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 چکیدُ

ّ  گبًِحزبة قشآًی داسای اثٔبد ػِ تَاًوذ پیبهوذّب ٍ آحوبس     هوی  )پَؿـی، سفتبسی ٍ گفتبسی( اػت کِ دس هزووَ

زوب کوِ ًوَّ سفتبسّوبی اًؼوبًی ثوش       وبٓی سا دس پی داؿتِ ثبؿوذ  اص آً هْوی چَى اهٌیت ٍ آساهؾ فشدی ٍ ارت

-گیشی ًگشؽهجتٌی اػت، ثشسػی ًگشؽ دختشاى دثیشػتبًی ٍ تحلیل فشایٌذ ؿکل آًْبّبی ّب ٍ دیذگبًُگشؽ
ثخـوی ٍ ًْبدیٌوِ   ّبی هٌبػت ٍ آگوبّی ّب ٍ َٓاهل هَحش ثش آى، هؼئَالى فشٌّگی کـَس سا رْت ثؼتشػبصی

 سػبًذ  کشدى ایي ٌّزبس ارتوبٓی یبسی هی

 آهوَصاى  داًؾشگزاس ثش ّوبٌّگی یب ًبّوبٌّگی ًگشؽ ػَال اكلی هقبلِ حبهش ایي اػت کِ َٓاهل اكلی تبحی

پبػخ ثوِ ایوي ػوَال ثٌوبثش ًِوش هحققوبى        دس ّبی قن ثب الگَی هٌلَة دسثبسُ حزبة چیؼت؟دختش دثیشػتبى

 ِ ٍ ّوب   پوزیشی افوشاد ٍ پوزیشؽ اسصؽ   ارتوبٓی، خبًَادُ، هذسػِ، دٍػتبى ٍ سػبًِ سا اص ًْبدّبی هَحش دس ربهٔو

ؿوبهل: پَؿوؾ    آًْبهختلفی هٌشح گشدیذ کِ هتغیشّبی هؼتقل ّبی  ی ؿذُ ٍ فشهیٌِّزبسّبی ارتوبٓی تلق

هبدس، اّتوبم ٍالذیي ثِ ًحَُ پَؿؾ دختشاى، ّوبٌّگی ٍالوذیي دس ًوَّ پَؿوؾ دختوشاى، پَؿوؾ دٍػوتبى،       

پَؿؾ دثیشاى هذسػِ، هحتَای کتت دسػی دس استجبى ثب حزبة، ٍ ًحَُ استجوبى ٍ تٔبهول دثیوشاى ٍ هؼوئَلیي     

ِ  آهَصاى داًؾِ ثب هذسػ  )تلَیضیوَى، ایٌتشًوت، هوبَّاسُ(   ای  دس ساثٌِ ثب حزبة آًْب، هیضاى ٍ ًَّ اػتفبدُ سػوبً
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ّبی ًوبص   ّبی کَتبُ، ؿبلدّذ  اًَاّ هبًتَّبی کَتبُ ٍ چؼجبى، ؿلَاسّبی تٌگ، سٍػشی هی

گ دس ثیي دختشاى رَاى هٔوَل ؿذُ اػت  ایي فشٌّگ پَؿوؾ  ثِ ّوشاُ آسایؾ تٌذ ٍ سًگبسً

ّبی اخیوش  ًوبیذ  ؿْش قن ًیض، دس ػبلثیـتش اص تْشاى آغبص ؿذُ ٍ ثِ ؿْشّبی دیگش ػشایت هی

اص ایي تغییشات ٍ تحَالت دس فشٌّگ پَؿؾ اػتخٌب ًجَدُ، الجتِ ثب تَرِ ثِ ایي کِ ؿْش قون، اص  

ٍرَد ًالة ٍ ٓلوبی دیٌی دس ایوي ؿوْش ٍ توشدد    ؿَد ٍ ؿْشّبی هزّجی کـَس هحؼَة هی

ٍ هٔبثش ثبٓج ؿذُ کِ ثبًَاى ثیـتش اص پَؿؾ چبدس اػتفبدُ کٌٌذ، اهب ایي چبدس، ّب  آًْب دس خیبثبى

حکبیتی غیش اص حیب ٍ ٓفت  ،آهیضکٌذ ٍ حشکبت ٍ ػکٌبت گبُ ٓـَُ ًوی پَؿؾ هٌبػت سا تبهیي

دختوش دثیشػوتبًی    آهوَصاى  داًوؾ اس ثش ًگشؽ ّذف پظٍّؾ حبهش ثشسػی َٓاهل تبحیشگز داسد 

ؿٌبػی حزبة ٍ هفبّین هشتجي ثبؿذ  دس ایي ساػتب اثتذا ثِ هفَْم هی ؿْش قن ًؼجت ثِ حزبة

ِ   ثب آى پشداختِ، ػپغ َٓاهل تبحیشگزاس دس ربهِٔ ای  پزیشی افشاد سا ثشسػوی ًووَدُ ٍ دس هٌبلٔو

ؿْش قن ًؼجت ثوِ حزوبة تحلیول ٍ     هَسدی تبحیش ایي َٓاهل سا ثش ًگشؽ دختشاى دثیشػتبًی

ػَال اػوت کوِ دس دٍ قؼووت     33ثب ای  ًوبیین  اثضاس گشدآٍسی اًالٓبت پشػـٌبهِ هی ثشسػی

دس ػِ ثٔوذ   آهَصاى داًؾثشای ػٌزؾ ًگشؽ ّبیی  دس ثخؾ ًخؼت، گَیِ  ًشاحی ؿذُ اػت

یشگزاس دس ؿٌبختی، ٓبًفی ٍ سفتبسی هٌشح ؿذُ اػت ٍ دس ثخؾ دیگش ثب تَرِ ثِ ًْبدّبی تبح

ٍ تشثیت ارتوبٓی افشاد یٌٔی خبًَادُ، هذسػِ، گشٍُ ّوؼبالى ٍ سػبًِ ػَاالتی دس  پزیشی ربهِٔ

ًتیزِ پبػخ دادُ ؿذُ رْت سػیذى ثِ فشهیبت  ساثٌِ ثب ّش یک اص ایي َٓاهل ثیبى ؿذُ اػت 

  هَسد ًِش هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت 
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ٍلی دس هَسد حفَ ٓفت ٍ پبػذاسی اص حشین آى، دس قشآى ثیؾ اص دُ آیِ ٍرَد داسد  آیبتی کوِ  

ػوَسُ   36ثِ ًَس كشیح، ثش ٍرَة ٍ لضٍم اكل حزبة ثشای صًبى داللت داسًذ ٓجبستٌذ اص: آیِ 

