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 ٘ٛؿ ٔمبِٝ: پو٣ِٞٚ

 ناهه  ارداويزافو  گزايانه در هعزاج پياهبز هاي فزجام انگاره

 Zalizadehbirjandi@Birjand.ac.ir ىانٚڂب  ثيَػني ،ىانٚيبٍ ځَو  سبٍين/ مٞلا ف٥ّناؿٜ ث٥لرٙـ٢ 

 20/07/1400ـ پق٤لٍ:  26/02/1400ؿك٤بفت: 

 ـ٥ٜصى

آيني. اينف ىٱيٱن  ثن       ٙ بٍ ډي هبي ًهني ثَٚ ث  دْوهي و اُ ىٱيٱ  ځَايي اُ ػ چ  ډجبكض إبٕي ىٍ ك ُ  ىيف ٵَػبڇ
ځَايبنن ،   هبي ٵَػبڇ انڂبٍ  هبي ٥َف هبي ځ نبځ ن ىٍ ډش ن ىيني و آطبٍ ډچڄ ثبُسبة دييا ٽَى  إز. يپي اُ ػبيڂب  ٙي  
هب ٽ  ثَ اهقٹيبر و اڅشِاڇ ثن  ا٭ نبڃ هينَ و اكشنَاُ اُ      نبډ  ډبي  ډٮَاع هبي ٍوكبني إز. ىٍون هب و ٕٶَنبډ  نبډ  ډٮَاع

ٙنبٕي إز. انؼبڇ ډ٦بڅٮنبر س٦جيٺني ثنب ٍويپنَى      ٕز، ډش٢ ف ٥َف ډجبني ٵَػبڇځنب  و ٽَىاٍهبي نبٙبيٖز إش اٍ ا
ځ نن  ډ٦بڅٮنبر،    ويْ  ډٮَٵز اىيبن كبئِ اه يز إز. ثب س ػ  ثن  اه ينز اينف    هبي ځ نبځ ن، ث  ٙنبٕي اُ ػنج  ٵَػبڇ

ٕي إز. ايف ثٍَٕي ٽ  ٙنب ثب ٕٶَ اٍىاويَاٳ ثب ٍويپَى ٵَػبڇ هيٳ ن ٙشبٍ كب١َ ثٍَٕي س٦جيٺي ډٮَاع ديبډجَ اٽَڇ
 ٙ هبي ډإطَ ثَ سپ يف ايف ٕٶَهب و ن  ىهنبي   ي  إز سب َٙاي٤ و ُډين يث  ٍوٗ س ٝيٶي ن سلچيچي ٝ ٍر ځَٵش ، ٽ 

هنبي ډ ػن ى ىٍ    وينْ  ه ٖنبني   هنبي كبٝنڄ اُ اينف ثٍَٕني، ثن       ي. يبٵشن  ين ځَايي ىٍ ايف آطنبٍ ٍا واٽنبوي ن ب   ٵَػبڇ
نٚبنڂَ ٱبيش نيي ٭بڅڈ، ډٮنبىاٍي هٖشي و ثنبوٍ ثن  ٍٕنشبهيِ و ٕچٖنچ       يبډجَهبي ډٮَاع د و ٍوايز« نبډ  اٍىاويَاٳ»

 ډَاست نيپ ٽبٍان و ثيٽبٍان ىٍ ايف ډش ن إز.

 نبډ ، ثهٚز، ىوُم. ، اٍىاويَاٳځَايي، ډٮَاع ديبډجَ ٵَػبڇ ٞب: ٚاهٜو٥ّـ
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 ٔمـٔٝ

هبي ًهني نٖنجز ثن  ٭نبڅڈ     ځَايبن  و ىٱيٱ  ٵَػبڇهبي  ډبي  ىٍ ډش ن ىيني و اىثيبر ډچڄ آطبٍ ډشٮيىي ثب ىٍون

ي ٽن  اُ ډن٪نَ ډ٦بڅٮنبر    ين آ يٙن بٍ ډن   اي اُ ايف آطبٍ ث  هب ن  ن  نبډ  دٔ اُ ډَٿ و ډؼَىار وػ ى ىاٍى. ډٮَاع

هب و ٕٶَهبي ٍوكنبني   نبډ  ه ٍ سأډڄ إز. ډ٦بڅٮبر س٦جيٺي ىٍ ثبة ډٮَاع س٦جيٺي اىيبن و كيبر ىيني اٹ اڇ ىٍ

هنبيي اُ ٕنيَ و ٕنچ ٻ، دي ننيهبي اهنقٷ و       ٍ ٕبهشف نٺب٣ وكير انييٚ  ثَٚي، يبىآوٍ ػچ  اٵِون ثَ آٙپب

ٙنبٕبن  ىٍ ايف آطبٍ إز. س ٝيٴ ٭ اڅڈ دٔ اُ  كيبر ىيني و ١َوٍر ډپبٵبر ٭ ڄ و اٙشَاٽبر ډجبني ډٮَٵز

ٵقن، اٍٙنبى  هب ثنب هنيٳ هنيايز ٱنب     نبډ  هبي دبىاٗ و ٭ٺ ثز ىٍ ډٮَاع انياُي اُ ٝلن  ډَٿ و سَٕيڈ ؿٚڈ

هبي اػش نب٭ي و اهقٹني    ډنپَان و سلپيڈ ثبوٍهبي ىيني ٍم ن  ى  و ىٍ ايف ډيبن، َٙاي٤ ُډبن  و ثَوُ إٓيت

 ِ ىٍ سپ يف ايف ٕٶَهب ىهبڅز ىاٙش  إز.ين

ٽ ٙني ١ن ف ثٍَٕني     ، ن ٙشبٍ كب١َ ډني  ٙنبٕبن  ثب س ػ  ث  اه يز ايف آطبٍ و ػبيڂب  ايف ٕٶَهب اُ ػنج  ډٮَٵز

َاع ديبډجَس٦جيٺي ډ َاٳو ٕٶَ  ٮ ٍا ىٍ ايف آطبٍ سلچينڄ   هبي ٵَػبڇ ، انڂبٍ اٍىاوي َايبن  و ن  ىهبي آن  . ىٍ اينف  ٽنني ځ

َايبن  و ىٕشبوٍىهبي آن اُ ډن٪َ ډ٦بڅٮبر ىينف  هبي ٵَػبڇ ثبُسبة انڂبٍ ٭چڄ ػ ي و ثٍَٕي ػٖز ن٪نَ   دْوهبنن  ډني   ځ

ز.  َاٍ ځَٵش  ٕا ٝ  اكؿا٤ٚـلا  ځَؿ  آطبٍ ډشٮيىي ىٍ ډٺبيٖ  ىهي ٽ  ا نٚبن ډيثلض ديٚين  ايف ثٍَٕي ٹ ثنب ٕنبيَ    ٘بٔـ

َاع ديبډجَ َاٳ ثنب ٕنٶَ    آطبٍ ايف ك ُ  نڂبٙش  ٙي ، اډب ىٍ ډٺبيٖ  ٍويياى ډٮ ٙنبٕني ٽنبٍي    اُ ػنجن  ٵَػنبڇ   اٍىاوين

ز.  ٝ ٍر نڂَٵش  ٕا

 ب٤ٖؿك اؿ ٣ُٙبً ِٝ فلرب٤ْام ا٘ـ ٣٤ٕ٘ٛؿٞب

هنبي ثنينبىيف ثٚنَ ه ن اٍ       ه ٍى و دَٕ٘ ؿٚڈ ډي اىيبن ث  س بڇ بڇ انٖبن و ػهبن سٺَيجبً ىٍثبوٍهبي ډَث ٣ ث  ٵَػ

ز ٕ ز ايف ثبوٍهب ٕ ٷ ىاى  ٙي   ث  سَيف سؼچيڂب  ايف ثبوٍهنب اىثينبر    َٕن ٙز ه ى و ػهبن ثينييٚي. ٭ ي ث  سب ٕا

ز ٽ  ن  ن  ٍا ډي ىيني ٕا ٍاسب( و ٕبيَ اىيبيٍُىٙشس ان ىٍ ډش ن ډٖچ بنبن،  هبي آن  ن ډٚبهي  ٽنَى  بن، هنيوهب )ډهبثهب

ٍان ُاى  )ىهٺبن  نيي ٭بڅڈ، ډٮنبىاٍي هٖنشي  ه ـ ن ٱبيشٙنبٕي ثَ اٝ څي  (. انييٚ  ٵَػبڇ101، 1398ٛ، و ه پب

ٍاني و ٕچ٦بن  (.6-4، 1393ٛاك يي،  و ثبوٍ ث  ٍٕشبهيِ اسپب ىاٍى )س 

َايي ١َوٍر  هبي اٝچي انييٚ  ٵَػبڇ يپي اُ ٙبڅ ى  نز. اينف انييٚن  دي     «ډپبٵبر ٭ نڄ »ځ ننيهبي ډينبن   ٕا

ٍاث٦  ثيف سپچيٴ و دبىٗا نٚبن ډي ٍا ثَ ډجنبي  ىهني. ١نَوٍر ډپبٵنبر ٭ نڄ ه ـننيف ثن         اهقٷ ثب كيبر ىيني 

ثيون سأييي و سٖچيڈ ث  ١َوٍر آن، هيَ و ٙنَ   ىٍواٹ٬ف اډَ و نهي َٙيٮز و و٭ي  و و٭يي ٙب٫ٍ نيِ هٖز. ن ٭ي ډجيّ

 يبثي. ىٍ ا٭ بڃ انٖبني س ػي  ن ي

َاٍ اينف نشيؼن  و    ډبنني اىيبن هنيي نشيؼ  ٭ ڄ )ٽبٍډب( سچٺي ډي ،ىٍ ثٮ٢ي ډ٪بهَايف ډپبٵبر ٭ ڄ  ش  ٙ ى و ٕا

شپ بڃ آن ىٍ ا٥ اٍ ځ نبځ ن كيبر  ن٪ينَ   ،ن بيني. ىٍ ثنيف اٹن اڇ ثبٕنشبني     نبدٌيَ ډني  ن ٭ي ډپبٵبر اػشنبة ٭ن ان ث ٕا

َىځنبن وػن ى ىاٍى. ىٍ ٭هني ٭شينٸ و ٭هني      اڅنهَيف ٙ اهي ډشٮيىي اُ ىاوٍي ىٍ ا٭ بڃ ډ اٹ اڇ ٹييڈ ثيف و ډَٞ، ثبثڄ



َا ٭چيِاى  ثيَػنيي/  ٘بٔٝ  ٚ اكؿا٤ٚلا  ٌلا٤ب٘ٝ ؿك ٔقلاد پ٥بٔجل ٞب٢ فلربْ اٍ٘بكٜ   29  ُه

ِا،     قڇ هنڈ ٍوُ ٍٕنشبهيِ ٍوُ ػن ز. ىٍ ٕا اڅنييف(   ين ڇ )ػييي هڈ ٹ ڃ ث  ٍٕشبهيِ و كيبر ثٮي اُ ډَٿ ډ٦َف ٙي  ٕا

