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 :چكيدُ

قٙبؾي ارتٕبفي ٞبي زيٙي ٚ ضٚاٖ تطيٗ ٔفبٞيٓ زض آٔٛظٜ ثٝ تطتيت اظ ٔحٛضي« ٍ٘طـ»ٚ « ايٕبٖ»

ارتٕبفي، تقّيٓ ٚ تطثيت  قٙبؾيضٚاٖثبقٙس. ثطايٙس پيٛ٘سي ٘عزيىي ٔيبٖ حٛظٜ ٔٛضٛفي ٍ٘طـ زض  ٔي

زٞس. ٍ٘طقي وٝ ثب  ضا ؾبذت ٔي« ٍ٘طـ ايٕب٘ي»وبضثطزي ٚ ٔجبحج لطآ٘ي زض حٛظٜ ايٕبٖ، انغالح 

٘ؿجت ثٝ ٔتقّمبت ايٕبٖ  قٙبؾي،ضٚاٖٞبي افطاز زض  ضٚيىطزي لطآ٘ي ٚ ٔجتٙي ثط اٍِٛٞبي تىٛيٗ ٍ٘طـ

اي  ضقتٝ يجٙسي ثٝ ِٛاظْ يه ٔغبِقٝ ٔيبٖٚ پب تحّيّيحبضط ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  قىُ ٌطفتٝ اؾت. ٔمبِٝ

اٍِٛي »ارتٕبفي قٙبؾي ضٚأٖجتٙي ثط يىي اظ اٍِٛٞبي پطوبضثطز ٚ تفؿيط فّٕي اظ لطآٖ وطيٓ، 

قٙبؾبٖ يبفتٝ اؾت، اظ ، وٝ لجَٛ فبْ زض ٔيبٖ ضٚاٖٞبي افطاز ثطاي تىٛيٗ ٚ تغييط ٍ٘طـ «احتٕبَ تفؿيط

ـ ايٕب٘ي ، ثٝ اؾترطاد فٛأُ ٔؤحط ثط تىٛيٗ ٍ٘طاٍِٛٔقطفي قسٜ اظ ؾٛي ايٗ ضٍٞصض ٔؿيط انّي 

تط آيبت ٞسايتي لطآٖ ثٝ ؾٛي ايٕبٖ  ٞبي ايٗ اٍِٛ رٟت فٟٓ زليك پطزاظز ٚ اظ زازٜ ٔربعجبٖ لطآٖ ٔي

ٔقطفت »،«اضائٝ ثطٞبٖ ٚ اؾتسالَ»ٞبي ايٗ پػٚٞف، لطآٖ فٛأّي چٖٛ  ثط اؾبؼ يبفتٝ .رٛيس ثٟطٜ ٔي

تصوط ٚ يبزوطز »،«ايزبز ٍ٘بٜ ٔقطفتي نحيح ٘ؿجت ثٝ ٔتقّمبت ايٕبٖ»،«يبءٔقزعات ا٘ج»،«اي قٙبؾي آيٝ

ضا اظ رّٕٝ فٛأُ ٔٛحط زض تىٛيٗ « ٌطٚي تٛريٝ قٙبذتي ٘ؿجت ثٝ آحبض ايٕبٖ»ٚ « اظ ٔجسؤ ٚ ٔقبز

 ٕ٘بيس. ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٔربعجبٖ اظ عطيك ٔؿيط انّي زض ايٗ ضٞيبفت ٔقطفي ٔي

 تٕبفي، ٍ٘طـ، ٍ٘طـ ايٕب٘ي.ار قٙبؾيضٚاٖايٕبٖ، : ّاكليدٍاصُ
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 همدهِ

ثٝ فّٓ ٔغبِقٝ ضفتبض ٔتمبثُ  1«ارتٕبفيقٙبؾي ضٚاٖ »

ٞب )وطيٕي،  ٞب يب فّٓ ٔغبِقٝ تقبُٔ ا٘ؿبٖ ثيٗ ا٘ؿبٖ

( ٚ ٘يع ثٝ فّٕي وٝ زضنسز فٟٓ ٔبٞيت ٚ فُّ 7 :1373

ٞبي ارتٕبفي اؾت  ٞبي فطز زض ٔٛلقيت  ضفتبض ٚ ا٘سيكٝ

(، تقطيف قسٜ اؾت. 33: 1389)ثبضٖٚ، ثطٖ ٚ رب٘ؿٖٛ، 

ٔفبٞيٓ زض ايٗ تطيٗ  يىي اظ اؾبؾي 2«ٍ٘طـ»ٔٛضٛؿ 

٘ؾطاٖ ضٚز. ثط ايٗ اؾبؼ ثطذي نبحت فّٓ ثٝ قٕبض ٔي

قٙبؾي  ا٘س وٝ ٔٛضٛؿ انّي ضٚاٖ تب آ٘زب پيف ضفتٝ

قٙبؾي  ضٚاٖ ا٘س ٚ زا٘ؿتٝ« ٍ٘طـ»ارتٕبفي ضا 

 زا٘ٙس ٔي «ٞب ٔغبِقٝ فّٕي ٍ٘طـ»ارتٕبفي ضا زض حىٓ 

 قٙبؾيضٚاٖزض « ٍ٘طـ»(. انغالح 4: 1379)وطيٕي، 

ٞبي ٔرتّف تقطيف قسٜ اؾت )رٟت  ٌٛ٘ٝارتٕبفي ثٝ 

تطيٗ تقبضيف ٍ٘طـ: وطيٕي،  ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٟٔٓ 15ٔغبِقٝ 

-140 :1382آشضثبيزب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ؛7-6: 1379

(. زض ايٗ ٔيبٖ ثط اؾبؼ يىي اظ تقبضيف، وٝ اظ 138

 ،قٙبؾبٖ ثطذٛضزاض اؾتٔمجِٛيت ثيكتطي زض ٔيبٖ ضٚاٖ

وٝ قبُٔ يه  ي٘ؾبْ ثبزٚأ فجبضت اؾت اظ« ٍ٘طـ»

فٙهط قٙبذتي، يه فٙهط احؿبؾي ٚ تٕبيُ ثٝ فُٕ 

اؾت. فٙهط قٙبذتي، قبُٔ افتمبزات ٚ ثبٚضٞبي 

قرم زضثبضٜ يه ا٘سيكٝ يب قيء اؾت. فٙهط 

فطز   قبُٔ ٞيزب٘بت ٚ فبعفٝاحؿبؾي يب فبعفي، 

ٞبي ٔخجت ٚ ٔٙفي  ٘ؿجت ثٝ ٔٛضٛؿ، ذهٛنبً اضظيبثي

رٟت آٔبزٌي ثٝ ()ٔؤِفٝ ضفتبضي ٚ تٕبيُ ثٝ فُٕ اؾت

 قٛز اي ذبل اعالق ٔي ٌٛيي ثٝ قيٜٛثطاي پبؾد

 (.295: 1373؛ وطيٕي، 50: 1387)تطوبٖ ٚ وزجبف، 

تٛا٘س ٔتقّمبت ٌٛ٘بٌٛ٘ي زض  ٔي« ٍ٘طـ»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Social Psychology 

2. Attitude 

ٞبي ٔرتّف ارتٕبفي زاقتٝ ثبقس. يىي اظ  حٛظٜ

ٞبي ٞط فطز زض ظ٘سٌي وٝ ثط  تطيٗ ٍ٘طـ ٔحٛضي

يي زاضز، ٍ٘طـ ٞبي اٚ تإحيط ثؿعا ؾبذت زيٍط ٍ٘طـ

اٚ ٘ؿجت ثٝ ٔتقّمبت ٚ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ ايٕبٖ ٚ ثٝ 

ثبقس. ٍ٘طقي وٝ ثب  ٚي ٔي 3«ٍ٘طـ ايٕب٘ي»انغالح 

ضٚيىطزي لطآ٘ي ٚ ٔجتٙي ثط اٍِٛٞبي تىٛيٗ 

قٙبؾي، ٘ؿجت ثٝ ايٕبٖ قىُ  ٞبي افطاز زض ضٚاٖ ٍ٘طـ

 ٌطفتٝ اؾت. 

ثب ضٚـ ٔب زض ايٗ پػٚٞف ثط آٖ ٞؿتيٓ تب 

اي ٚ  ضقتٝ جٙسي ثٝ ِٛاظْ يه ٔغبِقٝ ٔيبٖتحّيّي ٚ پبي

تفؿيط فّٕي اظ لطآٖ وطيٓ، ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي احتٕبَ 

تطيٗ اٍِٛٞبي قٙبذتٝ قسٜ زض  تفؿيط وٝ يىي اظ ٟٔٓ

فّٓ ضٚاٖ قٙبؾي ارتٕبفي ثطاي تىٛيٗ يب تغييط 

اظ عطيك ٔؿيط انّي   ثبقس، ٞب ٔي ٞبي ا٘ؿبٖ ٍ٘طـ

ٔفْٟٛ ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٚ فٛأُ ٔقطفي قسٜ زض ايٗ اٍِٛ، 

ٔؤحط ثط تىٛيٗ آٖ ضا اظ ذالَ آيبت اِٟي ٔٛضز 

ثب   ٞبي ايٗ فّٓ، ثبظذٛا٘ي لطاض زٞيٓ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ

ٔقطفي فٛأُ ضا زؾت ضٚيىطز تفؿيط فّٕي لطآٖ، ايٗ 

ثٛزٖ ايٗ پػٚٞف، الظْ « اي ضقتٝٔيبٖ»يٓ. پيطأٖٛ ٕ٘بي

اي وٝ زض  ضقتٝبٖثٝ تٛضيح اؾت وٝ زض يه ٔغبِقٝ ٔي

تٛا٘ٙس  ّٕي زضٌيط ثبقٙس، ايٗ زٚ ضقتٝ ٔيآٖ زٚ ضقتٝ ف

عٛض ٔٛاظي زض وٙبض ٞٓ لطاض ٌيط٘س )ٔغبِقبت تغجيمي( ثٝ

يب ضاثغٝ آٟ٘ب ثٝ نٛضت عِٛي ٚ زض أتساز ٞٓ ثبقٙس 

)ٔب٘ٙس پػٚٞف حبضط(. ٔمهٛز اظ لطاض ٌطفتٗ زٚ ضقتٝ 

« فاِ»زض عَٛ يىسيٍط آٖ اؾت وٝ أطي اظ ضقتٝ 

رٙجٝ ٔمسٔي زاقتٝ ثبقس. « ة»٘ؿجت ثٝ ضقتٝ 

زضذهٛل فّٛٔي وٝ زض ضاثغٝ عِٛي ثب يىسيٍط لطاض 

وٝ  اي اؾت اثغٝ ٌبٜ ضٚقي ٚ ٌبٜ زازٌٜيط٘س، ايٗ ض ٔي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Attitude of Faith 
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پػٚٞف حبضط اظ رٙؽ ٘ٛؿ اَٚ )ضاثغٝ عِٛي فّْٛ ثب 

ثبقس. زض ايٗ اضتجبط  ٞب( ٔي يىسيٍط زض حٛظٜ ضٚـ

وٝ زض  -«اِف»زض ضقتٝ يبفتٝ ٞبي تٛؾقٝ ضٚقي، ضٚـ

ثٝ فٙٛاٖ  -ارتٕبفي اؾت قٙبؾيضٚاٖايٗ پػٚٞف فّٓ 

وٝ زض ايٗ پػٚٞف  -«ة»ضقتٝ ذبزْ زض اذتيبض ضقتٝ 

فٙٛاٖ ضقتٝ ثٝ -ثحج اؾت ٚ تفؿيطي رٙجٝ لطآ٘ي

ٌيطز تب ثطاي پطزاظـ اعالفبت فطاٞٓ  ٔرسْٚ لطاض ٔي

ٞب  اظ ايٗ ضٚـ« لطآٖتفؿيط  -ة»آٔسٜ زض ضقتٝ 

ٞب اظ رٙؽ لبِت ٚ قىُ  قٛز. اظ آ٘زب وٝ ضٚـاؾتفبزٜ 

-ة»اؾت ٚ زض ايٗ فطايٙس اضتجبعي، ٔحتٛاي ضقتٝ 

 قٙبؾيضٚاٖ -اِف»زض لبِت ضقتٝ « تفؿيط لطآٖ

فٙٛاٖ ٘تيزٝ ثٝ قٛز، پبؾري وٝ ثٝ ضيرتٝ ٔي« ارتٕبفي

« تفؿيط -ة»ٞبي ضقتٝ  آيس، اظ رٙؽ زازٜ زؾت ٔي

 (.119: 1387، پبوتچيذٛاٞس ثٛز )

ازأٝ پؽ اظ اضائٝ تٛضيحي وٛتبٜ زضثبضٜ زض 

اٍِٛي احتٕبَ »ٚ ٔقطفي « ٍ٘طـ ايٕب٘ي»انغالح 

ٚ زٚ ٔؿيط ٔقطفي قسٜ زض آٖ ثطاي ؾبذت  «تفؿيط

، آٖ زؾتٝ اظ فٛأّي ضا وٝ لطآٖ ٞبي ٔربعجبٖ ٍ٘طـ

عطيك يىي اظ اظثطاي ؾبذت ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٔربعجبٖ 

ٍبضي زض زٞس ٚ لبثّيت ثبظ٘ پيكٟٙبز ٔيايٗ زٚ ٔؿيط 

ارتٕبفي ٚ اٍِٛٞبي احتٕبَ تفؿيط  قٙبؾيضٚاٖازثيبت 

يٓ ٚ اِجتٝ زض يٕ٘ب ضا زاضا اؾت، زض ايٗ لبِت ثبظٍ٘بضي ٔي

ايٗ ذهٛل، ٞٛيت اؾتمالِي آيبت لطآٖ ضا حفؼ 

ثٙسي  آٟ٘ب ضا زض زؾتٝ قٙبؾي،ضٚاٖٕ٘ٛزٜ ٚ تٟٙب اظ ٔٙؾط 

 يٓ تب ٌطفتبض تفؿيط ثٝ ضؤي ٔصْٔٛيٕ٘ب رسيس اضائٝ ٔي

 ٍ٘طزيٓ.