  (13ثی تب:  ػَسُ احضاة )اؿتْبسدی، 33 ٍ 13، 51ًَس، آیِ 

زبة هَسد ًِش اػالم یک ثٔذی ًجَدُ ثلکِ ؿبهل ّوِ اثٔبد ٍ رَاًوت ؿخلویتی صى   ح 

کٌذ اهلل حزبة سا ثِ دٍ قؼن حزبة ُبّشی ٍ ثبًٌی تقؼین هیٓالهِ فول ؿَد هؼلوبى هی

ثبؿوٌذ  حزوبة    داًذ کوِ ایوي دٍ دس کٌوبس ّون    صهبًی هحقق هی اٍ حزبة حقیقی ٍ ساػتیي س

رٌجِ هبدی حزبة ٍ حزبة ثبًٌی رٌجِ هٌَٔی حزبة اػت  حزبة ُوبّشی یٌٔوی    ،ُبّشی

ّب ثپَؿبًذ ٍ ثب صیوَس ٍ آسایوؾ اص خبًوِ ثیوشٍى     ثذًؾ سا، رض چْشُ ٍ کف دػت مایٌکِ صى توب

ؿوَد، ثوِ   ًیبیذ  اهب رٌجِ هٌَٔی آى، دس حشکت صى ثِ ٌَٓاى یک اًؼبى دس ربهِٔ پذیوذاس هوی  

( 101: 1313، اهللّب سا ثِ خَد هتَرِ ػبصد  )فوول ی کِ ًکَؿذ تب ثب صیَس ٍ آسایؾ، دیذُاگًَِ

تَاى اثٔبد حزبة سا ثِ ػِ ثٔذ تقؼین ًوَد، کِ ٓجبستٌذ اص حزوبة   هی ثٌذی کلیدس یک تقؼین

 پَؿـی، حزبة سفتبسی ٍ حزبة گفتبسی  

 حزبة پَؿـی الف(

 گزاساى ٍ هؼئَالى فشٌّگی قشاس گشفتِ اػوت ایي ثٔذ اص حزبة ثیـتش هَسد تَرِ ػیبػت

ؿوَد، ثلکوِ تٌْوب    دس حبلی کِ ایي ثخوؾ اص حزوبة ًوِ تٌْوب تووبم حزوبة هحؼوَة ًووی        

ثٌبثش ًِش اکخش فقْوب   ،ثب تَرِ ثِ ایي ثٔذ اص حزبة ثٔذ آى اػت تشیي  ٍ هلوَعتشیي  هحؼَع

سا ثپَؿوبًذ  دس آیوبت    صى ثبیذ دس استجبى ثب ًبهحشهبى توبم ثذى خَد غیوش اص چْوشُ ٍ دٍ دػوت   

هشثَى ثِ حزبة کِ دس ػَسُ ًَس ٍ احضاة آهذُ اػت ثِ دٍ ًَّ پَؿؾ سایذ دس آى صهبى اؿبسُ 

اؿبسُ ؿوذُ اػوت  ٍ ًیوض     "رلجبة"ثِ  احضاة ٍ دس ػَسُ "خوش"ؿذُ اػت کِ دس ػَسُ ًَس ثِ 

فقْوب ٍ  ، ٌْوب( )اال هب ُْش ه آهذُ اػت، کِ ثب اػتخٌبی پغ اص آى« صیٌت»ًْی اص آؿکبس ًوَدى 

 ًوبیٌذ  هی هفؼشیي حذٍد پَؿؾ سا هـخق
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ارتووبٓی  ّبی  ارتوبٓی ؿذى فشاگشدی اػت کِ ثِ ٍاػٌِ آى، ّش فشد داًؾ ٍ هْبست» دیگش

)ثوشٍم ٍ  «  کٌوذ  هوی  الصم ثشای هـبسکت هَحش ٍ فٔبل دس صًذگی گشٍّی ٍ ارتوبٓی سا کؼوت 

 (16-11، 1316ػلضیک دس ٓالقِ ثٌذ، 

 کِ ًَٓی فشایٌذ اًتقبل فشٌّگی اػت غبلجب ثِ دٍ ؿکل سػوی ٍ غیوش  پزیشیِ ربهٔفشایٌذ 

ّوبی   چِ ّوش کوغ اص دٍػوتبى، خوبًَادُ ٍ دیگوش افوشاد دس هحویي       گیشد  آى هی سػوی كَست

غیشسػوی اػت ٍ دس هقبثل ّش ٍقت کِ هَقٔیوت داسای   پزیشی ربهِٔگیشد،  هی سغیشسػوی قشا

ًبهٌذ کِ ًوًَِ ثبسص آى هذسػِ  هی سػوی پزیشی ربهِٔسا ػبختبس هـخق ثبؿذ، فشایٌذ یبدگیشی 

 (11: 1371، ٍ ػبختبس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت  )ثلیک، سیذ ٍ ّبسٍلذػي، ادٍیي

ِ ًَایی ؿخق ثب ٌّزبسّبی ارتوبٓی کوِ هبیوِ   ّن اػوت، دٍ رٌجوِ داسد:    پوزیشی  ربهٔو

ًوَایی ػوٌحی   ًَایی ػٌحی  ّون ّن و1ًَایی ٓوقی ٍ اربثت کشدى یب ّن وزبة ؿذى یبو1

ًَایی داسد کِ فقي ثِ قلذ حفَ ُبّش، دس سٓبیت ٌّزبسّب ثکَؿذ، ٍلی ّن هی ؿخق سا ثش آى

ٍقتی تبم ٍ توبم اػت کِ فشد  پزیشی ربهِٔاًگیضد   هی ٓوقی فشد سا ثِ قجَل ثبًٌی ٌّزبسّب ثش

  ٍ فوبم  ٌّزبسّبی ارتوبٓی سا دسًٍی کشدُ ثبؿذ ٍ ایي دس كَستی اػت کِ ثیي فوشد ٍ ربهٔوِ 

ًوَایی ٓوقوی کوتوش اػوت ٍ هٔووَال      پشؿَس ٍ ؿش فٔلی، ّنّبی  کبفی ثشقشاس ثبؿذ  دس ربهِٔ

پوزیشد  )آگ ثوشى، ثوِ ًقول اص صًگٌوِ،       هی ًَایی ثِ كَست ػٌحی ٍ ثِ حکن ارجبس تحقق ّن

1311 :31) 

دیٌی ٍ آتقوبدی تَػوي قوشاى ٍ ػویشُ     ّبی  تبهل دس سٍؽ تجییي ٍ تجلیغ احکبم ٍ آهَصُ