ز، ډٖئ ڃ ه اهي ث ى.  ډلٖ ة ډي َاثَ آنـ  ٽَى  ٕا هيَ و َٙ ا٭ نبڃ انٖنبن ثٮني اُ كينبر      اينپ ٙ ى و انٖبن ىٍ ث

هنبي ځ ننبځ ني    ث  سٞ يَ ٭بڅڈ ثٮني اُ كينبر ٝنجٲ    ځ نبځ ن ٙ ى، ىٍ اىيبن  ػهبني ډي ىٗا آنػهبني ډنؼَ ث  دب ايف

ز )ٍُيف  (.401، 1369ٛٽ ة،  ثوٚيي  ٕا

َاٍ ډَىځبن هبوي  شٺ ز ٽ  س بڇ ٍٵشڂبن اُ نينټ و ثني ثن  آنؼنب ډني      ىٍ ٭هي ٭شيٸ ډلڄ ٕا َ   اي ٕا ِاډين  ،ٍونني )ډ

ِاي سبُ 21:10 ،؛ اي ة15:49 ٙ ى. نيپنبن واٍى كينبر ػنبوىاني     ٭شيٸ َٕن ٙز نيپبن اُ ثيان ػيا ډيسَ ٭هي  (. ىٍ اػ

َان ث  هؼبڅز و كٺبٍر ىؿبٍ ډي ډي ٙ ى ٽ  ځنهپنبٍ ثٮني    (. ىٍ ٭هي ػييي نيِ ثيبن ډي2:12 آيني )ىانيبڃ، ځَىني و َٙي

ٌاة آس٘ ځَٵشبٍ ډي  (.25-23 :16، آيي )څ ٹب اُ ډَٿ ث  ٭

و ىاوٍي ٵَىي، ثلنض ثهٚنز و ىوُم و    «دڄ آُډبيني  يب ثبُٙنبٕني » يډٮنب ث ؿين ى  يف ٍُىٙز وػ ى دٔڄيىٍ آ

، 1389ُهنبن،   ُهنبني  و ُاى  آيني )كٖف ډي ٙ بٍ ث ٙنبٕي ٍُىٙشي  هبيي اُ ٭نبَٝ ٵَػبڇ ػ چڂي ن  ن  ،«ه ٖشڂبن»

ٛ245-247.) 

َايبن  آنهب ثب آوٍىن  ثبوٍهبي ٵَػبڇث   ،يف ٍُىٙزينيِ ىٍ سجييف ا٭شٺبىار آ ػبن نبٓ س ٝيٶبسي ىٍ ثنبة ثهٚنز   ځ

بٍ   ،و ىوُم و ا٭شٺبى ث  ٍٕشبهيِ شنبى ث  ځبسبهب ٙا ز )نبٓ، ٽَى  ثب ٕا  (.465، 1369ٕٛا

نز ٽن  نينټ و     سٞ يَي ٽ  ىٍ اىثيبر اٹ اڇ ٭بڅڈ اُ ٭ٺبة و ط اة ىوُم و ثهٚز سَٕيڈ ځَىيي  كبٽي اُ آن ٕا

ٝ  اكؿا٤ٚلا ٕبڅ  دهچ ي ٍ ،ډبني. ىٍ ډيبن اىثيبر ىيني ثي ا٭ بڃ انٖبن ثيون دبىٗا ن ي و  ،يٍُىٙنش ينټ سٞن يَ    ٘بٔـ

ٍا ٭١َ  ډي وٕـ٢ ا٣ِٟ  (.402ٛ، 1369ٽ ة،  )ٍُيف ٽنني ىانش  يټ سٞ يَ ډٖيلي 

 بٔجل٥ت ٔقلاد پ٥بت ٔغلط ؿك ثبة ٔب٤ٞ٘ؾل

َاع» َاډنبىي       ،و ىٍ ا٦ٝقف ىيني «نَىثبن» يډٮنب ىٍ څٲز ث  «ډٮ ٌاٍ اُ ُنيځي ُډينني و ىنينبيي و ٕنيَ ىٍ ٭نبڅڈ ٵ ځ

قډي ز. ايف ا٦ٝقف نِى ډٖچ بنبن و ډش ن ٕا  ځَىى ٽن  اُ ٥َينٸ وكني و    ا٥قٷ ډي ث  ٕٶَ إٓ بني ديبډجَ ،ٕا

ز. ايف وّا  ه ـنيف  َ     ىٍيبٵزث  ډٮؼِ  ث ى  ٕا ٍا سؼَثن      اهنبي ٙنه ىي ٭َٵنب و ډشٶپن ن ٽن  ىٍ ٭نبڅڈ هچن ر آن 

ٝ  اكؿا٤ٚـلا  ، اال٥ِٚـب    تذکرة ، ثبيِيي ث٦ٖبډي ٘بٔٝ ٔقلادس ان ث   ٙ ى. ىٍ ايف ُډين  ډي ا٥قٷ ډي اني نيِ ٽَى  و  ٘بٔـ

َاډي و  ىانش وٕـ٢ ا٣ِٟ  بٍ  ٽَى )ٕ  (.80، 1389ٛب٭يي، ٕٙا

  ىٍ ثيف ډٖچ بنبن )ٙيٮ  و ٕني( إنز و اٝنڄ   ي٭چ اُ ډ ١ ٭بر ډٺج ڃ و ډشٶٸ ا٭شٺبى ث  ډٮَاع ديبډجَ

ثب اٍاى  اڅهي دٔ اُ ٕيَ ىٍ ٭ن اڅڈ هٖنشي و ډقك٪ن  كٺنبيٺي اُ      ٹَآني ىاٍى. ىٍ آن ٙت، ديبډجَآن ٍيٚ  

٭بڅڈ ثَٓيف و ىٍػبر ثهٚشي و ىٍٽبر ػهن ي، سٮياىي اُ اٵَاى اډز ه ى ٍا ډقك٪  ٽَىني و دنٔ اُ ىينياٍ ثنب    

ٕچجي و ډنٶي ٹنَي٘ ډ اػن    ٕچٴ، اُ ٕٶَ ثبُځٚشني. واځ يي كٺبيٸ ډٚبهي  ٙي  ثب واٽن٘  يسٮياىي اُ انجيب

َٵش  ٙي ، وڅي ؿڂ نڂي آن اُ ىيَثبُ ډلڄ ين٪َان و ډشٶپَان اٝڄ دييي  ډٮَاع دٌ ٝبكت يٕ  ٙي. اځَؿ  اُ 

 ثلض ث ى  و ىٍثبٍ  آن ٍويپَىهبي ځ نبځ ني اسوبً ٙي  إز.
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َاع قډي اهشقٳ وػن ى ىاٍى.   ،ىٍ س ػي  و سٶٖيَ نل   ٽيٶيز و ن ٫ ډٮ سٮنياىي اينف ٕنٶَ    ډيبن انييٚ نيان ٕا

ٍا ػٖ بني و سٮياىي ٍوكبني ډي َاع ث  ؿني ُيَ هبٛ  ٙ ى: وٹن ٫ ىٍ هن اة،    ٙبه  سٺٖيڈ ډي ىانني. سٶٖيَ ٍوكبني ډٮ

 و ٕيَ ٍوكبني ىٍ ثيياٍي ٽ  ډَُ ډٚوٞي ثب كبڅز ه اة و ٕيَ ٵپَي ىاٍى. ،ثب ٵپَ و ٭ٺڄ

ز، اډنب ثن     ٍويپَى هبٛ سٮياىي اُ ٭َٵب: ايف ٍويپَى هڈ اځَؿ  ٹبثڄ ىٍع. 1 ٭چنز  ىٍ ٍويپَى سٶٖيَ ٍوكبني ٕا

شٶبى  اُ اىثيبر ن بىيف ُايي،  ثنيي ػياځبن  ىٍ ىٕش  ،ٕا ز )ډيَ َاٍ ځَٵش  ٕا  (.185، 1397ٛاي ٹ

َاڇ ثن  ثينز    ثب سَٚيٶبر وينْ  اُ ثينز   . ٍويپَى ډٮَوٳ و ډٚه ٍ و ډٮه ى: ٕيَ ٙجبن  ديبډج2َ اڅ ٺنيٓ و   اڅلن

َان و     ؛َٽجي هبٛة ثب ډٓثب ػٖڈ و ىٍ ډٮيز ٵَٙشڂبن ډٺَّٝٮ ى ث  ٭ اڅڈ ثبو ىٍ ثيياٍي و  ثيٚنشَ ډشپچ نبن و ډٶٖن

ٍا. ٹبئچنيډليطبن ٙيٮ  و ٕني ث  ايف ن٪َ  ثب ډ٦بڅنت ًوٹني ىٍٝنيى     ،ثب وػ ى دٌيَٗ ٩بهَي آن ٕجِواٍيو  ډقٝي

 ؿني ډ٦بڅجٚبن و١ ف ٽبډڄ نياٍى. س ػي  آن هٖشني، هَ

ز:3  . ٍويپَى سأويچي ٽ  ٕ  ن ٫ ٕا

ز. ىٍ ايف ُډين  ٭بيٚ و  ډٮبوي ٭َوع ىٍ ٭بڅڈ ٍؤيب ٽ  ث  اڅٴ(  َان ٙنيٮ  ثن  اينف ن٪نَ      سنهب ن  ،ډنشٖت ٕا ډشٶپ

 اني. ثب آن ډوبڅٴِ ين ٕنز ٚشَ اهڄيثا٭شنبيي ٽَى ، ثچپ   ثي

ز. ٕينب اثفايف ن٪َ ډشٮچٸ ث   ؛ة( ٕيَ ثب ٵپَ و ٭ٺڄ  ٕا

ډل يكٖنيف  ٕننز و   اڅ ٺيٓ ثب ػٖڈ و اُ آنؼب ث  ٭ اڅڈ ثبو ثب ٍوف؛ ثَهي اُ ډٶَٖان اهڄ ع( ٕيَ سب ثيز

اني. ايف ٕيَ ٍوكبني هڈ ثب ىو ىينيځب  ثينبن ٙني  إنز: يپني ٕنيَ        اي ث  آن ىاٙش  س ػ  ډلشب٥بن  ٥جب٥جبئي

يي ٍوف اُ آن، ه بننني آنـن  ىٍثنبٍ     ٍوكبني ثب وػ ى إشٺَاٍ ٍوف ىٍ ثين، ٙجي  ه اة؛ و ىيڂَ ډپبٙٶ  ثب ػنيا 

 ٙ ى. ډَٿ اهشيبٍي ٭َٵب ځٶش  ډي

، ډٮَاع، ٕإاڃ ٹجَ، وػ ى ثهٚز و ىوُم و ٙٶب٭ز ٍا اُ ١َوٍيبر ډنٌهت  افتمبؿاتىٍ ٽشبة  ٙين ٝيوٷ

