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 چکیده:

ٟٕٔي ؼـ   ٠ٙبِفي ٞىتٙؽ وٝ اق ؼیفثبق ٘مًٚ ٘ٛـ ـً٘ ایٗ ٔمبِٝ ؼـ ٔٛـؼ ٘ٛـ ٚ ـً٘ تؽٚیٗ ٌؽٜ اوت. 

ثب یىؽیٍف اق خّٕٝ آثبـي اوت وٝ ضىي ٠ففب٘ي ثٝ  ً٘ـا٘ؽ. وبـثفؼ وبیٝ ٚ  ١ٕٔبـي وٙتي ایفاٖ ایفب وفؼٜ

فٕب، ثٝ ٚیمٜ فٕبٞبي ٔؿٞجي ٔب٘ٙؽ ٔىبخؽ ٔي ؼٞؽ. ثب ؼـ ٘ٝف ٌففتٗ ٘ٛـ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔؤِفٝ اِّي فٕب، ایٗ 

تفويت خبٟٔ ٚ وّي، ٕٞفاٜ ثب فٕبٞبي ٔدبٚـ، ٌىُ غبِي اق وبقٔبٖ یبفتٍي ٔتٕفوك ٌؽٜ ـا پؽیؽ ٔي 

ت، اٍِٛي وّي اي ثٝ ١ٔٙب ٔي ثػٍؽ. ؼـ ٘ٝٓ وبغتبـي ٘ٛـ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٞٙؽوٝ آٚـؼ وٝ ؼـ آٖ وّىّٝ ٔفات

آٚـؼ ٚ ٘ٝٓ لب٠ؽٜ ٔٙؽي ـا ثٝ فٕب  ٌٛؼ ٚ ٔٙبفؿ ٚ ـٚق٘ٝ ٞب ـا تطت اغتيبـ غٛؼ ؼـ ٔي ٔٛخٛؼ ٠فٔٝ ٔي

آٚـؼ. ؼـ ١ٕٔبـي ایفا٘ي ٔٙب١ِٝ  تفي اق اؼـان ـا پؽیؽ ٔي ٞبي پيسيؽٜ وٙؽ ؼـ ضبِي وٝ الیٝ تطٕيُ ٔي

ً ثٙب ثف ضدٓ ٚ وبغتبـ، ٕٞٛاـٜ ثٝ ٠ٙٛاٖ ثػً اِّي ٔفاضُ ٔػتّف وبغتٕبٖ ٚ فٟٓ آٖ ؼـ ٘ٝف ـ٘

 ٌففتٝ ٌؽٜ اوت.

 ١ٕٔبـي اوالٔي ایفا٘ي، ـً٘ ٚ ٘ٛـ، ـٚاٍ٘ٙبوي، ٠ففبٖ، فٕبي ٔطُ وىٛ٘ت. <واژگان کلیدی

  مقدمه:-1

یٗ ٍٔػّٝ ١ٕٔبـي ایفاٖ اوت ٚ ٕ٘بؼي اق ٠مُ ٛـ، ـً٘، آة، وٝ ٠ّٙف قیجبیي ٌٙبوي ١ٕٔبـي اوالٔي ا٘ؽ. ٘ٛـ ٠ٕؽٜ تف٘

 اِٟي اوت. ـً٘ ؼـ ا٘مٙبة ٘ٛـ ضبُِ ٔي آیؽ ٚ آة تّٛیف ٘جي١ت، ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي اوت ؼـ ایٙدب ٌفضي وٛتبٜ 

اهلل ٘ٛـ اِىٕٛات ٚ »٘ٛـ خّٜٛ غؽاٚ٘ؽ اوت وٝ ضٕٛـي ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي ثٝ ٚیمٜ ؼـ ٔىدؽ وٝ غب٘ٝ اٚوت تدّي ٔي یبثؽ. 

ٚ ؼـ وبوتٗ اق ١ِٛثت ٚ وػتي ٚ وفؼي وًٙ ٚ ثٙب ٘مً ثىكایي ؼاـؼ، تدّي ٔتبفيكیه ٘ٛـ ثف فيكیه ثٙب، آ٘فا اِّي  «االـْ

تفیٗ ٔطٛـ قیجبیي ٌٙبوي ١ٕٔبـي اوالٔي ؼـ ٠ففبٖ ٚ ١ٔٙب لفاـ ؼاؼٜ اوت. ؼـ ثٙبٞب اق وف ثفاق، ٚ ؼـغٍٙؽٜ ٚ وٙٛش ؼیٛاـٞب 

٘ٛـي اق ومف ٞبي إِبوي ٌىُ ثبق ٔي تبثيؽ وٝ ا١٘ىبوي ؼـ پي ؼاٌت. ٘ٛـ ثٝ  ثفاي ٌىبـ ٘ٛـ اوتفبؼٜ ٔي ٌؽ ٚ ٌبٞي ٘ٛـ

تكیيٗ ١ٕٔبـي اوالٔي ويفيتي پٛیب ٔي ثػٍيؽ ٚ ٘مٛي، اٌىبَ ٚ ٘فاش ٞب ـا ثٝ ؼـٖٚ قٔبٖ ٔي وٍيؽ. ٘ٛـ ٚ وبیٝ ؼـ وٙٛش ، 
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ثػٍيؽ. ٘ٛـ اق ال ثٝ الي ٍٔبـثيٝ تمبثُ ٞبي ٌؽیؽ ایدبؼ ٔي وفؼ ٚ ثٝ وًٙ ٞبي ٔٙمٛي ٚ وٙٛش ٌسي ٚ آخفي، ثبفت ٔي 

ٞبي زٛثي، خؽاـٜ ٞبي ٌسي ٚ ٔفٔفي، ٚ ٌيٍٝ ٞبي ٘مٛي پٙدفٜ ٞب ـؼ ٔي ٌؽ ٚ ٘مٛي ـا ثف ـٚي وٙٛش پٍتي ٚ ؼاغّي 

 .ٕ٘ٛؼاـ ٔي وبغت ٚ پٌٍٛي قٔبٕ٘ٙؽ ٚ ٔتغيف اق ـً٘ ٚ وبیٝ پؽیؽ ٔي آٚـؼ

 بیان مساله:-2
١ٔٙب ثٝ ١ٕٔبـي ١ٔبِف ایفاٖ ؼاؼٜ اوت. تؽـیه ٚ  ٞبیي قیجب أب فٕبیي ثي خّٜٛٔتأوفب٘ٝ تمّيؽٞبي ٘بؼـوت اق ١ٕٔبـي غفثي 

اي  تٛا٘ؽ خّٜٛ آٔٛقي ٔٙبوت ١ٕٔبـي اوالٔي ثٝ ٕٞفاٜ اَِٛ آٖ، ثٝ ٚیمٜ ٕٞفاٜ ثب ثٝ وبـٌيفي ٘ٛـ ٚ ـً٘ ٔٙبوت، ٘ٝ تٟٙب ٔي

وٝ ٞٛیت ١ٕٔبـي ایفا٘ي ـا اضيب ٔي وٙؽ. ٔٙبوت اق ١ٕٔبـي ـا تِٛيف وٙؽ ثّىٝ ؼـ یه والْ ١ٔفف ٠ٛ٘ي اق ١ٕٔبـي اوت 

ٔمبِٝ ضبٔف تٛوٗ ٞب٘ي اـخٕٙؽي، ٔكالٖ ٟٔؽ ٘بٞف، ٞؽي ١ٌجبٖ وبـٜ، ٔطٕؽ ٟٔؽي ١ٌجب٘ي ٚ ففٌتٝ ٔٝبٞفي ثٝ قثبٖ 

 ؼـ وٍٛـ ٔبِكي ٔٙتٍف ٌؽٜ اوت. e-Bangiاٍّ٘يىي ثٝ ٍ٘بـي ؼـآٔؽٜ ٚ ؼـ ٔدّٝ ؼاٍٍ٘بٞي 
خٛؼ ؼـ ٘جي١ت ٚ یب ـً٘ ٞبي وبغتٝ ؼوت ثٍف ؼـ ٔطيٗ ا٘فافٕبٖ، ٚاوًٙ ٍ٘بٖ ٔي ٔب ؼا٘ىتٝ یب ٘بؼا٘ىتٝ، ثٝ ـً٘ ٞبي ٔٛ

ؼٞيٓ. اق ِطبٚ اضىبوي ٚ ـٚا٘ي، ا٘ىبٖ ٞب ؼـ ثفاثف اثفات ـً٘ ٞب، ٚاوًٙ ٞبي ٔتفبٚتي اق غٛؼ ثفٚق ٔي ؼٞٙؽ، وٝ ثػٍي اق ایٗ 

 .ٚاوًٙ ٞب ٔفثٖٛ ثٝ غب٘فات ا٘ىبٖ اوت

 < رنگ روانشناسی -3

٘ٛـ ضبُِ ٔي ٌٛؼ ٚ ٕ٘بیبٍ٘ف وثفتي اوت وٝ اـتجب٘ي ؾاتي ثب ٚضؽت ؼاـؼ. اق ؼیؽٌبٜ ا٘ؽیٍٕٙؽاٖ ٞٙف اوالٔي، ـً٘ اق تىثيف 

ـً٘ وفيؽ ٕ٘بؼ ٚخٛؼ ّٔٙك ٚ ـً٘ ويبٜ وٝ پًٌٛ غب٘ٝ و١جٝ اوت ٕ٘بؼ اِّي ت١بِي ٚ ففاٚخٛؼي اوت وٝ غب٘ٝ و١جٝ ثب آٖ 

بـٌفي اوالٔي ٚ ایفا٘ي، خّٜٛ ٞبیي اق ١ٔب٘ي ثب٘ٙي خبـي ؼـ ثٙٗ ـً٘ اـتجبٖ ؼاـؼ، ـً٘ ٞبي آثي، فيفٚقٜ اي ٚ ٘الیي ؼـ ٍ٘

لبِٛاؼٞ ِٙبـ ثه ثييٗ ِٙبٔبِٟٛ٘ب لبَ ا٘ٝ یمَٛ اٟ٘ب ثمفٜ »ٞبیٙؽ ـٚاٖ ٌٙبوي ـً٘ ؼـ لفآٖ ٘يك ٔٛـؼ تبُٔ خؽي لفاـ ٌففتٝ اوت. 

ٚ ا٘جىبٖ غب٘ف ٘بٜف ١ٔففي ٔي ٌٛؼ ایٗ آیٝ  آیٝ اي وٝ ؼـ آٖ ـً٘ قـؼ قـیٗ ٠بّٔي ثفاي وفٚـ« ِففا فبلٟ ِٟٛ٘ب تىفاِٙبٜفیٗ

وفيؽ وٝ ـً٘ ٔطجٛة پيبٔجف ثٛؼ ٚ وجك وٝ ٍ٘ب٘ٝ ويبؼت  ،ٚ ٕٞسٙيٗ اضبؼیث ٚ ـٚایبتي وٝ ثف ١ٔب٘ي ـٍٟ٘ب ؼالِت ٔي وفؼ٘ؽ

ففق٘ؽاٖ ٠ّي )ٞ ( ٚ فبٕ٘ٝ ٔطىٛة ٔي ٌؽ ـً٘ ـا ٠بّٔي ٟٔٓ ؼـ خٟت اوتفبؼٜ ١ٔٙٛي ؼـ خّٜٛ ٞبي ٍ٘بـٌفي ١ٕٔبـي 

ٔي لفاـ ؼاؼ، إٞيت ٚ خبیٍبٜ ـً٘ ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي ٔٛـؼ تٛخٝ وبُٔ لفاـ ٌففتٝ اوت یىي اق اِيُ تفیٗ ـً٘ ٞبي اوال

ٔٙفش ؼـ ٞٙف اوالٔي ـً٘ فيفٚقٜ اي اوت، ٕٞسٙيٗ آثي الخٛـؼي ٞىتٝ تٕثيُ ٔفالجٝ ٚ ٍٔبٞؽٜ اوت، ثيبٍ٘ف ثيىفاٍ٘ي 

اوت، ؼـ ؼـٖٚ ٔىدؽ، ثفغالف ثيفٖٚ وٝ وبٌي وبـي ثيٍتف ثب آخف  وٕبٖ آـاْ ٚ تفىف ثفاٍ٘يك وطفٌبٞبٖ ِبف ٚ ِٕيٕيآ

٠ديٗ ٌؽٜ اوت، ٘مٛي وبٌي ثب وفيؽي ٘مٛي ٌر ثفي ٕٞفاٜ اوت وٝ تٕبؼ زٍٓ ٌيفي ـا ثب فٕبي پف ٘مً ٚ ـً٘ ثيفٖٚ 

وفيؽ فٕب ٚ ثفلفاـ ٔي وبقؼ ٚ ثب٠ث ٔي ٌٛؼ فٕبي ؼاغّي ٔىدؽ آـأً ٚ لؽاوت غبِي ؼاٌتٝ ثبٌؽ وٝ ایٗ لؽاوت اق ـً٘ 

اق ثي ـٍ٘ي ٚ ثي ٘مٍي وٙٛش ؼاغّي ٍ٘بت ٔي ٌيفؼ، قیفا ـً٘ وفيؽ ثٝ غَّٛ ٚلتي ثب ٠ٛ٘ي غّٛت، تفىف ٚ وىٛت ٕٞفاٜ 

ثبٌؽ، اِٟبْ ٌف ٠ٛ٘ي ثكـٌي پبوي ٚ ا٘ؽیٍٝ ثبِٙؽٌي اوت، ثيٍتفیٗ لىٕت وٙٛش وبٌي وبـي ٞب ثٝ ـً٘ ٞبي وفؼي زٖٛ 

ت١ّك ؼاـؼ، الخٛـؼي ٞب ٚ ـً٘ ٞبي آثي فبْ ٠ٕك ؼاـ٘ؽ وٝ آؼٔي ـا ثٝ ثي ٟ٘بیت ٚ ثٝ  قٍ٘بـي ٞب، فيفٚقٜ اي ٞب ٚ الخٛـؼي ٞب

خٟب٘ي غيبِي ٚ ؼوت ٘يبفتٙي ٔي ثف٘ؽ، آثي، ٌىتفؼٌي ٚ ٚو١ت آوٕبٖ ِبف ـا ثٝ یبؼ ٔي آٚـؼ. ٍ٘ب٘ٝ ِّص اوت ٚ ـً٘ ثي 

ـٖٚ اوت ٚ خٙجٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ـٚش آؼٔي ـا ٍ٘بٖ ٌٙبٞي، ٘ٛـ آثي، وىب٘ي ـا وٝ ثي لفاـ٘ؽ، آـاْ ٔي وٙؽ، آثي ٕٞٛاـٜ ٔتٛخٝ ؼ

ٔي ؼٞؽ، ؼـ فىف ٚ ـٚش اٚ ؼاغُ ٔي ٌٛؼ ٚ ثبـٚاٖ اٚ پيٛ٘ؽ ٔي غٛـؼ، آثي ١ٔٙي ایٕبٖ ٔي ؼٞؽ ٚ اٌبـٜ اي اوت ثٝ فٕبي 

 . الیتٙبٞي ٚ ـٚش. آثي وٕجُ خبٚؼاٍ٘ي اوت
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ٞبي  ٞبي ١ٕٔبـي اوالٔي ایفا٘ي ـا ٔي تٛاٖ ؼـ ا٘تػبة، وبـثفؼ ٚ تفويت ٔٛاؼ ٍٔبٞؽٜ وفؼ. ٔٙب١ِٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ف اق ٚیمٌيیىي ؼیٍ

