


 

                                                       
                                                                           

 
 ٣ّٔ ٕٞب٤٘

 ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع 

 1395ثٟٕٗ  28-27 

 
 چى٘ذُ هماالت

 
ػَل تالٍٕتذٍٗي: دوتش س



 

 

 



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 :ّواٗؾ هحَسّإ

 ؿٌاػٖ گَٗؾ ٍ صتاًٖ ّإ پظٍّؾ( الف

 فبٍٓ ه٥ّغ ٕٙب٣ِ ك٠ُٛ ىٍ ُثب٣٘ س٫ٛٙ ٚ ٙٙب٣ٕ ٤ٌٛ٘ ُثب٣٘، ٦ٔبِٮبر.  1

 ُثب٣٘ سإط٥َار ٚ ػٕٮ٥ش٣ ػبثؼب٣٤ الٛاْ، ٟٔبػَر.  2

 فبٍٓ ه٥ّغ ٕٙب٣ِ ك٠ُٛ ٞب٢ ٤ٌٛ٘ ٚ فب٣ٍٕ ىٍ ٭َث٣ ُثبٖ سإط٥َ.  3

 سب٤ٍو٣ إٙبى ٚ ه٣٦ ٞب٢ ٖ٘وٝ ىٍ فبٍٓ ه٥ّغ ٕٙب٣ِ ك٠ُٛ ٭َث٣ الٛاْ ٚ ٖث٣ٍَٕ ُثب.  4

 دٍَٚٗ إشبٖ ثَٟٛٙ ٚ آُٔٛٗ ىٍ ٭َث٣ ُثبٖ آُٔٛٗ ٙٙب٣ٕ آ٥ٕت.  5

  ادتٖ – فشٌّگٖ ّإ پظٍّؾ(  ب

 آ٘بٖ آطبٍ ٤ُجبٙٙب٣ٕ ٚ فبٍٓ ه٥ّغ ٕٙب٣ِ ك٠ُٛ اىث٣ ٚ ٭٣ّٕ ٞب٢ ٙو٥ٞز ٔٮَف٣.  1

 فبٍٓ ه٥ّغ ٭َث٣ وٍٚٛٞب٢ ٙب٭َاٖ ٙٮَ ىٍ ٣ٍٕفب فًَٞٙ ٚ اىة ثبُسبة.  2

 فبٍٓ ه٥ّغ ٕٙب٣ِ ك٠ُٛ ىٍ ٔشٮٟي ٚ دب٤يا٢ٍ اىث٥بر.  3

 فبٍٓ ه٥ّغ ك٠ُٛ ىٍ اىث٣ سإطَ ٚ سإط٥َ س٦ج٥م٣، اىث٥بر.  4

 فبٍٓ ه٥ّغ ك٠ُٛ وٍٚٛٞب٢ ٔٚشَن ٞب٢ إِظُ ١َة ٚ ٔل٣ّ اىث٥بر ث٣ٍَٕ.  5

 ثبِٮىٔ ٚ ثَٟٛٙ إشبٖ ىٍ ث٣٭َ ٥ٕٛٔم٣ ٚ ٞب ٕٙز ٍْٕٛ، ٚ آىاة ثبُسبة.  6

 ٭َث٣ اىث٥بر ىٍ فبٍٓ ه٥ّغ ٥ٕٕب٢.  7

  ػشتٖ وـَسّإ تا ّوزَاسٕ سٍاتظ ٍ ػلوٖ دٗپلواػٖ( د

 سب٤ٍن ٌٌٍ ىٍ فبٍٓ ه٥ّغ ٕٙب٣ِ وَا١٘ ٚ ٭َث٣ وٍٚٛٞب٢ ث٥ٗ سؼب٢ٍ ٚ سب٤ٍو٣ ف٣ٍَٙٞ، سٮبٔالر.  1

 فبٍٓ ه٥ّغ وٍٚٛٞب٢ ثب سؼب٢ٍ ٍٚاث٤ ىٍ ٭َث٣ ُثبٖ ٘م٘.  2

 ٌَى٢ٍَٙ ٝٙٮز ٔوشّف ٞب٢ ٙبهٝ ٙىٛفب٣٤ ىٍ ٭َث٣ ٞب٢ ٌَٜٚ ٘م٘.  3

  ٥ٕب٣ٕ ٚ الشٞبى٢ ف٣ٍَٙٞ، ٭٣ّٕ، سٮبٔالر ٌٖشَٗ ىٍ ٞب آٖ ٘م٘ ٚ ٭َث٣ ٞب٢ ٌَٜٚ.  4

 فبٍٓ ه٥ّغ ك٠ُٛ وٍٚٛٞب٢ ثٝ ا٤َا٣٘ َٞٙ ٚ فًَٞٙ ٔٮَف٣ ىٍ سَػٕٝ ٘م٘.  5

 ل٦َ 2022 فٛسجبَ ػٟب٣٘ ػبْ سٟي٤يٞب٢ ٚ ٞب فَٝز سج٥٥ٗ ىٍ ٭َث٣ ٞب٢ ٌَٜٚ ٘م٘.  6

 ٭َث٣ اىث٥بر ٚ ُثبٖ ا٤َا٣٘ ا٘ؼٕٗ ٚ ثَٟٛٙ فبٍٓ ه٥ّغ ىاٍ٘ٚبٜ :وٌٌذگاى تشگضاس
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 )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( ٔمجُ ىوشَ ٭٣ّ اٝغَ لَٟٔب٣٘ دت٘ش ػلوٖ ّواٗؾ:

 )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( ىوشَ هياىاى ثل٢َ دت٘ش ارشاٖٗ ّواٗؾ:

 

 :ّواٗؾ وٖوو٘تِ ػل
 ىوشَ ك٥ٖٗ اث٤ٖٛب٣٘ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ( -

 (بٍ ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟب٥ٖىا٘ٚىوشَ ك٥ٕي اكٕي٤بٖ ) -

 ، ٕٞياٖ(ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙبىوشَ َُٞا اف٣ّ٢ ) -

 ىوشَ هياىاى ثل٢َ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 ( ٭َاق، ىاٍ٘ٚبٜ ثَٜٞ إشبى٤بٍىوشَ ه٥ُّ هّف ث٥َٚ ) -

 ىوشَ ٍَٕٛ ثال٢ٚ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 ىوشَ ه٥ُّ د٣ٙ٤َٚ )إشبى ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔيٍٓ(

 ىوشَ ٔلٕيػٛاى دٍٛ٭بثي )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 ىوشَ ٘بَٝ ػبث٢َ اٍىوب٣٘ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 آًٍثب٤ؼبٖ( ،ٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ٔي٣٘ىوشَ ٥ٟٔٗ كبػ٣ ُاىٜ )ىا٥ٚ٘ب -

 (، ٭َاقىاٍ٘ٚبٜ وٛفٝ إشبىىوشَ ك٥ٖٗ ِفشٝ كبف٨ ) -

 ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 اٞٛاُ( ،ىوشَ كٖٗ ىاىهٛاٜ )إشبى ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ؿَٕاٖ -

 ىوشَ فَٞبى ٍػج٣ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٌالٖ( -

 ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙاُ(ىوشَ إلك ٍكٕب٣٘ )ىا٥ٚ٘بٍ  -

 دٍٛ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ اَِِٞا( ىوشَ ٍل٥ٝ ٍٕشٓ -

 ىوشَ ٘بَٝ ُا٫ٍ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 ىوشَ ّٖٔٓ ُٔب٣٘ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 (، ٭َاقىاٍ٘ٚبٜ ٚا٤ٕإشبى٤بٍ ىوشَ ٔلٕي ٭٣ّ ك٥ٖٗ ا٣٦٤ِٖٛ ) -

 ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ(ىوشَ ك٥يٍ ٥َٙا٢ُ )إشبى٤بٍ  -

 ىوشَ ٭٣ّ ٥١غ٣ٕ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٕٕٙبٖ( -

 ىوشَ ٙبوَ ٭ب٢َٔ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٕٕٙبٖ( -

 ىوشَ ٭ب٣٥ ٭ج٥بر )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ف٥ٍَٙٞبٖ ٍَٕٛ اوَْ، اٞٛاُ( -
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 ىوشَ ٝبىق ٭ٖى٢َ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٕٕٙبٖ( -

 ُاى آثبىاٖ(ىوشَ ٭جيا١َِب ٭٦ب٣ٙ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ آ -

 ٔمجُ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( ىوشَ ٭٣ّ اٝغَ لَٟٔب٣٘ -

 ىاٍ٘ٚبٜ ثَٜٞ، ٭َاق(إشبى ىوشَ ٙبوَ ٔؼ٥ي وب٩ٓ ) -

 ىاٍ٘ٚبٜ ثغياى، ٭َاق( إشبىىوشَ غ١٥ٙ ٤بَٕ وجب٣ٙ ) -

 ىوشَ ك٥ٖٗ و٥ب٣٘ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙاُ( -

 (بٖبٍ ىاٍ٘ٚبٜ اٝف٥ٟىا٘ٚ) ٌَ٘ٔ ٌٙؼ٣ىوشَ  -

 ىوشَ لبٕٓ ٔوشب٢ٍ )ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ اٍان( -

 ىوشَ ٥ٕي ك٥ٖٗ َٔ٭٣ٚ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙاُ( -

 ىاٍ٘ٚبٜ ٚا٤ٕ، ٭َاق(إشبى٤بٍ ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٥ ٦َٔٚى ) -

 ىوشَ ك٥ٖٗ ٟٔشي٢ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ( -

 ىوشَ فَأَُ ٥َُٔا٣٤ )إشبى ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔيٍٓ( -

 ٣ّ ٘٪٢َ )إشبى ىاٍ٘ٚبٜ َِٕشبٖ(ىوشَ ٭ -

ف ٘٪٢َ )إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙاُ(ىوشَ ٤ٕٛ -
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 داٍساى ّواٗؾ:
 ىوشَ ك٥ٖٗ اث٤ٖٛب٣٘  -

 َُٞا اكٕي٤بٖ -

 ٭جيإََِٛ اِٟب٣٤  -

 ىوشَ هياىاى ثل٢َ -

 ىوشَ ٍَٕٛ ثال٢ٚ -

 ىوشَ فب٥ٕٝ دَؿٍب٣٘ -

 ىوشَ ك٥ٕي١ٍب د٥ََٔاى٤بٖ -

 ىوشَ ك٥ٕي١ٍب د٥غٕج٢َ -

 شَ ٔلٕيػٛاى دٍٛ٭بثيىو -

 ىوشَ ٟٔي٢ سَوٚٛ٘ي -

 فب٥ٕٝ سٛا٘ب -

 ىوشَ ٔلٕٛى١ٍب سٛو٣ّ ٔلٕي٢ -

 ىوشَ ٘بَٝ ػبث٢َ اٍىوب٣٘ -

 ثوز ٣ّ٥ِ ىوشَ ا٥ٔيػٟبٖ -

 ىوشَ ٙىٜٛ اِٖبىار ك٣ٙ٥ٖ -

 ىوشَ ٭١َ٥ّب ك٣ٙ٥ٖ -

 ٭جياِٮ٤ِِ كٕبى٢ -

 اكٕي ك٥ي٢ٍ -

 ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢ -

 ىوشَ اكٕي ه٥ٙف٣ ُاىٜ -

 ٭٣ّ ٣ٍِٕٛىوشَ  -

 ىوشَ ٘بَٝ ُا٫ٍ -

 ىوشَ َٔس٣٢ ُا٫ٍ ث٣َٔ -

 ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ -

 ىوشَ فب٥ٕٝ ٝلَائ٣ َِٕٔىٜ -

 

 ىوشَ ٭٣ّ ٥١غ٣ٕ -

 ك٥ٖٗ ٭جب٣ٕ -

 ىوشَ ٭ب٣٥ ٭ج٥بر -

 ىوشَ ٔلٕي ٭ظٕب٣٘ -

 ىوشَ ٭جياِجب٤ٕ ٭َة ٤ٕٛف آثبى٢ -

 دٍٛ ىوشَ ٔلٕي١ٍب ٭٢ِ٤ِ -

 ىوشَ ٭جيا١َِب ٭٦ب٣ٙ -

 ٭٣ّ ٭ٙي٥ِت -

 فَ ىوشَ ٔلٕي غف٢ٍٛ -

 ٔمجُ ٭٣ّ اٝغَ لَٟٔب٣٘ىوشَ  -

 ىوشَ ٘بَٝ وب٩ٓ هبّ٘ٛ -

 ىوشَ كٖٗ وب٣ٕ٩ ّٕٟٛا٣٘ -

 ٔبِه وٮت ٭٥َٕ -

 ٌَ٘ٔ ٌجب٘ـ٣ -

 ىوشَ ٥ٟٕال ٔل٣ٖٙ ْ٘اى -

 ىوشَ ٥ٕي ك٥ٖٗ َٔ٭٣ٚ -

 ٘ٮٕز اهلل ٔمٞٛى٢ -

 ىوشَ ك٥ٖٗ ٟٔشي٢ -

 ىوشَ ٦ٞٔف٣ ٟٔي٢ٚ آٍا -

 ك٣ىوشَ ٥ٕيٜ ٤ٍلب٘ٝ ٥َِٔٛ -

 ىوشَ ػٕبَ ٘ٞب٢ٍ -

 ىوشَ ٤ٕٛف ٘٪٢َ -

 ىوشَ اكٕيٍ٘ٛ ٚك٥ي٢ -

 َُٞا ٞب٣ٕٙ س٣ٍِ٘ -

 ٥ِال ٤بىٌب٢ٍ -
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 ّواٗؾ تِ تشت٘ة حشٍف الفثا حاه٘اى

 ثَٟٛٙإشبٖ اىاٍٜ وُ فًَٞٙ ٚ اٍٙبى إال٣ٔ  -

 ٥َٔاص ف٣ٍَٙٞ، ٝٙب٬٤ ىٕش٣ ٚ ٌَى٢ٍَٙ إشبٖ ثَٟٛٙ اىاٍٜ وُ -

 إشب٘يا٢ٍ ثَٟٛٙ -

 وجٍبٖ إشبٖ ثَٟٛٙ ث٥ٙبى ٘ -

 دبٍن ٭ّٓ ٚ فٙب٢ٍٚ ه٥ّغ فبٍٓ -

 (ISC)دب٤ٍبٜ إشٙبى٢ ٭ّْٛ ػٟبٖ إالْ  -

 ىاٍ٘ٚبٜ ف٥ٍَٙٞبٖ، دَى٤ٔ ثٙز اِٟي٢ ٝيٍ ثَٟٛٙ -

 ك٠ُٛ ٢َٙٞ إشبٖ ثَٟٛٙ -

 دبٍٓ ا٢َّ٘ الشٞبى٢ ٦ٙٔ٠ْ٤ٚم١ ٕبُٔبٖ  -

 ٍٙٛا٢ إال٣ٔ َٟٙ ٭٤ّٖٛٝ -

 َٟٙىا٢ٍ ٭٤ّٖٛٝ -

 ٣ّٔ ثَٟٛٙ ١وشبثوب٘ إٙبى ٚ ٔي٤َ٤ز -



 

 

* * * 

٘٪َٞب ٚ ٦ٔبِت ٔٙيٍع ىٍ ؿى٥ي٠ َٞ ٤ه اُ ٔمبالر ثٝ ٭ٟي٠  ٖٔئ٥ِٛز ٘م٦ٝ

ٙٙيٌبٖ ٕٞب٤٘ ٥ٞؾ ٌٛ٘ٝ ٖٔئ٥ِٛش٣ ىٍ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ آٖ ٔمبالر إز، ٚ ثٌَِاٍو

 لجبَ ٔلشٛا٢ ٔمبالر ٘ياٍ٘ي.
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 فَٟٕز
 فاسػٖ: ّإ چى٘ذُ

 ٍٔٛى٢: ه٥ُّ ثٗ اكٕي ٚ ٥ٕج٤ٛٝ ىٍ ١)٦ٔبِٮ ٭َةسإطَّ ٘ل٤ٛبٖ فبٍٓ ٚ ٚث٣ٍَِٕ سإط٥َ 

 ُ ........................................................................................ («اِىشبة»
 ٔٮٞٛٔٝ اثٛاِف٣ّ٢

ٍٔٛى٢: سٮبُٔ ٥ٔبٖ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ فب٣ٍٕ  ١)٦ٔبِٮ ( ٚ ٭جياِٮ٤ِِ ثبثThe otherٗ٥٦)"ى٤ٍَ"

 ِ .......................................................................................... ٚ ٭َث٣(
 ىوشَ ك٥ٖٗ اث٤ٖٛب٣٘

 ّ ...................................... ٞب ىٍ اٙٮبٍ ٕذ٥ي ٘ؼٕٝ ٭جياهلل اى٤ٍٔ سل٥ُّ ٥ٕالٖ ٘ٚب٘ٝ
 ىوشَ ٥بَٜٞ اهش٢َ ٚ ىوشَ ف٤َيٜ ىاٚى٢ ٔميْ

ثب )٘م٘ ىٚ ثٙيٍ ثَٜٞ ٚ ثَٟٛٙ ىٍ ٔٙبٕجبر الشٞبى٢ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘ اُ ىٍٜٚ ٝف٤ٛٝ سب لبػبٍ 

 ْ ....................................................................... سى٥ٝ ثَ إٙبى ٚ ٔٮبٞيار(
 ٥٥جٝ اى٣ٖ٤ٍ ٚ ىوشَ ك٥ٕي إيدٍٛ

 ٔ ......... اُ ٔٙ٪َ سل٥ُّ ٔشٗ اىث٣ «فٟي اِٮٖىَ» ٠َٕٚى« ٔٙبػب٠ ٭٥ي إِِٛٛى»ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ل٥ٞيٜ 
 ىوشَ ١ٍب افو٣ٕ ٭ميا ٚ فب٥ٕٝ ػ٥ٕٚي٢

 ٕ .... ٍٔٛى٢: س٤َٛٞ أَا٢ ٥ب٢َٞ ىٍ ٙٮَ ثلش٢َ( ١س٤َٛٞ ى٢ٍَ٤ِ ا٤َا٣٘ ىٍ ٙٮَ ٭َث٣)ٕ٘ٛ٘
 ىوشَ َُٞا اف٣ّ٢ ٚ هي٤ؼٝ ك٣ٙ٥ٖ

 ٖ ....................................................... ٞب٢ ٣ّٔ ٙب٭٢َ ٔل٣ّ ثب ا٘ي٤ٚٝ "ٍٕٛا"
 دَى٤ٔ اوجَُاىٜ ٚ ىوشَ ٝبىق ٭ٖى٢َ

 ٗ ............................................ ٕ٘ٛشب٢ِْ ىٍ ٙٮَ ثَٟاْ اوجَ ُاىٜ ١ث٣ٍَٕ ٍٚا٘ىبٚا٘
 ٤ٕٛف ٥٘ىَُٚ ٥ٔشَا اوجَُاىٜ ٚ ىوشَ

 َُ ...................................... ٥َٔاص ٭٣ّٕ ٚ ف٣ٍَٙٞ ٕبىار ثلَا٣٘ ىٍ ىٍٜٚ ٝف٤ٛٝ
 ىوشَ كٖٗ ا٥ِٟب٢ٍ

 ُُ ..... ٭٣ّ اِٞغ٥َ ىٍ كُٜٛ لَآٖ و٤َٓٙٙب٣ٕ ٚ ٘مي ٦ٔبِٮبر اىث٣ ىوشَ ٔلٕي ك٥ٖٗ  ٍٚٗ
 ُاىٜ ، ىوشَ ه٥ُّ د٣ٙ٤َٚ ٚ ىوشَ ٭٣ٖ٥ ٔشم٣فَ ٔلٕي ا٢َ٥ٔ

 ُِ .........................................................ػب٤ٍبٜ ٭٣ّٕ ٭جي اهلل ثٗ ٔلٕي س٢ُّٛ



 

 

 ىوشَ هياىاى ثل٢َ
 ُّ ................................................ ٕ٘ٛى ى٤ٍب ٚ ُ٘ي٣ٌ ٕبكُ ٣ٙ٥ٚ٘ ىٍ ٙٮَ فب٤ِ

 ىوشَ هياىاى ثل٢َ
 ُْ .................................................... ث٥ٛ٦ٝ ىٍ ٕفَ٘بٔٝ اثٗس٤َٛٞ ه٥ّغ فبٍٓ 

 ٝغ٢َ ثي٢ٍ
ٚ « ىَ دٛالى»، «و٣ِٛ وٙبٍ آس٘»ٍٔٛى٢ ٍٔبٟ٘ب٢  ٦ٔ١بِٮ ٤ُجبٙٙب٣ٕ ٍٔبٟ٘ب٢ ٥َٙٔٚ ٍٚا٥٘ذٍٛ؛

 ُٓ ..................................................................................... «غَقاُٞ »
 ا٥ٔي ثٌٍافىٗ ٚ ٥ٖ٘ٓ دٍٛٝبىل٣

 ُٕ .............................. ىٍ اٙٮبٍ ٘بُن إِالئىٝ ٚ ا٘مالث٣ ٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ا٘ي٤ٚٝ
 َٔس٣٢ ثَا٢ٍ ٍئ٣ٖ٥

 ُٖ ........................................... ٘مي اػشٕب٭٣ اٙٮبٍ كبف٨ ٥َٙا٢ُ ٚ كبف٨ اثَا٥ٞٓ
 اوَْ ثغياى٢ ٚ ىوشَ ٭٣ّ ٘٪٢َ

 ُٗ ....................................................... ٍٚدب٣٤ ُثبٖاىث٥بر س٦ج٥م٣ ٚ هبٕشٍبٜ ا
 َُٞا اُٚػ٣ٚ  و٢َٖ ثمبئ٣ دٍٛ

اُ هب٥َار "ثبُسبة ٥ٕٕب٢ وٛىن ا٘مالث٣ ىٍ ٙٮَ ٚفبء ٭جياَُِاق )٦ٔبِٮٝ ٍٔٛى٢ ى٤ٛاٖ 

 َِ ................................................................................. ("وٛىن ػًٙ
 ىوشَ ٍَٕٛ ثال٢ٚ ٚ ٤َٔٓ كبػ٣ ُاىٜ

 ُِ ............................... سإط٥َ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ٭َث٣ ثَ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ث٣ٔٛ َٔىْ ثَٟٛٙ
 ٔٮٞٛٔٝ ثِٟاى٢

 ِِ .. ٭َث٣ ٕٖٞب٤ٝف٣ٍَٙٞ ث٥ٗ ا٤َاٖ ٚ وٍٚٛٞب٢ ٌفشٕبٖ ٌٖشَٗ ثٟجٛى ٚ ٘م٘ ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ ىٍ 
 ىوشَ فب٥ٕٝ دَؿٍب٣٘
 ِّ ................ ٤ٍب٢ ٭ٕبٖ ىٍ وشبة كيٚى اِٮبِٓس٥ٝٛف ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ى ٠ٔالك٪بس٣ ىٍثبٍ

 ىوشَ ك٥ٕي١ٍب د٥غٕج٢َ
 ِْ ىٍ أظبَ ٚ كىٓ ٭َث٣ ٚ فب٣ٍٕ)ثب سى٥ٝ ثَ ٘٪١٤َ ث٥ٙبٔش٥ٙز(« ٫ٛ١ٛٔ ٭ٚك»٦ٔبِٮ١ س٦ج٥م٣ 

 كبٔي سٛو٣ّ ىإٍشب٣٘
 ِٓ ..................... : اط٢َ ٙبهٜ ىٍ ا٘ٮىبٓ ٔوشٞبر اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ ثَٟٛٙهّوبَ ْٙٛ

 ٔالو٣ىوشَ ٥ٕي ٘بَٝ ػبث٢َ ٚ ىوشَ َُٜٞ 
 ِٔ ........................... اطَ ا٣ِّٔ َ٘ٞ اهلل "٥٥ٍٛ ا٤ََّٛ"ث٣ٍَٕ ػ٤َبٖ ٥ّٕبَ ًٞٗ ىٍ ٍٔبٖ 

 ىوشَ ا٥ٔي ػٟبٖ ثوز ٣ّ٥ِ ٚ فب٥ٕٝ ٚإٍشٝ



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

 ِٕ ....................... ٕٮبى ٔلٕي اِٞجبف« لٞبئي كت»٥ٖٓ ٭ب٥ف٣ ىٍ ى٤ٛاٖ ٞب٢ ٍئبِ ػّٜٛ
 ىوشَ ٥ٟٔٗ كبػ٣ ُاىٜ ٚ ٤ٍب٘ٝ اوجَدٍٛاُٝ

 ِٖ .... ٛا٢َٞثبُسبة آٍاء ٚ ا٘ي٤ٚٝ ٞب٢ ٥ٕي ػٕبَ اِي٤ٗ إيآثبى٢ ىٍ اٙٮبٍ ٔلٕي ٟٔي٢ ػ
 ٥ٕيٜ ف٥َُٜٚ ك٣ٙ٥ٖ وبٍو٣ٕ ٚ ىوشَ ٔلٕي ١ٍب ه٢َ٢

 ِٗ . ه٥ّغ فبٍٓ ٠ثٝ وٍٚٛٞب٢ كُٛ ا٤َا٣٘ ٘م٘ ث٥ٙبى٢ سَػٕٝ ىٍ ٔٮَف٣ ٚ ٙٙبهز فًَٞٙ ٚ َٞٙ
 ٥ٕيٜ ف٥َُٜٚ ك٣ٙ٥ٖ وبٍو٣ٕ ٚ ىوشَ ٭جي اِٮ٣ّ ف٠٥ اهلل ُاىٜ

 َّ ......................... ىٍ هُٕٛشبٖ "ؤث٤ًٛٝ"ٞب٢ ٕجه ٙٮ٢َ ٔب٤ٝث٣ٍَٕ ٕبهشبٍ ٚ ىٍٖٚ
 ٭جياِٮ٤ِِ كٕبى٢

 ُّ .................................... ثبُسبة ٖٔبئُ اػشٕب٭٣ ٚ اٖ٘ب٣٘ ىٍ اٙٮبٍ ٔٙٛؿَٟ آس٣ٚ
 فب٥ٕٝ ك٥بر ىاٚى٤ٛ ىوشَ ٭جيإِؼ٥ي ٔلمم٣

 ِّ .................................................. ثبُسبة ًٍ٘ ٔل٣ّ ىٍ اٙٮبٍ ٙب٭َاٖ ثَٟٛٙ
 ، ىوشَ ٭جيإِؼ٥ي ٔلمم٣ ٚ ٥ٔشَا اوجَُاىٜفاطمو حیات داكدی

 ّّ ............................ّف ٌَى٢ٍَٙٞب٢ ٔوش ٘م٘ ٌَٟٚٞب٢ ٭َث٣ ىٍ ٙىٛفب٣٤ ٙبهٝ
 اِٟبْ هبى٣ٔ

 ّْ ....................... ق( -ٜ 180-ٞب٢ ثالغ٣ ىٍٙٮَ اثٛ٭٦ب اَفّقُ ثُٗ ٤ٖبٍ اِِّٖٙي٢ )؟  آٍا٤ٝ
 ىوشَ ٟٔي٢ ه٣َٔ

ثب سَٕوِ ثَ  ٭ٕبٖ ٠ثٝ ىٕز آٔيٜ اُ وبٟٚٙب٢ ٙجٝ ػ٤َِ س٦ج٥م٣ ٕفبِٟب٢ اٙىب٣٘ ٦ٔ١بِٮ

 ّٓ ................................................. ٞب٢ ىثب، ٥ّٔلب ٚ اىىٍٚ ٞب٢ ٕفب٣ِ ٕب٤ز ىاىٜ
 ، ٕبَٔ ٘٪٢َ ٚ ٥١َٔٝ ٙٮَثبفىوشَ ٭١َ٥ّب هَُٖٚاىٜ

 ّٕ ..................................................... ث٣ٍَٕ سإط٥َ و٥ّّٝ ٚ ىٔٙٝ ثَ اىث٥بر ٭َث٣
 ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢

 ّٖ ........................................... اثٗ ٔمف٬ّ ٣ٍَٙ١ ثَ س٤ٌٟت اهالق ىٍ و٥ّّٝ ٚ ىٔٙ٘
 ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢

 ّٗ .................................... ٞب٢ ٔمبٚٔز ىٍ ٙٮَ ٔلٕٛى ى٤ٍٚ٘ فَاهٛا٣٘ ٙو٥ٞز
 ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢ ٚ ٘ؼٕٝ ا٤ِى٢

 َْ ....................................س٤َٗ ٭َٙٞ ٙٮ٤َز ىٍ اٙٮبٍ فب٤ِ ىٙشٖشب٣٘ ٭ب٥فٝ، غبِت
 ىوشَ ف٤َيٜ ىاٚى٢ ٔميْ ٚ ىوشَ ٥بَٜٞ اهش٢َ



 

 

٦ٔبِٮٝ ٍٔٛى٢ ا٤َاٖ ٚ وٍٚٛٞب٢ » ّئٛد٥ّش٥ه ٍُٚٗ ٚ سبط٥َ آٖ ثَ ى٤ذّٕب٣ٕ ٍٚاث٤ ٕٞؼٛا٢ٍ

 ُْ ....................................... «ل٦َ 2022٭َث٣ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ثَا٢ ػبْ ػٟب٣٘ 
 ، ىوشَ اف٥ٚٗ ٔشم٣ ٚ ىوشَ ٭٦ب اِٝ ٭جي٢ٍئ٥ٔ اِٖبىار٥ٕي ٔلٕي سم٣ 

 ِْ .. وبٍوَى سَػٕٝ ىٍ ا٤ؼبى سٮبُٔ ث٥ٗ ا٤َاٖ ٚ ٕٖٞب٤ٍبٖ ٭َث٣ ثب سٛػٝ ثٝ سؼَثٝ سب٤ٍو٣ آٖ
 ىوشَ فَٞبى ٍػج٣

 ّْ .........ٞب٢  ُثب٣٘ ا٤ٗ الٛاْػبثؼب٣٤ ػٕٮ٥ش٣ ا٤الر هٕٖٝ ٚ سإط٥َار ٟٔبػَر ثَ ٣ٌْ٤ٚ
 ىوشَ إلبق ٍكٕب٣٘ ٚ فب٥ٕٝ ثٌََُ

 ْْ .................... ٌَى٢ٍَٙ ٞب٢ ٔوشّف ٝٙٮز فب٣٤ ٙبهٝٞب٢ ٭َث٣ ىٍ ٙىٛ ٘م٘ ٌَٜٚ
 ىوشَ ٍل٥ٝ ٍٕشٓ دٍٛ ٚ ٟٔٙبُ ا٭ش٢بى٢ فَ

 ْٓ .......................... ث٣ٍَٕ س٦ج٥م٣ ث٥ٙبٔش٥ٙز لَآ٣٘ ىٍ ٙٮَ ًٞٛٙٙ اثشٟبع ٚ ػٛا٢َٞ
 ىوشَ كؼز ٣ٍِٕٛ ٚ ٥َٕٕا ػٛوبٍ

 ْٔ .. ٞب٢ ٭ٕبٖ ىٍ ٕٛاكُ ا٤َا٣٘ ه٥ّغ فبٍٓ ىٍ اٚا٤ُ ى٠ٍٚ إال٣ٔ ػغَاف٥ب٢ ٕىٛ٘ز اُى٢
 ٣ٍِٕٛىوشَ ٭٣ّ 

 ْٕ ........... ٞب٢ ٞفشٓ سب ٟ٘ٓ ٞـ . ق ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ الشٞبى٢ ٕٛاكُ ه٥ّغ فبٍٓ ىٍ ٕيٜ
 ىوشَ ٭٣ّ ٣ٍِٕٛ ٚ ٌَ٘ٔ ا٢َ٥ٔ

 ْٖ .......................... إال٣ٔ-بَ فًَٞٙ ا٥ُٝ ا٤َا٣٘ ثٝ سٕيٖ ٭َث٣٘م٘ سَػٕٝ ىٍ ا٘شم
 ىاٚى ٥َٙٚا٣٘ ٚ َُٞا ٞب٣ٕٙ س٣ٍِ٘  ،اثٛاِف٢ُ ١ٍب٣٤ىوشَ 

 َٓ ................................ ا٘ٮىبٓ ػًٙ ٚ اىث٥بر دب٤يا٢ٍ ه٥ّغ فبٍٓ ىٍ ٍٔبٖ ٖٞش٣
 ، ا٥َٔ اِٟب٣ٔ ٚ ىوشَ ٭١َ٥ّب ٭بثي٤بٖليطٝ اِٖبىار ١ٍب٣٤ والسٝ ٥َٔكٖٗٔ

 ُٓ ............................... ث٣ٍَٕ ٭ٙبَٝ دب٤يا٢ٍ ىٍ ٙٮَ ػٛاى ػ٥ُٕ ٥ٚبَٜٞ ٝفبٍُاىٜ
 ٭٣ّ ٣ٍٔٚ دٍٛ ٚ ىوشَ ٔلٕي ك٥ٖٗ ٔٮ٣ٔٛٞ

)سل٥ُّ  ٚاوٙ٘ اىث٥بر ا٭شَا٣١ ٭َاق ٚ ا٤َاٖ ىٍ لجبَ ليٍسٟب٢ ٔشؼبُٚ د٥َا٣٘ٛٔ ٚ ػٟب٣٘

 ِٓ .......... وَٖا٣٤ ٚ ٥بَٜٞ ٝفبٍ ُاىٜ( ٍٔٛى٢: اٙٮبٍ ٔ٪فَ اِٙٛاة، ث٢َٚ اِجٖشب٣٘، ٥ٕبٚٗ
 ىوشَ َٔس٣٢ ُا٫ٍ ث٣َٔ ٚ ك٥ٖٗ آ٢ٍٛٙ

ٔ٪فَ »ثٙي٢ ٚ سل٥ُّ ٭ٙبَٝ ٕ٘بى٤ٗ ٙٮَ ا٭شَاٟ ىٍ اىث٥بر ٔٮبَٝ ٭َاق ثب سى٥ٝ ثَ اٙٮبٍ  ٥جمٝ

 ّٓ ......................................................................................... «اِٙٛاة
 ىوشَ َٔس٣٢ ُا٫ٍ ث٣َٔ ٚ فب٥ٕٝ وب٣ٕ٩

 ْٓ ......... ٍٔٛى٢: ٍٕٚشب٢ دَن ١فَا٤ٙي ٚاػ٣ اثياَ ىٍ ٤ٌٛ٘ ٭َث٣ َٟٕٙشبٖ وٍٙبٖ؛ ٦ٔبِٮ
 ىوشَ ٘بَٝ ُا٫ٍ ٚ اكٕي ك٥ي٢ٍ



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

 ٓٓ .......................... ىٍ ٥ٜٙٛ ىإشبٖ دَىا٢ُ ؿٛثه ىٍ ٍٔبٖ س٥ٍَٖٙ ٌَا٣٤ سؼ٣ّ آٍٔبٖ
 ٞب٥ٕٙبٖ ٔٮٞٛٔٝ ٕذ٢َٟ ٭ٍَٖ ٚ ىوشَ ٥ِال 

 ٔٓ .... ث٣ٍَٕ ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ ه٥ّغ فبٍٓ اُ ٔٙ٪َ ػغَاف٣ ٍ٘بٍاٖ ّٖٕٔبٖ ثب سى٥ٝ ثَ سم٤ٛٓ اِجّياٖ
 إٕب٭٥ُ ٕذٟٛ٘ي ٚ ٖٔٮٛى آى٤ٙٝ ٚ٘ي

ٔٙ٪َ ٔٙبث٬ ػغَاف٥ب٣٤ ّٖٕٔب٘بٖ؛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٔٛى٢ ٖٔبِه ٚ ٕٔبِه ا٦ٝو٢َ ٚ  ه٥ّغ فبٍٓ اُ

 ٕٓ ..................................................................... اِيَٞ ا٘ٞب٢ٍ ىٔٚم٣ ٘وجٝ
 إٕب٭٥ُ ٕذٟٛ٘ي ٚ ٙجٙٓ ػٟب٥َٕ٘

 ٖٓ ................................................. شبٖٞب٢ ٭َث٣ هُٕٛ فَافى٣ٙ ىٍ ١َة إِظُ
 ٥بٍق ٕالٔبر

 ٗٓ ... ٞب٢ ٙب٭َٔمبٚٔز ٚ دب٤يا٢ٍ: ٥ٕي كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ ب٤ٍبٜ ٥ٕٛٔم٣ ٚ ٍٝٛه٥بَ ىٍ َٕٚىٜػ
 ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ

 َٔ ............................. وبٍوَىٞب٢ ٕ٘بى٤ٗ ٚ ثالغ٣ ًٍ٘ ٞب ىٍ ٙٮ٥َٕي كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ
 ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ

 ُٔ ............................. فب١ُ ػ٣ٕ ٔٙٚأرٕٮي٢ ٚ  ٌّٖشبٖٚ ٔلشٛا٣٤  ٕجى٣ ١ٔمب٤ٖ
 ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ ٚ ىوشَ ٥ٕي ٘بَٝ ػبث٢َ اٍىوب٣٘

 ّٔ .............. آٟ٘ب إٚشب٣٤ ٚ ثبٕشب٣٘ ٤ٍٚٝ ٚ ثَاُػب٣٘ ٚ ث٤َٛاكٕي٢ ٔٚشَن ٚاٌّبٖ ثَه٣
  ٥ٕبٞذٍٛ وٚٛاى ىوشَ

 ْٔ ............................... ٞب٢ اىث٥بر ٔمبٚٔز ىٍ ٙٮَ ٔٮبَٝ ثل٤َٗ وب٣ٙٚ ىٍ ثٗ ٔب٤ٝ
 بِٓىوشَ فب٥ٕٝ ٝلَا٣٤ َِٕٔىٜ ٚ ىوشَ ٤َ٥ٙٗ ٕ

ٞبى ٔفمٛىٜ سٕٛٮٝ ٝٙٮز ٌَى٢ٍَٙ ا٤َاٖ ثب وٍٚٛٞب٢  ٞب٢ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ كّمٝ ٌَٜٚ

 ٓٔ .................................. )وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ك٠ُٛ ه٥ّغ فبٍٓ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ( ٭َث٣
 ىوشَ ٭٣ّ ٥١غ٣ٕ

 ٕٔ ... ٞب آٖ ىٍ إب٥٥َ ٚ افٖب٘ٝ  ١دٍٛ ٚ ٤ٍٚ ٞب٢ وٛسبٜ ٥َٙٔٚ ٍٚا٣٘ ى٤ٍب ىٍ ىإشبٖ ٠ػب٤ٍبٜ ٤ْٚ
 ىوشَ دٍٛاٖ ٥بك٣٘ٛ ٚ ٔلٕي ٝبىق ٌَا٘جٟب

 "ىٍهز ا٘ؼ٥َ ٔٮبثي"٭جياَِكٕٗ ٥ٙٔف  ٚ "ؤْ اٌٍِٙٚ" ٍب٣ٞ س٦ج٥م٣ اػشٕب٭٣ ث٥ٗ ىٚ ٍٔبٖ٘

 ٖٔ ................................................................................... اكٕي ٔلٕٛى
 ك٥ٖٗ ٥َف٣ ٭٢ٛ٥ّ ٚ ك٥ٖٗ ػَف٣



 

 

ث٣ٍَٕ ٞٓ ٕبٌَُا٤ب٘ٝ ُثب٣٘، ل٥ٔٛز ٭َث٣ ٚ ؛ سٮبُٔ ُثب٣٘، فَآ٤ٙي٢ ثَ ٞٓ ٌَا٣٤ ف٣ٍَٙٞ

 ٗٔ ........................................................................................... فبٍٓ
 ٔلٕي ٭ظٕب٣٘

 َٕ .............................. ث٣ٍَٕ س٦ج٥م٣ ٔٞبى٤ك غ٥ِِبر ٔلٕي اِف٥لب٣٘ ٚ ٣ٍٞ ٔٮ٢َ٥
 ىوشَ ٭جياِجب٤ٕ ٭َة ٤ٕٛف آثبى٢ ٚ ىوشَ فبئِٜ ٭َة ٤ٕٛف آثبى٢

 ُٕ ............................................. ٢ٕٛٛٔ ٙٙب٣ٕ الشجبٓ ىٍ ى٤ٛاٖ اثٛٔٮشٛق ٤ُجب٣٤
 ٚ ٕلَ ٔلٕي٤بٖ ىوشَ ٔلٕي١ٍب ٭٢ِ٤ِ دٍٛ، ىوشَ ٭جياهلل ٍَٕٛ ْ٘اى 

 ِٕ ............................................ فب١ُ ػ٣ٕ« ٔٙٚأر»سبط٥َ ُثبٖ ٚ ٥َٔاص ٭َث٣ ثَ 
 ٭٣ّ ٭ٙي٥ِت ٚ ىوشَ ٔلٕي ػٛاى دٍٛ٭بثي

 ّٕ .................... ٞب٢ فب٣ٍٕ )ُثبٖ ث٢َٟٙٛ( ٚ ٭َث٣ إِظُ ث٣ٍَٕ ٢ٔب٥ٔٗ ٔٚشَن ١َة
 ٥١َٔٝ غ٢ِٛ٘

 ْٕ ......................... ٚفبء ٭جي اَُِاق« ؤٙه كش٣»ث٣ٍَٕ ٚ سل٥ُّ ٕجه ٙٙب٣ٕ ل٥ٞيٜ 
 ٣٘ب، ىوشَ ٭١َ٥ّب ك٣ٙ٥ٖ ٚ ىوشَ اثٛاِف٢ُ ٍكٕىوشَ ٔلٕي غف٢ٍٛ فَ

 ٕٓ ............... ٙب٭َ ٔٮبَٝ و٤ٛش٣« ٝمَ اِٚج٥ت»ىٍ ٙٮَ  ل٣ثبُسبة ٢ٔب٥ٔٗ اٖ٘ب٣٘ ٚ اهال
 ىوشَ فب٥ٕٝ لبى٢ٍ ٚ فب٥ٕٝ ػ٥ٕٚي٢

 ٕٔ ............ ٍٛ و٤ٛز ٚ ثل٤َٗٞبى ٔٚشَن ث٥ٗ َٔىْ ٭َة هُٕٛشبٖ ٚ ىٚ وٚ إِظُ ١َة
 ىوشَ ػبٕٓ ل٥ٓ ٚ ٥ِال فىبٍى

ٍٔٛى٢ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ػِا٤َ ا٤َا٣٘ آٖ، ىٍ ٔٮؼٓ  ٦ٔ١بِٮ)ىِشب٢ اىث٥بر، سب٤ٍن ٚ ػغَاف٥ب

 ٕٕ ......................................................................................... اِجّياٖ(
 ىوشَ كٖٗ وب٣ٕ٩ ّٕٟٛا٣٘

 ا٤َاٖ ٝبىٍاس٣ ثٖشٝ ٞب٢ ٝٙب٬٤ غٌا٣٤ ثَ ٔٙيٍع ٭َث٣ ٭جبٍار سل٥ُّ ه٦بٞب٢ ٚ ثٙي٢ ٥جمٝ
 ٖٕ ....................................................................... بٓ ٘٪٤َٝ وٍٛىٍ()ثَ إ

 ٚ ٘ف٥ٖٝ ال٢ٚ ىوشَ ٌَ٘ٔ ٌٙؼ٣، ىوشَ ٤َٔٓ ػالئ٣
 ٕٗ ............................ ٢َ٥ٕ ىٍ ٔٮبىَ ٞب٢ فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣ ا٦ٝالكبر اىث٥بر ىإشب٣٘

 ىوشَ ٭٣ّ ٌٙؼ٥بٖ ٚ فب٥ٕٝ ث٥بر فَ
 َٖ ............................... ٞب٢ ٭جياِٛٞبة اِج٥بس٣ ث٣ٍَٕ ٚ سل٥ُّ ٢ٔب٥ٔٗ ُ٘ياٖ َٕٚىٜ

 ىوشَ اكٕي الٔٮ٣ ٥ٌٛ ٚ غالٔل٥ٖٗ ًٕٙ وٛة
 ُٖ .................. هٛا٣٘ ىٍ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ َٙق ا٤َاٖ ٚاوب٣٤ٚ آ٥٤ٗ لَل٥ٮبٖ ٚ ٢ٍٔبٖ

 ىوشَ ٭٣ّ اوجَ ٔلٕي٢ ٚ ىوشَ ٔلٕي ١ٍب ٭٢ِ٤ِ



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

 ِٖ .... ٘م٣ٚ ٥ّٞي٢ –ىٍ دَسٛ ٘٪٤َٝ ٥ٕٖش٣ٕ  "ْٕٞٛ ٭َال١٥"٣ ٕٕب٢ٚ ىٍ ل٥ٞيٜ َٝاكز ث٥بِٖ ٤ل٥
 ىوشَ لبٕٓ ٔوشب٢ٍ ٚ ٤َٔٓ ٤بىٌب٢ٍ

 ّٖ ........................... ٞب٢ ف٣ٍَِٙٞ آٖ اِي١ِٚ ٥َٙا٢ُ ثٝ كبوٓ ثَٜٞ ٚ ػّٜٛ ٘ب١ٔ فَٝز
 ىوشَ ٥ٕي ك٥ٖٗ َٔ٭٣ٚ

 ْٖ .................... ٙٙب٣ٕ آُٔٛٗ ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ آُٔٛٗ ٚ دٍَٚٗ َٟٕٙشبٖ ثَٟٛٙ آ٥ٕت
 ٔمٞٛى٢ ٚ ػٛاى ٔمٞٛى٢٘ٮٕز اِٝ 

 ٖٓ ................................................ ٞب٢ ٕ٘ٛشب٢ِْ ىٍ ٙٮَ ثيٍ ٙبوَ ا٥ِٖبة ػّٜٛ
 ٥ٕيٜ ٞي٢ ٢ٕٛٛٔ ٚ ىوشَ ػبٕٓ ل٥ٓ

ُىٜ ثٝ  )ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٔٛىدْٚٞب٘ٝ ٟٔبػَر ٭َثٟب٢ ػًٙف٣ٍَٙٞ –ٟٔبػَر الٛاْ ٚ ٖٔبئُ ُثب٣٘ 

 ٖٔ .................................................................................. ٟٔٚي ٔميٓ(
 آٍا ىوشَ ٦ٞٔف٣ ٟٔي٢ٚ

٣ ث٣ٍَٕ ٍٔٛى٢ ل٥ٞي٠ ثبئ٥ٝ ىٍ ٍطب٢ أبْ س٤َٛٞدَىا٢ُ ٢َٙٞ ىٍ ٙٮَ ٔلٕي ك٥ٖٗ ٚائّ

 ٕٖ ..................................................................................... ك٥ٖٗ )٫(
 ىوشَ ٤ُٙٝ ٭َفز دٍٛ ٚ ٥ٕيٜ ٝغ٢َ ٥َٕٔبال٢ٍ

ٞب٢ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ٭َة ىٍ سي٤ٚٗ  )سالٗ ُثب٘بٖ ث٣ٍَٕ وشبثٟب٢ آُٔٛٗ ُثبٖ فب٣ٍٕ ثٝ ٭َة

 ٖٖ ................................................................................. ٔشٖٛ آ٣ُٙٛٔ(
 ىوشَ ٤ٕٛف ٘٪٢َ ٚ وٛطَ سمٛا٣٤ فَ

 ٖٗ ..................... اٖا٤َ ٞب٢ اِؼ٠َ٤ِ ٚ اِٮَث١٥ ىٍثبٍٜ سل٥ُّ ٔلشٛا٢ س٥شَٞب٢ هج٢َ ٍٕب٘ٝ
 ىوشَ ٤ٕٛف ٘٪٢َ ٚ ٭ٟي٤ٝ ٥َٔٙىب٢ٍ

 َٗ ............................................ ث٣ٍَٕ س٦ج٥م٣ سإط٥َ ٚ سإطَ اىث٥بر فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣
 ٕيٍ٘ٛ ٚك٥ي٢ىوشَ اك

ث٣ٍَٕ ثبُسبة ٭ٙبَٝ ى٤ٍب٣٤ ه٥ّغ فبٍٓ ىٍ ٙٮَ ٔلٕي٭٣ّ ث٣ٕٟٙ ثب ٍ٘ب٣ٞ ثَ ٔفْٟٛ 

 ُٗ ...................................................................... ٍٚا٘ٚٙبهش٣ ٤ٛٞز ٔىبٖ
 ٤ٍٚب إشٛا٢ٍآٍُٚ ثٟبٍٚ٘ي ٚ  ٞب٥ٕٙبٖ، َُٞا هِا٣٤، ىوشَ ٥ِال 

 الملّخصات العربّية
 ْٗ ........................ "طفله تیٌتم مرٌات" عبماؿ نٌصارم مز الٌتأریخ كاإلنساف يف قصیدةر 

 ود مسلميؿبمالدکتورة رجاء أبو علي ك 



 

 

 ٓٗ ............................................ صدی مأساة فلسطُت قبل النکبة يف شعر اعبواىرم
 الدکتور صادؽ فتحي دىکردمعبدالرسوؿ اؽبایي ك 

 ٔٗ .................. ة الًتصبة الفوریة من الفارسیة إىل العربیة كالعکسالتجارب اؼبکتسبة من فبارس
 الدکتور جهاد فیض اإلسالـعبدالرسوؿ اؽبایي ك 

منصة مفتوحة للدبلوماسیة العلمیة بُت إیراف كدكؿ  التقارب اللغوم كاألديب بُت العربیة كالفارسیة
 ٕٗ ................................................................................. اػبلیج الفارسي

 الدکتور فرامرز مَتزایيالدکتورة طیبة امَتیاف ك 
 ٖٗ ................................. الدراسات القرآنیة كالتفسَتجهود السید ؿبمد باقر اغبكیم يف 

 الدكتور خلیل خلف بشَت
الشاعر كرًن كاصد ك لشاعر العراقي عبد الدراسة مقارنة بُت قصیدتُت: ل ؛الراكم يف الشعر اغبكائي
 ٗٗ .......................................................................... اإلیراين علي رضا قزكه
 الدکتور علی ؾبید البدیرم

 ََُ .............................. دراسة كصفیة يف الشعر الزجلي اؼبعاصر )تأرخيو، نشأتو كتطٌوره(
 الدکتور رسوؿ بالكم

 َُُ ............................................ ظاىرة القناع البسیط يف شعر بدر شاکر السیاب
 الدکتور راضي بوعذار

 َُِ ............................. أسباب االلتزاـ الدیٍت كمظاىره يف دیواف علي بن خلف اغبویزم
 الدکتور ؿبمد جواد پورعابدسامل بوعذار ك 

 َُّ .................. لبشری البستاين« أندلسٌیات عبركح العراؽ»صبالٌیة اللوف كدالالتو يف دیواف 
 فاطمو یارمسارا مؤمٍت ك  انلو،الدکتور علي بی

الٌیة التکرار يف قصیدة   َُْ ........................ لبشری البستاين« أندلسیات عبركح العراؽ»صبى
 سارا مؤمٍتفاطمو یارم ك  ،الدکتور علي بیانلو

اللهجات الدارجة علی الساحل الشرقي للخلیج الفارسٌي كعالقتها مع الفصحی يف اؼبستوی 
 َُٓ .............................................. الصريف كالداليل )دراسة يف ؽبجة جشة منوذجان(

 الدکتور خلیل پركیٍت، الدکتور حامد صدقي كفهدیو ؿبمدنژاد
ًتصبة كمسامهة األفالـ اؼبدبلجة يف غرس القیم األخالقٌیة لدل أبناء الدكؿ اؼبطٌلة على خلیج دكر ال
 َُٔ ......................................................................................... فارس



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

 الدکتور ؿبمد جواد پورعابد
 َُٕ ................... الفارسيٌ  رسیَّة كالعربیَّة يف منطقة اػبلیجالفا بُت التواصلي اغبضارٌم كالثقايفٌ 
 الدکتور یعقوب یوسف پورقبف

 َُٖ ............................ اؽبجرة كالتبادؿ اللغوم بُت اللهجة اإلماراتیة كالعجمیة أك األمشیة
 كالدکتور سید حیدر شَتازم فاطمة توانا، خدجية ماٌل 

 َُٗ ............................................... األبوذیَّة األىوازیَّة، دراسةه يف الٌشکل كاؼبضموف
 حسُت مقدـالدکتور ؿبمود رضا توکلي ؿبمدم ك 

 َُُ .......................................... ئليدراسة صورة النيب)ص( يف شعر الشیخ أضبد الوا
 حسُت مقدـمود رضا توکلي ؿبمدم ك الدکتور ؿب

 ُُُ ................ جهود الدكتور ؿبمود البستاين يف ذبدید الدراسات القرآنیة كالبالغیة كاألدبیة
 أضبد جاسم ثاين

 ُُِ ......................... شيعراء العربٌیة بًلنجىة يف العىصر اغبدیث كاذباىاهتم الفکریٌة كالعقائدیٌة
  مرعشيالدکتور سید حسُتعبدالرضبن حٌقاين ك 
 ُُّ ................................................ األمثاؿ الشعبیة األىوازیة يف القیم اإلجتماعیة

 عیسی دمٍت
 ُُْ ......................... تطبیقیة( األظباء يف اللغة العربیة الفصحی كاللهجة األىوازیة )دراسة

 علي حیدرمدکتور اسحق رضباين ك ال
 ُُٓ ......................................... دراسة تأثَت األلفاظ الفارسیة يف مفردات اللغة العربیة

 الدكتور یعقوب خرسندالدکتور عبدالرزاؽ رضباين ك 
 ُُٔ ......................................................... أثر اللغة الفارسیة يف اللهجة القطیفیة

 صدیقة دریانوردالدکتور عبدالرزاؽ رضباين ك 
 ُُٕ ....................................................... فن األبوذیة يف خوزستاف نشأتو كتطوره

 الدکتور حسُت چراغي كش، الدکتورة كربی خسركم ك ؿبمد رضازاده كاكرم
 ُُٖ ................... غازم القصیيبالسعودی  للشاعر« الشهداء»التحلیل السیمیائی لقصیدة 

 اضبدم طارؽ یارالدکتورة کربی ركشنفکر ك 
 ُُٗ ................................ إسًتتیجیة اغبذؼ كاإلضافة يف الًتصبة من العربیة إىل الفارسیة



 

 

 الدکتور علي سعیداكم
 َُِ ............................ ما الذم تقدمة الثقافة اإلسالمیة كالثقافة الغربیة لإلنساف اؼبعاصر

  )العراؽ كإیراف أمنوذجا(
 الدکتورة ىدل ؿبمد سلماف

 ُُِ ........ العراؽ كایراف حىت القرف الثالث عشر اؼبیالدم اط الثقايف كالرحالت العلمیة بُتالنش
 الدکتور علي خَتم مطركدك طي الدکتور ؿبمد حسُت علي السوی

 ُِِ ......... «الصحیح من أخبار البحار كعجائبها»ك« عجائب اؽبند»تعیُت األصالة فیما بُت 
 ؿبمد شكرم
 ُِّ ........................................ ر مهدم اؼبخزكمي كأثره يف تیسَت النحوجهود الدكتو 

 ؿبمد یاسُت علیوم الشكرم
 ُِْ األثر القرآين يف اؼبوركث الشعرم العماين )الشیخ سعید بن ؿبمد بن راشد اػبركصي منوذجان(

 الدکتور عاطي عبیات
 ُِٓ ......... منوذجان عبداغبسُت اغبویزم-أىل البیت)علیهم السالـ( يف اؼبوركث الشعرم العراقي

 اضبد باجيالدکتور عاطي عبیات ك 
 ُِٔ .. منوذجان -دیواف الشاعر الراحل  "فاضل السكراين"  -الشعر الشعيب اػبوزستاين   التناص يف

 اضبد باجيالدکتور عاطي عبیات ك 
 ُِٕ ............................................... أضبد السٌقاؼ .. شاعر الکویت كبانی ثقافتها

 الدکتور شاکر عامرم
 ُِٖ .......................................................... علي السبيت .. شاعر متعٌدد األبعاد

 الدکتور شاکر عامرم
 ُِٗ .......................... إستمرار الفصحی يف اللهجة األىوازیة )معلقة امرئ القیس منوذجان(

 عباس عبیداكمطالب عساکرة، حسُت مقدـ ك 
 َُّ .... األىضداد يف میزاف الٌدراسة كاؼبقارنة )بُت قطرب البصرم كأيب الطِّیب اػبوزستاين أيمنوذجان(

 جعفر عمورمالدکتور عبدالرضا عطاشي ك 
 ُُّ ...................................... اؼبسماریة فارسیة القدمية يف قراءة الكتابةأثر الكتابات ال

 الدکتور عادؿ ىاشم علي
 ُِّ .............................................. عبداهلل بن اؼبقفع بُت حضارتُت )كاتبان كمفكران(



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

 الدکتور عبداغبسُت العىٍمرم ك فاطمة توانا
 ُّّ ........................... رثاء اإلماـ اغبسُت )ع( يف شعر الفقیو السٌید ؿبٌمد علي العدناين
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 تشسػِٖ تإح٘ش ٍ تإحّش ًحَٗاى فاسع ٍ ػشب
 ("الىتاب"احوذ ٍ ػ٘ثَِٗ دس هَسدٕ: خل٘ل تي  ٔ)هغالؼ

 1ٔٮٞٛٔٝ اثٛاِف٣ّ٢

 چى٘ذُ
ؤهٌ ٚ ٭٦ب ٚ سإط٥َ ٚ سإطَّ ثب ٍ٭ب٤ز َٙا٤٤ ٚ ثب ىٍ ٘٪َ ٌَفشٗ فٛا٤ي ٚ ٔٙبف٬ غ٥َ لبثُ ا٘ىبٍ آٖ، 

بٍٞب٢ ٍٙي ٚ ثبِٙي٣ٌ اٖ٘بٖ ٞبٕز. اُ ػّٕٝ ٭ٛأُ غٙب٢ ا٘ي٤ٚٝ ث٢َٚ  ٚ اُ إجبة ٚ ٍاٞى

ٕ٘ٚٙي٢ ٭ٕب٣٘ ٚ ٤ب ا٤َا٣ِ٘ سجٮٝ ٭ٕبٖ ىاٖ٘شٝ ا٘ي، ِٕٕز ه٥ُّ ثٗ اكٕي فَا٥ٞي٢ وٝ اٚ ٍا ىا

إشبى٢ِ ٥ٕج٤ٛٝ ٍا ىاٍى؛ ٕٞٛ وٝ ؤٔب٣ِ ه٥ُّ ثٗ اكٕي ٍا سل٤ََ ٣ٔ ٕ٘ٛى ٚ آٟ٘ب ٍا طجز ٚ ١ج٤ 

٣ٔ هٛا٘ٙي ٚ هبِك آٖ ٍا  "لَآٖ اِٙلٛ"اٚ ٍا  "اِىشبةِ"٣ٔ وَى. أب ثب ٚػٛى ٙبٌَى٢ِ ٥ٕج٤ٛٝ، 

ٙي. ٥ٕج٤ٛٝ ثب، َٞٙ ه٤ٛ٘، ؤٔب٣ِِ ه٥ُّ ٍا سل٤ََ ٚ سج٤ٛت ٕ٘ٛى، ٘ل٢ِٛ ثٍِيِ ُثبٖ ٭َث٣ ٣ٔ ىا٘

آٟ٘ب ٍا ىٍ وٙبٍ افىبٍ ٚ آٍا٢ ه٤ٛ٘ وٝ ٌبٜ ٔوبِف ٘٪َ إشبى ٥ِ٘ ثٛى، لَاٍ ىاى ٚ ثٝ آٟ٘ب 

اٖ٘ؼبْ ٚ وٕبَ ثو٥ٚي. ٌِا ى٤ٍَا٣٘ وٝ دٔ اُ ٢ٚ دب ثٝ ٥ٔياٖ ٟ٘بى٘ي ؿ٢ِ٥ ثٝ اِىشبة 

 َف ٚ سل٥ُّ آٖ ٤بفشٙي.   ٥٘بفِٚى٘ي، ٚ ثّىٝ هٛى ٍا ٔٚغَٛ ٙ

س٦ج٥م٣ ثٝ ٍٙشٝ سل٤ََ ىٍ آٔيٜ، ىٍ د٣ آٖ إز سب  -ػٖشبٍ كب١َ وٝ ثٝ ٥ٜٙٛ س٥ٝٛف٣     

١ٕٗ ٔٮَف٣ ٔوشَٞ ه٥ُّ ثٗ اكٕي ٚ ٥ٕج٤ٛٝ ٚ ث٥بٖ ا٘ي٤ٚٝ ٞب٢ ا٤ٚبٖ، آطبٍ سإط٥َ ٚ سإطَ ٍا ىٍ 

آٖ إز وٝ: اُٝ سإط٥َ  اِىشبةِ ٥ٕج٤ٛٝ ثٝ ٕ٘ب٤٘ ٌٌاٍى. اُ ػّٕٝ ٘شب٤غ كبّٝٝ ىٍ ا٤ٗ ٌفشبٍ

د٢َ٤ٌِ ٥ٕج٤ٛٝ اُ ه٥ُّ ٍا ٣ٕ٘ سٛاٖ ا٘ىبٍ وَى، أب ىٍ ٔمبثُ، اُ ٘م٘ ٚ ػب٤ٍبٜ ٤ْٜٚ ٢ ٥ٕج٤ٛٝ 

 ٞٓ، ٣ٕ٘ سٛاٖ غبفُ ٙي. 

 : ه٥ُّ ثٗ اكٕي، ٥ٕج٤ٛٝ، اِىشبة، سإط٥َ ٚ سإطَّ.ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 mani.masoumeh@gmail.comفَى٣ٕٚ؛  ىاٍ٘ٚبٜ ٭َث٣ اىث٥بر ٚ ُثبٖ  اٍٙي وبٍٙٙب٣ٕ آٔٛهشٝ . ىا1٘٘
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 ( ٍ ػثذالؼضٗض تاتغ٘يThe other)« دٗگش»

 صتاى ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ(هَسدٕ: تؼاهل ه٘اى  )هغالؼٔ
 1ىوشَ ك٥ٖٗ اث٤ٖٛب٣٘

 چى٘ذُ
وٖب٣٘ دب٢ ثٝ ٥ٔياٖ ٣ٔ ٟ٘ٙي وٝ  ٤ه لْٛ، ٌبٜ فًَٞٙ ٚ سٕيِّٖ ،س٤َٚغ ٚ ا٘شمبَ اىةثَا٢ 

ا٘ي ٚ ثٝ ٭جبٍس٣ هٛى ٍا ٔشٮٟي ثٝ ا٘ؼبْ ٖٔؤ٥ِٚز ٞب٣٤ فَاسَ اُ َُٔٞب٢ هٛى  "ى٤ٍَ"فَأَُ ٤ب 

وٝ ىٍ وٙبٍ َٞٙ ٙب٭٢َ، اُ فٮبالٖ ٭َٝٝ ٢ و٤ٛش٣  ٙب٭َ جبث٥٦ٗ٭جياِٮ٤ِِ ٕٮٛى اِ ٣ٔ ىا٘ٙي.

ا٢ سٮياى لبثُ سٛػ٣ٟ ػب٤ِٜ ٚ ىوشَإز ٔٛفك ٙيٜ  ٚ وٖت ٚ وبٍ ٚ سؼبٍر ٥ِ٘ ٣ٔ ثبٙي

سبوٖٙٛ ٕٞب٤٘ ٞب، ٌَىٕٞب٣٤ ٞب،  ،ٔب٘ٙي ا٤َاٖ ثٝ ىٕز آٍٚى افشوب٢ٍ اُ وٍٚٛٞب٢ ٔوشّف

غ٥َ ٭َث٣، اُ ػّٕٝ اىة ٭َث٣ ٚ ٌبٜ ٍا ثَا٢ غٙب٢ ُثبٖ ٚ  ٖ٘ٚز ٞب ٚ وبٌٍبٜ ٞب٢ ٔشٮيى٢

ب ثٌَِاٍ ٕ٘ٛىٜ ٚ ٤ِٞٙٝ ٞب٢ ٍٞٙفش٣ ٍا ٥ِ٘  ثبثز آٖ ٢ ى٥٘فب٣ٍٕ، ىٍ ا٤َاٖ ٚ ىٍ ى٤ٍَ وٍٚٛٞب

 ىٜ إز.سمجُ وَ

ثٝ ٍٙشٝ ٢ سل٤ََ ىٍ آٔيٜ، ىٍ د٣ آٖ إز سب  سل٣ّ٥ّ -س٥ٝٛف٣ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ وٝ ثٝ ٥ٜٙٛ ٢     

، ٚ ػب٤ٍبٜ ٢ٚ ىٍ ٔٮَف٣ ُثبٖ ٚ اىة ٭َث٣ ٚ "َى٤ٍ"١ٕٗ ٔٮَف٣ ثبث٥٦ٗ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٙو٥ٞش٣ 

ىٍ كُٜٛ ٞب٢ ٤بى ٙيٜ  غٙب٢ ف٣ٍَٙٞ آ٘بٖوٕه ثٝ ٘م٘ ٢ٚ ىٍ  ب٣ٍٕ ثٝ ا٤َا٥٘بٖ ٚ ٭َة ٞب،ف

٘شب٤غ كبّٝٝ ٘ٚبٖ ٣ٔ ىٞي اطَِ ثو٣ٚ اُ سالٗ ٞب٢ ثبث٥٦ٗ، ثٝ ٔظبثٝ ٝيلٝ ٢ ٍا سج٥٥ٗ ٕ٘ب٤ي. 

 فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣، لبثُ ٍٝي إز.  ٚ اىة  ُثبٖا٤َا٥٘بِٖ ٭اللٝ ٔٙي ثٝ  كبف٪ٝ ٢ػب٤ٍٝ، ىٍ 

 ، ٭جياِٮ٤ِِ ثبث٥٦ٗ، و٤ٛز، فب٣ٍٕ، ٭َث٣.«ى٢ٍَ٤: »ٍاطگاىول٘ذ

                                                           
 ho.abavisani@yahoo.com. ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ؛ 1
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 دس اؿؼاس ػپ٘ذ ًزوِ ػثذاهلل ادسٗغ ّا ًـاًِتحل٘ل ػ٘الى 
 2ف٤َيٜ ىاٚى٢ ٔميْٚ ىوشَ  ٥1بَٜٞ اهش٢َىوشَ 

 چى٘ذُ
٭َث٣ إز وٝ اٙٮبٍ ٕذ٥ي اٚ ىوشَ ٘ؼٕٝ ٭جياهلل اى٤ٍٔ، اُ إشبىاٖ ٚ ٙب٭َاٖ سٛا٘ب٢ ُثبٖ 

ٞب٢  ٞب٢ ثالغ٣ ثَػٖشٝ ا٢ ىاٍى ٚ َٕٙبٍ اُ سٞب٤َٚ ثي٬٤ ٚ ثىَ إز. اُ ػّٕٝ ٣ٌْ٤ٚ ػٙجٝ

ٞب٢  إز. ا٤ٗ ٍَٙى، ٘ٚب٘ٝ« ٙٮَ آف٣ٙ٤َ » ٙٮَ اٚ ٞٙؼب٢ِ٤ٌٍَ ٔٮٙب٣٤ إز وٝ ٭بُٔ ا٣ّٝ 

وٙي ٚ ثٝ  ب٭٣ ػيا ٣ٔٞب٢ آٙٙب ٚ د٤ٌَفشٝ ٙيٜ ٙبٖ ىٍ ٘م٘ اٍػ ُثب٣٘ ٍا ثٝ و٣ّ اُ ل٥ي ٔيَِٛ

 ا٘ياُى. ىٞي ٚ ٔٮٙب ٍا ثَا٢ ٥ٕٞٚٝ ثٝ سٮ٤ٛك ٣ٔ ٞب إشمالَ ٘ٚب٘ٝ ٙٙبهش٣ ٣ٔ ىاَ

آ٣٤ ٚاٌّبٖ  ثٝ ٭جبٍر ى٤ٍَ، ٞٙؼب٢ِ٤ٌٍَ ٔٮٙب٣٤ ٤ٮ٣ٙ سو٣٦ اُ ٔٮ٥بٍٞب٢ سٮ٥٥ٗ وٙٙي٠ ٞٓ    

ُثبٖ.  ٞب٢ ٔٮٙب٣٤ كبوٓ ثَ وبٍثَى ٚاٌّبٖ ىٍ ُثبٖ ٔٮ٥بٍ ٚ ٘م٘ اٍػب٭٣ ٚ سو٣٦ اُ ٔٚوٞٝ

ٞب اُ ل٥ي  أب ىٍ ٙٮَ ثب اسىب ثٝ ٥ٕٞٗ ٞٙؼبٍ ٢ِ٤ٌَ ٔٮٙب٣٤ ٚ ثب وبٍثَى إشٮب٢ٍ ُثبٖ، ىاَ

آ٤ٙي. ا٤ٗ ٥ٕالٖ ثٝ آٖ ٔٮٙبٕز وٝ  ٙٛ٘ي ٚ ثٝ ٥ٕالٖ ىٍ ٣ٔ ٔٚوٞٝ ٞب٢ ٔٮٙب٣٤ طبثز ٍٞب ٣ٔ

٘ٚب٘ٝ ٞب ىٍ ٙبهٞٝ ٞب٣٤ ٘م٘ ثب٢ُ ٣ٔ وٙٙي وٝ ٔشٮّك ثٝ آٟ٘ب ٥ٖ٘شٙي. اُ ػّٕٝ ػب٘ياٍ 

ثب سٛػٝ ثٝ ثٖبٔي فَاٚاٖ ا٤ٗ ٥ٕب٥ِز ىٍ ٙٮَ ٘ؼٕٝ اى٤ٍٔ، ثب٢ٛ٘  دٙيا٢ٍ، ٥ٌبٜ دٙيا٢ٍ ٚ....

ٙب٭َ و٤ٛش٣، ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثٝ س٥ٝٛف ٚ سل٥ُّ ٥ٕالٖ ٘ٚب٘ٝ ٞب٢ ٙٮ٢َ ىٍ اٙٮبٍ ٕذ٥ي اٚ ٣ٔ 

 دَىاُى.

 .٥ٕالٖ ٘ٚب٘ٝ ٞب، ٙٮَ ٕذ٥ي، ٘ؼٕٝ ٭جياهلل اى٤ٍٔ، ٞٙؼب٢ِ٤ٌٍَ ٔٮٙب٣٤ ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 akhtari_ta@yahoo.com. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٙبٞي؛ 1
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دٍ تٌذس تصشُ ٍ تَؿْش دس هٌاػثات التصادٕ اٗشاى ٍ ػخواًٖ ًمؾ 

 اص دٍسُ صفَِٗ تا لاراس ) تا تىِ٘ تش اػٌاد ٍ هؼاّذات(
 2ٚ ىوشَ ك٥ٕي إيدٍٛ ٥٥1جٝ اى٣ٖ٤ٍ

 چى٘ذُ
٭ّز ٔٛلٮ٥ز ٝ ، ثٚ ثَٟٛٙ ثَٜٞ ىٚ ثٙيٍٚ اُ ػّٕٝ  ا٢ د٥َأٖٛ آٖ٘ٝه٥ّغ فبٍٓ ٚ ٔٙب٥ك وَا

آ٤ٙي. سلٛالر ؼب٢ٍ ثٕٚبٍ ٣ٔٞب٢ سٟٔٓ س٤َٗ وبٖ٘ٛػّٕٝ بى٢، اُ ٣٤ ٚ وبٍوَى الشٞػغَاف٥ب

-ٞب٢ سؼبٍر ٚ ى٣ٌٌَ٘ٛ ٤َ٥ٖٔٗ َٔاوِ، ثّىٝ ىٍ ػبثؼب٣٤ وبٖ٘ٛا٤ٗ ثٙبىٍ، ٘ٝ سٟٙب ىٍ الشٞبى ا

بىٍ، د٥ٕٛش٣ٍ ث٥ٖبٍ ٘ي. ٕٞـ٥ٙٗ سلٛالر ا٤ٗ ثٙأٜؤطَ ثٛىىٍ ه٥ّغ فبٍٓ ٞب٢ ى٤ٍبٍ٘ٛى٢ 

فبٍٓ اُ ػّٕٝ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘ ىاٙشٝ  َو٢ِ د٥َأٖٛ ه٥ّغٞب٢ ٔٞب٢ كىٛٔزػي٢ ثب ٥ٕبٕز

افٚب٤ٍٝ ٚ ُ٘ي، ٍفشٝ ٍفشٝ ثٝ وبٖ٘ٛ  ٕٚذٔ اُ ٭ٟي اٚاهَ ىٍٜٚ ٝف٤ٛٝ اُإز. ثٙيٍ ثَٜٞ 

سؼب٢ٍ ٣ٕٟٔ ىٍ ٕٙبَ ه٥ّغ فبٍٓ سجي٤ُ ٙي. ك٢ٍٛ سَوبٖ ٭ظٕب٣٘ ىٍ ثَٜٞ ٚ سجي٤ُ آٖ ثٝ 

ٚاث٤ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘ ثٝ ٤ه ٭َٙٞ ٟٔٓ سجي٤ُ ٞب ٘ٝ سٟٙب ىٍ سب٤ٍن ٤ٍه دب٤ٍبٜ ثَا٢ ٭ظٕب٣٘ 

ث٤ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘ سإط٥َ ىٍ و٥ف٥ز ٚ و٥ٕز ٍٚا٥ِ٘ ٙي، ثّىٝ ػب٤ٍبٜ سؼب٢ٍ ٚ الشٞبى٢ ثَٜٞ 

ث٢ٍٛ٦ وٝ ىٍ ٭ٟي ُ٘ي٤ٝ و٤َٓ هبٖ ثٝ  ٌٌاٍ ٙي ٚ ثٝ ٍل٥ت ا٣ّٝ ثٙيٍ ثَٟٛٙ سجي٤ُ ٙي.

