ؿك آٔـي ثل ٔغبِق ٝاثقبؿ فلٍٙٞي  ٚارتٕبفي اٍِٛي آالط ٔٔلف ثب تبويـ ثل ربٔق ٝايلاٖ

صىيـٜ
اٍِٛي ٓغيظ ٔٔلف ٔ ٚـيليت آٖ ؿك ربٔقٙٔ ٝزلث ٝتًٛق ٝارتٕبفي ،فلٍٙٞي  ٚالتٔبؿي وِٛك ٔي
ٌلؿؿ .آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك ٞل ربٔق ٝاي ثبيـ تجييٗ  ٚتـٚيٗ ٌلؿؿ ،ؿك ربٔق،ٝ
آالط اٍِٛي ٔٔلف ٘يبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي پبيـاك ٌٔ ٚتٕل اًت ٚ ،ثبيـ ؿك افٞبٖ افلاؿ ربٔق ٝثب تٛر ٝثٝ
اكمٍ ٞبي ارتٕبفي ٙٞ ٚزبكٞبي فلٍٙٞي آٖ كا ٟ٘بؿيٕٛ٘ ٝٙؿ .اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك والْ
ثنكٌبٖ ؿيٙي ربٔق ٝاًالٔي ٘ين ام ٌٔبئُ ٕٟٔي اًت و ٝثلاي فلً ًٙٞبمي ٔٔلف پبيـاك ام إٞيت
ميبؿي ثلؽٛكؿاك اًت  .ام ؿيٍل إٞيت ٞبي ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف كا ؿك ربٔق ٝثبيـ ؿك تمٛيت
ٔـيليت ايٕبٖ ٔلؿْ ٌٌتلٍ  ٚاُبف ٝؿاؿ .ايٗ تمٛيت كا ثبيـ كيِ ٝؿك فغلت اٌ٘ب٘ي ؿاٌ٘ت  ٚثب تٛر ٝثٝ
ايٙى ٝؿك ربٔق ٝاًالٔي ام اعبؿيج فلاٚا٘ي ؿك عٛمٔٔ ٜلف  ٚاًلاف ثٟلٙٔ ٜـيٓ ًلٔبي ٝاي ث٘ ٝبْ أل ثٝ
ٔقلٚف ٟ٘ ٚي ام ٔٙىلثب تٛر ٝث ٝتمٛيت ايٕبٖ ٔلؿْ  ٚثب تبًي ام كٚايبت ائٕ ٝاعٟبك (ؿ) يه ٔغلن
ٔٙبًجي ثلاي آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔي ثبُـ .پلؿاؽتٗ ثٛٔ ٝضٛؿ آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ٞل ربٔق ٝاي
صٟ٘ ٖٛبؿ ؽب٘ٛاؿ ٜؿك لبِت يه علوت اكمُي ،فلاٌيل ٚ ٚالـ ٍ٘ل ٌٔ ٚتٕل يه أل اًبًي اًت ايٗ
ٌٔئّ٘ ٝيبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي  ٚوٙتلَ ٚ ،ايزبؿ تغٌ٘ َٛجت ث ٝربٔق ٝاًت ام ايٗ عليك ؿك ؽب٘ٛاؿًٟٓ ٜ
م٘بٖ ٔ ٚبؿكاٖ ؿك اكتمبء ثي َٙؽب٘ٛاك ثل آالط ٔٔلف يه أل ثٌيبك ٔ ٟٓاًت .كًب٘ٞ ٝب ٘مَ ٕٟٔي ؿك
تلٚيذ ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿاك٘ـ ايٗ اثناك ٞب ام عليك اعالؿ كًب٘ي  ٚآٌبٞي ؿاؿٖ اٍِٛي ٓغيظ
ٔٔلف ،ثٛ٘ ٝفي فلً ًٙٞبمي ٔٔلفي كا ثبيـ ؿك ثيٗ افٞبٖ افلاؿ ربٔق ٝتلٚيذ ؿٙٞـ .فل ًٙٞثب تٛر ٝثٝ
ٚيوٌي ٞب  ٚؽٔٓٛيبتي و ٝؿك ربٔق ٝثٔٛكت يه ٘مَ اكم٘ـ ٜؿاكؿ ٘مَ  ٚربيٍب ٜؽبٓي ؿك آالط اٍِٛي
ٔٔلف ؿك ًبمٔبٖ ٞبي ؿِٚتي  ٚؽٔٓٛي ٟ٘ ٚبؿٞبي ارتٕبفي ربٔق ٝؿاكؿ پي ثل ايٗ اًبى ص ٖٛاٍِٛي
ٔٔلف يه فلايٙـ  ٚايـ ٜفٙٞي اًت ثبيـ آٖ كا ام عبِت ثبِم ٜٛث ٝثبِفقُ تجـيُ ولؿ ام ًٛي ؿيٍل
فل ًٙٞثب تٛر ٝث ٝاثقبؿ ّٔي  ٚاكمٍ ٞب ٙٞ ٚزبكٞبي ّٔي و ٝؿك ربٔق ٝثيٗ افضبء ٟ٘بؿيُ ٝٙـٔ ، ٜي
وُٛـ تب اٞـاف ِٔؾْ ،وٛصه ٚ ٚالقي كا ثٔٛكت اٞـاف ِٔتلن ؿك رٟتب ٔـيليت ثٟئٔ ٝٙلف ؿك
آٚكؿ.

وّيـ ٚاهٜ
الگًي مصرف -خاوًادٌ -ديه -رساوٍ -فرَىگ

پيٍِفتبك
اِناْ اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك ربٔق ٝيىي ام ِٛامْ آّي افتالء پيِلفت فّٕي  ٚاكتمبي
فٙبٚكي ربٔق ٝاًت ٙٔ ٚزلث ٝتًٛق ٝارتٕبفي ،فلٍٙٞي  ٚالتٔبؿي وِٛك ٔي ٌلؿؿ .ام ًٛي ؿيٍل ايٗ
اٍِٛي ارتٕبفي  ٚفلٍٙٞي ؿك علاعي ً ٚبؽت تزٟينات ربٔق٘ ٝمَ ٕٟٔي ؿاكؿ ٚ ،تلٚيذ ايٗ اٍِ ٛؿك
ربٔق ٝفلٓت ٔٙبًجي كا پـيـ ٔي آٚكؿ؛  ٚث ٝتجـ ايٗ أل پيِلفت ؿك ؿيٍل ثؾَ ٞبي ربٔق ٝكا ُبُٔ ٔي
ٌلؿؿ.
آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك ٞل ربٔق ٝاي ثبيـ تجييٗ  ٚتـٚيٗ ٌلؿؿ ،آٔٛمٍ  ٚتلٚيذ
ٓغيظ ايٗ اٍِٙٔ ٛزلث ٝاًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام ٔٙبثـ  ٚحلٚت ٞبي ّٔي  ٚتًٛق ٕٝٞ ٝرب٘ج ٚ ٝپبيـاك ربٔقٔ ٝي
ٌلؿؿ ٚ ،اًتمالَ ّٔي كا تضٕيٗ ٔي وٙـ .ؿك ربٔق ٝآالط اٍِٛي ٔٔلف ٘يبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي پبيـاك ٚ
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ٌٔتٕل اًت ٚ ،ثبيـ ؿك افٞبٖ افلاؿ ربٔق ٝثب تٛر ٝث ٝاكمٍ ٞبي ارتٕبفي ٙٞ ٚزبكٞبي فلٍٙٞي آٖ كا
ٟ٘بؿيٕٛ٘ ٝٙؿ .ايٗ ٌٔئّ ٝؽٛؿ كاٞىبكٞبيي كا ٔي عّجـ تب تٕبْ افلاؿ ربٔقّٔ ٝنْ ث ٝكفتبكٞبي آالط
ٔٔلف ٌلؿ٘ـ  ٚايٗ اٍِٞٛبي كفتبكي كا اعٌبى ٕ٘بيٙـ؛  ٚثتـكيذ ايٗ آالط ٟ٘بؿيُ ٝٙـ ٜكا ث ٝيه كفتبك
اكمُي  ٚفلٍٙٞي پبيـاك وُ ٝبُٔ كفبيت اٍِٞٛبي ٙٞزبكي ٔٔلف ٔي ثبُـ ؿك تٕبْ فلٓٞ ٝبي م٘ـٌي
ُىُ ؿٙٞـ ،ام ايٙل ٚكاٞىبكٞبي ٓغيظ ؿك كاًتبي آٔٛمٍ ارتٕبفي  ٚاكائ ٝاًتب٘ـاكؿٞبي ٔـيليت ثٟيٝٙ
ٔٔلف ؿك ًغظ وِٛك المْ االرلاًت.

ضلٚكت ٔٛضٛؿ
ٓلف ٝرٛيي ؿك ٚالـ ثٔ ٝقٙبي ٓغيظ آٖٔ ،ـيليت ٔٔلف ٔجتٙي ثل آيٙـٍ٘ ٜلي ؿك ربٔق ٝألٚمي
ايلاٖ ٔي ثبُـ ٘ ٚمَ ثٌيبك ٕٟٔي ام ثقـ ارتٕبفي  ٚفلٍٙٞي ؿك ربٔق ٝؿاكؿ ٚ ،ايٗ ٌٔئّ ٝارتٕبفي ؿك
ربٔق ٝايلا٘ي يه ضلٚكت ارتٙبة ٘بپقيل ؿك ؿ ٝٞاؽيل للاك ٌلفت ٝاًت .ايٗ ٌٔأِ ٝام ٘ؾل عزٓ رٕقيت
ؿك ًغظ ربٔق ٝألٚم ٌٌتلٍ يبفت ٝاًت  ٚثب ٔغـٚؿيت ٔٙبثـ ؿك ؿًتلى ام يىٌ ٚ ٛفـْ تٛميـ ٔتٛامٖ
ٔٙبثـ ٔغـٚؿ ام ًٛي ؿيٍل كٚثل ٚاًت ،ثٙبثلايٗ ٚضـ ٔب ثب فٛأُ عجيقي  ٚرغلافيبيي ؿك عٛمٔٔ ٜلف
كٚثلٌٞ ٚتيٓ ام ًٛي ؿيٍل عٛمٔٔ ٜلف ؿك ايلاٖ ٔٙجقج ام فـْ تٛامٖ لـكت ؿك وِٛك  ٚتٌّظ ثل ثٟلٜ
ثلؿاكي ام ايٗ ٔٙبثـ اًت و ٝثبفج ثلٚم ِٔىالتي ٌلؿيـ..ٜ
اِجت ٝثبيـ تٛر ٝؿاُت ث ٝايٙى ٝايٗ أل ثٞ ٝيش ٚر ٝثٔ ٝقٙبي ٘بوبفي ثٛؿٖ ٔٙبثـ ٔٛرٛؿ ؿك ربٔق ٝثلاي
ًبوٙبٖ آٖ ٘جٛؿ٘ ٚ ٜيٌت  ٚآ٘ض ٝو ٝافلاؿ ربٔق ٝكا ام ٘ؾل تبٔيٗ ٔٙبثـ ثب صبَِ كٚثل ٚولؿ ٜاًت اًلاف
وبكي ٞ ٚـك كفتٗ ثٌيبكي ام ٔٙبثـ ربٔق ٝتًٛظ ثلؽي ام ًبوٙبٖ آٖ ربٔق ٝاًت .ثل اًبى ايٗ أل همٚئٝ
ؿ ٚوبًت ٛؿك ايٗ ثبكٔ ٜي ٘ٛيٌـ

« ًيه هي داًين وِ ًؼوت ّبي هَخَد دس وشُ صهيي ثشاي سبوٌبى آى وبفي است ثب

ايي حبل هي ثيٌين وِ گشسٌگي پذيذُ اي اختوبػي ٍ خْبًي ثِ ضوبس هي سٍد ٍ ثيطتش سبوٌبى خبهؼِ دس سٍي صهيي اص
گشسٌگي سًح هي وطٌذ ،گشسٌگي سا عجيؼت ثِ هب تحويل ًىشدُ است ثلىِ خبستگبُ ايي فبخؼِ ضشايظ فشٌّگ خبهؼِ ّبي

اًسبًي است» ( كاستري )25 :1379 ،ثب تٛر ٝث ٝايٗ پيبٔـ اًتفبؿ ٜام ًٚبيُ تبحيلٌقاك ثل ف ٗٞاٌ٘بٖ ثلاي
ًٛؿٔٙـ يبفتٗ وبالٞبي تِٛيـ ُـ ٜؿك ٘تيز ٝالـاْ ث ٝؽليـ ٔٔ ٚلف آٖ تبحيل ثٌيبكٌٌتلؿ ٜاي ثل ٔلؿْ
ربٔقٌ ٝقاُت ٝاًت.
اٍِٛي ٔٔلف اًلاف وبكا٘ ٝكيِ ٝؿك آم  ٚعٕـ ثلؽي ٔلؿْ ؿاكؿ  ٚفال ٜٚثل آِٛؿٌي ٞبي ميٌت ٔغيغي
ؿك تبٔيٗ م٘ـٌي ثؾَ ميبؿي ام افلاؿ ربٔقِٔ ٝىُ ايزبؿ ولؿ ٜاًت ام ايٙل ٚوٙىبٍ  ٚثلكًي اثقبؿ
ٔؾتّف آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟئٔ ٝٙلف ؿك ربٔقٔٔ ٝلف مؿ ٜايلاٖ  ٚپلؿاؽتٗ ث ٝكاٞىبكٞبي
آٖ ثبفج ثلكًي صلايي  ٚصٍٍ٘ٛي تلٚيذ ايٗ فلٔ ًٙٞي ٌلؿؿ .
آ٘ض ٝو ٝثلاي ربٔق ٝام إٞيت ثل ؽٛكؿاكًت تجييٗ ٔٔلف ٚاٍِٛي ثٟئٔ ٝٙلف ٌلايي اًت ٚاهٜ
ٔٔلف ثب اًتٟالن ٘ين ٕٞلا ٜاًت  ٚفلايٙـي اًت و ٝؿك آٖ اكمٍ ٔٔلف يه أل ٔ ٟٓتّمي ُـ ٜاًت ٚ
ايٗ اكمٍ ص ٝثٛٓ ٝكت تجـيُ آٖ ث ٝفلايٙـ تِٛيـ ٔٔ ٚلف تِٛيـي  ٚص ٝثٛٓ ٝكت اًتفبؿ٘ ٜبة ً ٚبؿٜ
آٖ ؿك ٍٙٞبْ ٔبِىيت ثلاي اكضبء ٘يبمٞب ( ٔٔلف ٔٔلفي يب ٔٔلف ٟ٘بيي) ام ثيٗ ٔي كٚؿ .ام آ٘زبيي وٝ
ايٗ فلايٙـ ؿك ٚالـ ٕٞبٖ فُٕ افلاؿ ثلاي اًتفبؿ ٜام وبال يب تِٛيـ آٖ اًت ،فال ٜٚثل ٔغٌٛة ُـٖ ثٝ
فٛٙاٖ يه فقبِيت التٔبؿي يه ٔم ِٝٛارتٕبفي  ٚفلٍٙٞي ؿك ربٔق ٝلّٕـاؿ ُـ ٜاًت  ٚيه ٔلاْ ٚ
ؽٛاًت فلٍٙٞي  ٚارتٕبفي ثُٕ ٝبك ٔي آيـ و ٝعٛمٞ ٜبي فلٍٙٞي  ٚارتٕبفي كا ٘ين ؿك ثل ٔي ٌيلؿ.
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فلايٙـ ارتٕبفي  ٚفلٍٙٞي ( ٔٔلف  ٚاٍِٛي ثٟي ٝٙآٖ) ؿك ؿٚكٞ ٜبي ٔؾتّف ا٘مالة ٓٙقتي ُبُٔ
فلٞ ًٙٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ُـ ٜاًت  ٚؿك ٞل ؿٚك ٜثل اًبى أىب٘بت تِٛيـ ٓٙقتي ،فلٔٔ ًٙٞلفي ٚيو ٜاي
ُىُ ٌلفت٘ ٚ ٝؾليبت التٔبؿي  ٚارتٕبفي ٔٙبًت آٖ پـيـاك ٌلؿيـ ٜاًت تب ايٙى ٝؿك للٖ

