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 چكيذه :
مشدد ضيخدداجا ياا هددا يهي ددريم دد ين دد ن ي  ييمقالدد هدد اين دد ي

نها ن  ي  يپ ي افا يپاخخيب نيين  يخدان ينخدرييييتا  خينخر.يييگسا  
 يويتا    ،ي عن ي دكيوندد يييعنين ي كيمياي  رياغ نفيا يك ين  ن يب 

 ن نييم زهاييخ زمين يويمي نثيخياخ يجاصيب جي  ن ينزي ولريوي
ي عنين يگفاماني يمعنا  يپي نيك  يويب  نييفضايف هنگيو ژ ،ينزيچ ي و  

يخياخ يمط حيش ؟
يييهداييا  د ي  يمطالعد ييييگين يك يب ج يط ف ن ن ي هيافدرييآ ايهما 

گ ن اند ييي هيافريپسريم  ن يويقدي ييو ژ يم  ،يب ييناخييناليسميويهي ر
عنددين ي ددكيمياي  ددريب جددي  ن ينزيتدد نو ييمدد ع يهسددان ،ين دد ن يبدد 

هاييناخييناليسا يم   ينخر؟يوييصي يگفاما محخ زمين يويتا    ي
هايهي ريم  ين  نن ي عن ينها يمبان يب يت نو يي ايب جالاين  ينيعينه ش

 ي و ن يم   ينيسريويتا    ،يف هنه يويخ زمين ين  ننيا ،يمح و يب
تدا    يييييت ييب جي  ن ينخر؟يآ ايتأكي يب يپيشدين ييهاييكه ينزي  ش 

ندي  يييييماقبلينخال ين  ن يوين  ننيا ي كيگفاما يخياخ يباخاانه ن ان 
ج قيشد  يييمنخريك ينزيخييي وشنفك ن يباخاانه نيين  نن يق  يبيسا

ااماع ينخدري داييينييينخر؟يآ ايمفهي يهي ريم  ،يم يريويم ري كيخاز 
نييذنت يويطبيع يويكه ؟يهي ريم  ين  نن ،يم يدرين  نند يويم دريييييپ    

نييكهد يويذنتد ي  ين د يگ فدري داينديع يمفداهيمييييييييين  ن ي نيبا د يپ  د  يي
يگفامان يويخازمان ينااماع ؟

ي
گ ن د ،يييهي ر،يهي ريم  ،يهي دريتدا    ،يباخداا ييييها: كليذ واژه

ين ،يناخييناليسمگ ن  ،يم ير،يم ر،يهي رين  نيقي 
 

                                                      

 زا٘كيبض فّْٛ ؾيبؾي زا٘كٍبٜ سٟطاٖ  *
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 مقذمه
 

ٝ  ثب سٛػٝ ثٝ سحٛالر ٌؿشطزٜ زض حٛظٜ ٘ؾطيٝ ٞهبي دبيهب٘ي    ٞبي اػشٕبفي زض زٞه
ي زض ثبة ٔٙكبء ٚ چٍٍٛ٘ي ديسايف ٚيىٓ عطح ؾؤاالس ٚ آغبظ لطٖ ثيؿز ٓلطٖ ثيؿش

ٚ سالـ ثطاي دبؾرٍٛيي ثٝ آٟ٘هب  ٞبي ػٕقي والٖ چٖٛ ٞٛيز ّٔي  ٚ سساْٚ ٞٛيز
ٞهبي ٘هٛيٗ زضثهبضٜ ٞٛيهز اؾهزه ثّىهٝ        اضائٝ زيسٌبٜ طايث ؾبؾيسٟٙب يه ٘يبظ ا ٘ٝ

ٝ   ٞب ٚ اثٟبٔبر ثطآٔسٜ اظ ٘ٛؿ ٍ٘طـ سٛا٘س ثؿيبضي اظ قجٟٝ ٔي  ي ٞبي ٘ٛيٗ ثهٝ ٔؿههِ
ايطا٘هي  ثٝ عٛض وّي ٚ ٞٛيز ٚ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ضا زض ضاثغٝ ثب ػبيٍبٜ ثحض ٞٛيز ّٔي 

يهبثي   ر ٚ دبؾدٌٛ٘ٝ ؾؤاال دطزاذشٗ ثٝ ايٗفالٜٚ ثط ايٗ ضٚقٗ وٙس. ثٝ عٛض ذبل 
ٞبي ؾيبؾي ٚ ٌفشٕب٘ي ٘ؿجز ثٝ  سٛا٘س ضٚـ ٔٙبؾجي ثطاي ٔمبثّٝ ثب چبِف ثٝ آٟ٘ب ٔي

يز ّٔي ايطاٖ زض آيٙسٜ ثبقسه چطا وٝ ثب سٛػٝ ثهٝ ٌؿهشطـ ضٚظاوهعٖٚ ٔجبحهض     ٞٛ
ٌفشٕبٖ ٘ٛيٗ زض ؾغح ػٟب٘ي ٚ ٘يعزض ٔحبوُ زا٘كٍبٞي ٚ ضٚقٙفىطيه ٕٔىٗ اؾز 

ٚ ػبشثيز وهبوي ثهطاي   وبضايي ّٔيز ايطا٘ي اظ  ٞبي ؾٙشي ٍ٘طـ ثٝ ٞٛيز ٚ ضٚـ
 (.0)ٞب ثطذٛضزاض ٘جبقٙس ٌٛ٘ٝ چبِف ٔمبثّٝ ثب ايٗ

ي زاقهز وهٝ ٔفٟهْٛ ٞٛيهز يىهي اظ      ؾبؾه اسٛػهٝ  انٛالً ثبيس ثٝ ايهٗ ٘ىشهٝ   
آطبض حٛظٜ ايٗ سطيٗ ٔفبٞيٓ فّْٛ اػشٕبفي اؾز ٚ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٔجبحض  ديچيسٜ

آطهبض  اؾز. ٕٞيٗ ديچيهسٌي ٔفٟهْٛ ٚ وٕجهٛز    آٖ ٔٛػٛز  ي وٕشطي زضثبضٜٔىشٛة 
ثبفض قسٜ اؾز سب زلز وهبوي زض وهبضثطز آٖ ٚ يهب ٔفهبٞيٓ     ٔىشٛة زض ايٗ ظٔيٙٝ 

ٝ ٚاثؿشٝ ثٝ آٖه يقٙي ٞٛيز ّٔي ٚ ثحطاٖ ٞٛيزه ٔقغٛف ٘كٛز ٚ ا٘سن  ٞهبي   ٘ٛقهش
 ٞٛيهز  يٜ ضبثه ٞهبي ضٚا٘كٙبؾهب٘ٝ اضيىؿهٖٛ زض    ٚيػٜ ثحض ٝه ثٝظٔيٙٗ ائٛػٛز زض 
دطزاظاٖ ٘ٛؾبظي ٕٞچهٖٛ ِٛؾهيٗ دهبي     ه ٔجبحض ٘ؾطيٝ(0968ٚ  0951 ه0)اضيىؿٖٛ

ٞبي دؿز ٔسضٖ ديطأهٖٛ   (ه ٚ يب ٍ٘طـ0966ه 2دبي) اضصٌ ٞبي زٚضٜ ثحطاٖ ي زضثبضٜ
َ  (3ٚ يب سفبٚر) «ٞٛيز» ه ضإٞٙهبي فٕهُ   (0997ه 5ٚ ػهٛ٘ع  4؛ ٘هبسط 0996ه 3)ٞهب

                                                      
1- Erikson 
2- Pye 
3- Hall 
4- Natter 
5- Jones 
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ٚ زليك آٟ٘ب  يا٘شمبزٌيطز ٚ سالـ ػسي ثطاي وبضثطز  دػٚٞكٍطاٖ ٚ زا٘كؼٛيبٖ لطاض 
 (2)ثب ٔٛضز ايطاٖ ثٝ فُٕ ٘يبيس.

 
 هاي مذرن هويت و مليت ايراني در پرتو نظريه

ٞٛيز ايطا٘ي ثب سبضيد ٚ يب ثٝ فجهبضسي ػبيٍهبٜ    ي لجُ اظ دطزاذشٗ ثٝ ثحض ضاثغٝ
ٞبي  سبضيري ٞٛيز ّٔي ايطا٘يه دطزاذشٗ ثٝ ثحض ٘ؾطي ثؿيبض ٟٔٓ ضايغ زض ضٞيبوز

ِيؿٓه ّٔيز ٚ لٛٔيز يقٙي ػٙؼبَ ثط ؾطٔسضٖ ثٛزٖ يب زيطيٙٝ ثٛزٖ ٔسضٖ ثٝ ٘بؾيٛ٘ب
ايطا٘ي ضهطٚضي ثهٝ     ٔفْٟٛ ّٔز ٚ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ اضسجبط آٖ ثب ثحض ٞٛيز ٚ ّٔيز

ٝ   ثهٝ  آيس. ٍ٘بض٘سٜ زض ػبي زيٍطي ثٝ سفهيُ  ٘ؾط ٔي دهطزاظاٖ   اذهشالف ٔيهبٖ ٘ؾطيه
 ٚ لٛٔيز دطزاذشهٝ اؾهز  ثٛزٖ يب ٔسضٖ ثٛزٖ ٔفبٞيٓ ّٔيز   ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ثط ؾط وٟٗ

ٚ ثط آٖ اؾز وٝ زض ٘ؾطار ٚ اؾشسالالر ٞط زٚ ٌطٜٚ  (003-053: 0377)احٕسيه 
ٞهبي ّٔهز ٚ    دسيسٜ  ضيكٝي ٜ ضبثزض 6ٌطايبٖ ٌطايبٖ )يب ؾبذشبضٌطايبٖ( ٚ زيطيٙٝ ٔسضٖ

سٛاٖ زضؾشي آٟ٘هب   ذٛضز وٝ ٕ٘ي ّٔيز )٘بؾيٛ٘بِيؿٓ( ٘ىبر لبثُ سٛػٟي ثٝ چكٓ ٔي
ثٝ ٔفٟهْٛ زليهك آٖه    «٘بؾيٛ٘بِيؿٓ»اي ثٝ ٘بْ   وٝ ا٘سيكٝ س. زضحبِييىؿطٜ ٔٙىط قضا 

ٞبي سبضيريه ػغطاويبيي ٚ  يقٙي ايؼبز يه حطوز ؾيبؾي ٔكرم ثطاؾبؼ ٚيػٌي
ٞبي دؽ اظ ا٘مهالة   وطٍٞٙي يه ػبٔقٝه ضيكٝ زض زٚضاٖ ٔسضٖ زاضز ٚ ثيكشط ثٝ ؾبَ

ّٔي ثٝ ٔفٟهْٛ ؾهٙشي   ٌطززه أب ثبيس سٛػٝ زاقز وٝ ٚػٛز احؿبؾبر  وطا٘ؿٝ ثطٔي
آٖه يقٙي فاللٝ ثٝ وطًٞٙه سبضيده ؾطظٔيٗ ٚ ٘ؾبْ ؾيبؾهي ذهبل ٚ ثهبالسط اظ آٖ    

ٞبي ؾطظٔيٙي زاضاي ٔيطاص ؾيبؾيه سبضيري ٚ وطٍٞٙي ذهبله نهطوبً    ٚػٛز ٌطٜٚ
ٔحهههَٛ زٚضاٖ ٔههسضٖ ٘يؿههز ٚ سحههز سهههطيط وطايٙههسٞبيي چههٖٛ ٌههطزـ ٘ؾههبْ 

ٞهب يهب    أذطاسهٛضي ؾي ػٟب٘كَٕٛ چهٖٛ  ؾيب ٞبي زاضي يب اظ ٔيبٖ ضوشٗ ٘ؾبْ ؾطٔبيٝ
 ٞبي ٔصٞجي )وّيؿب ٚ ذالوز( ثٝ ٚػٛز ٘يبٔسٜ اؾز. ٘ؾبْ

ٌطايبٖ  يب ؾبذشبضٌطايبٖ ٚ زيطيٙٝ ٌطايبٖ ضٚ اؾز وٝ زض وكبوف ٔيبٖ ٔسضٖ اظ ايٗ
ٞبيي  ضؾس. يقٙي لجَٛ ايٗ ٘ىشٝ وٝ دسيسٜ سط ثٝ ٘ؾط ٔي اسربش يه ٔٛضـ ٔيب٘ي ٔٙبؾت

ٝ چٖٛ ّٔز ٚ احؿبؾبر سقّ زاضاي ٔيهطاص ؾيبؾهيه وطٍٞٙهي ٚ     ي ك ثٝ يه ػبٔقه
                                                      
6- Primordialists 
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ٝ    «٘بؾيٛ٘بِيؿٓ»سبضيري ذبل ضيكٝ وٟٗ زاضزه أب   ي ثٝ ٔفٟهْٛ أهطٚظي آٖ ٚ ٕٞه
ثٝ ٕٞيٗ زِيهُ اؾهز وهٝ     ؛اي اؾز ػسيس ٞبي أطٚظي ٔٛضز ٘ؾطـه دسيسٜ ٚيػٌي

 ٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٞٛيز ٘ؾيط آ٘شهٛ٘ي اؾهٕيز  شدطزاظاٖ ثطػؿ ٘ؾطيبر ثطذي اظ ٘ؾطيٝ
( وهٝ زض نهسز ايؼهبز ؾهٙشع ٔيهبٖ      0970( ٚ ازٚاضز اؾذبيط)0982وي) ػٕيع ٔه ٚ

 ٕ٘بيس. ٔي سط ه زضؾزٌطا ٞؿشٙس ٌطا ٚ زيطيٙٝ ٞبي ٔسضٖ ٘ؾطيٝ
ّٔهي زض    سٛاٖ ثٝ ٔٛضٛؿ ثحض ّٔز ٚ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٞٛيهز  ٕٞيٗ ٍ٘طـ ضا ٔي
ثٛزٖ يب ٘ٛ   ثٝ يىي اظ ؾؤاالر وطفي دػٚٞف ٔجٙي ثط زيطيٙٝ ٚ ايطاٖ ٘يع ٌؿشطـ زاز

ٝ   ثٛزٖ دسيسٜ فٙهٛاٖ يهه    ٞبي وٛق زض ايطاٖ دبؾد زاز. ٌطچٝ ثحض ٘بؾيٛ٘بِيؿهٓ ثه
ٞهب ٚ احهعاة    ٞهبي ٌهطٜٚ   فٙٛاٖ ثٙبي السأبر ٚ اٍ٘يهعٜ  ٍ٘طـ ؾيبؾي ذبل ٚ ثٝ

قٛز ٚ ضيكٝ زض سحٛالر وىطي  ؾيبؾي ذبل ثٝ سبضيد ايطاٖ لطٖ ثيؿشٓ ٔحسٚز ٔي
ٚعٝ زاضزه أب ايٗ ثساٖ ٔقٙهب ٘يؿهز وهٝ    ٚ ؾيبؾي زٚضاٖ لجُ ٚ دؽ اظ ا٘مالة ٔكط

ؾيبؾيه   ٚ احؿبؾي ثٝ ٚػٛز ؾطظٔيٗه ٔيطاص «ّٔز»اي ثٝ ٘بْ  انٛالً زض ايطاٖ دسيسٜ
 «ّٔهز » ي زض ٌصقشٝ ٚػٛز ٘ساقشٝ ٚ دسيسٜ «ايطاٖ»وطٍٞٙي ٚ سبضيري ذبله يقٙي 

ٚ احؿبؾههبر ّٔههي ايههطاٖ ؾههبذشٝ ٚ دطزاذشههٝ شٞههٗ ضٚقههٙفىطاٖ ٚ يههب ٔحهههَٛ 
زِٚز ٔسضٖ ايطاٖ زض لطٖ ثيؿشٓ اؾز. ايهٗ ٘ىشهٝ ٌطچهٝ قهبيس زض      ٌصاضي ؾيبؾز

ضاثغٝ ثب ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ فطة ٚ سطن نبزق ثبقسه چطا وٝ ٚػٛز وكهٛضٞبي فطثهي ٚ   
ٞبي ّٔي ٚ ٘ٝ وطأّهي ه ٔهصٞجي ه ثهٝ لهطٖ ثيؿهشٓ ثهبظ          فٙٛاٖ ٔٛػٛزيز  سطويٝ ثٝ

ثيكشط ّٔهي زاقهشٝ    يزض ٔٛضز ايطاٖه وٝ زِٚز آٖ ٚيػٌي ٚ ٔبٞيشلغقبً ٌطززه أب  ٔي
 .يؿزاؾز سب ٔصٞجيه نبزق ٘

ٞبي ٘بؾيٛ٘بِيؿٓه لٛٔيز ٚ زِٚز ه  دطزاظ ثحض سطيٗ ٘ؾطيٝ آ٘شٛ٘ي اؾٕيز ثطػؿشٝ
ٜ ايطاٖ ٚالف اؾز ٚ انٛالً اؾشسالَ ذهٛز ضا ٔجٙهي   ضبثّٔزه ثٝ ايٗ ٘ىشٝ اؾبؾي زض

ٔهٛضز  ثطاؾبؼ ٚػٛز چٙهس   «٘بؾيٛ٘بِيؿٓ»ٞبي ٔبلجُ ٔسضٖ ٚ ٔبلجُ  «ّٔز»ثط ٚػٛز 
عطح ػّس  .(0986اؾٕيزه زٞس) لطاض ٔي ... سبضيري ٟٔٓ ٕٞچٖٛ ايطاٖه چيٗه ٞٙس ٚ

٘يع سههٛيطي اظ سرهز ػٕكهيس     «ٞب ضيكٝ لٛٔي ّٔز»سطيٗ وشبة اٚ ثٝ ٘بْ  ٔقطٚف
ٓ »ٞهبي وٟهٗ ٔبلجهُ     ايطاٖ اؾزه وٝ ثيبٍ٘ط ٚػٛز ّٔز . زيٍهط  ؾهز ا «٘بؾيٛ٘بِيؿه

فٙٛاٖ  ّٔي ٘يع ثٝ ٚيػٌي ذبل ايطاٖ ثٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ زِٚز ي دطزاظاٖ ثطػؿشٝ ٘ؾطيٝ
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يههه ّٔههز وٟههٗ ثطذههٛضزاض اظ سٕههسٖه وطٞٙههً ٚ سههبضيد ذههٛز اقههبضٜ        
 يثطذي اظ دػٚٞكٍطاٖ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٔغبِقبر ايطا٘ه  .(0982ه 7آضٔؿشطاً٘ا٘س) وطزٜ

ا٘س وٝ ؽٟٛض زِٚز ٔشٕطوهع ثهٝ ٔفٟهْٛ زليهك ٚ فّٕهي آٖ ضا اظ       سب آ٘ؼب ديف ضوشٝ
ايهٗ ٘ىهبر اؾهشسالَ     (.0932ه 8)وطيكٙب زةزا٘ٙس ثبؾشبٖ ٔي طاثشىبضار ايطا٘يبٖ فه

ٝ  ٞبي ٘ٛيؿٙسٌبٖ لْٛ وبوي ػٟز ضز وطضيٝ ي ػسيهس دؿهز    ٌطا يب عطوساضاٖ ٘ؾطيه
ّٔهي زض ايهطاٖ ٞؿهشٙس ٚ آٖ ضا      وٝ ٔسفي ٔسضٖ ثٛزٖ ٔفْٟٛ ّٔز ٚ ٞٛيهز  هٔسضٖ

ثٝ زؾز  ه٘ٙسزا ٌطاي لطٖ ثيؿشٓ ايطاٖ ٔي  ٞب ٚ ضٚقٙفىطاٖ ثبؾشبٖ ٔحهَٛ وبض زِٚز
 ٔي زٞس.