 ٭قډ  ډل يثبٹَ ډؼچٖني ن ، يٙ َى  إز. ىٍ ايف ُډ ٙيٮ  ىانٖش  و انپبٍ ډٮَاع ٍا ثٖبن انپبٍ ديبډجَ اٽَڇ

هڈ ػٖ بني و هنڈ   ، ٵٞچي ٍا ث  ډٮَاع اهشٞبٛ ىاى  إز. اُ ن٪َ وي، ډٮَاع ديبډجَاِمّٛةحيا ة ىٍ ٽشب

ٖ  ، ىٍ ٭قډ  ٥جب٥جبئي(. 12، 11، 1379ٍٛوكبني ث ى  إز )ډؼچٖي،  ن٪نَ هن ى ٍا ىٍثنبٍ      تفٌـ٥ل ا٥ِٕـنا

 ٽني: ځ ن  ثيبن ډي ٽيٶيز ډٮَاع ايف

)ث٥ٌبك( لبثُ ا٘ىبك ٥ٌ٘ت؛ أب ؿك ٔٛكؿ ص٣ٍٍ٘ٛ ٔقلاد ؽبٞل آ٤ـٝ  آُ ٔقلاد عجك ٓل٤ظ للآٖ ٚ كٚا٤بت ٔتٛاتل 

إِمـى ثب رٌـٓ ٚ كٚط ثـٛؿٜ اًـت، ِٚـ٣      ام ٔىٝ تب ث٥ت اَٚ ًٛكٜ اًلا  ث٥بٍ٘ل آٖ اًت وٝ ٔقلاد پ٥بٔجل

ٝ  « كٚعـب٣٘ »ٞب أىبٖ ؿاكؿ وٝ ٌفتٝ ُٛؿ: كٚعب٣٘ ثٛؿٜ اًـت.   إِمـى تب إًٓبٖ ٔقلاد اٚ ام ث٥ت ٔقٙـب٢   ٘ـٝ ثـ

ُج٥ٝ ؽٛاة؛ م٤لا اٌل ؽٛاة ٚ ُـج٥ٝ ؽـٛاة ثـٛؿ ؿ٤ٍـل رـب ٘ـاُـت آ٤ـبت لـلآٖ آ٘مــك ؿكثـبكٜ آٖ            ؽٛاة ٚ

ٕ٘ب٣٤ وٙـ ٚ ؿك ٔمبْ أتٙبٖ ٚ احجبت ولأت ؿكثبكٜ آٖ عضلت ثلآ٤ـ ٚ رب ٘ـاُت وٝ لل٤َ ثٝ ُــت آٖ   لـكت

ت وٝ كٚط ٔمـى آٖ عضلت ثٝ إًٓكا ا٘ىبك وٙٙـ...،  ـت  بٖثّىٝ ٔمٔٛؿ ام كٚعب٣٘ ثٛؿٖ ا٤ٗ ًا  ٞب فلٚد ٕ٘ٛؿٜ ًا

 (.32-31، 13ّ، د1363، عجبعجبئ٣)



َا ٭چيِاى  ثيَػنيي/  ٘بٔٝ  ٚ اكؿا٤ٚلا  ٌلا٤ب٘ٝ ؿك ٔقلاد پ٥بٔجل ٞب٢ فلربْ اٍ٘بكٜ   31  ُه

ٍا ؿنيف ثيبن ډي ،ىٍ ًيڄ سٶٖيَ آيبر آٱبُ ٕ ٍ  نؼڈ ٭قډ  ٥جب٥جبئي  ٽني: س ١يق و ن٪َي  ه ى 

ٝ  ـ صٙبٖ  إِمـى ام ٔىٝ تب ث٥ت ٤ٌٛـ: ٥ُقٝ أب٥ٔٝ ٔقتمـ٘ـ وٝ ٔقلاد پ٥بٔجل ٣ٔ ٔٙبلتؿك  ُٟلآُٛة اثٗ آ٤ـٝ   وـ

لا   تـ   ثل آٖ ؿالِت ؿاكؿاَٚ ًٛكٜ ًا ٣ِٚ ؿك ٔٛكؿ ص٣ٍٍ٘ٛ ٔقلاد آٖ عضـلت ام   ،ثب رٌٓ ٚ كٚط )ثب ٞٓ( ثٛؿٜ ًا

ـ. ثقض٣ ٔقتمـ٘ـ ٞب ثب ٞٓ اؽتال  ولؿٜ إِمـى تب إًٓبٖ ث٥ت آٖ ٞٓ ثب كٚط ٚ رٌٓ )ثـبٞٓ( ثـٛؿٜ ٚ ثٌـ٥بك٢ ام     :٘ا

ٙـؿ ٣ِٚ ثقض٣ ا٤ٗ لٌٕت ام ٔقلاد كا كٚعب٣٘ ٣ٔ ،٥ُق٥بٖ ٥ٕٞٗ ٘ؾل كا ؿاك٘ـ ؽل٤ٗ ثـٝ  وـٝ ثقضـ٣ ام ٔتـأ    صٙبٖ ؛٘ا

ـ... ا٤ٗ ٘ؾل٤ٝ تٕب٤ُ ٕ٘ٛؿٜ  ٘ا

َاع ُا          » ن يٖي: ډي ٭قډ  ٥جب٥جبئيآنڂب   َاع )يٮنني ډٮن ى ٽ  ٹبئنڄ ثن  ٍوكنبني ثن ىن اينف ٹٖن ز ُا ډٮن ٭يجي نيٍا

ٍا س    اڅ ٺيٓ سب إٓ بن ثيز َائف ىٍثَځيَنني  اُ آينبر و ٍواينبر آن  نشهبٍىي،  ٽنني... )ډل نيي    ييني أهب( ٙ يڈ، اځَ ٹ ٙا

1376ٛ ،41 ،42 ،43.) 

ِ  ډبيپنڄ اني.  نيِ ىٍثبٍ  ډٮَاع ن٪َاسي ىاى  ډبٍي ٙي ڄ آن و  ٕچِ ډبيپڄاُ ډلٺٺبن هبٍػي،  دنْو    ، ٹنَآن ٕنچ

ٽنبٍ نَٵشن  و    ٽني: اينپ  واّ  ډٮَاع ىٍ ٹَآن ثن   ثَ ٕ  ډ ١ ٫ سأٽيي ډي آډَيپبيي، ىٍثبٍ  ډٮَاع ديبډجَ اٽَڇ

اي  هيؾ ډٮؼنِ   ډل ي ]ك٢َر[ٽني ٽ   نٚي  إز. ىيڂَ اينپ  ٹَآن ثيبن ډيىٍثبٍ  آن س ١يق ٽبٵي ىاى  

ثنبٍ    ىٍ ٍؤيب ٝ ٍر دٌيَٵش  إز و ىٍ ايف ډشٶبور اُ ډٮؼِ  هيايي ه ى، يٮني ٹَآن نيبوٍى ، و ډٮَاع ديبډجَ

شن  اُ  ٙ ى. ه ـنيف او سقٗ ٽنَى  إنز سنب واٹٮن  ډٮنَاع ٍا ثَځَٵ      ا٥ق٭بر انيٽي ىٍ ٕ ٍ  إَاء يبٵز ډي

 يٖڈ ػچ   ىهي.يهبي يه ى و ث ىا آييف

َاع ديبډجَ ډبٍي ٙي ڄ آن  ،ىٍ ډٺبثڄ َاء ډي ډٮ نز ٽن  ىو    ٍا ثَځَٵش  اُ آي  نوٖز ٕ ٍ  ٕا ىاني و ثَ ايف ثبوٍ ٕا

َاي ديبډجَ اٽَڇ ٍا ډٮؼنِ  اڅهني ډني    ٕيَ )اٵٺي و ٭  ىي( ث َاع  ز و ډٮ ډل نيي   و ىانني )اينِىي   اسٶبٷ اٵشبى  ٕا

َاء ٽ  ث  وٕيچ   ٙي ڄ(. 43، 1394ٛٽنيي،  نجي ز ٽ  يټ ٕيَ ٙجبن  يب ٕا َاٷثَ ايف ثبوٍ ٕا َا  ػجَئينڄ اُ   ث ث  ه 

و سب إٓ بن هٶشڈ ث  ٥ ڃ انؼبډيني  ٽن    ٙي  اوٹٞي آٱبُ  و ىو ٕيَ إٓ بني ٽ  اُ ډٖؼي ،اوٹٞي ث ى  ډپ  سب ډٖؼي

ز )ٙي ڄ،  َاع ٕا  (.279-278، 1383ٛايف ٕيَ ه بن ډٮ

و « ډچپن ر، إٓن بن، س ظينڄ و ٭نَوع    »ثٍَٕي ىإشبن ډٮَاع و ٕبهشبٍ ٽقډي ٹَآن ىٍ واّځبني ه ـ ن 

٭٦ٴ س ػ  ث  ډَاست ٭بڅڈ هٖشي و ن٪بڇ ٽبئنبر و اىٍاٻ ه٦ ٣ ٵبٝڄ ثيف آنهب و اډپبن اىٍاٻ انٖبن و ٕيَ 

ب ػٖنڈِ ٭نٞنَي اُ   ، ٕنيَ ثن  ٥جب٥جنبئي او ىٍ ٭ اڅڈ ثَٓيف، ه ـنيف ثَإبٓ ن٪َين  ثَهني ډٶٖنَان، ه بننني     

هنب،   اڅ ٺيٓ ثب ٹيٍر ٱيَ ٭بىي و اُ آنؼب ثب ٍوف ث  ٭ اڅڈ ثٓنَيف ٍا نٖنجز ثن  ٕنبيَ ىينيځب       اڅلَاڇ سب ثيز ثيز

 (.207، 1397ٛن بيي )ډيَُايي،  سَ ډي ډ ػ 

َاء و آيبر آٱبُيف ٕ ٍ  نؼڈ ډهڈ آي  اوڃ ٕ ٍ   ٍا ٕنٶَ ٙنجبن         ٕا سَيف آيبسي هٖشني ٽن  ډٖنچ بنبن ډَػن٬ آنهنب 

ٍا نٚبن ىاىن آيبر هياوني ث  ديبډجَ ىانٖش  ديبډجَ َاع  ٍا ىڅيڄ ډٮ َاء آٙپب ىانني. ه نيف ډجلنض ىٍ     ډني  اني. آي  ٕا

َاٍ ډي «اڅپجَي آيبر»ٕ ٍ  نؼڈ نيِ سلز ٭ن ان  كؼنز، ډٮؼنِ  ينب    » ډٮننبي  ثن  ىٍ ٹَآن ٽَيڈ  «آي »ٙ ى. وّا   سپ



32   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

ٍا ث  اي ب اي ٽ  ډي اڅٮبى  ٭ ڄ هبٍٷ َان  ز.« ن سجييڄ ٽنيس اني ٙټ ٽبٵ آي  ثيبنڂَ ٹنيٍر هياونني ىٍ    ىٍواٹ٬ آډي  ٕا

