
 هک دشاب وا تامولعم نزخم ات دشاب ناسنا دوجو رد یلحم دیاب سپ ،تسا یریگدای و تامولعم ظفح هب رداق
 .دناد یم یمدآ سفن ار نزخم نیا یدرورهس
 مغریلع ،یناسنا تیصخش نآ عبت هب و سفن رد رییغت مدع هب ناوت یم سفن درجت دروم رد قارشا خیش هلدا رگید زا
 ناسنا مسج هک تسا دقتعم یدرورهس رگید ترابع هب درک هراشا ،ناسنا مسج رد موادتم و یپ رد یپ تارییغت
 رد هکیلاح رد ددرگ یرغال ای و یقاچ راچد ،بسانم هیذغت مدع ای و هزادنا زا شیب کاروخ یپ رد دناوت یم
 .تسین ینامسج و مسج ،یناسنا سفن سپ تسا هتشاد یتباث تیصخش هراومه ناسنا ،تروصنیا
 ملاع رد شسفن و تایدام نایم رد شندب هک دناد یم سفن و یمدآ ندب زا یبیکرت ار ناسنا سفن یدرورهس نیاربانب
 هطساو .دنراد تیخنس و یگنهامه هب زاین اما دنتسه یتوافتم ملاع ود زا هک دنچره ود نیا .دراد رارق یرتالاب
 هک دشاب یم سفن هیبش و رتفیطل مسج زا هک تسا یفیطل رهوج ،حور نیا .تسا یناویح حور ،ود نیا یگنهامه
  .دشاب یم ناسنا مسج و سفن نایم هطساو
 ریثات یمدآ ندب رد یناویح حور هطساو هب تسا ییالاب ملاع زا هک یدبهفسا رون و » :دیوگ یم هطبار نیا رد خیش
 سکعنم یناویح حور رب ،دنسر یم وا هب هرهاق راونا و دنوادخ زا هک ییاهرون همه و دشخب یم رون و هتشاذگ
 و هدوب طابترا رد "الماک درجم تادوجوم اب یتسه ماظن هک تسا دقتعم یدرورهس .(911 ص نامه 9 ) «....دنوش یم
 یارب ناسنا شالت ثعاب هدش هدراذگ هعیدو هب مه یمدآ دوجو رد هک قشع نیا .تسا هدش انب قشع هیاپرب طابترا نیا



 993 ...یطیحم تسیز هیرظن رب قارشا تمکح ریثات

 سفن قارشا خیش .دناد یم هراما سفن ندرب نیب زا رد ،ار یماقم نینچ هب ندیسر هار و دوش یم یلاعت قح هب ندیسر
 .دروآ یم دوجوب رهش رد ار ییاه یبارخ ،وزرآ و عمط و صرح دننام ییاضعا اب هک دنک یم هیبش یواگ هب ار هراما
 قشع نیا یدرورهس .تسا یدرورهس رظنم زا قشع هاگداعیم نامه هک تسا ناج ناتسرهش ،اجنیا رد رهش زا روظنم
 ندرک ینابرق ،رهش هب نآ دورو لوا طرش هک تسا دقتعم و هتسناد هناهاگآ "الماک ارنآ هکلب دناد یمن هناروکروک ار
  ناسنا شندمآ دیدپ یارب هک تسا رواب نیا رب "ایناث و تسا هراما سفن
 ،دنوادخ زا ناسنا یعقاو تخانش نآ موس هلپ و تسا تبحم و تفرعم نآ مود و لوا یاه هلپ هک دراد ینابدرن هب زاین

