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 ٍ كىسديذاثًَىَسٍ ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسطشيٍطٌ بٍضاسَكاٌٌ كُلَّىسٍ لُ ٌاطًين سِؤٌاُ و 

 1ئًرباًِي ئُمحُد وىسادٍ

 ثىختُ

لُواُ لكٌ  كُ يُكىسدٍ كاٌٌ كىسدٍ ئُبًَت لُ ُِوىو صاسَكصاسٍ ثًَىَسٍ ثُسوَسدَكشدٌٌ  بؤكُ  تئًُ وتاسَ باس لُوَ دَكا
اٌٌ جًّاُ تىاٌايٌ بًَُِض و كىسدٍ و صواٌُكتشٍ اٌٌكُِوىو صاسَ كُهلىسٍ وَكلُبُس ئُوٍَ ُهلىسيًُ، طىود وَسبطريدسيَت. ك

ُ كًَِالٌُ و خُوطُ ئُخاتُ سِوو  كىسدٍ. ئًُ وتاسَ سِؤٌاٌٌ ٌُِذٍَ وشٍُ طُسِووطٌ وَكشدٌٌ صواٌٌ كبُثًيت ُِيُ بؤ ثُسوَسدَ
وشٍُ باو لُ  كؤوُلًََكىسدٍ. ُِسوَِا لًُ وتاسَدا سِؤٌاٌٌ كٍ ثًَىَسٍ شدٌٌ صاسكدَسٍ تىيَزَسَ بؤ باشرت ٌاطني و ثُسوَسدَياسوُتٌ

ُهلىسيًُ بؤ منىوٌُ صاٌظت، تىاٌظت، خىاطت، كُياُ صاسٍ كُ طُسضاوَكشيَت كششؤظُئُ ىسدٍكصاسٍ ثًَىَس يا ئظتاٌذاسٍ 
شواجنٌ ٌاوَسِاطت و كُهلىسٍ لُ كُ صاسٍ كُ ؤتشباص، طًاٌباص، طُسباص و ... . ئُوُ طُملًٍَُسٍ ئُوَيكُواٌُ، باص لُ قىواسباص، كمك

ىسدٍ لُ كشدٌٌ صاسٍ ثًىََس يا ئظتاٌذاسدٍ كٌ ُِيُ و ئُبًَت بُسدَواً بؤ ثُسوَسدَكٌ ضاالكدا ئُسىسدٍكصاسٍ ثًىََس يا ئظتاٌذاسدٍ 
ىسدٍ كًَىَس يا ئظتاٌذاسٍ شدٌٌ صاسٍ ثكتشٍ ثُسوَسدٌَكُ طُسضاوَيُكات كُهلىسٍ طىود وَسبطريدسيَت. ٌىوطُس ئاوارَ بُوَط ئُك

 ُس الياُ وايُ طُس بُ فاسطًًُ و ٌابًَت طىودٍ لًَىَسبطشيَ.كُ ٌُِذٍَ كىسدٍ و فاسطًًُ كئُو ثشوطُ وشُطاصيًُ ِاوبُشاٌٍُ 
 ، صاسٍ ثًَىَسوشُطُسَكًًُكاُ: كُلَّىسٍ، وشُطاصٍ، صواٌٌ كىسدٍ

 

 طُسَتا -1

 كُ وشؤظ بتىاًٌَت بُ ئاطاٌٌ صاسيَكبُمتٌُذٍ صواُ بىوَتُ ِؤٍ ئُوٍَ ٌ يا باشرت وايُ بًَزيَ دوو تايكدوو خالٌَ طُسَ
ٌ ئظتاٌذاسد. ئُو دوو تايبُمتٌُذيًُ كشيَت بُ صاس يا صواًٌَكُ ئُو صاس ياُ صواٌُ بكات تاسِادَيُ كثُسوَسدَ ب كياُ صواًٌَ

ئُوشِؤ و واتا لُ صواٌذا و طؤسِاٌٌ صواُ. ىو ًَِىا( كُوتَ ياُ دلَدىاصٍ بىوٌٌ ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ دٌَط )وَكبشيتني لُ: سِيَ
دا ثًَىٌَذيُكٌ دلَدىاصٍ يا طصيت بُ ئًُ باوَسَِ طُيصتىوُ كُ ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ دٌَط و واتا لُ صواٌُاطاُ بُصواُ

شيت بُ ثًَضُواٌٍُ ئُوٍَ كُ طشوشتطُساياُ الياُ وابىو كُ ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ دٌَط و واتا بُ شًَىَيُكٌ طشو .سِيَكُوتٍُ
دا بُ سِووَكًَكٌ بُسص و طُلَاداس و واتُ ِؤكاسطُلٌ طشوشيت بىوَتُ ِؤٍ ئُوٍَ كُ بؤ منىوٌُ لُ كىسدٍ .داسِيَزساوَ

ُوتَ بىوٌٌ ثًَىٌَذٍ كبىوُ و سِيًَُ واتُ دلَدىاصٍكبٍُواٍ طؤسِاٌٌ صواُ تايبُمتٌُذٍ يُ «.داس»ٌُِذيَجاس بُسداس، ئًَزُ 
ٌ ٌىٍَ و ... كاٌٌ و ِاتين بري و شت و وُكؤوُلَطا و ثًَذاويظتًًُكاسٍ كصواُ لُ بُس طؤسِاٌ ًٌَىاُ دٌَط و واتايُ. سِاطتُ
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ُوتَ ٌُبىوبايُت و لُ طُس بٍُواٍ طشوشت بىوبايُت بُ ئاطاٌٌ لُ كدَطؤسِدسيَت. بُلَاً ئُطُس سِؤٌاٌٌ صواُ دلَدىاصٍ و سِيَ
 صواٌذا طؤسِاُ ضٌَ ٌُدَبىو.

، صياتش و باٌرت لُ كُ ثمُ و بايُخٌ ًِض صواًٌَكٌاطاٌٌ بُ ئُو باوَسَِ طُياٌذووَ ُُِس ئُو تايبُمتٌُذيًُ، صوا 
ىو كاسطُلٌ ٌاصواٌٌ وَكاُ، ِؤكؤوُلَايُتًًُ جًاواصيًاٌٍُ دَخشيَتُ ثاهَ صواٌُكتش ًٌُ و ئُو ثمُ و ثًَطُ ٌكصواًٌَ

 اسطُلٌ صواٌٌ.كدَطُلَاتٌ ُِيُ ٌُ ِؤ
ُ كىسدٍ كاٌٌ صواٌٌ كىسدٍ دَبًَت لُ صاسَكشدُ و ٌاطًين سِؤٌاٌٌ صواٌٌ كُسوَسدَُ بؤ ثكات كباس لُوَ دَ ئًُ وتاسَ

ىسدٍ كٌ صؤس وشٍُ كدا ٌُِذيَىسدٍ ٌاوَسِاطتكُ ئًَظتاط لُ صاسٍ كُهلىسيًُ طىود وَسبطريدسيَت. ُِسوَِا كلُواٌُ  كيُ
ا ئُو وشاٌُ بُ خىاطت و ئاسَصوو ضىوٌُتُ ًُ بؤ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ سِووُ ًٌُ ئايكُ الٌٌ ك ُويَتكُلَّىسٍ بُسضاو دَك

ات. كُهلىسيًاٌُ ششؤظُدَكُوت و بُ شًَىٍَ ٌاسِاطتُوخؤ. ئًُ وتاسَ سِؤٌاٌٌ ئُو وشُ كىسدٍ ٌاوَسِاطتُوَ يا بُ ُِلَكٌاو 
ُهلىسيًُوَ بؤ ٌاو كاٌٌ ِاتين ئُو وشاٌُ لُ كاسَكات و ِؤكُ باس لُ كشؤٌٌ ًٌُ كدياسَ ئًُ وتاسَ بُشًَىٍَ دايا

 ات.كاسٍ دَكشؤٌٌ سؤٌاٌٌ ئُو وشاٌُ شًكىو بُ شًَىٍَ طًٍكات، بُلَكطؤساٌٌ ب
 

 دابٌُذٍ صاسَكاٌٌ كىسدٍثًَطٍُ كُهلىسٍ لُ ٌاو ثؤلني-2

َ ُ ئتتُو ثتتؤلني كتتٍُ ئُوَيتتُ كسِاطتتتًًُ ُ  كتتاٌٌ صوتتاٌٌ كتتبٌُذيًاٌتتٍُ لتتُ صاس رت كىسدٍ بُدَطتتتُوَ دساوُ صؤس لتتُ يتت

ُ لتتُ بتتُس ئتتالؤصٍ كتتًُ ئتتُوٍَ كتتاسٍ ُِيتتُ: يُكتتًُ دوو ِؤكتتواصيًاٌتتُ الٌتتٌ بتتُ بؤضتتىوٌٌ ٌىوطتتُس ئتتًُ جًا جًتتاواصُ.

