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 چكيذٌ

متأثر از تحوًت  ستوتر ٌ اُو،ومق مهًهوٍ ًَبو ق اوٍ مو،اوٍ مًموًرم مُو              
َ،ی کالنق او، ا،زومً َو،بم    سذا ی َ،ی فرَىگم ي ااتم،رم ي ویس سی،س  پژيَش

اوٍ ابوه    َو،ی سی،سوم   سًو،سًن َمراٌ اً ٌ اس . ابه اَمی  سبب شوهٌ تو، ومو،    
تًان    حًزٌ آموًز  زاو،ن      مهًهٍ وگ،َم يبژٌ  اشتٍ ا،شىهق کٍ تجلم آن  ا مم

َو،ی   کٍ ابه مهًهٍ    ار سم ارخم کت،ب َ، مبیِهّ آن اس  ا، ياً  آن ب،ف . ب،فتٍ
َ،ی آمًز  زا،ن اوگلیتم کٍ خً     سم ومً   ا  ق ابه مًمًع کمتر    کت،ب

،وٍ ا،شهق ار سم شهٌ اس .    ابه مه،هوٍق اوٍ   تًاوه ح،مل ًَب  ي فرَىگ ایگ مم
َو،ی وًاوتاو، ب،فتٍ    تحلیلم اٍ ار سم محتوًا ي تاو،يبر کتو،ب    و   ي  تًصیفم

 َه کٍ تًاٍ اٍ مهًهوٍ ًَبو     َ، وا،ن مم زا،ن اوگلیتم پر اختٍ شهٌ اس . ب،فتٍ
َ،ی اهبه ا،بگ،َم يبژٌ  تربه اوًاع ًَب ق    کت،ب  رىًان بکم از ش،خص ملمق اٍ

ٌ  ب،فتٍ اس  کٍ مم سیوری از  يبکور  وًوُوً  آموًز       تًان مب،وم آن  ا    اُور
 اوته، ی    حًزٌ آمًز  زا،ن اوگلیتم ب،ف .

 
ًَبو  ملومق سی،سوتگذا ی فرَىگومق زاو،ن اوگلیتومق کتو،ب   سومق          :َا ياژٌ كليذ

 .آمًز  اوته، ی

                                                           

 یهؼؤٍل،ًَیؼٌذُاػتادیاسگشٍُصتاىاًگلیؼیداًـگاُداهغاى،ؿٌاػیدوتشیصتاى*

سیضیآهَصؿیػاصهاىپظٍّؾٍتشًاهِؿٌاػی،اػتادیاسدوتشیصتاى**

سیضیآهَصؿیػاصهاىپظٍّؾٍتشًاهِؿٌاػی،داًـیاسدوتشیصتاى ***
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 ٍقذمم
اسوهاىساّثهشدیػهاصًذُرایگاُاًىاسًاپزیشًظامآهَصؽٍپشٍسؽتهِهخاتهِیىهیاص

ّهایوه ىسیهضیّاٍتشًاهِگزاسیَّیتٍفشٌّگهَرةؿذُتاّوَاسُدسػیاػت
تَاىدسعشاحیٍتلهَیةنٌهذهَسدتَرِخافتاؿذ.ؿاّذگَیایایيهذػاساهی

ػٌذهْنتاالدػتیدسػشكِفشٌّگیٍآهَصؿیرؼتوًِوًَِتهاسصآىػهٌذتلهَل
(دس3391سؽاػت؛ػٌذیوِتهِاػهتٌادسّثهشیٍّوىهاساى تٌیادیيآهَصؽٍپشٍ

ّهایاػه هی،همَلَِّیت،تشویثیاصػِتؼذَّیتاػ هی تَحیذ،اكهَلٍآههَصُ
ػذالتٍ...(،َّیتایشاًی تَػؼِتَهی،ٍحذتهلی،هیشاثفشٌّگیٍتوذًی،ػشٍد

شاى(ٍَّیهتهتزذداًهِّایػشصهیيایٍپشننهلی،آهیختگیاػ مٍایشاىٍٍیظگی
ًَیي،سػاًٍِصتاىخاسری(اػت.ّای فٌاٍسی

ٍیظًُمـهِرهاهغػلوهیوـهَستَرِتِایيػٌذدسوٌاسدیگشاػٌادتاالدػتیٍتِ
ّهایدسػهیدسًظهامؿاّذتغییشٍتلَلیتٌیادیيدسوتاب3391ػثةؿذتااصػال

ِآهَصؽٍپشٍسؽتاؿین.دسایيتیي،تَرِتِهمَ ّهایآىلهَِّیهتدساتؼهادٍالیه
ّایفشٌّگیٍّهَیتیًوهَدآؿهىاستشیدسهَرةؿذُتادسهَاسدیًوادّاٍهؤلفِ

ّایدسػیرذیذداؿتِتاؿٌذ.وتاب
ّایآهَصؽصتاىاًگلیؼیساًیهضّایدسػی،وتابالثتِایيتغییشٍتلَلدسوتاب

تتیؾاصدٍدِّ،ؿهاّذتهیلیوٍتاخَدّوشاُػاختِاػتتًِلَیوِتؼذاصگزؿ
ّهایپیـهیيایرذیذٍهثتٌیتشسٍیىهشدیوهاه هتفهاٍتتهاوتهاباًتـاسهزوَػِ

ّایًَاًتـاسیافتِصتاىاًگلیؼیتهِنهِؿَدوِوتاباین.حالایيػؤالهغشحهیتَدُ
اًذ؟گیشیاصنًِوادّاییتِتاصًواییَّیتهلیپشداختِهیضاىٍتاتْشُ

ایيهمالِ،ضويپاػختِایيپشػؾ،دسوٌاسهؼشفهیهمَلهَِّیهتٍهـخلها دس
َّیتهلی،هثتٌیتشناسنَبًظشیسٍیىهشدآههَصؽاًتمهادی،تهاهؼشفهیًوادّهاٍ

