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 چىيذه

. دپیددا   در این مقاله ته روندشناسی  حویت ق میتم  در من قیه ایرتایمیا  می       
 یدو یی تعید ا  پ  میا  یایرتاحوت ق میتم  در   تیماهپدسش اصل  این است که 

در پاسخ ته این پدسش،  را دنثال کدده است؟  چه تتده و چه هدف  انقالب اسالم
 تیی حس مودوم یتا القا ما یایرتامتم   ا یجدشتد که  تد این فدضیه حأکید م 

  و اجتماع  فدهنگ ،یامتصاد ، اسیس یدر مثال رخدادها  مدن  و نافدمان  نسث
  دهی  و سیا ما    میتم  سی  یتنالیصترق هدفمند درصدد تدجسیته کیدد  ناس   ته

است. تیدای ا میت  ایین فدضییه تیه       انهیاهداف واگدا یراستادر  یا جنثش حتده
حولیل گفتما  جدیا  واگدای ایرتایما  ا  خالل شعارها، اثار مکتتب، و همچنین 

پددا ی . نتایح حاصل گتیای ا  است  و وامع  م  عملکدد انها در فضای مما ی
گیدای تیدونی ، هدفمنید و مکمیل یکیدیگد       طلة داخلی  و انضیما    که جدیا  حمزیه

کتشند فکد و ادتیاق واگدایانه را در میا  حتده مدد  ایرتایمیا  تیه    هستند و م 
 منظتر شکل داد  ته جنثش متم  واگدا حدویج کنند.

 
 .حدکیس ، واگدای  متم ، تسیج اجتماع  ایرتایما ، پا ایدا ،  :ها واشه وليذ
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 همذهه
ی ساٞثشدٞاای   زشیٗ ٌاْ دس اسائٝ ٞای اجسٕآی ٚ ػیاػی ٟٔٓ یاتی ٚ ؿٙاخر جشیاٖ سیـٝ

ٞای اجسٕآی اٌش تسٛا٘ٙذ خٛد سا دس چاسچٛب  ٔٛسد ٘یاص تشای حُ آٟ٘اػر؛ صیشا جشیاٖ
زٛا٘ٙذ تٝ چاِـی تشای أٙیار ّٔای زثاذیُ     ٔیٞای ػیاػی ٚ اجسٕآی تشٚص دٞٙذ  جٙثؾ

ی صتاٖ ٚ ٔزٞة ٘یض اص ٕٞیٗ ػاٙ  اػار.    ؿٛ٘ذ. ٔٛهّٛ لٛٔیر ٚ ػیاػی ؿذٖ ٔمِٛٝ
ی اخیاش ٔحاذٚد تاٝ     ٞای لٛٔی ایاشاٖ دس ػاذٜ   ٞا ٚ تحشاٖ اٌشچٝ تخؾ ٟٕٔی اص جشیاٖ

ٞاای   ٞای طئٛخّسیاه لاذسذ   ٞای اجسٕآی ٚ دس تیـسش ٔٛاسد دس ساػسای تاصی تشخی الیٝ
ٖ   ای ٚ فشأٌٙمٝ ٌٔٙمٝ ٞاا   ای تٛدٜ اػر، ٔٛلٔیر طئٛخّیسیه ایشاٖ تآث ؿذٜ ایاٗ جشیاا

ٞیچ ٌاٜ تٝ وّی خأٛؽ ٘ـذٜ ٚ دس چاسچٛب جشیا٘ی ٞٛؿٕٙذ تٝ خیٍیشی اٞذاف خٛد 
لٛٔی دس ٌٔٙمٝ آرستایجااٖ اػار. دسٚالاْ     زحشواذادأٝ دٞٙذ. اص جّٕٝ چٙیٗ ٔٛاسدی 

ٞایی ٔا٘ٙذ جٕٔیر، ٚػأر، ٔٙااتْ،    یجاٖ اص ِ٘ش ؿاخلٝإٞیر طئٛخّیسیه ٌٔٙمٝ آرستا
  ٝ ٓٙاٛاٖ یىای اص    ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی تا ویفیر ٚ... تآث ؿذٜ ٚاٌشایی لٛٔی دس ایٗ ٌٔٙماٝ تا

ٞای اػاػی تشای أٙیر ّٔی ٚ زٕأیر اسهی وـٛس ٔحؼٛب ؿٛد واٝ دس ٓایٗ    چاِؾ
ٞای لٛٔی دس  ٖ ٌؼُزٛا٘ذ صٔیٙٝ سا تشای فٔاَ ؿذ اثشٌزاسی ٔؼسمیٓ تش حاوٕیر ّٔی ٔی

 ذ.دیٍش ٔٙاًك وـٛس ٘یض فشاٞٓ وٙ
ٞا جشیاٖ ٚاٌشای فٔاَ دس آرستایجاٖ تا یه تش٘أٝ حؼاب ؿذٜ ٚ ٌااْ تاٝ    تشای ػاَ

ٌاْ ػٔی دس زغییش ٌفسٕاٖ ّٔی تٝ ٌفسٕاٖ لٛٔی داؿسٝ اػر. ٞذف ایٗ جشیااٖ آٖ تاٛدٜ   
ش ػیاػای تاا ٓیٙاه    ز ٞای ٔخسّف السلادی، فشٍٞٙی، اجسٕآی ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ وٝ ٓشكٝ

ا٘ذ ٌفسٕااٖ خاٛد سا    ٌشا زالؽ وشدٜ ٘خثٍاٖ لْٛتشٚص لٛٔی ٍ٘شیؼسٝ ؿٛد. دس ایٗ ساػسا 
ؿاٖ جأٝ ُٕٓ تدٛؿا٘ٙذ. تاذیٟی   ٚاسد ٓشكٝ ػیاػی وشدٜ ٚ اص ایٗ ساٜ تٝ اٞذاف ػیاػی

اػر دس كٛسذ ادأٝ چٙیٗ سٚ٘ذی واسوشد ّٔی ٌٔٙماٝ آرستایجااٖ دس ٓشكاٝ ػیاػای     
ایجاد وا٘ٛ٘ی جذیذ تشای ٚلّٛ تحشاٖ ػیاػی تا ٔاٞیار لاٛٔی دس ایاٗ    سً٘ ٚ خٌش  وٓ

سٚ ٔماِٝ حاهش دس خی ٚاواٚی سٚ٘ذ زحٛالذ ایٗ جشیاٖ  ٌٔٙمٝ تیـسش خٛاٞذ ؿذ. اص ایٗ
سٚی خظٚٞـٍشاٖ ٚ اُٞ ا٘ذیـٝ ٚ  ای خیؾ لٛٔی اػر زا ؿایذ اص ایٗ ًشیك تسٛا٘ذ دسیچٝ

 وٙذ. چٙیٗ ػیاػسٍزاساٖ ٔؼائُ لٛٔی وـٛس تاص ٞٓ
اػار ٚ ٓاالٜٚ تاش     یٚ اػٙاد یا ٔماِٝ سٚؽ وساتخا٘ٝ ٗیٞا دس ا دادٜ یسٚؽ ٌشدآٚس

 دس ٔٛهٛٓاذ ٔاشزثي،  افسٝیٍ٘اسؽ  یٞا ٘أٝ اٖیٞا ٚ خا ، ٔماالذ، خظٚٞؾٞا باوساػسفادٜ اص 
ٞا  دادٜ ُیزحّ یتشا ؿٛد. اػسفادٜ ٔی ضی٘ یاجسٕآ یٞا ٚ ؿثىٝ یٔجاص یفوا یٞا اص دادٜ

  تاا  اَٚ :ؿاٛد  ٔیتٝ دٚ ؿىُ الذاْ  جاٖیآرستا یٚاٌشا اٖیّٕٓىشد جش یتشسػ یدس ساػسا
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 ا٘ماالب  یشٚصیا تٔذ اص خ ظٜیٚ تٝ ی،خیزاس یِ٘ٓ ٚ زٛاِ تشاػاع اٖیجش ٗیّٕٓىشد ا فیزٛك
 یٞاا  ریا فٔاِ ریتٝ ٔاٞ وٛؿیٓ یٔ آٖ خشداخسٝ ٚ یٞا ریفٔاِ یتٙذ جْٕتٝ  شاٖیا یاػالٔ
ٗ  ٞٓ .تیٓایدػر  ٔزوٛس اٖیجش ؿاٙاخر  تاٝ  ٌفسٕااٖ   ُیا اص سٚؽ زحّ اػاسفادٜ  تاا  چٙای
تاش   .خشداصیٓ ٘یض ٔیآٖ  یاػیػ اذیاص خالَ ادت جاٖیآرستا یٚاٌشا اٖیجش ذفٚ ٞ ریٔاٞ

وٝ دس لاِة ٔساٖٛ   جاٖیآرستا یٚاٌشا  اٖیجش یٚ ّٕٓ یفىش یٞا ریزٕاْ فٔاِایٗ اػاع 
دس فواای ٚالٔای ٚ ٔجااصی     یذا٘یٔ یٞا ریفٔاِ ٗیچٙ ٚ ٞٓ یذاسید ،یٌفساس ،ی٘ٛؿساس

 تٝ ٓثاسذ ایزا اص خالَ آٟ٘ا تٝ ٌفسٕاٖ  شدیٌ یلشاس ٔ شیٚ زفؼ ُیؿىُ ٌشفسٝ اػر ٔٛسد زحّ
 .ٓیتثش یٚ اٞذاف ٚ ٔماكذ آٖ خ  اٖیجش ٗیا ریٟ٘فسٝ دس خغ فٔاِ ییٔٔٙاؿثىٝ تٝ  ٍشید
 
 هبانی و چارچوب نظري -1

فشٍٞٙی تش خایٝ لٛٔیر دا٘ؼر وٝ تاا  ی ا  ای اص ٕٔٔاسی ػیاػ زٛاٖ ٌٛ٘ٝ  سا ٔی ٌشایی لْٛ
ٌشایی یه احؼاع ٞٛیر  یاتذ. لْٛ ٞذف ایجاد دِٚسی ٔسحذ ٚ یىداسچٝ ٘وج ٚ لٛاْ ٔی

وٙاذ ٚ آٔااَ ٚ آسصٚٞاای خاكای سا تاشای آٟ٘اا زشػایٓ         ٞای لٛٔی ایجاد ٔی تشای ٌشٜٚ
خیاُ ٚ  وٙذ. ایٗ جشیاٖ اص ساٜ دػر تشدٖ دس آسصٚٞا ٚ حافِٝ زاسیخی ٚ تا زشویاة ز  ٔی

ٖ   ٚالٔیر، یه جأٔٝ زخیّی تٝ ٚجٛد ٔی واٝ تاٝ ٚػایّٝ خیٛ٘اذٞای      آٚسد واٝ تایؾ اص آ
یىذیٍش ٚاتؼسٝ تاؿٙذ، تٝ ٚػیّٝ آ٘چٝ خُ ٚیٗ آٖ سا زخیاُ ػااص٘ذٜ     خٛ٘ی یا خٛیـی تٝ

 .(52 : 1381 )ٔملٛدی، ا٘ذ  یىذیٍش ٚاتؼسٝ ٘أذ تٝ ٔی
ْ  زٛا٘ذ ٔٙجش تٝ ؿىُ ٌیشی ٞٛیر لٛٔی ٔی ؿىُ ٌشایای ؿاٛد. دس ٔشاحاُ     ٌیشی لاٛ

زاشی ٔا٘ٙاذ    زش خیٍیشی ؿذٜ ٚ تٝ د٘ثااَ ٔٙاافْ ّٕٓای    ٞای ٕٓیك خیـشفسٝ، ایٗ أش دس الیٝ
. تا زٛجاٝ تاٝ   (28: 2004)اػٕٗ، سٚد  ٌزاسی ٟ٘ادٞای ٚیظٜ ٚ حسی احضاب ػیاػی ٔی خایٝ

ٞای لٛٔی دس تیـسش وـٛسٞای جٟاٖ ٚ ػیاػای ؿاذٖ آٟ٘اا دس خای فشایٙاذ       ٚجٛد ٌشٜٚ
ٞای لٛٔی دس وـٛسٞای ٔخسّاف دس لاِاة    ٌشایی ٚ زٟذیذٞای ٘اؿی اص آٖ، ػیاػر لْٛ

یاتٙذ  ًّثی ٕ٘ٛد ٔی ٌشایی یا زجضیٝ ٚاٌشایی )ػیاػی، ػشصٔیٙی یا زشویثی اص آٟ٘ا(، ا٘وٕاْ
. تشای زثییٗ ٚاٌشایی لٛٔی تشاػاع (392-393: 1386اچیٙؼٖٛ ٚ اػٕیر، ؛ 1389ٞ)ٓثذی، 

ٖ  ٘مؾ ٓٛأُ جأٔٝ ؿاٙاخسی ِ٘شیااذ    ؿٙاخسی، فشٍٞٙی، السلادی، ػیاػی ٚ حسای سٚا
خاشداصیٓ ٚ ػادغ تاش ٔثٙاای      ٔخسّفی ٚجٛد داسد وٝ دس ادأٝ اتسذا تٝ اخسلاس تٝ آٟ٘ا ٔای 

 وٙیٓ. سا زثییٗ ٔی ٌیشی جٙثؾ لٛٔی ٓٙاكش آٟ٘ا چاسچٛب ِ٘شی ؿىُ
 گراياى ابسار -1-1

یىی اص ِ٘شیاذ ٟٔٓ دس ایٗ صٔیٙٝ، ِ٘شیٝ خُ.آس.تشاع اػار واٝ تاش خایاٝ آٖ سٞثاشاٖ ٚ      
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ٓٙٛاٖ حأیاٖ  ای ٚ تٝ ٓٙٛاٖ ٓأّی تشای تؼیج زٛدٜ ٞای فشٍٞٙی تٝ ٘خثٍاٖ لٛٔی اص ٌشٜٚ
. (81: 1383)اػٕیر، وٙٙذ  ٚ ٞٛاداساٖ دس سلاتر تش ػش لذسذ، ثشٚذ ٚ آسثاس اػسفادٜ ٔی

وٝ ٔاشدْ اص آٖ آٌااٞی داؿاسٝ تاؿاٙذ، تاٝ       تش خایٝ ایٗ ٍ٘شؽ، زماهاٞای لٛٔی لثُ اص آٖ
ٞای لٛٔی زٟٙاا ٔجاص٘اذ لٛآاذ     ٚػیّٝ ٘خثٍاٖ ًشح ٚ زحر لآذٜ دسآٔذٜ اػر ٚ زٛدٜ

دس ایٗ ساػسا ؿشى وافی تشای خیذایؾ جٙثؾ . (217: 1380)ٔملٛدی، سٞثشاٖ سا تدزیش٘ذ 
ی ٞٛیر تا دیٍش ًثمااذ اجسٕاآی    ٔی ٚجٛد اتضاسٞایی تشای زثادَ ٟ٘ادٞای تشٌضیذٜلٛ

ٝ     دس دسٖٚ ٞاای   ٌشٜٚ لٛٔی اػر. تشاع ٓٛأّی ٔا٘ٙذ سؿذ ٘اش  ػاٛاد، ٌؼاسشؽ سػاا٘
ٞاای ٔحّای ٚ    ٚیظٜ سٚص٘أٝ، اػسا٘ذاسد ؿذٖ صتاٖ ٔحّی، ٚجٛد وساب دس صتاٖ جٕٔی، تٝ

دػسشػی تٝ ٔذاسع دس جایی وٝ آٔٛصؽ ٚ خشٚسؽ تاٝ صتااٖ تاٛٔی اػار سا اص جّٕاٝ      
س.ن: )ؿإاسد   ٓٛأُ هشٚسی تشای خیـثشد ایٗ ّ٘ٛ اسزثاًاذ ٚ زثادَ تیٗ ًثمازی تشٔای 

خثٍاٖ ٔزٞثی ٔحّی ٚ زّٔیٓ ٚ زشتیر . ٚی ٚجٛد ٘(63-65: 1991؛ 40-44: 1979تاشاع،  
س.ن: )دا٘اذ   ٔحّی سا ٘یض اص جّٕاٝ دیٍاش زؼاٟیُ وٙٙاذٌاٖ تؼایج اجسٕاآی الاٛاْ ٔای        

 .(137-140: 1383اٚصوشیّٕی، 
 
 ها ابذاع سنت -2-1

وٙٙذ، تٙااتشایٗ زواٛسی اتاذاّ     ٘خثٍاٖ اص ٓأُ فشًٞٙ تشای تؼیج ٌشٜٚ لٛٔی اػسفادٜ ٔی
ٞاا   ٔىّٕی تشای ِ٘شیٝ فٛق تاؿذ. اص ِ٘ش ٞاتغ تاْٚ ّٔار  زٛا٘ذ تاْٚ ٔی ٞای ٞاتغ ػٙر
ٞای زاسیخی جذیذ ٚ حاكُ ٟٔٙذػای اجسٕاآی    ٞای اتذآی ٞؼسٙذ. آٟ٘ا ٘ٛآٚسی ػٙر