 

 . ًگزش ايواًي1

 ٝٔٓقٕطِفَ»ٌٛ٘ٝ تقطيف قسٜ اؾت:زيٙي ايٗ تايٕبٖ زض ازثيب

 ثب زَ ،ايٕبٖ»؛ «ثِبِْمَّْتِ ٚٓ إِلْطَاضٗ ثِبِِّّؿٓبِٖ ٚٓ فٌُٕٓٓ ثِبِْإَضٕوَبِٖ

قٙبذتٗ )تهسيك لّجي(، ثب ظثبٖ الطاضوطزٖ ٚ ثب افضب 

 (.227حىٕت/اِجالغٝ)ٟ٘ذ« وطزٖ اؾتفُٕ

ٚالـ يه فُٕ لّجي اؾت ايٕبٖ زض ،ثٝ ايٗ ٔقٙب

ٌيطز. وؿي وٝ اظ  وٝ تب آٖ ٘جبقس، ايٕبٖ ٞٓ قىُ ٕ٘ي

ضٚي ثطٞبٖ فمّي يب ضطٚضت ازيبٖ، ثٝ چيعي فّٓ پيسا 

قٛز ٚ فُٕ لّجي )ذضٛؿ « تؿّيٓ»وطز، ثبيس ثب لّجف 

ٚ ظيطثبضضفتٗ( ضا ا٘زبْ زٞس تب ٔؤٔٗ تّمي ٌطزز 

 (.38: 1387)ذٕيٙي، 

ٞبي فطاٚا٘ي  ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ ٌصقت، ٔكبثٟت

ضٚاٖزض « ٍ٘طـ»زض لطآٖ وطيٓ ٚ « ايٕبٖ»ٔيبٖ ٔفْٟٛ 

ذٛضز وٝ ٌبٜ ٔقطوٝ آضاء  ارتٕبفي ثٝ چكٓ ٔي قٙبؾي

ٔحممبٖ ٚ پػٚٞكٍطاٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت )آشضثبيزب٘ي ٚ 

؛ 55-60: 1387؛ ضظالي، 140-144: 1382ٕٞىبضاٖ، 

 (. 41: 1376وبٚيب٘ي، 

 ٘ٝ ثٝ« ٍ٘طـ ايٕب٘ي»زض انغالح « ايٕبٖ»

فٙٛاٖ ٔتطازفي ثطاي ٍ٘طـ شوط ٌطزيسٜ اؾت تب قجٟٝ 

يىؿب٘ي ايٗ زٚ ٔفْٟٛ ثٝ ٔيبٖ آيس، ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ ليس 

ثٝ وبض « ٍ٘طـ»ثطاي ٔفْٟٛ  -٘ٝ تٛضيحي -ترهيهي

ضفتٝ اؾت ٚ ايٗ زض ربيي اؾت وٝ پػٚٞكٍط، ٍ٘طـ ضا 

ٛؿ ٌطفتٝ ٚ ثط آٖ اؾت ٞبي ٔتٙ يه ٔفْٟٛ فبْ ثب ظٔيٙٝ

تٛا٘س  وٝ ٍ٘طـ زض ؾبحبت ٔرتّف ظ٘سٌي ثكط ٔي

٘بؽط ثٝ « ٍ٘طـ ايٕب٘ي»تحمك يبثس. ثب ايٗ ضٚيىطز، 

ٞبي  ٍ٘طقي اؾت وٝ ثبيس ٘ؿجت ثٝ ٔؿبئُ ٚ حٛظٜ

زذيُ زض ايٕبٖ ٚ ٔتقّّمبت ٔطثٛط ثٝ آٖ ز٘جبَ قٛز ٚ 

ٞبي زيٍط چٖٛ ٍ٘طـ ؾيبؾي،  زض فطو ٍ٘طـ

ٌيطز )رٟت تٛضيح ثيكتط زض  ض ٔيالتهبزي ٚ... لطا

فّيرب٘ي ٚ  ؾبظي: پبوتچي، زض ذهٛل ايٗ ٘ٛؿ تطويت

(. ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ زض 323-326: 1388ٕٞىبضاٖ، 
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تٛاٖ ٌفت  تقطيف ٍ٘طـ ثيبٖ قس، زض يه ٍ٘بٜ وّي ٔي

ٞب  ثٝ آٖ زؾت اظ ٍ٘طـ« ٍ٘طـ ايٕب٘ي»انغالح 

ٞب ٚ فٛاعف ٚ ضفتبض  ٌطزز وٝ قٙبذت اعالق ٔي

جبٖ زض حٛظٜ ٔؿبئُ ٚ ٔتقّمبت ايٕبٖ ضخ زازٜ ٔربع

ثبقس؛ ثسيٗ ٔقٙب وٝ فطز ٘ؿجت ثٝ يىي اظ ٔتقّمبت ايٕبٖ 

وبفي ثٝ آٖ ضا  )ٔخال ايٕبٖ ثٝ ذسا(، اٚال ٔقطفت الظْ ٚ

ثٝ زؾت آٚضز، حب٘يبً ٘ؿجت ثٝ آٖ ٌطايف ٔخجت پيسا 

ٕ٘ٛزٜ، آٖ ضا زٚؾت ثساضز ٚ حبِخبً ثطاي ا٘زبْ ضفتبض ٚ 

ٚ اضظقي ٘ؿجت ثٝ آٖ آٔبزٌي زاقتٝ  فّٕي فجبزي

اي زض حٛظٜ ٔؿبئُ ٚ  ثبقس. تّفيك ايٗ ٍ٘بٜ ؾٝ ٔؤِفٝ

فطز ضا « ٍ٘طـ ايٕب٘ي»ٔتقّمبت ٔطثٛط ثٝ ايٕبٖ، 

ٞبي فطز  زٞس. ثسيٗ ٔقٙب ٞط ٔمساض وٝ ٍ٘طـ ؾبذت ٔي

تطي قىُ  ٘ؿجت ثٝ ٔتقّمبت ايٕبٖ، ثٝ نٛضت وبُٔ

تبض فطز ٞب، فٛاعف ٚ ضف ٌطفتٝ ثبقس، يقٙي قٙبذت

تطي ايزبز  تط ٚ ٚؾيـ ٘ؿجت ثٝ ٔتقّك ايٕبٖ زض حس وبُٔ

اظ حس ثبالتطي اظ ايٕبٖ  ،قسٜ ثبقس، فطز زض ٔطاتت ايٕبٖ

 لطاض ذٛاٞس زاقت.

 

 تفسيز توال . الگَي اح2

اظ زٞٝ  قٙبؾيضٚاٖزض « ؾبظي لب٘ـ»ٞبي  اوخط پػٚٞف

ٚ  4تب وٖٙٛ ثط اؾبؼ ايٗ اٍِٛ وٝ اظ ؾٛي پتي 1980

ا٘س )اقتطٚثٝ  آٔسٜ ٚرٛزاضائٝ ٌطزيسٜ اؾت، ثٝ 5وبچيٛپٛ

اٍِٛي »(. ايٗ ٘ؾطيٝ ثب فٙٛاٖ 365: 1383ٚ ٞيٛؾتٗ، 

قٙبذتٝ قسٜ اؾت،  قٙبؾيضٚاٖزض « 6احتٕبَ تفؿيط

ٟب، ٞبيي ؾط ٚ وبض زاضز وٝ تحت آ٘ قيتظيطا ثب ٔٛل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Petty, R. E 

5. Cacioppo, J. T 

6 .The elaboration likelihood  model ٗ؛ ثطذي ٘يع اي

انغالح ضا ثٝ اٍِٛي احتٕبَ ثؿظ ٚ تفؿيط يب اٍِٛي احتٕبَ 

 ا٘س. ضٚقٍٙطي زض فبضؾي تطرٕٝ ٕ٘ٛزٜ

ضٚز ٔطزْ زضثبضٜ پيبٔي اؾبؾي وٝ ثٝ آٟ٘ب  احتٕبَ ٔي

يب رعئيبت آٖ ضا ثطاي ذٛز  فطضٝ قسٜ اؾت، ثيٙسيكٙس

(. ايٗ ٘ؾطيٝ، 52: 1387تفؿيط ٕ٘بيٙس )تطوبٖ ٚ وزجبف، 

ؾبظي فطز  زٚ قيٜٛ پطزاظـ اعالفبت ضا زض فطايٙس لب٘ـ

 ٕ٘بيس: ٞبي اٚ ٔقطفي ٔي ٚ تىٛيٗ ٍ٘طـ

ؾبظي ٚ ؾبذت وٝ زض آٖ لب٘ـ: 7هسيز اصلي يا هزكشي

ٔزسا٘ٝ ثيٙي ٚ ٔسالٝ  ٞبي افطاز، ٔجتٙي ثط ثبضيه ٍ٘طـ

زض زالئُ پيبْ ٚ زيٍط اعالفبت ٔطتجظ اؾت. ثط ايٗ 

ٌيطي  تٛا٘س ثٝ قىُ اؾبؼ، تقٕك زض ٔٛضٛفي ٔي

وٝ ثب تفىط  ٍ٘طقي پيطأٖٛ آٖ ٔٛضٛؿ ٔٙزط ٌطزز. چطا

ٞبي اِٚيٝ ٕٔىٗ اؾت ٔٛضز  ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ، ٘بٕٞؿب٘ي

تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ ٚ انالح ٌطز٘س ٚ ٕٞؿب٘ي ؾبذتبضي 

فعايف يبثس. اظ ؾٛي زيٍط، ثب تفىط ٚ عطحٛاضٜ ٍ٘طقي ا

ثبضٞب  ،ٚ ثبٚضٞبي ٔطتجظ ثب آٖ  تفؿيط يه پيبْ، ٍ٘طـ

قٛ٘س ٚ ثسيٗ تطتيت ثيكتط زض زؾتطؼ لطاض  فقبَ ٔي

ؾبظي ٌيط٘س ٚ ايٗ ذٛز اظ فٛأُ ٔؤحط زض ٘يطٚٔٙس ٔي

ضٚز. ٕٞچٙيٗ ثب تفىط فطاٚاٖ زض  قٕبض ٔييه ٍ٘طـ ثٝ 

وٙس تالـ شٞٙي  يه ٔٛضٛؿ، فطز ٕٔىٗ اؾت احؿبؼ

ظيبزي ثٝ فُٕ آٚضزٜ اؾت ٚ زض ٘تيزٝ ثٝ ٍ٘طـ حبنُ 

: 1390قسٜ اعٕيٙبٖ ثيكتطي زاقتٝ ثبقس )ثٛ٘ط ٚ ٚا٘ه، 

188 .) 

ٞبي  زٞٙسٜ تإحيط ٘كب٘ٝوٝ ٘كبٖ: 8هسيز پيزاهًَي

ٔحتٛايي ٔخُ ٔٙجـ پيبْ( ٞبي غيط پيطأٛ٘ي )يقٙي رٙجٝ

وٝ ثٝ قٛز  ٞبي ٔتقسزي ضا قبُٔ ٔي اؾت ٚ ٔىب٘يعْ

قسٖ ٔربعت، تالـ وٕتطي ٘يبظ زاض٘س ٔخُ قطعي

ٞٛيت ارتٕبفي، اؾتفبزٜ اظ انَٛ اوتكبفي ٚ... 

، «انَٛ اوتكبفي(. »366: 1383)اقتطٚثٝ ٚ ٞيٛؾتٖٛ، 

ٌيطي ٞؿتٙس وٝ زض  ٚ وّي زض تهٕيٓ  انَٛ ؾبزٜ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. Central route to persuasion 

8. Peripheral route to persuasion 
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ٌيط٘س. فطز ايٗ  ٞب ٔٛضز تٛرٝ ٚ اؾتٙبز لطاض ٔي لضبٚت

وٙس ٚ ثط آٖ اؾبؼ  ظـ ٔيانَٛ ضا ثب فمُ ذٛز پطزا

ٞبي ثبضظ ايٗ  فٙٛاٖ ٔخبَ اظ ٔيبٖ ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘بيس. ثٝ فُٕ ٔي

تٛاٖ ثٝ ترهم ٚ ٔحجٛثيت ٔٙجـ  ؾبظي ٔيانَٛ لب٘ـ

پيبْ، يب تٛافك فٕٛٔي زض ٔٛضز يه ٍ٘طـ ذبل اقبضٜ 

ٕ٘ٛز. ثٝ زيٍط ثيبٖ، انَٛ اوتكبفي، لٛافس ؾبزٜ اؾتٙتبد 

ٔترهم ثٛزٖ ٔٙجـ ٞؿتٙس وٝ يه ٘كب٘ٝ اوتكبفي )ٔخال 

پيبْ( ضا ثٝ يه ٘تيزٝ اضظيبثب٘ٝ )ٔخال ٔٛافمت( پيٛ٘س 

ٔؿتّعْ ٚرٛز يه ٘كب٘ٝ ٚ  ،زٞٙس. پطزاظـ اوتكبفي ٔي

لبثّيت زؾتطؾي ثٝ يه انُ اوتكبفي اؾت وٝ فطز آٖ 

  وٙس )ثٛ٘ط ٚ ٚا٘ه، ضا لبثُ وبضثطز ٚ ٔقتجط تّمي ٔي

1390: 155-154.) 

چٙس زض انُ انّي ٚ پيطأٛ٘ي ٞط زٚ ٔؿيط

ٞبيي ٘يع ٔيبٖ  تفبٚتٞسف ثب يىسيٍط اقتطان زاض٘س، أب 

ٞبيي وٝ اظ عطيك ٔؿيط ٔطوعي  ٍ٘طـآٟ٘ب ٚرٛز زاضز. 

ٞبيي وٝ اظ ٔؿيط  حبنُ قسٜ ثبقٙس، ٘ؿجت ثٝ ٍ٘طـ

پبيساضي ثيكتطي زاض٘س، زض   ٌيط٘س، پيطأٛ٘ي قىُ ٔي

تط ٞؿتٙس ٚ ثط اؾبؼ  ٞبي ٔربِف ٔمبْٚ اؾتسالَ ،ٔمبثُ

ثيٙي وطز. )ثٛ٘ط ٚ ٚا٘ه،  تٛاٖ ضفتبض ضا پيف آٟ٘ب ثٟتط ٔي

(. ثط ايٗ اؾبؼ، ٍ٘طقي وٝ اظ ٔؿيط 188: 1390

قٛز، ٘يطٚٔٙستط اظ ٍ٘طقي اؾت وٝ اظ  ٔطوعي ايزبز ٔي

ٌب٘ٝ ٞبي ؾٝ ٌطزز. ايٗ تفبٚت ٔؿيط پيطأٛ٘ي ايزبز ٔي

زٞس تغييط ٍ٘طقي وٝ اظ عطيك ٔؿيط ٔطوعي  ٘كبٖ ٔي

وطزٖ زض ه تغييط ٚالقي زض قيٜٛ فىطنٛضت پصيطز، ي

اظ ؾبظٔب٘سٞي  ،ثبة آٖ ٔٛضٛؿ اؾت ٚ اظ آٖ پؽ

فىؽ، تغييط قٙبذتي زيٍطي اؾتفبزٜ ذٛاٞس وطز ٚ ثط

ٍ٘طقي وٝ اظ عطيك ٔؿيط پيطأٛ٘ي نٛضت ٌطفتٝ، 

ٞبيي ذبل وٝ ثب ضفتٗ آٖ  ثبظتبثي اؾت اظ ٔحطن

ٚ  ضٚز )آشضثبيزب٘ي ٞب، آٖ تغييط ٘يع اظ ثيٗ ٔي ٔحطن

 (.168: 1382ٕٞىبضاٖ، 

ثط اؾبؼ زٚ ٔؿيط اضائٝ قسٜ، ٔسَ وّي ايٗ اٍِٛ 

 تٛاٖ تهٛيط ٕ٘ٛز: ٌٛ٘ٝ ٔيضا ثسيٗ

 
 

 

 اقناعي پيام
 منظور به

 تكوين
 هانگرش

 و كامل توجه

 دقيق

 مسير

 مركسي

پردازش

 دقيق

درجهتغييرنگرش؛

 استدالل بهقدرتوابسته

توجهكمو

 سطحي

 عدمپردازش پيراموني مسير
 دقيق

درجهتغييرنگرش؛

وجودبه وابسته

 هاياقناعينشانه
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ٚ  ٔب زض ايٗ ٔمبِٝ، ثٝ زِيُ حزٓ ا٘جٜٛ اعالفبت

