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 چکیذه
ٞایتخللی.تذٚیٗدا٘ـٙأٝآیٙذتٝؿٕاسٔیٔشاخـٔٙاتـٚتشیٗٞااصٟٔٓدا٘ـٙأٝ
ؿاخٝ دا٘ؾدس ٌٛ٘اٌٖٛ ٘یاصٞای،ٞای اص یىی تٝ ٚحٛصٜاػاػیپاػخ تحمیك ی

 تأِیفاػت. ایٗ٘ؾش، ؿافشاٖیدا٘ـٙأٝتٟیٝاص آثاس ؿخلیتٚ تا پیٛ٘ذ ٞاییدس
،1397دسػاَضشٚستٚإٞیتٚیظٜداسدوٝوٕتشتٝآٖتٛخٝؿذٜاػت.٘أذاس

اٍ٘یضٔٙتـشؿذٜاػتتاخایتإٞتیتّٙذٚػتایؾپظٚٞیحافؼٚحافؼیدا٘ـٙأٝ
1800اصتیؾؿٙاػیپشوٙذ.پظٚٞیٚحافؼحافؼٌـاسادسخاِیاثشیخأـٌٚشٜ

٘فشاصاػتادا60ٖ٘فشاصافضایفشٍٞٙؼتاٖصتاٖٚادبفاسػی،14ٔماِٝتإٞىاسی
حافؼدا٘ـٍاٜ تیـتش ٚ ایشاٖ ادبٞای ٚ پظٚٞاٖ ٔقاكش دا٘ـٙأٝپظٚٞاٖ ایٗ یدس

ٔشتٛطٞایتؼیاسیاصٔٛضٛؿیدستاسٜٞاچٟاسخّذیٌشدآٚسیؿذٜاػت.ایٗٔماِٝ
٘ٛؿتٝؿذٜاػت.پظٚٞا٘ٝپظٚٞاٖٚآثاسحافؼ،حافؼیحافؼ٘ٝصٔاتٝؿقش،ا٘ذیـٝٚ
 ایٗ٘ٛؿتاس، تقضیاكَٛپظٚٞیحافؼحافؼٚیدا٘ـٙأٝدس تٝ تٛخٝ تا ٔقشفیٚ

ٞایٞا،ٚخٛدٔماِٝٔذخُٔٛضٛفیٌؼتشدٌیٚتٙٛؿؿٛد.ٍ٘اسیتشسػیٔیدا٘ـٙأٝ
أتیاصٞایٞاٚتاصٌیتقضیٔذخُػٛدٔٙذ تٛا٘ذتؼیاسیاصایٗاثشاػتوٝٔیاص
حافؼپشػؾ ٞای دٞذ. پاػخ سا ایٗپظٚٞاٖ تقذی چاج تشای ٘یض پیـٟٙادٞایی

ٔی اسائٝ ٔیدا٘ـٙأٝ وٝ ایتٛا٘ذتشخیواػتیؿٛد تشعشفٚ سا اسصؿٕٙذساٞا ٗاثش
ٞا،تاصٍ٘شیتقضیٔماالتٚ....یٔذخُافضٚدٖٕ٘ایٝتشوٙذ،اصخّٕٝواستشدی

.خشٔـاٞی،تٟاءاِذیٗپظٚٞیحافؼٚحافؼی،دا٘ـٙأٝدا٘ـٙأٝحافؼ،:های کلیذی واشه
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 مقذمه. 9
دا٘ـٙأ دایشٜٝ فـشدٜٔدٕٛفٝ،إِقاسفیا ٚ ای٘ٛؿتاسیخأـ اعالفاتی ساػتوٝ
واسٟٔٓاػت.دستشٌشفتٝآٖایٔـخقاصٞایدا٘ؾیاؿاخٝیؿاخٝیٕٞٝدستاسٜ

 تٝدا٘ـٙأٝ سا تخللی ٔٛضٛفی یا فّٓ اػتوٝ ٚآٖ وٛچهتمؼیٓ ٚاحذٞای
ٞایٔشخقیٞؼتٙذوٝٔخاعةساتاٞایتخللیوتابتشتیةاِفثاتٙؾیٓوٙذ.دا٘ـٙأٝتٝ

 وٙٙذ.ٞاساتٝٔٙاتـاكّیسإٞٙاییٔیخٛدآؿٙاٚآٖٔٛضٛؿوّیاتٔثاحثٔشتٛطتٝ
ایٔٙؾٓاصدا٘ؾدسفشٍٞٙیتٝداؿتٗآثاسیحاٚیخالكٝٚیفّٕی٘یاصخأقٝ

ٚآٖٞایاخیشؿذٍٜ٘اسیدسایشاٖدسدٞٝٞایتخللیٔٛخةسٚ٘كدا٘ـٙأٝٝصٔیٙ
اػت.عثكآٔاسپایٍاٜایٙتش٘تیوشدٜتثذیُٞایاكّی٘ـشدسایشاٖیىیاصتخؾتٝسا
دٚیؼتدا٘ـٙأٝدسایشأٖٙتـشؿذٜاصتیؾ1388تاػاَ«ٍ٘اسیایشاٖتٙیاددا٘ـٙأٝ»

ٔشحّٝ دس آٖیا اص تقضی دا٘ـٙأٝیتذٚیٗاػتوٝ اص: فثاستٙذ ادتیاتخٟاٖ،ٞا ی
یٔشيٚاتٛٔثیُ،دا٘ـٙأٝیٚواسخاٍ٘ی،دا٘ـٙأٝیوؼةیالتلاد،دا٘ـٙأٝدا٘ـٙأٝ
ٞا!یدا٘ـٙأٝدا٘ـٙأٝٔشدٖٚ

تٛاٖحذعصدتشدسایٗپایٍاٜاسائٝ٘ـذٜ،ٔیتاصٜیتاٌزؿتدٜػاَ،اٌشچٝآٔاس
تٛدٖواستشتٛدٖٚدلیكتاتٛخٝتٝصٔاٖٞایایشا٘یافضٚدٜؿذٜاػتوٝتقذاددا٘ـٙأٝ
دا٘ـٙأٝٞاییوٝچٙیٗٔٛضٛؿدسایٗٔیاٖ،ػت.اتشاٍ٘یضتأُٔیآٔاس،تذٚیٗدا٘ـٙأٝ

