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پظٍّـٖ اًجوي اٗشاًٖ صٗبى ٍ  -هجلٔ علوٖ 

ؽ . ّـ 1395 ، صهؼتبى41ؿوبسُ، ادث٘بت عشٖث

 197-218كق ، م 2017

 دس ػ٘ؼتن آهَصؿٖ هذاسع فلؼط٘ي اؿغبلٖ ػبصٕ َْٗدٕ
 3هختبس هجبّذ، 2هجتجٖ سحوبًذٍػت، 1صادُ اػوبع٘لحؼي 

 ٨٢ٌؽ ٗؽ٦ٛ آؾـثب٧دبٙؼاٍِٛبٟ  ٦ػفث بر٨قثبٙ ٝ اؼث ُفٟٝ بـ٧اوشبؼ. 1

 دفؼ٧ه كبـاث٦، ؼاٍِٛبٟ س٢فا٦ٙ ػفث بر٨قثبٙ ٝ اؼث ُفٟٝؼا٨ٍٛبـ . 2

 ٦آقاؼ اوال٤ٗ ؼًشف٥ قثبٙ ٝ اؼث٨بر ػفث٦ ؼاٍِٛبٟ آٗٞغش ؼاًٛ. 3
 19/04/1395: پزٗشؽ تبسٗخ    28/01/1395: دسٗبفت تبسٗخ

 چک٘ذُ
 ٧ٝرمٟ  ثر٠ غٞؼ ؼـ اؾ١بٙ ٗرفؼٕ ٜٗغور٠ ٝ    آىبػ٤ غٔنضضٞـ  وبق٥ ػبؼ٥ـل٧ٖ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦ ثفا٥ 

ٛ٘بؼ١ب ٝ ٗب٨١ز آثبـ كٔىرغ٦ٜ٨ ٝ ػفثر٦    وبق٥ ٢٧ٞؼ٥وؼ٦ ؼـ ، وبًٜبٙ ا٦ِٔ وفق٨ٗٚ كٔىغ٨ٚ

ٚ  ق٧فًبٛر٠  ؼ ؼـ ؾ١ٚ ٛىْ ٛٞ ا٧ٚ وفق٨ٗٚغٞ ١ب٥ و٨بوزُٜدبٛؽٙ ٛفٕ  ؼاـؼ ٝ ثفا٥ ٌر٨ٟٞ   سرف٧

. اورز  ٧٠ؼ٦ٜ ٛلٞؾ ؼـ و٨ىشٖ آٗٞق٦ٌ ـا ؼـ ًٜبـ و٨بوز ا٧دبؼ ـػت ٝ ٝضٍز ؼـ د٨ً ُفكشر 

، ١ب ًشبةا٧ٚ  سأ٨ٓقثٜب٥ ا٦ِٔ ـا ؼـ ، ١ب٥ ؼـو٦ ًشبةض٘ٚ سطف٧ق ٝ سـ٨٨ف ٗطشٞا٥  ـٝ اقا٧ٚ

ْ  وبق٥ ٢٧ٞؼ٥ثف  ٗٔرز كٔىرغ٨ٚ    ١رب٥  ٝاهؼ٨رز ؼاؼٙ ضورب٧ن ٝ   ٛرٞ ٝ ٝاـٝٛر٠ خٔرٟٞ    ١رب٥  ٛىر

آٙ ـا اخرفا٥   سطورن ا٧رٚ ثفٛبٗر٠ ٝ ٛطر٣ٞ     ١رب٥  ـٝي٨ًٌٖٞ  ٦ٗؼـ ا٧ٚ دم١ًٝ . اوز ُؿاٌش٠

، خـفاك٨رب٦٧ ، سربـ٧ػ٦  ٗفاخؼر٠ ثر٠ ًشرت ؼـور٦     ٜٗظرٞـ ثرب   ث٠ ٨٘١ٚ  ثفـو٦ ٝ سط٨ْٔ ٛ٘ب٨٧ٖ.

اق ، اؼث٦ ٝ ؼ٦ٜ٧ ٗؽاـن كٔىغ٨ٚ اٌـب٦ٓ ٝ سط٨ٔرْ ٝ ٛورؽ ثػٍر٦ اق ٗطشرٞا٥ آ٢ٛرب     ، اخش٘بػ٦

ٖ  ٍُرٞؼٟ دفؼٟ  ٢بآٛٝ ضب٨ٗبٙ  ١ب ًشبةعفاضبٙ ا٧ٚ  ١ب٥ ؼو٨ى٠ ٍٗرػُ ٌرؽ ًر٠     در٠ ٨ؼـٛش. ا٧ر

ر ػفثر٦    ٗب٨١ز ٛ٘بؼ١ب٥ اوال٦ٗسـ٨٨ف ؾ٨ٜ١ز آٛبٙ ؼـ ـاثغ٠ ثب ، ًٞؼًبٙ كٔىغ٦ٜ٨ وبق٥ ٢٧ٞؼ٥

ؼـ  ،ٗبٛرؽ٦ُ  ػورت ٝ ٗؼفك٦ سؼب٨ٖٓ اوال٦ٗ ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز كٔىغ٨ٚ، سغ٨٢ف ز٢ف٣

 .اوز ا١ؽاف ا٧ٚ ٛو٠ٍ سف٧ٚ ٢ٖٗاق ، اٙ كٔىغ٦ٜ٨آٗٞق ؼاًٛؾ١ٚ 

 .٦ىش٢ِ٨ٛٞ٨ ٧ٖـل ؛٦اٌـبٓ ٨ٚكٔىغ ؛٦ٗشٞٙ آٗٞقٌ ؛وبق٥ ٢٧ٞؼ٥ :ّب کل٘ذٍاطُ
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 هقذهِ
 ٝ اٛرؽ  ُفكش٠ ًبـ ث٠ سبـ٧ع عّٞ ؼـ ـا ٗػشٔل٦ ٌِفؼ١ب٥ غٞؼ ا١ؽاف سطون ثفا٥ ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز

 اٛرؽ  ثفؼاٌش٠ ١ب ٛو٠ٍ ا٧ٚ اق دفؼٟ، اوالٕ خ٢بٙ ؼـ ٧ٝمٟ ث٠ ٝ خ٢بٙ وفاوف ؼـ ٗػشٔل٦ ١ب٥ دم١ًٝ

 ؼـ ٝ ١رب  اورفای٦ٔ٨  ؤغ٤ سطز ٗؽاـن ؼـ كٔىغ٦ٜ٨ ػفة اٙآٗٞق ؼاًٛ ؼـو٦ ًشت ؼـ ٛلٞؾ اٗب

 ٝ غٞاٜٛؽُبٙ ؾ١ٚ سٞاٛؽ ٦ٗ آٙ ثػ٦ٍ آُب٦١ خٜج٤ ٠ً اوز ٦٘٢ٗ ٗٞضٞع، اٌـب٦ٓ ١ب٥ وفق٨ٗٚ

 ا٧ٚ ؼـ دم١ًٝ ا٨٘١ز، اٗف ا٧ٚ ٝ ًٜؽ ٨ٌٞ١بـ ٝ آُبٟ، سفكٜؽ ا٧ٚ ث٠ ٛىجز ـا خٞاٙ هٍف ٧ٝمٟ ث٠

٧بكز ًر٠ ؼـ سربـ٧ع ض٨ربسً اق     سٞاٙ ٦ٗاٗفٝقٟ ً٘شف ه٦ٗٞ ـا . ًٜؽ ٦ٗ سف ـٌٝٚ ٗب ثفا٥ ـا ق٠ٜ٨ٗ

ؼـ  غرٞؼثفسفث٦ٜ٨ ث٠ غبعف  هٕٞ ا٧ٚ .ق١فآٓٞؼ هٕٞ ٢٧ٞؼ ؼـ اٗبٙ ٗبٛؽٟ ثبٌؽ ١ب٥ آو٨تخفاضز ٝ 

ث٠ ١رٖ   ا٥ ؼـ ١ف ٛوغ٠ ٝ ثب ؼ٧ِفاٙ ٨ٛىشٜؽ آ٨ٗك ٗىبٓ٘زاق خ٢بٙ ضبضف ث٠ قٛؽ٦ُ  ا٥ ٨١٠ٌُٞر 

 .(13: 1388، قاؼٟ ِٔٞاس٦) ًٜٜؽ ٦ٗٝ ؼـ ٌفا٧ظ ٜٗبوت ٌٞـي  آٝـٛؽ ٦ٗـ٥ٝ  ُف٥ كش٠ٜثذ٨ٞٛؽٛؽ ث٠ 

ٙ  كبـور٦ ؼـ ا٧ٚ دم١ًٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ا٨٘١ز ٗٞضٞع ٝ ضفٝـر آٌٜب٦٧ ٗػبعجبٙ  ثرب   قثرب

، ـل٧ٖ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦ ثفا٥ سثج٨رز ضضرٞـ ك٨ك٧ٌر٦ غرٞؼ ؼـ ٜٗغور٠      ١ب٥ قؼٙٝدب سٌبدٞ ٝ ؼوز

ثر٠ ٜٗظرٞـ سـ٨٨رف ِٛرفي ٝ      ـا ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىزٙ ٗؽّٝ ١ب٥ ثفٛب٠ٗاخفا٥  ١ب٥ ٨ٌٟٞسب  ٨ًٌٖٞ ٦ٗ

سج٨٨ٚ ٨ًٜٖ ٠ً هجرْ اق   ٧ٝمٟ ٛٞخٞاٛبٙ ٝ خٞاٛبٙ ؼـ وغص ٗؽاـن كٔىغ٨ٚ اٌـب٦ٓ ثبٝـ ٗفؼٕ ث٠

 :ٖا٧ ١ب٥ ق٧ف ٗٞاخ٠ دفوًثب  ـوؽ ٦ٌٗؽٙ ث٠ ٗٞضٞع ث٠ ٛظف ٝاـؼ 

 ؟ًٜٜؽ ٦ٗؼٛجبّ  ثٜٔؽٗؽر ١ب٥ عفش٨ٛٞ٨٢ِىز ز٠ ا١ؽاك٦ ـا ؼـ اخفا٥ ا٧ٚ  ١ب٥ سئٞـ٧ى٨ٚ. 1

 ز٠ِٛٞ اوز؟آ٢ٛب  اخفا٥ ٝ ٣ٞ٨ٌ ١ب ٛو٠ٌٍِفؼ١ب٥ عفاضبٙ ا٧ٚ  .2

 تحق٘ق پ٘ـٌ٘ٔ. 1
 ٌٛٞش٠ٝ ٗوبالر ٗشلبٝس٦  ١ب ًشبة، ـٝ ٝ ٗٞضٞػبر ٛكؼ٧ي ث٠ آٙ ٗٞضٞع سطو٨ن د٨ً  ؼـ ق٤ٜ٨ٗ

 ثرب ًشربث٦  : ثفغ٦ اق آ٢ٛب ػجبـسٜرؽ اق . اٛؽ دفؼاغش٠غب٦ِ ث٠ ٗٞضٞع  اق قا٤٧ٝ ًؽإ ١ف٠ً  اٛؽ ٌؽٟ 

َ اوز ٠ً ث٠ ثػٍر٦ اق   ٢ٗؽ٥ ـض٥ٞاثف  كًَْ٘٘ؼن ػبصٕ ً٘شًگ ػٜٞاٙ ا٧رٚ ـل٧رٖ    ١رب٥  ٨ٛفٛر

« اورال٦ٗ ؼـ ًشرت ؼـور٦ زٜرؽ ًٍرٞـ ؿ٨ف     ورش٨ك٥  اوالٕ»ؼ٧ِف٥ ثب ػٜٞاٙ  ٗوب٤ٓ. اوز دفؼاغش٠

ور٦ ٗٞضرٞع   اوز ٠ً ؼـ ض٘ٚ ثفـ ث٠ زبح ـو٨ؽٟ فشٌّگ کَثش ؼـ ٗد٤ٔ ضىٚ ػجؽ٥ ٝو٤ٔ٨ ث٠

اورال٦ٗ ؼـ كٔىرغ٨ٚ اٌرـب٦ٓ ٨ٛرك     ٠ ٛطر٣ٞ آٗرٞقي ضؽ  ؼـ ثفغ٦ اق ًٍٞـ١ب٥ ؿ٨فاورال٦ٗ ثر  
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ّيةػٜٞاٙ  ثب٨ٛك ًشبث٦  ضٜب ٗىؼؽ. اوز دفؼاغش٠ ؼـ ث٨فٝر ث٠ زبح ـوبٛؽٟ  همجّية التعاللي  الهاويّي

. اورز  دفؼاغشر٠  ١رب  ٨ٛٞ٨٢ِىرز ٝ ؼـ آٙ ث٠ اكىبـُى٨ػش٦ِ سؼب٨ٖٓ ٝ ٗلب٨١ٖ ٗشٜبوت ثب ا١رؽاف  

 االساااييلی التخطاي  فی االسالمية المجتمعلت مستقبل و التعلي ًشبة اـقٌٜ٘ؽ ؼـ  ٗبخؽ ٨ًال٦ٛ

اثرف ؼ٧ِرف٥ ؼـ ا٧رٚ     .اورز  ث٠ و٨ىشٖ آٗٞق٦ٌ ٗؽاـن سطز و٨غف٣ ـل٧ٖ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦ دفؼاغش٠

ًر٠   اورز  التحدیلت و سابل المياهواة، اتجلهلت الفکا التابيی المعلصا فی اسااييل ق٠ٜ٨ٗ ًشبة

شٖ آٗٞقٌر٦ كٔىرغ٨ٚ   ؼـ و٨ىر  ١رب  ٨ٛٞ٨٢ِىرز ؼـ آٙ ث٠ ٌرِفؼ١ب٥   ٗط٘ؽ كٞق٥ ػجؽآ٘وّٞؼ

 العابای التعلاي  مناله  ؼـ ًشبث٦ ثب ػٜٞاٙ ٨ٛ2014ك ؼـ وبّ  ٗط٘ٞؼ ٨ٗؼبـ٥. اوز اٌـب٦ٓ دفؼاغش٠
 .اوز ٖ آٗٞق٦ٌ ـل٧ٖ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦ دفؼاغش٠ث٠ س٢بخ اسااييل فی

ٖ  ؼـ ا٧ٚ دم١ًٝ ٨ًٌٞؽ٧ٖ  ١رب٥  ًشربة ؼـ  ـا ثب ِٛب٦١ ؼه٨ن ٝ ّٗؽاه٦ ا١ؽاف ا٧ٚ ـل٧ر

ٝ     اؼث٨بر،، خـفاك٨ب، سبـ٧ع درفٝل٣   زِر٦ِٛٞ  سؼ٨ٔ٘بر اخش٘ربػ٦ ٝ ؼ٧ٜر٦ ٗرؽاـن كٔىرغ٦ٜ٨ 

 ١رب٥  ثفٛب٠ً٠ٗ ا٧ٚ  ـٌٝٚ ٌؽ٠ً ؼـ اٛش٢ب  سج٨٨ٚ ٛ٘ب٨٧ٖ ـا اٙ كٔىغ٦ٜ٨آٗٞق ؼاًٛ وبق٥ ٢٧ٞؼ٥

 ؼـ ـٝض٠٨ ٝ ا٨ِٛك٣ ٛبدؿ٧ف٥ خجفاٙسأث٨فار ٌٕٞ ٝ  سٞاٛؽ ٦ٗز٠ِٛٞ  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىزد٨ؽا ٝ د٢ٜبٙ 