، ٘يع إٞيت ثؿيبض ٔؿيط انّي اضائٝ قسٜ زض ايٗ اٍِٛ

ايٕب٘ي   بذت ٍ٘طـفٛأُ ٔؤحط ثط ؾ ثٝ ثطضؾي تٟٙب

پطزاظيٓ ٚ  ٔياظ عطيك ٔؿيط انّي  ٔربعجبٖ لطآٖ

 يٓ:يٕ٘ب پيزٛيي ٔيضٞيبفت لطآ٘ي زض ٔٛضٛؿ ضا 

 

. عَاهل هؤثز تز تكَيي ًگزش ايواًي در لزآى تا 3

 هسيز اصلي -رٍيكزد الگَي احتوال تفسيز

ايٗ عطيك زض ثب تٛرٝ ثٝ تٛضيحبتي وٝ ٌصقت، 

ؾبظي ثط تفىط فمّي زض ٔحتٛاي پيبْ ٚ  لب٘ـ

ض اؾت. اؾبؼ ٞبي اضائٝ قسٜ ثطاي آٖ اؾتٛا اؾتسالَ

ثط تسثط، تقمُّ ٚ تفىط اؾتٛاض ثٛزٜ ٚ ِعْٚ ٚ  ،ايٗ ضاٞجطز

ضؾب٘س. لطآٖ  ضطٚضت تفىط فمال٘ي ضا اظ ٍ٘بٜ لطآٖ ٔي

تطيٗ  اظ ضٍٞصض ايٗ ٔؿيط، فٛأُ ظيط ضا ثٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ

ٌيطي ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٔربعجبٖ  ٌصاض ثط قىُفٛأُ احط

ثطاي تفىط يه، ظٔيٙٝ ضا  ٕ٘بيس. فٛأّي وٝ ٞط ٔقطفي ٔي

 آٚض٘س: ٚ تقمُ زض ٔحتٛاي پيبْ فطاٞٓ ٔي

 

 ارائِ تزّاى ٍ استدالل ًسثت تِ هتعلمات ايواى

ٞبي ا٘جيبء،  اظ ٔحتٛاي پيبْ  ٞب تطيٗ ثرف يىي اظ اؾبؾي

ٞبي ايكبٖ ثط نسق زفٛت ذٛز زض   ثطاٞيٗ ٚ اؾتسالَ

ثبقس تب ايكبٖ ثب تفىط ٚ تقمُ زض  ثطاثط ٔربعجبٖ ٔي

 ٞب، ذٛز ضاٜ نحيح ضا زضيبثٙس.  ٔحتٛاي ايٗ اؾتسالَ

ٚ « ثطٞبٖ»افعٖٚ ثط ايٗ وٝ ذٛز ضا لطآٖ وطيٓ 

ثب تقبثيط ٌٛ٘بٌٛ٘ي ، (174)٘ؿبء/ ٜٔقطفي وطز« ٘ٛض»

( ٚ 149)ا٘قبْ/ «حزت» (،96)ٞٛز/ «ؾّغبٖ»چٖٛ 

ٞبي  ثٝ اضائٝ ثطاٞيٗ ٚ اؾتسالَ ،(17)ٞٛز/ «ثي٘ٙٝ»

وٙس. ثٝ فميسٜ  ٌٛ٘بٌٖٛ اظ ؾٛي پيبٔجطاٖ اِٟي اقبضٜ ٔي

ثطٞبٖ ٚ ، آٖ «ؾّغبٖ»اي اظ ٔفؿطاٖ، ٔطاز اظ  پبضٜ

ٚ ثط فمَٛ ٚ  ٜپبيبٖ زازضا  ٌٚٛٞب ٌفتحزتي اؾت وٝ 

ٞيچ ٚرٝ اي وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝثٝ وٙس، افٟبْ ٔطزْ تؿّظ پيسا ٔي

، قبُٔ وطزٖ ٘جبقس، وٝ ثط ايٗ اؾبؼلبثُ اقىبَ

وٝ ثط فمُ ثكط چيطٜ قٛز  ٔياي  فمّيٝ ٞبي حزت

ٌطزز ٚ فمُ ضا ٘بٌعيط اظ پصيطفتٗ ٔسفبي عطف  ٔي

 :1372؛ عجطؾي، 10/380: 1417)عجبعجبئي،  ؾبظز ٔي

٘يع ؾرٙي « حزت(. »7/116: 1378عيت،  ؛5/290

ٌطزز  اؾت وٝ ثب ٞسف احجبت يب اثغبَ چيعي اضائٝ ٔي

( ٚ زالِتي آقىبض ٘ؿجت ثٝ 18/35: 1417)عجبعجبئي، 

ٌطزز، زاضز )ضاغت انفٟب٘ي،  آ٘چٝ ثط آٖ احتزبد ٔي

1412 :1/219). 

اي اؾت وٝ  ثطٞبٖ، حزت ٚ ٘كب٘ٝ ؛«ثيٙٝ»

: 1407ركطي، قسٖ چيعي ٌطزز )ظٔٔٛرت آقىبض

: 1371؛ لطقي، 17/329: 1420؛ فرط ضاظي، 2/385

 ٞبي فطاٚا٘ي اؾتسالَ(. ثط ايٗ اؾبؼ لطآٖ وطيٓ 1/259

اظ  آ٘ىٝٚ فّت  9اؾت ض ثطزٜثٝ وب ذٛزربي زض ربيضا 

آٖ اؾت وٝ ٞٓ ذٛزـ ثطٞبٖ  10عّجس زيٍطاٖ ثطٞبٖ ٔي

اظ  . آيبت لطآٖ، ٌصقتٝوٙس اؾت ٚ ٞٓ ثطٞبٖ البٔٝ ٔي

، ٕ٘ٛزٜ اؾت ٝئاضا فطٚا٘ي ضا ثطاٞيٗ فمّي ذٛز ايٙىٝ

زض ٔمبْ احتزبد ثب ّٔحساٖ البٔٝ  ءاي ضا وٝ ا٘جيب ازِٝ

ٞب ضا ثٝ ٖٜ ٚ آا٘س، ثطاي أت اؾالٔي ثبظٌٛ فطٔٛز ٕ٘ٛزٜ

ٕ٘ٛزٜ اؾت )رٛازي آّٔي، ازاض زض آٟ٘ب ٚتقمُ تفىط ٚ 

 فمّي اٞيٗٝ ثطئاضاثٝ  (. آيبت ٌٛ٘بٌٛ٘ي و160ٝ: 1387

 ، ٌبٜ ثب ٘بْ فمُ ٚ تقمُ ٚ ٘ؾبيط آٖ، ٕٞطاٜا٘س پطزاذتٝ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 82(، )٘ؿبء/59(، )آَ فٕطاٖ/258)ثمطٜ/ . ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ:9

(، 48(، )وٟف/42(، )اؾطاء/34-35(، )يٛ٘ؽ/17)ٔبئسٜ/

 ( ٚ... .20-21حُ/)٘

(، 24(، )ا٘جيبء/111... زض آيبت: )ثمطٜ/ لُُْ ٞبتُٛا ثٔطْٞبَ٘ىُٓ. 10

/ُٕ٘(64. ...ٚ ) 
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سٜ ٚ اؾتسالَ ٚ تهطيحي ٘ك٘بْ فمُ  ٝٚ ٌبٜ ث ٞؿتٙس

ٞب:  ٟب ٟ٘فتٝ اؾت )رٟت ٔغبِقٝ ٕ٘ٛ٘ٝثطٞبٖ زض ٔفْٟٛ آ٘

 .(157-160 :1381 رٛازي آّٔي،

اٌط زض ؾطتبؾط لطآٖ ٚ ٔتٖٛ زيٙي وبٚـ وٙيٓ، 

ٚ  فمُيبثيٓ وٝ ٔحٛض زفٛت ٕٞٝ پيبٔجطاٖ،  زضٔي

-35: 1381)رٛازي آّٔي،  11ذطزٚضظي ثٛزٜ اؾت

 ،12« ؤَفَال تَقٕمُّٖٙٛ» چٖٛ فجبضات لطآ٘ي(. قٟبزت 34

شِٙهٓ َِأيبتٚ ِٙمٍَْٕٛ   إَِّٖ في» ٚ 13« َِقَّّٓىُٕٓ تَقٕمُّٖٙٛ»

ؽّٗ ٚ ٌٕبٖ  يپيطٚؾٛ ٚ ٟ٘ي اظ اظ يه... ٚ  14«يٓقٕمَُّٖٙٛ

( ٚ 170زِيُ )ثمطٜ/ ي(، تمّيس وٛضوٛضا٘ٝ ٚ ث36)يٛ٘ؽ/

ٌٛيبي ٕٞيٗ  ( اظ ؾٛي زيٍط36فُٕ ثسٖٚ فّٓ )اؾطاء/

 .٘ىتٝ اؾت

زض آيٝ « حىٕت»ٕٞچٙيٗ ثؿيبضي اظ ٔفؿطاٖ 

ٚٓ  ٝاِْحٓؿَٓٙ ٝٚٓ إِْٕٓٛفٙؾَ ٝؾٓجيُِ ضٓثِّهٓ ثِبِْحٙىْٕٓ  ازٕؿٔ إِِي»

(، ضا ثٝ ثطٞبٖ ٚ 125)٘حُ/...« ٞٙيٓ ؤَحٕؿُٓٗ  ربزِْٟٕٙٔٓ ثِبَِّتي

ا٘س وٝ پيبٔجط اؾالْ ٔإٔٛض ثٝ  ٕ٘ٛزٜاؾتسالَ تفؿيط 

: 1417زفٛت اظ ايٗ عطيك قسٜ اؾت )عجبعجبئي، 

؛ فرط ضاظي، 5/97: تب ؛ حمي ثطٚؾٛي، ثي12/371

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قجيٝ ايٗ ٔقٙب زض ثؿيبضي اظ ضٚايبت ٔٛضز تإويس لطاض ٌطفتٝ 11

-اؾت ٚ ٞسف اظ ثقخت، تىبُٔ فمُ ثكط ذبعط٘كبٖ قسٜ اؾت. ثٝ

 فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ: 

فَجٓقٓجَ فٙيِٟٕٓ ضٔؾَّٔٝٔ ٚٓ ٚٓاتَطَ إَِِيِٕٟٕٓ ؤَْ٘جِيٓبءٜٓٔ ِٙيٓؿٕتَإْزٕٔٚٞٔٓ »لبَ فّي )ؿ(: 

(؛ 43ل :)ٟ٘ذ اِجالغٝ«  ٚٓ ئخٙيطُٚا َِٟٕٔٓ زٓفَبئَٙٗ اِْقٔمَُٛ... ٔٙيخَبقَ فٙغْطَتٙٝٙ 

ٚٓ َِب ثٓقٓجَ اَِّّٝٔ َ٘جِي٘بً ٚٓ َِب ضٓؾًِٔٛب حٓتَّى يٓؿٕتَىَُْٕٙ »لبَ ضؾَٛ اهلل )ل(: 

: 1365)وّيٙي، «  قٓمَُْ ٚٓ يٓىَُٖٛ فٓمُّْٝٔ ؤَفْضََُ ْٔٙٗ رٕٓٙيـِ فٔمَُِٛ ؤُٔٛتٙٝاِْ

1/12.) 

، 169افطاف/  ،32، ا٘قبْ/65، آَ فٕطاٖ/76، ثمطٜ/44. ثمطٜ/12

 ٚ... . 16يٛ٘ؽ/

 ٚ... . 67، غبفط/2يٛؾف/  ،151، ا٘قبْ/242، ثمطٜ/73. ثمطٜ/13

 .ٚ...  24، ضْٚ/67، ٘حُ/12٘حُ/  ،4. ضفس/14

1420 :20/287.) 

ٞبي فمّي  ثط ايٗ اؾبؼ ضٚقٗ اؾت وٝ اؾتسالَ

ٞب ٚ... ثب  ٞب، ثطٞبٖ ٞب، تٕخيُ لطآٖ زض ذالَ زاؾتبٖ

ٔربعجبٖ، ٔجتٙي ثط اؾتفبزٜ اظ لسضت تقمُ ٚ تفىّط 

ايٕب٘ي زض  يٞب فغطت ذسارٛيب٘ٝ آٟ٘ب ثٝ تمٛيت ٍ٘طـ

ا٘س، ٚ اظ آ٘زب وٝ ايٗ ثطاٞيٗ ظٔيٙٝ تفىط  ايكبٖ پطزاذتٝ

آٚضز، اضائٝ آٟ٘ب ضا  زض انُ ٔحتٛاي پيبْ ضا فطاٞٓ ٔي

ٞب ٚ الٙبؿ زض  ثبيؿت زض ٔؿيط انّي ثٝ تغييط ٍ٘طـ ٔي

 اٍِٛي احتٕبَ تفؿيط لطاض زاز.

 

 اي  شٌاسي آيِ تهعزف 

٘ؾط فطاٚا٘ي وٝ پيطأٖٛ ثب ٚرٛز اذتالف« آيٝ»ٔفْٟٛ 

اقتمبق ٚ ٔقٙبي ِغٛي آٖ زض ظثبٖ فطثي )اٚضفي، 

ٞبي  ٞبي ظثبٖ ( ٚ زيٍط ذب٘ٛاز1/409-408ٜ: 1382

(، ٚرٛز 66-67: 1389ؾبٔي )ا٘سضظي ٚ آشض٘ٛـ، 

« فجطت ٚ ٘كب٘ٝ آقىبض»ِغٛي زاضز، ثيكتط ثٝ ٔقٙبي 

؛ 1/39: 1375؛ عطيحي، 8/441: 1410، )فطاٞيسي

 ( وبضثطز يبفتٝ اؾت.2/32: 1405فيٛٔي، 

يىي اظ ضاٞجطزٞبي لطآ٘ي تىٛيٗ ٍ٘طـ ايٕب٘ي 

اظ عطيك ٔؿيط انّي ٚ ٔطوعي، زفٛت ثٝ تفىط زض 

آيبت ٌٛ٘بٌٖٛ آفبلي ٚ ا٘فؿي، ثب ٞسف تمٛيت ايٕبٖ ثٝ 

(، 211(، ايٕبٖ ثٝ زفٛت ا٘جيبء )ثمطٜ/105ذسا )يٛؾف/

(، ا٘صاض 7آٔٛظي اظ ٚلبيـ ٚ حمبئك )يٛؾف/ فجطت

ٞبي اضائٝ  ٞب ٚ فجطت ثبقس. ٘كب٘ٝ ( ٚ... ٔي103)ٞٛز/

قسٜ زض ايٗ زؾت آيبت، ضاٞي ثطاي حهَٛ ٔقطفت 

 ثطاي ٔربعجبٖ آٖ اؾت:

ؤَْ٘فُؿِٟٕٙٓ حٓتَّي   ؾُٓٙطيِٟٕٓ آيبتٙٙب فٙي اِْأفبقِ ٚٓ في»

ذٛز ضا زض  يٞب ٘كب٘ٝ يظٚزثٝ؛ ...«يٓتَجٓيَٛٗ َِٟٕٔٓ ؤََّ٘ٝٔ اِْحٓكُّ

زٞيٓ تب  يثٝ آٟ٘ب ٘كبٖ ٔ ذٛزقبٖاعطاف رٟبٖ ٚ زض 
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 (.53)فهّّت/  آ٘بٖ آقىبض ٌطزز وٝ اٚ حك اؾت يثطا

اظ ٔٛضٛفبتي  ،ثط ايٗ اؾبؼ زض آيبت ثؿيبضي

(، 103چٖٛ تبضيد الٛاْ ٚ ُّٔ ٚ ؾط٘ٛقت آٟ٘ب )ٞٛز/

، 164ٞبي ذّمت زض عجيقت ٚ ثسٖ ا٘ؿبٖ )ثمطٜ/ قٍفتي

(، ظ٘سٜ 20-21، شاضيبت/97-99، ا٘قبْ/190فٕطاٖ/ آَ

، آَ 259، ثمطٜ/72قسٖ ٔطزٌبٖ زض ز٘يب )ثمطٜ/

، 5-13قٕبض اٚ )٘حُ/ ٞبي ثي (، ٘قٕت49فٕطاٖ/

( ٚ... ؾرٗ ثٝ ٔيبٖ آٔسٜ ٚ ثط ٚرٛز ٘كب٘ٝ ٚ 18٘حُ/

فجطت زض آٟ٘ب تهطيح قسٜ اؾت، تب ثب ا٘سيكٝ ٚ تفىط 

، ثيساض ٚ ظٔيٙٝ ثطاي ٞب، ٚرساٖ ذفتٝ فطز زض ايٗ ٘كب٘ٝ

آيٝ  350تغييط ٍ٘طـ ٚي فطاٞٓ آيس. زض لطآٖ ثيف اظ 

: 1379ذٛضز )فقبِي،  ٔكتُٕ ثط ايٗ ٔفبز ثٝ چكٓ ٔي

76.) 

