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 ػتیضي داسي ؿـن اثتذایی ثش اػبع هؤلفِ ظلن تحلیل وتبة فبسػی خَاى
 نویٙنٍڄثن:

 2و مؿطدی هثٌیثن 1نٹیٙه هثٌیثن

 

 چىیذُ

ِتبه ن هّ قیٓ ٌِ ٴیّ ؾمثی يموٌ ت٘مطندث٦ ممی     ٬ا  خنث خه ضٱثِیٷ ت ٌٌت ّتِ  مط٥مثٌ ٰمٍچ خمه    ٜموٌ ڀمه تیمن مٹهموم      ٍٜه ټ

ٓتن ضوؾه خمه تیمن مفڈٹمه    ّتی خِّ٘ی می ٌتِی  همث ٌِ ڀطمثج ٸثِ٘می يموتن     مٱنثی هّ قیٓ ٌِ ؾثیڅثه يوٌ هٙص. تین زٕوهٛ خ

ٍتیی ٠وِش ڄّٸطه ت٘ص ڀه خّ ت٘ثٖ یثٸطه ٘مطیٓی و   ضوتن ٌِیثٸمص ڀمه خمه مٹمثهی  ٬ام       ٍٜه می هثی زٕوهٛ تنؿثم ٜٝ  تخط

ٍتڈص  يوتهی ضوؾه ٜثیثنی نٍٝه ت٘ص. ٰ

٨موِ ڀمه ٌِ ٘منٍ ضهموچ      همثی یمٿ ؾثمٱمه ت٘مص خثیمٍ ه مثن       وزّوِٚ ڀه ِ٘ثڈص آن ضٱای  و ضّخیص نٙمڇ  ٭ثم آموْٚن

ٍت ضّخیمص تنٙمثن   خنیثٌین آموْٚ ِت تْ ه ثن تخط همث تنؿمثم ٌهمٍ و موؾمح ِٜمٍ تیمن ٸ٥میاص ٌِ         وزّوِٚ َڀٍّٜه تین ِ٘ثڈص 

 یٿ ؾثمٱه هٙص. ؾثمٱه ٜوٌ ڀه ضوؾه خه تین مٙةاه نٽ٩ه ّٜوٮ ٘ٱثٌش و ٍِٜ مطٱثڈی

 خَاّی، فبسػی ؿـن ػتیضي، ػذالت ولیذٍاطُ:  ظلن

 

 ثیبى هؼئلِ

ِت خّن ی ٬ا  تمّی نځوهیٍه و مًثڈٷ ٸ٩ّش تنٙثنی ت٘ص و تنٙثن ٌین ت٘الم نیمٓ ه موتِه خمّ نٹم٫ ٰمٓش و       ضثخنٍ. هث آن 

ٌتٜطه ت٘ص. تڄّقه ٬ا  نّمص تنٙثن ٌتٜطه ت٘ص هث ضثڀیٍ  خیثش ٸثِ٘ی خثْضثج  تممث   و ویمٕه ٜمٱّ ٜمیٱی نیٙمص؛     ٘طیٓی ٌِ ٌت

ٍتڀٌّه ت٘مص. $خثخمث       ّتن ٜیٱه خه ڈهث٪ آغثِ ضّخیطی و نیٓ نٙث٘یص ٜیٱیثن، ضٝمًٟ و ض مثیٓ ؾمٍی زیم ٠مٹّی،   ٌِ آغثِ ٜثٰ

1386.# 

ٌتنٙمطه       خٱ٥ی تْ ڀطثج ٌٍت و نمثټٟ ڀمٌّن نمٻ  ِت خه مٱنی ٘مط ، خیم تنمٍ ٬ام     تنمٍ و ٌِ ضٱّیمٷ آن ڄٹطمه    هثی ڈٵص، ٬ا  

ُتٜ ِّت           طن یٿ ٜاٰدثِش ت٘ص تْ ڄ ٌٌت ټم ٌِ ٴیّ مهڇ و ؾثی منث٘مح آن. خمّ تیمن ت٘مثٖ، ٬ام  و ٘مط  ٌِ مٽثخمڇ ٰمٍچ و 

ن همّ قیمٓ ٌِ ؾمثی يموٌٚ. ٌِ ت٠م٩الل          ڄیٌّ؛ قون ٌِ ضٱّیٷ ٍٰچ ه  ڄٹطه می ٌٌت ِّت  ٍٜه ت٘ص ٍٰچ ٰدمثِش ت٘مص ْت ټم

                                                                 
څثه ٸّهنڅیثن، زٌّیٗ تمثم ٘ؿثٌ خیّؾنٍ 1 ؿوی ڀثِٜنث٘ی زیو٘طه ٌتٝن  nafisehadian@yahoo.com ،ٌتٝن
المه ٨دث٨دثیی ٘دٓوتِ 2  ٰ ثڈی څثه ٸّهنڅیثن، مّڀٓ آموْٰٚ  ؿوی ڀثِٜنث٘ی زیو٘طه ٌتٝن  mojtabahadian@chmail.ir ،ٌتٝن
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ه ٜمونٍ. $خثخمث ٠مٹّی،       ٬ا  ٰدثِش ت٘ص ْت تینځه تٜمیثا، تٰ مثچ، ٠مٹثش و ٰٽثیمٍ ْت مهمڇ و ؾثیڅمثه وتټٱمی آن        ٌٌت همث ضٵییمّ 

