
 
 داری پایذار هبتًی بز فزهاو حکىهتی  طزاحی الگىی حکىهت

 به هالک اضتز حضزت علی
 *دغد ساگش ض

 
 چکیذه

دسسی پا ذسس م تنب اش فشماب دکتىمتب  هذو س د پژوهؼ طشسدب سلگى ب سص دکىم 
دضش   لب

اه مالک سؽتتش سعت . سوػ ساجتا  دسدب س تد پتژوهؼت کیمتب و اتا  
مناىس سعتخشسر مطالبت سص فد تذلیتل مضتمىب سعتتماد  سعتقشس ب سع . اهسو کشد 

اته مالتک سؽتتش دس  ؽذ. من ع مىسد اشسعب دس س د پژوهؼت فشمتاب دضتش   لتب
دهذ که اشسی س جتاد و فشسگیتش ؽتذب  های پژوهؼ اؾاب مب سع .  افته البالغه نهج

سقتصتادی و سلضسمتا   دسسی پا ذسس دس کؾىست سلضسما  متذ ش   تىعت ه پا تذسس دکىم 
مذ ش   تىع ه پا ذسس سکىلى  کب و سلضسما  مذ ش   تىع ه پا ذسس س تما ب و سلضسمتا  
مذ ش   تىع ه پا ذسس عیاعب مىسد ایاصاذ و سگش مخذوػ ؽتىاذت اخؾتب سص دکىمت  

هتای پتژوهؼت اؾتاب  آمتذ  اتش سعتاط دسد دعت اینذ. اتا   اته سعیمب آعیب مب
سگااه فتى  سس اا تذ دس چهتاس عتطخ سقتصتادیت سکىلتى  کبت دهذ که سلضسما  چها مب

گیتشی و  و ى کشد. ایتل اته سهتذسو س تد عتطىح دس ؽتکلس تما ب و عیاعب  غ 
دسسی پا ذسس متؤرش سعت ب اته اذتىی کته دس عتطخ سقتصتادی  تذسل   س جاد دکىم 

مذیطبت دس عتطخ س تمتا ب  تذسل  سقتصادیت دس عطخ سکىلى  کب  ذسل  ص غ 
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د گتشت   تاس کنتذ. اته دس عطخ عیاعب  ذسل  عیاعتب امتىد پیتذس متبس تما ب و 
مذیطتبت س تمتا ب و عیاعتب دس عتاصی  تذسل  سقتصتادیت ص غت  سعتقشسس و پیاد 

 دسسی پا ذسس مهق سع . گیشی دکىم  ؽکل
دسسی پا تتذسست دکمشساتتبت منؾتتىس پا تتذسسیت سلگتتىت فشمتتاب دکىمتت  کلیددذواژگاو:

 دکىمتبت فد تذلیل مضمىب 

 ههمذه
یـ  اِـٙالض شؿیـؿ يیىـث.  :بىیاقی ال ه٩اهین ؾق ٠لـىم اشحمـا٠ی، ظکمكايـی همايًؿ

باق ؾق ٨كايىه ؾق ٬كو چهاقؾهن به ِىقت ٠لمی و هؿوو، اولیىؾقظ٭ی٭ث، واژه ظکمكايی به
اوـح٩اؾه ٌـؿ. ایـى اِـٙالض ؾق لهـايی کـه بايـ  شهـايی، هصـؿؾا   ;Cه٭ك ؾولثDه١ًای 

ج١كی٧ کكؾ، ٠مىهیث بیٍحكی یا٨ث ٔبـىواقؾ و  2878 ظکمكايی قا ؾق گماقي ؼىؾ ؾق وا 
واژه ؾاقی ؾاقؾ.  ٓ. ه٩هـىم ظکمكايـی اقجاـاٖ جًگـاجًگی بـا ظکىهـث135: 2484 >لى٨لك،

ووـیله آو ظکىهـث ای اوـث کـه یـ  کٍـىق بـه ؾاقی بیٍحك بكای جىِی٧ ٌیىه ظکىهث
ــابكایى ظکىهــث .کًــؿهــی ــث ؾاؾاقی ٠كِــه ووــیٟبً ــا ؾول ــكی ال واژه ظکىهــث ی قؾ. ج

ووـیله ظـمب هکًـؿ و بـ ؾاقی ٘كل ا٬ؿام اؾاقی، ا٬حّاؾی و ویاوـی قا جایـیى هـیظکىهث
ؾاقی  قوؿ. با ایـى ج١كیـ٧ واژه ظکىهـث ویاوی ِاظب ٬ؿقت ؾق ی  کٍىق به ايصام هی

 ؾ.و شاه١ه هؿيی قا به آو ا٨مو وکاقکىبجىاو ؾو بؽً ٌاهل بؽً ؾولحی اوث که هی
ظکىهـث اوـث  =ی ؼىؾ يیالهًؿ هًٍىق پایؿاقیها هك ظکىهحی بكای اشكای ویاوث

ٌىؾ. ؾق جىو١ه پایؿاق وه المام یا قویکـكؾ  یاؾ هی <ؾاقی پایؿاق ٠ًىاو ظکىهثکه ال آو به
جـىاو بـه هًٍـىق پایـؿاقی ظکىهـث  والی ایى الماهات هی وشىؾ ؾاقؾ. با وًصً و پیاؾه

ه پایؿاق ا٬حّاؾی که ال . الماهات هؿیكیث جىو١:ايؿ ال: ؾوث یا٨ث. ایى الماهات ٠ااقت
                                                

1. Governance. 

2. Seat of Governance. 

3. Bovard & Leffler. 

4. Primes of Sustainability. 

5. Sustainable Governance. 
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ٌىؾ. جع٭ـ٫ ایـى  های آیًؿه ظاِل هی ايؿال، هًابٟ اقلٌمًؿ ظیاجی بكای يىل ٘كی٫ په
. الماهـات ;بىـحگی ؾاقؾC E هـا اِل جىلیٟ هًّـ٩ايه و بكابـك هیـاو يىـلDاهك به اشكای 

اکىلىژیکی به جىو١ه پایؿاق ال ٘كی٫ ظ٩اٜث ال هًابٟ ٘ای١ی و جصؿیؿياپفیك، شلـىگیكی 
ــلال  ــك گ ــهاذ ــىؾگی آب ؼاي ــاک، و آل ــایً ؼ ــیب ای، ٨كو ــی، آو ــای لیكلهیً ــای  ه ه

. الماهـات هـؿیكیث >پفیكؾE  هعیٙی جع٭٫ هیهعیٙی و يیم ال ٘كی٫ جًىٞ لیىثلیىث
هـای اشحمـا٠ی، بكابـكی هیـاو  جىو١ه پایؿاق اشحما٠ی که ال ٘كی٫ ظ٩ـٛ ذاـات ویىـحن

گیكی،  اقکث وویٟ هكؾم ؾق جّمینهای هؽحل٧، جًىٞ ٨كهًگی، ایصاؾ لهیًه بكای هٍ يىل
: ;، ز <A>:پـىق، ٌىؾ ٔابـكاهین و جع٭٫ اِل جىو١ه پایؿاق ٠ؿالث اشحما٠ی ٠ملی هی

ؾاقی پایـؿاق، وـه الـمام پایـؿاقی ا٬حّـاؾی،  جـىاو گ٩ـثE ؾق ظکىهـث ٓ. په هـی?<;
اکىلىژیکی، و اشحما٠ی وشىؾ ؾاقؾ، ولی آيچه که ظائم اهمیـث اوـث هعـىق چهـاقهی 

٠ًىاو الماهات هؿیكیث وشى کكؾ که ال آو بهبایؿ شىث مپایؿاقی ویاوی قا يیجعث ٠ًىاو 
 ٌىؾ.  جىو١ه پایؿاق ویاوی یاؾ هی

ٓ هاّیى ایى يکحه اواوی اوـث 2482یا٨حه جىوٗ بؿی١یاو و همکاقاو ٔهٙال١ات ايصام
گـاهی، يگكايـی ؾقبـاقه ؾیگـكاو،  که جىشه به هح٥یكهای شاه١ه ًٌاؼحی همچىو ا٠حماؾ، آ

ؾاقی پایـؿاق ؾق  گیـكی ظکىهـث بىـحگی و همکـاقی ؾق ٌـکلاقکث، ايىـصام، هـنهٍ
اوالهی جؤذیك بىمایی ؾاقؾ. همچًیى ج١الین ؾیًی ایى ٬ؿقت قا ؾاقيؿ که  -هؿیكیث اقلٌی

هعـىقی قا بـك ِىقت هعىىن و ياهعىىن ؼیكؼىاهی، ا٠حماؾ ؾق قوابٗ و ٠ـؿالثبه
ی و اؼكوی شىاهٟ ايىايی جٕمیى کًًؿ اوان قویکكؾ الهی و جىظیؿی بكای ليؿگی ؾیًى

 ٓ. 211: 2476ٔقؾاؾی، 
ٌـؿه ها ال ویاوث و بكياهـه هـؿوو جـؿویى شًاه هاهن ایى پژوهً ایى اوث که ظکىهث

ویژه ؾق ظىله ا٬حّاؾی و اشحما٠ی بكؼىقؾاق يیىـحًؿ و ا٬ـؿاهات ؾاقی پایؿاق به بكای ظکىهث
هعیٙـی، اشحمـا٠ی و ث ا٬حّـاؾی، لیىـثها ؾق ليصیكه ٠ؿال اللم و کا٨ی بكای ایًکه ؾولث

قاوحا باًٌؿ، ِىقت يگك٨حه اوث. هى له اِلی پـژوهً  ویاوی ال لعاٚ هًٍىق پایؿاقی هن
ها ال الگىی ؼاِی ؾقلهیًـه الماهـات  ها و ؾولث به ایًکه ظکىهثظأك ایى اوث که باجىشه
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٘كاظـی الگـىی کًًؿ،  ؾاقی پایؿاق بكای پیٍك٨ث و ظكکث به ومث شلى جا١یث يمی ظکىهث
ؾاقی پایؿاق اهك ظحمی و الماهی اوثE چكاکه ؤـ١یث کٍـىقهای اوـالهی ؾق ایـى  ظکىهث

ای ال ابهام ٬كاق ؾاقؾ. بكای ؼكوز ال ایى ابهام، پژوهً ظأـك بـه ؾياـا  کاهـل  لهیًه ؾق هاله
 ؾاقی پایؿاق اوث. کكؾو ؼأل ٠لمی و ٠ملی ؾق ظىله ظکىهث

های لیاكالیىـحی گیكی ظکىهث شلىگیكی ال ٌکل بىحگی وهًٝىق ظ٩ٛ و ج٭ىیث هنبه
گیـكی  و ي ىلیاكالیىحی ؾق کٍىق اللم اوث که به ًٌاؼث ِعیط و ؾقوحی ال ٨كایًـؿ ٌـکل

ؾاقی پایؿاق بكوین. لفا ی  ا٬ؿام اواوی بكای ج٭ىیث آذاق ظکمكايی ؼىب  الگىی ظکىهث
ؾاقی  ی ال ظکىهـثهای ياٌی ال ياـىؾ آو، یـا٨حى الگـى و چهـاقچىب و ؾوق ٌؿو ال چالً

بـه هالـ  اٌـحك اوـث. لـفا هـؿ٦ ایـى  پایؿاق هاحًی بك ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لـی
گىيـه هٙـكض ؾاقی پایـؿاق اوـث و وـئا  پـژوهً ایـى پژوهً، اقائه الگىیی ال ظکىهـث

به هال  اٌحك  ؾاقی پایؿاق ؾق ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی های ظکىهث ٌىؾ: هئل٩ه هی
ئا ، پژوهً اکحٍا٨ی ظأك ال يىٞ کی٩ی با قویکكؾ اوح٭كایی چیىث؟ بكای پاوػ به ایى و

 کًؿ.کم  ٌایاو جىشهی هی

 چهارچىب يظزی
ٌىؾ و  ؾاقی پایؿاق هعىىب هی های شؿیؿ ؾق هؿیكیث ؾولحی، ظکىهث یکی ال پاقاؾاین

جىايؿ لهیًـه قا بـكای جىوـ١ه پایـؿاق و  ؾاقی ؼىب، هی باوق بك ایى اوث که ٨كاجك ال ظکىهث
گىیی، اِل هٍاقکث، اِل جىشه به ه١یاقهای چًؿب١ؿی ؾق ٨كاهن کًؿ. اِل پاوػهحىالو 
هـای ا٬حّـاؾی و  ٨ایـؿه ؾق ظـىله -گیكی، اِـل پیٍـگیكی، اِـل جعلیـل همیًـه جّمین

ؾاقی  هـای ظکىهـثجكیى اِى  و ویژگیال ههن :اکىلىژیکی و اشحما٠ی، و اِل هٍاقکث
ٓ. يحیصه اشكای E= 1554 کلمًم،1555 >ًك،E وی2887 ;پایؿاق اوث ٔکاوحايما و همکاقاو،

                                                
 .کًًؿ ٠ًىاو جىو١ه ویاوی یاؾ هیبهاهكوله ال اِل هٍاقکث  .:

2. Costanza & et al. 

3. Wiener. 

4. Clemens. 
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وـالی،  ؾاقی ؼىب، جىو١ه پایؿاق و ج١ؿیل وـاؼحاقی ؼّىِـی های ظکىهث بؿ ویاوث
وشـى جـىاو شىـث های ب١ؿ ال اي٭الب هـی ؾاقی ياپایؿاق اوث که ؾق بكؼی ؾولث ظکىهث

ؾاقی ؼىب و جىو١ه پایؿاق ؾو شًاـه کلیـؿی ؾاقيـؿ: يؽىـث هـؿ٦ هـك ؾو  کكؾ. ظکىهث
کًًـؿ کـه ؾق آو ؾولـث،  ١ه هٍـاقکث ٠مـىهی اوـث و هـك ؾو هعیٙـی قا ایصـاؾ هـیجىو

قیـمی و هـؿیكیث  های اشحما٠ی، بؽً ؼّىِی و ا٨كاؾ ظ٭ی٭ی بحىايًؿ ؾق بكياهـه والهاو
گكاوث. ؾوحیابی به  شاه١ه هٍاقکث ؾاٌحه باًٌؿE ؾوم ایًکه هك ؾو هن ٨كایًؿگكا و هن يحیصه