 .ثف خب٥ ثِؿاـؼ، خج٠٢ ٗوبٝٗز اوال٦ٗ غ٦ٜ٨ ث٠ ػٜٞاٙ ٗفؼاٙ ٝ قٛبٙ آ٧ٜؽ٣كٔى كفا٨ُفاٙ

 خَدثشتشثٌٖ٘ػ٘بػت اًکبس ٍ . 2
ـل٧ٖ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦ ٠ً ثب ِفاضز ٝخٞؼ ه٨ٗٞش٦ ث٠ ٛربٕ ػرفة ٝ ٨ٔٗشر٦ ثر٠ ٛربٕ كٔىرغ٦ٜ٨ ـا ؼـ       

كٔىرغ٨ٚ  ًفؼٙ ٗٔرز   فكٜؽ٥ ثفا٥ ٗشال٦ٌاق ٨١ر س هغؼبً، ًٜؽ ٦ٗوفق٨ٗٚ ٗبؼـ٥ غٞؼٌبٙ اٌٛبـ 

ٝ  ٌرٞؼ  ٗر٦ ٝه٨طب٠ٛ ٗرؽػ٦   اظ٢بـٛظف٥ا٧ٚ ـل٧ٖ ؼـ  ١ب٥ ٌػ٨ّز٦ٌ٧ اق . ؼـ٧ؾ ٛػٞا١ؽ ًفؼ

ـ  ا٧ٚ ؛غٔن كٔىغ٨ٚ ٝخٞؼ ٛؽاـؼ ٧ُٞؽ ٦ٗ ٝ      عرٞ ـا دٍرز ؼـ  آ٢ٛرب   ٨ٛىرز ًر٠ ٗرب آٗرؽٟ ثبٌر٨ٖ 

آٛبٙ ثف اوبن  .(187: 1377، ُبـٝؼ٥) ا٧ٍبٙ ٝخٞؼ ٛؽاـٛؽ ؛ـا ث٨ِف٧ٖ ١ب٧ٍبٙ ق٨ُٗٚؿاٌش٠ ثب٨ٌٖ ٝ 

ٚ . اورز  ؽاٝٛؽ كوظ ؼ٧رٚ ٢٧رٞؼ ـا ٛربقّ ًرفؼٟ    ٨ٖٓ غٞؼ اػشوبؼ ؼاـٛؽ ٠ً غسؼب ـٝ ػٔ٘ب٧ٍربٙ   اقا٧ر

١رف  ، ٠ً ١ف ًه اق ؼ٧رٚ سرٞ ٛجبٌرؽ    آٗٞقٛؽ ٦ٗكفقٛؽاٍٛبٙ  غٞؼ ث٠ ٧بكش٤ ثفاوبن سؼب٨ٖٓ سطف٧ق



 1395، صهؼتبى 41ؿوبسُ  هجلٔ علوٖ ـ پظٍّـٖ اًجوي اٗشاًٖ صثبى ٍ ادث٘بت عشثٖ

022 

 

آٛبٙ ثفا٥ سٞخ٠٨  .(135: 1983، ٗىؼؽ) ٦ ثب اٝ ٝ اٗٞآً اٛدبٕ ؼ٦١سٞاٛ ٦ًٗبـ٥ ٠ً ؼٝوز ؼاٌش٦ 

ٝ سرالي   اٛرؽ  ؼاٌش٠ دفـَٛ ٨ٛ٥ك ضضٞـ ٌٜبو٦ ٗغبٓؼبر ٌفم غٞؼ ضش٦ ؼـ ضٞق٣ ١ب٥ خٜب٧ز

، سطو٨ن ٝ زبح ُىشفؼ٣ سأ٨ٓق ،س٘ؽ٦ٛ اوالٕ ٝ ػفة ثف سلٌف اوال٦ٗ، ٗغبٓؼبر ضٞق٣ اٛؽ ًفؼٟ

اضبع٠  اك٦ٌٜ سلفه٠ اقخ٠ٔ٘ٛج٥ٞ ثفا٥ ا١ؽاف غبَ غٞؼ  ٛىع غغ٦ ٝ ٗغبٓؼبر هفآ٦ٛ ٝ و٨ف٣

 .(280: 2011، آك٦ٜ٧) ٝ سىٔظ ؼاٌش٠ ثبٌٜؽ

ٚ  ٗٞثنو٨ىشٖ آٗٞق٦ٌ ؼـ ١ف وفق٨ٗٚ ٝ ًٍٞـ٥ اق  ٚ ٜٗربثغ   سرف٧ ا١رؽاف ٝ   ًٜٜرؽ٣  ـٌٝر

ٗشـ٨ف و٨بو٦ د٢ٜربٙ   ١ب٥ ػف٠ِؼـ  ١ب ثفٛب٠ٗا٧ٚ عفش ٝ  ١فزٜؽ؛ آٙ اوز ثٜٔؽٗؽر ١ب٥ عفش

 ثرب ا٧رٚ ثفٛبٗر٤    ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز. ؼ١ؽ ٦ٗغٞؼ ـا ٍٛبٙ  غٞث٦ ث٠اٗب ؼـ و٨ىشٖ آٗٞق٦ٌ  ،ٗبٛؽ ٦ٗ

ـا ثفا٥ ٗٔز كٔىغ٨ٚ ٝ س٘ؽٙ اوال٦ٗ سفو٨ٖ ًٜٜرؽ ًر٠ ٗشٜبورت ٝ     ا٥ آ٧ٜؽٟغٞؼ هّؽ ؼاـٛؽ 

ً ا٧دربؼ  ، زٜر٨ٚ اهرؽا٦ٗ   ٛش٨د٤ هغؼبًغٞؼ ثبٌؽ ٠ً  ١ب٥ ثفٛب١٠ٗ٘ىٞ ثب ا١ؽاف ٝ  ٝ  ١رب  ُرفا٧

آٛبٙ ثفا٥ . اوال٦ٗ اوز اك٦ٌٜ ؼـ خبٗؼ٤ ٠سلفه ؼـ٢ٛب٧زٝ اضكاة ُٞٛبُٞٙ ٝ ػوب٧ؽ ٗشلبٝر 

ٚ ؛ اٛؽ ُؿاٌش٠غٞؼ ٠ٍ٨٘١ اق ٗؽاـن ٗب٠٧  د٨ٍجفؼ ا١ؽاف ، ؼـ خف٧بٙ وٜؽ ه٨ٗٞ٘٨ز ثف كٔىرغ٨

ٕ  ؼـ آؿبقا٧ٚ آلاٛه . ٌؽ سأو٨هد٢ٍٜ٨بؼ ٝ  1921آلاٛه ٢٧ٞؼ ؼـ وبّ  ثرب  ، خَٜ خ٢رب٦ٛ ؼٝ

كٔىغ٨ٚ ؼـ اـسً ا٨ِٔٛه ٝ ً٘جرٞؼ ٨ٛرف٥ٝ    ١ب٥ ٢٧ٞؼ٥سٞخ٠ ث٠ وفثبق٨ُف٥ سؼؽاؼ ق٧بؼ٥ اق 

. ُفكشٜؽ ٦ٗث٠ ًبـ  اٙ ٗؽاـن ـا ؼـ ١ِٜبٕ سؼغ٨الر ٗؽاـنآٗٞق ؼاًٛ، ًبـُفاٙ ٢٧ٞؼ٥ ًبـ ٝ

 .(424: 1386، و٨ٖٔ)

)اخالن( ؼًٗٞفاور٦ ٝ   ٦٧كفا١٘بٕ ؼـ  2007اوفای٨ْ ؼـ وبّ  ٝق٧ف غبـخ٤ سى٨ذ٦ ٦ٛٞ٨ٓ

: آٗرٞقي ػفثر٦ ٌرؽ ٝ ُلرز     ١رب٥  ٌر٨ٟٞ غٞاوشبـ سـ٨٨رف اورٔٞة ٝ    ،هغف سٞوؼ٠ ؼـ ؼٝض٤

٧ٌذبـز٠ ًفؼٙ ٛظبٕ آٗٞقٌر٦ ؼـ   ثفا٥آٗٞق٦ٌ ػفث٦ ـا  ١ب٥ ثفٛب٠ٗاوز سب  ؼـِؽؼاوفای٨ْ »

ً آٗرٞقي  ، آٗٞقٌر٦  ١رب٥  ٛبٗر٠  آ٨٧ٚعجن . (1: 2011، اثٞٗىبػؽ) «ٜٗغو٠ سـ٨٨ف ؼ١ؽ اٙ آٗرٞق  ؼاٛر

٨ٓز ٍٗشفى ث٨ٚ ؼٝٓز اوفای٨ْ ٝ ضٌٞٗز غرٞؼُفؼاٙ كٔىرغ٨ٚ هٔ٘رؽاؼ    كٔىغ٦ٜ٨ ٧ي ٗىئٞ

ٝ ٢ِٛرؽاـ٥ ك٨ك٧ٌر٦    ١رب  ٗفاهجرز اٗب اغش٨بـار ضٌٞٗز غرٞؼُفؼاٙ كورظ ؼـ ضرؽ     ،ٌٞؼ ٦ٗ

 ١رب٥  ٌر٨ٟٞ ٝ س٘بٕ اٗٞـ ٗفثٞط ث٠  ُفؼؼ ٦ٗٝوب٧ْ ٝ سد٨٢كار آٗٞق٦ٌ غال٠ِ ، ١ب وبغش٘بٙ

 سطررز ٛظرربـر ؼه٨ررن ٝقاـر آٗررٞقي ٝ كف١ٜررَ اوررفای٨ْ اوررز، سررؽـ٧ه ٝ ٗررٞاؼ ؼـورر٦

ً غرٞؼ ثرف و٨ىرشٖ آٗٞقٌر٦      ؼـ اضبعر٤  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز. (212: 2003، ػجؽآ٘وّٞؼ) اٙ آٗرٞق  ؼاٛر



 ٍ دٗگشاى صادُ ل٘حؼي اػوبع ٖاؿغبل ي٘هذاسع فلؼط ٖآهَصؿ ؼتن٘دس ػ ٕػبصٕ َْدٗ

027 

 

 ٨ًال٦ٛٗبخؽ ٠ً ؼـ ا٧ٚ ثػً ث٠ ٛوْ اق  كٔىغ٦ٜ٨ ٝ ٗٞاؼ ؼـو٦ آٛبٙ ا١ؽاف ُٞٛب٦ُٛٞ ؼاـٛؽ

 :ٌٞؼ ٦ٗث٠ سؼؽاؼ٥ اق آ٢ٛب دفؼاغش٠ 

 اق قٌز ٥س٧ّٞف اـای٤ ٝ اٙآٗٞق ؼاًٛ ٛكؼ ؼـ اوال٦ٗ ػوب٧ؽ ا٨ٓٝٚ اهؽإ آٛبٙ اق ث٨ٚ ثفؼٙ

 :ٌٞؼ ٦ٗاوالٕ اوز ٠ً ث٠ زٜؽ٧ٚ ـٝي اٛدبٕ 

 ثشاًگ٘ضٕ ًؼجت ثِ ثبٍسّبٕ اػالهٖ . ؿج3ِْ

 تحشٗف آٗبت ٍ هجبحث قشآًٖ. 1-3
ؼـ . ٌرٞؼ  ٗر٦ ٗغبٓت ًؿة ٝ وبغش٦ِ ؼـ هضب٧ب٥ سبـ٧ػ٦ اٛدربٕ   ٝاـؼًفؼٙا٧ٚ عفش اق عف٧ن 

ؼـ وربّ  »: اٛرؽ  آٝـؼٟـا  ثفا٨ِٛك اغشالفا٧ٚ ٗغٔت هبثْ سأْٗ ٝ ، ثػ٦ٍ اق ًشبة سبـ٧ع وبّ ؼ١ٖ

 هرفآٙ ا٧دربؼ ٌرؽ ٝ ؼـ خف٧ربٙ ؿرك٣ٝ      ١رب٥  هفایرز اغشالكبر ؼـ ق٠ٜ٨ٗ  سف٧ٚ ٢ٖٗ ٨ٗالؼ٥ 653

ث٨ٚ وذب٨١بٙ ٌبٕ ٝ وذب٨١بٙ ػرفام ا٧رٚ اغرشالف ٌرؽر ُفكرز ًر٠       ، ٕ 620اـٜٗىشبٙ ؼـ وبّ 

ؼـ . (43: سرب  ثر٦ ، كرالش ) ث٨ٚ وبًٜبٙ ا٧ٚ ؼٝ ٜٗغو٠ ٌرؽ  ١ب٦٧ ؼـ٨ُف٥ثؼؽ١ب ٨٘١ٚ اغشالف ٜٗدف ث٠ 

 ًربٗالً اٗرب آ٧ربر ـا ثر٠ ِرٞـر      ٌٞؼ ٦ٗؼـو٦ اق آ٧بر هفآ٦ٛ اوشلبؼٟ  ١ب٥ ًشبةٗشٞٙ  ال٥ الث٠

اق هرفآٙ   ا٥ آ٧ر٠ ؼـ ثػ٦ٍ اق ٧ي ًشبة اؼث٦ . ًٜٜؽ ٦ٗٗـفضب٠ٛ ٧ب ًٖ ٝ ٧ب ق٧بؼسف اق ٗشٚ آٙ ؾًف 

س٨رت  اِْ آ٠٧ ثر٠ ا٧رٚ سف   ٠ً ؼـضب٦ٓ ؛«ىل جعلل جرض ذجولل ض»: ث٠ ا٧ٚ سفس٨ت اوز ٠ً ـا آٝـؼٟ

هفایرز  »ٝ ؼـ ًشربة   (260: 1967، ٗك٧ل٨ر  ) ،(15 ٗٔي/) «ى جرلذیجعلل جلملاجرض ذجولل ض»: اوز

اجصل  جين هجبلذب جا ليجاجدل ريکل جال وجاجرملباج ل»: اٛؽ آٝـؼٟؼ٧ِف٥ ـا ث٠ ا٧ٚ سفس٨ت  آ٤٧« ػفث٦
ٝ ( 80: سب ث٦، هبوٖ) هفآٙ اوز آ٤٧ (107ِبكبر/) «ا لياجبلذب جد ين هجا»٠ً كوظ ػجبـر « ايرهللجرلل 

د ممح رجمنجرلنسل  جمل جتل باجم نل ج»: اٛؽ آٝـؼٟاقؼٝاج ثب قٛبٙ ـا ث٠ ا٧ٚ سفس٨ت  ؼ٧ِف ؼـثبـ٣ ا٥ آ٠٧
ٚ  ٧٠ر آاِْ  ٠ً ؼـضب٦ٓ ؛«اجثالثجاج ب ع دل ممح رجمل جبل کجلملاجملنجرلنسل  جمل ج»: اورز  ُٞٛر٠  ا٧ر

، ٠ً ؼاّ ثف خ٢بؼ ـا آ٧بر هفآ٦ٛ عٞـ٦ًٔ ث٠ .(64: سب ث٦، ؼا٨ٛبّ) ،(3ٛىبء/) «ت باجم نل جاجثلالثجاج بل ع
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ً ؼـو٦  ١ب٥ ًشبةٗىدؽااله٦ّ ١ىشٜؽ اق  ٝ ،٢ٌبؼر، ٗوبٝٗز  اٛرؽ  ًرفؼٟ اٙ ضرؿف  آٗرٞق  ؼاٛر
 .(16: 2012، آى٘بٙ)

 ٝ اغشالكربر  ٌرفا٧ظ  ثر٠  آٙ ؼاؼٙ ٛىرجز  ٝ اورال٦ٗ  سؼ٨ٔ٘بر ؼا٧ف٣ اق خ٢بؼ ًفؼٙ غبـج

