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 چکیذُ 
ٌطاي  ٞبي  سدسزٌطا ٚ ٘ٛؾٙز ايٗ ٔمبِٝ سحميمي، ثب ٞسف ثطضؾي ٌفشٕبٖ

( ثٝ ثطضؾي ذهٛنيبر ٚ ٖٙبنط 1285 -1385ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط )

يٕٗ سجبض  ٞبي يبز قسٜ دطزاذشٝ اؾز سب ٌيطي ٚ سىٛيٗ ٌفشٕبٖ انّي قىُ

سفؿيط ٚ ثبظقٙبؾي  ،بي ٌفشٕب٘ي ايٗ زٚضٜٞ قٙبؾي سبضيري ٚ ٔٗطفي ٚيػٌي

اظ ٔٙٓط ُٔبِٗبر  ،ٔمبِٝايٗ ٞبي يبزقسٜ اضائٝ ٕ٘بيس.  اي اظ ٌفشٕبٖ ٔٗٙب وبٚا٘ٝ

زٞس وٝ چٍٛ٘ٝ  ٘كبٖ ٔي ،فطٍٞٙي ٚ ثٝ وٕه ضٚـ سحّيُ سبضيري ٌفشٕبٖ
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سأثيط ٔؿشميٓ ٚ  ،يبز قسٜ ٞبي ٞبي ؾيبؾي، اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ثط ٌفشٕبٖ ثؿشط

ثٝ وٕه ضٚـ ويفي ٚ اظ َطيك  ،. ٘شبيح ايٗ ٔمبِٝا٘س ٓ ٌصاقشٝغيط ٔؿشمي

سىٙيه سحّيُ ٌفشٕبٖ ٚ سجبض قٙبؾي سبضيري ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز. زض ايٗ 

ٞب سحز سأثيط قطايٍ ؾيبؾي، اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ايطاٖ  زٚضاٖ، ايٗ ٌفشٕبٖ

ٚضٚز ٔٛؾيمي  ،ا٘س. ٕٞچٙيٗ زض ايٗ زٚضاٖ ٔٗبنط قىُ ٌطفشٝ ٚ سىٛيٗ يبفشٝ

، ؾفط ضٚقٙفىطاٖ ثٝ غطة، دطٚغٜ ٘ٛؾبظي ضيبقبٜ، ا٘مالة ٔكطَٚٝ، ٓبٔي٘

ثط٘بٔٝ ازاضٜ ٔٛؾيمي ، ثط٘بٔٝ ٘ٛؾبظي ٔٛؾيمي لسيٓ ايطاٖٖٛأُ فطأّي، 

ٖعَ ٚ ٘هت ٚ زض ٟ٘بيز  ٞبي ٔٛؾيمي سأؾيؽ ٞٙطؾشبٖ، أؾيؽ ضازيٛ، سوكٛض

ضقس ، سأؾيؽ ٔطوع حفّ ٚ اقبٖٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ ٚ ٔيٗ ثبقيبٖ ٚ ٚظيطي

ي ٞب ٞبي انّي ٌفشٕبٖ ٌيطي زضٖٚ ٔبيٝ ُٖفي زض قىُ بٌ٘م ،ٔحبفُ آوبزٔيه

ثط  ،يٗٙي لسضر قطحٝ قطحٝ ،سٙآي ثٝ قٕبض ٔي ٌطا ٌطا ٚ ٘ٛؾٙز سدسز

 ٔٛؾيمي اٖٕبَ قسٜ اؾز. 

 ٌطايي، ٔٛؾيمي ٌفشٕبٖ، سدسز، سحّيُ ٌفشٕبٖ، سدسز  ّای کلیذی: ٍاصُ

 

 کلیات تحمیك

 همذهِ
ٔٛاخٟٝ ثب فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي غطة زض ، ٚ ا٘سوي ديف اظ آٖ ديف ايٜ ؾس زض آؾشب٘ٝ

يي وٝ ٞب ٚ چبِف 1«سدسز» آقٙبيي ايطا٘يبٖ ثب ا٘سيكٝ. ضخ ٕ٘ٛز ،سط اظ ديف ٔميبؾي ٚؾيٕ

 سب أطٚظ ٘يع ثب ٕٞبٖ لٛر دب ثطخبؾز ،ثط اٍ٘يرشٝ قس 2«ؾٙز» ضٚيبضٚيي آٖ ثب زض ٘شيدٝ

 ٔفْٟٛ، ْٟٛض يبفز« سدسز» وٝ ٔي اظ ٍٞٙب ،زض ٚالٕ(. 211:1385، اؾٗسي) ثطخبؾز

زقٛاض ٚ ٔؿشّعْ آٖ  ،اضظيبثي ٚآؾيت قٙبؾي ايٗ ٚيٗيز ديچيسٜ. ٘يع ُٔطح قس« ؾٙز»
                                                 

1. modernity 

2. tradition 
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الشهبز ؾيبؾي  2،ُٔبِٗبر فطٍٞٙي 1،ي ٔب٘ٙس خبٔٗٝ قٙبؾيٌٛ٘بٌٛ٘اؾز وٝ  اظ ظٚايبي 

قٙبؾبٖ ٚ ا٘سيكٕٙساٖ ّْٖٛ ا٘ؿب٘ي زض  خبٔٗٝ. ثطضؾي قٛز 4ٚ ٔٛؾيمي قٙبؾي 3فطًٞٙ

وٕشط ثٝ ؾطا٘ ٔٛؾيمي ٚ سحّيُ  ،طاٖ ثب سٛخٝ ثٝ قطايٍ سرههي ٚ ظثبٖ فٙي ٔٛؾيمياي

وٕشط ٔٛضز سٛخٝ ٚ ٖٙبيز وبضقٙبؾبٖ أط ٚالٕ  ،سبضيري آٖ ضفشٝ ٚ ايٗ ٖٙهط فطٍٞٙي

ثب ضٚيىطز ٚ ا٘سيكٝ سٛخٝ ثٝ ٔٛيٖٛبر حٛاقي  ،انحبة ُٔبِٗبر فطٍٞٙي. قسٜ اؾز

ؾٗي زاض٘س سب  ،قٛ٘س ٔيٍبٜ والٖ ٘بزيسٜ ٌطفشٝ ٚ اخشٕبٖبسي وٝ زض ٘ ٞب ٌطٜٚ، خٛإٔ

سحميك ديطأٖٛ  ،زض حبَ حبيط. ٙسوٌٙيطي  ضا دي ٞب ٔجبحث ٔطثٌٛ ثٝ  ايٗ  الّيز

قىُ ، فٗبالٖ ٔٛؾيمي ٚ حٛاقي خطيب٘بر ٚ ٔؿبئُ آٖ زض فطًٞٙ ايطاٖ، ٔٛؾيمي

ثطاي  آغبظي اؾز ،سحميمي حبَ ايٗ ٔمبِٝ. ٚ وٓ إٞيز ثٝ ذٛز ٌطفشٝ اؾز ايٝ حبقي

 ٞٙط ٚ ٔٛؾيمي ايطاٖ، ي دط إٞيز ِٚي ٔغفَٛ زض حٛظٜ فطًٞٙٞب ٗ ٌٛ٘ٝ ثحثايٝ ٚضٚز ث
 

 لِأبیاى هس
زؾشرٛـ سغييط ٚ سحٛالر ثؿيبضي قسٜ  ،ٔٛؾيمي زض ايطاٖ زض نسٚ چٙس ؾبَ اذيط

( 1285) ا٘مالة ٔكطَٚٝ، اظ ؾٛيي ٚ زٚ ضٚيساز ٟٔٓ ّٔي، ثطذٛضز فعايٙسٜ ثب غطة. اؾز

ثٙيبزيٗ ضا زض ٚخٜٛ ٚ قئٖٛ  يٞط يه سحٛالس ،اظ ؾٛي زيٍط(، 1357ٔي )ٚ ا٘مالة اؾال

ٔؿشثٙب ٘جٛزٜ  أطٔٛؾيمي ٘يع اظ ايٗ  ا٘س وٝ ٔرشّف حيبر ٚ فطًٞٙ ايطا٘ي دسيس آٚضزٜ

ٚ ثب ضٚـ سحّيُ ٌفشٕبٖ « ُٔبِٗبر فطٍٞٙي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ » اظ ٔٙٓط ،ايٗ ٔمبِٝ. اؾز

ثٝ ثطضؾي ضٚاثٍ ثيٗ ٔفبٞيٓ چبِف ، ايٗ سحميك زض. ٚ سجبضقٙبؾي نٛضر دصيطفشٝ اؾز

ٗ ايٝ ديٛ٘سي و. دطزاظيٓ ٔيثط اٍ٘يع ُٔبِٗبر فطٍٞٙي ٚ ضاثُٝ آٖ ثب ٔٛؾيمي زض ايطاٖ 

اظ زيٍط . ٟٔٓ اؾز ،زاض٘س فطٍٞٙي ٚ سِٛيس زا٘ف -ٔفبٞيٓ ثب ٔٙبؾجبر اخشٕبٖي

                                                 
1. socialogy 

2. cultural studies 

3. culture politic economy 

4. musicology 
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ضٚيىطز . اؾزٔفْٟٛ ٌفشٕبٖ  ،زٞس ٔييي وٝ ُٔبِٗبر فطٍٞٙي ثٝ آٖ إٞيز ٞب ٔؤِفٝ

٘ٓيط دػٚٞف  ٞب ُٔبِٗبر فطٍٞٙي ثٝ ٔٛيٖٛبسي ٘ٓيط ٔٛؾيمي ثب ضٚيىطزي وٝ ؾبيط ضقشٝ

ثٝ ٚخٜٛ فٙي ٚ ظيجبيي قٙبذشي  ،وٝ ُٔبِٗبر فطٍٞٙي چطا ؛ٞٙطزاض٘س ٔشفبٚر اؾز

 ايٝ ٚ ضاثُثٛزٜ ِٝ آٔيع أوٙس وٝ ٔؿ ٔيزٞس ٚ ٚخٛٞي ضا ثطضؾي  ٔئٛؾيمي وٕشط إٞيز 

زض ٔشٗ  ،ٗ ثطضؾياي ٝ شوط اؾز و . قبيبٖچٖٛ لسضر زاض٘س ٕي سٍٙبسًٙ ثب ٔفبٞي

ي ٘بقي اظ ٔسض٘يشٝ ٔب٘ٙس ا٘مالة ٞب ٔسض٘يعاؾيٖٛ ضيبقبٞي ٚ دؽ اظ قطٚٔ اِٚيٗ خٙجف

 وٝ    قٛز ٔيدػٚٞكي ثطضؾي  زض ايٗ ٔمبِٝضٚ  ، اظ آٖايٗ قطايٍ .قسٜ اؾز ا٘دبْ ،ٔكطَٚٝ

ي ٔشفبٚر ٔٛؾيمي غطة ثب چبِكي بٞ ؾٙز ٔٛؾيمي ايطا٘ي ضا زض ضٚيبضٚيي ثب ؾٙز

ِٝ أسحميك حبيط ثٝ ٞيچ ٚخٝ ٘جبيؿشي چٙيٗ سساٖي وٙس وٝ ٔؿ. ؾبذز ضٚ ضٚثٝخسي 

حُ  ٞب ي ٔشٗبضو اؾز ٚ اٌط ايٗ سٗبضوٞب سٟٙب ٚخٛز ٌفشٕبٖ ،انّي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ

آ٘چٝ زض ايٗ  . افعٖٚ ثط ايٗ،٘ٓبْ ٔٛؾيمبيي وكٛض ؾبٔب٘ي وبُٔ ديسا ذٛاٞس وطز، قٛز

ٔٛؾيمي زض ايطاٖ  ٌطايي ٚ ٘ٛؾٙز ي سدسزٌطاٞب ٔمبِٝ ثطؾي قسٜ اؾز سٟٙب ٌفشٕبٖ

ٖٛأُ ٔشٗسزي  ؛ چطا وَّٝجس ٔئدبِي زيٍط  ،ي زيٍطٞب ٚ ثطضؾي ٌفشٕبٖ اؾزٔٗبنط 

ازٖبي سبضيد ٍ٘بضي ٚ  ،سحميمي ايٗ ٔمبِٝ. ثط حيبر ٔٛؾيمي زض ايطاٖ سأثيط ٌصاض ٞؿشٙس

ضٚيىطز  ٞب اٌطچٝ زازٜ. ٘ساضز٘يع يمي زض ايطاٖ ٔٗبنط ضا ضٚيىطز سبضيري اخشٕبٖي ثٝ ٔٛؾ

 . اظ ايٗ ضٚ،٘يؿز ٗ وبضايٝ ٞٓ ث ٔي سبضيد ٍ٘بضي ٘جٛزٜ ٚ ِعٚ، ِٚي ٞسف ،سبضيري زاض٘س

 ،نٛضر ٌعيٙكيٝ ث ،سحميمي زض ايٗ ٔمبِٝ. ٓايٜ سٟٙب ثٝ ز٘جبَ اثٗبز ٌفشٕب٘ي سحميك ثٛز

وٝ ٞٓ ثشٛا٘ٙس زض سجبض  اؾز ٜ ا٘شربة قسيي اظ سبضيد ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط ٞب ثطـ

قٙبؾي ٔفبٞيٓ ٚ ٔمٛالر ٌفشٕب٘ي ثٝ ٔحمك وٕه وٙٙس ٚ ٞٓ زض ضاؾشبي دبؾد ٌٛيي ثٝ 

ٍ٘بٜ ٌفشٕب٘ي ثٝ  ،وٝ چطا زض ايٗ سحميك ٔٛضز ايٗ أب زض. ؾؤاَ انّي سحميك ثبقٙس

، ٌفز: اٚالًثبيس ، ٔٛؾيمي ا٘شربة قسٜ ٚ چطا ايٗ ٌفشٕبٖ ثطاي سحّيُ ا٘شربة قسٜ اؾز

 -ي ؾيبؾيٞب ازٚاض ذٛز ٕٞٛاضٜ ثب ثؿشط ٚ ظٔيٙٝ ٔئٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط ٚ زض سٕب

، ثب٘يبً. زاقشٝ اؾز ٞب سٍٙبسًٙ ثب آٖ ايٝ اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ايطاٖ زض ٌيط ثٛزٜ ٚ ضاثُ

ثسٖٚ زض ٘ٓط ٌطفشٗ ؾبيط ( يه ٌفشٕبٖ) أىبٖ سدعيٝ ٚ سحّيُ يه  ثرف اظ ٔٛؾيمي
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زض ذأل ٚخٛز ٘ساض٘س  ٞب ٌفشٕبٖ ،ثٝ ٖجبضر زيٍط. أىبٖ دصيط ٘يؿزٞب(  بٌٖفشٕٞب ) ثرف

ي ٞب ثٝ ٌفشٕبٖحبيط، ٔمبِٝ   . اظ ايٗ ضٚ،ٌيط٘س ٔيٚ اؾبؾبً زض سٗبضو ثب يىسيٍط قىُ 

ٚ ٔٛؾيمي ٔطزْ دؿٙس  ٌطا ي ؾٙزٞب دطزاظيٓ ٚ ثطضؾي ٌفشٕبٖ ٔي ٌطا سدسزٌطا ٚ ٘ٛؾٙز

  .وٙيٓ ٔيضا ثٝ ظٔب٘ي زيٍط ٔٛوَٛ 

 

 ّذف پضٍّص
ي ٞب ي ٌفشٕبٌٖيط قىُضؾيسٖ ثٝ قٙبذشي ا٘شمبزي اظ ، ٞسف انّي دػٚٞف حبيط

ٕٞچٙيٗ ٞسف  ٔب زض ايٗ . ي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط اؾزٌطا سدسزٌطا ٚ ٘ٛؾٙز

ي ٚ سىٛيٗ ٌيط قىُط ثاخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٔؤثط ، يبفشٗ ٖٛأُ ؾيبؾي ،سحميك

 . اؾز ٔٗبنطي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٌطا ي سدسزٞب ٌفشٕبٖ

 

 ی تحمیكّا سؤال اصلی ٍ فزضیِ
ٌيطي ٚ سحَٛ  اظٜ ثط قىُا٘سٝ اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي سب چ، الشهبزي، ٖٛأُ ؾيبؾي -

 ؟ا٘س  ض ثٛزٜي  ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط سأثيط ٌصاٌطا ي سدسزٌطا ٚ ٘ٛؾٙزٞب ٌفشٕبٖ

 ٞب آٖ فبلس فطييٝ ديكيٙي ٞؿشٙس ٚ زض غبِت، ي ٌفشٕب٘يٞب ٌطچٝ ثؿيبضي اظ سحّيُ

أب ثطاي ايٗ دػٚٞف ثب سٛخٝ ثٝ ُٔبِٗبر  ،ي دؿيٙي ؾطٚوبض زاضزٞب ٔحمك ثب فطييٝ

 ي ظيط ضا زض ٘ٓط ٌطفز:ٞب سٛاٖ فطييٝ ٔي ،ي ٘ٓطيٞب سبضيري ٚ ثطضؾي

زض ثبظ ، يبٖ ٚ فٗبالٖ ٔٛؾيميٌطا ٘ٛؾٙز، ٍ٘بٜ ثٝ ٔفْٟٛ سدسز زض ٘عز سدسزٌطايبٖ -

 . ٔؤثط ثٛزٜ اؾزي سدسزٌطا ٞب ي ٌفشٕبٌٖيط قىُقٙبؾي ٚ 

اخشٕبٖي ، سحز سأثيط قطايٍ ٚ ٚلبيٕ ؾيبؾي ٌطا ي سدسزٌطا ٚ ٘ٛؾٙزٞب ٌفشٕبٖ -

 ا٘س. ٝ ٚفطٍٞٙي زض ايطاٖ قىُ ٌطفشٝ ٚ سىٛيٗ يبفش
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ثّىٝ نبحجبٖ زا٘ف  ،سٟٙب لسضر ؾيبؾي ٚ لسضر حىٛٔز ٘يؿز ،لسضر -

٘يع زض ... ي ٚي فطأّٞب لسضر، ي سِٛيسٞب ثبظاض، ٔربَجبٖ، ٟ٘بزٞبي اخشٕبٖي، ٔٛؾيمي

 . قطحٝ قطحٝ ٚ غيط ٔشٕطوع اؾز ،ثبظسِٛيس لسضر ٘مف زاض٘س ٚ لسضر

 

 ضزٍرت ٍ اّویت تحمیك
زض ٞسف . سٛاٖ ثب زٚ ٞسف ٖبْ ٚ ذبل ثطضؾي وطز ٔيإٞيز ٔٛيٛٔ ضا ، ثٝ َٛض وّي

ْ قسٜ ا٘دبآثبض ٚ سحميمبر  . ثيكشطٔس ٘ٓط اؾز ٔؿأِٝثيكشط قٙبذز ٕٞٝ خب٘جٝ اظ  ،ٖبْ

ثُٗس سبضيري ٚ  ،س ٚ آٖٙزٞ ٔيضا دٛقف  ٔؿأِٝسٟٙب يىي اظ اثٗبز ، ايٗ سحميك ٔطسجٍ ثب

 -ي ؾيبؾيٞب ٚ ظٔيٙٝ ٞب ثؿشط سٛنيفي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط اؾز؛ ِٚي زضثبضٜ

ثٝ ٖجبضر زيٍط ٍ٘بٜ . وٕشط ثحث ثٝ ٔيبٖ آٔسٜ اؾز ،اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٔٛيٛٔ

ضٚيىطز خسيسي زض ، ض ايطاٖ ٔٗبنطٌفشٕب٘ي ٚ قٙبذز سمبثُ آٖ ثٝ ٔمِٛٝ ٔٛؾيمي ز

سٛا٘س زض ضاؾشبي ٞسف  ٔيٕٞچٙيٗ حبيط سحميمي  ٔمبِٝ . حٛظٜ سحميمبر اخشٕبٖي اؾز

ي ٞب ٚ ؾيبؾز ٌصاضي ٞب ثط٘بٔٝ ضيعي، ي ثرف اخطاييٞب ذبل ثطاي دبؾد ٌٛيي ثٝ ٘يبظ

. وبض ضٚز ثٝ، ي غيط زِٚشيٞب ٚ يب ٟ٘بز ٔي ي زِٚشي ٔثُ ٚظاضر فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٞب ٟ٘بز

ي ثيؿز ؾبِٝ سٛؾٗٝ ٞب سٛؾٗٝ ٚ چكٓ ا٘ساظٞب  سٛاٖ اظ آٖ زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٔيٕٞچٙيٗ 

 . ي ضاٞجطزي اؾشفبزٜ وطزٞب فطٍٞٙي ٚ الشهبزي ٚ زيٍط خٟز ٌيطي

 

 پیطیٌِ تحمیك
زض  ايٜ ضٚيىطز سبظ ،ي سبضيد ٚ دػٚٞف ٞٙطٞب ثطضؾي سبضيد ٔٛؾيمي ايطاٖ اظ ٔٙٓط ضقشٝ

ثي قٕبضي زض  ٔمبالر ٚ آثبض ثٝ چبح ضؾيسٜ، وشت، سحميمبر. آيس ٕي٘ايٗ حٛظٜ ثٝ قٕبض 

سٛا٘س اغّت ٔجبحث ٔطثٌٛ ثٝ  ٔيايٗ ذهٛل ٚخٛز زاضز وٝ ثب سٛخٝ ثٝ زأٙٝ ٔٛيٛٔ 

ِٚي  آ٘چٝ زض ايٗ سحميك إٞيز ديسا . سبضيد ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط ضا دٛقف زٞس

 وٙس ٔٛاضز ظيط اؾز: ٔي
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 -ثطضؾي ثؿشطٞبي ؾيبؾي -2؛ ايطاٖ ٔٗبنطٍ٘بٜ ٌفشٕب٘ي ثٝ ٔٛؾيمي  -1

ضٚيىطز  -3؛ ي ٔٛؾيمي ايطاٖ ٔٗبنطٞب ي ٚ سىٛيٗ ٌفشٕبٌٖيط قىُاخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي 

ُٔبِٗبر فطٍٞٙي ثٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ ٔٗبنط ٚ اؾشفبزٜ اظ ٔفبٞيٓ ايٗ ضقشٝ زض سحّيُ ٚ 

 . ْٛ سدسزسجبضقٙبؾب٘ٝ ٚ ا٘شمبزي ثٝ ٔفٟ، ٍ٘بٜ ٔفٟٛٔي -4ٚ  سجييٗ ٔؿبئُ ٔٛضز ثحث

ثب سٛخٝ ثٝ خٛاٖ ثٛزٖ ضقشٝ ُٔبِٗبر فطٍٞٙي زض ايطاٖ ٚ ثبُِجٕ فمط سحميمبر 

ثبٖث قس سب زض ، قسٜ زض ذهٛل ضٚيىطز ُٔبِٗبر فطٍٞٙي ثٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ ا٘دبْ

 ايٜ ثب ٔكىالر ٖسيس، قسٜ زض ايٗ ظٔيٙٝ ا٘دبٍْٞٙبْ خؿشدٛ ٚ ٔطٚض ازثيبر سحميمبر 

 ا٘سٝ يٓ ُٔبِجي ضا وٝ چبضچٛة فىطي ٔحمك ضا ؾبذشِٚي اٌط ثرٛاٞ. قٛيٓ ضٚ ضٚثٝ

 ا٘دبْثبيس ٌفز وٝ زٚ ٘ٛٔ ُٔبِٗٝ ثطاي ثطضؾي ازثيبر ٚ ديكيٙٝ سحميك  ،ثطضؾي وٙيٓ

 ٓ:ايٜ زاز

 قٛ٘س ٔئُبِجي وٝ ثٝ َٛض ٔؿشميٓ ثٝ ٔٛيٛٔ سحميك ٔطثٌٛ  -اِف

 . قٛ٘س ٔئُبِجي وٝ ثٝ َٛض غيط ٔؿشميٓ ثٝ ٔٛيٛٔ سحميك ٔطثٌٛ  -ة

ذهٛل ثٙس اِف ثبيس ٌفز سٟٙب ُّٔجي وٝ ثب ٔٛيٛٔ ايٗ سحميك ضاثُٝ ٔؿشميٓ زض 

زض   . وٝاؾز "ي ٔٛؾيمي زض ايطاٖٞب ٌفشٕبٖ" اظ ٔؿٗٛز وٛثطي ثب ٘بْ ايٝ ٔمبِ ،زاقز

وٛقس سب  ٔيوٛثطي زض ايٗ ٔمبِٝ . ؾًٙ ٔٙشكط قسٜ اؾز 7ٙشط٘شي اي ٝ زض ٔدّ 1386ؾبَ 

ي ضايح ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ثٝ ٞب طي اظ ٌفشٕبٖسهٛي، ثب ثطضؾي ٚيٗيز ٔٛؾيمي وكٛض

 وٙس: ٔيثٙسي  نٛضر ظيط زؾشٝٝ ي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط ضا ثٞب ٚي ٌفشٕبٖ. زؾز زٞس

  ؛ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي ؾٙشي -3  ؛ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي غطثي -2 ٕي؛ ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي ّٖ -1

 .ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي دبح  -5 ٚ ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي سطويجي -4

 دبيبٖ زض اضائٝ ٚ ،ي ٚ سىٛيٗ ٞط ٌفشٕبٌٖيط قىُ ،اخٕبِي نٛضرثٝ ايٗ ٔمبِٝ  زض

وٛسبٜ  ايٜ زض ا٘شٟب ٘يع وٛثطي اقبض. بِت خسِٚي اضائٝ قسٜ اؾزلي آٖ زض ٞب ٔؤِفٝ ،ٞط يه

