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 چكيده

در این مطالعه تالش ضذه تاا تسعاعه عساعار در ایازار  در وااروسپ ر عا  ز       
ای ر بزرعار ررا ر   ی سمسناه  ها ر ایستاهای هسیتر  باا اعاتداده اس ریزیاه    پسطزار
مختلف ایزارر در قالب یک الگس به تصسیز کطسذه ضسد. در  دارطمنذارهای  ارذیطه

لذس ر پاس،  کاه درک کاما  ر    های ونذگاره رینس این مسسز  اس مذل مد سمر هسیت
گسیایر اس فزد  اجتماع  عسام  درررر ر بسزررر در تعام  با تسععه عساعر ایجاد 

هاای هاسیتر    . به منیسر تبساسن ر رزایار الگسهاا ابتاذا م لداه     ضذکنذ  اعتداده  مر
هاا    ای این م لداه  بنذی عه مزیله . با کذبنذی ر ربقهضذتسععه عساعر اعتخزاج 

های متقارع هسیتر تسعاعه   . یلقهضذرر ا کامالً تحذیذ ر تعزیف وسستر ر هستر 
هاای   . هساته مزکاشی ر یلقاه   عر در رساف یسل هسته مزکشی تزعاس  ضاذ  عسا

اعاتخزاج  در ر ایت  مذل مد اسمر  . ضذمتقارع در بافتر اس عسام  متنر باسرمایر 
ر ط دهنذ وگسره ابعاد مختلف هسیت که در گذر سماار ر در محاس   که رطار مرضذ 

ای   ی سمسنه پذیزرذ  بز تسععه عساعر تأثسزگذاری داررذ. این مطالعه بافت رقص مر
هایر اس هسیت را مطخص کزد که بز تسعاعه عساعار تاأثسز م بات دارراذ ر       جنبه

عنسار مشیت بایذ در تقسیت رر ا کسضسذ. اس عسی دیگز  ابعاد مندر هسیتر را  که  به
کنااذ  کطااف کاازد   ایاازار جلااسگسزی ماار عنااسار ایسااتا اس تسعااعه عساعاار در بااه

دهذ  این مذل رطار مرهایر که بایذ بزای اصالح رر ا تالش کزد. به عالره   کاعتر
که ابعاد مختلف هسیت  همگر  در تسععه عساعر در ایازار رقاص دارراذ  اماا باه      

 های مختلف تجزبه ضذه ر اس اهمست ک  ر بسص متدارتر بزخسرداررذ. ضسسه
 

 .های هسیتر  ایستاهای هسیتر تسععه  تسععه عساعر  هسیت  پسطزار :ها واژه كليد

                                                           
 ی ٔػَٛٚ ؾٙبغی غیبغی دا٘ؿٍبٜ آشاد اغالٔی، ٚاعد تٟساٖ ٔسوصی، ٘ٛیػٙدٜ دا٘ؿیبز ربٔعٝ *

 ی ٚاعد تٟساٖ ٔسوصیؾٙبغی غیبغی، دا٘ؿٍبٜ آشاد اغالٔ ربٔعٝدا٘ؿزٛی دوتسی عّْٛ غیبغی ـ  **
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 هقدمم
ٞبی دٚزاٖ ٔب اغت. ثیؽ اش یه قد غـبَ اغـت وـٝ     ثبشخٛا٘ی ٞٛیت یىی اش نسٚزت

ی ٔب، اش یه غٛ ثب غٙت ٚ ٞٛیت غٙتی ایساٖ ٚ ایسا٘یبٖ دزٌیس اغـت ٚ اش غـٛی    ربٔعٝ
غبختبزٞبی ٞٛیت ٔتزدد ٚ غسثـی دغـت ٚ پـب    ٞب ٚ  ب پریسایی اش ٔؤِفٝیدیٍس، دز تمبثُ 

دٚد ٚ شٔـب٘ی غساغـیٕٝ ثـٝ غبفّـٝ      ش٘د. ٌبٞی ؾتبثبٖ ثٝ غٕت ٞٛیت غٙتی خٛد ٔـی  ٔی
 پیٛ٘دد. ٞٛیت تزدديّجی ٔی
ٞـبیی   ی افساد ٚ ارتٕبعبت ثٝ پسغؽ ٌٛییِ آٌبٞب٘ٝ عٙٛاٖ فسایٙد پبغخ ٔفْٟٛ ٞٛیت ثٝ

اش ثبة ویػتی ٚ صیػتی، اش رّٕٝ ٔفبٞیٓ ٟٕٔی اغـت، وـٝ ٘ ـٓ وٟـٗ تـبزی ی زا ثـٝ       
ای اش عالئـٓ، آحـبز ٔـبدی، ٔفٟـٛٔی،      ش٘د. ٞٛیت، ٔزٕٛعٝ غبٔبِٖ ٘ٛیٗ أسٚشی پیٛ٘د ٔی

ی ٚ زٚا٘ی اغت وٝ ٘ٝ فمى ٔٛرت ؾٙبغـبیی فـسد اش   شیػتی، ارتٕبعی، فسٍٞٙی ـ تٕد٘ 
فسد، ٌسٜٚ اش ٌسٜٚ، اّٞیتی اش اّٞیت دیٍس ٚ فسًٞٙ ٚ تٕد٘ی اش فسًٞٙ ٚ تٕدٖ دیٍـس  

ٚیطٜ عُٕ ارتٕبعی  ؾسو ٞس ٘ٛع عُٕ، ثٝ ، ثّىٝ خٛد پیؽ(6: 1379)ؾی بٚ٘دی، ؾٛد  ٔی
 .(83: 1386)ٔمكٛدی، اغت 

تـٝ دز ایـساٖ، ثـسای تٛغـعٝ غیبغـی ٘مـؽ       ٞبی ٞٛیتِ ؾىُ ٌسف وداْ یه اش ٔؤِفٝ
ؾـٛ٘د  آیـب    ٚ ایػتب ظبٞس ٔیوداْ یه دز لد ٚ لبٔت ثبشداز٘دٜ وٙٙد ٚ  پیؿساٖ زا ایفب ٔی

 ٞبی ٞٛیتی تٛغعٝ غیبغی ا٘دیؿید  ای ثٝ ٔخبثٝ یه اٍِٛ ثس لبٔت پیؿساٖ تٛاٖ ربٔٝ ٔی
ٞـب ٚ ایػـتبٞبی    پیؿساٖ ای )دادٜ ثٙیبد( ی شٔیٙٝ تب ثب تىیٝ ثس ٘ سیٝ وٛؾد ٔیایٗ ٔمبِٝ 
ٝ  الشٔـٝ ایزـبد  . زا ثسزغی وٙدی غیبغی دز ایساٖ  ٞٛیتی تٛغعٝ ایزـبد   ی غیبغـی  تٛغـع

ثـسای  ِـرا   ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اغت. ٌفتٕبٖ خسدٜ ی ٘ٛعی رغسافیبی ٔؿتسن ٌفتٕب٘ی دز ٔیب٘ٝ
ٝ   پبغخ ثٝ ایٗ پسغؽ ی غیبغـی اش ٔٙ ـس ا٘دیؿـٕٙداٖ ثـب      ٞب ثٝ ثسزغی ٞٛیـت ٚ تٛغـع

 ٔتفبٚت خٛاٞیٓ پسداخت، تب ؾبید ثٝ غپٟسی ٔؿتسن دغت یبثیٓ. ٞبی ٌفتٕبٖ
ا٘د، وٝ تٛغعٝ یب عدْ تٛغـعٝ اش خـبزد ثـٝ یـه      تغّیُ وسدٜ پسداشاٖ ٘ سیٝثسخی اش 

ٔب٘ـدٌی زا   ؾٛد، ثّىٝ ایٗ خـٛد ربٔعـٝ اغـت وـٝ تٛغـعٝ یـب عمـت        وؿٛز تغٕیُ ٕ٘ی
ظ دز ایـٗ پـطٚٞؽ غـعی    . ثس ٕٞیٗ اغب(127: 1388)ٞسیػٖٛ ٚ ٞب٘تیٍٙتٖٛ، ٌصیٙد  ثسٔی

یبفتٍی غیبغی، قـسفب    ؾدٜ اغت ثدٖٚ اظٟبز ٘ س دز ٔٛزد تأحیس عٛأُ ثیسٚ٘ی ثس تٛغعٝ
 اش ٘ س ٚ ٔٙ س عٛأُ ٞٛیتی ٚ دزٚ٘ی، ثسزغی ا٘زبْ ؾٛد.

 
 توسعه

ٝ »ثساٍ٘یص ٚ ؾ كیتب  ٔتٙبلم اغت. داَ  تٛغعٝ ٔفٟٛٔی اغبغب  ٔجٟٓ، ٔبٞیتب  رداَ « تٛغـع
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ٞبی ٌٛ٘ـبٌٖٛ پیٛ٘ـد    ٞبی ٔ تّف ثٝ ٔدَِٛ غت وٝ دز ثػتس ٌفتٕبٖداِی تٟی ٚ ؾٙبٚز ا
 ای لسازدادی اغت. ٞبی آٖ زاثًٝ زٚ، پیٛ٘د داَ تٛغعٝ ٚ ٔدَِٛ خٛزد. اش ایٗ ٔی

   ٝ تـس ؾـدٖ،    اش ٍ٘بٜ فسًٞٙ ِغت، تٛغعٝ ثٝ ٔعٙبی زؾد تـدزیزی دز رٟـت پیؿـسفت
 تس ؾدٖ اغت. لدزتٕٙدتس ؾدٖ ٚ عتی ثصزي

دا٘د وٝ ٔػتّصْ تغییـسات اغبغـی    عدی ٔیتٛغعٝ زا رسیب٘ی صٙدثُ ، أب،ٔبیىُ تٛدازٚ
   ٝ ٔـسدْ ٚ ٟ٘بدٞـبی ّٔـی ٚ ٘یـص تػـسی  زؾـد        ی دز غبخت ارتٕبعی، يـسش تّمـی عبٔـ

. (135: 1370)تـٛدازٚ،   التكبدی، وبٞؽ ٘بثساثسی ٚ زیؿٝ وـٗ وـسدٖ فمـس ًّٔـك اغـت     
ازشؾـی ٚ ٟ٘ـبدی    ،تٛغعٝ زا زؾد التكبدی تٛأْ ثب تغییسات ٚ تغٛالت فٙی ،«رساِد ٔیس»

تٛغعٝ فسآیٙدی اغت وٝ ثٝ ٔٛرت آٖ دزآٔـد ٚالعـی غـسا٘ٝ    »٘ٛیػد:  ٚ ٔی دا٘ػتٝ اغت
 .(83: 1368)ریسٚ٘د، « یبثد دز وؿٛز ٚ دز دٚزا٘ی يٛال٘ی ٔدت افصایؽ ٔی