20فلًٙٞ

ٔٔلف ٌلايي ٔغبثك ٘يبم ربٔقً ٝلٔبي ٝؿاكي كٚاد يبفت ٝاًت  ٚثتـكيذ ام رٛأـ غلثي ؿأ ٝٙآٖ ثٝ
وِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛق ٚ ٝرٟبٖ ًٌٌ ْٛتلٍ يبفت ٝاًت.
ثبيـ ثيبٖ ولؿ ؤٔ ٝلف ٌلايي  ٚآالط اٍِٛي ايٗ پـيـ ٜيه فلايٙـ ارتٕبفي ؿك فٔل عبضل ؿك
رٛأـ ام رّٕ ٝربٔق ٝايلاٖ تّمي ٔي ٌلؿؿٔٔ .لف ٌلايي ثل ٔٔلف ٔٔلفي تىي ٝولؿٔٔ ٚ ٜلف ٞلصٝ
ثيِتل وبالٞبي ٔٔلفي افٓ ام ثبؿٚاْ  ٚثي ؿٚاْ كا ٔٛكؿ تبويـ للاك ٔي ؿٞـ .ؿك ايٗ فل ًٙٞافلاؿ ؿك ؽليـ
ٕٞيٍِي وبالٞب  ٚؽـٔبت رـيـ ؿكٌيل ٔي ُ٘ٛـ ؿك عبِي وٞ ٝيذ تٛرٟي ث٘ ٝيبم يب فـْ ٘يبم ث ٝايٗ وبال
 ٚؽـٔبت لبثُ ؿٚاْ آٖ ٞب ؿك ٔجـاء تِٛيـ ٘ىلؿ ٚ ٜث ٝپيبٔـٞبي ميٌت ٔغيغي تِٛيـ ٔٔ ٚلف آٖ ٞب
تٛرٕ٘ ٝي وٙٙـ .پي ثبيـ ؿك ربٔق ٝؽٔٓٛبً ربٔق ٝايلاٖ ٔٔلف ٌلايي كا ام ثيٗ ثلؿ يب ٓلف ولؿٖ ام
عليك ث ٝوبكٌيلي ٞ ٚني ٝٙولؿٖ ثيٟٛؿ ٜوبالٞب ثٌ٘ ٝجت ربٔق ٝاي و ٝايٗ فل ًٙٞثل آٖ عبوٓ ثبُـ
ٕٞبٖ ربٔقٔٔ ٝلفي اًت و ٝؿك آٖ ث٘ ٝؾل ثٛؿكيب

« هػشف هجتٌي ثش خَاست هغشح هي ضَد ًِ هػشف هجتٌي ثش

ًيبص يؼٌي هػشف ثب هيل آهيختِ هي ضَد ٍ سليمِ ٍ هيل افشاد ثش ًَع آى تبثيش هي گزاسد» ( ماَىامٍ سياحت غرب )1388

ثبتٛر ٝث ٝايٗ فلايٙـ و ٝؿك ربٔقٔٔ ٝلفي ايلاٖ ثب تأًي ام ربٔقً ٝلٔبي ٝؿاكي غلة ٔٔلف ٌلايي ُىُ
ٌلفت ٝاًت ،ثل ايٗ اًبى ٔـيليت ٔٔلف يب اٍِٛي ثٟئٔ ٝٙلف ؿك ربٔق ٝام ضلٚكت ٕٟٔي
ثلؽٛكؿاكًت.
ٔـيليت ٔٔلف يب آالط اٍِٛي ٔٔلف ثـيٗ ٔقٙبًت وٙٔ ٝبثـ وبالٞب ث ٝرب  ٚث ٝا٘ـام ٜالمْ ث ٝوبك
ٌلفتُ٘ٛ ٝـ  ٚثٛٓ ٝكت ثٟي ٚ ٝٙثب ثيِتليٗ ثبمؿٞي ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٌيل٘ـ ايٗ ٔم ِٝٛثٔ ٝقٙبي ٔٔلف
٘ىلؿٖ ٘يٌت ٞ ٚيش ٌٙٔ ٝ٘ٛبفبتي ثب تأٔيٗ ٘يبمٞبي فلؿ  ٚربٔق ٝؿك اثقبؿ ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛـاكؿ ؿك ربٔق ٝاي وٝ
ًيبًت ٌقاكاٖ آٖ ؿك رٟت آالط اٍِٛي ٔٔلف يب ٔـيليت ثٟئٔ ٝٙلف ٌبْ ثل ٔي ؿاك٘ـ ثبيـ اثتـا
مٔيٞ ٝٙبي ٔٙبًت رٟت فقبِيت ٞبي التٔبؿي كا ثلاي افلاؿ ربٔق ٝفلا ٓٞوٙٙـ  ٚث ٝتِٛيك افلاؿ ربٔقٝ
ؿك رٟت پي ا٘ـام ً ٚلٔبيٌ ٝقاكي ثپلؿام٘ـ  ٚصِٓ پُٛي ام ٔنايبي عبَ ً ٚلٔبيٌ ٝقاكي ايٗ ٔنايب كا
ثلاي آيٙـ ٜؿك افٞبٖ ٔلؿْ فقبَ  ٚث ٝافنايَ آٌبٞي ٞبي فٕٔٛي ؿك مٔئٔ ٝٙلف ٔٔ ٚلف ٌلايي ؿك ثيٗ
ٔلؿْ ربٔق ٝكٚاد ؿٙٞـ.ام ًٛي ؿيٍل ثبٚكٞبي ؿيٙي  ٚتخجيت اكمٍ ٞب ٙٞ ٚزبكٞبي اؽاللي ؤ ٝلتجظ ثب
أل ٔٔلف ٔي ثبُـ كا تمٛيت وٙٙـ.ام ثقـ ؿيٍل ؿك ربٔق ٝاثناك التٔبؿي  ٚرٌّٛيلي ام ا٘جبُت حلٚت ؿك
ؿًت فـ ٜاي ؽبّ كا ا٘ىبك ٕ٘بيٙـ ٚپلٞين ام ٞلٌ ٝ٘ٛتزُٕ ٌلايي كا ؿك ثيٗ افٞبٖ ٔلؿْ  ٚم٘ـٌي
ارتٕبفي افلاؿ كٚاد ؿٙٞـ؛ ضٕٙبً ؿك ربٔق ٝتجّيغبت كا ثٔ ٝقلفي وبالٞب  ٚؽـٔبت ٔٙغٔل وٙٙـ  ٚتلٚيذ
فل ًٙٞثبميبفت كا اُبف ٝؿٙٞـ .ؿك ٚالـ ايٗ ٔٛاكؿ ام ضلٚكت ٞبي ٔ ٟٓفلٔ ًٙٞـيليت ٔٔلف يب آالط
اٍِٛي ٔٔلف ؿك ؽلفيت ٞبي تِٛيـي ٔتٙبًت ثب وِٛك اًت.
كًب٘٘ ٝمَ ٕٟٔي ؿك تلٚيذ ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿاك٘ـ كًب٘ٞ ٝب ام عليك اعالؿ كًب٘ي ٚ
آٌبٞي ؿاؿٖ اٍِٛي ٓغيظ ٔٔلف ثٛ٘ ٝفي فلً ًٙٞبمي ٔٔلفي كا ثبيـ ؿك ثيٗ افٞبٖ افلاؿ ربٔقٝ
تلٚيذ ؿٙٞـ .ؿك ٚالـ ٘مَ كًب٘ٞ ٝب ؿك اٞـاف  ٚضلٚكت ٞب ؿك رٟت آالط اٍِٛي ٔٔلف ث ٝتِليظ ايٗ
ٔٛاكؿ ٔي پلؿامؿ

«اٍل ثبيذ ثِ اغالح فشٌّگ هػشف ثي سٍيِ ثِ هثبثِ يه پذيذُ ًىَّيذُ غيش فشٌّگي ٍ ضذ تَسؼِ دس

ػشغِ ّبي هختلف تَخِ وٌذ .دٍم خلَگيشي ًوبيٌذ اص ّذس سفتي اتالف هٌبثغ هْن وطَس ثَيژُ دس حَصُ هٌبثغ تدذيذ
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ًبپزيش سَم :تخػيع ثْيٌِ هٌبثغ ٍ دستيبثي ثِ التػبد لَيتش ،سضذ افضًٍتش ٍ تَسؼِ فشاگيش پبيذاس سا گستشش دّذ چْبسم:
ثِ وبّص ّضيٌِ ّب دس سغَح هختلف ٍ وبّص ٍاثستگي ثِ ٍيژُ دسآهذ ًفت سا تشٍيح دّذ .پٌدن ايدبد ثستش هٌبست ثشاي
ثسظ ػذالت ٍ وبّص فبغلِ ثيي عجمبت هختلف خبهؼِ سا تشٍيح ًوبيذ .ضطن صهيٌِ الصم ثشاي دستيبثي ثِ اّذاف تؼييي ضذُ
دس سٌذ چطن اًذاص ٍ افك ّبي تَسؼِ وطَس سا هذ ًظش داضتِ ثبضذ» ( سلجًقي)3 :1388،

ام ؿيٍل إٞيت ٔـيليت آالط ٔٔلف  ٚيب رٌّٛيلي ام ٔٔلف ٌلايي ثبيـ ث ٝثؾَ ٔٔلف ا٘لهي
اؽتٔبّ يبثـ ،ؿك ايٗ ثؾَ ٔٙؾٛك ام آالط اٍِٛي ٔٔلف ربٔق ٝيقٙي افنايَ ٔغّٛثيت  ٚوبكآيي  ٚاحل
ثؾِي ام ثقـ ا٘لهي اًت ٔغّٛثيت ؿك ايٗ ٔف ْٟٛيقٙي كضبيتٕٙـي ٔٔلف وٙٙـ ٜام وبالٞبي ضلٚكي ٚ
ؽليـاكي ُـ ٜثبيـ ؿك ثؾَ ا٘لهي افلاؿ ربٔق ٝثتٛا٘ـ ام ٔٙبثقي ؿك اؽتيبكُبٖ ٌقاُتُ ٝـ ٜاًت ًقي
وٙٙـ كضبيت ثيِتل  ٚتًٛق ٚ ٝتِٛيـ ثيِتلي ام ٞل ٟ٘بؿ ٜثـًت آٚك٘ـ ثبيـ ربٔق ٚ ٝافلاؿ آٖ ايٗ ؿكن كا
ؿاُت ٝثبُٙـ ؤ ٝغٔ َٛتِٛيـ ُـ ٜثلاي ربٔق ٝصمـك ٔ ٟٓاًت  ٚصٍ ٝ٘ٛثبيـ ؿك رٟت اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام
آٖ ٌبْ ثل ؿاك٘ـ پي ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف يقٙي ٔٔلف ٔٙبثـ وِٛك ؿك رٟت تجـيُ ث ٝيه حلٚت
ثلاي آٖ وِٛك ًٛ ٚؿ ثلاي ٚاعـٞبي تِٛيـي.
ام ؿيٍل إٞيت ٞبي ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف كا ؿك ربٔق ٝثبيـ ؿك تمٛيت ٔـيليت ايٕبٖ ٔلؿْ
ٌٌتلٍ  ٚاُبف ٝؿاؿ .ايٗ تمٛيت كا ثبيـ كيِ ٝؿك فغلت اٌ٘ب٘ي ؿاٌ٘ت  ٚثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝؿك ربٔقٝ
اًالٔي ام اعبؿيج فلاٚا٘ي ؿك عٛمٔٔ ٜلف  ٚاًلاف ثٟلٙٔ ٜـيٓ ًلٔبي ٝاي ث٘ ٝبْ أل ثٔ ٝقلٚف ٟ٘ ٚي ام
ٔٙىلثب تٛر ٝث ٝتمٛيت ايٕبٖ ٔلؿْ  ٚثب تبًي ام كٚايبت ائٕ ٝاعٟبك (ؿ) يه ٔغلن ٔٙبًجي ثلاي آالط
اٍِٛي ٔٔلف ٔي ثبُـ ؿك ٚالـ آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ربٔق ٝايٗ اًت و ٝايٗ ًلٔبي ٝكا ٔـيليت  ٚثٟلٜ
ثلؿاكي ثٟي ٝٙام آٖ وٙيٓ ثبيـ اٍِٞٛبي ٔغّٛة تؾٔيْ ؿكآٔـ كا ؿك صبكصٛة اًالْ پلؿاؽت ٕ٘بئيٓ ٚ.ثٝ
٘ٛفي كفب ٚ ٜفـاِت ارتٕبفي ٔ ٚقٛٙي كا ؿك وٙبك يىـيٍل فلا ٓٞوٙيٓ  ٚثب اكمٍ ٞبي عبوٓ ثل ٔٔلف ؿك
اؽالق اًالٔي ث ٝؿكٔبٖ ٔٔلف ٌلايي ٌ ٚلين ام پيبٔـٞبي آٖ پلؿاؽت ٚ ٝتٛر ٝثُٙ ٝبؽت اِتناْ ثٛٔ ٝاميٗ
اؽاللي ؿك عٛمٔٔ ٜلف وٙيٓ.