 
 تاريخ ي هويت ايراني در گستره

 
ٔب٘س ٚ دبؾد زازٖ ثٝ ؾؤاَ اؾبؾهي ٚ ثطذهي    ٟٕٔي وٝ ٞٙٛظ ثبلي ٔي ي  ٔب ٘ىشٝا

ديطأٖٛ آٖ اؾزه ايٗ ٘ىشهٝ اؾهز وهٝ سههٛض     سحميك ه ٔطٖٞٛ ٔمبِٝؾؤاالر وطفي 
ٔيهطاص  زاضاي ؾطظٔيٗه سهبضيده وطٞٙهًه    ي فٙٛاٖ ػبٔقٝ ٔٛػٛز اظ ٞٛيز ايطا٘ي ثٝ
ٞبي ؾيبؾهي ه    ٌٛ٘ٝ وٝ ٘ٛقشٝ اي ثٝ ٚػٛز آٔسه آيب ٕٞبٖ ؾيبؾي ذبل زض چٝ زٚضٜ

ٌطايبٖ ٔشحس آٟ٘ب اظ يه ؾٛ ٚ ٔحممبٖ ٔشهطط اظ  ٌطا ٚ چخ ٞبي لْٛ ايسئِٛٛغيه ٌطٜٚ
ٗ   ٞبي ٘ٛيٗ ٔغبِقبر ٘بؾيٛ٘بِيؿهٓ يهب دؿهز ٔهسضٖ ٔهسفي      ضٞيبوز ٌٛ٘هٝ   ا٘هسه ايه

ٖ اضٚدبيي يهب زِٚهز   بٔؿشكطل هٌطا ٖ ثبؾشبٖسهٛيطدطزاظي اظ ايطاٖ سٛؾظ ضٚقٙفىطا
سٛاٖ زض سبضيد ٌصقشٝ يبوز ٚ  ٔسضٖ لطٖ ثيؿشٓ ايطاٖ ؾبذشٝ قسٜ ٚ اططي اظ آٖ ٕ٘ي

فٙٛاٖ يه ػبٔقٝ ؾيبؾي زاضاي سبضيده ٔيهطاص   يب ايٙىٝ سهٛيطي اظ ٞٛيز ايطا٘ي ثٝ
 ٞبي ٌصقشٝ زاضز؟ وطٍٞٙي ٚ سٕس٘ي ضيكٝ زض زٚضاٖ

اطجهبر زضؾهشي يهب ٘بزضؾهشي      ٚ زازٖ ثٝ ايٗ ؾؤاالر ٞبي ٟٔٓ دبؾد يىي اظ ضاٜ
زض ٔشٖٛ وٟٗ سبضيري اؾز. ثٝ فجبضر زيٍهط   سحميك هاِصوط زفبٚي ٘ٛيؿٙسٌبٖ وٛق

سٟٙب اظ عطيك ٔطاػقٝ ثٝ آطبض والؾيه سبضيري ٔطثٛط ثهٝ ايهطاٖ ٚ ٘يهع آطهبض ازثهي      
ثٝ ايهٗ   سٛاٖ ٞبي سبضيري ٚ سٕس٘ي ػبٔقٝ ايطا٘ي اؾز وٝ ٔي فٙٛاٖ يىي اظ ػّٜٛ ثٝ

                                                      
7- Armstrong 
8- Krishna Deb 
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٘ىشٝ دي ثطز وٝ ٔٛضذبٖ ٚ دػٚٞكٍطاٖ ٔؿبئُ وطٍٞٙي ايطاٖه افهٓ اظ ايطا٘هي ٚ يهب    
ا٘س. ثٝ زيٍط  ٍ٘طيؿشٝ فٙٛاٖ يه ٔٛػٛزيز ؾطظٔيٙي چٍٛ٘ٝ ٔي غيطايطا٘يه ثٝ ايطاٖ ثٝ

 ٞبي والٖ ٔطثهٛط  اضٜعٞبي ٔسضٖ فّْٛ اػشٕبفي ٚ ٌ نطف سىيٝ ثط ٘ؾطيٝثٝ ؾرٗه 
سٛاٖ ٔسفي ٘جٛز سهٛيط ٞٛيز ّٔي اظ ايطاٖ زض  ٔطيىب ٕ٘يٝ ٔٛاضز سبضيري اضٚدب يب آث

 ز.ثٛٞبي ٌصقشٝ ٚ حبَ  زٚضاٖ
ْ      ٞبيي وٝ زض ٘ٛقشٝ يىي اظ ثحض ٌهطاه   ٞهبي ثؿهيبضي اظ ػطيب٘هبر ؾيبؾهي لهٛ

ٞبي ٘ٛيٗ ٚ دؿهز ٔهسضٖ ثهٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿهٓ ٚ      چٙيٗ ثطذي اظ عطوساضاٖ ضٞيبوز ٞٓ
فٙٛاٖ يهه   ٔٛػٛزه اظ ايطاٖ ثٝذٛضز ايٗ وطضيٝ اؾز وٝ سهٛيط  ٞٛيز ثٝ چكٓ ٔي

  ٝ زٚضاٖ  ي وُ زاضاي سساْٚ ؾطظٔيٙيه سبضيريه سٕس٘ي ٚ وطٍٞٙي ؾهبذشٝ ٚ دطزاذشه
ضا فّز انّي سغييهط   «آضيبئيبٖ»ٚ يب  «آضيبيي»ٔسضٖ اؾز ٚ ديٛ٘س زازٖ آٖ ثٝ ٔؿهِٝ 

ٞب وكهٛضي ثهب    زا٘ٙس. ثطاؾبؼ ايٗ ٘ٛقشٝ زض زٚضٜ ضضبقبٜ ٔي «ايطاٖ»ثٝ  «يبقدط»٘بْ 
سٛاٖ زض ٔشٖٛ وٟٗ  ضا ثٝ ؾرشي ٔي «ايطاٖ»كرهي ثٝ ٘بْ ٔٞب ٚ ؾطظٔيٗ  ٚيػٌي ايٗ

ٔبلجُ ٔسضٖ ديسا وطز. ٚ ؾطظٔيٗ وٙٛ٘ي ايطاٖ زض ٌصقشٝ ثٝ ٘بْ ٔٙبعك ٌٛ٘هبٌٖٛ آٖ  
 ايٗ ٔٙبعك. ي ٕٞٝ ي قسٜ اؾز سب يه وُ زض ثطٌيط٘سٜ ذٛا٘سٜ ٔي

زه وهٝ ثيكهشط ثهط    ٞبي ؾيبؾي ه ايسئِٛٛغيه ٌطٜٚ ٘رؿ   ثسيٟي اؾز وٝ اٍ٘يعٜ
قٙبؾب٘ٝ ٌطٜٚ  قٙبؾي ٚ ضٚـ ٞبي ٔقطوز ٙيؿٓ لٛٔي سهويس زاض٘سه ٚ ٘يع شٞٙيزٚيقٛ
ٓ  وٝ سحز سهطيط ضٞيبوز هزْٚ ثيكهشط ثهٝ    هٞبي ٘ٛيٗ ثٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ دؿز ٔسض٘يؿه

زٞٙس سب ثٝ ٚحسر ٚ ثيكشط سٕبيُ ثٝ اػعاء دطاوٙسٜ زاض٘س سب وُ  دطاوٙسٌي انبِز ٔي
 قٛز. ايطاٖ ٔي ي ٞبيي زضثبضٜ عطح چٙيٗ اؾشسالَزاضاي ٞٛيزه ثبفض 

زض ٔشهٖٛ سهبضيريه    سحميهك فسْ سٕبيُ ثٝ ٚ زيٍط ٘بآٌبٞي اظ زا٘ف ثٛٔي  فّز
ضؾهس وهٝ    ازثي ٚ وطٍٞٙي ديطأٖٛ نحز ٚ ؾمٓ ايٗ زفبٚي اؾهز. ثهٝ ٘ؾهط ٔهي    

ضضبقهبٜ اوىهبض آضيهبيي ٚ     يٜ يب ثهٝ ايهطاٖ زض زٚض  قه سغييط ٘بْ دط ي فٕسٜ ي اٍ٘يعٜ
سٟٙب ٔسضن ٚ زِيّهي ثهطاي ايهٗ     ٘جٛزٜ اؾزه چطا وٝ ٘ٝ «ايطاٖ»آٖ ثب ٚاغٜ  ٕٞرٛا٘ي

 يٜ ازفب زض ٔيبٖ ٘يؿزه ثّىٝ انٛالً ثبيس ثٝ ايٗ ٘ىشهٝ ٟٔهٓ سٛػهٝ زاقهز وهٝ ٚاغ     
ٞطٌع ٔٛضز اؾشفبزٜ ايطا٘يبٖ لطاض ٍ٘طوشٝ ٚ ايٗ ٘بٔي اؾهز وهٝ ٘ٛيؿهٙسٌبٖ     «يبقدط»

ا٘س. ٘بْ ؾطظٔيٗ  س اظ آٖ ثٝ ايطاٖ زازٜوالؾيه يٛ٘بٖ ثبؾشبٖ زض زٚضاٖ ٞربٔٙكي ٚ ثق
ٞبي ٌصقشٝ ٕٞهبٖ   ٞبي زٚضاٖ وٙٛ٘ي ٔب زض ٔشٖٛ سبضيريه ازثي ٚ ٘يع زض ؾًٙ ٘جكشٝ
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ثٙبثطايٗ سجسيُ ٘بْ ٔصوٛضه ٘ٛفي سهويس ثط ٘بْ ٚالقي ايٗ وكهٛض   .ثٛزٜ اؾز «ايطاٖ»
 ٞبي ٘ػازٌطايب٘ٝ. ثٛزٜ اؾز سب اٍ٘يعٜ

ثبؾشبٖ ثٝ ؾطظٔيٗ وٙهٛ٘ي ٔهب اعهالق     ي زٚضٜ اظ ٕٞبٖ «ايطاٖ»اظ ؾٛي زيٍط ٘بْ 
قٙبؾبٖ اضٚدبيي ٚ آٔطيىبيي ثط آٖ ٞؿشٙس وهٝ حهسالُ اظ    قسٜ اؾز. ثطذي ايطاٖ ٔي

زض ضاثغٝ ثب ٘بْ ايٗ ؾطظٔيٗ وبضثطز فٕٛٔي ديهسا   «ايطاٖ»زٚضٜ اقىب٘يبٖ ثٝ ثقس ٚاغٜ 
 .(0989ه 9٘هِٛي )ي ؾبؾب٘يبٖ زاضاي ٔقب٘ي ٞٛيشي ثطاي ايطا٘يهبٖ قهس   ٚ اظ زٚضٜ وطز

ٚيػٜ اٚؾشب ٚ ؾهبيط ٔشهٖٛ    ٘بْ ايطاٖ زض ٔشٖٛ ٔمسؼ زيٙي ايطاٖ وٟٗ ثٝ ٗفالٜٚ ثطاي
ٞهبي سهبضيري زٚضاٖ    ٕٞيٗ ٘بْ زض سٕهبٔي وشهبة   .(0374ٚقيه  وطٜ) قٛز زيسٜ ٔي

قهٛز.   ٔكهبٞسٜ ٔهي   راْ ثٝ وطّٛٙؾٔض ٚ ٛظٔٙٞبي  قٛز ٚ زض ٘ٛقشٝ اؾالٔي زيسٜ ٔي
 ٔهب اظ ٘بْ ايطاٖ ٚ ايطاٖ ظٔيٗ زض اقهبضٜ ثهٝ ؾهطظٔيٗ    سٟٙب وطزٚؾي ثبضٞب ٚ ثبضٞب  ٘ٝ

. ثطاي ا٘س چٙيٗ وطزٜاؾشفبزٜ وطزٜ اؾزه ثّىٝ ثؿيبضي اظ ققطاي لجُ ٚ ثقس اظ اٚ ٘يع 
ٝ اؾز. يىي اظ وشثبض ثىبض ض 0711ايطاٖ زض آطبض ٘ؾبٔي ٌٙؼٛي ثيف اظ  ي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاغٜ

اٚ اؾزه ثّىهٝ ثيهبٍ٘ط    ي ب٘ٝسٟٙب ثيبٍ٘ط سهٛيط ايطاٖ زض شٞٗ قبفط ٚ ظٔ اققبض اٚ ٘ٝ
 ؿز:ٞذٛاٞي ٘يع  ٘ٛفي ّٔيز

 ز ٌٛيٙسٜه ظيٗ ليبؼ ذؼُه٘يؿ    ٕٞٝ فبِٓ سٗ اؾز ٚ ايطاٖ زَ
 سهبقهٗ ثهٝ ثهٛز يميهزَ ظسهٗ ث   ٖٛ وٝ ايطاٖ زَ ظٔهيٗ ثبقسهچ

كهرم  ٔفٙٛاٖ يه ؾهطظٔيٗ   ٘بْ ايطاٖ زض اققبض ثؿيبضي اظ ققطاي ثقسي ٘يع ثٝ
ٖ  ي ٘بٔٝ»ٕ٘ٛ٘ٝ زض لهيسٜ ٔقطٚف  ذٛضز. ثطاي ثٝ چكٓ ٔي اظ ا٘هٛضيه   «اُٞ ذطاؾهب

ٜ اؾز. اظ ظٔبٖ نفٛيٝ آٔس« وكٛض ايطاٖ»ثبضٞب ٚ ثبضٞب ٚاغٜ ايطاٖ ٚ چٙس ثبض فجبضر 
اؾشفبزٜ  «ايطاٖ ي ٕٔبِه ٔحطٚؾٝ»ثٝ ثقس ٘يع ٕٞيٗ ٘بْ وبضثطز زاقشٝ ٚ ٌبٜ اظ فجبضر 

 .(0997وبقب٘ي طبثزه قسٜ اؾز) ٔي
 

 راني در منابع كهن تاريخيايران و هويت اي
ٌطايب٘ٝ ٚ ثطذهي   ٞبي لْٛ ٌٛ٘ٝ وٝ ديف اظ ايٗ ٌفشيٓه يىي اظ زفبٚي ٘ٛقشٝ ٕٞبٖ

آطبض ٔطثٛط ثٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ دؿز ٔسضٖ ايٗ اؾز وٝ انهٛالً ثحهض سهساْٚ سهبضيري     
                                                      
9- Gnoli 
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قٙبؾهبٖ ٚ   ثبؾشبٖ سب حبَ حبضط ثيكشط ؾبذشٝ ٚ دطزاذشٝ شٞٗ قطق ي ايطاٖ اظ زٚضٜ
ٌطا اؾز ٚ چٙيٗ سههٛيطي اظ ايهطاٖ    ي ٚ ضٚقٙفىطاٖ ايطا٘ي ثبؾشبٖايطا٘كٙبؾبٖ غطث

لجالً چٙساٖ ضايغ ٘جٛزٜ اؾز. ثٝ فجبضر زيٍط ثطاؾبؼ ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘طـه سهٛض ايهطاٖ  
فٙٛاٖ يه ٔٛػٛزيز سهبضيري اظ زٚضاٖ ثبؾهشبٖ سهبوٖٙٛ ثيكهشط ٔحههَٛ وهبض        ثٝ

يؿهشٓ ٚ سمّيهس   ٘ٛيؿٙسٌبٖ غطثي ٘ػازدطؾز ٘يٕٝ زْٚ لطٖ ٘هٛظزٞٓ ٚ اٚايهُ لهطٖ ث   
 ٌطاي ايطا٘ي اظ آٖ اؾز. ضٚقٙفىطاٖ ثبؾشبٖ

ومساٖ ٗ اقبضٜ قس ٚ سهويس قس وٝ ايعطح ايٗ زفبٚي ديف اظ  ي اٍ٘يعٜ ي زضثبضٜ
ٔسضٖ  ي ايٗ سهٛيط زض ٔشٖٛ ٔبلجُ زٚضٜٚػٛز ٞط زٚ ٌطٜٚ اظ ٚػٛز يب فسْ   آٌبٞي

طأٖٛ نحز ٚ ؾمٓ ايٗ دي سحميك)اظ لطٖ ٘ٛظزٜ ثٝ ثقس( ٚ انٛالً فسْ سٕبيُ آٟ٘ب ثٝ 
ازفب ثب سٛػٝ ثٝ ٔشٖٛ ٔٛػٛز سبضيريه ازثي ٚ وطٍٞٙي ٌصقهشٝ فّهز زيٍهط عهطح     

 قٛز. ؾز ثٝ سبضيد ٚ انٛالً ٞٛيز ايطا٘ي زض ٌؿشطٜ سبضيد ٔياچٙيٗ ازفبيي 
سٛاٖ يه ثحض ٘ؾطي زض يه وطضيٝ ضا ثب اؾهشسالالر   قٙبؾي ٕ٘ي ثٝ ِحبػ ضٚـ

ٝ   ٔي  لطاض زازه ثّىٝ٘ؾطي ٚ ٌفشٕب٘ي ٔٛضز ضز يب سبييس  ٞهبي   ثبيؿز ٚالقيهبر ٚ يبوشه
سبضيريه اػشٕبفيه ؾيبؾي ٚ الشهبزي ضا ٔالن لضبٚر لطاض زاز. ايٙىٝ ٍ٘طـ ثهٝ  

فٙٛاٖ وكٛض ٚ ّٔشي ثطذٛضزاض اظ ٔيطاص ؾيبؾهي ثبؾهشب٘ي ٚ    ٞٛيز سبضيري ايطاٖ ثٝ
ب ثهب  سٛاٖ سٟٙه  سبضيد ثبؾشب٘ي ٔحهَٛ وبض ضٚقٙفىطاٖ ذبضػي يب زاذّي اؾز ضا ٔي

ضػٛؿ ثٝ ٔشٖٛ سبضيري ٚ ٔشٖٛ ازثي ٚ وطٍٞٙي ضز يب سبييس وطز. ذٛقجرشب٘ٝ ثب سٛػٝ 
سٛاٖ چٙهيٗ ضٚقهي ضا    ثٝ وظطر آطبض سبضيري ٔطثٛط ثٝ ايطاٖ ٚ ٔٙبعك اعطاف آٖ ٔي

قٛز  قٙبؾي سبضيري لّٕساز ٔي وٝ اظ ؾٛي دػٚٞكٍطاٖ فّْٛ اػشٕبفي ٘ٛفي ػبٔقٝ
 وبض ٌطوز.ٝ بي وٛق ثثطاي ضز يب اطجبر وطضيٝ ٔٛضز ازف
ي وشت سبضيري ٔٛػٛز ٔطثٛط ثٝ سبضيد اؾالْ يهب  اانٛالً ٔطٚضي وٛسبٜ ثط ٔحشٛ

٘ي ايهطاٖ ٚ   سهٛيط سبضيد ثبؾشبوٝ ٞط زٚ ثيبٍ٘ط ايٗ ٘ىشٝ اؾز اظ  يايطاٖ ٚ يب سطويج
سٟٙهب ٔحههَٛ    هٞب زض ٘ؾط ٌطوشٗ ٘ٛفي سساْٚ سبضيري ٚ ٞٛيز سبضيري ثطاي ايطا٘ي

ٝ   وبض ٘ٛيؿٙسٌبٖ ذ ٞهبي   بضػي دبيبٖ لطٖ ٘ٛظزٞٓ ٚ اٚايُ لطٖ ثيؿهشٓ ٚ يهب ا٘سيكه
ٌطاي ايطا٘ي ٘يؿز. زض ثيكشط آطهبض والؾهيه ثقهس     ٞبي ثبؾشبٖ ضٔب٘شيه ٘بؾيٛ٘بِيؿز

ٞبي آقىبضي ديطأهٖٛ سهبضيد    ٘ٛيؿٙسٌبٖ فطة ٚ ايطا٘يه ضٚايز افٓ اظ آطبضاؾالْه 
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لهطٖٚ اؾهالٔي زض   ٘رؿشيٗ ظ قٛز ٚ ٕٞيٗ سهٛيط اظ ايطاٖ ا ايطا٘يبٖ ٚ ايطاٖ زيسٜ ٔي
آطبض سبضيري ٚ ازثي ايطا٘يبٖ ٚ غيطايطا٘يبٖ ثبظسهبة ديهسا وهطز. انهٛالً ثؿهيبضي اظ      

قٙبؾبٖ اضٚدبيي ٚ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي ثب اؾشفبزٜ اظ ٕٞيٗ ٔشٖٛ والؾيه لهطٖٚ   قطق
ٚ سؼعيٝ ٚ سحّيُ سحٛالر سبضيري ايهطاٖ اظ   ظ٘رؿشيٗ ثقس اظ اؾالْ ثٝ قطح ٚ ثؿ

اضٚدبيي وٝ يىي   ثٝ ثقس دطزاذشٙس. ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ِ٘ٛسوٝ ٔؿشكطق ثطػؿشٝ فهط ثبؾشبٖ
اظ ٔقشجطسطيٗ آطبض ديطأٖٛ ؾبؾب٘يبٖ ضا ٘ٛقشٝ اؾزه ذٛز ٌفشٝ اؾز وٝ ثرف افؾٓ 
وشبة اٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ٛقشٝ ٔحٕهسثٗ ػطيهط عجهطي ٔؤِهف وشهبة چٙهس ػّهسي        

سٜ اؾز. عجطي ذٛز آٖ )ٔقطٚف ثٝ سبضيد عجطي( ٘ٛقشٝ ق «اِطؾُ ٚ إِّٛن سبضيد»
ضا زض لطٖ ؾْٛ ٞؼطي ثب اؾشفبزٜ اظ آطبض ٘ٛيؿٙسٌبٖ زيٍطي چٖٛ اثٗ وّجي )ٞكهبْ  

ٞبي اثٗ ٔمفـ )لطٖ زْٚ(ه اثٛفجيسٜ ٔقٕهطثٗ   ثٗ ٔحٕس ثٗ اِؿبئت اِىّجي( ثب سطػٕٝ
إِظٙي )اٚايُ لطٖ زْٚ(ه ٞيظٓ ثٗ فسي اثٛفجهساِطحٕٗ )اٚاذهط لهطٖ زْٚ ٞؼهطي(     

ٝ  سبضيد اِقؼٓ ٚ ثٙي»)اذجبض ايطا٘يبٖ( ٚ  «اذجبضاِفطؼ»طثي ٞبي ف ٘ٛيؿٙسٜ وشبة  «أيه
سبضيد ايهطاٖ   ي ثٗ فٕطاِشٕيٕي زضثبضٜ أيٝ( ٚ ٘يع ضٚايبر ؾيف )سبضيد ايطا٘يبٖ ٚ ثٙي

ٌطوشهٝ   ٞبي ايطاٖ ٚ افطاة ٚ ؾهبيط ٘ٛيؿهٙسٌبٖ فهطة    لجُ اظ اؾالْ ٚ قطح ػًٙ
سػّسي عجطيه ثقسٞب زض ظٔبٖ ٞبي ٔطثٛط ثٝ سبضيد ايطا٘يبٖ اظ وشبة چٙ اؾز. ثرف

ثّقٕي ثٝ وبضؾي سطػٕٝ قسٜ ٚ ثٝ سبضيد ثّقٕهي ٔقهطٚف    فّيؾبٔب٘يبٖ اظ ؾٛي اثٛ
 .(0342ثّقٕيه ٌطزيس)

٘ىشٝ ٟٕٔي وٝ ثبيس ثٝ آٖ اقبضٜ وطزه ايٗ اؾز وٝ آطبض ٔطثٛط ثٝ سبضيد ثبؾشب٘ي 
ط ايهٗ  ايطاٖ اظ ؾٛي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ايطا٘يه فطة ٚ غطثي ٘ٛقشٝ قهسٜ ٚ اوظه  

٘ٛيؿٙسٌبٖ ٘ؾيط ٔٛضذبٖ يٛ٘ب٘ي )ٞطٚزٚر ٚ ٌع٘فٖٛ( يب زض زٚضٜ ثبؾشبٖ ٕٞعٔبٖ ثب 
چٙساٖ  ا٘س ٚ اظ ٘عزيه قبٞس ضٚيسازٞب ثٛزٜ ٚ يب ٌصقشٝ ٘ٝ ظيؿشٝ زٚضاٖ ٞربٔٙكي ٔي

ا٘هس. ثطذهي اظ    وطزٜ زٚض ضا اظ لَٛ ٔٙبثـ ٔىشٛة ٚ غيطٔىشٛة ٕٞبٖ زٚضاٖ طجز ٔي
اوهطاز  ايهٗ  سهٛاٖ   غطثي سبضيد ثبؾشب٘ي ايهطاٖ ضا ٔهي   سطيٗ ٘ٛيؿٙسٌبٖ والؾيه ٟٔٓ

 زا٘ؿز:
ٔبزٞهب ٚ   ي وٝ زض وشبة ٔقطٚف ذهٛزه اعالفهبر ٟٕٔهي ضا زضثهبضٜ     زٚرٚٞط
زٞهس. ثهٝ    زؾهز ٔهي  ٝ ٞبي ايطا٘ي فهط ثبؾشبٖ ثه  ٞبه ثٙيبٍ٘صاضاٖ اِٚيٗ زِٚز دبضؼ



ي1831،ي1خا يچها  ،يشما  ي

 

ي

08 

زه يقٙي قٙبؾبٖه ٚي اعالفبر ذٛز ضا اظ ٔٙبثـ ضؾٕي ايطا٘ي ٌطوشٝ اؾ ايطاٖ ي ٌفشٝ
ٞهبي   عٛض ٔؿشميٓ زض ػًٙ ٞبي وؿب٘ي وٝ ثٝ ٞبي ضؾٕي ايطا٘يبٖ ٚ يبززاقز ٌعاضـ

زض  (0362)زٚرٚٞط .ا٘س يطاٖ ٚ يٛ٘بٖ اظ ظٔبٖ زاضيٛـ ثعضي ثٝ ثقس ٔكبضوز زاقشٝ
وٙهس.   ٞبي ٕٞؼٛاض ايطاٖ ضا ثٝ ذٛثي سكطيح ٔهي  سبضيد ذٛزه سبضيد ايطاٖ ٚ ؾطظٔيٗ

