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 چك٘ذُ
ٓ  مسىيٓ اؾير  يٍ    گمان قاَىامّ فطزيؾٓ  تٓ اوؿياوٓ نن، حهياض   -وظيا  اذقيي

ٓ  تسان  غغطافٕأٓ ي وػازْ ضا تطزاقسٍ ي فطامكياوٓ تركيٕسٌ    -ذانٕسٓ غُياوٓ ي فطاظمياو
َياْ نن تيا ومازَياْ     وظٕط قاَىامٍ ي قرهيٕر  َاْ أه ازػا، ظطفٕر  م اؾر. اظ وكاوٍ
ٓ  َاؾر. ا الگًَاْ قرهٕسٓ اوؿان غُاوٓ ي  ُه زحلٕليٓ  -ٔه خػيَف تٍ قيًِٕ زًنيٕف

الگًٔٓ  ياضيل.اؼ. خٕطؾيًن ي َٕيً      ُه-قىاذسٓ مثسىٓ تط چاضچًب وظطْ زحلٕل ضيان
غًظف  مدل « ؾفط يُطمان»ي زض تؿسط وظطّٔ « تٕساضْ يُطمان زضين»ماض زض وظطّٔ   ٓ

زض قاَىامٍ  ذؿطي  ٓاؾر تٍ اضثاذ أه فطضٍٕ زض زاؾسان ظوسگٓ ؾٕايـ ي  زقـ  طزٌ
اظ  ذؿطي  ٓنٔس  ٍ زاؾسان ظوسگٓ ؾٕايـ ي  تدطزاظز. اظ وسأع  اضتطزْ أه وظطٔاذ تطمٓ

قيًز ي تيا يغيًز زل يًن ي      َا نغاظ مٓ ي وُازٔىٍ قسن نن زض يغًز نن« ٔسٕم»الگًْ   ُه
الگيً زرطٔثيا    َاؾر، أه  ُه زثسّلٓ  ٍ واقٓ اظ زحًل زض قرهٕر ي مًيؼٕر ظوسگٓ نن

ضؾس ي وميًز تٕطيويٓ ي ػٕىيٓ     ومازٔه تا مطگ تٍ زكامل مٓ اٍْ زض يغًز ؾٕايـ تٍ گًو
ٓ أه زگطزٔؿٓ زكاملٓ ي تٕساضْ ٔا تاظگكر زض يغيًز   الگيًْ   تيا تيطيظ  ُيه    ذؿيطي   ي

ؾاظْ فطزيؾٓ اظ  ز. تىاتطأه فطأىس قرهٕرقً تٍ تٕساضْ زضين مىػط مٓزض اي « فطظاوٍ»
وثيازٓ ي قُٕسقيًوسٌ زض   َم اظ وظط چطذّ مطگ ي حٕياذ خذيساْ    ذؿطي  ٓؾٕايـ زا 

ٓ يغًز ؾٕايـ زيا الُيّ تياضيضْ ي حٕياذ زض يغيًز       ( ي َيم اظ وظيط  ٕفٕير    ذؿيطي   ي
 اؾر.  زٔگط ؾفطيُطمان مكمل ٔك
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 هقذهِ
يضْ اظ  فطزيؾٓ تٍ ؾثة نقتر ظتان ي ؾثك حماؾٓ اظ ٔك ؾً ي مأٍ    امّقاَى

مؼاضف أطاوٓ اظ غملٍ اؾاطٕط ملٓ اظ ؾًْ زٔگيط، مٕيطاش ماويسگاض ي خًٔيأٓ اؾير  يٍ       
َمًاضٌ زض  اوًن زًغٍ محرران زاذلٓ ي ذاضغٓ يطاض زاقسٍ ي زاضز. زًغٍ تٍ أه مٕيطاش  

ٓ زى مؼطفسٓ اظ ظيأاْ مرسلف وٍ -ًَٔسٓ ـ  ُا مي َياْ شازيٓ أيه اضيط ؾيسطگ       زًاويس اضظ
 زض تاظقىاؾٓ فكطْ ي َئًسٓ أطاوٕيان تؿيٕاض مياضط اؾير.     تلكٍ حماؾٓ ضا نقكاض  ىس، 

قيًز  يٍ    ( اَمٕر أه ضئكطز ذًاوكٓ، ظماوٓ تاضظ م911ٓ: 9311خيثازْ ي ياؾم ظازٌ،
تٍ قاَىامٍ تٍ  تٍ مإَر شياتؼاز قاَىامٍ زًغٍ زاقسٍ تاقٕم ي اظ اػسراز غعمٓ ي محسيز

ازتٓ خطَٕع  ىٕم. ٔكٓ اظ يغًٌ اضظقيمىس زض وگياٌ تيٍ قياَىامٍ فطأىيس       نطفا ػىًان اضط
َياْ   قرهيٕر  الگًؾاظْ زض نن اؾر. الگًؾاظٔٓ  ٍ زض قياَىامّ فطزيؾيٓ تيا زحلٕيل    

ايلٍٕ( چًن  ًٕمطشخاوؿان ورؿيسٕه ي ورؿيسٕه قيُطٔاض(،     خطيزًزأح خقرهٕر ومًوّ
ي... ياتيل زحلٕيل ي     امل ي نضماوٓ(، ضؾيسم خخُليًان نضمياوٓ(   ؾٕايـ ي  ٕرؿطيخاوؿان 

 ٍ اي اوؿان ضا اؾاؼ نفطٔىف ي  لٕيس   اضثاذ اؾر. اػسراز فطزيؾٓ تٍ انالر اوؿان ي أه
فطزيؾيٓ اؾير. تئًػٌ     ّمساضاويٍ زض اوسٔكي   ذًز گًاٌ غلثّ وگطـ اوؿيان 5س،زاو ذلرر مٓ

زطٔه  ْ أطاوٓ اؾسًاض اؾر ي أه ذًز تٍَا ي اؾطًضٌ َا ٍ تىٕاز قاَىامٍ تط  ُه الگً أه
اظ  .قىاذسٓ قاَىامٍ ي تاظومأٓ يضظٔسگٓ فكطْ فطزيؾٓ اؾر ظمٕىٍ تطاْ مإَر اوؿان
زض حماؾٍ مًضًع انلٓ زٔگط  ُٕان وٕؿير، اوؿياوٓ   »اوس  ٍ  أه ضيؾر  ٍ تطذٓ گفسٍ

اما وٍ اوؿان  غا مًضًع انلٓ اوؿان اؾر ض أه... زتركس اؾر  ٍ اضازِ ذًز ضا فؼلٕر مٓ
اغسماػٓ؛ ظٔطا َطچىس اوؿان تٍ ظوسگٓ اغسماػٓ ذًز نگاَؿر يلٓ ذًٔكسه ضا تٍ مطاتّ 

زىُا حرٕرر يغًز ذًز  ٍ ذاؾسگاٌ ضياتط اغسماػٓ ضا  وگطز ي وٍ مًغًزْ اغسماػٓ ومٓ 
 ( 9331:901مؿكًب،«خغًٔس: زض ذسا ي غُان. وٕع زض تٕطين اظ اغسماع مٓ

يغًْ اوؿيان   تٍ غؿرّ حماؾٍ اؾر  ٍ مراطثان ضا َمٕه ذهلر اوؿان گطأاو
ٍ   ىس نضماوٓ ي خُلًاوٓ زكًٔق مٓ تاظوميأٓ ؾيٕماْ ؾيمثلٕك ي ضمعگكيأٓ اظ نن      ي تي

 ٍ َمان زػلٓ اوؿان  اميل اؾير ي اظ ػهيط    -تاقس  ٍ زحرق نمال ذًٔف ضا ؛زاضز يامٓ
َٕيتذ  زض يالية ي   -َمٕكيٍ ضيظگياض تيٍ زحريق نن امٕيس تؿيسٍ اؾير        ؾاظْ زا اؾطًضٌ

اوؿان نضمياوٓ  يٍ قرهيٕر اي زض يغيًز     »َاْ نضماوٓ حماؾٍ تاظٔاتس؛ چطا ٍ  قرهٕر
فطزيؾيٓ ٔيا زٔگيط نضياض ازب      َّاْ اؾاطٕطْ ي خُلًاوٓ قياَىام  تطذٓ اظ يُطماوان زيضٌ

َاْ اذقيٓ ي ػاطفٓ ييً  أطاويٓ ي    حماؾٓ ظتان فاضؾٓ مسػلٓ اؾر، مظُطْ اظ اضظـ
زطٔه اظمىّ زاضٔد، َمًاضٌ زض زكياخًْ   ٓ اؾر  ٍ اظ  ُهومًزاضْ اظ نضظيَاْ مسؼالٓ ملس

حرٕرر تًزٌ ي زض ضاٌ زؾسٕاتٓ تيٍ فیيٕلر ي  طامير اوؿياوٓ  ًقيٕسٌ اؾير ي زض َيط        
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اْ مسىاؾة تا يسضذ تالىسگٓ اغسماػٓ ي فطَىگٓ ذًز وريف حٕيازٓ مياضطْ ضا زض     زيضٌ
ن زاقيسٍ  ؾاذسه تىاْ زمسن ي ضيويق تركيٕسن تيٍ نضياض ػلميٓ ي َىيطْ ي ازتيٓ غُيا        

 ( 33 : 9331ضظمػً، «خاؾر.
اوككياف  »حماؾّ فطزيؾٓ زثلًض ذًٔكسه ملٓ ي نضماوٓ ماؾر  ٍ  اض انلٓ نن 

اْ  يٍ   َاْ ذًزـ، تٍ گًوٍ ذًزنگاٌ ذًٔكسه فطز اؾر؛ ٔؼىٓ نگآَ تٍ ضؼف ي زًاوأٓ
تيٍ   زض وُأير  ( ي9313:11تيٍ وريل اظ َيال،   «ختسًاوس تا مككقذ ظوسگٓ ضي تيٍ ضي قيًز  

 يُطمان زضين تطؾس. تٕساضْ
ذانييٕر زكمٕييل  ىىييسگٓ   ،قيياَىامٍخييطزاظْ  اظ ئػگييٓ اؾاؾييٓ قرهييٕر  
َاؾر؛ ٔؼىٓ غالثا زاؾسان ظوسگٓ يُطماوان تٍ زحرق اوؿان حماؾيٓ ي نضمياوٓ    قرهٕر
ٓ    »قًز. لصا  مىػط مٓ قيًز ي َيط    ظوسگٓ اوؿان حماؾٓ زض مػميًع حماؾيٍ زكمٕيل مي

( اظ أيه  9311:931خمرساضْ،« ؾاظز. ومأان مٓضا  ]فطأىس زكاملٓ[خُلًاوٓ تركٓ اظ نن
    ٓ ذؿيطي   ضيؾر  ٍ أه غؿساض وٕع تٍ خًٕوس اویمامٓ قرهيٕر حماؾيٓ ؾيٕايـ ي  ي

زًغٍ تٍ قرهٕر زٔگطْ، وسأػٓ وايم تيٍ زوثيال    خأثىس، ي مؼسرس اؾر زفؿٕط ٔكٓ تٓ
 زاضز.

الثسٍ ويٍ   -تا يغًز أه، اظ أه مىظط؛ ٔؼىٓ زًغٍ تٍ مط عٔر خىساض اوؿان مساضاوٍ 
قاَىامٍ مسىٓ تاظ ي  -قىاؾٓ زٔىٓ ي ػطفاوٓ  ٍ اظ مىظط اوؿان اظ وًع ايماوٕؿسٓ غطب تل

َاْ قياَىامٍ   اْ  ٍ وٕاظمىس يا ايْ زاؾسان قًز؛ وكسٍ مؼٕاض تطاْ َط أطاوٓ محؿًب مٓ
َيياْ قيياَىامٍ اظ مىظييط   ي ذًاوكييٓ وييً اظ نن زاضز. زحلٕييل  ُييه الگيئًٓ قرهييٕر  

َا ي  قىاؾاوّ قرهٕر ماض ٔكٓ اظ قگطزَاْ وً زض زحلٕل ضيان  ٓي  قىاؾٓ خٕطؾًن ضيان
ٓ  خيطزاظْ   يا ايْ  ٕفٕير قرهيٕر   قيًز. مطياتق أيه وظطٔيٍ َيط       زض نن محؿيًب مي

الگًْ قرهٕسٓ  قرهٕسٓ زض َط مطحلٍ اظ ظوسگٓ قرهٓ ي اغسماػٓ ذًز اظ ٔك  ُه
محٕطٓ ي...گياٌ   ذال تطذًضزاض اؾر  ٍ الثسٍ تؿسٍ تٍ ايضاع ذال اغسماػٓ، فطَىگٓ،

 قًز.  مسحًل مٓ
زٔگطْ  ٕرؿطي زض  ىياض   مرأؿّ زي قرهٕر محًضْ قاَىامٍ؛ ٔكٓ ؾٕايـ ي 
َاْ زذٕل ي زتضٕطگصاض ي مطزثط تا زاؾيسان ظويسگٓ نن زي؛ ماوىيس  ٕكياييؼ،      قرهٕر

غً، حامٓ،  مؼهً ، ٔسٕم، غىگ ّگاو الگًٔٓ زياظزٌ َاْ  ُه ؾًزاتٍ، افطاؾٕاب ي... تا يطٔىٍ
گط، حيا م، غيازيگط، فطظاويٍ ي زلريك تيٍ ذيًتٓ        غًگط، ػاقق، واتًزگط، نفطٔىفي غؿر

ضياوٓ يُطماوان قاَىامٍ ضا تيا  -زًاوس َمگًوٓ ي َمرًاوٓ ذهأم قرهٕسٓ ي ضيحٓ مٓ
وٕع تيٍ   ،اْ اؾر اؾطًضٌ -َاْ حماؾٓ زاؾسان ّ ٍ ظٔطتىاْ َم،  ُه الگًْ ؾفطيُطمان

اْ تٍ  مك مثاوٓ وظطْ  ضقسٍ ّ زحرٕراذ تٕهذًتٓ وكان زَس. لصا أه خػيَف زض حٕط
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زض زقـ اؾير   غًظف  مدل« ؾفطيُطمان»ماض ي وظطّٔ   ٓ-الگًٔٓ خٕطؾًن زحلٕل  ُه
فطزيؾٓ ضا تاظومأٓ  ىس. ي تيٍ أيه    َّاْ الگً زض قاَىام ضياوٓ قرهٕر-غضفىاْ ضيحٓ

ْ َيا  مياض قرهيٕر    ٓ-زي خطؾف اؾاؾٓ خاؾد زَس  ٍ ورؿر، مطاتق وظطّٔ خٕطؾًن
ٓ    الگيًْ زياظزٌ  ؾٕايـ،  ٕرؿطي ي فطيز زض  سا   ُيه  گٕطويس  زي ، أيه    گاويٍ ييطاض مي

ٓ   ُذهأم   ٔاتيس ي   ه الگًٔٓ قرهٕر زض فطأىس ؾفط يُطمان چگًوٍ ظُيًض ي تيطيظ مي
 اوػامس   چگًوٍ تٍ تٕساضْ يُطمان زضين مٓ
ل َاْ يُطماوان قاَىامٍ تٍ چىيس زلٕي   َا ي ذًٔككاضْ تأس زًغٍ زاقر  ٍ  ىف

َيا تيٕف اظ     يٍ أيه قرهيٕر    اوگٕعاوىس: ورؿر نن قىاذسٓ ضا تط مٓ اوگٕعِ زحلٕل ضيان
َا  ذًز تاقىس، وماز ي ومًزْ اظ نفاذ زضيوٓ اوؿان ّ ٍ يايؼٓ ي تطنمسٌ اظ مسه غامؼ أه

 ٍ َط ٔك زض يامًؼ فطَىگيٓ ي زميسوٓ ذئًف زض ؾيٕط زض ظمياوٓ ي       َؿسىس. زي  أه
اْ   ٍ واقٓ اظ مإَير اؾيطًضٌ  –ؾثة الگً ي ؾطمكق تًزن اوس ي تٍ زاضٔرٓ قكل گطفسٍ

تٍ ؾثة زؼلق گٕطوس ي تٍ يًل الٕازٌ  َمًاضٌ مًضز زرلٕس ي ايسثاؼ يطاض مٓ-نوُا وٕع َؿر
َاْ حماؾٓ تٍ ؾثة   ٍ قرهٕر . ؾً  ننزاضوسذانٕر زكطاض خصٔطْ تٍ ؾاحر نٕٔىٓ، 
ٓ -غاوط حماؾٍ  تاظٔگطْ زض ظطف سٔكيٍ ي  او ّي زياتلً ي نٔىي    ٍ تطزطٔه ظطف گفسمان ملي

قيًوس ي تيٍ    تاظومأٓ اوسٔكٍ ي مطا  تًمٓ محؿًب مٓوًػٓ  -تايضَاْ يًمٓ ي ملٓ اؾر
ٓ    ٍ تا محسًٔياذ ضيمٕط واذًزنگياٌ قياػط َيم      ػلر نن ٕير زحلٕيل    ىيس، ياتل  ضاَيٓ مي

