
 200 - 202، ص1331،زمستان   8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 چکيده
در ٌظریَ پردازی اجحياغی شَ رویکرد وجّد دارد کَ در ایً ىلانَ از رویکرد جفصیر گرایی 

اشحفاده طده اشث. در ایً ىلانَ از ىفاُیو ٌظری ٌظریَ پردازاٌی چّن اىیم دورکیو)ةی 

ٍُجاری(، راةرت ىرجّن )کژکارکردی( و آجٌّی گیدٌز )گردوٌَ خرد کٍٍده ىدرٌیحَ( اشحفاده 

ق ٌظریات ةا اشحفاده از انگّی جهفیق یا ُو گرایی کَ دکحر جٍِایی در کحاب طده اشث. جهفی

جاىػَ طٍاشی ٌظری ارائَ کرده اٌد غّرت گرفحَ اشث و در ٌِایث ةا یک ىفِّم فرا 

ىکحتی/ جدهیهی روةرو ىی طّیو جدث غٍّان ةی ٍُجاری. در جػریف ةی ٍُجاری در 

 رده ٌظدن اٌحظارات فرد در ةراةر جاىػَ.ةرآوٌظریات ُر شَ ٌظریَ پرداز ىی جّان گفث 
جفصیر گرایی، جهفیق، کژکارکرد، گردوٌَ خرد کٍٍده ىدرٌیحَ، ةی  :واژگان کليدي
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 تلفيك نظري / هم گرایی نظري
یػٍی اشحفاده ی آگاُاٌَ و اٌحخاةی از غٍاغر ٌظری چٍد دشحگاه ٌظری ىحفاوت، و جهفیق ٌظری، جرکیب ٌظری، / ُو گرایی ٌظری، 

 در ُو جٍیده کردن یا جرکیب غٍاغری ىحٍاشب آن ُا اشث، کَ ةا دو رویکرد ىظخع، ىی جّان اٌجام پذیرد:

 ةرای جتییً ُای ٌظری ىحفاوت و ظرح ٌظده در زىیٍَ ی اونیَ چارچّب ٌظری در دشث جهفیق، جّاٌيٍد شازی یک ٌظریَ -1

در ىّكػیث ُای جاریخی و جاىػَ ای ىحفاوت ةا ىّكػیث اجحياغی ٌظریَ ی در دشث  کارةردی کردن ُر ٌظریَ-2

 (.382:1392جهفیق)جٍِایی:

 

 لواعد و مراحل تلفيك یا هم گرایی
جهفیق اخحيال جّاٌيٍد شازی یک یا چٍد دشحگاه ٌظری ةَ ٌصتث اىکان جهفیق یا ُو گرایی ةرخی از غٍاغر شراٌجام در فراگرد    

 آن ُا در ُر کدام از جصحارُا دٌتال ىی طّد. در فراگرد جهفیق ٌیز ةایصحی ةَ ظّر ىػيّل كّاغد ذیم رغایث طٌّد.

اد ٌظریَ ی ىّرد ةررشی، کَ ةرخاشحَ از پژوُض ُای ٌخصحیً گام پیدا کردن غٍاغر ُو خّان در اغّل ىّضّغَ ُر جػد-1

ىفِّىی در جياىی آن ُا اشث. ةَ دیگر شخً، ىظخع ٌيّدن ىصئهَ ای کَ در چارچّب ٌظری اٌحخاب طده، جتییً پذیر ةَ ٌظر ىی آید، 

 ونی در دیگر پارادایو ُا، كاةهیث جتییً دارد،

حتی و زىیٍَ ُای ىظحرك ةرآىده از پژوُض ُای زىیٍَ ای یا ىیان دوىیً گام پیدا کردن غٍاغر ُو خّان در اغّل فراىک-2

 داىٍَ یا دیگر گٌَّ ُای پژوُض ججرةی اشث،

پیدا کردن دشحگاه ٌظری کَ جّان ىحٍاشتی ةرای جتییً ىصئهَ ی در دشث پژوُض را دارا ةاطد، یا ویرایض ٌظری کَ جّشط -3

 پژوُظگر در خال اٌجام اشث،

اشحفاده از غٍاغر ىظحرك ةرخاشحَ از پژوُض ُای ىفِّىی، ةرای شاخث یک فراٌظریَ در چارچّب شّم ةررشی اخحيال -4