ای اش  ب٘ی دازد، تفػـیس ٚیـطٜ  ثب تأوید ٚ تٛرٝ خبقی وٝ ثس عبٔـُ ا٘ػـ   ،«غٗ تیبزآٔب»
ٞـب ٚ   افصایؽ تٛإ٘ٙدی» :غٗ، تٛغعٝ عجبزت اغت اش تیبزدٞد. اش ٘ س آٔب تٛغعٝ ازائٝ ٔی
ٞبی ا٘ػبٖ زا دز اثعبد ٔ تّف عٕك ٚ  الدأبتی وٝ تٛإ٘ٙدی ،ثٙبثسایٗ «ٞب. ثٟجٛد اغتغمبق

ٞـبی   إ٘ٙـدی تٛغعٝ ٚ الدأبتی وٝ ٔٙزس ثٝ وبٞؽ تٛ ی ثس٘دٜ ٌػتسؼ دٞد، عٛأُ پیؽ
 .(282: 1999)غٗ،  ٘دؾٛ عٛأُ ثبشداز٘دٜ تٛغعٝ ٔغػٛة ٔیاش ا٘ػبٖ ٌسدد، 

ٞـبی ٔ تّـف ارتٕـبعی، التكـبدی،      ٌٛ٘ٝ وٝ ثیبٖ ؾد تٛغعٝ زا ثبید دز ٌػتسٜ ٕٞبٖ
ی رصء دیٍس اغت ٚ  ی ٞس رصء دز ٌسٚ تٛغعٝ فسٍٞٙی ٚ غیبغی دز ٘ س ٌسفت. تٛغعٝ

ٞبی فسعـی   ی ٔتٛاشٖ دز یه ربٔعٝ غ ٗ ٌفت وٝ تٕبٔی ٘ بْ تٛاٖ اش تٛغعٝ شٔب٘ی ٔی
 افصا تٛغعٝ یبثٙد. آٖ ثٝ يٛز ٔتٛاشٖ، ٕٞبًٞٙ ٚ ٞٓٞبی غبش٘دٜ ٚ پسداش٘دٜ  ٚ غًٛط ٚ الیٝ

ی غیبغی دز عسقٝ غیبغت ٚ عّٓ غیبغت ربیٍبٜ ٟٕٔـی دازد. ثـب    أب ٔفْٟٛ تٛغعٝ
)عبِٓ، « ٚاضٜ ٚرٛد دازد. ٞٙٛش اثٟبْ ٚ عدْ قساعت شیبدی دز ٔٛزد ایٗ دا٘ؽ»ایٗ عبَ، 

تـٛاٖ یـه    ی زا ٕ٘یی غیبغ . أب، صیصی وٝ ٔػّٓ اغت ایٗ اغت وٝ تٛغعٝ(123: 1382
ٌٛ٘ٝ وٝ ِیپػت دز ٔدَ ٘ٛغبشی خـٛد ثـسای    تغَٛ ٔىب٘یىی خٛد ثٝ خٛدی دا٘ػت )آٖ

آیـد.   ٞـبی عیٙـی الشْ، نـسٚزتب  پدیـد ٔـی      وٙد( وٝ پع اش پیدایؽ شٔیٙٝ تٛغعٝ ثیبٖ ٔی
تٛا٘ـد ثسآیٙـدی اش    ی غیبغی، دز ٚال ، ٔتهٕٗ تغِٛی ذٞٙی اغت وـٝ خـٛد ٔـی    تٛغعٝ

 ؾٛد وٝ: ی غیبغی ٚلتی عبقُ ٔی تٛغعٝتغٛالت عیٙی ثبؾد. 
ٞب ٚ ٘یسٚٞبی ارتٕبعی ٌٛ٘بٌٖٛ ثتٛا٘ٙـد ثـٝ عالیـك ٚ ٔٙـبف  خـٛد اش ٘ ـس        ٌسٜٚ -1

 غیبغی غبشٔبٖ ثدٞٙد.
یبفتــٝ ثبؾــد ٚ عىٛٔــت  دز دزٖٚ غــبختبز غیبغــی ٟ٘بدٞــبی ٌٛ٘ــبٌٛ٘ی تٛغــعٝ -2
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ٞــبی  زٚؼثساغــبظ پیضیــدٌی ٚ ٌػــتسدٌی ایــٗ ٟ٘بدٞــبی غیبغــی ٚ ثــب اغــتفبدٜ اش  
 آٔیص ثتٛا٘د: ٔػبِٕت

 اِف( ثٝ تّفیك عالیك ٚ ٔٙبف  ٌٛ٘بٌٖٛ ثپسداشد.
ٞب ٚ ٘یسٚٞـبی   ٞبیی ثسای دغت ثٝ دغت ؾدٖ لدزت غیبغی دز ثیٗ ٌسٜٚ ة( زٚؼ

 ٌٛ٘بٌٖٛ داؾتٝ ثبؾد.
 د( ثب ٌػتسؼ ٟ٘بدٞب، غیبغت اغبغب  غیسؾ كی ٚ ثبحجبت ؾٛد.

 ٖٛ آٖ وبٞؽ یبثد.د( أىبٖ اعٕبَ خؿٛ٘ت غیبغی دز ٚرٜٛ ٌٛ٘بٌ
دز دزٖٚ ٟ٘بدٞبی غیبغی ٔػتمس، ٔزـبَ ٔؿـبزوت ٚ زلبثـت غیبغـی ٔػـتٕس ٚ       -3

 آٔیص ٚرٛد داؾتٝ ثبؾد. ٔػبِٕت
ای ثسخـٛزداز   ٔزٕٛعٝ غبختبز ٚ فسآیٙدٞبی ثبال اش اغتٕساز ٚ ٔؿسٚعیت ٌػتسدٜ -4

 .(561 :1382)ثؿیسیٝ، قٛزت لب٘ٛ٘ی )دز لبٖ٘ٛ اغبغی( ٟ٘بدیٙٝ ؾدٜ ثبؾد  ثٛدٜ ٚ ثٝ
ایٗ تغٛالت عیٙی، ٔٛرت تغٛالت ذٞٙی خٛاٞـد ؾـد ٚ تغـٛالت ذٞٙـی، ًٔـبثك      

 دٞـد.  اٍِٛی غبٔبٖ غیبغی ٞب٘تیٍٙتٖٛ دز ٔىتت ٘ئٛ٘ٛغبشی، افصایؽ ًٔبِجبت زا ؾىُ ٔـی 
 دٞٙد. ی غیبغی ازائٝ ٔی ٞبی ٔتفبٚتی اش تٛغعٝ ا٘دیؿٕٙداٖ اٍِٛی ٘ئٛ٘ٛغبشی، تعسیف

ٝ     افصایؽ ظسفیت (1382)ِٛغیٗ پبی  ٞـبی   ٘ بْ دز پبغـ ٍٛیی ثـٝ ٘یبشٞـب ٚ خٛاغـت
صٙیٗ افصایؽ ٔؿبزوت غیبغـی زا   ٔسدْ، تٙٛع غبختبزی، ت ككی ؾدٖ غبختبزٞب ٚ ٞٓ

 .(86: 1382)لٛاْ، دا٘د  ی غیبغی ٔی تٛغعٝ
ٚرٛد یه يجمٝ ٔتٛغى زا، وٝ اش آٖ تغت عٙـٛاٖ يجمـٝ ثـٛزضٚا    غبٔٛئُ ٞب٘تیٍٙتٖٛ 

ٓ دا٘ـیٓ،   ٔـد٘ی ٔـی  ثسد، ٚ ٔب آٖ زا ربٔعٝ  ٘بْ ٔی ُ   ٟٔـ ٚ پیؿـساٖ دز زخـداد    تـسیٗ عبٔـ
ی غیبغی زا دز آفـسیٙؽ ٟ٘بدٞـبی غیبغـی     تٛغعٝدا٘د. ٞب٘تیٍٙتٖٛ  ی غیبغی ٔی تٛغعٝ

ٞـبی ردیـد ٚ تـسٚیذ     دازای پیضیدٌی، ا٘ػزبْ، اغتمالَ ثسای ررة ٚ تٙ یٓ ٔؿبزوت
 .(110: 1376ادٜ، ش )ثٝ ٘مُ اش: أیٗثیٙد  تغییسات التكبدی ٚ ارتٕبعی دز ربٔعٝ، ٔی

اٚ . دز ٘ ـس ٌسفـت  زؾـی  آ تغمك تـدزیزی پّـی  زا غیبغی  ی تٛغعٝ زاثست داَ، أب،
ٚ ثـبال   ٞـب  غبالزی، ٔؿبزوت، تٛغعٝ ادازی، ٟ٘بدیٙٝ ؾدٖ دٌسٌٛ٘ی ؾبیػتٝٔدازی،  لبٖ٘ٛ

 .٘بٔیدتٛغعٝ غیبغی ٚ دز وُ، عسوت دز ٔػیس دٔٛوساغی زا، زفتٗ وبزایی ٘ بْ غیبغی 
ٞـبی پـریسؼ، پـسداشؼ ٚ     ی غیبغی ; دٔٛوساغی ٚ عهٛز شٔیٙٝ أب اش ٍ٘بٜ تٛغعٝ

ایـٓ ٚ   ی غیبغی، ٔب دز وداْ لػـٕت خـى ٔػـتمیٓ دٔٛوساغـی ایػـتبدٜ      پسٚزؼ تٛغعٝ
ٝ   ثسآیٙد صٙدثُعدی ؾـبخف  ی غیبغـی دز ایـساٖ دز وـداْ ث ـؽ اش ٔغـٛز       ٞـبی تٛغـع

ی غیبغی ٔغدٚد تٕبیُ دازد، یب ٞب آید  ٞٛیت ایسا٘یبٖ ثٝ غٕت ٘ بْ ٔ تكبت فسٚد ٔی
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دٞد  صٝ عٛأـُ ٞـٛیتی    ٌسایؽ ٘ؿبٖ ٔیپریس  ٔؿبزوت ٚ ٞبی غیبغی ثبش بْثٝ غٛی ٘ 
ٞـبی ٞـٛیتی ثـٝ     تٛا٘د ایسا٘ی زا دز ایٗ ٔػیس یبزی وٙد ٚ وداْ خكٛقیبت ٚ ٚیطٌی ٔی

 دٞد  ی غیبغی تبثّٛی ایػت زا ٘ؿبٖ ٔی تٛغعٝ
 

 هویت
ٞبیی اش صیػـتی ٚ ویػـتی    ّٔت ثٝ پسغؽ یب ٞس فسد یٝ ٌٛیی آٌبٞب٘ یٙد پبغخآفس ٞٛیت

ٌرؾتٝ صٝ وػی ثٛدٜ اغت  دازای صٝ فسًٞٙ ٚ تٕد٘ی ثٛدٜ ٚ  وٝ دز یٗا :خٛیؽ اغت
ٝ   ی یٙد تٛغعٝآدز فس ٚ أـسٚش قـبعت صـٝ ربیٍـبٜ ٚ      ،رٟب٘ی صٝ غٟٓ ٚ ٘مؿـی داؾـت