1386.# 

ٌّت و تؾدمثِ آنمثن خمه           ٌِ ٰاوم تؾط ثٰی نیٓ ٬ا  ٰدثِش ت٘ص ْت ٴ١ح و نثٌیمٍه ڄمّٸطن نٽموٺ تؾط مثٰی و تټط١مثٌی تٸم

ّتیٝثن م٩دوٮ و م٩اوج نیٙص؛ تمث ٌِ ت٩٠الل ټّآن، ٬ا  تيط١ثٞ خه ضؿمثوْ ٸمٌّ یمث ڄّوهمی خمه نٽموٺ        تموِی نثزٙنٍ ڀه خ

ٍتٌِ، خاځه ٜثمڇ ٬ا  ٸٌّ خه نٹٗ يوٌ تو نیٓ میٸٌّ یث ڄّو ٜوٌ و هّ ٸٙمٻ و ٸؿموِ و يمثِؼ ٜمٍن تْ مٙمیّ ٌِ٘مص        ه ٌیڅّ ن

ِت ه  ٬ا  میڅوینٍ. $خثخث  #.٠1386ٹّی،  تنٙثنیص 

ِت خه ٌو ټٙ ص ضٽٙی  می ِْت         ڀننٍ ٬ا  خه مٱنی يثٞ آن ٌِ ٰا  تيالٺ، ٬ا   ڀمه خمه مٱنمی ْیمثن ِ٘مثنٍن خمه ٴیمّ و آ

ن خه تو  ڀمه ضؿمثوْ    و ٬ا  خمه مٱنمی ٰمثم آن    تْ ٨ّیٻ ٤ّج، ٜط ، ټطڇ، ضه ص، ٴیدص، ضؿثوْ خه مثچ و آخّوی تًٜثٞ ت٘صٌٌت

ِت ٜمثمڇ ممی     ٍتچ ٌِ همّ قیمٓ  ِت نیمٓ ٌِ خّممی         تْ ي٧ تٰط َتیمڇ تيالټمی  ٍتڈص      ٜموٌ. تیمن نموٮ ْت ٬ام ، ِ ڄیمٌّ. تڄمّ ماځمه ٰم

ّتټدص تنٙثن خّ تٰ ثچ، ِٸطثِ و تٸځمثِ، ٌِ وؾموٌ    ٌِنطیؿه ٌتِ و تنٍیٝمه     ی م همثی تنٙمثن خمه ٠مٹص      تو ضػدیمص ٜموٌ، ڄٹطمثِ، ڀمّ

ٍتِی وؾوٌ آٌمی خمه ٌ٘مص هموتی نٹمٗ      ڄٌّنٍ؛ ی ٸ٥یاص مط١وٶ می ٜثیٙطه تمث تڄّ ٌِ تغّ ٍٰم ضهُیح نٹٗ و ضٓڀیه، ْمثم

ٍتڈص ٸث٠اه می خیٹطٍ، تنٙثن تْ ماځه َتیمڇ تيالټمی آڈموٌه ممی      ٰنوتن ٠ٹص ڄیٌّ و خه ی ٰ ٥مّش ٰامی   ٜموٌ. ن  هثی نثزٙمنٍ و ِ

ٍتڈص، ِیٝممه  تڈٙممالم# ٌِ تٜممثِه خممه تیممن نٽیٽممص مممی  $ٰایممه هممث و  ی ض ممثم زٙممطی ٸّمثینممٍ ٬امم  و ٌوِ ٜممٍن تْ ماځممه ٰمم

 #.٠1386ٹّی،  خثخث$ هث٘ص. ٸّومثیڅی

 ٌِ تین ْمینه تخن ٸثِٖ ڄٹطه ت٘ص

ِتی ٌو مٱنی ت٠موڈی ت٘مص    ٌت ِت تْ ٘مط  ٌِ ٴیمّ مو٤م    # 2ضمثِیځی و ٘میثهی   # ٬1ث و الم و می   وٮ يموٌ نهمثٌن.   قیمٓی 

 #.1366$ټّیح، 

ِت ن ی ه ثن ضوتنمٍ   تینځمه ٌِ ضمثِیځی ٸّوِٸطمه ن می     خینٍ ٌِ نثچ ٘ط  ڀمٌّن هم  مػمڇ    ٨وِ ڀه ًٜٟ ٌِ ضثِیځی قیٓی 

ُتٜمطن قیمٓی ٌِ ٴیمّ مهمڇ آن ت٘مص؛       ٨وِڀای می ٌِپ نٽیٽص ڀنٍ و خه تممث آنكمه ٌِ    ضوتن ڄٹص ٬ا  خه مٱنثی ٘مط  و ڄ

