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همذهه

اؾ ظیؽباؾ ،کًهگؽاو قیاقی بهویژه ظولتها و زکىهتها ،بؽای تأهیى هًا ٙ٢و ز ٕ٣و اؼت٧ـای
قٓر تىايمًعیهای ضىظ و تُٛی ١هطال٣او ،ؼ٦یباو و ظنمًاو ،تمؽکؿ ویژهای بؽ هكئله ي٣ـىغ
هیکؽظيع Eضىاه ایى تىخه ؾاییعه وخىظ نًاضت ٚلمی بـه خایگـاه ي٣ـىغ ظؼ ٚؽيـۀ قیاقـت و

وؼؾی ي٣ـىغ
خاهٛه بىظ ،و ضىاه ایى ي٣ىغگػاؼی و ي٣ىغنکًی بؽ هـعاؼ تدؽبـه و غا قیاقـت ّ

یگؽ٢ـت .ظؼ وا٦ـ ،ٙظؼ ایـى کـاؼؾاؼ
هسىؼايه يهاظیًه نعه ظؼ ؼویکؽظ زاکماو کاؼظاو يىؼ ه 
٢کؽ و ٚمل قیاقی ،نؽِ تى٢ی ٥و ظوام زکىهتها بـه تىايمًـعی آيهـا ظؼ هـعیؽیت ظو زـىؾه
هٓٛى ٠بىظ :یکی ،کاؼآهعی ظؼ ٢ؽایًع ي٣ىغگػاؼی ظاضل به ضاؼج ،و ظیگؽی ،بؽياهـهؼیـؿی ظؼ
ؼاقتای ي٣ىغنکًی ضاؼج به ظاضـل .ظؼ ایـى ظوگـاو٢ ،ايـل Dظاضـل Cو Dضـاؼج ،Cهؽؾهـای
خٟؽا٢یایی يبىظه ،بلکه هؽؾهای گ٣تمايی هٛیاؼ تمایؿ Dظاضلی Cاؾ Dضاؼخی Cهكـتًع Eبـه ایـى
هًٛا که هؽ ٢ؽظ و گؽوهی که ظؼ ؼاقتای تأهیى هًا ٙ٢هلی یک وازع قیاقی ٚمل کًـع ،يكـبت
هـیکًـع ،و
به آو وازع قیاقی ،ظاضلی اقت Eولى ظؼ ضاؼج اؾ هؽؾهای آو وازع قیاقی ٚمل 
بؽهـیظاؼظ ،هؽچًـع

هؽ کًهگؽی که ظؼ ضال ٠هكیؽ تأهیى هًا ٙ٢هلی یک وازع قیاقـی گـام
قؽوظ هلی آو کهىؼ ؼا ؾیؽ ؾباو ؾهؿهه کًع ،يكبت بـه آو وازـع قیاقـی ،ضـاؼخی هسكـىب
هینىظ .با ایى ٦ؽائتD ،ي٣ىغ Cیک اهؽ يهاظیًه نعه ظؼ اهـؽ قیاقـتوؼؾی بـىظه و ظؼ ابتـعا ،اؾ

يٗؽ هستىایی و اؼؾنگػاؼايه ،ضًثی و بعوو خهتگیؽی اقت.
ي٣ـىغ هً٣ـی Cؼا پعیـع هـیآوؼظ ،خهـت
ي٣ـىغ هثبـت Cو ّ D
ظؼ ایى هیاو ،آيچه ظو ه٣هىم ّ D
پیاظهقاؾی ي٣ىغ یا هماو Dله Cیا ٚDلیه Cیک باؾیگؽ ْ
هٛیى اقت٣اظه نعو ي٣ىغ اقت Eچؽا کـه

ً
Dي٣ىغ Cبؽای ٚاهل ي٣ىغ ٕي٣ىغگػاؼٔ باؼ اؼؾنی هثبت ظاؼظ و همعوذ اقت ٕيه لؿوها همعوذ
هٛمىل ي٣ىغ ٕي٣ىغ پػیؽٔ ه٣هىهی هً٣ی اقـت و هکـؽوه ،تـا ؾهـايی کـه
اضال٦یٔ ،اها بؽای
ّ

کًهگؽ ي٣ىغپػیؽ اؾ زالت Dي٣ىغپػیؽی ض٣تباؼ Cیـا Dي٣ىغنـکًی هًٛ٣اليـه Cبـه هىٛ٦یـت

Dي٣ىغنکًی ٛ٢االيه و پىیا Cتٟییؽ وَٛیت ظهع.
ظؼ اي٧الب اقالهی یکـی اؾ اقاقـیتـؽیى و چـالم بؽايگیؿتـؽیى ضٓؽهـایی کـه يٗـام
اقالهی و هكیؽ زؽکت اي٧الب اقالهی ؼا تهعیع هیکًع ،همیى هكئله ي٣ىغ ضاؼخی ٕي٣ـىغ
ضاؼج به ظاضلٔ اقت Eو ظؼ يٓ٧ه ه٧ابل آو ،یکی اؾ ٢ؽيتها و ٖؽ٢یتهای بال٧ىه ؼاهبؽظی
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٢ؽاؼوی ایؽاو اقالهی ،بهؽهگیؽی اؾ ؾیؽقاضتهای ٢کؽیٚ /ملیاتی ظؼ ظقتؽـ بؽای تىقـٛه
ي٣ىغ ظاضل به ضاؼج هبتًی بؽ هکت ه٧اوهت اقالهی اقت.
يطكتیى گام اؾ هكیؽ هعیؽیت اقتؽاتژیک ي٣ىغ ظؼ کهىؼ ،نًاضت يٗؽی هكـئله ي٣ـىغ و
خًبههای آو اقت .ایى ه٧اله ،به واکاوی هكئله ي٣ىغ ظؼ پؽتى اٚتباؼیا ٚالهـه ْباْبـایی

هیپؽظاؾظ و هیکىنع به ایى قإال پاقص ظهع که Dهكئله ي٣ىغ چگىيه بـؽ اقـاـ اٚتباؼیـا

ٚالهه ْباْبایی تببیى هینىظ؟ .Cظؼ ایى پـژوهم ،اؾ ؼول تس٧یـ ٥تىيـی٣ی -تسلیلـی و
بؽای گؽظآوؼی اْالٚا اؾ ؼول کتابطايهای اقت٣اظه نعه اقت.
 .1پیطیًه پژوهص

کاؼآهعی یک پژوهم هٛؽ٢تنًاقايه ،ظؼ گؽو پؽظاضتى به هكائل و هُٛال ؼوؾ خاهٛـه،
َمى اقت٣اظه اؾ ظاظههای هسکن و هكتًع و بهؽهگیؽی اؾ ؼویکؽظهای يٗؽی کـاؼا ظؼ ایدـاظ
پیىيع با ز٧ای ٥بیؽويی اقتD .اٚتباؼیا  Cابتکاؼی يٗؽی اقت که تىايمًعی پاقطگىیی به
ايكـايی
يیاؾهای ؼوؾ کهىؼ ظؼ زىؾه هطتلٚ ١لىم ايكـايی و زتـی ایدـاظ تسـىل ظؼ ٚلـىم
ّ
يٗامقاؾ ؼا ظاؼاقـت ،اهـا هـؽ چًـع تـاکًىو پـژوهمهـایی کـاؼبؽظی بـؽ پایـه چهـاؼچىب

Dاٚتباؼیا  Cايدام گؽ٢ته ،اها ٖؽ٢یتهای يٗؽی آو همچًـاو بـا٦ی هايـعه اقـت و نایكـته
اقت تا بیم اؾ پیم هىؼظ تىخه و يٗؽ پژوههگؽاو ٚلىم ايكايی ٦ؽاؼ گیؽظD .هكئله ي٣ىغ Cيیؿ
یکی اؾ چالمها و هطاْؽا خعی ٢ؽاؼوی خاهٛه اقالهی اقتٚ .لیؼٞن پـژوهمهـایی
که ظؼ ایى ٚؽيه ايدام نعه ،آثاؼ ٚلمی ؼونمًع کـه ظؼ ٦الـ چهـاؼچىبی يٗـؽی بـه ایـى
ايعکايع.
هىَى٘ پؽظاضته بانًع ،
با بؽؼقی و ظ٦ت ظؼ آثاؼی که به يسىی ظؼ اؼتباِ با هىَى٘ پژوهمايع ،هیتىاو ایى آثاؼ
٧كینبًعی کؽظ:
ؼا ظؼ ظو ظقته ايلی ت 
اولٔ ظقتهای اؾ آثاؼ که ظؼ تبییى یکی اؾ زىؾههای تأثیؽگػاؼ ٚلـىم ايكـايی -اقـالهی اؾ
چهاؼچىب اٚتباؼیا بهؽه خكتهايع ،اها وؼوظی تسلیلی بـه زـىؾه هٓالٛـاتی هكـئله ي٣ـىغ
يعانتهايع .ظؼ ایى ضًىو هیتىاو به کتاب Dالهوی


او شل ول ک شايلث اسلیهث دس

ايذاشا اهام خ یًث  با تکیا بش يظشاا اعاباسااتٕ Cيًـؽ پًـاه و بطهـی ٔ2486 ،انـاؼه

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;?B

ه٧الههای Dبشسسث هًاسبات اا او و اهًیت دس لشآو با تکیا بش يظشاا ادساکات
کؽظ .همچًیى 
ا ا اعث عیها عباعبااثٕ Cلکؿایی ٔ:<AB ،و Dهشدم ساالسی داًث دس پشتو يظشاا ادساکات
ا ا اعث عیها عباعبااثٕ Cیؿظايی ه٧عم ٔ2477 ،با همیى ؼویکؽظ اؾ Dاٚتباؼیـا  Cبـؽای
خكتدى ظؼ هىَى٘ هىؼظ بؽؼقی ضىظ بهؽه گؽ٢تهايع.
ظومٔ آثاؼی که ظؼ آيها تسلیل ٚلمی هكئ له ي٣ىغ هع يٗؽ بىظه و اؾ ایى زیث بـه ؼویکـؽظ
ایى ه٧اله يؿظیک اقت ،با ایى ت٣او که ظؼ آيها اؾ چهاؼچىب اٚتباؼیا بهـؽه گؽ٢تـه يهـعه
اقت .ظؼ ایى ؾهیًه هیتىاو اؾ کتـاب Dباصاسالابث سیاسلث يفلور االاالت هاحلذه آهشاکلا دس
وسی اسیهث ااشاوٕ Cکیايی هداهع ٔ:<B@ ،يام بؽظ که ظؼ آو بـه تسلیـل ؼاهبـؽظ ي٣ـىغ
ایاال هتسعه آهؽیکا ظؼ ایؽاو اقالهی با اقت٣اظه اؾ چهاؼچىب يٗؽی باؾاؼیابی قیاقی ي٣ىغ
پؽظاضتــه نــعه اقــت .هٛیًــیپــىؼ و ٞؽقــباو يیــؿ ظؼ ه٧الــه Dيمللش سللًاساوی يفللور دس
ٕهٛیًیپـىؼ

خاهًاایC

آاتاللا
باصگشتپزاشی ايمی اسیهث؛ با تأکیذ بش ايذاشا ضشت 

و ٞؽقباو ٔ:<BA ،به بؽؼقی اهکاو باؾگهتپػیؽی ظؼويی اي٧الب اقالهی اؾ ْؽی ٥ي٣ـىغ و
٢ؽٌهای هستمل ظؼ ایى هىَى٘ پؽظاضتهايع .همچًیى ه٧اله Dساهبشد همابلا با شااو يفلور

اص هًظش لشآوٕ Cبابایی ٔ :<B? ،به بؽؼقی ٦ؽآيی ؼاهبؽظهای ایداظ زًاؼ ٢ؽهًگی ظؼ خاهٛه
با هع ٠ه٧ابله با ي٣ىغ ،تىخه کؽظه اقت.
با تىخه به پیهیًه تسلیل هىَى٘ ،ههطى هینىظ ایى ه٧اله اؾ آو ؼوی که بـؽ هىَـى٘
تبییى يٗؽی هكئ له ي٣ىغ بؽ هبًای اٚتباؼیا ٕبا تأکیع بـؽ اٚتباؼیـا ٚالهـه ْباْبـاییٔ بًـا
يهاظه نعه ،اؾ پژوهمهای پیهیى هتمایؿ هیيمایايع Eظؼ وا ،ٙ٦يـىآوؼی ایـى ه٧الـه ،تسلیـل
یکی اؾ آقی ؾاتؽیى چالمهای ٢ؽاؼوی يٗام اقالهی بـا بهـؽهگیـؽی اؾ چهـاؼچىب يٗـؽی
اظؼاکا اٚتباؼی اقت.
 .2چهاسچىب يظشی :ادساکات اػتباسی

اظؼاکا اٚتباؼی ،چهاؼچىب يٗؽی کاؼآهعی اقت که هیتـىاو بـا بهـؽهگیـؽی اؾ آو بـه تسلیـل
هؽزلـهای

بًعینـعه
هكئله ي٣ىغ پؽظاضت .بؽای ٢هن اظؼاکا اٚتباؼی هیبایكت به ْىؼ يىؼ  
به آو يگؽیكت و با ٢هن هطتًا آو ،به نًاضت کاهلی اؾ هدمىٚـه اظؼاکـا اٚتبـاؼی ظقـت

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;?C 

یا٢ت و اؾ آو بؽای واکاوی هكائل يٗـؽی ؼوؾ خاهٛـه ،يٗیـؽ هكـئله ي٣ـىغ بهـؽه گؽ٢ـت .ظؼ ابتـعا
يمىظاؼی اؾ يىؼ بًعی اظؼاکا اٚتباؼی اؼائه نعه اقت و ظؼ بطم بٛع ،به يىؼ تً٣یلی و
گام بهگام ،ایى يمىظاؼ ظؼ اؼتباِ با کاؼویژه پژوهم ،تبییى و تهؽیر هینىظ.


