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 چكيذُ

انخ  درصوخهظ یایگخاه     پژوهطگزانی که درتاره ملیت ایزانی ایزاد سخن  نوخهده  
تطیغ در ساسه ایزانی اصتالفات درصهر تأملی دارن . تزای تزرسی ای  اصتالفات و 

در ای  مقاله تالش ض ه  ههیتی امزوس ایزانیان،تزی  ای ه ته وضؼیت  کطف نشدیک
روش تفسخیز  و تا اتنخا   « و ملیتمذهة »گهن میان  تا ضو  تزرسی رواتط گهنه

های منتلفی اس پژوهطگزان ملیت ایزانی پزداصته و ضخو    ته نظزات طیف انتقادی
تاب یایگاه مخذهة در   درهای آماری  استفاده اس داده تن ی کلی مهایهات، تا دسته

کم سخه   ههیت ایزانی ته ارسیاتی ای  نظزیات تپزداسیم. در پایان، نطان دادیم دست
 هوانی  ی دسته مهایهه اصلی ویهد دارد که ته تزتیة ته تؼارض ملیت و تطیغ، ا

انخ .   چنی  راتطه یشئی و کلی میخان ایخ  دو مفهخها لائخه ضخ ه      ملیت و تطیغ و هم
تاریخ تهل  ملیت ایزانخی را تخه   پزداسانی که  دسته اس نظزیه چنی  روض  ض  آن هم

تطیغ را اس هسته ملیت ایزانی دورتز توهر ػو تاً ان ،  پیطام رن اریاع دادهػوز 
ان  یا اساسخاً تخا    کزده و در مقاته، آنان که ته م رن تهدن ای  ملیت گزایص داضته

تخزای مخذهة تطخیغ لائخه     ان ، امکان و ػزصه تیطتزی  ناسیهنالیسم منالفت کزده
هایی که تطیغ را در هسته ملیت ایزانی لزار داده  ای ه تطگچنی  مؼلها  هستن . هم

تا وضؼیت امزوس ههیتی ایزانیخان لزاتخت    ان  ایزانیت را نیش پذیزفتهتؼ  تارینی و 
  .نکن تیطتزی پی ا می
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 ِِ ٍ طرح هسألقذهه
ٗ  وٓ ٘مُهٝ ُٖه    اٌط ُ٘فٝ تمؿیٕبت ّٔی رسیس یب زؾت بِی ٚؾهتف پیٕهبٖ  آٖ ضا  تىهٛی

ذٛضزٜ ٚ  ّٔیت زض ٔٗٙبی ٔسضٖ ذٛز ثب زیٗ ٚ ٔٙبظٖبت زیٙی ٌطٜ ثسا٘یٓ، ذٛاٞیٓ زیس وٝ
 آوٙسٜ اظ، ٕٞیٗ ِحٓٝ تإؾیؽ ٘یع حبَ  یٗا اظ پؽ ٘جطزٞبی ٖمیستی ؾط ثطآٚضزٜ اؾت. ثب

ضا زض ازأٝ یه ٚفبق زیٙهی ٚ زض َهَٛ آٖ تٗطیه      ّٔیتتٛاٖ  ٟبْ ثٛزٜ ٚ اظ َطفی ٔیثا
ً٘هذ   یذتسض رسیس وٝ ثٝ ّٔی تٛاٖ لبئُ ثٝ ایٗ قس وٝ تمؿیٕبت وٙس ٚ اظ ؾٛی زیٍط ٔی

 تمبثُ ثب زیٗ ثٙب قسٜ اؾت. ، ثطٝیبفت
ٕٞهٛاضٜ وكهٛضی    زض تبضید ثّٙس پیف ٚ پهؽ اظ اؾهالْ  ٘یع وٝ ایطاٖ  ایٗ ٚيٗیت زض
صٞت تكهیٕ زض آٖ ضؾهٕیت یبفتهٝ، وهٓ ٚ     زٜ ٚ اظ پب٘هس ؾبَ پیف ٔزیٙی ٚ تٛحیسی ثٛ

ٚ پسیسٜ ّٔیت ثٝ ٔیبٖ وكهیسٜ اؾهت. زض    ثب ٔفْٟٛیف پبی زیٗ ٚ ٔصٞت ضا زض ٔٛارٟٝ ث
اقبضٜ وطز وٝ ٔتًٕٗ « ٘بؾیٖٛ»زض تطرٕٝ « ّٔت»تٛاٖ ثٝ ا٘تربة ٚاغٜ  ایٗ ذهٛل، ٔی
ثهب ایهٗ تٛرٟهبت، ایطا٘یهبٖ ٘یهع زض ٘رؿهتیٗ       یهٗ ٔٛارٟهٝ اؾهت.    ثبض اضظقی ٚ زیٙهی ا 

ثب ٔفْٟٛ ّٔیت ٚ ایسٜ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ آقٙب قهس٘س   یرٟبٖ غطث ٞبی ذٛز ثب ٔٓبٞط ضٚیبضٚیی
ِهصا اٌهط ٘رؿهتیٗ     ؛زٞی وٙٙهس  ثب چٙیٗ ٔفبٞیٕی ؾبٔبٖ ضاٚ وٛقیس٘س ؾبثمٝ تٕس٘ی ذٛز 

َٚٝ ثسا٘یٓ، چٙیٗ پطؾكهی زض  ضا ٖهط ٔكطزض ایطاٖ ّٔت ه   ثطای ؾبذت زِٚت ٞب پٛیف
یه اظ آٟ٘ب وٛقیس٘س ثهٝ ٘حهٛی    پطزاظاٖ ٚ ٔتفىطاٖ ربٔٗٝ لطاض ٌطفت ٚ ٞط ٔمبثُ ٘ٓطیٝ

ّٔیت ایطا٘ی ضا تٗطی  ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘ؿجت اؾالْ یب ٔهصٞت تكهیٕ ضا ثهب آٖ تٗیهیٗ ٕ٘بیٙهس.      
وطز٘هس ٚ حؿهت ٔٛايهٕ     ٞبیی وٝ یب زیٗ ضا زض تًبز ٚ تمبثُ ثب ّٔیت تههٛض ٔهی   تالـ
ٟ٘بز٘س یب ثٝ ٘حٛی لبئُ ثٝ تطویت آٟ٘ب زض یىسیٍط ثٛزٜ ٚ  یىی اظ ایٗ زٚ ضا وٙبض ٔی ذٛز

ٔیبٖ اؾالْ قیٗی ٚ ّٔیهت ایطا٘هی    ٔتساذُ ثطاؾبؼ ثطزاقت ذٛز اظ ٞط زٚ، ٖ٘ٛی ضاثُٝ
 وطز٘س. تٗطی  وطزٜ ٚ ؾطآذط ربیٍبٞی ثطای ٞطوساْ زض ؾبظٜ ٘ٓطی ذٛز تٗجیٝ ٔی

ِٛس ٚ تإؾیؽ ّٔیت ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ٕٞچٙبٖ ثبلی ثهٛزٜ  اثٟبْ ِحٓٝ تثب ایٗ ٔالحٓبت، 
آیب ّٔیت ٔحهَٛ اؾتٕطاض زیهٗ زض ز٘یهبی ٔهسضٖ    ٚ ایٗ پطؾف وٕبوبٖ ُٔطح اؾت وٝ 

ضؾس ٕٞیٗ اثٟبْ،  ضٚز؟ ثٝ ٘ٓط ٔی قٕبض ٔی اؾت یب حبنُ ا٘مُبٔ رٛإٔ رسیس اظ زیٗ ثٝ
بؼ ایهطاٖ چهٝ زض   س. أهطی وهٝ چهٝ زض ٔمیه    ٌطزا٘ ٔٙس ٔی ِٝإٔصٞت ضا ٔؿ ٘ؿجت ّٔیت ٚ

ٝ ٔمیبؾی رٟب٘ی، ٘ؿجت زیٗ ٚ ّٔیت ضا ثطای پػٚٞكٍطاٖ ایٗ ٖطنهٝ   ٝ  ثه ای  ِٝإٔؿه  ٔخبثه
 زاض ؾبذتٝ اؾت. ؾتطي ٘كبٖ
ٝ »ثطای یبفتٗ پبؾد ایٗ پطؾف وٝ  ثٙبثطایٗ، ٞهبی ّٔیهت پػٚٞكهٍطاٖ     تكیٕ زض ٘ٓطیه

ٞب ٚ ٘ٓطیبتی وهٝ زض ثهبة ّٔیهت     ٘ؿجت ایسٜ زض ٌبْ ٘رؿت« ایطا٘ی چٝ ربیٍبٞی زاضز؟
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 ربیٍبٜ اؾالْ ٚ تكیٕ ضا زض قبوّٝ آٖ ٘ٓطیهبت ٚ تٗییٗ وطزٜ  ٔصٞتقسٜ ضا ثب   ایطا٘ی ُٔطح
 ٘ٓطیهبت  ربیٍبٜ تكهیٕ زض  ای ا٘تمبزی، ٘ؿجت ٔٛارٟٝ يٌٕٗبْ ثٗسی  زاض ؾبذتٝ ٚ زض ٘كبٖ

 وٙیٓ. اضظیبثی ٔیایطا٘یبٖ ٞبی ٔٛرٛز اظ ٚيٗیت زیٙی ٚ ٔصٞجی ٞٛیت  آٔبض ثب ضا ُٔطٚحٝ
 

 پصٍّص رٍش
قٙبؾی ویفی ٕٔٗٛالً ثب فطایٙسی َطف ٞؿتیٓ وٝ ؾهٗی زاضز ٔٗهب٘ی ضا اظ پهؽ     زض ضٚـ
ٞبی ذبْ ضا ثطاؾبؼ تفؿهیط ٔٗتجهط، ٔىكهٛف ٚ ٔكهٟٛز      زازٜ ٞب ثیطٖٚ وكیسٜ ٚ تٛنی 
وٙهس تهب    زض ایٗ ضاؾتب ثٝ ٔهب وٕهه ٔهی   « تفؿیط ا٘تمبزی»ضٚـ . (834: 2014پبتٖٛ، )ؾبظز 

قٙبؾی اِٚیٝ، اضظیهبثی ذهٛز ضا اظ ٔتهٖٛ     ؾٙديٕٗ تٛنی  ٚ تفؿیط ٔتٗ ٚ اظ پؽ یه 
زض ضٚـ تفؿیط ا٘تمبزی اٖتمبز ثط ایٗ اؾهت وهٝ    وٝ آ٘زب اظٖطيٝ وٙیٓ؛ ِصا  ُٔبِٗٝ ٔٛضز

اظ اٞساف انّی ٔب زض ایهٗ   (1388الرٛضزی، )ؾبظز تٛا٘س أط وّی ضا آقىبض  أط رعئی ٔی
ؾبظی ٚرٜٛ قهیٗی   ِٝ زیٗ ٚ ّٔیت زض ایطاٖ، ثطرؿتٝإتحمیك، زؾتیبثی ثٝ تٛنیفی اظ ٔؿ

؛ ٞبی ٘ٓطی ٔٛرٛز ٚ ٟ٘بیتبً اضظیبثی آٟ٘هب ثهط ٔجٙهبی ٘ؿجتكهبٖ ثهب تكهیٕ اؾهت        اٞٓ ؾبظٜ
 اظ قٛز چٟبض ٔطحّٝ وّی تفؿیط ا٘تمهبزی زض زؾهتٛض وهبض لهطاض ٌیهطز      ثٙبثطایٗ تالـ ٔی

یبثس وٝ پؽ اظ ُٔبِٗٝ آحبض ٍ٘بقهتٝ   قیٜٛ ارطای ایٗ پػٚٞف ثسیٗ ٘حٛ ؾبٔبٖ ٔی ضٚ یٗا
ٚ ثهٝ ٘حهٛی وهٝ ٖٕهسٜ     « ٞسفٕٙهس »ای  ٞب ثٝ قیٜٛ ، ٕ٘ٛ٘ٝ«ّٔیت ایطا٘ی» یٝ یٙظٔ قسٜ زض
، زض ، ا٘ترههبة قههسٜایطا٘ههی ٖطنههٝ ّٔیههت ضا ٕ٘بیٙههسٌی وٙٙههس  ٞههبی فىههطی  رطیههبٖ
ایكهبٖ   ٘مُهٝ ٘ٓهطات  ٚ زض لبٔت تٛيیحبتی ٔٛرع، اٞٓ  ٞبی اِٚیٝ لطاض ٌطفتٝ ثٙسی زؾتٝ

زض ثبة ّٔیت ٚ ربیٍبٞی وٝ تكیٕ زض ٘ٓطات ایكبٖ زاضز، تكطیح ٌطزز. پهؽ اظ پكهت   
، زض ٔطحّٝ تحّیُ ا٘تمبزی، ایٗ ٘ٓطات زض وٙبض ٞٓ ؾٙزیسٜ قهسٜ ٚ  ایٗ ٌبٌْصاقتٗ  ؾط

ٝ زض تحمیمهبت زیٍهط   ی ٔٛرٛز اظ ثُٗس اؾالٔی ٚ قیٗی ٞٛیت ایطا٘ی وٞبثب تىیٝ ثط آٔبض
 .ٌطز٘س ٔی اضظیبثی، ٘مس ٚ لطاض ٌطفتٝٔٛضز اقبضٜ 

 
 چارچَب هفَْهی

 ًسبت دیي ٍ هليت

وٙٙس وٝ زیٗ ٔتّٗك ثٝ ٌصقتٝ ثٛزٜ ٚ ّٔیت ٔحهَٛ ٖهط رسیس اؾت.  ثؿیبضی ٌٕبٖ ٔی
. زض ایهٗ ذههٛل   وٙٙهس  غیطزیٙی تههٛض ٔهی   یٕیٞبضٚ ّٔیت ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ضا ٔف ایٗ اظ

« ظا ثحطاٖ»ٔٙبثٕ فطٍٞٙی ایطا٘یبٖ ؾرٗ ٌفتٝ ٚ ایٗ ضا ٖبّٔی « تٙبفط»یب « تٙبلى»اظ ثطذی 
یه »ا٘س. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ؾطیٕ اِمّٓ زض ٕٞیٗ ضاثُٝ ٖٙٛاٖ زاقتٝ:  ذٛا٘سٜ« ثطاٍ٘یع اذتالف»ٚ 
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تٛا٘س ثٍٛیس ٔٙبثٕ فىطی ٔٗ ایطاٖ ثبؾتبٖ ٚ تكیٕ اؾت. ایٗ زٚ ٖٙههط ثهب    ٘فط ایطا٘ی ٕ٘ی
ُ   زاض٘س. ٕ٘یٕٞسیٍط ٔكىُ  ٞبیكهبٖ   رٕهٕ ٘یؿهتٙس ِٚهی حهسالُ ٔطظثٙهسی      ٌهٛییٓ لبثه

 .(40: 1383اِمّٓ،  )ؾطیٕ «٘یؿت یمتكر زلیك لبثُ یا ٌٛ٘ٝ ثٝ
وٙٙهس   زٞٙس؛ چطاوٝ ٌٕبٖ ٔهی  ثطذی زیٍط حىٓ ثٝ يطٚضت تفىیه زیٗ ٚ ّٔیت ٔی
ایزهبز   ثطای رٛأهٕ ثكهطی   تطویت ایٗ زٚ ٔكىالت ظیبزی اظرّٕٝ تٗهت ٚ ذكٛ٘ت

چٙیٗ ثٝ ٖمیسٜ ثًٗی، زیٗ ثٝ ؾجت ٔهٛلٗیتی وهٝ    . ٞٓسظ٘ ٖساِتی زأٗ ٔی ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ثی
رٟب٘ی اظ ایهٗ ٔفٟهْٛ    تهٛیطی آٖ یبز٘یبیی ّٔیت ضا ٌطفتٝ  زاضز ٕٔىٗ اؾت ذهّت ایٗ
. ؾهبظز ٞبی زیٙی ضا زض ٖطنٝ ّٔیهت ٘یهع ٚاضز    ٞب ٚ تجٗیى ثؿبظز ٚ اظ ایٗ َطیك، آؾیت

ٗ   2013ی چٖٛ ٖٕهط ٚ اؾهیطیًٙ )  ، وؿبٕ٘ٞٝ  یٗا ثب ّٔیهت   ٚ ( ایهٗ ثطزاقهت ضا اظ زیه
 ذٛا٘ٙس. ٔی« اٍ٘بضا٘ٝ ؾبزٜ» یتغب ثٝ

اضٚپبیی ذٛز ٘یع ضاثُهٝ ٚحیمهی ثهب     ٝمجؾت زض یّٔزض ایٗ ظٔیٙٝ ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ 
ای زٌٚب٘ٝ زاقتٝ، ٌبٞی ٔؿهیحیت يهٕٗ    زیٗ ثطلطاض ؾبذتٝ اؾت. اِجتٝ ایٗ ضاثُٝ چٟطٜ

      ٝ ٔخبثهٝ   ّٔیت اضٚپبیی ٚ ٔكرهبً اٍّ٘یؿی ٚ إِٓب٘ی فٟٕیهسٜ قهسٜ، ٌهبٞی ٘یهع ّٔیهت، ثه
ٗ  ثٙسی قسٜ اؾت. ثب ٖٙٛاٖ زیٗ رٟبٖ ٔسضٖ نٛضت ربیٍعیٙی ثطای زیٗ یب ثٝ َ، حهب   ایه

زٞهس وهٝ حتهی زض     ٘كهبٖ ٔهی  « زیٗ ثٛزٖ یب زیٙی ثٛزٖ ّٔیت»ٞبی ٔب شیُ ٖٙٛاٖ  ثطضؾی
ٞهبی   ٞبی زیٙی ّٔیت ٕٞچٙبٖ ثطلطاض اؾت. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ زض وتهبة  رٟبٖ ؾىٛالض ٘یع ضٌٝ

ٖ  ثٙسی رّٕٝ لطآٖ(، تمؿیٓ ٔمسؼ )ٔٗ ٞهب، اضرهبٔ زازٜ    ٞبی اِٚیٝ ثٝ ذساٚ٘س، ذبِك ا٘ؿهب
ای تمؿیٓ ثیكتط یهب تمٛیهت ٚ تٕٗیهك ٕٞهیٗ تمؿهیٕبت ٟٔیهب       ٔجٙبیی ثط ٌٛ٘ٝ یٗقسٜ ٚ ا
ٞ  ٌطزز. ِصا ٔی ٔی )ٚ ٔكرههبً   یٕهی تٛاٖ چٙیٗ اؾتٙجبٌ وطز وٝ ثب ٚرٛز پطٞیع ازیهبٖ اثطا

ْ     اؾالْ( اظ ٘ػازپطؾتی ٚ تجٗیى، اؾبؼ تمؿیٓ ا٘ؿبٖ ٌطفتهٝ ٚ   ٞهب تٛؾهٍ ذساٚ٘هس ا٘زهب
ٞب ضا ثطاؾبؼ  تفبٚت زض ّٔیتتٛاٖ ٚرٛز  ضٚ ٔی ایٗ ثسیٗ ٚاؾُٝ ضؾٕیت یبفتٝ اؾت. اظ
 ضاؾتب ثب اضازٜ ٚ ٔكیت اٚ تٛریٝ وطز. اضازٜ اِٟی یب ٔٛٞجتی ذسایی ٚ ٞٓ

افعٖٚ ثط ایٗ، ْبٞطاً ثب قجحی پیكبٔسضٖ اظ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ زیٙی ضٚثهطٚ ٞؿهتیٓ وهٝ ثهب     
هه   )تبضیریت( زِٚت یدؾبظٚوبضٞبی تجسیُ رٟبٖ ٖیٙی ثٝ شٞٙی، ذبن )ؾطظٔیٗ( ٚ تبض