ّایَّیتیّایآهَصؿی،تاصًواییاًَاعهختلوگفتواىّایَّیتهلیدستشًاهِهؤلفِ
دسایيتشسػی،ًظشتهِاّویهتهمَلهِّایرذیذتشسػیٍتللیلؿذُاػت.دسوتاب
ّایَّیتهلیٍیظُدسساػتایگضیٌؾٍتشسػیهؤلفِتٌاػةهَضَعٍتِگفتواى،تِ
تاصًوَدآىتِالگَّایسایذدسحَصُتللیلگفتواىاًتمادیتَرِؿذُاػت.یًٍلَُ

تَاًهذّاییاصایيدػت،روشایيهَاسدههیدسخلَفاّویتٍضشٍستپظٍّؾ
ّاٍساّگـاتاؿذ.ًخؼتیيهؼیلِتِاّویتهمَلَِّیتٍرایگاٍُالثالآىدسحَصُ
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گشدد.هتیحشاصتلَالتاػاػیدسرَاههغاههشٍصوهِدسػهایِّایهختلوتاصهیؿاخِ
ؿذىحاكلآهذُاػت،پشداختيتِهمَلَِّیتٍهـخلا َّیتهلیٍپذیذُرْاًی

تَاًذاصاّویتیتِػضاتشخَسداستاؿذ.نَىآهَصؽهینّاییدیگشّاستثاطآىتاحَصُ
گشدد؛ًظهاهیوهِاصدٍهیيًىتِتِاّویترایگاًُظامآهَصؽسػویوـَستاصهی

ّهایوه ىارتوهاػی،فشٌّگهیٍآهَصؿهیدسّهشگزاسیػَخَدهزشیػیاػتیه
ٍتشتیتیدسّایهختلوآهَصؿیسیضیدسحَصُراهؼٍِاصػَییدیگشهؼؤٍلتشًاهِ

سیهضیؿخلهیتٍایاػتوِدسآىپیًظامآهَصؿیاػت.آهَصؽٍپشٍسؽحَصُ
تش،تِاػهتٌادؿَد.تِتیاىسٍؿينیؼتیافشاددساتؼادهختلوؿىلگشفتٍِّذایتهی

ّهایهختلفهیهاًٌهذهؼلهن،تَاًهذاصساُ(ًْادآهَصؽٍپشٍسؽهی3365ؿیخاًٍذی 
آهَصاىووهوٌهذ؛نهشاوهِدسیاتیداًؾآهَصؿیتَِّیتّایدسػیٍفضایوتاب

تشدیهذاسایهٍِوٌٌذ.تهیّایدسػیتیـتشیيًمؾساایفاهیًظامآهَصؿیوـَس،وتاب
ِ ٍیهظُهمَلهَِّیهتهلهیدساًؼىاعكلیحهمَلَِّیهتدساتؼهادهختلهوآىٍته

ذ.تخـیفشاگیشاىوٌتَاًذووىیؿایاىتَِّیتّایدسػیهیوتاب
تشاًگیهض ًىتِػَمدساّویتپشداختيتِهَضَػیاصایيدػت،تِهَضَعنهالؾ

گهشدد.هتهیحشاصوْهَسّهایپیشاههَىآىتهاصهیآهَصؽصتاىاًگلیؼیًٍیضحؼاػهیت
ؿٌاػههیوههاستشدی،اهههشٍصُتشدیههذیدسٍرههَدسٍیىشدّههایاًتمههادیدسحههَصُصتههاى

ّهایحهاوندسدیگهشرَاههغٍگفتواىّایگفتواًیایيصتاىٍآهَصؽآىتاتؼاسم
.اص(3999؛واًاگاسارها،1133گهشی،: س.نٍیظُرَاهغؿشلیٍیااػ هیٍرَدًذاسدتِ
ّهایفشٌّگهیٍتَاًذصهیٌِتشسػهیًؼهثتتیحیشگهزاسیّاییهیسٍ،نٌیيپظٍّؾایي

ِ هٌظهشعَسخهافاصَّیتیآهَصؽصتاىاًگلیؼیدسراهؼِایهشاىسافهشاّنآٍسدٍته
وَْسسٍیىشدّایرذیذاًتمهادییوتابدسػیتذاىتپشداصد.آؿىاساػتوِدسػایِ

ؿٌاػیٍاصآىرولِتللیهلگفتوهاىاًتمهادیًٍیهضدسحهَصُآههَصؽدسحَصُصتاى
نَىسٍیىشدآههَصؽاًتمهادی،فؼهالیتینهَىآههَصؽصتهاىاًگلیؼهیٍاتؼهادٍّن

تَاًذّایدسػیًٍیضاسصؿیاتیآًْاهیتذٍیيوتابّایآىٍاصآىرولِتْیٍِهؤلفِ
وِدساػٌادتاتَػلتِػاصٍواسّاییهتفاٍتاصالگَّایسایذدًثالؿَد.هضافتشآى

نهَىػهٌذتلهَلتٌیهادیيآههَصؽٍپهشٍسؽ،ّایرذیذآهَصؿیّنسیضیٍتشًاهِ
تَدُاػت.َّیتٍآهَصؽصتاىخاسریآؿىاستشاصگزؿتِهَسدتَرِیهمَلِ
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 پيشيىٍ پژيَش
ّهایاخیهشٍتلجَّیتهلیدسًظامآهَصؽٍپشٍسؽهَضَػیاػتوهِدسػهال

ّهاًوهَدیافتهِؿذىػٌذتلَلتٌیادیيدستشخیآحاسٍپهظٍّؾٍیظُپغاصارشاییتِ
تَاىتذیيًلَهؼشفیوشد.اروالهیتشیيآحاسدسایيتخؾساتِاػت.هْن

گاًهِآىدس(تِتشسػیرایگاَُّیتهلیًٍوادّایػ3391ِ سّثشیٍّوىاساى
(دس3393صادُ اًذ.ًْاًٍهذیٍلشتهاًؼلیػٌذتلَلتٌیادیيآهَصؽٍپشٍسؽپشداختِ