غىستبًذی ادساکات اػتباسی

يمىداس .1
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .3ادساکات اػتباسی ،استخذامعلبی فغشی و هسئله يفىر

بؽای ٢هن پایهای هكئله ي٣ىغ ،ظؼ چهاؼچىب اظؼاکا اٚتباؼی ،هیبایكت ٢ؽایًعی ؼا تسلیل
کؽظ که ظؼ آو بؽياهه ي٣ىغگػاؼی هتًاق با قاضتاؼ Dيیاؾها Cو Dاهعا C٠هؽ یک اؾ کًهگؽ ّاو
ي٣ىغگػاؼ و ي٣ىغپػیؽ ظؼ ٦ال هًٗىهه قیاقتها و ابؿاؼها ،تىقّ ٚاهلیت ي٣ىغ ،پیاظه قاؾی
هی نىظ .اٚتباؼیا که ضىظ قاؾوکاؼ زؽکت ظؼ هكیؽ اهعا٢ی اقت که آو اهعا ،٠آیًه تمـام

يمای يیاؾها اقت ،بًا بؽ ٖؽ٢یتی که ظاؼظ هیتىايـع بكـتؽ هًاقـبی ؼا خهـت نـًاضت ابٛـاظ
ؼیههای هكئله ي٣ىغ ٢ؽاهن کًع ،ههؽوِ بؽ آيکه اظؼاکا اٚتباؼی و قاؾوکاؼ ٚمـل آيهـا ٕظؼ

چهاؼچىب ا٦تُائا پژوهمٔ هىؼظ باؾنًاقی ٦ؽاؼ گیؽظ و َمى کالبع نکا٢ی ه٣هىهی ایى
اقتطعامْلبی ٓ٢ؽی Cو بًیاوهای يٗؽی هكئله ي٣ـىغ تبیـیى

يى٘ اؾ اظؼاکا  ،اؼتباِ آيها با D
نىظ.
 .3-1سابطه يظام اػتباسیات و يظام تکىیى

يٗام اٚتباؼیا که ظؼ اؼتباِ با يهئه ظيیا و بؽای زؽکت به قىی کماال ز٧ی٧ی اقـت ،بـه
یک يٗام تکىیًی و ز٧ی٧ی ٦ائن اقت و ايكاو ظؼ ٖاهؽ با یک يٗام ْبیٛی و ز٧ی٧ی ؾيـعگی
هیکًع ،ولی ظؼ ز٧ی٧ت و ظؼ قازت باْى با يٗام ز٧ی٧ی و ْبیٛی به قؽ هیبؽظ .ظؼ وا٦ـ،ٙ

خهاو ْبیٛت پیچیعه به زدابهای گىياگىو اقت که هاي ٙاؾ بؽوؾ و ٖهىؼ باْى و ز٧ی٧ت
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ٚالن هینىظ .اهىؼ اٚتباؼی بؽ ایى ز٧ـای ٥اقـتىاؼ هكـتًع Eز٧ـای٧ی کـه ضـىظ هىخـىظاتی
ضاؼخی هكتًع ،اها به ظلیل اؼتباْهاو با ؼوذ ايكاو ،هاظی يیكتًع Eاگـؽ چـه آثـاؼ هـاظی و
ظيیىی يیؿ ظاؼيع ٕخىاظی آهلی .ٔ227 :2484 ،بًـابؽایى ،وؼای هـؽ اهـؽ اٚتبـاؼی کـه الؾهـه
زیا اختماٚی اقت ،ز٧ی٧تی ظؼ يٗام تکىیى ٚالن يه٣تـه اقـت ،بـه يـىؼتی کـه همـاو
ز٧ی٧ت ظؼ هؽتبه غا  ،ظؼ ٦لمؽو ٢هن اختماٚی و تاؼیطی و ظايم بهؽی يیؿ تٛـ ُّیى هـییابـع
ٕپاؼقايیا 124 :2482 ،و .ٔ127
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اظؼاکا اٚتباؼی ظؼ زکن ابؿاؼهایی هكتًع که هىخىظا ؾيعه ،به ویژه ايكاو ظؼ ؼاقـتای ؼ٢ـٙ
يیاؾهای ضىظ آيها ؼا هیقاؾيع .ا٢ؿوو بؽ اظؼاکا اٚتباؼی ،ظقـتهای ظیگـؽ اؾ اظؼاکـا وخـىظ
ظاؼيع ،که اظؼاکا ز٧ی٧ی ياهیعه هینىيع .ایى اظؼاکـا  ،کهـ١هـا و ايٛکـاـهـای غهًـی
واٛ٦یت و ي٣ف االهؽ هكتًع و اؾ ازتیاجهای ْبیٛی هىخىظا ؾيعه تبٛیت يمیکًًـع .اهـا ظؼ
ه٧ابل ،اظؼاکا اٚتباؼی ٢ؽوَی هكتًع که خًبه وَٛی و ٦ؽاؼظاظی ظاؼيع و قاضته و پؽظاضتـه
غهى هكتًع تا ازتیاخا زیاتی هىخىظا ؾيـعه ؼا هؽت٣ـ ٙکًًـع ْٕباْبـایی.ٔ233 :2487 ،
ٚالهه ْباْبایی ظؼ هىؼظ ٢کؽهای اٚتباؼی ،هٛت٧ع اقت که غهى ايكاو٦ ،ـعؼتی ظاؼظ و آو ایـى
هههایی ؼا اؾ انیا ضاؼخی و ٚیًی ٕکه ز٧ی٧ی اقت و غهى ظؼ گؽ٢تى آيها ٦عؼ
اقت که ايعی 
یکًع .ظؼ وا ،ٙ٦به ایى هًٛا کـه چیـؿی ؼا بـؽ
یگیؽظ و بؽ واٛ٦یت ظیگؽ هًٓب ٥ه 
اضتؽا٘ يعاؼظٔ ه 
هبًای ًٚایت و زكابی ،هًعا ٤چیؿ ظیگؽی ٦ؽاؼ ظهین ٕهٓهؽی .ٔ118 :2485 ،ظؼ اظؼاکا
اٚتباؼی ،ظیى اؾ آٞاؾ ياٖؽ بـه ؾيـعگی اختمـاٚی ايكـاو و ظيیاقـت و بـؽای بؽ٦ـؽاؼی ٚـعالت
ٕلکؾایی Eٔ67 :2487 ،ايكـايی کـه هىخـىظی ٚلمـی و
اختماٚی و تؽبیت ايكاو آهعه اقت 
ىؼو ايكاو بؽای ايدام ٛ٢الیـت،
یکًع Eاؾای 
ْٛ٢ال اقت و ظؼ هىخىظ ٚلمی ،اؼاظه اؾ ٚلن پیؽوی ه 
يیاؾهًع ٚلىم و اظؼاکاتی اقت که اؼاظه او ؼا به قـىی ٚمـل و ٛ٢الیـت بؽايگیؿايـع .ایـى ٚلـىم و
ٕلکؾایی.ٔ63 :2487 ،
اظؼاکا اقت که و یژگی ايگیؿل ظؼ آيها وخىظ ظاؼظ 
ه٣هىم يیاؾ ،ه٣هىم بًیاظیى و هؽکؿی اٚتباؼیا اقت کـه ؼیهـه ايـلی وَـ ٙاٚتبـاؼا
ايكاو يیؿ اؾ آو قؽچهمه هیگیؽظ .ایى Dيیاؾ Cقب هینىظ که هىخىظا ؾيعه ضىظ ؼا واظاؼ
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به اقت٣اظه اؾ اٚتباؼیا کًًع و هبتًی بؽ هدمىٚهای اؾ آو اٚتبـاؼا  ،بـه کىنـم و ٛ٢الیـت
بپؽظاؾيعD .يیاؾها Cبه اٚتباؼ تىخه به ٞایت ،هماو اهعإ ٠کمـاال ثايىیـه ٔهكـتًع٦ ،ـىای
ْٛ٢اله ؼا به کاؼ هیايعاؾيع و آو [٦ىای ْٛ٢اله] ازكاقا ظؼويی ٕزكى خلىه ظاظو کاؼ و ایداظ
ز و ب ٍٟٔؼا تىلیع هی کًًع که يتیده آو ،تؽٞی اٚتباؼ کًًـعه بـه ايدـام هدمىٚـهای اؾ
کاؼها ظؼ ؼاقتای اهعا ٠هینىظ ٕؼ.ک .يًؽ پًاه و بطهی.ٔ62-61 :2486 ،
ايكاو ظؼ ٚالن اظؼاک و نٛىؼ ضىظ بؽای کك لػ یا ؼ ٙ٢ؼيح کاؼ هیکًـع .اهـا ظؼ وا٦ـٙ
هیچکعام اؾ لػ و ؼيح او ايالت يعاؼيع ،بلکه ايل آو اقت کـه بـه ضىاقـته ضـىظ بؽقـع و

ْبیٛت يیاؾ ضىظ ؼا بؽآوؼظ .به هً٧ع ضىظ ؼقیعو ْبیٛت ٞیؽ ُه َ
عؼک ،ظلیل ایداظ ْبیٛت يیـاؾ
اقت .اگؽ ايكاو ایى لػ و ؼيح ؼا ظؼک يکًع و  ّ٧٢به ظلیل هًالر ْبیٛت و بعو بطىاهع به
ايدام کاؼ بپؽظاؾظ ،زیا او ظواهی يمییابع .بًابؽایىْ ،بیٛت ایى لػ ؼا بؽای ایًکه به هً٧ـع
ضىظ بؽقع ،ظؼ يهاظ ايكاو ٦ؽاؼ ظاظه اقت ٕيًؽ پًاه و بطهی.ٔ78 :2486 ،
قؽچهمه يیاؾهای ايكاو ،خًبه ْبیٛی وخىظ آظهی اقت که ظؼ کًـاؼ خًبـه ي٣كـايی ،ظو
خًبه وخىظ ايكاو ؼا نکل هیظهًع .هیلها ،ايعیههها و ازكاـهای ايكاو ،تهکیل ظهًـعه
خًبه ي٣كايی او هكتًع ،بعیىقاو که قاؾهاو ايعیهه و پًعاؼ او٣ْ ،یلـی قـاؾهاو ْبیٛـت و
اهـعا ٠خًبـه ْبیٛـی ،خًبـه ي٣كـايی،
تکىیى وخىظ وی هكتًع .ظؼ ؼاقـتای ظقـتیابی بـه
ّ

ازكاقا ویژه و ايعیهه اٚتباؼی ؼا پعیع هیآوؼظ .قپف زالت آؼهايی ظؼ ٦الـ تًـىیؽی

هٓلىب ایداظ هینىظ و لػ ضىاهی به هیاو هیآیع و ظؼ ایى هًگام اقت که ٢ؽظ با ضىظ ٚؿم
هیکًع که بایع آو ؼا به وخىظ بیاوؼظ ْٕباْباییٚ .ٔ:@B ::<B? ،الهه ْباْبایی ظؼ تىَیر

