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 چكيذه

ترای وً اوذیطی درتارٌ مساال  َاًی ی ر ار مااج اینااد ومرضای مث ىای تار         
ياقعیات میذاوی ي تحلی  دیذگاٌ اوذیطمىذان معاصار در ایاه زاًضٌ راريری     

 گرایای در مساال  َاًی ی    معىا کٍ ريی دیمار تاريض و ای   است.رسیذن تٍ ایه 
مثثت ي مؤثر آن استج ویاضمىذ مسااری مىاساة در ایاه تااب تح ی ای       تاضتاب

ای تا مذاقّاٍ در مح اًای رَىمًدَااج زاصا       خامىٍ  اهلل است. تحلی  تیاوات آیت
تالضی است کٍ در سٍ الیٍ اض اتعاد ًَی ی دٍَ چُاار  او االب ا تعاذ ایراوای.      

  کاٍ مساال    المیج تعذ ملّی ي تعذ او التی ا صًرت گرف ٍ اسات. زاصا  آن   اس
ی دفاع  ريزیٍ َایی چًن: گس رش ًَی ی راليٌ تر تأثیر سلثی تا تريض يیژگی

اض مرضَای مس  ّ  ًَیت مّلای ي دیىای در مارد ج ازساای ًَیاتی م  ای تاٍ        
 ادگی اسال ج ایناد ريزیٍ مثارضٌ تاا دضامه ي اسا  ثارج رُاًر ريزیاٍ ایسا      

َاای مسالمان تاٍ ضا لی      گران در داخ  ي اضارٍ آن در میان ملّت م ات  سلطٍ
 اوذ. مثثت ارضیاتی ضذٌ

ٌ   اس  ادٌ اض ريش تحلی  مح ًای کمّی دادٌ افااار    گیاری اض وار    َا تاا تُار
 َای ایه پژيَص است. َای تیاوات اض يیژگی کیًدا در مًرد تحلی  دادٌ م س
 
تاریخی ًَیت در ایرانج دٍَ چُار ج او الب اسالمیج  ًَیتج پًیص :ها واژه كليذ

 .ای اهلل خامىٍ آیت
                                                           

 ی هؼؤٍل ٓلَم ػیاػی)گشایؾ اهٌیت هلّی( داًـکذُ ٓلَم ٍ فٌَى فاسابی، ًَیؼٌذُ اسؿذ آهَختِ کاسؿٌاػی داًؾ *
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 هه و طرح مسألقذمم
کٌٌدذگی سا بدِ ْٓدذُ     آفشیي اػت ٍ خللت تٌِین بخؾ ٍ ٍضذت َّیت ٓاهلی اًؼدام

ٍ    داسد؛ با ایي ٍكف تطکین َّیدت  ًِدام ػیاػدی ؿدذُ،     اًؼددام  هلّدی بآدح ض دَ 
ِ   . داسدپی  ّوبؼتگی ٓوَهی سا دس سٍ  ایشاى دس ًَل تاسیخ با ّدَم هؼدال  ّدَیتی سٍبد

بَدُ اػت. ایي هَهَّ اص ػَیی ًاؿی اص قدذهت تداسیخی ٍ هَقٔیدت خفشافیدایی ایدي      
ّای بضسگ بشای دػتشػی بِ هٌدابْ راتدی    کـَس بَدُ ٍ اص ػَی دیگش زـن ًوْ قذست

 َّ اًقدب  ػاصد. هٌالِٔ سٍصّای پدغ اص ٍقد   هَخَد دس ایي پٌِْ اص گیتی سا هتدلی هی
تأکیدذّای   ػداصی هٔودبت ّدَیتی اػدت.     ی ؿذت سٍاًِ دٌّذُ اػبهی دس ایشاى ًـاى 

ّای اخیش بِ هباضدح ّدَیتی ٍ هٌالٔدِ هدَسدی آى دس دّدِ       هکشّس سّبش اًقب  دس ػال
ِ  زْاسم اص ٍاػدٌِ تٌدَّ هَهدَٓات ّدَیتیج بَخدَد آهدذُ دس ًؼد  خدَاى          آًدا کِ بد
ایشاى، اص دِّ پیـیي بیـتش ؿذُ اػت اص هٌِدش ٍاکداٍی َّیدت هلدی      اػبهی خوَْسی

خؤدی ایدي    کٌن اهشٍص ّوِ تکلیف داسیدن اص َّیدت   هي اضؼاع هی»قاب  ًشش اػت. 
. سٍؿي ؿذى ابٔاد َّیتی (1387، هقام هِٔن سّبشی )بیاًات «کـَس ٍ ایي هلّت دفاّ کٌین

ض دَ   د  َى: ض َ ٓضّت هلّدی دِّ زْاسم اًقب ، هتشادف اػت با سٓایت هَهَٓاتی ز
 ثبدات َّیدت   د  اسج ًْادى بدِ َّیدت هلّدی    د  ٓذم ؿالَدُ ؿکٌی د  ّا ّا ٍ اكالت سیـِ

 .(45 :1395 )ؿایگاى، ؿَد خؤی کِ بِ دفٔات دس سٌّوَدّا هـاّذُ هی
ِ  ای اػت خاهٌِ  اهلل آیت سٌّوَدّای هطتَای آهذ، تطلی  خَاّذ اداهِ دس آًسِ بدِ   کد
 اػبهی ایدشاى  خوَْسی کلّی ّای ػیاػت تلَیب ٍ کـَس خاسی اهَس بش اؿشاف ٍاػٌِ

 .بَد خَاّذ هطقق دغذغِ هَسد هَهَّ با  دس تطقیقی ساّگـای یقیٌاً هلّی، ٓشكِ دس
ِ    ّدَیتی ایدشاى  لهؼدا ایي پظٍّؾ دس پی پاػخ بِ ایي پشػؾ اػت کدِ   ی  دس دّد

 ای کذاهٌذ؟ خاهٌِ اهلل آیت دیذگاُ اص زْاسم اًقب 
 

 پيشينه نظری
: َّیت هذسى، ًـاى داد کِكذ ًوَدى تطَالت َّیت هلی ایشاى با باصُ صهاًی دُ ػالِ س

تش بشای آیٌدذُ ایدشاى    ٌَٓاى گضیٌِ هطتو  تَػِٔ ٍ کاسآهذی ٍ تؼاّ ، اص ًِش خبشگاى بِ
اختودآی ٍ   اخبقدی، َّیدت    ّدای  تأثیشگزاسی اسصؽ. (17 :1397 )ضاخیاًی، خَاّذ بَد

اًؼداًی دس هیداى ؿدْشًٍذاى تْشاًدی      ٌَٓاى هَاسد تأثیشگزاس بش اهٌیت اختوآی بِ آتواد
 اضؼاع تْٔذ «خؤی ایشاًیاى ػٌدؾ َّیت». (55 :1398 )هٌلَسی، اسصیابی ؿذُ اػت

اػدبهی ٍ   بدَدى ٍ ض دَ خوْدَسی    هلّی ًؼبت بِ ػشًَؿت کـَس، افتخاس بدِ ایشاًدی  
. (23: 1397 )هقلدَدی،  اًدذ  هٔشفی ؿدذُ اضؼاع دٍػتی بِ تشتیب داسای بیـتشیي ًقؾ 
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ّای  لطاٍ بافتاس تاسیخی، ػاختاس اختوآی، بٌیاى تٔقیب ساّبشدی هـاسکتی ٍ ّوکاساًِ،
 ٍ ٍالًِ بداصیگشاى آگداُ ٍ هلتدضم بدِ قَآدذ      ؤکٌـدگشی هؼد   فشٌّگی ٍ آتقادی خاهٔدِ 

  ِ ِ دس ای اػدت کد   ػیاػتگزاسی ٍ ٌٓاكش َّیت هلّی ٍ ًیض تفییش سفتاس ؿدْشًٍذاى ًتیدد
 .(3: 1398 هلِ، )کشیوی گشدد ساػتای ػیاػتگزاسی هٌلَ  َّیتی بیاى هی

