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 چكيذه

ّدف اصلی ایي هقالِ، ارائِ هدلی تحلیلی از فرآیٌد ساخت هعٌای َّیت هلیی ًیس    
هعٌیایی َّییت هلیی را    ایراًیاى است. فرض اصلی  ر ایي هقالِ آى است کِ هٌبی   

 ّد، کِ از طریق سیاخت رٍاییت جوعیی، اًمیالام رزم را      حافظِ جوعی شکل هی
آٍر . بیِ اییي ترتیین، ًییرٍی اجیویا ی کیِ فیر ی         برای تداٍم طی زهاى پدید هی

ّیای    ّد حافظِ جوعی است کِ  ر شیکل رٍاییت   ایراًی را بِ هلت ایراى پیًَد هی
بیرای سیاخت هیدظ ًظیری تحقییق از تل ییق         ّد. جوعی بِ َّیت ایراًی شکل هی

رٍیکر ّای ًظری حافظِ جوعی ّالبَاکس، َّیت راٍیی ریکَر ٍ َّییت ایراًیی   
اشرف اسی ا ُ شد. با کاربمت ایي هدظ، افسٍى بیر فْین ٍایعییت اجیویا ی سییر      

ّای تالربی هَجَ   ر زهیٌیِ   تکَیٌی َّیت ایراًی، ت میر جدیدی از آخریي یافیِ
 ر هیاى ایراًیاى بِ  ست آهد. ًیایج ایي تحقیق ًشیاى  ا  کیِ    احماس َّیت هلی

اهرٍزُ  ر جاهعِ، هعٌا ٍ  رک هشیرک از ایراًی بَ ى ٍ بِ  بارتی َّیت ایراًی 
ُ    ر یالن رٍاییی تاریخی ّیا ٍ خیاطرا     ًگر است.  ر ایي رٍایت ًوا ّیا، اسیرَر

سیاخت َّییت هلیی     ٌَاى هیراث ًوا یي هر م هٌاطق هخیلف اییراى  ر   جوعی، بِ
 شًَد. هدرى ایراًی بازپیکربٌدی هی

 

 .ییرٍا تیَّ ،رٍایت هلی ،یراًیا تیَّ ،یهل تیَّ ،یجوع حافظِ :ها واژه كليذ
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 هه و طرح مسألقذمم
فٌَاىهفَْهیزالتطاحؿاؼفاعفیتقلكتِیهگطٍُهكخرمٍَّیتاجتوافیتِ

ّاؾت.اظافضایگطٍٍُتفاٍتتاتیطًٍیهتوایع،زضتطگیطًسُّطزٍحؽّوثؿتگیتا
آًجاوِتساٍمهقٌاییّطَّیتفطزییاگطٍّیزضگخطٍتخِیخازآٍضزىیخاتخِذخاعط

ایتخطایهكخطٍفیتتركخیسىتخَِّیختؾپطزىاؾت،اهطٍظُحافؾِتِعَضگؿتطزُ
اًساظّااظگصقختِوخِفٌَاىتاٍضیجوقیزضتطذیچكنقَز.حافؾِ،تِفطاذَاًیهی

ِنَضتحمیمختذصیطفتخِهخیزضلحؾِذانیاظظًسگیگطٍّیتِ گخاّیقخَز،تىیخ
یوٌٌخسُّایهكرماؾخت.اظایخيهٌؾخط،حافؾخِجوقخیتیخاىضطٍضیتطایَّیت

ِتِیهگطٍَُّیتهی»ایجوقیاؾتوِتجطتِ اـتركخس،تخِآىهقٌخاییاظگصقخت
ٍتخِ(1،1991:15)فٌتطؼٍٍیىخام«ؾاظزّایفضاتطایآیٌسُتقییيهیزّسٍآضهاىهی

یاتخس،ًٍخَفیایيتطتیة،حافؾِ،ٌّگاهیوِزضلالةالگَّاییهكتطنؾخاظهاىهخی
ؾاظز،تسلتِهٌثـانخلیَّیختاحؿاؼتساٍمضازضظهاىحالِزائواًزضحالتغییطهی

قَز.یهفطزیایهگطٍُهی
اًس،اظآًجاوًِِفمظَّیتضیكخِزضحافؾخِحافؾٍَِّیتفویماًتِّنٍاتؿتِ

)گیلیؽ،قَزتَؾظَّیتهفطٍوتقطیفقسُاؾتزاضز،تلىِآًچِتِیازآٍضزُهی
اًخس:اظیخهعخطح،حافؾخِزٍفطآیٌسهْنزضایٌجازذیخ تَاىگفتوِهی،(1994:3

ایَّیتاجتوافیذانی،چِزضؾخغ فخطزیٍزّسوِزاضجوقیتِهطزماجاظُهی
قٌاذتیوِحالتطچِزضؾغ جاهقِتاقٌس.اظعطحزیگط،هتقالةایيازفایجاهقِ

ّخایوٌخًَیّاٍظهیٌِگصاضز،تاظؾاظیگصقتِّوَاضُتؿتگیتَِّیتگصقتِتأحیطهی
قخىلیًاذایخساض،ّایضلیةٍهتىخخط،فٌَاىهحهَلیاظگفتواىزاضز.اهطٍظَُّیت،تِ

ؾیالٍهٌقغفذیساوطزُاؾتٍایيهؿألِهٌالكِتطؾطحافؾٍِتخٌفزضتاظًوخایی
ترفتِزًثالزاقتِاؾت.اّویتاضتثاطهیاىهكطٍفیتًؾامهقٌاییفٌَاىگصقتِضاتِ

فٌَاىاجتوخاؿحافؾٍَِّیتزضؾغ هلیتِهطاتةتیكتطًیعّؿت؛چطاوِهلتتِ
وٌٌخسگیحخسٍزیخازآٍضیٍتسیلیزضتٌؾخیننلیزضزٍضاىهقانطًمفتیایاحافؾِ

فطاهَقیگصقتِتاضیرییخهجاهقخِزاضزٍتخازضاذتیخاضزاقختيفطآیٌخسّایانخلی
یخاتیهلخی،ذَاؾختزّیتِفطآیٌسّایَّیتای،افعٍىتطقى ذصیطیحافؾِجاهقِ

وٌس.ّوگاًیزضجْتیهؾطًَقتهكتطنضاذلكهی

                                                           
1. Fentress and Wickham 
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انلیهمالِتطضؾیاضتثاطهفَْهیهیاىحافؾخٍَِّیختزضؾخغ هلخیتخاّسح
تط،هؿألًِؾطیزضایٌجا،قخٌاذتؾخاظٍواضتوطوعتطجاهقِایطاًیاؾت.تِتیاىزلیك

حافؾِجوقیزضچگًَگیقى زازىتَِّیتهلیاؾتٍهیساىتأهخ تجطتخیایخي
تایطاًخیاؾخت.فخطوانخلیایخيهؿألِ،هقٌاٍزضنهكتطناظایطاًیتَزىٍَّی

ِتحمیكفثاضتاؾتاظآى فٌخَاىیخهفطآیٌخس،فقالیختٍؾخاظُوِحافؾخِجوقخیتخ
ّاییهكتطناظضٍیسازّایگصقتِتَِّیتاجتوافی،اظعطیكؾاذتٍتٌؾینضٍایت

ّایهَضزختحلیلیاؾتوِزازُزّس.ضٍـتحمیكزضایيهمالِتَنیفیهلیقى هی
گیخطیاظقخَاّستخاضیریٍایگطزآٍضزیقخسٍُتخاتْخطُعطیكهٌاتـوتاتراًًِیاظاظ

اؾتٌازتِآًْازضاضتثاطتاجاهقِایطاًیًؿثتهیاىحافؾِجوقیٍَّیتایطاًیتثییي
قَز.تسیيقى ،ذؽاظهطٍضیتطذیكیٌٍِازتیخاتهَضخَؿ،قخطحیاظٍتحلی هی

ییياضتثاطهیاىحافؾِجوقیٍَّیختهلخیاضائخِهفاّینًٍؾطیاتهَضزًیاظتطایتث
قسُ،ؾپؽتِآظهَىهسلًؾطیتِزؾتآهسُزضاضتثاطتاؾاظَُّیختایطاًخیالخسام

قخَزّایتجطتیهَجخَز،تخ ـهخیگیطیاظآذطیيیافتِقَز.زضذایاىًیعتاتْطُهی
تثییيجسیسیاظَّیتایطاًیفطاّنقَز.