ایٗ ٔهسٖب تهب    .(2001)فطیسِٙس، وٙس  ٝ ٔزطای اٞساف زیٙی ٚ ٔصٞجی ٔٙتمُ ٔیٞب ضا ث ّٔت
]زیٙهی یهب    یحیّٔت ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ٞطزٚ أٛضی ٔؿ»ا٘س:  ربیی پیف ضفتٝ وٝ ثطذی ٌفتٝ

اؾٕیت ٘یع زض تجیهیٗ پیٛ٘هس زیهٗ ٚ ّٔیهت یهب       .(186: 1997)ٞؿتیٍٙع،  «ثٙیبز[ ٞؿتٙس زیٗ
ّٔت ربیٍعیٗ ذساٚ٘س، پیىطٜ قٟطٚ٘ساٖ رب٘كیٗ وّیؿهب  »رب٘كیٙی ایٗ زٚ اشٖبٖ زاقتٝ: 

ٝ  یٗقس ٚ ا« ٚ ؾُّٙت ؾیبؾی ربیٍعیٗ ّٔىٛت اِٟی قهىُ ٚ ذهٛنهیبت ازیهبٖ     ٌٛ٘ه
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       ٝ ٖ   ؾٙتی زض پٛقف ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ثبظتِٛیهس ٌطزیهس؛ ثهٝ ٘حهٛی وهٝ ٘بؾیٛ٘بِیؿهٓ ثه  ی٘هٛ
ٞب اظ اؾهالْ زضذههٛل    أب ٘ٝ ثساٖ ٔٗٙب وٝ ثطذی لطائت ؛پطؾتی رٕٗی تجسیُ قس ّٔت

 «اظایهی ؾیبؾهی ثهطای ٔهصٞت     ٖٙٛاٖ ٔبثٝ ثٝ»رٕٕ ثیٗ ؾیبؾت ٚ زیب٘ت ٔطاز وطزٜ، ثّىٝ 
ٔیهبٖ   ضاوٙیٓ تب ٕٞیٗ ضٚاثٍ  ثب ایٗ ُٖ  تٛرٝ زض ازأٝ تالـ ٔی .(191: 1394)اؾٕیت، 

 ٕ٘بییٓ: زیٗ ٚ ّٔیت ایطا٘ی ثطضؾی
 دیٌی بَدى هفَْم ایراى:

. ثٝ ٌفتٝ غاٖ وّٙع، ٚلتی اظ اؾت٘یع ٔفٟٛٔی آٔیرتٝ ثٝ زیٗ یب اؾبؾبً زیٙی « ایطاٖ»ٔفْٟٛ 
وٙیٓ ٔٙٓٛض فمٍ ایطا٘یبٖ پطؾتٙسٜ اٞٛضأعزا )ٔعزا پطؾت( ٞؿهتٙس ٚ   ٞب نحجت ٔی آضیبیی

اؾهت  سٜ قه  الق ٕ٘هی اؾت ٚ اثساً ثٝ یهه لهْٛ اَه   « ویفیت»ؤیطیب ٚ آضیب ثیبٖ وٙٙسٜ یه 
ثب ایٗ تٛرٝ، ثبیس پصیطفت وٝ ایطاٖ اٚالً ٚ ثبِصات ٔٗٙبی زیٙهی زاقهتٝ    .(1398ظازٜ،  ٔٙبف)

 .(59: 1356)آثبزا٘ی، ضفتٝ ثٝ ٔفْٟٛ رغطافیبیی ٚ ؾطظٔیٙی تحَٛ یبفتٝ اؾت  ٚ ضفتٝ
٘یع، ٕٞهٛاضٜ زیهٗ اظ    تٕس٘یزض تبضید چٙس ٞعاضؾبِٝ ایطاٖ  دیٌی بَدى فرٌّگ ایراًياى؛

اضوبٖ ٞٛیتی ایطا٘یبٖ ثٛزٜ اؾت ٚ ثبِتجٕ ٞطٌبٜ اظ ٞٛیت ّٔی ایطا٘یبٖ ؾرٗ ثٝ ٔیبٖ آیهس،  
زض ٕٞیٗ ( 1379ٔبِطة ) .(15: 1385)ٔٙهٛض٘ػاز، ٌطزز  زیٙساضی ایكبٖ ثٝ شٞٗ ٔتجبزض ٔی

آٖ َهطظ  ا٘س ٚ اقٛظضتكت  زیٙساض ثٛزٜ ،ٔٗتمس اؾت ایطا٘یبٖ پیف اظ زیب٘ت ظضتكتیظٔیٙٝ 
 «ثٝ اٚد ضٚحب٘یت»زیٙساضی اظ پیف ٔٛرٛز ضا اظ ذطافبتی وٝ پسیس آٔسٜ ثٛز ضٞب٘یس ٚ آٖ ضا 

ثهط تٛحیهس اؾهتٛاض    ، زیٗ وٟٗ ایطا٘یبٖ ،، زیٗ ظضتكتیٔالحٓٝذٛز ضؾب٘یسٜ اؾت. ثب ایٗ 
 چٙبٖ ٘فٛشی زض ٔیبٖ ایطا٘یبٖ یبفت وٝ ضوٗ انّی ٞٛیت آ٘بٖ ضا تكىیُ زاز. ثٛز ٚ

ضفتٝ چٙیٗ ٚيٗیتی ٔیبٖ ایطا٘یبٖ یبفت ٚ تهب ثهٝ    اؾالْ ٘یع زض لطٖ ٞفتٓ ٔیالزی، ضفتٝ
شٞٙیت ٚ ظ٘سٌی ایطا٘یبٖ ٖزیٗ قهسٜ اؾهت. ایهٗ    ثب رٛا٘ت ٔرتّفی ٚ أطٚظ زض اقىبَ 

اؾهالْ  »ثهٝ ٘هبْ    اظ ٚالٗیتهی ٗ ٚيٗیت تب ربیی ازأٝ یبفتٝ وٝ ثطذی چهٖٛ ٞهب٘طی وهطث   
ُٟٔطی ٘یع ؾٗی زاضز زضذهٛل ضاثُهٝ   .(1381زیٍطاٖ، وطثٗ ٚ )ا٘س  ؾرٗ ٌفتٝ« ایطا٘ی

 (63: 1398ُٟٔهطی،  ) یهس اؾالْ ٚ ایطاٖ، اظ ٖ٘ٛی ٕٞجؿتٍی ٚ ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ؾرٗ ثٍٛ
ٔصٞت ایطا٘یهبٖ اؾهت ٚ ایكهبٖ آٖ ضا زض ثطاثهط اؾهالْ       ،ٚ اِجتٝ ایٗ قجٟٝ وٝ اؾبؾبً تكیٕ

 .(اِ  1365رٗفطیبٖ، چٙیٗ ثٍٙطیس ثٝ  ٞٓا٘س ضز وٙس ) ؾبذتٝ ٚ پطزاذتٝ
 

 ٍ هليت ایراًی تطيع
ضؾهس وهٝ زیهٗ زض رهصة      ٌطچٝ ثٝ ٘ٓط ٔی» زٞس وٝ: زض ایٗ ظٔیٙٝ، ٞبثؿجبْٚ تٛيیح ٔی

ضلیت ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ثبقس، أب زضٚالٕ زیٗ ثطای ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ چهٝ زض زٚضاٖ   ،ٚفبزاضی ٔطزْ
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ضاٜ ٖٕهُ وهطزٜ   پیكبٔسضٖ ٚ چٝ زض زٚضاٖ ٔسضٖ، ٕٞچٖٛ ٖبّٔی ٚاؾهٍ ٚ ٕٞٛاضوٙٙهسٜ   
ٌطی زض قىُ زازٖ ثٝ ٞٛیت ّٔی ایطا٘هی زض زٚضٜ ؾبؾهب٘ی ٚ ٘مهف     یتاؾت ]...[ ظضتك

ثهٝ ٘مهُ اظ    1990)ٞبثؿهجبْٚ،   «ٞبی ٕٞهیٗ فطایٙهس اؾهت    تكیٕ زض زٚضاٖ نفٛی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ
زض تهبضید ٚ  « تكیٕ»زضذهٛل ٔطوعیت ٘یع  .ة( 1365) یبٖرٗفط (146: 1395احٕسی، 

تطیٗ ٖٙبنط فىطی ایٗ وكٛض، فىط اؾالٔی قیٗی  اظ انّی» ت:ٔٗتمس اؾفطًٞٙ ایطا٘یبٖ 
ٕ  اؾت وٝ زض ََٛ ٞعاض ٚ چٟبضنس ؾبَ ثٝ ٖ  ،ٖٙٛاٖ تفىطی رهبٔ ثیٙهی ٔهطزْ ایهٗ     رٟهب

ٖجبزی ٚ اذاللی زاقتٝ ثّىهٝ   ٞبیوكٛض ضا قىُ زازٜ ٚ اظ ِحبِ ُٖٕ ٘یع ٘ٝ تٟٙب زؾتٛض
   ٝ ٝ  حتی زض ؾیبؾبت ٚ التههبزیبت ٚ ٖطفیهبت ثه  «ٖبٔهُ انهّی ٖٕهُ وهطزٜ اؾهت      ٔخبثه

( ٞٓ زض تىٕیُ ایٗ ؾرٗ، ٔٛاضز ٔتٗهسزی اظ  1389) ی٘زف .(12-11: ة 1365)رٗفطیبٖ، 
اؾهبٔی  »افعایس:  ٞبی ٔرتّ  ٞٛیت ایطا٘یبٖ تٛيیح زازٜ ٚ ٔی زض الیٝضا ٖٕك ٘فٛش تكیٕ 

أبٔهبٖ  ٞب ٔخُ تبؾٖٛب ٚ ٖبقٛضا، ٚالیت ٚ احتطاْ ثٝ   ٚ آییٗ آزاة٘فٛؼ ایطا٘ی، ٔطاؾٓ ٚ 
ٞبی التهبزی ٚ پیبٔسٞب ٚ آحبض اظ ٔٛلٛفبت ٌطفتٝ تب ؾهبیط   ٚ أبٔعازٌبٖ ٚ ٔمسؾیٗ، ظٔیٙٝ

فًبٞبیی وهٝ تحهت تهإحیط تكهیٕ زض ظ٘هسٌی ارتٕهبٖی ٚ ٞٙهطی ٚ         ،ذسٔبت زیٙی، ٞٙط
ؾبظی ثط ٔحیٍ زضٚ٘ی ٚ ثیطٚ٘ی حبوٓ اؾت، ٔٙبؾجبت ظٖ ٚ ٔطز، اظزٚاد ٚ احىهبْ   ذب٘ٝ

ٞب ٚ ٔعاضٞب ٚ ربیٍبٜ آٟ٘ب ثهطای ٔهطزْ،    ٚ زفٗ ٔطزٌبٖ، لجطؾتبٖ ذب٘ٛازٜ، آییٗ ؾٌٛٛاضی
ٝ   َٛض ثٝٞب ٚ  ٚ اضظـ قئٖٛٞب ٚ ٔٙبنت ٚ  ٔٛلٗیت ٞهب ٚ   وّی ضٚح تفىط قهیٗی ٚ ربشثه
ٞبی آٖ اظ ثسٚ تِٛس تب ٔطي ٕٞهطاٜ ٞهط ایطا٘هی ٚرهٛز زاضز ٚ ترُهی وّهی اظ آٖ        زافٗٝ
 .(31: 1389)٘زفی،  «ی ٚ ذطق ٖبزت اؾتقىٙ ؾٙتٖ٘ٛی  ٔٙعِٝ ثٝ
 

 ّا َّیت ایراًی در پيوایص ًسبت تطيع ٍ
والٖ اؾت وٝ ٕٔٗٛالً ثطای ؾٙزف وٓ ٚ وی  اثٗبز  یثبیس تٛرٝ زاقت وٝ ّٔیت ٔفٟٛٔ

قٛز. زض ضاثُٝ ثب ٘ؿجت ٞٛیهت ٚ ٔهصٞت    اؾتفبزٜ ٔی« ٞٛیت»ٞبی آٖ اظ ٔفْٟٛ  ٚ ٔؤِفٝ
ٝ 2004٘یع وؿب٘ی چٖٛ فٛضٚ ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٕ  زیهٗ،  ( لبئُ ثٝ ایٗ ٞؿتٙس وه قهٙبذتی،   ٔٙهبث

قٙبذتی ٚ ٔٗٙٛی ضا ثطای ٞٛیت فهطاٞٓ وهطزٜ ٚ اظ ایهٗ ٘ٓهط، زض      ایسئِٛٛغیىی ٚ ربٔٗٝ
تجییٗ قس، زیهٗ زض   تط یفوٝ پ چٙیٗ چٙبٖ لطاض زاضز. ٞٓ ثرف یتٞٛ ٚ ٔٙبثٕ ضؤؼ ٖٛأُ

ٖبٔهُ ٕٞجؿهتٍی    یٗتط ٟٔٓ» تبضید ایطا٘یبٖ ٕٞٛاضٜ ٘مكی ٔحٛضی ایفب وطزٜ ٚ ثٝ تٗجیطی
یب رعء شاتی ٞٛیت ایطاٖ ٚ ایطا٘یهبٖ ثهٛزٜ ٚ    (29: 1384)تبریه،  «ارتٕبٖی ایطا٘یبٖ اؾت

 .(1395)ضيبیی،  ٌطزز ٔحؿٛة ٔی «٘مُٝ اقتطان ایطا٘یبٖ یٗتط ٟٔٓ»
ٌیط٘هس.   حبَ ثبیس زیس ٞٛیت ٚ ٔصٞت زض ایطاٖ ثٝ چٝ ٘حٛ زض وٙبض یىسیٍط لطاض ٔهی 
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ْ  رٛ زض پیٕبیفٚ ؿتثطای زؾتیبثی ثٝ ایٗ ٟٔٓ، ر قهسٜ،    ٞبیی وٝ زض زٚ زٞٝ اذیط ا٘زهب
زٞهس ٚ ٔهب ضا ثهب تحهٛالت      ٘كهبٖ ٔهی   یذٛث ربیٍبٜ ٔصٞت تكیٕ زض ٞٛیت ایطا٘ی ضا ثٝ

زضنهس ایطا٘یهبٖ    3/82، 1384ؾبظز. ثطای ٔخبَ، زض ؾهبَ   احتٕبِی ایٗ ٖطنٝ ٘یع آقٙب ٔی
ٓ  .(1386)ایؿهیب،  ا٘س  زا٘ؿتٝ ذٛز ضا ٔصٞجی ٔی ( ثهب  1386ظازٜ )   بفط ٚ ؾهطاد چٙهیٗ پٛیه   ٞه

ضؾهٙس.   زضنهس زیٙهساضی ٔهی    75تكطیح ؾٝ پػٚٞف ٔرتّ  ثٝ ٔیبٍ٘یٗ تمطیجهی ثهبالی   
فهطز   ظ٘هس ٚ ذهسایبضی   ٞبی ٌالن ٚ اؾتبض، قزبٖی وبضٞبیی وٝ ثب قبذم یٍطز  ٖجبضت ثٝ

زضنس زیٙساضی ایطا٘یبٖ زض ؾهُح ثهبال ؾهرٗ     75ا٘زبْ قسٜ، ثٝ َٛض ٔیبٍ٘یٗ اظ ثیف اظ 
ا٘هس.   زضنهس ؾهٟٓ لبئهُ ثهٛزٜ     2ا٘س ٚ ثطای ؾُح پبییٗ زیٙساضی فمٍ چیعی حسٚز  ٌفتٝ
( زض پػٚٞكی وٝ زض ؾهُح ّٔهی ا٘زهبْ زازٜ، پهؽ اظ ثطضؾهی      1388) یب٘یچٙیٗ حبر ٞٓ

زٞهس ٚ َبِجهبٖ    ٔهی « لٛت ٞٛیت زیٙی»ٌیطی وّی، حىٓ ثٝ  ؾٛاثك آٔبضی زض یه ٘تیزٝ
زضنس ایطا٘یبٖ ثهٝ ٔؿهّٕب٘ی    3/91ٌطفتٝ وٝ  ( ٘یع زض تحّیُ پیٕبیكی زیٍط ٘تیز1388ٝ)

ٞهب ٚ   ٞبیی ٔب٘ٙس پیٕبیف اضظـ چٙیٗ زض زٞٝ ٘ٛز ٘یع زض پػٚٞف وٙٙس. ٞٓ ذٛز افتربض ٔی
 یچٙیٗ پیٕهبیف ؾطاؾهطی ٔؤؾؿهٝ ُٔبِٗهبت ّٔه      )چٙس ؾبَ( ٚ ٞٓ یطا٘یبٖٞبی ا ٍ٘طـ
ٝ ظیب زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔیعاٖ زیٙساضی ظیبز ٚ ذیّی 3/82( ثیف اظ 1393) ا٘هس.   ز زاقهت

زیهٗ ربیٍهبٞی ٔحهٛضی زض ٞٛیهت ٚ      اٍالًٌٛ٘ٝ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ  یٗاتٛاٖ  زض ٟ٘بیت ٔی
ثٝ زِیُ ٚرٛز اوخطیت قیٗٝ زض ربٔٗٝ، ٞٛیت ّٔی ایطا٘یبٖ ثهط   ثبًیبًّٔیت ایطا٘یبٖ زاقتٝ، 
تغییطات ٘ؿّی ٚ تحٛالتی وهٝ زض اقهىبَ زیٙهساضی     ثبٚرٛز ثبلثبًایٗ ٔصٞت اثتٙب یبفتٝ ٚ 

 .(1397)ضحٕب٘ی،  «رٛی زیٗ اؾتٚ ربٔٗٝ ایطاٖ تب اَالٔ حب٘ٛی زض رؿت»آٔسٜ، پسیس 
 

 هليت ایراًی ٍ جایگاُ تطيع در ًظر پصٍّطگراى
ثٍٙطیهس ثهٝ: قهبیٍبٖ،    ) یطا٘هی ّٔیت ایطا٘ی ٔٛيٖٛی اؾت وٝ چٝ اظ ٔٙٓهط پػٚٞكهٍطاٖ ا  

)ثٍٙطیهس ثهٝ:    (1)ٚ چٝ اظ ٔٙٓط پػٚٞكٍطاٖ غیط ایطا٘ی (1376؛ ٖبِٓ، 1377؛ ؾطٚـ، 1380
ٔهٛضز تٛرهٝ لهطاض ٌطفتهٝ      (1994؛ ٚیعٖ ٞهٛفط،  1999فطاٌٙط،  ؛1993؛ اؾٕیت، 1989٘یِٛی، 
ایٗ وٛقف ذهٛنبً زض تجییٗ ؾبثمٝ تبضیری ّٔهت ایهطاٖ ثطرؿهتٝ قهسٜ ٚ آحهبض      ت. اؾ

ّٖهت  حهبَ، زض پهػٚٞف حبيهط ثهٝ       ایٗ ثب(. 2)اؾت ٌكتٝفطاٚا٘ی زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔٙتكط 
ٝ قٙبؾهب٘ٝ زا  قٙبؾب٘ٝ یب ثبؾتبٖ ٞبی قطق ٌطایف زا٘كٕٙساٖ غیطایطا٘ی٘ٓطات وٝ  ایٗ ٚ  قهت