« کٌتشل دسًٍی ٍ ثبًٌی» ّ( ثیبًگش ایي اهش اػت کِ ّذف ٓبلی تشثیت اص ًِش اػالمهٔلَهیي)

چشا کِ اگش هکتجی هَفق ؿَد پیشٍاى خَد سا ثِ لحبٍ دسًٍی  اػت ًِ کٌتشل ُبّشی ٍ ثیشًٍی؛

ثِ تٔجیش دیگش کٌتشل دسًٍی  سا کٌتشل ثیشًٍی ًیض ثٌوبیذ  آًْبتَاًذ  هی ٍ ثبًٌی کٌتشل کٌذ حتوب

تشثیت تٌْب هٌَٔف ثِ کٌتشل ثیشًٍی ٍ  آن اص کٌتشل ثیشًٍی ٍ ُبّشی اػت  ؿبیذ اگش ٍ ثبًٌی
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د ٍ کٌذ، هبًٌذ آتقبد ثِ اهَس غیش هبدی، اًزبم هشاػن ٍ هٌبػوک ٍ    ًْوبد خوبًَادُ دس ایزوب     هی

 (111: 1315ّب ًقؾ اػبػی داسد  )صیي آثبدی، اػتقشاس آى

اص خبًَادُ ٍ ثِ دٍ ؿکل هؼتقین ٍ غیشهؼوتقین ٍ ًبآگبّبًوِ    پزیشی ربهًِٔخؼتیي هشحلِ 

ؿَد، دس ایي سٍؽ ٍالذیي آگبّبًِ ثب اهش ٍ  هی گیشد  ًَّ اٍل اص ًشیق آهَصؽ اًزبم هی كَست

ّوبی ارتووبٓی ٍ هوزّجی ٍ ثوِ ًوَس کلوی       ّب، ًگشؽًْی ٍ آهَصؽ فشصًذاى خَد سا ثب اسصؽ

کٌٌذ ػبصًذ ٍ ػپغ ثب تـَیق ٍ تٌجیِ آًْب، ثِ دسًٍی ػبختي ایي اهَس اقذام هیفشٌّگ آؿٌب هی

ّبی ارتوبٓی ٍ هزّجی سفتبس کٌٌذ  اهب دس ؿیَُ ّب، ٌّزبسّب ٍ ًگشؽًَا ثب اسصؽتب فشصًذاى ّن

بس آهَختٌی اػت ٍ ًحَُ آهَختي ٍ یبدگیشی سفتوبس  دٍم، ثشاػبع ًِشیِ یبدگیشی ارتوبٓی، سفت

پزیشی ثوِ كوَست   ای اػتَاس اػت  ثش ایي اػبع، ربهًِٔیض ثش اػبع قَاًیي یبدگیشی هـبّذُ

ّبی ارتوبٓی آًْب سا غیشهؼتقین ثب ػشهـق قشاس دادى ٍ اقتجبع سفتبس، کشداس، ٍ گفتبس ٍ ًگشؽ

گیشًوذ ٍ ثوِ توذسیذ دسًٍوی     هٌبػت یوبد هوی   ّبی هٌلَة ٍّبی سفتبس ٍ ًگشؽثِ هخبثِ ؿیَُ

پزیشی دس خبًَادُ ثِ كَست غیشسػووی ٍ  تش ربهِٔ( دس ػٌیي پبییي53: 1311کٌٌذ  )صًگٌِ،  هی

تَاى هتغیشّوبیی هبًٌوذ هیوضاى تْٔوذ ٍالوذیي ثوِ       گیشد  ثش ایي اػبع، هیًبآگبّبًِ كَست هی

ِ  ثِ ایي اهَس  آًْبّب ٍ ٌّزبسّبی ارتوبٓی ٍ اّتوبم  ًقؾ پوزیشی فشصًوذاى   سا دس تجیویي ربهٔو

 هذًِش قشاس داد 

حزبة ثِ ٌَٓاى یک اسصؽ ٍ ٌّزبس ارتوبٓی دس ربهِٔ دیٌی اص ػٌیي اثتذایی سؿوذ ثوِ   

ؿَد  ٍالذیي ثِ خلَف پذس ّوبى دٍ سٍؽ هزکَس )آگبّبًِ ٍ ًبآگبّبًِ( ثِ فشصًذاى ًوبیبًذُ هی

دیٌی ٍ هزّجی ًقؾ اػبػی دس ثوِ تلوَیش    ّب ٍ قَآذ ٍ الگَّبیٍ هبدس ثب ٓول ثِ ایي اسصؽ

کـیذى رٌّیت هخجت کَد  ٍ ًَرَاى اص ایي قَآذ ٍ الگَّب داسًذ  تحقیقبت ًـوبى دادُ کوِ   

داسی ٍالذیي ٍ پبیجٌذی ایـبى ثِ اًزبم آوبل دیٌی ٍ هوزّجی، توبحیش هخجوت ٍ ثوبالیی دس     دیي
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کَؿٌذ دس استجبى ثب افشاد دیگش کبهشٍایی ًیبصّبی خَد سا رؼتزَ کٌٌذ  ثٌبثشایي اگش دختشاى  هی

دس خبًَادُ هَسد هْش ٍ هحجت ٍالذیي قشاس ثگیشًذ ٍ پذس ٍ هبدس ثب ؿٌبخت کبفی اص سٍحیبت دختش 

ػوبصًذ کوِ   تشثیتی، هحیٌوی سا فوشاّن هوی   ّبی  ٍؽّب ٍ سًَرَاى ٍ ّوبٌّگی دس ثیبى اسصؽ

ثؼیبسی اص ًیبصّبی فشصًذ خَد سا دس چبسچَة خبًَادُ ثشًشف ًوبیٌذ ٍ دس چٌیي فوبیی فشصًذاى 

 ثیي ٍ پبیجٌذ خَاٌّذ ثَد ّبی خبًَادُ خَؽًؼجت ثِ ٌّزبسّب ٍ اسصؽ

ذ، ّوبٌّگی ٍالذیي اص دیگش هؼبتلی کِ دس تشثیت دیٌی، ثبیذ هَسد تَرِ ٍ دقت ٍالذیي ثبؿ

ثبؿذ  گبُ تفبّن ًذاؿتي هیبى پذس ٍ هبدس ٍ تٔبسم الگَّب،  هی آىّبی  هؼبتل تشثیتی ٍ ؿیَُ دس

دّوذ   ّب اص دػت هوی کٌذ ٍ چِ ثؼب آتوبد خَد سا ثِ ثٔوی اسصؽ هی فشصًذ سا دچبس ػشدسگوی