 پيشينه موضوع

حمیكحاضط،زضهٌاتـزاذلیتًِؿثتآحاضذاضجی،ووتطهخَضزتَجخِلخطاضهَضَؿت
فٌَاىاٍلیيهمالِفاضؾیزضایيظهیٌِ،تٌْاتِ،تِ«َّیتٍحافؾِجوقی»گطفتِاؾت.

.اظعخطحزیگخط،زٍ(1383:41)ًخَضایی،هقطفیهرتهخطیاظهفخاّینذطزاذتخِاؾخت
وكَضنَضتگطفتِ،هحسٍزتخِتطضؾخیذیوایكیوِزضایيحیغِهَضَفیزضزاذ 

َّیتٍحافؾِجوقیزضهیاىوُطزّاّؿت.زضذیوایفًرؿتوِتحمیمیًؿخلیزض
قْطؾٌٌسداؾت،تٌْازضًؿ جَاىاضتثاطهقٌخازاضهیخاىحافؾخِتخاضیریٍَّیخت

قَز.ایيهغالقِاظهسلًؾخطیذیچیخسٍُهثْوخیتطذخَضزاضاؾخت؛لَهیهكاّسُهی
ّایجوقخی،تخاضیری،لخَهیٍِزضآىتوایعهفَْهیهكرهیهیاىحافؾِوعَضیتِ

.ذیوخایفزٍمتخازؾختگاًُؾخطی(1391:7)تَؾلیٍازّوخی،ذَضزًؿلیتِچكنًوی
تطیتِتطضؾیاضتثاطهیاىحافؾِجوقیوُطزّاٍَّیتاجتوافیهقانخطآًْخاهٌؿجن

زازًسوخِزضجاهقخِهخَضزتطضؾخیٍلخایـزضقْطتَواىذطزاذتِاؾت.هحمماىًكاى
هْاتاز،هلیقسىنٌقت1314،حىَهت57تطجؿتِتِلحاػاّویتیازآٍضی،اًم ب
ّؿتٌسوِتِزضجاتهرتلفخیهتخأحطاظ88ًفت،ّكتؾالجٌگتحویلیٍاًتراتات
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زاذلی،.اهاًْایتاًزضهٌاتـ(1393:141ذَض،)واؽویٍههغفیاًسّایهلیٍهحلیَّیت
ًمخف»ّایگصقتًِگاقتِقخسُاقخاضُزاقخت.همالخِتایستِزٍواضًؾطیوِزضؾال

وِتِقطایظایطاىیاهٌغمِتپطزاظزتٌْا،تسٍىآى«حافؾِجوقیزضتطٍظهٌاظفاتلَهی
تِتَنیفتجاضتیجْاًیوِهٌجطتِؽَْضهٌاظفاتلَهیقسًٍُیعهتٌاؽطتَزىآًْا

.همالِزیگط،(1391:131)زاٍزی،یحفؼهیطاثگصقتِاوتفاوطزُاؾتّاتاضقسجٌثف
گصاضاًِحافؾِجوقیضازًثالّایؾیاؾتتطیاؾتوِّسحهطٍضتطزاللتاحطجسی

ِوٌس.هحمكزضایٌجات ـهیهی جوقخیٍوٌساظعطیخكًوخایفاضتثخاطهیخاىحافؾخ
ّاییازآٍضیٍفطاهَقییوِهىاًیؿنیاتی،هیعاىًفَشٍزضجِاّویتفطآیٌسّایَّیت

تاقٌسضاتَنیفوٌس،ّطچٌسزضایيواضتَاًٌسزضفطنِؾیاؾتفولیزاقتِاجتوافیهی
.(1391:3)وطیوی،زقًَیعتحلیلیاظًؿثتهیاىحافؾِجوقیٍَّیتزضایطاىاضائًِوی

تاذیًَخسهیخاىتطذ حزاذ ،تاوٌَىهغالقاتذاضجیهتقسزٍهتٌَفیزضاضتثاط
حافؾِجوقیٍَّیتهلیاًجامگطفتِاؾت.تركیاظایيهغالقاتتِتماٍذایخساضی

ِّخا،اقخىالٍهىخاىایاظقیَُّایهلیاظعطیكعیفگؿتطزَُّیت ایّخایحافؾخ
ّخخاییخخازتَز(اظجكخخي1997تخخطیيآًْخخا،هغالقخخِاؾخخپیلوي)اًخخس.اظهقخخطٍحذطزاذتخخِ

یزضزٍجاهقِهْاجطذصیطایاالتهتحسٍُاؾتطالیااؾتوِؾالگنسؾالگیٍزٍیؿت
تاّسحتطضؾیتفخاٍتٍتٌخَؿزضهَضخَفاتٍهضخاهیيیخازتَزیاترخاشقخسُزض

ّایهرتلفزضایيزٍجاهقِنخَضتگطفتخِاؾخت.ایخيهغالقخًِكخاىزازوخِظهاى
اؾختطالیاییتخًِرثگاىؾیاؾیاهطیىاظهاىتأؾیؽوكَضقاىضاتؿیاضتیكتطاظًرثگاى

ذاعطزاضًس.اؾپیلويایياذت حضاتطحؿةؾاذتٍتَلیسفطٌّگیهطتثظتاگصقتِ
ِ زّخس.قخٌاذتیًوخازذطزاظیتخاضیریقخط هخیًٍیعاظًؾطتفاٍتزضویفیخاتًكخاً

ّایهلخیچٌیي،هغالقاتهَضزیظیازیتِذیًَسّایهیاىذاعطاتجوقیٍَّیتّن
ِّایهخثتٍهٌفیایيؾاظُهكرمتاتأویستطجٌثِ اًخس.ضٍؾخَّایتاضیریذطزاذتخ

(ًكاىزازًسوخِچگًَخِفطاًؿخٍِآلوخاىتخاهیخطاثؾخرت1988ٍ(ٍهایط)1991)
(ًیخعزض1996(ًٍیٌخَ)1997اًس.ضًٍیجط)زقَاضقاىاظجٌگجْاًیزٍمهَاجِقسُ

ئٍِآضغاًتیيتخِچخِایيهَضزوِزضوكَضّایاهطیىایجٌَتیّوچَىقیلی،اضٍگَ
(،1997)1اًس،تحمیكوطزًس.آگَئی ضًحَیتاذاعطًُممحمَقتكطقاىضٍتطٍقسُ

ّایذخؽاظجٌخگهخَضزتحخجٍؾاظجٌگزاذلیاؾپاًیاضاتطایضغینهیطاثهكى 

                                                           
1. Aguilar 
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گیخط(زضایاالتهتحسُ،ذاعطاتجٌگٍیتٌامٍّو1997ِ)تطضؾیلطاضزاز.اؾتَضویي
ِفٌَاىهَلقیتایسظضاتِقسىتیواضی اًخسّاییوِزضایجخازَّیختهلخیًمخفزاقخت

(زضاضتثاطتاًمكیوٍِالقِچطًَی زضضًٍستاظؾاظیَّیت1998تحلی وطز.ٍاًط)
(تخاتطضؾخیحافؾخِجوقخی1116هلیزضاوطایيزاقتِهغالقِوطزُاؾختٍؾخایتَ)

القِضازضؾاذتفٌانطهرتلفَّیتّااظٍالقِّیطٍقیوا،ًمفٍؾْنایيٍغاذٌی
هلیغاذٌیهكرمؾاذتِاؾت.


 یجمع حافظه

اًساظاجتوخافیهكرهخیزضضاتغخِتخاتایساشفاىزاقتوِتااتتسایلطىتیؿتن،چكن
(اظانخغ  حافؾخِجوقخی1911)1حافؾٍِجَزًساقت.اٍلیيتاضفَىَّفواًكتال

اؾتفازُوخطز.اهخاایخي،اًتكخاض«ظهاىزضزضٍىهاًیطٍیهْاضوٌٌسُاجسازهطهَ»فٌَاىتِ
تَزوخِگخامهْوخیضازض1(اظّالثَاوؽ1915)اجتوافیحافؾِّایچاضچَبوتاب

.اًٍكاىزازوِحافؾِتٌْخاتخِ(1998:116)اٍلیهٍضاتیٌع،تحَلایيحَظُایجازوطز
گیخطیتخِؾخوتزاضایجْختگطززٍذاعطاتًویقٌاذتیفطزهٌفطزتاظشٌّیتضٍاى

ِاًس.اًؿاىهٌاؾثاتاجتوافی وٌٌخسٍجاهقخِهخیذخَزضاوؿخةّخازضجاهقخِحافؾخ
.تًِؾطّالثَاوؽ،فضَیتزضگطٍُ(3،1391:451)وٌَت خذاؾتگاُذاعطاتآًْاؾت