. اظ أيه ضيؾير  يٍ قرهيٕر حماؾيٍ تيٍ ؾيثة وريف         اوگٕعاويس  قىاذسٓ ضا تطمٓ ضيان
ًٔػٌ زًاويس مؼٕيياضْ تيطاْ نزمٕيان ي تيي   ٓ زض غامؼيّ ذيئًف، مي  چكٕيسگٓ ي تطغؿيسگٓ   

 َاْ غامؼّ ذًٔف تاقس. اوؿان

 پ٘ؾٌ٘ٔ پضٍّؼ 
َيا   ؾاظْ ي طيط  ذهيأم ضيحيٓ ي ضياويٓ نن     گطچٍ زًغٍ تٍ  ٕفٕر قرهٕر

وامٍ زوثال قسٌ اؾير، يا يايْ أيه     زا ىًن زض زحرٕرازٓ چىس زض يالة مرالٍ ي گاٌ خأان
زًاوس ضَگكيا ي نقيكاض ىىسِ ظيأياْ     قىاؾاوٍ مٓ ٌ زض ورس ضيانمُم اظ مىظطَاْ وً ي زاظ

اضيط مليٓ ي    زيطٔه  تٍ ػىًان ؾيسطگ  –َاْ الگً خخطيزًزأح( زض قاَىامٍ  خىُان قرهٕر
قىاؾاوٍ َط ضيظ قاَس تؿامس  َاْ ورس ضيان تاقس. گطچٍ زا ىًن زض ظمٕىٍ -ًَٔسٓ أطاوٕان

زحلٕيل  »ٔس ي گياٌ نزليط َؿيسٕم؛ ماوىيس    قىاذسٓ امطال ًٔوگ، فطي ضيانزًغٍ تٍ وظطٔاذ 
َاْ ظتان ي اتٕاذ  ( زض فهلىامّ خػيَف9313« خْ وظطٔاذ ًٔوگ زاؾسان ؾٕايـ تط خأٍ

(  ٍ زض مػلّ 9311«خورس ي تطضؾٓ ضياوكاياوٍ قرهٕر ظال اظ وگاٌ نلفطز نزلط»فاضؾٓ ٔا 
ْ   زثٕٕه  ُه»ورس ازتٓ ػطضٍ قسٌ اؾر ي ٔا  ًٔويگ ي   الگًْ ؾفط يُطميان تطاؾياؼ نضا
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قيىاذسٓ ي   (  ٍ زض فهلىامّ ازتٕاذ ػطفاوٓ ي اؾطًض9311ٌ«خذًان ضؾسم  مدل زض َفر
(  يٍ  9311«خاْ زحلٕل زاؾسان  ٕرؿطي زض قاَىامٍ تطاؾاؼ ضيـ ورس اؾيطًضٌ »مرالّ 

َاْ ازتٓ تٍ چاج ضؾٕسٌ اؾر؛ اما وظطٔاذ وً ي زاظٌ  يٍ تسًاويس تيٍ     زض فهلىامّ خػيَف
ْ      ذًاوكٓ زٔگطگًوٍ اظ مسه وظيطْ    مك ومأس،  يم وٕؿيسىس. ٔكيٓ اظ أيه ضئكطزَيا

ٓ  -خٕطؾًن« تٕساضْ يُطمان زضين»غسٔس، وظطّٔ  مياض اؾير. زض أيه غؿيساض زيقـ        ي
ك ٔكيٓ اظ  ياضازطٔه    يٍ تيٓ قي   -خٕطؾيًن   قيىاذسٓ ميًضز وظيط    اظ مىظط ضيانقًز  مٓ

اؾيساوٓ ٔيا   اْ، ز اْ، افؿاوٍ َاْ اؾطًضٌ قىاؾٓ قرهٕر مازٕك زض ضيانضئكطزَاْ خطاگ
يُطماوياوٓ   ُه الگئًٓ   -قىاذسٓ تٍ زحلٕل ضيان -ضيز كماض مٓزض مسًن ازتٓ ت زاضٔرٓ
ٓ خطزاذسٍ قًزؾٕايـ ي  ٕرؿطي زض قاَىامٍ چًن  زًاويس گيا  ايل زض    ؛ خػيَكٓ  ٍ مي

اْ اظ غمليٍ   َاْ اؾيطًضٌ  َاْ ػلمٓ نن زض زحلٕل قرهٕر مؼطفٓ أه قگطز ي ظطفٕر
 قاَىامٍ تاقس. حماؾٓ-اْ يُطماوان اؾطًضٌ

 5 چارچَب ًظزٕ تحق٘ق

 الگَٕ ؽخص٘ت سهٌِ٘ ٍ بغتز ظَْركْي« عفز قْزهاى»الف: 
َا،  حماؾٍزض خًٔأٓ ي حٕاذ  َاْ ضأع ي َمٕكگٓ زض أػاز حؽ ٔكٓ اظ مًزٕف

نظميًن،  گيصض اظ   ماوىيس َيأٓ   مأٍ  ٍ ذًز مًغثاذ تطيظ ته مًزٕفٓاؾر. « ؾفط»مًزٕف 
حماؾٍ تا ؾفط شَىيٓ  زض ؾفط يُطمان  ؛ ظٔطاؾاظز ضا مُٕا مٓ ذططخصٔطْ، ضؤٔامحًضْ ي...

اْ وازض تطاْ ظًُض ي زػؿيم مفيإَم واذًزنگياٌ اؾير؛      قاػط زض ضمٕط واذًزنگاٌ ػطنٍ
قاػطان ي ؤًؿىسگان تطاْ ذلق ي نفطٔىف نضاض َىطْ، اظ نًض شَىٓ ي ػىانطْ »چطا ٍ 

كط زاضز. أه ػىانيط زض شَيه   افطاز ت وس  ٍ ضٔكٍ زض واذًزنگاٌ غمؼٓ َمّگٕط  مك مٓ
ضؾىس ي زض نفطٔىف ازتٓ تٍ نًضذ ومياز،   َاْ ذًزنگاٌ شَه مٓ قاػط ي ؤًؿىسٌ تٍ الٍٔ
 ( 9311:910،ي نياغاوٓ طاَطْ«خ ىىس. ظًُض ي تطيظ خٕسا مٓ

قىاؾيٓ ي   اؾطًضٌ ّٔكٓ اظ مكًُضزطٔه ي خط اضزطٔه ناحة وظطان زض ػطن»اما  
 ( 9101-9111مطٔكيأٓخ  مديل، فٕلؿيًف مكيًُض ا   اْ، غيًظف    ضٌچىٕه ورس اؾطً َم

مىس قس  اؾر.  مدل مستضط اظ ًٔوگ تٍ وظطّٔ ضمٕط واذًزنگاٌ غمؼٓ ي  ُه الگًَا ػقيٍ
 يٍ زض   -ي تا طط  وظطٔاذ ذال ذًز زض تاب  ُه الگًَا ي زتضٕط نوُا زض ذليق اؾياطٕط  

ل اوكياض تيط وريس    زيتضٕطْ غٕيط ياتي    -َأٓ مسؼسز وگاقسٍ قسٌ اؾر يالة زتلٕفاذ ي  ساب
( تىا تط ػرٕسِ  مدل، يُطمان زض مؿٕط 911 :9311،ي نياغاوٓ طاَطْ «خمؼانط گصاقر.

 ٍ تا وا  - مدل  ّ ىس. وظطٔ ي تطيظ اؾسؼسازَأف  مك مٓ زؾفط ذًٔف تٍ قىاذر ذً
« تاظگكيير ي فزكييط  ،غييسأٓ» ّزاضاْ ؾييٍ مطحليي -مكييًُض اؾيير «ٔگاوييٍ ِاؾييطًض»



 
ٖ، عال  991 ٔ ادب حواع ُ دّنپضٍّؾٌاه ٍ تابغتاىذّن، ّف، ؽوار ار   5191ْب

 

مط عْ أه وظطٔيٍ زاوؿير    ًان أه ؾٍ مطحلٍ ضا َؿسّز (  ٍ م9311:10ٓاؾرخ مدل،
 َأٓ وٕع َؿسىس: َط ٔك اظ أه مطاحل زاضاْ ظٔط مػمًػٍ  ٍ الثسٍ
مطحلّ ايل  ٍ غسأٓ ي ٔا ػعٔمرخحط ر، ضحلر( وا  زاضز، ذًز قامل خىع ظٔط »

 مػمًػٍ اؾر:
ن زازَياْ زػيًذ الُيٓ تيطاْ اوػيا        زػًذ تٍ نغاظ ؾفط ٔا نقكاضقسن وكاوٍ. 9
  ؛اْ ذال يظٕفٍ

 تاض اظ زؾر ذسأان؛ ا فطاض حمايرزّ زػًذ ٔ. ض1

 ٓ؛ٔؼىٓ ٔاضْ ي امسازْ غٕثس ؛امسازَاْ غٕثٓ. 3

 ه نؾسان؛ػثًض اظ ورؿسٕ. 1

  ٔا ػثًض اظ يلمطي قة. . قكم وُىگ3

ْ  ػثًض اظ نظمًن»مطحلّ  زض تريف زي  تيٍ   « َاْ زكطف ٔافسگٓ ي حهًل خٕيطيظ
 ز: قً قف ظٔط مػمًػٍ زرؿٕم مٓ

 َا ٔا نًضذ ذططواك ذسأان.  غازِ نظمًن. 9

 ٔا تاظخؽ گطفسه وكاط زيضان  ًز ٓ؛مقياذ تا ذساتاوً مازض ظمٕه . 1

 ػصاب ازٔح؛ ٔؼىٓ زضك ي زػطتّ ؛گط ظن تٍ ػىًان يؾًؾٍ. 3

 . نقسٓ تا خسض؛1

  . ذساگًن قسن؛3

 (9311:13خ مدل، . تط ر وُأٓ.3
 ًز:ق ؾًمٕه ترف قامل قف ظٔطمػمًػٍ مٓ

 سىاع اظ تاظگكر ي ٔا اوكاض غُان؛ام. 9

 ٔٓ؛ . فطاض غازئٓ ٔا فطاض خطيمس1ٍ

  ؛ضؾٕسن  مك اظ ذاضظ. 3

 تاظگكر تٍ زوٕاْ ػازْ؛ي ٔا  . ػثًض اظ نؾسان تاظگكر1

 . اضتاب زي غُان؛3

 ( 13: طز تط ر وُأٓ.خَمان ٔاتٓ تٍ نظازْ زض ظوسگٓ ٔا مإَر ي ػمل زؾر. 3

 هار كٖ - ٖ پ٘زعَىالگَٗ ًظزٗٔ كْي ب:
الگً  اظ زياظزٌ  ُه« مه ِظوسگٓ تطاظوس»ماض زض  ساب   اضيل خٕطؾًن ي ًَٕ. ٓ» 

     ٓ  ىيس ي تيٍ ؾيثة ػٕىيٓ تيًزن ي       تٍ ػىًان ضاَكاضَياْ تٕيساضْ يُطميان زضين ٔياز مي
ٍ  ،خصٔطْ نظمًن ـ   تىيسْ ٔكيٓ اظ غيصاب    أه طثري َياْ زحلٕيل    زيطٔه ي  اضنميسزطٔه ضي
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ٍ  ؛فطَىگٓ، اغسماػٓ ي زطتٕسٓ اؾير  ّيالة ظمٕى َا زض قىاذسٓ اوؿان ضيان اْ  يٍ   وظطٔي
اؾير.  « ؾفط يُطميان »َسفف تاظومأٓ چگًوگٓ زكًٔه قرهٕر اظ ضَگصض  ُه الگًْ 

َاْ قرهٕسٓ زض وگاٌ اي تيٍ نيًضذ نگاَاويٍ ٔيا وانگاَاويٍ       غا  ٍ طثرٍ تىسْ زٕح اظ نن
اظلييٓ اؾيير ي  ًّويئييا وم« خطيزًزأييح»اْ تييٍ ػىييًان  َيياْ اؾييطًضٌ مسييتضط اظ قرهييٕر

ٓ    اْ ماوىس مإَر اؾيطًضٌ  َاْ اؾطًضٌ قرهٕر ظميان ي مكيان َؿيسىس،     َيا ؾيٕال ي تي
ٍ   مٓ ٍ    زًان تٍ  مك الگًؾياظْ مطاتري  « َيا خطزاذير.   زيط قرهيٕر   اْ اي تيٍ قيىاذر تي

.ٔسٕم 1.مؼهً  9( أه  ُه الگًَاْ قرهٕسٓ ػثاضزىس اظ: 3: 9311خياؾم ظازٌ ي ؾطتاظ، 
.غازيگط 90.حا م 1گط  .نفطٔىف1.واتًزگط 1.ػاقق 3غًگط ي ر.غؿ3.حامٓ 1غً  .غىگ3

 (911-33: 9311ماض،   ٓ -.زلرك. خخٕطؾًن 91.فطظاوٍ 99
الگًَاْ قرهٕسٓ تأس تٍ أيه وكسيٍ زًغيٍ زاقير  يٍ َيط        اما زض تاب أه  ُه

طًض  ٍ َط قرهٕسٓ زض  قرهٕسٓ ممكه اؾر، ٔازنيض چىس  ُه الگً تاقس؛ ٔؼىٓ َمان
َاْ اذقيٓ ي ضفسياضْ   رهٕسٓ زٔگط ٔا ايضاػٓ مسفايذ ممكه اؾر ئػگٓتطذًضز تا ق

قيًز؛ ميطق    الگًٔٓ ذال ضا وٕع ٔازنيض مٓ ذانٓ اظ ذًز تطيظ زَس، زض َمان لحظٍ  ُه
اميا زض مطاحليٓ    ؛تاقيس « ٔسيٕم »الگًْ انلٓ ظويسگٕف،  ُيه الگيًْ     قأس فطزْ  ُه

ٓ »ٔا « غًگطي غؿر»الگًَاْ  َاْ  ُه ئػگٓ  يٍ   ٔيا... ضا ٔيازنيض قيًز. چىيان    ي « حيام
 ىٕس اظ ٔك ؾً تٍ چٕيعْ ػقييٍ زاضٔيس ي اظ ؾيًْ      اگط احؿاؼ مٓ»گًٔس:  خٕطؾًن مٓ

الگيًْ مسفيايذ     ىٕس، أه زيگاوگٓ تٍ زلٕل يغًز زي  ُه زٔگط تٍ چٕع زٔگطْ فكط مٓ
ٓ  »( يطاض گطفسه زض مطازة 9311:11ماض، خٕطؾًن ي  ٓ«خ زض قماؾر.  ٔيا « ؾيفط يُطمياو

اظ مٕان نفاذ »زَس؛ الثسٍ  ٓ اؾر  ٍ َط قرهٕر زض طًل ظوسگٓ ذًز اوػا  مٓؾلً 
قماضٔم  ٍ وًػٓ خأساضْ زاقسٍ تاقس. اگيط   مرسلف فطز نن نفر ضا غعء قرهٕر اي مٓ

   ٓ تيًزن قرهيٕر ايؾير ويٍ      قيًز، نضا   قرهٓ ػاززاً نضا  اؾر ي گيآَ تطاوگٕرسيٍ مي
 ( 930: 9331ل.مان،«خاوگٕعـ خصٔطْ.