 َّیدت  هؼدال   ؿدٌاختی  خاهِٔ ٍ ػیاػی یّا ٌِیصه بشسػی» ٌَٓاى پظٍّـی با ًتیدِ
اؿاسُ بِ ایي داسد کِ بشٍص هؼال  ّدَیتی ٓلدش    «ایشاى اػبهی اًقب  اص پغ دٍساى دس

 .(37 :1393 ؿٌاػی، خاهِٔ  اًدوي) اػت هَهَّ تدذّد با ها هشتبي
کدذام اص آًْدا بدِ هؼدال       ؿَد کِ ّیر ّای اًدام ؿذُ هـخق هی با بشسػی پظٍّؾ

کٌدذ هَهدَّ    اًذ. ایي پظٍّؾ تبؽ هدی  زْاسم اًقب  اؿاسُ ًکشدُ هلّی دس دِّ َّیت
 ذ.کٌاًقب  ٍاکاٍی  هِٔن ؿذُ سا با اػت ادُ اص ًِشات ٍ سٌّوَدّای سّبش یاد
 

 مبانی نظری مرور ادبيات و
ِ  اهشٍصُ ه َْم َّیت یک اكٌبش بٌیادیي ٍ هیداى  ِ   سؿدت ِ  ای اػدت ؛ بد ای کدِ بدش    گًَد

: 2018)کُتِ،  ؿٌاػی تأثیش فشاٍاًی داؿتِ اػت ػاختاسّای ٓلوی، فلؼ ی، ػیاػی ٍ اًؼاى
. اكدَالً َّیدت اػدت کدِ     ػدشٍکاس داسد دس ّش خاهٔدِ  ها  ٍ کیؼتی هيَّیت با . (254
افکداس،   َٓاًدف،  کٌذ؛ پغ اػداع تدویدْ اضؼاػدات،    کٌاس ّن خوْ هی ّا سا دس اًؼاى

دّدذ   ّای کلّی بِ هَهَٓات دس هدوَِٓ افشاد سا َّیت آًاى تـکی  هی ًگشؽ ٓقایذ ٍ
؛ دس دٍسُ کبػیکِ فلؼ ِ یًَاى، اسػٌَ ًخؼتیي تٔشیف اص َّیت سا (15: 1387 )ًلشی،

ایي بذاى هٌٔی اػت کِ ک ج ّؼدتی  اسالِ داد: دس یک ه َْم کلّی ّوِ زیض یکؼاى اػت؛ 
ًیتغ ه َْم َّیت سا ًضدیک بِ ه َْم بشابشی  ٍخِ هـتشک هاّیتی داسد. اسػٌَ ٍ الیب

 ٍ باٍسّا ّا، سٍیِ ا،ّ ه َْم اص ای هدوَِٓ ؿاه  افشاد ٌّیتر (4: 2019)دسًاع،  اًذ آٍسدُ
ِ  ضدال  ایدي  بدا  ًوایدذ.  هی ًاآگاُ خضلی ًَس بِ کِ اػت اختیاسات ٍ ّا  اسصؽ  ػدشٓت  بد
 هوکدي اػدت هٌاػدب    کٌین هی تدشبِ سا زیضی کِ صهاًی ؿَد. تَاًذ تبذی  بِ آگاّی هی

هشبَى  ه اّین ٍ فشدی رٌّیت بٌابشایي. اػت فٔلی آگاّاًِ ضقیقت دس ضال ها ًباؿذ، اهّا
یادگیشی( ه اّیوی الصم دس سٍابدي   ٍ کاس دس دٍخاًبِ فْن )بشای َّیت با اضؼاع بِ آى

 .(135: 2017)ؿاى،  اػت افشاد ّش خاهِٔدسًٍی 
تشیي آًْا ٓباستٌذ اص: َّیت فدشدی، َّیدت    ّایی داسد کِ هْن ل ِؤَّیت هلّی ایشاى ه

اختوآی، َّیت صباًی، َّیت تاسیخی، َّیت خفشافیایی، َّیت دیٌی، َّیت فشٌّگی 
 .(45: 1397پظٍّاى،  )داًؾٍ َّیت قَهی ٍ ًظادی 
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ثباتی، اختبل دس کاسکشد اخضاء ٍ ٌٓاكدش   اضؼاع ًاُش بش بیَّیتی، پذیذُ یا  هؼال 
 گدشدد  اختودآی اػدت دس دٍ ػدٌص فدشدی ٍ خؤدی هطقدق هدی         خاهِٔ ٍ گؼیختگی

 .(46: 1381 پٌاُ، )ضق
ّای َّیتی با دٍ سٍیکشد ػلبی  سٍ زاسزَ  ًِشی ایي تطقیق، بشسػی زالؾ اص ایي

َّیتی دس خاهِٔ ایشاًی بشسػی خَاّذ ّای  ٍ ایدابی اػت کِ ًقؾ آًْا دس بشٍص زالؾ
هٌ یج هتشتب بش ایدي   گشی ابٔاد هثبت ٓبٍُ بش بُٔذ ؿذ. ًشش ایي هَهَّ بِ هٌٔی خلَُ

گَیذ اكَالً هؼال  َّیتی دّدِ   پذیذُ اػت سٍیکشد ًگشؿی قالب بش ایي ًِشیِ بِ ها هی
ِ  زْدداسم اًقددب  خددض آى ، کددِ بددشٍص هـددکبتی سا دس ػددٌص خاهٔددِ بددِ ّوددشاُ داؿددت

آتٌا بِ آى بَد. پشداختي تَأهاى بدِ دٍ   تَاى بی دػتاٍسدّایی سا ًیض پیگیشی کشدُ کِ ًوی
اػبهی ٍ د   سٍی ػکِ هؼای  َّیتی ساّی اػت بشای خلق َّیت اكی  ٍ ًَیي ایشاًی

تبؽ ایي تطقیق دس پی بیاى ایي هٌٔی خَاّذ بَد. بشاػاع هباًی دیٌی سٍیکشد ایددابی  
اػدبهی بدِ    ؿَد، با ایي تٔبیش کِ تدشبِ خوَْسی بَهی هٌشش هی ای بِ َّیت دس ًِشیِ
ّا باص  ؿَد ٍ اص آًدا کِ َّیت دّذ کِ َّیت دس دسٍى خاهِٔ ػاختِ هی خَبی ًـاى هی

 .ّا سا بگیشد ٍ بایذ دس زاسزَ  تلقی ؿًَذ ًیؼتٌذ، َّیت ًبایذ خای اسصؽ
 

 پویص تاریخی هویت در ایران
 پشداصین: گیشی َّیت ایشاًیاى هی هْن ٍ اثشگزاس دس ؿک ی  دس ایي بخؾ بِ ػِ دٍسُ

 اص خدالی  شدید گ یه كَست کِ تطَالتی هَهَّ َّیت دس باػتاى: خٌگ با آشا  ٍ
 ػدخت  آى سا هتطدّدش  ًبقداتی  ًِدام  ٍ ػاػداًی  بؼتِ خاهِٔ کِ، آى ًیؼت ًخؼت فایذُ
ِ  ٍ صبداى  ٍ خي کِ، ایي دیگش دٍ .دّذ یه تکاى ِ  بٌدذ  ٍ قیدذ  اص سا اًذیـد  ٍ ضداکن  ًبقد

ِ  .کٌذ یه سّا صستـتی هشتدْ هَبذاى ِ  ایدي  دیگدش  ػد ِ  سا ایشاًیداى  کد  ِٓدین  زالـدی  بد
 ٍ پدش  ٍ کٌٌدذ  ؿکَفا سا خَد ًْ تِ اػتٔذادّای تا گزاسد یه تٌگٌا دس سا آًاى ٍ خَاًذ یه

 بدضسگ  تودذى  ٍ فشٌّدگ  خلدق  دس سا ػْن يیتش بضسگ خلذٍى، ابي گ تِ بِ ٍ دٌّذ بال
 .(153  :1383 )اضوذی، آٍسًذ دػت بِ اػبهی