هٌاتـالظمضاتطایحافؾِفطاّنآٍضزٍُافطازضاتطاییازآٍضیٍفطاهَقیضٍیخسازّای
ٍجخَزتَاًٌخسذخاعطاتیاظحخَازحیضاتخِّاهیوِگطٍُعَضیاًگیعاًس؛تِلتطهیذا

وِهٌكأزٍامتاایي»گَیس:هیاًس.اٍآٍضًسوِافطازّطگعتجطتِهؿتمیویاظآًْاًساقتِ
ٍلسضتحافؾِجوقی،زضگطٍُهٌؿجویاظهطزماؾتٍآًچخِافخطازتخِیخاززاضًخس

ِطٍّیّایگتحتتقیّيفضَیت فٌخَاىافضخایقاىاؾت،ٍلیتاظایيافطازًسوخِتخ
.لخصا،اظعطفخی،حخاه ىحافؾخِجوقخی(1991:367)وخَظض،«آٍضًخسگطٍُتِیازهخی

ّخاٍقًَسٍاظعخطحزیگخط،تخِتقخسازگخطٍُّاؽاّطهیاًسوِزضلالةگطٍُافطازی
ّایتَاًسهتقلكتِحافؾًِْازّازضیهجاهقِ،حافؾِجوقیٍجَززاضز.ّطفطزیهی

ّخاحافؾخِجوقخیجوقیگًَاگَىتاقس:ذاًَازُ،عثمٍِهلت.ّطیهاظایخيگخطٍُ
قخًَس.تقلخكتخِزاضًسوِتَؾظافضایكاىعیهخستیعخَالًیؾخاذتِهخیهكرهی
حافؾخِجوقخی»آىاؾخت:«اًخساظیچكخن»اضتثاطتاجٌثِّایجوقیهتٌَؿزضحافؾِ

                                                           
1. Hugo von Hofmannsthal    2. Maurice Halbwachs   3. Hubert Knoblauch 
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وٌخسوخِتخاهٌخافقیزضگاُهرعىفیٌیًیؿت،تلىِتٌْاآىهحتَاییضاحفخؼهخیّیچ
هقٌایشذیطًُیؿت،تلىِتاظؾاظیاضتثاطٍتطایحفؼجوافتهْناؾت.لصاحفؼتِ

ّخط ٍفضخا ظهاى».زضایيهقٌا(1391:451)وٌَت خ،«اًساظاوٌَىاؾتگصقتِاظچكن
وطزىآًْخا حفؼ تضویي ٍ گطٍّی ّاییازآٍضی تِ ّیزوٌٌسُزضقى تقییي ًمكی زٍ

.(1991:171)ّالثَاوؽ،«زاضًس
تخَزگیحافؾخِاؾتساللانلیًؾطیِّالثَاوؽ،حَلهحخَضؾخیالیتٍزضجطیخاى

زّخسوخِحافؾخِچگًَخِعخیظهخاى،تخِعخَضاؾت.ایيًؾطیًِكاىهیقى گطفتِ
اتغًِعزیىیتااحؿاؼَّیتهخطزمزضقَزٍهتقالثاًضاجتوافیؾاذتٍِتاظؾاظیهی

چٌیيتوطوعـضاتطًوازّای.ّالثَاوؽّن(1991:371)وخَظض،هتيوًٌَیجاهقِزاضز
گصاضز،وِایيتحجظهیٌِضاّاهیّاٍتاظًوایییازتَزیلات زؾتطؼتطایفوَم،آییي

ٍ،تخاضیدٍحافؾخِوٌس.تخِتیخاىاایجازهی«حافؾِجوقی»ٍ«تاضید»تطایتوایعهیاى
اًس،تاایيتفاٍتوِتاضید،هطزُّایاجتوافیزضزؾتطؼفوَمجوقیّطزٍ،ٍالقیت

ٍحافؾِجوقیظًسُاؾت؛تاضید،گصقتِهحفَؽیاؾتوِهاتاآىاضتثخاطاضگاًیخه
زّخسهخیوِ،حافؾِجوقیگصقتِفقالیاؾتوِتَِّیختهخاقخى ًساضین.زضحالی

.(1999:335)اٍلیه،


 یمل تیهو وی جمع حافظه
وًِماطتطجؿتِذػٍّفّالثَاوؽزضتطضؾیحافؾِجوقیزضؾغ تحلی گطٍّیتاایي

اًس.آًْاتااتراشضٍیىطزّازًثالوطزُاؾت،تؿیاضیاظهحمماى،اًسیكِاٍضازضؾغ هلت
اًس.تاضیریّالثَاوؽزضؾغ هلی،تافجًعزیىیزٍحَظًُاؾیًَالیؿنٍحافؾِقسُ

زضحَظًُاؾیًَالیؿن،افطازیچَىّاتؿثام،اًسضؾَىٍاؾویتًمفحافؾِجوقی
زضذیسایفٍتاظؾاظیًاؾیًَالیؿنضاهَضزتَجِلخطاضزازًخس.ایخيهحممخاىتخطًمخف

ّایهلیٍزیگطفٌانطًوازیيوخِّا،ؾاذتاؾغَضُّایهسضىزضآییيهلتخزٍلت
گیطیٍحفؼاحؿاؼٍهقٌایهطزماظتقلكزاقتيتِیهجاهقِووهوخطزُتِقى 

قٌاذتیتهَضٍتریخ اًس.اًسضؾَىحافؾِجوقیضازضلالةفطآیٌسضٍاىتأویسزاقتِ
زّخس،هغخط هخیظهخاًیذغخیلخطاضوطزى،وِهَلقیتفطزقْطًٍسضازضیهتساٍم

ایاظاؾخاعیطًاهسوخِتخطذیىخطُوٌس.اظایيجْت،اٍهلتضااجتوافیتهَضیهیهی
.ّاتؿخثام(1983:1)اًسضؾَى،همسؼِهسضىِهتوطوعتطًْازّایزٍلتقى گطفتِاؾت

هتقطیفحافؾِجوقیتِهخاتِؾٌتاتسافی،ًْازیٌِقسىیازآٍضیزضلالخةهٌاؾختا
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 ّطجاوًِیاظتِتْیِ»ّازّس.اظًؾطاٍ،ایيؾٌتّایآهَظقیضاًكاىهیهلیًٍؾام

ِ یا تطاًگیعچالف فو  تطای چاضچَتی «قخًَسوٌٌخسُلخسضتتاقخس،ؾخاذتِهخیتَجیخ
ّاییتِقطایظجسیسّؿتٌسوخِنخَضتذاؾد»ٍالـ.آًْازض(1983:8)ّاتؿثامٍضًجط،

.(1983:1)ّاتؿثامٍضًجط،«گیطًسذَزهیگصقتِتِّایٍضقیتاضجاؿتِ
زضحَظُهغالقاتیحافؾِ،هحمماًیًؾیطقَاضتع،قَهيٍفطیفحافؾِجوقخیضا

ایاظًوازّاییوخِتخطایتَلیخسفٌانخطیاظّوثؿختگیاجتوخافیٍفٌَاىهجوَفِتِ
یوخطزٍُؾخْنآىضاگیطًس،تطضؾاًؿجامفطٌّگیزضاجتواؿهلیهَضزاؾتٌازلطاضهی

اًس.قَاضتعتاتحمیماتیهتوطوعتطعیفیٍؾیـزضایجازاحؿاؼَّیتهلیتثییيوطزُ
آ(،اظ1991ب(ٍآحاضهىتَب)1991(،هجؿوِ)1986ای،اظجولِققط)اظآحاضحافؾِ

تطیيایيهحمماىاؾت.تحلی اٍزضًمستِتأویسّالثَاوؽتطتقییيحافؾِتَؾظهْن
تَاًخستخالحخاػّایحالقى گطفتِاؾت.اٍهقتمساؾتوِتحلی حافؾِهخییٌِظه

ِ»تگیخطزٍّایهااظگصقتِنخَضتوطزىتساٍمزضتطزاقت فٌخَاىحافؾخِجوقخیتخ
.تثیخیيقخَاضتع(1113:71)هیعتال،«ؾاذتیتجوقیٍاذیعٍزیهاظگصقتِزضًؾطتیایس

ّایهلیاهطیىازضعَلظهاىهَضقیزضؾیاؾتّایتاضیریاظضًٍسیازتَزقرهیت
وِجَاهـ،زضضاتغِزیالىتیىیهساٍمهیخاىگصقختٍِوٌس،هثٌیتطآىهیاًِضاهغط هی