٘مَ فل ًٙٞؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف
اٍِٛي ٔٔلف يب ٔـيليت ثٟيً ٝٙبمي ٔٔلف ؿك ربٔق ٝثبيـ ٔتٙبًت ثب ُلايظ تًٛق ٝارتٕبفي-
التٔبؿي  ٚفلٍٙٞي ٓٛكت ٌيلؿ ؿك ٚالـ ثبيـ ًغظ ؿكآٔـ ربٔق ٝكا ثلاي تقييٗ اٍِٛي ٔٔلف ؿك ٘ؾل
ٌلفت پي ٔجٙب  ٚآ َٛتًٛق ٕٝٞ ٝرب٘ج ٚ ٝپبيـاك ؿك ٞل ربٔق ٝاي يىي ام ميل ثٙبيي تليٗ تفىلات ٚ
كاٞىبكٞبيي اًت ؤٌ ٝئِٛيٗ آٖ ربٔق ٝثبيـ ثلاي ثٟيً ٝٙبمي ٔٔلف ؿك ٘ؾل ٌيل٘ـ ايٗ اٍِٛي تغييلثٝ
ٞيش ٚر ٝثٔ ٝقٙبي ٔٔلف ولؿٖ ٘يٌت ثّى ٝثبيـ ٓغيظ ٔ ٚغبثك ثب اكمٍ ٞب ٙٞ ٚزبكٞبي ارتٕبفي،
فلٍٙٞي  ٚؿيٙي و ٝؿك ربٔق ٝكٚاد ؿاكؿ ،اٍِٛي ٔٔلف كا تجييٗ  ٚاُبف ٝؿاؿ .ثب ايٗ عبَ اٌ٘بٖ عك ؿاكؿ
و ٝؿك كفب ٚ ٜآًبيَ ٘بُي ام آٖ ؿكربٔق ٝثً ٝل ثجلؿ يب ث ٝفجبكت ثٟتل تًٛق ٚ ٝپيِلفت رٛأـ ؿك
مٔيٞ ٝٙب  ٚثٌتل ٞبي ٔؾتّف ٘بُي ام كًيـٖ اٌ٘بٖ ث ٝكفب ٜثيِتل اًت پي ؿك رٟت اٍِٛي ثٟيٝٙ
ٔٔلف ٘يبمٔٙـ يه تفىل  ٚكاٞجلؿي ٔٙغمي ؿك كاًتبي ثٟلٙٔ ٜـي  ٚا٘تؾبة اٍِٛي ٔٙبًت ام أىب٘بت
ؽٔٓٛي  ٚفٕٔٛي ٔي ثبُيٓ و ٝؿك م٘ـٌي ث ٝآٖ ٞب ٘يبمٔٙـيٓ ثل ايٗ اًبى ثبيـ تبويـ ثل فل ًٙٞيب رٛ
عبوٓ ثل ًبمٔبٖ ربٔق ٝوٙيٓ و ٝايٗ ًبمٔبٖ ٔجيٗ ُي ٜٛم٘ـٌي اًت ُ ٚىُ ٌيلي ٞ ٚـايت فلًٙٞ
ًبمٔب٘ي ٔي تٛا٘ـ افنايَ ثٟلٚ ٜكي ًبمٔبٖ كا ث ٝؿ٘جبَ ؿاُت ٝثبُـ ثل ايٗ اًبى آالط اٍِٛي ٔٔلف ٚ
ثٟيً ٝٙبمي آٖ ٘يبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي پبيـاك  ٚؿك٘ٚي اًت و ٝايٗ ؽٛؿ ٘يبمٔٙـ كاٞىبكٞبيي اًت تب تٕبْ
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افلاؿ ربٔقّٔ ٝنْ ث ٝكفبيت كفتبكٞبي آالط ٌلايب٘ٔٔ ٝلف وٙيٓ  ٚايٗ اٍِٞ ٛب كا اعٌبى وٙٙـ  ٚثتـكيذ
ايٗ آالط كا ٟ٘بؿيٕ٘ ٝٙبيٙـ  ٚث ٝيه كفتبك پبيـاك ٟ٘بيتب ث ٝيه فل ًٙٞؿك تٕبٔي فلٓٞ ٝبي ٔٔلف
تجـيُ وٙٙـ

« دس سغح هػشف وبالّب ثبيذ ثشاي فشٌّگ سبصي ًحَُ هػشف ثْيٌِ خػَغبًآة ،ثشق،گبص وِ تْيِ آى ّب

ثشاي هػشف وٌٌذُ سْل الَغَل تش است اص عشيك هذاسس،سسبًِ ّب تَليذ وٌٌذگبى ٍصسات ًيشٍ ٍ ضشوت گبص ثسيبس هَثش
ثبضذّ .وچٌيي هشدم ايشاى ثِ ػلت پيًَذ ثب ديي ٍ هظبّش همذس ديٌي ثِ خَثي سٌت ّب ًْبديٌِ ضذُ هي پزيشًذ ٍ ثذاى
اسج هي ًٌْذ لزا هي تَاى دس ثخص آهَصش اص تؼبلين ٍ آهَصُ ّبي همذس وِ غشفِ خَيي تبويذ داسًذ ًيض ثيطتش ثْشُ
ثشد» ( فرخ پًر)3 :1388،

فل ًٙٞثب تٛر ٝثٚ ٝيوٌي ٞب  ٚؽٔٓٛيبتي و ٝؿك ربٔق ٝثٔٛكت يه ٘مَ اكم٘ـ ٜؿاكؿ ٘مَ  ٚربيٍبٜ
ؽبٓي ؿك آالط اٍِ.ٛي ٔٔلف ؿك ًبمٔبٖ ٞبي ؿِٚتي  ٚؽٔٓٛي ٟ٘ ٚبؿٞبي ارتٕبفي ربٔق ٝؿاكؿ ثغٛكي
ؤ ٝي تٛاٖ ثيبٖ ولؿ اٌلص ٝتٕبْ ًبمٔبٖ ٞب ٟ٘ ٚبؿٞبي ارتٕبفي ؿاكاي فلٌٞ ًٙٞتٙـ ِٚي  ٕٝٞآٖ ٞب
تبحيل يىٌبٖ  ٚثلاثل ثل افضبيِبٖ ٘ـاك٘ـ ٚرٛؿ يه فلٞ ًٙٞلص ٝلٛيتل ٔ ٚخجت تل ثبُـ ٔٙزلث ٝكضبيت
افضبء ام فضٛيت ؿك آٖ ًبمٔبٖ يب ٟ٘بؿ ُـ ٜپي تبحيل ثيِتلي ثل فىل  ٚا٘ـيِ ٝافضبء ٔي ٌقاكؿ ؿك
عبِيىٞ ٝلص ٝتفلل ٚ ٝپلاوٙـٌي ثيٗ افضبء يه ًبمٔبٖ يب ٟ٘بؿٟ٘ ،بؿيُ ٝٙـ ٜثبُـ فّٕىلؿ  ٚثٟلٚ ٜكي ام
اٍِٞ ٛبي فلٍٙٞي ثيِتل ؿصبك آًيت ُـ ،ٜپي ثل ايٗ اًبى ص ٖٛاٍِٛي ٔٔلف يه فلايٙـ  ٚايـٜ
فٙٞي ٔي ثبُـ ثبيـ آٖ كا ام عبِت ثبِم ٜٛث ٝثبِفقُ تجـيُ ولؿ  ٚايٙزبًت وٙٞ ٝل فل ًٙٞص ٝثٔٛكت
كفتبكي  ٚؿًتٛكاِقّٕي ام كؿٞ ٜبي پبييٗ ٌلفت ٝتب ثبال ُلٚؿ ث ٝوبِجـُىبفي  ٚتبحيل پقيل ولؿ ٚ ٜثب
ا٘تؾبة يه فلٙٔ ًٙٞبًت ؿك اٍِٞ ٛبي ٔٔلف اًتفبؿ ٜام ا٘لهي ً ٚبيل ٔٛاكؿ يه رً ٛبمٔب٘ي ٚ
پبيـاكي كا ثلاي ٍٟ٘ـاُت  ٚعفؼ اٍِٛي ثٟئٔ ٝٙلف فلا ٚ ٓٞپيبؿ ٜولؿٜ؛  ٚام عليك آالط كٞ ٍٚب ٚ
ثٟجٛؿ اٞـاف فبِئٔ ٝلف ؿك رٟت ؽٛة  ٚؿكًت ٔٔلف ولؿٖ ٌبْ ثل ٔي ؿاكيٓ  ٚآٖ كا تجـيُ ثب يه
فبؿت فلٍٙٞي ٔي ٕ٘بئيٓ.
ام ًٛي ؿيٍل فل ًٙٞثب تٛر ٝث ٝاثقبؿ ّٔي  ٚاكمٍ ٞب ٙٞ ٚزبكٞبي ّٔي و ٝؿك ربٔق ٝثيٗ افضبء ٟ٘بؿيٝٙ
ُـ ٜؿاكؿ ٔ ،ي وُٛـ تب اٞـاف ِٔؾْ ،وٛصه ٚ ٚالقي كا ثٔٛكت اٞـاف ِٔتلن ؿك آٚكؿ و ٝيىي ام
ايٗ اٞـاف ؿك عبَ عبضل ٔتٙبًت ثب ؽلفيت تِٛيـ وِٛك آالط ٔ ٚـيليت اٍِٛي ٔٔلف  ٚثٟي ٝٙولؿٖ
آٖ ٔي ثبُـ ايٗ ٞـف ثبفج ٔي ُٛؿ و ٝفّٕىلؿ افلاؿ ؿك ايٗ مٔي ٝٙؿك ثٌتل م٘ـٌي ارتٕبفي  ٚكٚمٔلٜ
ثٟجٛؿ يبثـ .ؿك ٚالـ ام عليك كٚايبت ؿاًتبٖ ٞبي تبكيؾي ،ا٘تمبَ ٌفتبكٞب  ٚپٙـاكٞبي ّٔي  ٚاؿثيبت ّٔي،
ًلٔبيٌ ٝقاكي  ٚكيِ ٝيبثي  ٚافٌب٘ٞ ٝبي ّٔي يه وِٛك ،ثيبٖ تبكيؼ ّٔي ٌُ٘ ٞبي ٌقُتً ،ٝلؿٖٚ
اُقبك  ...ٚام ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبيي ٌٞتٙـ ؤ ٝي تٛاٖ ؿك كاًتبي آالط اٍِٛي ٔٔلف وٕبَ اًتفبؿ ٜكا ثلؿ.
ام ثقـ ؿيٍل ألٚم ٜاوخليت ٓبعجبٖ ا٘ـيِ ٚ ٝوبكُٙبًبٖ ثل ايٗ ٔٛضٛؿ ٔقتمـ٘ـ وٙٔ ٝبثـ اٌ٘ب٘ي
ٕٟٔتليٗ فبُٔ تِٛيـ  ٚحلٚت ٚالقي يه ربٔقٔ ٝغٌٛة ٔي ُٛؿ پي ثب ؿاُتٗ ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي وبكآٔٛم ٚ
تٛا٘ب ٔي تٛاٖ ؿك رٟت ٔٙبفـ ًبمٔب٘ي ٌبْ اًتٛاك ثلؿاُت  ٚثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ اًت و ٝؿك ؿ ٚؿ ٝٞاؽيل
تٛإ٘ٙـ ًبمي افضبء ربٔق ٝؽٔٓٛبً ؿك ًبمٔبٖ ٞب يىي ام ؿَ ِٔغِٛي ٞبي ٔـيلاٖ ًبمٔب٘ي اًت صلاوٝ
ٔـيلاٖ ث ٝؿكًتي فٕٟيـ ٜا٘ـ و ٝاٌ٘بٖ ٞب عـٚؿ يه ً ْٛيب ثيِتل ام ًبفت ثيـاكيِبٖ كا ؿك ٔغيظ وبك
ٔي ٌقكا٘ٙـ ِقا تٛا٘ب ًبمي وبكوٙبٖ يه ًبمٔبٖ ٔٛرت افنايَ ٔقٙبي لـكت  ٚاٍ٘ينٍ ٟٔبكت ٙٔ ٚنِت
ُـٕٞ ٜضٙيٗ ٔـيلاٖ آٌبٍٕٞ ٚ ٜبْ ثب مٔبٖ ٔي ؿا٘ٙـ و ٝالمًٔٛ ٝؿٔٙـي تٕٔيٓ ٞبي پيضيـ ٜؿك رٟبٖ
پلتالعٓ وٌت  ٚوبك ألٚمئِ ،بكوت وبكوٙبٖ ٔي ثبُـ  ٚاٌل للاك ثبُـ تٕٔيٓ ٞبي ًبمٔب٘ي ثٝ
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ؿًتبٚكؿٞبي ٔٛكؿ ا٘تؾبك ؿًت يبثـ تالٍ ٌلٞٚي وبكوٙبٖ كا ثبيـ عّجيـ ِقا تٛإ٘ٙـ ًبمي يه فلايٙـ
لـكت ثؾِيـٖ ث ٝافلاؿ اًت ،ؿك ايٗ فلايٙـ ث ٝوبكوٙبٖ ؽٛؿ وٕه ٔي وٙيٓ تب عي افتٕبؿ ث٘ ٝفي
ؽٛيَ كا ثٟجٛؿ ثؾِٙـ  ٚثل اًبى ٘بتٛا٘ي  ٚؿك ٔب٘ـٌي ؽٛؿ صيلُ٘ٛ ٜـ .تٛإ٘ٙـ ًبمي ؿك ايٗ ٔقٙب ثٝ
ثٌيذ اٍ٘ينٞ ٜبي ؿك٘ٚي  ٚفلّاك كا ُبُٔ ُـ ٜاًت ِقا تٛإ٘ٙـ ًبمي ٕٞضٙيٗ ث ٝتِٛيك افلاؿ ثٝ
ِٔبكوت ثيِتل ؿك اتؾبف تٕٔيٕبتي و ٝثل فقبِيت ٞبي آ٘بٖ تبحيل ٌقاكًت كا ُبُٔ ٔي ٌلؿؿ؛ ِقا ام ايٗ
عليك ٔي تٛا٘يٓ فلٓت ٞبيي كا ثلاي افلاؿ فلا ٓٞآٚكيٓ تب ِ٘بٖ ؿٙٞـ ؤ ٝي تٛا٘ٙـ ايـٞ ٜبي ؽٛثي
آفليـ ٚ ٜث ٝآٖ ربٔ ٝفُٕ ثپُٛب٘ٙـ ثب تٛر ٝث ٝايٗ ٔٛاكؿ فل ًٙٞتٛإ٘ٙـ ًبمي ؽٛؿ يه اٍِٛي ٔٙبًت ٚ
آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ٔٙبثـ اٌ٘ب٘ي اًت و ٝؿك احل ٌقاكي فل ًٙٞثل اٍِٛي ٓغيظ ٔٔلف ٔ ٚـيليت
ثٟي ٝٙآٖ تبحيل ٌقاك اًت.
ام ثقـ ؿيٍل ٘يبمٞبي ٔبؿي اٌ٘بٖ ٔغلن ثلاي فقبِيت  ٚتالٍ التٔبؿي اًت يب ث ٝفجبكت ؿيٍل اٌ٘بٖ
ث ٝؿ٘جبَ اعٌبى ٘يبم تٕٔيٓ ٔي ٌيلؿ و ٝآٖ ٘يبم كا كفـ ًبمؿ  ٚثقـ ام كفـ ٘يبم اعٌبى كضبيت ٕ٘بيـ.
پي اٌ٘بٖ ٔٛرٛؿي ًيلي ٘بپقيل اًت ثل ايٗ اًبى ثبيـ ٌفت و ٝايٗ ًيلي ٘بپقيلي ا ٚكا ثٛٔ ٝرٛؿي
ٔٔلف ٌلا تجـيُ ولؿ ٜاًت و ٝايٗ ٔٔلف ٌلايي ؿك احل ٌٌتلٍ ًلٔبي ٝؿاكي اكٚپب ثٛرٛؿ آٔـ ٜاًت.
ؿك اكٚپب ؿك احل اُبف ٝتفىلات ِٛتل  ٚوبِٛيٗ ٔجتٙي ثل ًؾت وبك ولؿٖٓ ،لف ٝرٛييً،لٔبيٌ ٝقاكي ٚ
ايزبؿ ٔٞ ًٌٝٛبي التٔبؿي و ٝكٚعيً ٝلٔبي ٝؿاكي كا ثٛرٛؿ آٚكؿ ٜاًت ثتـكيذ ث ٝيه ٘ؾبْ ارتٕبفي
تجـيُ ُـ ٜاًت.
اٍِٛي ٔٔلف ؿك ايلاٖ ثبيـ ٔتٙبًت ثب ُلايظ التٔبؿي ٔ ٚيناٖ تًٛق ٝوِٛك تغييل وٙـ ام رّٕ ٝفٛأُ
ٔٛحل ؿك تقييٗ اٍِٛي ٔٔلف ؿك ٞل وِٛك ًغظ ؿكآٔـ آٖ اًت .ؽب٘ٛاؿٞ ٜبي پل ؿكآٔـ فٕـتبً ٌلايَ ثٝ
پي ا٘ـام ً ٚلٔبيٌ ٝقاكي ثّٙـ  ٚوٕتل ٔٔلف ؿاك٘ـ ِٚي ؿك وِٛك ٞبي ثب ؿكآٔـ پبييٗ ٔٔلف ؿك ايٍٝ٘ٛٙ
وِٛكٞب ثيِتل ٚ ،پي ا٘ـام ؿك آٖ ٞب وٕتل اًت و ٝاي ٍٝ٘ٛٙؽٔٓٛيت ثل پبئ ٝقيبك رٟب٘ي اًت.
تغييل اٍِٛي ٔٔلف ؿك ربٔق ٝثٞ ٝيش ٚر ٝثٔ ٝقٙبي ٔٔلف ٘ىلؿٖ ٘يٌت اٌ٘بٖ ؿك  ٕٝٞعبَ عك ايٗ كا
ؿاكؿ و ٝؿك كفب ٚ ٜآًبيَ ٘بُي ثٌل ثجلؿ .تغييل اٍِٛي ٔٔلف ثٞ ٝيش ٚر ٝثٔ ٝقٙبي تغييل اٍِٛي كفب ٜؿك
ربٔق٘ ٝيٌت؛ ثّى ٝتالٍ آٌبٞب٘ ٝاًتفبؿ ٜؿكًت ام أىب٘بت اًت و ٝؿك م٘ـٌي ث ٝآٟ٘ب ٘يبمٔٙـيٓ ٚ
ثؾِي ام أىب٘بت فٕٔٛي كا ثل ايٗ اًبى ٘بٍٔقاكي ولؿ ٜايٓ  .ؿك ايٙزب اًتفبؿ ٜام اٍِٛي ٔٙبًت ثلاي
اًتفبؿ ٜام ايٗ أىب٘بت ث ٝؿِيُ تبحيلات فٕٔٛي آٖ ص ٝآ٘ىٔ ٕٝٞ ٝب ث ٝيىٌبٖ عك اًتفبؿ ٜايٗ ًٚبيُ كا
ؿاُتٞ ٚ ٝلٌ ٝ٘ٛاًتفبؿ٘ ٜبؿكًت ام ايٗ ًٚبيُ ام ًٛي ؿيٍلاٖ ث ٝميل پبٌقاُتٗ عك ؿيٍلي ٔي ا٘زبٔـ
ثب تٛر ٝث ٝايٗ صٙيٗ پيبٔـٞبيي يىٌلي ام كاٞىبكٞب فلٔٔ ًٙٞلف ٌلا  ٚاًتفبؿ ٜام اٍِٛي ٔٔلف
ٔٙبًت كا ٔي تٛاٖ ثلاي ربٔق ٝايلاٖ ٔٛكؿ ٘ؾل للاك ؿاؿ ،و ٝثبيـ ثب تٛر ٝث ٝفلٔٔ ًٙٞلف ٌلايي ا َٚثٝ
تلٚيذ فلٙٔ ًٙٞبًت اًالٔي پلؿاؽت ،حب٘يبً آٔٛمٍ ٔٙبًت ثٔ ٝلؿْ ؿك كاًتبي آالط اٍِٛي ٔٔلف ام
عليك آٔٛمٍ  ٚپلٚكٍ رٟت ايزبؿ اٍِٛي ٔٙبًت كا فلا ٓٞولؿ .حبِخبً تلٚيذ ايٗ آُ ٔ ٟٓوٞ ٝل
ؿٚكيني آُغبَ ٘يٌت ثّى ٝثبيـ ثب ا٘زبْ ٔلاعُ ثبميبفت يه ًلٔبئ ٝزـؿ كا ُىُ ؿاؿ .كاثقبً ٔلؿْ ربٔقٝ
كا ث ٝفل ًٙٞپي ا٘ـام ٘ٔٔ ٝلف ٌلايي تلغيت ولؿ.