گشایدی فشٌّگدی سٍ بدِ تضایدِذ ٍی هدَسد تٌ دش ٓلودای         دس دٍساى پْلَی پؼش، غش 
بِ بٔذ اًذیـوٌذاى ایشاًی بطح باصگـدت بدِ    1340 هزّبی بَد ٍ بِ ّویي دلی  اص دِّ

 .(80 :1387 )ًِشی، فشٌّگی سا هٌشش کشدًذ  َّیت
 ػیاػدی  ًخبگداى  ٍ ًیشٍّا ایشاى: گشزِ اػبهی گیشی اًقب  َّیت دس خشیاى ؿک 

 سفدتي  بیدشٍى  با اهّا بَدًذ، ٌٓلش دٍ هیاى تٔادل ض َ دس پی ضذی تا اًقب  اٍلیِ دٍسُ



 مسال  ًَی ی ایران در دٍَ چُار  او الب

 71 

 ٍ هلّدی  ًیدف  ػدَی  دٍ کدِ دس  قدذست  هٔادالت ٓقین هاًذ ٍ ایي تبؽ كطٌِ، اص آًْا
بیـتش بش سٍی بؼیاس  تأکیذ ٍ ایشاًی َّیت هلّی ٌٓلش هشس بِ بَدًذ گشفتِ ػٌگش هزّبی

 .(82  :1383 )اضوذی، ٌٓلش هٌَٔی آى توام ؿذ
ْ »ایدشاى، دسٍاقدْ    اػدبهی  َّیت پغ اص پیشٍصی اًقب : دس فشآیٌدذ اًقدب    « تـدی

 خؤی ٍ ًیض فشدی سا دس ػٌَش هختلف صًدذگی  اختوآی ٍ َّیت ه َْهی اص ٍضذت
تدبؽ کدشد تدا    اػدبهی   خوْدَسی  ؛(133: 1377 آؿتیاًی، )هیشػپاػی خؤی هٔشفی کشد 

 .ػاصد ٍ اًقببی هبتٌی « اػبهی»، «هلّی»َّیت سا بش ػِ خلیلِ 
ی اٍل اًقب  پغ اص ؿشٍّ خٌگ تطویلی هؼألِ َّیدت هتدشادف اػدت بدا      دس دِّ

ٓوَهی سا دس پدی   خَاّی دس بیي اقـاس هشدم، ایي هْن ّواٌّگی ٍ اًؼدام افضایؾ اػبم
ِ  ِ ّوشاُ اضیای اًگیضُ هلّدی اًقببی ب داسد ٍ البتِ ٓولکشد قبن ٍ بؼي  )سضیودی،  گشایاًد

ّدای پایداًی خٌدگ ٌّدَص سٍضیدات       غلبِ داسد. دس دِّ دٍم اًقب  ٍ ػال (192: 1396
ّای پیـیي با ٍخَد هٔوبت ایي بشِّ صهاًی قشیي هدشدم اػدت، ض دَ سٍضیدات      ػال

ػاصًذگی بِ ًَس ٓوَهی دس هباضح َّیتی خاهِٔ هٌشش بَدُ، دٍساى  ػٌّتی ٍ هزّبی بِ
ّای ًاؿی اص آثداس خٌدگ تطویلدی دٍساى خذیدذی اص اؿدکال ّدَیتی سا        ٍاػٌِ ٍیشاًی

پیگیشی کشدُ ٍ استقدای تکٌَلدَطی خْداًی ٍ     (206: 1396 )سضیوی، باگ تواى سؿذهطَس
 ؿَد. ای هٌٔکغ هی ٍسٍد ایٌتشًت دس ٓشكِ خْاًی، دس ایشاى ًیض بِ گًَِ

ِ اػبه هَهَّ َّیت دس دِّ ػَم خوَْسی ػیاػدی   ی، با تبٔیت اص گ تواى تَػدٔ
ّدا اص قَآدذ ٍ اكدَل ًِدام ٍ بدِ زدالؾ        تخٌی بشخی گدشٍُ  با ًقاى هٔ ی اص خولِ:

ِ یاًذبدا ّددَم افشاًدی     (218: 1396 )سضیوی،کـیذى هباًی آتقادی آى  ی دػدت  ّدا  ـد
 دیٌی ٍ هلّی سا بِ ؿک  تش اػت کِ ٓوق دسک اص هؼألِ َّیت تش ٍ دس ٍاقْ ًاخالق خَسدُ

 .ػاصد یهًگشی ػاختِ؛ ؿک  خذیذی سا دس خاهِٔ هٌٔکغ  سٍ بِ تضایذی دزاس ػٌطی
ِ  هؼال  زْداسم هَاخدِ     َّیتی دس بٔذ هٌٔا ٍقتی با ایشاى ٍ ؿشایي اهشٍص آى دس دّد

کٌدذ؛ اص   كشف تٔبیش «هلّیتِ»تَاًذ هٌٔایی یکؼَیِ بیابذ ٍ ایشاى سا با ٌَٓاى  ؿَد، ًوی هی
اػبهی    سا بِ هٌٔای گزؿتي اص خٌَى هباًی َّیت ایشاًی هؼال ًشف دیگش اگش بشسػی 

ِ  هتَخِ هی هٌٔا کٌین، ّدای   ؿَین کِ پَیؾ تاسیخی َّیت، هٌٔای ُشیف ٍ دقیق بایؼدت
ّودشاُ آتقداد بدِ     )صباى،خي، آدا ، سػَم، اػاًیش، هـاّیش ٍ فشٌّگ( سا بِ َّیت هلّی

ِ ض دَ کدشدُ ٍ ضتدی دس تْداخن     آساهؾ، پیـشفت ٍ ثبات دس خاهٔد  دیي بِ هٌٔی سٍش
ِ  اًذ. ػشصهیٌی ًیض فشٍکاػت هٌٔالی پیذا ًکشدُ ای هدود  اص هٌالٔدِ    ًوَداس صیشیي گًَد

 ایشاى سا دس ابٔاد هٌٔایی ػلبی ٍ ایدابی ًوَداس ػاختِ اػت: تاسیخی هؼال  َّیتی دس
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 ایران در مسائل هویتی هایی با موضوع دیذگاه
 ّدا  دغذغِ ًِ ّاػت هلذاق ػش بش تَافق ٓذم یا ًاّوضباًی هْن ٍ اكلی ی هؼألِ اهشٍصُ،

 اهدشٍص  خدَاى  .(14 :1383 خداًیکی، ) ابْام هلادیق ػش بش ًشػیذى تَافق بِ ٍ ّا اسصؽ ٍ
ًؼد    لدزا . بـَم ػاص َّیت تَاًن هی خَد داسم، کِ بٌیادیٌی ت اٍت دلی  بِ هي گَیذ هی

 ّؼدتٌذ  قالد   کوتدشی  اّویدت  پیـدیي  ًؼ  َّیتی هبادی ٍ اكَل اص بشخی خذیذ بشای
 آى بِ دًبدال  ٍ فٌاٍسی) هلّی َّیت بیشًٍی هؼال  بشابش دس ایشاًیاى .(37 :1383 افتخاسی،)

 ًدَلی  سقابدت  دس ّا سٍؽ تفییش اهّا. ّؼتٌذ (ٓوَدی) ٓشهی هؼال  داسای (ؿذى  خْاًی
 .(366 :1383 قبادی،)اػت دسًٍی هؼال  با پیَػتِ ٍ ٍابؼتِ ؿذّت بِ غش  فٌاٍسی بشابش دس

ّدای پیـدیي بدا     دس ایي هٌٔی پظٍّـگش اص ت اٍت ًگشؽ ًؼ  ػَم اًقب  با ًؼد  
 کدِ اص  ّا َٓم ؿذُ، ًدِ ایدي   ّای هي دس هَاخِْ با اسصؽ هٌٔی کِ اٍلَیت ایي  داللت بِ

ص بیي سفتِ؛ ایي ًؼ  سا ًیاصهٌذ باصیابی دس دسٍى خَد ٍ اًدام هؼآذت بشای خلَگیشی ا
 داًذ. ؼیش هیپیوَدى خٌاگًَِ ه