 ىىيس؛   َطٔك اظ اقرال،  ُه الگًَا ضا تٍ ؾثك ذال ذًز اتطاظ مٓ»چىٕه  َم
تاقس؛ اما وحًِ زؼاميل ي تيطيظ ذهيأم    « غً غىگ»الگًْ زي وفط  مطق ممكه اؾر  ُه

ً  غىگ»الگًْ  غً زض َط  سا  مسمأع تاقس.  ُه الگًْ غىگ  ُه ممكيه اؾير زض   « غي
 يٍ  قىاؾيٓ   ي ٔا حسٓ ظٔؿرٔك ؾامًضأٓ غاخىٓ، ؾطتاظ اضزف، ػیً ٔك زؾسٍ ذٕاتاوٓ 

 ىس يغًز زاقسٍ تاقس. أيه اقيرال    تطاْ تطزن غأعِ ايل ٔك مؿاترّ ػلمٓ ضياتر مٓ
زٔگيط فيط      ىىيس ي لثاؾكيان تيا ٔيك     َط  سا  اظ يًاوٕه ي اػسرازازٓ مسفايذ خٕطيْ مٓ

ً  غىيگ »َيا    ىيس؛ اميا َميّ نن    مٓ  الگيًْ َيط اوؿياوٓ اظ فطَىيگ،      َؿيسىس.  ُيه  « غي
ٓ  أٓ، زيياضٔرٓ ي َييممًيؼٕير غغطافٕيي   «خييصٔطز. َيياْ فييطزْ اي زييتضٕط مييٓ چىييٕه ئػگي

 (11: 9311ماض،  ٓ -خخٕطؾًن 



 
ٖ، عال  991 ٔ ادب حواع ُ دّنپضٍّؾٌاه ٍ تابغتاىذّن، ّف، ؽوار ار   5191ْب

 

َأٓ  يٍ زض فطأىيس ؾيفط     الگًْ غالة ي زتضط اظ مًيؼٕر الثسٍ گاٌ زض ومأف  ُه
اْ زٔگط  زط اؾر ي أه ذًز گًٔاْ وكسٍ ضثازٓ تطغؿسٍ نٔس، تٓ يُطمان زض ظوسگٓ خٕف مٓ

« تحطان ًَٔر»الگًٔٓ قرهٕر اؾر  ٍ فطز ضا تٍ  ٓ زض زثسل  ُهضثاز َمٕه تٓ»اؾر. 
غيً  ي زطٔه ظمٕىٍ تطاْ ؾيفط ي غؿير   زًاوس تٍ ًَٔر مٓ ّ ىس. ضيقه اؾر مؿتل زچاض مٓ

 غيًگط ي ضيْ نيضزن تيٍ ؾيٕط اوفؿيٓ     ي الگيًْ غؿير    ٍ تطاْ أػياز  ُيه   تاقس؛ چىان
 .«وٕيع الظ  اؾير    سٌٔا نفايٓ، ػيقيٌ تيط تحيطان قرهيٕسٓ، فیياْ محيسيز ي نظاضزَىي       

 (939: 9311خياؾم ظازٌ ي ؾطتاظ، 

 خغزٍ ؽٌاختٖ ع٘اٍػ ٍ كٖ رٍاى -تحل٘ل كْي الگَٖٗ

 تحل٘ل ؽخص٘ت ع٘اٍػالف: 
شٔل غاْ زاز؛ مطاحلٓ  ٍ تيٍ ويًػٓ    ّزًان زض چُاض مطحل مٓ ضا ؾٕايـ ظوسگٓ 

ٔيا   ا نٔىس: تطاْ ؾٕايـ تٍ حؿاب مٓ« ؾفط يُطمان»َاْ زكًٔه قرهٕر ي نٕٔه  يازْ
ٓ   زضتاض ضؾسم؛ أا  حیًض زض زطتٕر ي مطايثر  ًز ٓ ي ضيظگاض  ي أيطان   ياييؼ؛ زيضاَي

 .زًضان زًضان؛ أا  حیًض زض ؾطظمٕه

 رعتن   تزب٘ت ٍ هزاقبت اٗام كَدكٖ ٍ رٍسگار -
 ذًاَس مٓ اي اظ ي قًز ياضز مٓ  اييؼ زضتاض تٍ ضؾسم ؾٕايـ، زًلس اظ خؽ اوس ٓ

 خصٔطز: مٓ وٕع  ىس ي  اييؼ ياگصاض اي ٍت ضا فطظوس أه زطتٕر  ٍ
 تؿييييٓ مُسييييط اوسٔكييييٍ  ييييطز اوييييسض نن 

 

 وٕامييييس َمييييٓ تييييط زلييييف تييييط گييييطان  
(103: 9311فطزيؾٓ، خ  

گطچٍ غسأٓ ؾٕايـ اظ ذاوًازٌ تطاْ زطتٕر ي نمًذسه نٕٔه ظوسگٓ يُطمياوٓ ي   
  ٍ ْ  مُيط  اظ اْ تيطاْ محطيمٕير   خازقآَ تيًز، ظمٕىي ٓ    ياوًن  ي خيسض قيًز.   ذياوًازٌ مي

َاْ واقٓ اظ غسأٓ ي محطيمٕر اظ محثر مازض ي خسض، فطظويس ضا زچياض ذاَياْ     لسىگٓز
قًز؛ ظٔيطا   مٓ« ٔسٕم»الگًٔٓ  َاْ تطيظ ذهأم  ُه ػاطفٓ ذًاَس ومًز ي أه اظ ظمٕىٍ

قًز ي ضاٌ ي ضؾيم مثياضظٌ ي    مٓ ضي ضيتٍ محطيمٕر ػاطفٓ ي ؾسم، نؾٕة تا اتسسا اظ ٔسٕم»
ٓ  ظوسٌ ماوسن زض چىٕه يضؼٓ ٓ  خ«گٕيطز  ضا فطامي غيسأٓ   (13: 9311مياض،  خٕطؾيًن ي  ي

َاْ ظوسگٓ ي مثياضظٌ   ؾٕايـ اظ ذاوًازٌ زض َمٕه ياػسٌ؛ ٔؼىٓ زقـ تطاْ  ؿة مُاضذ
اـ اظ زثؼاذ أه تحيطان زض يغيًز    ضؾسم ي ذاوًازٌ محثر مُط ي گٕطز، اگطچٍ نًضذ مٓ

زَييس. خض.ك:  مييٓ يييطاض «مؼهييً » الگيئًٓ  ُييه فیيياْ زض ضا اي  اَييس ي ؾييٕايـ مييٓ
ٍ  ( مطاتق تايضَاْ خٕطؾًن، قرهٕر103: 9311فطزيؾٓ،  َأٓ  ٍ زض زيضان  ًز ٓ تي
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، زض نيًضذ مُياض   زَىيس  ضا اظ زؾر مٓنمٕع ذاوٍ ي ٔا خسض ي مازض  َط زلٕلٓ فیاْ محثر
َياْ اي    يىف  .قًوس وعزٔك مٓ« مؼهً »الگًْ  َا تٍ مطظَاْ  ُه تحطان ي ضفغ زغسغٍ

اي َماوىيس َيط ؽ    يٍ   اؾر؛ چىان« مؼهً »الگًْ  ؼلق تٍ  ُهزض أه ؾاحر، گًٔاْ ز
ْ  ي ػكيق  خيط  ي اميه  محيٕط »زٔگط  ٍ اظ حق طثٕؼيٓ تطذيًضزاضْ اظ     «ذياوًازٌ  نيفا

از تيٍ زٔگيطان اظ غمليٍ ضؾيسم     محطي  گكسٍ، مظُط اػسم (33: 9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓخ
 (103: 9311خفطزيؾٓ،.« ف تٍ تأس خطيضاوٕس مطا»ز: قً مٓ

اؾير. يْ تيٍ حريأق مىفيٓ     « ٔسيٕم »الگًْ  أا   ًز ٓ مظُط  ُه ؾٕايـ زض
اظ ػًامل » ىس. َا ضا زض ذًز احؿاؼ مٓ ظوسگٓ تايض زاضز ي نگآَ الظ  تطاْ مراتلٍ تا نن

َاْ الظ  اظ طيطف   َاْ ظوسگٓ ٔسٕم  مثًز ٔا فرسان خكسٕثاوٓ ي ضؾٕسگٓ انلٓ زقًاضْ
َأٓ  ٍ ذًز اي خسٔس وٕايضزٌ ي  ٓ تا زقًاضْذاوًازٌ، اغسماع ي زيلر اؾر. ٔسٕم تٍ زىُأ

قًز. يْ اغلة تٍ  مك احسٕاظ زاضز؛ اما ويٍ  مكيٓ    َا  ىسطلٓ وساضز، مًاغٍ مٓ ضيْ نن
( قيأس  13: 9311مياض،   خٕطؾًن ي  ٓ«خضاٌ زاقسٍ تاقس.  ٍ ياتؿسگٓ ي ضؼف اي ضا تٍ َم

َاْ خسض ذًز َميٕه   ؾدطزن اي تٍ ضؾسم ي زيض  طزن اي اظ  اوًن يسضذ ي حمأر ّفلؿف
َياْ   قًز  ًزك تٍ زىُأٓ تا حرأق ظوسگٓ ي زقًاضْ تاقس. گًٔا تسٔه يؾٕلٍ زقـ مٓ

يسضذ وٕع  ٍ تا وثًز حمأر يالسٔه ي خكسًاوّضي قًز ي تٍ أه زػطتٍ زؾر ٔاتس   نن ضيتٍ
 .كامل ي زكًٔه قرهٕر ذًٔف ضؾٕسز زا تٍ زتأؿر تط مككقذ غلثٍ  ط

زاوس. يْ گطچٍ زض  ، ذسايوس ضا ضاَىما ي حامٓ ذًٔف مٓ«ً مؼه»ماوىس « ٔسٕم»
اْ  ي خٕكيطفر اؾيطًضٌ   «قيسن » زض فطأىيس  اما خىساضز،  نغاظ ذًز ضا مرًُض ذكم ذسا مٓ

زكامل ٔافسٍ تيط أيه   « ٔسٕم»تٕىس.  ذًز، حیًض ذسايوس ضا مأّ نضامف ي زًاوأٓ ذًز مٓ
 ٍ مؼسرس اؾير ذسايويس زًاويأٓ ي     تل تايض وٕؿر  ٍ ذسايوس حسما تأس اي ضا وػاذ زَس،

ٓ   خ.اؾسرامر الظ  ضا تطاْ ضئاضئٓ تا مككقذ تٍ اي ػطا ذًاَيس طز  مياض،   خٕطؾيًن ي  ي
قًز. تا أيه قيطط  يٍ     اْ  ٍ زض قرهٕر ؾٕايـ تٍ يضً  ٔافر مٓ وكسٍ (11: 9311

ٓ     -َا  تطاْ ضفغ وٕاظَاْ ذًٔف ي زفغ ؾرسٓ« ٔسٕم»  -تيسين احؿياؼ قيسٔس ياتؿيسگ
ٓ    زض ورف أه  ُيه  اؾر ي ضؾسم« حامٓ»ظمىس حیًض وٕا قيًز. ٔكيٓ اظ    الگيً ظياَط مي

ضفساض،  تا ضا ضاؾسٕه زيؾسٓ اوؿان ي مؼطفر»أه اؾر  ٍ « حامٓ»الگًْ  َاْ  ُه ورف
ٓ  خ «زَس مٓ نمًظـ تٍ زٔگطان ذًز احؿاؾاذ ي گفساض، افكاض  :9311مياض،   خٕطؾيًن ي  ي

خطيضـ تايضَاْ اذقييٓ ي   ،ي ضظ  ي  كًضزاضْ نٕٔه تع  ػقيٌ تط نمًظـضؾسم وٕع  (33
  ٓ -103: 9311خفطزيؾيٓ،  گٕيطز.  اوؿاوٓ ي نٕٔه خُلًاوٓ ضا زض يغًز ؾٕايـ تطػُيسٌ مي

101) 
  ىس؛ ظٔيطا  ظوسٌ مٓ ؾٕايـ وٕع زض ضا «مؼهً »الگًْ  تًزن ضؾسم،  ُه «ٓمحا»
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ٍ  «حامٓ» ٔك تا اـ ضاتطٍ اظ «مؼهً » ِزضتاض َا زاؾسان زطٔه ضأع» ْ  اظ  ي  ي اميه  زوٕيا
 زضيايغ ضؾيسم  (31 :9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓخ «گٕطز. مٓ  ىس، قكل مٓ حمأر اي ظٔثاْ

ٍ  تٕىًؼ زذسط»زفىٍ  ماوىس وٕع ؾٕايـ ي اؾر ؾٕايـ تان ي وگٍ مطاية خطزٌ خؽ زض   ي
تٍ ؾثة ازكيا  ( 33 : 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓ خ«قس زثسٔل تً تطگ زاظ زضذر تٍ ػايثر

 .ٔاتس زغسغٍ زؾر مٓ تٍ نضامف ي امىٕسٓ تٓاْ چًن ضؾسم،  «مٓحا»َاْ  تٍ حمأر
ٌ ي ٔا حسٓ تٍ ضآَ تا يالسٔه محطي  قس  ٍ تٍ اغثاض اظ تط اذ َم« ٔسٕمٓ»تطاْ 

ٍ ذًٔف زيض گكسٍ اؾر، ظًُض  ِؾثة زرسٔط اظ مًلس ي ذاوًاز ْ  قاذهي الگيًْ    ُيه  َيا
زيقـ تيطاْ ًَٔير      يايْ ي  وٕؿر. تطاوگٕرسگٓ حؽ  ىع زيض اظ شَه« غًگطي غؿر»

غًگط ي غؿر». ؾريغًگطْ زض قرهٕر ٔسٕم ا انلٓ ظًُض نوٓ نفر غؿرٔاتٓ ػامل 
اْ ضا تطاْ ٔافسه وٕاظْ زضيوٓ زطك گفسٍ ي ضاَيٓ ويًػٓ    يضؼٕر محسيز ي ذؿسٍ  ىىسٌ

مقل ؾٕايـ تٍ ؾيثة   (31 : 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓ «خقًز. ؾفط تٕطيوٓ ٔا زضيوٓ مٓ
احؿاؼ َمگطأٓ تا ًَٔر  ٕاوٓ ذًٔف ػامل تطاوگٕرسگيٓ  ُيه   زيضْ اظ زضتاض خسض ي 

 زض يغًز ؾٕايـ اؾر:« يغًگط غؿر»الگًْ 
 چىييييٕه گفيييير تييييا ضؾييييسم ؾييييطفطاظ    

 

  ييييٍ نمييييس تييييٍ زٔييييساض قيييياَم وٕيييياظ   
(101: 9311فطزيؾٓ، خ  

الگيًْ قرهيٕسٓ ؾيٕايـ اظ     اوگٕعـ چىٕه نفازٓ ي تيٍ ػثياضزٓ زثيسّل  ُيه    
الگئًٓ زض يغيًز ؾيٕايـ     ، نغاظ زگطزٔؿٓ  ُيه «غًگطي غؿر»تٍ « ٔسٕم»الگًْ   ُه
ًز ٓ زض يغيًز اي   يٍ اظ  ي   چىيان  -« ٔسيٕم »الگًْ   ُهذاططاذ ي زػاضب گطچٍ  اؾر.

ٓ   -ضٔكٍ زياوسٌ اؾر زثيسّل ي زگطگيًوٓ زض     ىيس،  ؾاحر قرهٕسٓ ؾٕايـ ضا ضَيا ومي
ي « مؼهييً »الگييًْ  َيياْ مرييسم  ُييه  َيياْ قرهييٕسٓ ي تييطيظ  ييىف   مكرهييٍ

تٕيساضْ يُطميان   زكًٔه ي زحطك ي نغاظ گا  وُازن زض مؿٕط َاْ ٍ ، وكاو«غًگطي غؿر»
 .قًز زضين محؿًب مٓ

   كاٍٍط دربار اٗام حضَر در -

 ييطاض  محثير  ميًضز  ذياوًازٌ  محيٕط  ي خيسض  زضتياض  تٍ ذًز يضيز تسي زض ؾٕايـ 
اي  .قيًز  ظاَط مٓ «مؼهً » ذهأم مرسم قرهٕر تا وٕع، اي مطحلٍ أه زض .گٕطز مٓ

 ىس، َم  ن أا  محطيمٕر اظ محثر، تا وكان زازن أمان ي لٕاير زقـ مٓتٍ ؾثة غثطا
َاْ ذًز زض وعز خسض َمر گماضز ي َم محٕط اميه ي   تٍ اضثاذ ذًٔف ي ظًُض زًاومىسْ

 ٓ تأؿير زػطتيٍ  ىيس، تاظؾياظْ      خطػكق ي نفاْ ذاوًازٌ ضا  ٍ مؼمًال زض ذطزؾالٓ مي
  (33: 9311ماض،  ومأس.خخٕطؾًن ي  ٓ

 ىس، اميا زض   زط مٓ َاْ ؾٕايـ  اييؼ ضا ذٕطٌ ي َط ضيظ مكسا  أؿسگٓگطچٍ ق
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َياْ محسياظ، وياتًزگطان مُياغم، ػاقيران       غالثا ٔسٕم« مؼهً »مؿٕط زكًٔه قرهٕر 
ٓ  َاْ قٕاز ماوغ گط ٔا زلرك يؾًؾٍ ٓ    زطاقٓ مي ( ي 31: 9311مياض،    ىىيس خخٕطؾيًن ي  ي

ضاٌ ضا تطاْ أػاز أه مككقذ اظ تٍ ؾثة ؾازگٓ، ظيزتايضْ ي اػسماز ذًٔف، « مؼهً »
   ٓ ٓ        ؾًْ تيسذًاَان، گكيًزٌ مي  افسيس.  ؾياظز ي اظ واحٕيّ اػسمياز ذئًف تيٍ زضزؾيط مي

زيًان زض ظويسگٓ ؾيٕايـ تيٍ يضيً        ( أه مًضًع ضا م31ٓ: 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓخ
 (101-101: 9311خفطزيؾٓ، مكاَسٌ  طز.