پػٚٞكهٍطا٘ی  ی پسیس ذٛاٞس آٚضز؛ زأٙهٝ  ٞبی ٔحسٚزیتپطزاذتٗ ثٝ آٟ٘ب ثطای ایٗ ٔمبِٝ 
ضٚی پػٚٞكهٍطاٖ ایطا٘هی    یٓ، ٔحسٚز ؾهبذتٝ ٚ نهطفبً  وٝ ثبیس آحبض آ٘بٖ ضا اظ ٘ٓط ثٍصضا٘

 .فىطی ثطٌعیٙیٓٞبیی ضا اظ ٞط َی   وٙیٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تالـ ٔی وطزٜتٕطوع 



 1011، 1ی  سال تیست و دوا، ضواره

 10 

پیٛ٘س ٘عزیه ٔهصٞت ٚ  »(، اظ 1378وبتٓ ) زض ضاثُٝ ثب زٌٚب٘ٝ تكیٕ ٚ ّٔیت زض ایطاٖ،
 «٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ایطا٘ی ضا لسضی ٖزیت ٚ غیطٖهبزی »ٚ ثٝ ٕٞیٗ ٚاؾُٝ،  ٘بْ ثطزٜ« ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ

پطزاظی زض  ٔكبثٝ، ٘ٓطیٝ( ٘یع ثب ٍ٘بٞی ٘ؿجتبً 1998) یثطٚرطز .(164: 1378)وبتٓ، زا٘س ٔی
وٙهس وهٝ اِٚهی     ثبة ٞٛیت ٚ ّٔیت ایطا٘ی زض زٚضاٖ اذیط ضا ثٝ زٚ زؾتٝ وّی تمؿیٓ ٔهی 

ٌٙزب٘س ٚ زٚٔی، اؾبؾبً ثسٖٚ تٛرٝ ثهٝ   اؾالْ قیٗی ضا زض ٔطوع ٞٛیت ٚ ّٔیت ایطا٘ی ٔی
 وٙٙس. پطزاظی ٔی اؾالْ، حَٛ ٖٙبنطی چٖٛ ظثبٖ، لٛٔیت ٚ تبضید ثبؾتب٘ی ٘ٓطیٝ

قٛز شیهُ زٚ ٖٙهٛاٖ ٚ    زض ازأٝ تالـ ٔیٞبی نٛضت ٌطفتٝ،  ثٙسی یت ثٝ زؾتٖٝٙبثب 
ضٚیىطز وّی ثٝ ّٔیت ایطا٘هی پطزاذتهٝ قهٛز. زض ایهٗ زٚ ضٚیىهطز، اظ ؾهٛیی، ٘ٓطیهبت        

ای ثؿهیبض َهٛال٘ی لبئهُ قهسٜ ضا ٔهٛضز       اٍ٘بضاٖ وٝ ثطای ّٔت ٚ ّٔیت ایطا٘ی پیكیٙٝ اظِی
اٍ٘هبضی زض ثهبة    ثٝ ٘ٓطات وؿب٘ی وٝ ثب اظِهی  زٞیٓ ٚ اظ ؾٛی زیٍط َطح ٚ ٘مس لطاض ٔی

ٞبی ٔسض٘یؿٓ یب اؾالٔیؿٓ ٚ ٔب٘ٙهس آٖ ثهٝ    ّٔیت ایطا٘ی ٔربِفت وطزٜ ٚ زض لبِت پبضازایٓ
ا٘س تٛرٝ ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز. زض ایٗ ضاثُهٝ ٌفتٙهی اؾهت وؿهب٘ی چهٖٛ       ّٔیت ایطا٘ی پطزاذتٝ

ا٘هس وهٝ زض    رٗ ٌفتٝ( زؾتىٓ اظ ؾٝ پبضازایٓ ٔسضٖ، اظِی ٚ ربٚیساٍ٘بض ؾ1383) یتاؾٕ
قهٛز ضا شیهُ ضٚیىطزٞهبی     َٛض ذالنٝ ٞط آ٘چهٝ ربٚیهس ٚ اظِهی ذٛا٘هسٜ ٔهی      ایٙزب ثٝ
قهٛز ضا   آ٘چٝ ٔسضٖ، اؾالٔیؿتی یب اؾبؾبً يس ٘بؾیٛ٘بِیؿتی ذٛا٘هسٜ ٔهی   پٙساض ٚ ٞط لسیٓ

 ٌصاضیٓ. زض ظٔطٜ ضٚیىطزٞبی رسیس پٙساض ثٝ ثحج ٔی
 پٌذار قذین یكردّایالف( رٍ

ای  ا٘س وٝ احجبت ٕ٘بیٙس ّٔیهت، ٔفٟهْٛ ٚ پسیهسٜ   ٜ  پطزاظاٖ زض تالـ ثٛز زض ایٗ ٍ٘بٜ، ٘ٓطیٝ
ٝ  ّٔی احؿبؾبت زیطثبظ اظرسیس ثطای ایطا٘یبٖ ٘جٛزٜ ٚ ایٗ ٔطزْ  ٘یهع   ٖ حىٕطا٘هب  ٚ زاقهت

ثهٝ ٘هبْ   ٘هٛیٗ   أهطی ِصا زض زٚضٜ ٔسضٖ، اؾبؾبً ثهب   ؛ا٘س وطزٜ ٞبی ّٔی ضا ز٘جبَ ٔی ؾیبؾت
تٕهس٘ی ذهٛز    ٚ آٖ ضا زض ٖمجٝ تبضیری ا٘س ی تٛا٘ؿتٝضاحت ثٝ ٚٛارٝ ٘كسٜ ٔیت ّٔت ٚ ّٔ

، ٔتزسز، ٘بقهىیجب  ز٘سٜ یهپیطٚاٖ ایٗ ٌطایف »(، 1382) یبٖوٙٙس. ثٝ ٖمیسٜ وبتٛظ یبثیثبظ
ذٛاؾهتٙس ٔهٛا٘ٗی    . آٟ٘ب ٔی...[ ثٛز٘س] یٚ ؾرت قیفتٝ قىٜٛ ٚ رالَ قبٞٙكبٞی ثبؾتب٘

ضاٜ پیكطفت فطٍٞٙی ٚ ّٖٕهی ایهطاٖ لهطاض زازٜ ثهٛز اظ      ضا وٝ ثٝ ثبٚض آٟ٘ب، ٔصٞت ثط ؾط
ٞبی ّٔیت یهب   زض ایٗ ٔیبٖ آ٘چٝ تحت ٖٙٛاٖ ٘ٓطیٝ .(125: 1382)وبتٛظیبٖ،  «سٔیبٖ ثطزاض٘
قهسٜ ٚ ٖٕٛٔهبً     قٛز ثیكتط زض ٖهط ٔكطَٚٝ ُٔطح  ٞبی ٘بؾیٛ٘بِیؿتی ذٛا٘سٜ ٔی ا٘سیكٝ

زض ازأهٝ اظ   ثب ٖٙبیت ثٝ ایٗ أط،. زٍ٘ط ٔیثٝ ّٔت ٚ ّٔیت ایطا٘ی « پٙساض لسیٓ»ثب ٔٛيٗی 
زٞهیٓ وهٝ ثهطای ّٔیهت      آغبظیٓ ٚ ثب پػٚٞكٍطا٘ی ازأٝ ٔی ضٚقٙفىطاٖ ٔكطَٚٝ ایطاٖ ٔی

 ٞؿتٙس.ای فطاتط اظ زٚضاٖ ٔسضٖ لبئُ  ایطا٘ی، پیكیٙٝ
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ٝ      یرب ثٝ»تٗجیطاتی ٔب٘ٙس  ،فتحعلی آخًَذزادُ  تٗهت زیٙهی ثبیهس تٗههت َٚهٗ زاقهت
. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ اٚ، زیٗ قٛزربیٍعیٗ ثبیس  زض ٘ٓط اٚ، ٘بؾیٛ٘بِیؿٓٞس وٝ ز ٘كبٖ ٔی« ثبقیٓ 
فتح ایطاٖ ثٝ زؾت اٖطاة ٔؿهّٕبٖ  ثٝ ٘حٛی  ٚ ضا ٖبُٔ ا٘حُبٌ ایطا٘یبٖ زا٘ؿتٝ« اٖطاة»

ّٔهت  »زض ٘ٓهط اٚ،   .(1395)آذٛ٘هسظازٜ،  وٙهس   ایطا٘یبٖ تّمی ٔیا٘حُبٌ ضا ٘مُٝ ُٖفی زض 
ثبیهس تٛرهٝ زاقهت زض    اِجتهٝ   .(26: 1395)آذٛ٘هسظازٜ،   «ا٘هس ٜ فبضؼ ثطٌعیسٜ ُّٔ ز٘یب ثٛز

ٔٛاضزی زیٗ اؾالْ زض ٘ٓط آذٛ٘سظازٜ ٔحتطْ، اضرهح ٚ ثطتهط اظ ؾهبیط ازیهبٖ ٚ ٔهصاٞت      
ٔ  زض أهب   ؛قٕطزٜ قسٜ ٝ  ٔٗٙهی  یثه » ٚیاؾهبؼ زیب٘هت زض ٘ٓهط     ٔزٕهٛ اؾهت  « ٚ افؿهب٘
 .(36: 1395)آذٛ٘سظازٜ، 
یطی وهبٔالً ؾهىٛالض ثهطای تزهسز     زاقت وهٝ أخهبَ آذٛ٘هسظازٜ، ٔؿه     ٖٙبیتثبیس  ٘یع

زض ی ؾهس  ، ٕٞچٖٛقبذم رٟبٖ ؾٙت یٗتط ٔخبثٝ ثعضي ثطٌعیسٜ ثٛز٘س ٚ زیٙساضی ضا ثٝ
قهٛز وهٝ ٘ؿهجت ٘ٓطیهٝ ّٔیهت       ، ضٚقهٗ ٔهی  تٛيهیحبت زیس٘س. ثهب ایهٗ    ٔیتزسز ثطاثط 

ٚ زیٗ ٖٕهالً ٔهب٘ٗی   یبفتٝ ثب اؾالْ ٚ تكیٕ وٝ زض تًبز ثب آٖ ٔٗٙب  تٙبفط آذٛ٘سظازٜ ٘ٝ زض
قهٛز. ٔهٛا٘ٗی وهٝ     ٚ تىهٛیٗ ّٔیهت ایطا٘هی ٔحؿهٛة ٔهی      یزٚؾت ثطای پیكطفت، َٚٗ

َالیی رهسا وهطزٜ    زٚضاٖٞبی ّٔیت ایطا٘ی ضا ثٝ ٔست ٞعاض ٚ چٟبضنس ؾبَ اظ آٖ  ضیكٝ
(، 1390) یطظایهی . ثهبضی، حؿهت ٌفتهٝ ٔ   ایطا٘یبٖ ضا ٔتٛل  ؾهبذتٝ اؾهت   لُبض تٕسٖٚ 

ٝ  یُ ضا يهطٚض ثطای ٘زبت ایطا٘یبٖ تحمك پٙذ ان»آذٛ٘سظازٜ  وهٝ یىهی اظ آٟ٘هب    « زا٘ؿهت
ذٛاٞی  احیبی ضٚحیٝ َٚٗ»ثٛزٜ ٚ زیٍطی « زفٕ ٖمبیس زیٙیٝ ٚ تحسیس لسضت ضٚحب٘یبٖ»

وبضٞب ٘یع ٞهٓ تمّیهس اٚ اظ اٍِهٛی     ایٗ ضاٜ .(24: 1390)ٔیطظایی،  «ٌطا ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ثبؾتبٖ
 طیٝ ّٔیت اٚؾت.ؾتیعی آقىبض ٘ٓ یٗزفطٍ٘ی زض تزسز ضا آقىبض وطزٜ ٚ ٞٓ قبٞسی ثط 

وٛقهیس   ثب ٞسف ثیساضٌطی ثٝ تبضید پیف اظ اؾالْ پٙبٜ ثطزٜ ثٛز ٚ ٔی آقاخاى كرهاًی،
اِجتهٝ چٙهیٗ    .(33: 1382)أب٘هت،   یسٚپب ٕ٘ب زؾت« ٔٙجٗی ثطای ثیساضی ّٔی»اظ ایٗ َطیك 

ٌ  زاضز وٝ اؾبؾبً اٚ اؾالْ ضا یىی اظ ُّٖ انّی ٖمت ا٘تربثی ضٚقٗ ٔی قٙبؾهبیی   یٔب٘هس
ٗ ا ثیٙس. ثب ٔی« ضٞبیی اظ اؾالْ ٚ ٖطثیت»ضا زض « ثبظٌكت ثٝ ذٛیكتٗ» یٖ٘ٛ وطزٜ ٚ ثٝ  یه

ثٝ ؾجت تٕطوعی وٝ ثط ایطاٖ پیف اظ اؾهالْ زاضز،  ، ، ٘ٓطیٝ ٚی زض ثبة ٘بؾیٛ٘بِیؿٕٓٞٝ 
ضاٜ حهُ   ( ؾ1393ٝ) یاوجط .(1357)آزٔیت، زض آٖ پطضً٘ اؾت « ویف ظضتكتی»تٛرٝ ثٝ 

 -2اذص ّٖٓ ٚ تىِٙٛٛغی غطثی  -1»ثٝ تطتیت ضا  وٙٛ٘یضٞبیی اظ ٚيٗیت  وطٔب٘ی ثطای
وٝ ٔكرهبً  (76-75: 1393)اوجطی، وٙس  لّٕساز ٔی« ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ -3اذص ؾیبؾت غطثی ٚ 

 ٘ؿجت ثٝ زیٗ ؾبوت اؾت.
ای ثهٛز اظ   ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ضٚقٙفىطاٖ پیف اظ ٔكطَٚٝ آٔیهعٜ »ثبیس ٌفت وٝ  ثب ایٗ حبَ
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زضثبضٜ ٌصقتٝ ایهطاٖ ٚ ٞٛیهت ایطا٘هی ٚ ا٘سیكهٝ حىٛٔهت لهبٖ٘ٛ ٚ       تهٛضات ضٔب٘تیه 
قهس   وٝ َجٗبً یب زض تًبز ثب اؾالْ قیٗی تٗطی  ٔی (186: 1372)ا٘تربثی،  «حبوٕیت ٔطزْ

 وكب٘س. یب ثٝ ٞط ٘حٛ آٖ ضا ٘یبظٔٙس پیطایف زا٘ؿتٝ ٚ ٔأالً ثٝ تحبقی ٔی
یهسٜ ذهٛز پطزاذتهٝ    يٕٗ ٘مس زٚ ضٞیبفت غبِت ٖطنٝ ّٔیت ثٝ َهطح ا  ،احوذ اضرف

، اظ ؾهٛی زیٍهط   «تٗهت يهسّٔی »ؾٛ ٚ  اظ یه« ّٔت پطؾتب٘ٝ»اٚ ثب ٘مس ضٞیبفت  .اؾت
زٚ ضٞیبفهت   ٞهبی  یٍٚتفهط  ٚضای افطاٌ وٛقس ٔی ٚ ضا پیكٟٙبز وطزٜ« ٍ٘ط تبضیری»ضٚایت 
« ٞٛیت فطٍٞٙهی ایطا٘هی  »وٝ زالِتی ٔسضٖ ٚ ٘ٛپسیس زاضز ثب « ٞٛیت ایطا٘ی»ٔیبٖ  ٗ،پیكی

پؽ اظ ٚضٚز اؾالْ اؾت، تٕبیع لبئهُ  پیف ٚ الت تبضید ایطاٖ حٛوٝ ٔحهَٛ تجسیُ ٚ ت
ذٛز ٘سا٘ؿتٝ « تبضیری ٞبی یكٝض»اظ  ثطیسٜٞبی ٔسضٖ ضا  قٛز. ایٗ ضٚایت أب ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ
، تإویهسات  ٚرهٛز   یٗا ٓ ٚ رسیس ٞٛیت ایطا٘ی تإویس زاضز. ثبٚ اِجتٝ ثط ٘مبٌ ٔتساذُ لسی

زض ضا ثٛزٖ ایطاٖ ٚ تٕبیعات ایٗ ّٔت ٘ؿجت ثهٝ ؾهبیط ّٔهُ رٟهبٖ، اٚ      ءاقطف ثط اؾتخٙب
تإویهس ثهط   »ٌٛیس:  . ثطای ٔخبَ، زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔیزٞس لطاض ٔیپٙساض  پطزاظاٖ لسیٓ ٘ٓطیٝ زؾتٝ

ذالف ثؿیبضی اظ وكٛضٞبی زیٍط زاضای یه ایٗ اؾت وٝ ؾطظٔیٗ ایطاٖ ٚ ٔطزٔبٖ آٖ ثط
ا٘س وٝ اظ لطٖٚ پیف اظ اؾالْ ثٝ زٚضاٖ  آٌبٞی تبضیری، فطٍٞٙی ٚ ؾطظٔیٙی اظ ایطاٖ ثٛزٜ

اؾالٔی ا٘تمبَ یبفتٝ ]...[ ٚ ثب زض ٞٓ آٔیرتٗ ثبٚضٞبی زیٙی اؾالْ ٚ تكیٕ ثٝ زٚضٜ ٔهسضٖ  
 .(223: 1395)احٕسی،  «ٔٙتمُ قسٜ اؾت

زض  آٖتهٛاٖ ثهطای    ٕ٘یٞبی ٟٔٓ ایطا٘یبٖ اؾت؛ أب  زض ٘ٓط اٚ اِجتٝ یىی اظ تزطثٝتكیٕ 
زاقت وٝ زض ایٗ ٍ٘هبٜ،   ٖٙبیتثّىٝ ثبیس  .٘ٓطیٝ ّٔیت ٚی، ربیٍبٞی ٔطوعی تهٛض وطز

زض زٚضٜ حىٕطا٘هی  ارتٙهبة اظ آٖ  ضا ثطٖٟسٜ زاضز وهٝ پهؽ اظ    ی«تؿٟیٍّط»تكیٕ ٘مف 
ٝ  (114: 1395)احٕسی،  «ت زاقتٙستٗهت اُٞ ؾٙ یتغب ثٝ»وٝ « ؾالرمٝ» َهٛض ذهبل    ثه

ثطرؿتٝ قسٜ اؾهت. اقهطف   « ضؾٕیت یبفتٗ ٔصٞت تكیٕ»ٚاؾُٝ  ٚ ثٝ« نفٛیٝ»زض زٚضٜ 
تٗجیط وطزٜ ٚ ٔٗتمس اؾت وٝ زض ایهٗ زٚضاٖ ثهٛز   « ٖهط زیٗ ٚ َٚٗ»اظ ایٗ ٚيٗیت ثٝ 
تٛریهٝ   ٞبی آٌبٞی تبضیری ٚ فطٍٞٙی ایطا٘ی ثب تٗبِیٓ ٔصٞت قهیٗی  پبیٝ»وٝ تالـ قس 

ِصا ایٗ اٞتٕبٔبت حَٛ ؾٝ ٔحٛض انهّی ؾهبٔبٖ پهصیطفت وهٝ ٖجهبضت ثٛز٘هس اظ        ؛«قٛز
تإویهس ثهط ایطا٘هی ثهٛزٖ ٔهبزض أهبْ چٟهبضْ        »، «ُّٔٛثیت ٖیس ٘ٛضٚظ زض احبزیج قیٗی»

