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 چكيده

ایهدرههَاجْممِه مماهدرممااٍردّایه ٌیممادها کمميههعٌممَاىهعار ممِهرادیکالیسممنه ممِ
ّایههشَدهکِهگاُههٌجره ِهپٌاُهجسايهگرٍُهعصرهحا رهتلقيههيهدرًیسنهدره

 مرایهتققمآهمرهاًرمْره رمهمدُها ههههههتمش هّایهترٍریسايهٍههرادیکاله ِهشیَُ
دٍراىهرلفهصالحهشدُهارت.هدرهراراایه ْنهایيهپدیدُ،هرماالهاصمليههقالمِهههه

اهّایهپساهدرىهقرارهدادهیهّاهراهدرهرراِهجریاىهتَاىهایيهگرٍُهایيهارتهمیاههي
 ٌاه ِهًظراتهرایج،ههاعلآه ِهعصمرههمدرىهٍهیماهحاميه رمهمدُها هًظمنهرمٌايهههههههه

ِههه ایهارمٌادیهههّساٌد؟هایيهتققیآه اهرٍشيهتَصیفيهتقلیلمي،هدره مويههلالعم
دّمدهکمِهدرهتییمیيهههههّایهٍالارهالکَئرهٍهشاًاالههَ ِهًرماىههميههههلْنها هدیدگاُ

ا مىهخمَدهمًْماههههترهّایهتٌگههدرىهًارراه َدُهٍههْنهگریهکًٌَي،هقالبها راطي
 رمهدُها هارالزاهاتهدًیایههدرىهّساٌد،هطَریهکمِهحاميهاحیمایهخش متهدرههههه

ایه رایهّدفهغایيهتغییمرهًظمنههههرادیکالیسنهدیٌيها ههٌظرههاهٌاىِه داى،هٍریلِ
ُههجْاًيههدرىهارت،هٍها همًجاهکِهپدیدُ ّمایيهّمَیاي،ههههّایهتٌدرٍاًِه عليهپدیمد

را یهٍه اه رداشمايهدیررگًَمِها ههههويپرٍرهّساٌدهکِه اهدشهدگررا هٍهغیریت
ُهههّایهخرمًَتههَّیت،هدرهصددهتعریفهٍهاثیاتهخَیشها هراُ اًمد،هههمهیمزه رمهمد

هترهارت.ههدرًیسنهقا له ْنه ٌا رایيهتقلیلهرادیکالیسنهتکفیریهدرهداهاىهپست
ه
ه.شدى،هارشمهتکفیریهرادیکالیسن،هپساهدرًیسن،هَّیت،هجْاًيه:ها واژه كليد
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 ههسأله و طرح قدهه
ّبیفطاٍاًییزاضزًٍیبیعیطّبیهصّجی،ٖقالًیتهسضىهحسٍزیتاظًگبُضازیکبلیؿت
ایذَیفاؾت،زضچٌیيًگطقیؾَغُاًؿبًیثبثتًیؿتٍّیچاظاشٖبىثًِبتَاًبیی

ضٍز.َّیتچٌیيهَجیَزیتیزیطییَىقیًَسٍُزضتلقیحقیقیٍٍاحسیاظآىًوی
ّطآًچیِزضٖیبلنذیبضسّؿیتهحهیَلهٌبؾیجبتحبلتأؾیؽاؾت،اظایيجْت

قسضتثَزٍُّیچَّیتانیلیزضزؾتطؼًیؿت،ّطآًچیِّینشییوَّییتفیَ 
ّبقبئیوثیِقَزغیطقبثواتکبؾتًٍبپصیطفتٌی.زضهقبثوزیسیبُفَ ،هسضىتٗطیفهی

بتّیبٍاهکیبىتحقییحییهٗیبضثَزىٖقالًیت،ٍاحسثَزىشٌّیتٍَطظتفکطاًؿبى
یییطقیسىَّییتجْبًكیوَلهیسضى،اذتالفیبتٍایکِثبٖبلنیگبًِّؿتٌسثِیًَِ

ّباظهیبىضفتٌیاؾت.تفبٍت
ییطزکِزضٖهطایيتفکطًقّبزیقسُاظؾَیهٌتقساىهرتلف،اظآىجبًكأتهی

ّبچِزضهغطةّبیجْبىهسضىثؿیبضیاظَّیتثیٌیّبٍپیفحبيطثطذالفتَنیِ
زٌّسٍحتییبَُیفکثیطیاظيٍچِزضقط ،اظذَزهقبٍهتٍتساٍمًكبىهیظهی

ّبیتبضیریاذییطًكیبىتطتجطثِاًس.ثِٖجبضتزقییّبثبظتَلیسٍاحیبقسُایيَّیت
ّبزضثبضُاهکبىتحقیَّیتهُلیَةٍیکابضچیِزضضغنزٖبٍیهسضىزّسکِٖلیهی

ّیبیضٍثیِظٍالییباضیٍؾطیبىثبقس،قبّساحیبیَّیتزًیبکِثتَاًسقبثوالگَثطز
اینکِزضؾبحتٖیٌیٍاجتوبٖیزضنسزثبظتطهینجبیگبُذیَزٍایقسُضًگثبذتِ

اهتسازثقبیكبىّؿتٌس.
ًوبییٍثبظَْْضآًْبیین،ههسا ّبیضازیکبلیکِزضٖهطحبيطقبّسضخجٌجف

ّبییکیِّبیثطآهسُاظآىّؿتٌس.جٌجفٍقبذِثبضظًقىَطظتلقیهسضى،لیجطالیؿن
 ّیبیهتیأذطؾیبؾیتَّییتضٍزضًٓطیِضًگَّیتیغلیٍّغبلجیزاضًس،ّناظایي

ثلکِٖالئیَّیتیاؾیت.تْٗیساتٍهٌبثًٕیؿت،ییطز،آًچِاکیساًهَضزتَجِقطاضهی
هیسضىقیوَلّیبیاجتویبٖیٍجْیبىهقَالتذبلٍهحلیکِجبیگعیيّوجؿتگی

ّبیتٌگهسضىضاقبزضثِپصیطـچٌیيهحتَایجسییسٍتٗیبضیفاًس،زیگطقبلتقسُ
.زضایيهقبلِؾؤالانلیایياؾتآییب(3991:44)ؾبهطؼ،ثیٌٌسًَپسیساظَّیتًوی

تَاًٌیسثبقیٌسمهتیأثطاظهسضىقبزضثِتحلیوثْتطضازیکبلیؿینهیصّجیهییهفبّینپؿت
ّیبیّیَیتیزیطؾیبظٍتیَاىپسییسُبیافطاَیهصّجیفٗلیضاهیًّگطـهَفِپسیسُ

ؾبظیٍثطزاقتیزیگطیًَِاظَّیتزضنسزتٗطییفغیطیتپطٍضزاًؿتکِثبزقوي
ییطیآهیعّؿتٌسٍثٌبثطایيتجییيافطاَییّبیذكًَتٍاثجبتذَیفثبًفیغیطاظضاُ
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آییس.اییيهقبلیِثیبیثًِٓطًویّبیتٌگهسضىچٌساىقسًزضقکوفٗلیآى،ثبقبلت
ایکِنطفبًاظَطییکتبةٍاؾیٌبزٍهیساض هُبلِٗاؾٌبزیکِٖجبضتاؾتاظهُبلِٗ