تطتِحافؾِجوقخیحالزضگیطّؿتٌس.زضواضّایقَهيٍّوىاضاًفضٍیىطزتجطتی
ّخایهتفخاٍتیاظتَاىیافت.آًْازضتطضؾیایيهَضَؿوِآیخاًؿخ زضؾغ هلیهی

ّاذاعطاتجوقیهرتلفیزاضًسیخاذیخطااظعطیخكتحلیخ ّاٍزیگطهلیتاهطیىایی
ّایوًِؿ ایٍجَززاضزهثٌیتطآىوٌٌسُتجطتی،تِایيًتیجِضؾیسًسوِقَاّسلاًـ

وِزضضاتغِتااّویختٍلخایـعَضهتوایعذاعطاتجوقیهٌحهطتِفطزیزاضًس،ّواى
؛قخَهيٍضیجخط،1989)قخَهيٍاؾخىات،ّایهتفاٍتیزاضًخسلطىتیؿتنتثییيتاضیری
فٌَاىیهفطآیٌس،زضتطگیطًسُ.فطیف،حافؾِجوقیضاتِ(1998؛قَهيٍزیگطاى،1991

زاًخس.اٍتخاهغالقخِعخَلیضًٍسّاییٍاتؿتِتِّنزضؾخغَ اجتوخافیٍفخطزیهخی
قاىًكاىزازوِفمایسآًْخایاظگصقتِهلیّایذاعطاتزاًكجَیاىاهطیىاییاظچْطُ

زضضاتغِتاتاضیدعیزٍضُتحمیكحاتتتَزُوِایيهؿتمیواًًِتِزلی آهَظـآًْازض
ّایفطٌّگیجوقیهَاظیتاًؾامآهَظقیتَزُوِافطازضاتاضید،تلىًِتیجِهىاًیؿن

ِاًس.اٍتاتثییياقاىهغلـؾاذتًِؿثتتِتاضیدهلی ّخازضهقٌخایًؾخاهیاظیخيیافتخ
ّایهٌكخأّایهلی،تاذلكاؾغَضُؾٌتیهسًیًكاىزازوِتطایاهطیىاییاىقرهیت

.(1989:1131)فطیف،اًسزٌّسُذایساضیهساٍمهلت،تاظتاب
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تِایيتطتیة،زٍضٍیىطزهرتلفًؿثتتًِحَُاضتثاطحافؾخِجوقخیٍَّیخت
ضٍیسازّایتاضیریّوچخَى»وِزضّطزٍضٍیىطزتاایيتَاىتكریمزاز.هلیضاهی

گیطیفْنوٌٌسوِهَجةقى ّایجوقیفو هیًماطواًًَیتطایتاظتَلیستاظًوایی
قاىتاگصقختٍِؾخطظهیيیخههلختقاىٍاضتثاطٍزضنقرهیهقانطاىاظَّیت

ایخيزٍضٍیىخطزوخاه ً،اهاًحَُاضتثاطگصقتِتاحالزض(1،1111:7)ضزهتف«قَزهی
گخطاًاهیخس،تأویخستخطهاّیختتَاىحالهتفاٍتاؾت.زضضٍیىطزًرؿتوِآىضاهی

قَزوِضًٍخسیخازآٍضیاجتوخافیتخااًترخابٍؾیاؾیحافؾِاؾت.زضایٌجاازفاهی
وٌسٍایيهاّیختوٌخًَیضغیخنتحطیفگصقتِزضذسهتهٌافـؾیاؾیحالفو هی

اظًؾخطّخاییتاظؾخاظیقخَز.ایتاچِضٍـوٌسچِگصقتِيهیؾیاؾیاؾتوِتقیی
ّخایجسیخسًٍْازیٌخِقخسىیخازآٍضیزضاتخساؿؾخٌتهحمماىفقالزضایيضٍیىطز،

ّایؾیاؾیجسیسٍحفؼٍتخساٍماجتوافخاتّایهلیوِتاّسحذلكٍالقیتآییي
ًْازّخایؾیاؾخیگیطز،اتعاضیتطایافواللخسضتٍهكخطٍفیتیخافتيهلیاًجامهی

قٌاؾخاى،تخطزیٌاهیؿخنفٌَاىضّیافتغالةزضهیاىجاهقِحاوناؾت.ضٍیىطززٍمتِ
حافؾِتأویسزاضز،تِایيهقٌیوِحافؾِجوقیزضایٌجاٍاجخسّخطزٍٍجخِتغییخطٍ

وخِتخطایظهخاىحاضخطفٌانخطیاظگصقختِتغییخطتساٍماؾت.زضایيضّیافت،تاایي
زّس.هحممخاىزضوٌسٍتِاوٌَىقى هیصقتِزضحالتساٍمذیساهییاتٌس،ولیتگهی

ِ ایزیخالىتیىیزضؾخغَ هرتلخفایيضٍیىخطز،گصقختٍِحخالضازضگیخطزضضاتغخ
وٌٌس.زضًؾطآًْا،گصقتِزضؾغ فطزی،زضذ لظًسگیافطاززضاجتوافیتحلی هی

فطٌّگخی،اظعطیخكظتخاىٍؾغ اجتوافی،اظعطیكًْازّخایاجتوخافی،ٍزضؾخغ 
قَز.هیّایًوازیيهٌتم ًؾام

 : سٍیکشدّای هختلف دس هَسد ًحَُ استثاط حافظِ جوعي ٍ َّیت هلي1جذٍل ؿواسُ 
 دیناميسم حافظه گرا حال رویكرد

 ؿٌاػي حافظِ جاهعِ ًاػیًَالیؼن حَصُ هطالعاتي

 فشیؾ ؿَاستض، ؿَهي ٍ دیگشاى، اًذسػَى، اػویت، ّاتؼثام هحمماى

 ّذف اص هطالعِ
تشسػي ًحَُ دػتکاسی تصَسات 

عوَهي اص تاسیخ تَػط ػاختاسّای 
 هؼلط جاهعِ

 عٌَاى فشآیٌذ تِ جوعي تشسػي حافظِ
هیاى ػطَح هختلف  هزاکشُ اص هؼتوشی

 اجتواعي

                                                           
1. Victor Roudometof 
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 حیطِ هَضَعي
ّا ٍ هٌاػک  تأکیذ تش هکاًیؼن آییي

 دٍلتي تِ هثاتِ اتضاس تَلیذ حافظِ سػوي
افظِ جوعي کِ هتـکل اص تأکیذ تش ح

 ّایي سٍایي اص گزؿتِ اػت گضاسؽ

 کاس حافظِ
هذیشیت سػوي حافظِ جوعي، دس 

ساػتای هـشٍعیت تخـیذى تِ لذست 
 ّایي اص کٌتشل اجتواعي عٌَاى ؿیَُ تِ

ػاخت َّیت سٍایي: َّیت تِ هثاتِ 
اهشی پَیا ٍ هتغیش دس طَل صهاى ٍ اص 

 ّای هختلف اص گزؿتِ طشیك سٍایت

 ساتطِ دیالکتیکي هیاى گزؿتِ ٍ حال ٍاتؼتگي گزؿتِ تِ هٌافع ػیاػي حال ساتطِ گزؿتِ ـ حال


 ییروا تیهو وی جمع حافظه

ِتاایٌجاتحجقسوِحافؾخِذسیخسُ ّخایایٍهتقلخكتخِگخطٍُایتخاٍؾخقتجاهقخ
اًسوِهاضاتِآًچخِوخِّایاجتوافیتطیيگطٍُذاًَازٍُهلتاظهْناجتوافیاؾت.