ٞبي ٘جي١ي ٔٛاؼ ٔػتّف ؼاـ٘ؽ ٚ  ٔػتّف آثبـ اوالٔي ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ٞٙفٔٙؽاٖ ایٗ ٠فِٝ ؼاً٘ قیبؼي ؼـ غَّٛ لبثّيت

ٌيف٘ؽ. ٔٛاؼ ثفاي ١ٕٔبـي وٙتي اـقي قیبؼي ؼاـ٘ؽ. ١ٕٔبـ وٙتي ؼـ ا٘تػبة ٚ ثٝ تالي غٛؼ ـا ثفاي اوتفبؼٜ اق آٟ٘ب ثٝ وبـ ٔي 

ٞبي ٞف  ٞب ٚ ١ٔف وبـ ثفؼٖ ٔٛاؼ ثىيبـ ؼليك ٠ُٕ ٔي وٙؽ ٚ ثٝ غٛاَ وبغتبـي ٚ وبغتٕب٘ي ٔٛاؼ آٌٙبیي وبُٔ ؼاـؼ ٚ لٛت

وٙؽ. أب قٔب٘ي ایٗ ٔٛٔٛٞ ١ٔٙب پيؽا ٔي وٙؽ  وؽاْ ـا اـقیبثي وفؼٜ ٚ اق ٞف وؽاْ ؼـ خبي ٔٙبوت ٚ ثٝ ٔمؽاـ ٔٙبوت اوتفبؼٜ ٔي

وٝ ٞٙفٔٙؽ ؼـ ضبَ وبـ وفؼٖ ثب ٔٛاؼ اوت ثفاي ایٙىٝ ؼـ ایٗ ضٛقٜ ثف غالف ١ٕٔبـاٖ ٔؽـٖ، ١ٕٔبـ وٙتي ٠اللٝ اي ثٝ اوتفبؼٜ 

ٚ ثب اٍِٛٞب ٚ  ٞبي آٖ ـا پبالیً ٔي وٙؽ وٙؽ ٚ ٚیمٌي اق ٔٛاؼ غبْ ٘جي١ي وبؼٜ ٘ؽاـؼ. ٞٙفٔٙؽ ٔبؼٜ غبْ اِٚيٝ ـا آٔبؼٜ ٔي

وٙؽ تب قٔب٘ي وٝ ٔبؼٜ غبْ لؽْ ثٝ لؽْ ثٝ ؼـخبت ثبالي وٕبَ ثفوؽ. ؼـ ایٗ ـٚي، ويفيت ٔٛاؼ غبْ  غٙٛ٘ي آٖ ـا آـاوتٝ ٔي

ـٚش تجؽیُ  ٞبي ٔٙجٛٞ، ـٌٚٗ، ٜفیف ٚ ثب وٙؽ ٚ ثٝ ٔٛاؼ ثب ٚیمٌي وٝ ٘بٔٙجٛٞ، وؽـ، وٍٙيٗ ٚ ؼوت ٘ػٛـؼٜ ٞىت تغييف ٔي

ؼـ ضٛقٜ ا٘ؽیٍٝ ٚ ففًٞٙ اوالٔي، تٕفوك ثف ایٗ ضميمت اوت وٝ ٚال١يت ٞف زيكي پٟٙبٖ ٚ ٟ٘بٖ اوت. ٌٛ٘ؽ. ٔي ؼا٘يٓ وٝ  ٔي

آٚـ، تيفٜ ٚ ثؽٌىُ ثبٌؽ، په ا٘ؽـٖٚ آٖ ٚال١يت آٖ ٌي ثٛؼٜ ٚ لبؼـ  ـٚش، وػت، ٔطٙت اٌف ٕ٘ٛؼ ٚ خّٜٛ ٜبٞفي غٍٗ، ثي

، ـٌٚٗ، ق٘ؽٜ ٚ ٌىيُ وٙؽ. ٠الٜٚ ثف ایٗ، ؼـ ایٗ قٔيٙٝ اوت ثٝ وٕه ٘يفٚٞبي ثيفٚ٘ي ٚاثىتٝ ٔبؼٜ ـا ٜفیف، ٌفبف، ؼـغٍبٖ

ٕٞٛاـٜ ثطث ٞبیي ٚخٛؼ ؼاٌتٝ وٝ ٔبٞيت ٔبؼٜ اِٚيٝ اٌيب اوت١ؽاؼ ٟ٘ب٘ي ٚ پٟٙب٘ي آٖ زيك اوت وٝ ؼـخبت ١ِٛؼي ـٚ ثٝ وٕبَ 

ٜ آَ ثفوؽ. ؼـ ایٗ ضبِت ٌٛؼ تب خبیي وٝ ثٝ ضؽ ایؽ ـا ٘ي ٔي وٙؽ ٚ اق ٠ٛ٘ي ثٝ ٘ٛٞ ؼیٍف ٚ اق ضبِتي ثٝ ضبِت ؼیٍف تجؽیُ ٔي

تفیٗ ٚ ثٟتفیٗ ؼـ ثيٗ ؼیٍف زيكٞبوت. ؼـ ٔتٖٛ اؼثي ٚ فّىفي، ؼاوتبٖ ٞبي  تف غٛاٞؽ ٌؽ ٚ ٘ٛـ ـٌٚٗ تف ٚ ٜفیف ـٌٚٗ

ثىيبـي ؼـ ٔٛـؼ تجؽیُ ٌؽٖ، تغييف ٚ ؼٌفٌٛ٘ي ؼـ لبِت ٔفة إِثُ ٚخٛؼ ؼاـؼ، ٔثُ تجؽیُ ٌؽٖ ٔه ثٝ ٘ال ٚ فّك ثٝ آیٙٝ. 

٘ٛـ، ـً٘ ٚ ٕٞسٙيٗ آة،  .ٛخٝ اوت، ایٙىٝ ١ٕٔبـي ایفا٘ي اوالٔي ثٝ ؼ٘جبَ وٕبَ ؼـ ٚخٛؼ ٘ال ٚ آیٙٝ اوتآٖ زيكي وٝ لبثُ ت

٠ٙبِف قیجبیي ٌٙبغتي ١ٕٔبـي اوالٔي ثٝ ٌٕبـ ٔي ـٚ٘ؽ. ٘ٛـ یىي اق خٙجٝ ٞبي ٔتٕبیك ١ٕٔبـي ایفا٘ي اوت ٚ ٠ّٙف ضىٕت 

ٛؼ ٚ آة ثبقتبثٙؽٜ ٘جي١ت ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي اوت. ثفاي تِٛيف ایٗ اِٟي ثٝ ٌٕبـ ٔي آیؽ. ـً٘ وٝ ؼـ ا٘ىىبـ ٘ٛـ ایدبؼ ٔي ٌ

غؽاوت وٝ تدّي آٖ ؼـ ٔىدؽ اوت. اهلل ٘ٛـ آوٕبٖ ٚ قٔيٗ اوت )وٛـٜ   ٠ٙبِف ثٝ ٘ٛـ غالِٝ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٘ٛـ زٟفٜ

ٙجٝ ٞبي فيكیىي ٞبي ١ٔٙٛي ٘ٛـ ؼـ خ ؼٞؽ. تدّي خٙجٝ ٘ٛـ(؛ ٚ ایٗ ٘ٛـ وػتي ٚ وفؼي وبغتٕبٖ ٚ وًٙ ٞب ـا وبًٞ ٔي

ٌٙبوي ١ٕٔبـي اوالٔي ؼـ ٠ففبٖ اوت. ؼـ وف وبغتٕبٖ یب وٙص ؼیٛاـٞب، ٔٛاؼ ؼـغٍٙؽٜ ٚ  تفیٗ ٔطٛـ قیجبیي وبغتٕبٖ، اِّي

ـٌٚٗ ثٝ وبـ ٔي ـفتٙؽ تب ٘ٛـ ـا خؿة وٙٙؽ ٚ آٖ ـا ٔب٘ٙؽ إِبن وٝ ٠ّٙفي ثبقتبثٙؽٜ اوت، ا١٘ىبن ؼٞٙؽ. ٘ٛـ ويفيتي پٛیب ثٝ 

وٙؽ. ٘ٛـ ٠ّٙفي اوت وٝ اق غالَ  ٘ٛـ ٚ وبیٝ، اثف ٔتمبثُ ٌؽیؽي ـا اق ثبفتي ثٝ ثبفت ؼیٍف ایدبؼ ٔي تكیيٙبت ٔي ؼٞؽ.

ٞبیي ـا ؼـ وٕت ؼیٍف ؼیٛاـ  ٞب ٚ ٔطفن ٌٛؼ ٚ ٌىُ ٞبي ـٍ٘ي ثٝ فٕبٞبي ؼاغّي ٔٙتمُ ٔي ٞبي ٔتػّػُ زٛثي ٚ ٌيٍٝ ثػً

ت١فیف ٞبي ٠ٕيمي ؼاـؼ وٝ خٙجٝ ٞبي ٔػتّف آٖ ٔت١بلجب ثيبٖ وٙؽ. ـً٘ ٘يك ؼـ ١ٕٔبـي ایفا٘ي ٚ ٠ففب٘ي اوالٔي  ١ٙٔىه ٔي

( اوت. unity( ٘ٛـ ایدبؼ ٔي ٌٛؼ ٚ ؼاـاي ؾات ٚ ٔبٞيت ٚضؽت ٚ یٍبٍ٘ي )multiplicityٌٛؼ. ـً٘ اق تٙٛٞ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ) ٔي

ٝ غؽا( اوت ٚ ٕ٘بؼ ثفغي ٠ّٕبي اوالٔي ثف ایٗ ثبٚـ٘ؽ وٝ ـً٘ وفيؽ ٕ٘بؼ غؽاوت )ٚخٛؼ ّٔٙك( ٚ ـً٘ ويبٜ ـً٘ و١جٝ )غب٘

اِّي ت١بؼَ ٔتبفيكیىي اوت وٝ و١جٝ ؼـ اـتجبٖ ثب آٖ اوت. آثي، ـً٘ فيفٚقٜ اي ٚ ٘الیي ؼـ ٘مبٌي ٞبي ایفا٘ي اوالٔي ؼـ 

ٞب ؼـ لفآٖ ٘يك اٌبـٜ ٌؽٜ اوت. ثفاي ٔثبَ، قـؼ ٕ٘بؼ  ٔيبٖ ـً٘ ٞبي ؼیٍف ؼاـاي ؼـغًٍ ٚ خّٜٛ غبِي ٞىتٙؽ. ثٝ ایٗ ـً٘

وفيؽ ـً٘ ٔٛـؼ ٠اللٝ پيبٔجف)َ( ثٛؼ. ؼـ ٔدٕٛٞ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ثيبٖ وفؼ وٝ ـً٘ ثٝ ٠ٙٛاٖ یه  ٌبؼي ٚ آوبیً اوت.

ٚیمٌي ٟٔٓ ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ. ففؼ ثب ت٠ٛٙي اق ـً٘ ٞبي ٌٍفت اٍ٘يك ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي ایفا٘ي 

اوالٔي ایفا٘ي اوت. زٙيٗ وبـثفؼي، ٠ّٙفي ثفاي ِؿت  ٔٛاخٝ ٔي ٌٛؼ. وبـثفؼ ففاٚاٖ ایٗ ٔمؽاـ اق ـً٘ خٙجٝ ثفخىتٝ ١ٕٔبـي

ثفؼٖ یب ٔبیٝ ٔىفت ٘يىت ٚ ٕٞسٙيٗ ثٝ ٠ٙٛاٖ أفي قیٙتي وٝ ٔب أفٚقٜ اوتفبؼٜ ٔي وٙيٓ ٔطىٛة ٕ٘ي ٌٛؼ؛ ثّىٝ ـٌٚي 
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الي ٔي ٞبي ّٔٙٛة فٕبیي اوت وٝ ٘فاش ٞٙفٔٙؽ ثٝ ؼ٘جبَ ایدبؼ آٖ اوت ٚ ثب ِيمُ ؼاؼٖ وٙص وبغتبـ ت ثفاي ایدبؼ ويفيت

وٙؽ وٝ آیٙٝ اي ثفاي ا١٘ىبن قیجبیي ؼـٚ٘ي ٘جي١ت ثىبقؼ. اثف ایٗ وبـ آ٘مؽـ لبثُ تٛخٝ اوت وٝ ٔي تٛاٖ ثٝ خفات ٌفت یىي 

اق پبیٝ ٞبي اوبوي ؼوتيبثي ثٝ ويفيت ّٔٙٛة فٕبیي اوت. ٘فاش ٘يك وجه غٛؼ ـا ثفاي أبفٝ وفؼٖ ـً٘ ؼاـؼ ٚ ثٝ ؼ٘جبَ 

ٞبي ١ٕٔبـي اوالٔي،  ٌيفؼ. یىي اق ٠ٙبِف اوبوي ؼـ اوتفبؼٜ اق ـً٘ ؼـ وبغتٕبٖ ٞؽفي اوت وٝ ٔٛـؼ ثطث لفاـ ٔي

ٔطؽٚؼیت اوتفبؼٜ اق ت١ؽاؼ ـً٘ ٞب اق ثيٗ غيُ قیبؼ ـً٘ ٞبوت. ٞٙفٔٙؽ ٔي غٛاٞؽ وٝ اق ٌفٚٞي غبَ اق ـً٘ ٞب اوتفبؼٜ 

ٞب  ٛؼ اق یه ـً٘ ؼـ ٘يفي اق ـً٘ٞبي غبَ ٔطؽٚؼ ٔي وٙؽ ٚ ؼـ ٚالٟ ؼـ ا٘تػبة غ ٘ىٙؽ ٚ ثٝ ٌؽت غٛؼ ـا ثٝ ثفغي ـً٘

لبٟ٘ ٚ اوتٛاـ اوت. اق وٛي ؼیٍف، ١ٕٔبـ وٙتي ؼٚوت ؼاـؼ وٝ ـً٘ ٞبي ٔتٕبؼ ـا تفويت وٙؽ. ثب تٛوُ ثٝ ایٗ وجه، ثبقؼٜ 

ٌٛ٘ؽ. ثفاي ٔثبَ ٘ٛاـي اق وبٌي ٞبي قـؼ ؼـ وٙص آثي تيفٜ، ؼوتٝ اي اق  تف ٔي ٘تبیح ٔثجت اوت< ـً٘ ٞب ؼـغٍبٖ تف ٚ ـٌٚٗ

ٞبي ـیك ٘الیي ٚ وفيؽ ـا ؼـ یه قٔيٙٝ تيفٜ ایدبؼ ٔي وٙؽ ٚ ؼـغٍٙؽٌي وتبـٜ ٞب ـا ثٝ یبؼ ٔي آٚـؼ. ٞف ـٍ٘ي ثب ضٕٛـ ٌُ 

وٙؽ، اٌف زٝ اوتفبؼٜ اق ـً٘ ثٝ ٌؽت  یه ٠ّٙف ٔػبِف ثفخىتٝ تف ٚ ؼـغٍبٖ تف ٔي ٌٛؼ ٚ ٔطيٗ ـٍ٘بـٍ٘ي ـا ایدبؼ ٔي