ایى ٢ؽایًع که به تکاپى ا٢تاظو آظهی هیايداهع ،يىنته اقتD :زیىاو به واقٓه وَـ ٙضـاو
قاضتمايی بعيی و خهاؾا ْبیٛی که ظاؼظ يیاؾهًع اقت کـه پـاؼهای اؾ ازتیاخـا ْبیٛـی
ضىظ ؼا با هیايدی نعو ايعیهه و اؼاظه و هیل و لػ ؼ ٙ٢کًع .ظؼ وا ،ٙ٦ایى قلكله تمـایال
و ٞؽایؿ ،وخىظ ازتیاخا ؼا اٚالم و زیىاو ؼا واظاؼ به تکاپى و خًـبم هـیيمایًـعٕ Cهمـاو،
ً
[ .ٔ:@Bظؼ واD ]ٙ٦ايكاو ظؼ اٛ٢ال ً٦عی و اؼاظی ضىظ يؽ٢ا هٓیـ ٙتمـایال و ٚىاْـ ١و
ازكاقا ظؼويی ضىیم اقت و کاؼهایی کـه ظؼ ْبیٛـت ايدـام هـیظهـع اؾ ؼاه اْاٚـت
تمایال ظؼويی ضىظ و بؽای ويىل به لػا ي٣كايی ضىظ ايدام هـیظهـعٕ Cهمـاو.ٔ:A: ،
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ُ
پف ،هالک قٓر ز و ب ٍٟآظهی ظؼ ٦بال چیؿی ،هیؿاو قًطیت و هنضىايی آو چیؿ بـا
٦ىای ْٛ٢اله ايكاو اقت.
به ظیگؽ کالم ،خايعاؼاو اؾ لسأ وخىظ ْبیٛی و خكمی به قـىی ٞایـت ضـىظ زؽکـت
یکًًع ،اها ظؼ ایى زؽکت تدهیؿا ْبیٛت به ضىظی ضىظ ک٣ایت يمیکًع و ایًداقت که
ه
یکًـع .ظؼ وا٦ـ،ٙ
زیىاو اؾ ظقتگاه اظؼاکی و نٛىؼی ضىظ ظؼ ؼاه ؼقیعو به هً٧ع اقت٣اظه ه 
یؼقايع ،ايدام هیظهع .نـکل
ظقتگاه نٛىؼی ،آو ٚملی که ْبیٛت ؼا به هً٧ع ضىظل ه 
یکًع ،ظؼ وخىظل
ایىگىيه اقت که به هدؽظ ایًکه چیؿی ؼا اظؼاک ه 
ْبیٛت اظؼاکی ايكاو ،
یآیع .قپف بـا
لػتی بؽای يیل به آو و یک يى٘ الن و ياؼازتی بؽای ظقت يیا٢تى به آو ،پعیع ه 
ً
یؼوظ .هثال و٦تـی ٢ـؽظی ازكـاـ
ايگیؿه لػ بؽظو و ؼهايیعو ضىظ اؾ الن ،ظؼ پی آو چیؿ ه 
یؼوظ ،ظؼ ٚیى زال ْبیٛت هـن
یکًع و بؽای ظقتیابی به آو لػ به ظيبال ٞػا ه 
گؽقًگی ه 
یکًع .بیى ایى ظو ات٣إ ٤کكـ لـػ اؾ
یؼقع و هایستاج ضىظ ؼا تأهیى ه 
به هً٧ىظ ضىظ ه 
ضىظو ٞػا و تأهیى هایستاج بعؤ یک وابكتگی و هماهًگی نعیعی وخىظ ظاؼظ Eبه ٚبـاؼ
یبؽظ ،و ْبیٛت يیؿ به آو چیـؿ کـه
ظیگؽ ایًکه ايكاو اؾ آيچه ْبیٛت به آو يیاؾ ظاؼظ ،لػ ه 
لػ بطم اقت يیاؾ ظاؼظ ٕهٓهؽی .ٔ142-145 :2485 ،هیاو ْبیٛت و ٞایـا ضـىظل
ؼابٓه وخىب و َؽوؼ ٕاؾ خًف َؽوؼ تکى یًی که هیاو هـؽ ٚلـت بـا هٛلـىل ضـىظل
بؽ٦ؽاؼ اقتٔ وخىظ ظاؼظ .ايكاو ظؼ ٚالن اٚتباؼ ضىظل ،آو زع وخىب ؼا که ظؼ ْبیٛت ٚیًی
یای که به ٢ایعه و ٞایـت آو تًـعی ٥کـؽظه ،اٚتبـاؼ
وخىظ ظاؼظ ،هیاو ضىظ و هؽ ٛ٢ل اضتیاؼ 
ینٛىؼ وخىظ ظاؼظ و ايكاو آو ؼا هیاو ضىظ
یکًع .ایى Dبایع Cظؼ هؽ ٛ٢ل اضتیاؼی زیىاو غ 
ه
یکًع ٕهٓهؽی .ٔ141 :2485 ،آيچه ظؼ ایـى هیـاو بـؽای ٚالهـه
و آو ٛ٢ل و ٞایت بؽ٦ؽاؼ ه 
ْباْبایی واخع اهمیت اقت آو زکن ايهایی و ٢ؽهايی اقت که ي٣ف به آو اهؽ ،و ايكـاو ؼا
یکًع که به ظيبال هً٧ع ْبیٛی بؽوظ ٕهٓهؽی.ٔ144 :2485 ،
وظاؼ ه 
گزاسیهای يیاصهذىس و غایات هذایتکًًذه یا اغىاگش
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ً
اٚتباؼیا اقاقا بؽای ظقتیابی ايكاو به یک ٞایت ْؽازـی هـینـىيع ٕقـىؾيچی:2482 ،
 .ٔ 257به ٚباؼ ظیگـؽ ،ويـىل بـه ٞایـا و اهـعا ،٠هـع ٠اؾ خٛـل اٚتباؼیـا اقـت.
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اٚتباؼیا آثاؼ و ٞایت هتًاق بـا ضـىظ ؼا بـه همـؽاه ظاؼيـع و بـؽای زًـىل آثـاؼی وَـٙ
هینىيع .ظؼ ایى چهاؼچىب ،هؽ چیؿی که ايكاو ؼا بهتؽ به اهعا٢م بؽقايع ،اٚتباؼ هینىظE

بعیى قاو که آظهی اٚتباؼیا هتًاق با اهعا٢م ؼا پػیؽ٢ته و هؽ آيچه ياقاؾگاؼ بـا اهـعا٢م

هـع٠هـا ظؼ

بانع ؼا هؽظوظ و بیاؼؾل هینماؼظ ٕيًؽ پًاه و بطهی .ٔ77 :2486 ،ایـى
ايل واٛ٦ی و وخىظی هكتًع Eچؽا که ٚالنٞ ،ایتمًع بىظه و ايكـاو يیـؿ هىخـىظی هع٢مًـع
اقت و هع٢ی واٛ٦ی ظؼ پیمؼو ظاؼظ .ايكاوهایی که يكبت به هـع ٠وخـىظینـاو آگـاهی
ظاؼيع ،لػ ايیل ؼا هیخىیًع و تماهی ا٦عاها و اقـتطعاها و اٚتباؼاتهـاو ظؼ ؼاقـتای
تٛالی هؽات وخـىظینـاو اقـت Eاهـا ظؼ ه٧ابـل ،ظقـتهای ظیگـؽ اؾ ايكـاوهـا کـه چـؽاٜ
ٓ٢ؽ ناو کنقى نعه ،اؾ گىهؽ غاتی و يیاؾهای ايیل وخىظیناو ٞا٢ل نـعهايـع و وخهـه
همت ضىیم ؼا ظؼ هكیؽ ويىل به اهعا ٠تىهمی و ٞیؽ ايـیل ٦ـؽاؼ ظاظه و اقـتطعاها و
اٚتباؼاتهاو يیؿ ظؼ ؼاه تأهیى هًاٞ ٙ٢یؽ ايیلی اقت که هىخبـا گمؽاهـی آيهـا ؼا اؾ يـؽاِ
هكت٧ین هعایت ٢ؽاهن هیآوؼظ .به ٚباؼ ظیگؽ ،هع٠گػاؼی بـا ايـالت ،خٛـل اٚتبـاؼا
يسیر و هماهً با ٚالن تکىیى ؼا ظؼ پـی ظاؼظ ،و هـع٠گـػاؼی تـىهمی و ٞیـؽ ايـیل،
اٚتباؼا ٞلّ و ٞیؽ هماهً با ٚالن وخىظ ؼا پعیع هیآوؼظ Eاولی ،يیاؾهای ز٧ی٧ـی وخـىظ
ايكاو ؼا ؼ ٙ٢هیکًع و ظوهی ،به يیاؾهای کاغب و تىهمی پاقص هیگىیع.
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Dز  Cظؼ لٟت به هًٛی ههؽ ،ظوقتی و ْ
هىظ اقت ٕظهطـعا .ٔ:<@@ ،هالازمـع يؽا٦ـی ظؼ
ّ
هعراج السعادهD ،هسبت Cؼا Dهیل و ؼٞبت ْب ٙبه چیؿی که ظؼیا٢تى آو قب لػ و ؼازت
بانع Cظايكته اقت ٕ@ .ٔ?9= ::<Aهمچًیى Dغا  Cيیؿ به هًٛای ز٧ی٧ت و ي٣ـف هـؽ چیـؿ
اقت ٕهٛیى ٔ:<A? ،که به وقیله آو نًاضته هینىظ .بًابؽایى هیتىاو Dز غا  Cؼا ظوقـت
ظانتى ،تمایل و ؼٞبت ْب ،ٙيكبت به ي٣ف و غا بؽای ظقتیابی به لػ و ؼازت ظايكت.
Dغا و ي٣ف آظهی ،Cباالتؽیى چیؿی اقت که آظهی يكبت به آو ٚه ٥هیوؼؾظ و تماهی
کاؼها و گ٣تاؼی که اؾ او ياظؼ هینىظ ،ظؼ ؼاقتای Dز غا  Cو زؽاقت و هؽا٦بت اؾ ایـى
Dغا  Cاقت .ظؼ وا ،ٙ٦هساٗ٢ت اؾ غا و وخىظ ظؼ بؽابؽ ضٓؽهایی که ب٧ای غا ايكـاو ؼا
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تهعیع هی کًع ،پیىقته هسل اهتمام اولیه و اقاقی اقت .او ظقتیابی به ایى ههـن ؼا ظؼ گـؽو
خل زعاکثؽی هًا ٙ٢ظؼ ؼاقتای ز غا و ظ ٙ٢زعاکثؽی هُؽا هتىخه ي٣ـف ضـىیم
هی ظايع و ظؼ ایى ؼاقتا ،همىاؼه بؽ هسىؼ ظو ايل زؽکت هیکًع Eیکی Dايل کىنم بـؽای

زیا  Cخهت خل هًا ٙ٢و ٢ؽاؼ اؾ ؾیاو ،و ظیگؽیD ،ايل ايٓبا ٤با هسـیّْٕ Cباْبـایی،
 ٔ237 :2487که هًٛای ٚامتؽ آوD ،ايل ايٓبا ٤با ازتیاخا  Cاقت.
ْ
هسؽک و ٚاهل ا٦عام ايكاو بؽای ايدام کاؼهایم ،کك لػ بىظه کـه آو يیـؿ بـه ظلیـل
ً
ظانتى ز غا اقت و اقاقا ايكاو ظؼ پی ايدام کاؼی يمـیؼوظ ،هگـؽ ایًکـه ظؼ آو کـاؼ
لػتی ازكاـ کًع ٕهىقىی .ٔ:> ::<B: ،اؾ ایىؼو ،قلكلهای اؾ تٛالین وزیايی اقـالم بـه
يسىی يٗن یا٢ت ه که بؽ پایه ایى هیل و يیاؾ ْبیٛی به اؼائه ؼولهای تؽبیتی خهت الهی کؽظو
قمت و قىی ا٦عاها ز غا ْلبايه ايكاو بپؽظاؾظ٦ .ؽآو کؽین قؽناؼ اؾ آیاتی اقت کـه
هژظه ظهًعه به لػ ها و بؽزػؼ ظاؼيعه اؾ ٚػابهایی که ؾظوظيعه لـػ هـا اقـت ٕهًـباذ
یؿظی .ٔ:B? ::<A< ،ظؼ ٦ؽآو کؽین هن ،اؾ ز غا و تمایل به ظقتیابی به اهىؼ ظؼضىؼ بـا
غا و ظاؼای قىظ هٓلىب ٕخل هًا ٔٙ٢و ظ ٙ٢اهىؼ ياقاؾگاؼ با غا  ،قطى به هیـاو آهـعه،
هی٢ؽهایعD :و اگؽ هى اؾ ٞی ٕخؿ آيچه به وزـی
آيدا که کالم وزی اؾ ؾباو پیاهبؽ اکؽم 