ِتمسموِی،  $ ٜوٌ خیٝطّ م١ثٌیٻ آن هٙمص ڀمه ٬ام  خمه مٱنمثی يمثٞ آن آممٍه ت٘مص.         می ت٩٠الل و ّٰٶ مٌّم تْ ٬ا  َڀّ

،  ؛ 1363ٌِ ٌٕت  #1382نٽڇ خّؾی ن

ّتن خه مدثِْه خث ٬ا  و ٘ط  تْ تنڅیٓه ّتن خمث تڈهمثم تْ        نٙمثج ممی   هثی خٙیثِ ټوی ٌِ زیّوْی ماص تی آیمٍ. مامص مٙما ثن تیم

ٌ       و الضّڀنوت تڈی تڈُین »ٸّمثیٍ  آیه ّٜیٹه ڀه می  ٬ا وت ٸط ٙځ  تڈنثِ و مث ڈځم  ممن ٌون تهلل ممن توڈیمثا غم  ال ضن١مّون؛ $همو

ّتی ٜم ث، ٌو٘مطثنی        تنٍ مط ثیڇ نٝویٍ ڀه آضٛ ٌوْو خمه ٜم ث ممی    # و خه ڀٙثنی ڀه ٘ط  ڀٌّه113 ٍت خم ّتخمّ يم ِ٘مٍ و ٌِ خ

ّتنؿثم یثِی نًوتهیٍ ٍٜ. ّت ٌِ تیمن آیمه    « نًوتهٍ خوٌ و ٘ ٍتونمٍ     ی  ٌ٘ص خه مدثِْه و ټیثم ٌْنمٍ ْیم ٜمّیٹه ن١مّش و یمثِی ي

ه ٌٌت ّتِ  ّتن ټ ٍتڈځّی  زثپ نیث،1378، «ِه» ٠هیٹه تمثم$ ٍٜه ت٘ص. مطٱثچ منو٦ خه ڄّیٓ تْ ٘ط څ  #1388؛ ٌِ نٽڇ ٰد

ِت٘طث یځی تْ مه  ٍتٶ تنٽالج ت٘المی تیّآن ٌِ تین  ٜموٌ؛ خمث ٬ام  و     ڀمه تْ ٰوتممڇ زیمّوْی آن نیمٓ مهٙموج ممی       ضّین ته

ّتنثن ٨ثٴوضی خه ٩٘ول آممٍه خوٌنمٍ م١م   ٜمٍنٍ ڀمه ِیٝمه        ٘ط څّی و ٸٙثٌ خوٌ. ماطی ڀه تْ ٘ط  و ؾنثیص و ٸٙثٌ نځ 
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ِت تْ خیى و خن خّڀننٍ و تین تنڅیٓه ِت ٌِ زیمّوْی  ٬ا  و ٸٙثٌ  ، «ِه»٠مهیٹه تممثم   $ ٜمثن خمّ ٌٜم ن یمثِی ن موٌ.      ی ټوی آنثن 

ٍتڈځّی  زثپ نیث، ؛ 1378ٌِ  #1388نٽڇ ٰد

ْتضی ن٥مّش تممثم    تْ ت٠موچ ت٘ث٘می تنٍیٝمه   مدمثِْه خمث ٬ام  و نٹمی ت٘مطځدثِ،       ِه# خموٌه و ه موتِه مموٌِ ضثڀیمٍ     $ ی مدمثِ

ّتِڄّٸطه ت٘ص. تمّوْ ٌنیث ٌِ ٜٱاه ڀٝمٍ و مامڇ مهمّوم.     همثی ت٘مطځدثِی ْخثنمه ممی     هثی ّ٘ڀٛ آضٛ ؾموِ و ٘مط  ټمٍِش    ټ

٘مطیٓی   ٘و خث ٨مّل زٍیمٍه ٬ام     ٿ٘طیٓی تمثم $ِه# ڀه خّيث٘طه تْ ضٹځّ ٌینی و خثوِ نثج مُهدی تیٝثن خوٌ، تْ ی تنٍیٝه ٬ا 

ّتی ه یٝمه خمه    ٰنوتن ضځایٷ ٌینی موؾح ٍٜ ڀه تین ضٹځّ خثٴیّش ٌینی ت٘المی ڄّه خه ٓتممثش و     يوٌِه و خم ٰنموتن یځمی تْ تڈ

 #.301، ٞ 5 ٠هیٹه تمثم، ؼ$ آٸّین ڄٌٌّ. ضځثڈیٷ ٌینی نٽٛ

ٍتڈص ڄ ثن مه  خی ّتن، ٰ ِتی ته یمص ت٘مص ڀمه       ٘طیٓی خموٌه ت٘مص. ت   يوتهی و ٬ا  ضّین هٍٶ زیثمد ٌت یمن همٍٶ قنمثن 