 ايطاٖ ثبؾشبٖ اؾز. ي إِّّي زضثبضٜ ٙبثـ ٔقشجط ثيٗسطيٗ ٔ اظػّٕٝ لسيٕيايٗ وشبة 
سطيٗ ٔٙجـ ديطأٖٛ سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ ضا ثهٝ   زٚر لسيٕيٚوٝ ثقس اظ ٞط ٌع٘فٖٛ

٘ؾيط ِكىطوكي  ٞبي ايطا٘يبٖ ٚيػٜ زضٔٛضز وشٛحبر ٚ ِكىطوكي ثٝ اؾزه  ٜازز زؾز 
كهي ثهيف اظ   ٞبي اٚ ديطأٖٛ وٛضـ ثٙيبٍ٘صاض ٞربٔٙ زٞس. ٘ٛقشٝ وٛضـ ٌعاضـ ٔي

 .(0381ٌع٘فٖٛه )  زٞس زؾز ٔي ٝ اي زض ٔٛضز ايطاٖ ثبؾشبٖ اعالفبر ث ٞط ٘ٛيؿٙسٜ
اٚ زض ايٗ ٔٛاضز ثؿيبض إٞيز زاضز. زض ايٗ وشبة قطح زليهك   ؾيؽآ٘بثب وشبة
ٞهبي ػغطاويهبيي ٚ ٔطزٔهبٖ ايهٗ      زِٚز ٞربٔٙكي ٚ ٚيػٌي ي ٞبي ٌؿشطزٜ ؾطظٔيٗ
 .(0989ه 01ُّٞس ٞٛٚؼ ٞب آٔسٜ اؾز) ؾطظٔيٗ

 ي ب ضا زضثبضٜٞ سطيٗ ٌعاضـ زاٖ ثطػؿشٝ يٛ٘ب٘ي وٝ يىي اظ وٟٗ ػغطاوي اؾشطاثٖٛ
ٖ ثٝ زؾز ي آ ٞبي ػغطاويبيي والر ايطاٖه ٔطزٔبٖ ٚ وطًٞٙ ٚ ػبٔقٝ ايطاٖه ٚيػٌي

 زٞس. ٔي
زاٖ ٚ ػٟبٍ٘طز ثطػؿهشٝ زٚضاٖ ثبؾهشبٖ وهٝ قهطح      ػغطاوي ايعيسٚض ذبضاوؿي

زٞهس.   ؾٛضيٝه ايطاٖ ثٝ آؾيبي ٔيب٘ٝ ثٝ زؾز ٔهي  ضٚ ٞبي وبضٚاٖ ٚيػٜ اظ ضاٜ زليمي ثٝ
ٞبي ػغطاويبييه اػشٕهبفي   ظيؿز زض آطبض ذٛز ٚيػٌي ٚي وٝ زض فهط اقىب٘يبٖ ٔي

 وٙس. ٞبي ايطاٖ ضا سكطيح ٔي ٚ وطٍٞٙي ؾطظٔيٗ
ٞبي ٟٔٓ ػغطاويبييه سهبضيري ٚ   زاٖ ثطػؿشٝ يٛ٘بٖ وٝ ٚيػٌي ػغطاوي ٛؼيثغّٕ

ا سكطيح وطزٜ ٚ ثقسٞب ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي ٚ فطثي زض وطٍٞٙي ٔطزٔبٖ فهط ثبؾشبٖ ض
 ا٘س. ٞبي سبضيري ٚ ػغطاويبيي ذٛز اظ آطبض اٚ اؾشفبزٜ وطزٜ ٘ٛقشٝ

اظ دعقه ثطٚقبر ٕٞؿط زاضيهٛـ زْٚ وهٝ زض آطهبض سهبضيري ذهٛز       وشعيبؼ
ثطزٜ اؾهز    ٞبي ؾّغٙشي ايطاٖ ٞربٔٙكي ثٟطٜ زوبسط ٚ زيٛاٖ يبٞ اعالفبر ٚ ٌعاضـ

                                                      
10- Household 
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ـ سهب زضٌصقهز   ٚٞربٔكهي اظ وهٛض   ي ضيد ايطا٘يهبٖ ثبؾهشبٖ زٚضٜ  ٚي زضثبضٜ سهب 
لجُ اظ ٔيالز  398سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ ضا سب ؾبَ  ي ػّس وشبة ٚ ز٘جبِٝ 7ذكبيبضقبٜه 

زض آطهبض   00ػّس ٘ٛقشٝ اؾز. ثطذي اظ ٔٛضذبٖ زيٍط يٛ٘ب٘ي ٘ؾيهط وٛسيهٛؼ   01زض 
 ا٘س.  اقبضٜ وطزٜ هزٞبي زيٍط وشعيبؼ وٝ اططي اظ آٟ٘ب زض زؾز ٘يؿ ذٛز ثٝ ٘ٛقشٝ

٘ٛيؿٙسٌبٖ زيٍطي ٕٞچٖٛ دّٛسبضن ٚ زيٛيس ٚ ؾيؿّي ٔٛضخ لطٖ  هفالٜٚ ثط ايٗ
ق.ْ(ه  273-323ٛؼ )يه ٔقبنط ثغّٕ 02اَٚ ٔيالزي ٚ ثؿيبضي زيٍط ٕٞچٖٛ ٔبٖ سٗ

ّيهٛؼ ٘يهٛؼ   طسق.ْ(ه و 215-202ٞبي ) ٔٛضخ يٛ٘ب٘ي ؾبَ 04دِٛي ثيٛؼ 03ثطٚؼ
ٔهٛضخ ٔقبنهط آٌٛؾهز أذطاسهٛض ضْٚه      05ق.ْ(ه سطٚي دٕيٝ 24-99ٔٛضخ ضٚٔي )

ٔٛضخ يٟٛزي لطٖ ؾْٛ ق .ْه وٙز وٛضص  07ٔٛضخ ضٚٔيه يٛؾف والٚيٛؼ 06دّيٗ
ٔٛضخ يٛ٘ب٘ي وشٛحهبر اؾهىٙسضه غٚؾهشٗ     08ٔٛضخ ضٚٔي لطٖٚ اِٚيٝ ٔيالزيه آضيٗ

ايطاٖ فههط   ي ٔٛضخ ضٚٔي لطٖ زْٚ ٔيالزيه اعالفبر سبضيري ثؿيبض ٟٕٔي زضثبضٜ
 زٞٙس. ثٝ زؾز ٔي س ثبؾشبٖ اظ ٔبزٞب ثٝ ثق

ٞبي ٟٕٔي اظ سهبضيد   ه ثرفطزٜ قسٜث٘بْ فالٜٚ ثط آطبض ٔٛضذبٖ يٛ٘ب٘ي ٚ ضٚٔي 
ه اؾهز بي سهبضيري  ٞه ٜ اي ٚ زٚض بي اؾهغٛضٜ ٜٞ قبُٔ زٚضضا وٝ فهط ثبؾشبٖ ايطاٖ 

ٝ ٘ساٝ ٘ٛقش٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي زٚضاٖ ثبؾشبٖ  ٞهبي ٔٛضذهبٖ    . اٌطچٝ ثؿيبضي اظ ٘ٛقهش
سهبضيد ثبؾهشب٘ي ايهطاٖ زض لهطٖٚ اِٚيهٝ اؾهالٔي ٔهٛضز         ي يٛ٘ب٘ي ٚ ضٚٔي زضثهبضٜ 

ثطزاضي لطاض ٍ٘طوز ٚ انٛالً آقٙبيي ثؿيبض وٕي ثب ايٗ آطبض ٔٛػهٛز ثهٛزه أهب     ثٟطٜ
اي ٚ سهبضيري ايهطاٖه ٔهٛضز     ٞهبي اؾهغٛضٜ   ٜ ٞب ٚ آطبض ايطا٘ي ٔطثٛط ثهٝ زٚض  ٘ٛقشٝ
ٌطوهز. زض ايهٗ   ثطزاضي ٌؿشطزٜ ٘ٛيؿٙسٌبٖ فطة ٚ ايطا٘ي ثقس اظ اؾالْ لهطاض   ثٟطٜ

                                                      
11- Photius 
12- Manethon 
13- Beros 
14- Polybius 
15- Pompiet trogi 
16- Pline 
17- Yoseph Flavius 
18- Arrien 
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فٙٛاٖ ذهساي ٘بٔهٝ )ذهساي     ٚيػٜ زض زٚضاٖ ؾبؾب٘ي ثٝ سٛاٖ ثٝ آطبضي وٝ ثٝ ٝ ٔيظٔيٙ
ه ثٝ ظثهبٖ دّٟهٛي ثهٛز    ثيكشطوٝ ضا ٞب  ٘بٔه( ٘ٛقشٝ قسٜ ثٛزه اقبضٜ وطز. ايٗ ٘ٛقشٝ

  اي ثؿيبض ٌؿهشطزٜ  ٌٛ٘ٝ ٚ ثٝ ٘سهزوطايطا٘يبٖ ٚ ٌبٜ افطاة آقٙب ثٝ ظثبٖ دّٟٛي سطػٕٝ 
ٔٛضذبٖ ايطا٘ي ٚ فطة لطاض ٌطوز ٚ ثقسٞب قهقطا ٚ ازثهبي ايطا٘هي ٚ     ٔٛضز اؾشفبزٜ

زض اققبض ذٛز ثىبض ثطز٘س. انٛالً ٔٙجـ اؾبؾهي قهبٞٙبٔٝ وطزٚؾهي ٚ    ضا فطة آٟ٘ب 
ٞبي ٘بسٕبْ ديف اظ وطزٚؾهي ٘ؾيهط قهبٞٙبٔٝ اثٛإِٛيهس ثّرهي ٚ قهبٞٙبٔٝ        قبٞٙبٔٝ

ثٝ دؿط  ؾز. اثٗ ٔمفـ )ضٚظٞبي آٟ٘ب ثٛزٜ ا ٞب ٚ سطػٕٝ اثٛٔٙهٛضيه ٕٞيٗ ذساي ٘بٔٝ
سهطيٗ ٔشهٖٛ    يٝ( زا٘كٕٙس دّٟٛي زاٖ ايطا٘ي لطٖ زْٚ ٞؼهطي ثطذهي اظ فٕهسٜ    زازٚ

سبضيري ايطاٖ ثبؾشبٖ ضا ثٝ فطثي سطػٕٝ وطز ٚ ثقسٞب ثؿيبضي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ فطة ٚ 
سهٛاٖ ثهٝ سطػٕهٝ     ٞبي اٚ ٔهي  ٞب اؾشفبزٜ وطز٘س. اظػّٕٝ سطػٕٝ ايطا٘ي اظ ايٗ سطػٕٝ

 ي ٞب وٝ ثٝ قهيٜٛ  اظ دّٟٛي ثٝ فطثي اقبضٜ وطز. ايٗ وشبة «٘بٔٝ آئيٗ»ٚ  «٘بٔٝ ذساي»
دطزاظ٘هسه   اي سب زٚضاٖ ؾبؾب٘ي ه ٔي  ذٛز ثٝ قطح احٛاَ ايطا٘يبٖ ه اظ فهط اؾغٛضٜ 

ثؿيبض ثيكشط اظ آطبض يٛ٘ب٘ي ٚ ضٚٔي ثطاي ٔؿّٕب٘بٖ قٙبذشٝ قسٜ ثٛز ٚ ٔٛضز اؾهشفبزٜ  
 ٌطوز. ٔيلطاض 

ٞهبي ثؿهيبض ٟٔهٓ زيٍهطي      وشبة هي ٘بٔه ٚ آئيٗ ٘بٔهاثٗ ٔمفـ فالٜٚ ثط ذسا
ظ٘سٌي ا٘ٛقيطٚاٖ دبزقبٜ ايطاٖ فهط  يٜ زضثبضضا اِشبع  ٕٞچٖٛ وشبة ٔعزن ٚ وشبة
ايٗ آطبض ٔٛضز اؾشفبزٜ وؿب٘ي چهٖٛ   .(0377ٔكىٛضه ؾبؾب٘ي ثٝ فطثي سطػٕٝ وطز)

سٟٙب وؿهي  عجطي ٚ ؾبيط ٔٛضذبٖ ثقسي ايطا٘ي ه اؾالٔي لطاض ٌطوز. اِجشٝ اثٗ ٔمفـ  
ٞب ضا ثهٝ فطثهي يهب وبضؾهي ٘هٛيٗ )زضي(       ٞب ٚ ذساي ٘بٔه ٘جٛز وٝ ايٗ آئيٗ ٘بٔه

سهٛاٖ ثهٝ    ثؿيبضي زيٍط ٘يع ثسيٗ وبض زؾز ظز٘س وٝ اظػّٕٝ آٟ٘هب ٔهي   ؛وطز سطػٕٝ 
ٚي سهبضيد زٚضاٖ   .لطٖ ؾْٛ ٞؼطي ٔميٓ ثغهساز اقهبضٜ وهطز    يثالشضي ٔٛضخ ايطا٘

ّٟٛي ثٝ فطثي سطػٕٝ وطز ٚ آٟ٘هب ضا ثهٝ ٘ؾهٓ    زقيط ضا اظ دضٚيػٜ زٚضاٖ ا ؾبؾب٘ي ثٝ
زيٍط ايطا٘ي ٕٞيٗ اطهط ضا زض وشهبة    ي اثٗ ٔؿىٛيٝ ٘ٛيؿٙسٜ .(0367ثالشضيه وكيس)

 2)اثٗ ٔؿىٛيٝه  ثطزاضي لطاض زاز االٔٓ( ثٝ ٘ظط سطػٕٝ وطز ٚ ٔٛضز ثٟطٜ ذٛز )سؼبضة
 (.0366-69عه 

ضثبضٜ سهبضيد ايهطاٖ   ٘ىشٝ ٟٔٓ ايٙؼبؾز وٝ سٟٙب يه ذساي ٘بٔه يب آئيٗ ٘بٔه ز
ٞبي ظيبزي ثب  وشبة هٞبي لطٖٚ اِٚيٝ اؾالٔي ثبؾشبٖ زض زؾز ٘جٛزه ثّىٝ عجك ٘ٛقشٝ
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ٞب ثٝ ظثبٖ دّٟٛي ٔٛػٛز ثهٛز ٚ ثقهسٞب ٔهٛضز اؾهشفبزٜ ٔٛضذهبٖ زٚضاٖ       ايٗ فٙٛاٖ
ايطا٘ي لطٖ چٟبضْ ٞؼطي  ي اؾالٔي لطاض ٌطوشٝ اؾز. حٕعٜ انفٟب٘ي ٔٛضخ ثطػؿشٝ

ثبؾهشبٖ    إِّٛن االضو ٚ اال٘جيبء قطح زليمي اظ سبضيد ايطاٖ  يوٝ زض وشبة ذٛز ؾٙ
 21زٞسه ٘ٛقشٝ اؾز وٝ ثٟطاْ ٔٛثس قٟط قبدٛض زض ٚاليز وهبضؼ ثهيف اظ    اضائٝ ٔي

ٝ   ٘بٔه ٘ؿرٝ اظ ذساي   ٞب ضا زض لطٖ اِٚيٝ اؾالٔي ثب ٞٓ ٔغبثمٝ وطزٜ اؾز. ثهٝ ٘ٛقهش
آٖ زٚضاٖ ٘يهع ٕٞهيٗ    ثٗ فيؿي وؿطٚي ٔٛضخ زيٍط ايطا٘هي  حٕعٜ انفٟب٘يه ٔٛؾي

 .(0367انفٟب٘يه ٞب ضا ثب يىسيٍط ٔمبيؿٝ وطزٜ اؾز) ذساي ٘بٔه
 ا٘س: ٞب ثٝ ظثبٖ فطثي ثٝ قطح ظيط ثٛزٜ ٘بٔه ٞبي ذساي سطيٗ سطػٕٝ ثطذي اظ ٟٔٓ

 ٔحٕسثٗ اِؼٟٓ قبفط زٚضاٖ ٔهٖٔٛ فجبؾي ي سطػٕٝ ؾيطإِّٛن اِفطؼ -
ٝ ٔه ي زيٍطي زض زٚضٜ ي سطػٕٝ إِّٛن اِفطؼ سبضيد -  ي ٖٔٛ. ؽبٞطاً سطػٕه

 زاض ٚي ذعا٘ٝ
 ظازٚيٝ ثٗ قبٞٛيٝ انفٟب٘ي ي سطػٕٝ ؾيطإِّٛن اِفطؼ -
 ٔحٕسثٗ ثٟطاْ ٔغيبض انفٟب٘ي ي سطػٕٝ ؾيطإِّٛن اِفطؼ -
ٚ انالح ثٟهطاْ ثهٗ ٔطزا٘كهبٜه ٔٛثهس      ي سطػٕٝ سبضيد ّٔٛن ثٙي ؾبؾبٖ -

 ٚاليز قبدٛض وبضؼ
 (.0377كىٛضه ٔٔٛؾي ثٗ فيؿي اِىؿطٚي) ي سطػٕٝ سبضيد ؾبؾب٘يبٖ -

 هقهٛ٘س  ٞبي ضؾٕي ايطاٖ ٔحؿٛة ٔهي  ٞبه وٝ ٘ٛفي سبضيد ٘بٔه ٌصقشٝ اظ ذساي
سبضيد فٕٛٔي ايهطاٖ ٚػهٛز زاقهشٝ اؾهز وهٝ ثطذهي اظ        ي آطبض زيٍطي ٘يع زضثبضٜ

ٚ اِشٙجيٝ وشبة  ي ا٘س. ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؿقٛزي ٘ٛيؿٙسٜ  ٔٛضذبٖ ديطأٖٛ آٖ ٌعاضـ زازٜ
 313زض وشبة ذٛز ٌفشهٝ اؾهز وهٝ زض ؾهبَ      االقطاف ٔقطٚف ثٝ سبضيد ٔؿقٛزي

ٞؼطي وشبة ثعضٌي زض اؾشرط وبضؼ زيهسٜ اؾهز وهٝ زض ٔهٛضز فّهْٛ ايطا٘هي ٚ       
زا٘كٕٙساٖ ايطا٘ي ٚ سبضيد دبزقبٞبٖ ايطاٖ ٘ٛقشٝ قسٜ ثٛز. ثٝ ٌفشٝ ٔؿقٛزي زض ايهٗ  

٘بٔهٝ   ٘بٔٝه آئيٗ ٞب ٕٞچٖٛ ذساي وشبة ٔغبِت ٚ اذجبضي آٔسٜ ثٛز وٝ زض ؾبيط وشبة
دبزقبٜ  07بٔٝ ٚ غيط آٖ ٘يبٔسٜ ثٛز. ثٝ ٌعاضـ ٔؿقٛزي زض ٕٞيٗ وشبةه چٟطٜ ٚ ٌٟٙ

اي وهٝ زض ؾهبَ    ظٖ( ٘مف قسٜ ثٛز. ايٗ وشبة اظ ضٚي ٘ؿرٝ 2ٔطز ٚ  05ؾبؾب٘ي )
ايطاٖ ديسا قسٜ ثهٛز اظ دّٟهٛي )دبضؾهي( ثهٝ     زض دبزقبٞبٖ  ي ٞؼطي زض ذعا٘ٝ 003
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بٞطاً حٕعٜ انهفٟب٘ي ٘يهع اظ   ؽ .(277ٚ  276: 0376سفضّيه فطثي سطػٕٝ قسٜ ثٛز)
 .(227ل ٕٞيٗ وشبة زض سهِيف ذٛز اؾشفبزٜ وطزٜ اؾز)

ايطاٖه آطهبض سهبضيري زيٍهطي ديطأهٖٛ      ئٕٛفٞبي سبضيد  ٌصقشٝ اظ ايٗ وشبة
سٛاٖ  ٞبي ذبل سبضيري اظ دّٟٛي ثٝ فطثي ٚ وبضؾي زضي سطػٕٝ قسٜ وٝ ٔي زٚضاٖ

  ْ ٝ   اظ آٖ ٔيبٖ ثٝ وبض٘بٔٝ اضزقيط ثبثىهبٖه ظازؾهذط ٞهبه   ه ضٚايهبر دّٟهٛيه ا٘سضظ٘بٔه
ٞهب زض ٕٞهبٖ    يبزٌبض ظضيطاٖه اقبضٜ وطز. ثؿيبضي اظ ايٗ وشبة ٚ ٞبي ايطاٖ قٟطؾشبٖ

ثٝ ظثبٖ فطثي سطػٕهٝ   ٖزٚ لطٖ اِٚيٝ اؾالْ سٛؾظ ايطا٘يبٖ يب افطاة دّٟٛي زا ييى
 .(269ل قس) ٔي

اِٚيٝ ثٝ وبضؾهي  ض لطٖٚ ضا زآطبض والؾيه ٔطثٛط ثٝ سبضيد ثبؾشب٘ي ايطاٖ ايطا٘يبٖ 
االنُ زض سهبضيد   ٞبي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي س. ثؿيبضي اظ وشبةوطز٘٘ٛقشٝ ٚ يب سطػٕٝ 

سٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ  ايطاٖ لجُ اظ اؾالْ ثٝ ظثبٖ فطثي ٘ٛقشٝ قس. اظ آٖ ػّٕٝ ٔي
وطز: ٔحٕسثٗ ػطيط عجطي )سبضيد اِطؾُ ٚ إِّٛن(ه ثالشضي )وشٛح اِجّهساٖ(ه اثهٗ   

إِّهٛن     يانفٟب٘ي )ؾهٙ  ي االٔٓ(ه زيٙٛضي )اذجبض اِغٛاَ(ه حٕعٜ ٔؿىٛيٝ )سؼبضة
يٝ ٚ االقهطاف(ه ٌطزيهعي )ظيهٗ    جاالضو ٚ اال٘جيبء(ه ٔؿقٛزي )ٔطٚع اِصٞت ٚ اِشٙ

 ٗ اِمطٖٚ اِربِيٝ(ه ٔحٕس ثٙبوشي  االذجبض(ه اثٛضيحبٖ )سحميك ٔبِّٟٙس ه ٚ آطبض اِجبليٝ ف
 الوبثطٚ اال٘ؿبة(.)سبضيد ضٚضٝ االِٚي االِجبة وي اِشٛاضيد ا

سٟٙب ثٝ لهطٖٚ اِٚيهٝ ٞؼهطي ٘يهع ٔحهسٚز       هدػٚٞف ديطأٖٛ سبضيد ثبؾشبٖ ايطاٖ
ٞبي ثؿهيبض ٟٕٔهي زض    قسه ثّىٝ ايٗ ؾٙز زض لطٖٚ ثقسي ٘يع ز٘جبَ قس ٚ وشبة ٕ٘ي