هیظاينٔ آگاه بىظم بؽ ضیؽ و ي ٙ٣ضىظ همیهه هیا٢ؿوظم و هیچگاه ؾیاو و ؼيح يمیظیعم.:C


ا٢ؿوو بـؽ نـًاضت خایگـاه زـ غا ظؼ ههًعقـی قـاضتماو وخـىظی آظهـی ،واکـاوی
هطتًا Dغا  Cايكاو يیؿ اهؽی اقاقی اقت که به کك ٢هن هٓلـىب اؾ قـاؾوکاؼ ٢ؽایًـع
ي٣ىغگػاؼی و ي٣ىغپػیؽی ايكاو کمک نایايی هیکًع .نهیع هؽتُـی هٓهـؽیَ ،ـمى کالبـع
نکا٢ی Dغا  Cايكاو ،او ؼا ظؼ Dغا  Cضىظ ،هىخىظی ظو وخهی هیظايع کـه ظاؼای ظو DهـىC
اقت ،یکی به ٦ىل هىالياD ،قىی باال بالها ؼا گهىظه Cو ظیگـؽی Dؾظه ظؼ ؾهـیى چًگـالهـاC
ٕؼ.ک .هٓهؽی .ٔ;=?-;=> ::<@> ،ایهاو ظؼ ایىباؼه يىنته اقتD :ايكاو ظاؼای ظو DهـىC
اقت :هى ق٣لی و هى ٚلىی .بعیى هًٛی که هؽ ٢ؽظ یک هىخـىظ ظو ظؼخـهای اقـت Eظؼ یـک
ىاوهای ظیگؽ و ظؼ یک ظؼخه ظاؼای یک واٛ٦یت ٚلىی اقت.
ظؼخه زیىاو اقت هايًع همه زی 
َ ...D .:و َل ٓى ُک ًٓ ُت َأ َٓ ٚل ُن ٓال َٓ ٟی َ َال ٓق َت ٓک َث ٓؽ ُ ه َى ٓال َط ٓیؽ َو ها َه اكً َي ُّ
الكى ُ ( »...الراف.)888 :
ّ
ّ
ّ
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و تٛد اقت چؽا آ٦ای ْباْبایی ایى زؽ ٠ؼا يؿظيع با ایًکه زؽ٢ی اقت که با همـه ايـىل و
یآیعٕ Cهٓهؽی.ٔ;>9 ::<B9 ،
اؾ خمله ايىل ایهاو ظؼ باب اضال ٤خىؼ ظؼ ه 
یکًع کـه ايكـاو یـک واٛ٦یـت وخـىظی ظاؼظ کـه ظقـتگاه
نهیع هٓهؽی ظؼ اظاهه بیاو ه 
یگیؽظ .ظؼ یک ٦كـمت و ظؼ یـک ظؼخـه
ازكاقی او ظؼ ضعهت ایى واٛ٦یت وخىظی ٦ؽاؼ ه 
یظهـع و ظؼ یـک ظؼخـه ظیگـؽ کـه
واٛ٦یت زیىايی ايكاو ،واٛ٦یت وخىظی او ؼا تهـکیل هـ 
لتـؽ
خایگاهی واالتؽ ظاؼظ و واٛ٦یت وخىظی ايكاو بیهتؽ وابكته به آو اقـت و بطـم ايـی 
یظهـع ،واٛ٦یـت هلکـىتی ايكـاو اقـت .آو هًگـام کـه ظؼ هیـاو
وخىظ ايكاو ؼا تهکیل هـ 
یال بـا ٧ٚـل و اؼاظه ضـىظ
ه٧تُیا زیىايی و آيچـه ايكـاو بـؽ ضـال ٠ه٧تُـیا زیـىاي 
یگیؽظ که ه٧تُای ٧ٚل
یگیؽظ و ايكاو تًمین ه 
تهطیى ظاظه اقت ،ت٧ابل و هباؼؾهای ظؼ ه 
ییابع و گاه
یکًع :گاه به تى٢ی ٥ظقت ه 
ؼا بؽ خًبههای زیىايی بؽتؽی بعهع ،ظو زالت بؽوؾ ه 
یکًع و ظؼ و٦ت پیؽوؾی نـهى ،
یضىؼظ .ظؼ هىٞ ٙ٦لبه ٧ٚل ،ازكاـ پیؽوؾی ه 
نکكت ه 
ی او هماو هـى اؼاظی
نکكتضىؼظه هییابع .ظلیل ایى هكئله آو اقت که Dهى Cوا ٛ٦

ضىظ ؼا
و ٧ٚاليی اقت و خًبه زیىايی که خًبه ق٣لی اوقت ،ظؼ وا ،ٙ٦بـؽای Dضـىظ Cواٛ٦ـی او ظؼ
زکن یک ه٧عهه اقت ٕهٓهؽی .ٔ125 :2485 ،يکته ههمی که ظؼ ایًدـا هـع يٗـؽ ٚالهـه
ْباْبایی اقت ایى اقت که وخىظ ياهماهًگی هیاو ظقتگاه اظؼاکی و ظقتگاه ْبیٛت ٢ؽظی
به يسىی که ْبیٛت ٢ؽظی ايكاو به قىیی زؽکت کًع و ْبیٛت اظؼاکی او به قـىی ظیگـؽ،
همکى يیكت ،و ظقتگاه اظؼاکی که ظؼ ضعهت ظقتگاه ْبیٛی اقت ،يمیتىايع يكبت به ٢ؽظ
و هًا ٙ٢او بیتىخه بانع ٕؼ.ک .هٓهؽی .ٔ136 :2485 ،پف ظقـتگاه اظؼاکـی و ازكاقـی
ايكاو ،ظؼ ضعهت واٛ٦یت وخىظی ٕواٛ٦یت زیىايی و ظؼ ظؼخهای باالتؽ واٛ٦یت هلکـىتیٔ
ايكاو اقت ،و ظؼ DبایعCهایی که هیگىیع ،به ا٦تُائا ایى ظو Dهى Cتىخه ظاؼظ.
پف ايكاوها که ظو Dضىظ Cظاؼيع ،هتًاق با هكـیؽ قـٛاظ یـا نـ٧اوتی کـه ظؼ پـیم
هیگیؽيع ٕظؼ پؽتى هؽ یک اؾ ایى ظو يى٘ Dضىظ ،ٔCخًف و يى٘ تاللهایهـاو بـؽای تـأهیى و

زؽکت ظؼ هكیؽ Dز غا  Cهت٣او هینىظ .هیچ ايكايی اؾ Dز غا  Cگؽیؿی يـعاؼظ و
همه بؽای آو کاؼ هیکًًع Eزال یا غاتی که ظؼ خهت ٚDالی Cتًٗین نعه یا غاتی که ظؼ خهت
ٚالی Cضىیم زؽکت
Dظايی Cزؽکت هیکًع .بؽ ایى اقاـ ،ايكاوهایی که بؽ هسىؼ Dضىظ ّ
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هیکًًع ،غاتهاو چىو ضعاضىاه و کمال ْل اقت ،ظؼ هكیؽ ْىلی ،ضىاهاو ؼنع و يٛىظ

و ظؼ پی آو هكتًع که تمام ٖؽ٢یت های وخىظی ضىظ ؼا ظؼ ؼاه ظقتیابی به لػ کمال و ٦ؽب
و چهايعو ایى Dلػ ّ ظؼ ؼاه هع C٠به ظیگؽاو ،هتمؽکؿ کًًع و به ایى قب يام خاوظايهای اؾ
ضىظ ظؼ ظ ٢تؽ هٛؽ٢ت و ٚبىظیت ثبت کًًع .ظؼ يٓ٧ه ه٧ابل ،ايكايی که وخهه همـت ضـىظ ؼا
ظيیا ٦ؽاؼ ظاظه و Dضىظ ظايی Cضىیم ؼا به ًٚىاو ؼاهًمای ضـىیم بؽگؿیـعهD ،غا  Cضـىظ ؼا
تهًه بهؽه گیؽی اؾ بیهتؽیى هیؿاو هىاه و ٦عؼ هاظی ظؼ ظيیـا کـؽظه اقـت .او خـؿ لـػ
نهى هاظی ٕهال ،ه٧ام و ثؽو و ٔ ...هیچ لػ ظیگؽی يمینًاقع و بؽای ظقتیابی به آو
هیچ زع و هؽؾی يعاؼظ ،اؾ هیچ تـالل ههـؽو٘ و ياههـؽوٚی ٢ؽوگـػاؼ يمـیکًـع .پـف ظؼ
ز٧ی٧ت ظو يى٘ ايكاو وخىظ ظاؼظD :ايكاو قٛاظتگؽا Cو Dايكاو ي٣فگؽا .Cالبته واَر اقـت
ي٣فگؽاْ ،Cؽ٢عاؼاو تبٛیت اؾ Dي٣ف اهاؼه Cاقت.
که هًٗىؼ اؾ  D
طلبی هبتًی بش دب رات
 .3-5استخذامگشی و اختػاظ
ِ

پیهتؽ بیاو نع که ظؼ وخىظ هؽ پعیعهای اؾ پعیعههای خهاو و اؾ آو خمله ،زیىاو و به ویـژه

ايكاوD ،ز غا ٦ Cؽاؼ ظاظه نعه اقت .آظهی به ضىظ ٚال٦ههًع اقت و هـنيىٚـاو ضـىظ ؼا
يٗیؽ ضىظ هیبیًع و اؾ ایى ؼهگػؼ ،ازكاـ ايف ظؼ ظؼوو وی پعیع هیآیع و ضىاهاو يؿظیک
نعو به هنيىٚاو ضىیم هینىظ و بعیىقاو اختما٘ ؼا ایداظ هـی کًـع .واَـر اقـت کـه
همیى يؿظیک نعو و اختما٘ و گؽظ هن آهعو ،بؽای اقـت٣اظه و اقـتطعام بـىظه و قـاؾگاؼ بـا
ازكاـ ْب ٙوخىظ آظهی اقت که بؽ هبًای آو ايكاوها به ظيبال ظقتیابی به ؼاهی هكتًع که
اؾ ْؽی ٥آو بتىايًع اؾ ظیگؽاو اقت٣اظه کًًع .ظؼ ز٧ی٧تD ،اختما٘ Cهماو قاهايی اقـت کـه
يتیده انتؽاک ههـابه و هكـاوی ايكـاوهـا ظؼ ْبـ ٙاقـتطعامْلبـی اقـت Eاختمـاٚی کـه
ازتیاخا همه ؼا با همه تأهیى هیکًع ْٕباْبایی.ٔ;9A ::<B? ،
ايل اقتطعام ،یکی اؾ ؾیؽهدمىٚههای ايلی اٚتباؼیا اقت .به ٚباؼ ظیگؽ ،یکـی اؾ
ههنتؽیى اظؼاکا اٚتباؼی ،اظؼاک به ایى هًٛاقت که ايكاو هیبایكت به اقتطعام هؽ چیـؿی

بپؽظاؾظ که ظؼ هكیؽ کمال او اثؽگػاؼ اقت .به هؽ نیىه همکى اؾ ظیگؽ هىخىظا به قىظ ضىظ و
ظؼ خهت ز ٕ٣ب٧ای ضىظ بهؽه ببـؽظ و اؾ هـؽ ابـؿاؼی اقـت٣اظه کًـع .اؾ ایـىؼو بـه تًـؽ ٠ظؼ

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;@A 

هاظههای ظیگؽ اؾ ْؽی ٥تىلیع ابؿاؼ و وقایل همت هیگماؼظ و هنيىٚايم و زتـی زیىايـا و

گیاهاو ؼا به هؽ ْؽی ٥همکى ،اقتطعام کؽظه ،به ضعهت ضىظ ظؼ هیآوؼظ .ايكاوهـا بـه همـیى
نیىه ظؼ پی بهؽهکهی اؾ ظیگؽاو بىظيع تا آو هًگام که ظؼیا٢تًع که به همـاو هیـؿاو کـه آيهـا بـه
ظيبال اقتطعام ظیگؽاوايع ،ظیگؽاو يیؿ چًیى تمایل و بؽياهـهای ؼا ظؼ ٦بـال آيهـا ظؼ ظقـتىؼ کـاؼ
ظاؼيع .ظؼ ایًدا بىظ که ايكاوها به َؽوؼ تهکیل اختما٘ هعيی و تٛاويی پیبؽظيع و ظؼیا٢تًـع
که ٚعالت اختماٚی ٕظؼ هًٛای آٚا کـل غی زـ ٥ز٧ـهٔ َـاهى تـعاوم اختمـا٘ [و اهکـاو
بهؽهکهی هكتمؽ آيها اؾ ظیگؽاو] اقت .اگؽ چه پػیؽل ٚعل اختماٚی ٕکـه بـه ٧ٚیـعه ٚالهـه