. تش خایٝ ایٗ ایذٜ، ٘خثٍاٖ تٝ آٔاٛصؽ  (126: 1386)ٞاچیٙؼٖٛ ٚ اػٕیر، تاؿٙذ  ٘خثٍاٖ ٔی
ٕٓاٛٔی ٚ زِٛیاذ ا٘ثاٜٛ تٙاٞاای     ٚ خشٚسؽ اتسذایی، زشٚیج صتاٖ اػسا٘ذاسد، اتذاّ ٔشاػآ  

 . ٚی ٘اػیٛ٘اِیؼٓ سا ٔمذْ تاش (144-147: 1383اٚصوشیّٕی، س.ن: )ؿٛ٘ذ  تٛد ٔسٛػُ ٔی یاد
ػااص٘ذ، تّىاٝ    ٞاا ٚ ٘اػیٛ٘اِیؼآ سا ٕ٘ای    ٞاا، دِٚار   ّٔر»داسد  ّٔر دا٘ؼسٝ ٚ اُٟاس ٔی

ٞاا لثاُ اص ُٟاٛس دِٚار      . اص ِ٘ش ٚی كحثر اص ّٔار (10: 1990تاْٚ،  )ٞاتغ« تشٓىغ
ػشصٔیٙی ٔذسٖ ٔٔٙایی ٘ذاسد ٚ ایٗ دٚ ستي ٚثیمی تا ٞٓ داس٘ذ. تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٚی ّٔار  

ٞاای   ٞای ٔشزثي تا آٖ سا حاكُ ٟٔٙذػی اجسٕآی یا تٝ زٔثیاش خاٛدؽ، ػاٙر    ٚ خذیذٜ
سا دس ٔٔاشم   ٞاا دس ػیاػار، خاٛد    دا٘ذ وٝ تا ٔذاخّاٝ زاٛدٜ   اتذآی ٘خثٍاٖ حاوٓ ٔی

 .(149: 1383)اٚصوشیّٕی، وٙٙذ  زٟذیذ احؼاع ٔی
زحار اداسٜ لٛآاذ    ای اص وشداسٞا، ٕٔٔاٛالا  ٔجٕٛٓٝ»تاْٚ  ٞا اص ِ٘ش ٞاتغ اتذاّ ػٙر

ًٛس كشیح یا هٕٙی خزیشفسٝ ؿذٜ ٚ داسای ٔاٞیر ٕ٘ادیٗ یاا ؿأایشی ٞؼاسٙذ واٝ اص      تٝ
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ی خاكی تٛدٜ ٚ تٝ خٛدی خاٛد  ٞا ٚ ٞٙجاسٞای سفساس ًشیك زىشاس، دس خی زّمیٗ اسصؽ
. ایاٗ فشایٙاذ یاا السثاػای اص     (1: 1981تااْٚ،   )ٞااتغ « ٔسوٕٗ خیٛػسٍی تا ٌزؿسٝ ٞؼسٙذ

ٞاای جذیاذ    ٞای جذیذ یا اتذاّ آٌاٞا٘ٝ ی ػٙر ٞا ٚ ٕ٘ادٞای وٟٗ تشای ٚهٔیر ػٙر
زٛاٖ دس ٕٞٝ جٛأْ یافر، أاا لؼآ دْٚ    تشای ٔماكذ وأالا ٘ٛ اػر وٝ ٔٛسد اَٚ سا ٔی

دٞذ، یٔٙی صٔا٘ی وٝ ٘یااص تاٝ ایجااد ِ٘آ ٚ      مي دس ادٚاس زحَٛ اجسٕآی ػشیْ س  ٔیف
تاْٚ اػر ٘اّٛ دْٚ اص   ٌیش٘ذ. آ٘چٝ ٔٛسد زأویذ ٞاتغ ٞا لشاس ٔی ٚحذذ دس كذس اِٚٛیر

ٞا اػر وٝ دس ٔماتُ ازٕیضٜ ؿذٖ ٚ جاذایی ٘اؿای اص كاٙٔسی ؿاذٖ ػاشیْ،       اتذاّ ػٙر
ؿاٛد   اػاسٕشاس حاوٕیار ٘خثٍااٖ حىٕاشاٖ ٔای     ا٘ؼجاْ جأٔٝ ّٔی سا حفَ ٚ ٔٛجة 

 .(264-265: 1983تاْٚ ٚ سیٙجش،  ؛ ٞاتغ10: 1990تاْٚ،  )ٞاتغ
 
 احساس هحروهيت نسبی -3-1

« احؼاع ٔحشٚٔیر ٘ؼاثی »اص اتضاسٞای ٘خثٍاٖ لٛٔی تشای ایجاد تؼیج لٛٔی خشٚسا٘ذٖ 
      ٖ ٔیااٖ   دس آٟ٘اػر. تٝ ِ٘ش زذ ساتشذ ٌاش، ٔحشٚٔیار ٘ؼاثی ٚهأیسی اػار واٝ دس آ

ٌ        ا٘سِاساذ ٚ فشكر ی ا  ٞاا ؿاىاف جاذی ٚجاٛد داسد. اص ِ٘اش ٚی ِ٘شیاٝ ػاشخٛسد
آٔیاض   زٛا٘ذ ٔثیٗ زثذیُ ٔحشٚٔیر ٘ؼثی تٝ آٔادٌی تشای ٕٓاُ خـاٛ٘ر   خشخاؿٍشی ٔی

دٞذ واٝ ٔحشٚٔیار    ٞای ّٔی ٘ـاٖ ٔی . دسٚالْ ٔشٚس زجشتٝ جٙثؾ(60: 1388)ٌش، تاؿذ 
ٓٙاٛاٖ دِیاُ ٔٛجٛدیار     س ٌیشد ٚ زثٔین تٝٞایی لشا زٛا٘ذ اػاع چٙیٗ جٙثؾ ٘ؼثی ٔی

ی ٟٕٔی وٝ دسخلٛف ساتٌٝ تیٗ ٔحشٚٔیر ٘ؼثی ٚ جٙثؾ  ٔحشٚٔیر اسایٝ ؿٛد. ٘ىسٝ
ثیش تؼضایی ألٛٔی تایذ اؿاسٜ وشد ایٗ اػر وٝ زغییش ػاخساسٞای اجسٕآی جٛأْ ػٙسی ز

 دس ایٗ ساتٌٝ داؿسٝ اػر.
جٝ ٔحشٚٔیار ٘ؼاثی ٌؼاسشدٜ ٚ    ٞای لٛٔی ٘سی ٌیشی جٙثؾ تش خایٝ ایٗ ِ٘شیٝ، ؿىُ

٘ـیٗ اػر وٝ صٔیٙٝ ٔـاسور ٌؼسشدٜ ٚ ػااصٔا٘ذٞی   ٞا ٚ ٘یض ٘خثٍاٖ حاؿیٝ ؿذیذ زٛدٜ
. یٔٙی (621: 1378)وٛسص ٚ سٚص٘ثاشي،  وٙذ  آٔیض سا فشاٞٓ ٔی آٌاٞا٘ٝ آٟ٘ا دس ٔؼیش خـٛ٘ر

جااد  زٛا٘ذ تا دأٗ صدٖ تٝ ؿىاف ٔیاٖ ٚاٌشایااٖ ٚ ٔشوضٌشایااٖ ٚ ای   ٔحشٚٔیر ٘ؼثی ٔی
جٛ تذتیٙی ٚ تشجؼسٝ وشدٖ خٛدی ٚ دیٍشی، صٔیٙٝ سا تشای اػسخذاْ ٔحشٚٔیار ٘ؼاثی   

 ٞای ّٔی ٚ لٛٔی فشاٞٓ آٚسد. تشای جٙثؾ
 گسينص ػمالنی -4-1

)اػإیر،  ؿٛ٘ذ  ٞای ّٔی ٔی تشاػاع ایٗ ِ٘شیٝ افشاد تا ٔحاػثٝ ػٛد ٚ صیاٖ ٚاسد جٙثؾ
ٌیاشد   جٙثؾ لٛٔی ٍٞٙأی ؿىُ ٔای  . ًشفذاساٖ ایٗ ِ٘شیٝ تش ایٗ تاٚس٘ذ وٝ(98: 1383
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وٝ زٔذاد وافی اص آوای ٌشٜٚ تشای ٔـااسور دس آٖ زٛافاك وٙٙاذ؛ صیاشا حؼااتٍشاٖ ٚ      
ؿااٖ تایؾ اص    دٞٙاذ واٝ ٔٙاافْ ٔاٛسد ا٘سِااس      ٍ٘شاٖ زٟٙا ٍٞٙأی زٗ تٝ ایٗ واس ٔای  آیٙذٜ
ای ٞا  . دسٚالْ تش ایٗ اػاع ّٕٓىشد ٌاشٜٚ (158: 1379)احٕذی، ٞای احسٕاِی تاؿذ  صیاٖ

ٞاا   ٞا ٚ فٛایذ یا خاداؽ ؿاٖ دس اسزثاى تا ٔحاػثٝ ٞضیٙٝ لٛٔی دس خیـثشد زماهاٞای ٞٛیسی
 .(1995 ؛1992)س.ن: ٞـسش، ؿٛد ٚ ٔثسٙی تش ا٘سخاب ٓمال٘ی اػر  ٚ زٙثیٟاذ زٔییٗ ٔی

 
 جاهؼه تصوري -5-1

ٌشایای تاش خیاذایؾ جأٔاٝ زلاٛسی زأویاذ        ٌیشی لْٛ تٙذیه ا٘ذسػٖٛ دس زحّیُ ؿىُ
دا٘ذ، یٔٙی زٛدٜ ٔشدْ ادتیاذ  ٞا سا یه اجسٕاّ ػیاػی زلٛسی ٔی وٙذ. ا٘ذسػٖٛ ّٔر ٔی

ؿٙاخسی، اجسٕاّ ػیاػی زلاٛسی سا   خٛا٘ٙذ وٝ تٝ ِحاٍ جأٔٝ ٚ آثاس چاخی ٔحّی سا ٔی
. اص (110: 1383)اػإیر،  ػااصد   ٞایی ٔـخق ٚ لاتُ زٕیض تشای آٟ٘ا ٔسلٛس ٔای  تٝ ؿیٜٛ

ی  ؼٓ ٔلٙٛٓازی فشٍٞٙی ٞؼسٙذ وٝ تشای فٟٓ آٟ٘ا تایاذ ٘حاٜٛ  ِ٘ش ٚی ّٔیر ٚ ٘اػیٛ٘اِی
. تا ٚجٛد (1996؛ 1983)س.ن: ا٘ذسػٖٛ، ٌیشی آٟ٘ا زٛػي كٙٔر چاج سا دسن وشد ؿىُ

دس ایٙسش٘ار ٚ ٔااٞٛاسٜ   ٞایی ٔا٘ٙاذ   زأویذ ایٗ ِ٘شیٝ تش كٙٔر چاج، أشٚصٜ ٘مؾ سػا٘ٝ
 زش ؿذٜ اػر. ی خشسً٘ٞای چاخ ٞای لٛٔی ٘ؼثر تٝ ٌٔثٛٓاذ ٚ وساب ایجاد ٞٛیر

 
 لوهی  جنبصگيري  چارچوب تحليل ضىل -6-1

ای ػاصٔاٖ یافسٝ دس كاذد   آیذ وٝ ٌشٚٞی اص افشاد تٝ ٌٛ٘ٝ جٙثؾ اجسٕآی ٚلسی خذیذ ٔی
ٞاا تاا    ٞا دس تشخی اص ٚیظٌای  ی جٙثؾ زغییش یا حفَ تشخی اص ٓٙاكش جأٔٝ تشآیٙذ. ٕٞٝ

ٝ ٞا ٓثاسزٙذ  ٞٓ اؿسشان داس٘ذ. ایٗ ٚیظٌی ای تاشای زحماك ایاٗ     اص: ٞذف ٔـسشن، تش٘أا
ؿاٛ٘ذ واٝ تشخای اٚهااّ      ٞا ٕٔٔٛالا صٔا٘ی ٔٛفك ٔای  ٞا ٚ یه ایذئِٛٛطی. جٙثؾ ٞذف

ٞا ٌشد ٞٓ آیٙذ ٚ تاشای زغییاش آٖ اٚهااّ ٔسـاىُ      ٘اخٛؿایٙذ اجسٕآی تآث ؿٛ٘ذ آدْ
ؿٛ٘ذ. اٚهآی چٖٛ ٘اخشػٙذی ٌؼسشدٜ، ػاشخٛسدٌی، اص ٞآ ٌؼایخسٍی اجسٕاآی،     

ٞاای ص٘اذٌی    جاٛی ساٜ ٚ ٞا سا ٚاداس تٝ جؼار  ٞٙجاسی ٚ اص خٛدتیٍاٍ٘ی، آدْ ٔٙی، تی٘اا
ٞاای   ٓذاِسی اجسٕآی زٛأْ ؿاٛد، اٍ٘یاضؽ   وٙذ. ٞشٌاٜ ایٗ اٚهاّ تا احؼاع تی تٟسش ٔی

ٗ (337-341: 1386واٛئٗ،  س.ن: )ؿاٛد   زـىیُ یاه جٙاثؾ اجسٕاآی زـاذیذ ٔای       . ایا
ٚ ٞشٚؽ یٔٙی آٌاٞی فشٍٞٙای ٚ زااسیخی،   ی ٔٛسد ِ٘ش ٔیشٚػال ٞا تا ػٝ ٔشحّٝ ٚیظٌی

 .(67: 1995؛ 7: 1993)ٞشٚؽ، ای اٌ٘ثاق داسد ٌیشی جٙثؾ زٛدٜ ُٟٛس فٔاالٖ لٛٔی ٚ ؿىُ
 ٞا تٝ جذایی ٔٙسٟی ٌشد٘ذ ؿشایي صیش ٘یض الصْ اػر: وٝ ایٗ جٙثؾ اِثسٝ تشای ایٗ



 متم  در من قه ایرتایما روندشناس  حوت ق 

 143 

فشكار  ٞا،  لذسذ تؼر اػسشازظیه ٔیاٖ اتش دس كٛسذ ٚجٛد تٗ ای: حوایت هٌطقِ -
 آیذ. ٌشا فشاٞٓ ٔی لْٛ ٞای ای تشای خـسیثا٘ی اص جٙثؾ ٌٔٙمٝ ٞای تشای لذسذ

سٚ٘ذ،  اٌشچٝ آٟ٘ا ٕٞٛاسٜ اص ّٓٙی وشدٖ حٕایر خٛد ًفشٜ ٔی  ّا: زقابت ابسقدزت -
 ٌشا وـا٘ذٜ اػر. ٞای لْٛ ػٛی زـٛیك خٟٙاٖ ٚ آؿىاس اص جٙثؾ أا سلاتر ٕٞٛاسٜ آٟ٘ا سا تٝ

اػر واٝ   1905ٝ چٙیٗ ٔٛسدی جذایی ٘شٚط اص ػٛئذ دس ػاَ ٕ٘ٛ٘ جدایي تَافقي: -
)ٞاچیٙؼاٖٛ ٚ اػإیر،    تا زٛجٝ تٝ ٔشاْ ِیثشاَ ًشفیٗ تاذٖٚ خاٛ٘شیضی كاٛسذ ٌشفار     

 ٌزاس٘ذ: . افضٖٚ تش ایٗ دٚ ٓأُ دیٍش ٘یض دس تٝ ٘سیجٝ سػیذٖ ایٗ فشایٙذ زأثیش(404 : 1386
 اؽ ٘یؼسٙذ؛ ٔایُ تٝ زجضیٝ وٙسشَ الٛاْ اص ػٛی وـٛس لذسزٕٙذی وٝ سٞثشاٖ آٖ -
اٍِٛی خخؾ اجسٕآی وٝ ایجاد وـٛس جذیذ تاشای یاه الّیار لاٛٔی سا تؼایاس       -

 .(198-199: 2004ػٕٗ، )اػاصد  ٔـىُ ٔی
ٓٙاكاش   یثش ٚ ّٕٓا ؤٔا  كیا زّف یتاش ٔثٙاا   ٔاٛسد ِ٘اش ٔاا    یّیٔذَ زحّتش ایٗ اػاع 