غٍ تاضظ أه حازضٍ زض ظوسگٓ گط ذًز ي يؾًؾٍ« ػاقق»ؾًءاؾسفازِ ؾًزاتٍ تٍ ػىًان 
الگًْ  اظ ذا ػاطفٓ أػاز قسٌ تطاْ ؾٕايـ زض خطيضـ  ُه اتسسا وٕع ؾٕايـ اؾر. ؾًزاتٍ

ٓ  يطاض محثر ي مُط مًضز ضا گٕطز. ؾٕايـ تُطٌ مٓ« ٔسٕم» اظ ذهيأم   چيًن  اميا  زَيس؛  مي
  (11 :9311ميياض،  خٕطؾييًن ي  ييٓختييستٕىٓ اؾيير  أػيياز زطزٔييس ي« ٔسييٕم»الگييًْ   ُييه

ٓ   محثير  ي ٕايـ وٕع مُطؾ ٓ  ؾيًزاتٍ ضا اَطٔمىي تكًقيٕس زيا زل تكئًس ظ    »خىيساضز:   مي
« مؼهيً  »غا  يٍ   خطَٕعز. اظ نن ( ي اظ زا  محثر ؾًزاتٍ م103ٓ: 9311فطزيؾٓ،«خگطز

َيا، انيًل ي ػفير ذيًز زفياع       قػاػاوٍ اظ اضظـ»زامه اؾر ي  مساض ي خاك مسؼُس، ياوًن
اؾسان، اغلة تا وٕطيَاْ مريطب زضيويٓ ي تٕطيويٓ    تٕه ي ظيزتايض ز  ىس. يُطمان ذًـ مٓ
َيا مًفيق    قًز ي ؾطاوػا  زض حفظ ي تاظٔاتٓ اػسماز ذًز تٍ ظويسگٓ ي اوؿيان   ضي مٓ زض ضي
ٓ   31: 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓ«خقًز مٓ ضَاويس ي   ( زامه ذًٔف ضا اظ گعويس نليًزگٓ مي

( ي نظميًن  190: 9311 ىس خفطزيؾٓ، َاْ وفؿاوٓ ؾًزاتٍ أؿسازگٓ مٓ زضتطاتط ذًاَف
زَس. زض أه مطحلٍ اظ ظويسگٓ   ذًاوس، زطغٕح مٓ چٍ ؾًزاتٍ تسان مٓ گصض اظ نزف ضا تط نن

ي زٔگيطْ  « مؼهيً  »اوس: ٔكٓ  ُه الگيًْ   الگً تٍ مًاظاذ َم زضحط ر ؾٕايـ زي  ُه
خٕطؾًن .« خاؾر قسٌ گطفساض...  ٔا ي ؾسمگط اقرال چىگال زض»  ٍ «ٔسٕم»الگًْ   ُه
 (11 :9311ماض، ي  ٓ

يان خفطزيؾيٓ،      طإو  (191: 9311تا نغاظ ًٔضـ افطاؾٕاب تا نسَعاض وفط تيٍ غىيگ تيا ٔا
ٓ   ؾٕايـ زض «يغًگط غؿر» الگًْ َاْ زحرق  ُه وكاوٍ قيًز. اقيسٕا  اي    مكياَسٌ مي

تطاْ زيضْ اظ زضتاض ي حیًض زض مٕسان ضظ  گًٔاْ َمٕه يايؼٕير ضيان قيىاذسٓ اؾير؛    
ٍ  ي محيسيز  يضؼٕسٓ يغًگط غؿر» ( ظٔطا191: 9311خفطزيؾٓ،  زيطك  ضا   ىىيسٌ  ذؿيس

 (31 :9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓ خ«قًز. مٓ تٕطيوٓ ٔا زضيوٓ ؾفط وًػٓ ضآَ گفسٍ،
« ؾفط يُطمان»الگًْ  تا يس  گصاقسه ؾٕايـ زض أه ضاٌ، ورؿسٕه مطحلٍ اظ  ُه

ضا  زَس  ٍ زؾر ؾطوًقر، يُطمان اْ وكان مٓ ايلٕه مطحلّ ؾفط اؾطًضٌ»قًز.  نغاظ مٓ
َاْ غامؼيٍ تيٍ ؾيًْ يلمطئيٓ      ذًاوس ي مط ع ضرل اي ضا اظ چاضچًب تا وسأٓ تٍ ذًز مٓ

خاؾد زازن تٍ زػًذ زضيوٓ ي تٕطيوٓ گيا  ايل   (33: 9311 مدل،«خگطزاوس. واقىاذسٍ مٓ
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زض أيه مطحليٍ تيا    « يغًگط غؿر»الگًْ  اؾر. اظ أه ضي، ظًُض  ُه« قسن»زض فطأىس 
تًز، مسمأع اؾر؛ ظٔطا  زط زض أا   ًز ٓ ومأان قسٌ  ٍ خٕفغًگطْ  ي الگًْ غؿر   ُه

اْ تيطاْ تاظقىاؾيٓ    ْ تطاْ قىاذر تٕطيوٓ ي ًَٔر اغسماػٓ تًز ي أه قؼلٍ ا نن غطيٍ
اْ زقًاض  ٍ مرسمّ زكاميل ي ضؾيٕسن    ذًٔكسه ي ًَٔر زضيوٓ ي اوؿاوٓ ذًٔف؛ مطحلٍ

 تٍ مىسُاْ ظًُض اؾسؼسازَاْ شازٓ ي فططْ ذًٔف اؾر.

  ٍ تَراى اٗزاى راّٖ دٍ -

تٍ ؾثة ازفاياذ واگًاض ظوسگٓ ذئًف، مػثيًض تيٍ زيطك ذاويٍ      « غًگطي غؿر»
ذًٔف ضا  غا انالر قًز ي تٍ اغثاض غًٔاْ مىعل ي غأگآَ زاظٌ اؾر زا تسًاوس زض نن مٓ

وٕؿر اما تطاْ اَساف ذًٔف ذًز « غً غىگ»( اي 31: 9311ماض،  تاظٔاتس.خخٕطؾًن ي  ٓ
ٍ   ضآَ اظ تؼس س. ؾٕايـ ى وعزٔك مٓ« غً غىگ»الگًْ   ُه ضا تٍ مطظ  ِزضياظ قيسن، تي

ٓ  تلد، ِزضياظ تان ؾدُط ، وگٍومأان، ؾداٌ  غىگٓ زض ي ضؾس مٓ تلد  قكؿير  ضا تٍ ؾيرس
ً  غىگ» الگًْ اؾسفازٌ اظ ظطفٕر  ُه ِزَىس وكان ضئساز أه .زَس مٓ ـ  زض «غي  ؾيٕاي

ضا تطاْ اظ ذًزگصقسگٓ ي يفازاض ماويسن تيٍ    نمازگٓ ذًز  اييؼ تٍ اْ وامٍ طٓ اؾر. اي
مؿيسرل، خطقيًض ي   »، «غيًگط ي غؿير »الگيًْ    ُيه  زاضز؛ ًَٔر أطاوٓ ذًٔف اػق  مٓ
َاْ زاظٌ اؾر. اظ   اضَا ي تطوامٍزازن  طزن، اوػا   امسحان َِٕػاوٓ اؾر... ي مؼمًال نماز

، تيطاْ اؾيسرقل    ىس،  ؿٓ اي ضا زض يفؽ يطاض زازٌ اؾير  ذًاَس احؿاؼ غا  ٍ ومٓ نن
    ٓ ( 19تطويس، اضظـ ياليل اؾير.خَمان:     زٔگطان وٕع زا ظماوٓ  ٍ  اضَا ضا تيٍ ذيًتٓ خيٕف مي
گيط اؾير.    گطا، حؿٓ، مسفكط ي يیايذ ؾٕايـ زض أه يالة ٔا َٕتذ، مظُط زٕح افطاز زضين

 طزنخزًغٍ تٍ امًض يايغ ي غعلٕاذ ي ظويسگٓ زض   زط ٕة أه چىس ذهلر تًٔػٌ زط ٕة حؽ
ٍ    ل( ي يیيايذ ظمان حيا    زازن اميًض ي زاقيسه اذيق   ياضْ ييًْ(       طزنخزمأيل تيٍ فٕهيل

ٓ  (Traditionalistخگيطا  اي ضا زض يالة فطزْ ؾىر خيصٔط،   ومأاويس. فيطزْ مؿييًلٕر    تياظم
تٕه َؿسىس ي  گطا ي يايغ َأٓ زيٕق، ػمل نز »قىاؼ، ياتل اػسماز، ؾاذساضمىس  ٍ  يظٕفٍ

 «طْ اظ ططٔيق زػطتٕياذ يايؼيٓ ظويسگٓ ياللىيس.     اضظـ ظٔازْ تطاْ ػرل ؾيلٕم ي ٔيازگٕ  
 ( 913-931: 9310تاضين،  ي خزٕگط

تا ؾيطزْ    اييؼ غاوة زَس، اظ مٓ اوػا  ؾٕايـ  ٍ قأؿسٍ ٓيغًز اػمال تا اما
ٍ ؾٕا تٍ گعوسٌ ي زلد  اييؼ ّوام. قًز اػسىأٓ ضي تٍ ضي مٓ ي تٓ اْ تيطاْ أيه    يـ وكياو

ػُس ذًٔف ضا زض امان   ٍ ذًاَس مٓ اي يؼ اظ اي (111: 9311خفطزيؾٓ، تسمُطْ اؾر.
ي   ياييؼ » .تفطؾسس زا اػسا   ىس اي وعز ضا غىگٓ اُؾطاْ ي زازن تٍ اؾطاْ زًضاوٓ تككىس

ٓ  !قكىٓ ذًاَىس: خٕمان مٓ چٕع ٔك ؾٕايـ اظ -مًغثٓ تٍ ٔك َط ي -َط زي ؾًزاتٍ  ٔكي
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ْ  ي ساضْخٕماوي  .زاويٕم  مٓ ضا ؾٕايـ خاؾد ي!  اييؼ تا ٔكٓ ي افطاؾٕاب تا  ي ػيا   اي يفيا
ً  غىيگ » الگًْ ذهأم  ُه تط زكٍٕ تا اما اي( 31 :9331مؿكًب،خ«.اؾر گٕط َمٍ « غي
يُطمان زلٕطاوٍ تٍ زٔسگاٌ ي اػسرازاذ ضاؾيسٕه  » ؛ چطا ٍماوس مٓ خأساض َاْ ذًز اضظـ تٍ

( 33: 9311ماض، خخٕطؾًن ي  ٓ « ىس. ذًز يفازاض ماوسٌ ي زا خاْ مطگ اظ نوُا حفاظر مٓ
تيًزن زاضز، تيٍ اذيق     « مؼهً »تًزن ٔا « ٔسٕم»غًٔٓ  ٍ ؾاترّ  غًگط ٔا غىگي غؿر

گطاؾر، شازاً مُطتان ي مسفكط اؾر. تا أىكٍ ذًز ضا ييف ذاوًازٌ  خأثىس اؾر؛ گطچٍ زضين
زاضز ي زض ػٕه حيال اظ    ىس، زؼُساذ ذًٔف ضا تط ػقٔق قرهٓ مرس  مٓ ي زيؾسان مٓ

 (913: 9310 ىس.خزٕگط ي تاضين،  زٔگطان خطَٕع مٓ يطاض گطفسه زض  اوًن زًغٍ
گطٔييع اظ فیيياْ ًَلىيياك ي ضييساذق  زضتيياض  اييؼخخييسض ي وامييازضْ( اي ضا تييٍ  
ي گيصض تيٍ ميطظ نٔيٕه     « ضزّ زػيًذ » كاوس ي نن  ْ زٔگط اظ يازْ نغاظٔه ؾفط مٓ ا مطحلٍ

تٕىيس؛ ظٔيطا   ٓ زكطف ي زػطتّ ظوسگٓ زاظٌ اؾر  ٍ غالثا نن ضا زض ؾطظمٕه زًضان مُٕيا مي  
غًگطْ اؾر ي َم محل نظميًن  ي غا َم محل زكًٔه قرهٕر ي اضضاْ حؽ غؿر نن

ي تٕعاضْ اظ تاظگكر تٍ  «قايضان ّظوگ» ي «تُطا »ي زحرق امسازَاْ مايضأٓ. فطاذًاوسن 
زضتاض أطان، ي زراضاْ خىاَىسگٓ تٍ زًضان ظمٕه، يطاض گطفسه يُطمان ضا زض مطحلّ نظمًن 

ْ  محثر ي ذاوًازٌ امه محٕط ي زضتاض اظ زٔگط تاض زَس. تسٔه ططٔق ي زكطف وكان مٓ  َيا
مرسماذ ضئاضئٓ اي ضا  «ٔسٕم» ٓالگًٔ  ُهتاظگكر تٍ ذهأم  ي ماوس مٓ محطي  خسضْ

  .ؾاظز مُٕا مٓ محطيمٕر ي ػاطفٓ ؾسم، نؾٕة تا

چكم تيٍ اميسازَاْ غٕثيٓ    « ؾفط يُطمان»الگًْ   ؾٕايـ زض أه مطحلٍ اظ  ُه 
ؾيفط تيا    ّاويس، زض ايليٕه مطحلي     ٍ تيٍ زػيًذ خاؾيد مطثير زازٌ     نوان»ز. زض حرٕرر زاض

اْ ظقير ٔيا خٕطميطز     ذ ػػيًظٌ تقًوس  ٍ مؼمًال زض َٕي  ضي مٓ گط ضي تٍ مًغًزْ حمأر
گط تطيظ َمٕه ورف  حكأر« ئؿٍ خٕطان»( قرهٕر 13: 9311خ مدل، «قًز. ظاَط مٓ

ٓ  گٓ ؾٕايـ اؾر.گطْ زض أه مطحلٍ اظ ظوس خكسٕثاوٓ ي حامٓ  ي قيسٌ  اي زچاض زيگياوگ
 ذيًز  ي أيه  اؾير  تسگمان -َماوىس گطٔع اظ ظوسگٓ زض أطان -ظوسگٓ زض زًضان تٍ وؿثر
ـ  تسگماوٓ يايغ زض .اؾر «ٔسٕم» الگًْ نفاذ  ُه ّغلث ِزَىس وكان ٍ  وؿيثر  ؾيٕاي  تي
ً  ه ُي  أه ئػگٓ زضؾر، ضاٌ زازن وكان مًضز زض خٕطان اظ اي ذًاؾسه  مك ي ايضاع  الگي

قًز ي ممكيه اؾير اظ    مٓ تسگمان« ٔسٕم»اغلة » ىس؛ ظٔطا  مٓ زط تطغؿسٍ ؾٕايـ زض ضا
 (11: 9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓ«خزٔگطان  مك ترًاَس.

اؾر تا ػثًض ؾيٕايـ اظ ميطظ   « ػثًض اظ ورؿسٕه نؾسان»مطحلّ تؼس  ٍ  تىاتطأه، 
ٌ  نيض تا ظًُض خٕيا  »خصٔطز.  أطان ي يضيز تٍ زًضان اوػا  مٓ وميأٓ ي   ان ؾطوًقير، تيطاْ ضا

يضيز تيٍ   ب ٍ مراتيل زض  گصاضز زا َىگامٓ َاْ ؾفط مٓ  مك تٍ يُطمان، اي يس  زض غازٌ
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( ؾيٕايـ اظ  13: 9311 مديل، «خؾطظمٕه يسضذ اػق، تا وگُثاوان نؾيساوٍ مًاغيٍ قيًز.   
ٓ   ّ ىس ي تٍ زؼثٕط ذيًز ياضز مطحلي   ورؿسٕه نؾسان ػثًض مٓ « قيكم وُىيگ  »تؼيس؛ ٔؼىي

 (133: 9311فطزيؾٓ،«خقس  مه ظ غم زض ز  اغزَا: »قًز مٓ
اوسرال اوؿان تٍ ؾدُطْ زٔگط اؾير  يٍ    ّگصض اظ نؾسان غازئٓ، مطحل»زض يايغ 

« ضحم غُان»قًز ي أه ػرٕسٌ تٍ نًضذ قكم وُىگ، ومازْ اظ  زض نن زيتاضٌ مسًلس مٓ
ً    زض أه وماز يُطمان تٍ غاْ نن اؾر. ز ي ٔيا ضضيأر    ٍ تط وٕطيَاْ نؾيساوٍ، خٕيطيظ قي
ٍ    نن ٓ   َييا ضا غليية  ىييس، زًؾييط مًغييًزْ واقييىاذس قييًز ي تييٍ ظيياَط   تلؼٕييسٌ ميي
 ي تٍ أه نًضذ فهل ايل خػعٔمر( اظ ؾفط ؾٕايـ خأيان  (13: 9311 مدل،«خمٕطز. مٓ
 خصٔطز.  مٓ

   كؾَر تَراى اٗام حضَر در -

ٓ ويسگ زض أيه مطحليٍ اظ ظ  « َيا  ِ نظميًن غاز»تا وا  « ؾفط يُطمان»تؼسْ  ّمطحل
اويساظ    ٍ يُطمان اظ نؾسان ػثيًض  ىيس، ييس  تيٍ چكيم      َىگامٓ»قًز.  ؾٕايـ ومأان مٓ