انّي ايٗ سحميك ضا ثٝ  ايسٜ ،ٔمبِٝ ٔصوٛض. وٙس ٔيثٝ ؾيبؾز ٌصاضي زض حٛظٜ ٔٛؾيمي 

انّي ثب آٖ ٔٛاخٝ  دؽ اظ اذص ايسٜ، ٔحمك ِٚي سدطثٝ ظيؿشٝ ٚ ُٔبِٗبسي وٝ ،زؾز زاز

 ٔشٛخٝ ٔمبِٝ ٔصوٛضقٛز:، قس ثبٖث قس سب چٙس ٘مس اؾبؾي



  

 

 

 
 559  گراي  ...   هاي تجددگرا و نوسنت بررسي گفتمان 

ٍ٘بٜ غيطسرههي ٚ ، سطيٗ ٘مس ٚاضز قسٜ ثٝ ٔمبِٝ ٔصوٛض اِٚيٗ ٚ ٟٔٓ -اِف

وٝ وٛثطي  خب آٖاظ  ،ثٝ ٖجبضر زيٍط. ي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ اؾزٞب ثٝ ٌفشٕبٖ ايٝ غيطحطف

ايٗ  ،زٞس ٔيبِت خسِٚي اضائٝ لي انّي ٚ ؾبظ٘سٜ آٖ ضا زض ٞب ٔؤِفٝ ،زض ا٘شٟبي ٞط ٌفشٕبٖ

ي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٞب ذٛاٞٙس ٍ٘بٞي اخٕبِي ثٝ ٌفشٕبٖ ٔيخسَٚ ثطاي ذٛا٘ٙسٌب٘ي وٝ 

حبَ اٌط زض ا٘شربة ٚ چيسٔبٖ . وٙس ٔئٗبنط زاقشٝ ثبقٙس ايدبز يه  چبضچٛة شٞٙي 

ضا وٝ  ايٝ چٝ ثؿب ٔؤِف ،مي ضا زض ٘ٓط ٍ٘يطيٓ٘مف سدطثٝ ظيؿشٝ ٚ آقٙبيي ثب ٔٛؾي ٞب ٔؤِفٝ

ثٝ . ثٝ اقشجبٜ ثٝ ٖٙٛاٖ قبذم ٌفشٕب٘ي ُٔطح وٙيٓ ،انالً قبذم يه ٌفشٕبٖ ٘يؿز

زچبض ٖ٘ٛي ؾبزٜ ؾبظي  ،خسَٚلبِت زض  ٞب وٛثطي ثب ذالنٝ وطزٖ ٌفشٕبٖ ،ٖجبضر زيٍط

اظ ؾبذشبض   ٕي،ٚلشي وٛثطي زض ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي ّٖ ،ٔثبَ . ثطايٚ ؾبزٜ اٍ٘بضي قسٜ اؾز

 ،زا٘س ٚ يب زض خبيي زيٍط زض ٕٞيٗ ٌفشٕبٖ ٔيآٖ ضا ٚنفي  ،ٌٛيس ٔيؾرٗ  ٕئٛؾيمي ّٖ

٘بٌفشٝ ضٚقٗ اؾز وٝ . زا٘س ٔيثؿيبض لٛي ٚ انِٛي  ٕي، ثيبٖ ٔٛؾيمبيي ضا زض ٌفشٕبٖ ّٖ

بً ثب٘ي. اؾبؾبً  ايٗ ٘ٛٔ ٍ٘بٜ ٚ سحّيُ  ويفي ٔٛؾيمي اٚالً ٘يبظ ثٝ سدطثٝ ظيؿشٝ وبفي زاضز

ؾٙديس؟ ثبِثبً آيب ( زض ٚيٗيز ويفي) سٛاٖ لسضر ٔٛؾيمي ضا ٔيچٍٛ٘ٝ ٚ ثب چٝ اثعاضي 

 ٚ فِٛه ايطاٖ لٛي ٘يؿز؟ ٔمبٔئٛؾيمي 

نحيح ٘يؿز ٚ ثطاي ايٗ وبض ثٝ اثعاض  ٞب اؾبؾبً ايٗ ٘ٛٔ ٔؤِفٝ ؾبظي ثطاي ٌفشٕبٖ

 . ثٟشطي ٘يبظ اؾز

مؿيٓ ثٙسي ٚ نٛضر ثٙسي ٘ٛٔ س ،زٚٔيٗ ٘مسي وٝ ثٝ ٔمبِٝ ٔصوٛض ٚاضز اؾز -ة

، غطثي ٚ سطويجي، ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي ّٖٕي ،َٛض ٔثبَٝ ث. زض ايطاٖ ٔٗبنط اؾز ٞب ٌفشٕبٖ

لطاض  ٌطا سٛا٘ٙس زض ظيطٔدٕٖٛٝ ٌفشٕبٖ سدسز  ٔي يي وٝ زاض٘سٞب ٍٕٞي ثب سٛخٝ ثٝ ٔؤِفٝ

 . زقٛ ٔيسٟٙب ثٝ يىي اظ ا٘ٛأ ٔٛؾيمي ٔطزْ دؿٙس اَالق  ٌيط٘س ٚ انُالح ٔٛؾيمي دبح

ي ٞب ٔجبحث ٘ٓطي ٚ ثطضؾي ظٔيٙٝ، ؾٛٔيٗ ٘مسي وٝ ثٝ ٔمبِٝ وٛثطي ٚاضز اؾز -ج

وٝ وٛثطي  ٗاي ٝ اِجشٝ ثب سٛخٝ ث. اؾز ٞب ي ٌفشٕبٌٖيط قىُؾيبؾي ٚ فطٍٞٙي  –اخشٕبٖي 

، لبثُ چكٓ دٛقي اؾز ،بِت يه ٔمبِٝ اضائٝ وطزٜ اؾز ايٗ ٘مملٔجبحث ضا سٟٙب زض 

 . اقشٗ ٍ٘بٜ ٌفشٕب٘ي ثٝ ٔٛؾيمي ضا اظ ٔمبِٝ زضيبفز ٕ٘بيسسٛا٘س ّٖز ز ِٚي ذٛا٘ٙسٜ ٕ٘ي
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ٔمبالر ٚ ُٔبِت ثيكشطي ثطاي ٔطٚض ٚ ُٔبِٗٝ ، سحميمبر، زض ذهٛل ثٙس ة

 1.ثٟطٜ الظْ ٌطفشٝ قسٜ اؾز ٞب اظ آٖ ،ٚخٛز زاقز وٝ ثٝ فطاذٛض ٞط ٌفشٕبٖ

 

 ًظزی تحمیك چارچَبهباًی ٍ 
ي سدسزٌطاي ٔٛؾيمي زض ٞب سحّيُ ٌفشٕبٖ» دػٚٞكي ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛيٛٔ انّي ايٗ ٔمبِٝ

ٞب،  ٘ٓطيٝٞب،  ٘ٓطي ثٝ َطح زيسٌبٜ چبضچٛةُٔبِٗٝ حبيط زض ثرف « ايطاٖ ٔٗبنط

ٚ ٚيٗيز  سدسز، ٘ٓطيٝ دؿب اؾشٕٗبضي ٞٙط، ٔفبٞيٓ ٚ ؾبثمٝ سبضيري ٔطثٌٛ ثٝ ٌفشٕبٖ

ٛة قٛز سب ثطضؾي ٔفبٞيٓ ٚ َطح چبضچ ٔيدطزاظز ٚ سالـ  ٔئٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٗبنط 

ي سحميك ضا فطاٞٓ ٞب اضظيبثي ٚ سٛنيف زازٜ، سىيٝ ٌبٜ ٚ ثؿشط ٔٙبؾت ثطاي سحّيُ، ٘ٓطي

سٗطيف ٚ اثٗبز آٖ اظ ، قٛز ٚ ٔفْٟٛ ٔيزض اثشسا ثٝ ٔفْٟٛ سحّيُ ٌفشٕبٖ دطزاذشٝ . ؾبظز

« أذطيبِيؿٓ» ٚ« اؾشٕٗبض» ؾذؽ ثب ٍ٘بٞي ٌصضا ثٝ ٔفبٞيٓ. قٛز ٔيي ٌٛ٘بٌٖٛ اضائٝ ٞب ٔٙٓط

زض ازأٝ ثٝ  . قٛ٘س ٔيثطضؾي "دؿب اؾشٕٗبضي ثٝ ٞٙط "ي ٞب ضٚيىطز، ٜ ازٚاضز ؾٗيساظ زيسٌب

دطزاظيٓ ٚ زض ٟ٘بيز ٘يع  ٔيسجبض قٙبؾي ٔفْٟٛ سدسز اظ زيسٌبٜ ٔشفىطاٖ زاذّي ٚ ذبضخي 

 . ثٝ سجبضقٙبؾي ايٗ ٔفْٟٛ زض ازثيبر ٔٛؾيمي ايطاٖ ٔٗبنط ذٛاٞيٓ دطزاذز

 

 هفاّین ًظزی

 تحلیل گفتواى
سب اٚاؾٍ زٞٝ  1960اي اؾز وٝ اظ اٚاؾٍ زٞٝ  طايف ُٔبِٗبسي ثيٗ ضقشٌٝ  يه»

ٞبيي چٖٛ ظثبٖ قٙبؾي، ٘كب٘ٝ  ٔٗطفشي زض ضقشٝ – زض دي سغييطار ٌؿشطزٜ ّٖٕي 1970

قٙبؾي ازضاوي ٚ اخشٕبٖي،  قٙبؾي ذطز، ضٚاٖ قٙبؾي، ٘مس ازثي، لْٛ ٍ٘بضي، خبٔٗٝ

ٔٙس ثٝ ُٔبِٗبر ٘ٓبْ  ْ اخشٕبٖي ٖاللٝٞبي ّٖٛ قٙبؾي ٚ ؾبيط ضقشٝ ٔٗب٘ي ثيبٖ، ا٘ؿبٖ

 ,Van Dijk« )ٔٙس ؾبذشبض ٚ وبضوطز ٚ فطايٙس سِٛيس ٌفشبض ٚ ٘ٛقشبض ْٟٛض وطزٜ اؾز

                                                 

 .ثطاي  وؿت اَالٔ زليك سط زض ذهٛل  ٘كب٘ي ٔٙبثٕ ٔٛضز ُٔبِٗٝ زض ايٗ دػٚٞف، ض. ن ثٝ ثرف ٔٙبثٕ -1
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يىي اظ ٔجبحث ٖٕسٜ زض ؾبظٔبٖ زازٖ ٚ دطزاظـ ٌفشٕبٖ ثٝ نٛضر (. »108 :1991

اي يب اَالٖبر لجّي  ٔشٗ ٚ اؾشرطاج ٚ اؾشٙشبج ٔٗٙي اظ ٔشٗ ٔجحث ٔٗطفز ظٔيٙٝ

(. ٔيكُ فٛوٛ، زض ثحث اظ ٌفشٕبٖ، ثؿيبض فطاسط اظ ظثبٖ 30:1383)يبضٔحٕسي، « زاؾ

وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ  "ٌفشٕبٖ"ٚاحس اِٚيٝ سحّيُ ٚ ثطضؾي ثطاي اٚ ٖجبضر اؾز اظ »ضٚز.  ٔي

(. فٛوٛ 161:1381)فيّيخ، « يه ؾيؿشٓ اظ أىبٖ ثطاي زضن زا٘ف سٗطيف قسٜ اؾز

ا ٌطفشبض ؾبذشبض اخشٕبٖي ثطآٔسٜ اظ لسضر زض ثؿشط سجبض قٙبؾي، ٞط ٘ٛٔ ٌفشٕب٘ي ض

ثيٙس ٚ ٔٗشمس اؾز وٝ  ثيٙس. اٚ لسضر ضا سٛظيٕ قسٜ، غيط آقىبض ٚ غيط ٔشٕطوع ٔي ٔي

خٛقس، ٘ٝ اظ ثبال )ٕٞبٖ(. ٘ٛضٔٗ فطوالف ثٝ ٖٙٛاٖ يىي زيٍط اظ  لسضر اظ ظيط ٔي

ط ٚي، ا٘سيكٕٙساٖ ايٗ ٖطنٝ، ثطاي ٌفشٕبٖ، ٚخٟي سأؾيؽ وٙٙسٜ لبئُ اؾز. ثٝ ٘ٓ

ٌفشٕبٖ چٙبٖ ٘يؿز وٝ ٔؿشمُ ٚ اظ َطيك سحّيُ ؾبذشبضٞبي يه ٔشٗ لبثُ سحمك 

ثبقس. ثّىٝ زض ٔٙٓٛٔٝ سٗبٔالر ٌفشٕب٘ي ٚ زض ضٚاثٍ ديچيسٜ ثب قطايٍ اخشٕبٖي ٚ 

ؾيبؾي، لبثُ فٟٓ ٚ سحّيُ اؾز. اٚ زض ُٔبِٗبر ذٛز، ٘ؿجشي ضٚقٕٙس ٔيبٖ ٔشٗ ٚ 

ايٗ ٔٛيٛٔ اظ ٘حٜٛ سجييٗ اٚ اظ ضاثُٝ ٔيبٖ  وٝ  وٙس ظٔيٙٝ اخشٕبٖي ٚ ؾيبؾي ثطلطاض ٔي

(. زض ايٗ ٔمبِٝ چبضچٛة ٘ٓطي ثط 59:1382ٌيطز )سبخيه،  ظثبٖ ٚ لسضر، ٘كأر ٔي

اؾبؼ ٘ٓطيٝ ٘ٛضٔٗ فطوالف زض وٙبض ٘ٓطيٝ ٌفشٕبٖ ٚ سجبض قٙبؾي فٛوٛ ثب ضٚيىطز ثٝ 

 ٘ٓطيٝ دؿب اؾشٕٗبضي ٞٙط اضائٝ ٌطزيسٜ اؾز. 

 

 ٌز ًظزيِ پسااستؼواری ّ
ٞبي ٔؿشٕٗطٜ يب ٞٙط سِٛيس  ٘ٓطيٝ  دؿباؾشٕٗبضي ٞٙط، ثٝ سِٛيس ٚ ٔهطف ٞٙط زض وكٛض

دطزاظز. ايٗ  قسٜ زض وكٛضٞبي اؾشٕٗبضٌط وٝ زض ثبة اؾشٕٗبض يب ٔؿشٕٗطار اؾز ٔي

ٞبي اؾبؾي ٚ چبضچٛة ٘ٓطي ايٗ دػٚٞف ضا  ٘ٓطيٝ وٝ زض وٙبض ٘ٓطيٝ ٌفشٕبٖ، دبيٝ

آيس. ايٗ ٘ٓطيٝ زٚ ٘ىشٝ ضا  لبثُ سأُٔ ثٝ قٕبض ٔيزٞس اظ ٔجبحث ٟٔٓ ٚ  سكىيُ ٔي

 زٞس: ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٔي
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سدطثٝ ٚ ٚالٗيبر ٔطزْ ٔؿشٕٗطٜ ضا  ،فطًٞٙ اؾشٕٗبضٌط ،وٝ ثب آٖ ايٜ قيٛ -1

 (. 1382، ؾٗيس. )وٙس ٔيؾبظز ٚ فطٚ زؾشي ضا زض ايكبٖ زضٚ٘ي  ٔيسحطيف 

ٛيز ذٛز سب ويس وطزٜ ٚ وٛقٙس ثط ٞ ٔيوٝ زض آٖ  ،ثٝ ٞٙط ٔطزْ اؾشٕٗبض قسٜ -2

 (. 1383، ؾٗيس) ثبظ سٗطيف وٙٙس ،"زيٍطي"قبٖ ضا زض ٔٛاخٟٝ ثب  ٌصقشٝ

، يٗٙي اَٚقٛز، ٔٛضز  أب آ٘چٝ زض ايٗ ٔمبِٝ ثطاي ؾبذشٗ چبضچٛة ٘ٓطي اؾشفبزٜ ٔي

اي اؾز وٝ فطًٞٙ اؾشٕٗبضٌط، ثب آٖ سدطثٝ ٚ  آٖ خٙجٝ اظ ٘ٓطيٝ اؾز وٝ ثيبٖ وٙٙسٜ قيٜٛ

 وٙس.  ؾبظز ٚ فطٚزؾشي ضا زض ايكبٖ زضٚ٘ي ٔي ٔؿشٕٗطٜ ضا سحطيف ٔي ٚالٗيبر ٔطزْ

 

 رٍش ضٌاسی تحمیك 
سحّيُ ٌفشٕبٖ ثٝ ٔثبثٝ يه ضٚـ ويفي ٚ ثب سىيٝ ثط اٍِٛي سحّيُ ٌفشٕبٖ  ،زض ايٗ ٔمبِٝ

زض ؾٝ  ،ٚ اثٗبز آٖ. دصيطز ٔي ا٘دبْ٘ٛضٔٗ فطوالف زض وٙبض ضٚـ سجبضقٙبؾي سبضيري 

ي ٞب ذٛاٞيٓ ضيكٝ ٔئب زض سجبض قٙبؾي  1.؛قٛز ٔيثطضؾي  ،سجييٗ سفؿيط ٚ، ؾُحِ سٛنيف

ٔٛؾيمي ايطاٖ  اٍ٘يع ضا زض حيُٝ ٔؿأِٝسبضيري ديسايف ٔفبٞيٓ وّيسي يب ٚاغٌبٖ ثٙيبزي ٚ 

سدطثٝ ظيؿشٝ ٍ٘بض٘سٜ ٘يع زض سجبض قٙبؾي ، ٖالٜٚ ثط سحّيُ ٌفشٕبٖ. ٔٗبنط ثكٙبؾيٓ

، اخشٕبٖي ٚ ؾيبؾي ْٟٛض ٌفشٕبٖ، فطٍٞٙي  ٙٝآيس سب ظٔي ٔيي ٔصوٛض ثٝ وٕه  ٞب ٌفشٕبٖ

ٌفشٕبٖ زض حيٗ  ٞبي سٗبضو ٚ ٞب سٗبُٔٞب،  سمبثُ، زؾز آٚضزٖ خبيٍبٜ اخشٕبٖيٝ ٘حٜٛ ث

 . قٛز ي سبضيري ٚ سدطثيبر ضٚظٔطٜ ثطضؾيٞب ثطضؾي زازٜ

 

 رٍش تحلیلی ٍ گزدآٍری اطالػات 
ثط ثٙيبز ، سبضيري آٖ ثٝ ّٖز ٚيػٌي ،ٌطزآٚضي اَالٖبر زض ايٗ دػٚٞف زض ّٚٞٝ اَٚ

ثٝ ّٖز  ،ٚ زض ّٚٞٝ زْٚ( 254-260: 1381، ؾبضٚ ذب٘ي) خٕٕ آٚضي اؾٙبز سبضيري

                                                 

، سحّيرُ ا٘شمربزي ٌفشٕربٖ،    1379ٞبي  سحّيُ ٌفشٕب٘ي، ض. ن ثٝ: فرطوالف، ٘رٛضٔٗ،    ثطاي آقٙبيي ثيكشط ثب ضٚـ -1

 .ٞب ُٔبِٗبر ٚ سحميمبر ضؾب٘ٝٔطوع 



  

 

 

 
 555  گراي  ...   هاي تجددگرا و نوسنت بررسي گفتمان 

ي ٔٛؾيمي ٚ سب ٞب ي ديطأٖٛ ٌفشٕبٖٞب ٚلبيٕ ٚ ضٚيساز، اضسجبٌ آٖ ثب حيبر ٔٛؾيمبيي

، ٔٙٓٛض اظ ٌطزآٚضي اؾٙبز سبضيري. حسٚزي ثط دبيٝ سدطثٝ ظيؿشٝ ٔحمك ثٙب قسٜ اؾز

 ،«اؾٙبز ثب٘ٛيٝ»، اَٚ زؾشٝ ؾٙس زضثبضٜ ٞط ضٚيساز سبضيري ٔٛضز ُٔبِٗٝ اؾز: ٌطزآٚضي زٚ

ثب ٔٛضز  ،َٛض غيطٔؿشميٓٝ ي سبضيري زيٍط ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ ٔحممبٖ وٝ ثٞب يٗٙي سحّيُ

زض ٔٛضز ٚلبيٕ ٚ اسفبلبر ، وٝ زض سبضيد ايطاٖ ٗاي ٝ سٛخ . قبيبُٖٔبِٗٝ زض اضسجبٌ ٞؿشٙس

ي ٞب ذبٖ ثط ؾط ثؿيبضي اظ ٔؿبئُ انّي اذشالف ٘ٓطثيٗ ٔٛض، ٔٛضز ٘ٓط ايٗ دػٚٞف

قىُ  ٞب ثٝ ٔطظثٙسي ٌفشٕبٖ ٞب ثٙيبزيٗ ثؿيبضي ٚخٛز زاضز وٝ اِجشٝ ٕٞيٗ اذشالف ٘ٓط

ثٝ ٘سضر ٕٔىٗ اؾز  خب ايٗسه ذٛا٘ي اؾٙبز ثب٘ٛيٝ زض ، ٗ أطايٝ ثب سٛخٝ ث. زٞس ٔي

 ،ٌصقشٝ اظ ايٗ. قٗ وٙسخٛا٘ت ٔرشّف يه ٚالٗٝ يب ٌفشٕبٖ سبضيري ضا اظ ٔٙٓط وّي ضٚ

. حشي اؾٙبز زؾز اَٚ ٘يع اؾبؾبً ٘يبظٔٙس ٖ٘ٛي اضظيبثي ٞؿشٙس ،زض ٞط دػٚٞف سبضيري

ي قسٜ زضثبضٜ ٌطزآٚضٔٙبثٕ   ٔييٗٙي وٙبض ٞٓ لطاض زازٖ سٕب، "ثطضؾي سُجيمي اؾٙبز"، زْٚ

بر يب ٚ اذشالف ٞب ثب ٞسف آقىبض وطزٖ ٘ب ٕٞرٛا٘ي، ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب يىسيٍط

ٞب،  ، ٔشٗٔٛضز ٘ٓط ٚ سٗييٗ ٞط خبٔٗٝ ٞب ثطاي ا٘شربة ٔشٗ. ٚ سٛافمبر ٞب ٕٞذٛقب٘ي

ا٘س، ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وبضثطز زاقش يي وٝ خٙجٝٞب ٔشٗ ٞب، ثطضؾي ٚ ٔطٚض ٚ ؾذؽ اظ ٔيبٖ آٖ، ُٔبِٗٝ

ا٘س. ٜ ا٘شربة قسا٘س،  ثٛزٜثيكشطيٗ ٘مف زض ثبظٕ٘ٛز ٌفشٕبٖ حبوٓ زاضاي  ،يب ثٝ ثيب٘ي زيٍط

ثٛزٜ اؾز وٝ ثٝ سٙبؾت زٚضٜ ظٔب٘ي  "ٔٗطف"ي ٞب ٔشٗ ،ايٗ سحميك "ٕ٘ٛ٘ٝ" ،ٗ سطسيتسيث

 "ٞسفٕٙس" ،ٌيطي زض ايٗ دػٚٞف ٕ٘ٛ٘ٝ ،زض ٚالٕ٘س. ا ا٘شربة قسٜ ،ٚ ؾبذشبض ٞط ٌفشٕبٖ

ظيطا زض سحّيُ ٌفشٕبٖ ٚ سجبض قٙبؾي اؾبؾبً ويفيز حًٛض يب غيجز ٔفبٞيٓ زض ٔشٗ اؾز؛ 

 اؾز. ي سحميك ٞب دبؾرٍٛي ٞسف، ٌيطي ٞسفٕٙسٝ ٔٛضز ٘ٓط اؾز ٚ ضٚـ ٕ٘ٛ٘
 

 ّا داليل اًتخاب هتي
 ٔٛضز زض. ٘ٓطيبر ذٛز ضا ثيبٖ وطزٜ اؾز ،قبضح ثٝ َٛض قفبف ٚ ٖطيبٖ ٞب زض ايٗ ٔشٗ

اؾز وٝ زض فبنّٝ ثيٗ  ، قبيبٖ شوطذهٛل ّٖيٙمي ٚظيطي ي ا٘شربة قسٜ زضٞب ٔشٗ
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ٚظيطي ثٝ ٖٙٛاٖ قبضح ٌفشٕبٖ  اؾز،ؾبَ  ثيؿزٔشٗ اَٚ ٚ زْٚ وٝ چيعي زض حسٚز 

ٌيطي ٘ىطزٜ ٚ ثط ٘ٓطيٝ ٚ ٖمبيس ذٛز زض ذهٛل  وٙبضٜ ،اظ ٔٛيٕ ذٛز ٌطا، سدسز

ٚظيطي ، ٔشٗ زض ٞط زٚ . اظ ايٗ ضٚ، چٖٛوٙس ٔئٛؾيمي ايطاٖ ٚ ٔجب٘ي ٘ٓطي آٖ دبفكبضي 

ثطضؾي  ،نٛضر ٔشٙي ٚاحسٝ ِصا ٞط زٚ ٔشٗ ث ،وٙس ٔيثط يه ؾطي ٖٙبنط ٚاحس سىيٝ 

 . ٘سقٛ ٔي

 

 تبار ضٌاسی هفَْم تجذد در گفتواى فزٌّگی ايزاى هؼاصز
ٞط ٖهط خب٘كيٗ ٖهطي زيٍط زض آٖ، وٝ  سبضيري َٛال٘ي ٚ ديچ زض ديچ زاضز ،سدسز

ٞبي  ٔيالزي ثب ٖٙٛاٖ 18يب  17وٝ اظ لطٖ  ثٛز خٟبٖ اي خسيس ثطاي سدطثٝ ،سدسز. قٛز ٔي