ِییطزٍزضظهطُضٍـزیگطثََِضثبٍاؾُِنَضتهی ّیبیغیطهیعاحنٍّبیبؾیٌج
ـغیطٍاکٌكیثِقوبضهی ّیبیآى،اَالٖیبتهَجَزًیس،آییسٍثیٌِّگیبمکیبضثطزضٍ

یییطیاظضٍـتَنییفیٍيیويثْیطُ(3111:41،ٍهْیبجطی3174:244ؾبضٍذبًی،)
هُطحقسُ،ثبایجبزثؿیتطّبییتحلیلی،تالـزاضزتبزضضاؾتبیپبؾرگَییثِهؿألِ

.(3991:44)ؾبهطؼ،تحلیلیهٌبؾتثِتججیيًٓطیآىثاطزاظز


 ادبيات تحقيق
اؾیالم،»زاضزاظجولیِآًْیبکتیبةزضذهَلهؿیألِهُطٍحیِ،آثبضهتٗیسزیٍجیَز

ِجْبًی ِ«قسىٍپؿیتهسضًیتی ثٌیسیاظاکجیطاحویساؾیتکیِتوطکیعآىاضائیِزؾیت
ّباؾتٍتجیییيضٍقیيٍّبیؾیبؾیزضاؾالمٍؾیطتحَلتبضیریایيیطٍُجطیبى

چٌییيکتیبةّبیضازیکبلاضائیًِکیطزُاؾیت.ّینهسضىثَزییجطیبىزقیقیاظپؿت
اهللاثطاّیوییقبثیوشکیطاظًجی«قسىاهٌیتزضذبٍضهیبًِاؾالمؾلفیٍجْبًییفتوبى»

اؾتکِتأثیطاتاهٌیتیؾلفیؿنضازضثٗسهٌُقٍِؾُحکیالىآىؾیٌجیسٍُهَيیَٔ
ییطیاظّویِآىآثیبض،توطکیعهَضزثحثهبضاًاطزاذتِاؾتٍهقبلِحبيطيويثْطُ

زاًس.یهَيَٖیضاٍجِهوتبظذَزثبآًْبه


 چارچوب نظری و هفهوهی
ّب؛ثبًگطـهٗقَلٍتغییطیبفتیًِؿیجتثیِکِاّوتحقییاشٖبىزاضًسهسضًیؿتچٌبى

ّبثیبهسضىیصقتِ،قبئوثِاهکبىتسٍیيالگَییٍاحسثطایٖوَمجَاهّٕؿتٌسٍپؿت
ّطؾتیعزضّیطَّییتبثیِْیبیطاٍٍحستًگبّیتفکیکیقبئوثٍِجَزٌٖبنطتفط 

ّیبیهسضىاهکبىتأؾیؽًٍویََّییتیگبًٍِیکابضچِّؿتٌس.ثطهجٌبیًگطـپؿت
ّبییزضجْبىٍجَزًساضز،تبجبییکیِاظًٓیطجوٗیٍالتعامّوگبًیثِچٌیيَّیت

قیَز.هَفیِاظپصیطٍّینًٓوییهُلیَةتلقییهییپیطٍاىآًبىآًبضقیؿن،ّناهکبى
هیسضىٍزیسیبّفپیطاهیَىَّییتزضزًییبیپؿیتهتفکطاىنبحتؾجکیاؾتکِ

ضٍتٗبضیفاٍزضذهَلضازیکبلیؿنٖهطحبيطاضظـتَجیِزاضز،زضًَقیتِپییف
ٌَِٖاىاؾتَاًِثِ پیطزاظهیَضزاؾیتفبزُ،ّبیهفَْهیًٍٓطی،زیسیبٍُضٍـایيًٓطیی

تسقییٍاتکبؾت.
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 شانتال هوفهرادیكاليسن و هسأله هویت از هنظر والتر الكوئر و 
زضفطٌّگلغتؾیبؾیآکؿفَضزاظثٌییبزیطاییضازیکیبلاؾیالهیثیطایتَنییفّیط

ّیبیاؾیالهی)کتیبةٍچیَىٍچیطایآهیَظُحطکتیکِذَاّبىاجطایکبهیوٍثیی
قیَزاًتقیبزآًْیبزضثیبضٍغیطهیسًیاؾیت،ییبزهییّیبیذكیًَتقطیٗت(ثبضٍـ

ٍاجتوبٖیزضجْبىاؾالمٍاؾیتقطاضًٓوییتطیيهفَْمثِاًحطافاهَضؾیبؾیٍؾیٕ
.الکیَئطٍهَفیِ(3111:322)احویسی،ّبیاًحهبضَلجبًِاؾتهُلَةثطاؾبؼقطائت
ّیبیهٗبنیطثیبلحیبِکیطزىثٌسیَّیتزضًگبُضازیکبلیؿیتيويتٗطیفٍزؾتِ

بزضّبیهسضىضاچٌساىتَاًیهسضى،قبلتّبیپؿتّبیافطاَیشیوٌَٖاىپسیسُجطیبى
ّبیاییيزٍزضضٍثباتکبثِزیسیبُاظایي(3191:91)الکَئط،یبثٌستحلیوایيپسیسًُوی

ّیبیاًؿیبىضازیکیبلزضٖعیویتثیِؾیَییبثیّیَیتینسزتكطیحذبؾتگبَُّیت
هسضًیؿنّؿتین.پؿت

ّیبپبییِزضٍاقٗییبتؾبظیثطاؾبؼهًبهیيهیَضزًٓیطهیسضىاظهٌٓطهَفَِّیت
ًساضزٍاهکبىٍاحسؾبظیَّیتٍجْبىقوَلیتآىثٗیسًٍبهحتوواؾتٍذبضجی

هسضىقطاثتثیكیتطیّبیپؿتکَِّیتاظایيهٌٓطثبتٗطیفضازیکبلیؿتٍیػُایيثِ
پیطٍضّبیّیَیتیزیطؾیبظٍغیطییتّبیافطاَیفٗلی،پسیسُزاضز.اظایيجْتپسیسُ
ضیفهتفبٍتٍزیگیطیًَیِاظَّییت،غییطضاؾبظیٍاضایِتٗبّؿتٌس،یٌٗیثبزقوي
ضٍکٌٌستباظاییيَطیییَّییتذیَزضااثجیبتکٌٌیس.اظاییيتٗطیفٍؾاؽًفیهی

زاًٌسچیطاکیِاحؿیبؼتطیيزیگطیَّیتذَزضاقیٗیبى،ٖلَیبىیبهؿیحیبىهیهْن
.(3191:44)چبهؿکی،تحوواظثیطٍىتَؾٍؾِجطیبىفَ ضاًساضًس

کٌسٍثباییيّبیذَزضاَطحهیایيثبٍضاؾتّطَّیتیثًِبچبضتفبٍتهَفِثط
ؾبظز.پؽثیيهیبٍزیگیطاىتفکیکاظغیط،ذَیكتيذَزضاایجبز،حفٍّتقَیتهی

ّیبیّیَیتیاضجیحثیَزىٍزضض ؼّوَاضُحسٍهطظٍزیَاضیّؿتٍایيتفبٍت
بلایطَّییتهیبٍهَجَزیتویبىثیِزّس.حثَزىَّیتهبضاًؿجتزیگطاىًكبىهی
قیَزکیِثیِقَزٍَّیتهؿتقلیثٌیبهییهربَطُافتستوبیعاتٍهٌبقكبت،ٖلٌیهی