گصاضز، غأٓ  ٍ تأس ٔك ؾلؿيلٍ نظميًن ضا خكير ؾيط      ضؤٔأٓ اقكال مثُم ي ؾٕال مٓ
 ػاميل أػياز  اْ اؾير  يٍ    اْ محثًب زض ؾفطَاْ اؾيطًضٌ  گصاقر. أه مطحلٍ، مطحلٍ

نؾا قسٌ اؾر. َميان   َاْ مؼػعٌ َا ي ؾرسٓ مًننظ ِاػظم اظ ازتٕاذ غُان، زضتاض ٓترك
امساز ضؾان غٕثٓ  ٍ يثل اظ يضيز تٍ أه حٕطٍ، تا يُطمان مقياذ  طزٌ تيًز، ا ىيًن تيا    

ٓ   وهأح طلؿم ضؾياوس. ٔيا ممكيه اؾير      َا ي متمًضان مرفٓ تٍ طًض وُاوٓ تٍ اي ٔياضْ مي
گصاضَاْ فطا تكطْ حيامٓ   ٍ زض ػثًض اظ -غا وٕطيْ مُطتاوٓ ضا  يُطمان، ايلٕه تاض، َمٕه

َيأٓ ضا   ( ؾٕايـ وٕع زض أه مطحليٍ، نظميًن  903 :9311 مدل، «خمقياذ  ىس. -ايؾر
  ضاٌ ايؾر. گصاضز ي خٕطان وٕع زض ورف امسازضؾان َم خكر ؾط مٓ

ٓ  ي لطف مًضز ضا زًضان، اي تٍ ؾٕايـ يضيز تسي زض افطاؾٕاب،   ييطاض  ذيًز  مُطتياو
ـ . زَىيس  ييطاض  اي اذسٕياض  زض عّٔهم  اذٓ زَس مٓ زؾسًض ي زَس مٓ  مكيغًل  وٕيع  ؾيٕاي

 ىس گصقسٍ ضا فطامًـ  ىيس. خيصٔطـ    ؾؼٓ مٓ گٕطز ي مٕگؿاضْ تٍ ايضاع غسٔس ذً مٓ
 أه َاْ أه يضؼٕر زاظٌ اؾر. ضياتر تا افطاؾٕاب ي مؿاتراذ زٕطاوساظْ ي... َمگٓ وكاوٍ

 ي  ىس مٓ زساػٓ ضا «مؼهً » الگًْ  ُه ؾٕايـ َاْ گصضاوٓ ذًـ ي اطمٕىان، ؾازگٓ
ٓ » ٔيك  تيا  اـ ضاتطٍ اظ «مؼهً » ِزضتاض َا زاؾسان زطٔه ضأع»  ٍ غا نن اظ قيكل   «حيام

ٓ  خ« ىيس  مٓ حمأر اي ظٔثاْ ي امه زوٕاْ اظ گٕطز  ٍ مٓ ( 31 :9311مياض،  خٕطؾيًن ي  ي
 ٍ زض أه ؾياحر   ؾٕايـ تٍ ئؿٍ خٕطانضاتطّ ؾٕايـ تا خٕطان ئؿٍ اظ أه وًع اؾر. 

خٕكيىُاز اظزياظ   اؾير، گطفسياض  « مؼهيً  »ي « غيًگط ي غؿير »الگًْ  زي  ُه زلفٕرٓ اظ
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 ٓ  يْ زض ورييف (110: 9311فطزيؾيٓ، «خٔكييٓ ظن وگيٍ  يه ؾييعاياض ذئًف   »زَيس:   مي
ْ تا ومأف   ٍاؾر  اوؿاوٓ ِومأىس، «حامٓ» ْ  زض ضا ]ؾيٕايـ[ ، ذيًز  تعضگيًاض  ضاؾيسا

چيٍ زض   نن (39: 9311اض،م خٕطؾًن ي  ٓخ زَس. مٓ ٔاضْ ظوسگٓ زض مطثر زغٕٕطاذ أػاز
يغيًز  « يغيًگط  غؿير »ي « مؼهً »تاب مُم اؾر مىاؾثر مسراتلٓ اؾر  ٍ مٕان   أه

 حمأر ي زاضْ وگٍ محثر، وٕاظمىس  ٍ «ٔسٕمٓ» ٔا «مؼهً » تٍ اغلة حامٓ»زاضز؛ ظٔطا 
 زذسط فطوگٕؽ تا اظزياظ تطاْ ؾٕايـ تٍ خٕطان خٕكىُاز( 39: َمانخ«زاضز. احسٕاظ اؾر

مطا غم ظ تُط  م » اؾر:« حامٓ»گًٔاْ َمٕه يايؼٕر ي وٕاظ زضيوٓ زض يغًز ب، افطاؾٕا
 (119: 9311فطزيؾٓ،«خي تٕف زًؾر

ٓ » وريف  زض ًقس  مٓ ذًز مُطتان ضفساض تا وٕع زض اتسسا تٍ ظاَط افطاؾٕاب « حيام
اؾير، الثسيٍ   « حا م»الگًْ  اما قرهٕر افطاؾٕاب حامل  ُه ؛قًز  ظاَط ؾٕايـ تطاْ

 ٍ حيا مٓ وا يا  تيا     زكامل ٔافسٍ  ٍ  ىسطل امًض َمًاضٌ زض زؾسف تاقس، تلوٍ حا مٓ 
اظ مريا  ي   ىيسٌ ذهًنٕاذ مىفٓ ذًز امگٓ، ظيضگًٔٓ ي فرطفطيـ ي ؾيًء اؾيسفازٌ  ى  

چىيٕه حيا مٓ، َطگًويٍ     ِ( تيٍ ػرٕيس  901: 9311مياض،   مًيؼٕر ذًٔف.خخٕطؾًن ي  ٓ
ا أىكٍ تا يضغ ييًاوٕه وازضؾير ي   زٔسگاٌ ي اظُاضوظطْ ضا تأس زُسٔسْ ضس ذًز تساوس ٔ

 س.  ي زك نسأٓ ضا زض غامؼٍ مُٕا  ىؾرر گٕطاوٍ مًغثاذ اذسىا
اظزياظ ؾٕايـ تا فطوگٕؽ، يضيز ؾٕايـ ضا تٍ مطحليّ مقيياذ تيا ذيساتاوً ومأيان       

نذطٔه نظمًن يُطمان،  -اؾر  ٍ زض زك زك ظوان، زػلٓ ٔافسٍ -مقياذ تا ذساتاوً»ؾاظز.  مٓ
نيضزن مًَثر ػكق ٔا مُط ي محثر اؾر ي أه مًَثر چٕعْ غع لصذ تطزن  تطاْ تٍ زؾر

  (913: 9311 مدل،«خاْ  ًچك اظ غايزاوگٓ وٕؿر. اظ ظوسگٓ تٍ ػىًان ومًوٍ

َياْ خٕيطان ئؿيٍ، امكيان فؼلٕير تٕكيسط        حمأير  ّتا گصقر ظمان ي زض ؾيأ  
مثيسل  « گيط  نفيطٔىف »تيٍ  « غيًگط ي غؿير »ز ي قً ِ ؾٕايـ مُٕا مٓاؾسؼسازَاْ تالرً

َيا ؾياذساض ي قيكل تٕطيويٓ       ىيس ي تيٍ نن   گط تا الُاماذ ذًز  اض مٓ نفطٔىف»قًز.  مٓ
ٍ   مٓ ٓ   َيا تُيطٌ   ذيًتٓ قىاؾيأٓ ي اظ نن   زَس. اي امكاواذ ؾياظمان ضا تي  « ىيس.  تيطزاضْ مي

زض تطاتط ماوغ زطاقيٓ ي اوسريازاذ زٔگيطان    « گط نفطٔىف( »11: 9311ماض،  خخٕطؾًن ي  ٓ
 يٍ ؾيٕايـ زض    ( چىيان 11 : 9311مياض،   خٕطؾًن ي  ٓ  ىس؛خ ايمر مٓاؾر ي مر تطزتاض

تٕىيان   وگيطْ قيً  طيالغ    تطاتط ماوغ زطاقٓ گطؾًٕظ ي تطذٓ اظ ؾطان زًضاوٓ ي حسٓ نٔىسٌ
ـ  گاٌ غاْ گًوٍ خطزاظز. أه مٓ« ؾٕايـ گطز» ىس ي تٍ تىا طزن قُط  أؿسازگٓ مٓ  َيط  ؾيٕاي

ؾيؼأر ذئًف   حؿيازذ ي   ي َطضيظ تيط  اَسٌ وٕؿرضا زاب مك گطؾًٕظ ي قًز مٓ زط ضفٕغ ضيظ
َياْ تٕطيويٓ ي    قكؿير وا امٓ اؾر  ٍ تيٍ ؾيثة   « غًْ غىگ»افعأس. گطؾًٕظ وماز  مٓ

وا ا  ي زكاميل وأافسيٍ، تطاحسيٓ    « واتًزگط» قًز. تسل مٓ« واتًزگط»َاْ زضيوٓ تٍ  ضؼف
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گصاقيسه    ىس ي زضنسز نؾٕة ضؾاوسن تٍ زٔگيطان اؾير ي تيا  ىياض     زٔگطان ضا مسُم مٓ
ػمال ا« ٔاتم اظ َط ضآَ الظ  تاقس تٍ اَسافم زؾر مٓ»ياض تا قؼاض  اذقيٓ ما ٕايلانًل 

( زض ماغطاْ ضياتير گطؾيًٕظ تيا    11 : 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓ ؾاظز.خ ذًز ضا زًغٍٕ مٓ
الگيًْ   وماز  ُه-قًز؛ ظٔطا گطؾًٕظ زط ومأاوسٌ مٓ ؾٕايـ أه ذهأم قرهٕسٓ تٕف

َاؾيير ي ذًاَييان تاظؾيياظْ ظوييسگٓ ذيئًف  َييا ي قكؿيير اوٓ حازضييٍيطتيي -«ويياتًزگط»
 (139: 9311اؾر.خفطزيؾٓ،

ؾيؼأر ي تيسذًآَ گطؾيًٕظ ويعز افطاؾيٕاب، ظويسگٓ ضا تيطاْ ؾيٕايـ زقيًاض          
 ّالٔي  زيا ؾاظز. گًٔا گطؾًٕظ، ماوؼٓ اؾر  ٍ زض مؿٕط ؾفط يُطمان يطاض گطفسيٍ اؾير    مٓ

اؾر. ؾيازگٓ  « مؼهً »الگًْ   ُه نن تاضزٔگط ظوسٌ  ىس يظٔطٔه قرهٕسٓ ؾٕايـ ضا 
قيًز   الگًْ مؼهً ( تٍ زٔگطان تاػص نؾٕة زٔسن مٓ ي ظيزتايضْ ي اػسماز ؾٕايـخ ُه

 زؾر زٔسگان ؾسم اظ گطيَٓ تس يضؼٕر ِمكاَس اظ خؽ»ي زض أه مًايغ اگطچٍ حامٕان 
ازض تيٍ  ي( 39 :9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓخ« ىىس مٓ ضؾٕسگٓ َا نن وٕاظَاْ تٍ ي قسٌ  اض تٍ

َياْ افطاؾيٕاب ي     ٍ حمأر ( چىان31 :9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓ وػاذ مؼهً  وٕؿسىس؛خ
َاْ گطؾًٕظ تكاَس. ؾٕايـ زض زا  فطٔثكياضْ گطؾيًٕظ ي    زًاوس اظ نؾٕة ئؿٍ ومٓ خٕطان

 قًز. چىٕه تستٕىٓ ي ازُا  افطاؾٕاب گطفساض مٓ تسذًآَ اي َم
گٕيط   ًقيٓ اظ مهيٕثسٓ اؾير  يٍ زاميه     خىاٌ تطزن تٍ ػكق زىُا اتعاض تيطاْ فطام  

ٍ  اْ فطاگٕطويسٌ  ػكيق  حماؾٍ، زض»( اما 131: 9311ؾٕايـ قسٌ اؾر؛خفطزيؾٓ،  تيط   ي
 اْ حازضييٍ ي ػطضييٓ امييطْ ػكييق أىػييا زض .قييًز، وٕؿيير  چٕييطٌ ػاقييق غييان

تطاْ غليًگٕطْ اظ فاغؼيٍ   « حامٕان»َاْ  ييسٓ حمأر(31: 9331مؿكًب،«خ.گصضاؾر
گطفسٍ زض  ًز ٓ زيض اظ اوسظاض وٕؿير   الگًْ غالة ي قكل افسس، تاظگكر  ُه  اضگط ومٓ

« ٔسيٕم »الگيًْ   ذعز. تاظگكر ذهأم  ُه ؾاالوٍ ياخؽ مٓ الگًْ ػاضضٓ تعضگ ي  ُه
ٓ »گٕيطز ي   گاٌ  ٍ زض مؼطو ظلم تسذًاَان يطاض مٓ زض ؾٕايـ نن ٓ  تي  اططافٕيان  ػيسالس

ٓ خ« ىس يطتاوٓ ضا اي ؾطاوػا  ْ َميٕه وكسيٍ؛ ٔؼىيٓ    گًٔيا ( 13 :9311مياض،  خٕطؾًن ي  ي
الگًٔٓ زض قرهيٕر اؾير؛ ظٔيطا  مثيًز ٔيا فريسان خكيسٕثاوٓ ي         زيضان ٔا چطذف  ُه

« ٔسٕم( »13 :9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓ «خسماع ي زيلرضؾٕسگٓ الظ  اظ ططف ذاوًازٌ، اغ
 كاوس. ؾيطاوػا  زطاغٔيك ؾيٕايـ ي     َاْ زحمٕلٓ ي زرسٔطْ مٓ ضا تٍ مًاغٍُ تا زقًاضْ

حكأر « افطاؾٕاب»ي « گطؾًٕظ»تا ؾؼأر ي تسذًآَ « گطيْ»زؾر قسن اي تٍ   كسٍ
 َمٕه يايؼٕر اؾر. ِ ىىس

اظ وظط مطاحل ؾفط يُطمان، أا  ظوسگٓ ؾٕايـ زض زًضان ظمٕه، حيايْ زي زيضِ   
اؾر. زًضان ؾطظمٕىٓ اؾر  ٍ ؾٕايـ ضا تا أعزتاوًْ « تاظگكر»ي زيضِ « نٕٔه زكط ف»



 
 913 ...تحل٘ل ك٘ف٘ت ب٘ذارٕ قْزهاى درٍى در ؽخص٘ت ع٘اٍػ ٍ ك٘خغزٍ

 

 

ٓ    ىيس، گيصض اظ نظميًن   ٓ غا فطوگٕؽ( نقىا مي  ذًٔف خأه َياْ مًاغُيٍ تيا     َيا ي ؾيرس
گيطان   ؾاظز. اما فرسان حمأر زط ذًٔف ضَىمًن مٓ زقمىان، يُطمان ضا تٍ قىاذر تٕف

 كاوس؛  يفازاض ي يسضزمىس، اي ضا  ٍ زض اتسسا ذًاَان تاظگكر وثًز، تٍ تاظگكر اغثاضْ مٓ
تيٍ يضيؼٓ زطاغٔيك ذيسم     ؾطوًقر  ماوس ي تٍ ؾثة زذالر وازما  مٓ لٕكه أه تاظگكر

ز. ؾييٕايـ  ييٍ ومييازْ اظ ذييساْ وثازيياذ ي تيياضيضْ ي ذييساْ قُٕسقييًوسٌ    قييً مييٓ
تا خصٔطـ مطگ « مطگ ي حٕاذ»زض گصاض اظ زوٕاْ زراتلٓ  (311-311: 9313ختُاض،اؾر،

نيضز زا تٍ يًل  مدل تٍ تاظگطزاوسن تياضيضْ ي   ْ ضيْ مٓ ا  امل اؾطًضٌ ّتٍ زكمٕل چطذ
 «َعاض غُان  مك  ىس. ظمٕه ي ٔا زٌ ِزػسٔس حٕاذ غامؼٍ، ملر،  ط»ػثاضزٓ  تط ر ي تٍ

 (103: 9311خ مدل،

 خغزٍ تحل٘ل ؽخص٘ت كٖب:  
ي تيًْ   اظ وظط فطاظ ي فطيز ي خٕچٕسگٓ ي تٍ ؾثة ضويگ  ذؿطي  ٓزاؾسان ظوسگٓ 

اؾر. تيا   ٍ ي ػطفاناْ، زلفٕرٓ اظ ؾفط يُطمان زض حًظِ حماؾ ػطفاوٓ ي اؾطًضٌ -حماؾٓ
ٍ   زًغٍ تٍ   ،13: 9311نٔيسولً،  اوسخ أىكٍ ظوسگٓ  ٕرؿطي ضا ازامّ حٕياذ ؾيٕايـ زاوؿيس

