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 ، ایشاٖ دا٘ـزٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ّْٓٛ تحمیمبت تٟشاٖ 1
Architect11372@gmail.com 

 دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ّْٓٛ تحمیمبت تٟشاٖ ، ایشاٖاػتبدیبس ، دا٘ـىذٜ ٞٙش ٚ ٕٔٔبسی ،  2
asaldavoodi@srbiau.ac.ir 

 :چكیذُ

اکثز خَاهغ اهزٍسی یبدهبى ّب، ػٌبصز َّیتی خبهؼِ هحسَة هی ضًَذ، اهب ثسیبری اس یبدهبى ّب ارتجبط هؼٌبیی خَد را ثِ تذریح ، در 

ٌٌذگبى یب هخبعجبى را ثِ پزٍسِ ای اس تَلیذ هؼٌب ٍ ادراک ثزسبًذ. در حبلی کِ ثب افزاد خبهؼِ اس دست دادُ اًذ ٍ ًوی تَاًٌذ ثبسدیذک

ایي ثٌبّب هی ثبیست چٌبى ارتجبط پَیبیی ثب هخبعت ایدبد کٌٌذ کِ ػالٍُ ثز تزٍیح فزٌّگی اًذیطِ ای خبظ، ثز ًقص تكَیٌی آًبى در 

 تكبهل خبهؼِ تبکیذ ًوبیٌذ. 

ت داهٌِ گستزدُ ای اس هسبئل هزثَط ثِ اًسبى ٍ سهیٌِ ّبی تبثیز گذار ثز اٍ دارد. تذٍیي عزاحی هحیظ ّبی یبدهبًی ًیبس ثِ ضٌبخ

راّكبری ثزای عجقِ ثٌذی ٍ استخزاج هسبئل هزثَط ثِ عزاحی ایي هحیظ ّب ثِ عزاحبى ایي اهكبى را هی دّذ کِ ثب دیذی ٍسیؼتز ثِ 

 عزاحی ثپزداسًذ.

ًیبسّبی اسبسی ٍ ریطِ ای فزد ٍ خبهؼِ در ثزقزاری ارتجبعی فؼبل ثب یبدهبى ّب  در پژٍّص حبضز تالش ضذُ است تب اًتظبرات ٍ

ضٌبسبیی ضَد. لذا ًَضتِ ی پیص رٍ ثب هذ ًظز داضتي الگَُ ّبی ًظزی هغزح ضذُ ثزای عزاحی ) اس خولِ الگَی الٍسَى( در پی 

ًَگی عزاحی ثٌبّبی یبدهبًی ٍ اًتقبل هفبّین هَرد ضٌبسبیی ٍ تذٍیي چبرچَثی هفَْهی ثزای پبسخ ثِ سئَاالت عزاحبى در هَرد چگ

 ًظز هخبعت است.

 : کلوبت کلیذی

 فضبی ضْزی،  یبدهبى،  فزٌّگ ضْبدت ، دفبع هقذس ،  هؼوبری ایزاًی
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 :هقذهِ -6

ػبخت ثٙبٞبی یبدثٛد ٚیظٌی ٟٔٓ ٚ ٔٔٙٛی ٞٛیت ا٘ؼب٘ی اػت. فشًٞٙ 

رٕٔی ٔیذا٘ذ. ٚػتش یبدٔبٖ ٞب سا تالؿی ثشای حفَ خبًشٜ  –ٔشیبْ 

إٞیت حفَ خبًشٜ رٕٔی دس آٖ اػت وٝ دس رٟبٖ ٔذسٖ خبًشٜ 

( یبدٔبٟ٘ب ٔىبٖ ٞبیی 10ٓٙلش وّیذی ٞٛیت فشدی ٚ ٌشٚٞی اػت)

ثشای حفَ آسٔبٟ٘ب ، ثبٚسٞب ٚ تبسیخ پش إٞیت یه ربٔٔٝ ثشای آیٙذٌبٖ 

 ٞؼتٙذ.

ی یبدٔبٖ ، یبدثٛد ٚ یبدٚاسٜ ٕٞٝ ٚاطٜ ٞبی ٞؼتٙذ وٝ ٞشیه ثٝ ٌٛ٘ٝ ا

یبدآٚسدٖ چیضی یب وؼی سا دس خٛد داس٘ذ. ثٝ یبدآٚسدٖ دس رٛأْ ٌبٜ 

ٔفْٟٛ ٓبْ پیذا ٔی وٙذ ٚ ثٝ د٘جبَ اسائٝ پیبٔی وّی اػت. ایٗ پیبْ ٞب 

یب آسٔبٟ٘ب ، تبسیخ، فشًٞٙ ٚ ٓمبیذ ی ّٔت ٌشٜ خٛسدٜ اػت.ثٙبٞبی 

یبدثٛد ثٝ دالیُ ٔختّفی ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اص رّٕٝ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ 

لذست ٔؼبئُ دیٙی ٚ دػتبٚسدٞبی ا٘ؼب٘ی اؿبسٜ ٕ٘ٛد. یبدٔبٖ ٞبی 

رًٙ ٚ ؿٟذا ٘یض ٘ٛٓی اص یبدٔبٖ ٞب ٞؼتٙذ وٝ یبدآٚس آسٔبٟ٘ب ، اتفبلبت 

، افتخبسات ٚ خبًشٜ افشاد اص دػت سفتٝ دس رٍٙی خبف ثشای یه ّٔت 

 ٔی ثبؿٙذ.

 : پیطیٌِ تحقیق ٍ چبرچَة ًظزی -2

ٝ ای ٔشتجي ثب ایٗ ٔٛهّٛ ٍ٘بؿتٝ ؿذٜ ثٝ ٔی تٛاٖ ٌٔبِجی سا وٝ ثٝ ٌٛ٘

 كٛست صیش دػتٝ ثٙذی وشد:

هٌظز ثِ عَر کلی ٍ هٌظزّبی یبدهبًی ثِ عَر  -2-6

 خبظ:

ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛهّٛ وٝ اوخش یبدٔبٟ٘ب دس تٛرٝ ٌؼتشدٜ ثٝ صٔیٙٝ ٚ 

ٔحیي پیشأٖٛ خٛد ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس لبِت پبسن ٞب ٚ ِٔٙشٞبی 

ذ ٔی تٛاٖ ٔمبالتی سا وٝ دس حٛصٜ ًشاحی ِٔٙش یبدٔب٘ی ًشاحی ؿذٜ ا٘

ٚ ثٝ خلٛف ًشاحی ٔفٟٛٔی ِٔٙش ٚرٛد داسد سا ثشای ثشسػی ا٘تخبة 

ذ، ا٘ؼبٖ ٞب صثبٖ ِٔٙش سا دسن       وشد.ِٔٙشٞب ثیبٖ وٙٙذٜ ٚ ٌٛیب ٞؼتٙ

ثشای ًشاحی ِٔٙش  (1.)ٚ ادثیبت ٚ ٔفبٞیٓ آٖ سا ٔی خٛا٘ٙذ وٙٙذ ٔی

ربسی دس ِٔٙش سا ؿٙبخت ٚ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ثبیذ فشایٙذٞب ٚ اٍِٛٞبی 

داد. ثشای ؿٙبػبیی ػبختبسٞبی ٔٛرٛد دس ِٔٙش ٔی تٛاٖ ثٝ ثشسػی 

سٚا٘ـٙبػی ادسان ا٘ؼبٖ، ٓٙبكش ثلشی ِٔٙش ٚ سٚؽ ػبصٔب٘ذٞی دس 

 (.2ِٔٙش پشداخت)

 هؼوبری ًوبدیي ٍ هفَْهی : -2-2

یٗ ٔی تٛاٖ ثب تٕٔیٕی وّی ایٗ ٔٛهّٛ سا دس لبِت ٕٔٔبسی ٕ٘بد

ثشسػیىشد. دس ایٗ ٔمبِٝ ٕٔٔبس دس رٟت ثشاٍ٘یختٗ احؼبػبت ٓبًفی ٚ 

ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ ٔٛسد ِ٘ش خٛد ٕ٘بپشداصی ٔی وٙذ تب ٔخبًت سا ثب تبُٔ ٚ 

تٕٔك دس چیضی اص رٟبٖ ٘بؿٙبختٝ ٚ غیش ٔحؼٛع ثب دسیبفت ٔفٟٛٔی 

ثزض ٔفْٟٛ ٔؼتمیٓ ٔتٔبسف ًشاحی خٛد ٚاداسد ٚ ثذیٗ تشتیت اص ٌزس 

ی ٕ٘بدیٗ ػٛطٜ ًشاحی دس دفتش تب سیخ حجت ٚ دس یبدٞب تحىیٓ ٕٔٔبس

 (.3وٙذ.)