بٌّوگ ًجبؿوٌذ ٍ   چِ پذس ٍ هبدس دس تٔشیفی کِ اص حزبة دختش خَد داسًذ ثوب یکوذیگش ّو  چٌبى

ّوَاسُ ایي هَهَّ، هَهَٓی رٌزبلی ٍ اختالفی ثیي پذس ٍ هوبدس ثوَدُ ثبؿوذ، ایوي تحیوش ٍ      

 ػبص اًحشاف ٍ دٍسی اص ایي اسصؽ خبًَادگی ثـَد ػشدسگوی فشصًذ هوکي اػت صهیٌِ

 هدزسِ

ای دس یوبدگیشی افوشاد، ثوِ    تشیي ًْبدی اػت کِ ًقؾ ٓووذُ هذسػِ پغ اص خبًَادُ هْن

ّب، ٌّزبسّب، کٌذ  هذسػِ ًیض هبًٌذ خبًَادُ اص ػَیی، اسصؽکبى ٍ ًَرَاًبى ایفب هیخلَف کَد

ّبی هزّجی، ثِ ًوَس  ّبی ارتوبٓی سا اص ًشیق کتت ٍ هٌبثْ دسػی ٍ ثشًبهِّب ٍ هْبستداًؾ

دٌّذ ٍ اص ػَی دیگش، ثش اػوبع ًِشیوِ یوبدگیشی    اًتقبل هی آهَصاى داًؾسػوی ٍ آگبّبًِ ثِ 

سا ثِ هخبثِ الگَ قشاس دادُ ٍ ثب  آًْبآهَصاى ثب ٍسٍد ثِ هذسػِ، دس تٔبهل ثب هٔلوبى داًؾارتوبٓی، 

پشداصًذ  دس ّش دٍ كَست ثشخَسدّوب  ػبصی ثب آًْب هیّب ثِ ّوبًٌذهـبّذُ سفتبس، گفتبس ٍ ًگشؽ

دس پشٍسؽ ارتوبٓی آًْب ًقؾ هْوی  آهَصاى داًؾٍ استجبى هٌبػت ٍ هتٌبػت اٍلیبی هذاسع ثب 

ّوب دس  تش ثبؿوذ، آى تش ٍ كویوبًِکٌذ  ّش چِ استجبى هٔلوبى ٍ اٍلیبی هذاسع دٍػتبًِسا ایفب هی
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ّبی هَحش دس گؼتشؽ فشٌّگ حزبة، اػتفبدُ اص ػجک ًشح هٔوب ٍ پشػؾ ٍ یکی اص ساُ

اػت  ٍیظگوی پشػوؾ ٍ هٔووب ایوي اػوت کوِ        حقیقت یبثی ثِایزبد ؿَس کـف ٍ ؿَم دػت

سػبًذ  هذاسع ثوب ثشگوضاسی   ّبی ٓقلی ٍ اخالقی هیهخبًت سا ثِ فکش کشدى ٍ کـف سرحبى

ٍ  تَاًٌوذ هْوبست  رلؼبت پشػؾ ٍ پبػخ ٍ اػتفبدُ اص کبسؿٌبػبى هزشة هی  ّوبی خَدآهوَصی 

 تقَیت ًوبیٌذ  آهَصاى داًؾخَدفْوی سا دس 

تَاًٌذ ّبی تحویلی ٍ ارجبسی ًویتبسّبی هٌلَة ٍ اسصؿی، سٍؽثشای َُْس ٍ تقَیت سف

توش ثبؿوذ،   ثِ كَستی ؿبیؼتِ هَحش ثبؿذ  ّش قذس دخبلت ٍ ؿوکل دادى سفتوبس اص ثیوشٍى ثویؾ    

گوبُ دس   ؿوَد  توش هوی  کِ ٓبهل هْن تشثیت فٔبل اػت، هٔیف "خَدکٌتشلی"ٍ  "خَدسّجشی"

ِ   ثیّبی  گیشیهذاسع هشثیبى ثب آوبل فـبس ٍ ػخت ّوبی ًبقوت فشػوب،    روب ٍ اروشای ثشًبهو

آهَصاى سا هتٌبػت ثب ػلیقِ ٍ اًذیـوِ خوَد تشثیوت کٌٌوذ؛ دس حوبلی کوِ ایوي        کَؿٌذ داًؾ هی

كوحیح تشثیتوی سا خٌخوی    ّوبی   ثشخَسدّب، گبُ ًتبیزی هٔکَع دس پی داسد ٍ حتی آحوبس سٍؽ 

ّب ب، ٓبهل تٔلین اسصؽّتشع ٍ تْذیذ ٍ اسٓبة دس اًؼبى»کٌذ  ثٌب ثِ فشهَدُ اػتبد هٌْشی  هی

ؿَد پشٍسؽ ًیؼت؛ یٌٔی اػتٔذادّبی ّیچ اًؼبًی سا اص ساُ تشػبًذى، صدى، اسٓبة ٍ تْذیذ ًوی

)هٌْوشی،   «ؿَد ثِ صٍس ثِ كَست یک گول دس آٍسد داد  ّوبى ًَس کِ یک غٌچِ گل سا ًوی

1311 :51)  

 گسٍُ ّوسبالى

سٍؿِ  کٌذ  گیًَرَاًبى ٍ رَاًبى ایفب هی پزیشی ربهِٔگشٍُ ّوؼبالى ًیض ًقؾ هْوی دس 

ػبالى ثوِ  ، لضٍهب اًتقبل فشٌّگ اص ًشیق ثضسگپزیشی ربهِٔثب تبکیذ ثش ایي اهش هٔتقذ اػت کِ 

: 1370)سٍؿوِ،  گیوشد   هوی  چٌیي ثیي اؿخبف ّوؼي ًیض كَسترَاًبى ًیؼت  ایي اًتقبل ّن

171)  
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ّوبی گزؿوتِ سا   گشفتِ تغییش دادُ یب تکویل ًوبیوذ ٍ یوبدگیشی   دیٌی اص خبًَادُ یب هذسػِ سا یبد

ّب حفَ تذاٍم ٍ تٔبدل گشایؾتَاًٌذ ًقؾ پشاّویتی دس  هی تقَیت کٌذ  ثٌبثشایي گشٍُ ّوؼبالى

تَاًذ ثِ ٍ سفتبسّبی دیٌی ًَرَاًبى داؿتِ ثبؿٌذ )ّوبى( ثٌبثشایي ًَّ پَؿؾ ٍ سفتبس دٍػتبى هی

ٌَٓاى هتغیشی دس گشایؾ دختوشاى ًَروَاى ٍ روَاى ثوِ حزوبة ٍ ٓفوبف ثبؿوذ ٍ دس تجیویي         