زيًان  لٕير    ضؾس  ٍ مٓ طًض تٍ وظط مٓ أه ( 111: 9331ي مؿكًب،  113: 9311تُاض، 
زض ظوسگٓ ؾيٕايـ زاوؿير   « تاظگكر ؾفط يُطمان»ضا مطحلّ  ذؿطي  ٓزاؾسان ظوسگٓ 
 اْ ياتل زتمل ي مؼىازاض اؾر.  ٍ ذًز وكسٍ

 ي تعضگ، زغٕٕط غىگ ي خازقآَ تٍ ضؾٕسن زا زًلس ظمان اظ ذؿطي  ٓ ظوسگٓ احلمط
 مطحلٍ مُم ي ؾٍ ذًز ظوسگٓ ضيوس زض ذؿطي  ٓزَس؛ اظ أه ضي  مٓ وكان ضا تؿٕاضْ زحًالذ

زيًضان؛    ىس: ورؿير، اظ زًليس زيا أيا   يًز ٓ زض      مٓ زػطتٍ زٔگط ضا ٔك مسفايذ؛ اما مكمل
 ؾيط  تيط  ، أا  ظوسگٓ زاظٌ زض أطان  يٍ ذيًز قياملل اليف( ضياتير     زي ،گطٔع اظ زًضان؛ ي ؾً 

 قًز. خازقآَ ي ظ( تٕساضْ يُطمان زضين ي زطك ؾلطىر مٓ خازقآَ؛ ب(

 س تَلذ تا اٗام كَدكٖ در تَراىا -
ي احسميال    تٍ ؾثة َطاؼ افطاؾٕاب، غسّ مازضْ، اظ نٔىيسٌ  ذؿطي  ٓأا   ًز ٓ 

ضاٌ اؾر ي تاػص زيضْ اظ حطٔم اميه   مكر ر ي ضوع َم ذًآَ فطظوس ؾٕايـ اظ اي، تا  ٕه
      ٌ ٓ   ذاوًازٌ ي محطيمٕير اظ ػًاطيف مازضاويٍ زض  ىياض فريسان خىيا اْ تيٍ ويا     گياٌ ي حيام

ٓ زض يغيًز   ضا «ٔسيٕم »الگيًْ   قًز. مػمًع أه ػىانط،  ُه خسضخؾٕايـ( مٓ  ذؿيطي   ي
ٓ  ؾيسم، نؾيٕة   تا اتسسا اظ ٔسٕم»گًوٍ  ٍ  خطيضاوس ي َمان مٓ ٍ  محطيمٕير  ي ػياطف  ضي ضيتي
  «گٕييطز فطامييٓ ضا يضييؼٕسٓ چىييٕه زض ماوييسن ظوييسٌ ي مثيياضظٌ ضؾييم ي ضاٌ ي قييًز مييٓ

 نمًظز. َاْ الظ  تطاْ ظوسگٓ ضا مٓ ( مُاضذ13: 9311 ماض، خٕطؾًن ي  ٓخ
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ٓ »غا ورف خٕطان ئؿٍ تٍ ػىًان  زض أه  زض زًفٕيق ي زكاميل قرهيٕسٓ    « حيام
قسٌ تيًز، زض زطتٕير    ذؿطي  ٓزط ماوغ مطگ  چكمگٕط اؾر. يْ وٍ زىُا خٕف ذؿطي  ٓ
تيا    ىيس.   ىىسٌ أػاز مٓ َا ي  مثًز ػًاطف خسضاوٍ وركٓ غثطان ي ضفغ زغسغٍ ذؿطي  ٓ

 وياَمًاض  ي تيطاْ  ميك مكيكل    ضا «حامٓ» ضاٌ ي  اض مًاوغ، ي  ٍ گاٌ زقمىان يغًز أه
ٓ  « حامٓ» ىىس، قرهٕر  مٓ ٕر وٕؿير؛ قرهي  « مؼهيً  »ٔيا  « ٔسيٕم »وٕياظ اظ   وٕيع تي
ييسضذ ي ايسيساض أطاوٕيان اظ     ّضيقيه ي تطذيًضزاضْ اظ خكيسًاو    ِتٍ ؾثة نٔىيس  ذؿطي  ٓ

َياْ   زًاوس زض زحرق نضمان تطذًضزاض اؾر ي زض نٔىسٌ مٓ« حامٓ»وظٕط تطاْ  ظطفٕسٓ  م
 وركٓ ضمطترف تاظْ  ىس.« حامٓ»

ز. ؾياظ  گطا ي قػاع مٓ تٕه، ػمل ، اظ اي اوؿاوٓ يايغذؿطي  ٓفیاْ زقًاض ظوسگٓ  
چگيًوگٓ زثيسٔل يْ ضا تيٍ    « ٔسيٕم »خٕطؾًن مؼسرس اؾر  يٍ زغٕٕيط ي زحيًل ظويسگٓ     

(  يٍ زض  13: 9311ماض،  زَسخخٕطؾًن ي  ٓ وكان مٓ« فطظاوٍ»ي ٔا « غً غىگ»، «حامٓ»
 ضياتر (ػقيٍ ت31ٍ: 9311خفطزيؾٓ، .وٕع تٍ ذًتٓ ومأان اؾر ذؿطي  ٓ ٕفٕر ظوسگٓ 

ً  غىيگ »الگيًْ   ( اظ زحريق  ُيه  31: 9311مياض:   خٕطؾًن ي  ٓخخٕكاض ي زض يغيًز  « غي
  ىس.  حكأر مٓ ذؿطي  ٓ

 تيعضگ  ي  ًچك مككقذ تا «حامٓ»الگًْ[ ]ذهأم  ُه حمأر ي  مك تا»يُطمان 
ٍ  مكيكقذ  مراتل زض زا( 31َمان:خ «خطزاظز مٓ َا نن فهل ي حل ٍت ي قًز مٓ نقىا ظوسگٓ ًوي  چگ

ؿسازگٓ « يغيًگط  غؿير »الگًْ  اي، تسسضٔع نفاذ  ُهَاْ  ي افكاگطْ« حامٓ»تا زقـ  . ىس ٔا
ع زض يغًز   قًز: اوگٕرسٍ مٓ ظوسٌ ي ػطف قىاذر ي نگآَ زض يْ تط ذؿطي  ٕٓو

 تييييسي گفيييير  ييييياْ ٔازگيييياض مييييييُان  
  ٓ   ييييٍ زيييياظ ؾييييييط قيييييُطٔاضان زيييئً
  ٓ  قييييثان وٕؿيييير اظ گييييًَط زييييً  ؿيييي

 

 خؿييييييييىسٔسٌ ي واؾييييييييدطزٌ غييييييييُان 
  ييييٍ گًٔييييس  ييييٍ خييييًض قييييثاوان زيييئًٓ

ٓ  يظٔيييه زاؾيييسان َؿييي   ر تيييا ميييه تؿييي  
(131: 9311فطزيؾٓ،  خ  

ضا « غيًگط ي غؿر» ،زكامل وأافسٍ« حا م»ي ٔا « واتًزگط»اما مًاوؼٓ چًن حیًض 
ٓ َاْ ؾالرٓ چًن نگآَ اظ گصقسٍ ٔا ضاظْ  سميان قيسٌ زيض وگيٍ     اظ اوگٕعـ زاضويس.   مي

 ضا تٕاظمأيس زيا زضنيًضذ    ذؿيطي   ٓ  ٍ تطاْ أه ك افطاؾٕابٔزحطزض ؾؼأر غاؾًؾان 
خٕطؾيًن ي  تعوس، گًٔاْ َمٕه وكسٍ اؾر. خضا َماوىس ؾٕايـ گطزن  ذؿطي  ٓأؿسگٓ ق

تيا حٕليٍ  ٕرؿيطي ضا اظ    « حامٓ»خٕطان تا زضأر تاض زٔگط زض ورف  (131 :9311ماض،  ٓ
 ؾيفط »ضَاوس ي تسٔه زطزٕة مطازة يضيز اي ضا تٍ نٕٔه  نفطٔه افطاؾٕاب مٓ چىگال يحكر

( خأان أه أا ، نغاظ مطحلّ 110-131 :9311ماض، ي  ٓ خٕطؾًنس. خ ى مُٕا مٓ« يُطمان
 اؾر. ذؿطي  ٓورؿر ؾفط 
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 گزٗش اس تَراى  -
« ؾيفط يُطميان  »خأاوٓ  ّومأف مطحل ،اظ زًضان تٍ أطان ذؿطي  ٓماغطاْ گطٔع 

زط زض ؾفط ؾٕايـ وازما  ماويسٌ تيًز ي فطزيؾيٓ مياغطاْ تاظگكير ضا زض       اؾر  ٍ خٕف
زطؾيٕم   -حرٕرر وماز تاظگكر حٕاذ ي تاضيضْ تٍ ػالم اؾير   ٍ زض- ذؿطي  ٓزاؾسان 

ٓ ضئيس،   مٓ ٓقًز ي اظ ذًن اي گٕاَ ؾٕايـ قُٕس مٓ ىس.  مٓ زض ياييغ ومياز    ذؿيطي   ي
نٔس  ٍ تىيا   تاظگكر اي تٍ أه غُان اؾر. أه زلرٓ َىگامٓ ػرقوٓ ي مىطرٓ تٍ وظط مٓ

 (193-199: 9313اوٕم. ختُياض،  تس« مطز ؾٕاٌ»مؼىاْ وا  ؾٕايـ ضا  تُاضمُطزاز وظط  طت
ؾٕايـ وماز ذساْ وثازٓ اؾر  ٍ اظ ذهلر گٕآَ ذًٔف زض اؾاطٕط تٍ َٕتذ اوؿاوٓ زض 

 يٍ تيا    گيطزز؛ چىيان   َا تسل قسٌ اؾر ي ؾطاوػا  تٍ َمان وُاز ايلّٕ ذًٔف تاظمٓ حماؾٍ
« ضٔثياؼ »گٕآَ تٍ ويا   تٍ زؾر اَطٔمه، اظ وطفّ اي  ٍ تٍ ذاك ضؾٕس،  « ًٕمطش»مطگ 

ذ تذ وثازٓ تيٍ َٕي  تتلىس ي خاوعزٌ تطگ تًز. أه گٕاٌ تؼسَا اظ َٕ ّضئٕس  ٍ زاضاْ ٔك ؾاي
تٍ ػىًان خسض ي ميازض غُاوٕيان اظ نن تيٍ يغيًز نمسويس.      « مكٓ ي مكٕاوٍ»اوؿاوٓ زضنمس ي 
وماز تاظگكر حٕاذ ي تاضيضْ تٍ ػيالم تئًػٌ    ذؿطي  ٓ( ي 91-93: 9313خ طٔؿسٕه ؾه، 

ا تاظومأٓ چطذّ زكامل  ُٕاوٓ اؾر  ٍ خؽ اظ مطگ ؾٕايـ تٍ زؾير  أطان ظمٕه اؾر ٔ
افطاؾٕاب زچاض ذككؿالٓ ي ؾسطيوٓ گكسٍ تًز. أيه مًضيًع زض ذيًاب گيًزضظ اظ غاوية      

 ٓ قيًز  يٍ ضاٌ ػيقظ ضا زض تاظگطزاويسن تاظماويسِ ويػاز        ؾطيـ نؾماوٓ خخٕك يحٓ( الرا مي
 (111-113: 9311ذًاوس. خفطزيؾٓ، ( مٓذؿطي  ٓفطَمىس  ٕاوٓخ

« زؾر وػاذ اظ ذاضظ»تا وا  « ؾفط يُطمان»ا ىًن نغاظ ٔكٓ اظ مطاحل تاظگكر  
اـ وٕاظ تٍ  مك اظ ذياضظ   ممكه اؾر تطاْ تاظگطزاوسن يُطمان اظ ؾفط مايضأٓ»اؾر ي 

تاقس. ٔا تٍ تٕاوٓ زٔگط ممكه اؾر زوٕا مػثًض قًز تٍ زوثالف تٕأس ي اي ضا تا ذًز تثيطز؛  
ن مؿكه ػمٕيق ي ميايضأٓ تيطاْ تاظگكير تيٍ حالير تٕيساضْ  يٍ         ظٔطا زطك ؾؼازذ ن

َياْ   ( حمأير 9311:193خ مديل، «  ىس، چىسان ؾيازٌ وٕؿير.   ضا نقفسٍ مٓ ذًٔكسه
 ٓ قيًز ي غؿياضزٓ  يٍ گٕيً تيطاْ وػياذ        غٕثٓ ؾطيـ  ٍ زض ذًاب گًزضظ ومأاوسٌ مي

ط أيه مطحليٍ   گصاضز مظُي  ي گصضاوسن اي اظ زًضان تٍ أطان اظ ذًز تٍ ومأف مٓ ذؿطي  ٓ
ٓ  واگُيان  ،ؾيال  َفير  اظ خؽ ي ضيز مٓ زًضان تٍ واقىاؼ نًضذ تٍ اؾر. اي  زض ضا غيًاو

ٓ     مٓ ظاضْ تٕكٍ وكيان   ِگيطزز. مكياَس   تٕىس ي غًٔاْ وكياوٓ اظ ؾيٕايـ زض يغيًز اي مي
ًالوٓ ي ؾرر ضا تط اي نؾيان  مكرر ؾفط ط حال ي ، گًٕ ضا ذًـذؿطي  ٓؾٕايـ تط زه 

ٓ    ضاٌ فطوگٕؽ ي تٍ َم ذؿطي  ٓس.  ى مٓ ضؾيىس ي اظ   گًٕ اظ مطغعاض زًضان تيٍ ضيزذاويٍ مي
 (113: 9311 ىىس. خفطزيؾٓ، غا ػثًض مٓ نن



 
ٖ، عال  913 ٔ ادب حواع ُ دّنپضٍّؾٌاه ٍ تابغتاىذّن، ّف، ؽوار ار   5191ْب

 

ْ   ُيه  ورف زض گًٕ  ٓ »ي « غيًگط ي غؿير » الگيً ٍ  «حيام ٓ  ٔيافسه  تي  ذؿيطي   ي
خٕطؾيًن ي  خ «اـ زضيوٓ وٕاظ  طزن تطططف ي ػمٕرف َاْ  ىػكايْ خاؾد» خطزاظز زا مٓ
حٕاذ زيتاضٌ ي امٕيسْ   ّاظ ضيزذاوٍ وكاو ذؿطي  ٓ. گصضاوسن ضا تسَس (31: 9311ماض،  ٓ

گًويٍ  يٍ مُيطزاز      ىس؛ َمان اؾر  ٍ تٍ زحرق اَساف اًَضأٓ زض أطان ظمٕه  مك مٓ
ٓ    تُاض وٕع گصض اظ نب ضا وكاوٍ زاويس  يٍ زض    اْ اظ فطَمىسْ ي ضؾٕسن تٍ مريا  تعضگيٓ مي

ًٔوگ وٕيع نب ضا وميازْ تيطاْ     (130: 9313اْ تسان مؼسرس تًزوس.ختُاض، تايضَاْ اؾطًضٌ
ؾيثة اوثيًَٓ   زاوؿر ي مؼسرس تًز ضيزذاوٍ ي زضٔا تٍ  تاضيضْ، زًلس ي ضؾساذٕع مٓ ّچطذ

 ( 111: 9313اوس. خًٔوگ،  نب، ومازْ تطاْ مؼىًٔر وامسىآَ ي زًلس زيتاضٌ
 ىس تٍ  ؾؼٓ مٓ «غً غىگ»ي « حامٓ»الگًٔٓ   ُه َاْ ئػگٓ اظ اؾسفازٌ تا گًٕ 
 زاؾيسان  يُطميان » ياييغ  زض .ي زفغ مًاويغ خٕيطيظْ تديطزاظز    ذؿطي  ٓ اظ مطايثرزفاع ي 

 ماوغ ٔا زَس مٓ وػاذ ضا اْ ظزٌ يحكر ظن ٔا زٔسٌ نؾٕة قػاػاوٍ، فطز اغلة «غً غىگ»
 ( 33: 9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓ.«خ ىس مٓ ياض َم ضا زٔگطْ تعضگ

اْ ييسضذ حيامٓ   َي  تٍ  مك خكسًاوٍ «ٔسٕم تًزگٓ»تا خٕكٕىّ « يغًگط غؿر» 
زَس ي تيا   تٕىٓ اؾسرامر وكان  ز ي تا يايغضي قً َاْ ظوسگٓ ضيتٍ  ىس تا واامٕسْ زقـ مٓ

تٍ زحرق أيه ايضياع چكيم    « غً غىگ»الگًْ  َاْ  ُه ضيْ نيضزن تٍ تطذٓ اظ ئػگٓ
 ز:قً مكاَسٌ مٓ گًٕ تا ذؿطي  ٓ ٍ زض مراطثّ  زيظز؛ چىان 

 اْ ضظمؿيييياظ ذؿييييطي  ييييٓتييييسي گفيييير 
 ق ٔييافيسييييييم ميييييييه ضَيييييا  ظ زا  تييييي