 ػ٠٨ٔ خَٜ ٗؼٜب٥ ث٠ ٠ً خ٢بؼ؛ سفكٜؽ١بوز١ٖ ٦ٌ٧ ؼ٧ِف اق ا٧ٚ  ثب ؼـ٨ُف ١ب٥ ُفٟٝ ٝ ١ب كش٠ٜ

 ٝاهؼ٦ اوالٕ اٗب ًفؼٛؽ ٗغفش اوالٕ ٌٍٖ ـًٚ ػٜٞاٙ ث٠ ـا آٙ غٞاـج، اوز ٍٗف٨ًٚ ٝ ًلبـ

 .(55: سب ث٦، كالش) دؿ٧فؼ ٦٘ٛ ـا اغ٨ف ـًٚ ا٧ٚ ٝ ؼاـؼ ـًٚ دٜح كوظ

 (ف) اهلل سػَلاٗجبد ؿجِْ دس هَسد . 3–2
 ؼـثبـ٣ ور٨ف٣   ٌؽٟ ث٠ ٤٘١ آثبـ ٌٛٞش٠ اػش٘بؼ٥ ث٦هّؽ ؼاـٛؽ ٛٞػ٦  سفؼ٧ؽ١بآٛبٙ ثب ا٧دبؼ ا٧ٚ ٛٞع 

 :ؼـ ثػ٦ٍ اق ا٧ٚ ًشبة آٗؽٟ اوز؛ ا٧دبؼ ًٜٜؽآٙ ضضفر 

ز اّٝ قٛرؽ٦ُ ا٧رٚ د٨ربٗجف ثر٠ ؼور      آٌٌبـ ٝ ٗرٞـؼ اػش٘ربؼ٥ اق ؼٝـ٣   ٨١ر ٍٛبٙ ٝ اثف

جّضاجیااعل  ج ل،جمل جدلیایيبي  جيلأملج»: ضرط٦  اوز، خك ا٧رٚ آ٧ربر اق ورٞـ٣    ٨ٛبٗؽٟ
أملل جبنلملبج بلل جدالتقهل جاأملل جرلسل   جدالتنهل جاججايبلليدلغنن جدغمّل جرلجاعل  جالل  الاجدهل یجاج
 .(43: سب ث٦، كالش( )6-11ضط٦/) «دحّ ث

 ٖهؼجذاالقلدادى  جلَُ سًگ کن .3-3
ثٜرب ًٜرؽ ٝ    آٛدرب غٞاوز سب ٌٗب٦ٛ ـا ث٠ اٝ ٍٛبٙ ؼ١ؽ سب ٗىدؽ٥ ـا ؼـ  ن٧غفثػ٘ف اق 

ث٠ اٝ ٍٛبٙ ، ٌٗب٦ٛ ـا ٛكؼ٧ي ٨١ٌْ و٨ٔ٘بٙ ٠ً اـسً ـٕٝ آٙ ـا ٧ٝفاٙ ًفؼٟ ثٞؼ ن٧غفث

ـا ًٜبـ قؼ ٝ ٗىرٔ٘بٛبٙ   ١ب غبىخب٦٧ دف اق غبى ٝ آٝاـ ثٞؼ ٝ ػ٘ف ثب ؼوشبٙ غٞؼ ؛ ؼاؼ

ك ٌؽ ٝ وذه ثب اوشلبؼٟ اق زٞة ٗىدؽ٥ ثٜب ًفؼٛؽ سرب ؼـ  س٨٘ آٛدب٨ٛك ز٨ٜٚ ًفؼٛؽ سب 
ٌف٧ق ثف آٙ ثٜرب ٌرؽٟ ٝ    اوز ٠ً اٗفٝقٟ ِػف٣ ٦٧خب ١٘بٙآٙ ٌٗبٙ ؛ آٙ ٛ٘بق ثػٞاٜٛؽ

 .(117: 1964، ثفا١بٕآ) ٛب٨ٗؽٟ ٌؽ آ٘وؽن ث٨زاق آٙ قٗبٙ 

 :ؼـ خب٦٧ ؼ٧ِف ا٧ٚ ٗغٔت آٝـؼٟ ٌؽٟ اوز ٗىدؽااله٦ّؼـ ٗٞـؼ 

ٗر٨الؼ٥ ؼـ   691ثٜربثفا٧ٚ ؼـ وربّ    ؛ػجؽآ٘ٔي ث٠ وبغشٚ ثٜب١ب سٞخر٠ غبِر٦ ؼاٌرز   

اق ـكرشٚ ثر٠    آّػفٟ ـا ثٜب ًفؼ سب ٗفؼٕ ـا قبلبٝ  ٗىدؽااله٦ّخف٧بٙ خَٜ ثب اثٚ قث٨ف 
 .(141: ١٘بٙ) ؼاـؼٗفاوٖ ضح ؼـ ٠ٌٗ ثبق
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 ًؼجت ثِ رات خذاًٍذ هتعبل حشهتٖ ثٖ .3–4
 ،اؼث٦ ٠ً ثفُفكشر٠ اق سّرٞـ سٔ٘رٞؼ٥ ٝ ٢٧رٞؼ٥ اق غربٓن ورجطبٙ اورز        ١ب٥ هغؼ٠ ال٥ الث٠ؼـ 

مل ج»: اورز  ؼـ ثػ٦ٍ اق ا٧ٚ ٗغبٓت آٗؽٟ. ٌٞؼ ٦ٗؼ٧ؽٟ  سؼب٦ٓ ثبـ٥ٛىجز ث٠ ؾار  ١ب٦٧ ضفٗش٦ ث٦
 .(250: 1967، ٗك٧ل٨ ) 1«ل جرلخر جأقّ جصالببيعجأنجيسبطيمنجيأقس جقلبجرهللجأملج

 هبًذگٖ عقتهعشفٖ اػالم ثِ عٌَاى عبهل . 3–5
 :اوز آٗؽٟ ٠ُٛٞ ا٧ٚؼـ ثػ٦ٍ اق ًشبة خـفاك٨ب٥ وبّ ٌٍٖ 

ٕ : آٗرؽ  ٗر٦ ز٢بـ ٛٞع ٗطّّٞ ًٍبٝـق٥ اق هؽ٧ٖ ؼـ وفق٨ٗٚ ٗب ثر٠ ػ٘رْ    ٞ ، ُٜرؽ ، خر
ٝ اٗفٝقٟ ؿؿا٥  غٞـؼ ٦ًٍ٘ٛبٝـق ؿ٨ف اق ا٧ٚ ٗطّٞالر ز٨ك ؼ٧ِف٥  .اِٛٞـٝ ، ق٧شٞٙ

 خرك  ثر٠  ؛آ٧ٜرؽ  ٗر٦ ا٦ِٔ كوفا ٨ٛك ؼـ ثى٨بـ٥ اق ًٍٞـ١ب٥ وٞاضْ ٗؽ٧شفاٛر٠ ثر٠ ٌر٘بـ    
 .(62: 1965، ثبثٞـ٧ً) ًٜؽ ٦ٗـٝؿٚ اًشلب ًٍبٝـق ٗىٔ٘بٙ ٠ً ث٠ هغؼ٠ ٛب٦ٛ آؿٍش٠ ثب 

 :٧ُٞؽ ٦ٗؼـ ٗٞـؼ ًٍٞـ سف٠٨ً ٝ اهؽاٗبر آسبسٞـى 

ضفٝف ػفث٦ ـا ضؿف ٝ ضفٝف الس٨ٜر٦ ـا  ، اٝ ضٌٞٗز سف٠٨ً ـا خ٢٘ٞـ٥ اػالٕ ًفؼ

ٜٗرغ  ( ٛرٞػ٦ ًرالٟ  ) ضدبة قٛبٙ ـا ٜٗغ ًفؼ ٝ ٗفؼاٙ ـا اق اوشلبؼٟ عفثٞي، ًفؼ ٦٘ـو
ٌٞٛؽ ٝ ـٝق ٧ٌٍٜج٠ ـا سؼغ٨رْ ـور٦٘    ١ب اـٝدب٦٧ٌج٠٨  ًبٗالًًفؼ ٝ غٞاوز ٠ً اسفاى 

ـ  ث٠اغ٨ف  ت سف٠٨ً ؼـ ؼٝـ٣اػالٕ ًفؼ ٝ ث٠ ا٧ٚ سفس٨ ٥ د٨ٍرفكز ٝ سفهر٦   زٍر٨ِ٘ف  عرٞ
 .(174: ١٘بٙ) ٛ٘ٞؼ

ٝ ضب٨ٗبٍٛربٙ ٌر٨ٜؽٟ    ١رب  ٨ٛٞ٨٢ِىرز ٗؼبِف ٨ٛك ٍٗبث٠ ز٨ٜٚ اظ٢بـاس٦ اق خبٛرت   آجش٠ ؼـ ؼٝـ٣

ـ٧سربـؼ  . ًٜٜؽ ٨ٛ٦ٗز غٞؼ ـا اق ا٧ٚ اهؽاٗبر اػالٕ  ِفاضز ث٠ثب ا٧ٚ سلبٝر ٠ً اٗفٝقٟ  ٌٞؼ ٦ٗ

ؼـ ٧ري   1992لٝی٠٨ وربّ   29اٗٞـ غبٝـ٨ٗب٠ٛ ؼـ  ٣ًٜٜؽ ١٘ب١َٜٝ  خٞـج ثٞي ٛ٘ب٧ٜؽ٣ آـ٨ٗشبل

                                                                                                                   

 
 سف اق ا٧ٚ غٔن ًٜؽ؟ سٞاٛىز ِػفٟ ـا وىز اوز! آ٧ب ٦٘ٛ آؤت ٦هىغؽاٝٛؽ ز٠  .1
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٨ٗبٙ سف٨ًر٠   ١ب٥ ١ٌ٘بـ٥ٗغجٞػبس٦ ؼـ كٔىغ٨ٚ اٌـب٦ٓ ثب اٌبـٟ ث٠ ا١ؽاف  )ًٜلفاٛه( ٦٧كفا١٘ب

 :ْ ُلزٝ اوفای٨

ٗ٘بٛؼررز اق ، اِرر٦ٔ ًرر٠ ا٧رربالر ٗشطررؽٟ ؼـ آورر٨ب٥ ٗفًررك٥ ؼـ درر٦ سطوررن آٙ اوررز

ثر٠   غٞا١رؽ  ٗر٦ ١٘سٜر٨ٚ ا٧ربالر ٗشطرؽٟ    . ث٨ٜبؼُفا٦٧ اوال٦ٗ ث٠ ـ١جرف٥ ا٧رفاٙ اورز   
ٖ    سٞاٛرؽ  ٦ٜٗٗغو٠ ثوجٞالٛؽ ٠ً اوفای٨ْ ثب سدفث٨بر غٞؼ  ١ب٥ ٗٔز آة  ثر٠ ًٍرٞـ١ب٥ ًر

اككٝٙ ثرف ا٧رٚ سف٨ًر٠ ثر٠ ػٜرٞاٙ ًٍرٞـ٥       . ًٍبٝـق٥ ً٘ي ًٜؽ ١ب٥ عفشثفا٥ ث٢جٞؼ 
ث٠  سٞاٛؽ ٦ٗآِٞ ثفا٥ ٗوبث٠ٔ ثب ٛلٞؾ ا٧فاٙ اوز ٝ آٌٛبـا  سف٧ٚ ٜٗبوت، ٗىٔ٘بٙ ٝ الی٨ي

. آو٨ب٥ ٗفًك٥ ٍٛبٙ ؼ١ؽ ٠ً ؼًٗٞفاو٦ ٝ اوالٕ ثب ٧ٌؽ٧ِف ٗـب٧فر ٛؽاـٛرؽ  ١ب٥ ٗٔز
طرؽٟ ٝ  ثرفا٥ ٜٗربكغ ا٧ربالر ٗش    ٦الی٨ٌر  ١رب٥  اٛؽ٠ٍ٧ بـزٞة٢ؼـ ز ١ب ٗٔزسطّٞ ا٧ٚ 

آجش٠ ٛجب٧ؽ اق ا٧ٚ اِْ ؿبكْ ٗبٛؽ ًر٠   .(133-134: 1379، ـضر٥ٞ ) اوفای٨ْ ثى٨بـ ٢ٖٗ اوز
اوز ٠ً ثفا٥ ـور٨ؽٙ ثر٠ كٔىرغ٨ٚ     اوال٦ٗ ؼـ وفاوف خ٢بٙ ثبثز ًفؼٟ ضفًز ٗؼبِف

 اػشوبؼ٥ ٝ خٜج٦ٍ ٝ خ٢ربؼ٥ اورز  ، ٧ي ـاٟ ث٨ٍشف ٝخٞؼ ٛؽاـؼ ٝ آٙ ١ٖ اوالٕ كٌف٥
 .(59: 1373، اثٞ ػ٘ف)

 عق٘ذتٖ ٍ جغشاف٘بٖٗ، تحشٗف حقبٗق تبسٗخٖ .4

 حقبٗق دٌٖٗ ٍ عق٘ذتٖ .1-4
ورذه ؼـ در٦    ؛وبّ سؽـ٧ه سؼب٨ٖٓ ؼ٦ٜ٧ اوال٦ٗ ـا ٜٗ٘ٞع اػالٕ ًفؼ 16اوفای٨ْ اثشؽا ث٠ ٗؽر 

ؼ٧ٜر٦ اورال٦ٗ ؼـ ورغص     ١رب٥  ًشبةاخبقٟ ؼاؼ ٧ي ؼٝـٟ ، كٍبـ١ب ٝ ٌفا٧ظ اوشفاسم٦ٌ٧ ٗٞخٞؼ

ٗؼبـف اوفای٨ْ ٝ ث٠  ق اوبس٨ؽ كٔىغ٦ٜ٨ ٝ سطز ٛظف اؼاـ٣سٚ ا ثى٨بـ وبؼٟ ٝ اثشؽا٦٧ ٝ سٞوظ و٠

٢ٍٗٞؼ اوز ٝ  ١ب ًشبةؼـ ا٧ٚ ؤى٠ٔ اق  آٛس٠غال٠ِ  عٞـ  ث٠. ٌٞؼ سأ٨ٓقو٨ٔو٠ ٝ ؼٓػٞاٟ آٛبٙ 

 :اق ػجبـر اوز، ٌٞؼ ٦ٗؼ٧ؽٟ  ًفار ث٠

 ؛ب٦ٔ١خ ؼـ ؼٝـ٣ ١ب ػفةٗؼجٞؼ١ب٥  .1

 وغط٦؛ ا٥ ٨ٌٟٞؼـ ٗٞـؼ ٝضؽا٨ٛز غؽاٝٛؽ ث٠  ا٥ غال٠ِؼ٧ٚ اوالٕ ٝ  ٨ُف٥ ٌٌْ .2

 ؛ث٠ ٌٌْ وبؼٟ ٝ ٗػشّف ١ب ػجبؼر .3

 ؛وبؼٟ ٝ وغط٦ عٞـ ث٠ٛج٥ٞ  اق و٨ف٣ ا٥ غال٠ِ .4
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آؼاة عؼبٕ ٝ ٗؼبٌفر ٝ اضبؼ٧ث٦ ؼـ ٗٞـؼ ضوٞم ١٘ىب٠٧ ٝ ٢ٗفثبٙ ثٞؼٙ ثب  .5