٘بٌٛ٘ي ٚ وثفت ـا ایدبؼ ٔي وٙؽ ٚ ثٝ ٕ٘بیً ٔي ٌؿاـؼ. ایٗ ٘ٛٞ وبـ، ٔطؽٚؼ اوت. ؼـغًٍ ٞف ـً٘ ؼـ ایٙدب ٚ آ٘دب ٌٛ

( ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ؼـ آٖ ٕٞٝ ٠ٙبِف ٔػتّف ثٝ ٞٓ پيٛوتٝ ٞىتٙؽ ٚ ٞف زيكي multiple worldsٞبي زٙؽٌب٘ٝ ) خٟبٖ

ٛؼ ؼاـؼ، زيكي وٝ ثب ٠ّٙف ٔػبِف غٛؼي اـقي پيؽا ٔي وٙؽ. اٌفزٝ ؼـ ایٗ ؼ٘يبي وٛزه ت١بـٔي ثيٗ ـً٘ ٞبي ٔتٕبؼ ٚخ

ٞب ثٝ ٠ٛ٘ي ثٝ خبي وفؼـٌٕي ٠ٛ٘ي یىپبـزٍي  آٚـؼ. تفويت ـً٘ ٌٍفت اٍ٘يك اوت ایٗ اوت وٝ اضىبن وفؼـٌٕي پؽیؽ ٕ٘ي

 ؼٞؽ. ٚ ٚضؽت ـا ایدبؼ ٔي وٙٙؽ وٝ ِؿت غيفٔطىٛن ٚ غيف٠يٙي ثٝ ثيٙٙؽٜ ٔي

 تأثیزات روانشناختی نور بز انسان-5

ٌؿاـؼ. ٌؽت ٘ٛـ ٚ ـً٘ ؼٚ  ثف ضبِت ٠ب٘في ٚ ـٚاٍ٘ٙبغتي اوتفبؼٜ وٙٙؽٜ تبثيف ٔي  ؽ٠ٜٛأُ ٔت١ؽؼي ؼـ یه ٔطيٗ وبغتٝ ٌ

ٌؿاـ٘ؽ. ؼـ ضبِي وٝ آٌىبـ اوت اففاؼ تٛا٘بیي وبقٌبـي ثب  ٠بُٔ ٟٕٔي ٞىتٙؽ وٝ ثف ٠ّٕىفؼ اوتفبؼٜ وٙٙؽٜ ؼـ آٖ فٕب تأثيف ٔي

ؼـ ٌفایٗ ٍٔػُ ٚ ١ٔيٙي لفاـ ٘ؽاٌتٝ ثبٌٙؽ، ثٝ فمؽاٖ  ٌٛؼ وٝ اٌف اففاؼ ٞبي ٔػتّف ـا ؼاـ٘ؽ، أب ایٗ ثبٚـ ٔٙفش ٔي ٔطيٗ

تٛا٘ؽ ٘مً ٟٕٔي ؼـ تمٛیت اؼـان  ثفغي اق پمٍٍٚٞفاٖ، ـٌٚٙبیي ٔي  غالليت ٚ ـفبٜ ٠ٕٛٔي ٔٙدف غٛاٞؽ ٌؽ. ثٙب ثف ٠ميؽٜ

فٕبیي ـا ؼـ اتبق ایدبؼ  وٙؽ وٝ ٘ٛـ ثبیؽ غّمي ـا ؼـ ففؼ ٚ ( ا٠الْ ٔي:600ٚیمٜ، ف١بِيت ٚ تٙٝيٓ غّك اففاؼ ایفب وٙٙؽ. ٘بؼیٗ )

ٞب پيفأٖٛ ٘ٛـ ثىيبـ ٌىتفؼٜ ٚ ٚويٟ اوت، ٞف زٙؽ ایٗ آثبـ یه  وٙؽ وٝ ٔٙبثك ثب ٘يبق ٚ ا٘تٝبـات اففاؼ ثبٌؽ. آثبـ ٚ ٌ٘ٛتٝ

ًٞ ( ؼـ پمٚ:600وٙٙؽ أب ٘بؼیٗ ) تأثيف ـً٘ ٚ ٘ٛـ اـائٝ ٕ٘ي  ٞب ثفاي ایدبؼ ؼٚـٕ٘بیٝ اي ٔٙىدٓ ؼـثبـٜ ٔد٠ٕٛٝ ٔٙىدٓ اق یبفتٝ

یىي اق ٍٔىالتي وٝ ٘فاضبٖ ٚ ٟٔٙؽوبٖ ثب آٖ ٔٛاخٝ ٞىتٙؽ ایٗ اوت وٝ ٞير ٔتفیه پؿیففتٝ ٌؽٜ »وٙؽ وٝ  غٛؼ ٌكاـي ٔي

)ٔيكاٖ لبثُ لجِٛي( اق ويفيت ـٌٚٙبیي، اثفات ٔطيٗ ـٌٚٗ ثف وبوٙبٖ ـا پيً ثيٙي ٕ٘ي وٙؽ. ١ٕٔٛال ففْ ٔي ٌٛؼ وٝ 

ا٘ؽ وٝ  ي اففاؼ ؼـ ا٘دبْ وبـٞبیٍبٖ ؼاـؼ؛ ٞف زٙؽ ٔٙب١ِبت ا٘ؽوي ؼـِؽؼ ثفآٔؽٜويفيت پبیيٗ ـٌٚٙبیي تبثيفي ٔٙفي ثف تٛا٘بی

ٌيفي ٌؽٜ ـا ثب  ا٘ؽ وٝ ويفيت ا٘ؽاقٜ ويفيت ـٌٚٙبیي ـا ثٝ ِٛـت وٕي ثيبٖ وٙٙؽ، ِٚي ٞير وؽاْ اق ایٗ ٔٙب١ِبت تالي ٘ىفؼٜ

ٔيبٖ ٔٙب١ِبت تمفیجبً غيفٕٔىٗ اوت؛ قیفا وٙؽ وٝ ٔمبیىٝ  ٚي ٕٞسٙيٗ ٌكاـي ٔي .«٠ّٕىفؼ تىّيف یب ٜٚيفٝ ٔفتجٗ وٙٙؽ

ا٘ؽ. ٕٞسٙيٗ ٔىتٙؽوبقي ٔمبؼیف ٟ٘بیي اق ٠ٟؽٜ خكیيبتي ثفٕ٘ي آیٙؽ وٝ  ٞبي ٔػتّفي ـا ثٝ وبـ ثفؼٜ پمٍٍٚٞفاٖ ٔػتّف ٔميبن

ٔٙبثك  .آٚـؼ ٞبي ث١ؽي ا٘ال٠بت پؽیؽ ٔي تٛوٗ ؼإٍ٘ٙؽاٖ ـفتبـٌفا ٔٙب١ِٝ ٔي ٌٛؼ ٚ ٕٞيٗ أف ٍٔىالتي ـا ثفاي اـقیبثي

وٙؽ. وٕجٛؼ ـٌٚٙبیي  (، ٘ٛـ وب٠ت قیىتي ا٘ىبٖ ـا ثب ـٚق، ٌت ٚ زفغٝ فّّي ٕٞبًٞٙ ٔي6008ؼیؽٌبٜ ّٕٞٛت وٛوتف )

تٛا٘ؽ ٔٙدف ثٝ اغتالالت ويىتٓ ٠ّجي غٛؼٔػتبـ، ٞؽـ ؼاؼٖ ا٘فلي، غىتٍي، تٕبیُ ثٝ غٛؼا٘كٚایي ٚ اغتالالت  ٘جي١ي ـٚق ٔي

( ٕٞسٙيٗ 6008وٙؽ. ِٛوتف ) اوت وٝ ٘ٛـؼـٔب٘ي ٌؽیؽ ثٝ ففایٙؽ ؼـٔبٖ وٕه ٔئتبثِٛيىٓ ٌٛؼ. ثف٠ىه، ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ 

ٞبي  وٙؽ وٝ ثب ٚخٛؼ تبٔيٗ ٘ٛـ ٘جي١ي ؼـ ثىيبـي اق وبغتٕبٖ ٞبي اؼاـي ثٝ ٚويّٝ ٌيٍٝ ٔؽ ٘ٛـ غٛـٌيؽ ٚ پفؼٜ اٌبـٜ ٔي

٠ٛٙي ٚ ایدبؼ ٔطيٗ ـٌٚٗ یىٙٛاغت ٚ ٠ٕٛؼي آٚیكاٖ ٌؽٜ، ضؿف ٚ ٘بؼیؽٜ ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ ٚ ایٗ ٔٙدف ثٝ ٘يبق ثٝ ـٌٚٙبیي ّٔ

وىُ وٙٙؽٜ ٔي ٌٛؼ. ا٘ىىبـ ٌؽیؽ ٘ٛـ ثٝ ٚیمٜ غٛـٌيؽ قٔىتب٘ي وٓ اـتفبٞ، ٔطُ وبـ ـا ثٝ فٕبیي تجؽیُ ٔي وٙؽ وٝ غٛـٌيؽ 
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ٓ ٚ ٘ٛـ ٔي تٛا٘ٙؽ ثب ٕٞٝ ضٛان تدفثٝ ٌٛ٘ؽ. ؼـ تبـیه تفیٗ قٔبٖ اق وبَ زٙيٗ ـٚیىفؼي ٔي تٛا٘ؽ ـٌٚٙبیي ٌؽیؽ ـٚق ـا ففاٞ

(، ایٗ ٔىبِٝ وٝ ثب ٔمؽاـ تبثً ٘ٛـ ایدبؼ ٔي ٌٛؼ، ثٝ ٠ٙٛاٖ اغتالَ ٠ب٘في فّّي 6008وٙؽ. ٔٙبثك ؼیؽٌبٜ فيّيپه )

(seasonal affective disorder)(SAD ٖتِٛيف ٌؽٜ اوت. ایٗ اغتالَ اق وٕجٛؼ ٘ٛـ غٛـٌيؽ ؼـ َ٘ٛ ٔبٜ ٞبي قٔىتب )

اي ثىيبـي اق ٔفؼْ ایٗ ٔىبِٝ وٝ وٕجٛؼ ٘ٛـ غٛـٌيؽ ؼـ یه ؼٚـٜ ٘ٛال٘ي اق وپتبٔجف تب آٚـیُ ٘بٌي ٔي ٌٛؼ. ؼـ ضبِي وٝ ثف

ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ ٍٔىّي خؽي تّمي ٕ٘ي ٌٛؼ، زٖٛ ثىيبـي اق اففاؼ افىفؼٌي ا٘ؽوي ـا تدفثٝ ٔي وٙٙؽ. ثب ٚخٛؼ ایٗ، ثفاي 

ـ ٔٛل١يت ٞبي وبـي ثٝ ٘ٛـ ثفغي ؼیٍف ایٗ ٔىبِٝ ٔي تٛا٘ؽ ثب٠ث ١ٔف ٚ وىتي ٌٛؼ. ایٗ ٔىبِٝ ٔىّٓ اوت اففاؼي وٝ ؼ

( لفاـ غٛاٞٙؽ ٌففت. ؼـ ضبِي وٝ، اففاؼ ؼـ ٔٛل١يت ٞبي SAD٘جي١ي ؼوتفوي ؼاـ٘ؽ، وٕتف ؼـ ١ٔفْ اغتالَ ٠ب٘في فّّي )

( ٕٞسٙيٗ ثيبٖ ٔي 6008غيف ٘جي١ي ثىيبـ اضتٕبَ ؼاـؼ وٝ ؼـ ١ٔفْ ایٗ اغتالَ ٚ ـ٘ح ثفؼٖ اق آٖ لفاـ ٌيف٘ؽ. فيّيپه )

وبغتٕبٖ ثبیؽ أىبٖ ؼوتفوي ثٝ ٘ٛـ ٘جي١ي ـا ففاٞٓ وٙؽ، ایٗ ٔىبِٝ آٌىبـ اوت وٝ تالي ثفاي غّجٝ ثف  وٙؽ ؼـ ضبِيىٝ یه

اثفات ایٗ اغتالَ اق ٘فیك افكایً ويىتٓ ـٌٚٙبیي ٘جي١ي وبغتٕبٖ تب ضؽٚؼي غيف٠ّٕي اوت. والٔتي ٘يفٚي وبـ أفي 

إٞيت ثيٍتفي اوت وٝ ـٌٚٙبیي وبغتٕبٖ ؼـ وٙبـ وبیف  ضيبتي ثفاي ٔٛفميت یه وبقٔبٖ ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ ٚ ثٙبثفایٗ ؼاـاي

ويىتٓ ٞبي ٔطيٙي ثفاي ایدبؼ ٌفایٗ وبِٓ ثٝ وبـ ـٚؼ. وبًٞ ـٌٚٙبیي ثٝ ٔٙٝٛـ ِففٝ خٛیي ؼـ ٞكیٙٝ ٞب ؼـ آغبق ٘فاضي 

ٙبیي وبغتٕبٖ ؼـ ِٛـتي وٝ ایٗ أف ٔٛخت وبًٞ ٠ّٕىفؼ ٘يفٚي وبـ ٌٛؼ، أفي غيفٔٙٙمي ثٝ ٘ٝف ٔي ـوؽ. ٘فاضي ـٌٚ

 وبغتٕبٖ ٔي تٛا٘ؽ ثٝ والٔتي ٚ وبقٌبـي ٚ ثٝ ؼ٘جبَ آٖ، ٠ّٕىفؼ ٔٙبوت وٕه ٚ یبـي ـوب٘ؽ.

