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 10/6/1399: پذیزشتارید         7/3/1399تارید زریافت: 
 

 چكيده
ٍ  اسٌاَّیت ضٌ ِ اس  هِ ٍ اػتبار یک هلتت استت  تؼلقتا  هتا و ٍ هؼٌتَو       هجوَػت

ّتا    اقتػا و، هذّبی، هلی ٍ... هلتّاو هختلف اجتواػی،   ضکل گزفتِ ٍ  ر جزیاى
ػتز ّتَیتی ایزاًتی ٍ    ساسًدُ  ار . َّیت هلی  ر جوَْرو استمهی، اس ػٌ    ًقص

حفظ هٌافغ هلی، استقمل، آسا و، ػتداتت اجتوتاػی، قتدر  ٍ اهٌ تت     اسمهی بزاو 
ِ  هلی ایجا  ضدُ است. ّدف پژٍّص حاضز ا ّتاو َّیتت ایزاًتی ت       رسیتابی هلتفت

ّاو هلی   فکزو هقام هؼظن رّبزو  ر  فاع اس باٍرّا ٍ ارسش اسمهی  ر هٌظَهِ
ُ استتفا   اضز اس رٍش تحل ل هحتَا ر پژٍّص ح  ر هقابل تْاجن فزٌّگی است.

رّبزو  رخػتَظ   و ب اًا  هقام هؼظن است. جاهؼِ آهارو پژٍّص، کل ِ ضدُ 
ِ یاف تِ بز جاهؼِ استمهی استت.    هؼظن اسمهی اس سهاى رّبزو َّیت ایزاًی ّتا    تت

 899ضاخع راّبتز و َّیتت ایزاًتی بتا فزاٍاًتی        ا  کِ  ر ب اًا  ایطاىًطاى 
 ( رغتد  4/42) 418، ضاخع ّدف سباى ٍ ا ب ا  فارسی با تؼدا  ( رغد 8/55)

ِ   (  رغتد  10) 88ب طتزیي ٍ ه زاث فزٌّگی بتا تؼتدا        کوتتزیي فزاٍاًتی را  اضتت
، ضتاخع  ( رغتد  1/42) 518ضاخع راّبز و َّیت اسمهی با فزاٍاًتی  . است

ب طتزیي ٍ َّیت اػتقا و با تؼتدا   (  رغد 35) 252ّدف َّیت رفتارو با تؼدا  
 .کوتزیي فزاٍاًی را  اضتِ است( 5/12) 81

 
ّتاو هلتی،     هقام هؼظن رّبزو، َّیت ایزاًتی، َّیتت استمهی، ارسش    :ها واژه كليد
 .َّیت هلی

                                                           

 ی ٔؼؤَٚ ، ٘ٛیؼٙذٜایشاٖ، دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی، اسان، ٚاعذ اسان، ؿٙاػی  اػتادیاسٌشٜٚ عّٓ اطالعات ٚ دا٘ؾ *
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 هقدهه
ٔٛرٛدیت ٞش رأعٝ ٘مؾ اػاػیی داسد ٞٛییت آٖ   تشیٗ عٙلشی وٝ دس   تذٖٚ ؿه ٟٔٓ

ٞٛیت ٞش ّٔتی سیـیٝ  ی ؿٙاػٙأٝ ٚ اعتثاس یه ّٔت اػت.  رأعٝ اػت. ٞٛیت تٝ ٔٙضِٝ
دس تاسیخ، تاٚسٞا، آداب ٚ سػْٛ آٖ ّٔت داسد ٚ ٕٞیٗ أش ٘ٛع سفتاس رٕعی ٚ ؿخلیی  

وٙذ   ٔـخق ٔیافشاد آٖ رأعٝ سا تا رٟاٖ اطشاف ٚ ٘یض تا ؿٟشٚ٘ذاٖ دسٖٚ یه ارتٕاع، 
٘ٛعی صیؼیتی    ٞٛیت، تٝ .(36 :1395اٞٙه،   اعٕذی٘مُ اص اػذپٛس ٚ   تٝ 106 :1384)اؿشالی، 

ٝ       ٚ ویؼتی فشد سا ٔطشط ٔی ٞٛییت  عثیاستی    وٙذ. آٖ ٚرٝ ٕٔیض ٔیٗ تیا رییشٔٗ اػیت، تی
آٖ اص لثُ ؿىُ ٌشفتیٝ ٚ تیٝ    تٙیاٖای اص تعّمات ٔادی ٚ ٔعٙٛی ا٘ؼاٖ اػت وٝ   ٔزٕٛعٝ

ٝ    تٝ، . ٞٛیت دس ِغتٔعٙی صٝ وؼی تٛدٖ اػت دس ؛ ویاس سفتیٝ اػیت    ٔعٙای ٔتعیذدی تی
ٗ ) آ٘ضٝ ػثة ؿٙاػیایی ؿیخق تاؿیذ   ، ٚرٛد، ٔعٙی ٞؼتی  تٝ، فشًٞٙ ٔعیٗ  :4 د، ٔعیی

 د، دٞخیذا ) اػیت آٔذٜ  ،ٞٛیت تٝ ٔعٙای تـخیق، ی دٞخذا  ٘أٝ  آٔذٜ ٚ دس ِغت (5228
 ا٘ذ:  سا صٙیٗ ػشٚدٜٞٛیت  ٘یضعضشات ٔٛال٘ا ٚ خیاْ  .(20866 :14

 ن؟ــایي ٍطٌــز ًٌوــرٍم آذ  يـا هـتِ کج   َز؟ــِ تـز چــن تْـام، آهسً  سُـا آهـاس کج
 ن؟ــزاز ٍی اس ساذتٌـَزُ است هـِ تـیا چ   ام سرت ػجة کشچِ سثة ساذت هزا  هاًسُ

 هَلَی
 اللِ رخ ٍ چَ سزٍ تاالست هزا چَى     زاـّزچٌس کِ رًگ ٍ رٍی سیثاست ه

 زا؟ـِ آراست هـز چـاش اسل تْــًق    اکـاًِ ذــَم ًطس کِ زر طزترـهؼل
 ذیام

د٘ثاَ عیٙیت پیذا وشدٖ آٖ،   تخـی اص عٙاكش اكّی ؿخلیت ا٘ؼاٖ اػت وٝ تٝ ٞٛیت
 ٞیش ؿٛد، ٔٛضع خٛد سا دس تشخٛسد تا رٟاٖ ٚ دیٍشاٖ ٔـخق وٙذ. اِثتیٝ    فشد لادس ٔی

 ٚ اخاللیی  ٞٛییت  اص خاكیی  ٘ٛع تا ٞایؾ  اسصؽ ٚ عمایذ تٝ تٛرٝ تا فشٍٞٙی ٚ رأعٝ
 ٚ آٚسد  ٔی فشاٞٓ سا ٞٛیت ٕٞاٖ سؿذ ٚ پیذایؾ ی صٔیٙٝ، پغ؛ اػت ػاصٌاس افشاد سٚا٘ی
 ریشب  فشًٞٙ ٚ رأعٝ، ٔخاَ تشای. وٙذ  ٔی تضعیف سا ا٘ٛاع دیٍش سؿذ ٚ پیذایؾ أىاٖ

ُ ، ا٘ضیثا  ، طّثیی  فشكیت ، فشدٌشایی ٔا٘ٙذ اخاللی ٞای  ٚیظٌی تعضی تا ، ٌشاییی   تزّٕی
 ٔا٘ٙیذ  اخاللیی  ٞیای   ٚیظٌی اص تؼیاسی تا ٚ اػت ػاصٌاس ا٘ذٚصی ٔاَ ٚ طّثی سفاٜ، تثشّد

 ػاصٌاس تٛوُ ٚ اِٟی سضای ٚ ؿىش، اِٟی سراء ٚ خٛف، تمٛا، خذا تٙذٌی، عیا، لٙاعت
 .(33 :1397 )ٞٛیت ارتٕاعی...،٘یؼت 

تـشی دٚ تُعذ داسد؛ فشًٞٙ یا تُعذ ریشٔادی ص٘ذٌی تـیشی  ٌیشی دػتاٚسدٞای   ؿىُ
وٙٙیذ،    یه ٘ؼثت پیـیشفت ٕ٘یی    ػت. فشًٞٙ ٔادی ٚ ریشٔادی تٝٚ دػتاٚسدٞای ٔادی ا
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ٗ    تش دٌشٌٖٛ ٔیی   تّىٝ ٔعٕٛالً فشًٞٙ ٔادی ػشیع سٚ ؿیىاف عٕیمیی تییٗ      ؿیٛد، اص ایی
ٚعی ٚ ٘ییشٚی عییاتی   آیذ. فشًٞٙ ریشٔادی لذست س  فشًٞٙ ٔادی ٚ ریشٔادی پذیذ ٔی

 .اص آٖ دفاع وشدتایذ تا دَ وٝ یه ّٔت اػت 
ٝ  آٚسد  ٔی د٘ثاَ تٝ سا ص٘ذٌی اص ٞایی  ؿیٜٛ افشاد ٞٛیتی تغییشات ٌاٞی  ٚ عماییذ  تیا  وی
ٝ  ٞیایی   اسصؽ ٚ عمایذ. اػت ٘اػاصٌاس رأعٝ ٞای  اسصؽ ٝ  فشٍٞٙیی  ٞٛییت  وی  سا رأعی
ٝ  دس. دٞٙذ  ٔی دػت اص سا خٛد حثات ٚ ٌیش٘ذ  ٔی لشاس تشدیذ ٔٛسد، ػاص٘ذ  ٔی  ٘تیزٝ رأعی

ٗ  دس. وٙیذ  عفظ سا آٟ٘ا ٚ دفاع ٞایؾ  اسصؽ ٚ عمایذ اص تٛا٘ذ  ٕ٘ی دیٍش  ساٜ، كیٛست  ایی
وٙیذ. ٔمیاْ ٔع یٓ سٞثیشی دس       تغییش ٔی رأعٝ ٚ ؿٛد  ٔی تاص فشٍٞٙی ٞٛیت تغَٛ تشای

تی ییه حثیات   تغَٛ دٚ رٛس اػت. ٔا دس وٙاس تغَٛ تایؼ»ٔٛسد تغَٛ ٞٛیتی ٔعتمذ٘ذ 
  ٖ ٞیا ٚ دس خطیٛ  اػاػیی ٚ تغیَٛ دس اتضاسٞیا،        داؿتٝ تاؿیٓ... حثات دس اٞیذاف، آسٔیا

ٝ وٝ ٚاضیظ  . آ٘ض(18/06/1386)تیا٘ات، ...« ٞا ٚ ػاختاسٞای تـىیالتی تش طثك ٘یاص   ؿیٜٛ
اػت، عٛصٜ فشًٞٙ ٚ ٞٛیت ارتٕاعی ٘اٌضیش اص تغییش ٚ تغَٛ اػت، أا ٘ٝ تیا ػیشعت   