قیـمی و يٝـاقت هىـحمك اوـث  وشىؾ ویىحن بكياهـه ؾاقی ؼىب و پایؿاق هىحلمم ظکىهث
 ٓ.1551 :ٔپىقجك،

هـای  ؾاقی پایؿاق ايصـام یا٨حـه اوـث. بكياهـه هٙال١ات هح١ؿؾی ؾق ؼّىَ ظکىهث
ــل ٔ ــالهاو هل ــ١ه و ــث2886جىو ــى  ظکىه ــی و اِ ــاقکث ؾق  ٓ ویژگ ــىب قا هٍ ؾاقی ؼ

گىیی و ی، پاوػهعىقی، ٩ٌا٨یث، ٠ؿالث و بكابكی، اذكبؽٍی و کاقایگیكی، ٬ايىو جّمین
ٓ ٠ًـىاو کكؾيـؿ کـه 1555ٔ ;کًؿ. هاقیث و للکی هى ىلیث، و بیًً اوحكاجژی  ٠ًىاو هی

ٌـىؾ. ؾقيحیصـه آيچـه  ؾاقی ؼىب جعث ٬ىايیى هٍؽّی هىشب جىو١ه پایؿاق هی ظکىهث
بیًی ٌؿه بىؾ ؾق ٠مل با جٍکی  هىاشه ٌؿ و يحیصه آو جىشه  بكای جع٭٫ جىو١ه پایؿاق پیً

ٓ هـؿلی قا بـكای 1554ٔ >ؾاقی پایـؿاق گكؾیـؿ. کلمًـم ی با ٠ًىاو ظکىهثبه هئل٩ه شؿیؿ
ه١ـكو٦ اوـث. بـك اوـان ایـى هـؿ ،  = (KIPI)جىو١ه پایؿاق هٙكض کكؾه اوث که به هؿ 

ؾاقی پایؿاق ؾق ی  هرلد ٬ابل جّىق اوث که ؾاقای وه ب١ِؿ ٌـ٩ا٨یث، هٍـاقکث  ظکىهث
هـای  ه١ح٭ـؿ اوـث کـه بكياهـه 1551ٓٔ <٠مىهی و ٜك٨یث هعیٗ ٘ای١ی اوـث. گـاقؾیًك

های ا٬حّاؾی، اشحمـا٠ی  های لیك هاحًی باٌؿ: ویاوث ؾاقی ؼىب بایؿ بك ویژگی ظکىهث

                                                
1. Porter. 

2. Martia & Zaelke. 

3. Clemens. 

4. Key Integrated Performance Indicator. 

5. Gardiner. 
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هعـىقی، گىیی يهاؾهـای ؾهکكاجیـ  بـه يیالهـای هـكؾم، ٬ـايىوو هعیٙی هًاوبE پاوػ
 گفاقی.  و ایصاؾ ٜك٨یث اللم بكای وكهایه :ه١یاقهای ٔؿ٨ىاؾ، بكابكی شًىیحی

های لیاكالیىحی و ي ىلیاكالیىحی ؾق  قا ياایؿ ٨كاهىي کكؾ، و آو وشىؾ قهیا٨ثای  ولی يکحه
هاوث. هىحه هكکمی و ه٩هىم بًیاؾیى قهیا٨ث لیاكالیىن، آلاؾی اوث.  گیكی ظکىهث ٌکل

. آلاؾی 1. آلاؾی اؼال٬ـی و ؾیًـیE 2ٌـىؾ:  ؾق لیاكالیىن، آلاؾی ؾق وـه ظـىله هٙـكض هـی
 Eکه به لیاكالیىـن واقؾ اوـث ایًکـه ؾق لیاكالیىـن، آلاؾی . آلاؾی ا٬حّاؾی. ي٭ؿی 4ویاوی

جىايؿ ايصام ؾهؿ، ظحـی اگـك آو  ی١ًی قهایی ال ٬یىؾ اؼال٬ی و ؾیًی، و ايىاو هك کاقی قا هی
کاق به ايىايیث ايىاو ؼؿٌه واقؾ کًؿ و جمایل به ٩ِات ظیىايی ؾاٌحه باٌؿ. همچًـیى ؾق 

کیؿ هیبعد آلاؾی ویاوی، ؾق لیاكالیىن به ج٩کی  ٬ى کكؾيؿE هكچًؿ لیاكالیىن ؾق پایاو  ا جؤ
٬كو هصؿه و کل ٬كو يىلؾه ظى  ١ٌاق آلاؾی، به ؾياا  به ؾوث گك٨حى کاهل ٬ؿقت ویاوی 

ايـؿولی و هعـؿوؾ  بىؾ. باالؼكه ؾق لیاكالیىن به آلاؾی ا٬حّاؾی ه١ح٭ؿيؿE آلاؾی ؾق وكهایه
ی و ؾیًی و ویاوـی و ؾؼالـث يٍؿو هیل به ايااٌث وكهایه جىوٗ هیچ اهكی ا٠ن ال اؼال٬

 ؾولث به ي٩ٟ هعكوهاو. 
هٙال١ات يٍاو ال چهاق شكیاو هٍؽُ ؾق ايؿیٍه لیاكالیىن ؾاقؾ که یکی ال ایى چهاق 
شكیاو، ي ىلیاكالیىن اوثE شكیايی که ؾقوا٬ٟ ال ٘كی٫ به کاق گـك٨حى يیـكوی کـاق و هًـابٟ 

 ؿ.ايهلل هعكوم شهاو وىم ؾقِؿؾ گىحكي هًابٟ کٍىقهای ٤كبی
                                                

كؾه کـق شاه١ـه هٍـؽُ هـا  آيـاو قا ؾ اوالم جمایم هیاو لو و هكؾ و ي٭ً و هىـ ىلیثؾقلهیًه بكابكی شًىیحی،  .:
ج٩اوت بك اوان شًىیث ؾق ب١ٕی هىاقؾ هرل هالظٝاجی که اوالم بكای يعىه اجؽاـ ق٨حاق هًاوب با ٨كليـؿ  .اوث

آ٨كیًی بكای لياو ؾاقؾ، هرل الحمام به ؼايه یا بكياهه ظمایحی ؼاِی  والؾ یا پیًٍهاؾهایی که ؾق ي٭ً ؾؼحك هٙكض هی
ؾق يٝام اقلٌی اوالم، لو ايىـايی  .همه هحًاوب با ؼاوحگاه جکىیًی آياو اوثؾهؿ، همه و  که بكای لياو اقائه هی

هـای  ظا  ال ٜك٨یثؾق٠یى .اوث که جمام لىالم و ابماق قا بكای اقج٭ای ايىايی و قویؿو به اوز ٬له ٠اىؾیث ؾاقاوث
١ًای قویؿو بـه ه٭ّـؿ ؾق ایى يٝام، ؼكوز ال ؼايه الماها  به ه .اللم بكای جّؿی پىث هاؾقی يیم بكؼىقؾاق اوث

٠ًىاو ٔكوقت هٙكض يٍؿه و وقوؾ به ٠كِه اشحماٞ بكای لياو، اهـك شـایم جل٭ـی ٌـؿه لفا به .قٌؿ ايىايی يیىث
پـفیك  و جـىاو  ها ی١ًي اؼحیاق، هىـ ىلیثه وه ویژگي همه ايىاوکؾايؿ اوالم لو قا همچىو هكؾ، ايىاو هي .اوث

وـاو ٌـؤو ليـايگی وی اهیابي بكؼىقؾاق اوـث و بـؿیىکايات قٌؿ و کهما  قا ؾاقاوث و همايًؿ هكؾ ال اکاقج٭ا و 
 .ٓ<@: @A>:ٌىؾ ٠ٔٙاقلاؾه،  ؾقکًاق ايىايیحً پان ؾاٌحه هی
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گـىی های لیاكالیىـحی و ي ىلیاكالیىـحی شـىاب ؾهؿ که قهیا٨ث په بعد ٨ى٪ يٍاو هی
ؾاقی پایـؿاق بـك اوـان ؾاقی پایؿاق يیىحًؿ و ؼـأل هٙال١ـه ظکىهـثگیكی ظکىهث ٌکل
ویژه ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لیهای ؾیًی به آهىله

بـه هالـ  اٌـحك بیٍـحك يمـىؾ پیـؿا  
٬ی و ؾیًی به يعىی ؾیؿه ٌؿه اوث که بـه ؾياـا  ایصـاؾ کًؿ. ؾق ایى ٨كهاو، آلاؾی اؼال هی

ِىقت هح١اؾ  يه به ه١ًای بكابـكی اوـث. ؾق ٠ؿالث ؾق اوح٩اؾه ال اب١اؾ هاؾی و ه١ًىی به
ؤـىض ویژه ٬ىه هصكیه و ٬ٕائیه ؾق ایى ٨كهاو بهچهاقچىب آلاؾی ویاوی به ج٩کی  ٬ىا به

ا٬حّـاؾی ؾاٌـحى وـكهایه قا ؾق  . همچًیى ؾق ؼّـىَ آلاؾی٬1ابل هالظٝه و ج٩کك اوث
 کًؿ.  شهث ج١الی ايىايی هٙكض هی

گىیًؿ کلمه ظکـن و يىـاث و هٍـح٭ات آو بـا ظکىهـث هرـل  های ؾیًی به ها هی آهىله
بـه کـاق ق٨حـه اوـث.  ل شآنهكجاه ؾق  72َظَکَن، ُاظُکُن، َجعُکُمىو، َیعُکمىو و ُظّکام ظؿوؾ 
ول ؾق ٬ـكآو يیاهـؿه اوـث، اهـا ظکـن و هىّلن اوث واژه ظکىهث به ه١ًای اِٙالظی اهك

واژگاو بكگك٨حه ال آو که هاهیحا  با ظکىهث يىاحی ؾاقيؿ، يى٠ا  ؾقباقه ٬ٕاوت و ؾاوقی به کاق 
٠Dًِىاو ویژگی ؼؿاويؿ اوث، هرل ايؿ. ایى ؾاوقی گاهی بهق٨حه حَکهمم Eٓ 7ٔجـیى:  إلحهُِ نیَهِِإم

یاهاك ؼىؾ، همايًؿ آيچـه ؾقبـاقه ، و گاهی ؾوحىقی اوث ال٘ك٦ ؼؿاويؿ به پCبهحكیى ؾاوق
مDآهؿه:  ظٕكت ؾاووؾ ، Cظ٫ ؾاوقی کـىEٓ بیى هكؾم به47َٔ:  ِبُلَحّكِِإلّىُِسَِِبیَهَِِفُحکم

چـه بـؿ Dو ؾق هىا١ٔی جىِی٩ی اوث که ؼؿاويؿ ؾقباقه ياؾقوحی ؾاوقی آؾهیاو ؾاقؾE هرل 
ىأٟ ٬كابـث ه١ًـایی اها بایؿ ؾق يٝك ؾاٌث که واژه ظکن ؾق بىیاقی ال هC .کًًؿ ؾاوقی هی

قوايؿ. ؾق وه هىٔـٟ  لیاؾی با ظکىهث ؾاقؾ و ه١ًای ؾوحىق، اهك، ظاکمیث و جىلٗ قا هی
کممِِِإنDؼىايین:  هی لشآنال  ِِإلحم Eٓ هیچ ظکمـی يیىـث هگـك E35 یىو٧: 26ٔاي١ام:   ِللَِِِّإ َّ

                                                
بكؼی ال ٠لما بكاوان ياهه ظٕكت به هال  اٌحك هىٔىٞ ج٩کی  ٬ىا قا هٙكض کكؾيؿ ال شمله هكظـىم آیـث اللـه  .:

اگكچه بكؼی  ؾیگك ال   .و  هكظىم آیث الله ٘ال٭ايی ؾق پاوق٬ی همیى کحابجًایه االّهة و جًمیه المّلة Dياییًی ؾقکحاب 
٠لما چًیى ج٩ىیكی يؿاقيؿ، با ایى ظا ، په ال پیكولی اي٭الب اوالهی اِل يٝام ج٩کی  ٬ىا ؾق يٝـام شمهـىقی 

٩کی  ٬ـىای ج٩کی  ٬ىای هىقؾ يٝك ٨٭های اهاهیه و ٬ايىو اواوی شمهىقی اوالهی ایكاو با ج .اوالهی پفیك٨حه ٌؿ
بكای هٙال١ه ؾق ایى لهیًه به کحاب آیث الله ٠ااو١لی ٠میؿ ليصايی به يام ٨٭ه ویاوی کـه  .٤كبی ج٩اوت هایی ؾاقؾ

  .ايحٍاقات اهیك کایك هًحٍك کكؾه اوث، قشىٞ ٌىؾ >@>:ؾق وا  
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اؾيؿ جـا ای اوث که ؼىاقز ؾق شًگ ٩ِیى آو قا ١ٌاق ؼىؾ ٬كاق ؾ ایى هماو آیهC بكای ؼؿا.
و هن ظاکمیث ه١اویه قا ي٩ی کًًؿ و ه١لىم اوث که ال کلمـه ظکـن،  هن ظکىهث ٠لی

 ٨همیؿيؿ. ه١ًای ظاکمیث قا هی
که هٍؽُ اوث ؾق ایى آیات ه١ًای ظکن ٨كاجك ال ؾاوقی و به ه١ًـای ظاکمیـث چًاو

هن هىث. اواوا  جمام اظکاهی که ؼؿاويؿ ِـاؾق کـكؾه، ال ه٭ـام ظاکمیـث او، کـه هـیچ 
وـىقه اي١ـام بـه  78 ۀکه ؾق آیٓ، ظکایث ؾاقيؿE چًاو32اکن بكجكی بكای او يیىث ٔق٠ؿ: ظ

ایى هٙلب جّكیط ٌؿه و ایـى آیـه پیـاهاكايی همايًـؿ ظٕـكت ؾاووؾ، وـلیماو، هىوـی و 
که ظاکمیث ؾاقؾ  ؾايؿ. ؾق آیه ؾیگكی به ؾاووؾ قا ؾاقای کحاب، ظکن و ياىت هی یىو٧