 نقش نور و رنگ در محل سکونت-6

ؼٞؽ. اق ٕٞبٖ غبـٞبي  تفیٗ فٕبیي اوت وٝ ا٘ىبٖ ؼـ آ٘دب ثٝ ٘يبقٞبیً پبوع ٔي تفیٗ ٚ ؼـ ٠يٗ ضبَ پيسيؽٜ ٔطُ وىٛ٘ت، ٟٔٓ

ؼاؼ. أب ٕٞسٙبٖ وٝ  ق٘ؽٌي ثفاي وبوٙيٗ ثٛؼ ٚ تفبٚت ٔيبٖ ٌت ٚ ـٚق ـا ثٝ وبوٙبٖ غجف ٔي٘ػىتيٗ، ـٌٚٙي ـٚق ٘ٛیؽثػً 

ـؼیف ثب تبـیع  ٌؽ. تبـیع ١ٕٔبـي ٞٓ ٞب ٚاـؼ ٔي تف ٌؽ٘ؽ، ٘ٛـ اق ٘فیك ٔٙبفؿ یب پٙدفٜ تف ٚ ٠ّٛٙٔي ٞبي وىٛ٘ت پيسيؽٜ ٔطُ

ؼاؼ٘ؽ. پٙدفٜ ٚويّٝ ٚ  ٝ ثٝ ٘ٛـ ٚ ٞٛا، ٌفٔب ٚ وفٔب اخبقٜ ٚـٚؼ ٔيایدبؼ پٙدفٜ ٚ تبـیع ٚـٚؼ ـٌٚٙي ـٚق اق ـٚق٘ٝ ٞبي اِٚيٝ اوت و

اٍ٘يك وّيىبي خبٟٔ لفٖٚ ٚوٙي،  ٞبي ٌٍفت اثكاـي ثفاي ٠فٔٝ ـٌٚٙي ـٚق ثٛؼ؛ زٙب٘سٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آٖ ـا ؼـ ا٘ؽـٚ٘ي

ٌيبي ؼـغٍبٖ ٚ ـٌٚٗ ٞبي ٌػّي لفٖ ٞدؽٞٓ ٔي ثيٙيٓ. اق قٔبٖ ٞبي ثىيبـ ؼٚـ، ا وّيىبٞبي ثبـٚظ یب ثىيبـي اق وبغتٕبٖ

آٚـ٘ؽ، لبثُ اضتفاْ ٚ وتبیً ثٛؼٜ اوت. تمفیجب ؼـ ٕٞٝ اؼیبٖ، ٘ٛـ وٕجُ  وٝ أفي ق٘ؽٜ ٚ ؾي ـٚش ـا ؼـ ؾٞٗ ا٘ىبٖ ثٝ یبؼ ٔي

ٌؽٜ  ٞب ثٛؼٜ ٚ ضفوت اق تبـیىي ثٝ وٛي ـٌٚٙبیي ثٝ ٠ٙٛاٖ ٞؽف اِّي ٔطىٛة ٔي ٞب ٚ پبوي ضىٕت اِٟي ٚ ٠ّٙف ٕٞٝ ٘يىي

وٙؽ. اٌف ا٘ىبٖ اق ضه ٔىبٖ ثي  (. فٕبي ٔىىٛ٘ي فٕبیي اوت وٝ ضه ٔىبٖ ـا ثفاي ا٘ىبٖ ت١جيف ٔي6008اوت )فيّيپه، 

ثٟفٜ ثٛؼ ؼزبـ غىتٍي ٚ ؼِىفؼي ٔي ٌؽ، ؼـ ضبِي وٝ غب٘ٝ ٔىب٘ي اوت وٝ ٠ٍك ٚ ِٕيٕيت ـا ثفاي ٕٞٝ ا٠ٕبي غب٘ٛاؼٜ 

ٞبیي وٝ ؼـ ٘ٛـ غٛـٌيؽ ثىيبـ ٚأص ٚ ـٌٚٗ  ت، زفا ـً٘وٙؽ. تدفثٝ ـً٘ وٛاالت قیبؼي ـا ثفاي ثٍف ایدبؼ وفؼٜ او ففاٞٓ ٔي

ٌٛ٘ؽ ؼـ ضبِي وٝ ٞٙٛق ٌىُ وّي ٚ ثفغي خكیيبت اٌىبَ ثٝ ـٌٚٙي لبثُ تٍػيُ ٞىتٙؽ؟ زفا  ٘ٛـ ٔبٜ ٘بپؽیؽ ٔي  ٞىتٙؽ، ؼـ

ٔب وبیف ـً٘ ٞب ـوٙؽ، ا ٌٛ٘ؽ ٔتفبٚت ثٝ ٘ٝف ٔي ٞب ٍٞٙبٔي وٝ ثٝ ٚويّٝ ـٌٚٙي ـٚق ٚ ٘ٛـ ٠ّٛٙٔي ٍٔبٞؽٜ ٔي ثفغي اق ـً٘

تٛا٘ؽ ؼـ ٘ٛـ غٛـٌيؽ، ٌفك ٌٕبِي ٚ ٘ٛـ ٌت ٕ٘ب وفيؽ ثٝ  ٌٛ٘ؽ؟ ٠الٜٚ ثف ایٗ، ٞف زٙؽ یه وٙص وفيؽ ٔي یىىبٖ ؼیؽٜ ٔي

وٙؽ؟ وٕتف اق ضؽ اـقیبثي وفؼٖ إٞيت ـً٘، غٙبي ٔتؽاِٚي  ٘ٝف آیؽ، زفا فيّٓ ـٍ٘ي آٖ ـا ثٝ ِٛـت ثىيبـ ٔتفبٚتي ٔجٗ ٔي

ٌؿاـؼ. ـً٘ ٞب  ِٝ تأثيف قیبؼي ثف ٍ٘بٜ ٟ٘بیي ؼـ ٔٛـؼ فٕب ٚ ٕٞسٙيٗ ثف ٌيٜٛ ؼـن اففاؼ اق فٕب ٔيؼـ ١ٕٔبـي اوت؛ ایٗ ٔىأ

ٞب تأیيؽ  ٞبي اؼاـي ٚ وبـغب٘ٝ تٛا٘ٙؽ ثف اضىبوبت، تٕفوك ٚ ضتي والٔتي اففاؼ تأثيف ثٍؿاـ٘ؽ. ٔٙب١ِبت ا٘دبْ ٌؽٜ ؼـ ٔطيٗ ٔي

ٌٛؼ. وبًٞ وٙٛش اوتفن ٚ ثٟجٛؼ وبـآیي وّي اق پيبٔؽٞبي  بٖ ٔيا٘ؽ وٝ وبـثفؼ ـً٘ ٞبي غبَ ثب٠ث آـأً وبـوٙ وفؼٜ

( ثفاي ٔٙب١ِٝ تبثيفات ٔثجت ـً٘ ـٚي یه choromo therapyؼیٍف وبـثفؼ ـً٘ ٞبي غبَ اوت. أفٚقٜ ـً٘ ؼـٔب٘ي )

ـٚاٍ٘ٙبوي ٌيفي اوت، ثٝ ٞف ضبَ یه  ـٚؼ. ٞفزٙؽ اثف ـً٘ ثف یه ٠ٕٛ غبَ ثٝ ؼٌٛاـي لبثُ ا٘ؽاقٜ اـٌب٘يىٓ ثٝ وبـ ٔي

ٚیمٌي ـً٘ ٚ تأثيفات آٖ ـٚي ا٘ىبٖ ؼـ قٔبٖ غٛیً ٔٙبِجي ـا ٌ٘ٛتٝ ثٛؼ.   ٠ٕٛٔي ـً٘ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ٌٛتٝ ثيً اق ایٗ ؼـثبـٜ
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ـً٘ پؽیؽ   ٞبیي وٝ ثٝ ٚويّٝ ٞب یب ٚاوًٙ وٙؽ وٝ اضىبن ( ثيبٖ ٔي=>=9) ـٚاٍ٘ٙبوي ـًّ٘ٞف ؼـ وتبة غٛؼ ثب ٠ٙٛاٖ 

ٌٛ٘ؽ. ثٝ ٠ميؽٜ  ٌٙبغتي ٚ ضتي قیىتي پيٛ٘ؽ ؼاؼٜ ٔي ٌػّي ٞىتٙؽ ٚ ثب ٠ٛأُ ففٍٞٙي، ا٘ىبٖ اي خٟب٘ي ٚ ٘ٝ آیٙؽ، تدفثٝ ٔي

اٍ٘يكا٘ٙؽ؛ ثفاي ٔثبَ اٌبـات ثٝ ٘جي١ت ٔب٘ٙؽ خٍُٙ  ٞبي غيفاـاؼي ٚ ٘بغٛؼآٌبٜ ـا ثفٔي ٞب ٚ تؽا٠ي ٞب ٚاوًٙ ( ـً٘=>=9ّٞف )

ؼٞؽ ٚ اغّت ایٗ ١ٔب٘ي ثب ٞٓ ٔٙٙجك ٚ  اي ٔي ١ٔب٘ي ٕ٘بؼیٗ ٚیمٜٞب  وجك یب ؼـیب آثي ـا ثفٔي اٍ٘يكا٘ٙؽ. ٞف ففٍٞٙي ثٝ ـً٘

وبقٌبـ٘ؽ. ـً٘ ٞبي ٌفْ ٚ ٌبؼ ٔب٘ٙؽ ٘بـ٘دي ٔتٕبیُ ثٝ لفٔك ٚ قـؼ ثٝ ٠ٙٛاٖ ـً٘ ٞبي خؿاة ٚ ٘فة اٍ٘يك ١ٔففي ٌؽٜ، ؼـ 

بـي ایفا٘ي، غب٘ٝ فٕب ٚ لّٕفٚ ٌٛ٘ؽ. اق آ٘دب وٝ ؼـ ١ٕٔ ضبِي وٝ آثي وفؼ ٚ وجك ثٝ ٠ٙٛاٖ ـً٘ ٞبي آـاْ ثػً ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔي

ٌٛؼ. ١ٕٔبـاٖ  ٞبي ـٚاٍ٘ٙبغتي ق٘ؽٌي ٘يك ٔي ٔٛـؼ اضتفأي اوت وٝ ؼـ آٖ ٕٞٝ ٘يبقٞب ثفآٚـؼٜ ٔي ٌٛؼ، په ٌبُٔ خٙجٝ

ثفؼ٘ؽ. ٔىب٘يىٓ اؼـان ـً٘ پيسيؽٜ اوت.  وٙتي اق ـٚاٍ٘ٙبوي ـً٘ ٞب آٌبٜ ثٛؼ٘ؽ ٚ آٟ٘ب ـا ثب ٘ٝٓ ٚ لب٠ؽٜ غبِي ثٝ وبـ ٔي

ٞب ٚ ١ٔب٘ي ٕٔٙي، فٟٓ ا٘ؽوي اق ٠ّٓ ٟ٘فتٝ ؼـ په  ف ایٗ، ثفاي ت١ييٗ وبـثفؼ ١ٕٔبـي ـً٘ ثب ؼاً٘ ٔىتؽَ ؼـثبـٜ ؼالِت٠الٜٚ ث

ـً٘ ٚ ٠ّٓ ؼیؽ ـً٘ ٔفٚـي اوت. ثؽٖٚ پفؼاغتٗ ٠ٕيك ثٝ یه ثطث اٌكیىتب٘ىيبِيىتي، ایٗ أفي وبٔال ِطيص اوت وٝ ؼـ 

ؼـ ٘ٛـ اوت؛ زٙب٘ىٝ ایٗ ٔىأِٝ تٛوٗ ٘يٛتٗ ؼـ تدفثٝ والويه ٚي اثجبت ٌؽٜ  غيبة ٘ٛـ، ٞير ـٍ٘ي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ. ـً٘ ؼـ ٚالٟ

ٚ اضىبن وفيؽي وٝ ضبٔف اوت ٍٞٙبٔي وٝ تفويجي اق  _لفٔك، قـؼ، وجك، آثي ٚ ثٙفً_اوت. ٘ٛـ وفيؽ اق ٘يفي اق ـٍٟ٘ب 

مي ثبٌؽ. ٘ٛـ غٛـٌيؽ، ٘ٛـ ٞبي ٔػتّف ٔفٚـي ٘يىت وٝ ٔمبؼیف ؼلي ٌٛؼ، ٞف زٙؽ ٘ىجت ـً٘ ایٟٙب ٚخٛؼ ؼاـؼ تٍىيُ ٔي

ٌٛ٘ؽ وٝ ٔب ؼـ وُ ثٝ  ٞبي ٟٔتبثي ٍٕٞي ٔٛخت ٘ٛـي ٔي ٞبي تبثبٖ ٚ ٘ٛـ ٘بٌي اق الٔپ وٙٛش ؼا٢ ٔب٘ٙؽ ١ٌّٝ ٌٕٟ یب ـٌتٝ

ٞب ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ تفويت ایٗ ٘ٛـ وفيؽ ٔتفبٚت اوت. ثبیؽ ثيبٖ وٙيٓ  وٙيٓ، ٞف زٙؽ زٙب٘ىٝ ٘يف ٠ٙٛاٖ ٘ٛـ وفيؽ تِٛيف ٔي

ؼٞيٓ، ثٝ ؼِيُ خؿة ثػٍي اق ٘يف ثٝ ٚويّٝ ـٍ٘ؽا٘ٝ یب  ٔب ثٝ ٘ٛـ ٔتؽاَٚ ثٝ یه وٙص یب یه ٌي ٘ىجت ٔي ٚیمٌي ـً٘ وٝ

ٞبي ٘يفي اوت،  ٞبي ثبلي ٔب٘ؽٜ اوت. یه لفٖ ث١ؽ اق ٘يٛتٗ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽ وٝ ٘ٛـ وفيؽ ٌبُٔ ٕٞٝ ـً٘ ـً٘ ٚ ا١٘ىبن ثػً

تٛا٘ؽ ثب تفويت وٝ ـً٘  وٙؽ وٝ ٞف اضىبن ـٍ٘ي ٔي ثيبٖ ٔي ایٗ ٘ٝفیٝ .یبً٘ ٘ٝفیٝ اؼـان ـً٘ وٝ ٠ّٙفي ـا ٔٙفش وفؼ

اِّي ـٌٚٗ ایدبؼ ٌٛؼ. ایٗ وٝ ـً٘ ٌبُٔ لفٔك، وجك ٚ آثي اوت. تفويجي ؼٚتبیي اق ایٗ ـً٘ ٞب ٔٙدف ثٝ اضىبن ـً٘ ثب٘ٛي 

 ٌٛؼ. ٔي
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ؼ ثٙبثفایٗ پفؼاقي ٞبي ٘ٝفي ٔت١ؽؼي ٚخٛؼ غٛاٞؽ ؼاٌت. ایٗ اغّت ؼـ ق٘ؽٌي ـٚقٔفٜ ٔب، ثيٗ ؾٞٗ ٚ خٟبٖ تٕبؼ ٚخٛؼ ؼاـ

پفؼاقي ٞبي ٘ٝفي وبٔال ٔتفبٚت ثب ٘ٝفیٝ ٞبي ٠ّٕي اوت. ؼـ پفؼاقي ٞبي ٘ٝفي ٠ّٕي، ا٘ىبٖ ثٝ ٘ٛـ ٔىتميٓ ؼـ ٔطيٗ 

ثب خٟبٖ ا٘فاف  ا٘فاف غٛؼ ؼـٌيف اوت؛ ثٙبثفایٗ ؾٞٗ ٠بـي اق ٞف ٌٛ٘ٝ ت١بـْ اوت. ؼـ ٘ٛٞ ؼیٍف پفؼاقي ٘ٝفي، ؾٞٗ آقاؼ ٚ

( ٘بٔيؽٜ ٔي ٌٛؼ. وٟفٚـؼي یىي اق اوتبؼاٖ ثفخىتٝ metaphysicsٞٓ خٟت ٘يىت. ایٗ ٘ٛٞ اق ٠ّْٛ فّىفي، ٔبث١ؽاِٙجي١ٝ )

تّٛف، ٘ٝفیٝ اي ثب ٠ٙٛاٖ اٌفاق ٔٙفش ٚ ثيبٖ ٔي وٙؽ ٍٔٙبء ٕٞٝ ٔٛخٛؼات ٚ تٕبْ خٟبٖ ٘ٛـ اوت. یىي اق ٟٔٓ تفیٗ تفبٚت 

ضىٕت ٞب ثبال ثفؼٖ ٔمبْ ٘ٛـ ٚ ٔفبٞيٓ ٠ففب٘ي اوت. ثؽٖٚ ٌه وٟفٚـؼي اق وٛـٜ ٘ٛـ لفآٖ وفیٓ ٞبي ضىٕت اٌفاق ثب وبیف 

ٔتبفيكیىي ٘ٛـ ٔٛثف ؼا٘ىت وٝ ثٝ ِٛـت قیف  ؼـ ٘فش ٘ٝفیٝ غٛؼ اِٟبْ ٌففتٝ اوت. ؼٚ خٙجٝ ـا ٔي تٛاٖ ؼـ ٘فش ؼیؽٌبٜ ٞبي

تٛٔيص ؼاؼٜ غٛاٞٙؽ ٌؽ< ٘ٛـ ؼـ ٠ففبٖ ٚ ٌٟٛؼ ٚ خٙجٝ ٞبي ـٚا٘ي ٘ٛـ. ؼـن ٠ٕيك ١ٕٔبـي اوالٔي پيسيؽٜ اوت. ١ٕٔبـي 

اوالٔي ؼـ الّيٓ ٞب ٚ ففًٞٙ ٞبي ٔػتّف ثٝ اٌىبَ ٚ ا٘ٛاٞ ٔػتّف ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ٞف وؽاْ ثٝ ٘ٛـ ٍٔػُ اوالٔي ٞٓ 

ثٍٙبويٓ ایٗ اوت وٝ اوالْ ثٝ ٠ٙٛاٖ لؽـت ويبوي ٚ  اوالٔيتٟٙب ؼِيّي وٝ ثب٠ث ٌؽٜ ٔب آٖ ـا ثب ٠ٙٛاٖ ١ٕٔبـي  ٞىتٙؽ.