ُ      كديتتاسدٍَ صوتتاُ تتتا ئًَظتتتا بتتُ سِاطتتيت       ، يٍتتضشاوَ )الكُوشتتُُ و طتتٍىوسٍ ًٌَتتىاُ صاس و صوتتاُ بتتُ وسدٍ ديتتاسٍ ٌتت

ىسدٍ بتتُ وسدٍ لتتُ طتتُس   كتتاٌٌ صوتتاٌٌ كتتُ صاسَكتتاس، بتتُ بؤضتتىوٌٌ ٌىوطتتُس، ئُوَيتتُ    كتت(. دووِتتًُ ِؤ7:1981-25

ُ  2ٌاطتتٌاٍ ثتتؤلنيبٍتتُو بٌُتتذٍ صوتتاٌٌ شاوَ. لتتُ دسيَتتزَدا ضتتٌُذ بؤضتتىوُ لتتُ طتتُس ثتتؤلني كتىيَزيٍتتُوَياُ لتتُ طتتُس ٌتت

 شيَت.كدا دياسٍ بىسدٍكُهلىسٍ لُ ٌاو صواٌٌ كىسدٍ دَخشيَتُ سِوو تا شىيَين ك

و صوتتاٌٌ ًَتتت صاٌُىسدٍ ئتتكتت ُاسيض بتتًتتختٍُ و بتتسِىو لتتىلَكتتُؤساٌٌ و صاصا بتتطتتًٌتتا ُتتت ُ( ٌتت1929) يبِتتَوفًتتل وُتتت 

ُ ُئت ت. اكت ُط ئت ُدابت  (1ٍ خصتتٍُ ) َىًًَ شُىسدٍ بك ُ واٌسٌِ ضت سطت ُ طت ؤلني ثت  ٍَىًَشت  ُت بت َبتاس ُلتٌ جًتاواصتشيض طت   طت

د. ُ. ٍني. ديَتت ؤتتتايٌكىسد كٌ ٌتتاصواٌٍاطتتًَك ٍطتتُواٌُ سِوتتاُ بتتكتتُُباطتت ُلتت ُشتتًُ بتتُ، ئتتُيتتُِىسدٍ كتتشدٌتتٌ صوتتاٌٌ ك

                                                 
2
 . typology  

 صواٌٌ كىسدٍ
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ُ و صاصا و  ؤساٌٌطت بتٌ  َهو كَس وُِ ٍضٍكُو  ٍُ. بؤيت سِلتى  ٌُت  ًَتت صاٌُىسدٍ ئت كت صوتاٌٌ   ُس بت ٌُ طت كت ُلت ًٌتا  ُوساوتٌ و تت  ِت

 .(2005:14ا، ظؤث)يىطىت اكُط ئُداب (2بُ شًَىٍَ خصتٍُ )ىسدٍ كصواٌٌ 

ٍ صاٌظتتيت و َ ىُ شتتًَو بتت َوُ ًٍتتكؤلَُ كتتاُ ٌتت وتتىو صاسَ ِتتُ ُوسدٍ لتت ٍُ بتتُ و كاتتتُ تتتا ئتت ٌىوطتتُسٍ ئتتًُ وتتتاسَواٍ شِبتت ُبتت

 ُكشدٌاٌتت ؤلجًَ ثتتُ ئتت َوُ ًٍايًتتُ دلَبتت ،يتتَ ٌتتاتىاٌنيُ كتتُ ٌتت ٌُتتً صاساُ س ئتتُ طتتُ ٌاطتتٌ كتتاس لتتَ ثتتؤلًَ وتتاٍُ س بٍتتُ طتتُ لتت

ُ ً ُيتَ. ئت  ُ بك بىوهَُ ق ُ اًٌتاُ يتا الٌتٌ    كٌُذيًت ُؤلني بت كتُ ثت   ُيت َوُس ئت ُبت  ُلت  َا جًتاواص وتىو بتريوسِ  ِت ًاُ شتًَك ًُ بت كت

 .ُواٍ صاٌظيت ًًٌُبٍ

 ووسوور     
 بايُ صيذٍ

 كاسٍُِ

 باديٍاٌٌ

 كشدياسبُ
 بؤتاُ

 ٌطاسَر

 ىَ ساطتًٌَ صاصا
 طؤساُ وىكشٍ

 الُسدَئُ
 وساوٌ(ُِ)

 ىاًٌٌَطم

 خىاسوو
 )طؤساُ(
 كشواشاُ

 كلُ
 ٌٌُطُصَ

 (1929دابُط كشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ بُ ثًٌَ د. ُ. وُ كٍضٍ ) :(2خصتٍُ )
 

كىو ِتتتُوساوًض بتتتُ كتتتىسدٍ ٌاصاًٌَتتتت. شتتتاياٌٌ ئاوتتتارَ ( ٌُتتتتًٌُا لتتتُكٌ بتتتُلَ{2013}1392دَبتتتري وىقتتتُددًَ )

كشدٌتتتُ كتتتُ تىيَزيٍتتتٍُ طتتتُسَتايٌ ٌىوطتتتُس ًٌصتتتاُ دَدات و ئُوتتتُ ئُطتتتُملًًٍَت كتتتُ صاسٍ طُسِووطتتتًض، كتتتُ لتتتُ     

ثاسيَضطتتتاٍ طتتتٍُ ئتتتاخًَىَسٍ ُِيتتتُ، طتتتُس بتتتُ لكتتتٌ كتتتُهلىسٍ صوتتتاٌٌ كىسديًتتتُ. بتتتُلَاً ٌُِتتتذٍَ لتتتُ ٌىوطتتتُساُ و  

َ ثًٍَتتىوس اسَ كتتُ ٌىوطتتُس ثًَىٌَتتذٍ سِاطتتتُوخؤٍ لتتُ تتتُكًاٌا ُِيتتُ لُطتتُس ئتتُو بتتاَسَِ ٌتتني.       صبُدَطتتتاٌٌ ئتتًُ بتت

  َ صاسٍ طُسِووطتتٌ ٌُِتتذٍَ جًتتاواصٍ لُطتتُهَ كتتُهلىسٍ ُِيتتُ. بتتُ بؤضتتىوٌٌ ٌىوطتتُس     ضتتىٌكىو بتتُ بؤضتتىوٌٌ ئتتُواُ بتت

ُِيتتُ. سِاطتتتُ كتتُ ٌُِتتذٍَ اليتتٌٌُ طُسِووطتتٌ وَكتتىو طتتؤساٌٌ وايتتُ بتتَُلاً ِاوبُشتتًُكٌ صؤسٍ لُطتتُهَ كتتُهلىسٍ           

          َ قتتُلَا لتتُ ثاسيَضطتتاٍ وسوتتٌَ    شتتاياٌٌ ئاوارَيتتُ كتتُ لتتُ ٌاوضتتٍُ ُِوشتتاسٍ طتتُس بتتُ شتتاسَكاٌٌ تًكتتا  و طتتاي

 ئاخًَىَساٌٌ كُهلىسٍ ُِيُ كُ صؤسيٍٍُ صؤسياُ ئًَظتا بُ طؤساٌٌ ُِوشاسٍ ئُثُيعَ.
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 ًٌَك بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صواٌٌ كىسدًٍَصًٍاث -3

شيَت. كاٌٌ خؤٍ ُِسطًض ٌاتىاًٌَت بُباشٌ ثُسوَسدَ بكىود وَسطشتَ لُ صاسَىسدٍ بُبٌَ طكبُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس صواٌٌ 

اٌذا بُتايبُتٌ ئاطيت كىو ٌاطًين ٌُِذٍَ اليٌٌُ لًَمًَصٌ لُ ُِوىو ئاطتُكىسدٍ بُلَكشدٌٌ صواٌٌ كٌُتًٌُا ثُسوَسدَ

بُ ت ُِوىو صاسَكاٌٌ كىسدٍ دَبًَىسدٍ ُِيُ. كُ وايُ كاٌٌ صواٌٌ كاسٍ و ششؤظٍُ وسدٍ صاسَكدا ثًَىيظيت بُ شًوشُطاصٍ

 وسدٍ تىيَزيٍُوَياُ لُطُس بكشيَت.

بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس دووُِوني طُسضاوَ بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ ئُو ثشؤطُ وشُطاصيًاٌُيُ كُ لُ صواٌٌ 

ٌ صؤس وشٍُ كذيَىسدٍ ٌُِكشاو بُ كرتيَ صواٌٌ ئظتاٌذاسدكىو ٌضيكدا ِاوبُشَ. ضىٌكىو صواٌٌ فاسطٌ وَكىسدٍ و فاسطٌ

 كتش صواٌٌ فاسطٌ ٌُِذيٌَكدا ِاوبُشَ. بُ واتايُىسدٍكصواٌٌ  كتُُ لُكشدووَ كلُ طُس ئُو ثشؤطُ وشُطاصيًاٌُ ضٌَ

ٌ صؤس كؤوُلًَكىسديصُ. لُ بُس ئُوٍَ كٌ ِاوبُشٌ صواٌٌ كُ بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس داسايٌ و ومَكثشؤطٍُ وشُطاصٍ ُِيُ 

ىسدٍ دَتىاًٌَت دواٍ تىيَزيٍُوٍَ كُ وايُ صواٌٌ كشاوُ. كُ لُ طُس ئُو ثشؤطاٌُ طاصكٍشيَت دا دَبًىسدٍكوشُ لُ صواٌٌ 

دا، لُ ثشؤطُ ىسدٍكاٌٌ صواٌٌ كاٌٌ خؤٍ و بُ ئُطُسٍ ٌُبىوٌٌ ئُو ثشؤطُ و وشُ و تايبُمتٌُذيًاٌُ لُ صاسَكصاسَ

 دا طىود وَسبطشيَت. صواٌٌ فاسطٌ كاٌٌ خؤٍ لُتُكِاوبُشُ

صاسَكاٌٌ كُهلىسٍ دَخشيَتُ سِوو كُ سِؤٌاٌٌ لًَمٌَ ٌُِذٍَ وشٍُ صواٌٌ كىسدٍ ؤٌاٌٌ ضُُ منىوٌُ لُ بَلُ دسيَزَدا سِ

دا  ًَِك الٌُ بىوَ، بُ واتاٍ شىييَن لُبٍُسَِت« ًَِالٌُ»( وشٍُ 2011سِووُ دَكاتُوَ. بُ بؤضىوٌٌ وُطعىود حمُممُد )

اتٌ تىيَزيٍُوَ لُ طُس كبُآلً ٌىوطُس لُ  .yolkكُط لُ طُهَ خضوُ و ًَِم eggًَِك. بُ بؤضىوٌٌ ئُو ًَِك لُطُهَ 

وَ طرياوَ. بُلَطٍُ «خايالٌُ»لُ وشٍُ « ًَِالٌُ»ُ كُوتُ طُيصت كصاسٍ طُسِووطٌ لُ ٌاوضٍُ بًجاس بُ ئًُ دَط

خ كاٌٌ ا دٌَطُُ لُواٌذكُويَت كٍ فشاواُ بُسضاو دَاٌذا منىوٌُكثًَىيظت بؤ ئًُ بؤضىوٌُ ئُوَيُ كُ لُ صواٌُ ئًَشاًًٌُ

( ٌُِذٍَ منىوٌٍُ لُ خؤ طشتىوَ. ئًُ صاًٌاسياٌُ ئاوارَ 3شدووَ يا دَ ٌطٌ ه لُ ٌاو ضىوَ. خصتٍُ )كًًَاُ كو ه جًَطؤسِ

لُ « ا»شاوَ و دٌَطٌ كدا خ بىوَ و لُ بٍُسِتذا ئًُ وشُ بُ شًَىَ خايالٌُ يا خاالٌُ طؤدٌَطٌ ه لُ ًَِالٌُ كُات كبَُوَ دَ

 صؤس باوَ.  ًًَُطكُ ئًُ دٌَططؤسك خادا بىوَ بُ ٍَ
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ٍ «خُس»ٍ ُِوساوٌ لُ «ُِس»ُ بؤ منىوٌُ كُ وُبُطيت ٌىوطُس ئُوَ ًٌُ كًُ كبُ سِووٌٌ ئاوارَ بًُ خالَُط ب

تش، اٌٌكٍ فاسطٌ بىوَ. ُِس وَِا طُباسَت بُ منىوٌُ«كخىٌُ»ٍ طُسِووطٌ لُ بٍُسَِتذا «كِىيٍ»فاسطًًُوَ طرياوَ يا 

ىو تًٌُا بُ كتشَوَ طُسضاوٍَ طشتىوَ. بُلٌَكيا صاسيَ كلُ صواًٌَ كيا صاسيَ كُ صواًٌَكبؤضىوٌُ ًٌُ  ٌىوطُس لُ طُس ئُو

 ٌ ًٌُ.كاوٌ طرياوَ ًِض بؤضىوًٌَكاوٌ لُ كُ كات و لُ طُس ئُوٍَ كًًَُ ئاوارَ دَكثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ ئُو دٌَططؤسِ
 

 خىاسدُ خًض اصخى خشس خُس خىٌُك خُطىو خُصووسَ خُس خُوري خشِط  دٌَطٌ خ

 طؤساٌٌ فاسطٌ كُهلىسٍ فاسطٌ فاسطٌ فاسطٌ طؤساٌٌ طؤساٌٌ طؤساٌٌ فاسطٌ طُسِووطٌ صاس/صواُ

 واسدٍَ ًِض واص ِشض ُِس ِىيٍك ُِطىو ُِطىوسَ ُِس ُِويش ُِسِط  دٌَطٌ ه

ُِوساوٌ  طُسِووطٌ ُِوساوٌ ُِوساوٌ لُيالخٌ طؤساٌٌ طٍُيٌ صاس/صواُ

 بُلىوضٌ

 ُِوسساوٌ كٌلُ طؤساٌٌ باديين

 (: جًَطؤسكًٌَ دٌَطُكاٌٌ ه و خ لُ صواٌُ ئًَشاًًٌُكاٌذا 3خصتٍُ )
 

لُودا دٌَطٌ خ لُ  كُهلىسٍ )سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ خىاطنت( كُ« خىاصٍ»دا لُ طؤساٌٌ« واص»ُِس لُ طُس ئًُ بٍُوايُ وشٍُ 

 ٌاو ضىوَ.