ْباْبایی ،ه٧تُای اولیه ْبیٛت ايكاوها يیكتٔ و اختما٘ هعيی اؾ قىی بهؽ ،به ياچاؼ بىظ و
ظاهًه اضتیاؼ و آؾاظی او ؼا هسعوظ کؽظ ،اهـا بـه ًٚـىاو یگايـه ؼاهـی ٦لمـعاظ هـینـع کـه بهـؽ
هیتىايكت اؾ هدؽای آو اؾ ظیگؽاو بهؽهکهی کًع ْٕباْبایی ،:<B9 ،ج;.ٔ:@? :

تدؽبه تاؼیطی يهاو هیظهع که ٦عؼ یا٢تى ايكايی بؽ ايكاو ظیگؽ قب هینىظ که اثؽ
ايكاو ظاؼای ٦عؼ ،
زکن ٚعل اختماٚی و زکن اختما٘ تٛاويی َٛی ١نىظ ،به يسىی که ّ
آو ؼا ظؼ ز٢ ٥ؽظ َٛی ١ؼٚایت يکًعٖ .هىؼ و بؽوؾ ایى اضـتال ،٠يیاؾهًـعی بـه تهـؽی ٙؼا

پعیع هیآوؼظ Eبه ٚباؼ ظیگؽٚ ،مل به تهؽی ،ٙؼ ٙ٢کًًعه اضتال ٠اقت و هؽ ياز ز٧ی
ؼا به ز ٥ضىیم هیؼقايع .اؾ آو ؼوی که ایى اضتال ٠يانی اؾ قـاضتماو وخـىظی ايكـاو
اقت ،به وقیله هماو قاضتماو وخىظی و ٦ىای آو اؾ خمله ٧ٚل ؼٙ٢نعيی يیكت ،و ؾيعگی
اختمــاٚی ب ـؽای ٚــعالت اختمــاٚی يیاؾهًــع نــک٣تگی و ٖهــىؼ آگــاهی ضــاو و اظؼاک
ز٧ی٧ت ايكاو پىنـیعه اقـت و
هطًىيی اقت که ظؼ يى٘ ايكاو به غضیؽه يهاظه نعه و ظؼ
ّ

ظؼ بؽضی اؾ ایى يى٘ بؽوؾ هیکًع که وزی و يبى ياهیعه هینىظ ٕلکؾایی.ٔ@@ ::<BA ،

ظؼ کًاؼ اٚتباؼ Dاقتطعام ، Cاٚتباؼ ظیگؽی يیؿ وخىظ ظاؼظ کـه اؾ ضىیهـاويعی هًٛـایی و
کاؼکؽظی ؾیـاظی بـا ایـى اٚتبـاؼ بؽضـىؼظاؼ بـىظه و آو اٚتبـاؼ Dاضتًـاو Cاقـت .اٚتبـاؼ
Dاضتًاو Cبیاو هی کًع که ايكاو با نٛىؼ ٞؽیؿی ضىظ ظؼیا٢ته که ثمؽظهـی تـالل وی ظؼ
هكیؽ ؼ ٙ٢زاختهای ْبیٛی و بهؽههًعی اؾ کىنم ضىظ ظؼ خهت ز ٕ٣وخـىظ و ب٧ـا ،ظؼ
گؽو خؽیاو یا٢تى ايل Dاضتًاو Cاقت که يتیده تاللهای هؽ ٢ؽظی ؼا هطتى ضـىظل
هیکًع ،هاي ٙاؾ هعاضله ٞیؽ ظؼ کاؼ او هینىظ ،و اؾ ایى ؼهگػؼ ،قًت و قیؽهای ؼا که بـا آو


پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;@B

هــأيىـ نــعه هس٣ــىٔ يگــاه ظاؼظ (طباطبااا،

 8991ج .)77-76 :2بًــابؽایى ظو ايــل

Dاقتطعام Cو Dاضتًاو Cاؾ ناضًههای ههن وخىظ آظهی اقت که کاؼهـای او ؼا خهـت
ايكاو ي٣ىغگػاؼيعه Cؼا ٢ؽاهن هیآوؼظ.

هیظهع و ه٧عها ٢کؽ و ٚمل ّ D

ايكاوها يؽ٠يٗؽ اؾ ایعئىلىژی بؽگؿیـعه و هلیـتنـاو ،اقـتطعامگـؽ هكـتًع Eچـؽا کـه


ايكاوهای ي٣فگؽاC
ايكاوهای قٛاظتگؽا Cو  D
ايكاوها اقت .ت٣او  D
اقتطعامگؽی ْب ٙاولی 

ظؼ چیؿی اقت که اقتطعام هیکًًع و هع ٠آيها اؾ ایى اقتطعام اقت .اقتطعامْلبـی ظقـته
اول ،ظؼ ؼاقتای Dضـىظ ٚـالی Cآيهـا اقـت .ایـى گـؽوه ظیگـؽاو ؼا اقـتطعام هـیکًًـع ،تـا اؾ
ٖؽ٢یتهای وخىظی آيها ظؼ ؼاقتای ٢کؽ ٓ٢ؽ بًیاظ ضىظ بهؽه بگیؽيع تا ضىظ آيها ٕهطاْباؤ و

ظؼ قازتی کالوتؽ خاهٛه ؼا ؼنع ظهًع و ظؼ هكیؽ قٛاظ ثابت ٦عمتؽ بانًع ،تا اؾ ایى ؼهگػؼ
ؼقالت اختماٚی ضىیم ؼا ايدام ظهًع و اؾ ایى ايدام وٖی٣ه ،لػ بكیاؼی بؽيع و بـعیىقـاو
٢کؽ ٓ٢ؽی ؼا که غا آيها ضىاهاو آو اقت گكتؽل ظاظه ،پایعاؼ کًًع و يام ضىظ ؼا يیؿ ظؼ تاؼیص
به يیکی با٦ی يهًع .اها ظقته ظوم ٕايكاوهای ي٣فگؽأ ،ظؼ ؼاقتای ضىظ ظايی ضـىیم ،ظقـت
ظيیىی
به اقتطعام ظیگؽاو هیؾيًع تا اؾ ٖؽ٢یتهای آيها ظؼ ؼاقتای گكتؽظه کؽظو هًا ٙ٢هاظی و
ّ
ظؼ اضتیاؼ ضىظ اقت٣اظه کًًع .ايكاوهایی که به هکاؼم اضال ٤هدهؿ يهعه بانًع ،ظؼ ایـى ظقـته
خای هیگیؽيع .ظؼ ایى هؽزله ،هؽ ظو ظقته بًا بؽ اهعا ٠ظوگايه ضىظ به ظيبال تىلیع و بهؽهگیؽی
خهتظاؼ اؾ ٦عؼ هاظی  -هًٛىی یا هاظی هىخىظ ظؼ خاهٛه هكـتًع ،تـا اؾ آو ْؽیـ٢ ،٥ؽایًـع

اقتطعامگؽی و لػ ضىاهی و زؽکت ظؼ هكیؽ ز غا ؼا ْی کًًع.

> .يفىرگزاسی استخذامگشايه و تذبیش اجتماػی

پیم اؾ ایى بیاو نع که ايكاوهـا اقـتطعامْلـ ايـع و بـه ظيبـال گكـتؽل زـىؾه و تٛـعاظ
هكتطعهاو ضىیمايع .بؽای ظقتیابی به هً٧ىظ اقتطعامْلبـی ،ا٢ـؽاظ هتًاقـ بـا Dضـىظ
هیؼويعD .قٛاظتگؽاCهـا بـه
ايتطابی Cضىیم ظؼ پی به ظقتآوؼظو ظو يى٘ Dي٣ىغ Cهطتل ١
َـاللتضـىاهC

ي٣فگؽاCها به ظيبال تأهیى Dي٣ىغ اقـتثماؼگؽاي ۀ
ظيبال Dي٣ىغ هعایتگؽايه Cو  D
بؽای ضىیم هكتًع و هؽ یک خاهٛه هع٢ی ؼا بؽهیگؿیًًع Eایًکه ایى خىاه ٙهع ٠چیكـت
و چه هطتًاتی ظاؼيع ،هكئله ههمی اقت که هیبایكت ظؼ آو با ظ٦ت يگؽیكت.

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;@C 

 .4-1دسته بًذی يفىر (استخذام) بش هبًای دوگايه يفىر (استخذام) ػیًی /رهًی

ضىی اقتطعامگؽايه ايكاو او ؼا بؽ ایى هیظاؼظ که اؾ هؽ چیؿی هًٛ٣ت ضىظ ؼا بدىیع و ظؼ پـی
تًؽ ٠ظؼ آو چیؿ به ي ٙ٣ضىظ بانع .ظؼ چهاؼچىب تسلیل هطتًـا غاتـی ایـى تًـؽ ،٠ظؼ
قعههای گػنته ،وخىه هاظی تًؽ٠ها بؽای تًؽ٠کًًعگاو اولىیت اولیـه و اقاقـی ظانـت.

به ایى هًٛا که ا٢ؽاظ و زکىهتها به ظيبال ظقتیابی به هًاب ٙهاظی ٦عؼ اؾ َّ ٦بل کكـ قـیٓؽه
بؽ خاهٛه هع ٠ي٣ىغگػاؼی ضىیم بىظيع .ایى هًاب ،ٙگاهی ٦لمؽو قؽؾهیًی ،هًـابْ ٙبیٛـی و
هٛعيی و گًدیًههای هلی و گاه اهکاو تكلّ و زکمؽايی هبتًی بؽ ٦ـعؼ قـطت ،بـؽ ا٢ـؽاظ،
گؽوهها و خىاه ٙايكايی بىظ .ظؼ وا ،ٙ٦ظؼ ایى يى٘ ي٣ىغ که يى٘ هتعاول و هؽقىم ي٣ىغگـػاؼی ظؼ

ظوؼاو Dاقتٛماؼ کهًه Cو Dاقتٛماؼ يى Cؼا نکل هیظاظ ،آيچه بؽای ي٣ىغگػاؼاو اهمیت ظانـت،
بهؽهکهی هكت٧ین و قطت اؾ هكتطعهاو و هطاْباو ي٣ىغ ،بیهتؽ اؾ ْؽی ٥کاؼبكت نیىههـای

هبتًی بؽ اخباؼ و تهعیع بىظ .ظؼ Dي٣ىغ ٚیًی ،Cتؽٞی و تلٓی٦ ١ل ها و همؽاهقاؾی ٢کـؽی و
٧ٚیعتی هطاْ ظؼ ؼاقتای ههؽوٚیتبطهی به ا٦عاها ي٣ىغگػاؼ ٕههؽو٘قاؾی اقـتطعامٔ
اؾ خایگاهی تٛییىکًًعه ظؼ بؽياهههای ي٣ىغگػاؼی ٚیًی ،بؽضىؼظاؼ يبىظ .به همیى ظلیل ،يتـایح
زايل اؾ ایى بؽياههها هؽ چًع هًا ٙ٢ي٣ىغگػاؼ ؼا ظؼ قٓر زعا٦لی تأهیى هیکؽظ ،ولی به ظلیل
َ ١ٛظؼ کاؼآهعی ،باؾیگؽ اقتطعامگؽ ؼا ظؼ ؼویاؼویی با ياؼَایتیها ،آنىبها و بسؽاوها اؾ
قىی پػیؽيعگاو ي٣ىغ ٦ؽاؼ هیظاظ .اؾ ایىؼو ،اٚتباؼ ايتطـاب اضـ ١و اقـهل ٕاٚتبـاؼ يـاٖؽ بـه
ؼیؿیها ٕظؼ اظاهه ه٧الـه بـه تً٣ـیل ظؼبـاؼه ایـى
ايتطاب قاظهتؽیى و قبکتؽیى ؼاهٔ ظؼ بؽياهه 
اٚتباؼ تىَیساتی اؼائه نعه اقتٔ ،ايكاوها ؼا بؽ آو ظانت که اؾ نـیىه ي٣ىغگـػاؼی ٚیًـی بـه
ؼول ي٣ىغگػاؼی غهًی ،Cگػاؼی ؼاهبؽظی کًًع .ظؼ Dي٣ىغ غهًی Cکـه بیهـتؽ
ت٧عم کاؼبكت  D
هبتًی بؽ خػابیت اقت ،هًا ٙ٢زايل اؾ اقتطعام ،بیهـتؽ اؾ هدـؽای بـه اقـتطعام ظؼآوؼظو و
تًؽ ٠غهىها و ٦ل های هطاْباو و تأثیؽگػاؼی بؽ هیلها ،يیاؾها ،اهعا ٠تؽقیمی و ظقتگاه
تًمینگیؽی آياو هتًاق با ضىاقت اقتطعامگؽاو هس٧ـ ٥هـینـىظ .ههـؽو٘قـاؾی ٢ؽایًـع