١ٔٙٛي ٚ ثب ایدبؼ اتطبؼ ثف آٟ٘ب ضىٛٔت ٔي وفؼ. وٍٛـٞب ٚ ُّٔ ؼـ وفقٔيٗ اوالٔي ٔفبٞيٕي ٘ٛپؽیؽ ٞىتٙؽ. خؽایي وفقٔيٗ 

اوالْ ٚ ١ٕٔبـي اوالٔي اوت. ایٗ ٚاوًٙ ٔٛـؼ ا٘تٝبـ ثٛؼ. ؼـ ضبَ ضبٔف، ٞبي ٔىّٕبٖ ثب٠ث ایدبؼ وفؼـٌٕي ثيٍتف ؼـ ؼـن 

( ٔمؽْ ثف اوالْ اوت ٚ ٕٞيٗ أف فٟٓ ایٗ ٔٛٔٛٞ ـا وٝ ؼـ ضبَ ضبٔف Nationalismثفاي یه ففؼ ٔىّٕبٖ، ّٔي ٌفایي )

اوت. ؼاـاالوالْ )وفقٔيٗ ، ثفاي ٔىّٕبٖ ّٔي ٌفا وػت وفؼٜ اوت. ّٔت، ٔفٟٛٔي ٘بآٌٙب ثفاي اوالْ زيىتاوالٔي  ١ٕٔبـي

اوالْ( ٚ ؼاـاِطفة )وفقٔيٗ غيفٔىّٕبٖ( تٟٙب زيكي اوت وٝ تٛوٗ ٔىّٕب٘بٖ ؼـ َ٘ٛ تبـیع ثٝ وبـ ثفؼٜ ٌؽٜ اوت )ٔٛوفي، 
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(. ١ٕٔبـي اوالٔي ٕٞٛاـٜ ؼـ ضبَ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ؼـ آیٙؽٜ ٘يك ٚخٛؼ غٛاٞؽ ؼاٌت؛ أب آ٘سٝ وٝ ٔفؼْ اق اوالْ ؼـن ٔي 6008

تغييف غٛاٞؽ وفؼ. ثب ٞف تغييف ثٝ تؽـیح اق ٍٔٙب ٚ ٔفوك ٔفبٞيٓ ؼٚـ ٔي ٌٛیٓ. اٌىبَ اِيُ اوالٔي أفٚقٜ ثٝ وٙٙؽ ٕٞٛاـٜ 

وػتي یبفت ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ ایٗ ٚال١يت ضبَ ٚ آیٙؽٜ ١ٕٔبـي اوالٔي ـا ١ٙٔىه ٔي وٙؽ. ٔىّٕب٘بٖ ٕٞٛاـٜ اوالْ ٚ ١ٕٔبـي 

ثي ؼـ ؼ٘يبیي تِٛيف وٙيٓ وٝ ؼـ آٖ ق٘ؽٌي ٔي وٙيٓ ٚ اق ٕٞيٍٝ تيفٜ تف اوالٔي ـا ٌفش ؼاؼٜ ا٘ؽ أيؽٚاـیٓ وٝ ٔب آٖ ـا ثٝ غٛ

ٌفایبٖ ٚ غيفٜ  اوت. ٔىّٕب٘بٖ وٙي، ٌي١ٝ، ٚٞبثي، ِٛفي، اضٕؽیٝ، ٔتفلي، ٔؽـٖ، ایفا٘ي، ٔفاوٍي، تفويٝ اي، ثٙيبؼٌفا، وٙت

ٝ ٘ٛـ ثيٗ ٔىّٕب٘بٖ اِٟبْ ثػً یه ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ اوالْ ٚ ١ٕٔبـي اوالٔي ـا ت١فیف ٔي وٙٙؽ. وٛـٜ ٍٟٔٛـ ٘ٛـ ؼـ لفآٖ ٚ آی

ا٘ؽیٍٝ لؽوي ٚ ٔت١بِي اوت. ایٗ آیٝ اٌبـٜ ؼاـؼ وٝ ٕٞٝ ٠بِٓ ٞىتي پف اق ٍ٘ب٘ٝ ٞب ٚ ٕ٘بؼٞبیي اوت وٝ وٕبَ غّمت ٚ ـضٕت 

ٙب ٚ غؽا ـا ؼاـ٘ؽ. ثىيبـي اق آیبت ؼیٍف لفآٖ ثٝ ٘ٛـ ٍٔبثٝ اٌىبَ ٔػتّف غٌٛٙٛیىي ـا تطت تبثيف ٚ اِٟبْ لفاـ ؼاؼٜ ا٘ؽ وٝ غ

٘يفٚي ضيبتي وٙت ٞبي اوالٔي ـا ؼـ ٞٙفٞبي ٔػتّف یبؼآٚـي ٔي وٙؽ. خٟب٘ي ـا وٝ یه ٞٙفٔٙؽ ؼـن ٚ اضىبن ٔي وٙؽ ٚ 

وپه پؽیؽ ٔي آٚـؼ، ٔي تٛاٖ اق وٝ ث١ؽ ٔٛـؼ تدكیٝ ٚ تطّيُ لفاـ ؼاؼ< اَٚ اؼـان ٞٙفٔٙؽ اق خٟبٖ، ؼْٚ فٟٓ اٚ اق وُ خٟبٖ ٚ 

. ؼـ تطّيُ ٠ٕيك ٞف اثف ٞٙفي، ٘فق تفىف ٚ ق٘ؽٌي ٞٙفٔٙؽ لبثُ تٍػيُ ٚ ثبقٌٙبغت وْٛ ١ٔٚيت ا٘ىبٖ ثيٗ ایٗ ؼٚ ضٛقٜ

اوت. اٌف وبـ ٞٙفي ٞٙفٔٙؽ ٔت١بؼَ ٚ ثب١ٔٙب ثبٌؽ، ٔي تٛاٖ ٌفت اٚ ؼـن ٔت١بؼِي اق خٟب٘ي ؼاٌتٝ وٝ آففیٙٙؽٜ اي ؼاـؼ ٚ ٕٞٝ 

مبیؽ ٔػتّف ٞٙفٔٙؽ ـا ٔي تٛاٖ ٌٙبغت. ٞٙفٔٙؽ زيك ثف اوبن ٘ٝٓ اوت. ثب تؽٚیٗ ٚ ٘ٝٓ ؼاؼٖ ثٝ ا٘ال٠بت ثٝ ؼوت آٔؽٜ، ٠

ٔىّٕبٖ اق ٘فیك ثبٚـٞبي ٔؿٞجي غٛیً، خٟبٖ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ یه ٔد٠ٕٛٝ ٔٙٝٓ اؼـان ٔي وٙؽ وٝ وفٌ٘ٛت ٍٔػّي ؼاـؼ. 

ایٗ ت١بؼَ ثٝ آٖ ١ٔٙبوت وٝ ثب افكایً ؼـ یه ثػً اق خٟبٖ، ؼـ ثػً ؼیٍف وبٍٞي ـظ ٔي ؼٞؽ یب ایٙىٝ یه ـً٘ ثب ـً٘ 

یب ٔىُٕ غٛؼ ثٝ ت١بؼَ ٔي ـوؽ. ويٟبٖ ٌٙبوي ایٗ ت١بؼَ، وفٌ٘ٛت ضىبة ٌؽٜ اي ـا ثفاي زٙيٗ خٟبٖ ٌٍفت  ٔتٕبؼ

 (chuon(، ٠ٙٛاٖ اِٚيٗ وتبة ٌٖٛ Transcendent Unity of Religionاٍ٘يكي ؼـ ٘ٝف ٔي ٌيفؼ. ٚضؽت ٔت١بِي اؼیبٖ )
وي لفاـ ؼاؼٜ اوت. ٌٖٛ ثٝ ؼلت ؼـ تالي ثٛؼ وٝ تفبٚت ٔيبٖ ( ثٛؼ وٝ ؼـ آٖ ایٗ ٔٛٔٛٞ ـا اق ٔٙٝف ٔتبفيكیىي ٔٛـؼ ثفـ8>=9

ٔتبفيكیه، اِٟيبت ٚ فّىفٝ ـا ـٌٚٗ وبقؼ تب ثتٛا٘ؽ اؼ٠ب وٙؽ وٝ ٘ٝفیٝ ٚضؽت ٔؿاٞت، ثيبٍ٘ف یه ٚال١يت ٔتبفيكیىي اوت. اق 

ٖٛ اق اوت١بـٜ ٘ٛـ اوتفبؼٜ ایٗ ـٚ ثفاي ٍ٘بٖ ؼاؼٖ تفبٚت ثيٗ ؼاً٘ ٔتبفيكیىي ٚ ؼیٙي ٚ تبويؽ غيفٔىتميٓ ثف ٚضؽت اؼیبٖ، ٌ

( وتبة ٌٖٛ ـا ثفـوي ٚ ثيبٖ وفؼ وٝ اٚ ؼاً٘ ٔتبفيكیىي ـا ثب آٌبٞي اق ٔبٞيت ثي ـً٘ ٘ٛـ Akkach ) 6009ٔي وٙؽ. آوىبذ 

ٚ ٚیمٌي ؼـغًٍ ٔطٓ آٖ ٚ ؼاً٘ اِٟيبتي ـا ثب ا٠الْ ـً٘ ٞبي غبَ ٘ٛـ ٔمبیىٝ ٔي وٙؽ. اٌفزٝ ٞف ؼٚ ضبِت ؼـ تٕبیك ثيٗ 

ىي ٕٞپٌٛي ؼاـ٘ؽ، ؼـ وٙص ٍ٘بٖ ؼاؼٖ ٚال١يت ثب ٞٓ ٔتفبٚت ٞىتٙؽ. تفىف اوالٔي ؼـ ٘ٝفیٝ ٚضؽت ٚخٛؼ، غؽاٚ٘ؽ ٘ٛـ ٚ تبـی

وٙؽ. یىتب ثٛؼٖ ضميمت ؼـٚ٘ي ؼـ اـتجبٖ ثب تدّيبت ٔت١ؽؼ ٚ ٔتٙٛٞ، اغّت  ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ضميمت ؼـٚ٘ي ٕٞٝ ٔٛخٛؼات ٔٙفش ٔي

غيف لبثُ ـٚیت ٚ ا٘ىىبـٞبي ـٍ٘ي ٚ لبثُ ـٚیت آٖ ٔمبیىٝ ٔي ٌٛؼ. ایٗ ثب اٌبـٜ ثٝ پؽیؽٜ ٞبي ٘جي١ي ٔثُ ٘ٛـ ثي ـً٘ ٚ 

ٔفْٟٛ ؼـ ثىيبـي اق آیبت لفاٖ تفويٓ ٌؽٜ اوت، ثفاي ٔثبَ< په ثٝ ٞف ٘فف وٝ ـٚ وٙيؽ ثٝ وٛي غؽا ـٚي آٚـؼٜ ایؽ. په 

 (Vaughanثٝ ٘ٝف ٚالبٖ آٌىبـ اوت ٘ٛـ ثٝ ٠ٙٛاٖ غؽا تِٛيف ٌؽٜ اوت وٝ ٕٞٝ زيك ـا لبثُ ٍٔبٞؽٜ ٚ ثب١ٔٙب ٔي وٙؽ.
(، اِٟٙؽي ؼـ اِتطف إِفوال ایٗ ليبن تٕثيّي ـا یه ٌبْ خّٛتف ٔي ثفؼ. اٚ ثيبٖ ٔي وٙؽ وٝ ٘ىجت ٚخٛؼ ثٝ ٔٛخٛؼات 9==9

ٔثُ ٘ىجت ٘ٛـ ثٝ ـً٘ ٞب ٚ اخىبْ اوت. ٚخٛؼ ٚال١يتي اوت وٝ ثٝ ٔٛخت آٖ ٕٞٝ زيك لبثُ تّٛـ ٚ ٕٔىٗ ٔي ٌٛؼ، ؼـوت 

آٖ ـً٘ ٞب ٚاخىبْ لبثُ ؼـن ٚ ٍٟٔٛؼ ٔي ٌٛ٘ؽ. ثب ایٗ ضبَ، اٚ ثيبٖ ٔي وٙؽ وٝ ثف غالف ٘ٛـ، ٚخٛؼ ؼـ ٔثُ ٘ٛـ وٝ ثٝ ٔٛخت 

ٜٟٛـ ٚ تدّي غٛؼ أفي پيٛوتٝ ٚ ٌؽیؽتف اوت ٚ ثٙبثفایٗ تٟٙب ٘ػجٍبٖ لبؼـ ثٝ ؼـن آٖ ٞىتٙؽ. ثف اوبن ٘ٝف ٚالبٖ اِٙالش 

اثٗ ٠فثي زٙيٗ تٛٔيص ٔي ؼٞؽ وٝ ٘ىجت ا٘ىبٖ ثٝ غؽا ٔثُ ا٘ىبٖ ثفاي ٍٔػُ وفؼٖ ٘ٛٞ ثٍف ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ اوت. 

٘ىجت ٔفؼٔه ثٝ زٍٓ ثٛؼٜ وٝ اثكاـ ؼیؽٖ اوت. ثٙبثفایٗ، اٌف غؽا ٘ٛـي اوت وٝ ثٝ ٔٛخت آٖ زٍٓ ٔي ثيٙؽ، ا٘ىبٖ اثكاـ 

وتي غؽاٚ٘ؽ ٘ٛـ ثيٙبیي )ثّف( اوت وٝ ؼیؽٖ ـا ٕٔىٗ ٔي وٙؽ. ٕٞسٙبٖ وٝ ٚالبٖ ثٝ ثيب٘ي ؼیٍف تٛٔيص ٔي ؼٞؽ، ٕٞب٘ب ثٝ ؼـ

ایٍٛ( ضدبة ٔيبٖ ٠في ٚ -ٞب ٚ قٔيٗ اوت ا٘ٛاـ ١ِٛؼي، ا٘ٛاـ لّجي ٞىتٙؽ ٚ ا٘ٛاـ ٘كِٚي، ا٘ٛاـ ٠فٌي. ٘فه ؼ٘ي )ٔٗ آوٕبٖ

لّت اوت. آٖ ٍٞٙبْ وٝ ایٗ پفؼٜ وٙبـ قؼٜ ٚ ؼـي ؼـ لّت ٌٍٛؼٜ ٚ ٘ٛـي ثٝ وٛي ٘ٛـ ـٚاٖ ٔي ٌٛؼ ٚ ٘ٛـي ؼیٍف ثف آٖ ٘ٛـ 
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ٞف ثبـ وٝ لّت ؼـ ٞدف ٠في ٘بِٝ ٔي وٙؽ، ٠في ٘يك لّت ـا ففأي غٛا٘ؽ ٚ آٖ ؼٚ  .ٛـ ـٚي ٘ٛـ اوتٚ ایٗ ٘ففٚؼ ٔي آیؽ. 