ٍ ٍاٜ ثبٌٍُب٣٘ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ثَٜٞ ثٮٙٛاٖ ٤ه ٔب٬٘ ثٍِي ى ٟٔبٍ ثٙيٍٙىُ ٖٔشم٥ٓ ىٍ د٣ 

 .ثَآٔيثَٟٛٙ ثٙيٍ ث٤ْٜٛ 

ٔٙبٕجبر ىٍ  ٟبثَٜٞ ٚ سإط٥َ آ٘ال٬ ٙٙبهز ٚ سج٥٥ٗ ػب٤ٍبٜ الشٞبى٢ ىٚ  ثٙيٍثَٟٛٙ ٚ ىٍ ٚ     

٢ ا٣ّٝ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثٝ كٖبة ثب سى٥ٝ ثَ ػب٤ٍبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ٖٔئّٝ الشٞبى٢ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘

ثٙيٍ سل٣ّ٥ّ ثٝ ث٣ٍَٕ ػب٤ٍبٜ  –ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ ٣ٔ آ٤ي. ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٕٮ٣ ٣ٔ ٙٛى وٝ 

دَىاهشٝ ٙٛى.دْٚٞ٘  ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘ثٙيٍ ثَٜٞ ىٍ ٔٙبٕجبر الشٞبى٢ ثَٟٛٙ ٚ 

ثَٜٞ ؿٝ ػب٤ٍب٣ٞ ىٍ  ثٙيٍ ثَٟٛٙ ٚ ىٚ  كب١َ ىٍ د٣ دبٕو٣٤ٍٛ ثٝ ا٤ٗ دَٕ٘ إز وٝ

ٕز وٝ ا ٚ ف٥١َٝ آٖ ا٤ٗ ا٘ي شٝىاٙ سب٤ٍو٣ ٞب٢ ىٍٜٚ ىٍ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘ٔٙبٕجبر الشٞبى٢ 

                                                           
 tayebeedrisi@yahoo.comىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛  ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 1

 . إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ث2َٟٙٛ
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ثٙيٍ ثَٜٞ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلٮ٥ز ٤ْٜٚ ٢ الشٞبى٢ ىٍ ىٍٜٚ ٢ ُٔب٣٘ ٍٔٛى ثلض، ثٙيٍ ثَٟٛٙ ٚ 

ا٘ي ٚ ٍل٥جبٖ ا٣ّٝ ٞٓ ىٍ  ىاٙشٝ ا٤َاٖ ٚ ٭ظٕب٣٘٘م٘ سٮ٥٥ٗ وٙٙيٜ ا٢ ىٍ ٔٙبٕجبر الشٞبى٢ 

 .٘ياسؼبٍر ه٥ّغ فبٍٓ ثٛىٜ

 .بٌٍُب٣٘ ى٤ٍب٣٤، ا٤َاٖ، ٭ظٕب٣٘ثٙيٍ ثَٜٞ، ثٙيٍ ثَٟٛٙ، ثول٘ذٍاطگاى: 
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 «فْذ الؼؼىش»ػشٍدُ « ػ٘ذ الوَلَد ةهٌارا»ًگاّٖ تِ لص٘ذُ 

 اص هٌظش تحل٘ل هتي ادتٖ

 2فب٥ٕٝ ػ٥ٕٚي٢ٚ  ١ٍ1ب افو٣ٕ ٭مياىوشَ 

 چى٘ذُ
ٞب٢ اىث٣ إز وٝ ث٥ٖبٍ ٍٔٛى غفّز لَاٍ ٌَفشٝ ٚ ثب٤ٖشٝ اىث٥بر ٔٮبَٝ و٤ٛز اُ ػّٕٝ ٥ُٔٙٝ

ٞب٢ ٔوشّف ٕبهشب٢ٍ ٚ ٔلشٛا٣٤ ٚػٟٝ ّٕٞز ىث٣ ا٤ٗ ٥َُٕٔٗ اُ ػٙجٝإز وٝ ث٣ٍَٕ آطبٍ ا

سل٣ّ٥ّ ٚ إشفبىٜ اُ ٔٙبث٬  –دٍَْٚٞٚاٖ لَاٍ ٥ٌَى. ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ و٥ف٣ وٝ ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ 

ٙب٭َ « فٟي اِٮٖىَ»ا٢ ٍ٘بٙشٝ ٙيٜ، دٔ اُ ث٣ٍَٕ وٛسبٜ ُ٘ي٣ٌ ٙو٣ٞ ٚ اىث٣ وشبثوب٘ٝ

ثَ إبٓ ٔٮ٥بٍٞب٢ سل٥ُّ ٔشٗ « ٔٙبػب٠ ٭٥ي إِِٛٛى»بْ ٔٮبَٝ و٤ٛش٣، ٤ى٣ اُ لٞب٤ي ٢ٚ ثٝ ٘

( سج٤َه ٥ٔالى 1اىث٣ ٍٔٛى ٚاوب٢ٚ لَاٍ ٌَفشٝ ٚ دٔ اُ اٙبٍٜ ثٝ ؿٟبٍ سفىَ ا٣ّٝ ٙب٭َ ٤ٮ٣ٙ 

ٞب ٚ ٔب٘ي٣ٌ ٭َة( اٙبٍٜ ثٝ غفّز ٚ ٭مت2د٥بٔجَ )ٛ( ٚ ا٩ٟبٍ ٙٮف اُ ا٤ٗ ٚالٮٝ فَهٙيٜ، 

( ى٭ٛر ثٝ 4ٞب ٚ ٤بىآ٢ٍٚ ٔؼي ٚ ٭٪ٕز ٌٌٙشٝ آٖ( 3فَأٛٗ وَىٖ سٮب٥ِٓ ى٣ٙ٤ ٚ اٖ٘ب٣٘، 

ٔب٘ي٣ٌ ٚ ٌبْ ٟ٘بىٖ ىٍ ٍاٜ ٚكير ٚ د٢َُٚ٥، سٙبٕت ٚ سَس٥ت افىبٍ ٔجبٍُٜ ثب ٩ّٓ ٚ ٭مت

ٞب ٚ ٭ٛا٥ف ى٣ٙ٤ ٚ ٙب٭َ، ٝيق ٭ب٥فٝ ٚ اٍُٗ آٖ، ٕٞب٣ٍٙٞ اِفب٧، ػٕالر ثب ا٤ٗ ا٘ي٤ٚٝ

 ٥٘ اُ د٥٘ آٙىبٍ ٙيٜ إز.ىٕٚشب٘ٝ ث٣ٍَٕ ٚ اطجبر ٌَى٤يٜ ٚ ليٍر اىث٣ ٢ٚ ثاٖ٘بٖ

«.٭٥ي إِِٛٛى ةٔٙبػب»ٙٮَ ٔٮبَٝ و٤ٛز، سل٥ُّ ٔشٗ اىث٣، فٟي اِٮٖىَ، ل٥ٞيٜ ول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٤ِى. 1

 mf.ghaderi@gmail.com؛ ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٤ِى. 2
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هَسدٕ: تصَٗش اهشإ  ٔتصَٗش دٗگشِٕ اٗشاًٖ دس ؿؼش ػشتٖ)ًوًَ

 (عاّشٕ دس ؿؼش تحتشٕ
 2هي٤ؼٝ ك٣ٙ٥ٖ ٚ 1َُٞا اف٣ّ٢ىوشَ 

 چى٘ذُ
ٞب٢  دَىاُى، ٤ى٣ اُ ٙبهٝ ىٍ ٔشٖٛ اىث٣ ٣ٔ "٢ٍَ٤ ث٥ٍب٘ٝى"س٤َٛٞٙٙب٣ٕ وٝ ثٝ ٦ٔبِٮ١ س٤َٛٞ 

ٙىُ ا٤ٗ ٭ّٓ ثٝ ١ّ٥ٕٚ فَا٤ٖٛ٘بٖ ىٍ لَٖ ث٥ٖشٓ . إزَٔسج٤ ثب آٖ  اىث٥بر س٦ج٥م٣ ٚ ٭ّْٛ

ثٝ ٍٙي ٚ  ٘٪َاٖ ىٍ فَاٖ٘ٝ ٚ ى٤ٍَ وٍٚٛٞب ٍٚ ٚ ثٝ سي٤ٍغ ثب سالٗ ٚ وٛٙ٘ ٝبكت ٌَفز

ب٣ٕ ثَ ٔجٙب٢ لٛا٭ي هب٣ٝ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ ىٍ س٤َٛٞٙٙ "ى٢ٍَ٤ ث٥ٍب٘ٝ"سىبُٔ ٟ٘بى. س٤َٛٞ 

ٞب٢ هٛا٘٘ ث٥ٍب٘ٝ اُ  ٙٛى. ٍٚٗ س٤َٕٛٞب٢ُ، ٭ٛأُ ٔؤطَ ثَ س٤َٕٛٞب٢ُ ٚ كبِز ٚال٬ ٣ٔ

 ٖٞشٙي. ٟٕٔش٤َٗ ا٤ٗ لٛا٭ي 

ا٢ وٝ ىٍثَىاٍ٘ي٠ س٢َ٤ٛٞ اُ ّٔشٟب٢ ث٥ٍب٘ٝ ثبٙٙي، آطب٢ٍ ٔٙبٕت ٚ  ىٍ ٥ٕٞٗ ٍإشب آطبٍ اىث٣

ا٘ي. ى٤ٛاٖ ثلش٢َ ٙب٭َ ٍٟٔٚٛ ٭َة ىٍ ٭َٞ ٭جب٣ٕ اُ  ىٍهٍٛ ث٣ٍَٕ ىٍ ك٠ُٛ س٤َٛٞٙٙب٣ٕ

ٞب٢ ا٤َا٣٘ ىٍ  ػ١ّٕ ا٤ٗ آطبٍ إز وٝ ىٍ آٖ س٤َٛٞ أَا٢ هب٘ياٖ ٥ب٢َٞ )٤ى٣ اُ ّّٕٖٝ

ىٍ اٙٮبٍ ٌٔوٍٛ ٍٚ ىٍ دْٚٞ٘ كب١َ س٤َٛٞ أَا٢  ٭َٞ ٭جب٣ٕ( ٔٙٮىٔ ٙيٜ إز؛ اُ ٥ٕٞٗ

سل٣ّ٥ّ ث٣ٍَٕ ٌَى٤يٜ إز.  -س٥ٝٛف٣ ٍٚٗٝ آٟ٘ب ثى٤يٌبٜ ٢ٚ ىٍثب٠ٍ اٚ ثب ٞيف د٣ ثَىٖ ثٝ 

 ١٘شب٤غ ث٣ٍَٕ ث٥بٍَ٘ آٖ إز وٝ س٤َٕٛٞب٢ُ ثٝ ٍٚٗ ٖٔشم٥ٓ اُ ٤َ٥ك اٍسجب٣ ثيٖٚ ٚا٦ٕ

ثلش٢َ ٚ آٖ أَا ٍٝٛر ٌَفشٝ ٚ ٔؤِف س٤َٕٛٞبُ ٖ٘جز ثٝ ٕب٤َ ٭ٛأُ سإط٥َ ث٥ٚش٢َ ثَ 

اٙش٥بق هٛا٘٘ ىٍ ٕٝ كبِز ٥ٙيا٣٤، َٞآ ٚ  "ث٥ٍب٘ٝ"س٤َٕٛٞب٢ُ ٟ٘بىٜ إز ١ٕٗ ا٤ٙىٝ 

 ٙيٜ ٚ ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ كبِز َٞآ ىٍ ٙٛاٞي وٕش٢َ ٕ٘ٛى ٤بفشٝ إز.

 ، ثلش٢َ، أَا٢ ٥ب٢َٞ."ى٢ٍَ٤ ث٥ٍب٘ٝ"س٤َٛٞٙٙب٣ٕ، س٤َٛٞ  ول٘ذ ٍاطگاى:

                                                           
1

 afzali9407@gmail.com؛ ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙب. 

 ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ٍٙش١ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙبىا٘ٚؼ. 2
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 ّإ هلٖ ؿاػشٕ هحلٖ تا اًذٗـِ "سػَا"
 2ٚ ىوشَ ٝبىق ٭ٖى٢َ 1دَى٤ٔ اوجَُاىٜ

 چى٘ذُ
 اُ «٤َُاٜ» ٍٕٚشب٢ ىٍ 1325 ٕبَ ىٍ ب٭َ ىٙشٖشب٣٘ٔشوّّٜ ثٝ ٍٕٛا، ٔٮّّٓ ٚٙ اوجَُاىٜ ثَٟاْ

 ىٍ لبِت ٣ٔشّٙٛ٭ ٢ٚ اٙٮبٍ. ٌٚٛى ػٟبٖ ثٝ ى٤يٜ ثَٟٛٙ إشبٖ ىٍ ىٙشٖشبٖ َٟٕٙشبٖ سٛاث٬

٥ِ٘ ؿ٥َٜ  ٔل٣ّّ اٙٮبٍ ىٍ َٕٚىٖ ىاٙشٝ ٚ ٥ٕ٘ب٣٤ ٙٮَ ىٚث٥ش٣، ٍثب٭٣، ٔظ٢ٛٙ، ل٥ٞيٜ، غَِ،

 اُ ٤ى٣ اُ ثٌََفشٝ وٝ «ثَٟاْ سب٤ُب٘ٝ» بْ٘ ثٝ وشبث٣ ىٍ ٞب٤٘ َٕٚىٜثَه٣ اُ . ٜ إزثٛىىٕز 

 .إز ٙيٜ ٔٙشَٚ ك٥ٕي٢ ػٮفَ ىوشَ ثٝ ٕٞز ٚ ٌَىآ٢ٍٚ إز ا٤ٚبٖ ٙٮَٞب٢

ثٝ  وٝ إٚز اػشٕب٭٣ -٥ٕب٣ٕ اٙٮبٍ هب٥َ ثٝ ىٙشٖشب٣٘ ثٍِي ٙب٭َ ا٤ٗ َٟٙر ث٥ٚشَ    

 ٞؼ٢َ 50 – 40 ٞب٢ ىٞٝ ىٍ ٍا ٥ٕب٣ٕ اٚاهَ ٭َٞ د٢ّٟٛ ا١ٚب٫ ٚ اػشٕب٭٣ ثلَاٟ٘ب٢

ثَ  ثَا٢ ٚآُاى٣ٌ آُاى٢ ثٝ ٭ٚك ٙبُٔ ٢ٚ اػشٕب٭٣ ٟٕٔش٤َٗ ٢ٔب٥ٔٗ اٙٮبٍ .إز دَىاهشٝ

 .٣ٔ ثبٙي هٛى ٘ٛ٭بٖ ٞٓ ثَا٢ ٚاٖ٘ب٥٘ز ٭ياِز دَؿٓ افَاٙشٗ

فَى٢ ٙؼب٫  هٛى َٔىْ ٚآٍُٚٞب٢ ٕٚٞـ٥ٙٗ آالْ اػشٕب٭٣ ٔٚىالر ٚ ٖٔبئُ ث٥بٖ ىٍ ٍٕٛا    

وٙب٤ٝ ٚآىاة ٍْٕٚٛ ًٍٚ٘ ٚث٢ٛ ٔل٣ّ ٕٚٞـ٥ٙٗ ثب اٚ ثب إشفبىٜ اُ إشٮبٍٜ ٚ. ثٛى ٚث٣ دَٚا

ثَٟٜ ٢َ٥ٌ اُ لبِت ٥ِٙ ٚٙٛم ٥جٮ٣ ثٝ ث٥بٖ ا٘ي٤ٚٝ ٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٚاػشٕب٭٣ هٛى دَىاهشٝ 

اُ ٕجه إشفٟبْ ٚ٘يا ثَٟٜ ثَىٜ  "ٔىّٛ"ٚ  "٣ٕ ؿٙٝ"٤ٮ٣ٙ إز. ىٍ ىٚ َٙٚىٜ ٍٔٛى ثلض 

 إز. 

 .، ٣ٕ ؿٙٝ، ٔىٍّٕٛٛا، ثَٟاْ اوجَُاىٜ، آطبٍ ٚا٘ي٤ٚٝ ٞبول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 . ىا٘٘ آٔٛهشٝ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ 1

 s_askari@semnan.ac.ir. ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٕٕٙبٖ؛  2

mailto:s_askari@semnan.ac.ir
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 تشسػٖ سٍاًىاٍأً ًَػتالظٕ دس ؿؼش تْشام اوثش صادُ

 ٤2ٕٛف ٥٘ىَُٚٚ ىوشَ  ٥ٔ1شَا اوجَُاىٜ

 چى٘ذُ

غَثز إز وٝ اٍسجب٣ ل٣ٔٛ ثب كبف٪ٝ ٚ هب٥َار ٤ب غٓ "ٕ٘ٛشب٢ِْ "ٙٙب٣ٕاُ ٔجبكض ٟٔٓ ٍٚاٖ 

ٙٛى. ٕ٘ٛشب٢ِْ ٍا ػٕٮ٣ ثَٚ ىاٍى ٚ ثٝ ٥ٍٛ ٘بهٛىآٌبٜ ىٍ ًٞٗ ٙب٭َ ٤ب ٤ٖٛ٘ٙيٜ ٔشؼ٣ّ ٣ٔ

ا٘ي وٝ سب٤ٍو٣ ثٝ لئز ٞج٣ٛ آىْ )٫( ىاٍى ٚ ٞب ىاٖ٘شٝكَٖر ٤َ٥ٙٗ ٚ سمبثُ ُٔبٖ كبَ ثب ٌٌٙشٝ

٢ ث٥ٖب٢ٍ اُ آطبٍ اىث٣ ثٛىٜ إز. ثَٟاْ اوجَُاىٜ اُ ػّٕٝ ٙب٭َاٖ ٔجبٍُ ٔل٣ّ اُ ى٤َثبُ ىٍٖٚ ٔب٤ٝ

هٛى ٍا ىٍ ٥ٔبٖ ٍٕٚشب٥٤بٖ  ػٙٛة وٍٚٛ إز وٝ ؿٖٛ ثو٣ٚ اُ ىٍٚاٖ ٤َ٥ٙٗ وٛىو٣ ٚ ٘ٛػٛا٣٘

ٕبىٜ ىَ ٌٌٍا٘يٜ ٚ ثب آىاة ٚ ٍْٕٛ ُ٘ي٣ٌ آ٘بٖ دٍَٚٗ ٤بفشٝ إز، ثٝ ٭ّز ى٢ٍٚ اُ ٥َُٕٔٗ 

ٞب٢ ث٣ٔٛ، ا٘ي٣ٞٚ ٭٥ٕك ىٍ ٞب٢ هٛٗ اُ ىٕز ٍفشٝ ٚ آىاة ٚ ٕٙزٔبى٢ٍ ٚ كَٖر ٌٌٙشٝ

ُار ٥ٕب٣ٕ ُ٘ي. اُ آ٘ؼب وٝ لٖٕش٣ اُ ُ٘ي٣ٌ ٙب٭َ ىٍ ٔجبٍٙٮَٗ ثٝ ٍٝٛس٣ ّٕٔٛٓ ٔٛع ٣ٔ

ُ٘ياٖ ٚ سجٮ٥ي ا٘ؼب٥ٔيٜ إز، د٥ٕٛشٝ ثب ه٤ٛٚشٗ  ٚ ثٝ ٭٥ّٝ ٤ٍّٓ ٕشٕٚب٣ٞ د٢ّٟٛ ٕذ٢َ ٙيٜ

٢ ُ٘ي٣ٌ ٖ٘ٚشٝ ٚ ثب سفىَ ىٍ ٖٞش٣ ٚ غَثز اٖ٘بٖ ٚ ٌََٕىا٣٘ ىٍ ؿَهٝه٤ٛ٘ ثٝ هّٛر ٣ٔ

ٔي٥ٍ٘شٝ ٔٮبَٝ، آ٢ٍُٚ ثبٌُٚز ثٝ ىٍٚاٖ دبو٣ ٚ ٝفب٢ ٥ٚٗ ا٣ّٝ ٍا ىاٙشٝ وٝ ا٤ٗ ٟٔٓ ىٍ 

٢ إٙبى ٙٛى. ٔمبِٝ كب١َ ثب ٍٚٗ سل٥ُّ ٔلشٛا ٚ ثَ إبٓ ٦ٔبِٮٝػب٢ اٙٮبٍٗ ى٤يٜ ٣ٔػب٢

ا٢ ٍٝٛر ٌَفشٝ إز. ىٍ ا٤ٗ ٍإشب اثشيا سٮ٤َف ِغ٢ٛ ٚ ا٦ٝالك٣ ٕ٘ٛشب٢ِْ ٚ اٍسجب٣ وشبثوب٘ٝ

آٖ ثب ٍٚاٖ ٙٙب٣ٕ ٚ ٔىشت ٍٚٔب٘ش٥ه َٙف ىاىٜ ٙيٜ، ٕذٔ ٔٞبى٤ك ٚ ا٘ٛا٫ آٖ اُ ػّٕٝ كَٖر 

ر ٌٌٙشٝ، ٤ٛٞز ٣ّٔ ٚ ى٢ٍٚ اُ ٥َُٕٔٗ ٔبى٢ٍ ٚ ٥ٚٗ ا٣ُِ ثٝ َٕٞاٜ ٙٛاٞي ٔشٮيى هب٥َا

ٞب٢ ٙب٭َ ف٥َٞوشٝ ػٙٛة ثَىا٤ٍٓ؛ ٙٮ٢َ ث٣ٍَٕ ٙيٜ إز، سب ٌب٣ٔ ىٍ ٙٙبهز ث٥ٚشَ ا٘ي٤ٚٝ

 ٤َُا سجٍّٛ ا٤ٗ ٍَ٘ٗ )ٕ٘ٛشب٢ِْ( اُ ٭ٛأُ سإط٥ٌٌَاٍ ثَ ٙٮَ فب٣ٍٕ ثٛىٜ إز.

 .٣، ٍٚا٘ىب٢ٚ ٕ٘ٛشب٢ِْ، ثَٟاْ اوجَُاىٜٙٮَٔٮبَٝ، ٙٮَ ٔلّول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 akbarzade.nasim@yahoo.com؛ ٔيٍٓ كك اِشي٤ٍٔ ىاٍ٘ٚبٜ آُاى ٚاكي ٕٕبٚ  وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 1

 ىاٍ٘ٚبٜ ٤بٕٛع. إشبى٤بٍ 2
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 ه٘شاث ػلوٖ ٍ فشٌّگٖ ػادات تحشاًٖ دس دٍسُ صفَِٗ
 1ىوشَ كٖٗ ا٥ِٟب٢ٍ

 چى٘ذُ
ىٍٜٚ ٝف٤ٛٝ ىٍ سب٤ٍن ا٤َاٖ ثٙبثَ سغ٥٥َار ٭٥ٕك ىٍ ٤ٍٚىَىٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٚ ٌٔٞج٣، ٭َٞ  

كىٛٔز ٕبىار ٔلٖٛة ٣ٔ ٙٛى. ا٤ٗ ٟٔٓ ثب اى٭ب٢ س٬٥ٚ ٚ ٥ٕبىر هب٘ياٖ  ك٢ٍٛ ٥ال٣٤

ٌَ ٝف٢ٛ كبُٝ ٙيٜ ثٛى. ثَ ٥ٕٞٗ إبٓ ٭الٜٚ ثَ ٍٙي ػب٤ٍبٜ ٌَٟٚٞب٣٤ اُ ٕبىار وٝ ىٍ 

ىٍٚاٖ د٥ٚب ٝف٢ٛ ىٍ ا٤َاٖ ٔم٥ٓ ثٛى٘ي، ٌَٟٚٞب٣٤ اُ ٕبىار ٥ِ٘ ىٍ ٥ٕٞٗ ٭َٞ ثٝ ىٍٖٚ 

فالر ا٤َاٖ ٟٔبػَر ٕ٘ٛى٘ي. ىٕشٝ ا٢ اُ ا٤ٗ هب٘ياٖ ٞب، ٕبىار ثلَا٣٘ ثٛى٘ي وٝ اُ ٥ٛٔٗ 

ثٝ ٘ٛاك٣ ٕٙب٣ِ ه٥ّغ فبٍٓ ٟٔبػَر ٕ٘ٛى٘ي. ا٤ٗ دْٚٞ٘ وٝ ثٝ ٍٚٗ سب٤ٍو٣ هٛى ثل٤َٗ 

ٚ ثب إشفبىٜ اُ ىاىٜ ٞب٢ وشبثوب٘ٝ ا٢ ا٘ؼبْ ٤بفشٝ  ثَ آٖ إز سب ٘شب٤غ ٭٣ّٕ ٚ ف٣ٍَٙٞ 

ٟٔبػَر ٕبىار ثلَا٣٘ ثٝ ىٍٖٚ فالر ا٤َاٖ ىٍ ىٍٜٚ ٝف٤ٛٝ ٍا ث٣ٍَٕ ٕ٘ب٤ي. ٘شب٤غ ا٤ٗ 

َا٣٘ ٭الٜٚ ثَ سٕٛٮٝ اىث٥بر ٭َث٣ ىٍ لبِت ٔشٖٛ ٘٪ٓ ٚ ٘ظَ، ثب سلم٥ك ٘ٚبٖ ٣ٔ ىٞٙي ٕبىار ثل

سب٥ِف وشت كي٤ظ٣ ث٥ٙبٖ ٌٌاٍ ٔىشت كي٤ظ٣ ىٍ كُٜٛ ٕٙب٣ِ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ٥ُٔٙٝ ٕبُ فىَ 

 اهجب٢ٍ ٢ٌَ ىٍ فبٍٓ ٚ ا٤َاٖ ثٛىٜ ا٘ي. 

 .ىٍٜٚ ٝف٤ٛٝ، ٕبىار ثلَا٣٘، اىث٥بر ٭َث٣، كي٤ض ٌَا٣٤ ٍاطگاى:ول٘ذ

                                                           
 hasanallahyari@gmail.comإشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛  1
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غالؼات ادتٖ دوتش هحوذ حؼ٘ي ػلٖ الصغ٘ش ؿٌاػٖ ٍ ًمذ هسٍؽ

 دس حَصُ لشآى وشٗن
 3ُاىٜ ٚ ىوشَ ٭٣ٖ٥ ٔشم٣ 2،  ىوشَ ه٥ُّ د1٣ٙ٤َٚفَ ٔلٕي ا٢َ٥ٔ

  چى٘ذُ
٢ ىوشَ ٔلٕي ك٥ٖٗ ٭٣ّ اِٞغ٥َ ٤ٖٛ٘ٙيٜ، اى٤ت ٚ ٙب٭َ ٔٮَٚف ٥ٙٮ٣ ٭َال٣ اُ ػّٕٝ

فَاٚاٖ ٚ ٌَا٣ٍٖٙ٘  ٞب٤ٛ٘٢ٖٙيٌب٣٘ إز وٝ ىٍ كُٜٛ ٦ٔبِٮبر اىث٣ لَآ٣٘، ىاٍا٢ دْٚٞ٘

إز ٚ ثب دْٚٞ٘ ىٍ لَآٖ و٤َٓ ٚ ٔٙبث٬ وٟٗ اىث٥بر ٭َث٣، ا٥ال٭بر ٥ٕٚٮ٣ ٍا ىٍ ٥ُٔٙٝ ٭ّْٛ 

ٞب ٍٚٗ هبٛ وٙي. ٢ٚ ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘لَآ٣٘ ٚ ٔجبكض اىث٣ لَآٖ ثٝ ٔوب٥جبٖ هٛى ٭١َٝ ٣ٔ

الثال٢  ٞب٢ ٢ٚ ٍا ا٢ُ كب١َ ثَ آٖ إز سب ٍِٚٗ دْٚٞ٘هٛى ٍا د٣ ٌَفشٝ إز. ٌِا ٔمبِٝ

ٞب٤٘ إشوَاع وٙي ٚ ثٝ ٘مي ٚ ث٣ٍَٕ ٍٚٗ ٚ ٘شب٤غ كبّٝٝ اُ آٖ ثذَىاُى. ثٙبثَا٤ٗ ٍٚٗ وشبة

ٞب ثٝ ٍٚٗ ا٢ ٚ سؼ٤ِٝ ٚ سل٥ُّ ىاىٜسلم٥ك ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثَ إبٓ ٦ٔبِٮبر وشبثوب٘ٝ

 سل٣ّ٥ّ هٛاٞي ثٛى.-س٥ٝٛف٣

سٛاٖ ثٝ ٌَا٤٘ ٢ٚ ثٝ ٣ٔ ٞب٢ ثبٍُ ٦ٔبِٮبر ا٤ٚبٖ ىٍ كُٜٛ ٌٔوٍٛثٝ ٥ٍٛ و٣ّ اُ ٣ٌْ٤ٚ    

سؼي٤ي، إشٙبى ثٝ ٕوٙبٖ ائٕٝ ا٥ٟبٍ)٫(، سالٗ ثَا٢ اطجبر اٝبِز ١ٛٔٛ٭بر ٔوشّف ىٍ 

 اىث٥بر وال٥ٕه ٭َة ٚ وظَر ٔٙبث٬ د٣ْٚٞٚ، اٙبٍٜ وَى.

 .ٙٙب٣ٕ، ٦ٔبِٮبر اىث٣ٔلٕي ك٥ٖٗ ٭٣ّ اِٞغ٥َ، ٍٚٗول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 amirifarm@gmail.comٍٓ؛ . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔي1

 . إشبى ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔي2ٍٓ

 . ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔي3ٍٓ
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 صٕراٗگاُ ػلوٖ ػثذ اهلل تي هحوذ تَّ
 1ى ثل٢َىوشَ هياىا

 ؿى٥يٜ

سُٛ ٤ى٣ اُ َٟٙٞب٢ ثبٕشب٣٘ ػٙٛة ا٤َاٖ إز وٝ ىٍ ٭ٟي ٕبٕب٣٘ ٚ ٔيس٣ دٔ اُ آٖ ٍٚفك 

ا٤ٗ َٟٙ ىٍ ثو٘ ػٙٛث٣ فبٍٓ ٚ ىٍ إشبٖ  ،سب٤ٍو٣ إٙبى ثَه٣ إبٓ فَاٚاٖ ىاٙز. ثَ

ٌٍُٚبٍ  َٕآٔياٖ ا٘ي وٝ اُ ثَٟٛٙ و٣٘ٛٙ لَاٍ ىاٙشٝ إز. ٭ّٕب٣٤ ؿٙي اُ ا٤ٗ ى٤بٍ ثَهبٕشٝ

إز، اثٛ ٔلٕي ٭جياهلل ثٗ ٔلٕي س٢ُٛ وٝ ىٍ ِغز ٚ ٘لٛ اُ إبس٥ي   ا٘ي اُ آٖ ػّٕٝ ى ثٛىٜهٛ

 ُٔبٖ ه٤ٛ٘ ثٛىٜ إز.

ٍ٘بٍ٘يٜ ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ىٍ د٣ آٖ إز وٝ اثشيا ثٝ ٔٮَف٣ ا٤ٗ ىإ٘ٚٙي ثذَىاُى ٕذٔ      

 ػِ وشبة ػب٤ٍبٜ ٭٣ّٕ ٚ ٘م٘ ٢ٚ ٍا ىٍ ٥ٔبٖ ٭ّٕب ٘ٚبٖ ىٞي. ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ٙىٝ اُ س٢ُٛ

ٞب ٚ ِِٔٙز ٭٣ّٕ ٢ٚ  اطَ ى٢ٍَ٤ ثبل٣ ٕ٘ب٘يٜ، ٍ٘بٍ٘يٜ آٍاء ٚ ا٘ي٤ٚٝ« األ١ياى» ا٢ ث٥ٖز ٝفلٝ

 ٞب٣٤ وٝ ىٍ وشت ٔوشّف ثبل٣ ٔب٘يٜ ٘ٚبٖ هٛاٞي ىاى. ٞب ٚ ٍٚا٤ز ٍا ثَ إبٓ ٘مُ لَٛ

اُ   ٣ٍٙٚ وٝ ٤ٖٛ٘ٙيٜ ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ثٝ وبٍ ٌَفشٝ إز ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ ٚ سل٣ّ٥ّ إز.     

آ٤ي ٚ ىٍ ٥ٔبٖ  ب٤غ سلم٥ك آٖ إز وٝ س٢ُٛ اُ ثَػٖشٍبٖ ٥جمٝ ٞفشٓ ٘ل٤ٛبٖ ثٝ ٕٙبٍ ٣ٔ٘ش

٭بِٕبٖ ٭َٞ ه٤ٛ٘ اُ ػب٤ٍبٜ ٍف٥ٮ٣ ثَهٍٛىاٍ ثٛىٜ سب ػب٣٤ وٝ ث٥ٖب٢ٍ اُ ٭ّٕب٢ دٔ اُ ٢ٚ 

ا٘ي. ٭الٜٚ ثَ ا٤ٗ، ٢ٚ ىٍ ٥ٔبٖ ٍا٤ٚبٖ  وَىٜ ثَا٢ اطجبر ٔي٭ب٢ هٛى ثٝ الٛاَ ا٤ٗ ٭بِٓ إشٙبى ٣ٔ

ا٤ٗ دْٚٞ٘  ا٘ي. ٙو٣ٞ لبثُ ا٭شٕبى إز سب آ٘ؼب وٝ ثَه٣ ثٝ ٢ٚ ِمت ٝيٚق ىاىٜاىة 

ٕٞـ٥ٙٗ اٙبٍٜ ىاٍى ثٝ ا٤ٙىٝ ٍٚا٤بر فَاٚاٖ س٢ُٛ ٔٛػت ا٘شمبَ ٭ّْٛ ٭ّٕب٢ د٥ٚ٥ٗ ثٝ ُٖ٘ 

 ثٮي اُ اٚ ٙيٜ إز.

 لٕي س٢ُٛ، ػب٤ٍبٜ ٭٣ّٕ، ٘لٛ، ِغز.٭جي اهلل ثٗ ٔ :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 Bahri_2017@yahoo.comثَٟٛٙ؛  ، إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ - 1
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 ـٌٖ٘ دس ؿؼش فاٗضًوَد دسٗا ٍ صًذگٖ ػاحل ً
 1ىوشَ هياىاى ثل٢َ

 چى٘ذُ
س٤َٗ ىٚث٥ش٣ َٕا٢  ق( دٔ اُ ثبثب ٥بَٞ ٔٮَٚف1330ٔلٕي ٭٣ّ ىٙش٣ ٔٮَٚف ثٝ فب٤ِ )ْ: 

إز ٚ والٔ٘ ىٍ ٥ٔبٖ   س٤َٗ ٙب٭َ إشبٖ ثَٟٛٙ إز. ُثبٖ ٙٮَ اٚ ٭ب٥ٔب٘ٝ ا٤َاٖ ٚ ٍٟٔٚٛ

ز وٝ ثٝ ا٤ٗ دَٕ٘ دبٕن ىٞي دْٚٞ٘ كب١َ ىٍ د٣ آٖ إ .َٔىْ ا٤ٗ إشبٖ ٍٚاع فَاٚاٖ ىاٍى

وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ِ٘ى٤ى٣ ٔلُ ُ٘ي٣ٌ ٙب٭َ ثب ى٤ٍب ٚ آٙٙب٣٤ ثب ُ٘ي٣ٌ ٕبكُ ٥ٚ٘ٙبٖ آ٤ب ٥ج٥ٮز 

 ٞب٢ ٢ٚ سؼ٣ّ ٤بفشٝ إز ٤ب ه٥َ؟ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ُ٘ي٣ٌ ٕبكُ ٥ٚ٘ٙبٖ ىٍ ىٚث٥ش٣

لَاٍ ىاىٜ ٞب٢ فب٤ِ ٍا ٍٔٛى وٙىبٗ  سل٣ّ٥ّ ىٚث٥ش٣-٤ٖٛ٘ٙيٜ ىٍ ا٤ٗ ػٖشبٍ ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣    

َٕٙىٜ إز.  إز ٚ ٕ٘ٛىٞب٢ ٥ج٥ٮز ٕبك٣ّ ٚ ُ٘ي٣ٌ ٕبكُ ٣ٙ٥ٚ٘ ٍا ىٍ اٙٮبٍ ٢ٚ ثَ

ٞب٢ ٢َٙٞ ٙب٭َ وٝ ثب إشفبىٜ اُ ا٤ٗ ٥ج٥ٮز ٤ب ثَا٢ ثٝ   ٕٞـ٥ٙٗ ثٝ سل٥ُّ ٤ُجب ٙٙبهش٣ س٤َٛٞ

٤ٖٛ٘ٙيٜ ثٝ ا٤ٗ ٘ش٥ؼٝ ٥ٍٕيٜ إز وٝ َٞ ؿٙي  .س٤َٛٞ و٥ٚيٖ آٖ ا٘ؼبْ ٙيٜ دَىاهشٝ إز

ث٥بس٣ وٝ ثٝ ى٤ٍب ٚ ُ٘ي٣ٌ ٕبك٣ّ اٙبٍٜ ىاٍى ىٍ ٙٮَ فب٤ِ فَاٚاٖ ٥ٖ٘ز، ٥ٕٞٗ ا٘ين ٕٙبٍ ا

ىٞي. ٕٞـ٥ٙٗ ٘ش٥ؼٝ سلم٥ك ثٝ  ٞب٣٤ اُ ٥ج٥ٮز ى٤ٍب٣٤ ٚ ُ٘ي٣ٌ ٕبكُ ٣ٙ٥ٚ٘ ٍا ٕ٘ب٤٘ ٣ٔ ػٙجٝ

وٙي وٝ ٙب٭َ ثَا٢ ثٝ س٤َٛٞ و٥ٚيٖ ٔمٞٛى ه٤ٛ٘ ثٝ هٛث٣ اُ ا٤ٗ ٥ج٥ٮز  ا٤ٗ أَ اٙبٍٜ ٣ٔ

 .ثَٟٜ ثَىٜ إز

 .ى٤ٍب، ٥ج٥ٮز ٕبك٣ّ، ه٥ّغ فبٍٓ، فب٤ِ، ٍٝٛ ه٥بَول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 Bahri_2017@yahoo.comثَٟٛٙ؛  ، إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ - 1
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 تغَعِ اتي ػفشًاهِ دس فاسع خل٘ذ تصَٗش

 1ٝغ٢َ ثي٢ٍ

 چى٘ذُ
ٗ  ٍٕـْٛ،  ٚ آىاة ٥ُٔٙٝ ىٍ ٔش٫ٛٙ ا٥ال٭بس٣ ىاٙشٗ ثَ ىٍ ثي٥ُِ ٞب ٕفَ٘بٔٝ ٍ  ٔـٌٞت،  ٚ آ٤ـ٥  أـٛ

ٝ . ىاٍ٘ـي  ٕٔشـب٢ُ  ٜػب٤ٍـب  اىثـ٣  ا٘ـٛا٫  ٥ٔبٖ ىٍ الشٞبى٢، ٚ ف٣ٍَٙٞ اػشٕب٭٣، ٥ٕب٣ٕ،  ٕـفَ٘بٔ

 ٘٪َ اُ ٞٓ وٝ إز ٞؼ٢َ ٞٚشٓ لَٖ ىٍ إال٣ٔ ٞب٢ ٥َُٕٔٗ فًَٞٙ اُ ثبُسبث٣ ٥ِ٘ ث٥ٛ٦ٝ اثٗ

 .ىاٍى ٕٔشبُ ػب٤ٍب٣ٞ ُٔب٣٘ ٢ ٌٖشَٜ ٘٪َ اُ ٞٓ ٚ س٫ٛٙ

ٖ  ٘ٝ ٕف٢َ ىٍ ى٤ٍَ، ثبٍ ٚ ٙيٜ ٔبَٟٞٚ ٚ آثبىاٖ ٚاٍى ثَٜٞ، ٤َ٥ك اُ ٤ىجبٍ ث٥ٛ٦ٝ اثٗ  ؿٙـيا

اُ ٍاٜ  ٕٞـٙـ٥ٗ دـٔ اُ ثبٌُٚـز اُ ؿـ٥ٗ،    . إز وَىٜ ى٤ياٍ و٥٘ ٚ هٙغ الٍ، َِٞٔ، اُ وٛسبٜ

 ٞـب٢  ى٤ـيٜ  طجـز  ٚ س٥ٝٛف ثٝ وٝ ُٔب٣٘ ٍٚى. ٩فبٍ ثٝ ٖٔم٤ ٚ اُ آ٘ؼب ثَا٢ ثبٍ ىْٚ ثٝ َِٞٔ ٣ٔ

هب٥َار هٛى ٍا ىٍ ٕفَ ثٝ َٞٔـِ اىغـبْ وـَىٜ ٚ ثٞـٍٛر      دَىاهشٝ إز، َٟٙٞب ا٤ٗ اُ هٛى

 .آٍٚى ٤ىؼب ٣ٔ

اُ آٖ   ث٥ٛ٦ٝ اثٗ ٔشُٞ ثٝ ه٥ّغ فبٍٓ وٝ َٟٙٞب٢ ٤ٮ٣ٙ فبٍٓ ه٥ّغ س٤َٛٞ ٔمبِٝ كب١َ 

٘  ٚ الٍ هٙغ، َِٞٔ، ٔبَٟٞٚ، آثبىاٖ،: ثبُى٤ي وَىٜ، ٍٔٛى ٘٪َ ثٛىٜ إز.  ا٤ٗ َٟٙٞب ٙبُٔ  وـ٥

ثٛىٜ إز وٝ ثٝ ٍٚٗ إٙبى٢ ٚ سل٥ُّ ٔلشٛا، ثٝ ث٣ٍَٕ ٚ ثبُٙٙبهش٣ س٤َٛٞ ه٥ّغ فـبٍٓ ىٍ  

، الشٞبى٢، سب٤ٍو٣، اىثـ٣ ٚ ػغَاف٥ـب٣٤ ىٍ ٕـفَ٘بٔٝ اثـٗ ث٥ٛ٦ـٝ      ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ف٣ٍَٙٞ كُٜٛ

 س٢َ٤ٛٞ ث٥ٛ٦ٝ ثي٥ُِ ك٢ٍٛ ٙو٣ٞ ىٍ ا٤ٗ ٔٙب٥ك، اثٗ ىٞي وٝ دَىاهشٝ إز. ٘شب٤غ ٘ٚبٖ ٣ٔ

 ٞـب ٚ...  ٥ٝي َٔٚا٤ٍي، ثبُاٍٞب، هب٘مبٜ ثٍِي، ٞب٢ ٙو٥ٞز ٭مب٤ي، ٍْٕٛ، ٚ آىاة اُ ٌَا٤ب٘ٝ ٚال٬

ٗ   إـز،  ٭٣ٕٔٛ ٚ سىَاٌٍٛ٘ٝ سٞب٤َٚاٍائٝ ٙيٜ، ٣ٌٞب ىٞي. ٣ٔ ىٍ ا٤ٗ ٔٙب٥ك اٍائٝ  أـب ث٥ٚـش٤َ

   .ٞبٕز ٥َُٕٔٗ ا٤ٗ ثٌٍِبٖ ٔٮَف٣ ٚ ٞب هب٘مبٜ ثٝ ىٞي َٔث٣ٛ ٣ٔ اٍائٝ سٞب٢َ٤ٚ وٝ

 .فبٍٓ ه٥ّغ ث٥ٛ٦ٝ، اثٗ ٕفَ٘بٔٝ، س٤َٛٞ، :ّا ٍاطُ ول٘ذ

                                                           
 s.badri1386@gmail.comٍٓ، ثَٟٛٙ؛ . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فب1
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 پَس؛ ّإ هٌ٘شٍ سٍاًٖصٗثاؿٌاػٖ سهاى

اّل »ٍ « دل پَالد»، «آتؾوَلٖ وٌاس »ّإ ٕ هَسدٕ سهاىهغالؼِ

 «غشق
 2ٚ ٥ٖ٘ٓ دٍٛٝبىل٣ 1ا٥ٔي ثٌٍافىٗ

 چى٘ذُ
٢ دٍٛ ٔشِٛي ػفَٜ اُ سٛاث٬ َٟٕٙشبٖ ثَٟٛٙ إز. ٢ٚ سل٥ٞالس٘ ٍا ىٍ ٍٙشٝٚ ٍٚا٥ٙٔ٣َ٘

ٞب ىٍٚ اُ ُاىٌبٜ هٛى ثٛى أب ىٍ ٙٙب٣ٕ ىاٍ٘ٚبٜ سَٟاٖ ثٝ دب٤بٖ ٍٕب٘ي. ثب ٚػٛى ا٤ٙىٝ ٔيرٍٚاٖ

ٞب٢ ػٙٛة ا٤َاٖ ٚ ٕٙبَ ه٥ّغ فبٍٓ ثٝ ٤ْٜٚ ٝ ثٝ ٭مب٤ي، ٍْٕٛ ٚ آ٥٤ٗٞب٤٘ سٛػٕٞٝ ىإشبٖ

٣ٖ٤ٛ٘ ا٤ٗ إز وٝ ىٍ كب٣ِ وٝ ىٍ  دٍٛ ىٍ ىإشبُٖاىٌبٞ٘ ٚػٛى ىاٍى. اُ ٣ٌْ٤ٚ ٟٔٓ ٍٚا٣٘

ٞب٣٤ اُ ػٙٔ ُٖ، ث٥بٖ ٚ ٘مي ٭مب٤ي ٚ ٍْٕٛ ٚ سٕبْ آطبٍٗ ٚػٜٛ ٔٚشَو٣ ٕٞـٖٛ؛ لَٟٔبٖ

ٞب كبوٓ إز أب ىٍ ٕٝ ٍٔبٖ ٣ كٔ ٕ٘ٛشب٤ِْه ثَ آٖٞب٢ ػٙٛة ٚػٛى ىاٙشٝ ٚ كشآ٥٤ٗ

وٙي. ٍئب٥ِٖٓ ػبى٣٤ٚ؛سّف٥ك ه٥بَ ٚ ٚالٮ٥ز ٍٚف ٍٔٛى ثلض، ٕٝ ٕجه ٔشفبٚر ٍا ى٘جبَ ٣ٔ

إز.ىٍ ا٤ٗ ٍٔبٖ ٤ٖٛ٘ٙيٜ ىإشب٣٘ فِٛىٍّٛ اُ ٦ٙٔمٝ ٍا ثبٌُٛ وَىٜ « اُٞ غَق»كبوٓ ثَ ٍٔبٖ 

هٛا٘ٙيٜ ثب٤ي ثٝ ى٘جبَ ا٥ِٚٗ ػَلٝ اُ سؼَثٝ « ٛالىىَ د»ٍٕي. ىٍ ٍٔبٖ ٚ ىٍ اىأٝ ثٝ ٚالٮ٥ز ٣ٔ

هٛا٣٘ ٘ياٍى ٚ هٛا٘ٙيٜ دٔ ث٣ٙ٥ ثب ٔشٗ ٞٓٔٚشَن ٥ٔبٖ هٛى ٚ ٔشٗ ثذَىاُى. ىٍ ا٤ٗ ٍٔبٖ د٥٘

دَىاُى. ىٍ و٣ِٛ وٙبٍ آس٘ د٥ٛ٘ي ٕٙز ٚ ٕب٢ُ ٔشٗ ىٍ ًٞٗ ٣ٔاُ ٘با٥ٔي٢ َٕا٘ؼبْ ثٝ ىٚثبٍٜ

ا٢ ٍٚثَٕٚز. ؿَه٘ ٛا٘ٙيٜ ثب ٕ٘ٛب٘بر ٭ي٤يٜهٍٛى. ىٍ ا٤ٗ ٍٔبٖ هٔي٥ٍ٘شٝ ثٝ ؿٚٓ ٣ٔ

دٍٛ إز. ىٍ ا٤ٗ ٞب٢ ٕجى٣ ٍٚا٣٘ٙٛى وٝ اُ ٢٣ٌْ٤ٚ ى٤ي ثب٭ض سَٕوِ ُىا٣٤ ٣ُٔا٤ٚٝ

دْٚٞ٘ و٥ٙٛيٜ ٙيٜ وٝ ٭ٙبَٝ ٤ُجبٙٙب٣ٕ ثَإبٓ ٕجه ٤ٖٛ٘ٙي٣ٌ ٚ ٔشٗ اطَ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ 

٣ ٚ سل٥ُّ ٙيٜ ٚ ث٥بٖ ٌَىى. ٥ٍٛ ػياٌب٘ٝ ثٍَٕلَاٍ ٥ٌَى ٚ ىٍ َٞ ٍٔبٖ ٭ٙبَٝ ٤ُجبٙٙبهش٣ ثٝ

                                                           
  omidbazrafkan@gmail.com. ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ؛ 1

 . وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ، ىاٍ٘ٚبٜ ٭الٔٝ ٥جب٥جب2٣٤

 

mailto:omidbazrafkan@gmail.com
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-و٥ف٣ ثَإبٓ ٭ٙبَٝ ٤ُجبٙٙبهش٣ ٔشٗ ٚ ثَٟ _٢ سلم٥ك ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ سل٥ُّ ٔلشٛا٣٤ ٥ٜٙٛ

 ٢َ٥ٌ اُ ٍٚٗ سل٥ُّ ٍٚا٤ز إز.ٜ

دٍٛ، اُٞ غَق، ٍئب٥ِٖٓ ػبى٣٤ٚ، ىَ فٛالى، و٣ِٛ وٙبٍ آس٘، ٥َٙٔٚ ٍٚا٣٘: ول٘ذٍاطگاى

. ٤ُجبٙٙب٣ٕ
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دس اؿؼاس ًاصن  ٍ اًمالتٖ ٕ ػ٘اػّٖاًگاّٖ تِ اًذٗـِ        

 الوالئىِ
 1َٔس٣٢ ثَا٢ٍ ٍئ٣ٖ٥

 چى٘ذُ 
ثبٙي. ٞب٢ ٙٮَ ٔٮبَٝ ٭َة ٣ٔٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٚ ا٘مالث٣، اُ ثبٍُس٤َٗ ٣ٌْ٤ٚٞب ٚ ا٘ي٤ٌَٚٝا٤٘

ا٤ٗ ٙب٭َاٖ ٘ٛدَىاُ ىٍ وٍٚٛ ٭َاق إز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ َٙا٤٤ ٥ٕب٣ٕ ٘بُن إِالئىٝ، اُ ػّٕٝ 

ٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٚ اػشٕب٭٣ دَىاهشٝ اق، ثب ُثب٣٘ ٘ٛ ثٝ ث٥بٖ ا٤ٗ ا٘ي٤ٚٝاػشٕب٭٣ كبوٓ ثَ ٭َ –

سل٣ّ٥ّ، ٢ٔب٥ٔٗ ٥ٕب٣ٕ  –ثٙبثَا٤ٗ ٔب ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثَ آٖ ٖٞش٥ٓ وٝ ثٝ ٥ٜٙٛ س٥ٝٛف٣ إز. 

ثب ُثب٣٘ ٕبىٜ، إّٛث٣ ، ٘بُن إِالئىٌٝفش٣ٙ إز وٝ ٭٣ اٚ ٍا ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ى٥ٞٓ. ٚ اػشٕب

ٞب ٚ كٛاىص ى٘جبَ آٖ إز وٝ ٔٚىالر َٔىْ، غٓىٍ اٙٮبٍ هٛى ثٝ ٕٞٛاٍٜ سبُٜ ٚ فى٢َ ٘ٛ 

ثَى ٍا ثٝ س٤َٛٞ ثىٚي. ثٝ س٤َٛٞ و٥ٚيٖ آ٘ـٝ وٝ ٤ه ُٖ َٙل٣ اُ آٖ ٍ٘غ ٣ٔػبٔٮٝ اٖ٘ب٣٘ ٚ 

، ٔجبٍُٜ ثب كبوٕبٖ ىٍ ػبٔٮٝ ٚ ٘بثَاث٢َ فمَ ٚ ٣ٌٍَٕٙ ٚ ٔٚىالر َٔىْ، ٔجبٍُٜ ثب ث٣ ٭ياِش٣

اُ ػّٕٝ ىٕٚش٣ ٚ غ٥َٜ ، ٫ٛ٘لٚبٍ ٔوشّف َٔىْ ثٝ ٕٞجٖش٣ٍفَاهٛا٣٘ اٚ إشجياى،  ٕشٍَٕ

ثب ُثب٣٘ ٝبىلب٘ٝ ٚ ٤َٝق، ىٍ ىفب٫ اُ آٍٔبٖ وٍٚٛ هٛى ثياٖ  ٢ٔب٣ٙ٥ٔ إز وٝ ا٤ٗ ٙب٭َ

ٚ اػشٕب٭٣، ىٍ ث٥بٖ ٢ٔب٥ٔٗ ٥ٕب٣ٕ  ىشٝ آهَ ا٤ٗ إز وٝ ٙٮَ ا٤ٗ ٙب٭َدَىاهشٝ إز. ٘

 ٛىٜ ٚ اُ ٍِٔ ٚ ٕ٘بى ٥ِ٘ هب٣ِ ٥ٖ٘ز.ثٚ ٌب٣ٞ ىٍ لبِت ٙٮَ ٘ٛ  ٌب٣ٞ ىٍ لبِت ٙٮَ ٕٙش٣

 ، ٔجبٍُٜ.ٙٮَ، اىث٥بر ٔٮبَٝ، ا٘ي٤ٚٝ ٥ٕب٣ٕ، ٘بُن إِالئىٝ :و٥ّيٚاٌّبٖ

                                                           
 mortezabarari63@yahoo.com؛ ىاٍ٘ٚبٜ ٚال٤ز ٥ٞإر ٭٣ّٕ. 1



 شتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسعّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػ

 

18 

 حافظ اتشاّ٘ن ًمذ ارتواػٖ اؿؼاس حافظ ؿ٘شاصٕ ٍ

 2ٚ ىوشَ ٭٣ّ ٘٪٢َ 1اوَْ ثغياى٢

 چى٘ذُ
-غَِ "٢ُكبف٨ ٥َٙا"ٞيف اُ ٍ٘بٍٗ ا٤ٗ ٔمبِٝ ث٥بٖ ى٤يٌبٜ ٞب٢ ٔٚشَن ٘مي اػشٕب٭٣ ث٥ٗ 

ٙب٭َ ٔٮبَٝ ٢َٞٔ ٔٮَٚف ثٝ  "كبف٨ اثَا٥ٞٓ"ٚ  "ِٖبٖ اِغ٥ت"َٕا٢ لَٖ ٞٚشٓ ٔٮَٚف ثٝ 

إز. َٟٙر كبف٨ ٥َٙا٢ُ ثٝ ٭َفبٖ ث٥٘ اُ ّٔٞق اػشٕب٭٣ ثٛىٖ إٚز. أباٚ  "ٙب٭َ ٥ُ٘"

. كبف٨ اثَا٥ٞٓ ٥ِ٘ ثٝ ٙٙبٕي ٚ ىٍٝيى ىٍٔبٖ آٟ٘ب ثَٞب٢ اػشٕب٭٣ ٍا ٣ٔىٍ اٙٮبٍٗ آ٥ٕت

ٞب٢ ّٔش٘ ٍا ثَا٢ آٟ٘ب ٔؼٖٓ وٙي ٚ ثب ٥ِٙدَىا٢ُ،  ٤ه ٔٙشمي اػشٕب٭٣ سٛاٖ٘ز آٍٔبٖ٭ٙٛاٖ 

 ث٥يا٢ٍ ٣ٙ٤ٛ٘ ٍا ٌِٛٙى وٙي.

دَىاُى وٝ َٞ ؿٙي ث٥ٗ ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ٔمب٤ٖٝ ١ٛٔٛ٭بر ٔٚشَن ثٝ ث٣ٍَٕ ا٤ٗ ٫ٛ١ٛٔ ٣ٔ    

ه٤ٛ٘  ٔبٖٞب فبّٝٝ إز، أب َٞ ىٚ، ٔٙشمي اػشٕب٭٣ ُكبف٨ ٥َٙا٢ُ ٚ كبف٨ اثَا٥ٞٓ لَٖ

  طَٚرا٘ي. ثب سٍٛق ىٍ ى٤ٛاٖ َٞ ىٚ ٙب٭َ ثٝ ىٍىٞب٢ ٔٚشَو٣ ٕٞـٖٛ َٚٞ ىٚ ٥ِٙ دَىاُ ثٛىٜ
ا٘ي. ٌِا ثب ، فمَٚ.... ث٣َٔ ه٤ٍٛٓ وٝ َٞ ىٚ ٕٞـٖٛ ٤ه ّٔٞق ثب آٟ٘ب ثٝ ٔجبٍُٜ دَىاهشٝا٘ي٢ُٚ

ٕبىٜ ٚ ٤بث٥ٓ وٝ إّٛة كبف٨ اثَا٥ٞٓ  ًوَ ١ٛٔٛ٭بر ٔٚشَو٣ اُاٙٮبٍ ٚ سل٥ُّ آٟ٘ب ى٣ٍٔ

ٕبىٜ ٚ ك٣ٖ،  اٗدَىا٢ُ ه٥بٍَٚاٖ، ٘مُ سب٤ٍو٘ ثب ا٥ٙبة ٚ سىَاٍ،  ا٘شمبىٗ ٖٔشم٥ٓ، 

اٗ ثٝ سم٥ّي اُ اٗ اُ لَآٖ ثٝ ٍٝٛر ل٣ٞٞ  ٚ ٙٮَ ٥٢َ٥ٌ٣ِّٔٙٗ لبثُ ىٍن، اِٟبْ

ثبٍٚى٢ ٚ اثٛ سٕبْ إز. أب ٙٮَ كبف٨ ٥َٙا٢ُ ثب غٕٟٛ ٚ سىّف َٕٞاٜ إز ٚآ٥ٔوشٝ ثب 

اٗ اُ لَآٖ ث٥ٚشَثٝ ٢َ٥ٌىاٍ ٚ س٥ِ، اِٟبْ اٗ ٥٘٘ىٍ دَىٜ، سو٥ّ٘ ل٢ٛ، وٙب٤ٝ ا٤ؼبُ،  ا٘شمبىٗ

ا٘ي س٢َ٤ٛٞ ػب٬ٔ اُ ٍٝٛر س٥ّٕل٣ ٚ ى٤ٛا٘٘ غَِ ث٣ِٔ إز. ٥ِىٗ َٞ ىٚ ٘مبى سٛاٖ٘شٝ

 ػبٔٮٝ هٛى ىٍ ًٞٗ ٔوب٥ت ثٍٙبٍ٘ي.

.ق اػشٕب٭٣كبف٨ ٥َٙا٢ُ، كبف٨ اثَا٥ٞٓ، ٘مي اػشٕب٭٣، ا٘شمبى ٥ِٙآ٥ِٔ، ّٔٞ ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 A.baghdadi998@yahoo.com . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ َِٕشبٖ؛1

 . إشبى ىاٍ٘ٚبٜ َِٕشب2ٖ
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 ادت٘ات تغث٘مٖ ٍ خاػتگاُ اسٍپاٖٗ صتاى
 2َُٞا اُٚػ٣ٚ  1و٢َٖ ثمبئ٣ دٍٛ

 چى٘ذُ
س٦ج٥م٣ ٚ ا٤ٙىٝ ا٤ٗ ىا٘٘  اىث٥بر هبٍػ٣ ثَا٢ ىٍن ؿ٣ٍٍ٘ٛ ُثبٖ ؿٙي ٤ب ٤ه آ٤ب ىاٖ٘شٗ

  ُثبٖ ؿٙي ٤ب ىٚ ىاٖ٘شٗ وٝ و٥ٙٓ ٣ٔ اى٭ب ٔب إز؟ الُْ ٚالٮب ؿٝ وب٢ٍ ا٘ؼبْ ٣ٔ ىٞي،

 ٚ ٞب َُٔٞب٢ ُثب٣٘ اػَا ٣ٔ ٙٛى سفبٚر َٕإَ ىٍ س٦ج٥م٣ اىث٥بر ؿٖٛ إز، الُْ

ىٍ ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ ثٝ . إز ٥ج٥ٮز ػٖشؼ٢ٛ ا٤ٗ  س٦ج٥م٣ اىث٥بر ٕبهشب٢ٍ ٍٚٚٗ ٙجبٞز

ث٣ٍَٕ ا٤ٗ ٫ٛ١ٛٔ وٝ هبٕشٍبٜ ُثبٖ وؼبٕز ٚ ٤ٍٚٝ اىث٥بر س٦ج٥م٣ وٝ اُ فَاٖ٘ٝ ٫َٚٙ 

وٍٚٛٞب ٚ آطبٍ  سبط٥َ آٖ ٍا ثَ ٢ٍٚ ى٤ٍَ ٚ ىٍ َٕإَ اٍٚدب س٢َٖ د٥يا وَى دَىاهشٝ ٚ ٕذٔ

آٟ٘بٍا  ا٥ٕٞز ٚ َُٔٞب ٔمب٤ٖٝ ٘شٛا٥٘ٓ ىٍ اٌَ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ىاىٜ إز. ٘ٛٙشب٢ٍ آٟ٘ب

 ثٙبثَا٤ٗ، آ٤ي.ثٝ ٚػٛى ٣ٔ  ٥َٛ ٞيف ىٍ سفبٚر ٞب اُ هب٣ٝ ٫ٛ٘ و٥ٙٓ، ثٚٙب٥ٕٓ ٚ سل٥ُٕ

ؿ٣ٍٍ٘ٛ ٙىُ  ثّىٝ ،٣ٔٓ٤ دَىاُ ٔٛػٛى َُٔٞب٢ ثٝ ث٣ٍَٕ  ٘ٝ سٟٙب ٥ٕٞٚٝ، ىٍ ٔمب٤ٔ

اىث٣ ٍا  و٥ٙٓ، سب ٔفب٥ٞٓ ٣ٔ هٛى ٔٚوٜ ٭ُٕ ىٍ ٚ سب٤ٍن ٥َٛ ٢َ٥ٌ ا٤ٗ َُٔٞب ٍا ىٍ

ٕىٝ ٖٞشٙي  ٚاٍٚدب وٝ ٢ٍٚ ٤ه ا٥ٍّ٘ٔ ٫ٛ١ٛٔ  ثٝ َٞ ىٚ لٖٕز  ا٤ٗ ثٟشَ ىٍن و٥ٙٓ.

٤ه  ٤َ٥ك ا٣ٖ٥ٍّ٘ اُ ُثب٣٘ ٚ ف٣ٍَٙٞ ٞب٢ ٝلٙٝ ٣ٍٕٙٞ اطَار ٥َف٣، اُ .ثَ ٣ٔ ٌَىى

ٕٞـ٥ٙٗ  ا٣ٖ٥ٍّ٘ ثب٤ي ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ث٥ٍَى، ٖ٘جز ثٝ ُثبٖ ُثب٣٘ ٚكير ف٣ٙىب وبِجي

َٕٙىٜ ٣ٔ ٙٛ٘ي ٥ِ٘ ثب٤ي  ا٣ٖ٥ٍّ٘ ٚ اىث٥بر آٖ ٞب وٝ ٔٮٕٛال بٍػ٣ثَ ُثبٟ٘ب٢ ه اَٝاٍ

 .سؼ٤ِٝ ٚ سل٥ُّ ٚال٬ ٙٛ٘ي ٍٔٛى

 هبٕشٍبٜ اٍٚدب٣٤. ،: اىث٥بر، اىث٥بر س٦ج٥م٣، ُثبٍٖاطگاىول٘ذ

                                                           
 Email:k.baghaei52@yahoo.com. ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ ىاٍ٘ٚبٜ آُاى سَٟاٖ ٕٙبَ؛ 1

 ٌَٖا٤٘ اٍسجب٥بر ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛإشبٖ سَٟا . ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ ٭ّْٛ اػشٕب٭2٣
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اًمالتٖ دس ؿؼش ٍفاء ػثذالشصاق )هغالؼِ تاصتاب ػ٘وإ وَدن 

 ("اص خاعشات وَدن رٌگ"هَسدٕ دَٗاى 
 2ٚ ٤َٔٓ كبػ٣ ُاىٜ 1ىوشَ ٍَٕٛ ثال٢ٚ

 چى٘ذُ
ٞب٢ افَاى٢ إز وٝ ثٝ ٥ّٕٚٝ آٖ، ثبٍٚٞب٢ ىٍٖٚ هٛى ٍا ىٍ  ٙٮَ ثبُسبة اكٖبٕبر ٚ ٍَ٘ٗ

ٚ وٛىو٣ إز وٝ ىٍ وٙٙي. اُ ػّٕٝ ا٤ٗ ثبٍٚٞب٢ ى٣ٍ٘ٚ، اٙبٍٜ ثٝ وٛىن  ُثب٘ٚبٖ ػب٢ٍ ٣ٔ

ىٞي. ىٍ  ثبٌُٚز ثٝ ىٍٚاٖ وٛىو٣ ٍا ىٍ ٙب٭َاٖ ٚ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ٘ٚبٖ ٣ٔ سؼَثٝٚال٬ ثٝ ٘ٛ٭٣ 

ٞب٣٤ ىاٍى  ٥ٔبٖ ٙب٭َاٖ ٔٮبَٝ ٥ِ٘ ٚفبء ٭جياَُِاق ٙب٭َ ٭َال٣ ثٝ ى٥٘ب٢ وٛىوبِٖ ا٘مالث٣ اٙبٍٜ

اُ "ٛاٖ وٙي. ى٤ وٝ اكٖبٓ ُ٘ب٘ٝ ثٛىٖ ثٝ ٤ْٜٚ كٔ ٔبى٢ٍ ٢ٚ ثٝ ١ٚٛف هٛىٕ٘ب٣٤ ٣ٔ

ٍٚى وٝ ىٍ آٖ ثٝ  اُ ٟٕٔش٤َٗ ىفشَٞب٢ ٙٮ٢َ ا٤ٗ ٙب٭َ ثٝ ٕٙبٍ ٣ٔ "هب٥َار وٛىن ػًٙ

 ٞب ٚفياوب٢ٍ آٟ٘ب دَىاهشٝ إز. س٤َٛٞ وٛىوبٖ ا٘مالث٣، إشمبٔز، ٍٙبىر

وٙي سب ٥ٕٕب٢ وٛىن ا٘مالث٣  سل٣ّ٥ّ، سالٗ ٣ٔ -دْٚٞ٘ كب١َ ثَ إبٓ ٍٚٗ س٥ٝٛف٣    

ٍا ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ لَاٍ ىٞي. ٞيف اُ ٍ٘بٍٗ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٥ِ٘،  "ًاُ هب٥َار وٛىن ػٙ"ىٍ ى٤ٛاٖ 

ثبٙي.  ث٣ٍَٕ سٞب٤َٚ ٢َٙٞ ٚ ٕ٘بىٞب٢ ٕبهشٝ ٙيٜ ثب وٛىن ٚ ىٍٚاٖ وٛىو٣ ىٍ ا٤ٗ اطَ ٣ٔ

٭٦ف ا٥ٔيٚا٢ٍ ٚ ٕش٥ِٜ ػ٣٤ٛ ىٍ اىث٥بر دب٤يا٢ٍ  ١وٛىن ثٝ ٭ٙٛاٖ ٕشٖٛ ٙٮَ ا٘مالث٣ ٚ ٘م٦

دبو٣، ٔٮ٥ٔٛٞز، إشمبٔز ٚ دب٤يا٢ٍ ثٝ وبٍ ٍفشٝ  ٍٚى، ٚ ىٍ ى٤ٛاٖ ٌٔوٍٛ، ٕ٘بى ثٝ ٕٙبٍ ٣ٔ

 إز.

اُ هب٥َار "اىث٥بر ٔٮبَٝ ٭َث٣؛ ٙٮَ ٔمبٚٔز؛ ٭َاق؛ ٚفبء ٭جياَُِاق؛ ى٤ٛاٖ : ول٘ذٍاطگاى

 ."وٛىن ػًٙ

                                                           
 r.ballawy@gmail.com . إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛1

 . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟب2ٖ



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

21 

 تَؿْش هشدمتإح٘ش صتاى ٍ فشٌّگ ػشتٖ تش صتاى ٍ فشٌّگ تَهٖ 
 1ٔٮٞٛٔٝ ثِٟاى٢

 چى٘ذُ

 ثب وٝ إز وٍٚٛ ػٙٛث٣ ٞب٢ إشبٖ اُ َٔث٬ و٥ّٛٔشَ 27653 كيٚى ىٍ ٖٔبكش٣ ثب ثَٟٛٙ إشبٖ

 َٔوِ. ىاٍى فبٍٓ ه٥ّغ ٞب٢ آة ثب ٍا ٕٖٞب٣ٍ٤ س٤َٗ ٥ٛال٣٘ ، آث٣ َُٔ و٥ّٛٔشَ 625 ىاٙشٗ

 ثب ٔٚشَن آث٣ َُٔ ثٛىٖ ىاٍا ى٥ُِ ثٝثَٟٛٙ  ٢ ػ٤َِٜ ٙجٝ .ثبٙي ٣ٔ ثَٟٛٙ ثٙيٍ إشبٖ، ا٤ٗ

 كب٥ٙٝ وٍٚٛٞب٢ ثب ف٣ٍَٙٞ سًٙ سٍٙب ٍٚاث٤ ٚ ى٤ٍب٣٤ ٌٌٌٍبٜ ىٍ ٌَفشٗ لَاٍ ٚ فبٍٓ ه٥ّغ

  ٍٚاث٤ ، اٙشغبَ ، سؼبٍر ؿٖٛ ٔوشّف٣ ٞب٢ ٥ُٔٙٝ ىٍ ٍَٙف٣ سإط٥َار ٙبٞي ،فبٍٓ ه٥ّغ ٢

 سإط٥َار ٟٕٔش٤َٗ اُ ٤ى٣. إز ثٛىٜ...   ٚ ٤ىٖبٖ  ال٥ّٓ ، ٔٚشَن ُثبٖ ، ،اُىٚاع هب٘ٛاى٣ٌ

 َٟٙ ٔل٣ّ ُثبٖ ث٣ٝ ٚ ٍٚٚى آٖ ٞب، ٭َث ا٦ٝالكبر ٚ ٚاٌّبٖ ا٢ دبٍٜ ٢َ٥ٌ ٚاْ ، اٍسجب٣ ا٤ٗ

ٞب ٚ  لج٥ّٝ ٞؼْٛ اُ ٔشإطَ ثَٟٛٙ َٔىْ ٤ٌٛ٘ اُ ٭٪٣ٕ٥ ثو٘ وٝ ػب آٖ اُ .ثبٙي ٣ٔ ثَٟٛٙ

 ٍٚ٘ي ثب ثَٟٜ ٢َ٥ٌ اُ ٦ٔبِٮبر وشبثوب٘ٝ ا٢كب١َ ٢ ٦ٔبِٮٝ ٌِا ك٢ٍٛ وٍٚٛٞب٢ ث٥ٍب٘ٝ ا٘ي.

 ث٣ٔٛ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ثَ ٟبآ٘ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ سإط٥َ ٚ ثَٟٛٙ َٟٙ ىٍ ُثبٖ ٭َة ٕبوٙبٖ ٟٔبػَر

 ث٥بٖ -1:  ٕ٘ب٤ي ى٘جبَ ٍا ٍٚ د٥٘ اٞياف ٣ٔ ىٞي.ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ ثَ آٖ إز، ث٣ٍَٕ ٍٔٛى ثٍَٟٛٙا

 وّٕبر ٍٚٚى ؿ٣ٍٍ٘ٛ ٚ ثَٟٛٙ َٟٙ ثٝ ٭َة لْٛ ٟٔبػَر ٭ٛأُ ٚ سلٛالر ، سب٤ٍوـٝ

 َٟٙ.ٔل٣ّ َٟٙ ثٛ ُثبٖ ثَ ٭َث٣ ُثبٖ سإط٥ٌٌَا٢ٍ ٥ِٔاٖ ث٣ٍَٕ  -2ث٣ٔٛ ُثبٖ ىٍ ىه٥ُ

 .، َٟٙ ثَُٟٛٙثبٖ ٭َث٣، ُثبٖ ث٣ٔٛ :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
  Masomebehzadi@yahoo.com ؛ ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ ثَٟٛٙ. 1
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فشٌّگٖ ت٘ي اٗشاى ٍ گفتواى گؼتشؽ تْثَد ٍ ًمؾ ًواٗـٌاهِ دس 

 ػشتٖ ّوؼاِٗوـَسّإ 
 1فب٥ٕٝ دَؿٍب٣٘ىوشَ 

 چى٘ذُ
ٞب٢ ٦ٔج٫ٛ اٖ٘ب٣٘، ٕٞٛاٍٜ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٭٢َٞٙ ليٍسٕٙي َٞٙ، ٭الٜٚ ثَ ٚػٜٛ ٤ُجب٣٤ ٚ ث٥بٖ ػّٜٛ

ٞب ٍٔٛى ٘٪َ ثٛىٜ إز. ا٘ٛا٫ ٔوشّف َٞٙ َٞ ٤ه ٞب ٚ ُثبٍٖاث٦ٝ ث٥ٗ فًَٞٙىٍ ٍإشب٢ ا٤ؼبى 

ا٘ي؛ ؿٙبٖ وٝ ثَه٣ ٔٮشمي٘ي ٖٞشٝ ا٢ ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن ا٤ٗ ٍٕبِز ٍا ثٝ ا٘ؼبْ ٍٕب٥٘يٜثٝ ٌٛ٘ٝ

-ٞب٢ اٖ٘ب٣٘ ثٛى وٝ ثٝ سي٤ٍغ ىٍ اطَ ٌٖشَٗ ٚ سغ٥٥َ ٔىبٖا٥ِٚٝ َٞٙ، ثٌََفشٝ اُ ٘وٖش٥ٗ سؼَثٝ

 ٞبٕز. ٘ٛا٫ ػي٤ي آٖ ٙىُ ٤بفشٝ إز ٚ ثَ ٥ٕٞٗ إبٓ، َٞٙ، ُثبٖ ٔٚشَن اٖ٘بٖٞب سغ٥٥َ ٤ب ا

ٙٛى وٝ ثٝ ٘٪َ اٗ، ٫ٛ٘ ػي٤يسَ ٔلٖٛة ٣ٔاُ ٥ٔبٖ ا٘ٛا٫ َٞٙ، ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ، ىٍ ٙىُ ا٢َُٚٔ   

ٞب ٍٕي ثب سٛػٝ ثٝ ٕبهشبٍ ٚ ٤ٛٞز هٛى، اُ ٩َف٥ز ثبالس٢َ ىٍ ا٤ؼبى ٍاث٦ٝ ث٥ٗ ّٔز٣ٔ

ٞب، ث٥بٖ كبالر، ٌفشٍٛٞب ٚ ٢ٔب٥ٔٗ ٔٙيٍع ىٍ آٖ ٞب، سٞب٤َٚ، ٙو٥ٞزثَهٍٛىاٍ إز؛ ٝلٙٝ

-ا٢ ثَهٍٛىاٍ إز؛ ٌِا ٣ٔٞب٢ ٤ْٜٚا٢ إز وٝ ىٍ ػّت سٛػٝ ٔوب٥ت اُ سٛإ٘ٙي٢ثٝ ٌٛ٘ٝ

سٛاٖ ٌفز وٝ ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ ىٍ ثَلَا٢ٍ ٍاث٦ٝ ٚ ا٘شمبَ ٔفب٥ٞٓ اُ ا٘ٛا٫ ٔف٥ي ٚ ٔؤطَ َٞٙ ٔلٖٛة 

 ٙٛى.٣ٔ

ٖ إز سب ثب سٛػٝ ثٝ ١ٍَٚر سم٤ٛز ٍاث٦ٝ ف٣ٍَٙٞ ٚ ٌفشٍٛ ث٥ٗ ا٤َاٖ ٚ ٘ٛٙشٝ كب١َ ثَ آ   

وٍٚٛٞب٢ ٕٖٞب٤ٝ ٭َث٣، ٘م٘ ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ ٍا ىٍ ا٤ٗ ٥َٖٔ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ىٞي ٚ ثٝ ا٤ٗ 

سٛا٘ي ىٍ ا٤ؼبى ؿ٥ٙٗ ٍاث٦ٝ ا٢ ٚ ٤ب سم٤ٛز دَٕ٘ إب٣ٕ دبٕن ٤ٌٛي وٝ ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ ؿٍٛ٘ٝ ٣ٔ

ىٞي ىٍ ٍٝٛس٣ وٝ ٔشٖٛ ٕ٘ب٣ٚ٤ ثب ٞيف سم٤ٛز ٌفشٍٛ ٣ٔآٖ ٔؤطَ ٚال٬ ٙٛى. ٘شب٤غ ٘ٚبٖ 

٥َف ٤ب اػَا ٙٛ٘ي ٚ ا٘شمبَ ٔشمبثُ آٖ ثٝ ىٍٕش٣ ٍٝٛر د٤ٌَى ثٝ سلمك ٞيف ٌٔوٍٛ وٕه 

 هٛاٞي ٕ٘ٛى.

  ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ، ا٤َاٖ، ٕٖٞب٤ٍبٖ، ٌفشٍٛ، ٌفشٕبٖ ف٣ٍَٙٞ.: ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 fparchegani@gmail.com. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ؛ 1
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 هالحظاتٖ دستاسٓ تَص٘ف خل٘ذ فاسع ٍ دسٗإ ػواى دس وتاب

 الؼالن حذٍد
 1ىوشَ ك٥ٕي١ٍب د٥غٕج٢َ

 چى٘ذُ
ثب ػٖشؼٛ ىٍ ٔٙبث٬ ٚ ٘مٚٝ ٞب٢ وٟٗ ٔشٛػٝ ٣ٔ ٤ٛٙٓ وٝ َٕإَ د١ٟٙ آث٣ ػٙٛة فالر ا٤َاٖ 

ىٍ ٌٌٙشٝ سٟٙب ٤ه ى٤ٍب ٙٙبهشٝ ٣ٔ ٙيٜ ٚ ثو٘ ٞب٣٤ وٝ أَُٜٚ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ 

ى٤ٍَ ٕوٗ، ىٍ آغبُ ٘بْ ٞب٣٤ و٣ّ سَ ٘ب٥ٔيٜ ٣ٔ ٙٛ٘ي، ىٚ د١ٟٙ آث٣ ٖٔشمُ اُ ٞٓ ٘جٛىٜ ا٘ي. ثٝ 

ؿٖٛ ى٤ٍب٢ دب٥٤ٗ، ى٤ٍب٢ ا٤ٍشَٜ ٚ ى٤ٍب٢ ا٭٪ٓ وٝ ثَ سٕبْ آثٟب٢ ٦ٙٔمٝ اٙبٍٜ ىاٙز ثَا٢ 

ه٥ّغ فبٍٓ ٚ آة ٞب٢ د٥َأٖٛ آٖ ثٝ وبٍ ٣ٔ ٍفز. ىٍ ىٍٚاٖ إال٣ٔ ٥ِ٘ ىٍ آغبُ، ثو٘ 

٘ي أب ثٝ سي٤ٍغ ى٤ٍب٢ ث٣ٌٍِ اُ ثٍِي س٤َٗ ى٤ٍب ٤ٮ٣ٙ ى٤ٍب٢ ا٭٪ٓ ٍا ى٤ٍب٢ دبٍٓ ٣ٔ ٘ب٥ٔي

 دبٍٓ ثٝ ه٥ّغ ٞب٢ وٛؿه س٢َ سم٥ٖٓ ٙي. 

ىٍ ٥ٔبٖ ٔٙبث٬ فَاٚاٖ ػغَاف٥ب٣٤ إال٣ٔ، وشبة كيٚى اِٮبِٓ ٙىُ ثلض ثَا٢ِ٥ٍ٘ اُ ا٤ٗ     

سم٥ٖٓ ثٙي٢ سبُٜ اٍائٝ ٣ٔ ىٞي ٚ ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثَا٢ دبٕن ىاىٖ ثٝ ا٤ٗ ٕٛاَ وٝ ؿٝ ٖٔب٣ّ٤ 

٥ّغ ٭ٕبٖ ٚ ه٥ّغ فبٍٓ ٌَى٤يٜ، ثَ س٥ٝٛفبر ى٤ٍب٣٤ اطَ ٤بى ٔٙؼَ ثٝ ٘بٌٍٔا٢ٍ ػياٌب١٘ ىٚ ه

 ٙيٜ سى٥ٝ ٙيٜ إز. 