 پزیشی حزبة هَسد دقت قشاس گیشد  ربهِٔ

 ٍسبیل ازتجبط جوؼی

تش ؿذُ اػوت  ًقوؾ   پزیشی ثشرؼتِّبی گشٍّی دس اهش ربهِٔ، ًقؾ سػبًِدس قشى حبهش

ًِشاى اػوت؛ ثوِ ًحوَی کوِ ثشخوی هٔتقذًوذ کوِ        هَسد اتفبم ًِش ّوِ كبحتّب  هَحش سػبًِ

ّبی رذیذی سا ثِ ربهِٔ القب کٌٌوذ؛ دس حوبلی کوِ گشٍّوی     تَاًٌذ اسصؽگشٍّی هیّبی  سػبًِ

ّبی هَرَد سا توؤیف  ّب یب گشایؾتَاًٌذ اسصؽ هی بّبی گشٍّی كشفدیگش هٔتقذًذ کِ سػبًِ

   ِ پوزیشی ًتَاًٌوذ   یب تقَیت ًوبیٌذ  ثِ ّش حبل، دس ؿشایٌی کِ دیگش َٓاهول ٍ ًْبدّوبی ربهٔو

ِ  ّبی گشٍّی هْنٍُبیف خَد سا ادا کٌٌذ، سػبًِ ؿوًَذ   پوزیشی تلقوی هوی   تشیي ٓبهول ربهٔو

پزیشی ٍ تقَیت ایؼتبسّب ٍ ا دس فشایٌذ ربهِٔتَاًٌذ ثیـتشیي تبحیش سگشٍّی صهبًی هیّبی  سػبًِ

ّبی فشٌّگوی ٍ ارتووبٓی ربهٔوِ    ّب ثب اسصؽّبی آىتغییش سفتبس داؿتِ ثبؿٌذ کِ هحتَای پیبم

  (117-137: 1301هٌبثق ٍ ػبصگبس ثبؿٌذ )قَام، 

ّوبی   ّب ٍ ٌّزبسّوب ٍ ًگوشؽ  ثٌبثشایي ٍػبیل استجبى رؤی هبًٌذ دیگش ًْبدّب، ّن اسصؽ

دٌّوذ ٍ ّون الگَّوبی    خبكی سا آگبّبًِ ثِ ًَرَاًبى ٍ رَاًبى اًتقبل ٍ آهَصؽ هوی  ارتوبٓی

کٌٌذ ٍ ًَرَاًبى ثب هـبّذُ ایي الگَّب کِ گبُ هغوبیشت  سفتبسی رذیذی ثِ ًَرَاًبى هٔشفی هی

سفتوبسی  ّبی  ثِ هخبثِ ؿیَُّب  فشٌّگی کبهل ثب ثیٌٌذُ داسد، ثِ تقلیذ ٍ فشاگیشی سفتبسّب، اسصؽ
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ّوبی تلوَیشی ٍ تزؼووی، هَػویقی ٍ ػوشٍد،      گیشی اص ثیـتش ٌّشّب، اص رولِ ٌّشتَاى ثْشُ

داػتبى، ؿٔش ٍ ادثیبت سا داساػت  ثٌبثشایي ثیؾ اص ّش سػبًِ دیگش هخبًجوبى سا هزوزٍة خوَد    

ّبی تلَیضیَى، استجبى ًَالًی ٍ پیَػتِ ثوب هخبًجوبى خوَد    چشخِ تکشاس: اص ٍیظگی و3کٌذ  هی

دّوی  سا القوب کوشدُ ٍ دس ؿوکل    خوَد ّوبی   تَاًذ ثب تکشاس هؼتوش پیوبم اػت ٍ اص ایي ًشیق هی

ؿًٌَذ، پغ اص هذتی دٍػوت   هی ثیٌٌذ ٍآى چِ سا هی ّب هَحش ثبؿذ؛ چشا کِ هشدم هٔوَال اسصؽ

ػبصی هخبًجبى: ثشخَسداسی تلَیضیَى هٌفٔل و5ّبی پٌْبى، غیشهؼتقین پیبم و3خَاٌّذ داؿت  

کِ ثیـتش هخبًجبى تلَیضیَى  کٌذای سا فشاّن هیّب ٍ اهتیبصات فَم، استجبى یک ػَیِاص ٍیظگی

 سا دس هَهووْ فشػووتٌذُ پیووبم ثپزیشًووذ ٍ هخبًجووبى دس هَهووْ اًفٔووبل ٍ پیووشٍی قووشاس گیشًووذ  

ًوبیی: هْن رلَُ دادى هَهَٓبتی کِ ؿبیذ چٌذاى اّویوت ًذاؿوتِ   ػبصی یب کَچک شرؼتِث و0

هٌحلش ثِ فشد ّبی اّویت تلقی کشدى ٍ سد ؿذى اص کٌبس هَهَٓبت هْن اص ٍیظگیثبؿٌذ ٍ ثی

  (107: 1310ؿَد )ػلیوی، هی تلَیضیَى هحؼَة

 دقیقّبی  ثشًبهِ تلَیضیَى ثب هذیشیت كحیح ٍّبی  ّب ٍ ٍیظگیثٌبثشایي ثب تَرِ ثِ قبثلیت

اكولی  ی ّوب بىٍ آسهو ّب  تَاى اص ایي سػبًِ دس ساُ افضایؾ اًؼزبم ٓوَهی دس ساػتبی اسصؽ هی

کوبس ٍ ثبٍسّوبی ٓووَهی سا دس ساػوتبی خذاپشػوتی ٍ      ّب، افربهِٔ ثْشُ گشفت  ّوچٌیي ثیٌؾ

سا تب حذ هوکي هحذٍد ػبخت ٍ ثب قجویح  ّب  ٍ هذ اسصؽّب  دیٌذاسی تٔبلی ثخـیذ ٍ ًبٌّزبسی

ٍ ًشح الگَّبی رزاة سفتبسی ٍ تکشاس آى دس اكوالح سفتبسّوب ٍ ٌّزبسػوبصی     آًْبرلَُ دادى 

 هَحش ثَد 

 ایٌتشًتو 

ٍ  تکٌَلَطی ایٌتشًت ٓالٍُ ثش رلت حتوی هٌٔوَی    افشاد ٍ افکبس دس دًیب، دس صًذگی هوبدی 

ّبی رؤی پشًشفذاس ًِیش هٌجَٓبت، سادیَ ٍ تلَیضیَى کِ حتی سػبًِ  آدهیبى ًفَر کشدُ اػت
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ثٌذی دیٌی داًـزَیبًی فی اػت  ثِ ّویي دلیل، هیضاى پبیداسی داًـزَیبى هٌشًت ثش دیيایٌت