یىؽیٍف ـا ٔاللبت ٔي وٙٙؽ. ٞف ثبـ وٝ ٘ٛـي اق ٌٕب وبٟ٘ ٔي ٌٛؼ ٘ٛـي ثف ٌٕب ففٚؼ ٔي آیؽ ٚ ٞف ثبـ وٝ ١ٌّٝ اي اق خبٖ ٌٕب 

ٍٙبٔي وٝ ؼٚ ٘ٛـ اق ا٘فلي یىىب٘ي ثفغٛـؼاـ٘ؽ ؼـ ٘يٕٝ ـاٜ ٕٞؽیٍف ـا وف ثف ٔي آٚـؼ ١ٌّٝ اي وٛقاٖ تف ثف ٌٕب ففٚؼ ٔي آیؽ. ٞ

ٔاللبت ٔي وٙٙؽ أب آٖ ٍٞٙبْ وٝ خٛٞف ٘ٛـ ؼـ ٌٕب ٕ٘ٛ یبثؽ ثٝ آوٕبٖ ٔي ٌفایؽ< په خٛٞف ٘ٛـ آوٕب٘ي آٖ اوت وٝ ؼـ ٌٛق 

ت ٕٞسٙيٗ ؼـ ٔٛـؼ ٘ٛـ ضميمت ثف آؼٔي اوت ٚ ثٝ ٘ٛـ آؼٔي خؿة ٔي ٌٛؼ ٚ ثٝ وٛي اٚ ففٚؼ ٔي آیؽ. ایٗ ـاق وفف ٠ففب٘ي او

٘ٛـ ١ٔففت، وٛـٜ اي ؼـ لفآٖ ٞىت وٝ ٔي ٌٛیؽ< غؽاٚ٘ؽ ٘ٛـ آوٕبٖ ٞب ٚ قٔيٗ اوت. ؼاوتبٖ ٘ٛـي ثٝ ٍٔىبتي ٔب٘ؽ وٝ ؼـ آٖ 

ـٌٚٗ زفاغي ثبٌؽ ٚ آٖ زفا٢ ؼـ ٔيبٖ ٌيٍٝ اي وٝ تالِٛ آٖ ٌٛیي وتبـٜ اي اوت ؼـغٍبٖ ٚ ـٌٚٗ اق ؼـغت ٔجبـن قیتٖٛ 

ٌفلي ٚ غفثي ٘يىت، ٌفق ٚ غفة خٟبٖ ثؽاٖ ففٚقاٖ اوت ٚ ثي آ٘ىٝ آتٍي ـٚغٗ آ٘فا ثفاففٚقؼ، غٛؼثػٛؼ خٟب٘ي ـا ثب آٖ وٝ 

ـٌٚٙي ثػٍؽ وٝ پفتٛ آٖ ٘ٛـ ضميمت ـٚي ٘ٛـ ١ٔففت لفاـ ٌففتٝ ٚ غؽا ٞف وٝ ـا غٛاٞؽ ثٝ ٘ٛـ غٛؼ ٞؽایت ٔي وٙؽ ٚ ایٗ ٔثُ 

ٕٝ أٛـ ؼا٘بوت. ثٝ ٘ٛـ وّي ؼـ خٙجٝ ٞبي ٠ففب٘ي لفاٖ یب ٘ٝف ثكـٌبٖ تّٛف، ٞب ـا غؽا ثفاي ٔفؼْ ٌٕٞٛٙؽ ٔي ق٘ؽ ٚ اٚ ثٝ ٞ

٘ٛـ ثٝ ٠ٙٛاٖ غؽا ٌٙبغتٝ ٌؽٜ اوت. خبیي وٝ ٘ٛـ ٚخٛؼ ؼاـؼ غؽا ٘يك ٚخٛؼ غٛاٞؽ ؼاٌت؛ په ٘ٛـ ـا ؼـ لّت غٛؼ ٚاـؼ وٗ. ثٝ 

ٛـ غؽا ـٌٚٗ ٌؽ. ثب ایٗ ٘ٛـ اٚ ثٝ لّت، زٍٓ ٠جبـت ؼیٍف، غؽاٚ٘ؽ ١ٔففت غٛؼ ـا ؼـ ایٗ لّت لفاـ ؼاؼٜ ٚ ثٙبثفایٗ لّت ثٝ ٘

ٞبیي ثفاي ؼیؽٖ ؼاؼٜ په غؽاٚ٘ؽ ثٝ تٕثيُ زٙيٗ وػٗ ٌفت، ثٝ ٔثبثٝ ٘بلسٝ اي وٝ ؼـ آٖ یه زفا٢ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ایٗ زفا٢ 

 .وٝ ؼاـاي ٘ٛـ اِٟي اوت، ؼـ ٚخٛؼ ٚ لّت وىب٘ي اوت وٝ ثٝ یٍبٍ٘ي غؽا ا٠تمبؼ ؼاـ٘ؽ
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ؼـ ایفاٖ، ١ٕٔبـي ؼـ اـتجبٖ ٔىتميٓ ثب ٔىبئُ ٔؿٞجي، ففٍٞٙي ٚ ٠ففب٘ي ثٛؼٜ اوت. ایٗ ٔىبئُ ثب وبـوفؼٞبي ٔػتّف ثٝ ٘ٛـ 

ؼ. غب٘ٝ خؽاٌب٘ٝ ؼـ فٕبٞبي ٠ٕٛٔي یب غِّٛي ؼیؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ. ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ ويفيت ١ٕٔبـي ؼـ ایٗ فٕبٞب وبٔالً ٔتفبٚت ثٛ

ٞب ثٝ ٠ٙٛاٖ فٕبي غِّٛي ٚ ٔىدؽ ٚ ٔؽـوٝ )٘ٛٞ وٙتي ٔؽـوٝ( ثٝ ٠ٙٛاٖ فٕبٞبي ٔؿٞجي ٔٛـؼ تطّيُ لفاـ غٛاٞؽ ٌففت ٚ 

آیؽ. ٘ٛـٌيف  ٔىبئُ ففٍٞٙي ؼـ ایٗ فٕبٞب ٔٙب١ِٝ ٔي ٌٛؼ. پيىفثٙؽي ٞبي ١ٕٔبـي ثب ـٌٚٙبیي وٙٛش پيٛوتٝ ثٝ ٚخٛؼ ٔي

( ثيبٖ وفؼ وٝ 6009٘بپؿیف فٕبي ضدٕي اوت. ٠يٛٔيبٖ ) خؽایي  ٛؼ ثٝ ٠ٙٛاٖ ثػًوٙؽ وٝ غ ومفي ـٌٚٙبیي غبِي ایدبؼ ٔي

ٌٛؼ ٚ  ٠ٕٛؼي ٚاـؼ ٔي  ٞب ؼاـ٘ؽ. ٘ٛـ ثٝ ِٛـت ٠ٕٛؼي ثب وٕه ٌيف٘ؽٜ ایٗ ـٚق٘ٝ ٞب اـتجبٖ ٔىتميٕي ثب وبغتبـ، ؼیٛاـٞب ٚ ضدٓ

اي ثٝ آٖ ٔي  یبثؽ ٚ خٙجٝ ٚیمٜ إٞيت ٕ٘بؼیٙي ٔيٞبي ٔػتّف  ؼٚثبـٜ پيٛوتٍي ٚ اـتجب٘ي ثب وُ ثفلفاـ ٔي وٙؽ وٝ اق ؼیؽٌبٜ

آٚـؼ ؼـ خبیي وٝ ٘ٛـ اِٟي ٕٞيٍٝ ضبٔف اوت. ٘ٛـ ٕٞيٍٝ  ؼٞؽ. ؼـ ١ٕٔبـي ایفا٘ي اوت١بـٜ ٘ٛـ ١ٔب٘ي ٔتبفيكیىي ثٝ ٚخٛؼ ٔي

ٌؽ. ٘ٛـ ٚ فٕيّتي اق آوٕبٖ، ثٍٟت، ضميمت ٚ تطمك اوت؛ ضتي اٌف ـٌٚٙبیي ٌبٞي ثٝ ٚويّٝ وبیٝ یب تبـیىي پٟٙبٖ ٌؽٜ ثب

(. ٘جمٝ ثٙؽي وفؼٖ 6009وبیٝ ثفاي اؼـان فٕب ٞىتٙؽ، ؼـ ضبِي وٝ ٞفٌك ؼـ ت١بـْ ٚال١ي ثب یىؽیٍف ٘يىتٙؽ )٠يٛٔيبٖ، 

ـاٞجفؼٞبي ـٌٚٙبیي ٔػتّف ٚ ٘طٜٛ ٚـٚؼ ٘ٛـ ؼـ ١ٕٔبـي وٙتي ؼـ وٝ ٘جمٝ ثفـوي ٔي ٌٛؼ< ٘ٝٓ فٕبیي وبغتٕبٖ، ا٘ٛاٞ 

٘ٛـ یب وبیف زيكٞبیي وٝ ٌفبف ٘يىتٙؽ أب ثٝ ٚـٚؼ ٘ٛـ ثٝ ؼاغُ وٕه ٔي وٙٙؽ. ایفاٖ ٔػتّف ـٚق٘ٝ ٞب یب ٔٙطفف وٙٙؽٜ ٞبي 

اي  ثٝ ٠ٙٛاٖ یه وٍٛـ اوالٔي ؼـ ٌٟفٞبي ٔػتّف ٔىبخؽ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ؼاـؼ. ایٗ ٔىبخؽ وٝ ٍٕٞي ٔثُ ٞٓ ٞىتٙؽ ثٝ ٌيٜٛ

ٙجٝ ٞبي قیجبیي ٌٙبغتي ٚ وبـوفؼي ٟٔٓ ا٘ؽ وٝ ١ٕٔبـي غبِي ـا ؼـ ٔمبثُ ٘ٛـ ؼاـ٘ؽ. ت١ييٗ ٔٛل١يت ٔىبخؽ اق خ ٘فاضي ٌؽٜ

ثٛؼٜ اوت. ٍ٘بٖ ؼاؼٖ غفٚة ٚ ّ٘ٛٞ آفتبة ثفاي یبؼآٚـي قٔبٖ ٕ٘بق اق وبـوفؼٞبي ـٌٚٙي ـٚق ثٛؼ. ثب اوتفبؼٜ اق فٕبٞبي ثبق ٚ 

یً ٔي ؼاؼ٘ؽ. ٞبي ا٘فاف ٌٙجؽٞبي ٔىبخؽ یب ثب اوتفبؼٜ اق وبٌي ٞبي ثبقتبثٙؽٜ ؼـ ؼاغُ ٚ غبـج، ٔيكاٖ ٘فٛؾ ٘ٛـ ـا افكا ـٚق٘ٝ

ؼیٛاـٞبي ٔتػّػُ ؼـ ٔمبثُ ٘ٛـ ١ٔٚيت ٚیمٜ اي ـا ایدبؼ ٔي وٙؽ وٝ ففؼ ٔىّٕبٖ غٛؼ ـا ؼـ ٔمبثُ پفٚـؼٌبـ ثكـي تٟي ٔي 

ٌٛؼ، ٔتفبٚت اق وبیف ١ٔبثؽ ٚ فٕبٞبي ٔؿٞجي اوت. ثفاي ٔثبَ، ؼـ  یبثؽ. ؼـ ٔىبخؽ ـٌٚي وٝ ثفاي ؼاغُ وفؼٖ ٘ٛـ اوتفبؼٜ ٔي

ٚـ٘ؽ وٝ ٔىيف ٠ٍك ٚ یبفتٗ غٛیً ؼـ ٔىيف تبـیه ٔيىف اوت. ٚلتي ٘ٛـي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ، ٞير زيك ؼیؽٜ ١ٔبثؽ ٞٙؽٚ ثف ایٗ ثب

ٌٛؼ. ثٙبثفایٗ زيكي ٚخٛؼ ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت وٝ ٔفؼْ ـا اق غٛؼٌبٖ ٔٙطفف وٙؽ. ؼـ تفىف اوالٔي، غؽا ٘ٛـ اوت ٚ تٕبْ  ٕ٘ي

ٌٛؼ ٌؿـٌبٞي اق تبـیىي ثٝ ٘ٛـ  ٔؿٞجي اوالٔي ؼیؽٜ ٔي ٞبي غّمت اق ٘ٛـ اِٟي اوت. ٔىيف ٘ٛـي وٝ ؼـ ٔىبخؽ یب وبیف ٔىبٖ
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ٌٛؼ، زٖٛ ؼِيُ ق٘ؽٌي اوت. ٘ٛـ ٚ ـً٘ ؼـ ٔىبخؽ ایفاٖ ٔثُ ٔىدؽ ٌيع ِٙف اهلل  اوت؛ أب ایٗ ٘ٛـ ٞير ٚلت ٔٙطفف ٕ٘ي

ِف ٔػتّف ؼـ ا٘ؽ. ٠ٙب ؼـ ٌٟف اِفٟبٖ وٝ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙطّف ثٝ ففؼ اوت، ثٝ ِٛـت تفويجي ٚ ٔفتجٗ ثب ٞٓ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ

ا٘ؽ. ٠ٙبِف ٔػتّف ؼـ ایٗ  ٌٟف اِفٟبٖ وٝ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙطّف ثٝ ففؼ اوت ثٝ ِٛـت تفويجي ٚ ٔفتجٗ ثب ٞٓ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ

ٔىدؽ ١ٔفف ت١بـیف ٠ففب٘ي ٞىتٙؽ. ایٗ ٠ٙبِف ؼـ اثتؽا ثٝ ٠ٙٛاٖ تكیيٙبت وبؼٜ اي ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ، أب ٔفبٞيٓ ٠ٕيمي 

ٞبي ثبقتبثٙؽٜ، آثبـ ٔتٙٛٞ ـٚي آخفٞب، ٍٕٞي ٔفبٞيٓ ٔػتّفي ـا ٔٙتمُ ٔي  وت. ؼیٛاـٞبي ٔتػّػُ، وبٌيؼـ ٚـاي آٟ٘ب ٟ٘فتٝ ا

 وٙٙؽ.
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ٔمبثُ  ؼٚ ایفاؼ ٟٔٓ ـا ٔي تٛاٖ ؼـ ٔٛـؼ ایٗ تؽا٠ي ٔٙفش وفؼ. ٔٛـؼ اَٚ ایٗ اوت وٝ ثپؿیفیٓ ١ٕٔبـي تبـیػي ایفاٖ ٘مٙٝ

١ٕٔبـي غفثي اوت. زٙيٗ ؼیؽٌبٞي غفة ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔٛخٛؼیتي وٝ اق ٘ٝف ففٍٞٙي یىٙٛاغت ٚ ٔتدب٘ه اوت اـتمب ٔي ؼٞؽ. 