 ه٥ّغ فبٍٓ، ى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ، ى٤ٍب٢ ا٤ٍشَٜ، ى٤ٍب٢ ا٭٪ٓ، كيٚى اِٮبِٓ. ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 peighambaih@pgu.ac.irٍٓ، ثَٟٛٙ؛  إشبى٤بٍ ٌَٜٚ سب٤ٍن ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فب 1.
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دس اهخال ٍ حىن ػشتٖ ٍ فاسػٖ)تا « هَضَع ػـك»هغالؼٔ تغث٘مٖ 

 تىِ٘ تش ًظشٗٔ تٌ٘اهتٌ٘ت(
 1كبٔي سٛو٣ّ ىإٍشب٣٘

 ُچى٘ذ

ك٠ُٛ ا٘ي٤ٚٝ ٚ وشبثز، ٕٞٛاٍٜ ٔلُ سالل٣ ٚ ثَهٍٛىِ ا٘ي٤ٚٝ ٞب ٚ آٍاء ٔوشّف ٚ ٔشفبٚر ثٛىٜ 

إز؛ ٙب٭َاٖ ٚ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ، ثب سبط٥َ د٢َ٤ٌ اُ ٔشٖٛ د٥ٙ٥ٚ٥بٖ، ٚ اِجشٝ ثب سٛػٝ ثٝ هالل٥ز ٚ 

ث٣ ليٍرِ ٢َٙٞ ه٤ٛ٘، آطب٢ٍ ٍا هّك وَىٜ ا٘ي وٝ ىٍ ١ِٕٗ إشمالَ ٢َٙٞ، سبط٥َِ ى٤ٍَ آطبٍ اى

٥ِ٘، ىٍ آٟ٘ب ٕ٘ٛى ٤بفشٝ إز؛ ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘، لٞي ىا٤ٍٓ سب ٍٚاث٤ ث٥ٙب ٔش٣ٙ، ٥ٔبٖ أظبَ ٚ كىٓ 

سبط٥َ  ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ى٥ٞٓ. ف١٥١َ ا٤ٗ ػُٖشبٍ؛« ٭ٚك»٭َث٣ ٚ فب٣ٍٕ ٍا ىٍ ٍاث٦ٝ ثب ٫ٛ١ٛٔ 

اُ ٤ىي٤ٍَ إز ٚ ثَ إبٓ أظبَ ٚ كىٓ « أظبَ ٚ كىٓ»د٢َ٤ٌ ا٤ٗ ىٚ ُثبٖ ىٍ ك٠ُٛ 

ٚػٛى ىاٍى؛ ٕٮ٣ وَىٜ ا٤ٓ وٝ آٟ٘ب ٍا « ٭ٚك»ٚشَو٣ وٝ ٥ٔبٖ ا٤ٗ ىٚ ُثبٖ ىٍ ٍاث٦ٝ ثب ٫ٛ١ٛٔ ٔ

آٖ  شَوبر ٚ افشَالبر ٔٮٙب٣٤ ٚ ثالغ٣ٔشِٖٛ َٔػ٬ِ ٭َث٣ ٚ فب٣ٍٕ إشوَاع ٕ٘ب٥٤ٓ ٚ ٔٚ اُ ٥ٔبِٖ

ٔٚشَن ٥ٔبٖ أظبَ ٚ كىٓ ٭َث٣ ٚ فب٣ٍٕ؛ « ٢ٔب٥ٔٗ»ٞب ٍا ٘ٚبٖ ى٥ٞٓ وٝ ٘ش٥ؼ١ آٖ: ٚػٛى 

ىٍ أظبَ ٚ كىٓ ٭َث٣ ٚ فب٣ٍٕ، ٚ ٕٞـ٥ٙٗ ٚػٛى « ث٥بٖ»ىِ  إشمالَ ٚ افشَاق ٥ٔبِٖ ٫ِٛ٘ ٚػٛ

 ىٍ ٥ٔبٖ ا٤ٗ أظبَ ٚ كىٓ إز. « سٛاٍى»٘ٛ٭٣ 

 .، سٛاٍى، ١َة إِظُ ٭َث٣، ١َة إِظُ فب٣ٍٕأظبَ ٚ كىٓ، ث٥ٙبٔش٥ٙز :کلیدواژگان

                                                           
 hamed_tadabiat88@yahoo.com؛ ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ سَث٥ز ٔيٍٓ. 1
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احشٕ ؿاخص دس اًؼىاع هختصات ادت٘ات الل٘وٖ  :خلخال ؿَم

 ؿْشتَ
 2ٚ ىوشَ َُٜٞ ٔالو٣ 1ىوشَ ٥ٕي ٘بَٝ ػبث٢َ

 چى٘ذُ
ٞب٢ لبثُ سإُٔ ىٍ اىث٥بر ٔٮبَٝ إز ٚ أَُٜٚ ىٍ ثَه٣ اُ  اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ ٤ى٣ اُ ا٘ٛا٫ ٚ ٌٛ٘ٝ

ٞب٢ لبثُ سفى٥ه ثب ٔٚوٞبر ٔٙلَٞ ثٝ  اىث٥بر ٔٮبَٝ آٖ ٍا ثٝ ٭ٙٛاٖ ٤ى٣ ٙبهٝ  ٔشٖٛ سب٤ٍن

ٞب٢ ثَػٖش١ اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ إز وٝ  اط٢َ ثب ٣ٌْ٤ٚ «ْٙٛ هّوبَ»ا٘ي. ىإشبٖ ثّٙي  فَى د٤ٌَفشٝ

ى٤ٍَ آطبٍ  سب وٖٙٛ اُ ا٤ٗ ٘٪َ ثٝ آٖ سٛػ٣ٟ ٘ٚيٜ إز. اٌَؿٝ سٛػٝ ثٝ ُثبٖ ٚ ٭ٙبَٝ ث٣ٔٛ ىٍ

ٚ ا٤ٗ ٣ٌْ٤ٚ ثَا٢ ا٤ٗ اطَ ٔٙلَٞ ثٝ فَى ٥ٖ٘ز، أب ٘ل٠ٛ ٕ٘ٛى ٚ  ٙٛى ٣ٔى٤يٜ  اىث٣ ػٙٛة

ُثبٖ ٚ فًَٞٙ  ٍا اط٢َ ىٍ هئز «هّوبَ ْٙٛ»سٛاٖ  ٣ثَُٚ آٖ لبثُ سإُّٔ إز. اُ ا٤ٗ ٘٪َ ٔ

وٙي ٚ  ٔش٣ٙ وٝ ٔوب٥ت ٍا ثٝ ػٖشؼ٢ٛ ثَه٣ ٚاٌّبٖ ٚ أبوٗ س٤ٛٚك ٣ٔ ث٣ٔٛ ثٝ ٕٙبٍ آٍٚى؛

ٍٚٗ سلم٥ك ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٔجش٣ٙ ثَ  ٕ٘ب٤ي. ٞب ٍا ثٝ ٙىُ ٭٥ٕك ٚ ٍاُآِٛى٢ ٌِٛٙى ٣ٔ ا٥ٕٞز آٖ

ث٣ٔٛ ثٛىٜ ٚ ا٘شوبة ٙٛاٞي ثَ إبٓ آٙٙب٣٤ ػٖشؼٛ ٚ سٮ٥٥ٗ ٚاٌّبٖ، سَو٥جبر ٚ ا٦ٝالكبر 

ٚ آٌب٣ٞ ٔؤِفبٖ اُ ِٟؼٝ ث٢َٟٙٛ ٙىُ ٌَفشٝ إز ٚ ىٍ ٔٛاٍى٢ وٝ ٔٮٙب٢ ٚاّٜ ٤ب ا٦ٝالك٣ 

ىٙٛاٍ ٚ ٔجٟٓ ثٛىٜ، ثٝ ٍٚٗ ػٖشؼٛ ىٍ فًَٞٙ ِغبر، إشفبىٜ اُ ف٢ب٢ ٔؼب٢ُ ٚ دَٕ٘ اُ 

سلم٥ك ا٤ٗ إز وٝ ٭الٜٚ ثَ ٘ش٥ؼ١ ا٤ٗ  ٘٪َاٖ آٖ اثٟبْ ٤ب ٔٚىُ َٔسف٬ ٌَى٤يٜ إز. ٝبكت

، ٚاٌّبٖ، سَو٥جبر ٚ ا٦ٝالكبر «هّوبَ ْٙٛ»٘ٚبٖ ىاىٖ ٚػٜٛ اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ ىٍ ىإشبٖ 

 وٙي. ث٣ٔٛ آٖ ٍا ثَا٢ هٛا٘ٙيٌبٖ ٘بآٙٙب سٮ٤َف ٣ٔ

  .«هّوبَ ْٙٛ» ،ىإشبٖ ثّٙي، اىث٥بر ثَٟٛٙ اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ، ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
  Jaberi.naser@gmail.comإشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ؛  - 1

 إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ  - 2
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 احش اِهلٖ ًصش اهلل "اَٗلَل عَ٘س"تشسػٖ رشٗاى ػّ٘ال رّي دس سهاى 
 2فب٥ٕٝ ٚإٍشٝٚ  1ا٥ٔي ػٟبٖ ثوز ٣ّ٥ِىوشَ 

 چى٘ذُ
ٞب٢ ىإشب٣٘ ثٝ اثيا٫ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ٔيٍٖ ثَا٢ وٚف ٚ آٙىبٍ ٕب٢ُ ٥ٕ١َ دٟٙبٖ ٙو٥ّٞز

ٞب٢ ٤ٛ٘ٗ ىٍ ، ٤ى٣ اُ ٍٚٗ«ػ٤َبٖ ٥ّٕبَ ًٞٗ»٤بُ٘ي. ٣ٖ٤ٛ٘ ىٕز ٣ٍَٔٙىٞب٣٤ ىٍ ىإشبٖ

ٞب٢ ٍٚا٤ز ىإشبٖ ٚ ٍٔبٖ بَ كب١َ اُ ٟٕٔش٤َٗ ٥ٍٜٙٛٚا٤ز ىإشبٖ إز وٝ ىٍ ك

اُ ػّٕٝ آطبٍ ٕٔشب٢ُ إز وٝ س٤ّٕٛ اى٤ت « ٥٥ٍٛ ا٤َّٛ»ٙٛى. ٍٔبٍٖٚا٘ٚٙبهش٣ ٔلٖٛة ٣ٔ

ٙيٜ إز. ٔمب١ِ كب١َ ثَ آٖ ٣ٖ٤ٛ٘ ٍ٘بٙشٝ ٔٮبَٝ ِجٙب٣٘؛ ا٣ِّٔ َ٘ٞ اهلل، ثب ا٤ٗ ٠ٛ٥ٙ ٍٔبٖ

ٍٔٛى « ػ٤َبٖ ٥ّٕبَ ًٞٗ»ثب ٔٮ٥بٍٞب٢ ىإشب٣٘ ٍا، اُ ٔٙ٪َ ا٦٘جبق« ٥٥ٍٛ ا٤َّٛ»ٍٔبٖ إز وٝ

ث٣ٍَٕ لَاٍ ىٞي، ٚ ىٍ ٝيى دبٕو٣٤ٍٛ ثٝ ا٤ٗ دَٕ٘ إز وٝ: ثب سٛػّٝ ثٝ ويا٥ٔٗ ٔٞبى٤ك، 

 ػب٢ ىاى؟« ػ٤َبٖ ٥ّٕبَ ًٞٗ»ٞب٢ٍا ىٍ ٠َُٔ ىإشبٖ« ٥٥ٍٛ ا٤َّٛ»سٛاٖ ٍٔب٣ٖٔ

-ٌٔوٍٛ، ٥٩ٚف١ ا٘شمبَ ثو٘ سٛاٖ ٌفز وٝ ٤ٖٛ٘ٙيٜ ىٍ ٍٔبٖثب ٭ٙب٤ز ثٝ ٘شب٤غ سلم٥ك، ٣ٔ    

٣٤ٌٛ ى٣ٍ٘ٚ ٟ٘بىٜ ٚ ثي٤ٗ ٥ّٕٚٝ ثٝ هٛا٘ٙيٜ ٞب٣٤ اُ ىإشبٖ ٍا ثٝ ٭ٟي٠ ٌفشٍٛٞب اُ ػّٕٝ: سه

ٞب٢ ىٞي سب ٖٔشم٥ٓ ٚ ثيٖٚ ىهبِز ٍا٢ٚ ىٍ ػ٤َبٖ افىبٍ ٚ اكٖبٕبر ٙو٥ّٞزاػبُٜ ٣ٔ

ٍ٘ٛىى ٚ ٣ٍٔٔبٖ لَاٍ ٥ٌَى. ٕٞـ٥ٙٗ ٥َف ىإشبٖ، َُٔٞب٢ ُٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔشٮبٍف ٍا ىٍ 

سٛا٘ي ثٝ ٥ٍٛ ٖ٘ج٣، ثٝ ىٍن آٖ ٘ب٤ُ آ٤ي. ٞب، ٣ٔٞب٢ ٙو٥ّٞزهٛا٘ٙيٜ سٟٙب اُ ٤َ٥ك ٚا٤ٌٛٝ

ٞب وٕه ٕ٘ٛىٜ سب ثي٤ٗ ٥ّٙٞبر ٙو٥ّٞز٥ِ٘ ثٝ ٕ٘ب٤٘ ً ٚ... «سيا٭٣» ،«ا٦ٍٕٜٛ»إشفبىٜ اُ 

٥َٜ ٚ ثشٛا٘ي ث٥ٗ ػٟبٖ ٭٣ٙ٥ ٚ ٣ًٙٞ اٍسجب٣ ثَلَاٍ وَىٜ، ٚ ٥ٕالٖ ٔياْٚ ًٞٗ اُ هب ٥ّٕٚٝ

 س٥َٕٓ ٚ سٛػ٥ٝ ٕ٘ب٤ي.٥ًّٙٞش٣ ثٝ هب٥َٜ ٚ ٥ًّٙٞش٣ ى٤ٍَ ٍا، 

 .ًٞٗ، ٥٥ٍٛ ا٤َّٛ، ا٣ِّٔ َ٘ٞ اهلل٥ّٕبَ ػ٤َبٖ  ،ىإشبٖ ٣ٖ٤ٛ٘ ٍاطگاى:ول٘ذ

                                                           
 omidjahanbakht@gmail.com ؛ ٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٌالٖ٭٢ٛ ٥ٞإر ٭ّٕ. 1

 ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٌالٖ. 2
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ػؼاد هحوذ « لصائذ حة»ّإ سئال٘ؼن ػاعفٖ دس دَٗاى رلَُ

 الصثاح

2ٚ ٤ٍب٘ٝ اوجَدٍٛاُٝ 1ىوشَ ٥ٟٔٗ كبػ٣ ُاىٜ  

 چى٘ذُ
ٞب٢ اىث٣ سإط٥ٌٌَاٍ إز وٝ ىٍ ػٟبٖ غَة ٙىُ ٌَفز. ا٤ٗ ٔىشت، ُ ػ٤َبٍٖئب٥ِٖٓ، ٤ى٣ ا

َٙا٤٤ فى٢َ ٚ اػشٕب٭٣  ٥ٌَى ٚ ُا٥٤ي٠ٞب٢ آٖ ٣ٔهٛى ٍا اُ ػبٔٮ١ ٔٮبَٝ ٚ ٤ٍٚياى ٫ٛ١ٛٔ

ٞب ىٍ ٭ب٥فٝ ٚ ه٥بَ ىٍ ثَاثَ ٭مب٤ي افَا٣٥ ٍٚٔب٘ش٥ٖزهب٣ٝ إز. ٍئب٥ِٖٓ ىٍ ٚال٬، ٚاو٣ٚٙ 

ًٙ ػٟب٣٘ ٔشٛػٝ ا٤ٗ ٫ٛ٘ اُ اىث٥بر ٙي ٚ ٔٛػت ٌَى٤ي ٙب٭َاٖ ٚ ثٛى. ػٟبٖ ٭َة، ثٮي اُ ػ

ٞب٢ ُ٘ي٣ٌ ٍا ىٍ آطبٍ هٛى ٞب ٚ وبٕش٣٘ ٖٔبئُ ٚ ٔٚىالر ػبٔٮٝ ٚ ٚالٮ٥زاى٤جبٖ ث٥٘ اُ د٥

ٚ ّٕت آُاى٢ ٤ى٣ اُ ٔٚىالر ػٛا٬ٔ ٭َة ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن، ٫ٛ٘ ٍ٘بٜ ثٝ ُٖ . ٔٙٮىٔ وٙٙي

ثٝ ٥ٕٞٗ هب٥َ، ٙب٭َاٖ ىٍ اٙٮبٍ هٛى ف٤َبى ٞب٢ ٢ٚ ٣ٔ ثبٙي ٚ ث٥بٖ ٚ ى٤ٍَ ٔليٚى٤ز

ا٤ٗ ٙب٭َاٖ،  ٛق ثَاثَ ُٖ ثب َٔى ٙي٘ي. اُ ػ١ّٕىاىهٛا٣ٞ ٚ ٭ياِز ٍا َٕ ىاى٘ي ٚ هٛإشبٍ كم

ىٍ ا٤ٗ ٍاٜ َٝف  فىبٍ هٛى ٍاثبٙي وٝ ا٘ي٤ٚٝ ٚ ااِٞجبف، ٙب٭َ ٔٮبَٝ و٤ٛش٣ ٣ٕٔٮبى ٔلٕي 

ىٞي. ػٖشبٍ كب١َ ىٍ ٝيى َاثَ ٍا َٕ ٣ِٔز ثٞب٢ هٛى ف٤َبى آُاى٢ ٚ ٭ياوَىٜ ٚ ىٍ َٕٚىٜ

سل٣ّ٥ّ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ  -ٍئب٥ِٖٓ ٭ب٥ف٣ اٙٮبٍ ثب٘ٛ ٕٮبى اِٞجبف ٍا ثٝ ٥ٜٙٛ س٥ٝٛف٣ إز ػٙج١

ال٢ ب ٚ ٖٔب٤ُ ػبٔٮ١ ٙب٭َ ٍا ىٍ الثٝٞ. لٞب٤ي٢ وٝ ثٝ كك ىغيغٝٚٗ لَاٍ ىٞيٚ وب

. ٞب ٣ٔ ثبٙيٞب٢ آٖهٛإشٝٚ ٕ٘ب٤ٙي٠ ثب٘ٛاٖ ىٍ ث٥بٖ اكٖبٕبر ٚ ٭ٛا٥ف ُ٘ب٘ٝ ٌٙؼب٘يٜ إز 

ٞب٢ ٍئب٥ِٖش٣ ٕٮبى اِٞجبف ىٍ ا٘ي٤ٚٝاُ ػٖشبٍ كب١َ ٣ٔ سٛاٖ ثٝ ا٤ٗ ٘ش٥ؼٝ ىٕز ٤بفز وٝ 

ٞب٢ آُاى٢ ث٥بٖ ٚ ٙىٛفب٣٤ إشٮياى ٚ ٔٛٞجز ٤ٖٛ٘ٙي٣ٌ ٢ٚ، ث٥ٚشَ ػٙجٝ« لٞبئي كت» ى٤ٛاٖ 

 اٚ ٍا ٘ٚبٖ ىاىٜ ٚ ثب ٭ب٥فٝ د٥ٛ٘ي هٍٛىٜ إز.

 ٍئب٥ِٖٓ ٭ب٥ف٣، ٕٮبى اِٞجبف، لٞبئي كت. ،بَٝ٭َث٣اىث٥بر ٔٮول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
  hajizadeh_tma@yahoo.comىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ٔي٣٘ آًٍثب٤ؼبٖ؛  1

 ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ٔي٣٘ آًٍثب٤ؼبٖ 2
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تاصتاب آساء ٍ اًذٗـِ ّإ ػ٘ذ روال الذٗي اػذآتادٕ دس اؿؼاس 

 هحوذ هْذٕ رَاّشٕ 
 2ٔلٕي ١ٍب ه٢َ٢ٚ ىوشَ  ٥ٕ٣1يٜ ف٥َُٜٚ ك٣ٙ٥ٖ وبٍوٕ

 چى٘ذُ 

ٔٙ٪مٝ  ػغَاف٥ب٣٤ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ثَهٍٛىاٍثٛىٖ اُ طَٚسٟب٢ ٭٪٥ٓ ٘فش٣، ا٤ٗٔٛلٮ٥ز هبٛ 

ٍا ٞيف ٦ّٕٝ ٥ّج٣ ٚ إشٮٕب٢ٌٍَ غَث٣ ٞب لَاٍ ىاى ٚ ٕجت ٌَى٤ي سب سب٤ٍن دَ فَاُ ٚ ٥ٚ٘ج٣ 

ثَا٢ ّٔز ٞب٢ ا٤ٗ ٦ٙٔمٝ ىٍ لَٖ ُ٘ٛىٞٓ ٍلٓ ثوٍٛى. ىٍ ؿ٥ٙٗ َٙا٣٦٤ ث٥ٖب٢ٍ اُ ٙب٭َاٖ 

 ٕٞـٖٛ ػٛا٢َٞ ىٕز ثٝ لّٓ ثَىٜ ٚ اٙٮبٍٙبٖ ٍا ٚلف ٥ٚٗ ٚ ٔجبٍُٜ ثب إشٮٕبٍ ٚ إشجياى لَاٍ

ػبٔٮٝ ٢ ا٤يٜ آَ ىاى٘ي. إشَاس٢ْ ػٛا٢َٞ ثَ ث٥يا٢ٍ َٔٚق ٥ُٔٗ ٚ ٚكير ّٖٕٔب٘بٖ إشٛاٍ ثٛى. 

اٚ ػبٔٮٝ ا٢ ثٛى وٝ ٚكير ثَ َٕإَ آٖ كبوٓ ثبٙي ٚ اهشالف ٞب٢ ْ٘اى٢، ُثب٣٘، ٦ٙٔمٝ ا٢ ٚ 

ئُ ٤ٍٚٝ ٚ إبٓ ٖٔبسلز سبط٥َ افىبٍ ٥ٕي ػٕبَ، ٢ٚ  فَلٝ ا٢ ثَ اهٛر إال٣ٔ آٟ٘ب فب٤ك ٍَ٘ىى.

ٚ اُ ث٥ٗ ٍفشٗ اسلبى إال٣ٔ ٍا، َٙل٣ ٍا ىٍ إشجياى ىاه٣ّ ٚ إشٮٕبٍ هبٍػ٣ ٤بفشٝ ثٛى  ّز ٞب٢ٔ

ىٍ ٔ٪ّْٛ َٙق ٣ٔ ىاٖ٘ز.  ز ٞب٢ٚ دبىَُٞ ا٤ٗ ىٍى ٍا ٚكير ّٔٚػٛى كبوٕبٖ فبٕي ىاٖ٘شٝ 

َٔٚق ٬١ٛٔ اٞشٕبْ ٔٚشَن ػٛا٢َٞ ٚ ٥ٕي ػٕبَ ثٛىٜ إز. ػٛا٢َٞ ٔٮ٢ُ ػبٔٮٝ ٍا ٚال٬ 

٭يْ آٌب٣ٞ ٚ  -4سفَلٝ  -3إشٮٕبٍ  -2إشجياى  -٥ٕ1ي ػٕبَ ىٍ ؿٟبٍ ؿ٥ِ ٣ٔ ىاٖ٘ز : ٕٞـٖٛ 

٭ّٓ ٖ٘جز ثٝ ٥٘بُ ُٔبٖ. ثٙبثَا٤ٗ َٞ ىٚ ٙو٥ٞز ثب ٟ٘بى٤ٙٝ وَىٖ ا٘ي٤ٚٝ ٞب٢ ١ي إشٮٕب٢ٍ ٚ 

، ُٝ ٚكير ٚ ثب آٌب٣ٞ ىاىٖ ثٝ َٔىْإشجياى٢ ٚ ثب سى٥ٝ ثَ ػب٤ٍبٜ ى٤ٗ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٭بُٔ ث٥ٙبى٢ ىٍ ا

٘ ٣ٕٟٔ ىٍ ٍٞب٣٤ َٔٚق ٥ُٔٗ اُ إشٮٕبٍ ٚ إشجياى ىاٙشٙي. آ٘ـٝ ٦ٕق فى٢َ ىٚ ٙو٥ٞز ٍا ٘م

ا٤ٗ ٔمبِٝ ثَ آٖ إز سب ثب ثٝ ٞٓ ِ٘ى٤ه ٣ٔ وٙي ٍٚك٥ٝ آُاى٣ٚٙٔ ٚ فًَٞٙ إال٣ٔ آٖ ىٕٚز. 

اٙٮبٍ س٥ٝٛف٣ ثٝ ٘مي ٚ سل٥ُّ  -٭ٙب٤ز ثَ فًَٞٙ ى٣ٙ٤ ٚ إال٣ٔ ٔٚشَن ٚ ثب ٤ٍٚىَى سل٣ّ٥ّ 

 ٚ سبط٥َ آٍاء ٚ ا٘ي٤ٚٝ ٞب٢ ٥ٕي ػٕبَ ثَ افىبٍ اٚ ثذَىاُى.ػٛا٢َٞ 

محمد مهدی جواهری ، استعمار ستیسی، وحدت، آراء و اندیشه سید جمال الدین اسد ول٘ذٍاطگاى: 

 .آبادی، بیداری مشرق زمین

                                                           
 fffhoseini95@gmail.com؛ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ثٟٚش٣ ىوش٢َ ىا٘ٚؼ٢ٛ. 1

 . ٭٢ٛ ٥ٞإر ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ثٟٚش2٣
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 فشٌّگ ٍ ٌّش اٗشاًٖ ؾ تٌ٘ادٕ تشروِ دس هؼشفٖ ٍ ؿٌاخت ًم

 خل٘ذ فاسع ٓتِ وـَسّإ حَص
2٭جي اِٮ٣ّ ف٠٥ اهلل ُاىٜٚ ىوشَ  ٣1ُٜ ك٣ٙ٥ٖ وبٍو٥ٕٕيٜ ف٥َٚ  

 

 چى٘ذُ
-ثيٖٚ ٙه سَػٕٝ اُ ٟٔٓ س٤َٗ اثِاٍٞب٢ سٮبُٔ ٚ اٍسجب٥بر ف٣ٍَٙٞ ث٥ٗ ّٔز ٞب ثٝ ٕٙب٣ٍٔ

ٍٚى.سَػٕٝ ٘ٝ سٟٙب ىٍ سجبىَ اٍسجب٥بر ٚ ا٘شمبَ ثبٍٚٞب ٚ ا٘ي٤ٚٝ ٞب ٘م٘ ٣ٕٟٔ ىاٍى ثّىٝ ىٍ 

وٙي ٚ اُ ٍاٟٞب٢ ال٤ٙفه، ث٥ٙبى٢ ٘م٘ ٔٛطـ٢َ ا٤فـب ٣ٔ ٙٙبٕب٘يٖ آطبٍ فَٞٙـ٣ٍ ٚ ٢َٙٞ ػبٔٮٝ

ثبٙي. ٚا١ق ٚ ٔجَٞٗ إز وٝ وٖت ىا٘٘ ث٥ٚشَ ثب سَػٕٝ ٚ ٔٙبٕت ىٍ ا٘شمبَ فَٞٙـً ٞب ٣ٔ

-آطبٍ سٕيٖ ٞب٣٤ وٝ اُ ثبالس٤َٗ د٥َٚفز ٞب٢ ٭٣ّٕ ٚ فى٢َ ثَهٍٛىاٍ ٖٞشٙي كبُٝ ٣ٔ

٤ٍو٣ ثب فًَٞٙ غ٣ٙ ٚ ا٥ُٝ ٚ ٙٛى.ىٍ ا٤ٗ ث٥ٗ، ا٤َاٖ ثٝ ٭ٙٛاٖ و٢ٍٛٚ ٔشٕيٖ ٚ سب

ىٕشبٍٚىٞب٢ ٢َٙٞ وٝ هبٛ ا٤ٗ وٍٚٛ إز؛ سٛػٝ ّٔز ٞب ٍا ثٝ وٙي ٚ وبٚ ىٍ آطبٍ ف٣ٍَٙٞ 

ٚ ٢َٙٞ، ثٝ هٛى ػّت وَىٜ إز هٞٛٝب وٍٚٛٞب٢ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ وٝ هبٕشٍبٜ إال٣ٔ 

ً ٚ َٞٙ ٚ ف٣ٍَٙٞ ٔٚشَو٣ ثب ا٤َاٖ ىاٍ٘ي. سَػٕٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٭ب٣ّٔ ٔٛطَ ىٍ ٙٙبٕب٘يٖ فَٞٙ

وٙي. ٘شب٤غ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٘ٚبٖ ٣ٔ ىٞي ا٤َاٖ ثٝ وٍٚٛٞب٢ ا٤ٗ كُٜٛ ٘م٘ ٣ٕٟٔ ٍا ثب٢ُ ٣ٔ

ٙٛى ٚ ىٍ ١ٕٗ ا٤ٙىٝ ٔٛػجبر آٙٙب٣٤ ثب فًَٞٙ سَػٕٝ ٌفز ٚ ٢ٌٛ ث٥ٗ ّٔشٟب ٍا ٕجت ٣ٔ

-آٍٚى، ٔؤِفٝ ٞب٢ ف٣ٍَٙٞ ٍا ا٭شال ثو٥ٚيٜ ٚ ٕجت ػٟب٣٘ ٙيٖ فًَٞٙ ٣ٔ٭بٔٝ ٍا فَاٞٓ ٣ٔ

٘ كب١َ ثَ آٖ إز سب ثب سل٣ّ٥ّ ٭٥ٕك، ٘م٘ ٟٔٓ سَػٕٝ ٍا ىٍ ٙٙبٕب٘يٖ ٚ ٌَىى. دْٚٞ

٭١َٝ فًَٞٙ ٚ َٞٙ ا٥ُٝ ا٤َاٖ ثٝ س٤َٛٞ ثىٚي ٚ ا٤ٙىٝ سَػٕٝ ؿٍٛ٘ٝ ٕجت ا٘شمبَ ف٣ٍَٙٞ 

 ٙٛى.ٙيٜ ٚ ىٍ د٣ آٖ ػٟب٣٘ ٙيٖ فًَٞٙ، سياْٚ ٚ ٔب٘يٌب٢ٍ آٖ ٍا كبُٝ ٣ٔ

، ا٘شمبَ فًَٞٙ، سياْٚ بٍٚىٞب٢ اىث٣ ٚ ٢َٙٞىٕش ،، فًَٞٙ ٚ َٞٙ ا٤َاٖسَػٕٝول٘ذٍاطگاى: 

.فًَٞٙ

                                                           
 fffhoseini95@gmail.com؛ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ثٟٚش٣ ىوش٢َ ىا٘ٚؼ٢ٛ. 1

 . ٭٢ٛ ٥ٞإر ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ثٟٚش2٣
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دس  "ؤتَرِٗ"ٕ ؿؼشػثه ّإ  هاِٗ تشسػٖ ػاختاس ٍ دسٍى

 خَصػتاى
  1٭جياِٮ٤ِِ كٕبى٢

  چى٘ذُ:
س٤َٗ ثو٘ اُ اىث٥بر ٙفب٣ٞ َٔىْ ٭َة  س٤َٗ ٚ ٌٖشَىٜ اث٤ًٛٝ )ىٚث٥ش٣( ٟٕٔٓجه ٙٮ٢َ 

٤٘ َٔىْ، ثٟب٢ ث٥ٚش٢َ ثٝ آٖ ىاىٜ ىٞي وٝ ثٝ ى٥ُِ ِ٘ى٤ى٣ ثٝ ٌٛ هُٕٛشبٖ ٍا سٚى٥ُ ٣ٔ

 ٣ىٍ ٙٮَ ٭َث .اوظَ وّٕبر وبٍثَى٢ ىٍ ا٤ٗ ٙٮَ ٥ِ٘، ٤ٍٚٝ ىٍ ُثبٖ ف٥ٞق ٭َث٣ ىاٍى .ٙٛى ٣ٔ

ٙٛى أب ٍوٗ ا٣ّٝ ٚ إب٣ٕ ىٍ ا٤ٗ ٙٮَ ٔيف ٚ  هُٕٛشبٖ ثٝ ١ٛٔٛ٭بر ٔشٙٛ٭٣ دَىاهشٝ ٣ٔ

س٤َٗ لبِت ٙٮ٢َ  ٍا٤غث٥ز )٫( إز. ٚاُ ِلب٧ فَْ ٕٚبهشبٍ، اث٤ًٛٝ )ىٚث٥ش٣(  اُٞ  ٍطب٢

ثبٙي. اث٤ًٛٝ، ىاٍا٢ ؿٟبٍ ٫َٞٔ إز وٝ ٕٝ َٔٞا٫ اِٚ٘ اُ ٕٝ ػٙبٓ سبْ سٚى٥ُ ٙيٜ ٚ  ٣ٔ

ٙٛى. اث٤ًٛٝ  سٕبْ ٣ٔ« ا٤ّٝ»َٞ وياْ ٤ه ٔٮٙب٢ هبٛ ىاٍى ٚ ىٍ آهَ ٞٓ ثب ٤ه ٫َٞٔ، ٚ ثب ِف٨ 

س٤َٗ ٙب٭َ ا٤ٗ فٗ، . َٕآٔي ٣ٔ ثبٙي« ٔفب٭ّشٗ، ٔفب٭ّشٗ، فٮِٛٗ »إز ٚ ُٖٚ آٖ  «ٚافَ»اُ ثلَ 

َٔكْٛ ٔال فب١ُ ٕىَا٣٘ إز وٝ َٟٙس٣ فَا ٣ّٔ ىاٙشٝ ٚ ىٍ اث٤ًٛٝ ٞب٢ هٛى اُ ٝٙب٬٤ 

 ثي٤ٮ٣ ث٥ٖبٍ ثَٟٜ ثَىٜ إز.

 "اث٤ًٛٝ" ٞب٢ ٔب٤ٝ ىٍٖٚ ٚ ٕبهشبٍ ٔٮَف٣ ثٝ سل٣ّ٥ّ، –ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثب ٣ٍٙٚ س٥ٝٛف٣      

ٗ ٫ٛ٘ ٙٮَ وٝ ثٝ ى٥ُِ سيا٭٣ ٬٤َٕ ٙٮَ ٭ب٥ٔب٘ٝ َٔىْ ٭َة هُٕٛشبٖ هٛا٥ٞٓ دَىاهز. ا٤ ىٍ

ٌٌا٢ٍ، ٔيف ٚ ٍطب٢ اُٞ  ٤ُبى٢ ىاٍى، ىٍ دٙي ٚ ا٘يٍُ، اثَاُ ٭ٚك، ٌّٝ  ٞب ٍٚاع ٞب ٚ ٍى٤ف لبف٥ٝ

٤ه ٍٕٓ ى٤َ٤ٙٝ ىٍ ٥ٔبٖ ٙب٭َاٖ ٚ   ث٥ز )٫(، اثَاُ ا٘يٜٚ، س٥٥ٟغ اكٖبٕبر ٚ غ٥َٜ ثٝ

ي٤ٓ، ثَه٣ سغ٥٥َار ٚ ثب ٚػٛى د٢َٚ٥ اُ ٙٮَ ل ٔياٍاٖ ٭َة ٍا٤غ ثٛىٜ إز. ٚ فًَٞٙ

  ٞب ٚ اغَاٟ ٙٮ٢َ ٚ ٥ِ٘ ىٍ ٕجه ٚ ٍٚٗ ىاٙشٝ إز. ٞب ىٍ لبِت٘ٛآ٢ٍٚ

 : ٙٮَ ٭ب٥ٔب٘ٝ؛ اث٤ًٛٝ؛ هُٕٛشبٖ؛ ُثبٖ ٭َث٣.ول٘ذ ٍاطگاى

                                                           
 abd_al_aziz2001@yahoo.com. ٭٢ٛ ٥ٞئز ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ؛ 1
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 تاصتاب هؼائل ارتواػٖ ٍ اًؼاًٖ دس اؿؼاس هٌَچْش آتـٖ
 2٭جيإِؼ٥ي ٔلمم٣ٚ ىوشَ  1فب٥ٕٝ ك٥بر ىاٚى٢

 چى٘ذُ
ٞب٢ ي٢ وٝ ٙب٭َاٖ ٖ٘جز ثٝ َٔىْ ٚ اػشٕب٫ هٛى ىاٍ٘ي ٤ى٣ اُ ٣ٌْ٤ٌَٚا٣٤ ٚ سٮٟػبٔٮٝ

إز. ٤ى٣ اُ ٙٮَا٢ ٔٮبَٝ وٝ ىٍ اٙٮبٍ ه٤ٛٚشٗ ثبُسبة  إب٣ٕ ٙٮَ ٔٮبَٝ فب٣ٍٕ

ثبٙي. ثب ىلز ٢ هٛى ىاىٜ إز، ٔٙٛؿَٟ آس٣ٚ ٣ٔا٢ اُ ٖٔبئُ اػشٕب٭٣ ٚ اٖ٘ب٣٘ ىٌٍٜٖٚشَىٜ

ُ ٔؤط٢َ ٍا وٝ ثَ ا٘ي٤ٚٝ ٚ ٙٙبهز ٢ٚ اُ ى٥٘ب٢ سٛاٖ ٭ٛأىٍ ُثبٖ ٙٮ٢َ ٢ٚ ثٝ ٕبى٣ٌ ٣ٔ

٢ ا٣ّٝ ٙٮَٞب٢ ٢ٚ ٭ٛا٥ف ٘ب٣ٙ اُ سإطَار ا٥َاف٘ ٘م٣ٚ ثِٖا ىاٙشٝ ى٤ٍبفز. ٥ُٔٙٝ

ٞب٢ ٙٮَ اٚ ٥ِ٘ ٔياٍا٘ٝ إز، كش٣ ٕٕجُػٟب٣٘ ٚ اٖ٘بٖاػشٕب٭٣ إز ٚ سفىَٗ ا٤ٗ

شّف آٖ ىٍ اٙٮبٍٗ ا٢ إز. ٢ٚ ىٍىٞب٢ اٖ٘ب٣٘ ٍا ثب اٙىبَ ٔوثَهٍٛىاٍ اُ ؿ٥ٙٗ ه٥ٞٞٝ

ثٝ س٤َٛٞ و٥ٚيٜ ٚ ثب٭ض ٙيٜ وٝ اٙٮبٍٗ اُ ا٭شجب٢ٍ اٖ٘ب٣٘ ٚ اػشٕب٭٣ ثَهٍٛىاٍ ثبٙي. 

ٞب٢ ٤ّٖٔ ثَ ػبٔٮٝ ٭ياِش٣ا٢ وٝ ٢ٚ ٖ٘جز ثٝ ىٍىٞب ٚ ث٣ث٥ٙب٘ٝ ٚ ٔٙشميا٥ٕٞٝ٘ٗ ى٤ي ٚال٬

ىبٓ ىاٙشٝ، ٕجت ٙيٜ سب ثٝ ثٟش٤َٗ ٚػٝ آٟ٘ب ٍا ىٍ اٙٮبٍٗ ثبُسبة ثيٞي. ىٍ كم٥مز ا٘ٮ

ٞب٢ ٖٔشم٥ٓ ٢ٚ اٚ ٍا ثٝ ٭ٙٛاٖ ٙب٭٢َ ٔشٮٟي ٚ اػشٕب٭٣ ُثبِ٘ى ٍٕٞبٖ ٕ٘ٛىٜ إز. ىٍ سؼَثٝ

ثو٣ٚ، اٝبِز ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ ُثبٖ ٚ اػشٕب٫، ٭ٙبَٝ اػشٕب٭٣ ٚ اٖ٘ب٣٘ اٙٮبٍ آس٣ٚ، ٭َٙٞ آٌب٣ٞ

 هٛا٣ٞ، ٤إٓ ٚ ٘با٥ٔي٢ ٚ سٛػٝ ثٝ َٔي، اٝبِز اٍاىٜ ٚ اهش٥بٍاٖ٘بٖ، إشجياىٕش٢ِ٥ ٚ آُاى٢

ىٞي ٌَا٤ب٘ٝ ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ لَاٍ ٌَفز ٚ ٘شب٤غ كبُٝ ٙيٜ، ٘ٚبٖ ٣ٌَٔا٣٤ اٖ٘بٖآى٣ٔ ٚ ٥ج٥ٮز

٢ ٔٮبَٝ ُ٘ي٣ٌ وَىٜ، ٖ٘جز ثٝ َٔىْ ٚ اػشٕب٫ هٛى وٝ آس٣ٚ ٙب٭٢َ إز وٝ ىٍ ث٦ٗ ػبٔٮٝ

 ٔشٮٟي ثٛىٜ إز.

 ػبٔٮٝ، ٖٔبئُ اػشٕب٭٣ ٚ اٖ٘ب٣٘، اىث٥بر، ٙٮَٔٮبَٝ، ٔٙٛؿَٟ آس٣ٚ. ول٘ذ ٍاطگاى:

                                                           
 hayatdavoodi.fatemeh@gmail.com ؛ فبٍٯ اِشل٥ُٞ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 1

 إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ىِٚش٣ ٤بٕٛع. 2
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 تاصتاب سًگ هحلٖ دس اؿؼاس ؿاػشاى تَؿْش
 ٥ٔ3شَا اوجَُاىٜٚ  2٭جيإِؼ٥ي ٔلمم٣، ىوشَ 1فب٥ٕٝ ك٥بر ىاٚى٢

 چى٘ذُ
٢ ىٚثبٍٜ لَاٍ ٞب٢ ال٣ٕ٥ّ ٚ ًٍ٘ ٔل٣ّ ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝسٛاٖ ثب ٔلهٙٮَ ٔٮبَٝ فب٣ٍٕ ٍا ٣ٔ

ٔل٣ّ ٤ب ث٣ٔٛ ىٍ ىاى. ٔٞبى٤ك َٔث٣ٛ ثٝ ثبُسبة ال٣ٕ٥ّ ىٍ اىث٥بر ث٥ٚشَ ىٍ ٔجبكظ٣ ؿٖٛ ًٍ٘ 

ٞب لبثُ ث٣ٍَٕ ٙٛى وٝ ىٍ ٕٝ ٦ٕق اُ ٦ٔبِٮٝ ُثب٣٘، ث٥ب٣٘ ٚ ثبٍٚىاٙزٞب ى٤يٜ ٣ٔدْٚٞ٘

اٙٮبٍ ٙب٭َاٖ ثَٟٛٙ ٍٝٛر ٚ ٔلشٛا٢ ٞب٣٤ اُ ٕ٘ٛ٘ٝإز. ثَا٢ ا٤ٗ ٔٙ٪ٍٛ ثب ث٣ٍَٕ 

٢ ٙٮ٢َ ٙب٭َاٖ ثب ٔل٤٥ ٥ج٥ٮ٣، ُثبٖ ٚ فًَٞٙ د٥َأٖٛ ٚ اٙٮبٍٙبٖ ث٣ٍَٕ ٙيٜ ٚ ثٝ ٍاث٦ٝ

 ٞب٢ ٍَ٘ٗ آ٘بٖ هٛا٥ٞٓ دَىاهز.ؿ٣ٍٍ٘ٛ ثبُسبة ٖٔبئُ ث٣ٔٛ ٚ ٥ٜٙٛ

ثب ث٣ٍَٕ اٙٮبٍ ٙب٭َاٖ ثَٟٛٙ ٘شب٤غ ث٥ٖبٍ ىٍهٍٛ سٛػ٣ٟ ىٍثبٍٜ سإط٥َ ٭َٙٞ ٔل٤٥ ثَ     

ٙىُ ٚ ٔلشٛا٢ اطَ آ٘بٖ ثٝ ىٕز هٛاٞي آٔي. اثٮبى ا٤ٗ سإط٥َد٢َ٤ٌ ثالغ٣ ثٌََفشٝ اُ ٚالٮ٥ش٣ 

٤َبٖ ىاٙشٝ ثٝ ٙٮَٙبٖ اٝبِش٣ ث٣ٔٛ ٚ هّّبلب٘ٝ ثو٥ٚيٜ إز وٝ ىٍ ٔل٤٥ ا٥َاف ٙب٭َ ػ

إز. ىٍ ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ ا٘ٛا٫ ٍَٙىٞب٢ ث٥ب٣٘ ىٍ سإط٥َد٢َ٤ٌ اُ ٥ج٥ٮز ث٣ٔٛ ٚ د٥َأٖٛ ٙب٭َ 

ىٞي وٝ ٍَٙىٞب٢ ث٥ب٣٘ ىٍ اٙٮبٍ ا٤ٗ ٙب٭َاٖ ث٥ٚشَ ث٣ٍَٕ هٛاٞي ٙي. ٘شب٤غ ٘ٚبٖ ٣ٔ

ً ٔل٣ّ ىٍ ٙٮَ ا٤ٗ ٙب٭َاٖ ىٍ ٕٝ ٦ٕق اثْوش٥ٛ)٭٣ٙ٥( إز سب ٕٛثْوش٥ٛ)٣ًٙٞ(. ٕٞـ٥ٙٗ ٍ٘

 ٞب لبثُ ث٣ٍَٕ إز.ُثب٣٘، ث٥ب٣٘ ٚ ثبٍٚىاٙز

 .ٙٮَ ٔٮبَٝ، ٙب٭َاٖ ثَٟٛٙ، ًٍ٘ ٔل٣ّ، ٍَٙىٞب٢ ث٥ب٣٘: ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 hayatdavoodi.fatemeh@gmail.com ؛ فبٍٯ اِشل٥ُٞ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 1

 إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٤بٕٛع. 2

 ٔيٍٓ كك اِشي٤ٍٔ ىاٍ٘ٚبٜ آُاى ٚاكي ٕٕبٚ  وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 3
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 ّإ هختلف گشدؿگشّٕإ ػشتٖ دس ؿىَفاٖٗ ؿاخًِمؾ گشٍُ

 1اِٟبْ هبى٣ٔ

 چى٘ذُ

ٌة ٚ ٟٕٔب٘يا٢ٍ، اُ وٍٚٛ ٔجـيؤ سـب   ٞب٣٤ إز وٝ ىٍ فَا٤ٙي ػٌَى٢ٍَٙ ٔؼٕٛ٭ٝ سٮبُٔ

٥ٌَى. كيٚى ٤ه ؿٟبٍْ َُٔٞب٢ ا٤َاٖ ٍا وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ سٚى٥ُ وٍٚٛ ٔمٞي ٍٝٛر ٣ٔ

ىٞٙي. ٕبال٘ٝ ٙبٞي ٕفَ ٭َة ُثبٖ ٞب٢ ث٥ٖب٢ٍ ثـٝ لٞـي ٤ُـبٍر، ٕـ٥بكز، ىٍٔـبٖ،      ٣ٔ

ثـٝ  ثبٙـ٥ٓ. ثـب سٛػـٝ    ٌٌا٢ٍ ٚ ... ثٝ وٚـٍٛٔبٖ ٔـ٣  آُٔٛٗ، ى٤ياٍ الٛاْ ٚ آٙٙب٤بٖ، َٕٔب٤ٝ

ٞب٢ اٍائ١ هئبر ٌَى٢ٍَٙ ٍا سل٥ُّ ٚ ا٤ٍُـبث٣  َٙا٤٤ ٚ دشب٥ُٖ٘ ٔٛػٛى ثَآ٥٘ٓ سب ٥ُٔٙٝ

اِشلٞـ٥الٖ  ٞب٢ اٙشغبَ ثـَا٢ ىا٘ٚـؼ٤ٛبٖ ٚ فـبٍٯ   ٚػٛىآٍٚ٘ي٠ ٥ُٔٙٝو٥ٙٓ. ا٤ٗ هئبر ثٝ

ٙـٛى.  ٞب٢ َٔسج٤ ثب س٤ٍٖٛز ٔلٖٛة ٔـ٣ ٞب٢ ُثبٖ ٭َث٣، ٌَى٢ٍَٙ ٚ ٕب٤َ ٍٙشٍٝٙشٝ

ٍإٞٙب٢ ٌَى٢ٍَٙ، ٖٔئَٛ سَاٖ٘فَ، ٖٔئَٛ ٍٍُٚ ٞشُ ٚ ى٤ٍـَ   ٔٚبغ٣ّ ٕٞـٖٛ ٔشَػٓ،

هئبر ىٍهٛإش٣ ٖٔبفَاٖ ٭َة ُثبٖ. ٦ٔبِٮبر س٥ٝٛف٣ ٚ سل٣ّ٥ّ ٚ سؼَثـٝ، كـبو٣ اُ   

ٔٙـي٢ اُ ٭ّٕـ٣   آٖ إز وٝ ٍٚ٘ك ٌَى٢ٍَٙ ٭َث٣ ٚ ٔٛفم٥ز ىٍ ا٤ٗ ٥ُٔٙٝ ٔش٢ٕٗ ثٟـَٜ 

 بُا٤ٍبث٣ ٚ ٌَى٢ٍَٙ.ٍٙشٝ ا٢ إز؛ ٤ٮ٣ٙ سّف٥ك ٭ّْٛ ٔىب١ِٕ ُثبٖ ٭َث٣، ث٥ٔبٖ

 ٔىب١ِٕ ٭َث٣، ٌَىٍَٙ ٭َث٣، اٙشغبَ، ٌَى٢ٍَٙ.   ّا:ول٘ذٍاطُ
 

                                                           
 ek.khademi@gmail.com؛ ٔيٍٓ ٔي٭ٛ ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ َٔوِ لٛؿبٖ. 1
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 -ُ 181- ؟) الؼٌِّذٕ ٗؼاس تيُ اَفلحُ اتَػغا دسؿؼش تالغٖ ّإ آساِٗ

 (ق
 1ىوشَ ٟٔي٢ ه٣َٔ

 چى٘ذُ

٤ى٣ اُ ٭َث٣ َٕا٤بٖ ك٠ُٛ ه٥ّغ فبٍٓ ٚى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ إز وٝ  « اثٛ٭٦ب افّق ثٗ ٤ٖبٍ اِٖٙي٢»

اثٛ٭٦ب ثٝ ى٥ُِ ِىٙز ُثب٣٘ ٚثٝ ا٤ٛٔبٖ د٥ٕٛز، ٜ ديٍ اُ كب١٥ٙ ِٕٙي ثٝ وٛفٝ ٟٔبػَر وَى َٕٞا

وٝ ىاٙز وبست ٔب٢َٞ ٌَفز سب ٍا٢ٚ اٙٮبٍٗ ثبٙي ٤ب ٭ٙياِِّْٚ اٙٮبٍ ٍاثَٕٔيٚكبٖ ٙب٭َ 

ثب ٢ٍٚ وبٍآٔيٖ ٭جب٥ٕبٖ ٕٮ٣  ثوٛا٘ي ٚاٍٚا ٭٦ب ٘ب٥ٔي ٚا٥ُٕٞٗ ٢ٍٚ ُٔى٣َّٙ ثٝ اثٛ٭٦ب ٌَى٤ي،

ٛى ٍا ثٝ اثٛاِٮجبٓ ٕفبف ِ٘ى٤ه وٙي ٌِا ثٝ ٔيف آ٘بٖ ٌٚٔٔز ا٤ٛٔبٖ دَىاهز أب ىاٙز ه

ٕفبف سٛػٝ ؿٙيا٣٘ ثٝ ٢ٚ ٘ٚبٖ ٘ياى ٚٙب٭َٞٓ ىٍد٣ ٞؼٛ ٭جب٥ٕبٖ ثَآٔي، ىٍ هالفز 

٘ٚي ٌِا سب فٛرِ ه٥ّفٝ، ىٍاػشٕب٫ ٩بَٞ  ٥ٍِ٘ٛٞٙٔ ١ٙ٥ُٔ ٍا٥ٞبث٣ ٙب٭َ ثٝ ىٍثبٍهالفز ٥ٟٔب

 رِ ه٥ّفٝ اٚٞٓ ىٌٌٍٙز. ٙٮَ ا٘ين ٢ٚ وٝ اُ ىٚ ى٠ٍٚ ا٢ٛٔ ٍَٚ٘ى٤ي أب ٔيس٣ دٔ اُ فٛ

ٍطب، ٞؼب، ٭جب٣ٕ ثٝ ٔب ٥ٍٕيٜ كىب٤ز اُآٖ ىاٍى وٝ ٙب٭َىٍفٖٙٛ ٔوشّف ٙٮ٢َ ٔظُ ٔيف ٚ 

 ث٣ٙ ٚٝف ىٍ إز ا٢ ل٥ٞيٜ ٙب٭َ، ٔيا٤ق غَِ ٚثي٤ٝ َٕائ٣ ٟٔبٍر ىاٙشٝ، اُ ،كىٕز

ٗ وٝ ٙب٭َ اُٞ هَٕٞٓ ثٛىٜ اكشٕبال ٝبكت ٘٪َاٖ ٔٮشمي٘ي ثي٥ُِ ا٤ آ٘بٖ. كبَ ٚث٥بٖ ٞبٙٓ

ا٤ُْٜٚ ٣ٌ ٞب٢ ٙٮَ اثٛ٭٦ب، فٞبكز اِفب٧  .اُ لّٓ افشبىٜ ٚثٝ ٔب ٥َٕ٘يٜ ا٘يه٤َٕبر اٚ 

 ِٕٟٚٛز سَو٥ت إز ثب ّٕٙٝ ا٢ إُجه ٙٮَلي٤ٓ ثٝ ٤ْٜٚ ٙٮَاٝلبة ٔٮّمبر، ثب اِفب٧ ٚ

ثٝ آٟ٘ب هٛا٥ٞٓ إشٮبٍٜ وٝ ىٍٔشٗ ٔمبِٝ  ٢ٔب٥ٔٗ ػب٣ّٞ ٚاَٙىبَ ٔشفبٚر سٚج٥ٝ، ٔؼبُٚ

 دَىاهز.

.اِٖٙي٢ ٤ٖبٍ ثٗ افّق ثالغز، اثٛ٭٦ب ،ه٥ّغ فبٍٓ ٚى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ ،ٙٮَ٭َث٣ول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 Khorrami.dr@gmail.comٌَٜٚ ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َة ىاٍ٘ٚبٜ كى٥ٓ ٕجِٚا٢ٍ؛ . إشبى٤ب1ٍ



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع
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ّإ ؿثِ ّإ اؿىاًٖ  تِ دػت آهذُ اص واٍؽتغث٘مٖ ػفال ٔهغالؼ

 ػواى ٓرضٗش
 ّإ دتا، هل٘حا ٍ اددٍسّإ ػفالٖ ػاٗتتا توشوض تش دادُ

 3ٚ ٥١َٔٝ ٙٮَثبف 2٪٢َ، ٕبَٔ 1٘ىوشَ ٭١َ٥ّب هَُٖٚاىٜ

 چى٘ذُ
٢ ػٙٛث٣ ه٥ّغ فبٍٓ ٞب٢ ٔشٮيى٢ ىٍ وٍٚٛٞب٢ كُٜٛٞب ٚ ث٣ٍَٕٞب٢ اه٥َ وب٣٥ٗٚ ىٞٝ

ٞب٢ ثبٕشب٣٘ ٔشٮيى٢ َٔسج٤ ٚ ٔٙب٥ك د٥َا٣٘ٛٔ ى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ ا٘ؼبْ ٌَفشٝ ٚ ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٔل٥ٛٝ

ٞب٢ ب٢َ اٙىب٣٘ ٙٙبٕب٣٤ ٙيٜ إز. ٞيف اُ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٔٮَف٣ ٚ ٙٙبهز ٕفثب ىٍٜٚ

-ٞب٢ ثبٕشب٣٘ ٞٓٞب٢ ٕفب٣ِ ٕب٤ز٢ ٭َثٖشبٖ ثب سٛػٝ ثٝ ٤بفشٝػ٤َِٜاٙىب٣٘ ٔٙب٥ك َٙل٣ ٙجٝ

ٞب٢ اٙىب٣٘ ٢ َِٞٔ  إز. ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛلٮ٥ز إشَاس٤ْه سٍٙٝ، ٙٙبهز ٕفبَػٛاٍ ثب سٍٙٝ

٢ ػغَاف٥ب٣٤ ىٍ ُٔبٖ ا٢ ا٤ٗ كُٜٛا٢ ٚ فَا٦ٙٔمٝسَ سلٛالر ٦ٙٔمٝسٛا٘ي ثٝ ىٍن ث٣ٔ٘٥

ٞب٢ وبٚٗ ٙيٜ ىٍ ا٤ٗ ٍإشب ٔٙب٥ك ىثب، ٥ّٔلب ٚ اىىٍٚ س٤َٗ ٔل٥ٛٝاٙىب٥٘بٖ وٕه ٕ٘ب٤ي. ٟٔٓ

٢ د٥٘ ٢ ٭َث٣ لَاٍ ىاٍ٘ي. ٔمبِٝثبٙٙي وٝ َٞ ٕٝ ىٍ ىاهُ َُٔٞب٢ ٥ٕب٣ٕ أبٍار ٔشلي٣ٜٔ

ٞب، ثٝ ث٣ٍَٕ اٍسجب٥بر ٞب٢ ٕفب٣ِ اٍائٝ ٙيٜ اُ ا٤ٗ ٔل٥ٍٛٝٚ ىٍ ٝيى إز ثَٔجٙب٢ ىاىٜ

ٞب٢ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ اٙىب٣٘ ا٤ٗ كُٜٛػٛاٍ ثذَىاُى. ٕفب٢َ اٙىب٣٘ ثب ٔٙب٥ك ٞٓىٍٜٚ سؼب٢ٍ

ٞب وُٜٛ،وبٕٝ، سَ ٕفبَثٙي٢ ٙيٜ إز. ٙىُ ث٥٘هبوٖش٢َ سم٥ٖٓ-ىاٍ، ٔٙمٛٗ ٚ ٥ٕبِٜٮبة

ىٞي وٝ آٔيٜ ٘ٚبٖ ٣ٔٞب٢ ثٝ ىٕز٢ ٕفبَٔب٣ٞ إز. ٦ٔبِٮٝ، ى٤ٍـٝ ٚ ثٚمبةث٢َ٦، سًٙ

ٞب٢ ٔٙب٥ك ٔمب٤ٖٝ ثب ٕفبَس٢َ ٚاٍىاس٣ إز وٝ لبث٥ُِٛي ٔل٣ّ ٚ ثو٘ ث٥٘ٞب سثو٣ٚ اُ آٖ

-ٞب٢ ثبٕشب٣٘ ث٥ٗغَة ا٤َاٖ، ٔل٥َٛٝٙق ٚ ػٙٛةٞب٣٤ اُ ػٙٛة٬٥ٕٚ ف٣ٍَٙٞ ٙبُٔ ثو٘

ىاٍ اٙىب٣٘ ٔٙب٥ك ٍٔٛى ٢ ِٮبةٔظبَ ٌٛ٘ٝفبٍٓ ٖٞشٙي. ثَا٢ا٤َِٟٙٗ ٚ ٕٛاكُ ػٙٛث٣ ه٥ّغ

ا٤َِٟٙٗ ىاٍى. ٞب٢ هُٕٛشبٖ ٚ ػٙٛة ث٢ٗ٥ ِٮبثياٍ ٔل٥ٛٝث٣ٍَٕ، ٙجبٞز ٤ُبى٢ ثب ٌٛ٘ٝ

                                                           
 ٙٙب٣ٕ، ىاٍ٘ٚبٜ َٟٙوَى، ا٤َاٖ. إشبى٤بٍ ثبٕشب1ٖ

 nazarisamer@yahoo.comٙٙب٣ٕ، ىاٍ٘ٚبٜ َٞٙ اٝفٟبٖ؛ ٢ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ثبٕشبٖآٔٛهشٝ. ىا2٘٘

 ٙٙب٣ٕ، ىاٍ٘ٚبٜ َٞٙ اٝفٟب٢ٖ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ثبٕشبٖٛهشٝآٔ. ىا3٘٘

mailto:nazarisamer@yahoo.com
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هبوٖش٢َ ثب ٕفبَ -٢ ٥ٕبٜٕفبَ ٔٙمٛٗ آٖ ٥ِ٘ ٔٚبثٝ ٕفبَ ػٙٛة َٙق ا٤َاٖ إز ٌٚٛ٘ٝ

َٞؿٙي ٘فًٛ فبٍٓ ٕٞب٘ٙي٢ ىاٍى. فبٍٓ ٚ ػِا٤َ اث٩ٛج٣ ىٍ ػٙٛة ه٥ّغٔٙب٥ك ٕٙب٣ِ ه٥ّغ

ٞب٢ اٙىب٣٘ ٙجٝ  ق ا٤َاٖ ٍا ىٍ ٕفبََٙغَة ٚ ػٙٛة ا٤َِٟٙٗ، ػٙٛة فًَٞٙ ٕفب٢ٍَِ ث٥ٗ

ٞب ٚ هبٛ ثٛىٖ آٖ ٢ ٔل٣ّٞب٣٤ وٝ ٘ٚب٘ٝ ٥ِىٗ ٣ٌْ٤ٚسٛاٖ ٔٚبٞيٜ وَى  ٢ ٭ٕبٖ ٣ٔػ٤َِٜ

ا٢ ٢ وشبثوب٘ٝثٝ ٥ٜٙٛٙٛى. دْٚٞ٘ د٥٘ ٍٚ  ٞب ى٤يٜ ٢٣ٔ ف٣ٍَٙٞ إز، ىٍ ٥ٔبٖ آٖا٤ٗ كُٜٛ

ٞب٢ ٕفب٣ِ ثب ٢ س٦ج٥م٣ ىاىٜٙٙب٣ٕ ٚ ٦ٔبِٮٝٞب٢ ثبٕشبٖٚ ثَ ٔجٙب٢ ٘شب٤غ كبُٝ اُ وبٚٗ

 ػٛاٍ سي٤ٚٗ ٙيٜ إز.ٔٙب٥ك ٞٓ

 ، اٙىب٣٘، ٕفبَ.٢ ٭ٕبٖٛث٣ ه٥ّغ فبٍٓ، ٙجٝ ػ٢َٜ٤ِ ػٙ: كُٜٛگاىٍاطُول٘ذ
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 تشسػٖ تإح٘ش ول٘لِ ٍ دهٌِ تش ادت٘ات ػشتٖ
 1ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢

 چى٘ذُ 
٢َ س٤ٕٛ و٥ّّٝ ٚ ىٔٙٝ وٝ اُ ٙبٞىبٍٞب٢ ػب٤ٚياٖ اهالل٣ ػٟبٖ إز، ىٍ لَٖ ىْٚ ٞؼ

٢ ا٤َا٣٘ ثب ٞيف اٝالف ا١ٚب٫ اػشٕب٭٣ هٛى اُ ُثبٖ د٢ّٟٛ ثٝ اى٤ت فَُا٘ٝٔمف٬ّ، ٭جيا... ثٗ

ا٣٤ آٙٙب ٙي ٚ ٙب٭َاٖ ٚ ُثبٖ ٭َث٣ سَػٕٝ ٙي. ثب سَػٕٝ ا٤ٗ وشبة، اىث٥بر ٭َث٣ ثب ٕجه سبُٜ

٤ز ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ٭َة ُثبٖ، ثٝ هب٥َ ٕجه سبُٜ ٚ ٥ٙٛا٣٤ ٚ ثالغز ٘ظَ ٔشَػٓ، سٛػٝ ٚ ٭ٙب

 هب٣ٝ ثٝ آٖ ٘ٚبٖ ىاى٘ي. 

٣ٌَٞٚ اُ ٙب٭َاٖ ٕٞـٖٛ اثبٖ اِّّبكم٣ ٚ اثٗ ٞجّب٤ٍّٝ ػٟز ِٕٟٛز ىٍ كف٨ ٔفب٥ٞٓ     

اٗ آٖ ٍا ثٝ ٍٙشٝ ٘٪ٓ ىٍآٍٚى٘ي ٚ ثَه٣ اُ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ٕٞـٖٛ ُٕٟ ثٗ ٞبٍٖٚ، اٍُ٘يٜ

هشٙي ٚ ىٍ آٖ ٍا آٔٛ ٢ٞب٢ ٦َٔف ٙيٜ٭ِّاِي٤ٗ ٭جياِٖالْ ٚ... ٥ِ٘ دٙيٞب، آىاة ٚ ا٘ي٤ٚٝ

ٞب٢ ٤َٙٞ٘ ٍا ٞب٣٤ وٝ هٛى ثَ ا٤ٗ إبٓ دَىاهشٙي اُ ٍٚٗ آٖ ٕٛى ػٖشٝ ٚ ٥ٜٙٛ ٕ٘ٛ٘ٝ

٢ َٕٔٚك لَاٍ ىاى٘ي. ٌِا ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ ٥َٕ سلَٛ ٚ ُٚا٤ب٣٤ اُ سإط٥َ ا٤ٗ وشبة ٍا ىٍ ٌٖشَٜ

 وٚب٘ي. اىث٥بر ٭َث٣ ثٝ س٤َٛٞ ٣ٔ

 اىة ٭َث٣. ، ٥َٕ سلَٛ، سم٥ّي،اثٗ ٔمف٬ّ، و٥ّّٝ ٚىٔٙٝول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 alikhezri84@yahoo.com. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛ 1
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 ًگشؿٖ تش تْزٗة اخالق دس ول٘لِ ٍ دهٌٔ اتي همفّغ

 1ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢

 چى٘ذُ

ٓ ٭جياهلل سٕظ٣ّ٥ إز ثٝ ُثبٖ ك٥ٛا٘بر وٝ ىٍ لَٖ ىّْٚ ٞؼ٢َ ثٝ لّ -و٥ّّٝ ٚ ىٔٙٝ اط٢َ اىث٣

ا٤َا٣٘، ثب ٞيف اٝالف ا١ٚب٫ اػشٕب٭٣ ٚ ٥ٕب٣ٕ ٭َٞ هٛى، اُ ُثبٖ  ثٗ ٔمف٬ّ اى٤ت فَُا١٘

ث٣ٙ٥ كبوٓ ثَ ا٤ٗ وشبة ٔجش٣ٙ ثَ هَى٢ٍُٚ،  ُثبٖ ٭َث٣ سَػٕٝ ٌَى٤ي. ػٟبٖد٢ّٟٛ ثٝ 

سل٣ّ٥ّ -ا٘ي٣ٚ٤ إز. ٔب ىٍ ا٤ٗ ػٖشبٍ ثب ٣ٍٙٚ س٥ٝٛف٣ ىٍٚا٘ي٣ٚ٤، ىاىد٣ٍٚ٥ ٚ ؿبٍٜ

اثٗ ٔمف٬ّ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ  هالل٣ ا٤ٗ اطَ اىث٣ ٍا ىٍ سَػ١ٕدٙيٞب٢ ا ٞب ٚ س٤َٗ د٥بْ ثَآ٥٘ٓ ٟٔٓ

ٝ ٖٔبئ٣ّ ؿٖٛ د٥َِٞ اُ ٞٛا٢ ٘فٔ ٚه٥ب٘ز ٚكَٛ ،ىَ ٘جٖشٗ ثٝ ىٍ ا٤ٗ ٍإشب ث ى٥ٞٓ.

ىٞي وٝ ٖٔإِٝ س٤ٌٟت اهالق  ٞب ٘ٚبٖ ٣ٔ ٤بفشٝ ٙٛى. ى٥٘ب،٭ّٓ آ٢ُٛٔ ،ٍاُىا٢ٍ ٚ... دَىاهشٝ ٣ٔ

ٞب٢ وشبة ثٝ ا٤ٗ ا٭شمبى ثٝ ٍٙشٝ  ث٥ٖب٢ٍ اُ ىإشبٖٞب٢ ا٣ّٝ ا٤ٗ وشبة إز.  ٤ى٣ اُ ىٍٕٚ٘ب٤ٝ

ٞب٢ ٦٥ٙب٣٘ ٚ آٍإش٣ٍ ثٝ اهالق  ٞب٢ ٘فٖب٣٘ ٚ س٣ٌَ٥ ُ ث٥ٕب٢ٍسل٤ََ ىٍآٔيٜ إز وٝ ٭جٍٛ ا

ٕبُى وٝ ثٝ ى٤ٍبفش٘ اُ هٛى ٚ هبِم٘  ٥٘ىٛ ٚ ٦ِبفز ف٢ب٤ُ ٚ ٔىبٍْ، اٖ٘بٖ ٍا لبىٍ ٣ٔ

ٞب٢ ٍاٜ ٍا ىٍ ٍ٘ٛىى ٚ ٚالٮ٥ز ٍا آ٘ـٙبٖ وٝ  ٣ٍٙٙٚ ثوٚي ٚ ىٍ ٥َٖٔ ٍٙي ٚ ٞيا٤ز، كؼبة

 ٖٞز، ىٍن وٙي. 

 ٬، و٥ّّٝ ٚىٔٙٝ.اثٗ ٔمفّ، س٤ٌٟت اهالق، ىث٥بر ٭َث٣ا :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 alikhezri84@yahoo.com. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛ 1
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 ّإ هماٍهت دس ؿؼش هحوَد دسٍٗؾ فشاخَاًٖ ؿخص٘ت
 2ٚ ٘ؼٕٝ ا٤ِى٢ 1ىوشَ ٭٣ّ ه٢َ٢

 چى٘ذُ
َٞٙ فَاهٛا٣٘ ٙو٥ٞز ٞب اُ ػّٕٝ ٖٔبئُ ٣ٕٟٔ إز وٝ ٍٔٛى سٛػٝ ٙب٭َاٖ ٔٮبَٝ ٭َث٣ 

اُ ػّٕٝ ٙب٭َا٣٘ إز  لَاٍ ٌَفشٝ ٚ ثبُسبة ث٥ٖب٢ٍ ىٍ آطبٍٙبٖ ىاٙشٝ إز. ٔلٕٛى ى٤ٍٚ٘

وٝ ىٍ ػب٢ ػب٢ آطبٍٗ اُ ا٤ٗ َٞٙ ثَٟٜ ثَىٜ ٚ ٕٮ٣ ىاٙشٝ اٞياف هٛى ٍا اُ ا٤ٗ ٌٍٍٍٞ ث٥بٖ 

ىٞي سب اٞياف٘  وٙي؛ ؿَا وٝ هفمبٖ ٥ٕب٣ٕ ٚ ا١ٚب٫ اػشٕب٭٣ كبوٓ ثَ ػبٔٮٝ ثٝ اٚ اػبُٜ ٣ٕ٘

 ٍا آٙىبٍ ٚ ٚا١ق ث٥بٖ ٕ٘ب٤ي. 

ٛى ى٤ٍٚ٘ فَاهٛا٣٘ ٙو٥ٞز ٞب٢ ٔمبٚٔز إز. ٤ى٣ اُ ٣ٌْ٤ٚ ٞب٢ ٔٛطَ ىٍ اٙٮبٍ ٔلٕ    

ٞب٢ ٔمبٚٔز  سل٣ّ٥ّ ىٍ د٣ ث٣ٍَٕ ا٤ٗ ٫ٛ٘ ٙو٥ٞز -ٔب ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثب ٣ٍٙٚ س٥ٝٛف٣

ىٍ ٙٮَ ٙب٭َ ٖٞش٥ٓ. ىٍ ٚال٬ اٚ ىٍ اٙٮبٍٗ سٛاٖ٘شٝ إز ثب ث٥ب٣٘ غ٥َ ٖٔشم٥ٓ ف٢ب٢ ٥ٕب٣ٕ 

٤َٛٞ ثىٚي ٚ ىٍ ا٤ٗ ٍإشب ٚ اػشٕب٭٣ كبوٓ ثَ وٍٚٛٗ وٝ آوٙيٜ اُ ىٍى ٚ ٍ٘غ إز ٍا ثٝ س

ثب إشفبىٜ اُ َٞٙ فَاهٛا٣٘ ٙو٥ٞز ٞب٢ ٔمبٚٔز ٕٞـٖٛ ك٢َر ٔلٕي)ٛ(، أبْ 

ٞب  فش٤ٝب ك٥ٖٗ)٫(، ك٢َر ا٤ٛة)٫( ٚ ... ٣ٌْ٤ٚ ثَػٖشٝ ٚ ٕٔشب٢ُ ٍا ثٝ اٙٮبٍٗ ثجوٚي.

فَاهٛا٣٘ ٍٝٛر ٌَفشٝ ىٍ ٙٮَ ٔلٕٛى ى٤ٍٚ٘ ٤ه فَاهٛا٣٘ ٞيفٕٙي إز  ىٞي وٝ ٘ٚبٖ ٣ٔ

ٞب٢ إال٣ٔ ٚ  ىٍ ٥ٔبٖ َٔىْ ثَا٢ ىفب٫ اُ آٍٔبٖٙب٭َ ثبال ثَىٖ كٔ إال٣ٔ ٚ ٣ّٔ  وٝ ٞيف

 اٖ٘ب٣٘ إز.

 ٞب. ٙو٥ٞز ٔمبٚٔز، ٔلٕٛى ى٤ٍٚ٘، فَاهٛا٣٘اىث٥بر ٔٮبَٝ ٭َث٣،  ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 alikhezri84@yahoo.com. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛ 1

 ٙي ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ. ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ ا2ٍ
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 تشٗي ػٌصش ؿؼشٗت دس اؿؼاس فاٗض دؿتؼتاًٖػاعفِ، غالة
 ٥2بَٜٞ اهش٢َٚ ىوشَ  1ف٤َيٜ ىاٚى٢ ٔميْىوشَ 

 ى٘ذُچ
 ٕ٘ب٤ٙيٌبٖ اٙٮبٍ ىٙشٖشب٣٘، اُ ٙب٭َاٖ ٚ سَا٘ٝ َٕا٤بٖ ػٙٛة ا٤َاٖ  ٚ اُ  فب٤ِ ىٙش٣ ٤ب

 ٚ ٭ٛاْ ٙب٭َ س٤َٗ اكٖبٓ ثب ٍا اٚ ا٤ٗ ٦ٙٔمٝ إز. ثَه٣  ث٣ٔٛ ٚ ٭ٛاْ اىث٥بر ٚ فِٛى٤ٍّٛه

 ٥٦ِف هٛا٘يٜ ا٘ي. ثب ٍ٘ب٣ٞ و٣ّ ثٝ ىٚث٥ش٣ ٞب٢ فب٤ِ، ٣ٔ سٛاٖ ك٢ٍٛ ٭ب٥فٝ ٚ اكٖبٓ َٔى٣ٔ

سٛاٖ ٚػٝ غبِت ىٍ ٙٮ٤َز والْ اٚ ٍا ٭ب٥ف١ ٙب٭َا١٘ اٚ ٍا ى٤ٍبفز؛ ثٝ كي٢ وٝ ٣ٔ ًٚق ٚ

 ُ٘ي.َٕٙبٍ ٢ٚ ىاٖ٘ز وٝ ىٍ ث٥ٖب٢ٍ اُ ٚاّٜ ٞب٢ ٙٮَ اٚ ٔٛع ٣ٔ

ىٍ ٙٮَ فب٤ِ، آٍا٤ٝ ٞب٢ ثي٤ٮ٣ ٤ْٜٚ ٤ب ٍٝٛ ه٥بَ ٘ٛ ٚ ٞٙؼب٢ِ٤ٌٍَ ٞب٢ ٙٮَ ٔٮبَٝ ٕ٘ٛى     

ٝ ٞب٢ ٢ٚ ٕٞبٖ سىَاٍ س٤َٛٞٞب٢ ٌٌٙشٝ ٤ب ثٕٙب٤ٝ ٞب٢ ؿ٢َ٥ٍٕٚ ٘ياٍى ٚ إشٮبٍٜ ٞب ٚ سٚج٥

ٙٮَ وال٥ٕه فب٣ٍٕ إز. أب آ٘ـٝ وٝ ٔٛػت ٤ُجب٣٤ ٚ ٥ٌَا٣٤ ٙٮَ اٚ ٙيٜ إز، ُثبٖ 

ث٥ٟٙب٤ز ٭ب٥ف٣ ٚ ٔؤطَ ٚ ث٥بٖ ٔٛس٥ف ٞب٢ آٙٙب ىٍ ثٖش٢َ ُٕٛ٘بن ٚ ىٍ ٭٥ٗ كبَ ٣ٕ٥ٕٝ، 

آٍٚى ٚ ثٝ افك ا٢ ثٝ دَٚاُ ى٣ٍٕٔبىٜ ٚ َٔى٣ٔ إز وٝ ا٘ي١ٚ٤ ٔوب٥ت ٍا ىٍ ف٢ب٢ ٙب٭َا٘ٝ 

 ٞب٢ ث٥ىَاٖ ٔٮٙبٞب٢ ى٣ٍ٘ٚ ٚ ٍّف ُ٘يٌب٣٘ ٣ٔ وٚب٘ي.

ىٙشٖشب٣٘ ثٝ س٥ٝٛف، سف٥َٖ ٚ سج٥٥ٗ  اُ ا٤ٗ ٍٚ، ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثب ث٣ٍَٕ ٚ ٚاوب٢ٚ اٙٮبٍ فب٤ِ    

دَىاُى ثب ا٤ٗ ٞيف وٝ اطجبر ٭َٙٞ ٭ب٥فٝ ثب ىٍ ٘٪ٌََفشٗ ٙبهٞٝ ٞب٢ ٭ب٥ف٣ ٙٮَ فب٣ٍٕ ٣ٔ

َٔى٣ٔ ثٙبٔٙي، ٚػٛى  ٚ ٭ٛاْ ٙب٭َ س٤َٗ اكٖبٓ آ٘ـٝ ٔٛػت ٙيٜ إز وٝ ٢ٚ ٍا ثبٕ٘ب٤ي، 

 ٥ٕٞٗ ٭ب٥ف١ َٕٙبٍ ٚ د٥ٛ٘ي ثب ىغيغٝ ٞب٢ ى٣ٍ٘ٚ َٔىْ ٚ ث٥بٖ ٣ٕ٥ٕٝ آٟ٘بٕز. 