ٓ. هٍـؽُ 47کن جى هیاو هكؾم بك هاًـای ظـ٫ باٌـؿ َٔ: ؾهؿ که ؾاوقی و ظ ؾوحىق هی
اوث که ظ٫ ؾق ایًصا ٌاهل ٠ؿالث اشحما٠ی هن هىثE لیكا بكای هكؾم به کاق ق٨حه اوث، 

٨٭ٗ بكای ٬ٕاوت بیى ؾو ٘ك٦ ؾ٠ىا. همیى ؾوحىق بكای ٠مىم هكؾم بـا واژه ٠ـؿ  ؾق آیـه يه
ی ظکن اوثE لیكا ٠ؿ  ویژگـی ؾیگكی آهؿه و ایى هن ٬كیًه ؾیگكی بك ه٩هىم ظاکمیث بكا

 ٓ.42-45: 2476پىًؿ هن هىث ٔؾیااشی،  ظاکمیث و ظکىهث هكؾم
ق٤ن هىاقؾ هح١ؿؾی که جعث ٠ًـىاو بًؿی چهاقچىب يٝكی بایؿ اـ٠او ؾاٌث که به ؾق شمٟ

ؾاقی پایؿاق هاحًی بـك ٨كهـاو  ظکمكايی ؼىب بیاو ٌؿه اوث، جاکًىو هیچ اذكی ؾقباقه ظکىهث
به هال  اٌحك يگاٌحه يٍؿه اوث. لفا شای ؼالی کـاق پژوهٍـی کـه  ظکىهحی ظٕكت ٠لی

ٌـىؾE چكاکـه  هىقؾ هؿا٬ه ٬كاق ؾهؿ، اظىان هی البالغه ؾاقی پایؿاق قا با کاوي ؾق يهس ظکىهث
بـه هالـ  اٌـحك اقشمًـؿجكیى  جىاو گ٩ث ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی ال هًٝك ظکىهحی هی

حی ظکىهث و يٝام شمهىقی اوـالهی ایـكاو اوـث. جكیى اوًاؾ باالؾو وًؿ یا ظؿا٬ل شمء ٠الی
ًّث، اشماٞ و ٠٭ل ی١ًی همـاو هًاـٟ ٨٭ـه بـكای جـؿویى ٬ـايىو اواوـی  هماو گىيه که کحاب، و

به هال  اٌـحك يیـم ؾق جـؿویى ٬ـايىو  هالک، ه١یاق و هًاٟ بىؾ، ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی
شای اِى  ٬ايىو ؾ و ؾق شایبؽً ؼاكگاو ٬ايىو اواوی بى٠ًىاو هًا١ی ؼاَ، الهاماواوی به

٬ـايىو اواوـی  2و  3، 4، 1جىاو بـه اِـى   اواوی جؤذیك ایى ٨كهاو هٍؽُ اوث. الشمله هی
واله کٍىق يیم بك اوان اوًاؾ باالؾوحی يٝام اوـث کـه ا٨ـ٫ ایـكاو ايؿال بیىث اٌاقه کكؾ. چٍن
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وـاله جىوـ١ه پـًسهـای  کًؿ و بـك هاًـای آو، بكياهـه اوالهی قا ؾق بیىث وا  آیًؿه هٍؽُ هی
هـای  جـىاو بـه ویاوـث ٌىؾ. ال وىی ؾیگك هـی ا٬حّاؾی، ویاوی و اشحما٠ی کٍىق جؿویى هی

 ٬ايىو اواوی ابال٤ی ه٭ام ه١ٝن قهاكی اٌاقه کكؾ.  33کالو و کلی يٝام هرل اِل 

 روش پژوهص
جكیى گام ؾق ٨كایًـؿ پـژوهً پـه ال هٍـؽُ ٌـؿو لهیًـه و ايحؽاب قوي هًاوب، ههن

ً اوث. بكای ایى کاق بایؿ پاقاؾاین، اوحكاجژی و وایك ٠ًاِك ٨كایًـؿ پـژوهً هىٔىٞ پژوه
ؾاقی پایـؿاق هاحًـی بـك  ؾقوحی ه١یى ٌىيؿ. هؿ٦ ایى پژوهً، ًٌاؼث اب١ـاؾ ظکىهـثبه

٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی
به هال  اٌحك اوث. بًابكایى، ایى پـژوهً اليٝـك هـؿ٦،  

ال يـىٞ کی٩ـی و ؾاقای قویکـكؾی اوـح٭كایی پژوهً اکحٍا٨ی یا بًیاؾیى، و اللعـاٚ قوي، 
ای ظٕكت ٠لی هماقکلمههای ایى پژوهً با قشىٞ به ٨كهاو ظکىهحی هٍث اوث. ؾاؾه

 

بىؾ که ٠مىها  قویکكؾ هـؿیكیحی و ق٨حـاقی ؾاقؾE  البالغه به هال  اٌحك ؾق کحاب ٌكی٧ يهس
٠ًىاو الگـىی ؿ ال آو بهجىايً چكاکه کاقگماقاو، هى ىالو، لٍکكیاو، والیاو و هكؾم ٌهكها هی

 ؾاقی پایؿاق ؾق وٙط کالو و ؼكؾ اوح٩اؾه کًًؿ.  ظکىهث
بكای اوحؽكاز ه٩اهین ال هحى ٨كهاو، ال ٨ى جعلیل هٕمىو که ی  قوي جعلیـل کی٩ـی 

های پیچیـؿه و ه٩ّـل اوـث، ٬ابل جىشه، ٬ىی و پكکاقبكؾ بكای جعلیل ظصن لیاؾی ال ؾاؾه
ای ًٌاؼث، جعلیل و گـماقي الگىهـای هىشـىؾ ؾق جعلیل هٕمىو قوٌی بكاوح٩اؾه ٌؿ. 

 پـژوهًت الوـئا قهها ؾقبا هٕمىو یا جن، بیايگك چیم ههمی ؾق ؾاؾه. های کی٩ی اوث ؾاؾه
ایًکـه  قهؾقبـا پژوهٍـگكه١ًا و ه٩هىم هٕمىو اوث. بًـابكایى، ٬ٕـاوت يکحه ههن  .اوث

لیكا جا١یث  Eٔكوقی اوث. پژوهٍگك بایؿ جا ظؿوؾی ه٧ٙ١ً باٌؿ ال  هٕمىو چیىث کاه
ال جعلیل  ٓ.:;:: <B>:ولٙايی و ؼايی، ٔ ِك٦ ال ٬ىا٠ؿ ؾق ایى ؼّىَ کاقبكؾی يؿاقؾ

های کی٩ـی اوـح٩اؾه کـكؾ.  ؼىبی بكای ًٌاؼث الگىهای هىشىؾ ؾق ؾاؾهجىاو به هٕمىو هی
ؾهـؿ. ٌـاکه  هكاجاـی يٍـاو هـی ِـىقت ولىـله٬الب هٕاهیى، ٨هكوحی ال هٕاهیى قا بـه

٠ابـؿی ش٩١ـكی و ٔ ؾهـؿ هـایی يٍـاو هـی هیـاو هٕـاهیى قا ؾق يگـاقههٕاهیى يیم اقجااٖ 
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ٌـاکه  کًؿ، ٓ بیاو هی1552ٔ :اوحكلیً گىيه که هماو ؾقيهایث، ٓ.:<:: B9>: همکاقاو،
پایه هٕاهیى  ٓال٧ ؿ:کً هًؿ هی هٍؽُ، هٕاهیى لیك قا يٝامقوي   اوان ی هٕاهیى بك

آهؿه ؾوثبهىالت ه٭ٔ ؾهًؿه لهاوهٕاهیى وا ٓب Eٓکؿها و يکات کلیؿی هىشىؾ ؾق هحىٔ
هٕاهیى ٠الی ؾقبكگیكيـؿه اِـى  ٔ هٕاهیى ٨كاگیك ٓز پایهEٓال جكکیب و جلؽیُ هٕاهیى 

 یـا الگـى های ٌاکه وب ِىقت ي٭ٍهوپه ایى هٕاهیى به ٓ.کل  ٠ًىاو یظاکن بك هحى به
او آيهـا همكاه با قوابٗ هیـ طال ایى وه وٙ  ٌىيؿ که ؾق آو هٕاهیى بكشىحه هكی یقون ه

 . ٌىؾ يٍاو ؾاؾه هی
اوـح٩اؾه ال واژگـاو  یشـاًٌاواو کی٩ی به اکرك قويبكای ا٠حااقوًصی جعلیل هٕمىو 

ی ؾاقيـؿ، ال ه١یـاق قوایی و پایایی که اواوا  و اللعاٚ هاايی ٨لى٩ی قیٍـه ؾق پـاقاؾاین کّمـ
Dیا ٬ابلیث ا٠حماؾ یا٠حماؾپفیك Cکًًؿ وح٩اؾه هیاقشاٞ به اقلیابی کی٩یث يحایس کی٩ی ا یبكا 

٬ابـل ا٠حمـاؾ بـىؾو  یبـكا >Cلیـًکلى و گىبـاDال همیى ؾوحه، ٓ. 9:: م 999; ;،ٔجىیًیًگ
 یپـفیك یا جىايایی اجکا، ايح٭ا  یهکاو ا٠حااق، اجکاپفیكا کی٩ی، ه١یاقهایی چىو یها پژوهً

ه ال کـٓ >B?: م 99A; =،ٔوـیًکىیچ ايـؿ یا جىاو ايح٭ا ، جّؿی٫ یا اهکاو جؤییؿ قا اقائه کكؾه
، یگىيـه، بـالبیًی ؾق لهـاو کؿگـفاق يٝیـك قؾیـابی ظىابكوـی یهح١ـؿؾ ی٘كی٫ قاهاكؾها

، جؤییؿ همکاقاو پژوهٍـی، یها یا هًابٟ اوًاؾ یا جؤییؿ يحایس با هكاش١ه به آلهىؾيی یبًؿ ٘ا٭ه
٨كؾ و  ٔؾايایی ٌىؾ ٌؿه اوح٩اؾه هیو ک٩ایث هًابٟ اقشاٞ یجعلیل هىقؾ کی٩ی، جؤییؿ واؼحاق

ٌـؿه  کهفکىق به ٘ك٪ هؽحل٧ جـؿاق یها ظأك، وًصه پژوهًؾق ٓ. ?: :@A>: ،یه٩ٝك
 یقایـس بـكا یاوـث. ایـى قاهاـكؾ، ٨كایًـؿC کؿگفاقاو هىح٭لDجكیى آيها، قاهاكؾ که ال ههن

 یهـا اقلیابی و کًحك  کی٩یث جعلیل هٕمىو اوث. ؾق قویکـكؾ پىلیحىیىـحی بـه پـژوهً
 یث ا٘میًاو ؾقويی اوث کـه ؾق جعلیـل هعحـىا٬ابلی یکی٩ی، ایى اهك هٍابه هعاواۀ آهاق

                                                
1. Stirling. 

2. Twining. 

3. Lincoln & Guba. 

4. Sinkovics. 
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هـؿ٦  ٓ.9?:: م 9:9;ه، ٔکیًگ و هـاقوک گیكؾ واؼحاقیا٨حه ِىقت هی هی یا هٍاهؿکّم 
وـاؼحاق هٕـاهیى  هؾقبـاق ی٘ـىق ايح٭ـاؾهىح٭ل، کم  به پژوهٍگك اوث جا بـه یکؿگفاق
یا ٬ابلیـث  وًصً پایایی یکؿها گك٨حه ٨کك کًؿ. بكا هؼىؾ و جّمیماجی که ؾقباق یپیًٍهاؾ

هؽحل٩ی وشـىؾ ؾاقؾ کـه ؾق ایـى پـژوهً ال  یها ا٠حماؾ ؾق بیى کؿگفاقاو هىح٭ل يیم قوي
٘ـىق اوح٩اؾه ٌؿE به ایى ِىقت که ال چهاق ي٩ـك ال ؼاكگـايی کـه بـه یقوي جىا٫٨ ؾقِؿ

قوـیؿ کـه بـیً ال  یبًؿ ايؿ، کؿهایی پفیك٨حه ٌؿ و به شمٟ قا ايصام ؾاؾه یهىح٭ل کؿگفاق
 .ؾقِؿ ال کؿگفاقاو بك آو ِعه گفاٌحه بىؾيؿ پًصاه ي٧ّ یا

 های پژوهص یافته
گىيه که بیاو ٌؿ ؾق هكظله او  پژوهً، یا٨حى هٕاهیى پایه هؿ يٝك ٬كاق گك٨ث. پـه هماو

 2هٕمىو پایه به ؾوث آهـؿ کـه ؾق شـؿو   38ال اوحؽكاز شمالت کلیؿی و پاالیً آو، 
 آوقؾه ٌؿه اوث.

 پایه ىوهضم با هشتبظ های داده: 1 جذول

 ؾاؾه هٕمىو پایه قؾی٧

2 
ايحّاب به اهك 

 لهاهؿاقی

ایى ؾوحىقی اوث که بًؿه ؼؿا، ٠لی، به هال  بى ظـاقخ اٌـحك 
ؾق ٨كهايً به او ِاؾق کكؾه اوث. ایى ٨كهاو قا هًگاهی يىٌـث 

 که وی قا لهاهؿاق و والی کٍىق هّك ٬كاق ؾاؾ.