ّاٚمال ٦عؼ و تبعیل آو به ا٦تعاؼ که اؾ يتیدههـای ّاٚمـال ي٣ـىغ غهًـی بـؽ هطاْبـاو اقـت،

هیتىايع خاهٛه هع ٠اقتطعام ؼا تٓمی ٙیا تؽٞی کًع ،به گىيهای که يیاؾهایهاو ؼا بـه نـکلی

گىيهای تؽقین کًًع که هنؼاقتا بـا هًـا ٙ٢ي٣ىغگـػاؼاو
تًىؼ کًًع و ظؼیابًع و اهعا٠ناو ؼا آو 
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;A:

بانع یا زعا٦ل ا٢کاؼ و اٚمالهاو ،هًا ٙ٢اقتطعامگؽاو ؼا به ضٓـؽ يی٣کًـع .ایـى نـیىه اؾ ي٣ـىغ
ٕي٣ىغ غهًیٔ هماو نیىه Dي٣ىغ ٢ؽايىCیی اقت که هبًـای قیاقـتهـای ي٣ىغگـػاؼی ظؼ ظوؼاو
Dاقتٛماؼ ٢ؽايى Cؼا نکل هیظهع .البته ياگ٣ته يمايع که Dي٣ىغ غهًی Cآيگاه به کاؼآهعی هٓلىب
هیؼقع که به گىيهای هىنمًعايه با Dاقتطعام قطت Cو Dي٣ىغ ٚیًـی Cبـا اولىیـت کاؼبكـت

Dي٣ىغ يؽم و غهًی Cتل٣ی ٥نىظ که اؾ آو به Dاقتطعام و ي٣ىغ هىنمًع Cتٛبیؽ هینىظ.

استخذام
استخذام

لین هبتن

هوشونذ

بر قذرت

استخذام رهن
هبتن بر قذرت نرم

سخت

يمىداس .2هًظىهه استباعی استخذام ػیًی ،رهًی و هىضمًذ
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .4-2دستهبًذی يفىر (استخذام) بش هبًای دوگايه يفىر (استخذام) ِهلکیُ /هلکی

یکی اؾ ههنتؽیى اٚتباؼا پكااختماٚی ،ايل ّهلک ٕهلکیتٔ اقت .ؼیهه ایـى ايـل ،پـیم اؾ

تس ٥٧اختما٘ هس ٥٧بىظه و آو هماو Dاضتًاو Cاقت که بٛعها به يـىؼ Dهلـک Cتکمیـل
نعه و ظاؼای اثؽ ضايی نعه که خىاؾ همهگىيه تًؽ ٠بىظه اقت ْٕباْبایی.ٔ126 :2487 ،

بؽای تبییى بهتؽ اٚتباؼ Dهلکیت ،Cهیتىاو ظؼ يگاهی خؿئیتؽ و ظ٦ی٥تؽ ،اؾ ظوگايهای کـه
ٚالهه ْباْبایی غیل ت٣كیؽ آیه ?; قىؼه هباؼکه آل ٚمؽاو اؾ آو بهؽه گؽ٢ته اقـت٣اظه کـؽظ و
آو ،ظوگايه ّ Dهلک Cو ُ Dهلک Cاقتّ D .هلک Cبـؽ ظو يـى٘ ز٧ی٧ـی و اٚتبـاؼی اقـتّ .هلـک
اٚتباؼی ،بؽ اقاـ وَ ٙو اٚتباؼ ٦ىام یا٢ته و ٦ابلیـت تسـىل و تٟییـؽ ؼا ظؼ ضـىظ ظاؼظ و ایـى
اهکاو ؼا ظاؼاقت که اؾ هالکی به هالک ظیگؽ هًت٧ـل نـىظ .اهـا ُ Dهلـک Cظؼ ه٧ـام تٛؽیـ،١
هالکیت بؽ چیؿهایی اقـت کـه ظؼ هلکیـت هدمىٚـهای اؾ هـؽظمايـعُ D .هلـک Cبـه هًٛـای
پاظناهی اقت .ظلیل ایى ياهگػاؼی يیؿ به ایى قب اقت که پاظناه هؽ آو چیـؿی ؼا کـه ظؼ

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;A; 

زیٓه تًؽ ٠ؼٚیت اقت ،ظؼ هالکیت ضىیم ظاؼظ ،بعوو ایًکه اٚمال تًؽ٢م بـا تًـؽ٠
ؼٚایا ظؼ تٛاؼٌ بانع .به تٛبیؽ ظ٦ی٥تؽُ ،هلک پاظناه ،ظؼ ز٧ی٧ت ّهلکـی اقـت ؼوی ّهلـک
ْٕباْبایی ،:<B9 ،ج<.ٔ;9;-;9: :
بؽ ایى هبًا و با بهؽهگیؽی اؾ ایى ظقتهبًعی ،هیتىاو اؾ ظو گىيه ي٣ـىغ یـاظ کـؽظ :یکـی ي٣ـىغ
ّهلکی و ظیگؽی ،ي٣ىغ ُهلکیD .ي٣ىغ ّهلکی Cبه آو يىٚی اؾ ي٣ىغ گ٣ته هینىظ که ظؼ آو کًهـگؽ
ي٣ىغگػاؼ با بهؽهگیؽی اؾ ههاؼ ها ،ؼاهبؽظها و ابؿاؼهایی يٗیؽ تٓمیـ ،ٙتهعیـع و تؽٞیـ  ،هـؽ
آيچه اؾ هتٛل٧ا ي٣ىغپػیؽ ،بؽای تًاز یا ٢ؽاچً آوؼی هىؼظ يٗؽ ظاؼظ ،اؾ آو ضىظ هیکًع یا
آو ؼا به يىؼ هٓلىب ظؼ ؼاقتای هًا ٙ٢ضىظ ظؼ هیآوؼظ .ایـى هتٛل٧ـا یـا هـاظی اقـت یـا
هًٛىی Eهتٛل٧ا هاظی يٗیؽ ّهلـک ،ؾهـیى ،هًـابْ ٙبیٛـی و  ،...و هتٛل٧ـا هًٛـىی ،يٗیـؽ

خهاوبیًی ،بیًم و گؽایم و هًٗىهه ظؼک يیاؾ و ضىلآهعها و بعآهعهای ٢ؽظی و گؽوهی .اهـا

Dي٣ىغ ُهلکی ،Cي٣ىغی اختماٚی اقـت کـه ظؼ آو ي٣ىغگـػاؼ بـه ظيبـال قـیٓؽه ؼاهبـؽظی و بـه
ظقتآوؼظو يالزیت هعیؽیت ا٦تعاؼآهیؿ یک هدمىٚه ،گؽوه ،کهـىؼ ،هًٓ٧ـه خٟؽا٢یـایی یـا

بؽهـیآیـعD ،ي٣ـىغ ُهلکـیC

زتی کل خهاو اقت .ظؼ وا ،ٙ٦هماوْىؼ که اؾ تٛؽیـُ D ١هلـکC
ي٣ىغی اؾ خًف کك اهکاو زکمؽايی هاظی /هًٛىی ههؽو٘ بؽ خاهٛه هع ٠اقت.
ا٢ؿوو بؽ ایى ،بؽ هبًای اظبیا ٦ؽآيی ،ايكـاوهـا و خىاهـ ٙپیىقـته ظؼ هٛـؽٌ ايتطـاب
Dهعایت Cیا َDاللت Cايع٦ .ؽآو کؽین ظؼبـاؼه ایـى هـعایتگؽاو ظؼ هكـیؽ زـ ٥هـی٢ؽهایـع:
َ

ِ

Dوه َّمى َخلقًا َّاهُ ی َ
هذوو ل َ
الْ ْق ّول ّه ی ّؼذلىوٕ Cاٚؽا .ٔ:A: :٠پؽوؼظگـاؼ ٚـالن ظؼ ایـى آیـه [آو
ّ
ّ

ْىؼ که اؾ آو بؽظانت هینىظ] اؾ ا٢ؽاظی یاظ هیکًع که به ز ٥هعایت هیکًًـع و زتـی ظؼ
ظاوؼ بـه زـ٥
٢کؽ ایداظ يٗام ز ٥هكتًع Eا٢ؽاظی که هیظايًع خاهٛه به گؽوهـی هـعایتگؽ و ّ

يیاؾهًع اقت ٕؼ.ک .ت٣كیؽ يىؼ ،غیل ت٣كیؽ آیه  :A:قىؼه اٚؽا .ٔ٠ظؼ يٓ٧ه ه٧ابـل ،ا٢ـؽاظی

هكتًع که بؽضی اؾ هؽظم ؼا به َاللت هیکهايًع و اؾ آيها ظؼ هكـیؽ ظيیـاضىاهی ضـىظ بهـؽه
هیکهًع٦ .ؽآو کؽین ظؼ تٛبیؽی ،ظؼضىاقت کكايی که به ضاْؽ ا٦عاها َـاللتضىاهايـه

َ َ َْ
َ
َ َ
گمؽاهکًًعگاو ،کاؼناو به ک٣ؽ ؼقیعه ؼا ایىگىيه بیاو هیکًـعَ D :وقاال ال ّازی َى کف ُاشوا َس َْل ًَاا أ ّسياا
ٓ
ٓ
َْ َ َ َْ
ٓ
َٓ
َٓ َ
اللزی ّى أ َضا َيا ّه َى ال ّج ّْى َو ّاْل ٓي ّظ َي ٓج َؼل ُه َما َت ْٓ َت أق َذ ّاه ًَا ّلیک َىيا ّه َى اْل ٓعاف ّلی َىً٢ٕ Cـلت .ٔ;B :ظؼ

ایى چهاؼچىب و ظؼ يگاهی کلی ،هیتىاو کًهگؽاو تأثیؽگػاؼ و ضّظهًـعه ظؼ هكـیؽ زـ ٥و

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

<;A

ت٧كـینبًـعی کـؽظ .بـؽ ایـى

باْل ؼا ظؼ ظوگايه Dاقتثماؼگؽاو َاللتضىاه Cو DهـعایتگؽاوC
لتضىاه Cو Dي٣ىغ هعایتگؽايه.C
اقاـ ،ظو يى٘ ي٣ىغ به ظقت هیآیعD :ي٣ىغ اقتثماؼگؽايه َال 
َاللتضىاه /هعایتگؽايه ،Cظؼ گام

با بهؽهگیؽی اؾ ت٧كین بًعی ظوگايه ي٣ىغ Dاقتثماؼگؽايۀ
بٛع هیتىاو ایى ظقتهبًعی ؼا با اؼائه ظوگايهای خاهٙتؽ ،کاهلتؽ کـؽظ :ظوگايـه Dي٣ـىغ ّهلکـی

اقــتثماؼگؽايۀ َــاللتضــىاه Cو Dي٣ــىغ ّهلکــی هعایتگؽايــهD ECي٣ــىغ ّهلکــی اقــتثماؼگؽايۀ
ً
َاللتضىاه ،Cتالل ظؼ ؼاقتای ظؼ اضتیاؼ گؽ٢تى ٕٞالبا هىخهٔ اهىال و ظاؼاییهای ظیگـؽی

بؽای ضىظ اقت و Dي٣ىغ ّهلکی هعایتگؽايه Cکىنهی ضالًـايه ظؼ ؼاقـتای ٚؽَـه يـسیر

تٛالین ياب الهی به هطاْ با هع ٠خػب ٦ل و ؼوذ او ظؼ هكیؽ تؽبیت و قٛاظ اقت.
َاللتضىاه Cتالنی ظؼ ؼاقتای کك ؾهام اهىؼ یک خاهٛه یا