 بلق رد ،ءاروام ملاوع و دنوادخ ،دوش لصاح یعقاو تخانش نیا رگا لاح .تسا شیوخ نتشیوخ و یتسه ناهج
 شیارب ابیز یناهج و هتفرگ رارق یقیقح ناقشاع رامش رد و هدش یعقاو قشع یایند دراو ،ناسنا و هدمآ دیدپ یمدآ
 .ددرگ یم یئامنور
 ناهج ارنآ هشیر و لصا و هتسنادن ینیمز ار ناسنا حور ،ینآرق و یمالسا یاه هزومآ هب هجوتاب یفرط زا یدرورهس
 مغ ،الاب ملاع زا حور ییادج و دشاب یم ینادنز یکاخ ندب رد ار یتدم ،حور نیا هک تسا دقتعم و دناد یم یدام ریغ
 و نتساک رد یعس ،تفرعم بسک رد دوخ یئاناوت ربانب اهناسنا زا مادکره نیاربانب .دنک یم ضراع نآ رب ار یهودنا و
 .دراد مغ نآ زا ییاهر
 اب ناسنا سفن نایم عنام اهنت ار یکاخ ندب و هتشادن ییانتعا یگدنز قرب و قرز هب و دیشوپ یم هداس سابل یدرورهس
 ،یدام و یویند روما زا نتساک و کولس و ریس اب ار عنام و باجح نیا دی اب هک تشاد دیکات و تسناد یم ءاروام ملاع
 زا و دوش هتساک یمدآ یرهاظ ساوح یاهتیلوغشم زا هاگره » :دیوگ یم قارشالا تمکح رد یو .تخاس فرطرب
 یعقاو یاهباوخ رما نیا رب هک دوش یم هاگآ ملاع یناهنپ یاهزار زا ماگنه نیا رد ،دوش اهر مه دوخ لیخت هب لاغتشا
 زا هقطان سفن هکنادب » :تسا هتشاد نایب نینچ رونلا لکایه رد ای و (191 ص ،1 ج ،قارشالا تمکح ) «.دنهد یهاوگ
 لئاضف هب ددرگ یوق سفن هاگره و تسا هتشاد زاب دوخ ملاع زا لغاشم و نت یاهتوق ار وا و تسا توکلم رهوج
 ملاع هب و دبای یصالخ سفن هک دشاب ،نتفخ مک و ندروخ مک ببس هب دوش فیعض یندب یاوق ناطلس و ،یناحور
 (911 ص ،9 ج ،رونلا لکایه ) «.دنک لصاح اهتفرعم ،یسدق حاورا زا و ددنویپ سدق
 تسا نیا دراد دومن شراثآ رد تارک هب و هتفرگ رارق یدرورهس ناوارف دیکات دروم ناسنا دروم رد هک هچنآ یلک روطب
 هدش یعقاو ناهج هب وا ندیسر عنام و هتخاس رود شا یلصا یایند زا ار یمدآ هک یزیچ تسا رواب نیارب ناشیا هک
 و اهیگتسباو نیا ندومن گنرمک رد یرفاو شالت و یعس دیاب ناسنا و تسا یکاخ یاهیگتسباو نادنز ،تسا
 .تسا هدرک هضرع ینافرع یاه هزومآ بلاق رد ار شالت و یعس نیا ،یدرورهس هتبلا.دروآ لمع هب اهیگتسبلد
 ماعنالا) «ضعب قوف مکضعب عفر و ضرالا یف فئالخ مکلعج یذلاوه » هیآ هب هجوت اب ،یدرورهس رگید فرط زا

 یدام ناهج رد دنوادخ هفیلخ ناسنا هک تسا رواب نیا رب ( 19 هرقبلا ) «هفیلخ ضرالا یف لعاج ینا » ای و ( 11
  .تسا
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 و یدام ناهج ظفاح و میق ناسنا هکنیا هلمج زا دراد هارمهب زین ار یفئاظو و فیلاکت ناسنا یارب یهلا تفالخ ماقم
 و نیمز زا تظافح نیاربانب .تسا نآ نابهاگن ناسنا و هدش هداد ناسنا هب نآ هطلس هک یناهج ،تسا نآ تعیبط
 .تسا هدش هدراذگ ناسنا هدهعرب نآ تاقلعتم
 ( هدنب) هلادبع و ( نیشناج ) هلا هفیلخ ناونع هب ناسنا ،مالسا یاه هزومآ قبط هک دراد هراشا رما نیا رب رصن رتکد
 ماقم رد یفرط زا ناسنا .دراد هارمه هب شیارب ار یفیلاکت و فئاظو ،تافص نیا زا مادکره و تسا هدش هدیزگرب
 دنوادخ نیشناج ناونع هب رگید فرط زا و دشاب راگدرورپ هدارا قلطم یاریذپ و دنوادخ ضحم عیطم هک دیاب یگدنب
 و میق مه ناسنا سپ تسا هلا ظیفح دنوادخ .دشاب نیمز رد دنوادخ هدارا یرجم ،یعیبط ناهج رد هک تسیاب یم

 .دشاب نآ نابهاگن هک دیاب و تسا نیمز ظفاح
 یدام و تسادق زا یراع ناهج رد یهلادبع و یهلا تفالخ ماقم زا تلفغ اب یزورما ناسنا هک تسا دقتعم رصن رتکد
 تسین نیمز نابهاگن و ظفاح اهنت هن ،ینیشام یگدنز و ددجت رب هیکت اب و تسوا دوخ هدرورپ تسد هک یزورما هدز
 .تسا هدمآ رب نآ رتشیب هچره بیرخت یپ رد دوخ هکلب
 ،یزورما ناسنا هک تسا دقتعم هکلب دناد یمن هلادبع اهنت هن ار رصاعم ناسنا ،یلعف ناهج و هتینردم دقن رد رصن رتکد
 دراد لالقتسا یاعدا ،نآ هب دح زا شیب هیکت و یگدز ملع اب و هدرک ملع دق ،همه ربارب رد هک تسا یصاع ناسنا کی
  .تسا هدرک یلاخ هناش ،نیمز زا تظافح تیلوئسم راب ریز زا نیاربانب
 یپ رد ،تسا نیمز رد دنوادخ ینیشناج نامه هک ناسنا یالاو ماقم زا لفاغ و هنارگنایصع درکیور اب یزورما ناسنا