ثـٝ تعجیـس   دز ٚال ، دز ٘ بْ رٟب٘ی اغت. ٚ ارتٕبعی التكبدی  ،ٔٙصِت فسٍٞٙی، غیبغی
ٞٛیت ثٝ ٔعٙی ٞػتی ٚ ٚرٛد اغـت؛ صیـصی وـٝ    »تٛاٖ ٌفت:  ٔی (1378) اعٕد اؾسف

وـٝ اش   ،ٚغیّٝ ؾٙبغبیی فسد ثبؾد؛ یعٙی ٔزٕٛعٝ خكبیُ فسدی ٚ خكٛقـیبت زفتـبزی  
« ٌسدد ٔی ؾٛد ٚ اش دیٍساٖ ٔتٕبیص ٔیؾٙبختٝ  ،عٙٛاٖ یه ٌسٜٚ ارتٕبعی فسد ثٝ ،زٚی آٖ
ا٘ـدٚشد ٚ ثـس    زٚا٘ىبٚا٘ٝ، ٞس وػی دز ش٘دٌی خٛد تزسثیـبتی ٔـی   اش دیدٌبٜ. (532)ـ 

افـصایؽ ٚ تخجیـت    ثدیٗ تستیتافصاید،  ٞبی ردیدی ٔی ٞػتٝ اقّی ؾ كیت خٛد، الیٝ
ثـٝ تعجیـس دیٍـس، ٞٛیـت، ٔزٕٛعـٝ       ؾٛد. ٌیسی ٞٛیت آدٔی ٔی غجت ؾىُ ،ٞب ایٗ الیٝ

 .غبشد ف ٚ ٔتٕبیص ٔیٔؿ  ،«یب غیس دیٍساٖ»زا اش « ٔب»خكبیُ ٚ ٔؿ كبتی اغت وٝ 
 

 مدل نظری پژوهص
ٝ  ا٘دیؿٕٙداٖ عّْٛ غیبغـی  ؾٙبغبٖ ٚ  تبوٖٙٛ ربٔعٝ ٘یـبفتٍی ایـساٖ عّـُ ٚ     ثـسای تٛغـع

ا٘د، وٝ عٕٛٔب  ثـٝ غـبختبز عىٛٔـت، اغـتجداد تـبزی ی،       عٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ی زا ًٔسط وسدٜ
عٛأُ ٞٛیتی ٚ ی  آؾٛثٝ غبختبز ارتٕبعی ٚ ٔػبیّی اش ایٗ دغت اؾبزٜ دازد، ٚ وٕتس دَ

ا٘د. أب اش آ٘زبیی وٝ  فسٍٞٙی زا، دز زثًی ٚحیك ثب تٛغعٝ غیبغی، ٔٛزد ثسزغی لساز دادٜ
ی  ِ غیبغـی افـساد یـه ربٔعـٝ، دز دایـسٜ ٚ ٔغـدٚدٜ       یبفتٍی ٔیصاٖ تٛغعٝ یب عدْ تٛغعٝ

ٞـبی   ٞٛیت ٚ فسًٞٙ ٞس ربٔعـٝ لـساز دازد، ٚ ٔتـأحس اش خكٛقـیبت، ثبٚزٞـب ٚ ثیـٙؽ      
ٍی ٕٞبٖ ربٔعٝ اغت؛ تالؼ ٔب دز ایٗ پطٚٞؽ ثـس آٖ لـساز ٌسفـت، تـب     ٞٛیتی ٚ فسٞٙ

تٛغعٝ غیبغی زا ؾٙبغبیی، ٚ ا٘ٛاع ٞٛیتی آٟ٘ب زا ٔؿـ ف وٙـیٓ،    یٞب ٚ ایػتبٞب پیؿساٖ
ٞـب ٚ ایػـتبٞبی    ثسای پیؿساٖ (1991)ٚ ثساغبظ ٔدَ ٔفٟٛٔی صٙدثُعدی زیِٙٛدش ٚ پٛح 

 ثٛٔی يساعی وٙیٓ.ی غیبغی دز ایساٖ، ٔدَ ٚ اٍِٛی  ٞٛیتی تٛغعٝ

ٞـبی   ، ٞٛیـت (1967)ای ٌالغس ٚ اغتساٚظ  دز ایٗ ثسزغی ثب اغتفبدٜ اش ٘ سیٝ شٔیٙٝ
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ٞٛیتی تٛغعٝ غیبغی ٔٛزد ًٔبِعٝ لساز ٌسفتٝ اغت. ٞـدف   یایػتبٞب ٚ صٙدٌب٘ٝ پیؿساٖ
اش ایٗ ًٔبِعٝ، ثسزغی ٞٛیت ٚ ٘فٛذ ٚ تأحیس اثعبد صٙدٌب٘ٝ آٖ دز ایزبد تٛغـعٝ غیبغـی،   

 پیؿسفت ٚ تىبُٔ اغت.دز ٔػیس 
 

 مدل مفهومی چندبُعدی رینولدز و پوپ
ؾٛد، وٝ دزن وبٔـُ ٚ پٛیـبیی اش    دز ایٗ پطٚٞؽ، یه ٔدَ ٔفٟٛٔی صٙدثُعدی ازائٝ ٔی

وٙد. ایـٗ   ی غیبغی ایزبد ٔی فسد، ارتٕبع، عٛأُ دزٚ٘ی ٚ ثیسٚ٘ی زا دز تعبُٔ ثب تٛغعٝ
ٞـب یـب ایػـتبٞبی     سد ٚ پیؿسأٖدَ دازای یه ٞػتٝ اقّی ٚ ٔسوصی اش ٞٛیت ؾ كی ف

ٞبی ٔتمبي ، عَٛ ایٗ ٞٛیت ٔسوصی دز يـٛاف ٞػـتٙد ٚ    دزٚ٘ی ٞٛیتی اٚ اغت. عّمٝ
اثعبد ٞٛیتی زا ٔب٘ٙد فسٍٞٙی، غیبغی، ٔرٞجی ٚ ٘ بیس آٖ ٚ ٘یص تأحیس عٛأُ ٔتٙـی، ٘ یـس   

ٚ ی ٔسوـصی   وٙٙد. ایٗ ٞػتٝ دا٘ؽ ٚ تىِٙٛٛضی، ٔؿسٚعیت ٚ ٟ٘بدغبشی زا، ثبشٕ٘بیی ٔی
ثـب  ٞب یب ایػتبٞبی ٞـٛیتی تٛغـعٝ غیبغـی زا     ٞبی ٔتمبي  عَِٛ آٖ، دز وُ پیؿساٖ عّمٝ

ٞـبی ا٘دیؿـٕٙداٖ    ای وٝ ثس زٚی تغمیمبت ٚ پطٚٞؽ ای ٚ ًٔبِعٝ اغتفبدٜ اش ٘ سیٝ شٔیٙٝ
 ٌرازد. ثٝ ٕ٘بیؽ ٔی عّْٛ غیبغی ایسا٘ی ا٘زبْ ؾدٜ،

یـه ٔـبتسیع دٚثُعـدی     ٞبی صٙدثُعدی، اش زیِٙٛدش ٚ پٛح ثسای يساعی ٔدَ ٞٛیت
 ایػـتبٞبی تٛا٘د  وسد، وٝ آیب یه فسد ٔی اغتفبدٜ وسد٘د. ثُعد اَٚ ایٗ پسغؽ زا ًٔسط ٔی
ٌیسد  ٚ دٚٔیٗ پسغـؽ   لساز ٔی ٞبایػتباش صٙدٌب٘ٝ داؾتٝ ثبؾد یب فسد فمى دز یه ٌسٜٚ 

عٕـُ  قٛزت فعبَ  ، ثٝایػتبدزٌیسوٙٙدٜ ذٞٗ آٟ٘ب ایٗ ثٛد، وٝ آیب یه فسد ثب یه یب صٙد 
زٚی  وٙد یب ٔٙفعُ  ثٝ ایٗ تستیـت ٚ ثساغـبظ ایـٗ دٚ پسغـؽ، صٟـبز ٌصیٙـٝ پـیؽ        ٔی

 زیِٙٛدش ٚ پٛح لساز ٌسفت وٝ عجبزت ثٛد٘د اش:
عٙٛاٖ ٔخبَ رٙػیت یـب ٘ـطاد( ٚ    تعییٗ ٞٛیت، فمى ثب یه رٙجٝ یب ثُعد اش خٛد )ثٝ -1

ٞبی دا٘ؿٍبٜ یـب   غیثٝ ؾیٜٛ ٔٙفعُ. ایٗ رٙجٝ اش خٛد ثٛغیّٝ دیٍسی ٘ یس ربٔعٝ، ٕٞىال
 ؾٛد. خب٘ٛادٜ تعییٗ ٔی

ؾٛد.  تعییٗ ٞٛیت ثٛغیّٝ فمى یه رٙجٝ اش خٛد وٝ ثٛغیّٝ خٛد فسد تعسیف ٔی -2
عٙٛاٖ یه ایسا٘ی یب یه شٖ ٔعسفی وٙد، ثدٖٚ  ثٝ ایٗ ٔعٙب وٝ فسد ٕٔىٗ اغت خٛد زا ثٝ

 خٛد، ٘بْ ثجسد. یایػتبٞبی  ٞبی خٛد، ث كٛـ ٞٛیت وٝ اش غبیس ٞٛیت ایٗ

ٝ   تعییٗ ٞٛیت ثٛغیّٝ اثعبد ٚ رٙجٝ -3 ی خـٛد ٚ ثـٝ زٚؼ    ٞبی ٔ تّـف ٚ صٙدٌب٘ـ
. دز ایٗ زٚؼ، دز ٞس ِغ ٝ، فمـى یـه   (179: 1991)زیِٙٛدش ٚ پٛح، « لًعٝ لًعٝ ؾدٜ»

ؾٛد. ایٗ رٙجٝ اش ٞٛیت ثٛغیّٝ ٔتٗ یب ثبفت تعییٗ  رٙجٝ اش ٞٛیت فسد دز ٘ س ٌسفتٝ ٔی
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عٙٛاٖ ٔخبَ، دز یه ثبفـت یـب ٔـتٗ، یـه      ی ٘دازد. ثٝی فسد دز آٖ ٘مؿ ؾٛد ٚ خٛاغتٝ ٔی
 ٌیسد. پٛغت دازد، ٚ دز ثبفتی دیٍس دز ٞٛیت ٔسد ٘مؽ ٔی فسد ٞٛیتی ٔب٘ٙد غیبٜ

ٝ    فسد ثٛغیّٝ رٙجٝ -4  ایػـتبٞبی ی خـٛد، ث كـٛـ    ٞب ٚ اثعـبد ٔ تّـف ٚ صٙدٌب٘ـ
ب٘ـٝ ا٘ت ـبة   ؾٛد. دز ایٗ ٌصیٙٝ، فسد اثعبد ٞٛیتی خٛد زا آٌبٞ صٙدٌب٘ٝ، تعییٗ ٞٛیت ٔی
 دٞد. وسدٜ ٚ ثٝ خٛد ٘ػجت ٔی

ٞـبی صٙدٌب٘ـٝ    دز تٕسوص ثس زٚی ٔٛنٛع ٞٛیت (1991)ازشؼ وبز زیِٙٛدش ٚ پٛح 
ٞبی صٙدٌب٘ٝ زا ٔٛزد ًٔبِعـٝ   اثعبد ٚ فسآیٙدٞبی پیؿسفت ٞٛیت (1996)اغت. ٔه اٖٚ 

ـ   لساز داد. اٚ پیؿٟٙبد وسد، وٝ تعبُٔ ٚ تمبي  تٛغـعٝ ٚ پیؿـسفت ٞٛیـت    ٝ ٞـبی صٙدٌب٘
ٞبی ٔتفبٚت، دز ٘ ـس ٌسفتـٝ    ٞب ٚ ثّٙدی تٛا٘د ثٝ ٔخبثٝ یه غبختبز ٔ سٚيی، ثب ؾعبع ٔی

 ؾٛد. ایٗ غبختبز ٔ سٚيی ٔؿبثٝ ٔبزپیش عّصٚ٘ی اغت.