تخـیی ٔیّؼیش     ٞای ٞٛییت   تذسیذ تا عفظ ٔثا٘ی ٚ اسصؽ  كٛست آساْ ٚ تٝ  ػشیع، تّىٝ تٝ
ؿٛد. اِثتٝ ایٗ تغییشات ٘ثایذ دس رٟت عزف ٚ یا تغشیف ٔثا٘ی اسصؿی تاؿیذ؛ تّىیٝ     ٔی

عثیاستی، ٚضیعیت ٔطّیٛب،      تش وشدٖ آٖ ٚالع ؿٛد. تٝ  یت ٚ ٔؼتغىٓتایذ دس رٟت تمٛ
 .(38 :1395اٞٙه،   )اػذپٛس ٚ اعٕذیعتی دس كٛست تغییش، حثات آٖ اػت 

ٞای اكّی ٞٛییت ٞیش وـیٛسی اػیت ویٝ ویٙؾ ٔتماتیُ          فشًٞٙ، یىی اص ؿاخق
تاِٙیذٌی   ػاصد. تشای ایٗ وٝ دِٚتی تٝ  ارتٕاعی سا تیٗ اعضای رأعٝ ٚ دِٚت تشلشاس ٔی

 .ای سا اص ٌشایؾ ٔعٙٛی پذیذاس ػاصد  ٞای ؿایؼتٝ  تشػذ، تایذ دس اتثاع خٛد ٌٛ٘ٝ ٚ تٛػعٝ
، تعیأالت ارتٕیاعی ٚ پیـیشفت      تٝ ٔثاعج تٛػعٝ تٝ خاطش ٕٞیٗ، (27 :1386)ایٍّتٖٛ، 

ٝ      تٕذ٘ی اص دسیضٝ فشًٞٙ ٍ٘شیؼتٝ ٔیی  طیٛس طثیعیی اتضاسٞیای      ؿیٛد. دس اییٗ ٔؼییش تی
ییاتی تیٝ اٞیذاف الصْ اػیت. سادییٛ،        افیضاسی ٔتٙاػیة تیشای دػیت      ٘شْ افضاسی ٚ  ػخت

ٝ »تش   عثاست وّی  ٞای دیزیتاِی یا تٝ  تّٛیضیٖٛ، ٘ـشیات، سػا٘ٝ اتضاسٞیای ٔتعیاسفی   « سػیا٘
 آیٙذ.  ؿٕاس ٔی  تٝ ایٗ اٞذاف تٝدػتیاتی تشای 

ٝ  تٝ عاضش علش  ٚ اطالعیات  علیش ، ٞیا   ٕٞییٗ تىِٙٛیٛطی   اص ٌییشی   ی تٟیشٜ  ٚاػیط
ٓ  دس ٚ ؿذٖ رٟا٘ی، آٖ تاسص ٞای  ٚیظٌی اص. اػت ٘اْ ٌشفتٝ استثاطات  سٚاتی   تٙییذٌی   ٞی

ؿذٖ، ٌاٞی  رٟا٘ی. صٚایای ٔختّف ص٘ذٌی اػت فشٍٞٙی التلادی ٚ، ػیاػی، ارتٕاعی
ٞای ٌٛ٘یاٌٖٛ    ؿٛد. فشًٞٙ  اص طشیك تخشیة فشٍٞٙی، ٔٛرة تضعیف أٙیت ٞٛیت ٔی

یؼی، ٌشدؿٍشی رٟا٘ی، عمایذ ٔشتٛ  تٝ عمٛق تـیش  تؼّیٓ تٟارٓ تّٛیضیٖٛ، صتاٖ اٍّ٘



 1388، 3و  سال ب ست ٍ یکن، ضوارُ

 48 

ٞیای ٔغّیی     ٞای فٛق عاوٕیتی ؿذٜ وٝ تیا ػیٙت    ٌشایی ٚ ػایش ٔذاخّٝ  رٟا٘ی، ٔلشف
 (22 :1389)اػٕیت،  .ٔغایشت داسد

ٔشصٞای فشٍٞٙی ٚ ٞیٛیتی  ، آٖ راتی ٞای  ٚ خلیلٝ تیؼتٓ تا ؿشٚع ٔذس٘یتٝ دس لشٖ
ّٔیی   ٞیای   ٞٛییت  رذی ایٗ پذیذٜ لشاس ٌشفتٝ ٚتؼیاسی اص وـٛسٞای ػٙتی تغت تأحیش 

اصرّٕٝ ایٗ وـٛسٞا، وـٛس رٕٟٛسی اػیالٔی   سٚ ؿذٜ اػت.  آٟ٘ا تا صاِؾ اػاػی سٚتٝ
دٚسٜ اؽ تیا صیاِؾ     داس ٚ تاسیخ تٕذٖ صٙذ ٞضاس ػاِٝ  ایشاٖ اػت وٝ تا ٞٛیت ّٔی سیـٝ

 ؿذٖ ٔٛارٝ اػت.  فشایٙذ رٟا٘یٌزس اص 
 

 لهأبيان هس
ٞای ٔختّف ارتٕاعی، التلادی، ٔزٞثی، ّٔی ٚ... ٚرٛد داسد وٝ   ای رشیاٖ  رأعٝدس ٞش 

آٔیختٍی ٚ تٙیذٌی تا آحاس ٞٛیتی رأعٝ داس٘ذ. ؿٙاخت ٞٛیت، تؼتش ٚ ٔمذٔیٝ ٌیضیٙؾ   
ٛ ؿیٛد  یٞیٛیتی ٔی   ػاصد ٚ ٔا٘ع آحاس ػٛء  اٍِٛی ٔٙاػة تشای رأعٝ سا ٟٔیا ٔی  یی. اص ػی

ػیاصی سا    ی دس رٛأع تـشی، إٞیت ٔٛضیٛع ٞٛییت  ، ٚرٛد اتعاد ٌٛ٘اٌٖٛ ٞٛیتدیٍش
 .ػاصد  دٚصٙذاٖ ٔی

تاسٞیا تیزوش   »وٙٙیذ:    خاطش٘ـیاٖ ٔیی   یػاص  عضشت أاْ خٕیٙی)سٜ( دس ٔٛسد ٞٛیت
اْ وٝ تایذ ایشا٘ی تؼاصیٓ وٝ تتٛا٘ذ تذٖٚ اتىاء تٝ آٔشیىا ٚ ؿٛسٚی ٚ اٍّ٘ؼتاٖ، اییٗ    دادٜ

إِّّی؛ اػتمالَ خٛیؾ سا تٝ دػت ٌیشد ٚ سٚی پیای خیٛد تایؼیتذ ٚ      خٛساٖ تیٗ  رٟاٖ
ٔؤیذ ایٗ اػیت  ایٗ ٔطّة  (91 :8 )كغیفٝ ٘ٛس، د .«ٞٛیت اكیُ سا تٝ رٟاٖ عشضٝ وٙذ

تٟٙا اص ٞٛیت رشب صیضی وٓ ٘ذاسد تّىٝ ایٗ پتا٘ؼییُ سا داسد    وٝ، ٞٛیت اكیُ ایشا٘ی ٘ٝ
 وٝ تٝ رٟا٘یاٖ ٘یض عشضٝ ؿٛد.

ٞای ٞٛیت ایشا٘ی تا ٔثا٘ی اػالٔی   ٞٛیت دس رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ، اص تّفیك ٔؤِفٝ
تاسیخی، ػیاػیی   ی ٞٛیت ّٔی دس ػطٛط فشٍٞٙیؿٛد.   تا عٙٛاٖ ٞٛیت ّٔی ؿٙاختٝ ٔی

 ٝ ُ     ٚ التلادی لاتُ تعشیف اػت. دس ػطظ اَٚ تش ٔؤِفی ٞیای تیاسیخی،     ٕ٘ادٞیا ٚ ػیٕث
ؿٛد. دس ػیطظ ػیاػیی ٞٛییت      ٔیشاث فشٍٞٙی ٚ ٔٛاسدی اص ایٗ لثیُ تٛرٝ ٚ تأویذ ٔی

ٔعطٛف تٝ تُعذ ػشصٔیٙی، یىپاسصٍی ػیاػی ٚ ارتٕیاعی ٚ رییشٜ اػیت. دس    ّٔی تیـتش 
تٟذاؿیتی ٚ   ٞیای   استمیای ؿیاخق   ٞیا،   ىا٘ات سفیاٞی، صیشػیاخت  ػطظ التلادی تٝ أ

ٚ  ٌشاییی   ٔلیشف  ٚ ٌشاییی   تزُٕ، دسآٔذٞا ٘اتشاتش تٛصیع ،٘ا٘ٛ ٚ ای  ٞؼتٝ كٙایع، دسٔا٘ی
تیٛاٖ اتعیاد ٞٛییت ّٔیی سا تیٝ اییٗ         ٔٛاسدی اص ایٗ لثیُ تٛرٝ داسد. تشٕٞیٗ اػاع ٔی

كٛست تشؿٕشد وٝ اتعاد ارتٕاعی، تاسیخی، رغشافیایی، التلیادی، فشٍٞٙیی ٚ ػیاػیی    
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ٝ     تا ایزاد اسصؽٚ  (13 :1387)اتٛاِغؼٙی، داسد  ُ  ٞا ٚ تاٚسٞیای ّٔیی ٚفیفی دٞیی   ی ؿیى
 ٟذٜ داسد.ؿذٖ سا تشع  ٞٛیت دس صٔاٖ رٟا٘یارتٕاعات ّٔی دس ٔماتُ تغشاٖ 

ٞیا اػیت ویٝ  ٔمیاْ       ٞٛیت ّٔی دس رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ، ٞٛیت تاٚسٞیا ٚ اسصؽ 
 ارتٕیاعی،  عیذاِت  آصادی، اػیتمالَ،  ّٔیی،  ٔٙیافع  عفیظ سا  دفاع اص آٖسٞثشی ٞذف اص 

ٗ  د٘ثاَ تٝ ایذئِٛٛطی» دا٘ٙذ:  ّٔی ٔی أٙیت ٚ لذست  ٚ اػیت  ّٔیی  ٔٙیافع  عفیظ  ٚ تیأٔی
 (30/04/1397)تیا٘ات،  .«ؿٛد ٔی ٔغؼٛب ّٔت یه ٞٛیت

تـش دس طَٛ تاسیخ، تشای عفیظ تمیا اص ا٘یٛاع تالٞیای طثیعیی، تٟذییذٞای ٘ یأی،        
تغیییش  « تٟذیذٞای ٘شْ»التلادی ٚ... اص خٛیؾ دفاع وشدٜ اػت. أشٚصٜ ٘ٛع تٟذیذٞا تٝ 

یاػی یه ّٔیت ٔیٛسد   ٞای ارتٕاعی، فشٍٞٙی ٚ ػ  یافتٝ اػت. دس تٟذیذٞای ٘شْ، عٛصٜ
ٝ  وٛؿٙذ ٞٛیتی ویٝ تا  ٌیشد ٚ تٟذیذٌشاٖ ٔی  ٞذف لشاس ٔی ، ٞیای ػیاػیی   ٚسٞیا ٚ ا٘ذیـی

ی ی  ٔـیی ٔؼیائُ ػیاػی    دس تعیییٗ خی   ای سا ویٝ    یفّؼفی ٚ ٔزٞث اتفىشٚ ت  ارتٕاعی
اص رأعٝ ٞذف ػیّة وٙٙیذ. دس اییٗ ؿیشای       ٞؼتٙذ، ٔؤحشٚ تأٔیٗ ٔٙافع ّٔی ارتٕاعی 

تاٚسٞا، ٘یاصٔٙذ سٞثشی ساٞثشدی اػت وٝ تتٛا٘ذ اٍِٛی دفاع سا تیشای   ٞا ٚ  دفاع اص اسصؽ
 رأعٝ تشػیٓ وٙذ.