 پارادایو ىکحتی،

 ىظخع ٌيّدن غٍاغر الزم و ىحٍاشب ةا ىصئهَ ی در دشث پژوُض، کَ ةرای جهفیق ةکار گرفحَ خّاٍُد طد،-5

ای زىیٍِای یا ىیان داىٍَ ةرای شاخث یک فراٌظریَ در چِارم ةررشی اخحيال اشحفاده از غٍاغر ىظحرك ةرخاشحَ از پژوُض ُ-6

 چارچّب پارادایو فراٌظری،

 در ُو جٍیده کردن غٍاغر در یک ىدل ٌظری واخد،-7

 (.1392،384شپس جٍظیو فرضیات ةا ىدل ٌظری جهفیق طده)جٍِایی:-8

 

 آراي گيدنز 
 1973را اةحدا در شال « شاخحار ىٍدی» جِان ىػاغر، اغعالح( ٌظریَ پرداز اجحياغی ىدرن و ةا ٌفّذ ةریحاٌیا و 1938گیدٌز )    

ةَ  1970و اوایم دَُ  1960و در ةدخ از فرآیٍدُای طکم گیری ظتلَ و در پی گرایض ُای شیاشی و اخالكی داٌظجّیان در اواخر دَُ 

، طِرت ةیً انيههی یافث و ظتق آن 1975کار گرفث و ةا اٌحظار ٌخصحیً کحاب خّد ةا غٍّان شاخحار ظتلاجی جّاىع پیظرفحَ در شال 

رئّس ٌظریَ شاخحار ىٍدی خّد را پی ریخث. گیدٌز از چِره ُای طاخع در جرکیب ٌظریَ کٍض و شاخحار اشث کَ جالطی ٌظری در فراجر 

ض را وفاق رفحً از دو گاٌگی اٌگاری )دٍّیث کٍض و شاخحار( ىدصّب ىی طّد. کَ گیدٌز آٌِا را دو روی یک شکَ ىی داٌد و ُدف خّی

ی ىیان شاخحار از یک شّ و ٌیز اراده و اشحلالل کٍظگران از ظریق جّشػَ فِيی دیانکحیکی از راةعَ کارگزار و شاخحار از شّی دیگر غٍّان ى

(. او ُيچٍیً اشحدالل ىی کٍد کَ در یک جِان ىدرن زٌدگی ىی کٍیو، ونّ ایٍکَ آن در 85:1388کٍد)جّخید فام و خصیٍیان اىیری،

َ ُای پیظرفحَ خّد كرار دارد. او ایً غلیده را رد ٌيی کٍد کَ ىا ىيکً اشث زىاٌی وارد یک جِان پصث ىدرن طّیو، اىا غلیده ی او ىرخه

درةاره ی جِان ةصیار ىحفاوت از غلاید آٌاٌی اشث کَ خّدطان را ةا ٌظریَ ی اجحياغی پصث ىدرن پیٌّد زٌٍد. گرچَ گیدٌز یک ىدرٌیصث 

 ةیٍض ةصیار ىحفاوت از ٌظریَ پردازان کالشیک ىدرٌیحَ ُيچّن ىارکس و وةر راجع ةَ جِان ىدرن دارد.اشث، اىا او یک 

 

 گردونه خرد کننده مدرنيته
گیدٌز ىدرٌیحَ را ةَ غٍّان یک گردوٌَ خردکٍٍده ای ةَ خصاب ىی آورد کَ ةَ غّرت ةی اىان و ةدون ایٍکَ وكػی ةَ چیزی     

رود. یک جریهر ةَ اٌدازه ی جایحاٌیک را در ٌظر ةگیرید کَ در یک خیاةان طهّغ طِر یک پِهّ ىی راٌد. ىردم در راُض ةگذارد ةَ پیض ىی 

ایً گردوٌَ ی خردکٍٍده را ىی راٌٍد، اىا ةا جّجَ ةَ اٌدازه و خجو آن، آن ُا ٌيی جّاٌٍد ةَ ظّر کاىم ىصیری را کَ آن ظی ىی کٍد و 
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کس را کَ درون یا ٌزدیک آن ةاطد، ٌاةّد شازد. از ٌظر آٌاٌی کَ گردوٌَ ی خردکٍٍده را کٍحرل ىی شرغث خرکث آن را کٍحرل ٌيایٍد و ُر 