هیوبى   کوبسثش، کوتوش اػوت  الجتوِ دس    کٌٌذ، ًؼجت ثِ داًـوزَیبى غیش  هی کِ اص ایٌتشًت اػتفبدُ

ٍ ّبی  کبسثشاى ًیض هیضاى التضام ثِ اثٔبد ٍ ًـبًِ ت دیٌذاسی، هتبحش اص ًَّ اػتفبدُ اص ایٌتشًت هتفوب

 (170: 1311)کشم اللْی،  خَاّذ ثَد 

 هبَّاسُو 

ِ     ثب تٔوین هذسًیتِ ٍ تبحیش سػبًِ ّوبی  ّبی گشٍّی ٍ استجبًوبت ثوِ ٍیوظُ گؼوتشؽ ؿوجک

ّوبی ربهٔوِ   اهشٍصُ هب ؿبّذ تغییوش دس اسصؽ  ،ای ٍ دس دػتشع ثَدى آى ثشای اکخشیتهبَّاسُ

یذ ػوجک صًوذگی غشثوی ثوِ     داسی ٍ توشٍ ّبی ًِبم ػشهبیِّؼتین کِ ثِ ػَی پزیشؽ اسصؽ

ثِ اص ثیي سفتي هشصّبی رغشافیبیی ٍ فکشی ٍ  سٍد  ٍ ایي سٍیذادٌَٓاى فشٌّگ هؼلي پیؾ هی

ّب ٍ آداة ٍ سػَم کـَسّبیی اًزبهیذُ کِ تٌْب پزیشًذُ ٍ دسیبفت کٌٌوذُ  ًبثَدی خشدُ فشٌّگ

یبثی ثوِ  دػتهٌذاى ٍ اػتٔوبسگشاى ثشای هحلَالت اقتلبدی ٍ فشٌّگی غشة ّؼتٌذ  قذست

ثَهی داسًذ  اػوتٔوبسگشاى  ّبی اغشام ػیبػی ٍ اقتلبدی ػٔی دس ًبثَدی یب تؤیف فشٌّگ

ثِ ًفْ  آًْبکِ ػشًَؿت یک هلت سا ثِ دػت گشفتِ، ٍ اص هٌبثْ ِٓین هبدی ٍ هٌَٔی ثشای آى

ػوش  تشیي هبًْ ثش کٌٌذ هَاًْ فشٌّگی سا کِ رذیخَیؾ اػتفبدُ ًوبیٌذ، دس گبم اٍل، ػٔی هی

ّبی گًَبگَى، آیذ، اص ػش ساُ خَیؾ ثشداسًذ  ثذیي هٌَِس اص اثضاس ٍ ؿیَُّب ثِ حؼبة هیساُ آى

ای، فشٌّگ ثوَهی سا توؤیف ٍ فشٌّوگ غشثوی سا     ّبی ثِ ُبّش رزاة هبَّاسُثِ ٍیظُ ثشًبهِ

دٌّذ  ٍ ایي گًَِ، هشدم کـَسّبی هَسد تْبرن، اص فشٌّگ خَد فبكلِ گشفتِ ٍ ثِ گؼتشؽ هی

 آٍسًذ شٌّگ ثیگبًِ سٍی هیف

کٌٌذ ّب ٍ آگْی، هِبّش هذاخالقی سا تجلیغ هیای دس قبلت هیبى ثشًبهِّبی هبَّاسُؿجکِ

ِ ٍ ثب اػتفبدُ اص رزاثیت تَاًٌوذ دس  کٌٌوذ هوی   هوی  ّوب ایزوبد  ّبیی کِ دس ػبخت ٍ پخؾ ثشًبهو

ای هخول  حیش پذیوذُ دساصهذت ػبختبسّبی اسصؿی ربهِٔ سا ثؼبصًذ یب دگشگَى کٌٌذ؛ چوشا کوِ توب   
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کٌوذ، اص  خوشد ٍ هلوشف هوی   ( یٌٔی ّش خبًوی کِ ثیـوتش هوی  133: 1317ٍ دّقبًی،  )هٔیذفش

 فشٌّگ ثبالتشی ثشخَسداس اػت  

 هدل ًظسی تحقیق

 

 تسثیت اجتوبػی

 هذسػِ
 

 کتت ٍ هٌبثْ دسػی -
 تٔبهل ٍ استجبى اٍلیبی هذسػِ -
 پَؿؾ هٔلویي -

 خبًَادُ
 پَؿؾ هبدس -
 اّتوبم ٍالذیي ثِ حزبة دختشاى -
 پبیگبُ ارتوبٓی اقتلبدی خبًَادُ-
 ٍهٔیت هزّجی خبًَادُ -

 سػبًِ

 تلَیضیَى، ایٌتشًت، هبَّاسُ

 دٍػتبى  ٍ ّوؼبالى

 پَؿؾ دٍػتبى -

 کٌؾ/گشایؾ/ؿٌبخت 

 ًگشؽ ثِ حزبة
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 زٍش تحقیق

 گیسی ٍ حجن ًوًَِزٍش ًوًَِ

گیشی تلبدفی اًزوبم ؿوذُ   ثٌذی ٍ سٍؽ ًوًَِثشاػبع ػْویِ، پظٍّؾگیشی ایي ًوًَِ

ثشای اًتخبة ًوًَِ ًیض  ؿَد هی کِ ؿْش قن ثِ چْبس ًبحیِ آهَصؿی تقؼیناػت  ثب تَرِ ثِ ایي

ثٌذی رؤیت ًوًَِ ثِ چْبس ًبحیِ، اص ثیي هذاسع دثیشػتبًی ّش ًبحیِ، ثِ ؿکل پغ اص ػْویِ

 113ًفوش ًوًَوِ اًتخوبثی،     356کِ ًْبیتب اص ثیي   ة ؿذُ اػتتلبدفی یک یب دٍ هذسػِ اًتخب

  پشػـٌبهِ قبثل ثشسػی گشدآٍسی ؿذ 

تشیي تکٌیک ایي سٍؽ کِ سٍؽ اًزبم تحقیق حبهش پیوبیؾ اػت، هٌبػتثب تَرِ ثِ ایي

ثبؿذ  پشػـوٌبهِ ایوي پوظٍّؾ،    پشػـٌبهِ هی و  ؿَدػٌزی اػتفبدُ هیکِ ٓوذتب دس ًگشؽ و