ٖ   عٙٛاٖ  سٞثشی تٝ اص آ٘زا وٝ ٔماْ ٔع ٓ ٖ  یىیی اص ا٘ذیـیٕٙذا ٝ   رٟیا  اتعیاد  اػیالْ تی
تٛرٝ ٚ اؿشاف وأُ داس٘یذ، ٚ اص   ّٔی ٞٛیت ٚ اػالٔی ی یایشا٘ ٞٛیت ٔٛضٛع ٔختّف

ٔؼیّٕیٗ عزیت اػیت، دسن     أیش  ِٚی دس رایٍاٜ ِٝ ٔع ٓ ٞای  ا٘ذیـٝ ٚ طشفی ٘ شات
 رأعٝ عائض إٞییت  تشای ٞا ٚ تاٚسٞای ّٔی  ِٝ دس دفاع اص اسصؽ  ٞای ٔع ٓ  عٕیك ا٘ذیـٝ
ٝ ِزا پظٚٞؾ عاضش دس پی پاػخ تٝ ایٗ ػؤاَ اػت ویٝ   خٛاٞذ تٛد. ٞٛییت     ٞیای   ٔؤِفی

ْ  فىیشی  ٔٙ ٛٔٝ دس ّٔی تاٚسٞای ٚ ٞا  اسصؽ تش آٟ٘ا تأحیش اػالٔی ٚی ی  ایشا٘ ٓ  ٔمیا  ٔع ی
ٝ   وذأٙذ؟ دس پاػخ تٝ ایٗ ػؤاَ تشسػی: سٞثشی ٞیای ٞٛییت اػیالٔی دس      إٞییت ٔؤِفی

ٚ ٘مؾ ساتطٝ ٞٛیت اػیالٔی ی ایشا٘یی ٚ تیأحیش آٖ تیش      ٔٙ ٛٔٝ فىشی ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی 
 ایـاٖ ٔطشط ؿذٜ اػت. ٞا ٚ تاٚسٞای ّٔی دس ٔٙ ٛٔٝ فىشی اسصؽ
 

   پيطينه پژوهص
ِٝ ٞٛییت  أی ٔؼ اِعادٜ  ٞای ا٘زاْ ؿذٜ ٘ـاٖ دٞٙذٜ ی إٞیت فٛق  ػٛاتك پظٚٞؾتشسػی 
دِیُ ٕٞؼا٘ی دس   واس پظٚٞـی تٝتا ٞایی وٝ   تٝ تعذادی اص پظٚٞؾدس ایٗ پظٚٞؾ . اػت

 .ؿٛد  پظٚٞـی ا٘زاْ ؿذٜ اؿاسٜ ٔی سٚؽ ا٘زاْ واس ٚ تخللی تٛدٖ رأعٝ
ی  ٞای تـىیُ دٞٙیذٜ   دسیافتٙذ وٝ ٔؤِفٝ( دس پظٚٞـی 1396صادٜ ٚ اعٕذِٛ )  ٔشؿذی
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ٞای اػیالٔی، اعییاد     ٞٛیت اػالٔی دس ا٘ذیـٝ ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی ؿأُ اعتمادات، اسصؽ
اػالٔی ٚ ٔشاػٓ ٚ ٔٙاػه اػالٔی ٚ ٞٛیت ایشا٘ی ؿأُ صتاٖ فاسػی، ػشصٔیٗ، تیاسیخ،  

ٝ   ٘ٛسٚص، پٛؿؾ ٚ ٔعٕعیذ  وٙیاس ٞیٓ ٚ    ٞیا دس   اسی ایشا٘ی اػت. فشاتیش اص آٖ، اییٗ ٔؤِفی
ُ تٕیذٖ ٘یٛیٗ   ػاص تا ٞٓ لشاس داس٘ذ ٚ دس ایزاد ا٘ؼزاْ، التذاس ّٔی ٚ تـىی  آٔیختٝ ٚ ٞٓ

 اػالٔی تأحیشٌزاس٘ذ.
( دس پظٚٞؾ خٛد دسیافتٙذ وٝ ٔمیاْ ٔع یٓ سٞثیشی،    1395اٞٙه )  اػذپٛس ٚ اعٕذی

ٛی، یاد ٞای سٚعیٝ ٔعٙ  ایشا٘ی لائُ تٛدٜ ٚ تٝ ٔؤِفٝ ی إٞیت ٚافشی تشای ٞٛیت اػالٔی
ا٘یذ. دفیاع اص     خذا ٚ تٛوُ تٝ اٚ، دٚسی اص د٘یاطّثی ٚ صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی اؿاسٜ ویشدٜ 

ایشا٘ی سا ٚفیفٝ ی ٘یشٚٞای ٔؼّظ دس دٚسٜ رًٙ ٘یشْ دا٘ؼیتٝ، ٚریٛد     ی  ٞٛیت اػالٔی
ٞیای ٔیٛسد اػیتفادٜ      ؿاٖ، ؿٙاػایی ٚ دسن عٕییك سٚؽ   اػتمالَ، اعتماد ٔشدْ تٝ ٞٛیت

ایشا٘یی دس   ی  داؿت فشًٞٙ ٚ ٞٛیت اػیالٔی   عٙٛاٖ ّٔضٚٔات ٍ٘ٝ سا تٝرٛ   دؿٕٙاٖ ػّطٝ
٘شْ تیٝ ویاس     عّی وٝ تایذ تشای ٔماتّٝ تا دؿٕٗ دس دٚساٖ رًٙ  صٙیٗ ساٜ ا٘ذ. ٞٓ  ٘ ش داؿتٝ

 آٚسی ٚ تزٟیضات ٔذسٖ تشای سػیذٖ تٝ ٔملٛد اػت.  تؼت، ٔزٟض ؿذٖ تٝ عّٓ ٚ فٗ
شاص ٚ ٘ـییة  اص ایٗ تٛد وٝ دس فشایٙذ پشف( عاوی 1394٘تایذ پظٚٞؾ ٔتمی ٚ وشٔی )

ٝ      صیادی دس اسصؽ تٛػعٝ، تغییشات ٘ؼثتاً ٚریٛد    ٞا، ٞٙزاسٞا، عیادات ٚ سػیْٛ رأعیٝ تی
آیذ ٚ تٛػعٝ ٞٓ ٘یاصٔٙذ عفیظ أٙییت ٔثیا٘ی فشٍٞٙیی ٚ ٞٛییت ٚ ػیاصٌاس ویشدٖ          ٔی

ٞ  ی  ٞای تٛػعٝ تا ایٗ ٔثا٘ی اػت. اٍِٛی اػالٔی  ٔؤِفٝ ٕٙیای تٛػیعٝ   ایشا٘ی پیـیشفتٝ، سا
ا٘ذاص تٛػیعٝ    سٚد وٝ دس اػٙاد سػٕی ٚ والٖ وـٛس اصرّٕٝ ػٙذ صـٓ  ؿٕاس ٔی  وـٛس تٝ
 اػاػی ٘یض ٔٙعىغ ؿذٜ اػت.ٚ لاٖ٘ٛ 

ٝ     (1393)تیضشاّ٘یٛ   ٚ رفٛسی، ٔیشعیذسی ٝ  دس پیظٚٞؾ خیٛد دسیافتٙیذ وی ٝ  تٛری  تی
اػالٔی  ٚ ایشا٘ی ٞٛیت ٞای  ٔؤِفٝ تٝ ٞا  ٚتؼایت دس ٔٛرٛد ٔطاِة ٚ فشٍٞٙی ٞای  تش٘أٝ
 ٘ییض  ٞیا   ؿیاخق  ٘تایذ ٔمایؼٝ ٚ تشسػی آٟ٘ا دس. اػت ا٘مالتی ٞٛیت ٞای  ٔؤِفٝ اص تیـتش

 ٚ ٞیا   اسصؽ ی دٞٙیذٜ  ا٘عىاع وٝ اػالٔی ٞٛیت دس سفتاسی ؿاخق وٝ وشد٘ذ ٔـخق
ٝ  دس تیـیتشی  تشرؼیتٍی  ٚ رّٜٛ، اػت ٔزٞثی ی رأعٝ یه دس دیٙی ٔشاػٓ  تیا  ٔمایؼی

 .داسد، ایشا٘یؼت ٞٛیت دس ػٙتی ٔشاػٓ ٚ ٞا  اسصؽ عاٚی وٝ ػشصٔیٗ ؿاخق
ی  ( دس پظٚٞـی تا عٙٛاٖ تشسػی ٚضیعیت ٚ اتعیاد ػیاص٘ذٜ   1392اوثشی ٚ عیٛضی )

تشیٗ   دسكذ پاػخٍٛیاٖ ٞٛیت ّٔی تاالیی داس٘ذ. ٟٔٓ 70ٞٛیت ّٔی دسیافتٙذ وٝ عذٚد 
صٙییٗ   دیٙی اػت. ٞٓی ادتی، تاسیخی، رغشافیایی ٚ  اتعاد ػاص٘ذٜ ٞٛیت ّٔی اتعاد صتا٘ی

دس تشسػی ٚضعیت ٞٛیت ّٔی دس ٔیاٖ ٔمٛالت ارتٕاعی ٔختّف ٘ـاٖ داد٘ذ وٝ ص٘یاٖ،  
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داس ٞٛیت ّٔی تاالتشی ٘ؼیثت    ػاَ، ٔتأّٞیٗ، افشاد تاص٘ـؼتٝ ٚ ص٘اٖ خا٘ٝ 45تا  30افشاد 
 تٝ ػایش ٔمٛالت ارتٕاعی داس٘ذ.

