
 

 

 

 ِمایغٗ  جشَ کال٘ثشداسی تا جؼً تضٚیش

 

 ِمذِٗ:

 

 

آٔچٗ الصَ تٗ تٛضیخ اعت کٗ دس اتتذای ایٓ تذمیك رکش  

ؽٛد ایٓ اعت کٗ دس لأْٛ اعاعي جّٙٛسي اعالِي ایشاْ دس 

اصٛي ِختٍف خٛد ِاٌىیت ِؾشٚع سا ِذتشَ ؽّشدٖ اعت 

ق ا. ٘شوغي ِاٌه داصً وغة ٚ واس ِؾشٚع  68تشاعاط اصً 

اعت ٚ ٘یچ وظ ّٔي تٛأذ تٗ ػٕٛاْ ِاٌىیت ٔغثت تٗ خٛیؼ 

 وغة ٚ واس خٛد اِىاْ وغة ٚ واس سا اص دیگشي عٍة وٕذ. 

ق ا. کٗ تیاْ ِی داسد ِاٌىیت ؽخصي وٗ  69تش طثك ِادٖ  

اص ساٖ ِؾشٚع تاؽذ ِذتشَ اعت ضٛاتط آْ سا لأْٛ ِؼیٓ 

 ِي وٕذ. 

دس تا ػٕایت تٗ ِاٌىیت ؽخصي ٚ ادتشاَ تٗ آْ افشاد 

جاِؼٗ اص یه تضّیٓ تشخٛسداسٔذ یؼٕي اص آٔچٗ دس اختیاس 

داسٔذ اٌثتٗ اؽیاء ٚ ٌٛاصِي وٗ ِؾشٚع تاؽذ لأٛٔگزاس 

تٗ آْ اسصػ گزاؽتٗ ٚ ٘ش گٛٔٗ تصشف ٚ ٘جَٛ غیش ٔغثت تٗ 

آْ سا جشَ دأغتٗ اعت ٚ فشد ِجشَ سا ِجاصات ِي 

 وٕذ..جشَ کال٘ثشداسی تش خالف جشائُ دیگش کٗ دس اکثش ایٓ

جشائُ ِاي تذْٚ سضایت صادة آْ ٚ دتی دس تؼضی ِٛالغ تا 

اػّاي صٚس ٚ خؾٛٔت ِاي اص دعت آٔٙا خاسج ِی ؽٛد ٌٚی 

اكغاص ٓجغّ اػ ُغين ديِٚ ٝ روِت ٝ ثب دس کال٘ثشداسی 

ٝؿبيَ ٓزوِجبٗٚ آٞاٍ ٓغصّ عا ثب عًبيذ سٞصكبٕ ٓي 

ثغٗض ًٚ ايٖ اكغاص ًالٛجغصاع ٓذـٞة ٓی كٞٗض . ٝ آب صع 

عص جغّ جؼَ ٓی رٞإ گلذ کٚ ٛيچيک اػ ٓٞعص ثبال سوٞهًب ٓٞ

كغًيٚ اػٔبٍ ػٝع ٝ سلٞٗذ ثٚ ٛيچ ٝجٚ هذذ ٗضاعص ٝ 

ٓغرکت ايٖ جغّ ثب ٛٞف ٝ طکبٝد صؿذ ثٚ ايٖ ػَٔ ٓجغٓ٘ٚ 



ٓی ػٗض . آب ٓـئِٚ ای عا کٚ صع ايٖ رذوين ٓٞعص ثغعؿی 

 ٓی صٛيْ ٓوبيـٚ ثيٖ صٝ جغّ جؼَ ٝ کالٛجغصاعی ٓی ثبكض. 

  

  

  

  

  ٝ کالٛجغصاعی رؼغيق جغّ جؼَ

 

   رؼغيق جؼَ ُـٞی -1صع رؼغيق جغّ جؼَ صع صٝ ػ٘ٞإ : 

 رؼغيق جؼَ اهِالدی عا ٓٞعص ثغعؿی هغاع ٓی صٛيْ. -2

رؼغيق جغّ جؼَ ُـٞی : جؼَ اػ ٗظغ ُـٞی ثٚ ٓؼ٘ی ؿبسزٖ 

، گغصاٗيضٕ ، هغاعصاصٕ ، ًٝغ کغصٕ ، سِن کغصٕ ، 

صع ٓؼ٘ی اهِالدی إٓ ثٚ صُيَ آكغيضٕ آٓضٙ اؿذ. ٝ آب 

ايٖ کٚ ػيبص اػ ثذش اهِی رذوين سبعط ٗلٞيْ كوَ ثٚ 

رؼغيق سٞص جغّ جؼَ ٝ اٗٞاع إٓ ثٚ ُٞع اسزوبع ٓی 

پغصاػيْ: جؼَ ثٚ كزخ جيْ ثٚ ٓؼ٘ی رؼٝيغ ٝ ًٝغ اؿذ ٝ 

ٛب ثٚ ٓؼ٘ی ؿبسزٖ »ًٝبع ثٚ ٓؼ٘ی جبػَ اؿذ . ٛٔٚ ی آ

بٗ٘ض ؿ٘ض ٓجؼٍٞ ٝ آغی اؿذ اػ عٝی هوض ٝ ثغ سالف ٝاهغ ٓ

ؿکٚ ی هِت ٝ ٗذٞ ايٜ٘ب. ٝ اُجزٚ الػّ ثٚ رًٞيخ اؿذ کٚ 

جؼَ ٓبصی  -2جؼَ اکبطيت  -1صاعای ؿٚ ٗٞع جؼَ ٓی ثبكيْ:

 جؼَ ٓؼ٘ٞی.  -3

رؼغيق ُـٞی جغّ کالٛجغصاعی : دوٚ ثبػی ، ثٚ كغيت ٓبٍ 

 يب پٍٞ صيگغی عا گغكزٖ ، دوٚ ثبػ

اؿْ يب ػ٘ٞإ  ٓؼ٘ی اهِالدی جغّ کالٛجغصاعی: اؿزؼٔبٍ 

ؿبسزگی ثٚ ٓ٘ظٞعٓزوبػض ؿبسزٖ ُغف ثٚ ربؿيـبد ٓجؼٍٞ ٝ 

اهزضاعاد ٝ اػزجبعاد ّٓٞٛٞ ٝ آيضٝعا کغصٕ ثٞهبيغ 

ّٓٞٛٞ يب ثيْ صاصٕ اػ آٞع ّٓٞٛٞ رب ثبيٖ رغريت ٓبٍ 

يب ؿ٘ض اٝعام ثٜبصع ٝ هُٞ٘بٓٚ اػ ُغف ثگيغٗض ٝ ًغع ثٚ 

 ٓ٘ض.اٝ ثغؿبٗض ٓجغّ ايٖ جغّ عا کالٛجغصاع ٓی ٗب



ٓجبػاد ٛبی اؿالٓی ثٚ ؿٚ صؿزٚ هوبم ، دضٝص ٝ رؼؼيغاد    

روـيْ ٓی كٞٗض. هوبم ٓجبػاد جغايْ ػِيٚ جـْ ٝ جبٕ 

اؿذ. دضٝص جٔغ دض ٝ ثٚ ٓؼ٘ی ٓ٘غ ٓجبػد ٛبيی ٛـز٘ض کٚ 

صع كغع ثغای جغايْ سبهی هغادزًب ٓلشن كضٙ اٗض. صؿزٚ 

 ؿّٞ اػ ٓجبػد ٛبی اؿالٓی ، رؼؼيغاد ) جٔغ رؼؼيغ ثٚ

ٓؼ٘ی ٓ٘غ ٝ اػبٗٚ ٝ ٗوغد ( ٓی ثبك٘ض. ايٖ ٓجبػد ٛب کٚ 

اػ ٓٞاعص ٓشزِلی اػ هجيَ رٞثيز ، ػؼٍ ، رلٜيغ ، جِض ، 

دجؾ ، جغئٚ ٗوضی ٝ اػضاّ عا صع ثغ ٓی گيغٗض. 

کالٛجغصاعی ٝ جؼَ اػ ػٓغٙ جغائی ٛـز٘ض کٚ ٓی رٞإ گلذ 

ثب اؿزلبصٙ اػ ػ٘ٞإ کِی رؼؼيغاد هبثَ ٓجبػاد ٓی 

ادزيبٍ » صع ٓزٕٞ كوٜی اػ کالٛجغصاعی رذذ ػ٘ٞإ ثبك٘ض. 

ٗبّ ثغصٙ كضٙ ٝ « ٓذزبٍ » ٝ اػ کالٛجغصاع رذذ ػ٘ٞإ « 

 ثغای ٝثغای ٝی ٓجبػاد رؼؼيغی ٓوغع گلزٚ اؿذ. 

صع كوٚ ثٚ جبی جؼَ ، رؼٝيغ اؿزؼٔبٍ ٓی كضٙ ٝ اػ ايٖ 

ديش جؼَ ثٚ ٓؼ٘ی رؼٝيغ ٝ ًٝغ اؿذ ٝ ٓؼٝع ٝ ًٝبع ثٚ 

آب ٗظغ ثغسی اػ ػِٔب صع ٓٞعص ٓؼ٘ی جبػَ اؿذ. 

 کالٛجغصاعی ٝ جؼَ:

جؼَ ػجبعد اؿذ اػ ؿبسزٖ ٗٞكزٚ ٛبيی ثغ سالف دويوذ يب 

آٌبيی ٗٔٞصٕ كجيٚ آٌبی صيگغی ُٝی ٛغ سالف دويوزی عا 

 ٗٔی رٞإ جؼَ كٔغص. 

إٓ کؾ کٚ صع ٓبٍ ٓغصّ ثب ٓکغ » ٝكيز ُٞؿی ٓؼزوض اؿذ: 

ٛبی صعٝؽ ٝ ٗبٓٚ  ٝ سضػٚ ٝ ٗٞكزٚ ٛبيی ٓؼٝعاٗٚ ٝ گٞاٛی

ٛبی کظة ٝ ٗظبيغ آٜٗب ديِٚ ٝ كغيت عٝا صاعص ، ثغ ٝی 

رأصيت ٝ ر٘جيٚ ٝاجت آيض ٝ ثبيض آٗچٚ عا کٚ گغكزٚ اؿذ 

ثٚ ُٞع کبَٓ ثبػ پؾ صٛض ٝ ؿؼاٝاع اؿذ کٚ دبکْ ػوٞثذ 

ٝی عا آكکبع ؿبػص رب صيگغإ ػجغد گغكزٚ ٝ صع آي٘ضٙ 

 گغص ايٖ گٞٗٚ اػٔبٍ ٗگغصٗض.