٘مَ ؽب٘ٛاؿ ٜؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف
پلؿاؽتٗ ثٛٔ ٝضٛؿ آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ايٗ ٟ٘بؿ ارتٕبفي ؿك ٞل ربٔق ٝاي ؿك لبِت يه علوت
اكمُي ،فلاٌيل ٚ ٚالـ ٍ٘ل ٌٔ ٚتٕل يه أل اًبًي اًت ايٗ ٌٔئّ٘ ٝيبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي  ٚوٙتلَ ٚ
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ايزبؿ تغٌ٘ َٛجت ث ٝربٔق ٝاًت ام ايٗ عليك ؿك ؽب٘ٛاؿ ًٟٓ ٜم٘بٖ ٔ ٚبؿكاٖ ؿك اكتمبء ثي َٙؽب٘ٛاك ثل
آالط ٔٔلف يه أل ثٌيبك ٔ ٟٓاًت .ميلا ثب ٘ؾل ث ٝايٙى ٝم٘بٖ ٔ ٚبؿكاٖ ٔٛلقيت ٔغٛكي  ٚعٌبًي ؿك
ؽب٘ٛاؿٔ ٚ ٜـيليت ؽب٘ٛاؿ ٜؿاك٘ـ ٘مَ ثي ثـيّي ؿك ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜعيبت فلٍٙٞي ،ارتٕبفي،التٔبؿيً ،يبًي
 ٚأٙيتي ربٔق ٝايفبء ٔي وٙٙـ پي ٔي تٛاٖ ؿك ارلاي علط ٞبي والٖ وِٛكي ِٔبكوت اًبًي  ٚفقبِي
ٟ٘بؿ  ٚايٗ لِل ام ربٔق ٝكا وب٘ٔ ٖٛالعؾبت  ٚفلٓت ٞب للاك ؿاكؿ ثل ايٗ اًبى ؿك ارلايي ٕ٘ٛؿٖ علط
آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜكفبيت ٘ىبتي  ٚآِٛي ،عبئن إٞيت اًت.
ا :َٚثبيـ ث ٝكفبيت آ َٛفّٕي  ٚتؾٔٔي ٔجتٙي ثل آٔٛمٞ ٜبي ؿيٙي ،پوِٞٚي  ٚتزلث ٝؿك تٙؾيٓ ٚ
اكائ ٝاٍِٛي ٔٔلف ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜتٛر ٝولؿ  .ؿ : ْٚثبيـ ث ٝتـٚيٗ ثل٘بٔٞ ٝبيي ٔ ٚ ٌٕٛٞىُٕ ام ًٛي ؿيٍل
ؿًتٍبٞ ٜبً ،بمٔبٖ ٞبٟ٘ ٚ ،بؿٞبي ربٔق ٝؿك رٟت آالط اٍِٛي ٔٔلف ثب ٔغٛكيت ؽب٘ٛاؿ ٜتٛرٕٛ٘ ٝؿ.
ً :ْٛوبكثلؿي  ٚفّٕي ثٛؿٖ ثل٘بٔٞ ٝب ثب پلٞين ام افلاط  ٚتفليظ ؿك تقييٗ عـٚؿ ٔٔ ٚبؿيك ٔٔلف ؿك
ؽب٘ٛاؿ ٜكا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ؿاؿ .صٟبكْ :آٔٛمٍ ٔغٛكي  ٚتٛر ٝث ٝايٗ آٔٛمٍ افضبي ؽب٘ٛاؿ ٜؿك تقييٗ
عـٚؿ ٔٔبؿيك ٔٔلف ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜكا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ؿاكؿ .پٙزٓ :ثب ثٟلٌ ٜيلي ام فٛأُ تِٛيك ؿك ارلاي
ثل٘بٔ ٝؿك كاثغ ٝثب ارلاي اكائ ٝاٍِٛي ٔٔلف ٌبْ اًبًي ثلؿاُت :ُِٓ .پبيـاك ثٛؿٖ ثل٘بٔٞ ٝب  ٚپلٞين ام
اٍِٞٛبي ٔمغقي كا ؿك ؽب٘ٛاؿٛٔ ٜكؿ ثبمثيٙي  ٚتٛر ٝللاك ؿاؿ.
ايٗ آٙٔ َٛزلث ٝاٞـافي ؿك ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜافضبي آٖ ٔي ٌلؿؿٞ .ـف ام ايٗ آ َٛثٟلٌ ٜيلي ام ٔٙبثـ ٚ
أىب٘بت  ٚفلٓت ٞبي ٔٛرٛؿ ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜؿك كاًتبي آالط اٍِٛي ٔٔلف ٘ين ٔي ثبُـ ،ؿك ٚالـ ايٗ آَٛ
آالعي اٍِٛي ٔٔلف ؽبٍ٘ي  ٚكاٞىبكٞبي ثل ٖٚكفت ام آٖ كا ثبيـ ٔـ ٘ؾل للاك ؿاؿ ايٗ إٓٞ َٛلا ٜثب
ثٟلٌ ٜيلي ام تبحيل  ٚتٛإ٘ٙـي م٘بٖ ؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف ٕٞلأ ٜي تٛا٘ـ ثبُـ٘ .مَ فل ًٙٞلٙبفت
ًل افلاما٘ ٝؿك ؽب٘ٛاؿٔ ٚ ٜجبكم ٜثب فبؿات فلٍٙٞي  ٚالتٔبؿي غّظ ٔٔلف  ٚتمٛيت التٔبؿ ؽب٘ٛاؿ  ٜثب
آالط اٍِٛي ٔٔلف  ٚتبحيل آٖ ثل التٔبؿ ؿّٔي ٔـ ٘ؾل ثبيـ للاك ٌيلؿ .ثبتٛر ٝث ٝايٗ اٞـاف ٔٔ ٚبؿيمي
و ٝثلاي آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜثيبٖ ُـ يىٌلي ام كاٞجلؿٞب  ٚاًتلتوي ٞب كا ٔي تٛاٖ ٔٛكؿ
ثبمثيٙي  ٚتٛر ٝؿك ؽب٘ٛاؿٞ ٜب للاك ؿاؿ

 «.الف اغالح ًگشش خبًَادُ ٍ تَاًب سبصي آى ّب ثش اسبس هػشف دس اسالم ٍ

سٌت ًجَي ٍ ػلَي ٍ هؼػَهيي (ع) ًسجت ثِ هفَْم هػشف ،اسش اف ٍ پشّيض اص تدول گشايي ٍ هذ گشايي افشاعي.ة:
تَسؼِ آگبّي ٍالذيي ٍ ّذايت ٍ تشغيت آى ّب خْت اٍلَيت ثخطيذى دس تبهيي حمَق هبدي ٍ هؼٌَي فشصًذاى دس صهيٌِ
تغزيِ ،ثْذاضت سٍاًي ٍ خسوبًيٍ ،سصش ٍ تفشيحبت سبلن ٍ ًطبط آٍس،تحػيل ٍ اصدٍاج ٍ استفبدُ ثْيٌِ اص هحػَالت
فشٌّگي – سسبًِ اي ،تػَيشي دس سبػبت هختلف ضجبًِ سٍص .ج  :تَسؼِ فشٌّگ لٌبػت ،سبدُ صيستي ،اػتذالَ تؼذيل سٍحيِ
تٌَع علجي ثِ هٌظَس تمَيت اهٌيت سٍاًي اػضبي خبًَادُ ّب ،تْيِ وتت ٍ هٌبثغ ٍ هحػَالت فشٌّگي ٍ آهَصضي الصم دس
ايي صهيٌِ د :تَسؼِ فشٌّگ ػفبف ٍ پبيجٌذي ّبي اخاللي دس خبًَادُ ثِ هٌظَس پشّيض اص ظبّش گشايي هػشف ٍ صيبدُ سٍي
دس هػشف الالم آسايطي ٍ پَضطي ُّ :وبٌّگي ٍ ّوگشايي دس سيبستگزاسي ٍ ثشًبهِ سيضي ّبي والى وطَس ًسجت ثِ اغالح
الگَي هػشف ٍ الَيت دادى ثِ هػبلح خبًَادُ دس ايي ثشًبهِ ّب ٍ  :تَسؼِ تحميمبت وبسثذي دس خػَظ اخشاي ثشًبهِ ّب ٍ
ًحَُ استفبدُ اص هٌبثغ ٍ اسائِ ًتبيح آى ثِ هشدم خْت تطَيك خبًَادُ ّب دس ثْيٌِ سبسي هػشف ٍ تذاٍم آى»