ٝ أشیىیا دس صیاسصٛب   ( ٘ـیاٖ داد وی  1392حال٘یی ٚ ٕٞتیی )    ٞای پظٚٞـی ػٝ  یافتٝ
وٛؿیذ تیا اص طشییك تضسییك فشٞٙیً ٚ ػیثه        ٌا٘ٝ آٖ، ٔی  اعٕاَ لذست ٘شْ ٚ ٔٙاتع ػٝ

ٞای ػیاػی ٔمّْٛ ٚعذت ّٔی ٚ ا٘ضٚای ایشاٖ دس عشضٝ   ص٘ذٌی رشتی، اختالَ دس اسصؽ
 ی اػالٔی ّٔت ایشاٖ رٌّٛیشی وٙذ. ٌیشی، تخثیت ٚ تغىیٓ ٞٛیت ایشا٘ی  إِّی، اص ؿىُ  تیٗ

 
 ضناسی پژوهص  روش

. اػتٞای پظٚٞؾ ویفی   وٝ اص سٚؽ اػتفادٜ ؿذ تغّیُ ٔغتٛادس ایٗ پظٚٞؾ اص سٚؽ 
تیا٘ات ٔمیاْ ٔع یٓ سٞثیشی دسخلیٛف ٞٛییت ایشا٘یی،        ی   رأعٝ آٔاسی پظٚٞؾ وّیٝ
ٓ   تٛدّٔی ٞٛیت ٞا ٚ تاٚسٞای   ٞٛیت اػالٔی ٚ اسصؽ ِیٝ تیش     وٝ اص صٔاٖ صعأیت ٔع ی

وٝ اتتذا تٛد ٌٛ٘ٝ   سٚؽ تشسػی تذیٗ. لشاس ٌشفتٝ تٛدػایت ایـاٖ   ٚبرأعٝ اػالٔی دس 
تشتییة    ػپغ تٝ. ؿذ ایشا٘ی ٔـخقساٞثشدی ٞٛیت اػالٔی ٚ ٞٛیت اكّی ؿاخق  2

 ؿیاخق  5ٔؤِفیٝ ٚ تیشای ٞٛییت اػیالٔی      25ٞذف تا ؿاخق  6 یتشای ٞٛیت ایشا٘
 .ؿذ تعشیف ٔؤِفٝ 17 ٞذف تا

ٓ   ٔؤِفٝ 42ٞای ٞذف   وُ ؿاخق ػپغ تشای ِیٝ تیا اػیتفادٜ اص      اص تیٗ تیا٘یات ٔع ی
اػتخشاد ٚ ٔیٛسد  ػایت ایـاٖ   ٚب اصٞای ٔٛرٛد   ای، یعٙی ؿٕاسؽ ٔؤِفٝ  ٔمیاع فاكّٝ
تزضیٝ ٚ تغّییُ   ؿٙاػاییٞا تا تٛرٝ تٝ اٞذاف پظٚٞؾ پغ اص   دادٜ.   ٌشفتتشسػی لشاس 

 .ٚ ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفتٙذ
 

 نظری پژوهص هباحث
ٞٛییت  ؿٛد. تُعذ   تمؼیٓ ٔی رٕعی )ارتٕاعی( ٚ فشدی تُعذ دٚ وّی تٝكٛست   تٝ ٞٛیت
 ٞیای   ٞا، ٘یاصٞا ٚ ٚیظٌی  تشاػاع یه ػشی آسصٚٞا، أیذٞا، تشعآٖ صیضی اػت وٝ فشدی 

أیاْ  . ٌیزاسد   ٔی احش رأعٝ دس افشاد سٚا٘ی ٚ اخاللی ٞٛیت ٚ تش ٌیشد  فشٍٞٙی ؿىُ ٔی
ٖ  ییه »فشٔایٙیذ ویٝ     سا صٙیٗ تعثیش ٔی خٕیٙی)سٜ( تأحیش ٞٛیت اخاللی ٚ سٚا٘ی  تیا  ا٘ؼیا

 رٕعیی، تعّیك   ٞٛیت تُعذ (33 :1398ٞٛیت ارتٕاعی...، ). «دٞذ  ٔی تغییش سا رٟا٘ی، تمٛا

 ٔٛرة تعّمی صٙیٗ خاف اػت؛ عٙٛا٘ی تا أٛس ٔـتشن تٝ افشاد اص تعذاد وخیشی خاطش

 ٔاٞیای  اص« ٔیا » عٙٛاٖ تا وٝ ؿٛد  رٕعی ٔی ٚاعذ یه ٌیشی  ؿىُ ٚ ٕٞثؼتٍی اعؼاع

 (121 :1393ٔمذْ ٚ داٚسپٙاٜ،   ٘مُ اص عّٛی  تٝ 1383)تٛػّی، لاػٕی،  .ؿٛد  ٔی رذا دیٍش
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 یه دسٖٚ، فشد ٞش ارتٕاعی ّٔی دس عٛصٜ ٞٛیت ارتٕاعی لشاس داسد. ٞٛیت ٞٛیت
)ٞٛییت ارتٕیاعی...،    .ٌیشد  ٔی ؿىُ، داسد إٞیت رأعٝ آٖ تشای آ٘ضٝ تشاػاع ٚ رأعٝ
 تاالیی إٞیت تؼیاس اص رأعٝ، دس ٞٛیت ػطظ تاالتشیٗ عٙٛاٖ  تٝ ّٔی ٞٛیت (33 :1398

ٗ  (169 :1383)اعٕیذی،   .اػت تشخٛسداس ٝ  ٞٛییت،  اص ػیطظ  ایی ُ   تی  پٛؿیؾ  تغیت  دِیی
ٝ  دیٍیش  تؼییاسی اص  تیا  رأعیٝ،  آعاد لشاسدادٖ ٓ  استثیا   ارتٕیاعی،  ٞیای   ٔؤِفی  ٚ ٔؼیتمی

ّٔی، عغ  رشٚس اعؼاع اص ٚطٗ، دفاع ٚطٗ، تٝ تعّك اعؼاع رّٕٝ اص تٍٙاتٍٙی داسد،
 (121 :1393ٔمذْ ٚ داٚسپٙاٜ،   )عّٛی .فشٍٞٙی التلادی، ػیاػی، ٞای  دس فعاِیت ٔـاسوت

 دس. داسد لیذٔت  ػاَ ٞضاس ٞفت اص تیؾ وٝ اػت ػشصٔیٙی اص دیذٌاٜ تاسیخی، ایشاٖ
 اػیالْ،  فٟیٛس  اص لثُ ایشا٘ی ٞٛیت. ا٘ذ  وشدٜ ص٘ذٌی الٛاْ ٔختّفی ٕٞٛاسٜ ػشصٔیٗ، ایٗ

ٖ  دس. تٛدٜ اػیت  اػاطیش تا ٔٛاسدی آٔیختٝ دس ٚ دیٙی تٛعیذی، ٞٛیتی  ٘ ییش  دیٙیی  ٔتیٛ
1تٛسات، لشآٖ

ٖ  اؿیعاس  دس ٚ تیاسیخی  ٔٙاتع دس ای  كٛست ٌؼتشدٜ  تٝ طٛس  ٕٞیٗ ٚ   ؿیاعشا
 .اػیت  آٔذٜ تٛدٖ، ٚ آئیٙی دیٗ پیشٚ ٔعٙای تٝ ّٔت 3ٚ ٔٛال٘ا 2ٌٛ؛ اص رّٕٝ عافظ  پاسػی

 تیش   دلیك عثاستی تٝ ٞا ٚ  ّٔت ٞٛیت اكّی ٔغٛس خاف ویـی یا دیٗ راِثاً اػاع ایٗ تش
 تشیٗ  ٟٔٓ سا دیٗ ٔطٟشی (123 :1385طشفذاسی، ) .ؿٛد  ٔی دیٍش ّٔت اص ّٔتی تٕایض تاعج
 ّٔییت  اكّی ٔمّْٛ یافتٗ تشای ٚی ٘ ش اص. وٙذ  ٔی ٔعشفی ایشا٘ی ّٔی ٞٛیت تٙیاد ٚ ٔؤِفٝ

 (80 :1383 ،لشتا٘ی) .وشد تىیٝ ٔزٞة ٚ دیٗ صٖٛ ٟٕٔی عٙلش تش تایذ ،ّٔی ٞٛیت ٚ
 اٍِٛٞیای  ٚ عٛأُ تٝ ٘ؼثت ٔخثت ٞای  ٍ٘شؽ اص یا  ٔزٕٛعٝ اػالٔی ی ی ایشا٘ ٞٛیت

ٝ  اػیت  وـیٛس  ػطظ دس وٙٙذٜ  یىپاسصٝ ٚ تخؾ  ٞٛیت ٝ  وی ٖ  ٌٛ٘یاٌٛ٘ی  ٞیای   ٔؤِفی  صیٛ
ٝ  دس اػیالٔی یی   یایشا٘ی  ٞٛییت . ارتٕیاعی داسد  ٚ فشٍٞٙی دیٙی، ّٔی، ٞای  اسصؽ  ٔشتثی
ٝ  فشآیٙیذی  طیی  وٝداسد  ایشا٘ی ّٔی ٞٛیت اص ای  الیٝ ٘خؼت  فشأّیی  اییذئِٛٛطیىی  الیی
ٓ  تا تذسیذ تٝ ٚ اػت ؿذٜ وـیذٜ آٖ تش اػالٔی ٝ  أتیضاد  ٞی ٝ  ا٘یذ،   یافتی ٝ  طیٛسی   تی  اص وی
 ایشا٘یی  ّٔی ٞٛیت سٞثشی ٔع ٓ ٔماْ (48 :1368 لیلشی،) .ٞؼتٙذ ٘اپزیش  تفىیه یىذیٍش

 وییٝ صٙا٘ضییٝ. دا٘ٙییذ  ٔییی اػییالٔیت ٚ ایشا٘یییت تُعییذ دٚ اص ٔتـییىُ ٚ تّفیمییی ٞییٛیتی سا
 ّٔیی  ٞٛییت  تّىٝ ٘یؼت، دیٗ ٔماتُ دس ّٔیت ٌٛییٓ،  ٔی وٝ ٞٓ ّٔی ٞٛیت: »فشٔایٙذ  ٔی

                                                           

 .134تمشٜ، آیٝ ػٛسٜ . 1

 «صد٘ذ افؼا٘ٝ سٜ عمیمت ٘ذیذ٘ذ صٖٛ   تٙٝ عزس سا ٕٞٝ ّٔت دٚ ٚ ٞفتاد رًٙ» .2

 «دیٗ ص اُٞ ّٔت دٚ ٞفتاد ٚ ٌـت  ٗییمی ساٜ ضٖییسٞ اَیخی ٗییصی» .3

 «صاٖ دسٖٚ ٖٛییّیٔ االتییصاٖ خی  تشٖٚ تیٙذ ٔختّف ٞا سٚؽ ایٗ»    
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 .«اٚػیت  سفتاسٞای ٚ آسصٚٞا ٚ ٞا ٝ خٛاػت ٚ تاٚسٞا ٚ ٞا  فشًٞٙ ای اص  ٔزٕٛعٝ ّٔت، ٞش
 (18/08/1385 تیا٘ات،)