اي اظ آٖ ثهٝ سهبضيد    ثبة سبضيد فٕٛٔي اؾالْ ٚ ايطاٖ ٘ٛقشٝ قس وٝ ثرهف فٕهسٜ  
ٞؼهطي ثهٝ ثقهس      اظػّٕٝ آطبضي وٝ اظ لطٖ دٙؼٓ يبوز. ثبؾشب٘ي ايطاٖ اذشهبل ٔي

 ٞب اقبضٜ وطز: سٛاٖ ثٝ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي ه٘ٛقشٝ قس
اِشٛاضيد ٚ اِمهم زض لطٖ قكٓ ٞؼطي؛ سهبضيد ضٚضهٝ اِههفب اظ     وشبة ٔؼُٕ
قسٜ ػّس ٘ٛقشٝ قس؛ ظثسٜ اِشٛاضيد اطط ٔقطٚف حبوؼ اثطٚ ٘ٛقشٝ  7ٔيطذٛا٘س وٝ زض 

حٕساهلل ٔؿشٛوي زض لطٖ ٞكهشٓ ٞؼهطي؛    ي ٛقشٝلطٖ ٟ٘ٓ ٞؼطي؛ سبضيد ٌعيسٜ ٘زض 
اِمّٛة ثبظ ٞٓ اظ حٕساهلل ٔؿشٛوي زض ثهبة ػغطاويهبي ٔفههُ ايهطاٖ؛ سهبضيد       ٘عٞٝ

لهطٖ ٞكهشٓ ٞؼهطي؛    قهسٜ زض  اِٝ سههِيف   ذٛاػٝ ضقيساِسيٗ وضُ ي غبظا٘ي ٘ٛقشٝ
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ٝ   وبضؼ ذٛاػهٝ   ي ٘بٔٝ سهِيف اثٗ ثّري زض لطٖ قكٓ ٞؼطي؛ ػبٔـ اِشهٛاضيد ٘ٛقهش
لطٖ زٞٓ زض اِسيٗ ذٛا٘سٔيط  ذٛاػٝ غيبص ي اِؿيط ٘ٛقشٝ اِٝه حجيت ٗ وضُضقيساِسي

لهطٖ ٞفهشٓ؛    زضاِسيٗ لعٚيٙي  قطف ي آطبض إِّٛن اِقؼٓ ٘ٛقشٝ ٞؼطي؛ إِقؼٓ وي
لطٖ ؾيعزٞٓ ٞؼطي؛ زض ضضبلّي ذبٖ ٞسايز سهِيف  ي ضٚضٝ اِهفبي ٘بنطي ٘ٛقشٝ

ٝ    ٔٛضخ اِسٚ ي ٘بؾد اِشٛاضيد زض ثيف اظ زٜ ػّس ٘ٛقشٝ  ي ِهٝ ؾهذٟط ٔهٛضخ ثطػؿهش
 .ٞؼطي زٚضاٖ لبػبضيٝ زض لطٖ ؾيعزٞٓ

ٌٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس زض سٕبٔي ايٗ آطبض وٝ اظ لطٖ دٙؼٓ ٞؼطي ثٝ ثقس ٘ٛقشٝ  ٕٞبٖ
ٝ    قسه سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ زض وٙبض سبضيد اؾالْ ٚ ديهبٔجطاٖ ثٙهي    ي اؾهطائيُ ثهٝ ضقهش

ٚ  ٜلبػبضيٝ ٘يهع ضايهغ ثهٛز    يٜ ٞب سب اٚاذط زٚض ٌٛ٘ٝ ٘ٛقشٝ سحطيط زض آٔسٜ اؾز. ايٗ
ؾهٙشي ذهٛز ثهٝ     ي اي ٚ سبضيري ايهطاٖ ضا ثهٝ قهيٜٛ    ٞبي اؾغٛضٜ سٕبٔي آٟ٘ب ثرف

ٞب ثب ايٗ سبضيد  وطزٌبٖ ايطا٘ي ايٗ زٚضاٖ ٚ اوظط سحهيُ  ٘سوطز ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔقطوي ٔي
ٞهبي   ٞبيي وهٝ اظ عطيهك قهبٞٙبٔٝ وطزٚؾهي ثهب ثرهف       آقٙب ثٛزٜ ٚ آٖ ضا ثٝ سٛزٜ

آطبض   ٌٛ٘ٝ زاز٘س. ٚػٛز ايٗ د ايطاٖ ثٝ ذٛثي آقٙبيي زاقشٙسه ا٘شمبَ ٔياي سبضي اؾغٛضٜ
ٞبي سبضيري  ٞبي ايطا٘ي ٚ چٟطٜ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ اؾغٛضٜ  ْ وٝ ثٝ قيٜٛٛٙؾٔض ٚ ٛٙظٔ

سهٛاٖ ذٛا٘هسٖ    وٝ اوظط ٘رجٍبٖ ايطا٘ي زاضاي  ٘س قس زاز٘سه ثبفض ٔي ايطاٖ اضػبؿ ٔي
يطا٘هي ٔجشٙهي ثهط سهبضيد ايهطاٖ ٚ      كرههي اظ ٞٛيهز ا  ٔسههٛض   هوبضؾي ٚ فطثهي 

ٚيهػٜ افهطاة سٕهبيع لبيهُ      ٞبي آٖ زاقشٝ ثبقٙسه ٚ ٔيبٖ ذٛز ٚ زيٍطاٖه ثٝ اؾغٛضٜ
 قٛ٘س.

آطبض ٔطثٛط ثٝ سبضيد ايطاٖ لجُ اظ اؾالْ سٟٙب ثٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي وٝ ثٝ فطثي يب 
ٔي قس. ثؿيبضي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ فطة لطٖٚ اِٚيٝ اؾال ٘ٛقشٙسه ٔحسٚز ٕ٘ي وبضؾي ٔي
ٞبي سبضيري ذٛز ضا ثهٝ سهبضيد ايطا٘يهبٖ )اِقؼهٓ( ٚ      ٞبي ٟٕٔي اظ ٘ٛقشٝ ٘يع ثرف

ٞبي ايٗ ٘ٛيؿهٙسٌبٖ   زاز٘س. ثطذي اظ ٘ٛقشٝ ٞبي دبزقبٞي ايطاٖ اذشهبل ٔي ؾّؿّٝ
ٌطوهز. ثهطاي ٕ٘ٛ٘هٝ عجهطي زض      فطة ٔٛضز اؾشفبزٜ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي ٘يع لطاض ٔي

ٝ ٘ٛقشٗ وشبة ٔقطٚف ذٛز ٔٛؾْٛ ثٝ سبضيد ع ٖ بٞهبي ثطذهي ٔٛضذه    جطي اظ ٘ٛقهش
ٞبيي اظ سبضيد ايطاٖ لجُ  ثرف يٜ ضبثفطة ٘ؾيط ٞكبْ ثٗ ٔحٕسثٗ اِؿبئت اِىّجي زض

ٚيػٜ ضٚاثظ افطاة ػٙٛة فطثؿشبٖ ٚ يٕٗ ثب وكٛض ايطاٖ اؾهشفبزٜ وهطزٜ    اظ اؾالْ ثٝ
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فهطة وهٝ زض قهبٞىبض     ي ثطػؿشٝ ي اثٗ ٘سيٓ ٘ٛيؿٙسٜ .(29: 0377ٔكىٛضه ) اؾز
ايطا٘هي ٚ فطثهي ٚ ؾهبيطيٗ ضا ثهب       ٔٛضذبٖ ٚ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثطػؿشٝ «طؾزاِفٟ»ذٛز 

ثطز وهٝ زض آطهبض    آطبضقبٖ ٔقطوي وطزٜ اؾزه اظ ثؿيبضي اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ فطة ٘بْ ٔي
 .(0352اثٗ ٘سيٓه ا٘س)  ذٛز سبضيد ثبؾشب٘ي ايطاٖ ضا ٔقطوي وطزٜ

طٖ دهٙؼٓ  طقبِجي )اثٛٔٙهٛض فجسإِّه ثٗ اؾٕقيُ اِظقبِجي( ٘ٛيؿٙسٜ ٚ ٔٛضخ له 
ذٛز ضا ثٝ سبضيد ايطاٖ اذشههبل زازٜ اؾهز. ٚي زض    ي آطبض ثطػؿشٝ ي اظفطة يى

 ٝ ٞبي فٕسٜ سبضيد دبزقهبٞبٖ   ايٗ وشبة )غطض اذجبض إِّٛن اِفطؼ ٚ ؾيطٞٓ ه ٌٛق
اي آٖ سهب دبيهبٖ    ايطا٘ي ٚ قطح ظ٘سٌب٘ي آٟ٘ب( سبضيد ايطاٖ ضا اظ آغبظ ثرف اؾغٛضٜ

)ٔغٟطثٗ عبٞط( يىي زيٍط اظ  يإِمسؾ .(0368ه طقبِجيؾبؾب٘يبٖ ٔقطوي وطزٜ اؾز)
٘ٛيؿٙسٌبٖ فطة لطٖٚ اِٚيٝ اؾالٔي زض وشبة ٟٔٓ ذٛز ثب فٙهٛاٖ وشهبة اِجهسء ٚ    

ٝ   اِشبضيد ثرف ٚيهػٜ ثرهف ٔطثهٛط ثهٝ ظ٘هسٌي ٚ       ٞبيي اظ سبضيد ايطاٖ ثبؾهشبٖه ثه
 .(0349ٔمسؾيه ٞبي ٔب٘ي ضا آٚضزٜ اؾز) ا٘سيكٝ

قٕطثٗ إِظٙي زض آطهبض ذهٛز   ٔي اثٛ فجيسٜ ٘ٛيؿٙسٜ ٚ ٔٛضخ زيٍط لطٖ ؾْٛ ٞؼط
ايطا٘ي  ي ضٚايبر ٟٕٔي ضا زض ثبة ايطاٖ ثبؾشبٖ آٚضزٜ اؾز وٝ عجطي ٔٛضخ ثطػؿشٝ

ثطزاضي وطزٜ اؾز. ٘ٛيؿٙسٌبٖ زيٍط ايطا٘ي ٕٞچٖٛ ٔؿهقٛزي   ه اؾالٔي اظ آٖ ثٟطٜ
سٜ ٞبي اثٛفجي ( ذٛز اظ ٘ٛقش52ٝ: 0377ٔكىٛضه اِصٞت ٚ سٙجيٝ ٚاالقطاف ) زض ٔطٚع

ٝ    ثطزٜ  ثٟطٜ وضهبيُ   ي ا٘س. ثطذي ٕٞچٖٛ اثٗ ٘سيٓ ثط آٖ ٞؿشٙس وهٝ وشهبة ثطػؿهش
اظ ٘ٛيؿهٙسٌبٖ زيٍهط    .(52ل ٞبي ايطا٘يبٖ( اظ اٚ ثٛزٜ اؾز) اِفطؼ )زض ثبة ٘يىي

اِٟيظٓ ثٗ فسي  اظسٛاٖ  ا٘سه ٔي سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ ٘ٛقشٝ ي والؾيه فطة وٝ زضثبضٜ
ٞبي ذٛز ٕٞچٖٛ سهبضيد   ٘بْ ثطز وٝ زض وشبةاثٛفجساِطحٕٗ ٔٛضخ لطٖ زْٚ ٞؼطي 

أيٝ ٚ وشبة اِشبضيد فّهي اِؿهٙيٗ زضثهبضٜ ايهطاٖ ٚ ضٚاثهظ ايطا٘يهبٖ ٚ        اِقؼٓ ٚ ثٙي
 اؾهشفبزٜ وهطز   آٖاؾز وٝ ثقسٞب عجطي اظ   ٞب ٔغبِت ثؿيبض ٟٕٔي ضا شوط وطزٜ فطة

ايهطاٖ   ي يىي زيٍط اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ ٔٛضذبٖ فطة وهٝ آطهبض اٚ زضثهبضٜ   . (53ل )
ثٗ  ؾبؾب٘ي ٚ اٚاذط آٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ عجطي لطاض ٌطوز ؾيف ي ٚيػٜ زٚضٜ ثبؾشبٖه ثٝ

ضٚايهبر  ثهب  اٚ وٝ ثيكهشط    فٕطاِفٟيٕي ٘ٛيؿٙسٜ ٚ ٔٛضخ لطٖ زْٚ ٞؼطي ثٛز. ٘ٛقشٝ
 .(53ل عجطي لطاض ٌطوشٝ اؾز) ي ثبض ٔٛضز اؾشفبزٜ 31ؾيف قٟطر زاضزه ثيف اظ 
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ٖ اِٚيٝ اؾالٔي )لطٖ زْٚ( وشهبة ٟٕٔهي   اثٗ وّّجي يىي زيٍط اظ ٔٛضذبٖ فطة لطٚ
 يظيهبز  ي اِغٛايف( ٘ٛقز وٝ ثبظ ٞٓ عجطي اظ آٖ اؾشفبزٜ اقىب٘يبٖ )ّٔٛن ي زضثبضٜ

اٚ ثٝ ايطاٖ ضا اظ ايٗ وشبة  ي ٚيػٜ ثرف ٔطثٛط ثٝ اؾىٙسض ٔمسٚ٘ي ٚ حّٕٝ ثٝ ٚ ثطزٜ
 .(55ل ثطٌطوشٝ اؾز)

 
 ايراني در آثار كالسيك مليهاي نگرش به هويت  شيوه

ٞبي ٔٛضذب٘ي  ٚيػٜ ٘ٛقشٝ ثيكشط آطبض والؾيه ٘ٛيؿٙسٌبٖ غطثي ثٝزض وٝ  زضحبِي
ٕٞچٖٛ ٞطٚزٚره ٌع٘فٖٛه وشعيبؼه دّٛسبضن ٚ زيٍط ٔٛضذبٖ والؾهيه يٛ٘هبٖ ٚ   
ضْٚ ثبؾشبٖ ديطأٖٛ سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ ثطػعئيبر زليك ٘ؾيط قطح ظ٘سٌي وهٛضـه  

قهسٜ اؾهز؛   عهطاف آٖ سهويهس   ٞبي ايطا٘يبٖ ٚ ضٚايهبر ا  زاضيٛـ ٚ يب قطح ػًٙ
ط يه ٞبي والؾيه ايطا٘ي ٚ فطةه چٝ آطبض والؾيه دّٟٛي لجهُ اظ اؾهالْ ٘ؾ   ٘ٛقشٝ

ٞب ٚ چٝ آطبض اِٚيٝ ٔطثٛط ثٝ سبضيد ٚ ٞٛيز ايطا٘ي زض ؾهٝ لهطٖ اِٚيهٝ     ٘بٔه يذسا
ٍ٘ط زاقشٝ ٚ ثٝ ػبي سهويس نطف ثط ظ٘سٌي يهه يهب چٙهس     زيسٌبٞي والٖ هاؾالٔي

ٝ  دبزقبٜ يب زٚزٔبٖ ثيك فٙهٛاٖ يهه ٔؼٕٛفهٝ     شط سبضيد ٚ ٞٛيز سبضيري ايهطاٖ ضا ثه
 ي وٙٙسه وٝ زض ػبي ذٛز ثٝ ٘ٛفي ثهبظٌٛ وٙٙهسٜ   ٔٙؿؼٓ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ٔقطوي ٔي

سبضيد ٔهٛضز٘ؾط ضاٚيهبٖ ٚ ثهبظٌٛ وٙٙهسٌبٖ ٚ      ي ثيٙي سبضيري ايطا٘ي ٚ وّؿفٝ ػٟبٖ
سهبضيد ٔٙؿهؼٓ   يهه   ي دػٚٞكٍطاٖ آٖ اؾز. ايطا٘يبٖ لجُ اظ زٚضاٖ اؾالٔي ثب اضائٝ

 صز سب ظٔبٖ ذٛزه ٘هٛفي ٞٛيهز ظٔهب٘ي ه ويهٛٔط     موّي ثطاي ايطا٘يبٖ اظ آغبظ ذّ
ٗ   ثٝ ٞبي ايطا٘ي يب ايهطاٖ   فٙٛاٖ اِٚيٗ ا٘ؿبٖ ضٚي ظٔيٗ ه ٚ ٔىب٘ي ه سهويس ثط ؾطظٔي

ٌطوشٙس. ٕٞيٗ ٍ٘طـ والٖ ثٝ ٞٛيز سبضيري ايطا٘يه  ثطاي ايطا٘يبٖ زض ٘ؾط ٔي ٚيغ ه  
فطة ٚ ايطا٘ي دؽ اظ اؾالْ لهطاض ٌطوهز ٚ عهي لهطٖٚ      ٔٛضز دصيطـ ٘ٛيؿٙسٌبٖ

 سٛػٝ ثٛز.ٔشٕبزي ٔٛضز 
ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ زض آطبض   قيٜٛ انٛالً ٞٛيز سبضيري ايطا٘يبٖ ٚ ٔيطاص ؾيبؾي آٟ٘ب ثٝ

ٚيػٜ زض ٔٛضز آطبض دهؽ اظ ؽٟهٛض اؾهالْ نهبزق      والؾيه ثيبٖ قسٜ اؾز ٚ ايٗ ثٝ
ٍ٘هبضي يهب قهطح اؾهبعيط      ٜ سبضيدٞبي سبضيري ٔطثٛط ثٝ ايطاٖ زض قيٛ اؾز. ٘ٛقشٝ

ايطا٘ي اظ ٌٛ٘بٌٛ٘ي چٙسا٘ي ثطذٛضزاض ٘يؿشٙس چطا وٝ اوظهط لطيهت ثهٝ اسفهبق آٟ٘هب      
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ضٚايز ٚاحسي اظ ٞٛيز سبضيري ايطاٖ ه اظ زٚضاٖ اؾبعيطي سب ظٔبٖ ذهٛز ه اضائهٝ     
ٍ٘هبضي ديطأهٖٛ اؾهالْ     زٞٙس. أب دؽ اظ ؽٟٛض اؾالْ ٚ ثب آغبظ وبضٞبي سهبضيد  ٔي

ٞبيي وٝ زض آٖ  ثٝ ٞٛيز سبضيد ايطا٘يبٖ ٔشفبٚر قس. يقٙي زض وشبة ذشٗادطز ي قيٜٛ
سبضيد ثبؾشب٘ي ايطاٖ ثٝ سهٛيط وكيسٜ قسٜ اؾهزه انهٛالً زٚ ضٞيبوهز ذهبل ثهٝ      

 :قٛز ٘ٛقشٗ سبضيد ايطاٖ ٔكبٞسٜ ٔي
فٙهٛاٖ   زض چٟبضچٛة ٍ٘طـ اؾالٔي ثٝ سبضيد ٚ ٔقطوي آٖ ثٝ  اضائٝ سبضيد ايطاٖ -0

 .كطيثركي اظ سبضيد وُ ث
فٙٛاٖ يه ثرف ػسا  ٔؼعا ؾبذشٗ سبضيد ايطا٘يبٖ اظ سبضيد اؾالٔي ٚ اضائٝ آٖ ثٝ -2

 .سحز فٙٛاٖ سبضيد ّٔٛن اِقؼٓ يب سبضيد ّٔٛن اِفطؼ
ثٝ سبضيد ٚ ٞٛيز سبضيري ايطا٘يبٖ زض سٕبٔي آطبض سهبضيري  ضا ٞب  ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘طـ

ٝ  ثؿيبضي اظ وشبةزض سٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز.  ثقس اظ اؾالْ ٔي سهبضيد   ي زضثهبضٜ  ٞبيي وه
ه قطٚؿ سبضيد ثب اؾشٙبز ثٝ لطآٖ اظ ثحض ذّمز آزْ اثٛاِجكط آغبظ ٜاؾالٔي ٘ٛقشٝ قس

يبثهس. زض ايهٗ    ز ٚ سب ؽٟٛض ديبٔجط اؾالْ ٚ سحٛالر اِٚيٝ اؾهالٔي ازأهٝ ٔهي   ٛق ٔي
ٖ  وشبة ٍ٘ط آٖ ه سغجيك يبوشهٝ ٚ زض ٔؿهيط     ٞب سبضيد ايطاٖ ثب سبضيد اؾالٔي ه أب وال

 ض وٙس. ثطاي ٕ٘ٛ٘هٝ ز  سبضيري ثكط ػبيٍبٜ ذبل ٚ ٔكرهي ديسا ٔيقطح سحٛالر 
 ٌطزز ٚ ثؿهيبضي اظ  ٞب ويٛٔطص ٕٞبٖ آزْ اثٛاِجكط فٙٛاٖ ٔي ٗ ٌٛ٘ٝ سهٛيطدطزاظييا

ٞبي اؾبعيطي ٚ سبضيري ايطاٖ اظ وطظ٘ساٖ ديبٔجطاٖ ثعضي ٘ؾيط حضهطر ٘هٛح    چٟطٜ
 ايطاٖ يشٓ دّٟٛاٖ اؾبعيطظاَ ٚ دسض ثعضي ضؾض قٛ٘س. ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبْ دس لّٕساز ٔي

( ٚ ثهٝ ٕٞهيٗ قهيٜٛ    0380زيٙٛضيه يىي اظ دؿطاٖ حضطر ٘ٛح ٔقطوي قسٜ اؾز)
قهٛز. زض يهه    سبضيد ايطاٖ ثرف ٔٙؿؼٓ ٚ ٕٞبٍٞٙي اظ سبضيد ثكطي لّٕهساز ٔهي  

وٙس وٝ  دطزاظي زيٍطه ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ عجطي زض ثرف سبضيد ايطاٖ ذٛزه سهويس ٔي سهٛيط
ثهب دبزقهبٞي حضهطر ؾهّيٕبٖ ٕٞعٔهبٖ ثهٛز ٚ        دبزقبٞي ويىبٚؼ دؿط ٔٙهٛچٟط 

ثّقٕيه ويىبٚؼ اظ حضطر ؾّيٕبٖ ذٛاؾز سب زيٛاٖ ضا زض اذشيهبض اٚ لهطاض زٞهس)   
ٞبي ايطا٘هي لجهُ اظ اؾهالْ     ايٗ احشٕبَ ٚػٛز زاضز وٝ زض ضٚايز .(50-47: 0337

   ٝ وطزٚؾهي وهٝ اظ ضٚي    ي چٙيٗ ٔغبثمشي ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقهسه چٙب٘چهٝ زض قهبٞٙبٔ
آيس. أهب   ظٔب٘ي ؾرٙي ثٝ ٔيبٖ ٕ٘ي بي دّٟٛي ٌطوشٝ قسٜ اؾزه اظ ايٗ ٞٓٞ ٘بٔٝ ذساي
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ذٛز سبضيد ايطاٖ ضا ثب زيهسي   يٞبي سبضير ٘ٛيؿٙسٌبٖ ايطا٘ي دؽ اظ اؾالْ زض ثحض
 ا٘س. والٖ ٚ ػٟب٘كَٕٛ زض چٟبضچٛة سبضيد وّي ثكطي اظ ٍ٘بٜ اؾالٔي لطاض زازٜ