اجسٕآی/  یٞا جٙثؾٌیشی  سٚ٘ذ ؿىُاص  ٔزوٛس یٚ افضٚدٖ فاوسٛسٞا ٞای ٔزوٛس ِ٘شیٝ
واٝ دس لاِاة ٓٛأاُ تؼسشػااص )ٔؼاسمیٓ ٚ تیشٔؼاسمیٓ( ٚ ٔشاحاُ         خٛاٞاذ تاٛد  لٛٔی 
ای سا دس تاش   ٌیشی جٙثؾ ّٔی اص صٔاٖ آتاص ایٗ فشایٙذ زا زثذیُ آٖ تٝ جٙثؾ زاٛدٜ  ؿىُ
زاه   ٚاٌاشا تاا زاه    اٖیا ٚ ّٕٓىاشد جش  ریاٌ٘ثاق ٔاٞ یتشسػ یتٝ جا ٌیشد. دسٚالْ ٔی
ؿذٜ ٚ خلٛكاا تا دس ِ٘اش   ٙٝیتٟ یّیتا ًشح ٔذَ ٚ دػسٍاٜ زحّ ،یجٙثؾ ّٔ یٞا یزوٛس

ٌیشی ٚ سؿذ  تٝ تشسػی ٘حٜٛ ؿىُ ،یػاصٌاس تا تشٚص ٚ سؿذ جٙثؾ ّٔ یٞا داؿسٗ تؼسش
 خشداصیٓ: لٛٔی دس ٌٔٙمٝ آرستایجاٖ تشاػاع ٓٛأُ ٚ ٔشاحُ صیش ٔی ًّثی ٞٛیر
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 ترويسن و ايراى: اهذاف و رويىردها پاى -2
زشویؼٓ زأػیغ دِٚسی تش خایٝ صتاٖ زشوی تا ٔحٛسیار ػیاػای وـاٛس     اػاع ا٘ذیـٝ خاٖ

ٖ ؤزشویٝ اػر. فشدی وٝ تشای ٘خؼسیٗ تاس ٔؼ زشویؼآ سا   ِٚیر ٔـٟٛس ػاخسٗ ٔفْٟٛ خاا
ٔجاسی تٛد. اٚ ی ا  ؿٙاع یٟٛد تٝ ٟٓذٜ داؿر آسٔیٙیٛع )ٞشٔٗ( ٚأثشی، ػیاح ٚ ؿشق

ٝ ػفشٞایی دس آػایا »دس وساتی تا ٘اْ  ٔایالدی ًاشح واالٖ یاه     1865تاٝ ػااَ   « ی ٔیا٘ا
 زشن سا تٝ ؿشح صیش زشػیٓ وشد: أدشاًٛسی خاٖ

اؽ زٛا٘ؼااسٝ اػاار تشاػاااع ٓٙاكااش   خا٘ااذاٖ ٓإاااٖ تااٝ خاااًش دٚدٔاااٖ زشواای »
خٛیـاٚ٘ذی ٌٛ٘اٌٛ٘ی وٝ اص ًشیك صتاٖ ٔـسشن، ٔزٞة ٚ زاسی  تٝ ٞٓ ٔشزثي ٞؼاسٙذ،  

ٖ   أدشاًٛسی ٚػیٔی سا اص ػااحُ آدسیازیاه زاا    ٞاا،   ٌازاسی وٙاذ ... آ٘اازِٛی    چایٗ تٙیاا
ٞا، لشلیضٞا ٚ زازاسٞا جضٚ ایٟٙا ٞؼسٙذ وٝ اص زشویاة آٟ٘اا    ٞا، اصته ٞا، زشوٕٗ آرستایجا٘ی

تیٙایٓ    ای وٝ أشٚصٜ ٔای  زٛا٘ذ تٝ خا خیضد ٚ لذس ٔؼّٓ اص زشویٝ یه لذسذ ِٓیٓ زشوی ٔی
 .(22: 1382)ال٘ذٚ، « وٙذ تٟسش لادس خٛاٞذ تٛد تا سلیة تضسي ؿٕاِی زضاسٞا ٕٞاٚسدی

تٝ تٔذ( زحار ٓٙاٛاٖ اػاسشازظی ػاٝ      1991زشویؼٓ )اص ػاَ  اص اػسشازظی جذیذ خاٖ
ٝ   ای خسٙٝ یاد ٔی ٔشحّٝ خاشداص آٖ   ؿٛد وٝ كذسی تذساِذیٗ )كاتش صیاٖ تذساِاذیٗ( ِ٘شیا

آیذ ٚ تش ایٗ اكُ اػسٛاس اػر وٝ دس حاَ حاهش أىاٖ دسٌیاشی ػیاػای ٚ    ؿٕاس ٔی تٝ
تا دٜ وـٛس ٚجٛد ٘ذاسد، تٙاتشایٗ سٚاتي فشٍٞٙی ٚ اػسفادٜ اص سػاا٘ٝ، زّٛیضیاٖٛ،   ِ٘أی 

ٞاای زحلایّی ٚ خازیشؽ دا٘ـاجٛ،      سٚص٘أٝ، ٞٙش، ادتیاذ، آٔٛصؽ صتاٖ، اسائاٝ تاٛسع  
حاُ   زأػیغ ٔذاسع ٔزٞثی، زشٚیج صتاٖ زشوای اػاسا٘ثِٛی ٚ زااسی  سػإی زشویاٝ ساٜ     

دس زشویاٝ   1991ساػسای ایٗ اػاسشازظی اص ػااَ   آیذ. دس  ؿٕاس ٔی ٔٙاػة تشای ایٗ أش تٝ
صتااٖ،    وـٛسٞای زاشن ٚ آرسی  یٝ ٞای زشن تا دٓٛذ اص ٕٞ ٔجٕٔی زحر ٓٙٛاٖ خّك

زشویؼر ؿىُ ٌشفر وٝ تش ٌؼسشؽ سٚاتي فشٍٞٙی، السلاادی زأویاذ داسد.    احضاب خاٖ
 دا٘ذ. ٓ ٔیزشویؼ ٞای ِ٘أی سا ٔٔادَ هشتٝ خٛسدٖ تٝ جشیاٖ خاٖ ایٗ سٚیىشد ٚسٚد تٝ حٛصٜ

دس ٔشحّٝ دْٚ، اػسحىاْ ػیاػای تاا زشویاٝ اص ازحااد وـاٛسٞای اػاسمالَ یافساٝ دس        
ٞاای زاشن ٚ ازحااد آٟ٘اا تاشای       ٌیشد ٚ دس ٔشحّٝ ػْٛ، آصادػاصی خّك اِٚٛیر لشاس ٔی

چٙیٗ تذساِذیٗ ٔٔسمذ اػر  سٞایی اص لیذ اػسٕٔاس سٚػیٝ، چیٗ ٚ ایشاٖ ٔذ ِ٘ش اػر. ٞٓ
یای تشب، سٚػیٝ ٚ وـٛسٞای ٌٔٙمٝ تاٝ الاذأاذ زشویاٝ، ایاٗ     تٝ دِیُ حؼاع تٛدٖ د٘

)تذساِاذیٗ،  زشویؼٓ ُاٞش ٘ـٛد  وـٛس تٟسش اػر دس ٘مؾ یه وـٛس سٞثش دس جٙثؾ خاٖ
ٓٙٛاٖ تخـی اص جٟاٖ  وٝ تٝ ظی جذا اص ایٗ ؿٕاَ تشب ایشاٖ دس ایٗ ایذئِٛٛ. (374: 1382

 دی داسد:آیذ، تٙا تٝ دالیُ صیش إٞیر ساٞثش ؿٕاس ٔی زشن تٝ
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٘ـایٗ دس   ٌٔٙمٝ آرستایجاٖ فوای حیازی ازلاَ وـٛس زشویٝ تا دیٍش ٔٙااًك زاشن   -
 ؿشق اػر؛

ٌٔٙمٝ آرستایجاٖ تا زٛجٝ تٝ جٕٔیار ٚ ٚػأر تااال ٚ ٔٙااتْ ًثیٔای اسصؿإٙذ،        -
 زشویؼٓ داسد؛ إٞیر ساٞثشدی تشای جشیاٖ خاٖ

شاٖ سا دچااس ٘ااأٙی ٚ   زٛا٘اذ واُ ایا    ٘اأٙی ٚ ٞشج ٚ ٔشج دس ٌٔٙمٝ آرستایجاٖ ٔی -
 تحشاٖ وٙذ.

زشویؼٓ دس ساتٌٝ تا ایشاٖ  ٞای خاٖ زش ٔٛهّٛ، دس ادأٝ سٚ٘ذ فٔاِیر تشای تشسػی دلیك
دس ػٝ دٚسٜ اٚاخش ٓإا٘ی زا سٚی واس آٔذٖ آزازشن ٚ سهاؿاٜ، خایاٖ جًٙ جٟاا٘ی اَٚ  

 ٌیشد: ٔیزا خایاٖ جًٙ جٟا٘ی دْٚ ٚ خغ اص خیشٚصی ا٘مالب اػالٔی ٔٛسد زٛجٝ لشاس 
 دوره پيذايص )اواخر ػثوانی تا روي وار آهذى آتاترن و رضاضاه( -1-2

ٞا تشای ا٘جااْ اكاالحاذ    ْ( ٚ ؿىؼر زالؽ.1683ٚیٗ )  ؿىؼر ٓإا٘ی دس ٔحاكشٜ
ٝ  ٞایی تا ٌشایؾ تاصٌـر تٝ سیـٝ ٔٙجش تٝ خیذایؾ ٌشٜٚ آتااص ایاٗ    ٞای زشوی ؿذ. ٘مٌا

ٞاای ٓشتای    تش خاوؼاصی صتاٖ زشوی اص ٚاطٜزحَٛ دس ٔحافُ ادتی ؿىُ ٌشفر وٝ تیـسش 
ٚیظٜ یٟٛدیاٖ تاٝ     ٚ فاسػی ٚ زاسی  ٘ٛیؼی زأویذ داؿر وٝ تا ٚسٚد ا٘ذیـٕٙذاٖ تشتی، تٝ

 ٌٛیاذ:  صادٜ دس ایاٗ ساتٌاٝ ٔای    . زمای (6-10: 1387تیااذ،  س.ن: ) ایٗ حاٛصٜ ٕٞاشاٜ تاٛد   
ٔثاِغٝ دس وٕاالذ ٚ ٔغَٛ ٚ  زشویؼٓ ٓمیذٜ ٓجیة احیای ؿاٞٙـاٞی چٍٙیض ٚ زثشئٝ خاٖ»

    ٖ ٌاٛیی ٔثسٙای تاش ا٘ىااس زٕااْ       ٔفاخش زاسیخی لْٛ زشن اػر؛ دس حاذی واٝ تاش ٞازیا
 .(8: 1387)تیاذ، « ؿٛد ٞای زاسیخی ٚ لّة حمایك ٔؼّٕٝ ٔسٛػُ ٔی ٚالٔیر

ٖ    ی دس وٙاس ایٗ زحٛالذ دس ٓإا٘ی، ؿاخٝ زشویؼآ دس لفمااص سؿاذ واشد.      دیٍاش خاا
سٚػیٝ تٝ اػسا٘ثَٛ ٟٔاجشذ وشد٘اذ. دس   1905٘مالب سٞثشاٖ ایٗ ؿاخٝ خغ اص ؿىؼر ا
ای زحر ٓٙٛاٖ ػٝ ًشص ػیاػر، تش زٛجاٝ أدشازاٛسی    ایٗ ٔیاٖ یٛػف آتچٛسا دس ٔماِٝ

حواٛس ٌؼاسشدٜ الاٛاْ زاشن دس     »ٌٛیاذ   ٓإا٘ی تٝ ازحاد جٟاٖ زشن زأویذ وشد. ٚی ٔی
ٞاای   ٕااْ زاشن  خاسج اص ٔشصٞای ٓإا٘ی حاوی اص أىاٖ ایجاد یه ازحادیٝ جذیاذ اص ز 

ٞا تایذ تٝ لٟشٔا٘اٖ زشوی ٕٞچٖٛ اتٛص، چٍٙیض، زیٕٛس ٚ دیٍاشاٖ زٛجاٝ    آػیا اػر، زشن
 .(358: 1386)ایضدی، « وٙٙذ

       ٖ زشویؼآ تاشای    دس چٙیٗ ؿشایٌی هایاگٌٌٛاِح ػاٝ ٌااْ سا تاشای سػایذٖ تاٝ خاا
ٞاا تایاذ اص ًشیاك وـاف      أدشاًٛسی ٓإا٘ی زجٛیض وشد. ٚی تش ایٗ ٓمیذٜ تٛد وٝ زشن

ٞای تیٍا٘ٝ سا اص  ٞای ٘اؿی اص زأثیش فشًٞٙ فشًٞٙ ٚ زاسی  ٚ ٌزؿسة خٛیؾ، ٔحذٚدیر
ٞاای   ٞای دسیای ػیاٜ ٚ وٜٛ ٚ ُّٔ زشن، اص وشا٘ٝٔیاٖ تشداؿسٝ ٚ خغ اص ازحاد زٕاْ الٛاْ 
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ؿاٖ چیٗ، ػشصٔیٗ ٚاحذ ٚ یىداسچٝ زٛساٖ تاضسي سا ؿاىُ دٞٙاذ. ٚی تاشای ایاٗ       زیاٖ
ٞاای ٓإاا٘ی تاش لّٕاشٚ      زحىایٓ الساذاس زاشن    -1: زوٛسی ػٝ ٔشحّاٝ سا خیـاٟٙاد واشد   
زاشیٗ خٛیـااٖ    جازب ٚ ادتااْ ٘ضدیاه    -2ٞاایؾ،   أدشازٛسی ٚ زشن ٌشدا٘ای الّیار  

ٖ  ٞای ٓإا٘ی، یٔٙی آرستایجا٘ی زشن ٚ     ٞای ایشاٖ ٚ ٔؼإّا  ٞاای لفمااص دس دِٚار زاشن 
 .(19 :1387)تیاذ، ٚحذذ زٕاْ ُّٔ ٚ الٛاْ زٛسا٘ی آػیا حَٛ ٔحٛس ّٔر زشن  -3

زشویؼآ، ٌااْ دْٚ جازب ٚ ادتااْ      اص ػٝ ٌاْ زجٛیضی ٌٌٛاِح تشای سػیذٖ تٝ خاٖ
صٓٓ ٌٌٛاِح( ٔا٘ٙاذ آرستایجااٖ ایاشاٖ ٚ    ٝ ٞای ٓإا٘ی )ت زشیٗ خٛیـاٚ٘ذاٖ زشن ٘ضدیه

ٔؼّٕا٘اٖ لفماص تٛد وٝ ػشآتاص ّٕٓیازی ایٗ زواٛسی تاا اؿاغاَ زثشیاض ٚ تااوٛ دس جٙاً       
جٟا٘ی اَٚ ازفاق افسااد، أاا تاا ؿىؼار اسزاؾ ٓإاا٘ی دس جٙاً ٚ سٚی وااس آٔاذٖ          

ٖ   وٝ ٔااجشاجٛیی  ٞای حاوٓ تش آٖ جٕٟٛسی زشویٝ ٚ وٕاِیؼر زشویؼاسی وٕیساٝ    ٞاای خاا
ازحاد ٚ زشلی سا یىی اص ٓٛأُ ٟٔٓ ؿىؼر ٚ اهٕحالَ ٓإا٘ی دس جًٙ جٟاا٘ی اَٚ  

ٞای سػٕی زشویٝ وٙاس ٌزاؿسٝ ؿذ. دس داخاُ   دا٘ؼسٙذ، ایٗ ػیاػر اص كحٙٝ ػیاػر ٔی
  ٖ زشویؼآ، تّىاٝ تحاث دستااسٜ ٞشٌٛ٘اٝ       ایشاٖ ٘یض تا سٚی واس آٔذٖ سهاؿاٜ ٘ٝ فماي خاا

 .(107-108: 1387)تیاذ، ذ ٔٛهّٛ ػیاػی ٚ اجسٕآی دیٍش ٔسٛلف ؿ
زشویؼٓ آتاص خیذایؾ خٛد سا ٔذیٖٛ یٟٛدیاٖ تٛدٜ، افشادی وٝ تشای  زٛاٖ ٌفر خاٖ ٔی

اِٚیٗ تاس تٝ چٙیٗ ٘اػیٛ٘اِیؼٕی دأٗ صد٘ذ، ٔا٘ٙذ ٚأثشی، وااٖٞٛ ٚ دیٛیاذ ِاّٛٔی واٝ     
ٞای خٛد تٝ ٚصاسذ خاسجٝ دِٚر  وٝ ػفیش اٍّ٘یغ دس ٌضاسؽ ٕٞٝ یٟٛدی تٛد٘ذ؛ چٙاٖ

ٚ       وٕیسٝ ٔشوضی زشن تاِثاأسثٛٓؾ  زشلای   ٞاای جاٛاٖ سا وٕیساٝ یٟاٛدی حاضب ازحااد 
 .(93-97: 1386ؿاٞی،  ػٌّاٖس.ن: ) ٘أیذ ٔی