افصایؽ يَٛ ٚ ٔغـیى ٔ ـسٚو، پیضیـدٌی پیؿـسفت فـسد ٔب٘ٙـد غـٗ، تزسثیـبت،         
، ؾـىّی  دٞد. ثسؼ ٔمًعـی دٚثعـدی ٔ ـسٚو    ٞب زا ٘ؿبٖ ٔی تغكیالت ٚ تغییس ٚاوٙؽ

دٞٙدٜ پیؿـسفت فـسد دز یـه ٔمًـ  شٔـب٘ی       وٙد وٝ ٘ؿبٖ ٔؿبثٝ دایسٜ یب ثیهی ایزبد ٔی
تٛا٘ـد تكـٛیس رـبٔعی اش     خبـ اغت. ثٙبثسایٗ، ثسزغی غًٛط ٔمً  افمی ٔ سٚو ٔـی 

ٞبی ٔ تّـف ایزـبد وٙـد. أـب ایـٗ غـًٛطِ ٔمًـ  افمـی، دزثـبزٜ           پیؿسفت فسد دز شٔبٖ
 وٙد. شٔبٖ، ٔفٟٛٔی ایزبد ٕ٘یاٍِٛٞبی پیؿسفت فسد دز يَٛ ٚ ٌرز 

تٛا٘د یه یب دٚ ثُعـد اش ٞٛیـت فـسد زا     اش غٛی دیٍس، غًٛط ٔمً  عٕٛدی فمى ٔی
ؾبُٔ ؾٛد ٚ صٍٍٛ٘ی پیؿسفت ایـٗ ثُعـد اش ٞٛیـت فـسد زا، دز يـَٛ دٚزٜ ش٘ـدٌی ٚ       

 وؿد. ٞبی ٔ تّف ثٝ تكٛیس ٔی شٔبٖ
تٛاٖ دز ٘ ـس ٌسفـت. دز اٍِـٛی ٔـه      غبیس ا٘ٛاع غًظ ٔمً  ایٗ ٔ سٚو زا ٘یص ٔی

اٖٚ دز غًٛط ٔمً  ٔ تّف تكٛیسی اش اثعبد ٔ تّف پیؿسفت ٞٛیت یب تعبٔالت ثـیٗ  
ٞب ٚ اٍِٛٞب ثٝ آٖ تٛرٟی ٘ؿدٜ  ؾٛد، وٝ دز غبیس ٔدَ ٞبی صٙدٌب٘ٝ ٘ؿبٖ دادٜ ٔی ٞٛیت

ؾٙبظ ارتٕبعی اغت، ٘یص ثـٝ ٔـدَ    ه زٚاٖ، وٝ ی(1993)ٞبی ٘ سی دٚوع  اغت. ثغج
وٙد. اٚ ٞٛیـت زا   ی ٞٛیت وٝ دز ایٙزب ازائٝ ؾدٜ اغت، وٕه ٔی ٔفٟٛٔی اثعبد صٙدٌب٘ٝ

وٙد وٝ پبیـٝ ٚ   قٛزت داخّی ـ ثٛغیّٝ فسد ـ ٚ خبزری ـ ثٛغیّٝ دیٍساٖ ـ تعسیف ٔی     ثٝ
ثسزغـی   ی لـٛت ایـٗ ًٔبِعـٝ،    دٞد. ٘مًٝ ٞبی صٙدٌب٘ٝ زا ؾىُ ٔی اغبظ ٘ سی ٞٛیت

ٞبی صٙدٌب٘ٝ، یه اٍِٛ  ٞبی صٙدٌب٘ٝ اغت. دز ٞیش یه اش ًٔبِعبت، ثسای ٞٛیت ٞٛیت
 ٌیسد. ٞبی صٙدٌب٘ٝ ٘یص ٔٛزد ًٔبِعٝ لساز ٕ٘ی ی ٞٛیت ٚ فسآیٙد تٛغعٝؾٛد  ازائٝ ٕ٘ی

ای ٌالغـس ٚ   ی شٔیٙٝ دز ًٔبِعٝ عبنس تالؼ ؾدٜ اغت، ثب اغتفبدٜ اش زٚیىسد ٘ سیٝ
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ٝ  یه ٔدَ اش اثعبد صٙدٌب٘ٝ (1967)اغتساٚظ  ی غیبغـی   ی ٞٛیت دز زثى ٚحیك ثب تٛغـع
 يساعی ؾٛد.

 
 ضناسی روش

 كنندگان ضركت
ٝ   15وٙٙدٌبٖ دز ایٗ پطٚٞؽ  ؾسوت ی  ا٘دیؿٕٙد عّْٛ غیبغی ثٛد٘د وٝ دز ٔـٛزد تٛغـع

غیبغی ٚ عٛأُ پیؿساٖ ٚ ثبشداز٘دٜ آٖ ثٝ تغمیك ٚ پـطٚٞؽ پسداختـٝ ثٛد٘ـد ٚ اش ٘ ـس     
غتٍبٜ، ا٘دیؿٝ ٚ ٌسایؽ غیبغی ثب یىدیٍس تفبٚت داؾتٙد. دز ٘تیزٝ، دیـدٌبٜ  پیؿیٙٝ، خب

ی غیبغی ٚ ٘مؽ ٔػبیُ ٞٛیتی دز آٖ ٔتفبٚت ثـٛد ٚ ٞـس یـه اش     آٟ٘ب ٘ػجت ثٝ تٛغعٝ
آثؿــ ٛزی خــبـ ثــٝ ٔٛنــٛع ٚزٚد وــسدٜ ثٛد٘ــد. ایــٗ ا٘دیؿــٕٙداٖ اش ٔیــبٖ        

ٓ ٞبی ٔ تّف ا٘ت بة ؾد٘د، تب ثٝ غپٟس ٚ داغتب ٌفتٕبٖ خسدٜ قـدایی دز   ٖ ٔؿتسن ٚ ٞـ
عیٗ صٙدقدایی، دز ثیٗ ا٘دیؿٕٙداٖ عّْٛ غیبغی دغت یبثیٓ وٝ ایٗ، خٛد، اِٚیٗ ٌـبْ  

 ی غیبغی اغت. دز رٟت تٛغعٝ
ٞـبی ٔ تّـف    ٞبی آؾىبز ٔیـبٖ ٌـسایؽ   ؾبخف تعییٗ ٕ٘ٛ٘ٝ دز ایٗ ًٔبِعٝ، تفبٚت

یؿـتسیٗ تفـبٚت ٚ   ٞبی ٔٛزد ٘ س ث ٘فسٜ، وٝ اش ٘ س ٚیطٌی 5غیبغی ثٛد. اثتدا یه ٌسٜٚ 
ٌیسی  ای ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ی شٔیٙٝ تٛا٘بیی زا داؾتٙد، ا٘ت بة ؾد٘د. غپع ثب تٛرٝ ثٝ زٚؼ ٘ سیٝ

 وٙٙدٜ دیٍس دز يَٛ پطٚٞؽ افصٚدٜ ؾد٘د. ؾسوت 10 (8: 1990)اغتساٚظ ٚ وٛزثیٗ، ٘ سی

ٌیـسی   ثسدازی ٌِّٛٝ ثسفی تعییٗ ؾد٘د. تكٕیٓ وٙٙدٌبٖ ثب اغتساتطی ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ ؾسوت
ثسدازی ثب تغّیُ ايالعبت اِٚیٝ، ثسزغی غٙبی ايالعبت ثٝ دغت آٔدٜ ٚ ٘یـُ   ٕ٘ٛ٘ٝثسای 

 ثٝ اؾجبع ا٘زبْ ؾد.
 

 روش
 15ی ٔتٖٛ ٘ٛؾتٝ ؾدٜ ٚ ثٝ صبح زغـیدٜ   ايالعبت ٔٛزد ٘ س اش يسیك ثسزغی ٚ ًٔبِعٝ

ا٘دیؿٕٙد عّْٛ غیبغی ایسا٘ی ثٝ دغت آٔد. ٞدف ٔسوصی ٚ اقّی اش ثسزغی ایٗ ٔتـٖٛ،  
ی غیبغی ٚ ٘مؽ ٔػبیُ ٞـٛیتی دز آٖ ثـٛد.    ٞب ٚ دزن آٟ٘ب اش تٛغعٝ تٛقیفاغت ساد 

ؾد تب ثتٛاٖ  وٙٙدٌبٖ دز ٘ س ٌسفتٝ  دز ایٗ زٚؼ پدیدازؾٙبغی، غبختبزی ثسای ٔؿبزوت
ا٘داش آٟ٘ب دغت یبفـت. دز ایـٗ غـبختبز، اش ِغـبت ٚ ٚاضٌـبٖ       ثٝ زاعتی ثٝ دزن ٚ صؿٓ

ٞـبی   بدٜ ؾد، تب ثٝ ایٗ ٚغیّٝ ثتٛاٖ ثٝ تفبٚتوٙٙدٌبٖ دز تٛقیف فسآیٙدٞب اغتف ٔؿبزوت
 ی غیبغی دغت یبفت. ٞبی ٔ تّف ٚ ٘غٜٛ تعسیف آٟ٘ب اش تٛغعٝ ٔفٟٛٔی دیدٌبٜ
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ٌػتسدٜ ا٘زبْ  قٛزت ٞسٔتٗ، غٝ ثبز ٔٛزد ثسزغی لسازٌسفت. دز ٔستجٝ اَٚ، ثبشخٛا٘ی ثٝ
 ثٛد٘ـد ٚ ثـٝ يـٛز   تس  یبفتٝ ٞبی ثعدی، غبخت تس اغت ساد ؾد٘د. لسائت ٌسفت ٚ ٔفبٞیٓ عبْ