ُ كاتًَكدا ٌكثًَىٌَذيًاُ ُِيُ. لُ لُ« خًض»و  «ًَِض»بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس و لُ طُس بٍُواٍ ئًُ بؤضىوٌُ وشٍُ 

بُ طؤسِاٌٌ  ًِضدا اًكلُ ئا«. )بُسخًض« بشخًض»دا دبًَزُ و لُ فاسطٌ )ًِض بطشَ( ًاٌُ بمًَََ ُِطتُ، دبًَزُكطُسَ

 اسدَبشيَت.كدا بُواتاٍ وصَ و ... بُشواجنٌ ٌاوَسِاطتكٍُ ئُوشِؤ لُ كواتا

وَسبطشيَ ىسدٍ طىودٍ لٌَكشدٌٌ صاسٍ ئظتاٌذاسدٍ كصاسٍ طُسِووطٌ بؤ ثُسوَسدَُ ئُتىاٌني لُ بَكتش ٌكمنىوٌُيُ

طُ، باشرتيَ وشُ بؤ -بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس و بُ ثًٌَ ثشؤطٍُ وشُطاصٍ بُ ثاشطشٍ ٍ طُسِووطًُ. «خُوطُ»وشٍُ 

وشُ لُ فاسطًًُوَ طرياوَ و يُ. سٌَِطُ خًَشا ئُو تًَبًًًٍُ بًَتُ ئاساوَ كُ ئُو «خُوطُ»دَسبشِيين شىيَين خُوتَ وشٍُ 

دا كُ طُ لُ كىسدٍ-وشُطاصٍ بُ ثاشطشٍ دا طىودٍ لٌَ وَسبطشيَ. بُلَاً سِاطتًُكٍُ ئُوَيُ كُ ثشؤطٍُ ٌابًَت لُ كىسدٍ

، صؤس ضاالكُ )خىاسدٌطُ، شىشتٍطُ، ريٍطُ، خىيٍَذٌطُ ًَتكيا ٌاوَوَ دَل 3ضاوطسَِطٌ ٌاسِابشدوو يا طُ بُ -لُودا 

                                                 
3

جؤسيَك ٌاوَ. «طضاو»شاياٌٌ بُ بريًٍَِاٌُوَيُ كُ .  
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ىو سَِطٌ كوَ« خُو»ُ ئُتىاٌنيكدا ئُبًٍشيَت. لُ بريواُ ٌُضًَت (1اسٍ )كئًُ ثشؤطُ لُ ًَِمَ و ... (. ططُوُلُواٌطُ، ثش

 ىو سَِطٌ ٌاسِبشدووٍ خُوتَ لُ بُسضاو بطشيَ.كىو ٌاو و ًُِ وَك، ًُِ وَ«خُوطُ»وشٍُ داسيَزساوٍ 

 يََشىٌاوٍ  ←طُ -/ ٌاو + ثاشطشٍ  ضاوط(: سَِطٌ ٌاسِابشدوو / 1اسٍ )كًَِمَ

ويَت و لُ صواٌٌ كُ ضاو دَ دا بُسدا تًٌُا لُ دَقٌ ئُدَبٌلُ صواٌٌ فاسطٌ طُ-تشيصُوَ ثاشطشٍ ٌكلُ اليُ

شا كُ ثًَصرت ئاوارَ كُِسوا  كَُ. لُ ُِوىوٍ ئُواٌُ طشيٍطرت ئُوَيُ «طاه-»دا ئًُ ثاشطشَ بُ شًَىٍَ ئظتاٌذاسٍ فاسطٌ

 َبشيَت.اسدكدا بُلُ صاسٍ طُسِووطٌ« خُوطُ»وشٍُ 

لُ «  ٌذَ-سَِطٌ ٌاسِابشدوو/ٌاو + ثاشطشٍ »ىسديصذا بُشًَىٍَ كٌذَ لُ صواٌٌ فاسطًذا بُ صؤسٍ و لُ صواٌٌ -ثاشطشٍ 

ُ ئًُ ثشؤطٍُ كاس دَبشيَت. ئًُ وشاٌُ ًٌصاٌذَسٍ ئُوَُ كىشٍذَ، دسٌِذَ، بالٍَذَ، شُسوٌُذَ بُكىو كٌُِذٍَ وشُ وَ

دا دَتىاٌني طىودٍ لٌَ وَسبطشيَ. لُ طُس ئًُ بٍُوايُ و لُ طُس ىسديضكو لُ  وشُطاصيًُ تايبُت بُ صواٌٌ فاسطٌ ًٌُ

اس بًًٍََّت. سٌَِطُ كبُ « سِاٌٍذَ»، «طايل»ىسدٍ دَتىاًٌَت لُ بشٍ وشٍُ كُهلىسٍ صواٌٌ كٍ «سِاٌني»اسٍ طادٍَ ك

َوَ طرياوَ ٌُ لُ «ساٌذَُ»طًذا لُ ُ ئًُ وشُ لُ فاسكُ ئًُ وشُ فاسطًًُ بُلَاً دَبًَت بىتشيَت كواٍ بؤ بضَ  كُطاًٌَك

شيَت. دياسَ ئًُ خالَُط شاياٌٌ كطؤدَ« ساٌٌُذٍَ»ىسدٍ بُ شًَىٍَ كٍ «سِاٌٍذَ»َوَ و ُِس وَِا لُ فاسطًذا «سِاٌني»

 ىسدٍ خالٌَ ِاوبُشًاُ فشاواُ و بُسضاوَ.كىاُ ٌُبًَت فاسطٌ و كىاُ بًَت يا طُسَكُ طُسَكشدٌُ كئاوارَ ثًَ

 

 داطؤساٌٌٌاوَسِاطت/شواجنٌوشٍُ كُهلىسٍ لُ ك سؤٌاٌٌ ٌُِذٍَ -4

 كُوُ. بُشًَكئُدا بُسضاوىسدٍكُ لُ صاسٍ ئظتاٌذاسٍ كُهلىسٍِ ئُخشيَتُ سِوو كوشٍُ  كؤوُلًََكدا ُكلًُ بُشُ لُ وتاسَ

 شيَت.كُهلىسٍ بىوًٌاُ ئاوارَ ئُكاسٍ كشيََ و بُ ِؤكاسٍ ئُكلًُ وشُطُلُ شً

 

 ، خىاطنتظنت، صاٌظنتتىاٌ اٌٌكَسَِطٌ سِابشدووٍ كاس -4-1

ُويَت، بؤ كدا بُسضاو دَىسديضكاسديَت و ئًُ دياسدَيُ لُ كىو ٌاو بُ كاس وَكدا سَِطٌ سِابشدووٍ لُ صواٌٌ فاسطٌ

ُهلىسيًُوَ كدا دَبًٍشيََ لُ شواجنٌ ٌاوَسِاطتكىسدٍ كُ لُ كمنىوٌُ تىاٌظت، صاٌظت، خىاطت و ... . ُِوىو ئًُ وشاٌُ 

ُ ئًُ وشاٌُ سَِطٌ سِابشدووُ و تًٌُا لُ كُويَت كاساٌُ دَسدَكشدٌٌ ئًُ كىو بُ طُسداٌكطشتىوَ. ضىٌ طُسضاوَياُ
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كُهلىسٍ ُِوشاسٍ لُ اسٍ طادٍَ تىاٌني، صاٌني و خىاطنت لُ كشدٌٌ طٌَ ك( طُسدا5ُاسدَبشيََ. خصتٍُ )كدا بُُهلىسٍِك

 لُ خؤ دَطشيَت.  سِابشدووٍ طادَدا
 

 كاس
سَِطٌ  كؤ تاك

 3 2 1 3 2 1 ابشدووسِ
 تىاٌظت تىاٌظنت تىاٌظنت تىاٌظتني تىاٌظت تىاٌظتت تىاٌظتي  تىاٌني
 صاٌظت صاٌظنت صاٌظنت صاٌظتني صاٌظت صاٌظتت صاٌظتي صاٌني

 خىاطت خىاطنت خىاطنت خىاطتني خىاطت خىاطتت خىاطتي خىاطنت
 ابشدووٍ طادَدا (: طُسداٌكشدٌٌ ضُُ كاسٍ طادٍَ كُهلىسٍ ُِوشاسٍ لُ س5ِخصتٍُ )

 

ُويَت و وشٍُ صؤسٍ كشواجنٌ ٌاوَسِاطتذا بُسضاو دَكَ بُ صؤسٍ لُ «خىاص»ُ كُهلىسٍ كٍ «خىاطنت»سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ 

شا وشٍُ كُ ثًَصرت ئاوارٍَ ثًَكشدُ، داخىاصٍ و ...  و ُِس وَِا كلٌَ داتاششاوَ، بؤ منىوٌُ خىاصياس، خىاصبًَين، داخىاص 

 طرياوَ.لُ خىاصَوَ « واص»
 