ٞبیي ٞىتيٓ وٝ ثب ٌفایٗ ف١ّي ٔب وبقٌبـ  ایفاؼ ؼْٚ ایٗ اوت وٝ ٔب ؼـ ضبَ خىتدٛي ٞٛیت غٛؼٔبٖ اق ٘فیك اٌبـٜ ثٝ پؽیؽٜ

بغتٝ اوت. ایٗ أٛـ غٛؼ ٘تيدٝ ٠ٛ٘ي ٍ٘في اٌتجبٜ ٚ ٔغٍٛي ثٝ ١ٕٔبـي اوت. ؼـ ١ٕٔبـي ٘يىت ٚ تب ضؽ قیبؼي ثفاي ٔب ٘بٌٙ

وٙتي تفبٚت اِّي ٔيبٖ یه وبـ وٙتي ٚ وبـ ٔؽـٖ ثيٍتف ؼـ ـٚ٘ؽ ٚ ـٚي اخفاي وبـ اوت تب ؼـ ٔطَّٛ ٟ٘بیي. ثٙبثفایٗ، اٌف 

ٓ ٔٛفك ٘ػٛاٞيٓ ٌؽ )زٙب٘سٝ ؼـ ٠ُٕ ٞٓ ثبثت ٌؽٜ وٙي ٔب أفٚق اق اٍِٛٞب ٚ اٌىبَ ٔت١ّك ثٝ ١ٕٔبـي تبـیػي ٔبٖ تمّيؽ ٔي

ٞب ثٝ ـٚي وٙتي ا٘دبْ ٕ٘ي ٌٛؼ. اق وٛي ؼیٍف، ٌفایً ٞبیي ٚخٛؼ  اوت(، ثٝ ایٗ ؼِيُ وٝ ففایٙؽ ٘فاضي ٚ وبغت وبغتٕبٖ

ٖ ثبٌٙؽ. ؼاـ٘ؽ وٝ ؼـ ٔمبثُ اوتفبؼٜ اق ٞف ٘ٛٞ ١ٕٔبـي وٙتي لفاـ ؼاـ٘ؽ ٚ تالي ٔي وٙٙؽ وٝ ٍٕٞبْ ثب تطٛالت ١ٕٔبـي ٔؽـ

ثٛؼٖ ؼـ »ثفؼاـي ٔي وٙٙؽ. ثب ایٗ ضبَ، ١ٕٔبـاٖ ایفا٘ي ثبیؽ اق ١ٔٚيت ٘بوبِٓ  ایٗ ٌفایً ٞب اق وجه ٞبي غبـخي وپي

ٞبي غبَ  ( یب ت١ّك ؼاٌتٗ وبـ ثٝ ٌفایinspirationًـٞبیي پيؽا وٙٙؽ ٚ ثٝ اغتالفبت ثف وف ا٘تػبة ٔٙجٟ اِٟبْ )« ٞب تمبٟ٘

غبِي ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٘مٙٝ ضفوت غٛؼ لفاـ ؼٞيٓ، زيكي وٝ ؼـ ثطث ٟٔٓ اوت غٛؼ ١ٕٔبـي  پبیبٖ ؼٞٙؽ. ضتي اٌف ٔب ٟٔٛٔ

اوت. ١ٕٔبـاٖ ایفا٘ي ؼـ ؼٚـاٖ ثبوتبٖ ٔثُ ؼٚـٜ ٞػبٍٔٙي ٚ ٕٞسٙيٗ ؼـ اٚاغف ؼٚـٜ لبخبـ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ زٍٛ٘ٝ ٠ٙبِف 

ایفا٘ي اوت ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌٛ٘ؽ. ثب ایٗ  ١ٕٔبـي غبـخي ٔي تٛا٘ؽ ثفاي وبغت آثبـي وٝ ؼـ ٕٞبٍٞٙي وبُٔ ثب ـٚش ٚ ففًٞٙ

ٞبوت. ؼـ  ضبَ، أفٚقٜ ؼـ اوتفبؼٜ اق ٠ٙبِف ١ٕٔبـي وٙتي، وبغتٕبٖ ٞبي وبغتٝ ٌؽٜ وبٔالً ٘بٔتدب٘ه ثب ـٚش ٚ ففًٞٙ ّٔت

١ٕٔبـي ١ٔبِف ایفاٖ، ثفٌٍت ثٝ ١ٕٔبـي وٙتي ـٌٚي ثفاي ؼوتيبثي ثٝ ٞٛیت ایفا٘ي ١ٕٔبـي اوت. ١ٕٔبـي وٙتي ثب ٚخٛؼ 

ٙجٝ ٞبي ففٍٞٙي ٚ ٔفبٞيٓ اـقٌٕٙؽ، فمٗ ثب ٚوبیُ تكیيٙي ٚ ٠ٙبِف وٙتي ١ٔففي ٌؽٜ اوت. ایٗ تمّيؽ اق ١ٕٔبـي وٙتي ٘ٝ خ

تٟٙب ١ٔفف ١ٕٔبـي وٙتي ٘يىت، ثّىٝ ت١بـیف ٘بة آٖ ـا ٘يك تػفیت وفؼٜ اوت. یىي اق ٔؤثفتفیٗ ـٚي ٞب ؼـ ١ٕٔبـي ١ٔبِف 

غت ٚ وبق ١ٔبِف اوت. اوتفبؼٜ اق ـً٘ ٚ ٘ٛـ ؼـ ١ٕٔبـي وٙتي زٙب٘سٝ لجالً ٘يك اوتفبؼٜ اق اَِٛ ١ٕٔبـي وٙتي ؼـ ضٛقٜ وب

ٔٙفش ٌؽ، ٠ٕيمبً ثب ففًٞٙ ٚ ١ٕٔبـي آٔيػتٝ ٌؽٜ ٚ ٕ٘ي تٛاٖ آٖ ـا اق ثبفت غٛؼ خؽا وفؼ. ثب ایٗ ضبَ، ؼـ ١ٕٔبـي أفٚق ثفاي 

ٞب ثٝ ایٗ ؼِيُ اوت وٝ ِففبً فٕب ـا ـٌٚٗ وٙؽ  فٜا٘ؽ، ٚـٚؼ ٘ٛـ اق اٌىبَ ٔػتّف پٙد ٔثبَ ؼـ ٔىبخؽي وٝ خؽیؽاً وبغتٝ ٌؽٜ

یب یه ٠ّٙف تكیيٙي ثبٌؽ ٚ ٠ّٙفي ٔفٟٛٔي یب ٠ففب٘ي ثفاي ت١فیف فٕب ٘يىت. ؼـ وُ، ایٗ ٘ٛٞ ٍٔىالت ثٝ ؼِيُ ٠ؽْ ٚخٛؼ 

 افىبـ ٔت١ّك ثٝ ١ٕٔبـي وٙتي ٚ اَِٛ اوتفبؼٜ اق ایٗ ٠ٛأُ اوت.
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ٞبي ـٚاج ٞٙفٞب، ؼـ ٌكیًٙ ـً٘ ؼلت ٚ  ٞٙفٔٙؽ ایفا٘ي، ؼـ ؼٚـٜ اي غبَ ٚ ٔمبٔي اـقٌٕٙؽ ؼاـؼ.ٜ ـً٘ ؼـ ٞٙف ایفاٖ خّٛ

ا٘ؽ وٝ وؽاْ  ؼا٘ىتٝ ا٘ؽ ٚٔي ٌٛؼ ٌفت وٝ ثيٍتف ٞٙفٔٙؽاٖ وفقٔيٗ ٔب، ـً٘ ـا آٌبٞب٘ٝ ثفٌكیؽٜ اي غبَ ثىبـ ثفؼٜ ٚ ٔي وّيمٝ

ا٘ؽ، وٝ  ٠بؼي اوتفبؼٜ وفؼٜ اي اق ٞٙفٔٙؽاٖ ؼـ آثبـ غٛؼ اق ـٍٟ٘بي غيف ٞب پبـٜ ـً٘ ـا ؼـ ودب ثٝ وبـ ثجف٘ؽ ضتي ؼـ ث١ٕي ؼٚـٜ

٠بؼي قیجبئي غبِي ثٝ آثبـ ٞٙفي ؼاؼٜ ٚ ٌؿٌتٝ اق آٖ ثب٠ث ٌٙبوبئي ـاضت ٚ آوٛؼٜ ایٗ  ٞبي غيف اِجتٝ ٌبٞي ٕٞيٗ ٌكیًٙ

غٍبٖ تٛخٝ ٚ ٠اللٝ ؼاٌتٙؽ ٚ ٌفایً اوت. ایفا٘يٟب، اق قٔبٟ٘بي ثىيبـ وٟٗ، پيٛوتٝ ثٝ ـٍٟ٘بي ـٌٚٗ ٚ ؼـ آثبـ ٞٙفي ٌفؼیؽٜ

وّي ؼـ  قیجب ثب٠ث قیجبئي آثبـ ایفا٘ي ٌفؼیؽٜ اوت. ـً٘ آثي اق ـٍٟ٘بئي اوت وٝ ؼـ ٞٙف ایفاٖ، ثٙٛـ آٟ٘ب ثٝ ـٍٟ٘بي ـٌٚٗ ٚ
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ي ٌف اوت ٚ ٔفؼْ وفقٔيٗ ٔب ؼـ ثىبـثفؼٖ ـً٘ آثي ٚ ٌفٜٚ ـٍٟ٘بي ٚاثىتٝ ثؽاٖ ٠اللٝ قیبؼ ٕٞٝ ٌئٖٛ ق٘ؽٌي ایفا٘ي، خّٜٛ

ٞبي ـٚا٘ي ـٍٟ٘ب،اق  ا٘ؽ. پيؽاوت وٝ ٌؿٌتٝ اق تأثيف آوٕبٖ آثي ایفاٖ ؼـ ثىبـٌففتٗ ـً٘ آثي، ٞٙفٔٙؽاٖ ایفا٘ي ثٝ خٙجٝ ؼاٌتٝ

 .آـأجػًؼا٘ىتٙؽ وٝ آثي ـٍ٘ي اوت  آٖ خّٕٝ ـً٘ آثي، آٌبٞي وبُٔ ؼاٌتٝ ٔي

 <ٝ غٛا٘ؽ٘ي اوتاِؽیٗ ثٕبت ؼـثبـٜ ـً٘ آثي ؼـ ١ٕٔبـي اوالٔي ٌ٘ٛتٝ وٛتبٞي ؼاـؼ و دٓ٘

ٌٛیؽ< آثي تيفٜ،  ٞف ـً٘ آثي اق آٖ ایٗ ؼ٘يب ٘يىت، اِمب وٙٙؽٜ اثؽیتي آـاْ ٚ فٛق ا٘ىب٘ي، ثّىٝ غيف ا٘ىب٘ي اوت. وب٘ؽیٙىىي ٔي

اٍ٘يكؼ. ـً٘ آثي ثٝ غٛؼي  وٙؽ ٚ ٔيُ پبوي ٚ ٠ًٙ ٔبٚـاء اِٙجي١ٝ ـا ؼـ ا٘ىبٖ ثف ٔي ا٘ىبٖ ـا ثٝ وٛي الیتٙبٞي ٞؽایت ٔي

وٙؽ. اٚ ثي ٔٙتٟي اوت، آ٘دب وٝ ٚال١يت ثٝ تّٛـ غيبَ  پٌٛب٘ؽ وىت ٔي ٘ؽاـؼ، خّٜٛ ٔبؼي غٛؼ ـا اق ٞف آ٘سٝ ٔي غٛؼ ٔبٞيتي

 .ٌفؼؼ ثؽَ ٔي

ٌيفي اق ـً٘ ثّٛـت ٠ّٕي ؼـ ٞٙف ایفاٖ اق وفبِٟبي ؼٚـاٖ وٟٗ تب ثٝ أفٚق ٕٞسٙبٖ ؼـ ٔىيفٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ؼ٘جبَ  ثٟفٜ

اوت ٚ وًٌٛ  ثفؼٜ خب ثىبـ ٕ٘ي ٙؽ ؼـ ثىبـثفؼٖ ـً٘ ؼلت ؼاٌتٝ ٚ ـً٘ ـا ثيٟٛؼٜ ٚ ثيثبوتبٖ ٞٙفٔ اوت. ؼـ ؼٚـٜ ایفاٖ ٌؽٜ

ؼاٌتٝ وٝ ثٛويّٝ ـً٘ ؼـ ٞٙف غٛؼ ٕٞبٍٞٙي ثٛخٛؼ ثيبٚـؼ. ٌفزٝ ٞٙفٔٙؽ ؼـ ٌكیًٙ ـً٘ وبٔالً آقاؼ ثٛؼٜ ِٚي ٞيسٍبٜ ؼـ 

ؼاؼٜ ایٗ تغييف اق ٌفٜٚ آٖ ـٍٟ٘ب  ٖ ـً٘ تغييفي ٔيٌؿاٌتٝ ٚ اٌف ٞٓ ؼـ ثىبـ ثفؼ ثىبـثفؼٖ ـً٘، پؿیفٌٟبي اِِٛي ـا قیفپب ٕ٘ي

 ـفتٝ اوت.  ثيفٖٚ ٕ٘ي

تأثيف  ٞبي ـً٘ ٞٙف ایفاٖ قیبؼ ؼٚـ ثٍٛ٘ؽ ٚ تطت ؼـ ؼٚـاٖ ث١ؽ اق اوالْ ٘يك ٞٙفٔٙؽاٖ ایفا٘ي، ٘ػٛاوتٙؽ، یب ٘تٛا٘ىتٙؽ اق وٙت

ٔىبخؽ ٚ آـأٍبٟٞب ٚ ؼیٍف وبغتٕبٟ٘بي اوبوي ٞٙف وبوب٘ي ؼـ ؼایفٜ ـٍٟ٘بي ١َٕٔٛ ٕٞبٖ ٠ّف ثٝ ٌفؼي پفؼاغتٙؽ ٚ ؼـ تٕبْ 

اي ٚ ٌفٜٚ ـٍٟ٘بي آثي ٚ وجك ثفتفي غٛؼ ـا ثف ؼیٍف ـٍٟ٘ب وبٔالً ضفٛ وفؼ. وبٌي ٚ وفبَ ٚ  ٚ تبـیػي ـً٘ آثي ٚ فيفٚقٜ

١فٚف ٞٙفٞبي ـٍ٘يٗ ؼیٍف ثيٍتف ؼاـاي قٔيٙٝ آثي ٌؽ٘ؽ ٍٔف ففي وٝ قٔيٙٝ لفٔك ٚ الوي پيؽا وفؼ وٝ اِجتٝ ثبق ففٌٟبي ٔ

ثفؼٜ، اق اٚاوٗ ٞبئيىٝ، ایٗ ٞٙف ؼـ اٚج غٛؼ ثىف ٔي ٞٙفي ثب قٔيٙٝ آثي ٘يك ثبفتٝ ٌؽ. ؼـ ٞٙف ٘مبٌي )ٔيٙيبتٛـ( ایفاٖ ؼـ ؼٚـٜ

 .وٙؽ ؼٚـٜ ٔغَٛ تب پبیبٖ ؼٚـٜ تيٕٛـي ٚ ث١ؽ اق آٖ ؼـ ؼٚـاٖ ِفٛي ـً٘ ٘مً ٟٕٔي ـا ثبقي ٔي
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٘ي اق تفويت ففًٞٙ، ٔؿٞت ٚ ٞٙف ایفا٘ي وٝ ؼـ َ٘ٛ قٔبٖ تغييف وفؼٜ، وفزٍٕٝ ٔي ٌيفؼ. خبیٍبٜ ٘ٛـ ٚ ـً٘ ؼـ ١ٕٔبـي ایفا