ؾیبظز،ثیطاییيقکلینسزضنسذهوبًِ،غیطذَزضاثِچبلكیاؾبؾییزچیبضهیی
.(3991:71)هَفِ،ییطزاؾبؼضاثُِهبثبزیگطاى،قوبییاظَطزًٍفیثِذَزهی

تَاىثیيزضٍىٍثیطٍىذَزذٍتوبیعیضؾنسییهقسمثَزىغیط،زیگطًویثبته
کطز؛چطاکٍِجَززیگطیقطٌاهکبىَّیتهبؾت،پؽثبییسّویَاضُزقیويحیبل
زٍضیبًعزیکذلیکٌین.شکطایيًکتِيطٍضتزاضزکِهیبىآًچِاظتٗطییفهَفیِاظ
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ٌسقطاثتیًْفتِاؾت.ثطهجٌیبیًگیطـیَیّبهیقَز،ثبآًچِضازیکبلَّیتلحبِهی
هَفَِّیتانبلتشاتیًساضز،هحهَلؾیبلیتاؾتٍزضفطآیٌسیفتوبىچِهبزیییب

ّبهساٍماظّیَیتیثیَِّییتکِزضایيحبلتاًؿبىٍیػُایيییطز،ثِغیطآىقکوهی
ّیبزضهؿییطهجیبضظُثیطایقیسضتقیکواًسٍاییيَّییتزیگطیزضحبلزیطزیؿی

ییطًسٍثِفطاذَضهبّیتٍفبزاضی،ثِحؿتهَئٍَهحوهٌبظِٖتغیییطضًیگٍهی
.(3999:113)هَفِ،زٌّسهحتَاهی

ّبَّییتآًْیباهیطیزیطییَىقیًَسُاؾیت،زضثطایًوًَِزضاضتجبٌثبضازیکبل
زّیسغیطةایاظظهبىآًچِزیگطیٍتٗطیفهبضااظَّیتتحتتأثیطقیطاضهییثطِّ
تٍزضفًبٍظهبًیزیگطایيٍیػییٍتٗطیفاظهبّیتذَز،ثبتقبثیوقییٗیبىٍاؾ

ییطز.یٌٗیحًَضهربلفٍهٗبًس،هقَّمَّیتٍحیبکیاظجبیگیبُهؿیحیبىقکوهی
.(3114:32)قبؾوی،زیطیَىقًَسٍُؾیبلآىاؾت

طز،ثلکًِتیجِییزضفًبیفَ ثِّیچٍجِهجبزلِ،هجبزلِآضایبیًَیؿنقکوًوی
ذلیفًبیتیطُاظآًتبیًَیؿنیبهربنوِیطیعًبپصیطاؾت.زضهجؤَهَفِتأکیسزاضز

آٍضزهجوََِٖٖاهیوزاذلیی،ثیطًٍییٍّبضافطاّنهیآًچِکِاؾجبةتأؾیؽَّیت
ّبیقسضتحبکنزاضزٍثوطُآىتَلییسًیعأٍفًبییزضظهبًیاؾتکِپبیزضضقتِ

ّبیکسض،هجْنٍؾتیعـبیشاتیاظزضٍىپبقیسٍُؾطثطآٍضزىَّیتّتکَیيَّیت
.(3991:41)هَفِ،هساضاؾت

تیَاىقٌبؾیبییکیطز،آىّیناظًیََّٔییتزضًتیجِّیچَّیتهٗیبضیضاًویی
ّباهطیهحبلآىضازاضًس.زضچٌیيفًبیی،یکسؾتیَّیتیّبزاٖیِهٗیبضیکِهسضى

ّبییًَبیَى،هتٌبقى،هتٗیسزٍّبیهرتلفهتبثطاظیفتوبىٍغیطهوکياؾتٍؾَغُ
ّیبٍجیَزًیساضزٍآًچیِآهیعیهیبىَّییتیبُؾبظـًبپصیطًسٍّوعیؿتیهؿبلوت

کٌسٍجَزٍپصیطـتٌبقًبتثیبزیگیطاىزضاٍستًبزّبؾیتؾیؿتنَّیتیضاثٌبهی
.(3991:13)هَفِ،

ّبٍجیَزاجعایهقَمٍثبثجبتزضَّیتاظهٌٓطهَفِچیعیثًِبمتکثطٌٖبنطٍ
یییطیَّییتًساضزٍچَىَّیتیکابضچًِساضین،ظهیٌِثطایثطٍظذكًَتزضقکو

ییطزز.زضقَزٍضاُثطایآًتبیًَیؿنثِجبیپلَضالیؿینّویَاضهییجوٗیتكسیسهی
یطـًتیجِجبییثطایتؿبّوٍتحووًیؿتٍتٌْبیکَّیتانیوٍالیتغیطقبثوپص

.(3999:134)هَفِ،ّباضایِهیکٌٌساؾتآىّنثبقطائتٍاحسیکِضازیکبل
یَ،تیط تحویو،ًٍبپصیطی،تُٗیلیثبةیفتؾطًَقتچٌیيفْویاظَّیت،ؾبظـ
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ؾیبلیتفْناظَّیت،ضزائتالفٍٍاپؽظزىپصیطـزضجبهِٗجْبًیهكتط اؾت،
یَّییتؾیٌتیٍيیسیتثیبٖقالًییتٍّبچطاکِزضچٌیيًگطقیحفبْتاظالیِ

.(3194:12اچیبضٍ،)قَزچبلفکكیسىَّیتهسضى،اضظـٍّسفًْبییتلقیهی


 هدرنيسن روش و شناخت از هنظر باورهندان پست
ـزضًگطـپؿت قٌبؾییآى،ثیطانیبلتهسضىهتأثطاظهبّیتذیبلقیٌبذتٍضٍ
آىًَٖیّطسٍهطساؾت؛چطاکِزضفًبییٖبضیاظیقَزًٍتیجِتفبٍتتأکیسهی
ضٍّبیپیطاهًَیتجَیعقسٍُهرسٍـّؿیتٌس،اظاییيثطینٍَّیتانبلتثِؾطهی
ٖالٍُزضایيًگطـتجیبضٖلیَمقکٌبًِاؾت.ثِهسضىثِقستؾبذتّنًگطـپؿت

ثیطایًوًَیِتٗطییفاًؿبًیقبثواٖتوبزًیؿتٍکبهالًاثطپصیطاظؾبذتبضقسضتثیَزُ،
ِ یطاًیِاؾیت،پیؽضؾیبلتَّیتاظهٌٓطایيٖلَمثطیطفتیِاظغلجیِهٌبؾیجبتؾیلُ

ٍیییػُضٍایییتهییسضىاؾییتکییِّییبزضّیینقکؿییتيقَاٖییسفییَ ٍثییِهییسضىپؿییت
.(3114:34)ًهطی،قَزّبتلقیهیآهیعتطیئًَضٍایتتحطیف

اًقییبزاؾیت،پیؽثبییسٖلییِاظایيًٓطّیچزاًكیٖلویًیؿتٍکیبهالًتحیت
یفتوبىغبلتقَضیس؛چطاکِانبلتٍؾالهتآىقجًِْب اؾت.ثبیسثبتوبمقیَازض