زشویؼسی دس ٔشصٞای ؿإاَ   ٌشایی خاٖ ٌش زٟذیذ ٕٞیـٍی اِحاق ایٗ دٚسٜ ٌشچٝ آتاص
ا ٘سٛا٘ؼر دس ٌٔٙمٝ آرستایجاٖ جایٍااٞی خیاذا وٙاذ ٚ حسای ٔٛجاة      تشتی ایشاٖ تٛد، أ

صادٜ،  ٞا ٚ خاػ  تٝ ؿثٟاذ آٟ٘ا اص ػٛی افشادی ٔا٘ٙذ ؿفك ٌشایی دس ٔیاٖ آرسی سؿذ ایشاٖ
: 1387)تیااذ،  صادٜ، تٙی ػّٕاػی، وؼشٚی، ّٓی كادلی زثشیضی ٚ... ؿاذ   صادٜ، وآُ زمی
زاشیٗ   زاٛاٖ تاضسي   سا ٔای  1918ٛئٗ  ط ٌیشی جٕٟاٛسی آرستایجااٖ دس   . ِٚی ؿىُ(114

 ؿٕاس آٚسد. دػساٚسد اٚاخش ایٗ دٚسٜ تٝ
 
 پاياى جنگ جهانی اول تا پاياى جنگ جهانی دوم -2-2

ٞا(  اجالالسی )واٖ٘ٛ زشن ٞا.ؽ سٚؿٙی تیً تا ػخٙشا٘ی دس ا٘جٕٗ زشن 1302دس ػاَ 
ٞاا   وشد وٝ ایشاٖ ؿٕاِی، لّٕشٚ زشن تٛدٜ ٚ ایٗ ٌٔٙمٝ تایذ تاٝ صٚدی زٛػاي زاشن    ادٓا 
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ٞاای تشجؼاسٝ    ػّیٕاٖ ِ٘یف اص چٟاشٜ  1303چٙیٗ دس ػاَ  زحر زلشف لشاس ٌیشد. ٞٓ
ایشاٖ  وشد وٝ دس )تشادساٖ یسیٓ ٔا( ادٓا « السٔض یسیٓ لاسداؽ»ای تا ٓٙٛاٖ  زشن، دس ٔماِٝ خاٖ
٘اخٛاٜ تا زـاىیُ یاه حىٛٔار ٔؼاسمُ یاا تاا        وٙٙذ وٝ خٛاٜ  ٔیّیٖٛ زشن ص٘ذٌی ٔی 4
 ِحاق تٝ زشویٝ، ٔؼسمُ خٛاٞٙذ ؿذ.ا

دس ٕٞیٗ صٔاٖ ٚ تا خایاٖ جًٙ جٟا٘ی اَٚ ٌشٚٞی اص ٟٔاجشاٖ لفماصی زشتیر یافساٝ  
    َ ٔٙااًك   1918صادٜ دس ػااَ   ا٘جٕٗ زشن اجاالالسی ٚ دس سأع آٖ ٔحٕاذ أایٗ سػاٛ

ایٗ  .٘ـیٗ لفماص )آساٖ ٚ ؿشٚاٖ( سا تا ٘اْ جٕٟٛسی آرستایجاٖ ٔؼسمُ آالْ وشد ٔؼّٕاٖ
ٖ  زٛاٖ تضسي جٕٟٛسی سا ٔی ٝ   زشیٗ دػساٚسد زشتیر یافسٍاٖ ٔىسة خاا   زشویؼآ دس ٔشحّا

ؿٕاس آٚسد. ٕٞضٔاٖ، تشای ٘خؼسیٗ تاس، ٚاطٜ آرستایجاٖ ؿإاِی ٚ جٙاٛتی زٛػاي     اَٚ تٝ
ؿذ. اٚ ادٓا وشد وٝ ٚاطٜ آرستایجاٖ ایشاٖ دسػر ٘یؼر، چاشا   احٕذ ؿىشی تٝ واس ٌشفسٝ

تاؿاٙذ   ٞاا ٔای   ٞا اص ِ٘ش ٘ظادی یىی تٛدٜ ٚ داسای زاسی  ٔجضایی اص فاسع وٝ آرستایجا٘ی
 ٞا ٚ جضٚازی ٘یض تٝ ایشاٖ اسػاَ ؿذ. . دس ایٗ ساػسا وساب(76: 1387)تیاذ، 

 ٖ ؼآ ؿاىُ ٌشفساٝ تاٛد، أاا      زشوی اٌشچٝ جٕٟٛسی آرستایجاٖ تش خایٝ ایذئِٛٛطی خاا
ایشاٖ یافسٙذ.   ٞا ٘یض خغ اص زؼّي دٚتاسٜ تش لفماص آٖ سا اتضاس ٟٕٔی تشای زجضیٝ وٕٛ٘یؼر

  ٝ َ    ًّثای وٕٛ٘یؼار   دس ایٗ ٔشحّاٝ زٛػأ تاشب ایاشاٖ دس لاِاة     ٞاا دس لفمااص ٚ ؿإا
زشویؼٓ خیٍیشی ؿذ ٚ دس خیٛ٘ذی ؿْٛ، افىاس ٚاٌشایا٘اٝ تاا ادتیاازی ٔاسوؼیؼاسی دس      خاٖ
اص ٕٞااٖ اتساذا ٘اّٛ خاكای اص      ٚیظٜ دس آرستایجاٖ زاشٚیج ؿاذ.   احی لٛٔی وـٛس، تٝ٘ٛ

دا٘ؼار ٚ ػادغ تاا     ٍ٘اسی اتذاّ ؿذ وٝ لفماص ٚ اساٖ سا جضئی اص آرستایجااٖ ٔای   زاسی 
زشویؼر لاشاس   ٍ٘اسی ٔٛسخیٗ سٚع ٚ خاٖ ٓٙٛاٖ یه ٚاحذ ٔـخق ّٔی ٔٛهّٛ زاسی 

ؿٛد واٝ جاض    جٛ ٔٔشفی ٔی ٓٙٛاٖ لذسذ تیٍا٘ٝ ٚ ػٌّٝ ٞا ایشاٖ تٝ ٌشفر. دس ایٗ ٘ٛؿسٝ
ای دیٍش تا لفماص ٘ذاؿسٝ ٚ آرستایجاٖ ایشاٖ ٘یاض تاٝ آرستایجااٖ جٙاٛتی      ُّٓ ٚ ػسٓ ساتٌٝ

 .(14-16: 1381سها، س.ن: )زمّیُ یافر 
ٗ  تا ٌزاسدٖ ٘اْ آرستایجاٖ تش تخـی اص لفماص، ا٘ذیـٝ واٝ ٌٛیاا    ای زاصٜ ٘یض ٔثٙی تش ایا

ػشصٔیٙی اػر دٚ ٘یٓ ٌـسٝ وٝ تخـی دس ؿٕاَ ٚ تخـای دس جٙاٛب اسع   آرستایجاٖ »
ٌٔشح ؿذ. ٘خؼر دس لفماص ٚ خغ اص آٖ دس ایشاٖ، زٙی چٙذ اص ؿآشاٖ « ٟ٘ادٜ ؿذٜ اػر

. (4: 1381)سهاا،  ٞا وشد٘ذ  داد٘ذ ٚ اص سٚصٌاس ٌّٝ  ٞا ػش ٚ ٘ٛیؼٙذٌاٖ، اص ایٗ جذایی ٘اِٝ
اٌشا دس ٔیاٖ تشخی اص ٘خثٍاٖ خایٍااٜ تاٝ دػار    اص ایٗ دٚسٜ تٝ تٔذ اػر وٝ ٘یشٚٞای ٚ

ْ  آٚسدٜ ٚ دس تشٞٝ فشیثا٘اٝ تاا خاٛد ٕٞاشاٜ      ٞایی تخـی اص زٛدٜ ٔشدْ سا تا ؿٔاسٞای ٓاٛا
زشن ٔؼسمش دس تااوٛ دس وٙااس ٕٞذػاساٖ خاٛد دس      وشد٘ذ. دس چٙیٗ ؿشایٌی ٘خثٍاٖ خاٖ
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ی اص ٔشاحاُ ٟٔآ   وشد٘ذ تا اػسفادٜ اص ایذئِٛٛطی وٕٛ٘یؼآ تاٝ یىا    داخُ ایشاٖ ػٔی ٔی
آرسیؼٓ جأٝ ُٕٓ تدٛؿا٘ٙذ. اِثسٝ سٞثاشاٖ ؿاٛسٚی ٘یاض دس     زشویؼٓ، یٔٙی خاٖ ا٘ذیـٝ خاٖ

  ٗ دس ٘خؼاسیٗ سٚصٞاای   سٚ  ایٗ ٔیاٖ دس خی اٞذاف اػسشازظیه خاف خٛد تٛد٘اذ. اص ایا
 ٝ ٝ  جًٙ جٟا٘ی دْٚ فضٚ٘ی ٌشفسٗ أیاَ زٛػأ ی ازحااد ؿاٛسٚی ٓاللاٝ آٟ٘اا تاٝ       ًّثا٘ا

اٍ٘یخر. دس خی آٖ ٚهٔیر ایشاٖ ٚ آرستایجاٖ ٔاٛسد تشسػای ٟ٘ادٞاای    آرستایجاٖ سا تش
أٙیسی ٚ ِ٘أی ؿٛسٚی لشاس ٌشفر وٝ دس ایٗ ٔیاٖ سٞثاشاٖ آرستایجااٖ ؿاٛسٚی ٘ماؾ     

 .(8: 1384)حؼّٙی، تؼیاس فٔاِی داؿسٙذ 
فشلٝ دٔاٛوشاذ آرستایجااٖ تاا ا٘سـااس      1324سٚ سٚص دٚؿٙثٝ دٚاصدٞٓ ؿٟشیٛس اص ایٗ

. ٞاش چٙاذ ؿأاس فشلاٝ دس     (265: 1363)جأی، ای سػٕاا زـىیُ خٛد سا آالْ وشد  تیا٘یٝ
تٛد، أا دس ُٕٓ زحشوااذ آٟ٘اا دس ٔؼایش    « خٛدٔخساسی آرستایجاٖ دس لاِة ایشاٖ»آتاص 
آرستایجااٖ  »ٙشا٘ی خٛد ٓٙٛاٖ وشد وٝ ؿأاس  ٚسی دس ػخ خٛاٞی خیؾ سفر. خیـٝ جذایی

ٔاا زحار لیٕٛٔیار ّٔار دیٍاشی      »تایذ ّٕٓای ؿاٛد ٚ ایٙىاٝ    « ٞاػر ٔاَ آرستایجا٘ی
ْ  .(276: 1363جأی، )« ٘خٛاٞیٓ سفر اِؼاٌّٙٝ، ٘خؼار    خغ اص أوای لشاسداد ٘فسی لاٛا

ٞاای ایاشاٖ دس ػااصٔاٖ ّٔاُ، ٘یشٚٞاای       چٙایٗ زاالؽ   ٚصیش ٚلر ایشاٖ تا ؿٛسٚی ٚ ٞٓ
. (140: 1384)حؼاّٙی،  زخّیٝ وشد٘اذ   1325ؿٛسٚی ٘ٛاحی ؿٕاَ ایشاٖ سا دس اسدیثٟـر 

  ٔشدٔای   خایٍااٜ   ،ؿاٛسٚی   ٘یشٚٞاای   وٕاه   تٝ  زأػیغ  ٍٞٙاْ  اص ٕٞاٖ  وٝ فشلٝ دٔٛوشاذ
 1325آرس  21خغ اص خشٚج ؿاٛسٚی سٚ تاٝ اهإحالَ ٟ٘ااد. دس سٚص      ،٘ذاؿر  چٙذا٘ی

یض ؿذ ٚ تا ٕٞىاسی ٔشدْ زٕااْ ؿاٟش سا تاٝ وٙساشَ     اسزؾ تذٖٚ ٔماٚٔر جذی ٚاسد زثش
ٞاضاس ٘فاش    35زاا   25خٛد دسآٚسد، تؼیاسی اص افشاد فشلٝ وٝ تٙا تٝ ِ٘ش ویا٘ٛسی تااِ  تاش   

اهلل ٔیشصا ٓثذاِاٝ ٔجسٟاذی دس    . آیر(129: 1371)ویا٘ٛسی، ؿذ٘ذ، تٝ ؿٛسٚی ٌشیخسٙذ  ٔی
اص خٛاب تیاذاس ؿاذیٓ، لثاُ اص    تا كذای الیٙمٌْ زیش »ٌٛیذ:  آرس ٔی 21روش ٚلایْ سٚص 

ًّّٛ آفساب زٛػي ٘ٛوشی وٝ تشای خشیذٖ ٘اٖ كثحا٘ٝ تیشٖٚ سفسٝ تٛد ٌّْٔ ؿذیٓ واٝ  
 ٝ ٚسی لیااْ ٕ٘اٛدٜ ٚ ؿاٟش سا     اٚهاّ تٝ وّی تشٌـسٝ اػر. اُٞ ؿٟش ّٓیٝ حىٛٔر خیـا

 .(354: 1380)ٔجسٟذی، ...« ا٘ذ  ٔسلشف ؿذٜ
زیشٔااٜ   20ؿاٛسٚی سفساٝ تاٛد دس    ٚسی وٝ خغ اص ؿىؼر فشلٝ تٝ آرستایجااٖ   خیـٝ
ٔاشي ٚی سا تاٝ ٔیشجٔفاش تاالشاٚف،      دس یه ػا٘حٝ ازٛٔثیُ وـسٝ ؿاذ. ٕٔٔاٛالا   1326

دا٘ٙاذ   دٞٙاذ ٚ ٓأاُ آٖ سا تاالْ یحیای دا٘ـایاٖ ٔای       دیىسازٛس آرستایجا٘ی ٘ؼاثر ٔای  
زشویؼٓ دس ایشاٖ زا ایاٗ ٔمٌاْ    زشیٗ ٓٛأُ ٓذْ ٔٛفمیر خاٖ ٟٔٓ. (117: 1371)ویا٘ٛسی، 

 زٛاٖ تٝ لشاس صیش تیاٖ وشد: ٔیسا 
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 زحىیٓ دٚتاسٜ حاوٕیر ّٔی؛ -
-        ٝ ٚیاظٜ دس   خایٍاٜ ٔشدٔی هٔیف ٘یشٚٞای ٚاٌاشا ٚ لاٛی تاٛدٖ زّٔاك تاٝ ایاشاٖ تا

 آرستایجاٖ؛
افـا ؿاذٖ ٔاٞیار ٘یشٚٞاای ٚاٌاشا ٚ فٔااَ ؿاذٖ ٘یشٚٞاای ٔازٞثی ٚ ّٔای دس           -

 آرستایجاٖ ّٓیٝ آٟ٘ا؛
ًّثاٖ ٚاتؼسٝ تٝ آٟ٘ا  خشٚج ٘یشٚٞای ؿٛسٚی ٚ جذاییإِّّی ٚ  زغییش ٔٔادالذ تیٗ -

 اص وـٛس.

زشویؼٓ وٝ تا ٔحٛسیر أدشاًٛسی ٓإاا٘ی   دس وُ تایذ زٛجٝ داؿر دس دٚسٜ اَٚ خاٖ
ؿىُ ٌشفر، ٘ٝ زٟٙا ٘خثٍاٖ آرسی تا آٖ ٕٞشاٜ ٘ـذ٘ذ، تّىاٝ زمشیثااا ٕٞاٝ تاٝ ازفااق دس      

     ٛ سیار تاا ؿاٛسٚی ٚ جٕٟاٛسی     ٔماتُ ایاٗ زفىاش لاشاس ٌشفسٙاذ، أاا دس دٚسٜ دْٚ ٔح
 تٛد. )ػاخسٍی( آرستایجاٖ تٛد ٚ ٘مؾ ٘خثٍاٖ آرسی دس آٖ اٌشچٝ وٕشً٘، ِٚی اثشٌزاسزش

دس ایٗ دٚسٜ زشویٝ ٞٓ اٌشچٝ دس ٔجأْ سػٕی ػىٛذ وشد، ِٚی دس ػاٌح ٔحافاُ   
   ٓ چٙایٗ دس خایااٖ ٔشحّاٝ دْٚ،     فشٍٞٙی ٚ ٘یشٚٞای ٔؼّح ٔٛهّٛ سا خیٍیاشی ٕ٘اٛد. ٞا

ٞای خٛد دس تاوٛ ٚ وـٛسٞای وٕٛ٘یؼار ادأاٝ    اِة فشٍٞٙی تٝ فٔاِیرزشویؼٓ دس ل خاٖ
وٝ حوٛسؿاٖ اص خایاٖ جٙاً جٟاا٘ی دْٚ ٚ خاشٚج ؿاٛسٚی اص ایاشاٖ زاا        داد ٚ تا ایٗ

ٚیظٜ آرستایجاٖ وٕشً٘ تاٛد، أاا ایاٗ ًاشص      خیشٚصی ا٘مالب اػالٔی دس داخُ ایشاٖ ٚ تٝ
ٖ ؿذٖ فوای ػیاػای وـاٛس دس دٚساٖ   وٝ تا دٌشٌٛ زفىش ٕٞچٙاٖ ص٘ذٜ تالی ٔا٘ذ زا ایٗ

تٔذ اص خثشٚصی ا٘مالب اػالٔی، سٞثشاٖ فىشی آٖ دٚتاسٜ ایٗ فىش سا دس ایشاٖ تا یه وااس  
 حؼاب ؿذٜ ٚ ٞذفٕٙذ آتاص وشد٘ذ.