1 
جؤهیى و هؿیكیث 

 هًابٟ هالی

ى يیىث، شم با آيچه ؼؿای بك آيها ه٭ـكق اوح٭اهث وكبالاو همک
٨كهىؾه اوث ال ؼكاشی که ُهىِلن و ـّهی بؿهًؿ، و آيها ؾق پیکـاق 
با ؾٌـمى بـا آو ج٭ىیـث ٌـىيؿ، و ؾق وكووـاهاو ؾاؾو بـه اهـىق 

 های ؼىیً بؿاو ا٠حماؾ شىیًؿ. ليؿگی و ق٨ٟ يیالهًؿی
 با ؾٌمًاو آو کٍىق ٔهّكٓ بصًگؿ. جؤهیى يٝن و اهًیث 4

 ياهه اِالض اهىقبك 3
اِالض و اقٌاؾ هـكؾم شـمء وٜـای٧ هالـ  و الشملـه کاقهـای 

 اواوی اووث.
 های آو بپكؾال.به ٠مكاو و آباؾی ٌهكها، ٬ّاات، قووحاها و ٬كیه بكياهه واليؿگی کٍىق 2
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 ؾهؿ.او قا به ج٭ىا و جكن ال ؼؿاويؿ ٨كهاو هی ؾاٌحى ج٭ىای الهی 7

جكشیط ا٘ا٠ث ؼؿا  6
 گكاوبك ا٘ا٠ث ؾی

 ؾهؿ. او قا به ایراق و ٨ؿاکاقی ؾق قاه ا٘ا٠ث ؼؿا ٨كهاو هی

7 

ٌ٭اوت و بؿبؽحی ؾق 
ايگاقی ِىقت وهل

ؾق اشكای اهىق 
 ظکىهحی

او قا به هحاب١ث ال آيچه ؾق کحاب ؼؿا ٬ٔكآوٓ بـه آو اهـك ٌـؿه اوـث، 
ؾهؿE به هحاب١ث ال اواهكی که ؾق کحاب الله آهؿهE ٨ـكایٓ و  ٨كهاو هی

که شم با هحاب١ث آيهـا هاE هماو ؾوحىقهایی که هیچثواشاات و وًّ 
بیًؿ و شم با ايکاق و ٔایٟ واؼحى آيها ؾق ٌ٭اوت و  قوی و١اؾت يمی
 ٌىؾ. بؿبؽحی وا٬ٟ يمی

 يّكت الهی 8
ؾهؿ که آییى ؼؿا قا با ٬لب، ؾوث و لباو یـاقی کًـؿE  به او ٨كهاو هی

مایـؿ و ٠ـمت چكاکه ؼؿاويؿ هحک٩ل یاقی کىی ٌؿه که او قا یـاقی ي
 کىی که او قا ٠میم ؾاقؾ.

25 
ِیايث ي٩ه و 

 کًحك  ٬ؿقت

های يابصای ؼىؾ قا ؾق هن بٍکًؿ و به  ؾهؿ که ؼىاوحه به او ٨كهاو هی
ؾاقی قا پیً گیـكؾE لیكاکـه ي٩ـه  های ي٩ه، ؼىیٍحى هًگام ووىوه

کًؿ، هگـك آيکـه قظمـث الهـی  اهاقه همىاقه ايىاو قا به بؿی واؾاق هی
 ٌىؾ. ٌاهل ظا  او

22 
ؾقن و ٠اكت گك٨حى 

 ال جاقیػ

وـىی کٍـىقی ٨كوـحاؾم کـه پـیً ال جـى ای هال ، بؿاو هـى جـى قا بـه
های ٠اؾ  و وحمگكی بك آو ظکىهث ؾاٌحًؿ و هكؾم به کاقهای جى ؾولث
کًًؿ که جى ؾق اهىق لهاهؿاقاو پیً ال ؼىؾ، و هماو قا  گىيه يٝك هی هماو

گ٩حی. بؿاو ا٨كاؾ ٌایىحه قا با  آيها هی ؾقباقه جى ؼىاهًؿ گ٩ث که جى ؾقباقه
 جىاو ًٌاؼث. والؾ هی آيچه ؼؿاويؿ بك لباو بًؿگايً شاقی هی

21 
٨كِث هؿیكیث و 
 ـؼیكه ٠مل ِالط

جكیى ـؼیكه ؾق پیً جى ٠مل ِـالط باٌـؿ. لهـام  بًابكایى بایؿ هعاىب
هىا و هىن قا ؾق ؾوث گیك و آيچه بكایث ظال  يیىث يىاث به ؼىؾ 

ؾاقE لیكا بؽل يىاث به ؼىیٍحى ایى اوث که قاه ايّـا٦ قا بؽل قوا 
 ؾق آيچه هعاىب و هکكوه جىوث پیً گیكی.

24 
ههكوقلی و پكهیم ال 

 ؼىؾکاهگی ظاکن

٬لب ؼىیً قا يىاث به هلث ؼىؾ هملى ال قظمث و هعاث و لٙـ٧ 
ای يىاث به آياو هااي که ؼىقؾو آيـاو قا  کى، و همچىو ظیىاو ؾقيؿه

 Eلیكا آيها ؾو گكوه بیً يیىحًؿ: یا بكاؾقاو ؾیًی جىايـؿ، ٤ًیمث ٌماقی
 هایی همچىو جى. یا ايىاو
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 هؿاقا، ٩٠ى و گفٌث 23

هـایی بـه آيـاو ٠ـاقْ  ليـؿ، يـاقاظحی گاه ال آيها ل٥مي و ؼٙا وك هـی
ٌـىؾ. ال  ٘ىق اٌحااه کاقهایی ايصام هیگكؾؾ، به ؾوث آياو ٠مؿا  یا به هی

يها ٠ٙا کى که ؾووث ؾاقی ؼؿاويؿ ال ٩٠ى و گفٌث ؼىؾ آو ه٭ؿاق به آ
٩٠ىي به جى ٠ًایث کًؿE لیكا جى هـا٨ى٪ آيهـا، و پیٍـىایث هـا٨ى٪ جـى و 
ؼؿاويؿ ها٨ى٪ کىی اوث که جى قا لهاهؿاق ٬كاق ؾاؾه اوث و اهىق آياو قا 

 وویله آيها جى قا آلهایً کكؾه اوث.به جى واگفاق کكؾه، و به

22 
پكهیم ال ا٠الم شًگ 

 با ؼؿاويؿ
كگم ؼىؾ قا ؾق ه٭ام ياكؾ با ؼؿا ٬كاق هؿهE چكاکه جـى جـاب کی٩ـك او قا ه

 يیال يیىحی. يؿاقی و ال ٩٠ى و قظمث او بی

27 
پٍیماو يٍؿو ال 
٩٠ى و هااهات 
 يکكؾو به کی٩ك

گاه ال کی٩كی ای پٍیماو هااي و هیچ هكگم ال ٩٠ى و بؽٍٍی که يمىؾه
آیـؿ و  کاقی که پیً هی ای به ؼىؾ هاا  و يیم هكگم يىاث به که يمىؾه

 قاه چاقه ؾاقؾ وك٠ث به ؼكز هؿه.

26 
پكهیم ال جعکن به 

 ٌهكويؿاو

کًن و بایؿ ا٘ا٠ـث  ، اهك هی هگى هى هؤهىقم و بك اؤاٞ هىلٗ هىحن
ٌىؾ که ایى هىشب ؾؼى  ٨ىاؾ ؾق ٬لب، و ؼكابی ؾیى، و يمؾی  ٌؿو 

 ج٥ییك و جعى  ؾق ٬ؿقت اوث.

27 
هااقله با 

و بیًی ؼىؾبمقگ
 شىییبكجكی

گاه که بكاذك هى١٬یث و ٬ؿقجی کـه ؾق اؼحیـاق ؾاقی کاـك و ٠صـب و آو
ؼىؾپىًؿی ؾق جى پؿیؿ آیؿ، به ٠ٝمـث ٬ـؿقت و هلـ  ؼؿاويـؿ کـه 

آوقؾ و آو  ها٨ى٪ جىوث يٝك ا٨کى که ایى جى قا ال آو وكکٍی پاییى هـی
ؾاقؾ و آيچه ال ؾوحث ق٨حـه اوـث، ی١ًـی ٌؿت و جًؿی قا ال جى بالهی

ات که جعث جؤذیك ایى ؼىؾپىًؿی وا٬ٟ ٌؿه، بـه وی ٠٭ل و ايؿیٍهيیك
گكؾؾ. ال همحایی ؾق ٠لى و بمقگی با ؼؿاويؿ بكظفق بـاي و ال  جى بالهی

جٍاه به او ؾق شاكوجً ؼىؾ قا بكکًاق ؾاقE چكاکه ؼؿاويؿ هك شااقی قا 
 ـلیل و هك ٨كؾ ؼىؾپىًؿ و هحکاكی قا ؼىاق ؼىاهؿ واؼث.

 ايّا٦ با هكؾم 28

يىاث به ؼؿاويؿ و يىاث به هكؾم ال شايـب ؼـىؾ، و ال شايـب ا٨ـكاؾ 
هًؿی، ايّـا٦ ؼاَ ؼايؿايث، و ال شايب ق٠ایایی که به آيها ٠ال٬ه

ای و کىی که به بًؿگاو ؼؿا  به ؼكز ؾه که اگك چًیى يکًی وحن يمىؾه
وحن کًؿ، ؼؿاويؿ پیً ال بًؿگايً ؾٌمى او ؼىاهؿ بىؾ، و کىی کـه 

وـالؾ و بـا او بـه شًـگ باٌؿ ؾلـیلً قا با٘ـل هـی ؼؿاويؿ ؾٌمى او
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چیـمی ؾق پكؾالؾ جا ؾوث ال ٜلن بكؾاقؾ یا جىبه کًؿE و بـؿاو هـیچ هی
های ؼؿا و ج١صیل ايح٩ـام و کی٩ـكي، ال اِـكاق بـك وـحن  ج٥ییك ي١مث

جك يیىثE چكاکه ؼؿاويؿ ؾ٠ا و ؼىاوحه هٝلىهاو قا  جك و لوؾقن وكیٟ
 .ًٌىؾ و ؾق کمیى وحمگكاو اوث هی

 ؼىاَ ظکىهث 15

ایى قا يیم بؿاو که اظؿی ال ق٠ایا اليٝك همیًه ليؿگی ؾق ظالث ِـلط 
جك، و به هًگام بـكول هٍـکالت ؾق ا٠ايـث و  و آوایً بك والی وًگیى

جك، و به هًگام ؾقؼىاوث  همکاقی کمحك، و ؾق اشكای ايّا٦ ياقاظث
گـام جـك، و بـه هً وپانو وئا  پكاِكاقجك، و په ال ٠ٙا و بؽًٍ کن

ها ؾیك٠فقپفیكجك، و ؾق وـا٠ات قویـاقویی بـا هٍـکالت  هًٟ ؼىاوحه
 يؽىاهًؿ بىؾ.C گكوه ؼىاDَجك ال  اوح٭اهثکن

12 
٠ؿالث ؾق 

 گیكی جّمین

جكیى کاقها يمؾ جى اهـىقی باٌـًؿ کـه بـا ظـ٫ و ٠ـؿالث  بایؿ هعاىب
جك اوثE چكاکه ؼٍـن جـىؾه  جك و با قٔایث جىؾه هكؾم هماهًگ هىا٫٨

والؾ، اها ياؼًٍىؾی ؼاِـاو بـا  اذك هیؾی ؼىاَ قا بیهكؾم، ؼًٍى
 پفیك اوث. قٔایث ٠مىم شاكاو

11 
ؾوحیابی به قٔایث 

 هكؾم
پایه ؾیى و شم١یث هىلماياو و ـؼیكه ؾ٨اٞ ال ؾٌمًاو جًها جىؾه هلـث 

ث به آيها و ِهیَلث با آياو باٌؿ. ٌَ  هىحًؿ. بًابكایى، بایؿ گى

 پىٌايؿو ٠یىب هكؾم 14

شىجكيؿ ال جى ؾوق باًٌؿE لیـكا هـكؾم  که يىاث به ق٠یث ٠یببایؿ آيها 
٠یىبی ؾاقيؿ که والی ؾق وحك و پىٌـايؿو آو ٠یـىب ال همـه وـماواقجك 
اوث. ؾقِؿؾ هااي که ٠یب پًهـايی آيهـا قا بـه ؾوـث آوقی، بلکـه 
وٜی٩ه جى آو اوث که آيچه بكایث ٜاهك گٍحه اِالض کًـی و آيچـه ال 

کًؿ. بًابكایى جا آيصا که جىايایی  ظکن هی جى هؽ٩ی اوث ؼؿا ؾقباقه آو
ؾاقی ٠یىب هكؾم قا پًهاو وال جا ؼؿاويؿ ٠یـىبی قا کـه ؾووـث ؾاقی 

 بكای هكؾم ٨اي يٍىؾ هىحىق ؾاقؾ.

 وقلیؾوقی ال کیًه 13

با ق٨حاق ؼىب ٠٭ؿه آيها قا که کیًـه ؾاقيـؿ بگٍـا و اوـااب ؾٌـمًی و 
ج٥ا٨ل يما. به جّؿی٫  ٠ؿاوت قا ٬ٟٙ کى و ال آيچه بكایث قوٌى يیىث

گـك چیًاو ج١صیل هکىE لیكا آياو گكچه ؾق لاان ياِعیى شلىه وؽى
 کًًؿ. ٌىيؿ، ؼیايث هی



 C@   به هالک اٌحك ؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی عكاظی الگىی ظکىهث

 

12 
ٌكایٗ و ٔىابٗ 

هٍىقت ؾق 
 گیكی جّمین

بؽیل قا ؾق هٍىقت ؼىؾ ؾؼالث هؿه، لیكاکه جى قا ال اظىاو هًّك٦ 
ى هٍـىقت جكوايؿ، و يیم با ا٨كاؾ جكو ؾوحی و ٨٭ك هیوالؾ و ال جهیهی

يمایًؿ. همچًیى ظكیُ  ات قا ج١ٕی٧ هی هکى، لیكا ؾق کاقها قوظیه
ؾهـؿ.  قا به هٍاوقه هگیك که ظكَ قا با وحمگكی ؾق يٝكت لیًث هـی

همه آيچه ؾقباقه ایى ا٨كاؾ گ٩حن به ؼا٘ك ایى اوث که بؽـل و جـكن و 
ٜـى بـه  ظكَ و ٤كایم، جمایالت هح١ؿؾی هىحًؿ که شمٟ آيهـا وـىء

 وث.ؼؿای بمقگ ا

 ايحؽاب هًابٟ ايىايی 17
بؿجكیى ولقا کىايی هىحًؿ که ولیك لهاهؿاقاو بؿ و اٌـكاق پـیً ال جـى 

ايؿ. کىی کـه بـا آو گًاهکـاقاو ؾق کاقهـا ٌـكکث ؾاٌـحه، ياایـؿ  بىؾه
 ايؿ. ِاظب ِوّك جى باٌؿ. آيها همکاقاو گًاهکاقاو و بكاؾقاو وحمکاقاو

16 
ايحّاب هًابٟ 

 ايىايی

شـای آيهـا ؼـىاهی یا٨ـثE ال ى قا ال هیاو هـكؾم بـهجى بهحكیى شايٍی
کىايی که اليٝك ٨کك و ي٩ىـ اشحما٠ی کمحك ال آيها يیىحًؿ، و ؾقه٭ابل، 
باق گًاهاو آيها قا بك ؾوي يؿاقيؿE ال کىايی هىحًؿ که با وحمگكاو ؾق 

ايـؿ. ایـى ا٨ـكاؾ  وحمٍاو همکاقی يکكؾه و ؾق گًاه ٌكی  آيـاو ياـىؾه
ٌاو بـا جـى بهحـك، هعاحٍـاو بـا جـى جك، همکاقی ٌاو بك جى وا همیًه

بیٍحك، و ايه و ال٩حٍاو با بیگايگاو کمحـك اوـث. بًـابكایى، آيهـا قا ال 
 ؼىاَ و ؾووحاو ؼىؾ و قالؾاقاو ؼىیً ٬كاق ؾه.