ّیبهیسضىکِثبقبئوثَزىپؿتٍیػُایيیطاىحبکنحطکتکطز.ثِضاؾتبیًبثَزیؾلُِ
ّییتثِتحلیویفتوبًی،ثٌیبزیعاضاىیکهتيٍهؤلفبىآىثِقستزضتَلیسٍتٗییيهب

قوَلٍجیَزًیساضز،ثییيٍاقٗییتٍآىزذیوّؿتٌس،پؽچیعیثًِبمیفتوبىجْبى
.(2131:412)کطیاو،ایًیؿتٍهتيفبقسهطجٗیتًْبییاؾتهجبظّیچفبنلِ

هیسضىثیِّبیپؿتییطیاظًگطـّبیذَزثبثْطُّبیتطٍضیؿتیزضتحلیویطٍُ
جبیگعیيقسُثِقستتطزیسزاضًیسٍآىضاّبیفطاییطٍؾیب تجبضقٌبؾبى،زضاضظـ
زٌّسچطاکِزضایيجْبىّوِچیعثطاؾیبؼقبٖیسُؾیلُِاثعاضیثطایهجبضظُقطاضهی

ِ ایقبثوتحلیواؾت،اٖتطاوکطزىٍظیطؾیؤالثیطزىٍيیٕفٗلیی،اضظـٍٍْیفی
اّیبیهیسضىضهیسضىحقبًییتزؾیتبٍضزقَز.َطفساضاىًگطـپؿیتثسیوتلقیهیثی
)ییعاضـکكیَضیکٌٌسپصیطًسٍهقبٍهتزضثطاثطیفتوبىضاٍْیفِفطزیقلوسازهیًوی

.(2132:32تطٍضیؿن،
هسضىثِآىپطزاظاىپؿتقٌبذتیکِاًسیكوٌساىًٍٓطیِّبیضٍـََضکلییعاضُثِ

ّب،تأکیسثطاتکیبیزاًیفثیِقیسضتٍاٖتقبززاضًس،ًرؿتظیطؾؤالثطزىفطاضٍایت
ییبًِثًِیَٖیثیطّینظًٌیسٌَُٖاىیکهتياؾتکِایيؾِتتفؿیطجْبىثِيطٍض
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قَزٍٖوستبًهجتٌییثیطاؾیتقاللزاًیفاظقیسضتٍاهکیبىهفطٍيبتهسضىتلقیهی
هسضًیؿین،زؾیتبٍضزّبٍکیِپؿیتتسٍیيقَاٖسفطاظهبًیٍفطاهکبًیاؾت.زیگیطاییي

ضغینترطییت،ؾیْویزضؾیبظهبًسّیٍلییّبیهسضًیؿنضاظیطؾؤالثطز،اهبٖزاقتِ
اٖتویبزیثیِهطاجیٕقیسضت،هٌیبثٕحقیقیتٍتفبؾییطآىثٌبیهجیسزآىًیساضز.ثیی

.(3114:24)ًهطی،ظزاییاظهسضًیؿنٍزؾتبٍضزّبیآىثَزُاؾتهكطٍٖیت
هسضىًیعثطپبیِچٌسًگطـاؾبؾیاؾت:قٌبذتزضهکتتپؿت

اٖتقیبزیثیِاؾیتقاللٌَٖاىثبٍضیهؿلنٍثیهٗیبضثِظیطؾؤالثطزىٖقالًیت-3
ٖقالًیتاظؾبذتبضقسضت.

ٖسماهکبىتوبیعیعاضیهیبىاضظـٍزاًفٍهقسمثَزىتطجیحیبتفیطزیثیط-2
ٍیػُتأثیطپصیطیتحقیقبتنَضتپصیطفتِزضٖلیَماًؿیبًیاظفْنحقیقتٍثِ

تحویوؾلُِذبضجی.
ًٓطیِٖوَهیٍهٌتْیقسىفطایفتوبىثیِتیالـثیطایاٖتجبضیفطاضٍایتیبثی-1

تحویوشٌّیتهبثطزیگطاى.
ًؿجیثَزىزؾتبٍضزّبیٖقوٍاتکبیٖبلوبىٖلَماًؿبًیثیطقیسضتحیبکنٍ-4

.(2111:27)جبالتب،یطیآلَزُقسىثِؾلُِ
یًگبُفَ ظیطؾؤالثطزىزؾیتبٍضزّبیهسضًیتیِثیَزکیِحقیقیتضاقبثیوًتیجِ

زاًؿت.زضچٌیيجْیبًیکكف،ٖقوضااثعاضکكفٍهكبّسٍُقبّسضاهتوبیعّنهی
ؾبظیًٍیِقًَسٍزضزؾتگبُحقیقتپطزاظاى،هؤؾؿبىٍثبًیبىؾبذتجْبىهیًٓطیِ
.(3999:14)ثَتٌؿتط،قًَسیبثیثِذسهتیطفتِهیحقیقت

ثیَزىٖقالًییت،هیسضىقبئیواؾیتثیِاثیعاضیزضهجؤَضٍـزضًگطـپؿیت
ییطهحهَلؾبذتثَزىقٌبذت،ازغبمٍتأثیطپصیطیٖوییٍاقٗیتاظشٌّیتهكبّسُ

ّیبزاضیینًٍیِّبیآى.زضچٌیيفًبییًِهٗیبضیثطایاضظیبثینس ییعاضٍُاضظـ
ِ یًگیبُفیَ ضزٖقالًییتٍثیٍِاقیٕاهکبىنسٍضقَاٖسکلیزضزؾتاؾت،ًتیجی

قسضتاؾت.ثٌبثطایيایطذَاؾتبضفْنٍاقٗیبتپیطاهَىّؿیتینّبزضچٌگبلاؾبضتؾَغُ
ّبٍاییيًگیطـّب،ذالءّب،قکبفثبیسثِثؿتطّبیپیساییتحَالتثٌگطینثِتفبٍت

ؾبظیّؿتٌس.ّبٍیکؿبىّبؾتکِقبئوثِحصفتفبٍتکبهالًثطذالفزیسیبُهسضى


 شدن تالقی رادیكاليسن و جهانی
قیَزکكیَضّبیهؿیلوبىقسىثِهثبثِایسئَلَغیهَجتهییْبًیثِتهَیطکكیسىج
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پیبهسّبیآىضاثطًتبثیسٍُزضنسزثطّنظزىًٓنهؿلٍغطةزضثطاثیطجْیبىاؾیالم
.ًگبّیثِهحتَایًٓطیِپبیبىتبضیدٍتٗبضیفایسئَلَغی(3119:392)اثطاّیوی،ثبقٌس

قیسىٍجْیبىاؾیالمزضٖهیطجْیبًیهحَضثطآهسُاظآى،هٌتْیثِغیطپٌساقتِقسى
تلقیتبضیدجْبىزضتبضیدتحَالتغطةقسٍُهٌتْیثِثبظتَلیسذكًَتٍتطٍضزض

قَز.شاتآىهی
ًِبپصیطیزضقبلتَّیتهقبٍهیتثِثبٍضکبؾتلعفطٌّگتؿلین یجَیبًیِؾیِیًَی
)کیِثریف،َّییتهقبٍهیتزّس:َّیتهكیطٍٖیتهتفبٍتاظَّیتضاثِزؾتهی