إز  ٔف٣ٟٔٛ سل٥ُّ ٤ب ٣ٕ٘ٛ٢ٔ ٔلشٛا٢ سل٥ُّ ٫ٛ٘ اُ ٚ ٔلشٛا سل٥ُّ ٍٚٗ ا٤ٗ دْٚٞ٘    

سٮ٥٥ٗ ٙبهٞٝ  ٔٙبٕت ثَا٢ سف٥َٖٞب٢ آٍٚىٖ فَاٞٓ َث اٙٮبٍ ٘ب٩َ ٔف٣ٟٔٛ وٝ ىٍ آٖ سل٥ُّ

ٞب٢ ٭ب٥ف٣ ٙٮَ فب٤ِ ٚ ٔمِٛٝ ثٙي٢ آٟ٘ب ٚ ىٍ ٟ٘ب٤ز سج٥٥ٗ اٙٮبٍ ا٤ٗ ٙب٭َ ٘بٔياٍ ػٙٛة ا٤َاٖ 

 اُ ا٤ٗ ٔٙ٪َ إز.

 .فب٤ِ ىٙشٖشب٣٘، ٭ب٥فٝ، ٍٝٛه٥بَ، ىٚث٥ش٣ٍاطگاى: ول٘ذ

                                                           
 fdavoudy@gmail.com. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٙبٞي؛ 1

 . إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٙبٞي2
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 طئَپل٘ت٘ه ٍسصؽ ٍ تاح٘ش آى تش دٗپلواػٖ سٍاتظ ّوزَاسٕ
 2122غالؼِ هَسدٕ اٗشاى ٍ وـَسّإ ػشتٖ حَصُ خل٘ذ فاسع تشإ رام رْاًٖ ه»

 «لغش
 3٭٦ب اِٝ ٭جي٢ ٚ ىوشَ 2اف٥ٚٗ ٔشم٣ ، ىوش٥ٕ1َي ٔلٕي سم٣ ٍئ٥ٔ اِٖبىار

 چى٘ذُ
ٍُٚٗ، أَُٜٚ ٤ى٣ اُ سبط٥َ ٌٌاٍس٤َٗ ١ٛٔٛ٭بر ىٍ ٖٔبئُ اػشٕب٭٣ ٚ ٥ٕب٣ٕ إز  ٚ ثٝ ٭ٙٛاٖ 

ثبٙي. ٤ى٣ اُ ف٢بٞب٢ ٞب٢ ٣ّٔ ٚ فَا٣ّٔ ٦َٔف ٣ٔق ىٍ ٭٤َٝٝى٣ اُ ٔجبكض ٟٔٓ ىٍ ٍٚ٘ي ّٝ

ٞب، سلز سبط٥َ اطٌٌَا٢ٍ ٍُٚٗ، ىٍ ٔٙب٥ك ٕٞؼٛاٍ ػغَاف٥ب٣٤ إز وٝ ٔٙبٕجبر ٥ٕب٣ٕ آٖ

٭ٙٛاٖ ٤ى٣ اُ ا٤ٗ ف٢بٞب، ثٝ ِلب٧ ٚػٛى ٞب٢ ّئٛد٥ّش٥ه لَاٍىاٍى. كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ، ثٍٝلبثز

ه آٖ، ىٍ ٦ٕق ٦ٙٔمٝ ٚ ػٟبٖ ا٥ٕٞز ىاٍى. دٔ اُ ا٘مالة ٔٙبث٬ ا٢َّ٘ ٚ ٕٞـ٥ٙٗ ػب٤ٍبٜ إشَاس٤ْ

ٞب٢ ٔوشّف٣ ٥ٔبٖ وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ا٤َاٖ ثٝ ٚػٛى آٔي إال٣ٔ ىٍ ا٤َاٖ، سٙ٘

ٞب ثٝ ٖٔبثمبر ٣ٍُٙٚ ٥ِ٘ و٥ٚيٜ وٝ ثٮ٣٢ اُ آٟ٘ب سب ثٝ أَُٚ ٥ِ٘ اىأٝ ىاٍى. ث٥ٖب٢ٍ اُ ا٤ٗ سٙ٘

ٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ىٍ ف٢بٞب٢ ػغَاف٥ب٣٤ ثٝ ٖٔبثمبر ٣ٍُٙٚ ٖ ٍلبثزٙيٜ إز. اُ ا٤ٗ ٍٚ، و٥ٚيٜ ٙي

كب١َ ىٍ ؿبٍؿٛة ّئٛد٥ّش٥ه ٍُٚٗ  سٛاٖ سلز ٭ٙٛاٖ ّئٛد٥ّش٥ه ٍُٚٗ ث٣ٍَٕ وَى. ٔمبٍِٝا ٣ٔ

سل٣ّ٥ّ ثٝ ث٣ٍَٕ ٔٙبٕجبر ليٍر ىٍ ٭َٝٝ ٥ٕبٕز ٚ ٍُٚٗ ىٍ كُٜٛ ه٥ّغ -ٚ ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣

ل٦َ ثَ ى٤ذّٕب٣ٕ  2022ٖٔبثمبر ػبْ ػٟب٣٘ فٛسجبَ ٞب ٚ سٟي٤يٞب٢ فبٍٓ دَىاهشٝ إز ٚ فَٝز

ٞب٢ ٣ٍُٙٚ ثب ىٞي ٍلبثزٍٚاث٤ ٕٞؼٛا٢ٍ وٍٚٛٞب٢ ٦ٙٔمٝ ٍا سج٥٥ٗ ٕ٘ٛىٜ إز. ٘شب٤غ ٘ٚبٖ ٣ٔ

سٛا٘ي ىٍ ثَه٣ ٔٛاٍى ثب٭ض ثٟجٛى ٚ سم٤ٛز ٍٚاث٤ ٕٞؼٛا٢ٍ ٙٛى، أب ىٍ ث٥ٖب٢ٍ اُ ٚػٛى آ٘ىٝ ٣ٔ

 ٙٛى.آف٤َٗ ٣ٔسٙ٘ٔٛاٍى ٞٓ سلز سبط٥َ ٖٔبئُ ّئٛد٥ّش٥ى٣، 

 ّئٛد٥ّش٥ه ٍُٚٗ، ه٥ّغ فبٍٓ، ٍُٚٗ فٛسجبَ، ٍٚاث٤ ٕٞؼٛا٢ٍ. ول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 smt.raissadat@gmail.com؛ ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ػغَاف٥ب٢ ٥ٕب٣ٕ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ. 1

 ٌَٜٚ ػغَاف٥ب٢ ٥ٕب٣ٕ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ. إشبى٤بٍ 2

  بٜ هٛا٣ٌٍَُٜٔٚ ػغَاف٥ب٢ ٥ٕب٣ٕ ىاٍ٘ٚ. إشبى٤بٍ 3

 



 شتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسعّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػ

 

42 

 تَرِ تا ػشتٖ ّوؼاٗگاى ٍ اٗشاى ت٘ي تؼاهل اٗزاد دس تشروِ واسوشد

 آى تاسٗخٖ تزشتِ تِ
 1ىوشَ فَٞبى ٍػج٣

 چى٘ذُ
 ا٤ٗ. إز ثٛىٜ ٞب ؼَثٝس ا٘شمبَ ٕبُ ٥ُٔٙٝ ٕٞٛاٍٜ ٞب، ّٔز ث٥ٗ اٍسجب٣٥ د٣ّ ٭ٙٛاٖ ثٝ سَػٕٝ،

 سٮبُٔ  ا٤ؼبى ػٟز ٔٙبٕت ثٖش٢َ ثٝ ٔشٗ ٤ه ٘مُ َٝف اُ سٛا٘ي ٣ٔ سياْٚ، ٍٝٛر ىٍ ا٘شمبَ

 .ٙٛى سجي٤ُ

 ثب إز ٔٞبىف وٝ ٭جب٣ٕ ىٍٜٚ ىٍ ٤ْٜٚ ثٝ سَػٕٝ، ٢ٟ٘ز اطَ ىٍ سب٤ٍو٣، سؼَثٝ   

 ى٤ٍَ ٞب٢ ٩َف٥ز ٚ ىٕشبٍٚىٞب اُ إشفبىٜ ىٞي ٣ٔ ٘ٚبٖ إال٣ٔ، سٕيٖ ٥ال٣٤ ىٍٜٚ ٢َ٥ٌ ٙىُ

 ٍٕي ٣ٔ ٘٪َ ثٝ ٌِا. ث٥ب٘ؼبٔي ٔوشّف ٦ٕٛف ىٍ ٙىٛفب٣٤ ا٤ؼبى سٕٛٮٝ ٚ ثٝ سٛا٘ي ٣ٔ ٞب ّٔز

 اىث٣، ٔشٖٛ ىٍ ٔٛػٛى ٞب٢ سٛإ٘ٙي٢ ٚ ٤ٛ٘ٗ ٞب٢ ٥ٜٙٛ وب٢َ٥ٌٍ ثٝ ثب ثشٛا٘ي سَػٕٝ ٥ِ٘ أَُٚ

 ٙى٣ّ ىٍ ٚ فبٍٓ ه٥ّغ كب٥ٙٝ وٍٚٛٞب٢ ٚ ا٤َاٖ ث٥ٗ ف٣ٍَٙٞ ٍٚاث٤ ٦ٕق ىٍ ٍا ػي٤ي ى٢ٍ

 ىٍٚ ٘٪َ اُ ٘جب٤ي ٥ِ٘ ٍا ٞب ؿبِ٘ ٚ ٔٛا٬٘ ٥َٖٔ ا٤ٗ ىٍ اِجشٝ. وٙي ا٤ؼبى ٭َث٣ ػٟبٖ سَ ٬٥ٕٚ

 ٚػٛى ٚ ف٣ٍَٙٞ س٥ِٛيار فمياٖ ى٤ىشبس٢ٍٛ، ٞب٢ كىٛٔز غّجٝ ٔظال وٝ ؿٙبٖ ىاٙز؛

 سلمك ىٍ ٍا سَػٕٝ ٘م٘ وٝ إز ٭ٛا٣ّٔ اُ ٞب ٔؤِفٝ ى٤ٍَ ٚ ا٣ِٙ٥ٍ٘ ٔشٮيى سٮب١ٍبر

 .ىٞي ٣ٔ لَاٍ ٥َسإط سلز اٞياف٘

 ٚ ٭َث٣ ثٝ فب٣ٍٕ اُ ٔشٖٛ، سَػٕٝ سب٤ٍو٣ وبٍوَى ث٣ٍَٕ ثب إز آٖ ثَ كب١َ ٘ٛٙشٝ   

 ٭َث٣، ٕٖٞب٤ٍبٖ ٚ ا٤َاٖ ث٥ٗ سٮبُٔ ا٤ؼبى ىٍ ٍا سَػٕٝ ػب٤ٍبٜ ثَػٖشٝ، ٔشَػٕبٖ آف٣ٙ٤َ ٘م٘

 ٍائٝا ثب وَىٜ ٦ٔبِٮٝ ٍا ٍٚ فَا ٞب٢ ؿبِ٘ ٚ ٔظجز اكشٕب٣ِ ٘شب٤غ. ىٞي لَاٍ ث٣ٍَٕ ٍٔٛى

 ثٝ ٞب٢ سالٗ ىٞي ٣ٔ ٘ٚبٖ ٘شب٤غ. ثذَىاُى ٞيف ا٤ٗ سلمك ىٍ سَػٕٝ وبٍوَى ثٝ ٍاٞىبٍٞب٣٤

 ٞيف ا٤ٗ سلمك ٚ ٙٛى هشٓ ٦ّٔٛة ٘شب٤غ ثٝ إز ٘شٛاٖ٘شٝ سبوٖٙٛ كُٜٛ ا٤ٗ ىٍ آٔيٜ ٭ُٕ

 سب٤ٍو٣ سؼَثٝ ثٝ سٛػٝ ثب سَػٕٝ ٌٌا٢ٍ سإط٥َ أَ ىٍ ٢ٔب٭ف سال٣ٙ ٚ ثب٢ٍَُ٘ ٥٘بُٔٙي

 .إز ٌٌٙشٝ

 .فًَٞٙ سٮبُٔ،  فب٣ٍٕ، ُثبٖ ٭َث٣، ٕٖٞب٤ٍبٖ سَػٕٝ، ٍاطگاى:ول٘ذ

                                                           
 Farhadrajabi133@yahoo.com . ىا٥ٚ٘بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٌالٖ؛ 1
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ّإ   راتزاٖٗ روؼ٘تٖ اٗالت خوؼِ ٍ تإح٘شات هْارشت تش ٍٗظگٖ

 صتاًٖ اٗي الَام
 2ٚ فب٥ٕٝ ثٌََُ 1ىوشَ إلبق ٍكٕب٣٘

 چى٘ذُ:
ٚ ٥َُٕٔٗ ا٤َاٖ اُ ُٔبٖ ٌٖشَٗ إالْ س٤ٕٛ ّٖٕٔب٘بٖ ىٍ اٍسجب٣ ؿٙيػب٘جٝ ثب ا٭َاة ثٛىٜ 

٘ش٥ؼٝ ا٤ٗ سٮبُٔ ثب ٤ىي٤ٍَٟٔبػَر الٛاْ ٭َة ُثبٖ اُ ٥َُٕٔٗ ٞب٢ ٘ؼي ٚ ٭ٕبٖ ثٝ وٍٚٛ 

ا٤َاٖ ثٛىٜ إز. ا٤ٗ ٟٔبػَر ىٍ ُٔبٖ ا٤ٛٔبٖ ٚ ٭جب٥ٕبٖ ٚ اُ ٤َ٥ك َٟٙٞب٢ ػٙٛث٣ ٍٝٛر 

ٌَفشٝ ٚ ثٝ ٕىٛ٘ز ا٤ٚبٖ ىٍ إشبٖ ٞب٣٤ اُػّٕٝ فبٍٓ ٔٙؼَ ٌَى٤يٜ إز. ثَه٣ اُ ا٤ٗ الٛاْ 

٣ٕٟٔ اُ ا٤الر  ٣ٌ ٭ٚب٢َ٤ ثٝ ك٥بر هٛى اىأٝ ىاى٘ي سب ا٤ٙىٝ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٙبهٝثٝ ٙىُ ُ٘ي

٭٣ّ ٍغٓ سٮٞج٣ وٝ ا٤ٗ الٛاْ ثَ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ هٛى ىاٙشٝ ا٘ي؛ أب  هٕٖٝ ٔلٖٛة ٙي٘ي.

ُثبٖ ٚ ٤ٌٛ٘ آٟ٘ب ثٝ ٘بؿبٍ ىٍاطَ ٔؼبٍٚر ثب َٟٙٞب٢ فب٣ٍٕ ُثبٖ ىٕشوٛٗ سغ٥٥َ ٚ 

سل٣ّ٥ّ ثٝ ث٣ٍَٕ ثَه٣ سإط٥َار -سب ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ى٣ٌٌَ٘ٛ ٙي.ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثَآ٥٘ٓ 

ُثب٣٘ وٝ ىٍ اطَ ٕٞؼٛا٢ٍ ثب فب٣ٍٕ ُثب٘بٖ ىٍ ُثبٖ ٭َث٣ ا٤الر هٕٖٝ ٍم ىاىٜ إز 

ثذَىا٤ُٓ.اُ ىٕشبٍٚىٞب٢ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٣ٔ سٛاٖ ثٝ أشِاع ِغ٢ٛ ٚ ثٮ٢ب ىٕش٢ٍٛ ٚ ٝٛس٣ ُثبٖ 

 ر اُ ٔل٤٥ فب٣ٍٕ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى.   ٭َث٣ هٕٖٝ ثب ُثبٖ فب٣ٍٕ ٚ سإط٥َد٢َ٤ٌ ف٣ٍَٙٞ ا٤ٗ ا٤ال

 .صتاًٖ ٞب٢ ٥ش٣، ا٤الر هٕٖٝ،  ٟٔبػَر، ٣ٌْ٤ٚػبثؼب٣٤ ػٕٮ :گاىٍاطول٘ذ

                                                           
 . ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙا1ُ

 fbarzegar1170@gmail.com . وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙاُ؛ 2
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 ّإ هختلف صٌؼت ّإ ػشتٖ دس ؿىَفاٖٗ ؿاخِ ًمؾ گشٍُ

 گشدؿگشٕ
 2َا٭ش٢بى٢ ف ٟٔٙبُٚ  1ىوشَ ٍل٥ٝ ٍٕشٓ دٍٛ

 چى٘ذُ:
ُثبٖ آُٔٛاٖ فَاٚا٣٘ ثٝ فٮب٥ِز  دْٚٞبٖ ٚ ٞب٢ ا٤َاٖ، ٘وجٍبٖ ٚ ىا٘٘ىٍ ث٥ٖب٢ٍ اُ ىاٍ٘ٚبٜ

 سٛا٘ي ٥ُٔٙٝ ٤ْٜٚ ىٍ سم٤ٛز ٌَى٢ٍَٙ ٣ٔ ٔٚغِٛٙي وٝ ثَٟٜ ٢َ٥ٌ اُ ٩َف٥ز ٚ سٛاٖ آ٘بٖ ثٝ

.ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ٍٚٗ ثبٙيه٥ّغ فبٍٓ  ١ٌٖشَٗ سجبىالر ف٣ٍَٙٞ ٚ الشٞبى٢ وٍٚٛٞب٢ دٟٙ ٕبُ

ُثبٖ  ٞب٢ ٭٣ّٕٜإز وٝ ٘م٘ ٚ ٩َف٥ز ٌَٚ س٥ٝٛف٣ ٚ سل٣ّ٥ّ ىٍ ٝيى دبٕن ثٝ ا٤ٗ ٕٛاَ

ٚاىث٥بر ٭َث٣ ىٍ ٙىٛفب٣٤ ٝٙٮز ٌَى٢ٍَٙ ٥ٔبٖ ٕٙبَ ٚ ػٙٛة ه٥ّغ فبٍٓ ؿ٥ٖز؟ ٤بفشٝ 

وٝ ىٍ ٍٝٛر سم٤ٛز ٍَ٘ٗ وبٍآف٣ٙ٤َ، سؼب٢ٍ ٕب٢ُ ىا٘٘ ٚ ٙىُ ٣ٔ ىٞيٞب٢ ٔمبِٝ ٘ٚبٖ 

٢َ٥ٌ اُ ٘وجٍبٖ ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ أىبٖ ثَٟٜ ،٢َ٥ٌ َٙوز ٞب٢ ُثبٖ ث٥ٙبٖ ثب ٔل٤ٍٛز ُثبٖ ٭َث٣

ٞب ثٝ ِِٔٙٝ د٥َٚاٖ ٝٙٮز ٌَى٢ٍَٙ ه٥ّغ فب٣ٍٕ ٚػٛى ىاٍى. سٛػٝ ٞب٢ ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٌَٜٜٚ

ٔوشّف ٌَى٢ٍَٙ ٤ُبٍر، ٌَى٢ٍَٙ سؼب٢ٍ، ٌَى٢ٍَٙ ٥ج٥ٮ٣ سب٤ٍو٣،  ٞب٢ثٝ ٙبهٝ

ٌَى٢ٍَٙ ٕالٔز، ٌَى٢ٍَٙ ٭٣ّٕ ٚ ٣ٍُٙٚ ٚ ٥ٌَِ٘ى٢ٍَٙ ىا٘ٚؼ٣٤ٛ اُ ٤ىٖٛ ٚ ا٤ؼبى 

، ا٤ؼبى َٙوز "َى ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ  ٌَى٢ٍَٙ ا٤َاٖوبٍث"ٕبُٚوبٍٞب٣٤ ٔب٘ٙي  ٥َاك٣ ىٍٓ 

ىٚ ٢ٕٛ  ٞب٢ ُثبٖ ث٥ٙبٖ ثب ٞيف ٙٙبٕب٣٤ ٚ سَث٥ز ُثبٖ ىا٘بٖ ٔبَٞ ٚ ٤ّٖٔ ثٝ ٥َٔاص ف٣ٍَِٙٞ

ٞب٢ ٟٔبٍس٣ سم٤ٛز ٌَى٢ٍَٙ ثَا٢ ُثبٖ ىا٘بٖ ٚ ٥ِ٘ ٕفَٞب٢ ه٥ّغ فبٍٓ، ثٌَِا٢ٍ ىٍٜٚ

ٞب٢ الُْ ثب وٕه ٕبُٔبٖ ٥َٔاص ٝثب ا٘ٮمبى سفبٞٓ ٘بٔ ٞب٢ ٭َث٣ ىٚ ٥َف؛ا٢ ٌَٜٚىٍٜٚ

ٞب٢ ف٣ٍَٙٞ، ٕبُٔبٖ فًَٞٙ ٚ اٍسجب٥بر إال٣ٔ ٚ ٕبُٔبٖ كغ ٚ ٤ُبٍر ٚ ٥ِ٘ ٍا٣ِ٘٤

وٙي سب ٞب٢ ٭َث٣ ا٤ؼبى ٣ٔه٥ّغ فبٍٓ، ا٤ٗ أىبٖ ٍا ثَا٢ ٌَٜٚ ٠ف٣ٍَٙٞ وٍٚٛٞب٢ كُٛ

ٍ ا٤ٗ ٍاٜ ٞب٢ ٔوشّف ثٝ سٕٛٮٝ ٌَى٢ٍَٙ ه٥ّغ فب٣ٍٕ اٞشٕبْ ٍُٚ٘ي؛ ىٞب ٚ ٙبهٝىٍ٭َٝٝ

 ا٤ؼبى ل٦ج٣ ٔٙبٕت ثٝ ٍٝٛر ٕ٘ٛ٘ٝ ٥ٔبٖ ا٤َاٖ ٚوٍٚٛ ٭ٕبٖ ثٝ ِِٔٙٝ دب٤ّٛر د٥ٟٚٙبى ٣ٔ ٙٛى.

 .ٞب٢ ٭َث٣ٞب ، ٌَٜٚ، ىاٍ٘ٚبُٜثبٖ ٭َث٣، ٌَى٢ٍَٙ، ه٥ّغ فبٍٓ :گاىٍاط ول٘ذ

                                                           
 R.rostampour@alzahra.ac.ir. ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ اَِِٞا )ٓ(؛ 1

 ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ اَِِٞا )ٓ( .2
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 تشسػٖ تغث٘مٖ تٌ٘اهتٌ٘ت لشآًٖ دس ؿؼش َّؿٌگ اتتْاد ٍ رَاّشٕ

 ٥ٕٕ2َا ػٛوبٍٚ  ٣ٍِٕٛ1كؼز  ىوشَ                     

 چى٘ذُ
ٚ  اِٟبْ ثو٘ اى٤جبٖ ىٍ آف٤َٙ٘ ٞب٢ اىث٥ٚبٖ ثٛىٜ إز ،لَآٖ و٤َٓ ٕٞٛاٍٜ ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن

ىٍ اِمب٢ ٔفب٥ٞٓ ثَ ٔوب٥جبٖ هٛى ث٥ٖبٍ ثَٟٜ آٖ  ٙب٭َاٖ ٚ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ اُ اِفب٧ ٚ ٢ٕٖٔٛ آ٤بر

ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ٣ٔ ٥ٌَى  ٚ ٤ب ث٥ٙبٔش٥ٙز ىٍ ٘مي اىث٣ سلز ٭ٙٛاٖ سٙبٛ كب١َ ثلض .٘يٜ اثَى

آف٤َٙ٘ ٔشٗ ػي٤ي ثيٖٚ اٍسجب٣ ثب ٔشٖٛ د٥ٚ٥ٗ أىبٖ د٤ٌَ ٥ٖ٘ز. ىٍ ٚال٬ ٤ى٣  ٚ ثَ آٖ إز

ا٘شمبَ ٔٮٙب ٤ب ِف٨ ٤ب َٞ ىٚ اُ ٤ه ٔشٗ ثٝ َ ث ٚ  اُ ١ٛٔٛ٭بر ػي٤ي ٘مي اىث٣ ث٥ٙبٔش٣ٙ إز

سلز ٚ  ىالِز ىاٍى غب٤ز ٔشٗ ى٤ٍَ ٤ب اُ ٤ه اطَ اىث٣ ثٝ اطَ اىث٣ ى٤ٍَ ثب اهشالف ىٍ ٔمٞي ٚ 

ا٤ٗ دي٤يٜ ٕٞـٙبٖ وٝ ىٍ ٙٮَ ىٍ ٘مي اىث٥بر ٭َة ٔٮَٚف ٌَى٤يٜ إز.  ،«سٙبٛ»٭ٙٛاٖ 

٦َٔف ٙيٜ إز. اٙٮبٍ فب٣ٍٕ ُثب٘بٖ ٥ِ٘ ىٍ ٙب٭َاٖ ٭َة ٍٔٛى سٛػٝ لَاٍ ٌَفشٝ إز، 

٘ي ٜ اثٛى اى٤جب٣ً٘ٞٛٙٙ اثشٟبع ٙب٭َ ٔٮبَٝ ا٤َا٣٘ ٚ اِؼٛا٢َٞ ٙب٭َ ٔٮبَٝ ٭َة اُ ػّٕٝ 

ٜ ا٘ي. لَآٖ و٤َٓ ث٥ٖبٍ ثَٟٜ ثَى ث٤ْٜٛ آ٤بر وٝ ثَا٢ سإط٥ٌٌَا٢ٍ ث٥ٚشَ اٙٮبٍٙبٖ اُ ٔشٖٛ ى٣ٙ٤ 

إشمَاء آ٤بر لَآٖ  ثب ٚ سل٣ّ٥ّ –دْٚٞٙيٌبٖ ٍ٘بٍٗ كب١َ ىٍٝي٘ي وٝ ثٝ ٥ٜٙٛ ٢ س٥ٝٛف٣ 

أَ ٍا ثب لَآٖ و٤َٓ دَىاهشٝ ٚ سإط٥َ ا٤ٗ   ،و٤َٓ ثٝ ث٣ٍَٕ ؿ٣ٍٍ٘ٛ ث٥ٙبٔش٣ٙ اٙٮبٍ ا٤ٗ ىٚ ٙب٭َ

آٖ ث٣ٍَٕ اٙٮبٍ ا٤ٗ ىٚ ٙب٭َ ٌٛاٜ ي.ىٍ اٙٮبٍ ا٤ٗ ىٚ ٙب٭َ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ ٚ ٚاوب٢ٚ لَاٍ ىٞٙ

وٝ ٌبٜ اُ ٔفب٥ٞٓ آ٤بر لَآٖ ٚ ٌبٜ اُ ٔفَىار آٖ اِٟبْ ٌَفشٝ ا٘ي ٚ ىٍ ثٮ٣٢ اُ اث٥بر  ٥ِ٘  إز

   إز.  ثٝ ٙو٥ّٞشٟب٢ لَآ٣٘ اٙبٍٜ ىاٍ٘ي وٝ ثَ غٙب٢ اٙٮبٍ ٚ ٔب٘يٌب٢ٍ آٟ٘ب سبط٥َ ٌٌاٙشٝ
 ػٛا٢َٞ. لَآٖ، اىث٥بر  س٦ج٥م٣، سٙبٛ، اثشٟبع، :ٌبٖو٥ّيٚاّ

                                                           
  ٥ٟٙي ثٟٚش٣   ى ىاٍ٘ٚبٜٕشبا. 1

  samira.jokar67@yahoo.com ٥ٟٙي ثٟٚش٣ ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ. 2
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ّإ ػواى دس ػَاحل اٗشاًٖ خل٘ذ فاسع  رغشاف٘إ ػىًَت اصدٕ

 دس اٍاٗل دٍسٓ اػالهٖ 
 1ىوشَ ٭٣ّ ٣ٍِٕٛ

 چى٘ذُ
اُى اُ ٭ٕبٖ ثب ٌٌٍ اُ ه٥ّغ فبٍٓ ثٝ ٕٛاكُ  ٞب٣٤ اُ َٔىْ ث٣ٙ ٞب٢ ا١٥ِٚ ٞؼ٢َ ٌَٜٚ ىٍ ٕيٜ

اَٚ ثٝ  ا٤َاٖ ٟٔبػَر وَى٘ي. ٔمب١ِ كب١َ اُ ٤َ٥ك ث٣ٍَٕ ٌِاٍٟٙب٢  ٔٙبث٬ ىٕزػٙٛث٣ 

دَىاُى.  ث٣ٍَٕ ٭ّز ٚ ُٔبٖ ٟٔبػَر آٟ٘ب ٚ ػغَاف٥ب٢ ٕىٛ٘ز آٟ٘ب ىٍ ٕٛاكُ ا٤َاٖ ٣ٔ

ٞب ؿَا ٚ ىٍ ؿٝ ُٔب٣٘ اُ ٭ٕبٖ  اُى٢» وٙي وٝ:  دْٚٞ٘ كب١َ ا٤ٗ دَٕ٘ ٍا ٦َٔف ٣ٔ

ث٣ٍَٕ ٙٛاٞي ا٤ٗ ف٥١َٝ ٍا سإ٥٤ي « ا٤َاٖ ٕبوٗ ٙي٘ي؟ ٞب٣٤ اُ ٟٔبػَر وَى٘ي ٚ ىٍ ؿٝ ثو٘

ٞب٣٤  ق ٕجت ٟٔبػَر ٌَٜٚ .ـٞ 170ٕم٣ٛ كىٛٔز آَ ػّٙي٢ ىٍ ٭ٕبٖ ىٍ ٕبَ » وٙي وٝ ٣ٔ

ٞب  ىٍ اٚاهَ لَٖ ىْٚ ثٝ ا٤َاٖ ٌَى٤ي ٚ آٟ٘ب ىٍ كي فبُٝ س١ٍٙ َِٞٔ سب ثٙيٍ ٌٙبٜٚ  اُ اُى٢

 كي ىٍ ا٢َُٚٔ ٌَِٞٔبٖ ٕٛاكُ اُ و٣ٚث ىٍ آٟ٘ب ٞب٢ ٕىٛ٘شٍبٜ« ٕىٛ٘ز اهش٥بٍ وَى٘ي.

 ٥ٕف ٘بْ ثٝ ٚ ثٮيٞب ٝفبق ث٣ٙ ٤ب ٝفبٍ ث٣ٙ اثشيا ٥ٕف ٥َٕاف كٛا٣ِ ٚ َِٞٔ س١ٍٙ فبُٝ

 ٤ٮ٣ٙ ٌٙبٜٚ ٚ ٥َٕاف ٔبث٥ٗ ٘ٛاك٣ ٭ٕبٖ اُ ٞب ٟٔبػَر اىا١ٔ ثب ٕٞـ٥ٙٗ. ٙي هٛا٘يٜ ٭ٕبٍٜ 

 ٕٛاكُ ا٤ٗ. ٙي ٤ٟٗٔبػَ اُ ٞب٣٤ ٌَٜٚ ٖٔىٗ ٞٓ ا٢َُٚٔ ثَٟٛٙ إشبٖ ٕٛاكُ ا٭٪ٓ ثو٘

 ٥َُٞ ث٣ٙ. ٌَفز لَاٍ ػّٙي٢ هب٘ياٖ اُ ٞب٣٤ ٙبهٝ ٘فًٛ سلز ٚ ٙي سم٥ٖٓ ٔؼِا ٦ٙٔم١ ىٚ ثٝ

ٕىٛ٘ز اهش٥بٍ  ٌٙبٜٚ ٚ ٘ؼ٥َْ ٥ٔبٖ ٘ٛاك٣ ىٍ ٔ٪فَّ آَ ٚ ٘ؼ٥َْ ٚ ٥َٕاف ٥ٔبٖ ٘ٛاك٣ ىٍ

ٞب٢  ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثب ٍٚٗ سب٤ٍو٣ ا٘ؼبْ ٙيٜ، ٚ ا٥ال٭بر ثب سّف٥م٣ اُ سى٥ٙه .وَى٘ي

 ا٢ ٚ سلم٥مبر ٙفب٣ٞ ٌَىآ٢ٍٚ ٚ ٕذٔ سل٥ُّ ٚ سف٥َٖ ٙيٜ إز.  شبثوب٘ٝو

 ٞب، ٕٛاكُ ه٥ّغ فبٍٓ، ى٠ٍٚ إال٣ٔ.  : ٟٔبػَر اُى٢ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 ali_rasooli58@yahoo.com . إشبى٤بٍ ٌَٜٚ سب٤ٍن ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ ثَٟٛٙ؛ 1
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ّإ ّفتن  رغشاف٘إ تاسٗخٖ التصادٕ ػَاحل خل٘ذ فاسع دس ػذُ

 تا ًْن ّـ . ق
 2ٚ ٌَ٘ٔ ا٢َ٥ٔ 1ىوشَ ٭٣ّ ٣ٍِٕٛ

 چى٘ذُ
شٓ سب اٚا٤ُ لَٖ ىٞٓ ٞـ .ق ٙبٞي اٍسجب٥بر فَاٚاٖ الشٞبى٢ ٚ ٦ٙٔم١ ه٥ّغ فبٍٓ ٣٥ لَٖ ٞف

ف٣ٍَٙٞ ٚ ٥ٕب٣ٕ ٥ٔبٖ ػٛا٬ٔ د٥َأٖٛ ا٤ٗ ى٤ٍب ىٍ ػٙٛة ٚ ٕٙبَ ثٛى. ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثٝ 

دَىاُى سب  ٞب٢ ِٔثٍٛ ٣ٔ س٥ٝٛف ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ ٕٛاكُ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ ىٍ ٕيٜ

ٕٛاكُ ه٥ّغ فبٍٓ ىٍ ا٤ٗ ىٍٚاٖ ثَ ؿٝ ٙىٛفب٣٤ الشٞبى٢ »ثٝ ا٤ٗ دَٕ٘ دبٕن ىٞي وٝ: 

ِ٘ى٤ى٣ ٕٛاكُ »ٙٛاٞي ٔٛػٛى ٔؤ٤ي ا٤ٗ ف٥١َٝ إز وٝ: « ١ٙ٥ُٔ ػغَاف٥ب٣٤ إشٛاٍ ثٛى؟

ٞب٢ ثٍِي ٚ  ٕٙب٣ِ ٚ ػٙٛث٣ ا٤ٗ ى٤ٍب ثٝ ٤ىي٤ٍَ، ى٢ٍٚ ٕٛاكُ ٚ ثٙبىٍ اُ َٔاوِ أذَاس٢ٍٛ

٥ب٣٤ ٟٔٓ ثَا٢ َٕا٘ؼبْ ٘بٖٔب٭ي ثٛىٖ آة ٚ ٞٛا ػٟز وٚب٢ٍُٚ ٌٖشَىٜ ٭ٛأُ ػغَاف

ٞب٢ الشٞبى٢ ىٍ آٖ ػب  اٍسجب٥بر ف٣ٍَٙٞ ٚ الشٞبى٢ َٔىْ ا٤ٗ ٦ٙٔمٝ ٚ ىٍ ٘ش٥ؼٝ ٍٚ٘ك فٮب٥ِز

ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثٝ ٍٚٗ سب٤ٍو٣ ا٘ؼبْ ٙيٜ ٚ ٌَىآ٢ٍٚ ىاىٜ ٞب ثب سى٥ٙه وشبثوب٘ٝ ا٢ « ثٛىٜ إز.

ٞـ . ق ىٍ  ثٝ ا٘ؼبْ ٥ٍٕيٜ إز. ىاىٜ ٞب اُ ٔٙبث٬ ىٕز اَٚ ٔشٮّك ثٝ ٕيٜ ٞب٢ ٞفشٓ سب ىٞٓ

 لبِت ف٥٘ ٣ٖ٤ٛ٘ ٌَىآ٢ٍٚ ٙيٜ، ٕذٔ ٍٔٛى سل٥ُّ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي.

 .ه٥ّغ فبٍٓ، ى٤ٍب٢ ٭ٕبٖ، ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 ali_rasooli58@yahoo.com بٍٓ ثَٟٛٙ؛ . إشبى٤بٍ ٌَٜٚ سب٤ٍن ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ ف1

 . ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي سب٤ٍن ٌَا٤٘ ٦ٔبِٮبر ه٥ّغ فبٍٓ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ث2َٟٙٛ
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 اػالهٖ-ًمؾ تشروِ دس اًتمال فشٌّگ اص٘ل اٗشاًٖ تِ توذى ػشتٖ
 3َُٞا ٞب٣ٕٙ س٣ٍِ٘ٚ  2ىاٚى ٥َٙٚا٣٘  ،1اثٛاِف٢ُ ١ٍب٣٤ىوشَ 

  ٘ذُچى
سجبىالر ف٣ٍَٙٞ ٚ اىث٣ ىٍ ىٚ ُثبٖ فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣، ١ٛٔٛ٭٣ إز وٝ اُ ى٤َ٤ٙٝ  اٙشَاوبر ٚ 

ُٔبٖ سب ثٝ أَُٚ ٭الٜٚ ثَ ا٤ٙىٝ ث٥ٖب٢ٍ اُ ا٘ي٤ٕٚٙياٖ ٚ دٍَْٚٞٚاٖ ىٚ ُثبٖ ٍا ثٝ ا٘ي٤ٚٝ ٚ 

دْٚٞ٘ ٚا ىاٙشٝ، ٔٛ ػت سَػٕٝ ٔشمبثُ ث٥ٖب٢ٍ اُ آطبٍ اىث٣ ٚ ف٣ٍَٙٞ ا٤ٗ ىٚ ّٔز ثٝ ُثبٖ 

٘بٌفشٝ د٥يإز وٝ ٔؼٕٛ٭ٝ ٔٙبثٮ٣ وٝ اُ ٭َث٣ ثٝ فب٣ٍٕ ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن  ى٢ٍَ٤ ٙيٜ إز

سَػٕٝ ٙيٜ إز ث٥ٖبٍ ٤ُبى إز ٚ إجبة ٚ ٭ُّ ٔشٮيى٢ ىاٙشٝ إز. أب دٍَْٚٞٚاٖ ا٤ٗ 

سو٣ّ٥ّ ٚ  ثب سى٥ٝ ثَ ٔٙبث٬ وشبثوب٘ٝ ا٢ ٚ ا٤ٙشَ٘ش٣ -ثلض ٕٮ٣ ىاٍ٘يثب إشفبىٜ اُ ٍٚٗ ٚٝف٣

. ؿٝ ٭ٛا٣ّٔ ثب٭ض ٙيٜ وٝ آطبٍ اىث٣ ٚ غ٥َ اىث٣ اُ 1ن ىٞٙي :ثٝ ٕٛاالس٣ ٘٪٥َ ا٤ٗ ىٚ دبٕ

. ٍٚ٘ي ا٤ٗ ا٘شمبَ ف٣ٍَٙٞ اُ ٤َ٥ك سَػٕٝ ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن ثٝ ؿٝ 2فب٣ٍٕ ثٝ ٭َث٣ سَػٕٝ ٙٛى .

ٙٛى؟ دٔ اُ ث٣ٍَٕ ا٤ٗ ٘ش٥ؼٝ كبُٝ ٙي وٝ إز ٚ ىٍ ىٍٜٚ ٔب ؿٍٛ٘ٝ ى٘جبَ ٣ٔٙى٣ّ ثٛىٜ

سٕب٤ُ ٭َة  ٢. هّفب1. ىٚ ٞيف إب٣ٕ ٙىُ ٌَفز ىٍ ٌٌٙشٝ سَػٕٝ اُ فب٣ٍٕ ثٝ ٭َث٣ ثٝ 

 ثٝ ٢ٍٛ٥ وٝيا وٙٙي ٥د ٣هٛى ٚاٍص آٖ ٖٞشٙي ٙٙبهز وبف ٤ٙهوٝ ا ٤َا٣٘وٝ اُ سٕيٖ ا ىاٙشٙي

 ػِءسٮبُٔ ٚ اٍسجب٣ ثب َٔىْ  ٢ٞبٍاٜ ٚ اىاٍار ٚ كىٛٔز ٥ٗٙٙبهز آىاة ٚ ٕٙٗ ٚ لٛا٘

ٔجَْ ىاٙشٙي، ٚ ا٤ٗ ٍٔٛى اُ ٞيف  ٚ آٟ٘ب ثياٖ ٥ِ٘ ٔٛػٛى ثٛى ٣وٝ ىٍ اىة فبٍٕ ٢ ثٛىٔٛاٍى

هٛإشٙي ١ٕٗ وٝ ٣ٔ ثٛى٘ي ٤َا٥٘ب٣٘ىْٚ هٛىِ ا ٥ِٜاٍ٘ .2ىْٚ اُ ا٥ٕٞز ٚاالس٢َ ثَهٍٛىىاٍ ثٛى 

ىٍ ثَاثَ  ،ٌٌٙشٍبٖ هٛى ٥َاصثب ُ٘يٜ ٍ٘ٝ ىاٙشٗ ٔ ٤بىآ٢ٍٚ افشوبٍار أذَا٢ٍٛ٥ ثٍِي دب٣ٍٕ،

ٝ ٚ ٤ٚوٝ ٔب اٝلبة فىَ ٚ ا٘ي ٌِٛٙى وٙٙي اكٖبٓ فوَ ٚ ٔجبٞبر وٙٙي ٚ ثٝ آٟ٘بٞب ٭َة

ِ٘ى  ىا٘ي٣ٚ هٛى ٍا ثَسَ ٔ ثبِي٣اٌَ ٭َة، ثٝ َٕٚىٖ ٚ ىاٖ٘شٗ ٙٮَ  ثٝ هٛى ٔٚ  ٤ٓسٕيٖ ثٛى

 ٢ثَ آطبٍ آ٘بٖ ثَسَ ٣ٚ ٌبٞ ٢ٚػٛى ىاٍى وٝ ثب آطبٍ آٟ٘ب ثَاثَ ٤ٌَٝإ٘ب ٣آطبٍ ٚ ٔٙبثٮ ٥ِ٘ ٤َا٥٘بٖا

َاوبر ف٣ٍَٙٞ ٚ ٌَٜ هٍٛىٖ َٕ٘ٛٙز ٞب ثٝ ٭ّز ٚػٛى ٥ٕٞٗ اٙشؿٙب٘ـٝ أَُٜٚ ٭َة ىاٍى.

                                                           
 . إشبى٤بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ثٟٚش1٣

 davoudshirvani@yahoo.com. ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ثٟٚش٣؛  2

 ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ .3



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

49 

ٞب٢ ٘بة ا٤َا٣٘، ثٝ سَػٕٝ آطبٍ وٍٚٛٞب٢ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ثب ا٤َاٖ، ثَا٢ آٙٙب٣٤ ثب ا٘ي٤ٚٝ

 ٍُٚ٘ي.  اىث٣ ٌٌٙشٝ ٚ كبَ فب٣ٍٕ، اٞشٕبْ ث٥ٖبٍ ٣ٔ

ٚ  ٣سٕيٖ ٭َث، ٤َا٣٘فًَٞٙ ا، ٣ُثبٖ ٭َث، ٣ُثبٖ فبٍٕسَػٕٝ ٚ ٤ٍٍَٚىاٖ،  ٍاطگاى:ول٘ذ

 ٣.إالٔ
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 پاٗذاسٕ خل٘ذ فاسع دس سهاى ّؼتٖ ًؼىاع رٌگ ٍ ادت٘اتا
 3٭١َ٥ّب ٭بثي٤بٖٚ ىوشَ  2ا٥َٔ اِٟب٣ٔ،  1ٔليطٝ اِٖبىار ١ٍب٣٤ والسٝ ٥َٔكٖٗ

  چى٘ذُ
 ػٙٛة ٚ ػٙٛث٣ آ٥ٕب٢ آف٤َمب، اٍٚدب، ث٥ٗ اٍسجب٣٥ ٔلٍٛٞب٢ س٤َٗ ٟٔٓ اُ ٤ى٣ فبٍٓ ه٥ّغ

 ػٟب٣٘ ٞب٢ ليٍر ٚ إز ثٛىٜ ثبٌٍُب٘بٖ ٚ سبػَاٖ سٛػٝ ٍٔٛى ى٤َثبُ اُ ٦ٙٔمٝ ا٤ٗ. إز َٙل٣

 ٥ٕب٣ٕ، ٔٙ٪َ اُ ٦ٙٔمٝ ا٤ٗ .ا٘ي ثٛىٜ ٦ٙٔمٝ ا٤ٗ سَٞف ىٍٝيى ٔٙفٮز ٚ ٕٛى وٖت ثَا٢

 ٦ٙٔمٝ ا٤ٗ ا٥ٕٞز، ٥ٕٞٗ ى٥ُِ ثٝ. إز  ا٥ٕٞز كبئِ ٕٞٛاٍٜ سٕيٖ ٚ سب٤ٍن ا٢َّ٘، إشَاس٤ْه،

 ىِٚز ك١ّٕ سب ٞب دَسغب٣ِ ٢ كّٕٝ اُ إز؛ ثٛىٜ ى٤ٍَاٖ ىاٙز ؿٚٓ ٚ سؼبُٚ ٍٔٛى ٕٞٛاٍٜ

 ثٝ ٚػٛى سٕبْ ثب ٦ٙٔمٝ ا٤ٗ اُ ىفب٫ ىٍ ٕٞٛاٍٜ ٥ِ٘ فبٍٓ ه٥ّغ ٕبوٗ َٔىٔبٖ ... . ٚ ٭َاق

 ٦ٙٔمٝ ا٤ٗ ٕبوٙبٖ ٞب٢ ى٢َ٥ِ ٚ ٞب ٍٙبىر ٚػٛى. ا٘ي دَىاهشٝ ىٕٙٙبٖ ٘فًٛ ثَاثَ ىٍ دب٤يا٢ٍ

 .٤بثي ٌٖشَٗ ٦ٙٔٝم ا٤ٗ ىٍ دب٤يا٢ٍ اىث٥بر آٖ سج٬ ثٝ ٚ ػًٙ اىث٥بر وٝ إز ٙيٜ ٕجت

 ٞب٣٤ ٍٔبٖ ى٤ي آٖ ىٍ ٍا دب٤يا٢ٍ ٚ ػًٙ اىث٥بر ا٘ٮىبٓ سٛاٖ ٣ٔ وٝ اىث٣ ٞب٢ كُٜٛ اُ      

ٞب٣٤ وٝ ا٘ٮىب٣ٕ اُ ٤ى٣ اُ وشبة .إز ٙيٜ ٘ٛٙشٝ ٘ٛػٛاٖ ٚ وٛىن اىث٥بر كُٜٛ ىٍ وٝ إز

ا١ٚب٫ ػًٙ سل٣ّ٥ٕ ٍا ىٍ هٛى ٔٙٮىٔ وَىٜ إز ٍٔبٖ ٖٞش٣ إز وٝ ىٍ ٦ٙٔمٝ ه٥ّغ 

وٝ َٙف « ٖٞش٣»ٍٓ، َٟٙ آثبىاٖ ٚ َٟٙٞب٢ ا٥َاف آٖ ىإشبٖ ٙىُ ٌَفشٝ إز. ٍٔبٖ فب

ُ٘ي٣ٌ ىهش٢َ ثٝ ٘بْ ٖٞش٣ إز ٕ٘ب٤ٍَٚ ٫َٚٙ كّٕٝ ٭َاق ثٝ ا٤َاٖ إز ٚ  ىٍ آٖ 

ىٍ ا٤ٗ ػٖشبٍ  ٙٛى.ٞب٢ ى٥ٌٍَ ػًٙ ٚ كٛاىص ٘ب٣ٙ اُ آٖ ثَا٢ هٛا٘ٙيٜ ثبٌُٛ ٣ٔٙو٥ٞز

ٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ىٍ ٍٔبٖ ٖٞش٣ دَىاهشٝ ٙيٜ إز سب اُ ٔٙ٪َ ثٝ ػّٜٛ ٞب٢ اىث٥بر دب٤يا٢ٍ كُٛ

 آٖ، ٔمبٚٔز ٞب٢ َٔىْ ىٍ ىفب٫ اُ ٥َُٕٔٗ ه٤ٛ٘ ىٍ ثَاثَ سؼبُٚ ث٥ٍبٍ٘بٖ ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙٛى.

 ٍٔبٖ ٣ٖ٤ٛ٘.  ،"ٖٞش٣"، اىث٥بر دب٤يا٢ٍ، ٍٔبٖ ه٥ّغ فبٍٓول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 mds.rezaie@yahoo.com ؛ ٭٢ٛ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ىاٍ٘ٚبٜ ه٥بْ ٟٔٚي. 1

 ٭٢ٛ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ىاٍ٘ٚبٜ ه٥بْ ٟٔٚي. 2

 إشبى٤بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ىاٍ٘ٚبٜ ه٥بْ ٟٔٚي. 3
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 تشسػٖ ػٌاصش پاٗذاسٕ دس ؿؼش رَاد رو٘ل ٍعاّشُ صفاسصادُ
 2ٔلٕي ك٥ٖٗ ٔٮ٣ٔٛٞٚ ىوشَ  ٣1 ٣ٍٔٚ دٍٛ٭ّ

 چى٘ذُ
ٞب٢ ٔشفبٚر،  إز ٚ ىٍ ا٤ٗ ٍإشب ىٍ ُٔبٖ اٖ٘بٖ اُ ثيٚ هّمز، ى٘جبَ كك ٚ كم٥مز ثٛىٜ

ا٘ي وٝ ىٍ ٍاٜ ٔجبٍُٜ ثب ٩ّٓ ٚ إشجياى ٚ ٥ٍٕيٖ ثٝ كم٥مز،  ٞب٢ ثب٢ٍُ ٩ٍٟٛ وَىٜ ٙو٥ٞز

ٮَا٢ وٝ ٔشٮّك ثٝ وٍٚٛٞب٢ ٕٙب٣ِ سٛاٖ اُ ٙ ا٘ي. ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٣ٔ ػبٖ ه٤ٛ٘ ٍا ٘ظبٍ وَىٜ

فبٍٓ ٖٞشٙي اُ هب٘ٓ ٥بَٜٞ ٝفبٍُاىٜ ٚ آلب٢ ػٛاى ػ٥ُٕ )كٖٗ ا٥ِٖٙي( وٝ  كُٜٛ ه٥ّغ

                                                      .ٞب٢ اىة دب٤يا٢ٍ إز، ٘بْ ثَى ٢ ٢ٔب٥ٔٗ ٚ ىٍٖٚ ٔب٤ٝ اٙٮبٍٙبٖ ىٍ ث٥ٌََ٘يٜ

سل٣ّ٥ّ،  –إز سب ثب سى٥ٝ ثٝ ٍٚٗ س٥ٝٛف٣  ٚٞ٘ ٕٮ٣ ٙيٜثٙبثَا٤ٗ ىٍ ا٤ٗ دْ     

ٞب٢ ٔجبٍُٜ ثب ٩ّٓ، إشجياى، كبوٕبٖ ى٤ىشبسٍٛ ٚ ٕشب٤٘ آُاى٢ هٛاٞبٖ ٚ إشفبىٜ اُ  ٔب٤ٝ ىٍٖٚ

ٙب٭َ ٔجبٍُ ٭َال٣ ٥ٚبَٜٞ ٝفبٍُاىٜ، « ػٛاى ػ٥ُٕ»٢ ٕالك٣ ثَُ٘يٜ ىٍ اىث٥بر  ٙٮَ ثٝ ٔظبثٝ

٢ ٙٮَدب٤يا٢ٍ، ٍٔٛى وٙىبٗ ٚسل٥ُّ  ط٣ إٍُٙٙي ىٍ ٭َٝٝٙب٭َ ا٘مالث٣ ا٤َاٖ، ثٝ ٭ٙٛاٖ ٥َٔا

ٞب٢ ىٕٙٗ ىٍ ٙٮَ َٞ ىٚ ٙب٭َ  ىٞي س٥َٕٓ ػٙب٤ز ٞب٢ دْٚٞ٘ ٘ٚبٖ ٣ٔ ٤بفشٝلَا٥ٌٍَى. 

ا٘ٮىبٓ ىاٍى ٚ َٞ ىٚ ٙب٭َ س٤َٛٞٞب٢ اُ َٔىْ هٛى؛ ىٍ ٍاٜ ٔجبٍُٜ ثب إشجياى، ػٟز ىف٬ ٩ّٓ 

ٚ ٔجبٍُٜ ىٍ ُ٘ياٖ ىٍ اٙٮبٍ ػ٥ُٕ ٕ٘ٛى ث٥ٚش٢َ  ا٘ي ثب ا٤ٗ سفبٚر وٝ ى٭ٛر ثٝ ل٥بْ اٍائٝ ىاىٜ

 ىاٍى.

 .٢ِ٥، ػٛ اى ػ٥ُٕ، ٥بَٜٞ ٝفبٍُاىٜ: ٔجبٍُٜ، إشجياى، ٩ّٓ ٕشول٘ذٍاطگاى

                                                           
 ٢aroomipor@gmail.com ىاٍ٘ٚبٜ آُاى لٓ؛ ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوشَ. 1

 . إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ آُاى لٓ 2
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ّإ هتزاٍص ٍاوٌؾ ادت٘ات اػتشاضٖ ػشاق ٍ اٗشاى دس لثال لذست

)تحل٘ل هَسدٕ: اؿؼاس هظفش الٌَاب، تـشٕ  پ٘شاهًَٖ ٍ رْاًٖ

 ٍ عاّشُ صفاس صادُ(الثؼتاًٖ، ػ٘اٍؽ وؼشاٖٗ 
 2آ٢ٍٛٙ ٚ ك٥ٖٗ 1ث٣َٔ ُا٫ٍ َٔس٣٢ ىوشَ

 چى٘ذُ
اىث٥بر ا٭شَاٟ ىٍ ٭َاق ٚ ا٤َاٖ ٔٮبَٝ ىٍ ثَاثَ ٘٪بْ ى٤ىشبس٢ٍٛ، فًَٞٙ إشجياى٢ ىٍ سٕب٣ٔ 

٦ٕٛف آٖ، إشٮٕبٍ، ٘فًٛ ٚ ٌٖشَٗ ٘٪بْ ٦ّٕٝ ىٍ وٍٚٛٞب٢ ػٟبٖ ٣ٕٔٛ ٚ ٔمبثّٝ ثب إَائ٥ُ 

ٞب٢ ليٍر ٞب٣٤ وٝ اُ ٢ٕٛ وب٥َُٕٖٔٛ٘ٗ ٖ٘جز ثٝ ٕشٓٙىُ ٌَفز ٚ ٙب٭َاٖ ا٭شَاٟ ىٚ 

 ٚاوٙ٘ ا٘شمبى٢ ٚ هٕٞب٘ٝ ٘ٚبٖ ىاى٘ي.اُ هٛى ثَ َٔىْ ٍٚا ىاٙشٝ ٙي 

ىٍ ٠َُٔ ٙب٭َاٖ « ٥بَٜٞ ٝفبٍ ُاىٜ»ٚ « ٥ٕبٚٗ وَٖا٣٤»، «ث٢َٚ اِجٖشب٣٘»، «ٔ٪فَ اِٙٛاة»    

طجز ٥٩ٚفٝ ٙٮ٢َ ٔشٮيى،  ٞب٢ٞب ثب هّك ٔؼٕٛ٭ٝا٭شَاٟ ىٚ وٍٚٛ ٭َاق ٚ ا٤َاٖ ٖٞشٙي. آٖ

٭ٟيٜ َث ٍا ىٍ ٘جَى ثب ىٕٙٗ ٔشؼبُٚ هبٍػ٣ٔجبٍُٜ ٚ س٥٥ٟغ ٥َ٘ٚٞب٢ ثبِٙيٜ اػشٕب٭٣  ػ٤َبٖ

 ٞب٢ ٥ٕبٜ ٚ ٕف٥ي ٚ ٔلى٥ٔٛز سؼب٢ٌَُٚ ٘٪بْ ٦ّٕٝ ٚ الٕبٍ آٖثٙي٢ٌَفشٙي ٚ ثٝ ٘ف٣ سم٥ٖٓ

٥م٣ ثٝ سل٥ُّ ثب ٍٚٗ س٦ج دَىاهشٙي. ثٝ ٥ٕٞٗ ى٥ُِ ٍ٘بٍ٘يٌبٖ ىٍ ٔمب١ِ كب١َ ٕٮ٣ ىاٍ٘ي

ٞب٢ ٞب٢ د٥َا٣٘ٛٔ ٚ اثَليٍر٭ٙبَٝ ا٭شَاٟ ىٍ اٙٮبٍ ٙب٭َاٖ ٍٔٛى ٘٪َ ىٍ ك٠ُٛ ليٍر

 ٔشؼبُٚ ثذَىاُ٘ي.

ػ٣ ٚ سالٗ ٞب٢ هبٍٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٭َث٣ ثٝ ليٍرٚاثٖش٣ٍ ٘٪بْىٞي ٘شب٤غ دْٚٞ٘ ٘ٚبٖ ٣ٔ    

-٣ّٔ، غٞت ٥َُٕٔٗكش٣ ثٝ ل٥ٕز ١ٍَٞب٢  ٞبٞب ٚ الٕبٍ آٖٞب ثَا٢ سإ٥ٔٗ ٔٙبف٬ اثَليٍرآٖ

٭بْ غ٥َ ٘٪ب٥ٔبٖ ٚ ٤َٚاٖ ٞب٢ ٭َث٣ س٤ٕٛ إَائ٥ُ ٚ ك١ّٕ ٘٪ب٣ٔ ائشالف آ٤َٔىب ثٝ ٭َاق ٚ لشُ

س٤َٗ ٭ٙبَٝ ا٭شَا٣١ ؿٟبٍ ٙب٭َ ٍٔٛى إشٙبى ىٍ ا٤ٗ ٤َُثٙبٞب٢ ا٤ٗ وٍٚٛ ىٍ ٠َُٔ ٟٔٓ ٕبهشٗ

 ٞب٢ د٥َا٣٘ٛٔ ٚ ػٟب٣٘ إز.ليٍرٍفشبٍ ٔمبِٝ ثٝ 

ٞب٢ د٥َا٣٘ٛٔ، ٭َاق.ٟ، ٤ٍٛٗ ٘٪ب٣ٔ، آ٤َٔىب، ليٍرٙٮَ ا٭شَا ول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 tmu.zare@yahoo.com . ىا٘٘ آٔٛهش١ ىوش٢َ اُ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ؛ 1

 . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا2٣ٍُٔ
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تٌذٕ ٍ تحل٘ل ػٌاصش ًوادٗي ؿؼش اػتشاض دس ادت٘ات هؼاصش عثمِ

 «هظفش الٌَاب»ػشاق تا تىِ٘ تش اؿؼاس 
 2فب٥ٕٝ وب٣ٕ٩ٚ  1ث٣َٔ ُا٫ٍ َٔس٣٢ ىوشَ

 چى٘ذُ
ُاىٜ ٙيٜ ٞب٢ ػٟبٖ ٭َة ٙٮَ ٔ٪فَ اِٙٛاة اُ ٔٙبٕجز ا٘مالة ىٍ ػبٔٮٝ، كِة ٚ ه٥بثبٖ  

ٞب٢ ١ي إشٮٕب٢ٍ ٚ إز. ا٤ٗ أَ ٘ٚبٖ اُ د٥ٛ٘ي ٙب٭َ ثب ى٠ٍٚ ث٥يا٢ٍ ٣ّٔ ىٍ ٭َاق ٚ ػٙج٘

هٛاٞبٖ ثٝ سي٤ٍغ ٍاٜ هٛى ٍا د٥يا ا٢ وٝ ف٤َبىٞب٢ آُاى١٢ي إشجياى٢ ػٟبٖ ٭َة ىاٍى؛ ثَٞٝ

ثب سٛػٝ ثٝ ػٛ ثب إشجياى ٚ إشٮٕبٍ ٌَى٤ي. ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٔ٪فَ اِٙٛاة وَى سب ف٤َبىٞب٣٤ ٕش٥ِٜ

ٞب٢ َٙا٤٤ كبوٓ ثَ ف٢ب٢ ػٛا٬ٔ إشجياى٢ اُ ٥َٖٔ ٕ٘بىدَىا٢ُ أىبٖ افٚب٢ٌَ ٚ َ٘ٚ ا٘ي٤ٚٝ

كب١َ ثَ آٖ إز سب  ا٘مالث٣ ٍا ىٍ ُٔبٖ ثلَا٣٘ فَاٞٓ وَى. ثب سٛػٝ ثٝ آ٘ـٝ ٌفشٝ ٙي دْٚٞ٘

ٕ٘بىٞب٢ . 1ٞب٢: ٌٖش٠َ ٭ٙبَٝ ٕ٘بى٤ٗ ٍا ىٍ ٙٮَ ا٭شَا٣١ ٚ ا٘مالث٣ ٔ٪فَ اِٙٛاة ثب ٭ٙٛاٖ

. ٕ٘بىٞب٢ ٔىب٣٘ هَى ٚ والٖ 4. ٕ٘بىٞب٢ ُٔب٣٘؛ 3. ٕ٘بىٞب٢ ك٥ٛا٣٘؛ 2ثٌََفشٝ اُ ٥ج٥ٮز؛ 

. ٕ٘بىٞب٢ ػٖٕب٣٘ ٚ ٍٚكب٣٘ َٔسج٤ ثب 6. ٕ٘بىٞب٢ اثِا٢ٍ )ٕبهز اٖ٘بٖ(؛ 5)ٕبهز اٖ٘بٖ(؛ 

ٞب٢ ٕ٘بى٤ٗ ثي، ٞب ٚ ٖ٘جز. ٙو٥ٞز8ٞب٢ ٕ٘بى٤ٗ هٛة؛ ٚ ٞب ٚ ٖ٘جز. ٙو٥ٞز7اٖ٘بٖ؛ 

ٞب٣٤ ثٝ ٍٝٛر  ٞب٢ ٔٮٙب٣٤ ا٤ٗ ٢ٔب٥ٔٗ ٍا ىٍ لبِت ػيَٚ ٞب ٚ ى٣ٌٌَ٘ٛوٙي ٚ ىالِز ث٣ٍَٕ

ىٞي وٝ ٞب٢ دْٚٞ٘ ٘ٚبٖ ٣ٔ ٖٔشٙي اٍائٝ ىٞي. ٍٚٗ دْٚٞ٘، سل٣ّ٥ّ ٚ إشمَا٣٤ إز. ٤بفشٝ

-ٞب٢ إشجياى٢ ٭َث٣، إشٮٕبٍ، ى٭ٛر ثٝ ل٥بْٕ٘بىٞب٢ ٙٮ٢َ ٔ٪فَ اِٙٛاة اغّت ٔشٛػٝ ٤ٍّٓ

 ٥٦ّٖٗ إز.ٞب٢ ّٖٔلب٘ٝ ٚ ف

 ٕ٘بى، ا٭شَاٟ، اِٙٛاة، إشجياى.اىة ٥ٕب٣ٕ، ول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 tmu.zare@yahoo.com . ىا٘٘ آٔٛهش١ ىوش٢َ اُ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ؛ 1

 . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ هٛا2٣ٍُٔ
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 هغالؼٔػشتٖ ؿْشػتاى وٌگاى؛  گَٗؾدس اتذال فشاٌٗذ ٍارٖ 

 سٍػتإ پشن هَسدٕ:
  2ٚ اكٕي ك٥ي٢ٍ 1ىوشَ ٘بَٝ ُا٫ٍ

 چى٘ذُ
 وٙٙي. ا٤ٗ َٔىْ ٭َة ُثبٖ ثٝ ثو٘ لبثُ سٛػ٣ٟ اُ َٔىْ إشبٖ ثَٟٛٙ ثٝ ُثبٖ ٭َث٣ سىّٓ ٣ٔ

ه٥ّغ فبٍٓ اٍسجب٣  ٠ٔٛػت اٍسجب٥بر سؼب٢ٍ، اُ ى٤َثبُ ثب ٕٖٞب٤ٍبٖ ٭َة هٛى ىٍ كُٛ

ا٘ي؛ أٍغبٖ ا٤ٗ اٍسجب٣، آٙٙب٣٤ ث٥٘ اُ د٥٘ ٕبوٙبٖ ا٤ٗ ٦ٙٔمٝ ثب ُثبٖ ٭َث٣ ٚ سىّٓ ثٝ  ىاٙشٝ

ا٢ هبٛ ثٝ هٛى ٌَفشٝ ثٝ  إز. ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ ٔٙب٥ك ٔوشّف ا٤ٗ إشبٖ، ػّٜٛثٛىٜ ا٤ٗ ُثبٖ 

. ٤ٌٛ٘ ا٤ٗ سٛاٖ ٔٚبٞيٜ وَى َٔىٔبٖ ا٤ٗ ٦ٙٔمٝ ثٝ ١ٚٛف ٣ٔ ١وٝ ٕ٘ٛى آٖ ٍا ىٍ ِٟؼا٢  ٌٛ٘ٝ

ثٝ ى٥ُِ اٍسجب٣ ٘بٌٖٖش٣ٙ ثب ُثبٖ ٔٮ٥بٍ لبث٥ّز ث٣ٍَٕ ٚ وبٚٗ ىاٍى. ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘، ثب ٦ٙٔمٝ 

ٔٙب٥ك ٔوشّف، سٟٙب ٤ه ٍٕٚشب ٍا ثٝ ٭ٙٛاٖ  ٞب٢ ٤ٌٛ٘ -َٞؿٙي ػِئ٣–سٛػٝ ثٝ اهشالف 

و٥ّٛٔش٢َ َٙق َٟٙ ٥َٕاف( ثب ػٕٮ٥ش٣ كيٚى  3ة وَى٤ٓ. ٍٕٚشب٢ دَن )ٍٔٛى٢ ا٘شوب ١ٕ٘ٛ٘

٤ٌٛٙي. ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثٝ ٍٚٗ س٥ٝٛف٣  ِٞاٍ ٘فَ، ث٥ٚشَ َٔىْ آٖ ثٝ ُثبٖ ٭َث٣ ٕوٗ ٣ٔ 2

٭َث٣ ا٤ٗ  ثبٍُ ٤ٌٛ٘ثٝ ٭ٙٛاٖ ٤ى٣ اُ ٕ٘ٛىٞب٢  "ٚاعاثياَ " ٠سل٣ّ٥ّ، ثٝ ث٣ٍَٕ دي٤ي

 ١ا٤ٗ ٦ٙٔمٝ اُ ِٟؼ ٤ٌٛ٘ىٞي وٝ  ٤غ ٘ٚبٖ ٣ٔدَىاُى. ٘شب ٣ٔ ثَٟٛٙ ٍٕٚشب٢ ػٙٛث٣ إشبٖ

فَا٤ٙي اثياَ سإط٥َ ث٥ٖب٢ٍ د٤ٌَفشٝ إز. ىٍ ٤ٌٛ٘ ا٤ٗ ٍٕٚشب  ه٥ّغ فبٍٓ ٠وٍٚٛٞب٢ كُٛ

 .ٙٛى ٤بفز ٣ٔٚاع وبف ثٝ ؽ ٚ اثياَ ٚاع ػ٥ٓ ثٝ ٤بء فَاٚاٖ 

 .٭َث٣، اثياَ ٚاع، ٍٕٚشب٢ دَن : ٤ٌٛ٘گاىول٘ذٍاط

                                                           
 ، ثَٟٛٙ. إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فب1ٍٓ

 ahmad.heydari.pgu@gmail.com. ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛  2
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 چَته دس سهاى تٌگؼ٘شپشداصٕ  دس ؿَُ٘ داػتاى  گشاٖٗ آسهاىتزلٖ 
 2ٞب٥ٕٙبٖ ٚ ىوشَ ٥ِال  1ٔٮٞٛٔٝ ٕذ٢َٟ ٭ٍَٖ

 چى٘ذُ
٢ اىة فب٣ٍٕ إز. ىٍ ا٤ٗ ٍٔبٖ، ٤ٖٛ٘ٙيٜ ثب  ٍٔبٖ س٥ٍَٖٙ، ٤ى٣ اُ آطبٍ ٔب٘يٌبٍ ىٍ ٭َٝٝ

ٞب٢ اىث٣ هٛى ىٍ د٣ ىٕز ٤بفشٗ ثٝ  ٌَا٣٤ ٢ ُ٘ي٣ٌ، ثب آٍٔبٖث٣ٙ٥ ٚ فّٖفٝسٛػٝ ثٝ ػٟبٖ

 ٚ كٛاىص ف٢ب، لَٟٔبٖ، ىٍ آٖ وٝ إز كٕب٣ٕ ٍٔب٣٘ س٥ٍَٖٙ، ٍٔبٖ .إزٞب٢ ٣ًٙٞ  آَ ا٤يٜ

 كَوز اَِٛٝٛ ُٕٟ كبَ ٭٥ٗ ىٍ ٣ِٚ ٥٘بفش٣ٙ ىٕز ٔمٞٛى٢ ٢ٕٛ ثٝ ٕٞٝ، ٚ ٕٞٝ اسفبلبر،

 ٤ٖٛ٘ٙيٜ ٔىب٣٘ ٚ ُٔب٣٘ َٙا٤٤ ثب ٍا هٛا٘ٙيٜ وٝ إز ا٢ ا٦ٍٕٜٛ ٍٔب٣٘ ٍٔبٖ، ا٤ٗ. وٙٙي ٣ٔ

 .وٙي ٣ٔ ٔإ٘ٛٓ

 ثٝ ٢ٍٛ٥ ٍا ػٙٛث٣ هبٛ ٞب٢ ٙو٥ٞز ٚ ػٙٛة َٔىْ ٔل٤٥ ٚ ف٢ب «س٥ٍَٖٙ» ىٍ ؿٛثه

 ٟٔبٍر وٝ إز ثَىٜ وبٍ ثٝ ٍا ٥َُٕٔٗ آٖ ٔل٣ّ ا٦ٝالكبر ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ٌٌاٙشٝ ٕ٘ب٤٘

 ٩َف٥ز ٚ ليٍر ٚ إز ىاىٜ ٘ٚبٖ ٭ٛاْ، ٣ًٙٞ ف٢ب٢ وَىٖ ُ٘يٜ ىٍ ٍا هٛى ٢ إشبىا٘ٝ

ٞب٢ ًٞٗ  ا٤يٜ ٞب ٚ ٢ٚ ا٤ٗ آٍٔبٖ. إز ٌٌاٙشٝ ٕ٘ب٤٘ ثٝ ىإشب٣٘ لبِت ا٤ٗ ىٍ ٍا ا٢ ٌٖشَىٜ

 وٙي.  هٛى ٍا ىٍ لبِت ىإشب٣٘ سب٤ٍو٣ ثٝ هٛا٘ٙيٜ ٔٙشمُ ٣ٔ

 . ٌَا٣٤ ٝبىق ؿٛثه، س٥ٍَٖٙ، ػٙٛة، آٍٔبٖ ٍاطگاى:ول٘ذ

                                                           
 . وبٍٙٙبٓ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙب ٕٞياٖ 1

 dr_hashemian@yahoo.com . ىا٥ٚ٘بٍ ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙب ٕٞياٖ؛ 2
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ًگاساى هٌظش رغشافٖ  اص فاسع خل٘ذ رغشاف٘إ تاسٗخٖ تشسػٖ

 الثلذاىتمَٗن  هؼلواى تا تىِ٘ تش
 2آى٤ٙٝ ٚ٘ي ٖٔٮٛىٚ  1إٕب٭٥ُ ٕذٟٛ٘ي

 چى٘ذُ
 ٙيٜ ٚال٬ إالْ، لَّٕٚ ىٍ وٝ ى٤ٍبٞب٣٤ ػّٕٝ اُ ٚ إال٣ٔ ٕٔبِه ػغَاف٥ب٢ ٙٙبهز ىٍ

وٝ  آطبٍ ا٤ٗ ػّٕٝ اُ. إز ٔب٘يٜ ػب٢ ثَ ّٖٕٔبٖ ٍ٘بٍاٖػغَاف٣ اُ ث٥ٖب٢ٍ ٔشٖٛ ٚ آطبٍ ثٛى٘ي،

 ثٗ ٙبٞٙٚبٜ ثٗ ٭٣ّ ثٗ اطَ إٕب٭٥ُ "اِجّياٖسم٤ٛٓ" سٛاٖثٝ ُثبٖ ٭َث٣ سإ٥ِف ٌٚشٝ إز، ٣ٔ

فبٍٓ، ىٍ ه٥ّغ ٔٛلٮ٥ز ثٝ اطَ ا٤ٗ ىٍ هٛى ٘ٛثٝ ثٝ وٝ ثَى ٘بْ ٍا ٭ٕبىاِي٤ٗ اثٛافياء ا٤ٛة

 ٔٙبث٬ اُ ث٥ٖب٢ٍ ثب سٛػٝ ثٝ ا٥ٕٞز ا٤ٗ ى٤ٍب؛ ىٍ. إز دَىاهشٝ ػٙٛة ٥َُٕٔٗ ا٤َاٖ،

 بٍٜاٙ...  ٚ دبٍٓ ثلَ دبٍٓ، ى٤ٍب٢ ٘بْ ثب فبٍٓه٥ّغ إال٣ٔ، ٔٙب٥ك ثٝ َٔث٣ٛ ػغَاف٥ب٣٤

 ىاٍا٢ ٍ٘بٍاٖ ّٖٕٔبٖاُ ٘٪َ ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ ثٝ ٤ْٜٚ اُ ى٤يٌبٜ ػغَاف٣ ٔشٖٛ ا٤ٗ إز. ٙيٜ

 ". ٙٛى آٙىبٍ ث٥ٚشَ آٟ٘ب اٍُٗ سب ٥ٌَ٘ي لَاٍ ث٣ٍَٕ ٍٔٛى ػي٢ ٥ٍٛ ثٝ ثب٤ي ٖٞشٙي ٚ ا٥ٕٞز

 ػغَاف٥ب٢ ث٣ٍَٕ ثَا٢ وٝ إز ٞؼ٢َ ٞٚشٓ لَٖ اٚا٤ُ ٤ُٚٗ ٔشٖٛ ػّٕٝ اُ " اِجّياٖسم٤ٛٓ

 ثب سلم٥ك ا٤ٗ ىٍ ٚ إز إب٣ٕ ا٥ٕٞز ٭ٟي ىاٍا٢ آٖ ىٍ اُ ٔٙب٥ك ا٤َاٖ ب٤ٍو٣ ث٥ٖب٢ٍس

 . ٥ٌَى٣ٔ لَاٍ ث٣ٍَٕ ٍٔٛى ٔم٬٦ آٖ ىٍ فبٍٓ ه٥ّغ ٔٛلٮ٥ز ٙٙبهز ٞيف

 اِجّياٖ، ه٥ّغ فبٍٓ.اثٛاِفياء، سم٤ٛٓ : ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 esy.sepah@yahoo.com  ٢ ىاٍ٘ٚبٜ َِٕشبٖ؛ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوشَ. 1

 ىاٍ٘ٚبٜ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ أبْ ه٢٣ٙ٥ٕ ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوشَ. 2
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 هَسدٕ ًوًَِ هٌاتغ رغشاف٘اٖٗ هؼلواًاى؛ هٌظش اص فاسع خل٘ذ

 دهـمٖ اًصاسٕ الذّشًخثِ ٍ اصغخشٕ هواله ٍ هؼاله
 2شبنم جهانمیرو  1إٕب٭٥ُ ٕذٟٛ٘ي

 چى٘ذُ
 ُثبٖ ثٝ ٍا ه٤ٛ٘ ػغَاف٥ب٣٤ آطبٍ وٝ ا٤َا٣٘ ْ٘اى ىاٍا٢ ّٖٕٔبٖ ٍ٘بٍػغَاف٣ ىإ٘ٚٙياٖ ػّٕٝ اُ 

ٖٔبِه ٚ "ىٍ اطَ  "ا٦ٝو٢َ" ٤ٮ٣ٙ ثَػٖشٝ ّٖٕٔبٖ ٔؤِف ثٝ سٛا٣ٖٔ ا٘يٕ٘ٛىٜ سإ٥ِف ٭َث٣

ىٍ اطَ  ستَٓ ٥ٙن ثٝ ٔٮَٚف "ىٔٚم٣ ا٘ٞب٢ٍ" ٚ ٔؤِف ٭َة اُٞ ٙبْ ىٍ ُٔبٖ ا٤ّوب٘بٖ،" ٕٔبِه

ا٢ اُ ٖٔبِه ٚ ٕٔبِه ا٦ٝو٢َ اُ اِجشٝ سَػٕٝ .وَى اٙبٍٜ "ف٣ ٭ؼبئت اِجَ ٚ اِجلَ الذّشًخثٔ"

ثبٙي ٚ ٔشَػ٣ٕ ٘بٙٙبٓ ىٍ لَٖ دٙؼٓ ىٍ ىٕز إز وٝ ٔالن ٔب ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٕٞبٖ ٣ٔ