 ؛ض٨ٞاٛبر ٝ ٝآؽ٧ٚ

 .اٛؽ ٌؽٟ  ٛبقّ د٨بٗجفاٍٛبٙٝ كض٨ٔز آٛبٙ ٝ  اوفای٨ْ ث٦ٜآ٧بر هفآ٦ٛ ٠ً ؼـ ٗٞـؼ  .6

ؼـ ٗٞـؼ سبـ٧ع اوالٕ ٝ ػفة ث٨ً اق ١ف ز٨ك ث٠ قٛؽ٦ُ ػرفة خرب٦ٔ١ ٝ آؼاة ٝ ػوب٧رؽ آٛربٙ     

٠ ؼٝـ٣ خب٦ٔ١ ٝ ثؽ٥ٝ ِلط٠ ـا ث 71، ٧ي ًشبة ا٥ ِلط٠ 150اق ضدٖ  ٠ً عٞـ٥ ث٠ ؛دفؼاقؼ ٦ٗ

 .اوز اغشّبَ ؼاؼٟ ا٥ ػ٨ٍف٥ٟ ١ب خَٜٝ آ٢ٛب  ٌؽُبٙ ًٍش٠، ١ب خَٜ، ثٞؼٙ آٛبٙ

 حقبٗق تبسٗخٖ ٍ جغشاف٘بٖٗ.4–2
 ،ثب سبـ٧ع غٞؼ ٝ ؼ٧ِفاٙ ٝ اوشلبؼٟ اق سدبـة ُؿٌرشِبٙ اورز   ١ب ٗٔزػٖٔ سبـ٧ع ثفا٥ آٌٜب٦٧ 

، سربـ٧ع ٢٧رٞؼ   اقخ٠ٔ٘ٗجط  سبـ٧ػ٦  ٠ُٛٞ ١ف ـن اوفای٨ْ ٗجبض  سبـ٧ػ٦ ٝ ٗغبٓؼ٤اٗب ؼـ ٗؽا

 ٌرٞؼ  ٗر٦ ـٕٝ ٝ خ٢بٙ كوظ ثفا٥ ٜٗبكغ و٨بور٦ اورفای٨ْ ٝ ٨ٛٞ٨٢ِىرز سرؽـ٧ه     ، ا٧فاٙ، ػفة

ٗجبض  سبـ٧ػ٦ ٗفسجظ ثب ٗوبٝٗز كٔىغ٨ٚ ٝ ثفٗال ٌؽٙ ضورب٧ن ٝ ٗب٨١رز    .(182: 2012، ؼـا٤ٌٝ)

، سرٞـار ، سربـ٧ع ٢٧رٞؼ  ، ٝ ؼـ ٗوبثرْ ٗجبضر  ٗرفسجظ ثرب ٢٧ٞؼ٧رز      ٌرؽٟ  ٝاهؼ٦ اوفای٨ْ ضؿف

ؼـ ٗشرٞٙ  . ٌرٞؼ  ٗر٦ اٙ ػفة آٗٞقي ؼاؼٟ آٗٞق ؼاًٛخؽ٥ ث٠  ث٠ ٌٌْ ػ٨٘ن ٝ... ١ًٞٓٞبوز ٝ

ٝ ؼـ  ٌرٞؼ  ٦ٗاوشلبؼٟ « ٨٢ِٞٙ»ٝ « اـْ اوفای٨ْ»سبـ٧ػ٦ ثفا٥ وفق٨ٗٚ كٔىغ٨ٚ اق ؼٝ ػجبـر 

خكء ؼـٝن اغش٨ربـ٥  ، ػفث٦ ٝ كٔىغ٨ٚ ؼـن ٗفثٞط ث٠ خبٗؼ٤« ِف غبٝـ٨ٗب٠ٛسبـ٧ع ٗؼب»ًشبة 

 ؼـ ـا هجّٞ ٝ اٌٛبـ و٨بوز خـفاك٨ب ث٠ ٗفثٞط ٗجبض  ؼـ .(62: 2014، ٨ٗؼربـ٥ ) اوز ٌؽٟ هفاـ ؼاؼٟ

ٚ  وفق٨ٗٚ ا٦ِٔ وبًٜبٙ ٝ ػفة هٕٞ اٌٛبـ ؛اٛؽ ُفكش٠ د٨ً ٙ  ٝ كٔىرغ٨  هر٦ٗٞ  اثجربر  ٝ هجٞالٛرؽ

ٝ وب٧ف اٗربًٚ   ١ب ـٝؼغب٠ٛ، ـٝوشب١ب، سـ٨٨ف اوب٦ٗ ٢ٌف١ب. كٔىغ٨ٚ ا٦ِٔ وبًٜبٙ ػٜٞاٙ ث٠ ٢ٗبخف

ٗرفج اثرٚ   »ػفثر٦   ٗشٞٙ خـفاك٨ب ث٠ خب٥ ٤ً٘ٔ آٛبٙ ؼـ ؛١بوز ٨ٛٞ٨٢ِىز ١ب٥ و٨بوزاق ؼ٧ِف 

« ِرطفاء ٢٧رٞؼا  » ػجرف٥  اق ٤ً٘ٔ «ب يلبجرلليل »ٝ ث٠ خب٥ « ػ٨٘ي ٧كـاػ٨ْ»اق ٠ً٘ٔ ػجف٥  «ػبٗف

 .(16: 2012، آى٘بٙ) ٛبٜٗؽ ٦ٗ« خجبّ ٢٧ٞؼا»ٝ خجبّ هؽن ـا  ًٜٜؽ ٦ٗاوشلبؼٟ 
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 تعل٘وبت اجتوبعٖ .3-4
ٛظربٕ  ، آٌٜب٦٧ ثب ؼًٗٞفاور٦ ، سؼ٨ٔ٘بر اخش٘بػ٦ ثف سو٧ٞز ٝاثىش٦ِ ث٠ خبٗؼ٠ اوفای٨ْ ؼـ ق٤ٜ٨ٗ

سفث٨رز   ١رب٥  ثفٛبٗر٠ ػبؼ٥ خٟٔٞ ؼاؼٙ ًٞذ ٢٧ٞؼ٧بٙ ثر٠ اورفای٨ْ ؼـ ـاورشب٥    ، ضٌٞٗش٦ اوفای٨ْ

ث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ ؼـ ًشبة سؼ٨ٔ٘بر اخش٘بػ٦ ػٜرٞاٙ  . ؼاـٛؽ سأ٨ًؽاخش٘بػ٦ ٝ ٗؽ٦ٛ خبٗؼ٠ اوفای٨ْ 

 ،اٛؽ ًفؼٟاًشلب « حبجرللبال د»ـا سـ٨٨ف ؼاؼٟ ٝ ث٠ ػجبـر « يه  دجرشمتکرکبجلم جم ربنبالرلحبج» ؼـن

اورفای٦ٔ٨ ضىربة ٌٜٛرؽ ٝ اق     ٝعٚ ١ٖكٔىغ٦ٜ٨ اق ٧ي عفف غٞؼ ـا  آٗٞق ؼاًٛثب ا٧ٚ ٨ٛز ٠ً 

 .(41: 2014، ٨ٗؼبـ٥) عفف ؼ٧ِف ث٠ ًٍٞـ اوفای٨ْ ػٍن ثٞـقؼ

ٝ « رمب ل  جالل جررسل »ٝ « رلخلم جرشممل ب کفل م جىلذرج» ١ب٥ ه٨ّؽ١ٟ٘س٨ٜٚ اق ا٧ٚ ًشبة 

 ؿىّبٙ ًٜلرب٦ٛ اق «  عل  جدل جرلتلم » ٝ ـٗبٙ كؽ٥ٝ عٞهبٙاق «  حلبجعبليبج حلبجصلبب»ـٗبٙ 

 .(91: ١٘بٙ) ضؿف ٌؽٟ اوز، ٠ً ١ف ؼٝ اق عفكؽاـاٙ ٗوبٝٗز كٔىغ٨ٚ ١ىشٜؽ

ـ  ٧ٌر٦ اق ًشرت ؼـور٦ خؽ٧رؽ اٌربـٟ       ث٠ ػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ زٜؽ ٗٞـؼ اق ضؿك٨بر ١ؽكٜ٘رؽ ؼ

ؼـ . آٙ ضؿف ٌرؽٟ اورز   58وفٝؼ ٦ٔٗ كٔىغ٨ٚ اق ِلط٠  العلاي  اللوّيیاةؼـ ًشبة : ُفؼؼ ٦ٗ

١٘بٙ ًشبة س٧ّٞف وفثبق كٔىغ٦ٜ٨ ٝ دفزٖ كٔىغ٨ٚ ؼـ ؼوز ؼٝ ًرٞؼى ضرؿف    17ِلط٠ 

سللبج» ١ب٥ ػجبـر، ؼـ س٘ف٧ٚ ؼـوز ٝ ٛبؼـوز ـا ٍٗػُ ٨ًٜؽ 69ٌؽٟ اوز ٝ ؼـ ِلط٠ 
 .اٛؽ ٌؽٟضؿف « اح ةجرلخفجد جرلقب  »ٝ « رشمق ت جرلتج ع»، «رألاب ن

رشمق تلل جرلتللج عججک .جسلللبجرألابلل نجاجرضابلل ر جاللل جحقلل  جرمشلل ينجرملل جمتلل اعجرلللف 
 احل ةجرلخلفجدل جرلقبل  جسلببجملنجرسلب کجرلنخل جج .جيؤث جرشم تجال جحي ةجرلذ جاجرلض ع

 .(18: 2012، آى٘بٙ)

 َْٗدٗبى دس کتت دسػٖ. 5

 ًعوتبىٖ ٍلهعشفٖ َْٗدٗبى ثِ عٌَاى . 1-5
ٚ اٙ ؼـ آٗرٞق  ؼاًٛؼـو٦  ١ب٥ ًشبةثب ِٛب٦١ اخ٘ب٦ٓ ث٠  ثرب ٗٞضرٞػبر   ، اٌرـب٦ٓ  ١رب٥  ورفق٨ٗ

ٛبغٞاوش٠ ٝ ضر٦ٜ٘ ثر٠    عٞـ  ث٠كٔىغ٦ٜ٨  آٗٞق ؼاًٛ...، اؼث٨بر ٝ، ػٕٔٞ اخش٘بػ٦، خـفاك٨ب، سبـ٧ع

ٙ  ٠ً٦ٓٝ ٢٧ٞؼ٧بٙ اق ١٘بٙ اثشؽا سب ث٠ اٗفٝق ضب٨ٗبٙ ٝ  ـوؽ ٦ٗا٧ٚ ٛش٨د٠  س٘رؽٙ اورال٦ٗ ٝ    ٛؼ٘شرب



 ٍ دٗگشاى صادُ ل٘حؼي اػوبع ٖاؿغبل ي٘هذاسع فلؼط ٖآهَصؿ ؼتن٘دس ػ ٕػبصٕ َْدٗ

021 

 

 :اوز آٗؽٟ ٠ُٛٞ ا٧ٚؼـ ثػ٦ٍ اق ًشبة سبـ٧ع وبّ دٜدٖ اثشؽا٦٧ ؛ اٛؽ ثٞؼٟاٗز اوال٦ٗ 

ٚ ثٌٔر٠ آٛربٙ    ؛ـٝ ٛجٞؼٛؽ ٝ ًٞذ ٨ٍٛٚ ثبؼ٠٧، ٧فٟ ١٘بٜٛؽ اػفاةخك ج٢٧٠ٞؼ٧بٙ ٌ  ٢ٌفٍٛر٨
سدربـ٥ آٛربٙ ثر٨ٚ     ١رب٥  ًبـٝاِٜٙؼز ٝ قـاػز ٍٗـّٞ ثٞؼٛؽ ٝ ، ثٞؼٛؽ ٝ ث٠ سدبـر

ٙ  ثربؽ ؼـ ضربّ سرفؼؼ ثٞؼٛرؽ ٝ ٗركاـع ٝ     ، ٧٘ٚ ؼـ خٜٞة ٝ وٞـ٠٧ ؼـ ٌ٘بّ ؼـ  ١ب٧ٍرب
 .ضبِٔػ٨ك٥ ٝ ٨ًل٨ز ٗطّّٞ قثبٛكؼ ثٞؼ

آٛبٙ ثف ض٨بر كف٦ِٜ١  ٝ ِٜب٧غ ٢٧ٞؼ٧بٙ ٝ و٨غف٣ ١ب ًبـُبٟٝ  ١ب هٔؼ٠ثؼؽ اق ثط  ٗلّْ ؼـثبـٟ 

 :ـوبٛؽ ٦ٗبٙ ث٠ دب٧ ؼاـ ١ؽف وإاالرا٧ٚ كّْ ـا ثب ا٧ٚ ، ؼ٧ِفاٙ

( ـاثغ٤ اػفاة ٝ ٢٧ٞؼ٧بٙ ز٠ِٛٞ ثٞؼ؟ 2اوالٕ ز٠ ٍٗبؿ٦ٔ ؼاٌشٜؽ؟  ٢٧ٞؼ٧بٙ هجْ اق( 1
 زفا و٘ٞأّ ٌبػف ٢٧ٞؼ٥ ؼـ ٨ٗبٙ اػفاة ٢ٍٗٞـ ٍُز؟ (3

 ؼـ ق٨ٜٗر٤ ؛ درفؼاقؼ  ٦ٗػ٦٘ٔ  ١ب٥ ـٌش٠ ِف٥ ث٠ ٗؼفك٦ ثكـُبٙ ٢٧ٞؼ٥ ؼـ ٤٘١ؼـ كّْ ؼ٧

ّ   ، ؼـ كٔىرل٠ ، ٌرجفٝط ضىؽا٥ ثرٚ  ا٧فا٦ٛ ٝ ٢٧ٞؼ٥ ر   ٗبوفخ٠٧ٞ، عت ٝ  ٌرٔٞٗٞ ثرٚ خ٨رفٝ

قٙ ٢٧ٞؼ٥ ٠ً ، ٝ ؼـ قـاػز ٧ؼوٞة ثٚ ًٔهٝ  ٌ٘ئ٨ْ ١ٜد٨ؽ، ؼـ و٨بوز، ٗٞو٦ ثٚ ٨ٗ٘ٞٙ

ًر٠ دره اق    ًٜٜؽ ٦٘آٛبٙ ١فُك ث٠ ا٧ٚ ٗغٔت اٌبـٟ ٛ. ا٨ٓٝٚ ثبـ ؼـغز اِٛٞـ ـا ث٠ عبیق ثفؼ

اق ا٨ٜٗز ٝ ـكربٟ ؼـ   ٛػىش٨ٚ ١دف٥ ثب ثفغٞـؼاـ٥ ١ب٥ وؽ٢٧ٟٞؼ٧بٙ اق ١٘بٙ ، اوشوفاـ اوالٕ

ؼـ ٗٞضرٞػبر   .(78: 1393، ١ٌٞر٦ِٜ ) ٛؽٌرؽ  ٘ر٦ ػٔ ١رب٥  كؼب٨ٓرز ٜٗبعن ُٞٛبُٞٙ ٍٗـّٞ ثر٠  

 ًٜٜؽ ٦ٗز٨ٜٚ آوب  آٗٞق ؼاًٛٝ ث٠  ٛبٜٗؽ ٦ٗكٔىغ٨ٚ ـا وفق٨ٗٚ اوفای٨ْ ، خـفاك٨ب٦٧ ٝ سبـ٧ػ٦

اوز ًر٠ اه٨ٔشر٦ ٢٧رٞؼ٥ ٝ اه٨ٔشر٦ ػرفة ثرب ١رٖ ؼـ آٙ         ث٨ً ٛجٞؼٟ ا٥ غفاث٠ً٠ ا٧ٚ وفق٨ٗٚ 