اها Dي٣ىغ ُهلکی اقتثماؼگؽايۀ
چپاول ظؼ پؽظۀ هًاب ٙآو خاهٛه و کك
تأثیؽگػاؼی ٚمی ٥بؽ یک خاهٛه با هع ٠بهؽهکهی و
ّ
قیٓؽه بؽ نئىو زاکمیتی آو خاهٛه اقت ،ولی Dي٣ىغ ُهلکی هعایتگؽايه Cتـالل ظؼ ؼاقـتای
تهکیل زکىهتی نؽیٛتبًیاظ یا کك ٚم ٥ي٣ىغ و تأثیؽگػاؼی بؽ تًمینها یا ه٧عؼا یک
خاهٛه با هع ٠تكهیل ٢ؽایًع ؼنع و ٢ؽاهنآوؼی ه٧عها و هلؿوها قٛاظ خمٛـی ا٢ـؽاظ
آو خاهٛه اقت .پف با ایى ٢ؽٌ هیتىاو به چهاؼ يى٘ ي٣ىغ هًٓب ٥بؽ نکل ؾیؽ اناؼه کؽظ.
استثوارگرانه ضاللتخواه
هِلک

نفور

هذا،تگرانه
استثوارگرانه ضاللتخواه
هٔلک
هذا،تگرانه

يمىداس  .3يفىر هلکی و ُهلکی و ايىاع آيها
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .4-3تمسینبًذی يفىر (استخذام) بش هبًای دوگايه يفىر (استخذام) پیطاجاهؼه/پساجاهؼه

یتىاو هیاو ظو يى٘ گؽظهمایی ايكايی که با يامهای Dاختمـا٘ Cو Dخاهٛـه Cهٓـؽذ
یؼقع ه 
به يٗؽ ه 
ینىيع ،ت٣او هایی گػانـت ٕؼ.ک .خـىاظی آهلـی٢ E;A-;> ::<B9 ،طـؽ ؾاؼ٘.ٔ< ::<B< ،
ه

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;A= 

Dاختما٘ Cاؾ ؾهايی که ايكاوها آ٢ؽیعه نعه و ظؼ کًاؼ یکعیگؽ ؾيعگی ؼا آٞاؾ کؽظه بىظيع وخىظ ظانته
اقت .به ٚباؼتی هیتىاوD ،اختما٘ Cؼا يتیده اؼتباِ و تٛاهل ظو یا چًع ي٣ؽ ظايكت کـه هـن پـیم اؾ
دمىٚـهای اؾ

نکلگیؽی خاهٛه وخىظ ظانته و هن پف اؾ آو .اهـا Dخاهٛـهٚ ،Cبـاؼ اقـت Dاؾ ه

عههـا و آؼهـاوهـا ظؼ
عههـا و ایـ 
قلكله ٧ٚیـ 

ايكاوها که ظؼ خبؽ یک قلكله يیاؾها و تست ي٣ىغ یک

ٞىْهوؼيعٕ Cهٓهؽیٔ:B ::<@@ ،
ههتؽک 

یکعیگؽ اظٞام نعه و ظؼ یک ؾيعگی
ي٣ىغ پیهاخاهٛهای اؾ خًف ي٣ـىغ ّ Dهلکـی Cاقـت ،اهـا ظؼ پكـاخاهٛه ٚـالوه بـؽ ي٣ـىغ
ّ Dهلکی ،Cي٣ىغ ُ Dهلکی Cيیـؿ وخـىظ ظاؼظ .پـف Dي٣ـىغ پیهـاخاهٛهای Cهًسًـؽ ظؼ Dي٣ـىغ
ّهلکــی ،Cاهــا Dي٣ــىغ پكــاخاهٛهای Cههــتمل بــؽ Dي٣ــىغ ّهلکــیُ /هلکــی CاقــتD .ي٣ــىغ
یا٢تهتؽ
پكاخاهٛهای Cهؽ چه اؾ يٗؽ ؾهايی ؼو به خلىتؽ ؼ٢ته ،ؼوؾ به ؼوؾ ،پیچیعهتؽ ،قاؾهاو 

پیهاخاهٛهای ،Cبه ظلیل قیاقت بكیّ خاؼی ،اؾ

و کاؼآهعتؽ نعه اقت ،ظؼ زالیکه ي٣ىغ D
پیچیعگی ضايـی بؽضـىؼظاؼ يبـىظه اقـت .بـه ٚـالوه ظؼ Dهكـئله يیـاؾ Cيیـؿ ظؼ زؽکـت اؾ
ییابع.
Dپیهاخاهٛه Cبه قمت Dپكاخاهٛه ،Cيیاؾهای ٢ؽظی و اختماٚی ا٢ؿایم و تًى٘ ه 
همچًیى ظؼ بسث اٚتباؼیا  ،قه ايل اٚتباؼی وخىظ ظاؼظ که اگؽچه ظؼ پیهاخاهٛه يیـؿ
وخىظ ظانتهايع اها قاؾوکاؼ آيها ظؼ پكاخاهٛه با پیچیعگیهای چًع الیهای همؽاه نعه اقت
و تىخه به آيها ي٧هی کلیعی ظؼ ٢هن هكئله ي٣ىغ ظاؼظ:
الف) اػتباس ايتخاب اخف و اسهل (سبکتش و آساوتش) :ايكاو همىاؼه به ظيبال ظقتیابی
به ؼول هایی اقت تا بتىايع بیهتؽیى هًا ٙ٢ؼا اؾ ْؽی ٥اقت٣اظه اؾ کن هؿیًهتؽیى ،قبکتـؽیى
و اثؽبطمتؽیى ؼاهها٢ ،ؽاچً ضىیم آوؼظ .اٚتباؼ Dايتطـاب اضـ ١و اقـهل Cیکـی اؾ آو
اٚتباؼیاتی اقت که هؽگاه ا٢ؽاظ و خىاه ٙظؼ هكیؽ بهؽهکهی اؾ ظیگؽاو گام بؽهیظاؼيع٢ ،ؽایًع
قتطعامگؽی ؼا تكهیل و تكؽی ٙهیکًع و بؽ کاؼآهعی هًٛ٣تقاؾايه آو اقتطعام هـیا٢ؿایـع

ا
ٕؼ.کْ .باْبایی.ٔ;9> ::<B? ،
ظؼ هكئ له ي٣ىغ ایى ايل هن ظؼ پیم اؾ خاهٛـه و هـن ظؼ پـف اؾ نـکلگیـؽی خاهٛـه،
ً
خؽیاو ظانته اقت و اقاقا قؽٚت پیهؽ٢تهای قطت و يؽم کهىؼها و خىاه ٙؼیهه ظؼ ایى
ايل اقاقی ظاؼظ .ظؼ هىؼظ هكئله ي٣ىغ ،تا پیم اؾ ٦ؽو زاَؽ ،کاؼبكـت زـعاکثؽی Dي٣ـىغ
قطت Cپیىقته هع يٗؽ قیاقتوؼؾاو ظؼ پیهبؽظ اهعا٢هاو بىظه اقـت ،اهـا بـه هـؽوؼ ؾهـاو
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اهالی قیاقت ظؼیا٢تًع که هیبایكت اؾ ؼولهای ظیگؽی بهؽه ببؽيع که ظؼ ٚیى کاؼآهـعی،
کمتؽیى هؿیًه ؼا بؽای آيها ظانته بانع ،پف ؼوی به بهؽهگیؽی اؾ Dي٣ىغ يؽم Cآوؼظيع و پف اؾ
آوD ،ي٣ىغ هىنمًع Cؼا ظؼ ظقتىؼ کاؼ ٦ؽاؼ ظاظيع ٕؼ.ک .يای.ٔ45-25 :2481 ،
ب) اػتباس کالم (سخى) :ايكاو اؾ اولیى هؽزله اختما٘ -چـه اختمـا٘هـای کىچـک و چـه
اختما٘های بؿؼگ -يیاؾ به تىلیع و وَ ٙال٣أ ظاللت کًًعهای ظانته تا بتىايع به کمک آو ال٣ـأ،

ه٧ايع ضىظ ؼا به ظیگؽاو ب٣همايع و هًىیا آياو ؼا ظؼیابـع ْٕباْبـایی .ٔ;:A ::<B? ،بؽ٦ـؽاؼی
ایى ه٣اهمه ي٧م ههمی ظؼ تؽٞی و ٦اي ٙکؽظو ا٢ؽاظ اختما٘ به تبٛیت اؾ ظیعگاههای واَ ٙال٣أ
٦اي ٙکًًعه ظانته اقت .ظؼ وا ،ٙ٦آيچه ظؼ یک اختما٘ همىاؼه هع يٗؽ ٦ؽاؼ هیگؽ٢ته ،ایداظ بكتؽی
بىظه که اؾ هدؽای آو٢ ،ؽایًع ه٣اهمه هیاو اُٚای آو خاهٛه بؽ٦ؽاؼ نىظ و آيها بتىايًع به ایى وقیله
به اً٦ا٘ یکعیگؽ بپؽظاؾيع ،يیاؾهای یکعیگؽ ؼا ظؼیابًع و پاقصهای ضىظ به ایى يیاؾها ؼا به هطاْ
ً
ٚؽَه کًًع .ایى ٢ؽایًع ،ظؼ قعههای پیهیى يؽ٢ا اؾ ْؽی ٥کالم يـىؼ هـیگؽ٢تـه ولـی اهـؽوؾه
وقایل گىياگىو و ؼولهای اؼتباْی -اً٦اٚی هتٛعظی کمککاؼ اٚتباؼ کالم نعه اقت Eوقـایل
و ؼولهایی که ضىظ ظؼ ٢ؽایًع ي٣ىغگػاؼی يیؿ هىؼظ بهؽهبؽظاؼی ٦ؽاؼ هیگیؽيع.
ج) اػتباس سیاست و هشئىسیت :اٚتباؼ ؼیاقت به هًٛای تىقـٛه و گكـتؽل ظاظو وخـىظ،
ضىظ و ظیگؽاو ؼا خؿ وخىظ ضىظ ٢ؽٌ کؽظو اقت .بؽ هبًای ایى اٚتبـاؼ ،نـطى آهؽٕاهـؽ
کًًعهٔ ،آو کكی ؼا که به او اهؽ هی نىظ به هثابه ُٚى ٛ٢الی اؾ وخىظ ضىظ ٦ؽاؼ هیظهع و بـه
آَؽاؼ به وَ ٙظو اٚتباؼ Dخؿا Cو Dک٣ؽ Cواظاؼ هیکًع .اٚتباؼ Dخؿا Cبه هًٛای اٚتباؼ پاظال
ْ
تمـؽظ و هطال٣ـت خؽیـاو
ظؼ يىؼ تبٛیت و اْاٚت اقت .اٚتباؼ Dک٣ؽ Cيیـؿ ظؼ يـىؼ
هییابع و کمتؽیى ظؼخهال يکىهم و غم اقت ْٕباْبایی.ٔ;;;-;;: ::<B? ،

به ْىؼ کلی ،یکی اؾ کاؼبؽظیتؽیى ايىل اٚتباؼی که هیتىاو هكئله ي٣ىغ ؼا بـه کمـک آو تبیـیى
ً
کؽظ ،اٚتباؼ ؼیاقت و هؽئىقیت اقت Eچؽا که اقاقـا هكـئله ي٣ـىغ یـک اؼتبـاِ چًـع خايبـه هیـاو
ً
ي٣ىغگػاؼ و ي٣ىغپػیؽ اقت .ي٣ىغگػاؼ که ٞالبا به ٚلـت هًـاب٦ّ ٙـعؼ ّظؼ اضتیـاؼ ،ظقـت بـاال ؼا ظؼ
تٛاهل ظاؼظ ي٧هی نبیه ؼئیف ؼا ای٣ا هیکًع ٕالبته ظؼ ٞیؽ هىاؼظی يٗیؽ ٚعم تٛهعٔ و ي٣ىغپػیؽ يیـؿ بـه
ً
ظلیل َ٣ٛی که ظؼ هًاب٦ ٙعؼتم ظاؼظ ،پػیؽيعه اٚمال ي٣ىغ و يٗؽ ي٣ىغگػاؼ اقـت و ٚمـال ظؼ زکـن
هؽئىـ اقت و هكائلی يٗیؽ تٓمی ،ٙتهعیع و تؽٞی که ظؼ ٢ؽایًع ي٣ىغگػاؼی هٛمىل اقت ،ظؼ ایـى

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;A? 