 وشُ  -4-2

بُساوبُس بًُ وشُيُ « وشُ»دا ىسديضكاسديٍََ. لُ كبُ« وارَ»ٍ عُسَبٌ «ُلًىُك»دا لُ بُساوبُس لُ صواٌٌ فاسطٌ

ٍ «وتَ»لُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ « وشُ»دا ىسدٍكشاوَ و لُ كَوَ دوسوطت«وتَ»لُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ « وارَ»شاوَ. وشٍُ كضًَ

 دا لُ خؤ دَطشيَت. ُهلىسٍ و طؤساٌٌكلُ « وتَ»اسٍ طادٍَ كشدٌٌ ك( طُسداُ 6وَ. خصتٍُ )ُهلىسيًُوَ طرياكصاسٍ 
 

 كاس
سَِطٌ  كؤ تاك

 3 2 1 3 2 1 سِابشدوو

 وتَ
 وط ئُيىشَ ئُيىشَ ئُيىشًي ئُيىشٌَ)ت( ئُيىشٌ ئُيىشي  كُهلىسٍ
 يَز ئًَزُ ئًَزُ ئًَزيَ ئًَزٍَ)ت( ئًَزٍ)ت( ئًَزً طؤساٌٌ

 لُ كُهلىسٍ ُِوشاسٍ و طؤساٌٌ لُ ٌاسِبشدوودا« وتَ»(: طُسداٌكشدٌٌ كاسٍ طادٍَ  6خصتٍُ ) 
 

ًَت و ٌاو كَ دَل–اٌُوَ ثمصطشٍ كاسَ طادَكلُ  كُ بُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ  ٌُِذيَكاٌٌ وشُطاصٍ ئُوَيُ كلُ ثشؤطُ كًَكيُ

َ دَضًَتُ طُس –ات و  ئاوا ئٌُىوطًَت: ثاشطشٍ ك( ئاوارَ بًُ ثشؤطُ وشُطاصٍ ئ105:2013ُات. ٌىوسٍ عُبذولَمَا )كدَضٌَ

 :كات، وَكدَاس و ٌاوٍ داسِيَزساو دوسوطتكسَِطٌ 
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َ -ثشطُ، تاس )تاطاُ( +  ←َ -خىاصَ، ثشس )ثشطني( +  ←َ -، خىاص )خىاطنت( + ثًَضُ ←َ -ثًَض )ثًَضاُ( + 

 بًَزَ ←َ -بُطتُ، بًَز )بًَزاُ( +  ←َ -تاطُ، بُطت )بُطنت( +  ←

َ بُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ وتَ لُ -ُ لُودا ثاشطشٍ كشاوَ كبُ ثًٌَ ئًُ ثشؤطُ ضٌَ« وشُ»ضىوٌٌ ٌىوطُس وشٍُ بُ بؤ

 ًٍَِاوَ.ٍ بُدَطت«وشُ»ُهلىسٍ صياد بىوَ و وشٍُ ك

اسٍ كطؤسِاٌ كُوًَكٍ فاسطًض ُِس لُطُس ئًُ بٍُوايُ بُ «وارَ»ُ بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس وشٍُ كشدٌُ كشاياٌٌ ئاوارَ ثًَ

ُيَ )بؤ صاًٌاسٍ لُطُس ئًُ بابُتُ كُهلىسيًُوَ ًٌُ ضًذٍ لُطُسٍ باس ٌاكشاوَ و لُبُس ئُوٍَ ثًَىٌَذٍ بُ كدوسوطت

 (.288:2011بشِواٌُ وُطعىود حمُممُد، 

 

 باصٍ/واصٍ و باخنت -4-3

ئُو ُِس وَِا ئاوارَ بُ  كًَض( ئُكات.جُلًمًاُ )بٌَ بُسواس( ئاوارَ بُ وشٍُ باصٍ بُ واتاٍ طُوُ و باصيكُس )ضؤثٌ

 و لُ ثُِمُوٍ واخنت ٌىوطشياس.« لُ طُوُيُ )دؤسِاٌذُ( كضًاُ»وشٍُ باخنت ئُكا و ئٌُىوطًَت ئًُ وشُ بُ واتاٍ 

دا ىسدٍكىسدٍ ٌاوَسِاطت يا صاسٍ ئظتاٌذاسدٍ كُ لُ كُ ُِوىو ئُو وشاٌُ كوُبُطيت ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ئُوَيُ 

« باصٍ و باخنت»ُ كالياُ وابًَت  كُطاًٌَكُ. سٌَِطُ كىسيًُ و ئًَظتاط لًُ بٍضاسَدا ضاالُهلكُياُ كئُبًٍشيََ طُسضاوَ

شاو لُ ًٌَىاُ وشُ و ثشؤطٍُ وشُطاصٍ فاسطٌ و كٌ دياسيكُوشًٌَُكُ كلُ فاسطًًُوَطرياوَ. بُلَاً ئُبًَت لُ بريواُ بًَت 

ُ لُ ئًُ وشاٌُ لُ كئُدات ُوُ ًٌصاُكيذا بُسضاو ئُُهلىسكُ ُِس ئًَظتاط ئًُ وشاٌُ لُ كدا ًٌُ و ئًُ خالٍَُ ىسدٍك

 شيَت.كٌ باصٍ و باخنت باس ئُكُهلىسيض بُ وريات طُيصتىوُ. لُ دسيَزَدا لُ طُس سؤٌاُ و ئُسكؤٌُوَ بُ ك

جؤسيَك ضاالكٌ جُطتُيٌ و »كُ ٌاوَ بُ واتاٍ  باصٍوشٍُ :»تٌُىوطًَئوَ َ«باصٍ»( لُ باسٍَ 11:1363طادقٌ )

دا لُ كاسٍ باخنت )باختُُ، دؤسِاٌذُ( و باصيذَُ )لُ صواٌٌ ثُِمُوٍ« طيت خؤشٌ و طُسطُسوٌِضسٍ بُ وُبُ

باصٍ »و بُ جًَطاٍ ئُو، كاسٍ لًَكذساوٍ دا ٌابًٍشيَت ضًذٍ لُ صواٌٌ فاسطٌ واصيذَُواصيذَُ(َوَ طرياوَ. كاسٍ طادٍَ 

لُ وشُكاٌٌ كؤتشباصٍ و قىواسباصٍ و ... دا باصٍ  (12:1363دَبشيَت. بُ باوَسٍِ طادقٌ )كشدُ( بُكاس)كايُ« كُسدَُ

ٍ، ئاوَلٍَاوَكاٌٌ كؤتشباص و قىواسباص و ... بُ -كُ بُ لٌُاوضىوٌٌ ثاشطشٍ  تئاوارَ بُ جؤسيَك كايُ و طُسطُسوٌ دَكا
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تًَطُيصتىوَ  ( لُ ئًُ واتاي1984ُدا بُ سِاشكاوٍ واتاٍ بكُسٍ دَبًٍشيَت. شُسَفكٌُذٍ )ديَت. لُ واتاٍ ئًُ وشاٌُدَطت

يصذا ئًُ واتايُ بُسضاوَ. جًَطاٍ «ياسيباص»بؤيُ بؤ واتاٍ قىواسباص، ئاوارٍَ بُ قىواسكُس و قىواسضٌ كشدووَ. لُ 

دوسوطت ٌُكشاوَ و ئًُ وشُيُ لُ « باص»دا بُ ثاشطشٍ لُ صواٌٌ فاسطٌ« ياسيباص»طُسٌج و ئاوارَيُ كُ سِؤٌاًٌَك وَكىو 

ضٌَ بىوَ. ئُوُ ًٌصاٌذَسٍ ئُوَيُ كُ صواٌٌ كىسدٍ ئُتىاٌٌ بُ ثًٌَ « باص»ٍ ثاشطشٍ دا لُ طُس بٍُواصواٌٌ كىسدٍ

 ثًَىيظت لُ طُس ئًُ بٍُوايُ وشٍُ ٌىٍَ طاص بكات. 