ٔطاز اظ ٌفشٕبٖ سدسز   (.27:1387، فبيّي) ٔٛيٛٔ ثحث ٚ ٌفشٍٛ لطاض ٌطفز ٌٛ٘بٌٖٛ،

زضثبضٜ  ٞب اؾز وٝ افطاز ٚ ٌطٜٚ  ٕئؿبئُ ٚ ٔفبٞي، ٘ٓطيبرٞب،  ٔدٕٖٛٝ ثحث خب ايٗزض 

اقىبَ ٌٛ٘بٌٖٛ زاضز ٚ  ،ايٗ ٌفشٕبٖا٘س. ٜ چيؿشي ٚ چطايي ؾٙز ٚ سدسز اضائٝ وطز

ٔحهٛالر  ٚ ٘يع ي ضٚقٙفىطاٖ ٖٕٛٔيٞب ثحث، قبُٔ سحميمبر زا٘كٍبٞئٛاضزي 

َٛض وّي اضائٝ ٝ زاؾشبٖ ٚ ٞٙط ث، قٗط، فيّٓ، ٔٛؾيمي وٝ زض لبِتضا ٚ ٞٙطي  فىطي

 ،٘رؿز .سٛاٖ ثيٗ زٚ زؾشٝ أٛض سفىيه لبئُ قس ٔياظ ايٗ ٘ٓط . ٌيطز زض ثط ٔي، قٛ٘س ٔي

ٚ  ٞب ايسٜ» ،زْٚ ٚ ٌيطز ٔيٞب سّٗك  ٚ چيعٞبيي وٝ ثطچؿت ؾٙشي يب ٔشدسز ثط آٖ ٞب دسيسٜ

اظ خٙؽ زْٚ، ٔمِٛٝ . ٞبؾز بٞيٓ ؾٙز ٚ سدسز ٚ ضاثُٝ ثيٗ آٖيي وٝ زضثبضٜ ٔفٞب سّمي

اظ خٙؽ  ،أب ٔمِٛٝ ٘رؿز. سٛاٖ آٖ ضا ٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ سدسز ٘بٔيس ٔيٚ  اؾزٔٗطفز 

(. ٕٞبٖ) سٛاٖ آٖ ضا أط اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٘بٔيس ٔيٚالٗيز ٖيٙي ٚ ثيطٖٚ شٞٙي اؾز ٚ 

ثّىٝ  ،ز أٛض ؾٙشي يب أطٚظي ٘يؿزٔطا ،ٌٛييٓ ٔيٚلشي اظ ٌفشٕبٖ سدسز ؾرٗ  خب ايٗزض 

 . ٞبؾز ي قىُ ٌطفشٝ زضثبضٜ آٖٞب ٚ زيسٌبٜ ٞب فٟٓ
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 ظَْر گفتواى تجذد در ايزاى هؼاصز
٘رؿشيٗ ثط٘بٔٝ زِٚز ايطاٖ ثطاي ٚاوؿٗ ظزٖ ثٝ فطٔبٖ أيطوجيط ، لٕطي 1264زض ؾبَ 

ٛاٖ يىي اظ ايٗ َطح  وٝ ثطاي آثّٝ وٛثي ٔطزْ ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ ثٛز ثٝ ٖٙ. آغبظ قس

ٔؤثط ثٛزٜ ، قٛز وٝ زض قطٚٔ خطيبٖ ٌفشٕبٖ سدسز زض ايطاٖ ٔٗبنط ٔيٚلبيٗي ثطقٕطزٜ 

چطا وٝ ؛ زؾشٝ ثٙسي ظيط ضا اضائٝ وطز سٛاٖ ٔيآثّٝ وٛثي زض ايطاٖ  ثب ٔطٚض سبضيرچٝ 1.اؾز

ي ٘رؿز لطٖ ؾيعزٞٓ لٕطي ثٛزٜ ٚ ٔثبَ فٛق زض ٞب اظ زٞٝ ،قطٚٔ فطايٙس سدسز زض ايطاٖ

٘مف زِٚز ٚ ٚضٚز آٖ  (1ٔصوٛض ثسيٗ قطح اؾز: ثٙسي  زؾشٝ. ٌٙدس ٔيضٜ ظٔب٘ي ايٗ زٚ

  ؛ٚ ضٚحي قٟطٚ٘ساٖ  ٕيٌصاضي ثطاي ؾالٔشي خؿ خبٔٗٝ ٚ ؾيبؾز  ٔيثٝ ٖطنٝ ٖٕٛ

  ٚ ٚاوٙف ٔب ٘ؿجز ثٝ سدسز زض ٔطاحُ اِٚيٝ (3 ؛طاٖ ديكبٔسضٖاي ٝ ٚيٗيز خبٔٗ (2

ودب ثٛزيٓ ٚ اوٖٙٛ ) ٖ َي زٚ ؾسٜ ٌصقشٝطااي  ٝقبذهي ثطاي ٘كبٖ زازٖ سحَٛ خبٔٗ (4

  (.ودب ٞؿشيٓ

. زٞٙس ٔيزض ثٗس اخشٕبٖي آٖ زض ايطاٖ سكىيُ ضا سدسز  ٔؿأِٝٞب ٘ىبسي اؾز وٝ  ايٗ

زض ؾسٜ قب٘عزٞٓ ثٝ وبض ضفز ٚ ٔطثٌٛ ثٝ  ض٘رؿشيٗ ثب« ٔسضٖ» ٚاغٜ ،زض ظثبٖ اٍّ٘يؿي

أطٚظٜ . قزخطيبٖ زا -« ٞب ٔسضٖ» ٚ «ٞب لسيٕي» -قس وٝ ٔيبٖ زٚ ٔىشت فىطي  ٔيثحثي 

ٞط وساْ ٞط چٙس ، ٖ ٔحبٚضار ٖبٔيب٘ٝٛاي يب ٔش ضؾب٘ٝ، قٙبذشي خبٔٗٝ، فّؿفي، ٔشٖٛ ازثي

ٞط يه اظ ٔمٛالر . وٙٙس ٔطاز ٚ افبزٜ ٔي ،ٔٙٓٛض ٚ ٔٗٙبيي ضا اظ اؾشٕٗبَ ايٗ ٚاغٜ ،ثب اثٟبْ

 ،فشٕبٖ ذبلزض ثؿشط ٌ ،"ٔسضٖ"، اظ ايٗ ضٚ. زاضاي ٌفشٕبٖ ذبل ذٛز ٞؿشٙس ،ٔصوٛض

. ٞب ٞؿشيٓ ٕٞچٙبٖ قبٞس سّٙٛٔ ٌفشٕبٖ ،اٌطچٝ زض ٞط ٔمِٛٝ ؛دصيطز قٛز يب ٔٗٙب ٔي ٔٗٙب ٔي

ٖ٘ٛي ٚيٗيز يب ؾبذشبض اخشٕبٖي ٚ  ٝضا ثٝ ٔثبث "ٔسضٖ"اغّت  ،دطزاظاٖ اخشٕبٖي ٘ٓطيٝ

زا٘ٙس ٚ  ٕٔٗٛالً اضٚدبي لطٖ ٞفسٞٓ ضا ذبؾشٍبٜ سدسز ٔي ٖٙباي. وٙٙس فطٍٞٙي سّمي ٔي

ٞبي ٔشفبٚر ثٝ زيٍط  ثب ٔيعاٖ ،قسٖ  ٞبي ٔسضٖ يٙسافطثٛز وٝ س٘س زض لطٖ ثيؿشٓ ٔٗشم

                                                 

ثطاي اَالٔ ثيكشط ٍ٘بٜ وٙيس ثٝ: فبيّي، ٕ٘ٗشبهلل؛ ا٘ؿبٖ قٙبؾي سدسز، سدسز ثٛٔي ٚ ثٛٔي قسٖ سدرسز زض ايرطاٖ    -1

 )وشبة زض زؾز چبح(. 25أطٚظ؛ نفحٝ 
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، ؾٝ ٔٗٙبي ٞٙطي ،ثب سٛخٝ ثٝ آ٘چٝ ٌفشيٓ(. 29:1387، فبيّي). ثؿٍ يبفز ،ٞب خٟبٖ

 ٔب زض ايٗ سحميك اظ. سٛاٖ اظ يىسيٍط سفىيه وطز قسٖ ضا ٔي فّؿفي ٚ اخشٕبٖي اظ ٔسضٖ

، وبض ضفشٝٝ ٞط خب ٘يع ٚاغٜ سدسز يب ٔسض٘يشٝ ث. وٙيٓ ٔيٜ اؾشفبز« أطٚظي قسٖ» ٚ« سدسز»

ٔفْٟٛ اخشٕبٖي يب ، ٘يع "قسٖ  ٔسضٖ"ٔٙٓٛض اظ . اؾز "أطٚظي قسٖ"ٔطاز ٕٞبٖ 

سٗبضيف ٔرشّفي ، ٘ٓطيٝ دطزاظاٖ اخشٕبٖي ثط اؾبؼ ايٗ فطايٙسٞب. قٙبذشي آٖ اؾز خبٔٗٝ

. زا٘ٙس ٔيضا ٖ٘ٛي قيٜٛ ظ٘سٌي ثطذي ٘يع اؾبؾب سدسز ا٘س. ٜ اضائٝ وطز، "ٔسضٖ قسٖ"اظ 

سدسز » ٘ٛيؿس: ٔيزض سٗطيف سدسز ( 1377) «ديبٔسٞبي ٔسض٘يز» ٌيس٘ع زض اثشساي وشبة

ى اخشٕبٖى اقبضٜ زاضز وٝ اظ لطٖ ٞب سكىيالر ٚ ؾبظٔبٖ، ثٝ قيٜٛ ظ٘سٌى اخشٕبٖى

 ٗ َطف زض اضٚدب ْبٞط قس ٚ زأٙٝ سبثيط ٚ ٘فٛش آٖ ٘يع وٓ ٚ ثيف زض ؾبيطايٝ ٞفسٞٓ ث

 ٌٛ٘بٌٖٛ،سدطثٝ سدسز زض خٛإٔ (. 6-95: 1380، ٟٔسيعازٜ) «٘مبٌ خٟبٖ ثؿٍ يبفز

ثطذي ٔٗشمس٘س فطايٙس سدسز زض ا٘س. ٜ ٔشفبٚر ثٛزٜ ٚ ِعٚٔب ضاٜ اضٚدب ٚ غطة ضا ز٘جبَ ٘ىطز

ثطذي ٘يع ؾطآغبظ آٖ . اظ زٚضٜ نفٛيٝ ٚ چٟبض لطٖ ديف ٚ ٕٞعٔبٖ ثب اضٚدب آغبظ قس ،ايطاٖ

 ،ٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ سدسز يب ٌفز ٚ ٌٛ زضثبضٜ سدسز ٚ ؾٙز. زا٘ٙس ٔيضا زٚ لطٖ ٌصقشٝ 

ٔٛضخ سبضيد  َجبَجبئيؾيس خٛاز . سضؾ ٕيثيف اظ زٚ لطٖ ٘ثٝ سطي زاضز ٚ  ٔكرم ؾبثمٝ

ايطا٘يبٖ وٕبثيف اظ ظٔبٖ انالحبر ظٔبٖ ٖجبؼ ٔيطظا » زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔٗشمس اؾز ٞب ا٘سيكٝ

قىبف ثيٗ ؾٙز  ،ْٜٚ ؾُّٙز ٘بنطاِسيٗ قبزض ٘يٕٝ ز 1.«ٗ ٔؿبِٝ قسٜ ثٛز٘سايٝ ٔشٛخ

 ،ٗ سطسيتيسث. ٗ زٚ زيٍط لبثُ خٕٕ ٘جٛز٘سايٝ لسٔبيي ٚ سحٛالر خسيس ثٝ خبيي ضؾيس و

ٔؿبئُ  ،وطز٘س ثب آٚضزٖ فىط غطثي ضٚقٙفىطاٖ ؾٗي ٔي. ضفشٝ ضفشٝ ضٚقٙفىطاٖ ديسا قس٘س

سٛاٖ  ، ٔيايٗ سحميك ثب ُٔبِٗٝ زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ٘ٓط(. 36:1387، فبيّي) 2ٔب ضا حُ وٙٙس

 اظ خٟبر ظيط لبثُ ٘مس اؾز:« ٌفشٕبٖ سدسز دػٚٞي ايطاٖ» ٚاض ٌفز ُٔبِٗبر يب فٟطؾز

                                                 

ٛاز َجبَجبئي.   -1  زض ٚة ؾبيز ظيط:ٔٛخٛز   ،1385آثبٖ ٔبٜ  22ٚ  21 رٍسًاهِ اػتواد هلی،ٌفز ٚ ٌٛ ثب زوشط ؾيس خ

http://zavalandishe. blogfa. com/post-7. aspx 

ؾرٙطا٘ي ؾيسخٛاز َجبَجبئي ثٝ زٖٛر ٌطٜٚ ّٖٕي ر سرههري ّٖرٓ ٚ سىِٙٛرٛغي      زٚ ٘ٓبْ سِٛيس ّٖٓ زض ايطاٖ، -2

 يبؾز ّٖٕي وكٛض. ٔٛخٛز زض ٚة ؾبيزقٙبؾي ايطاٖ ٚ ٔطوع سحميمبر ؾ ا٘دٕٗ خبٔٗٝ

http://www.fasleno.com/archives/000731.php
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ٔشٗ » ،«فّؿفٝ ٔحٛض» ٖٕسسب ،«ي ٔحٛضغايسئِٛٛ» ،ٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ سدسز ايطا٘ي 

ٚ ٔمبالر ٚ  ٞب وشبة) قبُٔ ٔشٗ ا٘سيكٍي ٞب ثط سدعيٝ ٚ سحّيُ ٔشٗٔجشٙي ٚ « ٔحٛض

، ٕٔٗبضي، ي ٔرشّف  ٔٛؾيميٞب آثبضي ٞٙطي زض ضقشٝ) ي ٞٙطيٞب ٚ ٔشٗ( ؾرٙطا٘ي

« ٘رجٝ ٔحٛض»ٚ  «قٟط ٔحٛض». ايٗ ٌفشٕبٖ، ٕٞچٙيٗ ثٛزٜ( سئبسط ٚ ازثيبر، ؾيٕٙب، ٘مبقي

زِٚز ٚ ٔربِفبٖ ٚ ) ٚ ضفشبضي ٘رجٍبٖ ؾيبؾي ٔيي والٞب اؾز ٚ ثطاؾبؼ سحّيُ وٙف

 ٞب وٙف. قىُ ٌطفشٝ اؾز( يب ٖطفي آٖ اظ زيٙي) ٚ ٘رجٍبٖ فىطي ٚ فطٍٞٙي( ضليجبٖ آٖ

. شار ٔحٛض اؾز ٚٗ ٌفشٕبٖ ثٛزٜ ايٝ وٕشط وبٖ٘ٛ سٛخ ،«ٔطزْ» يب« ٖبٔٝ» يٞب ٚ ٘مف

ثٝ ٖ٘ٛي شار اٍ٘بضي ٔٗشمس٘س وٝ غطة ثب يه شار ٚ قطق ثب  ،ٕٞچٙيٗ زض ثحث سدسز

ُٔطح  ٔؿأِٝشاسي زيٍط زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز ٚ ٖ٘ٛي ٍ٘بٜ يه ؾٍٛ٘طا٘ٝ زض ايٗ 

٘ٝ سٟٙب ٖٕسٜ قبضحبٖ ضٚ،  ايٗاظ . اؾزٌط يب ٔصوط« ٔطز ٔحٛض» وٝ ٚ زض آذط ايٗ قٛز ٔي

زض ٘يع ظٖ  1يسٛاٖ يه قبضح ثعض ٕيحشي ٘؛ ثّىٝ ٔطزاٖ ٞؿشٙس ،ٚ ؾرٍٙٛيبٖ ايٗ ٌفشٕبٖ

سدطثٝ ٚ ٔفبٞيٓ يب ظثبٖ  ،خع زض چٙس ؾبَ اذيط ،زض ايٗ ٌفشٕبٖ اؾبؾبًديسا وطز. ٞب  ثيٗ آٖ

، فبيّي) ٘مف وب٘ٛ٘ي زض آٖ ٘ساضز ،ظٖ ٔؿأِٝوٕشط خبي زاقشٝ ٚ  ،ِٛٝٔم ظ٘ب٘ٝ زض ايٗ

سجييٗ ُّٖ ٚ زاليُ ايٗ ٔٛيٛٔ اؾز وٝ چطا ٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ  ،دطؾف اوٖٙٛ(. 39:1387

سٛاٖ ٌفز ايٗ  ٕي٘ ديسا وطزٜ اؾز؟ ٔؿّٕبً ٞب ثٙسي ثب ايٗ ٚيػٌي نٛضر ،سدسز ايطا٘ي

 ،ظيطا ايٗ ٌفشٕبٖ ؛طا٘يبٖ ثٛزٜ ثبقساي  ٝكزض ا٘سي ايٝ حبنُ اضائٝ يب سَٛئ ،ثٙسي نٛضر

حبنُ وٙف خٕٗي ٘يطٚٞب ٚ افطاز ثؿيبض ثب خٟز ٌيطٞبي ٔشفبٚر زض يه ثؿشط سبضيري 

ي ٞب ي فىطي ٚ ٌفشٕب٘ي ضا ثب زيسٌبٜٞب سٛاٖ دسيسٜ ٕي٘ اؾبؾبً. ٜ اؾزثٛزَٛال٘ي 

، فبيّي) سحّيُ ٕ٘ٛز ،ي اظ ٘ٛٔ ضٚاٖ قٙبذشي ٚ فطزيٞب يكب٘ٝ يب سجييٗا٘سٝ سَٛئ
                                                                                                                     

 http://zavalandishe. blogfa. com/post-2. aspx 

اظ فٟطؾز ثّٙس ثبالي ضٚقٙفىطاٖ سدسزدػٜٚ اظ ٌصقشٝ سب ثٝ أطٚظ ٔري سرٛاٖ آذٛ٘رسظاز، ّٔىرٓ ذربٖ، َربِجٛف        -1

ِعازٜ، ٞسايز، وؿطٚي، ثبظضٌبٖ، قطيٗشي، آَ احٕس، ؾطٚـ، َجبَجربئي، آخرٛزا٘ي، ّٔىيربٖ،    سجطيعي، سمي ظازٜ، خٕب

ٔدشٟسقجؿشطي، اقىٛضي ٚ زيٍطاٖ ضا ٘بْ ثطز وٝ زض ٔيبٖ آ٘بٖ، حشي يه ظٖ ٞٓ ٘يؿز.  ظ٘ب٘ي ٞؿشٙس ورٝ زض ظٔيٙرٝ    

ٛاٖ ٘بْ ثطز؛ أب ٞيچ يه، قربضح  سٛؾٗٝ سدسز سالـ وطزٜ ا٘س. ا٘جٛٞي اظ ظ٘بٖ ٌ٘ٛطا ٚ فٗبَ ؾيبؾي ٚ اخشٕبٖي ٔي س

 ٚ ٌفشٕبٖ ؾبظ ٘جٛزٜ ٚ اغّت، فٗبَ ؾيبؾي ٚ اخشٕبٖي ثٛزٜ ا٘س
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٘يع ... ٔطسًي فطٞبزي ٚ، اظ ٔشفىطيٗ زاذّي ٔثُ خالَ آَ احٕس ايٜ ٖس ،اِجشٝ(. 41:1387

غطة ٚ ٘يطٚٞبي آظازي ثرف ٚ ٘ٛآٚض ٚ ، ثط ايٗ ثبٚض٘س وٝ زض دب٘هس ؾبَ ٌصقشٝ

ٚ سهٛض  ا٘سٜ خع ثٝ ذيط ٚ نالح وكٛضٞبي سٛؾٗٝ ٘يبفشٝ ٘يٙسيكيس، ذطزٔٙس اؾشٕٗبضي

سٛاٖ  ٔياخٕبال . اؾز ٕي فبلس ٞطٌٛ٘ٝ ٚخبٞز ّٖ ،ثطاي قطليبٖسَٛئٝ اظ خب٘ت ايكبٖ 

سٛا٘ؿز چٙساٖ ٔشٕبيع اظ قىُ  ٕي٘آيٙس  ديٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ سدسز ايطا٘ي ثٝ زاليُ ، ٌفز

اغّت زؾشٛض وبض  ،ٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ سدسز ايطا٘ي -1 :وٙٛ٘ي سبضيري وٙٛ٘ي آٖ ثبقس

وٕشط ُٔطح ثٛزٜ  ،ٔحممبٖ زا٘كٍبٞيٚ ثيٗ  ٞب ايطاٖ ثٛزٜ ٚ زض آوبزٔي  ٔيضٚقٙفىطاٖ ٖٕٛ

ي فّؿفي ٚ ضٚقٍٙطاٖ ٞب ثٝ قسر ٔشبثط اظ ا٘سيكٝ ،ٌفشٕبٖ ؾٙز ٚ سدسز ايطا٘ي -2 ؛اؾز

ثٝ ٔثبثٝ  ،ثّىٝ زض ؾُح خٟب٘ي ،٘ٝ سٟٙب زض ايطاٖ ،ٌفشٕبٖ سدسز -3 ٚ اضٚدب ثٛزٜ اؾز

 . يب٘ٝ ُٔطح ثٛزٜ اؾزٌطا ٌفشٕبٖ ٘رجٝ
 

 ايزاًی  هیتجذد بَ

ٔٗشمس٘س ايطاٖ ٘يع اظ خّٕٝ  ٔحممبٖ ٚ فٗبالٖ فطٍٞٙي ايطاٖ، قٙفىطاٖثؿيبضي اظ ضٚ

ايٗ  (.10: 1379، خٟب٘جٍّٛ) "ا٘س يٙس سدسز ٔب٘سٜازض ٘يٕٝ ضاٜ فط"وكٛضٞبيي اؾز وٝ 

ا٘س. ٝ سّمي اظ سدسز ضا ٞط زٚ ضٚيىطز ضازيىبَ ٖطفي ٚ ٔحبفٓٝ وبض ٔصٞجي ُٔطح ؾبذش

 ٚ« ذطز» حَٛ ٘ٛٔ ذبني اظ« سحَٛ فىطي» ٖ٘ٛي ،ثطذي ٘يع ثب ايٗ اؾشسالَ وٝ سدسز

ٞطٌع ضخ ٘سازٜ ٚ قبيس ٞطٌع  ،ٗ سحَٛ زض ايطاٖاي  ٝوٙٙس و ٔيٌٛ٘ٝ ثيبٖ  ايٗ ،اؾز« فطز»

 ،زض زٚ ؾسٜ ٌصقشٝ، ٌٛيٙس ٔي ايٗ حٛظٜآ٘چٝ ٘ٓطيٝ دطزاظاٖ  ثب ٚخٛز. ٘يع ضخ ٘سٞس

 ،ي وٝ اِجشٝ زسدس ؛٘ٛٔ ذبني اظ سدسز ضا سدطثٝ ٚ سثجيز وطزٜ اؾز ،طاٖاي  ٝخبٔٗ

وٝ سحمك سبْ ٚ سٕبْ اٍِٛي غطثي سدسز  ثطزاضي ٚ وذي ٔحى اظ سدطثٝ غطة؛ چطا ٌطسٝ

 ثٛزٖ اؾز ثّىٝ زض سٗبضو ثب ضٚح ٔسضٖ، ٘ٝ سٟٙب ٘بٕٔىٗ ،زض وكٛضٞبي غيطغطثي

اؾز وٝ ٔرشهبر ايطا٘ي ضا   ٔيي ٔحّي يب ثٛ سدسز، سدسز ايطا٘ي(. 46:1387، فبيّي)

ؾٟٓ . ٔيؿط اؾز ،قٙبذشي اظ فطًٞٙ ايطا٘ي زض دطسٛ زضوي ا٘ؿبٖٚ فٟٓ آٖ ٘يع  زاضاؾز
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أب زِٚز ٘يع ٕٞٛاضٜ ٘ؿجز ثٝ سٕبْ . ثؿيبض ٟٔٓ ثٛزٜ اؾز ،زِٚز زض ايطاٖ زض ظٔيٙٝ سدسز

زِرٛاٞب٘ٝ اخطا  ٞب يي وٝ زِٚزٞب وٝ ثط٘بٔٝ سط ايٗ ٚ ٟٔٓ يف آٌبٜ ٘جٛزٜ اؾزٞب وٙف

 . زض دي ٘ساقشٝ اؾز ٞب ضا ٘شبيح زِرٛاٞب٘ٝ آٖ وٙٙس ِعٚٔبً ٔي

 

 اصطالحات رايج بزای اًَاع هَسیمی در ايزاى
ثطاي سٛنيف ا٘ٛأ ٔٛؾيمي ضايح زض  ٌٛ٘بٌٖٛ ثيف اظ چُٟ ٚاغٜ ،زض يه ٍ٘بٜ وّي

ٌطٜٚ ُٔبِٗبر ٔٛؾيمي دػٚٞكىسٜ (. 23:1384، نسض٘ٛضي) قٛز ٔيوكٛض ثٝ وبض ثطزٜ 

، ضر فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٔيٞٙط ٚ اضسجبَبر ٚظا، ٚاثؿشٝ ثٝ دػٚٞكٍبٜ فطًٞٙ، ٞٙط

وٝ زض ( 35:1384، نسض٘ٛضي) ضا ثطاي ٔٛؾيمي زض ايطاٖ لبئُ اؾز دي آيٙسثٙسي  زؾشٝ

 : زٞيٓ ٔيايٗ سمؿيٓ ثٙسي ضا اٍِٛ لطاض ، ثطاي نٛضر ثٙسي ٌفشٕب٘ي، ايٗ سحميك

 ٛؾيمي ٔطزْ دؿٙسٔ -3ٚ  ايطاٖ( فِٛه) ٔئٛؾيمي ٔطز -2؛ ٔٛؾيمي والؾيه ايطاٖ -1

 .يطاٖا( دبح)

ي سدسزٌطاي ٔٛؾيمي ٞب سٟٙب ثٝ ثبظ قٙبؾي ٌفشٕبٖحبيط، ٔمبِٝ  ٝ و ٗايٝ ثب سٛخٝ ث

، ي يبز قسٜٞب سٟٙب ثٝ اضائٝ نٛضر ثٙسي اظ ٌفشٕبٖخب  زض ايٗدطزاظز  ٔيزض ايطاٖ ٔٗبنط 