ٕٔٔبسی ثیبٖ ٞٛیت ٚرٛدی ا٘ؼبٖ اػت. ا٘ؼبٖ ثٝ وٕه ٕٔٔبسی ثٝ 

تٔییٗ ٔٛلٔیتٛ یبفتٗ خٛد دس رٟبٖ ٔی پشداصد ٚ ٔٔب٘ی ٚرٛدی خٛد سا 

 (.4دس لبِت احش ٕٔٔبسی ثیبٖ ٔی وٙذ)

ؼوبری ثٌیبدی هالْبم ٍ ثزداضت اس هفبّین  -3

 : ایزاًی

ایشاٖ دس ٔشص ٔیب٘ٝ ٌشایؾ ٞبی ؿذیذ ٔزٞجی ٚ ثبٚسٞبی تبسیخی ٚ 

فشٍٞٙی ٚ آییٙی اص یه ػٛء ٚ ٔختلبت ِ٘ٓ پزیشی ٚ ثشیذٖ اص ٞؼتی 

ؿٙبػی ثٝ ؿیٜٛ وٟٗ ٚ سٚی آٚسی ثٝ ٔٔشفت ؿٙبػی اص ًشیك ٓمُ 

 1 ٔحٛسی خٛد ثٙیبٖ اثضاس ػبص رٟبٖ ٔذسٖ اص ػٛیی دیٍش؛ لشاس ٌشفتٝ
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وٝ دس آٖ حتی ثبصٌـت ٔزذد ثٝ اػٌٛسٜ ٞب ٚ ٔٙبػه آییٙی اص  اػت

دیذٌبٜ ٓمّی ٚ وبسثشدی كٛست ٔی ٌیشد ٚ اص اثٔبد ایٕب٘ی ٚ آتمبدی 

 تٟی اػت.

ایٙه رٟبٖ غیش غشثی ثٝ ّٓت فبكّٝ ؿذیذ اص تِٛیذات فىشی ٚ ٔبدی 

رٟبٖ غشة؛ ٚ دس ٓیٗ حبَ ٚاثؼتٍی ٌشیض ٘بپزیش ثٝ آٟ٘ب؛ چبسٜ ای ٘ذاسد 

یبفتٗ ساٜ حّی وٝ ثتٛا٘ذ ثٝ كٛستی فشاٌیش؛ تٕبٔی رٙجٝ ٞبی  رض

دخیُ دس آ٘چٝ سا خٛاػتٝ یب ٘بخٛاػتٝ ٔٔشٚم ػیٌشٜ آٖ لشاس ٌشفتٝ 

اػت: دس ثشٔی ٌیشد تب ثذیٗ ًشیك أىبٖ استجبى ثب رٟبٖ خبسد اص خٛد 

سا داؿتٝ ثبؿذ. اص ًشف دیٍش رٟبٖ غشة ٘یض دس خال ٔٔٙبیی حبهش؛ 

فشًٞٙ ٞبی دیٍش وـٛسٞبی رٟب٘ی استجبى ثب آٟ٘ب  ٌشیضی رض ؿٙبخت

 ثٝ ِٔٙٛس ادأٝ حیبت حٛد ٕ٘ی یبثذ. 

ثش ایٗ ٔجٙب ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ وٝ ساٜ حُ ٌٔٙمی ایٗ ثبؿذ وٝ دس ٓیٗ 

تٛرٝ ثٝ دسد فشًٞٙ ٓشفب٘ی ٚ دیٙی ٚ اثالٕ پیبْ آٖ دس كٛست ٞبی 

ؿىّی  ٕٞبًٞٙ ثب دیذٌبٜ ٞبی أشٚص ٚ تىٙیه ٞب ٚ دػتبٚسدٞبی رذیذ

ٚیظٜ اص تّفیك ٔؤِفٝ ٞبی پذیذ آٚس٘ذٜ ٓشهٝ ٌشدد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ 

كٛست صیجبی ثشآٔذٜ اص ٓٙبكش صٔب٘ی؛ ُشفیت پزیشؽ ٔٔٙبی طسف ٚ 

 ٌؼتشدٜ ثی صٔبٖ سا دس خٛد ثیبیذ.

دس ؿىُ ٌیشی ٕٔٔبسی ایشاٖ، ِ٘ش رٟبٖ ثیٙی ٚ تفىش استجبى ثؼیبس 

دس ٔشحّٝ اَٚ  ٘ضدیه ثب فوب داؿتٝ اػت. ایٗ أش ٕٔىٗ اػت

رؼتزٌٛش حُ ٔؼبئُ رٛی ٚ الّیٕی ثٛدٜ ثبؿذ ِٚی دس ٔشاحُ 

تىٕیّی ، رٞٙیتی ٔـٟٛد اػت وٝ دس آٖ وّیٝ تحٛالت ٓمال٘ی ٚ 

تخیالت ٔٔٙٛی ٘فٛر وشدٜ ا٘ذ. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ پیٛ٘ذ ٍ٘بٜ ثٝ د٘یب ٚ 

ص٘ذٌی دس رٛؿؾ ٔىبٖ ٞب ٚ فوبٞب دس تٕبٔی ػبختٕبٖ ٞبی ٕٔٔبسی 

 ی خٛسد.ػٙتی ثٝ چـٓ ٔ

 

 : چطن دل -3-6

ثشای دسن ٔفبٞیٓ ٕٔٔبسی ایٗ ػشصٔیٗ ثبیذ دیذٌبٜ خبف فشٍٞٙی سا 

وٝ ایٗ ٔفبٞیٓ دس دسٖٚ آٖ ثٝ ٚرٛد آٔذٜ ا٘ذ ؿٙبخت ٚ ثب آٌبٞی وبُٔ 

دسیبفت ٕ٘ٛد. دس ایٗ ثشسػی تٛرٝ ٔب فمي ثٝ دا٘ـی ٕٓیك تش دسثبس٠ 

ثٛدٜ اػت. آ٘چٝ وٝ اص حیج آفشیٙؾ اصِی ٚ ثی صٔبٖ اػت ٌٔٔٛف 

ٔملٛد ایٗ ٘یؼت وٝ ثب ِ٘ش تحؼش ٚ آزبة ثٝ ٌزؿتٝ ثٍٙشیٓ ثّىٝ 

وبّٔی دسثبس٠ ؿبِٛدٜ ٚ اػبع ایٗ  "غشم ایٗ اػت وٝ آٌبٞی ٘ؼجتب

   ربٔٔٝ ٚ دسیبلت ٞبی اػبػی آٖ وٝ ثشای ثـش ثٙیبدی ٚ اصِی تّمی 

 ؿٛد ثٝ دػت آٚسیٓ.  ٔی

ذ وٝ ٞٓ اص ربٔٔٝ ػٙتی دس دسٖٚ یه ِ٘بْ ٔٔٙٛی ص٘ذٌی ٔی وٙ

ِحبٍ ویفی ٚ ٞٓ اص ِحبٍ وٕی رٛیبی ٕٞبٍٞٙی ٚ تٙبػت دس حذ 

 وٕبَ اػت. 

 اّویت هفَْم ضكل یب فزم در فزٌّگ هؼوبری:-4

ؿىُ ٕٔٔبسی ثٝ دٚ دِیُ ٔی تٛا٘ذ ثؼیبس ٟٔٓ تّمی ؿٛد، اَٚ آ٘ىٝ ٞش 

تلٛس ٚ تخیّی دسثبسٜ ٕٔٔبسی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثی اػتٙبد ثٝ ؿىُ تحمك 

    ٝ ؿىُ ُبٞشی ثب لبثُ سٚیت ٞش چیض، ٟٕٔتشیٗ ٚ پزیشد، دْٚ ایٙى

ٚاػٌٝ تشیٗ ثشداؿتی اػت وٝ اص فوبی ػبختٝ ؿذٜ ٔی تٛاٖ  ثی

داؿت. ؿىُ ٔی تٛا٘ذ وّیذ ساٜ یبثی ثٝ فشٍٞٙی ثبؿذ وٝ اص ًشیك 

فوبی ػبختٝ ؿذٜ ٔتِبٞش ٔی ؿٛد. ٔٛهّٛ ؿىُ دس ساثٌٝ ثب فشًٞٙ 

سػی وشد، اَٚ آٍ٘بٜ وٝ ثب ٕٔٔبسی سا ٔی تٛاٖ دس دٚ حبِت ٔختّف ثش

ٕٔٔبسی ٔٛرٛد ٚ ػبختٝ ثٝ دػت دیٍشاٖ سٚثشٚ ؿٛیٓ ٚ دْٚ، آٍ٘بٜ وٝ 

         خٛد ثٝ ٕٔٔبسی، ثٝ ٓٙٛاٖ چیضی وٝ للذ آفشیٙـؾ سا داسیٓ، 

ٔی ٍ٘شیٓ. دس ٔٛسد اَٚ، فوبی ٕٔٔبسی، ثی ؿٙبخت فشًٞٙ ػبص٘ذٜ آٖ 

، پغ اص ٌزس دادٜ فٟٓ ٕ٘ی ؿٛد ٚ ٞش آ٘چٝ اص ایٗ فشًٞٙ ثش ٔی خیضد

ؿذٖ اص تذثیشٞب ٚ ؿٍشدٞب ٚ فٗ ٞب ٚ اثذاّ ٞب، پذیذٜ ای اػت وٝ 
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ػختی رض اص ساٜ ؿىُ خٛد، ٕ٘ی ٌٛیذ. ؿىُ ثٙبیی وٝ دیٍشاٖ ػبختٝ 