  يٖ کٚ ثٚ ُٞع کِی ٝاعص ثذش كٞيْ الػّ اؿذآب هجَ اػ ا

رؼغيلی کٚ اػ جغّ جؼَ ٝ کالٛجغصاعی صع هبٕٗٞ ثيبٕ كضٙ 

 اؿذ عا صع ايٖ جب طکغ ک٘يْ:

( هبٕٗٞ 1جغّ کالٛجغصاعی: رؼغيلي ًٚ ثغ اؿبؽ ٓبصٙ)

رلضيض ٓجبػاد ٓغرٌجيٖ اعرلب ٝ اسزالؽ ٝ ًالٛجغصاعي 

ع ايغإ رلٌيَ صعدبٍ دبًغػ٘وغهبٗٞٗي جغّ ًالٛجغصاعي عاص

 ٓي صٛض،اكؼب ٓي صاعص: 



ٛغًؾ اػ عاٙ ديِٚ ٝ روِت ٓغصّ عا ثٚ ٝجٞص كغًذ ٛب » 

يب رجبعرشبٗٚ ٛب يب ًبعسبٗٚ ٛب يب ٓٞؿـبد ّٓٞٛٞ يب ثٚ 

صاكزٖ آٞاٍ ٝ اسزيبعاد ٝاٛي كغيت صٛض يب ثٚ آٞع ؿيغ 

ٝاهغ آيضٝاع ٗٔبيض يب اػ دٞاصس ٝ پيق آٓضٛبي ؿيغ 

اؿْ ٝ يب ػ٘ٞإ ٓجٍٜٞ اسزيبع ً٘ض ٝ ٝاهغ ثزغؿبٗض ٝ يب 

ثٚ يٌي اػ ٝؿبيَ ٓظًٞع ٝ يب ٝؿبيَ روِجي صيگغ ٝجٞٙ يب 

آٞاٍ يب اؿ٘بص يب دٞاُجبد يب هجٞى يب ٓلبهًب دـبة ٝ 

آضبٍ آٜٗب عا رذويَ ًغصٙ ٝ اػ ايٖ عاٙ ٓبٍ صيگغي عا 

ثجغص ًالٛجغصاع ٓذـٞة ٝ ػالٝٙ ثغ عص اهَ ٓبٍ ثٚ هبدجق 

بٍ ٝ ثٚ پغصاسذ جؼاي ٗوضي ٓؼبصٍ ٓبُي ؿ 7ثٚ دجؾ اػ رب 

 «ًٚ اسظ ًغصٙ اؿذ ٓذٌّٞ ٓي كٞص.

جغّ جؼَ : هبٕٗٞ ٓجبػاد اؿالٓی صع عاثِٚ ثب جغّ جؼَ صع 

جؼَ ٝ رؼٝيغ ػجبعر٘ض اػ ؿبسزٖ »اكؼبع ٓی صاعص :  323ّ

ٗٞكزٚ يب ؿ٘ض يب ؿبسزٖ ٜٓغ يب آٌبی اكشبم عؿٔی ٝ 

صٕ يب اُذبم يب ؿيغعؿٔی، سغاكيضٕ يب رغاكيضٕ يب هِْ ثغ

ٓذٞ يب اصجبد يب ؿيبٙ ًغصٕ يب روضيْ يب رأسيغ ربعيز 

ای ثٚ ٗٞكزۀ  ؿ٘ض ٗـجذ ثٚ ربعيز دويوی يب اُوبم ٗٞكزٚ

هبدت إٓ ٝ   صيگغ يب ثٚ ًبع ثغصٕ ُٜٓغ صيگغی ثضٕٝ اجبػۀ

 «ٛب ثٚ هوض روِت. ٗظبيغ ايٖ

  

  

  

  

  

 

 

 صع ايٖ ثشق اػ رذوين هجَ اػ ايٖ کٚ ٝاعص ٓبٛيذ ثذش

صع ٓٞعص ايٖ کٚ آيب صع   كٞيْ ايٖ هـٔذ عا ثب يک ؿٞاٍ

جغّ جؼَ ٝ کالٛجغصاعی ٓی رٞإ گلذ کٚ ثب رغک كؼَ ػ٘ٞإ 

   ٓجغٓبٗٚ هضم پيضا ٓی ک٘ض يب ٗٚ؟ كغٝع ٓی ک٘يْ.

ثب رٞجٚ ثٚ رؼغيق ًالٛجغصاعي ، عكزبع ٓغرٌت ثبيض ثٚ 

هٞعد كؼَ ٓضجذ سبعجي ثبكض ؛ رغى كؼَ ٗٔي رٞاٗض رلٌيَ 



ضٙ عًٖ ٓبصي ايٖ جغّ ثبكض ُٝٞ ايٌ٘ٚ ٛٔغاٙ ثب ؿٞء صٛ٘

ٗيذ ثبكض ٝ ٓٞجت اؿلبٍ ٓبُجبسزٚ كٞص. اػ ُغف صيگغ كؼَ 

ٓضجذ ثبيض سبعجي ثبكض؛ يؼ٘ي ثغٝػ ٝ ظٜٞع سبعجي صاكزٚ 

ثبكض ، ُظا هغف صعٝؿگٞيي ْٛ ًبكي ٗيـذ ٝ ثٚ رٜ٘بيي 

رٞؿَ ثٚ ٝؿيِٚ ٓزوِجبٗٚ رِوي ٗٔي كٞص. ثغاي ٓضبٍ اگغ 

ثٚ كغص « ة»اؿذ روٞع ثضٌٛبع ثٞصٕ « ة»ًٚ پضع  «اُق»

ثب « ط»ثپغصاػص ٝ « ط»ثٚ « ة»ٓجِـي عا ثٚ ٗيبثذ « ط»

ػِْ ثٚ ايٌ٘ٚ ُِجٌبع ٗيـذ إٓ عا صعيبكذ ً٘ض ٝ صع 

ٗضاعص « ة»دويوذ اػ اظٜبع ايٖ ًٓٞٞع ًٚ ُِجي اػ 

سٞصصاعي ً٘ض ٝ اػ ايٖ ُغين پُٞي عا ثٚ صؿذ آٝعص ، 

؛ چٕٞ ٛيچگٞٗٚ ٝؿيِٚ ٓزوِجبٗٚ اي ػِٔق ًالٛجغصاعي ٗيـذ 

ثٚ ًبع ٗجغصٙ ٝ صع ٝاهغ رغى كؼَ ًغصٙ اؿذ. ثغاي رذون 

جغّ ًالٛجغصاعي اٗجبّ كؼَ ٓضجذ الػّ اؿذ ٝ إٓ كبَٓ 

ػِٔيبري ٗٔبيلي ٝ ٓزوِجبٗٚ اؿذ. صعٝؿگٞيي ٝهزي ٓٞجت 

ًالٛجغصاعي اؿذ ًٚ ٛٔغاٙ ثب اؿزلبصٙ اػ اؿْ يب هلذ يب 

ض ٝ صع صيگغ ٓٞاعص ٗيؼ ، ثبيض ػ٘ٞإ يب ؿٔذ ٓجؼٍٞ ثبك

ٛٔغاٙ ثب رٞؿَ ثٚ ديِٚ ٝ روِت ثبكض ٝ ثب گٍٞ ػصٕ ٝ 

كغيلزٖ ٝ ٛٔغاٙ ثب كؼَ يب اكؼبٍ يب ٝؿبيَ ٓبصي سبعجي 

ٓزوِجبٗٚ ثبكض. ُظا رجِيـبد صعٝؿي ْٛ ًبكي ٗيـذ ، 

ثٌِٚ رجِيـبد ثبيض ٛٔغاٙ ثب ٓوضٓبد ٝ هذ٘ٚ ؿبػيٜب ٝ 

اگغ ًالٛجغصاع ثغاي  ثٚ ًبع ثغصٕ ٝؿبيَ صيگغي ثبكض.

اٗجبّ ًالٛجغصاعي اؿ٘بص ٝ ٗٞكزٚ ٛبي ٓجٍٜٞ ثٚ ًبع ثغص 

ًٚ كي ٗلـٚ ثغاي رذون جغّ جؼَ ًبكي ثبكض ػِٔق ٝاجض صٝ 

ػ٘ٞإ جؼَ ٝ ًالٛجغصاعي اؿذ ، ُٝي اگغ اٝعام ٓظًٞع 

ًالٛجغصاعي   اعػف صُيَ ٝ ؿ٘ض عا ٗضاكزٚ ثبك٘ض ػِٔق هغكبً 

ٛغگبٙ يي ثئٚ گؼاع ثغاي كٔغصٙ ٓي كٞص. صع ايٖ هٞعد ، 

ٝهٍٞ سـبعد اػ ثئٚ گغ ، هٞعد دـبثٜبي جؼِي اعائٚ صٛض 

ػِٔق ًالٛجغصاعي اؿذ ؛ ػيغا ٗلؾ رٜيخ هٞعد دـبثٜبي 

ٓظًٞع جؼَ ٓذـٞة ٗٔي كٞص. ُٝی صع ٓٞعص جغّ جؼَ ٓی 

رٞإ گلذ کٚ ٓوبصم جغّ جؼَ ْٛ صع كؼَ ارلبم ٓی اكزض ٝ 

اسزوبع ثٚ طکغ ٛغ صٝ ْٛ صع رغک كؼَ کٚ صع ػيغ ثٚ ُٞع 

 ػ٘ٞإ طکغكضٙ ٓی پغصاػيْ:

اٌف( فؼً ِثثت: وٗ ّ٘اْ لٍة دمیمت دس یه ٔٛؽتۀ       

تیٕی ؽذٖ دس  یىی اص صٛس پیؼ داسای اسصػ ٚ عٕذیت، تٗ

 لأْٛ اعت.

ب( فؼً ِٕفی یا تشن فؼً: وٗ دس جؼً ِفادی یا ِؼٕٛی  

وٗ ؽٛد. صیشا دس اثش تشن فؼً، عٕذی ایجاد ؽذٖ  ِذمك ِی

وٗ لغّتی  وٕذ؛ ِثً ایٓ ِذتٛای آْ تا ٚالؼیت تطثیك ّٔی



وٕذ، دزف وشدٖ ٚ  اص تمشیشات ؽخصی وٗ عٕذ سا دیىتٗ ِی

ٕٔٛیغیُ ٚ تش اثش آْ یه تؼٙذ یا دمی سا وٗ ِٛجة ضشس 

تٗ غیش اعت، ِخفی وٕیُ. تؼضی اص دمٛلذأاْ ِؼتمذٔذکٗ: 

ٚ ق.َ.ا اػُ اعت اص جؼً  725لصذ تمٍة ِزکٛس دس ِادٖ 

تضٚیش اص طشیك فؼً یا تشک فؼً . تٕاتشایٓ اگش تاجشی 

دس دفاتش لأٛٔی خٛد اص دسج ِؼاِالت ِزکٛس دس 

صٛستذغاتٙای دس یافتی خٛدداسی ٚ تذیٓ تشتیة ػاًٌّا 

ٚػاِذًا ٚ تٗ لصذ اضشاس تٗ طشف ِؼاٍِٗ ٚ اعتفادٖ 

ٔاِؾشٚع اص رکش اسلاِی اص ِطاٌثات خٛدداسی ّٔایذ ، 

اص تشک فؼً گشدیذٖ اعت. ٌٚی ٔظش  ِشتکة جشَ تضٚیش

ِخاٌفی دس ایٓ ِٛسد اص عٛی دکتش آصِایؼ رکش گشدیذٖ 

ِثٕی تش ایٓ کٗ جشَ جؼً تا تشک فؼً تذمك ّٔی پزیشد 

تشای ِثاي دس جایی کٗ عش دفتش ػّذَا ٔاَ یکی اص ِٛصی 

ٌُٙ سا اص ٚصیت ٔاِٗ دزف ِی کٕذ دس دمیمت عٕذی عاختٗ 

ذ فؼً اعت ٔٗ تشک فؼً. ٌٚی کٗ ٔادسعت اعت ٚ عاختٓ عٕ

دس سد ٔظش ایؾاْ آلای دکتش ایشج گٍذٚصیاْ ِؼتمذ اعت 

کٗ عش دفتش ِکٍف تٗ تٕظیُ عٕذ تش اعاط تّاِی خٛاعتٗ 

ِٛصی اعت ٌٚزا تا دزف ٔاَ یکی اص ِٛصی ٌُٙ تٗ تکٍف 

خٛد ػًّ ٔکشدٖ ٚ تشک فؼً ّٔٛدٖ اعت کٗ تا لٍة دمیمت 

ِاِٛسی کٗ ِکٍف تٗ دس عٕذ ِشتکة جؼً ؽذٖ اعت. ٚ یا 

تٕظیُ ٚ تکّیً فشَ ٘ا ٚ صٛست جٍغٗ ٚاسدات کاال اعت ، 

ِمذاس کاال سا کّتش ِی ٔٛیغذ ٚ تشک فؼً اٚ ّ٘شاٖ تا 

 لصذ ِجشِأٗ ٚی تذمك جؼً اعت.