 "سدسزٌطا"سٛاٖ ٌفشٕبٖ  اِٚيٗ ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي والؾيه ايطاٖ  ضا ٔي. زقٛ ٔي ثؿٙسٜ

ايٗ ذٛز ثٝ  ،ي  ٚ ٘ٛٔ ضٚيىطزٌيط قىُ ثط اؾبؼ ديف ظٔيٙٝ ،شٕبٖايٗ ٌف. ٔكرم وطز

ثب  ديف ظٔيٙٝ غطثي ٚ ايسٜ خبيٍعيٙي  ٌطا ٌفشٕبٖ سدسز قٛز: ٔيسمؿيٓ  ٞب ذطزٜ ٌفشٕبٖ

ثب  ٌطا ٌفشٕبٖ سدسزٚ ( ٔيٗ ثبقيبٖ، الض ٔٗعظبؾ) خبي ٔٛؾيمي ايطا٘يٝ ٔٛؾيمي غطثي ث

ز٘جبَ ايدبز سحَٛ ٚ ثٝ ضٚظ ضؾب٘ي ٔٛؾيمي ايطاٖ ثب ضٚيىطز غطثي ٚ ثٝ ، طا٘يايٝ ديف ظٔيٙ

  .(ّٖي ٘مي ٚظيطي) ثط ٔجٙبي لٛاٖس ٔٛؾيمي غطثي

 

 گًَِ ضٌاسی گفتواى تجذدگزا
 گزا در هَسیمی ايزاى هؼاصز ّای تجذد درآهذی بز ظَْر گفتواى
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ٔٙكأ آثبض ٔىشٛة ٚ ، ثيف اظ ٘يٓ لطٖ اؾز وٝ ٔجبحث ديطأٖٛ سدسز زض ٔٛؾيمي ايطاٖ

اثطي ثٝ  ،يبثيٓ وٝ ثٝ ٘سضر ٔيزض زلز ٚ ا٘سيكٝ وبفي ِٚي ثب  . ثؿيبضي ثٛزٜ اؾزقفبٞي 

اظ سدسز زض ٔٛؾيمي ايطاٖ  ،َٛض وبُٔ زض ايٗ ٔٛضز ثٝ ثحث دطزاذشٝ اؾز ٚ زض ثيكشط آثبض

ٔؿبئّي . ثٝ ٔيبٖ آٔسٜ اؾز ، ؾرٗثٝ َٛض ٌصضا ٚ ٍٞٙبْ َطح ٔجبحث ٔٛؾيمبيي زيٍط

ثي سٛخٟي ثٝ ثطذي ، ي فىطي ٚ اخشٕبٖي الظْ ثطاي سدسزٞب ٕٞچٖٛ ٖسْ سٛخٝ ثٝ ظٔيٙٝ

ثب قطايٍ ٔشٙبْط زض ، يٗٙي غطة، ي حبوٓ ثط ذبؾشٍبٜ سدسزٞب زض ظيط ؾبذز ٞب اظ سفبٚر

ايطاٖ ٚ زض ٘ٓط ٘ساقشٗ ٔكىالسي وٝ سدسزٌطايي ٘بٍِٕٞٗ يىي اظ اضوبٖ فطٍٞٙي زض ثبفز 

ايٗ زض . ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ اؾز ًٔٗالسي ،وٙس ٔيؾٙشي يب ٘يٕٝ ؾٙشي ايدبز  ايٝ خبٔٗ

ؾيط ، سدسز زض فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ايطاٖ ثٝ قىُيٕٗ دطزاذشٗ ثٝ ٔفْٟٛ ٘ٛآٚضي ، ثرف

ِحٓبر سبضيري ، دػٚٞفزض ايٗ . زٌيط ٔيلطاض ثطضؾي  ٔٛضزي سدسزٌطا ٞب سحَٛ زيسٌبٜ

 ٚ ثٝ ي ٔٛؾيميٞب خطيبٖ سبفكبض٘س   ٔيزؾز يبضي ثٝ ٞٓ  ،لسضر ٚ زا٘فٞب  زض آٖوٝ 

 . قٛ٘س ٔيٖيبٖ ، آٔٛظـ ٔٛؾيمي  ضا ثٝ ٘فٕ ذٛز ضلٓ ظ٘ٙس ،سجٕ آٖ

 

 هفَْم تحَل هَسیمايی
سٛاٖ  ٔيِٚي ثٝ ٘سضر  ،سحَٛ زض ٔٛؾيمي ٚخٛز زاضز ي ٔشفبٚسي زضثبضٜٞب وٝ زيسٌبٜ ثب آٖ

ي ٞب زيسٌبٜ. ازٚاض ثبقس ي ٔٛؾيمبيي زض ٕٞٝٞب ٘ٓطي ضا يبفز وٝ ٔٗشمس ثٝ ثجبر فطًٞٙ

 يٖٙهط ،سغييط يبفشٝضا وٝ ٕٔٗٛالً ثب ٔبٞيز آٖ ٔربِفز وطزٜ ٚ آ٘چٝ ، ٔربِف سغييط

قبذم ٚ  يسغييط ضا ثبيس فطايٙس ،ٗ سطسيتيسث. زا٘ٙس ٔئغكٛـ ٚ ٔٙحطف ، فطٖي

، اسٙٛٔٛظيىِٛٛي أطيىبيي 1،ثطٚ٘ٛ ٘شُ. زض ََٛ سبضيد ٔٛؾيمي زض ٘ٓط ٌطفز ٕٞيكٍي

دبيساض ٚ ، ٕ اٌط سٟٙب يه فطايٙس ثبثززض ٚال» زٞس: ٔيزض ايٗ ٔٛضز سٗجيطي ٌٛيب اضائٝ 

 :Nettl, 1983) حًٛض ٕٞيكٍي سغييط اؾز ،آٖ، ٕٞيكٍي زض ٔٛؾيمي ٚخٛز زاقشٝ ثبقس

يبثيٓ  ٔيثب ٍ٘بٞي ثٝ سبضيد  ايطاٖ زض . وٙس ٔئٛؾيمي ايطاٖ ٘يع اظ ايٗ لبٖسٜ ديطٚي (. 173

                                                 
1. Nettle 1983 
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زض . ط ٚ سحَٛ قسٜ اؾززچبض سغيي ،ثب ٖٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ ،وٝ ٞٙط ٔٛؾيمي زض ٔيبٖ ايطا٘يبٖ

سغييط ٚ  -1وٙٙس:  ٔئٕٗٛالً سغييط  ٚ سحَٛ ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ سمؿيٓ  ،ثطضؾي ٘ٓبْ سغييطار

سغييط ٚ سحِٛي وٝ زض  -2ٚ  سحِٛي وٝ حبنُ اظ سغييط زض ٘ٓبْ زاذّي يه خبٔٗٝ ثبقس

 . ( (Ibid: 174قٛز ٔيي ٔرشّف حبنُ ٞب ٘شيدٝ ثطذٛضز ثيٗ فطًٞٙ

سغييطار يه فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ثبيس ٞطزٚ سغييط ضا ٔس ٘ٓط  ضٜيه سئٛضي خبٕٔ زضثب

حبنُ سٗبزِي ٔيبٖ سساْٚ سغييطار سسضيدي  ،ٔٛؾيمبيي يه دسيسٜ ،ٚالٕ زض. زاقشٝ ثبقس

سغييطار زاذّي زض يه . »ي ذبضخي اؾزٞب ي حبنُ اظ سٕبؼٞب زاذّي ٚ زٌطٌٛ٘ي

سغييط زض ؾبذشبض ، ميزضن فطًٞٙ ٔعثٛض اظ ٔٛؾي فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ٕٔٗٛالً ثط دبيٝ

قٛز  ٔياخشٕبٖي ٚ ٘يع ثط اؾبؼ ٘يبظي وٝ اظ زضٖٚ ؾيؿشٓ ٔٛؾيمبيي ثٝ سغييط احؿبؼ 

 «وٙس ٔيدصيطز ٚ ثٝ َٛض َجيٗي اٍِٛٞبي اؾشمطاض يبفشٝ زض فطًٞٙ ضا ز٘جبَ  ٔينٛضر 

(Ibid: 175) .ي ٔؿشمط زض ٞب ديٛؾشٝ ٚ زض أشساز ؾٙز، ٖٕسسبً سسضيدي ،ايٗ ٌٛ٘ٝ سغييطار

ي ٔرشّف ٞب سٛاظٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ثرف، سغييطار زضٚ٘ي ٕٞچٙيٗ زض ٘شيدٝ. طًٞٙ ٞؿشٙسف

. قٛز ٔيي فطًٞٙ حفّ ٞب يه فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ٚ ٘يع ثيٗ ٔٛؾيمي ٚ زيٍط حٛظٜ

سغييطار زضٚ٘ي سسضيدي ٚ ٕٔشس ٘يؿشٙس ٚ ٘يع ٕٔٗٛالً  اظٜا٘سٝ سغييطار ثيطٚ٘ي اغّت ث

ٞط  ،زض فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ايطاٖ. زٞٙس ٔيطاض ثرف ذبني اظ فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ضا ٞسف ل

ِٚي وٕيز ٚ ويفيز ٞطوساْ زض  ؛لبثُ سكريم اؾز ،ٞب زٚ ٘ٛٔ سغييط زض غبِت زٚضٜ

سحز سأثيط فطًٞٙ ٔسض٘يشٝ  ،وٝ سدسزٌطايي خب آٖاظ . ٔشفبٚر اؾز ٌٛ٘بٌٖٛ،ي ٞب زٚضٜ

. وٙيٓ ٔيع ثحث ضا ثط سغييطار ثيطٚ٘ي ٔشٕطو خب ايٗزض ، غطثي زض ايطاٖ ضٚاج يبفز

سٛاٖ سبضيد سغييطار ثيطٚ٘ي زض ٔٛؾيمي ايطاٖ ضا ٔشٙبؾت ثب ٔٛيٛٔ ثحث وٝ  ٔي

وٝ ، اَٚ زٚضٜ ٔٛؾيمي ايطاٖ اؾز ثٝ زٚ زٚضٜ سمؿيٓ وطز: ٌطايي سدسزٞب ٌفشٕبٖ

ي غطثي ضا زض ثط ٞب ٔٗبنط ٚ آقٙبيي ايطا٘يبٖ ثب ا٘سيكٝ سغييطار ثيطٚ٘ي سب ديف اظ ؾسٜ

 سحٛالر ؾسٜ اذيط ٚ سدسزٌطايي ٔشأثط اظ غطة ضا ٔس٘ٓط زاضز. ٝ وزٚضٜ زْٚ، ٚ  ٌيطز ٔي

ي ٔدبٚض ٚ ثًٗبً غيط ٔدبٚض زض ََٛ سبضيد ٚ ٞب ايطاٖ ثب فطًٞٙ ثب سٛخٝ ثٝ ضٚاثٍ ٌؿشطزٜ

زض  ٞب يي وٝ ثيٗ ثطذي اظ ٖٙبنط ٔٛؾيمي ايطاٖ ثب ٖٙبنط ٔشٙبْط آٖٞب ثب سٛخٝ ثٝ قجبٞز
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ٕٔبِه غطثي ٚ حشي  وكٛضٞبي ، ٖثٕب٘ي، اِٟٙطٔبٚضاء، ٕٞچٖٛ ٞٙس ٞب ثطذي اظ فطًٞٙ

ضؾس وٝ سغييطار ٘بقي اظ سٕبؼ ذبضخي ٕٞٛاضٜ زض  ٔيثٝ ٘ٓط ، قٕبَ افطيمب ٚخٛز زاضز

ٞطچٙس وٝ زض ٔٛاضز ظيبزي (. 39:1383، وال٘شطي) ٔٛؾيمي ايطاٖ سأثيط ٌصاض ثٛزٜ اؾز

سٛا٘ؿشٝ نطفبً  ٕيطار ِ٘ٚي ايٗ سأثيا٘س، ٝ ي ٔصوٛض اظ ٔٛؾيمي ايطاٖ سأثيط ٌطفشٞب فطًٞٙ

زْٚ سبضيري وٝ ٔشٕطوع ثط سغييطار ٔٛؾيمي ايطاٖ ثب  زٚضٜ زضثبضٜ. يه خب٘جٝ ثٛزٜ ثبقس

ي ٌفشٕبٖ سدسزٌطا ؾز ٚ ٞسف انّي ايٗ ثحث ضا ٘يع ٌيط قىُسأثيطدصيطي اظ غطة ٚ 

ٔشساَٚ زض  ٚ سجبزَ فطٍٞٙي ٗ ٘ٛٔ سغييط ضا اظ سغييطار ثيطٚ٘ياي ٝ آ٘چ، قٛز ٔيقبُٔ 

. وٙس سغييط زض ٍ٘طـ ايطا٘يبٖ ٘ؿجز ثٝ ؾٙز ٔٛؾيمبيي اؾز ٔيي لجّي ٔشٕبيع ٞب ضٜزٚ

ٞب ٘ؿجز ثٝ  سغييطاسي اؾبؾي زض ثٙيبٖ فىطي ٚ ٍ٘طـ آٖ ،آقٙبيي ايطا٘يبٖ ثب فطًٞٙ غطة

ي فطٍٞٙي ٞب اُٞ فٗ زض حٛظٜ ،اذيط سب ديف اظ ؾسٜ. ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ اؾز ٞب سغييط ؾٙز

ثٝ ٘ٛآٚضي  ٞب آٌبٞب٘ٝ ثطا٘ساذشٗ ؾٙز ٚ ظيط ٚ ضٚ وطزٖ ثٙيبٖثب لهس ، اظ خّٕٝ ٔٛؾيمي

قس زض ؾبذشبض ثٝ  ٔيخسيس ٚاضز فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي  ايٜ آ٘چٝ ثٝ ٖٙٛاٖ دسيس. دطزاذشٙس ٕي٘

زض چٙيٗ (. ٘بذٛزآٌبٜ) قس ٔيوطز ٚ ٔٛضز لجَٛ ٚالٕ  ٔيؾٙز خبي ذٛز ضا ثبظ  ٞٓ سٙيسٜ

سغييطار سب . ثط سحٛالر  ٚخٛز ٘ساقزقطايُي حؿبؾيز ذبل يب حبِز سسافٗي زض ثطا

ٔٗبنط ثب حطوز ثٝ ؾٕز خصة  زض ؾسٜ. اذيط سسضيدي  ٚ ٖٕيك ثٛز ديف اظ ؾسٜ

ي زيٍط ٔسض٘يشٝ اظ ٞب ٘مس ؾٙز ضا ٘يع چٖٛ ثؿيبضي اظ خٙجٝ ايطا٘يبٖ خٙجٝ، غطة ٔسض٘يشٝ

شي زض ٚالٕ ٚلشي ايطاٖ ثب  ٔسض٘يشٝ آقٙب قس اظ حبِز يه خبٔٗٝ ؾٙ. غطة اذص وطز٘س

اثٗبز آٖ خصة وٙس ِٚي سبثٗيز ُّٔك اظ  ٌطچٝ ٘شٛا٘ؿز ٔسض٘يشٝ ضا ثبٕٞٝ .ذبضج قس

وٝ ثط ؾط زٚ ضاٞي ؾٙز ٚ سدسز  ايٝ ثطاي خبٔٗ، چٙب٘چٝ ديف اظ آٖ َٕٔٗٛ ثٛز، ؾٙز

ثٙبثطايٗ ثبظٍ٘طي زض ٔفْٟٛ ؾٙز زض خٟز حصف يب . لطاض ٌطفشٝ ثٛز ٖٕالً ٔمسٚض ٘جٛز

اظ  ،زي زض خٟز ٕٞبًٞٙ ؾبذشٗ ؾٙز ثب ظ٘سٌي ٔسضٖوبؾشٗ اظ لسضر آٖ ٚ زض ٔٛاض

 زض ظٔيٙٝ ،ثٝ ٕٞيٗ سطسيت. ٔٗبنط قس ي لكط سدسزَّت زض ؾسٜٞب سطيٗ زغسغٝ ٖٕسٜ

ي فىطي غطة ٚ ٞب زيسٌبٜ سدسزٌطا ثب اٍِٛدصيطي اظ خطيبٖ، سحَٛ زض ٔٛؾيمي ايطا٘ي

 . زي ٔٛؾيمي ايطاٖ ضا ٞسف سحَٛ لطاض زاٞب ؾٙز، ي ٔٛؾيمي غطثيٞب ٔٗيبض
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ٔؿبئُ  -1 لبثُ ثطضؾي اؾز: ،أثيطار ٔٛؾيمي غطثي ثط ٔٛؾيمي ايطاٖ زض ؾٝ حٛظٜس

  .ٔؿبئُ اخشٕبٖي ديطأٖٛ ٔٛؾيمي  -3 نسا زٞي ٔٛؾيمي -2 ٘ٓطي

سمؿيٓ ثٙسي ٔٛيٖٛبر ٚ ضٚيسازٞب ثٙب ثط  ،ثب ثطضؾي سحٛالر ٔصوٛض زض ايٗ ثحث

سٛاٖ  ٔيضا ٞر. ـ(  1283) وٝ ا٘مالة ٔكطَٚٝ خب آٖسمسْ ٚ سأذط ظٔب٘ي اؾز ٚ اظ 

ايٗ ضٚيساز ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔطوعيز ، ٕٞعٔبٖ ثب اٚج ٌيطي ضٚاثٍ ايطاٖ ٚ غطة زا٘ؿز

سبضيري زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ ٚ سحٛالر ثط اؾبؼ سمسْ ٚ سأذط ٘ؿجز ثٝ ا٘مالة ٔكطَٚٝ 

ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ، ثطضؾي ٌفشٕب٘ي ٚ سبضيري سحٛالر. ٌيط٘س ٔئٛضز ثطضؾي لطاض 

سغييطار ، ز وٝ ثٝ خبي دطزاذشٗ ثٝ سغييطار يه فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي زض وّيشي ٔجٟٓآٚض ٔي

ثطضؾي اظ  ،ٙبثطايٗث. ثطضؾي وٙيٓ، ي زيٍط آٖ حٛظٜٞب ٞطحٛظٜ اظ ٔٛؾيمي ضا ثب ٌفشٕبٖ

ثب ، زض حبَ سغييط زض ٞط ٔمُٕ ظٔب٘ي وٙس وٝ ٔيبٖ حٛظٜ ٔيوٕه  ،زيسٌبٜ ٌفشٕبٖ سبضيري

سفىيه  ا٘سٜ ٚ يب سغييط ضا دكز ؾط ٌصاضز ا٘سٜ ثبثز ٔب٘س ،يي وٝ زض ٕٞبٖ ظٔبٖٞب حٛظٜ

 . لبئُ قٛيٓ

 

 تأثیز پذيزی اس هَسیمی غزب در اٍائل ػصز لاجار 
ي غطثي ٞب قبٞس ٚضٚز ثطذي اظ ؾبظ ،لبخبض ٚ زض ٖٟس نفٛي وٝ ديف اظ زٚضٜ ثب آٖ

 ،ؾذٙشب) نفٛي اؾز آقٙبيي ايطاٖ ثب ٔٛؾيمي غطثي زض زٚضٜ طاٖ ٞؿشيٓ وٝ ٘كب٘ٝايٝ ث

نفٛي زض ؾُح  ٔٛؾيمي غطثي زض زٚضٜ، ِٚي ثٝ زِيُ حدٓ ا٘سن اضسجبَبر(، 81:1369

ٗ ٔٛؾيمي سب ديف اظ ٖهط لبخبض اي  ٝو سط ايٗ ٔحسٚزي زض ايطاٖ قٙبذشٝ قسٜ ٚ ٟٔٓ

ٚ  ٕيلبخبض ثٝ زِيُ ضقس و زض زٚضٜ. ي ؾٙشي ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٍ٘صاقشٝ ثٛزٞب سأثيطي ثط ثٙيبٖ

، وال٘شطي) ٔيعاٖ آقٙبيي ايطا٘يبٖ ثب ٔٛؾيمي غطثي افعايف يبفز، ةويفي ضٚاثٍ ثب غط

٘ٝ سٟٙب اخطاي ٔٛؾيمي غطثي زض ايطاٖ ثب الجبَ ضٚظ افعٚ٘ي ٔٛاخٝ  ،اظ ايٗ ضٚ(. 41:1383

ي ٔٛؾيمي ٞب يف ثٝ سغييط ٔٛؾيمي ايطا٘ي ثطاي ٘عزيه وطزٖ آٖ ثٝ ٚيػٌيٌطا ثّىٝ، قس
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سٛاٖ ٔٛؾيمي  ٔيضايح زض ايطاِٖ زٚضٜ يمبخبض   زض ثطضؾي ٔٛؾيمي غطثي. غطثي دسيس آٔس

يىي اظ ُّٖ ايٗ سفىيه آٖ اؾز وٝ زٚ . سفىيه وطز  ٘ٓبٔيضا اظ ٔٛؾيمي غيط   ٘ٓبٔي

ظيط ٘ٓط ٔؿشميٓ  ، ٘ٓبٔئٛؾيمي . اظ زٚ ٔدطاي ٔشفبٚر ٚاضز ايطاٖ قس٘س ،٘ٛٔ ٔصوٛض

ُ ٘فٛش سىِٙٛٛغي  ثيكشط حبن  ،٘ٓبٔيزض حبِي وٝ ٔٛؾيمي غيط ؛زضثبض ٚاضز ايطاٖ قس

ظ٘سٌي ٚ ٘يع حبنُ آٔس ٚ قس   سغييط زض ٘ٓبْ َجمبر اخشٕبٖي ٚ قيٜٛ ،غطة ٚ ثٝ سجٕ آٖ

 (. 41:1383، وال٘شطي) ضٚقٙفىطاٖ ٚ َجمٝ ٔطفٝ ثٝ غطة ثٛز

 

 ٍ ًمص آى در تحَالت هَسیمی ايزاى  ًظاهیهَسیمی 
٘بنطاِسيٗ قبٜ  زٚضٜٔشأثط اظ غطة ضا اظ سحٛالر ٟٔٓ   ٘ٓبٔيسٛاٖ ديسايف ٔٛؾيمي  ٔي

٘ىشٝ لبثُ سٛخٝ زض ٔٛضز ايٗ ٔٛؾيمي آٖ اؾز (. 30:1373، زضٚيكي) لبخبض ٖٙٛاٖ وطز

ٚ ٔكٛق ايٗ   ٔيحب ،حىٛٔز ٚ زض ذسٔز سكىيالر زِٚشي ثٛز ،وٝ ٔٛؾيمي ٘ٓبْ

٘بنطاِسيٗ قبٜ دؽ اظ ؾفطٞبيي ثٝ . آٔس ٔئٛؾيمي اؾبؾبً غطثي زض ايطاٖ ثٝ قٕبض 

، نٟجبيي) فطا٘ؿٝ زض ايطاٖ افشبز  ٘ٓبٔييُ ٟ٘بزي ٔكبثٝ اضوؿشط ثٝ فىط سكى ،فطا٘ؿٝ

ثٝ زضذٛاؾز زِٚز ايطاٖ يه وبضقٙبؼ  ٞر. ـ1247زض ؾبَ  اظ ايٗ ضٚ،. (1381

  ٘ٓبٔيثٝ ٘بْ آِفطز غاٖ ثبسيؿز ِٛٔط ثٝ سٟطاٖ آٔس سب اضوؿشط   ٔيفطا٘ؿٛي ٔٛؾيمي ٘ٓب

 ؛1373، زضٚيكي) ٓ ٚ سطسيت زٞس٘ٓ ،ايطاٖ ضا وٝ زض آٖ ظٔبٖ حبِز ٘يٕٝ سُٗيُ زاقز

ٔٛافمبٖ  . ٘مبضٜ ذب٘ٝ قس  ٕيخب٘كيٗ ٔٛؾيمي لسي، ايٗ زؾشٝ خسيس ٔٛظيه(. 1369، ؾذٙشب

وطزٖ  ٕيايٗ قيٜٛ ضا ضاٞي ثطاي ّٖ ،آٖ وٝ ٖٕسسبً قبٌطزاٖ ِٛٔط زض زاضاِفٖٙٛ ثٛز٘س

ٗ وطزٖ ثب ظٔيٙٝ غطثي ٚ خبيٍعي ٌطا ٌفشٕبٖ سدسز ْٟٛض) زا٘ؿشٙس ٔئٛؾيمي ايطا٘ي 

زض حبِي وٝ ٔربِفبٖ آٖ ٔٗشمس ثٛز٘س سه نسايي ثٛزٖ  ؛(ٔٛؾيمي غطثي ثب ٔٛؾيمي ايطاٖ

، آيس سب ثرٛاٞيٓ زض نسز ضفٕ آٖ ثبقيٓ ٕييٗف ايٗ ٔٛؾيمي ثٝ حؿبة ٘ ،ٔٛؾيمي ايطاٖ

ثركي اظ ؾٙز ٚ ٚيػٌي ثرهٛل ٔٛؾيمي ايطا٘ي اؾز وٝ ثبيس زض  ،ٗ قيٜٛاي  ٝثّى

وبضٞبي ِٛٔط ثيكشط ثركي اظ زيسٌبٜ سبضيد ٔٛؾيمي ٚ ٘يع اظ إٞيز . حفّ آٖ وٛقب ثٛز
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 خسيس ٍ٘طـ ثٝ ٔٛؾيمي ايطا٘ي اؾز وٝ ثٗس اظ ٚي ٘يع زض خٟز ثٙيبٖ ٟ٘بزٖ يه قيٜٛ

غالٔطيب ( 1907ْٞر. ـ )1288ثب ٔطي ِٛٔط زض . طي قسٍيسطي دي ي ٔشٙٛٔٞب يفٌطا

 اِفٖٙٛ سأؾيؽ وطز وٝ ضا زض زاض قٗجٝ ٔٛظيه ٘ٓبْ ٚي . خب٘كيٗ ٚي قس ،ؾبالضٔٗعظ

زا٘بٖ ايطا٘ي ثب  يآقٙبيي ٔٛؾيم، زض حميمز. ٌصاقزط ٘ٓبْ آٔٛظـ ٔٛؾيمي ث سأثيط ثؿيبضي