کٍٍد و ٌیز آٌاٌیکَ در ىصیر آن كرار دارٌد، آن ىی جّاٌد پاداش ُای زیادی را ةَ ُيراه داطحَ ةاطد )یک کاىیّن ةصیار ةزرگ ىيکً اشث 

ةَ ُيراه داطحَ ةاطد(، اىا خعر ُای زیادی ٌیز وجّد خّاُد داطث، از جيهَ ایً اضعراب  ىلادیر زیادی از داروُای جدید ىّرد ٌیاز ةرا

دائيی وجّد خّاُد داطث کَ راٌٍدگان آن ىيکً اشث در ُر ندظَ کٍحرل آن را از دشث ةدٍُد و جان ةصیاری از ىردم در ىػرض جِدید 

 كرار ةگیرد.

. ةَ ظّر خاص جر، ىٍظّر گیدٌز از ایً اشحػاره و خعر ُای آن چیصث؟ ىذال ىفِّم گردوٌَ ی خردکٍٍده کاىالً اٌحزاغی اشث    

ویژه ی کاىیٌّی را کَ جدارکات پزطکی را خيم ىی کٍد، در ٌظر ةگیرید. ایً کاىیّن ىی جّاٌد داروُایی را خيم کٍد کَ ارزطيٍد ةَ ٌظر 

د. ایً اىر در ىّرد یک داوری کٍحرل وزن ةَ ٌام فً پً کَ در زىاٌی ىی رشٍد، اىا در آیٍده ىی جّاٌٍد ةیظحر از ایٍکَ خّب ةاطٍد ىضر ةاطٍ

ةصیار ىحداول ةّد، اىا پس از ایٍکَ ىظخع طد ةصیاری از ىػرف کٍٍدگان دچار ىظکالت دریچَ كهتی طدٌد، از ةازار جيع آوری طد، 

ىظخع طد کَ ىػیتث ةار ُصحٍد غتارجٍد از غادق اشث. ٌيٌَّ غیٍی دیگری از ىدػّالت اٌصان کَ ارزطيٍد ةَ ٌظر ىی رشیدٌد، اىا 

فٍاوری ُصحَ ای )ٌظیر ٌیروگاه( و پژوُض ُای ژٌحیکی، ُيَ ی ایٍِا ىدػّل اٌصان ُایی ُصحٍد کَ ةَ غّرت روزىره آن ُا را کٍحرل ىی 

صحَ ای )ُيان گٌَّ کَ در کٍٍد. اىا ایً کٍحرل ٌاچیز اشث و ُيیظَ ایً اخحيال وجّد دارد کَ ىػیتث ُایی ٌظیر ذوب طدن یک راکحّر ُ

 (.202:1392چرٌّییم رخ داد( یا افصار گصیخحگی جِض ُای ژٌحیکی آیٍده ی ٌّع ةظر را جِدید کٍٍد)ىیرزایی و ةلایی شرایی،

 

 رابرت مرتون )ساختار اجتماعی و بی هنجاري(
جدهیم ىرجّن راجع ةَ راةعَ ی ةیً  یکی از ىظِّرجریً ىایَ ُای کارکرد گرایی شاخحاری، در خلیلث در کم جاىػَ طٍاشی،    

فرٍُگ، شاخحار و ةی ٍُجاری اشث. ىرجّن فرٍُگ را ةَ غٍّان ىجيّغَ ی شازىان یافحَ ای از ارزش ُای ٍُجاری کَ ىیان افراد ىحػهق ةَ 

ای از رواةط اجحياغی یک گروه یا جاىػَ ىظحرك ةّده و ةر رفحار آٌِا خاکو اشث جػریف کرد. شاخحار اجحياغی ىجيّغَ ی شازىان یافحَ 

اشث کَ اغضای جاىػَ گاٌی یا گروه در آن درگیر ُصحٍد. ىی جّان گفث ةی ٍُجاری وكحی رخ ىی دُد کَ ةیً شاخحار و فرٍُگ، ةیً 

جّاٌایی ُایی از ٌظر شاخحاری خهق طده ی ىردم جِث غيم در راشحای ُدف ُا و ٍُجارُای فرٍُگی و خّد ٍُجارُا و ُدف ُا یک 

ع ارجتاط ُا غّرت گیرد. ةَ شخً دیگر، ةرخی از ىردم ةَ دنیم جایگاُظان در شاخحار اجحياغی جاىػَ ٌيی جّاٌٍد در راشحای ىجيّغَ كع

 ارزش ُای ٍُجاری غيم کٍٍد. فرٍُگ ٌّغی رفحار را ایجاب ىی کٍد کَ شاخحار اجحياغی از رخداد آن پیظگیری ىی کٍد.