ّتن و ٸّو ٸّ٘مطثٌن ڀطمثج   ٠وِش هٍٶ تْ مثموِیص ٘وِه نٍیٍ خه 25ټّآن ٌِ آیه  ِت آڄمثهی خًٝمی      هثی زیثمد همثی آ٘م ثنی 

ّتی نه٥مص و ټیمثم ضموٌه     ٍتڈص تؾط مثٰی و       و ِوٜنڅّی مٌّم نٙدص خه نٽوٺ يوٌ، خٙطّ٘ثْی خم ِت٘مطثی ٰم همثی ممٌّم ٌِ 

ّته  آوِی خٙطّهثی من ّتی ٸ٠ّصٸ ّتخّ خّمی ث٘ح خ  ٜ ثٌِ. هثی خ

 ٸّمثینٍ زیثمدّ تڀّم $ٞ# می

ٍت ڀٙی ت٘ص ڀه تمّ مٙا ثنثن ٌِ ٌ٘ص تو خثٜمٍ و میمثن تیٝمثن خمه     ضّین و َڈیڇ زٙص ِت٘مطی ِٸطمثِ    ضّین ياٻ ٌِ نٌٓ ي

 ه.ٺ#. 1403نځنٍ. $مؿاٙی، 

ؾمث ٘مًن ْت ٬ام  خمه میمثن آممٍ، َم ٰ٭می  و         ه كنین ٌِ تيدثِ مطوتضِّ ڀه تْ تب ه مٱ١ومین $ٮ# خه مث ِ٘یٍه ت٘ص هّ

ٌتٌِ. ّته يوٌ  ِت خه ه  ّتڀه وتٔه ٬ا  مُمص و ٰٽوخص  ٌتٌِ؛ ق  ضهٍیٍ خّ آن وؾوٌ 

ِت تْ قهّه» ٌتیی  و ڀؿی هیهثش ڀه خث ٜ ث خطوتنی  ضثِیځی  ٍتڈص خٓ ِته   ی ٰ ِت ڀمه ٌِ نمٻ  ِت٘مص ن مثی .     هث   «یثٸطمه ت٘مص، 

ٌّت خّممی ٌِ تین ً٘نٝثن، ٰاص ٬ا  ِ# ن٥ّش ٰای $ٮ ّتڀمه آن   ت خه يوٌ تٸ ٌتننمٍ ق همث خمّ ِوی ٰمٍچ، ٬ا مص و ضمثِیځی       ڄّ

ِت منهّٶ ڀٌّه ٍتيطه و مٙیّ نٻ   تنٍ. تن

ّتی آن م١مثٌیٻ             ِّت ڄیمٌّ و خمه ه مین ؾهمص خم ؾ اه مٱثنی ٬ا  تین ت٘ص ڀه قیمٓی ٌِ ٴیمّ مهمڇ و ؾثیڅمثهٛ ټم ْت

ّتوتنی ت٘ص. تْؾ اه  ٸ

ٍتونٍ خه# 1 ِت ه طمثی وؾموٌ       ٜوٌ ڀه تنٙثن، ؾ ثٌ خی تین ن ی ِت٘طی ٬ا ی خثالضّ تْ ٬ا  خه ي تِْٚ و یمث تنٙمثن نمثضوتنی 

ّتّ٘ ؾهثن هٙطی نځومص می ّتِ ٌهٍ ڀه خّ ٘  ڀنٍ. نثمهٍوٌی ټ

ِته خمه مٵٹمّش تڈهمی      ضّین و نٌٓیمٿ  ٜوٌ ڀه تڈدطه ٘ثٌه ٬ا  خه نٹٗ تین ټٙ  تْ ٬ا  ٜثمڇ تِضځثج ڄنثهثن می# 2 ضمّین 

ٍتونٍ ه  ٌِ ه ت٘ص. ه ثن ضوخه هٙص و ي ٌٌت ِت   ټّآن ڀّی  وٍٰه مٵٹّش خّ ٬ا  خه نٹٗ 

ّتوتن ت٘ص. تْؾ اه ٬ا  مثڈی# 3 ِتی م١ثٌیٽی ٸ ٌت ّتن تین ټٙ  نیٓ  ڀه ٜثمڇ زثی مثچ ڀمٌّن نمٻ ممثڈی یمٿ       ٬ا  خه ٌیڅ

ّتنمص ڀوقمٿ خمّ خمٍن ضمث           تنٙثن یث یٿ ؾثمٱه هٙص و یث ٬ا  ؾثنی ڀه تین ٌڀمٌّن یمٿ ؾ ڄونه ضؿمثوْ و ٘مط ځثِی ْت وِت

ِت ٜثمڇ میڀٝطن  هث٘مص و نیمٓ م١مثٌیٻ     ٜوٌ و یث ٬ا  تٰطدثِی ڀه ه ثن ضؿثوْ خه نٽوٺ تٰطدثِی تنٙمثن  یٿ یث قنٍ تنٙثن 
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،  ٌیڅّ ٬ا  ٌٕت  #1382هث. $خّؾی ن