ٞبي ذساقٙبؾي تب  إٞيت ايٗ ٔؿئّٝ زض آٔٛظٜ

ٞبي  ٚ تفىط زض آيبت ٚ ٘كب٘ٝ  ربيي اؾت وٝ ٔغبِقٝ

اؾتفبزٜ ٞبي ٔٛضز  تطيٗ قيٜٛ فٙٛاٖ يىي اظ ضايذاِٟي، ثٝ

اظ ؾٛي ٔقهٛٔبٖ رٟت ايزبز ٚ تمٛيت ايٕبٖ ثٝ ذسا، 

(. آحبض ذّمت ٚ 55: 1385ٔقطفي قسٜ اؾت )قىطا٘ي، 

ٞبي رٟبٖ ٕ٘بيبٖ اؾت.  حىٕت پطٚضزٌبض زض ٕٞٝ پسيسٜ

اي ؾبوت اؾت، تسثيط ثٝ وبض ضفتٝ زض آٖ،  پؽ اٌط پسيسٜ

( ٚ ثب ذّك 52 :1357حزتي ٌٛيبؾت )اثٗ ثبثٛيٝ، 

ثٝ ٚرٛز ٚ تإحيطـ اؾتسالَ ٕ٘ٛز )اثٗ  تٛاٖ ذسا، ٔي

 (.437: 1357ثبثٛيٝ، 

زض « آيٝ»زض ايٙزب الظْ ثٝ تصوط اؾت وٝ ٔفْٟٛ 

« آيٝ»قٙبؾي، تٟٙب ٔرتم ِفؼ ٚاغٜ  ايٗ وبضثطز ٔقطفت

« فجطت»اظ رّٕٝ  ،٘جٛزٜ ٚ قبُٔ ؾبيط ٚاغٌبٖ لطآ٘ي

( ٚ 26، ٘بظفبت/44، ٘ٛض/66، ٘حُ/13)آَ فٕطاٖ/

( وٝ ٔقٙبي 37ٚ8 ، ق/43ل/، 120)ٞٛز/« شوطي»

ٌطزز. ثسيٗ ٔقٙب وٝ ٞط آ٘چٝ  ٘عزيىي ثٝ آٖ زاض٘س ٘يع ٔي

آٔٛظي ٚ تصوطي ثطاي ٔربعجبٖ زض لطآٖ ٔتقّك فجطت

لطاض ٌطفتٝ اؾت، تب ثب ا٘سيكٝ ٚ تفىط زض ٔحتٛاي آٖ، 

اي زض  ٚ ٘كب٘ٝ  فٙٛاٖ آيٝتٛا٘س ثٝ ضاٜ نٛاة ضا ثيبثٙس، ٔي

ثطاي حهَٛ ٔقطفت  ايٗ ذهٛل ِحبػ ٌطزز ٚ عطيمي

زض ربٖ ٔربعجبٖ تّمي ٌطزز. ثط ايٗ اؾبؼ ثطذي 

ٔحممبٖ ٘يع ثٝ تجييٗ اضتجبط ٔفٟٛٔي ٔيبٖ ٔقٙب ٚ ٔسَِٛ 

ا٘س )لبئٕي ٔمسْ،  ثب زٚ ٚاغٜ زيٍط پطزاذتٝ« فجطت»ٚاغٜ 

1384 :17-15.) 

اظ ؾٛي « اي قٙبذت آيٝ»زض ايٗ ٔيبٖ، انغالح 

رٛز ذسا ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙؾٛض احجبت ٚاي اظ ٔحممبٖ، ثٝ پبضٜ

آيبت لطآٖ، وبضثطز يبفتٝ ٚ قبُٔ ثطاٞيٗ لطآ٘ي ٔب٘ٙس 

ٌطزز )رٛازي،  ثطٞبٖ ٘ؾٓ ٚ ؾبيط ثطاٞيٗ فّؿفي ٔي

بي فجٛض ـاي ثٝ ٔقٙٝ ـئـقطفت آ .(215: 1376

 ٚ ثبقس ٘كب٘ٝ ٔي  نبحت  قٙبذتي اظ ٘كب٘ٝ ثٝ ٔقطفت

قٙبذت  ي زض ٔقبضف ثكطي زاضز.يؾٟٓ ٟٔٓ ٚ ثؿعا

 ،ك فالئٓ ٔحؿٛؼ آٖيط حؿي اظ عطيٚ غ  حؿي  أٛض

(. 77: 1379)فقبِي،  اي فبزي ٚ ضٚظٔطٜ اؾـت ٔؿإِٝ

ٞبي ٔب زض رٟبٖ، قٙبذتي اؾت وٝ ٘ٝ  اوخط قٙبذت

حؿ٘ي ٔؿتميٓ اؾت )يقٙي ٕٞبٖ قٙبذت احؿبؾي 

تزطثي )وٝ ذٛز ٔٛضٛؿ، -ؾغحي( ٚ ٘ٝ ٔٙغمي فّٕي

 ثّىٝ احؿبؼ ٔب ثٝ ؛لبثُ تزطثٝ ٚ آظٔبيف ثبقس(

ٌيطز ِٚي شٞٗ ٔب ٕٞٛاضٜ اظ آيبت  ٞبي قئ تقّّك ٔي آيٝ

: تب )ٔغٟطي، ثي ثيٙس ٚ آحبض، ٔؤحط ضا زض ٚضاي آٖ ٔي

13/428).  

ٞب ٚ ٔرّٛلبت، ذسا ضا  زض ايٗ ٔقٙب ٕٞٝ پسيسٜ

ٔخبثٝ فهُ ٔمْٛ٘ ثٛزٖ، شاتي ٚ ثٝآيتزٞس ٚ  ٘كبٖ ٔي

وؽ  اي وٝ ٞط ٌٛ٘ٝثٝ ب٘ي اؾتـأى اتٞٛي٘ت ٔٛرٛز

يميٗ ثٝ ذساي ؾجحبٖ  زضؾتي زض آٖ ثيٙسيكس ثٝ ثٝ

 (.8/173 :1388، )رٛازي آّٔي ثطز ٔي پي
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ثٙبثطايٗ ثب تٛرٝ ثٝ تٛضيحبتي وٝ ٌصقت، 

اي، ٘ٛفي قٙبذت تقمّي ٚ  ضٚقٗ اؾت وٝ قٙبذت آيٝ

زضؾت اؾت وٝ آ٘چٝ ٚؾيّٝ ٚ وبض فىط ٚ فمُ اؾت، 

آيٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٔحؿٛؼ ٚ ٔكٟٛز ٚ اظ ٘ٛؿ 

ٔتس ٚ ضٚـ فُٕ شٞٗ زض فجٛض ٚ  ياؾت، ِٚعجيقت 

 ينس زض نس فّؿف ٘فٛش ثٝ ٔبٚضاء ٔحؿٛؼ ٚ ٔكٟٛز،

 ،(. قبٞس ايٗ ٘ىت50ٝ: آيس )ٕٞبٖ ثٝ قٕبض ٔي يٚ تقمّّ

ثؿيبضي اظ آيبت لطآ٘ي اؾت وٝ ثٝ ز٘جبَ ٔقطفي آيبت 

، 73)ثمطٜ/« تَقمّٖٙٛ»آفبلي ٚ ا٘فؿي اظ تقبثيطي چٖٛ 

 (،13، ٘حُ/221ثمطٜ/) «يٓتَصَوَّطٖٚ» (،24ضْٚ/

 «يٓؿٕٓقٖٛ»( ٚ 11، ٘حُ/3)ضفس/ «يٓتَفَىَّطٖٚ»

 ِصا ا٘تمبَ اظ(، اؾتفبزٜ ٕ٘ٛزٜ اؾت، 23، ضْٚ/67)يٛ٘ؽ/

ٔسز تقمُّ ٚ تفىّط فطاٞٓ   ثٝ  تٟٙب ٝ يٝ ثٝ نبحت آيآ

قٙبؾي  ثبيؿت ٔقطفت ٚ ثط ايٗ اؾبؼ، ٔي سيآ ٔـي

ؾبظي شيُ اٍِٛي  اي ضا زض ٔؿيط انّي ثٝ لب٘ـ آيٝ

 يٓ.ياحتٕبَ تفؿيط تحّيُ ٚ ثطضؾي ٕ٘ب

زض پبيبٖ ثبيس تٛرٝ زاقت وٝ ٔقٙبيي وٝ ثطاي 

اي ٌفتٝ قس، زضثبضٜ ثطذي آيبت وٝ زض آٟ٘ب  آيٝ  ٔقطفت

 تهطيح ٘كسٜ اؾت،« فجطت»يب « شوطي»،«آيٝ»ثٝ ِفؼ 

أب ٔحتٛاي آيبت ثٝ ثيبٖ ٔٛضٛفبتي زض ايٗ ذهٛل 

اقبضٜ زاضز، ٘يع نبزق اؾت ٚ آيبتي اظ ايٗ زؾت ٘يع وٝ 

ٞبي اِٟي زض ا٘ؿبٖ ٚ رٟبٖ  ٞب ٚ قٍفتي ثٝ ثيبٖ ٘قٕت

، 70، تٛثٝ/54، افطاف/22ا٘س )ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ: ثمطٜ/ پطزاذتٝ

ثبيؿت شيُ ايٗ  ٚ...( ضا اظ ايٗ ٔٙؾط ٔي 32اثطاٞيٓ/

 يٓ. يثٙسي ٕ٘بٝجمضاٞجطز ع

 

 هعجشات اًثياء تز صدق دعَت خَد 

ثطاثط  فٙٛاٖ ضطٚضتي زفبفي زضٔقزعٜ ٕٞٛاضٜ ثٝ

ـبٔجطاٖ، ٔغطح ثٛزٜ اؾت. يا٘ىبضٞبي ٔربِفبٖ، ثـطاي پ

ا٘ـس؛ ؿتي ٚ ؾغح ٔتفبٚت ثـٛزٜيٗ ٔقزعات، زض چيا

چـطا وـٝ حىٕـت اِٟي التضب زاضز ثطاي ٔطزْ ٞط فهط، 

اي  ٌٌٛ٘ٝطزز وٝ حزت ضا ثط آٟ٘ب ثٝاي ؽبٞط  ٔقزعٜ

ٔقزعٜ زض انغالح فجبضت اؾت اظ  .سيضؾبتط تٕبْ ٕ٘ب

ٞط أط ذبضق اِقبزٜ ٚ فطا ثكطي، ٍٞٙبٔي وٝ ٔمطٖٚ ثٝ 

ٔب٘س؛ وٝ ثٝ اضازٜ  تحسي قسٜ ٚ اظ ٔقبضضٝ ٔهٖٛ ٔي

ٌطزز تب  ذساٚ٘س )ٚ اشٖ اٚ( ثٝ ٚؾيّٝ ا٘جيبء اضائٝ ٔي

: 1415قس )ٔقطفت، زِيّي ثط نسق ضؾبِت ايكبٖ ثب

4/17 .) 

اظ زيٍط فٛأّي وٝ زض ايزبز ٚ اضتمبء 

ٞبي ايٕب٘ي ٔربعجبٖ ٔؤحط ثٛزٜ ٚ ٔجتٙي ثط تفىط  ٍ٘طـ

ضٚ زض ٔؿيط انّي ٚ ٌيطز ٚ اظ ايٗ ٚ تقمُّ قىُ ٔي

ٌطزز، اضائٝ ٔقزعٜ اظ  ؾبظي تحّيُ ٔي ٔطوعي ثٝ لب٘ـ

چطا وٝ  ؛ثبقس ؾٛي ا٘جيبء ثط نسق زفٛت ذٛز ٔي

اي ثطاي تفىط ايزبز ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ ايٗ ٔؿيط  ظٔيٙٝٔقزعٜ 

زٞس. تٛضيح ثيكتط ايٙىٝ اظ  ثط نسق زفٛت ٌٛاٜ ٔي

، فزع ٚ ٘بتٛا٘ي «ٔقزعٜ»آ٘زب وٝ زض ٔقٙبي ٚاغٜ 

زيٍطاٖ اظ آٚضزٖ ٔخُ آٖ ٟ٘فتٝ اؾت ٚ ٘يع ٔقزعٜ غيط 

لبثُ تقّيٓ ٚ تقّّٓ اؾت، ٔقزعٜ ٚ تحّيُ فمّي آٖ 

زفب ٚ نسق زفٛت ٘جي لطاض تٛا٘س زِيّي ثط احجبت ا ٔي

اٌط ٔقزعٜ، ٘ٛفي تقّيٓ ٚ تقّّٓ شٞٙي ثٛز ٚ ٌيطز. 