  

 

 

دس تذمك جشَ تأثیشي ٔذاسد ، ٌٚي دس « ٚعیٍٗ»اصٛاًل    

شَ دس تذمك ج اص جٍّٗ وال٘ثشداسي ٚ جؼً  تؼضي اص جشایُ ، 

ِٛثش اعت. دس ایٓ جا ٚعیٍٗ ٘ای ِٛسد اعتفادٖ دس 

کال٘ثشداسی ٚ جؼً سا ِٛسد کٕکاػ ٚ تشسعی لشاس ِی د٘یُ. 

  

تشاي ایٕىٗ فؼً ِثثت ِشتىة تتٛأذ  دس جشَ کال٘ثشداسی 

ِثٕاي وال٘ثشداسي لشاس گیشد تایذ ّ٘شاٖ تا تٗ واس تشدْ 

غیش  ٚعیٍٗ ِتمٍثأٗ تاؽذ ٚ ِٕظٛس اص تمٍثي دس ایٕجا ،

ٚالؼي تٛدْ اعت. فؼً ٚ ٚعیٍٗ دس جشَ وال٘ثشداسي دٚ جضء 

ٚ ػٕصش جذاگأٗ أذ. ٚعیٍٗ ِتمٍثأٗ اصطالح ػاِي اعت 



وٗ ؽاًِ ٘ش ٔٛع ٔیشٔگ ٚ دسٚؽ ٚ فشیثىاسي ِي ؽٛد ایٓ 

تٗ یىي اص ٚعایً ِزوٛس یا »تا تٛجٗ تٗ لیذ   اصطالح

ٗ ٘ش ، ؽّٛي ٚصف وال٘ثشداسي سا ت...« ٚعایً تمٍثي دیگش 

ٔٛع ٚعیٍٗ تمٍثي دیگش اِىاْ پزیش ِي وٕذ. ٌزا ِفَٙٛ 

وال٘ثشداسي اص ِصادیك ِزوٛس دس لأْٛ تذٛي پیذا وشدٖ 

اعت ٚ ِٛضٛع تشدْ ، تٗ ٚعایً خاؿ ِزوٛس دس لأْٛ 

واستشد ٚعایً ِتمٍثأٗ تٗ   ِذصٛس ٔیغت. دس ػیٓ داي ،

واستشد ٚعیٍٗ تمٍثي   ؽشطي ِٛجة تذمك جشَ اعت وٗ اٚالً 

ػٍت ٔٙایي ٚ ِٕذصش تٗ فشد تذصیً ِاي غیش تاؽذ ٚ ثأیًا 

واستشد ٚعیٍٗ تمٍثي ِمذَ تش وال٘ثشداسي تاؽذ. تٕاتشایٓ 

صشف گشفتٓ ٚجٗ اص وغي ٚاجذ ػٕٛاْ وال٘ثشداسي ٔخٛا٘ذ  ،

تٛد ٚ تایذ ػٕاصش جشَ ِزوٛس اص جٍّٗ تٗ واس تشدْ دیٍٗ 

ٝ  رذون يبثض ٝ روِت ٝ يب ٛغ ٝؿيِٚ ٓزوِجبٗٚ صيگغ ،

 ٓٞصغ صع گغكزٖ ٝجٚ ثبكض. 

اٍٝ: ٓزوِجبٗٚ ثٞصٕ ٝؿيِٚ: ثب رٞجٚ ثٚ رؼغيق 

ًالٛجغصاعي ، روِجي ٝ ؿيغ ٝاهؼي ثٞصٕ ٝؿيِٚ صع جغّ 

ج٘جخ دوغي صاعص ٝ روِجي ثٞصٕ ٝؿيِٚ اػ ٜٓٔزغيٖ  ٓظًٞع ،

پبيٚ ٛبي ؿبػٗضح جغّ ًالٛجغصاعي اؿذ. ثٚ ػجبعد صيگغ ، 

ثٌِٚ  ٓبُي ًبكي ٗيـذ ، ثغاي رذون ًالٛجغصاعي رٜ٘ب اؿلبٍ

اؿلبٍ ٓبُي ٝهزي ٓج٘بي جغّ ٓظًٞع هغاع ٓي گيغص ًٚ اػ 

ُغين ثٚ ًبع ثغصٕ ٝؿيِٚ ٓزوِجبٗٚ ثبكض. ث٘بثغايٖ ، 

ٗٞع ٝؿيِٚ ٓذوٞع  ٛٔبِٗٞع ًٚ صع جغّ هزَ صع دٌْ ػٔض ،

ثٚ هزبُٚ اؿذ ؛ صع ًالٛجغصاعي ْٛ ٗٞع ٝؿيِٚ ٓذوٞع ثٚ 

ػٓبٕ رذٍٞ ٓي يبثض ٝ ٓزوِجبٗٚ ثٞصٕ اؿذ ًٚ ثب پيلغكذ 

ٓوبصين إٓ ٓ٘ذوغ ثٚ ٓٞاعص طًغ كضٙ صع هبٕٗٞ ٗيـذ ، 

ثٌِٚ ٛغ ٝؿيِٚ اي ًٚ ؿيغ ٝاهؼي ثٞصٕ إٓ ادغاػ كٞص ٓي 

 رٞاٗض ثغاي رذون جغّ ٓالى هغاع گيغص. 

رضجيذ ثٚ ٝؿبيَ روِجي دبُزٜبي ٓشزِلي صاعص. گبٙ ٝؿيِٚ 

ف ؿبسزگي اؿذ ًٚ ٌٖٓٔ اؿذ اػ ٗظغ كٌِي يب ٓبٛٞي سال

ٝاهغ ثبكض ؛ ثٚ ػجبعد صيگغ ٝؿيِٚ ٓٞعص اؿزلبصٙ كي 

ٗلـٚ سالف ٝاهغ اؿذ ٝ ثٚ ٝؿيِٚ ًالٛجغصاع جؼَ كضٙ اؿذ. 

ؿبسزٖ ٝ اؿزلبصٙ ًغصٕ اػ ؿ٘ض ٓجؼٍٞ يي ٝؿيِٚ   ٓضالً 

كٌِي اؿذ ُٝي ؿبسزٖ ٝ اؿزلبصٙ ًغصٕ اػ يي  ٓزوِجبٗخ 

ؿ٘ض سبُي اُٞجٚ يي ٝؿيِٚ روِجي ٓبٛٞي اؿذ ؛ يؼ٘ي 

سالف ٝاهغ اؿذ. صع ٓبصٙ ٝادض هبٕٗٞ رلـيغ ٓبصٙ  ٓبٛيزبً 

ٓووٞص اػ رٞؿَ ثٚ »آٓضٙ اؿذ:  4526م . ّ . ع. ٓوٞة  :25

م . ّ . ع. اػْ اػ ايٖ  :25ٝؿبيَ روِجي ٓظًٞع صع ٓبصٙ 

اؿذ ًٚ ديِٚ ٝ روِت عا صع سبعط اػٔبٍ ً٘ض يب صع ًٖٔ 



جغيبٕ آغ صع اصاعاد صجذ يب ؿبيغ اصاعد صُٝزي يب 

 .. .«ٓذبًْ .

ٛٔبِٗٞع ًٚ گلزٚ كض ، گبٙ سالف ٝاهؼي ثٞصٕ ٝؿيِٚ اػ 

ثبثذ ؿبسزگي ثٞصٕ ٗيـذ ٝ ٝؿيِٚ ٓبٛيزًب ٓزوِجبٗٚ ٗيـذ 

آب صع  ٝ صع ظبٛغ ٝؿيِخ ٓٞعص اؿزلبصٙ ٝاهؼي اؿذ ،

دويوذ ؿيغ ٝاهؼي اؿذ. ثغاي ٓضبٍ ٓٞجغي ًٚ ٓبٍ االجبعٙ 

،  صعيبكذ ًغصٙ ٝ ثٚ ٓـزأجغ عؿيض ٗضاصٙ اؿذ  عا ٗوضاً 

ثغاؿبؽ هجٌي ًٚ صع صؿذ صاعص ٝ ؿبسزگي ْٛ ٗيـذ اجغاييٚ 

هبصع ٓي ً٘ض ٝ صٝثبعٙ ٓجِؾ ٓبٍ االجبعٙ عا ُِت ٓي ً٘ض 

صعيبكذ   ؛ صع دبُي ًٚ صع دويوذ ٓجِؾ إٓ هجي عا هجالً 

ًغصٙ اؿذ. ُظا ايٖ ػَٔ اٝ ًالٛجغصاعي اؿذ ؛ ػيغا ٛغ 

، چ٘ض ؿ٘ض ٓٞعص اؿزلبصٙ جؼِي ٗيـذ ثب صعيبكذ ٝجٚ إٓ 

صع  ؿ٘ض ٓظًٞع ٓزوِجبٗٚ ٝ ؿيغ ٝاهؼي اؿذ. صع ٝاهغ ،

اي٘گٞٗٚ ٓٞاعص ػَٔ ٓغرٌت ٓزوِجبٗٚ اؿذ ٗٚ ٝؿيِخ ٓٞعص 

 اؿزلبصٙ.

  رضجيذ ثٚ ٝؿبيَ روِجي ٌٖٓٔ اؿذ ٓـزوئبً   اػ ُغف صيگغ ،

اػ ُغف سٞص ٓزْٜ يب اػ ٗبديخ كشن صبُش هٞعد گيغص. اگغ 

ٛجغصاعي ٗـجذ كشن صبُش صع رجبٗي ثب ٓزْٜ ثبكض جغّ ًال

ثٚ اٝ ْٛ ٓذون اؿذ ٝ اگغ صع رجبٗي ٗجبكض ، صع هٞعري 

ًٚ صيگغ كغايَ ٓذون كٞص جغّ هبثَ اٗزـبة ثٚ اٝؿذ ؛ 

 چغا ًٚ ٝؿيِٚ روِجي عا اٝ ثٚ ًبع ثغصٙ اؿذ. 