اٚتباؼ يیؿ خاؼی و قاؼی اقت ،پف بؽ ایى هبًا يیؿ هیتىاو به هكئله ي٣ىغ يگؽیكت.
 .4-4تذبیش اجتماػی

اهؽ Dتعبیؽ Cبه هثابه گاهی اقاقی بؽای ْؽازی بؽياهه ا٦ـعاها ٚملـی ظؼ ؼاقـتای پاقـطگىیی بـه
يیاؾهــای ظؼويــی اقــت .کًهــگؽ ي٣ىغگــػاؼ ٕچــه کًهــگؽ هــعایتگؽ و چــه کًهــگؽ اقــتثماؼگؽ
َاللتضىاهٔ و٦تی تًمین به ي٣ىغگػاؼی گؽ٢تًع ،با تىخه به وَٛیت و ایًکه ظؼ هؽزله پیهـاخاهٛه

بىظه یا پكاخاهٛه و ایًکه ضىاهاو ي٣ىغ ّهلکی هكتًع یا ي٣ـىغ ُهلکـی ،بـه Dتـعبیؽ قـٛاظ بًیـاظ Cیـا
Dتعبیؽ ي٣فبًیاظ Cؼوی هیآوؼيع و بؽ هبًای آو تعبیؽ هتًاق با ٞایا الهی یا ي٣كايی ضىظ بـه تهیـه
و اؼت٧ای هًاب٦ ٙعؼ ضىظ هیپؽظاؾيع و کاؼبكت ٦عؼ تىلیعی ؼا هس ٥٧هیکًًع تـا بـعیىقـاو ظؼ
هكیؽ ٢ؽایًع ي٣ىغگػاؼی ،اؾ هؽزله يیاؾ به هؽزله ٚمل هبتًی بؽ يیاؾ بؽقًع .ظؼ وا ،ٙ٦ایـى ٚمـل یـک
ّ
خًبهال ظؼ يیاؾ ي٣ىغگػاؼ ٦ؽاؼ ظاؼظ و خًبه ظیگؽل ظؼ يیاؾ ي٣ىغپػیؽ Eبه ایى هًٛـا کـه ي٣ىغگـػاؼ يیـاؾ

ظاؼظ تا ظیگؽاو ؼا اقتطعام کًع و ي٣ىغپػیؽ يیؿ يیاؾ ظاؼظ تا اؾ هدؽای ایى اْاٚت و همؽاهـی ،يیاؾهـایی
ؼا که به يٗؽل هؽت ٙ٣قاضتًهاو خؿ اؾ ظقت ي٣ىغگػاؼ بؽيمیآیع ،هؽت ٙ٣کًع.
يتیجهگیشی


ظؼ ایى ه٧اله تالل نع يهاو ظاظه نىظ ه٣هىم Dي٣ىغ Cکه همىاؼه ظؼ ظقتىؼ کاؼ ا٢ؽاظ ،خؽیـاوهـا و
زکىهتهای گىياگىو ظؼ ْىل ٦ؽوها ٦ؽاؼ هیگؽ٢ته ،بؽ چه بًیاو وخىظی و تکىیًی اقتىاؼ نعه و

تمایل به ي٣ىغگػاؼی اؾ کدا يهأ هیگیؽظ و بؽای پیاظهقاؾی آو ،چه قاؾوکاؼی ظؼ ْب ٙايكـاو و
اختما٘ ٦ؽاؼ ظاظه نعه اقتْ .ب ٥یا٢تههای پژوهم ،تماهی ا٦عاها ايكـاوهـا بـا هـعٞ ٠ـایی
ز غا اقت .آظهی ،ایى هىخىظ کمالْل  ،هسىؼ هؽ گؽایم و کًمال ؼا ٚال٦ـههًـعی بـه
ً
ب٧ای وخىظ و ي٣كم نکل هیظهع .او ایى ز٧ی٧ت ؼا غاتا ظؼیا٢ته که ا٦تُـای تـأهیى زـ غا ،
اقتطعام هىخىظا ظیگؽ بؽای بهؽهگیؽی اؾ هًا ٙ٢هتؽت بؽ ایى اقتطعام اقت.
زیگؽا و ي٣فگـؽا ؼا پعیـع هـیآوؼظ ،ایـى
ظؼ ایى هیاو ،آيچه تمایؿ هیاو پیؽواو هکات و 
اقت که ایى اقتطعام ظؼ ؼاقتای خًبههای ٚالی غا وا ٙ٦هینىظ یا خًبههای ظايـی غا ،
ٚهعهظاؼ ضّههی ظهی بـه ؼ٢تاؼهـا هـینـىيع .ظؼ هـؽ يـىؼ  ،پـف اؾ ظؼک غاتـی لـؿوم

اقتطعامگؽی ،ايكاو هتىخه به ایى هًٛا هینىظ که اقتطعام ،اؾ آو ؼو که یک يیـاؾ و ْلـ
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همگايی اقت و همه به ظيبال آو هكتًع ،خؿ اؾ ؼاه کكـ بیهـتؽیى هیـؿاو ٦ـعؼ ٕٚیًـی،
ايكـاو اقـتطعامگـؽ،
غهًی یا ٦عؼ تل٣ی٧ی هىنمًعٔ همکى به ظقت يمیآیـع .ظؼ ایًدـا،
ّ

ي٣ىغ هعایتگؽايه Cو اگؽ Dهى ظايی ْل C
ي٣ىغگػاؼ هینىظ و اگؽ D
هى ٚالی ْل  Cبانعّ D ،
ّ
ّ
ي٣ىغ اقتثماؼگؽايه َاللتضىاه Cؼا ظؼ پیم هیگیؽظ.
بانعّ D ،

اؾ ایى ؼهگػؼ و با تىخه به ایًکه ي٣ىغ ظؼ ظوؼاو پیهاخاهٛه ؼش هـیظهـع یـا پكـاخاهٛه،
چهاؼ يى٘ ي٣ىغ ٕي٣ىغ ّهلکی هعایتگؽايه ،ي٣ىغ ّهلکی اقتثماؼگؽايه ،ي٣ىغ ُهلکـی هعایتگؽايـه و
َاللتضىاهٔ ظؼ ٦ال Dقاؾهاو هًٛایی اقتطعام Cبه وخىظ هیآیع.

ي٣ىغ ُهلکی اقتثماؼگؽاي ۀ
ًًٚؽ Dتعبیؽ Cظؼ ایى هؽزله واؼظ هیعاو Dهعیؽیت ٢ؽایًع اقتطعام Cنعه و هتًاق با خًف
ي٣فبًیاظ Cضىیم٢ ،ؽایًع گػاؼ اؾ هؽزله يیاؾ به هؽزله ٚمـل هبتًـی بـؽ
Dقٛاظ بًیاظ Cیا  D
ّ
ایتؽیى يیاؾ ايكاو ؼا که يیاؾ ز غا اقـت ،اؾ
يیاؾ ؼا قاهايعهی کؽظه ،هىخبا تأهیى پایه 
ْؽی ٥کاؼبكت ٦عؼ تىلیعنعه ٢ؽاهن هی کًع .نکل ؾیؽ ،هٓالـ ٢ـى ٤ؼا ظؼ ٦الـ هـعل
واکاوی هكئله ي٣ىغ ظؼ پؽتى يٗؽیه اٚتباؼیا ٚالهه ْباْبایی يهاو هیظهع.

يمىداس  .4هذل واکاوی هسئله يفىر دس پشتى يظشیه اػتباسیات ػالهه عباعبایی
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

تبییى هعئله يفىذ دز پستى اػ بازیات Fبا تؤکید بس آزای ػالهه وباوبایی ;AA 

یا٢تههای ایى پژوهم يهاو هیظهع که ي٣ىغ با تمام وخىه قطت ،يؽم و هىنـمًع آو ،ظؼ

وا ٙ٦هماو اقتطعام اقت که اؾ ْب ٙهًٛ٣تْل آظهی قؽچهمه هیگیؽظ .پـف Dي٣ـىغ Cو
تالل ظؼ خهت ي٣ىغگػاؼی ،ؾاییعه غا و ْب ٙآظهی اقت کـه اؾ ابتـعای ضل٧ـت ظؼ ظوؼاو
پیهاخاهٛه و پف اؾ آو ظوؼاو پكاخاهٛه ،به يىؼ ي٣ىغ ّهلکی و ي٣ىغ ُهلکی وخـىظ ظانـته
اقت و آظهـی گؽیـؿی اؾ آو يـعاؼظْ .بـ ٥ایـى اهـؽ غاتـی ،همـىاؼه Dپیـؽواو ضـىظ ٚـالی و
قٛاظتگؽاها Cبه ظيبال ي٣ىغگػاؼی ّهلکی و ُهلکی هعایتگؽايه بىظهايع Eچىو ایى يى٘ اؾ ي٣ـىغ،
ً
پـؽچنظاؼاو ي٣ـىغ

الؾهه ؼقايیعو ا٢ؽاظ و خىاه ٙبه قٛاظ و کمال تل٧ی هـینـىظ و اقاقـا
هثبت ،اؾ پیاهبؽاو ٕٚلیهن الكالمٔ گؽ٢ته تـا يـالساو و نایكـتگاو اهـت ،هى٧٢یـت ايدـام
ؼقالت ضىظ ؼا هًىِ به پیاظهقاؾی ي٣ىغ هثبت ٕي٣ىغ هعایتگؽايهٔ يكبت به خاهٛه هع ٠ضىظ
ظايكتهايـع .ظؼ يٓ٧ـه ه٧ابـل يیـؿ Dايـساب ضـىظ ظايـی و ي٣ـفگؽاهـا Cپیىقـته ظؼ پـی


هی
ي٣ىغگػاؼی ّهلکی و ُهلکی اقتثماؼگؽايهی َاللتضىاه بىظه و اؾ ایى ْؽی ٥قىظای تُٛی١
گىيـهای کـه ظؼ هـیچ
ایاو ه٧اوهتضىاه ؼا ظؼ قؽ هیپؽوؼايیعهايع ،به 
قاضتاؼ خبهه قٛاظتگؽ ّ
بؽههای اؾ تاؼیص قٛاظتگؽاها اؾ گؿيع آقی هـا و هطـاْؽا ي٣ـىغ هً٣ـی ظنـمًاو هًـىو

يبىظهايع .پفD ،ي٣ىغ هثبت Cو Dي٣ىغ هً٣ی٦ Cعهتی به ظؼاؾای تاؼیص ؾيعگايی بهؽ ظاؼيع.

ا٦تُائا زاکن بؽ ؼوؾگاؼ زاَؽ يیؿ اؾ ٦اٚعه هػکىؼ هكـتثًی يیكـت .نـؽِ تى٢یـ ٥ظؼ
ياهـههـای
خعال تمعيی اهـؽوؾ اقـالم و ٞـؽب ،هـعیؽیت ٚالمايـه يـسًه ؼ٦ابـت هیـاو بؽ 
ي٣ىغگػاؼی هثبت و هً٣ی هؽ ظو ْؽ ٠ایى ؾوؼآؾهایی اقت .به ٚباؼ ظ٦ی٥تـؽ ،يیـاؾ اهـؽوؾ
خاهٛه اقالهی ظؼ ایى يبؽظ ،تدهیؿ به ظو قالذ ؼاهبؽظی اقت Eیکی ،قالذ ي٣ىغ هثبت کـه
ٚباؼ اقت اؾ بؽياهه ؼیؿی ظؼ خهت گكـتؽل ؼوؾا٢ـؿوو زـىؾه ي٣ـىغ گ٣تمـاو ه٧اوهـت و
اي٧الب اقالهی ظ ؼ قٓر هًٓ٧ـه و خهـاو و تـالل ظؼ ؼاقـتای الگىقـاؾی هى٢ـ ٥اؾ يٗـام
اقالهی .ظیگؽ قالذ ؼاهبؽظی ،قاضتاؼ تعبیؽ و ه٧ابله یکپاؼچه با ي٣ىغ هً٣ی ظنـمًاو اقـت
که هیتىايع َمى نًاقایی ؼاهبؽظهای ي٣ىغ ٚیًی ،غهًی و تل٣ی٧ی آياو و ي٧اِ َ ١ٛو ضأل
ظاضلی ،به بؽياههؼیؿی ؼاهبؽظی بؽای ایداظ زًاؼ َع ي٣ىغ بـؽای کهـىؼ و خبهـه ه٧اوهـت
بپؽظاؾظ و گاهی هإثؽ بؽای قٛاظ اختماٚی و ؾظوظو آثاؼ ي٣ىغ هً٣ی ضاؼخی بؽظاؼظ.
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