وطز٘س، ثب حىٕت  زيٍطاٖ تٛاٖ ا٘زبْ آٖ ضا پيسا ٔي

ثؿب وطز؛ يقٙي رع پيبٔجطاٖ، چٝ ذساٚ٘س ٔٙبفبت پيسا ٔي

وطز٘س ٚ آٖ حطيٓ ٔمس٘ؼ ضا  ثٝ فطنٝ ٘جٛ٘ت تزبٚظ ٔي

اظ آ٘بٖ الظْ آالييس٘س، ٚ اظ عطف زيٍط، چٖٛ اعبفت  ٔي

وطز٘س.  ثٛز، ٞٓ ذٛز ٌٕطاٜ ثٛز٘س ٚ ٞٓ ٔطزْ ضا ٌٕطاٜ ٔي

پيساؾت وٝ ايٗ أط، ذالف حىٕت ذساٚ٘سي اؾت وٝ 

ٞب اظ ٌٕطاٞي ثٝ ؾقبزت ٘عزيه قٛ٘س.  التضب زاضز ا٘ؿبٖ

ثيٗ ٔقزعٜ، تالظْ ثٙبثطايٗ، ثيٗ نح٘ت ازفبي ٘جٛ٘ت ٚ 
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 .(37-40: 1381)رٛازي آّٔي،  فمّي ٚرٛز زاضز

بز ايٗ تالظْ اظ ؾٛي فمُ، احط حؿي ٔقزعٜ ضا ثٝ ايز

ضؾب٘س؛ آٍ٘بٜ ٔقزعٜ ثطٞب٘ي ٚ فمال٘ي قسٜ  احط فمّي ٔي

ؾبظي زض ٔؿيط تىٛيٗ ٍ٘طـ  ٚ زض ٔؿيط انّي ثٝ لب٘ـ

عٛض وّي، آيبت لطآٖ ٌيطز. ثٝ ايٕب٘ي ٔربعجبٖ لطاض ٔي

ز٘جبَ آٖ وطيٓ زض اضائٝ ٚ تجييٗ ٔقزعات ا٘جيبء ٚ ثٝ

يٕب٘ي زض ٔربعجبٖ، زض زٚ ٔحٛض وّي تمٛيت ٍ٘طـ ا

 ثبقٙس.  لبثُ ثطضؾي ٚ تحّيُ ٔي

 

 ارائِ گشارشي اس هعجشات حسي اًثياء سلف

ٔقزعات حؿي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ضا اظ پيبٔجطاٖ   لطآٖ وطيٓ،

، 60ٌصقتٝ زض ثطاثط لْٛ ذٛز ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ اؾت )ثمطٜ/

؛ 107-108، افطاف/110ٔبئسٜ/ ،49آَ فٕطاٖ/

، ٔقزعٜ حؿ٘ي، ٚ...(. 5، فٙىجٛت/64؛ ٞٛز/71يٛ٘ؽ/

وٝ ثب حٛاؼ ؽبٞطي ا٘ؿبٖ زضن  ٔقزعاتي ٞؿتٙس

وٝ ٔطزْ افزبظ  حضطت ٔٛؾي ٚ...فهبي  ب٘ٙسقٛز ٔ ٔي

 ثٛزٖ آٖ پيٚ ثب فمُ ذٛز ثٝ ذسايي زيس٘س آٖ ضا ٔي

ايٗ زؾت ٔقزعات، ثب  .(180: 1383ثطز٘س )ثٟكتي،  ٔي

ٚ  17ثيٙٝ )ٞٛز/(، 106 ٚ 73آيٝ )افطاف/ ي چٖٛاِفبؽ

(، ٚ 38شاضيبت/(، ؾّغبٖ )32ثطٞبٖ )لهم/(، 28

( زض لطآٖ ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٌطفتٝ 30ٔجيٗ )ققطاء/ يءق

اؾت وٝ ايٗ ٚاغٌبٖ ثٝ تهطيح ثؿيبضي اظ ٔفؿطاٖ ثٝ 

ٔقٙبي ٔقزعٜ زاَ ثط نسق زفٛت ا٘جيبء ثيبٖ قسٜ اؾت 

؛ 5/460: تب عٛؾي، ثي ؛226: 5: 1372)عجطؾي، 

 17/329: 1420؛ فرط ضاظي، 10/16: 1364لطعجي، 

.)...ٚ 

 

 لزآى، هعجشُ عملي پياهثز

لطآٖ وطيٓ، ثطذالف ٔقزعات حؿي، اظ ٘ٛؿ ٔقزعٜ 

فمّي يب أتعاري اظ ٔقزعٜ فمّي ٚ حؿي )ٔقطفت، 

زض وٝ پؽ اظ تقمُ ٚ تفىط  ( اؾت، چطا4/18: 1415

: 1381)ضضبيي انفٟب٘ي،  قٛز افزبظ آٖ ضٚقٗ ٔي ،آٖ

67.) 

وٖٙٛ ثٝ  پػٚٞبٖ اظ زيطثبظ تبثؿيبضي اظ لطآٖ

تجييٗ ٚرٜٛ ٌٛ٘بٌٖٛ افزبظ فمّي لطآٖ افٓ اظ فهبحت 

٘ؾيط، ٔقب٘ي فٕيك، ا٘ؿزبْ ٔحتٛا، أي ثٛزٖ  ٚ ثالغت ثي

آٚض٘سٜ ٚ... پطزاذتٝ ٚ ٞط يه ضٞيبفتي زض ٔٛضٛؿ 

: 1421؛ ؾيٛعي، 28-39: 1421ا٘س )ثبلال٘ي،  زاقتٝ

ٚ...(؛ ٞطچٙس زض ايٗ  2/228: تب ؛ ظضلب٘ي، ثي2/241

ٔيبٖ، فهبحت ٚ ثالغت آيبت لطآٖ ثيكتط ٔٛضز تٛرٝ 

پػٚٞبٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ايكبٖ اظ زا٘كٕٙساٖ ٚ لطآٖ

ِحبػ رٟبت فسيسٜ زضثبضٜ ٔقزعٜ ثٛزٖ لطآٖ ثٝ

، زض ايٗ   فهبحت، ثالغت ٚ ٔحؿٙبت ِفؾي ثحج ٕ٘ٛزٜ

تبضيري ٌٛ٘بوٖٛ ثٝ تحميك پطزاذتٝ  ٞبي ظٔيٙٝ زض زٚضٜ

ا٘س )ٔقٕٛضي،   ٞبي ثؿيبضي ضا تهٙيف ٕ٘ٛزٜ ٚ وتبة

(، ثب ايٗ ٚرٛز، ؾبيط ٚرٜٛ افزبظ 6/37-31: 1386

اذجبض غيجي، فسْ اذتالف زض   لطآٖ اظ لجيُ اذجبض فّٕي،

آٖ ٚ... ٘يع ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛرٝ زا٘كٕٙساٖ ٚ ٔحممبٖ 

سي ضا ثٝ ٕٞٝ ايٗ لطآ٘ي لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ زأٙٝ تح

. (62-1/73: 1417 )عجبعجبيي،ا٘س  ٚرٜٛ ٌؿتطا٘يسٜ

لطآٖ ٔقزعٜ ربٚزاٖ اؾت؛ يقٙي اُٞ ٞط فهطي، ٚرٟي 

ٚاؾغٝ آٖ ثٝ نسالت وٙٙس ٚ ثٝاظ افزبظ آٖ ضا زضن ٔي

 .(66: 1421ٞيتٛ، ط٘س )ث ٔيضؾَٛ پي

ثب تفهيالت ٚ تٛضيحبتي وٝ ٌصقت،  ،ثٙبثطايٗ

ٌطچـٝ ثطذـي ٔقزعات حؿي  ثبيس ذبعط ٘كبٖ ٕ٘ٛز وٝ

ا٘س، أب حزت اِٟـي زض ٚ ثطذي زيٍط فمّي ٘بْ ٌطفتٝ

ثط آزٔي تٕبْ  عملوـساْ اظ آٟ٘ـب ثسٖٚ يبضي ٞـيچ

اؾتفبزٜ اظ ٚاغٌب٘ي وٝ ثيكتط زض ٘رٛاٞس قس. 
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ضٚ٘س ٚ ثط حزت ٚ  ٞبي اضائٝ اؾتسالَ ثٝ وبض ٔي ٔٛلقيت

ٚ...(، ثطاي فٟٓ فمّي زالِت زاض٘س )ثيٙٝ، ثطٞبٖ، ؾّغبٖ 

اقبضٜ ثٝ ٔفْٟٛ ٔقزعٜ، ذٛز قبٞس زيٍطي ثط ايٗ ٘ىتٝ 

ؾبظي زض  ثبقس وٝ آٖ ضا زض ٔؿيط انّي ثٝ لب٘ـ ٔي

 زٞس. اٍِٛي احتٕبَ تفؿيط لطاض ٔي

 

 ايجاد هعزفتي صحيح ًسثت تِ تزخي هتعلّمات ايواى

ٞبي يه فطز ٌبٜ  عٛض وٝ لجال ٌفتٝ قس، ٍ٘طـٕٞبٖ

ٛز. يقٙي اضظقيبثي ٚي ق ٔجتٙي ثط قٙبذت حبنُ ٔي

ثيف اظ ٞط چيع ٔجتٙي ثط ثبٚضٞبي اٚ زضثبضٜ 

زالئُ »طقي ذهٛنيبت يه ٔٛضٛؿ يب قيء ٍ٘

( 52: 1387)تطوبٖ ٚ وزجبف، قٛز حبنُ ٔي« قٙبذتي

قٙبؾبٖ ارتٕبفي ٘يع ٔيعاٖ زا٘ف ٚ اي اظ ضٚاٖ پبضٜ ٚ ثٝ

ٔقطفت فطز ٘ؿجت ثٝ ٔٛضٛؿ ٍ٘طـ ضا اظ رّٕٝ 

ٕ٘بيٙس ٚ  يه ٍ٘طـ ٔقطفي ٔيٞبي ٘يطٚٔٙسي  قبذهٝ

وٙٙس وٝ ثٝ ٞط ٔيعاٖ فّٓ ٚ زا٘ف فطز ٘ؿجت  تهطيح ٔي

ٚ زليك قىُ ٌيطز،   نٛضت نحيحثٝ ٔٛضٛؿ ٍ٘طـ ثٝ

تٛا٘س ٍ٘طقي ثب زضرٝ ٘يطٚٔٙسي ثيكتطي ضا ؾبذت  ٔي

تٟٙب ٕٞبٍٞٙي ثيكتطي ٞبي ٘يطٚٔٙس ٘ٝ زٞس ٚ ايٗ ٍ٘طـ

تط٘س ٚ زض عَٛ  ْٚثب ضفتبض زاض٘س، ثّىٝ زض ثطاثط تغييط ٔمب

(. 88: 1390ظٔبٖ حجبت ثيكتطي زاض٘س )ثٛ٘ط ٚ ٚا٘ه، 

آٔسٖ ارتٕبفي، فطاٞٓ قٙبؾيضٚاٖثط ايٗ اؾبؼ، فّٓ 

قٙبذت نحيح ٘ؿجت ثٝ يه ٔٛضٛؿ ضا يىي اظ فٛأُ 

٘ؿجت ثٝ آٖ ٔٛضٛؿ   ٌيطي ٍ٘طـ احطٌصاض ثط قىُ

ٕ٘بيس. ايٗ ٔقٙب اظ ؾٛي ثطذي ٔحممبٖ زض  ٔقطفي ٔي

ٔجبحج اؾالٔي ٔطثٛط ثٝ ايٕبٖ ٘يع ٔٛضز تٛرٝ لطاض 

ا٘س تحهيُ فّٓ زض  ٌطفتٝ اؾت وٝ ذبعط ٘كبٖ ٕ٘ٛزٜ

ٙي فّٓ ثٝ ذسا، فّٓ ثٝ ليبٔت ٚ ظٔيٙٝ ٔتقّّمبت ايٕبٖ، يق

ٞبي تىبُٔ ٚ  فّٓ ثٝ ثس ٚ ذٛة، يىي اظ اثعاضٞب ٚ ضاٜ

 (. 156: 1392تمٛيت ايٕبٖ اؾت )ٔهجبح يعزي، 

، «تفىط»ٚ « قٙبذت»اظ ؾٛي زيٍط، زٚ ٔمِٛٝ 

اثعاض اضتجبط تٍٙبتٍٙي ثب يىسيٍط زاض٘س. ٔحممبٖ 

تهفيٝ حٛاؼ، لٜٛ٘ تفىط ٚ اؾتسالَ، تعويٝ ٚ ضا قٙبذت 

ا٘س ٚ ثٝ ايٗ  شوط ٕ٘ٛزٜ ٔغبِقٝ آحبض فّٕي زيٍطاٖ ٚ ٘فؽ

 ا٘س: آيٝ اؾتٙبز ٕ٘ٛزٜ

ٚٓ اَِّّٝٔ ؤَذْطَرٓىُٕٓ ْٔٙٗ ثٔغُِٖٛ ؤُٟٔٛبتٙىُٕٓ ال تَقََّٕٕٖٔٛ »

َِقَّّٓىُٕٓ  ٜقَيٕئبً ٚٓ رٓقَُٓ َِىُٓٔ اِؿٕٕٛـٓ ٚٓ اِْإَثٕهبضٓ ٚٓ اِْإَفْئٙسٓ

ضا اظ قىٓ ٔبزضا٘تبٖ  ذسا قٕب(؛ 78)٘حُ/« تَكْىُطَُٖٚ

زا٘ؿتيس ٚ ثطاي قٕب  وٝ چيعي ٕ٘يثيطٖٚ آٚضز زضحبِي

ٞب ٚ ضٕيطٞب لطاض زاز، ثبقس وٝ ؾپبؼ ايٗ  ٌٛـ ٚ زيسٜ

 ٞب ضا ثسا٘يس ٚ اظ ايٟٙب ثٟطٜ نحيح ثجطيس.٘قٕت

زض اثتساي تِٛس  زض ايٗ آيٝ تهطيح قسٜ وٝ ا٘ؿبٖ

فبلس ٞطٌٛ٘ٝ قٙبذت اؾت ٚ ذساٚ٘س ثٝ ا٘ؿبٖ حٛاؼ 

ضا فٙبيت وطزٜ اؾت تب رٟبٖ ضا ثٝ ايٗ ٚؾيّٝ ٔغبِقٝ ٚ 

ثطضؾي وٙس، ٚ ثٝ اٚ ضٕيط ٚ لٜٛ٘ تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ 

آٚضز، زض ٔطحّٝ  وٝ زض آ٘چٝ اظ ضاٜ حٛاؼ ثٝ زؾت ٔي

ثقس تقٕ٘ك وٙس، اظ ؽٛاٞط ٌصقتٝ ثٝ زضٖٚ اقيبء ٚ لٛا٘يٗ 

زض ايٗ آيٝ حٛاؼ )وٝ اِجتٝ شوط  حبوٓ ثط آٟ٘ب ضاٜ يبثس.

ا٘س ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  وٝ ٟٕٔتطيٗ حٛاؼ« ثهط»ٚ « ؾٕـ»

آٔسٜ اؾت( اثعاض قٙبذتٗ )ثٝ انغالح قٙبذت ؾغحي 

ٚ ٔطحّٝ اَٚ قٙبذت( ٚ ٕٞچٙيٗ ضٕيط )فؤاز( ٘يع اثعاض 

پيساوطزٖ )ٚ ثٝ انغالح ٔطحّٝ قٙبذت قٙبذتٗ ٚ فّٓ

( ٔقطفي قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ لٜٛ تفىط ٔٙغمي ٚ فٕمي

 .(2/233: تب ثي ٔغٟطي،)اؾت. 

ثط ايٗ اؾبؼ اظ آ٘زب وٝ تفىط ٘مكي ٟٔٓ ٚ 

اؾبؾي زض قٙبذت زاضز ٚ ٔقطفت نحيح تٟٙب ثب تفىط 

 آيس، ِصا ٔقطفت نحيح ٘ؿجت ثٝ يه ٔٛضٛؿ فطاٞٓ ٔي

ٌيطي ٍ٘طـ  تٛاٖ زض رّٕٝ فٛأُ قىُ ٍ٘طقي ضا ٔي
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 اظ عطيك ٔؿيط انّي زض اٍِٛي احتٕبَ تفؿيط لطاض زاز.