17 
های هًابٟ  ویژگی

 ايىايی ٌایىحه

جـك و ؾق  وپه ال هیاو ایًاو ا٨كاؾی قا که ؾق گ٩حى ظ٫ ال همـه ِـكیط
ؾاقؾ  همكاهی ؾق آيچه ؼؿاويؿ بكای اولیایً ؾووـث يمـی هىا٠ؿت و

کًًؿ، ه٭ؿم ؾاقE ؼىاه هىا٫٨ هیل جى باًٌؿ یـا يـه.  به جى کمحك کم  هی
به اهل وقٞ و ِؿ٪ و قاوحی بپیىيؿ و آيـاو قا ٘ـىقی جكبیـث کـى کـه 

ظؿ ال جى يکًًـؿ و جـى قا بـكای ا٠مـا  ياؾقوـحی کـه ايصـام وحایً بی
E لیكا هـؿض و وـحایً بـیً ال ظـؿ ٠ُْصـب و ای جمصیؿ يًمایًؿ يؿاؾه

 والؾ. آوقؾ و ايىاو قا به کاك و ٤كوق يمؾی  هی ؼىؾپىًؿی به باق هی

 يٝام جٍىی٫ و جًایه 18

هكگم ياایؿ ا٨كاؾ يیکىکاق و بؿکاق ؾق يٝكت هىاوی باًٌؿE لیكا ایى کاق 
ق٤اـث ٌـىيؿ و هایٍـاو بـی ٌىؾ که ا٨كاؾ يیکىکاق ؾق يیکـی واب هی

ؾق ٠مـل بؿٌـاو جٍـىی٫ گكؾيـؿ. هكیـ  ال ایًهـا قا هٙـاب٫  بؿکاقاو
 کاقٌاو پاؾاي ؾه.
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 قوي يٝاقت 45
گى و باو٨ا، کاقهای آياو قا لیـك وپه با ٨كوحاؾو هؤهىقاو هؽ٩ی قاوث

ٌـىؾ آيهـا بـه  يٝك بگیكE لیـكا بالقوـی هـؿاوم و پًهـايی، وـاب هـی
 ؾاقی و هؿاقا کكؾو با لیكؾوحاو جك٤یب ٌىيؿ. اهايث

42 

ؼىقؾ ٬اٟ٘ با بك
هحؽل٩او ب١ؿ ال 

های يٝاقجی  گماقي
 هح٭ى

ا٠ىاو و ايّاق ؼىیً قا وؽث لیك يٝك بگیك. اگك یکی ال آيهـا ؾوـث بـه 
ی قا ؾاؾيؿ، به همیى ه٭ـؿاق  ؼیايث لؾ و هؤهىقاو وّكی جى هح٩٭ا  چًیى گماٌق
ال ٌهاؾت ٬ًا٠ث کى و او قا لیك جالیايه کی٩ك بگیك و به ه٭ـؿاق ؼیـايحی کـه 

م ؾاؾه او قا کی٩ك يما. وپه وی قا ؾق ه٭ـام ؼـىاقی و هـفلث بًٍـاو و ايصا
 بًؿ يًگ و جهمث قا به گكؾيً بی٩کى.يٍايه ؼیايث قا بك او بًه و گكؾو

41 

ج٭ؿیك ال کاقهای 
وكاو وپاه و ا٠الم 

قومی ؼؿهات آياو 
 ؾق شمٟ

ؾقپی آيها قا جٍىی٫ کى هیؿاو اهیؿ وكاو وپاهث قا جىو١ه بؽً و پی
ايؿ بكٌماقE لیـكا یـاؾآوقی کاقهـای  های ههمی قا که ايصام ؾاؾهو کاق

که ؾق کاق کًؿ و آياو يی  آيها، ٌصا٠حٍاو قا به ظكکِث بیٍحك واؾاق هی
 ٌاءالله.ٌىيؿ او وقليؿ به کاق جٍىی٫ هی کًؿی هی

44 
ج٭ؿیك ٠اؾاليه ال 

 ؼؿهات وكاو وپاه

كگـم لظمـث و ؾ٬ث بـؿايی و هوپه بایؿ لظمات هكی  ال آيها قا به
جالي کىی ال آياو قا به ؾیگكی يىـاث يـؿهی و اقلي ؼـؿهث او قا 
کمحك ال آيچه هىث به ظىـاب يیـاوقی، و ال وـىی ؾیگـك ٌـكا٨ث و 
آبكوی کىی هىشب ایى يٍىؾ که کاق کىچکً قا بـمقگ بٍـماقی، و 
همچًیى ظ٭اقت و کىچکی کىی هىشب يگكؾؾ که ؼؿهث پكاقشً 

 ظىاب آوقی.قا کىچ  به

43 
اال بكؾو ا٠حماؾ ب

 ٌهكويؿاو

ای بكای شلب ا٠حماؾ والی، به و٨اؾاقی ق٠یث، بهحـك بؿاو که ال هیچ وویله
او به کـاقی کـه  ال اظىاو به آيها و جؽ٩ی٧ همیًه ها بك آياو، و ٠ؿم اشااٌق

بـیى ٬ؿق بکىي جا به و٨اؾاقی آياو ؼىيوٜی٩ه يؿاقيؿ يیىث. ؾق ایى قاه آو
ث بكهی بیًی باق قيسٌىی. ایى ؼىي ٌَ ؾاقؾ. وماواق اوـث  ٨كاوايی قا ال ؾو

جـك باٌـی و  بـیىايـؿ ؼـىي به آيها که بیٍحك هىقؾ اظىـاو جـى ٬ـكاق گك٨حـه
 جك. ايؿ بؿبیى ٠که، به آيها که هىقؾ بؿق٨حاقی جى وا٬ٟ ٌؿهبه

42 
ث ًّ های  جؿاوم و

هراث و ظىًه 
 گفٌحگاو

ث پىًؿیؿه ًّ ايـؿ و  مل کـكؾهای قا که پیٍىایاو ایى اهث به آو ٠ هكگم و
وویله آو اِـالض هلث اوالم با آو ايه و ال٩ث گك٨حه و اهىق ق٠یث به

ث هی ًّ ث و قوٌی که به و ًّ های گفٌحه لیاو  گكؾؾ، ي٭ٓ هکى و يیم و
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ث واقؾ هی ًّ ها  کًؿ اظؿاخ هًما که اشكا بكای کىی ؼىاهؿ بىؾ که آو و
 ای. قا بك٬كاق کكؾه، و گًاهً بك جى که آيها قا ي٭ٓ يمىؾه

47 
يٍیًی با بمقگاو و  هن

 ؾايٍمًؿاو

وگى بًٍیى و با ظکما و ايؿیٍمًؿاو يیم بىیاق بـه با ؾايٍمًؿاو لیاؾ به گ٩ث
ها بایؿ ؾقباقه اهىقی باٌؿ کـه ؤـٟ  وگىها و بعدبعد بپكؾال. ایى گ٩ث
 کًؿ و آيچه هىشب ٬ىام کاق هكؾم پیً ال جى بىؾه. کٍىقت قا اِالض هی

46 
 بًؿی ا٬ٍاق ج٭ىین

هكؾم و جىلیٟ ٠اؾاليه 
 ذكوت و ق٨اه

ووـیله ايؿ که هكیـ  شـم بـه های هؽحل٧ جٍکیل یا٨حه بؿاو هكؾم ال گكوه
يیـال يیىـحًؿ.  ی  ال ؾیگكی بـیٌىيؿ، و هیچ ؾیگكی اِالض و جکمیل يمی

لٍکكیاو ؼؿا، يىیىًؿگاو ٠مىهی و ؼّىِی، ٬ٕات ٠الی و ؾاؾگىـحك، 
لیـات ا٠ـن ال کىـايی کـه ؾق پًـاه ٠اهالو ايّا٦ و هؿاقا، اهل شمیه و ها

ايؿ یا هىلماو هىحًؿ و جصاق و ١ًِحگكاو و باالؼكه ٬ٍك پاییى ی١ًـی  اوالم
ها ؼؿاويؿ وهمی قا ه٭ـكق  يیالهًؿاو و هىحمًؿاو، بكای هكی  ال ایى گكوه

ث پیاهاك که به ِىقت ٠هؿ ؾق يمؾ هـا هع٩ـىٚ ؾاٌحه و ؾق کحاب ؼؿا یا وًّ
 ى واؼحه اوث.اوث ایى وهن قا هٍؽُ و ه١یّ 

 های وپاهیاو ویژگی 47

ــا اـو پكوقؾگــاق ظا٨ٝــاو و پًاهگــاه ق٠یــث، لیًــث  اهــا وــپاهیاو ب
ايؿ. ٬ـىام ق٠یـث شـم های اهًیث لهاهؿاقاو، ٠مت و ٌىکث ؾیى و قاه

وویله ؼـكاز وویله ایًاو همکى يیىث. ال٘ك٨ی بك٬كاقی وپاه شم بهبه
اؾ بـا ؾٌـمى ج٭ىیـث باٌؿE لیكا بـا ؼـكاز بـكای شهـ پفیك يمی اهکاو

يمایًـؿ و بـا آو ق٨ـٟ  ٌىيؿ، و بكای اِـالض ؼـىؾ بـه آو جکیـه هـی هی
 کًًؿ. های ؼىیً قا هی يیالهًؿی

48 
های  ي٭ً گكوه

اشحما٠ی ؾق گكؾي 
 کاق کٍىق

ؾهًؿگاوٓ شم با گكوه وىم ٬ـىام وپه ایى ؾو گكوه ٔوپاهیاو و هالیات
و کاقگماقاو ؾولـث و  ايؿ ال ٬ٕاتپفیكيؿ و آيها ٠ااقت و پایؿاقی يمی

بؽٍـًؿ و  هاE لیكا آيها ٬كاقؾاؾهـا و ه١ـاهالت قا اوـحعکام هـی هًٍی
کًًؿ و ؾق ٔاٗ اهىق ؼّىِی و ٠مـىهی  آوقی هی ها قا شمٟهالیات

وقاو و  ها بؿوو جصاق و پیٍـه هىقؾ ا٠حماؾ و ا٘میًاو هىحًؿ و ایى گكوه
کًًؿ  آوقی هی ١ًِحگكاو ٬ىاهی يؿاقيؿE لیكا آيها ووایل ليؿگی قا شمٟ

يمایًـؿ و ووـایل و ابـماقی قا بـا ؾوـث ؼـىؾ  و ؾق بالاقها ٠كٔه هـی
 واليؿ که ؾق اهکاو ؾیگكاو يیىث. هی
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35 
جؤهیى ظ٭ى٪ 

 اشحما٠ی ؾق اوالم

وپه ٬ٍك پاییى يیالهًـؿاو و الکاقا٨حاؾگـاو هىـحًؿ کـه بایـؿ بـه آيهـا 
هىا٠ؿت و کم  يمىؾ و بكای هكی  بـه ؼـا٘ك ؼـؿا وـهمی ه٭ـكق 

ث و يیم هكی  ال يیالهًؿاو به ه٭ؿاق اِالض کاقٌاو بك والی ظـ٫ ؾاٌ
ؾاقيؿ، و هكگم والی ال اؾای آيچه ؼؿاويؿ او قا هلمم به آو واؼحه ؼاقز 
يؽىاهؿ ٌؿ، شم با اهحمام و کىًٌ و اوـح١ايث ال ؼؿاويـؿ، و ههیـا 
واؼحى ؼىؾ بك هاللهث ظ٫ و ٌکیاایی و اوح٭اهث ؾق بكابك آو، ؼىاه 

 باٌؿ یا وًگیى.بك او وا  

32 
ايحّاب ٨كهايؿهاو و 

 های آياو ویژگی

٨كهايؿه وپاهث قا کىی ٬كاق ؾه که ؾق پیً جى يىاث به ؼؿا و پیاهاك و 
جك باٌؿ ال کىايی که ؾیك  جك و ٠ا٬ل ؾ جك ال همه و پاک اهام جى ؼیكؼىاه

گیكيؿ و ٠فقپفیكيؿ، يىاث به ٔـ٩١ا قئـى٦ و ههكبـاو و ؾق  ؼٍن هی
ؿاو ٬ىی و پك٬ؿقت، ال کىـايی کـه هٍـکالت آيهـا قا ال ه٭ابل لوقهً

 آوقؾ. آوقؾ و ٧١ٔ همكاهاو، آيها قا به لايى ؾقيمی شای به ؾقيمی

31 
قوابٗ اشحما٠ی ؾق 

 هؿیكیث

های ِـالط  وپه قوابٗ ؼىؾ قا با ا٨كاؾ باٌؽّیث و اِیل و ؼايؿاو
و  واب٭ه بك٬كاق وال و په ال آو، با هكؾهاو ٌصاٞ و وؽاوجمًؿ و ؼىي

 ا٨كاؾ بمقگىاقE چكاکه آيها کايىو گكم و هكاکم يیکی هىحًؿ.