اظ َطيك ٔٛؾيمي ٘ٓبْ ثٛز ٚ سحهيُ وطزٌبٖ ايٗ ٔسضؾٝ ثٗسٞب اظ  ،ٔٛؾيمي غطة

ٚيػٜ زض ٌفشٕبٖ سغييط ٚ سدسز ٝ ايطاٖ ٔٗبنط ٚ ث ي ٔٛؾيمي زضٞب ٚض ٌفشٕبٖآ ي ٘بْٞب چٟطٜ

 . ٖ ثٝ قٕبض آٔس٘سآ

 

 غزبی بز هَسیمی ايزاى   ًظاهیتأثیز هَسیمی غیز 
زض ثحث اظ سأثيط دصيطي ٔٛؾيمي ايطاٖ اظ ٔٛؾيمي غطثي، ذبضج اظ حٛظٜ ٔٛؾيمي 

، ٘ٓبٔي، سٛخٝ ثٝ اضسجبٌ سغييطار ٔٛؾيمي ثب سغييطار اخشٕبٖي زض ايطاٖ ٖهطِ لبخبض

ٔٛؾيمي غطة، ٚضٚز سىِٙٛٛغي  ٔمسٔٝ سأثيطدصيطي ايطاٖ اظ»يطٚضي اؾز.  أطي 

ثب  (.Netll,1983:180) «ٚ آقٙبيي ايطا٘يبٖ ثب ؾبيط قئٖٛ ظ٘سٌي غطثي ثٛز غطة

ٞبي حىٛٔز وٝ ٔٙدط ثٝ ٚضٚز سىِٙٛٛغي ٚ فطًٞٙ  سغييطاسي زض ؾيبؾز ٌصاضي

سغييطار غضفي ضٚي زاز.  ،ٞبي ٘ٓبْ اخشٕبٖي ايطاٖ زض ثٙيبٖ ،ايطاٖ قس  ٔشدسز غطثي ثٝ

خسيس ٚ ٘حٜٛ خسيس سمؿيٓ وبض، سمؿيٓ ثٙسي خسيسي اظ َجمبر  ٚضٚز نٙبيٕ

(. َجمٝ نبحت ثطٚر ٚ ٔطفٝ وٝ ٖٕٛٔبً 43:1383اخشٕبٖي ضا دسيس آٚضز )وال٘شطي، 

نبحجبٖ نٙبيٕ ٚ ٟ٘بزٞبي خسيس ثٛز٘س زض ؾجه ظ٘سٌي ذٛيف ثيكشط سبثٕ اٍِٛٞبي 

غبِجبً  ثٛز٘سب قسٜ غطثي ثٛز٘س. ايٗ َجمٝ وٝ ٕٔٗٛالً ثب فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي غطة آقٙ

زض ٘شيدٝ  ،ايٗ سطسيت ؾّيمٝ ٔٛؾيمبيي ٔشفبٚسي ٘ؿجز ثٝ الكبض زيٍط زاقشٙس. ثٝ

سحٛالسي زض ظٔيٙٝ نسازٞي ٔٛؾيمي ٚ ضفشبضٞبي  ،ؾبذشبضٞبي خسيس اخشٕبٖي

 اخشٕبٖي فطٍٞٙي ديطأٖٛ ٔٛؾيمي نٛضر ٌطفز. 
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 تحَالت هَسیمی ايزاى در جزياى اًمالب هطزٍطِ
ٕٞعٔبٖ ثب اٚج ٌيطي ضٚاثٍ ايطاٖ ٚ غطة ثٝ ٚلٛٔ ٞر. ـ( 1283) ايطاٖ َٝا٘مالة ٔكطٚ

ي ٔكبثٝ زض چٙس زٞٝ لجُ اظ آٖ زض اضٚدب سأثيط ثؿيبضي ٞب ديٛؾز ٚ اظ اٍِٛي ا٘مالة

 -ٔكطَٚيز ثٝ ٖٙٛاٖ يه حطوز ثعضي ؾيبؾي (. 43:1383، وال٘شطي) دصيطفز

ٔٛؾيمي ٘يع اظ  ،زض ايٗ ٔيبٖ. اض زازقئٖٛ ظ٘سٌي ايطا٘يبٖ ضا سحز سأثيط لط ٕٞٝ ،اخشٕبٖي

زض سحٛالسي چٖٛ ٚلٛٔ يه . فًبي فطٍٞٙي خسيس سأثيط ٌطفز ٚ زچبض سحٛالسي قس

ضا ٕٞعٔبٖ « سأثيط ٌصاض» ٚ« سأثيط دصيط» ٖٕسسبً زٚ ٘مف ،ٞٙطي، ي فطٍٞٙيٞب حٛظٜ، ا٘مالة

ٙط زيٍطي زض ٔٛؾيمي ٘يع ثٝ ٖٙٛاٖ ٞٙطي وٝ قبيس ثشٛاٖ ٌفز ثيف اظ ٞط ٞ. ٙسٙو ٔيايفب 

خبٔٗٝ ضا ٔربَت لطاض  ٌٛ٘بٌٖٛالكبض ، ٔشٗ خبٔٗٝ حًٛض زاضز ٚ ا٘ٛأ ٔرشّف آٖ

ٞٓ اظ سحٛالر خبٔٗٝ سأثيط ٌطفز ٚ ٞٓ ثط آٖ سأثيط  ،زض خطيبٖ ا٘مالة ٔكطَٚٝ، زٞس ٔي

ٔؿيط ٕٞيكٍي ٔٛؾيمي  ازأٝ ،ٕٞبٍٞٙي ؾيط ٔٛؾيمي ثب خطيبٖ ٔكطَٚٝ ،زض ٚالٕ. ٌصاضز

ي زيٍط سدّي زاقشٝ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ي لجُٞب اخشٕبٔ اؾز وٝ زض زٚضٜي ٞب زض خٟز ٘يبظ

ٚ زؾشٝ اظ سحٛالر ٔٛؾيمي ٖهط ٔكطَٚٝ اظ ؾٛي نبحت ٘ٓطاٖ ثيكشط ٔٛضز ز. اؾز

ثطٌعاضي ٘رؿشيٗ  -2 ٚ ي سهب٘يف ّٔي ٚ َٚٙيٌيط قىُ -1 ٌيط٘س: ٔيسأويس لطاض 

 . ي ٔٛؾيمي ايطا٘يٞب وٙؿطر

سٛاٖ ٌفز ٞطچٙس وٝ سغييطار ٔٛؾيمي  ٔي  زض سٛييح سأثيطٌصاضي ايٗ سهب٘يف

خٟز ٔشفبٚسي ضا  ،آِٖٚي ٌبٜ ضٚ٘س  ؛ٕٔٗٛالً ٔشأثط اظ سغييط زض ؾبيط اضوبٖ اخشٕبٔ اؾز

 قبيس ثٝ زِيُ فكبضٞبي  ٔٛخٛز اظ َطف َجمٝ، ي زيٍطٞب وٙس ٚ زض حبِي وٝ حٛظٜ ٔيَي 

زض ٔٛؾيمي  ٞب ٌطٌٛ٘يايٗ ز. وٙس ٔئٛؾيمي سغييط  ،ا٘سٜ حبوٓ ٞٙٛظ زؾشرٛـ سغييط ٘كس

ثٝ ٖٙٛاٖ . آٖ ٖبخع٘س ا٘دبْي زيٍط اظ ٞب حٛظٜ ،زض خبٔٗٝاؾز وٝ  ايفبي ٘مكي  زِيُثٝ 

ايٗ  ،سٛا٘س ٔكىُ ؾبظ ثبقس ٔياخشٕبٖي زض والْ  -ي ؾيبؾي ٞب ظٔب٘ي وٝ ثيبٖ ايسٜ ،ٔثبَ

زض ايطاٖ ٕٞبٖ اسفبلي وٝ أطٚظ ) قٛ٘س ٔئفبٞيٓ زض آٚاظ ٚ سطا٘ٝ ٚ زض لبِت ٔٛؾيمي ثيبٖ 



  

 

 

 
 569  گراي  ...   هاي تجددگرا و نوسنت بررسي گفتمان 

سهب٘يف ّٔي ٚ َٚٙي زض خطيبٖ ا٘مالة (. قبٞس آٖ ٞؿشيٓ؛ يٗٙي ضقس ٔٛؾيمي ظيطظٔيٙي

ي ٞب سٛا٘ؿشٙس ضاٜ ٌكبي سغييطار حٛظٜ ٔئكطَٚٝ ثب ًٔبٔيٗ ؾيبؾي ٚ اخشٕبٖي ذٛز 

ٔٛؾيمي يه سدّي ذالف فطًٞٙ حبوٓ ثٛز وٝ  ،زض چٙيٗ حبِشي. زيٍط اخشٕبٔ قٛ٘س

ٌطچٝ ٖبُٔ . وطز ٔيي زيٍط اخشٕبٔ ايفب ٞب ٔٛخٛز زض حٛظٜ ٘مف دبزظٞط ضا ثطاي اذشٙبق

اظ خطيبٖ ٔكبثٝ زض غطة سأثيط  ،يٗٙي ا٘مالة ٔكطَٚٝ ،انّي ديسايف سهب٘يف ّٔي

ي ّٔي ضيكٝ زاقز ٞب وبٔالً زض ا٘سيكٝ ،ِٚي ًٕٖٔٛ ايٗ قيٜٛ اظ ثيبٖ ٞٙطي، دصيطفشٝ ثٛز

. بٔ ؾيبؾي ٚ اخشٕبٖي آٖ زٚضٜ ثٛزذبَط ٞٙطٔٙس ايطا٘ي زض ضاثُٝ ثب اٚي ٚ ثبظسبة زغسغٝ

سغييط زض ٍ٘طـ ٘ؿجز ، قٛز ٔيٖطيٝ ٔٛؾيمي ٔحؿٛة  آ٘چٝ سحَٛ زض قيٜٛ ،ثٙبثطايٗ

سٛاٖ نِطفِ  اخطاي ٔٛؾيمي ثطاي  ٕيي اخطا ثطاي خٕٕ اؾز ٚ ٘ٞب ثٝ قطايٍ ٚ ٚيػٌي

سٛاٖ ٌفز چٙب٘چٝ ا٘مالة  ٔيظٔيٙٝ  ايٗزض. ٔطزْ ضا ٚيػٌي ٔرشم  ٔكطَٚٝ زا٘ؿز

ثٝ ٔفْٟٛ غطثي ، اضائٝ ٔٛؾيمي ثٝ نٛضر وٙؿطر ثبظ قيٜٛ ،ديٛؾز ٕيَٝ ثٝ ٚلٛٔ ٘ٔكطٚ

 . يبفز ٔيزض ايطاٖ ضٚاج  ثب سٛخٝ ثٝ سبثيطي وٝ اظآٖ اٍِٛ دصيطفشٝ ثٛز، آٖ

 

 تحَالت هَسیمی ايزاى بؼذ اس اًمالب هطزٍطِ
٘يع  ٔٛؾيمي زض ٖطنٝ. اضسجبٌ ثب غطة ٚ ٔٓبٞط سٕسٖ آٖ ثيكشط قس ،ٔكطَٚٝ اظ زٚضٜ

٘ٛاظ٘سٌبٖ ثيكشطي  ،ي اضٚدبييٞب الجبَ ايطا٘يبٖ ثٝ ٔٛؾيمي غطثي افعايف يبفز ٚ ؾبظ

آٔٛظـ ٔٛؾيمي   ٕيزض ٔطوع ضؾ ،ي سدسزٌطاي ايٗ زٚضٜٞب سطيٗ خطيبٖ انّي. يبفشٙس

قبٌطزاٖ ِٛٔط زض . اسفبق افشبز، انّي آٖ قٗجٝ ٔٛظيه زاضاِفٖٙٛ ثٛز وٝ ٞؿشٝ وكٛض

غالٔطيب  ،يىي اظ ايٗ قبٌطزاٖ. ؾعايي زاقشٙسٝ مف ث٘ ٞب ي ايٗ خطيبٌٖيط قىُ

طاٖ زض ايٝ ث اظ ضٚؾيٝ ؾبالض ٔٗعظ دؽ اظ ثبظٌكز. ثٛز ،ّٔمت ثٝ ؾبالض ٔٗعظ  ،ثبقيبٖ ٔيٗ

زض (. 13:1372، ٘هيطي فط) ثٝ ضيبؾز اضوؿشط ؾُّٙشي ٔٙهٛة قس ،ٞر. ـ 1289ؾبَ 

 قس  ٚ ؾبالض ٔٗعظ ثب زضخٝ ايدبز "وُ ٔٛظيه اضسف ازاضٜ"ؾبظٔب٘ي ثٝ ٘بْ ،  1300ؾبَ 

ثٝ ديكٟٙبز ٚي اظ ، 1297وٝ زض ؾبَ  ٔٛؾيمي ثٝ ضيبؾز وُ ٔٛظيه ٚ ٔسضؾٝ ،ؾطسيذي

ٔٛؾيمي ثٝ  ٔسضؾٝ ،زض ايٗ زٚضٜ ،ٗ سطسيتيسث. ٔٙهٛة قس، زاضاِفٖٙٛ خسا قسٜ ثٛز
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. زاقز  ٘ٓبٔياضسجبَي ٘عزيه ثب اضسف ٚ سكىيالر  ،آٔٛظـ ٔٛؾيمي ٕيٖٙٛاٖ ٟ٘بز ضؾ

. ٗعظ زض ٔسضؾٝ ٔصوٛض زض وٙبض ٔٛؾيمي غطثي ثٝ ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٘يع سٛخٝ زاقزؾبالض ٔ

يي اظ ٞب ايٗ سفىط ٚ ا٘سيكٝ ٞٙٛظ ٞٓ ثب ٚخٛز اثجبر ٔجب٘ي ٘ٓطي ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٚ ثحث

زض يه  ،ٗ سطسيتيسث. اؾززض ؾيبؾز ٌصاضي والٖ ٔٛؾيمي وكٛض زذيُ ، ايٗ زؾز

ايٗ ٟ٘بز زؾشرٛـ سحٛالر ظيبزي قس ٚ ثٝ  ،1327سب  1293ظٔب٘ي اظ حسٚز ؾبَ  زٚضٜ

. سجسيُ قس ٌٛ٘بٌٖٛي ٞب خبيي لسضر زض زؾز خٙبحٝ ثطاي وكٕىف ٚ خبث ايٝ ٖطن

ي ٞب ٘مف چكٍٕيط سغييطار ؾيبؾي زض سغييط ؾيبؾز ،إٞيز زض ايٗ ٔٛضزقبيبٖ  ٘ىشٝ

ئيؽ ي حىٛٔشي ٚ يب سغييط ضٞب ٗ سطسيت وٝ ٞط سغييط زض ؾيبؾزايٝ ث. آٔٛظـ ٔٛؾيمي ثٛز

ٕٔٗٛالً ثب يه  ،زِٚز ٚ وبثيٙٝ وٝ ضٚي وبض آٔسٖ ٚظيط فطًٞٙ خسيسي ضا زض دي زاقز

ثٝ ديكٟٙبز ؾبالض ، 1293زض ؾبَ . ٔٛؾيمي وكٛض ٕٞطاٜ ثٛز خبيي لسضر زض ازاضٜٝ خبث

 ،قٗجٝ ٔٛظيه ٘ٓبْ زاضاِفٖٙٛ دؽ اظ چٙس ؾبَ سُٗيّي ،ٔٗعظ ٚ سهٛيت ٚظاضر ٔٗبضف

خع ٝ ث خب آٖآغبظ ثٝ وبض وطز وٝ زض  «والؼ ٔٛظيه» ٛاٖثٝ نٛضر يه آٔٛظقٍبٜ ثب ٖٙ

والؼ ٔٛظيه زض . قس ٔيي زيٍط ٔٛؾيمي غطثي ٘يع آٔٛظـ زازٜ ٞب ضقشٝ ،ٔٛظيه ٘ٓبْ

 ظيط ٘ٓط ٚظاضر فطًٞٙ لطاض ٌطفز ،ٔؿشمُ اظ زاضاِفٖٙٛ ثٝ نٛضر يه ٔسضؾٝ ،1297

 ٔٛظيه قس ٔسضؾٝضئيؽ  ،٘مي ٚظيطي ّٖي ،ٞر. ـ 1307اظ ؾبَ (. 34:1373، زضٚيكي)

« ٔٛؾيمي زِٚشي ٔسضؾٝ» ٚ ٘بْ ٔسضؾٝ ثٝ( طا٘يايٝ ثب ديف ظٔيٙ ٌطا ْٟٛض ٌفشٕبٖ سدسز)

ٔٛظيه ٘ٓبْ اظ ثط٘بٔٝ آٔٛظقي  زض ايٗ ؾبَ ضقشٝ(. 580:1377، ٔيط ّٖي ٘مي) سغييط يبفز

آٔٛظقي ٔسضؾٝ   سب ديف اظ ضيبؾز ٚظيطي ثط٘بٔٝ(. 22:1372، ٘هيطي) ٔسضؾٝ حصف قس

. ٚظيطي آٔٛظـ ٔٛؾيمي ايطا٘ي ضا ٚاضز ثط٘بٔٝ ٔسضؾٝ وطز. ٔٛؾيمي غطثي ثٛز ٔٙحهط ثٝ

، وال٘شطي) زا٘ؿز ٔييطٚضي  ٔٛؾيميايدبز سغييطاسي ضا زض ؾبذشبض ؾٙشي  ،ٚظيطي

ايطا٘ي ٚ ثب ٘يز  ٌطا ثب ظٔيٙٝ ٌيطي ٌفشٕبٖ سدسز (. زض ايٗ خب قبٞس قى46:1383ُ

سغييط زض ٔٛؾيمي  ،غطثي ٞؿشيٓ. ٚظيطيايدبز سحَٛ ثط دبيٝ انَٛ ٚ لٛاٖس ٔٛؾيمي 

زا٘ؿز ٚ ثطاي ايٗ سغييط زض  ٔشٙبؾت ثب قطايٍ ضٚظ ضا ضاٜ ثمبي ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٔي

ٚي ثب زٚ زؾشٝ  ،يٗ سطسيتسزاز. ث ٔجب٘ي ٔٛؾيمي غطثي ضا اٍِٛ لطاض ٔي ،ٔٛاضز ظيبزي
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سٖٚ ٞبي ٔٛؾيمي ايطاٖ ث ضٚ ثٛز. يه ٌطٜٚ وٝ ذٛاٞبٖ حفّ ؾٙز اظ ٔربِفبٖ ضٚثٝ

اظ  ،ايٗ ٌطٜٚ ،ٞب( وٝ اظ ٘ٓط ٚظيطي ٌطا ( )ؾٙز1372، ٞيچ سغييطي ثٛز٘س )ّٖيعازٜ

ِعْٚ سغييط ٔٛؾيمي ٔشٙبؾت ثب ظٔبٖ غبفُ ثٛز٘س ٚ ٌطٜٚ زيٍط  وٝ ذٛاٞبٖ غطثي قسٖ 

ٞبي آٖ ثٛز٘س )سدسزٌطا ثب ٘يز خبيٍعيٙي(  وبُٔ  ٔٛؾيمي ايطاٖ ٚ اظ ثيٗ ضفشٗ ؾٙز

 ،1313وطز. زض ؾبَ  حبٔيبٖ ٔشٗهت ٔٛؾيمي غطثي يبز ٔي ٚ ٚظيطي اظ آ٘بٖ ثب ٖٙٛاٖ

ٔسضؾٝ ٔٛؾيمي سحز ضيبؾز غالٔحؿيٗ ٔيٗ ثبقيبٖ، فطظ٘س ؾبالض ٔٗعظ، لطاض ٌطفز 

ثٛزٖ  ٚ ثٝ ٞٙطؾشبٖ ٔٛؾيمي سغييط ٘بْ يبفز. ٔيٗ ثبقيبٖ ثب اٖشمبز ثٝ غيط ّٖٕي

يمي ايطا٘ي ضا اظ ٔٛؾيمي ايطاٖ، ثٝ ٔٙٓٛض ايدبز سحٛالر ثٙيبزي ّٖٕي، ثط٘بٔٝ ٔٛؾ

وبضي وٝ زض دؽ اظ ا٘مالة  -( 48:1383ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ٔسضؾٝ حصف وطز )وال٘شطي، 

وٝ زض  ثسٖٚ ايٗ ،ٔيٗ ثبقيبٖ. ٞب ٔٛؾيمي قبٞس آٖ ٞؿشيٓ ٘يع زض ٞٙطؾشبٖ  اؾالٔي

نسز ثبقس ٔٛؾيمي ايطا٘ي ضا ثب آضٔب٘ي وٝ اظ ٔٛؾيمي غطثي زض ؾط زاقز ؾبظٌبض وٙس 

ي ضا اظ ثط٘بٔٝ آٔٛظقي ٞٙطؾشبٖ وٙبض ٌصاقز ٚ زض خٟز غطثي ثٝ وّي ايٗ ٔٛؾيم

سهسي ٕٞٝ أٛض  ،1320وطزٖ وبُٔ فًبي ٞٙطؾشبٖ ٌبْ ثطزاقز. ٔيٗ ثبقيبٖ سب ؾبَ 

وطزٜ  سحهيُ ٔٛضز دؿٙس لكط، ٔٛؾيمي وكٛض ضا  ثط ٖٟسٜ زاقز. ٔٛؾيمي ٚظيطي

ٚ  ؾشيعي آقىبض ؾٙز ايٗ زض حبِي ثٛز وٝ ٚظيطي ثب ٚخٛزثٛز ٚ ٘يع ثٛضغٚاظي ّٔي 

ٌطايي زاقز ٚ زضٖيٗ حبَ  اي اظٔيٟٗ دطؾشي ٚ ّٔي زاٖيٝ غطة قيفشٍي ٟ٘ب٘ف، 

غطثي ضا زض ثؿز ثذصيطز. ٖعَ ٚظيطي ٔٛخت  ذٛاؾز ؾُّٝ غطة ٚ ْبٞطاً ٕ٘ي

 . فطٚدبقي ٔٛلّز ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي اٚ قس

 

 بزًاهِ ادارُ هَسیمی 
ضزض ٚظاضر فطًٞٙ ايدبز قس ٚ ازاضٜ ٔٛؾيمي وكٛ، ضيب قبٜ ثب زؾشٛض ،1317ؾبَ  ضز

ثب ٍ٘بٜ ثٝ ، ثٝ ٔيٗ ثبقيبٖ اثال٘ قس ٕيازاضٜ ٔٛؾيمي َي ٘بٔٝ ضؾ ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ وبض

سٛاٖ زضيبفز وٝ ؾيبؾز ٌصاضي زِٚز  وبٔالً ثط  ( ٔيثٙس 6) ي ايٗ ثط٘بٔٝٞب ضئٛؼ ٚ ثٙس
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، ثط٘بٔٝ ثب ٍ٘بٞي ثٝ ٔفبز. ٔٛؾيمي غطثي ٚ ٔشساَٚ زض خٟبٖ آٖ ضٚظ غطة ثٛزٜ اؾز دبيٝ

ٝ ثب ٔربَجيٗ ٚ ٟثّىٝ زض ٔٛاخ ،٘ٝ سٟٙب زض ثرف آٔٛظـ ،يبثيٓ وٝ سغييط ٔٛضز ٘ٓط ٔيزض 

وكٛض ٚ   ٔيسٕب ؾمٌٛ ٖٛأُ اٚ زض، يبقبٜض فطاض. ثبظاض ٔهطف ٘يع ٔس ٘ٓط ثٛزٜ اؾز

ثبقيبٖ  حىٓ ٖعَ ٔيٗ نسٚض ،اٚ خبيي لطاضزاز وٝ اِٚيٗ وبض نسيك ضا زض زوشط ، سغييط افطاز

 يىي اظ. زثٛٔدسز ٚظيطي ثٝ ضيبؾز ٞٙطؾشبٖ ا٘شهبة ٚ ٞبي ديكيٗ  ؾٕز اظ

، ٞبي حىٛٔز دّٟٛي زْٚ ؾبَ ٟٔٓ ٚ اؾبؾي ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي زض ذهٛنيبر ثؿيبض

ا٘شٓبْ ٚ  ٞطوساْ اظ ،وُ ا٘ٛأ آٖ اؾز وٝ سب آٖ ظٔبٖ زضٞٓ ضيرشٗ ٔطظٞبي سفىيىي زض 

ثٗس اظسهسي ٚظيطي ثط وُ . سوطز٘ ٔيذٛز ضا  ثٛز٘س ٚ وبض ثطذٛضزاض ايٜ سفىيه ٚيػ

. يطاسي وطزيسغ ي ٔٛؾيمي ضازيٛ ٘يعٞب ثط٘بٔٝ( 1313) سكىيالر ازاضٜ ٔٛؾيمي وكٛض

 غطثي سكىيُ زاز ٚ ثب وٕه ٌطفشٗ اظ ؾبظٞبي ايطا٘ي ٚ اضوؿشطي ٔطوت اظ ،ٚظيطي

ي ذٛز ٚ زيٍطاٖ ّٕٞز ٞب آثبضي اظؾبذشٝ اخطاي ثٝ  ،افطاز قبٌطزاٖ ؾبثك ذٛز ٚ زيٍط

سٛاٖ ثيبٖ  ٔياظ ضازيٛ سٟطاٖ ضا  1320يىكٙجٝ زْٚ آشضٔبٜ  ضٚظ ؾرٙطا٘ي اٚ زض .ٌٕبقز

چبح قسٜ  ٔدّٝ ٔٛؾيمي ٘يع زض ،ٔشٗ ايٗ ؾرٙطا٘ي. آضظٚٞبي سحمّك ٘يبفشٝ اٚ زا٘ؿز

ثٝ ضٚـ فطوالف ثٝ سحّيُ ٌفشٕب٘ي زٚ ٔشٗ ٔٛخٛز اظ ٚظيطي  ،زض ايٗ لؿٕز 1.اؾز

ٚي ؾرٙطا٘ي زيٍطي، زض ضازيٛ ٚ  1320ض ؾبَ ٔشٗ ؾرٙطا٘ي ٚظيطي ز ؛ يىي،دطزاظيٓ ٔي

اثعاضي ثطاي ، ٍ٘بضي ٘ز» ثب ٖٙٛاٖ، 1340زض وٍٙطٜ ثيٗ إِّّي ٔٛؾيمي سٟطاٖ زض ؾبَ 

زٚ ٔشٗ  ٘شربةّٖز ا «.قٛز ٍ٘بضي ٕ٘ي اي وٝ ثٝ َٛض ؾٙشي ٘ز حفّ يب سرطيت ٔٛؾيمي

  اؾز وٝ زض ََٛ ايٗ ثيؿز ؾبَ آٖؾبَ  ثيؿزاظ ٚظيطي ثب فبنّٝ ظٔب٘ي 

ٚ ٕٞبٖ ٖمبيس ذٛز ضا زض ذهٛل  ساقشٝ٘ يسغييط ،ضٚيىطز ٚظيطي(، 1340-1320)