 
 . تالش هذفونذ براي ضىل دادى به جنبص لوهی در آرربايجاى 3-2

مٌْ خیـیٗ ٘سٛا٘ؼسٙذ تٝ زشویؼٓ ٚ ٘یشٚٞای ٚاٌشا دس دٚ ٔ وٝ خاٖ آ٘چٝ ٔـخق اػر ایٗ
جٙثؾ لٛٔی فشاٌیش دس آرستایجاٖ دػر یاتٙاذ. اص   ٞذف ٟ٘ایی خٛد یٔٙی ؿىُ دادٖ تٝ

ا٘اذ   ٞایی سا آتااص واشدٜ   ٌیشی اص زجشتیاذ ٌزؿسٝ زالؽ سٚ آٟ٘ا دس ٔمٌْ ػْٛ تا تٟشٜ ایٗ
 ؿٛد: وٝ ػٝ ٔشحّٝ صیش سا ؿأُ ٔی

 زِٛیذ ادتیاذ ٚ زشتیر سٞثشاٖ فىشی ٚ ػیاػی ٚاٌشا؛ هسحلِ اٍل: -3
ٝ    سػٛ  ایذٜ هسحلِ دٍم: -2 ٚیاظٜ دا٘ـاجٛیاٖ ٚ    ٞای ٚاٌشایا٘ٝ دس ٔیااٖ ٘خثٍااٖ تا

 زشتیر سٚؿٙفىشاٖ ٚاٌشا؛
زضسیك افىاس ٚاٌشایا٘ٝ دس ٔیاٖ زٛدٜ ٔشدْ تاا ٞاذف ؿاىُ دادٖ تاٝ      هسحلِ سَم: -3

 تؼیج اجسٕآی.
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د والٖ، جشیااٖ ٚاٌاشا اص تشخای ػااصٚواسٞای زوٛسیاه      دس ساػسای زحمك ایٗ ساٞثش
ٞاا، احؼااع ٔحشٚٔیار ٘ؼاثی ٚ ٌاضیٙؾ ٓمال٘ای تٟاشٜ         ٔا٘ٙذ اتضاسٌشایی، اتذاّ ػٙر

ػااصی دس آرستایجااٖ اػار.     ٞا تشجؼسٝ ؿذٖ خذیذٜ ّٔر تش٘ذ. تشآیٙذ زٕاْ ایٗ زالؽ ٔی
ٛس ٔاٛسد زأویاذ   تذیٟی اػر اٌش آٟ٘ا دس ایٗ دٚسٜ تٝ ٞذف خٛد ٘ایُ آیٙذ تشاػاع ٔٙـا 

تٝ ٞذف تایی خاٛد  « ٞش ّٔسی تایذ دِٚر خاف خٛد سا داؿسٝ تاؿذ»ٞا وٝ  ٘اػیٛ٘اِیؼر
یٔٙی زجضیٝ ایشاٖ ٚ اِحاق تٝ جٟاٖ زشن ٔٛسد ادٓایـاٖ دػر خٛاٞٙاذ یافار. الصْ تاٝ    

وٙٙذ.  ٞا ٚ زـىالذ ٔخسّفی دس ساػسای زأٔیٗ اٞذاف فٛق فٔاِیر ٔی روش اػر وٝ ٌشٜٚ
ی تا ٓٙااٚیٗ  ٞای دا٘ـجٛیی، تشخی ٘ـشیاذ ٔحّی ٚ دا٘ـٍاٞی، زـىُ ٞای تشخی زـىُ

ٌاأٛح، دیاش٘یؾ،    ا٘اذ )ٌاأٛح، یٙای    دس خاسج اص وـٛس ؿىُ ٌشفسٝ ٔخسّف وٝ ٕٓٛٔاا
واٝ تاا ٌؼاسشؽ اػاسفادٜ اص فواای       زش ایٗ ٌأاج ٚ...( تخـی اص آٟ٘ا ٞؼسٙذ. اص ٕٞٝ ٟٔٓ

شی تشای زحماك اٞاذاف خاٛد تاا     ٞای اجسٕآی، جشیاٖ ٚاٌشا ػٔی ٚاف ٔجاصی ٚ ؿثىٝ
اػسفادٜ اص ایٗ اتضاس جذیذ ٚ تؼیاس ٔؤثش ٘یض ٘ـاٖ دادٜ اػار واٝ دس ادأاٝ هإٗ ٔاشٚس      

وٙایٓ تاٝ زحّیاُ ٌفسٕااٖ حااوٓ تاش آٖ اص خاالَ         سٚ٘ذ زحٛالذ ایٗ جشیاٖ، ػٔی ٔای 
 ؿاٖ دس فوای ٚالٔی ٚ ٔجاصی تدشداصیٓ. ٞای ٌؼسشدٜ زالؽ

 
 ا در آرربايجاىضذى گفتواى واگر رونذ سياسی -3

 یخیزااس  یِ٘آ ٚ زاٛاِ  ٚاٌاشا تشاػااع    اٖیا ّٕٓىشد جش فیزٛكخیـیٗ تا  كفحاذدس 
اص ٌزؿسٝ زا ٚلّٛ ا٘ماالب   اٖیجشایٗ  یاػیػ اذیادتآٟ٘ا تٝ زثییٗ تخـی اص  یٞا ریفٔاِ

ٞای ٔخسّف ٚ تاٝ ُااٞش    اػالٔی دس ایشاٖ خشداخسٝ ؿذ. دس ایٗ تخؾ تا زأویذ تش فٔاِیر
اص خالَ ا٘ذیـٝ ٔسفىشاٖ، آثاس ٔىسٛب ٚ سفساس ّٕٓی آٟ٘اا دس فواای     اٖیجشایٗ خشاوٙذٜ 

فٟآ ٚ  ٚاٌشا دس آرستایجااٖ سا تاا    وٛؿیٓ سٚ٘ذ ػیاػی ؿذٖ جشیاٖ ٚالٔی ٚ ٔجاصی ٔی
 آٟ٘ا دس ػٝ ٔشحّٝ ٔٛسد تشسػی لشاس دٞیٓ:ٌفسٕاٖ  یٟ٘فسٝ ٚ وا٘ٛ٘ یٔٔٙا شیزفؼ

 اى فىري و سياسی واگراهرحله نخست: توليذ ادبيات و تربيت رهبر -1-3
ٚ حاوٓ ؿذٖ ؿشایي ا٘مالتای دس وـاٛس،    1357تا خیشٚصی ا٘مالب اػالٔی ایشاٖ دس ػاَ 

تشخالف وشدػساٖ، دس آرستایجاٖ ٘اآسأی لٛٔی ایجاد ٘ـذ، أا ٘یشٚٞای ٚاتؼسٝ تاٝ فشلاٝ   
ٞای ػیاػی چح( وٝ دس ایٗ دٚسٜ فٔاَ ؿذٜ تٛد٘ذ تش سٚی زِٛیاذ   دٔٛوشاذ )تا ٌشایؾ

یاذ ٚ زشتیر ٘یشٚٞای فىشی دس لاِة ا٘سـاس ٘ـشیاذ ٚ وساب زٕشوض وشد٘اذ. ٞاذف   ادت
وّی ایٗ جشیاٖ ؿىُ دادٖ تٝ ٞٛیار لاٛٔی آرسی ٚ جازب ٘خثٍااٖ ٌٔٙماٝ دس ٔؼایش       

ٚالٖ ؤٞای لٛٔی تا تٝ واسٌیشی اتضاسٞای فشٍٞٙی تٛد. ایٗ جشیاٖ اص تفّار ٔؼا   ٌشایؾ
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تاا ٔمِٛاٝ ٞٛیار ٚ آٌااٞی ّٔای دس      تٝ ٔاٞیر فٔاِیر آٟ٘اا ٚ ٓاذْ تشخاٛسد ٔٙاػاة     
زاٛاٖ   ٞای والٖ ّٔای، تٟاشٜ تاشد. تاا ایاٗ اٚكااف، ٔمٌاْ ٔازوٛس سا ٔای          ػیاػسٍزاسی

زشویؼٓ دس ٔیاٖ تخؾ تیـسشی اص تذ٘ٝ جأٔاٝ   اص ِٔٙش زٕٔیك ٘فٛر خاٖ چاِؾزشیٗ  جذی
آرسی وـٛس دا٘ؼر. آٟ٘ا دس ایٗ ٔمٌْ اص تفّر ِ٘اْ ػیاػی ٘ٛخا اص زشٚیج ٞٛیر ّٔای  

٘اخزیش تٝ خٛتی ػٛد جؼسٝ ٚ تا تشخی الاذأاذ زااوسیىی دس    ٓٙٛاٖ یه وّیر زفىیه تٝ
ٞاای الصْ سا تاشای    ٞای ٔٛجٝ ِ٘اْ، ٔلٛ٘یر ٞا ٚ ؿخلیر ٘ضدیه وشدٖ خٛد تٝ اسصؽ

 آٚسد٘ذ.ؿاٖ تٝ دػر  خیٍیشی اٞذاف
ٞا، ٔجالذ ٚ وسااب تاٝ    ؿٕاس صیادی اص ا٘سـاساذ آرسی صتاٖ، سٚص٘أٝ 1357اص ػاَ 

٘ـیٗ سٚا٘ٝ تااصاس ؿاذ. اوااش ایاٗ      ج دس زثشیض، اسدتیُ، زٟشاٖ ٚ دیٍش ؿٟشٞای آرسیزذسی
٘ـشیاذ خٛاػساس آٌای ٘ٛٓی خٛدٔخساسی فشٍٞٙی تٝ آرستایجاٖ دس چاسچٛب وـاٛس  

تشداسی اص ایٗ اُٟااس زٕایاُ، آٖ ٌاشٜٚ اص ٟ٘ادٞاای ؿاٛسٚی       ایشاٖ تٛد٘ذ. تٝ ِٔٙٛس تٟشٜ
ستایجاٖ ایشاٖ تٛد٘ذ وّیٝ ّٕٓیااذ ٔشتاٛى تاٝ زثّیغااذ     ی آر ِٝأػاتك وٝ دس اسزثاى تا ٔؼ

 .(334: 1380صاد،  )ٔشؿذیؿٙاػی ٚ ػیاػی خٛد سا افضایؾ داد٘ذ  فشٍٞٙی، صتاٖ
ػاصی دس آرستایجاٖ فٔااَ ؿاذ٘ذ    دس ٔیاٖ ا٘ثٜٛ ٘ـشیازی وٝ دس ایٗ صٔاٖ تشای ٞٛیر

زشیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاای ایاٗ    ٘ـشیٝ ٚاسِیك اص ِ٘ش ویفیر، زذاْٚ، حجٓ ٚ ٌؼسشٜ فٔاِیر اص تاسص
چٙیٗ دس یه حشور زىٕیّی، ٌشٚٞی اص فٔاالٖ لٛٔی تٝ ٘ٛؿاسٗ   ٞٓاػر. ّ٘ٛ ٘ـشیاذ 

آرسی ٚ زشٚیج آٔٛصؽ ایٗ صتاٖ خشداخسٙذ واٝ دس لاِاة   ی ا  ٚ زشٚیج وساتر تٝ صتاٖ زشو
ٞاا ٚ   ا٘سـاس وساب تشای ػٌٛح ػٙی ٚ فىشی ٔخسّف، آٔٛصؽ صتااٖ زشوای دس دا٘ـاٍاٜ   

زشیٗ چٟشٜ ایاٗ جشیااٖ دوساش     ٞای ؿٔش ٕ٘ٛد یافر. ٔـخق ػٕیٙاسٞا ٚ ؿةتشٌضاسی 
 ٔحٕذصادٜ كذیك )دٚصٌٖٛ( تٛد.

زشیٗ ٓٛأُ زـذیذ وٙٙاذٜ ٚاٌشایای دس ایاٗ تشٞاٝ، اػاسمالَ جٕٟاٛسی        یىی اص ٟٔٓ
ٞای سٚا٘ی آٖ دس ػٛق دادٖ تشخای اص ارٞااٖ تاٝ ػاٛی      آرستایجاٖ تٛد وٝ جذا اص جٙثٝ

ٞای آؿىاس ٚ خٟٙاٖ ایاٗ وـاٛس تاشای زمٛیار ٚاٌشایای       ، تا زالؽٞای ٚاٌشایا٘ٝ  ٌشایؾ
ایٗ جٕٟٛسی تا الذأازی ٔا٘ٙذ ادٓاٞای اسهی، خٙااٜ دادٖ ٚ   .ٞا دس ایشاٖ ٕٞشاٜ تٛد آرسی

زالؽ تشای ایجاد اخسالف ٔیاٖ ّٔر ایاشاٖ، زاالؽ تاشای      ٌشا، ٞای لْٛ حٕایر اص چٟشٜ
فاسع( دػر تٝ الذأازی ٔا٘ٙاذ ٔلاادسٜ آداب   ایشا٘ی )« تیش»آرسی دس تشاتش « ٔای»ایجاد 

ٞا ٚ لٟشٔا٘اٖ ایشا٘ی ٚ تاص٘ٛیؼی زاسی  صد. تاشای ٕ٘ٛ٘اٝ دس    ٞا، ؿخلیر ٚ سػْٛ ٚ آییٗ
ٖ   ٞای زاسی  ٔذاسع ایٗ وـٛس وساب ٚجاٛد  »ػاسیضی ٔحاٛس لاشاس ٌشفساٝ، تاش       واٝ ایاشا

ٚ سٚػایٝ تاٝ   ٞای اَٚ ٚ دْٚ ایشاٖ  وـٛسی ٔؼسمُ تٝ ٘اْ آرستایجاٖ وٝ دس جشیاٖ جًٙ
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دٚ زىٝ ؿٕاِی ٚ جٙٛتی زمؼیٓ ؿذٜ ٚ زىٝ ؿٕاِی آٖ تٝ ػشٓر اػسمالَ خٛد سا وؼة 
ٓ  ، زأویاذ ؿاذٜ اػار.   «تاؿاذ  وشدٜ ٚ زىٝ جٙٛتی آٖ وٕاواٖ دس صیش ػیٌشٜ ٔی چٙایٗ   ٞا

ٞای سػٕی جٕٟٛسی آرستایجااٖ دس لاِاة ادٓاٞاایی ٔا٘ٙاذ یااد واشدٖ اص زثشیاض         سػا٘ٝ
زماهاای زأػایغ ػافاسزخا٘ٝ آرستایجااٖ دس زثشیاض، ُاآِ        ٓٙٛاٖ خایسخر آرستایجااٖ،  تٝ

)أیشاحٕذیاٖ، وٙٙذ  زشویؼٓ سا ٞذایر ٔی ٞا ٚ... تخـی اص جشیاٖ خاٖ خٌاب ٕ٘ٛدٖ فاسع
ٞای فىاشی   تذیٗ زشزیة تا اتذاّ ٚ زشٚیج ٞٛیر لٛٔی آرسی دس ٔیاٖ ٌشٜٚ. (186: 1384

ٙاثؾ فشٍٞٙای ٚ اجسٕاآی    خاف، ٘یشٚی فىشی ٚ خـسٛا٘ٝ زوٛسیه الصْ تشای ایجااد ج 
 ؿٕؼی فشاٞٓ آٔذ. 70لٛٔی دس ٌٔٙمٝ آرستایجاٖ دس دٞٝ 

 
 هاي واگرايانه هياى نخبگاى و تربيت روضنفىراى واگرا هرحله دوم: رسوخ ايذه -2-3

دس دٚساٖ خغ اص جًٙ زحٕیّی وٝ فوای جٍٙی وـٛس زثذیُ تٝ فوای ػااص٘ذٌی ؿاذ   
جأٔٝ ٘یض زحر زأثیش لشاس ٌشفر ٚ دس ػاٌح دا٘ـاٍاٞی ٚ ٌٔثٛٓااذ ٔحّای تااص ٞآ       