34 
لموم جىشه ویژه به 

 ٨كهايؿهاو

گىيه ج٩٭ؿ کى که پـؿق و هـاؾق ال ٨كليؿايٍـاو ج٩٭ـؿ و گاه ال آياو آوآو
ووـیله آو، آيهـا قا يیـكو کًًؿ و هكگم ياایؿ چیمی قا که بـه ؾلصىیی هی

اایؿ ل٧ٙ و هعاحی که با بكقوی بؽٍی ؾق يٝك جى بمقگ آیؿ و يیم ي هی
يمایی هكچًؿ ايؿک باٌؿ، ؼكؾ و ظ٭یـك بٍـماقیE لیـكا  ؤٟ آيها هی

های کن، آياو قا واؾاق به ؼیكؼىاهی و ظىى ٜى  همیى ل٧ٙ و هعاث
کًؿ. هكگم ال بكقوی شمئیات اهىق آيها بـه ؾلیـل ايصـام ؾاؾو  به جى هی

هـای  و هعاـثکاقهای بمقگ ایٍاو، چٍن هپىيE لیكا همیى الٙا٦ 
کًًـؿ و کاقهـای  ی هـیقبكؾا شمئی شایی بكای ؼىؾ ؾاقؾ که ال آو بهكه

 ؾايًؿ. يیال يمیبمقگ يیم هى١٬یحی ؾاقؾ که ؼىؾ قا ال آو بی

33 
همکاقی و ج١اهل 

 ٨كهايؿهاو با یکؿیگك

٨كهايؿهاو لٍکك جى بایؿ کىايی باًٌؿ که ؾق کمـ  بـه وـپاهیاو بـیً ال 
ايات ؼىؾ بیٍحك به آياو کم  يمایًؿE به ظؿی همه هىاوات کًًؿ و ال اهک

 Eکه هن وكبالاو و هن کىـايی کـه جعـث جک٩ـل آيهـا هىـحًؿ اؾاقه ٌـىيؿ
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که همه آيها جًها به ی  چیم بیًؿیًٍؿ و آو شهاؾ با ؾٌـمى اوـث. ٘ىقیبه
 والؾ. هایٍاو قا به جى هحىشه هی هعاث و ههكبايی جى به آياو، ٬لب

32 
٠ؿالث و ههكوقلی 

ی ظاکن ؾق و ب٭ا
 کٍىق

ٌىؾ، بك٬ـكاقی  بكجكیى چیمی که هىشب قوًٌایی چٍن لهاهؿاقاو هی
٠ؿالث ؾق همه بالؾ و آٌکاق ٌؿو ٠ال٬ه ق٠ایا به آيهاوث، اها هىؾت 

گـكؾؾ  هایٍاو يىاث به والیاو آٌکاق يمی و هعاث آياو شم با پاکی ؾ 
و ؼیكؼىاهی آيها ؾق ِىقجی ه٩یؿ اوـث کـه بـا هیـل ؼـىؾ گكؾاگـكؾ 

اهؿاقاو قا بگیكيؿ، و ظکىهث آيها بكایٍاو وًگیًی يکًؿ و ٘ـىاليی له
 ٌاو بكای ایى ق٠ایا ياگىاق يااٌؿ.ٌؿو هؿت لهاهؿاقی

37 
قاهکاقهای شلب 

 قٔایث ٠مىهی

ؾقپی آيها قا جٍىی٫ کـى و هیؿاو اهیؿ وكاو وپاهث قا جىو١ه بؽً و پی
کاقهای يی  آيها ايؿ بكٌماقE لیكا یاؾآوقی  کاقهای ههمی که ايصام ؾاؾه

کـه ؾق کـاق کًـؿی کًـؿ و آيـاو ٌصا٠ايٍاو قا به ظكکث بیٍحك واؾاق هی
ٌاءالله. وپه بایؿ لظمات هكیـ  ٌىيؿ او وقليؿ به کاق جٍىی٫ هیهی

ؾ٬ــث بــؿايی و اقلي ؼـؿهث او قا کمحــك ال آيچــه هىــث ال آيهـا قا بــه
ظىاب يیاوقی و ال وىی ؾیگك، ٌكا٨ث و آبـكوی کىـی هىشـب ایـى به

يٍىؾ که کاق کىچکً قا بمقگ بٍماقی و همچًیى ظ٭اقت و کـىچکی 
 ظىاب آوقی.کىی هىشب يگكؾؾ که ؼؿهث پكاقشً قا کىچ  به

36 
ي٭ً جىکل و ا٘ا٠ث 

 ؾق هؿیكیث

آیؿ، و اهىقی که بك جـى هٍـحاه هٍکالجی که ؾق اظکام بكایث پیً هی
کـه ٌىؾ به ؼؿا و پیاهاكي اقشاٞ ؾهE چكاکه ؼؿاويـؿ بـه گكوهـی  هی

ایـؿ،  ای کىايی کـه ایمـاو آوقؾه٠Dال٬ه ؾاٌحه اقٌاؾٌاو کًؿ ٨كهىؾه: 
ا٘ا٠ث ؼؿاويؿ کًیؿ و ا٘ا٠ث پیاهاكي و ا٘ا٠ث اولـىاالهكی کـه ال 
ؼىؾ ٌما هىحًؿ، و اگك ؾق چیمی يماٞ کكؾیؿ، آو قا به ؼؿا و قوـىلً 

بالگكؾايؿو چیمی به ؼؿاويؿ هحمىـ  ٌـؿو بـه ٬ـكآو و C بالگكؾايیؿ.
ىق ال آیات هعکن آو اوـث و بالگكؾايـؿو بـه پیـاهاك همـاو یا٨حى ؾوح

ث ١ٙ٬ی و هىقؾ اج٩ا٪ آو ظٕكت اوث. ًّ  جمى  به و

 های ٬ٕات ویژگی 37
وپه ال هیاو هكؾم، بكجكیى ٨كؾ ؾق يمؾ ؼىؾ قا بكای ٬ٕـاوت بكگـمیىE ال 
کىايی که هكاش١ه ٨كاواو، آيها قا ؾق جًگًا ٬كاق يؿهؿ و بكؼـىقؾ هؽال٩ـاو 

ؼل٭ی وايؿاقؾ، ؾق اٌـحااهاجً پا٨ٍـاقی ، او قا به ؼٍن و کسبا یکؿیگك
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يکًؿ و بالگٍث به ظ٫ هًگاهی که بكای آيها قوٌى ٌؿ، بك آيها وـؽث 
يااٌؿ، ٘مٟ قا ال ؾ  بیكوو کًؿ و ؾق ٨هن هٙالب به ايؿک جع٭یـ٫ اکح٩ـا 

جك و ؾق یا٨حى و جمى  بـه  يکًؿ، ال کىايی که ؾق ٌاهات ال همه هعحاٖ
کًًـؿگاو ال همه هّكجك باًٌؿ، با هكاش١ه هکكق ٌـکایثظصث و ؾلیل 

کمحك ؼىحه ٌىيؿ و ؾق ک٧ٍ اهىق ٌکیااجك و به هًگام آٌکاق ٌؿو ظ٫ 
جك باًٌؿ، ال کىايی کـه وـحایً ٨ـكاواو  ؾق ٨ّل ؼّىهث ال همه ٬اٟ٘

آيهــا قا ٨كیــب يؿهــؿ و جمصیــؿهای بىــیاق آيــاو قا هحمایــل بــه شايــب 
 ايؿ. یى ا٨كاؾ بىیاق کنکًًؿه يىالؾE ولی الاحه اهؿض

38 
ظ٭ى٪ و همایای 
هاؾی و ه١ًىی 
 هک٩ی ٬ٕات

های ٬أی ؼىیً قا بكقوی کى گاه با شؿیث هكچه بیٍحك ٬ٕاوتآو
کــه چًــاوو ؾق بــف  و بؽٍــً بــه او وــ٩كه وــؽاوجث قا بگىــحك، آو

اي ال بیى بكوؾ و ظاشث و يیالی به هكؾم پیؿا يکًؿ، و اليٝك  يیالهًؿی
ی  ال یاقاو ٬ؿق ه٭اهً قا يمؾ ؼىؾت باال باك که هیچآوهًملث و ه٭ام 

گىيه ا٨كاؾ ؾق يـمؾ جـى يمؾیکث به ي٩ىـ ؾق او ٘مٟ يکًؿ، و ال جى٘ ه ایى
ؾق اهاو باٌؿ. ؾق آيچه گ٩حن با ؾ٬ث بًگكE چكاکه ایى ؾیى اویك ؾوـث 

 قايی و ؾيیا٘لای گكوهی بىؾه اوث.اٌكاق، و وویله هىن

آوقؾه ٌؿه اوث، با بكقوی هحى ٨كهـاو ظکـىهحی، هٕـاهیى  2گىيه که ؾق شؿو  هماو
٠ًـىاو هایه به شمالت کلیؿی اوث. بـهجكیى ؾقووپایه اوحؽكاز ٌؿ. هٕمىو پایه، يمؾی 

ٓ به آو اهك ٌؿه اوـث، لشآناو قا به هحاب١ث ال آيچه ؾق کحاب ؼؿا Dٔهرا ، هٕمىِو ٠ااقت 
ثؾهؿE به هحاب١ث اواهكی که ؾق کحاب ال٨كهاو هی ًّ هـاE  له آهـؿه، ٨ـكایٓ و واشاـات و وـ

بیًـؿ و شـم بـا ايکـاق و  که شم با هحاب١ث آيها قوی و١اؾت يمیهماو ؾوحىقهایی که هیچ
ٌـ٭اوت و بـؿبؽحی ؾق ِـىقت C ،Dٌىؾ ٔایٟ واؼحى آيها ؾق ٌ٭اوت و بؿبؽحی وا٬ٟ يمی

ؿه ٨كهايـDؾق يٝـك گك٨حـه ٌـؿ. همچًـیى هٕـمىِو C ايگاقی ؾق اشكای اهىق ظکىهحی وهل
جك ال همـه و  وپاهث قا کىی ٬كاق ؾه که ؾق پیً جى يىاث به ؼؿا و پیاهاك و اهام جى ؼیكؼىاه

گیكيؿ و ٠فقپفیكيؿ، يىـاث بـه ٔـ٩١ا  جك باٌؿ ال کىايی که ؾیك ؼٍن هی جك و ٠ا٬ل ؾ پاک
قئى٦ و ههكباو و ؾق ه٭ابل لوقهًؿاو ٬ىی و پك٬ؿقتE ال کىـايی کـه هٍـکالت آيهـا قا ال 

ايحّـاب ٨كهايـؿهاو و C ،Dآوقؾ آوقؾ و ٧١ٔ همكاهاو، آيها قا به لايى ؾقيمی میشای به ؾقي
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گفاقی ٌؿ. قويؿ کؿگفاقی به همیى جكجیب جا پایـاو اؾاهـه ؾاٌـث. ؾق  يامC های آياو ویژگی
هكظله ب١ؿ، پژوهٍگك با بكقوی هٕاهیى پایه ٔکؿهای اولیهٓ، چهـاق الـمام کلـی ؾق کـؿها 

ؾاقی پایـؿاق ياهیـؿه ٌـؿ Eو قویکكؾهای چهاقگايه ظکىهـثک٧ٍ کكؾ. ایى الماهات، هما
ؾاقی پایؿاق ؾق کٍىق، ایى الماهات هىقؾ يیاليـؿ و  چكاکه بكای ایصاؾ و ٨كاگیك ٌؿو ظکىهث

 بیًؿ: اگك هؽؿوي ٌىيؿ، بؽٍی ال ظکىهث اوالهی آویب هی
ل ٘كیـ٫ يام گك٨ث. هًٝىق هؿیكیحی اوث که اC هؿیكیث جىو١ه پایؿاق ا٬حّاؾیDالمام او  

ٌىؾ. جع٭٫ ایى اهك به اشكای  های آیًؿه ظاِل هی ايؿال، هًابٟ اقلٌمًؿ ظیاجی بكای يىل په
Dها اِل جىلیٟ ه٩ًّايه و بكابك هیاو يىل C کیـؿ اِـلی ایـى الـمام ؾق ٨كهـاو بىـحگی ؾاقؾ. جؤ

ظکىهحی همبىق بك ُب١ؿ هؿیكیحی و ق٨حاقی جىو١ه ا٬حّاؾی اوث. هاهیث ایى الـمام بـه يعـىی 
ها وابىحه اوث. اشكای ایى يٞى ال هؿیكیث، ؾق گكو يگـاه  ث که ق٠ایث آو به ؼىؾ ظکىهثاو

٠ًـىاو هرـا ، ظٕـكت های ؼاقشی اوـث. بـه شای يگاه به ؼاقز یا ؾولثبه ؾاؼل کٍىق به
اوح٭اهث وكبالاو همکى يیىث، شم با آيچه ؼؿای بك آيها ه٭كق ٨كهىؾه اوث ال ٨Dكهایًؿ:  هی

ـّهی بؿهًؿ، و آيها ؾق پیکاق بـا ؾٌـمى بـا آو ج٭ىیـث ٌـىيؿ، و ؾق وـك و ؼكاشی که ُهىِلن و 
ؾق ایى بؽً ال C های ؼىیً بؿاو ا٠حماؾ شىیًؿ.واهاو ؾاؾو به اهىق ليؿگی و ق٨ٟ يیالهًؿی

C جـؤهیى و هـؿیكیث هًـابٟ هـالیDجكیى وٜی٩ه کاقگماقاو به لباو اهكول که هماو ٨كهاو، به ههن
اِالض و اقٌـاؾ هـكؾم شـمء وٜـای٧ هالـ  و Dیى ؾق ٠ااقت اوث، اٌاقه ٌؿه اوث. همچً
ظٕكت به بكياهه اِالض اهىق اٌاقه ؾاقيؿ. اِالض اهىق هكؾم C الشمله کاقهای اواوی اووث

بك پایه ٠ؿالث ا٬حّاؾی، ویژگی اِلی ظکىهـث اوـالهی اوـث. ه١ـكو٦ اوـث ظٕـكت 
مـام هـكؾم ٬لمـكو ظکىهـث جىاوی بیى جالما  قا بهای ی  باق ؾقآهؿ أا٨ه بیث ه٩حه ٠لی