زض  اظ ايٗ ضٚ،. ٚ ٔٛايٕ ٌفشٕب٘ي ذٛز ضا سغييط ٘سازٜ اؾزٔٛؾيمي ايطاٖ حفّ وطزٜ 

                                                 

 9-8، ـ3، ؼ2)ؾرٙطا٘ي ّٖي ٘مي ٚظيرطي(. ٔٛؾريمي، زٚضٜ   « ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٚ ضازيٛ:»ثطاي اَالٔ ثيكشط ٘ه  -1

 (.1320آشض-)آثبٖ
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يه اٍِٛي سحّيّي ٚ زض لبِت نٛضر سّفيك قسٜ ٝ ثؾرٙطا٘ي، سحّيُ ٞط زٚ  ظيط،ثرف 

 . قٛز ٔياضائٝ ٚاحس 

 ی ٍسيزیّا ٌزاًیتحلیل گفتواًی سخ

 تَصیف، تفسیز ٍ تبییي هتي

وٝ ظٔبٖ ظيبزي ثيٗ اضائٝ زٚ ٔشٗ اظ ؾٛي ٚي  ثب ايٗ - ٞط زٚ ٔشٗ ٚظيطي خب ايٗزض 

  .قٛز ٔيثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔشٗ زض ٘ٓط ٌطفشٝ  - ٌصضز ٔي

 تَصیف ٍ تفسیز 
 :اؾزثٝ قطح ظيط  ٞب ٚاغٌبٖ سىطاض قٛ٘سٜ زض ٔشٗ -اِف

(، 5) ؾٙشي(، 5) غطة( 5) خٟب٘ي(، 6) ضازيٛ( 6) ٕيّٖ(، 7) اضوؿشط( 7) ٍ٘بضي ٘ز

(، 3) غطثي(، 3) اضٚدبيي(، 4) ٕٞعيؿشي(، 4) إِّّي ثيٗ(، 4) ايطا٘ي( 4) ّٖٓ(، 4) سحَٛ

 (. 2) سبظٜ(، 2) غييطس(، 2) ّٔي(، 2) ٔٗٙٛي(، 2) قطلي(، 2) خسيس(، 3) ديكطفز

 ظيط اؾز؛ثٝ قطح  ا٘سٝ ٔشطازف ثٝ وبض ضفش ثٝ نٛضرٚاغٌب٘ي وٝ  -ة

  ؛غطثي، اضٚدبيي، ثيٗ إِّّي، خٟب٘ي، ّٖٕي -2 ؛ظ٘سٜ، سبظٜ، ٘ٛيٗ، خسيس -1

 .خٟب٘ي، ٕٞعيؿشي، زضن ٔشمبثُ -5 ؛ديكطفز، سحَٛ، سغييط -4 ؛قطلي، ّٔي، ايطا٘ي -3

 :اؾزثٝ قطح ظيط  اؾزٚاغٌب٘ي وٝ ٔحُ ٔٙبظٖبر ٌفشٕب٘ي  -ج

سٕبٔي . )ديكطفز، سحَٛ، ٍ٘بضي٘ز ، ثيٗ إِّّي، اضوؿشط، خٟب٘ي، ّٖٕي، اضٚدبيي

  .ا٘س(ٝ نٛضر ٔثجز ثىبض ضفشٝ ٚاغٌبٖ ث

 ٚاغٌبٖ ٔشًبز: -ز

 . ؾٙشي/ ّٖٕي، غطثي/ قطلي ، حفّ/ ٘بثٛزي

 ٌطٜٚ ٚاغٌبٖ اضظقي: -ٞر 

، ٔٛؾيمي ّٔي، ٔٛؾيمي ظ٘سٜ، ٔٛؾيمي ثيٗ إِّّي، ٔٛؾيمي خٟب٘ي، ٔٛؾيمي ايطا٘ي

 اي. ٝ ٔٛؾيميساٖ حطف، ّّي ٘ز ٍ٘بضي٘ٓبْ ثيٗ إِ، ٔٛؾيمي غطثي، ٔٛؾيمي ّٖٕي

 .اغّت حبِز زٚؾشب٘ٝ زاضز ،سٗبثيط ثٝ وبض ضفشٝ زض ٔشٗ -ٚ
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نٛضر خبٕٔ ٝ ث ٔٛضز 2نٛضر ٔبٕ٘ ٚ زض ٝ ث« ٔب» ، ٚاغٜٔٛضز 8زض  ٞب زض ٔشٗ -ظ

 . وبض ضفشٝ اؾزٝ ث

يه  ،اؾز( ٌعاضـ) ؾرٙطا٘ي ٚ اٖالْ ٚيٗيز ثٝ نٛضروٝ  خب آٖٔشٗ اظ  -ح

ٔربَت ذبل ٚ  ،زض ٔشٗ اَٚ. وبٔالً قٙٛ٘سٜ ٞؿشٙس ،قٙٛ٘سٜ ٚ ٔربَت ٌٛيٙسٜ زاضز ٚ

ذبل  ،ٔربَت ،زض ٔشٗ زْٚ .قٛز ٔيچٖٛ ؾرٙطا٘ي اظ ضازيٛ درف  ؛ثب ٞٓ ٞؿشٙس ،ٖبْ

 . چٖٛ خٕٗي اظ انحبة ٔٛؾيمي ز٘يب ٚ ايطاٖ زض آٖ ٔحُ حًٛض زاض٘س اؾز؛

ثب سٛخٝ ثٝ قطايٍ وٝ اِجشٝ  ا٘سٝ فشض ثٝ وبض  ٕيضؾ ثٝ نٛضرٚاغٌبٖ اغّت  -ٌ

 . چٙساٖ زٚض اظ شٞٗ ٘يؿز ،ٚظيطي  ٘ٓبٔيؾرٙطا٘ي ٚ ضٚحيٝ 

اغّت حبِز ٔثجز ٚ ذجطي زاض٘س ٚ خع يه ٔٛضز  ،خٕالر ثىبض ضفشٝ زض ٔشٗ -ي

 . اغّت حبِز ٔثجز زاض٘س ،حبِز قىٜٛ زاضز ،وٝ زض اثشساي ٔشٗ اَٚ

 ي ٌفشٕب٘ي ٚ ٔحُ ٔٙبظٖٝ:ٞب خٕالر ٚ ٌعاضٜ -ن

ٔب ثبيس ٔٛؾيمي ٔبٖ ثب سىيٝ  -2 ؛ٔٛؾيمي اضٚدبيي ثطاي ٔب ٔفيس اؾزآقٙبيي ثب  -1

ثٝ ٔب ثبيس ٔٛؾيمي ٔبٖ ضا  -3 ؛ثط اؾبؼ لٛاٖس ٚ انَٛ ٔٛؾيمي اضٚدبيي قىُ ثٍيطز

٘ز ٍ٘بضي ثٝ قيٜٛ اضٚدبيي ثبٖث حفّ ٔٛؾيمي ايطاٖ  -4 ؛زضآٚضيٓ  ٕيّٖ نٛضر

ٕعيؿشي ٚ ٚفبق ثيٗ قطق ٚ غطة ٘ز ٍ٘بضي ثٝ قيٜٛ اضٚدبيي ثبٖث ايدبز ٞ -5 ؛قٛز ٔي

 . قٛز ٔي

 ثٝ نٛضر ،َٛض نطيح ٚ زض اغّت ٔشٗ زْٚٝ ث ،ٚظيطي زض زٚ خبي ٔشٗ اَٚ -َ

ٝ ثسالـ ٚ ظحٕز ٚ سدط ٞب ي ذٛز ضا حبنُ ؾبَٞب اثساٖبر ٚ ٘ٛآٚضي، ٞب يبفشٝ ،يٕٙي

 . سوٙ ٔييبز  خب آٖذٛز زض ٚ وؿت سدطثٝ  ايبْ سحهيُ ، ٚي اظ ؾفط ذبضج وكٛض. زا٘س ٔي

ٌٛيس ٚ اِجشٝ  ٔياظ ٖ٘ٛي ٚفبق زض حٛظٜ ٔٛؾيمي ؾرٗ  ٞب ٚظيطي زض سٕبْ ٔشٗ -ْ

ٗ حطوز ٚي ٔٛافمبٖ ٚ ٔربِفب٘ي زاضز اي  ٝوٙس و ٔيٗ ٘ىشٝ اقبضٜ اي  ٝث ،ٔشٗ اَٚ اٚايُ زض

زض ٔشٗ زْٚ ثب . اؾز زاضز وٝ ثٝ ٖ٘ٛي ٚفبق ّٔي زؾشطؾي ديسا وطزٜ ٔيزض ازأٝ اْٟبض  ٚ

ثٝ ز٘جبَ خٟب٘ي وطزٖ ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٚ ايدبز ٚفبق  ،ز ٍ٘بضي ثيٗ إِّّيسٛخٝ ثٝ اثسأ ٘

 . ثيٗ إِّّي اؾز
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ي سطؾيٓ ثٝ نٛضسزٞس قطايٍ ضا  ٔيٚظيطي ٞطٌبٜ اظ ٔشٗ ثٝ ثيطٖٚ آٖ اضخبٔ  -ٖ

ذٛز ضا  ،زا٘بٖ ٓ ٚ زيٍط ٔٛؾيميايٜ وٙس وٝ زض ظٔيٙٝ ٔٛؾيمي ٔب ثٝ يه سٛافك ّٔي ضؾيس ٔي

اظي اضوؿشط ضازيٛ ٘يع قطايٍ ثٝ نٛضسي ا٘سٜ زض ذهٛل ضاا٘س. ٜ وطزثب ؾيؿشٓ ٚي ُٔٙجك 

 . زضؾز ٚ ٞٙطي اؾز، ّٖٕي ،قٛز وٝ ٌٛيي ايٗ ٘ٛٔ ٔٛؾيمي ٔئُطح 

ٚظيطي ثب اؾشفبزٜ اظ ٚاغٌبٖ ّٔي ٚ ايطا٘ي زض وٙبض ٚاغٌبٖ ، زض ْبٞط والْ -ل

ٔٙس  ٘ٓبْ ساضز قسٜ ٚاؾشب٘ ٔٛؾيمي ايطاٖ ضا وبٔالً ،إِّّي ٚ ثيٗ  ٕيّٖ، اضٚدبيي، غطثي

ؾٗي زض ْبٞط  ،ديف اظ ٘ز ٍ٘بضي ٚ سحَٛ« ٘ٓبْ» ٚي ثب اؾشفبزٜ اظٚاغٜ .وٙس ٔئٗطفي 

 . اؾشب٘ساضز ؾبظي ٔٛؾيمي لسيٓ ايطاٖ زاضز ٚوالْ 

اضائٝ ٌعاضـ زض  ،زض دي سكىيُ ٔدسز اضوؿشط ضازيٛ اؾز ٚ ٔشٗ زْٚ ،ٔشٗ اَٚ -ٔ

ٚظيطي  ،زض ٔشٗ اَٚ. ي ايطاٖ اؾزذهٛل ايدبز ٘ز ٍ٘بضي ثطاي حفّ ٔٛؾيمي ؾٙش

ذٛز ضا سكىيُ زٞس ٚ ( سّفيمي) وٙس وٝ سٛا٘ؿشٝ زٚثبضٜ اضوؿشط ٔياثشسا اثطاظ ذٛقحبِي 

 ٗاي  ٝثب اقبضٜ ث زض ازأٝ . ٚيزاضز وٝ سٛا٘ؿشٝ ٔربِفبٖ ذٛز ضا ٘يع لبٕ٘ وٙس ٔيؾذؽ اثطاظ 

ؾٗي زض سٛخيٝ سكىيُ  ،وٝ آقٙبيي ٚ اضسجبٌ ثب ٔٛؾيمي اضٚدبيي ثطاي ٔب ذٛة اؾز٘ىشٝ 

 . اظي قسٜ اؾزا٘سٜ ضا ،وٙس وٝ ثب لٛاٖس ٔٛؾيمي غطثي ٔياضوؿشطي 

قيٜٛ ٘ز ٍ٘بض وٝ ٚي  ٘كبٖ زٞسٚظيطي ثٝ ز٘جبَ ايٗ اؾز وٝ  ،زض ؾطاؾط ٔشٗ زْٚ

ثبٖث ايدبز ٕٞعيؿشي  ٞٓثبٖث قسٜ ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ حفّ قٛز ٚ  ، ٞٓاثسأ  وطزٜ

 . قٛز ٔيطا٘ي ٚ قطلي ثب ٕٞشبيبٖ اضٚدبيي ٚ غطثي ذٛز ٔٛؾيمي ايٞب،  ٚ ٚفبق ثيٗ ّٔز

حَٛ سكىيُ اضوؿشط ّٔي )سّفيمي( ٔٛيٛٔ وب٘ٛ٘ي ٚ ٔٛضز  ،ؾبذشبض ٔشٗ اَٚ -٘

ايٗ قيٜٛ ؾبٔبٖ زٞي اضوؿشط ثٗس اظ آٖ اضوؿشطي ثٛز وٝ ٔٛضز  .٘عأ ٌفشٕب٘ي اؾز

سٟٙب اظ ؾبظٞبي  ،وٝ اضوؿشط ٔٛضز ٘ٓط ايكبٖ چطا ؛٘ٓط ؾبالض ٔٗعظ ٚ ٔيٗ  ثبقيبٖ ثٛز

ِٚي اضوؿشطي وٝ ٚظيطي ثٝ  ؛اضوؿشط ؾٕفٛ٘يه ثٛز ،غطثي ٚ ثٝ انُالح فٙي آٖ

ٞبي  ؾبظٞبي ٟٔدٛض ايطا٘ي ضا زض وٙبض ؾبظ ،ثٝ لَٛ ذٛزـ ،انُالح اثسأ وطزٜ ثٛز

ٞب( ٔٛضز  ٌطايف ٌطايبٖ )سٕبْ ٞب سٛؾٍ ؾٙز دطسٛاٖ غطثي لطاض زازٜ ثٛز. ايٗ ايسٜ ثٗس

 ٘مس ٚالٕ قس. 
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 تبییي
ايسٜ خبيٍعيٙي ٚ ايسٜ ٌطا ) ي ٌفشٕبٖ سدسزٌيط قىُظٔيٙٝ ٚ ثؿشط وٝ ٞب،  ديف اظ اضائٝ ٔشٗ

قس وٝ ٚظيطي زض  ، ٌفشٝسجبض قٙبؾي وطزيٓ، ٚ ٔفبٞيٓ سدسز ضا زض ٔٛؾيمي ايطاٖ( ٘ٛؾبظي

زٞي ٚ ازاضٜ ٔٛؾيمي وكٛض  ظٔبٔساض ؾبٔبٖ ثّٙس،چٙس ٔمُٕ ٚ ثب فٛانُ ظٔب٘ي وٛسبٜ ٚ 

اضٚدبيي ٚ ٔٛؾيمي  -ٕبْ ؾٗي ذٛز ضا وطز سب زض فًبيي ثيٗ ٔٛؾيمي غطثيٚي س. قس

خبي ٝ خبيٍعيٙي ٔٛؾيمي اضٚدبيي ث ٔٛافك ؾٛيي،ٚي اظ . ؾٙشي ايطاٖ حطوز وٙس

ؾٛي يٗٙي ثب ٖمبيس ؾبالض ٔٗعظ ٚ ٔيٗ ثبقيبٖ ٔربِف ثٛز ٚ اظ ، جٛز٘ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ 

ايطا٘ي ثط ٔجٙبي ٘ٓبْ ٚ لٛاٖس ٔٛؾيمي غطثي ٖٕالً زض دي ثبظؾبظي ٚ ثٙبي ٔٛؾيمي  زيٍط،

وٝ ٞٙٛظ ٞٓ ٔحُ ا٘شمبز زض ٔحبفُ ٔٛؾيمبيي  - خٟب٘ي /سٗجيط ٚي اظ ٔٛؾيمي ّٖٕي. ثٛز

آٖ  ديٛ٘س ثب ؾيؿشٓ  وٝ قبِٛزٜ ثبٖث قس سب ٔٛؾيمي ؾٙشي ايطاٖ -ٚ آوبزٔيه اؾز

ٍ٘بضي ثٝ قيٜٛ ٚي ٖٕالً ثب اثسأ ٘ٓبْ ٘ز . ضا٘سٜ قٛز ثٝ حبقيٝ ،آٔٛظـ قفبٞي زاقز

اظ ٔطوع  ،آٖ ضا زض ؾُح آٔٛظـ ٚ ّٔي ايٝ ٌبٖ حطفسٔٛؾيمي ؾٙشي ٚ ٘ٛاظ٘، اضٚدبيي

زيٍط ثطايكبٖ  ،قبٌطزا٘ي وٝ ثٝ ٘ز ذٛا٘ي ٖبزر وطزٜ ثٛز٘س ظيطا. ثٝ حبقيٝ ضا٘س ،فشٕبٌٖ

 ٕيغيط أطٚظي ٚ ّٖ ،زقٛاض، أطي ًٔحه، ؾيٙٝ ٚ قفبٞي يبزٌيطي سبض ثٝ قيٜٛ ؾيٙٝ ثٝ

يكي وٝ زض ٞٙطؾشبٖ ٚ ٌطا ٗ ٘ٛٔايٝ َٛض وٝ ٌفشٝ قس ثب سٛخٝ ث ٕٞبٖ اظ ايٗ ضٚ،. زٕ٘ٛ ٔي 

وكٛض ثٛخٛز آٔسٜ ثٛز ٖٕالً اؾبسيس ٚ ٘ٛاظ٘سٌبٖ ايٗ   ٕيثٝ سجٕ آٖ زض فًبي آٔٛظـ ضؾ

ٖطنٝ ضا ذبِي  ٚ ٙسضفشزاز٘س ثٝ حبقيٝ  ٔئٛؾيمي ضا آٔٛظـ ، ؾبظٞب وٝ ثب قيٜٛ ؾٙشي

ِٚي سب حسٚز ظيبزي سحز سأثيط  ،ثبقيبٖ سر ؾبالض ٔٗعظ ٚ ٔيٗ٘ٝ ثٝ ق ،ٚظيطي. ٌصاقشٙس

زض آٖ زٚضٜ ظٔب٘ي وٝ ٚظيطي ٔشهسي أٛض . دطٚغٜ ٘ٛؾبظي دّٟٛي اَٚ لطاض ٌطفز

فطٍٞٙي ٚ اخشٕبٖي ، سكبثٝ ثٝ فًبي ؾيبؾي ثي ،فًبي ٔٛؾيمبيي وكٛض، ٔٛؾيمبيي ثٛز

ؾفط ضٚقٙفىطاٖ ثٝ ، زيٛسأؾيؽ ضا، ي يجٍ ٚ درف ٔٛؾيميٞب ٚضيبٚضٚز فٙ. ايطاٖ ٘جٛز

ثط فًبي  ،ٖٛ ضيب قبٞييفًبي ٔسض٘يعاؾ ،َٛض وّيٝ ٔبخطاي وكف حدبة ٚ ث، غطة
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 ايٝ ٘ز ٍ٘بضي ضا ٚؾيّ ،ٚظيطي زض آٖ ظٔبٖ. ؾعايي ٌصاقشٝ ثٛزٝ ٔٛؾيمبيي وكٛض سأثيط ث

زا٘ؿز ٚ ايٗ أط ضا ايدبز دّي ثيٗ  ٔي ٞب ٚفبق ٚ زضن ٔشمبثُ ّٔز، ثطاي ايدبز ٕٞعيؿشي

ثٝ ز٘جبَ خٟب٘ي ؾبظي ٚ  ،ٚظيطي ثب سٛخٝ ثٝ ثؿشط اخشٕبٖي آٖ ظٔبٖ. زيس ٔيٚ غطة  قطق

ٖمبيس ٚ السأبر ٚظيطي زض ؾيط سحَٛ ٌفشٕبٖ . خٟب٘ي وطزٖ ٔٛؾيمي ايطاٖ ثٛز

ديف اظ ايٗ ٌفشيٓ . ؾعايي زاقشٝ اؾزٝ ٔٗبنط ٘مف ث سدسزٌطاي ٔٛؾيمي ايطاٖ زض ؾسٜ

بضٞبيي ىِٚي ضاٞ ،ؾت ثب ظٔبٖ زض ٔٛؾيمي ايطا٘ي ثٛزذٛاٞبٖ  ايدبز سغييط ٔشٙب ،وٝ ٚظيطي

ي ٞب ٌبٜ ثب ضٚح ٔٛؾيمي ايطا٘ي ؾبظٌبض ٘جٛز ٚ ٚيػٌي ،وطز ٔيوٝ ثطاي ايٗ سغييط ديكٟٙبز 

اٚ . وطز ٔيزٚ ٞسف ٔشًبز ضا ز٘جبَ  ،ٚظيطي زض ٔٛاضزي. ٌطفز ٔيايٗ ٔٛؾيمي ضا ٘بزيسٜ 

ٛؾيمي غطثي اُ٘جبق زٞس ٚ اظ ؾٛي ذٛاؾز ٔٛؾيمي ايطا٘ي ضا ثب لٛاٖس ٔ ٔياظ يه ؾٛ 

ٔب ثبيس لٛاٖس ٔٛؾيمي غطثي ضا  :ٔٗشمس ثٛز ٚي . زضنسز حفّ ٔٛؾيمي ايطا٘ي ثٛز ،زيٍط

لبثُ ثحث زض . ٔؿأِٝ اذص وطزٜ ٚ ٔٛؾيمي ايطا٘ي ضا ثط اؾبؼ ايٗ انَٛ اؾشٛاض وٙيٓ

ٚ اؾز وٝ ٚظيطي ٚ َطفساضا٘ف زض ٔٛضز ؾجه اٚ « ٔٛؾيمي ّٔي» ٖٙٛاٖ، اٚ ٘ٓطيبر

ي ٔٛؾيمي ٞب اغّت ّٔٛزي، زض ايٗ ؾجه. ثط٘س ٔيثٝ وبض اـ  ٔٛؾيمي سطويجي اثساٖي

ايطا٘ي ضا ثط اؾبؼ لٛاٖس ٔٛؾيمي غطثي ثطاي اخطا سٛؾٍ اضوؿشطي ٔطوت اظ ؾبظٞبي 

ثسٖٚ لًبٚر زض ٔٛضز زضؾز يب ٘بزضؾز ثٛزٖ ايٗ . ايطا٘ي ٚ غطثي سٙٓيٓ وطزٜ اؾز

« ٔٛؾيمي ّٔي» يٗٙي، ٟٝ ثطاٍ٘يع ثٛزٖ ٖٙٛاٖ آَّٖجس قج ٔيؾجه آ٘چٝ آٖ ضا ثٝ چبِف 

زض ازثيبر ؾيبؾي « ّٔي» ثبض ٔٗٙبيي ٚاغٜثٝ  وٝ ٔٛؾيمي ّٔي ثب سٛخٝ  خب آٖاظ . اؾز

اؾشسالَ ، اي وٝ ثٝ ّٔز ؾبوٗ زض لّٕطٚ خغطافيبيي ايطاٖ سّٗك زاضز يٗٙي ٔٛؾيمي، ٔٗبنط

ا٘شمبزي وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ٘يع ثٝ ) ضؾس ٔئُٙمي ثٝ ٘ٓط ، ثطذي اظ ٔربِفبٖ زض ضز ايٗ ٖٙٛاٖ

زض ذهٛل   ٔيٚ ٔؿئِٛيٗ زفشط ٔٛؾيمي ٚظاضر فطًٞٙ ٚ اضقبز اؾال "اضوؿشط ّٔي"

سٟٙب ٔٛؾيمي ٔىشت  ،ٞب ٔٗشمس٘س چٙب٘چٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ آٖ(. ٚاضز اؾز ،ايٗ ٘بْ ٌصاضي

ِٚي ٔٛؾيمي  ؛ضؾيس ٔينحيح ثٝ ٘ٓط « ٔٛؾيمي ّٔي» ٖٙٛاٖ، ٚظيطي ٚ ديطٚاٖ اٚ ثٛز

. يىي اظ ايٗ ا٘ٛأ اؾز ،ي ا٘ٛأ ظيبزي زاضز وٝ ٔٛؾيمي سطويجي ٔىشت ٚظيطيايطا٘

، زض ٔٛضز ا٘ٛأ ٔٛؾيمي ايطا٘ي اظ لجيُ ٔٛؾيمي ضزيف« ٔٛؾيمي ّٔي» ٚاغٜ ،ثٙبثطايٗ
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ي ٌيط قىُي خسيس ٔٛؾيمي وٝ اؾبؼ ٞب ٖبٔيب٘ٝ ٚ ٘يع ؾجه، ٔصٞجي ٚ آييٙي، ٔٙبَك