ا٘ذ، ػخٗ آ٘بٖ دس صٔیٙٝ آ٘بٖ ثٙبػت ٚ ایٗ ػخٗ اص فشًٞٙ آ٘بٖ دس 

ٝ ثبة ٕٔٔبسی ػشچـٕٝ ٔی ٌیشد ٚ یب ثیبٍ٘یش فشًٞٙ ٕٔٔبسی آ٘بٖ ث

ای ٜ ؿٕبس ٔی ایذ. دس ٔٛسد دْٚ، آٍ٘بٜ وٝ ٔی خٛاٞیٓ، ٕٔٔبسی تبص

ثیبفشیٙیٓ، اٌش الصْ ثبؿذ وٝ تشػیٓ ٚ تٛكیفؾ وٙیٓ، رض آ٘ىٝ اص ؿىُ 

آٖ ثٍٛئیٓ ساٞی ٘ذاسیٓ.فشًٞٙ ٔب، ٔزٕٛٓٝ ای ٘بٔـخق ٚ پٛیب اص 

ا٘ذٚختٝ ٞب ٚ آٔٛختٝ ٞبی ٔب دس ساثٌٝ ثب ثٙبئی ٔـخق، ٘مؾ ػبصی 

ػی اػت. آ٘چٝ دس تلٛس ٚ خیبَ خٛد ٔی پشٚاس٘یٓ ٚ ثٝ اكّی ٚ اػب

ثیب٘ؾ اص ساٜ تٛػُ ثٝ ؿىُ آٖ ٔی پشداصیٓ، فشًٞٙ ٕٔٔبسی ٔبػت، 

وٝ اِجتٝ ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٝ أش چٍٛ٘ٝ ػبختٗ آٖ ثی تٛرٝ ثٕب٘ذ. ٕٔٔبسی ثٝ 

ٔخبثٝ دیذٌبٜ یب خٛاػتٍبٞی وٝ دس ًَٛ صٔبٖ دٌشٌٛ٘ی ٚ تحَٛ یب فشٚد 

   فشًٞٙ داسد وٝ آٖ ٘یض ٞشٌض ؿىّی حبثت سا ٔی پزیشد، سیـٝ دس 

ٕ٘ی پزیشد. ثش ایٗ اػبع چٍٛ٘ٝ ٕٔٔبسی ای سا خٛاػتٗ ٚ چٍٛ٘ٝ آٖ سا 

آساػتٗ، ثٝ ٓٙٛاٖ دٚ ِحِٝ رذا اص یه پذیذٜ ٚاحذ٘ذ. اِٚی ثٝ ٓٙٛاٖ 

ِحِٝ فشٍٞٙی ٚ دٚٔی ثٝ ٓٙٛاٖ ِحِٝ تىِٙٛٛطیه، ثیبٍ٘ش فشًٞٙ 

ٔی آیٙذ.دس ٚالْ ٕٞبٌ٘ٛس وٝ دس ٕٔٔبسی، ٌشٟٚٞب ٚ رٛأْ ثٝ ؿٕبس 

فلُ لجُ ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذ دسن ا٘ؼبٖ اص فوب ایؼتب ٘یؼت. ایٗ احؼبع 

    پٛیبػت، ثٝ ایٗ دِیُ وٝ ثٝ ُٕٓ ٔشثٛى ٔی ؿٛد. یٔٙی آ٘چٝ وٝ 

ٔی تٛاٖ دس یه فوبی ٔٔیٗ ا٘زبْ داد، ٘ٝ آ٘چٝ وٝ ثب دیذ غیش فٔبَ 

یبیی رٟبٖ، آحبسی وٝ دیذٜ ٔی ؿٛد. آ٘چٝ وٝ ثبٓج ٔی ؿٛد دس پی پٛ

ثـش خّك ٔی وٙذ ربٚداٖ ثٕب٘ذ ٚحذتی اػت وٝ دس ٔفبٞیٓ اٚػت. ایٗ 

ٔفبٞیٓ دس ٞش دٚسٜ ثٝ ؿىُ ٔتفبٚتی ثیبٖ ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٔٙزش ثٝ تّٙٛ ٚ 

خاللیت ٔی ؿٛ٘ذ. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ا٘شطی دس وُ رٟبٖ حبثت اػت ٚ 

ًٛس ٔخبَ فمي ثٝ ًٛس ٌٛ٘بٌٛ٘ی پذیذاس ٔی ؿٛد ٚ اص ثیٗ ٕ٘ی سٚد. ثٝ 

ا٘شطی ٌشٔبیی حبثت ٚ پبیذاس اػت، فمي وبسثشدٞبی ٔتفبٚتی ٔی یبثذ ٚ 

ػیؼتٓ ٞبی پیـشفتٝ ربیٍضیٗ ػیؼتٓ ٞبی لجّی ؿذٜ ٚ اص ٞذس سفتٗ 

آٖ رٌّٛیشی ٔی وٙذ ٚ ٕٔىٗ اػت چٙذ ػبَ ثٔذ ػیؼتٕی ثب ثٟشٜ 

ٌیشی ثٟتش ثٛرٛد آیذ.  فمي وبسثشدٞبی ٔتفبٚتی ٔی یبثذ ٚ ػیؼتٓ 

فتٝ ربیٍضیٗ ػیؼتٓ ٞبی لجّی ؿذٜ ٚ اص ٞذس سفتٗ ٞبی پیـش

رٌّٛیشی ٔی وٙذ ٚ ٕٔىٗ اػت چٙذ ػبَ ثٔذ ػیؼتٕی ثب ثٟشٜ ٚسی 

 ثٟتش ثٛرٛد آیذ.
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دفبّ ٔمذع ثب تٛرٝ ثٝ ربرثٝ خبكی وٝ داس٘ذ ٔی تٛا٘ذ دس فوبی 

رذیذ ثب لبِجی ٔٙبػت ثٝ ٓشكٝ ٌفتٕبٖ ٚاسد ؿٛ٘ذ. ایٗ اسصؽ ٞب ثٝ 

ثٟشٜ ٔٙذی اص ٓٙبكش لذستٕٙذ، ثشای ٔب٘ذٌبسی ٚ دسٚ٘ی ؿذٖ  دِیُ

٘بٌضیش اص فشایٙذ اؿبٓٝ فشٍٞٙی ٞؼتٙذ یٔٙی ثبیذ ٓٙبكشی سا ٚاْ دٞٙذ 

ٚ ٓٙبكشی سا ٚاْ ٌیش٘ذ. ٌٚش٘ٝ ٘ٝ تٟٙب پزیشفتٝ ثّىٝ ثشای آٟ٘ب ثٟبیی 

تٔییٗ خٛاٞذ ؿذ. ثب تٛرٝ ثٝ ٌٔبِت فٛق ٞذف اص ٌٔبِٔٝ فٛق ًشاحی 

 ثب سٚیىشد ٔب٘ٛٔٙتبِیؼٓ ) یبدٔبٖ ٌشایی( ٔی ثبؿذ.ثبٕ ٔٛصٜ 
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ـتٝ ؿذٖ دس ٔیذاٖ ٘جشد ثشای ٞش فشدی ٚ آتمبدی ٔتفبٚت اػت، ثٝ و

ٓٙٛاٖ ٔخبَ وـتٝ ؿذٖ ثشای افشاد غیش ٔؼّٕبٖ ٕٔٔٛال یه حبدحٝ غٓ 

اٍ٘یض ٚ ِٞٛٙبوی اػت ٚ غبِجب اص آٖ ٚحـت داس٘ذ، أب وـتٝ ؿذٖ دس 

جشد حك ّٓیٝ ثبًُ دس ٔىتت تٛحیذی اػالْ آ٘مذس ِٕٓت ٚ ٔیذاٖ ٘

ٔمبْ داسد وٝ افشاد آٖ سا ثب آغٛؿی ثبص ٔی ًّجٙذ ٚ اص آٖ ٞیچٍٛ٘ٝ 

       ٞشاػی ٘ذاس٘ذ صیشا آٖ سا ػٔبدت اثذی ٚ ساٜ سػیذٖ ثٝ خذاٚ٘ذ 

ٔی دا٘ٙذ. دوتش ؿشیٔتی دسثبسٜ ربیٍبٜ ؿٟبدت دس ٔىتت ٚ فشًٞٙ 

حبدحٝ » ت دس فشًٞٙ ٔب، دس ٔزٞت ٔب، یه اػالْ ٔی فشٔبیذ ؿٟبد

٘یؼت. دس ٔزاٞت ٚ تبسیخ ٞبی الٛاْ، ؿٟبدت ٓجبست « خٛ٘یٗ ٚ ٘بٌٛاس

اػت اص لشثب٘ی ؿذٖ لٟشٔب٘ب٘ی وٝ دس رًٙ ٞب ثٝ دػت دؿٕٗ وـتٝ 
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ؿذٜ ا٘ذ ٚ ایٗ، یه حبدحٝ غٓ اٍ٘یض ٔلیجت ثبسی اػت ٚ ٘بْ ایٗ وـتٝ 

ًٞٙ ٔب ؿٟبدت ٔشٌی ؿذٌبٖ، ؿٟیذ ٚ ٔشٌـبٖ ؿٟبدت پغ دس فش

٘یؼت وٝ دؿٕٗ ٔب ثش ٔزبٞذ تحٕیُ وٙذ. ؿٟبدت ٔشي دِخٛاٞی 

اػت وٝ ٔزبٞذ ثب ٕٞٝ آٌبٞی ٚ ٕٞٝ ٌٔٙك ٚ ؿٔٛس ٚ ثیذاسی ٚ ثیٙبیی 

 خٛیؾ، خٛد ا٘تخبة ٔی وٙذ.