 یاهرامآ قبط هزورما .دشاب یم دوخ رتشیب هافر تهج نآ عبانم زا یرثکادح هدافتسا و تعیبط رب نوزفا زور هطلس
 ناسنا و دوش یم هدوزفا تسیز طیحم بیرخت هب هزور ره و هدوب دوخ یالعا دح رد یئارگ فرصم هدش مالعا
 .تفر دهاوخ اجک هب و هدمآ اجک زا هک تسا نآ زا لفاغ ،یزورما هدز فرصم
 ار نایاناد هقبط زا قبط نیرت هتفرشیپ و داهن انب دوهش و فشک و لالدتسا ساسا رب ار شا یفسلف ماظن یدرورهس
 .دیمان هلاتم نامیکح ار هقبط نیا و دنشاب هدیسر لامک هب نافرع رد مه و یلالدتسا هفسلف رد مه هک تسناد یم یناسک
 نیگنس راب هک دناوت یمن ،تسا ینافرع دوهش و فشک زا لفاغ و دراد هیکت دوخ ملعرب هک یزورما ناسنا نیاربانب
 .دشکب شود رب ار تعیبط لابق رد تیلوئسم
 بسک یپرد ،نت نادنز زا ییاهر یارب و تسالاب ملاع زا شسفن دوب دقتعم یدرورهس هک ار یزورما ناسنا رصن رتکد
 دیاب هک تسا دقتعم و دناد یم تسادق زا یراع و تیوه یب "الماک ار تسا یعقاو تقیقح هب لوصو و فراعم
 و هلا هفیلخ ناسنا دیاب .دناسانش وا هب ار یعقاو نءاش و یبایزاب ار ناسنا یهلا ماقم ناوتب ات تخادنا رد ون یحرط
 هکیمادام ناسنا .ددرگ یم نکمم و رسیم تسا یهلا تنس نامه هک تنس یایحا هیاس رد رما نیا هک درک ایحا ار هلادبع
 یراب یاهیگژیو و تافص یلجت هک ار تعیبط دناوت یمن ددرگن هاگآ ،دوخ یالاو ماقم هب و دسانشن ار شیوخ نتشیوخ
  .دهد تاجن دوخ هطلس غوی ریز زا ،تسا یلاعت

 