طافيبي ّٔي ايطاٖ ٞٓ زض خغ ،ٍٕٞي ٚي اؾز ي ٔٛؾيمي ايطا٘ٞب ٚيػٌي ٞب ثط دبيٝ آٖ

ٞط وٝ ٘ٓطار  . لبثُ اَالق اؾز، ٙس ٚ ٞٓ ثب فطًٞٙ ّٔي ايطا٘يبٖ زض اضسجبَٙسدضاي

لبثُ اُ٘جبق ّٖٕي ثب ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٘جٛز ٚ ثًٗي اظ ايٗ ٘ٓطار  ،ٚظيطي زض ثطذي ٔٛاضز

ي ضاٜ ٌكبي ٌفشٕب٘ي أب ٚظيط، زاضاي دكشٛا٘ٝ ٔحىٓ ٚ لبثُ اسىبيي ٘جٛز  ٕياظ ِحبِ ّٖ

زض ٔٛؾيمي ايطاٖ ثٛز وٝ قبيس زض آٖ قطايٍ ثطاي فًبي ٔٛؾيمي وكٛض يطٚضي ثٝ ٘ٓط 

 سٛخٟي خبٔٗٝ ثي ٞب ٔٗبنط ثٛز وٝ دؽ اظ ؾبَ ٚي اظ ٘رؿشيٗ افطاز زض ؾسٜ. ضؾيس ٔي

ٔٛؾيمي ُٔطح وطز  ي ٘ٓطي ضا زض حٛظٜٞب ثحث، ٔٛؾيمي ايطاٖ ثٝ ٔجب٘ي ٘ٓطي ٔٛؾيمي

سب ديف اظ ؾبَ (. 44:1382، اؾٗسي) ٛ٘س ّٖٓ ٚ ُٖٕ زض ٔٛؾيمي زاقزٚ ؾٗي زض دي

وٝ ذٛاٞبٖ حًٛض يب ٖسْ حًٛض ٔٛؾيمي ايطا٘ي زض ثط٘بٔٝ  ٌطا زٚ ٌفشٕبٖ سدسز ،1327

أٛض ٞٙطؾشبٖ ضا ثٝ ٖٟسٜ ٌطفشٙس وٝ زض ايٗ  زضؾي ٞٙطؾشبٖ ثٛز٘س ٞطيه ثطاي ٔسسي ازاضٜ

وطز٘س ٚ ٘مف خٙبح ضليت ضا  ٔيوكٛض ديبزٜ أٛض ٔٛؾيمي  ٔسر ٖمبيس ذٛز ضا زض ازاضٜ

اٌطچٝ اظ . زاز٘س ٔئٕىٗ وبٞف  وٕشطيٗ حسثٝ  ،ٔٛؾيمي وكٛض ديطأٌٖٛيطي  زض سهٕيٓ

سغييطاسي ، ي فطٍٞٙيٞب ٕٞٛاضٜ ثب سغييط ؾيبؾز ٌصاضي ،حبيط سب ثٝ أطٚظ ؾسٜ 30 زٞٝ

ايٗ  ، أباؾزٟ٘بزٞبي آٔٛظـ ٔٛؾيمي ثٝ ٚخٛز آٔسٜ  ازاضٜ زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ قيٜٛ

سٛاٖ ؾٝ  ٔيزض ٚالٕ ا٘س. ٝ ضا ٘ساقش 20ٚ  10ي ٞب ٌؿشطٜ ٚ ؾطٖز سغييطار زٞٝ، سغييطار

، وال٘شطي) اٚج سدسزٌطايي زض ٔٛؾيمي ايطاٖ زا٘ؿز ٔٗبنط ضا زٚضٜ اَٚ ؾسٜ زٞٝ

ثب ٚخٛز ٚضٚز ٚ ضٚاج ٔٛؾيمي غطثي زض ايطاٖ ٚ ؾٗي  ٞب ظيطا زض ايٗ ؾبَ(. 51:1383

زيسٌبٞي  ،زا٘بٖ ثطاي اُ٘جبق فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي غطة ثب ٔٛؾيمي ايطاٖ ثطذي اظ ٔٛؾيمي

ٔٙؿدٓ زض ٔمبثُ خٙبح  ايٜ ي ٔٛؾيمي ايطا٘ي ثٝ قيٛٞب وٝ ثشٛا٘س ثطاي زفبٔ اظ ؾٙز

ي ٌطٚٞي ٞب ٘ٝ ثٝ نٛضر خطيبٖ ،ٞب ٌيطي وٙس قىُ ٘يبفشٝ ثٛز ٚ ٔربِفز سدسزٌطا خجٟٝ

ي ٞب ثب ا٘ؿدبْ يبفشٗ ٌفشٕبٖ ،ي ثٗسٞب زٞٝزض . فطزي ثٛز وٝ ثيكشط ثٝ قىُ اثطاظ ٖميسٜ

يي زض ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٌطا ٞسفٕٙس ؾٗي زض ٔمبثّٝ ثب ؾيط غطة ايٜ وٝ ثٝ قيٛ ٌطا ؾٙز

 يزاقشٙس اظ خعٔيز ٚ ؾطٖز غطثي ٔأة قسٖ ٔٛؾيمي ايطا٘ي وبؾشٝ قس ٚ سمبثُ آضا
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ي سٗسيُ ٔٛؾيمي ايطاٖ ضا سب حس فًبي فىطي خبٔٗٝ ٌطا ٚ ؾٙز ،ي سدسزٌطاٞب ٌفشٕبٖ

اسحبز زٚ  ،ٚ ثٝ ٖ٘ٛي( ٔطزْ دؿٙس) ي ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي دبحٌيط قىُوطز وٝ ثب ْٟٛض ٚ 

ي ٞب قبٞس سغييطار ٔحؿٛؾي زض ٌفشٕبٖ ،زض ٔمبثُ آٖ ٌطا ٌفشٕبٖ سدسزٌطا ٚ ؾٙز

 . ٔٛؾيمي ايطاٖ أطٚظ ٞؿشيٓ وٝ زض ثرف ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ثطضؾي ذٛاٞٙس قس

 

  گزا َر گفتواى  ًَسٌتٍ ظْ 7531يی پس اس اًمالب گزا تجذد
)ضٜ( ٔجٙي ثط ذٕيٙيٚ ٘يع دؽ اظ فطٔبٖ أبْ  1357زض ؾبَ  دؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي

وٝ يىي زيٍط اظ ٘مبٌ ُٖف زض حيبر  -سكىيُ قٛضاي ٖبِي ا٘مالة فطٍٞٙي زض ايطاٖ

 -ٞبي ٔٛؾيمي زضايطاٖ ٔٗبنط اؾز سغييط ٘ٓبْ ٔٗطفشي وٝ زض ٘ٓبْ فطٍٞٙي  ٌفشٕبٖ

ٞبي فمٟي ٚ  ٔٛؾيمي وٝ زض سمبثُ ثب ٌفشٕبٖ ،ٚ ثٝ سجٕ آٖلٛٔ ديٛؾز ثٝ ٚٞٙطي وكٛض 

ٞبي خسيس  ٌيطي ٌفشٕبٖ زض سىٛيٗ ٚ قىُ  سحٛالر ٖٓيٕي ،ٞب ٚ... لطاض ٌطفز سحطيٓ

ٞبي فمٟي ٚ لٛر ٌطفشٗ ثحث  سط ايدبز وطز. دؽ اظ ا٘مالة ٚ خطيبٖ سط ٚ لسيٕي

زض  بًٞبي ٔٛؾيمي ٖٕسس فشٕبٌٖ ،ٔكطٖٚيز يب ٖسْ ٔكطٖٚيز ٔٛؾيمي )ا٘ٛأ ٔٛؾيمي(

دؿطا٘ٝ ٚ زذشطا٘ٝ قسٜ ثٛز٘س ثٝ حيبر  ،وٝ اوٖٙٛ زيٍط -ٞبي ٔٛؾيمي  لّٕطٚ ٞٙطؾشبٖ

 1357ذٛز ازأٝ زاز٘س. ثب ٍ٘بٞي ثٝ فٟطؾز ٔسيطاٖ ٞٙطؾشبٖ زض لجُ ٚ دؽ اظ ا٘مالة 

ٞب وٝ دؽ اظ ا٘مالة ٔٙهٛة قس٘س اغّت زاضاي  ذٛاٞيٓ فٟٕيس وٝ ٔسيطاٖ ٞٙطؾشبٖ

ايٗ ُّٔت  ،ا٘س )ثٛيػٜ زض زٞٝ اذيط(. ايٗ ٔٛيٛٔ يالر ٚ سدطثيبر ٔٛؾيمي ٘جٛزٜسحه

 ،ٞب ثيكشط زض زؾز وؿب٘ي ثٛز وٝ ذٛز ؾبظز وٝ لسضر ٌفشٕبٖ ضا ثٝ شٞٗ ٔشجبزض ٔي

 ايٙبٌٖطاٞبي ديطٚ ٚظيطي(.  ٌطا ٚ سدسز ٞبي غطة ٌطا ٞٙطآٔٛظ ٞٙطؾشبٖ ثٛز٘س )سدسز

ٌطزآٚض٘س ٚ اظ  قبٖ ٞٓ فىط ذٛز ضا زض زايطٜ لسضر ٞٙطآٔٛظاٖاظ ؾٛيي، سٛا٘ؿشٝ ثٛز٘س 

سدطثٍي ٚ وٓ اَالٖي ٔسيط ٚلز ٞٙطؾشبٖ، ٖمبيس ٚ ٘ٓطيبر ذٛز  ثب سٛخٝ ثٝ ثي ،يؾٛي

زاٖ ثٛز٘س  ٔٛؾيمي ،ضا ثط ٘ٓبْ آٔٛظـ ٞٙطؾشبٖ سحٕيُ وٙٙس. اِجشٝ ٔسيطا٘ي ٞٓ وٝ ذٛز

. ايٗ ٌفشٕبٖ وٝ سوطز٘ ط ٔيٞبي ٞٙطؾشبٖ اٖٕبَ ٘ٓ ثؿشٝ ثٝ ظٔيٙٝ فىطي ذٛز، زض ثط٘بٔٝ
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اِشحهيالٖ ٞٙطؾشبٖ  ٔيبٖ قبٌطزاٖ ٚ فبض٘ط ثٛيػٜ زض زٞٝ اذي ٚ دؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي

ٔٛؾيمي، ٔطوع حفّ ٚ اقبٖٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ ٚ ٘يع زض ٔحبفُ زا٘كٍبٞي ايطاٖ قىُ 

ٌطفز، ايسٜ ٘مس ٚ ثبظ ذٛا٘ي ٔٛؾيمي ايطا٘ي ثٝ ٔٙٓٛض ايدبز سحَٛ ٚ حفّ دٛيبيي ايٗ 

ؾيمي ثب ضٚيىطز اؾشفبزٜ اظ ٔجب٘ي ٘ٓطي ٚ ؾبذشبض ٔٛؾيمي ايطا٘ي )ٞٛٔبٖ اؾٗسي ٚ ٔٛ

ٌيطي ٚ ٘ٛدبيي اؾز. فٗبالٖ ايٗ  حؿيٗ ّٖيعازٜ( اؾز. ايٗ ٌفشٕبٖ ٞٙٛظ زض حبَ قىُ

ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي وٝ اغّت زض فهّٙبٔٝ ٔٛؾيمي ٔبٞٛض ثٝ چبح  ثب چبح ٔمبِٝ ،ٌفشٕبٖ

ثب ٘مس  ،زيٍط ؾٛيٚظيطي ٚ قبٌطزاٖ ٚي ٚ اظ ثب ٘مس آضاي  ؾٛيي، اظ، ا٘س ضؾيسٜ

اي ثٝ ٔٛؾيمي ايطا٘ي زاض٘س چبِف ٚ ثحث خسيسي ضا  ٌطايبٖ ايؿشب وٝ ٍ٘بٜ ٔٛظٜ ؾٙز

سٛاٖ زض ظٔطٜ  ا٘س. ايكبٖ ضا ٘يع ٔي زض ٔحبفُ زا٘كٍبٞي ٚ آٔٛظقي ايدبز وطزٜ

ٌطايي ضا  ٙزٞب ؾ ضيكٝ ،ٞبي سٙسي وٝ زض ثًٗي ٔٛالٕ ِٚي ٘مس .ٌطايبٖ دٛيب ٘بٔيس ؾٙز

ايٗ خطيبٖ زض   ٞبيي وٝ ٞب ٚ قبِٛزٜ قىٙي زٞس ٚ ٘يع ؾبذشبض قىٙي ٞسف لطاض ٔي

وٙس ٔب ضا ثط آٖ زاقشٝ سب ايكبٖ ضا زض ظٔطٜ  ضاؾشبي سحمك اٞساف ذٛز ز٘جبَ ٔي

لطاض زٞيٓ. ثطاي سحّيُ ٌفشٕب٘ي ايٗ ٌفشٕبٖ سطخيح « ٌطا ٘ٛؾٙز»ٌطايبٖ ثب دؿٛ٘س  سدسز

بحجٝ آلبي قٟط٘بظزاض ضا وٝ ثب حؿيٗ ّٖيعازٜ ا٘دبْ زازٜ اؾز زازٜ قسٜ سب ٔشٗ ٔه

ٞب ٞسفٕٙس ٞؿشٙس ٚ  َٛض وٝ زض ضٚـ ثٝ آٖ اقبضٜ قس، ا٘شربة ا٘شربة وٙيٓ. ظيطا ٕٞبٖ

ٞب  ٞبي ٔٛخٛز ا٘شربة وطزٜ اؾز وٝ قبضحبٖ ٌفشٕبٖ ٔشٛ٘ي ضا اظ ٔيبٖ ٔشٗ ،ٔحمك

 ا٘س.  وطزٜ ٖمبيس ذٛز ضا نطيحبً ديطأٖٛ ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ُٔطح

 

 گزايی(  تحلیل گفتواًی هتي هصاحبِ با حسیي ػلیشادُ )ضارح گفتواى ًَسٌت

 تَصیف ٍ تفسیز

 :اؾزثٝ قطح ظيط  ٞب ٚاغٌبٖ سىطاض قٛ٘سٜ زض ٔشٗ -اِف

(، 25) ٞٛيز(، 30) ؾٙشي ،(36) غطثي(، 37) ؾٙز(، 50) غطة(، 51) فطًٞٙ

(، 9) سدطثٝ(، 10) ضيكٝ(، 10) اخشٕبٖي(، 18) ثعاضا(، 21) ؾيبؾز(، 23) ؾيبؾي
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(، 7) ٔٗٙٛي(، 7) ٔطوع(، 7) ا٘شمبَ(، 7)  ٕيّٖ(، 8) ٞٙطي(، 8) زِٚشي(، 8) اٍِٛثطزاضي

 اضوؿشط(، 5) ٔٗٙٛيز(، 5) سحَٛ(، 5) سٕسٖ(، 6) ٘ز(، 6) ذٛزثبذشٍي(، 6) سحطيف

(، 5) غيطٞٙطي(، 5) اضوؿشط(، 5) زٌطٌٛ٘ي(، 5) سىطاض(، 5) خبيٍعيٙي(، 5) آٔٛظـ(، 5)

 ا٘شمبز(، 4) سمّيس(، 4) ؾُّٝ ٌطي(، 4) ٔمبٚٔز(، 4) يس زِٚشي(، 4) زضن(، 5) قٗٛض

 فبذط(، 4)  ٔئطز(، 4) ٚاضزار(، 4) قٙبذز(، 4) لسضر(، 4) ا٘مالة(، 4) فطا٘ؿٛي(، 4)

 غيط ذٛزي(، 3) ذٛزي(، 3) دبح(، 3) زِٚز(، 3) اٍِٛ(، 3) خٟب٘ي(، 3) ذٛة(، 3)

 (. 2) ضزيف، (2) فبخٗٝ(، 2) خطْ(، 2)

 :ظيط اؾزثٝ قطح  ا٘سٝ ٔشطازف ثٝ وبض ضفش ثٝ نٛضرٚاغٌب٘ي وٝ  -ة

؛ قٗٛض، قٙبذز، زضن -2؛ ؾٙز، ذٛة، فطًٞٙ، فبذط، ذٛزي، ضيكٝ، ٞٛيز  -1

  ؛لسضر، ؾيبؾز، زِٚز -5؛ ؾيبؾي، زِٚشي -4؛ سىطاض، قفبٞي، ا٘شمبَ، آٔٛظـ -3

، ٘ز -7؛ فبخٗٝ، سحطيف، ضيكٍيثي ، ذٛزثبذشٍي، سمّيس، قيفشٍي، اٍِٛثطزاضي -6

، دبح -10؛ ثس، غيط ٞٙطي -9 ؛نبحت ذب٘ٝ، ٟٕٔبٖ ٘ٛاظي، ٚاضزار، ٔٗبقطر -8؛ اثعاض

 .ديكطفز، سىطاض -12؛ ا٘مالة، يس زِٚشي، ٔمبٚٔز، اٖشطاو -11؛ ٔطزٔي

 وبضٌيطي ٚاغٌبٖ:ٝ ٌطٜٚ ٚاغٌبٖ اضظقي ٚ حبالر ٔثجز يب ٔٙفي ث -ج

 ثٝ نٛضرٔطسجٝ  3( )5) ٞٛيز ّٔي(، ٔٙفي ضر( )ثٝ ن3ٛ) ذٛزثبذشٍي فطٍٞٙي

 ٞٛيز فطٍٞٙي(، ٔثجز ( )ثٝ نٛضر4) ٞٛيز ايطا٘ي(، ٔٙفي ثٝ نٛضرٔثجز ٚ زٚ ٔطسجٝ 

( )ثٝ 1ٞب ) ٞٛيز ّٔز(، ٔٙفي ( )ثٝ نٛضر5) ٞٛيز خٟب٘ي(، ٔثجز ( )ثٝ نٛضر7)

( )ثٝ 2) فطًٞٙ ثي ٌب٘ٝ(، ٔثجز ( )ثٝ نٛضر2) ي فطٍٞٙيٞب ضيكٝ(، ٔٙفي نٛضر

( )ثٝ 1) فطًٞٙ سٟبخٓ دصيطي(، ٔٙفي ( )ثٝ نٛضر3) فطًٞٙ ؾُّٝ ٌطي(، ٔٙفي نٛضر

( 1) ٖمت ٔب٘سٌي فطٍٞٙي (، ٔٙفي ( )ثٝ نٛضر1) فطًٞٙ ٟٕٔبٖ ٘ٛاظي(، ٔٙفي نٛضر

 2( )3) ٔٛؾيمي غيط ٞٙطي(، ٔثجز ( )ثٝ نٛضر4) ٔٛؾيمي ٞٙطي(، ٔٙفي )ثٝ نٛضر

 ( )ثٝ نٛضر3) ٔئٛؾيمي ٔطز(، ٙفئ ثٝ نٛضرٔٙفي ٚ يه ٔطسجٝ  ثٝ نٛضرٔطسجٝ 

(، ٔٙفي ( )ثٝ نٛضر1) سئٛضي غٍّ(، ٔثجز ( )ثٝ نٛضر1) ي ذٛةٞب ٌطٜٚ(، ٔثجز

 (. ذٙثي ( )ثٝ نٛضر2) ايطا٘ي -سفىط فطا٘ؿٛي (، ذٙثي ( )ثٝ نٛضر1) سفىط فطا٘ؿٛي
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 :اؾزٚاغٌب٘ي وٝ ٔحُ ٔٙبظٖبر ٌفشٕب٘ي ٞؿشٙس ثٝ قطح ظيط  -ز

، ؾٙز، اٍِٛثطزاضي، سحَٛ، سدطثٝ، فطًٞٙ، ٛيزٞ، ذٛزثبذشٍي، ؾُّٝ ٌطي

 .اثعاض ،سئٛضي ،ؾيبؾز، ٔطزٔي

 ٚاغٌبٖ ٔشًبز: -ٞر

سحطيف/ ، ٔمبٚٔز/ ٟٕٔبٖ ٘ٛاظي، اٍِٛثطزاضي/ سفىط، ذٛزثبذشٍي/ ضيكٝ زاض ثٛزٖ

 .ضيكٍي ضيكٝ / ثي، سفىط

ثبض ٔٙفي ٚ زاضاي ٚ زاض٘س اغّت حبِز ا٘شمبزي  ،سٗبثيط ثٝ وبض ضفشٝ زض ٔشٗ -ٚ

 . ثسثيٙي ٞؿشٙس

خبٕٔ  ثٝ نٛضر ٔٛضز 21زض  ٔبٕ٘ ٚ ثٝ نٛضر ٔٛضز 43 زض «ٔب»، ٚاغٜ زض ٔشٗ -ظ

 . وبض ضفشٝ اؾزٝ ث

، ٌفشٍٛ اؾز ثٝ نٛضرٔهبحجٝ ٚيب ثٝ ٖجبضر ثٟشط  ثٝ نٛضروٝ  خب آٖٔشٗ اظ  -ظ

ٌط اظ زاذُ  ٔهبحجٝ. ٌٛيس ٔيٌط ؾرٗ  ثب ٔهبحجٝ  ٕئربَت ثب ِحٙي سمطيجبً غيطضؾ

ٔهبحجٝ ثب سٛخٝ ثٝ آٌبٞي . وٙس ٔئهبحجٝ قٛ٘سٜ ؾؤاالر ذٛز ضا ُٔطح  ؾؤاالر

ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ . ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ اظ حبَ ٚ احٛاَ ٔٛؾيمي ايطاٖ چٙساٖ يه َطفٝ ٘يؿز

ؾٛاض ثط  ،اظ ٔٛيٕ لسضر ٚ ثب اضخبٔ ثٝ سدطثيبر ذٛز ،ثب سٛخٝ ثٝ ؾٛاثك ٞٙطي ذٛز

 . وٙس ٔيثسٖٚ ِفبفٝ نحجز  ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ ثسٖٚ ٔحبفٓٝ وبضي ٚ. ٌفشٍٛ اؾز

 ي ٌفشٕب٘ي ٚ ٔحُ ٔٙبظٖٝ:ٞب خٕالر ٚ ٌعاضٜ -ٌ

سئٛضي ّٖي ٘مي ذبٖ ٚظيطي  -2 ؛ٔؿٍّ اؾز ايٝ ضاثُ ،اضسجبٌ غطة ثب قطق -1

ثٝ ؾبظز ٚ ذٛز  ٔيسحَٛ خٛاثٍٛي اثعاض خسيسي اؾز وٝ ا٘ؿبٖ  -3 ؛ؾطسب دب غٍّ اؾز

ٔكىُ ٔب ثي ٞٛيشي  -5 ؛ؾزٔكىُ ٔب ثي ضيكٍي ا -4 ؛آيس ٔييه ؾٙز زض  نٛضر

ٔٗيبض سكريم ٔٛؾيمي  -7 ؛اَٚ ٞٛيز فطٍٞٙي ٟٔٓ اؾز ٚ ثٗس ٞٛيز ّٔي -6؛ اؾز

ٔٛؾيمي غطثي يه ٔٛؾيمي  -8 ؛سٛاٖ ثٝ قٙٛ٘سٜ ٖبْ اضخبٔ زاز ٕيٞٙطي اظ غيط ٞٙطي ضا ٘

ٔٛؾيمي سحز سأثيط  -10 ؛ٔٛؾيمي اظ ثؿشط اخشٕبٖي خسا ٘يؿز -9 ؛خٟب٘ي ٘يؿز

ٔٛؾيمي ٞٙس وبٔالً زض ثبفز فطٍٞٙي ٚ ٔصٞجي آٖ وكٛض  -11 ؛بؾز اؾززِٚشٕطزاٖ ٚ ؾي
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ٚيٗيز آٔٛظـ  -13 ؛زض ايطاٖ ٔصٞت زض ٔمبثُ ٔٛؾيمي لطاض زاضز -12 ؛خبي زاضز

 ؛ذٛاؾشيٓ ٔئب اثعاض ذٛز ضا ثطاي حفّ ٔٛؾيمي  -14 ؛ٔٛؾيمي زض ايطاٖ ٔٙبؾت ٘يؿز

ٔٛؾيمي ايطاٖ ثط  -16 ؛ب لطاض ٘سازقيٜٛ ٘ز ٍ٘بضي ٚظيطي اثعاض زضؾشي زض اذشيبض ٔ -15

ٔٛؾيمي  -18 ؛يه خٛاٖ ثبيس خبيي ثطاي سدطثٝ زاقشٝ ثبقس -17 ؛اؾبؼ سىٙٛاظي اؾز

قيٜٛ آٔٛظـ ٚ ا٘شمبَ ٔٛؾيمي ايطاٖ قفبٞي ٚ ؾيٙٝ ثٝ  -19 ؛قٛز ٔيذّك  ٞب زض ِحٓٝ

ثبيس  -21 ؛٘س ثيبٖ ٌط اٖشطاو ٚ ٔمبٚٔز زض خبٔٗٝ ثبقساسٛ ٔئٛؾيمي  -20 ؛ؾيٙٝ اؾز

يي ٞب ٞب ثٝ ٖبزر زضظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٞب سىطاض -22 ؛زض ؾيؿشٓ آٔٛظـ ايطاٖ ثبظ ٍ٘طي قٛز