ؿٟبدت، دس فّؼفٝ ا٘ؼبٖ ؿٙبػی ٔب ٘یض ٔفْٟٛ ٚیظٜ ای داسد. خّمت 

ِزٗ ٚ » ٘ؼب٘ی وٝ تشویت اػت، ا« اهلل  –ؿیٌبٖ » آدٔی وٝ ػبختٝ 

ػت، تشویجی اص پؼت تشیٗ پؼت ٚ ٓبِی تشیٗ ّٓٛ اػت. دس « سٚح خذا

چٙیٗ تشویجی، ٔزٞجی ٚ احىبْ ٔزٞجی، ٓجبدات، احىبْ، خیشات، 

خذٔبت، ّٓٓ، ایٟٙب وٛؿؾ ٞب ٚ تٕشیٗ ٞبیی ا٘ذ وٝ یه ا٘ؼبٖ ٔی 

وٙذ، تب ثٛدٖ پؼت خٛیؾ سا ثٝ ٘فْ ثٛدٖ ثالیؾ، ٘یٕٝ ِزٙی ٚ 

ب٘ی خٛیؾ سا ثٝ ػٛد ٘یٕٝ خذایی ٚ سٚحب٘ی خٛدؽ تؤیف وٙذ. ؿیٌ

أب ؿٟبدت ٓجبست اػت اص ّٕٓی وٝ یه ٔشد، ٘بٌٟبٖ، ثٝ ؿىّی ا٘مالثی، 

سا دس آتؾ یه ٓـك ٚ یه ایٕبٖ ٔی افىٙذ ٚ « ثٛدٖ پؼت خٛیؾ» 

 «یىپبسچٝ خذایی ٚ یىپبسچٝ ٘ٛس ٚ اٞٛسایی ٔی ؿٛد.

یخ ٞبی دیٍش وٝ حبدحٝ اػت ٚ ثشخالف تبس –ؿٟبدت ، دس یه وّٕٝ »  

دس .دسٌیشی اػت ٚ ٔشي تحٕیُ ؿذٜ ثش لٟشٔبٖ اػت ٚ تشادطی اػت 

اػت. ٚػیّٝ ٘یؼت ، خٛد، ٞذف اػت، « دسرٝ» فشًٞٙ ٔب، یه 

اكبِت اػت. خٛد، یه تىبُٔ، یه ّٓٛ اػت. خٛد، یه ٔؼئِٛیت 

ثضسي اػت، خٛد، یه ساٜ تیٓ ثش ثٝ ًشف كٔٛد لّٝ ٔٔشاد ثـشیت 

 «یه فشًٞٙ اػت.اػت. ٚ 

دس ٕٞٝ  لشٖ ٞب ٚ ٓلشٞب، ٍٞٙبٔی وٝ پیشٚاٖ یه ایٕب٘ی، ٚ یه » 

ٔی رٟبد، ٓضتـبٖ ٚ حیبتـبٖ سا توٕیٗ آتمبدی، لذست داس٘ذ، ثب 

وٙٙذ، ٚ ٚلتی وٝ ثٝ هٔف دچبس ؿذ٘ذ ٚ ٕٞٝ أىب٘بت ٔجبسصٜ سا اص آ٘بٖ 

ٜ ٚ ٌشفتٙذ، ثب ؿٟبدت، حیبت ٚ حشوت ٚ ص٘ذٌی ٚ ایٕبٖ ٚ ٓضت ٚ آیٙذ

تبسیخ خٛدؿبٖ سا توٕیٗ ٔی وٙٙذ. وٝ ؿٟبدت دٓٛتی اػت ثٝ ٕٞٝ 

 «ٓلشٞب، ٚ ثٝ ٕٞٝ ٘ؼُ ٞب.
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دس ٓلش رذیذ یبدٔبٖ ٌشایی، خیبثبٖ ٞبی ٓشین ، ٔیذاٖ ٞبی ٚػیْ ٚ 

ثٙبٞبی ؿىٕٛٞٙذ ٚ ثشد ٞب ٓبُٔ آتجبس ؿٟش لّٕذاد ٔی ؿٛ٘ذ. دس ٞش 

ٔىبٖ ٞبی حبفِٝ )ٔـتشویؿٟشی اص ٌزؿتٝ ٞبی دٚس ٔحُ ٞبی 

رٕٔی( ٚرٛد داسد وٝ ٔٛرذ ٞٛیت رٕٔی ؿٟشٚ٘ذاٖ ا٘ذ، ِٚی ثٝ تجْ 

      ٚػیْ ؿذٖ ا٘ذاصٜ ی ؿٟش، تّٔك ػبوٙبٖ ثٝ ایٗ ٔىبٖ ٞب وٓ تش 

ٔی ؿٛد. چٖٛ لّٕشٚ ٔبِىیت آٖ ٞب وٓ ؿذٜ اػت. ِزا احؼبع تٟٙبیی 

ی ؿٟشی ٚ ا٘غ ٘ذاؿتٗ ثب ؿٟش اص ٓٛالت آٖ ٔی ٌشدد. ػبوٙبٖ فوبٞب

ثیؾ تش ثش ٔجٙب ٚ ٔمیبع ٔحّٝ ی ٔؼىٛ٘ی ؿبٖ دسن ٔی وٙٙذ، ِٚی 

تىٝ تىٝ ؿذٖ ؿٟش ثب ثّٛاسٞب ٚ خیبثبٖ ٞبی ٓشین ٚ ٓجٛس ٚ ٔشٚس ثیؾ 

اص حذ، تلٛیش ٔجٟٕی اص ؿٟش سا دس رٞٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ تذآی ٔی وٙذ. 

چٖٛ ٚهٔیت ٔشصی ثؼیبس ؿذیذی ثیٗ لّٕشٚٞبی ؿٟشی ایزبد ؿذٜ 

رّٜٛ ٔی دٞذ. فمذاٖ دٚ « خٌی» ؿٟشی سا ثیؾ تش وٝ فوبی حمیمی 

ٚیظٌی  اكّی ؿٟشٞبی ػٙتی سٚح رٕٔی ص٘ذٌی أشٚص سا تؤیف 

ػبختٝ اػت: فشأٛؽ ؿذٖ تٔشیف ٔحّٝ ٚ حزف فوبٞبی رٕٔی ػیٕب 

حوٛس  "ٚ دسن ِٔٙش ؿٟش دس لشٖ ٔٔبكش ثش احش اصدیبد خٛد سٚ ٚ اخیشا

ٛیی وبٖ ثشای خشٚد صثبٖ سػب٘ٝ ٞب ثٝ ؿذت تغییش یبفتٝ اػت. تالؽ ِ

ٕٔٔبسی اص ا٘ضٚای تحٕیّی اص ػٛی ٔذس٘یتٝ وٝ تب آٖ صٔبٖ ٕٓیمب اسٚپب 

ٔحٛس ثٛد سا ٔی تٛاٖ أتذاد تالؽ ٕٔٔبساٖ ُِِّٔٔٓ ٔذس٘ی ٕٞچٖٛ اِٛاس 

آِتٛ دا٘ؼت. وبٖ ٕٞچٖٛ آِتٛ ثش حفَ صثبٖ ثٙیبدیٗ، ػٙت ٚ ػجه 

٘مبى اسربٓی، ٕٔٔبسی ٔتٕشوض ؿذ أب ثٝ ػجت دٚ ربیٍبٞی ثٛدٖ 

ٕٔٔبسی اؽ ثٝ ٘تبیذ ٚػیْ دػت یبفت وٝ ثشخی اثٔبدؿبٖ ثٝ ٚالْ 

ثشای خٛد ٚی ٘یض پیؾ ثیٙی ٘ـذٜ ثٛد٘ذ.ایٗ دٌٚبٍ٘ی اسربٓی دس ربی 
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ربی تفبػیشی وٝ ثش ٕٔٔبسی ِٛیی وبٖ ربسی اػت ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد. 

ٟٔٙذػی » ثشخی ٕٞچٖٛ پُ صٚوش ایٗ دٚ ربیٍبٜ ثٛدٌی سا دس لبٔت 

كٛست ثٙذی وشدٜ ا٘ذ ٚ ثشخی ٞٓ چٖٛ آ٘تٛ٘ی « ٚ فشْ تبسیخی ٓمال٘ی

« ٕٔٔبسی خبِق ٔذسٖ ٚ دس ٓیٗ حبَ ٔتبفیضیىی» ٚایذِش، آٖ سا 

خٛا٘ذٜ ا٘ذ ٚ اِٗ وِٛىبٖٚ دس وتبة ٕٔٔبسی ٔذسٖ، ٕٔٔبسی ِٛیی وبٖ 

سا ٔبحلُ ٍٕٞشایی اسٌب٘یؼٓ صیؼتی ٚ ٞٙذػٝ افالًٛ٘ی دا٘ؼتٝ اػت 

ٓمال٘یت » یض ٕٔٔبسی ِٛیی وبٖ سا ثب ٓجبست ٚ ٚیّیبْ ری اس وشتیغ ٘

تٛكیف ٔی وٙذ ٚ یٛٞب٘ی پبالػٕب ٘یض دس ٔمبِٝ ای « ٔتبفیضیىی ٚ ٔجٟٓ

ٕٔٔبسی ِٛیی وبٖ سا ثب ٚرٝ « آ٘بتٛٔی اٍ٘بسٜ ؿبٓشا٘ٝ» تحت ٓٙٛاٖ 

تٕؼه اٚ ثٝ ٞٙذػٝ ای اصِی ٚ ُبٞش پشداختٝ ٘ـذٜ ثٝ ِحبٍ ػجىی ، 

وٝ ساٜ سا ثش پتب٘ؼیُ ٞبی ٘ٛیٗ ثیب٘ی  »ّٕٔٛ اص اٍ٘بسٜ ٞبیی ٔی دا٘ذ 

 «.ٔی ٌـبیٙذ

تحّیُ ٔٛػؼٝ ػبِه ٕٞچٖٛ ثٙبیی ثشآٔذٜ اص آیٙذٜ ثب ٔشارٔٝ ٔٙبػت 

ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی اكیّی ٕٞچٖٛ دیشٞب یب لبِت ٞبی ٓضِت فىشی ٚ تٔشیف 