 هيري والؾيه دهؽ اظ اؾهالْ  ٞبي سبض ٌٛ٘ٝ وٝ ٌفشٝ قس ثؿيبضي اظ ٘ٛقشٝ ٕٞبٖ
ٞبي  ا٘س. اظ ٕ٘ٛ٘ٝ زيسي ػٟب٘كَٕٛ ثطضؾي ٚ ٔقطوي وطزٜ بٞٛيز سبضيري ايطاٖ ضا ث

سٛاٖ ثٝ اذجبضاِغَٛ ٘ٛقشٝ زيٙٛضيه ظثسٜ اِشهٛاضيد   ضي ٔيبٍ٘ ٌٛ٘ٝ سبضيد ايٗ ي فٕسٜ
حبوؼ اثطٚه ٔؼُٕ اِشٛاضيد ٚ اِمهمه ٔٙشرت اِشٛاضيده ٔؼٕهُ وههيحيه سهبضيد    

 اهلل ٔؿشٛوي ٚ ثؿيبضي آطبض زيٍط اقبضٜ وطز.حٕس ي ٌعيسٜ
ٞبي سهبضيري والؾهيه دهؽ اظ     ضٞيبوز زْٚ ثٝ ٞٛيز سبضيري ايطاٖ زض ٘ٛقشٝ

زض وٙبض سبضيد ؾهبيط ّٔهُ    وٙس ٚ ٔياؾالْه سبضيد ايطاٖ ضا ثٝ عٛض ػساٌب٘ٝ ثطضؾي 
ثحهض ٞٛيهز   ي  زضثبضٜثرف ذبني  هزٞس. اِجشٝ زض ايٗ ضٞيبوز ٘يع ػٟبٖ لطاض ٔي

قٛز. ثب ايهٗ ٕٞهٝ زض    سغجيك سبضيد ايطا٘ي ثب سبضيد زيٙي زيسٜ ٔيٚ ري ايطا٘يبٖ سبضي
ٞب اثشسا سبضيد اظ زيسٌبٜ اؾالٔيه يقٙي اظ ذّمز آزْ ثطاؾهبؼ لهطآٖ سهب     ايٗ ٘ٛقشٝ

ٌيهطز ٚ آٍ٘هبٜ سهبضيد ايهطاٖ      حضطر ٔحٕس)ل( ديبٔجط اؾالْ ٔٛضز ثحض لطاض ٔي
قٛز. ثطاي ٕ٘ٛ٘هٝ حٕهعٜ    ٌب٘ٝ ثطضؾي ٔيٞب ػسا فٙٛاٖ سبضيد فؼٓ يب سبضيد وبضؼ ثٝ

االضو ٚ  ّٔهٛن   يلطٖ ؾْٛ ٞؼطي زض وشبة ذٛز )سبضيد ؾهٙ  ي انفٟب٘ي ٘ٛيؿٙسٜ
ديكسازيبٖه  يٜ س ٚ آٖ ضا زض چٟبض زٚضٙو ٔياال٘جيبء( زض اثشسا سبضيد ايطاٖ ضا ثطضؾي 

 .(31-60: 0367انفٟب٘يه ٌصاضز) اقىب٘يبٖ ٚ ؾبؾب٘يبٖ ثٝ ثحض ٔي  ويب٘يبٖه
ٞهبه سهبضيد    ٞهبه سهبضيد يٛ٘هب٘ي    ٞبي زيٍط وشبة ذٛز سبضيد ضٚٔي زض ثرفٚي 
ٞب ٚ سبضيد افطاة ضا )زض چٙس ثرف( ٔٛضز ثطضؾهي لهطاض    اؾطائيّي  ٞبه سبضيد ٔهطي

 .(63-064نم زٞس) ٔي
ٔؼهعاه ٞٛيهز    ي ٞبي سبضيري دؽ اظ اؾالْ ٘يع ثٝ ٕٞيٗ قهيٜٛ  ثؿيبضي اظ وشبة

ٞهبي   سٛاٖ ثٝ وشهبة  سطيٗ ايٗ آطبض ٔي اظػّٕٝ ٟٔٓا٘س.  سبضيري ايطاٖ ضا ثطضؾي وطزٜ
 ظيط اقبضٜ وطز:

االذجبض ٌطزيعيه ٔطٚع اِهصٞت ٔؿهقٛزيه وبضؾهٙبٔٝ اثهٗ ثّرهيه سهبضيد        ظيٗ
االلبِيٓ ٔمسؾيه ٔؼٕهـ اال٘ؿهبة    ٝؾيؿشبٖه سبضيد عجطيه احؿٗ اِشمبؾيٓ وي ٔقطوش

بي ٘بنهطيه ٚ  ايه سبضيد غبظا٘يه ضٚضٝ اِهفبي ذٛا٘سٔيط ٚ ضٚضٝ اِههف  قجب٘ىبضٜ
 ٘بؾد اِشٛاضيد ٔٛضخ اِسِٚٝ ؾذٟط.
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ٍ٘طـ ٔٛضذبٖ ثٝ ٞٛيز سبضيري ايطاٖ ٚ اضائٝ آٖ يب ثٝ  ي زض وٙبض ٔٛضٛؿ قيٜٛ
سطويجيه يقٙي ثركي اظ سبضيد فٕٛٔي ثكطي اظ زيهسٌبٜ اؾهالٔي ٚ يهب ثهٝ      ي قيٜٛ
ه ػساٌب٘ٝه يقٙي لبئُ قسٖ ٞٛيز ذبني ثطاي سبضيد ٚ سىبُٔ سبضيري ايطاٖ ي قيٜٛ
سىبٔهُ   ذشٗ ثٝدطزا ي ٞبي ٔطثٛط ثٝ سبضيد ايطاٖ ٚ يب ثٝ فجبضسي قيٜٛ ي ثحضأحشٛ

سبضيري ايطاٖ ٘يع زض ٔيبٖ ٔٛضذبٖ ٔشفبٚر اؾز. ايٗ احشٕبَ ٚػٛز زاضز وٝ ٕٞهيٗ  
ثٝ سىبُٔ سبضيد ايطاٖ زض آطبض  دّٟهٛي لجهُ اظ اؾهالْ ٘يهع     ٘ؿجز زٌٚبٍ٘ي ٍ٘طـ 

ا٘شمهبَ  دؽ اظ اؾهالْ  ٛضذبٖ ايطا٘ي ٚ فطة ٚػٛز زاقشٝ ٚ ثقسٞب ثٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ ٔ
اضائٝ سبضيد ايطا٘يبٖ زض ايٗ آطبض لبثُ ٔكبٞسٜ  ي سطسيت زٚ ٘ٛؿ قيٜٛ . ثسيٗقسبثيبوشٝ 
 اؾز:

ثٙهسي   ثٙسي ٚ ٔمغـ ثحض وّي ثطاؾبؼ سٛاِي سبضيري ٚ زْٚ سمؿيٓي  يىي اضائٝ
ٝ   ٌٛ٘ٝ وٝ اظ ثؿهيبضي وشهبة   ٕٞبٖ هٌبٜ ٘يع اؾز.سبضيد ايطاٖ اظ اثشسا  ٚيهػٜ   ٞهب ٚ ثه

ٞٓ  ثب هثٝ سىبُٔ سبضيري ايطاٖ٘ؿجز آيس ايٗ زٚ ٘ٛؿ ٍ٘طـ  قبٞٙبٔٝ وطزٚؾي ثط ٔي
 سطويت قسٜ اؾز.

ثٝ سىبُٔ سبضيري ايهطاٖه  ٘ؿجز ٞبي ٍ٘طـ  قيٜٛزض ضغٓ ايٗ ٌٛ٘بٌٛ٘ي  أب فّي
اي وٝ ثٝ ٘ٛفي زض اغّت آطبض والؾيه لجُ ٚ ثقهس اظ اؾهالْ زض ٔهٛضز سهبضيد      ٘ىشٝ

ٞبي ٔكرم زض سحَٛ سبضيري ايهطاٖ اؾهز. زض    ثٙسي ذٛضزه عجمٝ كٓ ٔيايطاٖ ثٝ چ
ٞهبي ؾيبؾهي ايهطاٖ اظ     ثٙسي اؾبؾي اظ زٚزٔبٖ آطبض ثٝ عٛض ذبني چٟبض عجمٝايٗ 

 :قٛز اي سب ثٝ زٚضاٖ سبضيري ٔكبٞسٜ ٔي  فهط اؾغٛضٜ
 .دبزقبٞبٖ ديكسازي )ديكسازيبٖ( ي سبضيد ايطاٖ زض زٚضٜ -0
 .زقبٞبٖ ويب٘ي )ويب٘يبٖ(دب ي سبضيد ايطاٖ زض زٚضٜ -2
 اِغٛايف ٞٓ قٟطر زاضز. ّٔٛن ي اقىب٘ي وٝ ثٝ زٚضٜ ي سبضيد ايطاٖ زٚضٜ -3
 دبزقبٞبٖ ايطا٘ي يقٙي فهط ؾبؾب٘يبٖ ي سبضيد آذطيٗ زٚضٜ -4

اؾبعيطي زاضزه أب  ي آغبظيٗ ثيكشط ػٙجٝ ي ٚيػٜ زٚضٜ ٘رؿزه ثٝ ي ٌطچٝ زٚ زٚضٜ
ضيري ٚالقي ثطذهٛضزاض اؾهز. يقٙهي    ٞبي سب ثقس ثٝ عٛض ذبل اظ ػٙجٝ ي زٚ زٚضٜ

٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ ٔٛضذبٖ لجُ ٚ ثقس اظ اؾالْ چٝ ايطا٘هي ٚ چهٝ فهطةه قهطح زليهك      
ٞبي اقىب٘يبٖ ٚ ؾبؾب٘يبٖ ضا ثب قطح سحٛالر ؾيبؾي ٚ اػشٕبفي آٖ سطؾهيٓ   ؾّؿّٝ
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ا٘س. ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝه حٕعٜ انفٟب٘ي ٔٛضخ ايطا٘ي لطٖ ؾْٛ ٞؼطي زض وشبة ذهٛز   وطزٜ
سبضيد ٚ ٞٛيهز سهبضيري ايهطاٖ ؾهرٗ      ي ض اظ ايٗ ازٚاض چٟبضٌب٘ٝاي آقىب ٌٛ٘ٝ ثٝ

ٞبي چٟبضٌب٘ٝ  ثٙسي سبضيد ايطاٖ ثٝ زٚضٜ ٌٛيس. اٚ دؽ اظ ثحض وّي ديطأٖٛ عجمٝ ٔي
سهط   ٞبي وٟٗ ٞب ضا ثب سٛػٝ ثٝ وشبة ثٙسي شوط ايٗ ٘ىشٝ وٝ ايٗ عجمٝثب   زض چٙس وهُه

ٔٛؾي ثٗ فيؿي  ي ٘ٛقشٝ «اِفطؼ ٛنسبضيد ّٔ»ٚيػٜ وشبة  ٔطثٛط ثٝ سبضيد ايطاٖه ثٝ
ه اظ وهُ چٟبضْ وشبة ذٛز ثٝ قطح زليك احٛاَ دبزقبٞبٖ اضائٝ زازٜ اؾز وؿطٚي

ٚ سحهٛالر ؾيبؾهي ٚ اػشٕهبفي آٖ     ظزدهطزا  ٔيٞبي چٟبضٌب٘ٝ  ايطاٖ زض ايٗ زٚضاٖ
ايٗ ٘ىشٝ ٘كهبٍ٘ط آٖ   .(31-60نم زٞس) ٞب ضا ثٝ زلز ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي زٚضاٖ

ٝ   ٞبي ديف اظ اٚ ٘يع ٕٞيٗ عجمٝ بةاؾز وٝ زض وش ٚيهػٜ   ثٙسي ٔطؾْٛ ثٛزٜ اؾهزه ثه
ايٙىٝ ٔٛؾي ثٗ فيؿي وؿطٚي )ذؿطٚي( ثٝ عٛض ٔؿشميٓ وشبة ذٛز ضا اظ دّٟهٛي  

 ٘بٔيسٜ اؾز. «سبضيد دبزقبٞبٖ ايطاٖ»آٖ ضا ٚ وطزٜ ثٝ فطثي سطػٕٝ 
آٖ ػّٕٝ ذٛضز. اظ  ثٙسي چٟبضٌب٘ٝ زض آطبض زيٍط ٘يع آقىبضا ثٝ چكٓ ٔي ايٗ عجمٝ

سٛاٖ ثٝ اطط ثؿيبض ٟٔٓ اثٛؾقيس فجساِحي ثٗ ضحبن ثٗ ٔحٕٛز ٌطزيعي ثب فٙٛاٖ  ٔي
االذجبض ٌطزيعي يب سبضيد ٌطزيعي اقبضٜ وطز. ٚي سهبضيد ٚ ٞٛيهز سهبضيري ٚ     ظيٗ

ٔكرم سمؿيٓ وطزٜ ٚ ٔهٛضز ثحهض لهطاض زازٜ      عجمٝ دٙغٔيطاص ؾيبؾي ايطاٖ ضا ثٝ 
 اؾز:
سبضيد ايطاٖ اظ ظٔهبٖ ويهٛٔطصه عٟٕهٛضصه     ديكسازيبٖه يقٙي :اَٚ ي عجمٝ -0

 ضحبنه وطيسٖٚ ٚ ٔٙٛچٟط.
ويب٘يبٖه سبضيد سحهٛالر ايهطاٖ زض زٚضاٖ ويمجهبزه ويىهبٚؼه      :زْٚ ي عجمٝ -2

 ويرؿطٚه وي ؾٟطاةه وي ٌكشبؾته ثٟٕٗه ٕٞبي ٚ زاضاة.
اِغٛايف يب اقىب٘يبٖه قطح سحهٛالر ايهطاٖ زض زٚضاٖ    ّٔٛن :ؾْٛ ي عجمٝ -3

 ٚ اضزالٖ.ه  ... يه ٞطٔعه دطٚيع ثٗ ٘ٛشض ؾٌٛزضظه ٘ط اؾىٙسض اقهه قبدٛضه
 ّٔٛن ؾبؾب٘يبٖ اظ اضزقيط ثبثىبٖ سب لجبز ثٗ ويطٚظ. :چٟبضْ  ي عجمٝ -4
اوبؾطٜه يقٙي سحٛالر ايطاٖ اظ زٚضاٖ ا٘ٛقيطٚاٖ سب يعزٌهطز   :دٙؼٓ ي عجمٝ -5

 .(0363ٌطزيعيه قٟطيبض ٚ ؽٟٛض اؾالْ)
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ٛالر دهؽ اظ آٖ ثهٝ لهطٖ دهٙؼٓ     ٌطزيعي دؽ اظ آٖ ثٝ قطح ؽٟٛض اؾالْ ٚ سح
 دطزاظز. ٞؼطي ٚ ؽٟٛض سطوبٖ ؾّؼٛلي ٔي

ثٙهسي چٟبضٌب٘هٝ ضا ثهطاي ؾهيط سحهٛالر       اظ ٔيبٖ زيٍط آطبض ٟٕٔي وٝ ايٗ عجمٝ
وشبة ذٛز ثٝ ٘هبْ   ي ٌطوشٝ اؾزه اثٗ ثّري اؾز اٚزض ٔمسٔٝ سبضيري ايطاٖ زض ديف

ٞبي ايهطاٖه ٔطظٞهبي    ٌيدؽ اظ ثحض ٚيػ (يقٙي سبضيد ٚ وشبة ايطا٘يبٖ)٘بٔٝ  وبضؼ 
 :٘ٛيؿس ٚ چٙيٗ ٔيظيط ضا ٔغطح وطزٜ  ي ثٙسي چٟبضٌب٘ٝ عجمٝ هآٖ ٚ ؾشبيف ايطا٘يبٖ

 اَٚ ّٔٛن وطؼ وٝ آٖ ضا ديكسازيبٖ ٌٛيٙس. ي عجمٝ» -
 ا ويب٘يبٖ ذٛا٘ٙس.ٖ ضكبيزْٚ اظ ّٔٛن وطؼ ٚ ا ي عجمٝ -
 ؾْٛ اظ ّٔٛن وطؼ اقمبئيبٖ )اقىب٘يبٖ( ثٛز٘س. ي عجمٝ -
اثهٗ ثّرهيه   )« ا ؾبؾهب٘يبٖ ٌٛيٙهس  ٖ ضكبياظ ّٔٛن وطؼ ٚ ا چٟبضْ ي عجمٝ -

0363 :36-9). 
ٖ   ٞهبي وٛسهبٜ   ثحضاذشهبل ٚي زض ٔشٗ وشبة ذٛزه ضٕٗ  ٞهبي   سهط ثهٝ زٚضا

ؾبؾهب٘يبٖ اذشههبل    ي ٌب٘ٝ ٘رؿزه ثرف افؾٓ آٖ ضا ثٝ سبضيد ايطاٖ زض زٚضٜ ؾٝ
ٞهبي   ٚيػٌي ي زازٜ اؾز ٚ دؽ اظ ثطضؾي سبضيد سحٛالر ايطاٖ زض ايٗ زٚضٜ زضثبضٜ

ٝ  ػغطاويبييه اػشٕبفي ٚ وطٍٞٙي ٚ لٛا٘يٗ ايطاٖ ثبؾشبٖ ٘يع ثٝ اي ٔرشههطسط ثهٝ    ٌٛ٘ه
 .(009-073نم ) دطزاظز ثحض ٔي

ي اظ دػٚٞكٍطاٖ ٚ ٔٛضذبٖ ػسيس سبضيد ايطاٖ ثط آٖ ٞؿشٙس وٝ سبضيد ايطاٖ طذث
ٚ  اي ٕٞبٖ سحٛالر زٚضاٖ اؾهغٛضٜ  ه ثٝديكسازي ٚ ويب٘ي زض آطبض والؾيه ي زٚضٜ

. انٛالً ٔٛضذهبٖ ايطا٘هي ٚ اؾهالٔي    ٜ زاضزضقبٔبزٞب ٚ آٍ٘بٜ ٞربٔٙكيبٖ )ويب٘يبٖ( ا
قٙبؾهٙسه   ٞبي ٘رؿشيٗ ضا ثب ٕٞبٖ فٙٛاٖ ديكسازي ٚ ويب٘ي ٔهي  سبضيد ايطاٖ زض زٚضٜ

ٞبي آذط لطٖ  ِٚي سطػٕٝ ٔٛضذبٖ والؾيه يٛ٘ب٘ي ٚ ضٚٔي ثٝ ظثبٖ وبضؾي زض ؾبَ
ٝ   آٖ ثٛز وٝ ايٗ ٔٛضذبٖ اظ آٖ زٚضٜ٘ٛظزٞٓ ٚ آغبظ لطٖ ثيؿشٓ ٘كبٍ٘ط  فٙهٛاٖ   ٞهب ثه

ا٘س. ثٝ ٘ؾهط ثطذهي اظ دػٚٞكهٍطاٖه ٔغبثمهز      ٞبي ٔبزي ٚ ٞربٔٙكي يبز وطزٜ زٚضٜ
سحٛالر سبضيري آطبض والؾيه ايطا٘ي ه اؾالٔي ٔطثٛط ثٝ ٞٛيز سبضيري ايهطاٖ ثهب    

ب آطبض والؾيه يٛ٘بٖ ٚ ضْٚ ٘كبٍ٘ط ايٗ ٘ىشٝ اؾز وٝ سحٛالر زٚضاٖ ديكهسازي ثه  
 وٙهس  ويب٘ي ثب زٚضاٖ ٞربٔٙكهي ا٘غجهبق ديهسا ٔهي     ي ٔبزٞب ٚ سحٛالر زٚضٜ ي زٚضٜ
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ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثطذي دػٚٞكٍطاٖ ثط آٖ ٞؿشٙس  .(058-071: 0374سب؛ ذبِميه  ثبٚ٘سه ثي)
نٛضر وطيسٖٚ اظ ؾّؿّٝ ديكهسازي ايهطاٖ    اٚؾشبيي وٝ زض قبٞٙبٔٝ ثٝ «وطاٚضر»وٝ 

دبزقبٜ ٔمشسض ٔبز زض ضٚايز يٛ٘ب٘ي سبضيد يب وطٚضسيف  «وطاٚضـ»آٔسٜ اؾزه ٕٞبٖ 
ثهب  اؾهز ٚ  اٚؾشبيي ٕٞبٖ ٔٙٛچٟط ديكسازي زض قبٞٙبٔٝ  «ٔيٙٛچشط»ايطاٖ اؾز ٚ يب 

ه يبز قسٜ ٔبزي زض ضٚايز يٛ٘ب٘ي اظ سبضيد ايطاٖ ٔغبثمهز  ذكشطٜٚ يب ٞٛ «ٞٛذچشط»
ٞ  ٔي يىهي  ذچشط يب ٞٛذكشط( ٛوٙس ٚ ٔقٙي ٞط زٚ ٚاغٜ )ٔيٙٛچشط ه ٔٙٛچٟط زض ثطاثط 

 .(71-74ثبٚ٘س: )زٞس  ٔي ٔقٙي ٚ ذٛة ٘ػاز ٚ ذٛة نٛضر اؾز 
 

 اي مذرن يا ديرين؟ هويت و مليت ايراني: پذيذه
سٛاٖ ثبض  ٞبيي وٝ زض نفحبر ديكيٗ ايٗ دػٚٞف ٔغطح قس ٔي ثب سٛػٝ ثٝ ثحض

ٞبي ٔسضٖ  زيٍط ثٝ ؾؤاالر انّي ٚ وطفي ثرف ٔمسٔبسي ثبظٌكز ٚ زض دطسٛ ٘ؾطيٝ
 ٔٛضٛؿ ٞٛيز ٚ ّٔيز ايطا٘ي ضا عطح وهطز  هز ٚ ّٔيز )٘بؾيٛ٘بِيؿٓ(ٞٛي يٜ بضثزض
 ٞبي انّي ٚ وطفي دبؾد ٌفز. ثٝ دطؾفٚ 

قٙبذز ذٛز ثب سٛػٝ ثهٝ ثٙيبزٞهبي ذهبل ٚ    »اٌط ٞٛيز ضا ثٝ يه سقجيط ؾبزٜ 
سٛاٖ ٍ٘طـ ايطا٘يبٖ  سقطيف وٙيٓه ٔي «قٙبؾب٘سٖ ذٛز ثطاؾبؼ آٖ ثٙيبزٞب ثٝ زيٍطاٖ

ي آٖ ثٝ زيٍطاٖ ٚ ٘يع قٙبذز زيٍطاٖ اظ ٞٛيز ايطا٘هي ضا زض  ثٝ ٞٛيز ذٛز ٚ ٔقطو
سبضيري زضن وطز. اظ آ٘چٝ وٝ زض نفحبر ديكيٗ ثٝ سفههيُ ٌفشهٝ قهسه     ي ٌؿشطٜ