اوتفبؼٜ اق ٠ٙبِف ٘جي١ي ؼـ ١ٕٔبـي ایفا٘ي ثيٍتف یه ـٚي اوت١بـي ثٛؼٜ اوت. ٘ٛـ ٚ ا٘ىىبـ ـً٘ ٘بٌي اق ٘ٛـ ؼـ ١ٕٔبـي 

ٞبي ٔؿٞجي ٔثُ ٔىبخؽ، ٘ٛـ ٚ  ثٛؼ. ؼـ وبغتٕبٖ وٙتي ثٝ ٔٙٝٛـ ایدبؼ فٕبٞبي ٌبغُ ٚ ؼاؼٖ ٔفبٞيٓ ٚیمٜ ثٝ وبـآٔؽي ٔىبٖ

٘ٛـ وٝ لجالً اٌبـٜ ٌؽ ؼـ ١ٕٔبـي وٙتي ٚ ؼـ ففًٞٙ  ـً٘ ؼـ وٙبـ ٞٓ ويفيت ١ٔٙٛي ٚ ٔتبفيكیىي ثٝ فٕب ٔي ؼٞٙؽ. ٕٞبٖ

ـائٝ ضبِتي اوالٔي، ٘ٛـ ٕ٘بؼي اق غؽا ٚ ٘ٛـ اِٟي اوت. وبـثفؼ ا٘تػبثي وبیٝ ٚ ٘ٛـ ٚ ٘ٛـ غيف ٔىتميٓ ؼـ فٕبٞبي ٔؿٞجي ؼـ ا

ٞبي قیٙتي ٘ؽاٌت؛ ثّىٝ ٠ٙبِف  ٠ففب٘ي ثٝ فٕب ٔؤثف اوت. ؼـ وبغتٕبٖ ٞبي ؼیٍف ٔثُ فٕبٞبي ٔىىٛ٘ي، فمٗ ـً٘ لبثّيت

ٌؽ٘ؽ ٚ اوتفبؼٜ اق آیٙٝ ٞبي ٌىىتٝ ؼـ فٕب ١ٙٔىه وٙٙؽٜ ـً٘  ؼیٍف ٞٓ ثٝ خبي ـً٘ ثفاي ـٍ٘بـً٘ وفؼٖ فٕب اوتفبؼٜ ٔي

ب ويفيت ٞبي ٔػتّف ثف فٕبي ـٚاٍ٘ٙبغتي ٚ اختٕب٠ي ففؼ ؼـ ق٘ؽٌي تبثيف ٔي ٌؿاـؼ. ٔطيٗ ثٝ فٕبي ؼاغّي ٔي ٌؽ. ٘ٛـ ث

٘يف ٚويٟ وبـثفؼٞبي ٘ٛـ، زٝ ثٝ ِٛـت وبـوفؼي، فيكیىي یب ١ٔٙٛي ثٝ ٘ٛـ آٌبٞب٘ٝ ؼـ ١ٕٔبـي وٙتي ایفا٘ي ثٝ وبـ ٌففتٝ 

بـي وٙتي وٝ ثيٍتف وّيمٝ ٌػّي ١ٕٔبـ ٞٓ ؼـ ٌؽٜ اوت. ثب ایٗ ضبَ، ؼـ ١ٕٔبـي ١ٔبِف ایفاٖ تمّيؽ وٛـوٛـا٘ٝ اق ٜبٞف ١ٕٔ

(. تغييف ایٗ ١ٔٚيت تٟٙب ثب ا٘تمبَ ا٘ال٠بت ٚ ت١بـیف اٍ٘يكٜ ٞبي 6000آٖ ٘مً ؼاـؼ، ِٛـت ٔي ٌيفؼ )تّيه زي ٚ اّ٘بـي، 

َ ٘ٛـ ٞبي ٔفبٞيٓ وٙتي ثٝ ٘ىُ ث١ؽي ٕٔىٗ اوت. ثٝ ایٗ ؼِيُ وٝ اوتفبؼٜ آٌبٞب٘ٝ اق ٠ٙبِف ٘جي١ي ثٝ غّٛ اوالٔي ٚ اـقي

ٚ ـً٘ ؼـ ١ٕٔبـي، ويفيت فٕبٞبي ٔطُ وىٛ٘ت ٚ ضٕٛـ ١ٔٙب ؼـ فٕب ـا ثٝ ٌيٜٛ اي وٝ ؼـ ١ٕٔبـي وٙتي ؼاٌتيٓ افكایً 

 ٔي ؼٞؽ. ایٗ ٔمبِٝ تفخٕٝ اي اوت اق<

تٛاٖ ضؽن قؼ وٝ ا٘ىبٖ ـً٘  اوت ٔي ق ـٚي وفبِٟبي ٘مبٌي ٌؽٜ ٚ ٘مبٌيٟبئي وٝ اق ؼیٛاـ غبـٞبي پيً اق تبـیع ثؽوت آٔؽٜ

ا٘ؽ ، ؼیٛاـٞبي غبـٞبي  ٘فف ثىبـ ثفؼٜ ٚ ثٝ ٚويّٝ ـٍٟ٘بئي وٝ ثب یه ٘ٛٞ زفثي آٔيػتٝ ٌؽٜ ٌفي ثٝ ایٗ ـا اق ؼٚـاٖ ٌىبـزي
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ٌٙبغتٝ ثّىٝ ثبیؽ  اوت. اِجتٝ ایٗ ؼِيُ ایٗ ٘يىت وٝ ا٘ىبٖ پيً اق ایٗ ؼٚـاٖ ـً٘ ـا ٕ٘ي ٔطُ وىٛ٘ت غٛؼ ـا ٘مبٌي ٕ٘ٛؼٜ

وفؼٜ ، ـً٘ ـا  ٚثفي ؼـغتبٖ ق٘ؽٌي ٔي يٗ ق٘ؽٌي ، اق ـٚقٞبئي وٝ ٞٙٛق ؼـ ٔيبٖ ٌبظٌفت وٝ ثٍف اق ٕٞبٖ ـٚقٞبي ٘ػىت

آٚـؼٜ ثؽٖ ٚ وف  ؼاؼٜ اوت ٚ ٌبٍٞبٜ ثب ٔٛاؼ ـٍ٘ي ، ٔب٘ٙؽ ٌّٟب ٚ غبوٟبي ـٍ٘ي وٝ ثؽوت ٔي ٌٙبغتٝ ٚ آٟ٘ب ـا تٍػيُ ٔي ٔي

آًٞٙ  يؽ اق ـً٘ ضيٛا٘بت ٚ پف٘ؽٌبٖ ٚ ثفاي ٞٓآٔيكي ثؽٖ ٕٔىٗ اوت ثٝ تمّ وفؼٜ اوت. ایٗ ـً٘ ٚ ِٛـت غٛؼ ـا ـٍ٘يٗ ٔي

پفوتي قیفا وٝ ٌفٚٞي اق ؼإٍ٘ٙؽاٖ ٠ميؽٜ ؼاـ٘ؽ وٝ ثٍف اق  وبغتٗ غٛؼ ثب ٔطيٗ ٚ ٘جي١ت ثبٌؽ ٚ یب ثفاي اـٔبي قیجب

ٙؽٜ اوت. ثٙبثفایٗ ٍٞٙبٔيىٝ ثٍف ثٝ ؼاغُ غبـٞب پٙبٞ پفوت ٌؽٜ ٞبي ٘جي١ت قیجب تأثيف قیجبئي ٘ػىتيٗ ـٚقٞبي ق٘ؽٌي تطت

اوت ثٝ وٍيؽٖ ٘مً ضيٛا٘بت ٔٛـؼ ٠اللٝ غٛؼ  ٌٛؼ زٖٛ ٔؽتٟب ثٝ ـٍٟ٘بي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ قیجبي ٘جي١ت غٛ ٌففتٝ ثٛؼٜ ٔي

ٞبي ؼیٛاـ غبـٞب ثىبــفتٝ ، ٞٙٛق ث١ؽ  اي اق ٘مبٌي آففیٙؽ. ـٍٟ٘بئي وٝ ؼـپبـٜ پفؼاقؼ ٚ ٌبٜ ثىيبـي ٔبٞفا٘ٝ ٚ اوتبؼا٘ٝ ٘مً ٔي ٔي

 وٙؽ. خّٜٛ ٔياق ٞكاـاٖ وبَ ، خبِت تٛخٝ 
بثُ ثفـوي اوت قیفا وٝ ثػٍي اق ـاق ق٘ؽٌي ا٘ىبٟ٘بي پيً ل ٘يك ؼیٍف ٌٛ٘بٌٖٛ خٟبت اق ، ـً٘ ٔىئّٝ اق ِففٙٝف ٘مٛي ایٗ 

وٝ ا٘ىبٖ پيً اق تبـیع ، ث١ؽ اق ٌؿـا٘ؽٖ ؼٚـاٟ٘بي ٌفؼآٚـي غٛـان ٚ ٌىبـ ، ٚاـؼ ؼٚـٜ  وبقؼ. ٍٞٙبٔي اق تبـیع ـا آٌىبـ ٔي

اق وبغتٗ ـً٘ ٚ یب اوتػفاج ٚ ثؽوت آٚـؼٖ  ٌفؼؼ ؼیٍف وبٔالً ثب ـً٘ ٚ ا٘ٛاٞ آٖ آٌٙب اوت ٚ ثٝ ـ ٙي ٔيوٍبٚـقي ٚ ٌٟفٍ٘ي

پفؼاقؼ. اق آٖ په ، ـً٘ ، ثٙٛـ ٚويٟ ٚ  ٘مبٌي ـٚي آٟ٘ب ٔي ثفؼٜ اوت ٚ ثب ایٗ آٔبؼٌي ثٝ وبغتٗ وفبَ ٚ ـٍٟ٘بي ٌٛ٘بٌٖٛ پي

 وٙؽ. یبثؽ ٚ پيٍففت ٔي تىبُٔ ا٘ىبٖ ، تىبُٔ ٔي ٌٛؼ ٚ ثب ؼاـتفي ، ؼـ ق٘ؽٌي ا٘ىبٖ ٚاـؼ ٔي ؼأٙٝ

وٙؽ ٚ ثبفٙؽٌي ٚ ١ٕٔبـي ٚ ِٙبیٟ ٌٛ٘بٌٖٛ  ٌفي ٔي ٌٛؼ ٚ خّٜٛ ف ـً٘ ؼـ ٞف ٞٙفي ٚاـؼ ٔيؼیٍ ٞٙفٞبي ٌىتفي ثب ث١ؽٞب 

ٔٛخٛؼ ؼـ ٌٛؼ قیفا وٝ ـٍٟ٘بي  ٞب اق یىؽیٍف ـً٘ یه ٠بُٔ ٌٙبوبئي ٔي ٌيفؼ ٚ ثتؽـیح ؼـ تٍػيُ وفقٔيٗ ؼیٍف ـا ؼـ ثف ٔي

آٚـ٘ؽ ثب ٞٓ تفبٚت ؼاـؼ. وبِيبٖ  ٞف وفقٔيٗ ٚ ـٍٟ٘بئيىٝ ٞٙفٔٙؽاٖ ٞف ٘بضيٝ اق تفويت ٚ آٔيػتٗ آٟ٘ب ثب یىؽیٍف ثؽوت ٔي

ؼـاق تب ٘كؼیه ثٝ ـٚقٌبـ ٔب ، ـٍٟ٘ب یب ـٍٟ٘بي ١ٔؽ٘ي ثٛؼ یب ٌيبٞي ٚ ثيٍتف اٚلبت غٛؼ ٞٙفٔٙؽ ـً٘ ؼِػٛاٜ غٛؼ ـا ٌػّبً 

ایٍٙٛ٘ٝ ـٍٟ٘ب اِبِت ثيٍتفي ؼـ ١ٔففي ٞٙف ٚ ٞٙفٔٙؽ ؼاـؼ قیفا ثب ثىبـثفؼٖ ـٍٟ٘بي ٌٛ٘بٌٖٛ ثفاي  وفؼ وبغت ٚ آٔبؼٜ ٔي ٔي

اي اق  ّٔبـف ٔػتّف وٝ ؼـ ؼوتفن ٕٞٝ لفاـ ؼاـؼ ثىيبـي اق ٞٙفٞبئي وٝ ثب ـً٘ وفٚوبـ ؼاـ٘ؽ اِبِت قیجبئي غٛؼ ـا تب ا٘ؽاقٜ

 ا٘ؽ. ؼوت ؼاؼٜ
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 منابع و مآخذ:-12
 (.ٔيٙيبتٛـٞبي ایفا٘ي.تٟفاٖ.ٍ٘ف پمٚٞبٖ ففقاٖ;;97) اوطبق پٛـ،یٛوف.اـخٕٙؽ،خٍٕيؽ. -1

 ، قیجبیي ٌٙبوي ؼـ ١ٕٔبـي )تفخٕٝ(، ا٘تٍبـات ؼاٍٍ٘بٜ ٌٟيؽ ثٍٟتي7>97پبوكاؼ.ج، ٚ ٕٞبیٖٛ.ٞ،  -6

 ٞٙف اوالٔي(.ٔد٠ٕٛٝ ٔمبالت اِٚيٗ ٕٞبیً ٞٙف اوالٔي.تٟفاٖ.ا٘تٍبـات ٔٛوىٝ ٔٙب١ِبت 6>97غكایي،ٔطٕؽ.)-7

 (. ٔد٠ٕٛٝ ٔمبالت ٕٞبیً ثيٗ إِّّي وٕبَ اِؽیٗ ثٟكاؼ.تٟفاٖ.ا٘تٍبـات ففٍٞٙىتبٖ ٞٙف7>97ـوِٛي،قٞفا.)-8

 .79ف ٌٕبـٜ ي اث ٔدّٝ ،«ایفاٖ اوالٔي ٞٙف ؼـ ـٌٚٙبیي ٚوبیُ ٚ ١ٕٔبـي ؼـ ٘ٛـ ي پيٍيٙٝ» ٔمبِٝ-9

 997-998 ي ٌٕبـٜ ٕ٘ب ؼاً٘ ٔدّٝ ،«ـٚق ـٌٚٙبیي ٚ ٘ٛـٌيفٞب» ٔمبِٝ-:

 .تٟفاٖ .ا٘تٍبـات ٌّجبٖ-9ج-(.ا٘ىبٖ ٘ٛـا٘ي ؼـ تّٛف ایفا٘ي=;97وفثٗ،ٞب٘في.خٛاٞفي ٘يب،ففأفق.)-;

 (.ـٚاٍ٘ٙبوي ـٍٟ٘ب.تٟفاٖ.ا٘تٍبـات ضىبْ;;97ٌِٛف،ٔبوه.ٟٔفاؼپي،ِيال.)->

ٟفاٖ. فّّٙبٔٝ ٠ّٕي پمٍٚٞي .ت9 -(.ٕ٘بؼٌٙبوي ـً٘ ؼـ ٞفت ٌٙجؽ ٘ٝبٔي.ٞٙف ٘بٔٝ.وبَ ؼْٚ.ٌٕبـٜ>;97) ٕٞؽا٘ي قاؼٜ،ففضٙبق.-=

 ؼاٍٍ٘بٜ ٞٙف