 تييييٍ َييييامًن مييييطا ضفيييير تأييييس  ىييييًن
 

  ىيييًن تيييط زيييً تيييط  ييياض ميييه قيييس زضاظ    
 زيييييً چىييييييسٔه مكيييييييً زض ز  اغزَيييييا
 فكييياوسن تيييٍ قمكيييٕط تيييط قيييٕس ذيييًن   

(119 :7831فردوسی، خ  

ضَىس ي أه گطٔع  ي فطوگٕؽ تٍ  مك گًٕ اظ مًاوغ افطاؾٕاب ي زًضاوٕان مٓ ذؿطي  ٓ
اؾير. زض  « فطاض غازئٓ»اْ زٔگط اظ ؾفط يُطمان تا وا   سِ مطحلٍزَى  ٕرؿطي اظ زًضان وكان

اگط يُطمان تطذقف مٕل وگُثان، گىع غىٕمسٓ ضا تٍ چىگ نيضز ي ٔا اگط ذسأان ي »حرٕرر 
اْ زثيسٔل تيٍ    زًَٔا ضاضٓ تٍ تاظگكر يُطمان وثاقىس، نن گاٌ نذطٔه مطحلّ چطذّ اؾطًضٌ

قًز ي حسٓ ممكيه اؾير مًاويغ غيازئٓ ي      اض مٓز نيض ي اغلة ذىسٌ زؼرٕة ي گطٔعْ وكاط
    ٓ ( 103: 9311 مديل، «خَياْ فيطاض، تٕفعأيس.    گطٔعَاْ اػػاظگًويٍ، تيط قيگفسٓ ي خٕچٕيسگ

ْ  يغيًگط  غؿر» اؾر؛ ظٔطا« يغًگط غؿر» قرهٕسٓ مطحلٍ أه زض ذؿطي  ٓ  ٔيافسه  تيطا
 يضؼٕر اي . ىس مٓ ماغطاغًٔٓ اـ زضيوٓ وٕاظ  طزن تطططف ي ػمٕرف َاْ  ىػكايْ خاؾد

خٕطؾًن .«خقًز مٓ تٕطيوٓ ٔا زضيوٓ ؾفط وًػٓ ضآَ ي گفسٍ زطك ضا اْ  ىىسٌ ذؿسٍ ي محسيز
ٓ  وٕياظ   ٍ خسضـ اوسرا  يغًْ غؿر زض وٕع ذؿطي  ٓ (31: 9311ماض، ي  ٓ اي ي زميا    زضيوي

 گطٔعز. زًضاوٕان مٓ اظ حهاض ي اذسىا  أطاوٕان اؾر،



 
 911 ...تحل٘ل ك٘ف٘ت ب٘ذارٕ قْزهاى درٍى در ؽخص٘ت ع٘اٍػ ٍ ك٘خغزٍ

 

 

  سًذگٖ در اٗزاىپ: 

 قبل اس پادؽاّٖ -
زض أه مطحلٍ  وكاوس. مٓ ظضٔه زرر تط ضا اي  اييؼ ي ضؾس مٓ أطان تٍ ذؿطيٓ   

يُطميان  »قيًز.   مٓ  ىس ي ياضز أطان اظ ؾفط يُطمان  ٕرؿطي اظ نؾسان تاظگكر ػثًض مٓ
ٓ    مٓ اظ يلمطئٓ  ٍ ما غيا ذيًاوٓ ضا خكير ؾيط       ىيس ي نن  قىاؾٕم تٍ ظلمياذ ؾيفط مي

ٓ      ىس ي ٔا زيتاضٌ  گصاضز ي زما  مٓ مٓ قيًز.   اؾٕط ي زض مؼطو ذطيط، اظ وظيط ميا گيم مي
 ( 111: 9311خ مدل،« اوس. تاظگكر اي ضا، تاظگكر اظ غُان فطاؾً زًنٕف  طزٌ

 اتسيسا  تأيس   اض أه تطاْ اؾر ي افطاؾٕاب اظ گطفسه اوسرا  اي انلٓ اگطچٍ اوگٕعِ 
مرا  ؾلطىر  نيضز، اما تطاْ اي ضؾٕسن تٍ زؾر تٍ ضا خازقآَ ي خُلًاوان تط زؿلط يسضذ

خٕيطيْ اظ زؾيسًض ذسايويس تيطاْ قكؿير زقيمىان       »مىسْ اظ فط ِ أيعزْ   تٍ ؾثة تُطٌ
ٓ  تٕطيوٓ ي ضؼف ٓ   « َاْ زضيوي ( اَمٕير زاضز. أيه   33: 9311مياض،   وٕيع خخٕطؾيًن ي  ي
ْ زكامل ٔافسٍ ي مؼىًْ اؾر  يٍ اضازٌ ي ذًزمُياضْ الظ    «غىگػً»الگًْ  ذهلر  ُه

ٓ  ي اوػا  فطامٕه ذسايوس ضا زاضاؾر.خ تطاْ گا  وُازن زض مؿٕط زكامل مياض،   خٕطؾيًن ي  ي
( اظ أه ضيؾر  ٍ تطاْ ضؾٕسن تٍ اػسرازاذ ذًٔف اظ َيٕ   ًقكيٓ زضٔي     33: 9311
ٓ  ن َاْ اططافٕا گٕطْ يضظز ي  ًزآَ ي تُاوٍ ومٓ خٕطؾيًن ي   خيصٔطز.خ  ضا تٍ َٕ  يغيٍ ومي
يغ ضٔكيٍ زض خٕكيٕىٍ ٔيا    ( أمان تٍ َسأر ي زؾسگٕطْ ذسايوس زض يا33: 9311ماض،   ٓ
الگيًْ   ذهيأم  ُيه   زاضز  ٍ نن تطذًضزاضْ اظ ذؿطي  ٓالگًْ ورؿسٕه ظوسگٓ   ُه

زاوس. زض اتسسا ممكه اؾر  ذسايوس ضا ضاَىما ي حامٓ ذًز مٓ« »ٔسٕم»اؾر؛ ظٔطا « ٔسٕم»
اْ اظ اقسثاَازف ي ذكم ذسايوس تساوس؛ اما ظماوٓ  يٍ ذيًز ضا تُسيط     فق ر ذًز ضا وكاوٍ

زاضز، تٍ أه ػرٕسٌ  ٍ ذسايويس زض   اْ ذًز گا  تطمٓ ىاؾس ي زض ضاٌ خٕكطفر اؾطًضٌق مٓ
تركيٕس، اػسرياز خٕيسا     ىاض اي ذًاَس تًز ي تٍ اي نضامف، السٕا ، قازاتٓ ي زًاوأٓ ذًاَس 

تيط خُلًاويان ميسػٓ حكًمير      ذؿطي  ٓغلثّ  (11: 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓ «خ ىس. مٓ
 الگًؾير.  َاْ زحرق ذهأم أه  ُيه  وكاوٍ اَطٔمىان لؼّي فسح چًن زًؼ ي فطٔثطظ ي

 (301: 9311خفطزيؾٓ،

 پظ اس پادؽاّٖ -
زكاميل  « حيا م »الگئًٓ   تٍ ضطيضذ ذهأم  ُه ،ذؿطي  ٓتا تط زرر وكؿسه 

ذككؿالٓ ي تاظگكر حٕاذ ي قيازْ   قًز. اظ تٕه ضفسه أا  ٔافسٍ زض يغًزـ نقكاض مٓ
ٍ  ضز ػسالر قسن ي گؿسطاوٕسٌ ي تاضيضْ َياْ أيه زكاميل ٔيافسگٓ اؾير.       غُان اظ وكياو
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ٍ  اْ ػيسٌ  تيا  اغلة «حا م» زاؾسان»ماض وٕع مؼسرسوس:  خٕطؾًن ي  ٓ ٓ   ي  ّضاتطي  ي َؿيس
ْ  ي مىاتغ  مثًز ي تس ايضاع، حكًمر واتؿاماوٓ ػلر تٍ َا نن ٍ  الظ  اؾيسؼسازَا  ذطيط  تي

 أيه  تُثيًز  ضز «حيا م » قكؿير  ٔيا  مًفرٕير  تٍ وُأر زض ي قًز مٓ نغاظ اؾر، افسازٌ
 ضاٌ َيم  گطيٌ ضفاٌ ي وظم، َماَىگٓ، نؾأف تطيطاضْ تا اي خٕطيظْ .قًز مٓ ذسم يضؼٕر
خصٔطْ تطاْ  مك ي  مؿايلٕر» اظ نوػا  ٍ  (909: 9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓ.«ختًز ذًاَس

( 903 :9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓ«ختركس مؼىا مٓ« حا م»ظوسگٓ  ذٕطذًآَ ػمًمٓ، تٍ
ٕاب تٍ ؾثة ذًن واحق ؾٕايـ ي زحمٕل ذككٓ ي فرط تط أطاوٕان ضاَيٓ  اوسرا  اظ افطاؾ

 قًز: تطاْ تاظگكر نضامف ي ضيوق ي فطاياوٓ وؼمر زاوؿسٍ مٓ
  ىيييًن گيييييط َميييٍ ئيييػٌ ٔييييياض مييىٕييييس
 تيييٍ  يييٕه خيييسض تؿييييير ذًاَيييييم مٕييييان
 اگييييط َمگييييييىان ضاْ غىييييييگ نيضٔييييييس
 ميييطا أيييه ؾيييره تيييٕف تٕيييطين قيييييًز  

 

زيؾيييسساض مىٕيييس  تيييٍ زل ؾيييط تيييٍ ؾيييط     
 تگيييييييطزاوم أيييييه تيييييييس ظ أيييييييطاوٕان 
 تكًقييييييٕس ي ضؾيييييييم خلىيييييگ نيضٔيييييس
 ظ غىييييگ ٔييييقن  ييييًٌ َييييييامًن قييييًز

(801: 7831فردوسی، خ  

قىاؾٓ قرهٕر، تؿثة مًيؼٕر  َا زض ضيان ماوىس َمّ اوؿان ذؿطي  ٓقرهٕر 
الگًٔٓ  هحًازش ظوسگٓ ضاتر وٕؿر. اوگٕعِ ٔاضْ تٍ ؾطظمٕه أطاوٓ تاض زٔگط ذهأم  ُ

اؾر. ضيمه  « حا م»الگًْ  ؾاظز  ٍ مكمل  ُه ضا زض يغًزـ تطغؿسٍ مٓ« غً غىگ»
َيأٓ   زض يغًز اي، قامل ضيأير « غً غىگ»الگًْ  ي زثلًض  ُه ذؿطي  ٓ ٍ زاؾسان  أه
ْ  تٍ ػلر واضضأسٓ غًٔٓ اوسرا  خٓ زض نوُا انلٓ َاْ قرهٕر»قًز  ٍ  مٓ ٍ  َيا  گصقيس

  (31: 9311ماض، خخٕطؾًن ي  ٓ« اؾر.
َاْ مسؼسز ؾدإَان أطاوٓ اؾسمطاض ذهيأم أيه زي    َاْ خٕاخٓ ي خٕطيظْ غىگ

الگًْ غالية ي   زَس ي أه تا يغًز  ُه وكان مٓ ذؿطي  ٓالگًْ مكمل ضا زض يغًز   ُه
 يٍ تيٍ   « ٔسٕم»الگًْ  ؛ ٔؼىٓ  ُهذؿطي  ٓورؿسٕه ي ؾطقسٍ ٔا وُازٔىٍ قسٌ زض يغًز 

« فطظاوٍ»ٔا « غً غىگ»، «حامٓ»الگًْ  ىّ زحًالذ تٍ  ُهماض زض زام يًل خٕطؾًن ي  ٓ
 (13 :9311ماض،  تسل ذًاَس قس، مطاترر زاضز. خخٕطؾًن ي  ٓ

تسيسضٔع تيطاْ   « تٕيػن ي مىٕيػٌ  »زض زاؾيسان فطػيٓ ٔيا اخٕيعيز      ذؿطي  ٓورف  
ؾاظز؛ ظٔطا تٍ زهطٔح  ومأان مٓ ذؿطي  ٓضا زض يغًز « فطظاوٍ»الگًْ  مراطثان تطيظ  ُه

َياْ اؾيطاضنمٕع ي    قىاذسٓ خٕطؾًن اظ ٔك ؾً حازضيّ خيٕف نميسٌ اظ ويًع زاؾيسان      نضيا
ٓ     « فطظاوٍ»قًز ي  خٕسأف مػًُل نغاظ مٓ  قيًز.  تطاْ ٔافسه حرٕرير زؾير تيٍ  ياض مي

« غازيگط»اْ  ٍ تا «فطظاوٍ»زهًٔطَاْ »( ي اظ زٔگط ؾً، 993: 9311ماض،  خٕطؾًن ي  ٓخ
خٕطؾيًن ي  خ «وما َؿسىس. اتعاضَاْ ضيقىگط ي نٔىسٌ تاقس، گًْ تلًضٔه ي ؾأط زلفٕق ٔافسٍ

ٓ ومياْ   ( غا  غُيان 991: 9311ماض،   ٓ الگيً ضا زض يغيًز    وميًز أيه  ُيه    ذؿيطي   ي
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ٓ  مكيكل  حيل  ذًاَان ي ضيز مٓ ذؿطي  ٓ وعز  ىس. گًٕ تطغؿسٍ مٓ ذؿطي  ٓ  .قيًز  مي
 ضؾسم ؾدؽ .ٔاتس مٓ چآَ زض ضا تٕػن ي  ىس مٓ وگاٌ ذًز وماْ غُان غا  زض ذؿطي  ٓ
الگً فطنسٓ اؾر تطاْ تٍ زؾر  اوطغْ أه  ُه» ٍ   ىس؛ چىان مٓ ضياوٍ اي نظازْ تطاْ ضا

 :9311مياض،  خٕطؾًن ي  ٓخ «نٔىس. سؾر مٓنيضزن زاوف ي نظازْ  ٍ تا زاوؿسه حرٕرر ت
993) 

إَير  ضخ يغُٓ زٔگط اظ م زياظزٌ غىگ زض زًضاوٕان ي غىگ تا گًزضظ زض زاؾسان 
« غيازيگط »الگيًْ   َاْ  ُيه  ز ي نن اؾسفازٌ اظ ظطفٕرقً تطغؿسٍ مٓ يذؿط  ٓضاظنلًز 

ٍ  افطاؾيٕاب  زطؾيس  مٓ  ٍ اؾر. گًزضظ ٓ  تي ٌ  خكيسٕثاو ٓ  تٕأيس  زيًضان  ؾيدا ٍ  طي  اظ اْ وامي
 ضآَ تعضگان تا مكًضذ اظ خؽ وٕع ذؿطي  ٓ .تطيز اي حمأر تٍ  ٍ ذًاَس مٓ ذؿطي  ٓ

ٓ  گًزضظ وعز تٍ ي قًز مٓ غىگ ٍ  گؿيسُم  ٓاويس   اظ خيؽ  .ضيز مي ٍ   ي  ي لُّياك  زوثيال  تي
ٓ  تاظگطز ؾداٌ گاٌ ذٕمٍ تٍ تٕػن زًؾط وازًان ي تًز، ظذمٓ ضفسٍ فطقٕسيضز قيًز.   اويسٌ مي
ٓ  .تطوس مٓ ذؿطي  ٓ وعز وساضز،  كٕسن وفؽ زاب گًٔٓ ضا  ٍ گؿسُم  تيا  وٕيع  ذؿيطي   ي
ٕع مُٕيا  و« حا م»ظماوٓ  ٍ اوطغْ »زَس.  مٓ قفا ضا زاز، اي مٓ قفا ضا َا ظذم  ٍ اْ مُطٌ

 «گٕيطز.  مؿسرٕما مسٔطٔر امًض ضا تسؾر مٓ« غازيگط»تاقس ٔا اگط مًيؼٕر أػاب  ىس، 
اْ  زض قاَىامٍ غٕط اظ  اييؼ،  ٕرؿطي  ٕاوٓ َم مُيطٌ »( 901 :9311ماض، خٕطؾًن ي  ٓخ

ـ  وٕا اوٓ تط تاظي زاضز  ٍ َم ٓ   چًن ويً َاؾير ي تيطذقف نن، وٕيطيْ     زاضي زضميان ذؿيسگ
ٓ  قًز. اظ أه مٓ َاْ گؿسُم وكان زازٌ ظذم قفاتركف تا مساياْ زيًان تيطاْ    غاؾر  ٍ مي

قُطٔاضان خٕكسازْ ي  ٕاوٓ أطان ذًٔككاضْ خعقكٓ يالل قس ي نن ضا تاظماوسٌ ي وميًزْ اظ  
   ٍ اْ ي  اغسماع ؾٍ ورف فطماوطيأٓ، غازيگطْ ي خعقكٓ زض يغًز ٔك زيه زض ؾياذر يثٕلي

ؾر  ٍ تا زًغٍ تيٍ غلثيّ تايضَياْ ميصَثٓ ي     ( حرٕرر أه ا11: 9313تُاض،«خ ُه زاوؿر.
ضا تأؿر زض خًٕوس مؼىًْ ي زػا ي وٕيأف   ذؿطي  ٓ، يسضذ قفاتركٓ ذؿطي  ٓمؼىًْ زض 