ضشٚستٚإٞیتتذٚیٗدا٘ـٙأٝدسپیٛ٘ذتاص٘ذٌی،آثاسٚا٘ذ،تٝخٛداختلافدادٜ
ؿٛد.یافتثاسادبفاسػیٞؼتٙذ،تیـتشٔیوٝٔایٝیؿافشا٘یتضسيٚ٘أذاسا٘ذیـٝ

دسپظٚٞیحافؼٚحافؼیدا٘ـٙأٝ،خٛؿثختا٘ٝتإٞتیخٕقیایٗ٘یاص،دسپاػختٝ
تایٗؿذٜاػت.ایٗاثشاسصؿٕٙذتذٚكفح2650ٝٔما1800ِٚٝچٟاسخّذٚتیؾاص

 14ٕٞىاسی فاسػی، ادب ٚ صتاٖ فشٍٞٙؼتاٖ افضای اص اػتادا60ٖ٘فش اص ٘فش
حافؼدا٘ـٍاٜ تیـتش ٚ ایشاٖ ادبٞای ٚ پظٚٞاٖ ٔقاكش ػٛیٍ٘اؿتٝپظٚٞاٖ اص ٚ

 ٘خؼتاٖ اػت.پا٘تـاسات ؿذٜ ٔٙتـش سادا٘ـٙأٝٗیایٞأماِٝاصیتقذاداسػی
ٚاػتاسصؿٕٙذٚدسخـاٖییٞأماِٝوٝا٘ذ٘ٛؿتٝیدا٘ـٍاٞٚیادت٘أذاسیٞاچٟشٜ

ایٗٔماِٝ تقذادیاص تٟاءاِذیٗ.اػت٘ٛلّٕاٖی٘ٛؿتٝٞا ػشپشػتیٚ فثذاهللخاػثی،
ا٘ذ.خشٔـاٞیػشٚیشاػتاسیایٗدا٘ـٙأٝساتٝفٟذٜداؿتٝ
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دا٘ـٙأٝ حافؼی ٚ دستاسٜپظٚٞیحافؼ تخللی اعالفات ٌشدآٚسی ٞذف یتا
پظٚٞیٔٙتـشؿذٜاػت.حافؼیحافؼٚٔٛضٛفاتٔختّفـٝؿخلیت،ؿقشٚا٘ذی
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تٛضیحدادٜاػت،ىٝػشٚیشاػتاس٘یضدسٔمذٔٝ،چٙا٘ایٗدا٘ـٙأٝدسعشاحیٚتذٚیٗ
لٛاْ،ؿأٜثُحاخیافٓاصاؿخافتاسیخیدیٛاٖحافؼاػأییٕٞٝتالؽؿذٜتا
...ٚ اػغٛسٜ٘اْ،ؿداؿ ٚ داػتا٘ی ٞای ٔثُای ،...ٚ ویخؼشٚ خٕـیذ، افالْفشٞاد،

كٛفیٚ...ٔا٘ٙذفٙاٚیٗاختٕافیخغشافیاییٚحتی ٔؼتمُٞاییدسٔذخُٔحتؼة،
ٞی)افٓپظٚٚٔلادیكحافؼٔقاكشپظٚٞاٖٕٞچٙیٕٗٔذٚحاٖحافؼ،٘اْحافؼتیایذ.

ا٘دٕٗ وتاب، اص وٙاس دس دا٘ـٍاٞی( ٚ فّٕی ٔشاوض ٔا٘ٙذٞا، س٘ٔفاٞیٕی ذی،فـك،
فشًٞٙ؛(تاكٚتٟاستادٞا،آػٕاٖ،ٞا،ٌُ)ٕٞچٖٛ٘اْآٖاخضایایٕاٖٚ...؛عثیقتٚ

ٞذفاكّی.ؿٛددادٜٔقشفیٚتٛضیحٞٙذٚپاوؼتاٖٚ٘ؾایشآٖ،یلاسٜؼدسؿثٝحاف
تضسي ٚ تش وٝدس تٛدٜ آٖ دا٘ـٙأٝ دٞذوایٗ ا٘داْ ٓٞ تقّیمات ٚ ؿشح اس

(15-1397:14،خشٔـاٞی) دس دا٘ـٙأٝ. حافؼی ٚ ٞفتلذاصتیؾپظٚٞیحافؼ
اثشحافؼحافؼ ٚ پظٜٚ چٙا٘پظٚٞا٘ٝ اػت. ایٗدا٘ـٙأٝٔقشفیؿذٜ پـتخّذ دس ىٝ
ؿقشٚػٛیدسٖٚیٞاییدستاسٜٔماِٝ:دسآٌٖشدآٔذٜاػتدٌٚٛ٘ٝٔماِٝ،خٛا٘یٓٔی

ٚ ؿافش صتاٖ ٚ رٞٗ ٚ دستاسٜٔماِٝؿخلیت ٚتشٖٚیٞایی ٞٙشی ص٘ذٌی ػٛی
اصپٙداٜفثاستیاتیتدؿٛاستیؾ.ٌشاییاٌٚشیضیٚٔذحاختٕافیحافؼٔا٘ٙذٔذح

ٔماِٝ ٚ ؿذٜ ؿشح حافؼ دیٛاٖ دس تٝ چٖٛٔٛضٛؿٞایی ٘دٛٔی،ٞایپذیذٜٞایی
ٚ...ٌیٌُٚ اػت.اختلافاٜ دستاسٜیافتٝ دسیٕٞچٙیٗ حافؼ فشًٞٙ سٚاج

ٚػشصٔیٗ یغضَتشخٕٝٞایدیٍش تٝ ٞایحافؼ اصخّٕٝ إِٓا٘ی،تیؼتصتاٖ، اسدٚ،
ی،فشا٘ؼٝ،سٚػی،اػپا٘یاییٚ...ٔذخُٚٔماِٝدسایٗدا٘ـٙأٝٚخٛدداسد.اٍّ٘یؼ

یوٝدستذٚیٗاثش،وٝعشاحاٖآٖدٞذٞایایٗدا٘ـٙأٝ٘ـأٖیٔشٚسیتشٔذخُ
ٔٛضٛؿ دستشتیـتش حافؼسا حذصیادیٞایٔشتٛطتٝ تا دأٙٝٔٛفكتٛدٌٜیشد، یا٘ذ.