ٍ٘بٍا٣٘ ٔب٘ٙي ٞب٢ ػغَاف٣ث٣ٍَٕ ى٤يٌبٜ ٥ٕي ك٥ٕي ٥ج٥ج٥بٖ سَػٕٝ ٙيٜ إز. س٤ٕٛ  ًخثٔالذّش

ا٢ إز وٝ ا٥ٕٞز ث٥ٖب٢ٍ ىاٍى ٚ سبوٖٙٛ ا٦ٝو٢َ ٚ ا٘ٞب٢ٍ ىٔٚم٣ ىٍثبٍٜ ه٥ّغ فبٍٓ ٥ٜٙٛ

اطَ ٟٔي٢  "ثىَاٖاثٗ ى٤يٌبٜ اُ فبٍٓه٥ّغ ث٣ٍَٕ ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣"سٟٙب ىٚ ٔمبِٝ ثب ٭ٙٛاٖ 

سإ٥ِف ٭جبٓ َٕافَا٢ُ  ثٝ ؿبح ٥ٍٕيٜ  "فبٍٓ ىٍ ػغَاف٥ب٢ كبف٨ اثَٚه٥ّغ"ٙب٥ٞٗ ٚ ى٤ٍَاٖ ٚ 

فبٍٓ سلم٥ك ٤ب د٣ْٚٞٚ ٚ اِجشٝ ىٍ ٍاث٦ٝ ثب ٘٪َار ا٦ٝو٢َ ٚ ا٘ٞب٢ٍ ىٔٚم٣ ىٍ هٞٛٛ ه٥ّغ

ا٢ ثب سى٥ٝ ثَ ىٚ اطَ ٘بٔجَىٜ ٚ إشفبىٜ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ٍَ٘فشٝ إز. ا٤ٗ سلم٥ك ثٝ ٥ٜٙٛ وشبثوب٘ٝ

سل٣ّ٥ّ ىٍ د٣ دبٕو٣٤ٍٛ ثب ا٤ٗ ٕؤاَ _ػغَاف٥ب٣٤ ّٖٕٔب٘بٖ ٚ ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ اُ ٕب٤َ ٔٙبث٬

فبٍٓ ؿٍٛ٘ٝ ثٝ ًوَ إز وٝ: ا٦ٝو٢َ ٚ ا٘ٞب٢ٍ ىٔٚم٣ ىٍ آطبٍ ه٤ٛ٘ ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ ه٥ّغ

ا٤ٗ ىٚ ٔؤِف ا٘ي؟  ٞب، ػِا٤َ ٚ ... دَىاهشٝفبٍٓ، ٍٚىٞب، وٙبٍٜٞب ٤ٮ٣ٙ ٔٛلٮ٥ز هٛى ه٥ّغ٘بْػب٢

ٞب ٚ ٚ ٣ٌْ٤ٚ ٞب ٚ ثٙبى٤ٍٍِ٘ي، وٙب٣ٍٜٔ آٖ ثٝ وٝ ٍٚىٞب٣٤ فبٍٓ ثٝ ٔٛلٮ٥ز، ػِا٤َ،ىٍثبٍٜ ه٥ّغ

ٍ٘بٍاٖ د٥ٚ٥ٗ ثٛىٜ وٝ ا٥ٕٞز آٖ ىٍ ث٣ٍَٕ ىاٍ ػغَاف٣ٞب٢ آٖ دَىاهشٝ ٚ هٛى ٥ِ٘ ٥َٔاصٍٙفش٣

 ثبٙي.فبٍٓ ىٍ ٔليٚىٜ ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣ إالْ ٚ ا٤َاٖ ٣ٔآٟ٘ب ىٍثبٍٜ ه٥ّغ

 .٘وج١اِيَٞ ٕٔبِه، ٚ ٖٔبِه ىٔٚم٣، ا٘ٞب٢ٍ ا٦ٝو٢َ، فبٍٓ، ه٥ّغول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 esy.sepah@yahoo.com ٢ ىاٍ٘ٚبٜ َِٕشبٖ؛ ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوشَ. 1

 ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ هٛا٣ٍُٔ. 2
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 ّإ ػشتٖ خَصػتاى فشافىٌٖ دس ضشب الوخل
 ٥1بٍق ٕالٔبر

 چى٘ذُ  
فَافى٣ٙ ٤ى٣ اُ ٔىب٥ِْ٘ ٞب٢ ىفب٭٣ إز وٝ ا٥ِٚٗ ثبٍ س٤ٕٛ ٤ٍُٕٛ٘ي ف٤َٚي دِٙه ٘بٔياٍ   

ز وٝ ىٍ ٦ٕل٣ ث٥ٖبٍ اس٣ٚ٤َ ٦َٔف ٙي. فَافى٣ٙ اُ ػّٕٝ ٢ اثشالئبر ثٍِي اػشٕب٭٣ ٔبٕ

ٌٖشَىٜ ىٍ ث٥ٗ ٥جمبر ٚ لَٚٞب٢ ٔوشّف ػبٔٮٝ، ٕٚٮز ٚ ٙير ٫ٛ٥ِٙ آٖ، سب كيٚى ٤ُبى٢، 

هٛى ِّٜٔٙ » ،«ٖٔؤ٥ِز ٘بد٢َ٤ٌ»ٔٮَف ٚ ٘ٚب٘ٝ ٢ ٫ٛ٥ٙ ٍٚك٥بر اػشٕب٭٣ ٘ب٦ّٔٛث٣ اُ لج٥ُ

ي٣ٟ٤ إز ٚ أظبَ آٖ إز وٝ غبِجبً ٚ ٭ٕيسبً ػٙجٝ ٢ ٘بهٛىآٌبٜ ىاٍ٘ي. ث« ف٤َت وب٢ٍ»ٚ « ث٣ٙ٥

وٝ ا٤ٗ ٍٚك٥بر ٚ ٭ٛاٍٟ ث٥ٕبٌٍٛ٘ٝ ٤ه ثبٍٜ ٚ ٤ه ٙجٝ دي٤ي ٥٘بٔيٜ ا٘ي ٚ ٤ٍٚٝ ٞب٣٤ ى٤َ٤ٙٝ 

ٚ ٭٥ٕك ىٍ سب٤ٍن سلٛالر اػشٕب٭٣ ػبٔٮٝ ٢ ٔب ىاٍ٘ي. ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ، سالٗ ٙيٜ إز سب ثب 

٣ٍٙٚ س٥ٝٛف٣ سل٣ّ٥ّ، ٔفْٟٛ فَافى٣ٙ ٍا ىٍ ١َة إِظُ ٞب٢ ٭َث٣ هُٕٛشبٖ ٍى٤بث٣ ٚ ثَا٢ 

آٖ ٙٛاٞي٢ وبف٣ ػٖز ٚ ػٛ ٚ اٍائٝ ٙٛى. ٘شب٤غ ثٝ ىٕز آٔيٜ ٘ٚبٖ ٣ٔ ىٞي وٝ ىٍ اوظ٤َزِ 

وٝ اُ ٘٪َ ٍٚاٖ ٙٙب٣ٕ اُ ِٛاُِْ ا٣ّٝ ٔىب٥ِْ٘ « ٘بهٛىآٌب٣ٞ»غبِت ٙٛاٞيِ اٍائٝ ٙيٜ، ٭َٙٞ

ٞب٢ ىفب٭٣ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ إز ثٝ ١ٚٛف ٔٚبٞيٜ ٣ٔ ٙٛى. ىٍ ثَه٣ ٔٛاٍى ٞٓ ا٤ٗ ٭َٙٞ 

 ٥ج٣ اُ ٘بهٛىآٌب٣ٞ ٚ هٛىآٌب٣ٞ( ٔالك٪ٝ ٣ٔ ٙٛى.كبِش٣ ث٥ٙبث٥ٗ)سَو

 .١َة إِظُ، ٭َث٣، هُٕٛشبٖ، فَافى٣ٙ :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 taregh.salamat@yahoo.comىُفَٛ؛  ٚاكي إال٣ٔ آُاى ىاٍ٘ٚبٜ اٍٙي وبٍٙٙب٣ٕ . ىا٘ٚؼ1٢ٛ
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ٍ  ؿاػشهماٍهت ّإ دس ػشٍدُ هَػ٘مٖ ٍ صَسخ٘ال راٗگاُ

 حؼٌٖ٘ پاٗذاسٕ: ػ٘ذ حؼي
 1ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ

 :چى٘ذُ
فب٫ ٔميٓ إز وٝ ٥ٕي كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ، اُ ٙب٭َاٖ ٘ٛآٍٚ،  ٦َٔف ٚ ٔٛفك اىث٥بر ا٘مالة، ػًٙ ٚى

ثب ٘ٛآ٢ٍٚ ٞب٢ هّّبلب٘ٝ ٚسَو٥ت ٕب٢ُ ٞب٢ ثي٬٤ ٚ ٤ٛ٘ٗ ه٤ٛ٘ ىٍ٭َٝٝ ٢ ٙٮَٔٮبَٝ ٚ ثٝ ٤ْٜٚ  

، سٛاٖ٘ز ه٣ّ٥ ُٚى هٛى ٍا ثٝ ػبٔٮٝ ٢ اىث٣ ا٤َاٖ  ، ػًٙ ٚ ىفب٫ ٔميٓ ىٍ ٥ُٔٙٝ ٢ ٙٮَا٘مالة

ى. ك٣ٙ٥ٖ ٔٮَف٣ ٕ٘ٛىٜ ٚ ٍاٍٞٚب٢ ث٥ٖب٢ٍ اُ ٙب٭َاٖ ا٘مالة ثٝ ٢ٕٛ افك ٞب٢ ػي٤ي ٌَى

، ثب      إُٞبٖ آغبُ ثب ٍَ٘ٗ ٚ ا٘ي٤ٚٝ ا٢ ٘ٛ ٚ ٥ًٙٞش٣ سم٤َجب د٥ـ٥يٜ ٚ ثبالسَ اُ كي ٔٮَٕٛ ٚ ٔش٤ٕٛ

، ٍٞب ٚ ثٝ ٢ٕٛ ٙٮ٢َ ٙٮٍٛٔٙي                                 ُا٤ٚٝ ٢ ى٤ي ٙب٭َا٘ٝ، َٕٚىٜ ٞب٤٘ ٍا أُياٍ ٦ٕل٣ ثٛىٖ

، ف٢ب ٕب٢ُ ٞب٢  ٛ٘ٝ ا٢ وٝ  ا٘ي٤ٚٝ  لَثب٣٘ ٍَ٘ىى، ثٝ ٌ ٞيا٤ز ٕ٘ٛى. فَْ ٌَا٣٤ سب كي٢ ٔٛفك

، ٭بىر ُىا٣٤ ٚ آٙٙب ٢ِ٤ٌَ ىٍلَّٕٚ ُثبٖ ٚ ٥ِ٘هّك ٚ ا٤ؼبى               س٢َ٤ٛٞ ىِـٖخ ٚ سبُٜ

، اٌَؿٝ  سٞب٤َٚى٥ِٚٙٗ ٚٙفبف ٍا ٣ٔ سٛاٖ ا٣ٌْ٤ُٚ ٞب٢ ٙٮَ ا٤ٗ ٙب٭َ ثٝ ٕٙبٍ آٍٚى.  ثب ا٤ٗ ٕٞٝ

بُٜ ٚ ػي٤ي ٚٞٓ ىٍآف٤َٙ٘ ٚ اثيا٫ ٚاٌّبٖ ٚسَو٥جبر ٚ ٥ٕي كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ ٞٓ ىٍهّك ٢ٔب٥ٔٗ س

سٞب٤َٚ ثي٬٤، ٙب٭٢َ ٔٛفك إز أب ٌب٣ٞ ٥ِ٘، افَا٣ ىٍسَو٥ت ٕب٢ُ ٞب، اَٝاٍثَس٤َٛٞدَىا٢ُ ٚ 

٭ب٥فٝ ٚ ٔٮٙب ٚ ٢ٕٖٔٛ ٍا ىٍٙٮَ اٚ  -ىٍث٥ٖب٢ٍ ٔٛاٍى -سٛػٝ ث٥٘ اُ ا٘ياُٜ ثٝ ٥ٕٛٔم٣ سَو٥جبر 

 ٙي.سلز اِٚٮب٫ لَاٍىاىٜ ٚ س٢ٮ٥ف ٣ٔ و

سل٣ّ٥ّ،  ٣ٌْ٤ٚ ٞب٢ ثالغ٣ ٚ  –ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ  وٛٙ٘ ٙيٜ إز  سب ثب  ٣ٍٙٚ  س٥ٝٛف٣      

٦ٕٛف اىث٣ َٕٚىٜ ٞب٢ ٥ٕيكٖٗ ك٣ٙ٥ٖ ٍا ىٍثٖش٢َ ٕجه ٙٙبٕب٘ٝ ٚ ثب ى٤ي٢ ا٘شمبى٢ ث٣ٍَٕ 

ٕ٘ٛىٜ ٚ اُ ُا٤ٚٝ ٢ ٍٝٛه٥بَ ٚ ٥ٕٛٔم٣، ٍٔٛى سؼ٤ِٝ ٚ سل٥ُّ لَاٍ ى٥ٞٓ.  ىٍا٤ٗ ٍإشب و٥ٙٛيٜ 

سب ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ فَاٚا٣٘ إَُٚىٜ ٞب٢ ٙب٭َ وٝ أُٙ٪ٍَٝٛ ه٥بَ ٚ ٥ٕٛٔم٣، اٍُٗ ٚا٥ٕٞز  ا٤ٓ

ٕجه ٙٙبٕب٘ٝ ىاٙشٝ ا٘ي اٙبٍٜ ٕ٘ٛىٜ ٚ آٟ٘ب ٍا سؼ٤ِٝ ٚ سل٥ُّ ٕ٘ب٥٤ٓ. َٔػ٬ ٚٔٙج٬، ٔؼٕٛ٭ٝ ٞب٢ 

 ٙٮ٢َ ٥ٕيكٖٗ ك٣ٙ٥ٖ ثٛىٜ إز.

 ٣ٙ٥.اىث٥بر دب٤يا٢ٍ،  ٍٝٛه٥بَ،  ٥ٕٛٔم٣، ٥ٕي كٖٗ كٖول٘ذٍاطگاى: 

                                                           
 radvin_13914@yaho.comثَٟٛٙ؛  فبٍٓ، ه٥ّغ ىاٍ٘ٚبٜ فب٣ٍٕ ٚاىث٥بر ٍ ٌَٜٚ ُثبٖإشبى٤ب 1.
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 واسوشدّإ ًوادٗي ٍ تالغٖ سًگ ّا دس ؿؼشػ٘ذ حؼي حؼٌٖ٘   
 1ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ

 چى٘ذُ
ػّٜٛ ا٢  ،ٍَ٘ٗ ىل٥ك ٚ ٭٥ٕك ٙب٭َاٖ ٚ آٌب٣ٞ آ٘بٖ اُ آطبٍ ٍٚا٣٘ ٚ ف٤ِّٛٛ٤ِ٥ه ًٍ٘ ٞب

ٕ٘بى٤ٗ ثٝ ٔمِٛٝ ٢ ًٍ٘ ثو٥ٚيٜ إز.  ٘شب٤غ سبّٔالر ٚ ٍّف ا٘ي٣ٚ٤ ٞب ىٍ ٥ُٔٙٝ ٞب٢ ٕ٘بى٤ٗ 

ٔج٥ّٗ ٥ٕٞٗ ٔي٭ّبٕز ٚ اُ ا٤ٗ سبّٔالر ث٣َٔ آ٤ي وٝ  ،ىٍ  ا ٙٮبٍ ٙب٭َاٖ ٔٮبَٝ، هٛىًٍ٘ ٞب 

ثالغ٣ ٚ   ،ثَ ػٙجٝ ٞب٢ ُثبٖ ٙٙبهش٣ ٭الٜٚ  ،ٌٖشَىٜ س٤َٗ كُٜٛ ٢ ٕ٘بىدَىا٢ُ ًٍ٘ ٞب

ػبٔٮٝ ٚ ف٢ب٢ كبوٓ  ثَ ٌٍُٚبٍ ٙب٭َاٖ ٚ سؼَثٝ ٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٚ اػشٕب٭٣ آٟ٘بٕز وٝ  ،٢َٙٞ

 ٛاٖ ثَس٤َٗ ه٥ٞٞٝ ٢ ٙٮ٢َ ٖ٘جز ثٝ ٔمِٛٝ ٢ ًٍ٘ ٘بْ ثَى.اُ آٖ ٣ٔ سٛاٖ ثٝ ٭ٙ

٥ٕي كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ؛ ٙب٭َ ٔشٮٟي ٚ ا٘مالث٣ إز وٝ ٞٓ ثٝ ىٍٜٚ ٢ لجُ اُ ا٘مالة ٚ ٞٓ ثٝ ُٖ٘ 

ثٮي اُ ا٘مالة إال٣ٔ سٮّك ىاٍى ٚ ثي٣ٟ٤ إز وٝ ثٗ ٔب٤ٝ ٞب٢ ٕ٘بى٤ٗ ًٍ٘ ٞب ىٍ ٙٮَ اٚ ثٝ 

ثبٙي. اِجشٝ ٣ٕ٘ سٛاٖ ىال٤ُ إشفبىٜ ٢ ٕ٘بى٤ٗ ٥ٕي  َٙا٤٤ اػشٕب٭٣ ٚ ٥ٕب٣ٕ ٚ ف٣ٍَٙٞ َٔث٣ٛ

كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ اُ ًٍ٘ ٞب ٍا سٟٙب ىٍ َٙا٤٤ ٔل٣٦٥ ٚ سب٤ٍو٣ ٔليٚى ىاٖ٘ز ؿَا وٝ اٚ ثب 

آٌب٣ٞ ٞب ٚ إشٮياىٞب٢ فَاٚاٖ ٢َٙٞ ٚ دٚشٛا٘ٝ ٞب٢ ل٢ٛ ف٣ٍَٙٞ ٚ ٥ِ٘ ىاٍا ثٛىٖ ًٚق 

فبىٜ ٢ ٕ٘بى٤ٗ اُ ًٍ٘ ٞب ثٝ ىال٤ُ ى٢ٍَ٤ ٥ِ٘ ثٝ ٕٕز ٚ ٢ٕٛ إش ،َٕٙبٍ ىٍ ٙب٭٢َ

وٚب٥٘يٜ ٙيٜ إز وٝ اُ ػّٕٝ ٢ آٟ٘ب ٣ٔ سٛاٖ ثٝ ٔمِٛٝ ٢ ُثبٖ ٙٙبهش٣ ٚ ا٤ؼبى آٙٙب ُىا٣٤ ٚ 

ث٥ٍب٘ٝ ٕب٢ُ ُثبٖ ٙٮَ ه٤ٛ٘ اٙبٍٜ وَى. ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ ثَآ٥٘ٓ سب وبٍوَىٞب٢ ٕ٘بى٤ٗ ٚ ثالغ٣ 

 ى ث٣ٍَٕ لَاٍ ى٥ٞٓ. سل٣ّ٥ّ ٍٔٛ -ًٍ٘ ٞب ٍا ثب إشفبىٜ اُ ٍٚٗ آٔب٢ٍ ٚ ٥ٜٙٛ ٢ س٥ٝٛف٣

 ٥ٕي كٖٗ ك٣ٙ٥ٖ. ،ًٍ٘ ،ٕ٘بى ،آٙٙب٣٤ ُىا٣٤ ،اىث٥بر ٔمبٚٔز ٚ دب٤يا٢ٍول٘ذٍاطگاى: 
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 فاضل روٖ هٌـأتػؼذٕ ٍ  گلؼتاىهماٗؼٔ ػثىٖ  ٍ هحتَاٖٗ 
 2ٚ ىوشَ ٥ٕي ٘بَٝ ػبث٢َ اٍىوب٣٘ 1ىوشَ ك٥ٖٗ ٣ٕ٥ّٕ

                        چى٘ذُ:                                                   
دٔ اُ ٕٮي٢ ث٥ٖب٢ٍ اُ ثٌٍِبٖ اىة و٥ٙٛي٘ي سب ثب د٢َٚ٥ اُ ٥ٜٙٛ ٚ ٍٚٗ ٍ٘بٍٗ اٚ ىٍ 

ثٝ سٙبٕت ِ٘ى٤ى٣ ثٝ َُٔٞب٢ سٛف٥ك اٚ، ثٝ َٟٙر  ، اط٢َ اُ ه٤ٛ٘ ثٝ ػب٢ ٌٌاٍ٘ي ٚ ٌّٖشبٖ

وٝ ثب  ا٘ي ثَىٜ ٚ آٚاُٜ ا٢ ىٕز ٤بثٙي. ٔلمّمبٖ ٚ دٍَْٚٞٚاٖ ٥ِ٘ ِ٘ى٤ه ثٝ دٙؼبٜ وشبة ٍا ٘بْ

٤ى٣ اُ ا٤ٗ آطبٍ إٍُٙٙي وٝ ثٝ ٍٚٗ  ا٘ي. ٙيٜٕٮي٢ ٘ٛٙشٝ  ٌّٖشبٖد٢َٚ٥ اُ ٥ٜٙٛ ٚ ٕجه 

فب١ُ  ٔٙٚأر "ٚ ثٝ د٢َٚ٥ اُ ٕجه ٚ ٥ٕبق ٘ظَ ٕٮي٢ ٘ٛٙشٝ ٙيٜ إز، وشبة  "ٌّٖشبٖ"

٢ ٭َٞ لبػبٍ إز وٝ ثٝ ٘٪َ ثَه٣ اُ ٝبكت  ، ٘ٛٙشٝ ٢ ٙب٭َ، اى٤ت ٚ ٣ٚٙٔ ثَػٖشٝ"ػ٣ٕ

ٝ ٘بْ ٔٙٚأر ْٕٔٛٛ إز، ٚ ىٍ ٥ٔبٖ آ٘ـٝ ث "لب٤ٓ ٔمبْ فَاٞب٣٘ ٔٙٚأر"، دٔ اُ ٘٪َاٖ

٢  ٙٙبٕب٘ٝ آ٤ي. ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ٔمب٤ٖٝ ٕجه ٣ٔس٤َٗ وشبة ىٍ د٢َٚ٥ اُ ٘ظَ ٕٮي٢ ثٝ ٕٙبٍ  ٔٛفّك

ىٍ  "فب١ُ ػ٣ٕ"ا٤ٗ ىٚ اطَ، ىٍٝيى سج٥٥ٗ ٚػٜٛ اٙشَان ٚ اهشالف ٚ ٘ٚبٖ ىاىٖ ٥ِٔاٖ سٛف٥ك 

ىٞي وٝ ىٚ اطَ اُ ٘٪َ  إز. ٘ش٥ؼ١ ا٤ٗ ث٣ٍَٕ ٘ٚبٖ ٣ٔ ٌّٖشب٥َٖٙا٢ُ ىٍ  د٢َٚ٥ اُ ٕٮي٢

ٞب٢ اىث٣، إشفبىٜ اُ اٙٮبٍ، أظبَ، آ٤بر، اكبى٤ض،  وبٍثَى ٕؼ٬، ٍ٭ب٤ز ا٤ؼبُ، وبٍثَى آٍا٤ٝ

ا٘ي ٚ ثٝ ِلب٧ ٕبهشب٢ٍ،  ا٢ ٤ىٖبٖ ٙٙبهش٣، ىاٍا٢ ٥ٜٙٛ ٞب٢ ٕجه كىب٤بر ٚ ثَه٣ ى٤ٍَ ٌٛ٘ٝ

ٞب ٥ِ٘ ث٥ٖبٍ إز؛ فب١ُ  ٙٛى. أب سفبٚر آٖ ٍ ٥ٔبٖ َٞ ىٚ اطَ ى٤يٜ ٣ٔسٚبثٝ لبثُ سٛػ٣ٟ ى

ثَهالف ٕٮي٢ ث٥ٖب٢ٍ اُ اٙٮبٍ ٍا اُ ى٤ٛاٖ ى٤ٍَ ٙٮَا الشجبٓ وَىٜ إز، ٥ِٙ ٍا ىٍ ٦ٕق 

٣٤ٌٛ؛ ٙج٥ٝ ى٠ٍ ٘بىٍٜ، ىؿبٍ ٙيٜ إز، اُ  ١ٛٔٛ٭بر ٦ٕل٣ ثٝ وبٍ ثَىٜ، ٌب٣ٞ ثٝ ٔغّك

وشت سٛا٤ٍن ٭ٟي ٔغَٛ إشفبىٜ وَىٜ إز ٚ ٌب٣ٞ ىٍ ١٥ٍٚ  ٚاٌّبٖ سَو٣ ٚ ٔغ٣ِٛ ثٝ سم٥ّي اُ

اُىكبْ ٝٙب٬٤ اىث٣ ٚ ٚاٌّبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ىٙٛا٤ٍبة ٭َث٣ افشبىٜ إز. أب ا٤ٗ اطَ ٭الٜٚ ثَ 

ٙٛى ٚ ٥ِ٘ ػبى٢ٚ س٤ّٖ ٔؤِف ثَ ٚاٌّبٖ  ٥ٕٛٔم٣ ٤ُجب٢ وّٕبر وٝ ىٍ ػب٢ ػب٢ آٖ ى٤يٜ ٣ٔ
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ي؛ كب٢ٚ كىب٤بس٣ إز وٝ اغّت ٍاػ٬ ثٝ ٚلب٬٤ ٚ وٙ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ وٝ هٛا٘ٙيٜ ٍا ىؿبٍ ٍٙفش٣ ٣ٔ

 ٍ٘بٍاٖ ٚ ٭اللٕٙياٖ اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ ػٙٛة ٔف٥ي إز. َٔىٔبٖ ٌٍُٚبٍ إٚز ٚ ثَا٢ سب٤ٍن

 ٔٙٚأر فب١ُ ػ٣ٕ، ٕٮي٢، ٌّٖشبٖ، ػٓ، فب١ُ ػ٣ٕ، :ٕول٘ذٍاطگاى 

 ٙٙب٣ٕ. ٕجه
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 ٍ تاػتاًٖ سٗـِ ٍ تشاصراًٖ ٍ تَٗشاحوذٕ هـتشن ٍاطگاى تشخٖ

 آًْا ٖاٍػتاٗ

 ٥ٕبٞذٍٛ وٚٛاى ىوشَ
1

 

 چى٘ذُ

 ث٥ٖبٍ د٥ٛ٘يٞب٢ ٚ اٍسجب٥ٟب ى٤َثبُ، اُ ث٤َٛاكٕي ٚ و٤ّٛ٥ٍٟٝ ٚ فبٍٓ ثَٟٛٙ، ٞب٢ إشبٖ ٕبوٙبٖ

 إشبٖ َٕٞٝ ٚال٬، ا٘ي. ىٍ ىاٙشٝ ٥ٕب٣ٕ ٚ الشٞبى٢ اػشٕب٭٣، ف٣ٍَٙٞ، ٔوشّف ٞب٢ ٥ُٔٙٝ ىٍ

 ٞب٢ إشبٖ اُ ى٢ٍَ٤ ٘ٛاك٣ ٚ ٍفز ٣ٔ ٕٙبٍ ( ثٝإشبٖ (= ا٤بِز ٤ه ىٍٚ، ؿٙياٖ ٘ٝ ٌٌٙشٝ ىٍ

 ;) ٙي ٣ٔ ٙبُٔ ٍا ثوش٥ب٢ٍ ٚ ؿٟبٍٔلبَ ٚ اٝفٟبٖ هُٕٛشبٖ، ٌَِٞٔبٖ، ؤَبٖ، ٤ِى، و٣٘ٛٙ

 ثٍِي فبٍٓ ىاهُ ىٍ ٔوشّف٣ ٞب٢ ٟٔبػَر ٔىشٛثبر، ٚ ٔٙبث٬ ثَه٣ ثَٔجٙب٢  ثٍِي(. فبٍٓ

 ث٤َٛاكٕي ٚ و٤ّٛ٥ٍٟٝ ٘٪٥َ – فبٍٓ ٕٙبَ وٖٛٞشب٣٘ ٔٙب٥ك اُ الٛا٣ٔ ٚ افَاى ٌَفشٝ،وٝ ٍٝٛر

 ٦ٙٔ١ما٘ي.  ٕ٘ٛىٜ ٭٤ِٕز ٚ ٟٔبػَر و٣٘ٛٙ، ثَٟٛٙ إشبٖ هبٝٝ فبٍٓ، ه٥ّغ ٞب٢ وَا٘ٝ ثٝ -

 ٚ و٤ّٛ٥ٍٟٝ ٕبوٙبٖ اُ ػٕٮ٣ وٝ ثٛىٜ ثَٟٛٙ إشبٖ ٟٔبػَد٤ٌَ ٘ٛاك٣ اُ ٤ى٣ ثَاُػبٖ،

 ثبٕشب٣٘ ٚ سب٤ٍو٣ د٥ٚ٥ٗ د٥ٛ٘يٞب٢ ا٤ٗ، اُ ٌٌٙشٝ إز. وَىٜ ػٌة هٛى ٢ٕٛ ثٝ ٍا ث٤َٛاكٕي

 آٟ٘ب اػشٕب٭٣ ٚ ف٣ٍَٙٞ ٕٙو٥ز ٚ ٣ٍٕٙٞ اُ ٭ٛأُ هٛى ثٍِي، فبٍٓ ٖٔىٖٛ ٥ٛا٤ف ٚ الٛاْ

 ٚ سب٤ٍو٣ ٤ٍ١ٚ ٚ ثَاُػبٖ ٚ ث٤َٛاكٕي ٕبوٙبٖ اُ ث٥ٖب٢ٍ ٚاٌّب٣٘ سٚبثٝ كم٥مز، ىٍ .ثبٙي ٣ٔ

 .زإ ا٤َاٖ ف٣ٍَٙٞ ػغَاف٥ب٢ ىٍ ا٤َا٣٘ الٛاْ لي٤ٓ ٚ ل٤ٛٓ د٥ٛ٘ي ٚ اسٞبَ ٔج٥ٗ آٖ، ثبٕشب٣٘

 ٙيٜ وٝ اٍا٤ٝ ثَاُػبٖ ٚ ث٤َٛاكٕي ٤ٌٍٛٚٛاٖ ٔٚشَن ٞب٢ ٚاّٜ اُ ٞب٣٤ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمبِٝ، ا٤ٗ ىٍ   

 ٚ الٛاْ ا٤ٗ سب٤ٍو٣ لئز هٛى ٚ ث٣َٔ ٌَىى إٚشب٣٤ ٚ ثبٕشبٖ ا٤َا٣٘ ٞب٢ ُثبٖ ثٝ آٟ٘ب ٤ٍٚٝ

 ٣٤ٞب ثبٙي. ٚاّٜ ٣ٔ آ٘بٖ ف٣ٍَٙٞ ٚ سب٤ٍو٣ د٥ٕٛش٣ٍ ث٥بٍَ٘ ٚ ىٞي ٣ٔ ٘ٚبٖ ٍا آٟ٘ب فًَٞٙ

 :ؿٖٛ

 د٤ًََ، دَََ٘يٚٗ، ثَٙشٗ، ثَِاٍ، إٚبٍ، أُٚٛ، أُٖبَ، اِٛٓ، إخ، اَُدَ، اٍَىٖ، آف٤َٗ، إٓه، آُاٍ،

 .... ٚ َِٟٖٔٗ ُٔٚه، َٔٚه، ًَُٔ٘، وَُ، ى٤ً، ىُُ،

 ، ُثبٖ ا٤َا٣٘ ثبٕشبٖ، فبٍٓ ثٍِي.ث٤َٛاكٕي، ثَاُػبٖ، ُثبٖ إٚشب٣٤: ٍاطگاى ول٘ذٕ
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 ات هماٍهت دس ؿؼش هؼاصش تحشٗيّإ ادت٘واٍؿٖ دس تي هاِٗ
 ٤َ٥ٙ2ٗ ٕبِٓٚ ىوشَ  1فب٥ٕٝ ٝلَا٣٤ َِٕٔىٜىوشَ 

 چى٘ذُ
ٞب ث٥بٍَ٘ ٍ٘غ ّٔز ٞب ىٍ ثَاثَ ٕشٓ ُٔبٖ ٢ٝ ىٍ ٕٞٝو ا٢ اُ اىث٥بر إزىث٥بر دب٤يا٢ٍ ٌٛ٘ٝا 

٥ٌَى وٝ اُ ٘٪َ اػشٕب٭٣ ىؿبٍ ثلَاٖ، ػًٙ، ا٘مالة ٤ب ٞب٣٤ ٙىُ ٣ٔإز ٚ ىٍ اىة ّٔز

 ،اىث٥بر دب٤يا٢ٍ. ٙٛ٘ي ٚ ثب٭ض ا٤ؼبى ٍٚك٥ٝ دب٤يا٢ٍ ىٍ َٔىْ ٣ٔ ٙٛى٣ٔ ُ ا٤ٗ لج٥ُأٛاٍى٢ 

-٣ٔٓ ٚ ٘با٥ٔي٢ إ٤ثب اىث٥بر دَسال٣ٕ٥ إز وٝ  ،ٞبٕزٞب ٚ اٍُٗاىث٥بر ٭ٚك ثٝ آٍٔبٖ

؛ ثل٤َٗ ٥ِ٘ ٞب ا٘ىبٍ٘بد٤ٌَ إزػب٤ٍبٜ اىث٥بر دب٤يا٢ٍ، ثٝ ٤ْٜٚ ٙٮَ، ىٍ سلٛالر ّٔزٕش٥ِى. 

لٛالر اه٥َ هب٥ٍٔٚب٘ٝ دٔ اُ ٔٛفم٥ز ا٘مالة سٛ٘ٔ ٚ َٔٞ ٙبٞي ا٭شَا١بر ثب سٛػٝ ثٝ س

َٔى٣ٔ ٙي؛ ا٭شَا١بس٣ وٝ ثب اِٟبْ اُ َٔىْ سٛ٘ٔ ٚ َٔٞ ٚ ىٍن ا٤ٗ ٟٔٓ وٝ هٛىوبٔٝ س٤َٗ 

ثب ٍٚٗ ، كب١َ دْٚٞ٘ ٌَفز.ٟ٘ٙي، ٘ٚإر ٢٣ٔ َٔىْ ٌَىٖ ٣ٔى٤ىشبسٍٛٞب ٥ِ٘ ىٍ ٔمبثُ اٍاىٜ

-اٙٮبٍ ا٘مالث٣ٞب٣٤ اُ ٕ٘ٛ٘ٝث٣ٍَٕ  ثل٤َٗ ٚثَػٖشٝ  اٖب٭١َٕٗ ٔٮَف٣ ٙسل٣ّ٥ّ -س٥ٝٛف٣

٩ّٓ ٕش٢ِ٥ ٚ ىفب٫ اُ ا٭شَا١بر َٔى٣ٔ، ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔمبٚٔز، ٙبٖ، سالٗ ىاٍى ثٝ ػّٜٛ

   ثذَىاُى. ٙٮَ ٔٮبَٝ ثل٥ٚٗ٤َٗ ىٍ 

 ل٤َٗ.اىث٥بر ٔمبٚٔز، ٙٮَ ٔٮبَٝ، ثل٤َٗ، ٙٮَا٢ ث :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 fatima.sahraie53@yahoo.com ؛  ىاٍ٘ٚبٜ ف٥ٍَٙٞبٖ ٟٔٚي . إشبى٤ب1ٍ

 ٔيٍٓ ىاٍ٘ٚبٜ ف٥ٍَٙٞبٖ ٟٔٚي. 2
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 صٌؼت تَػؼِ هفمَدُ ّاىلمِح ٖػشت ادت٘ات ٍ صتاى ّٕا گشٍُ

ٖ)وـَسّإ ػشتٖ حَصٓ خل٘ذ ػشت ٕوـَسّا تا شاىٗا ٕگشدؿگش

 فاسع تِ ػٌَاى ًوًَِ(
 1٭٣ّ ٥١غ٣ٕىوشَ 

 چى٘ذُ:
ٞب٢ ا٣ّٝ َٞ ىٍ ٭َٞ كب١َ، ثَلَا٢ٍ ٚ سٕٛٮ١ اٍسجب٣ ثب وٍٚٛٞب٢ ٕٖٞب٤ٝ ػِء ا٤ِٛٚز

س٤َٗ ٍوٗ ٤ه وٍٚٛ  ٤ٗ ٚ إب٣ٕسٛاٖ الشٞبى ٍا ٟٕٔشَآ٤ي. اُ ى٤ٍَ ٕٛ، ٣ٔوٍٚٛ ثٝ ٕٙبٍ ٣ٔ

ىاٖ٘ز. ٤ى٣ اُ ٟٕٔش٤َٗ ٔٙبث٬ سإ٥ٔٗ ىٍآٔي َٞ وٍٚٛ، ىٍ وٙبٍِ ٌَفشٗ ٔب٥ِبر، ٝبىٍار ٚ 

ٙٛى. ا٤ٙؼبٕز وٝ سٕٛٮٝ ٝٙٮز ٌَى٢ٍَٙ إز؛ وٝ َٞ ىٚ ثب٭ض ٍٚٚى اٍُ ثٝ وٍٚٛ ٣ٔ

، ٘٪ب٣ٔ، ٞب٢ ٌَى٢ٍَٙ ٚ ىٕشبٍٚىٞب٢ الشٞبى٢، دِٙى٣سٛاٖ ثب إشفبىٜ اُ ٔٮَف٣ ػبًثٝ ٣ٔ

ٞب٢ ى٤ٍَ ثٝ ٤ْٜٚ ُثبٖ ٭َث٣، ثب٭ض افِا٤٘ اٍسجب٣ ى٤ٕٛٚٝ ثب  ٭٣ّٕ ٚ... وٍٚٛ ثٝ ُثبٖ

 وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ٚ سٕٛٮٝ ٝٙٮز ٌَى٢ٍَٙ وٍٚٛ ٌَى٤ي. 

٥ٌَى. ثب سٛػٝ ثٝ ٕٞؼٛاٍ آُٔٛٗ ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ د٥ٛ٘ي ثب الشٞبى ًٍ٘ ٚ ث٣٤ٛ ى٤ٍَ ثٝ هٛى ٣ٔ

ٞب٢ ى٤ٍَ، آُٔٛٗ وبٍثَى٢ ٚ ٞيفٕٙي ُثبٖ  ٔٙبٕجز ثٛىٖ ا٤َاٖ ثب وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ٚ ث٥ٖب٢ٍ

ٙه، ٙٙبٕب٘يٖ ث٣ سٛا٘ي ٘م٘ ث٣ٌٍِ ىٍ فٮبَ ٙيٖ ؿَهٝ الشٞبى وٍٚٛ ىاٙشٝ ثبٙي. ٭َث٣، ٣ٔ

ٞب٢ ٌَى٢ٍَٙ، ٔٚب٥َٞ ٭٣ّٕ ٚ اىث٣، ىل٥ك وٍٚٛٔبٖ ثٝ ػٟبٖ ٭َة ا٭ٓ اُ ػبًثٝ

٤ٛبٖ ٚ فبٍٯ اِشل٥ٞالٖ ىٕشبٍٚىٞب٢ دِٙى٣، ٭٣ّٕ، الشٞبى٢، ٘٪ب٣ٔ ٚ... اُ ٤َ٥ك ىا٘ٚؼ

سٛا٘ي، ٘م٘ ثِٖا٣٤ ىٍ ثٟجٛى ١ٚٮ٥ز  ٞب٢ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ وٍٚٛ ثٝ ُثبٖ ٭َث٣ ٣ٌَٜٔٚ

ٞب٢ ىٍٕز ٚ ثّٙي ٔير، آُٔٛٗ ٢ِ٤ٍ الشٞبى٢ ػبٔٮٝ ىاٙشٝ ثبٙي؛ وٝ ا٤ٗ أَ ٖٔشِّْ ثَ٘بٔٝ

ٔالك٪بر هبٛ  ، آٙٙب٣٤ ثبٞب٢ ثَلَا٢ٍ اٍسجب٣ٞب٢ ُثب٣٘ ثٝ ٍٝٛر وبٍثَى٢، ٟٔبٍر ٟٔبٍر

ٞب٢ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ وٍٚٛ ثٝ ىا٘ٚؼ٤ٛبٖ هٛى ٚ  ف٣ٍَٙٞ وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ٚ... س٤ٕٛ ٌَٜٚ

ٞب٢ آ٣ُٙٛٔ ا٢ ىٍ ٔمب٬٥ ٔوشّف سل٣ّ٥ٞ ٚ ٥ِ٘ ثٌَِا٢ٍ ىٍٜٚ ٍٙشٝا٤ؼبى ؿٙي ٌَا٤٘ ث٥ٗ

                                                           
 zeighami@semnan.ac.ir ؛  ٭٢ٛ ٥ٞإر ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ٕٕٙبٖ. 1
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يٜ ٤ْٜٚ إز؛ َٞؿٙي سإط٥َ ٖٔبئُ ٥ٕب٣ٕ ٍا ٥ِ٘ ىٍ ٔٛفم٥ز ٤ب ٙىٖز ا٤ٗ أٍٛ ٣ٕ٘ سٛاٖ ٘بى٤

 ٌَفز.

ٞب٢ ثَلَا٢ٍ اٍسجب٣ ثب وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ٚ ث٥بٖ ٔالك٪بس٣ ىٍ ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ دٔ اُ ٔٮَف٣ ؿبِ٘

ٞب٢ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٍٚ وٍٚٛ ىٍ إشفبىٜ اُ ٌَٜٚٞب٢ د٥٘ٞب، فَٝزػٟز كُ ا٤ٗ ؿبِ٘

ٞب٢ ٔٛػٛى ىٍ سي٤ٍٔ فٮ٣ّ ٍٙش١ ُثبٖ ٚ ٭َث٣ ثَا٢ سٕٛٮٝ ٝٙٮز ٌَى٢ٍَٙ، ث٣ٍَٕ ؿبِ٘

 ٞب ث٥بٖ ٙيٜ إز.َث٣ ٚ ثَه٣ ٍاٞىبٍٞب ثَا٢ كُ ا٤ٗ ؿبِ٘اىث٥بر ٭

ٞب٢ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣، ا٤َاٖ، وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣، ه٥ّغ فبٍٓ، ٝٙٮز ٌَٜٚول٘ذٍاطگاى: 

ٌَى٢ٍَٙ.
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آى  ٔ پَس ٍ سٗـ وَتاُ هٌ٘شٍ سٍاًٖ ّإ داػتاىدسٗا دس  ٓراٗگاُ ٍٗظ

 ّا دس اػاع٘ش ٍ افؼاًِ
 2ق ٌَا٘جٟبٔلٕي ٝبىٚ  1دٍٛاٖ ٥بك٣٘ٛىوشَ 

 چى٘ذُ

ىٍ آطبٍ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ال٥ّٕى « ى٤ٍب»دَىاُاٖ اىث٥بر ال٣ٕ٥ّ ٍٞٙبْ ٕوٗ ٌفشٗ اُ  ث٥ٖب٢ٍ اُ ٘٪٤َٝ

ا٘ي: ٔىب٣٘ ثَا٢ ثبُٕ٘ب٤ى  ٞب٣٤ س٥ٝٛف وَىٜ ثب ؿ٥ٙٗ ٣ٌْ٤ٚ« اى و٥ّٚٝ»ػٙٛة، آٖ ٍا ٔىب٘ى 

؛ ٔلُ ٞبى ٥ٕبٕى سالٗ ث٥ٔٛبٖ ىٍ ػٟز وٖت ٢ٍُٚ ٚ سياْٚ ك٥بر؛ ػب٤ى ثَاى وٕٚى٘

. اُ …ٞب؛ ٥ٔياٖ لبؿبق وبال ثٝ/اُ وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣؛ ٚ  ٞب٢ سؼب٢ٍ ٚ ٘فشى٘ آٔي ٚ ٙي وٚش٣

٤ْٜٚ ىٍ آطبٍ ٔشمئ٘ ــ ى٤ٍب )ه٥ّغ فبٍٓ(  ٞب٤٘ ــ ثٝ دٍٛ ىٍ ث٥ٚشَ ىإشبٖ ٥َف٣ ٥َٙٔٚ ٍٚا٣٘

آ٘ـٝ ا٤ٗ  وٙي ثب ٥ٌَى؛ ثب ا٤ٗ ٚػٛى، ى٤ٍب٣٤ وٝ اٚ س٥َٕٓ ٣ٔ وبٍ ٣ٔ ٍا ثٝ ٭ٙٛاٖ ٔىب٣٘ ٔل٢ٍٛ ثٝ

٢َ٥ٌ اُ  ٞب٣٤ ث٥ٙبى٤ٗ ىاٍى. اٚ ا٤ٗ سفبٚر ٍا ثب ثَٟٜ وٙٙي سفبٚر دَىاُاٖ س٥ٝٛف ٣ٔ ٘٪٤َٝ

وٙي. ا٤ٗ ػٖشبٍ ثٝ ثٍَٕى آٖ  ٞب٤٘ ا٤ؼبى ٣ٔ ٞب٢ ىإشبٖ ٞب ٚ ثبٍٚٞب٢ ٙو٥ٞز إب٥٥َ، افٖب٘ٝ

ٞب  ٤ب٢ ا٤ٗ ىإشبَٖٕ ٚ وبٍ ىاٍى؛ ىٍ« ى٤ٍب»دَىاُى وٝ ثب  دٍٛ ٣ٔ ٞبى وٛسبٜ ٍٚا٣٘ ىٕشٝ اُ ىإشبٖ

ٍكٓ وٝ ٔب٥ٍ٥َٞاٖ ثَاى ثمب ٔؼجٍٛ٘ي  . هيا٤ى ث1٣سٛاٖ ثٝ ٔٛاٍى د٥٘ ٍٚ سم٥ٖٓ وَى:   ٍا ٣ٔ

. َٕؿ١ٕٚ ثبىٞبى ٙو٥ٞز ٤بفش١ ال٥ّٕى وٝ سإط٥َى ا٘ىبٍ٘بد٤ٌَ ثَ 2لَثب٘ى ٘ظبٍٗ وٙٙي؛ 

٘ى ثَاى . ٔىب4؛  . ٔىبِٖ ُ٘يٌى د٤َبٖ ى٤ٍب3٣٤ٞب٢ اٚ ىاٍ٘ي؛  ٞب٢ ىإشبٖ ٥ًٙٞز ٙو٥ٞز

دٍٛ ثب آ٥ٔوشٗ ال٥ّٓ ٚ ا٦ٍٕٜٛ ٚ افٖب٘ٝ ىٍ  ٞب، ٥َٙٔٚ ٍٚا٣٘ َٔىٌبٖ. ىٍ سٕبْ ا٤ٗ ثبُٕ٘ب٣٤ُ٘يٌى 

ا٢ِ ٥ٕب٣ٕ ٚ الشٞبى٢ِ ى٤ٍب، سإط٢َ٥ ٔشفبٚر  ٞٓ سٛاٖ٘شٝ إز ١ٕٗ ٘ذَىاهشٗ ثٝ ٖٔبئُ و٥ّٚٝ

َٞ وياْ اُ ا٤ٗ ، ٭الٜٚ ثَ ثٍَٕى ػياٌب١٘ ٣سل٥ّّ -ا٤ؼبى وٙي. ا٤ٗ ػٖشبٍ، ثب ٤ٍٚىَى٢ س٥ٝٛف٣

ٍٚىا٣٘ ٚ ... ٍٔٛى  ٞب٢ اكشٕب٣ِ ا٤ٗ ثبٍٚٞب ٍا ىٍ إب٥٥َ آ٤ٍب٣٤ ٚ ٥ٔبٖ ٞب٢ ى٤ٍب، ٤ٍٚٝ ثبُٕ٘ب٣٤

 ٤بفشٝ إز.٥ِ٘ ٞب ٙٛاٞي٢  وبٚٗ لَاٍ ىاىٜ ٚ ثَا٢ آٖ

 : ى٤ٍب، ثبى، د٢َ ى٤ٍب٣٤، َٔي، افٖب٘ٝ، ا٦ٍٕٜٛ.گاىول٘ذٍاط

                                                           
 سل٥ٞالر سى٣ّ٥ٕ ث٥ٙبى ا٤َا٘ٚٙب٣ٕٔي٤َ . 1

 s.geranbaha@gmail.com؛ ث٥ٙبى ا٤َا٘ٚٙب٣ٕ ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 2
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ػثذالشحوي  "سؤم الٌزٍ" گاّٖ تغث٘مٖ ارتواػٖ ت٘ي دٍ سهاىً

 احوذ هحوَد "دسخت اًز٘ش هؼاتذ"هٌ٘ف  ٍ
 2ٚ ك٥ٖٗ ػَف٣ 1ك٥ٖٗ ٥َف٣ ٭٢ٛ٥ّ

 :چى٘ذُ
ا٢ ٝ ث٣ٍَٕ ٔمب٤ٖ ٙٛى وٝ ٥٩ٚفٝ آٖ، ٦ٔبِٮٝ ٚ ٣ٔاُ اىث٥بر ٔلٖٛة  ا٢ ٙبهٝاىث٥بر س٦ج٥م٣ 

اٙشَاوبر ف٣ٍَٙٞ ٚ سإط٥َ ٚ سإطَار ىٚ  ٞب٢ ف٣ٍَٙٞ ٔشفبٚر إز ٚ ثَٝ آطب٢ٍ ثَهبٕشٝ اُ ٥ُٔٙ

 ا٢ٝ ٍُٚى. اُ آ٘ؼب وٝ اىث٥بر ىإشبٖ ٣ٖ٤ٛ٘ ىٍ ا٤َاٖ ٚ ػٟبٖ ٭َة ىاٍا٢ د٥ٚ٥ٙ ٤ٕٛ٣ٔٝ سإو٥ي 

ا٢ ٕٞـٖٛ اكٕي ٔلٕٛى )ىٍ ا٤َاٖ( ٝ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ ثَػٖش سب٤ٍو٣ إز ٚ ىٍ ا٤ٗ ٭َٝٝ،

 ث٣ٍَٕ س٦ج٥م٣ ىٚ اطَ اُ آٖ ٙي٤ٓ سب ثٝ ثَ ا٘ي،ٜ ٩ٍٟٛ وَى )ىٍ ػٟبٖ ٭َة( ٚ٭جياَِكٕٗ ٥ٙٔف

ىٍ ٍٔبٖ   ٞب٢ دَىاهز ٚ سى٥ٙه ٦ٔبِٮٝ كب١َ ثٝ ث٣ٍَٕ ٥ٜٙٛ .ٖٙيٜ ثذَىا٤ُٓا٤ٗ ىٚ ٤ٛ٘

٢ ٭جياَِكٕٗ ٥ٙٔف  ٘ٛٙشٝ "اْ اٌٍِٙٚ"٢ اكٕي ٔلٕٛى ٚ ٍٔبٖ  ٘ٛٙشٝ "ىٍهز ا٘ؼ٥َ ٔٮبثي"

 سل٣ّ٥ّ -س٥ٝٛف٣ ٢  ٞب٢ ثٝ وبٍ ٍفشٝ ىٍ ا٤ٗ ىٚ ٍٔبٖ ثٝ ىٚ ٥ٜٙٛ دَىاُى. ث٣ٍَٕ سى٥ٙه ٣ٔ

٢ ثٮي اػشٕب٭٣ آطبٍ، اُ ٔٙ٪َ هَافٝ ٥ِ٘ ٍٔٛى سل٥ُّ لَاٍ  ٦ٔبِٮٍٝٝٛر ٌَفشٝ إز. ىٍ وٙبٍ 

 .ا٘ي ٌَفشٝ

ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ثٝ ث٣ٍَٕ ٔٛلٮ٥ز ٭ٙبَٝ ٚ ٔفب٣ٕ٥ٞ ؿٖٛ ىٍهز، ى٭ب ٚ ٥٘ب٤٘، ى٤ٗ ٚ هَافٝ، 

ٌٖشَٗ ىٍهز ٚ سٮبٍٟ آٖ ثب ٔيٍٕٝ دَىاهشٝ ٙيٜ إز. ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٕٮ٣ ثَ آٖ ىاٙشٝ سب 

ب سى٥ٝ ثَ ٥ٜٙٛ ٘ٛٙشبٍ ا٤ٗ ىٚ ٤ٖٛ٘ٙيٜ، ٘مب٣ اٙشَان فَاٚا٣٘ ٍا وٝ ث٥ٗ فًَٞٙ ٚ اىث٥بر ث

٢ اىث٥بر  ا٢ ٘ٛ ٍا ىٍ ٌٖشَٜ ا٤َا٣٘ ٚ ٭َث٣ ٚػٛى ىاٍى ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ىٞي ٚ ى٤ٍـٝ

 .ٔٙياٖ ثٝ آٖ ثبُ وٙي ىإشب٣٘، فَا ٢ٍٚ ٭اللٝ

اْ اٌٍِٙٚ، اكٕي ٔلٕٛى، ٭جياَِكٕٗ  اىث٥بر س٦ج٥م٣، ٍٔبٖ، ىٍهز ا٘ؼ٥َ ٔٮبثي، ى:ول٘ذٍاطگا

٥ٙٔف.

                                                           
1

 h.torfi128@gmail.comٔيٍٓ ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ؛  . 
2

 وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َث٣. 

mailto:h.torfi128@gmail.com
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ٖفشآٌٗذٕ تش ّن گشاٖٗ فشٌّگ تؼاهل صتاًٖ،  

لَه٘ت ػشتٖ ٍ فاسع تشسػٖ ّن ػاصگشاٗاًِ صتاًٖ،  
1ٔلٕي ٭ظٕب٣٘  

 چى٘ذُ:

 ٤٘ثب افِا إز. ٤بفشٝ ٣هبٝ ٤ٍبٜػب ٣ّٔ ٤زٚ ٞٛ ٥زثلض اُ ّٔ ٤َاٖ، ا ٤ٗػبٔٮٝ ٘ٛ ىٍ

هٛى ىٍ  ٣لٛٔ ٤زٞٛ ٤ٍبٜػب ٥ٗسج ٢ىٍ ٍإشب ا٤٣َ٘الٛاْ ٔوشّف ا ،٣اػشٕب٭ ٣هٛىاٌبٞ

ٙيٜ  ٤ٖشٝأَ ثب ٤َا٣٘ٚ ا ٤َاٖا ٤فإبٓ ثبُ سٮَ ٤ٗثَا ثَآٔيٜ ا٘ي. ٤ٍَؿبٍؿٛة ٍاث٦ٝ ثب الٛاْ ى

ٍاث٦ٝ ثٝ ثلض ٍاث٦ٝ  ٤ٗا ٥قس١ٛ ٢ثَا ٢٘٪َ ٥بٍُٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ ٥ٍ٘إشب ، ٔمبِٝ د ٤ٗىٍ از. إ

 ٣٭َث ٥ش٣٘ٛٙشبٍ ،ٍاث٦ٝ لٛٔا٤ٗ   ٢ٕٛاَ ٦َٔف ثَا .٤يٕ٘ب ٣سٛػٝ ٔ ٣ٚ فبٍٕ ٣٭َث ٥زىٚ لٛٔ

ٕٛاَ ، اُ ىٚ ٍٚٗ  ٤ٗا٘ؼبٔي؟ ىٍ دبٕن ثٝ ا ٣ٔ ٣٤ثٝ ٞٓ ٌَا ٢ثَ ٔياٍ ؿٝ ثٖشَ ٣ٚ فبٍٕ

أَُٚ  .٤َ٥ٌٓ ٣ثَٟٜ ٔ ٤َاٖىٍ ا ٣لٛٔ ٣٤ٍاث٦ٝ ٞٓ ٌَا ٥قس١ٛ َا٢ث بُاٍ٘ب٢ٍٚ ٕ ٣ُثبٖ ٙٙبٕ

ٍا ىٍ ٦ٕٛف ٔوشّف ٘وجٍبٖ ىٍ ٔمبْ اَٚ  ٣ّٔ ٥زًٞٙ ٢ثَٕبُ ٢ثَا ٢٘٪َ ٥ب٤َُ٘ا٣٘، ػبٔٮٝ ا

 ٤ٗأَُٚ ٥بُٔمبِٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ ٤ٗا .لَاٍ ىٞي سٛػٝ ٤ئٍٛىثب ٢ىٍ ٔمبْ ثٮي ٣ٚ افىبٍ ٭ٕٛٔ

 .آٍٚىٜ إز ٢ٍٚ ٥كثٝ سبُٔ ٚ سلم ٥ش٣ٚ لٛٔ ٤ش٣ٌٌاٍ اُ ثلَاٖ ٞٛ ٢اُ ثَا بٔٮٝ، ػ

 .فبٍٓ ل٥ٔٛز، ٤ٛٞز، ٥ّٔز، ا٤َاٖ، ٭َة، ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 Mo.osmani56@gmail.com . مدرس مدعو دانشگاه هرمزگان؛  1



 شتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسعّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػ

 

71 

 غث٘مٖ هصادٗك غضل٘ات هحوذ الف٘حاًٖ ٍ سّٖ هؼ٘شٕتشسػٖ ت
 2فبئِٜ ٭َة ٤ٕٛف آثبى٢ٚ ىوشَ  1٭جياِجب٤ٕ ٭َة ٤ٕٛف آثبى٢ىوشَ 

 چى٘ذُ
 ٞب٢ ٥ٜٙٛ ثٝ ىاٍى، ٤ْٜٚ ػب٤ٍب٣ٞ اىث٣ ٙبٞىبٍٞب٢ هّك ىٍ وٝ آٖ ثٝ َٔسج٤ ٔفب٥ٞٓ ٚ ٭ٚك

 وٝ إز ا٢ ٔٮب٣٘ ٚ ٞب ٚاّٜ دَثٖبٔيس٤َٗ اُ ٚ ٤بفشٝ ػّٜٛ فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣ اىث٥بر ىٍ ٌٛ٘بٌٖٛ

 ٭ٛا٥ف ٚ اكٖبٕبر ٔٮٙب٢ ثٝ ٍا غَِ اٌَ. إز ٍفشٝ وبٍ ثٝ اىث٥بر ىٚ ا٤ٗ ٔٮبَٝ غ٥ِِبر ىٍ

-1907) اِف٥لب٣٘ ٔلٕي سٛاٖ ٣ٔ ٌٕبٖ ث٣ ثيا٥٘ٓ، فَاق ٚ ٚٝبَ ٚ ٭ٚك اُ ٕوٗ ٚ ٭بٙمب٘ٝ

 ػّٕٝ اُ ٍا ا٤َاٖ ٔٮبَٝ ٙب٭َ ،(1968ْ-1909) ٔٮ٢َ٥ ٚ ٣ٍٞ ل٦َ ٔٮبَٝ ٙب٭َ ،(1939ْ

 وَى٘ي، ُ٘ي٣ٌ ٤ىٖب٣٘ ُٔب٣٘ ٚ ػغَاف٥ب٣٤ َٙا٤٤ ىٍ وٝ ٙب٭َ ىٚ ا٤ٗ. ىاٖ٘ز فٗ ا٤ٗ إشبىاٖ

. ا٘ي ثَىٜ ٍا ٕٟٓ ث٥ٚش٤َٗ غَِ اُ هٛى غٙب٣٤ ٞب٢ َٕٚىٜ ىٍ ى٢ٍَ٤ ٔٮبَٝ ٙب٭َ َٞ اُ ث٥٘

 إشٛاٍ ٔٮٚٛق كٖٗ ثَاثَ ىٍ ٙب٭َ ٥ٞؼب٘بر ٚ ى٣ٍ٘ٚ سإطَار ثَ ٙب٭َ ىٚ َٞ ٙٮَ إبٓ

 هٛى ٥٦ِف ًٚق ثب وٝ ٢ٍٛ٥ ثٝ ىاٍى، سى٥ٝ ٭ٚك ثَ غ٥ِِبسٚبٖ ا٣ّٝ ٢ٕٖٔٛ ٚ ٍٛٔل ٚ إز

 ٍٚٗ ثَ سى٥ٝ ثب كب١َ دْٚٞ٘. افشي ٣ٔ ٭بْ ٚ هبٛ ٔمجَٛ وٝ آٍٚى٘ي ٣ٔ دي٤ي سَو٥ج٣

. ٕ٘ب٤ي إشوَاع ٍا ٙب٭َ ىٚ ا٤ٗ ٭بٙمب١٘ ٢ٔب٥ٔٗ اٙشَان ٚػٜٛ وٙي ٣ٔ سالٗ سل٣ّ٥ّ-س٥ٝٛف٣

 ا٢ ؿَٟٜ ٌبٜ ٚ إز ٣ٙ٥ُٔ اغّت ٙب٭َ ىٚ َٞ غ٥ِِبر ىٍ ٚٛقٔٮ وٝ إز آٖ اُ كبو٣ ٘شب٤غ

 ٔٮٚٛق، ثٝ سٛػٝ ٕٞـٖٛ ٔٞبى٤م٣ ثب ٍا غ٥ِِبسٚبٖ ٙب٭َ ىٚ َٞ ٌِا ٥ٌَى؛ ٣ٔ هٛى ثٝ ٘بٙٙبٓ

 .آ٥ِٔ٘ي ٣ٔ ىٍٞٓ ٌٍُٚبٍ ٚ ثوز اُ ٌال٤ٝ ٚ ٔٮٚٛق ٚٝف ٤ٌَٝ، فَاق، ا٘ش٪بٍ،

 ٣، ٣ٍٞ ٔٮ٢َ٥.اىث٥بر س٦ج٥م٣، غَِ، ٭ٚك، ٔلٕي اِف٥لب٘ ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 arabighalam@yahoo.com ؛  ٭ٞٛ ٥ٞبر ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ُاثُ. 1
 ٭ٞٛ ٥ٞبر ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ُاثُ. 2
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 ؿٌاػٖ التثاع دس دَٗاى اتَهؼتَق هَػَٕ صٗثاٖٗ

 3ٚ ٕلَ ٔلٕي٤بٖ 2، ىوشَ ٭جياهلل ٍَٕٛ ْ٘اى  1ىوشَ ٔلٕي١ٍب ٭٢ِ٤ِ دٍٛ

 چى٘ذُ
ب٣٘ ٚ ٔياف اُٞ ث٥ز ٙب٭َ هُٕٛش (1087-1025) ٛٔٮشٛق ٟٙبة اِي٤ٗ ثٗ ٕٮ٥ي ٢ٕٛٛٔاث

وٝ ىٍٕشب٤٘ اُٞ ث٥ز َ ثٝ ٕجت ٔيا٤ق د٢ٍَٛٙ إز َٟٙر اٚ ث٥ٚش ٢ ٭ٕيٜ إز،

سٛػٝ ثٝ ، ٞب٢ ا٤ٗ ى٤ٍٜٚى٣ اُ ٣ٌْ٤ٚ ٭َٞ ا٘ل٦ب٣ إز ٔٮشٛق اُ ٙب٭َاٖإز. اثٛ َٕٚىٜ

٘بد٤ٌَ فًَٞٙ اوظَ ػٛا٬ٔ  ٢ هُّ لَآٖ و٤َٓ ٙبِٛىٜ ٙٮَ ى٣ٙ٤ ٚ إشفبىٜ اُ ٙٛاٞي لَآ٣٘ إز.

٢َٙٞ ٚ  ٞب٢ اىإشٮيٞب٢ ِف٪٣ ٚ ٔٮ٢ٛٙ آٖ ىٍ ٙىٛفب٣٤ ال٣ٔ إز، اُ ا٤ٗ ٍٚ سإط٥َ ٤ُجب٣٤إ

ٙٙب٣ٕ ىا٣ٚ٘ إز وٝ  ٤ُجب٣٤ ٞب٢ هالق ّٖٕٔب٘بٖ ا٢َٔ ّٖٔٓ ٚ ا٘ىبٍ ٘بد٤ٌَ إز. ا٘ي٤ٚٝ

ب٣٤ وٟٚٚب ٚ اكٖبٕبر ى٣ٍ٘ٚ ىٍ ٔٛاػٟٝ ثب ػٕبَ ٚ ٤ُج ،٢ ٔؼٕٛ٭ٝ ا٘فٮبالر ىٍثبٍٜ

 ٕ٘ب٤ي. ٙبٞب٢ ٔش٣ٙ ػّت ٣ٔٞب٢ سٙ٪٥ٓ ٙيٜ ٚ ٔٮ ٔب٤ٝ ٍا ثٝ ثٗوٙي ٚ سٛػٝ هٛا٘ٙيٜ  ٌٚٛ ٣ٔ ٌفز

ٔٮشٛق ا٘ي، اثٛ وَىٜ ر لَآ٣٘ ٍا ىٍ ٙٮَ هٛى الشجبٓ ٣ٔٙب٭َاٖ ّٖٕٔبٖ اُ ٝيٍ إالْ ٭جبٍا    

ثٝ ٍٝٛر ٖٔشم٥ٓ ٚ ؿٝ ثٝ ٍٝٛر ؿٝ ٥ِ٘ سٞب٤َٚ ٔوشّف٣ اُ آ٤بر لَآٖ ٚ ٔفب٥ٞٓ ى٣ٙ٤ ٍا 

٥ف٣ سل٣ّ٥ّ إز وٝ ثَ ٍٚٗ سلم٥ك، سٛٝ ٣ٕ٘ٛ٢ٔ ىٍ ٙٮَ هٛى ثٝ ٕ٘ب٤٘ ٌٌاٙشٝ إز.

٘ف٣ ػِئ٣ ٤ب اػشَاٍ، ٘ف٣  ز ٤ٮ٣ٙث٥ٙبٔش٥ٙ ا٘ٛا٫ ٚ و٤َٖشٛا ٥ِّٚب ٙبٔش٥ٙز٢ ث٥ إبٓ ٘٪٤َٝ

ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب إز.  سل٥ُّ ٚ ث٣ٍَٕ لَاٍ ٌَفشٍٝٔٛى ، ٔشٛا٢ُ ٤ب أشٞبٛ ٚ ٘ف٣ و٣ّ ٤ب كٛاٍ

ٍٕي وٝ ٢ٚ د٥ٛ٘ي٢ ٭٥ٕك ٚ  اثٛٔٮشٛق ىٍ دب٤بٖ ثٝ ا٤ٗ ٘ش٥ؼٝ ٣ٔٞب٣٤ اُ ٙٮَ  ًوَ ٚ سج٥٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٙب٭َ ىاَ ثَ فًَٞٙ ٬٥ٕٚ  ث٥ٙبٔش٥ٙزإز ٚ  ر لَآ٣٘ ىٍ ٙٮَ هٛى ا٤ؼبى وَىٜ٘بٌٖٖش٣ٙ ثب آ٤ب

ٞب٢ هٛى ثٝ ىٍٚ اُ ٔ٪بَٞ  ىٍ اٙٮبٍ ٚ الشجب٢ٚٓ  .إزا٢ اُ ٭ٚك ٚ ٭اللٝ اٚ ثٝ لَآٖ  ٚ ٘ٚب٘ٝ

 إز.    ثٛىٜىٍٜٚ ا٘ل٦ب٣، س٬ٙٞ ٚ سىّف 
 ، لَآٖ، ث٥ٙبٔش٥ٙز.ٙٙب٣ٕ اثٛٔٮشٛق، ٤ُجب٣٤ :گاىول٘ذٍاط

                                                           
 azizipour75@yahoo.com ٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ وَىٕشبٖ؛  . إشبى1
 ٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ وَىٕشبٖ . إشبى2
 . فبٍٯ اِشل٥ُٞ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ىاٍ٘ٚبٜ وَىٕشب3ٖ
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 روٖفاضل « هٌـأت»اى ٍ ه٘شاث ػشتٖ تش تاح٘ش صت
 2ٔلٕي ػٛاى دٍٛ٭بثيٚ ىوشَ  1٭٣ّ ٭ٙي٥ِت

  چى٘ذُ
ٞب  ٞب٢ ٟٔٓ ٥ٔبٖ آٖ ٙٙبهش٣ ُثبٖ ٘ٚبٖ ىاىٜ إز وٝ ٔؼبٍٚر الٛاْ ٚ ػبثؼب٦ٔ٣٤بِٮبر ػبٔٮٝ

 اُ ٭ٛأُ اػشٕب٭٣ ث٥ٖبٍ ٣ٕٟٔ إز وٝ ثَ ٕبهشبٍ وبٍثَىٞب٢ ُثبٖ سبط٥َ ثٝ ِٕا٣٤ ىاٍى.

َاف٥ب٣٤ ٠ْ٤ٚ َٟٕٙشبٖ ٢َُٔ ػٓ ٚ ٔؼبٍٚر آٖ ثب وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ك٠ُٛ ػٙٛث٣ ٔٛلٮ٥ز ػغ

ه٥ّغ فبٍٓ، ١ٙ٥ُٔ ٔٙبٕت ثَا٢ سٕبٓ ىٚ ُثبٖ فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣ ىٍ ا٤ٗ ه٦ٝ اُ ٥ٟٔٗ ٭٤ِِ ٍا 

إز. ثٙبثَا٤ٗ َٞ ىٚ ُثبٖ ثب ا٤ٗ ٕٞؼٛا٢ٍ ثَ ٤ىي٤ٍَ اطَ ٌٌاٙشٙي. ثو٣ٚ اُ ا٤ٗ  فَاٞٓ وَىٜ

ثٝ سج٬ آٖ ىٍ ُثبٖ فب٣ٍٕ ٔٮ٥بٍ ىٍ ٦ٕق ٚاٌّبٖ، ٕبهشٛا٢ّ وّٕبر  سبط٥َار ىٍ ِٟؼ١ ػ٣ٕ ٚ

 َٔوت، َٝف ٚ ٘لٛ ٚ الشجبٓ اُ لَآٖ و٤َٓ ٚ ٥َٔاص اىث٣ ُثبٖ ٭َث٣ إز. 

اطَ  "ٔٙٚأر"ٙيٜ  اُ وشبة  ٞب٢ ٤بى  ٞب ىٍ كُٜٛ ٍ٘بٍ٘يٌبٖ ىٍ ا٤ٗ ػٖشبٍ  دٔ اُ ١ج٤ ىاىٜ

٣ٕ سبط٥َ ُثبٖ ٭َث٣ ثَ ُثبٖ فب٣ٍٕ ىٍ فب١ُ ػ٣ٕ، ف٥َٞوش١ ٘ب٣ٔ َٟٕٙشبٖ ػٓ، ىٍ د٣ ثٍَ

اُ ػّٕٝ ٘ىبس٣ وٝ ثب٤ي  ا٤ٗ ه٦ٝ ٖٞشٙي. ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٔجش٣ٙ ثَ ٠ٛ٥ٙ س٥ٝٛف٣ سل٣ّ٥ّ إز.