يقٙي ثبظسبة ٞٛيز سبضيري ايطا٘يبٖ زض آطبض والؾيه غطثي )يٛ٘ب٘يه ضٚٔي( اؾالٔي 
ٝ  سٛاٖ ثٝ ايٗ ؾؤاَ اؾبؾي دبؾد زاز وٝ انٛالً )فطثي( ٚ ايطا٘ي ٔي ٖ   ايهطاٖ ثه  فٙهٛا

يه ٔٛػٛزيز ػغطاويبيي ٚ سبضيري يقٙي يه ٚاحس ثطذٛضزاض اظ ٔطظٞبي ؾطظٔيٙي 
ٞب ديف اظ ؽٟٛض اؾالْ اظ وضهبي ٔقٙهبيي ذبنهي     ٚ ٔيطاص ؾيبؾي )زِٚز( اظ لطٖ

سهبضيري   يٜ ٞبي ثبلي ٔب٘هس  سٛاٖ زض ٘ٛقشٝ ثطذٛضزاض قس ٚ ايٗ وضبي ٔقٙبيي ضا ٔي
ٝ ذٛثي ديسا وطز. ٕٞيٗ وضهبي ٔقٙهبيي ذهبل وهٝ     حٕالر افطاة ثدؽ اظ ايطاٖ 

فٙٛاٖ يه ٔٛػٛزيهز   ايطاٖ ضا ثٝ هثبظسبة ٞٛيز سبضيري ايطاٖ ٚ ايطا٘يبٖ ثٛزٜ اؾز
ه سٕسٖ ٚ ؾيبؾز ذبل زض ثطاثهط غيطايطا٘يهبٖ سههٛيط     ثطذٛضزاض اظ سبضيده وطًٞٙ

ٛ  وطز. ٞٓ ايطا٘يبٖ ٚ ٞٓ غطثي ٔي   يهز ٞب ٚ ٞٓ افطاة اظ ٚػٛز چٙيٗ سههٛيطي اظ ٞ
 ا٘س. زازٜ ايطا٘ي ثٝ ذٛثي آٌبٞي زاقشٙس ٚ آٖ ضا زض آطبض سبضيري ذٛز ثبظسبة ٔي



ي1831،ي1خا يچها  ،يشما  ي

 

ي

32 

ؾبظز ٚ  ايٗ ٔٛضٛؿ ٔب ضا ثٝ دبؾرٍٛيي ثٝ ؾؤاَ وطفي ٟٔٓ دػٚٞف ضٕٖٞٙٛ ٔي
     ْ ٌهطا ٚ   آٖ ايٙىٝ ثطذالف زفبٚي عطوساضاٖ ػطيب٘بر ؾيبؾهي ه ايهسئِٛٛغيه لهٛ

ايهطاٖ   هثهٝ ؾيبؾهز ٚ سهبضيد   ٞبي ػسيس دؿز ٔهسضٖ   چٙيٗ ٞٛاذٛاٞبٖ ٍ٘طـ ٞٓ
ٞبي  سبضيري ٔحهَٛ ٌفشٕبٖ ي ٚفٙٛاٖ يه ٔٛػٛزيز ثطذٛضزاض اظ سساْٚ ؾطظٔيٙ ثٝ

٘بؾيٛ٘بِيؿشي ٔسضٖ دؽ اظ ا٘مالة ٔكطٚعيز ايطاٖ ٘يؿز ٚ ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘طـ ثٝ ايطاٖ 
ٞبي دهيف اظ   لطٖ  ٚ ايطا٘ي ٚ ٞٛيز ٚ ّٔيز ايطا٘ي انٛالً ٘ٝ ثٝ زٚضاٖ ٔسضٖ ثّىٝ ثٝ

ضؾس  اقىب٘ي ٚ اٚع زٚضاٖ ؾبؾب٘يبٖ ٔي ي ْه يقٙي حسالُ ثٝ اٚاذط زٚضٜؽٟٛض اؾال
ثهٝ   ٞبوٝ ايطا٘يبٖ ثٝ سسٚيٗ سبضيد ٚ اؾبعيط ذٛز دطزاذشٙهس ٚ ٕٞهيٗ ٍ٘هطـ ثقهس    

٘ٛيؿٙسٌبٖ اؾالٔي )ايطا٘ي ٚ فطة( ا٘شمبَ ديسا وطز. آ٘چٝ وٝ زضٚالهـ ضٚقهٙفىطاٖ   
يبزٞبي ثبؾشب٘ي سبضيد ٚ ٞٛيز ٞٛيز سبضيري ٚ ثٙ يٜ ضبثايطا٘ي دؽ اظ ٔكطٚعيز زض

ٞبي زيهطيٗ ايهٗ ػبٔقهٝ زاقهزه ٚ      فٕيك زض ٌصقشٝ ي وطز٘سه ضيكٝ ايطا٘ي شوط ٔي
قٙبؾبٖ غطثي ثهطاي ايهطاٖ اذشهطاؿ وهطزٜ ثبقهٙسه ثهطفىؽ        اي ٘جٛز وٝ قطق دسيسٜ
قٙبؾهبٖ غطثهي زض    ٌٛ٘ٝ وٝ ديف اظ ايٗ ٌفشٝ قس ثطذي اظ دػٚٞكٍطاٖ ٚ قطق ٕٞبٖ
ٞبي والؾيه ديطأٖٛ سبضيد ٚ ٞٛيز سهبضيري   بْ اظ ٕٞيٗ ٘ٛقشٝثب اِٟ 21ٚ  09لطٖ 

قٙبؾهبٖ   سٛاٖ ثٝ ِ٘ٛسوٝ ٚ ثبضسِٛس قطق آطبض ذٛز ضا آوطيس٘س. اظ آٖ ػّٕٝ ٔي  ايطاٖه
ٝ ٘بإِٓ ٞهبي   ي ٚ ضٚؾي اقبضٜ وطز وٝ اِٚي سبضيد ؾبؾب٘يبٖ ذٛز ضا ثب اِٟبْ اظ ٘ٛقهش

طوهبٖ ضا ثهب اِٟهبْ اظ آطهبض     عجطي )لطٖ ؾْٛ ٞؼطي( ٚ زٚٔي وشبة ذٛز ديطأٖٛ س
االذجبض ٌطزيعيه ثهٝ ضقهشٝ سحطيهط زض     ٚيػٜ ظيٗ سبضيري ٔٛضذبٖ والؾيه ايطا٘ي ثٝ

 آٚضزٜ ٚ ثٝ قٟطر ػٟب٘ي زؾز يبوز.
ٌطايبٖ  سٛاٖ ثٝ ؾؤاالسي وٝ انٛالً اظ ؾٛي لْٛ ٌصقشٝ اظ ثحض ٞٛيز ايطا٘يه ٔي

ٔهسضٖ ا٘شمهبزي ثهٝ     ٞهبي  ٞبي دؿز ٔسضٖ ٚ يب ٘ؾطيٝ اوطاعي ٚ يب عطوساضاٖ ٍ٘طـ
زض ضاثغٝ ثب ٔؿهِٝ ّٔيز يب ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٍ٘طـ ّٔي ثٝ ٞٛيز ايطا٘هي    ٘بؾيٛ٘بِيؿٓه

ي يٞهب  ٞب ّٔيهز ٚ ّٔهز دسيهسٜ    قٛز دبؾد ٌفز. ثطاؾبؼ ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘طـ ٔغطح ٔي
چههبح ٚ وطٚدبقههي  نههٙقزٚ دههؽ اظ ا٘مههالة وطا٘ؿههٝ ٚ ٌؿههشطـ  ٜٔههسضٖ ثههٛز

 .(07-25: 0983ا٘سضؾٖٛه)٘سجي دسيس آٔسٞبي ؾطاؾطي ٔصٞ ٞب ٚ حىٛٔز أذطاسٛضي
ٞبي وطاٚا٘ي  سٛاٖ ٔهساق ٌطچٝ ايٗ ثحض سب حس ظيبزي ثٝ زٚض اظ ٚالـ ٘يؿز ٚ ٔي
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ٞهب ٚ   اظ سبضيد اضٚدب ٚ حشي سبضيد ذبٚضٔيب٘ٝ )ٔظالً ضقس احؿبؾبر ّٔي ثهيٗ سهطن  
افطاة ٚ وطزٞب دؽ اظ وطٚدبقي فظٕب٘ي ضا( اضائٝ زازه أب ثب سٛػهٝ ثهٝ انهُ ٟٔهٓ     

ظٔبٖ ٚ  ي ه يقٙي سٛػٝ ثٝ ٔؿهِٝ«قٙبؾي سبضيري ػبٔقٝ»قٙبؾي )ٔشسِٚٛغيه(  ٚـض
ٞبه ٔٛضز سهبضيري ايهطاٖ سهب حهس      ٘ؾطيٝ ي ٞبي ٘ؾطي ٚ اضائٝ ٔىبٖ زض عطح زيسٌبٜ

ٖ  سٛاٖ نطوبً ثطاؾبؼ ٍ٘طـ ظيبزي ٔشفبٚر اؾز ٚ ٕ٘ي  هٞبي ا٘شمبزي ٚ دؿز ٔهسض
ٝ   ثٝ ثحض ٞٛيز ٚ ّٔيز زض ايطاٖ ٍ٘طيؿز. ضٞيبوهز   دهطزاظ   آ٘شهٛ٘ي اؾهٕيز ٘ؾطيه

زض زٚضاٖ ٔبلجهُ ٔهسضٖ ضا ثهطاي     «ّٔز»٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٞٛيز وٝ ٚػٛز  ي ثطػؿشٝ
ٚ ثٝ زيطيٙٝ ثٛزٖ دسيسٜ ّٔز ٚ احؿبؼ   ٞب اظػّٕٝ ايطا٘يبٖ ٘في ٘ىطزٜ ثطذي اظ ّٔز

ٌطا ٚ ؾهبذشبضٌطا ثهٝ    ٞبي ٔسضٖ وٙسه اظ ضٞيبوز سبضيد سهويس ٔيٚ٘ؿجز ثٝ ؾطظٔيٗ 
ضؾس. آ٘چهٝ وهٝ    سط ثٝ ٘ؾط ٔي ٌطايب٘ٝ ثبْٚ ٚ آ٘سضؾٖٛ ٚالـ ؽٓ ٕٞب٘ٙس ٞبث٘بؾيٛ٘بِيؿ

ٞب ٚ افهطاة اظ ٞٛيهز سهبضيري ايهطاٖ ٚ      ايطا٘يبٖ لجُ ٚ دؽ اظ اؾالْ ٚ ٘يع يٛ٘ب٘ي
اي ثهٝ ٘هبْ    زٞٙسه چيعي ػع سهويس ثط ٚػٛز دسيهسٜ  ٞبي ايطا٘ي اضائٝ ٔي سبضيد زِٚز

آٖ )ػٕقيهزه ؾهطظٔيٗه حبوٕيهز(     زض ايطاٖ ثٝ ٔفْٟٛ ؾٙشي ٚ حشي ٔسضٖ «ّٔز»
 ٘يؿز.

ٌطچٝ ٔب ثط آٖ ٞؿشيٓ وٝ احؿبؾبر ّٔي اظ ٘هٛؿ ٔهسضٖ ٚ ٘بؾيٛ٘بِيؿهشي آٖ زض    
 ٝ ٞهبي ٘بؾيٛ٘بِيؿهشي اضٚدهب     ايطاٖ ثيكشط سحز سهطيط سحٛالر ز٘يبي ٔقبنط ٚ ا٘سيكه

وٙيٓ وٝ ٘ٛفي احؿبؾهبر ّٔهي وهٝ     ضٚاع يبوشٝ اؾزه أب ثط ايٗ ٘ىشٝ ٘يع سهويس ٔي
ٞبي والؾيه سهبضيري   آٌبٞي ثٝ ٞٛيز ّٔي ايطا٘يبٖ اؾزه زض ٘ٛقشٝ   ي ٙسٜثبظٌٛ وٙ

وطزٚؾي ٚ اققبض ٘ؾبٔي ٌٙؼٛي ٚ  ي ي ايطا٘ي ٘ؾيط قبٞٙبٔٝاٚيػٜ آطبض ققط ايطاٖ ٚ ثٝ
ٝ    زيٍطاٖ ثٝ چكٓ ٔي ٚيهػٜ   ذٛضز. سحٛالر ؾيبؾي ٚ وىطي لطٖٚ اِٚيهٝ اؾهالٔي ثه

ٚ ٔسضٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛػٛز اؾهزه   ٞبي والؾيه ٟ٘ضز ققٛثيٝ وٝ ديطأٖٛ آٖ ٘ٛقشٝ
ثيبٍ٘ط ٚػٛز ٘ٛفي احؿبؾبر ّٔي ٚ ثيساضي ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي زض ثطاثهط غيطايطا٘هي   

اثهطاٞيٓ أبٔيهبه   اؾز. ثطذي اظ ضٞجطاٖ ؾيبؾي ٚ وىطي ٟ٘ضهز قهقٛثيٝ ٕٞچهٖٛ    
ٝ    زض ثطاثط ثطسطيثكبضثٗ ثطز  فٙهٛاٖ   ػٛيي ٘ػازي ٚ لٛٔي فطثي ٚ سحميهط ايطا٘يهبٖ ثه

ٞهبي سهبضيد ايهطاٖ ٚ ثطسهطي آٖ      ثٝ يبزآٚضي ٌصقشٝ هزْٚ )ٔٛاِي(قٟطٚ٘ساٖ زضػٝ 
أيهٝه ثهط ٚػهٛز دبزقهبٞبٖ      ٌطايي لٛٔي افهطاة ثٙهي   دطزاذشٙس ٚ زض ثطاثط اوطاط ٔي
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ٝ   لسضسٕٙس ٚ ؾّؿّٝ اؾهالْ ايهطاٖ اقهبضٜ    اظ لجهُ   ي ٞبي دطالشساض ايطا٘هي زض ٌصقهش
ايههٗ ٘ههٛؿ ثههطٚظ  .(0370؛ اوشرهبضظازٜه  0363؛ ٕٞههبييه 0368ٕٔشحٗه وطز٘ههس) ٔهي 

سٛاٖ چيعي ػع ثبظسبة ٚػٛز ٘ٛؿ ؾٙشي احؿبؼ ّٔيز ٚ  احؿبؾبر ضا زضٚالـ ٕ٘ي
 يه ػبٔقٝ ذبل ثطذٛضزاض اظ ٞٛيز سبضيري ٚ ؾيبؾي ٚيػٜ زا٘ؿز. ٝسقّك ث

 
 گيري نتيجه

ٌٛ٘ٝ وٝ زض ثرف ٔمسٔبسي ٌفشٝ قسٜ ثهبظٍ٘طي زض   ه ٕٞبٖٔمبِٝٞسف انّي ايٗ 
ٞهب ٚ   ٚ ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ثب سٛػهٝ ثهٝ ضٞيبوهز    ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٞٛيز ايطا٘ي ثحض

ٞبي ٔسضٖ ٔطثٛط ثٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓه ٞٛيز ٚ لٛٔيز ثهٛز. سحهٛالر    ٞب ٚ ٘ؾطيٝ ٍ٘طـ
ٞبي زا٘كٍبٞي ٚ ؾيبؾي  اي ٚ زض ؾغح ثحض اذيط زض ؾغح ػٟب٘يه ٔٙغمٝ ي زٚ زٞٝ

ٝ    يٜ ضبثؾؤاالر ػسيسي ضا زض  ه ٚيهػٜ  ٔبٞيز ٞٛيز ٚ ّٔيز ايطا٘هي ثطاٍ٘يرشهٝ ٚ ثه
   ٖ ْ      ثبفض قسٜ اؾز سهب عطوهساضاٖ ػطيهب ٌهطا ٚ   ٞهبي ؾيبؾهي ه ايهسئِٛٛغيه لهٛ

ٝ    «دبٖ» ي ٌطايب٘ٝ ٞبي اِحبق حطوز ٞهبي ٔهسضٖ ثهٝ     اظ يىؿهٛ ٚ ٞٛاذٛاٞهبٖ ٘ؾطيه
ٞهبي ٘هٌٛطاي ٘بؾيٛ٘بِيؿهشي ٚ ضٞيبوهز دؿهز       ٚيػٜ ٘ؾطيٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٞٛيز ثٝ

ٞٛيهز ّٔهي ايطا٘هي    اي ضا زض ثبة ٔبٞيزه لسٔز ٚ انهبِز   ٔسض٘يؿٓ زفبٚي سبظٜ
زض چٙهس ٘ىشهٝ    هٌٛ٘ٝ زفهبٚي  ٞب ٚ اٞساف ايٗ ضغٓ سفبٚر ٍ٘طـ ٔغطح ؾبظ٘س. فّي

يىسيٍط اقهشطان زاض٘هس ٚ آٖ ايٙىهٝ انهٛالً ؾهرٗ ٌفهشٗ اظ        بثاي  ٌٛ٘ٝ ثٝاؾبؾي 
فٙٛاٖ يه ٔٛػٛزيز ٔٙؿؼٓ سبضيريه وطٍٞٙي ٚ سٕهس٘ي ٚ   اي ثٝ ٘بْ ايطاٖ ثٝ  دسيسٜ

ٞبي ؾيبؾي لطٖ ثيؿشٓ ٚ اٚاذهط لهطٖ    حهَٛ ٌفشٕبٖثطذٛضزاض اظ سساْٚ سبضيري ٔ
 ٞبي ٔسضٖ ايطاٖ دؽ اظ ٔكطٚعٝ ٚ ضٚقهٙفىطاٖ ايطا٘هي   ٚ ايٙىٝ زِٚز ٜ٘ٛظزٞٓ ثٛز

ٖ      سحز سهطيط ٌفشٕبٖ قٙبؾهي   ٞبي ٘ػازٌطايب٘هٝ ٔهسضٖ اضٚدهبيي ٚ اوشكهبوبر ثبؾهشب
 قٙبؾبٖه ثٝ ػقُ ٚ ؾبذشٗ ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ٚ عطح سساْٚ وطٍٞٙيه سبضيريه قطق

٘س. ثٝ ٘ؾهط آ٘هبٖ زض   اٜ سٕس٘ي ٚ ؾيبؾي ٚ ؾطظٔيٙي ٔٛػٛزيشي ثٝ ٘بْ ايطاٖ زؾز ظز
ٚ شٞٙيشهي اظ ايهٗ ٞٛيهز سهبضيري ٚ ّٔهي ٚ سهساْٚ         چٙساٖ زٚض ذبعطٜ ٌصقشٝ ٘ٝ

ػغطاويبيي ٚ وطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي ايطا٘ي زض شٞٗ ؾبوٙبٖ ايطاٖ ٚػٛز ٘ساقز ٚ سٕبٔي 
ههَٛ شٞٙيهز زِٚهز ٔهسضٖ ٚ     ٔح «اٖايهط »اي ثٝ ٘بْ  حشي ٚػٛز ٚاغٜٞب  ايٗ ثحض

 ضٚقٙفىطاٖ آٖ اظ ٔكطٚعٝ ثٝ ثقس ثٛزٜ اؾز.
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ثطاي دبؾد زازٖ ثٝ ؾؤاالر ٚ زفبٚي ٔصوٛض ٚ يبوشٗ نهحز ٚ ؾهمٓ آٟ٘هب اظ    
فّْٛ اػشٕبفي  ي ٔٛضز٘ؾط دػٚٞكٍطاٖ ثطػؿشٝ «قٙبؾي سبضيري ػبٔقٝ»ضٚـ ػسيس 

شيٗ وٕهه  قه ٘ٛئهُ ٚاِط َٛ ٚ ايٕبذسهسا اؾهىبچ   هآ٘شٛ٘ي ٌيس٘ع ٔٛضه٘ؾيط ثبضيٍٙشٖٛ 
ٞبي ػسيس ٔطثٛط ثهٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿهٓ ٚ    ٌطوشيٓ ٚ ثحض ٞٛيز ايطا٘ي ضا زض دطسٛ ٘ؾطيٝ

ٕٞچهٖٛ آ٘شهٛ٘ي اؾهٕيز ٚ     يٞبي ػسيس دػٚٞكهٍطا٘  لٛٔيز ثطضؾي وطزيٓ. ٘ؾطيٝ
ٞهبيي ٕٞچهٖٛ    ضغهٓ سهبظٌي زاقهشٗ ثحهض     زيٍطاٖ حبوي اظ آٖ اؾهز وهٝ فّهي   

ٞبي لجُ اظ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ثٙبثطايٗ  يه ّٔزفٙٛاٖ يه ايسئِٛٛغي ؾيبؾ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ثٝ
 سٛاٖ زض ٔيبٖ وكٛضٞبيي ٕٞچٖٛ ايطاٖ ديسا وطز. ٘ٛفي ٞٛيز سبضيري زيطيٗ ضا ٔي

ـ    ٌٛ٘هٝ زيهسٌبٜ   ثيكشط ديطأٖٛ نحز ايٗ سحميكثطاي    ٞهب ٚ ثهب اؾهشفبزٜ اظ ضٚ
ٛ  ايطاٖ ٚ ايطا٘ي ضا ثٝ  ؿ ٞٛيز ايطا٘ي ٚ ٍ٘طـ ثٝضٛقٙبؾي سبضيريه ٔٛ ػبٔقٝ اٖ فٙه

سهبضيري   يٜ ٔٛػٛزيشي ثطذٛضزاض اظ ٞٛيز ؾطظٔيٙيه سبضيري ٚ وطٍٞٙي زض ٌؿهشط 
ٚػٛ زض ٔيبٖ آطبض وٟهٗ سهبضيري ٚ والؾهيه لجهُ ٚ ثقهس اظ اؾهالْ )زض        ثب ػؿز

زا٘بٖ ٚ زا٘كهٕٙساٖ غطثهيه يٛ٘هب٘يه ضٚٔهيه فطثهي ٚ       ٞبي ٔٛضذبٖه ػغطاوي ٘ٛقشٝ
ي حهبوي اظ آٖ اؾهز وهٝ    ايطا٘ي( دي ٌطوشيٓ. ايٗ ٔشٖٛ سبضيري ٚ وطٍٞٙهي ٍٕٞه  

ٝ  ٞب ٚ فطة ايطا٘يبٖ ٚ غيطايطا٘يبٖ )غطثي ٞهبي   فٙهٛاٖ دسيهسٜ   ٞب( ثٝ ايطاٖ ٚ ايطا٘ي ثه
ا٘س ٚ ايهٗ   ٍ٘طيؿشٝ سٕس٘يه سبضيريه وطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي ٚيػٜ ٔي  ثطذٛضزاض اظ ٚيػٌي

ثطزاقز اظ ايطاٖ ٚ ايطا٘ي ٘ٛفي ٞٛيز ّٔي ٚ آٌبٞي سبضيري ذبل ثٝ ايطا٘يبٖ زازٜ 
زض ثؿيبضي اظ ٔشٖٛ سبضيري ٚ وطٍٞٙهي لجهُ ٚ ثقهس اظ اؾهالْ ثهٝ چكهٓ       اؾز وٝ 

چٙبٖ سساْٚ يبوشٝ ٚ ثٙيبزٞبي ٞٛيز ّٔي ٔسضٖ ايطا٘ي  ذٛضزه ٚ زض عَٛ سبضيد ٞٓ ٔي
 ضا ؾبذشٝ اؾز.