جأکید زیادی ةر ىّفلیث ىادی دارد. اىا جایگاه ةصیاری از ىردم در شاخحار اجحياغی ىاٌع ةرای ٌيٌَّ، در جاىػَ اىریکا، فرٍُگ     

اكحػادی پاییً جر ةَ دٌیا ةیاید و در ٌحیجَ كادر ةاطد در ةِحریً -دشحیاةی آن ُا ةَ ایً ىّفلیث ىی طّد. اگر فردی در ظتلَ اجحياغی

اكحػادی ةَ روش غيّىاً پذیرفحَ طده )ةرای ٌيٌَّ، از ظریق ىّفلیث در  خانث فلط دیپهو ةگیرد، پس فرغث ُای دشحیاةی ةَ ىّفلیث

دٌیای کاری ىحػارف( ةرای او یا کو اشث یا وجّد ٌدارد. جدث ایً كتیم طرایط )و آن ُا در جاىػَ ی ىػاغر آىریکا گصحرده ُصحٍد(، ىی 

فث، کژروی اغهب ةَ اةزارُای ىحٍاوب، غیر كاةم پذیرش و گاُی جّان گفث ةی ٍُجاری و در ٌحیجَ گرایض ةَ کژرفحاری وجّد دارد. در ایً ةا

غیر كاٌٌّی جِث رشیدن ةَ ىّفلیث اكحػادی جتدیم ىی طّد. فروطٍده ی ىّاد ىخدر یا روشپی طدن جِث دشحیاةی ةَ ىّفلیث اكحػادی 

حاری دشحیاةی ةَ آن ارزش ُا اشث. شاخ–یک ٌيٌَّ از کژروی ای اشث کَ ةَ دنیم گصصث ةیً ارزش ُای فرٍُگی و اةزارُای اجحياغی

 ایً روطی اشث کَ کارکردگرای شاخحاری ىی خّاُد ةا آن ةزه و کژروی را جتییً ٌياید.

در ایً ٌيٌَّ درةاره کارکرد گرایی شاخحاری، ىرجّن ةَ شاخحار اجحياغی )و فرٍُگی( ىی پردازد، اىا ةَ غّرت کاٌٌّی ةا     

ةَ ظّر غيده ةا کژکارکرد ُا و در ایً ىّرد ةا ةی "طّد. ةهکَ ُيگام ةا ایً اٌگاره ی کارکردی خّد،  کارکرد ُای آن شاخحارُا درگیر ٌيی

ٍُجاری شروکار دارد. ُيان گٌَّ کَ دیدیو، ىرجّن ةَ ظّر خاص جر ةی ٍُجاری را ةا کژروی ىرجتط ىی کٍد کَ پیاىد کژکارکردی گصصث 

 "ػَ اشث.ُا ةیً فرٍُگ و شاخحار، ایجاد کژروی درون جاى

الزم ةَ یادآوری اشث کَ کارةرد ةی ٍُجاری در کار ىرجّن یک ٌگرش اٌحلادی ةَ كظر ةٍدی اجحياغی اشث )ةرای ٌيٌَّ، ةَ     

دنیم ىصدود کردن اةزارُای ةرخی از افراد جِث دشحیاةی ةَ ُدف ُای از ٌظر اجحياغی ىعهّب(. ةٍاةرایً، گرچَ دیّیس و ىّر در ٌّطحَ 

ىػَ ی كظری را جأیید کردٌد، کار ىرجّن ٌظان ىی دُد کَ کارکردگرایان شاخحاری ىی جّاٌٍد فاكد شاخحاری ٌظیر ُای خّد یک جا