 تـییع،  تیٙیی   رٟاٖ اص تشخاػتٝ ٘یض( سٜ)أاْ خٕیٙی دیذٌاٜ اص ایشا٘یٔی ی  اػال ٞٛیت
ٝ  آ٘ضٝ ٘ٝ آٖ، كغیظ ٔعٙای تٝ ٌشایی  ّٔی. »اػت ّٔی فشًٞٙ لثَٛٚ  پزیشؽ تا ٕٞشاٜ  وی
 اص اػیالٔی ی ی  ایشا٘ی  ٞٛییت  (108 :1365 خٕیٙی،  ) .«وٙذ  ٔی ا٘ذاْ عشم اػالْ سٚی  سٚتٝ

ٖ  صٟیاسدٜ  طی اػالٔی اػت وٝ ٞٛیت تا ایشا٘ی ٞٛیت ؿذٖ عزیٗ ؿشیعتی، دیذٌاٜ  لیش
ٝ  اػت آٔذٜ پذیذ ٌؼتشدٜ فشٍٞٙیتا ایزاد  اػالْ، ٚ ایشاٖ تاسیخ ٕٞشاٞی  ٞییش  آٖ دس وی

 ا٘ذاصٜ ٕٞاٖ  تٝ رؼتٗ، اػالْ تذٖٚ ایشاٖ فشًٞٙ». تاصؿٙاخت دیٍشی اص تٛاٖ  ٕ٘ی سا یه
 (146: 1361 ؿشیعتی،).«دیذٖ ایشاٖ تذٖٚ سا اػالٔی فشًٞٙ وٝ تلٛس٘ىشد٘ی، ٚ اػت ٔغاَ

، ایشا٘یاٖ تا ٌشایؾ تیٝ اػیالْ، ضیٕٗ اییٗ ویٝ ٞٛییت       تش ایٗ تاٚس اػت وٝ ٔطٟشی
ٌیشی  تخؾ اػالْ، ٚ تا تٟشٜ ا٘ذ، تا رزب تعاِیٓ ٔتعاِی ٚ سٚط خٛد سا عفظ وشدٜ  ٌزؿتٝ

ٞای اخاللی فشًٞٙ ایشا٘ی، تٝ تاسٚس وشدٖ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ اػالٔی پشداختٙیذ   اص ٚیظٌی
 .تٛا٘ؼتٙذ تا تغىیٓ ٞٛیت ایشا٘ی، تٝ ٞٛیت دیٙیی خیٛد ٘ییض ٔعٙیای رذییذی تذٞٙیذ      ٚ 
 (85 :1383لشتا٘ی، )

. ّٔی ٘یض اص ٘ ش ا٘ذیـٕٙذاٖ ٚ ٔتفىشاٖ دٚس ٕ٘ا٘ذٜ ٚ تٝ آٖ تٛرٝ ؿیذٜ اػیت   ٞٛیت
ٝ  اػالٔی ٚ تٛدٖ ایشا٘ی عأُ دٚ شا٘ی اػت وٝ تشٔتفىی   صٔشٜ دس ٔطٟشی ٖ  تٛدٖ تی  عٙیٛا
 یٝ ٔؤِف ػٝ اص ٞٛیت ایشا٘ی وٝ اػت ٔعتمذ ػشٚؽ عثذاِىشیٓ. تأویذداسد ػاص  ٞٛیت عٛأُ
ٖ  فالت ػٝ عٙلش وذی ٘یىی. اػت ؿذٜ تـىیُ تزذد ٚ اػالْ، تٛدٖ ایشا٘ی ٖ  ،اییشا  صتیا
 (118 :1391 رٕاِی،).ؿٕاسد  تشٔی ایشا٘ی ّٔی ٞٛیت عٙاكشاكّی اص سا ؿیعٝ ٔزٞة ٚ فاسػی
ٝ  دا٘اٖ تش   صٙیٗ رغشافی ٞٓ عٙیٛاٖ عٙاكیش اكیّی      ٔؤِفٝ ػشصٔیٗ ٚ تاسیخ ٔـیتشن، تی

ٔتخللیٗ عٛصٜ عّْٛ ػیاػی، ػاختاس ػیاػی ٔـتشن، . ٞٛیت ّٔی ایشا٘ی تأویذ داس٘ذ
عإِاٖ عّْٛ ارتٕاعی صتاٖ، دییٗ ٚ آداب  . دا٘ٙذ  دِٚت ٚ ّٔت سا عٙلش اكّی ٞٛیت ٔی

 (9 :1384ٔزتٟذصادٜ، ).ؿٕاس٘ذ  تشٔیعٙٛاٖ عٙلش اػاػی ٞٛیت ّٔی   ٚ سػْٛ ٔـتشن سا تٝ
ٔیا ّّٔتیی ٞؼیتیٓ    ٞٛیت ّٔی اص ٔٙ ش ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی، صٙیٗ تیاٖ ؿذٜ اػیت ویٝ   

ٔؼّٕا٘ی ٔا، عٕیك تیاسیخی   . داس دس تاسیخ، ٚ ا٘مالتی؛ ایٗ ٞٛیّت ٔا اػت ٔؼّٕاٖ، سیـٝ
 .دٞیذ   عٙلش اكّی اػت ویٝ ٞٛیّیت ّّٔیت ٔیا سا تـیىیُ ٔیی        ٔا، ٚ ا٘مالتی تٛدٖ ٔا ػٝ

تذیٗ تشتیة رٕٟٛسی اػیالٔی اییشاٖ، اص پـیتیثا٘ی ٞٛییت ّٔیی       (22/03/1396، تیا٘ات)
تخـی دٚ ا٘ذیـٝ ایشاٖ تاػتاٖ ٚ فشٞٙیً اػیالٔی تشخیٛسداس      ٔفاٞیٓ ٞٛیتتشخاػتٝ اص 
 .ػاص٘ذ  ٞا ٚ تاٚسٞای ٞٛیت ّٔی سا ٔی  ٞای ٔغىٓ اسصؽ  اػت وٝ پایٝ
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 هویت از دیدگاه هقام هعظن رهبری
ْ  ٚ ٔشدْ ٞٛیتایشاٖ اٍِٛ ٌشفتٝ اص  اػالٔی رٕٟٛسی ٞٛیتػاختاس  ٖ  ٚ عیض  آٟ٘یا  ایٕیا

 ٞٛییت  اص رییش  یٞیٛیت  اػالٔی رٕٟٛسی ٔعتمذ٘ذدس ایٗ تاسٜ  اػت، ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی
 (06/11/1388)تیا٘ات،  .٘ذاسد ٔشدْ عضْ ٚ ٔشدْ ایٕاٖ ٚ ٔشدْ

اػیت، اٌیش افیشاد دس    تخـی تٝ ص٘ذٌی ارتٕاعی افیشاد      واسوشد ٞٛیت دس رأعٝ لٛاْ
ٚضعیت تغشاٖ ٞٛیت ارتٕاعی لشاس ٌیش٘ذ ٘مؾ خٛد سا دس رأعیٝ اص دػیت خٛاٞٙیذ    

ِٚیت ؤداد ٚ لادس تٝ ایفای ٘مؾ خٛد دس رأعٝ ٘خٛاٞٙیذ تیٛد. ِیزا تیشای پیزیشؽ ٔؼی      
 ٌاٞی اػت، ّٔی ٞٛیت ٌاٞی ٞٛیت، ایٗ عاال» اػت. ٞٛیت ارتٕاعی ٘یاص تٝ اعؼاع

 تیاس  تاییذ  ٞٛییت  تیا  ٞشصٝ؛ اػت؛ ؿشف اػت، ا٘ؼا٘ی ٞٛیت ٌاٞی اػت، دیٙی ٞٛیت
ٝ  ٞٛیّت یه ٔا ایشا٘ی ی اػالٔی ی  رأعٝ أشٚص خٛؿثختا٘ٝ. تیایٙذ  ٚ تیاسیخی  ٚ داس سیـی
 (20/03/1397 )تیا٘ات، .«داسد اػتمأتی لاتُ ٚ لٛی

ت ٔؼیتمُ  ٞٛیی  وٝ رأعٝ ٌشفتاس تغشاٖ ٞٛیتی ٘ـٛد، الصْ اػیت   تشای ایٗاص طشفی، 
ٝ   سا عفظ ٚ كیا٘ت وٙخٛدؽ  آٖ اص ٚعیذت ّٔیی، ٔٙیافع ّٔیی،      ی ذ تیا تتٛا٘یذ دس ػیای

ٚ رّیٌٛیشی اص   ٖریٛا ٘ؼیُ  تخـی تٝ   ٞٛیت ؿٛد.ٔٙذ   اػتمالَ ّٔی ٚ ا٘ؼزاْ ّٔی تٟشٜ
ٓ دسػیتی    تٝ ػاصاٖ وـٛس٘ذ تایذ  رٛا٘اٖ وٝ آیٙذٜ یٞٛیت  تی ُ  تفٟیی ؿیٛد تیا آ٘یاٖ     ٚ ٔٙتمی

فشٔایٙیذ:    ِیٝ دس اییٗ تیاسٜ ٔیی      ٔع ٓ تیٍاٍ٘اٖ ٔماٚٔت وٙٙذ.ٞای   تتٛا٘ٙذ دس ٔماتُ ٞزٕٝ
ٝ  اٌیش . تیاٚسیذ تاس تا ٞٛیّت سا رٛاٖ»  تّٙیذ  كیذاٞای  ٘ىیشد،  ٞٛییت  اعؼیاع  ای رأعی

ٓ  (20/03/1397 )تیا٘یات، . «ویشد  خٛاٞذ ٔغّٛب سا اٚ ساعت آٔیض، تغىّٓ صٙییٗ تأوییذ    ٞی
ٝ  طیٛسی  ویشد؛  پایثٙیذ  خٛدؽ ّٔی تاٚسٞای ٚ ّٔی ٞٛیت تٝ سا رٛاٖ تایذ»داس٘ذ وٝ   وی

ٓ  آٖ تیٛدٖ؛  ایشا٘یی  داسد افتخیاس  ٚالعیاً . داسد ٞٓ افتخاس ٚ اػت ایشا٘ی وٝ وٙذ افتخاس  ٞی
ٗ  ٔٛاضع ٚ اؽ  ػیاػی ٔٛاضع خاطش تٝ أشٚص وٝ ایشا٘ی  اػیالْ،  د٘ییای  دس اؽ  إِّّیی  تیی

 (13/07/1385)تیا٘ات،  .«اػت عضیضتشیٗ
 

 ایرانی در هنظوهه فكری هقام هعظن رهبری ـ هویت اسالهی
تشیٗ ٔٛضٛعاتی ویٝ دس ٔٙ ٛٔیٝ فىیشی ٔمیاْ ٔع یٓ سٞثیشی تؼییاس لاتیُ           یىی اص ٟٔٓ