ز هٖشي   (.242، 1397ٛ)٭جبٕي و ثه ني، ٕا

َاع ٭قو  ثَ ډٚبهي  آطبٍ و نٚبن  هبيي ثب ٕنبيَ انجينبي اڅهني     ډقٹبر هبي ٭٪ ز دَوٍىځبٍ، ديبډجَ ىٍ ٙت ډٮ

ش  ٭جبٍسني اُ:ن  ث  سَسيتن  ٽ  نيىٙا

َان ىٍ ډٖؼن   اوٹٞي؛ يډقٹبر ثب ديبډج

 ډقٹبر ثب هبُن ىوُم ىٍ إٓ بن اوڃ؛ن 

 آىڇ ىٍ إٓ بن اوڃ؛ك٢َر ډقٹبر ثب ن 

 ٭يٖي و يليي ىٍ إٓ بن ىوڇ؛ك٢َر ډقٹبر ثب ن 

 ي ٕٴ ىٍ إٓ بن ٕ ڇ؛ك٢َر ډقٹبر ثب ن 

 اىٍئ ىٍ إٓ بن ؿهبٍڇ؛ك٢َر ډقٹبر ثب ن 

 هبٍون ىٍ إٓ بن دنؼڈ؛ك٢َر ډقٹبر ثب ن 

 ډ ٕي ىٍ إٓ بن ٙٚڈ؛ك٢َر ډقٹبر ثب ن 

شهبٍىي، ك٢َر ډقٹبر ثب ن  َاهيڈ ىٍ إٓ بن هٶشڈ )ډل يي ٙا  (.145، 131، 1376ٛاث

 ٌلا٣٤ ؿك ك٤ٚـاؿ ٔقلاد ٕ٘ٛؿٞب٢ فلربْ

َاع و ن  ىهبي ٵَػبڇ ىٍ ٙپڄ ٌاٍ ثن ى       ځيَي ٍويياى ډٮ َاي٤ ُډبن  و ډٖبئڄ ٕيبٕني و اػش نب٭ي سأطيَځن َايبن  آن، ٙ ځ

ز. انشٺبى ديبډجَ َانٖبني آن ٭هي هبي ػبهچي و ٙي   اُ هٞچز ٕا ثنَ   ،دنٔ اُ آٙپبٍٙنين ى٭ن ر    ويْ  ث  ،هبي ٱي

َ  انپبٍ ٽٶبٍ ٹَي٘ و ىٙ ني آنبن ثب ٍٕ ڃ هيا َاي نٚبن ىاىن ډنِڅز دينبډج اينف ٍوينياى ٍٹنڈ هن ٍى      اٵِوى و ث

َاٍ ځَٵز سب ديبډجَ ىٍواٹ٬(. 193، 1383ٛهٚبڇ،  )اثف َاع  ډٚيز اڅهي ثَ آن ٹ هنبيي اُ ثهٚنز و    ٍٵش ، ػچ  ث  ډٮ

ٍان و ٵَٙشڂبن سٖجيق ٌاة اڅهي، دبىٗا نيپ ٽب ٍا ثجيني و ىوُم، ٭ ٍا  ځ ي دَوٍىځبٍ  ٕننيي   ډظبثن   ثن  آيبر ثٍِٿ اڅهي 

َاي آنهب ثبُځ  ٽني.  ٍا ىاڃ ثَ ٍٕبڅش٘ ث َاي٤ اهقٹني و ٵٖنبى كنبٽڈ ثنَ      هٚبڇ اثفآنـ   َاع نٺڄ ٽَى ، ثب ٙ اُ واٹٮ  ډٮ

َانه هبي ٙبيٮي  ًٍيچز ػبډٮ  آن ٍوُځبٍ و ځنَي   ثنبٍ   و ُنن   يشي نبن  ويْ  ن ث   ـ ن ٍثبه اٍي، سٮيي ث  اډ اڃ ىيڂ

َاة ػبهچي ان٦جبٷ ىاٍى )١َٱبڇ و ٭٪ي ي،   (.34، 1395ٛا٭

ز: اُ ٹ ڃ اثف ثَهي اُ ډٚبهيار ديبډجَ ،ىٍ ًيڄ  هٚبڇ نٺڄ ٙي  ٕا

 هب اُ ُيَ آنهب؛ دبٍ  يف وهَوع آن ٕنڀهبي آسٚ دبٍ  ٭ٺ ثز آنهب: ه ٍىن ٕنڀ و ه ٍنيځبن ډبڃ يشيڈن 

هبي آډبٓ ٽَى ، هَوع ٹن ڇ ٵَ٭ن ن اُ ىوُم و دبي نبڃ ٙنين ٍثنبه اٍان       ن ٍثبه اٍان و ٭ٺ ثشٚبن: ٙپڈ

 س ٤ٕ ٹ ڇ ٵَ٭ ن؛

ثنب وػن ى اينپن  ٥جٺني اُ      ،٭ٺ ثز آنهب: ه ٍىن ځ ٙنز ځنييني    و ٍواث٤ نبډَٚو٫ ډَىان ډشأهڄ ثب ُنبن ىيڂَن 

ز؛ َاٍ ىٙا  ځ ٙز ٵَث  و نيپ  ډٺبثچٚبن ٹ



َا ٭چيِاى  ثيَػنيي/  ٘بٔٝ  ٚ اكؿا٤ٚلا  ٌلا٤ب٘ٝ ؿك ٔقلاد پ٥بٔجل ٞب٢ فلربْ اٍ٘بكٜ   33  ُه

َانٚبنن   (.202-201ٛ، 1383هٚبڇ،  هبيٚبن )اثف آويوش  ٙين اُ دٖشبن ٭ٺ ثز آنهب: و ُنبن هيبنشپبٍ ث  ٙ ه

ٍا اُ ٭ٺ ثز ايف ځنبهبن و هيبنز َديبډج َاي اٝنقف ُننيځي ډنَىڇ و   نيهب ىيي  ث ى آنـ   اهقٹينبر ػبډٮن     ، ث

َاة ثبُځ  ٽَى َاي ا٭  (.34ٛ، 1395)١َٱبڇ و ٭٪ي ي،  نيث

ثب آنهب و ځ اهي ٕبيَ  اُ ىيڂَ ٍهياىهبي ايف ٕٶَ، ډلٚ ٍ ٙين ديبډجَان و ن بُ ه انين ك٢َر ډل ي

ث ى. ثَهي اُ ن يٖنيځبن ثَإنبٓ اينف ٝنلن ، هنيٳ ډٮنَاع ٍا        اٽَڇ انجيب ثَ يڂبنڂي هياوني و ٍٕبڅز نجي

ٛ   ىانٖنش    سب ك٢َر ډل ني  اُ ُډبن ك٢َر اثَاهيڈدي ني اىيبن س كييي  (. اينف دي نني   35انني )ه نبن، 

ځَايبن  ىٍ اىيبن س كييي نيِ هٖز؛ ُيَا وػ  ٱبڅت ٍوينياى ډٮنَاع، اثٮنبى و     ه ـنيف ډش٢ ف دي نيهبي ٵَػبڇ

 ځَايبن  آن إز. ډ٢بډيف ٵَػبڇ

َاع، نيڄ ث  ثبوسَيف ى هبي ٵَػبڇ يپي اُ ػچ   َايي ىٍ ثلض ډٮ  «ٹنبة ٹ ٕنيف  »يٮنني   ،ٍػنبر ٽ نبڃ انٖنبني   ځ

ز. ايف ډ ١ ٫ يپي اُ دَ نز             ٕا َاع نڂبٙنش  ٙني  ٕا نز ٽن  ىٍثنبٍ  ډٮن نبډيسَيف ډجبكنض ډ٦نَف ىٍ ډشن ني ٕا ٖث

 (.72-71، 1391ُٛاى ،  )كبػي

َاع ٮبٍ ٵبٍٕي ډي نبډ  ىٍ ډٮ ٍا يبٵز: هب و ىٍ ٙا  س ان ايف ډ٦چت 

ٗ  م ٓغٗ ؽبن ؿك ٤ه علفٝ  اِقـ٥

 

 لــبة لًٛــ٥ٗثلآٔـــ تــب فضــب٢  

 (18، 1361ٛ)٭٦بٍ،  

زنٺڄ ٙي   اُ ُثبن ديبډجَ لْٔ للآٖىٍ ٽشبة  ؿن ن آنؼنب ٍٕنييڇ، ػجَئينڄ      .ٍٕييڇ المىتهيٌسدز ث  » :ٕا

َاسَ نيبيي؟ ځٶز: يب ډل ي :ځٶشڈ .ثبيٖشبى َا ٵ َاسَ آينڈ، ٕن هش  ځنَىڇ    ،ؿ َا ايف ډٶَډب، اُ اينؼب اځَ ٹيډي ٵ )ٙنبٽَ،   «ډ

1386ٛ ،142.) 

بٍ  ث  آي   ٔلٓبؿاِقجبؿىٍ ٵٞڄ ثيٖشڈ  ٍا ثنب ٭نن ان    «أَنَّ ئِڅَى ٍٓثِّټٓ اڅْ ٔنْشَهٓى وٓ»نيِ ن يٖني  ثب ٙا وٝن ڃ  »ډ٦چجي 

ٍا ن  اُ ٥َٳ ثني ، ثچپن  اُ ٭نبينز ثني   و آوٍى   «ث  ك٢َر هياونيي ٭چنز و سٞنَٳ ػنٌثبر     وٝ ڃ ثيان ك٢َر 

ز )ه بن، ٛ نز، هنيٳ ٕنچ ٻ و       ٍا ا   (. ٭َٵب وٝ ڃ اڅي141اوڅ هيز ىانٖش  ٕا ٽ  ډش٢ن ف څٺنبي دَوٍىځنبٍ ٕا

 (.271، 1371ٛ،  ٽ ة اني )ٍُيف ډَكچ  نيڄ ث  كٺيٺز ىانٖش 

َ  ىتهيالمٌسدز ٍٕيين ث   ثَهي ثَ ايف ثبوٍني ٽ  نز )ٕنڂبي،    كبٽي اُ ٙه ى ثب٥ني دينبډج  (.29، 1385ٕٛا

ىيين دَوٍىځبٍ، ثب او ثَ سونز نٖٚنشف و    ،ىٍ ايف ډَكچ  اٹ اڃ و ٍوايبسي ٽ  ىٍ ثبة ٕوف ځٶشف ٭چني ثب هيا ٍو اُ ايف

نز          ٭چز آنپ  اډظبڃ آن نٺڄ ٙي  ث   نز، ډ٦نَوى ٕا ٩بهَٗ ډش٢ ف ػٖن بنيز هنيا و ٙنجبهز هنيا ثن  هچنٸ ٕا

 (.52-51، 13ٛ، عئي٥جب٥جب)

ځ ن  ٽ  اُ ١َوٍر ډٮبى، كپي بن  ث ىن آٵَين٘ و سلٺٸ و٭ني    ٙنبٕبن  إقڇ، ه بن هبي ٵَػبڇ ىٍ انڂبٍ 