هثی آن خه خِّ٘ی تیمن مٽوڈمه ٌِ ٘منٍ ضهموچ خنیمثٌین و تینځمه ضمث         خّ ت٘ثٖ ضٱثِیٷ ٸوٺ تْ ٬ا  و ٜنثيص ٬ا  و مفڈٹه

ٍتْه خه تین مدث ٌتْی . نع ٌِ ٘نٍ ضوؾه ٍٜه میقه تن  زّ

ٍتْ  وزّوِٚ، مٍِ٘ه ٌِ تٸٻ قٝ  ٨دٻ ٘نٍ ضهوچ خنیثٌین آموْٚ ّتی تیمن مفڈٹمه َڀّٜمٍه ت٘مص       ویٕڄی 1404تن هثیی خم

 ڀه خه ّٜل ْیّ هٙص

ّتن    ضؿای ویمٕه ضځایمٷ    خمه "خًٛ ٸّهنڃ ٴنی ت٘المی و تنٽالخی ٌِ ِوتخ٧ و منث٘دثش خث يثڈٻ، ؾهثن ياٽص، يموٌ و ٌیڅم

ّتی ّتمص نٹٗ، تمثنص ی، مٙةوڈیصڄ ّتٶ و وتخٙمطڅی خمه ٌنیمث،         زُیّی، ڀ ی، يوٌخثوِی و ڀثِآممٍی، ڀمثِآٸّینی، زّهیمٓ ْت ت٘م ٌِت

ّتم، تٰط ثٌ، وټمص  ّتیمی، نٽمثٌی و نموآوِی، ت٘طځدثِ٘مطیٓی، ٌٸمثٮ تْ       ٜنث٘می، ن٭م ، ؾمٍیص، تیػمثِڄّی، ټمثنون      ه ٍڈی، تنط ڄ

 ."هثی تنٽالج ت٘المی مهّومثن و مٙط٥ٱٹثن و تِْٚ

ٍتٶ ڀالن تیمن ٘منٍ ٰدمثِش ت٘مص ْت ضّخیمص تنٙمثنی مونمٍ، ممفمن و مٱطٽمٍ خمه مٱمثٌ و آٜمنث و مٱطٽمٍ خمه                ؾ اه ته ْت

ّتن و ٨دیٱص، نٽیٽص مٙةوڈیص ٍت، يوٌ، ٌیڅ ّتخّ ي ٍتڈص هث و و٬ثیٷ ٌِ خ ٘مطیٓ، ؾهمثٌڄّ،    ؾمو، ٬ام    يوته و ٠مام  ؾو و ٰثټڇ، ٰ

ّت و ؾه ٌو٘ص، مهّوِْ، ؾ ٯ ٜؿثٮ و تیػثِڄّ و و٨ن ٍتِ و منط٭ّ و ضالٚڄ ڄمّ ٌِ ؾهمص ضهٽمٻ نځوممص      ثنی تنٍیٛ، والیص م

ِتی ٰٓش ٌت ه و تمیٍوتِ، يوٌخثوِ و  ٌِت ٌتنمث و ضوتنمث، زمثپ    نٹٗ، تمثنص ٍٰچ ؾهثنی، خثت ممنٛ،    ٌتممن و خثنیمث، تنطًمثج    ٌتِ،  ٌْت ڄمّ و آ

ٍت  مطًاٻ خه تيالٺ ت٘المی، يالٺ و ڀثِآٸّین و مٽط١ٍ و ممثهّ، ٘مثڈ  و خثنٝمث٦، ټمثنون     ی وِوٌ خمه   زمُیّ و آممثٌه   ِ و ن٭م  مم

ڄی و تؾط ثٰی، خّ ت٘ثٖ ن٭ثم مٱیثِ ت٘المی. ْنٍڄی ٜثیٙطه  ی ٸٌّی، يثنوٌت

ّتی ضهٽٻ تین آِمثن ِتهځثِهثی زیٝنهثٌی ڀه ٌِ تین ٘نٍ خ ِتبه تْ   ٍٜه خه ّٜل ْیّ آمٍه ت٘ص هث ت

ٌتِی و      هثی تنٽالج ت٘المی و ضوتن نٍ٘ث ضٽویص تی ثن، خ١یّش ٌینی و خثوِ خه تِْٚ ّتی وٸمث ْتن خم ٌتنمٛ آممو ْی مّخیمثن و 

ٍتنه خث ضو٨ةه ن ثیص آڄثهثنه تْ تین تِْٚ همثی آموْٜمی و    همثی ٌٜم نثن خمث ت٘مطٹثٌه تْ ٬ّٸیمص خّنثممه       هث و موتؾهه هوٜ ن

 ٚ ه و ٘مثیّ نهثٌهمث خمه ٌ٘مطڅثه        ضّخیطی آمموْ همثی ٰا یمه و ن٥موِ ٸٱمثچ و      ویمٕه نموْه   همث خمه   وزمّوِٚ و مٝمثِڀص يمثنوٌت