آٖٞاییٔٛضٛؿ تٝ دا٘ـٙأٝ ایٗ دس ٌؼتوٝ ٚ ٔتٙٛؿ ؿذٜ تٛخٝ خضٞا تٝ اػت. شدٜ
تٝیاختلاكیحافؼٚخٛدداؿسٚددسدا٘ـٙأٝوٝا٘تؾاسٔیٞاییٔفاٞیٓٚٔٛضٛؿ

ٔذخُ تاؿٙذ، وٝ ؿذٜ ٌٙدا٘ذٜ اثش ایٗ دس ٘یض وٛؿؾٞایی اص تشای٘ـاٖ عشاحاٖ
،«دسؿقشحافؼاكغالحاتخٛؿٙٛیؼی»ٞاییٔا٘ٙذٔذخُخأقیتایٗدا٘ـٙأٝداسد:

« حافؼٔٛػیمیاكغالحات دیٛاٖ «دس حافؼ»، ؿقش دس پٛؿان »ٚ«ٚ ٔقٕاسی
صفّْٛٚفٌٖٙٛیشیادػتیٚٞٙشٔٙذیحافؼسادستٟشٜوٝچیشٜ«اكغالحاتٔقٕاسی
ٔی ٘ـاٖ ٔختّف حافؼ٘أٝپایاٖ»یادٞذ ٞای » حافؼخٛا٘یخٛؽ»ٚ ؿقش ٞای

دسپظٚٞؾ٘مؾغضَوٝ«ٞایؿقشحافؼتأٛػیمی()خٛا٘ؾ ٔٛػیمیٚٞایاٚسا
ٕ٘ایذ.أشٚصتاصٔی
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ٔماِٝ اعالفاتیػٛدٔٞایایٗٔذخُدس اػت. ٙذفشاٞٓآٔذٜ یٔماِٝتشایٕ٘ٛ٘ٝ،
ا٘ذ،ٞاییوٝتٟٙاتٝحافؼپشداختٝ٘أٝػٝتخؾاكّیداسد:پایاٖ«ٞایحافؼ٘أٝپایاٖ»

دستخؾ٘خؼت،ٞا.٘أٝٞایحافؼٚدیٍشاٖ،ٌضاسؽوٕیاصٚضقیتپایاٖ٘أٝپایاٖ
دػتٝسػاِٝ» ٔٛضٛؿ یاصدٜ صیش تٛكیفؿذٜٞا ٚ ا٘تٙذی فشفاٖ،ا٘ذ: ٚ فـك ذیـٝ،

آسایٝ ٔقٙا، تذٚیٗٚاطٜاخالق، ؿشحٚتفؼیش، فٙاكش، دػتٛس، ػثه، ٘أٝٚٞایادتی،
ٞاتاثیشپزیشیحافؼدسآٖٞاییاختلافداسدوٝتخؾدْٚتٝٔقشفیسػاِٝ«.تشخٕٝ

اؿاسٜتٝاصؿافشاٖپیؾاصخٛدیاتاثیشٌزاسیاٚتشؿافشاٖدیٍشتشسػیؿذٜاػت.
یادؿذٜ،یىیاص٘ماطلٛتایٗٞایٚٞؾدا٘ـٍاٞیدسٞشیهاصٔٛضٛؿ٘خؼتیٗپظ
اكّیٞای٘ٛیؼٙذٜٔٛضٛؿٔماِٝاػت. ٞایدا٘ـٍاٞیپظٚٞؾتشیٗآػیةتىشاسیسا

 دا٘ؼتٝ حافؼ تٝ ٔشتٛط اػت: تشؿٕشدٜ آٖ تشای دالیّی ٚ«ٚ اػتاداٖ آؿٙایی فذْ
ٔىتة ٔثا٘ی تا غشدا٘ـدٛیاٖ دس ادتی ٘ؾشیٝٞای آٌاٞیبٚ خذیذ، اصٞای ٘ذاؿتٗ

اٍّ٘یؼیتشای صتاٖ تٝ ٘اآَؿٙاییدا٘ـدٛیاٖ تغثیمی، سٚیىشدٞای٘مذ ٚ ادتیاتخٟاٖ
تٛخٟیتٝآٔٛصؽتفىشا٘تمادیتٝتشاصٕٞٝتییٔٙاتـخذیذادتیغشبٟٚٔٓٔغاِقٝ

«.دا٘ـدٛیاٖ
ٔمإِٝ٘ٛ٘ٝ دستاسٜاٞایییدیٍش، «ٞایحافؼیغضَٝتشخٕ»یػتوٝ فشًٞٙ»ٚ

ػشصٔیٗ دس دیٍشحافؼ ٞای اػت« ؿذٜ ٔماِٝ٘ٛؿتٝ ایٗ .ٚ إٞیت تش افضٖٚ ٞا
ا٘ذیـٝ ٚ ػخٗ ٘فٛر فاسػیٌؼتشدٌی ٚ غیشایشا٘یاٖ تش حافؼ ٚی پیـیٙٝ صتا٘اٖ،

یؿقشحافؼتشخٕٝ»یذ.تشایٕ٘ٛ٘ٝ،ٔمإِٝٙ٘ایٔیٍٍٛ٘یایٗتاثیشٌزاسیسا٘یضتاصچ
یٞدذٞٓیغضِیاتحافؼاػتوٝاصػذٜؿٙاػیتٛضیحیتشخٕٝوتاب«ٍّیؼیتٝا٘

ٞاساتشیٗٚٔقتثشتشیٗایٗتشخٕٝفتٝتقذ،ا٘داْؿذٜٚ٘ٛیؼٙذٜوٛؿیذٜاػتٔقشٚ
،ٔقشفیٚتشسػیوٙذ.كٛستٌشفتٝتاؿذآؿٙاچٌٕٝٙاْٞای٘اْدػتچٟشٜتٝچٝ

ٞا،دسایٗٔماِٝٞایػٛدٔٙذدا٘ـٙأٝاػت.تخؾپظٚٞا٘ٝ٘یضاصٔقشفیآثاسحافؼ
اكّیوتابٞایٔضٕٖٛ تٝٞاییوٝ حافؼٔٙتـشؿذٜ، تا پیٛ٘ذ ٌٚٛ٘ٝدس ایخالكٝ

تقضیٞایدیٛاٖحافؼ٘یضدسٔیاٖایٗآثاساػت.تقذادیاصتلحیحٌزساآٔذٜاػت.
اػت.٘ٛؿتٝٞاٌاٖٕٞاٖوتابٞاساپذیذآٚس٘ذاصایٗٔماِٝ