( )www.iranculture.orgثب تٛر ٝث ٝايٗ كاٞجلؿٞب  ٚاًتلاتوي ٞب ٔي تٛاٖ كاٞىبكٞبيي كا ثلاي احل ٌقاكي
٘مَ ؽب٘ٛاؿ ٜثل اٍِٛي ثٟئٔ ٝٙلف ثيبٖ ولؿ و ٝثُ ٝلط فيُ يىٌلي ام كاٞىبكٞب ثيبٖ ٔي وٙيٓ.
اِف) تقييٗ ٔٔبؿيك اًلاف  ٚآٔٛمٍ ُيٞ ٜٛبي ٓغيظ ٔ ٚغّٛة ثب ايٗ پـيـ ٜؿك ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜآٔٛمٍ
كفبيت افتـاَ ؿك ٔٔلف ثيٗ افضبء  ٚتٙؾيٓ ؿكآٔـٞب ٞ ٚنيٞ ٝٙب  ٚاًتفبؿ ٜام ٔٙبثـ  ،أىب٘بت ً ٚلٔبيٝ
ٞبي ٔبؿي ٔ ٚقٛٙي ثٙٔ ٝؾٛك تبٔيٗ أٙيت التٔبؿ ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜربٔق.ٝ
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ة) تجّيغ  ٚتلٚيذ فلٔ ًٙٞغبِق ،ٝتمٛيت ل ٜٛاؿكان  ٚتغّيُ ؽٛؿ ثبٚكي ؿك م٘بٖ  ٚافضبي ؽب٘ٛاؿ ٜثٝ
ٔٙؾٛك كٚيٍلؿا٘ي آ٘بٖ ام م٘ـٌي ٔٔلفي ،اٞـاف ًغغي  ٚغيل تىبّٔي  ٚغيل ٞـفٕٙـ.
ح) تمٛيت ِٔبكوت فلٍٙٞي  ٚالتٔبؿي افضبي ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜؿك تٕٔيٓ ٌيلي ٞبي ٔبؿي ٔ ٚقٛٙي ؽب٘ٛاؿٜ
ثٙٔ ٝؾٛك ٕٞبُ ًٙٞـٖ ٌٔ ٚئِٛيت پقيلي آٖ ٞب ٌ٘جت ث٘ ٝغٞ ٜٛني ٝٙولؿٖ ًلٔبي.ٝ
ت) تٛر ٝث ٝآٔٛمٍ ٞبي فٙي  ٚعلف ٝاي اكتمبء ؿاَ٘ ٔـيليت م٘بٖ ٔ ٚبؿكاٖ ؽب٘ٛاؿ ٜؿك آالط اٍِٛي
ٔٔلف ؿك ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜتجّيغ فل ًٙٞثٟلٚ ٜكي ؿك كاًتبي اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام أىب٘بت ٔٙبثـ ًٚ ٚبيُ م٘ـٌي ٚ
رٌّٛيلي ام فلًٛؿٌي مٚؿكى آٖ ٞب.
ث) تِٛيك م٘بٖ ٔ ٚبؿكاٖ ؽب٘ٛاؿ ٜثل اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام ؿاكايي  ٚا٘ـٚؽتُ ٝؾٔي ؽٛؿ ؿك صلؽٝ
التٔبؿي ؽب٘ٛاؿ ٚ ٜوِٛك.
د) ثٟلٌ ٜيلي ام وّي ٝؽلفيت ٞبي لبٍ٘٘ٛقاكي  ٚارلايي ؿك اتؾبف تِٛيمي  ٚتٙجيٟي  ٚغيل ٌٔتميٓ
رٟت كفبيت اٍِٛي ٔٙبًت ٔٔلف ؿك ٔٛاكؿ ٔٔ ٚبؿيك ٔؾتّف ؽب٘ٛاؿ.ٜ
س) ايزبؿ تقبؿَ ؿك تجّيغبت تزبكي ٔٔ ٚلفي كًب٘ٞ ٝب ثٙٔ ٝؾٛك رٌّٛيلي ام تلٚيذ كٚعئٔ ٝلف
مؿٌي ؿك ؽب٘ٛاؿ.ٜ
ط) رٟت ؿٞي ث ٝثل٘بٔٞ ٝب ؿك ٘غٌ ٜٛقكاٖ اٚلبت فلاغت م٘بٖ  ٚافضبي ؽب٘ٛاؿٔ ٜتٙبًت ثب ًٗ ٘يبمٞبي
رٌٕي  ٚكٚا٘ي  ،ؽٔٓٛيبت الّيٕي ًٙ ٚت ٞب ثٙٔ ٝؾٛك وبٞ َٞنيٞ ٝٙبي غيل ضلٚكي ام م٘ـٌي  ٚثٟلٜ
ٔٙـي ًليـ -آًبٖ ،اكماٖ ام تٌٟيالت فلاغتي ؿك ٔغُ م٘ـٌي ثب٘ٛاٖ.
ػ) افنايَ آٌبٞي رٛا٘بٖ ؿك ؽب٘ٛاؿٌ٘ ٜجت ث ٝتقـيُ تٛلقبت  ٚوب َٞتِليفبت  ٚتمّيُ ٞنيٞ ٝٙبي
اضبفي  ٚمائـ امؿٚاد ٘ ٚين ؿك ٔلاعُ ٔؾتّف  ٚتبحيل آٖ ثل التٔبؿ ؽب٘ٛاؿ.ٜ
ؿ) اكائُ ٝبؽْ ٞبي اٍِٛي ٔٔلف ؿك ثؾَ ا٘لهي  ٚتغقي ٝغقا وبالٞبي فلٍٙٞي ،ؿاك ،ٚؿكٔبٖ فلآٚكؿٜ
ٞبي پُ ٛبن ،اثناك ًٚ ٚبيُ م٘ـٌي اكتجبعبت ٌقكاٖ اٚلبت فلاغت عُٕ ٘ ٚمُ وب َٞضبيقبت ؿك الالْ
ٔؾتّف م٘ـٌي ؽب٘ٛاؿٌي.
ف) اتؾبف تـاثيل ٔٙبًت تلٚيزي  ٚآٔٛمُي ثٙٔ ٝؾٛك افنايَ تٕبيُ ؽب٘ٛاؿٞ ٜب ؿك ٔٔلف وبالٞبي
ؿاؽّي.
ك) ُٙبًبيي ٔ ٚقلفت تزلثيبت  ٚاٍِٞٛبي ٔٛفك ٔٔلف ؿك وِٛكٞبي ٔؾتّف ث ٝؽب٘ٛاؿٞ ٜب .
م) ُٙبًبيي أىب٘بت  ٚاًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام ؽلفيت ٞبي التٔبؿي ٔٙبعك ٔؾتّف وِٛك ٔتٙبًت ثب
٘يبمٞبي رٌٕي  ٚكٚعي ٔلؿْ ٞل ٔٙغم ٝفلًٙ ٚ ًٙٞت ٞبي ثٔٛي آؿاة ؿيٙي  ٚالّيٕي.
ه) تلغيت ًبمٔبٖ ٞبي ٔلؿْ ٟ٘بؿ ثب تٕلون ثل عٛم ٜم٘بٖ ٌ٘جت ث ٝاعالؿ كًب٘ي ؿك مٔي ٝٙكفبيت اٍِٛي
ٔٔلف ٓغيظ ام عليك پبيٍب ٜاعالؿ كًب٘ي ً ٚبيل ٔٙبثـ آٖ ٞب.
ى) پيٍيلي ٌٔتٕل ٘ ٚؾبكت ؿًتٍبٞ ٜبي ٘بؽل ثل ارلاي ٓغيظ ثل٘بٔٞ ٝبي پيَ ثيٙي ُـٜ

٘مَ ؿيٗ ؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف
تٛر ٝث٘ ٝؾبْ اٍِٛي ٔٔلف ثلاًبى ٔقيبكٞبي ؿيٙي ،يىي ام فٛأُ ٔ ٟٓك٘ٚك ٌلفتٗ م٘ـٌي ُؾٔي
افلاؿ ربٔق٘ ٚ ٝين ثبفج تًٛق ٚ ٝكُـ ؿك اثقبؿ ٔؾتّف م٘ـٌي ارتٕبفي

ٔي ٌلؿؿ ٕٟٔ .تليٗ فٙبٓل

تِىيُ ؿٙٞـ٘ ٜؾبْ اٍِٛي ٔٔلف ؿكربٔق ٝاًالٔي فجبكتٙـ ام:

مٔبٖ
مٔبٖ  ٚمٔبٖ ُٙبًي اِفجبي ثل٘بٔ ٝكيني ثلاي كًيـٖ ثٞ ٝل ٞـفي ٔي ثبُـ .اًبى ٔـيليت مٔبٖ ثل
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احلثؾِي اٚلبت ثٙب ٟ٘بؿُ ٜـ ٜاًت٘ .جبيـ فلأ ٍٛولؿ مٔبٖ ؿكٌقك اًت ٛٔ ٚلقيت ٞب ثبًتٙبؿ ًؾٗ
ًلُبك ام عىٕت ٔٛال فّي(ؿ) ص ٖٛاثل ٔي ٌقكؿ« :اِفلٓ ٝتٕل ٔل اٌِغبة فب٘تٟنٚا فلّ اِؾيل » ٔٛلقيت
ٞب ص ٖٛاثل ٔي ٌقك٘ـ پي فلٓت ٞبي ٘يه كا غٙيٕت ُٕبكيـ .هاٖ هان ك ًٛٚؿك وتبة للاكؿاؿ ارتٕبفي
ٔي ٘ٛيٌـ " :اٌ٘بٖ آماؿ آفليـُ ٜـِٚ ٜي  ٕٝٞرب ؿك م٘زيل ثٌل ٔي ثلؿ " .ايٗ م٘زيلٞب تب عـٚؿ ميبؿي
تًٛظ ٔب اٌ٘بٖ ٞب ث ٝؿِيُ فـْ ثٟلٌ ٜيلي ؿكًت ام مٔبٖ ثبفتُ ٝـ ٜاًت .اٌ٘بٖ ث ٝرٟت ٚاپٌٍلايي،
تٙجّي ،تلى ،ثي ثل٘بٌٔ ٝي ،كاضي ثٛؿٖ ثٚ ٝضـ ٔٛرٛؿ  ٚفـْ رٌت ٚرٛي ٔٛلقيت ٔغّٛة رٟت
كًيـٖ ثٚ ٝضـ ٔٛفٛؿ يب آكٔب٘ي ايٗ م٘زيل كا ثلٌلؿٖ ؽٛيَ ٔي افىٙـ تغُٕ ٔي وٙـ  ٚفٕل پلثٟبي
ؽٛيَ كا ٘بثٛؿ ٔي ًبمؿٔ.ب ايلا٘ي ٞب ث ٝؿِيُ پبك ٜاي ًٙت ٞب ،فلف ٞب  ٚثبٚكٞب ؿك وِتٗ مٔبٖ ٟٔبكت
فٛق اِقبؿ ٜؿاكيٓ ُ ٚبيـ ٞلٌن ثلايٕبٖ لبثُ تٔٛك ٘يٌت ؤ ٝي تٛاٖ ام مٔبٖ ٔٛرٛؿ عتي تب ؿٚثلاثل
ؽلفيت ٚالقي اٍ اًتفبؿ ٜولؿ٘ .ؾٌتيٗ ٌبْ ثٟلٚ ٜكي ام مٔبٖ ٓغيظ ٍ٘بٌ٘ ٜجت ث ٝآٖ اًتًٟ .لاة
ًپٟلي ٌفت ٝاًت «:جَر ديگر بايذ ديذ چشن ّا را بايذ شست ».يب ث ٝل َٛآ٘ـك ٜهيـ« :سعي مي عظوت درًگاُ
تَ باشذ ًِ در آًچِ مِ هي ًگري» فٔٙل مٔبٖ  ٚاًتفبؿ ٜام آٖ ٔي تٛا٘ـ ثقٛٙاٖ ٘ؾٌتيٗ ٌبْ ثٌٛي ؿًت
يبثي ث٘ ٝمِ ٝربٔـ اٍِٛي ٔٔلف ٓغيظ  ٚثٟلٌ ٜيلي ام ٔٙبثـ  ٚحلٚت ٞب ثبُـٕٞ .ضٙيٗ ثل٘بٔ ٝؿك لبِت
مٔبٖ علط  ٚارلا ٔي ٌلؿؿ .پي ثلاي تٟي ٝثل٘بٔ ٝارلايي اٍِٛي ٔٔلف ؿكً٘ ٘ىٙيٓ ٞ ٚل فلٓتي كا
غٙيٕت ثِٕبكيٓ.