ثياٖ اٙبٍٜ ٕ٘ٛى، س٤ّٖ فب١ُ ثَ ُثبٖ ٭َث٣ ٚ ث٣ٔٛ ٍ٘ب٢ٍ ٚ سبط٥َ فَاٚاٖ اٚ اُ ُثبٖ ٭َث٣ ٚ 

 ثبٙي. ٘ظَ ف٣ٙ ٔٮب٤َٝٗ ٢ٚ ٣ٔ

 بٖ ٭َث٣، فب١ُ ػ٣ٕ، ٔٙٚأر، سبط٥َ د٢َ٤ٌ.ُثبٖ فب٣ٍٕ، ُث ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 ali_andalib1@yahoo.com ٍبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛   . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ىا1ٚ٘
 . إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ث2َٟٙٛ
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ّإ فاسػٖ )صتاى تَؿْشٕ( ٍ  الوخل هضاه٘ي هـتشن ضشبتشسػٖ 

 ػشتٖ
 1غ٢ِٛ٘ ٥١َٔٝ

 چى٘ذُ:
ىٞٙي ٚ آ٤ٙٝ  ٞب ثو٘ ٭٪٣ٕ٥ اُ ثي٘ٝ فًَٞٙ، اىة ٚ ُثبٖ ٤ه ّٔز ٍا سٚى٥ُ ٣ٔ إِظُ ١َة

ٍٚ٘ي. ٕٞؼٛا٢ٍ الٛاْ ٚ  بٍ ٣ٕٔ٘ب٢ ث٥ٖب٢ٍ اُ ثبٍٚٞب، ٭مب٤ي ٚ فًَٞٙ ٤ه ػبٔٮٝ ثٝ ٕٙ سٕبْ

ُّٔ ىٍ وٙبٍ ٤ىي٤ٍَ ٔٙؼَ ثٝ َٔاٚىار ٚ سٮبٔالر  ل٣ٔٛ ٚ ف٣ٍَٙٞ ٙيٜ ٚ ّٖٕٔبً ثَ ٤ىي٤ٍَ 

سإط٥ٌٌَاٍ ٖٞشٙي. إشبٖ ثَٟٛٙ ثٝ ى٥ُِ ٕٞؼٛا٢ٍ ثب آثٟب٢ ٥ٍّٖ٘ٛ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ىاٍا ثٛىٖ 

شٝ إز ٭الٜٚ ثَ ث٥ٚش٤َٗ ٕبكُ آث٣ ىٍ ػٙٛة وٍٚٛ ثب ٕبثمٝ ٚ سٕيٖ ؿٙيٝيٕبِٝ، سٛاٖ٘

ٍٚ٘ك سؼبٍر ٚ ٝبىٍار ٚ ٚاٍىار وبال ثب وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ٕٞؼٛاٍ، َٔاٚىار ٚ سٮبٔالر 

وٝ ٭الٜٚ ثَ وبٍثَى ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ، سلز سإط٥َ ٕٖٞب٤ٍبٖ  ف٣ٍَٙٞ ٥ِ٘ ىاٙشٝ ثبٙي. ؿٙبٖ

. ىٍ ا٤ٗ ٞب٣٤ ثب ٢ٔب٥ٔٗ ٔٚشَن ثب ٕٖٞب٤ٍبٖ ٥ِ٘ ىاٍى إِظُ ٭َة ُثبٖ ٥ِ٘ لَاٍ ىاٙشٝ ٚ ١َة

إِظُ سٛػٝ ٕ٘ٛىٜ ٚ اُ ُٚا٤ب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ  ٔمبِٝ ٕٮ٣ ثَ ا٤ٗ إز وٝ اثشيا ثٝ ٙٙبهز ١َة

ٞب٣٤ وٝ ىٍ ىٚ ٦ٙٔمٝ ٕٙب٣ِ ٚ  إِظُ إِظُ دَىاهشٝ ٙٛى. ٕذٔ ثٝ ٚػٜٛ ٔٚشَن ١َة ١َة

 ٙٛ٘ي، دَىاهشٝ ٙٛى.  ػٙٛث٣ ه٥ّغ فبٍٓ إشفبىٜ ٣ٔ

 ٞب٢ ٭َث٣.  إِظُ ٞب٢ ث٢َٟٙٛ؛ ١َة إِظُ ةإِظُ؛ أظبَ ٚ كىٓ؛ ١َ ١َة :گاىول٘ذٍاط

                                                           
 mary.ghaznavi3@gmail.comثَٟٛٙ(؛  فبٍٓ ه٥ّغ ىاٍ٘ٚبٜ فب٣ٍٕ )وبٍٔٙي اىث٥بر ٚ ُثبٖ ىوش٢َ . ىا٘ٚؼ1٢ٛ
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 ٍفاء ػثذ الشصاق« ؤؿه حتٖ»تشسػٖ ٍ تحل٘ل ػثه ؿٌاػٖ لص٘ذُ 
 ٣٘3باثٛاِف٢ُ ٍكٕٚ ىوشَ  2٭١َ٥ّب ك٣ٙ٥ٖ، ىوشَ 1ٔلٕي غف٢ٍٛ فَىوشَ 

 چى٘ذُ
ٙٙب٣ٕ، ٤ى٣ اُ ٤ٍٚىَىٞب٢ ٘مي٢ إز وٝ ىٍ ٕي٠ ؤه٥َ، اُ ٢ٕٛ اىثب ٚ ٕوٍٙٛاٖ سٛػٝ ٕجه

-إز وٝ اُ ا٘ي٤ٚٝ َٕؿٕٚٝ ٣ٕٔجه اىث٣ ٍٚٗ ٤ب ٥ٜٙٛ هب٣ٝ ثٝ آٖ ٙيٜ إز. ا٢ ٤ْٜٚ

٤ٖٛ٘ٙيٜ ٤ب ٤ٌٛٙيٜ ثب إشفبىٜ اُ ا٘شوبة وّٕبر ٚ اِفب٧ ٚ سٮبث٥َ هب٣ٝ ثٝ ا٢ وٝ ٥ٌَى؛ ثٍٛ٘ٝ

اى٤ت ٚ ٙب٭َ ٔٮبَٝ  ،ٚفبء ٭جياَُِاق .دَىاُى ٞب ٣ٔ ٞب٢ هٛى ىٍ ٍٔٛى ٚالٮ٥زا٘شمبَ ا٘ي٤ٚٝ

وٝ اُ اثِاٍٞب٢ ٔوشّف ٢َٙٞ ىٍ آطبٍ اىث٣ ثٝ ٤ْٜٚ اٙٮبٍ  ٣ إزاى٤جب٘ ٢اُ ػّٕٝ ،٭َال٣

ٕب٢ُ اىث٥بر ٞب٢ ى٣ٍ٘ٚ ٚ ثَػٖشٝ ٞب، ىغيغٝٚفبء ثَا٢ ث٥بٖ ٟ٘فشٝ ػٖشٝ إز؛ه٤ٛ٘، ثَٟٜ

ثَ ٘ٛٙشبٍ كب١َ . آٍٚى٢ٍٚ ٣ٔٚ ٕجه هبٛ  ٢ ٔوشّف ٢َ٥ٌ٢َٙٞ اُ اثِاٍٞبه٤ٛ٘ ثٝ ثَٟٜ

 ٚفبء ٭جي اَُِاق ىٍ ٕٝ ٦ٕق آٚا٣٤، سَو٥ج٣« ؤٙهّ كش٣»٥يٜ آٖ إز، سب ثٝ ث٣ٍَٕ ٕجى٣ لٞ

ٚ ىال٣ِ ٚ ٥ِٔاٖ اٖ٘ؼبْ ا٤ٗ ٦ٕٛف ثب ٕٞي٤ٍَ ثٝ ٣ٍٙٚ س٥ٝٛف٣ ـ سل٣ّ٥ّ ىٍ ٕب٤ٝ ٕجه 

ٞب٢ اىث٣ آٖ سج٥٥ٗ ٌَىى. ٘شب٤غ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٞب ٚ اٍُٗٙٙبهش٣ سؼ٤ِٝ ٚ سل٥ُّ ٙٛى، ٤ُجب٣٤

ِٖ ا٥ٍِ٘ ه٤ٛ٘ ث٥ٚشَ اُ آٚاٞب٢ ٟٕٕٔٛٝ ثَٟٜ ىٞي وٝ ٚفبء ثَا٢ سج٥٥ٗ اكٖبٕبر ك٘ٚبٖ ٣ٔ

ػّٕٝ فٮ٥ّٝ ٚ س٫ٛٙ ٚفٍٛ ٞب٢ سَو٥ج٣ ٕٞـٖٛ ىٍ ٦ٕق سَو٥ج٣، فَاٞٙؼب٢ٍ ٌَفشٝ إز،

سبط٥َ ىاٙشٝ ٚ آٖ ٍا ىاٍا٢ ُثب٣٘  ىٍ ػٟز ف٢ب٢ دَسىبد٢ٛ ٙٮ٢َػٕالر هج٢َ ٚ ا٘ٚبئ٣ 

ال٣ِ ٕٞـٖٛ سٞب٤َٚ ُ٘يٜ ٚ اُ ٤ىٙٛاهش٣ ٚ ػٕٛى ُىٚىٜ إز، ىٍ ٦ٕق ىال٣ِ، ٍَٙىٞب٢ ى

ٞب٢ ٕجه ٙٙبٕٝ س٤َٗ اُ ػّٕٝ ٟٔٓ٘٪٥َ ٌٚشٝ إز؛ ثالغ٣ ٚ سىَاٍ ٕجت هّك سٞب٤َٚ ث٣

 .ٌَىىٖٞشٙي وٝ ثٝ آٟ٘ب اٙبٍٜ ٣ٔ٭جياَُِاق  ٚفبء

 ٙٙب٣ٕ، ٚفبء ٭جياَُِاق، ٦ٕق آٚا٣٤، سَو٥ج٣، ىال٣ِ.ٕجه :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 m.ghafourifar65@gmail.com ؛  إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ وٛطَ ثؼٍٙٛى. 1
 ٍ٘ٚبٜ وٛطَ ثؼٍٙٛىإشبى٤بٍ ىا. 2
 ٔيٍٓ ىاٍ٘ٚبٜ وٛطَ ثؼٍٙٛى. 3
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 تاصتاب هضاه٘ي اًؼاًٖ ٍ اخاللٖ

 ؿاػش هؼاصش وَٗتٖ« ةصمش الـث٘»دس ؿؼش 
 2فب٥ٕٝ ػ٥ٕٚي٢ٚ  1فب٥ٕٝ لبى٢ٍىوشَ 

 چى٘ذُ
٤ى٣ اُ ٙب٭َاٖ ٔٮبَٝ و٤ٛش٣ وٝ ثٖبٖ ى٤ٍَ اى٤جبٖ ا٤ٗ وٍٚٛ وٕشَ ٍٔٛى سٛػّٝ ٘بلياٖ ٚ 

ْ( إز. ٢ٚ وٝ ىٍ وٛىو٣ ثب 1963 - 1896« )ٝمَ اِٚج٥ت»دٍَْٚٞٚاٖ اىث٣ لَاٍ ٌَفشٝ 

ٔٛاػٝ ٌٚز، ثب آٌب٣ٞ ٚ ث٥يا٢ٍ وبُٔ ثٝ ٖٔبئُ ٥ٞٔجز َٔي ٔبىٍ ٚ ٘بث٥ٙب٣٤ ُٚىٍٞٙبْ هٛى 

ٞب ٍا ثٝ هٛث٣ ىٍ ى٤ٛاٖ ه٤ٛ٘ ا٘ٮىبٓ ىاىٜ إز؛ اُ ا٤ٗ ٍٚ ى٥٘ب٢ ا٥َاف سٛػّٝ ىاٙشٝ ٚ آٖ

ٔٮَّف٣ ا٤ٗ ٙو٥ٞز ٚ ليٍر اىث٣ ٢ٚ ىٍ ثبُسبة ٖٔبئُ ٚ ٔٚىالر وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ ثَا٢ 

ٗ دْٚٞ٘ وٝ اُ ٫ٛ٘ و٥ف٣ ٍٕي. ىٍ ا٤دٍَْٚٞٚاٖ ٭َٝٝ اىث٥بر، ا٢َٔ ٢ٍَٚ١ ثٝ ٘٪َ ٣ٔ

ا٢ ٍٝٛر ٌَفشٝ، دٔ اُ ث٥بٖ إز ٚ ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ سل٣ّ٥ّ ٚ إشفبىٜ اُ ٔٙبث٬ وشبثوب٘ٝ

ا٢ ٖٔبئُ اهالل٣ ٚ اٖ٘ب٣٘ ىٍ ، ثٝ ث٣ٍَٕ ثبُسبة دبٍٜ«ٝمَ»ُ٘ي٣ٌ ٙو٣ٞ ٚ ليٍر اىث٣ 

وٝ ا٤ٗ  س٤َٗ ٘شب٤غ كبُٝ اُ ا٤ٗ دْٚٞ٘ كبو٣ اُ آٖ إزى٤ٛاٖ ٢ٚ دَىاهشٝ ٙيٜ إز. ٟٔٓ

ا٢ ٖٔبئُ اهالل٣ ٚ اٖ٘ب٣٘ اُ ا٢ ثَا٢ ثبُسبة دبٍٜٙب٭َ ٍٚٙٙيَ سٛاٖ٘ز ٙٮَ هٛى ٍا آ٥٤ٙٝ

( 3( سٛػّٝ ثٝ ىٕٚز ٚ د٥ٛ٘يٞب٢ ىٕٚش٣، 2( ٕشب٤٘ ٭ّٓ ٚ ىا٘٘ ٚ ى٢ٍٚ اُ ػٟبِز، 1ػّٕٝ: 

( س٤ٛٚك ثٝ اكٖبٖ ٚ 6( سَكّٓ ثَ ك٥ٛا٘بر، 5( ٭يْ ىِجٖش٣ٍ ثٝ ى٥٘ب، 4وٕه ثٝ ٕٞٙٛ٭بٖ، 

( فَاهٛا٘يٖ ثٝ ٝجَ ٚ ٙى٥جب٣٤ 8( ى٭ٛر ثٝ ا٘فبق ٚ أشٙب٫ اُ ثوُ، 7ى٣ ٚ ىٍٚ اُ ٩ّٓ، ٥٘

 ٌَىا٘ي.

 ٙٮَ ٔٮبَٝ و٤ٛز، ٙب٭َاٖ و٤ٛز، ٝمَ اِٚج٥ت، ٢ٔب٥ٔٗ اهالل٣. :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٤ِى. 1
 mf.ghaderi@gmail.com ؛  ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ ٤ِى. 2
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 ٍ دٍ وـَس خَصػتاى ػشب هشدم ت٘ي هـتشن ّاىالوخلضشب

 ٍ تحشٗي وَٗت
 2ٚ ٥ِال فىبٍى 1ىوشَ ػبٕٓ ل٥ٓ

 چى٘ذُ
ٚ  د٥ٙ٥ٚ٥بٖ ُّٔ ثبُسبة سفىَ ٚ ٍَ٘ٗ  فًَٞٙ ثبٍُ سب٤ٍن ٚ ٕ٘بى ٞب،إِظ١َُة ثيٖٚ سَى٤ي،

 َٞ ٕبوٙبٖ ٚ اىث٥بر ٔٮٕٛالً فًَٞٙ آ٤ي.ػبٔٮٝ ثٝ كٖبة ٔى وشجى َٔىْ َٞ ٙفبٞى ٚى َٕٔب٤ٝ

سفى٥ه ثٝ ٞٓ ٌَٜ هٍٛىٜ  ٞبى ٍا٤غ آ٘بٖ ثٝ ٙىُ غ٥َلبثُإِظُاُػّٕٝ ١َةٚ ٦ٙٔمٝ  ال٥ّٓ

 ٙٙبهز إِظُ ُّٔ ٖٔشِّْى ١َةدْٚٞ٘ ىٍ ٥ُٔٙٝ سلم٥ك ٚ ثب ا٤ٗ اٚٝبف ٌَٞٛ٘ٝ .إز

 آٖ ٍا ٘بلٜ ٚ ىٍ دْٚٞ٘، ػٛاٍٙب٥ك ٞٓٔ ثٝ فًَٞٙ ا٭شٙب ٚ ٭يْ ٘٪َ ثٛىٜ ٍٔٛى ال٥ّٓ ىكُٜٛ

الشٞبىى  سٮبُٔ فٍَٞٙى، ٢ٔٚشَن وٝ ثٝ ٥ّٕٚٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بْ ثَى٘ى ا٤ٗ اٍسجب٣ ٕبُى.غ٥َٚالٮى ٔى

-د٤ٌَفشٝ ٚ سإطَ سإط٥َ ٞٓ اُ ٔشٛاِى ى٥ٍى لَٖٚ ...ٚ ٔب٘ٙي اُىٚاع، ٟٔبػَر، سؼبٍر اػشٕب٭ى ٚ

 ٞبى ٔٚبثٝ ٥ٔٚبٖ آ٘بٖ ٔظُٔٚشَن  فٍَٞٙى ىٚ د٥ٚ٥ٙٝ ى٤ٗ، ُثبٖ ثٛىٖ ٭ّز ىاٍا ثٝ ا٘ي ٚ

فبٍٓ ٕٞـٖٛ  ى ه٥ّغَٔىْ وٍٚٛٞبى كُٜٛ َٔىْ ٭َة هُٕٛشبٖ ٚ ا٤ؼبى ٙيٜ إز ٕٞب٘ٙي

 ٔبث٥ٗ،ٞبى ٔٚشَن فىإِظ١َُة فَاٚا٘ى اُ ٚػٛى سٮياى ثبٙي.ٔى و٤ٛز ىٚ وٍٚٛ ثل٤َٗ ٚ

ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘  فٍَٞٙى ٕبوٙبٖ ا٤ٗ ال٥ّٓ ىاٍى. ث٥ٖبٍ ِ٘ى٤ه اىثى ٚ اٍسجب٣ سٍٙبسًٙ ٚ ٘ٚبٖ اُ

ٞب٢ ٔٚشَن ث٥ٗ َٔىْ هُٕٛشبٖ ٚ ىٚ إِظُسل٥ُّ ثٝ ث٣ٍَٕ ١َة-ثَإبٓ ٍٚٗ س٥ٞٝٛف٣

س٤َٗ اٞياف ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٤بفشٗ سمبٍة ٚ سٚبثٝ . اُ ٟٔٓوٍٚٛ و٤ٛز ٚ ثل٤َٗ هٛا٥ٞٓ دَىاهز

 اُ ثٌٍِى ىٌٙؼ٥ٙٝ ى ا٤ٗ اٙشَاوبر ث٥ٕٚبٍ٘ش٥ؼٝ ٞب٢ ا٤ٗ ٕٝ ٦ٙٔمٝ إز.إِظُث٥ٗ ١َة

 ٚ ث٥ٚشَ ٚالٮى اسفبلبر ٙٮَ ٚ اُ ٚ ثٌََفشٝ ٙيٜ َٔاػ٬ ٙٙبهشٝ ثب سب٤ٍوى ٞبىإِظ١َُة

 ػبٔٮٝ افَاى سفىَ ىٚ ٥ٜٙٛ فًَٞٙ ا٘ٮىبٓ ٚ آ٥٤ٙٝ ىٍ َٞ ٍٝٛر وٝ ثبٙئى ٘بٙٙبٓ اٚلبر

 .إز

و٤ٛز،  فبٍٓ، ه٥ّغ ىكُٜٛ َٔىْ ٭َة هُٕٛشبٖ َن،ٔٚش ٞبىإِظ١َُة ول٘ذٍاطگاى:

 .ثل٤َٗ

                                                           
 jassemghayem@yahoo.com إشبى٤بٍ ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َة ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ، َٔوِ ثَٟٛٙ؛. 1
 ٛى وبٍٙٙبٕى اٍٙي ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َة د٥بْ ٍ٘ٛ، َٔوِ ثَٟٛٙ.ىا٘ٚؼ. 2



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

77 

 ٍ فاسع خل٘ذ هَسدٕ رغشاف٘ا )هغالؼٔ ٍ تاسٗخ ادت٘ات، دلتإ

 الثلذاى( هؼزن دس آى، اٗشاًٖ رضاٗش
 1ىوشَ كٖٗ وب٣ٕ٩ ّٕٟٛا٣٘

  چى٘ذُ
٣ٕ ُّٔ ٚ ىٍ ٭َٝٝ ٞب٢ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ ٘م٘ ٚ ػب٤ٍبٜ ىٍ ٌٖش٠َ ٥ٕبكيٚى ٚ َُٔ ٞب  ػغَاف٥ب٢

، ٔٙبث٬ ٔىشٛة، إٙبى ُٜٔٛ ا٢ ٚ ٥َٔاص وٟٗ اُ سب٤ٍو٣، ٘مٚٝ ٞب ثَػٖشٝ ا٢ ىاٍى. ٖٔشٙيار

. ٔٛلٮ٥ز هبٛ يػّٕٝ  إٙبى كمٛل٣ لبثُ إشٙبى ٚ اسىب ىٍ ٔٛاٍى كمٛل٣ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ ٣ٔ ثبٙٙ

ٌبٜ ٚث٣ ٌبٜ  ٔٙبلٚبر ٢َُٔ ٚ كمٛل٣ ٍا ىٍ  ،فبٍٓ ٚ ػِا٤َ ا٤َا٣٘ آ٤ْٖه ه٥ّغ ٚ إشَاس

إشٙبى كمٛل٣ ثٝ ٤ه اطَ سب٤ٍو٣، ػغَاف٥ب٣٤  ٦ٕق ٕٖٞب٤ٍبٖ ٚ كش٣ فَاسَ ٕجت ٙيٜ إز.

ٙٙبهشٝ ٙيٜ ٚٔٮشجَ ىٍ ٥ٔبٖ ُّٔ ٭َة آٖ ٞٓ  ىٍ لَٖٚ ٌٌٙشٝ ٚ ىٍ ىٍٜٚ ٞب٢ ٥ال٣٤ اىة 

ٔٮؼٓ »ا٤ٗ ٕٙي فبهَ ٤ٮ٣ٙ  ١ٞب٢ ؿٙي ػب٘ج ٭َث٣ ٤ه ٕٙي ٤ٍُّٗ ٚ ٔلىٓ إز. اٍُٗ

ا٤ٗ اطَ ٍا ٢ٔب٭ف ، سب٤ٍو٣ ٚ ػغَاف٥ب٣٤ غٙب٢ ٤بلٛر ك٢ٕٛ، ىٍ كُٜٛ ٞب٢ اىث٣« اِجّياٖ

آٖ اُ ُا٤ٚٝ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ػِا٤َ ا٤َا٣٘ آٖ، ٍٕبِز ا٤ٗ ٔمبِٝ إز، سب دبٕو٣ ٕبهشٝ ٚ ٦ٔبِٮ١ 

؟ اُ ٔٙ٪َ ٤بلٛر ؿٍٛ٘ٝ ثٛىٜ إز ٍٓثَ ا٤ٗ دَٕ٘ ث٥بثي وٝ س٥َٕٓ كيٚى ػغَاف٥ب٣٤ ه٥ّغ فب

شبثوب٘ٝ ا٣٤ ٚ . ا٤ٗ دْٚٞ٘ ؤَُٞب٢ ٣ٙ٥َُٕٔ ا٤َاٖ ىٍ لَٖ ٙٚٓٚ ا٤ٗ هٛى اطجبس٣ ثبٙي ثَا٢ 

ا٘ؼبْ ٙيٜ ٚ ى٤ٍبفشٝ وٝ س٥ٝٛف كيٚى ػغَاف٥ب٣٤ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ  سل٣ّ٥ّ –س٥ٝٛف٣ ثٝ ٠ٛ٥ٙ 

 . لبثُ إشٙبى ٣ٔ ثبٙيىل٥ك ٚ  ػِا٤َ آٖ ثب ٔٚبٞيٜ ٚ ٦ٔبثمز ثب آطبٍ د٥٘ اُ ٤بلٛر ا٘ؼبْ ٙيٜ ٚ

 .ه٥ّغ فبٍٓ، ٔٮؼٓ اِجّياٖ، ػغَاف٥ب٢ سب٤ٍو٣، ا٤َاٖ ٙٙب٣ٕ، اىة ٭َث٣: گاىٍاطول٘ذ

                                                           
 Hsahlavannoor@yahoo.com. ىوشَا٢ ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َث٣، ٔيٍٓ ىاٍ٘ٚبٜ ف٥ٍَٙٞبٖ اٝفٟبٖ 1
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تؼتِ ّإ  تش هٌذسد  ػشتٖ ػثاسات ٕتحل٘ل خغاّا ٍ تٌذٕ عثمِ

 )تش اػاع ًظشِٗ وَسدس( اٗشاى تٖصادسا ٖٗغ غزاٗصٌا
 ٢3ٚ٘ف٥ٖٝ الٚ  ٤َٔ٣2ٓ ػالئ، ىوشَ  1ٌَ٘ٔ ٌٙؼ٣ىوشَ 

 چى٘ذُ

ٞب ٚ ٘٪َ ثٝ ٘م٘ ٟٔٓ ٚ سإط٥َ ٌٌاٍ ُثبٖ ىٍ ٍٚاث٤ سؼب٢ٍ وٍٚٛٞب، َٞ وبال٢ الشٞبى٢ ثب ٚاّٜ

٢ ٍٕي وٝ ا٤ٗ ثُٮي اُ ٍاث٦ٝ٭الئٓ ٔٙيٍع ثَ آٖ ثٝ ٔظبثٝ وبال٣٤ ف٣ٍَٙٞ ٥ِ٘ ٖٞز. ثٝ ٘٪َ ٣ٔ

٦بٞب٣٤ ُثب٣٘ ا٘ٛا٫ ه ،ُثبٖ ٚ الشٞبى، ؿٙياٖ ٍٔٛى اٞشٕبْ دٍَْٚٞٚاٖ ٘جٛىٜ إز. اُ ا٤ٗ ٍٚ

لبثُ ٣ ـ ثٝ ٤ْٜٚ ٔٛاى غٌا٤ـ  ٢ ٘بٔٙبٕت ىٍ ٭جبٍار ٭َث٣ ثٖشٝ ٞب٢ ٝبىٍاس٣ ٔشإطَ اُ سَػٕٝ

غٌا٣٤  ٞب٢دْٚٞ٘ كب١َ ثب ٞيف آ٥ٕت ٙٙب٣ٕ ٔشٖٛ ٭َث٣ ٔٙيٍع ثَ ثٖشٝ ٔٚبٞيٜ إز.

 ٢ثٙي ٥جمٝ ثٝ  وٍٛىٍ ٘٪٤َٝ اُ ٢َ٥ٌ ثَٟٜ ٚ ثبٝبىٍاس٣ ثٝ وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ 

دَىاُى. ك٦٥ٝ ا٤ٗ دْٚٞ٘، ٣ ٞب ٔ٭جبٍار ؿبح ٙيٜ ثَ ا٤ٗ ثٖشٝ ٣ُثب٘ ٢ه٦بٞب سل٥ُّ ٚ

ٚ سل٥ُّ ا٘ٛا٫ ه٦بٞب٢ َٔسج٤ ثب  ٘ٚب٣٘ )آىٍٓ ٣ٖ٤ٛ٘( َٙوشٟب ٚ َٔاوِ س٥ِٛي ٔٛاى  ٣ٙٙبٕب٤

 ا٘ٛا٫ ٣ٔ ثبٙي. سلم٥ك كب١َ ٤ٍٚىَى ثٖبٔي٢ ٘ياٍى ٚ َٝفبً ثٝ ٙٙبٕب٣٤ ٚ س٥ٝٛف ٣غٌا٤

وٝ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٭جبٍار  آٖ إز ث٥بٍَ٘ دْٚٞ٘ ٢ٞب٤بفشٝ ٙيٜ ٣ٔ دَىاُى.ه٦بٞب٢ ٔٚبٞيٜ 

 ٣سياهُ ىٍٖٚ ُثب٘ ٚ  ،٣سياهُ ٥ٔبٖ ُثب٘ ٖٞشٙي.  ٣، ٚ أالئ٣، ٔٮٙب٢٤٘لٛ ٢ٔٚشُٕ ثَ ه٦بٞب

 ه٦بٞب ثََٕٙى. ا٤ٗ د٥يا٤٘ ثَ ٔؤطَ ٭ٛأُ ٟٕٔش٤َٗ اُ سٛاٖ ٣ٍا ٔ

، سل٥ُّ ٣ُثب٘ ٢ه٦بٞب سل٥ُّبىٍاس٣، ٝٙب٬٤ غٌا٣٤ ٝ ،٣٭َث ثٝ ٣فبٍٕ سَػٕٝگاى: ٍاطذول٘

 ٣.سمبثّ

                                                           
 nargesganji@yahoo.com ؛ بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟب٥ٖبٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥ىا٘ٚ. 1
 وبٙبٖ بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚب٥ٜبٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٤إشبى. 2
 بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ اٝفٟب٥ٖىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث. 3
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 ػ٘شٕ دس هؼادل ّإ فاسػٖ ٍ ػشتٖ اصغالحات ادت٘ات داػتاًٖ

 2ٚ فب٥ٕٝ ث٥بر فَ 1ىوشَ ٭٣ّ ٌٙؼ٥بٖ

 چى٘ذُ
اُ غَة ثٝ ا٤َاٖ ٚ وٍٚٛٞب٢ ٭َة ُثبٖ ٚاٍى ٙيٜ إز ٚ  ثٝ ٥ٜٙٛ ا٢َُٚٔ اىث٥بر ىإشب٣٘

وبٍثَى٢ ىٍ ا٤ٗ ٕب٢ُ ثَا٢ ا٦ٝالكبر ىٍ ٔٮبىَ ٞب٢ ٔوشّف وبٍثَاٖ ا٤َا٣٘ ٚ ٭َث٣ ثٝ ٭ّز

١ٕٗ ث٣ٍَٕ ٭ُّ ٘بٍٕب٣٤ ا٘ي، ثٝ ٥ٕٞٗ ٕجت ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘  ثب ٔٚىُ ٔٛاػٝ ثٛىٜكُٜٛ 

ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ ثَا٢ ٤ه ا٦ٝالف، ٞب اُ ػّٕٝ سَػٕٝ ٘بد٢َ٤ٌ، ٚػٛى ٔٮبىَثَه٣ ٔٮبىَ

ثَا٢   ؛٤ٙ٘ ٔٮبىَثَهٍٛىاٍ٘جٛىٖ ا٦ٝالف اُ ٙفبف٥ز ىٍ ُثبٖ ٔجيؤ ٚ َٕا٣ٍٕ٥ٕ ىٍ ٌِ

ٞب٢ ا٤ٗ ىٚ ُثبٖ ىٍ ٕبهزِ ٔٮبىَ اُ ٍاٜ سَو٥ت، اٙمبق ٚ ىٌٍٚٝ ٕب٢ُ،  ٕٙؼ٘ سٛإ٘ٙي٢

ٚ ثٝ ا٤ٓ ٞب٣٤ ٍا ثٝ ٍٝٛر س٦ج٥م٣ اُ ِلب٧ ٕبهشبٍ ٚاٌّب٣٘ ٚ ىٕش٢ٍٛ ث٣ٍَٕ ٕ٘ٛىٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ  ٘م٘ ػبٔي ٔٞي٢ٍ)ٔٞيٍ  ،ٞب٢ فب٣ٍٕ ٘م٘ إٓ، كبُٝ ٔٞيٍ ٚ إٓ ٔٞيٍ ىٍ ٔٮبىَ

ا٤ٓ. ٞب٢ ٭َث٣ ا٦ٝالكبر اٙبٍٜ وَىٜٚ ٔٞبىٍ ثبة ٞب٢ افٮبَ ٚ افشٮبَ(  ىٍ ٔٮبىَ  ٝٙب٭٣

ٞب٢ ٭َث٣ ٚ فب٣ٍٕ آٖ ٚ ٘م٘ ٚ ٔٮبىَ"ا٤ٖٓ"ٞب ٚ ثبالهٜ"ٚ٘ي"ٕذٔ ثٝ ث٣ٍَٕ ٘م٘ 

ا٤ٓ. دَىاهشٝ ُثبٖٞب٢ ا٦ٝالكبر اىث٥بر ىإشب٣٘ ا٤ٗ ىٚ سَو٥جبر ٚٝف٣ ٚ ا١بف٣ ىٍ ٔٮبىَ

ٔٮشجَ اىث٥بر ىإشب٣٘ ٚ ٕ٘ب٣ٚ٤ ىٍ ُثبٖ فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣ ٔجٙب٢ وبٍ  ٞب٢ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ فًَٞٙ

  لَاٍ ٌَفشٝ ٙيٜ إز.

 ٔٮبىَ، اىث٥بر ىإشب٣٘، فب٣ٍٕ، ٭َث٣، سَو٥ت، اٙشمبق، ا٤ٖٓ. :گاىول٘ذٍاط

                                                           
 pajuhesh1392@yahoo.com. ٭٢ٛ ٥ٞئز ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ٭الٔٝ ٥جب٥جب٣٤؛ 1

 . ىا٘٘ آٔٛهشٝ اىث٥بر س٦ج٥م2٣

mailto:pajuhesh1392@yahoo.com
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 ػثذالَّاب الث٘اتٖ ّإػشٍدُصًذاى  هضاه٘ي ٍ تحل٘ل تشسػٖ
 2غالٔل٥ٖٗ ًٕٙ وٛةٚ  1اكٕي الٔٮ٣ ٥ٌٛىوشَ 

 چى٘ذُ
اٙٮبٍ  .إز ٦ّٕٝسلز ٚوٍٚٛٞب٢ ٞبّّٔز ف٣ٍَٙٞ اُ ثبٍُس٤َٗ ٍَٕٙٞب٢ ٔمبٚٔز براىث٥

ٞب٢ اىث٣ ٔٮبَٝ ٭َة ثٝ س٤َٗ ػ٤َبٖاػشٕب٭٣ ثٝ ٭ٙٛاٖ ٤ى٣ اُ ٥َ٘ٚٔٙيس٤َٗ ٚ ُ٘يٜ -٥ٕب٣ٕ 

ٞب ٚ إشٮٕبٌٍَاٖ ثب ىٍ د٣ افِا٤٘ ٩ّٓ ٚ ٕشٓ كىٛٔز ٚ ىٍ ٭َاق، ا٤ٗ اٙٮبٍ ٍٚى. ٕٙبٍ ٣ٔ

ٞب٢ اػشٕب٭٣، ٚ ٭ٛأُ ٘بثٖبٔب٣٘ٞب ٕشٓىٍ ٔمبثُ إشجياى ٚ ثٝ ا٥ٔي ثَ ٥َف ٙيٖ ٞيف ٔجبٍُٜ 

ٚ ث٥بٍَ٘ ٔٮ٢الر اػشٕب٭٣، ٞب ٕ٘ب٢ ىٍىٞب ٚ ٍ٘غاهالل٣ ٙىُ ٌَفز. ا٤ٗ اٙٮبٍ آ٥٤ٙٝ سٕبْ

ف٣ٍَٙٞ، الٚبٍ ٔوشّف ػٛا٬ٔ ث٢َٚ إز وٝ ٙب٭َاٖ ٤ُبى٢ اُ ػّٕٝ ٭جياِٛٞبة اِج٥بس٣، 

سل٣ّ٥ّ ثٝ ى٘جبَ -ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثب إشفبىٜ اُ ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ آ٤ٙي.ٕٙبٍ ٣ٔ آٖ ثٝ ٔٙبى٤بٖ كم٥م٣

ٞب ىٍ اٙٮبٍ ٭جياِٛٞبة اِج٥بس٣، ٙب٭َ َٕٚىٜث٣ٍَٕ ٚ سل٥ُّ ٟٕٔش٤َٗ ٢ٔب٥ٔٗ َٔث٣ٛ ثٝ ُ٘ياٖ

 ٔفْٟٛ ٔ٪٥ّٔٛز َٔىْ، وٝ ىٞي٣ٔ ٘ٚبٖ دْٚٞ٘ ا٤ٗ ٞب٤٢بفشٝثٍِي ٭َٝٝ ٔمبٚٔز إز. 

 ا٢آ٤ٙيٜ ثٝ ا٥ٔي ،اػشٕب٭٩٣ّٓ ٚثٝ هٞٛٛ ٩ّٓ ٭٥ّٝ ل٥بْ َٔىْ، ٍ٘غ ٚ ا٘يٜٚ ٥َُٕٔٗ، ،ا٘مالة

 س٤َٟٗٔٓ اُ ،ثبهشٍبٖػبٖ ٚ هٛاٞبٖآُاى٢ ٕشب٤٘ ٚاوَاْ، ٥ٕب٣ٕ َٕوٛة ٚ ٥ٕبٕزٍٚٙٗ، 

 .إزا٤ٗ ٙب٭َ ثٍِي  اٙٮبٍوبٍ ٍفشٝ ىٍثٝ ٢ٔب٥ٔٗ ٚ ٞبٔب٤ٝىٍٖٚ

 َٔمبٚٔز.اِٛٞبة اِج٥بس٣، ٭َاق، ٙٮ، ٭جيٞبَٕٚىُٜ٘ياٖ: ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 . إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ث٥َػٙي1

 hosein.sangkoob@gmail.comىاٍ٘ٚبٜ ث٥َػٙي؛  ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 2
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خَاًٖ دس حَصُ خل٘ذ فاسع ٍ ٍاواٍٖٗ آٗ٘ي لشل٘ؼاى ٍ سهضاى

 ؿشق اٗشاى

 2ٔلٕي ١ٍب ٭٢ِ٤ِٚ ىوشَ  1٭٣ّ اوجَ ٔلٕي٢ىوشَ  

 چى٘ذُ:
ٞب ٚ ثبٍٚٞب٢ ٭ب٥ٔب٘ٝ إز. ثب سٛػٝ ٞب٢ اىث٣ َٞ ٦ٙٔمٝ، فِٛىٍّٛ، آ٤ٗ٥٤ى٣ اُ ٟٕٔش٤َٗ ثو٘ 

ٞب ٚ ٥ِ٘ دَاوٙي٣ٌ ى الٛاْ ٚ دبٍٜ فًَٞٙثٝ ى٣ٍٙ٤َ٤ ٚ وٟٖٙب٣ِ فًَٞٙ غ٣ٙ ا٤َاٖ، سٮيّ

ٞب٢ ٣ّٔ ٚ ث٣ٔٛ فَاٚا٣٘ ٚػٛى ىاٍى وٝ َٞ ٕبِٝ ثٍٞٛر ٞب ٚ آ٥٤ٗػغَاف٥ب٣٤، ػٚٗ

ٞب٢ ث٥ٖبٍ ىٍٚ ثٝ ٭ٙٛاٖ ثو٣ٚ اُ ٥َٔاص ٔٚشَن الٛاْ ا٤َا٣٘ ىٍ هٛىػٛٗ ٚ َٔى٣ٔ اُ لَٖ

ٔب٘يٌبٍ ٚ َْٕٔٛ إز  ٞب٢هٛا٣٘، ٤ى٣ اُ آ٥٤ٗكبَ ثٌَِا٢ٍ إز. آ٥٤ٗ لَل٥ٮبٖ ٤ب ٢ٍٔبٖ

وٝ َٞ ٕبِٝ ىٍ ٙت ٥ٕ٘ٝ ٔبٜ ٢ٍٔبٖ ىٍ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ٚ ىٍ ٥ٔبٖ الٛاْ ٌٛ٘بٌٖٛ ٭َة ٚ 

ٞب٢ ٙٛى؛ ػٕٮ٣ اُ وٛىوبٖ دٔ اُ اف٦بٍ ىٍ ٙت دبِ٘ىٞٓ ٢ٍٔبٖ ثَ ىٍِ هب٘ٝا٤َا٣٘ ثٌَِاٍ ٣ٔ

ٕٛٔبً ١ٕٗ وٙٙي. آٟ٘ب ٭ٔلّٝ ٌَى ٞٓ آٔيٜ ٚ اٙٮب٢ٍ ٔل٣ّ ىٍ لبِت ىٚ ٌَٜٚ ٕٞوٛا٣٘ ٣ٔ

ى٭ب٢ ه٥َ ٚ ٕالٔش٣ ثَا٢ اُٞ هب٘ٝ، إشمجبَ اُ ٔبٜ هيا،  سمب١ب٢ آػ٥ُ ٚ ٣ٙ٤َ٥ٙ ىاٍ٘ي. ا٤ٗ 

َٔإٓ ٔٚشَن ثب٭ض ٘ٚب٣ ٚ ٥َاٚر ٔلّٝ ٙيٜ ٚ هب٥َار ه٣ٙٛ اُ ا٤ٗ ٔبٜ ٍا ىٍ ًٞٗ 

وٙي. ا٤ٗ ٘ٛٙشبٍ ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ سل٣ّ٥ّ ثب ٤ٍٚىَى س٦ج٥م٣ ثٝ ث٣ٍَٕ وٛىوبٖ س٥َٕٓ ٣ٔ

دَىاُى. ٘٪َ ثٝ ٞب٢ ٔٛػٛى ىٍ فَْ ٚ ٔلشٛا٢ اٙٮبٍ فب٣ٍٕ ٚ ٭َث٣ ٣ٔب ٚ سفبٚرٞٙجبٞز

ٌٖشَى٣ٌ ا٤ٗ َٔإٓ ىٍ ػٙٛة ٚ َٙق ا٤َاٖ ٚ وٍٚٛٞب٢ ٭َث٣، ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثٝ كُٜٛ ه٥ّغ 

فبٍٓ ٚ هَإبٖ ػٙٛث٣ ٔليٚى ٙي. اُ آ٘ؼب وٝ ا٤ٗ َٔإٓ ثٝ ٍٝٛر ٭٣ّٕ سبوٖٙٛ ٍٔٛى 

َ فم٣ٟ لبثُ سإُٔ إز، ١ٍَٚر ىاٍى ىٍثبٍٜ آٖ ث٥ٚشَ سلم٥ك سلم٥ك لَاٍ ٍَ٘فشٝ ٚ ٥ِ٘ اُ ٔٙ٪

 ٙٛى.

 هٛا٣٘، آ٥٤ٗ لَل٥ٮبٖ.اىث٥بر ٭بّٔٝ، ه٥ّغ فبٍٓ، َٙق ا٤َاٖ، ٢ٍٔبٖ :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 ali_a.mohammadi@ut.ac.ir ؛ ٭٢ٛ ٥ٞئز ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ث٥َػٙي. 1
 ٭٢ٛ ٥ٞئز ٭٣ّٕ ىاٍ٘ٚبٜ ث٥َػٙي. 2
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دس پشتَ  "ّوَم ػشال٘ٔ"صشاحت ت٘اىِ ٗحٖ٘ ػوإٍ دس لص٘ذُ 

 ًمـٖ ّل٘ذٕ –ًظشِٗ ػ٘ؼتوٖ 
 2ٚ ٤َٔٓ ٤بىٌب٢ٍ 1ىوشَ لبٕٓ ٔوشب٢ٍ

 چى٘ذُ:
ٌَإز وٝ ثَ  ٞب٢ ٘م٘ ٔب٤ىُ ٥ّٞي٢ ٤ى٣ اُ ٘٪٤َٝ« ٘م٣ٚ -٥ٕٖش٣ٕ»ٙٙبهش٣  ٘٪١٤َ ُثبٖ

ٍُٚى. ٥ّٞي٢ ثَ ا٤ٗ ثبٍٚ إز وٝ ٘م٘ ٚ ٘٪بْ ىٚ  ٘م٘ اػشٕب٭٣ ٚ ثبفش٣ ُثبٖ ث٥ٖبٍ سبو٥ي ٣ٔ

ا٘ي٤ٍٚب٣٘،  ٞب٢فَا٘م٘ ٥ٌَى؛ فَا٘م٘ ثَا٢ ُثبٖ ىٍ ٘٪َ ٣ٔٔفْٟٛ ث٥ٙبى٤ٗ ُثبٖ ٖٞشٙي؛ ٌِا ٕٝ 

ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٘جب٤ي اُ ثبفز  .وٙٙي سب ٔٮٙب ٍا ى٤ٍبثي ٔوب٥ت ٍا ٤ب٢ٍ ٣ٔ وٝ فَى٢ ٚ ٔش٣ٙث٥ٙب

ٕبُى،  َٙا٤٤ ٍا ثَا٢ هّك ٤ه اطَ اىث٣ فَاٞٓ ٣ٔ ،ٔٛلٮ٥ش٣ ٚ ف٣ٍَٙٞ غبفُ ٙي؛ ٤َُا ثبفز

٥ٍٛ وٝ ٤ل٣٥ ٕٕب٢ٚ ٙب٭َ ٔٮبَٝ ٭َال٣ ثب سٛػٝ ثٝ ثبفز ٚ َٙا٤٤ ٥ٕب٣ٕ ٚ اػشٕب٭٣  ٕٞبٖ

ٍا هّك وَىٜ إز. دْٚٞ٘ كب١َ ىٍ ٘٪َ ىاٍى ثب ٍٚٗ  "ْٕٞٛ ٭َال٥ٝ"٥يٜ ٥ٚٗ ه٤ٛ٘، لٞ

٘م٣ٚ ٥ّٞي٢ سل٥ُّ  –سل٣ّ٥ّ، ل٥ٞيٜ ْٕٞٛ ٭َال٥ٝ ٍا ثب سٛػٝ ثٝ ٤ٍٚىَى ٥ٕٖش٣ٕ  –س٥ٝٛف٣ 

ٙب٭َ  ٞب٣٤ وٝ ىٍ ٙٮَ ا٤ٗ ٙب٭َ ا٘ؼبْ ٙي، ا٤ٗ ٘ش٥ؼٝ ثٝ ىٕز آٔي وٝثب ث٣ٍَٕٚ ث٣ٍَٕ وٙي. 

٤ٮ٣ٙ ٙٮَ، افىبٍ ٚ ا٭شَا١بر ه٤ٛ٘ ٍا ٭٥ّٝ ث٣ ٭ياِش٣،  ه٤ٛ٘،ثٝ ٥ّٕٚٝ سٟٙب ٕالف 

ثَ  وٙي ٚ بٖ ٣ٔث٥ثب َٝاكز ٚ ٙؼب٭ز ؿ٥ٙٗ ٤ٍّٓ كبوٓ ثَ ٭َاق  اٙغبٍَِاٖ آ٤َٔىب٣٤ ٚ ٞٓ

س٤َٗ ٚػٝ ثٝ وبٍ ٍفشٝ ىٍ ا٤ٗ ل٥ٞيٜ اُ  هٍٛى؛ ٌِا ث٥٘ ٙىٜٛ اُ ىٕز ٍفشٝ ٥ٚٙ٘ كَٖر ٣ٔ

 إز. اهجب٫ٛ٘٢ٍ 

 ٤ل٣٥ ٕٕب٢ٚ، ْٕٞٛ ٭َال٥ٝ. ق،٘م٣ٚ، ٔب٤ىُ ٥ّٞي٢، ٭َا –٘٪٤َٝ ٥ٕٖش٣ٕ  :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
         q-mokhtari@araku.ac.ir. ىا٥ٚ٘بٍ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ اٍان؛ 1
 . ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوش٢َ ٌَٜٚ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ اٍان2

mailto:q-mokhtari@araku.ac.ir
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 ّإ فشٌّگِٖ آىالذٍلٔ ؿ٘شاصٕ تِ حاون تصشُ ٍ رلًَُاهٔ فشصت
 1ىوشَ ٥ٕي ك٥ٖٗ َٔ٭٣ٚ

 چى٘ذُ

ا٢ ثَهٍٛىاٍ إز. ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٦َٔف ا٢ اُ ػب٤ٍبٜ ٤ٍْٜٚٙشٝىٍ كبَ كب١َ، ٦ٔبِٮبر ٥ٔبٖ

١ٝ ػي٤ي٢ ٍا ثَا٢ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٦ٔبِٮبر ثٝ ٚػٛى آٍٚىٜ ٌَا٣٤ِ ٘ٛ ٭َٙيٖ ٤ٍٚىَى ٘مي٢ِ سب٤ٍن

إز. ىٍ ا٤ٗ ٤ٍٚىَى ٘مي٢ ١ٕٞ ٔشٖٛ اُ اٍُٗ ٤ىٖب٣٘ ثَهٍٛىاٍ٘ي. ىٍ ا٤ٗ ٤ٍٚىَى ث٥ٚشَ ثٝ 

٥ٌَ٘ي. اُ ا٤ٗ ٍٚ، ٙٛى وٝ ىٍ كب٥ٙٝ لَاٍ ىاٍ٘ي ٚ وٕشَ ٍٔٛى سٛػّٝ لَاٍ ٣ٔٔش٣٘ٛ دَىاهشٝ ٣ٔ

٤ٍٚىَى ثٝ ث٣ٍَِٕ ٘ب١ٔ ٭َث٣ِ فَٝز ٥َٙا٢ُ ثٝ كبوٓ  س٥ٕٞٓ ٌَفش٥ٓ ثب إشفبىٜ اُ ٔجب٣ِ٘ ا٤ٗ

ٞب٢ ٥ٕب٣ٕ ٚ ُثب٣ِ٘ ٔٛػٛى ىٍ آٖ ثذَىا٤ُٓ. ىٍ ا٤ٗ ث٣ٍَٕ ثٝ ىٚ ٘ش٥ؼ١ ثَٜٞ ٚ ثَه٣ ػّٜٛ

ٟٔٓ ٥ٍٕي٤ٓ. ٘وٖز آٖ وٝ ٥َ٘ٚٞب٢ ا٣ٖ٥ٍّ٘ ٔٛػٛى ىٍ ا٤َاٖ ثَا٢ كف٨ ٔٙبف٬ هٛى سٟٙب اُ 

َى٘ي ثب إشفبىٜ اُ ٍٚاث٤ ىٕٚشب٘ٝ ػب٤ٍبٜ هٛى ووَى٘ي ثّىٝ ٕٮ٣ ٢َٚ٥٘٣ٔ ٘٪ب٣ٔ إشفبىٜ ٣ٕ٘

ٍا ىٍ ػٙٛة ا٤َاٖ سم٤ٛز وٙٙي. ى٤ٍَ آٖ وٝ ُثبٖ ٭َث٣ ٍا٤غ ىٍ ػٙٛة غَة ا٤َاٖ ىٍ ٤ه 

ا٢ ٙيٜ وٝ آٖ ٍا اُ ٤ه ُثبٖ سم٤َجبً ف٥ٞق ثٝ ُثب٣٘ ىٍٚ اُ آٖ ٕي٠ اه٥َ ىؿبٍ سلّٛالر ٌٖشَىٜ

 سجي٤ُ وَىٜ إز.

 ٢، ثَٜٞ، ث٤َشب٥٘ب، و٢ٍَِٖٛٙ.لبػبٍ، فَٝز ٥َٙاُ :ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 hosein_marashi@yahoo.com إشبى٤بٍ ىاٍ٘ٚبٜ ٥َٙاُ،  1.
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ؿٌاػٖ آهَصؽ صتاى ػشتٖ دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿْشػتاى  آػ٘ة

  تَؿْش
 2ػٛاى ٔمٞٛى٢ٚ  1٘ٮٕز اِٝ ٔمٞٛى٢

 چى٘ذُ
٢َ٥ٌ ٘٪بْ ػ٢ٍٟٕٛ إال٣ٔ ثٝ ٙى٣ّ  آُٔٛٗ ُثبٖ ٭َث٣ اُ ٌٌٙشٝ سبوٖٙٛ ٚ ٍٕٞبْ ثب ٙىُ

ا٢ وٝ ٔبىٜ ٙبِ٘ىٞٓ لبٖ٘ٛ  ثٝ ٌٌَٛ٘ٝفشٝ إز.   ٤ٍِاٖ ى٣ٍٕ لَاٍ ػي٢ّ ٍٔٛى سٛػٝ ثَ٘بٔٝ

ٍُٚى. أّب فَا٢َ٥ٌ  إب٣ٕ ٥ِ٘ ثَ ا٥ّٕٞز فَا٢َ٥ٌ ا٤ٗ ُثبٖ ثٝ ٭ٙٛاٖ ُثبٖ ىْٚ سإو٥ي فَاٚاٖ ٣ٔ

ٞب٣٤ ٍا ٞٓ سؼَثٝ ٕ٘ٛىٜ ٚ آُٔٛٗ آٖ ثٝ ٥ٍٛ ٤ْٜٚ ىٍ آُٔٛٗ ٚ  ا٤ٗ ُثبٖ فَاُ ٚ ٥ٚ٘ت

٫ٛ١ٛ ١ٍَٚر سلم٥ك ٞب٣٤ ٍٚثَٚ ٙيٜ إز. ا٥ٕٞز ا٤ٗ ٔ دٍَٚٗ ثب  ٔٚىالر ٚ آ٥ٕت

ٕبُى. ا٤ٗ دْٚٞ٘ ٥ِ٘  ٙٙب٣ٕ آُٔٛٗ ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ ا٤ٗ ٭َٝٝ ٍا ىٚؿٙياٖ ٣ٔ د٥َأٖٛ آ٥ٕت

ػ٣٤ٛ ثَا٢ ا٤ٗ ٔٚىالر، ثٝ ٙىُ ٍٔٛى٢ ثٝ ث٣ٍَٕ  ثب آٌب٣ٞ اُ ١ٍَٚر ث٣ٍَٕ ٚ ؿبٍٜ

 -دَىاُى. ٥ٜٙٛ ا٤ٗ دْٚٞ٘، س٥ٝٛف٣ ثَه٣ اُ ٔٛا٬٘ آُٔٛٗ ُثبٖ ٭َث٣ ىٍ َٟٙ ثَٟٛٙ ٣ٔ

آُٔٛاٖ ٕبَ ْٕٛ ٔش٦ٕٛٝ  ٣ ٚ ػبٔٮٝ آٔب٢ٍ آٖ ٙبُٔ سٮياى٢ اُ ىث٥َاٖ ٭َث٣ ٚ ىا٘٘سل٥ّّ

إز.  95-96ٞب٢ ٭ّْٛ اٖ٘ب٣٘ ، ٤ٍب٣١ ٚ سؼَث٣ َٟٙ ثَٟٛٙ ىٍ ٕبَ سل٣ّ٥ٞ  ٍٙشٝ

ٕٞب٣ٍٙٞ ث٥ٗ ٞيف ا٣ّٝ آُٔٛٗ ا٤ٗ ُثبٖ)فٟٓ ٔشٖٛ ى٣ٙ٤( ثب ٞب٢ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ث٥بٍَ٘ ٘ب ٤بفشٝ

آُٔٛاٖ ثٝ فَا٢َ٥ٌ ا٤ٗ ُثبٖ إز ٚ ثَ  ِٖٚ ا٥ٍِٜ٘ ٚ ٭اللٝ ىا٘٘٘شب٤غ فٮ٣ّ آٖ ٚ وبٞ٘ ٍُٚاف

ٞب٢ ى٣ٍٕ ٚ ٔلشٛا٢ آٟ٘ب ٚ سَث٥ز ىث٥َاٖ ٔشوٜٞ ٚ  ١ٍَٚر سلَّٛ ى٤يٌبٜ ِّٔٛف٥ٗ وشبة

 ٕ٘ب٤ي. ٞب٢ ػي٤ي آ٣ُٙٛٔ سبو٥ي ٣ٔ آٌبٜ ثٝ سى٢ِّٛٛٙ ٚ ٥ٜٙٛ

 ب٢ ػي٤ي آ٣ُٙٛٔ.ٞ ٙٙب٣ٕ، آُٔٛٗ ٚ دٍَٚٗ، ٥ٜٙٛ آُٔٛٗ ُثبٖ ٭َث٣، آ٥ٕت :گاىول٘ذٍاط

                                                           
 maghsoudinm@gmail.com ٢ ىاٍ٘ٚبٜ ه٥ّغ فبٍٓ، ثَٟٛٙ؛  ىا٘ٚؼ٢ٛ ىوشَ. 1
 . ىاٍ٘ٚبٜ ٥ٟٙي ؿَٕاٖ اٞٛا2ُ
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 رلَُ ّإ ًَػتالظٕ دس ؿؼش تذس ؿاوش الؼ٘اب
 2ٚ ىوشَ ػبٕٓ ل٥ٓ ٥ٕ1يٜ ٞي٢ ٢ٕٛٛٔ

 ؿى٥يٜ 

ى٢ٍٚ اُ ٥ٚٗ، ٟٔبػَر، غٓ اُ   ٕ٘ٛب٢ِْ ٤ب غٓ غَثز ٤ه اكٖبٓ ٍٚا٣٘ إز وٝ ثٝ ٕجت

ىٕز ىاىٖ ٭٢ِ٤ِ ٚ ىِش٣ٍٙ كبُٝ اُ ٤بىآ٢ٍٚ ٌٌٙشٝ إز وٝ ىٍ ٚػٛى َٞ فَى ثٝ ػٛٙ٘ 

آ٤ي. ٕ٘ٛ٘ٝ ثبٍُ ا٤ٗ ٫ٛ١ٛٔ ٍا ٥ٔشٛاٖ ىٍ اىث٥بر ٔٮبَٝ ٭َث٣، ث٤ْٜٛ ىٍ اٙٮبٍ ٙب٭َ ٘بْ ىٍ ٣ٔ 

آٙٙب٢ ٭َال٣، ثيٍ ٙبوَ ا٥ِٖبة ث١ٛٛف ى٤ي. ٙب٭َ ىٍ اثشيا ثٝ ٔىشت ٍٔب٘ش٥ٖٓ ٢ٍٚ آٍٚى ٣ِٚ 

ؿٖٛ ا٤ٗ ٔىشت هٛإشٝ ٞب٢ ى٣ٍ٘ٚ اٗ ٍا دبٕوٍٛ ٘جٛى دٔ اُ ؿٙي٢ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ َٙا٤٤ 

ب٣ٕ كبوٓ ثَ ٭َاق ثٝ ٕٕز ٍئب٥ِٖٓ ٚ ٕٕج٥ِٖٛٓ ٌَا٤٘ ٘ٚبٖ ىاى. ٥ج٥ٮ٣ اػشٕب٭٣ ٚ ٥ٕ

إز وٝ ىٍ َٙا٤٤ ٚػٛى٢ ثَا٢ ٙب٭َ اُ ِلب٧ ٍٚك٣ ٚ ػ٣ٕٖ، ُٔب٣٘ ٚ ٔىب٣٘ اُ ػّٕٝ 

سل٣ّ٥ّ ثٝ ٦ٔبِٮٝ  –د٥يا٤٘ ا٤ٗ دي٤يٜ إز. ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثَ إبٓ ٍٚٗ س٥ٝٛف٣ 

 هز. ٕ٘ٛشب٢ِْ ىٍ ٙٮَ ثيٍ ٙبوَ ا٥ِٖبة هٛا٥ٞٓ دَىا

اُ ٟٔٓ س٤َٗ ػّٜٛ ٞب٢ ا٤ٗ ٕ٘ٛشب٢ِْ ٥ٔشٛاٖ ثٝ ث٥بٖ ا٘ٛا٫ اغشَاة وٝ ىٍ اٙٮبٍ ٢ٚ ٚػٛى ىاٍى 

اٙبٍٜ وَى. ٤بفشٝ ٞب٢ دْٚٞ٘ ٘ٚبٖ ٣ٔ ىٞي وٝ ٙب٭َ ثٝ ى٥ُِ ٚػٛى كِٖ ٚ ا٘يٜٚ ىٍٚ٘٘، 

ىٍ٭ٙبَٝ ٥ج٥ٮز ٥ِ٘ ٥ٕٞٗ كِٖ ٚ ا٘يٜٚ ٍا اكٖبٓ ٣ٔ وٙي ٚ ٤ب غَثز ٣ٙ٤ٌِ وٝ ٤ى٣ اُ 

٢ ُ٘ي٣ٌ ٙو٣ٞ إٚز ٚ ٔل٤٥ اػشٕب٭٣ وٝ ىٍ آٖ ٣ٔ ٤ُٖشٝ ٚ ُ٘ي٣ٌ دَسال٥ٓ ٚ ىغيغٝ ٞب

ا٢ وٝ ىٍ آٖ لَاٍ ٌَفشٝ، اٙٮبٍٗ ٔشفبٚس٘ اُ ى٤ٍَ ٙٮَا٢ ٔٮبَٝ هٛى إز ٚ ١ٚٮ٥ز ٤ْٜٚ

 ٞب٢ ٕ٘ٛشب٢ِْ إز.ّٕٔٛء اُ ػّٜٛ

 ٙٮَ ٭َث٣ ٔٮبَٝ، ٕ٘ٛشب٢ِْ، ٭َاق، ثيٍ ٙبوَ ا٥ِٖبة. ول٘ذٍاطگاى:

                                                           
 s.hoda_mousavi@yahoo.com َٟ؛ ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ ثٛٙ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. ىا٘٘ آٔٛهش١ 1
  إشبى٤بٍ ُثبٖ ٚاىث٥بر ٭َة ىاٍ٘ٚبٜ د٥بْ ٍ٘ٛ، َٔوِ ثَٟٛٙ. 1
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 فشٌّگٖ –ٍ هؼائل صتاًٖ هْارشت الَام 
 (تِ هـْذ همذع صدُّإ رٌگ)ًوًَِ هَسدپظٍّاًِ هْارشت ػشب

 1آٍاىوشَ ٦ٞٔف٣ ٟٔي٢ٚ

 چى٘ذُ
ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ىٚ ٔمِٛٝ ىٍٞٓ س٥ٙيٜ ٚ د٤ٛب ٖٞشٙي وٝ ىٍ د٣ ثَه٣ ٭ٛأُ ٕٞـٖٛ ٟٔبػَر، 

ثٝ  ٢ ىٞٝ ٙٞزٚ ػًٙ ُىٜ ٭َةٙٛ٘ي. ٟٔبػَر الٛاْ ىٕشوٛٗ سغ٥٥َ ٚ ى٣ٌٌَ٘ٛ ٣ٔ

ٞب٣٤ ٍا ثَا٢ ا٤ٗ ُثبٖ ٚ ٟٔٚي ٔميٓ ٚ ا٘شمبَ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ٭َث٣ ثٝ ا٤ٗ َٟٙ، ؿبِ٘

٢ِ٤ٍ فًَٞٙ ٚ ٤ٌٍٛٚٛاٖ آٖ ثٛػٛى آٍٚىٜ إز. ٔي٤َاٖ ٚ ٖٔئٛالٖ ٢َٟٙ ثب ٦ٔبِٮٝ ٚ ثَ٘بٔٝ

ٞب، اُ ك٢ٍٛ ا٤ٗ ٌَٜٚ ىٍ ٟٔٚي، ىٍ ػٟز ٍٚ٘ك سٛا٘ٙي ١ٕٗ اُ ث٥ٗ ثَىٖ ا٤ٗ ؿبِ٘ىل٥ك، ٣ٔ

 ٢َٟٙ إشفبىٜ وٙٙي.ٌَى٢ٍَٙ 

ٞب٢ سل٣ّ٥ّ ٚ ٔٚبٞيار ٥ٔيا٣٘، ؿبِ٘ –ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٕٮ٣ ٙيٜ إز سب ثب ٍٚٗ س٥ٝٛف٣     

٢ ٍاٞىبٍٞب٣٤، ىٍ ػٟز كف٨ ا٤ٗ فَا٢ٍٚ ا٤ٗ ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ٍٔٛى ٦ٔبِٮٝ لَاٍ ٥ٌَى ٚ ثب اٍائٝ

ُ ا٤ٗ سلم٥ك ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ٚ ػ٢َ٥ٌّٛ آٖ اُ ٘بثٛى٢ اليأبس٣ ٍٝٛر د٤ٌَى. ٘شب٤غ كبُٝ ا

٢ ٢ ٔمٞي، اُ َٔكّٝىٞي: ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ٭َث٣ ىٍ اطَ سٕبٓ ثب ُثبٖ ٚ فًَٞٙ ػبٔٮٝ٘ٚبٖ ٣ٔ

ٕٞشَا٢ُ ٌٌٙشٝ ٚ ٍٚ ثٝ ُٚاَ إز ٚ ثب اليأبس٣ ٕٞـٖٛ: ا٭شجبٍثو٣ٚ ثٝ ػب٤ٍبٜ اػشٕب٭٣ 

ٞب٢ ٔوٞٛٛ ا٤ٗ ُثبٖ ٚ اك٥ب٢ فًَٞٙ ٚ آىاة ٚ ٍْٕٛ ٭َث٣ اُ ٤َ٥ك ثٌَِا٢ٍ ػٚٙٛاٍٜ

 ٌَٜٚ ىٍ ٟٔٚي ٔميٓ، آٖ ٍا كف٨ وَى ٚ ىٍ ػٟز ٍٚ٘ك ٌَى٢ٍَٙ ٢َٟٙ إشفبىٜ ٕ٘ٛى. ا٤ٗ

 ُثبٖ ٭َث٣، فًَٞٙ، ٟٔبػَر، سغ٥٥َ، ٌَى٢ٍَٙ.:ول٘ذٍاطگاى

                                                           
 mo_do182@yahoo.com. إشبى٤بٍ ٌَٜٚ ٭َث٣ ىاٍ٘ٚبٜ كى٥ٓ ٕجِٚا٢ٍ؛  1
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تصَٗشپشداصٕ ٌّشٕ دس ؿؼش هحوذ حؼ٘ي ٍائلٖ تشسػٖ هَسدٕ 

 لص٘ذٓ تائِ٘ دس سحإ اهام حؼ٘ي )ع(
 ٥ٕ2يٜ ٝغ٢َ ٥َٕٔبال٢ٍٚ  ٤ُ1ٙٝ ٭َفز دٍٛىوشَ 

 چى٘ذُ
س٤َٛٞدَىا٢ُ اُ ى٤َثبُ ٚ اُ ىٍٚاٖ ػب٥ّٞز سب ثٝ أَُٚ ىٍ ٙٮَ ٚ  ٘ظَ اىث٥بر ٭َة ٚػٛى 

ٔب٘ي وٝ ثب ا٢ ٣ٔىاٙشٝ ٚ اُ آ٘ؼب ٍٔٛى ا٥ٕٞز ث٥ٖبٍ إز وٝ ٣٤ٌٛ ٔشٗ اىث٣ ثٖبٖ ٕ٘ب٤ٚٙبٔٝ

ٞب٢ هبٛ هٛىٗ ٘ٛٙشٝ ٙيٜ إز ٚ اُ كَوز ٚ د٤ٛب٣٤ ٚ ٤ب ا٤ٖشب٣٤ آٖ هجَ سٕبْ ٣ٌْ٤ٚ

اُ ٭ٙبَٝ ا٣ّٝ س٤َٛٞدَىا٢ُ ٤ٮ٣ٙ سو٥٥ُ ك٣ٖ )سؼ٥ٖٓ ٚ سٚو٥ٜ(،  ٢َ٥ٌىٞي. ث٣َٜٟٔ

ٞب، كَوز، ًٍ٘،  سمبثُ ٚ ٌفشٍٛ وٝ اُ ٭ٙبَٝ سى٣ّ٥ٕ ٝلٙٝ ٕٞب٣ٍٙٞ ٢َٙٞ ٚ ٥ِ٘، س٥ٝٛف

 ثبٙي. ٍٚى، ثٖشٝ ثٝ ٙب٭َ ٚ ٫ٛ١ٛٔ ٙٮَ اٚ  ٔشفبٚر ٣ٔدَىا٢ُ ٢َٙٞ ثٝ ٕٙبٍ ٣ٔ س٤َٛٞ

دَىا٢ُ ٢َٙٞ ٚ ى٤يٌبٜ ػبثَ  ّف٥م٣ اُ ٘٪١٤َ ٥ٕي ل٦ت ىٍ ثبة س٤َٛٞٔب ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ ثب س

٭ٞفٍٛ ىٍثب٠ٍ ٥ٕٞٗ ٔمِٛٝ، س٤َٛٞدَىا٢ُ ٢َٙٞ ٍا ىٍ ل٥ٞي٠ ثبئ١٥ ٔلٕي ك٥ٖٗ ٚائ٣ّ ٙب٭َ 

سل٣ّ٥ّ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ  -دَآٚا٠ُ هُٕٛشبٖ ىٍ ٍطب٢ أبْ ك٥ٖٗ)٫( ٚ ثٝ ٍٚٗ س٥ٝٛف٣

-وٝ ٚائ٣ّ اُ ل٠ٛ ه٥بَ ث٥ٖبٍ ل٢ٛ ىٍ س٥ٝٛف ٝلٙٝ ٌٛ٘ٝ ٘ش٥ؼٝ ٌَفزسٛاٖ ا٤ٗ ى٥ٞٓ. ٣ٔ ٣ٔ

سٚج٥ٝ، إشٮبٍٜ، س٥ٝٛف  ،ز، ٚ اُ سو٥٥ُ ك٣ٖ، ٕٞب٣ٍٙٞ ٢َٙٞٞب٢ لٞب٤ي هٛى ثَهٍٛىاٍ إ

 ٚ كَوز ثٝ ٍٝٛر ثب٢ٍُ وٕه ٌَفشٝ إز. 

 ٢َٙٞ، سو٥٥ُ ك٣ٖ.ٖ، ٔلٕي ك٥ٖٗ ٚائ٣ّ، س٤َٛٞدَىا٢ُ : ٙٮَ ٭بٙٛا٣٤ هُٕٛشبول٘ذٍاطگاى

                                                           
 z.erfatpor@gmail.com ؛ دٍْٚٞٚبٜ ٭ّْٛ اٖ٘ب٣٘ ٚ ٦ٔبِٮبر ف٣ٍَٙٞ . إشبى٤ب1ٍ
 ٍبٜ ٭ّْٛ اٖ٘ب٣٘ ٚ ٦ٔبِٮبر ف٣ٍَٙٞىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي دْٚٞٚ. 2



 شتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسعّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػ

 

88 

 صتاًاىٕ آهَصؽ صتاى فاسػٖ تِ ػشبّاتشسػٖ وتاب

 ّإ ًَٗؼٌذگاى ػشب دس تذٍٗي هتَى آهَصؿٖ()تالؽ
 2وٛطَ سمٛا٣٤ فَٚ  ٤٢1ٕٛف ٘٪َىوشَ 

 چى٘ذُ
ُثب٘بٖ اُ ٢ٕٛ ىٚ ٌَٜٚ ٤ٖٛ٘ٙيٜ ٞب٢ آُٔٛٗ ُثبٖ فب٣ٍٕ ثٝ ٭َةٞب ثَا٢ سي٤ٚٗ وشبةسالٗ

٢ٍ آٟ٘ب فب٣ٍٕ ثٛىٜ ٚ ٌَٜٚ ٍٝٛر د٤ٌَفشٝ إز. ٌَٜٚ اَٚ ٤ٖٛ٘ٙيٌب٣٘ ٖٞشٙي وٝ ُثبٖ ٔبى

ٞب ُثبٖ ٭َث٣ ثٛىٜ إز. ىٍ هٞٛٛ آُٔٛٗ ثٝ ثبٙٙي وٝ ُثبٖ ٔبى٢ٍ آٖىْٚ ٤ٖٛ٘ٙيٌب٣٘ ٣ٔ

ٞب٢ ا٘ي. ىٍ دْٚٞ٘ كب١َ سالُٗثب٘بٖ ٥ِ٘ ٌَٜٚ ىْٚ ٕٟٓ ث٥ٚش٢َ ىٍ ا٤ٗ ٥ُٔٙٝ ىاٙشٝ٭َة

ىٍ ا٘شوبة ا٤ٗ  ٞٚز ٤ٖٛ٘ٙيٜ ىٍ لبِت ٞٚز اطَ ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ٌَفشٝ إز. ٘وٖش٥ٗ ٔٮ٥بٍ

 وٝ ٙٛ٘ي ٣ٔ ٔلٖٛة آطب٢ٍ ا٤ٙىٝ آطبٍ ىٍ ىٕشَٓ ٭ْٕٛ لَاٍ ىاٙشٗ ا٤ٗ آطبٍ ثٛىٜ إز. وٕب

ث٣ٍَٕ ا٤ٗ آطبٍ اُ ىٚ ٔٙ٪َ ٙى٣ّ ٚ ٔلشٛا٣٤  .ا٘ي ٙيٜ سي٤ٚٗ آ٣ُٙٛٔ ٔوشّف ٤ٍٚىَىٞب٢ ثب

٥َاك٣  ٍٔٛى سٛػٝ لَاٍ ٌَفز. ث٣ٍَٕ ٘مبىا٘ٝ ا٤ٗ آطبٍ ٘ٚبٖ ىاى وٝ سٕب٣ٔ آطبٍ اُ و٥ف٥ز ٚ

ثبٙٙي. ث٣ٍَٕ ثٮي ٔلشٛا٣٤ ٥ِ٘ ٞب٢ ػٌاث٥ز ٩ب٢َٞ ٣ٔث٥ٖبٍ ١ٮ٥ف٣ ثَهٍٛىاٍ٘ي ٚ فبلي ِٔٛفٝ

٥ٖ٘ز ٚ ٤ٍٚىَى٢ ٕٙش٣ ثٝ  آ٣ُٙٛٔ ػي٤ي ٞب٥ٙ٢ٜٛ ثب ٌٛاٜ اُ ا٤ٗ إز وٝ ا٤ٗ آطبٍ ٦ٙٔجك

ٞب ٚ ٍٚ غبِت ا٤ٗ آطبٍ ىٕشٍٛ ٔلٍٛ ٖٞشٙي ٚ اُ سى٥ٙهآُٔٛٗ ُثبٖ ىاٍ٘ي. اُ ٥ٕٞٗ

 ا٘ي. ا٤ٗ أَ ىٍ ثٮي ٙى٣ّ ٚ ٔلشٛا٣٤ آطبٍ ٟٔٚٛى إز.ب٢ ػي٤ي ثَٟٜ ٘جَى٤ٍٜٚىَىٞ

.ُثب٘بٖ، ٔشٖٛ آ٣ُٙٛٔ، ثٮي ٙى٣ّ، ثٮي ٔلشٛا٣٤آُٔٛٗ ُثبٖ فب٣ٍٕ، ٭َة :گاىول٘ذٍاط

                                                           
 yusuf.nazari@yahoo.com ؛  ٥َٙاُ ىاٍ٘ٚبٜ . إشبى٤بٍ ثو٘ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث1٣
 ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 2



 ّواٗؾ ه٘شاث هـتشن صتاى، ادت٘ات ٍ فشٌّگ فاسػٖ ٍ ػشتٖ دس حَصٓ خل٘ذ فاسع

 

 

89 

ٕ دستاسُ ِالؼشتٍ٘  ُالزضٗشّإ تحل٘ل هحتَإ ت٘تشّإ خثشٕ سػاًِ

 اٗشاى
 2٭ٟي٤ٝ ٥َٔٙىب٢ٍٚ  ٤٢1ٕٛف ٘٪َىوشَ 

 ُچى٘ذ
ا٢ ث٥ٖبٍ ى٤َ٤ٙٝ ىاٍى. ا٤ٗ اٍسجب٣ ىٍ ٥َٛ سب٤ٍن اٍسجب٥بر ٥ٔبٖ ا٤َاٖ ٚ ٕٖٞب٤ٍبٖ ٭َة د٥ٚ٥ٙٝ

ٞب٢ ث٥ٖب٢ٍ ٍا دٚز َٕ ٌٌاٙشٝ إز. اٌَ ىٍ ٌٌٙشٝ كبوٕبٖ ثب إشفبىٜ اُ اثِاٍ فَاُ ٚ ٥ٚ٘ت

أَُٜٚ ىاى٘ي؛ ٞب ٚ ٤ب ٕٖٞب٤ٍبٖ ٍا ٘ٚبٖ ٣ٔٞب ٚ ٔٛا٬١ هٛى ٍا ىٍ لجبَ ى٤ٍَ ّٔزٙٮَ ى٤يٌبٜ

س٢َ ىٍ س٤َٚغ ٞب ٘م٘ دًٍَ٘ا٘ي. ىٍ ا٤ٗ ٥ٔبٖ ثَه٣ ٍٕب٘ٝٞب ا٤ٗ ٥٩ٚفٝ ٍا ثَ ٭ٟيٜ ٌَفشٍٕٝب٘ٝ

ٞب ىاٍ٘ي. ىٍ كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ىٚ ٍٕب٘ٝ اِؼ٠َ٤ِ ٚ افىبٍ ٚ ٕٞـ٥ٙٗ ثبُٕ٘ب٣٤ ؿَٟٜ ى٤ٍَ ّٔز

ى ٍا ٘ٝ سٟٙب ثٝ وٙٙي. ا٤ٗ ىٚ ٍٕب٘ٝ ىأٙٝ ٘فًٛ هٛٞب ٘م٘ ا٤فب ٣ٔاِٮَث١٥ ث٥٘ اُ ى٤ٍَ ٍٕب٘ٝ

ا٘ي. افِٖٚ ثَ ا٤ٙىٝ ىٍ ٕبِٟب٢ اه٥َ ثب كُٜٛ ه٥ّغ فبٍٓ ثّىٝ ثٝ سٕبْ ػٟبٖ ٭َة س٢َّٖ ىاىٜ

-وٛٙٙي سب ٤ٌٍٛٚٛاٖ ا٣ٖ٥ٍّ٘ ُثبٖ ٚ فب٣ٍٕٞب٣٤ ثٝ ُثبٖ ا٣ٖ٥ٍّ٘ ٚ فب٣ٍٕ ٣ٔسب٥ٕٔ ٙجىٝ

ا٢ إشفبىٜ  ٘ٝٞب٢ ُثب٣٘ وٝ ثَا٢ سل٥ُّ ٍٕبُثبٖ ٍا ٥ِ٘ سلز دٛٙ٘ لَاٍ ىٞٙي. ٤ى٣ اُ سى٥ٙه

-س٤َٗ ٍوٗ ٤ه هجَ ٔلٖٛة ٣ٔثبٙي. اُ آ٘ؼبوٝ ٭ٙٛاٖ ٚ ٤ب س٥شَ ٟٔٓٙٛى سل٥ُّ ٔلشٛا ٣ٔ٣ٔ

كبو٣ اُ ٫ٛ٘ ٍَ٘ٗ  -وٝ غبِجب ٙبُٔ ٔجبكض ٔشٮيى٢ إز-ٙٛى، ا٘شوبة س٥شَ ثَا٢ ٤ه هجَ 

ثبٙي. ىٍ ا٤ٗ دْٚٞ٘ آ٥ٍٙٛ ىٚ ٕب٤ز اِؼ٠َ٤ِ ٚ اِٮَث١٥ ىٍ ٤ه ثبُٜ ٔٚوٜ ٤ٌٛٙيٜ ٣ٔ

شوَاع ٌَى٤ي ٚ س٥شَٞب٢ آٟ٘ب اُ ٔٙ٪َ سل٥ُّ ٔلشٛا ٍٔٛى ث٣ٍَٕ لَاٍ ٌَفز. ا٤ٗ دْٚٞ٘ إ

ىٞي وٝ ا٤ٗ ىٚ ٍٕب٘ٝ َٝفب ثٝ ٖٔبئُ ٥ٕب٣ٕ، آٖ ٞٓ ثٝ ٍٝٛر ػب٘جياٍا٘ٝ اوشفب ٘ٚبٖ ٣ٔ

-ا٘ي ٚ ٤ٛٞز ف٣ٍَٙٞ، ُثب٣٘، سب٤ٍو٣، ى٣ٙ٤ ٚ ٢َٙٞ ا٤َا٣٘ ٍا ثٝ ٥ٍٛ وبُٔ ٘بى٤يٜ ٌَفشٕٝ٘ٛىٜ

 ا٘ي.

 .ٞب٢ ٭َث٣، سل٥ُّ ٔلشٛا، ٤ٛٞز ا٤َا٣ٍٕ٘ب٘ٝفبٍٓ،  ٥غهّ :گاىاطول٘ذٍ

                                                           
 yusuf.nazari@yahoo.com ؛  ٥َٙاُ ىاٍ٘ٚبٜ . إشبى٤بٍ ثو٘ ُثبٖ ٚ اىث٥بر ٭َث1٣
 ىا٘ٚؼ٢ٛ وبٍٙٙب٣ٕ اٍٙي. 2
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 تشسػٖ تغث٘مٖ تإح٘ش ٍ تإحش ادت٘ات فاسػٖ ٍ ػشتٖ
  1ىوشَ اكٕيٍ٘ٛ ٚك٥ي٢

 چى٘ذُ
 ب٥ٖٔ ىٍ ٍا٣ ٕٛش٥ٍد ٤ٗا وٝ ا٘ي ثٛىٜ ثَهٍٛىا٣ٍ م٥٭ٕ ٛ٘ي٥د آ٘ـٙبٖ ا٣ُ ٭َث ٣ٚ فبٍٕ بر٥اىث

 ٛ٘يٞب٥د ٤ٗا آٔيٖ ثٛػٛى ثب٭ض٣ ٟٕٔ إجبة .٥ٙ٥ٓث ٣ٕ٘ -٣ٌٖشَىٌ ٤ٗا ثٝ -ُّٔ اُ وياْ ؾ٥ٞ

 ثٝ إالْ ٍٚٚى ٥ٕٗٞـٙ ّٔز ىٚ ٤ٗا٢ ٞب ػًٙ ٚ فشٛكبر سب ٌَفش٢ٝ ٕٞؼٛاٍ اُ ؛إز ٙيٜ

٣٤ ثِٖا ٘م٘ ٥ِ٘ سَػٕٝ ٢زٟ٘ .ا٘ي ٌٚشٝ ٣سإطَاس ٚ ٥َسإط ثب٭ض هٛى ٢ ٘ٛثٝ ثٝ وياْ َٞ وٝ َا٤ٖا

ى٤ٛاٖ ٙب٭َاٖ ٚ ٘ٛٙشٝ ٞب٢ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ .إزٜ وَى فب٤ا ةا٭َا ٚ َا٤ٖا ٥ٗث فًَٞٙ سجبىَ ىٍ

فب٣ٍٕ ُثبٖ دَ اُ ٭جبٍار ٚ ِغبر ٚ اٙٮبٍ ٭َث٣ إز. ا٤ٗ سإط٥َد٢َ٤ٌ ىٍ لَٖ دٙؼٓ ٚ ٙٚٓ 

ٞؼ٢َ ثٝ اٚع هٛى ٥ٍٕي. آٖ ٞٓ ثٝ ىٚ ى٥ُِ ٭ٕيٜ ٤ى٣ ا٤ٗ وٝ ى٤ٗ إالْ ىٍ ا٤ٗ لَٖٚ ٘فًٛ 

آ٢ُٛٔ ىٍ ث٥ٗ ا٤َا٥٘بٖ ٍٚ ثٝ ف٣ِ٘ٚ  ٤ُبى٢ ىٍ ػبٔٮٝ ا٤َاٖ ىاٙز ٚ ى٤ٍَ ا٤ٗ وٝ الجبَ ثٝ ٭َث٣

ثٛى. ا٤ٗ سإط٥َ د٢َ٤ٌ سب ٕبَ ٞب ثٮي ٞٓ اىأٝ ىاٙز. ىٍ ٔمبثُ ا٭َاة ٥ِ٘ اُ ُثبٖ ٚ اىة ٚ 

 فًَٞٙ فب٣ٍٕ سأط٥َ د٤ٌَفشٙي أب ىأٙٝ سإط٥َد٢َ٤ٌ آٖ ٞب ٔليٚىسَ ٚ وٕشَ اُ ا٤َا٥٘بٖ ثٛى. 