ٕٞيكٝ وبض سدطثي ثي إٞيز قٙبذشٝ  -23 ؛ٌٛييٓ ٔيقٛز وٝ ٔب ثٝ آٖ ؾٙز  ٔيسجسيُ 

ٔٗ ضً٘ آيٙسٜ  -25 ؛قٛ٘س ٕيزض ايطاٖ ٔشأؾفب٘ٝ ثطاي سدطثٝ إٞيز لبئُ ٘ -24 ؛قٛز ٔي

زا٘ٓ وٝ زضايٗ ّٕٔىز وبض ٚ ظ٘سٌي  ٔيحك ذٛز  -25 ؛ثيٙٓ ٔيضا نس زض نس ضٚقٗ 

ٔثُ ايٗ اؾز وٝ اظ ٖكك ٕٔب٘ٗز وطزٜ ، وؿي وٝ اظ ٔٛؾيمي ٕٔب٘ٗز وٙس -26. وٙٓ

سٛاٖ اظ ظٚايبي ٔرشّف  ٔئٗٙٛي ثٛزٖ يب ٘جٛزٖ ٔٛؾيمي ضا  -27 ؛ٔحبَ اؾز ٗثبقس ٚ اي

ٔٛؾيمي ايطاٖ ٔٗبنط ثٛزٜ  ،سأؾيؽ ٔطوع حفّ ٚ اقبٖٝ ٔٛؾيمي ض٘ؿب٘ؿي -28 ؛ٍ٘بٜ وطز

ضا   ٕيي ٔٗطفشي ٔٛؾيمي ايطاٖ ٘مف ٟٔٞب ٔطاوع زا٘كٍبٞي  ثٝ ٖٙٛاٖ دكشٛا٘ٝ -29 ؛اؾز

 . وٙٙس ٔيايفب 

زٞس ثب اؾشفبزٜ اظ سدطثيبر ذٛز ٚ ثب  ٔيّٖيعازٜ ٚلشي ثٝ ذبضج اظ ٔشٗ اضخبٔ  -ي

زٞس ٘يع اظ زضيچٝ  ئٚ ٚلشي ثٝ زاذُ ٔشٗ اضخبٔ . ٌٛيس ٔيؾرٗ  ،ٔبٕ٘ ي«ٔب» اؾشفبزٜ اظ

ٚ ثٝ ز٘جبَ ضفٕ اسٟبْ  ذٛضز ٕئّْٓٛ ٕ٘بيي زض ؾطاؾط ٔشٗ ثٝ چكٓ ٘. قٛز ٔيالشساض ٚاضز 

 . اظ ذٛز ٘يؿز

وٙس ٚ اؾبؾبً  ٕيّٖيعازٜ ثط ذالف ٚظيطي چٙساٖ ثٝ ٚفبق ٚ خٟب٘ي قسٖ فىط ٘ -ن

ضا ٚي ثط ذالف ٚظيطي ٘ز ٍ٘بضي . زا٘س ٔيايٗ سفىط ضا زض حٛظٜ ٔٛؾيمي اقشجبٜ 

ذهٛنيز ٟٕٔبٖ دصيطي ايطا٘يبٖ ضا . زا٘س ٕيقسٖ ٚ خٟب٘ي قسٖ ٘ ٕيثطاي ّٖ ايٝ ٚؾيّ

ٚي ٘مف اؾشٕٗبض  ضا زض وٙبض ثي ضيكٍي . زا٘س ٔيّٖز انّي دصيطـ فطًٞٙ غطثي 

ٚي فطًٞٙ أطٚظ ايطاٖ ضا زچبض . زا٘س ٔيثطذي اظ ايطا٘يبٖ ٖبُٔ انّي ايٗ ثحطاٖ ٞٛيز 



 

 

 

 

 

 

 

 9395زمستان  ،63فصلنامه علوم اجتماعي شماره      584  

ٗيز آٔٛظـ فّٗي زض ايطاٖ أطٚظ ٘يع ٕٞب٘ٙس ظٔبٖ ٚظيطي ٚ اظ ٚي زا٘س ٔيٖمت ٔب٘سٌي 

وٝ ٖمبيس ٚظيطي ضا زض ذهٛل ٔٛؾيمي ايطا٘ي اقشجبٜ  ثب ٚخٛز ايٗ. وٙس ٔيا٘شمبز 

اظي ٔطوع حفّ ٚ ا٘سٜ ا٘سيكٝ ضا ٚ ؾشبيس ٔيضا ثطاي ٔٛؾيمي ايطاٖ  اِٚٚي سالـ ، زا٘س ٔي

 . زا٘س ٔيايطا٘ي  -فطا٘ؿٛي ايٝ اقبٖٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ ضا اؾبؾبً ا٘سيك

ٚي ؾٙز ضا اؾبؾبً زض حبَ . ّٖيعازٜ ثٝ ز٘جبَ اؾشب٘ساضز ؾبظي زض ٔٛؾيمي ٘يؿز -َ

زا٘س ٚ ؾٙز أطٚظ ضا ٘شيدٝ سحَٛ زيطٚظ ٚ سحَٛ أطٚظ ضا ضيكٝ زاض زض ؾٙز  ٔيسحَٛ 

٘مف ٔطاوع  زا٘ؿشٝ ّٖٚيعازٜ ٔٛؾيمي ايطاٖ أطٚظ ضا زچبض ضذٛر . زا٘س ٔيزيطٚظ 

ٔٗشمس اؾز  ٕٞچٙيٗ. زا٘س ٔئٗطفشي ثطاي ٔٛؾيمي  ايٝ ٝ ٖٙٛاٖ دكشٛا٘زا٘كٍبٞي ضا ث

ضيكٝ زض ثبفز ٔصٞجي ٚ فطٍٞٙي آٖ وكٛض زاضز  دٛيبيي ذٛز ضا  ،چٖٛ ٔٛؾيمي زض ٞٙس

دبز فًبيي ثطاي سدطثٝ زض ٔٛؾيمي ايطا٘ي ٔٗشمس اؾز ٚ اْٟبض ايٝ ث اٚ. حفّ وطزٜ اؾز

اِجشٝ ٚي ٘مف . قىٛفب قٛز ٚ سٙوٖٛ ٚ ذُب سٛا٘س آظٔ ٔيزاضز وٝ زض ايٗ فًب خٛاٖ  ٔي

زض  ٚثط ايٗ ثبٚض اؾز وٝ زا٘س ٔيزِٚز ضا زض قىٛفبيي ٔٛؾيمي ايطاٖ ثؿيبض ثب إٞيز 

ٚي اضسجبٌ ٔٛؾيمي . ثطاي اٖٕبَ ٘ٓط ؾيبؾي قسٜ اؾز ايٝ ٔٛؾيمي ٚؾيّ ،ايطاٖ أطٚظ

مي ٚ ذٛال ضا  ٘مف ذجطٌبٖ ٔٛؾي وٙس ٚ ٖٙٛاٖ ٔياضسجبَي سٍٙبسًٙ  ضا ثب ظ٘سٌي ٔطزْ

اؾبؾبً ٔربَت ٖبْ ضا . زٞس ٔيثب إٞيز خّٜٛ  ،ثطاي قٙبذز ٔٛؾيمي ٞٙطي اظ غيط ٞٙطي

سب زضن ٚ  زاضز وٝ ٌٛ٘ٝ اشٖبٖ ٔي ايٗزا٘س ٚ  ٕيزاضاي نالحيز سكريم ذٛة ٚ ثس ٘

ٚي اظ فطًٞٙ ٚ ٞٛيز ثٝ ٖٙٛاٖ ٔحّي . ٌيطز ٕيقٗٛض ايدبز ٘كٛز ايٗ ٟٔٓ نٛضر ٘

ي ٞٛيز ٞب زا٘س ٚ اؾبؾبً ضيكٝ ٔيٚ اِٚٛيز ضا ثب ٞٛيز فطٍٞٙي  وٙس ٔيثطاي ٔٙبلكٝ يبز 

آؾيجي خجطاٖ  ،ٚي ٔٗشمس اؾز ٕٔب٘ٗز اظ ٔٛؾيمي. سثيٙ ّٔي ضا زض ٞٛيز فطٍٞٙي ٔي

 ضاٖ أٛؾيمي ايط. سٛاٖ ٔبٕ٘ ايٗ خطيبٖ قس ٕيِٚي ثب ٕٔب٘ٗز ٘ ،ظ٘س ٔي٘بدصيط ثٝ آٖ 

زاضاي اٍِٛٞبي وٙس وٝ  ثيبٖ ٔيذٛز يٗٙي زاضاي سئٛضي ٚ ٔجب٘ي ٘ٓطي ذبل ، ّٖٕي

ٔٛظقي ٔرشم ثٝ ذٛز اؾز ٚ اٍِٛثطزاضي ثٝ ؾجه ٚظيطي ضا ٘ب زضؾز ٚ غٍّ آ

ا٘شمبزاسي  ٚخٛزثب . زا٘س ٔيخٟبٖ ثيٙي فطز  ٔطسجٍ ثبٔطي ٘ؿجي ٚ اٚي ٔٗٙٛيز ضا . زا٘س ٔي
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زضذهٛل ٔٛؾيمي  اٚ ٘ٓط. ٙسٜ ذٛـ ثيٗ اؾزيآ ٝ ٘ؿجز ث ،وٙس ٔيوٝ زض ؾطاؾط ٔشٗ 

 ٞب.  ٔثُ ثيشُ ،ي ذٛثي ٞؿشٙسٞب ٌطٜٚ ،دبح ايٗ اؾز وٝ زض آٖ ٔٛؾيمي ٞٓ

 تبییي
اخشٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ايطاٖ وٝ ّٖيعازٜ ٚ ٕٞشبيب٘ف زض ٔطوع ، ثؿشط ؾيبؾي، اؾبؾبً فًب

فطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي ٚظيطي ، حفّ ٚ اقبٖٝ زض آٖ دطٚضـ يبفشٙس وبٔالً ثب ظٔيٙٝ اخشٕبٖي

. سمؿيٓ وطز  ٔيثبيس ثٝ زٚ ثرف لجُ ٚ ثٗس اظ ا٘مالة اؾال ٗ فًب ضااي ٝ اِجش. ٔشفبٚر اؾز

 ،ي زِٚشي ٚ ازاضي زازٜٞب ي ٔؿشميٓ زضثبض خبي ذٛز ضا ثٝ ثركٙبٔٝٞب فطٔبٖ، رف اَٚثزض 

ي ٞب زيٍط آٖ اؾشجساز ٚ ذٍ وكي. ي فطٍٞٙي سكىيُ قسٜ ثٛز٘سٞب ٚ ؾبظ ٔبٖ ٞب ٟ٘بز

ٔٛؾيمي زا٘بٖ ايطا٘ي  وٝ ثٝ قيٜٛ ا٘سيكٕٙساٖ ٚ . ذٛضز ٕيظٔبٖ دّٟٛي اَٚ ثٝ چكٓ ٘

وطز٘س سٛا٘ؿشٝ ثٛز٘س ذٛز ضا ثٝ ٔطوع ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمبيي وكٛض ٘عزيه  ٔيؾٙشي فٗبِيز 

زض ا٘سيكٝ ٔٛؾيمي دػٚٞبٖ ٚ فٗبالٖ ٔٛؾيمي ايطاٖ   ٔيآضاي ٔٛؾيمي قٙبؾبٖ لٛ. وٙٙس

فًبي  زض ٞب ٔجب٘ي فىطي ثبظٌكز ثٝ ذٛيكشٗ فطٍٞٙي ٚ احيبي ؾٙز. سأثيط ٌصاقشٝ ثٛز

سأؾيؽ ٔط وع حفّ ٚ اقبٖٝ ٔٛؾيمي ايطاٖ وٝ . ٌفشٕب٘ي ٔٛؾيمي وكٛض احيب قسٜ ثٛز

اؾبؼ فىطي آٖ زض زا٘كٍبٜ سٟطاٖ قىُ ٌطفشٝ ثٛز زض وٙبض ذٛاؾز زاضيٛـ نفٛر ٚ 

. ٔٛخي خسيس ضا ايدبز وطز ،يؽ سّٛيعيٖٛ ٚلزيض ،٘ٛضّٖي ثطٚٔٙس ٚ ثب حٕبيز لُجي

ٚ ٘يع سحز دٛقف زضآٚضزٖ ، اؾّٛة ذبل ذٛزحٕبيز اظ ٔٛؾيمي ؾٙشي ثب ضٚـ ٚ 

ثٝ ٔطوع ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي ايطاٖ  ، ييٌطا ثبٖث قس ؾٙز، ٔٛؾيمي زا٘بٖ ؾٙشي زض آٖ ٔطوع

ِٚي ٞٙٛظ ٞٙطؾشبٖ . يي ٚظيطي ضا ثٝ حبقيٝ ثطزٌطا ا٘سيكٝ سدسز ،ثبظٌطزز ٚ سب حس ظيبزي

ٞٓ ثٗس اظ ٌصقز  وٝ ٞٙٛظ قس ٔيازاضٜ ... ذبِمي ٚ، ثٝ ؾجه ٚ ؾيبق ٚظيطي ،ٔٛؾيمي

زض آٖ ظٔبٖ  ايٜ يي خبيٍبٜ ٚيػٌطا ؾٙز. قيٜٛ ذبِمي ثط ٞٙطؾشبٖ حىٓ فطٔبؾز ٞب ؾبَ

ي ٘مس ؾٙز ٘يع ُٔطح قس ٞب زض ايٗ فًب ثٛز وٝ ضيكٝ. ثٛيػٜ زض ٔحبفُ آوبزٔيه ثبظ وطز

يي ايؿشب ٌطا ثٝ ٔٛيٗي ٌفشٕب٘ي زض سمبثُ ثب ؾٙز ، ٔيؾْٛ ا٘مالة اؾال ٚ زض ازأٝ زض زٞٝ

 . سدسزٌطايي ٚظيطي زض آٔس ٚ
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يي ٌطا يي ٚ ؾٙزٌطا زيٍط سدسز. زيٍط قس ايٝ قطايٍ ثٝ ٌٛ٘ ،57دؽ اظ ا٘مالة 

ي ٞب خعٚ سبثٛ ،ٔٛؾيمي. ثّىٝ اؾبؼ ٔٛؾيمي ٚ ٔكطٖٚيز آٖ ظيط ؾؤاَ ثٛز ؛ُٔطح ٘جٛز

ي آٖ اظ ٞب لطاض ٌطفز ٚ ظٔب٘ي ٞٓ وٝ فٗبِيز ٞب خعٚ خطْ ،حىٛٔشي ٚ ثٝ سٗجيط ّٖيعازٜ

ثطز  ٔيطفشٝ قس ٕٞٛاضٜ  زض فًبيي ثطظخ ٔب٘ٙس ٚ زض حبَ ٚ ٞٛاي ثالسىّيفي ثٝ ؾط ؾط ٌ

ي ٞب ٔٛؾيمي زض ذسٔز ا٘سيكٝ. وٝ ٞٙٛظ ٞٓ ايٗ فًب ثط ٔٛؾيمي ايطاٖ حبوٓ اؾز

زض چٙيٗ فًبيي . ؾيبؾي زِٚز ٔطزاٖ زضآٔس ٚ زض اذشيبض ٚ ٘ٓبضر سبْ زِٚز لطاض ٌطفز

ِحٗ ا٘شمبزي آٖ َجيٗي ثٝ  ،ثٝ َجٕ، وٙس ٔيٟبض ٘ٓط ٌٛيس ٚ اْ ٔيوٝ ّٖيعازٜ زض آٖ ؾرٗ 

ٌفشٕب٘ي ضا زض ٔمبثُ  ،ٌطا ٚ ٘ٛؾٙز ٌطا سدسزٌطا،  ؾٙز ٞبي ٌفشٕبٖ ،أطٚظ. آيس ٔي٘ٓط 

 ثيٙٙس وٝ ٕٞبٖ ٌفشٕبٖ ٔٛؾيمي ٔطزْ دؿٙس اؾز وٝ آٖ ضا ثٝ زٚ ثرف ٞٙطي ٚ ٔيذٛز 

؛ ٌفشٕبٖ ثبقس  ٔيز وٝ حبايٗ زِٚز ٘جٛ ،زيٍط. وٙس ٔيذٛة ٚ غيط ٞٙطي ٚ ثس سمؿيٓ 

ثٝ ٞط . ٖ ثٛزآذٛاؾز ٚ ٘يبظ خبٔٗٝ ٚ ٔربَت خٛا٘ي ثٛز وٝ َبِت ٚ ذٛاٞبٖ  ثّىٝ

ؾرٗ ...( سحطيٓ ٔٛؾيمي ٚ، خًٙ، ا٘مالة) زض ثؿشطي ّٔشٟت ٚ ٔشكٙح ٚي ،حبَ

فٛق زض  سحّيُآ٘چٝ زض. وٙيٓ ٔيٌٛيس وٝ سأثيطار ايٗ ثؿشط ضا  زض  ؾطاؾط ٔشٗ ٔكبٞسٜ  ٔي

خبيي زض ثيٗ ٔربَجيٗ ٖبْ  ،ٗ ٌفشٕبٖاي ٝ ٖ اؾز وآ ذٛضز ٔيت ثٝ چكٓ ذهٛل ٔربَ

 . زض ٔحبفُ آوبزٔيه ٚ فًبي ٘ٓطي  حًٛض زاضز فمٍ ٚ ثبظ ٘ىطزٜ اؾز

 

 گیزی ًتیجِ
، ثطضؾي قس( ثٛيػٜ ٘ٛٔ اَٚ ٚ زْٚ) يي وٝ زض ٌفشٕبٖ سدسزٌطاٞب ثب سٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

اذص  ،ي ثب ٔٛؾيمي غطة اسفبق افشبزٜسٛاٖ ٌفز آ٘چٝ زض ٔٛؾيمي ايطاٖ زض ضٚيبضٚي ٔي

ثب فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي ايطاٖ  ٞب آٖي ٔطوعي ٔٛؾيمي غطة اؾز وٝ ثؿيبضي اظ ٞب ٚيػٌي

ٔٛؾيمي ايطا٘ي اظ ايٗ ٔؿيط ثٝ ؾٕز غطة ظزٌي ديف  ،ٗ سطسيتيسث. ؾبظٌبضي ٘ساضز

يٗ ا ،زض ٚالٕا٘س. ٜ يبٖ ثٝ زضؾشي سكريم زازٌطا ٚيٗيشي  اؾز وٝ ؾٙز ،ضٚز ٚ ايٗ ٔي

خٌّٛيطي يب ، ِٚي ضٚقي وٝ ثطاي ٞكساضا٘س، ٜ ٔٛفك ثٛز ،ٌطٜٚ زض سكريم ٖبضيٝ
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ٚ سٙبلًبر آٖ  ديسا وٙسوٝ نٛضسي ٔٙؿدٓ ٚ ٔؤثط  ثطاي آٖ ،ثط٘س ٔيخجطاٖ آٖ ثٝ وبض 

ي ٘رؿز ٞب آ٘چٝ زض ؾبَ. ٚ انالحبر اؾز ٞب ثطَطف ٌطزز ٘يبظٔٙس ثطذي ثبظٍ٘طي

ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ  ثٛز ايٗ ثطزاقز غبِت ٔٛؾيمي ايطاٖ  فًبي خبٔٗٝ ،اذيط ؾسٜ

غٙي سط ، ثٟشط ،اظ ٔٗبزَ ايطا٘ي آٖ ،ثٛز وٝ ٞط آ٘چٝ زض فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي غطة ٚخٛز زاضز

سٛاٖ  ٔيايٗ وٓ ضً٘ قسٖ ضا . وٓ ضً٘ سط قسٜ اؾز ،أطٚظ ايٗ زيسٌبٜ. سط اؾز ٕييب ّٖ

ثٝ . ٚ سدسزَّجبٖ زا٘ؿزيبٖ ٌطا ؾٙز يٚ سمبثُ آضا ٌطا ي زيسٌبٜ ؾٙزٌيط قىُحبنُ 

 ،ثٙبثطايٗا٘س. ٜ سب حسي يىسيٍط ضا سٗسيُ وطز، ي ذٛزٞب ايٗ زٚ ٌطٜٚ زض َي ٘عأ ،ٖجبضسي

قيفشٍي ٘ؿجز ثٝ  دؽ اظ يه زٚضٜ ،يبٖ زض ايدبز سٗبزَ زض فًبي ٔٛؾيمي وكٛضٌطا ؾٙز

زيسٌبٜ ، سحَٛ زض ٔٛؾيمي ايطا٘ي زض ظٔيٙٝ. ايفب وطز٘س ٕي٘مف ٟٔ ،ٔٛؾيمي غطثي

ي ٞب ؾٙز، ي ٔٛؾيمي غطثيٞب ي فىطي غطة ٚ ٔٗيبضٞب سزٌطا ثب اٍِٛدصيطي اظ خطيبٖسد

ٔثُ  -سٕٗسي ، ٔٛاضز ايٜ زض دبض ،ٌصاضي ايٗ ٞسف. ٔٛؾيمي ايطاٖ ضا ٞسف سحَٛ لطاض زاز

. غيطٖٕسي ثٛزٜ اؾز، ٚ  ظٔب٘ي ٘يع  ثٝ ْبٞط -ي اؾشٕٗبضي ٚ أذطيبِيؿشي غطةٞب ا٘سيكٝ

ٔثُ قرم قبٜ  ،ي زاذّيٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ٟٔطٜ ،دّٟٛي اَٚ ٜضيعي زض زٚض ايٗ ثط٘بٔٝ

زيٍط نٛضر  ي٘يع ثٝ ا٘حب ٔي قسٜ ٚ زض زٚضاٖ دّٟٛي زْٚ ٚ دؽ اظ ا٘مالة اؾال ا٘دبْ

ايٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ ؾبذز وٝ ثٝ ، ثطضؾي ٌفشٕب٘ي ٚ سبضيري سحٛالر. دصيطفشٝ اؾز

سغييطار ٞطحٛظٜ اظ ، ٔجٟٓخبي دطزاذشٗ ثٝ سغييطار يه فطًٞٙ ٔٛؾيمبيي زض وّيشي 

ي ٞب ثب ثطضؾي ؾيط سبضيري ٌفشٕبٖ. ي زيٍط آٖ حٛظٜ ثطضؾي وٙيٓٞب ٔٛؾيمي ضا ثب ٌفشٕبٖ

ٔٗبنط ٚ سمطيجبً  زض اٚايُ ؾسٜ ،سدسز يكٝا٘س ٝ سدسزٌطا زض ٔٛؾيمي ايطاٖ زض يبفشيٓ و

ٛؾيمي ثٝ ٔ ،يٗٙي غطة ،ذبؾشٍبٜ سدسز ، اظٞب ٕٞعٔبٖ ثب ٚضٚز ايٗ سفىط زض ؾبيط حٛظٜ

وٝ ثطذي سغييطار  ثب ٚخٛز ايٗ. ٚاضز قس ٚ اٍِٛي انّي آٖ ٔٛؾيمي غطثي لطاض ٌطفز

زض ايدبز سغييط زض ٔٛؾيمي ايطاٖ  ،ٕٞچٖٛ ٚلٛٔ ا٘مالة ٔكطَٚٝ ،زض ؾبذشبض اخشٕبٖي

ِٚي سغييطار ؾبذشبض اخشٕبٖي زض ايطاِٖ ٖهط ٔكطَٚٝ ٘يع اظ  ،ؾعا زاقشٙسٝ سأثيطي ث

 ،سأثيط دصيطي اظ ٔٛؾيمي غطة. ض غطة سأثيطار ظيبزي ٌطفزسحٛالر اخشٕبٖي ٔكبثٝ ز

ٌطٚٞي وٝ ذٛاٞبٖ خبيٍعيٗ وطزٖ . ٌطٜٚ اظ ٔٛؾيمي زا٘بٖ ايطاٖ ثبظسبة يبفز زٚزض 
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ٌطٜٚ زيٍطي وٝ ذٛاٞبٖ اُ٘جبق انَٛ  ٚ وبُٔ ٔٛؾيمي ايطاٖ ثب ٔٛؾيمي غطة ثٛز٘س

زض ٔمُٕ ظٔب٘ي  ،ٌطٜٚ زٚي ٞطيه اظ ايٗ ٞب ايسٜ .ٔٛؾيمي غطة ثط ٔٛؾيمي ايطاٖ ثٛز٘س

ٔٛضز  ،ٞٙطٔٙساٖ َطفساض آٖ ؾجهٚ  اظ ؾٛي ٔؿئِٛيٗ أٛض فطٍٞٙي وكٛض ،ذبني

ٞٙٛظ  ٚ ايٗ زض حبِي اؾز وٝ وطز ٔي٘مكي ثؿيبض ثب إٞيز ايفب ٚ ٌطفز  ٔيحٕبيز لطاض 

ي ٔٛؾيمي زض ٞب ي  زِٚز  ثط ٌفشٕبٖٞب ٞٓ قبٞس حًٛض دطضً٘  ٘مف ؾيبؾز ٌصاضي

 . ايطاٖ ٞؿشيٓ

 ي ايٗ دػٚٞف اؾز وٝ:ٞب اثجبر فطييٝ ،وٙس ٔيآ٘چٝ زض ٟ٘بيز إٞيز ديسا  ،حبَ

زض ثبظ قٙبؾي ٚ ، ٍ٘بٜ ثٝ ٔفْٟٛ سدسز زض ٘عز سدسزٌطايبٖ ٚ فٗبالٖ ٔٛؾيمي -

 . ي سدسزٌطا ٔؤثط ثٛزٜ اؾزٞب ي ٌفشٕبٌٖيط قىُ

اخشٕبٖي ٚفطٍٞٙي زض ، ي سدسزٌطا سحز سأثيط قطايٍ ٚ ٚلبيٕ ؾيبؾيٞب ٌفشٕبٖ -

 ا٘س. ٝ طاٖ قىُ ٌطفشٝ ٚ سىٛيٗ يبفشاي

، لسضر سٟٙب لسضر ؾيبؾي ٚ لسضر حىٛٔز ٘يؿز ثّىٝ نبحجبٖ زا٘ف ٔٛؾيمي -

٘يع زض ثبظسِٛيس لسضر ٘مف زاض٘سٚ لسضر ... ي فطأّي ٚٞب لسضر، ٟ٘بزٞبي اخشٕبٖي

 . قطحٝ قطحٝ ٚ غيط ٔشٕطوع اؾز
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