 (147: 1395)احٕهسی،   «ا٘تؿبة تٗجیط حت اَِٛٗ ٔٗ االیٕبٖ ثٝ رٙبة ٘جٛی»ٚ « قیٗیبٖ
وهٓ آٟ٘هب ضا زض    بی قیٗی ضا ثٝ ایطا٘یت ٌطٜ ثع٘ٙس یب زؾتٞضوٝ ٔزٕٖٛبً ؾٗی زاقتٙس ثبٚ

 یه ٔؿیط ؾبظٌبض ثب یىسیٍط تطؾیٓ ٕ٘بیٙس.
پطزاظا٘ی وٝ زضذههٛل   زؾتٝ ٘ٓطیٝ ذٛز لبئُ ثٝ ایٗ اؾت وٝ ٞط زٚ حويذ احوذی،
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تٛاٖ زضؾهتی آٟ٘هب ضا    ٕ٘ی»ا٘س، ؾٟٕی اظ حمیمت زاض٘س ٚ  ایطا٘ی ؾرٗ ٌفتٝ یتلسٔت ّٔ
« ٔٛيهٗی ٔیهب٘ی  »ِهصا َجیٗهی اؾهت وهٝ ذهٛز       ؛(11: 1382احٕسی، ) «یىؿطٜ ٔٙىط قس

« ٘بؾیٛ٘بِیؿهٓ ایطا٘هی  »ٚ « ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ تطن ٚ ٖهطة »أب تٕبیعی ٔیبٖ  . احٕسیسٌٙعیٙ  ثط
زا٘س تب ٔصٞجی ٚ ثٝ ٕٞهیٗ ّٖهت    ٔی «زِٚت ایطاٖ ضا زاضای ٔبٞیتی ثیكتط ّٔی»ٌصاقتٝ ٚ 
سٜ ٚ ّٔیههت ایطا٘ههی ضا زض ؾههٙد ٘ههٛا قهه ( ٞهه1982ٓ( ٚ آضٔؿههتطاً٘ )1986) یتثههب اؾههٕ

ٌصقهتٝ   .(12: 1382)احٕهسی،  زٞس  ربی ٔی« ٞبی ٔبلجُ ٔسضٖ ٚ ٔبلجُ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ّٔت»
اظ ایٟٙب ٚی ثطای احجبت ٔسٖبی ذٛز ؾطا٘ آحهبض لهسیٕی ایطا٘هی ٚ ٖطثهی ضفتهٝ ٚ ٘تیزهٝ       

ٞب ٚ چٝ آحبض اِٚیٝ ٔطثٌٛ ثهٝ   چٝ آحبض پّٟٛی لجُ اظ اؾالْ ٘ٓیط ذسای ٘بٔه»ٌیطز وٝ   ٔی
تبضید ٚ ٞٛیت ایطا٘ی زض ؾٝ لطٖ اِٚیٝ اؾالٔی، ]...[ تبضید ٚ ٞٛیت تهبضیری ایطا٘هی ضا   

ٚی ثهطای   .(25: 1382)احٕهسی،   «وٙٙس ٔٙؿزٓ ٚ ظٔب٘ی ٚ ٔىب٘ی ٔٗطفی ٔییه ٔزٕٖٛٝ 
ثٙسی ایسٜ ذٛز زض ثبة ٞٛیهت ٚ ّٔیهت ایطا٘هی اظ چٟبضٖٙههط اؾبؾهی؛ یٗٙهی        نٛضت

ثهطز وهٝ يهٕٗ تطویهت ثهب       ٘هبْ ٔهی  « ؾطظٔیٗ، تبضید، ٔیطاث ؾیبؾی ٚ ٔیطاث فطٍٞٙی»
ٚی اِجتهٝ یىهی اظ ؾهُٛح     .(1388)احٕهسی،  ا٘هس   ایطا٘یبٖ ضا ؾبذتٝ ّٔیت ؾبظٜیىسیٍط، 

ٖ   »أب تإویس زاضز وهٝ ٕٞهٛاضٜ    ؛ٞٛیتی ضا ٞٛیت زیٙی پٙساقتٝ تهطیٗ ٚ   ٞٛیهت ّٔهی، وهال
ٝ  ؛(72: 1388)احٕسی،  «تطیٗ ؾُح ٞٛیتی ثطای ٞط فطز اؾت ٖبِی ای وهٝ ٔكهرم    ٘ىته
نطفبً رعئهی اظ ٞٛیهت    زض ٘ٓط احٕسی، ظضتكتی( ت٘ب)آٖ اظ اؾالْ یب زی یٗؾبظز ز ٔی

قهٛز. اِجتهٝ ٚی ثهب     ٞبی ّٔی، ٖٙهطی فطٖی ٔحؿٛة ٔهی  ثٛزٜ ٚ ٘ؿجت ثٝ ّٖمٝ ایطا٘یبٖ
ضا زض زٚضٜ اذیط « اؾالٔیت ٚ ایطا٘یت»پیٛ٘س  یٖ٘ٛ ثٝ« ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ اؾالٔی»پیف وكیسٖ 

ٝ  وضٚ ثب ٍ٘بٞی وبض ایٗ ثٝ ضؾٕیت قٙبذتٝ ٚ اظ ٖٙهٛاٖ   طزی، اظ ایٗ زٚ )ایطاٖ ٚ اؾهالْ( ثه
 وٙس. یبز ٔی ضوٙی اظ ّٔیت أطٚظ ایطا٘یبٖ

ٞبی پیكیٗ ٞهٓ ٔهب ّٔتهی ثهٛزیٓ ثهب ٞهٛیتی        زض زٚضٜ» وٝ لبئُ اؾت ضاّرخ هسکكَب، 
  ٓ ثهب  ٚی  .(17: 1398)ٔؿهىٛة،   «ٔرهٛل ثٝ ذٛز ٚ تهٛضی اظ ایطاٖ ٚ ایطا٘هی زاقهتی

ظثبٖ ثٟتطیٗ ٚؾهیّٝ  »ٔٗتمس اؾت  ی ٘مف ظثبٖ فبضؾی زض ؾبظٜ ّٔیت ایطا٘ی،ؾبظ ثطرؿتٝ
يهٕٗ تٛيهیح تحهٛالت     ٔؿىٛة .(20: 1398)ٔؿىٛة،  «ؾتٞب ثطای قىُ زازٖ ّٔت
 یهبت ازثٚ ثط ربیٍبٜ ظثهبٖ   ذبنی ٜ تبضید پیف ٚ پؽ اظ اؾالْ، تإویسظازثی ٚ ّٔی زض ثب

زضذت ایطا٘یت ثط ظٔیٗ ظثبٖ فبضؾهی  »فبضؾی زض تىٛیٗ ٞٛیت ّٔی ایطا٘یبٖ زاضز. تٗجیط 
اؾت وهٝ ٔؿهىٛة    حبوی اظ آٖ (24: 1398)ٔؿىٛة،  «اؾالْ ضقس وطز یٚٞٛا ٚ زض آة

حبَ اٚ زٚضٜ   ایٗ ثب اؾت.ثب اؾالْ ُٔطح ٘ىطزٜ  ٔربِفت٘ٓطیٝ ذٛز ضا زض تًبز یب حتی 
وطذتهی ٚ   زٚضٜ ثٟهت، »ٞهبی ٔؿهّٕبٖ ثهٝ ایهطاٖ ضا      پؽ اظ ٞزْٛ ٖهطة « ؾبِٝ یؿتزٚ»
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وٙس  یبز ٔی« ٞبی ٔؿتمیٓ ٚ غیطٔؿتمیٓ ایطا٘یبٖ ا٘ٛأ ٔمبٚٔت»زا٘ؿتٝ ٚ اظ « حبِی ضٚا٘ی ثی
ثبیس ثیبٖ زاقت وٝ ؾٝ ضوٗ انّی ّٔیت ایطا٘ی زض ٘ٓهط   زض ٔزٕٛٔ .(5: 1398 )ٔؿىٛة،
ا٘س اظ ظثبٖ فبضؾی، تبضید ایطاٖ ٚ زیٗ اؾالْ وٝ اِجتٝ زٚ ٔٛضز اذیط ٘ؿهجت ثهٝ    اٚ ٖجبضت

(، 1395) یطاظیتط زاض٘س. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ثهٝ ٖمیهسٜ قه    ای پبییٗ ظثبٖ فبضؾی ٚيٗیت ٚ ٔطتجٝ
چهٝ ثهٝ ّٖهت     ؛زیهس  ثٝ تكیٕ ٘یع احطی اظ اٍ٘یعٜ ّٔهی ٔهی  ٔؿىٛة زض ضٚیىطز ایطا٘یبٖ »

ٚ چٝ ثٝ ّٖت اٖتمبز ثهٝ ایطا٘هی ثهٛزٖ ٔهبزض أهبْ       ٖجبؼ یٚ ثٙ أیٝ یزِرٛضی اظ زضثبض ثٙ
 .(61: 1395)قیطاظی،  «چٟبضْ

ٗ  ؛زاذُ وكٛض اؾت یطا٘یوٝ اظ ٔتفىطاٖ پبٖ ا َّضٌگ طالع رّٕهٝ   زض آحبض ٔرتّ  ٔه
وٙس زض تإییهس ایهٗ ایهسئِٛٛغی ؾهرٙطا٘ی وٙهس. اٚ       ، تالـ ٔی«٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ایطا٘ی»وتبة 

ایطا٘ی لبئُ ثٛزٜ ٚ ثب تُجیك اؾهبَیط قهبٞٙبٔٝ ثهط تهبضید،      ّٔیتتبضیری ثؿیبض ثّٙس ثطای 
ٚی  زٞهس.  ؾبَ پیف اظ ٔیالز ٔؿیح اضربٔ ٔهی  2000ضا ثٝ « ؾطآغبظ آٌبٞی ّٔی ایطا٘یبٖ»
ٖ »، «ذهبن »چٙیٗ ؾٝ ضوٗ اؾبؾی ٞط ّٔیتی ضا ]آٖ اظ ایطا٘ی ٚ غیط ایطا٘هی[   ٞٓ ٚ « ذهٛ
: 1389)َهبِٕ،   «ٞطٌع اظ یىسیٍط رسایی ٘ساض٘هس »زا٘ؿتٝ ٚ ٔٗتمس اؾت ایٗ ؾٝ « فطًٞٙ»

ٚ ثهٝ   اؾهت « فطًٞٙ ّٔی یه ضاثُٝ ٔٗٙٛی ٔیبٖ افهطاز یهه ّٔهت   »زض ایٗ ٍ٘بٜ،  .(106
یٝ قهسٜ اؾهت. زض ایهٗ ٍ٘هبٜ، ٖٙبنهط ٔرتّفهی وهٝ ثهٝ         ٖبُٔ انّی ؾالٔت ربٔٗٝ تكج

)َهبِٕ،  ذسٔت وٙٙس، ٍٕٞی اضظقٕٙس ٚ اضرٕٙس ذٛاٞٙهس ثهٛز   « ٕٞجؿتٍی ّٔی ایطا٘یبٖ»
1389 :137-133). 

ٕ ، زض قبوّٝ ٘ٓطیٝ ّٔیت َبِٕ، ذجطی اظ اقبضٜ ٔؿتمیٓ ثٝ اؾالْ یب ؾیطثب ایٗ تفب  تكهی
وهٝ ٕٞچهٖٛ ضٚح ٚ   « فطًٞٙ ّٔهی »٘جٛزٜ ٚ چٙیٗ ٔٛاضزی نطفبً زض چبضچٛة رعئی اظ 

آیهس. تٛيهیح    وٙٙس، زض ٘ٓط ٔهی  یٗٙی ذٖٛ ٚ ذبن ُٖٕ ٔی انّیضٚا٘ی ثطای زٚ ٖٙهط 
یبثهس،   ایطا٘یؿتی َبِٕ ٔهی  وٝ ثب تفٛلی وٝ ایطا٘یت ثط ٞط أط زیٍطی زض ٘ٓطیٝ پبٖ ثیكتط آٖ

ٝ  ضوٗ ثّىٝ ثٝ ٔخبثٝ ٗسی تٙعَ یبفتٝ ٚ ٘ٝ ثٝتكیٕ ٘یع ثٝ ؾُٛح ٚ ٔطاتت ث یىهی اظ   ی ٔٙعِه
ٌهطزز وهٝ حؿهت     ٞبی فطًٞٙ ّٔی ایطا٘یبٖ لّٕهساز ٔهی   ٞب ٚ یب حتی َفیّی ظیطٔزٕٖٛٝ
 ٞبیی زاقتٝ اؾت. ثؿب ذیب٘ت تٗبٔالت، ذسٔبت ٚ چٝ ،قطایٍ

زیب٘هت ضا  »یطٔزٕٖٛٝ فطًٞٙ ایطا٘كهٟطی زا٘ؿهتٝ ٚ   ظزیٗ ضا ٘یع  جَاد طباطبایی،يذس
ٕٞهٝ  »وٙس وهٝ   ٔٗطفی ٔی« پسیساضی وٕبثیف ٚاحس ٚ ثركی اظ فطًٞٙ زض ٔٗٙبی ٖبْ آٖ

 اٚ .(296-297: 1398)َجبَجهبیی،   «ٞبی آٖ، ایطا٘ی، یٗٙی ایطا٘كٟطی ٔب٘هسٜ اؾهت   نٛضت
ٚ رهبیی آٚضزٜ   لبئهُ ثهٝ تفىیهه ٚ تٕهبیع ٔیهبٖ ّٔیهت ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿهٓ اؾهت        چٙیٗ  ٞٓ
ٚ َجیٗتهبً ایهطاٖ وهٝ اؾهتخٙبء     « ٞبی ْٟ٘ٛٛض زض تبضید اؾت ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ایسئِٛٛغی ّٔت»
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چٙهیٗ اٚ ثهب شوهط     ٞٓ ؛(305: 1398َجبَجبیی، )٘ساضز تبضید اؾت ٘یبظی ثٝ ایٗ ایسئِٛٛغی 
، أهط ّٔهی ضا ٔفٟهٛٔی    «أط ّٔی ذبؾتٍبٜ ٕٞٝ ٘ٓبْ ٔفهبٞیٓ رسیهس اؾهت   »ایٗ ٘ىتٝ وٝ 

تٗبثیطی  ،ضٚقٗ اؾت ٕٞٝ،  یٗا ثب .(256-257: 1398)َجبَجبیی، زا٘س  ٔی« لسیٓرسیس زض »
نهطفبً اظ  قسٜ  .(158: 1398، )َجبَجبیی «ظایف فطًٞٙ ایطا٘كٟطی زض زٚضٜ اؾالٔی» وٝ اظ

إِّه اظ ایطا٘كٟطی  ظٖٓ َجبَجبیی، وؿب٘ی چٖٛ ذٛارٝ ٘ٓبْ زضیچٝ تفبؾیطی ثٛزٜ وٝ ثٝ
ٓ   « ؾهٙت  زیسٌبٜ اُٞ»ضا ثب زاقتٝ ٚ ٔأالً ایٗ ا٘سیكٝ  ٝ آٔ زض حهٛظٜ ؾیبؾهت زضٞه ا٘هس   یرته

 .(61: 1375َجبَجبیی، )
(، زؾهت ثهٝ تحّیهُ تكهیٕ زض     3زض ربی زیٍط، َجبَجبیی ٔتإحط اظ ا٘سیكٝ وطثٗ)اِجتٝ 

اؾهت  رٛ ٕ٘ٛزٜ ٚ ضا زض ثُٗ اؾالْ ایطا٘ی رؿت« قبٞی آضٔب٘ی»لبِت ٘ٓطیٝ ذٛز ظزٜ ٚ 
ای وٝ تكیٕ ضا ٔحهَٛ ٚاوٙكی  ایسٜ وٝ آٖ  حبَ؛ (1395 ؛ َجبَجهبیی، 131: 1375َجبَجبیی، )

 زا٘س، ثب تبضید ایطاٖ ٚ ٚالٗیت تكیٕ ؾٙریتی ٘ساضز. ایطا٘ی ثٝ اؾالْ ٖطثی یب أت ٔی
ارتٙهبة  قبٞس  ،ای ٘طْ ٚ وٕتط ٔحؿٛؼ ًٔبف ثط ایٗ زض لبِت ایٗ ٘ٓطیٝ ٚ ثٝ قیٜٛ

احٕهس   اؾبؾبً ثب ایٗ ٔالحٓٝ ثٝ آَاؾالْ ٚ ذهٛنبً تكیٕ ٞؿتیٓ؛ ظیطا َجبَجبیی اظ وّیت 
اظ »ٚ « فطنتی ثطای أط ّٔی ثبلی ٍ٘صاقتٝ ،اؾتفبزٜ آ٘بٖ اظ زیب٘ت»تبظز وٝ  ٚ قطیٗتی ٔی
وهٝ زض   آٖ  حبَ (82: 1398)َجبَجبیی، وٙٙس  اؾتفبزٜ ٔی« ی ثطای تًٗی  ؾُّٙتا ٞط حطثٝ
ٚ « یهطٜ قهٛز  زیٗ ٚ ظثبٖ ٖطثی ٘تٛا٘ؿت ثهط فبضؾهی ٚ ا٘سیكهٝ ایطا٘كهٟطی چ    » ٘ٓط ٚی
َجبَجهبیی   .(293: 1398َجبَجهبیی،  ) یسا٘زبٔ« پبیساضی أط ّٔی زض زٚضٜ اؾالٔی»الرطْ ثٝ 
ٖ    » ضا پیٛؾتٝ «ٞبی ایطا٘یبٖ زیب٘ت»اِجتٝ  )َجبَجهبیی،  زا٘ؿهتٝ   «ثركهی اظ فطٞٙهً ّٔهی آ٘هب
 .قٙبؾس ثبظٕ٘یٔخبثٝ ٖبّٔی ٔؿتمُ  ثٝ ٌبٜ یچٚ َجٗبً ٞ (159: 1398
 

 پٌذار ذیب( رٍیكردّای جذ
ٗ  تٛاٖ اظ ٌطٚٞی اظ پػٚٞكٍطاٖ ٘بْ ثطز وٝ ثب  زض ٔمبثُ زؾتٝ ٘رؿت ٔی  لهسیٕی ٘سا٘ؿهت

ای ثٝ ٘بْ ّٔت ٚ ّٔیت، ؾبثمٝ تبضیری ایٗ أهط زض ٔیهبٖ ایطا٘یهبٖ ضا ٘فهی      ٔفْٟٛ ٚ پسیسٜ
وطزٜ ٚ ثب ٌٙزب٘سٖ ایٗ ٔمِٛٝ زض ٔیبٖ أٛض رسیس، ٚاضزاتی ٚ ثطآٔسٜ اظ تحهٛالت ٔغهطة   

ثحج زض ثبة ّٔیت ایطا٘ی ثیطزاظ٘س. زض ٔیبٖ ایهٗ   ثب ٔٛيٗی ٔتفبٚت ثٝٙس وٛق ظٔیٗ، ٔی
ای ّٔیت ٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ضا پصیطفتٝ ٚ ؾهٗی زض تجیهیٗ ٔٗٙهبی     زؾت اظ پػٚٞكٍطاٖ، ٖسٜ

آٖ  ٞهبی  ٚ ثسیُ ٞب یتؾآ ٞب،ٜ ُّٔٛة ذٛز اظ آٖ زاض٘س ٚ ٌطٚٞی زیٍط، اؾبؾبً زض ٔربَط
حهٛظٚی ٚ ٔربِفهبٖ    ،ضٚقهٙفىط اظ ٕ٘بیٙهسٌبٖ   ا٘س. زض ازأهٝ ثهٝ ؾهٝ ٌهطٜٚ     ؾرٗ ضا٘سٜ
 زض ایطاٖ اقبضٜ ذٛاٞیٓ وطز: ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ
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 ( رٍضٌفكراى:1-ب
اٚ ؾط٘ٛقتی رهع   ظٖٓ ثٝيٕٗ ٘مس ا٘حطافبت فطًٞٙ ٚ ٞٛیت غطثی وٝ  داریَش ضایگاى،