 993 ...یطیحم تسیز هیرظن رب قارشا تمکح ریثات

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 حرطم ،تسا قارشا خیش زا رثاتم هک رصن نیسح دیس یاههاگدید یسررب زا سپ هک یساسا و مهم تالاوئس زا یکی
 ای دنراد شرتسگ و طسب ناکما ایآ و ؟ دنراد یئارجا لح هار ایآ ؟ تسیچ تارظن نیا تیلباق هک تسا نیا ،دوش یم
 دیلک اهنت هن ،نید هک تسا دقتعم و دراد یدرورهس دننامه یرظن ،یتسه ملاع و نید طابترا دروم رد رصن رتکد ؟ هن
 نیرتالاب هب دوجو بتارم نیرتلزان زا دناوتیم نآ هلیسو هب ناسنا هک تسا یکسمتسم هکلب تسا یتسه ملاع نیا مهف
 هب دیقم هک دنراد ییناعم ،نید کی ریاعش و اهدامن ،اه هزومآ نیاربانب ،دیامن ریس ،تسا یهلا رضحم نامه هک نآ بتارم
  .دنشاب یمن ینامز و یناکم ملاع
 هبنج اما دنک یم تیافک نموم درف یراگتسر تهج نآ ینوریب دعب هک دنادیم ینورد و ینوریب دعب یاراد ار نید ،رصن
 ،نایدا رد تالوحت و رییغت اما دنریذپان لاوز نایدا ،رصن هاگدید زا .دنک یم لئان نیرب تاذ هب ار ناسنا ،نید ینورد
 رصن .دنشاب یم یهلا تحاس رد دوجوم رت شیپ «لثم » مسجت ،نایدا رد یاهینوگرگد و رییغت نیا هک دنراکنا لباق ریغ
 رشب رب ...و سوگول ،اه هراتوا ،ءایبنا ،ناربمایپ قیرط زا و هدوب یهلا اشنم یاراد هک یلوصا ای قیاقح یانعم هب ار تنس
 یراج ،تنس یاهنایرش یمامت رد نوخ دننام هب هک تسا یهلا سدقا تاذ نآ ادبم و دناد یم ،تسا هدش ماهلا و یحو
 نامه لوصا نیا و دهد یم دنویپ یسدق ملاع هب ار ناسنا هک دناد یم یلوصا زا ترابع ار تنس نیاربانب تسا یراس و
  .دهد یم قوس ملاع ادبم هب ار ناسنا و هدش یحو الاب ملاع زا هک تسا نید
  یدرورهس زا رصن یریذپ ریثات
 ،یدرورهس زا یریذپ ریثات اب هکارچ تسا یطیحم تسیز تمکح یاشگهار لماع اهنت نید هک تسا رواب نیا رب رصن
 هوحن و شنوماریپ طیحم اب ناسنا لماعت هوحن اب طابترا رد یا هدنزرا یاه هزومآ ،یمالسا ینیب ناهج هک تسا دقتعم
 ،ینید یاه هزومآ راس هیاس رد دیاب ناسنا هک دنراد دیکات ناشیا هکنآ نمض و هدومن حرطم یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب
  .دیامن یشیدنا زاب ار تسیز طیحم اب راتفر و شرگن عون و هتفرگ یدج ار تسیز طیحم
 تایح هب نآ رد ینیمز تادوجوم هک تسا تقلخ ماظن زا یشخب ،تسیز طیحم ،یمالسا ینیب ناهج هاگدید قبط
 ) هللا هفیلخ ناسنا ،هاگدید نیا قبط ،تسا هدرک صخشم ناسنا یارب ار یفئاظو ،دنوادخ ،نآ رد و دنلوغشم شیوخ
 زا یرود و نیمز حالصا ،ناسنا فئاظو نیرتمهم زا و تسا ( 91 هیآ دوه ) تعیبط ینادابآ لوئسم و ( 19 هیآ هرقب
  ( 11 هیآ فارعا ) .دشاب یم نآ رد داسف
 هک تسیاب یم و هتشادن ار تسیز طیحم رب طرش و دیق یب هبلغ و یگریچ قح رگید ،ناسنا ،هاگدید نیا قبط نیاربانب
 هچ و یدرف هچ یطیحم تسیز رصانع بیرخت و هیور یب فرصم زا و هدرک تیاعر ار یطیحم تسیز تلادع
 قیرط زا تقیقح هب تشگزاب ،ار برغ زا رثاتم ای و برغ مدرم تاجن هار اهنت رصن رتکد اذلف .دنک بانتجا ،یعامتجا
 نیا رد ار یرشب یاهنافرع بتاکم ای و لیصا یاهنافرع ماسقا و عاونا هب نانآ یزورما یاهشیارگ و دناد یم نافرع
 .دناد یم تهج
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 نایارگ تنس زا یخرب یوس زا تلفغ نیا هک دنچره دوش تعیرش زا تلفغ بجوم دیابن نافرع هب هجوت هتبلا
 .تسا هتسناد دودرم ار دشاب تعیرش یفان هک ار ینافرع الوصا ،رصن رتکد اما هتفرگ تروص
 ددجت ینابم و نردم برغ اب ناشیا یئانشآ یفرط زا و یمالسا مالک و هفسلف ،مالسا زا رصن رتکد تخانش هب هجوت اب
 یاه هزومآ و ادخ زا ندش رود اب و یبرجت و یعیبط مولع هب هیور یب نتخادرپ اب هتینردم هک هدیسر هجیتن نیا هب ،نآ
 ،یداصتقا تینما و تابث نتخادنا رطخ هب رب هوالع هکیروطب هدش فرحنم شریسم ،تقیقح هب یئانتعا یب و ینایحو
 زا تنس هب تشگزاب ،دهد یم هئارا هک ار یلح هار نیاربانب ،تسا هدش زین هتفرشیپ یژولونکت و ملع رد فارحنا ثعاب

 لح ددصرد و هدرک فوطعم هتینردم رابنایز یاه هبنج هب ار شا هجوت نیرتشیب یو .تسا ددجت ینابم دقن قیرط
 .تسا هدمآرب نارحب
 زا و تسا هتشاد هارمه هب یناوارف دسافم و تسا روحم ناسنا هکارچ دنک یم دقن ار نردم برغ یفرط زا رصن رتکد
 داجیا رد یعس ،یهلا نایدا هب مارتحا نمض ،تسا هدلاخ تمکح نامه هک نایدا کرتشم لوصا حرط اب رگید فرط
 .دیامن یم برغ ددجت و ندمت ربارب رد نانآ نیب داحتا
 یدرف یگدنز هویش رد لوحت و رییغت ناشیا ،دناد یم مسینردم دقن ،ار یتنس نارکفتم هفیظو نیلوا ،رصن رتکد نیاربانب
 زا اذلف ،دنریگ ماجنا یتنس لوصا بوچراچ رد تسیاب یم تارییغت نیا هک دراد دیکات اما دنک یمن یفن ار یعامتجا و
 هتفرگ یشیپ ناسنا زا تارییغت دیابن و.دریذپ تروص نآ سکعرب هکنیا هن دومن راگزاس ،تنس اب ار هنامز دیاب ،یو رظن
 .دودب هدارا یب یبسا دننامه نآ یپ رد ناسنا و
 ملاع اب ار اهشناد و مولع مامت ،یتنس مولع یایحا نمض دناوتب هرابود ات هدمآرب سدقم ملع هیرظن حرط یپ رد رصن
  رد ار دنوادخ تسد هکارچ تسا یسدق ،یتنس مولع هک تسا دقتعم ناشیا .دهد دنویپ یسدق تقیقح و انعم
 یسدق رما دقاف ار ددجت زا هتساخرب تفرعم اما .دریگ یم رظنرد وا روهظ و هولج ار تاقولخم و دنیب یم تعیبط
 ،مولع نیا .تسا یئادز سدقت ،هعیبطلادعبام زا مولع نیا یئادج هب هجوت اب ددجت یلصا یگژیو اساسا هکارچ دناد یم