ایتِتللیلَّیتهلهیدسوتهابرذیهذالتیلیوهغالؼهاتارتوهاػیپایهِػهَمهمالِ
ِاتتذاییٍهمایؼِآىتاوتابتؼلیواتارتواػیدٍسُ پهَساًهذ.رؼفهشصادُلثهلپشداخته

(دسپظٍّـیفشاتللیلیتِهشٍسٍتشسػیؿهاًضدُپهظٍّؾاًزهامؿهذُحهَل3369 
ِّایدسػیاصهٌظشسٍؽتلمیك،ًَعهؤلفَِّیتهلیدسوتاب ّهاپشداختهِّاٍیافته

 ّهایتِػیاػت تَرِ تا گًَاگَى صهاًی ّایدٍسُ دس وِ دّذهی ًـاى اػت.ًتایذٍی

 َّیهت هلی یا ٍ تؼذدیٌی دٍ اص یىی تِ دسػی ّایوٌٌذگاىوتابتذٍیي راهؼِ، ىو 

هٌلهَسیٍ.اػهت گشفتِ لشاس ؿاىهَسدتَرِ ووتش دیگش، تؼذٍ اًذوشدُ تَرِ ایشاًیاى
ّهایدسػهیدٍسُاتتهذاییایتِتثلَسَّیتهلهیدسوتهاب(دسهمال3366ِفشیذًٍی 
هْنتشؿوشدىتَرِتِهمَلَِّیهتدسدٍسُدتؼهتاىتهااًذ.ًَیؼٌذگاىضويپشداختِ

ّهایدٍسُّهایوتهابّا،تلاٍیش،اؿهؼاسٍداػهتاىسٍؽتللیلهلتَاتِتشسػیٍاطُ
ّاتِهمَلِاًذوِتٌْاّفتدسكذولهلتَایوتابگیشیوشدُاتتذاییپشداختًٍِتیزِ

3393ِ َّیتهلیاستثهاطداؿهتِاػهت.كهادلیٍهشادخهاًی َیِهغالؼه(ته یًُله
اههادسحهَصُ.اًذپشداختِاتتذایییُّایفاسػیدٍستشػاختگفتواًیَّیتدسوتاب

(ؿایاىتَرِاػت.ًَیؼٌذگاىت3393ِهمذمٍداٍسپٌاُ ّایخاسری،همالِػلَیصتاى
ّهایساٌّوهایی،ّایآهَصؽصتاىفشاًؼهِدسدٍسُتللیلهلتَایَّیتهلیدسوتاب

داًـهگاّیًظهامآههَصؽٍپهشٍسؽایهشاىاصاتؼهادهلهی،فشٌّگهی،دتیشػتاىٍپیؾ
اًذ.ّاًٍوادّایهلیپشداختِفشٌّگرغشافیایی،ػیاػی،خشدُ


 چارچًب وظری پژيَش

تشآى،همَلهَِّیهتهلهیٍفشاخَسهَضَعٍدسساػتایتثییيسٍؿيدسایيتخؾتِ
َد.ػپغتِاروال،تهِرایگهاُدٍهؤلفهِآههَصؽؿّایآىهؼشفیهیًوادّاٍهؤلفِ

اًتمادیٍتللیلگفتوهاىاًتمهادیتهِهخاتهِدٍاتهضاسدستللیهلٍتاصًوهاییػٌاكهشٍ
ؿَد.گیشیاصآًْاپشداختِهیّایَّیتیدسوتابدسػیٍهٌغكتْشُهؤلفِ
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 َا ًَیت: ومادَا ي مؤلفٍ -1
فشدیاگهشٍُاصدیهذگاُخهَدیهادیگهشیعَسولیویؼتی(َّیتسات3393ِهذسػی 

داًؼتِوِهاّیتینٌذالیٍِپیچیذٍُاتؼادیگًَاگَىٍهتٌَعداسدوِتِاػتٌادػهَاى
ایلاتلتشسػیاػت.دسایيّایلَهی،هلی،دیٌیٍهٌغمِ(اصرٌث1111ٍِّوىاساى 

اساػت.ایتشخَسدتشیيًَع،اصاّویتٍیظُهْنػٌَاىتیي،َّیتهلیتِ
تِتاصتَلیذٍتاصتغییش(3363اصاًلاسی،ًملتِ(3993  َّیتهلیتِاػتٌاداػویت

پهشداصدوهِهیهشاثّاییهیّاٍػٌتّا،اػغَسُّا،ًوادّا،خاعشُدایویالگَیاسصؽ
دّذٍاػاػها َّیهتافهشادتهاتَرهِتهِّوهیيالگَّها،ّاساتـىیلهیهتوایضدٍلت

(َّیتهلیسا3363ؿَد.هیشهلوذی ػٌاكشفشٌّگیتـخیقدادُهیّاٍیاهیشاث
ّاٍپیًَذّایرغشافیایییاتاسیخی،فشٌّگیٍحواػهیوهِّا،ٍاتؼتگیهزوَػٍِیظگی

ٌذ.ووٌذ،هؼشفیهیتالذٍافتخاسهیگیشدٍػٌلشراهؼِتِآىهیصًذگیاًؼاىسادستشهی
ِیاسایِ(دس3363آتادیًٍَسٍصی لغو ِهؤلفه ّهایّهایَّیهتهلهیتهِسیـه

ٌٌهذ.دسوّهایفشٌّگهیاؿهاسُههیتاسیخی،ػشصهیيهـتشن،دفاعاصػشصهیيٍػٌت
(ته3363ِ(ٍهیشهلوهذی 3361هؼشفهیدیگهشًوادّهایَّیهتهلهی،ؿهیخاًٍذی 

ّهایهلهی،اههاويتهاسیخیًٍوادّایینَىپشنن،ػشٍدهلی،تمَینسػهوی،رـهي
ٌٌذ.وًٍیضهـاّیشهلیًٍخثگاىراهؼِاؿاسُهیرغشافیایی

(ًیهضدسهؼشفهیًوادّهایَّیهتهلهیتهِرغشافیها3391ٍرذیذیهلوذآتادی 
ّایعثیؼیٍهلی،هـاّیشایشاًهیٍفشٌّهگ،دیهي،پهشنن،ػهشٍدهلهی،تمهَینهىاى