 (.145:1392كظرةٍدی اجحياغی ةاطٍد)ىیرزایی و ةلایی شرایی،
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 اميل دورکيم )بی هنجاري(
در یک شعح ةَ ٌظر ىی رشد دورکیو جغییر جاریخی از یک ٌّع اٌصجام ةَ ٌّع دیگر را جّغیف و جتییً ىی کٍد. ةَ ٌظر ىی     

رشد ایً دو ٌّع اٌصجام غرفاً ةا ُو جفاوت دارٌد و ةَ ٌظر ٌيی رشد یکی از دیگری ةِحر یا ةدجر ةاطد. گرچَ اٌصجام ىکاٌیکی ةی ىظکم 

اٌصجام ارگاٌیک و چگٌّگی اىکان خم آن دورکیو را ٌگران ىی کٍد. چٍد ىظکم در راةعَ ةا اٌصجام ارگاٌیک  ٌیصث، ىظکالت ىرةّط ةَ

ىعرح اشث، اىا یکی کَ ةیظحر از ُيَ دورکیو را ٌگران ىی کٍد چیزی اشث کَ او آن را در ٌظر ىی گیرد کَ ایً اىر خاکی از ایً اشث کَ 

، ٌظریَ پردازی ٌظیر دورکیو ُياٌٍد پزطکی ةّد کَ آشیب ُای اجحياغی را جظخیع ىی داد و ىی جّان آن را ىداوا کرد. ةَ شخً دیگر

 درىان را ارائَ ىی کرد.

ایً را ىی  "ةی ٍُجاری را ىی جّان ةَ غٍّان خصی جػریف کرد کَ درآن فرد ٌيی داٌد از او اٌجام چَ کاری اٌحظار ىی رود. "   

رگاٌیک ردیاةی کرد. غلیده ُای جيػی روطً و كّی اٌدکی )اگر وجّد داطحَ ةاطد( درةاره ی جّان در کاُض وجدان جيػی در اٌصجام ا

کارُا یا چیزُا وجّد دارد. در ٌحیجَ، آیا وكحی ىً ةا ىصئهَ ُای زیادی ىّاجَ ُصحو ىی ةایصث آن خّکی را کَ در ىزرغَ شرگردان اشث، 

ةَ ظّر غرف ٌيی داٌٍد کَ چَ کاری را اٌجام دٍُد. ةَ ظّر کهی جر، ىردم در  ةدزدم؟ آیا ىً ىی ةایصث در ةراةر خدا کفران کٍو؟ ىردم

جاىػَ شرگردان ُصحٍد و نٍگر گاه ُای ىظخع و ایيٍی ٌدارٌد. ایً ةَ طدت ةا اٌصجام ىکاٌیکی جضاد دارد کَ در آن ُر کصی درةاره ی 

ّكػیث ىفروضی ةر او فرض ىی دارٌد ةصیار آگاه و روطً اشث. آن ُا آٌچَ جيع یا جياغث ةَ آن ُا اغحلاد دارد و آٌچَ اٌجام آن را در ُر ى

 (.51:1392نٍگر گاه ُای ىظخع و ایيٍی دارٌد؛ آن ُا گرفحار ةی ٍُجاری ٌیصحٍد)ىیرزایی و ةلایی شرایی،

 

 تلفيك آراي دورکيم، مرتون و گيدنز 
اگر ُصحَ ی گفحَ ُایی ایً شَ ٌظریَ پرداز را ةَ دكث ةررشی کٍیو ةَ ایً ٌکحَ پی ىی ةریو کَ رویکردی کَ در ىفاُیو و     

ٌظریات خّد دارٌد رویکردی جضادی اشث. دورکیو در ٌّطحَ ُای خّد از فراُو ٌظدن اٌحظارات در جاىػَ شخً ىی راٌد و ةیان ىی کٍد کَ 

ی اشث کَ فرد ٌيی داٌد از او اٌجام چَ کاری اٌحظار ىی رود. ةٍاةرایً اٌحظارات غاىهیث / کٍض ةا اٌحظارات شاخحار ةی ٍُجاری ةَ غٍّان خص

دچار جػارض اشث و در ٌِایث فرد دچار ةی ٍُجاری ىی طّد. گیدٌز ُو در ٌّطحَ ُای خّد از ىفِّم خردکٍٍده ىدرٌیحَ ٌام ىی ةرد. و 

رٌیحَ دارد و ةیان ىی کٍد ُر کصی کَ در ٌزدیکی و یا درون آن ةاطد، ٌاةّد ىی طّد. و در ٌِایث اگر افراد ٌگاُی اٌحلادی ٌصتث ةَ دوران ىد

اٌحظارات و یا ارزش ُا و ٍُجارُای ىّرد ٌظر جاىػَ ىدرن را فراُو ٌکٍٍد دچار کژکارکردی و ةِحر ةیان کٍیو دچار ةی ٍُجاری ىی طٌّد. 