اصجبد روِجي ثٞصٕ ٝؿيِٚ ثٚ ػٜضح صاصؿغاؿذ. كؼجٚ صّٝ 

ع ص :41/455/:2ٓٞعر  7877صيٞإ ػبُي ًلٞع صع عأي كٔبعٙ 

اهٞالً ثغ ػٜضح كبًي اؿذ ًٚ رٞؿَ » ايٖ سوٞم گلزٚ اؿذ: 

ثٚ ٝؿبيَ روِجي ٓزْٜ ثٚ ًالٛجغصاعي عا ثٚ ٝجٜي اػ ٝجٞٙ 

 «م . ّ.ع. اصجبد ٗٔبيض. :25ٓظًٞع صع ٓبصٙ 

ٓوبصين رٔضيِي ٝؿبيَ ٝ اػٔبٍ ٓزوِجبٗٚ. ٛٔبِٗٞع ًٚ 

گلزٚ كض رٞؿَ ثٚ ٝؿبيَ ٓزوِجبٗٚ اي ًٚ صع هبٕٗٞ آٓضٙ 

وبصيوي ًٚ طًغ كضٙ اؿذ ثب رٞجٚ ثٚ ػجبعد اؿذ ٝ ٓ

رٔضيِي ٛـز٘ض. آٗچٚ ْٜٓ اؿذ ، « ٝؿبيَ روِجي صيگغ...»

ؿيغ ٝاهؼي ثٞصٕ ٝؿيِٚ اؿذ ًٚ دوغ ثٚ إٓ ٝاعص كضٙ اؿذ 

 ٗٚ ٗٞع ٝؿيِٚ.

 ٓوبصيوي ًٚ ٓوٖ٘ طًغ ًغصٙ اؿذ ػجبعر٘ض اػ:

ـ اسزيبع اؿْ ، ػ٘ٞإ يب ؿٔذ ٓجؼٍٞ. اؿْ ًِٔٚ اي اؿذ 

بٓيضٕ اٗـبٕ يب ديٞإ يب چيؼي ثٚ ًبع ٓي ًٚ ثغاي ٗ



عٝص. ٓ٘ظٞع اػ اسزيبع ٗبّ ٓجؼٍٞ ، ٓؼغكي سٞص ثٚ ٗبّ 

صيگغي ، ؿيغ اػ ٗبّ ٝاهؼي ٝ دويوي ٓغرٌت اؿذ ؛ اػْ اػ 

ايٌ٘ٚ ٗبّ ٓجؼٍٞ يي اؿْ ٝاهؼي يب ؿيغ ٝاهؼي ٝ كغًي 

ثبكض ٝٗيؼ اػْ اػ ايٌ٘ٚ اؿْ ًٞچي يب ٗبّ سبٗٞاصگي ثٚ 

اػ ثٚ ًبع ثغصٕ ػ٘ٞإ يب ؿٔذ ٓجؼٍٞ إٓ ًبع عٝص. ٓ٘ظٞع 

اؿذ ًٚ ًالٛجغصاع سٞص عا رذذ يي ػ٘ٞإ ٝ ؿٔذ يب يي 

صعجٚ ٓوبّ اجزٔبػي عؿٔي ٝ ؿيغ عؿٔي ٝ يب رذويِي ؿيغ 

ٝاهؼي ًٚ اػِبي آٜٗب كغايَ سبهي صاعص ٓؼغكي ً٘ض ٝ اػ 

ايٖ ُغين ٓبٍ صيگغي عا ثٚ صؿذ آٝعص. ػ٘بٝيٖ ُجيؼي يب 

اٍ كشويٚ ْٛ چٚ ثـب ٓلٍٔٞ اؿْ ٝ اٝهبف ٓغثٍٞ ثٚ ادٞ

 ػ٘ٞإ ٓجؼٍٞ هغاع گيغٗض.

ًـي ًٚ سٞص عا ثٚ ُٞع ؿيغٝاهؼي دبًْ كغع ، صاصؿزبٕ ، 

كٜغصاع ، ًٝيَ ، ٗٔبي٘ضٙ  ُجيت ، اكـغ ٗيغٝٛبي ٓـِخ ،

ٓجِؾ ، ٝػيغ ٝ ٓبٗ٘ض ايٜ٘ب ٓؼغكي ٓي ً٘ض ٝ اػ ايٖ 

ُغين ٓبٍ صيگغي عا ٓي ثغص ًالٛجغصاع اؿذ. ًـي ًٚ سٞص 

عا ٓبصع صيگغي ٓؼغكي ٓي ً٘ض يب كغص ٓجغصي ًٚ سٞص عا 

ٓزأَٛ ٓؼغكي ٓي ً٘ض ٝ اػ ايٖ ُغين ٓبٍ صيگغي عا ٓي 

 ثغص ًالٛجغصاع اؿذ. 

صع ثٚ ًبع ثغصٕ اؿْ يب ػ٘ٞإ يب ؿٔذ ٓجؼٍٞ كغهي ٗٔي 

ً٘ض ًٚ ايٖ آغ ثٚ هٞعد ًزجي ثبكض يب كلبٛي. كغٍ رذون 

ٚ ػِيذ ثيٖ ادغاػ عاثِ جغّ ٓظًٞع صع ايٖ ٓوضام ،

اؿزلبصٙ اػ ايٖ ٓٞاعص ٝ ٗزيجٚ ٓجغٓبٗٚ )ثغصٕ ٓبٍ ؿيغ( 

اؿذ ؛ يؼ٘ي رذويَ ٓبٍ ؿيغ ثبيض ٗبكي اػ كغيجي ثبكض ًٚ 

ثغ اصغ ثٚ ًبع ثغصٕ اؿْ يب ػ٘ٞإ يب ؿٔذ ٓجؼٍٞ ايجبص 

ٓي كٞص ٝ ايٖ آغ ػِذ ؿبيي ٝ ٓ٘ذوغ ثٚ كغص صع ثغصٕ 

ي ثبكض ًٚ اگغ جؼَ اؿْ ثٚ هٞعر ٓبٍ صيگغي ثبكض. ُظا ،

اػ ٗظغ رـِيْ ٓبٍ ثٚ ًالٛجغصاع ٛيچگٞٗٚ رأصيغي صع 

ٓبُجبسزٚ ٗضاكزٚ ثبكض ٝ عاثِخ ػِيذ رذون ٗيبكزٚ ثبكض 

 ػَٔ ًالٛجغصاعي ٗيـذ.  ،

ثغاي رذون جغّ ٓظًٞع ، ًبعثغص ٗبّ يب ػ٘ٞإ ٓجؼٍٞ 

ٓـزِؼّ يي ػَٔ ٓبصي ٓضجذ اؿذ. اگغ كشوي صع ٛٞيذ ٝ ٗبّ 

بكض ٝ كغص اسيغ آگبٛبٗٚ اػ صيگغي صچبع اكزجبٙ كضٙ ث

ايٖ آغ ؿٞء اؿزلبصٙ ً٘ض ٝ اػ ُغين ؿٌٞد ٝ صع اكزجبٙ 

گظاعصٕ ُغف ، ٓبٍ اٝ عا ثٚ صؿذ آٝعص ػِٔق ِٓ٘جن ثغ 

 ايٖ جغّ ٗيـذ.

ـ ػِٔيبد ٓزوِجبٗٚ. صع ايٖ سوٞم ٗيؼ ، ٓوٖ٘ ثؼٌي اػ 

ٓوبصين عا ثٚ ُٞع رٔضيِي ثيبٕ ًغصٙ اؿذ ًٚ صع ٛغ دبٍ 



صٕ ٓبٍ ؿيغ كٞٗض. كغُي ًٚ صع ايٖ سوٞم ثبيض ٓ٘جغ ثٚ ثغ

ٝجٞص صاعص ايٖ اؿذ ًٚ ػِٔيبد ٓؼثٞع ثٚ هوض ايجبص ثبٝع 

صع ٓج٘ي ػِيٚ ٗـجذ ثٚ ٝجٞص ٓؤؿـبد صعٝؿيٖ ، اسزيبعاد 

ٝ اػزجبعاد ٝاٛي يب آيضٝاع ًغصٕ صيگغإ ثٚ آٞع ؿيغ 

ٝاهغ يب رغؿبٗيضٕ ٓغصّ اػ دٞاصس ٝ پيلبٓضٛبي ؿيغ ٝاهغ 

 َ ٓبٍ ؿيغ اٗجبّ كٞص. ثٚ ٓ٘ظٞع رذوي

ـ ٓـغٝع ًغصٕ ثٚ ٝجٞص كغًزٜب يب رجبعرشبٗٚ ٛب ٝ يب 

ٓؤؿـبد ّٓٞٛٞ )ٓـغٝع ًغصٕ ثٚ ٝجٞص كشن دوٞهي(. اػ 

اُالم ايٖ ٓوبصين اؿز٘جبٍ ٓي كٞص ًٚ ِِٓن كشن دوٞهي 

ٓٞعص رٞجٚ ثٞصٙ اؿذ ؛ ُظا كبَٓ ٓؤؿـبد رجبعي ٝ ه٘ؼزي 

ي كٞص. اجبعٙ ٝ رُٞيضي ٝ سضٓبري ٝ ٓبٗ٘ض ايٜ٘ب ْٛ ٓ

ٓذِي ثغاي رظبٛغ ًغصٕ ثٚ صاكزٖ كغًذ يب رجبعرشبٗٚ ٝ 

ثبٗي يب ٓؤؿـٚ اػزجبعي ٝ ٓبٗ٘ض ايٜ٘ب ٝ ايجبص يي 

ؿِـِٚ رلٌيالد ًٚ ثغاي ايٖ آٞع الػّ اؿذ ؛ ٓضَ ٗوت 

چبپ كبًزٞع ٝ ؿغعؿيض ثٚ ٗبّ   اؿزشضاّ ٓ٘لي ، ربثِٞ ،

،  كغًذ ٝ ٓبٗ٘ض ايٜ٘ب ثب رٞجٚ ثٚ ّٓٞٛٞ ثٞصٕ آٜٗب

اػٔبٍ ؿيغ ٝاهؼي اؿذ ٝ صع هٞعري ًٚ كشن اػ ايٖ ُغين 

ٓبُي عا ثجغص ًالٛجغصاع ٓذـٞة ٓي كٞص. اگغ ًـي ثب چبپ 

اٝعام ؿٜبّ يي ًبعسبٗٚ يب كغًذ ٝ ٗظبيغ آٜٗب ، صيگغإ 

ثلغيجض ٝ اػ ايٖ  عا ػِي عؿْ ّٓٞٛٞ ثٞصٕ ٓٞعص اصػب ، 

ًالٛجغصاعي اؿذ. كشن دوٞهي چٚ  ُغين ٓبُي ثٚ صؿذ آٝعص

ّٓٞٛٞ ثبكض ٝ چٚ رٞاٗبييٜبي ٓٞعص اصػبي ًالٛجغصاع عا 

ٗضاكزٚ ثبكض يب صع صجذ كغًزٜب ثٚ صجذ ٗغؿيضٙ ثبكض ؛ 

ٛغ چ٘ض اػ ٗظغ ظبٛغي ٝاهؼي اؿذ اػ ٗظغ ٓبٛيذ ؿيغ 

 ٝاهؼي اؿذ ٝ ٓبٗٞع ٓزوِجبٗٚ ٓذـٞة ٓي كٞص. 