 وسد. تأویدٔی ٞبی لجّی ؾدٜ دزخٛا٘ؽ خبـِ اغت ساد ای خبـ ثسزٚی اثعبد ٞٛیتی ٚ تٛغعٝ

ٞب ثب اغـتفبدٜ اش غـٝ غـًظ وندثٙـدی ؾـبُٔ:       ای، تغّیُ دادٜ ی شٔیٙٝ دز زٚؼ ٘ سیٝ
ؾـٛد. ٔسعّـٝ اَٚ ودثٙـدی،     ودثٙدی ثبش، ودثٙدی ٔغٛزی ٚ ودثٙدی ا٘ت بثی ا٘زبْ ٔـی 

ٌیـسد. دز ایـٗ ٔسعّـٝ ثـب یـبفتٗ       ثٙدی زا دزثسٔـی  ٚ آغبش فسآیٙد يجمٝ ؾىػتٗ ايالعبت
ٌیـسد. ودثٙـدی ٔغـٛزی ؾـبُٔ ٔمبیػـٝ       ٔفبٞیٓ، اؾجبع يجمبت ٘یص ٔٛزد ثسزغی لساز ٔی

ٞـبی   وٙد، ٔمِٛٝ تس اغت ٚ ایٗ ٔمبیػٝ ازتجبو ثیٗ يجمبت زا تٛقیف ٔی قٛزت عٕیك ثٝ
دٞد ٚ شٔیٙٝ زا ثسای ودثٙـدی   وُ ؾىُ ٔی عٕدٜ زا دز ازتجبو ثب یىدیٍس ٚ دز ازتجبو ثب

ٝ      ا٘ت بثی فساٞٓ ٔی ثٙـدی ؾـدٜ دز    وٙد. ثب اغـتفبدٜ اش ودثٙـدی ا٘ت ـبثی، ايالعـبت دغـت
آیـد وـٝ    ی ٔسوصی ثٝ دغت ٔـی  ؾٛ٘د ٚ يجمٝ یب ٞػتٝ ٞبی وّیدی تٛقیف ٔی ثٙدی يجمٝ

ٞب زا  ٔمِٛٝ وؿد ٚ زٚاثى ٔتمبثُ ثیٗ وٙٙدٌبٖ زا ثٝ تكٛیس ٔی داغتبٖ ٔسوصی ٕٞٝ ؾسوت
ؾٛد، وـٝ   ی ٔسوصی، ٔدَ ٔفٟٛٔی ٔٛزد ٘ س يساعی ٔی دٞد. ثساغبظ ایٗ يجمٝ ٘ؿبٖ ٔی

 پسداشد. وٙٙدٌبٖ ٔی ثٝ ا٘عىبظ ايالعبت ٚ تزسثیبت تٕبْ ؾسوت
 

 های هویتی توسعه سياسی در ایران پيطران
ٖ  ،ا٘دیؿٕٙد عّْٛ غیبغی ایسا٘ی 15ًٔبِت ٍ٘بزؼ ؾدٜ   ،دز غپٟس ٚ غبعت ربٔعٝ ایـسا

 ای ٔٛزد ثسزغـی لـساز   ی شٔیٙٝ ی غیبغی، ثساغبظ ٘ سیٝ ٞبی ٞٛیتی تٛغعٝ اش ٔٙ س پیؿساٖ
 11يجمٝ دز ٔمبیػٝ اِٚیٝ،  39ٔفْٟٛ،  700ٞبی خبْ  ٌسفت. دز ایٗ ًٔبِعٝ اش تغّیُ دادٜ

ٝ    ثٝ دغت آٔـد.  ٞػتٝ ٔسوصی  1يجمٝ وّیدی ٚ  ـ  ٔساعـُ ٔ تّـف ودثٙـدی ٚ دغـت دی ثٙ
 اغت: ٌراؾتٝ ؾدٜ ثٝ ٕ٘بیؽ 1ی غیبغی دزایساٖ دز ردَٚ ؾٕبزٜ ٞبی ٞٛیتی تٛغعٝ پیؿساٖ

 ّای َّيتي تَعؼِ عیاعي در ايزاى تٌذی پیؾزاى : وذتٌذی ٍ دعت5ِجذٍل ؽوارُ 
 ای تزاعاط ًظزيِ سهیٌِ

15 

 تافت

 داًؼ ٍ تىٌَلَصی

 آهَسػعَاد ٍ 

 آٍری في پیؾزفت داًؼ ٍ 15

 ػٌَاى هتاع خاؿ تِتخقـ  55

 ّوغَيي هٌافغ ّیأت حاووِ تا هقالح ٍ هٌافغ ػوَهي هؾزٍػیت 52

 تأثیز ٍ فؼالیت ًْادّای غیزدٍلتي در ايجاد فزٌّگ اجتواػي ًْادعاسی 58

10 
َّيت 
 اجتواػي

 ّوگزايي

 ّوثغتگي ارگاًیه

 لَت ٍ اعتحىام َّيت ػوَهي جاهؼِ 52

 ػاللِ تِ جاهؼِ 52
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َّيت  18
 عیاعي

 هؾاروت عیاعي
 گزايي وثزت

 گزايؼ تِ دهَوزاعي 13

51 

َّيت 
 فزدی

 تفىز ٍ تؼمل

 اتتىار

 خاللیت 55

 ًَآٍری 52

 ّای اعتمزايي لَی تزخَرداری تفىز اس سهیٌِ 53

 ای دٍری اس تزخَردّای لالثي ٍ ولیؾِ 51

 ػٌَاى هتاع ػوَهي تفىز تِ 55
 پذيزی ًگزی ٍ افالح تز افالحگیزی هثتٌي  تقوین 53

33 

 ّای فزدی ٍيضگي

 لٌاػت

 ؽٌاعي ٍلت 32
 دٍعتي ًَع 52

 فذالت 32

 وزاهت 50
 فزدگزايي هثثت 55

 اًگیشُ 35

 وَؽي عخت 33

 تالػ ؽجاػاًِ جْت غلثِ تز هؾىالت 30
13 

َّيت 
 فزٌّگي

 فزٌّگ ًخثگاى
 ًخثگاى پیؾزٍ

 رٍؽٌفىزیجٌثؼ  12

12 
 وار گزٍّي

 رٍحیِ اؽتزان هغاػي جوؼي
 تَاًايي اًجام وار گزٍّي 53

58 

 فزٌّگ

 گغتزػ فزٌّگ

 پذيزی تٌیادی در هیاى هزدم لاًَى 50
 ّا ّا ٍ لیالت ارسؽگذاری تزاعاط تَاًايي 53

 تاٍر ػلوي 52

 تؼْذ حظ ٍفاداری ٍ 31

 ٍلیت اجتواػيَاحغاط هغ 35
 ٍفای تِ ػْذ ٍ راعتگَيي 32

 هٌذ رلاتت لاػذُ 38

 عٌت تجذدخَاّي در تجذدگزايي َّيت هلي 21
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 های هویتی توسعه سياسی در ایران های پيطران تحليل یافته
ٝ  دز يساعی ٔدَ ٔفٟٛٔی پیؿساٖ ؾـٛد اثعـبد    تـالؼ ٔـی   ،غیبغـی  ی ٞبی ٞٛیتی تٛغـع

صٙدٌب٘ٝ ٞٛیت دز تٛغعٝ غیبغی ثٝ تكٛیس وؿیدٜ ؾـٛد. دز ٔسوـص ایـٗ ٔـدَ، ٞٛیـت      
دٚغتی، قـدالت، وسأـت ٚ    فسدی پیؿساٖ لساز دازد وٝ ثب خكٛقیبتی ٔب٘ٙد اثتىبز، ٘ٛع

 ؾٛد. غ تىٛؾی تعسیف ٔی
  ٖ  ٞـبی ارتٕـبعی، غیبغـی،    ، ٞٛیـت  ثساغبظ ًٔبِعبت ا٘زبْ ٌسفتٝ، دز ٔـدَ پیؿـسا
ٞـبی ارتٕـبعی پیؿـساٖ     ا٘ـد. ٞٛیـت   فسٍٞٙی ٚ ّٔی دز يٛاف ٞػتٝ ٔسوصی لساز ٌسفتٝ

تٛغعٝ غیبغی دز لبة ٚ لبِت ٍٕٞسایی، عاللٝ ثٝ ربٔعٝ ٚ ٕٞجػتٍی ازٌب٘یه ٔعسفـی  
ٌسایـی ٚ ٌـسایؽ ثـٝ دٔٛوساغـی اش      ؾٛ٘د. اش ٔٙ س ا٘دیؿٕٙداٖ عّْٛ غیبغی، وخـست  ٔی

غیبغی زا ثـٝ پـیؽ    ی تٛا٘د تٛغعٝ وٝ ٔی ،غترّٕٝ ٔٛازد ٞٛیت غیبغی ربٔعٝ ایساٖ ا
ٖ         ث پـریسی،   سا٘د ٚ ٞٛیـت فسٍٞٙـی ٘یـص دز پیؿـجسد تٛغـعٝ غیبغـی ٔـؤحس اغـت. لـب٘ٛ

ٝ   ِٚیت ارتٕـبعی ٚ زلبثـت  ٛغبالزی، اعػبظ ٔػـ  ؾبیػتٝ ٞـبی ٞٛیـت    پـریسی اش ٔؤِفـ
ً  ،فسٍٞٙی ٞػتٙد ٞـبی ٌٛ٘ـبٌٖٛ ٚ ٔتٙـٛع     وٝ دز قٛزت عهٛز دز غپٟس ربٔعٝ، ز٘ـ

 ؾٛ٘د. ٌس ٔی غی ثس آٖ رّٜٛتٛغعٝ غیب
تزـددٌسایی ٚ غـٙت زا    ،ا٘د دز ثبالتسیٗ غًظ ا٘دیؿٕٙداٖ عّْٛ غیبغی تالؼ وسدٜ

ٖ  ،غیبغی ثٝ یىدیٍس پیٛ٘د ش٘ٙد ی ٞٛیت ّٔی ثسای پیؿجسد تٛغعٝ ی دز ربٔٝ ٌٛ٘ـٝ   ٕٞـب
 ی غیبغی یه ربٔعٝ، تأوید دازد. وٝ ٞب٘تیٍٙتٖٛ ٘یص ثس ٘مؽ پسزً٘ ٞٛیت ّٔی، دز تٛغعٝ

ٞبی ٔتمبي  دز یه ثبفت ٔتؿىُ اش دا٘ؽ ٚ تىِٙٛٛضی،  ٔسوصی ٚ عّمٝ ی یٗ ٞػتٝا
غیبغـی دز ربٔعـٝ ایـساٖ خٛاٞـد      ی ثٝ زؾد ٚ ثبِٙدٌی تٛغعٝ ،ٔؿسٚعیت ٚ ٟ٘بدغبشی

ٞٛیتی ٞبی  اٍِٛی پیؿساٖ ،ا٘زبٔید. دز ٟ٘بیت، ثساغبظ ايالعبت ٚ تغّیُ ثٝ دغت آٔدٜ
 قٛزت شیس يساعی ؾد: یِٙٛدش ٚ پٛح ثٝی غیبغی دز ایساٖ ثساغبظ ٔدَ ز تٛغعٝ