ایشا٘یی   ی  ٞای ا٘مالب اػالٔی ٔتىی تش ٞٛییت اػیالٔی    ٞا ٚ آسٔاٖ  ٔـاٞذٜ اػت، اسصؽ
ٔتٙالضیی  ریشٔیت ٚ ایشا٘یت تٝ ٘غٛ وأالً ایشا٘ی اص دٚ ٔٙ ش اػال ی  ٞٛیت اػالٔی. اػت

اػیالٔی دس علیش    ی  تمٛییت ٞٛییت ایشا٘یی   . ا٘یذ   اص صٔاٖ كذس اػالْ تا ٞٓ تشویة ؿذٜ
رٓ فشٍٞٙی ٘ؼیثت تیٝ اییشاٖ اػیالٔی     تشیٗ ساٞىاسٞای ٔماتّٝ تا تٟا  ؿذٖ، اص ٟٔٓ رٟا٘ی
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تأوییذ   ایشا٘یی  ی  اػیالٔی  ٞٛییت  تمٛیت ٚ دیٙی تشتیتسٞثشی دستاسٜ    ٔماْ ٔع ٓ .اػت
ٝ  تیش  عالٜٚ ٚ وٙذ افتخاس خٛد تٛدٖ ایشا٘ی تٝ عمیمتاً تایذ ایشا٘ی رٛاٖ» داس٘ذ وٝ  تیش  تىیی
 ٔفتخیش  اػالٔی ایشاٖ وٙٛ٘ی ٔٛلعیت اص تضسي، ػشصٔیٗ ایٗ فشٍٞٙی ٚ تاسیخی ٔٛاسیج

 (13/07/1385تیا٘ات، ) .تاؿذ ػشافشاص ٚ
اراصٜ تؼّ  دیٍشاٖ تٝ ػش٘ٛؿیت  ایشا٘ی  ی  اػالٔیٞٛیت  ی تشخاػتٝ اص تفىش سٚعیٝ

ِٝ، ا٘مالب اػالٔی تٛا٘ؼتٝ تفىش اػتمالَ ٚ خٛدتیاسٚسی    تٝ عمیذ ٔع ٓ .دٞذ  خٛد سا ٕ٘ی
 سٚط اٌییش ا٘مییالب اػییالٔی تٟٙییا تٛا٘ؼییتٝ تاؿییذ؛. »ٚس ػییاصد  سا دس ٚرییٛد ّٔییت ؿییعّٝ

ٝ  ساٞٛییت   ٚ عیضت  اعؼیاع  سٚط سا، خٛدتاٚسی ٗ  تی ٗ  ٚ ّٔیت  ایی  ٔاٞیا  ٚ وـیٛس  ایی
 (30/11/1388تیا٘ات، ) .«تٛد ؿىشٌضاسؽ تایذ ػاَ ػاِیاٖ تاؿذ، تشٌشدا٘ذٜ

اٖ »تٛا٘ذ ٔالن ٞٛیت تاؿذ. تا اػتٙاد تٝ آیٝ ؿشیفٝ   اص ٔٙ ش ایـاٖ لٛٔیت ٚ ٘ظاد ٕ٘ی
ٞای ٔختّف تفیاٚتی    ٔعتمذ٘ذ دس ٍ٘اٜ اػالٔی، تیٗ ٘ظادٞا ٚ صتاٖ 1«اوشٔىٓ عٙذاهلل اتماوٓ

 ٞٓ ایشا٘ى ٞٛیت وٝ اػالٔى ٞٛیت وٙذ؛  ٔی ٞٛیت اعؼاع ایشاٖ ّٔتسٚ   ٘یؼت. اص ایٗ
ِٝ ٔعتمذ٘یذ ویٝ     ٔع ٓ (16/02/1387)تیا٘ات،  .اػت اػالٔى ٞٛیت ٕٞیٗ اص   ٌشفتٝ ٘ـأت

ٞای رشتٍشایا٘ٝ ریذایی    ف  ا٘ذ، ٚ ٘ؼثت تٝ عش  ی یه ػىٝاػالٔی دٚ سٚ ی  ٞٛیت ایشا٘ی
سری دٞٙذ، آ٘ضٝ وٝ ٚالعیاً ٚریٛد خیا     ٞٛیت ایشاٖ یا ٞٛیت اػالْ تٝ تٟٙایی ٞـذاس ٔی

ٝ  اػیت  ایٗ اػالٔی تٝ ی  ایشا٘ی ٞٛیت إٞیت اػالٔی اػت. ی  داسد، ٞٛیت ایشا٘ی  دس وی
ٞیا   ٚ اػالٔی ٚ ػطظ رٟا٘ی تأحیشٌزاس اػت؛ یعٙی صیضی وٝ دیٍیش ّٔیت   ایشا٘ی ٔمیاع

ٞیضىذاْ ایٟٙا سا ٘ذاس٘ذ. تش ایٗ اػاع ایـاٖ ادعاٞای رشتی ٔثتٙیی تیش تفىییه ٞٛییت     
 .دا٘ٙیذ   ٔیغایش تا تفىش ٚ ایشا٘ی ی اػالٔی  ٔ اسصؽ ٚ  پٛس ٚ تیایشا٘ی اص ٞٛیت اػالٔی سا 

 (26/02/1388)تیا٘ات، 
ٔیا د٘ثیاَ اٍِیٛی ٔطّیٛب ٚ     »فشٔایٙیذ؛    اػالٔی ٔی ی ِٝ دس تثییٗ ٞٛیت ایشا٘ی  ٔع ٓ

آسٔا٘ی خٛدٔاٖ ٞؼیتیٓ، ویٝ ییه اٍِیٛی اػیالٔی ٚ ایشا٘یی اػیت؛ اص ٞیذایت اػیالْ          
)تیا٘ات، .«تشد؛ یه اٍِٛی ٔؼتمُ  ٞای ایشا٘ی تٟشٜ ٔی  ٌیشد، اص ٘یاصٞا ٚ ػٙت  ػشصـٕٝ ٔی

ایشا٘ی ٚإٞیٝ داس٘یذ ٚ    ی  ٔخاِفاٖ ٘ اْ ایشاٖ اػالٔی وٝ اص ٞٛیت اػالٔی (15/05/1392
تخیؾ    خٛاٞٙذ اٍِٛی ٔؼتمُ دس رٟاٖ اػالٔی ؿىُ تٍییشد، ٔفیاٞیٓ ٞٛییت     ٞشٌض ٕ٘ی

ٗ  ا٘ذ ٚ ٔشتة دس عیاَ تٛطهیٝ ٞؼیتٙذ. اص     رأعٝ ٔا سا ٞذف لشاس دادٜ ٓ ، سٚ  ایی  دس تغىیی
ُ  دس تخـی  ٞٛیت ٞای  ٔؤِفٝ ٝ  ٔماتی ٓ  ٞیای تیذخٛاٞاٖ،    تٛطهی ٝ   ٔع ی ٓ  تٙیذ  دس ِی  ػییضدٞ

                                                           

 .13. ػٛسٜ عزشات، آیٝ 1
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 ٚ اػیالٔی ، ایشا٘یی ) ّٔیی  تخیؾ   ٞٛییت  ٞیای   ٔؤِفٝ تمٛیت»، رٕعیت وّی یٞا  ػیاػت
 ٔیییاٖ دس ٚیییظٜ تییٝ ػییشصٔیٙی پٟٙییٝ دس ارتٕییاعی ٍٕٞشایییی ٚ ٚفییاق ءاستمییا ٚ( ا٘مالتییی

ّٔت تضسي ایشاٖ سا ٔتٛریٝ   (30/02/1398تیا٘ات، ) «وـٛس اص خاسد ایشا٘یاٖ ٚ، ٔشص٘ـیٙاٖ
ٕ٘یٛدٜ،   (23/04/1392)تیا٘ات، « ای خاسری ٔغشم ٞای سػا٘ٝ تعضی اص دػتٍاٜ»ؿیطٙت 

ِیٝ سا اص سٚاییت    دٞٙذ. ٚ ا٘ذیـٝ ٕٔتاص ٔع ٓ افىٙی دؿٕٙاٖ ٞٛؿذاس ٔی ٘ؼثت تٝ تٝ تفشق
 .ػاصد آؿىاس ٔیٔىتة ٘ظادپشػتی رشتی ٞٛیت ایشا٘ی ی اػالٔی تا 

 
 رهبری هعظن هقام فكری هنظوهه در های هویت هلی  هؤلفه

 داسد اعتییاد  رٕعی ٞٛیت تٝ ا٘ؼا٘ی  ٔزٕٛعٝ ٔع ٓ سٞثشی، ٞشدس ٔٙ ٛٔٝ فىشی ٔماْ 
وٙذ. اِثتٝ ٞٛیت ّٔی ٔطّٛب ٚ ٔیٛسد   رٕعی ٞٛیت ٚ تؼتٍی ٚ ارتٕاع اعؼاع تایذ ٚ

: فشٔایٙیذ   ٔیی  ّٔیی  ٞٛییت  تعشییف  دس ایـاٖ پؼٙذی وٝ ٔٙزش تٝ ایزاد عضت ّٔی ؿٛد.
 آٟ٘یا؛  فشٍٞٙیى  ٞیاى   ٔضیّت ٚ آٟ٘ا فشٍٞٙى ٞاىٝ ٔـخل اص اػت عثاست ٞا  ّٔت ٞٛیت»

ُ  سا ّٔیت  یه فشٍٞٙى ٞٛیت ایٗ ٓ . (21/04/1393 تیا٘یات، ) «دٞیذ   ٔیی  تـیىی ٗ  ٞی  صٙیی
 اعتمادات فشًٞٙ، ٔزٕٛعٝ اص وٝ اػت رٕعی ٞٛیت یه ّٔت، ٞش ّٔی ٞٛیت ٔعتمذ٘ذ

ٖ  ٚ آسصٚٞیا  عىٛٔیت،  ٞا،  خٛاػت تاسیخ، عضت، اػتمالَ، دیٗ، ٚ  ٚ اػاػیی  ٞیای   آسٔیا
 (10/02/1390 ؛18/08/1385 تیا٘ات،) .اػت ؿذٜ تـىیُ ّٔت آٖ سفتاسٞای ٚ اكَٛ

 ٝ ٞیای ٔخثیت تیٝ عٛأیُ ٚ عٙاكیش ٚ اٍِٛٞیای         ای اص ٌیشایؾ   ٞٛیت ّٔی، ٔزٕٛعی
عٙٛاٖ یه ٚاعیذ ػیاػیی اػیت     پاسصٝ وٙٙذٜ دس ػطظ یه وـٛس، تٝ  تخؾ ٚ یه  ٞٛیت