ِتایستِیازؾپطزیافطاهَـوطز،اجتوافیهی ایّخطیخهوٌٌس.ایياجتوافاتحافؾخ
زٌّخسٍتخاایجخازتهخَیطیگصقتِافضایذَزضاحَلیهّؿتِذایخساضقخى هخی

قیٌّخیضازضاذتیخاضافضخایذخَزهكتطناظگصقتِ،اقىالهقٌخاییٍهٌخاتـّخَیتیه
ایانلیتخافٌَاىاجتواؿحافؾِ.هكرمقسوِهلتتِ(1113:15)هیعتال،گصاضًسهی

ِ ِوٌتطلفطآیٌسجاهقخ ایًمخفهحخَضیزضحفخؼٍتخساٍمّوثؿختگیذخصیطیحافؾخ
اجتوافیٍاحؿاؼتقلكتِجاهقِزضتیيافضایذَززاقختٍِتخِایخيًحخَظهیٌخِ

ؾخاظز.اهخاّایهرتلفجاهقِضافطاّنهخیاًتمالحؽَّیتهلیزضًؿ تطلطاضیٍ
ِهاًس،چگًَگیاضتثاطهیاىفطآیٌسجاهقِچٌاىهثْنایوِّنهؿألِ ایٍذصیطیحافؾخ

یاتیزضؾغ اجتواؿهلیٍتِفثاضتی،هىاًیؿناحطگصاضیحافؾخِجوقخیضًٍسَّیت
گخطاٍضٍیىخطزیخياضتثخاطضٍیىخطزحخالتطَّیتهلیاؾت.زٍضٍیىطزانخلیزضا

.زضضٍیىخخطزًرؿخختتوخخاهیفطآیٌخخسّای(1)جخخسٍلقخخواضُزیٌاهیؿخخنحافؾخخِاؾخخت
قخَز.یاتیتِزٍلتٍهسیطیتضؾویحافؾِجوقیتَؾظایيًْازهحخَّلهخیَّیت
نَضتفطآیٌسیاظهصاوطُهیخاىؾخغَ هرتلخفوِزضضٍیىطززٍم،حافؾِتِزضحالی
قَزٍتخسیيّایهرتلفاظگصقتِتثییيهیهاحه تطویةٍحصحضٍایتجاهقٍِ

قَز،َّیختضٍایخیّاؾاذتِهیتطتیةَّیتیوِاظایيعطیكٍزضذ لایيضٍایت
گیخطیاظًؾطیخَِّیختضٍایخیضیىخَضتطقسىزضتحج،تْطُگیطز.تطایفویكًامهی
تَاًسضاّگكاتاقس:هی

(تخ1114ِ)حافؾِ،تاضید،فطاهَقیٍهفه ًزضوتابضیىَضزضچٌسیيؾرٌطاًی
ذطزاظز.اظًؾطاٍحافؾِتطزٍلؿنفطزیٍجوقیاؾت.اٍتطایحافؾِایيهثحجهی
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ًؾخطتَزى،زضنفانلِظهاًیٍایجازحؽذیَؾختگیضازضّایقرهیفطزیٍیػگی
عطُ،حافؾخِفخطزیضاتخِزاضزٍتااؾتفازُاظًؾطیِّالثَاوؽٍهفَْمفو تثازلذخا

تَزىذاعطُ،ضغنقرهیتِقَزوِّالثَاوؽیازآٍضهی»زّس:حافؾِجوقیذیًَسهی
همخاهیقخَز،هخیایوِتخِاقختطانگصاقختِذاعطُوٌین.هیهاآىضاتازیگطاىتمؿین

ِایيزلیخ ِاوٌنتتَاًنذاعطاتنضاتاظگَاگطهيهییاتس.اجتوافیهی َؾختوخ تخاظگ
)ضیىخَض،«ؾخاظزهخیوطزىیهفو اجتوافیاؾتوِذاعطُیىیضاتِزیگطیهته 

.لصا،فو تاظگَیییاضٍایت،اٍلیيحلمِاضتثاعیحافؾخِفخطزیٍجوقخی(1374:49
:زتخطهخیًخام«هایولهجوقی»فٌَاىتِحافؾِاظًیعضاّایزیگطیًكاًِاؾت.ضیىَض

یخاضااظزیگخطاىقخٌیسُتركخیاظایخيذخاعطاتقرهخیًیؿختٌس،هااوخطذاعطات»
ِضٍایاتّاتِایيذاعطُ.ینافطاگطفتِ َهخازاضًخسوخِایتقلخكتاضیریجاهقخ ـفضخ
ضاذاعطُذالذَزیهّطتقلكزاضین،ْااجتوافاتگًَاگًَیوِهاتِآًلصا.ّؿتین
ّایحافؾِفخطزیػگی.ضیىَضتاضتظایيذاعطات،ّواىٍی(1374:51)ضیىَض،«زاضًس

چٌیي،اٍهكخاتِضٍیىخطززیٌاهیؿخنحافؾخِ،گیطز.ّنضاتطایحافؾِجوقیزضًؾطهی
زاًس.اٍتخااؾختفازُاظهیایيزٍؾغ اظحافؾِهحهَلتثازلضاجوقیهفَْمَّیت

فخافلیفطآیٌخسّایهیخاى ّاتخِهیخاًجیایيتحجَّؾطلوِاظعطیكاضتثاعیوِفاف 
آیس،وخاضوطزیؾاظًسٍتافیٌیتتركیسىتِآًْا،قرهیتًَؿزٍمذسیسهییتطلطاضه

چخَىهلختاؾختگیطزتطآهسىًْازّخایاجتوخافیوِتطایحافؾِجوقیزضًؾطهی
ذصیطتَزىحافؾخِ.تِایينَضت،هحَضانلیًؾطیِضیىَضضٍایت(1374:51)ضیىَض،

ِهطتثِتخاضیری،ضٍایتاؾت.اظًؾطاٍ،فو  ؾخاظزٍهخیثظتطهخهطتثخِذخاعطُضاتخ
.تخطایفْخنتركسيهیضاتقیّذاعطُاؾتوَِّیتافطازیضٍایتچٌیيایيواضوطزّن

ایيواضوطزٍزؾتیاتیتِهسلتثییيًؾطیَّیتهلی،ًیاظتِقخط ًؾطیخِذیىطتٌخسی
ضٍایتضیىَضاؾت.


 پيكربنذی روایت

زاًس.ضٍایت،اظًؾطاٍ،اظاقخىالاتخساؿگفتِقسوِضیىَضذاعطُضاًَفیضٍایتهی
گیخطیاظهقٌاقٌاذتیٍاظنَضهتفاٍتذلكهقاًیجسیساؾت.زضٍالـ،ضٍایتتاتْطُ

زّخس.اظتمات تاهماٍهتظهاًی،هقاًیجسیسضاقخى هخیعط یاذیطًگزاؾتاىٍزض
زاًس.تریلیوِتِیخاضیضاهٌكأانلیذلكهقاًیجسیسهیعطفی،ضیىَضتری ذ ق

(تخازؾختیاتیتخِچگخًَگی1984)ظهاىٍضٍایختوٌس.اٍزضوتابذیىطتٌسیفو هی
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ِذیىطتٌسیظهاىاظعطیكضٍایت،هطاح هتفاٍتآىضاضٍقخيهخی ظفخنٍی،ؾخاظز.تخ
جخَّطؾخیالًؾخنزازُ،اًؿاىتاضٍایتوطزى،تِتجاضبذَزاظٍلایـظًسگیهقٌاٍ

یخاتتجطتایخياًتمخالتافْنٍضیرتِایزاؾتاًیّتجطتِتكطی،یقٌیظهاىضازضعط 
ّخاٍفْخنذخیفووخهتخِ،ضٍظهطُاٍل،زضؾغ ظًسگیهطحلِزضاًؿاى.قَزهوىي
.ایخيستركخهخی،تٍِلایـًؾخناـیفطٌّگّایتطذاؾتِاظتاضیدٍؾٌتزاٍضیذیف

ٍتخیفاظسیاتخاظآغاظذَزضازضآىهخیفطزؾتوِاهأًَؼٍغیطفوسیًؾن،اهطی
ایخيقخى اظؾخاظهاًسّیتخِضیىَض.گیطزضااظآىهیف،َّیتسوِؾاظًسُآىتاقآى

ااظعطیخكتخألیفٍتخاًؿاىزٍم،هطحلِ.زضًاهسهی«ذیىطتٌسیلثلی»ضاتجطتٍِظهاى
ضازضلالةعخط زاؾختاى،تخألیفٍتطویخةّایظهاًیقگطزّایضٍایی،تجطتِووه
ؾَم،ذَاًٌسُتٍِاؾغِلطائتٍفْخناحخط،هطحلِاؾت.زض«ذیىطتٌسی»ایيوِسوٌهی

ّخایاٍزاٍضیّاٍذیففْنضؾسٍذیفاظظًسگیٍتجطتٍِظهاىهییجسیستِزضن
ِّایجسیسّاٍعط تجاضبذَزضازضلالةفطز،لصاقَز.زگطگَىهی ضاىٍآضیرتخ

ٍ.َّیختضٍایخی،اقخاضُتخِایخيذیىطتٌخسی(1379:41 )ضیىَض،سوٌهی«ذیىطتٌسیتاظ»
فثاضتیذخاعطاتیزاضزوخِزضلالخةضیعیتجطتیاتٍٍلایـهرتلفظًسگیٍتِ عط

ٍقًَسٍافطازتااؾختٌازضٍایتیذالٍذظؾیطزاؾتاًیهكرمزضن،فْنٍتاظگَهی
زٌّخس.قاىهقٌاهیّایگصقتِتِظًسگیگیطیًٍم ایيضٍایتٍتاتْطُْاضجَؿتِآً