ٍتِٖ ٌِ خّنثمهی ٘ثْمثن ْتن و م ٌتنٛ آمو  هثی ٘یث٘ی و تؾط ثٰی و تنٽالخی. ثٸطه 

ِت ٌِ خّنثممه ٌِ٘می         ٘طیٓی ڀه ٌِ ټّآن و تنثٌیمع خمه آن تٜمثِه    خث ضوؾه خه ته یص ٬ا  ٜمٍه خثیمٍ آمموْٚ تیمن مٽوڈمه 

ّتِ ٌهنٍ ضث ِونیه ٍتِٖ ټ ْتن تیؿثٌ ٜموٌ ضمث    م ٌتنٛ آمو خطوتننمٍ ٌِ ؾثمٱمه نٽمٛ يموٌ     ی ٌٸثٮ تْ م٭اوم ٌِ مٽثخاه خث ٬ثڈ  ٌِ 

ِت تْ ٌ٘یٙه ِت خه ٌتْنمٍ.       ٌِ٘طی تیٹث ڀننٍ و يوٌ و ؾثمٱه  هث و ٸّیدځثِی ٌٜ نثن نٹ٫ ڀننٍ و خمه ٌٸمثٮ تْ نمٻ م٭امومین خسّ

ٍت نځٌّه ت٘ص خمه خِّ٘می مفڈٹمه    همثی   ٌِ تین زٕوهٛ خّ ت٘ثٖ ته یطی ڀه ڄٹطه ٍٜ و تینځه مهٽٻ زٕوهٝی ٌِ تین ْمینه زی

ٌتيطه می٬ا  ٌِ ڀطثج ٸ ٍتیی زّ ٍتِی ٜٝ  تخط ٓتن ٌِ تیمن ڀطمثج خمه تیمن مٽوڈمه         ثِ٘ی يوتن ٜوٌ ضث مًٟٝ ٜوٌ خه قمه میم

ٌتيطه  ٍٜه ت٘ص. زّ
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 ػؤاالت پظٍّؾ

ٍت ضوؾه ٍٜه ت٘ص # 1 ٓتن ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی ٜٝ  خه مٙةاه ٬ا  خه ي  خه قه می

ٓتن ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی ٜٝ  خه مٙةاه# 2  ی ٬ا  خه نٹٗ ضوؾه ٍٜه ت٘ص  خه قه می

ٓتن ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی ٜٝ  خه مٙةاه# 3 ّتن ضوؾه ٍٜه ت٘ص  خه قه می  ی ٬ا  خه ٌیڅ

 

 خبهؼِ، ًوًَِ ٍ سٍؽ پظٍّؾ

   ْ ٍتیی هٙمص و ت ٍتِی ٜٝ  مٽ٩مٯ تخطم ڀمه ن ونمه خمّ     آنؿمثیی  ؾثمٱه موٌِخِّ٘ی ٌِ تین زٕوهٛ مطن ڀطثج ٸثِ٘ی يوتن

ٍتڄثنه مٱّٸی نٝمٍه ت  ؾثمٱه موٌِخِّ٘ی من٩دٻ ت٘ص ن ونه خه ٘مص. ِوٚ زمٕوهٛ نث٤مّ ضو٠میٹی و تْ نموٮ ضهایمڇ       ٨وِ ؾ

خنمٍی ت٘مص ڀمه     آوِی ت٨الٰثش ؾٍوچ مٽوڈه مهطوت هٙص. ؾثمٱه آمثِی ڀایه مهطوتی ڀطثج ٸثِ٘ی ٜٝ  هٙص. ِوٚ ؾ ٯ

ٌٕت و آیثش ټّآن ڀّی  ّتن ْت         ٜثمڇ مفڈٹه خّ ت٘ثٖ ن٭ّیه ْینح خّؾی ن ٍتونمٍ، ٬ام  خمه نٹمٗ و ٬ام  خمه ٌیڅم هثی ٬ا  خه ي

  اه هٙص.وتنٍ غدص ؾ

 

 سٍایی ٍ پبیبیی پظٍّؾ

 سٍایی

ٍتیی خّ ت٘ثٖ مفڈٹه ٍتِی ٜٝ  تخط ٍتونمٍ، ٬ام  خمه       ٌِ تین مٽثڈه ټ١ٍ خِّ٘ی مهطوتی ڀطثج ٸثِ٘ی يوتن هثی ٬ام  خمه ي

ّتن تْ ٌیٍڄثه ن٭ّیه ْتن تْؾ اه ٰای ت٠ٵّ خثخث نٹٗ، ٬ا  خه ٌیڅ ٌت ٍتڈځّی  زمثپ        زّ ِتمسموِی، ٰدم ٠ٹّی، ٴیمثظ تڈمٍین مه مٍ 

ی ْت ٠مثنح          ٠هیٹهنیث،  ٌٍت ِتنڇ، مه ٍخثټّ مؿاٙی و ْینح خّؾمی زموِ تيُٜمٍه ت٘مص ڀمه مموٌِ ضثبیمٍ ضٱم ّتن   ی تمثم  ن٭م