ئاوارَ بُ بكُس بىوٌٌ وشُكُ دَ كات. بُلَاً ئًرت واتاٍ جؤسٍَ كايٍُ تًادا ٌابًٍشٍَ؛ بُلَكىو « باص»دا «طًَخشباص»لُ 

دا بُ جؤسيَك ثُسطٌُذووٍ ُِواُ «طًَخشباص»لُ « باص»ك دَكات. كُ وايُ ئُتىاٌني بًَزيَ ضاالكًُ ئاوارَ بُ كاسيَك يا

لُ طُسباص و طًاٌباص دا صؤس جًاواصَ. لُ ئًُ دوو وشُدا « باص»دا. بُلَاً بُ دلًٍَايًُوَ «قىواسباص»َ لُ كؤتشباص و «باص»

(ٍ فاسطًُ كُ وايُ طُسباص بُ واتاٍ كُطًَكُ طُسٍ دَدؤسِيًٍََت و داُباص سَِطٌ سِاٌُبشدووٍ باختُُ )دؤسِاٌذُ، لُ دَس

طًاٌباص كُطًَكُ طًاٌٌ لُ دَس دَدا. لُ صواٌٌ فاسطًصذا بًَجطُ لُ وشٍُ طُسباص، وشٍُ جاٌباصيض دَبًٍشٍَ كُ بُ 

فُسٌُِطٌ صاٌكؤ ئٌُذاً بىوَ )واتاكاٌٌ بشيتني لُ طًاٌبُخض، طًاٌبُختكُس، كُطٌَ كُ لُ سِيٌَ ولَاتُكُيذا كًُ

 (.1385كىسدطتاُ، 

وسدبًين لُ وشُكاٌٌ قىواسباص و كىَتشباص و ... دَسيذَخات كُ ئًُ ئاوَلٍَاوطُلُ ئاوارَ بُ كُطاًٌَك دَكُُ كُ كاس، 

يٌ يا صؤسيٍٍُ ئُواُ قىواسباصٍ يا كؤتشباصٍ و ... َ. ئُطُس كُطًَك يُك جاس كؤتشيَك بُ ثًصُ يا طُسطُسوٌ ُِوًصُ

يا كُطًَكُ تًٌُا يُك يا دوو جاس قىواس بكات بُ قىواسباص ٌايٍاطَ. كُ وايُ  ؤتش باص ٌايُتُ ئُرواس شِبذات كُِوادا ف

دا ئاوارَ بُ ضاالكًُك لُ ئاطيت طُسطُسوٌ يا صؤسيٍٍُ كات دَكات كُ باصٍ لُ وشُطُلٌ وَك قىواسباصٍ و كؤتشباصٍ

 كًًُك ئُجناً دَدات؛ بُلَاً ئًُ ضاالكًًُ كايُ ًٌُ.يض كُطًَكُ كُ كاس و ضاال«طًَخشباص»سَِطٌ وشُكُيُ. 

دَبًٍشيَت كُ وٍَ دَضٌَ ًِض « باص»تشٍ دا جؤسيَكٌ«طًاٌباص»و « طُسباص»َ لُ وشُكاٌٌ «باص»بًَجطُ لًُ دوو جؤسَ 

اسِابشدووٍ باص سَِطٌ ٌ داطًاٌباصو  طُسباصلُ  دا ٌُبًَت.«ياسيباص»و « طًَخشباص»لُ وشُكاٌٌ « باص»ثًَىٌَذيًُكٌ بُ 

سٍ رواسَ كادا ئُبًٍشيَت. كُ وايُ سؤٌاٌٌ طُسباص و طًاٌباص لُ طُس بٍُواٍ ًَِمََ كُ لُ كُهلىسٍ«باخنت»سٍ طادٍَ كا

(2.َ) 
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 ئاوَلٍَاو/ٌاو ←(: ٌاو+سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ باخنت 2سٍ رواسَ )كاًَِمَ

بىوَ. بُ ُس بٍُواٍ سَِطٌ باخنت ضٌَسيًُوَ لُ طكاط بُ كُوًَك طؤسِاٌكشدووبُختطًاُبُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس 

تش باطٌ ىاُ بًَت سِووُكئُطُس طُسَ«. َ»َ بىوَ بُ «باخنت»دا كُ سَِطٌ سِابشدووٍ «باخت»لُ « ا»تش، دٌَطٌ واتايُكٌ

اسٍ كلُ طُس بٍُواٍ  كشدووبُختطًاُدا وشٍُ ُ لُ سِاطيتكُيَ كُيَ دَبٌَ ئاوارَ بًُ خالَُ بكسِؤٌاٌٌ ئًُ وشُ ب

( بؤ واتاٍ 1984ٌُذٍ )كاس دَسِاتىوَ. شُسَفكدا بُ شًَىَ بُسشدُكشدُ لُ بُختكشاوَ. واتُ كشدُ ضٌَكذساوٍ بُختكلًَ

ُ طًاٌٌ لُ سِيطاٍ كات كدَ كُطًَكشدوو ئاوارَ بُ كد ا طًاُ بُختُ لُ سِاطيتكشدٌٌ داٌاوَ كشدُ، خُسجكبُخت

 شدبًَت.كذا خُسجكئاواجنًَ

دا بُسضاو دَكُويَت ُسَوَ ئُوَيُ كُ دَياُ وشُ لُ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسدٍ و كشواجنٌ ٌاوَسِاطتثىختٍُ ئُو باطٍُ ط

 دا بُ سِووٌٌ بُ كاسدَبشيَت.كشاوُ كُ لُ بٍضاسَكاٌٌ كُهلىسٍسوطتود باخنتو  باصٍكُ لُ طُس بٍُواٍ 

 

 كمكُواٌُ -4-4

كاٌٌ كُهلىسيذا باوَ. كُسميٌ دووطتاُ بٍضاسَلُ  بُ واتاٍ قاوك و ئٌُطىطت« كمك»طىواُ لُوَدا ًٌُ كُ وشٍُ 

ط دَطًٍصاُ ئُكا كُ بُ «كمكاٌُ»وشٍُ دا ُِيُ، ( ويَشِاٍ ئاوارَ بُوٍَ كُ ئًُ وشُ لُ كىسدٍ ئًالو92:1380ٌ)

دا كُ بٍضاسيَكٌ بىوَ. كُ وايُ لُ كىسدٍ ئًالوٌبُ واتاٍ ئٌُطىوطتًمُ دسوطت«  كمك+اٌُ»بؤضىوٌٌ ئُو لُ 

(ٍ لُ ٌاوٍ ئٌُذاوًَكٌ لُشٌ بُئُطتؤوَيُ. كمكاٌُكشدٌٌ ٌاوٍ ئاوًَشٍ )ئُسكٌ دسوطت« اٌُ-» شطشٍثا،كُهلىسيًُ

واٌُ ئُكات و ئًُ منىوٌاٌٍُ بؤ ئُخاتُ سِوو بٌَ ئُوٍَ باس لُ ئُسكٌ واتايٌ -( ئاوارَ بُثاشطشٍ 79:2008عُبذوه )

بًُ ثاشطشَ ئُكات و  ئاوارَ ( ُِس بًُ شًَى73:2013َ)  لَمَاطئًُ ثاشطشَ بكات: دَطتُواٌُ و ثىوصَواٌُ. ٌىوسٍ عُبذوو

ديًٍََتُوَ و ًِض ئاوارَيُك بُ ئُسكٌ واتايٌ ئًُ ثاشطشَ « ثُسواٌُ، دَوُواٌُ، ضُثُواٌُ و كؤلَىاٌُ»منىوٌُكاٌٌ 

وٍَ ٌاكات. بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ئُطُسضٌ دؤصيٍُوٍَ ئُسكٌ واتايٌ ُِس ثاشطشيَك ثًَىيظيت بُ تىيَزيٍُ

-قىوهَ و وسد ُِيُ بُ ئاطاٌٌ ئُتىاٌني بًَزيَ كُ ئُسكٌ ئًُ ثاشطشَ ئُوَيُ كُ بُ لكاُ بُ ٌاويَكُوَ ٌاوٍ ئاوًَشيَك ضٌَ