اسزيبعاد ٝاٛي.  ٓـغٝع ًغصٕ ٝ كغيلزٖ ٓغصّ ثٚ صاكزٖ ـ 

صع ايٖ كغى ، ٓغرٌت ثب رظبٛغ ثٚ ٓٞهؼيزٜبي ؿيبؿي ، 

اجزٔبػي ٝ اصاعي اػ كشن صيگغ ؿٞء اؿزلبصٙ ٓي ً٘ض ٝ 

ٓبٍ اٝ عا ٓي ثغص. ٓضَ ايٌ٘ٚ كشوي ثب ٗلبٕ صاصٕ 

صيگغي ٝ كغف ٝ جٞاٛغاد ػبعيٚ اي ، ٓٞكن ثٚ  سبٗخ

اؿزوغاى ٝجٚ ثٚ اػزجبع آٜٗب كٞص. كغصي ًٚ ثب هذ٘ٚ 

ػي سٞص عا طي ٗلٞط صع آٜٗب گٞاٛي٘بٓخ عاٗ٘ضگي يب ؿب

ثغگ پبيبٕ سضٓذ ؿغثبػي يب ؿبيغ گٞاٛيٜبيي ًٚ اػ ُغف 

ٓوبٓبد عؿٔي هبصع ٓي كٞص اسظ ٗٔبيض ٝ اػ ايٖ ُغين 

ٝجٞٛي عا ثٚ صؿذ ٓي آٝعص ، ثٚ صُيَ ٝاٛي ثٞصٕ 

اسزيبعارق كيبصي ًغصٙ ٝ ًالٛجغصاع اؿذ. صع ٝاهغ ، 

ٓجؼٍٞ ْٛ صاسَ صع ٛٔيٖ ػ٘ٞإ اؿذ ارشبط ػ٘ٞإ يب ؿٔذ 

 ًٚ ٓوٖ٘ إٓ عا ثٚ ُٞع ٓـزوَ طًغ ًغصٙ اؿذ. 



ـ آيضٝاع ًغصٕ صيگغي ثٚ آٞع ؿيغٝاهغ يب رغؿبٗضٕ اػ 

دٞاصس ٝ پيلبٓضٛبي ؿيغ ٝاهغ. ثغاي ٓضبٍ اگغ ًـي صيگغي 

جؼَ ٗولٚ كٜغصاعي آيضٝاع ً٘ض ًٚ هغاع اؿذ يي   عا ثب

ٗؼصيٌي ٓ٘ؼُق ايجبص كٞص پبعى ثؼعگ اػ ُغف كٜغصاعي صع 

ٝ اػ ايٖ ُغين اٝ عا ثٚ اكؼايق هئذ ٓ٘ؼٍ آيضٝاع ً٘ض 

يب ثب اصػبي ايٌ٘ٚ هغاع اؿذ كالٕ سيبثبٕ ػغيي كٞص ٝ 

ٓ٘ؼٍ اٝ عا اػ ثيٖ ثجغص اٝ عا ثزغؿبٗض ٝ اػ ايٖ ُغين 

پُٞي اػ اٝ صعيبكذ ً٘ض رب ٓٞجت رـغيغ ايجبص پبعى يب 

غصاع اؿذ. اگغ صالُي ثب ٓبٗغ ػغيي كضٕ سيبثبٕ كٞص ًالٛج

هذ٘ٚ ؿبػي ، صيگغي عا اػ پبييٖ آٓضٕ هئزٜب ثزغؿبٗض ٝ 

ثب اؿلبٍ ُغف ، ًبالٛبي اٝ عا ثٚ هئذ اعػاٗزغ اػ هئذ 

ٝاهؼي سغيضاعي ٗٔبيض ًالٛجغصاع اؿذ ؛ ُٝي اگغ ػٓي٘ٚ اي 

عا كغاْٛ ً٘ض ًٚ صيگغي ٓبٍ اٝ عا ثٚ هئذ اعػاٗزغ 

بٗي ٌٗغصٙ ثبك٘ض ػِٔق ثشغص ، صع هٞعري ًٚ ثب ْٛ رج

ًالٛجغصاعي ٗيـذ ٝ اگغ رجبٗي ًغصٙ ثبك٘ض ػَٔ اٝ ٓؼبٝٗذ 

صع جغّ ًالٛجغصاعي اؿذ ؛ چغا ًٚ الػّ ٗيـذ اٗجبّ صٛ٘ضح 

 ػَٔ ٓزوِجبٗٚ ، ثغٗضح ٓبٍ ثبكض. 

صّٝ: اؿلبٍ ٝ كغيت ٓبُجبسزٚ: اعرٌبة جغّ ًالٛجغصاعي ثٚ 

ؿغهذ ًٚ  ٝؿيِٚ ٛغ ًـي آٌبٗپظيغ ٗيـذ ؛ چغا ًٚ ثغ سالف

ؿبعم اػ ػضّ اُزلبد ٝ ؿبكِگيغ كضٕ ٓبُجبسزٚ اؿزلبصٙ 

ًغصٙ ٝ ٓجبصعد ثٚ ؿغهذ ٓبٍ اٝ ٓي ً٘ض ، صع ًالٛجغصاعي 

ٓي  ٓغرٌت ثٚ ٝؿبيِي کٚ ٓٞعص اؿزلبصٙ هغاع ٓی صٛض ؿؼی 

ً٘ض ًٚ ٓٞجت اؿلبٍ هبدت ٓبٍ گغصص ٝ اٝ سٞص ٓبٍ عا 

 روضيْ ًالٛجغصاع ٗٔبيض. ث٘بثغايٖ ، ثغاي اعرٌبة

ًالٛجغصاعي ٓغرٌت ثبيض اػ ٗجٞؽ ٝ ثٜغح ٛٞكي ثباليي 

ثغسٞعصاع ثبكض ؛ صع دبُي ًٚ ؿبعم ادزيبط ثٚ ثٜغح ٛٞكي 

صع ايٖ اؿذ ًٚ ًالٛجغصاع چ٘بٕ   ثباليي ٗضاعص. ظغاكذ ًبع

ٝاٗٔٞص ٓي ً٘ض ٝ هذ٘ٚ ؿبػي الػّ عا چ٘بٕ كغاْٛ ٓي ً٘ض 

اٝ  ًٚ هبدت ٓبٍ ثب رلٌغ ٝ هضعصاٗي اػ اٝ ، ٓبُق عا ثٚ

ٓي صٛض. ثٚ ٛٔيٖ صُيَ ًالٛجغصاعإ اػ ٗظغ اجزٔبػي صع 

  ُجوبد ٓغكٚ هغاع صاعٗض. 

ًالٛجغصاع ثٚ ٗذٞي ػَٔ ٓي ً٘ض ًٚ صع هٞعد ادغاػ رشِق  

ػِٔق ثيلزغ ِٓ٘جن ثغ رضُيؾ ٓضٗي ثبكض. رضُيؾ ً٘٘ضٙ  ،

ٝهزي ًالٛجغصاع اؿذ ًٚ ػ٘وغ ٓؼ٘ٞي جغّ ًالٛجغصاعي عا 

كبهض ج٘جخ جؼايي اؿذ. ث٘بثغايٖ  صاكزٚ ثبكض ٝاال ػَٔ اٝ

رب ػٓبٗي ًٚ ٓبُجبسزٚ اؿلبٍ ٗلٞص ثٚ ُٞع ُجيؼي ٓبُق  ،

عا ثٚ ًالٛجغصاع ٗٔي صٛض ٝ ػضّ آگبٛي ٓج٘ي ػِيٚ اػ 

ٓزوِجبٗٚ ثٞصٕ ٝؿبيَ ٓٞعص اؿزلبصٙ ًالٛجغصاع كغٍ رذون 



جغّ اؿذ. ُظا ، آگبٛي ٓج٘ي ػِيٚ ٗـجذ ثٚ ٓزوِجبٗٚ 

ًالٛجغصاع ٓبٗغ رذون جغّ اؿذ. ثٞصٕ ٝؿبيَ ٓٞعص اؿزلبصٙ 

ٝ آب ثؼض اػ طکغ ٝؿبيَ ٓزوِجبٗٚ ٓٞعص اؿزلبصٙ 

کالٛجغصاعی ٗٞثذ ثٚ طکغ ٝؿبيَ ٓٞعص اؿزلبصٙ صع جغّ جؼَ 

صع ٓی   725ٓبصٙ    ٓی عؿض الػّ ثٚ رًٞيخ اؿذ کٚ اػ ٓلّٜٞ

کٚ ٓغاص اػ ٝؿيِٚ ٓزوِجبٗٚ عا ثٚ ُٞع ٓوضاهی   يبثيْ

ثٚ ُٞع ٓضبٍ كشوی ثب يک ثيبٕ ٓی ک٘ض يؼ٘ی ايٖ کٚ 

ٗٞكزٚ يب کِٔٚ   ٝؿيِٚ ٗٞک ريؼ يب ثب جٞٛغ يب ثب يک هِْ

ای عا اػ ٓزٖ دظف ک٘ض يب ٗٞكزٚ عا کبٓالً اػ ثيٖ ثجغص. 

دبٍ صع ايٖ جب ثغای ايٖ کٚ ثزٞاٗيْ ٗزيجٚ گيغی کِی 

رغی صاكزٚ ثبكيْ ٓوبصيوی کٚ صع جغّ جؼَ ثٚ کبع ٓی عٝص 

 ع ٓی صٛيْ. عا ٓٞعص ثغعؿی ٝٝ ک٘کبف هغا

 گيغاٗٚ آٌبی ٝاهؼی: اُق( رذويَ ؿبكَ 

گيغاٗٚ ٝ رٞأّ ثب هوض روِت اػ كشوی  ٛغگبٙ ثٚ ُٞع ؿبكَ  

ثبكض ُٝی  آٌب گغكزٚ كٞص، ٛغ چ٘ض ًٚ آٌبء، ٝاهؼی ٓی

كٞص ًٚ جغّ جؼَ  گيغاٗٚ ثٞصٕ ٓٞجت ٓی صٝ كغٍ روِت ٝ ؿبكَ

يک رذون پيضا ً٘ض. ٓضاًل صع ايٖ ٓٞعص ٓی رٞإ گلذ کٚ 

ٓجبيؼٚ ٗبٓٚ ای عا ر٘ظيْ ک٘٘ض ٝ آٗغا ثٚ هبدت ٓبٍ کٚ 

كشوی ثی ؿٞاص ٛـز٘ض ثضٛ٘ض ٝ ثگٞي٘ض يک اؿزلٜبصيٚ اؿذ 

ٝ كٔب آٗغا آٌب ک٘يض کٚ صع اي٘جب ثٚ ٗظغ ٓی عؿض کٚ 

   ٓغرکت جؼَ ٓؼ٘ٞی كضٙ اٗض. 