ّتِڄّٸطه ت٘ص.  ټ

 

 پبیبیی

آممٍه خمٍین    ٌ٘مص  ٍٜه ضو٧٘ م١هم خّ ِوی مطن ڀطثج خث ت٘طٹثٌه تْ ِوٚ زثیثیی نطثیؽ خمه  هثی تنؿثم خث ضوؾه خه خِّ٘ی

ٍتیی ٠ٌٍِ زثیثیی ضّضیح هٙص ڀه ٌِ ڀطثج ٸثِ٘ی يوتنٍ ٌتِ     80.59تِی ٜٝ  تخط " هٙص ڀه تْ زثیمثیی ټثخمڇ ټدموڈی خّيموِ

 ت٘ص.
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 ّب یبفتِ

ّتوتنی مفڈٹه ٌٍت و ٠ٌٍِ ٸ  ٍٜه ت٘ص. هثی ڀطثج ٌِ ؾٍوچ ٜ ثِه یٿ ضٍوین ضٱ

 ّب هؤلفِ اص ّشیه فشاٍاًی دسكذ «یه» ؿوبسُ خذٍل

 

 

 

 

 

 

 

 خثٜنٍ ٘طیٓی ٌِ تین زٕوهٛ خه ّٜل َیڇ می هثی مّضد٧ خث ٬ا  مٽوڈه

ّتن، خّ ت٘ثٖ نطثیؽ نث٠ڇ تْ تین زٕوهٛ مفڈٹه ٍتونٍ، ٬ا  خه نٹٗ و ٬ا  خه ٌیڅ همثی ٬ام  خمه نٹمٗ و ٬ام        ٬ا  خه ي

ّتن خیٛ تْ  ّتی مفڈٹه مفڈٹهخه ٌیڅ ّتِڄّٸطه ت٘ص ڀه تْ تین میثن خ ٍتونٍ موٌِضوؾه ټ ی ٬ام  خمه نٹمٗ نٙمدص خمه       ی ٬ا  خه ي

ّتن ضوؾه خیٝطّی ٠وِش ڄّٸطه ت٘ص. خّ ت٘ثٖ نطثیؽ نث٠ڇ تْ ؾٍوچ ٜم ثِه   مفڈٹه همثی ٬ام     مفڈٹمه « یمٿ »ی ٬ا  خه ٌیڅ

ّتن خه ضّضیح $ ٍتونٍ، ٬ا  خه نٹٗ و ٬ا  خه ٌیڅ ه47.62و $"# 52.38"#، $0خه ي ٌٌت  تنٍ. "# خه يوٌ تيط١ثٞ 

 

 فشاٍاًی

 ظلم به خدا

 ظلم به نفس

 ظلم به دیگران

 ٜٝ  تخطٍتیی 

توتنی ضٱٍتٌ ٍ ّٸ ٠ٌِ 

 "0 0 خه يٍت٬ا  

 "52.38 11 ٬ا  خه نٹٗ

 "47.62 10 ٬ا  خه ٌیڅّتن

 مفڈٹه
 زثیه
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 گیشي ًتیدِ

ِته ن همّ قیمٓی ٌِ           یځی تْ  ٌٌت ِّت  ِت خمه مٱنمثی ټم ٍتڈص  ّتؾٱه خه نٽی٣ و ٤مٍ آن ت٘مص تڄمّ ٰم هثی ٜنثيص هّ قیٓی م

ن همّ         ؾثی منث٘ح آن یث ت٩ٰثی نٻ هّ ٠ثنح نٽی ڄٹطه ٌٌت ِّت  ٍتن مٱنث يوتهٍ خوٌ ڀمه ٬ام  خمه مٱنمثی ٰمٍم ټم تنٍ تین خ

ْتین قیٓی ٌِ ٜمٍه ت٘مص    ِو ٌِ ٸّهنڃ ټّآن ٌِ ضٱّیمٷ ٬ام  ڄٹطمه    ؾثی منث٘ح و ٍٰم ت٩ٰثی نٻ هّ ٠ثنح نٽی ت٘ص ت

ن قیٓی ٌِ ٴیّ ؾثیڅثه تيط١ث٠ی و منث٘ح يوٌٚ ت٘ص. $ت٠ٹهثنی،  ٌٌت ّتِ   #.٬1383ا ، ټ

ّتن مموٌِ ضه  خّ ت٘ثٖ تین ڄٹطه ٍت، ٬ا  خه نٹٗ و ٬ا  خه ٌیڅ ّتِ    هث ٌِ تین زٕوهٛ ٘ه مفڈٹه ٬ا  خه ي ایمڇ و خِّ٘می ټم

ٍت و      ّتن ضوؾه ٍٜه خوٌ تمث مطث٘ٹثنه خثوؾوٌ ته یمص ٬ام  خمه يم ڄّٸص ڀه تْ تین میثن ضث نٍی خّ ٬ا  خه نٹٗ و ٬ا  خه ٌیڅ

ٍتنی خه تین مٽوڈه مٱ٩وٶ نٍٝه خموٌ. الْممه ٌ٘مطیثخی خمه ٰمٍچ و ٌِپ       ْتن خث تین مفڈٹه، ضوؾه قن ٌتنٛ آمو ٤ّوِش آٜنثیی 

تی ٠موِش نڅّٸطمه    وؾموٌ مطث٘مٹثنه ضوؾمه ٜثیٙمطه     هثی آن هٙص ڀه خمثتین  و ٌټیٻ ٬ا  و مفڈٹه مطٱثڈی تْ آن ٜنثيص ڀثمڇ

 ت٘ص.