ٔٙبثـ  ٚحلٚت ٞب ً ٚلٔبيٞ ٝب
ٙٔ )1بثـ اٌ٘ب٘ي  :تلثيت ٔـيلاٖ ثبٚكٔٙـ ث٘ ٝؾبْ التٔبؿي ٔٔ ٚلفي ثلؽبًت ٝام ٔت ٖٛؿيٙي ؿك اثقبؿ
فّٕي  ٚاؽاللي ام رًّٕ ٝلٔبيٞ ٝبي ٔ ٟٓؿك كاًتبي تالٍ  ٚفقبِيت ثلاي كًيـٖ ث٘ ٝؾبْ ٔٔلف ٔغّٛة
ٔي ثبُـ .ايٗ ٔـيليت ثب ا٘جبُت تزلث ٝؿك ًغٛط ٌ٘ٛبٌ ٖٛارلايي ٕٞ ٚضٙيٗ ثب ؿكن اٞـاف ثّٙـ ٚ
آكٔب٘ي ربٔق ٝضٕٗ ًيبًت ٌقاكي  ٚتٕٔيٓ ًبمي ٔجتٙي ثل فمال٘يت  ٚؿٚكا٘ـيِي ٔي تٛا٘ـ ؿك
كإٙٞبيي ربٔقً ٚ ٝبٔب٘ـٞي اٍِٛي ٔٔلف  ٚثٟلٚ ٜكي ٓغيظ ام ٔٙبثـ ٔبؿي ٘مَ آفليٙي وٙـ٘ .جبيـ ثٝ
ؿاليُ ًيبًي عنثي  ٚثب٘ـي ؿٚكٕ٘بي ربٔق ٝكا ٘بؿيـ ٜاٍ٘بُت ٔ ٚـيلاٖ ثبتزلث ٝوِٛك كا وٙبك ٟ٘بؿ .صٖٛ
ٕ٘ ٝ٘ٛثبكم اٍِٛي ٔٔلف غيلٔتٛامٖ ٕٞبٖ ٘في فٙبٓل ثبتزلث ٚ ٝاتالف ٞنيٞ ٝٙبي ٓلف ُـ ٜثلاي تزلثٝ
ا٘ـٚمي ٔـيلاٖ  ٚؿك ٔمبثُ ثىبك ٌٕبُتٗ فٙبٓل ٘ ٚيلٞٚبي فبلـ تزلث ٝؿك ًغٛط ٔـيليت وِٛك ٔي ثبُـ.
ٙٔ )2بثـ ٔبؿي ٚ :رٛؿ ٔٙبثـ ٔتٛٙؿ ٔ ٚتىخل التٔبؿي ؿك ٞل وِٛك ًجت تقـؿ ٔٙبثـ ؿكآٔـي يه ربٔقٝ
 ٚتٛإ٘ٙـًبمي آٖ ؿك ثلاثل ثغلاٖ ٞب  ٚصبَِ ٞبي التٔبؿي ٔي ٌلؿؿ ام ًٛي ؿيٍل ٌٌتلٞ ٌٝ٘ٛ ٜبي
ٔٙبثـ افك ثٟتلي كا ؿك فلاكٚي ّٔت ٞب ؽٛاٞـ ٌِٛؿ تب ث ٝتٛٙؿ تِٛيـ ٔتٙبًت ثب ٘يبمٞبي اًبًي ٘ ٚين
اًتغٙب ام وٕه ؿيٍلاٖ  ٚاًتمالَ ٚالقي التٔبؿي كُ٘ٛ ٖٕٛٙٞـ .وِٛك ٔب ثِ ٝغبػ ٔٛلقيت رغلافيبيي ٚ
فٙبيت ؽـا٘ٚـ ٔتقبَ ام رّٕ ٝوِٛكٞبي غٙي  ٚثلؽٛكؿاك ام ٔٙبثـ ًلُبك التٔبؿي ؿك اثقبؿ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛي
ثبُـ و ٝثبيـ آٟ٘ب كا ؿك رٟت اؿأ ٝعيبت ربٔق ٚ ٝثٙبي تٕـٖ اًالٔي ؿك لبِت ٘ؾبْ ٔٔلفي ثلتل ٔ ٚغّٛة
ثىبك ٌلفت.
ٙٔ )3بثـ ٔقٛٙي  :فٙبٓل ٔقٛٙي ؿك وٙبك ًلٔبيٞ ٝبي ٔؾتّف ًجت ُىُ ٌيلي ٘يلٚي فلأبؿي ؿك وٙتلَ
ميبؿ ٜؽٛاٞي  ٚؽٛؿثيٙي ؿك فلٓ ٝتِٛيـ ٔٔ ٚلف التٔبؿي ٔي ٌلؿؿٚ .لتي فلؿ ؿصبك ؽٛؿثيٙي ٔي ُٛؿ
ث ٝؿيٍلاٖ ثٛيوٞ ٌُ٘ ٜبي آيٙـً ٚ ٜبيل ٕٛٙٞفبٖ تٛرٟي ٕ٘ي وٙـ پي ؿك ٔٔلف ٔٙبثـ  ٚوبالٞب ؿصبك
ميبؿ ٜكٚي ٔي ٌلؿؿ .ام علفي ميبؿ ٜؽٛاٞي ؿك لبِت اًلاف  ٚتجقيل ث ٝفٛٙاٖ يه فبُٔ ٙٞزبكُىٗ٘ ،ؾبْ
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اٍِٛي ٔٔلف كا ؿصبك آفت  ٚآًيت ٔي ٕ٘بيـ .اؽالق  ٚفمً ٝلٔبيٞ ٝبي اًبًي ٌّٕٔب٘بٖ ؿك ٔيـاٖ
فقبِيت ٞبي التٔبؿي ٔٔ ٚلفي ٌٞتٙـ .ثغٛكيى ٝؿك ًبِٟبي ٌقُت ٝتزبك  ٚعزل ٜؿاكاٖ ثبماك ؿك ُٟلٞبي
ثنكي ٕٞض ٖٛتٟلاٖ٘ ،زف اُلف ،لٓ ،آفٟبٖ ،عّ ...ٚ ٝؽٛؿ كا ٔٛؽف ثٌ ٝقكا٘ـٖ يه ؿٚك ٜكًبئُ ُيؼ
ٔلتضي ا٘ٔبكي (افّي اهلل ٔمبٔ )ٝؿك عٛمٞ ٜبي فّٕئ ٝي ؿاٌ٘تٙـ تب ؿك ؿاْ ُجٟبت  ٚتؾّفبت التٔبؿي
٘يبفتٙـ.
ٙٔ )4بثـ فّٕي  :ؿك ايٗ ٔؤِفٔ ٝي تٛاٖ ث ٝفٛأُ ٕٟٔي ث ٝفٛٙاٖ ًلٔبيٞ ٝب ٙٔ ٚبثـ فّٕي اُبك ٜولؿ
٘ؾٌت؛ لـكت تِٛيـ فّٓ و ٝؽٛؿ تضٕيٗ وٙٙـٛ٘ ٜآٚكي  ٚؽّك تىِٛٛٙهي ثلتل  ٚفٔلي ؿك كاًتبي يبفتٗ
ُيٞ ٜٛب  ٚكٞ ٍٚبي ؿكًت ثٟل ٜثلؿاكي ام ٔٙبثـ  ٚحلٚت ٞبي ٔبؿي ٔ ٚقٛٙي ٔي ثبُٙـ .حب٘يبً عجمٝ
٘ؾجٍبٖ  ٚؿاَ٘ پوٞٚبٖ حبِخبً فمج ٚ ٝپيِي ٝٙفّٕي يه ربٔق ٝثّغبػ تبكيؾي  ٚؿاُتٗ ًبثم ٝتٕـ٘ي،
ربٔقٌّٕٔ ٝب٘بٖ ايلا٘ي ثلاي كًيـٖ ث ٝاٍِٛي ٔٔلف ٔٙبًت ٔ ٚتٛامٖ ؿك ُلايظ ٌٕٞبٖ ثب لبفّٝ
وِٛكٞبي تًٛق ٝيبفت ٝام تٕبٔي ايٗ أتيبمات ثلؽٛكؿاك اًت  ٚثٟب٘ ٝاي ثلاي فمت ٔب٘ـٖ ام ؿيٍلاٖ ؿك
ايٗ فلٓٚ ٝرٛؿ ٘ـاكؿ .أب ًيبًت ؿِٚت ٞب ثلاي ثىبكٌيلي ٘يلٞٚبي ٔزلة  ٚؿاَ٘ پو ٚ ٜٚؿٚكي آٟ٘ب ام
ت٘ ًٙؾلي  ٚثلؽٛكؿٞبي عقفي ٔي تٛا٘ـ ث ٝايٗ فلايٙـ ًلفت ثيِتلي ثجؾِـ.

٘مَ كًب٘ ٝؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف
كًب٘ٞ ٝبي فّي اِؾٔ ّٛكًب٘ ٝاًالٔي ،كًب٘ ٝاي اًت و ٝثب آ ٚ َٛآٔٛمٞ ٜبي اًالٔي ٔٙغجك اًت.
ث ٝؿيٍل ًؾٗ ،فل ًٙٞكًب٘ ٝاًالٔي ثل پبي ٝايـئِٛ ٛهي اًالٔي اًت وٞ ٝـف آٖ وٕبَ  ٚتقبِي اٌ٘بٖ
ؿك ؿ٘يب  ٚآؽلت اًتً ٝ٘ ،ل ٌلٔي ِ ٚ ِٟٛ ٚقت ا ٚؿك عيبت صٙـ كٚم ٜؿ٘يب .أبْ ؽٕيٙي (كٔ ) ٜي فلٔبيٖؿ:
كًب٘ٞ ٝبي رٕقي فٕٔٛب  ٚكاؿي ٚ ٛتّٛيني ٖٛؽٔٓٛب ،ثبيـ ؿك كاًتبي تقبِي كٚط اٌ٘بٖ فقبِيت وٙٙـ...
كًب٘ٞ ٝب ثبيـ ٔخُ ٔقّيٕٙي ثبُٙـ و ٝرٛا٘بٖ كا تلثيت وٙٙـ  .ثٙب ثل ايٗ ،ث ٝربي ايٗ وً ٝل ٌلْ ولؿٖ ٚ
ًل ٌلْ ُـٖ كا صبك صٛة عجيقي ثلاي

كًب٘ٞ ٝب ؿك ُئ ٖٛم٘ـٌي اٌ٘ب٘ي ثـا٘يٓ ،ثبيـ تٛر ٝوٙيٓ وٝ

كًب٘ ٝؽٛؿ يه پيبْ اًتٞ .ل ثل٘بٔ ٝتّٛيني٘ٛي ،عتي ؿك لبِت ٕ٘بيَ ً ٚلٌلٔي ،ثبيـ آٔٛمٍ  ٚآٌبٞي
ؿاؿٖ ثٙيبؿي ث ٝثيٙٙـٌبٖ  ٚافىبك فٕٔٛي كا رـي تّمي وٙـ .ؿك اًالْ ،اعالؿ كًب٘ي ٔقٙبي ؿيٍلي ؿاكؿ.
ص ٕٝٞ ٖٛافقبَ  ٚكفتبك  ٚولؿاك اٌ٘بٖ ٌّٕٔبٖ ،ثل پبي ٝعميمت رٛيي ٓ ٚـالت اًتٛاك اًت ،ثٙب ثلايٗ،
ؿك اعالؿ كًب٘ي ٘ين ثبيـ ُٙبًب٘ـٖ ؽٛثي ٞب  ٚتِٛيك ث ٝا٘زبْ آٖ ٘ ٚين تجييٗ  ٚتلًيٓ ثـي ٞب ِ٘ ٚبٖ
ؿاؿٖ كاٌ ٜلين ام آٟ٘ب ٞـف آّي ثبُـ .تجّيغ  ٚاعالؿ كًب٘ي ثل پبيٛٔ ٝاميٗ اًالٔي  ٚعجك آٔٛمٞ ٜبي
ؿيٙي ًجت كُـ ربٔق ٚ ٝاكتمبي ًغظ فلّٔ ًٙٞي ٔي ُٛؿ .ؿك ايٗ ك ٍٚپيبْ تجّيغي ،ثلؽٛكؿاك ام
عمب٘يت اًت  ٚثب اكائٚ ٝالقيت  ٚايزبؿ عي افتٕبؿ ؿك ٔلؿْ ،مٔي ٝٙتِٛيك  ٚتلغيت آ٘بٖ ث ٝؽليـ وبال ٚ
ؿك ٘تيز ٝپيِلفت التٔبؿي وِٛك فلأ ٓٞي ُٛؿ .ؿك ايٗ ٔيبٖ ،يىي ام كًبِت ٞبي آّي كًب٘ٞ ٝبي
اًالٔي تجييٗ اٍِٛي ٔٔلف اًالٔي ٔي ثبُـ ؤٟ ٝتليٗ ٚيوٌي آٖ افتـاَ اًت

.ثبيـ ث ٝايٗ أل ،ؿك

لبِت ٞبي ٔتفبٚت كًب٘ٞ ٝبي ؿيـاكيُٙ ،يـاكئ ،ىتٛة  ... ٚپلؿاؽتُٛ ٝؿ .ؿك ايٗ ُ٘ٛتبك صٙـ ٔٛكؿ ام
آ َٛاعالؿ كًب٘ي ام ؿيـٌب ٜكًب٘ ٝاًالٔي ؿك ثبك ٜاٍِٛي ٔٔلف كا ثلكًي ٔي وٙيٓ.
ٚالـ ٕ٘بيي  :ؿك اعالؿ كًب٘ي ثبيـ اعالفبت ٓغيظ  ٚؿليك ؿكثبك ٜوبال ،ؽـٔبت  ٚپيبْ اكائُٛ ٝؿ ٘ ٚجبيـ ثب
ايزبؿ ر ٛوبفة ٓ ٚغً ٝٙبمي ؿكٚغيٗ ًقي ؿك تِٛيك  ٚتغليْ ث ٝؽليـ ؽـٔبت ٔٛكؿ ٘ؾل ُٛؿ.
ٕٞضٙيٗ ،تجّيغ وبالٞبي ِٛوي  ٚتزّٕي ؿك ُلايغي وٛٙٞ ٝم الي ٝفؾيٕي ام ربٔق ٝؿك تبٔيٗ وبالٞبي
ضلٚكي ؿصبك ِٔىُ ٌٞتٙـ ،پقيلفتٙي ٘يٌت.
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تلٚيذ كٚعي ٝؽٛؿ اتىبيي ّٔي :اعالؿ كًب٘ي  ٚآٌبٞي ثؾِي ثبيـ ثل آُ ؽٛؿ وفبيي  ٚؽٛؿ اتىبيي ّٔي
ٔجتٙي ثبُـ .ام ايٗ كٔ ،ٚخال تجّيغبت تزبكي ؿك ٓٛكتي ٔفيـ اًت و ٝعي اثتىبك  ٚتٛإ٘ٙـي كا ؿك تٕبٔي
آعبؿ ربٔق ٝلٛت ثؾِيـ ٚ ٜوبالٞبي ًبؽت ؿاؽُ كا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ٔغّٛة ؿك ا٘ؾبك آ٘بٖ للاك ؿٞـ

ٚ.اٍٟ٘ي

كًب٘ٞ ٝب ٔي تٛا٘ٙـ ثب فلا ٓٞآٚكؿٖ فلٓت ٔٙبًت ثلاي ٚاعـ ٞبي تِٛيـي  ٚتؾٔٔي ،أىبٖ كلبثت كا
افنايَ ؿٙٞـٛٔ ،رت اكتمبي فٗ آٚكي ،تِٛيـ ٙٓ ٚقت وِٛك ُ٘ٛـ  ٚؿك ٟ٘بيت ؿك كاًتبي تًٛقّٔ ٝي ٌبْ
ثلؿاك٘ـ .ثٙب ثلايٗ ،تجّيغبت كًب٘ٞ ٝب ٘جبيـ ٔـٌلايي  ٚتمّيـ وٛك وٛكا٘ ٚ ٝغيل فماليي ام ُيٞ ٜٛبي ٔٔلف
غلثي كا تِٛيك  ٚتلٚيذ وٙـ« .اهام صادق (ع) هي فرهايذ :جاهعِ اسالهي تا زهاًي مِ الگَي هصرف بيگاًگاى را
تقليذ ًنٌذ ،در هسير سعادت ٍ ًينبختي است ،اها آى گاُ مِ بِ شيَُ بي ديٌاى لباس بپَشذ ٍ خَراك خَرد ،بِ رلت
هي افتذَ ( ».مان مىبع)54
تجّيغ  ٚاُبف ٝآُ افتـاَ ؿك ٔٔلف :ثب ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ ٟ٘ي ام اًلاف  ٚتجقيل  ٚكفبيت افتـاَ ؿك ٔٔلف،
ٞلٌ ٝ٘ٛتِٛيـ  ٚپؾَ ثل٘بٔ ٝام يه ً ٛثبيـ ٔتٙبًت ثب ٚضقيت التٔبؿي ربٔق ٚ ٝأىب٘بت ٔبِي آٖ ثبُـ ٚ
ام ًٛيي ؿيٍل ،ؿك كاًتبي تًٛقٔ ٝبؿي ٔلؿْ  ٚوِٛك

 ٝ٘ ٚتلٚيذ ٔٔلف ٌلايي آ٘بٖ للاك ٔي ٌيلؿ

.