خؽ٧ؽ  ٌفٝع ٌؽ ٝ اؼاـ٣ ١ب وبق٥ ٢ٌفى٢ٗبخفاٙ ٢٧ٞؼ٥ آٗؽٛؽ ٝ ا٠ٌٜ٧  سب اٛؽ ًفؼٟ ٦ٗقٛؽ٦ُ 

آٗٞقٌر٦   ٗإوىبر، ًٍبٝـق٥ ٧ٞٛٚ، آة، ثفم ١ب٥ ق٠ٜ٨ٗٗشٜٞػ٦ ؼـ  ١ب٥ عفش، ا٧ٚ وفق٨ٗٚ

ٝ  درفؼاقؼ  ٦ٗؼـ اٛش٢ب٥ ا٧ٚ كّْ ث٠ آٗبـ ٝ اـهبٕ اهشّبؼ٥ اوفای٨ْ . ٝ دك٦ٌٌ ث٠ اخفا ؼـآٝـؼ

 :ًٜؽ ٦ٗؼ٧ِف ٗغفش  ؼاـ خ٢ز وإاّزٜؽ٧ٚ 

زر٠ سـ٨٨رف ٝ    فا٨ًر اغ (2؟ ٌٞٛؽ ٦ٗاٗفٝقٟ ـٝوشب١ب٥ ًٞزي ٝ ثكـٍ ػفة ز٠ِٛٞ اؼاـٟ  (1
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ٛىرجز   ١رب  ٢٧ٞؼ٥زفا ٗطّٞالر  (3اوز؟  ِٞـر ُفكش٠ ١ب ػفةقـاػز  سط٦ٓٞ ؼـ ٣ٞ٨ٌ

كػج٦) اق ٨ًل٨ز ث٢شف٥ ثفغٞـؼاـ اوز؟، ١ب ػفةث٠ ٗطّٞالر   .(173-175: 1964، ٓا
ثر٨ٚ   ا٥ ٌٗبٓ٘ر٠ ، اورز  اٙ ؼـ ٛظف ُفكش٠ ٌرؽٟ آٗٞق ؼاًٛ ٤ؼـ ًشبة ؼ٧ِف٥ ٠ً ثفا٥ ٗغبٓؼ

ػ٨ؽ اوشوالّ ٧ب ١٘بٙ ـٝق ٌٛجز اق ِٛبٟ ٗىٔ٘بٛبٙ سفس٨ت ؼاؼٟ ٌؽٟ ٠ً  ؼـثبـ٣ آٗٞق ؼاًٛزٜؽ 

 :ثػ٦ٍ اق ا٧ٚ ٌٗب٠٘ٓ ثؽ٧ٚ سفس٨ت اوز. اوز عفاض٦ ٌؽٟ ؼاـ ١ؽفٗـفضب٠ٛ ٝ  ًبٗالً

 ٗب سؼغ٨ْ اوز؟ ا٥ ٌف٧ق زفا اٗفٝق ٗؽـو٤: ا٨ٗف
 .زٞٙ اٗفٝق ـٝق اوشوالّ ؼٝٓز اوفای٨ْ اوز: ٌف٧ق

 .اوز ١ب ٝ ـٝوشب١ب٥ ػفث٦ ـا آثبؼ ًفؼ٢ٌٟف، ؼٝٓز: ؼ٨ٛب
 ؟اٛؽ ٌؽٟ ثٜؽ٥ آؾ٧ٚٛٞـاكٍب٦ٛ ٝ  ١ب ٗـبقٟث٠ ٨٘١ٚ ؼ٨ْٓ ٗؽاـن ٝ : اغالَ

 .اوز ًفؼٟ سأو٨ها٦٧ ق٧جب  ٝقاـر ٗؼبـف ؼـ ١ف خب٦٧ ٗؽـو٠. آـ٥: غ٨ْٔ
ػ٦ٗٞ٘ ًبـُفاٙ اوفای٦ٔ٨ ث٠ ٛبٕ ١ىشؽـٝر ث٠ ػٜرٞاٙ   اسطبؼ٤٧ ًبـُفاٙ ػفة ؼـ: ـأكز

 .اٛؽ ٌؽًٟبـٜٗؽ ٍٗـّٞ ث٠ ًبـ 
ٟ ٝ غرؽٗبر  ًرفؼ  ًٍر٦  ٠ٓٞٓضٌٞٗز ؼـ ـٝوشب١ب ثفا٥ آة ٌفة ٝ ًٍبٝـق٥ : اض٘ؽ

 .اوز ثفم ٝ سٔلٚ اـای٠ ًفؼٟ

 .اوز ـا ٨ٛك ق٧فوبق٥ ٝ آولبٓز ًفؼٟ ١ب ـاٟ: ػ٨ى٦
 :٧ُٜٞؽ ٦ٗاٙ ثب ١ٖ آٗٞق ؼاًٛا٧ٚ  ؼـ آغف ٤٘١

 .ده ث٨ب٨٧ؽ ثب ١ٖ وفٝؼ ػ٨ؽ اوشوالّ ـا ثػٞا٨ٖٛ
ْ ث٠ ٗغٔت ؼـ ٗٞـؼ سج٨ٔؾ ـٝق اوشوالّ اوفای٨ ١ف٠ٍُٛٞٛف ٝ آٗٞقي ، آجش٠ عجن هٞا٨ٛٚ آٗٞق٦ٌ

 .(1: 2010، ق١ف) اوز ـٝق ٌٛجز ٧ب ـٝق و٨بٟ ٜٗ٘ٞع ٌؽٟ ػٜٞاٙ

 ّب كًَْ٘٘ؼتاغفبل ًؼجت ثِ تجبٍص  .2-5
غب٦ٓ  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز٠ً كٔىغ٨ٚ هجْ اق سدبٝق  ٌٞؼ ٦ٗآوب  آٗٞق ؼاًٛؼـ ا٧ٚ و٨ىشٖ آٗٞق٦ٌ ث٠ 

٠ً ثب كورف ٝ   اٛؽ ثٞؼٟاق و٠ٌٜ ثٞؼٟ ٝ كوظ ُف٦١ٝ اق ٢٧ٞؼ٧بٙ ث٠ ١٘فاٟ اه٨ٔش٦ ػفة ؼـ آٙ وبًٚ 

ؼاؼٙ ٢٧ٞؼ٧ربٙ ثر٠ ورفق٨ٗٚ     ًرٞذ  ١رب  ًشربة ؼـ ا٧ٚ . ًفؼٛؽ ٦ٗٛفٕ  ٝدٜد٠ ؼوز، ث٨٘بـ٥ ٝ خ٢ْ

زرٞٙ آٛربٙ ثر٠     ،٢ٛبؼٙ ٝ سوؽ٧ف اورز  ٠ً ٌب٧ىش٤ اـج ًٜٜؽ ٦ٗكٔىغ٨ٚ ـا ولف ٝ ١دفس٦ ٗؼفك٦ 

 ا٥ اٌربـٟ  آجش٠ ٨١ر. آٗؽٛؽ ٗبٛؽ٦ُ ػوتاق ١الًز ٝ خ٢ْ ٝ  ١ب ٍٗفه٦ػٜٞاٙ ٛبخ٦ ثفا٥ ٛدبر 
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ٗجبـقٟ ٗفؼٕ ػفة ػ٨ٔر٠   ٌج٠٢ ث٦؛ اوز ؼـ ثفاثف ا٧ٚ ٢ٗبخفر ٍٛؽٟ ١ب ػفة ث٠ ٗوبٝٗز ٝ ٗجبـق٣

١ِ٘رب٦ٛ ٗرفؼٕ    د٨ٞٛؽ٥ ٛبُىىش٦ٜ ثرب ٗجربـق٣  ، ١ب اٗذف٧ب٨ٓىزاوفای٨ْ ٝ ضب٨ٗبٙ خ٢ب٦ٛ آٙ ٧ؼ٦ٜ 

ؼـ  ٧جربً سوفاٗب ز٠ِٛٞ اوز ًر٠ ا٧رٚ ٗجربـقٟ    . اوز ا٦ٔٔ٘ٓ ث٨ًٍٚٞـ١ب٥ ٗطفٕٝ ػ٠٨ٔ اٗذف٧ب٨ٓىٖ 

ٝ س٢ٜرب ؼـ ا٧رٚ    ـٝؼ ٗر٦ ٗرفؼٕ ثر٠ در٨ً     ١ب٥ غٔنث٠ وٞؼ  ١ب٧ً ٠ٌُٞس٘ب٦ٗ اثؼبؼ ٝ خٞاٛت ٝ 

ـا ثر٠   ١رب  ٛبًرب٦ٗ ٌب١ؽ ٛبًب٦ٗ ًٍٞـ١ب٥ ػفة ثٞؼ؟ آ٧ب ضىبة ا٧رٚ   ٗفسجب٠ًٌُٞ اوز ٠ً ثب٧ؽ 

 ١رب٥  ؼٝٓرز ثب اخفا٥ ٛ٘ب٧ٍر٦ ـ٧بًبـاٛر٠ اق د٨ٞورش٦ِ    ، دب٥ ٗفؼٕ ػفة ثِؿاـ٧ٖ؟ ؼـ ا٧ٚ ٗؽر

ثر٠ ض٨ربر غرٞؼ ؼٝإ ثػٍرٜؽ ٝ ؼـ ثفاثرف ١رف        اٛؽ ثٞؼٟٗٞكن  ١ب ؼٝٓزا٧ٚ ، ٗفؼٕ ػفة ػفث٦ ٝ

سٌٍْ ٝ سطركبة اِر٨ْ    ١ف٢ٛ٠ُٛٞضز ٝ خٜجً ا٨ِْ ثب٧ىشٜؽ ٝ آٙ ـا وفًٞة ًٜٜؽ ٝ اٌٗبٙ 

 .(218-219: 1357، دٞـه٦٘) غٞؼ٥ ـا وؽ ًٜٜؽ ١ب٥ سٞؼٟ

ؼـ خب١رب٥   ١٦فاقُرب١ ظٖٔ ٝ وش٦٘ ٠ً : اوز ٦ اق ًشبة خـفاك٨ب٥ اوفای٨ْ آٗؽٟؼـ ثػٍ

ثفا٥ ثبقٍُرز   ـؿجشٍبٙث٠ ػو٨ؽٟ ٝ ثبٝـٌبٙ ٝ  ٌبٙ دب٧جٜؽ٥، ٌؽ ٦ٗٗػشٔق ؼـ ضن ٢٧ٞؼ٧بٙ 

٢٧ٞؼ٧بٙ ـا ، ؼـ هفٙ اّٝ ٨ٗالؼ٥ ١ب ـ٦ٌٗٝٗب٦ٛ ٠ً ؛ ٌؽ ٦ٗوفق٨ٗٚ ٗٞػٞؼ ث٨ٍشف ، ث٠ ٨٢ِٞٙ

ثفا٥ ٢٧ٞؼ٧بٙ ٗوؽٝـ ٍٛؽ زٞٙ قٛؽ٦ُ ؼـ  خ٘ؼ٦ ؼوش٠اٗب ثبقٍُز . اق آٙ ث٨فٝٙ ـاٛؽٟ ثٞؼٛؽ

ا٨ٜٗز ٛؽاٌز ٝ اوجبة ٗؼ٨ٍز كفا١ٖ ٛجرٞؼ ٝ  ، ٝوغ٦ هفٝٙؼـ ٠٘٨ٛ ؼٕٝ  ٗػِّٞبًآٙ ٜٗغو٠ 

ِربضجبٙ  ، ا٧شب٨ٓرب  ١ب٥ دبح٦ٌ٧ اق  ٦ٝ ضشثٞؼ  دفغغف آٛدب٥ ٗٞاِالس٦ ث٠ ١ب ـاٟػالٟٝ ثف آٙ 

 .(106: 1963، ثبثٞـ٧ً) ثٞؼـا اق اٛشوبّ ٢٧ٞؼ٧بٙ ث٠ وفق٨ٗٚ اوفای٨ْ ٜٗغ ًفؼٟ  ١ب ًٍش٦

ً ؼـور٦   ١رب٥  ًشربة ؼـ ٦ٌ٧ اق  ثفا٨ِٛك سأْٗؼـ اهؽا٦ٗ خبٓت ٝ  ، اٙ كٔىرغ٦ٜ٨ آٗرٞق  ؼاٛر

اوز! ؼـ ا٧رٚ ًشربة سربـ٧ػ٦     ـبِٓف ؼـ ضن اوفای٨ْ ٗؼفك٦ ٌؽٟا٨ِٔٛه ث٠ ػٜٞاٙ ظبٖٓ ٝ اٌ

ٝ  وفق٨ٗٚ اوفای٨ْ سٞوظ اـسرً اِٛٔر٨ه  ، ز٨ٜٚ اؼػب ٌؽٟ ٠ً ثؼؽ اق دب٧بٙ خَٜ خ٢ب٦ٛ اّٝ

ثف٧شب٨ٛرب ؼـ ٗػبٓلرز ٝ سضربؼ ثرب      ٛج٦ اٌـبّ ٌؽ ٝ و٨بوز اٌـبِٓفا٤ٛ ث٠ كفٗبٛؽ٦١ لٛفاّ آّ

 ؼاؼ ٗر٦ ٢٧ٞؼ٥ هرفاـ   ١ب٥ ٢ٌفىثٞؼ ٝ ٗٞاٛغ ق٧بؼ٥ ثف وف ـاٟ د٨ٍفكز آٛبٙ ٝ  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز

ـا ؼـ ا٧دبؼ ـل٧ٖ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦  ١ب ا٨ِٔٛى٦ـؼدب٥  ًٜٜؽ ٦ٗث٠ ا٧ٚ سفس٨ت وؼ٦ . (205: سب ث٦، رب منب)
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اق ١٘بٙ اثشؽا ثر٠   ١ب ا٨ِٔٛى٦ ٠ً ؼـضب٦ٓ. سبـ٧ػ٦ ُٖ ًٜٜؽ ١ب٥ ًشبةؼـ  ١ب كٔىغ٦ٜ٨ٝ آٝاـ٦ُ 

ؼـ وربّ  ؛ آٙ ـا ثؼؽ اق خَٜ خ٢رب٦ٛ قؼٛرؽ   ١ب٥ خفه٠ثٞؼٛؽ ٝ  ا٥ كٌف ز٨ٜٚ ضٌٞٗز خؼ٦ٔ

ثرب  ، خٜرَ ٌرٞؼ  ٝهش٦ ا٨ِٔٛه د٦ ثفؼ ٠ً ؼٝٓز ػث٘ب٦ٛ هّؽ ؼاـؼ ث٠ ٛلغ آٓ٘ربٙ ٝاـؼ   1914

اػفاة ـا ث٠ ا٧ىشبؼٙ ؼـ ًٜبـ غٞؼ ، س٘بن ُفكشٜؽ ٝ ثب ؼٓد٦٧ٞ اق اٝ ،ا٨ٗف ٠ٌٗ ،ٌف٧ق ضى٨ٚ

ؽ اق اـخربع غالكرز خ٢ربٙ    ٛر ٠ً ٨ْٗ ؼاـ ٛؽضش٦ ث٠ ٌف٧ق ضى٨ٚ اظ٢بـ ًفؼ. سفؿ٨ت ًفؼٛؽ