خاٛس، تشیثاا٘ی،    ٔؼائُ لٛٔی ص٘ذٜ ؿذ٘ذ. دس ایٗ دٚسٜ افشادی ٔا٘ٙذ چٟشٌاا٘ی، حىیٕای  
ٚ ٘ـشیازی ٔا٘ٙذ أیذ ص٘جاٖ، احاشاس زثشیاض،   ٞای ٌٔثٛٓازی خشداخسٝ  ٞیور ٚ... تٝ فٔاِیر

 .(275: 1380صاد،  )ٔشؿذیآٚای اسدتیُ ٚ... خذیذاس ؿذ٘ذ 
فواای  اػسفادٜ اص  تٛد. دس ایٗ ٔمٌْ تا ػٛگ 70ی  ٞا دس ٘یٕٝ دْٚ دٞٝ اٚج ایٗ فٔاِیر

ٝ    تاص ػیاػی ایجاد ؿذٜ دس وـٛس فشكر جذیذی تشای فٔاِیار  ٚیاظٜ دس   ٞاای لاٛٔی، تا
ٞاای   ٍٞٙی ٚ دا٘ـاٍاٞی فاشاٞٓ ؿاذ ٚ ًاشح ٔؼاائّی ٔا٘ٙاذ ٔحشٚٔیار       ٞای فش ٓشكٝ

. ٚیظٌای  (412: 1386)ایضدی، فشٍٞٙی ٔٛجة تشٚص زٛلٔازی دس صٔیٙٝ صتاٖ ٚ ٔزٞة ؿذ 
ٞاا اص دایاشٜ ٔحاذٚد     ٞای لٛٔی دس ایٗ دٚسٜ، خااسج ؿاذٖ فٔاِیار    ٕٓذٜ سؿذ فٔاِیر

 دا٘ـٍاٞی آرسی تٛد. ٘خثٍاٖ لٛٔی ػٙسی ٕٓذزاا چدٍشا ٚ ٌؼسشؽ آٖ دس ػٌح ٔجأْ
ٞا،  ٌشا دس لاِة ا٘سـاس ٘ـشیاذ، تشٌضاسی ٔیسیًٙ ًٛسوّی دس ایٗ ٔمٌْ جشیاٖ لْٛ تٝ

ٝ    ٞاا، حشوار   وٙؼشذ ٔجٕاْ دا٘ـاٍاٞیاٖ   »ای تاا ٓٙاٛاٖ    ٞاای دا٘ـاجٛیی دس ٔجٕٛٓا
)آرستایجاٖ تیّی یٛسدِٛالس زٛخّٛٔٛ( ػاصٔا٘ذٞی ؿاذ. ایاٗ ٔجٕاْ دس ػااَ     « آرستایجاٖ

ٞاای   ِیر دس اتٔاد ٔخسّف فشٍٞٙای، ػیاػای ٚ السلاادی دس ٔحایي    تا ٞذف فٔا 1377
)ٓثاذی،  دا٘ـجٛیی تا ٔحٛسیر زشٚیج ٚاٌشایی دس ٔیاٖ لـشٞای دا٘ـٍاٞی زـىیُ ؿذ 

1381 :124) ٖ اص ًاشف ایاٗ ٔشوااض دس    1384ای واٝ دس تٟااس ػاااَ    دس وساتچااٝواٝ   . چٙاا
ؿاٛد واٝ    زٛكایٝ ٔای   ًٛس آؿىاس تٝ دا٘ـاجٛیاٖ آرسی  ٞای وـٛس زٛصیْ ؿذ تٝ دا٘ـٍاٜ
ًشح سٚی جّذ ایٗ  ٞا )ایشاٖ(. ؿاٖ تٝ جٕٟٛسی آرستایجاٖ ٚ زشویٝ تاؿذ، ٘ٝ فاسع زّٔك
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اػر وٝ تٝ ٚػیّٝ دٚ زیغاٝ  « جٙٛتی»ٚ « آرستایجاٖ ؿٕاِی»٘أٝ زذآی وٙٙذٜ جذایی  ٚیظٜ
ا٘ذ. اص دیٍش ٔٛاسد لاتُ زٛجٝ دس ایٗ وساتچاٝ   لیچی یٔٙی فاسع ٚ سٚع اص ٞٓ جذا ؿذٜ

آٔیاض   ٔیّیٖٛ فاسع صتاٖ، اسائاٝ آٔااس اتاشاق    22ٔیّیٖٛ زشن صتاٖ دس ٔماتُ  25ائٝ آٔاس اس
 ٗ صتااٖ زشوای   »واٝ   دستاسٜ زاسی ، سیـٝ ٚ ٔٙـأ صتاٖ زشوی دس ایشاٖ یا ادٓاٞایی ٔا٘ٙذ ایا

ٚ... ٚ حسی ٔٔشفای صتااٖ   « فُٔ تیـسش ٘ذاسد 5000فُٔ داسد، ِٚی فاسػی  24000حذٚد 
ٓٙاٛاٖ یاه صتااٖ ٚاحاذ اػار       ٚ جٕٟٛسی آرستایجاٖ ٚ زشویٝ تٝ زشوی آرستایجاٖ ایشاٖ

 .(2-17: 1384تساْ، آس.ن: )
ٞاای ایاشاٖ ٘یاض ٕ٘ٛ٘اٝ تااسصی اص زاشٚیج افىااس         چٙیٗ وساب زاسی  دیشیٗ زاشن  ٞٓ

اتسذا تاٝ  اص ػٛی ٔحٕذزمی صٞساتی  1378دس ػاَ ٚاٌشایا٘ٝ دس ٔیاٖ ٔشدْ ٌٔٙمٝ اػر وٝ 
جشیاٖ وّی وساب دس خای حازف   صتاٖ فاسػی ٔٙسـش ؿذ.  صتاٖ زشوی ٚ دس ٔشحّٝ تٔذ تٝ

اؿااسشاواذ زاااسیخی ٔااشدْ آرستایجاااٖ اص ایااشاٖ ٚ سٚدسسٚی لااشاس دادٖ ٔااشدْ زااشن    
ٞضاس ػااَ خایؾ اػار. دس ایاٗ وسااب الاٛاْ ٌاٛزی،         4000ٞا اص  )آرستایجاٖ( تا فاسع

ٝ     ِِٛٛتی، ٞٛسی، ٔا٘ٙا، ػٛٔشیاٖ ٚ ایالٔی الاٛاْ ٞٙاذ ٚ   ٓٙاٛاٖ   ٞا ٚ حسی لاْٛ ٔااد ٘اٝ تا
ؿاٛ٘ذ ٚ   اسٚخایی، تّىٝ ادأٝ ٕٞاٖ الٛاْ زشن داسای لذٔر چٙذ ٞضاس ػااِٝ ٔٔشفای ٔای   

ٚ ٘یض ایجاد خیٛ٘ذ «! آرستایجاٖ ؿٕاِی»تا « آرستایجاٖ جٙٛتی»تشای اِمای ٘ضدیىی زاسیخی 
ؿاٛد. دس وٙااس ایاٗ ٘اّٛ      چٙذ ٞضاس ػاِٝ تایٗ آرستایجااٖ ٚ زشویاٝ وٙاٛ٘ی زاالؽ ٔای      

ٓٙٛاٖ زـىیُ دٞٙذٌاٖ ایاشاٖ ٔاذاْ دس    ٞا تٝ سی  زشواٖ دس ٌٔٙمٝ، آسیاییػاصی زا تشجؼسٝ
ا٘ذ وٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ اسزثااًی تاا    فشًٞٙ ٚ تذٚی ٔٔشفی ؿذٜ ٓٙٛاٖ الٛأی تی ًَٛ وساب تٝ

    ٝ ٓٙاٛاٖ فاشدی ػاسٍٕش ٚ ُاآِ واٝ تاٝ ٚػایّٝ         زاسی  آرستایجااٖ ٘ذاس٘اذ ٚ واٛسؽ تا
 .(36: 1384)صٞساتی، ؿٛد  ٞا وـسٝ ؿذٜ اػر ٔٔشفی ٔی آرستایجا٘ی

 
 
 هرحله سوم: تسريك افىار واگرايانه در هياى توده هردم و بسيج اجتواػی -3-3

ٌاشا یٔٙای زِٛیاذ     تا ًی دٚ تشٞٝ ٚ تشداؿسٗ دٚ ٌاْ اػاػی دس ؿىُ دادٖ تٝ جشیاٖ لْٛ
ٝ   ادتیاذ لْٛ ٚیاظٜ دا٘ـاٍاٞیاٖ، ؿاشایي ٚ     ٌشایا٘ٝ ٚ فشاٌیش وشدٖ آٖ دس ٔیاٖ ٘خثٍااٖ، تا

تشای ٚسٚد تٝ ٔشحّٝ ػْٛ یٔٙی تؼیج اجسٕآی فشاٞٓ ؿذ. ساٞثاشد اكاّی دس ایاٗ    صٔاٖ 
ٚیظٜ تا اتضاسٞای اجسٕاآی   ٔمٌْ جّة ِ٘ش زٛدٜ ٔشدْ آرستایجاٖ تٝ ٞش ٚػیّٝ ٕٔىٗ، تٝ
 ٖ ؿاىُ  ٞاای الصْ سا تاشای    جزاب اػر زا اص ًشیك آٟ٘ا تسٛا٘ٙذ ٔوأیٗ، ٔفاٞیٓ ٚ آسٔاا

ؤیف ٞٛیر ّٔی دس ٔیاٖ زٛدٜ ٔشدْ سػٛ  دٞٙذ. تٝ ٞٛیر لٛٔی )ػاخسٍی( ٚ زدادٖ 
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تش ایٗ اػاع آٟ٘ا اص اتضاسٞای ٔخسّف اجسٕآی تشای سػایذٖ تاٝ ٞاذف خاٛد اػاسفادٜ      
ای ٔؼایش دساصی   سػذ جشیاٖ ٚاٌشا زا ساٜ ا٘ذاصی جٙثؾ زٛدٜ وٝ تٝ ِ٘ش ٔی وٙٙذ. تا ایٗ ٔی

اَ حشوار سٚ تاٝ جّاٛ    ٞایی دس حا  دس خیؾ داؿسٝ تاؿذ، أا ایٗ جشیاٖ تا فشاص ٚ ٘ـیة
ٞای اجسٕاآی فشكار ٔغسٕٙای سا تاشای ایاٗ       ٌؼسشؽ اػسفادٜ اص ؿثىٝ اػر. خلٛكاا

ٞایی وٝ جشیااٖ ٚاٌاشا تاا     جشیاٖ تٝ ٚجٛد آٚسدٜ اػر. دس ادأٝ تا زٕشوض تش اٞٓ فٔاِیر
ای ا٘جااْ دادٜ اػار، ٌفسٕااٖ ایاٗ جشیااٖ سا اص خاالَ        ا٘ذاصی جٙاثؾ زاٛدٜ   ٞذف ساٜ
 دٞیٓ. ُاٞش خشاوٙذٜ، أا ٞذفٕٙذ آٟ٘ا ٔٛسد تشسػی لشاس ٔیٞای تٝ  فٔاِیر

٘مٌٝ آتاص زالؽ تشای تؼي ٚ ٌؼاسشؽ افىااس ٚاٌشایا٘اٝ دس ٔیااٖ      تجوؼات للؼه بابه:
جٛ ٕ٘ٛد. ایاٗ ٔىااٖ زااسیخی تاا     ٚ زٛاٖ دس زجٕٔاذ لّٔٝ تاته جؼر زٛدٜ ٔشدْ سا ٔی

س صیثا ٚ ٔٙحلش تٝ فشد ٔحاُ  زٛجٝ تٝ جایٍاٜ ٚیظٜ تاته دس زاسی  ٚ ِ٘ش تٝ ًثیٔر تؼیا
ٞاای تاضسي    ٞای اسػثاساٖ فشكر ٔٙاػثی سا تشای ٌشدٕٞاایی  اػسمشاس لّٔٝ تاته دس وٜٛ

ٌشا تٝ خخؾ  ٞای لْٛ ٔشدْ ٌٔٙمٝ دس زیشٔاٜ ٞش ػاَ فشاٞٓ آٚسدٜ تٛد. دس ایٗ ٔىاٖ ٌشٜٚ
 زشویؼٓ )ٌشي خاوؼاسشی ٚ خاشچٓ )ػااخسٍی( آرستایجااٖ(،     تیا٘یٝ، ٔٔشفی ٕ٘ادٞای خاٖ

ٞا، ػشدادٖ ؿٔاس، زـىیُ ٔحافُ چٙذ ٘فشٜ تشای زثادَ ِ٘اش ٚ ا٘سمااَ    تشٌضاسی ػخٙشا٘ی
ٞایی تاشای   خشداخسٙذ. ٞش چٙذ ایجاد ٔحذٚدیر اًالّ ٚ... ٔی ٔفاٞیٓ لٛٔی تشای افشاد تی

ْ   ٞا تآث وٕشً٘ ؿاذٖ فٔاِیار ٌاشٜٚ    ایٗ ٌشدٕٞایی ٌاشا دس ایاٗ ٔىااٖ دس     ٞاای لاٛ
 تاته ٕٞچٙاٖ یىی اص ٕ٘ادٞای زاسیخی فٔاِیر آٟ٘اػر. ٞای اخیش ؿذٜ، أا لّٔٝ ػاَ

آٔیض ٌّٔة سٚص٘أاٝ ایاشاٖ واٝ ٔٛجاة      جذا اص ٔاٞیر زٛٞیٗ واريىاتور روزناهه ايراى:
ٞاا ؿاذ، ایاٗ لوایٝ فشكاسی تاشای افاشاد ٚ         ٚیظٜ آرسی آصسدٜ ؿذٖ تیـسش ٔشدْ ایشاٖ، تٝ

ٞاای   ٞا ٚ... ٌاْ ذ، ؿٔاسٞا، فیّٓٞا، زجٕٔا ٌشا خذیذ آٚسد زا دس لاِة تیا٘یٝ ٞای لْٛ ٌشٜٚ
تّٙذی دس ٔٔشفی خٛد تٝ الـاس ٔخسّف ٌٔٙمٝ آرستایجااٖ ٚ زاشٚیج ٔفااٞیٓ ٚ ٔواأیٗ     
لٛٔی دس ٌٔٙمٝ تشداس٘ذ. دس ایٗ ٔمٌْ ْٕٓٛ ٔشدْ ٘یض وٝ اص ایٗ ٔٛهاّٛ ٘اسحار ؿاذٜ    

شاد ٚ ٌشایا٘ٝ خیذا وشد٘اذ ٚ افا   تٛد٘ذ آٔادٌی الصْ سا تشای خزیشؽ تشخی اص ؿٔاسٞای لْٛ
ٌشا تا دأٗ صدٖ تٝ احؼاع ٔحشٚٔیار ٘ؼاثی ٔاشدْ دس حاذ وٕااَ اص ایاٗ        ٔحافُ لْٛ

 فشكر تٟشٜ تشد٘ذ.
ٞاا ٓاللاٝ    ٞاای اجسٕاآی اػار واٝ آرسی     ٚسصؽ اص جّٕٝ ٓشكٝ هاي ورزضی: ػرصه

ٞای ٚسصؿی ٚ وؼاة   صیادی تٝ آٖ داس٘ذ. ؿاٞذ تاسص ایٗ أش حوٛس ٌؼسشدٜ آٟ٘ا دس زیٓ
زشیٗ ایاٗ ٔاٛاسد ٚسصؽ فٛزثااَ     ٘ی اص ػٛی آٟ٘اػر. اص جّٕٝ ٟٔٓٞای ّٔی ٚ جٟا ٔماْ

تا كٔٛد زیٓ فٛزثاَ زشاوسٛسػاصی تٝ ِیً تشزش آتاص ؿاذ. حجآ    1388اػر وٝ اص ػاَ 
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ٌشا خایؾ آٚسد   تؼیاس تاالی زٕاؿاٌشاٖ ایٗ زیٓ فشكر تؼیاس ٔٙاػثی سا تشای ٔحافُ لْٛ
زاشیٗ تخاؾ جأٔاٝ یٔٙای      ٖ حؼااع وٝ دس ٟ٘ایر أٙیر تسٛا٘ٙذ افىاس خاٛد سا دس ٔیاا  

زشویؼر تا اػسفادٜ اص ُشفیار تااالی زایٓ     دس حمیمر جشیاٖ خاٖ  جٛا٘اٖ ٌؼسشؽ دٞٙذ.
ٞاای   زشاوسٛسػاصی ٚ ٘یض زٕاؿاٌشاٖ تاػاتمٝ آٖ، تاصی ایٗ زیٓ دس زثشیض سا تٝ ٌشدٕٞاایی 

 ًّثا٘اٝ ٔخسّاف لاشاس دادٜ اػار.     ٞفسٍی جٟر اتشاص ٚجٛد ٚ ػش دادٖ ؿٔاسٞای زجضیٝ
)زثشیض، تااوٛ ٚ آ٘ىااسا یىای    « زثشیض، تاوٛ، آ٘ىاسا تیض ٞاسا فاسػالس ٞاسا»ؿٔاسٞایی ٔا٘ٙذ 