ایاؾتوخِزضذخ لذخاعطاتٍَّیت،تِایينَضت،ًِاهطیتٌیازیي،تلىِذسیسُ
آیس.ٍجَزهیوٌٌستِقاىذیىطتٌسیهیّاییوِافطازتطایتَضی ٍتفؿیطظًسگیضٍایت


 هویت ایرانی: سه روایت

فٌَاىیهضٍایتجوقیٍهكتطنوخِگصقختِوِتحجقس،حافؾِجوقیتِآىگًَِ
تٌخسیوٌسٍتجطتیاتتاضیرییهجاهقخِضازضذخَزنخَضتضازضحالتاظًواییهی

قخَز.اظیاتیتسلهخیوٌستِتٌیاًیتطایفْنهكتطناظظًسگیٍهٌثقیتطایَّیتهی
فٌَاىَّیتیذَیاٍهتغیطوِزضعیظهاى(َّیتایطاًیت1395ِعطفی،تًِؾطاقطح)

ّایضٍاییّایهرتلفاظگصقتِؾاذتیافتِاؾت،ٍاجسذیىطتٌسیٍاظعطیكضٍایت
قَزاظعطیكقٌاذتٍتثییيایخيت ـهی(1)جسٍلقواضُایاؾت.زضازاهِگاًِؾِ

یهرتلخفَّیختّاّازضًؾطیِاقطحٍزضتٌاؽطلطاضزازىآىتاذیىطتٌسیذیىطتٌسی
ضٍاییضیىَض،فْنٍزضنجسیسیاظَّیتهلیایطاًیًٍحَُتأحیطحافؾِجوقیتخط

آىتِزؾتآیس.
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 آى  گاًِ ّای سٍایي ػِ ّای َّیت ایشاًي ٍ پیکشتٌذی : سٍایت2جذٍل ؿواسُ 
 نگر تاریخی مذرن مذرن و پست رمانتيک روایت

 پؼاپیکشتٌذی پیکشتٌذی پیـاپیکشتٌذی پیکشتٌذی

ّؼتِ 

 سٍایت

، تخیلي ٍ سهاًتیک ًگشؽ
ت ٍ تِ هٌـأ هل احؼاػاتي

 ٍطي

عصش ي هلت اص هفاّین اتذاع
 اص پذیذاسّای ٍ جذیذ

 اػت تصَسی ًَظَْس

هتعلك تِ ایشاًي  َّیت هلي
 َّیت ایشاًي، اها عصش جذیذ

 اػت تاسیخي ای همَلِ

صهاى 

 سٍایت

 اص اٍاخش لشىایي سٍایت 
ًَصدّن پذیذ آهذ، تا ادتیات 
اًمالب هـشٍطِ سؿذ کشد، 

ػشاًجام تِ تٌیاى ایذئَلَطیک 
دٍلت پْلَی تذل ؿذُ ٍ تِ 

ایجاد دٍلت هلت ایشاًي 
 کوک کشد

لشى هیاًِ اص ایي سٍایت 
دس ٍاکٌؾ تِ آثاس  نتیؼت

دٍ ) هلي  ًاهطلَب تعصة
( تِ ٍجَد جٌگ جْاًي

آهذُ ٍ اص دٍ دِّ پیؾ 
 گؼتشؽ یافتِ اػت

ایي سٍایت تا سد اًگاسُ 
گشایاًِ هفَْم سهاًتیک ٍ  رات

کْي َّیت هلي ٍ سد دیذگاُ 
هذسى هثٌي تش گؼؼت عویك 
تاسیخي دس سیـِ هلت ایشاى، 
تش ًمؾ ًیشٍّای تاسیخي دس 

گیشی َّیت هلي اهشٍص  ؿکل
 تأکیذ داسد.

 هحمماى

 ٍ هتفکشاى

؛ الذیي هیشصا جالل؛ آخًَذصادُ
 آلاخاى کشهاًي هیشصا

تؼثام، تشت فشاگٌش، ّا
 تٌذیکت اًذسػَى، ٍصیشی

ي، تَصاًًیَلي، لوثتَى، 
 یاسؿاطش، احوذی

ٍیظگي 

 سٍایت

دلتٌگي تشای  حغهـحَى اص 
اػاطیش  یادتَد تاػتاًي،  هیْي

دیي صستـت،  ایشاًي، تکشین
 ،تشتشی هلیّت تش دیي

پشػتي دس هعٌای  ٍطي
 تشای ٍ ؿْادت فذاکاسی

  تواهیت ٍ ٍحذت هلي حفظ
 اسضي ػشصهیي ٍ تیضاسی اص

کِ عاهل هغَالى ٍ تشکاى 
هاًذگي ایشاى  ًاکاهي ٍ عمة

 ّؼتٌذ.

هؼألِ هلي دس هحل تاللي 
ػیاػت، تکٌَلَطی ٍ تحَل 

اجتواعي اػت. گفتواى 
هلت ًِ دس دٍساى کْي، 

تلکِ دس دٍسُ هذسى سیـِ 
داسد. هیاى َّیت هلي ٍ 

گزؿتِ تاسیخي آى ؿکاف 
 اػت. ًاػیًَالیؼن ایشاًي
هحصَل ّظهًَي صتاى 

فاسػي یا ًَػاصی اص تاال یا 
ؿکل جذیذی اص 

 ًگاسی اػت. تاسیخ

هتأثش اص سٍیکشد ًوادگشایي 
لَهي ٍ هثتٌي تش تَجِ تِ ًمؾ 
تافت اص لثل هَجَد ًوادّا، 

ّا ٍ خاطشات جوعي  اػطَسُ
دس پیذایؾ ایشاى اهشٍص اػت. 

حاصل  ،تذاٍم َّیت هلي
 کاسکشدی اص هیشاث  تشکیثي

صتاى فاسػي  یخي پادؿاّي،تاس
ایشاًي یعٌي   هزاّةادیاى ٍ ٍ 

دیي صستـتي دس پیؾ اص اػالم 
 دٍساى اػالهي ٍ تـیع دس
 .ػتا

ػاختاس 

 سٍایت

پشػتاًِ دس  هیْي اػاتاحؼ
ؿکَفا ؿذ، طي  هـشٍطِ

ًاػیًَالیؼن هشدم پؼٌذ 
 اتتذایي ّاتؼثام،

 ػاػاًیاىدس ایي سٍایت، 
ؿثِ » دٍلت ّوضهاى تا تأػیغ
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اؿغال ٍ تا   جْاًي جٌگ اٍل
  ایي َّیت ؿکل ،ایشاى

سا  هماٍهت دس تشاتش تجاٍصات
عصش  تِ دٍٍسگشفت، تا 

 دٍلت هلي پْلَی ٍ تـکیل
دس  اًسٍایت سهاًتیک تواه

ؿذ، تثلَس هَّیت ایشاًي 
 اىؿٌاػ تحت تأثیش ایشاى
 تاسیخيتحَلي دس حافظِ 
ٍ تاسیخ  ،ایشاًیاى پذیذ آهذ

آگاّي  صَست  تِ ایشاى
اص عْذ  يتاسیخي هٌظو

تاصػاصی حال ّخاهٌـي تا 
 ؿذ

ًَي صتاى فاسػي تشت ّظه
 فشاگٌش،

 َّیت ؿثِ هلي اتتذایي
صتاى اًذسػَى )کاستشد 

 عٌَاى صتاىِ فاسػي ت
سػوي دػتگاُ دیَاًي اص 

 (؛ػالجمِ حکَهت
ؿٌاػاى  ًمذ سٍیکشد ؿشق
 ٍصیشی 

  تاصػاصی تِ «هلي اتتذایي
ٍ  ِاػاطیش الَام ایشاًي پشداخت

 تاس تاسیخ ًخؼتیي  تشای
 اٍلیيایشاى سا اص  ای اػطَسُ

حولِ  اًؼاى ٍ پادؿاُ تا
اػکٌذس ٍ تاسیخ ٍالعي سا اص 

ّا تا آخش ػاػاًیاى  پاست صهاى
ّا  ؿاٌّاهِ ّا ٍ دس خذایٌاهک

َّیت . ایي تِ ثثت سػاًذًذ
اػالهي  دٍساىدس اتذاعي 

دس کِ  تا ایي ،کشدُتحَل پیذا 
دیگش عصش صفَی تَلذی 

ٍ دس عصش جذیذ تِ  ِیافت
ایشاًي  َّیت هلي صَست
 سآهذُ اػتد


قخَز،ضٍایتخیزضایيهسلًؾطی،اٍلیيضٍایتخیوخِاظَّیختایطاًخیؾخاذتِهخی

ِضهاًتیهٍهلت فٌخَاىذطؾتاًِاؾت.ایيضٍایتاظًَؿذیكاذیىطتٌسیاؾت؛چطاوِتخ
َّیتایطاًیٍاًؿاىایطاًیزاضزٍآًْاّا،زضنذیكیٌیاظضٍایتیهمسمتطزیگطضٍایت