افضٚدٜاػت.دسپظٚٞیحافؼٚحافؼیتشاسصؽدا٘ـٙأٝپظٚٞاٖ٘یضٔقشفیحافؼ
ایٗٔماِٝ وٝ ٞا آٖتتیـتش ٘ضدیىاٖ ٚ ؿاٌشداٖ وؼیاص یا ایـاٖ لّٓ ٝ ٘ٛؿتٝ ؿذٜٞا

ؿذٜاػت.ٔشٚسپظٚٞاٖحافؼ٘أٝٚآثاساػت،ص٘ذٌی
یتقضیٔفاٞیٓدستاسٜذٔخاعثیوٝتٝد٘ثاَدػتشػیآػاٖٚػشیـتٝٔغاِثیٔؼتٙ

ٔٛضٛؿ ٔذخُٔی،یؿقشحافؼاػتدستاسٜٞاٚ تقضیاص تٝ ٔشاخقٝ تا دستٛا٘ذ ٞا
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دا٘ـٙأٝ حافؼی ٚ اعالفاتیپظٚٞیحافؼ ،ٕٝ٘ٛ٘ تشای یاتذ. دػت خٛد ٔملٛد تٝ
ٔذحٚ»یػشاییدسٔماِٝیحافؼدسٔذیحٝیٔذایح،ٕٔذٚحاٖٚؿیٜٛػٛدٔٙذدستاسٜ

ٕٞچٙیٗ«یحافؼٞأذاحی ٔٙتمذاٖٚٔخاِفاٖحافؼ»یدسٔماِٝآٔذٜاػت. وؼا٘ی«
تیاٖوشدٜیحافؼٔخاِفتٛدٜوٝتاؿقشٚا٘ذیـٝ آؿىاسا ا٘ذ،ا٘ذٚافتشامخٛدسا

ؿذٜ ػذٜ؛ا٘ذٔقشفی الٞٛسیدس الثاَ تغذادیٚ فضِٛی ٚوؼا٘یچٖٛ پیـیٗ ٞای
سٚصػیذاتٛاِفضُتشلق احٕذوؼشٚیدس ٔقاكش.یٚ ٌٕ٘ٛ٘ٝاس «فاَحافؼ»یدیٍش،

.ػتاٚیٚیظٜؿذٜٚٔٛضٛفیؿٙاختٝٔشتٛطتٝحافؼٞایٔیأٖٛضٛؿدساػتوٝ
اص پغ ٘ٛیؼٙذٜ اػت. یافتٝ اختلاف آٖ تٝ دا٘ـٙأٝ دس فٙٛاٖ ٕٞیٗ تا ٔذخّی

دستاسٜٔمذٔٝ پیـیٙای ٚ فاَ فاَٝی سػٓ تٝ آٖ، ٚی پشداختٝ حافؼ دیٛاٖ تا ٌشفتٗ
پغتااؿاسٜتٝػتاسیخچٝٚؿیٜٛٚآدابآٖسااصٌزؿتٝتاأشٚصتٛضیحدادٜاػت.

 سػاِٝ»ایٙىٝ تأِیف ٔٛخة حافؼ، دیٛاٖ تٝ تفأَ تخؾسٚاج یا اصٞا ٔؼتمّی ٞای
ػت.ٞاساتشؿٕشدٜا،تقضیاصآٖ«ٞایخاِةاصتفأالتٌشدیذٕٛ٘ٝٞا،دسروش٘وتاب

دا٘ـٙأٝ حافؼی ٚ تٝپظٚٞیحافؼ خّذ چٟاس )تادس ٚیشاػتٝ ٚ آساػتٝ كٛستی
پظٚٞاٖحافؼیٞاپشػؾاغّة.ایٗدا٘ـٙأٝوٕتشیٗاؿتثاٞاتچاپی(ٔٙتـشؿذٜاػت

 ٔختّف ػغٛح دس ٔیسا تٛا٘ذ دٞذپاػخ دس . ػاَ حافؼ ٔشوض1398یادسٚص ،
.اػتوشدٜٔقشفی«حافؼػاَوتاب»فٙٛاٖتٝساوتابایٗؿٙاػیحافؼ


پصوهی و حافظ حافظی  دانشنامه چاپ بعذی پیشنهادهایی برای. 2
،ٞادا٘ـٙأٝ ٔغاِقٝؿایذ أىاٖ ٔغاِةوٝ دِیُحدٓ دؿٛاسیدلیكٕٞٝتٝ سا یاثش

دسحاِیٔقٕٛال٘مذٕ٘ی،وٙذٔی تٛا٘ٙذدسوٝتشسػیٚ٘مذایٗدػتٝآثاسوٝٔیؿٛ٘ذ.
٘مذٚػت.اتؼیاسٟٔٓٚضشٚسی،آیٙذؿٕاستٝپظٚٞؾٔٙثـٚٔشخـٔقتثشدا٘ؾٚ

تٛا٘ذتٝتٟثٛدٚپیـشفتٔی،ٍ٘اسیاػاعٔثا٘یٚاكَٛدا٘ـٙأٝتشٞاتشسػیدا٘ـٙأٝ
ؿیٜٛ دا٘ـٙأٝٞای تذٚیٗ ٚ اؿتثاٜعشاحی تىشاس اص ٚ سػا٘ذ ٚیاسی سایح ٞای

پیؾ آثاس ایٗ دس دسدػشػاص وٙذ. ٚخٛدتاپظٚٞیحافؼٚحافؼیدا٘ـٙأٌٝیشی
ٞاٚواػتیا٘ذاصاصٕٞیٗچـٓداسد،دا٘ـٙأٝیهخایٍاٜدسوٝأتیاصٞاییٚٞااسصؽ
ذٚاػتفادٜافضایٞا،اسصؽایٗاثشسأیوشدٖآٖداسدوٝاكالحٚتشعشف٘یضٞایی٘مق

یپیـٟٙادٞاییتشایچاجتقذیدا٘ـٙأٝآیذآ٘چٝدسادأٝٔیوٙذ.ٔیتشاصآٖساػادٜ
:ؿٛدوٝدسػٝتخؾٔذخُ،ٔماِٝٚٔٙاتـاسائٝٔیػتاپظٚٞیػٚحافؼحاف
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 الف( مذخل
 ٘خؼتیٗٔشحّٝتقییٗٞذفٚٔخاعةاػت. ایٗدا٘ـٙأٝوذاْ»دستذٚیٗدا٘ـٙأٝ،