(. ه ن  اينف   18، 1398ٛٵنَ،   اڅهي يبى ٙي ، ١َوٍر سپبډڄ انٖبن هڈ ډ٦َف ځَىيي  إز )ځ اهي و ډٮيني

 ډ٢بډيف ىٍ واٹٮ  ډٮَاع ثبُسبة ىاٍى.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C


34   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

 اكؿا٤ٚلا   ٔلاعُ ٚ و٥ف٥ت ًفل 

ز ٽ  ث  ىنيبي دٔ اُ ډَٿ و ثبوٍهنبي ٍُىٙنشيبن ډني    ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا  دنَىاُى. اينف ٽشنبة     ٽشبثي اُ ډش ن دهچ ي ٕا

نز. ٙوٞنيز اٝنچي ٽشنبة ُا اه ينز وينْ         اي  ثبُسبة ثو٘ ثٍِځي ُا ثبوٍهب و ا٭ بڃ ٍُىٙشيبن ىوٍ  ٕبٕنبني ٕا

ز و ثَهي اكش بڃ ىاى  نز. ثَهني نينِ ؿن ن      هَٖو ان ٙيَوان اني ٽ  او ه بن وُيَ ثَه ٍىاٍ ٕا ثَآننني ٽن     ډ څن  ٕا

َاٳيٮني  ،ٙوٞيز اٝچي ٌاٍ آ اٍىاوي ز )ٕچ٦بني، يثنيبنڂ  (.142، 1384ٛيف ػيييي ٕا

إز ٽ  اُ ډيبن هٶز سف ثن  ٕنجت ځٶشنبٍ و ٽنَىاٍ ىٍٕنش٘       يٙوٞ ويَاُيب  ويَاٳ، ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ىٍ 

ٍا  اوٍډنِى   ځَىى و ٝنقكيز دينبډجَي   سَ اُ دي٘ ثبُډي ثَځِيي  ٙي  إز. او دٔ اُ ايف ٽٚٴ و ٙه ى ډإډف

و « ٽنَىاٍ نينټ  »، «ځٶشبٍ نيټ»ځَىى و ػهبنيبن ٍا ث   ٽني ٽ  ث  ػهبن ډبىي ثَ او ٍا ډأډ ٍ ډي اوٍډِىيبثي.  ډي

آًٍ »(. اينف ٕنٶَ ډٮنن ي اُ آسٚنپي      42، 1392ٍٛهن  ن ٕبُى )ٕچ٦بني و ٹَثبني ػ يجبٍي، « ټدنياٍ ني»

دٔ اُ ن ٙنيين ډنبي٬ ډونيٍي ثن       اٍىاويَاٳهبي ډهڈ ايَان ثبٕشبن إز، آٱبُ ځَىيي.  ٽ  اُ آسٚپي « ٵَنجٰ

َ 12، 1372ٛىيننياٍ اُ ثهٚننز و ىوُم ٵَاه اننني  ٙنني )ّينينن ،    اُهننبي ، ډٺيډنن  ډشننَػڈ(. ىٍ نوٖننشيف ٵ

٭چز ايف ٕٶَ ثَوُ ٙټ و اڅلبى و ثيځ بني ىٍ آٍاء ىيني ًٽَ ٙني  و اينف اډنَ ٕنجت انشونبة       ٘بٔٝ    اكؿا٤ٚلا

 (.40-39ثَاي انؼبڇ ايف ٕٶَ إز )ه بن، ٛ اٍىاويَاٳ

َاٳ َاكڄ  وي ٍا ثب وّا  ځ نبځ ن ډ )ه نبن،   يين آ يٙن بٍ ډن   ث او يټ نب٩َ  ٍو اُ ايفٽني.  ثبُځ  ډي «ىييڇ»ٕٶَ ه ى 

ثوٚني   ( ثَ اهقٹيبر، آډ ُٗ و آځنبهي 120، 1385ٛاٝچي و ډٖچ٤ )ډپبٍيټ،  (ٵپَ :يٮني) «ډبي  ىٍون»(. 44ٛ

ز )ه بن، ٛ َاٍ يبٵشن     دَ اُ ٙوٞيز ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا (. 53ٕا نشٺ ز ٽ  ىٍ ىوُم، ثهٚز و ثنَُم ٕا انني. اينف    هبيي ٕا

َاىي هٖشني ٽ  ٽبٍ ُٙز و نبدٖني ٽَى  ٙوٞيز َاىي    ،ٙن ني  ثن  ٕنوشي ډؼنبُر ډني    ؼن   يو ىٍ نشاني  هب اٵ ينب اٵن

٦  ث  واني و ا٭ بڅي دٖنييي  ىاٍني  َٕٙز نيټ  (.47)ه بن، ٛاني  إٓ ى نٮ ز و دَايف ا٭ بڃ ىٍ ثهٚز  وٕا

ٍا ثن  ٭هني  ىاٍى    «ٍوان» ،ىٍ آييف ٍُىٙز ز ٽ  ډٖئ څيز ٽَىاٍ و ٍٵشبٍ آىډي  يپي اُ نيَوهبي ثب٥ني انٖبن ٕا

ِايي،  َاٳٵَځَىهبي (. ىٍ 205، 1379ٛ)َٕځچ هنبي ځنبهپنبٍ ينب     ډٚبهيار او ثَ دبين  ډٚنبهي  ٍوان انٖنبن    اٍىاوي

َاي ن  ن  انٖبن ز. ث ش اٍ ٕا ٝ  اكؿا٤ٚلا  17ٵَځَى  ،هبي نيپ ٽبٍ ٕا ٍان ٽن  ىٍ     ثن  ډٚنبهيار ٍوان   ٘بٔـ هنبي ځنبهپنب

ز ) ځٶشبٍ و انييٚ ، َاٳٽَىاٍ ثي هٖشني، اهشٞبٛ يبٵش  ٕا َاست و ٥جٺنبر ىوُم  ،ى(. ىٍ ايف ٵَځ60َ، ٛنبډ  اٍىاوي  ،ډ

نز        يٮني ىوُم انييٚ  ثي، ىوُم ځٶشبٍ ثي، و ىوُم ٽَىاٍ ثي و ؿهبٍډيف دبي  ىوُم اٝنچي ثن  سٞن يَ ٽٚنيي  ٙني  ٕا

 (.62)ه بن، ٛ

َاست و ٥جٺبسي ىاٍى ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ثهٚز س ٝيٴ ٙي  ىٍ  ايف ثهٚز ٭جنبٍر اُ ؿهنبٍ إٓن بن،     .ه بنني ىوُم ډ

َاي ايِىي يب  ٍا ډِىاو ػبيڂب   (دبيبن ن ٍ ثي ډٮنبي )ث « ځَُډبن»ٕشبٍځبن، ډب ، ه ٍٙيي و ٕ ٕنز. ىٍ اينف ػبيڂنب     اه 

َاٳ ٙ ى ث  ػهبن هنبٽي ثنبُځَىى    ډ ٩ٴ ډي ،ٍٕي و دٔ اُ ٙنيين ٕونبن او ډي اوٍډِىثب  «ه ذَٕڂي»ث  ډٺبڇ  وي

ٍا ث  ډَىڇ ثَٕبني )ډل يي و ن٪َي،  و ډٚبهيار و ٙنيي   (.198، 1387ٛهبي٘ 



َا ٭چيِاى  ثيَػنيي/  ٘بٔٝ  ٚ اكؿا٤ٚلا  ٌلا٤ب٘ٝ ؿك ٔقلاد پ٥بٔجل ٞب٢ فلربْ اٍ٘بكٜ   35  ُه

َاٳٕٶَ  َاي٤ و ُډين  اٍىاوي َاي٤ ډجنيّ  هبي هبٝي ٙپڄ ځَٵز ٽ  ايف ُډين  ىٍ ٙ ځينَي   ف ىوينڄ ٙنپڄ  هب و ٙ

َاٳٕٶَ  ز. دٔ اُ ي ٍٗ  وي پنيٍٕا نز و آن     هب و سجبهي هب، نبثٖبډبني ىاډن  آٙ ة ،ٕا ٌٙا هب ىٍ ٕبكز ثبوٍهنب اطنَ ځ

َاي٦ي ډَىډنبن ؿنبٍ    آٙٶشڂي ػن    هبي ٕيبٕي ډنؼَ ث  آٙٶشڂي و سٚ ي٘ ثبوٍهبي ىيني نيِ ٙي. ىٍ نشيؼ  ؿنيف ٙ

ٍا اُ آسٚپي    (.60، ٥1396ٛچت،  ُاى  و ُنيي ثَ ىٍځب  آن ځَى آډيني )ثيڀ ،ػٖش  «آًٍٵَنجٰ»ځٚبي٘ ٽبٍٙبن 

هنبي كپ ډنز ٕبٕنبني اُ ٥َينٸ سٺ ينز ثبوٍهنبي        ياٳ ايف ٕٶَ ٍوكبني، سلپيڈ دبي ىٍواٹ٬ يپي اُ اه

اي ٽن  ډنياڇ ىٍځينَ ننباډني      ا٭شٺبىي ډَىڇ ث ى  إز. اُ ىيڂَ اهياٳ ايف ٕٶَ، اٝقف ػبډٮ  إز. ىٍ ػبډٮ 

ٙ ني و ډنٶٮز ٙوٞني ػنبيڂِيف ډننبٵ٬     سَ اُ دي٘ ډي ىاهچي، ػنڀ و سهيييار هبٍػي إز، ډَىڇ ه ىه ا 

ٽني. ثَاي اٝنقف   هبي َٕٽ ة ٙي  و دنهبن ډؼبڃ ثَوُ دييا ډي اي ًٍيچز ځَىى. ىٍ ؿنيف ػبډٮ  اػش ب٭ي ډي

س اني ىٍ اٝنقف انلَاٵنبر سأطيَځنٌاٍ     سَيف وػ  آن ډي سَيف و ډچ  ٓ اي سؼٖڈ ىوُم ث  سَٕنبٻ ؿنيف ػبډٮ 

 (.39-37، 1397ٛثبٙي )ثبُځيَ و ه پبٍان، 

 ٘بٔٝ آ٘بٖ ؿك اكؿا٤ٚلا  فلربْ م٘بٖ ٚ ٔىبفبت افٕبَ

)ُن دَهيِٽنبٍ، ىٍٕنشپبٍ، نيپ ٽنبٍ( و     «اهچ »يپي ُن  :ٙ ى ډي ىيي  ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ك٢ ٍ ُنبن ث  ىو ٙپڄ ىٍ ډشف 

نبٍ  ٙني  ُننبن       ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا )ُن ثي، نبدبٻ و ځنبهپبٍ(. نوٖشيف ُنبني ٽ  ىٍ ډشف  «ىٍوني»ىيڂَي ُن  ثن  آنهنب ٙا