وٙهس. اٚ   ٟیّیؿٓ ٘ساضز، اظ قطلی ثٛزٖ ٚ آؾیبیی ثٛزٖ ٞٛیت ٚ ّٔیت ایطا٘هی زفهبٔ ٔهی   ی٘
ٝ  تهٞبیی  ٚ ّٔیت، ٔٛرٛزیت  اِجتٝ ثٙب زاضز وٝ ٞٛیت ی ٘جهٛزٜ ٚ ذهٛنهبً ٔٗتمهس    ا ٞؿهت

تٛاٖ ثب ٔطوعیت ثركی ثٝ یه ٖٙههط یهب ٔؤِفهٝ، اظ ؾهبیط      اؾت وٝ زض ظٔب٘ٝ حبيط ٕ٘ی
٘فی اؾهالٔیت زض ٞٛیهت    چٙیٗ، ٕ٘ٛز. قبیٍبٖ ٞٓ ٖطو غفّت زٞٙسٜ ٞٓ یُتكىٖٙبنط 
ٝ زا٘هس؛   یطُٔٙمی ٚ غیطٚالٗی زا٘ؿتٝ ٚ آٖ ضا ٔهطزٚز ٔهی  غضا وبضی  ایطا٘یبٖ ٔٗتمهس   چطاوه

 ٝ ا٘هس ٚ ایزهبز قهىبف ٔیهبٖ ایطا٘یهت ٚ       اؾت ایطا٘یبٖ چٟبضزٜ لطٖ ثب چٙیٗ ٞٛیتی ظیؿهت
)قهبیٍبٖ،  قهس  اؾالٔیت اظ ایٗ حیج ٔٛرت پسیسآیی ثحطاٖ ٞٛیت ثطای ایكبٖ ذٛاٞس 

وٙهس، زض ٔیهبٖ    ، ٞٛیت ٔتىخطی وٝ قبیٍبٖ اظ آٖ زفبٔ ٔییٍطز  ٖجبضت ثٝ .(1378 ٚ 1377
اؾالٔیت ٚ ایطا٘یت تهب حهس ظیهبزی ؾهبظٌبض قهسٜ ٚ تٟٙهب ایهٗ         اـ یٗٙی  زٚ ٞؿتٝ اِٚیٝ

چٙیٗ ثٟهطٜ ثهطزٖ اظ تزطثیهبت     تب ثب اؾتفبزٜ اظ ذطز تٕس٘ی ٚ ٞٓزاضز ضؾبِت ضا ثطٖٟسٜ 
ٞب، لطائتی اظ تزسز یب ٞؿهتٝ رسیهساِٛضٚز غطثهی اضائهٝ ٕ٘بیهس وهٝ        ؾبیط قطلی لیٕت یش

ضا ثهطای   ا٘ؿهبٖ ایطا٘هی  ٞهٛیتی  يٕٗ رب افتبزٖ زض وٙبض زٚ ٞؿتٝ پیكیٗ، حجبت ٞٙسؾهٝ  
 «ٌهی  چُٟ تىٝ»ٚ « ؾیبِیت»پبی  یٗ ٔٙٓٛض ٚیظیؿت پٛیب زض رٟبٖ رسیس تًٕیٗ وٙس. ثس

)قهبیٍبٖ،  وٙهس  ٞٛیت ایطا٘ی اضائهٝ   وٛقس ٟ٘بیتبً وّیتی اظ ٞٛیت ّٔی ضا پیف وكیسٜ ٚ ٔی
ٌیطز  ی انّی ّٔیت ایطا٘ی لطاض ٔی()تىٝ ثب ایٗ ٔالحٓٝ، اؾالْ زض ٔیبٖ ٞؿتٝ .(15: 1380

تٛاٖ ٌفت اظ آ٘زب وٝ ٚالٗیت ظیؿهتٝ اؾهالْ زض ایهطاٖ ٖٕهستبً ثهب       ٚ ثب وٕی ٔؿبٔحٝ ٔی
، تكیٕ زض ٍ٘بٜ قبیٍبٖ زاقتٝٚ اظ نفٛیٝ تب أطٚظ ٟٔط قیٗی  ذٛضزٜ ٌطٜیت ث اُٞٔحجت 

 اؾت.ٞبی اؾبؾی ٚ ٔطوعی ٞٛیت ٚ ّٔیت ایطا٘یبٖ زض ٖهط حبيط  ٘یع یىی اظ ٔؤِفٝ
پٙهساض ضا ضز   ٞبی لسیٕی وّی ایسٜ وٝ ثٝاؾت آحبض لبثُ زضٍ٘ی  احط ٚی اظ ار،رًاصر پَرپي

ٕ٘هبیی تزطثهٝ    ؾتیع یب ّٔیت ضٔب٘تیهه ٘رؿهتیٗ ضا ثهٝ ؾهیبٜ     وطزٜ ٚ ثٝ ٖ٘ٛی ّٔیت اؾالْ
( ثٝ ٘حٛی پیىهبٖ  1379ؾبظز. اٚ ثب ٍ٘بقتٗ وتبة زٚاظزٜ لطٖ ؾىٛت ) اؾالٔی ٔتٟٓ ٔی
ایطاٖ ثبؾتبٖ ٌطفتهٝ ٚ اؾبؾهبً ثؿهیبضی اظ ٕ٘بزٞهبی فطٞٙهً ایطا٘هی ٚ       اتٟبْ ضا ثٝ ؾٕت 

ٍ٘طز. ایٗ ایسٜ چٝ زض وتبة زٚاظزٜ لهطٖ ؾهىٛت ٚ چهٝ زض     آضیبیی ضا ثٝ زیسٜ تطزیس ٔی
قهىٙی ضٚایهت    ثهٝ قهبِٛزٜ  « ثؿتبٖ وطٔب٘كهبٜ  ٞبی ٔحَٛٝ َبق پكت پطزٜ»احطی ثب ٖٙٛاٖ 

ْ »ذهبل ثهب    َهٛض  ٔؿٍّ اظ ایطاٖ پیف اظ اؾالْ پطزاذتٝ ٚ ثٝ ٖ  لهٛ ایطا٘هی زض زٚ  « پطؾهتب
چٙیٗ قىُ زازٖ ثٝ اؾالْ تٛؾهٍ   ایطاٖ ثبؾتبٖ ٚ ٞٓ اظحس یفٔٛيٕ؛ یٗٙی ثعضٌساقت ث

َٛض ذهبل ٔٛايهٕ    ثٝ .(1395)پٛضپیطاض، پطزاظز  أیبَ ذٛز ثٝ ٔمبثّٝ ٔی ٞب ثطاؾبؼ ایطا٘ی
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ٖ ٞبی  تٛاٖ ٚاوٙكی تٙس ثٝ ثطذی افطاٌ پٛضپیطاض ضا ٔی ٖ  ثبؾهتب ترفیه  ٔٛلٗیهت   ٚ  ٌطایهب
ایهطاٖ ٚ   ٔطوهع چٙیٗ اؾهالْ ضا ثهٝ    اؾالْ زض ٔیبٖ فطًٞٙ ٚ ربٔٗٝ ایطا٘ی زا٘ؿت. اٚ ٞٓ

پبیهبٖ  »ضا ٖههط نهفٛی زا٘ؿهتٝ ٚ    « تهساضن ٞٛیهت ّٔهی   »اؾهبؼ   ،ّٔیت ایطا٘ی آٚضزٜ
 .اِه (  1379)پهٛضپیطاض،  وٙهس   ضا ا٘مالة ایطاٖ ثٝ زؾت أبْ ذٕیٙی ٖٙٛاٖ ٔهی « پطاوٙسٌی
ظثبٖ ٖطثی ضا ثط ظثبٖ فبضؾی تمسْ زازٜ ٚ اظ أتیبظ ظثبٖ لطآٖ ثهط ؾهبیط   چٙیٗ  ٞٓ پٛضپیطاض
ؾهتٖٛ انهّی   « اؾهالْ ا٘مالثهی  ». ثهب ایهٗ ٔالحٓهٝ،    ة( 1379)پٛضپیطاض،  یسٌٛ ٞب ٔی ظثبٖ

 ؾبذتٕبٖ ّٔیت زض ٘ٓط پٛضپیطاض اؾت.
ٝ وٙس ّٔیت ایطا٘ی ٔٛرهٛزی   ازٖب ٔی ،هصطفی ٍزیری . ٚی ثهب ٘مهس   اؾهت  رسیساِرّمه

وٙهس آٖ   اؾهتسالَ ٔهی   ّٔیهت ایطا٘هی   قٙبؾب٘ٝ ٚ اؾتٕٗبضی ؾبثمٝ ثبؾتب٘ی قطق ٞبی ؾٛیٝ
وٙٙس، ثیف  ٞبی ایطا٘ی زضذهٛل ّٔت پیكبٔسضٖ ثیبٖ ٔی چیعی وٝ ثطذی ٘بؾیٛ٘بِیؿت

ؾطاؾهط ٚاثؿهتٝ ثهٝ پبزقهبٞی زض      یوٝ ٔفٟٛٔی ٚاثؿتٝ ثٝ ٔطزْ ثبقس، ٔفٟٛٔ ٚ پیف اظ آٖ
ُ    ی تبضید، ضیكٝٚالٗیت ایطاٖ ثٛزٜ وٝ زض  تهٛرٟی ٞهٓ    فطٍٞٙی ٚ پهصیطـ ٔطزٔهی لبثه

ٌیهطز وهٝ    ٘تیزهٝ ٔهی  « ٞٛیت تبضیری»ٚ « ٞٛیت ٔسضٖ»٘ساقتٝ اؾت. اٚ ثب تفىیه ٔیبٖ 
         ٖ قهٟط   ؾبؾب٘یبٖ ٘یهع ربٔٗهٝ یىسؾهت ّٔهی پسیهس ٘یهبٚضزٜ ثٛز٘هس ٚ حتهی زض آٖ آضٔهب

ٛ   ؾیبؾی ٚرٛز،  یٗا ٚرٛز زاقتٙس. ثب یطا٘یایطٞبی غ ایطا٘كٟطی ٘یع رٕبٖت ْ ؾهبظی ٔفٟه
ؾهبظی ٚ   ّٔت ایطاٖ أطی ثٛز وٝ زض ٖهط ٔكطَٚٝ ٚ َهی فطایٙهس تزهسزذٛاٞی، ّٔهت    

 ذهٛز  ، اؾبؾهبً ّٔهت ایهطاٖ زض ٔٗٙهبی رسیهس     رٟهت  یٗٚ ثهس  ذٛضزذٛاٞی وّیس  ٞٛیت
آٔٛذتٍهبٖ   قٙبؾهبٖ یهب زا٘هف    ایهٗ قهطق   ثٝ ٖمیسٜ اٚ،ٔهسالی زض ٌصقتٝ ٘ساقتٝ اؾت. 

طا٘یهبٖ اظ ٕٞؿهبیٍبٖ ذهٛز ضا فهطاٞٓ     ٔحبفُ غطثی ثٛز٘س وٝ وٛقیس٘س ٔٛرجبت تٕبیع ای
. ٚظیهطی أیهسٚاض اؾهت    زٞٙهس لهطاض  « اؾهتخٙبٌطایی »ٚ ٔب ایطا٘یبٖ ضا زض زاْ ٟٔیت  ٝؾبذت
ٔتفىطاٖ ٚ پػٚٞكٍطاٖ ایطا٘ی ثب ضٞبیی اظ آٖ ذیبَ تفبذطی ایطا٘هی، ثهبض زیٍهط پهطٚغٜ     »

ثهب ایهٗ    .(280 :2013)ٚظیطی،  «ٞبی اؾتٛاض ُٔٙك ٚ ٚالٗیت ثٙب وٙٙس ؾبظی ضا ثط پبیٝ ّٔت
ای وٝ اظ ّٔیهت وٟهٗ ایطا٘هی     ٌطا یب ٞط ایسٜ تٛنیفبت، اِجتٝ ٘مس اٚ ثٝ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ثبؾتبٖ

أب ثٝ ٞط ٘حهٛ وٛقهف اٚ    ؛وٙس چٙساٖ فطنتی ثطای اؾالْ ٚ تكیٕ ثبظ ٕ٘ی ،ؾرٗ ثٍٛیس
ٝ    زض ٔربِفت ثب ٚالٗیتهی زض  »ٔخبثهٝ   حبٔیبٖ ایطاٖ پیكباؾالٔی، ٘مف اؾهالْ ٚ تكهیٕ ضا ثه

 .ٔٗتجط ذٛاٞس زا٘ؿت« ًٙ ایطا٘یفطٞ
 ( حَزٍیاى:2-ب

زا٘ؿتٝ ٚ زض پیكب٘ی ٘ٛقهت وتهبة   « ایٕب٘ی»اؾبؼ ٔطظثٙسی اؾالْ ضا  حجتی كرهاًی،
ٔطظٞبی رغطافیهبیی،   اٖتجبضی یایٗ وتبة[ تحمیمی اؾت پیطأٖٛ ث»] :آٚضز ذٛز چٙیٗ ٔی
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 «ٔمهسؼ اؾهالْ  یٗ یه ٘ػازی ٚ ؾیبؾهی ٚ اٖتجهبض ٔطظٞهبی ٖمیهستی ٚ ایهسئِٛٛغیه زض آ     
ؾٗبزت ثكطیت ٚ ضفبٜ ٚ آؾبیف »زاضز وٝ  ٖٙٛاٖ ٔی چٙیٗ ٚی ٞٓ .(1348وطٔب٘ی،  )حزتی

 یهسئِٛٛغی ٚ وٕبَ ُّٔٛة ٔبزی ٚ ٔٗٙٛی ذب٘ساٖ ثكطی تٟٙب زض نٛضت تحىهیٓ یهه ا  
ثهب   .(122: 1348وطٔهب٘ی،   )حزتهی  «ذٛاٞب٘ٝ ثط تٕبْ رٛإٔ ثكهطی اؾهت   رٟب٘ی ٚ ٖساِت

ئِٛٛغی اؾالٔی لبئُ ثٝ ٚحست رٟب٘ی تٕبْ  ایس»ٖٙبیت ثٝ ایٗ انَٛ، اٚ ٔٗتمس اؾت وٝ 
ذٛاٞهس   ٞهب ٔهی   ٕٞٝ ٔؿّٕبٖ اٚ اظ .(128: 1348وطٔب٘ی،  )حزتی «افطاز ربٔٗٝ ا٘ؿب٘ی اؾت

ض٘س ٚ تع ا٘مالة ذٛز ضا ثط ٔجٙبی ایٗ اذٛز ضا زضثؿت زض اذتیبض ایسئِٛٛغی اؾالٔی ٌص»
٘بؾیٛ٘بِیؿٓ، ٘یطٚی انهّی ٚ   یرب االَطاف ثٙٛیؿٙس ٚ ایسئِٛٛغی ضا ثٝ زیس ٚؾیٕ ٚ ربٕٔ

وطٔهب٘ی،   )حزتی «ٞب لطاض زٞٙس ٞب ٚ تبوتیه ٔمیبؼ ٚ ٔحٛض اؾبؾی تٕبْ تّٗیٕبت ٚ تئٛضی
ایٗ اؾت وهٝ ٌطچهٝ اؾهالْ ٕٞهٝ ٘ٓطیهٝ       آیس یِصا آ٘چٝ اظ ایٗ ؾرٙبٖ ثطٔ ؛(159: 1348
٘ٓطیهٝ ٞهیچ ثهطٚظ ٚ ْٟهٛض قهیٗی ٘ساقهتٝ ٚ       زٞس ِٚی ایٗ  وطٔب٘ی ضا تكىیُ ٔی حزتی
 رٟبٖ اؾالٔی اؾت.ٌطا ٚ  أتوٝ ایطا٘ی یب قیٗی ثبقس،  ؿت ٔمتًیبت، ثیف اظ آٖح

زض پی آٖ ثٛز وٝ اٚالً « ذسٔبت ٔتمبثُ اؾالْ ٚ ایطاٖ» ثب َطح اؾتٗبضٜ هرتضی هطْری،
تٗبضيی ٔیبٖ ٔؿّٕبٖ ٚ ایطا٘ی »، حب٘یبً «ایسئِٛٛغی ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ٘مبٌ يٗ  ثؿیبضی زاضز»

ای زض پیكطفت اؾالْ ٚ تٕهسٖ اؾهالٔی    ایطا٘یبٖ ٘مف ثطرؿتٝ»ٚ حبِخبً  «ثٛزٖ ٚرٛز ٘ساضز
چٙیٗ  ٚی ٞٓ .(1387)ُٟٔطی،  «اؾتاقتٝ ٚ اؾالْ ٘یع زض ضقس آ٘بٖ ٘مف ثؿعایی ز زاقتٝ

٘مهس لهطاض زازٜ    قست ٔٛضز ضا ثٝ« تكیٕ پبؾری ایطا٘ی ثٝ اؾالْ ٖطثی ثٛزٜ»ایٗ تٗبثیط وٝ 
پهطزاظز وهٝ ٞهیچ تٗههجی ٘ساقهتٝ یهب حتهی ٔب٘ٙهس          ٞبیی اظ ٘رجٍبٖ ایطا٘ی ٔی ٚ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔٝ حّی ثٝ ٘فهی آٖ  ٞبیی چٖٛ ٖال ٚ ٖطة  ٞب زفبٔ وطزٜ اثٛحٙیفٝ ایطا٘ی اظ افًّیت ٖطة
ٓ  .(92: 1398)ُٟٔهطی،  ا٘س  پطزاذتٝ  زض ضاثُهٝ ثهب لهسٔت اؾهالْ ٚ ظضتكهت     چٙهیٗ   اٚ ٞه
چٟبضزٜ لطٖ ضا ثب اؾهالْ ظ٘هسٌی    ایٓ، لط٘ی وٝ ظ٘سٌی وطزٜ ٚپٙذ یؿتزض ایٗ ث»ٌٛیس:    ٔی
تهط   ایٓ ]...[ اٌط ؾبثمٝ تبضیری ضا ٞٓ ٔس٘ٓط ثٍیطیٓ، ثطای ایطا٘هی زیهٗ اؾهالْ ّٔهی     وطزٜ
، آٖ آیهس  یچٙب٘چٝ اظ ٔزٕٛٔ ایٗ ٔٛايٕ ثطٔ .(63: 1398)ُٟٔطی،  «كتتاظ زیٗ ظض اؾت

ثّىهٝ   ؛تٟٙب ٔٙبفهبتی ثهب اؾهالْ ٘هساضز     زٞس ٘ٝ ٘ٛٔ اظ ّٔیتی وٝ ُٟٔطی ٔٛضز تإییس لطاض ٔی
ثهٝ قىٛفبقهسٖ ایطا٘یهت ٚ    زٚ ؾهٛیٝ،  اؾبؾبً ٔسیٖٛ اؾالْ ثٛزٜ ٚ يٕٗ یه ٕٞىهبضی  

ثطیسٌبٖ اظ اؾالْ اٌطچٝ زاذهُ ایهٗ   »ثیٙیٓ وٝ زض ٘ٓط اٚ  ِصا ٔی ؛اؾت ا٘زبٔیسٜاؾالٔیت 
ا٘س ظیطا ذٛز ضا اظ فطًٞٙ ٚ  ّٔت ٚ تحت حٕبیت آٖ ٞؿتٙس، أب زض حمیمت اظ آٖ ثطیسٜ