پبػخ اػت کِ اص دٍ قؼوت اػبػوی تـوکیل ؿوذُ اػوت  دس ثخوؾ      « ثؼتِ»حبٍی ػَاالت 

این، کِ اثٔبد ؿٌبختی ٍ ّب دس اثٔبد ؿٌبختی، ٓبًفی ٍ سفتبسی پشداختًِخؼت ثِ ػٌزؾ ًگشؽ

ای هَسد پشػؾ قشاس گشفتِ اػت کِ دس ٓبًفی ثب اػتفبدُ اص ًیف لیکشت ثِ كَست پٌذ گضیٌِ

کوِ ؿوبهل   ّبیی  سفتبسی دس پٌذ ػَال ثِ كَست گضیٌِثبؿذ ٍ ثٔذ گَیِ هی 11هزوَّ ؿبهل 

ؿَد، ػوٌزیذُ ؿوذُ    هی سفتبسی، حزبة حذاکخشی تب حزبة حذاقلی دس اثٔبد پَؿـی، گفتبسی

پزیشی یٌٔی خبًَادُ، هذسػِ، دٍػتبى ٍ ّوؼبالى هوَسد  اػت ٍ دس قؼوت دیگش، َٓاهل ربهِٔ

دٍػوتبى ٍ  ، ػوَال  3ل هذسػوِ دس  ػَال، ٓبهو  3ٓبهل خبًَادُ دس  ثشسػی قشاس گشفتِ اػت کِ

سػبًِ دس یک ػَال هٌشح ؿذُ اػت  ٍ دس ثخؾ پبیبًی پشػـوٌبهِ ًیوض ػوَاالت هشثوَى ثوِ      

ًبحیوِ  ، تحلیالت ٍ دسآهذ ٍالذیي، پبیوِ تحلویلی  ، یب ٍهٔیتی هبًٌذ ؿغلای  هتغیشّبی صهیٌِ

 هحل تحلیل ٍ ًَّ هذسػِ آٍسدُ ؿذُ اػت 
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 ًَع پَضص دٍستبى صویوی )هیصاى اّویت دادى دٍستبى ثِ حجبة( ٍ آهَشاى داًصًگسش 

هَسد آصهَى قشاس  ًَّ پَؿؾ دٍػتبى كویوی ٍ آهَصاى داًؾًگشؽ ایي تحقیق ساثٌِ  دس

ًَّ پَؿؾ دٍػوتبى   ٍ آهَصاى داًؾدّذ ثیي ًگشؽ ػبهشص ًـبى هیآهبسُ دی  دادُ ؿذُ اػت

دّذ کِ ثب افضایؾ اّویت دادى دٍػتبى كوویوی ثوِ   آًبى ساثٌِ ٍرَد داسد  ایي آهبس ًـبى هی

 (1تش هی ؿَد  )رذٍل ؿوبسُ هخجت الوزوَّهي حیج حزبة هیضاى ًگشؽ دختشاى

 ثسحست اّویت پَضص اش ًظسدٍستبى صویوی ضبى آهَشاى داًصًگسش  تَشیغ -2جدٍل ضوبزُ 

 هیصاى اّویت دادى

 اّویت خیلی کن دٍستبى ثِ پَضص

 )هبًتَی هدزٍش(

 اّویت کن

 زٍسسی )هبًتَ ٍ

 یب ضبل(

 اّویت هتَسط

 زٍسسی )چبدز ٍ

 ضبل( یب

 اّویت شیبد

 هقٌؼِ ٍ )چبدز ٍ

 گبّی زٍسسی(

 اّویت خیلی شیبد

 زٍثٌدی( )چبدز ٍ

 کل

 دزصد فساًٍی آهَشاى داًصًگسش 

 .7 2 7.7 0.0 0.6 0.0 0.0 هٌفی

 35.5 97 69.2 52.9 32.4 28.1 71.4 خٌثی

 63.7 174 23.1 47.1 67.0 71.9 28.6 هثجت

 کل
 13 17 179 57 7 فساٍاًی

273 100 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 دزصد

 D=0/120             sig=0/049 آهبزُ

 آهَشاى داًصًَع پَضص لجبس  پدز ٍهبدز ثس ًظبزت هیصاى ٍ آهَشاى داًصًگسش 

اكال دخبلت ًذاسًذ  ی کِ ٍالذیٌـبى ثشًَّ پَؿؾ لجبع آًبىآهَصاً داًؾدسكذ  33حذٍد 

خیلی »ی کِ ٍالذیٌـبى دس حذ آهَصاً داًؾدسكذ  76.9ًگشؽ هخجت ثِ حزبة داسًذ دس هقبثل 

کٌٌذ ًگشؽ هخجت ثِ حزبة داسًوذ  ایوي تفوبٍت دس    ثشًَّ پَؿؾ لجبع آًبى دخبلت هی «صیبد

ت  هووي آًکوِ رْوت    آصهَى دی ػبهشص هَسد تأییذ اػ ثب دسكذ اًویٌبى ٍ 15ػٌح ثیؾ اص 

 کِ ثب افضایؾ هیضاى دخبلت ٍالوذیي ثوش   ثبؿذ ثِ ًَسیش هؼتقین ٍ هخجت هیساثٌِ ایي دٍ هتغی

 (3)رذٍل  ؿَدى افضٍدُ هیدسكذ ثش ًگشؽ هخجت آًب 15حذٍد  ًَّ پَؿؾ دختشاى ؿْش قن
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 هیصاى تقید دثیساى ثِ حجبة ٍ آهَشاى داًصًگسش 

هیضاى تقیذ دثیشاى ثوِ   ی کِ تأیخشآهَصاً داًؾدسكذ  16ًـبى هی دّذ ثیؾ اص  10رذٍل 

تأحیش داسًذ  ایي  آهَصاى داًؾهخجت  دس حذ خیلی صیبد هی داًٌذ هٔتقذًذ کِ ثش ًگشؽ حزبة سا

اػت  ساثٌِ ثیي ایوي دٍ هتغیوش   تفبٍت ثب آصهَى آهبسی دی ػبهشص هَسد اسصیبثی قشاس دادُ ؿذُ 

هخجت ٍهؼتقین هی ثبؿذ ثِ ٓجبست دیگش ثب افضایؾ هیضاى تقیذ هٔلوبى ثِ حزبة ًگشؽ هخجت 

 (5افضایؾ پیذا هی کٌذ  )رذٍل ؿوبسُ  آهَصاى داًؾ

 ٍهیصاى تقید دثیساى ثِ حجبة آهَشاى داًصًگسش  تَشیغ -5 جدٍل ضوبزُ

 هیصاى تقید

 خیلی شیبد شیبد تب حدی کن خیلی کن اصال

 کل

 دزصد فساٍاًی آهَشاى داًصًگسش 

 0.7 2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 هٌفی

 35.6 100 17.5 37.0 49.2 63.6 75.0 33.3 خٌثی

 63.7 179 80.4 63.0 50.8 36.4 25.0 66.7 هثجت

 کل

 97 92 63 11 12 6 فساٍاًی

281 100.0 

 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 دزصد

 D=0/255             sig=0/000 آهبزُ

 دزسی ثِ زػبیت ٍاججبت ٍحجبةّبی  هیصاى تسغیت هحتَای کتبة ٍ آهَشاى داًصًگسش 

آهوَصاى توأحیش تشغیوت    دسكذ( داًوؾ  1 07دّذ، ثیؾ اص دٍ ػَم ) هی ًتبیذ ثشسػی ًـبى