ٔی پاػخ سا ٘یاصی چٝ ٚ وشد خٛاٞذ پش سا ٔٛضٛؿخالء تقییٗ تا دػتٝدٞذ؟ یا
الت،یٔماوشدٖا٘ذاصٜٞایٞشٔٛضٛؿٚٔـخقٔٛضٛفاتدا٘ـٙأٝٚتقییٗٔذخُ

اصتقییٗٞذفتذٚیٗپغ.(1383:29،)ٔمذػی«ؿٛدچاسچٛبوّیواسٔـخقٔی
اِٚیٝ ػاختاس عشاحی ٚ دا٘ـٙأٝ دا٘ـٙأٝیه ٟٓٔ ٔشاحُ اص یىی آٖ، ٍ٘اسیی

ػشٚیشاػتاسدستٛضیحایٗٔشحّٝاصاػت.ٞایآٖوشدٖتقذادٚفٙٛأٖذخُٔـخق
حافؼیتذٚیٗدا٘ـٙأٝ حافؼٚ اػت: اِٚیٝ»ؿٙاػی٘ٛؿتٝ تذٚیٗیدٚلشاس تش ػاِٝ
دا٘ـٙأٝ تیؾیه عی دس یهخّذی، تٝی ػاَ، ػٝ پیـاص تا تٝٚیظٜ ٚ ٌضیٙیٟٙاد

تٝدٚتشاتشٞاسا٘ضدیه،تقذادٔذخُٞایٔماالتاصػٛی٘ٛیؼٙذٌاٖ/فٙٛاٖٞأذخُ
(.1397:15،)خشٔـاٞی«ٚآٖساتٝچٟاسخّذسػا٘یذ

ٟٔاستایدلتٚدا٘ـٙأٝٞایفٙٛاٖوّیذاػتفادٜاصدا٘ـٙأٝاػتٚیافتٗ،ٔذخُ
یذتٛخٝوشدوٝخٛا٘ٙذٜتاٞاییهدا٘ـٙأٝتایقٙیتشایتقییٗٔذخُ؛عّثذٚیظٜٔی
ٞاییهدا٘ـٙأٝدسػٌٝشدد.ٔذخُخٛدٔییٔٛسد٘ؾشایتٝد٘ثأَماِٝذٚاطٜچٝوّی
یٔخلٛفخٛدداسد؛ٔذخُفشفی،وٌٝیش٘ذ:ٔذخُاكّی،وٝٔماِٝخایٔیدػتٝ

اختلافٔیلؼٕتیاصیهٔماِٝ تٝخٛد ٔماِٝیاكّیسا وٝ ٔذخُاسخافی، دٞذ؛
تٝ٘ذاس ٚ ٔیٔذخُد دادٜ اسخاؿ اكّی ٔذخُد.ؿٛٞای واسوشد ٘یض اسخافی ٚٞای

دسػتیٚدلتا٘تخابؿٛ٘ذخٛا٘ٙذٜسااصٔذخُٟٔدٛستٝإٞیتٚیظٜداس٘ذٚاٌشتٝ
ٔیٔذخُٔـٟٛسٞذایت پظٚٞیحافؼٚحافؼیدا٘ـٙأٝٞایتقضیاصٔذخُوٙٙذ.

٘یاصٔٙذتاصٍ٘شیٚاكالحاػت:
- ایٗدا٘ـٙأٝ ٘یؼتٙذٞؼتٞاییٔذخُدس سػا ٚ ٌٛیا خٛا٘یٔٙاػة»ٔا٘ٙذوٝ

ٔٛلـٚدسٔٙاػثتیتٝٞاییاصاتیاتحافؼوٕٝ٘ٛ٘ٝ،یایٗٔذخُدسٔماِٝ«.ؿقشحافؼ
تشؿٕشدٜؿذٜاػت.ایٗدٜتٝآٖاػتـٟادوشٚاػترٚلیخٛا٘ذٜفشدكاحةخاف،

 تشٌشفتٝ ٔماِٝٔغّة اص حافؼ»ی ؿقش تٝ ؽشیف تٟاءاِذیٗ٘ٛؿتٝ«اػتـٟادٞای ی
اػت خشٔـاٞی اص ٔماِٝ ایٗ فٙٛاٖ دافٙٛاٖ. دس ٘ؾشٔذخّیوٝ دس تشایآٖ ٘ـٙأٝ

ؿذٜ سٚؿٌٗشفتٝ ،ٕٝ٘ٛ٘ اػت. سػاتش ٚ تش دْٚ،ی حافؼ»ٔذخُ ؿقش «ؿیٛاخٛا٘ی
 اػت. وٝ تٛضیح ایٗ اص تٝ»یقٙیؿیٛاخٛا٘یپغ ٚ تضٕیٗسٚخٛا٘ی ٘ٛفی
ؿایذایٗ.اػتؿذٜٔقشفیاػت،حافؼٞایغضَیوٝدوّٕٝ،ؿؾاثش«خٛا٘یدسػت

ا٘تخاتیدسػتٚٔٙاػةفٙٛاٖتشایسٚخٛا٘یٚدسػت تاؿذأاخٛا٘یغضَحافؼ،
تالیٌزاؿتٚتأذخُای٘یؼت.ٔیوّیذٚاطٜٚفٙٛا٘یدا٘ـٙأٝ تٛاٖایٗفثاستسا
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غضَدوّٕٝ» ٞایحافؼی ٕٞاٖ« داد، اسخاؿ آٖ ٔذخُتٝ وٝ ؿقش»ٞایعٛس خٛا٘ذٖ
«حافؼ یافتٝ«حافؼخٛا٘ؾؿقش»ٚ اسخاؿ ٔذخُ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝتٝ ٔذخُ،یدیٍشا٘ذ.