ِاضظـزضهٌُیؾلُِّؿیتٌس(ٍَّییتّبیثیَّیت :3111)کبؾیتلع،زاضّیبیثطًبهی
ّبٍثبٍضّبیتطیيظهبىهوکيفطٌّگ،اضظـذَاّسزضکَتبُ.َّیتهقبٍهتهی(242

ّبثطایغطةایجیبزکٌیس.زضچٌییيتطیيضٍـقسىضاثبچبلكیزیٌیزضٖهطجْبًی
ًوبییسنٌٗتیذُطتطٍضیؿناؾتکِکبهالًهسضىهیٍيٗیتیتْسیساؾبؾیکكَضّبی

ثیبضیظییطّبیزٍضاىهسضى،ًٓنهَجَزضاثَِطظذكیًَتٍثبؾَءاؾتفبزُاظآظازی
.زضایيضاؾتبتطٍضیؿن،نبحتهکتیتًٓیطیٍییب(3114:211)فکَّی،ثطزؾؤالهی

ایحولٍِتْسیساؾتهطاهٌبهِٖقیستیًیؿت،ثلکًَِٖیاؾتطاتػییباثعاضتبکتیکیثط
.(3111:341)پَضؾٗیس،


 یسنراشكال ترو

زضایئًَتطٍضیؿنٖبهوتٗهتهصّجیثؿیبضهْیناؾیتٍاظالف( تروریسن كالسيک:
.اییي(3192:43)ٍالتیط،کٌیساقساهبتذَزثبپَقفٍضًگٍلٗبةهصّتاؾتفبزُهی

اٖتیطاوضاثیِپیبهیسّبیهسضًیتیٍِکبضیطفتِقسًُبظلتطیيیطٍُاظلحبِاثعاضّبیثِ
ّبییزاضز:ًرؿت،تَجیِاٖوبلتطٍضثبقسىزاضًس.ایيقکوتطٍضیؿنقبذمجْبًی
ییطیاظاثعاضهصّت،زٍماًتربةهحسٍزاّسافٍؾَماًتربةٍتطٍضاقیربلثْطُ
.(3113:13ثٌکِ،)

بیهیسضىاؾیتٍتَُضتبضیریزضزًییایيتطٍضیؿنزضچطذِب( تروریسن هدرن:
)املیَتع،تیَاىهتهیَضقیسقسىکِچْبضهیَسثیطایآىهییٍاکٌكیاؾتثِجْبًی

زٍم:ثیبجطیبًیبت.ثبحًیَضثیبظیگطاىغیطزٍلتیی39.ًرؿت:اثتسایقطى(21111:2
ّیبیثٌییبزیطااظٍهَسچْبضمثبجطیبى اؾتٗوبضؾتیعاًِ.هَسؾَمثبزٍضاىجٌگؾطز

.(3114:24س،)احوثِایيؾ3979َ
ّیباـثیِزٍلیتًؿوجسیستطتطٍضیؿینثیبهییعاىٍاثؿیتگیج( تروریسن پساهدرن:
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کیِاـثِؾبذتبضًٓنزٍلتیقبذمآىاؾتٍجبلیتاییيقَزًٍعزیکیتٗطیفهی
اضتجبَبتٍضٍاثیٍهیسضىثیطایفٖبضییِاؾیت.ٍالتیطالکیَئطتطٍضیؿینفٗلییضازض

ّیبیزّسٍقبلیتیطاییقطاضهیجَییٍیبهلتهٌفٗتَلجی،ّبییفطاتطاظقسضتقبلت
کٌیسقسىضاتَاًبتطزضتَيیحآىقلوسازهییپؿبهسضىّوچَىهصّت،َّیتٍجْبًی

.(3111:344)پَضؾٗیس،
قیسىٍهسضًیتیِضاتطٍضیؿنهٗبنطٖوستبًٖقیستی،کٌكیاؾتکِّوعهبىجْیبًی

غیطذساییجسیسٍْیفیِّیطاًؿیبىاذیال ضٍزکِهقبٍهتزضثطاثطایيًٓنًكبًِهی
ییطیاظایٌتطًت،جٌیگّبثبثْطُضٍتطٍضیؿت.اظایي(3111:331)کبؾتلع،هساضیاؾت

ّبیهرفییقیکوهتفیبٍتیاظضٍاًی،تجلیغبت،افعایفؾطهبیِ،اؾترسامًیطٍٍفٗبلیت
قسىٍجْبًیّبیجسیساظ.تطٍضیؿت(3113:1)زیوي،کكٌستطٍضیؿنضاثِتهَیطهی

ثییف2131ثطًستبجبییکِتبؾیبلّبیهسضىزضضاؾتبیهٌبفٕذَزثْطُهیآٍضیفي
.(3191:211هقسم،)یَّطیاًسؾبیتٍهحفوٍاتب فکطایٌتطًتیزاقت4111ِاظ

ّییبیتطٍضیؿیینَّیییتهحییَضًٍییِهٌفٗییتهحییَضجسیییساظاهکبًییبتٍقبثلیییت
.اییي(3111:312)پَضؾیٗیس،ثطزٍؾبحتیهیبٍضایؾیطظهیٌیزاضزقسىؾَزهیجْبًی
هسضىاظزضٍىثطهسضًیتِتحویوًكیسُثلکیِاهیطیاظزضٍىایپؿتٌَٖاىهقَلِجطیبىثِ

العاهبتٍلَاظمجبهِٗهسضىاؾت.زضزًیبیهسضىتطٍضیؿناّسافیزاضزکِزضٍاکٌف
قبهواّسافًبهٗیي،کكیتبضفطایییط،هٌیبثّٕبیفثِهسضًیتٍِاًسیكِآىاؾتٍهؤلفِ
.(2111:371)الکالئَ،ّبیچٌسهلیتیٍچٌسظثبًیاؾتهبلیظایسالَنفٍهكبضکتیطٍُ

تفبٍتایيیطٍُثبزؾتِقجلیزضؾُحتَاًبییًٓبهیآًْب،اقغبلؾطظهیيٍشذیبیط
ِ قیکٌبًِثیٌِٖیَاىهکتجییکیًِگیبّیؾیبذتهبلیآًْبؾت.ایيقیاظتطٍضیؿینثی

اًگبضزاظآًْبشییوٌٖیَاىّبیقجلیزاضزٍآًْبضاهکبتجیقکؿتذَضزُهیایسئَلَغی
ّیبییییطیاظزؾیتگبُکٌس.اقتطا آىّنزضثْطُّبیپؿباؾتٗوبضییبزهیایسئَلَغی
.(3111:14)کبؾتلع،ایثَزُاؾتًَیيضؾبًِ

تیبکٌَى2114ّیبیظؾیبلؾجوياظپػٍّكگطاىهُطحایيحَظُزضتحقییذَزا
زّیسّبیٍیًكبىهیًَٖثبظزاقتیالقبٖسُضاهُبلِٗکطزُاؾت،ثطضؾی411حسٍز

ّیبیفطٍپبقییسُ،ًبآییبّیاظٍيیٗیتاجتویبٖیٍثیؿَازی،فقط،پطٍضـزضذبًَازُ
.زضحقیقیتتطٍضیؿین(2131:13)ؾیبیوي،ًكییٌیٖبهیوانیلیتیطٍضًیؿیتحبقیِ