 ینتبم نیاربانب ،دنرادنپ یم ادخ زا زاین یب یتح و تعیبط یاروام زا زاین یب ار دوخ هک دنا هدید دمآ راک ار دوخ نانچ
 .دشاب یم ساسا نیا رب ،یتنس مولع یایحا رد رصن نسح دیس شالت هک دنشاب یم یدام ینیب ناهج رب
  :تسیز طیحم نارحب 
 یارب ار یراوگان یاهدمایپ هک دناد یم تسیز طیحم نارحب ار رصاعم یایند یاهشلاچ نیرتگرزب زا یکی رصن رتکد
 تعیبط زا یئادز تسادق :فلا زا تسا ترابع ناشیا هاگدید زا نارحب نیا ندمآ دیدپ للع .تسا هتشاد هارمه هب رشب

  یژولونکت :د یئارگ ناسنا :ج یئارگ لقع :ب
 و هتشاد یقالخا هبنج ،هدش حرطم تسیز طیحم نارحب لح یارب نونکات هک ییاهلح هار هک تسا رواب نیا رب رصن
 هکلب دناد یمن یفاک ار اهنآ اما هدرکن در ار اهلح هار نیا رصن رتکد هتبلا ،دنا هدوب نایدا یفسلف و یکیزیفاتم داعبا دقاف
 نامرد و شخبافش هخسن اهنت اذلف دشاب یم زجاع ،هدمآ شیپ نارحب یعطق نامرد زا هک دناد یم ینکسم یوراد ناونعب
 یبلط راصحنا و ندش رالوکس دنیارف هک بیترت نیا هب دناد یم تعیبط هب تسادق ندنادرگزاب ،ار تعیبط یرامیب هدننک
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 نتفرگ رارق و ناسنا لقع یگدنسبدوخ ،یونعم رما و یحو زا مدآ و ملاع نتسسگ ثعاب نارود نیا رد هک ار ملع
 ) .دومن ءایحا ار تعیبط سدقت باب رد یعیبطلادعبام و یتنس میلاعت و هدرک فقوتم ،دنا هدش دنوادخ هاگیاج رد ناسنا
 (191 :1399 رصن
 هباثم هب ار نید هک ارچ دناد یم یدیلک و یساسا رایسب ارنآ رب ینتبم یاه هفسلف و نید شقن رصن ،اتسار نیا رد
 تسیز طیحم نارحب هکنیا هب هجوت اب نیاربانب تسا هتسناد نآ هب یبایتسد هطساو ار اه هفسلف و یسدق رما یاه هنازخ
  .دوش یم دادملق اشگراک و مهم رایسب نید شقن سپ ،دناد یم یونعم ار
 یرواد و دقن