ذ؛ًوادّهاییٌٌوسػوی،ادتیاتهلی،ٌّشایشاًی،اػاعیشایشاًیٍاهاويتاسیخیاؿاسُهی
لتَاییٍیاتلَیشیداؿتِتاؿٌذ.ّایدسػیتاصًوَدهتَاًٌذدسػشكِوتابوِهی

گیهشیاصسٍیىهشد(تهاتْهش3393ُهٌذتش،كادلیٍهشادخهاًی اهادسپظٍّـیًظام
ِ ّهایینهَىهلهی،دیٌهی،َّیهتهلهی،ریهلگفتوهاىیتللیلگفتواىاًتمادی،همَله
تٌهذیگشا،صتاىٍادبفاسػیٍفشدیٍرٌؼیتیعثمِقتْذاؿت،صیؼتهلیغی،اخ 

ّایهَسداؿاسُاػتفادُؿذُاػت.ؿذُاػتوِدسهمالِحاضش،تشخیگفتواى


 آمًزش اوتقادی -2
1116ِتِاػتٌاداوثشی  اخیهشتهاتغییهشٍی(حَصُآهَصؽصتهاىاًگلیؼهیدسدٍدّه

هَضهَػاتٍهثاحهجرذیهذیؿهذىتلَالتیرذیّوشاُتَدُوِهاحللآىهغشح
تهَاىتهِآههَصؽایدسایيحَصًُذاؿتِاػت.اصرولِایيهثاحجهیتَدُوِػاتمِ
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اًتمادیاؿاسُوشد.گشنِػاتمِایيسٍیىشددسحَصُتؼلینٍتشتیتتِنْاسدِّپیؾ
گشدد.تاصهی3991گشدد،اهاٍسٍدآىتِحَصُآهَصؽصتاىاًگلیؼیتِدِّتاصهی
پشداصاىایيسٍیىشدهثیّيآىاػتوِاٍال تلهَسّایحاهیاىًٍظشیِػیدیذگاُتشس

ّاٍهَادٍهٌاتغدسػهیتهذٍیيسایذهثتٌیتشگؼتشؽایيصتاىدسلالةاكَل،سٍؽ
ایخٌخیًثَدٍُآهَصؽایيصتهاىكهشفا آههَصؽصتاى،پذیذُؿذُدسرَاهغاًگلیؼی

گی،ارتواػیٍػیاػیًیؼهت،تلىهِآههَصؽصتهاًییهصتاىخالیاصپیاهذّایفشٌّ
ٍاتؼتِتِلذستٍدسناسنَبهؼایلتاسیخی،فشٌّگی،ػیاػی،ارتواػیٍالتلادی 

؛وهشٍوغ،3991وهَن،پٌهی:صتاىغشتهیاػهت س.نگفتواىحاونتشرَاهغاًگلیؼی
اًتمهادیتخـهیذىتهًِهَػیآگهاّیسٍ،اصهٌظشسٍیىشداًتمادی،ؿىل(.اصایي1119

ػوذتا هغفَلدسحَصُآهَصؽایهيیدسخلَفهاّیتٍواسوشدصتاىاًگلیؼیرٌثِ
ؿهٌاختیآههَصؽّهایسٍؽایوِهتیحشاصسًٍذحاونتشآىتِرٌثِصتاىاػت؛حَصُ

تیویذداسدٍاصهؼایلفشٌّگی،ارتواػیٍػیاػیایيفؼالیهتٍپیاههذّایآىدٍسی
(.1133داٍسی،غفاسحوشٍ:رَیذ س.نهی

ّهایًظهشیدسهَارْهِتهاػٌَاىیىیاصناسنَبحالتاتَػلتِایيسٍیىشدتِ
ّایآههَصؽ(ضشٍستتذٍیيوتاب1116هَضَعوتابدسػی،اٍال تِاػتٌاداوثشی 

صدىتهِتمَیهتخ لیهت،آگهاّیٍتفىهشاًتمهادی،صتاىاًگلیؼهیدسساػهتایداههي
ًوایهذ.فشٌّگیٍارتواػیٍغیشُتیؾاصپیؾپشسًهگههیًیاصػٌزی،تَرِتِفضای

ّایفشٌّگیٍَّیتیفشاگیشاىاصاّویتهیػٌَاىًوًَِ،دسایيسٍیىشدتَرِتِهمَلِتِ
.(3999 واًاگاسارا،دٍنٌذاىتشخَسداساػت
(اتىایته1116ِػاختيایيسٍیىشددسػشكِآهَصؽ،اوثشی دسساػتایواستشدی

دّهذتهاوٌذوِتِفشاگیشایياهىاىساهیغفشاگیشاىسافشكتیهؼشفیهیفشٌّگرَاه
ّاًٍوادّایهختلوفشٌّگٍَّیتخَدتًِظاسُتٌـیٌذًٍِتٌْهاتهارٌثِیدستاسُ

اتضاسآهَصؽصتاىاصرْاتینٌذتافشٌّگٍَّیتخَدآؿٌاؿَد،تلىهِتهاعهشحآى
َدتافشاگیشایيصتهاىًهَػیاحتهشامٍاسصؽّایدسػیایيؿشایظحاكلؿدسوتاب

ّهایاحتوهالیّاًٍوادّایَّیتٍفشٌّگخَدلایلؿَدتادسهَلؼیهتتشایهؤلفِ
الوللیتِهؼشفیٍدفاعاصآىتپشداصد.تِػثاستدیگهش،گیشیاصصتاىتیيسٍتاتْشُپیؾ 

الوللیّایتیيتشوتابوِسٍححاوندسحالی(1131(ٍتاًگاع 1111تِاػتٌادگشی 
دادىٍیاتِاػتثاسرلَُسایذ،هؼشفیآسهاًیفشٌّگٍَّیترَاهغاًگلیؼیصتاىٍون