 
 روش پژوهص

گیدشی اص   اکتـافی اػت بِ دلید  بْدشُ  د  پظٍّؾ ضاهش کِ اص ًِش هاّیت ّذف تطلیلی
 1395 تدا  1387 یّدا  ػدال ًتایح ایي تطقیق اص ًَّ کاسبشدی بَدُ قلوشٍ تطقیقی صهداًی  

ِ گیدشد.   ؿوؼی سا دسبشهی  ّدشی   اهلل آیدت  اًدات یبٍ هتدَى  کلیدِ   هٌالٔدِ،  هدَسد  خاهٔد
 اص ًَّ اػدٌادی  ّا دادُگشدآٍسی   سٍؽاػت.  khamnei.ir ػایت هٌشش ؿذُ دس ای خاهٌِ
ِ  پایداى  هقداالت،  ّدا،  ی کتدا   ای بَدُ کِ با اػت ادُ اص هٌالِٔ کتابخاًِ د  ّدا، اػدٌاد ٍ    ًاهد

ّدا سػدیذُ ٍ بدا اػدت ادُ اص سٍؽ      ّا بِ هشضلِ گدشدآٍسی دادُ  ّا ٍ سػاًِ هذاسک، ػایت
هَسد بِ دػت آهذ با پدایؾ   1096 ؿذُ کِ بالغ بش  ّای ثبت ٍاطُهطتَا، ه اّین ٍ   تطلی 

با سػیذى بدِ   فتگش خذٍل کذگزاسی ؿذُ هَسد اسصیابی زٌذباسُ قشاس  89اٍلیِ دس قالب 
گًَِ کِ ابدضاس   پٌح هذخ  ٍ پایؾ دٍباسُ پظٍّؾ بِ ػِ هقَلِ اكلی هٌتْی ؿذُ ٍ ّواى

ی ایدي بشسػدی اػدت؛     دٌّدذُ  َدا( ًـاىکی افضاس هکغ اػت ادُ دس ایي پظٍّؾ )ًشم هَسد
ّا، ًتیدِ تطلی  اص  ػاصی بشاػاع پایؾ زٌذباسُ هقَلِ ّا ٍ ه َْم ًِشی دادُ بشای ک ایت

 بٌي هتَى بِ دقت اػتخشاج ؿذ.
ی فشاٍاًی کلیذٍاطگاى، فشاٍاًدی  ّا ضَصُکوّی دس  دس ایي هدال تبؽ ؿذُ اص تطلی 

 .بشدُ ؿَد کلوات ٍ فشاٍاًی هَهَٓات اكلی بْشُ الصم
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 ها یافته
تدَاى اص هٌٔدای ایدي     ؿَد سا لضٍهاً ًوی ٌَٓاى َّیت دس خاهِٔ اضؼاع هی آًسِ اغلب بِ

َّیدت   ایي ٓذم قٌٔیت بِ دؿَاسی بدِ تٔیدیي اخدضای   . كَست دقیق ت ؼیش کشد ٍاطُ بِ
 .(456: 2017ؿْیذاًی ٍ پٌک تؼَ، ) ّا ٍ خٌَى اؿاسُ داسد ّا، ٍیظگی ٌَٓاى ًـاًِ بِ

، ابٔاد «اًقب  هِٔن سّبش بیاًات َّیت دس»پغ اص کذگزاسیج  ّا تطلی  کوّی دادُدس 
هلّدی دس   ّای َّیت اػدبهی، َّیدت اًقببدی ٍ َّیدت     کلیذٍاطُ َّیتی هـخق ؿذ:

سٍ هتٌاػدب بدا هَهدَّ هدَسد دغذغدِ       هطتَای هَسد تطلی  هٌشش ؿذُ اػدت. اص ایدي  
 کدِ: َّیدت   قدشاس گشفدت. ضاكد  آى   كَست توام ؿواس خوبت هَسد پایؾ دٍبداسُ   بِ
دسكذ، داسای تکدشاس ٍ   4/49هلّی با   ٍ َّیت 06/15اًقببی با  ، َّیت08/36اػبهی با  

آیدذ   ّا بِ ؿشضی کدِ دس اداهدِ هدی    دادُ اًذ، بٌابشایي ًتایح تطلی  تـذیذ هَهَٓات بَدُ
 گشدآٍسی ؿذ:

 
 ّای َّیتي جدٍل ضوارُ سِ: تحلیل دادُ

 نقاط تمركز ردیف

0 

 اًمالب َّیت اس دفاع

ٍ  ٍخَدتجاٍری  ضججاتت  غیزت، سَاد، ایواى، ّایي ًظیز: ٍیژگي جَاًاى تا ی کافي داضتي اًگیشُ
 فکزی هتٌاسة ٍ تَاى جسوي

 ٍ استکثار جثِْ کفز دضوي ٍ گزاى، تْاجن سلطِ هماتل ایستادگي

1 

 دیٌي ٍ هلّي هستملّ َّیّت

 هلّي َّیت هزسّای اس دفاع

 ،ایوجاى  دضوي، فداکاری، ّیثت تزاتز ّایي ًظیز: ضجاتت در جَاًاى تاٍیژگي اًگیشُ کافيداضتي 
 اخاللي ّای ارسش ٍ ایزاًي ج اسالهي َّیت ٍ فزٌّگ حفظ ج ٍدفاع اس حمَق هلّي داًص

2 

 اس اصجیل دفجاع   ٍ تویجك  تجارییي  ٍ فزٌّگي یِ ساتم ج  دادى خَى ٍ دادى هستمل جاى فزٌّگ
ِ   هعٌای  تِ اجتواتيِ هعٌي تدالت  تِ خدا دیي )حاکویّتهلّي ٍ  حیثیت فمجز،   کٌجي  ٍالعجي، ریطج

 اسالهي ٍ َّیت هلي ایزاًي( یّا ارسشی ِ هٌظَه اجتواتي، تزلزاری ّای استضعاف، آسیة

 خَدتاٍری تمَیت ج خَداتکائي ٍ استمالل ج تشّت تا ٍ هستمل َّیّت

 هلّي تشت اس هلّي، ضیصیت اس دفاع ج هلّي َّیت هزسّای اس َّیت دفاع احساس
 

ؿدذُ ٍ ًتدایح آى    ّا بشاػاع هَهدَّ َّیدت، بدا کذگدزاسی اًددام      دس تطلی  یافتِ
اػدبهی ٍ   د  ػِ( ػِ هقَلِ اكلیج َّیت هلّدی، َّیدت ایشاًدی    )هؼتٌذ بِ خذٍل ؿواسُ
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آهذُ دس  َّیت اًقببی قاب  ؿٌاػایی اػت. پغ اص اًدام بشسػی کوّی، فشاٍاًی بِ دػت
اػدبهی ٍ َّیدت اًقببدی اص بیـدتشیي      دد  هَسد هَهَٓات: َّیت هلّی، َّیت ایشاًی

هَهَٓات هَسد تأکیذ دس هتَى هَسد تطلی  بِ دػت آهذًذ. َّیت دس ٍاضذّای فشٓی 
اًقدب  ًیداص بدِ ٍخدَد خَاًداى بدا        اص َّیت تشتیب کاسبشدّای صیش سا داسد: دفاّ ًیض بِ
ٍ تدَاى   ٍخَدبداٍسی  ؿددآت  غیشت، ػَاد، : ایواى،ّایی ًِیش با ٍیظگی کافی یُ اًگیض

ٍ اػدتکباس،   ک ش یِ خبْ دؿوي ٍ گشاى، تْاخن ػلٌِ هقاب  فکشی ٍ ایؼتادگی ٍ خؼوی
 هلّی َّیت هشصّای اص دفاّ دیٌی، ٍ هلّی هؼتق ّ دس بشسػی هقَلِ َّیت اًقببی؛ َّیّت