تٝ طیٛسی ویٝ   . تاؿذ داؿتٝ دٌٚا٘ٝ واسوشد تٛا٘ذ  وٝ ٔی (63 :1396صادٜ ٚ اعٕذِٛ،   )ٔشؿذی
 ٚاسد تفشی ، یا افشا  صٙا٘ضٝ تا ٚ ػاص٘ذٜ، ٘یشٚیی ٌیشد لشاس ٔعتذَ ٚ ٔعَٕٛ عذ دس اٌش

ٝ . خٛاٞیذ تیٛد   ٔخشب ٘یشٚیی ؿٛد ٘ظادی ٚ لٛٔی ّٔی، تعلة ٝ  پیزیشفت  تاییذ  اِثتی  وی
ٌشایی ٚ عاللٝ   سٞثشی ٔٛضٛع تعلة ّٔی ٔع ٓ ٔماْ. ٘یؼت تذ ٚ ٔٙفی ٕٞیـٝ تعلّة

ٓ دا٘ٙیذ.    تٝ ّٔت ٚ وـٛس سا تشای دفاع اص وـٛس ٚ ّٔت ضیشٚسی ٔیی   ِیٝ ٔعتمذ٘یذ     ٔع ی
ُ  ٚ اػیت  َٚ ا٘ؼاٖ ٞا  ةتعل آٖ تذٖٚ یعٙی اػت؛ الصْ ٞا  تعلّة تشخی»  رثاسٞیای  ٔخی

ٖ  ٞٛییت  ٚ ؿخلییت  تیشای  ٞایی  پایثٙذی. وٙذ ٔی عشوت ٞٛا دس ٚصٖ تی ٚ ػثه  ا٘ؼیا
 (22/02/1382 تیا٘ات،) .تاؿذ خٛاٞذ ٔی وٝ ٞش ا٘ؼاٖ ایٗ عاَ اػت؛ الصْ

ٝ  عتیی  ٚاریة اػیت،   ّٔیی  ٞٛیت تمٛیت ٚ عفظ ِٝ  اص دیذٌاٜ ٔع ٓ ٖ   تی  ییه  عٙیٛا
ٖ . »اػیت  الصْ وـٛس، كیا٘ت اص ٞٛیت ّٔی رٛاٖ ی رأعٝ تشای تىّیف  اص تاییذ  رٛا٘یا
ٝ  تیا  وـیٛس،  رٕعیی  ٚ ّٔیی  ٞٛیت ػشٔایٝ  تیا٘یات، ) «وٙٙیذ  دفیاع  ٕٞیت  ٚ ٚریٛد  ٕٞی
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 ؿذ، خٛاٞذ ٞضٓ ّٔت آٖ ؿٛد، ٌشفتٝ آٖ اص ّٔت یه ٞٛیت اٌش صشاوٝ ،(12/08/1380
 .تاؿذ ٔا٘ذٜ تالیٔـخلی تشایؾ  رغشافیایی اٌشصٝ ٔشصٞای

 
 های پژوهص  یافته

ٝ     ی ٞای پظٚٞؾ دستاسٜ  یافتٝ دس ایٗ تخؾ ٞیای ساٞثیشدی     اسصییاتی ٔییضاٖ إٞییت ٔؤِفی
ػیایت    دس ٔٙ ٛٔیٝ فىیشی ٔمیاْ ٔع یٓ سٞثیشی دس ٚب     ٞٛیت ایشا٘ی ٚ ٞٛیت اػالٔی 

 .سٞثشی اسائٝ ؿذٜ اػت
ٞٛیت ایشا٘ی دس ٔٙ ٛٔٝ فىشی ٔماْ ٔع ٓ ساٞثشدی ٞای ؿاخق   ٔؤِفٝتشسػی  ٘تایذ
 .آٔذٜ اػت 1 ی رذَٚ ؿٕاسٜ ، دسسٞثشی

 
 ّای َّیت ایزاًي  تَسیغ فزاٍاًي هؤلفِ :1ی  ضوارُجسٍل 

 ضاخص

 راهبردی

 ضاخص

 هدف
 فراوانی ها  هؤلفه

 درصد

 ضاخص

 هدف

 درصد

 كل از

 رتبه

 ها  ضاخص

ت
َی

ّ
 

ًي
یزا

ا
 

اى
ست

 ٍ 
ت

تیا
از

 
سي

ار
ف

 

 4/32 8/54 230 فارسي ستاى تِ ػالقِ

1 
 6/17 5/41 174 فارسي ازتیات تِ ػالقِ

 5/1 6/3 15 فارسي ضاػزاى تِ   ػالقِ

 4/42 100 419 جوغ

سى
تو

 ٍ
د 

اری
ت

 

 7/1 8/15 17 ایزاًي ّای  سلسلِ ٍ ّا  حکَهت تا آضٌایي

4 

 5/2 3/23 25 ایزاًي تاریري حَازث تا آضٌایي

 7/1 8/15 17 ّا  ضرصیت ٍ ازتي هفاذز

 9/4 44 48 ضوسي سال ّای  هٌاسثت تا آضٌایي

 8/10 100 107 جوغ
ٌي

سهی
سز

 

 7/5 8/41 56 ػطق تِ سزسهیي  ٍ زٍستي هیْي

2 
 4/3 4/25 34 زلثستگي ٍ تؼلق تِ سزسهیٌي

 5/4 8/32 44 تجاٍسّا تزاتز زر هیْي اس زفاع آهازُ

 6/13 100 134 جوغ

ث
یزا

ه
 

گي
زٌّ

ف
 

 6/2 3/26 26 فزٌّگي هیزاث تا آضٌایي

 7/3 4/37 37 زستي صٌایغ تا آضٌایي 6

 8/0 9 9 ایزاًي هؼواری تا آضٌایي
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 8/0 8 8 هلي ّای  اسطَرُ ٍ ًوازّا تا آضٌایي

 9/1 2/19 19 ایزاًي سٌي ٍ آزاب تا آضٌایي

 10 100 99 جوغ

ػي
وا

جت
ا

 

 9/0 7/8 9 ایزاًي هلیت تِ ػطق

5 

 9/4 1/46 48 ایزاًي اقَام تا آضٌایي

 2/0 9/1 2 هززم تیي ّوسلي احساس

 6/4 3/43 45 (هازر رٍس) اجتواػي ّای  هٌاسثت تِ ًْازى  ارج

 5/10 100 104 جوغ

سي
سیا

 

 5/0 4 5 اسالهي جوَْری پزجن تِ افترار

3 

 1/1 8/8 11 هٌطقِ زر ایزاى تأثیزگذاریتِ  افترار

 5 2/39 49 اسالهي جوَْری سزٍز تِ افترار

 7/1 6/13 17 ایزاى استقالل ِت افترار

 2/2 6/17 22 تَزى ایزاًي تز افترار احساس

 1/2 8/16 21 کطَری قَاًیي تِ تؼْس

 7/12 100 125 جوغ 

 9/57 100  988 کل جوغ
 

تیاس تیٝ    988داد وٝ دس تیا٘ات ٔماْ ٔع ٓ سٞثیشی    ٘ـاٖ  1 ی ٞای رذَٚ ؿٕاسٜ یافتٝ
ٞیا سا    دسكذ اص وُ فشاٚا٘ی 9/57ٞٛیت ایشا٘ی اؿاسٜ ؿذٜ ، وٝ ؿاخق ساٞثشدی ٔفْٟٛ 

ٞیا سا    ٞای ٞذف تٝ تشتیة تیـتشیٗ تیٝ وٕتیشیٗ ؿیاخق     دس ؿاخق. ؿأُ ؿذٜ اػت
 134ٞٛیت ػیشصٔیٙی تیا فشاٚا٘یی    ، (دسكذ 4/42) 419صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی تا فشاٚا٘ی 

، تاسیخ ٚ تٕذٖ تا فشاٚا٘یی  (دسكذ 7/12) 125ٞٛیت ػیاػی تا فشاٚا٘ی دسكذ(،  6/13)
ٚ ٔییشاث فشٍٞٙیی   ( دسكذ 5/10) 104، ٞٛیت ارتٕاعی تا فشاٚا٘ی (دسكذ 8/10) 107

تشتیة ٔمِٛٝ ی عاللٝ تیٝ    ٞا، تٝ  دس تشسػی تیٗ ٔؤِفٝ. ا٘ذ  داؿتٝ( دسكذ 10) 99تا فشاٚا٘ی 
تیـتشیٗ ٚ ٔمِٛٝ اعؼاع ٕٞذِی تییٗ ٔیشدْ   ( دسكذ 8/54) 230صتاٖ فاسػی تا فشاٚا٘ی 

 .ا٘ذ  وٕتشیٗ تٛرٝ سا داؿتٝ( دسكذ 9/1) 2 تا فشاٚا٘ی
دس ٔٙ ٛٔیٝ فىیشی ٔمیاْ     اػیالٔی ٞٛیت ساٞثشدی ٞای ؿاخق   ٔؤِفٝ ٘تایذ تشسػی

 .آٔذٜ اػت 2 ی رذَٚ ؿٕاسٜ ، دسٔع ٓ سٞثشی
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 ّای َّیت اسالهي  تَسیغ فزاٍاًي هؤلفِ :2ی  ضوارُجسٍل 

 ضاخص
 راهبردی

 ضاخص
 هدف

 ها  هؤلفه

ی
وان

را
ف

 

 درصد
 ضاخص
 هدف

 درصد
 كل از

 رتبه
 ها ضاخص

ت
َی

ّ
 

هي
سال

ا
 

ی
قاز

اػت
 

 4/2 7/18 17 ذساضٌاسي

5 

 9/1 4/15 14 زیي یاٍلیا هؼزفي

 6/1 9/9 9 گزایي  آذزت

 5/1 12 11 کزین قزآى تِ اػتقاز

 3/3 4/26 24 زیٌي اصَل تِ اػتقاز
 2/2 6/17 16 زیٌي رّثزی تِ اػتقاز

 7/12 100 91 جوغ

ی
ار

رفت
 

 ػوزُ،) زیٌي ّای  هٌاسثت ٍ زیي فزٍع تِ التشام
 ...(جواػت ًواس

25 10 5/3 

1 

 ٍقایغ ٍ حَازث زرتارُ هزاسن ٍ ّا  ًطست
 ضیؼیاى ٍ اسالم تارید

26 3/10 6/3 

 ّا،  سَگَاریّثي ـ هذ ّای  هزاسن تزگشاری
 اػیاز

48 19 7/6 

 هؼزٍف تِ اهز حجاب،) ضزػي احکام تِ التشام
 ...(هٌکز اس ًْي ٍ

153 7/60 3/21 

 35 100 252 جوغ

ي
اس

سی
 

 َّیت زرتارُ ّا  هزاسن ٍ ّا  ًطست تزگشاری
 اسالهي سیاسي

12 4/10 7/1 

4 
 3/14 6/89 103 ...(پیاهثز،قزآى)هقسسات حزهت ّتک ٍاکٌص تِ

 16 100 115 جوغ
گي

زٌّ
ف

 
 /6 3 4 اسالهي ًوازّای تِ ذاطز تؼلق

2 
 ٍ فزٌّگ تِ پایثٌسی اصَل هٌاسثات تزگشاری

 زیٌي تزتیت ٍ اسالهي سًسگي  سثک
130 97 18 

 6/18 100 134 جوغ

ري
اری

ت
 

 7/10 6/60 77 (ع)تیت اّل ٍ( ظ)پیاهثز سیزُ اس آگاّي

3 
 9/1 11 14 قوزی سال ّای  هٌاسثت تا آضٌایي

 5 4/28 36 هذّثي زیٌي هفاذز هؼزفي
 7/17 100 127 جوغ

 1/42 100  719 کل جوغ
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تیاس تیٝ    719، دس تیا٘یات ٔمیاْ ٔع یٓ سٞثیشی     2 ی ٞای رذَٚ ؿٕاسٜ یافتٝتشاػاع 
ٞیا سا    دسكذ اص وُ فشاٚا٘ی 1/42ٞٛیت اػالٔی اؿاسٜ ؿذٜ وٝ ؿاخق ساٞثشدی ٔفْٟٛ 