ٍتیی خوٌ ڀه تْ میثن  مهوِ تین زٕوهٛ، ڀطثج ٸثِٖ يوتن ِتبمه « هٹٍه»ٌتِی ٜٝ  تخط ٨موِ   ٜمٍه ٌِ تیمن ڀطمثج خمه     ٌِٖ ت

ٍتم تْ مفڈٹه تيط١ث٠ی خه هیف ٌتيطه نٍٝه ت٘ص؛ ڀ آممٍه نث٠مڇ تْ ضهایمڇ مؿ موٮ      ٌ٘ص و نطثیؽ خه هثی ٬ا  و مٹهوم ٬ا  زّ

ِتبه  ٍٜه هٙص ڀه نیثْمنٍ ضوؾه خیٝطّی خه تین مٽوڈه هٙص. ٌِوٖ ت

همثی   ٘مطیٓی و مفڈٹمه   ِٸص خمه ٬ام    وزّوِٚ تنط٭ثِ می هثی ٠وِش ڄّٸطه و نطثیؽ نث٠ڇ، تْ ن٭ثم آموْٚ خّ ت٘ثٖ ضهایڇ

ٌتيطه میآن و مٱّٸی ٌِ٘ص ٸ٥یاص ٍٰچ و ضدٱثش آن ٌِ ؾثمٱه خیٝطّ ز ڀمه ٰمٍچ خّضمّین ٸ٥میاص تيالټمی       ٍٜ. تْآنؿمثیی  ّ

ٜموٌ   تین نیمثْ تنٙمثٖ ممی    ِوٌ يوٜدًطی و ٍِٜ ٘ٱثٌض نٍ یٿ ؾثمٱه ٌِڄّو تین مٽوڈه و زّهیٓ تْ ٬ا  ت٘ص. خه ٜ ثِ می

ٍت خث تین مٹثهی  آٜنث ڀٌّه و ه مثن  ِت تْ ه ثن تخط ٌّت ؾثمٱه  ٚ ٨موِی ڀمه ٌِ ٘منٍ ضهموچ خنیمثٌین       ڀه خثیٍ تٸ وزمّوِٚ   آمموْ

ّتی آموْٚ ٌتيطن خه تین مٙةاه یٿ ِ٘ثڈص خ ِوٌ ضوؾمه خیٝمطّی خمه تیمن      ٍٜه ڀمه تنط٭مثِ ممی    وزّوِٚ ٜ ٌّه آمٍه ت٘ص زّ

 مٽوڈه مٱ٩وٶ ڄٌٌّ.

 

 هٌبثغ

ٌتش تڈٹث٪ ټّآن ڀّی ، ٞ #.1383$ ِتٴح ت٠ٹهثنی،  .537-538مٹّ

 .1-10#، 18$5ٜیٱه ٜنث٘ی، ٬ا  ٘طیٓی ٌِ ٜٱّ ٜیٱی. ٸ١انثمه  #.1386$ ت٠ٵّ ٠ٹّی، ٰای خثخث

، ْینح ٌٕت  .1-3#. ٬ا ، ٞ 1382$ خّؾی ن

ٍتڈځّی   .5-6#. ٰوتمڇ ونیثنی زیّوْی تنٽالج تْ ٌیٍڄثه تمثم، ٞ 1388$ زثپ نیث، ٰد

ٍتْ  .2-10#. 1390ٞ$1404 ٘نٍ ضهوچ خنیثٌین آموْٚ و زّوِٚ ٌِ تٸٻ قٝ  تن
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 53ی  ی ْمّ، آیه ٘وِه

، خّؾی ٴیثظ تڈٍین مه ٍ؛ ِتمسوِی، ٌٕت ِتش تمیّڀدیّ، ؾا1363ٍ$ ْینح ن ّتن تنطٝث  .569، 1ٞ #. ټیثٖ تڈاٵثش. ضه

 .301، ٞ 5 ی تمثم، ؾاٍ ٠هیٹه

ِتش خنیثٌ، ؾا1366ٍ$ ټّیح، مه ٍ ّتن تنطٝث  .713، ٞ 1 #. ٸّهنڃ ڈٵثش ټّآن، ضه

ِتالنوتِ، خیّوش 1403$ مؿاٙی، مه ٍخثټّ  .352، ٞ 75 ڈدنثن، مو٘ٙه تڈٱّٸثا، ؾاٍ-ه.ٺ#. خهث
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