 ة( رغاكيضٕ ٝ سغاكيضٕ: 

ًٚ  سغاكيضٕ، اػ ثيٖ ثغصٕ يي جؼء ًِٔٚ اؿذ ٓضَ ايٖ  

رجضيَ ً٘ض ُٝی رغاكيضٕ، اػ « دـٖ»عا ثٚ « دـيٖ»ٝاژٙ 

ثيٖ ثغصٕ رٔبّ ًِٔٚ اؿذ.صع رغاكيضٕ ٓؼٔٞاًل ثٚ ٝؿيِٚ 

آُزی اػ هجيَ چبهٞ يب ريؾ ٝ ... کٚ ػغكًب رغاك٘ضٙ اؿذ 

ٓٞعص اؿزلبصٙ هغاع ٓی گيغص. ٝ آب صع سغاكيضٕ ثٞؿيِٚ 

ٛغ جـْ صيگغی کٚ ػغكًب رغاك٘ضٙ ٗيـذ اػ هجيَ يک هِؼٚ 

ٞة يب ٓضاص پبک کٖ يب ٗبسٖ هٞعد ٓی گيغص ٝ رٔبّ چ

 ٗٞكزٚ اػ ثيٖ ٗٔی عٝص . 

 ط( هِْ ثغصٕ صع ٗٞكزٚ: 

ػجبعد اؿذ اػ رـييغ ٝ رجضيَ دغٝف ٝ ًِٔبد يب اعهبّ  

ًٚ ًِٔٚ يب عهْ جضيضی اًبكٚ كٞص ٓضَ  ٓٞجٞ ص، ثضٕٝ ايٖ

   رجضيَ ً٘ض. 5يب  2عا ثٚ  4ًٚ ػضص  ايٖ



 صع ٗٞكزٚ: چ( اصجبد يب ؿيبٙ کغصٕ 

ػجبعد اػ اػزجبع ثشليضٕ ثٚ ؿ٘ض يب ٗٞكزۀ ثبَُ اػ ُغين  

« ثبَُ»پبى ًغصٕ ٝ اػ ثيٖ ثغصٕ ػالٓذ ثِالِٕ ؿ٘ض يب ًِٔٚ 

اػ عٝی ؿ٘ض اؿذ.ٝ يب صع ؿيبٙ کغصٕ كشوی ثب ٝؿبئِی اػ 

هجيَ جٞٛغ ؿيبٙ ، طؿبٍ ٝ يب ٓضاص ٓلکی ٝ ؿيغٙ اهٞالً 

ٞی کٚ هبثَ کِٔٚ يب ٗٞكزٚ ای عا ٓی پٞكبٗض ثٚ ٗذ

سٞاٗضٕ ٗجبكض. آهبی صکزغگِضٝػيبٕ ٓؼزوض اؿذ کٚ اگغ 

 رٔبّ ٓزٖ ؿيبٙ كٞص ػَٔ جؼَ ٗيـذ ثِکٚ ارالف ؿ٘ض اؿذ.

 ح( ٓذٞ: 

ٓذٞ کغصٕ يب اػ ثيٖ ثغصٕ رٔبّ يب جؼيی اػ ٗٞكزٚ يب 

ؿ٘ض ثٚ ٛغ ٝؿيِٚ ای ؿيغ اػ سغاكيضٕ يب رغاكيضٕ دبهَ 

ص كئيبيی ، ٓی كٞص. صع ٓذٞ کغصٕ اػ ٝؿبيِی چٕٞ ٓٞا

 پبک کٖ اؿزلبصٙ ٓی كٞص.

 ( اُذبم ٝ اُوبم:  ص 

صع اُوبم، دضاهَ صٝ ٗٞكزۀ ٓزلبٝد اػ يي كشن ثٚ ٛٔضيگغ  

كٞص ثٚ ُٞعی ًٚ صع ٗظغ اٍّٝ يي ؿ٘ض ثٚ  ٝهَ ٝ چـپبٗضٙ ٓی

ای صع  آي٘ض ُٝی صع اُذبم، عهْ يب دغف يب ًِٔٚ دـبة ٓی

يي ؿ٘ض  گی ٓزٖ يب دبكيۀ ٝ يبصع ٓذَ سغاكيضگی ٝ رغاكيض

 كٞص. اًبكٚ ٓی

دبٍ صع ايٖ جب ثبطکغ يک ؿٞاٍ ثٚ ٓوبيـٚ اجٔبُی ثيٖ صٝ 

 جغّ جؼَ ٝ کالٛجغصاعی ٓی پغصاػيْ:

 

اگغ ؿ٘ضی عا هبدت ؿ٘ض پبعٙ ک٘ض ٝ إٓ عا ثبَُ ٗٔبيض ٝ 

ؿپؾ صيگغی إٓ عا جٔغ آٝعی ٝ ثٚ ْٛ اُوبم کغصٙ ٝ ثٚ 

كشن  ًغع هبدت ؿ٘ض ٓٞعص اؿزلبصٙ هغاع صٛض ، آيب ػَٔ

اسيغ جؼَ ٓذـٞة ٓی كٞص يب سيغ ؟ ثضيٜی اؿذ کٚ جغّ جؼَ 

ػجبعد اؿذ اػ ؿبسزٖ ٗٞكزٚ يب صؿذ ثغصٕ صع ٗٞكزٚ ٓٞجٞص 

ٝ يب اُوبم ٓزوِجبٗٚ ؿ٘ضی ثٚ ؿ٘ض صيگغ اؿذ ٝ صع كغى 

ثبال ٛيچيک اػ اػٔٔبٍ كٞم كٞم هٞعد ٗگغكزٚ ٝ ُظا ػَٔ 

اؿذ  ٓغرکت جؼَ ٓذـٞة ٗلضٙ ثِکٚ اػ ٓوبصين کالٛجغصاعی

چغا کٚ ٓغرکت ثب ػَٔ اعرکبثی سٞص کٚ رٞؿَ ثٚ ٝؿبئَ 

ٓزوِجبٗٚ ) جٔغ آٝعی هِؼبد پبعٙ كضٙ يک ؿ٘ض ثبُِٚ ٝ 

ثی اػزجبع ٝ اُوبم إٓ ثٚ يکضيگغ ( ؿ٘ض ثبُِی عا هذيخ 



جِٞٙ صاصٙ ٝ ثٚ ايٖ ٝؿيِٚ اهضاّ ثٚ ثغصٕ ٓبٍ ؿيغ 

 ٗٔٞصٙ اؿذ. 

  

  

  

ّ جؼَ ٝ ْٛ صع ٗظغ ثٚ ايٖ کٚ كغٍ هوض روِت ْٛ صع جغ 

جغّ کالٛجغصاعی ٝجٞص صاعص ٝ کالٛجغصاعی صع دويوذ رٞؿَ 

ثٚ ٝؿبئَ ٓزوِجبٗٚ ثٞصٙ کٚ اػ ايٖ ُغين ٓبٍ ٝ ٝجٞٛی 

ثٚ صؿذ آٝعٗض ٝ جغّ جؼَ ْٛ ثغای ربٓيٖ ٛٔيٖ ٓ٘ظٞع 

اػٔبٍ ٓی گغصص ٝ صع ػضاص ٝؿبيَ ٓزوِجبٗٚ کٚ اػ ٓوضٓبد 

ُٝی ثيٖ ايٖ ٝ ػٞآَ کالٛجغصاعی اؿذ ، ثٚ كٔبع ٓی عٝص 

صٝ ٓی ثبيـذ هبئَ ثٚ رلکيک كض . کالٛجغصاعی ػٓبٗی جغّ 

ٓذـٞة ٓی كٞص کٚ ػِٔيبد روِت آٓيؼ ثٚ ٓ٘ظٞع رذويَ 

هوض روِت » ٝجٞٙ ، اؿ٘بص ، ٓلبهب دـبة ٝ ؿيغٙ ثٞصٙ ٝ 

جؼَ ٝ رؼٝيغ کٚ سغاكيضٕ ٝ رغاكيضٕ يب اُذبم يب ٓذٞ « 

ض ٗـجذ ثٚ يب اصجبد يب ؿيبٙ کغصٕ يب روضيْ يب رأسيغ ؿ٘

ربعيز دويوی يب اُوبم ٓزوِجبٗٚ ٗٞكزٚ ای ثٚ ٗٞكزٚ 

صيگغ ٝ ٗظبيغ إٓ ، صع ٗيبيض ٝ اگغ ايٖ ػ٘بٝيٖ رذون 

پيضا ک٘ض ، ػَٔ اعرکبثی ثٚ هٞعد جغّ جؼَ صع سٞاٛض 

آٓض. ث٘بثغايٖ اگغ کـی ثٚ ػ٘ٞإ ؿٔذ ٓجؼٍٞ ٓغرکت 

کالٛجغصاعی كٞص، صع هٞعری کٚ ػ٘ٞإ ٓؼثٞع عا كلبًٛب 

بع کغصٙ ٝ ٗٚ ثٚ هٞعد ٗٞكزٚ ٝ ؿ٘ض ٝ ؿيغٙ ، صع اسزي

ايٖ دبُذ ػَٔ اعرکبثی جغّ جؼَ ٓذـٞة ٗلضٙ ٝ كوَ ٓی 

رٞإ ٓغرکت عا ثب ارٜبّ کالٛجغصاعی رذذ رؼويت هغاع 

صاص. ٝ ٗکزٚ صيگغ ايٖ کٚ صع جغّ کالٛجغصاعی دزَٔب ثبيض 

ٓبٗٞع ٓزوِجبٗٚ هٞعد ثگيغص ُٝی صع جغّ جؼَ ٗيبػ ثٚ 

 بٗٚ ٗيـذ. ٓبٗٞع ٓزوِج

  

  

 

 

ًالٛجغصاعي اػ جغايْ ٓويض اؿذ ٝ ثبيض ثب ٝؿبيَ  

ٓزوِجبٗٚ ٝ اؿلبٍ ٓج٘ي ػِيٚ ٓبٍ اٝ عا ثٚ صؿذ آٝعص ٝ 



إٓ عا ثٚ ًغع ٓبُي روغف ًغص. ٛغ چ٘ض صع ًالٛجغصاعي 

الػّ ٗيـذ  ثبيض صع ٗزيجٚ روِجبد ٓظًٞع ًغعي ٝاعص كٞص ،

ٌبٕ صاعص كشن اؿزلبصٙ ً٘٘ضٙ كشن ًالٛجغصاع ثبكض ثٌِٚ آ

صبُش ٓ٘زلغ كٞص ٝ ٓالى رذون جغّ ، اًغاع ُغف ٝ اٗزلبع 

ًالٛجغصاع يب صبُش ٗيـذ. اػ آٗجب ًٚ كغٍ اهِي رذون 

جغايْ ػِيٚ آٞاٍ رؼِن ٓبٍ ثٚ صيگغي اؿذ ، ُظا اگغ 

ٓبٍ يب ٝجٜي ًٚ اػ ًالٛجغصاعي دبهَ ٓي كٞص ٓزؼِن ثٚ 

 ٓغرٌت ثبكض جغّ رذون ٗيبكزٚ اؿذ.