ِ  ٍ هلّی اتطاد اختوآی، ّوگشایی ٍ ٍفاق استقای)  ّدای  دگشػداًی  ؿدٌاختيج  سػدویت  بد
 یُ اًگیدض  ایشاى، ٍخدَد  هلّت اص َّیت ػلب دًبال بِ دؿوٌاى ،(ًظادی ٍ ای قبیلِ هزّبی،

 فدذاکاسی،  دؿدوي،  ّیبدت  بشابدش  دس ؿددآت : ًِیش ّایی ٍیظگی با کافی دس بیي خَاًاى
ّ  داًدؾ  ایوداى،  َ  د  هلّدی  ضقدَق  اص ٍدفدا  ٍ ایشاًدی  د  اػدبهی  َّیدت  ٍ فشٌّدگ  ض د
 یِ ػدابق  هؼدتق ،  اػبهی؛ فشٌّگ د  اخبقی، دس بشسػی هقَلِ َّیت ایشاًی ّای اسصؽ
ِ  خدذا  دیدي  ضاکویدت ) هلّی ضیثیت اص دفاّ اكی ، ٍ ٓویق تاسیخی ٍ فشٌّگی  هٌٔدی  بد
ِ  ٍاقٔی، هٌٔای بِ اختوآیج ٓذالت  اختودآی،  ّدای  آػدیب  اػتودٔاف،  فقدش،  کٌدی  سیـد
 ٓدضّت،  بدا  ٍ هؼدتق   َّیدت  (ایشاًدی  هلّی َّیت ٍ اػبهی ّای اسصؽ هٌَِهِ بشقشاسی
 هلّی، َّیت هشصّای اص دفاّ َّیت اضؼاع خَدباٍسی، تقَیت خَداتکالی، ٍ اػتقبل
دؿدوي،   بشابدش  دس ٍالىؤهؼد  بشخی سٓب اضؼاع هلّی، ٓضت اص هلّی، ؿخلیت اص دفاّ
ّؼتٌذ، دس بشسػی هقَلِ َّیدت   ایشاى هلّت اص َّیت ػلب دًبال بِ کِ دؿوٌاًی تْاخن
اص هَهَٓات قاب  تَخِ دس خشیاى بشسػی کی ی پدظٍّؾ ّؼدتٌذ. اگدش بخدَاّین      هلّی؛

دٌّذ، داؿتِ باؿین؛ بایذ اهافِ کشد ػدِ   ّای باال ًـاى هی ًگاّی خضءًگشاًِ بِ آًسِ یافتِ
ّا آهذُ، پیگیشی ؿذًذ ٍ با  کِ دس بشسػی  ّای آى هذخ  اكلی هَسد بطح ٍ صیشهدوَِٓ

 .ِ هٌتح ؿذًذپایؾ زٌذباسُ بِ خذٍل ؿواسُ ػ
 ی با هقَلِ ّای فشٓی صیش دس کاٍؽ تطلیلی بِ دػت آهذ:اًقبب تیَّهذخ  
ٍ  یٍ تدَاى خؼدو   یکداف  ی ضُیاًگبا  ،ؿداّ ٍ خَدباٍس ،یَسػَاد، غبا واى،یا ًؼ  با

 یػدَاد، داسا  یداسا یٌٔد ی یاًقببد  د  دس ضشکت تیّخذّ د  تَخِ بِ اّذاف دٍس د  یفکش
هبداسصُ بدا دؿدويج کدافش ٍ      دد  ٓق ، خشدهٌذ یضشکت، داسا یداسا ي،یّتذ یاًوباى، داسا

 تیّد ًبشدى َّ ادیاص  د هتٔال یّا با خذا دل ی سابٌِ د یؼتادگیا د  ک ش ٍ اػتکباس ی خبِْ
داؿدتي   د  یاًقببد  تیَّّ ت،یَّّ ،یؼتادگیا د  داؿتي اخبف د  خَد یاكل تیٍّ ؿخل
ت کدش   افتيید  ٓودق  دد  شاىید ا یاًقب  اػدبه  تیت کش ٍ َّ یدیگؼتشؽ تذس د  دؿوي
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 یخیتاس شجیًِ یب نجیضوَس ِٓ د  اًقب  تیدفاّ اص َّ د  دفاّ اص اػبم ی خبِْ د  یاػبه
هطدَس   د  آى هشدهٌدذ  یاكدل  یِ ید پا د  یاكل یّا یشیگ خْت د  ٌّش بضسگ اهام بضسگَاس د

دس زْداسزَ  ًگداُ    یػداص  ٍ ٍاطُ یًَآٍس د  هشدم یاسیَّؿ د  تیٓضم ٍ اسادُ ٍ ؿخل
 .اًقب  یٍ آتقاد یٌید

ی بشای سػیذى بِ ًتایح خذٍل ؿواسُ ػِ هَاسد صیش هَسد پدایؾ  هلّ تیَّدس هذخ  
 زٌذباسُ قشاس گشفت:

 يیتأه د  اػبم د  شتیغ د  هشدم نیاختواّ ِٓ د  شاىیِٓوت هلّت ا د  شاىیهلّت ا اقتذاس
هؼدتق  ٍ بدا    تیّد َّ د  یٌیٍ د یهؼتق ّ هلّ تیَّّ د  یالولل يیاقتذاس ب يیتأه د  یٓضّت هلّ
 اتیّض دَ خلَكد   د  فشٌّدگ هؼدتق    د  اقتلداد هؼدتق    د  هؼدتق   اػدت یػ د  ٓدضّت 
ٍ ػبهت  یػبهت خؼو يیتأه د  خاى دادى ٍ خَى دادى د  دفاّ اص هشصّا د  هاى یاًقبب
اػدت کدِ هدال     یتیّخلَك د  یشاًیا تیَّّ د  کـَس یٓلو ـشفتیٍ پ یٍ هٌَٔ یاخبق

 د  ؿددآت  یداسا د   یٍ اكد  قید ٓو یخیٍ تاس یفشٌّگ ی ػابقِ یداسا دکـَس ها اػت  
 دؿٔش   وآىکاسکشد اخت د  خَد تیّدفاّ اص ؿخل د  گاًگاىیدفاّ دس هقاب  ب د  ٓضم یداسا

 فشٌّگدى  تیَّّ د  فشٌّگى ّاى تیّهضد   ّاى فشٌّگى هـخلِّ د  هلّى تیّؿٔش، ضافَِ َّ
ٍ  يید د  ٌاىیهشصًـ اىیدس ه ظُیٍِ ب یٌیدس پٌِْ ػشصه یاختوآ ییاستقاء ٍفاق ٍ ّوگشا د
 د  هلّت کی یقیقض یسٍش ٍ هٌٔا یفشٌّگ یّا اسصؽ د  هلّت کی تیّفشٌّگ َّ د  واىیا

فشٌّدگ ٍ   تید اّتوام بِ تقَ د  پاع داؿتي ٓضّت خَد د  خَد یاكل تیّپاع داؿتي َّ
 یاػدبه  تیٍ تشب نیبش فلؼ ِ تٔل یهبتٌ یبشًاهِ دسع هلّ يیتذٍ د  یشاًیای اػبه تیَّ
أًکداع   د  هلت کی تیٍ اػتٔذادّا ٍ تـخّق ٍ َّ بتیهِْش توا یٍسصؽ قْشهاً د

 یهلّد  تید ثیدفاّ اص ض د  شاىیا هلت یؼتادگیٍ ا یاػبه ب اًق شیتأث د  شاىیاكالت هلت ا
 د  ابتکاس ٍ کداس  اجیاضت د  تیاضؼاع َّ د  یاػتقبل ٍ خَداتکال د  یخَدباٍس تیتقَ د

ّ  د  ًِدام  یضوَس هشدم دس كطٌِ ٍ دخالت ٍ ؿشاکت هشدم دس هؼدال  اػاػد   ٍ  یآگدا
 د  یهلد  تید َّ یدفداّ اص هشصّدا   دهختلف   یذاًْایدس ه ـشفتیٍ پ یـگاهیٍ پ شتیبل