ؼـ ِٞـر ه٨بٕ اػفاة  ٝ ؽٜض٘ب٧ز ًٜ( ٗوّٞؼ ٌف٧ق ضى٨ٚ) اوالٕ ث٠ ػفث٦ اق وال٠ٓ ٛج٥ٞ

١رؽف اِٛٔر٨ه اق   . ؽٜر آٛبٙ ـا ؼـ ـو٨ؽٙ ث٠ اورشوالّ ٧ربـ٥ ًٜ   ٛؽضبضف، ًبٙ ػث٘ب٦ٛػ٠٨ٔ سف

ؼـ ٜٗغو٠ اق اسطبؼ ٗىرٔ٘بٛبٙ   ١ب سفىا٧ٚ ثٞؼ ٠ً ثب سضؼ٨ق ٛظب٦ٗ ، س٧ٍٞن اػفاة ث٠ ا٧ٚ ه٨بٕ

ٝ ٗوؽٗبر س٨ٌٍْ ٧ي ضٌٞٗز ٢٧ٞؼ٥ ـا كفا١ٖ ًٜرؽ سرب ثر٠     (88: 1376، ٨ًّب٦ٓ) خ٨ُٞٔف٥ ًٜؽ

٠ً قٗب٦ٛ ؼـ اـٝدب اسلربم   ا٥ وش٨ك٥ ٢٧ٞؼ٥ؼٓد٦٧ٞ ث٠ غبعف  ؛ؼٓد٦٧ٞ ًٜؽا٧ٚ سفس٨ت اق آٛبٙ 

٠ً زرفا سربٝاٙ    ًٜؽ ٦ٗاؾ١بٙ ٗب ـا ث٠ غٞؼ ٍٗـّٞ  دبوع وإا٦ٓ ث٦ اٗب ؼـ ا٧ٚ ٨ٗبٙ. اكشبؼٟ ثٞؼ

ؼـ . (14: 1389، ٨ٛرٞقٛف ) ٛماؼاٙ كٔىغ٦ٜ٨ ده ثؽ١ٜرؽ  وش٨كاٙ اـٝدب٦٧ ـا ثب٧ؽ وب٦ٗ ٦ٗخٜب٧بر وب

ثرفا٥ آثربؼا٦ٛ    ١رب  ٨ٛٞ٨٢ِىرز ًر٠   ٌٞؼ ٦ٗآوب  آٗٞق ؼاًٛٝ خـفاك٨ب٦٧ ث٠ سبـ٧ػ٦  ١ب٥ ًشبة

 ًفؼٛؽ ٦ٗاخش٘بػ٦ ٝ ٛظب٦ٗ سالي ، ِٜؼش٦، ػ٦٘ٔ ٗإوىبرٗشف٠ًٝ ٝ ثب٧ف ٝ ا٧دبؼ  ١ب٥ ق٨ٗٚ

ٗر٨الؼ٥ سٞاٛىرشٜؽ    1947ؼـ وربّ  ا٧ٌٜر٠   ٝ ؼـ ا٧ٚ ـاٟ ثب اٌـبِٓفاٙ ا٨ِٔٛى٦ ٗوبث٠ٔ ًفؼٛؽ سب

ا٧رٚ  . (174-228: 1965، كرالش ) ـا ٌٌىز ؼ١ٜؽ ٝ اوشوالّ اوفای٨ْ ـا ٗطون وبقٛؽ ١ب ا٨ِٔٛى٦

٧ٌر٦  ؛ غؽٗز ًٜرؽ  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىزؼـ ضب٦ٓ اوز ٠ً ا٨ِٔٛه وؼ٦ ؼاٌز ث٠ عفم ٗػشٔق ث٠ 

؛ ػفث٦ اوز ِفكبً ٟٞ ؼاؼٙ هض٤٨ كٔىغ٨ٚ ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي هض٤٨اق ا٧ٚ ٗٞاـؼ ض٘ب٧ز آٛبٙ اق خٔ

ا٧رٚ ؼاػ٨ر٠ دبكٍربـ٥ ؼاٌرشٜؽ ًر٠ هضر٤٨       ثرف   ا٥ ِٛف٥ ٧ٜؽٟآثفغ٦ وفاٙ كٔىغ٦ٜ٨ ثؽٝٙ ٨١ر 

وربق٥ ٗٞضرٞع كٔىرغ٨ٚ ٝ     كٔىغ٨ٚ ـا ٧ي هض٤٨ ػفث٦ سٔو٦ ًٜٜؽ ٝ ا٨ِٔٛه اق ا٧رؽ٣ ػفثر٦  

 .(147: 1376، ٝال٧ش٦) ًفؼ ٦ٗا٧دبؼ س٦ٌٍٔ اق ًٍٞـ١ب٥ ػفث٦ ض٘ب٧ز 

اورز ٝ   ا٦ِٔ كٔىغ٨ٚ ؼـ ضبٌر٠٨ هرفاـ ُفكشر٠   وبًٜبٙ  ٗوبٝٗز ٝ ٗجبـق٣ ١ب ًشبةؼـ ا٧ٚ 

ؼـ  ١رب  كٔىرغ٦ٜ٨ ٝ ٗوبٝٗرز   ١رب  ٨ٛٞ٨٢ِىز٨ٗبٙ اػفاة ٝ  ١ب٥ ؼـ٨ُف٥، كٔىغ٦ٜ٨ آٗٞق ؼاًٛ

٢٧ٞؼ٧ب٦ٛ ٠ً ؛ ًٜؽ ٦ٗثفاثف اٌـبِٓف٥ ـا ؼـ ضؽ ٛكاع ٨ٗبٙ اه٨ٔز ػفة ٝ ُفٟٝ ٢٧ٞؼ٧بٙ هٔ٘ؽاؼ 

ٛؽ ٝ ا٧ٚ اٗرف  ثفا٥ ٛدبر اًثف٧ز ٢٧ٞؼ٥ وبًٚ ؼـ اوفای٨ْ اق كوف ٝ ث٨٘بـ٥ ٝ خ٢ْ آٗؽٟ ثٞؼ
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٨ٗبٙ  ؼـ٢ٛب٧زآٛبٙ ث٠ ٗػبٓلز دفؼاغشٜؽ ٝ  ثب وب٥ ػٍب٧ف غٞي ٨ٛبٗؽ ٝؿام ٗبٌٓبٙ ٝ ـؤث٠ ٗ

ا٧ٚ ثػً اق ٗغبٓرت وربغش٦ِ غرٞؼ ثر٠      ،ٗثبّ فا٥ث. ُفكزؼـ ا٥ ػ٨ٍف٥ٟ ١ب خَٜغٞؼٌبٙ 

ثف وف ـ٧بوز ٗدٔه اػال٥ اورال٦ٗ اٌربـٟ ٝ آٙ    ضى٦ٜ٨ٝ  ٍٛب٨ٌج٦ ٞاؼ٣ـهبثز ث٨ٚ ؼٝ غبٛ

 .(82: 1985، ا٨ٌٓال٦ٛ) ًٜٜؽ ٦ٗسج٨ٔؾ  ا٥ ػ٨ٍف٧ٟي خَٜ  ِفكبًـا 

 اػشائ٘ل ّبٕ ػ٘بػتتَجِ٘  .3-5
ٝ آٙ سالي ؼـ خ٢ز سٞخ٠٨ سدبٝقار  ٌٞؼ ٦ٗؼـ ا٧ٚ و٨ىشٖ آٗٞق٦ٌ ١ؽف ٢ٖٗ ؼ٧ِف٥ ؼٛجبّ 

ٛٞدب٥ كٔىغ٦ٜ٨  آٗٞق ؼاًٛؼـ ؾ١ٚ ، ٍب١ٙب٧ ثفٛب٠ٗآٛبٙ ؼـ د٨ٍجفؼ  ٤سٞقاٛ ٨٠ًٜاوفای٦ٔ٨ ٝ اؿفاْ 

سبـ٧ػ٦ ٝ خـفاك٨ب٦٧ ١٘ٞاـٟ ث٠ خب٥ ًٔ٘ر٠ كٔىرغ٨ٚ اق ورفق٨ٗٚ اورفای٨ْ      ١ب٥ ًشبةؼـ . اوز

ٖ  ١رب  ـٝؼغبٛر٠ ٝ  ١رب  ؼٌز، ١ب ًٟٞ اقخ٠ٔ٘ثف ٜٗبعن ٗػشٔق كٔىغ٦ٜ٨  ؛ٌٞؼ ٦ٗاوشلبؼٟ   ١رب٥  اور

ثفا٥ ورفق٨ٗٚ  آ٢ٛب  ٠ً ؼـ ًٜٜؽ ٦ٗهؽ٦٘٧ ـا خؼْ  ١٥ب ٝ ٛو٠ٍ اٛؽ ُؿاٌش٠خؽ٧ؽ ٢٧ٞؼ٥ ٝ ػجف٥ 

ؼـ . اورز  وفق٨ٗٚ اوفای٨ْ ثر٠ ًربـ ثرفؼٟ ٌرؽٟ     ػجبـر ؼـٗد٘ٞعكٔىغ٨ٚ ٝ ضش٦ ٓجٜبٙ ٝ اـؼٙ 

ثػ٦ٍ اق ٧ي ًشبة سبـ٧ػ٦ آٗؽٟ اوز ًر٠ ٗىرٔ٘بٛبٙ ؼـ قٗربٙ ػ٘رف ٝاـؼ هرؽن ٌرؽٛؽ ٝ ثرب        

ٝ  ١ب٧ٍبٙ ق٢٧ٚ٨ٗٞؼ٧بٙ ث٠ ٦ٌ٨ٛ ـكشبـ ًفؼٛؽ ٝ  ـا اق دفؼاغرز ٗب٨ٓربر   آ٢ٛرب   ـا سّفف ٌٛفؼٛرؽ 

ٗٞثن سبـ٧ػ٦ ٝ ٗطووبٙ ثف ا٧ٚ ٗغٔت اؾػربٙ   ٜٗبثغ اٗب ا٧ٚ ؼـ ضب٦ٓ اوز ٠ً ٤٘١. ٗؼبف ًفؼٛؽ

 ١ب ًشبةؼـ اؿٔت ا٧ٚ . وبًٚ ٛجٞؼ آ٘وؽن ث٨زؼاـٛؽ ٠ً ؼـ آٙ ـٝقُبـ ضش٦ ٧ي ٢٧ٞؼ٥ ١ٖ ؼـ 

ٝ ؼـثربـ٣ ٗطرؽٝؼ٣    ًٜٜرؽ  ٘ر٦ وفق٨ٗٚ اورفای٨ْ سفور٨ٖ ٛ   اِغالش ث٠ٍٗػ٦ّ ـا ثفا٥  ضؽٝٗفق

 :اوز اوفای٨ْ آٗؽٟ

 .(8: 1963، ثبثٞـ٧ً) ـوؽ ٦ِٗف ث٠ ِطفا اوفای٨ْ اق ٧ي عفف ث٠ ؼـ٧ب ٝ اق عفك٦ ؼ٧
٨ٍٛٚ ثر٠ ٛربٕ ٌر٢فى     ٨ٛٞ٨٢ِىز ١ب٥ ٢ٌفىؼـ خب٥ ؼ٧ِف٥ ثفا٥ اِبٓز ثػ٨ٍؽٙ ث٠ ٦ٌ٧ اق 

 :اوز ا٧ٚ ٗغٔت ـا آٝـؼٟ ٌل٨ال

فٝقٟ  ٝاهرغ   ٌٞؼ ٦ٗٓػ٨ً ٛب٨ٗؽٟ  ٧ؼ٦ٜ ٜٗغو٤ ٓػ٨ً ض٨جْا٧ٚ ٢ٌفى ٗا ٠ً ثف ـ٥ٝ سذ٤ ٓػ٨ً 

ط  ٌؽٟ  .(48: ١٘بٙ) اوز ث٠ دبؼٌب١بٙ اوفای٨ْ ث٠ ؼوز آٗؽٟاوز ٝ ؼـ آٙ آثبـ ثبوشب٦ٛ ٗفٞث
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 ّب كًَْ٘٘ؼتدس ثشاثش تجبٍص  افکٌٖ تفشقِ .5–4
ض٨بر ـل٧ٖ اٌـبِٓف هؽن اوز ٝ آٛربٙ ثرب    ـاق اؼا٤ٗ، ٗوبٝٗز سلفه٠ ٝ ا٧دبؼ كش٠ٜ ؼـ ٨ٗبٙ خج٤٢

 ٝ ػ٨٘رن ؼـ د٨ٌرف٣   ا٥ ـ٧ٍر٠ ػٖٔ ث٠ ا٧ٚ ٗٞضٞع وؼ٦ ؼاـٛؽ ا٧ٚ سلفه٠ ٝ ٛلربم ـا ثر٠ ِرٞـر    

ٌرٕٞ غرٞؼ ـا اق ٗرؽاـن ٝ ؼـ ؼاغرْ اـاضر٦       ١ب٥ عفش ؛ ثٜبثفا٧ًٜٜٚؽ ن٧سكـٗوبٝٗز اوال٦ٗ 

 اٛرؽ  ًرفؼٟ ؼـو٦ سٍرف٧ص   ١ب٥ ًشبةؼـ  ا٥ ٠ُٛٞ ث٠ٝ ١ف ٗٞضٞع ًٞز٦ٌ ـا  اٛؽ ًفؼٟاٌـب٦ٓ آؿبق 

ٛ٘ب٧ربٙ   سرف  دفـَٛٗؿ١ج٦ ٝ و٨بو٦ ـا ؼـ ٨ٗبٙ اٗز اوال٦ٗ ، قثب٦ٛ، ٛماؼ٥ ١ب٥ اغشالف٠ً خٜج٤ 

اوربن  وبًٜبٙ غبٝـ٨ٗب٠ٛ ثف»: اوز بّ دٜدٖ ٗغٔج٦ ثب ا٧ٚ ػٜٞاٙ آٗؽٟؼـ ًشبة خـفاك٨ب٥ و. ٌٞؼ

ٙ اػفاة ٗىٔ٘بٙ ٝ وب٧ف اؼ٧ربٙ  سلفه٠ ٨ٗب كب٠ِٔ ١ٝؽف اق ا٧ٚ ػٜٞاٙ ز٨ك٥ خك ا٧دبؼ . «ؼ٧ٍٜبٙ

ور٦ٜ ـا ثر٠   )آٛبٙ ـا ث٠ ٨ٌؼ٠ ٝ ور٦ٜ  ، ؼـ ق٧ف ا٧ٚ ػٜٞاٙ ٝ ؼـ ثط  ٗفثٞط ث٠ ٗىٔ٘بٛبٙ .٨ٛىز

ث٠  ١ب ؼـٝق٥ؼـ اؼا٠ٗ ث٠ ػ٧ٞٔبٙ ٝ . ًٜؽ ٦ٗسوى٨ٖ  (٦ ٗػبٓق١ب٧ ُفٟٝٗؿا١ت اـثؼ٠ ٝ ٨ٌؼ٠ ـا ث٠ 

ٝ ؼـ ؾ٧ْ ا٧ٚ ٗغبٓرت اق   ًٜؽ ٦ٗاق ؼوز ٗىٔ٘بٛبٙ اٌبـٟ  ؽ٨ًٍٟ وشٖٗشلبٝر ٝ  ١ب٥ ُفٟٝػٜٞاٙ 

 .سٍؽ٧ؽ ًٜؽ ١ب ُفٟٝسلفه٠ ٝ ٠ٜ٨ً ـا ٨ٗبٙ ا٧ٚ ، ٠ً ٛلفر ٌٞؼ ٦ٗسّب٧ٝف٥ اوشلبؼٟ 

ـ   ثر٠  ،ًٜرؽ  ٦ًٗشبة ؼـ ٗٞـؼ ٓجٜبٙ ثط   ٝهش٦ ٧ٞٛىٜؽ٣ ٖ  عرٞ ٝ ثرب سؼف٧رق ٝ    ؿ٨فٗىرشو٨