ٚاٍٟ٘ي تلٚيذ ٔٔلف ٌلايي ٕٔىٗ اًت ؽٛؿ ٔٔـاق فقُ علاْ ٘جبُـِٚ ،ي ص ٖٛثّٔٔ ٝغت ربٔقٝ
اًالٔي ٘يٌت ثبيـ ام آٖ پلٞين ولؿ
آكأَ  ٚآًبيَ :كًب٘ٞ ٝب ٘جبيـ مٔيً ٝٙبم ًّت آًبيَ  ٚآكأَ ٔلؿْ ثبُـ .پؾَ ثل٘بٔٞ ٝب  ٚصبح
ٔغبِجي وٛٔ ٝرت تلىٍ٘ ،لا٘ي  ٚاضغلاة ٔٔلف وٙٙـ ٜاًت ،پقيلفتٙي ٘يٌت

ٔ .غـٚؿ ثٛؿٖ لّٕلٚ

تجّيغبت :تجّيغبت ؿك ٘ؾبْ اًالٔي ؿك ٔمبيٌ ٝثب ٘ؾبْ ًلٔبي ٝؿاكي عزٓ وٛصىتلي ؿاكؿ .ثب تٛر ٝث ٝايٗ
و ٝؿك ٘ؾبْ اًالٔي تبٔيٗ  ٚتِٛيـ ضلٚكيبت اًبًي م٘ـٌي ؿك اِٛٚيت اًت ُ ٚلط تِٛيـ ِٛامْ آًبيَ ٚ
ِٛوي م٘ـٌيٚ ،رٛؿ ٔٙبثـ ٔبماؿ اًت ٕٞ ٚضٙيٗ ثب ايٗ و ٝضلٚكيبت م٘ـٌي عٌبًيت وٕتلي ؿاك٘ـ،
عزٓ تجّيغبت ؿك ٘ؾبْ اًالٔي وٛصه تل ٔي ُٛؿ .فّت ؿيٍل آٖ ،ايٗ اًت و ٝؿك ٘ؾبْ اًالٔي ،اٍِٛي
تٛميـ ؿك آٔـ ام عليك موبت ،ا٘فبق ،تغليٓ كثبِٔ ،بكوت وبكٌلاٖ ؿك ًٛؿ  ٚلٛا٘يٗ اكث ؿٌلٌٔ ٖٛي ُٛؿ .
لـكت ؽليـ ثيِتلي ث ٝتـكيذ ٔيبٖ ثؾَ ٞبي فميل تل ربٔق ٝو ٝتمبضبي ثبالتلي ثلاي ٔغٔٛالت ٔٛرٛؿ
ؿاك٘ـ ،تنكيك ٔي ُٛؿ .ث ٝايٗ تلتيت٘ ،يبم ث ٝآٌٟي ٞبي تجّيغبتي تب عـ ميبؿي ٔلتفـ ٔي ُٛؿ .
اًٍِ ٛبمي ؿك ربٔق :ٝتزلثِ٘ ٝبٖ ؿاؿ ٜاًت ؤ ٝؾبعجبٖ ثيَ ام آ٘ى ٝتغت تبحيل ٔٛفؾ ٝللاك ٌيل٘ـ ،ام
الـاْ فّٕي اٍِٞ ٛب تبحيل ٔي پقيل٘ـ .اٍِٞ ٛب ٘ين تبحيل ؿ ٚرب٘ج ٝؿاك٘ـ ٓٞ ،تبحيل ٔٛافك ثب كفتبك ٞبي ربٔقٝ
ؿاك٘ـ  ٓٞ ٚؿك ُىُ ٌيلي ٘بٙٞزبكي ٞبيي ارتٕبفي ٘مَ ثً ٝنايي ايفب ٔي وٙٙـ .ؿك ثغج كًب٘ ٝاٍِٛ
آفليٙي يه ٌبْ فلاتل ام ٔقلفي  ٚتجّيغ ٔي ٟ٘ـ  ٚثب ايزبؿ اكمٍ ٞبي رـيـ  ٚث ٝعٛك وّي ،تمٛيت  ٚيب
تضقف اكمٍ ٞبي ربٔق(( ،ٝسبل زًذگي )) كا ٔي آٔٛمؿ .اٍِٞ ٛب ٘ ٝتٟٙب كفتبك ٘ ٛكا ثٔ ٝب ٔي آٔٛم٘ـ ،ثّىٝ
أىبٖ فّٕي ث ٝآٖ كفتبك كا ثٔ ٝب ِ٘بٖ ٔي ؿٙٞـ ،ميلا ثٛٓ ٝكت ِ٘ب٘ ٝاي عبوي ام عمب٘يت ٓ ٚغت كفتبك
ٞبي ٔقيٗ فُٕ ٔي وٙٙـ .ث ٝؿيٍل ًؾٗ ،كًب٘ٞ ٝبي ٍٕٞب٘ي ثب اًتفبؿ ٜام اٍِٞ ٛبي ًبؽتُ ٝـ ،ٜؿكن ٔب
كا ام ؽٛة  ٚثـ رٟبٖ ُىُ ٔي ؿٙٞـ  ٚيب فٔ ٕٛي وٙٙـ.
اٞـاف  ٚضلٚكتٞبي كًب٘ ٝؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف

.1آالط فلٔٔ ًٙٞلف ثيكٚي ٝثٔ ٝخبث ٝپـيـ٘ ٜىٞٛيـ ،ٜغيلفلٍٙٞي  ٚضـتًٛق ٝؿك فلٓٞٝبي ٔؾتّف
ثل٘بٔٞ ٝبي اكتجبعي.
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.2رٌّٛيلي ام ٞـك كفتٗ  ٚاتالف ٔٙبثـ ٔ ٟٓوِٛك ثٛيو ٜؿك عٛمٙٔ ٜبثـ تزـيـ٘بپقيل

ام عليك آٔٛمٍ ،

تلٚيذ ،فلً ًٙٞبمي  ٚتجّيغبت.
.3ايزبؿ ثٌتل ثل٘بٔ ٝكيني اكتجبعي  ٚكًب٘ ٝاي

ٔٙبًت ثلاي ثٌظ فـاِت  ٚوب َٞفبّٓ ٝثيٗ عجمبت

ٔؾتّف ربٔق.ٝ
 .4ايزبؿ ثٌتل ٔٙبًت كًب٘ ٝاي  ٚتجّيغبتي ثلاي ؿًتيبثي ث ٝاٞـاف تقييٗ ُـ ٜؿك ًٙـ صِٓا٘ـام ثيٌت
ًبِ ٝوِٛك.
ًيبًتٞبي والٖ كًب٘ ٝؿك آالط اٍِٛي ٔٔلف

.1تىي ٝثل فلًًٙٞبمي  ٚثٟلٌٜيلي ام اٍِٞٛبي فّٕي تغييل ٍ٘لٍ  ٚكفتبك .
.2پلٞين ام ُتبثنؿٌي ؿك الـأبت ثب تىي ٝثل ًيبًتٞب  ٚثل٘بٔٝكيني احلثؾَ .
.3ايزبؿ ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ؿًتٍبٜٞب  ٚثؾَٞبي ٔؾتّف فيلثظ ام عليك ثل٘بٔٞ ٝبي كًب٘ ٝاي.
.4پلٞين ام افٕبَ فِبك التٔبؿي  ٚكٚا٘ي  ٚايزبؿ تِٛيٍَ٘ ،لا٘ي ٘ ٚبكضبيتي ؿك ٔلؿْ .
آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك كًب٘:ٝ

.1ايزبؿ كٚعي ٝتقٟـ ،ؿٌِٛمي  ٚتقّك ًبمٔب٘ي ؿك وبكوٙبٖ ثلاي عفؼ ٔٙبثـ ًبمٔبٖ  ٚآٔٛمٍ آ٘بٖ ثلاي
اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام أىب٘بت.
.2تٛر ٝثً ٝبؽتبك  ٚتِىيالت ًبمٔبٖ  ٚآالط فلايٙـٞب ثب ٞـف وٛصه ًبمي  ٚافنايَ احلثؾِي .
.3ايزبؿ ٘ؾبْ يىپبكص٘ ٝؾبكت ثل فقبِيتٞبي عٛمٜٞبي ٔؾتّف ًبمٔبٖ ثب ٞـف رٌّٛيلي ام ا٘زبْ
فقبِيتٞبي ٔٛامي ٓ ٚلف ٞنيٞٝٙبي غيلضلٚكي .
.4آالط اٍِٛي ٘يلٚي اٌ٘ب٘ي  ٚايزبؿ ٘ؾبْ اكمُيبثي ؿليك ٔ ٚؤحل ثب ٞـف افنايَ ثٟلٜٚكي  ٚعقف
فٙبٓل ٘بوبكآٔـ.
.5رٌّٛيلي ام ٞنيٞ ٝٙبي غيل ضلٚكي ؿك ثلٌناكي ٕٞبيَٞب  ٚا٘تِبك ِ٘ليبت .
.6تٕلونمؿايي ٚ ٚاٌقاكي ٞـفٕٙـ فقبِيتٞب ث ٝثؾَ ؽٔٓٛي ٕٞلا ٜثب ٘ؾبكت ؿليك  ٚاحلثؾَ ٚ
رٌّٛيلي ام ا٘جبُت ًلٔبيٞٝبي ًبوٗ ٔب٘ٙـ ؽليـ تزٟيناتً ،بؽتٕبٖ ،ؽٛؿك ٚ ٚغيل. ٜ
.7ايزبؿ  ٚتًٛق ٝميلًبؽتٞبي اكتجبعي ٔجتٙي ثل فّٙبٚكيٞبي ٘ٛيٗ .
.8ثبمٟٔٙـًي فضبٞبي اؿاكيً ،بؿٌٜلايي ؿك علاعي آٟ٘ب  ٚپلٞين ام تزُٕ ٌ ٚلايَ ثًٚ ٝبيُ ٌلاٖ
ليٕت  ٚغيلضلٚكي .
.9اتؾبف تـاثيل ٔؤحل ثلاي ثٟلٌٜيلي ٔٙبًت ام أىب٘بت ،ا٘لهي ً ٚبيل أٛك .
 .10ايزبؿ ٔـيليت ٔؤحل مٔبٖ  ٚرٌّٛيلي ام اتالف ٚلت ؿك تٕٔيٌٓيلي  ٚارلا .
آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ربٔق ٝثًٛيّ ٝكًب٘ٝ
« الف) فشٌّگسبصي  .1 :تجييي دليك هَضَع ٍ ديذگبُّبي همبم هؼظن سّجشي ٍ خلَگيشي اص سٍاج ثشداضتّبي غلظ ٍ
سغحي اص هفَْم اغالح الگَي هػشف ،هتٌبست ثب ٍيژگيّبي هخبعجبى.

 .2عشاحي ٍ اخشاي ساّجشد والى سبصهبى ثشاي

اغالح الگَي هػشف ٍ تغييش سجه صًذگي ثش هجٌبي هذيشيت پيبم دس سشيبلّب ،آگْيّبي ثبصسگبًي ٍ غيشُ .3 .اسائِ ٍ تشٍيح
الگَّبي سفتبسي هتٌبست ثب اسصشّب ٍ فشٌّگ اغيل اسالهي -ايشاًي دس سغَح هختلف صًذگي ،ثَيژُ دس هشاسن ضبدي ٍ
آئييّبي سَگَاسي ٍ تشحين ٍ ٍليوِّب

 .4ايدبد صهيٌِ اختوبػي ٍ فشٌّگي هٌبست دس خبهؼِ ثشاي اغالح الگَّبي غلظ

ًْبديٌِ ضذُ ٍ پزيشش الگَّبي هٌبست  .5تشٍيح اسصشّب ٍ فضبيل اخاللي هبًٌذ لٌبػت ،سبدُصيستي ٍ غشفِخَيي ثِ
غَست خزاة ٍ ثبٍسپزيش دس ثشًبهِّبي گًَبگَى ً .6ىَّص سفتبسّبي غلظ ٍ هزهَم هثل اسشاف ،چطن ٍ ّنچطوي،
تفبخش ،هذگشايي ،خَدًوبيي ٍ هػشفصدگي دس لبلت ثشًبهِّبي خزاة  .7آهَصش ضيَُّبي غحيح هػشف ثب ثْشُگيشي اص
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اغَل ٍ سبصٍوبسّبي آهَصش هستمين ٍ غيشهستمين دس سسبًِ  .8ثْشُگيشي اص ظشفيت سسبًِّبي هحلي ٍ ضجىِّبي استبًي
ثشاي ضٌبسبيي ٍ تشٍيح الگَّبي ثَهي هػشف ثْيٌِ ٍ خلَگيشي اص ّدَم فشٌّگ هػشفگشايي ثِ ضْشّبي وَچه ٍ
سٍستبّب  .9تغييش ًگششّبي هخبعجبى اص صًذگي هػشفگشا ثِ ًگششّبي تَليذ هحَس ثب هالحظِ:

 -1-9حل تؼبسؼ ثيي

ديٌذاسي ٍ تَليذ ثشٍت  -2-9ضٌبسبيي ٍ هؼشفي هطبغل خذهبتي ّ -3-9ذايت ػاليك ضغلي ثِ هطبغل تَليذي ،خذهبتي ٍ
ًىَّص هطبغل ٍاسغِاي غيشهَلذ  -4-9تطَيك هشدم ثِ پساًذاص ٍ سشهبيِگزاسي دس تَليذ

 -5-9هؼشفي فؼبليتّبي

تَليذي ٍ الگَسبصي اص آىّب  .10پشّيض اص ثبصًوبيي هظبّش ٍ هػبديك هػشفگشايي ٍ تدول دس سشيبلّب ،آگْيّبي تدبسي
ٍ سبيش ثشًبهِّب ثَيژُ ثشًبهِّبي خبًَادُ  .11لگَپشداصي اص سفتبس ٍ هٌص ثضسگبى ديي ٍ ضخػيتّبي هحجَة ثػَست
خزاة ،ثبٍسپزيش ٍ هلوَس  .12افضايص دسن خبهؼِ ًسجت ثِ هسئَليت ًسلّبي فؼلي دس لجبل ًسلّبي ثؼذي دس خػَظ
حفظ ٍ ًگْذاسي هٌبثغ هلي  .13تغييش ًگشش خبهؼِ ًسجت ثِ هحػَالت هلي ٍ استمبء خبيگبُ آى دس سجذ هػشف خبًَاسّبي
ايشاًي دس چْبسچَة سػبيت الگَي غحيح هػشف .14 .ثشًبهِسيضي ثلٌذهذت تشٍيح الگَي غحيح هػشف ثشاي وَدوبى ٍ
ًَخَاًبى
ة) اعّالعسسبًي.1 :آگبّيثخطي دس خػَظ آثبس ٍ پيبهذّبي التػبدي ،اختوبػي ٍ فشٌّگي الگَّبي غلظ هػشف ثِ استٌبد
آهبس ٍ اعّالػبت سسوي .2اعّالع سسبًي ٍ هؼشفي الگَّبي غحيح هػشف دس صهيٌِّبي هختلف
هَسد حذ ٍ اًذاصٓ هغلَة ٍ هتٌبست هػشف وبالّب