تقشیفؿذٜاػت،ٞاتٝتقثیشپاوؼتا٘یایٗٚاطٜوٝكفتػثهحافؼاػت.«پاؿاٖ»
ٔیٚاطٜ ٘ؾش تٝ تقیذ ٘یؼت. آؿٙا ٚ وّیذی ٔغّثیای یافتٗ پی دس وٝ ٔخاعثی سػذ

یپاؿاٖساتایذیحافؼتاؿذ،ایٗٚاطٜساحذعتض٘ذٚتذا٘ذٚاطٜیػثهٚیظٜدستاسٜ
ٚخٛوٙذ.تشایسإٞٙاییخٛا٘ٙذٜتٝفٙٛأٖذخُٔٛسد٘ؾشؽدسایٗدا٘ـٙأٝخؼت

 تٝایٗٔذخُاسخاؿداد.«هحافؼػث»وٓتأذخُتٛاٖدػتٔی

ٔذخُ-   ؿیٜٛتقضیاص تا یىذػتفٙٛاٖٞایٔـاتٝ، ٚ ا٘ذ.ٌزاسی٘ـذٜاییىؼاٖ
ٞاػتیغضَٞاییوٝٔشتٛطتٝحافؼدسوـٛسٞایدیٍشٚتشخٕٝتشایٕ٘ٛ٘ٝٔذخُ

فثاست ؿذٜتا ٘ٛؿتٝ ٔتفاٚت تشخٕٝٞای حافؼ، ٚ افغا٘ؼتاٖ تٝا٘ذ: حافؼ ؿقش ی
تشخٕٝاٍّ٘ صتاٖٚادبفشتی،یؼی، حافؼدس صتاٖٚادبفشا٘ؼٝ، یؿقشحافؼدس

.ٕٞچٙیٗٔذخُ وٝؿشحٚاطٜیاتیتیٞاییتاخیىؼتاٖ)حافؼدسٔیاٖتاخیىاٖ(ٚ...
ٚتاصآ،فثٛعصٞذ،للٝیاٚكّٝٞایٔختّفداسد:ٔاخشاوٓوٗستدؿٛاساػت،كٛ

ٔىاسْاخالقفآِدٌشیٚ....ؿایؼتٝاػتدسٔقاؿشاٌٖشٜاصصِفیاستاصوٙیذ(،)
وٛؿیذٜدا٘ـٙأٝ آٖ عشاحاٖ وٝ تاؿذای داؿتٝ ٓٞ تقّیمات ٚ ؿشح واسوشد ا٘ذ

ٞایٔشتٛطتٝآٖ٘ؾٓٚػأا٘یتٟتشتشایایٗتخؾٚٔذخُ(.1397:15)خشٔـاٞی،
 ٌشفت.ٞاسألشاؿاَٚتیتدس٘ؾشیایٗتیتتٛأٖذخُٕٞٝا٘ذیـیذٜؿٛد.ٔی

 ٌفتٙی ایٟٙٔٓ دیٍش ؿیٜٛٔذخُىٝ تٝ دا٘ـٙأٝ ایٗ ؿٙاختٝٞای ٚ سایح یؿذٜی
ٔذخُدا٘ـٙأٝ فشاٚا٘ی تٝ تاتٛخٝ داس٘ذ. اِفثایی تشتیة ٔٛضٛفی٘ٛیؼی، تٙٛؿ ٚ ٞا

فلُآٖ ٕ٘ایٝٞا، یا ٔٛضٛفی فٟشػت تٙؾیٓ یا ٔٛضٛفی تشایتٙذی ٔٛضٛفی ی
ػشیـدٜاػتفا ػادٜی ٚ تش تٝتش ٕ٘ایٝٔی٘ؾشضشٚسی یا فٟشػت افضٚدٖ وٝسػذ. ای
تشتٙذیٚاسائٝوٙذایٗدا٘ـٙأٝساواستشدیدػتٝٞاٞاساصیشفٙٛاٖایٗٔٛضٛؿٔذخُ

آػاٖ سا آٖ اص اػتفادٜ ٔیٚ حافؼتش خغشافیایی، ٚ تاسیخی افالْ آثاسوٙذ: پظٚٞاٖ،
)ٌُحافؼ عثیقت فٙاكش حافپظٚٞی، )...ٚ ٘دْٛ آٖٞا، دس اتیاتؼ ٔشصٞا، ػٛی
تٛا٘ذٔخاعةساٞایاكّیٚاسخافی٘یضٔییٔذخُاٍ٘یضٚ....ٕٞچٙیٕٗ٘ایٝتحث

خٛاٞذیاسیوٙذ.ایوٝٔیدسیافتٗٔذخُٚٔماِٝ
 ب(مقاله

٘ٛیؼیٌٚٛییٚپشٞیضاصپشاوٙذٜتشاختلاسٌٚضیذٜتٗٔماِٝدسدا٘ـٙأٝتایذٔثتٙیٔ
تحمیمیٚٔؼتٙذتٝٔٙاتـدػتاَٚ٘ٛؿتٝتایذیشضشٚسیتاؿذ.ٔماِٝٞایغچیٙیٔمذٔٝ

تاؿذ اصٔشاخقٝتٝا٘ٛاؿوتابٚؿذٜ تیٔخاعةسا ٘یاصوٙذٚاعالفاتاكّیآٖٞا
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دسػاختاسیٔٙؾٓخٕـوتاب تٝآٖاعالفاتتتٛاٖآٚسیوٙذتادسصٔا٘یوٛتاٜٞاسا
ؿذٜیٔغاِةتثثیتاسائٝ دػتیافت. اص پشٞیض ایٚػّیمٝٞای٘ؾشاؽٟاسیفّٕیٚ

اكٍَٛ٘اسؽ دا٘ـٙأٝٔماِٝرٚلیاص ٔماِٝ دس ٞاایٗٚیظٌیاػت.دس یٞاتقضیاص
سً٘اػت،اصخّٕٝ:٘یؼتیاوٓ پظٚٞیحافؼٚحافؼیدا٘ـٙأٝ
دس٘ـؼتحافؼٚػخٙشا٘ییهػتاصاٌضاسؿی«ٞایحافؼفتٕاٌٖ»یٔماِٝ-

( ٔا صٔاٖ ؿا٘ضدٞٓ 1393ٟٔش ؿٟشوتاب. فشٍٞٙی ٔشوض دس ػخٙشا٘ی( دسٔحتٛای
تاص٘ٛیؼیػت،اایخاِییدا٘ـٙأٝٞایاكّییهٔماِٝوٝاصٚیظٌیٌضاسؿیخثشی

ٌفتٕاٖتٝٔقٙایٔثحثٚػخٙشا٘ی،ایٗدسٚدسؿؾػتٖٛدا٘ـٙأٝچاجؿذٜاػت.
دس٘ؾش ٔماَ ٚ ؿذٜ حافؼٌشفتٝ اؿقاس ٔثحدس عثمٝچٟاسدٜ ؿث، ٔٛضٛفی ذٜتٙذی

 اػت.