لطاضزازٖ ايٗ ٔؿئّٝ، زض رٝلطآٖ وطيٓ، ثب ٔٛضزتٛ

ز٘جبَ ذالَ آيبت ذٛز ثب اضائٝ اعالفبت ٔقطفتي، ثٝ

ايزبز ايٗ ظٔيٙٝ تفىطي ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ ايزبز قٙبذتي 

اي اظ ٔتقّمبت ايٕبٖ ثٛزٜ اؾت تب  نحيح ٘ؿجت ثٝ پبضٜ

ٞبي ٔخجت يب ٔٙفي افطاز ٘ؿجت ثٝ  اظ ايٗ ضٍٞصض، ٍ٘طـ

 يب تمٛيت ٕ٘بيس. قىُ نحيح ايزبز ايٗ ٔٛضٛفبت ضا ثٝ

 

 ًسثت تِ هثدأ ٍ هعاد )هتعلمات ايواى(  ،تذكز ٍ يادكزد

ٌطزز وٝ  زض ِغت، ٌبٜ ثٝ ٞيإتي ٘فؿب٘ي اعالق ٔي« شوط»

تٛا٘س ٔقّٛٔبت اوتؿبثي ذٛز ضا  قرم ثٝ ٚاؾغٝ آٖ ٔي

حفؼ وٙس ٚ زض شٞٗ ذٛيف حبضط ؾبظز ٚ ايٗ، ٔب٘ٙس 

-طٜحفؼ اؾت؛ ثب ايٗ تفبٚت وٝ حفؼ ثٝ افتجبض شذي

ؾبظي ٚ ٍٟ٘ساضي ايٗ ٔقّٛٔبت ٚ شوط ثٝ افتجبض 

اؾتحضبض آٟ٘بؾت، ٚ ٌبٜ ثٝ حضٛض قيء زض لّت يب 

ٌطزز؛ ِصا شوط ثط زٚ لؿٓ اؾت: شوط لّجي  لَٛ اعالق ٔي

زٚ ٘يع زٚ لؿٓ اؾت: شوط ٚ شوط ظثب٘ي ٚ ٞط يه اظ ايٗ

ثقس اظ ٘ؿيبٖ ٚ شوط ثقس اظ حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي )ضاغت 

 شيُ شوط(.  :1412انفٟب٘ي، 

ٌطزز وٝ شوط  آقىبض ٔي  ثب زلت زض ايٗ فجبضات،

ٞبي ٘ؾطي ٚ فّٕي  زض ٔقٙبي ٘رؿتيٗ، يبزآٚضي آٔٛذتٝ

وبض آٖ نطفبً ثب حبفؾٝ اؾت؛ أب شوط زض  ٚ ثٛزٜ ٚ ؾط

ٞب ٚ  اي تٛرٝ ٚ فٙبيت لّجي ثٝ آٔٛظٜ ٔقٙبي زْٚ، ٌٛ٘ٝ

 اقتغبَ ظثب٘ي ثٝ اشوبضي اؾت وٝ آٖ ٞٓ )ثؿتٝ ثٝ ٔطاتجي

تٛا٘س زض زَ پطتٛ افىٙس ٚ فضبي لّت ٚ  وٝ زاضز( ٔي

ضٚح ا٘ؿبٖ ضا ضٚقٗ ؾبظز. غفّت ظزايي، وؿت ثيٙف ٚ 

٘ٛضا٘يت لّجي ٚ ثيساضي ٔقٙٛي اظ رّٕٝ فٛائسي اؾت 

: 1380 آيس )ثٟكتي، وٝ اظ شوط ثٝ ايٗ ٔقٙب ثٝ زؾت ٔي

(. ثط ايٗ اؾبؼ، ا٘ؿبٖ ٌطچٝ فغطتي ذسا آقٙب 268

كغَٛ قسٖ ثٝ ظ٘سٌي ٔبزي ٚ تٛرٝ زاضز، ِٚي ٌبٜ ثب ٔ

ثٝ أٛض ٚ قئٛ٘بت ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ، زچبض غفّت ٚ يب ٘ؿيبٖ 

وٙس؛  ٌطزز وٝ ٘يبظ ثٝ تصوط پيسا ٔي ٛقي ٔيـٚ فطأ

( زضثبضٜ فّت اِؿالْفّيٝوٝ حضطت أيطإِؤٔٙيٗ )چٙبٖ

 فطٔبيٙس:  ثقج ا٘جيبء ٔي

جِيٓبءٜٓٔ ِٙيٓؿٕتَإْزٕٔٚٞٔٓ فَجٓقٓجَ فٙيِٟٕٓ ضٔؾَّٔٝٔ ٚٓ ٚٓاتَطَ إَِِيِٕٟٕٓ ؤَْ٘»

 ٝ ــ ــيٛ ٘ٙقٕٕٓتٙ ــصَوِّطُٕٚٞٔٓ ْٔٓٙؿٙ ــٝٙ ٚٓ ئ ــبقَ فٙغْطَتٙ ــس »؛« ٔٙيخَ ذساٚ٘

زضپي  پيبٔجطا٘ف ضا زض ٔيبٖ ا٘ؿبٟ٘ب ٔجقٛث ؾبذت، ٚ پي

ضؾٛالٖ ذٛز ضا ثٝ ؾٛي آ٘بٖ فطؾتبز، تب پيٕبٖ فغـطت  

ضا اظ آ٘بٖ ٔغبِجٝ ٕ٘بيٙس ٚ ٘قٕتٟبي فطأٛـ قـسٜ ضا ثـٝ   

 (.43: 1)ٟ٘ذ اِجالغٝ، ذغجٝ « آٚض٘سيبز آٟ٘ب 

ربيٍبٜ ايٗ ٔؿإِٝ زض ا٘سيكٝ اؾالٔي ثٝ ٘حٛي 

( ٚؾّٓٚاِٝفّيٝاهللنّياؾت وٝ ٌبٜ تٟٙب ٚؽيفٝ پيبٔجط)

« تصوطٜ»( ٚ ٘يع تٕبٔي لطآٖ 21)غبقيٝ/« تصوط»

 ( ٔقطفي قسٜ اؾت. 29)ا٘ؿبٖ/

زض ايٗ ٔيبٖ ثطذي اظ ضٚايبت، شوط ضا ثٝ ِحبػ 

زٞي ٚ ثيٙف ٚ ضاٞيبثي ضٚقٙبيي ٚ نيمُتإحيطي وٝ زض 

اِصِّوْطُ ُ٘ٛضٔ »وٙٙس:  ٔقطفي ٔي  ذطز ٚ ربٖ آزٔي زاضز،

؛ شوط، ٘ٛض فمُ ٚ «اُِّٙفُٛؼِ ٚٓ رَّٓبءٔ اِهٜسٔٚض ٜٚٓ حٓيٓب اِْقٓمُِْ

: 1366ٞبؾت )آٔسي،  حيبت ٘فٛؼ ٚ نيمُ زَ

ٓ »ذٛا٘يٓ:  ٚ ٘يع زض ضٚايت زيٍطي ٔي (؛3634 إَِّٖ اَِّّٝ

ؾٔجٕحٓبَ٘ٝٔ ٚٓ تَقٓبَِي رٓقَُٓ اِصِّوْطَ رِالءٖ ِّْٙمُُّٛةِ تَؿٕٕٓـٔ ثِٝٙ ثٓقٕسٓ 

ٚٓ تَْٙمَبزٔ ثِٝٙ ثٓقٕسٓ  ٜٚٓ تُجٕهٙطُ ثِٝٙ ثٓقٕسٓ اِْقٓكْٛٓ ٜاِْٛٓلْطَ

ٞب  ٕٞب٘ب ذساي ؾجحبٖ، شوط ضا نيمُ لّت»؛«ٜإِْٔقٓبَ٘سٓ

ثيٙٙس ثقس اظ آ٘ىٝ  ٚؾيّٝ آٖ لّجٟب ٔيلطاض زازٜ، ثٝ

قٙيس٘س ٚ اعبفت  قٙٛ٘س ثقس اظ آ٘ىٝ ٕ٘ي زيس٘س ٚ ٔي ٕي٘

، ٝ)ٟ٘ذ اِجالغ« ٚضظيس٘س. وٙٙس ثقس اظ آ٘ىٝ زقٕٙي ٔي ٔي

 (. 342: 222والْ

زض ايٗ ضٚايت ثٝ زٚ فبيسٜ شوط اقبضٜ قسٜ اؾت: 
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زٞي اظ يه عطف، وٝ رٙجٝ ثركي ٚ نيمُقفبفيت

ؾّجي زاضز ٚ ثيٙبيي ٚ قٙٛايي اظ عطف زيٍط، وٝ زاضاي 

(. زض ٔزٕٛؿ 273: 1380رٙجٝ احجبتي اؾت )ثٟكتي، 

ضٚايبتي اظ ايٗ زؾت، شوط اظ رٟت ذبنيتي وٝ زض 

ٕ٘بيس، ثط فطايٙس تفىط  نيمُ ٚ رالثركي ثٝ لّت ايفب ٔي

ٞبي ايٕب٘ي  احطٌصاض ثٛزٜ ٚ تإحيط آٖ ثط اضتمبء ٍ٘طـ

ؾبظي زض  ٘ؿجت ثٝ ٔجسؤ ٚ ٔقبز اظ ٔؿيط ٔطوعي ثٝ لب٘ـ

ٌيطز،  حيط ٔٛضز تٛرٝ ٚ تحّيُ لطاض ٔياٍِٛي احتٕبَ تإ

چطا وٝ چٙب٘چٝ ٌصقت، ضٕيط آزٔي وٝ زض لطآٖ ثب 

اثعاض تقبثيطي چٖٛ فؤاز ٚ لّت ثساٖ اقبضٜ ضفتٝ اؾت، 

پيساوطزٖ )ٚ ثٝ انغالح ٔطحّٝ قٙبذت قٙبذتٗ ٚ فّٓ

( ٔقطفي قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ لٜٛ تفىط ٔٙغمي ٚ فٕمي

  .(2/233: تب )ٔغٟطي، ثياؾت. 

ارتٕبفي ثؿيبض ٔٛضز  قٙبؾيضٚاٖايٗ ٔؿئّٝ زض 

قٙبؾبٖ تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ثٝ فميسٜ ضٚاٖ

ارتٕبفي، تصوط ٘ؿجت ثٝ يه ٔٛضٛؿ زض شٞٗ، ٔٛرت 

ٚ ثبٚضٞبي ٔطتجظ ثب آٖ ثبضٞب فقبَ   ٌطزز ٍ٘طـ ٔي

ٌيط٘س ٚ ايٗ  قٛ٘س ٚ ثسيٗ تطتيت ثيكتط زض زؾتطؼ لطاض  

سؾبظي يه ٍ٘طـ ثٝ ذٛز اظ فٛأُ ٔؤحط زض ٘يطٚٔٙ

(. ٕٞچٙيٗ 188: 1390آيس )ثٛ٘ط ٚ ٚا٘ه،  قٕبض ٔي

عٛض ٔؿتٕط زض ٍٞٙبٔي وٝ ٘ؿجت اعالفبتي وٝ ثٝ

عٛض زؾتطؼ ٞؿتٙس، زض ليبؼ ثب اعالفبتي وٝ فطز ثٝ

ٔٛلتي ثٝ آٟ٘ب زؾتطؾي زاضز، ثيكتط ثبقس، ٚي ٍ٘طـ 

پبيساضتطي، ٘ؿجت ثٝ ٔٛضٛؿ اعالفبت ٔؿتٕط ذٛاٞس 

 (. 145: زاقت )ٕٞبٖ

ضا ثؿيبض ٔٛضز تٛرٝ « شوط»لطآٖ وطيٓ فبُٔ 

لطاض زازٜ ٚ تصوط ٚ يبزوطز اظ ٔجسؤ ٚ ٔقبز ضا اظ فٛأُ 

وٙس.  ٔؤحط ثط تىٛيٗ ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٔربعجبٖ شوط ٔي

آيبت لطآٖ وٝ ا٘ؿبٖ ثب  ٞب ٚ فالٜٚ ثط ايٗ، تالٚت ؾٛضٜ

افتس،  ٔي -ذساي ٔتقبَ -ب ثٝ يبز ٌٛيٙسٜ آٟ٘بقٙيسٖ آٟ٘

ٌطزز؛ چطا وٝ ثٝ  مٛيت ايٕبٖ ٚي ثٝ ذساٚ٘س ٔئٛرت ت

اي ؾجت تٛرٝ ثٝ  عٛض عجيقي، تٛرٝ ثٝ والْ ٞط ٌٛيٙسٜ

 (:165: 1392قٛز )ٔهجبح يعزي،  ذٛز آٖ ٌٛيٙسٜ ٔي

إَِّٕ٘ٓب إِْٔؤَُْٖٔٙٙٛ اَِّصٙيَٗ إِشا شُوٙطَ اِّّٝٔ ٚٓرَِّتٕ لُُّٛثٟٕٔٔٓ ٚٓ إِشا »

 ئؤٔٙبٖ، تٟٙب وؿب٘؛ «ٕٓ إِيٕب٘بتُّٙيٓتٕ فَّٓيِٕٟٕٓ آيبتُٝٔ ظازٓتْٟٔ

كبٖ تطؾبٖ يٞبٞؿتٙس وٝ ٞط ٌبٜ ٘بْ ذسا ثطزٜ قٛز، زَ

قٛز،  يوٝ آيبت اٚ ثط آٟ٘ب ذٛا٘سٜ ٔ يٌطزز ٚ ٍٞٙبٔ ٔي

 (.2)ا٘فبَ/ ٌطزز يتط ٔ ايٕب٘كبٖ فعٖٚ

فٙٛاٖ يىي اظ ضاٞجطزٞب ٚ ثط ايٗ اؾبؼ، شوط ثٝ

فٛأُ تىٛيٗ ٍ٘طـ ايٕب٘ي زض ازثيبت لطآ٘ي ٔٛضز 

تإويس لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثٝ قٟبزت آيبت لطآٖ، تصوط ٚ 

يبز ذسا زض ثبة تٛحيس، ظٔيٙٝ فالح ٚ ضؾتٍبضي ٔؤٔٗ 

(، اٚ ضا ٔٛضز يبز ذسا لطاض 10آٚضز )رٕقٝ/ ضا فطاٞٓ ٔي

بعط (، ٔٛرجبت آضأف زَ ٚ ذ152زٞس )ثمطٜ/ ٔي

(، اٚ ضا اظ ٔىط 28ٕ٘بيس )ضفس/ ا٘ؿبٖ ضا فطاٞٓ ٔي

(، ثٝ ٔغفطت ٚ ارط 201ٌطزا٘س )افطاف/ قيغبٖ ايٕٗ ٔي

(، ٔٛرجبت ذكيت ٚ 25يبثٙس )احعاة/ فؾيٕي زؾت ٔي

( ٚ.... ٚ اظ 2قٛز )ا٘فبَ/ اظزيبز ايٕبٖ ثطاي ايكبٖ ٔي

ؾٛي زيٍط، غفّت اظ يبز ذسا، ٔٛرت ذٛزفطأٛقي 

( 124ض ظ٘سٌي ز٘يب ٚ آذطت )عٝ/(، ؾرتي ز19)حكط/

 ٌطزز.  ( ٔي36ٚ ٕٞطاٞي ثب قيغبٖ )ظذطف/

ايٗ يبزوطز اظ ذساٚ٘س زض ٍ٘بٜ لطآٖ اظ تٛحيس ثٝ 

ثيٙي لطآٖ، ا٘ؿبٖ ٞط زض رٟبٖذٛضز.  يبز ٔقبز پيٛ٘س ٔي

ضٚظ ثٝ ٔقبز وٝ ٕٞبٖ فٛز ٚ ضرٛؿ ثٝ عطف ٔجسؤ اؾت، 

ؤ ثطيسٜ ٔقبز اظ ٔجس ،ثيٙيزض ايٗ رٟبٖ. قٛز ٘عزيه ٔي

٘يؿت، ٌطچٝ زض ٍ٘بٜ ٘رؿت ٔجسؤ ٚ ٔقبز زض زٚ لٛؼ 

يبز « رٟبٖ پؽ اظ ٔطي»لطاض ٌطفتٝ ٚ اظ ٔقبز ثب فٙٛاٖ 

ٞط زٚ لٛؼ،  يبثيٓ زضٔيوٙيٓ، ِيىٗ ثب ٍ٘طقي غضف  ٔي
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ؾبٖ وٝ اظ يه ٘مغٝ آغبظ قسٜ ضؾس؛ آٖ ثٝ يه ٘مغٝ ٔي