ثیبٖ ٞٙذػی اتحبد وٝ ثی أبٖ دس » ٔزّغ ّٔی ثٍٙالدؽ دس لبٔت 

چ ٚهٔیت ٔٛهٔی، ِ٘ٓ  ػخت وبٞٙب٘ٝ وّیت ثٙب تىشاس ؿذٜ اػت ٚ ٞی

٘یض ٔذٓبی تالؽ ِٛیی وبٖ «. یٙذاسا٘ٝ اؽ سا ٔتٙضِضَ ٕ٘ی ػبصدٚ د

ثشای ٘یُ ثٝ پشػؾ اص چیؼتی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ، تٕبیّی وٝ پغ اص 

ِٛیی وبٖ دس آحبس ٕٔٔبسا٘ی ٕٞچٖٛ پیتش صٔتٛس، اِذٚ ٖٚ ایه، ػٛسٜ 

فٟٗ، اِٛاسٚ ػیضا، ِٛیغ یبسلبٖ ٚ صیٍٛس ِٛئش٘غ ٘یض دیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ؛ 

تشویجی اػت اص حوٛسی تٔجذی وٝ ثب ٕٓمی » سؿبٖ ٕٔٔبسا٘ی وٝ آحب

احؼبػی ٘یض ٓزیٗ ؿذٜ اػت. آحبس آٟ٘ب ٕٞیـٝ ثٝ ِحبٍ صیجبیی 

ؿٙبختی پبِٛدٜ ٚ صیجب ٘یؼتٙذ، آحبس آٟ٘ب ] ثش لٛاْ اسادٜ ٚرٛدی احش[ 

« ٕٞچٙیٗ حبُٔ ٘یشٚی ٞبی لٛی ثشٞٓ ص٘ٙذٜ ٚ طسفٙبن ٘یض ٞؼتٙذ.

٘ـٟش ٌشایبٖ تىِٙٛٛطیه ٘یض ثبیذ رٟت ثشسػی تبحیش ِٛیی وبٖ ثش آسٔب

ثٝ ٕٞبٖ دٌٚبٍ٘ی اسربٓی راتی آحبس اٚ ثبصٌـت، اٌشچٝ ایٗ ثبس  "ٔزذدا

ایٗ دٌٚبٍ٘ی دس ٔفْٟٛ یبدٔبٖ ٌشایی وبٔال ٔتجّٛس ٔی ؿٛد، دسن 

وبِجذی ِٛیی وبٖ اص یبدٔبٖ ٌشایی اص یه ػٛ سیـٝ دس اػٌٛسٜ ؿٙبػی 

ٜ ٕٔٔبسی ثبػتبٖ، فشْ ٕٔٔبسی، صثبٖ ؿٙبػی ٓٙبكش تذلیك وٙٙذ

حٕبػٝ ؿٙبػی ٕٔٔبسی دس ؿىُ دٞی ثٝ ؿٟش ٚ اص ػٛی دیٍش ثش 

تفؼیش تبسیخی ػبصٜ ای ِٛیی وبٖ اص » أىب٘بت فٙی ٔٔبكش ٔتٕشوض اػت

یبدٔبٖ ٘ٝ فمي دس ٌزس صٔبٖ تجذیُ ثٝ ثٗ ٔبیٝ اكّی آحبسؽ ؿذ، ثّىٝ 

یض ٘ 1771ثٝ ٘ٛٓی ثٝ پیؾ افىٙٝ احیبی ٔؼبِٝ یبدٔبٖ ٌشایی دس دٞٝ 

ٚ دس آحبس ثبوٕیٙؼتش فِٛش، اسؿیٍشاْ ٚ ٔتبثِٛیؼت ٞب ٘یض ٕ٘ٛد « ثذَ ؿذ

ٚاهح داؿت، وٕب ایٙىٝ ٔشوض چٙذ سػب٘ٝ ای یبٔب٘بؿی دس وٛفٛاتش وٙضٚ 

تبٍ٘ٝ، ًشح وبٖ اص آصٔبیـٍبٜ ٞبی پضؿىی سیچبسدص سا تذآی ٔی وٙذ ٚ 

س سدپبی تٕؼه اٚ ثٝ ٞٙذػٝ افالًٛ٘ی دس تشویت ثب یه ػبصٜ فوب وب

( ٘یض دس ثّٙذ ٔشتجٝ 1754پیىشٜ تشاؿب٘ٝ دس پشٚطٜ ثشد ؿٟش فیالدِفیب )

 ػبصی ٞبی والٖ ٔمیبع اسؿیٍشاْ دیذٜ ٔی ؿٛد.

 :ًوبدگزایی   -8

ٕ٘بدٌشایی پیؾ اص آٖ وٝ یه ٔىتت ثٝ حؼبة ثیبیذ، یه ٔفْٟٛ یب 

فّؼفٝ اػت. ثـش اص اثتذای ؿىُ ٌیشی تٕذٖ ٞب ٚ آغبص ؿبٓشی تٕبیُ 

بیؾ سا دس لبِت ٕ٘بدٞب ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب ثٝ صثبٖ آٚسد ٚ اؿیبی داؿتٝ حشف ٞ

دٚس ٚ ثشؽ سا تزؼٓ ٔفبٞیٕی ٕٓیك تش اص آ٘چٝ ثٝ چـٓ ٔی آیذ، ٘ـبٖ 

   دٞذ. ٕٞبٖ ًٛس وٝ ٔلشیبٖ ثبػتبٖ ٌُ ٞبی اػپشیغ سا ٕ٘بد ٔشي 

ٔی دا٘ؼتٙذ، ٞٙذیبٖ ٌُ ٘یّٛفش سا ٘ـب٘ٝ تبد خذاٚ٘ذ ٔی ٘بٔیذ٘ذ، ثبثّی 

د ربٚداٍ٘ی ثٝ حؼبة ٔی آٚس٘ذ ٚ خٛسؿیذ سا ٘ـب٘ٝ ٞب ٔبس سا ٕ٘ب

ثخـٙذٌی ٚ ص٘ذٌی. أب ثٝ ٞش حبَ ػٕجِٛیؼٓ یه ٔىتت فىشی ٞٓ 

ٞؼت. دس اٚاخش لشٖ ٘ٛصدٞٓ ؿبٓشاٖ فشا٘ؼٛی وٝ اص صثبٖ خـه 
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٘ٛیؼٙذٌبٖ ٚالْ ٌشا ثٝ ػتٜٛ آٔذٜ ثٛد٘ذ، ٔىتت ٕ٘بدٌشایی سا ثٙیبٖ 

 ٟ٘بد٘ذ.

 : یبدهبى ّب -9

یٛٔٙت ثٝ ٔفٟٛٔی اًبق ٔی ٌشدد وٝ ٔٔشف یه ػبختبس یبدٔبٖ یب ٔب٘

ثش ٔجٙبی حبفِٝ ی رٕٔی، دس وبِجذ فشْ ّٕٚٓىشد ثبؿذ. ایٗ ّ٘ٛ 

ثشای ثضسٌذاؿت یه ؿخق یب یه اتفبق ٟٔٓ ػبختٝ  "ػبختبس، كشاحتب

اص آٟ٘ب ثٝ ٓٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ یه ؿٟش یب ّٔتی خبف یبد  "ٔی ؿٛد وٝ ٕٓٛٔب

ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ٓٙٛاٖ ٓیٙیتی فیضیىی دس ٔی ؿٛد. ایٗ ٌٛ٘ٝ اص ػبختبسٞب 

 اختیبس ِ٘ٓ ارتٕبٓی ٚ سٚح رٕٔی یه ّٔت لشاس ٌیش٘ذ.

 : سیجبیی ضٌبسی ًوبدیي ٍ ثیبى ًوبدّب -61

اص ػذٜ ٞفذٞٓ دس ٔیبٖ ادیجبٖ ٚ دا٘ـٕٙذاٖ چیٙی آساػتٗ ثبٕ ٞب دس 

ٌّذاٖ ٞبی ػفبِیٗ ثبة ؿذ. ٌّذاٖ ٞبیی ػفبِیٗ پُش اص آة ؿذٜ ثٛد٘ذ. 