اػتثٙایٔٙمغـ»یٔماِٝ- تٛضیحیعٛال٘یأمذٔٝ« تقشیفٚ اػتثٙادس ایٗ٘ٛؿ
ٔثاَصدٜتیتحافؼساٞاییاصؿافشاٖدیٍش،چٟاسیٕ٘ٛ٘ٝ٘ٛیؼٙذٜپغاصاسائٝٚداسد
دسحاِیٚتٝ ٞاییٔماِٝوٝػٟٓحافؼٚاتیاتاٚدسچٙیٗوٛتاٞیتٛضیحدادٜاػت.

 تایذتیـتشتاؿذ.ٔمذٔٝ٘یضتایذٔختلش٘ٛؿتٝؿٛد.

ٔماِٝ- ؿىشا٘ٝؿُىش»ی خٛد«ٚ تٝ سا دا٘ـٙأٝ ػتٖٛ( )پا٘ضدٜ كفحٝ ٞفت
داسدیٔقٙیٚا٘ٛاؿؿىشدستاسٜ،ٔفلُٚدسػٝكفحٝایٔمذٔٝاختلافدادٜاػت.

 ٚػپغٚخٜٛآٖدسدیٛاٖحافؼتشؿٕشدٜؿذٜاػت.

سفتٝ٘ٛؿتٝؿذٜواسوّٕٝوٝدستیتیاصحافؼتٝدستٛضیحایٗ«ؿفاخا٘ٝ»یٔماِٝ-
وٝصٔاسػشصِفتٛتخؼت/اصِةخٛدتٝؿفاخا٘ٝ دَٔاسا ا٘ذاص.تشیانیاػت:

یاؿاساتحافؼتٝاكغالحاتٚٔفاٞیٓدسدٚدستاسٜغیشضشٚسیای٘ٛیؼٙذٜٔمذٔٝ
(٘ضدخٛاخٝػخٌٗفتٝٚفشاقعفی)وٙایٝاصفـكدسٔاٍٖ٘اؿتٝٚاصدسدسٚحیٚفا

یؿفاخا٘ٝدستیتیادؿذٜتٛضیحدادٜاػت.یٚاطٜاػت،ػپغدستاسٜ
ایٗ٘ذاسدأاتٝاختلافٞاییدسایٗدا٘ـٙأٝٞؼتوٝتٝدیٛاٖحافؼٔذخُ-

ٔا٘ٙذسػتٓ،واٚٚع...؛سفتٝتٝایٗدا٘ـٙأٝساٜیافتٝاػتواسدِیُوٝدسؿقشحافؼتٝ
ٔماِٝ دا٘ـٙأٝیایٗٔذخُ. دس تاٞا تایذ اختلافداسد اٚ ؿقش حافؼٚ تٝ ایوٝ

حافؼیٞادسدا٘ـٙأٝیتقضیاصایٗٔذخُٔحٛسیتغضَخٛاخٝ٘ٛؿتٝؿٛد.ٔماِٝ
 ػت.ااصایٗ٘ؾش٘یاصٔٙذتاصٍ٘شیپظٚٞیٚحافؼ

آحافؼ- تش تاویذ تا تایذ ٘یض حافؼساپظٚٞاٖ آثاس ؿٛ٘ذ.پظٚٞا٘ٝٚ ٔقشفی ؿاٖ
حافؼچٙاٖ خض پظٚٞـٍشیتٝ یا ٘ٛیؼٙذٜ صٔیٙٝچٝ یا صٔیٙٝ ٘یضپظٚٞیدس ٞایدیٍش

آ٘چٝدستایذتأحٛسیتپظٚٞیحافؼٚحافؼیػت،دسدا٘ـٙأٝاكاحة٘اْٚاثش
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پیٛ٘ذتاحافؼا٘داْدادٜ، ٗدا٘ـٙإٔٝٞچٙیٗتقضیاصوؼا٘یوٝدسایٔقشفیؿٛد.
احٕذٔا٘ٙذ؛پظٚٞیؿذٜٚ٘أذاس٘ذ٘ٝحافؼدیٍشؿٙاختٝٞایصٔیٙٝدس،ا٘ذٔقشفیؿذٜ

 یا٘لشاهللپٛسخٛادی.تاػتا٘یپاسیضیٔحٕذاتشاٞیٓفضیضی،

ایٗدا٘ـٙأٝ٘ٛؿتٝؿذٜاػتوٝٔفلُٞاییتقضیاصٔٛضٛؿٞاییدستاسِٜٝٔما-
ٔماِٝ ایٗ حدٓ ٞؼتٙذ. ٌؼتشدٜ اٞذافدا٘ـٙأٝٚ تا ٕٞاٍٞٙیٞا ٔخاعثاٖ ٘یاص ایٚ
تخٛاٞذدستاسٜ وؼیوٝ آیا اعالفاتی٘ذاسد. س٘ذیٚس٘ذٚ... فشفاٖحافؼ، یحافؼ،

ا٘ـٙأٝ؟دسایدسدوٙذیاتٝٔماِٝتٝوتابتخللیٔشاخقٝٔی،خأـتٝدػتآٚسد
تشاصخٛا٘ذٖیهوتابیدا٘ـٙأٝتایذػشٔٙـاءٚٔٙثـاعالفاتدسصٔا٘یػشیـٔماِٝ

 ٔماالتٔفلُ دػتآیذ. تٝ دا٘ـٙأٝٔفلُ ٕ٘یدس خٛا٘ذٜ ٔقٕٛال ٔقٕٛالٞا ؿٛ٘ذ.
ٞایٔؼتمُٚاكّیؿٛ٘ذ؛ٕٔىٗٔذخُػتتاحذاچٙذٔذخُفشفیداس٘ذوٝتٟتش

اػتحافؼیٔثالٔماِٝ ٔیػیكفحٝ وٝ فٙٛاٖداسد دٜ ٞایٔؼتمُتٛا٘ذٔذخُٚ
ماْٞٙشیٚػثهحافؼ،ٔزٞةتاؿذ:عٙضٚعشتٙاویحافؼ،فشفاٖٚاخالقحافؼ،ٔ

 حافؼٚ....