تفبٍت ثب آصهَى دی ػبهشص اًذ  ایي هحتَای کتبة ّبی دسػی ثِ ًگشؽ سا هخجت اسصیبثی کشدُ

کوِ ثوب   دسكذ هَسد تأییذ اػت  ساثٌِ ایي دٍ هتغیش هخجت ثَدُ ثِ ًَسی 5داسی دس ػٌح هٌٔی

ّوبی دسػوی ثوِ حزوبة ٍ هؼوبتل ؿوشٓی ًگوشؽ        افضایؾ هیوضاى تشغیوت هحتوَای کتوبة    

 (0کٌذ  )رذٍل آهَصاى ثِ حزبة افضایؾ پیذا هی داًؾ
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 هبَّازُ اش ثسحست استفبدُ آهَشاى داًصتَشیغ ًگسش  -7جدٍل ضوبزُ 

 هبَّازُ اش استفبدُ

 ًگسش
 ثلی خیس

 کل

 فساٍاًی دزصد

 2 0.7 2.2 0.4 هٌفی

 100 35.6 71.1 28.8 خٌثی

 179 63.7 26.7 70.8 هثجت

 کل

 100.0 100.0 دزصد

100.0 281 

 45 236 فساٍاًی

 D=-/325             sig=0/056 آهبزُ

 

 استفبدُ اش ایٌتسًت ٍ آهَشاى داًصًگسش 

کٌٌوذ  ی کِ اص ایٌتشًت اػتفبدُ ًووی آهَصاً داًؾدسكذ  05گش ایي ثَد کِ حذٍد ًتبیذ ثیبى

ی کوِ اص ایٌتشًوت اػوتفبدُ    آهوَصاً  داًوؾ دسكوذ   59.3 ًگشؽ هخجت ثِ حزبة داسًذ دس هقبثل

ى تفوبٍت دس  دّذ ایي هیوضا ًـبى هی کٌٌذ ًگشؽ هخجت ثِ حزبة داسًذ  آصهَى دی ػبهشص هی

داس ًیؼت  ثِ ٓجبست دیگش فشهیِ آهبسی هَسد تأییذ اػت یٌٔوی  دسكذ اًویٌبى هٌٔی 15ػٌح 

 (1ثبؿذ  ) رذٍلداس ًیؼت هٌتْی رْت هٔکَع هیتفبٍت هـبّذُ ؿذُ هٌٔی

 اش اًتسًتثسحست استفبدُ  آهَشاى داًصتَشیغ ًگسش  -8جدٍل ضوبزُ 

 اش ایٌتسًت استفبدُ

 ًگسش
 ثلی خیس

 کل

 فساٍاًی دزصد

 2 0.7 2.3 0.0 هٌفی

 100 35.6 38.4 34.4 یخٌثی

 179 63.7 59.3 65.6 هثجت
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 فْسست هٌبثغ

  ، صهیٌِ ربهِٔ ؿٌبػی، ًـش گؼتشدُ، تْشاى(1316) فیلذیٌگآگ ثشى، ٍیلیبم   1
  ، كذفی ثشای هشٍاسیذ) ثشسػی کبسکشدّبی حزبة(، هَػؼِ ثَػتبى کتبة، قن(1316) حؼیٌیبى، حبهذ  1
  ، ربهِٔ ؿٌبػی تبلکَت پبسػًَض، هتشرن ٓجذالحؼیي ًیک گْش، تجیبى، تْشاى(1370) سٍؿِ، گی  3
ًَرَاًبى ٍ رَاًبى،ًبهِ پظٍّؾ فشٌّگی،ؿوبسُ  پزیشی ربهِٔ، ثشسػی َٓاهل فشٌّگی هَحش ثش (1311) صًگٌِ، هحوذ  3

  ، پبییض7
  31حزبة، کتبة صًبى، ػبل دّن، ؿوبسُ  پزیشی ربهِٔ، (1310) صیي آثبدی، هشتوی  5
ضاػویَى(،  ، هزوَِٓ هقبالت سػبًِ تلَیضیَى) ػکَالسیؼن، فشٌّگ، سػبًِ ٍ فشایٌذ ػکَالسی(1310) ػلیوی، هحوذ  0

  دفتش ٓقل، قن
  ، ربهِٔ ؿٌبػی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ: هفبّین ٍ هجبحج کلی، کتبثخبًِ فشٍسدیي، تْشاى(1300) ٓالقِ ثٌذ، ٓلی  7
 ى، چبح اٍل، ػْشٍسدی، تْشاى ، دًیبی ص(1313) فول اهلل، ػیذ هحوذ حؼیي  1

  1ؿوبسُ ػیبػی، ًبهِ ٓلَم ارتوبٓی،  پزیشی ربهِٔ، دسآهذی ثش (1310) قَام، ٓجذالٔلی  1
، ثشسع ربهِٔ ؿٌبختی آحبس اػتفبدُ اص ایٌتشًوت ثوش دیوي داسی رَاًوبى، داًـوگبُ آصاد      (1311) کشم اللْی، ًٔوت اهلل  16

  اػالهی، تْشاى
  ، حزبة دس ادیبى الْی) صسدؿت، یَْد، هؼیحیت ٍ اػالم(، ًـش یبقَت، قن(1371) هحوذی آؿٌبًی، ٓلی   11
  بًگش ؿخلیت صى، چبح اٍل، هٔبًٍت هجبسصُ ثب هفبػذ ارتوبٓی ًبرب، حزبة ثیتب)ثی هحوذی اؿتْبسدی، هحوذ  11
  ، تٔلین ٍ تشثیت دس اػالم، كذسا، تْشاى(1307) هٌْشی، هشتوی  13

هزبصی، فلولٌبهِ هٌبلٔوبت فشٌّگوی،    ّبی  ، حؼیي، َّیت یبثی رَاًبى دس هحیي(1310) هْذٍی، كبدم ٍ اکجشی  13
  ػبل دٍم، ؿوبسُ پٌزن

 

 