ٞٛ األَٚ٘ ٚ اآلذط ٚ »رّٜٛ يه حميمت اؾت:  ،زٚ ٚ ٞط

ثٙبثطايٗ، يبز ذسا )ٔجسؤ( (؛ 3)حسيس/« بٞط ٚ اِجبعٗاِؾّ

ضٚز:  يبز ٔقبز اؾت ٚ ٞط ِحؾٝ ا٘ؿبٖ ثٝ رب٘ت اٚ ٔي

( )رٛازي آّٔي، 156)ثمطٜ/« إّ٘ب ِّّٝ ٚإّ٘ب إِيٝ ضارقٖٛ»

  .(4/21:ٔقبز زض لطآٖ

 

تَجيِ شٌاختي ًسثت تِ آثار ٍ پياهدّاي ايواى ٍ 

 گزٍي كفز

تجكيط ٚ ٞبي ٔكتطن ٔيبٖ ٕٞٝ ا٘جيبء،  يىي اظ ٚيػٌي

ٔقطفتي ٘ؿجت ثٝ آحبض ٚ پيبٔسٞبي ايٕبٖ ٚ ا٘صاض 

ٞٓ ثٝ  ء،ا٘جيب (.164-165وفطٌطٚي اؾت )٘ؿبء/

زٞٙس، ٚ ٞٓ اظ ثكبضت ٔي وٙٙس ٚ فضيّت ٞسايت ٔي

وٙٙس. پيبٔجط اؾالْ ٘يع ثب  زاض٘س ٚ ا٘صاض ٔي ٔي ضشيّت ثبظ

يب ؤَيٜٟٓب اَِّٙجِيٜ : »ٔجقٛث قسٜ اؾتضؾبِت تجكيط ٚ ا٘صاض 

؛ 45)احعاة/« إَِّ٘ب ؤَضٕؾّْٓٙبنٓ قبٞٙساً ٚٓ ٔٔجٓكِّطاً ٚٓ َ٘صيطاً

 ٚ...(. 28ؾجإ/  ؛24؛ فبعط/56؛ فطلبٖ/105اؾطاء/

اظ   زازٖ ٔربعجبٖ ثٝ آحبض پصيطـ ايٕبٖتٛرٝ

ؾٛ ٚ پيبٔسٞبي وفطٌطٚي اظ ؾٛي زيٍط، ؾٟٓ يه

ائٝ قسٜ اظ ؾٛي ا٘جيبء ٚ ٘يع تٛرٟي اظ ٔحتٛاي اضلبثُ

آيبت لطآٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت، تب اظ ايٗ 

ضا ٚازاض  ٔربعجبٖ ضٍٞصض )ذٛف فمبة ٚ أيس حٛاة(،

ٔٙزط ٕٞبٖ تفىط ٚ تإُٔ٘  ٕ٘ٛزٜ، زض وبض ثٝ ٘ؾط ٚ تإُٔ

ثٝ پصيطـ ايٕبٖ اظ ؾٛي ايكبٖ ٌطزز )تمفي تٟطا٘ي، 

ثطذي  (.13/43: 1375؛ زاٚضپٙبٜ، 2/352: 1398

ٔفؿطاٖ، ايٗ زؾت آيبت ضا ٔٛرت ا٘جقبث فمُ ٚ 

ؾبظ تفىط ٚ تقمُ زض آحبض ٚ فٛالت اضائٝ قسٜ زض  ظٔيٙٝ

ا٘س تب آزٔي ذٛز ضاٜ ايٕبٖ ٚ ٞسايت ضا  آيبت زا٘ؿتٝ

؛ 15/387: 1417عجبعجبئي،  :ثطٌعيٙس )ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ

 (.12/104: 1398 ٘زفي ذٕيٙي،

ايٗ آيبت قسٖ ثٙبثطايٗ تفىط ٚ تقمُ زض ضٕٖٞٙٛ

ٔٙسي اظ ثكبضت ٚ ا٘صاض، ٘مف  ثٝ ٞسايت ٚ ايٕبٖ ٚ ثٟطٜ

ٕ٘بيس، تب ربيي وٝ ثطذي ٔفؿطاٖ ا٘صاض  ثؿعايي ايفب ٔي

زا٘ٙس )حؿيٙي  فبيسٜ ٔي ثسٖٚ تفىط ضا ثيٟٛزٜ ٚ ثي

( ٚ زض ازثيبت تفؿيط 5/404: 1363فجساِقؾيٕي،  قبٜ

 :1368ضٚايي، اظ لَٛ ضاٚيبٖ قيقٝ )لٕي ٔكٟسي، 

(، ٔطاز اظ 5/269 :1404ٚ ؾٙي )ؾيٛعي، ( 11/97

( وٝ 70)يؽ/...« ِٙئْٙصٙضٓ ْٔٓٗ وبَٖ حٓيٝب »زض آيٝ « حي»

اؾت وٝ قسٜا٘س، وؿب٘ي زا٘ؿتٝ ٔفقَٛ ا٘صاض ٚالـ قسٜ

تٛاٖ اؾتفبزٜ اظ لٜٛ فمُ ذٛز ضا زاض٘س. ثطذي ٘يع ثب 

إِْٖ  ٝؤَ ٚٓ َِٕٓ يٓتَفَىَّطُٚا ٔب ثِهبحٙجِِٟٕٓ ْٔٙٗ رَِّٙ»تٛرٝ ثٝ آيٝ 

ٔٙسي اظ رٙجٝ  (، ثٟط184ٜ)افطاف/« ٞٔٛٓ إِالَّ َ٘صيطٌ ٔٔجيٌٗ

( ضا اظ ضٍٞصض ٚؾّٓٚاِٝفّيٝاهللنّيا٘صاضي ضؾَٛ ذسا )

زا٘ٙس  تسثط ٚ تفىط زض ٔحتٛاي ضؾبِت ايكبٖ ٕٔىٗ ٔي

 (.2/544 :)زضٚظٜ

تٛرٝ تفىط زض ايٗ آيبت،  ثب تٛرٝ ثٝ ٘مف لبثُ

جت ثٝ ا٘زبْ يب تطن يه ؾبظي ٘ؿ وٝ فطايٙس لب٘ـظٔب٘ي

فُٕ زض فطز ثب ٘ؾط ٚ ا٘سيكٝ زض فٛالت فُٕ، ضخ 

ؾبظي اظ عطيك ٔؿيط ٔطوعي اتفبق  زٞس، ايٗ لب٘ـ ٔي

افتبزٜ اؾت، چطا وٝ ايٗ ا٘صاض ٚ تجكيط ثب زذبِت فمُ ٚ 

 قٛز.  تفىط، ٔؤحط ٚالـ ٔي

ثط ايٗ اؾبؼ آيبت ثؿيبضي ثب ثيبٖ فٛائس ايٕبٖ، 

زٞي ٍ٘طـ  ثٝ ؾٛي آٖ ٚ قىُ ز٘جبَ تكٛيك ٔؤٔٙبٖثٝ

ا٘س. زض ايٗ آيبت ثٝ  ايٕب٘ي زض ايكبٖ اظ ايٗ ضٍٞصض ثٛزٜ

، 157فٛائس ٚ آحبضي چٖٛ ؾطٔبيٝ ضؾتٍبضي )افطاف/

(، اؾتٛاضي ٚ آضأف ضٚحي 1، ٔؤٖٔٙٛ/88تٛثٝ/

(، تقبزَ ضٚحي 4، فتح/27، اثطاٞيٓ/277)ثمطٜ/

  ،82ا٘قبْ/  ،69(، أٙيت ٚ ايٕٙي )ٔبئسٜ/29)ظٔط/
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، 88(، ٚاليت ٚ پكتيجب٘ي اِٟي )ا٘جيبء/156فطاف/ا

(، ثطوبت ز٘يبيي ٚ آؾٕب٘ي )آَ 47، ضْٚ/38حذ/

ثيٙي  (، ضٚق66ٗ، ٔبئسٜ/96، افطاف/57فٕطاٖ/

(، فعت ٚ ثعضٌي 203، افطاف/11، تغبثٗ/29)ا٘فبَ/

( ٚ آٔطظـ ٚ ٔغفطت 96(، ٔحجٛثيت )ٔطيٓ/8)ٔٙبفمٖٛ/

... اقبضٜ قسٜ ( 4ٚ، ا٘فبَ/153، افطاف/9اِٟي )ٔبئسٜ/

 اؾت. 

اِجتٝ فطاٚا٘ي ا٘صاض ٚ ثيبٖ فٛالت ٌٙبٞىبضاٖ ٚ 

ٞبي پيبٔجطاٖ، ثيكتط اظ  ايٕبٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي ثي ا٘ؿبٖ

تجكيط ٚ ثيبٖ فٛائس ٚ آحبض ايٕبٖ ثٛزٜ ٚ ايٗ ٘كبٖ اظ 

إٞيت ٚ ربيٍبٜ ا٘صاض زض ٔمبيؿٝ ثب تجكيط زض ازثيبت 

ٞؿتٝ ٚٞبٖ پػلطآ٘ي اؾت. ثط اؾبؼ زيسٌبٜ ثطذي لطآٖ

ٔطوعي تجّيغ ٚ ٞسايت، ا٘صاض اؾت ٚ اظ ايٗ ضٚ زض 

تٟٙب ا٘صاض ٔقطفي  ثطذي آيبت لطآٖ وطيٓ ضؾبِت پيبٔجط

ٚ زض تجييٗ اؾبؼ  (19؛ ا٘قبْ/23)فبعط/ قسٜ اؾت

 ٞسايت پيبٔجطاٖ، تٟٙب ؾرٗ اظ ا٘صاض ضفتٝ اؾت

فطٍٞٙي فميٟبٖ ٘يع ا٘صاض  «٘فط»ٚ ٞسف اظ ( 130)ا٘قبْ/

( )رٛازي آّٔي، 122)تٛثٝ/ ٔقطفي قسٜ اؾتٞب ا٘ؿبٖ

1385 :170.) 

ثط ايٗ اؾبؼ، ثؿيبضي اظ آيبت لطآٖ ثٝ ثيبٖ ٚ 

آٚض ٔرتم ثٝ ضٚظ  ٚنبف تطؾٙبن ٚ زٞكتقٕبضـ ا

ٞب  ٞب ثٝ تپف زضآٔسٜ ٚ فمُليبٔت وٝ اظ قٙيس٘ف زَ

، ثب تفىط زض آٖ تب ٔربعجبٖ پطزاظز ٔي ،ٌطزز يظايُ ٔ

ٚ اظ ؾٛي زيٍط  ثطزاض٘س ا٘صاض قسٜ ٚ اظ ٌٙبٜ زؾت

وٙس ٚ ايكبٖ  فبلجت وفط ٚ فٙبز ضا زض ٕٞيٗ ز٘يب ثيبٖ ٔي

ضا ثٝ ؾيط زض ظٔيٗ ٚ ٔكبٞسٜ آحبض ٔزطٔبٖ زفٛت 

 ٝلُُْ ؾيطُٚا فٙي اِْإَضٕوِ فَبْ٘ؾُطُٚا وَيٕفٓ وبَٖ فبلٙجٓ»وٙس:  ٔي

٘ؾط ٚ تفىط زض فبلجت أط (؛ چطا وٝ 69ُٕ٘/«) إِْٔزٕطِٔيٗ

 يٞب ذطاثكبٖ ٚ آثبزي يٞب وٝ ذب٘ٝعٛض ايكبٖ، آٖ

فمُ ٚ نبحت ٞط  يوٙس ثطا يٚيطاٖ ٚ ذبِيكبٖ زالِت ٔ

)عجبعجبئي،  اؾت يوٝ ثرٛاٞس فجطت ثٍيطز وبف يثهيطت

اي اظ آيبت حبَ  زض ايٗ ٔيبٖ پبضٜ .(15/387: 1417

وكس )آَ  ايٕبٖ ضا ثٝ تهٛيط ٔي ٞبي ثي ٚالقي ا٘ؿبٖ

 (.36، ظذطف/124، عٝ/116فٕطاٖ/

قٙبؾبٖ ارتٕبفي ٘يع ٔؿإِٝ ا٘صاض ٔيبٖ ضٚاٖزض 

اي زاضز. ثط  ؾبظي ٔربعجبٖ ٘مف ٚ ربيٍبٜ ٚيػٜزض لب٘ـ

ايٗ اؾبؼ، يىي اظ ٔالحؾبت اؾبؾي زض ثطضؾي 

ٞبي  ٔحتٛاي يه پيبْ ٔتمبفس وٙٙسٜ، ٔؤحطثٛزٖ تطغيت

ثبقس. ثطذي ٔحممبٖ ٔقتمس٘س وٝ زض ٞط  ثطاٍ٘يع ٔيتطؼ

ٍ٘يع ؾٝ فبُٔ ٟٔٓ ٚرٛز ثطاوٙٙسٜ تطؼٔٛلقيت تطغيت

ٔيعاٖ ٘بذٛقبيٙس ثٛزٖ ضٚيساز  :زاضز، وٝ فجبضتٙس اظ

تٛنيف قسٜ، احتٕبَ ايٙىٝ ضٚيساز شوط قسٜ زض نٛضت 

ثٝ وبض ٘جؿتٗ اٚأط يب پيكٟٙبزات اضائٝ قسٜ ٚالقب ضٚي 

زٞس ٚ ٔيعاٖ ٔؤحط ثٛزٖ فُٕ پيكٟٙبز قسٜ )وطيٕي، 

يبْ، (. ثٝ ٞط ٔيعاٖ وٝ ثب زضيبفت يه پ78: 1389

تط ضخ  اضظيبثي ٔربعجبٖ اظ ايٗ ؾٝ فبُٔ ثيكتط ٚ زليك

 ٕ٘بيس، احطٌصاضي پيبْ ثيكتط ذٛاٞس ثٛز.