ًبهیسٍیعیاؾتکِآىضااًحُبٌاذالقیٍيسیتثبزیيهییپؿبهسضىجٌگٖلیِچ
قیسىٍزضآلاؾت.جْبًیفبض٘اظهسضًیتٍِجْیبًیّسفآىؾبذتآضهبًكْطیایسُ
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ٍیػُاجطایقطیٗتاؾالهی.ّبیزیٌی،هؤهٌبًِظیؿتيٍثِتالـثطایضجَٔثِاضظـ
زضنساًٖیبیالقبٖیس31ُکِتٌْبزّسیطًكبىهیّبیایيتحلیوکِیبفتِتطایيجبلت

فْوٌیس.ؾیجويتحهیالتهصّجیزاضًسٍثطاؾبؼهٌُیذَزقبىهتَىهقسؼضاهیی
قًَسچَىثسٍىکوکهترههبىقبزضثِفْینآثیبضّب،تطٍضیؿتهییَیسهٌْسؼهی

ییطیّبزضغیطةثیِؾیَیافطاَییزضنستطٍضیؿت14کِهصّجیّؿتٌس،جبلتایي
.(2132:14)ؾبیوي،َضّبیپیكیيذَزضًٍسًِزضکكهی

ّیبیثٌسیّبیتطٍضیؿتیضازضزؾتِتَاىیطٍُزضهجؤَثِقَلقیطیيّبًتطًوی
ّبیهسضىٍپؿبهسضىزضاّیسافزضاظضایجهفَْمتطٍضیؿنقطاضزاز.تفبٍتتطٍضیؿت

یّیبّبیآىثطپبییذالفتٍزٍلتاؾالهی،توبؼؾیبظهبىزاهٌِآًْبؾتکِقبذم
.(3191:1)ّبًتط،هرتلف،غبضتًفتٍاؾتقاللهبلیاؾت

ّیبیجَاهیٕهطکیعثیبییطیاظتکٌَلیَغی،قیکبفّبیپؿبهسضىثبثْطُتطٍضیؿت
ّبیظیؿتهحیُیٍفطٍپبقیًٓنزٍقُجییًٍبهتقیبضىقیسىنیحٌِپیطاهَى،ثحطاى

اؾتکیِٖولییبتقًَس.تحقیقبتحبکیاظآىّبیهسضىهتوبیعهیًجطز،اظتطٍضیؿت
قیبىّبیپیكیطفتٍِتیَاىًٓیبهیاًتحبضیهتفبٍتآًْب،اّسافًبهٗلَهكبى،تکٌَلَغی

.(2132:44)ؾبیوي،کبهالًهتفبٍتاظقجواؾت
ّبؾتٍيطٍضتاؾتقطاضًٓنٍاظایيجْتهسضىقسییثِچبلفکكیسىٖبزت

اًؿبىثبنبحتّؿتیاؾیت.ّبیکٌسٍهقبثوًكبًیتَاًبییثٌبیجسیسیضاتفْینهی
یَیسهسضًیتِهبضازضییطزاةفطٍپبقییٍتجسییسحییبتهیییًَِکِثطهيهیّوبى
ٍهتًوياظجبکٌسییٍضّبییاظَّیتذَیفٍزٍضقیسى(3113:93)ثطهي،افکٌس

ّیبیّیبیضٍثیِظٍالزضقبلیتجٌیجفّبؾت.زضچٌییيکكبکكییَّییتاظانبلت
هسضًیؿینثیبقیًَسٍاییيجیسالپؿیتزاضهییییسضاْٖیسُهٗتطو،آضایفًٓنجس
.(3111:14)افتربضی،زؾتبٍضزّبیهسضًیتِاؾت


اهكان سنجی پست هدرن بودگی رادیكاليسن دینی عصرر ااررر و نسرات ایر  دو     

 هفهوم با یكدیگر
قَز،ثِقَلّیبًتیٌگتَىهحهیَلیَجیٗییّبیافطاَیٖبضيِتلقیًویثبظَْْضیطٍُ

ییطجَاهٕاؾالهیچْطُجسیسٍثیبظتَلییسقیسُذیَزضاّبیزاهيثبثحطاىاؾتکِ
زّس.ایيپسیسُضیكیِزضتیبضیداٍلییِذییعـاؾیالهیزاضز.اظًٓیطثطذییًكبىهی

یطاییکِثِزًجیبلییطیٖوسُزاضًس:ًرؿتجْبزهسٖیبىاؾالمؾیبؾیفٗلیزٍجْت



ههدرًیسنهرادیکالیسنهتکفیری،هَّیتهٍهپست

 319

یٍَنیلحاؾیت.ثیِّیطٍزضنسزیفتجْبزٍجٌگاؾتٍزٍماؾالمؾبظهبًیکِ
ثیٌیاؾیالهیّبیجْبىییطیاؾالمؾیبؾیچِثبتٗهتهصّجیٍچِثبایسُضٍیاٍس

یطایی،ؾیٌتتیبضیریزضضاؾتبیاؾتقطاضًٓناؾالهیهَضزًٓطاؾت.زضالگَیجْبى
ِجْبززٍثبضُکكفهی تٗطییفجسییساظیقَزٍتالـثطایضزؾیکَالضیعمٍاضایی

قَزٍتحقییَّییتهیصّجیّبیضایجّسفانلیقلوسازهییتثطذالفًگطـَّ
.(3191:34)ّبًتط،تطیيّؿتِّسفآىاؾتکبًًَی

ییصاضز،ّبؾتکِجبییثطایزَٖتثبقیًوییطایبىجٌگٖقیسُجْبزبجْبًیافطاٌ
اًسیكیِّبیغطثیٍزضنسزقُجیکیطزىّبٍایسُثلکِاٖالمجٌگاؾتثطٖلیِؾلُِ
الوللییالگیَیجسییسجْیبًیزضّبیهلیٍثیيٍثبظؾبظیجْبىپؽاظترطیتًٓبم

تالـثطایفتحاضيیٍَّیتیجسیساؾتکًِِنطفبًيساؾیتٗوبضیثلکی23ِقطى
ظزایییؾبظیَّیتانیواؾالهیثِجبیَّیتؾکَالضقسؾییتالـثطایجبیگعیي

.(2134:21)ًؿط،قسُاؾت
ّبیَّیتیٍهساضاًِ،زضپبؾدثِثحطاىّبیٖهطحبيطَّیتیکبلیؿتهبّیتضاز

یتكطیٗی،تیبضیری،ضٍقییٍههیساقییبثیچْبضؾَیِزضضاؾتبیتالـثطایَّیت
اؾت.زضثُيایيحطکتجْبًیَّیتثٌیبى،کِؾتیعـزضآىغبلیتاؾیت،احییبی

تهلتزضذبًِ،ییبمزٍمقَز،ثلکِیبمًرؿت،ؾقٌَزٍلذالفتغبیتقلوسازًوی
الوللیٍیبمًْبییاؾقطاضًٓنٍَّیتاؾالهیثبهحَضییتثبظیكیتؾقًٌَٓبمثیي

.(3191:371)َّقٌگی،قسىاؾتاهطقسؾیٍيسیتثبٖطفی
س.اؾیالمکٌیهیّبیضازیکبل،جْبىضاثِزٍثرفتقؿینًگطـقكطیغبلتیطٍُ

ٍِثبقیجْبىٍیبغطةٍثبقیجْبى. تیبضیرییزضایيظاٍیِجسیس،ضجَٔثِپیكییٌ
ّیبی.ضازیکیبل(3114:37َیت،)قَزاؾالمٍتقسیؽذكًَتانواؾبؾیتٗطیفهی