بی چٙذیٗ لٌٔٝ ػًٙ دس حبِی وٝ دسختبٖ ٚ ٌُ ٞبی وٛتبٞی ٘ٛن ٞ

وٜٛ ٞبی » ٚ دس ػیٙٛآ٘بْ ثٝ « وٜٛ ٞبی ٔیٙیبتٛس » سا وٝ دس آ٘بْ ثٝ 

     ٔشػْٛ ثٛد٘ذ. ایٗ اػٓ ٞب خٛد ثش ٔفٟٛٔی دالِت « دػت ػبخت

ٔی وشد، چٙب٘ىٝ دیذٜ ایٓ وٜٛ ٕ٘بد ٓبِٓ اػت.تمذیغ رٟبٖ ثؼتٝ ٞٙٛص 

ذٜ  اص آة ٌٓش آٌیٗ وٝ ٕ٘بد دسیب ٚ رضایش تجشن دس ٌّذاٖ ٞبی پٛؿی

ؿذٜ ٞؼتٙذ لبثُ تـخیق ٚ تٕیض اػت. ایٗ ٔزٕٛٓٝ ثب ٚرٛد ایٗ 

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ثبٕ ٞبی ٔیٙیٕبتٛس دس اغبص ثٛد٘ذ پیؾ اص آ٘ىٝ  "دلیمب

ػجه خبف دا٘ـٕٙذاٖ دس ػذٜ ٞفذٞٓ آٟ٘ب  سا ثٝ ٔٛهٛٓبت ٞٙشی 

اػت.ٔتٗ فٛق ثخـی ثٛد  تغییش ؿىُ دٞذ ثشای تٕٔیك ثىبس ٔی سفتٝ

اص وتبة ٔمذع ٚ ٘بٔمذع ٘یش رب اِیبدٜ؛ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ ٞبی 

ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ ٔـٟٛد اػت، ا٘ؼبٖ ٔزٞجی ٔبداْ دس پی ػبختٗ ٕ٘بیذ اص 

حوٛس ٚآالْ ًجیٔت دس ٔحیي اًشاف خٛیؾ ٔی ثبؿذ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ 

سا دسیب ٚ ػًٙ سا دس ثبٕ ٔیٙیبتٛسی ٕ٘بدی اص وٜٛ ، ثشوٝ سا ٕ٘بیذ 

دسخت سا ٕ٘بدی اص ویٟبٖ ٔی پٙذاس٘ذ. ثی پُش ٚاهح اػت وٝ ایٗ ٕ٘بدٞب 

ٔٔتمذ ایت : ر ٘مؾ تٔییٗ وٙٙذٜ دس ص٘ذٌی ا٘ؼبٟ٘ب ثبصی ٔی وٙٙذ.

اػت فشًٞٙ صٔب٘ی آغبص ٌشفت وٝ ٘یبوبٖ ٔب تٛا٘بیی وبسثشد ٕ٘بدٞب سا 

 ثذػت آٚس٘ذ یٔٙی تٛا٘ؼتٙذ ثٝ یه چیض یب سٚیذادی ٔٔٙبیی ٘ؼجت

دٞٙذ ٚ ایٗ ٔٔٙب سا اص ًشیك ٕ٘بد خبف دسن ٚ فٟٓ وٙٙذ ٚ دس ربیی 

دیٍش اثضاس ٔی داسد وٝ ا٘ؼبٖ پذیذٜ ای ٕ٘بدیٗ اػت ٚ ا٘ذیـٝ ٕ٘بدیٗ 

ٚیظٜ ا٘ؼبٟ٘بػت. ثٙبثشایٗ دس فشایٙذ تٌجیك ٚ تىبُٔ فشًٞٙ ا٘ؼب٘ی دس 

یه ٔحیي خبف ا٘تمبَ فشًٞٙ چٝ دس ثُٔذ صٔب٘ی ٚ چٝ دس ثُٔذ ٔىب٘ی 

ص ًشیك ٕ٘بد ٚ صثبٖ ٕ٘بدیٗ سٚی ٔی دٞٙذ ٚ تب صٔب٘ی وٝ ٕ٘بدٞب آٖ ا

پبیذاس ٚ لبثُ ؿٙبخت ثبؿٙذ آٖ فشًٞٙ لبثُ ؿٙبخت خٛاٞذ 

ثٛد.ٕ٘بدٞبیی وٝ لبدس ثٝ ایزبد ٞٛیت ٚ فشًٞٙ دس یه ربٔٔٝ ٔی 

ٌشد٘ذ دس الؼبْ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞٙش لبثُ ثشسػی ٚ ٌٔبِٔٝ ٔی ثبؿٙذ وٝ ثٝ 

ٖ ٞٙش ٕٔٔبسی ثٝ ٕٞیٗ ثخؾ ثؼٙذٜ رٟت ٔٛهّٛ ٔٛسد ثحج پیشأٛ

 ٔی ٕ٘بییٓ.

رٟت ؿٙبخت ٕ٘بدٞب ٘یبصٔٙذ ایزبد ساٞىبسی چبسٜ ػبص پیشأٖٛ ثیبٖ ٚ 

ؿٙبخت ایـبٖ ٔی ثبؿیٓ. ثیبٖ ٕ٘بدیٗ دس ًشاحی ٕٔٔبسی ثب ثٝ 

وبسٌیشی ٘ـب٘ٝ ٞبی ٕ٘بدیٗ وٝ لبدس ثٝ ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ اص ًشیك ػبصٔبٖ 

ثبؿٙذ ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص حزٓ ٚ  ٔٔٙبیی اص پیؾ تجییٗ ؿذٜ خٛد ٔی

فوب ثشای ایزبد یه احؼبع ٚ ادسان داسای ثیبٖ ٕ٘بدیٗ وٝ ٔٙزش ثٝ 

اِمبی ٔٔٙب ٔی ٌشدد، ٔیؼش خٛاٞذ ؿذ.ثیبٖ ثٙیبدیٗ دس ٕٔٔبسیجٝ 

ٔٔٙبی ایزبد یه صٔیٙٝ ادساوی ثشای ا٘تمبَ ثشخی اص ٔفبٞیٓ  خبف اص 

ػب٘ٝ ای دس صٔب٘ی ًشیك ٕٔٔبسی ثٝ ٓٙٛاٖ یه سػب٘ٝ اػت. ایٗ اسصؽ س

وٝ ٕٔٔبسی ثٝ ٓشكٝ ی ارتٕبٓی پبی ٔی ٌزاسد ٚ ػبختٕبٖ دس ثٔذی 

ٓبْ تش ٌٔشح ٔی ؿٛد، فضٚ٘ی ٔی یبثذ. ٔب فّؼفٝ ٞٙش ٚ اسصؽ تٕذٖ 

ٞبی ٌزؿتٝ سا اص ًشیك ایٗ سػب٘ٝ چٙذ ثٔذی دسن ٔی وٙیٓ صیشا 
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تٕبٔی ایٟٙب دس وٙبس یىذیٍش لشاس ٔی ٌیشد. ٚ ٔٛرٛدیتی ثٝ ٘بْ 

ٕبٖ سا ٔی ػبصد ٚ آٟ٘ب سا ثٝ كٛست ٔٛرٛدیت ٞبیی فشا صٔب٘ی دس ػبخت

ٔی آٚسد. ٘خؼتیٗ ساٜ تجّٛس ٔٔٙب دس ٕٔٔبسی اص ًشیك ثٟشٜ ٌیشی اص 

٘یبص ثٝ ٔٔٙب دس ٕٔٔبسی ٚ ًبالّ اصٔٔب٘ی  "٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ٕ٘بدٞب ػت. اِضأب

ٕ٘بدیٗ دسٖٚ آٖ اص ًشیك ثٟشٜ ٌیشی اص ٕ٘بدٞب ی داسای ٔٔٙبی اسربٓی 

ٔی تٛاٖ دس اِٚیٗ ٘ٛؿتٝ ٔشثٛى ثٝ ٕٔٔبسی وٝ اص ػبَ اَٚ ٔیالدی ٚ  سا

دس تٕبٔی ٔٛاسد ٚ ثٝ ٚیظٜ » تٛػي تیتشٚٚیٛع ٍ٘بؿتٝ ؿذٜ اػت دیذ:

دس ٕٔٔبسی دٚ ٘ىتٝ ٟٔٓ ٚرٛد داسد آٖ چیضی وٝ ٔٔٙب یبفتٝ ٚ چیضی 

وٝ ثٝ آٖ ٔٔٙب ثخـیذٜ اػت. چیضی وٝ ٔٔٙب یبفتٝ چیضی اػت وٝ ٔب اص 

ٔی وٙیٓ ٚ چیضی وٝ ثٝ آٖ ٔٔٙب ثخـیذٜ یه ثشٞبٖ ٔجتٙی آٖ كحجت 

ثش اكَٛ ّٕٓی اػت ٚ ثذیٟی اػت ، وؼی وٝ دس خٛد احؼبع ٕٔٔبس 

ؿذٖ ٔی وٙذ ثبیذ دس ٞش دٚ صٔیٙٝ ٟٔبست یبثذ اٚ ثبیذ داسای اػتٔذاد 

راتی ثبؿذ ٚ ثٝ وٕه آٔٛصؽ ٞذایت ؿٛد. اػتٔذاد ًجیٔی ثذٖٚ 

 ٙشٔٙذ وبّٔی پذیذ آٚسد ٚ ...ٞآٔٛصؽ ثذٖٚ اػتٔذاد ٕ٘ی تٛا٘ذ 

 : هؼوبری الوبًی در فضبی ضْزی -66

دوتش ٔحٕٛد ٔٙلٛس فالٔىی دس وتبة ؿىُ ٌیشی ٕٔٔبسی دس تزبسة 

ایشاٖ ٚ غشة تٔشیفی اص ٕٔٔبسی ٌشد آٚسدٜ ا٘ذ وٝ تأحیش صیبدی ثش تٛرٝ 

ًشاحی إِبٖ ٞبی ؿٟشی ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٓبُٔ تأحیشٌزاس ثش ادسان ٔشدْ 