گك٨حًؿ چگىيه ؼكز کًًـؿE لیـكا هؽـاقز هـكؾم کكؾيؿ و ؼىؾ هكؾم جّمین هی ؼىؾ ج٭ىین هی
 ٌىؾ يیم یکی يیىثE  واو يیىث و آيچه با٠د اِالض اؤا٠ٍاو هیی 

يام گك٨ـث. هًٝـىق هـؿیكیحی اوـث کـه ال C هؿیكیث جىو١ه پایؿاق اکىلىژیکیDالمام ؾوم 
ای، ٨كوایً ؼاک، و  ؼايه٘ای١ی و جصؿیؿياپفیك، شلىگیكی ال اذك گل٘كی٫ ظ٩اٜث ال هًابٟ 

هعیٙـی هعیٙی و يیـم ال ٘كیـ٫ جًـٞى لیىـثهای لیىث های لیكلهیًی، آویب آلىؾگی آب
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کیؿ اِلی ایى الـمام ؾق ٨كهـاو ظکـىهحی همبـىق بـك ُب١ـؿ ق٨حـاقی جىوـ١ه  جع٭٫ هی پفیكؾ. جؤ
ه ٠مكاو و آباؾی ٌـهكها، ٬ّـاات، قووـحاها و ب٠Dًىاو هرا ، ؾق ٠ااقت اکىلىژیکی اوث. به

جىِیه به بكياهه واليؿگی کٍىق ٌؿه اوـثE چكاکـه آو ظٕـكت ٠مـكاو C های آو بپكؾال٬كیه
 ايؿE ٬لمكو ظکىهحی و واؼحى و آباؾ کكؾو کٍىق قا یکی ال وٜای٧ ظکىهث ؾايىحه

ث که ال ٘كی٫ يام گك٨ث. هًٝىق هؿیكیحی اوC هؿیكیث جىو١ه پایؿاق اشحما٠یDالمام وىم 
های هؽحل٧، جًٞى ٨كهًگی، ایصاؾ لهیًـه های اشحما٠ی، بكابكی هیاو يىل ظ٩ٛ ذاات ویىحن

گیكی، و جع٭٫ اِـل جىوـ١ه پایـؿاق ٠ـؿالث اشحمـا٠ی  بكای هٍاقکث وویٟ هكؾم ؾق جّمین
کیؿ اِلی ایى المام ؾق ٨كهاو ظکىهحی همبـىق بـك ُب١ـؿ هـؿیكیحی و ق٨حـاقی  ٠ملی هی ٌىؾ. جؤ

شحما٠ی اوث. ٠ؿالث اشحمـا٠ی ؾاقای ؾو الیـه هٍـهىؾ و ياهٍـهىؾ اوـث. ؾق الیـه جىو١ه ا
ؾهًؿگاوٓ شـم  وپه ایى ؾو گكوه ٔوپاهیاو و هالیاتDهٍهىؾ ٠ؿالث اشحما٠ی، ٠ااقجی هايًؿ 

ايـؿ ال ٬ٕـات و کـاقگماقاو ؾولـث و پفیكيـؿ و آيهـا ٠اـاقت با گكوه وىم ٬ىام و پایؿاقی يمـی
آوقی  هـا قا شمـٟ بؽٍـًؿ و هالیـاتاؾها و ه١اهالت قا اوحعکام هـیهاE لیكا آيها ٬كاقؾهًٍی

هـا  کًًؿ و ؾق ٔاٗ اهىق ؼّىِی و ٠مىهی هىقؾ ا٠حماؾ و ا٘میًـاو هىـحًؿ و ایـى گـكوه هی
آوقی  وقاو و ١ًِحگكاو ٬ـىاهی يؿاقيـؿE لیـكا آيهـا ووـایل ليـؿگی قا شمـٟ بؿوو جصاق و پیٍه

واليؿ که ؾق اهکاو  ووایل و ابماقی قا با ؾوث ؼىؾ هیيمایًؿ و  کًًؿ و ؾق بالاقها ٠كٔه هی هی
های اشحما٠ی ؾق گكؾي کاق کٍىق ؾاقؾ. ال٘ـك٦  يى٠ی اٌاقه به ي٭ً گكوه، بهCؾیگكاو يیىث

جكیى کاقها يمؾ جى اهـىقی  بایؿ هعاىبDؾیگك، ؾق الیه ياهٍهىؾ ٠ؿالث اشحما٠ی ٠ااقجی هايًؿ 
جك اوثE چكاکه ؼٍن جىؾه یث جىؾه هكؾم هماهًگجك و با قٔاباًٌؿ که با ظ٫ و ٠ؿالث هىا٫٨

پفیك  والؾ، اها ياؼًٍىؾی ؼاِاو با قٔایث ٠مىم شاكاو اذك هی هكؾم، ؼًٍىؾی ؼىاَ قا بی
ؾاقؾ و ال ه٭اِؿ جعکمی C گیكی بكای هكؾم جّمینDٌىؾ. ایى ٠ااقت اٌاقه به  ؾیؿه هیC اوث

Eآو ظٕكت به هال  اوث، يه ه٭اِؿ ایصابی 
يـام گك٨ـث. هًٝـىق وـاؼحاقی اوـث کـه ؾق C هؿیكیث جىو١ه پایؿاق ویاوـیDالمام چهاقم 

ِىقت هؿیكیث ِعیط آو، واؼحاق ویاوی ال جمام يیكو ؾق ومث پیٍك٨ث هىقؾ يٝـك همگـاو 
کًًؿه ه١٩ًث همگاو باٌـؿ، ذايیـا  ای ظل گكؾؾ که اوال  بكآوقؾه هًؿ ؼىاهؿ ٌؿ و بایؿ به گىيه بهكه
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هـای آیًـؿه ال وشـىؾ آو  اؼحاق قا آلاؾ بگفاقؾE به يعـىی کـه يىـلهای هاؾی و ه١ًىی و جىايایی
ای  هـای ؼـىؾ قا بـكای وـمث هىـائلی کـه ؾق آیًـؿه آوایً ؼا٘ك ؾاٌحه باًٌؿ و ٠مم و جىايایی

-44: 2483گیكؾ، به کاق گیكيؿ ٔاؼاـاقی و همکـاقاو،  بیًی ؾق هىیك هلث ٬كاق هی ٤یك٬ابل پیً
و ظکىهحی همبىق بك ُب١ؿ هؿیكیحی و ق٨حاقی جىوـ١ه ویاوـی ٓ. جؤکیؿ اِلی ایى المام ؾق ٨كها27

ٌىؾ، بك٬كاقی ٠ـؿالث ؾق  بكجكیى چیمی که هىشب قوًٌایی چٍن لهاهؿاقاو هیDاوث. ٠ااقت 
همه بالؾ و آٌکاق ٌؿو ٠ال٬ه ق٠ایا يىاث به آيهاوث، اها هىؾت و هعاـث آيـاو شـم بـا پـاکی 

كؼىاهی آيها ؾق ِىقجی ه٩یؿ اوث که بـا هیـل گكؾؾ و ؼی هایٍاو يىاث به والیاو آٌکاق يمی ؾ 
ؼىؾ گكؾاگكؾ لهاهؿاقاو قا بگیكيؿ، و ظکىهث آيها بكایٍاو وًگیًی يکًؿ و ٘ىاليی ٌـؿو هـؿت 

C ٠ؿالث و ههكوقلی و ب٭ـای ظـاکن ؾق کٍـىقD، به Cٌاو بكای ایى ق٠ایا ياگىاق يااٌؿلهاهؿاقی
یً قا يىاث بـه هلـث ؼـىؾ هملـى ال ٬لب ؼى٨Dكهایًؿ:  اٌاقه ؾاقؾ. ال وىی ؾیگك، ظٕكت هی

ای ؾق بكابك آياو هااي کـه ؼـىقؾو آيـاو قا  قظمث و هعاث و ل٧ٙ کى، و همچىو ظیىاو ؾقيؿه
C Eهایی همچىو جـى ٤ًیمث ٌماقیE لیكا آيها ؾو گكوه بیً يیىحًؿ: یا بكاؾقاو ؾیًی جىايؿ یا ايىاو

 ج١ایك ٌؿه اوث.C ههكوقلی و پكهیم ال ؼىؾکاهگی ظاکنDکه به 
هـا ؾق الماهـات  ؾقيهایث قابٙه بیى هٕاهیى چهاقگايه به ایى ٌکل هٙـكض اوـث: ظکىهـث

ا٬حّاؾی به ؾياا  ج١كی٧ هصؿؾ، واؼحاق هصؿؾ و ههًؿوی هصؿؾ ا٬حّاؾی هىحًؿE يگاهی کـه 
جىايؿ ٠ؿالث ا٬حّاؾی قا ؾق شاه١ه ٨كاهن آوقؾ و به وٙط لیكبًایی ه١كو٦ اوث. ؾق الماهات  هی

د ٠مكاو ٌهكی و قووحایی، ؾوحیابی به آب آٌاهیؿيی، جكکیب هًـابٟ ايىـايی اکىلىژیکی به بع
هـا اٌـاقه ٌـؿه اوـثE  ؾق ظىله ش٥كا٨یایی ٌهك و قووحا، و جصهیمات ؾقويی و بیكويی ظکىهث

هعیٙـی قا بىحكوـالی يمایـؿ و بـه وـٙط قوبًـایی ه١ـكو٦ جىايؿ ٠ؿالث لیىث يگاهی که هی
ای کـه  آوقؾE جىوـ١ه جىو١ه پایؿاق اشحما٠ی قا پؿیؿ هـیوالی اوث. الماهات اشحما٠ی، ٜك٨یث

وـالی ه١ـكو٦  جىايًؿ ٠ؿالث اشحما٠ی قا ؾق شاه١ه هىح٭ك کًًؿ، و به وٙط ٜك٨یث ظاکماو هی
اوث. باالؼكه ؾق الماهات ویاوی، هؿایث هًابٟ ايىايی ؾق قاوـحای هىـیك پیٍـك٨ث هـىقؾ يٝـك 

جىايؿ ٠ؿالث ویاوی قا ؾق شاه١ـه  ی که هیظاکماو ؾق ٬الب اوًاؾ باالؾوحی هٙكض اوثE يگاه
 ؾیؿ.  1جىاو ؾق شؿو   بًؿی ایى الماهات قا هی ه١كو٦ اوث. شمٟ ؾبه وٙط بالؼىق ،ههیا کًؿ
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 پژوهش هضاهیى: 1 جذول

هضاهیى 
 فشاگیش

هضاهیى 
 هضاهیى پایه دهًذهساصهاو

 وٙط الماهات
هؿیكیث جىو١ه 

پایؿاق 
 ا٬حّاؾی

گیكی  شهث
هؿیكیحی ٠ؿالث 

 ّاؾیا٬ح

جؤهیى و هؿیكیث هًابٟ هالی، اِالض اهىق، ٌ٭اوت و بـؿبؽحی ؾق 
ــهل ــىقت و ــی،  ِ ــكت اله ــىهحی، يّ ــىق ظک ــاقی ؾق اه ايگ

بًؿی ا٬ٍاق هكؾم و جىلیٟ ٠اؾاليه ذـكوت و ق٨ـاه، ظ٭ـى٪ و  ج٭ىین
 همایای هاؾی و ه١ًىی هک٩ی ٬ٕات.

گیكی  شهث
ق٨حاقی ٠ؿالث 

 ا٬حّاؾی

ؾیگـكاو، ٨كِـث هـؿیكیث و  جكشیط ا٘ا٠ث ال ؼـؿا بـك ا٘ا٠ـث ال
ـؼیكه ٠مل ِالط، پكهیم ال ا٠الم شًگ با ؼؿاويؿ، پٍیماو يٍؿو ال 
٩٠ى و هااهات يکكؾو به کی٩ك، يٝـام جٍـىی٫ و جًایـه، قوي يٝـاقت، 

 های يٝاقجی هح٭ى.  بكؼىقؾ ٬اٟ٘ با هحؽل٩او ب١ؿ ال گماقي
وٙط الماهات 
هؿیكیث جىو١ه 

پایؿاق 
 اکىلىژیکی

گیكی  شهث
٠ؿالث  هؿیكیحی
 هعیٙیلیىث

ها ؾق ٬الب بكياهه ٠مكاو و آباؾی ٌهكها، ٬ّاات، قووحاها و ٬كیه
 واليؿگی.

 وٙط الماهات
هؿیكیث جىو١ه 

پایؿاق 
 اشحما٠ی

گیكی  شهث
هؿیكیحی ٠ؿالث 

اشحما٠ی هٍهىؾ و 
 ياهٍهىؾ

گیكی، ايحؽاب هًابٟ ايىـايی، ايحّـاب هًـابٟ  ٠ؿالث ؾق جّمین
هــای وــكاو وــپاه و ا٠ــالم قوــمی ايىـايی شؿیــؿ، ج٭ــؿیك ال کاق

ـــىقت ؾق  ـــىابٗ هٍ ـــكایٗ و ٔ ـــٟ، ٌ ـــاو ؾق شم ـــؿهات آي ؼ
 گیكی، ج٭ؿیك ٠اؾاليه ال ؼؿهات وكاو وپاه. جّمین

گیكی ق٨حاقی  شهث
٠ؿالث اشحما٠ی 
 هٍهىؾ و ياهٍهىؾ

شـىیی،  بیًـی و بكجـكی ؾاٌحى ج٭ىای الهـی، هاـاقله بـا ؼـىؾبمقگ
هـای هًـابٟ  ویژگـیايّا٦ با هكؾم، ؾوحیابی به قٔـایث هـكؾم، 

ث ًّ هـای هراـث و ظىـًه گفٌـحگاو،  ايىايی ٌایىـحه، جـؿاوم وـ
هـای اشحمـا٠ی ؾق گـكؾي کـاق  های وپاهیاو، ي٭ً گكوه ویژگی

 کٍىق، جؤهیى ظ٭ى٪ اشحما٠ی ؾق اوالم.