َاٳ َان اويني ٽ  ث  آ  و هَ هٶزهٖشني ٽ  هٶز نٶَني  وي )اُىواع ثنب ډلنبٍڇ( ثن      «هُ ٓينيوى  »يف ډٺنيٓ  يسف ه اه

نز. ىٍ   «ه ييوى »(. اُىواع 146ٛ، 1384اني )ٕچ٦بني،  ه َٖي او ىٍآډي  اُ ډجبكض ډ ٍى سأٽيي ىٍ ډش ن دهچ ي ٕا

بٕي ه ٙجوشي انٖبن ٭ن ان ث ٵش اهبي كٺ ٹي ايف ډش ن اُ ايف ٍٕڈ  انني. ٕنٶبٍٗ ثن      يبى ٽَى هب  يپي اُ ٭ اډڄ ٕا

ز )ٽبډؼ ،  ايف اُىواع ثيٚشَ ث  ْاى ٝ ٍر ځَٵش  ٕا  (.72، 1399ٕٛجت كٶب٩ز اُ ه ن و ن

ىاٍى. ثٖيبٍي اُ آنهب ډٖشٺي بً ثنب ػنٖنيز ُننبن ىٍ اٍسجنب٣      يان ا٫ ځ نبځ ن ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ځنبهبن ُنبن ىٍ 

)٭نبىر ډبهبنن (   « ىٙشبن»ن ٭ي ثب ډٖئچ   إز؛ ډبنني هيبنز ث  ٙ هَ و ٍوٕذيڂَي. ىوڇ. ځنبهبني إز ٽ  ث 

ٽني ٽ  ىٍ ايف ىوٍان ثَاي ُنبن و٬١ ٙي   يهبيي ىوڅز ډ ډَسج٤ إز و ثَ سو٦ي ُنبن اُ انج   ثبييهب و نجبيي

ن٪يَ آس٘، آة، ثنبٍان   يآيي ثبيي اُ ډٺيٕبس ٙ بٍ ډي ثَاي ن  ن ، ىٍ ايف ىوٍ  ؿ ن ُن ډ ػ ىي نبدبٻ ث  إز.

 و اٍسجب٣ ثب ٙ هَ دَهيِ ٽني.

ز: ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا  72ىٍ ٵَځَى  دَٕنييڇ   .ه ٍىنني  ىييڇ ٍوان ُنبني ٽ  ىٙشبن ه ي٘ ډي» ىٍ ايف ُډين  آډي  ٕا

ٍا سل ڄ ډيهب ؿ  ځنبهي ٽَىني ٽ  ٍو ٽ  ايف سف َاني  َا ځ ٽني؟ َٕوٗ اهچ  و آًٍ ايِى ځٶشني: اينف   ان آنهب ؿنيف دبىٵ

ٍا آٍُىني و ډنَى اهچن     ز ٽ  دَهيِ ىٙشبن ه ى نپَىني و آة و آس٘ و ٕذنياٍډٌ، ُډيف، هَىاى، و اډَىاى  ٍوان ُنبني ٕا

شني  (.84ٛ، 1372)ّيني ،  «ٍا ٍي ف )نبدبٻ( ىٙا

ُاى ه ى )يب ث ځنب .و ؿهبٍڇ ،ځنب  ػبىوځَي .ٕ ڇ ز ٽ  اُ ٙيَ ىاىن ث  ن  ٍاني ٕا ٕٓنَي و ينب ثن      ٕنجټ  ٭چز   ډبى

 ځنب  ٕٺ٤ ػنيف. .اني. دنؼڈ ٵٺَ( ه ىىاٍي ٽَى ٭چز 



36   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

ز ٽ  اٍسجب٥ي ث  ػنٖيز ُنبن ننياٍى )ٕنچ٦بني،    ،ن ٫ ىيڂَ ٝ  اكؿا٤ٚـلا  (. ىٍ 148ٛ، 1384ځنبهبني ٕا ثنب   ٘بٔـ

ٍائ  ٙي ، هٞ ٛ  سٶپيټ ػنٖيشي ٽ  ىٍ ُارځنبهبن ا سنَ اُ ډنَىان ٹچ نياى     هبي ُنبن ىٍ ډ اٍى ډشٮنيى ٕننڂيف   ډؼب

اني. ن يٖنني  ىٍ اينف ډنشف ثنب      ٥ ٍ ٱيَډٖشٺيڈ ُنبن ٭بډڄ ثَهڈ ه ٍىن ن٪ڈ اػش ب٫ ډٮَٵي ځَىيي   ث يځبه وي  يځَى

ٍان   ٍا نيِ ډونشٜ ډنَىان ىانٖنش     نٖجز ث  سٶپيټ ػنٖيشي و ثب ډ ٬١ ػبنجيا َاع و ٕٶَ ډٮن ي  ډَىان، ث  ن ٭ي ډٮ

ز.  َاٳ ىٍواٹ٬ٕا َاع ډٚپقر اػش ب٭ي و سن٘ وي ٍا ىٍ ٹبڅت ايف ډٮ نز    هبي اهقٹي ٍوُځبٍ ه ى  نبډ  ثيبن ن ن ى  ٕا

 (.13، 1399ٛ)ٽبډؼ ، 

ٍاسي ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ٵَځَى دنؼڈ  ىٍ ڂني، ىٍى، ثي نبٍي، ٍننغ،    ـن ن سنبٍيپي، سن  ه ، سٺبثڄ ػهنڈ و ثهٚز، ثب ٭جب

َاي ػهنڈ َاي ثهٚنز ثن         ،سٮٶف و سَٕنبٻ ث ٍاډن٘، ٙنبىي، ه ٙنج يي ثن َاهي،  ځبني ن٪يَ ٍوٙني، إٓبي٘، ٵ و وّا

ز )ّيني ،  نز ىٍ ثنَُم ينب          (. اډب ٽٖبني ٽ  ط اة و50ٛ، 1372سٞ يَ ٽٚيي  ٙي  ٕا َاثنَ ٕا ځننب  آننبن ثنب هنڈ ث

ٍان ٕن  ىٍػن         ٘بٔٝ ٤ٚلا اكؿا(. ىٍ 51ٛ ځيَني )ه بن، ػبي ډي« ه ٖشڂبن» َاي سجينيف ډٺنبڇ و ىٍػنبر نيپ ٽنب ث

، «انييٚن  نينټ  »ډشٮچٸ ث  ىاٍنيځبن ن   ث  سَسيتن   ځَٵش  ٙي  ٽ  ىٍن٪َ «ه ٍٙيي دبي »و  «ډب  دبي »، «ٕشبٍ  دبي »

ز. «ٽَىاٍ نيټ»و  «ځٶشبٍ نيټ»  ٕا

ٍان ه ة سٮچنٸ   ه ٍ سأډڄ اينپ  ځبڇ ٕ ڇ يب ډَسج  ه ٍٙيي دبي  ىٍ ٵَځَى نهڈ ث  نپش  ىٍ ِا ٍوان دبىٙبهبن و ٽبٍځ

ز: َاُ نهبىڇ، آنؼبيي ٽ  ٽنَىاٍ نينټ ػنبي ىاٍى آن   » ځَٵش  ٕا ٍا ثب ٽَىاٍ نيټ ٵ ٍا ثنبوسَيف ٍوٙنني     ؿ ن ځبڇ ٕ ڇ 

ٍايِى ځٶشني: ايف ػبي، ه ٍٙيي دبي  و ايٚبن ٍوان ثبوسَيف ٍوٙني هنبي ٽٖنبني هٖنشني     هب ه انني... َٕوٗ اهچ  و آً

 (.53، ٛه بن) «بىٙبهي ه ة و ىهجيي و ٕبوٍي ٽَىنيٽ  ىٍ ځيشي د

َاٳٍٕي  ډي ن٪َ ث  َاع ډٚپقر اػش ب٭ي و سن٘ وي ٍا ىٍ ٹبڅت ايف ډٮ نبډ  ثينبن ن ن ى     هبي اهقٹي ٍوُځبٍ ه ى 

ز سب اُ ىييځب  ىيني ثش اني ث  ػبډٮ  ٭َٞ ه ي٘ ٽ پي ثَٕبنيي  يٽ ٙو  َاع ؛ٕا نبډن    ث  ايف ډٮنب ٽ  ډ٢بډيف ايف ډٮ

ز.  ثبُسبثبنني  ٍويياىهبي اػش ب٭ي و ٵَهنڂي آن ُډبن ث ى  ٕا

ز: 13ىٍ ٵَځَى   ؿنيف آډي  ٕا

م٘بٖ ثب ث٥ٌبك ا٘ـ٤ِٝ ٥٘ه، ثب ث٥ٌبك ٌفتبك ٥٘ه ٚ ثب ث٥ٌبك ولؿاك ٥٘ـه... وـٝ ُـٛٞل ؽـٛؿ كا ًـبالك      ؿ٤ـْ كٚاٖ 

م٘ب٣٘ ٌٞتٙـ وٝ ؿك ٥ٌتـ٣ آة   ًلٍٚ اّٞٛ ٚ آفك ا٤نؿ ٌفتٙـ وٝ ا٤ٟٙب كٚاٖ ٞب وـأٙـ؟ ؿاك٘ـ. پل٥ًـْ: ا٤ٗ كٚاٖ

ٜ  ا٘ـ، م٥ٔٗ، ٥ٌبٜ، ٌبٚ، ًٌٛفٙـ ٚ ٕٞٝ آفل٤ـٜ كا ؽِٙٛؿ ولؿٜ ا٘ــ. ا٤ٟٙـب...    ٞب٢ ؽٛة ؿ٤ٍل اٚكٔنؿ كا ؽِٙٛؿ وـلؿ

ك٢ ُـٛٞل ٚ  رب٢ آٚكؿ٘ـ... ٚ ٤ٍب٣ٍ٘ ٚ تـلى، آٌـب٣ٞ )اعتـلاْ( ٚ فلٔـب٘جلؿا     ٚ پلًتَ ا٤نؿاٖ كا ثٝ ٢ؽضٙٛؿ

 ٌٕبٖ ثٛؿ٘ـ ثل حٛاة ولؿٖ ٚ پل٥ٞن وـلؿٖ ام ٌٙـبٜ وُٛـب    ًبالك ؽ٤َٛ كا ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ ٚ ثل ؿ٤ٗ ٔنؿ٤ٌٙبٖ ث٣

 (.56-55، ّٕٞبٖثٛؿ٘ـ )

هبي ىٙ اٍي ىٍ ن٪َ ځَٵشن    ثَاي ٭يڇ دبيجنيي ُنبن و ډَىان ث  اٝ ڃ اهقٹي، ډؼبُار ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ىٍ 

انني و آن ٍا   ىييڇ ٍوان ډَىي ٽن  سنف او ٍا ىٍ ىيڂني ٍوينيف ٽنَى      »ؿنيف آډي :  60ٙي  إز. ىٍ ٵَځَى 