گرای شاخحاری در ٌظریات خّد از ىفِّىی ةَ غٍّان کژکارکردی و یا کارکرد ىٍفی شخً ىی راٌد. در راةرت ىرجّن ُو ةَ غٍّان یک کارکرد

ٌظر ىرجّن ُو ىی جّان ٌّغی ةی ٍُجاری ىظاُده کرد. او ةیان ىی کٍد کَ ةَ ظّر غيده کژکارکردی ةا ةی ٍُجاری شرو کار دارد. و یا ةعّر 

از غدم ةرآورده ٌظدن اٌحظارات افراد از جاىػَ ةدشث آىده ىرجتط ىی داٌد. و در جهفیق دكیلحر ىرجّن ةی ٍُجاری را ةا کژکارکردی کَ 

ىفاُیو ایً شَ ٌظریَ پرداز ىی جّان كدرت شاخحار را در ةراةر غاىهیث دید. ایً شاخحار اشث کَ ةا ٍُجارُای خّد غاىهیث را کٍحرل ىی 

ه ٌکٍد ةَ كّل گافيً دچار ةرچصب ٌا ٍُجاری ىی طّد. طاید خّاٌٍدگان ایً ىحً کٍد و ایً غاىهیث اشث کَ اگر اٌحظارات شاخحار را ةرآورد

اذغان کٍٍد کَ آرای گیدٌز جهفیلی اشث و شاخحار را غاىهیث ةرجر ٌيی داٌد. در جّاب ایً دوشحان ىی جّان ةیان کرد گیدٌز در ٌظریَ 

ث ىفِّىی ةَ ٌام ةازاٌدیظی ىی آورد کَ ةحّاٌد آرای غاىهیث و شاخحار ةٍدی خّد گرایض ةیظحری ةَ شاخحار دارد جا غاىهیث و در ٌِای

شاخحار را جهفیلی اغالم کٍد. در غّرجی کَ جضاد گرایان ةیان ىی کٍٍد کَ شاخحار اغالً اجازه ةازاٌدیظی را ةَ غاىهیث ٌيی دٍُد چَ در 

ادت وارگی ةّردیّ. و جانب ایٍجاشث کَ گیدٌز ٌلد آگاُی کاذب ىارکس و چَ در غٍػث فرٍُگی آدورٌّ و یا ُژىٌّی گراىظی و خحی در غ

 خّد ةر شاخحاری انلا ىی کٍد کَ رویکردی ىدرٌیحَ دارد.
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 نتيجه گيري
جاریخی ىعرح در اواخر كرن ةیصحو ةا -جتییٍی و جفِيی-جهفیق گرایی خاکی از دیدگاُی جرکیتی و کذرت گرا و ةا روش غهی   

َ جأدر از جاىػَ طٍاشی اروپایی و آىریکایی ةَ ویژه از جریاٌات كرن ٌّزدُو ىیالدی ةَ ایً شّ ىی ةاطد. در ىلانَ خاضر ةَ ةررشی ٌظرات ش

ایً فرآیٍد و ٌظریَ جاىػَ طٍاشی اجحياغی آٌحٌّی گیدٌز، اىیم دورکیو و راةرت ىرجّن پرداخحَ طده اشث. در جهفیق اٌدیظيٍد ىػحلد ةَ 

ىفاُیو فراىکحتی ایً شَ ٌظریَ پرداز ةا رویکردی ةا غٍّان جضادگرایی ةَ ىفِّم جدیدی ةا غٍّان ةی ٍُجاری ىی رشیو. در جػریف ةی 

 ز ىی جّان ةَ ةرآورده ٌظدن اٌحظارات فرد در ةراةر جاىػَ دارد، دشث پیدا کرد.ٍُجاری در ىحّن ُر شَ ٌظریَ پردا
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