 تسیز طیحم هب یا هژیو هجوت ،یتسه ناهج یعیبطلادعبام دعب رب هیکت اب ،یقارشا هفسلف سسوم ناونعب یدرورهس
 دوجو ایند رد هک هچنآ ره و تسین یزیچ رون زا ریغ یتسه ،یدرورهس هاگدید ساسارب ،تسا هتشاد دوخ ینوماریپ
  .تسا هتخادرپ نآ بناوج مامت هب قارشالا همکح رد هک تسا یفلتخم بتارم یاراد هک تسا رون ،دراد
 زا هک ینامسیر هب دیاب تراسا نیا زا ییاهر یارب و تسا تعیبط دنب رد و ریسا ناسنا هک تسا دقتعم قارشا خیش
  .دنز گنچ ،هدش هتخیوآ تعیبط یاروام
 یپ رد یقارشا هفسلف یاه هزومآ زا رثات اب هک تسا یناریا رصاعم یارگ تنس فوسلیف کی ناونع هب رصن نیسح دیس
 هک تسا دقتعم ،یئارگ ملع زا داقتنا نمض ناشیا .دناد یم نآ اب طابترا رد ار دوخ و هدلاخ تمکح یایحا و یفرعم
 هب هجوت زا ،یتسه ملاع یالاب بتارم راکنا و تعیبط یدام یاه هبنج هب هتخاس دوخ تیدودحم لیلدب ،دیدج مولع
 لفاغ ،تسیز طیحم نارحب ینورد للع و بابسا هب هجوت نینچمه و تسیز طیحم اب دروخرب رد لدع تیاعر
 شومارف ار تسیز طیحم یونعم شزرا و هدوب تعیبط رب یرثکا دح طلست لابند هب ددجتم ناسنا هکیئاج ات دنا هدنام
 .تسا هدرک
 نیا دهاوخب هتینردم رگا هکارچ دناد یم تسیز طیحم نارحب یلصا لیلد ار هتینردم و ددجت ،رصن نیسح دیس نیاربانب
  .دش دهاوخ ،شدوخ یاج هب یرگید ینیب ناهج ینیزگیاج و شدوخ یدوبان ثعاب ،دریگب یدج ار نارحب
 نیا رب و هدوب دوبعم هلزنم هب اهنیا هک تسا دیدج یروانف و یژولونکت شتسرپ ،هتینردم ینیب ناهج و رکفت ساسا
 هک هچنآ هک ارچ تسین یلطاب لایخ زج نیا هک .دنشاب یم لح لباق ،اهنیا قیرط زا تیرشب تالکشم یمامت هک دنرواب
 ریاس و یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا داعبا یمامت رد یرشب تالکشم نوزفا زور شیازفا ،مینیب یم ام هزورما
 یوس زا یهاگ هک ییاهتبقارم و اه تراظن ،دنتسین دنب یاپ دوخ تادهعت هب اهتلود .تسا رصاعم ناسنا یگدنز داعبا
 زا یریگولج تهج یتراظن متسیس چیه ،دنا هدش گنرمک و فیعض رایسب تفرگ یم تروص اهداهن و اهتلود زا یخرب
  ،درادن دوجو ،عیانص و اهتکرش تسیز طیحم برخم لاح نیع رد و هنابلط تعفنم یاهتیلاعف
 یارب هک تسیاب یم سپ .دننک یم بلس ار یسررب و تراظن ناکما ،داسف و هوشر و یزاس دنس و لعج اب اهنآ رثکا و
 ار تعیبط هب ام شرگن ات دریگب تروص یساسا هاگدید رییغت کی دیاب ،تخادنا رد ون یحرط ،تسیز طیحم تاجن
 .دزاس رارقرب و فیرعت اددجم نآ لابق رد ار ام تیلوئسم و هتخاس نوگرگد
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 و ددجتم ناهج هک تسا یهار ندوب طلغ رگنایب لوا هلهو رد ،تسیز طیحم نارحب و تعیبط نوزفا زور یدوبان
 شیپ تصرف نیا زا دیاب نایدا نیاربانب ،دنک یم لابند تعرس و بصعت اب ارنآ هک تساهلاس و هتفرگ شیپ رد نردم
 تسادق و شزرا دروم رد ار دوخ صاخ و یتنس هاگدید ات هدومن ار هدافتسا و یرادرب هرهب تیاهن ،دوخ عفن هب هدمآ
 یتمکح یواح ،یعیبط ناهج اب دوخ هلاس نارازه یگنهامه و یتسیزمه اب هک یهاگدید .دنیامن حرطم اددجم ،تعیبط
 یتسه ناهج هب ار تایهلا ای هعیبطلادعبام دناوت یم ،ددجت ربارب رد هاگدید نیا یایحا .دشاب یم هجوت روخ رد و قیمع
 تیسدق رون و هدروآ دای هب ار ییاغ تقیقح اددجم دناوت یم هک دوش یم یتریصب یاراد ناسنا ،تروصنیا رد .دنادرگزاب
 ،ددرگنزاب تعیبط هب تسادق و دشابن یتریصب رگا و تروصنیا ریغ رد .دناباتب یدنوادخ تاقولخم همه و دوخ هب ار
 هارمه و گنهامه نآ اب ار دوخ هک دناوت یمن هجیتن رد و هدرک ادیپ داقتعا تعیبط مظن هب هک دناوت یمن هاگ چیه ناسنا

 رب تعیبط و ناسنا نیب یگنهامه داجیا هب رجنم هک دوب دهاوخ یطیحم تسیز قالخا زاس هنیمز ،تریصب نیا .دزاس
 هنوگچ ،مینک هدافتسا تعیبط زا هنوگچ دزومآ یم ام هب هک یقالخا ،دش دهاوخ زین یهلا ینیب ناهج و تفرعم یانبم
 حیحص هاگیاج رد مادکره و هدرک یسانشزاب ار تعیبط و دوخ هاگیاج و میشاب هتشاد تعیبط یازجا رگید اب هطبار
  .میریگب رارق دوخ
 یهلا تیعقاو یشومارف و تلفغ ( فلا :درک نایب اه هفلوم نیا رد ناوت یم ار هتینردم دروم رد رصن تاداقتنا یلکروطب