ِ  یّدا  تیؿخلد  تیٍلؤاضؼاع هؼد  د  یاص ٓضت هل ،یهل تیدفاّ اص ؿخل  د  بشخؼدت
 اتید ٍ خلق یٍ اختوآ یفشد یاخبق، آدا ، سفتاسّا ذ،یزَى ٓقا ّایی ؿاخق ٍخَد

 یقد یضق یابید باص د  یاػدتقبل فشٌّگد   د  دمَّیت هشدم ٍ ایواى هشدم ٍ ٓدضم هدش   د  یهل
 یشاًد یٍ ا یاػدبه  تید َّ ،یفکش اػدبه  ،یشاًیفکش ا د  خَدهاى یشاًیا د  یاػبه تیَّ

ِ  ًـدأت  یشاًد یا تیَّ د خَد، اػتقبل خَد، ٓضت خَد تیض َ َّ  يیاص ّود  ی گشفتد
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دؿدوٌاى بدِ دًبدال ػدلب      د  شاىید هلت ا  گوـذُ تیَّ یاػبه تیَّ د  یاػبه تیَّ
 .شاىیا لتاص ه تیَّ

اػبهی بشای سػیذى بِ ًتایح خذٍل ؿواسُ ػِ هدَاسد صیدش هدَسد     تیَّدس هذخ  
 پایؾ زٌذباسُ قشاس گشفت:

 د  خَاًداى  دد  یًلبد  ٓدذالت  د  تْاخن دؿوي د  ّا خَاى د واىیا د  فذاکاسی د  ؿدآت
ى الْدى   بدِ ٍٓدذُ   ذید اه د  اػدبهى  ذاسىیب د  یٓلو ییایپَ د  گشاى هقاب  ػلٌِ یؼتادگیا

ٓ  یدی استقاء ٍفداق ٍ ّوگشا  د  ًلشت ُ  د  یاػدبه  یذاسید ب د  یاختودا ِ یاضؼداع ٍ  ی  د
ٍ  یشٍصید پ د  شیٍ تدذب  شتیٍ تَکّد  ٍ بلد   وداى یا ِبد  یهتّکد  ی ٓدضم ٍ اسادُ  د  یاػدبه 
ٍ  نیتٔلد  د  هؼدلواى  یّدا  ٍ ًددات هلّدت   يیًدات فلؼٌ د  ٓضّت ٍ کشاهت د  یػشافشاص

ضشکدت   د  یٓدضت ٍ کشاهدت اػدبه    د  بِ اػبم یهتک ت،یاضؼاع َّ د یاػبه تیتشب
 د  بدِ هلد  هؼدلواى    یاػدبه  تیبشگشداى َّ د  دس کٌاس هل  هؼلواى یؼتادگیا د یاػبه
هاًدذگاسج هؼدتطکنج قابد  دٍام ٍ     یجقد یضق یاػبه ٍ ضشکت یذاسیب د  یبهاػ یؿٔاسّا

َ  یّا بِ ػوت اسصؽ ایدً یفشاخَاً د  ّا دفاّ دس هقاب  تْاخن  د  یقداًَى اػاػد   د  یهٌٔد
بشکت اًقب   د  یٍ ًظاد یا لِیقب ،یهزّب یّا یؿٌاختيج دگشػاً تیٍ بِ سػو یاتطاد هل
 یهدشدم دس هؼدال  اػاػد    شاکتبشکت ضوَس هشدم دس كطٌِ ٍ دخالت ٍ ؿد  د  یاػبه
 یٍ اتکال بِ خدذا  یالْ باىیٓتقاد بِ قذست پـتا د  هختلف یّا ذاىیدس ه ـشفتیپ د  امًِ

ٍ  یفٌداٍس  ـدشفت یپ ،یٓلود  ـدشفت یپ د  ًِدام  يید گًَداگَى دس ا  یّا ـشفتیپ د  هتٔال
آهذى افکاس ًَ، ضشکت  ذیگًَاگَى، پختِ ؿذى افکاس، پذ یاختوآ یّا ـشفتیپ ،یكٌٔت
با  یٍ ٓوَد یگؼتشؽ افق د  ٓضت يیا ی ٍ هٌالبِ یاػبه اضؼاع ٓضت د  یٓلو نیِٓ
 یّدا  ٍ اسصؽ یشاًیا د  یاػبه تیض َ فشٌّگ ٍ َّ د  یاػبهد   یشاًیا تیبش َّ ذیکأت

 یّدا  اػدت یضشکت بدِ ػدوت ػ   د  بشافشاؿتي پشزن اػبم د  یاػتقبل فشٌّگ د  یاخبق
 .دؿوي بتیؿدآت دس بشابش ّ د یهاػب

 
 گيری نتيجه

کدِ   کٌذ؛ ٍ آى ایي سا بِ رّي هتبادس هیای  َّیت ایشاًیاى ابٔاد تاصُ تاسیخیج بشسػی پَیؾ
دسخاهِٔ ها تابٔی اػدت کدِ فدشاص ٍ فدشٍد آى بدِ هقداًْ صهداًی ٍ         َّیتی بشٍص هؼال 

)ًودَداس ت ؼدیشی    اػدت  ی هثبت یا هٌ ی بدَدُ  ّای هختلف، داسای خلَُ هقتویات ًؼ 
اختوآی ًیض ایدي   اؿی اص تطَالتیک(. اص دیگش سٍی هشاتب هختلفِ هـکبت ً ؿواسُ
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 تَاى ّش ػدٌطی اص بدشٍص هؼدال  ّدَیتی سا بطدشاى      ػاصًذ کِ ًوی ضقیقت سا آؿکاس هی
ِ    کِ: اگش بدشٍص ایدي پذیدذُ    َّیت ًاهیذ. ٍخِ دیگش ایي  كدَست   ّدا دس دسٍى اختوداّ بد

هٌذ ٍ هٌٌبق با ػبلق بَهی خاهِٔ ایشاًی بِ ؿکلی ّذایت ؿدًَذ کدِ فشگـدت آى     ًِام
 هؼدال  تدَاى اص ًقدؾ هثبدت     ؛ هیاػبهی ؿَد د  هَخب تقَیت بٌیادّای َّیتی ایشاًی

 ػِ(.  تطلیلی ؿواسُ )ًوَداس َّیتی ًیض بْشُ بشد
 ی ه َْهی ٍ تاسیخی َّیت دس ایدشاى  قب  اص پشداختي بِ بیاًات، با اػت ادُ اص هٌالِٔ
هدَسد هٌالٔدِ    ّدَیتی دس صهداى   هؼال )پَیؾ تاسیخی َّیت( بشای باصتٔشیف هٌاػب 

ّدایی کدِ اص ضکَهدت هشکدضی ٍاضدذ       کِ ایشاًیاى دس ّوِ صهداى  ضاك  آى پشداختِ ؿذ.
ّدَیتی پدیؾ    ّدای  ّایی کِ گاُ تا ػقَى بٌیاى غیش اص ایداد هـکلِ اًذ، بِ بشخَسداس بَدُ

   ِ )الگدَی   اًدذ  سفتِ، ؿکَفایی ٍ سؿذ دٍباسُ سا ًیض بِ هَاصات ایي تْذیدذّا دسپدی داؿدت
 یک(. ضال پاػخ بِ پشػؾ: ت ؼیشی ؿواسُ

 اًقدب   ّدَیتیج  هؼدال  تدشیي   اػاػدی  الٔدالی(  )هذُلِّ سّبشی هِٔن اص دیذگاُ هقام
 ّایی داسًذ؟ کذاهٌذ ٍ بشهبٌای تطلی  زِ ٍیظگی زْاسم دِّ دس اػبهی

ؿدذّت اص   ٍ هلّی بابیـدتشیي تکدشاس   اًقببی ٍ َّیت اػبهی، َّیت د  ایشاًی َّیت
ِ      تطلی  اًدام ؿذُ بِ تدش ًؼدبت بدِ بقیدِ      ٌَٓاى ػِ الیدِ ّدَیتی کدِ اص ًقـدی بشخؼدت