ِساًذىفشٌّگٍَّیتدیگشرَاهغاػت،تْهشُحاؿیِ ّهاًٍوادّهایگیهشیاصهؤلفه
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گیشیًَػیحغحماستدستَاًذًِتٌْااصؿىلَّیتیٍفشٌّگیرَاهغفشاگیشاىهی
ؿهاىسادسرّهيتَاًذفشٌّگرَاهغؿاىخَدداسیوٌذ،تلىِهیفشاگیشاىًؼثتتِرَاهغ

ٍتمَیتَّیتفشاگیشاىتیٌزاهذ.دیگشاىاسصؿوٌذتشػاصدٍدسػولتِهؼشفی،تاصیاتی
حالتاتَرِتِهؼشفیآهَصؽصتاىاًگلیؼیًِكشفا تِهخاتِآهَصؽیههصتهاىٍ

تَاىهلهذاقتهاسصیتتفىشاًتمادیدسفشاگیشاى،تلىِهیتخـیٍتمَضشٍستآگاّی
ّایدسػیرؼت.دسایهيتهاسُتهِتَرِتِایيسٍیىشددسحَصُتْیٍِتذٍیيوتاب

ّهایسایهذآههَصؽصتهاىیاتینوِتشسػیهلتهَاییوتهاب(دسهی1116اػتٌاداوثشی 
ِ سٍاىًذاسًهذٍاصایهياینهَىایهشاًگلیؼیهثیّيآىاػتوِػوذتا ًؼثتیتهاراهؼه

ػٌَاىهخال،تهِآگاّیافشادایيرَاهغًیؼت.تِیوٌٌذًُیاصّاٍتمَیتیوٌٌذُتشآٍسدُ
ّهایهختلهودسرَاههغ(هؼشفهیسػهَمٍرـهي3393صادُ اػتٌادداٍسیٍآلاگهل

ّهاینَىرَاهغآهشیىایالتیي،آفشیماٍرٌَبؿشقآػهیاٍیهارـهيگًَاگَىّن
تَاًذدسسٍیىشداًتمادیرایخَدساتِرـهٌینهَىّایًاهتؼاسفهیآییيهزّثیٍ
ًَسٍصدّذ.


 گفتمان -3

گفتواىػثاستاػتاصواستشدصتاىدسهفَْمػامآىتِهٌظَستشلشاسیاستثهاطوهِتهِ
تشاصػغحرولِ،یؼٌیػغحهتيدسلالةٍاؿىالهختلوآىاصػغلیفشاتشٍو ى

.تهِتیهاى(3391:351صادُ، آلاگهلپهشداصدهلاحثٍِیاهتَىًَؿتاسیهیرولِهىالوِ،
دیگش،گفتواىّواىتزلیصتاىدسلالةگفتاسٍیاًَؿتاسدسػغحههتياػهتوهِدس

وٌٌذُهؼٌاداسد.گفتواى،ػیٌیتتخؾهؼٌاٍّایارتواػیایزادتغيخَدًظشتِفشایٌذ
تهَاىدستهاسُآًْهاّاٍنیضّهاییوهِههیتِهاّیتاستثاعاتارتواػیاػتوًِِتٌْا

وٌٌهذگاىٍافهشاددخیهلدسفشایٌهذپشداصد،تلىِتِهـهاسوتاًذیـیذٍػخيگفتهی
استثاطًیضتَرِداسد.

ایاػتلاتلتَكیوٍتللیلاصاتؼهادهختلهوٍگفتواىدسایيهفَْمػام،پذیذُ
تیٍفشاصتاًیاػهت.سٍیىشدّهایهختلفهیتهِؿٌاختااػتفادُاصساّثشدّایهتٌَعصتاى

ؿٌاػاىتِواسگشفتِؿذُاػت،وهِیىهیؿٌاػاىٍراهؼِتللیلگفتواىاصراًةصتاى
تهِدًثهال اصسٍیىشدّایؿٌاختِؿذُایيرشیاىتًِامسٍیىشدتللیلگفتواىاًتمهادی
ههتيداسد.وـوٍتاصًوائیػغَحپٌْاىٍاّهذافایهذئَلَطیهًْفتهِدسٍسایّهش

ِتَاىوتابتٌاتشایيهی تهَرْیاصهتهَى،اصهٌظهشػٌهَاىپیىهشُلاتهلّایدسػهیساته
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هذاسوهِدغذغهِآىهغالؼهِیههّایهختلواصرولِاصهَضغگفتواىَّیتگفتواى
هذاساػت،تشسػیٍتللیلوشد.گفتواىًٍؼثتآىتاهزوَػِػٌاكشَّیت


 ريش پژيَش
ِتْشُدسایيهمالِتا ّهایَّیهت،گیشیاصسٍؽویفیًٍیضتااػتخشادًوادّاٍهؤلفه

هثتٌیتشهثاًیًظشیتللیلگفتواىٍآهَصؽاًتمادیتِهخاتِسٍؽػولیاتیپهظٍّؾ،
ّهایدسػهیصتهاىاًگلیؼهیتِتشسػیتَكهیفیٍتللیلهیتلهاٍیشٍهغالهةوتهاب

تِؿذُاػت.تشایًیلتِایيّهذف،ّایّفتنتادّنتللیلیپشداخپایًَِاًتـاسیافتِ
ِهفاّینٍهؤلفِ ّهایتٌهذیٍوذگهزاسیؿهذ.دسٍالهغوتهابّایَّیتهلهی،همَله
ػٌَاىراهؼِآهاسیاًتخابٍاصهفهاّین،ّایّفتن،ّـتن،ًْنٍدّنتِنْاسگاًِپایِ

ِّاٍتلاٍیشًوًٍَِاطُ َّاییاًتخابؿذتادسیهاتیننگًَهِایهيهؤلفه یتیٍّهایّه
اًذ.ّایًَاًتـاس،تثلَسیافتِفشٌّگیدسوتاب


 َا یافتٍ

ّایهَسدًظشهثهیّيآىاػهتپظٍّؾدسوٌاستَكیوٍتللیلوتابیتشسػیپیـیٌِ
ِ ّهاییوِهٌاتغٍهؼیاسّایَّیتٍدسسأعآىگفتوهاىَّیهتهلهیدسلالهةهؤلفه