زاًس.زضایيگصقتًَِؾاذتِ،ویَهطثًرؿتیياًؿخاىٍذازقخاُ،هخعزنضاظهاًوٌسهی
ّایهلیٍاًَقیطٍاىذازقاّیذطزاظآظازیٍتطاتطی،واٍُآٌّگطتٌیازگصاضجٌثفًؾطیِ

یكاًٍسیتیيایخطاىقًَس.زضایيتاظًگطیگصقتِ،ًَفیذَذَاُتطقوطزُهیهكطٍعِ
ٍیگاًخِضاُذیكخطفتٍ(1395:57عطلخی،)تَولیقَزتاؾتاىٍاضٍذایجسیسیافتهی

تجسز،تاظگكتتِگصقتِتاؾتاًی،تاظؾاظیؾخٌيانخی ایطاًخیٍتاظیخاتیفؾوختاظ
وخِضٍایختزضهطحلخِذیكخاذیىطتٌسی،چٌخاىقخَز.ّخنزؾتضفتِایطاًیزاًؿختِهخی

ایاظذطؾتاًًِیعزضتطٍِّتثسی تجطتِتِضٍایتاؾت،ضٍایتهلتزضتطگیطًسُاًتمال
هاًخسگیذخَزقَزوِایطاًیاىتاغطبهَاجِقخسُ،ذخیتخِفمخةتاضیدذیىطتٌسیهی

تطًسٍضاُتاظگكتتِلافلِتوسىضازضتاظگكتتخِگصقختٍِتخاظذطزاظیذخَیفهی
ضٍایتهسضىٍذؿاهسضىاؾتوِتخِاًگاضًس.زٍهیيقى ضٍایتاظَّیتایطاًی،هی

«ذیىطتٌخسی»تَاىآىضااظًخَؿهیزلی ذهلتتطؾاذتیٍتَجِتِقگطزّایضٍایی
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ذطؾختاًٍِ،زضهَاجِْتاضٍایتهلتاظًیوِلطىتیؿتنوِهسضىضٍایتهحؿَبوطز.
ٍِضاذسیساضیًخَیيقى گطفتِ،هلتهلیزضٍاوٌفتِآحاضًاهغلَبتقهة ؾخاذت

تهلخییتاضیریهیاىَّیگؿؿتوٍِجَزِچٌاىزاًس،ّنهیزٍلتهلیزضفهطجسیس
اًگاضز.زضٍالـ،ایخيضٍایختفطآیٌخستطؾخاذتهیضاهفطٍوّایذیفاظآىتیٍَّ

هؿألِهلیضازضهحخ ت لخیؾیاؾخت،تىٌَلخَغیٍتحخَلاجتوخافیزٍضاىهخسضى
ِزّسوِچگًَِزوٌسًٍكاىهیذیىطتٌسیهی ّخایٍلختهلخیجسیخساظعطیخكضؾخاً

زّخس.گطٍّی،گؿتطـآهَظـٍهسضًیعاؾیَىتهَضاجتواؿهلیضاقخى زازٍُهخی
فٌخَاىضٍایتخیاظًخَؿذؿخاذیىطتٌسی،ًتیجخِفثخَضاظزًٍگطتِضٍایتؾَمیاتاضیری

ضٍایتذیكیيٍزؾتیاتیتِزضنجسیسیاظگخعاضـتخاضیدتاظًوخاییایخطاىزضظهخاى
ِوَِّیتهلیزضایيایيضٍایت،اؾت. هخسضىزًیخایجسیخساؾختتخازیخسگاًُتیجخ
فتخٍِتخطاّویختًپصیطضاتخاضیریٍَّیختهلخیهیاىگؿؿتّطچٌسآٍاظاؾت،ّن

َّیتتاضیریفطٌّگی،تِفثاضتیتجطتیاتٍذاعطاتهكتطنزضتىَیيَّیتهلخی
اظزٍضاىوِتطاؾاؼقخَاّساًیَّیتتاضیریفطٌّگیایطتأویسزاضز.زضایيضٍایت،

ِقسُ،تاایيگًَاگَىتاظؾاظیاقىالتًَِظزّنتالطى،ِگكتؾاؾاًیتسٍیي عخیوخ
.زضٍالخـزضایٌجخاَّیختاؾختیافتِتىاه َّیتهلیایطاًینَضتزٍلطىاذیطتِ

قَز.تطایتثسی تَِّیتهلیایطاًیهجسزاًذیىطتٌسیهیتاضیریفطٌّگیایطاًی


 گيری بحث و نتيجه
تَاىایيذطؾفهْخنضاهغخط فٌَاىتأه تجطتیزضاضتثاطتاهسلهفَْهیفَقهیتِ

وطزوِاهطٍظُزضجاهقِ،هقٌاٍزضنهكتطناظایطاًیتَزىٍتِفثاضتیَّیتایطاًی
قَزاتِهقٌایزیگطآیخاهَاجْخِاهخطٍظایطاًیخاىتخازضلالةچِضٍایتیذیىطتٌسیهی

ِجوقیهكتطنذخَززضلالخةضٍایتخیاظًخَؿذیكخاذیىطتٌسی،ذیىطتٌخسی،یخاگصقت
ذطؾتاًِ،هسضى،یخاذؿاذیىطتٌسیاؾتافْنایطاًیاىاظایطاًیتَزىهثتٌیتطضٍایتیهلت

تٌسیضٍایتخیاقخطحاظَّیختایطاًخیًگطاؾتااظعطفی،اظآًجاوِنَضتتاضیری
ًٍرثگخاىاؾخت،تطضؾخیتجطتخیآىزضهیخاىآحخازغالثاًتااتىایتطآحاضاًسیكوٌساى

ّایزضزؾتطؾیوخِجاهقِاّویتٍضطٍضتذَزضازاضز.زضایيضاتغِ،آذطیيزازُ
ّخایایطاًیخاىّاًٍگطـتَاًٌسهَضزتحلی لطاضگیطًس،هَدؾَمعط هلیاضظـهی
فیاؾختوخِزض(اؾت.اظاتقازهْنهَضزتطضؾیزضایيذیوایف،َّیتاجتوا1394)
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شی آىهتغیطَّیتهلیهَضزؾٌجفلطاضگطفتِاؾت.زضازاهِ،تخااؾختفازُاظهخسل
گیطًس.ّایهطتثظتاایيذیوایفهَضزتحلی لطاضهیًؾطیتحمیك،ترف


 تَصیع فشاٍاًي دسصذی پاػخ دس هَسد َّیت هلي: 3جذٍل ؿواسُ 

 زیاد خيلی زیاد متوسط كم كم خيلی موارد

 3/55 1/31 3/10 2/2 1/1 کٌیذ؟ تَدى خَد افتخاس هي حذ تِ ایشاًي  تا چِ

هي تا ٍجَد ؿاعشاًي هثل فشدٍػي، هَلَی، حافظ ٍ 
 کٌن. تَدى خَدم احؼاع غشٍس هي ػعذی اص ایشاًي 

4/1 1/3 6/12 7/42 2/40 

 8/41 3/42 8/12 3/2 8/0 کٌن. هي تِ فشٌّگ هحلّي ٍ لَهي خَد افتخاس هي

اهٌیت ٍ آساهؾ عوَهي کِ دس ایشاى، دس همایؼِ تا هي تِ 
 کٌن. کـَسّای هٌطمِ ٍجَد داسد، افتخاس هي

1/1 6/2 9/14 7/42 8/38 

فعالیت ػیاػي ٍ دیپلواتیک ٍصاست خاسجِ دس هزاکشات 
 ای تا کـَسّای جْاى هَجة افتخاس ٍ غشٍس اػت ّؼتِ

2 8/3 20 7/39 5/34 


ِهیجسٍلتاالًىاتهْویضاًوایاى ّخاَّیختهلخیزضهیخاىؾاظز.تٌاتطایيیافتخ

ایطاًیاىاظلَتٍقستتاالییتطذَضزاضاؾختٍزضهیخاىاتقخازهرتلخفآى،اّویخت
ًؿثیاتقازاجتوافیفطٌّگیَّیختهلخیتخیفاظاتقخازؾیاؾخیٍاهٌیتخیآىاؾخت.