ٚ صؿذ آٝعصٕ ٓبٍ صيگغي ثبيض صع اصغ اؿلبٍ ثضيٜي اؿذ ث

ثبكض ٝاال اگغ هبدت ٓبٍ ثب ػِْ ثٚ روِجي ثٞصٕ ٝؿيِٚ ثٚ 

ًبع ثغصٙ كضٙ ، ٓبٍ سٞص عا رـِيْ ًالٛجغصاع ً٘ض ٝ اٝ 

ٓبٍ ٓظًٞع عا ثغ ثبيض جغّ ًبَٓ ٗيـذ. ػالٝٙ ثغ إٓ الػّ 

اؿذ هبدت ٓبٍ ٗيؼ ٓلشن ثبكض ٝ رظِْ ٗٔبيض. ػيغا ثغصٕ 

ؿيِٚ ًالٛجغصاعي صع هٞعري جغّ اؿذ ًٚ ثضٕٝ ٓبٍ ثٚ ٝ

عًبيذ ٓبُي ثبكض ٝ ثضٕٝ كٌبيذ اٝ ٗٔي رٞإ ػضّ عًبيذ 

اٝ عا ادغاػ ًغص. صع ػيٖ دبٍ الػّ ٗيـذ ٓج٘ي ػِيٚ صع 

رـِيْ يٌي اػ آٞاٍ ٓظًٞع ثٚ ًالٛجغصاع ٓجبعكغد صاكزٚ 

ثبكض ٝ اگغ كشن صبُش ثٚ ٗٔبي٘ضگي اػ اٝ ٓبٍ عا ثٚ 

يْ ً٘ض ًلبيذ ٓي ً٘ض ؛ چ٘بٌٗٚ اػْ اػ ًالٛجغصاع رـِ

ايٌ٘ٚ ٓبٍ ثٚ ٓغرٌت يب كغيي اٝ رـِيْ كٞص ثغاي رذون 

 جغّ ًبكي اؿذ. 

ٓؼزوض اؿذ ٝهٞع يي ػيبٕ  گبعٝ « اًغاع ثٚ ؿيغ»صع سوٞم 

ٝ سـبعد ثغاي ثؼٙ صيضٙ كغٍ رذون جغّ ًالٛجغصاعي ٗيـذ 

ٛ٘گبٓي ًٚ ثؼٙ صيضٙ صع اصغ ًبعثغص ٝؿبيَ ٓزوِجبٗٚ  ،

غاٙ ٓي كٞص ٝ صع كغايِي ًٚ كبهض اعاصٙ آػاص ٝ عًبيذ گٔ

اؿذ ، چيؼي عا ثٚ ثؼٌٛبع رـِيْ ٓيٌ٘ض. ايٖ رـِيْ 

ٗٔبيلي اػ ػيبٕ ٝ اًغاع ثٚ ؿيغ اؿذ ٝ سـبعد ٝ صع ٝاهغ 

اًغاع ثٚ ؿيغ صع ٛٔيٖ رـِيْ ؿيغ آػاص سالهٚ ٓي كٞص ٝ 

جؼ إٓ چيؼ صيگغي ٗيـذ. گبعؿٕٞ صع ٓوبثَ ٓؼزوض ثٞص ًٚ 

ثٚ ؿيغ يٌي اػ پبيٚ ٛبي رلٌيَ صٛ٘ضح جغّ  اًغاع

ًالٛجغصاعي اؿذ ، صع ػيٖ دبٍ ْٜٓ ٗيـذ ًٚ سٞص ًالٛجغصاع 

چيؼ رـِيْ كضٙ عا ٓبُي كٞص ثٌِٚ ٌٖٓٔ اؿذ ثٚ كشن 

صيگغي ثضٛض. ُظا اگغ ًـي ثب كغيت ٝ ٗيغٗگ ٓٞكن كٞص 

ٓبُي عا ًٚ اػ إٓ سٞصف اؿذ اػ صيگغي ثگيغص ًالٛجغصاع 

 ٗيـذ. 

هضاٗبٕ اًغاع ثٚ ؿيغ عا چيؼي جؼ رـِيْ ؿيغ ؿبُت دوٞ

آػاصاٗٚ ًٚ صع اصغ ديِٚ ٝ ٗيغٗگ اؿذ ٗٔي صاٗ٘ض ٝ صع 

سوٞم كشوي ًٚ ثب ديِٚ ٝ ٗيغٗگ ٓبٍ صيگغي عا اسظ ٗٔبيض 



ٝجٞص اًغاع عا ٓذون ٓي صاٗ٘ض ، آب اگغ كشوي ثب ديِٚ 

ٝ ٗيغٗگ صيگغي عا ٝاصاع ثٚ آٌبي يي هغاعصاص ٗٔبيض ًٚ 

ْ ػبصي اؿذ ٝ صع ٝاهغ ٓٞجت ػيبٕ ٝ سـبعد كغايَ إٓ ٛ

ٓبصي ْٛ ٗلضٙ ثبكض ًالٛجغصاعي ٓذون اؿذ يب ٗٚ؟ ٗظغ 

صيٞإ ًلٞع كغاٗـٚ ايٖ اؿذ ًٚ رذون ًالٛجغصاعي ٓـزِؼّ 

ٝهٞع يي سـبعد ٝاهؼي ثغاي ٓج٘ي ػِيٚ ٗيـذ. اگغ كشوي 

ثب كغيت ٝ صعٝؽ ٝ هذ٘ٚ ؿبػي ٓبٍ يب هغاعصاص ٝ آٌبيي 

ًالٛجغصاع اؿذ ؛ ٛغ چ٘ض ًٚ ٛيچ سـبعد ٝ اػ صيگغي ثگيغص 

ٝاعص ٗلضٙ ثبكض. كشوي صع  ػيبٕ ػِٔي ْٛ ثٚ ثؼٙ صيضٙ ،

يٌي اػ عٝؿزبٛبي كغاٗـٚ ٓوضاع ػيبصي ُٞثيب ؿجؼ ٝ ؿيت 

ػٓي٘ي اػ ًلبٝعػإ سغيضاعي ٓي ً٘ض ٝ ثؼضًا ٓزٞجٚ ٓي 

كٞص ًٚ آٜٗب ثٚ ُٞع ٗبٓلغٝع گغاٗلغٝكي ًغصٙ اٗض. 

گغكزٖ ٓب ثٚ اُزلبٝد ٓجِؾ ، ثٚ سغيضاع ثغاي ثبػ پؾ 

ارلبم كشن صيگغي ثٚ ًلبٝعػإ ٓغاجؼٚ ٓي ً٘ض ٝ كشن 

اسيغ سٞص عا ٓأٓٞع پِيؾ هٌبيي ٓؼغكي ٓي ٗٔبيض ٝ ثب 

ٌٛٔبعي سغيضاع هذ٘ٚ اي ٓي ؿبػص ، ُٝي ؿغاٗجبّ سغيضاع 

ثب ٝؿبُذ ٓزوِجبٗخ سٞيق ثٚ كغٝك٘ضگبٕ هٍٞ ٓي صٛض ًٚ 

سٞاٛض ٗٔٞص ٝ صع ٓوبثَ اػ رؼويت ًيلغي آٜٗب سٞصصاعي 

صٝ ٗلغ اػ كغٝك٘ضگبٕ پُٜٞبي اًبكي عا ثبػ پؾ ٓي صٛ٘ض 

ُٝي يي ٗلغ اػ آٜٗب اػ پؾ صاصٕ پٍٞ سٞصصاعي ٓي ً٘ض. 

پؾ اػ ًلق ًٓٞٞع ، كشوي ًٚ سٞص ٓأٓٞع پِيؾ هٌبيي 

ٓؼغكي ًغصٙ ثٞص ثٚ ػ٘ٞإ ًالٛجغصاع ٝ كغٝع ثٚ جغّ 

ّ رذذ رؼويت ٝ سٞص سغيضاع ثٚ ػ٘ٞإ ٓؼبٕٝ جغ ٓظًٞع ،

هغاع ٓي گيغص. صاصگبٙ ج٘ذٚ آٜٗب عا رجغئٚ ٓيٌ٘ض ٝ صع 

پي پژٝٛلشٞاٛي صاصؿغا ، صاصگبٙ اؿزبٕ ٓٞعص عا 

ًالٛجغصاعي اػالّ ٓي ٗٔبيض. صيٞإ ًلٞع كغاٗـٚ ؛ 

كغجبٓشٞاٛي ٓذٌٞٓبٕ ٓج٘ي ثغ ايٌ٘ٚ چٕٞ صع ٝاهغ سـبعري 

ٓزٞجٚ ًلبٝعػإ ٗلضٙ ٝ ُظا جغّ ٓظًٞع ثب ػضّ رذون 

غاع ٓذون ٗلضٙ اؿذ عا ٗپظيغكزٚ ٝ اػالّ ٗٔٞصٙ اؿذ ًٚ اً

رذون جغّ ًالٛجغصاعي ٓـزِؼّ ٝهٞع سـبعد ٝ اًغاع ثٚ ؿيغ 

ٗيـذ ٝ رـِيْ ٓبٍ رٞؿَ ثؼٙ صيضٙ ًٚ صع اصغ ًبعثغص 

ٝؿيِخ ٓزوِجبٗٚ هٞعد گغكزٚ اؿذ ثغاي رذون جغّ ًبكي 

 اؿذ. 

ع رظًغ ايٖ ٌٗزٚ ًغٝعي اؿذ ًٚ سغٝط ِٓي اػ يض ٓبُي ًغ

ٓذـٞة ٓي كٞص ؛ سٞاٙ آصبع ٓبٌُيذ ٓبُي صع ػٓبٕ ٌِٓيزق 

ثبػش ًغع اٝ ثٞصٙ ثبكض يب ٗلؼي ثغاي اٝ صعثغصاكزٚ 

هبدت ٓبٍ ٓبُي ه٘بد ثٞصٙ ٝ اصغ ٌِٓيذ إٓ  ثبكض. ٓضاًل 

پغصاسذ ٓوضاعي ٓبُيبد ثٞصٙ اؿذ ًٚ ادزٔباًل اػ ٓيؼإ 

 ٓ٘بكغ ه٘بد ْٛ ٌٖٓٔ اؿذ ثيلزغ ثٞصٙ ثبكض. اگغ كشوي ثب



ًالٛجغصاعي ه٘بد عا اػ ٌِٓيذ اٝ سبعط ً٘ض ػِٔق جغّ اؿذ 

ُٝٞ ايٌ٘ٚ صع ظبٛغ ثبػش صكغ ًغع ٓبُي )پغصاسذ ٓبُيبد( 

 كضٙ ثبكض. 