ٌاوٍ ضُُ ئاوًَشُ « دَوُواٌُ، كؤلَىاٌُ، كمكُواٌُ و ثىوصَواٌُ»ئُكات كُ ثًَىٌَذٍ بُ سَِطٌ وشُكُوَ ُِيُ. بؤ منىوٌُ 

ط دا «ثُسواٌُ و ضُثُواٌُ»بُلَاً ئايا لُ «. دًَ، كؤهَ، كمك و ثىوص» وشُكاٌُوَ واتُ: كُ ثًَىٌَذيًاُ ُِيُ بُ سَِطٌ
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دٍ لًَشَ لُطُسٍ ٌادوينَي. تش ُِيُ و ضٌطىواُ واًٌُ. باطكشدُ لُ طُس ئًُ ثاشطشَ ثًَىيظيت بُ وتاسيَكٌُِس وايُ؟ بٌَ

 كشدووَ. بُسواس( بؤ كمىاٌك ئاوارٍَ بُ كىلىاٌك و كمكاٌُجُلًمًاًٌض )بٌَ

 

 صيَشاو -4-5

بُسواس( ٌُِاتىوَ، جُلًمًاُ )بٌَ« صيَش»كاً لُ فُسٌُِطُكاٌٌ باشىوس و ُِوباٌُ بؤسيٍُدا وشٍُ ئُطُسضٌ لُ ًِض

-لُ طؤساٌٌ ُِوشاسٍ ئاوارَ بُ وشٍُ صيَشضًُ ئُكات و ئٌُىوطًَت: ثىوشالًََط ك ٌٌٍُُ ريَش ضىو تا صووتش ئاطش بطشيَذ.

دا بُ ئًُ وتاسَيُ بُ ٌالَبُكٌ ئًَزُ: صيَشٍ. وُبُطت لُ ئًُ  باطُ ئُوَيُ كُ صيَش كُ لُ فاسطٌدا كُ صاسٍ ٌىوطُسٍ 

دا بُتايبُت لُ كُهلىسيذا بُسضاودَكُويَت و وشٍُ شًَىٍَ صيش طؤئُكشيَت بُ شًَىٍَ سِاطتُوخؤ يا ٌاسِاطتُو خؤ لُ كىسدٍ

ضٌَ بىوَ و ئاوارَ بُ ئاويَك ئُكات كُ بُ ريَشدا ئُسِوا و وُبُطيت  صيَشاو كُ وشُيُكٌ لًَكذساوَ لُ طُس بٍُواٍ صيَش و ئاو

دٍ بؤ دا بُسضاو ئُكُويَت ئاوٍ ٌاثاك و طىود وَلًَطرياوَ كُ ضٌوسدٍ ئًُ وشُ ُِسوا كُ لُ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسدٍ

ً بُشُ ئُوَيُ كُ وشٍُ صيَشاو دا سِواٌٍُ شىيًٍََكٌ دَسَوٍَ شاس ئُكشيَت. وُبُطيت ئُبُكاسًٍَِاُ ٌابًَت و بُ ريَش صَوٍ

 كشاوَ.كاٌٌ كُهلىسٍ دوسوطتلُ طُس بٍُواٍ بٍضاسَ

 

 وُتشطٌ -4-6

)خىاصً  لُ سِطتٍُ كٌ طُسِووطًًُ ُِس وَكُ وُتشطٌ وشُيُكات كئاوارَ بُوَئُ (]2013[1390ئابادٍ )طؤِشابٌ و طشيض

ٌ كىو فُسٌُِطٌ طُسِووس، فُسٌُِطًَكُ ُِس وَك( بُسواسدووكاُ بٍىُو وُتشطٌ كًُ(دا دَبًٍشيَت. جُلًمًاًٌض )بٌَ

ُ سِؤٌاٌٌ كٍُ ئُوَيُ كٍُ خؤيذا ًٍَِاوَ. بُلَاً سِاطتًًُكاسَكُهلىسيٌ، وُتشطٌ بُ واتاٍ صاتذاسٍ لُ كتايبُت بُ لكٌ 

ُطرياٌٌ و ىو وُبُطت و وكثًَصطشَ وَ -ُ وُك( طُسَتا ئًَزيَت 80:2013) لَمَائًُ وشُيُ بُسِاطيت لًَمَُ. ٌىوسٍ عُبذو

« وايُبُطت»لُ « وُبُطت»و « وايُطشاٌٌ»لُ « وُطرياٌٌ»ُ الٍ وايُ كات كئاوارَ بُ بؤضىوٌٌ وُطعىود حمُممُد ئُ

ىو ئًَظتا بُ تُواوٍ سِووُ ٌُبؤتُوَ كُ تا وَكدا ئٌُىوطًَت اًكَوَ ِاتىوَ. بُلَاً لُ ئا«وايُتشس»لُ « وُتشطٌ»و 

ؤلًٍَُوٍَ وًَزوويٌ كِاتىوَ، بٍضًٍُيًُ يا خىد ثًَصطشَ )ثًَىيظيت بُ لًَ ُ لُ ثًَض ٌُِذٍَ وشُوَك -وؤسفًىٌ وُ

 ُِيُ(.
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بُسواس( ئًُ وشُ بُ و جُلًمًاُ )بٌَ (]2013[1390ئابادٍ )طؤِشابٌ و طشيضٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ بُ ثصت بُطنت بُ 

لًَنَ و  -شيت ئًُ بشِطُيُ واتُ وُُ طشوك( طىوسَ 80:2013) لَمَاٍُ ٌىوسٍ عُبذوكُهلىسٍ ئٌُاطًَت و لُطُس بؤضىوٌُك

 َوَ طرياوَ.«تشس»ُ وُتشطٌ لُ سَِطٌ كٌادياسَ بُلَاً سِووٌُ 

 

 جادووجا، طٌَ -4-8

شدووَ، بُبؤضىوٌٌ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ، لُ كجا ٌُاٌٌ دووجا و طٌَكٌ وشُ ئاوارٍَ بُ وشُكئُطُسضٌ ًِض فُسٌُِطًَ

« جا»ُ ئًُ وشاٌُ لُ طُس كُيَ كُ ئُبٌَ قُبىوه بكًُ ئُوَيُ كدايُ. يُطتطُس سِؤٌاٌٌ ئًُ وشاٌُ دوو بزاسدَ لُ بُسدَ

ُويَت. بُ كدا بُسضاو ئُُهلىسٍكُ لُ ك« جا»وشٍُ  لُ طُسشاوُ، دووًُِ، يا كاٌٌ فاسطٌ دوسوطتكواتُ شىيََ و وُ

 ٌ صؤس سِووٌَ.كُوَ تا سِادَيُشاوُ و لُ سِواٌطٍُ واتايًكُهلىسيًُوَ ضٌَكلُ « جا»بؤضىوٌٌ ٌىوطُس، ئًُ وشاٌُ لُطُس 

 

 ضشِيَ -4-9

ًٌصاُ وشٍُ ضشِيَ طُسبُ بٍضاسٍ طُسِووطٌ ئُصاٌَ و ئًُ واتاياٌٍُ بؤ دَس (]2013[1390ئابادٍ )طؤِشابٌ و طشيض

شدُ، لُ ك( دٌَط1بُسواس( لُ واتاٍ ضشِيَ بًُ شًَىَ ئُدويَت: شدُ، طىتين طؤساٌٌ. جُلًمًاًٌض )بٌَكُُ: باٌط كئُ

بُطنت بًُ بؤضىوٌاٌُ شدُ. بُ ثصتك( وًَض 3« طىوساٌٌ ضشِيَ»( خىٌَني 2شدٌُ كتا ضُسيتُو وَ واٌاٍ دٌَطئُوط

ُ و باشرتَ بًَزيَ لُ طُس كُهلىسٍ ئُصاًٌَت، بُلَاً لُ طُس سِؤٌاٌٌ وشُكٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ئًُ وشُط طُس بُ لكٌ 

 ٌ ًٌُ.كاسَ طادَ بؤضىوًٌَكسَِطٌ ئًُ 

 

 تُوا  -4-10

( 3( ئُصسَمتُُ، بٍضًٍٍُ ُِس دطًاُ ئُسَويًُ 2( حشس 1بُسواس( لُ طُس ئًُ وشُيُ ٌىوطًىيُتٌ : لًمًاُ )بٌَجُ

تُواياُ بُ واتاٍ ئاسَصوو، وُين و ُِوَس ٌاطاٌذووَ  (]2013[1390) ضئاباديطؤِشابٌ و طشيض ضُوَسٍَِ بىوُ )لىسٍ(.