ٞؼسٙذ، ٔا تا فاسع چٝ ٘ؼثسی داسیٓ( یا ؿٔاس افغا٘ؼساٖ ٔاَ ؿٕا، تاوٛ ٔاَ ٔا، اػاسمالَ،  
ٌشیاٖ داخّای ٚ   ٞای لْٛ آصادی، جٕٟٛسی آرسی ٚ... ٍٕٞی ٘ـاٖ اص جٛاب دادٖ زالؽ

ٞاای ٔاشدْ دس    ی خاسجی تشای تشجؼسٝ وشدٖ ٞٛیر لٛٔی ٚ تؼیج زاٛدٜ ٞا زشویؼر خاٖ
ٚیظٜ  ٞا ٚ تٝ ساػسای اٞذاف خٛد داسد. آٟ٘ا تا اٍِٛ ٌشفسٗ اص ٔذَ اػدا٘یا ٚ جٙثؾ وازاالٖ

زیٓ تاسػّٛ٘ا ػٔی وشد٘ذ ٞٛیر ٔسٕاایضی اص خاٛد تاٝ ٕ٘اایؾ ٌازاسدٜ ٚ تاا ػاش دادٖ        
، زجضیٝ ایشاٖ، ازحاد آرستایجااٖ ایاشاٖ تاا    ؿٔاسٞایی دس دفاّ اص ٚاطٜ ٔجَٔٛ خّیج ٓشتی

 زشویؼسی سا زمٛیر وٙٙذ. زشویٝ ٚ تاوٛ ٚ...، احؼاػاذ خاٖ
ٞاای ٔاٛسد ٓاللاٝ     ٔحیي صیؼر ٕٞٛاسٜ یىی اص ٓشكٝ هباحث هربوط به هحيظ زيست:

ٌاشا اص ایاٗ ٔٛهاّٛ ٘یاض تاشای تؼایج        سٚ ٔحافُ لْٛ ٔشدْ آرستایجاٖ تٛدٜ اػر، اص ایٗ
زشویؼسی ٕٞٛاسٜ ٓٛاسم ًثیٔای ٔٔاشٚف ٌٔٙماٝ     ا٘ذ. دس ادتیاذ خاٖ ٕ٘ا٘ذٜٞا تافُ  زٛدٜ

ٝ  آرستایجاٖ ٔا٘ٙذ وٜٛ ٓٙاٛاٖ ٕ٘ادٞاایی تاشای     ٞای ػثالٖ، ػٟٙذ، سٚد اسع )آساص( ٚ... تا
اِمای ٚاٌشایی تٝ واس سفسٝ اػر. أشٚصٜ ٘یض تشخی اص ٔؼائُ صیؼر ٔحیٌی ٌٔٙمٝ ٔا٘ٙاذ  

ٌشاٞا لشاس ٌشفساٝ ٚ ایاٗ    ذٖ آٖ دػساٚیض لٛٔیروٓ آتی دسیاچٝ اسٚٔیٝ ٚ خٌش خـه ؿ
وٙٙاذ. زجٕٔااذ ٚ    ای دیٍش اص زًٛوٝ تشای ٘اتٛدی آرستایجاٖ لّٕاذاد ٔای   خذیذٜ سا ٘ـا٘ٝ

ٚ ؿٔاسٞای ٌٔشح ؿذٜ دس آٖ تٝ خٛتی  1390آسشاهاذ كٛسذ ٌشفسٝ دس زاتؼساٖ ػاَ 
 ٝ اػر.ٌٛیای خیٍیشی اٞذافی فشازش اص ٍ٘شا٘ی تشای خـه ؿذٖ دسیاچٝ اسٚٔی

ٞاای   اص آ٘جا وٝ ٘یشٚٞای ٚاٌشای فٔاَ دس آرستایجاٖ تاٝ ٔا٘ٙاذ ٕٞاٝ ٌاشٜٚ     فوينيسمن: 
ٖ  لٛٔی دس كذد ٚاسد وشدٖ خیُ ِٓیٓ جٕٔیر ص٘اٖ دس حشور ٞاای لاٛٔی    ٞا ٚ جشیاا

ٝ     تاؿٙذ تٝ تشجؼسٝ وشدٖ ٌضاسٜ ٔی ا٘اذ. آٟ٘اا    ٞای فٕٙیؼسی دس ٌفسٕااٖ خاٛد ٘یاض خشداخسا
ّیغازی ٔا٘ٙذ حذٚد آصادی ص٘اٖ دس تاوٛ ٚ زشویاٝ، هاذیر تاا    ٞای زث وٙٙذ اص ساٜ زالؽ ٔی

ٌاٛی ایشا٘ای یٔٙای حىایٓ      زش اص ٕٞٝ هذ صٖ ٔٔشفی وشدٖ ؿآش خاسػای  حجاب ٚ ٟٔٓ
فشدٚػی، فشًٞٙ ایشا٘ی ٚ ایشا٘یر سا هذ صٖ لّٕذاد وٙٙذ. تذیٟی اػر ٚاسد وشدٖ ص٘اٖ 

ٖ، ادأاٝ ا٘سمااَ افىااس    دس حٛصٜ ٔؼائُ لٛٔی آرستایجاٖ جذا اص فشتاٝ واشدٖ ایاٗ جشیاا    
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ٞای تٔذی تا زٛجٝ تٝ ٘مؾ اجسٕآی ص٘اٖ دس زشتیر فشص٘اذاٖ سا ٘یاض    ٌشایا٘ٝ تٝ ٘ؼُ لْٛ
 زوٕیٗ خٛاٞذ وشد.

ٞاای   ٞای ٔشدْ ٟ٘اد، ا٘جٕٗ ٚیظٜ ػاصٔاٖ ٔحافُ اجسٕآی، تٝ هجاهغ و هحافل اجتواػی:
ٌشد آٚسدٖ زٔاذادی  ای وٝ خسا٘ؼیُ  ٞای ادتی ٚ ؿة ؿٔش ٚ ٞش خذیذٜ دا٘ـجٛیی، ا٘جٕٗ

ٌشا تٛدٜ اػر. ٕ٘ٛ٘ٝ تاسص ایٗ ٘اّٛ   اص افشاد سا داؿسٝ تاؿذ ٕٞٛاسٜ ٔٛسد زٛجٝ جشیاٖ لْٛ
٘ـیٗ كحثر  ٔحافُ وٝ دس آٟ٘ا تا حشاسذ اص ػسٓ ّٔی ٚ وٕثٛدٞای سفاٞی ٔٙاًك آرسی

ؿٛد، ا٘جٕٗ ادتی ػٟٙذ دس دا٘ـٍاٜ دِٚسی زثشیض، ا٘جٕٗ دا٘ـاجٛیی آسٔااٖ دا٘ـاجٛ     ٔی
ٖ     دس دا ؿٙاػای   ٘ـٍاٜ آصاد زثشیض، واٖ٘ٛ ؿاٟشیاس دس دا٘ـاٍاٜ ص٘جااٖ ٚ وااٖ٘ٛ آرستایجاا

 دا٘ـٍاٜ زثشیض اػر.
ا٘اذ تاا زثّیغااذ صیااد، تؼایاسی اص ؿاٟشٚ٘ذاٖ        ٌشاٞا ٔٛفك ؿذٜ لْٛ هحافل خانوادگی:

آرسی سا زـٛیك وٙٙذ زا تاا اػاسفادٜ اص ٔٛػایمی خااف آرسی حااَ ٚ ٞاٛای خااف ٚ        
ٞای خٛد تثخـٙذ. تذیٗ زشزیة ٔحافُ خا٘ٛادٌی ٘یاض تاٝ    ٔشاػٓ ای تٝ ٔحافُ ٚ جذاٌا٘ٝ

وٙٙاذ. افاضٖٚ تاش آٖ چااج      ٌشایای وٕاه ٔای    تاصزِٛیذ دػسىٓ تخـی اص ٌفسٕاٖ لٛٔیر
ٞای زثشیه یا ٓضا تٝ صتاٖ زشوی ٚ ادتیاذ ٚ وّٕازی واٝ ػاٙخیسی تاا صتااٖ زشوای       واسذ

ٔاٗ ٚ  »ؿاذٜ، دس زمٛیار حاغ    آرستایجا٘ی ٘ذاسد ٚ تیـسش اص زشوی اػسا٘ثِٛی ٚاْ ٌشفسٝ 
اثشٌزاس تٛدٜ اػر. دس چٙذ ػاَ اخیش حسی ػًٙ لثشٞای تؼیاسی تاٝ صتااٖ زشوای    « دٌش

دس ٌٛسػساٖ ؿٟشٞای آرسی ٘ـیٗ لاتُ ٔـاٞذٜ اػر، دس حاِی وٝ لثال چٙیٗ ٚهأیسی  
 دیذٜ یا ؿٙیذٜ ٘ـذٜ تٛد.

 24 ی ٚاٌاشا ؿاثىٝ   ای ٔسّٔك تٝ ٘یشٚٞا زشیٗ ؿثىٝ ٔاٞٛاسٜ ٕٓذٜ اي: هاي هاهواره ضبىه
تا ٔذیشیر احٕذ ػاداذ ّٔمة تٝ احٕذ اٚتااِی   84ٚی اػر وٝ اص ػاَ  ػآسٝ ٌٛ٘اص زی

 ٝ ٝ     دس ؿیىاٌٛ ؿشّٚ تٝ واس وشدٜ اػر. ایٗ ؿاثى ًّثا٘اٝ، تاٝ ؿاذذ     تاا سٚیىاشد زجضیا
ٔخاِف ٔشوضٌشایی ٚ حسی فذساِیؼٓ لٛٔی تٛدٜ ٚ خٛاػساس زجضیٝ آرستایجاٖ دس ٔشحّاٝ  

شد، هاذ  دس ٔشحّٝ تٔذی اػر. ایٗ وا٘اَ وٝ هذ وُ« آرستایجا٘ی ؿٕاِی!» اَٚ ٚ ازحاد تا
سٚد،  ؿٕاس ٔای  ٌشای ًشفذاس خٛدٔخساسی یا فذساِیؼٓ تٝ ٞای لْٛ ایشا٘ی ٚ هذ زٕاْ ٌشٜٚ

 ػضایی داؿر.ٞٓ ٘مؾ تٝ  85ٞای خیاتا٘ی ػاَ  دس تشخایی آؿٛب
ٌشا تاا ٔاشدْ فواای     ٞای لْٛ زشیٗ ٔجاسی اسزثاى جشیاٖ یىی اص ٕٓذٜ فضاي هجازي:

ٝ  ٞاای ٔااٞٛاسٜ   ٔجاصی اػر. تا زٛجٝ تٝ ٓذْ أىاٖ دػسشػی آػاٖ تٝ ؿثىٝ ٚیاظٜ   ای، تا
 ٖ ْ    تشای لـش دا٘ـجٛ، ایٙسش٘ر اسزثاى خٛتی تیٗ جشیاا ٌاشا ٚ ٔخاًثااٖ    ٞاای ٕٓاذٜ لاٛ

ٞاای ٔجااصی دس    تشلشاس وشدٜ اػر. ٞٓ اوٖٙٛ ؿٕاس صیاادی ػاایر ٚ ٚتاالي ٚ ٌاشٜٚ    
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تٛن اخثاس ٚ ٘ٛؿساسٞای فٔااالٖ لاٛٔی    ٞایی دس فیغ چٙیٗ ٌشٜٚ ٞٓیٛزیٛب ٚ زٍّشاْ ٚ 
ٚیاظٜ   ٞای ٔجاصی تٝ ٌشا ایجاد ٌشٜٚ وٙٙذ. اػسشازظی جشیاٖ لْٛ سا ٔشزثاا زىشاس ٚ اسػاَ ٔی

      ٖ ٞاای   زٍّشأی )تا زٛجٝ تٝ سایٍاٖ تٛدٖ ٚ ػاِٟٛر ایجااد آٖ( تاٝ ٘ااْ ؿاٟشٞا ٚ اػاسا
ٌشفسٗ جٛ فوای ٔجااصی دس كاذد جازب     ٘ـیٗ اػر. تٝ ایٗ زشزیة تا تٝ دػر آرسی

 ْ ٌشایا٘اٝ ٚ ٚاٌشایا٘اٝ ٞؼاسٙذ.     ٔخاًثیٗ خاوؼسشی ٚ ػٛق دادٖ آٟ٘ا تٝ ػٕر افىاس لاٛ
ٞای زٍّشأی ٔا٘ٙذ خٙجاٜ ٔیّیٖٛ زاٛسن، زاٛسن ػؼای، حشوار      ٞا ٚ وا٘اَ أشٚصٜ ٌشٜٚ

   ٝ  ّٔی آرستایجاٖ ٚ... تا زالؽ دس جزب الـاس ٔخسّف جأٔٝ آرسی دس خی ٘فاٛر ٞاش چا
 ٞا ٞؼسٙذ. تیـسش دس ٔیاٖ زٛدٜ

ٞاای ػاٙسی دس ایاشاٖ     وٝ ٔٛػیمی آرستایجا٘ی یىی اص ا٘اٛاّ ٔٛػایمی   تا ایٗ هوسميمی: 
ػااصی دس جٕٟاٛسی آرستایجااٖ زاالؽ      اػر، أا ًی چٙذ دٞٝ ٌزؿسٝ دس ساػسای ّٔر

ؿذٜ زا ایٗ ٔٛػیمی ٘یض یىی اص فاوسٛسٞاای اػاػای دس زٔشیاف ٞاٛیسی لّٕاذاد ؿاٛد.       
ْ  أشٚصٜ ٔٛػ ٌشاٞاا   یمی آرسی داسای یه تاس ػیاػی ٚ ٔٔشفسی ٘یض ٞؼر وٝ اص دیاذ لاٛ

زٛا٘ذ ٔشدْ آرستایجاٖ سا اص ػایش ٔشدٔاٖ ایاشاٖ دٚس واشدٜ ٚ تاٝ ٔاشدْ آرستایجااٖ دس       ٔی
ٔحاُ   ٞای ٔٛػیمی آرستایجاا٘ی ٕٔٔاٛالا   ؿٕاَ سٚد اسع ٘ضدیه ػاصد. تٙاتشایٗ وٙؼشذ

سٚد وٝ ٔأٔٙی ٔٙاػاة تاشای    ؿٕاس ٔی ی تٝٞای خاوؼسش ٞای ٔٛػْٛ تٝ ٌشي زجْٕ ٌشٜٚ
ٝ    ٞا اتّاة ٔای   تاؿٙذ. ایٗ تش٘أٝ ا٘سماَ تشخی ٔفاٞیٓ ٞٛیسی ٔی ای تاشای   زٛا٘ٙاذ تاٝ تٟا٘ا

آیذ زثذیُ ؿٛد وٝ اتّاة زاالؽ    دٓٛذ ٟٕٔا٘ی وٝ دس ِثاع ٘ٛاص٘ذٜ اص تاوٛ تٝ ایشاٖ ٔی
ٝ  ٔی ٔیّیاٛ٘ی   50ٚ ٓـاك تاٝ ػاشصٔیٗ    « ادتیااذ حؼاشذ  »ٞاایی دس ساػاسای    وٙٙذ زشا٘ا

ٞاای ٔٛػایمی واٝ اص وـاٛس     آرستایجاٖ تؼشایٙذ. ٚجٜٛ دیٍش ایٗ أش آٖ اػر وٝ ٌاشٜٚ 
ٞای آٟ٘ا دلیماا ٌٔٙثك تش ٔٙاًمی اػار   آیٙذ ٔحُ تشٌضاسی وٙؼشذ آرستایجاٖ تٝ ایشاٖ ٔی
 ٌیشد. ٞا اػر ٚ دس لاِة ٘مـٝ آرستایجاٖ تضسي جای ٔی آرسیؼر وٝ ٔٛسد ادٓای خاٖ

ٌشا ٚ ٌزاس ایٗ جشیااٖ اص   زش ؿذٖ فٔاِیر جشیاٖ لْٛ تا جذی بطري:هاي حموق  فؼاليت
ٞاای   ٞفساد، ٌضاسٜ  ٞای دٞٝ ٞای تٔذ اص ا٘مالب اػالٔی زا ٔیا٘ٝ ٔشحّٝ فشٍٞٙی یٔٙی ػاَ

ٞاا اص دٚ ػااحر تاٝ     حمٛق تـشی ٘یض دس ٌفسٕاٖ آٟ٘ا ٕ٘ٛد تیـسشی خیذا وشد. ایٗ ٌشٜٚ
ٞاا ٚ   زالؽ دس ساػسای خثش سػا٘ی وٝ دس ػایروٙٙذ: اَٚ،  ی حمٛق تـش ٚسٚد ٔی ِٝأٔؼ