 «ٞٛیهت ّٔهی ایهٗ ٔهطزْ اؾهالْ اؾهت      »ٚ ٔأالً « ا٘س ضٚح ٚ ذٛاؾت ایٗ ّٔت رسا وطزٜ
 .(86: 1372)ُٟٔطی، 
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ثطذهی ُٔبِٗههبت زض ثههبة  »(، 1390) یطظایههیٝ ٖمیههسٜ ٔثه  ( هخالفکاى ًاسيًَاليسککن: 3-ب
ٝ ، اظ ٔٙٓطی نطفبً ٘مبز1357پؽ اظ ا٘مالة  یػٜٚ ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ زض ایطاٖ، ثٝ ثهٝ ثطضؾهی    ا٘ه

 ٝ ٘رؿههتیٗ »اظ ؾههٛی زیٍههط،   .(7: 1390)ٔیطظایههی،  «ا٘ههس پسیههسٜ ٘بؾیٛ٘بِیؿههٓ پطزاذتهه
: 1378)وهبتٓ،   «یهع ثٛز٘هس  ٍٞٙبْ ٘رؿتیٗ تزسزَّجبٖ ایطا٘ی ٘ ٞبی ایطا٘ی، ٞٓ ٘بؾیٛ٘بِیؿت

زض ایهطاٖ ثهب    ّٔیهت ٚ ٞٛیهت ّٔهی   ٚ ٕٞیٗ ٌطایف آٟ٘ب ثٝ غطة، ثبٖج قس اؾبؾبً  (35
ٝ   ٞبی ٔٙتمس غطة ٚ غطة ٌطایی فٟٓ قٛز ٚ ٔتٗبلت آٖ، ٌطٜٚ ٖ٘ٛی غطة ٘مهس   ٌطایهی، ثه

 (،1365) یتٛاٖ ثٝ آحبضی اظ زاٚضی اضزوهب٘  تٛرٟبت ٔی زؾت  یٗا زؾت ثع٘ٙس. اظ٘یع آٖ 
 اقبضٜ وطز.( 1392) ی( ٚ ٔٛؾی ٘زف1385) یبٖوچٛ

زا٘ؿهتٝ ٚ   تثٝ تفبذط ثیب٘زبٔس ضا ٖ٘ٛی ٖههجی  ّٔیتایٗ تّمی وٝ  ،اردكاًی رضا داٍری
ٓ  .(17: 1365اضزوب٘ی،  )زاٚضیوٙس  ٘فی ٔی ٗ  ٞه ٝ  ی، ٔٗتمهس اؾهت زضحهبِ   چٙهی ٔطظٞهبی   وه

قٛز، اؾالْ انبِتی ثطایكبٖ لبئُ ٘جٛزٜ  ٖٙهطی اؾبؾی ٔحؿٛة ٔی ّٔیترغطافیبیی زض 
 ؛(21: 1364)زاٚضی، وٙهس   ٚ انبِت ضا ثٝ ٖمیسٜ زازٜ ٚ ٚحست رٟب٘ی ثكهط ضا ز٘جهبَ ٔهی   

ٚ تّٗك ثٝ ذهبن ٚ آزاة ز٘یهب    ٌطفتٝ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ربی زیب٘ت ضا »زٞس وٝ  ، ٞكساض ٔیِصا
زیٍهط، تكهیٕ ضا    ییاٚ زضرهب  (203: 1365، اضزوب٘ی )زاٚضی. «ٌیطز ربی تّٗك لسؾی ضا ٔی

ٌطی، ٚاوٙكی زض ثطاثط اؾالْ ٖطثی ثٛزٜ ضا ٘فی  ٖیٗ اؾالْ زا٘ؿتٝ ٚ ایٗ ٖمیسٜ وٝ قیٗی
تّمهی  « زٚ رجٟٝ اظ یهه أهط  »ِصا زض ٘ٓط اٚ أت ٚ ّٔت ٘یع  ؛(10: 1376)زاٚضی، وٙس  ٔی

 .(13: 1364)زاٚضی، قسٜ ٚ رسایی ٔیبٖ آٖ زٚ ٔٗٙب ٘ساضز 
چٙهیٗ   ٌطزز. ٞٓ ٕ٘ی یسإی٘یع ت یوّ قٛز أب ثٝ َطز ٕ٘ی یوّ ٍ٘بٜ، ّٔیت ٌطچٝ ثٝ ثب ایٗ

ثهٝ  « ٞٛیت زیٙهی »ٚ « ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ربیی ٘ساضز ،اؾالْزض »اضزوب٘ی،  زض افك ا٘سیكٝ زاٚضی
 .(9: 1358)زاٚضی، ٌطزز وٝ ایطا٘یبٖ ضا اظ ٘بثٛزی ٘زبت زازٜ اؾت تكجیٝ ٔی« یٙیإِت حجُ»

ٞبی اؾالٔی ٚ ذهٛنبً اؾالْ ؾیبؾهی   ثطای ّٔیت ایطا٘ی، آٔٛظٜ چٙیٗ ٞٓاضزوب٘ی  زاٚضی
ٓ « ٔؿّٕبٖ ا٘مالثی»ضا اضرح زا٘ؿتٝ ٚ اؾبؾبً  تهط   ثٛزٖ ضا اظ ایطا٘ی یب رٟب٘ی ثٛزٖ آٟ٘ب ٟٔه

ٞبی ٔتإذط ذهٛز زض ثهبة    پطزاظی اِجتٝ الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زاٚضی، زض ٘ٓطیٝ قٕبضز. ٔی
ایٗ تزسیس٘ٓط زض لبِهت یهه احهط     وٝ آ٘زب اظٝ؛ أب ٞٛیت ٚ ّٔیت، تزسیس٘ٓطٞبیی زاقت

پػٚٞكی ؾبٔبٖ ٘یبفتٝ، زض ایٗ ٔمبِٝ ٕٞبٖ آضای اثتسایی ایكبٖ وٝ زض لبِت وتبة ٚ ٔمبِهٝ  
 زٞیٓ. ٔٙتكط قسٜ ضا ٔس٘ٓط لطاض ٔی

ٞ  حسيي كچَیاى  ( آٖ ضا زض1361) یٙهتؽ ثب ٖجٛض اظ زٚضاٖ نفٛیٝ وٝ ثطذی ٕٞچهٖٛ 
اٌط ثرٛاٞیٓ ایٗ ظٔهبٖ ضا  »زاضز وٝ  ا٘س، ثیبٖ ٔی ٞٛیت رسیس ایطا٘ی ٘كب٘ساض وطزٜ یٝ یٙظٔ

 اظ .(71: 1385)وچٛیهبٖ،   «آغبظ ًٔٗالت ٞٛیتی اذیط ذٛز ثسا٘یٓ زالیّی ثطای آٖ ٘ساضیٓ
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٘مس ٘بؾیٛ٘بِیؿٓ ایطا٘ی پطزاذتٝ اؾهت.   پٙساض ثٝ وچٛیبٖ ٘یع ٕٞطاٜ ثب ضٚیىطز رسیس ،ضٚ ایٗ
ٗ »ٚی اؾبؾبً تالـ ثطای زؾتیبثی ثٝ ٞٛیت ّٔی ضا  ضاؾتب، ٕٞیٗزض  « ثٝ ز٘جبَ غطة ضفهت

ٞٛیت ّٔهی ضا رب٘كهیٗ   »وٙس وٝ ٔأالً  لّٕساز ٔی« تٟبرٓ تزسز»زا٘ؿتٝ ٚ آٖ ضا ٔحهَٛ 
اٚ اِجتٝ ٍ٘بٞی فطااؾالٔی ثٝ زیهٗ زاقهتٝ ٚ    .(243: 1385)وچٛیبٖ، ؾبظز  ٔی« ٞٛیت زیٙی

ٌٛیهس:   ٛ٘ی لبئُ اؾهت ٚ زض ٕٞهیٗ ضاثُهٝ ٔهی    یه ربیٍبٜ وب٘ زض ٘ٓطیٝ ذٛز ثطای زیٗ
زیٗ، ٔبیٝ ٚ ثٙیبٖ انّی ٚ ٖٕسٜ ٚحست، اقتطان، ٕٞجؿتٍی ٚ ٍٕٞٛ٘ی ٞٛیتی لطیهت  »

ثٝ ثیبٖ زیٍط ثبیس ٌفت وٝ اؾبؾهبً   .(254: 1385)وچٛیبٖ،  «ٞبی ا٘ؿب٘ی ثٛزٜ ثٝ اتفبق ٌطٜٚ
پیف « جؿتٍینّح ٚ ٕٞ»ٞٛیتی وٝ زض ٘ٓط وچٛیبٖ پؿٙسیسٜ اؾت ٚ رٟبٖ ضا ثٝ ؾٕت 

ثطز، یه ٞٛیت رٕٗی ٔجتٙی ثط زیٗ اؾت ٚ ایٗ ٞٛیت، ثطای ایطا٘یهبٖ یهه ٞٛیهت     ٔی
)وچٛیهبٖ،  بض ٌكتٝ اؾت ٌٞبی فطٍٞٙی ایطا٘یبٖ ؾبظ اؾالٔی ذٛاٞس ثٛز وٝ اِجتٝ ثب ٚیػٌی

1385 :276). 
اؾهالْ ثهٝ   »وٙهس:   اٚ زض پبیبٖ أىب٘بت لبثُ تٛرٝ ایٗ ٞٛیت اؾالٔی ضا چٙیٗ شوط ٔی

ا٘ؿب٘ی ٚ ٘ٝ لٛٔی ٚ ّٔی اؾت، أىب٘ی ثطای یه رٟبٖ رٟب٘ی قهسٜ   یوٝ ٞٛیتٗ اٖتجبض ای
وكب٘س. زضٚالٕ ایٗ ٞٛیت تٟٙهب أىهبٖ ثهطای یهه رٟهبٖ       ثٛزٜ ٚ ٔب ضا ثٝ آیٙسٜ تبضید ٔی

 «رٟب٘ی قسٜ ا٘ؿب٘ی اؾت ٚ آیٙسٜ ثكطیت زض ایٗ حًیى تزهسز ثهٝ آٖ ٚاثؿهتٝ اؾهت    
حٓٝ، ٔٛيٕ وچٛیبٖ ٘ؿجت ثٝ ٔطوعیهت زیهٗ زض أهٛض    ثب ایٗ ٔال .(280: 1385)وچٛیبٖ، 

ٌطزز ٚ َجیٗی ذٛاٞهس ثهٛز وهٝ چٙهیٗ ٔٛيهٗی ثهٝ ٚرهٜٛ ٔهصٞجی،          ٞٛیتی ضٚقٗ ٔی
 زٞس. ٌطا ٚ تبضیری ٔٛرٛزیتی چٖٛ فطًٞٙ قیٗی ثٟبی وٕتطی ٔی ذبل

زاضز ٚ آٖ ضا « فطًٞٙ»ثطای تٛيیح چیؿتی ٞٛیت، تٕطوع ظیبزی ضٚی  هَسی ًجفکی، 
: 1392)٘زفهی،  زا٘هس   ٔهی « ٞبی ٞٛیتی یه وكهٛض  تطیٗ اٍ٘بضٜ ثبضظتطیٗ ٚ ٖٕیك»ٔتًٕٗ 

ٞهب ٚ ذهٛنهبً    ضؾهس وهٝ ٔهطاز ٚی اظ فطٞٙهً، ٖٕهسٜ ؾهٙت       چٙیٗ ثٝ ٘ٓط ٔی؛ ِصا (39
الْ زض ٔیبٖ آٟ٘هب ضٚاد زاقهتٝ ٚ   زیٙساضی ٚ ٔٗٙٛیت ایطا٘یبٖ اؾت وٝ اظ زٚضٜ پیف اظ اؾ

ٚ پهؽ اظ ٚضٚز اؾهالْ   « ای ٔٗٙٛی زض ضٚح ایطا٘ی ثٝ ٚزیٗت ٟ٘بزٜ قسٜ ٌٙزیٙٝ»ٕٞچٖٛ 
چٙیٗ اظ ؾٝ ٔؤِفٝ زضٞٓ  ٘زفی ٞٓ .(40: 1392)٘زفی، پیسا وطزٜ اؾت « رال ٚ تىبُٔ»٘یع 

یهت ٚ  وٙهس وهٝ يهٕٗ تطو    یبز ٔی« ظثبٖ فبضؾی، ٖساِت ٚ ٖطفبٖ»تٙیسٜ ثب ٔٗٙٛیت یٗٙی 
، ّٔت ایطاٖ ٚ ّٔیت ایطا٘ی ضا زض چهبضچٛة اؾهالٔی قهیٗی ثهٝ     «ٔصٞت تكیٕ»ثب  ازغبْ

اٚ ؾٗی زاضز تب حمیمت ٚ ٌٛٞط ٞٛیت  ،حبَ  ایٗ ثب .(40: 1392)٘زفی، ضؾب٘س  تىبُٔ ٔی
ثب تفىیه ٔیبٖ ٞٛیت  زض ٘تیزٝایطا٘ی ضا ٔجتٙی ثط ٘ٓبٔی اظ لٛاٖس حبثت قٙبؾبیی وٙس وٝ 

تهبضیری ٚ تٕهس٘ی اؾهت،     آٖ اؾت اظ ٞٛیت ّٔی ایطا٘ی وٝ رهٙؽ  ّٔی وٝ أطی ٔسضٖ
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تهطیٗ   ثهٝ ٖٕیهك  »ٕ٘بیس. تفؿیطی وٝ ضا شات ّٔیت ایطا٘ی ٔٗطفی « تفؿیط ایطا٘ی اظ اؾالْ»
 .(165: 1392)٘زفهی،  اؾت   یبفتٝ زؾت« اِؿالْ یّٟٖٓ یتث ٞبی اؾالْ یٗٙی ٔىتت اُٞ الیٝ

قٛز وٝ اؾبؾبً آٖ چیعی وٝ زض ٘ٓط ٘زفی ٔٗٙبی ّٔیهت ضا زاضز   ثب ایٗ حؿبة ضٚقٗ ٔی
تهٛاٖ ّٔیتهی وهٝ اٚ قٙبؾهبیی      اؾبؾبً ثب ٔفْٟٛ ؾىٛالض آٖ زض تًبز اؾهت؛ ثٙهبثطایٗ، ٔهی   

تفؿیطی ٔجتٙهی ثهط فطٞٙهً ایطا٘هی اظ اؾهالْ      »یب ثطآٔسٜ اظ « ٖطفب٘یه   فّؿفی»وٙس ضا  ٔی
 ضا زض لّت ذٛز ربی زازٜ اؾت.« اؾالْ قیٗی» زا٘ؿت وٝ تب أطٚظ« قیٗی

 
 ّا؛ بٌذی دیذگاُ ٍ دستِ اًتقادی ارزیابی

ٞبی ٔرتّ  زض ثبة ّٔیت ایطا٘هی زض زٚ ٔؿهیط وّهی حهبوی اظ آٖ      َی   ثطضؾی زیسٌبٜ
ای ثّٙس ثهسا٘یٓ ٚ چهٝ آٖ ضا ظازٜ تحهٛالت     اؾت وٝ اٚالً چٝ ّٔیت ایطا٘ی ضا زاضای ؾبثمٝ

ٔٙبظٖبت فىطی زض ایٗ ذهٛل اظ ٖههط ٔكهطَٚٝ آغهبظ     یٗتط ٟٓزٚ لطٖ اذیط اضٚپب، ٔ
قسٜ ٚ زض زٚضٜ پیف ٚ پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔی ثٝ ا٘حبء ٌٛ٘بٌٖٛ ازأٝ یبفتٝ اؾهت. حب٘یهبً   
ضٚقٗ اؾت وٝ ٖٕسٜ ٘ٓطیبتی وٝ زض زٚضٜ پّٟٛی ثیهبٖ قهسٜ چٙهساٖ ربیٍهبٞی ثهطای      

تطی ثٝ ایطاٖ ثبؾهتبٖ یهب   اؾالْ ٚ تكیٕ زض ؾبظٜ ّٔیت ایطا٘ی لبئُ ٘جٛزٜ ٚ ثبِتجٕ ٚظٖ ثیك
وطز٘هس.   ٞب حٕبیت ٔهی  زازٜ ٚ َجٗبً اظ ٘ٓطیبت ٕٞؿٛ ثب ایٗ اٍ٘بضٜ ٚرٜٛ ٔسضٖ ّٔیت ٔی

ضا ؾهٍٙیٗ   قسٜ، وفهٝ اؾهالٔی    ٌطا َطح زض ٔمبثُ، ٘ٓطیبتی وٝ تٛؾٍ ا٘سیكٕٙساٖ اؾالْ
ٞبی ٘رؿت ا٘مهالة حٕبیهت ٘ٓهبْ اؾهالٔی ضا ٘یهع ثهب ذهٛز         زا٘ؿتٝ، ذهٛنبً زض ؾبَ

قسٜ زض لؿٕت پیكهیٗ حهبوی اظ آٖ اؾهت      حبَ، تحّیُ ٘ٓطیبت ُٔطح  ایٗ ٘س. ثبا زاقتٝ
ٖ       وٝ حؿت پیٕبیف ٝ   ٞبی نٛضت ٌطفتهٝ، تكهیٕ ضوهٗ انهّی ٞٛیهت ایطا٘یهب  اؾهت وه

ٗ  ٞبی ٔتفبٚتی زض ٔیبٖ ٘ٓطیبت ّٔیت پػٚٞكٍطاٖ ایطا٘هی زاقهتٝ اؾهت. اظ    ربیٍبٜ ضٚ  ایه
 ایٗ ٘ٓطیبت اقبضٜ ذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز: ٞبی ٔتفبٚت تكیٕ زض ؾٝ زؾتٝ اظ شیالً ثٝ ٔٛلٗیت
زض لبِت ایٗ زؾتٝ اظ ٘ٓطیبت ّٔیهت ایطا٘هی،    جسئی از هليت ایراًی؛ ی هٌسلِ الف( تطيع بِ
ٝ وٝ ثطای ّٔیت ایطا٘ی  ضغٓ ایٗ احٕسی ٚ ٔؿىٛة، ّٖی اقطف، وؿب٘ی چٖٛ پیكهب   ؾهبثم

ا٘هس، اظ   اؾالٔی لبئُ قسٜ ٚ ٔٛاضزی چٖٛ ظثبٖ فبضؾی ضا زض وبٖ٘ٛ ٘ٓطیٝ ذٛز ربی زازٜ
ٔخبثٝ رعئی  إٞیت ٖٙهط تكیٕ زض لبِت ّٔیت ایطا٘ی ٘یع غبفُ ٘جٛزٜ ٚ ثٝ ٘حٛی آٖ ضا ثٝ

ٞهبی   ا٘س. اِجتٝ قبیبٖ شوط اؾهت وهٝ ثطذهی زازٜ    رسا٘كس٘ی اظ ّٔیت ایطا٘ی ٔٗطفی ٕ٘ٛزٜ
زٞٙس وهٝ ٞٛیهت    ٟبض زٞٝ اذیط تب حسی ایٗ ٔٛيٕ ضا ٔٛضز تإییس لطاض ٔیپیٕبیكی زض چ