ُ ا٘لبء اُ ُثبٖ، ِغز، فًَٞٙ، آىاة َٞ وياْ ثٝ ٘ل٢ٛ ا ٣ٚ ٭َث ٙب٭َاٖ ٚ ٤ٖٛ٘ٙيٌبٖ فب٣ٍٕ

ثٝ  سإطَار ٚ ٥َسإط. ٕٞي٤ٍَ سإطجَاس٣ د٤ٌَفشٝ ا٘ي وٝ ٞيف ا٤ٗ ٔمبِٝ ثبُسبة ا٤ٗ...ٚ ٍْٕٛ ٚ

 .سل٣ّ٥ّ س٥ٝٛف٣ ٚ وشبثوب٘ٝ ا٢ إز .٥ٜٙٛ

 .سإطَار ٚ ٥َسإطاىث٥بر فب٣ٍٕ، اىث٥بر ٭َث٣، اىث٥بر س٦ج٥م٣،  : گاىول٘ذٍاط
 

 

 

 

 

 

                                                           
 ahmadnoorvahidi@gmail.com َٕاٚاٖ؛  ٭ب٣ِ آُٔٛٗ . إشبى٤بٍ ٔؼش1٬ٕ
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سٗاٖٗ خل٘ذ فاسع دس ؿؼش هحوذػلٖ تشسػٖ تاصتاب ػٌاصش د

 هفَْم سٍاًـٌاختٖ َّٗت هىاى  تْوٌٖ تا ًگاّٖ تش
 ٤ٍٚ5ب إشٛا٢ٍٚ  4آٍُٚ ثٟبٍٚ٘ي،  3َُٞا هِا٣٤، 2ٞب٥ٕٙبٖ ىوشَ ٥ِال 

 چى٘ذُ
ثبُسبة ى٤ٍب ٚ ٭ٙبَٝ َٔث٣ٛ ثٝ آٖ ىٍ ٙٮَ ٔلٕي٭٣ّ ث٣ٕٟٙ، ث٥ٖبٍ ٬٥ٕٚ إز. ٕبَ ٞب 

ىٍ ٕٛاكُ ه٥ّغ فبٍٓ ثٝ ٙٮَ ٚ ا٘ي٤ٚٝ ٢ ٙب٭َ ًٍ٘ ٚ ُ٘ي٣ٌ َٕٞاٜ ثب فٮب٥ِز ٞب٢ اىث٣ 

ث٢ٛ ى٤ٍب٣٤ ىاىٜ إز. ِ٘ى٤ى٣، اىٍان ٭٥ٕك ك٣ٖ ٚ ك٢ٍٛ دًٍَ٘ ى٤ٍب ىٍ ٙٮَ ٙب٭َ ٘ٚبٖ 

ىٞٙيٜ ٢ ا٥ٕٞز ث٣ٍَٕ سبط٥َار ٔشمبثُ ا٤ٗ َٞٙٔٙي ٚ ٔل٤٥ ُ٘ي٣ٌ ٢ٚ اُ ى٤يٌبٜ ٍٚا٘ٚٙب٣ٕ 

 ٔل٤٥ إز. 

ىاٍا٢ ٔٮٙبٕز وٝ سؼَثٝ ٢ ٔياْٚ آٖ، ك٢ٍٛ ٚ  اُ ى٤يٌبٜ ٍٚا٘ٚٙب٣ٕ ٔل٤٥، ٔىبٖ، ف٢ب٢

سٮبُٔ، سَػ٥ق ٚ ىٍ ٘ش٥ؼٝ اكٖبٓ َٔالجٝ ٚ سٛػٝ ٖ٘جز ثٝ آٖ اُ ٭ٛا٣ّٔ إز وٝ ٔٙؼَ ثٝ 

ثَا٥ٍ٘وشٝ ٙيٖ كٔ ٤ٛٞز ٔىبٖ ىٍ فَى ٣ٔ ٙٛى. ٤ٛٞز ٔىبٖ، سٍٞٛ ٚ ىٍن ٙو٣ٞ فَى اُ 

ٚ... ىٍ ٙىُ ٢َ٥ٌ آٖ  ٤ه ف٢بٕز وٝ اكٖبٓ، ثبٍٚ، هب٥َٜ، سؼَثٝ، سبط٥َار ف٢ب ٚ ػبٔٮٝ

ٔٛطَ٘ي. اُ آ٘ؼب وٝ ٥ج٥ٮز ؿٟبٍفُٞ ا٤َاٖ ىٍ آطبٍ اىث٣ ثَُٚ ؿ٢َ٥ٍٕٚ ىاٍى. ث٣ٍَٕ ا٤ٗ آطبٍ 

ىٍ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٕٮ٣ ٙيٜ إز  اُ ػٙجٝ ٞب٢ ٔوشّف ٭ّٓ ٍٚا٘ٚٙب٣ٕ ٔل٤٥، ٕٛىٔٙي إز.

٣ٕ ٔل٤٥ ٢ ث٥ٗ وبٍثَى ٭ٙبَٝ ى٤ٍب٣٤ ٚ ٤ٛٞز ٔىبٖ ىٍ ٙٮَ ث٣ٕٟٙ اُ ى٤يٌبٜ ٍٚا٘ٚٙب ٍاث٦ٝ

 ث٣ٍَٕ ٙٛى.  

 .: ٭ٙبَٝ ى٤ٍب٣٤، ٙٮَ، ٔلٕي٭٣ّ ث٣ٕٟٙ، ٍٚا٘ٚٙب٣ٕ ٔل٤٥، ٤ٛٞز ٔىبٖگاىول٘ذٍاط

 

                                                           
 dr_hashemian@yahoo.com . ىا٥ٚ٘بٍ ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙب ٕٞياٖ؛ 2
 وبٍٙٙبٓ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙب ٕٞياٖ. 3
 وبٍٙٙبٓ اٍٙي ُثبٖ ٚ اىث٥بر فب٣ٍٕ ىاٍ٘ٚبٜ ثٛ٭٣ّ ٥ٕٙب ٕٞياٖ. 4
 بٍٙٙب٣ٕ اٍٙي ٍٚاٖ ٙٙب٣ٕ ٭٣ٕٔٛ ىاٍ٘ٚبٜ آُاى ٚاكي ٕٞياٖىا٘ٚؼ٢ٛ و. 5
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 "طفٌل تيّتم مّرات" لجمال نّصاري مز الّتأريخ واإلنسان في قصيدةر 
 ِؿبمود مسلميك  ُالدکتورة رجاء أبو علي

 صالملخ
بات الرمزي كسیلة فنٌیة یوظٌفها الٌشاعري کي یعزؼى علی أكتارىا الرمزیٌة أغنیةى التأثَت كالتجسید اعبمايل 

الکشف ككاحات اإلحیاء كذبارب الٌدالالت اغبدسٌیة الدفینة كینسج صوران تٌواقة إلی اإلستتار خلف جدار 
 من الواضح أٌف الٌشعراء يف العامل من قدًن الزماف إلی یومنا ىذا،کانوا یلجأكف إلی توظیف الرموز يفك 

لیها كذلك إفعلی الباحث الوصوؿ  معافو مستًتة، أشعارىم كيف الواقع خلف ىذه الرموز اؼبستخدمة،
عند الٌشعراء  ة ىذه الرموزكتٌتضح لنا أمهیٌ  ،رالبحوث العمیقة ؽبذه األشعا خالؿ إالمن لو الیتیسر

، عن مکنوناهتم النفسٌیة للتعبَت توظیف ىذه األلواف الٌشعریة من إهٌنم یيکثركف حبیث اؼبعاصرین جلٌیان 
ٌیة الرمزیٌة يف يف خوزستاف، فقد كٌظفوا طاقاهتم اإلحیائ یرانیُت العربكىکذا بالنسبة إلی الٌشعراء اإل

لَتككا هبا قصائدىم  ،أشعارىم كهنلوا من الًتاث األديب التارخيي اإلنساين کٌل ما یستنزؼ القوی اإلبداعیة
كیستثَتكا باطن النص لیزاكجوا بینو كبُت عامل الاٌلشعور اؼبکبوت يف ضبم الرمز اليت تلتهب بُت ثنایا 

ق هبذا اؼبقاؿ فهو یهدؼ إلی أف أما فیما یتعلٌ ك  عالتها.القصیدة لتختلج أعماؽ الفکر كخفایا النفس كانف
يف  مع التطٌرؽ إلی قصیدة النثر یسٌلطى الضوء علی الرموز الٌتارخيیة كاإلنسانیة اؼبوجودة يف ىذه القصیدة،

ی عل "طفل تیتم مرات"يف قصیدة ىذا الشاعر  اعتمد م حبیثنصار  صباؿ الٌشاعرىا كرائد خوزستاف،
من أىم األزمنة ك  ة اإلنساف كاغبدث السیاسي كارتباط ىذا اغبدث بالزمن السیاسيرمزیٌ تقنیة التناص ك 

مریكي للعراؽ كالعدكاف اإلسرائیلي علي حتالؿ األاغبرب اإلیرانیة/ العراقیة كاإل اليت تطرؽ إلیها ىي
یاب إلی مثالن یرمز السٌ لُت لبلداهنم كرموز كفبثٌ   ذ صباؿ نصارم األدباءى زبٌ اعن ذلك  . فضالن بناينٌ اعبنوب اللٌ 

اعتمد ىذا البحث علی العراؽ ك جرباف خلیل جرباف إلی لبناف كؿبمود دركیش إلی فلسطُت. كأخَتا 
 التحلیلي مبینان رؤیة الشاعر حوؿ اإلنساف كاغبیاة. -اؼبنهج الوصفي

 .صباؿ نصارم اإلنساف،ك  الٌتاریخ الرمز، قصیدة الٌنثر، :ليلّيةالدالکلمات  

                                                           
 يف قسم الٌلغة العربٌیة جبامعة العاٌلمة الطباطبائيمساعدة أستاذة . ُ
 m.moslemi70@gmail.com ،جبامعة العاٌلمة الطباطبائي طالب ماجستَت. ِ
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 ة فلسطين قبل النکبة في شعر الجواىريصدی مأسا
 ِالدکتور صادؽ فتحي دىکردمك  ُعبدالرسوؿ اؽبایي

 صالملخ
حاكلت الشعوب العربیة كاإلسالمیة بعید انتهاء اغبرب العاؼبیة الثانیة، أف تبحث عن ذاهتا بعد طمس 

كالشعراء فنهم إلضفاء ىویتها بتأثَت عوامل خارجة عن إرادهتا كبدكافع استعماریة حبتة، فسٌخر األدباء 
النور علی قضایا ؾبتمعاهتم كعلی رأسها القضیة الفلسطینیة. حیث احتلت ىذه اؼبأساة حیزان كاسعان من 

الذم صٌورىا أدؽ تصویر ككٌظف أدبو لینٌبو من مغبة اؼبؤامرة اليت ديبٌرت « ؿبمد مهدم اعبواىرم»أشعار 
ٌبؤه بنكبة فلسطُت قبل كقوعها، إال أنو مل یصبو الیأس كعالكة علی تن«. كعد بلفور»منذ  ؾلألقصي اؼببار 

 يف لیل األمةضبلها  شعلةلی اسًتداد اغبق اؼبغتصب بالقوة. فقد كانت قصائده إیومان بل ظل یدعو 
 .ؾالدامس آنذا

رؤیة كموقف اعبواىرم ذباه القضیة اعتمد األسلوب الوصفي التحلیلي،  یوٌضح ىذا البحث الذم    
الثوار الفلسطینیُت كالعرب كلعبو دكران بارزان يف توعیة مل يف نفوس بعثو األ بل النكبة ككیفیةالفلسطینیة ق

حیاؿ ما یتعرض لو القدس الشریف من  لُتذكاـ اؼبتخااغبتواطؤ  والشعوب العربیة كاإلسالمیة كفضح
ن مغبة اؼبؤامرة مجعل القصیدة صرخة لیحذر مؤامرات عاؼبیة. إف قراءة ىذا البحث تيبُت بأف اعبواىرم 

، كحث الشباب فلسطُت كتكاد تبتلع مناطق عربیة أخری لتلحقها دبصَت األندلساليت ديبٌرت ل
 زباذؿ عن القناع بالقوة. ك أزاؿ مكافحة الغزاة كاسًتجاع ما احتل من فلسطُت یالفلسطینیي كالعريب عل

 الواقع، باألمر كالقبوؿ التطبیع سیاسة نتقدكا. عربیة باألمة تلحق اليت اؽبزائم إیاىم ؿبمالن  العرب، القادة
 .االستسالمیة اغبلوؿ من كسٌخر

 واىرماعب فلسطُت، قبل النكبة، احتالؿ، اؼبعاصر، الشعر :الدليلّيةالکلمات 

                                                           
 rasolelhaei@yahoo.com ؛ س فارابیفردی -العربیة كآداهبا جبامعة طهراف  طالب مرحلة الدکتوراه يف اللغة . ُ
 فردیس فارابی -العربیة كآداهبا جبامعة طهراف أستاذ مساعد يف اللغة . ِ
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 التجارب المکتسبة من ممارسة الترجمة الفورية من الفارسية إلى العربية والعکس
 ِسالـالدکتور جهاد فیض اإلك  ُعبدالرسوؿ اؽبایي

 الملخص
فبا ال شک فیو أف الًتصبة بشطریها الشفویة ك التحریریة أصبحت علمان ك فنان ك ذبربةن ك ذكقان تلعب دكران 
ىامان يف توطید الصالت اإلجتماعیة كالدكلیة بل حاجة ماسة كضركرة من ضركریات اغبیاة الیومیة خاصة 

العربیة إىل وقف عند الًتصبة الفوریة من الفارسیة التإىل لدی االكساط الدبلوماسیة. كىذه الدراسة تسعی 
كبالعکس ك ذلک من خالؿ تسلیط الضوء علی أنواعها ك شرائطها كمکانتها كکیفیة تعامل اؼبًتجم مع 

 ادكاهتا ك ما شاکل ذلک من األمور اؽبامة اؼبرتبطة هبا.
صبة الفوریة كالتوقف عند أىم تبیُت أدكات الًت إىل اؼبنهج الوصفي التحلیلي كرباكؿ الدراسة عرب     

 العربیة ك بالعکس.إىل التجارب العلمیة كالعملیة كالتقنیات الالزمة يف ؾباؿ الًتصبة الفوریة من الفارسیة 
كتبٌُت من خالؿ ىذا البحث بأف الًتصبة الفوریة تتطلب اف یکوف اؼبًتجم الفورم علی فبارسة فعلیة كذبربة 

تد إىل سنوات طواؿ لكي یكوف مًتصبان ناجحان، کما ینبغی علیو اف یکوف عملیة كخربة ترصباتیة طویلة سب
 ملمان بثقافة اللغتُت.

 ، االختزاؿ.الفوریة، الشفویة، الًتصبة :الدليلّيةالکلمات 

                                                           
 rasolelhaei@yahoo.com ؛ فردیس فارابی -العربیة كآداهبا جبامعة طهراف  طالب مرحلة الدکتوراه يف اللغة . ُ
 فردیس فارابی -العربیة كآداهبا جبامعة طهراف أستاذ مساعد يف اللغة . ِ



 مؤتمر التراث اللغوي واألدبي والثقافي المشترك بين الفارسية والعربية في منطقة خليج فارس

 

 

97 

منصة مفتوحة للدبلوماسية العلمية  التقارب اللغوي واألدبي بين العربية والفارسية
 بين إيران ودول الخليج الفارسي

 ِالدکتور فرامرز مَتزایيك  ُطیبة امَتیاف تورةالدک
 الملخص

كاغبکمة كالثقافة  جعلهما متقاربُت فی الفکر بُت اللغتُت، الفارسیة كالعربیة، يرخيأالتك  مف التفاعل اللغو إ
ىذا  ف نعدٌ أننا کصحاهبما حیث ميأقافة اؼبشًتکة بُت ثتکوین ال يفثر أ أمثر أفلهما  دبیة.اؼبادة األك 

نة علی خاصة لتلک الدكؿ القاط ،كالعريب یرايناإل ،مادة خصبة للتقارب بُت الشعبُت ماللغو  التقارب
 .  فارس خلیج ضفاؼ
یراف إ ما حدث من توترات سیاسیة بُت يرخيأداة تواصل تأک  ديبىذا التقارب األ ،رفع من شأف    
بعضها عن بعض.  بعدتأ خَتة فبااألاآلكنة  يف يسر ا من البلداف العربیة علی حافة اػبلیج الفااهتكجار 

ىالؿ  يمیىداؼ البحوث اؼبقارنیة اؽبامة کما صرح بو غنأف تقریب الشعوب من إفواضح کل الوضوح 
داة فاعلة لتطبیع أثر کف الدبلوماسیة العلمیة غفلت عن ىذا العامل اؼبؤ أذف یبدك إ الکبَت؛ ينالباحث اؼبقار 

 كالثقايف ديبسیة اؼبتوترة سبقت التقارب األحداث السیاف األإ لیراف كجاراهتا اػبلیجیة، بإعالقات بُت ال
عطاء دكر دبیة اؼبشرقة إلاأل لی الکنوزإالبد من الرجوع الطُت بلة! ف اؼبشًتک بُت تلک الدكؿ فبا زاد يف
 همیشلی التإدت أ یة اليتربسُت العالقات السیاس يف العريبك  يالفارس فعاؿ للدبلوماسیة الثقافیة لألدبُت

 یومیا. 
یة، اللغة الفارس عدـ فاعلیةجعلت الدبلوماسیة العلمیة ضعفیة کػػ:  ىم العوامل اليتألی إشارة سبکن اإل    

توسیع عملیة الًتصبة آلداهبا  اإلخفاؽ يفلفارسیة، اللغة ا العرب اؼبتعلمُت فقداف التحفیزات التعلیمیة يف
 يالربنامج التعلیم جیة يفللبلداف اػبلی دب العريبباألىتماـ عدـ اإلك سالمیة نتصار الثورة اإلإصة بعد خا

یرانیة النقیة باللغة العربیة، الثقافیة اإل سًتاتیجات بوصفها: تعزیز األبعادإزباذ إ. فمن اؼبستحسن ياعبامع
بُت  يدبیة للتفاعل العلمة الدكرات األقامإدبیة اؼبعاصرة کاألعماؿ الکالسیکیة، ك األترصبة األعماؿ 

 اللغة الفارسیة كاللغة العربیة اعبامعیُت.ساتذة أ
 .م كاألديبالتقارب اللغو ، يالثقافیة، دكؿ اػبلیج الفارس: الدبلوماسیة العلمیة ك الدليلّيةالکلمات 

                                                           
 taebehamiriyan@yahoo.com ؛ فمهدا سینا يبوعل خرجية من جامعة. 1
 أستاذ يف جامعة تربیت مدرس. 2
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 جهود السيد محمد باقر الحكيم في الدراسات القرآنية والتفسير
 ُالدكتور خلیل خلف بشَت

 الملخص
عاصػػر للقػػرآف الكػػرًن أفػػٌت عمػػره يف اعبهػػاد، كالسیاسػػة، كمقارعػػة ىػػذا حبػػث یتنػػاكؿ جهػػود دارس كمفسػػر م

النظػػاـ الظػػامل لتخلػػیص شػػعبو مػػن الظلػػم كاالضػػطهاد لكػػٌن ذلػػك مل مينعػػو مػػن التػػألیف كالكتابػػة يف ـبتلػػف 
 ،اؼبعارؼ، ككاف ألبیو مرجع الشیعة الكبَت السید ؿبسن اغبكیم كألسػتاذه الشػهید الصػدر فضػل يف دراسػتو

طلبػػػة كلیػػػة أصػػػوؿ الػػػدین يف جامعػػػة بغػػػداد إذ امتزجػػػت الثقافػػػة اغبوزكیػػػة بالثقافػػػة آف الکػػػرًن لالقػػػر كتدریسػػػو 
األكادميیة فبا دفعو على مواصلة ىذا اؼبشوار يف سنُت الغربة كاؽبجرة فقد كاف ملتزمان بتػدریس مػادة التفسػَت 

( يف )قػػدس سػػره كػػیميف حػوزة قػػم اؼبقدسػػة، لػػذا البػػد مػػن تسػػلیط الضػػوء علػى جهػػود السػػید ؿبمػػد بػػاقر اغب
( مفصِّػػالن يف ظبٌیتػو )قبسػات مػن سػَتتو العلمیػة الدراسػات القرآنیػة فكػاف ىػذا البحػث الػذم ابتدأتػو دبػدخل

جهػػوده يف الدراسػػات القرآنیػػة معقبػػاي ذلػػك جبولػػة يف كتبػػو القرآنیػػة مينػػتقالن إىل جهػػوده يف التفسػػَت ملمعػػان إىل 
هػػػدان كاضػػػحان يف ىػػػذا البحػػػث لكػػػٍت ال أٌدعػػػي لػػػو الكمػػػاؿ منهجػػػو يف كتبػػػو التفسػػػَتیة.على أنػػػٍت بػػػذلتي ج

كإبػراز دكرىػا الكبػَت يف  فالكماؿ هلل كحده كحسيب أف أكوف قد كفقتي يف خدمة ىذه الشخصیة اؼبعطػاءة،
 .نشر الثقافة القرآنیة
 القرآف الکرًن، التفسَت، السید ؿبمد باقر اغبکیم. الکلمات الدليلّية:

 

                                                           

 dr_khalel_alamery@yahoo.com اآلداب؛ كلیة /البصرة . أستاذ مساعد يف جامعةُ
 

mailto:dr_khalel_alamery@yahoo.com
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 الراوي في الشعر الحكائي
دراسة مقارنة بين قصيدتين: للشاعر العراقي عبد الكريم كاصد و الشاعر 

 اإليراني علي رضا قزوه
 ُالدکتور علی ؾبید البدیرم

 ملخص
یىسعى ىىذا البىحثي إىل دراسًة كظیفًة الرَّاكم يف النًَّص الشعرٌم اغبكائٌي، كتىشخیًص أدكارًه اؼبختلفًة يف 

ًة يف الكتابًة الشعریًَّة، اليت من مظاىرىا التنافذ يف ما بُت السرد كالشعر. كقد ضوًء التحوالًت الفىنیًة اغبىدیث
كقعى االختیاري على نصًُت شعریًَُّت ینتمیاف إىل ثقافتُت ـبتلفتُت جرت قراءهتما يف ضوًء ما كفرَّه األدبي 

 
ي
شًتؾ، ك بطریقةو انفردى هبا عن غَتًه اؼبقارىفي من سبلو منهجیةو، تىعتمدي تأمُّلى الظواىًر يف بيعدىا اإلنساينِّ اؼب

 من مناىًج النَّقد األديب. 
 األدب اؼبقارف، الشعر اغبکائي، عبدالکرًن کاصد، علی رضاه قزكه. الکلمات الدليلّية:

                                                           
 al_budyri72@yahoo.Com؛ اآلداب كلیة /لبصرةا أستاذ مساعد يف جامعة. ُ
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 دراسة وصفية في الشعر الزجلي المعاصر )تأريخو، نشأتو وتطّوره(
 ُالدکتور رسوؿ بالكم

 الملخص
لدكؿ العربیة اجملاكرة ػبیج فارس مکانة مرموقة، فقد أقبل اعبمهور علی ىذا النوع ازٌبذ الشعر الزجلي يف ا

من الشعر ؼبا كجد فیو من لغة طٌیعة كصور ملموسة كأغراض قریبة للواقع اؼبعاش. كقد كجدنا الکثَت من 
ح، د اؼبوشٌ ميٌثل الزجل الفن الثاين اؼبستحدث يف األندلس بعالشعراء برعوا يف ىذا الفن كاشتهركا بو. 

دنا أنغمس االندلیسوف يف ترؼ العیش، كامتزجوا بالشعوب ناؼبشرقیة. فعالدیار الغربیة ك إلی كمنها خرج 
نظموه بلغة ؾبٌردة ك اخًتعوا فن الزجل شعر الشعبی اؼبنظـو بلغة الشعب ك الإلی األخری، ماؿ الطبع العاـ 

لدان عربٌیان إاٌل كانتشر فیو ىذا النوع من الشعر كالیـو ال قبد ب من األعراب مزدضبة باؼبفردات األجنبیة.
 بنطاؽ كاسع.

التحلیلي حاكلنا أف نسٌلط الضوء  –يف ىذه الدراسة اليت اعتمدت يف خطتها علی اؼبنهج الوصفي      
كزانو ٌٍب أك غراضو، أك نشأتو، لغتو، ك بٌینا فیها موطن الزجل ك  -الفن الذی طاؼبا أمهلو الباحثوف -علی الزجل

كقد توٌصلنا إيل بوذیة، العتابا، اؼبیمر،اؼبیجانا، ... نواعو األکثر شیوعان، منها: اؼبوالیا، األأجنا علی عرٌ 
قوافیو ك الزجل مينحي ناظمو کثَتان من اغبریة، كالیقٌیده بصورة ؿبددة، فأكزانو متجٌددة، نتائج أمٌهها: اٌف 

يف العصر ك النحویة يف ىذا النوع من الشعر. ك فیة ال ضركرة لرعایة القواعد الصر ك لغتو سهلة مرنة ك متعددة 
أقبل علیو الکثَت من ك اغراضو يف االكساط األدبیة ك اغبدیث شاع ىذا النوع من الشعر فتعددت فنونو 

 الزجالُت الشعبیُت. 
 الشعر العربی، الشعر الشعبی، الزجل، اللهجة الدراجة، االندلس. الکلمات الدليلية:

                                                           
1

 r.ballawy@gmail.com؛ خلیج فارس، بوشهر أستاذ مساعد يف. 
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 في شعر بدر شاکر السيابظاىرة القناع البسيط 
 ُالدکتور راضي بوعذار

 الملخص
ة یخيةتار یثل القناع شخصميتو. ك یتحدث من خاللو الشاعر نفسو، متجردان عن ذاتی ذمسم الاإل القناع ىو

ث من خالؽبا. كعندما یحاکم نقائض العصراغبدیك لأده ، یر یعرب عن موقف یتبی كراءىا الشاعر لخي
 َتلة مناسبة للتعبید كسجينو الإة التغتفر، فميوهبا جر ی اؼبباشر عن عَتبح التعبصیئًة یب ش الشاعر يفیعی
ة یخيات كمناذج تار یلی شخصإلفاظ، كلقدعباء شعراء اغبداثة ل كالتالعب بالعبارات كاألیالتحاَت غ

 لسیاباعتمد فة.یعماؽبم الشعر أ ؿباكلة التسًت كالتقنع يف اهتا يفیحداث حأستلهموف مواقفها ك یة یكأسطور 
شرک معو رموزان أك یف أو النهوض بالتجربة کاملة، دكف یؤکل الیعلی رمزو كاحدو  يف القناع البسیط

 .خریأات یشخص
حیاكؿ ىذا اؼبقاؿ من خالؿ اؼبنهج الوصفي _ التحلیلي أف یدرس أشعار السیاب اليت إزبذىا قناعان     

اب یثر السأ.كقد تمنة بواسطة ىذا الفنبسیطان إستطاع الشاعر أف یعربمن خالؽبا عن مشاعره الکا
زبذ أساه ، کما یعل نفسو قدجيشبو نفسو بو، ك یف أح ، فأراد یعاناه اؼبس معجب بالعذاب الذأح ك یباؼبس

ان یمالو بالعودة ساؼبان معافأربقق  ة بالرضی كالقبوؿ يفیـ اؼبشو الاأل وب قناعان ، ربمل معاينأیة یمن شخص
 ىلو.ألی إ

 .اؼبسیح، أیوب مل،اب، األیالس شاکر القناع، بدر :ةالدليليّ الکلمات 

                                                           
 ahwazi_r25@yahoo.com ؛دکتوراه يف اللغة العربٌیة كآداهبا. 1



 مؤتمر التراث اللغوي واألدبي والثقافي المشترك بين الفارسية والعربية في منطقة خليج فارس

 

112 

 أسباب االلتزام الديني ومظاىره في ديوان علي بن خلف الحويزي

 ِالدکتور ؿبمد جواد پورعابدك  ُسامل بوعذار
 صالملخ

ة العصور يف صبیع لیهٌنا ظاىرة متفٌشیة طتاریخ أك ؾبتمع خاص بل إ كبٌددىا علىااللتزاـ ظاىرة النستطیع 
حسب مقتضٌیات ةن كأنواع ـبتلفة إال أننا نشهد لظهورىا ضعفا كقوٌ كظهرت بأشكاؿ ـبتلفة  جملتمعاتا

الشعراء القدماء كما نعرفو الیـو حبیث أٌف الشاعر اؼبلتـز مل یكن معركفان عند  بید أٌف ىذا االلتزاـالزمن، 
كالدین ك...، كااللتزاـ یعٍت مشاركة كانوا یلتزموف بالقبیلة ما ىنالك أهٌنم   خيضع ألسس كمبادئ بل كلٌ 

االجتماعیة كالسیاسٌیة كالوطنٌیة، كمن ىؤالء الشعراء علي بن خلف اغبویزم الذم   مهـو الناسالشاعر يف 
تفٌجرت طاقتو الشعرٌیة كازٌبذ الشعر  الذم كىوكاف من أبرز شعراء األىواز يف القرف التاسع اؽبجرم 

كقد كٌظف ىذا الشاعر ظاىرة  حفل شعره بشىٌت اؼبظاىر الدینٌیة حىٌت عن مبادئ دینو  هباكسیلة یدافع 
 االلتزاـ يف أشعاره.

یهدؼ ىذا البحث إىل دراسة أسباب االلتزاـ الدیٍت كمظاىره يف دیواف علي بن خلف اغبویزم       
لتزاـ ىذا البحث سیعاجل اال .ربلیليٌ  -الدراسة منهج كصفيٌ  اعتمدت علیو ىذهكاؼبنهج األسلويب الذم 

فبٌیز يف االلتزاـ الشاعر كاإلمور السیاسٌیة كاالجتماعٌیة كبعد  عند الشاعر كحیاتو كاؼبالمح اليت كاف ؽبا دكر
النتائج اليت كصلت إلیها  كمن أىمٌ  .المح األسلوبٌیة يف تعبَته عن حاالت االلتزاـاؼبأىٌم إلی ذلك یتطٌرؽ 
كمع كٌل اؽبمـو اليت كاجهها  ،لغربة كاف متعٌلقان بأىل البیتٌف الشاعر رغم منفاه يف بالد ا: أىذه الدراسة

فیها القصائد اليت ذبٌلت . بسیطان يف التعبَت عن ىذا االلتزاـ بقي ؿبٌبان ملتزمان دبعٍت الكلمة ككاف أسلوبو 
 أىدافو.ك  جاءت ربٌمل شكواه كآالموك ىذه الظاىرة فهي تلك القصائد اليت أنشدىا يف سٍت اعتقالو 

 .، األىواز، أىل البیتعلي بن خلف اغبویزم، االلتزاـ الدیٍت :الدليلّيةت الكلما

                                                           
 salem.boozar@gmail.com . ماجستَت فرع اللغة العربٌیة كآداهبا؛ ُ
 بوشهر. . أستاذ مساعد يف جامعة خلیج فارس،ِ
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 لبشری البستاني« أندلسّيات لجروح العراق»جمالّية اللون ودالالتو في ديوان 
 ّفاطمو یارمك  ِسارا مؤمٍت ،ُالدکتور علي بیانلو

 ص الملخ
صور اػبیاؿ يف األدب العريب قدميو كجدیده، إاٌل اللوف یعترب عنصران ىاٌمان يف ذبٌلي اإلبداع الفٍت كجزءان من 

...( الشاعرة  -0391يف شعر األدباء اؼبعاصرین. بشری البستاين ) أنٌو یلعب دكران ىامان كجدیران بالذکر،
العراقیة من مشايل اػبلیج الفارسي استفادت من اللوف يف دیواهنا استفادةن کثَتةن. تزخر أشعارىا بالصور 

بطة بالطبیعة أك اؼبتعلقة باالجتماع كالسیاسة. كالشكَّ أٌف تعاطي اللوف بالکثَت من ًقبل الشاعرة اؼبلٌونة اؼبرت
التحلیلي، إلی أف  -لذلك یسعی ىذا البحث مستخدمان اؼبنهج الوصفي حیدث عن كعي كىدؼ سابق.

لیة كاعبمالیة كاعبوانب الدال« أندلسیات عبركح العرؽ»یدرس مکانة اللوف يف دیواف الشاعرة اؼبسٌمی 
أحیانان. ىذا كتدٌؿ نتائج البحث علی أٌف اللوف یيعٌد عنصران أساسیان يف خلق الصور البدیعة كالًتاکیب 
اعبمیلة يف الشعر لدی البستاين. استعملت الشاعرة ىذا العنصر تبیینان غباالهتا النفسیة كبیاف القهر 

اؼبقاكمة كتلقینان للمفاىیم صعبة التعبَت للجو  السیاسي كاالجتماعي اؼبوجود يف العراؽ، كبیاف مضامُت
الرمزم اغباکم علي األشعار. احتلت األلواف اػبضراء كالسوداء كالبیضاء مکانةن مرکزیةن كنصیبان أكفر، 

 حسب الًتتیب يف دیواف الشاعرة.
 صبالٌیة اللوف، الداللة.، دیواف أندلسیات، بشری البستاين :الکلمات الدليلّية

                                                           
 . أستاذ مساعد قسم اللغة العربیة كآداهبا يف جامعة یزدُ
 . ماجستَتة يف اللغة العربیة كآداهبا من جامعة یزدِ
 fatemehyari89@gmail.com . ماجستَتة يف اللغة العربیة كآداهبا من جامعة یزد؛ ّ
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 لبشری البستاني« أندلسيات لجروح العراق»التکرار في قصيدة َجمالّية 
  ّسارا مؤمٍتك  ِفاطمو یارم ،ُالدکتور علي بیانلو

 صالملخ
یعترب التکرار عنصران بالغیان كطریقةن لغویةن إذ یيؤثر يف الکالـ کعامل من عوامل ربدید اؼبفهـو كتوکیده كخيلق 

ؼو یرنو إلیو الشاعر كىو توجیو فکر اؼبخاطب كبو ؽبدة موسیقی عذبة. یکوف توظیف التکرار عاد
يف  تصٌور« خلیج فارس»ة عراقیة يف الضفة الشمالیة من ...( شاعر  -ـ0391اؼبنظور. بشری البستاين )

آالـ الشعب بقلب مليء من اغبب كربٌرضو إلی اؼبقاكمة كترؾ « أندلسیات عبركح العراؽ»قصیدهتا 
. كتتطٌرؽ إلی إشادة الثوركیُت كالشهداء كإدانة األنظمة  اػبوؼ يف مواجهة العدكاف يف شعرىا اؼبقاـك

 العربیة الظاؼبة كحکاـ العرب.
قد یعتمد علی اإلحصاء، دراسة الذم  التحلیلي -باؼبنهج الوصفيمستعینان تناكؿ ىذا البحث،      

كکذلك ازٌبذ مقاصد التکرار كأنواعو )مثل تکرار الصوت كتکرار االسم كالصیغ الصرفیة كالضمائر ك...( 
التکرار كتأثَته يف القصیدة من ناحیة اللفظ كاؼبعنی. ربکي النتائج اغباصلة عن أٌف الشاعرة بشری 
البستاين جعلت عالقة متماسکة بُت اللفظ كاؼبعنی مع توظیف التکرار كیعرٌب التکرار يف شعرىا عن أمهیة 

ت الشاعرة التکرار لبیاف مفاىیم اؼبقاكمة ككٌفقت اؼبضموف عالكةن علی إثرائو اؼبوسیقی الشعریة. استخدم
يف تعاطي التکرار من أجل فعل التأثَت كالتلقُت يف اؼبخاطب. كميکن أف نعترب التکرار من أکثر العناصر 

 شیوعان كمن أىٌم العناصر يف صبالیة الکالـ الشعرم لدی البستاين.
 الٌیة التکرار.صبندلسیات، أ ة، قصیدبشری البستاين :الدليلّيةالکلمات 

                                                           
 . أستاذ مساعد قسم اللغة العربیة كآداهبا يف جامعة یزدُ
 fatemehyari89@gmail.com اللغة العربیة كآداهبا من جامعة یزد؛  . ماجستَتة يفِ
 . ماجستَتة يف اللغة العربیة كآداهبا من جامعة یزدّ
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اللهجات الدارجة علی الساحل الشرقي للخليج الفارسّي وعالقتها مع الفصحی 
 في المستوی الصرفي والداللي )دراسة في لهجة جشة نموذجاً(

 ّفهدیو ؿبمدنژادك  ِ، الدکتور حامد صدقيُالدکتور خلیل پركیٍت
 الملخص

دراسة ؽبجة "جشة" إحدی القری التابعة حملافظة  لیإاحصائي  -هتدؼ ىذه الدراسة كدبنهج كصفي          
لنجو" القاطنة يف الشریط الساحلٌي للخلیج الفارسٌي كعالقتها مع العربیة النموذجیة من خالؿ  "بندر

اؼبستویات الصريف كالداليل كبیاف الوجوه اؼبشًتکة. كاؼبقصود من "العربیة النموذجیة" ىي اللغة اؼبمثلة يف 
 القرآف الکرًن.

بناء البیئة أبو. لذا مر طبیعي كمسلم بو كالميکن ذبنٌ أهجات لكجود ال أفٌ  لیإلت الدراسة توصٌ             
صوؿ العربیة أديب. أاغبیاة الیومیة كمستوی منوذجي ك  الواحدة لدیهم مستویاف يف اللغة مستوی ميارس يف

اؼبخزكف  فبسبب كالفصحی. الفصحی مبٌٍت علی اؼبستویات اللغویة اليت تکوف مشًتکة بُت الدارجة
صیلة بینها كبُت اؼبشًتک كالتواصل اؼبستمر مع اللهجات اجملاكرة ؽبذه القریة كمن ٌٍب اعبذكر اللغویة األ

لی مدی تارخيها الطویل ع ضت للتغٌَت كالتطوركإف تعرٌ  اف نلمس التقارب الکبَت بینهأـ ميکن اللغة األ
فمن خالؿ كجود اللهجات  النموذجیة علی اؼبستوی اعبید.بناء ىذه اللهجة فهم العربیة ما ميکن أل

 لی استقرار لغوٌم بُت الدارجة كالفصحی. إصوغها يف اطار علمي ميکن أف نصل ك 
الصرفی،  اللهجات الدارجة، اػبلیج الفارسٌي، الفصحی، ؽبجة جٌشة، اؼبستوی :الدليلّيةالکلمات  

 .الداليل

                                                           
 parvini@modares.ac.ir. أستاذ يف جامعة تربیت مدرس؛ ُ

 . أستاذ يف جامعة اػبوارزميِ
 . ماجستَتة من جامعة تربیت مدرس. ّ
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جة في غرس القيم األخالقّية لدى أبناء ترجمة ومساىمة األفالم المدبلدور ال
 الدول المطّلة على خليج فارس

 ُالدکتور ؿبمد جواد پورعابد
 صالملخ

ىناؾ طرؽ عٌدة تساعد يف تكوین شخصٌیة األطفاؿ كرسم معامل تربیتهم؛ منها األفالـ كقد یكوف ؽبا اغبٌظ األكفر 
اإلسالـ كتقالید شعوب منطقة خلیج فارس؛ فإذا   يف تكوینهم اػبلقي كتوجیههم كبو قیم كمبادئ تنهل من منهل

كاف لألفالـ ىذا الدكر األمثل، فللًتصبة دكر أیضان ال یقٌل عن ذلك؛ ألنٌو بًتصبة األفالـ اليت تٌتخذ من الشریعة 
ة كالًتاث اإلقلیمي دستوران للحیاة ميكن إرساء اؼببادئ اإلسالمٌیة لدل األبناء كبالتايل اغبفاظ على نقاء األسر 

كطهارهتا كاالبتعاد عن نظَتاهتا من األفالـ الغربٌیة اليت تستهدؼ هتدًن ثقافة شعوب منطقة خلیج فارس. كمن ىنا 
یظهر االرتباط الوطید بُت الٌلغة العربٌیة كاغبفاظ على ثقافة شعوب اؼبنطقة العریقة؛ حیث تٌتخد ىذه الٌلغة كسیلة 

 لًتصبة األفالـ اليت تنتجها شعوب اؼبنطقة. 
لحفاظ على تقالیدىا كىویٌتها كبالتايل االلتزاـ بالوفاؽ كاالبتعاد عن  ل ة ىذه الشعوبیعٌد ضماف جهوزیٌ فاألمر ىذا 

ربط فیما بُت شعوب ی عنصران مشًتكان  ؛ خاٌصة كأٌف ىذه اللغة تعتربكٌل أمر یؤٌدم إىل االنشراخ بُت شعوب اؼبنطقة
باكتساهبم اػبربة الكافیة كالتحٌلي بالكفاءة الالزمة بإمكاهنم اؼبشاركة . فالدارسوف ؽبذه اللغة ةاغبضارة اإلسالمیٌ 

التصٌدم للعوؼبة اليت یشٌنها الغرب ضٌد الثقافة اإلسالمٌیة بأفالمو الألخالقٌیة، فاغبصوؿ على اؼبهٌم فبكن، لكٌنو 
عرب اعتماد برامج  ةًتصبال هاراتمثل ؼبكاأل جيايبٌ سبكُت الشباب من اؼبعارؼ كاؼبهارات لالستخداـ اإل على شرط

صة م من خالؿ نوادم متخصٌ كالتعلٌ  باغبضور يف دكرات تدریٌبة ـبتلفةدة، كتشجیع ة كثیفة كمتجدٌ تدریبیة كتأىیلیٌ 
ـبتٌصة بالًتصبة ضمن اؼبقررات اعبامعٌیة، كتیسَت اؼبشاركة الواسعة مواٌد ة كادماج ىلیٌ ات األمات كاعبمعیٌ باؼبنظٌ 

یبدك ذلك ىاٌمان ت الوطنٌیة كالعربٌیة كالدكلٌیة التدریبٌیة كالتأىیلٌیة لوضع معارفهم يف ؿبٌل التنفیذ. للشباب يف الفعالٌیا
أٌف ىنالك شرحیة عریضة من شعوب الوطن العريب أصبحت تتابع األفالـ اإلیرانیة اؼبدبلجة إىل اللغة  نرلؼبٌا 

. فالقباز ىذا اؽبدؼ أشار البحث أٌكال إىل امهٌیة اللغة ليالعربیة، خاٌصة كأهٌنا متمٌسكة دبا یتناسب مع اعبٌو العائ
أخَتان ك  ،ضركرة اغبضور كاؼبشاركة يف ترصبة األفالـعلى د العربیة كالثقافة اإلسالمیة كاحملٌلیة لشعوب اؼبنطقة ٌٍب أكٌ 

میة كالًتاث احمللٌي يف مسامهتها يف خلق فرص عمل للدارسُت ككذلك نشر الثقافة اإلسالالتعلیمٌي دكر اؼبراكز بٌُت 
 .الذم سبتلكو الدكؿ اإلسالمیة من ضمنها إیراف

 الٌلغة العربٌیة، الًتصبة، دبلجة األفالـ، القیم، الثقافة. الكلمات الدليلّية:

                                                           
 javad406@gmail.comارس، بوشهر؛ أستاذ مساعد يف جامعة خلیج ف. 1
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 الفارسيّ  ة في منطقة الخليجوالعربي   ةالفارسي   بين والثقافيّ  الحضاريّ  التواصل  
 ُیوسف پورقبف الدکتور یعقوب

 الملخص
شكَّ أفَّ التالقح اغبضارٌم اٌلذم ًبَّ خالؿ قركف طویلة بُت اغبضارتُت العربٌیة كالفارسٌیة قد أتى أکلو يف ال

لو آفاقان جدیدة، ما کاف ؽبا أف تتیسر کلُّ  كاحد منهما اآلخر كفتح    فقد أغٌت ؛األدبُت العريبِّ كالفارسيِّ 
التواصل اغبضارمِّ كالثقايفِّ بینهما یيعدُّ أمنوذجان متمٌیزان  لوال ىذه القرىب. كلیس من قبیل اؼببالغة القوؿ بأفَّ 

ذم یدؿُّ األمر ال على اؼبستول اإلنساينِّ يف ؾباؿ التأثَت اؼبتبادؿ اإلجيايبِّ كاؼبثمر بُت الثقافات البشریٌة،
 أدرؾ كتشجیعها. االعنایة هب بُت األدبُت العريبِّ كالفارسيِّ كضركرة مهیة البالغة للدراسات اؼبقارنةعلى األ

 ربقیق التالقح اؼبطلوب إلقباز الًتاكم بُت األمم  كالشعوب كدكره يف التواصل الثقايفِّ  العربي مبكران  قیمة
 ففي حالة اغبضارة العربیَّة اإلسالمٌیة كاف اإلنفتاح على اآلخر جدیدة، حضارة  ؼبیالد الذم ميهِّد اؼبعريفِّ 
هبا اإلسالـ. كإنصهر فیو اعبمیعي من كلِّ دینو ٌیة كالقیم اليت  جاء و ظركؼ ذاتخالل تضافرت إجيابٌیان 

 إختالفها كتنوعها.ى شىٌت األفكار على ترعالبدیل عن جو اغبریة الفكریَّة  كالسیاسیَّة اليت  كجنس كلوف،
، ال :الدليلّيةالکلمات   .الصِّالت اإلجتماعیِّةالثورة العباسٌیة،  ،فرسالفتح اإلسػالميِّ

 

                                                           
1

 yaqoobpoornajaf@yahoo.com؛ دانشگاه آزاد اسالمی كپیاـ نور بوشهر. 
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 جرة والتبادل اللغوي بين اللهجة اإلماراتية والعجمية أو األشميةاله
 ّكالدکتور سید حیدر شَتازمِ، خدجية ماٌل ُفاطمة توانا

 صالملخ
اللغة ىي أصوات یعػرب هبػا كػٌل قػـو عػن أغراضػهم كاؽبجػرة ىػو انتقػاؿ الشػخص أك ؾبموعػة مػن األشػخاص 

كؽبػا أنػواع كؽبػا تبعاهتػا علػى الثقافػة البشػریة عامػة  من مكاف إقامتهم إىل مكاف آخر لفًتة طویلة بػأم سػبب
الشػخص اؼبهػاجر یتػأثر بلغػة اؼبقصػد كإف كػاف عػدد اؼبهػاجرین ضػخمان فیػؤثركف فیهػا كػػذلك  .كاللغػة خاصػة

إف رجػع اؼبهػاجر إىل بلػده بعػد فػًتة طویلػة أك حػىت قصػَتة. ، كلغة اؼبهاجرین اؼبتغَتة تؤثر يف لغػة البلػد اؼبنشػأ
منػذ نشػأة الػدكؿ  .ت قػد تكػوف يف كػٌل اؼبسػتویات اللغویػة مػن الصػوت كالكلمػة كاعبملػة كاؼبعػٌتىذه التغػٌَتا

اػبلیجیػػػة قػػػد ىػػػاجر عػػػدد كبػػػَت مػػػن اإلیػػػرانیُت خاصػػػة يف ؿبػػػافظيت فػػػارس كىرمز ػػػاف إىل ىػػػذه البلػػػداف مػػػن 
ا فیهػػػا كضبلػػػوا اإلمػػارات العربیػػػة اؼبتحػػػدة كالكویػػت كقطػػػر كيف السػػػنوات األخػػَتة عمػػػاف، تػػػأثركا بلغػػتهم كأثػػػرك 

 .معهم ىذه التأثرات إىل بالدىم اؼبنشأ
يف ىػػػذه الدراسػػػة كبػػػن بصػػػدد الكشػػػف عػػػن ىػػػذه التفػػػاعالت بالتوصػػػیف كالتحلیػػػل كالدراسػػػة اؼبیدانیػػػة     

قبػػد كثػػَتان مػػن اؼبفػػردات اؼبتبادلػػة بػُت اللهجتػػُت كمػػا أنٌػػو أحیانػػان نواجػػو األصػػوات كشػػبو  كاالسػتعانة بالكتػػب.
 . اللهجتُت يف اللغتُتصبلة اؼبشًتكة بُت

  .اللهجة األمشیة ، اللهجة اإلماراتیة،اؽبجرة، التبادؿ اللغوم :دليليةالكلمات ال  

                                                           
1

 tavanaf1393@gmail.comطالبة الدكتوراه يف جامعة خلیج فارس، بوشهر؛ . 
2

 خٌرجية اؼباجستَت يف جامعة تربیت مدرس، هتراف. 
3

 أستاذ مساعد يف جامعة خلیج فارس، بوشهر. 
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 األبوذي ة األىوازي ة، دراسٌة في الّشکل والمضمون
 ِحسُت مقدـك  ُالدکتور ؿبمود رضا توکلي ؿبمدم

 الملخص
شطر جناس ماعدا الشطر الرابع فهو کٌل   خرآ كيفأشطر  ةربعأف من نوع من الشعر الشعيب تتکوٌ  بوذیَّةاأل

 اؼبضمنك  اؼبولد ىيقساـ أ عشرةً إلی  نقسمكت الوافر علي كزف بوذیَّةنشدي األت"، یو"خرىا آخيتم بکلمة 
يف  مابتدع ىذا الغالب الشعر  .اؼبقطعك  ذك اؼبقاصرك  لغازاألك  اؼبزدكجك  اؼبخمسك  اؼبقسـوك  اؼبدكرك  اؼبنطلقك 

 ظيف صبیع اؼبضامُت الشعریة منها الغزؿ كالرثاء كاؼبواع بوذیَّةتنشد األ .از جنوب ایرافاألىو  العراؽ كيف
األىوازیَّة من ىذه القاعدة حیث  بوذیَّةفیو ىو الغزؿ كال تستثٍت األ تنشد كالعتب كاؼبدح كالذـ كاکثر ما

اع ذحيت عرؼ منهم شعراء  فیو كاارجة بسرد ىذا النوع من الشعر كاکثر هجة الدٌ قاـ شعراء األىواز باللَّ 
 بوذیَّةالتحلیلي بتعریف األ -اؼبنهج الوصفي أساس صبیع البلداف العربیة. هتتم ىذه الدراسة علي صیتهم يف

كفبا  كذکر بعض شعرائها اؼبعركفُت منهم اؼبال فاضل السکراين األىوازیَّة بانواعها اؼبختلفة شکالن كمضمونان 
شهر أ يتطور کما ى أمٌ دكف أٌكؿ  األىوازیَّة بقت علي شکلها اؿ وذیَّةباأل أفَّ كصلت إلیو ىذه الدراسة 

 اؼبعركفة. يف األىواز كأنشدت يف صبیع اؼبضامُت الشعر الشعيب انشادان 
 .الشکل، اؼبضموف ،بوذیَّةاأل، األىواز ،الشعر الشعيب: الکلمات الدليلية

                                                           
 Dr.mrtavakoly@yahoo.com ؛ ستاذ مساعد جبامعة قمأ. 1
 طالب اؼباجستَت جبامعة قم. 2
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 صورة النبي)ص( في شعر الشيخ أحمد الوائلي ةدراس
 ِحسُت مقدـك  ُؿبمود رضا توکلي ؿبمدمالدکتور 

 ملخصال
للنيب)ص( مکانة خاصة يف الٌشعر العريب ال یقابلها أم شيء آخر، ألنٌو شخصیة بارزة لو مکانة مرموقة 
بُت العرب اؼبسلمُت كغَت اؼبسلمُت. فمدحو غَت قلیل من شعراء العرب، مسلمان کاف أـ غَت مسلم عرب 

عاصرة التاریخ، فغَت مستغرب أف نرم 
ي
دراسة صورتو يف الٌشعر العريب شغلٍت حیزان کبَتان من الدراسات اؼب
الشیخ ك  يف األدب. فکل شاعر حاكؿ أف یتطرؽ إيل النيب ككصفو يف أشعاره حسب طاقاتو كمقدراتو

عاصر )
ي
ـ( ال یستثٍت من ىذه القاعدة حیث کٌرس أشعاره 9112 -0392أضبد الوائلي الشاعر العراقي اؼب

إيل حبو لو کما ك  تطرؽ إيل مدح النيب يف شعره كأشار إيل خلق النيبك  اإلسالـ كتوعیة اؼبسلمُتيف خدمة 
كضاع السائدة علي األمة كتقصَت اؼبسلمُت و كاألأشار إيل اعبهاد كالکفاح آنذاک كإيل البقیع كمن دفن فی

لذم کاف ؽبم السهم شعبا كحکاما يف ضیاع مشوخهم كکربیائهم كأنو یذکر رجاؿ اغبضارة اإلسالمیة ا
الوفَت بعد النيب يف تطور اإلسالـ شرقا كغربا كٍب عاقبة األمة. تسعي ىذه الدراسة علي ضوء اؼبنهج 
الوصفي التحلیلي ألشعار الشیخ أضبد الوائلي إيل بیاف ىذه اؼبضامُت كشرحها كفبا توصلت إلیو دراستنا 

يب كکاف یتحسر علي اغبضارة اإلسالمیة كیبُت ىو أف الشیخ أضبد الوائلي کاف شدید الولو يف حٌب الن
حاؿ األمة الیـو كینقلو إيل النيب كأنو سرم علي خطي أصحاب الربد كلکنو اضاؼ إيل شعره منطا جدیدا 
میز أشعاره عن أصحاب الربد كىو أنو جعل من النيب رجل اغبضارة كأسوة اغبیاة عالكة علي شخصیتو 

 الدینیة اؼبقدسة.
عاصر :ةالدليليّ الکلمات 

ي
 .النيب االکـر ،أضبد الوائلي، ةاغبضارة اإلسالمی ،األدب العريب اؼب

                                                           
 Dr.mrtavakoly@yahoo.com ؛ ستاذ مساعد جبامعة قمأ. 1
 طالب اؼباجستَت جبامعة قم. 2
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 جهود الدكتور محمود البستاني في تجديد الدراسات القرآنية والبالغية واألدبية
 ُأضبد جاسم ثاين

 الملخص
إذ عيًرؼ بدراساتو الدكتور ؿبمود البستاين )رضبو اهلل( كاحدان من أبرز أعالـ الفكر العريب اؼبعاصر،  عدٌ یي 

القٌیمة كاؼبتنوعة يف ؾباؿ علـو القرآف كالتفسَت كالبالغة كاألدب كالنقد، كغَتىا من الدراسات اإلنسانیة 
اليت أثرت ساحة الثقافة العربیة كاإلسالمیة، فقد جاءت ىذه الدراسات برؤیة جدیدة قٌلما قبد ؽبا نظَتان 

لق من منهج القرآف الكرًن كالًتاث اإلسالمي األصیل اؼبتمثل يف دراسات القدماء كاحملدثُت، إذ أهنا تنط
 بكالـ رسوؿ اهلل كأىل بیتو:

فمن أبرز ما جاء بو البستاين ىو اؼبنهج البنائي يف قراءة النصوص األدبیة، كرٌكز يف دراساتو على 
على جٌل مؤلفاتو. النصوص الشرعیة )القرآف الكرًن، ككالـ اؼبعصومُت(، كأصبح ىذا اؼبنهج السمة الغالبة 

اكؿ الوقوؼ عند ىذه اعبهود التجدیدیة اليت تستحق التأمل طویالن، لنتعرؼ على كبكيف ىذا البحث 
مكانة ىذا الباحث اعبلیل كما قدمو من خدمة للغتنا العربیة كلًتاثنا اللغوم كاألديب اإلسالمي، كذلك يف 

 ضوء اإلطاللة على آثاره القرآنیة كالبالغیة كاألدبیة.
 الدراسات القرآنٌیة، األدب، البالغة، ؿبمود البستاين. الکلمات الدليلّية:

                                                           
 ahmedjth@gmail.com ؛ قسم اللغة العربیة/ القرنة –ة البصرة/ كلیة الًتبیة . جامعُ
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 ش عراء العربّية بِلنَجة في الَعصر الحديث واتجاىاتهم الفکريّة والعقائديّة
 ِالدکتور سید حسُت مرعشيك  ُعبدالرضبن حٌقاين

 صالملخ
 یدرسها الباحثوف اؼبعاصركف إال نادرنا، إٌف األدب العريٌب يف العصر اغبدیث بإیرافى من اؼبوضوعات اليت مل

كالسٌیما فیما یتعٌلق باألدب العريب يف اؼبناطق اغبيدكدیٌة. كیظهر من طریقة معاعبتهم ىذا اؼبوضوعى أٌف عدـ 
ىة، أمره بدیهٌي النقاشى فیو؛ إاٌل أنٌنا نری، كمن خالؿ تتٌبعنا يف  كجود أدب عريٌب يف إیراف، يف ىذه الربي

عاصرة، أٌف األدبى العريٌب بصورة عاٌمة، كالشعر العريٌب بصورة خاٌصة، يف إیرافى اغبدیثة، موضوعه اؼبصادر اؼب
یستحٌق البحث، خاٌصةن بُت الشعوب العربٌیة جنويٌب البالد. كمن ىذه اؼبناطق میناء لًنجىة علی ساحل 

نٌػیٌ اػبلیج الفارسي نرید أف نتعٌرؼ علی  ،كيف ىذا البحث .ة، كتتمٌیز ىذه اؼبنطقة بأغلبٌیتها الٌسٌکانٌیة السُّ
كىذا األخَت  شعراء لًنجىة العرب كبعض أعماؽبم الشعریٌة، کما نيشَت إلی انتماآهتم الفکریٌة كالعقائدیٌة،

بالذات، فقد شٌجعنا أکثر لدراسة ىؤالء الشعراء؛ ألٌف أکثر شعراء العربٌیة يف العصر اغبدیث بإیراف من 
أٌف شعراء لنجة فأغلبٌیتيهم من اؼبذىب الشافعي. كميکن للبحث أف یيظهر لنا عوامل  الشیعة اإلمامٌیة؛ إاٌل 

اؼبنهًج التارخيٌي.  نعتمد يف دراستنا علیك مؤثٌرة يف الشعر العريب بإیراف غَت اليت قبديىا يف اؼبناطق األخری. 
كىفىدى إلیها  اكاحدن  اجة، إاٌل شاعرن كذلك كفقى اؼبنهًج التارخيٌي. كجدنا طبسةى عشرى شاعرنا جيٌلهم من أبناء لًن

من البحرىین، كىو عبداهلل الذَّىىبىة. كکٌل شعراء لًنجىة من أىل السٌنة، ما عدا عبداهلل الذَّىىبىة، كىو عامل 
 شیعٌي.

 .إیراف، لًنجىة،، شعراء لًنجىة ،الشعر العريب، العصر اغبدیث :ةيدليلالکلمات ال

                                                           
 للغة العربٌیة كآداهبا جبامعة شَتازطالب اؼباجستَت يف ا. ُ
 Hosein-marashi@shirazu.ac.ir ؛ أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربٌیة كآداهبا جبامعة شَتاز. ِ
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 شعبية األىوازيةاألمثال ال في القيم اإلجتماعية
 1عیسی دمٍت

 الملخص
حیفل الًتاث الشعيب األىوازم بالقیم كالفنوف كالتقالید اؼبختلفة اليت توارثها اعبیل الراىن عن األجیاؿ السابقة كىي 
متنوعة يف ضركب كأمناط  شتی توزعت بُت القیم األخالقیة كاألجتماعیة كفنوف األدب الشعيب من شعر كأمثاؿ 

كترانیم كحكایات كألغاز.  یهدؼ ىذا اؼبقاؿ لتسلیط الضوء علی القیم االجتماعیة يف األمثاؿ كألعاب كأغاف 
الشعبیة كاالطالع علی قصة اؼبثل كما یرمي إلیو يف االستخداـ كالتداكؿ الشعيب. سعة انتشار األمثاؿ الشعبیة فی 

ره اؼبكثف يف الشعر الشعبی ككذلك تركیز أكساط اجملتمع األىوازی ككثرة استعماؽبا فی لغة التخاطب الیومي كحضو 
ىذه األمثاؿ علی القیم االجتماعیة، كانت من أىٌم األسباب اليت دعت لضركرة القیاـ هبذا البحث كقد اعتمد 

التحلیلي يف دراسة األمثاؿ الشعبیة اؼبستخدمة كاؼبنتشرة بُت العرب يف ؿبافظة خوزستاف.   –علی اؼبنهج الوصفي 
أٌف أغراض استعماؿ ىذه األمثاؿ كاسعة كتشمل أىٌم القیم االجتماعیة كاألخالقیة اليت ربتٌل كما اتضح للباحث 

مكانة عالیة كربظی بأمهیة كبَتة لدی  الشعب العريب فی ؿبافظة خوزستاف كاؼبشورة كالكـر كإقراء الضیف ككتماف 
 ری مستخدمة يف األمثاؿ الشعبیة.السر كالصداقة كصلة الرحم كحسن اعبوار كما إلی ذلك من قیم اجتماعیة أخ

 إقلیم األىواز.  ،عرب األىواز ،القیم االجتماعیة ،األمثاؿ الشعبیة الدليلية: الکلمات
 

                                                           
 Issa.damani@gmail.com؛ نور قم ماجستَت أدب عريب جامعة بیاـ. 1
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 األسماء في اللغة العربية الفصحی واللهجة األىوازية )دراسة تطبيقية(
 ِعلي حیدرمك  ُالدکتور اسحق رضباين

 الملخص
اللغات. فهي قبل أف تکوف لغة القرآف كاإلسالـ کانت من أکمل  للغة العربیة میزة خاصة من بُت سائر 

مع كجود ىذه اؼبیزات، مل تسلم من التغیَت التدرجيي الذم حیدث يف التحٌدث  كلکنهااللغات عند األمم. 
هبا علی مٌر العصور. كانتشار الناس يف أكباء العامل كانقسامهم إلی صباعات منعزلة غٌَت شکل ظاىرىا يف 

ة. كلکن ىذه العامیات الدارجة اآلف یشیئان فشیئان إلی أف صار کلُّ بلد عريب یعرؼ بعربیتو العام التکلم
بُت البلداف العربیة مل تتخٌل عن األصوؿ اللغویة كال اؼبفردات األصیلة بل ٌغَت الزماف أقسامان من جلدىا 

للهجة األىوازیة. فقد كقع التغیَت اؼبنشعبة من اللغة العربیة ىي ا العامیاتكغشائها الأکثر. إحدی ىذه 
علیها دبركر الزمن كربٌوؿ الصرؼ كالنحو فیها إلی شکل خاص مييىیىز فیو عن الفصحی. تسعی ىذه اؼبقالة 

بُت العربیة الفصحی كالعامیة األىوازیة  تقـو بدراسة الصرؼ يف اللهجة األىوازیة. كىي دراسة تطبیقیة أف
ك تلفظ بعض الکلمات ك تبیُت مدی قرهبا أك بعدىا عن مها صرؼ بعض األظباء كاستخدامن حیث 

الفصحی لدی متعلم العامیة  علیاللغة العربیة الفصحی. فتؤدم ىذه إلی تطبیق القواعد األىوازیة 
األىوازیة. کما سبهد الطریق للباحث اللغوم أف یکشف مدی احتفاظها بالفصحی علی مر العصور مع 

فبدراسة اؼبوضوع كربلیلو، توٌصل الباحث إلی أف استخداـ األظباء  .بالعربیةة ابتعادىا عن الکتابة كالقراء
يف اللهجة األىوازیة قریب جدان من الفصحی إال أف ىذه األظباء قد تتبدؿ تارة كیتغٌَت شکل تلفظها تارة 

  أخری. كإمنا ىذا طبیعي يف اللهجات اؼبختلفة.
 األظباء.، الصرؼ، التطبیقاألىوازیة، لهجة الاللغة العربیة الفصحی،  :الدليلية الکلمات

                                                           
 esrahmani@yahoo.com ؛ أستاذ مشارؾ جبامعة شَتاز. ُ
 ربیة كآداهبا جبامعة شَتازطالب فرع اللغة الع. ِ
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 دراسة تأثير األلفاظ الفارسية في مفردات اللغة العربية
 ِالدكتور یعقوب خرسندك  ُالدکتور عبدالرزاؽ رضباين

 الملخص
إفَّ اللغة العربیة قد مرت كغَتىا من اللغات دبراحل ـبتلفة، كلعل اتصاؿ الفرس بالعرب كاف على عهد 

یلة طيء صاحبة الشهرة يف اعبزیرة، كما زاؿ الفرس حىت اآلف یطلقوف على كل عريب كلمة الذم كانت قب
)تازم( أم طائي، كیتناكؿ ىذا اؼبقاؿ، بشيء من الشرح كالتوضیح دراسة تأثَت األلفاظ الفارسیة يف 

فَّ التالقح مفردات اللغة العربیة، كمدارىا حوؿ بعض األلفاظ الفارسیة اليت كردت يف اللغة العربیة، أل
كالتفاعل بُت اللغات لیست جدیدة، یرجع جذكرىا إىل العصور القدًن كهبذا فإف اللغة العربیة ال زبلو عن 
ىذه القاعدة حاؽبا كحاؿ باقي اللغات فدخلت فیها ألفاظ أعجمیة كثَتة؛ عن طریق النقل كالًتصبة من 

ب يف لغتهم من لغات ىذه األقواـ جانب، كعن طریق التزاكج كالتصاىر من جانب آخر؛ فأدخل العر 
ألفاظا كثَتة، كلكن اللغة اليت حازت قصب السبق يف إعارهتا ىي الفارسیة؛ حیث قبد الكثَت من 
األلفاظ، من صفات كعادات كلكنها تزداد يف أظباء ما مل یكن معهودا بكثرة يف اعبزیرة العربیة  

كالعطور كغَت ذلك؛ كىذا البحث ؿباكلة لكشف  كمسمیات األكاين كاألزىار كالنبات كاؼبوسیقى كالثیاب
 عن جوانب التأثَت، الذم حدث يف مفردات اللغة العربیة من قبل تلك اغبضارة الوافدة. 

 تأثَت، األلفاظ، اؼبفردات، اللغة. :يليةالدل الكلمات

                                                           
 rahmani6038@gmail.com مركز ىرمز للدراسات كالبحوث؛  -أستاذ مساعد جبامعة ىرمزكاف. ُ
 جامعة جهـريف  . أستاذ ؿباضرِ
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 أثر اللغة الفارسية في اللهجة القطيفية
 ِصدیقة دریانوردك  ُالدکتور عبدالرزاؽ رضباين

  لملخصا
اللغات  ُتاللغات أمره شائعه منذ القدـ، فال غرك أفَّ من أىم أسباب االحتكاؾ ب ُتكالتأثر ب َتالتأث إفَّ 

ت كاللهجات؛ فقد تتأثر ؽبجة ما بلغةو االلغ ُتاألمر ب حیث ىذاالشعوهبا، كقد  ُتىي االحتكاؾ ب
قد تتفاعل مع اللغات  یضان امان؛ إذ ىي أفاللهجة شأهنا شأف اللغة سب یها،اللغة اليت تنتمي إل َتغ یجةو فص
 ؛من أبرزىا االقًتاض اللغوم یدةعد یةفتنمو كتطور. للتفاعل اللغوم، ظواىر لغو  ل،ات األخر جكالله

كقد قاـ  یفیةيف اللهجة القط یةىذا البحث كىي اقًتاض اؼبفردات من اللغة الفارس یوإل یتطرؽكىذا ما 
اليت ىي من أصل فارسي، كدراسة  یفیةجبمع اؼبفردات القط یليلالتح -البحث على أساس اؼبنهج كصفي

 حیدثإال أفَّ عددان من ىذه األلفاظ مل  یلة،اليت طرأت على بعض ىذه الكلمات الدخ یَتاتبعض التغ
من خالؿ ىذه  یتبُت ؛ىذا یومناعلى حاؽبا كاستمرت تداكؽبا دكف أٌم ربٌوؿ حىت  یتكبق یَتان ؽبا تغ

 .یفؽبجة القط یماكال س یفیةبشكل بارز يف اللهجات القط سیةغة الفار الدراسة أفَّ الل
 یل.االقًتاض اللغوم، اؼبعرب، الدخ یة،اللغة الفارس یفیة،اللهجة القط :يليةالدل الكلمات

                                                           
 rahmani6038@gmail.com مركز ىرمز للدراسات كالبحوث؛  -أستاذ مساعد جبامعة ىرمزكاف. ُ
 . طالبة ماجستَت يف جامعة شَتازِ
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 فن األبوذية في خوزستان نشأتو وتطوره
 ّالدکتور حسُت چراغي كشك  ِالدکتورة كربی خسركم ،ُؿبمد رضازاده كاكرم

 صالملخ
 خيتص ال الفن ىذا إیراف(.) خوزستاف ؿبافظةً  يف الشعيب للشعرً  الكثَتةً  الفنوفً  من األبوذٌیة فنٌ  

 تنوُّعك  قدرهًتاك  دبواضیًعها غًَتىا عن سبٌیزت احملافظة ىذه يف األبوذٌیة نٌ كل فحسب، خوزستاف دبحافظةً 
 الدارميك  اؽباتك  كاؼبواؿ وزستايناػب الشعيب الشعرً  أشكاؿ سائرً  جانبً  إلی األبوذٌیة ك... أشكاؽبا
 يف األبوذیة تاریخ علی للتعرؼ نسعی اؼبقاؿ ىذا يف كبن الشعرم. األدبً  من مقتدرةن  ؾبموعةن  تيشٌكل
 ىي ماك  نشأت كیفى ك  األبوذیةي  ىي ما أفٌ  علی نتعرؼك  أغراضها.ك  رٌكادىاك  أنواعهاك  خوزستاف ؿبافظة

 من میدانیة زیارة عرب منهم بعدد كالتقینا الشعراء اكیندك  علی نظرة بإلقاء قمنا فنحن خصائصيها؟
 رٌكادىاك  حبرىاك  األبوذیة نشأة منها: أقساـ، إلی البحث قٌسمناك  ألسئلتنا إجابة علی اغبصوؿ أجل
 كأف ك.... الزقبیلك  اؼبشطك  اؼبدٌكرك أنواع لألبوذیة أف منها: نتائج، إلی ككصلنا أغراضهاك  أنواعهاك 

 حدثه و ىك  ك... الفخرك  الرثاءك  اؼبدح مثل: عصریة،ك  تقلیدیة أغراض إلی قسمتن متنوعو أغراضها
 فیو رأینا ألننا اؼبقاؿ ؽبذا موضوعك لو اختیارناك  الوافر البحرً  يف أشطرو  أربعةً  يف ینتظم متكامله 
 قوـیك  الفارسي اػبلیج بلداف سایر يف الثقايف االسالمیة اإلیرانیة اعبمهوریة سفَت وفكی ألف اؼبؤىالت
 التقریيب. بالدكر

 .اعبناس خوزستاف، الشعيب، الشعري  األبوذیة، فن :الدليلّية الكلمات

                                                           
 امعة لرستافجب دكتوراهالب ط. 1
 Kobra.khosravi@gmail.com ؛ امعة لرستافجبساعدة مأستاذة . 2
 امعة لرستافجبساعد مستاذ أ.  3
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 غازي القصيبيودی السع للشاعر« الشهداء»التحليل السيميائی لقصيدة 
  ِاضبدم  طارؽ یارك  ُالدکتورة کربی ركشنفکر

 ملخصال  
كىذا الغموض  یکوف حاضران  مالغائب الذ كجود دبعنی اآلخر أك غموضان  يف األدب كخاصةن يف الشعر إفٌ 
یوضح اؼبعانی الغامضة يف  يبل حیتاج إلی القراءة العمیقة علی منهجو خاصو لکعدـ فهم النص،  یعٍتال

إلی  عنی العاـ كالظاىر يف الشعراؼبمن  ینقلناكىناک علمه ، ستدالؿباإل إال  ظهرتکن لتاليت مل ، الشعر
أٌف  دبا. يف الطریق للوصوؿ إلی غایة الشاعر یضعنامیاء الذم یم السعل ىوك  العالمات كاإلشارات فیو،
ـه  دكر اغباضر ألدب اؼبقاكمة يف عصرنا لمسلمُت ل هاعدة أسباب منها ىیمنة الدكؿ الغاصبة كظلملىا

ظلم الغاصبُت  نشدكا أشعاران يف ردأمن الشعراء العرب بأداء كاجبهم ك  قاـ کثَت فقد، حتالؿ أراضیهمإك 
السعودی "غازم القصیيب" من  مل یغفل الشاعر األمة كرثاء الشهداء كالدعوة إلی اؼبقاكمة، كؽبذا كتشجیع

علی ىذه القصیدة خالؿ الضوء قصیدة حوؿ الشهداء. كباكؿ يف ىذا اؼبقاؿ أف نلقی  نشدأىذه اؼبهمة ك 
علی كضوح  ئیة تساعدتدؿ بعض النتائج أفٌ دراسة السمیا. علی السیمیائیة منهجو كصفي كربلیلي ترکیزان 

كتعظیم  دعوة إلی اؼبقاكمة،الك  مثل ـباطبة الشهداء بدالن من األحیاء، اػبفیة يف ىذه القصیدة، یاتاعبمال
 اآلخرین. ربضی بقبوؿ اليتاإلستشهادیة العملیات 

 خرس.األآیات  الشهداء،، قصیدة أدب اؼبقاكمة، غازم القصیيب، السمیائیة :الدليلّيةکلمات ال

                                                           
 جبامعة تربیت مدرس طهرافة مشارکة ستاذ. أُ

 Targh.yarahmadi@gmail.comخریج مرحلة ماجستَت جبامعة تربیت مدرس طهراف؛  ِ.
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 يجية الحذف واإلضافة في الترجمة من العربية إلى الفارسيةإسترت
 ُالدکتور علي سعیداكم

  الملخص
 من اؼبقصد، اللغة يف مقبوؿ بنص یأٌب أف عملو يف كالرباعة القوة من بلغ مهما مًتجم ألم الميكن
 عملیة يف منهما البد كاإلضافة اغبذؼ إذا الًتصبة. يف كاإلضافة اغبذؼ بإسًتاتیجیة یتوسل أف دكف

 اإلضافة. اغبذؼ إىل یلجأ اؼبًتجم ذبعل عوامل ىناؾ أف البد بدیهیا األمر كاف مهما كلكن الًتصبة.
 بعض يف عنو بالتنقیب یأخذ ٍب اؼبقاؿ ىذا بدایة يف اؼبؤلف یطرحو سؤاؿ العوامل؟ تلك ىي ما

 ذبعل عوامل طبسة اؾىن أف كىي نتیجة إىل انتهى كقد الفارسیة. إىل العربیة من اؼبًتصبة النصوص
 .9 اللغتُت. بُت النحوم االختالؼ .تعویض0 كىي: كاإلضافة اغبذؼ بإسًتتیجیة یتوسل اؼبًتجم
 اؼبقصد. اللغة يف النص ذبمیل .2 اللغوم. البناء حیث من اؼبقصد اللغة مع تالئما أكثر النص عبعل
 الثغرات. سد .9 اللغتُت. بُت الثقايف االختالؼ عن التعویض .4
    الثقايف. االختالؼ كاإلضافة، اغبذؼ الًتصبة، الدليلية: كلماتال
 

                                                           
1

 alisaidawi@yahoo.com ؛مهداف سینا ليبوع جامعة يف مساعد أستاذ. 
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 ما الذي تقدمة الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية لإلنسان المعاصر
 )العراق وإيران أنموذجا(

 ُالدکتورة ىدل ؿبمد سلماف
 الملخص

 دین، من كاغباضر، اؼباضي يف بتفاعالهتا العامة اإلسالمیة األمة مقومات معرفة ىي اإلسالمیة الثقافة
 القرف يف اغبدیثة اؼبفاىیم أىم من اجملتمع ثقافة تعد مشًتكة. كأىداؼ كقیم كحضارة، كتاریخ، كلغة،
 العراؽ يف اإلسالمیة اغبضارة كإف كسلوكیاهتم. اجملتمعات كمعتقدات مفاىیم عن تعرب كاليت اغبايل،
 هبا اتصلت اليت للشعوب كالفنیة كاألدبیة میةالعل اغبیاة ؾباالت بعض يف كأثرت أسهمت قد كایراف
 ؼبا األخرل األمم كل اؼباضیة العصور يف لو شهدت كالذم اإلنساين التاریخ مر على اغبضارات فكل
  اغبدیثة. باغبضارة االرتقاء يف ساىم كإنساين أخالقي كظبو رقي من اإلسالمي الدین بو یتمتع كاف

 كالبناء اإلجيايب التأثَت من اإلسالمیة ثقافتنا لو تدعو ما كل كنطبق كنتعاكف نتحد أف فالبد
 العراقیة اإلسالمیة الثقافة يف الثبات مبدأ شبرات من أف نرل كلذلك اؼبعاصر اؼبدين التطور يف الفاعل

 كاالیرانیة:
  ؿبدد. إطار ضمن تصرفاتو كتقیید أعتیادیة الغَت اإلنساف حركة ضبط.0
 اتبع كلو( تعاىل: قاؿ كاؼبؤثرات. كاألىواء الشهوات مع أرجحیت فال  اإلنساين الفكر ضبط.9

 (.10)اؼبؤمنوف، فیهن( كمن كاألرض السماكات لفسدت أىواءىم اغبق
  اؽبدامة الضاللة دعوات ضد اؼبنیعة القویة اغبصانة اإلسالمي كاجملتمع الفكر یعطي.2
 اجملتمع. حیاة كيف الفرد حیاة يف الطمأنینة یبث.4

  ایراف. العراؽ، ،الغربیة الثقافة ،اإلسالمیة الثقافة اؼبعاصر، االنساف ليلّية:الد الکلمات