ٕٔٔبسی، ایذٜ ٞب ٚ اسصؽ ٞبیی سا ثٝ » بی ؿٟشی داسد. اص ٔحیي ٞ

دس ایٗ تٔشیف، ثٝ «. ٚػیّٝ ی ِٔٙٛٔٝ ای اص ٓالئٓ ثلشی ثیبٖ ٔی وٙذ

ٚرٛد فٔبَ پٙذ ٓٙلشی تٛرٝ ٔی ؿٛد وٝ ؿٙبخت ساثٌٝ ٞبی ٔتمبثُ 

ؿبٖ ثٝ دسیبفت سٚحیٝ اكّی ٚ اػبػی آٖ وٝ ٔی تٛا٘یٓ پٛیب ثٙبٔیٓ ساٜ 

، ثٝ تشتیجی وٝ دس تٔشیف آٔذٜ ا٘ذ،ٓجبستٙذ اص: خٛاٞذ داد. ایٗ ٓٙبكش

 (.5ایذٜ ٞب، اسصؽ ٞب، ِٔٙٛٔٝ ٞب یب ػیؼتٓ ، ٓالئٓ ثلشی ،ثیبٖ )
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إِبٖ ٚ یب ٕ٘بد ؿٟشی تشویجی اػت، پیىشٜ ٚاس وٝ دس ػبخت آٖ اص 

 ٚیظٌی ٞبی دسٚ٘ی احزبْ ٚ اؿىبَ ٞٙذػی، ػبصٜ ای ٚ ثٝ ًٛس وّی ٞش

   آ٘چٝ ٔی تٛا٘ذ رٙجٝ ی تضئیٙی ٚ ػبختٕب٘ی داؿتٝ ثبؿٙذ،اػتفبدٜ 

ؿٛد. ایٗ تشویت داسای یه ِ٘بْ ٞٙذػی ٚ تٔبدِی پبیذاس ٚ  ٔی

صیجبػت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ پغ اص خٛدٕ٘بیی دس ػٌح ؿٟش افشاد سا ثٝ ٌٛ٘ٝ 

ای رزة خٛد ٔی ٕ٘بیذ ٚ ثٝ كٛست ػٕجّیه ٔـخلٝ ای ثشای 

ٔی ؿٛد. إِبٖ ٞبی ؿٟشی پغ اص رزة ٚ  ؿٙبخت ؿٟش دس ِ٘ش ٌشفتٝ

 (.6پزیشؽ ؿٟش٘ـیٙبٖ رضء ؿبخلٝ ٞبی اكّی ؿٟش ٔی ؿٛ٘ذ)

 : هفَْم یبدهبى ضْزی -66-2

دس ایٗ ٔیبٖ آ٘چٝ دس ایٗ ٘ٛؿتبس ٔٛسد ِ٘ش اػت، ٕٞبٖ إِبٖ ٞبی 

ثیب٘ی ٔی ثبؿٙذ وٝ ٔی تٛاٖ آٖ ٞب سا یبدٔبٖ  ٘بٔیذ. یبدٔبٖ ، ثٙب یب 

ای ٌشأی داؿت، صاد سٚص یب ػبِٕشي یه ؿخق ػبصٜ ای اػت وٝ ثش

خبكفجضسٌذاؿت یه سٚیذاد ٟٔٓ یب ٚالٔٝ ی وٝ ثشای یه ٌشٜٚ 

ارتٕبٓی ٟٔٓ اػت ٚ یبدآٚس لؼٕتی اص خبًشات تبسیخی یب ٔیشاث 

ثب ٔٔشفی یه ؿٟش،ٌٔٙمٝ یب ٔحُ  "فشٍٞٙی آ٘بٖ اػت ٚ ٘یض كشفب

اغّت ثٝ چیضی ػبختٝ ٔی ؿٛد. دس صثبٖ اٍّ٘یؼیىّٕٝ ثٝ یبد ٔب٘ذ٘ی 

اؿبسٜ داسد وٝ اص ِ٘شا٘ذاصٜ ٚ لذست فٛق أِبدٜ تبحیش ٌزاس ثبؿذ ٔب٘ٙذ 

 ٔزؼٕٝ ٞبی یبدٔبٖ )ٚیىی پذیب(ٚاطٜ یبدٔبٖ وٝ دس اٍّ٘یؼی ٔٔبدَ

 وٝ اص « ٔٛ٘ٛٔئتْٛ» ٔی ثبؿذ اص ٚاطٜ التیٗ « 2ٔٛ٘ٛٔٙت»  

ٔـتك ؿذٜ ٚ ثٝ ایٗ ٔٔٙبػت: ثٝ اكالّ سػب٘ذٖ، ثٝ یبد « ٔٛ٘ٛس» 

سدٖ یه خبًشٜ. دس ّٓٓ سیـٝ ؿٙبػی ِغبت ایٗ ٔٔٙبی تٕبٔی آٚ

ثشای  "ٔلٙٛٓبت اص ٞش ّ٘ٛ ٔبٞیت، ؿىُ یب ا٘ذاصٜ اػت وٝ ٔـخلب

ٌشٚٞی ا٘ؼبٖ ػبختٝ ؿذٜ ٚ ثٝ ِٔٙٛس یبدآٚسی ٚ ٌشأی داؿت افشاد یب 
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ٖ ٞب سا ٔی ػبصد، ایزبد سٚیذاد ٞب، تـشیفبت یب آتمبداتی وٝ ٞٛیت آ

 .(8ؿذٜ اػت)

 : اًَاع الوبى ّبی ضْزی -66-3

 : إِبٖ ٞبی ؿٟشی خٛد ا٘ٛاّ ٔختّفی داس٘ذ وٝ ٓجبستٙذ اص

 الوبى ًوبیطی )ٌّزی( -66-3-6

ٕ٘بیـی، ٞٙشی ٚ صیجبیی داس٘ذ ٚ ٞذف ٚ  رٙجٝ ی "إِبٖ ٕ٘بیـی كشفب

سػبِتی ثشای اِمبء ٌّٔجی ثٝ ثجیٙذٜ ٚ یب ا٘تمبَ پیبٔی ثٝ ٚی سا ٘ذاسد. 

ی اص ثشخٛسد تٛدٜ ٞب، احزبْ، ارضاء ػبصٜ ای ٚ تشویجبتی ٞؼتٙذ ا٘تضآ

كفحبت ) ثٝ ٘ٛٓی ثبصی ثب خي ٚ حزٓ ٚ كفحٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚیظٌی ٞبی 

ٞٙذػی ٚ سٚاثي دسٚ٘ی آٖ ٞب ( وٝ تٟٙب ثٝ ِحبٍ ٚیظٌی ٞبی صیجبیی 

ؿٙبػب٘ٝ ٚ تٔبدَ ثلشی ٚ ٞٙشی ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٌشٚٞی خبف اص ا٘ؼبٖ ٞب 

 (9) استجبى ثشلشاس وٙٙذ.

 الوبى ثیبًی) یبدهبى( -66-3-2

یبدٔبٖ ؿٟذا اص دػتٝ إِبٖ ٞبی ثیب٘ی ٔحؼٛة ٔی ٌشدد ٚ ٕٞبٖ ًٛس 

وٝ اص ٘بْ إِبٖ ثیب٘ی پیذاػت، ٞذف اص خّك ایٗ إِبٖ، ثیبٖ ٌّٔت 

خبكی اػت ٚ ثٝ د٘جبَ سػبِتی خبف دس ا٘تمبَ پیبٔی خبكذس لبِت 

دت( دس ٔىبٖ ایٗ إِبٖ ٞؼتیٓ وٝ ٔی تٛا٘ذ حجت ٚالٔٝ ی خبف ) ؿٟب

ٔٛسد ِ٘ش )فوبی ؿٟشی( ثبؿذ ٚ یب ٔفٟٛٔی خبف) ایزبد فشًٞٙ 

ؿٟبدت ًّجی ٚ اؿٙبیی ثب اٞذاف ٚ آسٔبٖ ؿٟذا ( ثب تٛرٝ ثٝ ٘بْ آٖ 

 ٚیظٌی ٞبی ٌٔٙمٝ ثٝ ثجیٙذٜ اِمب وٙذ.

اص آٖ ربیی وٝ ٚیظٌی ثؼیبس ٟٔٓ إِبٖ ٞبی ثیب٘ی دس ٓبِٓ ٌشایی آٖ 

ٔخبًت ٓبْ ٚ ٓبدی وٝ اص ٞٙش  ٞبػت یٔٙی ٔی ثبیؼت ثتٛا٘ذ ثب

ػشسؿتٝ ی چٙذا٘ی ٘ذاسد ٘یض استجبى ثشلشاس وٙذ ٚ ِزا دلت ِ٘ش ًشاح 

دس خٛا٘بیی ٚ ؿیٛایی ثیبٖ ٌّٔت دس ٓیٗ ا٘تضآی ثٛدٖ فشْ ٞب ٚ 

 اػتفبدٜ اص اسایٝ ٞبی ٕٔٔبسا٘ٝ اص إٞیت ٚاالیی ثشخٛسداساػت. 

ثٝ یه ٔىبٖ خبف دس یبدٔبٖ ؿٟذا ثبیؼتی اص فشْ ٞبیی ثٟشٜ ثشد وٝ 

ٔزٞجی وٝ ثب ثبٚسٞبی آتمبدی ٔشدْ ٘ضدیه ثبؿذ اػتفبدٜ وشد. 