- ٔماِٝدس فاؿما٘ٝ»ی یحافؼفشفاٖ فٙٛاٖ،ٔٛضٛؿ22« ٔا٘ٙذصیش فشفاٖٞایی
كفحٝ،32دس،فشاقٚٚكاَٚ...فاؿما٘ٝٚآتؾفـك،فـكایٙداییٚفـكآ٘دایی

افضٖٚ اػت. ؿذٜ ٘ٛؿتٝ حدٓ دا٘ـٙأٝ،تش تشای ٘أٙاػة ٚ ؿیٜٛتٝصیاد ایخای
 اػتٙادی،سٚیىشدیآٔٛصؿیداسد.

ٔماِٝ- حافؼ»ی غضَ دس،«ػاختاسؿىٙی تٝ ٚ كفحٝ ٔماِٝؿیٜٛدٜ یٞای
ؿذٖٔماِٝآ٘ىٝتشای٘ٛؿتٝؿذٜٚتشٌشفتٝاصوتاتیاص٘ٛیؼٙذٜاػت،تیپظٚٞـیفّٕی

 ػاصیؿذٜتاؿذ.دسدا٘ـٙأٝٔٙاػة

اصخّٕٝتٛا٘ذػٛدٔٙذتاؿذ؛ٔییدا٘ـٙأٝٞاافضٚدٖتلٛیشتٝٔتٗتقضیاصٔماِٝ
پظٚٞی.افضٚدٖتلٛیشیاصتٙایٞایحافؼپظٚٞاٖیاخّذوتابیحافؼتلٛیشچٟشٜ

دٚسٜآس دس حافؼ ٔماِٝأٍاٜ تٝ ٔختّف ٞای تٙای«حافؾیٝ»ی ایٗ تىأُ ٚ تغییش ،
تیـتشاصٔتٕٗ٘ٛداسٔی تاسیخیسا ٞاچٙاٖاػتوٝاسصؽتلٛیشدسدا٘ـٙأٝ»ػاصد.

٘ٛؿتٗ ٔٙاػةٚ ا٘تخابتلٛیش تیایذ. خای٘ٛؿتاس تٝ ٌاٜ ٚ تىٕیُ٘ٛؿتاس دس تایذ
ٞایتذٚیٗتلٛیشدسایٗآثاسػتفتٌشدسصیشآٖاصؽشاتٛضیحسٚؿٗ ،)ٔمذػی«
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٘ـا٘یٔٙادا٘ـٙأٝتایذٔؼتٙذتٝٔٙاتـٔقتثشٚدػتٞایٔماِٝ تـتایذدسپایاٖاَٚتاؿٙذ.
ٞاتایذیىؼاٖتاؿذ.یٔماِٝیروشٔـخلاتٔٙاتـدسپایاٖٕٞٝؿیٜٛٔماِٝروشؿٛدٚ
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ٞأٙاتـتیـتشٔماِٝتخؾٔٙاتـیىذػت٘یؼت.پظٚٞیحافؼیحافؼٚدسدا٘ـٙأٝ
ٕٞاٖؿیٜٛ پایاٖتٝ دس كفحٝ( ؿٕاسٜ ٔماِٝ، وتاب/ ٘ٛیؼٙذٌاٖ)٘اْ یدسخٛاػتیاص

أا٘ٛیؼٙذٌاٖ ،ا٘ذ.تشایٕ٘ٛ٘ٝٔماالتاصایٗؿیٜٛپیشٚی٘ىشدٜتقضیاصآٔذٜاػت،
ٛؿتٝؿذٜ:ٔٙاتـ٘ی٘دفٚ...،ؿحٙٝؿٟیذپظٚٞی،خاَٞٙذٚ،حافؼٞایدسپایأٖماِٝ

آٔذٜ٘یضوأُ٘یؼتٚفمظٞا٘ـا٘یدسٔتٗدسٔتٗآٔذٜاػت!دستقضیاصایٗٔماِٝ
دسٔماِٝ خای٘اْاسخافاتتٝ،«ؿىشٚؿىشا٘ٝ»ٞاییٔا٘ٙذ٘أْٙثـ٘ٛؿتٝؿذٜاػت.
 اػت. ٘ٛیؼٙذٜ ٘اْ تٝ ٔماِٝ ٔیوتاب/ دا٘ـٙأٝ ٚیشایؾدْٚ ادس سایٗواػتیتٛاٖ ٞا

یاپظٚٞا٘ٝحافؼؿٙاػیآثاسؿایؼتٝاػتٔـخلاتوأُوتابٕٞچٙیٗ.تشعشفوشد
دا٘ـٙأٝٔقشفیؿذٜاػتتٝفٙٛأٖٙثـ،دسپایأٖتٗٔماِٝتیایذ.وٝدس


 سخن پایانی. 4
اسادٜٚاػتوٝیپظٚٞحافؼتضسيدسیاتفالیپظٚٞحافؼٚحافؼیا٘تـاسدا٘ـٙأٝ

اػت.آٖیپـتٛا٘ٝیػتٛد٘یٕٞت كاحةحافؼاوٖٙٛتضسي،ؿافشاٖاٖیٔدستٛدٜ
تٛا٘ذتؼیاسیاص٘یاصٞایپظٚٞـیٔییپظٚٞحافؼٚحافؼیدا٘ـٙأٝ.اػتدا٘ـٙأٝ

پاػخٌٛیذٚٝاللف ٔیٞایواػتیٔٙذاٖسا افضٚدٖٔذخُایٗدا٘ـٙأٝسا ٞایتٛاٖتا
پیٛػت،افتادٜ تٝ افضٚدٖٞأماِٝتقضیتشخیٔغاِةالصْ اكالحٚ،ٞایتاصٜٔماِٝ،

 خثشاٖوشد.دٚتاسٜ،ٚیشایؾ

أتیىیدا٘ـٙأٝیٞأذخُیٔٛضٛؿٚٔحتٛایٌؼتشدٌ أا،اػتآٖیاصٞایاص
تاصٕ٘ایذ٘ثٛدٕ٘ایٝٚفٟشػت ؿٕاستٝٞایایٗاثشاصضقفیوٝایٗتٙٛؿٚفشاٚا٘یسا

چاجآیذٔی دس آٖ تٙؾیٓ اػت.وٝ ضشٚسی تقذی اصٞای تشخی فٙٛاٖ دس اتٟاْ
وٝتاتاصٍ٘شییااصایٗٔشخـػٛدٔٙذساواػتٝاػتػشفتٚآػا٘یاػتفادٜٞأذخُ

ؿٛد.ٌش،تشعشفٔیٞایاسخافیسٚؿٗافضٚدٖٔذخُ
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