ٞا،   دس تشسػی ؿاخق ٞذف تٝ تشتیة اص تیـتشیٗ تٝ وٕتشیٗ ؿاخق .ؿأُ ؿذٜ اػت
 6/18) 134، ٞٛییت فشٍٞٙیی تیا فشاٚا٘یی     (دسكیذ  35) 252ٞٛیت سفتاسی تا فشاٚا٘یی  

 115، ٞٛیت ػیاػیی تیا فشاٚا٘یی    (دسكذ 7/17) 127، ٞٛیت تاسیخی تا فشاٚا٘ی (دسكذ
 .ا٘ذ  اس ٌشفتٝلش( دسكذ 7/12) 91ٚ ٞٛیت اعتمادی تا فشاٚا٘ی ( دسكذ 16)

 أیش  عزاب،) ؿشعی اعىاْ تٝ اِتضاْ ی تشتیة ٔمِٛٝ  ٞا، تٝ  دس تشسػی ٔؤِفٝصٙیٗ  ٞٓ
تیـتشیٗ ٚ ٔمِٛٝ تعّك خیاطش   (دسكذ 7/60)153 تا فشاٚا٘ی...( ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔعشٚف تٝ

 .ا٘ذ  سا داؿتٝ تىشاس وٕتشیٗ (دسكذ 9/1) 4تٝ ٕ٘ادٞای اػالٔی تا فشاٚا٘ی 
ٞیا ٚ    ایشا٘یی ٚ تیأحیش آٖ تیش اسصؽ   یی   ٔیساتطٝ تیٗ ٞٛیت اػالٞای   ٔؤِفٝ دس تشسػی
دس ٔٙ ٛٔٝ فىشی ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی، ٘تایذ ٘ـاٖ داد ویٝ دس تیا٘یات ٔمیاْ    تاٚسٞای ّٔی 
اػالٔی اؿیاسٜ ؿیذٜ   ٘ی ی  تاس تٝ ٔفْٟٛ ؿاخق ساٞثشدی ٞٛیت ایشا 1707ٔع ٓ سٞثشی 

فشاٚا٘یی   719ٚ ٞٛیت اػالٔی تیا  ( دسكذ 9/57)فشاٚا٘ی  988اػت وٝ ٞٛیت ایشا٘ی تا 
 .ا٘ذ  سا ؿأُ ؿذٜ( دسكذ 1/42)

 
 گيری  و نتيجه بحث

اػیالٔی دس ٔٙ ٛٔیٝ فىیشی    ٘یی ی   ٞای ٞٛیت ایشا  پظٚٞؾ عاضش تا ٞذف اسصیاتی ٔؤِفٝ
 .زاْ ؿذٜ اػتٞای ّٔی ا٘  ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی دس دفاع اص تاٚسٞا ٚ اسصؽ

وٝ ٞٛیت ایشا٘ی سیـٝ دس تاسیخ  ٔـخق ؿذٞٛیت ایشا٘ی،  یٞا  دس تثییٗ ٘تایذ یافتٝ
سػذ، وٝ ایٗ خٛد عأیُ ؿیىٛفایی تٕیذٖ تیضسي       ٔیپیؾ ٞا   ٚ لذٔت آٖ تٝ لشٖ داؿتٝ
. پایٝ ایٗ ٞٛیت ٘ـأت ٌشفتٝ اص فشًٞٙ، آداب ٚ سػْٛ ارذادی ایشا٘ی اػت. اػتایشاٖ 

ایی اػت، ٞٛیت ایشا٘ی ٘یض وٝ رأعٝ تـشی ٕٞٛاسٜ دس عاَ تغَٛ ٚ پٛی تا عٙایت تٝ ایٗ
تشاػیاع ٘تیایذ   . اػیت ٖ پٛیا ؿیذ دس عاَ پا تٝ پای آٖ دس ضٕٗ عفظ اكاِت خٛیؾ 

ٝ  9/57عذٚد وٝ  ،ٞٛیت ایشا٘یساٞثشدی    پظٚٞؾ، ؿاخق تیا٘یات   ی دسكذ اص ٔزٕٛعی
 ی ٔؼأِِٝٝ صٝ ا٘ذاصٜ تشای   دٞذ ٔع ٓ  ٔی اختلاف یافتٝ اػت ٘ـاٖ ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی تٝ آٖ

 .فشٍٞٙی ٌزؿتٝ إٞیت لایُ ٞؼتٙذ  ادتیات فاسػی، تاسیخ ٚ تٕذٖ، رغشافیا ٚ ٔیشاث صتاٖ ٚ
دس تثییٗ ٘تایذ ٞٛیت اػالٔی، ٘ ش تش اییٗ اػیت ویٝ ٞٛییت اػیالٔی تخـیی اص       

تا ٚسٚد اػالْ تٝ ایشاٖ، ٞٛییت  . ٞٛیت ایشا٘ی اػت وٝ تٝ ٔفاٞیٓ دیٙی ایشا٘ی تٛرٝ داسد
اِتیضاْ عّٕیی    وٝ ٞٛیت اػالٔیتٝ  ٔشدْ ایشاٖ داؿتداسی   دیٙی وٝ سیـٝ دس تاسیخ دیٗ
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ٞیای ٔغىیٓ ٔیشدْ      پایٝ تثذیُ ؿذ ٚ ٞٛیت اػالٔی رضِٚ اػت ٞای دیٙی  ٔشدْ تٝ آٔٛصٜ
ٚ  ٞای اعتمادی، سفتاسی، ػیاػی، تاسیخی  ٞٛیت اػالٔی ٘ـأت ٌشفتٝ اص ؿاخق. ایشاٖ ؿذ

دسكذ اص ٔزٕٛعیٝ تیا٘یات    4/42دٞذ   وٝ ٘تایذ ٘ـاٖ ٔی ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ. فشٍٞٙی ایشا٘ی اػت
وٝ تٝ ؿاخق ٞٛیت ساٞثشدی اػالٔی اختلاف یافتٝ اػیت، ٘ـیاٖ   ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی 

 .ِٝ تٝ ٔؼائُ اعتمادی، سفتاسی، تاسیخی ٚ ػیاػی اػالٔی اػت  ی تٛرٝ ٔع ٓ دٞٙذٜ
ٞا ٚ   ایشا٘ی ٚ تأحیش آٖ تش اسصؽی  ٔیدس تثییٗ ٘تایذ ٚضعیت ساتطٝ تیٗ ٞٛیت اػال

سػذ وٝ ٞٛیت ّٔی عٙلش   دس ٔٙ ٛٔٝ فىشی ٔماْ ٔع ٓ سٞثشی، تٝ ٘ ش ٔی تاٚسٞای ّٔی
ٓ   ٟٔٓ ؿىُ  ی تیشیٗ عأیُ ٌؼیتشؽ دٞٙیذٜ     ٌیشی رٛأع تٛدٜ ٚ دس عاَ عاضش ٘یض ٟٔی

ٞیا،    ٔعیاسٞیا ٚ اسصؽ  ی واسوشد اكّی ٞٛیت ّٔی، پیٛ٘ذ دٞٙذٜ. اػتؿذٖ  سٚات  رٟا٘ی
   دس ػیطظ رٟیا٘ی، تیشای ّٔیت     ٚ اػیت    ٞا ٚ ساٜ ٚ سػیٓ ص٘یذٌی ارتٕیاعی ّٔیی    تاٚس
 .ٌشدد  ؿش  ٚسٚد تٝ ػاختاس رٟا٘ی ٔغؼٛب ٔی  پیؾ

٘یی ی   وٝ ٞٛیت ّٔی ایشا٘ی ٘ـأت ٌشفتیٝ اص ٞٛییت ایشا   ایٗ ٔٛضٛع ،پظٚٞؾ عاضش
اییشاٖ اػیالٔی ٞٛییت ایشا٘یی ٚ ٞٛییت      رٕٟٛسی وٙذ وٝ دس   اػالٔی اػت سا احثات ٔی

اص ٞٛیت ایشا٘یی ٚ اػیالٔی اػیتفادٜ     ِف یطٛس   تٝاػالٔی رذاٌا٘ٝ ٚرٛد ٘ذاسد. اٌشصٝ 
ٞا ٚ تاٚسٞایی اػت ویٝ اص ٞٛییت     كٛست عّٕی ٚرٛد داسد اسصؽ  ؿٛد ِٚی آ٘ضٝ وٝ تٝ  ٔی

 تاسیخی، داس سیـٝعٙٛاٖ ٞٛیت ّٔی ایزاد ؿذٜ اػت. ٞٛیت ّٔی  ایشا٘ی ٚ ٞٛیت اػالٔی تٝ
ایزاد ا٘ؼیزاْ   تشای «تمُاٍِٛی ٔؼ»رأعٝ ایشاٖ اػالٔی سا  تٛا٘ذ  ٔیوٝ  اػتمأتی لاتُ ٚ

ییاتی    تشای دػیت  ِزا .ٔعشفی وٙذدس تیٗ الٛاْ، التذاس ّٔی ٚ تـىیُ تٕذٖ ٘ٛیٗ اػالٔی 
 الّیٓ، رغشافیا، تاسیخ، فشًٞٙ، تِٝٚیٗ ؤتٝ ایٗ دسرٝ اص عضت ٚ افتخاس الصْ اػت وٝ ٔؼ

 داؿتٝ تاؿٙذ. تیـتشی تٛرٝ وـٛس طثیعی ٚ ا٘ؼا٘ی ٞای ػشٔایٝ ٚ ػٙٗ ٚ آداب
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