دِني. دبي ٍإز او ثيَون آن ىيڀ ث ى. دَٕييڇ ٽ  ايف سف ؿ  ځنب  ٽَى؟ َٕوٗ اهچ  )دبٻ( و ايِى آًٍ  ډي
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ځٶشني ٽ  ايف ٍوان آن ډَى ىٍوني )ثيٽبٍ( إز ٽ  ىٍ ډيبن ُنيځبن ثب ډيڄ ث  ٙه ر و ثنب ثنيي ٕن ي ُن    

 (.78)ه بن، ٛ« ٖيبٍ ٍٵشيٙ هَىاٍ ث

َاي هَ ىو ٍ٭بيز ډٮيبٍهب و ٙبهٜ ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ىٍ  ُار    هبي اهقٹي ث نز و ډؼنب ِاډي ٕا ځَو  ډَىان و ُنبن اڅ

شٶبى  ډَىان اُ  ز: رآځبهي ُنبن ث  ايف ٝ ٍنبٕ ءٕا  ثيبن ٙي  ٕا

ك٤ـ٘ـ ٚ ٥ٔؾـ٣ آٞٙـ٥ٗ    ٚ ولْ ٣ٔ ر٤ٛـ٘ـ ٚ ثٝ ٞل ؿٚ صِٓ ٔبك ٌن٤ـ٘ـ ٚ ٣ٔ ؿ٤ـْ كٚاٖ ٔلؿ٢ وٝ ٔبكٞب ٔوٜ اٚ كا ٣ٔ

٣ كا ٔتغٕـُ ٔـ٣     ل٘ا ُـٛؿ؟   ثنثبٖ اٚ كًتٝ ثٛؿ. پل٥ًـْ وٝ ا٤ٗ تٗ صٝ ٌٙبٜ ولؿٜ وٝ كٚاٖ ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٌـلاٖ ثـبؿافلٌا

ّٛ ٚ ا٤نؿ آفك ٌفتٙـ وٝ ا٤ٗ كٚاٖ آٖ ٔلؿ ؿكٚ٘ـ٢ )ٌٙبٞىبك( اط ث٥ٌبك ولؿ ٚ ثـٝ ؿ٥ِـُ ٥ٔـُ ثـٝ      ًلٍٚ ٞا وٝ فُٕ ِٛ

م٘ـبٖ ؿ٤ٍـل كا فل٤فـت ٚ ٌٕـلاٜ وـلؿ ٚ ام       ،مثب٣٘ ؽ٤َٛ ؽٛاث٣ٍ ولؿ ٚ ثب صلة ٞٓ ُٟٛت ثـ ثب مٖ وٌبٖ )ؿ٤ٍل(

 (.83ُٛٞل رـا ولؿ )ٕٞبٖ، ّ

ثَ ا٥ب٭ز ُن ُا ډَى سأٽيني ن ن ى  و ثنَ اينف ډجننب ٙنپڄ ځَٵشن ، اډنب ٍ٭بينز           ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا هَؿني ٕبهشبٍ ٵپَي 

ز. ث  ٍا ث  هَ ىو ځَو  ُن و ډَى ډشٌٽَ ٙي  ٕا ٍٕي اينف اډنَ و ٭نيڇ     ن٪َ ډي اهقٹيبر و دبيجنيي و سٮهي ث  هبن اى  

هنبي   ػ چن  إٓنيت  اُ  يهنب ىٍ ثَهني نٺنب٣ ىٍ ػبډٮن  ٍُىٙنش      دبيجنيي اهقٹي ډَىان و ُنبن و إٓيت ىيين هبن اى 

٤لا ٍو ىٍ  فياػش ب٭ي آن ٍوُځبٍ ث ى ، و ثي ُار ٘بٔٝ اكؿٚا يت ثبٍهب ُا ډؼب َث ٣ ث  ايف ٕآ ز. هبي ډ  هب ٕوف ځٶش  ٙي ٕا

 ٘بٔٝ ثب ٔقلاد پ٥بٔجل ٞب٢ اكؿا٤ٚلا  ا٢ ام ُجبٞت ٌن٤ـٜ(: 1رـَٚ )

 

ِين٘ ديبډجَ ٖشڂي ځ بي َاع َث ډجنبيٙ  َاي ډٮ ن   ث َان،   يَُايهب )ډپنبٍڇٙ  و ىيڂن
َاء، آي   ثي  (.1سب،ٕ  ٍ  ٕا

ٖشڂي بي  ٙ ٓب َٕا َاٳ ث ىاوي ّيني ،  هبي ثي انشوبة ٍا ٙنبډي )  (.42، 1372ٛځنب  ث ىن و ه 

ٚبهي  آيبر اڅهي و آځبهي َ ډ ٕٶ ٥نَٳ   ٭چز ايف  َاي َث ٽنَىن   ثوٚي آنبن ث  ډَىڇ ثن
ٍان و  ىيي نبثبو ي و ثه ني، ٙټ و َس َان )٭جٕب  (.242،ٛ 1397نبٽٍب ٽبٵ

َاٳ نؼبر ٶَ وي ن ي يٺنيف )ثينڀ    ٍهبوٍىٕ  ٍان ث ٕ  ُاى  و  ثوٚي ٹ ڇ و هيايز سَىييهبي نبثبو
 (.71، ٥1396ٛچت،  ُنيي

ّيني (.116، 1366ٛنب، يٕ آډيوشڂي ثب اڅ هيز )اثف ىٍ َاٳ ث  ثبٍځب  اوٍډِى ) ٍاهيبثي وي َيٸ   (.94، 1372ٛ ، ىٍآډيوشڂي ثب اوڅ هيز ُا ٥

ي و ثه ني،  ن بُ ه انين ثب انجيب  ـنيف ثب اهچ ان )ه بن، ٛ (.253، 1397ٛاڅهي )٭جٕب ٍ ايِى و ه  َوٗ اهچ  و ًآ َاٳ ثبٕ   (.50و  48ن بُ وي

ٙشڂبن )ه بن، ٛ ٙشڂبن )ثيڀ (.253ىييٍا ثب ٵَ ُنيي ىييٍا ثب ٵَ  (.51؛ ه بن، 61ٛ، ٥1396ٛچت،  ُاى  و 

ٌاة ډَىڇ  ٌاة  (.110، 1366ٕٛينب،   ځنبهپبٍ )اثفىوُم و ٭ ّيني ،  ىوُم و ٭  (.59، 1372ٛهب و ٥جٺبر آن )

َئيڄ ثب ديبډجَ َاهي ػج َاٳ )ه بن، ٛ (.103)ه بن، ٛ ه  ىاوي ٍ ايِى ثب ٍا َوٗ اهچ  و ًآ َاهيٕ   (.50و 48ه 

ٕين  ٍا  ُنبن هيبنشپبٍ ث  ه َٖ و آويوشف آنهب  ُار  بن )اثف ډؼب ، 1383،  هٚنبڇ  هبٚي
ٛ201-202.) 

ٕين  ُنبن هيبنشپبٍ و آويوشف آنهب ث   بن )ه بن، ٛ آويوشف   (.  65هبٚي

 ٘بٔٝ ثب ٔقلاد پ٥بٔجل ٞب٢ اكؿا٤ٚلا  ا٢ ام تفبٚت ٌن٤ـٜ(: 2رـَٚ )

 

ز. ډپبن ٕٶَ ديبډجَ َنجٰ ٵبٍٓ  ُا ډٖؼياوٹٞي ث  ډپ  ث ى  ٕا ٍٵ پي  ًآ َاٳ، آٚس ٕچ٦بني، ډپبن ٕٶَ وي  (.145، 1384ٛث ى )

ٙيي  ديبډجَ ٙيَ ن  بٍر ػجَئيڄ  َاة دَهيِ ٽَى و ث  ٙا ٙيينٙ  ىٍ هقڃ ٕٶَ ُا ن 
 (.106، 1366ٕٛينب،  )اثف

ٙيين ډي َاٳ دٔ ُا ن   (.144ٍوى )ه بن، ٛ و ډنڀ ث  ډٮَاع ډي وي

ى. ٍثبٍ  ُن وػ ى نيٍا  ىٍ ايف ُډين  ځنبهي ى
َاٳ»ىٍ  َث ٣« نبډ  اٍىاوي َاٳ ځنبهبن ډ ىاوي ز )ٍا ٙشبن )٭بىر ډبهيبن ( ٕا ٖئچ  ى نبډ ،  ث  ډ

 (.63، 20ٛٵَځَى 

يني ،  - ٚيف ث ىن ىٍ س ٝيٴ ىوُم ّ) ٍيپي َث آس  (.86و  93، 76، 1372ٛٱچج  ٝٶز سب

ٶَ ديبډجَ ز )ه بن، ٛ ٥ ڃٕ   (.119يټ ٙت ث ى  ٕا
َاٳ و ثبُځٚز او ث  سف دٔ ُا  ىاوي ٶَ ٍا ُاى  و  )ثيڀ ځيَى ٙجبن  ٍوُٝ  ٍر ډي ٥7 ڃٕ 

 (.67، ٥1396ٛچت،  ُنيي

ي  ث ى. َاع، ث  ډٺبڇ ٍٕبڅز ډجٮ صٙ   ديبډجَ ٹجڄ ُا ډٮ
قكيز ديبډجَي اوٍډِى ٍا دييا ډي ه ى،ٝ  َاٳ دٔ ُا ايف ٕٶَ و ٽٚٴ وٙ  ىاوي ٽني  ٍا

 (198، 1387ٛ)ډل يي و ن٪َي، 



38   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

 ٥ٌل٢ ٘ت٥زٝ

َاع ديبډجَ اُ  وينْ   ثن   ،آډينِي اينف ىو ٍوينياى    هب و ډشف نٚبنڂَ ه ٖبني ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ثب  ثٍَٕي س٦جيٺي ٍوايز ډٮ

ز. ثَهي اُ ايف وػ   ٙجبهز ډَث ٣ ث  اهياٳ و ىويڄ سپ يف ايف ٕٶَهبٕز. ثنَوُ ٙنټ و    ډن٪َ ٵَػبڇ ٙنبٕي ٕا

٘  هبي اػش ب٭ي و ثَهي ډٶبٕني اهقٹني و   ، وػ ى إٓيت انپبٍهبي ډوبڅٶبن ٍان ُډينن     ٽنن هنبي اينف    هنبي ه٦بٽنب

ٍا ٍٹڈ ُى. ثَهي ىيڂَ اُ ه ٖبنيٕٶَهبي ډٮ ٍان، دنبىٗا         ن ي  ُار ځنبهپنب هنب ثن  س ٝنيٶبر ثهٚنز و ىوُم، ډؼنب

َاست آنهب ډَث ٣ ډي ٍان و ٕچٖچ  ډ ٍاث٦  سپچينٴ   ٙ ى. ايف ٙجبهز نيپ ٽب هب ه ـنيف يبىآوٍ ١َوٍر ډپبٵبر ٭ ڄ و 