.3اسائِ اعّالػبت دليك دس

.4اعّالعسسبًي دس هَسد آسيتّب ٍ هضشات هػشف ثيسٍيِ ثشخي
.5اعّالع سسبًي

وبالّب ٍ هَاد غزايي هبًٌذ هَاد ثْذاضتي -آسايطيًَ ،ضبثِّبي گبصداس ،هَاد لٌذي ٍ سٍغيّبي اضجبع ضذُ
دس هَسد ووجَد هػشف ثشخي وبالّب ٍ استفبدُ اص خذهبت هبًٌذ هػشف ثشخي هَاد غزايي ضشٍسي ٍوبالّبي

سًبهِّبي دٍلت ٍ ديگش ًْبدّبي ريشثظ دس خػَظ اغالح الگَي
فشٌّگي.6اعّالعسسبًي دليك ٍ ثِ هَلغ اص سيبستّب ٍ ة
هػشف ٍ سبصٍوبسّبي تطَيمي ٍ تٌجيْي دس ايي صهيٌِ .7هؼشفي استبًذاسدّبي هلي ٍ ثييالوللي وبالّب ٍ خذهبت ثب ّذف
تشٍيح هػشف وبالي ثبويفيت ٍ ثبدٍام حزف وبالّبي ثيويفيت .8اعّالعسسبًي دس هَسد هػبسف پٌْبى هبًٌذ اتالف ٍلت دس
تؼغيالت ثي سٍيِ ،تشافيه ٍ هَاسد هطبثِ .9اعّالع سسبًي اص ًوًَِ ّبي هَفك دس الگَي هػشف هٌبست دس سغَح فشدي،
خبًَادگي ،سبصهبًي ٍ هلي  .10ثشسسي ٍ همبيسِ الگَي هػشف دس خبهؼِ هب ٍ ثشخي وطَسّبي تَسؼِ يبفتِ ثب ّذف هؼشفي
ضيَُ ّبي هَثش هذيشيت هػشف ٍ تغييش ًگششّبي غلظ
ج) ًظبست.1 :فشاّن آٍسدى صهيٌِ حضَس ًْبدّبي ًظبستي دس سسبًِ ثشاي اسائِ گضاسش ثِ افىبس ػوَهي

ً.2مذ ٍ ثشسسي

سيبستّبي دٍلت دس حَصُ اغالح الگَي هػشف .3ثشسسي ًمبط لَت ٍ ضؼف سيبستّبي دٍلت ٍ ثخص خػَغي دس
حَصُّبي تَليذٍ ،اسدات ٍ تَصيغ ٍ تبثيش آًْب ثش ضىلگيشي الگَي هػشف دس خبهؼِ

.4ثشسسي وبسضٌبسي سيبستّب،

ثشًبهِّب ٍ ػولىشد سبصهبىّب ٍ ًْبدّبي هختلف ثب حضَس غبحتًظشاى ،هتخػػبى .5الضام ًْبدّبي هسئَل ثشاي پبسخگَيي
ثِ افىبس ػوَهي دس ايي صهيٌِ .6دسيبفت ٍ اًؼىبس ثبصخَسدّب ٍ ديذگبُّبي هشدم دسثبسٓ سيبستّب ٍ ػولىشد ًْبدّبي
هسئَل اص عشيك ًظشسٌديّب ً.7ظبست ثش اخشاي استبًذاسدّب ٍ وٌتشلّبي ويفي وبالّب ،خذهبت ٍ هَاد غزايي اص عشيك
سسبًِ » (سلجًقي)5 : 1388،

٘تيزٌ ٝيلي
اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك ربٔقٙٔ ٝزلث ٝتًٛق ٝارتٕبفي ،فلٍٙٞي  ٚالتٔبؿي وِٛك ٔي
ٌلؿؿ .تلٚيذ ايٗ اٍِ ٛؿك ربٔق ٝفلٓت ٔٙبًجي كا پـيـ ٔي آٚكؿ؛  ٚث ٝتجـ ايٗ أل پيِلفت ؿك ؿيٍل
ثؾَ ٞبي ربٔق ٝكا ُبُٔ ٔي ٌلؿؿ .آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك ٞل ربٔق ٝاي ثبيـ تجييٗ
 ٚتـٚيٗ ٌلؿؿ ،آٔٛمٍ  ٚتلٚيذ ٓغيظ ايٗ اٍِٙٔ ٛزلث ٝاًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام ٔٙبثـ  ٚحلٚت ٞبي ّٔي ٚ
تًٛق ٕٝٞ ٝرب٘ج ٚ ٝپبيـاك ربٔقٔ ٝي ٌلؿؿ ٚ ،اًتمالَ ّٔي كا تضٕيٗ ٔي وٙـ .ؿك ربٔق ٝآالط اٍِٛي
ٔٔلف ٘يبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي پبيـاك ٌٔ ٚتٕل اًت ٚ ،ثبيـ ؿك افٞبٖ افلاؿ ربٔق ٝثب تٛر ٝث ٝاكمٍ ٞبي
ارتٕبفي ٙٞ ٚزبكٞبي فلٍٙٞي آٖ كا ٟ٘بؿيٕٛ٘ ٝٙؿ .پلؿاؽتٗ ثٛٔ ٝضٛؿ آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك لبِت يه
فلايٙـ اكمُي  ،فلاٌيلٚ ،الـ ٍ٘ل ٌٔ ٚتٕل ؿك ربٔق٘ ٝيبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي  ٚوٙتلَ ايزبؿ تغٌ٘ َٛجت ثٝ
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اٍِٛي ٔٔلف ؿك ربٔق ٝام رّٕ ٝؿك اِٚيٗ ٟ٘بؿ ارتٕبفي ٞل ربٔق ٝاي ص ٖٛؽب٘ٛاؿٔ ٜي ثبُـ .ام ثقـ ؿيٍل
اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟي ٝٙآٖ ؿك والْ ثنكٌبٖ ؿيٙي ربٔق ٝاًالٔي ٘ين ام ٌٔبئُ ٕٟٔي اًت و ٝثلاي
فلً ًٙٞبمي ٔٔلف پبيـاك ام إٞيت ميبؿي ثلؽٛك ؿاك اًت ٓ.لف ٝرٛيي ؿك ٚالـ ثٔ ٝقٙبي ٓغيظ آٖ،
ٔـيليت ٔٔلف ٔجتٙي ثل آيٙـٍ٘ ٜلي ؿك ربٔق ٝألٚمي ايلاٖ ٔي ثبُـ ٘ ٚمَ ثٌيبك ٕٟٔي ام ثقـ
ارتٕبفي  ٚفلٍٙٞي ؿك ربٔق ٝؿاكؿ ٚ ،ايٗ ٌٔئّ ٝارتٕبفي ؿك ربٔق ٝايلا٘ي يه ضلٚكت ارتٙبة ٘بپقيل
ؿك ؿ ٝٞاؽيل للاك ٌلفت ٝاًت .اٍِٛي ٔٔلف اًلاف وبكا٘ ٝكيِ ٝؿك آم  ٚعٕـ ثلؽي ٔلؿْ ؿاكؿ  ٚفال ٜٚثل
آِٛؿٌي ٞبي ميٌت ٔغيغي ؿك تبٔيٗ م٘ـٌي ثؾَ ميبؿي ام افلاؿ ربٔقِٔ ٝىُ ايزبؿ ولؿ ٜاًت ام ايٙلٚ
وٙىبٍ  ٚثلكًي اثقبؿ ٔؾتّف آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔ ٚـيليت ثٟئٔ ٝٙلف ؿك ربٔقٔٔ ٝلف مؿ ٜايلاٖ ٚ
پلؿاؽتٗ ث ٝكاٞىبكٞبي آٖ ثبفج ثلكًي صلايي  ٚصٍٍ٘ٛي تلٚيذ ايٗ فلٔ ًٙٞي ٌلؿؿ  .فلايٙـ ارتٕبفي
 ٚفلٍٙٞي ( ٔٔلف  ٚاٍِٛي ثٟي ٝٙآٖ) ؿك ؿٚكٞ ٜبي ٔؾتّف ا٘مالة ٓٙقتي ُبُٔ فلٞ ًٙٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي
ُـ ٜاًت  ٚؿك ٞل ؿٚك ٜثل اًبى أىب٘بت تِٛيـ ٓٙقتي ،فلٔٔ ًٙٞلفي ٚيو ٜاي ُىُ ٌلفت٘ ٚ ٝؾليبت
التٔبؿي  ٚارتٕبفي ٔٙبًت آٖ پـيـاك ٌلؿيـ ٜاًت تب ايٙى ٝؿك للٖ 20فلٔٔ ًٙٞلف ٌلايي ٔغبثك ٘يبم
ربٔقً ٝلٔبي ٝؿاكي كٚاد يبفت ٝاًت  ٚثتـكيذ ام رٛأـ غلثي ؿأ ٝٙآٖ ث ٝوِٛكٞبي ؿك عبَ تًٛقٚ ٝ
رٟبٖ ًٌٌ ْٛتلٍ يبفت ٝاًت.
كًب٘٘ ٝمَ ٕٟٔي ؿك تلٚيذ ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿاك٘ـ كًب٘ٞ ٝب ام عليك اعالؿ كًب٘ي ٚ
آٌبٞي ؿاؿٖ اٍِٛي ٓغيظ ٔٔلف ثٛ٘ ٝفي فلً ًٙٞبمي ٔٔلفي كا ثبيـ ؿك ثيٗ افٞبٖ افلاؿ ربٔقٝ
تلٚيذ ؿٙٞـ .ؿك ٚالـ ٘مَ كًب٘ٞ ٝب ؿك اٞـاف  ٚضلٚكت ٞب ؿك رٟت آالط اٍِٛي ٔٔلف ث ٝتِليظ ايٗ
ٔٛاكؿ ٔي پلؿامؿ ام ؿيٍل إٞيت ٞبي ٔـيليت آالط ٔٔلف  ٚيب رٌّٛيلي ام ٔٔلف ٌلايي ثبيـ ث ٝثؾَ
ٔٔلف ا٘لهي اؽتٔبّ يبثـ .ام ؿيٍل إٞيت ٞبي ٔـيليت آالط اٍِٛي ٔٔلف كا ؿك ربٔق ٝثبيـ ؿك
تمٛيت ٔـيليت ايٕبٖ ٔلؿْ ٌٌتلٍ  ٚاُبف ٝؿاؿ .ايٗ تمٛيت كا ثبيـ كيِ ٝؿك فغلت اٌ٘ب٘ي ؿاٌ٘ت  ٚثب
تٛر ٝث ٝايٙى ٝؿك ربٔق ٝاًالٔي ام اعبؿيج فلاٚا٘ي ؿك عٛمٔٔ ٜلف  ٚاًلاف ثٟلٙٔ ٜـيٓ ًلٔبي ٝاي ثٝ
٘بْ أل ثٔ ٝقلٚف ٟ٘ ٚي ام ٔٙىلثب تٛر ٝث ٝتمٛيت ايٕبٖ ٔلؿْ  ٚثب تبًي ام كٚايبت ائٕ ٝاعٟبك (ؿ) يه
ٔغلن ٔٙبًجي ثلاي آالط اٍِٛي ٔٔلف ٔي ثبُـ ؿك ٚالـ آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ربٔق ٝايٗ اًت وٝ
ايٗ ًلٔبي ٝكا ٔـيليت  ٚثٟل ٜثلؿاكي ثٟي ٝٙام آٖ وٙيٓ ثبيـ اٍِٞٛبي ٔغّٛة تؾٔيْ ؿكآٔـ كا ؿك
صبكصٛة اًالْ پلؿاؽت ٕ٘بئيٓ .پلؿاؽتٗ ثٛٔ ٝضٛؿ آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ايٗ ٟ٘بؿ ارتٕبفي ؿك ٞل
ربٔق ٝاي ص ٖٛؽب٘ٛاؿ ٜؿك لبِت يه علوت اكمُي ،فلاٌيل ٚ ٚالـ ٍ٘ل ٌٔ ٚتٕل يه أل اًبًي اًت ايٗ
ٌٔئّ٘ ٝيبمٔٙـ فلً ًٙٞبمي  ٚوٙتلَ  ٚايزبؿ تغٌ٘ َٛجت ث ٝربٔق ٝاًت ام ايٗ عليك ؿك ؽب٘ٛاؿًٟٓ ٜ
م٘بٖ ٔ ٚبؿكاٖ ؿك اكتمبء ثي َٙؽب٘ٛاك ثل آالط ٔٔلف يه أل ثٌيبك ٔ ٟٓاًت

ٔٙبثـ ٔٚبؽق
ايلٚا٘ي رٛاؿ« ،الگَي هػشف دس آهَصُّبي اسالهئِٟ »،ـ ،ؿاٍِ٘ب ٜفّ ْٛاًالٔي كضٛي ،صبح ا.1388 ،َٚ
كمّالي ،اثلاٞيٓ« ،الگَي هػشف ٍ تْبخن فشٌّگي »،تٟلاٖ ،صبپؾَ ،صبح ا.1374 ،َٚ
ًّذ ًّغبٖ ٔغٕـي -آكا٘ي ،فّي ٔغٕـ «،ؿكآٔـي ثل آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك فل ًٙٞؿيٙي» ، 1388لبثُ ؿًتلى
ؿك .www.ravy.ir
ًُٚلي  ،ؽٌل « ،ٚضشٍست اغالح الگَي هػشف ٍ ًمص سسبًِ ّب دس ايي اهش» 1388لبثُ ؿًتلى ؿك www.tebyan-
.zn.ir
وبًتل ،ٚهٚمئ ٝؿٚ؛ «انسان گرسنه »،تلرٕٙٔ ٝيل رن٘ي ،تٟلاٖ ،ربٚيـ٘يب.1379 ،
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ٔبٙٞبًٔ ٝيبعت غلة ُٕبك ،70 ٜلٓٔ ،لون پوَٞٞٚبي اًالٔي ٓـا ً ٚيٕب.1388 ،
ٔٔلف ؿك ؿ٘يبي ألٚم « ثشگضيذُ همبلِّبي هبٌّبهِ سيبحت غشة ثب هَضَع هػشف» ،لٓ ،ؿفتل فمُ ،صبح ا.1388 ،َٚ
علط آالط اٍِٛي ٔٔلف ؿك ؽب٘ٛاؿ ٜلبثُ ؿًتلى ؿك.www.iranculture.org
ٔغٕـ عٌٗ ُلثتيبٖ

Email: sharbatiyan@pnu.ac.ir
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