٨ٗبٙ ٗىٔ٘بٛبٙ ٝ ٗى٨ط٨بٙ  ؼٝؼوش٦ِث٠ ا٧دبؼ سلفه٠ ٝ ، س٘د٨ؽ اق ٗى٨ط٨بٙ ٝ سطو٨ف ٗىٔ٘بٛبٙ

ٝ ؼـ اؼا٠ٗ ث٠ ػٔز ا٧ٚ ـٝٛن  ٧ُٞؽ ٦ٗاق ـٝٛن قـاػ٦ ٝ سدبـ٥ ؼـ ٓجٜبٙ وػٚ . قٛؽ ٦ٗؼاٗٚ 

ز ًر٠ اًثرف وربًٜبٙ ٓجٜربٙ     ا٧رٚ د٨ٍرفكز ثرؽ٧ٚ ػٔرز اور      ٧ٞٛىرؽ  ٦ٗٝ  دفؼاقؼ ٦ٗٝ سٞوؼ٠ 

 قٛرؽ  ٦ٗف١ب ؼاٗٚ ث٠ اغشالف ٨ٗبٙ اػفاة ٝ ثفث، ؼـ ثط  ًٍٞـ ٗـفة .(138: ١٘بٙ) ٛؽا ٗى٨ط٦

 :٧ُٞؽ ٦ٗٝ 

 آٛبٙ عجو٤ كف١ِٜر٦ ٝ كف٨١ػشر٤ خبٗؼر٤   ؛ ًٜٜؽ ٦ٗؼـ ـٝوشب١ب ٝ ٢ٌف١ب قٛؽ٦ُ  ١ب ػفة

ٙ  ـٝقٛبٗر٠ ، ًبـٜٗؽاٙ، زٞٙ اؿٔت ٗؼٔ٘بٙ ؛ؼ١ٜؽ ٦ٗٗـفة ـا س٨ٌٍْ  ٝ ِربضجبٙ   ِٛربـا
 .(182: ١٘بٙ) ٜؽػفث، ٍٗبؿْ آقاؼ

 ٛرٞػ٦  ثر٠ آٛبٙ ث٠ ٨ٌؼ٠ ٝ ور٦ٜ ٝ   ؼٝؼوش٦ِؼـ اثشؽا٥ اٗف ث٠  ٧ٞٛىؽ ٦ٗٝهش٦ ؼـ ٗٞـؼ ٗىٔ٘بٛبٙ 

اوالٕ ، اوالٕ و٦ٜ: ٝ اوالٕ ـا ث٠ و٠ ؼوش٠ دفؼاقؼ ٦ٗكٔىغ٦ٜ٨  آٗٞق ؼاًٛا٧دبؼ سؼّت ؼـ ؾ١ٚ 

ًر٠ ثرب    ًٜؽ ٦ٗٝ ثفا٥ ١ف ٧ي اق اٛٞاع آٙ ػوب٧ؽ٥ ـا ؾًف  ًٜؽ ٨ٌ٦ٗؼ٦ ٝ اوالٕ غبـخ٦ سوى٨ٖ 

 :ىؽ٧ٞٛ ٦ٗٗثبّ  فا٥ث ؛ؼـ سضبؼ اوز ١ب اوالٕػوب٧ؽ وب٧ف 
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خ٢بؼ اق ػوب٧ؽ وبغش٦ِ اوالٕ غبـخ٦ اوز ٝ ٝال٧ز اق ػوب٧ؽ وبغش٦ِ اوالٕ ٌر٨ؼ٦  

 .(98: ١٘بٙ) اوز
ٛرماؼ اورشٞاـ اورز ٝ     ٝ آٙ ثرف دب٧ر٤   ًٜرؽ  ٗر٦ ؼ٧ِف ثفا٥ ٗىٔ٘بٛبٙ اـای٠  ثٜؽ٥ سوى٨ٖؼـ اؼا٠ٗ ٧ي 

ـا ٧ري ثربـ ثر٠ ًٍربٝـقاٙ ٝ     آ٢ٛرب   ٝ غرٞؼ  ٌرٞٛؽ  ٗر٦ آٛبٙ ث٠ ػفة ٝ خفًه سوى٨ٖ ٠ً  ٧ُٞؽ ٦ٗ

آٛبٙ ؼـ ٗٞاـؼ ٗشؼؽؼ٥ ٗٞكن ثر٠ ا٧رٚ   . ًٜؽ ٦ٗبٙ ٝ ٧ي ثبـ ثف اوبن هج٠ٔ٨ ٝ ػ٨ٍفٟ سوى٨ٖ ٨ٍٜٛ ثبؼ٠٧

ٝ ؼ٧ِف ٨ٛف١ٝرب٥   ُفا١ب اوال١ٍٕشبؼ ٌب١ؽ زٜؽ٧ٚ ؼـ٨ُف٥ ٨ٗبٙ  ؼ٤١ ١ب٥ وبّ؛ اٛؽ ٌؽٟ ٥ك٨اِٛ كش٠ٜ

 ١رب٥  ٨١ئرز ٝ ورب٧ف   ١رب  ؼاٍٛرِبٟ ؼـ  آ٨ٗرك  غٍرٞٛز  ١ب٥ ؼـ٨ُف٥. كٔىغ٦ٜ٨ ثٞؼ ُفا٥ ٦ٔٗو٨بو٦ 

ـظ ؼاؼ ٝ ؼـ ؼـ٨ُف٥ ٌؽ٧ؽ ٨ٗبٙ ؼاٍٛد٧ٞبٙ عفكرؽاـ ُرفا٧ً اورال٦ٗ ٝ خف٧ربٙ      ُفا ٦ٔٗو٨بو٦ 

 .(146: 1370، غىفٌٝب٦١) ٦ٌ٧ اق اوشبؼاٙ ٗىٔ٘بٙ ؼاٍِٛبٟ ؿكٟ ًٍش٠ ٌؽ، ُفا زخٝ  ؿ٨فٗؿ١ج٦

ٙ اثشؽا اق وٞـ٠٧ ٝ ٓجٜبٙ ث٠ وجت ظٖٔ ٝ وش٦٘ ًر٠ ؼـ  آ٢ٛب  ٠ً ٧ُٞؽ ١٦ٗب  ؼـثبـٟ ؼـٝق٥  ضوٍرب

، اٛرؽ  ٌرؽٟ اؼث٦ ٠ً اٛشػبة  ١ب٥ ٗشٚثفغ٦ اق ػٜب٧ٝٚ ٗغبٓت ٝ . ث٠ وفق٨ٗٚ اوفای٨ْ آٗؽٛؽ، ٌٞؼ ٦ٗ

ً  سٍرؽ٧ؽًٜٜؽ٣  ٛرٞػ٦  ثر٠ ث٠ ا٧ٚ سفس٨ت ١ىشٜؽ ٠ً ١ِ٘ر٦   ١رب ؼـ   ؼـٝق٥»: ٜرؽ ٝ اغشالكبس ١رب  ُرفا٧

اػ٨ربؼ  »، «ه٨بٕ ٗىر٨ص »، «١ب ؼـ اوفای٨ْ خفًه»، «ؼـ اوفای٨ْ ١ب ث٢ب٦٧»، «ٌؼ٨ت ٛج٦ و٨ف٣»، «اوفای٨ْ

 .(283-326: 1967، ٗك٧ل٨ ) ٧ب ١٘بٙ ػ٨ؽ ٛدبر ٢٧ٞؼ٧بٙ ا٧فاٙ«ػ٨ؽ دٞـ٧ٖ»ٝ « اوالٕ

ٙ  ثرب ٗجطثر٦  ، سبـ٧ػ٦ ١ب٥ ًشبةؼـ ٦ٌ٧ اق  « ٦ٗط٘رؽػٔ  ١رب ؼـ ؼٝـ٣  ه٨ربٕ ؼـٝق٥ » ػٜرٞا

د٨فٝق٥  ؼـ٢ٛب٧ز٠ً  دفؼاقؼ ٦ٗث٠ سط٨ْٔ آٙ  ثفا٨ِٛك سلفه٠ٛماؼدفوشب٠ٛ ٝ  ا٥ ٨ٌٟٞٝ ث٠  آٝـؼ ٦ٗ

ه٨ربٕ  ، ٠ً ا٧ٚ ه٨رب٦ٗ ًر٠ ثر٠ آٙ اٌربـٟ ٌرؽ      ؼا٨ٖٛ ٦ٗاٗب . ٌٞؼ ١٦ٗب  ؼـ ا٧ٚ ه٨بٕ اق آٙ ؼـٝق٥

 ًرفؼ  ٘ر٦ ػْ٘ ٛ غٞث٦ ث٠ آٛدب ثٞؼ ٠ً ؼـ اؼاـ٣ ٗط٘ؽػ٦ٔاثفا٨١ٖ دىف ػ٦ٗٞ٘ ا١ب٦ٓ ٌبٕ ػ٠٨ٔ 

 :٧ٞٛىؽ ٦ٗؼـ ٗٞـؼ ٓجٜبٙ ز٨ٜٚ  ثفا٨ِٛك سأْٗؼـ ٗش٦ٜ  .(51-52: 1965، كالش)

ٜربٙ ثر٠ ؼٝٓرز    ثفغر٦ اق وربًٜبٙ آٙ ٗىرٔ٘بٙ ١ىرشٜؽ ٝ غٞا١ربٙ اٛضر٘بٕ ٓج      ، اٗب ٓجٜبٙ
س٨ٌٍْ ؼ١ٜؽ ٝ ـا ٠ً ضٌٞٗز ٗىشوْ ٓجٜبٙ  ٜٗؽٛؽ ػاله٠ٗى٨ط٨بٙ  ٠ً ؼـضب٦ٓ ؛ٛؽا وٞـ٠٧

ؼـ : ٧ُٞرؽ  ٦ٗؼ٧ِف  ا٥ ٠ٛٞ٘ٛؼـ . (109: ١٘بٙ) ـٝاثظ ث٨ٚ ا٧ٚ ؼٝ ُفٟٝ ثى٨بـ ٗشٍٜح اوز
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ًٍرشبـ  ، غٞؼ ٥اـسً ػفام ث٠ ـ١جف٥ ػٜبِف سٜؽـٝ، ٨ٗالؼ٥ 1933سٍف٧ٚ االّٝ وبّ 

ؼـ ٨ٗبٙ عٞا٧ق ٗى٨ط٦ ٛىغٞـ٥ ٗفسٌت ٌؽٛؽ ٠ً ثفغ٦ ثف ا٧ٚ اػشوبؼٛرؽ   ا٥ ُىشفؼٟ
آٙ خٜب٧رز اسلربم   ، ـكرز  ٛ٘ر٦ ؼـ آٙ قٗبٙ ثرفا٥ ٗرؽاٝا ثر٠ اـٝدرب      ٗٔي ك٨ّْ ٠ً اُف

 .(106: ١٘بٙ) اكشبؼ ٦٘ٛ
غٞؼ  ١ب٥ ٗؿ١ج٦غٞؼ اوفای٨ْ اق ٧ي وٞ ثب اغشالكبر ث٨ٚ وٌٞالـ١ب ٝ  ؼ١ؽ ٦ٍٗٛبٙ  ١ب دم١ًٝ

ٗؿ١ج٦ ٢٧ٞؼ٥ ٗٞاخ٠ اوز اٗب اٗفٝقٟ ٦ٌ٧ اق ػٞاْٗ ٝضؽر ٝ  ؼـٝٙ ٝ اق و٥ٞ ؼ٧ِف اغشالكبر

. (1381: 1373، ق٧رؽآثبؼ٥ ) اورز  ؼ ؼ٦ٌٜ٘ ٍٗشفى ث٠ ٛبٕ اػفاة ثرٞؼٟ ٝخٞ، اٛىدبٕ ؼـ٦ٛٝ اوفای٨ْ

 درؿ٧ف  آو٨ت ٝ وىز ١ب٥ دب٠٧ ٝ ٨ٛٞ٨٢ِىش٦ ـل٧ٖ ؼاغ٦ٔ اغشالكبر ث٠ ١فُك ١ب ًشبة ا٧ٚ اٗب ؼـ

 .اوز ٍٛؽٟ اٌبـٟ آٙ

ٛلٞؾ غٞؼ ٧ؼ٦ٜ ٛلٞؾ ٛفٕ اق عف٧ن و٨ىشٖ  اق ا٧ٚ ٣ٞ٨ٌ ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىزآجش٠ ٛبُلش٠ ٛ٘بٛؽ ٠ً 

ثٌٔر٠   ؛خؽ٧رؽ٥ ٨ٛىرز   ٝ ا٧ٚ ٣ٞ٨ٌ ًٜٜؽ ٦٘كوظ ؼـ ؼاغْ اـاض٦ اٌـب٦ٓ اوشلبؼٟ ٛ، آٗٞق٦ٌ

  ْ ٨ِرف٥  ا٧رٚ ٌرِفؼ ٛلرٞؾ غرٞؼ ـا د٨    ، آٛبٙ اق ١٘بٙ آؿبق خٔت ٝ خؿة ٢٧ٞؼ٧بٙ ثر٠ اورفای٨

آكف٧وب٦٧  ًٍٞـ١ب٥آٗٞق٦ٌ ٝ ػ٦٘ٔ اوفای٦ٔ٨ ث٠  ٨١ئز 200اقخ٠ٔ٘ اػكإ ث٨ً اق ؛ ًفؼٛؽ ٦ٗ

 .(172: 1964، آطى٦ٜ٨) اٌـب٦ٓ ثٞؼ ١ب٥ وفق٨ٗٚؼاؼٙ ث٠  آٛبٙ ثفا٥ ًٞذ وبق٥ آٗبؼٟ ثفا٥

 گ٘شٕ ًت٘جِ
 ٕآٗٞقٌر٦   ١رب٥  و٨بوزٝ  ١ب ثفٛب٠ٗؼـ هبٓت  اٙ كٔىغ٦ٜ٨آٗٞق ؼاًٛٝ س٧ًٍٞ اؾ١بٙ  كف٧ج٦ ػٞا

 ا٥ عج٨ؼ٦ قٗرب٦ٛ  آٗٞقاٙ ػالٟٝ ثف كب٤ِٔ سب ؼاًٛ ١بوز ٨ٛٞ٨٢ِىزك٨ك٦ٌ٧ ٝ ؿ٨فٛفٕ  سفكٜؽ١ب٥ خكء

 .ا٧ٚ ٗىبیْ كب٠ِٔ ث٨ِفٛؽ اقؾ٦ٜ١ ٨ٛك  ٓطبػاق ، ٠ً ثب ٝهب٧غ وفق٨ٗٚ غٞؼ ؼاـٛؽ

       ٝ ٝاُؿاـ٥ اٗٞـ ك٨ك٦ٌ٧ ث٠ ٗوبٗبر ٗط٦ٔ كٔىرغ٦ٜ٨ ٝ ؼـ ؼورز ُرفكشٚ س٘ربٕ اٗرٞـ

كٌرف٥ ٛىرْ ٛرٞ ؼـ     ورشطب٤ٓ ا سرالي ثرفا٥   ١رب  ٨ٛٞ٨٢ِىرز ٗىبیْ كٌف٥ ٝ آٗٞق٦ٌ سٞوظ 