یطاییضاهغفَلًْیبزٍُثیبتٗطییفهحیسٍزاظَّییتانییوظهیٌیِضقیسفٗلی،تکثط
ذیَزضاثیبثیٌیتوسًیذبلاًسٍاحیبٍتحویوجْبىتٗهجبتهصّجیضافطاّنآٍضزُ

ّسفاضائِهجٌبیجسیسیاظًٓناؾالهیهَضزًٓطزاضًیس.زضًْبییتزضچٌییيًٓویی
احیبیَّیتاؾالهیثبظثبىؾٌتیٍظیطؾؤالثطزىتٗبضیفهیسضىثیبٍؾییلٍِاثیعاض

ِجْبزقبثوفْناؾت ٍییػُ.جٌجففَ تْصیتَّیتیٍفطٌّگیاظهٓبّطهسضًیٍِثی
.(3191:77)چبهؿکی،طزاضزیطاییضاهَضزًٓغطة
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 خواهی هویت
اًیس.ّبیثْنپیَؾتٍِؾبذتبضیقیسُّبیضازیکبلزضیصضظهبىزچبضزیطیًَیجطیبى

هسضىضاثبیسزضپیبهسّبیهسضًیتِیصاضاظضازیکبلؿنؾٌتیتبًؿوهتأذطآىیٌٗیپؿت
یتجلیغیبتًٍحیَُّبثِلحبٍِیػُایيکِایيیطٍُجَکطز،ثٍِقسىجؿتٍجْبًی
ّیبیضٍظّبٍفٌبٍضیکبضییطیتکٌَلَغیییطیاظهٓبّطهسضًیتِ،جصةاًٖبٍثِثْطُ

ّبیضازیکیبلزض.ثبیصضظهبىؾبذتبضجطیبىاًستحَالتحبئعاّویتیضااظؾطیصضاًسُ
.(3191:13هقسم،)یَّطیقسىًٍحَُٖولیبتآًْبزیطیَىقسُاؾتًتیجِهٓبّطجْبًی

ٍِجِهكتط یطٍُ یآًْیبثیبّبیتطٍضیؿتیؾٌتی،هسضىٍپؿبهسضى،يسیتّوی
ّیبیؾیٌتیٍّبیپیكبهسضىثبضٍـقسىاؾت.تطٍضیؿتهسضًیتٍِزضًْبیتجْبًی

کیِزٍیًَیِضًٍیس؛زضحیبلیایذبل،افکبضهربلفبىٍاقربلضاًكیبًِهییزضظهیٌِ
طیثطجؿتِزضهقبثویکًٓینفطایییطٍییبیتطٍضیؿنهسضىٍپؿبهسضىثبتَاىًٓبهی

.(2134:21)ًؿط،ایؿتٌسّبهیزٍلت
ظزایبًیٍِاییيجْیبًی،یطاییی،ًگیطـقسؾییتطٍضیؿنهسضىهفبّیویًٓیطاًؿبى

ظزایییاظجْیبىضاًكیبًِیتطقیکٌسٍضؾِفطاًؿیَیٍافؿیَىاؾتیالثطَجیٗت،ایسُ
ضٍزکِایياهطاقکبلجسیسذكًَتٍيسیتثبهٌْسؾیاجتوبٖیغطةضازضپیهی
.(3114:43)ثطٍجطزی،زاضز

تٗطیفهسضًیتِهحَضیتغطةاؾت،غطثیکِٖوستبًثًِفیییزضّطحبلقبلَزُ
ّیبپطزاذتیِاؾیتٍقیبضحبىٍّبیهكتط اظؾیبیطتویسىییطیاؾبؼتوسًیٍٍام

ایکِّوگبىضاثیِزضٍىزاًٌس.هسضًیتِضاثركیاظهسضًیتًِویهفؿطاىانلیآىقط 
افکٌس.یطزاثیاظتٌبقى،اثْبهبتٍٖیصاة.یطزاةفطٍپبقیٍتجسیسحیبتهؿتوطهی

قیَزٍثیِثِثیبىهبضکؽتٗلیثِجْبًیکِّطآىچِؾرتٍاؾتَاضاؾتزٍزهیی
.(3113:11)ثطهي،َّاهیضٍز

یبفتِیطایبًِاظجْبىٍتقؿینآىثِجْبىتَؾِٗهسضًیتِتلقیغطةاظلَاظمثٌیبزیي
ًیبفتِاؾتٍّطآىچِغیطغطثییاؾیتثیسٍیثیَزٍُذهیلتیتْیبجویٍٍتَؾِٗ

فطٍپبقٌسُزاضزٍاظّویيضٍیاهَاسایيپسیسُؾْوگیيثبًبزیسُاًگبقتيًقفؾٌت
زضپییٍزضًْبییتًفییّیبیپییّبیاؾبؾی،چطاجَییٍهصّتزؾترَـپطؾف

.(3191:22ّبقوی،)یطززکبهوهی
ّیبیآىچِضازیکبلیؿنضاثٌبًْبزٍهبزضآىقسحولِثِثبٍضّبیزییطیيٍؾیٌت

زیطپبیٖهطپیكبهسضىثَز.اًؿبىغطثیچٌیيؾؤاالتیضاپصیطاثَز،ایيزضحیبلیثیَز
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تبفیت.ضقیسیضاثیطًوییّیبیّبچٌیيپطؾفهبیِؾٌتییطاییذكکٍثیکِنَضت
ِافطاٌ ّیبیهسضًیتیِزاضز.پیَؾیتگیٍیطاییاظایيجْبتاضتجیبٌثالفهیلیثیبضیكی

تسضیجیثَزىتغییطاتزضجْبىغطةپؽاظٍقیَٔهسضًیعاؾییَىزاییطثیطّوگٌییٍ
ّیبیؾیٌتیهَاجْیتثیبکیِزضجْیبىّبثیَز،زضحیبلیهطحلِهطحلِثَزىزیطیًَی

.(3191:93)َّقٌگی،ًوَزقبٖسُ،ًبّوگَىٍقتبثعزُهیثیّبیفَ ،زیطیًَی
ّیبیافطاَییضاّبزضجَاهٕغیطغطثی،ٍاکٌفزضًْبیتٍقَٔیؿؿتًٍبثؿبهبًی

هَجتقس.جْبًیکِهسضًیتِآىضاٍیطاىکطز،تطٍضیؿنهجسزاًثٌبًْبز.شاتهسضًیؿن
ِتجبّیؾٌتٍهجبضظُثبآىثَزٍثِقَلییسًعؾَا هْیبضثیَزیثییضقسىثیطیطزًٍی

ّیبییَییثِچیبلف.اظایيضٍیفَکَ،ًبتَاًیهسضًیتِضازضپبؾد(3114:374)ییسًع،
زاًیسکیِزضًْبییتؾتیعی،حبکیاظْطفیتهحیسٍزهسضًیتیِهییؾطثطآٍضزُاظؾٌت

.(3111:49)یعزاًی،کٌسَلجیآىضاتَجیِهیذكًَت
ؾالمتٌْبزیيؾکَالضیؿنؾیتیعاؾیت.ؾکَالضیؿیویکیِّباثِثبٍضضازیکبلیؿت