ـ   ايٗ يبوشٝ ٞهبي   ٞب ٘كبٍ٘ط ايٗ ٚالقيز اؾز وٝ ثطذالف زفبٚي وهطاٚاٖ ٍ٘هط
ٝ ٌطايبٖ اوطاعي ٚ دؿز ٔسضٖ ايٗ ٞٛيز ؾه  لْٛ ضٚقهٙفىطاٖ ثهٝ    ي بذشٝ ٚ دطزاذشه

قٙبؾهبٖ غطثهي ٘جهٛزٜ     ٔسضٖ ايطا٘ي فهط دّٟٛي ٚ يب قهطق  «ٌطاي ثبؾشبٖ»انغالح 
ايٗ ضٚقهٙفىطاٖ ٚ   هي ٌفشٝ قسيٞب ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٔشٗ دػٚٞف ثب شوط ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞبٖ اؾز.
ٞهبي ذهٛز ضا ٘هٝ ثطاؾهبؼ ػقّيهبر ثّىهٝ ثطاؾهبؼ         قٙبؾبٖ زفبٚي ٚ ثحض قطق
اظ ثقهس  بض والؾيه سبضيري ايطا٘يه فطثهي ٚ غطثهي لجهُ ٚ    ٞبي ٔٛػٛز زض آط ثحض
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ٝ  اؾالْ اؾشٛاض ؾبذشٝ ضٚي   طٞه  ا٘س. ٌطچٝ ٞٛيز ّٔي ٚ ٘يع ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ضا ثه
يهب اثهساؿ    09اػشٕهبفي  يٜ ؾهبظ  في٘ٛسٛاٖ ثطاؾبؼ ٍ٘طـ ٔسضٖ ثٝ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ  ٔي

 هؾهٙز اػشٕهبفي ٚ اثهساؿ    ي زا٘ؿز. أب ثبيس اشفبٖ زاقز وٝ ايهٗ ؾهبظٜ   21ؾٙز
 يچٙبٖ وٝ ثؿيبضي اظ دػٚٞكٍطاٖ غطثهي ٚ ايطا٘ه   ٔحهَٛ زٚضاٖ ٔسضٖ ٘يؿز ٚ ٞٓ

ٚػهٛ   ؾبؾب٘يبٖ ػؿهز  ي اٚايُ زٚضٜ زضسٛاٖ  ا٘س حسالُ ؾبثمٝ آٖ ضا ٔي سهويس وطزٜ
اي ٔٙحهط ثٝ وطز ثٝ ٞٛيهز ايطا٘هي    ايٗ ذٛز دسيسٜ .(07ٚ  06: 0373اقطفه ) وطز

ّٔي فطثي ٚ يب ٞٛيز ّٔهي سطوهي     ٞٛيزس ٕٞب٘ٙزٞس وٝ  ذبٚضٔيب٘ٝ ٔي ي زض ٔٙغمٝ
ٞهبي زيهطيٗ سهبضيد     ٚ اٚايُ لطٖ ثيؿز ٘ساضز ٚ ثٝ زٚضٜ 09ضيكٝ زض ٘يٕٝ زْٚ لطٖ 

ايطا٘هي سهساْٚ ؾهطظٔيٙيه     ي ايٗ ٞٛيز ٚيهػٜ  ي سطيٗ قبذهٝ ٌطزز. ٟٔٓ ايطاٖ ثطٔي
ٞهبي وٛسهبٜ    ضغهٓ ٌؿؿهز   ؾيبؾي )زِٚز( وطٍٞٙي ٚ ٞٙطي ايطا٘ي اؾز وٝ فّهي 

 قٛز. چٙبٖ اظ فهط ثبؾشبٖ سب ثٝ أطٚظ ٔكبٞسٜ ٔي سبضيريه ٞٓ

                                                      
19- Social Construct 
20- Invention of Tradition 
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 : ها دداشتاي
ٚيػٜ ٔحبوهُ وٛچهه    ٞبي ؾيبؾي ثٝ ٞبي اذيط ثطذي ػطيبٖ ايٗ ٘ىشٝ اظ آٖ ػب إٞيز زاضز وٝ زض ؾبَ -0

ا٘س سب انٛالً ٔٙىهط ٞٛيهز ّٔهي ايطا٘هيه      ٞبي ٘ٛيٗه زض نسز ثطآٔسٜ ٌٛ٘ٝ ٌفشٕبٖ ٌطا ثب سٛؾُ ثٝ ايٗ لْٛ
يه سبضيري ٚ وطٍٞٙي آٖ قٛ٘س ٚ آٖ ضا ٘ٛفي اذشطاؿ ٌفشٕبٖ ٔسضٖ ثسا٘ٙس ٚ ثٝ ٌٕبٖ ذٛز سساْٚ ؾطظٔيٙ

ثطايٗ اؾبؼ ثٝ زض ٞٓ ضيرشٗ ٘ؾٓ ؾيبؾي ٚ اػشٕبفي ٚ وطٍٞٙي حبوؼ ٚحسر ٚ ٞٛيهز ّٔهي ايطا٘هي    
  ٖ ٞهبي   ٞهبي ٘ؾهطي ٔهسضٖ فّهْٛ اػشٕهبفي ٚ ثطزاقهز       وٕه وٙٙس. اظ ؾٛي زيٍطه ٔحجٛثيهز ٌفشٕهب

ضا ثٝ زضن ٘بزضؾز اظ ٞٛيز ٚ ٚحهسر    ٌٛ٘ٝ ضٞيبوز سٛا٘س عطوساضاٖ نبزق ايٗ ظ آٟ٘ب ٔياٍ٘بضا٘ٝ ا ؾبزٜ
  ٝ ٝ   ّٔي ايطاٖ ضٕٖٞٙٛ ؾبظز. ايٗ چهبِف ثه ٞهبي فّهْٛ اػشٕهبفي ٘ؾيهط فّهْٛ ؾيبؾهيه        ٚيهػٜ زض ضقهش

ٞبي ٘ؾهطي   ٞبي ٚاثؿشٝ ثٝ آٟ٘ب ثيكشط ٔكٟٛز اؾزه چطا وٝ سىيٝ ثيكشط آٟ٘ب ثط ثحض قٙبؾي ٚ ضقشٝ ػبٔقٝ
سضٖ غطة ٚ ومساٖ ثطذٛضزاضي آٟ٘ب اظ ٔغبِقبر فٕيك سبضيريه وطٍٞٙي ٚ ازثي ثهٛٔي ايطا٘هي ثبفهض    ٔ

اي غيطسبضيري ثٝ وبض ٌطوشهٝ   ٌٛ٘ٝ ثٝ« وطضيبر ٔؿّٓ»فٙٛاٖ ٘ٛفي  ٞبي ٘ؾطي ٘ٛيٗ ضا ثٝ قٛز وٝ ثحض ٔي
ٚ    ٞبي ؾغحيه غيطسبضيري ٚ ؾبزٜ ٚ دػٚٞف ّٔيهز   اٍ٘بضا٘ٝ اظ ٔفبٞيٕي ٕٞچٖٛ ٞٛيهزه ٚحهسر ّٔهي 

 ايطا٘ي ثٝ زؾز زٞٙس.
ٞبي اذيط ثحض ديطأٖٛ ٔفْٟٛ ٞٛيز ٚ ٞٛيز  ضغٓ ديچيسٌي ٔفْٟٛ ٚ وٕجٛز آطبض ٔىشٛةه زض ؾبَ فّي -2

ٝ  ّٔي زض ايطاٖ سكسيس قسٜ اؾز. اٌطچٝ زض ؾبَ ٝ  ٞبي دؽ اظ ديطٚظي ا٘مالة اؾالٔيه ثه اي ثحهض   ٌٛ٘ه
يب اؾالٔيز ٚ ايطا٘يز ٔغطح ثهٛز أهب آٖ    ٞٛيز زض چٟبضچٛة آطبض ٔطثٛط ثٝ ضاثغٝ ٔيبٖ اؾالْ ٚ ايطاٖ

ٞبي زا٘كٍبٞي ديطأهٖٛ ٞٛيهز    سط آوبزٔيه ٚ دػٚٞكي ثٝ ذٛز ٍ٘طوز. ثطذي دػٚٞف ثحض اثقبز زليك
ي اضسجبط فٙهط اؾالٔي ٚ ّٔي ٞٛيز ايطا٘ي ٚ يب ثيكشط سالـ ػٟهز ثطلهطاضي سهٛاظٖ     ٘يع ثيكشط زضثبضٜ

ي ذٛز ٔفْٟٛ ٞٛيهزه ٞٛيهز    (ه سب سحميك زضثبض0379ٌٜطوز )احٕسيه  ؾبظٌبضا٘ٝ ٔيبٖ آٟ٘ب نٛضر ٔي
ٚيػٜ زض زاذهُ وكهٛض    سط ديطأٖٛ ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ثٝ ٞبي ػسي ّٔي ٚ يب ثحطاٖ ٞٛيز زض ايطاٖ. ثحض

 (.7-27: 0373ٌطوز)اقطفه  وٕشط نٛضر ٔي

ي ٞٛيز ايطا٘هي زض زاذهُ نهٛضر     سطي ثٝ ٔؿهِٝ زٚ سحَٛ اؾبؾي ثبفض قسٜ اؾز سب سٛػٝ ػسي
ٞبي ؾيبؾهي   اي ٚ زاذّي زض ايطاٖ ٚ زْٚ ؽٟٛض ا٘سيكٝ إِّّيه ٔٙغمٝ . ٘رؿز سحٛالر ؾيبؾي ثيٗثٍيطز

سهٛاٖ ثهٝ    سطيٗ سحٛالر ٔٛضز ٘رؿز ضا ٔهي  ٘ٛيٗ زض اضٚدب ٚ آٔطيىب ٚ ٌؿشطـ ٘فٛش آٟ٘ب ثٝ ايطاٖ. فٕسٜ
 قطح ظيط زا٘ؿز:

ٞبي  يٍط زض ؾبَوطٚدبقي اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚيه يٌٛؿالٚي ٚ ثطذي وكٛضٞبي چٙس ّٔيشي ز -
 .0991زٞٝ 

 ضؾب٘ي. آٚضي ٚؾبيُ اضسجبط ػٕقي ٚ اعالؿ ٌؿشطـ وطايٙس ػٟب٘ي قسٖ ٚ زؾشطؾي ثٝ وٗ -

ثٝ ثقس ٚ  0376ٚيػٜ دؽ اظ ٌكبيف وضبي ؾيبؾي اظ ؾبَ  سحٛالر ؾيبؾي زض زاذُ ايطاٖ ثٝ -
 سٛػٝ ثٝ ٔؿبئّي چٖٛ ٔٙبوـ ّٔي ٚ فمال٘يز زض ؾيبؾز ذبضػي.

ٚيػٜ وقبَ قسٖ ٔؼسز ٔحبوُ دهبٖ   زض ذبٚضٔيب٘ٝ ثٝ  يبؾي ٘بؾيٛ٘بِيؿشيٞبي ؾ احيبء ايسئِٛٛغي -
ٞهبي سطويهٝ ٚ    سطويؿٓ زض سطويٝ ٚ سجسيُ ايسئِٛٛغي دبٖ سطويؿٓ ثٝ انُ ضإٞٙبي فُٕ زِٚز

 ػٕٟٛضي آشضثبيؼبٖ ثطاي ٌؿشطـ ٘فٛش ػغطاويبيي ٚ ديكجطز ٔٙبوـ ّٔي ذٛز زض ايطاٖ.
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بؾي وٝ ثبفض سٛػٝ ثٝ ثحض ٞٛيز ٚ ٔفبٞيٓ ٚاثؿشٝ ثٝ آٖ قهس  ٞبي ؾي ي ضٚاع ا٘سيكٝ سطيٗ فطنٝ فٕسٜ
 فجبضسٙس اظ:

فٙٛاٖ يه ٌفشٕبٖ ا٘شمبزي زض اضٚدب ٚ ضٚاع ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘هطـ   ي دؿز ٔسض٘يؿٓ ثٝ ؽٟٛض ا٘سيكٝ -
 زض ايطاٖ.  ثٝ ٔؿبئُ اػشٕبفي ٚ ا٘سيكٝ

ثهٛط ثهٝ   ٞهبي ٔط  ٚيهػٜ ثحهض   ٞبي ٘ٛؾبظي ٚ سٛؾقٝه ثٝ ٞبي ٘ؾطي ٔؤِفٝ سٛػٝ ثٝ ثطذي ػٙجٝ -
 ي ٌصاض ثٝ سٛؾقٝ ؾيبؾي ٚ الشهبزي زض ػٟبٖ ؾْٛ. زٚضٜ

ٞهبيي چهٖٛ زِٚهز ّٔهي ٚ      ٞبي ٘ؾطي ٔطثٛط ثٝ سهطيطار وطايٙس ػٟب٘ي قسٖ ثط دسيهسٜ  ثحض -
 ٞٛيز.

ايٗ سحٛالر ؾيبؾي ٚ وىطي ثبفض قس سب ثحض ٞٛيهز ايطا٘هي اظ اثقهبز ٌٛ٘هبٌٖٛ زض ثطذهي ٔحبوهُ       
بوُ ؾيبؾي زض ايطاٖ ٔغطح قٛز. زض ايٗ ٔيبٖ ؾٝ ٌطٜٚ ٔكهرم  چٙيٗ ثطذي ٔح دػٚٞكي ٚ زا٘كٍبٞي ٚ ٞٓ

 فٙٛاٖ وقبالٖ انّي عطح ٔجبحض ٔطثٛط ثٝ ٞٛيز ايطا٘ي زض ٘ؾط ٌطوز. سٛاٖ ثٝ ضا ٔي
ٌطايب٘ٝ ٚ يب ايسئِٛٛغيه ؾيبؾي ثب ٔفْٟٛ ّٔيز ايطا٘ي ٚ  ٞبي لْٛ ػطيبٖ وٛچىي وٝ انٛالً ثٙب ثٝ اٍ٘يعٜ -

ّيز ثطذٛضزاض اظ سساْٚ سبضيريه وطٍٞٙيه سٕس٘ي ٚ ؾطظٔيٙي ٔرهبِف  فٙٛاٖ يه و ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ثٝ
اؾز ٚ وطٚدبقي ٘ؾٓ ّٔي ضا زض اثقهبز ؾهطظٔيٙيه وطٍٞٙهيه ظثهب٘ي ٚ ٌفشٕهب٘ي آٖ زؾهشبٚيعي ثهطاي        

زٞس. ايٗ ػطيبٖ  ٞبي ؾيبؾي ٔقغٛف ثٝ اؾشمطاض ؾبذشبض ػسيس لسضر ٚ سهٔيٗ ٔٙبوـ ذٛز لطاض ٔي اٍ٘يعٜ
« قٛٚيٙيؿٓ لٛٔي»ذٛز وٝ انٛالً ثؿيبض اثشسايي ٚ غيطفبِٕب٘ٝ ٘يع ٞؿز ٘ٛفي  زض عطح ٔجبحض ٔٛضز٘ؾط

ْ   ضا ثٝ ٕ٘بيف ٔي ٌطايهي ٚ   ٌصاضز وٝ زض آٖ ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ثبيس ػبي ذٛز ضا ثٝ ٞٛيز لهٛٔي ٚ لهٛ
ٞبي ؾطظٔيٙيه وطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي لٛٔي ثسٞس. ٔؾبٞط ؾيبؾي ٚ وىطي ايٗ ٌطٜٚ ٌبٜ ثٝ قىُ  اؾشمطاض ٘ؾٓ

ٞهبي   ٌهط قهسٜ ٚ ثيهبٍ٘ط سههطيطار ايهسئِٛٛغي      سطويؿٓ ػّٜٛ ٚيػٜ دبٖ ٞبي دبٖ ثٝ ي اظ ايسئِٛٛغيعطوساض
ْ  ٌطايب٘ٝ ٔصوٛض زض زضٖٚ ٔطظٞبي ّٔي ايطاٖ ٚ ٚػٛز اضسجبعبر وطأطظي ٔيبٖ ٌطٜٚ اِحبق ٌهطا ٚ   ٞبي لهٛ
 ٞبي انّي آٟ٘ب زض ٔٙغمٝ اؾز. قبذٝ

اِشحهيالٖ زاذّي ٚ ذبضػي ايطاٖ وهٝ ػهصة    كثطذي ٔحبوُ ضٚقٙفىطي ٚ فٕسسبً ٘ؿُ ػسيسي اظ وبض -
ٞبيي چٖٛ ٞٛيز ّٔي  ٞبي وىطي ٘ٛيٗ دؿز ٔسضٖ ٚ ا٘شمبزي قسٜ ٚ ايٗ ٘ٛؿ ٍ٘طـ ضا زض يحض ضٞيبوز

ٞبي ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ  ٞبي دؿز ٔسضٖه ٔجبحض ٘ٛيٗ ٔطثٛط ثٝ ٘ؾطيٝ ا٘س. فالٜٚ ثط ثحض زض ايطاٖ ثٝ وبض ٌطوشٝ
( ٚ زض 0983(ه ٚ اضيهه ٞهبثؽ ثهبْٚ )   0983بي ثٙسيىز ا٘سضؾٖٛ )ٞ ٚيػٜ زيسٌبٜ ٚ لٛٔيز زض اضٚدبه ثٝ

ٟ٘بيز ٔجبحض ػسيسسط ٔطثٛط ثٝ ٘ؾطيٝ ػٟب٘ي قسٖ ٚ سهطيطار آٖ ثط زِٚز ّٔي ٚ ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٚ ٔطظٞب؛ 
اِشحهيالٖ ضا ثٝ ذٛز ػّت وطزٜ اؾز سب ثٝ ٌٕبٖ ذٛز ٔٛضٛؿ ٞٛيزه ّٔيز ٚ زِٚز  ايٗ ٌطٜٚ اظ وبضك

ٞهبي   ٌٛ٘ٝ ثحهض  ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض زٞٙس. اظ آ٘ؼب وٝ زا٘ف ايٗ ٌطٜٚ اظ ايٜٗ  يسٌبزض ايطاٖ ضا اظ ايٗ ز
ٞٛيزه ّٔيز ٚ زِٚهز    ٞبي ديچيسٜ ٚيػٜ ثحض ٘ؾطي ثٝ ٔطاست ثيكشط اظ اعالفبر آٟ٘ب اظ ٔؿبئُ ايطاٖه ثٝ

ضيري يقٙهي  قٙبؾهي سهب   وٙس سب ػبٔقٝ اي ديسا ٔي ٞبي آٟ٘ب غبِجبً ػٙجٝ ٘ؾطي ٚ ا٘سيكٝ ايطا٘ي اؾزه ٘ٛقشٝ
ٝ     ٘ٛقشٝ دهطزاظاٖ انهيُ دؿهز ٔهسضٖه      ٞبي ٔطثٛط ثٝ ٔٛضٛفبر وٛق زض ايهطاٖه ثهطذالف آطهبض ٘ؾطيه

٘بؾيٛ٘بِيؿٓ ٔسضٖ ٚ ػٟب٘ي قسٖ وٝ ثٝ زِيُ سٕطوع ثط ٔؿهبئُ اػشٕهبفيه الشههبزي ٚ سهبضيري اضٚدهب      
ٝ وٙسه ثيكشط ثٝ وبضثطز سؼٛيعٌٛ٘ٝ ٚ ٘ٝ  قٙبؾي سبضيري ديسا ٔي ٞبي فٕيك ػبٔقٝ ػٙجٝ ٞهبي   ا٘شمبزي ٘ؾطيه

ٞب ثط آٖ اؾز وهٝ ٔؿهبئُ ايهطاٖ ضا زض     دطزاظزه ٚ نطوبً ثب ثحض ثط ؾط افشجبض ايٗ ٘ؾطيٝ وٛق زض ايطاٖ ٔي
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ٞبي وّي اضائٝ زٞس. ٌطٜ ذٛضزٖ ٔٛضٛؿ ٞٛيز ٚ ّٔيهز   ٞب ٚ سقٕيٓ ٌيطي ثؿز ثب آٟ٘ب ٚوك زازٜ ٚ ٘شيؼٝ
ٓ   ثي زض ايطاٖ ثب ٔؿبئُ ٚ اعالفبر فٕيك سبضيري ٚ وطٍٞٙي ٚ اعالفهي ايهٗ ٌهطٜٚ اظ     اعالفي ٚ يهب وه

اي ثبقس سب  ٞبي آٟ٘ب ثيكشط زاضاي ٔبٞيز ٘ؾطيٝ ٚ ا٘سيكٝ قٛز سب ٘ٛقشٝ ٞب ثبفض ٔي ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثب ايٗ حٛظٜ
(. ٘ىشٝ ٟٔهٓ زض  0381ٚ سبثؿشبٖ  0377قٙبؾي سبضيري )ض.ن. ثٝ: وهّٙبٔٝ ٔغبِقبر ضاٞجطزيه ثٟبض  ػبٔقٝ

ايهٗ ٌهطٜٚ اظ ٘ٛيؿهٙسٌبٖ ايطا٘هي اظ ؾهٛي ٌهطٜٚ ٘رؿهزه يقٙهي          ايٙؼبؾز وٝ ٔحهٛالر ٘ٛقشبضي
ثطزاضي لطاض  ٌطايب٘ٝ ٔٛضز ثٟطٜ ٞبي لْٛ ٌطاي ايسئِٛٛغيه زض ػٟز سٛػيٝ اٞساف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي لْٛ ػطيبٖ

 (.281ٚ  070ٚ  06ٞبي  ٌيطز )٘ٛيس آشضثبيؼبٖه قٕبضٜ ٔي

اَٚ ٚ ضٚاع ٌؿشطـ ٔجبحض ػسيس  زاض ايسئِٛٛغيه اظ ؾٛي ٌطٜٚ عطح ٔجبحض فٕسسبً ؾيبؾي ٚ ػٟز -
اِشحهيالٖ ايطا٘ي زاذُ ٚ ذبضعه ٌطٚٞي اظ ٘ٛيؿهٙسٌبٖ   ٔٛضز فاللٝ ٌطٜٚ زْٚ زض ٔيبٖ ٘ؿُ ػسيس وبضك