ٞایی چٖٛ دفاّ اص ص٘ذا٘یاٖ ػیاػی آرستایجا٘ی ٚ... تٝ ٌٔاشح   ٞای ٔسٔذد تا ٓٙٛاٖ ٚتالي
ْ   خشداص٘ذ. دس ایٗ ساػاسا  وشدٖ یه ػشی ادٓاٞا ٚ اخثاس ٔی زلإیٓ تاٝ    ٌاشا  جشیااٖ لاٛ

ٔشیىا ٚ وا٘ادا ا اػر. دس ایٗ ؿاخٝ افشادی اص اسٚخا، وشدٜ ػیغ حمٛق تـش آرستایجا٘یأز
ٔشیىا ٚ ٘یض ٌشٜٚ وٍٙاشٜ  اٞا دس كذای  تشخی التیًشیك اص  وٛؿٙذ ٔیوٙٙذ ٚ  فٔاِیر ٔی



 1911، 1ی  سال تیست و یک ، شماره

 158 

ٌاشا اص ٔٙااًك ٔخسّاف     ٔسـىُ اص چٙذیٗ ٌشٜٚ ػیاػی لٛٔیر ا  ٞای ایشاٖ فذساَ ّٔیر
 ٞای جٕٔی ا٘جاْ دٞٙذ. ٞایی تا سػا٘ٝ ٔلاحثٝ ا ایشاٖ
زشیٗ ٔٛهاٛٓازی واٝ    إِّّی ٘یض یىی اص ٟٔٓ ْ، خیٍیشی حمٛق تـش تا سٚیىشد تیٗدٚ

ؿاٛد. دس ایاٗ ساػاسا ٔؼاائُ      دس فوای دا٘ـٍاٞی اص ػٛی حأیاٖ ایٗ ًیف ٌٔشح ٔای 
ِٝ حاك زٔیایٗ   أٞای لٛٔی ٚ ٘اظادی، ٔؼا   حمٛق تـشی اص جّٕٝ حمٛق ٔشتٛى تٝ الّیر

تاؿٙذ. دس ایٗ چاسچٛب، سٞثاشاٖ ٚ   ػش٘ٛؿر ٚ آٔٛصؽ صتاٖ ٔادسی دس واٖ٘ٛ زٛجٝ ٔی
ٖ  ٌشا دس لاِة ٔاللاذ ٘خثٍاٖ لْٛ ٞاا،   ٞایی تا سٞثشاٖ ػیاػی، احضاب، ٕ٘ایٙذٌاٖ خاسِٕاا

ٝ     ػاصٔاٖ ٓٙاٛاٖ   ٞای حمٛق تـشی ٚ... ػٔی دس زغییش ٍ٘شؽ جأٔٝ جٟاا٘ی تاٝ ایاشاٖ تا
ٖ   وـٛس ٚ ّٔسی وٟٗ ٚ ٔٔشفی ایشاٖ تٝ ٘ؼاثر   ٓٙٛاٖ وـٛسی چٙذ ّٔیسی داس٘اذ واٝ دس آ

 ؿٛد. ٞای فشٍٞٙی ٔخسّف ػسٓ سٚا داؿسٝ ٔی تٝ ٌشٜٚ
تخـی اص ٕ٘ایٙذٌاٖ ٚ ٚوالی ٔجّؼی وٝ اص آرستایجااٖ   نخبگاى سياسی دروى حاوويت:

دس ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی حوٛس داس٘ذ ٘ٝ زٟٙا تا ٔفاٞیٕی ٔا٘ٙذ ٕٞثؼاسٍی، ٍٕٞشایای   
 ٞا ی لٛٔیر ِٝأاػر وٝ تٝ ٔؼ ّٔی ٚ ٞٛیر ّٔی آؿٙایی ٘ذاس٘ذ، تّىٝ ٌاٜ ٚ تیٍاٜ دیذٜ ؿذٜ

وٙٙذ. دسٚالْ تخؾ سٚصافضٚ٘ی اص ٘خثٍاٖ ػیاػی دس  تا دیذ اتضاسی ٚ خٛخِٛیؼسی ٍ٘اٜ ٔی
وٙٙذ تشای تٝ دػر آٚسدٖ ٔٛفمیر دس ا٘سخاتاذ تایؼسی تٝ ٘حٛی اص  آرستایجاٖ زلٛس ٔی

ٖ    ا٘حاگ تا دأٗ صدٖ تٝ ٔؼائُ لٛٔی ٚ ٌٔشح وشدٖ ٔحّی ٞاای   ٌشایای افشاًای دَ جشیاا
دس ٔمااًْ ا٘سخاتااذ ٔجّاغ ٚ     س٘ذ. اِثسٝ ایاٗ سٚیاٝ ٕٔٔاٛالا   ًّة سا تٝ دػر آٚ زجضیٝ

ؿاٛد،   زش ؿذٜ ٚ تٔذ اص آٖ اص ؿذذ ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿٔاسٞا واػسٝ ٔی سیاػر جٕٟٛسی خشسً٘
 ٌزاسد. أا تٝ ٞش حاَ اثشؽ سا تش زشٚیج ٌفسٕاٖ ٚاٌشا ٚ زٕٔیك ٘فٛر آٖ دس ٔیاٖ ٔشدْ ٔی

 
 گيري نتيجه

خیش زالؽ صیادی سا تشای دػسیاتی تٝ اٞاذاف خاٛد   جشیاٖ ٚاٌشا دس آرستایجاٖ دس ػذٜ ا
دس ایشاٖ ا٘جاْ دادٜ اػر. ٔحٛس زالؽ ایٗ جشیاٖ تشای ایجاد ٚاٌشایای ؿاأُ ٔاٛاسدی    

  ٖ ػاسیضا٘ٝ، تااصزٔشیف ٓٙاكاش ٞاٛیسی      چٖٛ تاص٘ٛیؼی ٚ زحشیف زاسی  تا سٚیىاشد ایاشا
إٞیر صتاٖ زشوای  ػاصی جایٍاٜ ٚ  ٞا تشای خیٛ٘ذ دادٖ آٟ٘ا تا جٟاٖ زشن، تشجؼسٝ آرسی

ٞا ٚ ٕ٘ادٞای فالذ اكاِر زااسیخی تاشای    دس آرستایجاٖ، زحمیش صتاٖ فاسػی، اتذاّ ػٙر
ٞا ٘ؼثر تٝ دیٍاش   ٞا، زٟاجٓ تٝ ٔفاخش ٚ ٕ٘اد ٞای ّٔی، زشٚیج ػٛگُٗ ٔیاٖ آرسی آرسی

 ایشا٘یاٖ ٚ... تٛدٜ اػر.
٘خثٍاٖ وٝ  دٞذ ی٘ـاٖ ٔ جاٖیآرستا یٚاٌشا اٖیٚ ّٕٓىشد جش ریٔاٞ ٗییٚ زث ُیزحّ
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 ،یاػا یػ یدس لثااَ سخاذادٞا   یٔاذ٘  یٚ ٘افشٔاا٘  ی٘ؼاث  ریا حاغ ٔحشٚٔ  یآٖ تا اِماا 
كٛسذ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ٚ ٞذفٕٙذ دسكاذد تشجؼاسٝ واشدٖ     تٝ یٚ اجسٕآ یفشٍٞٙ ،یالسلاد
 .تاؿاٙذ  یٔا  ا٘ٝیاٞذاف ٚاٌشا یساػسادس  یا جٙثؾ زٛدٜ یدٞ ٚ ػاصٔاٖ یلٛٔ ؼٓیٛ٘اِی٘اػ

ٓٙٛاٖ آسٔاٖ ٚ ساٞثاشد اكاّی ایاٗ جشیااٖ زٔشیاف       شن تٝدسٚالْ زـىیُ وـٛس تضسي ز
ٞاای ٔخسّاف ػیاػای ٚ     ؿذٜ اػر ٚ تشای سػیذٖ تٝ ایٗ ٞذف آٟ٘ا خاٛد سا دس لاِاة  

 دٞٙذ. ایذئِٛٛطیه لشاس ٔی
دٞاذ واٝ    زحّیُ ٌفسٕاٖ حاوٓ تش ایٗ جشیاٖ دس فوای ٚالٔی ٚ ٔجااصی ٘ـااٖ ٔای   

ٞایی اص زااسی ، دػار    ًْ ٚ تشٞٝؿٙاػی دالیُ ؿىؼر خٛد دس ٔما ٘خثٍاٖ آٖ تا آػیة
ا٘ذ. ٞذف تایی ایٗ  سیضی دلیك ٚ ٞذفٕٙذ تشای دػسیاتی تٝ اٞذاف خٛد صدٜ تٝ یه تش٘أٝ

اِثساٝ خاٛد ایاٗ     جشیاٖ ؿىُ دادٖ تٝ جٙثؾ ػیاػی لٛٔی ٚ زجضیٝ آرستایجاٖ اػر وٝ 
ػااَ ٌزؿاسٝ تاا     30ٞا اػر. آٟ٘اا ًای    زشویؼر ٌیشی ٘یض تخـی اص اػسشازظی خاٖ جٟر

ٝ     زشتیر ٘یشٚٞای فىشی ٚ ػیاػی ٚ جزب ٌشٜٚ ای  ٞاای دا٘ـاجٛیی، فشٍٞٙای ٚ سػاا٘
ٓٙٛاٖ فٔاالٖ لٛٔی دس خی تؼیج اجسٕآی ٌؼسشدٜ ٚ ؿىُ دادٖ تٝ جٙثؾ لٛٔی ٚاٌاشا   تٝ

ٖ  ٞؼسٙذ. دسٚالْ تا ایٗ اٚكاف ٔی زشویؼآ دس ایاشاٖ جشیاا٘ی ٞذفٕٙاذ ٚ      زٛاٖ ٌفر خاا
وٙذ زا تاٝ ٞاذف خاٛد     ای اػسفادٜ ٔی طی ٚ ا٘ذیـٝٞٛؿٕٙذ اػر وٝ اص ٞش اتضاس، ایذئِٛٛ

 زشویؼٓ دػر یاتذ. آرسیؼٓ ٚ دس ٔشحّٝ تٔذ خاٖ یٔٙی خاٖ
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 هنابغ
 ( ْ؛ 1384آتسا)ٞیاٖ آرستایجاٖ.، زٟشاٖ: ا٘سـاساذ ٔشوض زحمیماذ دا٘ـٍاّا ٍ ایساى تسك 

 زٟشاٖ: زٛع.، زشجٕٝ ٔحٕذوشیٓ اؿشاق، آذزبایجاى دز ایساى هعاصس (؛1376، زٛسج )ازاتىی 
 ( ؛ 1379احٕذی، حٕیذ)زٟشاٖ: ٘ـش ٘ی.گسایي دز ایساى قَهیت ٍ قَم ، 
 ( ؛ 1383اػٕیر، آ٘سٛ٘ی دی)ٌٔأِاذ ّٔی. ٝٔٙلٛس ا٘لاسی، زٟشاٖ: ٔؤػؼ ٝ ، زشجًٕاسیًَالیسن 
  ( ْ؛ 1384أیشاحٕذیاٖ، تٟاشا) زٟاشاٖ: دفساش   ّاا باِ ایاساى    زٍابط ایساى ٍ جوَْزی آذزبایجاى: ًگااُ آذزی ،

 إِّّی. أِاذ ػیاػی ٚ تیٌٗٔ

 ( ؛ 1383اٚصوشیّٕی، اٚٔٛذ)ٌِٔأِاذ ّٔی. ٝٔحٕذّٓی لاػٕی، زٟشاٖ: ٔؤػؼ ٝ ، زشجّٕای قَهیت ًظسی 
 ( ؛ 1386ایضدی، سجة)«َّٖیت، هلیات ٍ قَهیات  ، دس: حٕیذ احٕذی، «تحشاٖ ٞٛیر ّٔی ٚ لٛٔی دس ایشا ،

 زٟشاٖ: ٔؤػؼٝ زحمیماذ ٚ زٛػٔٝ ّْٓٛ ا٘ؼا٘ی.
 ،ٗزشجٕاٝ  تسمیسن پاى، دس: جیىٛب ال٘ذٚ، «آٖ  حاَ ٚ آیٙذٜ زشویؼٓ، ٌزؿسٝ،  خاٖ»(؛ 1382كاتشصیاٖ ) تذساِذی ،

 حٕیذ احٕذی، زٟشاٖ: ٘ـش ٘ی.

 ( ٜٚ؛ 1379تیاذ، وا)زٟشاٖ: ؿیشاصٜ.خیص تازیخ آذزبایجاى دز هَج ، 
 -------- (1387 ؛)زٟشاٖ: ؿیشاصٜ.تسمیسن دز ایساى پاى ، 

 ( ؛ 1363جأی) ِزٟشاٖ: ٘ـش جأی.چساغ زاُ آیٌدُ استگرشت ، 

 ( ُ؛ 1384حؼّٙی، جٕی)زشجٕٝ ٔٙلٛس ٕٞأی، زٟشاٖ: ٘ـش ٘ی.فساش ٍ فسٍد فسقِ دهَمسات آذزبایجاى ، 
 زٟشاٖ: ٔشوض اػٙاد ٚ زاسی  دیدّٕاػی.ازاى اش دٍزاى باستاى تا آغاش عْد هغَل(؛ 1380اهلل ) سها، ٓٙایر ، 

 ( ؛ 1384صٞساتی، ٔحٕذزمی) زشجٕٝ ّٓی احٕذیاٖ ػشای، زثشیض: ا٘سـاساذ اخسش.دیسیي تسماى ایساىتازیخ ، 

 ،زٟشاٖ: ا٘سـاساذ زٕذٖ ایشا٘ی. ،تسمیسن ٍ صْیًَیسن پاى(؛ 1386ّٓیشها )  ػٌّا٘ـاٞی 

 هاَزدی تبسیاص   ِگسایاي: ًوًَا   گسایاي ٍ هلاي   بسزسي ًسبت بیي احساس هحلي(؛ 1381اهلل ) ٓثذی، ٌٓاگ ،
 جغشافیای ػیاػی، زٟشاٖ: دا٘ـٍاٜ زشتیر ٔذسع. اسؿذ ٘أٝ واسؿٙاػی خایاٖ

 ّای قَهي دزمشَزّای چٌد قَهي ٍ ازائِ الگاَی بْیٌاِ: هاَزد     بسزسي سیاست(؛ 1389اِٝ ) ٓثذی، ٌٓاگ
 دوسشی جغشافیای ػیاػی، زٟشاٖ: دا٘ـٍاٜ زشتیر ٔذسع.  ، سػاِٝ)آذزبایجاى ٍ مسدستاى( ایساى

 ( ؛ 1378وٛصس، ِٛئیغ آِفشد ٚ تش٘اسد سٚص٘ثشي)ًِظسی  ِ ، زشجٕاٝ فشٞٙاً اسؿااد،    شٌاساي  ّای بٌیادی جاهعا
 زٟشاٖ: ٘ـش ٘ی.

 ( ؛ 1386وٛئٗ، تشٚع)ایا٘سـاساذ زٛز ی، زٟشاٖ:ٔحؼٗ ثالث ٝزشجٕ، يشٌاس بِ جاهعِ یدزآهد. 
 ذٌاٜید :زٟشاٖ ،یاًَزیم يیخاطسات ًَزالد (؛1371) ٗی٘ٛساِذ ی،ا٘ٛسیو. 
 ( ؛1388ٌش، زذ ساتشذ) 3 صاد، چ زشجٕٝ ّٓای ٔشؿاذی   ،مٌٌد؟ ّا شَزش هي چسا اًساى ، ٖ خظٚٞـاىذٜ   :زٟاشا

 ٌٔأِاذ ساٞثشدی.
 ( ؛ 1382ال٘ذٚ، جیىٛب)زشجٕٝ حٕیذ احٕذی، زٟشاٖ: ٘ـش ٘ی.تسمیسن پاى ، 
 ( ؛ 1381ٔجسٟذی، ٓثذاهلل)وٛؿاؾ سػاَٛ   ، تاٝ  اهلل هیسشا هجتْدی( بحساى آذزبایجاى )خاطسات هسحَم آیت

 ػؼٝ ٌٔأِاذ زاسی  ٔٔاكش ایشاٖ.ؤجٔفشیاٖ، زٟشاٖ: ٔ

 زٟشاٖ: ٘ـش ٔشوض.زٍشٌفنساى آذزی ٍ َّیت هلي ٍ قَهي(؛ 1380صاد، ّٓی ) ٔشؿذی ، 
 ( ؛ 1380ٔملٛدی، ٔجسثی)ػؼٝ ٌٔأِاذ ّٔی.ؤ، زٟشاٖ: ٔتحَالت قَهي دز ایساى 
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