ضؾهس   ِٚی ثٝ ٘ٓهط ٔهی   ؛ایطا٘یبٖ اظ زٚ ضوٗ انّی ایطا٘یت ٚ اؾالٔیت تكىیُ قسٜ اؾت
ٌهطزز ٕٞچٙهبٖ زض ثطذهی رٛا٘هت،      پطزاظاٖ اضائٝ ٔی تجییٙی وٝ تٛؾٍ ایٗ زؾتٝ اظ ٘ٓطیٝ

 زاضز. ٞبیی وبؾتیظ آٟ٘ب ثط زیٍطی، ایطا٘یت یب ضرحبٖ یىی اتكیٕ ٚ ٔب٘ٙس ٘ؿجت 
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 ،ٖیٗ حبَزض  ٞب ثطضؾی هليت ایراًی؛با عٌصر تحويلی، در حاضيِ یا بيگاًِ  ی هٌسلِ ب( تطيع بِ
وٝ اؾبؾبً یب ٘ؿجت ثٝ تكهیٕ زض ؾهبظٜ ٘ٓهطی     ثٛزحبوی اظ ٌطٜٚ زیٍطی اظ پػٚٞكٍطاٖ 

س. َیه  ٚؾهیٗی اظ   ا٘ه  تمبثُ ٔیبٖ تكیٕ ٚ ّٔیت لبئُ قهسٜ  یٖ٘ٛ ذٛز ؾىٛت وطزٜ یب ثٝ
ضٚقٙفىطاٖ زٚضٜ ٔكطَٚٝ ٕٞچٖٛ آذٛ٘سظازٜ ٚ وطٔهب٘ی، ٘ٓطیهٝ ایطا٘كهٟطی     ٞبیٝ ٘ٓطی

ٌیط٘س  ایطا٘یؿتی وؿب٘ی چٖٛ َبِٕ زض ایٗ زؾتٝ لطاض ٔی چٙیٗ ٘ٓطیبت پبٖ َجبَجبیی ٚ ٞٓ
وٝ اِجتٝ ثب زضربت ٔرتّ  زضذهٛل ربیٍبٜ تكیٕ زض ّٔیت ایطا٘ی ؾىٛت ٕ٘هٛزٜ یهب   

ثطذی تٗبضفبت ٚ  اظ پؽتط ایكبٖ  ا٘س. ثٝ ٖجبضت زلیك ثب یىسیٍط زیسٜ تمبثُایٗ زٚ ضا زض 
ٞبی ْبٞطی اظ اؾالْ ٚ ٔؿّٕب٘بٖ، زیٗ ٚ ٔصٞت ضا ثٝ ؾبٖ ٔب٘ٗی زض ثطاثط تىٛیٗ  تزّیُ

آٚضز٘س. وؿهب٘ی چهٖٛ َجبَجهبیی ٘یهع ٌطچهٝ       ّٔیت ایطا٘ی ٚ پیكطفت ایطا٘یبٖ زض ٘ٓط ٔی
 ٌیط٘س، زض پی ّٔیتی ٞؿتٙس وٝ ایطا٘یت اَٚ ٚ زْٚ لطاض ٔیبثیٙی زؾتٝ ٙارٕبالً زض ُٔٙمٝ ثی
ذهٛز ضا  « ٖهط ظضیٗ»زض وبٖ٘ٛ آٖ لطاض زاقتٝ ٚ اِجتٝ پیف اظ اؾالْ،  ثبؾتب٘ی ٚ پبزقبٞی
ُٔٙمی چٙیٗ تٗجیطی ٘تیزٝ ٚايح اؾت وٝ  .(530: 1395)َجبَجهبیی،  اظ ؾط ٌصضا٘سٜ اؾت 

آٖ ٘مُٝ اٚد آٔسٜ، ثركهی اظ افهَٛ ٚ ا٘حُهبٌ ّٔیهت      اظ ایٗ ذٛاٞس قس وٝ ٞطچٝ ثٗس
. ثب ایٗ اٚنبف، َجیٗی اؾت وٝ ایٗ ٌهطٜٚ اظ ٘ٓطیهبت، فبنهّٝ    قٛز ٔیایطا٘ی ٔحؿٛة 
ٞبی ٔٛرٛز اظ ٚيهٗیت ٞهٛیتی ایطا٘یهبٖ زاقهتٝ ٚ چهٝ ثؿهب ثیكهتط اظ         ٔٗٙبزاضی اظ زازٜ

 ٞبی ٔرتّ  آِٛزٜ قسٜ ثبقٙس. ؾبیطیٗ ثٝ ایسئِٛٛغی
ٝ  ّستِ سخت هليت ایراًی؛ ِهثاب ج( تطيع بِ ٞهبی ٘هٛیٙی ضا زض    وّهی ایهسٜ   ٌطٜٚ ؾْٛ أب ثه

 اٍالًاقتطان زاض٘هس وهٝ   ذهٛل ذهٛل ٘ؿجت ایطاٖ ٚ تكیٕ ُٔطح ؾبذتٝ ٚ زض ایٗ 
ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ّٔیت ایطا٘ی ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفتٗ ضوٗ اؾالْ قیٗی، ٘بلم اؾهت ٚ   ٘ٓطیٝ
وهٝ وؿهب٘ی    آٖ تىٕیّهی ثیٙس. تٛيهیح   ٔیایٗ ّٔیت زض وبٖ٘ٛ ذٛز اؾالْ ٚ تكیٕ ضا  ثبًیبً

اؾهالْ ٚ تكهیٕ ضا   چٖٛ ٚظیطی، ثب ٚرٛز ٘مسی وٝ ثٝ حبٔالٖ ٘ٓطیٝ ّٔیت ایطا٘ی زاض٘س، 
ّیتهی ٔهسضٖ ٚ   ٔثهٝ   یٞطچٙس تٕبیُ ثیكهتط  وٙٙس رعئی ٚالٗی اظ ّٔیت ایطا٘ی لّٕساز ٔی

ٖ تب حسٚزی اظ ایسٜ  زاقتٝٔس٘ی  ٝ  ی حٕبیهت وهطزٜ  َٚٙه  رٟهب  قٙبؾهی  يسقهطق  ٚ رٙجه
وطٔهب٘ی، ٘زفهی، وچٛیهبٖ ٚ زاٚضی     چهٖٛ پهٛضپیطاض، حزتهی    وؿهب٘ی . تطی زاض٘س پطضً٘

ٞهبی   اضزوب٘ی ٘یع ٔكرهبً اؾالْ ضا زض وبٖ٘ٛ ّٔیت ایطا٘یبٖ ربی زازٜ ٚ اِجتٝ ثهب ٌهطایف  
ضؾهس ٔٛارٟهٝ    پطزاظ٘س. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ، ثٝ ٘ٓهط ٔهی   ٘مس ٘ٓطیبت زٚ ٌطٜٚ لجُ ٔی ٔرتّ  ثٝ

ا٘مالثههی، ٘زفههی ٚ وچٛیههبٖ ثیكههتط ذبؾههتٍبٞی  وطٔههب٘ی، پػٚٞكههٍطا٘ی چههٖٛ حزتههی
 ثهٝ ثیب٘هبت  ٞبی پهٛضپیطاض ٘یهع ٖٕهستبً ٚاوٙكهی      َٚٙی زاقتٝ ٚ ایسٜ ٌطایب٘ٝ ٚ رٟبٖ اؾالْ
ضؾهس ٘ٓطیهٝ    . زض ایٗ ٔیبٖ، ثهٝ ٘ٓهط ٔهی   ثٛزٜ اؾت ؾتیع زض آٖ زٚضاٖ زٚؾتبٖ اؾالْ ایطاٖ
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ٜ ٚ آٖ ضا چهٖٛ ٞؿهتٝ   وكیس تكیٕ ضا ثٝ ٔیبٖ ثیف اظ ؾبیطیٗ پبیّٔیت ُٟٔطی وٝ اِجتٝ 
ٞهبی پیٕبیكهی زض ثهبة     زازٜتُجیك ٘ؿجتبً ثیكتطی ثهب  وٙس،  ؾرت ّٔیت ایطا٘ی ُٔطح ٔی

 زاضز.ٞبی اذیط  ٞٛیت ّٔی ٚ ٔصٞجی ایطا٘یبٖ زض ؾبَ
 

 گيری بٌذی ٍ ًتيجِ جوع
تفؿیط ا٘تمبزی ٘مُٝ ٘ٓطات پػٚٞكٍطاٖ ایطا٘ی زضذهٛل ربیٍهبٜ تكهیٕ زض ؾهبذتٕبٖ    

ٞبیی ثٛز وٝ چٝ زض ٖطنٝ ا٘سیكٝ ٚ چٝ زض ٖطنهٝ   ّٔیت ٚ ٞٛیت ایطا٘ی حبٚی ثهیطت
تٛا٘س ٔحُ تإُٔ ٚ تٛرٝ لطاض ٌیهطز. زض یىهی اظ ایهٗ ٔهٛاضز، قهبٞس       ٌصاضی ٔی ؾیبؾت

تب چٝ ٔیعاٖ ثهط ٘ؿهجت    الٖ لسیٓ ٚ رسیسپٙساضو زٚزؾتٝثٛزیٓ وٝ ٘ٛٔ ٍ٘بٜ ٚ پیبٔسٞبی 
ثٙسی ٔب اظ قهطح ٚ ٘مهس    یٍط، رٕٕز  ٖجبضت ثٝیطٌصاض ذٛاٞس ثٛز. تإحایٗ ٘ٓطیبت ٚ زیٗ 

پٙساض حبوی اظ آٖ اؾت وٝ ایٗ لؿٓ اظ ٘ٓطیبت، غبِجبً ٔٙجٕ انّی  ٘مُٝ ٘ٓطات ٌطٜٚ لسیٓ
ایطا٘ههی ضا شیههُ ؾههبثمٝ وٛقههٙس ّٔیههت  ّٔیههت ایطا٘یههبٖ ضا ایطا٘یههت ایكههبٖ زا٘ؿههتٝ ٚ ٔههی

ٞبی ٞربٔٙكی ٚ ؾبؾب٘ی یب ٘ػاز آضیبیی ٚ حتی زیب٘ت ظضتكتی تٗطیه  ٕ٘هٛزٜ    پبزقبٞی
تطتیت تبضید ٔیب٘ٝ ایٗ ؾطظٔیٗ ٚ ٘مهف اؾهالْ ٚ تكهیٕ زض ؾهبظٜ ٔس٘ٓطقهبٖ ضا       ٚ ثسیٗ

وٕطً٘ ؾبذتٝ، ثٝ حبقیٝ ثطزٜ یب اؾبؾبً ٔٙىط قٛ٘س. افعٖٚ ثط ایٗ، اضظیبثی ٔهب اظ ٚرهٛز   
ٓ    ٍ٘بٜ ذبلٖ٘ٛی  پٙهساض حىبیهت زاقهت وهٝ ثهب       ٌطایب٘ٝ زض ا٘سیكهٝ پػٚٞكهٍطاٖ لهسی

 اؾتخٙبٌطایی ثٝ لًیٝ ّٔیت ایطا٘ی ٘ٓط وطزٜ ثٛز٘س.
ایهٗ   ٞهبی ٔرتّه    ٌٛ٘ی وٝ ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ضغٓ ٌٛ٘ٝ أب زض ٔمبثُ، زؾتٝ رسیسپٙساض ّٖی

ایهطاٖ   ٌطا ثٝ أهط ّٔهی زض   ذٛضز، زض ٔزٕٛٔ ٍ٘بٞی رٟب٘كَٕٛ ٚ ٖبْ زؾتٝ ثٝ چكٓ ٔی
ٌهطا، يهٕٗ حفهّ     ٞهبی أهت   َٚٗ ٚ چٝ زض ٌهطایف  وبضٞبی رٟبٖ زاقتٝ ٚ چٝ شیُ ضاٜ
 ْ تهط اترهبش    ٚ اذاللهی   ٞهبی ٘ػازپطؾهتب٘ٝ، ٔٛايهٗی ٖٕٛٔهبً ا٘ؿهب٘ی      فبنّٝ ُٔٙمهی اظ زا

 ا٘س. ٕ٘ٛزٜ
ضٚی زیٍط اؾتخٙبٌطایی ایطا٘ی، لبئُ قسٖ ٔبٞیت ایطا٘هی ثهطای تكهیٕ اؾهت وهٝ زض      

ثؿبٔس ثبالیی زاضز. زض ایهٗ ذههٛل، وؿهب٘ی چهٖٛ پهٛضپیطاض،       پٙساض ٘ٓطات زؾتٝ لسیٓ
ایؿتٙس ٚ ثٝ ا٘حهبء   زض ثطاثط ایٗ ایسٜ ٔی ،حزتی وطٔب٘ی ٚ ُٟٔطی ثب اٖالْ ٔٛايٕ انِٛی

ٔرتّ  اظ تهبحت تكیٕ ثٝ زؾت پػٚٞكٍطا٘ی وٝ ؾٗی زاض٘س ثط ٕٞٝ فطًٞٙ ٚ تبضید 
وٙٙس ٚ ثهسیٗ   ع٘ٙس، رٌّٛیطی ٔیایطا٘یبٖ ٔؿّٕبٖ، ٟٔط ایطا٘ی یب يسٖطثی ٚ يساؾالٔی ث

ؾبظی آٖ یب ثٝ تٗجیط زیٍط، اؾتخٙبٌطایی ٔهصٞجی ٚ   تطتیت اظ اؾتحبِٝ تكیٕ زض ٔؿیط ایطا٘ی
 آٚض٘س. ٔتٗبلت آٖ ثٝ حبقیٝ ضفتٗ اؾالْ قیٗی زض ٌؿتطٜ رٟبٖ اؾالْ ٕٔب٘ٗت ثٝ ُٖٕ ٔی
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ّٔت ایطاٖ ٚ ّٔیت ایطا٘هی   ٝمجؾآٖ زؾتٝ اظ پػٚٞكٍطا٘ی وٝ وٝ ضٚقٗ قس  چٙیٗ ٞٓ
ؾبظ٘س، یب اؾبؾهبً ربیٍهبٞی ثهطای تكهیٕ زض ٘ٓطیهٝ       ضا ثٝ تبضید پیف اظ اؾالْ ٔتهُ ٔی

ّٔیت ذٛز لبئُ ٘جٛزٜ یب آٖ ضا زض حبقیٝ ٘ٓط ذٛز ٚ زض ٔطاتجی پؽ اظ تبضید پبزقهبٞی،  
 ٌٙزب٘ٙس ٚ حتی ثطای زیب٘ت ظضتكتی زض ٔمبیؿهٝ ثهب   ظثبٖ فبضؾی ٚ ٔطظٞبی ؾطظٔیٙی ٔی
 ُ ؾهٛ   قهبیبٖ زض٘هً، زض ایهٗ ثهبة، اظ یهه       تٙهبلى  ا٘هس.  اؾالْ قیٗی قإٖ ثبالتطی لبئه

ٗ  تزسزٌطایی ٚ ؾىٛالضیؿٓ ٚ اظ زیٍط ؾٛ، ثبؾتبٖ ٌهطی(   ظضتكهتی ) یهی ٌطا ٌطایی ٚ زیه
 تٛؤٔبٖ ثطذی پػٚٞكٍطاٖ ّٔیت ایطا٘ی اؾت.

اؾهُٝ  ٚ ضؾس زض ٔیبٖ پػٚٞكٍطاٖ ٖطنٝ ّٔیت، ضٚحب٘یت ثٝ افعٖٚ ثط ایٗ، ثٝ ٘ٓط ٔی
وٓ زض چٙس ؾسٜ اذیهط زض ٔیهبٖ َجمهبت ٌٛ٘هبٌٖٛ ربٔٗهٝ ایطا٘هی        ٘فٛش ثبالیی وٝ زؾت

زاقهتٝ ٚ زض ٔمبثهُ، ضٚقهٙفىطاٖ      تطی ثهٝ ٚالٗیهت   ٞبی ٘عزیه ٔطاتت تحّیُ ا٘س، ثٝ زاقتٝ
ٖ  وٝ اظ ٚالٗیت ثیف اظ آٖ ٞهب   ٞبی ربٔٗٝ ؾرٗ ثٍٛیٙس زض حیُٝ ّٔیت ثٝ آضظٚٞب ٚ آضٔهب

ثٝ تٗجیط زیٍط، ّٔیت ٔهس٘ٓط ضٚقهٙفىطاٖ ٖههط لبرهبض ٕٞچهٖٛ       ا٘س. ٌطایف پیسا ٕ٘ٛزٜ
)ایطا٘كهٟطی( ٚ َهبِٕ    ییآذٛ٘سظازٜ ٚ وطٔب٘ی یب ّٔیت ٔٙٓٛض ٘ٓط وؿب٘ی چهٖٛ َجبَجهب  

ٞبی آٔهبضی ٖطنهٝ ٞٛیهت ّٔهی ایطا٘یهبٖ زاض٘هس؛        ایطا٘یؿٓ( فبنّٝ ظیبزی ثب ٚالٗیت )پبٖ
ٌطایهی( ٘یهع ثهٝ ایهٗ     ْ )اؾهال  یَٚٙی اؾالٔی ٕٞچٖٛ ایسٜ حزتهی وطٔهب٘   ٘ٓطات رٟبٖ
 ٞب ٘عزیه ٘یؿتٙس. ٚالٗیت

یه ثٝ ٘حهٛی   ٞبی وؿب٘ی چٖٛ وچٛیبٖ، زاٚضی ٚ ٘زفی وٝ ٞط ضؾس ایسٜ ثٝ ٘ٓط ٔی
ٞهبی   ی ثب زازٜچٙسا٘ ٖٕالً لطاثت یب ٍ٘بٞی ا٘تمبزی ثٝ آٖ زاض٘س  اؾبؼ ّٔیت ضا ٘فی وطزٜ
زض ایٗ ٔیبٖ، ایسٜ قبیٍبٖ وهٝ اؾهالْ ٚ تكهیٕ ضا ثهٝ ٔطوهع       پیٕبیكی ٞٛیت ّٔی ٘ساض٘س.