یک(. دس تطلید  هؼدال  ّدَیتی     )خذٍل ؿواسُ ّا بِ دػت آهذ بشخَسداسًذ، دس تطلی 
ّای ػلبی ٍ دس بشخدی هَاقدْ ایددابی     ایي دٍسُ با کلیذٍاطُ ٍ هلادیقی کِ داسای خٌبِ

ِ  ّدَیتی  هؼدال  ّای هثبدت ٍ هٌ دی بدشٍص     تَاى ؿاّذ باصتٔشیف خٌبِ  اػت، هی  دس دّد
 زْاسم اًقب  بَد ٍ بِ ًتایح صیش سٌّوَى ؿذ:

 زْاسم:  َّیتی دِّ هؼال   دس هَسد ٍیظگی
ِ  بدِ ٍخدَد   اًقببدی  ٍ اػبهی د  ایشاًی هلّی، َّیت بٔذ ػِ ّش دس -  هخدالفِ  خبْد

 .اؿاسُ ؿذُ اػت سٌّوَدّا دس كشیطاً خاسخی
 بیـدتش  اًقببدی  ٍ اػبهی زِ ٍ هلّی بٔذ دس زِ َّیت قبال دس ٍالىؤهؼ ٓولکشد -

 .اػت  قشاسگشفتِ ًقذ هَسد هشدم ٓاهِّ اص
 خاهِٔ ػٌّی ًبقات ػایش اص بیـتش «خَاى ًؼ »َّیت ه َْم ؿٌاػاًِِ خاهٔ بٔذ دس -

 .اًذ بَدُ تطؼیي ٍ کیذأت هَسد
ِ  سػیذى بشای اص ًکات ضالض اّویت اختوآی اػتؤاف ٍ ٓذالت فقش، -  اّدذاف  بد

 .بشؿوشدُ ؿذُ اػت ًِام خوَْسی اػبهی ایشاى َّیتی ٓالی
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صای ایدي دٍسُ   صٓن دسبشگیشًذگی ٍ ٍخَد َٓاه  زدالؾ  دس تطلی  َٓاه  هزکَس: بِ
اص ٓوش اًقب ، تکشاس هدذّد بشخی َٓاه  دس ایي دٍساى داللت بش هشٍست ًگاُ خدذّی  

با تَخِ بِ ضؼاػیت ایدي دٍسُ صهداًی   بِ آى بذلی  هاًایی هـکلِ بَدُ ٍ اص ًشف دیگش 
 کٌذ.  یت ًکات هثبت سا هٌالبِ هیٓضم خذّی بش سفْ ًقاى هٌ ی ٍ تقَ

 ّدای تطلید    ّای هَسد پظٍّؾ ٍ تَخِ بِ ابٔاد هطتَایی خدذٍل  بشسػی ٓلوی دادُ
بٌذی اختوآی ٍ هلّدیج َّیدت    دّذ: دس بُٔذ هٌٔایی تقؼین ؿذُ ایي ًتیدِ سا بِ دػت هی 

قشاس گشفتِ، دس هقام هقایؼِ با ًِشیات اًذیـوٌذاى داخلی: هَاخِْ اهشٍص هدا   هَسد تأکیذ
ای با ّدَم گؼتشدُ بِ تاسیخ ٍ فشٌّگ ٍ صبداى ٍ ضتدی    خْاًی ٍ هٌٌقِ  بضسگ هؼال با 

یابدذ. اص دیدذگاُ    ، تٌابق هٌٔایی هی(1395، اضوذیس.ک: ) تواهیت ٍ یکپاسزگی ػشصهیٌی
 ّدای ّدَیتی هَخدَد(    )بِ دلی  پیسیذگی ٍ هؼال  آىًگاسًذگاى ّش زٌذ هٌالِٔ َّیت 

صهاًی با کٌْگی هَاخِ ًخَاّذ ؿذ، دس ایي بشِّ صهاًی بیـدتش ًیاصهٌدذ بدِ     دس ایشاى ّیر
ِ   بَهی ِ   گضیٌی دس هٌالٔدات بد ّاػدت. اص   ّدای ًاهدأًَع اص دیگدش فشٌّدگ     خدای تشخود

ٍ کدشدى پدَیؾ   ّای ایي تطقیق اثبات ایي هٌٔاػت کِ اختوداّ ایشاًدی بدا لطدا     ًَآٍسی
َّیتی، بُٔذ ایدابی یا هثبت ّن اص خدَد   هؼال تاسیخی َّیت خَد، دس صهاى بشخَسد با 

ِ  بشٍص دادُ اػدبهی    ّدایی اص آى دس باصیدابی َّیدت هؼدتق  هلّدی ٍ ایشاًدی       اًذ کِ ًوًَد
ِ   اًقببی دس دِّ زٌیي َّیت ّن ّدای ضاكد  اص    زْاسم بشؿوشدُ ؿذ. بِ ّدش سٍی تکاًد

 ًیاصهٌذ تبؿدی  هؼال ّای ایداد ؿذُ َّیتی دس هَاخِْ با ایي  ٍ فشكت ّای داخلی آػیب
اػت کِ با اهیذ بِ لطاٍ کشدى هٌالٔاتی اص ایي دػت خَدیابی َّیتی اص ػَی ًخبگداى  

 ذ.ٍ اختواّ هشدهاى سا دس ایي بشِّ ضؼّاع بِ خْؾ َّیتی ایشاًی اػبهی بذل کٌ
 

 پيشنهادها
ًدَیي ّدَیتی دس خاهٔدِ بدا هدذیشیت كدطیص ٍ الگدَ قدشاسدادى          باٍس بِ خلق ًگداُ  -

 اػبهی ٍ اًقببی دس ایشاى پغ اص اًقب . د ّای هَفق بشخاػتِ اص َّیت ایشاًی تدشبِ
 كَست خاهِٔ ًوًَِ. ّا( ٍاخشای آًْا بِ بش پیـَایاى ٍ اػٌَسُ هذل ایي الگَّا)ٓبٍُ ثبت -
ِ    هیاىهذّت،  ّا دس کَتاُ قابلیت اخشای ًشش - ٌٓدَاى هطدَس ٓود      هدذّت ٍ بلٌذهدذّت بد

 هذیشاى هشبًَِ.
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 منابغ
، تْدشاى: پظٍّـدکذُ ٓلدَم اًؼداًی ٍ     ضٌاسي ًسلي در ایزاى جاهعِ(؛ 1382غ اسی، غبهشهدا )  آصاداسهکی، تقی؛  -

 اختوآی داًـگاّی.

ّدای فشٌّگدی ٍ    پظٍّؾ، بِ ػ اسؽ گشٍُ ّای َّیت ایزاًي تعییي ٍ سٌجص هؤلفِ(؛ 1388ابَالطؼٌی، سضین ) -
 اختوآی، تْشاى: پظٍّـکذُ تطقیقات اػتشاتظیک هدوْ تـخیق هللطت ًِام.

، تْدشاى: هؤػؼدِ تطقیقدات ٍ تَػدِٔ     ایزاى، َّیت، هلیت، لَهیت، هجوَتِ هماالت(؛ 1383اضوذی، ضویدذ )  -
 ٓلَم اًؼاًی.