 ندش یهت( ه یئارگ درف ( د نآ هب شیپ زا شیب ءاکتا و یئارگ ملع ( ج یسانش ناسنا نیزگیاج یئارگ ناسنا ( ب
 ( ح رشب قوقح و یدازآ میهافم ینوگرگد ( ز نآ فیعضت و نایدا شقن ندش گنرمک ( و تیسدق زا یرشب تفرعم
  .تسیز طیحم نارحب ( ط قالخا نارحب
 تعیبط و تسیز طیحم مه ناشیا نیاربانب تسا یدرورهس یاه هشیدنا و اه هزومآ زا هتفرگرب ،رصن رتکد یرکف ینابم
 هب هجوتاب و دناد یم ( سفن ) تعیبط هبترم زا رذگ ار ناسنا یراگتسر و تداعس هار و هتسناد یهلا نومزآ هنیمز ار
 طیحم هب تبسن مه یرتشیب تیلوئسم ساسحا سپ ،دراد رارق تعیبط هب تبسن یرتالاب هاگیاج و ماقم رد ناسنا هکنیا
  .تشاد دهاوخ دوخ ینوماریپ
 شرتسگ و ایحا ارنآ یمالسا عون زا یفسلف تایح دیاب هک تسا نیا دنایامن یم یرورض و مهم رصن رظن زا هک هچنآ
 هک دومن هدافتسا یزورما هعماج تالکشم و تالضعم لح رد نآ لوصا زا ناوتب ،هفسلف یروآ زور هب نمض ات داد
 .تسا ینونک رشب تالضعم نیرتگرزب و نیرت یلصا زا یکی تسیز طیحم نارحب
 هللا هفیلخ )) ناسنا نآ زا هک دشاب یا هنوگ هب دیاب رییغت نیا و دبای رییغت دیاب رصاعم ناسنا ینیب ناهج هکنیا رخآ رد و
 مولع ریاس هفسلف نییبت تهج یعجرم ناونعب یمالسا هفسلف و ددرگزاب تعیبط هب تسادق هک دیاب و هدش دلوتم ((
  .ددرگ نییعت
 :تشون یپ
 اب تسیز طیحم یلقع ینابم لیلحت رد قارشا هفسلف یاه هزومآ )) ناونع اب یشهوژپ یحرط زا هتفرگرب هلاقم نیا (9
  .تسا (( رصن نیسح دیس ءارآ رب هیکت
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 ار نارحب نیا هشیر ،رصن نیسح دیس هک تسا یزورما رشب یاهشلاچ نیرتمهم زا یکی تسیز طیحم نارحب (1
 تعیبط هب ار تسادق ،دیاب سپ تسا هدش تعیبط زا یئادز تسادق هب رجنم هتینردم هک تسا دقتعم و هتسناد یونعم
 .دنادرگ زاب

 رظنم زا ار تعیبط و نید نیب طابترا ناوت یم اما تسا قارشا خیش یاه هزومآ زا هتفرگرب رصن رتکد یاه هشیدنا (9
  .درک یسررب مه یئاردص تمکح

  عبانم
  ،یدرورهس رشن و  شهوژپ رتفد ،نارهت ،یتمحر هللا ءاشنا   همجرت ،تیونعم و  تفرعم ،رصن  نیسحدیس
1999 ،لوا  پاچ ،هط  یگنهرف  هسسوم ،مق ،یرادنایم  نسح   همجرت ،سدقم  ملع  هب زاین ،رصن  نیسحدیس  ٫ 

1399 ،لوا  پاچ ،یماج ،نارهت ،یتمحر هللا ءاشنا   همجرت ،مالسا  یاه تیعقاو و اه نامرآ ،رصن  نیسحدیس ٫ 

9999 ،موس  پاچ ،ریبکریما  تاراشتنا  هسسوم  یراکمه اب  یبیج  یاه باتک  یماهس  تکرش ،نارهت ،رصاعم  ناهج رد  یمالسا  فراعم ،رصن  نیسحدیس  ٫ 

1199 ،موس  پاچ ،یمزراوخ  تاراشتنا  یماهس  تکرش ،نارهت ،تعیبط  هرابرد  یمالسا  نارکفتم رظن ،رصن  نیسحدیس  ٫ 

1999 ،مراهچ  پاچ ،ون  حرط ،نارهت ،یدعسا  یضترم  ی همجرت ،ددجتم  یایند و  ناملسم  ناوج ،رصن  نیسحدیس  ٫ 

1199 ،لوا  پاچ ،هشیدنا رشن ،نارهت ،مارآ دمحا  ی همجرت ،مالسا رد  ندمت و  ملع ،رصن  نیسحدیس  ٫ 