 
 ی عیاعي در ايزاى ّای َّيتي تَعؼِ : هذل هفَْهي پیؾزاى5هذل ؽوارُ 
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 در ایران توسعه سياسیهویتی  ایستاهای
ا٘دیؿـٕٙد   15غیبغی دز ایـساٖ ثساغـبظ ًٔبِـت     ی دز ثسزغی ایػتبٞبی ٞٛیتی تٛغعٝ
يجمـٝ   19يجمـٝ اِٚیـٝ،    98ٔفٟـْٛ،   1500ٞبی ٔ تّف  عّْٛ غیبغی ثسخبغتٝ اش ٌفتٕبٖ

ٞـبی   ثٙدی ایػتب ٔساعُ ٔ تّف ودثٙدی ٚ دغتٝثٝ دغت آٔد. ٞػتٝ ٔسوصی  1وّیدی ٚ 
 ثٝ ٕ٘بیؽ ٌراؾتٝ ؾدٜ اغت: 2ٞٛیتی تٛغعٝ غیبغی دز ایساٖ دز ردَٚ ؾٕبزٜ 
 

تٌذی ايغتاّای َّيتي تَعؼِ عیاعي در ايزاى تزاعاط  : وذتٌذی ٍ دعت5ِجذٍل ؽوارُ 
 ای ًظزيِ سهیٌِ
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 گذؽتِ حفظ
 هؼطَف تِ گذؽتِ ًگاُ

 ريشی تزای آيٌذُ هفَْهي تزًاهِ تي 35

53 

 فزدگزايي

 جايگشيٌي اّذاف فزدی تِ جای اّذاف ػوَهي

 خَدهذاری 22
 رٍی ته 20

 ّای جوؼي اػتوادی ًغثت تِ تؾىل تي 22

 فمذاى اجواع 28

10 

 ٍيضگي فزدی

 طلثي در هزدم فمذاى اًگیشُ هَلؼیت
 تَدى احغاعاتي 55

 واری هحافظِ 52

 ظي عَء 52
 گزايي فزٌّگ عخٌگَيي تِ جای ػول 52

 جَيي ثثات 58

 واری ؽذيذ هحافظِ 31
 هیل تِ اعتثذاد فزدی 21

 طلثي لٌاػت 25

 واری پٌْاى 25

 رٍحیِ تولك ٍ چاپلَعي 23
 رياواری 22

 تٌثلي 21

 پزٍری تي 25
 تخل 25

 ویٌِ 23

 حغذ 22
 درٍغگَيي 22
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 تفاٍتي تي 20
 تذتیٌي 00

 تزط 02

 ًپذيزفتي تغییز 03

 تزدتاری 20

 ًظوي تي ٍ ؽلختگي 22

 عاسگاری 28

 خَاّيسٍر ٍدخَاّي سٍ 23
 واری ون 81

 ًاپذيزی هغٍَلیت 85

 هٌذ ًثَدى لاػذُ 83
 تیٌي رٍؽي ًذاؽتي جْاى 82

 تؼزيف وَتاُ هذت اس سًذگي 82

 ظاّزعاسی 82
 ّا ّا ٍ واعتي ػذم اػتزاف تِ ضؼف 88

 واری در سًذگي هخفي 83

 ّای رفتاری پارادٍوظ 31

 هذت وَتاُ ّای سرًگي غلثِ 33
 هحذٍد تَدى داهٌِ لذات 32

 ػاللِ فزاٍاى تِ دًیا 30

 ضؼف ٌّز گَػ وزدى 32
 طلثي هٌفؼت 21

 ضؼف اعاعي در اًتماد ٍ خَداًتمادی 08

12 

 َّيت
 فزٌّگي

 تؼقة
 جشهیت

 گزاييُ اعطَر 55

22 

 فزٌّگ

 گزايي خزافِ

 ّای فزٌّگي ؽىاف 02

 ّای فزٌّگي ٍجَد تفىز افزاطي درتارُ َّيت 53
 اداری ّای فزٌّگ خَيؾاًٍذعاالری ٍ ارتثاطات غیزرعوي درًظام 55

 فزٌّگ رٍعتايي ٍ ػؾايزی 25

 فزٌّگ اًمیادی ٍ تثؼي 22
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 تیگاًگاى دريَسگي ٍ تملیذ 85
 ًاسل تَدى همام فىز ٍ اًذيؾِ 35

 ّای لَهي ؽىاف لَهي لَهي َّيت 03

32 

 َّيت
 هذّثي

 پذيزی تغلین

 رٍحیِ رضا ٍ تغلین

 اًتظار 30

 پذيزی تغلین 32

52 

 تمذيزگزايي

 رٍحیِ تمذيزگزايي

 تَول 35
 فثز ٍ ؽىیثايي 33

 تمذيزگزايي الْیاتي 32

 فزٌّگ لضا ٍ لذر 38
 ٍاعپاری حك تؼییي عزًَؽت 33

 
 های ایستاهای هویتی توسعه سياسی در ایران تحليل یافته
غیبغـی دز   ی ٞب، اٍِٛیی ٔفٟٛٔی ثسای ایػتبٞبی ٞٛیتی تٛغعٝ ثٙدی ٔمِٛٝ ثساغبظ يجمٝ

ٞبیی اش ا٘ـٛاع ٔ تّـف ٞٛیـت: ارتٕـبعی،      ایساٖ يساعی ؾد. ایٗ ٔدَ تأحیس ٔٙفی ث ؽ
       ٝ  ی غیبغی، يجمبتی، فـسدی، فسٍٞٙـی، لـٛٔی ٚ ٔـرٞجی زا دز زؾـد ٚ پیؿـسفت تٛغـع

 وٙد. غیبغی دز ایساٖ ثبشٕ٘بیی ٔی
ٝ     ٞٛیـت  ،ٞػتٝ ٔسوصی ایٗ ٔدَ غیبغـی اغـت ٚ دز    ی ٞـبی فـسدی ایػـتبی تٛغـع

زٚی، تّٕك ٚ صبپّٛغی، تٙجّـی، عػـد، دزٚغٍـٛیی،     ٞبیی ٔب٘ٙد خٛدٔدازی، ته ٚیطٌی
 ٞبی وٛتبٜ ٔدت ثٝ ٕ٘بیؽ دزآٔدٜ اغت. ٘بپریسی ٚ شزٍ٘ی ِٚیتٛثدثیٙی، ٔػ

ٌسایی افسايـی   ٌسایی ٚ تٛدٜ ٞبی ارتٕبعی، ٘ جٝ دز يٛاف ایٗ ٞػتٝ ٔسوصی، ؾىبف
ایػتبی تٛغـعٝ غیبغـی دز ایـساٖ     لبِت ٞٛیت ارتٕبعیِدز  ، اخاللی نعیف ی ٚ ربٔعٝ

عّْٛ غیبغی ایـساٖ، فػـبد ادازی، ٟٔبزٌػـی تٍی     دا٘ؿٕٙداٖتعسیف ؾدٜ اغت. اش ٘ س 
ٖ    ٞب، ثبشدٞی وٓ ٘ بْ ادازی ٚ عهٛز تؿىُ ثٛزٚوساغی ٞـب،   ٞـبی غیسزغـٕی دز غـبشٔب

  ٝ مـؽ ٞٛیـت   دز ٘ ،فػبد غیبغی، عدْ عىٛٔت لبٖ٘ٛ ٚ ثسلسازی زاثًٝ ثٝ رـبی نـبثً
 غیبغی ٞػتٙد. ی وٝ ثبشداز٘دٜ تٛغعٝ ،غیبغی فسد ایسا٘ی تزسثٝ ؾدٜ اغت

وٛصه ؾدٖ يجمٝ ٔتٛغى دز غبِیبٖ اخیس ٔٛرت افصایؽ ؾىبف ٔیبٖ يجمٝ ٔسفـٝ ٚ  
فعـبَ ٚ  دز عـبَ  ٞـبی لـٛٔی دز ایـساٖ     ؾـىبف  ،دزآٔد ربٔعٝ ؾدٜ ٚ اش غٛی دیٍس وٓ

بٜ ٞٛیت لٛٔی زا ربیٍصیٗ ٞٛیـت ّٔـی   . الٛاْ ایسا٘ی ٌبٞی ثٝ اؾتجؾدٖ ٞػتٙد غیبغی
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احس ٔٙفی ٚ ٔعىٛظ داؾتٝ، ثـٝ ٔخبثـٝ    ،ٚ ٞس دٚ ؾىبف يجمبتی ٚ لٛٔی ٘بٔٛشٖٚ ،وٙٙد ٔی
 وٙٙد. غیبغی عُٕ ٔی ی غسوٛثٍس تٛغعٝ

ٌسایی، فسًٞٙ خٛیؿبٚ٘دغبالزی، ا٘میبدی ٚ تجعی، تمّیـد ٚ   تسویت رصٔیت، اغًٛزٜ
ش٘ـد وـٝ    ٞٛیت فسٍٞٙی زا زلٓ ٔی ،ٚ ا٘دیؿٝ ثیٍبٍ٘بٖ ٚ ٘بشَ ثٛدٖ ٔمبْ فىس دزیٛشٌی

عٙٛاٖ یه غسوٛثٍس ردی لد عّـٓ   ثٝ ،تٛا٘د دز ثساثس تٛغعٝ ٚ زؾد غیبغی یه ّٔت ٔی
ٔػبیُ ٚ ٔٛنٛعبت غیسٔرٞجی ٚ ٚزٚد خسافٝ ٚ تمـدیسٌسایی ٚ   ی وٙد. دز ٟ٘بیت، آٔیصٜ

زلـٓ  غیسٔـرٞجی زا   یـه ٞٛیـت ٔـرٞجیِ    ،پریسی ثٝ ٔػبیُ ٚ ٔٛنٛعبت ٔـرٞجی  تػّیٓ
وـٝ ٔـرٞجی ٘یػـتٙد ٚ زیؿـٝ ٔـرٞجی      زا ثٝ اؾتجبٜ ٔػبیّی ای  عدٜای وٝ  ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ش٘د ٔی

خٛدغـبختٝ ٚ ثساغـبظ    ،وٙد. دز ایٗ عبِـت، ٞٛیـت ٔـرٞجی    ٔرٞجی فسل ٔی ،٘داز٘د
 ی ای ثس غس زاٜ دغتیبثی ثٝ تٛغعٝ ٔب٘  ٚ ثبشداز٘دٜ ،ٞبی ٘بلف ٚ یب ٘بآٌبٞی وبُٔ آٌبٞی

 ؾٛد. غیبغی ٔغػٛة ٔی
ٝ  یایػتبٞبی ٔتمبي  ٞٛیتی  ٔسوصی ٚ عّمٝ ی ایٗ ٞػتٝ دز ثـبفتی   ،غیبغـی  ی تٛغـع