ّبیکكَضّبیٖطةٍهؿلوبىًیؿت،زضًتیجِیگبًیِضاُقبزضثِحوٍضفًٕبثؿبهبًی
حصفٍثطاًساظیًٓنهٌْسؾیقسُتَؾٍغطة،پٌیبُجؿیتيثیِتیطٍضٍثبظتَلییسٍ

ًگیطـاحیبیًٓنؾبثیاؾتکِزضنسزاحیبیتقسؼاظزؾیتضفتیٍِيیسیتثیب
.(2134:47)یَضٍپو،ظزایبًٍِایيجْبًیاؾتقسؾی

ّبییزّیثِاَالٖبتٍثبقبذمقسىذَزثبازغبهیاظتکٌَلَغیٍجْتجْبًی
ِ ّیبیاجتویبٖیٍزضثطذییجٌیجفیچَىاقتهبزجْبًی،ؾیبؾیتجْیبًیٍاقیبٖ

طثی،اهطیّیَیتیٌَٖاىیکیاظاثعاضّبینسٍضتٗقیتٍاٖوبلالگَّبیغّبثِتحلیو
ذَاُاظپیبهسّبیّبیضازیکبلَّیتضٍیؿتطـجطیبى.اظایي(3111:14)ضاپلیی،اؾت

ّبیپیَؾتًٍِبّوگًَیضازضپیزاقتِکِثًٗیبًًبیعیطآىاؾت،ایيپسیسُزیطیًَی
قسىثِهثبثِّبیافطاَیاظفطآیٌسجْبًیهٌتْیثِتفطقِّنقسُاؾت،ثطزاقتجطیبى

یکایسئَلَغیٍجٗجِاثیعاضیاؾیتکیِزضنیسزتحکیینٍنیسٍضًٓینغطثییثیِ
.(3111:334ظازُ،)ًقیتکكَضّبیزیگطاؾت

ییطزکِزضنسزّبیفَ یفتوبىاؾالمؾلفیقکوهیزضًتیجِزضپبؾدثِجطیبى
ّیبٍّیبیغطثیی،حیصفًیبثطاثطیثركییثبظتٗطیفیکًٓنجسییس،هجیبضظُثیبًٓین

یییبفتگی.زضیفتوییبىاؾییالمؾییلفیتقلیییو(3119:392)اثطاّیوییی،ؾییتیعیاؾییتؾییلُِ
آهییعهٌتْییثیِضقیساقیکبلزاضثبضًگٍثَییتْسییسقسىثِتحَالتجْتجْبًی
قیسىاظؾیَیزیگیطهَجیتآهیعقسُاؾت.اثعاضاًگبضاًِتلقیکطزىجْبًیذكًَت



 7931،ه2یههن،هشوارًَُ دّراله

 342

یبفتیِتَؾیٍغیطةکویکایسئَلَغیؾیبظهبىّبًٓطیِفَ ضاثِققسُتبتطٍضیؿت
زاضیتَؾٍآًْبثِچبلفکكسُقَزّبیؾطهبیِثجیٌٌسٍزضهقبثوآىثبیؿتٌستبزیسیبُ

.(3111:13)َّضل،


 گيری نتيجه
هسضىثَزییضازیکبلیؿنٍهٌٗبیهتفیبٍتَّییتزضفًیبیَطحًٓطیِؾیبؾیپؿت

تیطیيٍاضزُثطهسضًیتِتَؾیٍٍی،هحیَضیقسىتَؾٍهَفٍِثطضؾیًقسّبیجْبًی
ـهَئَهَضزثحثزضایيهقبلِثَز.پؿت ّیبیهسضًیؿینثیبتطزییسزضنیحتضٍ

ییصاضزکیِّیبییهییقٌبذتٍحقبًیتزؾیتبٍضزّبیهسضًیؿین،تأکییسضاثیطکیبًَى
هسضًیؿنثبتالـثطایایجبزتوْییساتزهَکطاؾیهسضىآًْبضاًبزیسُیطفتِثَز.پؿت

یپٌْبىزضٖیيحبلًبتَاىاظثطقطاضیًٓنثیطًٍیٍظمثطایضّبییاظثٌسّبیؾلُِال
تٌٓینهٌبؾجبتاجتوبٖیثَزٍُتَؾٍهحققبىٖوستبًًقسکبضًبهِهسضًیؿنتبَطحیک

ثطًبهِثجبتًٍٓنپبیساضثِحؿبةآهسُاؾت.
ؾییتقجبلّییبیثییعضمٍهحتییَمثییِقییستهییَضزاایؿییتبزییزضهقبثییویفتوییبى

پطزاظاىایيضؾتِپیطاهیَىتطیيًٓطیٌَِٖاىیکیاظهْنّبؾت.آضایهَفِثِهسضىپؿت
ّباظَّیتٍجبهًٍِٗبتویبمتلقییکیطزىپیطٍغَُّیتٍتأکیساتاٍثطؾیبلیتفْن
یطاىهبّییتپطزاظاىٍتحلیوّبیاًٍؿجتثًِٓطیِفَ اظجولٍِجَُهتفبٍتزیسیبُ

ایاظهتفکیطاىبيطاؾت،الجتِالظمثِشکطاؾیتکیِثیِثیبٍضپیبضَُّیتزضٖهطح
نطفؾتیعثبهسضًیتٍِتجسزؾتیعیثِهٌٗبیهالظمثَزىایيزٍثبیکیسیگطًیؿیتٍ
ضازیکبلیؿناؾالهیتجسزؾتیعیایسئَلَغیکاؾیت،اییيزضحیبلیاؾیتکیِیفتویبى

ٍجَزاظآىجیبکیِاظًٓیطهَفیِ،ًفؿِثبایسئَلَغیتًبززاضز.ثبایيهسضىفیپؿت
ّبیضازیکبلثیبالْیبمزاًس،جطیبىضازیکبلیؿناذیطشاتهسضًیؿنضاتجبُکٌٌسُؾٌتهی

اظآضایاؾالفنبلحزضنسزاحیبیًٓنؾبثیٍاؾتقطاضآضهبىقیْطهُلیَةذیَیف
ّؿتٌستبيوياحیبیقطایٍظیؿتهؤهٌبًِثِقیستزؾیتبٍضزّبٍهٓیبّطٖهیطثیِ

طذطزٍضٍقٌگطیٍثٍِاقٕجبّلیتجسیسضاًبثَزکٌٌس.ْبّ
زاًٌیسٍییطیآزهییهیییجْتپطزاظاىضازیکبلیؿن،َّیتضاهكرمکٌٌسًُٓطیِ

ییبثیاٍییطیؾَغُاًؿیبًیٍانیوَّییتاجتوبٔ،جبهِٗاضظقیٍهحیٍضازضقکو
ایَجیٗیٌَٖاىٖبضيِثِیتطٍضیؿنکٌٌس.زضًتیجِّطسٍهطسٍغلجِهَثطقلوسازهی

ذَاّسثَز.زضقطایُیکِّیچقکوقُٗیٍاظلییثیطایَّییتٍجیَزًیساضز،الظم
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ّبفطاّنآییساؾتفًبیزهَکطاتیکیایجبزقَزتبزضآىاهکبىچبلفٍتٗبهوَّیت
ٍتبفطاّنًكسىفًبیفَ ،ٍقَٔاقکبلذكًَت،تطٍضیؿینٍثٌییبزیطاییضازیکیبل

یطیعًبپصیطٍيطٍضیاؾت.اهطیهحتَم،
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