٘ضدیىتشیٗ ایذٜ دس ًشاحی یبدٔبٖ ؿٟذا سا ٔی تٛاٖ اص ٔمبثش ٚ ثمبّ ٚ 

اػالٔی  -ػجه ٞبی فشٔیه ٕٔٔبسی ٚ ثبِتجْ ثٝ ٕٔٔبسی ایشا٘ی 

٘ضدیه اػت ثٟشٜ رؼت تب چٙذ ٚیظٌی خبف وٝ ٔب٘ٛع ثٛدٖ فوب 

جیٗ ٚ حغ تّٔك خبًش اػت، ایزبد ؿٛد ٚ اص ػٛیی ثٝ ثشای ٔخبً

ٓٙٛاٖ یه یبدٔبٖ ؿٟذا ثشای ٓٛاْ ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٌیشد ٚ ثبٓج 

استجبى رٞٙی ٚ حؼی ٔٙبػجی ٌشدد.ٚیظٌی ٔـتشن إِبٖ ٞبی ثیب٘ی ٚ 

إِبٖ ٞبی ٕ٘بیـی تٟٙب دس ثٝ وبسٌیشی ِ٘بْ ٔـتشن ثشٌشفتٝ اص 

ٙذػی ٚ تّفیك ٚ تشویت آٖ ٞب ثٝ ٞٙذػٝ، آسایٝ ٞب، اؿىبَ ٚ احزبْ ٞ

وّی صیجب ٚ ِ٘بْ ٔٙذ اػت، حبَ آٖ وٝ ثٝ ایٗ تشویجبت تٔبدِی ٚ ثلشی 

دس ایٗ ٔشحّٝ ٓٙلش ٔفْٟٛ ٚ ثیبٖ ٔٛهّٛ سا اهبفٝ ٔی وٙیٓ، أب وبٔال 

 (.7)ا٘تضآی ٚ غیش ٔؼتمیٓ دس ِفبفٝ 

 الوبى ػولكزدی ) هجلوبى ضْزی( -66-3-3

ص تٔبسیف فٛق فبكّٝ ٔی ٌیشد چشا وٝ ٓٙلش ایٗ ّ٘ٛ اص إِبٖ تب حذی ا

ّٕٓىشد ثشای ٔب ٔحذٚدیت ٞبیی ثٝ ِحبٍ لٛا٘یٗ فشٔی ایزبد خٛاٞذ 

ٕ٘ٛد ٚ دس ایٗ ٔشحّٝ خّك فوب ثب اػتفبدٜ اص ٕٞبٖ آسایٝ ٞب ٚ ٓٙبكش 

ثلشی سا خٛاٞیٓ داؿت. ٚیظٌی دیٍش ایٗ ٌٛ٘ٝ إِبٖ ٞب دس تٔذاد 

چشا وٝ ٓٙلش ّٕٓىشد ایزبة  ثیـتش آٖ ٞب دس ػٌح ؿٟش ٞب ٔی ثبؿذ.

ٔی وٙذ دس ٞش ٔىب٘ی وٝ ٘یبص ثٝ ٔٛهّٛ ٔٛسد ِ٘ش ثبؿذ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص آٖ 

ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ ثٝ ًٛس ٔخبَ ایؼتٍبٜ ٞبی اتٛثٛع، ٔتشٚ، ویٛػه 

ٞبی تّفٗ، دوٝ ٞبی سٚص٘بٔٝ فشٚؿی، ػشدسٞب ٚ ٔىبٖ ٞبی خذٔبت ٚ 

ب ٚ تبػیؼبت اًالّ سػب٘ی دس ػٌح ؿٟشٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘ٛاّ چشإ ٞ

خبف ؿٟشی.دس كٛست اػتفبدٜ اص ٘ٛسپشداصی ٞبی پیؾ ثیٙی ؿذٜ ٚ 

اػتفبدٜ اص ا٘ٛاّ تبػیؼبت خبف ؿٟشی دس كٛست اػتفبدٜ اص ٘ٛس 
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پشداصی ٞبی پیؾ ثیٙی ؿذٜ ٚ اػتفبدٜ اص ا٘ٛاّ تبػیؼبت  خبف ؿٟشی 

دس إِبٖ ؿٟذا، ایٗ إِبٖ تّمیٙی اص إِبٖ ثیب٘ی ٚ إِبٖ ّٕٓىشدی 

ثٛد ٚ دس ٘تیزٝ ٚیظٌی ٞبی ثلشی ٚ ٞٙشی رضٚ اِٚیٗ ٓٛأُ دس خٛاٞذ 

ثبصؿٙبػی ایٗ احش ٚ ٔب٘ذٌبسی آٖ خٛاٞذ ثٛد.إِبٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ 

كٛست تّفیمی اص دٚ یب حتی ٞش ػٝ ّ٘ٛ ؿىُ ٔٛرٛد ثبؿٙذ یٔٙی 

ّٕٓىشدی یب  –ثیب٘ی داؿتٝ ثبؿذ یب ثیب٘ی  –إِب٘ی رٙجٝ ی ٕ٘بیـی 

حتی ٔٛاسدی ٘یض ٚرٛد داسد وٝ ٞش ػٝ ّ٘ٛ ایٗ ّٕٓىشدی ٚ  –ٕ٘بیـی 

 ٔفبٞیٓ دس آٖ ٞب ثٝ چـٓ ٔی خٛسد.

 : گیزی ًتیدِ -62

   دس تفىش دیٙی ٞٙشٔٙذ حمبیك ٔتٔبِی، اص ًشیك ٕ٘بدپشداصیبػت وٝ 

ٔی تٛا٘ذ دس وبِجذی ٔبدی ُبٞش ؿٛد. یبدٔبٖ ؿٟذا اص ایٗ ػٟٓ ٔؼتٙی 

ٝ ِمبء اهلل سا اص ٘یؼت ٚ ٔی تٛاٖ ٔفبٞیٕی ٕٞچٖٛ ؿٟبدت ٚ سػیذٖ ث

ًشیك ٕ٘بیؾ دادٜ تب ٔلذالی اص فشٔٛدٜ پیبٔجش ٔىشّْ اػالْ)ف( ثبؿذ 

دس ٌزسی پیشأٖٛ «.صیجبػت وٝ تزّی كفبت اِٟی ثبؿذ ٞش ؿیئی» وٝ 

٘ـب٘ٝ، حوشت ّٓی )ّ( ثٝ ٓالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبیی اؿبسٜ داؿتٙذ وٝ ثبٓج 

ًشاحی ٞذایت ٚ ٔؼیش یبفتٗ ٔی ؿٛد وٝ ایذٜ ی ثؼیبس خٛثی ثشای 

یبدٔبٖ ؿٟذا ٔی ثبؿذ وٝ یه ثٙبی وبٔال ٔفٟٛٔی اػت ٚ ٔؼیشٚ ٘ـب٘ٝ 

سا اص ٍ٘بٞی ٔٔٙٛی ٓالٜٚ ثش ٍ٘بٜ ٔبدی ثٝ ٔب ٘ـبٖ ٔی دٞذ.اص ًشیك 

ػیؼتٓ ٘ـب٘ٝ ؿٙبػی دس یبدٔبٖ ؿٟذا، یه أش رٞٙی ثٝ أشی ٓیٙی 

تجذیُ ٔی ؿٛد ٚ ثبِٔىغ، ٘ـب٘ٝ ٞب أشی ٓیٙی ٞؼتٙذ ٚ دالِت ثش أش 

ی داس٘ذ ٚ اص ایٗ ًشیك ٔی تٛاٖ ثٝ سٔٛص ایٗ ٘ـب٘ٝ پی ثشد ٚ دس رٞٙ

اتفبق ٔی افتذ.یبدٔبٖ ؿٟذا ٔی تٛا٘ذ ثٝ « ٔٔٙی داس ؿذٖ» ایٙزب فشایٙذ 

ٓٙٛاٖ یه ٓٙلش اكّی ػبص٘ذٜ ػیٕبی ؿٟش ٘مؾ آفشیٙی وٙذ ٚ ثٝ 

ِحبٍ ا٘ذاصٜ اٌش ا٘ذاصٜ آٖ ٞب ثضسي ثبؿذ ٕٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ٓٙٛاٖ ٘ـب٘ٝ دس 

حّٝ، ٌٔٙمٝ یب حتی ؿٟش ٌٔشح ؿٛ٘ذ.یبدٔبٖ ؿٟذا ثٝ ٓٙٛاٖ ػٌح ٔ

یه فوبی ٕٔٔبسی ٔی تٛا٘ذ ٕ٘ٛداس ؿخلیت ؿٟذا، ٔٙؾ، وبسوشد ٚ 

فشًٞٙ ایخبس ٚ ؿٟبدت دس ػیٕبی ؿٟشی ثبؿذ.دس كٛستی وٝ یبدٔبٖ 

  ؿٟذا داسای تشویت ٚ یه ِ٘بْ ٞٙذػی ٚ تٔبدِی پبیذاس ثبؿذ ثبٓج 

ثبؿیٓ چٝ ثؼب إِبٖ ٞبی ؿٟشی پغ اص ٔی ؿٛد إِب٘ی صیجب سا ؿبٞذ 

رزة ٚ پزیشؽ ؿٟش٘ـیٙب٘ؾ رضء ؿبخلٝ ٞبی اكّی ؿٟش ٔحؼٛة 

 ٔی ؿٛ٘ذ.

 : سپبسگشاری

ثؼی ؿبیؼتٝ اػت اص اػتبد فشٞیختٝ ٚ فشصا٘ٝ ػشوبس خب٘ٓ دوتش ص٘ذ 

داٚدی وٝ ثب وشأتی چٖٛ خٛسؿیذ ، ػشصٔیٗ دَ سا سٚؿٙی ثخـیذ٘ذ 

سإٞٙبیی ٞبی وبسػبص ٚ ػبص٘ذٜ ثبسٚس ٚ ٌّـٗ ػشای ّٓٓ ٚ دا٘ؾ سا ثب 

 ػبختٙذ تمذیش ٚ تـىش ٕ٘بیٓ .

 : هزاخغ
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