1399 ،لوا  پاچ ،شورس  تاراشتنا ،نارهت ،ینیسح  نسحدیس  مامتها  هب ،رصن  نیسحدیس رتکد  تالاقم  هعومجم) درخ  نادواج ،رصن  نیسحدیس ٫ 
 .تمکح تاراشتنا :نارهت ،یروفغ نسح دمحم همجرت ،تعیبط ماظن و نید (1399) نیسح دیس ،رصن
 .هشیدنا و گنهرف هاگشهوژپ :نارهت ،یمرک نیسح همجرت ،لابقا رفظم اب وگ و تفگ ،یژولونکت و ناناملسم ملع مالسا ،(9199) نیسح دیس ،رصم
 11-39 صص ،11 هرامش ،نهذ هلجم ،هدلاخ تمکح رد یسدق ملع ،(199) اضر یلع ،این یمئاق

  تالاقم  
3999 9999- راهب و  ناتسمز ،مود و  لوا  هرامش ،مجنپ  لاس ،رظن و دقن ،یچ هناشریدم  نسحم  همجرت ،یطیحم  تسیز  نارحب و  نید ،رصن  نیسحدیس ٫ 

 زییاپ و  ناتسبات ،مراهچ و  موس  هرامش  ،مراهچ  لاس ،رظن و دقن ،یلیلج اضردمحا   همجرت ،ددجتم  ناسنا  یونعم  نارحب ؛تعیبط و  ناسنا ،رصن  نیسحدیس 
9999 ٫ 

9999 ،ناتسبات ،مود  هرامش ،متشه  لاس ،گنهرف  همان ،نیدلا  جات أیض   همجرت ،دیدج  ملع و  یمالسا  ینیب ناهج ،رصن  نیسحدیس ٫ 

99 دادرخ 39 ،مجنپ  هرامش ،دیدج  هرود ،رواب ،ینوماریپ  یاه نارحب  هیاس رد  نایدا  نایم  طباور ،رصن  نیسحدیس  13 

 1199 ،لوا  لاس ،لوا  ش ،درخ  نادیواج ،یمالسا  هفسلف  تشونرس و  ناریا ،رصن  نیسحدیس
1399 دادرم 19 ،یرهشمه  همانزور ،یمالسا  هفسلف  تیعقوم ،رصن  نیسحدیس اب وگو تفگ  ٫ 
 .نارهت ،91991 هرامش ،تاعالطا همانزور ،یطیحم تسیز نارحب و نید ،(1399) ...ا ءاشنا ،یتمحر

 یاه شهوژپ یصصخت یملع هلجم ،یسدق رما یوج و تسج رد باتک رب یبقن و دقن ،تبرغ و برغ ،(9399) تنس هلاقم ،نیسح دیس ،ینیسح
 .1 ش ،لّموا لاس ،یمالسا

 .تمکح :نارهت ،یزیزع نسح همجرت ،ددجتم یایند نارحب ،(9399) هنر ،نونگ

 .هط یگنهرف هسسؤم :مق ،یلیلج اضردمحا هتساریو ،یرادنایم نسح همجرت ،سدقم ملع هب زاین ،(1999) نیسح دیس ،رصن

 .یمالسا گنهرف رشن رتفد :نارهت ،یهاوگ میحرلادبع همجرت ،دّمدجتم ناسنا یونعم نارحب ،تعیبط و ناسنا ،(1399) نیسح دیس ،رصن

 تاعلاطم و ىناسنا مولع هاگشهوژپ :نارهت .نبرک ىرناه حیحصت .1و9 دلج .قارشا خیش راثآ ةعومجم .(ش1399) .ىیحی نیدلا باهش ،ىدرورهس
 .ىگنهرف

 .1399 ،ىدرورهس رشن ،نارهت ،مراهچ چ ،ىتمحر هّلللاءاشنا همجرت ،تیونعم و تفرعم ،رصن نیسحدیس 
 ،یلیلج اضردمحا همجرت ،یمالسا گنهرف و مولع هاگشهوژپ ،رظن و دقن هلجم ،دّمدجتم ناسنا یونعم نارحب ،تعیبط و ناسنا ،(9999) نسح دیس ،رصن

 .991-111 صص ،19-19 هرامش ،1 هرود
 31-11 صص ،19 هرامش ،مهد لاس ،یدرورهس تایعیبط رد هاتوک یریس ،(1199) یدهم ،عاز یناپمک
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 .ءارسا تاراشتنا :مق ،تسیز طیحم و مالسا ،(1399) هللادبع ،یلمآ یداوج
 .11-11 صص ،199 هرامش ،نیگن هلجم ،مارآ دمحا :همجرت ،نایقارشا و یدرورهس ،(9199) نیسح دیس ،رصن

 