، ډٮنبىاٍي هٖشي و ثبوٍډنيي ث  ٍٕشبهيِ ز. ٥َٵ  آنپن  اينف ثٍَٕني    و دبىٗا نز ٽن  اُ ډن٪نَ      ٕا كنبٽي اُ آن ٕا

 .ٖزينػهبر ػبډ٬ ډيبن اىيبن اُ ػهبر ٵبٍٷ آن ٽ شَ  ،ٙنبٕي ٵَػبڇ
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 ٔٙبثـ
 .هبي إٓشبن ٹيٓ ، ډٚهي، ثنيبى دْوه٘هَوي، ؽ ىوڇ سٞليق نؼيت ډبيڄث  ، ٘بٔٝ ٔقلاد، 1366ٕينب،  اثف
اڅييف ثف إلٸ ثنف ډل ني ه نياني     إلبٷ(، سَػ   ٍٵي٬ )سَػ   ٕيَر اثف اهلل ٥ًلت كًَٛ، 1383هٚبڇ،  هٚبڇ، ٭جياڅ چټ ثف اثف

ٹ  (،  .سهَان، ډَٽِ، ؽ ٕ ڇ )ٹب١ي اَث
ٍٕي س٦جيٺي ډٮَاع ديبډجَ اُ ىييځب  ډبيپڄ ٕچِ و آن  ډنبٍي ٙني ڄ   »، 1394ٽنيي،  ډل يي نجي ا  و ثبة ايِىي، ډهيي سلچيڄ و َث

 .43-58ٛ ،13، ٗتغج٥م٣ ا٥ِٟبت، «ثب نڂب  ىٍون ډٌهت
ٍٕي و سلچيڄ اهياٳ و ويْځي»، 1397 ن ٍاڅييف، ٭چي كييٍي، ډل ي١ٍب كٖني ػچيچيبن و ٭چي ن ٍي هبس نجبني،ثبُځيَ،  هنبي دننغ    َث

، 76، ٗٔـتٗ پوٚٞـ٣ اؿثـ٣   ، «ٕٶَنبډ  ٍوكبني )ځيچڂ ٘، اٍىاويَاٵنبډ ، اٵٖبن  اٍاٵق٥ ن، ٕيَاڅٮجبى ٕنبيي، ٽ يي اڅهي ىانشن ( 
ٛ33-60. 
إبٓنبډ   سلچيڄ ٕٶَ ٍوكبني ويَاٳ ىٍ اٍىاويَاٳ»، ٥1396چت،  ُنييو اكٖبن  ُاى ، هچيڄ ثيڀ رٌتبكٞب٢ ٘ـ٤ٛٗ  ، «اڅڂ ي ٽ جڄ َث

 .76-55، 196ٛ، ٗاؿث٣
٘    ٽنيوٽبوي ديَاډ ن ٵَػبڇ»، 1393اك يي،  ا٭ق و ډنيَ  ٕچ٦بنس ٍاني،  ٗ   ، «ٙنبٕي اُ ىينيځب  دنڄ سيچني ، رٌـتبكٞب٢ فٌّـفٝ ؿ٤ـ
ٗ47ٛ ،1-19. 
ٚ  ، «ىٍ ٙٮَ ٵبٍٕي اُ آٱبُ سنب دبينبن ٹنَن هٚنشڈ     ثبُسبة ډٮَاع ديبډجَ»، 1391ُاى ، ډؼيي،  كبػي  فلفب٥٘ـبت ؿك اؿة فبكًـ٣ )اؿة 

 .88-65، 11ٛ، ٗفلفبٖ(
 .260-239، 20ٛ، ٗپوَٚٞ ؿ٣ٙ٤، «ٙنبٕي ٍُىٙشي ٵَػبڇ»، 1389ُهبن،  ُهبنيو ُهَ   ُاى ، ډهيي كٖف
شَن  ،ُاى ، ٕؼبى ىهٺبن بن ثب س ػ  ث  ډهبثهبٍاسب و اٍىاويَاٳ َػبڇٵ»، 1398كجيجي، ٕي يف يبٍي و ٖن ٖ ، «نبډ  ٙنبٕي اٖن ، ٔقلفت اؿ٤ـب
ٗ41 ،ٛ101-118. 
 ، سهَان، ٭چ ي.ؿك لّٕلٚ ٚرـاٖ، 1369ٽ ة، ٭جياڅلٖيف،  ٍُيف

 .، سهَان، ٭چ يؽ ىوڇ، پّٝ تب ٔاللبت ؽـاپّٝ ، 1371، ننننن 
 آډ ُځبٍ، سهَان، ډٮيف.، سَػ   و سلٺيٸ ّاڅ  ٘بٔٝ اكؿا٤ٚلا ، 1372ّيني ، ٵيچيخ، 
، 3، ٗتغم٥مـبت مثـبٖ ٚ اؿة فبكًـ٣   ، «هنبي ٙنه ىي   هب و ٕٶَنبډ  نبډ  ٕيَي ىٍ ډٮَاع»، 1389ٕب٭يي، و ٕچ ب  ٭چي َٕاډي، ٹيڇ
ٛ79-109. 

ِىـٜ اؿث٥بت ِٟٔـ، «يٍُىٙشثهٚز و ىوُم ىٍ ىيف »، 1379َٕځچِايي، ٭چي،   .319-203، 48ٛو 47، ٗؿ٘ا
 ٵَ، سهَان، ډإٕٖ  ډ٦بڅٮبر هنَ إقډي. ، سَػ   ډهنبُ ٙبيٖش ٘بٔٝ دٔقلا، 1385ٍُ،  ٕڂبي، ډبٍي
 .154-143ٛ ،13ٗ، پوَٚٞ م٘بٖ، «نبډ  ځنبهبن ُنبن ىٍ اٍىاويَاٳ»، 1384ٕچ٦بني، ٕي ب، 

اؿث٥ـبت  پـوَٚٞ مثـبٖ ٚ   ، «نبډ ، ٕيَاڅٮجبى، ٽ يي اڅهني  اي اٍىاويَاٳ سلچيڄ ډٺبيٖ » ،1392ػ يجبٍي،  ٹَثبنيٕچ٦بني، ډن٪َ و ٽچظ ڇ 

 .66-39، 28ٛ، ٗفبك٣ً
 .149-133، 12ٛ، ٗاؿ٤بٖ ٚ فلفبٖ، «ىٍ ډش ن اٝيڄ ٭َٵبني سدز المىتهيسلچيڄ ا٦ٕ ٍ  » ،1386ٙبٽَ، ٽَيڈ، 
 ، سَػ   كٖف وه سي، سهَان، َٙٽز انشٚبٍار ٭چ ي و ٵَهنڂي.ٔغٕـ كًَٛ ؽـا، 1383ډبٍي،  ٙي ڄ، آن 

ځينَي ٽ نيي اڅهني ىانشن  و      ٕيبٕني سأطيَځنٌاٍ ثنَ ٙنپڄ    ن   س٦جيٺي َٙاي٤ اػش ب٭يډ٦بڅٮ  »، 1395٭٪ي ي، و نيا  ١َٱبڇ، اىهڈ
 .58-27ٛ ،9ٗ، تغج٥م٣ ٞب٢ اؿث٥بت پوَٚٞ، «نبډ  ډٮَاع

ډل يثبٹَ ډ ٕ ي ه ياني، ثنينبى ٭چ ني و ٵپنَي    ، سَػ   ٕيي13، عتف٥ٌل ا٥ِٕناٖ، ٥1363جب٥جبئي، ٕييډل يكٖيف، 
 ٭قډ  ٥جب٥جبئي.
ي ثه ن ي، ٭چي و ٽَج َاع ديبډَج»، 1397ي، ٭جٕب پنيٍ ډٺبٖي  ٦ٕ ف ډٮنبيي ډٮ  .266-240،ٛ 76، ٗٔتٗ پو٣ٞٚ اؿث٣، «و ٕٶَ ٕا



40   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

لاك٘بٔٝ، 1361٭٦بٍ نيٚبث ٍي،   .، سهَان، ُواٍؽ ىوڇيق ٕيي ٝبىٷ ځ هَيف، ، سٞلًا
٥ٗ عمٛل٣ م٘بٖ ؿك آ٥٤ٗ مكؿُت ٔتٗ»، 1399ٽبډؼ ، ٕهيق،  ام اٚاؽل ؿٚكٜ ًبًب٣٘ تب پب٤بٖ للٖ صٟبكْ ٞزـل٢   ٣ُٙب٣ً ٚ تغ٥ُّ لٛ٘ا

ڂب  آُاى إقډي واكي ىاٍاة، ٍٙش  سبٍين ځَاي٘ ايَان ثبٕشبن.«لٕل٢  ، ٍٕبڅ  ىٽشَي ىاٚن
بىار  و كٚ ز ځ اهي، اك ي١ٍب تغم٥مـبت  ، «ٙنبٕي ىٍ ىيف إقڇ و آييف ٕيټ نڂبهي ث  هياٙنبٕي و ٵَػبڇ»، 1398 ٵَ، ډٮينياٖڅ

 .24-7، 25ٛ، ٗوال٣ٔ
الْ، 1379ډؼچٖي، ډل يثبٹَ ثف ډل يسٺي،  ٘.ٔقلاد پ٥بٔجل ًا  ، ث  ٽ ٙ٘ ډَس٢ي ػنشيبن، اٝٶهبن، ٽبن ن دْوه

الْ ام ؿ٤ـٌبٜ، 1376ډل يي اٙشهبٍىي، ډل ي،   ، ٹڈ، ك ُ  ٭چ ي .ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ٥ًٕب٢ ٔقلاد پ٥بٔجل ًا

، اؿث٥ـبت تغج٥مـ٣  ، «اڅٲٶَان ىٍ ىنينبي دنٔ اُ ډنَٿ    زسال  ونبډ   ډٺبيٖ  نڂب  اٍىاويَاٳ»، 1387ن٪َي، و ػچيڄ  ډل يي، ځَىآٵَيف
ٗ8ٛ ،195-211. 

 ڈ، ىاٍاڅپشت اوٕقډي .، ٹتف٥ٌل ٕ٘ٛ٘ٝسب،  ثي ،و ىيڂَان ډپبٍڇ ٙيَاُي
ِٙبٔٝ ٘ؾل٤ٝ، 1385ډپبٍيټ، ايَنبٍي ب،   ، سَػ   ډهَان ډهبػَ و ډل ي نج ي، سهَان، آځ .ٞب٢ اؿث٣ ٔقبٓل ؿ٘ا

ٌبٖ، «ٍويپَى انشٺبىي ث  نڂب  انييٚ نيان إقډي ىٍثبٍ  ډٮَاع»، 1397ډيَُايي، ٭چي١َب،   .209-185، 40ٛٗ ،پو٣ٞٚ ؿ٣ٙ٤ ٘ا
 ، سَػ   ٭چي اٝٲَ كپ ز، سهَان، انشٚبٍار و آډ ُٗ انٺقة إقډي.ربٔـ اؿ٤بٖ تبك٤ؼ، 1369 ،نبٓ، ػبن
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