ٞهبيي وهٝ    اِشحهيالٖ ٚ ضٚقٙفىطاٖ ايطا٘ي ضا ٚازاقشٝ اؾز سب ثهب سٛػهٝ ثهٝ ذغهطار ٚ چهبِف      ٚ وبضك
ٝ  ٘ٛقشٝ قٙبؾي سبضيري ٌطٜٚ  ثيكشط ٘ؾطي ٚ وبلس ػبٔقٝٞبي  ٞبي ؾيبؾي ه ايسئِٛٛغيه ٌطٜٚ اَٚ ٚ ٘ٛقش

زْٚ احشٕبالً ثطاي ٚحسر ّٔي ٚ زض ٟ٘بيز ٞٛيز ّٔي زض ٔيطاص ؾيبؾهيه وطٍٞٙهي ٚ سٕهس٘ي ثهٝ ثهبض      
ٞهبيي چهٖٛ لٛٔيهز ٚ     ي آطبض ٘ٛيٗ ديطأٖٛ ٞٛيز ّٔي ايطا٘هي ٚ ثحهض   آٚضزه ثٝ سالـ ػٟز اضائٝ ٔي
ٞبي ٘ؾطي ػسيهس ٚ سهويهس ثهط     زض ٘ؾط ٌطوشٗ ضٞيبوزٌطايي زؾز ثع٘ٙس. دػٚٞكٍطاٖ ٌطٜٚ ؾْٛ ثب  لْٛ

ي آطبضي وهٝ ثيكهشط    قٙبؾي ايطاٖ ثط آٖ ٞؿشٙس سب ثب اضائٝ ٞبي سبضيريه وطٍٞٙيه ؾيبؾي ٚ ػبٔقٝ ٚيػٌي
ٞهبي ٌهطٜٚ ٘رؿهز دبؾهد ٌٛيٙهس ٚ       قٙبؾي سبضيري زاضزه ٔؿشميٓ ٚ غيطٔؿشميٓ ثٝ ٘ٛقشٝ ي ػبٔقٝ ػٙجٝ
ة ٚ  0380اِفه  0380ٞبي ٌطٜٚ زْٚ ضا ٘يع ٘كبٖ زٞٙس)احٕسيه  قشٝٞبي ا٘شعافي ٚ غيطسبضيري ٘ٛ ػٙجٝ

ٞبي ٌطٜٚ ؾْٛ ػٙجٝ سبضيري زاضز ٚ ػٟز ضٚقهٍٙطي سهبضيري ٚ دبؾهرٍٛيي ثهٝ      ع(. ثطذي اظ ٘ٛقشٝ
(. 0380؛ ضضبه 0379قٛز)ثيبره ٞبي ضايغ سبضيد ٚ سحٛالر ايطاٖ اظ ؾٛي ٌطٜٚ ٘رؿز اضائٝ ٔي سحطيف

دطزاظ٘سه  ٞبي وطًٞٙ ٚ سٕسٖ ٔي ٞبي ػسيس ثٝ ثحض ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ٚ ٚيػٌي ثطذي اظ آٟ٘ب ٘يع ثٝ قيٜٛ
ٞبي ٘ؾطي ٔسضٖ ٚ وبضثطز ٘مبزا٘ٝ آٟ٘هب زض ٔهٛضز ٔغبِقهبر     ٚ ؾطا٘ؼبْ ثطذي اظ آٟ٘ب ٘يع ثب سطويت ثحض

ٞهبي ايهسئِٛٛغيه ه     قٙبؾي سبضيريه زض نسز ٞؿشٙس ثٝ ٘ٛقشٝ ٌيطي اظ ٔشسِٚٛغي ػبٔقٝ ايطاٖ ٚ ثب ثٟطٜ
ٌيهطي ٚ ٞهسف    ٞبي ٘ٛؿ زْٚ دبؾد ٌٛيٙس. ثب ايٙىٝ ػٟهز  ٌطايب٘ٝ ٘ٛؿ ٘رؿز ٚ ا٘شعافي ثٛزٖ ٘ٛقشْٝ لٛ

اي ٞسوساض ٚ ثٝ لههس   ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٌطٜٚ ٘رؿز ٚ ٌطٜٚ زْٚ ثب يىسيٍط ٔشفبٚر اؾزه يقٙي اِٚي ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞهبي   اٍ٘يعٜ دطزاظز ٚ ٌطٜٚ زْٚ ثب سرطيت ٘ؾٓ ؾيبؾيه وطٍٞٙي ٚ سبضيري ايطاٖ ثٝ ثحض ٞٛيز ّٔي ٔي

ظ٘ٙسه أهب زض ثؿهيبضي ٔهٛاضز     فّٕي ٚ اضائٝ ضاٞىبض ثطاي ٔؿبئُ ؾيبؾي ٚ اػشٕبفي ثٝ ايٗ وبض زؾز ٔي
وٙس؛ ثٙهبثطايٗ   ٞبي آٟ٘ب اِجشٝ ثٝ زضػبر ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ يىسيٍط قجبٞز ديسا ٔي ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ اظ ٘ٛقشٝ

اي چٖٛ ٞٛيز ّٔيه ثحطاٖ ٞٛيهزه   يسٜٞبي ٘بزضؾز ٚ غيطسبضيري اظ ٔؿبئُ ديچ سٛا٘س ثبفض ثطزاقز ٔي
ٕٞجؿشٍي ّٔي ٚ يب ٚحسر ّٔي ايطاٖ ٚ ثٝ عٛض وّي زضن ٘بزضؾهز سحهٛالر ؾيبؾهي ٚ اػشٕهبفي ٚ     

 ٞبي سبضيري وطٍٞٙي ٚ اػشٕبفي ايطاٖ قٛز. ٚيػٌي

 سٛاٖ ثٝ قطح ظيط زا٘ؿز: ٞبي ٔكبثٝ زٚ ٌطٜٚ ٘رؿز ضا ٔي ٌيطي ثطذي اظ ٘شيؼٝ
ٞبي لٛٔي زاضاي ٞٛيزه وطًٞٙ ٚ ؾبذشبض اػشٕهبفي ذهبل ذهٛز     ػبٔقٝ ايطا٘ي ٔشكىُ اظ ٌطٜٚ -

فٙٛاٖ يه وُ زاضاي ٚحهسر ٚ ٞٛيهز ٔكهشطوبر ّٔهي ؾهرٗ ٌفهز        سٛاٖ اظ آٖ ثٝ اؾز ٚ ٕ٘ي
 (.0377)نسضاالقطاويه 
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فٙٛاٖ يه وُ ؾطظٔيٙي ثطذٛضزاض اظ سساْٚ سبضيريه وطٍٞٙيه سٕس٘ي ٚ حشي ؾيبؾي  سهٛض ايطاٖ ثٝ -
ٚيػٜ ايٗ سههٛض زض   ٌطاي ثقس اظ ٔكطٚعيز اؾز ثٝ ؾيٛ٘بِيؿز ٚ ثبؾشبٖٔحهَٛ وبض ضٚقٙفىطاٖ ٘ب

 (.0380ضاؾشبي سهٔيٗ اٞساف ٚ ٔٙبوـ ضغيٓ دّٟٛي ؾبذشٝ ٚ دطزاذشٝ قسٜ اؾز)ٞيهره

ٚيػٜ لطٖ ثيؿشٓ ثبفض قسٜ اؾهز سهب ضٚقهٙفىطاٖ     ٞبي ٘ػازٌطايب٘ٝ لطٖٚ اذيطه ثٝ ؽٟٛض ايسئِٛٛغي -
ٞهبي   ٘ػاز آضيبيي ٚ اذشطاؿ ؾٙز ؾيبؾي ٔجشٙي ثط سٛاِي حىٛٔزٌطاي ايطا٘ي ثٝ ذّك اوؿب٘ٝ  ثبؾشبٖ

 ايطا٘ي اظ فهط ثبؾشبٖ سب أطٚظ ثذطزاظ٘س ٚ ؾبيط الٛاْ ٚ وكٛضٞب ٚ ٘ػازٞب ضا سحميط ٕ٘بيٙس.

ٖ       سهطيط ٕٞيٗ ٘ؾطيٝ - ٌهطاي ايطا٘هي ثهٝ     ٞبي ٘ػازدطؾشب٘ٝ ثبفهض قهسٜ اؾهز سهب ضٚقهٙفىطاٖ ثبؾهشب
ه ٔظالً فطة ٚ سطن ه يهه   « ا٘يطا٘ي»زض ثطاثط « ايطا٘ي»ٚ ثب عطح ثذطزاظ٘سه « ذٛز»اظ « ؾبظي غيطيز»

 ٘بؾيٛ٘بِيؿٓ قٛٚيٙيؿشي ايطا٘ي ذّك وٙٙس.

ٚ عي ٔطاحُ ٌٛ٘بٌٖٛ الظْه ٘ؾيط ٔطاحهُ ٌٛ٘هبٌٖٛ   « ؾبظي ّٔز»ٞبي ٔطثٛط ثٝ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘ؾطيٝ -
سٛاٖ اظ آٖ  بثطايٗ ٕ٘يؾبظي ضا عي ٘ىطزٜ ٚ ثٙ ٞبي ٘بقي اظ آٖه ايطاٖ ٞٙٛظ وطايٙس ّٔز ٌصاض ٚ ثحطاٖ

ٞب(  ٞبه الٛاْ يب ّٔيز ٞبي غيطّٔي )ٕٞچٖٛ ذّك ّٔي يبز وطز ٚ ثبيس اظ ٚػٛز ٌطٜٚ ي  فٙٛاٖ ػبٔقٝ ثٝ
 زض آٖ ؾرٗ ٌفز.

زِٚز ٔغّمٝ دؽ اظ ٔكطٚعيز زض ػٟز سٛػيٝ ٔكطٚفيز ذٛز ٚ سحىيٓ ؾّغٝ لٛٔي ٚ ٘ؾبيط آٖه  -
ذّهك وهطز سهب ثهسيٗ     « ايطاٖ»ؾطظٔيٗ اظ دطقيب ثٝ ضا ثب سجسيُ ٘بْ ايٗ « ايطاٖ»دسيسٜ ٔؼقِٛي چٖٛ 

ٔطزٔبٖ ايٗ ؾهطظٔيٗ ضا اظ ٘هػاز ٔهصوٛض    « آضيبيي»عّجب٘ٝ  ٞبي ٘ػازي ثطسطي سطسيت سحز سهطيط ٘ؾطيٝ
 لّٕساز وٙس.

ثٝ ٔظبثٝ يه لّٕطٚ ؾطظٔيٙي ذبل ثطذٛضزاض اظ سبضيده وطًٞٙه ظثبٖ « ايطاٖ»فٙٛاٖ  انٛالً چيعي ثٝ -
 ٌطاي ايطاٖ ٔقبنط ثٛزٜ اؾز. ايٟٙب اذشطافبر ضٚقٙفىطاٖ ثبؾشبّٖٔي ٚػٛز ٘ساقشٝ ٚ ٕٞٝ 

وطٍٞٙي ٚ ظثب٘ي ثٝ سحٕيُ وطًٞٙ « ؾبظي يىؿبٖ»ٞبي  زِٚز ٔسضٖ ايطاٖ ثب زض ديف ٌطوشٗ ؾيبؾز -
 ٖ ٞهبي ٔحّهي ٚ    ٚ ظثبٖ يه لْٛ ذبل ثطؾبيط الٛاْ ايطا٘ي دطزاذز ٚ ثب ػٌّٛيطي اظ سسضيؽ ظثهب

؛ 0371ٖ ضؾٕيه ثٝ ٘ٛفي ؾشٓ لٛٔي ٚ ّٔي زؾز يبظيهس )اِغهبييه   فٙٛاٖ ظثب سحٕيُ ظثبٖ وبضؾي ثٝ
 (.0381؛ دٛضديطاضه 0381عطفه  ثٙي فعيعي

-     ٝ ٞهبي   انٛالً ٚػٛز يه سبضيد ٔساْٚ ثطاي ؾطظٔيٙي ثٝ ٘بْ ايطاٖ ٔحههَٛ وهبض عطوهساضاٖ ٘ؾطيه
شٓ ثب ػقُ قٙبؾبٖ ٔصوٛض ثٛز٘س وٝ زض لطٖٚ ٘ٛظزٞٓ ٚ ثيؿ ٘ػازٌطايب٘ٝ آضيبيي زض اضٚدب اؾز ٚ قطق

ٞبي ثٝ ؽبٞط ٔطثٛط ثٝ ايطاٖ ثبؾهشبٖه   ٞبي سبضيري ٚ وكف آطبض ثبؾشب٘ي ٚ اذشطاؿ ؾًٙ ٘جكشٝ وشبة
سحٕيُ ظثبٖ وبضؾي ي ٚػٛز سبضيد ثبؾشب٘ي ٚ ٔيطاص وٟٗ ايطا٘ي ضا ؾبذشٝ ٚ دطزاذشٝ وطز٘س.  اوؿب٘ٝ

ثب ايٗ ٕٞهٝ عطاحهبٖ ايهٗ    ٌطا زض ايطاٖ ثٛزٜ اؾز.  ٞبي لْٛ ٚ ؾشٓ ّٔي ظثب٘ي اظ زفبٚي ضايغ ٌفشبٖ
ٖ     ظثبٖ وبضؾيه زض وساْ زٚضٜثٝ ػع ا٘س ٘كبٖ زٞٙس وٝ  ثحض ٘شٛا٘ؿشٝ ٞهبي ٔحّهي    ٞهبي سهبضيد ظثهب

ظثهبٖ وبضؾهي ػسيهس اظ    ٘س ايٗ زض حبِي اؾز وهٝ  ا فٙٛاٖ ظثبٖ آٔٛظقي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطوشٝ  ثٝ
ثهٝ  سحههيُ  ٚ آٔهٛظـ ٚ   ٜٖ ثٛزلطٖٚ اِٚيٝ دؽ اظ اؾالْ ظثبٖ ٘ٛقشبضي ازثي ٚ زيٛا٘ي ؾطاؾط ايطا

ٌطوشٝ اؾهز ٚ   فٙٛاٖ ظثبٖ ٔمسؼ ٔصٞجي( نٛضر ٔي عٛض وّي ثٝ ايٗ ظثبٖ )ٚ ثٝ ٕٞطاٜ آٖ فطثي ثٝ
ظثبٖ وبضؾي ضا ثٝ ٘ٛفي ظثبٖ ّٔي ثطاي ٕٞٝ ايطا٘يبٖ اظ ٞطٌطٜٚ ٚ لٛٔي سجسيُ ؾهبذشٝ  ٔؿهِٝه ٕٞيٗ 
 .(0360ه «ظثبٖ ٚ ٞٛيز ّٔي»؛ 0373)ٔؿىٛةه  اؾز
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ٞبي ذبضػي  ر ٞبي سٕطوعٌطايب٘ٝ ذٛز وٝ ثيكشط اظ ؾٛي لسض ايطا٘ي اظ عطيك ؾيبؾززِٚز ٔسضٖ  -
زاذُ ايطاٖ ضا اظ ثيٗ ثطز « ٞبي ّٔيز»ٚ « الٛاْ»ه «ٞب ذّك»قسه الشساض ٔحّي  ٘ؾيط اٍّ٘ؿشبٖ زيىشٝ ٔي

 ٔٙس آٟ٘ب زؾز ظز. فبْه وٛؽ اػجبضي ٚ ٘بثٛزي ٘ؾبْ ٚ ثب ثٝ وبضٌيطي اضسف ٔسضٖ ذٛز ثٝ لشُ

اِصوطه سٕطوعظزايي ؾطظٔيٙيه ازاضيه وطٍٞٙيه ظثب٘ي ٚ ٘ؾهبيط آٖ زض ايهطاٖ    سٛػٝ ثٝ ٘ىبر وٛقثب  -
ٌطايي ٚ زٔىطاؾي ٚ ػبٔقٝ ٔس٘ي ٘يع  وٙٛ٘ي يه أط ضطٚضي اؾز ٚ ثٟشطيٗ قيٜٛ ضؾيسٖ ثٝ وظطر

 (.0381ٕٞيٗ اؾز )ٔحٕسظازٜ ٌّرٙسا٘يه 
ٞب ٚ اٞهساف   ؾيبؾي زٚ ٌطٜٚ ٘رؿز ثب اٍ٘يعٌٜٛ٘ٝ وٝ ٌفشٝ قسه ٘ٛيؿٙسٌبٖ ضٚقٙفىطاٖ ٚ ٘رجٍبٖ  ٕٞبٖ

 ضؾٙس. ٞب زضثبضٜ ايطاٖ وٙٛ٘ي ٔي ٌيطي ٞب ٚ ٘شيؼٝ ٌٛ٘ٝ ثطزاقز ٔشفبٚر اظ يىسيٍط ثٝ ايٗ
اي اظ ٘ىبر ٔغطح قهسٜ زض ثطذهي اظ وطضهيبر ٔهصوٛضه      ضغٓ زضؾشي دبضٜ ٍ٘بض٘سٜ ثط آٖ اؾز وٝ فّي

سبضيده وطٍٞٙي ايهطاٖ زضؾهز ٘يؿهز ٚ ثؿهيبضي اظ      ي ٞٛيز ّٔيه ٞب وّي ثٝ زؾز آٔسٜ زضثبضٜ ٌيطي ٘شيؼٝ
ٞهبي زِٚهز ٔهسضٖ ٚ     ي ؾيبؾهز  ٚيػٜ زضثبضٜ ٞبي ٔغطح قسٜ زضثبضٜ سحٛالر ؾيبؾي ٔقبنط ايطاٖه ثٝ ثحض
ٞبي آٖ ٚالقيز ٘ساضز ٚ ٘بقي اظ ؾٛءثطزاقز ٚ لطائز ٘بزضؾشي اؾز وٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔهصوٛضه سحهز    اٍ٘يعٜ

ٛ  سهطيط اٍ٘يعيٝ ٚيػٜ دؿز  ٞبي ٘ؾطي ٌٛ٘بٌٖٛ ػسيس ثٝ غيه ٚ يب وبضثطز ٘بٔٙبؾت ضٞيبوزٞبي ؾيبؾي ه ايسئِٛ
 ضؾٙس. ٔسض٘يؿٓ ثٝ آٖ ٔي

ٞبي وٛق ٚ سحميك ديطأٖٛ زضؾشي يب ٘بزضؾشي آٟ٘هب   ٞب ٚ لطائز ثسيٟي اؾز وٝ سؼعيٝ ٚ سحّيُ ثطزاقز
ٞٛيز ّٔي اؾز. ٚيػٜ زض حٛظٜ ثحض  سطيٗ ٔٛضٛفبر دػٚٞكي ٔطثٛط ثٝ ٔغبِقبر ايطا٘ي ثٝ يىي اظ ضطٚضي
ٝ  ثطذي اظ ايٗ وطضيٝ  اي ػساٌب٘ٝ ٍ٘بض٘سٜ زض ٔمبِٝ ٞهبي ضايهغ ٔغبِقهبر     ٞب ضا وٝ ٌبٜ زض ػبي ذٛز ثٝ ٔؤِفه

ٚيػٜ زض ضاثغٝ ثب زٚضاٖ دؽ اظ ؽٟٛض زِٚز ٔسضٖ ايطاٖه سجسيُ قسٜ اؾز ٘مس ٚ ثطضؾي وطزٜ اؾز.  ايطا٘يه ثٝ
ي ؾهؤاالر انهّي ٚ    ٙٛ٘ي ٘يؿز ٚ انٛالً اظ ٔحهسٚزٜ ي و ي ٔمبِٝ ي آٟ٘ب زض حٛنّٝ دطزاذشٗ ٔؼسز ثٝ ٕٞٝ

ضٚز. ثب ايٗ ٕٞٝ دبؾرٍٛيي ثٝ ؾؤاالر انّي ٚ وطفهي   ؾؤاالر وطفي ٔغطح قسٜ زض ثرف آغبظيٗ وطاسط ٔي
ٞب ٚ ٘شبيغ آطبض ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٌطٜٚ ٘رؿز ٚ زْٚ ٚ ٘مس ٚ ثطضؾي آٟ٘ب ضا  ٔٛضز٘ؾطه ضطٚضر عطح ثطذي وطضيٝ

 ؾبظز. ضطٚضي ٔي
ه دطزاذشٗ ثٝ ٔؿهِٝ ضاثغٝ ٞٛيز ايطا٘ي ثب سبضيد ٚ ثٝ فجبضسي ػبيٍبٜ فٙهط سبضيري ٚ سساْٚ زض ايٗ ٔيبٖ

 ٝ ي  سبضيري ايطاٖ ٚ ٘مف آٖ زض ايؼبز ٞٛيز ّٔي ايطا٘ي ثيف اظ ؾبيط ٔؿبئُ ثٝ ؾؤاالر انّي ٚ وطفي ٔمبِه
فٙٛاٖ  ٞٛيز سبضيري ايطاٖ ثٝ ي ٞٛيز ايطا٘ي ثب سبضيد يب ي ضاثغٝ وٙس. دطزاذشٗ ثٝ ٔؿهِٝ وٙٛ٘ي اضسجبط ديسا ٔي

ي سهبظٌي   سٛا٘س ثٝ ؾؤاالر وطفي ٔٛضز٘ؾط دػٚٞف زضثبضٜ يه ٚاحس ؾطظٔيٙيه وطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي ٘ٝ سٟٙب ٔي
ٞبي ٔبلجُ ٔسضٖ دبؾد ثسٞسه ثّىٝ ثؿيبضي  زاض ثٛزٖ آٟ٘ب زض زٚضٜ زاقشٗ ٔفبٞيٓ ّٔيز ٚ ٞٛيز ايطا٘ي ثب ضيكٝ

ٝ      ٞبي ؾ اظ قجٟبر ٔغطح قسٜ ضا زض ٘ٛقشٝ ٞهبي ػسيهس    يبؾي ه ايسئِٛٛغيه ٚ يهب آطهبض سحهز سههطيط ٘ؾطيه
 ٘بؾيٛ٘بِيؿٓه لٛٔيزه ٔسض٘يؿٓ ٚ يب ػٟب٘ي قسٖ ٘يع ثطضؾي وٙس. 

 
 



ي1831،ي1خا يچها  ،يشما  ي

 

ي

42 

 منابع :
 
 .8ه قٕبضٜ چبغطي ه«ٞبي زٍٞب٘ٝ: آضاء ٚ ٘ؾطار عطح ايبِز» -0

 .سٟطاٖ: ٘كط ٘ي هٌطايي زض ايطاٖ: اوؿب٘ٝ ٚ ٚالقيز لٛٔيز ٚ لْٛ(؛ 0377)حٕيس احٕسيه  -2

ٖ » (؛0379ههههههههههه ) -3 ٔؼٕٛفهٝ ٔمهبالر    ه زض«٘مف ايطا٘يز ٚ اؾالٔيز زض ٞٛيز ّٔي ايطا٘يهب
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