وادّهاٍهفهاّینَّیهتهلهیگًَاگَىلاتلاسایِّؼهتٌذ.ایهيًهَعگفتوهاىوهِتهًِ
ّهایّایرغشافیایی،پهشنن،هشاػهنپشداصد،تِایشاى،آحاستاػتاًیٍتاسیخی،صیثاییهی

ّهایتشرؼهتِهلهی،ػهشٍدهلهی،ؿهْشّایایهشاى،نَىػیذًَسٍص،ؿخلیتهلیّن
ّایتاسیخیٍادتی،آحاسادتیًٍیضتِدلیلپیًَذتاسیخیهؤلفِدیيتهاراهؼهِاػغَسُ

ایشاى،تِػٌاكشدیٌیاؿاسُداسد.اصآًزاوِدسسٍیىشدآهَصؽاًتمهادی،فشاگیهشصتهاى
ّایهلیوـَسّایدیگشتایذتتَاًذتَاًهاییاًگلیؼیدسوٌاسآؿٌاییتاهفاّینٍهؤلفِ

ّایَّیتیٍفشٌّگیخَدساداؿتِتاؿذ،تشسػیایهيّاٍهؤلفِهؼشفیٍاًتمالاسصؽ
ّایههَسدتشسػهیایهيّاوِهثیّيٍهؼشفراهؼِایشاىاػت،دسوتابًِوادّاٍهؤلف

تزلیساداؿتِاػت:
 الف( وقشٍ ایران
ّهایصتهاىاًگلیؼهیػٌَاىًوادیؿاخقاصهمَلَِّیتهلیدسوتابًمـِوـَستِ

ّایّفتنتاًْهنوهِػٌَاىًوًَِ،ػ ٍُتشرلذوتابتاصُتیلیو،ًوَدتاسصیداسد.تِ
،وتهاب(37 ف،وتابّـهتن(3ٍ1ق كٌمؾتًِمـِایشاىاػت،دسوتابّفتنه
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تلَیشًمـِایشاىتشرؼتِؿذُاػت.ًىتِ(18ٍ91ق كهٍوتابدّن(15 فًْن
وِدسًیویاصایيتلاٍیشخلیذفاسع،رلَُلاتلتَرْیداسد.هْنایي


 ب( پرچم ایران

ؿهَددستلهاٍیشتشرؼهتِاصَّیهتهلهیؿهٌاختِههیپشننًیضوِتِهخاتهًِوهادی
كهَستهؼهتملٍیهادسدلیتلَیشپشننتًِظشتشرؼتِاػت.اسایِّایهَسدوتاب

ِتلاٍیشدیگشّن ّهاییاصایهيتهاصًوَدنَىفضایهذسػِ،تذًَِّاپیواٍغیشًُوًَه
 فبّـهتن،دسوتها(31،33،19ٍ89ق كهػٌَاىًوًَِ،دسوتابّفهتناػت.تِ

پشننایشاىتشرؼتِاػت.(35 فٍوتابدّن(51ٍ339ق ك،دسوتابًْن(11


 َای ملی ج( مراسم
گهٍٍَاختلافیهگفت(3،53ٍ311ق كاسایِتلَیشسٍصعثیؼتدسوتابًْن

،هؼشفیهشاػنؿهة(51ٍ81ق كتِایيهَضَع،هؼشفیرـيًَسٍصدسوتابًْن
،3 فًٍیضتلاٍیشرـياًم بدسوتهابًْهن(56ٍ311ق كیلذادسوتابًْن

گٌزذ.دسایيلالةهی(19ٍ339
ّایهلیوِسیـِدستاسیخٍفشٌّگراهؼِایشاًهیداسًهذ،ّوچهَىرـهيهشاػن

ؿهًَذ.ًَسٍص،ؿةیلذاٍسٍصعثیؼتهثیّيَّیهتهلهیراهؼهِایهشاىهلؼهَبههی
ّایینَىگشاهیذاؿتػالگشداًم باػ هیًیهضتهاّایهلیٍرـينٌیيهشاػنّن

َّیتهلیگشُخَسدُاػت.


 َای ملی د( مشاَير ي شخصيت
ّهایتهاسیخیٍخهَاُّایادتی،ػلویٍفشٌّگهی،خهَاُؿخلهیتهؼشفیؿخلیت

ّهایههَسددسوتهابایاصَّیتهلیآىراهؼِاػت.هؼاكشدسّشراهؼِهثیّيصاٍیِ
یتلاٍیشاتَػلیػیٌا،پشٍفؼَسػهویؼیٍتشسػیایيهَضَعآؿىاساَّیذاػت.اسایِ

،هؼشفیّوشاُتاتلَیشاتَػلیػهیٌا،ساصی(39 فدوتشهلوذلشیةدسوتابّـتن
،هؼشفهیّوهشاُتهاتلهَیشدوتهش(71 فٍخَارًِلیشالذیيعَػیدسوتابدّهن

ِ(61 فرنٍؿاػشفمیهذهؼاكهشدسوتهابدّهنعاّشُكفاسصادُهتش یًٍیهضاسایه
ّاییاصًوًَِ(75 فػٌَاىداًـوٌذاىایشاًیدسوتابدّنایتِتلاٍیشؿْذایّؼتِ

تاصًواییایيهمَلِاػت.
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 َـ( سريد ملی
یتلَیشیاصتینهلیفَتثالدسحالخَاًذىػشٍدهلیٍآهَصؽٍاطُهشتثظتهااسایِ

ایاصتاصًوَدایيهؤلفَِّیتهلهیتشؿهوشدًُوًَِ(51ٍ339ق كآىدسوتابًْن
ؿَد.هی


 َای جغرافيایی ي تاریخی ي( اماكه ي زیبایی
یاههاويتهاسیخیّهایههَسدتشسػهیداسد.هؼشفهایيهؤلفًِیضتزلیتاسصیدسوتاب

79ق وتهابّـهتن،كهػتَى،ػیٍػِپلنَىنْلاكفْاىتِّوشاُتلاٍیشیّن
،دؿهت(19 وتهابدّهن،ف،دسیانهِگْهش(17 وتابدّهن،ف،حافظیِؿیشاص(11ٍ