حجبتی، عدْ ٚرٛد ربٔعـٝ ٔـد٘ی ٚغـی  ٚ     ؾبُٔ پساوٙدٌی اعصاة، خؿٛ٘ت غیبغی، ثی
 وٙد. ی غیبغی ربٔعٝ، ٔمبٚٔت ٔی ٔتٕسوص ؾدٖ اختیبزات، ثٝ ٔخبثٝ غپسی دز ثساثس تٛغعٝ

ثـٝ دغـت آٔـدٜ، اٍِـٛی ایػـتبٞبی ٞـٛیتی       دز ٟ٘بیت، ثساغبظ ايالعبت ٚ تغّیـُ  
 ِدش ٚ پٛح ثٝ قٛزت شیس يساعی ؾد:ثساغبظ ٔدَ زیٙٛ ،غیبغی دز ایساٖ ی تٛغعٝ

 
 : هذل هفَْهي ايغتاّای َّيتي تَعؼِ عیاعي در ايزاى5هذل ؽوارُ 
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 گيری نتيجه
ٝ      ٞبی اخیس، پطٚٞؽ دز غبَ  ٞبی ثػیبزی ثس زٚی اثعـبد ٔ تّـف ٞٛیـت قـٛزت ٌسفتـ

ٔب٘ٙـد   ،ٞب ثیؿتس تٛرٝ خٛد زا ثس إٞیت ٚ تأحیس اثعبد ٔ تّف ٞٛیـت  اغت. ایٗ پطٚٞؽ
ٞـبی   ا٘د ٚ عالٜٚ ثس آٖ، ثٝ ثسزغـی ثبفـت   ٘طاد، فسًٞٙ ٚ يجمٝ ارتٕبعی ٔعًٛف غبختٝ

ُ  ـارتٕبعی ٚ غیبغی   ـفسٍٞٙی   ٞـب ٔـؤحس ٞػـتٙد،     ٌیـسی ٞٛیـت   ارتٕبعی وٝ دز ؾـى
ٖ   . اٍِٛ(7: 1994 )تسیىت، ٚات ٚ ثیسٔٗ،ا٘د  پسداختٝ ٞـب ٚ ایػـتبٞبی    ٞبی ٔفٟـٛٔی پیؿـسا

َ  ،غیبغی دز ایساٖ ی اثعبد صٙدٌب٘ٝ ٞٛیت ٔؤحس ثس تٛغعٝ  2ٚ  1ٞـبی ؾـٕبزٜ    وٝ دز ٔـد
ثب اغتفبدٜ اش آزا ٚ ٘ سات ا٘دیؿٕٙداٖ ٚ پطٚٞؿٍساٖ ٔتفبٚت عّْٛ غیبغی  ،ا٘د ازائٝ ؾدٜ
 ،ٞبی تٛغعٝ غیبغـی زا  پیضیدٌیثٝ دغت آٔدٜ اغت ٚ  ،ٞبی ٔ تّف ثب دیدٌبٜ ،دز ایساٖ

دٞد وـٝ اثعـبد    وؿد. ایٗ ٔدَ ٘ؿبٖ ٔی ثٝ تكٛیس ٔی ،ٞٛیت ی ثب تٛرٝ ثٝ اثعبد صٙدٌب٘ٝ
ٝ       ،ٔ تّف ٞٛیت غیبغـی   ی وٓ ٚ ثیؽ دز پستٛ تـأحیس ثبفـت ؾـىُ ٌسفتـٝ ٚ ثـس تٛغـع

 ،عٙٛاٖ یه فسآیٙد غیبَ ٚ پٛیب ٞٛیت ثٝ ی تٛغعٝ ،صٙیٗ دز ایٗ اٍِٛ د. ٞٓداز٘احسٌرازی 
 ؾٛد. ٘ؿبٖ دادٜ ٔی ،ثٝ ربی یه ٔدَ حبثت ٚ خًی

وٙـد. اش   ٞبی صٙدٌب٘ٝ ازائـٝ ٔـی   دزن عٕیمی اش ٞٛیت (1991)ٔدَ زیِٙٛدش ٚ پٛح 
ٔبٞیت ٚ ذات صٙدثُعدی »دز ثبة  (1991)زٚ، دز ایٗ تغمیك، اش ٔدَ زیِٙٛدش ٚ پٛح ایٗ

ٖ  ثسای تٟیٝ یه صبزصٛة ٔٙػزٓ (179)ـ « ٞٛیت ا٘ػبٖ ب ٚ ایػـتبٞبی  ٞـ  تس اش پیؿـسا
عـالٜٚ ثـس   خكٛـ، ٔدَ ٔفٟـٛٔی ٔـب   ٝ اغتفبدٜ ؾد. ث ،غیبغی دز ایساٖ ی ٞٛیتی تٛغعٝ

ٝ  ٞٛیت غیبغـی   ٞبی صٙدٌب٘ٝ، ثٝ إٞیت ثبفت ٚ ٕٞساٞی آٖ ثب ٞٛیت ثسای زؾد ٚ تٛغـع
ٞـبی ٕٞپٛؾـبٖ ٚ ثـٝ ٞـٓ      ٞـبی صٙدٌب٘ـٝ، ٔـبزپیش    ٞٛیتدٞد وٝ  تأوید دازد ٚ ٘ؿبٖ ٔی

 وٙٙـد، وـٝ دز ٔغـیى    پیؿسفت ٚ تأحیسٌرازی ثس تٛغعٝ غیبغی د٘جبَ ٔیای زا ثسای  ؾدٜ ثبفتٝ
 پٛیب، غیسخًی ٚ پیضیدٜ اغت.پریس٘د. ایٗ ٔدَ  وٙٙد ٚ ٘مؽ ٔی ثبفت ٚ ٔتٗ تٙفع ٔی

ٞـبی   وٝ ثب اغتفبدٜ اش ٔدَ ٔـه اٖٚ پیسأـٖٛ ٞٛیـت    ،ٔدَ ٔفٟٛٔی زیِٙٛدش ٚ پٛح
ٞـبی صٙدٌب٘ـٝ    غبیس ٞٛیت صٙدٌب٘ٝ تىٕیُ ؾدٜ اغت، صٍٍٛ٘ی ازتجبو ٞٛیت فسدی ٚ

وـٝ   ،دٞـد  وؿد. دز ٟ٘بیت، ٔدَ ٔفٟٛٔی ٟ٘بیی ٘ؿـبٖ ٔـی   زا دز ٌرز شٔبٖ ثٝ تكٛیس ٔی
ـ  ،ٞبی ٔتفبٚت ٞبی ٔ تّف ٚ دز شٔبٖ تٛا٘د ثٝ قٛزت صٍٛ٘ٝ ٞٛیت ٔی خكـٛـ دز  ٝ ث

  ٖ دز تٛغـعٝ غیبغـی    ،ازتجبو ثب ٞٛیت فسدی فسد ٚ ثسرػتٍی ٘ػجی ٞس یـه اش اثعـبد آ
 د.دزن ٚ تزسثٝ ؾٛ

ٝ   ٔدَ ٔفٟٛٔی ازائٝ ؾدٜ ٘ؿبٖ ٞـٛیتی   ی دٞٙدٜ تأحیسٌرازی اثعبد ٔ تّـف ٚ صٙدٌب٘ـ
ٌیسی تٛغعٝ غیبغی دز ایساٖ اغـت. ثـٝ عـالٜٚ، ایـٗ      دز ؾىُ ،عٙٛاٖ پیؿساٖ یب ایػتب ثٝ
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عٙٛاٖ پیؿساٖ یب ایػتبی  ثٝ ،ٌیسی اثعبد ٔ تّف ٞٛیت ٔدَ ثس إٞیت تأحیس ثبفت ثس ؾىُ
 .تأوید دازدتٛغعٝ غیبغی 

وٝ ثبید ثٝ اثعبد ٔ تّف ٞٛیت ٚ تأحیس ٚ تـأحس ایـٗ    ،دٞد ٘تبیذ ایٗ پطٚٞؽ ٘ؿبٖ ٔی
ٚ لـساز دادٖ یـه    ،غیبغی دز ایساٖ تٛرٝ داؾـت  ی اثعبد ثس یىدیٍس ٚ ثس زؾد ٚ تٛغعٝ

ٗ  عٙٛاٖ پیؿساٖ یـب ایػـتب دز شیـس ذزٜ    ٞٛیت ثٝ ی یب صٙد ثُعد اش اثعبد صٙدٌب٘ٝ ٘تـبیذ   ،ثـی
تالؼ وسدیٓ تب ثب ازائٝ اٍِٛٞبی ٔفٟـٛٔی   ،دز ایٗ پطٚٞؽّٕٔٛغی دزثس٘ ٛاٞد داؾت. 

ای تٕبْ ٕ٘ب دز ثساثس خـٛد ٚ   آیٙٝ ،غیبغی دز ایساٖ ی ٞب ٚ ایػتبٞبی ٞٛیتی تٛغعٝ پیؿساٖ
ٞـب دزن وٙـیٓ.    ٞبی ٚرٛد خٛد زا دز ٕٞٝ شٔیٙٝ تب ثّىٝ ٚالعیت ،تٕبْ ایسا٘یبٖ لساز دٞیٓ

شیـسا تٛغـعٝ یـه أـس دزٚ٘ـی       ،ٞب ثسآییٓ ٞب ٚ تمٛیت ٔصیت پی اقالط وبغتیؾبید دز 
 .ثیٙی اغت اغت، یه فسًٞٙ، یه ٍ٘بٜ ٚ یه رٟبٖ

ٞٛیتی تأحیسٌراز ثس تٛغـعٝ غیبغـی    لساز دادٖ اثعبد صٙدٌب٘ٝ  دز ٚال ، دز لبة ؾیؿٝ
 اغت.« ٞبی پٟٙبٖ خٛد یه غفس ٔػتٕس دز وؿفِ الیٝ» ،دز ایساٖ
 
 
 
 
 
 منابع

 فغاد، تثؼیض ٍ فمز؛ هَاًغ اعاعي تَععؼِ در ايعزاى  (؛ 1387ٞبی ارتٕبعی ایساٖ ) ٔزٕٛعٝ ٔمبالت صبِؽ /
ِ / ٔغٕدعّی ٔؿـفك،  هَاًغ فزٌّگي تَعؼِ عیاعي در ايزاىغیدٔغٕد اعٕدی،  ًیعافتگي تعا    تزرعي تَععؼ

تغمیمبت اغتساتطیه ٔزٕ  تؿ یف ٔكـّغت   / اِٟبْ ٔیسی آؾتیب٘ی، تٟساٖ: ٔسوصّای فزٌّگي تىیِ تز ريؾِ
 ٘ بْ.