 

 گيزي ًتيجِ تحث ٍ

 قٙبؾيضٚاٖتطيٗ ٔفبٞيٓ زض فّٓ  يىي اظ اؾبؾي ،ٍ٘طـ

ضٚز؛ وٝ ايٗ فّٓ اٍِٛٞبي  ارتٕبفي ثٝ قٕبض ٔي

ٞبي افطاز  ٌٛ٘بٌٛ٘ي ضا ثطاي تىٛيٗ ٚ تغييط ٍ٘طـ

زٞس. زض ايٗ ٔيبٖ يىي اظ  ربٔقٝ پيكٟٙبز ٔي

ٞبي ٞط فطز زض ظ٘سٌي وٝ ثط  تطيٗ ٍ٘طـ ٔحٛضي

ٞبي اٚ تإحيط ثؿعايي زاضز، ٍ٘طـ  ؾبذت زيٍط ٍ٘طـ

يٕبٖ ٚ ثٝ اٚ ٘ؿجت ثٝ ٔتقّمبت ٚ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ ا

ثبقس. ٍ٘طقي وٝ ثب  ٚي ٔي« ٍ٘طـ ايٕب٘ي»انغالح 

ٞبي  ضٚيىطزي زيٙي ٚ ٔجتٙي ثط اٍِٛٞبي تىٛيٗ ٍ٘طـ
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 قٙبؾي، ٘ؿجت ثٝ ايٕبٖ قىُ ٌطفتٝ اؾت.  افطاز زض ضٚاٖ

تطيٗ ٚ پطوبضثطزتطيٗ اٍِٛٞبي  يىي اظ ٟٔٓ

ارتٕبفي، اٍِٛي احتٕبَ  قٙبؾيضٚاٖتىٛيٗ ٍ٘طـ زض 

ٍٞصض زٚ ٔؿيط انّي ٚ پيطأٛ٘ي، تفؿيط اؾت وٝ اظ ض

ضاٞجطزٞب ٚ فٛأّي ضا ثطاي تىٛيٗ ٍ٘طـ زض ٔربعجبٖ 

ٕ٘بيس. ايٗ پػٚٞف، ثب ٔحٛضلطاضزازٖ ايٗ  ٔقطفي ٔي

ؾبظ لطآٖ اظ ؾٛي زيٍط،  ؾٛ ٚ آيبت ا٘ؿبٖ اٍِٛ اظ يه

ٔفْٟٛ ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٚ فٛأُ ٔؤحط ثط تىٛيٗ آٖ ضا اظ 

لطاض زازٜ ٚ ايٗ  ذالَ آيبت لطآٖ وطيٓ ٔٛضز ثبظذٛا٘ي

قسٜ زض ايٗ اٍِٛ  اضائٝ ٔؿيط انّيلبِت فٛأُ ضا زض 

لطآ٘ي زض ضٞيبفتي  ٕ٘بيس. ثط اؾبؼ ايٗ ٔؿيط، ٔقطفي ٔي

فٛأّي چٖٛ اضائٝ ثطٞبٖ ٚ اؾتسالَ ؿ، ثٝ ايٗ ٔٛضٛ

ٔقزعات   اي، قٙبؾي آيٝ ٘ؿجت ثٝ ٔتقّمبت ايٕبٖ، ٔقطفت

٘ؿجت  ا٘جيبء ثط نسق زفٛت ذٛز، ايزبز ٔقطفتي نحيح

ثٝ ثطذي ٔتقّّمبت ايٕبٖ، تصوط ٚ يبزوطز ٘ؿجت ثٝ ٔجسؤ ٚ 

بض ٚ ٔقبز )ٔتقّمبت ايٕبٖ( ٚ تٛريٝ قٙبذتي ٘ؿجت ثٝ آح

تطيٗ فٛأُ  ٌطٚي، اظ رّٕٝ ٟٔٓ پيبٔسٞبي ايٕبٖ ٚ وفط

احطٌصاض ثط تىٛيٗ ٍ٘طـ ايٕب٘ي ٔربعجبٖ ثٝ قٕبض 

 آيٙس. ٔي

 

 هٌاتع

 لزآى كزين -

٘تكبضات ا لٓ: تب(. )ثي نجحي نبِح، ًْج الثالغِ -

 .زاض اِٟزطٜ

 شٌاسيرٍاىـ(. 1382) آشضثبيزب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ -

 لٓ:، اجتواعي تا ًگزش تِ هٌاتع اسالهي

 .ىسٜ حٛظٜ ٚ زا٘كٍبٜپػٚٞك

 ـ(.1366) آٔسي، فجساِٛاحس ثٗ ٔحٕس تٕيٕي -

٘تكبضات زفتط ا لٓ: ،غزر الحكن ٍ درر الكلن

 .تجّيغبت اؾالٔي

 رٕبفٝلٓ: ، التَحيد ـ(.1357) اثٗ ثبثٛيٝ -

 .إِسضؾيٗ في اِحٛظٜ اِقّٕيٝ

 ـ(.1383) اقتطٚثٝ، ِٚفٍبً٘ ٚ ٞيٛؾتٖٛ، ٔيّع -

اجتواعي اس هٌظز  شٌاسيرٍاىاي تز  همدهِ

 :اي ٚ ٕٞىبضاٖ، تٟطاٖ ، تطرٕٝ رٛاز اغٜارٍپائياى

 ٘كط ؾٕپبز.

دائزُ الوعارف لزآى  ـ(.1382) اٚضفي، ٔطتضي -

 .وتبة ، لٓ: ثٛؾتبٖكزين )هدخل ايواى(

 ثبضٖٚ، ضاثطت؛ ثطٖ، زٚ٘ب ٚ رب٘ؿٖٛ، ثّطتي -

فّي ، تطرٕٝ اجتواعي شٌاسيرٍاى ـ(.1389)

 . تحهيّي، تٟطاٖ: ٘كط وتبة آٔٝ

اعجاس  ق(.1421) ثٗ عيت ثبلال٘ي، اثٛثىط ٔحٕس -

 .زاض اِىتت اِقّٕيٝ ثيطٚت: ،المزآى

ًگزش ٍ  ـ(.1390) ثٛ٘ط، رطز ٚ ٚا٘ه، ٚا٘ه -

عٟٛضيبٖ، تٟطاٖ: از ، تطرٕٝ رٛتغييز ًگزش

 .ا٘تكبضات ضقس

فصلٌاهِ هماالت ٍ  ـ(.1383) ثٟكتي، احٕس -

 .76، قٕبضٜ ّا رسيتز

تٟطاٖ: ، آئيي خزدٍرسي ـ(.1380) ؾقيس  ثٟكتي، -

 .ؤؾؿٝ فطٍٞٙي زا٘ف ٚ ا٘سيكٝ ٔقبنطٔ

فصلٌاهِ هطالعات  ـ(.1387) پبوتچي، احٕس -

 .1، قٕبضٜ اي در علَم اًساًي رشتِهياى 

رٛيي  پي»(. ـ1388)  -

، «ٞبي فساِت ؾيبؾي زض ٘هٛل اؾالٔي ٔؤِفٝ

 ،درآهدي تز ًظزيِ سياسي عدالت در اسالم

پػٚٞكىسٜ  تٟطاٖ: اوجط ٚ ٕٞىبضاٖ، فّيرب٘ي، فّي

ٔغبِقبت ارتٕبفي ٚ فطٍٞٙي ثب ٕٞىبضي ٔطوع 

 .نبزق تحميمبت زا٘كٍبٜ أبْ
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 ـ(.1387) ؛ وزجبف، ٔحٕسثبلطزتطوبٖ، ٞبرط -

َم فصلٌاهِ تَسعِ عل، «ٍ٘طـ چيؿت؟»

 .قٕبضٜ اَٚ  ؾبَ اَٚ،  ،رفتاري

تفسيز رٍاى  ق(.1398) ٔحٕس ،حمفي تٟطا٘ي -

 .تٟطاٖ: ا٘تكبضات ثطٞبٖ ،جاٍيد

ًظزيِ ايواى در  ـ(.1376) ٔحؿٗرٛازي،  -

 .لٓ: ٘كط ٔقبضف ،عزصِ لزآى ٍ كالم

تفسيز  ـ(.1381) رٛازي آّٔي، فجساهلل -

، هَضَعي لزآى كزين؛ ٍحي ٍ ًثَّت در لزآى

 .لٓ: ٘كط اؾطاء

تفسيز هَضَعي (. ـ1385)  -

 .، لٓ: ٘كط اؾطاءلزآى كزين؛ ّدايت در لزآى

، لٓ: ديي شٌاسي(. ـ1387)  -

 .٘كط اؾطاء

لٓ:  ،تفسيز تسٌين(. ـ1388)  -

 .٘كط اؾطاء

 حؿيٗ ثٗ احٕس ،قبٜ فجساِقؾيٓ يحؿيٙ -

، تٟطاٖ: ا٘تكبضات تفسيز اثٌاعشزي ـ(.1363)

 .ٔيمبت

تفسيز  تب(. ثيطٚت: )ثي حمي ثطٚؾٛي، اؾٕبفيُ -

 .، زاض اِفىطرٍح الثياى

، حديثچْل  ـ(.1378) ذٕيٙي، ؾيس ضٚح اهلل -

 .٘كط آحبض أبْ ذٕيٙي ٔؤؾؿٝ تٙؾيٓ ٚتٟطاٖ: 

اًَار العزفاى في  ـ(.1375) زاٚضپٙبٜ، اثٛاِفضُ -

 .، تٟطاٖ: ا٘تكبضات نسضتفسيز المزآى

 ،التفسيز الحديث ق(.1383) زضٚظٜ، ٔحٕسفعت -

 .ٝلبٞطٜ: زاض االحيبء اِىتت اِقطثي

 ق(.1412) ضاغت انفٟب٘ي، حؿيٗ ثٗ ٔحٕس -

 .، ثيطٚت: زاضاِقّٓالمزآىالوفزدات في غزية 

ًگزش ٍ ايواى در  (.ـ1387) ضظالي، ٞبزي -

آٔٛظقي ٚ ، لٓ: ا٘تكبضات ٔؤؾؿٝ تزتيت ديٌي

 .پػٚٞكي أبْ ذٕيٙي

پضٍّشي  ـ(.1381) ضضبئي انفٟب٘ي، ٔحٕسفّي -

 .، ضقت: وتبة ٔجيٗدر اعجاس علوي لزآى

هٌاّل العزفاى في  تب(.)ثي ظضلب٘ي، ٔحٕسفجساِقؾيٓ -

 .اِتطاث اِقطثي حيبءاالزاضرب: ثي، علَم المزآى

الكشاف عي حمائك  ق(.1407 ) ظٔركطي، ٔحٕٛز -

 . زاض اِىتبة اِقطثيثيطٚت: ،  غَاهض التٌشيل

االتماى في علَم  ق(.1421ص )ؾيٛعي، رالَ اِسيٙ -

 .، ثيطٚت: زاض اِىتبة اِقطثيالمزآى

الدر الوٌثَر في ق(. 1404)  -

 .ت اهلل ٔطفكيوتبثرب٘ٝ آي  لٓ: ،تفسيز الوأثَر

-ّاي هحتَايي هؤلفِ ـ(.1385) قىطا٘ي، يبؾيٗ -

شٌاسي در تعالين اّاي خد رٍشي آهَسُ

تٟطاٖ: ، صَهيي؛ تا تكيِ تز رٍايات صادلييهع

 .زا٘كٍبٜ أبْ نبزق

الويشاى في  ق(.1417) ؾيسٔحٕسحؿيٗعجبعجبئي،  -

 .، لٓ: ا٘تكبضات ربٔقٝ ٔسضؾيٗتفسيز المزآى

 الثياى هجوع ـ(.1372) حؿٗ ثٗ فضُ عجطؾي، -

 .ذؿطٚ ٘بنط ا٘تكبضات :، تٟطاٖالمزآى تفسيز في

 ،هجوع الثحزيي ـ(.1375) عطيحي، فرط اِسيٗ -

 .فطٚقي ٔطتضٛي تٟطاٖ: وتبة

 تفسيز في التثياى تب(. )ثي حؿٗ ثٗ ٔحٕس عٛؾي، -

 .اِقطثي اِتطاث احيبء زاض :ثيطٚت ،المزآى

اطية الثياى  ـ(.1378) عيت، ؾيس فجساِحؿيٗ -

 .، تٟطاٖ: ا٘تكبضات اؾالْفي تفسيز المزآى

 ثٗ ٔحٕس اثٛفجساهلل ق(.1420) ضاظي فرطاِسيٗ -

 اِتطاث احيبء زاض :ثيطٚت ،الغية هفاتيحفٕط، 
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 اِقطثي.

 ،العيي كتاب ق(.1410) احٕس ثٗ ذّيُ فطاٞيسي، -

 .ٞزطت ا٘تكبضات لٓ:

ٍ٘بٜ لطآٖ ثٝ  (.ـ1379) فقبِي، ٔحٕستمي -

 .فصلٌاهِ صحيفِ هثيي، فمال٘يت زيٗ

 ٝ، لٓ: ٔؤؾؿالوصثاح الوٌيز ق(.1405) ياِفيٛٔ -

 .ٜزاضاِٟزط

رٍش  (.ـ1384) لبئٕي ٔمسْ، ٔحٕسضضب -

 .زتيت اسالهيفصلٌاهِ ت، دّي در لزآى عثزت

 ،لزآى لاهَط ـ(.1371) اوجط فّي ؾيس لطقي، -

 .ٝاإلؾالٔي اِىتت زاض تٟطاٖ:

 الجاهع ـ(.1364) احٕس ثٗ ٔحٕس لطعجي، -

 .ذؿطٚ ٘بنط ا٘تكبضات :تٟطاٖ ،المزآى ألحكام

 ـ(.1368) لٕي ٔكٟسي، ٔحٕس ثٗ ٔحٕسضضب -

ؾبظٔبٖ : تٟطاٖ، تفسيز كٌش الدلائك ٍ تحز الغزائة

 .يا٘تكبضات ٚظاضت اضقبز اؾالٔ چبح ٚ

ارتٕبفي -آحبض ضٚا٘ي (.ـ1376) وبٚيب٘ي، ٔحٕس -

، علَم اًساًيشٌاسي  فصلٌاهِ رٍشثبٚضي، ذسا

 .13قٕبضٜ 

اجتواعي؛  شٌاسيرٍاى ـ(.1373) وطيٕي، يٛؾف -

، تٟطاٖ: ا٘تكبضات ّا، هفاّين ٍ كارتزدّا ًظزيِ

 .ثقخت

ًگزش ٍ تغييز  (.ـ1379) وطيٕي، يٛؾف -

   .، تٟطاٖ: ا٘تكبضات ضقسًگزش

، آئيي پزٍاس ـ(.1392) ٔهجبح يعزي، ٔحٕستمي -

پػٚٞكي أبْ ا٘تكبضات ٔؤؾؿٝ آٔٛظقي ٚ  :لٓ

 ذٕيٙي.

، لٓ: هجوَعِ آثار تب(. )ثي ٔغٟطي، ٔطتضي -

 .ا٘تكبضات نسضا

التوْيد في علَم  ق(.1415) ، ٔحٕسٞبزي ٔقطفت -

 .، لٓ: ٔؤؾؿٝ ٘كط اؾالٔيالمزآى

الوعارف لزآى  ُدائز ـ(.1386) ٔقٕٛضي، فّي -

 .، لٓ: ثٛؾتبٖ وتبةكزين )هدخل تالغت لزآى(

ٔفبٞيٓ آيٝ زض زٚضٜ » (.1389)، ٘طرؽ ٔٛؾٛي  -

هجلِ ، «پيف اظ اؾالْ: تجبضقٙبؾي ٚ ٔقٙبقٙبؾي

 .17، قٕبضٜ اًجوي ايزاًي ستاى ٍ ادتيات عزتي

تفسيز  ق(.1398) ٘زفي ذٕيٙي، ٔحٕسرٛاز -

 .، تٟطاٖ: ا٘تكبضات اؾالٔيٝآساى

 ِالمزآًي ُالوعجش ق(.1421) ٔحٕسحؿٗٞيتٛ،  -

 .ٝاِطؾبِٝ ، ثيطٚت: ٔؤؾؿعجاس العلوي ٍ الغيثياال