 وٙط الماهات
هؿیكیث جىو١ه 

 پایؿاق ویاوی

گیكی  شهث
هؿیكیحی ٠ؿالث 

 ویاوی

ٌـث، پكهیـم ال جعکـن بـه جؤهیى يٝن و اهًیث، هؿاقا، ٩٠ـى و گف
ٌهكويؿاو، ؼىاَ ظکىهـث، پىٌـايؿو ٠یـىب هـكؾم، ؾوقی ال 

 وقلی. کیًه
گیكی  شهث

ق٨حاقی ٠ؿالث 
 ویاوی

ِیايث ي٩ه و کًحك  ٬ؿقت، ؾقن گك٨حى ال جاقیػ، ههـكوقلی و 
يٍـیًی بـا  پكهیم ال ؼىؾکاهگی، باال بكؾو ا٠حماؾ ٌهكويؿاو، هـن

 بمقگاو و ايؿیٍمًؿاو.
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 2جىاو يمای جّىیكی یا ٌاکه هٕاهیى پژوهً قا ؾق ٬الب ٌکل  هی 1شؿو  به باجىشه
 يٍاو ؾاؾ.

 پژوهش هضاهیى شبکه: 1 شکل

 گیزی يتیجه
ؾاقی  ای هـؿیكیث هًـابٟ ايىـايی، ه٩هـىم ظکىهـث قٌحهیکی ال ه٩اهین شؿیؿ ؾق ظىله هیاو

 اق گك٨حه اوث. های هؽحل٧ ٬ك های اؼیك هىقؾ جىشه پژوهٍگكاو ظىله پایؿاق اوث که ؾق وا 
ؾق هٙال١ات ؾيیـای ٤ـكب ؾو قهیا٨ـث هٙـكض اوـث: قهیا٨ـث لیاكالیىـحی و قهیا٨ـث 

ؾاقی پایؿاق قا ؾق وـه ه٩هـىم آلاؾی اؼال٬ـی و  ي ىلیاكالیىحی. قهیا٨ث لیاكالیىحی، ظکىهث
کًؿ. ي٭ؿی که بك ایى قهیا٨ث واقؾ اوـث  ؾیًی، آلاؾی ویاوی و آلاؾی ا٬حّاؾی ؼالِه هی

داسی الضاهات ایجاد حکىهت
 پایذاس

یت تىسعه  الضاهات هذیش
 پایذاس اقتػادی

یت تىسعه  الضاهات هذیش
یکی  پایذاس اکىلىژ

 

یت تىسعه  الضاهات هذیش
 پایذاس اجتماعی

یت تىسعه  الضهات هذیش
 پایذاس سیاسی

 

یتی  هتج گیشی هذیش
 عذالت اقتػادی

گیشی سفتاسی  جهت
 عذالت اقتػادی

یتی  جهت گیشی هذیش
عذالت 

یست  هحیغیص

گیشی سفتاسی  جهت
عذالت اجتماعی 
 هطهىد و ياهطهىد

یتی  جهت گیشی هذیش
عذالت اجتماعی 
 هطهىد و ياهطهىد

یتی  جهت گیشی هذیش
 عذالت سیاسی 

گیشی سفتاسی  جهت
 عذالت سیاسی 
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كالیىن، آلاؾی ال ٬یىؾ اؼال٬ی و ؾیًی هٙكض اوث. چهـاق شكیـاو هٍـؽُ ؾق ایًکه ؾق لیا
ايؿیٍه لیاكالیىن وشىؾ ؾاقؾ که یکی ال ایى چهاق شكیاو، ي ىلیاكالیىن اوـثE شكیـايی کـه 
ؾقوا٬ٟ ال ٘كی٫ به کاق گك٨حى يیكوی کاق و هًابٟ هلل هعكوم شهاو وىم، ؾقِؿؾ گىـحكي 

 هًابٟ کٍىقهای ٤كبی هىحًؿ.
ؾاقی گیكی ظکىهث گىی ٌکلهای لیاكالیىحی و ي ىلیاكالیىحی شىاب که قهیا٨ثالآيصا

ؾاقی اوالهی يیىحًؿ، ؼأل هٙال١ه قهیا٨ث وـىهی جعـث ٠ًـىاو ظکىهـث-پایؿاق اقلٌی
به هال  اٌحك بیٍحك  ویژه ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لیهای ؾیًی به پایؿاق بك اوان آهىله

های ؾايٍـگاهی ایـكاو جىشهـات  پایؿاق ؾق پژوهً ؾاقیکًؿ. ه٩هىم ظکىهث يمىؾ پیؿا هی
هایی که بـا يعلـه ٨لىـ٩ه ؾیًـی آو قا هـىقؾ  لیاؾی قا به ؼىؾ شلب کكؾه اوث، اها پژوهً

ؾاقی  هـای ظکىهـث هالظٝه ٬كاق ؾهًؿ، چًؿاو ٬ابل جىشه يیىحًؿ. لفا ایى پژوهً، هئل٩ـه
٬الب ی  الگىی هؿوو  به هال  اٌحك قا ؾق پایؿاق هاحًی بك ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی

 هٙكض واؼث. 
 ؾاقی پایؿاق اوث:  گیكی و ایصاؾ ظکىهث ایى الگى ٌاهل چهاق وٙط ال الماهات بكای ٌکل

ؾق وٙط او  الماهات، جؤهیى و هـؿیكیث هًـابٟ هـالی ظـائم اهمیـث اوـث و قویکـكؾ 
ال  هؿیكیحی ؾاقؾ، ولی قویکكؾ ق٨حاقی ایى وٙط قا ياایؿ ٨كاهـىي کـكؾ و آو ٠اـاقت اوـث

ؾاقی پایؿاق يیـم ال ایـى ٬ا٠ـؿه کلـی  جكشیط ا٘ا٠ث ال ؼؿا بك ا٘ا٠ث ال ؾیگكاو. ظکىهث
ؾاقی ؼىب و پایؿاق قا ؾاٌث، هگـك ایًکـه ظاکمـاو  جىاو جى٬ٟ ظکىهث هىحرًا يیىث. يمی

هـای شاه١ه ٜلن يکكؾو به ٌهكويؿاو و بكؼىقؾ ٬ـاٟ٘ بـا هحؽل٩ـاو هـالی ب١ـؿ ال گـماقي
قیمی و کًحك  ؼىؾ ٬كاق ؾهًؿ. به ایى وٙط، گفاقی، بكياههویاوثيٝاقجی هح٭ى قا وكلىظه 

 گىیًؿE وٙط لیكبًایی هی
ؾق وٙط ؾوم الماهات، ظ٩اٜث ال هعیٗ لیىث شمئـی ال بكياهـه وـاليؿگی ظاکمـاو 

ٌىؾE کاقکكؾی که اوح٭كاقي، هًصك به قٌؿ ق٨اه ايىايی ؾق شاه١ه ؼىاهـؿ ٌـؿ.  ٌمكؾه هی
ٌـؿه ؾق اوـًاؾ باالؾوـحی همچـىو بیًی عكا٦ ال اهؿا٦ پی٩٤ًلث ال ایى بكياهه هىشب اي

باق اشحما٠ی واله جىو١ه و جعمیل آذاق لیاوهای پًس ايؿال و بكياهه ٬ايىو اواوی، وًؿ چٍن
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ــؿاق،  ــىب و پای ــی ؼ ــث ظکمكاي ــكای هى٨٭ی ــفا ب ــؿ. ل ــؿ ٌ ــٟ ؼىاه ــه شىاه ــی ب و هعیٙ
٨حاقهایی ٬كاق ؾاقيـؿ کـه والی ؾق ایى ظىله به ي٩ٟ شاه١ه يیىث. ؾق ایى وٙط، ق ؼّىِی

ــث ــای ظکىه ــب اقج٭ ــی هىش ــؿاق ه ــی ؾاقی پای ــىيؿ و ال آو ه ــه ٌ ــىاو ب ــؿالث ج ــىاو ٠ ً٠
 گىیًؿE هعیٙی يام بكؾ. به ایى وٙط، وٙط قوبًایی هیلیىث

بـه هالـ  اٌـحك  وٙط وىم الماهات، وٙط پكقيگ ٨كهاو ظکـىهحی ظٕـكت ٠لـی
وـاالقی، کًحـك  ظىاٌـی  ان ٌایىحهاوثE چكاکه ايحؽاب و ايحّابات هًابٟ ايىايی بك او

٬ؿقت و پیٍگیكی ال و٬ىٞ ياقٔایحی ٠مىهی ؾق شاه١ه قا به والیـاو، هىـ ىالو و کـاقگماقاو 
ها ياهٍـهىؾيؿ.  کًؿ که بكؼی ال آيها هٍهىؾ و بكؼی ؾیگك ؾق ظکىهث ظکىهحی گىٌمؾ هی

 ؾاقیگیـكی ال اولىیـث آو ظٕـكت ؾق ظکىهـث بىحگی و هٍىقت ؾق جّـمینج٭ىیث هن
 گىیًؿE والی هی پایؿاق اوث. به ایى وٙط، وٙط ٜك٨یث

ؾق وٙط چهاقم الماهات، جؤهیى يٝن و اهًیث، ههكوقلی و پكهیم ال ؼىؾکاهگی، و بـاال 
ٌـماق جكیى قویکكؾهـای هـؿیكیحی و ق٨حـاقی ظاکمـاو بـه بكؾو ا٠حماؾ ٌهكويؿاو ال ٠مؿه

ىو١ه ویاوی ؾق ؾاؼل کٍىق، جىو١ه والی آو، ٠الوه بك ج آیؿE الماهی که اوح٭كاق و پیاؾه هی
المللی قا يیم ؾق پی ؾاقؾ. آو ظٕكت هٍاقکث ویاوی هكؾم ؾق اهىق ظکىهث و ؾقیا٨ث  بیى

کًًـؿ. بـه ایـى  يٝكها و پیًٍهاؾهای آياو قا ؾق بىیاقی ال هىا٬ٟ بكای ظاکمـاو گىٌـمؾ هـی
 گىیًؿ. وٙط، وٙط بالؼىق هی

٠ًىاو هرا ، ؼىبی پك يکكؾه اوث. بها بههكاجای قهای پیٍیى ؼأل الگىی ولىله پژوهً
ٓ >99;ٓ و کلمًـم 999ٔ;ٓ، ویًـك BBAٔ:ق٤ن ایًکه هٙال١ـات کاوـحايما و همکـاقاو ٔبه

یـ  ال ایـى هٙال١ـات بـا ؾاقی پایؿاق قا هٙكض واؼحًؿ، هیچ های ظکىهث اِى  و ویژگی
ؽُ يیىث کـه هعىقیث ٠ؿالث بًا يهاؾه يٍؿه اوث و هٙاب٭ث با ج١الین ؾیًی يؿاقؾ و هٍ

ها بكای اوحؽكاز هٙالب ؾیًی چ٭ؿق ه١حاك باٌؿ. هكچًؿ  هاًا ٬كاق ؾاؾو ایى اِى  و ویژگی
ؾاقی پایـؿاق بـا  ٓ ؾق ؼّـىَ ظکىهـث@BB:های جىو١ه والهاو هلـل ٔ هٙال١ات بكياهه

هعىقیث ٠ؿالث بًا يهاؾه ٌؿه اوث، به ؾلیل ياىؾ هکايیمم يٝاقجی ؾ٬ی٫ و ٬ـىی، ٠مـال  ؾق 
به ٤یك ال چًؿ کٍىق که ؾاقای ظکىهث شمهىقی اوالهی هىحًؿ، پیاؾه يٍؿه هیچ کٍىقی 
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ؾاقی پایؿاق قا هًىٖ به وشىؾ ٬ـايىو ؾق  ٓ ظکىهث999;اوث. هٙال١ات هاقیث و للکی ٔ
ـك٦ وشـىؾ ٬ـايىو، کًؿ، ولی يکحه کٍىقها ٬لمؿاؾ هی ِِ ای قا ياایؿ ٨كاهىي کكؾ و آو ایًکه 

کًـؿ  ؾاقی پایؿاق هٙـكض هـی هرلری قا بكای ظکىهث KIPIيٍاو ال اشكای ٬ايىو يیىث. هؿ  
ؾهـؿ و کاهـل  ؾاقی پایـؿاق قا يٍـاو هـیکه أالٞ ایى هرلد ؾو المام ال الماهات ظکىهـث

ؾهًؿه ٧١ٔ هؿ  اوث. ال همیى قو، ؾق پژوهً ظأك قویکـكؾ کی٩ـی يیىث و ایى يٍاو
اجؽاـ ٌؿ جا با آلاؾی بیٍحك، ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی

ىؾE قویکـكؾی کـه بكقوی ٌـ 
کم  کكؾ وٙىض الماهات چهاقگايه هؿیكیث جىوـ١ه ا٬حّـاؾی، اکىلـىژیکی، اشحمـا٠ی و 

 ویاوی ؼىؾ قا يمایاو واليؿ. 
جىاو پیًٍهاؾهایی قا بكای هؿیكاو ؾولحی ؾق ایكاو اقائه کكؾ  های پژوهً هی بك اوان یا٨حه

 که بؽٍی ال آيها به ٌكض لیك اوث:
ٟ ٠اؾاليه ذـكوت و ق٨ـاه، جؽّـیُ هًـابٟ و اهکايـات، و بىحكوالی هًاوب بكای جىلی

 Eجرایث ا٬حّاؾی ؾق کٍىق همچىو ظکىهث پًس وا  و يه هاه و پايمؾه قول ظٕكت ٠لی

اولىیث گفاٌحى بك ؼؿهث به هكؾم و ٌهكويؿاو ؾق شهث ؾق ِعًه يگـه ؾاٌـحى آيـاو 
Eبكای ظمایث ال ؼاک کٍىق 

کكؾ هًابٟ هالی ؾولـث ؾق شهـث کـاهً  بىحكوالی بكای ٩ٌا٨یث ؾق هؿیكیث و همیًه
 هاE ها و بؿگمايی ٜى وىء

 هعیٙیEظكکث قوی هًعًی اهکايات جىلیؿ به هًگام جىو١ه ا٬حّاؾی و جىو١ه لیىث

 ٌىیی ؾق کٍىق.های هكؾهی ؾق شهث هااقله با ٨ىاؾ اؾاقی و پى  ا٨مایً يٝاقت

 کتابًاهه
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