1391ِحاجیاًی) ّخای(زضگعاضـٍضقیتَّیختهلخیایخطاىًیخعتخاتطضؾخییافتخ
ّكتازتطایيًىتِتهطی زاضز.اٍوِتقسفطٌّگخیَّیختیّایتجطتیزِّذػٍّف

ّخایفطٌّگخی،تخاضیری،هیطاحخی،ظتخاًیٍهلیضازضاحؿاؼتقلكٍتقْستٍِیػگخی
ایتاالتطاظتقسؾیاؾیَّیتوٌس،زضجِاّویتآىضازضهطتثًِوازیایطاىتقطیفهی

وٌس.هلیاضظیاتیهی
زّخسَّیختضٍایخیهلخیایطاًیخاىاظًخَؿّایایيذػٍّفًكاىهییافتِچٌیيّن

ًگطاؾتوخِتخًِگطاؾت.زضضٍایتتاضیریذؿاذیىطتٌسیٍتِفثاضتیضٍایتتاضیری
ًِمفٍجایگاُتافتاظلث هَجَزًوازّا،اؾغَضُ فٌخَاىّخاٍذخاعطاتجوقخی،تخ

وخِقَز.ایيٍاّویتزازُهیهیطاثًوازیيَّیتزضؾاذتَّیتهلیهسضىتَجِ
زضنسایطاًیاىتِزاقتيقافطاًیچَىفطزٍؾی،ؾخقسی،هَلخَیٍحخافؼ95تیفاظ

وٌٌس،گَیایًمفذطضًگحافؾِجوقخیهكختطنزضَّیختهلخیاحؿاؼافتراضهی
ایيٍالقیتاؾتَّیختهلخیهخسضىایطاًخیاظیزٌّسُاهطٍظایطاًیاؾتًٍیعًكاى

ایتطذَضزاضاؾت.ریغٌیذكتَاًِتاضی
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تٌسیحاونتطَّیتهلیایطاًیاى،ضٍایتیزضهطحلِذؿاذیىطتٌسیاؾت.تخِنَضت
فثاضتزیگط،ضٍایتٍحىایتیوِایطاًیاىاظگصقتِجوقیهكتطنذَززاضًس،اوٌخَى

تطیيًكاًِایيذیىطتٌخسیزضلالةٍعط جسیسیهجسزاًذیىطتٌسیقسُاؾت.ٍاض 
تاضیریآًْااظایطاًیتَزىاؾت.هجسززضن

ایيهمالِزضذیوكفاضتثاطهفَْهیهیخاىحافؾخِجوقخیٍَّیختهلخیًٍیخع
تخطَّیختّایهوىيفضایتحلیلیتِزؾتآهسُتطایقٌاذتفویكتطضؾیؽطفیت

ایطاًخخیتخخَز.زضعخخیتحمیخخكهكخخرمقخخسآًچخخِتخخِهخاتخخٍِیػگخخیفطٌّگخخیًمخخف
زضهیاىهٌاتـهقٌاییؾاظًسَُّیتهلخیزاضز،ؾخاظُحافؾخِزٌّسُهتوایعیضاؾاظهاى

فٌَاىفطآیٌسیهقٌاؾاظ،چاضچَتیضاتطایؾاذتَّیتهلیاظجوقیاؾتٍآًچِتِ
زّس،ضٍایتجوقیاؾت.زضازاهِ،تاتلفیكًؾطیَِّیتضٍاییحافؾِجوقیقى هی

وِتاووهآى،افعٍىتطایؾاذتِقسضیىَضًٍؾطیَِّیتایطاًیاقطح،هسلًؾطی
ّخایتیاىٍالقیتاجتوافیتىَیيَّیتایطاًی،تَاًخاییتفؿخیطٍتثیخیيآذخطیيزازُ

ٍضقیتَّیتایطاًیتِزؾتآهس.تِایيتطتیة،تخاٍاضزوخطزىیزٌّسُتجطتیًكاى
وٌٌسَُّیتهلی،ًِفمظَّیتایطاًیاظؾاظُحافؾِجوقیتِزؾتگاُقٌاذتیتحلی 

طایطاًیاىؾاظًسُاجتواؿهلیهَضزتطضؾیلطاضگطفت،تلىخِزیٌاهیؿخنیخاذَیخاییهٌؾ
عَضوخِایخيتغییطاتهقٌاییهَجَززضؾاذتَّیتهلیهَضزتَجٍِالـقس.ّواى
زّس،حافؾخِهمالًِكاىزاز،ًیطٍیاجتوافیوِفطزیایطاًیضاتِهلتایطاىذیًَسهی

زّخس.زضًگطتَِّیتایطاًیقى هییتاضیریجوقیاؾتوِزضقى ضٍایتجوق
ّایهرتلخفتخاضیری،ایيضٍایتاؾتوِاظعطیكؾاذتتساٍمٍذیَؾتگیزضزٍضُ

هقٌاٍّسحهكتطویتطایافضایاجتواؿهلیزضلالةَّیتهلیایطاًخیذیىطتٌخسی
ا،زضؾخغ تَاًستِعَضهجخعوِیافتِتحمیكحاضطهیًؾطاظآىقَز.نطحزٍتاضُهی

جاهقِایطاًیهَضزآظهَىتجطتیلطاضگیطز،ایياهىاىٍجَززاضزوِهخسلًؾخطیتخِ
قخخٌاذتیتخخطایزؾخختآهخخسُزضایٌجخخا،فضخخایتحلیلخخیجسیخخسیضاتخخِلحخخاػجاهقخخِ

.ذػٍّكگطاىَّیتایطاًیتِزًثالزاقتِتاقس
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 منابغ
 (؛ٍظاضتفطٌّگٍاضقازاؾ هی،تْطاى.1394)هَج ػَمّایایطاًیاى،ّاًٍگطـاضظـ 

 ،تْطاى:ًی.،حویساحوسییتطجوِ،يشاًیا تیَّ؛(1395)احوساقطح
 (؛1391تَؾلی،غ هقثاؼ؛ازّوی،جوال)«قسى:ذػٍّفتیيًؿخلیحافؾِتاضیری،َّیتلَهیٍجْاًی

.7-37،نم1،ـ3،ؼهؼائل اجتواعي ایشاى،«زضقْطؾٌٌسد
 تْطاى:ذطزیؽزاًف.تجذد تَهي ٍ تاصاًذیـي تاسیخ(؛1395عطلی،هحوس)تَولی،
 (؛1387حاجیاًی،اتطاّین)«ًؿثتَّیتهلیتاَّیتلَهیزضهیاىالَامایطاًی»، ِ ؿٌاػـي   اًجوي جاهعـ

.143-164،نم4ٍ3،ـ9،زٍضُایشاى
 (؛1388حاجیاًی،اتطاّین)ِاى:هطوعتحمیماتاؾتطاتػیه.،تْطؿٌاػي َّیت ایشاًي جاهع
 -----------(1391؛)تْطاى:هؤؾؿِضحواى.گضاسؽ ٍضعیت اجتواعي ایشاى،
 ؼؿٌاػـي ایـشاى   اًجوي جاهعِ،«ًمفحافؾِجوقیزضتطٍظهٌاظفاتلَهی»(؛1391انغط)زاٍزی،فلی،

.131-151،نم1ٍ1،ـ13
 47-61نم،8ـ،3ؼ،گفتگَ،«یفطاهَقذاعطُ،د،یتاض»؛(1374)ذ ىَض،یض. 
 -------(1379؛)«ِ39-75،نم9،قواضُاسغٌَى،تطجوِهطازفطّازذَض،«ّایعط زاؾتاىاؾتحال.
 حافؾِجوقیلَموُطزٍضاتغِآىتخاًگخطـتخًِؾخامّخَیتی:»(؛1393ذَض،فلی)واؽوی،واؽن؛ههغفی

.141-171،نم1،ـ14زٍضُ،ؿٌاػي ایشاى هجلِ جاهعِ،«هغالقِهَضزیقْطتَواى
 (؛1391وطیوی،فلی)«فصلٌاهِ هطالعات هلي،«گصاضاًِیاتی:تأه تیؾیاؾتحافؾِجوقیٍفطآیٌسَّیت،

 .3-16،نم1،ـ14ؼ

 ،ی.ً:تْطاىضاؾد،الِوطاهتتطجوِ،هعشفتي ؿٌاػ جاهعِي هثاً؛(1391)َّتطتوٌَت خ
 (؛1383ًَضایی،هْطزاز)«118ٍ117،ـ19،ؼاطالعات ػیاػي ٍ التصـادی ،«َّیتٍحافؾِجوقی،

.41-45نم
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