دبٍ ، اگغ ٝاعصي هـٔزي اػ آٞاٍ ؿيغ ٓ٘وٍٞ پضع سٞص عا 

ًٚ ثيٖ اٝ ٝ ؿبيغ ٝعصٚ ٓلزغى اؿذ صع ٓٞهغ اعػيبثي 

ػجبعد اػ صٝ  ٗلبٕ ٗضٛض ٝ صع ٗزيجخ ايٖ ػَٔ إٓ هـٔذ ًٚ

ثبة سبٗٚ ثٞصٙ ٓٞعص اعػيبثي ٗلبٕ ٗضٛض ٝ صع ٗزيجخ ايٖ 

ػَٔ إٓ هـٔذ ًٚ ػجبعد اػ صٝ ثبة سبٗٚ ثٞصٙ ٓٞعص روـيْ 

ٝاهغ ٗلٞص چٕٞ ٗزيجخ ايٖ ًبع ثغ كغى ْٛ ًٚ اػ عٝي 

ٗيذ اٗجبّ يبكزٚ ثبكض ثيق اػ ايٖ ٗيـذ ًٚ ٓوضاعي  ؿٞء

ثٔبٗض ، اػ رغًٚ روـيْ ٗلضٙ ٝ ثٚ دبٍ اكزغاى ثبهي 

ث٘بثغايٖ ٗٔي رٞإ گلذ ٝاعصي ًٚ إٓ هـٔذ اػ ٓبٍ عا 

ٗلبٕ ٗضاصٙ آٜٗب عا رِٔي ًغصٙ اؿذ ؛ ػيغا روـيْ ٗلضٕ 

ٓبٍ ثبػش ٓبُي كضٕ ٗـجذ ثٚ إٓ ٗٔي كٞص رب گلزٚ كٞص إٓ 

ٓبٍ عا اػ عاٙ روِت ثٚ صؿذ آٝعصٙ ٝ سٞعصٙ يب الاهَ 

جغايْ  كغٝع ثٚ ايٖ ًبع ًغصٙ اؿذ . ثؼالٝٙ ًالٛجغصاعي اػ

كؼَ اؿذ ٝ صع اي٘جب ػضّ ٗلبٕ صاصٕ )رغى كؼَ( ٗٔي 

رٞاٗض عًٖ ٓبصي جغّ ٓظًٞع عا رلٌيَ صٛض. ثب رٞجٚ ثٚ 

ايٌ٘ٚ صع رذون ًالٛجغصاعي ػضّ عًبيذ هبدت ٓبٍ كغٍ رذون 

جغّ اؿذ ُظا اػ ٓٞاعصي اؿذ ًٚ عًبيذ ٓج٘ي ػِيٚ ٓي 

رٞاٗض ٓبٗغ رذون ػ٘ٞإ ٓجغٓبٗٚ رِوي كٞص. ُظا اگغ 

ٌت ػِي عؿْ رٞؿَ ثٚ ٝؿبيَ ٓزوِجبٗٚ صع ٜٗبيذ ثب ٓغر

 عًبيذ ٓج٘ي ػِيٚ ٓبٍ اٝ عا ثجغص ًالٛجغصاع ٗيـذ.

ٝ آب صع ٓٞعص جغّ جؼَ ٝ رؼٝيغ ثبيض گلذ کٚ جؼَ ٝ 

رؼٝيغ صع هٞعری هبثَ کيلغ اؿذ کٚ ػالٝٙ يغ ٝاجض ثٞصٕ 

ؿبيغ اعکبٕ ، ٓزٌٖٔ ًغع ؿيغ ثبكض . ثٚ ػجبعد صيگغ ٛغ 

اگغ ثب ٓوبصين ٓؼِّٞ كضٙ صع هبٕٗٞ  هِت دويوذ دزی

ِٓبثن ٝ اػ ٓٞاعص ٓوغع هبٗٞٗی ثبكض ، چ٘بٗچٚ ًغعی ثٚ 

صٗجبٍ ٗضاكزٚ ثبكض ، جغّ ٗيـذ . پؾ اگغ ٝعهٚ ٓٞعص 

اصػبی جؼَ ، ٜٓغ يب آٌبء يب اصغ اٗگلذ ٓ٘زـت ثٚ کـی 

ثبكضکٚ ٝجٞص سبعجی ٗضاعص ، ػَٔ جؼَ ٗيـذ ػيغا ثب ٝجٞص 

ٗٞكزٚ اؿذ ُٝی ثغ ػِيٚ ٓ٘زـت  ايٖ کٚ ٓٞعص ٓغثٍٞ ثٚ

اُيٚ ؿ٘ضيذ ٗضاعص ٝ هبثَ اًغاع ٗٔی ثبكض. ٝ ٗکزٚ صيگغ 

ايٖ کٚ آٗی ثٞصٕ ًغع كغٍ رذون جغّ جؼَ ٗيـذ ٝ ٛٔيٖ 

ُٞع ثبيض گلذ کٚ صع رذون جؼَ ، ًغع يک ُغف ٓالػٓٚ ثب 

ٓ٘زلغ كضٕ ُغف صيگغ ٗضاعص ٝ آٗچٚ ٓٞعص رٞجٚ اؿذ رٌغع 

كؼجٚ صّٝ صيٞإ ػبُی کلٞع  371ؿيغ ٓی ثبكض. عأی كٔبعٙ 

چيؼی کٚ اػ ػ٘بهغ جغّ جؼَ ك٘بسزٚ » ٓؤيض ايٖ آغ اؿذ: 

كضٙ ، ٛٔبٕ هبثِيذ ؿ٘ض اؿذ ثغای اًغاع ؿيغ ُٝی ثغای 



رذون عکٖ ٓؼثٞع ٛٔٚ ٝهذ الػّ ٗيـذ کٚ ًغع ٓزٞجٚ ثٚ کـی 

ثبكض کٚ ؿ٘ض عا ثٚ ٗبّ اٝ ؿبسزٚ اٗض ثِکٚ ًغع ؿيغ اٝ 

ٝ اٗٞاع ًغعٛبی جغّ « ٛض ثٞص.ػ٘ٞإ جؼَ سٞا  ْٛ ٓذون

ًغع  -3ًغع ٓؼ٘ٞی ٝ اسالم  -2ًغع ٓبصی  -1جؼَ : 

 اجزٔبػی يب ػٔٞٓی .

ًغع ٓبصی : ًغع ٓؼٔٞالً ٓبصی ثٞصٙ ٝ ٓزٞجٚ صاعايی ٝ  -1

آٞاٍ كشن اػْ اػ دويوی يب دوٞهی ٓی ثبكض . ٓضاًل صع 

ٓوبّ ٝهٍٞ ٓجِؾ چک ٓجؼٍٞ اػ ثبٗک ٓذبٍ ػِيٚ ًغع ٓبُی 

ٜی کٚ صع چک صعط كضٙ ، ٝاعص ٝ اػ صاعايی هبدت ٓؼبصٍ ٝج

 دـبة کـغ ٓی گغصص. 

 ًغع ٓؼ٘ٞی ٝ اسالهی :  -2

ًغع ػٓبٗی ٝ ٓؼ٘ٞی ٝ اسالهی اؿذ کٚ ٓزٞجٚ اػزجبع ٝ 

كٜغد ٝ ديضيذ سبٗٞاصگی ٝ كـِی كشن كٞص. ٓضَ ؿبسزٖ 

ٗٞكزٚ ای ثب آٌبی ٓجؼٍٞ کٚ اػٔبُی عا ثٚ ػٗی ٗـجذ 

 ديضيذ سبٗٞاصگی اٝ ثبكض. صٛض کٚ ٓ٘بكی كئٞٗبد ٝ 

 ًغع اجزٔبػی يب ػٔٞٓی :   -3

جؼَ ٓٔکٖ اؿذ ثٚ ٛيچ ُغين اػ دبالد هبثَ روٞع ٝ پيق 

ثي٘ی كضٙ صع هٞاٗيٖ ٓشزِق اػْ اػ ٓضٗی ٝ کيلغی ثٚ كشن 

يب اكشبم ٓؼي٘ی ًغع ٝاعص ٗـبػص . ث٘بثغايٖ ٓغرکت عا 

صع هٞعری اػ ُذبّ کيلغی ؿيغ هبثَ رؼويت ٝ ٓجبػاد ٓی 

اٗيْ کٚ ػَٔ ثٚ ٗذٞی اػ اٗذب ء صع ثغصاعٗضٙ ی ًغع ص

اجزٔبػی ٗجبكض. ايٖ ًغع ٓؼٔٞاًل ثٚ هٞعد سـبعد ٓبصی 

ٗـجذ ثٚ صُٝذ يب ًغع ٓؼ٘ٞی إٓ صع ٓی آيض. ثٚ ٛٔيٖ جٜذ 

صع يکی اػ آعاء هضئی كؼت صيٞإ ػبُی کلٞع آٓضٙ اؿذ: 

جؼَ پغٝاٗٚ عؿٔی صُٝزی جغّ اؿذ ُٝٞ اًغاع ثٚ ؿيغ » 

ثبكض چٚ صع ايٖ هجيَ اٝعام ٝهق اًغاع ) يؼ٘ی  ٗضاكزٚ

كغٍ ٝ عکٖ اهِی جؼَ( اهٞاًل ٓذـٞة ٗشٞاٛض كض. صع ٓٞعص 

ايٖ کٚ ؿبسزٖ ؿ٘ض ثٚ ٗبّ کـی کٚ ٝجٞص سبعجی ٗضاعص جؼَ 

ٛـذ يب سيغ ٗظغيبد ٓزلبٝری اثغاػ كضٙ اؿذ . گغٝٛی 

ٓؼزوضٗض کٚ ؿبسزٖ چ٘يٖ ؿ٘ضی جؼَ ٗيـذ . صيٞإ ػبُی 

ی اػ آعاء سٞص ايٖ ًٓٞٞع عا ربييض کغصٙ کلٞع صع ثؼٌ

اؿذ. ث٘بثغإ ثبيض گلذ چ٘بٗچٚ ؿ٘ضی ؿبسزٚ كضٙ ، ثبػش 

ثٚ رغصيض اٗضاسزٖ ٝ اكزجبٙ صيگغإ كٞص ٝ ثٚ آٗبٕ ًغع 

ٝاعص آٝعص جغّ جؼَ ٓذون كضٙ اؿذ . صيٞإ کلٞع صع عای 

صيگغی اثغاػ صاكزٚ کٚ ٓؼغٝكيذ ٝ ٝجٞص سبعجی کـی کٚ 



بسزٚ ٓی كٞص ثٚ ُٞع ِِٓن كغٍ رذون آٌب ثٚ ٗبّ اٝ ؿ

جغّ جؼَ ٗيـذ ػويضٙ صيگغی ْٛ ٝجٞص صاعص ٓج٘ی ثغا يٖ 

کٚ چ٘بٗچٚ صع اصغ ؿبسزٖ ؿ٘ضی کٚ ٗزـت اُيٚ إٓ ٝجٞص 

سبعجی ٗضاعص ًغعی ثٚ كشن صيگغی ٝاعص كٞص ًٓٞٞع 

کالٛجغصاعی اؿذ ٝ اػكٍٔٞ جؼَ سبعط اؿذ. ٝ جؼَ صع چيؼی 

گی ٝ روِجی ٗجبكض هبثَ روٞعاؿذ کٚ سٞص إٓ ؿبسز

ث٘بثغايٖ کـی کٚ ٓ٘ضعجبد ؿ٘ض ٓجؼٍٞ عا رـييغ ٓی صٛض ، 

 جبػَ ٗيـذ. 