نٌهیيهؼشفهیّاییاصایيهؤلفِّؼتٌذ.ّنٍغیشًُوًَِ(18 وتابدّن،فخاستَساى
تشدآصادی(35؛وتابدّن،ف3ٍ87 وتابّفتن،فاینَىتشدهی دًوادّایهلی

 وتهابدّهن،ٍیاتادگیشّایایشاًی(35 وتابدّن،فللِدهاًٍذ(97 وتابدّن،ف
ؿَد.ایيًَعگفتواىهلؼَبهییوٌٌذُدسوٌاستلاٍیشآًْاتمَیت(313ف

تِػٌلشدیيوهِپیًَهذیاًىاسًاپهزیشّاًٍوادّا،تَرِدسوٌاسایيدػتِاصهؤلفِ
دّذوِایيًَعگفتواىوِدسلالةًْادّهایتاػٌاكشهلیراهؼِایشاىداسد،ًـاىهی

نهَىایخهاسٍؿهْادتٍتشخهیدیٌیًٍیضًوادّایدیٌیًٍیهضهفهاّیناسصؿهیّهن
ّهاّایتشرؼتِدیٌیتزلیداسد،دسایيوتهابدػتَساتٍآدابدیٌیًٍیضؿخلیت

؛وتهابدّهن،76 وتابّـتن،فتزلّیتاسصیداسد،هَاسدینَىهؼشفیاهاويهزّثی
ػٌَاىهظاّشًْادىتِایخاسٍؿْادتدسلالةهؼشفیػشتاصاىتِ؛اسد(313ٍ315قك

،تزلیلٍتىشینؿهْذاٍتشرؼهتِػهاختي(36،333ٍ311ق وتابًْن،كؿزاػت
؛تَرهِتهِاخه ق(75؛وتابدّن،3ٍ311قًْن،ك وتابایداًـوٌذاىؿْیذّؼتِ
ٍیظُاخ قٍآدابایشاًیاىوِالثتِتهاآداباػه هیػزهیيؿهذُفشدیٍارتواػیتِ
،ػـهكتهِ(3ٍ311ق وتابًْهن،كه،تىشینٍاحتشامتِؿْذا(315 وتابدّن،ف

ٍدیٌیاخه قّایػلویٍهؼشفیافشادٍؿخلیت(35ٍ91ق وتابدّن،كوـَس
اًذ وتابدّن،دسعػَم(ًوَدهلتَاییٍوَؿیتِخذهتپشداختِهذاسوِتاػخت

تلَیشیداسد.الثتِدسوٌاسایيهَاسد،تَرِتِتشخیاصهفاّینًٍوادّاّوچَىالهَام
،هؼشفهی(53ٍ311قكه وتهابًْهن،ّهایهللهیایشاًیٍػ یكآًْاّوچَىلثاع

ًٍیههض(11 وتههابّـههتن،ف،تمههَینایشاًههی(13 وتههابّفههتن،فغههزاّایایشاًههی
ٍیهاهؼشفهیولوهِتاؿهگاُدسصتهاى(33 وتابّـتن،فایشاًییٍسصؿىاساىهلزثِ
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ػٌَاىلْشهاىهلیایشاى،ساتِّوشاُداسد،رولگهیاًگلیؼیتاتلَیشیوًِامتختی،تِ
دسساػتایتمَیتهلیلاتلتؼثیشاػت.


 بررسیبحث ي 

ّایّایهلتَاییٍتلَیشیاصَّیتهلیدسوتابٍرَدایيدػتِاصًوادّاٍهؤلفِ
ّایپیـیيّؼتٌذ،تیاًگشآىاػتوِهتهیحشاصًظشوِاصایيتُؼذهتفاٍتتاوتابهَسد

سیضیآهَصؿیوِدساػٌادتاالدػتیتزلییافتِ،گزاسیٍتشًاهِتلَالتِتخؾػیاػت
ّها،ًوادّها،وِگفتواىآىدساتؼادهختلوتاسیخی،رغشافیایی،اػغَسُّؼتٌذ؛َّیتی

دیيٍغیشًُوَدیافتِاػت.
وِاصحالتاتَرِتِسٍیىشدًظشیپظٍّؾتَرِتِدًٍىتِهْناػت.ًخؼتآى

َدوهِؿههٌظشتللیلگفتواىاًتمادی،وتابدسػیًوًَِتاسصیهگفتواىهلؼَبهی
گههزاساىٍتَاًٌههذدسساػههتایاّههذافایههذئَلَطیهػیاػههتیهههذاسهههػٌاكههشَّیههت

سیضاىدسآىتزلیداؿتِتاؿٌذ.اصایيهٌظشؿاّذینوِاًَاعًوادّایَّیتهلیتشًاهِ
ّایآهَصؽصتاىاًگلیؼیًوهَدیافتهِاػهت؛ًوادّهاییوهِدسهلتَاٍتلاٍیشوتاب

پٌْهاىهمَلهَِّیهتاصگهزساع ػاتكشفدسساػتایتاصًواییػغَحیٍسایاسائِ
هغالةهتؼهذددسخلهَفَّیهتهلهی،هؤلفهِیآهَصؽصتاىّؼتٌذ.رذایاصاسائِ

ّهایپیـهیيّهایرذیهذدسهمایؼهِتهاوتهابتلَیشاصحیجووّیٍویفیدسوتهاب
ّهایپیـهیيتْهیاصوِػو  وتابػٌَاىًوًَِ،دسحالیرایگاّیخافیافتِاػت.تِ

ّهایشیًٍیضهلتَاییدستاسُایشاىٍَّیتهلیتَد،دسایيوتهابّشگًَِهؤلفِتلَ
 اػه هیوهِهلهشحههتیحشاصسٍیىشدآهَصؽاًتمادیٍتَرِتِاتؼادَّیهتایشاًهی