 .٨ُفؼ ٦ٗكٔىغ٨ٚ اٌـب٦ٓ ِٞـر 

  اكشبؼٙ ٧ي ، ظب١ف ث٠ٌب٧ؽ ، ـٝوز ٠ثكـ٦ُ ـٝث ١ب٥ زبًٓؼـ ؼٝـا٦ٛ ٠ً خ٢بٙ اوالٕ ثب

زٜؽ ٠ً٘ٔ ث٠ آٙ ٝ ُرك٧ًٜ ٝهرب٧غ سربـ٧ػ٦ ٝ سط٨ٔرْ      ٧ي آ٤٧ هفآٙ ٝ ٧ب اضبك٠ ٌؽ٠ً٘ٔٙ اق 
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ا٧ٚ  ال٥ الث٠ً٠ اق  ا٥ دبـٟ دبـٟزٜؽاٙ ٢ٖٗ ٝ هبثْ سٞخ٠ ث٠ ٛظف ٛفوؽ اٗب س٧ّٞف ، ٢بآٛ ؼاـ خ٢ز

 . غٞا١ؽ ثٞؼ سأث٨فُؿاـٗبٛؽُبـ ٝ ، ٌٞؼ ٦ٗاق اوالٕ ثفا٥ ًٞؼًبٙ اـای٠ ، ١ب ًشبة

 ٚ٘ؼٝٓرز   ١رب  ٢٧رٞؼ٥ اغشالكبر ٝ ؼ٦ٌٜ٘ وبغش٦ِ ٨ٗربٙ   اـای٤ ؼـ ًشت سبـ٧ػ٦ ض ٝ

ٍ  ُرف  كشٜر٠ اورشؼ٘بـُف ٝ   وؼ٦ ؼاـٛؽ ػالٟٝ ثف سغ٨٢ف ز٢ف٣، ا٨ِٔٛه غرٞؼ ـا اق اس٢ربٕ   ، ثركـ

 . ٗجفبا ًٜٜؽ وفق٨ٗٚ ث٦ًفؼٙ ثب ا٨ِٔٛه خ٢ز س٨ٌٍْ ٧ي ضٌٞٗز ثفا٥ ٗٔش٦  ٧ٌ٦ ث٠ ؼوز

   اورشلبؼٟ اق ٙ ٙ ػرفة ؼـ ًٜرربـ   ٗإٓلرب سرؽ٧ٝٚ ًشرت ؼـورر٦    ثررفا٨ٛٞ٨٢ِ٥ىرز   ٗإٓلرب

اٌـب٦ٓ ٝ ٧ب اوشلبؼٟ اق ًشرت ؼـور٦ ٗرؽاـن ًٍرٞـ      ١ب٥ وفق٨ٗٚاٙ كٔىغ٦ٜ٨ ؼـ آٗٞق ؼاًٛ

ػرفة ـا   غٞاٜٛرؽ٣  ٛرٞػ٦  ث٠، اـؼٙ ثب اٛؽ٦ً سـ٨٨ف ٝ سطف٧ق ؼـ وبغشبـ ٗشٞٙ اؼث٦ ٝ سبـ٧ػ٦

ٖ   ٗإٓق هغؼبًاٗب  ؛ؼاـؼ ٦ٗـاض٦ ٠ِٛ  ٨ٛٞ٨٢ِىرش٦   ػفث٦ ٠ً ث٠ اوشػؽإ ٝقاـر ٗؼربـف ـل٧ر

ٗفاست هؽـؼا٦ٛ ٝ وذبن غٞؼ ـا ، ًٜؽ ٦ٗ سأ٨ٓق٠ً  ا٥ ًشبة ؼـو٦ ؼـآٗؽٟ ثبٌؽ ٝ ؼـ ٗوؽ٤ٗ

ٗػبعج٦ ثبٌؽ  وٞءظٚث٠ ؼٝـ اق  سٞاٛؽ ٦٘ٛ، ٝ ثبقـوبٙ ٝقاـر ٗؿًٞـ اػالٕ ٛ٘ب٧ؽ ٗىئٞالٙاق 

 . ٠ً ٛىجز ث٠ ٗب٨١ز ا٧ٚ ـل٧ٖ آٌٜب ٝ آُبٟ اوز

 ١ب ػجبـر٨ٗؽ٥ ؼـ كضب٥ ٗؽـو٠ ٝ ضؿف سؽـ٧د٦ اغٔن كضب٥ ثؽث٦ٜ٨ ٝ سلفه٠ ٝ ٛب  ٝ

ـ  اقخ٘ٔر٠ ٗوبٝٗرز كٔىرغ٨ٚ    ١رب٥  ٨ًٔؽٝالٟ اٛشلبضر٠ ٝ خ٢ربؼ ١رؽف اِر٦ٔ     ، ٌر٢بؼر ، ا٧ثرب

ٝ ث٨ِب٠ٛ ٌرؽٙ كفقٛرؽاٙ ٗوبٝٗرز ثرب ا٧رٚ       اوزاق ا٧ٚ و٨بوز  ٨ُف٥ ث٢فٟؼـ  ١ب ٨ٛٞ٨٢ِىز

 . ٜؽث٨ٚ آٛبٙ ٝ دؽـاٙ خ٢بؼُفٌبٙ ٧ي كب٠ِٔ كٌف٥ ا٧دبؼ ً سٞاٛؽ ٦ٗٗلب٨١ٖ 

 کتبثٌبهِ

 عشثٖ( الف
جللنت .جبربسم جآاي :جت کبج،جت السلدسة للهفيف التلریخج ،و4691رل  ى ج)جاب رلم میجاجرب رى و،جىيلو

ج،جنزة:جرر ملبجرضسالميب.صيرة العاب و المسلمين فی المنولج االسااييلیو ،ج1144رب مس ا ،جأمس ج)
جللنت .جبربسم جآاي :جت کبجت ج،السلبعة للهفيف التلریخج ،ت جرب منب،جبط سج)ب 
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جآاي :ج در جعبحي ،جت جک ضم ،جيه ت عجک ا ن:ج،جمکرمجنیهواافيتول و البالد معلل  اسااييلج ،و4691.ج)ب ب  يش،جی
جرلمبب.جلنت 

جرلل ب .جرلنت جآاي :ج در ج،جت 1جسجيب،جطج درا دجاجرل ل :ج،جتل يبالسلدس للهف هواافيةج ،و4691.ج)ب ب  يش،جی
جرلل ب .جرلنت جآاي :ج در جرلي سجت د م ،جت :ج،جتل يبالخلمس للهف هواافيةج ،و4697.ج)یب ب  يش،ج

ج،جق ى ة:جرشمؤسسبجرشمخ يبجرلل مب.اليويدیة بين المسيحية واالسال و ،ج4691رحلسين ،جشلفجحمم ج)
ج درمي  .جدؤر دجرضا ،جم ص ه:جبب ابج،جرلقسااالسالمية والمدّية العاب تلریخ ،جت ج درمي  ،جرلي سج)ب 

ج،جرلن ص ة:جرس ر ي .االول للهف الحدیثة القااءةج ،و4691رمح ج)جرلزاب ،ج ر ف
جرليقنی.ج،جمنخ  ه:ج در اليويدی االستشااقج ،و1144اب رل حياج)جرلزين ،جحمم 

ج،جدلسطنی:جازر ةجرلکربيبجاجرلبللياجرلل ل .التعلي  فی القدس المحتلة، تحد و صميدو ،ج1141رلسم ن،ج دمیبج)
ج،ج دمتق:جرحت  دجرلمب کجرلل ک.تويید االرض واسملء المعلل  الفلسطينيةو ،ج1114اب رلم می،جرب رىياج)

جحمم جد زیج) ،جاتجلهلت الفکا التابيی المعلصا فی اسااييل، التحدیلت و سبل المياهوةو ،ج1111اب رشمقخ  د،
جق ى ة:ج در جرل ق دب.ج

ج،جام :ج در ررلي .الثلمنة حتی الاابعة للهفيف اسااييل مدّيلتج ،و4697)دالح،جسلم نج)ج
جللنت .جبربسم جآاي :جت کبج،جت الثلمنة للهفيف التلریخج ،و4691دالح،جسلم نج)

جد ىنگ،جاجمل  فج،جرا تليا:جازر ت4،ججالعلشا للهف التلریخج ،ت جسلم نج)ب ج،دالح
جام :ج در رري ج4،ججالعابية القااءة فی الحدیث النو  ،جت جاب سج)ب جد يزهجاجت يفجق سا،جمج  

جرلسل  ديب.ج،جع ه:جرل ر االسااييلی التخطي  فی االسالمية المجتمعلت ومستقبل التعلي ج ،و4691ا س نج)جکيالم ،جم ع 
جرلل ب .جرلنت جآاي :ج در جرل م ،جت ج،جللخف4،ججاالدب حقيل من سنلبل ،جو4697مزيفيث،جس م ج)

ّية التعللي  همجّيةج ،و4691حن ج)جمسل ،جب ل  جرضسالم .ج،جبريات:جرشممببالهويّي
ج،جم ص ة:جرجملل جرلکرب یجرلل ب .منله  التعلي  العابی فی اسااييلو ،ج1141ميل  ی،جحمم  دج)

 ة(، فبسػٖ
٧بـ، س٢فاٙ:  غب٠ٗ ضىٚ: ، ٗشفخٖغضُ ًَاس ٍ غشثٖ کشأً دس اػالهٖ جٌجؾ (،ي1373اثٞػ٘ف، ق٧بؼ )

 اوال٦ٗ. كف١َٜ ٍٛف ؼكشف

 ، س٢فاٙ: خب٧ٝؽاٙ.آٌٗذُ ٍ اػشائ٘ل ٍ اعشاة (،ي1357) ه٦٘، ٛبِف دٞـ

، فلؼط٘ي دس اػالهٖ ّٕب حشکت ٍ اهپشٗبل٘ؼن پبٗگبُ اػشائ٘ل (،ي١1370بؼ٥ ) غىفٌٝب٦١، و٨ؽ

 اوال٦ٗ. كف١َٜ ٍٛف س٢فاٙ: ؼكشف

 اوال٦ٗ. كف١َٜ ٍٛف ، س٢فاٙ: ؼكشفكًَْ٘٘ؼن ػبصٕ ً٘شًگ (،ي1379ـض٥ٞ، ٢ٗؽ٥ )

 ، س٢فاٙ: ـٝقِٛبـ.اػشائ٘ل دس دٍلت ٍ دٗي (،ي٥1381، اض٘ؽ )ؽآثبؼ٧ق

 ٛفاه٦، س٢فاٙ: اعالػبر. ًبظٖ: ، ٗشفخَْٖٗد آطاًغ (،ي1386ػجؽآفیٞف ) و٨ٖٔ، ٗط٘ؽ
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 .(َ) آٜج٦ ، هٖ: وجظػقَط ًشدثبى (،ي1388قاؼٟ، ٗىؼٞؼ ) ِٔٞاس٦

 ا٨ٗفًج٨ف.خٞا١فًالٕ، س٢فاٙ:  ٗط٘ؽ: ، ٗشفخٖفلؼط٘ي ًَٗي تبسٗخ (،ي٨ً1376ّب٦ٓ، ػجؽا١ٞٓبة )

 ٌف٧ق، س٢فاٙ: ـوب. ٗد٨ؽ: ، ٗشفخٖاستذاد ٗک تبسٗخ (،ي1377ُبـٝؼ٥، ـلٟ )
 اؼ٧ت، س٢فاٙ: اؼ٧بٙ. ٗىؼٞؼ: ، ٗشفخَْٖٗدٗت (،ي٨ٛ1389ٞقٛف، خ٨ٌٞة )
 ٗفخغ. ، س٢فاٙ: ًشبةَْٗد دسثبسُ (،ي٦ٌِٜٞ١1393، ٨ٓال )

 اوال٦ٗ. كف١َٜ ، س٢فاٙ: ؼكشففلؼط٘ي هؼئلِ ٍ اٗشاى (،ي1376) اًجف ٦ػٔٝال٧ش٦، 

 ح( هقبالت
ج19،جرل قاجمجلة روئ تابيیة،ج«رملم سجرضي   ل عيبجرلخهي ميبجد جرلن  وجرلبلليم جرضس ر يل »و ،ج1141 د راتب،جرمنیج)

ج.497-494،جصصج16اج
ج.71،جرل قاجمجلة عدالة،ج«ح  جتللياجرلنمببجد جعه زجرلبللياجرلل ب جد جرس ر ي »و ،ج1141زى ،جس سنج)

، فشٌّگ کَثش، ٗد٠ٔ «وش٨ك٥ ؼـ ًشت ؼـو٦ زٜؽ ًٍٞـ ؿ٨فاوال٦ٗ اوالٕ»ي(، 1387ػجؽ٥، ضىٚ )

 .73ٌ٘بـٟ 
  



 1395، صهؼتبى 41ؿوبسُ  هجلٔ علوٖ ـ پظٍّـٖ اًجوي اٗشاًٖ صثبى ٍ ادث٘بت عشثٖ

071 

 

 تويید الطالب الفلسطينيين فی النظل  التعليمي لمدارس فلسطين المحتّلة
 3مختلر مجلهد ، 2رحملّدوست یمجتب، 1حسن اسملعيل زاده 

جبغو بيج نجقساجرللغبجرلل بيبجاآ درهب ججب ملبجرلتهي جم ينجيفجرسب وجمس ا .ج1
جد  دي جرلف  ريب،جقساجرللغبجرلل بيبجاآ درهب ججب ملبجبه رنجيفجرسب وجمت  ك.ج2
جآزر دجرسالميججب ملبجد عجرللغبجرلل بيبجاآ درهب جيفجهش يججم حلبجرل کب  ر.ج3

 صالملخّ 
ج جارلل بيبيسل جرلمي نجرلخهي م جيفجهت ي جرشمل ملجارمث   جرلفلسطينيب جيفجشل جرري ج، جرلن امب ا دش  جسي س هتا

جرألصلّينی جدلسطنی جس کين جديه  جمب  جرشمنطقب جتل ک جأوى ن جيف جرمين جحض  ه جتطبيع جرحل يثجألع  حيثجإموج،
جرلکرايبجارلبر يفجمل  جرلبلليميجاسي سب جرسبر وجأظ فجرحلي جک لبسل جيفجرلن  و جرلخه ينبجنّجإكجلدلذ. انج،

جرشم  سيبتزايجب يق جرلكبب جاحت ي  ج  جإل ، ججهت ف جرحل ي ب جرلكبب جرلتلبجتغليف جاارقلي ت جرحلق  ق اتل يف
ج.رلفلسطيينجتل يف جمل کس 

ارشم ميبج،جارل ينيب،جارأل دبيب،جاررغ رديب،جرلب  خييب رعلبجإ ىجبل جرلكببجرشم  سيبجرشمجمنجشال حننجد جىذهجرل  رسبج
.جكتفن جانجمؤرم رتجرشمخميمنجالىجىذهجرلكببجام رليه جرلكببجكتلجامق جاحتلي جمض منی،جيفجدلسطنیجرحملبلب

غيريج ؤيبهاجب لنسببجهت ي جرألبف  جرلفلسطينينیجاتتن يجال ججأنجرلخه ينبال جذهجرل  رسبجهلجات  جبل جرلنب يج
رحلنيفجکسببجتطهريجاعوجرلخه ينبجاتنسيبجتل لياجرل ينجکم جهت فجإل ج،ججإل جمل ملجدلسطنیجرإلسالميبجارلل بيب

ج.رلبرلفجل یجرلطلببجرلفلسطينينی
 .رلمي نجرلخهي م جرحملبّلب؛جدلسطنیج؛يبرلبلليمجرلنخ ص؛جرلبه ي : اييسةال الکلملت
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