                                                           
 Virgin_dr@yahoo.com؛ مركز البحوث الًتبویة كالنفسیة /جامعة بغداد. 1

mailto:Virgin_dr@yahoo.com
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الٌـاط الخمافٖ ٍالشحالت الؼلو٘ٔ ت٘ي  الؼشاق ٍاٗشاى حتى المشى 

 الخالج ػـش الو٘الدٕ
 ِعلي خَتم مطركد الدکتورك ُؿبمد حسُت علي السویطي الدکتور

 الملخص
 تػػػاریخ میػػػزت بػػػارزة عالمػػػة اؼبختلفػػػة، الزمنیػػػة اغبقػػػب عػػػرب یػػػرافكا العػػػراؽ بػػػُت الثنائیػػػة العالقػػػة شػػػكلت
 الطػػرفُت، بػُت كالػدیٍت كالتػارخيي اعبغػػرايف التقػارب منهػا: كثػَتة، ألسػػباب ذلػك ككػاف بینهمػا، العالقػات

 نػػتج اعبػػانبُت، میػػزت فریػػدة ثقافیػػة حالػة بظهػػور نفسػػها عػػن عػػرٌبت التمػازج مػػن حالػػة خلػػق الػػذم االمػر
 العالقػة فبیػزات مػن أصػبحا مشػًتكُت، كتػراث ثقافػة اػبػاص، كتراثهما البلدین ثقافة كتالقي تالقح عنها

 بینهما.
 الصػػػعد علػػػى عالقتهمػػػا يف اسػػػتقرار مػػػن الیػػػـو كایػػػراف العػػػراؽ شػػػعيب یعیشػػػو مػػػا اف فیػػػو الشػػػك كفبػػػا
 بػل اللحظػة، كلیػد األمػر یكػن مل إذ التػاریخ، يف سبتػد عمیقػة جػذكر لو كالعلمیة الثقافیة فیها دبا اؼبختلفة
 بػػػػو ضػػػػجت كبػػػػَتان   ثقافیػػػػان  نشػػػػاطان  كمارسػػػػا العلمیػػػػة الػػػػرحالت الطرفػػػػاف تبػػػػادؿ طاؼبػػػػا اذ العكػػػػس، علػػػػى

 اؼبیالدم. عشر الثالث القرف هنایة حىت اؼبمتدة اؼبدة يف السیما الطرفیُت، كال من اؼبصادر صفحات
 كالػرحالت الجتمػاعيا كالتواصػل عدیػدة كسػائل عػرب الػبعض ببعضهما البلدین كال كتأثر أثر فقد
 ككػاف اؼبختلفػة، كاإلیرانیػة العراقیػة اؼبػدف يف جلیػان  ذلػك كظهػر كغَتىػا، العلمي كالتألیف اؼبتبادلة العلمیة
 لغػػَت خيیػػل حػػىت بالعربیػػة كالفارسػػیة بالفارسػػیة العربیػػة امتزجػػت اف االمػػر فوصػػل ذلػػك يف كبػػَتان  دكران  للغػػة

 بالكلمػػػات تعػػػج الیػػػـو العربیػػػة فاللغػػػة كاحػػػدة، لغػػػة يف ةكلفظیػػػ قواعدیػػػة ثنائیػػػة شػػػكال ككأهنمػػػا اؼبخػػػتص
 البلػػدین كػػال لعلمػػاء العربیػػة كأ الفارسػػیة تعلػػم فكػػاف  العربیػػة، مػػن الكثػػَت اخػػذت كالفارسػػیة الفارسػػیة،

 اتقػػاف العػػراؽ علمػاء مػػن تطلبػت للعلػػم كالرحلػة یومػػذاؾ سػائدة كانػػت الػيت العلػػـو فطبیعػة بػػدیهیان، مػران أ
 اللغػػػػوم التمػػػػازج مػػػػن حالػػػػة خلػػػػق يف ذلػػػػك كػػػػل فاسػػػػهم العربیػػػػة، اتقػػػػاف ایػػػػراف علمػػػػاء كمػػػػن الفارسػػػػیة

. اغبدیثة الثقافة عالمات من أصبحت كاغبضارم،  الیـو
 بغداد. كاسط، خرساف، عامل، علم، رحلة، الدليلية: الكلمات

                                                           
 کلیة اآلداب  /جامعة كاسط. ُ

 ali_matrod2007@yahoo.com؛ کلیة الًتبیة  /. جامعة كاسط2
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الصحيح من أخبار البحار »و« عجائب الهند»تعيين األصالة فيما بين 
 «وعجائبها
 ُؿبمد شكرم

 صلخالم
عجائب اؽبند " »"سبٌثل ىذه اؼبقالة رٌدان ًلما اٌدعاه الكاتب یوسف اؽبادم كما نشرتو جریدة اغبیاة معنونة 

مسالك »اؼبیالدم، كبعدما طيًبعىت ـبطوطة  9111ففي عاـ «. لألكسي السَتايف كلیس لبزرؾ بن شهریار
قالتو اؼبشار إلیها زاعمان أف موسی بن طبعة مصوَّرة، نشر الكاتب العراقي م« األبصار يف فبالك األمصار
نكاره لشخصیة بزرگ بن شهریار. كيف خطوتو التالیة إكميعًلنان « عجائب اؽبند»رباح ىو اؼبؤلف اغبقیقي لػ 
لكاتبو موسی بن رباح السَتايف من « الصحیح ًمن أخبار البحار كىعىجائبها»انتزع یوسف اؽبادم كتاب 

 كنىشىرىه مستقاٌلن كي جييىسِّد رأیو بُت یدم الدارسُت.« األمصار يف فبالك صاربمسالك األ»ات طیٌ 
اًكؿي ىذه الدراسة الوقوؼ عند بعض الشواىد اللغویة كغَتاللغویة كاؼبعلومات التارخيیة      تابعة اؼبنهج  ربي

ىذا  لككبعد   للكشف عن اغبقیقة كأیضان اؼبقارنة بُت الٌنصَُّت من حیث االختالفات كنوعها اإلسًتدادم
ما اعًتؼ بصٌحتو « عجائب اؽبند»ىو أنو جنی من كتاب  حاعبهد كىصىلىت إلی أٌف ما فعلو موسی بن ربا 

الصحیح ًمن أخبار البحار »كأدخل بعض التصحیحات علیو ٌٍب أعطاه اظبان آخر یدؿ علی ما فعلو ك ىو 
 .«كىعىجائبها

بن رباح األكسي السَتايف، الصحیح من رؾ بن شهریار، موسی زي عجائب اؽبند، بػي  :الدليلّيةالكلمات 
 .، یوسف اؽبادمكعىجائبها أخبار البحار

 

                                                           
 shokri1360@yahoo.com ؛ طالب دكتوراه يف اللغة العربیة كآداهبا جبامعة لرستاف. 1
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 جهود الدكتور مهدي المخزومي وأثره في تيسير النحو
 ُؿبمد یاسُت علیوم الشكرم

 الملخص
 دراسة يف احملدثُت العراؽ علماء من ىو الذم ،اؼبخزكمي مهدم الدكتور عبهود نان بیا البحث ىذا ميثل
 كقتنا إىل كاستمرت مبكر كقت منذ النحو حوؿ قامت اليت التیسَت حركة من جزء كىو حوالن تیسَت

 العراؽ. كمنها العربیة األمة اكباء يف العلماء من طائفة فیها كأسهم اغباضر،
 بالنحو اؼبهتمُت شغلت اليت اؼبوضوعات من یيعدُّ  موضوعو أف يف البحث ىذا أمهیة كتتمثل

 علق كقد هبا، اؼبتكلمُت كاؼبسلمُت العرب ىویة سبثل اآلف ىلإ باقیة حیة لغة قدـأ كبو ميثل ألنو العريب،
 بدعوة سبثلت قدمية دعوات ظهرت حىت كالتباینات كاػبالفات اؼبنطق كمباحث التعقیدات من كثَت بو
 لو كالذم ـبتلفة، ازماف يف ؽبا فباثلة دعوات تبعتها اؽبجرم، السادس القرف يف القرطيب مضاء ابن

 جهوده يف اؼبخزكمي الدكتور الیو توصل ما خالؿ من الكثَت فیها لوجدنا التعلیم مناىج يف ايعتمدت
 .البحث من كالنتائج اػباسبة يف حةكاض نتائجها كانت ،اليت اؼبذكورة

 التیسَت. النحو، اؼبخزكمي، مهدم العراؽ، الدليلّية: الکلمات

                                                           
1
 mohammady.alshkrey@uokufa.edu.iq: األستاذ اؼبساعد الدكتور جامعة الكوفة / كلیة الًتبیة للبنات .
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لشيخ سعيد بن محمد بن راشد األثر القرآني في الموروث الشعري العماني )ا
 الخروصي نموذجاً(
 ُالدکتور عاطي عبیات

 الملخص
شایخ عماف بلد حضارم قدًن كمركز إشعاع شامخ اجملد كالذرل كأرض خصبة بالعلماء كالعظماء كاؼب

 "الشیخ سعید بن ؿبمد اػبركصی"،  الذین عرفهم العمانیوف عرب التاریخ شایخ الشعراءكمن اؼبكالشعراء 
کاف یعیش يف القرف الثاين عشر للهجرة  كتأثر بشکل الفت من القرآف الکرًن كذبلی ذلک األثر يف  الذم  

 -عرب آلیة)االقتباس قدميان کل قصائده فازبذ من ىذا الکتاب اؼبعجز منطلقان الغناء ذبربتو الفنیة عرب 
 اتو.عكإحیاءاتو يف ابدا اسالیبومعانیو كمفاىیمو ك  أكالتناص حدیثان( كراح یستثمر

الکشف عن معطیات  يف قدر االمکاف التوصل التحلیلی-عرب اؼبنهج الوصفي حاكلت ىذه الدراسة    
،فکانت ىذه اؼبعطیات باحملصلة ؽبا دیواف  الشیخ الراحل  "اػبركصي"التناص الدیٍت اؼبتمثل بػ)القرآف( يف 

الشاعر   هنایة اؼبطاؼ عن دعوة. حبیث سبخضت يف شیخ الفنیةاألثر اؼبشهود يف تطویر كزبصیب ذبربة ال
اتباع اؽبوی كمناصرة اغبق كالوقوؼ  كعدـإلی الزىد كاالبتعاد عن ملذات الدنیا كزجر النفس  اػبركصي 

 كنعیمها، كزكاؿ الٌدنیا كلذائذىا باؼبوت كاآلخرة بوجو الظلم، كالدعوة كاإلنابة إلی اهلل عزكجل كالتذکَت 
 فرید صبع فیو مابُت اؼبفاىیم القرآنیة كالتجربة الشعریة.بأسلوب فٍت  كماشابو ذلک كزخارفها

 الشیخ سعید بن ؿبمد اػبركصي، أشکاؿ األثر القرآين. القرآف الکرًن، الکلمات الدليلية:

                                                           
، األىواز. 1  ati.abiat@yahoo.com ، أستاذ مساعد جبامعة فرىنگیاف رسوؿ األکـر
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 نموذجاً عبدالحسين الحويزي-( في الموروث الشعري العراقيع) أىل البيت
 ِاضبد باجيك  ُالدکتور عاطي عبیات

 الملخص
اؼبعاصر" عبداغبسُت اغبویزم" من الشعراء اؼبغمورین الذین تعلقوا حبٌب أىل  اغبویزمالوالئي یعترب الشاعر 

)علیهم السالـ( كکٌرسوا معظم حیاهتم األدبیة يف الدفاع عن العًتة النبویة مدحان كرثاء  يف توىج  البیت
)علیهم  طهارمة األاإلئی حٌبهم ككالئهم للنيٌب األکـر ك عاطفي ، كفیض كجداين صادقُت یعکساف مد

زاخران  اجملتمع اؼبعاصر كاصبح دیوانوعمیقا يف الشاعر تأثَتان  عبقریةلقد تركت  .أفضل الصالة كالسالـ(
، النابض باحملبة الصافیة ألىل البیت)علیهم السالـ(. بأشعار قد ترعرعت كتغذت من رحم التشیع الدافئ
شٌدة االرتباط ة اليت یؤٌكد عمق الوالء لرسالة ااًلسالـ ك فالشعر الوالئي یعترب من االغراض السامیة اػبالد

، كیكشف عن  إلتزاـ الشاعر بواحدو من أىم اؼببادلء ااًلسالمیة، أال كىو موٌدة ذكم بالقادة الرسالیُت
(، اليت تضمن سعادة الدارین. لذلک أخًتنا بعض قصائد الشاعر ؼبعرفة مابُت صالقرىب أىل بیت النيب )

بط ذلک من قنوات كركابط اتصاؿ كرسائل التعبَت اللغوم كالداليل اؼبشبوب بشحنات من السطور كمایر 
العواطف النبیلة الصادقة كالدفاع اؼبستمیت للشاعر عن أىل البیت)علیهم السالـ( كالتعریف دبکانتهم 

دراسة جاءت ىذه ال .كضركرة تطبیق منهجهم الفکرم يف األمور الدنیویة كاالخركیة الدینیة كالعلمیة
 التحلیلي. –حسب اؼبنهج الوصفي 

إٌف جنوح الشاعر كبو توظیف )شخصیات أىل البیت(  كمن النتائج التی توصلت إلیها الدراسة ىي    
جاء متناغمان مع ذبربتو اؼبعاصرة كما یعانیو ىو كشعبو من کبت كمضایقة من قبل اغبکاـ الظلمة  

ت من مآسي كتضییق يف اؼباضي، يف ؿباكلة إلضفاء كاؼبستعمرین يف عصره مع ما تعرض لو أىل البی
التقدیس كالبعد الدیٍت علی مشركعیة نضالو كنضاؿ شعبو كتألیب العواطف كاألفکارلدی الشارع العراقي 
بضركرة التالحم كالتکاتف يف الدفاع عن حقوؽ اىل البیت)علیهم السالـ( اؼبستباحة كتوعیة الشعب يف 

 كبرافات اؼبضللة.مواجهة الشبهات كالفنت كاإل
 عبداغبسُت اغبویزم، فضائل أىل البیت، اؼبدح، الرثاء. الکلمات الدليلية:

                                                           
، األىواز. 1  ati.abiat@yahoo.com ، أستاذ مساعد جبامعة فرىنگیاف رسوؿ األکـر
 ماجستَت يف اللغة العربیة كآداهبا من جامعة امَتاؼبؤمنُت، األىواز. 2
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ديوان الشاعر الراحل  "فاضل  -الخوزستاني الشعر الشعبي   التناص في
 نموذجاً -"السكراني

 ِاضبد باجيك  ُالدکتور عاطي عبیات
 المخلص

يف شعر "فاضل السکراين" الراحل كالکشف عن  یهدؼ ىذا البحث إلی معاعبة ظاىرة التناص كدالالهتا
يف  فأمهیة توظیف تقنیة التناصظاىرة تداخل النصوص كتفاعلها، كتأثَت ذلک يف إنتاج الداللة الشعریة.

ترجع ؼبا تشكٌلو ىذه الظاىرة من أبعاد فنیة كإجراءات أسلوبیة تكشف التفاعل كأشكالو اؼبختلفة  الشعر
ء النصوص بأشكاؽبا اؼبتعددة الدینیة كالشعریة كالتارخيیة على أساس كظیفي بُت النصوص، إذ یقـو استدعا

كمن أىم مصادر التناص عند الشاعر"فاضل السکراين"، ىو .جيسد التفاعل اػباٌلؽ بُت اؼباضي كاغباضر
التناص مع القرآف الکرًن، إذ یعد القرآف أىم مصدر دیٍت كفکرم لدی الشعراء العرب كاؼبسلمُت بعامة، 

الشعراء اػبوزستانیُت خباصة. فعمد إلیو"السکراين" اقتباسان كتضمینان كاستشهادان علی سبیل التناص أك ك 
فضال عن افرازات اغبدیث  -عكف الشاعر علی امتصاص الثراء الداليل للموركث الدیٍت  فقد االقتباس.

سیة كاإلنسانیة، كإعادة  من خالؿ ؿباكراتو لشخصیاتو، كاستمثار لقصصو، كمواقفو النفالنبوم كاألدب 
فهذا اؼبقاؿ عرب اؼبنهج  .تعرب عن قضایاه كرؤاه اؼبعاصره فبیزة كتابتها من جدید يف نتاجو الفٍت بصورة

تقنیة التناص ك اشكالو يف شعر الشاعر ك بیاف أثر ذلك التكنیك  ةالتحلیلي بصدد دراس -الوصفي 
 الشاعر الفنیة.  ذبربة یالفٍت عل

 .فاضل السکراين،التناص، أشکاؿ التناص الشعر الشعيب اػبوزستاين،: الكلمات الدليلية

                                                           
، األىواز. 1  ati.abiat@yahoo.com ، أستاذ مساعد جبامعة فرىنگیاف رسوؿ األکـر
 كآداهبا من جامعة امَتاؼبؤمنُت، األىواز ماجستَت يف اللغة العربیة. 2
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 أحمد السّقاف .. شاعر الکويت وبانی ثقافتها
 ُالدکتور شاکر عامرم

 الملخص
أضبد السٌقاؼ شخصیة أدبیة المعة فی ظباء الشعر الکویتی اغبدیث. لو آثار نثریة تنوؼ على تسعة 

ن. کتب السٌقاؼ فی أغلب أغراض الشعر اؼبعركفة. فقد کتب فی عددان كآثار شعریة بلغت ثالثة دكاكی
الغزؿ كالنسیب، كالرثاء، كالوطن، كالعركبة، كاغبریة، كاغبیاة، كاألرض، كاإلنساف، كالتأریخ، كیضم دیواف 
)شعر أضبد السٌقاؼ( ؾبموعة من القصائد الوطنیة كالوصفیة كالوجدانیة. أخذ عن السیاب بعض ظباتو 

اصة اذباىو لشعر التفعیلة، لکٌن القسم األعظم من شعر السقاؼ جاء حسب تقنیة الشعریة، كخ
الشطرین. ميکننا تقسیم رحلة السقاؼ الشعریة إىل مرحلتُت زمنیتُت، مها ما قبل الغزك العراقی للکویت 
 كما بعد الغزك. یهدؼ البحث إىل إثبات کوف السقاؼ أحد رٌكاد الشعر الکویتی اغبدیث دبا ترکو من
آثار شعریة، كأنٌو شارک بفاعلیة فی بناء الثقافة الکویتیة دبا ترکو من حبوث كآثار نثریة كدبا أقامو من 
مشاریع ثقافیة عمالقة، أمهها مشركعاف، األكؿ إرساء اللبنات األكىل جمللة العربی الشهَتة، كالثانی قیامو 

اظبها ؾبلة البیاف. أما اؼبنهج الذی اتبعو جبمع أدباء الکویت كأدیباهتا فی رابطة األدباء، حیث تنطق ب
البحث فهو اؼبنهج الوصفی الذی یقـو على استقراء اؼبعطیات اؼبتاحة كصوالن لنتائج ؿبددة، كاإلفادة من 

 .اؼبنهج التارخيی، عالكة على اؼبنهج الفنی، إف لـز األمر
اف یراكح بُت عدة مدارس أدبیة إٌف النتیجة التی یزمع البحث الوصوؿ إلیها ىی أٌف شعر السقاؼ ک    

من الناحیة الفنیة؛ األكىل ىی اؼبدرسة الکالسیکیة اعبدیدة، حیث کانت مضامُت قصائده ترتکز على 
اؼبناسبات كتستجیب للظركؼ، كالثانیة ىی اؼبدرسة الركمانسیة، حیث اذبو للطبیعة كتنویع اؼبوسیقى 

السیابیة، إف صٌح التعبَت، كالثالثة ىی اؼبدرسة الواقعیة، العمودیة كانصرافو إىل شعر التفعیلة باؼبواصفات 
 .بکل ما لکلمة الواقع من معٌت، حیث اندمج مع مهـو اؼبواطن كالوطن كتغَتت اؼبفاىیم كاؼبواقف

 .أضبد السقاؼ، الطبیعة، الغزك العراقی، الوطن، الشعر الکلمات الدليلّية:

                                                           
 shakeramery02@gmail.com ؛ يف جامعة ظبناف ؾأستاذ مشار . 1
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 علي السبتي .. شاعر متعّدد األبعاد
 ُشاکر عامرم الدکتور

 الملخص
الکویت، فهو أكؿ  الکتابة بقصیدة التفعیلة يف عد رائدا يفالصحافة الکویتیة، یي  کاتب مقاؿ ـبضـر يف

الکویت، كأدخل علیها أغراضا شعریة  نسیج القصیدة العربیة يف من کتب هبا ؿبلیا، كىو أكؿ من جدد يف
اجتماعی  يطة األدباء الکویتیُت كکاف على كعراب الشعر التقلیدی. کاف عضوان يف مل تکن مطركقة يف

للکویت بصدمة نفسیة كفکریة عنیفة فدخل  يقضایا البؤساء كاحملتاجُت. أصابو الغزك العراق كاضح یتبٍت
ىدؼ البحث  .طاؼبا تغٌت هبا كحبو لوطنو اؼبنکوب صراع شدید بُت حٌبو للعراؽ كالسیاب كالبصرة اليت يف

الکویت؛ التفعیلة  : سبقو إىل شعر التفعیلة يفيعران عرب أربعة ؿباكر، ىشا السبيت يىو التعریف بعل
الکویت. كمراكحتو  کتبها يف  غرسها فیو السیاب، غَت أننا نرل فیها بعض مالمح الفتات أضبد مطر اليت

كطنو، أك الغربة بُت أىلو ألنو کاف یرل  بُت التفعیلة كعمود الشعر الکالسیکی. كإحساسو بالظلم يف
 .مور تسَت لیس کما جيب. كصداقتو اغبمیمة للشاعر بدر شاکر السیاب، رائد الشعر اغبدیثاأل
: تذبذب السبتی بُت الکالسیکیة يما یل أما النتائج اؼبتوخاة من ىذا البحث فیمکننا إصباؽبا يف    

صار الوطنیة على كالواقعیة. كاىتزاز قیمو الفکریة، خاصة فکرة القومیة، بعد الغزك العراقی للکویت. كانت
 .القومیة لدیو

 .، السیاب، شعر التفعیلة، عمود الشعر، الوطنالسبيت يعل الکلمات الدليلّية:
 

                                                           
 shakeramery02@gmail.com ؛ يف جامعة ظبناف ؾأستاذ مشار . 1
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 إستمرار الفصحی في اللهجة األىوازية )معلقة امرئ القيس نموذجاً(
 ّعباس عبیداكمك  ِحسُت مقدـ ،ُطالب عساکرة

 الملخص
بیئة جغرافیة معینة، كتكوف تلك  عدد من األفراد يفیتحدث هبا  لغویةال صائصاػبللهجة ؾبموعة من ا
لداللیة، كسبیزىا عن بقیة اللهجات األخرل كالصوتیة كالصرفیة كالنحویة اؼبستویات اػبصائص على ـبتلف ا

ة حبیث ال ذبعل اللهجة غریبة عن ػبصائص من القلاالواحدة، كلكن جيب أف تبقى تلك  يف اللغة
لزمن ال تلبث ا ناء اللغة ألنو عند ما تكثر ىذه الصفات اػباصة على مرٌ واهتا، عسَتة الفهم على أبأخ

ىذه اللهجة أف تستقل، كتصبح لغة قائمة بذاهتا كعندما تتعدد اللهجات يف ؾباؿ لغوم كاحد، یصعب 
 ألفٌ  لك ال یعٍت حباؿ من األحواؿ أف اللهجات ال تعرؼ اغبدكد مطلقا،ذ لكن كضع حدكد ؽبجیة بینها،

ىوازیة ال تستثنی عن األ، كاللهجة یز بینها كبُت جارهتاؾبموعة من الصفات اؼبشًتکة اليت سب لكل ؽبجة
ال زبتلف عن بقیة ك  جنوب ایراف لعرب يفىذه القاعدة كىي احدی اللهجات العربیة اليت یتداكؽبا ا

ؽ ما تسمی لی اللهجة البصراكیة يف العراإىي قریبة ك  بقلیل من حیث الصوت. اٌل إاللهجات العربیة 
ؽبذا تسعی ىذه الدراسة علی النهج التحلیلي اؼبیداين بدراسة جذكر بعض مفردات ىذه  ،بالشرقاكیة کثَتان 

ىذه إلیو كفبا توصلت ىوازیة، قواؿ األشعار كاألمثاؿ كاألألاللهجة دبعلقة امرئ القیس اؼبستخدمة يف ا
هنا خضعت لبعض إعربیة الفصحی ك ة الىوازیة مل تبعد کل البعد عن اللغف اللهجة األأالدراسة ىو 

فإهنا ملیئة باؼبفردات  صلیة كمع ذلکيف اؼبفردات لکن حفظت جذكرىا األ بداالت كاغبذؼ كالقلباإل
 الفصیحة.
 .اؼبستوی الصوٌب معلقة امرئ القیس،الفصحی،  اللغةاللهجة االىوازیة،  :الدليليةالکلمات 

                                                           
 taleb.as220@gmail.com ؛ دب العريب من جامعة بوشهرماجستَت يف األ. ُ

 اجستَت جبامعة قممطالب . ِ
 تَت جبامعة شَتاز. طالب ماجسّ
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ين قطرب البصري وأبي الطِّيب اأَلضداد في ميزان الّدراسة والمقارنة )ب
 الخوزستاني أ نموذجاً(

 ِجعفر عمورمك  ُالدکتور عبدالرضا عطاشي
 الملخص 

ىو أىفَّ العقل البشرم اكتشف غة فهي أىلصق باللغة بسبب بسیط ك ظاىرة األضداد يف اللغة ظهرت مع الل
یاض كاغبرارة كالربكدة كالطُّوؿ كالقصر ا یدكر حولو يف عامل الطبیعة كيف نفسو مثل السَّواد كالب. فبَّ األىضداد

ت الَّيت اؼبفردا كالفرح كالًتح كالبخل كاعبود فكعف على بلورة ىذه الظَّاىرة الكثَت من العلماء يف تبویب
فجدُّكا يف رتق ىذا الفتق كملِّ ىذا الشَّعث كألمهیِّة خطورة اؼبوضوع  تعنی العکس أك اؼبقابل من کالـ العرب

 بالبحث عن فَّ اهلل لبیاف أحكامو لقد استخدـ ظاىرة اأٌلضداد فانفتل فقهاء اللغة العربیِّةیكفینا القوؿ إً 
کثرت نتاجاهتم يف بعد ذلك    علیها األضدادفأىطلقوا  كلمة ظاىرة اؼبقلوب أك اؼبعکوس من کالـ العرب 

ان علینا إصدار حكم حوؿ فیمن أىكقد كانوف ىذا ال كمن ىذا اؼبضمار. نَّوع من البحث للمرَّة الصَّعب جدَّ
األيكىل لكن فبَّا لیس فیو شك أٌف ظهور أىكَّؿ تألیف ؽبذا اؼبوضوع صدر علی ید ىؤالء اللغویُت الثالثة 

، فئة منهم تؤىیِّد كجود ماء إلی فئتُت ًإزاء حبث األضدادانقسم العل. كىم قطرب كأبوعبیدة ك األصمعي
ك ىي أف یيطلقوا اظبان كاحدان على اؼبتضادین و   -ا من سنن العربىذه الظاىرة يف اللغة العربیِّة باعتبارى
ارس ك ابن سیدة ك ابن األعرايب أىصحاب ىذه الفئة ىم ابن ف ك -کاعبوف على اللوف األىسود ك األبیض

تدرس ىذه ف .أشهرىم ابن درستویوری ینكركف كجود ظاىرة األىضداد ك ىناک فئة أخكابوعبیدة ك آخركف ك 
اىات قطرب تستهدؼ ك یِّة موضوع األضداد على أىساس اؼبنهج النَّقلي التَّحلیلي الورقة البحث مقارنة ًإذبِّ
أسباب نشوئها من خالؿ الدِّراسة كالتَّحلیل لعرض الطٌیب اللغوم يف ؾباؿ األضداد ك أيب البصرم ك 
  آرائهما.

 .للفظياالشًتاک ا ،اللغوم عبدالواحد بن علي ،األضداد؛ قطرب :الدليلّيةالکلمات 

                                                           
 abdolrezaattashi2014@gmail.com . أستاذ مساعد يف جامعة آزاد االسالمٌیة، فرع آباداف؛ ُ
 . طالب دکتوراه يف جامعة آزاد االسالمٌیة، فرع آبادافِ
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 أثر الكتابات الفارسية القديمة في قراءة الكتابة  المسمارية
 ُالدکتور عادؿ ىاشم علي

 الملخص
يف أكاخر القرف الثامن عشر اؼبیالدم كمع بدء التنقیبات االثاریة اؼبنظمة أك العشوائیة، کاف یعتقد اؼبنقبوف 

 لیس ؽبا داللة. نقطة التحٌوؿ يف فهم ىذه أٌف العالمات اؼبسماریة سبثل نوعان من الرموز أك النقوش اليت
الكتابة كانت نابعة من ؾباكرهتا للغات الفارسیة القدمية يف كثَت من النصوص ذات اللغات اؼبتعددة. أٌكؿ 

ـ حیث اٌف النقوش اؼبدٌكنة ُُُٔسفَت االسباين يف ایراف عاـ من فتح الطریق كبو الكتابة اؼبسماریة ىو ال
اریة برسیبولیس )اصطخر( ىي نوع من أنواع الكتابة القدمية. استطاع العامل االؼباين  يف مدینة النصب االث

ـ أف یًتجم عشر عالمات مسماریة كثالثة أظباء من اؼبلوؾ االطبینیُت من النص ذم َُِٖكركتفند عاـ 
إىل ترصبة النص اللغات الثالثة كباالعتماد على اللغة الفهلویة كباؼبقابلة مع النص الثاين العیالمي توٌصل 

"داریوس اؼبلك العظیم ملك  البابلي الذم اليت ربدث عن أعماؿ اؼبلك دارا أك داریوس كىي كاالٌب:
 .اؼبلوؾ ملك البلداف ابن ىستاسبیس االطبیٍت الذم بٌت ىذا القصر"

كل ىذه اعبهود تكٌللت بعمل الضابط االنكلیزم ركلنسن الذم استطاع أف یستنسخ خالؿ تسع 
نص االثارم اؼبكتوب بثالث لغات الفارسیة القدمية كالعیالمیة كالبابلیة كقد استطاع من خالؿ سنوات ال

معرفتو باللغة الفارسیة القدمية )االفستانیة(، ترصبة نقوش جبل هبستوف. ىذه االعماؿ كتبت كما ذكرت 
باػبط اؼبسمارم  بثالث لغات كىي الفهلویة )الفارسیة القدمية( كالعیالمیة كالبابلیة، ككلها دكنت

اؼبكتشف أصالن يف جنوب العراؽ، لذلك فأف الفضل كاف متبادالن بُت اغبضارتُت، فاالطبینیُت استخدموا 
اػبط اؼبسمارم يف كتاباهتم كاستعاركا نظاـ التدكین البابلي كباؼبقابل أٌف النص الفارسي االطبیٍت كاف 

ميكن أف نسمیو بالتبادؿ اؼبعريف بُت اغبضارة الفارسیة مفتاحان لفهم كحل رموز الكتابة اؼبسماریة. كىذا ما 
 كاغبضارة العراقیة عرب العصور.

الكتابات الفارسیة، اللغة الفهلویة، اللغة العیالمیة، اللغة البابلیة، الكتابة اؼبسماریة.  الكلمات الدليلية:

                                                           
 Adilhashim1@Gmail.com؛ كلیة اآلداب/ معاكف العمید للدراسات العلیا/جامعة البصرة. ُ

mailto:Adilhashim1@Gmail.com
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 عبداهلل بن المقفع بين حضارتين )كاتباً ومفكراً(
 ِفاطمة تواناك  ٍُمرمالدکتور عبداغبسُت العى 

 صالملخ
كاف فاضالن، كنبیالن، ككرميان، ككفیان. رافق األزمات السیاسیة يف الدكلتُت األمویة   عبد اهلل بن اؼبقفع

كالعباسیة. كاف ابن اؼبقفع صاحب علم كاسع. كعرؼ الثقافة العربیة كالفارسیة كالیونانیة كاؽبندیة. 
ىو من أقول الشخصیات يف عامل األدب انیة كاؽبندیة. لو عدة مؤلفات نقل من الفارسیة كالیون

 العريب فكاف قویان يف خلقو، قویان يف عقلو كسعة علمو، كقویان يف لسانو. 
البحث ىذا یسعى أف یبحث عن حیاة ابن اؼبقفع كاتبان كمفٌكران، فللوصوؿ إىل النتائج 

ة لتحلیل اؼبوضوع. یهدؼ البحث یستخدـ اؼبنهج الوصفي ػ التحلیلي كیعتمد علی اؼبصادر اؼبرتبط
مدل تفاعل ابن اؼبقفع مع اغبیاة كاستخالصو كمان كافیان من التجارب اليت ربولت لدیو إلی تبیُت 

توصٌل البحث إىل أٌف ابن اؼبقفع كاف يف الذركة كالقمة يف اجملاالت اؼبختلفة مثل إىل اغبكم. 
 السیاسة كاألخالؽ كالفن كاآلداب. 

 : ابن اؼبقفع، اغبضارة الفارسیة، ابن اؼبقفع الكاتب، ابن اؼبقفع اؼبفكر.الكلمات الدليلية

                                                           
 lionalemr@gmail.com. جامعة ذم قار/ كلیة اآلداب؛ ُ
 . طالبة الدكتوراه يف جامعة خلیج فارس، بوشهرِ
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 رثاء اإلمام الحسين )ع( في شعر الفقيو السّيد محّمد علي العدناني
 ُمسعود فرىاين عرب

 الملخص
فبا الشک فیو أٌف الرثاء لو مکانة خاصة فی الشعر العربی، حالو حاؿ اؼبدح كاؽبجاء. لکن دكحة الرثاء 

ت بعد استشهاد اإلماـ اغبسُت)ع( كأصحابو. لقد صار الرثاء بعد تلک فی تارخيها بقدر ما تغذٌ  تتغذٌ  مل
ؿبلو كیفخم  كمظلومیتو جعلتو أف یقع يف يقبل، ٌٍب عظمة اؼبرث مالواقعة اؼبؤؼبة صادؽ اللهجة أکثر من ذ

كغَتمها. إلی  يالشریف الرضتفخیم؛ فربع فیو شعراء کانوا ىم من شیعة أىل البیت؛ مثل اغبمَتی ك  مأ
ـ لنا منوذجان فبتازان من حسنان. فهذا السٌید العدنانی یقدٌ  ان أف جاء دكر شعراء خوزستاف فأبلوا بدكرىم بالء

شعره؛ ال  موضوع الرثاء يف دراسة يف ىذا البحث نبتغيموضوع كاقعة الطف. أٌما كبن  الرثاء جيٌلو يف
منا قسٌ ك التحلیلی،  يالوصفاؼبنهج ل كرثاءه اغبار اعتمدنا علی دراستنا ىذه لشعره اعبمی يسٌیما. فف

شعره ٌٍب استخرجنا مواطن اعبماؿ فیو إلی أف خلصنا إلی النتیجة كأشرنا إلی میزات  مواضیع الرثاء يف
 ة. رثاءه األساسیٌ 

 .سید ؿبمد علي العدناينسلوب، ، الرثاء، األالشعرالکلمات الدليلّية: 

                                                           
 m_farahani@pnu.ac.irپیاـ نور؛  جامعة يف جامعة عضو اؽبیئة العلمیة. 1
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 نموذجاً  بحار األنوارس في المصادر الدينّية: بحر فارس وخليج فار 
 ُالدکتور علي أصغر قهرماين مقبل

 صالملخ
طبس مرٌات يف القرآف « البحر»يف القرآف الكرًن، كرد مثٌٌت « البحر»بغٌض النظر عن كثرة استعماؿ 

شف مصداؽ أربع مرٌات(. قاـ اؼبفٌسركف يف تفسَت ىذه اآلیات بك« البحرینً »مٌرة كاحدة « البحرافً )»
يف القرآف، حبیث نرل أٌف كثَتان من اؼبفٌسرین القدماء يف تفسَت البحرین یٌتفقوف أٌف اؼبقصود من « البحرین»

.  البحرین ىو حبر فارس كحبر الرـك
مل یقتصر ىذا الرأم على كتب التفاسَت فاتٌفق طبقات الفقهاء كاحملٌدثُت إىل جانب اؼبفٌسرین أٌف      

، عندما جيٌر اغبدیث يف الكتب الدینٌیة إىل ىذه اآلیات اػبمس  البحرین يف القرآف ىو حبر فارس كحبر رـك
، فنجد كراءىا عادةن اغبدیث عن حبر فارس. ىنا نرید أف ندرس «البحرین»ك« البحراف»اٌليت كرد فیها 

سي اٌلذم تويٌف للعاٌلمة ؿبٌمد باقر بن ؿبٌمد تقي اجملل حبار األنوارأحد كتب اغبدیث اؼبشهورة كىو كتاب 
ىػ، إذ كجدنا يف ىذا الكتاب اؼبشهور لدل الشیعة استعماؿ حبر فارس إىل جانب خلیج  0000سنة 

 فارس دكف أٌم تعٌصب قومي.
 ، ؿبٌمد باقر اجمللسي.حبار األنوارحبر فارس، خلیج فارس،  :الدليلّيةكلمات ال

                                                           
 ali.ghahramanim@gmail.com ؛ يف جامعة خلیج فارس، بوشهر ؾأستاذ مشار . 1
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 االسالم القاموس المحيط للفيروز آبادي مصدراً  عن اصنام العرب قبل
 "دراسة تاريخية، تحليلية، نقدية"

 ُالدكتور شاكر ؾبید كاظم
 الملخص

البحث یتناكؿ  دراسة القاموس احملیط  للفَتكز آبادم باعتباره مصدرا عن أصناـ كاؽبة كأكثاف ىذا 
كمقدسات العرب قبل االسالـ، كقواـ ىذه الدراسة، النقد، كالتحلیل، كاؼبقارنة مع اؼبصادر 

كة على اهنا دراسة موضوعیة، كالنظر إىل اؼبادة التارخيیة اؼبتعلقة باصناـ العرب كاؼبتناثرة خرل عالاأل
كاؼبوزعة يف اجزاء القاموس احملیط بنظره مشولیة كلیس جزئیة كقد كجدنا اف االصناـ كاؼبقدسات اليت 

ض منها حیمل نثویة، كالبعأخرل أظباء ذكریة ك أعبدىا العرب كذكرىا الفَتكزابادم بعضها حیمل 
عبد كد، نائلة،  ك مظاىر طبیعیة. كقد ظبت العرب ابنائهم هبا مثل  عبد مشس، أظباء صفات أ

 ثر العامل الدیٍت يف تنشئتهم االجتماعیة كما تشمل الدراسة ماأكىذا یبُت مدل  هنم، عبد یالیل،
يف اعبزیرة العربیة  بادم  عن القبائل اليت عبدت تلك اؼبقدسات، كاماكن انتشارىاآذكره الفَتكز 
ىل ذكر االحداث التارخيیة ذات الصلة بتلك االصناـ كقیاـ عمرك بن ىند إكتطرقنا  قبل االسالـ،

 ئىل قیاـ امر إملك اغبَتة بالقصاص من بٍت سبیم يف یـو اكاره كذلك عندما ذكر الصنم اغبارؽ، ك 
م ذم اػبلصة علما باف سد كذلك عندما ذكر الصنأبیو من بٍت أالقیس الكندم باالخذ بثأر 

الفَتكز ابادم مل یوسع الكالـ كیبسط اغبدیث عن االحداث التارخيیة كمل یعًط معلومات بشاهنا  
خرل  كیتناكؿ البحث ماجاء بالقاموس ىل توضیحها باالعتماد على اؼبصادر األإ حیث اضطررنا

ذكر تلبیاتنهم  رابُت كآثرنابوداهتم من ىدایا كقىل معإاحملیط من ذكر حملجات العرب  كما یقدموف 
 ادم يف قاموسو.آب ىا  الفَتكزاليت مل یذكر 

 قبل االسالـ.ما القاموس احملیط، الفَتكز آبادم، اصناـ العرب،  الکلمات الدليلّية:
                                                           

 Shaker_ dr_ 1963@yahoo.Comالتاریخ؛ قسم  /كلیة االداب/جامعة البصرة . ُ
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م( آثاره الفكرية 1411 – 014حجة العراقيين حميد الدين الكرماني )
 والعلمية

 ُالدکتورة غنیة یاسر كباشي
 الملخص

 اؼبصادر يف كیعرؼ الكرماين الدین ضبید ىو ظباعیلیةالا الدعوة يف اإلسالمیة الشخصیات برزأ من
 الفاطمیة الدعوة مدارس يف  علومو تلٌقی الكرماين، الدین ضبید أضبد الشیخ سیدنا بػ:  ظباعیلیةالا

 من علی بالرد رزب كما بالعراؽ، ظباعیلیةالا الدعوة نشر يف بارزان  دكران  لو فارس.كاف بالد يف باؼبشرؽ
 من العدید لو بالقاىرة. الدعوة ؾبالس لعقد دعوتو بعد الفاطمي اهلل بأمر اغباكم ألوىیة اٌدعی

 العلمیة. اؼبؤلفات
 الشخصٌیة ىذه علی التعٌرؼ إلی هندؼ التحلیلي – الوصفي للمنهج كفقان  البحث ىذا يف كإنٌنا
 الدعوة يف دكره - الذاتٌیة؛ سَتتو - منها: ؿباكر لیإ البحث قٌسمنا فلهذا كمکانتها. اؼبرموقة العلمٌیة

 العلمیة. مؤلفاتو الفاطمیة؛
 الفاطمٌیة. الدعوة ،الكرماين الدین ضبید ،العراؽ الدليلية: الکلمات

                                                           
1

 dr.gahnya2008@gmail.com؛  قسم التاریخ /ابن رشد ،كلیة الًتبیة/ جامعة بغداد. 
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 تجليات المقاومة والنضال الفلسطيني في الشعر العربي الفصيح في خوزستان
 ُمالك كعب عمَت

 الملخص
كتشػكل نػوع مػن  .البػدایات منػذ كبػَتان  حیػزان  أخػذ خوزسػتاف يف لفلسػطیٍت اؼبقػاـكالشػعر ا بالشػعر االىتمػاـ

الشعر اػباص باؼبقاكمة الفلسػطینة، أىػتم بػالثورة، كاعبهػاد كالتحػریض علػى الصػهیونیة، كقػد نػتج ىػذا النػوع  
ال  كردة فعل على العنف الصهیوين اؼبستخدـ ضػد الفلسػطینیُت. كسػیظل ىػذا الشػعر نبعػا ال جيػف كمعینػا

 ینضب على مر العصور.
كالقصػػائد اػباصػػة باؼبقاكمػػة يف غالبیتهػػا كانػػت كلیػػدة اؼبناسػػبات الدینیػػة، أك األحػػداث السیاسػػیة، الػػيت     

تأثر هبا الشعراء كقولبوىا مدافعُت ؿبرضُت، فخرجت قصائدىم من فرهنا ملتهبة، تغػٌص بالػدالالت الثوریػة، 
طػػػػرؽ يف أكثػػػػػر األحیػػػػاف إىل فلسػػػػػطُت كغصػػػػبها كمػػػػػا یعػػػػػاين الػػػػيت ربػػػػػث علػػػػى اعبهػػػػػاد كالثػػػػورة، ككػػػػػذلك یت

الفلسػػطینیوف مػػن العػػػذاب كالتشػػرید كاغبػػزف ... كقػػػد أدل الشػػاعر دكرا إعالمیػػا مهمػػػا يف ىػػذا اجملػػاؿ نظػػػرا 
 لغیاب كسائل االتصاؿ كاإلعالـ اؼبتطورة يف ذلك الوقت.

التحلیلػػٌي،  -الوصػػفيٌ  اؼبػػنهج الػػذم اعتمػػد يف خطتػػو علػػى كتأسیسػػا علػػى مػػا تقػػدـ، فػػإف  ىػػذا البحػػث    
یهدؼ إىل دراسة الظواىر اؼبختلفة للمقاكمة الفلسطینة عنػد شػعراء خوزسػتاف مػن أشػهرىم: عبػاس الطػائي 

 .ك السید ؿبمد علي العدناينكالسید مسلم فاخر اعبابرم كالسید ؿبمد شعاع 
 .فلسطُت، اؼبقاكمة، خوزستاف، الشعر، الثورة الكلمات الدليلية:

                                                           
 mko138990@yahoo.com؛ اىواز-جامعة شهید مچرافه يف طالب دكتورا. 1
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 ورمزية الوجود المشترك في االدبين العراقي واإليراني المرأة
 ِالدكتور حسُت لفتو حافظك  ُالدكتور عواد كاظم لفتو

 الملخص
اؼبرأة رمزا للحیاة يف ـبتلف آداب االمم كقیل اهنا ماكبة اػبصب كاغبیاة كالوجود كقد اؽبت قدميا ككما  عدٌ تي 

ا كجودیا يف العصور القدمية كسبثلت بصور قیل اهنا عبدت كشبهت بالشمس كالغزاؿ كشكلت طوطم
اؼبعبودات كثَتا فبا اباح الربط بینها كبُت كاغبیاة كتأسیسا على تلك اؼبركیات كاؼبقوالت كباكؿ الكشف 

ككیف صور  عن اكجو التشابو بینها يف االدبُت العراقي كاالیراين فهل مثلت اؼبرأة رمزا مشًتكا بینهما؟
 دباف؟فكار اليت یتقارب فیها األكماىي اال االدباء اؼبرأة؟

كباكؿ اف كبلل تلك الرمزیة يف االدب االیراين فنتخذ من اؼبرأة القجاریة مثاال بوصفها النموذج االكؿ 
ذ على الرغم من كل إىل الركایة اؼبعاصرة إالذم تأثر بالغرب يف التاریخ االیراين كنتابع تطور رمزیتها كصوال 

اؼبرأة ظلت ؿبافظة على داللتها الرمزیة يف منح الوجود  فٌ أال إع االیراين التحوالت اليت مرت باجملتم
 كخصوبة اغبیاة كالظهور االخالقي.

دبُت ف األأكمن ٍب كبلل رمزیتها يف االدب العراقي كنستظهر الصور كالثیم اؼبتشاهبة يف االدبُت كیبدك 
اؼبدنیة الغربیة فقد كانت صورة اؼبرأة االیرانیة  حافظا على صورة اؼبرأة اؼبثالیة على الرغم من انفتاحهما على
كقصص )خسركشَتین كشَتین كفرىاد كلیلى  تتجلى رمزیا بالعذریة فقد كانت قصیدة )كیس كرامُت(

دالالت رمزیة اخالقیة ربمل  كاؼبرأة القجاریة يف ركایة )طوبا كمعٌت یي شت( كؾبنوف كبیجاف كماقبیة(
)عنًتة كعبلة كقیس كلیلى كصبیل كبثینة  ذاهتا يف االدب العريب يف ثنائیاتك تتطابق مع الدالالت أتتقارب 

 .كالف لیلة كلیلة(
 .اإلیرايندب األ ،دب العراقياأل ،رمزیة، الاؼبرأة الکلمات الدليلية:

                                                           
 كلیة اآلداب  /جامعة ذم قار. ُ

 Altamy176@gmail.com؛ مركز دراسات الكوفة / كوفةجامعة ال. ِ
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توظيف الكلمات الفارسية في معجم جمهرة االمثال الشعبية لعبد الرحمن 
 التكريتي

 ِد الكرًن جعفر الكشفيعبك ُالدکتور خالد جعفر مبارؾ
 الملخص

نستلهم منها التاریخ كتتضمن اؼبوركث كتعرب عن  األمثاؿ بصفة عامة جزء من حیاة األمم كالشعوب،
ف عنصران مهمان يف الدراسات األدبیة كالدراسات األنثولوجیة. كقد ألٌ  ىاالفكر كالثقافة، كلذلك قبد

ك)صبهرة األمثاؿ (  ،ك)ؾبمع األمثاؿ( للمیداين الظيب،أسالفنا فیها اؼبؤلفات ككتاب )األمثاؿ( للمفضل 
ٍب ظهر بعد ذلك منط جدید من األمثاؿ نتیجة الختالط العرب باألمم األخرل كتالقح  للعسكرم،

عصور اؼبتأخرة الالثقافات أطلق علیها األمثاؿ اؼبولدة منها ما صنفو الثعاليب كاػبوارزمي كغَتىم، كأما يف 
اليت كاف  شعبیة فبثلة لصوت الشعب الذم یدؿ على أحوالو ككسیلة تعبَته كتفكَتهفقد جاءت األمثاؿ ال

السیما يف الدراسات االجتماعیة  أحواؿ الشعوب كثقافتها، تؽبا شأف عظیم يف الدراسات اليت تناكل
ألجزاء كالتارخيیة كاللغویة، كاألمثاؿ الشعبیة بصفتها جزءان من األدب الشعيب قبدىا مؤثرة يف غَتىا من ا

من ىنا اىتم هبا الباحثوف يف  ؛األخرل فالشاعر یضمنها يف شعره كاغبكواٌب یستخدمها يف حكایاتو
كجالؿ  كالتكریيت، األدب الشعيب كألفوا فیها اؼبؤلفات، كلعل أبرزىم ىؤالء من  العراؽ أنستاس الكرملي،

 .كعبود الشاعبي كغَتىم اغبنفي،
كالغرب على حد سواء، كلعل  االیرانیُتعند العرب ك  السیما لقد حظیت األمثاؿ الشعبیة بعنایة، 

عنایة األدباء العرب هبذا الشكل التعبَتم كاف ؽبا طابع فبیز، نظرا لألمهیة اليت یكتسیها اؼبثل يف الثقافة 
كتب الىم تلك أمعجم صبهرة االمثاؿ الشعبیة لعبد الرضبن التكریيت من  كتابنواعها. كلعل  أجبمیع 
مثال كيف ابواب ـبتلفة كنظرا لقرب اعبارة العزیزة ایراف   0911 ستة ؾبلدات تناكؿ اكثر من یقع يف حیث

من العراؽ كلكثرة الزكار االیرانیُت لعتبات اىل البیت علیهم السالـ، فقد تأثر اؼبثل العراقي كحىت اللغة 
االمثاؿ  مات الفارسیة اؼبستخدمة يفالعربیة يف العراؽ باللغة الفارسیة، كقد تناكلنا يف حبثنا اؼبتواضع الكل

                                                           
 دكتوراه أدب اسالمي/ اؼبدیریة العامة لًتبیة دیاىل .ُ
 kremasd236@gmail.com؛ مدیر عاـ تربیة دیاىل السابق . بكالوریوس آداب شریعة،2

 

mailto:kremasd236@gmail.com
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دب االمثاؿ، كيف الثاين تعریف ؤ امهیة ؿ تناكلنا يف األك  كدار حبثنا يف ثالثة ؿباكر،الواردة يف ىذا اؼبعجم 
 .دبنهجیة معجم صبهرة العرب، كيف الثالث توظیف الكلمات الفارسیة يف معجم عبد الرضبن التكریيت

 .معجم صبهرة االمثاؿ الشعبیةعبدالرضبن التکریيت،  ،سیةالكلمات الفار  الکلمات الدليلية:
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 أبوسعيد السيرافي وجهوده النحوية
 ّآزاده شو خبش ؾببورك  ِظبَتا حیدرم راد ،ُمتقي زاده الدکتور عیسی

 ص                                                                              الملخ
عصرنا اغباضر كمن أشهر ىؤالء  حتیة یوف منذ البدایاىتم بو النحو  علـو اليتإف علم النحو من أىم ال

م ىذا یط كتفهیلتبس مالقرف الرابع اؽبجر  ة يفیجهوده النحو  یبذؿ قصار  مالذ ايفَت د السیبار أبوسعكال
 كموقفو يف ايفَت د السیسع  دكر أيبُتأف تب يلیالتحل-يالعلم. ىذه الدراسة رباكؿ ضمن اؼبنهج الوصف

زه یمي ممنهجو الذ یو مع اإلشارة إلیبو یتاب سكشرح   ة منها؛یمن خالؿ أىم جهوده النحو  النحو العريب
قدـ تف علم النحو، َتسیلت ايفَت د السیسع ؛ اجتهاد أيبيها ىإلیكصلنا  ن. أىم النتائج اليتخریعن اآل

رحو لكتاب سیبویو من خالؿ يف ش جهوده أكالن  ثلتالنحو بأعمالو تقدمان أساسیان يف القرف الرابع كسب
منهجو الذم مل یتطرؽ علیها أحد كثانیا يف تنظَت العالقات بُت النحو كاؼبنطق من خالؿ مناظرتو اليت 

يف معرفة صحیح الكالـ من سقیمو  أفحم فیها ميت بن یونس ككاف موضوعها النحو كاؼبنطق أیهما أدؽٌ 
 كالفقهاء.كسدیده كثالثا يف ربط الصالت بُت مناىج النحویُت 

 . ویبو ی، شرح سايفَت ، السالنحو العريب :الدليلّيةلمات كال

                                                           
 هبا، جامعة تربیت مدرس، طهرافشارؾ، فرع اللغة العربیة كآدامأستاذ -0
   s.heidarirad@modares.ac.ir ؛ كآداهبا، جامعة تربیت مدرس، طهراف طالبة اؼباجستَت، فرع اللغة العربیة-9
 طالبة اؼباجستَت، فرع اللغة العربیة كآداهبا، جامعة تربیت مدرس، طهراف-2
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الواقع االجتماعي الكويتي في الحياة الزوجية في رواية )بيني وبينك حكاية( 
 لخولة القزويني

 ُسهیال ؿبسٍت نژادالدکتورة 
 الملخص

 منط َتكتغی ؛يف اجملتمع القیم السائدة تفتغَت  الركایات اػبلیجیة بعد منتصف القرف العشرین، ظهرت
ص كركایات يف ىذه الظركؼ خلق قص ،ظهور البًتكؿ كتصدیره اغبیاة كارتفاع اؼبستول اؼبادم بسبب

ل إىل ازدىار اغبیاة فإف االغتناء اؼبادم أدٌ  كانطالقنا من كوف األدب انعكاسان عن الواقع اغبیاٌب، .اعبدیدة
ألهنا إحدل فصوؿ  اإلبداعات األدبیة مثل القصة كالركایة، الثقافیة كالفكریة يف اجملتمع الكویيت كنبوغ

كيف اىر االجتماعیة كؿباربة سلبیاهتا. حیث حیاكؿ الركائي عرض الظو  السَتة الذاتیة ألم ؾبتمع إنساين،
برزت مشكالت فیو نقلتها لنا الكاتبة خولة القزكیٍت يف ركایتها ؼبادم الذم عاشو اجملتمع الكویيت، الزمن ا

كالتناقضات اليت تعیشها  اغبیاة الزكجیة اليت سیطرت علیها، كبینك حكایة( من خالؿ تصویر كاقع یٍت)ب
كمل تكتف بعرض القضیة كشرح جوانبها فقط بل قدمت  من غَتة كخیانة زكجیة كظن السوء باآلخر،

 اغبلوؿ بأسلوب بسیط كمباشر.
ن حیاة خولة عأف ترسم تصویران موجزان  التحلیلي - اؼبنهج الوصفي باستخداـتسعى ىذه اؼبقالة     

عرض ىل إكقد خلصت الدراسة  .ضیح نظرة اجملتمع للحیاة الزكجیةككذلك تو  القزكیٍت كأفكارىا كآثارىا؛
كاألعماؿ الركائیة  ،بینك حكایة(ك  مع الكویيت من خالؿ ركایة )بیٍتيف اجملتاغبیاة الزكجیة أبرز مالمح 

االسالـ فبا ینبغي أف یتخذ مبدأ للسلوؾ الیومي يف كل مكاف  یوإلللكاتبة جاءت يف ضمن ما یوجو 
 .كربل دبوجبو نزاعاهتا يف ضمن ما تواجو بو العائلة خالفاتو، كزماف،

الركایات  ركایة"بیٍت كبینك حكایة"،  اغبیاة الزكجیة، خولة القزكیٍت، : اجملتمع الكویيت،الدليلّيةالكلمات 
 االسالمیة.

                                                           
 smohseny1967@yahoo.com ؛ أستاذة مساعدة يف جامعة االماـ الصادؽ )ع(. 1
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 م وآفاقها المستقبلية7114االيرانية بعد عام  -ية العراقيةالعالقات الدبلوماس
 ُالدكتور علي خَتم مطركد

 الملخص
االیرانیة عرب تارخيها الكثَت من مراحل الشد كاعبذب، إذ -شهدت العالقات الدبلوماسیة العراقیة 

االقلیمیة تعكَت ربكمت فیها الكثَت من العوامل الداخلیة كاػبارجیة، كيف مقدمتها ؿباكالت بعض الدكؿ 
-0321صفو ىذه العالقات، عرب اختالؽ االزمات كاغبركب كما حدث يف اؼبدة اؼبمتدة بیٍت عامي 

، حینما أسهمت دكؿ خارجیة كاقلیمیة يف ربفیز اػبالؼ بُت الدكلتُت لیتحوؿ فیما بعد اىل 0322
 حرب طاحنة طویلة امتدت على مدار شباف سنوات.

احملاكالت فاف العالقات بُت البلدین، كمنها العالقات الدبلوماسیة كلكن على الرغم من كل تلك 
ـ أاستمرت بالتطور بفعل عوامل عدیدة منها طبیعة اؼبشًتكات الوجودیة بُت اعبانبُت جغرافیة كانت 

ـ دینیة، إذ شكلت تلك اؼبشًتكات عوامل تأمُت كضبط كضماف للعالقة بینهما، كمع أف العالقة أتارخيیة 
، إال اهنا استمرت ـ9112لغایة عاـ  0322فُت شهدت توتران كبَتان كركودان سیاسیان بعد عاـ بُت الطر 

، كزكاؿ النظاـ الصدامي كحكم البعث من 9112ما بعد عاـ أتسَت خبطوات ثابتة كاف كانت بطیئة، 
ك اؼبشهد السیاسي، فقد اندفعت تلك العالقات غبالة من التكامل السیاسي قل نظریها فانسحب ذل

التكامل على ـبتلف القطاعات االخرل العلمیة كاالقتصادیة كالدینیة كالسیاحیة كالعسكریة كغَتىا، حىت 
باتت الدكلتاف يف تقارب تارخيي قل نظریو يف اؼبنطقة كالعامل، كسنحاكؿ يف ىذه الدراسة تتبع مسار تلك 

 فاقها اؼبستقبلیة.آك  9112العالقات بعد عاـ
  .ایراف، العراؽ، فاؽ اؼبستقبلیة، اآلقات الدبلوماسیةالعال الدليلية:الكلمات 

                                                           
 ali_matrod2007@yahoo.com. جامعة كاسط/ کلیة الًتبیة؛ ُ
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 اللغة والكتابة في بالد فارس حتى نهاية العهد الساساني
 ِالدکتور میثم عبد الكاظم جواد النورمك  ُالدکتورة مهدیة فیصل صاحل اؼبوسوم

 الملخص
ؾبموعة اللهجات  صلها منأال ؽبجات إتلك اللغات ماىي فلغات عدة، بتكلم سكاف ایراف القدامى 

حدل لغات جنوب غرب إكؿ ىذه اللهجات ىي اللغة الفارسیة القدمية )الفهلویة( كىي أاكبیة، ك  اؽبندك
ف االطبینیوف هبذه اللغة كخبط مسمارم اطبیٍت نقوشهم احملفورة على الصخور، كما عرؼ ایراف، كقد دكٌ 

سیس أكؿ لغة رظبیة ؼبملكتو، ككاف من نتیجة تاألرمیة كازبذ منها اؼبلك االطبیٍت دارا االطبینیوف اللغة اآل
اللغة الیونانیة  انتشار ،اؼبستعمرات الیونانیة اليت اقامها االسكندر ٍب السلوقیُت يف اجزء ـبتلفة من ایراف

ىل فرعُت االفستائیة إاللغات الرظبیة يف البالد، كتطورت اللغة الفارسیة القدمية كتفرعت  یكصارت احد
هلویة )الفارسیة الوسطى(، كقد قسمت على مرحلتُت هبا الكتاب اؼبقدس االفستا، كالبب اللغة اليت كت

ك الفهلویة الساسانیة كىي اللغة أك االشكانیة كىي اللغة الرظبیة للدكلة الفرثیة، كالبهلویة أالبهلویة الفرثیة 
ىل ایراف إلعرب اؼبسلمُت الرظبیة يف العهد الساساين كظلت تسعتمل منذ بدایة القرف الثالث حىت دخوؿ ا

 يف القرف السابع اؼبیالدم.
میة اليت صارت راىل جانب اللغة اآلإكمل تكن اللغة البهلویة مطلقة يف ایراف يف العهد الساساين ف

یضا اللغة الساجیة كىي من أتعرؼ بالسریانیة، كانت اللغة الصغدیة متداكلة يف اقالیم ایراف الشرقیة ك 
كنتج عن تفاعل البهلویة الساسانیة مع اللغة العربیة لغة  ىل بلخ،أیة اليت تكلم هبا ؾبموع اللغات االیران

ىل الفارسیة اؼبعركفة يف الوقت إجدیدة عرفت بالفارسیة الدریة كىي سبثل الفارسیة اغبدیثة اليت تطورت 
 اغباضر.
صل مقتبس من اػبط ىل جانب اػبط البابلي اؼبسمارم كاػبط العیالمي الذم ىو يف االإما الكتابة فأ

خر ف االطبینیوف نقوشهم كمآثرىم على الصخور باػبط الفهلوم القدًن، كىو اآلالسومرم اؼبسمارم دكٌ 
ىل ست إمقتبس من اػبط اؼبسمارم البابلي بعد تبسیط مقاطعو الصعبة كانقاصها من ثالشبائة مقطع 

اغبركؼ اؽبجائیة منتشرا يف ماده على متاز بسهولة تعلمو العترامي الذم اكثالثوف، كؼبا كاف اػبط اآل
كؿ اعتماده يف كتابة الوثائق الرظبیة باللغة الفارسیة، ر اؼبلك االطبیٍت دارا األدىن، قرٌ معظم اجزاء الشرؽ األ

ىل جانب اػبط إاستعماؿ اػبط االرامي السریاين  كتراجع استعماؿ اػبط اؼبسمارم يف العهد الفرثي كشاع

                                                           
 dr.historym.faisal@gmail.comجامعة بغداد/  كلیة الًتبیة، ابن رشد/ قسم التأریخ؛  .ُ
   ریخا. جامعة بغداد/ كلیة اآلداب/ قسم التِ
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قرف االكؿ اؼبیالدم ضعف استعماؿ اللغة كاػبط الیوناين كبدأ بالزكاؿ كقصر الیوناين، كمع مطلع ال
الذم  ما اػبط الساساين فهو اػبط البهلومأاستعماؿ اللغة الیونانیة على بعض جهات االمرباطوریة، 

 دكنت قیو نقوشهم ككتابتهم.
 .العهد الساساين ،بالد فارس ،الكتابة، اللغة الکلمات الدليلّية:
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األىوازية وتحريفاتها لقواعد العربية الفصحی )أنموذجاً لهجة الزوار  اللهجة
 األىوازيين(

 ُأسعد عباس کاظم اؼبیاحيالدکتور 
 الملخص

، كخباصة يف األىواز؛ إذ اٌف األىواز تقع بالقرب من إحدی اللغات اليت یتکٌلمها الشعب ایراين العربیةتعٌد 
كؼ الزمنٌیة انتقلت اللغة العربٌیة إيل أبناء تلک اؼبنطقة، كلکن بلهجة اغبدكد العراقٌیة اعبنوبٌیة، كبفعل الظر 

عامیة قریبة من اللهجات اؼبستعملة يف جنوب العراؽ كبعض مناطق اػبلیج الفارسي. كلبعض ألفاظ ىذه 
يت اللهجة العربٌیة جذكر يف الفصحی، إال أٌف فیها ربریفان لقواعد الفصحی علی ـبتلف مستویاهتا اللغویة ال

 ىي الصوت كالصرؼ كالنحو كالداللة. 
 ىذا البحث یتعٌرض لتلک العربیة اؼبتداكلة يف اللهجة األىوازیة كربریفها لقواعد الفصحی؛ كقد    

اعتمدنا فیو علی اؼبنهج اؼبیداين فقمنا برصد ظواىر ىذه اللهجة يف ؿبادثات الزكار األىوازیُت يف العتبات 
رات الدینٌیة يف العراؽ. كقد تضٌمن البحث مقدمة كتعریفان باللهجة العربٌیة اؼبقدسة أثناء زیارهتم للزیا

 األىوازیٌة، ٍب انتهی خباسبة تضٌمنت نتائج البحث كقائمة ؼبصادر البحث كمظانٌو.   
 اللهجة. ،اللغة العربیة ،الزكار ،األىواز ،ایراف الکلمات الدليلية:

                                                           
 asaadabbaas@gmail.com؛ کلٌیة اآلداب /جامعة كاسط. 1
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 المنطقي حول مفاضلة النحو و يونس القنائومتی بن  يمناظرة بين السيراف
 ِالدکتورة سیده رحیانو مَتلوحیك  ُالدکتور سید علی مَتلوحی

 صالملخ
و منذ القركف اإلسالمیة األكلی كمذ تکلم النحو ىو عبارة عن قواعد استخرجها علماء النح ال ریب أفٌ 

الفلسفة مذ تکٌلم ك  عن قواعد اکتشفها علماء الفکر عبارة . كالریب أٌف اؼبنطق أیضان اإلنساف بکالـ
جری فی  . فإذا أردنا أف نعرؼ تفضیل أحد الفنُت علی اآلخر کماإلنساف علی أسالیب اؼبنطق الفطریا

فی كجوه اشًتاک ىذین الفنُت ككجوه  متی بن یونس فعلینا أف نبسط اؼبقاؿ أكالن مناظرة السَتافی ك 
ناظرین علی عرض ىذه اؼبفاضلة

ي
 .افًتاقهما كماذا ضبل اؼب

الـ علم أنو من أعو مدار البحث ك نٌ أل بًتصبة السَتافی ملخصان  ااؼبقاؿ یأتیاف أكالن  كالباحثاف فی ىذ    
، ٍب ترصبة من بلد سَتاؼ فی ایراف من سواحل اػبلیج الفارسی الرابع اؽبجریُت النحو فی القرف الثالث ك 

، كىو اؼبًتجم آلثاره العقلیق كمن ميتابعی مذىب أرسطو متی بن یوسف الذی ىو من مشاىَت علم اؼبنط
 عیو.ؼبنهج ؼبتابنأتی دبا انتهی إلیو ىذا البحث من نتائج تنَت ا إلی العربیة، كأخَتان 

 .اعبملة، الکالـ، اللغة الطبیعیة، اللغة الصوریٌة ،النحو، اؼبنطق :الدليلية الکلمات

                                                           
 samirlohi1395@gmail.com. أستاذ متقاعد يف جامعة اصفهاف؛ ُ

 . دکتوراه يف اللغة العربٌیة كآداهباِ
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 التشاكل في شعر آمال عواد رضوان
 ُصباؿ نصارمالدکتور 

 الملخص
ل، كما شاکي ىو التٌ  اللغةً  اتً ن صبالیٌ فقط، بل ىي عنصره صبايلٌّ كإیقاعيٌّ. مً  لو واصي تى  كسیلةى  ىي لیستٍ  اللغةي 
ات أکثر فبا تنتمی إلی یة التشاکل تنتمی إلی اللسانیإف نظر ة. نغمیٌ  ككحداتو  ةو لغویٌ  عاتو ن تنوُّ مً  حیتویوً 
ی ی. لکن عٌمم راستاالكركيب لفکر اللسايناس أكؿ من نػىقىلى مفهـو التشاکل فی اميات ك کاف غر یالشعر 

ة. یٌ ًة كاؼبعنو یٌ ًة كاؼبنطقیٌ قاعیًة كاإلیٌ ًة كالنرب یٌ ثي مشلى کاٌفةى تنوُّعاًت اػبطاًب الصوتیمفهوـى التشاکيًل، ح
 صلي، إال حیى ًو ًمن أٌف الٌتشاکيلى ال یعنیى ةو مهما کانت، دبا یٌ ی ىو کلُّ ًتکرارو لوحدةو لغو یكالتشاکل عند راست

ًد الوحداًت اللغو  ؛ أٌف التشاکيلى یٌ ًمن تعدُّ  نیي نتجي ًمنى الٌتبایى ًة اؼبختلفة. كمعنی ذلکى
إحتفت الشاعرة آماؿ عواد رضواف دبحور التشاكل ك استعملتو علی ثالثة مستویات ابداعیة. األكؿ:     

ادیة كالتوالدیة كالعدمیة. التشاكل الفكرم. ىذا التشاكلي یعتمدي علی ثالثة ؿباكر جوىریة ك ىي: اإلمتد
الثاين: التشاكل النفسي. ىذا التشاكل یعتمدي علی ؿبورین أساسیُت كمها التضادیة ك التناقضیة. الثالث: 
التشاكل اإلیقاعي. ىذا التشاكلي یعتمدي علی أربعة ؿباكر جوىریة كىي: التكرار كالقوايف الداخلیة ك 

التحلیلي مصوران من خالؿ التشاكل  –علی اؼبنهج الوصفي  التشاكل اغبريف كاعبناس. اعتمد ىذا البحث
 أمل اإلنساف الفلسطیٍت ك سیطرت اؼبوت علی مفاصل اغبیاة الفلسطینیة.

: التشاكل، آماؿ عواد رضواف، التناسبات اللغویة، الوحدات النغمیة كاإلیقاعیة، الكلمات الدليلّية
 التكرار.

                                                           
  jamalnassari@yahoo.com دکتوراه يف اللغة العربٌیة كآداهبا؛. 1
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 زيالتناص األدبي في الشعر الشعبي األىوا
 ِعلي حیدرمك  ُالدکتور یوسف نظرم

 الملخص
بُت النصوص،  ؾكثَتان علی ألسن النقاد. كىو أساسان التفاعل كالتشار   یتداكؿ التناص ىو مفهـو حدیث

كىذا یقتضي اغبفظ كاؼبعرفة السابقة بالنصوص السابقة، ألف النص یعتمد علی ربویل النصوص السابقة 
. كللتناص أنواع، قد یستعملها الشاعر الشعيب األىوازم اضر كالغائبكسبثیلها بنصٍّ موٌحد جيمع بُت اغب

یتشكل من ثالثة ة ألنو أكثر األنواع بُت الناس تداكالن ككتابةن. كىو حٌددنا كزف األبوذیيف أشعاره. كلكننا 
أثر ، إذا تمولدان أشطر جبناسو كاحد كالشطر األخَت ینتهي بكلمة آخرىا )یٌو(. كقد تسٌمی األبوذیاتي 
كبعد دراسة عینة   شاعرىا بشعرو قدًن من الفصحی كأعاد صیاغة الفكرة يف ىذا الوزف بالعامیة الدارجة.

، خيلق جسران بُت ماضیو كحاضره األديب. كقد یؤدم اؼبولدتوصلنا إلی أف الشاعر إذا كتب من اؼبوالدات 
ألف الصور القدمية يف صیاغها القدًن ىذا اعبسر إلی تشٌوؽ عامة الناس كربببهم بالنسبة ألدهبم القدًن، 

كقد كجدنا أف أكثر اؼبواضیع اليت تكتب علی ىذا تأتیهم جدیدة بطابع شعيب یألفونو كیستأنسوف بو. 
الشكل ىي يف إطار اغبكمة أك الغزؿ. كیكوف النص مأخوذان من شاعر مشهور قدًن كػػعنًتة أك اؼبتنيب 

 ناس كاألغاين كاؼبراثي كغَتىا.كقیس اؼبلوح ك.. أك من شعر مسموع بُت ال
.اؼبولدالتناص، الشعر العريب القدًن، الشعر الشعيب األىوازم، األبوذیة،  الكلمات الدليلية:

                                                           
 yusuf.nazari@yahoo.com ؛ أستاذ مساعد يف فرع اللغة العربیة كآداهبا جبامعة شَتاز. ُ
 طالب فرع اللغة العربیة كآداهبا جبامعة شَتاز. ِ
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 الشعر البحريني الم عاصر يصدی المقاومة والصمود ف
 )ديوان "جراحات البحرين" للشاعر "ابن البحرين" أنموذجاً(

 ِحدیدم الدکتور حسُتك  ُالدکتور فاركؽ نعميت 
 صالملخ

فبٌا ال ریبى فیو أٌف الصحوة اإلسالمٌیة يف اؼبنطقة تدٌؿ علی الوعي اإلسالمي كالشعور باغبریٌة للشعوب 
كاستعدادىم للوقوؼ أماـ الظلم كالبطش. بیدى أٌف الشعراء األحرار یيساندكف شعبهم اؼبضطهد يف ذلک 

ب بأیدم الدكؿ الغربٌیة یقودكف اجملتمع كبو الیأس اؼبوقف الشجیع كیٌتهموف حٌکاـ العرب بأهٌنم أداة كليع
علی استخراج  التحلیلي قامتٍ  -كیهٌیئوهنم لقبوؿ الذٌؿ كاؽبواف. إٌف ىذه اؼبقالة كفقان علی منهج الوصفي

إلی أٌف  ككصلتٍ « ابن البحرین»للشاعر البحریٍت اؼبکٌنی بػ  «جراحات البحرین»مظاىر اؼبقاكمة فی دیواف 
ستبداد اغباکم فی البحرین كالظلم فی اجملتمع، کاف من أىٌم العوامل الرئیسٌیة لربكز مظاىر االختناؽ كاال

اؼبقاكمة يف ىذا الدیواف. كلصاحب الدیواف مناىج متعٌددة يف ساحة اؼبقاكمة كالصمود أماـ آؿ اػبلیفة، 
البدیعة لتصویر دعوتو إلی منها السخریٌة الالذعة اؼبوٌجهة إلی ىذه العائلة، كتوظیف األسالیب البالغٌیة 

اغبریٌة كاالستقالؿ كاػبالص من ـبالب سلطة الظاؼبُت. یشَتي الشاعر يف دیوانو إلی الثورة اإلسالمٌیة يف 
 إیراف كیفتخر هبا كیعتربىا ثورة مبارکة للقضاء علی الطغیاف كالظلم يف العامل.

 دیواف جراحات البحرین، ابن البحرین.أدب اؼبقاكمة، الشعر البحریٍت اؼبعاصر،  :الکلمات الدليلّية

                                                           
ساعد يف قسم اللغة ا. 1

ي
 faroogh.nemati@gmail.comلعربٌیة كآداهبا، جامعة پیاـ نور؛ األستاذ اؼب

ساعد يف قسم اللغة ا. 2
ي
 لعربٌیة كآداهبا، جامعة پیاـ نوراألستاذ اؼب
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 الشيخ محمد التستريدراسة رثاء اإلمام الحسين)ع( في شعر 
 ِالدکتور كيل هباركندك  ُایاد نیسي

 الملخص
اؼبوالُت ك  عةالشی نفوس يفت أضرم أحداث معرکة الطف اليت بفضل ان موسان ملطور ت ياألدب الشیعتطٌور 
 العظمی بةاؼبصیالکربی ك  عةي الفاجتلک عث األساسي ؽبذا األمر ىي حزنان کبَتان ك البا (ع)البیت ألىل

اإلماـ  )ص(،کـرستشهاد سبط الرسوؿ األإي ىك  ق.ؽ00الیـو العاشر من ؿبـر سنة اليت حصلت يف 
أحدثت حزنان کربالء   ثةحادإٌف  بشکل فجیعو یركٌع القلب ك یهٌز العرش. د اؼبؤمل)ع(، بذلک اؼبشهاغبسُت

ر  يف سةاغبمارسالیان یثَت  شعراء  فةعاط ةاؼبؤؼب الواقعة هذأثارت ى لذا نةالشعر علی األلسم النفوس ك جيي
هج اؿ عرب اؼبنذا اؼبقدؼ ىهی. البیت)ع( ذا مدح آؿا شَّ هفوح منت قصائدم ففاضت علی ألسنته عةالشی

بیاف اؼبآسي اليت  كالشیخ محمد التستري شعر  يف غبسیٍتاء االرث سةًن دار تقدإلی  يالتحلیل -ي التوصیف
 معافو  ، من أىٌم نتائج البحث رسم الشاعر صوران مؤثرة صادقة بألفاظو رقیقة كأىل بیت النبوة ىجرت عل

حزینة، ك إعتماده على صیاغة اغبقیقة التارخيیة، ك ذباكزه من اغبزف ك التفجع إىل الرفض ك اؼبطالبة بالثورة 
كاضحة.  على الظاؼبُت دبعاف و

  . مالشیخ محمد التستر: الرثاء، عاشوراء، اإلماـ اغبسُت)ع(، يةليلالکلمات الد
 

 

                                                           
 omidomid857.aan@gmail.com ة كآداهبا جبامعة شهید مچراف األىواز؛ . طالب ماجستَت فرع اللغة العربیُ
 . أستاذ مساعد قسم اللغة العربیة كآداهبا جبامعة شهید مچراف األىوازِ