ّٔیت ایطا٘ی آٚضزٜ ٚ ثطای اثٗبز ٔتزسز ٘یع قإ٘ی لبئُ قسٜ، ٘هیجی اظ ٚالٗیت زاقتٝ أهب  
 ٞبیی زاضز. وٙٙس فبنّٝ ٞب اظ ٞٛیت ّٔی ایطا٘یبٖ ٖطيٝ ٔی ٕٞچٙبٖ ثب تهٛیطی وٝ پیٕبیف

ٕ    طیبتٕ٘بتطیٗ ٘ٓ زض ایٗ قطایٍ قبیس یىی اظ ٚالٕ ای  ، ایهسٜ زض ثهبة ّٔیهت ٚ تكهی
ٞب پیف زضثبضٜ ٞٛیت ّٔی ایطا٘یبٖ ُٔهطح وهطزٜ ٚ يهٕٗ پهصیطـ      ثبقس وٝ ُٟٔطی زٞٝ

ٞبیی اظ تبضید ایطا٘یبٖ ٚ نحٝ ٌصاضزٖ ثط ذهسٔبت ٔتمبثهُ اؾهالْ ٚ ایهطاٖ، اؾهالْ       ثطٞٝ
یب٘هت  حتی اظ ز ٚ تكیٕوٙس وٝ اؾالْ  قیٗی ضا زض وبٖ٘ٛ ٘ٓطیٝ ذٛز ربی زازٜ، حبثت ٔی

ٞب ثطای زفبٔ اظ ایطاٖ پیف اظ اؾالْ  وٛقف یزٝتط ثٛزٜ ٚ زض٘ت ظضتكتی ثطای ایطا٘یبٖ ّٔی
ّٖیٝ اؾالْ ٚ ٖطة قبیؿتٝ ٘یؿت. اِجتٝ قبیبٖ شوط اؾت وٝ ایٗ ایسٜ ثٝ ٘ؿهجت    ٚ ٞزٕٝ
ٞب، ثهیطت زضذٛض تٛرٟی اظ اٚيبٔ وّی ٞٛیت ٚ ّٔیت ایطا٘یهبٖ   ٞب ٚ ا٘سیكٝ ؾبیط ایسٜ
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ٝ  ثٝ ٘ٓط ٔیوٝ  آٖ ی والْ ظثسٜس. زٞ ثٝ زؾت ٔی ٕ  ضؾس ثطای زؾتیبثی ثٝ ٘ٓطیه ٕ٘هب   ای ٚاله
ای وب٘ٛ٘ی، اظ ٖٙبنط تبضیری  ٔخبثٝ ٞؿتٝ يٕٗ پصیطـ تكیٕ ثٝ ثبیؿت زض ثبة ّٔیت، ٔی

چٙیٗ التًبئبت ٔسضٖ ٞٛیت ایطا٘ی ٘یهع غبفهُ ٘كهس ٚ وٛقهیس يهٕٗ ارتٙهبة اظ        ٚ ٞٓ
 ی ٔعری اظ وّیت ایٗ ؾبظٜ ثٝ زؾت زاز.ٞبی ضٞعٖ، ضٚایتی تطویجی ٚ قطح زٚاٍ٘بضی
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( ٚ... وٝ ٞطیهه ثهٝ ٘حهٛی ٚ اظ ٔٙٓطٞهبی ٔرتّه       1994(، یٛظف ٚیعٖ ٞٛفط )1999٘بؾیٛ٘بِیؿٓ، ثطت فطاٌٙط )
ٝ  قٙبؾی، ایطاٖ قٙبؾی، قطق ثبؾتبٖ ای زض ایهٗ   قٙبؾی ٚ... ثٝ ؾجمٝ ٚ ؾبثمٝ ّٔیت ایطا٘ی تٛرٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ایسٜ یب ٘ٓطیه

 ا٘س. ثبة ؾبٔبٖ زازٜ
ثٝ ثحهج   ٌٛ٘ٝ یٗ( اظ ؾٝ فطًٞٙ ایطاٖ، اؾالْ ٚ غطة ؾرٗ ٌفتٝ ٚ ا1377ىطیٓ ؾطٚـ )ٖجساِ :طای ٔخبَث -2
(، 1376ثٝ ؾٝ ضوٗ ظثبٖ، زیٗ ٚ ؾطظٔیٗ اقبضٜ وطزٜ ٚ ٖجساِطحٕٗ ٖهبِٓ )  (1383) یىیپطزاظز. ٞبزی ذب٘ ّٔیت ٔی

 ثطز. ٞبی ٔكتطن التهبزی ٘بْ ٔی ٚ ثؿتٍی یبییٞبی رغطاف اظ ؾٝ ٖبُٔ اؾبؾی تحت ٖٙبٚیٗ ظثبٖ ٔكتطن، ثؿتٍی
تكهیٕ( اظ  ) یطا٘هی اوٝ زض آحبض ذٛز ثٝ ٞب٘طی وطثٗ اضربٔ زازٜ ٚ ایسٜ رسایی اؾهالْ   َجبَجبیی ٖالٜٚ ثط ایٗ -3

ٖ »زا٘ؿتٝ وٝ « أطی ایطا٘ی»اؾالْ ٖطثی ضا ُٔطح ؾبذتٝ، تكیٕ ضا  « ٔفطزات انّی ا٘سیكٝ فّؿفی زٚضاٖ ثبؾتبٖ ایهطا
ایطاٖ زض لّٕهطٚ زیب٘هت   »وٝ،  چٙیٗ لبئُ اؾت ثٝ ایٗ (. 1392َٓٞجبَجبیی، اؾت )ؾالٔی تساْٚ ثركیسٜ ضا زض زٚضٜ ا

 (382: 1395)َجبَجبیی، «. اؾالْ ضا پصیطفت أب ٕٞٝ ٕ٘ٛزٞبی لّٕطٚ ٖطف ضا ٘یع وٝ ایطا٘كٟطی ثٛز، حفّ وطز
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 هٌابع
 ( 1356آثبزا٘ی، فطٞبز)181، ـ 16، ؼ ٌّس ٍ هسدم ،«فطًٞٙ ایطاٖؾٟٓ پبضؾیبٖ ٞٙسٚؾتبٖ زض ٍٟ٘ساضی » ؛. 
 ّٗآ٘ىهبضا:   ،انهغط حمهساض   ثٝ وٛقهف ّٖهی   ،الدٍلِ ٍ هلحقبت آى  هکتَببت کوبل ؛(1395) یآذٛ٘سظازٜ، فتح

 ثبقٍبٜ ازثیبت.
 تٟطاٖ: پیبْ. ،ّبی هیسشا آقبخبى کسهبًي اًدیطِ ؛(1357) یسٖٚآزٔیت، فط 
  ،9-45 نم، 15ـ ، 4ؼ ، فصلٌبهِ هطبلؼبت هلي، «ٞٛیت ّٔی زض ٌؿتطٜ تبضید»(؛ 1382) یسحٕاحٕسی. 
 -------- (1388 ؛)تٟطاٖ: پػٚٞكىسٜ ُٔبِٗبت فطٍٞٙی ٚ ارتٕبٖی.بٌیبدّبی َّیت هلي ایساى ، 
 -------- (1395)تٟطاٖ: ٘ی. ،َّیت ایساًي اش دٍزاى ببستبى تب پبیبى پْلَی ؛ 

 ّٖتٟطاٖ: ّٖٕی ٚ فطٍٞٙی. ،تببزضٌبسي َّیت جدید ایساًي ؛(1393) یاوجطی، ٔحٕس 
  ( 1382أب٘ت، ٖجهبؼ)زض زا٘كهٙبٔٝ ایطا٘یىهب، ظیهط ٘ٓهط احؿهبٖ       ،ّبی فکسی دز اًقالبة هطالسٍتیت   شهیٌِ ؛

 تٟطاٖ: أیطوجیط. ،یبضقبَط. تطرٕٝ پیٕبٖ ٔتیٗ
 ( 1372ا٘تربثی، ٘بزض)یالساى ا ،«ٚ تزسز زض فطًٞٙ ؾیبؾی ثٗس اظ ٔكهطَٚیت ٘بؾیٛ٘بِؿیٓ » ؛  ِ ـ ، 12ؼ  ،ًبهال

 .185-208، نم 42
 ( اِ  1379پٛضپیطاض، ٘بنط)تٟطاٖ: وبضً٘. ،دٍاشدُ قسى سکَت: تأهلي دز بٌیبى تبزیخ ایساى ؛ 
 -------- (1379 ة)تٟطاٖ: وبضً٘. ،دٍاشدُ قسى سکَت: پلي بس گرضتِ ؛ 

 -------- (1395)٘ب. رب: ثی ثی ،اسبم ٍ ضوطیس ؛ 

 ( 1384تبریه، ٔحٕسضيب)تٟهطاٖ: زا٘كهٍبٜ    ،ٔزٕٖٛٝ ٔمبالت رٟب٘ی قسٖ ٚ ٞٛیت ،ضدى ٍ َّیت جْبًي ؛
 .25-38نم  ،تٟطاٖ

 ( َٛ1365رٗفطیبٖ، ضؾ  ) انهفٟبٖ: رٟهبز زا٘كهٍبٞی     ،تحقیقي کَتبُ پیساهَى زابطالِ تطالیغ ٍ ایالساى    ؛اِه
 زا٘كٍبٜ انفٟبٖ.

 -------- (1365 )لٓ: ثب ٕٞىبضی حٛظٜ فطًٞٙ ٚ ٔٗبضف اؾهالٔی   ،ذٌّیت غسبي دز تبزیخ هؼبصس هب ؛ة
 زا٘كٍبٜ انفٟبٖ.

 ٞتٟطاٖ: پػٚٞكىسٜ تحمیمبت اؾتطاتػیه. ،ضٌبسي َّیت ایساى جبهؼِ ؛(1388) یٓحبریب٘ی، اثطا 
 فطا٘ىّیٗ.یعتجط ،تطرٕٝ اثٛ اِمبؾٓ پبیٙسٜ ،تبزیخ ػسة ؛(1344) یذٛض حتی، فیّیپ : 
 تٟطاٖ: وبٖ٘ٛ ا٘تكبض. ،یدئَلَضیکهسشّبی ا ؛(1348وطٔب٘ی، ٔحٕسرٛاز ) حزتی 
 َّیالت دز ایالساى  ّٖیرهب٘ی،   اوجهط  یزض ّٖه  ،«ٞبی ٞٛیتی زض ایطاٖ ٞٛیت ٚ ٌفتٕبٖ» ؛(1383) یذب٘یىی، ٞبز، 

 تٟطاٖ: پػٚٞكىسٜ ّْٖٛ ا٘ؿب٘ی ٚ ارتٕبٖی رٟبز زا٘كٍبٞی.
 ؼ  ،ٍ ػلَم اًسالبًي  هجلِ داًطکدُ ادبیبت، «ٔالحٓبتی زض ثبة ا٘مالة ایطاٖ» ؛(1358اضزوب٘ی، ضيب ) زاٚضی

 .1-18نم ، 4ٚ  3 ـ، 24
 -------- (1364)انفٟبٖ: پطؾف. ،ًبسیًَبلیسن، حبکویت هلي ٍ استقبل ؛ 
 -------- (1365)یعیض تٟطاٖ: زفتط پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ،ًبسیًَبلیسن ٍ اًقبة ؛. 
 -------- (1376)4-8، ل 1 ـ، 7 ؼ ،سسهقبلِ ًبهِ فسٌّگ ؛. 
 .تٟطاٖ: ٔؤؾؿٝ ُٔبِٗبت ّٔی. ،ًبسیًَبلیسن، ایدئَلَضی، تبزیخ ؛(1383٘تٛ٘ی )آاؾٕیت، زی 
 -------- (1394)تٟطاٖ: حبِج. ،گسای ّبی هتأخس هلت ٍ هلت ًبسیًَبلیسن ٍ هدزًیسن: بسزسي اًتقبدی ًظسیِ ؛ 
  ،افَٛ زیٙساضی ؾٙتی؛ ْٟٛض اقىبَ تبظٜ زیٙساضی»(؛ 1397رجبض )ضحٕب٘ی»   ٝ قهٙبذتی   ، ٘كؿهت ثطضؾهی ربٔٗه
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قسٜ زض تهبضید   )ٔكبٞسٜ http://sobhe-no.ir/newspaper/513/12/20441 ٚيٗیت زیٙساضی زض ایطاٖ،زض: 
 (1399 یطٔبٜت 10

 ( 1395ضيبیی، ٔحٕس)یثبظقٙبؾی تك» ؛       ٛ  ٌٕ ٚ ٞٛیهت ایطا٘هی زض ا٘سیكهٝ فطٞیرتٍهبٖ ایطا٘هی پهیف اظ ؾهم
 .5-25نم  ،8 ـ، 2ؼ  ،پطٍّي هجلِ ضیؼِ ،«ذالفت ٖجبؾی

 ( ٓ1382ضيی، ٞبق)تٟطاٖ: ؾرٗ. ،دیي ٍ فسٌّگ ایساًي: پیص اش ػصس شزتطت ؛ 
 ( 1384ضیتعض، رٛضد)تٟطاٖ: ّٖٕی. ،تطرٕٝ ٔحؿٗ حالحی ،ضٌبسي دز دٍزاى هؼبصس ًظسیِ جبهؼِ ؛ 
 ٞههبی  ٞههبی زیٙههساضی: زالِههت تزطثههی ؾههٙزٝٔمبیؿههٝ » ؛(1386ظازٜ، ؾیسحؿههیٗ؛ پٛیههبفط، ٔحٕسضيههب ) ؾههطاد

 .37-70نم  ،4 ، ـ8زٚضٜ  ،ضٌبسي ایساى هجلِ جبهؼِ ،«قٙبؾب٘ٝ وبضثطز ؾٝ ؾٙزٝ زض یه رٕٗیت ضٚـ
 تٟطاٖ: نطاٌ. ،زاشداًي ٍ زٍضٌفکسی ٍ دیٌدازی ؛(1377) یٓؾطٚـ، ٖجساِىط 
 ٕگفتبزّبیي دزببزُ َّیت هلي زض زاٚز ٔیطٔحٕهسی،   ،«ٔتسِٛغی فٟٓ ٞٛیت ّٔی» ؛(1383اِمّٓ، ٔحٕٛز ) ؾطی

 تٟطاٖ: ٔؤؾؿٝ ُٔبِٗبت ّٔی. ،دز ایساى
 یطوجیطتٟطاٖ: أ ،تطرٕٝ فبَٕٝ ِٚیب٘ی ،آسیب دز بسابس غسة ؛(1378) یٛـقبیٍبٖ، زاض. 
 -------- (1380)تٟهطاٖ: پهػٚٞف    ،تطرٕٝ فبَٕهٝ ِٚیهب٘ی   ،تکِ ٍ تفکس سیبز شدگي: َّیت چْل افسَى ؛

 فطظاٖ ضٚظ.
 ّٖ ،تٟطاٖ: ؾٟبٔی ا٘تكبض. ،2د ، تبزیخ ٍ ضٌبخت ادیبى ؛(1379) یقطیٗتی 
 ( 1396قیطاظی، انغط)تٟطاٖ: رٟبٖ وتبة. ،ایساًیت هلیت قَهیت ؛ 
 ( 1388َبِجبٖ، ٔحٕسضيب)تٟطاٖ: ایؿیب.، پیوبیص هلي سٌجص دیٌدازی دز ایساى ؛ 
 ( ًٙ1388َبِٕ، ٞٛق)ٍِٙطٚز: ؾٕطلٙس. ،یساًيًبسیًَبلیسن ا ؛ 
 تٟطاٖ: َطح ٘ٛ. ،الولک خَاجِ ًظبم ؛(1375رٛاز )یسَجبَجبیی، ؾ 
 -------- (1395)تٟطاٖ: ٔیٙٛی ذطز. ،ًظسیِ حکَهت قبًَى دز ایساى ؛ 
 -------- (1398)تٟطاٖ: ٔیٙٛی ذطز. ،هلت، دٍلت ٍ حکَهت قبًَى ؛ 
 ( ٕٗ1376ٖبِٓ، ٖجساِطح)تٟطاٖ: ٘ی. ،بٌیبدّبی ػلن سیبست ؛ 
 تٟطاٖ: وٛیط. ،احٕس تسیٗ تطرٕٝ ،ًبسیًَبلیسن دز ایساى ؛(1378) یچبضزوبتٓ، ض 
 ّٖتٟطاٖ: ٔطوع. ،اقتصبد سیبسي: اش هطسٍتیت تب پبیبى سلسلِ پْلَی ؛(1382) یوبتٛظیبٖ، ٔحٕس 
 تٟطاٖ: ٘ی. ،ّبی َّیتي ایساى دز کطبکص بب تجدد ٍ هببؼد تجدد تطَزات گفتوبى ؛(1385) یٗوچٛیبٖ، حؿ 
 تٟطاٖ: پٙس٘بٔه. ،تطرٕٝ ٔحٕٛز ثٟفطٚظی ،زٍح ایساًي ؛(1381) یٍطاٖوطثٗ، ٞٙطی ٚ ز 
 ٗتٟطاٖ: ٞیطٔٙس ،نفب اهلل یحتطرٕٝ شث ،دز ایساى قدین يهصدا پسست ؛(1376آضتٛض ) وطیؿتیٗ، ؾ. 
  ،تٟطاٖ: حبِج.، شًدگي زٍشهسُ دز ایساى هدزى بب تأکید بس سیٌوبی ایساى(؛ 1388ٞبِٝ )الرٛضزی 

 ٔ ،تٟطاٖ: ٘ی. ،تطرٕٝ ٟٔطاٖ تٛوّی ،اًسبى ٍ ادیبى: ًقص دیي دز شًدگي فسدی ٍ اجتوبػي ؛(1379) یكُٔبِطة 
 ٖضٚ٘س زیٙساضی زض ایطاٖ. ؛(1386) یؿیبا ه ٔطوع افىبضؾٙزی زا٘كزٛیبٖ ایطا 
 ( 1398ٔؿىٛة، قبٞطخ)تٟطاٖ: فطظاٖ ضٚظ. ،َّیت ایساًي ٍ شببى فبزسي ؛ 
  ،تٟطاٖ: نسضا. ،پیساهَى اًقبة اسبهي ؛(1372) یٔطتًُٟٔطی 
 -------- (1387)تٟطاٖ: نسضا. ،خدهبت هتقببل اسبم ٍ ایساى ؛ 
 -------- (1398)تٟطاٖ: نسضا.، اسبم ٍ هسئلِ هلیت ؛ 

http://sobhe-no.ir/newspaper/513/12/20441
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 ٍ٘هههبٞی ثهههٝ تهههبظٜ  » ؛(1398) یطيهههبّٖ، ظازٜ ٔٙهههبف    ٖ  :، زض«تهههطیٗ ُٔبِٗهههبت زضثهههبضٜ ٔفٟهههْٛ ایهههطا
https://agora.iranacademia.com/archives/1824 (ٜ1399 یطٔبٜت 10قسٜ زض تبضید  ٔكبٞس) 

 ( 1385ٔٙهٛض٘ػاز، ٔحٕس)تٟطاٖ: ٔؤؾؿٝ ُٔبِٗبت ّٔی. ،دیي ٍ َّیت ؛ 
 ّٔ سٌجص َّیت جوؼي ایساًیبى ؛(1393) یٔؤؾؿٝ ُٔبِٗبت. 
 ؛(1390اهلل ) ٔیطظایی، آیت «     ٖ ضؾهبِٝ زوتهطی، زا٘كهىسٜ ّٖهْٛ      ،«ٌهطایف ثهٝ ٘بؾیٛ٘بِیؿهٓ زض ثهیٗ زا٘كهزٛیب

 .(ضٜ)ارتٕبٖی، زا٘كٍبٜ ٖالٔٝ َجبَجبیی
  ،تطرٕهٝ  اسبم دز ایساى؛ ضؼَبیِ؛ ًْضت هقبٍهت هلي ایساًیبى ػلیِ اهَیالبى ٍ ػببسالیبى  (؛ 1371) .ض٘بث ،

 ٞبی تبضیری اؾالْ ٚ ایطاٖ. تٟطاٖ: ٔؤؾؿٝ ٘كط ٔیطاث ًٖساّ٘ٛ،ٔحٕٛز افتربضظازٜ ٚ ٔحٕسحؿیٗ 
  ،تٟطاٖ: ظٔبٖ ٘ٛ.َّیت هلي ایساًیبى ٍ اًقبة اسبهي(؛ 1389) یٔٛؾ٘زفی ، 
 -------- (1392)ضٌبسي: پیساهَى ًظسیِ َّیت هلي دز ایساى ٍ ببشتبة آى دز فسٌّگ، تبزیخ ٍ  َّیت ؛

 انفٟبٖ: آضٔب. ،سیبست
   تطرٕهٝ   ،ًلَّالب ٍ دٍلالت صالفَی   َتطکیل دٍلت هلي دز ایساى: حکَهالت آ  قَی  ؛(1361)ٞیٙتؽ، ٚاِتهط
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