 ( ؛ 1378اؾسف، اعٕد)غٙت ٚ تزـدد، ثـِٛتٗ فسٍٞٙـی    2، د َّيت ايزاًي در تیي ايزاًیاى خارج اس وؾَر ،
 إُِّ ٚشازت فسًٞٙ ٚ ازؾبد اغالٔی، تٟساٖ. ٔعبٚ٘ت أٛز ثیٗ

 ٗ110، ـ 117-118، ؼ اطالػات عیاعي ع التقادی، «تٛغعٝ غیبغی»(؛ 1376شادٜ، ٔغػٗ ) أی. 
 ( .ٚ ،؛ 1361آ٘تبدیٛح)«7-4، ؾٟسیٛز ٚ ٟٔس، قف 147، ؼ پیام يًَغىَ، «ٞٛیت فسٍٞٙی. 
 ( ؛ 1355ثبشزٌبٖ، ٟٔدی)تٟساٖ: ؾسوت غٟبٔی ا٘تؿبز.2، س رٍحیِ عاسگاری ايزاًي ، 
 ( ٗ؛ 1378ثؿیسیٝ، عػی)تٟساٖ: ٘ؿس عّْٛ ٘ٛیٗ.جاهؼِ هذًي ٍ تَعؼِ عیاعي در ايزاى ، 
 -------- (1380 ؛)تٟساٖ: ٘ؿس ٌبْ ٘ٛ.هَاًغ تَعؼِ عیاعي در ايزاى ، 

 -------- (1382 ؛)ِتٟـساٖ:  2، س ؽٌاعي عیاعي ايزاى در دٍرُ جوْعَری اععالهي   ای تز جاهؼِ ديثاچ ،
 ٘ؿس ٍ٘بٜ ٔعبقس.
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 -------- (1383 ؛)«ٝ٘یبفتٍی غیبغی ایساٖ )تـب لجـُ اش ا٘مـالة اغـالٔی( اش ٔٙ ـس       ٞبی تبزی ی تٛغعٝ زیؿ
، داّ٘ـٛد ؾـدٜ   65، دٚزٜ هجلِ داًؾىذُ حمَق ٍ ػلَم عیاعي داًؾگاُ تْزاى، «ٌساٖ ِیجساَ ٚ اغالٔی ا٘دیؿٝ

 .58-35، قف اش پبیٍبٜ ٘ؿسیبت اِىتسٚ٘یىی دا٘ؿٍبٜ تٟساٖ
 -------- (1384 ؛)تٟساٖ: ٍ٘بٜ ٔعبقس.گذار تِ دهَوزاعي ، 

 ،تٟساٖ: ٘ؿس ٔبٞی. فٛالدٚ٘د، اِٝ ، تسرٕٝ عصتعیاعي رؽذ هفَْم عیاعي؛ رؽذ ّای جٌثِ(؛ 1385ِٛغیٗ ) پبی 
 ( ؛ 1379تبریه، ٔغٕدزنب)ِتٟساٖ: ٘ی.ی اهي در گفتواى خاتوي جاهؼ ، 

 -------- (1392 ؛)21/10/1392، زٚش٘بٔٝ آزٔبٖ، هذًیت در ايزاى ٌَّس تِ تلَؽ ًزعیذُ اعت. 
 ( ؛ 1383زثیعی، عّی)ُازؾبد اغالٔی.، تٟساٖ: ٘ؿس ٚشازت فسًٞٙ ٚ تاد فغاد سًذ 

 ( ؛ 1373زنبلّی، عّی)ِتٟساٖ: ٘ی.ؽٌاختي ضحان هاردٍػ ؽٌاعي خَدواهگي: تحلیل جاهؼِ جاهؼ ، 
 -------- (1374 ؛)«ٝخّدٖٚ، ٔبزوع، ثبشزٌـبٖ ٚ   ٘یبفتٍی: ٍ٘سؼ تًجیمی ثٝ آزاء اثٗ تبزیخ، تٛغعٝ ٚ تٛغع

 .1393. داّ٘ٛد ؾدٜ دز ؾٟسیٛز  www.rezagholi.ir/category/articles، «٘ٛزث
 -------- (1377 ؛)ِتٟساٖ: ٘ی.وؾي ؽٌاعي ًخثِ جاهؼ ، 
 تٟساٖ: ٔسوص تغمیمبت اغتساتطیه. ،عاالری هاًغ جذب تَعؼِ پايذار فمذاى ؽايغتِ (؛1389) زنبیی، عجبظ 
 ٔٛا٘  فسٍٞٙی تٛغـعٝ غیبغـی دز   » ؛(1390اقغس ) ٘طاد، عّی زفیعی ؛أیسی، غیدزنب قبِغی ؛اوجس زنبیی، عّی

 .32-15، قف 1، ؼ 5، ظ هجلِ هذيزيت فزٌّگي، «ایساٖ ٚ ازائٝ زاٞىبزٞبی ٔدیسیتی دز ایٗ عٛشٜ
  ا٘تؿبز. غٟبٔی ؾسوت تٟساٖ:، تضاد ٍ تَعؼِ؛ (1377فسأسش ) پٛز، زفی 
 260-234، قف 5ؼ ، 2ظ ، حىَهت اعالهي ،«فسًٞٙ تٛغعٝ ؾیعٝ ٚ» (؛1376) زٞجس، عجبغعّی. 

 قـف  16، ؼ 4، ظ فقعلٌاهِ ػلعَم عیاععي   ، «ا٘مالة اغالٔی ٚ ٞٛیت ّٔـی »(؛ 1389ی، عّیسنب )زٞجس ،
105-125. 

 ْتٟساٖ: زٚش٘ٝ. ،عٌت ٍ هذرًیتِ ؛(1378قبدق )، شیجبوال 
  س.غفی تٟساٖ: ،يافتگي ػمل ٍتَعؼِ ؛(1372) ٔغٕٛد، اِمّٓ غسی 
 -------- (1376)ؾسوت ا٘تؿبزات عّٕـی ٚ   تٟساٖ:، )هثاًي ثاتت پاراداين تَعؼِ( يافتگي تَعؼِ ػمل ٍ ؛

 فسٍٞٙی.
 -------- (1377)135-136 ؼ، التقعادی  ع  اطالػات عیاعي ،«ای فسًٞٙ غیبغی ایساٖ ٔجب٘ی عؿیسٜ» ؛ ،

 .43-34قف 
 -------- (1381)ٞـبی عّٕـی ٚ ًٔبِعـبت     پـطٚٞؽ تٟساٖ: ٔسوـص  ، ايزاى يافتگي تَعؼِآيٌذُ  ٍ ًیتػمال ؛

 اغتساتطیه خبٚزٔیب٘ٝ.
 -------- (1391)اثعبد ٘بٔغػٛظ ٚ خنّمی تٛغعٝ» ؛  ٖ ، 32، ؼ الوللي فقلٌاهِ هطالؼات تیي ،«٘یبفتٍی ایـسا

 .22-1قف ، 8٘ػ ٝ 
 ،ٛا٘تؿـبزات پطٚٞؿـىدٜ   تٟـساٖ:  ٔ بٞسی، عجیجی تسرٕٝ ٔغٕٛد، تَعؼِ ٍ اجتواػي تغییز؛ (1386آِٛیٗ ) غ 

 زاٞجسدی. ًٔبِعبت
 ّای گًَاگَى ًَعاسی ٍ دگزگعًَي عیاععي   ّای هختلف درتارُ راُ ًظزيِ ؛(1391) شادٜ، غیدعػیٗ غیف ،

 تٟساٖ: لٛٔع.
 ( 1379ؾی بٚ٘دی، داٚز)تٟساٖ: ٔسوص ثبشؾٙبغی اغالْ ٚ ایساٖ.، تىَيي ٍ تٌفیذ َّيت ايزاًي ؛ 
 -------- (1380)تٟساٖ: ٔسوص ثبشؾٙبغی اغالْ ٚ ایساٖ. ،ًاعیًَالیغن ٍ َّيت ايزاًي ؛ 
 ،ِٓ٘ی تٟساٖ:، عیاعت ػلن تٌیادّای؛ (1382عجداِسعٕٗ ) عب. 
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 تٟساٖ: تٛغعٝ. ،هاًذ ٍ غزب پیؼ رفت؟ چزا ايزاى ػمة ؛(1379) وبظٓ ،عّٕدازی 

 تٟساٖ: اختساٖ. ،در پیزاهَى خَدهذاری ايزاًیاى ؛(1380ٔسادی، عػٗ ) لبنی 

 -------- (1386)تٟساٖ: اختساٖ. ،فزاغت ايزاًیاىوار ٍ  ؛ 

 ( 1382لٛاْ، غیدعجداِعّی)تٟساٖ: لٛٔع.، ّای تَعؼِ عیاعي چالؼ ؛ 

 تٟساٖ: لٛٔع.، تحزاى ًَگزايي ٍ فزٌّگ عیاعي در ايزاى هؼافز ؛(1376اقغس ) وبظٕی، غیدعّی 
 -------- (1380)تٟساٖ: لٛٔع.، ؽذى فزٌّگ ٍ عیاعت جْاًي ؛ 
 ؼ 2، دٚزٜ 41، ظ وٌتزٍلز، «عٛأُ ٔؤحس ثس تٛغعٝ غیبغی»(؛ 1385یٙت، الجبَ )ي ٔعٕبزشادٜ، غالٔسنب؛ پبن ،

 .25-1، قف 21
 ( 1386ٔمكٛدی، ٔزتجی)ؼ 8، ظ فقلٌاهِ هطالؼات هلعي  ،«ٞبی دا٘ؿـزٛیی  ٘بٔٝ ربیٍبٜ ٞٛیت دز پبیبٖ» ؛ ،

 .101-81، قف 3
 ًاهِ ػلعَم   هجلِ واٍػ ،«ثسزغی ٚنعیت فسٍٞٙی ؾٟسغتبٖ یصد» ؛(1383شادٜ، عٕیدزنب ٚ دیٍساٖ ) ٘كیسی

 .197-179، قف 8ٚ  7، ؼ 5دا٘ؿٍبٜ یصد، ظ  ،اًغاًي
 ،ٖٛحالحی، تٟساٖ: عّٓ. ٔغػٗ ، تسرٕٝدگزگًَي دعتخَػ جَاهغ در عیاعي عاهاى(؛ 1375غبٔٛئُ ) ٞب٘تیٍٙت 
 ٌسٜٚ تسرٕٝ ا٘زٕٗ تٛغعٝ ٔـدیسیت   تسرٕٝ، اّویت فزٌّگ ؛(1388ٞب٘تیٍٙتٖٛ، غبٔٛئُ ) ؛ٞسیػٖٛ، الز٘ع

 تٟساٖ: ٔؤغػٝ ا٘تؿبزات أیسوجیس.، 2 س ،ایساٖ

 ( ٖٚ1377ٞیٛش، آ)تسرٕٝ غیدٟٔدی اِـٛا٘ی، غـٟساة خّیّـی ؾـٛزیٙی ٚ غالٔسنـب      ، هذيزيت دٍلتي ًَيي ؛
 تٟساٖ: ٔسٚازید. ،ٔعٕبزشادٜ

 ٗزات ٚشازت فسٞٙـً ٚ  تٟـساٖ: ا٘تؿـب  ، ًیعافتگي در ايعزاى   هَاًغ تاريخي تَعؼِ ؛(1380ٔكًفی ) ،خٛاٜ ٚي
 ازؾبد اغالٔی.
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