( بؤ تُوا ئًُ 1363ٌُذٍ )كشُسَف تُواٍ واشًٍُطٍُ وٍُ. وَتُواٍ دويُتٌ ئاوىوصايُ/   وَئًُ منىوٌاٌُ:  كوَ

 بشِاُ، تُواح، بُتُواح.شدووَ: ِىوًَذ، ًٌاص و لٌَكُطكواتاياٌٍُ ثًَص
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ُ تُوا كتش ئُوَيُ ًَصٌكسِاٌ طُسٌجكوشٍُ تُوا لُ تُوُعٌ عُسَبًًُوَ طرياوَ. خالًََسِاطتًًُكٍُ ئُوَيُ كُ 

دا صؤس جًاواصَ. وُبُطيت ٌىوطُس تُوُع و تُواح كُ لُ تُكٍُ طؤسِاوَ كواتا كادَيُبُواتاٍ ضاوَسِواٌٌ و ئاسَصوو بُسِ

شواجنٌ ٌاوَسِاطت و صاسٍ ثًَىَس يا كُهلىسيًُوَ ِاتىوَتُ ٌاو صاسٍ كُ تُوا بُ سِيَطاٍ صاسٍ كلًُ باطُ ئُوَيُ 

وَسِاطت ئًُ وشُ عُسَبًًٍُ شواجنٌ ٌاكُ ئُطُس كىسدٍ. بُلَطٍُ ٌىوطُس بؤ ئًُ بؤضىوٌُ ئُوَيُ كئظتاٌذاسٍ 

ُ سٌَِطُ لُ عُسَبًًُوَ كدا ح و ع ُهلىسٍكشد و لُبُس ئُوٍَ لُ كوَسطشتبايُت بُ شًَىٍَ تُواع يا تُواح طؤٍ ئُ

ٍ تًَذا ًٌُ و لُ سِووٍ واتا «ع»و « ح»ٍُ جًاواصَ و كشدٌُكُويَت شًَىٍَ طؤكشواجنٌ ٌاوَسِاطت، بُسضاوٌاكِاتبًَتُ ٌاو 

شواجنٌ ٌاوَسِاطت كُهلىسٍ لُ طُس كٌ كاسيطُسيًُكىو كشيَت وَكؤس  لُ تُواح و تُواع جًاواصَ. ئُوُط ئُشدٌُوَ صكو طؤ

 ٌ ِاوشًَىٍَ ُِيُ.كًَكُ لُ ئًَعتباسٍ عُسَبًًُوَ وَسطرياوَ ضريؤكيض «ئًتىاس»بًَتُ ئُرواس. بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس 

 

 دَسَجناً و ثًَصًٍاُ -5

اُ، كتش ُِوىو صاس و صواٌٌُكًُ تىاٌظت ًٌُ. بُ واتاياكُوتىو و كتش دواٌكيا صاسيَ لُ ضاو صواُ كيًَِض صواُ يا صاس

ُُ. صاسٍ كٍُ خؤياُ ثُسوَسدَ بكاٌٌ ُِيُ. بُو وُسجٍُ ئاخًَىَساُ بتىاٌَ صواٌُكتىاٌظيت دَسبشِيين ُِوىو واتا

شدٌٌ صاسٍ كَتىاًٌَت لُ ثُسوَسدٌَ ُِيُ و دكُهلىسيض لًُ ياطايُ بُدَس ًٌُ و تىاٌظيت دَسبشِيين ُِوىو واتايُك

ُلَّىسٍ كٌ صؤس وشٍُ كؤوُلًََكدا ُ ُِس لُ سِابشدووطكاسٍ ئًُ بؤضىوٌُط ئُوَيُ كدَس بًَت. ِؤدا ياسوُتٌىسدٍكثًَىَسٍ 

اٌٌ كىسديًُوَ. بؤ منىوٌُ وشُكُ لًُ سِيَطاوَ ضىوَتُ ٌاو صاسٍ ثًَىَسٍ كدا دَبًٍشيَت شواجنٌ ٌاوَسِاطتكلُ صاسٍ 

 كٌ تشيصُوَ بؤ تًَطُيصنت لُ سِؤٌاٌٌ ٌُِذيَكُواٌُ، طُسباص و ... . لُ اليُكمكٌظت، خىاطت، صاٌظت، سَِطٌ خىاص، تىا

 ُهلىسٍ ثًَىيظتُ.كاسٍ صاسٍ كُهلىسِيًُوَ وَسطرياوُ ٌاطني و شًكُ لُ كًَِض و ًَِالٌُ و ...   كوشُ وَ
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 كاُطُسضاوَ

 كىسدٍ -

شواشاُ و ئًالً و لىسِطتاُ. ضاثٌ ضىاسًَ. طٍُ: كاٌٌ كبُسواس(. فُسٌُِطٌ باشىوس: تايبُت بُ ٌاوضُؤ( )بٌَكجُلًمًاُ، عُبباس )ئا

 ىسدٍ.كُلُثىوسٍ كئٌُظتًتؤٍ 

فاسطٌ. طٍُ: صاٌكؤ -(. فُسٌُِط طُسِووس، كىسدٍ طُسِووطٌ، كىسدٍ طؤساٌٌ]2013[1390ئابادٍ، جُعفُس )طؤِشابٌ، سَصا و طشيض

 كىسدطتاُ. 

 فاسطٌ(، تاساُ: طىسووط. -یٌباٌُ بؤسيٍُ )فُسٌُِط كىسد(. 1363ُِراس( )عُبذوسِسَِمحاُ )ُِشُسَفكٌُذٍ، 

ادميًاٍ كىسدٍ. ضاثٌ دووًَ. ُِولًَش: ئاكتشٍ صاٌظتاٌذٌٌ صواٌٌ ٌكىسدٍ: تُالشًَكٌ صاساوَطاصٍ كىلًََك(. بُس2008عُبذوه، جُواه )

 ىسدٍ.ك

 اٌُ. ضاثٌ دووًَ. ُِولًَش: ئاساس.(. صاساوَطاصٍ ثًَى2011حمُممُد، وُطعىود )

 ىسدٍ. طمًَىاٌٌ: ضىاسضشا.ك. فُسٌُِطٌ صواُ و صاساوَطاصٍ (2013)  ، سِؤراٌُىوسٍ عُبذوولَمَا

 غذا. ُطتىوسٍ صواٌٌ كىسدٍ، ب(، د1929َ)  وفًل وَ ِيب، تُ

 .ثُسوَسدَتٌ َصاسٍَ وُداٌضاثش: ولًَ، ُِىسياٌٌش: كىسدطتاُ وىكطًَسىسدٍ، وَىاٌٌ صواٌٌ ك( شًَىٍَ طم2005ًَسٍ )يؤطؤثؤظا، صَ

 فاسطٌ-

 ، تّشاُ: مست.ٌشاٌيا ِاٍشٍاطٌ صباُسدَ (.1392دبريوكذً، حمىذ )

تا  1370 رياص خشداد و ت یِا  ، دس ٌصش داٌض)مشاسه(«2وعاظش) ٌدس صباُ فاسط یطاصَ ژٌات واِا و اوكاَىًش(. »1370اششف ) ٌ، عمٌظادق

 (.1372اطفٍذ 

 شدطتاُ.كاه ط. طٍٍذج : اٌتصاسات داٌصَض بذسيىط ٌ، بشسطٌالويا یشدك(. 1380 )نيتاُ، غالحمظدوطشميٌ ك

 شدطتاُ.ك َاطشدطتاُ. طٍٍذج: اٌتصاسات داٌصك َاطداٌص یشدك-ٌفاسط ط(. فش1385ٍِواجذ ) ٌوشدوخ سوحاٌ
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