تَرْیاصتلاٍیشههشتثظتهاَّیهتاػٌادتاالدػتیاػت،ؿاّذؿواسًٍیضًؼثتلاتل
ّهایهلهی،هـهاّیشٍهشاػهنهلیٍهـخلا ًوادّهایینهَىتلهَیشًمـهِ،پهشنن،

ّایهلی،اهاويرغشافیاییٍتاسیخیٍغیشُّؼتین.تهاهـهاّذُایهيتلهَلؿخلیت
ّاوِتاهلتَایهشتثظتاآىّوشاُؿذُاػهت،تهیؾاصتشرؼتٍِهؼٌاداسدسایيوتاب
ِپیؾتِاّویتهؤلفِتلَیشتِ ایاصتهاصًوَدگفتوهاىههَسدًظشدسهتهَىػٌَاىًوًَه

تَاىتشایيًىتِتیویذوهشدتشهیتشین.دسایيخلَف،تِتیاًیسٍؿيَصؿیپیهیآه
ّایپیـیيوًِِتٌْااصللاػووّیٍویفهیتؼهیاسوِػٌلشتلَیشدسهمایؼِتاوتاب

ّهاهتٌاػهةتهاالگهَیًانیضتَد،تلىِرٌثِكشفا تضئیٌیداؿت،دسایيدػتِاصوتاب
ّایػهاعفی افهضایؾًذػ ٍُتشًمؾصیثاؿٌاختی،داسایًمؾتَا(،هی3993ّاستلی 
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دّیتهِآى(،ًمهؾآهَصؿهیتخـی رلةتَرٍِرْتاًگیضٍُػ لِ(،ًمؾتَرِ
 تؼْیلیادگیشی(ًٍمؾیادػپاسی تؼْیلیادآٍسیهَضَعٍهلتَا(تاؿذ.

گًَِتَاًینایيهیاهااصهٌظشدیگشوِاستثاعیتٌگاتٌگتاایيسٍیىشداًتمادیداسد،
تِهَارِْتاهَضَعتپشداصینوِاصهٌظشآهَصؽاًتمادی،اتىاتِفشٌّگدیگشرَاههغ

ٍِدسسأعآىفشٌّگراهؼِفشاگیشاىایياهىهاىساههی ّهاًٍوادّهایدّهذتهارٌثه
هختلوَّیتٍفشٌّگیهراهؼِتااتضاسصتاىاًگلیؼیعهشحؿهَدتهافشاگیهشاىدس

شیایيصتاىتاؿَاّذهلوَعتتَاًٌذًَػیاسصؽٍاحتشامتشایَّیهتٍخ لیادگی
فشٌّگخَدلایلؿًَذ.

الوللیآههَصؽصتهاىّایتیيگًَِوِاؿاسُؿذ،تشخ فسٍححاونتشوتابّواى
اًگلیؼیوِدسساػتایتِحاؿیِساًذىفشٌّگٍَّیتدیگشرَاهغّؼتٌذ،تَرِتهِ

تهَاىاصًوهاییٍتمَیهتَّیهتفشاگیهشاىتیٌزاههذ.تٌهاتشایيههیتَاًذتِتایيتؼذهی
ّهایگًَِاػتذاللوشدوِگفتواىَّیتهلیدسلالةآههَصؽاًتمهادیدسوتهابایي

ًَاًتـاسیافتِصتاىاًگلیؼیتزلییافتِاػت.

 گيری ي پيشىُادَا وتيجٍ

اػت:ّایحاكلاصپظٍّؾحاضش،ًتایذصیشلاتلاسایِتشپایِیافتِ
تَرْیتْیاصّایپیـیيآهَصؽصتاىاًگلیؼیوِتاحذلاتلالو(تشخ فوتاب

ّایرذیهذاّتوهاهیخهافتهِایهيّایآىتَد،دسوتابهمَلَِّیتهلیٍگفتواى
ّهاسااصایهيحیهجّوؼهَیتهاتَاىایيدػتِاصوتابسٍهیهمَلِؿذُاػت.اصایي

ِدسػیهلیٍػٌذتلَلتٌیادیيتشؿوشد.اػٌادتاالدػتیهاًٌذػٌذتشًاه
ّاهثیّيآىاػهتوهِاصللهاػّایَّیتیغالةدسایيوتابب(تیهلیتشگفتواى

تَرِّوهشاُتهَدُاػهت؛تٌهَػیوهِاصحیهجهلتهَاٍتَرِتًِوادّاتاتٌَػیلاتل
تلاٍیشًوَدیتاسصداسد.
ّهایصتهاىاًگلیؼهیسوتهابگیشیاصَّیتٍفشٌّگتَهیدد(تیییذاهىاىتْشُ

ّهاتهاحهذهتٌاػةتاًیاصفشاگیشاى،هَضَػیاػتوِدستشسػیایهيدػهتِاصوتهاب
گًَِوِاؿاسُؿذ،ایيهؼیلِدسلالةسٍیىشدآههَصؽَد.ّواىؿتَرْیتیییذهیلاتل

اًتمادیلاتلتلمكاػت.
سایِاػت.ؿایؼهتِاػهترذایاصایيًتایذ،الثتِپیـٌْادّاییًیضتذیيًلَلاتلا

گیهشیاصایهيًهَعگفتوهاىدسدسساػتایتشسػهیواسآههذیًٍیهضتیحیشگهزاسیتْهشُ
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ّها،ّهاییتهِاًزهامسػهذ.دسایهيدػهتِاصپهظٍّؾّایهَسداؿاسُ،پهظٍّؾوتاب
گـهاتاؿهذ.تَاًهذاصاتؼهادیخهافساُػٌزیاصفشاگیهشاىًٍیهضهذسػهاىههیًگشؽ
ّاٍَّیذاػاختيًماطلهَتٍضشٍستاسصیاتیایيدػتِاصوتابنٌیيتاتَرِتِّن

گیشیاصسٍیىشدّهادتااتؼادَّیتیٍفشٌّگیآًْاتاتْشُؿَّایآى،پیـٌْادهیواػتی
ّایهتفاٍتگفتواًیهَسدتشسػیهلتَاییٍكَسیلشاسگیشد.ٍناسنَب





 مىابع
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