 ًـش ؿادگاى. :، تْشاىتحزاى َّیت لَهي در ایزاى(؛ 1382الٌالی، ٓلی ) -

تحجزاى  (؛ 1393ّای اختوآی دس ایشاى ) ؿٌاػی ایشاى ٍ ؿَسای اختوآی کـَس ّوایؾ هلّی آػیب اًدوي خاهِٔ -
 ، تْشاى: ًـش آگاُ.َّیت ٍ آًَهي

 اًتـداسات داًـدگاُ   :دٍصی، تْدشاى  آؿدتیاًی ٍ هطودذ یوٌدی    ، تشخوِ هلیطِ تحلیل هحتَا؛ (1375باسدى، لَسًغ ) -
 بْـتی. ؿْیذ

 ساّبشدی. هٌالٔات ، تشخوِ ًاؿش، تْشاى: پظٍّـکذُّا ٍ ّزاس هزدم، دٍلت(؛ 1378بَصاى، باسی ) -

، (ّ)، تْشاى: اًتـاسات داًـگاُ اهدام كدادق  تاتکیِ تز تلَم لزآى ٍحدیث :رٍش تحمیك(؛ 1393)پاکتسی، اضوذ  -
 .2ذ 

 Http://fa.shafagna.comدس:  دػتشػی ّای خبشی ؿیِٔ، قاب  الوللی ّوکاسی پایگاُ بیي -

 خْاد داًـگاّی، ػاصهاى اًتـاسات. :، تْشاىهلّي در ایزاى هعاصز ّای َّیت  چالص(؛ 1396پشتَیی، اكفش ) -

 Www.Ensani.Ir :دس دػتشػی اختوآی قاب  هٌالٔات ٍ اًؼاًی ٓلَم پظٍّـگاُ خاهْ پَستال -

 Www.Hawzahqom.ir :دس دػتشػی پَستال ضَصُ ٓلویِ قن، قاب  -

 Wiki.Qom.ac.irدس:  دػتشػی داًـگاّی قن، قاب پَستال ٍیکی خاهْ پشدیغ  -

ِ   اخالق در جٌگ(؛ 1390پَس، هطوذ ) خاًی - الؼدبم ٍ هٔاٍیدِ،    ، تطلی  هطتَای هکاتبات اهیشالودَهٌیي ٓلدی ٓلید
 تْشاى: اًتـاسات داًـگاُ اهام كادق)ّ(.

اػدتشاتظیک هدودْ    تطقیقدات    ػد اسؽ: پظٍّـدکذُ    ، بِایزاًي َّیت  ضٌاسي  جاهعِ(؛ 1392ابشاّین )  ضاخیاًی، -
 تـخیق هللطت ًِام، تْشاى: گشٍُ پظٍّـی فشٌّگی ٍ اختوآی.

فصلٌاهِ هطالعجات  ، «1407ایشاى دس افق صهاًی هلّی   پظٍّی َّیت آیٌذُ»(؛ 1397ابشاّین؛ ایشٍاًی، صّشا ) ضاخیاًی،  -
 .15-18، كق 4، ؽ 19ع  ،76، هلّي

 46ساّبشدی، ف هٌالٔات   ، تْشاى: پظٍّـکذُدر ایزاى  َّیت تحزاى   ّای کاًَى(؛ 1381پٌاُ، خٔ ش ) ضق -

، تْدشاى: اًتـداسات   ّجای َّیجت هلجي در ضجاٌّاهِ فزدٍسجي      تاسکاٍی هؤلفِ(؛ 1397پظٍّاى، هٌدَزْش )  داًؾ -
 اًبٓات.

كدَست   لیٌک بِ 56بشداسی اص  بْشُ :WWW.KHAMENEI.IR ای  اهلل الِٔوی خاهٌِ دفتش ض َ ٍ ًـش آثاس آیت -
کدِ بدِ    1395تدا   1387ػٌذ کلّی هشبَى بِ تذابیش ٍ فشاهیي دس بخؾ اػٌاد باالدػتی اص ػال  15هَسدی ٍ هٌالِٔ 

 دلی  تٔذاد باالی آًْا ٍ بِ تَكیِ داٍساى هقالِ دس فْشػت هٌابْ ًیاهذُ اػت.

، تْدشاى ًـدش   ّججشش 0291تجا   0181در ایجزاى  کطاکص دهَکزاسي ٍ اهٌیت هلّجي  (؛ 1396سضیوی، ٓلیشها ) -
 ؿٌاػاى. خاهِٔ

ٍ اًذیـدِ   ٓلدَم    ، تْشاى: اًتـاسات پظٍّـدکذُ هلّي َّیت  ٍ هسألِ  اسالهي  جوَْری ؛ (1389صّیشی، ٓلیشها ) -
 ػیاػی. 

http://www.khamenei.ir/
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 ، تْشاى: اًتـاسات کیْاى.0الوعارف تلَم اجتواتي  دایزُ(؛ 1380ػاسٍخاًی، باقش ) -

ِ    اًمجالب   رّثز هعظن اس تیاًات   هٌدی تا تْزُ اجتواتي  اهٌیت  ؛(1395ؿایگاى، فشیبا ) - ، (العجالي  اسجالهي )هدللج
 تْشاى: پظٍّـگاُ ٓلَم اًتِاهی ٍ هٌالٔات اختوآی ًاخا.

 هؤػؼدِ تطقیقدات اقتلدادی داًـدگاُ تشبیدت      :، تْشاىرٍش تحمیك در تلَم اجتواتي(؛ 1394ٓضتی، هشتوی ) -
 ًَسٓلن. هذسّع، اًتـاسات

ٍ  :َّیت در ایزاى؛ (1383اکبش ٍ دیگشاى ) ٓلیخاًی، ٓلی -  رٍیکزد سیاسي اجتواتي فزٌّگي ٍ ادتي تِ َّیجت 
 اًؼاًی اختوآی. ٓلَم ، تْشاى: خْاد داًـگاّی، پظٍّـکذُتحزاى َّیت در ایزاى

 ٓلدَم  پظٍّـدگاُ ، بِ اّتوام گشٍُ تطقیقات ػیاػی اػبم، ّای َّیت هلي در ایزاى هؤلفِ(؛ 1392قٌبشی، ٓلی ) -
 فشٌّگی. هٌالٔات ٍ اًؼاًی

ِ ، «ػیاػتگزاسی َّیت هلّی ٍ الضاهدات ساّبدشدی آى بدشای ایدشاى    »(؛ 1398هلِ، ٓلی؛ پاسػا، ًذا ) کشیوی -   فصجلٌاه
 .3-21، كق 1، ؽ 20ع  ،77، هطالعات هلّي

 هٌالٔات فشٌّگی.، تْشاى: پظٍّـگاُ ٓلَم اًؼاًی ٍ ایٌتزًت ٍ اهٌیت داخلي(؛ 1391هدشدی، ػٔیذ ) -

فصجلٌاهِ هطالعجات   ، «ػٌدؾ َّیت خؤی ایشاًیاى؛ با تأکیذ بش ّوبؼتگی اختوآی»(؛ 1397هقلَدی، هدتبی ) -
 .23-46، كق 3، ؽ 19، ع 75، هلّي

ّدای اخبقدی، َّیدت ٍ     بشسػدی ًقدؾ اسصؽ  »(؛ 1398ػشٍی، سػَل؛ سًدبش، قاػدن )  هٌلَسی، فشؿتِ؛ ًلیشی -
 .55-72، كق 65، ؽ 18، ع پژٍّي فصلٌاهِ اهٌیت، «اًی، هٌالِٔ ؿْش تْشاىآتواد اختوآی بش اهٌیت اًؼ

 ، تْشاى: هؤػؼِ هٌالٔات هلّی، توذى ایشاًی.هثاًي َّیت ایزاًي(؛ 1387ًلشی، قذیش ) -

ٓلدَم   ، تْشاى: پظٍّـگاُ(ّا ّا ٍ ًظزیِ هفاّین، هؤلفِ)ای  جاهعِ تز اهٌیت   ًظزی درآهدی ؛ (1390ًلشی، قذیش ) -
 ٍ هٌالٔات فشٌّگی.اًؼاًی 

، تْدشاى: هشکدض اػدٌاد اًقدب      گفتواى َّیت ٍ اًمالب اسالهي ایزاى(؛ 1387اؿشف؛ ػاصهٌذ، بْاسُ ) ًِشی، ٓلی -
 اػبهی.

، تْدشاى: هؤػؼدِ   چکیجدُ همجاالت  ، «1415اًدذاص   لگَی َّیت اػبهی ایشاًی دس زـدن ا»(؛ 1392ّوایؾ هلّی ) -
 هٌالٔات هلّی، اًتـاسات توذى ایشاًی.

اهیشی، تْشاى: داًـدگاُ   ، تشخوِ ًادس ػاالسصادُتحلیل هحتَا در تلَم اجتواتي ٍ اًساًي(؛ 1395آس ).َّلؼتی، ال -
 ٓبهِ ًباًبالی.
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