ٍ      يغً  طز؛ وكسٍ ػاقراوّ اي تا ذسايوس غؿر َياْ تيطيظ    اْ  يٍ خٕطؾيًن شٔيل ٔكيٓ اظ غىثي
مياض،  ٓ تسان زهطٔح  يطزٌ اؾير.خ خٕطؾيًن ي  ي    « غازيگط»الگًْ  ذهأم قرهٕسٓ  ُه

9311 :990) 
ٓ  نغياظ  ضا افطاؾيٕاب  تا ذًز تعضگ غىگ ذؿطي  ٓ ماغطا أه اظ تؼس  ىيس؛ اميا    مي

ْ  ػملٓ ظٔطا اؾر؛ اذقيٓ ذًز شاذ تٍ تٕساز تطاتط زض غىگ» ٓ  تيطا غُيان،   تيا  َمياَىگ
 تؿر  ٍ خٕمان تُط اظ ؾٕايـ .اؾر نن تا تًزن نٕٔه تٍ ي مطگ ي ظوسگٓ زاقسه ؾامان
 نفطٔيسگان  َّمي  َماوىيس  وٕع اي غىگٕس؛ ظٔطا زاقر  ٍ خٕمان تُط اظ ذؿطي  ٓ ي وػىگٕس

ْ  ذًٔف  ٍ اؾر خٕماوٓ زض غُان تا وٕك  َيط  تيا  غىگٕيسن : اؾير  تيسان  ػميل  اي  ياض
 ّنوچٍ زض ازامي  (911: 9331مؿكًب،خ«افطاؾٕاب. َط تا تٕسازگط، غىگٕسن ي قكه خٕمان



 
ٖ، عال  930 ٔ ادب حواع ُ دّنپضٍّؾٌاه ٍ تابغتاىذّن، ّف، ؽوار ار   5191ْب

 

ىيًْ اؾير  يٍ اظ ذهيأم     ذٕيعز، تيطيظ تايضَياْ مؼ    تطمٓ ذؿطي  ٓأه وثطز اظ يغًز 
َاْ مؼىًْ ماوىس زػيا ي   اظ فؼالٕر« فطظاوٍ»الگًْ   ُه»اؾر؛ ظٔطا « فطظاوٍ»الگًْ   ُه

ٓ  «خومأس. وٕأف تطاْ أػاز اضزثاط ي نگآَ زضيوٓ اؾسفازٌ مٓ : 9311مياض،   خٕطؾيًن ي  ي
ٓ  ذؿيطي   ٓ( زض ازامّ غىگ تا افطاؾٕاب قاَس قكًفأٓ أه ذهلر زض وُاز 991  زيًان  مي

ٓ  تريف  .ضؾٕس اوػا  تٍ غىگ تا ؾٕايـ خؿط غُاوٓ زي ضؾالر»تًز. زض حرٕرر   اظ تعضگي
 زض زًضان ي أطان خُلًاوان َاْ ضظ  ٔا افطاؾٕاب تا اي َاْ غىگ ييف قاَىامٍ خُلًاوٓ زيضان
خٕطؾيًن ي   خ«اؾير.  افطاؾيٕاب  زيضان  يطزن  زميا   ضاٌ زىُيا  غىگ .ايؾر خازقآَ ظمان
 (919 :9311ماض،  ٓ

« فطظاوٍ»ي « غً غىگ»، «حا م» الگًْ  ُه تعضگ، ؾٍ غىگ أه  ٍ زض يغًز أهتا 
الگيًْ   ظًُض ي تطيظ زاضويس، يليٓ وُازٔىيٍ قيسن  ُيه      ذؿطي  ٓتٍ ػىًان مكمل قرهٕر 

ي  ذؿيطي   ٓتٕف اظ َمٍ اَمٕر زاضز؛ ػاملٓ  ٍ مًغثاذ زطك زوٕا ي ظَسخٕكگٓ « فطظاوٍ»
الگيًْ   ر ٔيا تيٍ ييًل ًٔويگ قيكًفأٓ  ُيه      ؾطاوػا  ضؾٕسن تٍ حرٕرر ي زكامل قرهيٕ 

اْ زٔگط اظ ؾفط يُطماواوّ ذًز تا  قًز. تسٔه زطزٕة،  ٕرؿطي وٕع ياضز مطحلٍ مٓ« ذًٔكسه»
اگط زض زوٕاْ ػمل، اوؿان وگطان وسٕػّ اػمالف تاقس، مط يعٔسف زض  »قًز.  مٓ« نظازْ»وا  

ف ضا زض زاميان ذسايويس   زَس؛ يلٓ اگيط وسٕػيٍ ي ضميطِ اػميال     انل غايزاوگٓ ضا اظ زؾر مٓ
اْ تٍ زضگاٌ تطزٌ تاقس  يٍ اي ضا   َا ضَا قًز، زضؾر مطل أىكٍ يطتاوٓ گصاضز، تٍ ياؾطّ نن مٓ

 (113: 9311خ مدل،« ضَاوس. اظ اؾاضذ زضٔاْ مطگ مٓ

 ب٘ذارٕ قْزهاى درٍى ٍ تزك علطٌت - 
ٓ ؾٕايـ،  ذًن غًٔٓ اوسرا  ي افطاؾٕاب  كسه اظ خؽ  ٓ  اظ ذؿيطي   ي  ي خازقياَ

 زيا  خطزاظز مٓ ذسا تا وٕاظ ي ضاظ أعزْ، تٍ فط ِ  طزن گم ذًف اظ ي تًز قسٌ ذؿسٍ زوٕا أه
ٓ  مىطق» .تثطز زوٕا أه اظ ي زَس غاْ ذًز وٕكان غاْ زض ضا اي ذسا ٍ  انيل  أيه  حماؾي
 تا  ٍ اؾر أه وكان ذؿطي  ٓ ومازٔه ػمل ي ظاؾر زثآَ زضاظ، زيلر ي قازْ  ٍ اؾر

 اظ ضاٌ أيه  زض اگطچٍ . طز حفاظر ي زاقر خاؼ تأس ضا تسْ، وٕكٓ ضفغ ي يسضذ اؾسرطاض
ٍ  زض زىُيا  وٕع خازقآَ انل  ٍ وثاقس؛ چطا گطٔع َم خازقآَ گصاقسه  حفاظير  ْ ؾيأ

ٔياتٓ   گاٌ چٕعْ غع زؾير س( وٕكٓ زض أه ز310ٔ :9311مرساضْ،خ«.اؾر محسط  وٕكٓ
ٔه تايض اؾر  ٍ زىُيا حرٕرير   وٕع تط ا« فطظاوٍ»الگًْ  تٍ حرٕرر ي ضاؾسٓ وٕؿر ي  ُه

 (991: 9311ماض،   ٓ -اؾر  ٍ اوؿان ضا تٍ مرهس نظازْ ذًاَس تطز. خخٕطؾًن 
ٓ     -نذط  ّاما مطحل    ّمطحلي  - ىيس   ٍ  ٕرؿطي زض يالية ؾيفط يُطميان زػطتيٍ مي

َىط اضتاب زي غُان، نظازْ ػثًض ي مطيض زض زي ترف نن اؾر. »اؾر. « اضتاب زي غُان»
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ذ ظمان، تٍ ؾًْ اػما  ؾيثة ؾياظ ي تاظگكير اظنن، نن َيم تيٍ      حط ر اظ ؾًْ زػلٕا
طًضْ  ٍ يًاػس َٕ  ٔك اظ أه زي ؾً، تٍ زٔگطْ نلًزٌ وكًز، يلٓ زض ػٕه حيال شَيه   

 (131: 9311 مدل،«خزٔگط تىگطز. ّتسًاوس ٔكٓ ضا اظ زضٔچ
« ٔسيٕم »الگًْ قرهيٕسٓ اي  يٍ فطأىيسْ اظ     ي  ُه ذؿطي  ٓؾطاوػا  ظوسگٓ  
ظميٕه وميًزاضْ اظ   »اؾر، ومًزاضْ اظ زحرق أه فطضيٍٕ اؾير  يٍ    « طظاوگٓف»تًزن زا 

گأيا،   ّي وظطٔي  ( J.E. Love Lock )غٓل. اْ. اليالك  ّاؾر ي تٍ گفس« فطظاوٍ»الگًْ   ُه
ٓ   «خمًغًزْ ظوسٌ ي زغٕٕطخصٔط اؾر. ( ي أيه  991: 9311مياض،   تٍ وريل اظ خٕطؾيًن ي  ي

غيا ؾيٕايـ( ي    ذيساْ قيُٕس قيًوسٌخزض أيه    الگًْ  اْ اؾر  ٍ تٍ زضؾسٓ تا  ُه وكسٍ
وميازْ اظ يُطميان    ذؿطي  ٓ. مسىاظط اؾر( ذؿطي  ٓغا  ْ تاضيضْ ي حٕاذ خزض أه الٍُ

 ّ ٍ ازام -اؾر ي ؾطوًقر زضاظ زامه اي« غايزاوگٓ»الگًْ  غًْ  ُهي نضماوٓ زض غؿر
اي ضا زض غًْ ي زكاخً ي غؿر -أطاوٕان اؾر ّظوسگٓ ؾٕايـ زٔگط يُطمان نضماوٓ حماؾ

اْ  ٍ زضؾر محل زقييٓ ٔيا     ىس؛ ورطٍ ؾفطْ َسفمىس تٍ ؾًْ غايزاوگٓ تاظومأٓ مٓ
 زراطغ اوؿان حماؾٓ ي اوؿان ػاضف اؾر.

 گ٘زٕ ًت٘جِ
ّ  ضا تأؿير زض   ذؿيطي   ٓؾاظْ فطزيؾٓ اظ ؾٕايـ زا  قرهٕر .9  ٔيك مىظًمي

ساضْ يُطميان  خًٕؾسٍ زضوظط گطفر  ٍ َم اظ وظط چطذّ مطگ ي حٕاذ ي تٍ زوثال نن تٕ
ي َم اظ  -قًز حرٕرر أػاز مٓ ّٔاتٓ تٍ ؾطچكم تا زؾر ذؿطي  ٓ ٍ زض يغًز -زضين 

الگئًٓ خٔسيٕم( زض ؾيٕايـ ي     اوس. تاظگكر  ُه مكمل ٔكسٔگط ،وظط  ٕفٕر ؾفط يُطمان
ٍ »الگًْ  ي ؾطاوػا  زثسٔل تٍ  ُه ذؿطي  ٓالگً زض يغًز  نغاظ نن  ُه ٍ « فطظاوي اْ  وكياو

ؾيٕاب  ار؛ ظٔطا أه فطظاوگٓ ػامل قفاتركٓ، وػاذ أطان ي ؾطوگًوٓ افطتطاْ أه مسػاؾ
زازن ضاٌ َيسأر ي ضؾيسگاضْ ٔيا ضؾيٕسن تيٍ ميطظ        ي زًٔ ذككؿيالٓ ي ؾيطاوػا  وكيان   

 .اؾرغايزاوگٓ 
اظ وظط مطاحل ؾفط يُطمان وٕع، أا  ظوسگٓ ؾٕايـ زض زًضان ظمٕه، حيايْ زي  . 1

 تاظگكر اؾر. ِنٕٔه زكط ف ي زيض ِزيض
اظ وظط فطاظ ي فطيز ي خٕچٕيسگٓ ي تيٍ ؾيثة ضويگ ي      ذؿطي  ٓزاؾسان ظوسگٓ . 3

ػطفياوٓ  -حماؾٓ ِاْ، زلفٕرٓ اظ وًع ؾفطيُطمان زض حًظ تًْ حماؾٓ، ػطفاوٓ ي اؾطًضٌ
طيًض تيٍ    أه ،اوس حٕاذ ؾٕايـ زاوؿسٍ ّذؿطي ضا ازام  ٍ ظوسگٓ  ٓ اؾر. تا زًغٍ تٍ أه

 ٓ ٓ    وظط مي ٓ ظويسگٓ   زيًان  لٕير زاؾيسان    ضؾيس  يٍ مي تاظگكير  » ّضا مطحلي  ذؿيطي   ي
 اْ ياتل زتمل اؾر. زض ظوسگٓ ؾٕايـ زاوؿر  ٍ ذًز وكسٍ« ؾفطيُطمان
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ٓ -ذؿطي مطاتق ضئكيطز خٕطؾيًن   . زاؾسان زحًل ي تٕساضْ زضين  1ٓ مياض اظ    ي
قًز ي ؾطاوػا  تا زضيوٓ قسن ذهيأم   نغاظ مٓ« مؼهً »ي ؾدؽ « ٔسٕم» ُه الگًْ 
ضؾس ي ؾطاوػا  تيا زثليًض ذهيأم     تٍ ايظ مٓ« غازيگط»ي « يغًگط غؿر» ُه الگًٔٓ 
ضؾيس. تيسٔه زطزٕية، خأيان ؾيفط يُطمياوٓ        زكامل مٓتٍ زكًٔه ي « فطظاوٍ» ُه الگًْ 

 اؾر.« اضتاب زي غُان»ي « نظازْ»، مؼازل يضيز يُطمان تٍ مطحلّ ذؿطي  ٓ

 ّا ًَؽت پٖ

 ظْ مساض زًٔٓ ذًٔكسه ضا تٍ تا     . ورؿيسٕه فططذ خؿييٕه قييماض9
غا  ٍ امكان طط  مثؿًط أه زي وظطٍٔ تٍ زلٕيل حػيم محيسيز مراليٍ يغيًز       . اظ نن1

قًز تٍ اذسهاض انًل  لٓ مثاوٓ وظطْ تطاْ نقىأٓ ذًاوىسگان زثٕٕه ي انيًل   وساضز، ؾؼٓ مٓ
  مثىأٓ نن زض َىگا  زحلٕل تكاض گطفسٍ قًز.
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 فْزعت هٌابع

 َياْ ازتيٓ،   فهلىامّ خػيَف ،«ك٘خغزٍ ع٘اٍػ،هغ٘ح ٍ(.»9311آیدنلو، سجاد. ) -

 .11-1ؾال قكم، قماضٌ تٕؿر ي ؾً ،نم 

تحل٘ل داعتتاى عت٘اٍػ بتز پاٗتٔ ًظزٗتات      »(.9313ايثالٓ، اتطإَم ي زٔگطان. خ -
 .13-31َاْ ظتان ي اتٕاذ فاضؾٓ، قماضِ َكسم،نم  فهلىامّ خػيَف ،«ًَٗگ

 وكط چكمٍ.، زُطان: اس اعطَرُ تا تارٗخ(. 9311تُاض، مُطزاز. خ -
 ، زُطان: اوسكاضاذ نگاٌ.پضٍّؾٖ در اعاط٘ز اٗزاى(. 9313ختُاض، مُطزاز.  -
، چاج ايل، زُطان: اوسكاضاذ جغتارٕ چٌذ در فزٌّگ اٗزاى(. 9313خ تُاض، مُطزاز. -

 فكط ضيظ.
، زطغمّ  ايٌ وٕطْ، چاج سًذگٖ بزاسًذٓ هي(. 9311خٕطؾًن،  اضيل ي ًَٕ  ٓ ماض. خ -

 وسكاضاذ تىٕاز فطَىگ ظوسگٓ.َفسم، زُطان: ا

، زطغمّ محمس گيصضنتازْ،  ٌّز ؽٌاخت هزدم(. 9310زٕگط، خل زْ ي تاضتاضا تاضين. خ -
 چاج زي ، زُطان: اوسكاضاذ َطمؽ.

، چياج ايل، زُيطان: اوسكياضاذ    اًغتاى ررهتاًٖ ٍ كاهتل   (. 9331ضظمػً، حؿيٕه. خ  -
 امٕط ثٕط.

٘ »(. 9311طاَطْ، محمس ي حمٕس نياغاوٓ. خ - الگتَٕ عتفز قْزهتاى     ي كْتي تب٘ت
فهيلىامّ ازتٕياذ ػطفياوٓ ي     ،«ختَاى رعتتن   بزاعاط ررإ ًَٗگ ٍ كوپل در ّفت

 .911-931قماضِ وُم، ؾال ؾٓ ي زي ،نم قىاذسٓ،  اؾطًضٌ

، تٍ  ًقف ؾؼٕس حمٕسٔان، چياج ؾيٕعزَم،   ؽاٌّاهِ(. 9311فطزيؾٓ، اتًالراؾم. خ -
 زُطان: وكط يططٌ.

ًقتتذ ٍ تحل٘تتل دٗتتذگاُ  »(. 9311ياؾييم ظازٌ.خيثييازْ، حؿييٕىؼلٓ ي ؾييٕسػلٓ   -
، 1، مػليّ غؿيساضَاْ ازتيٓ، قيماضِ     «هغتؾزقاى غزبٖ دربارٓ حواعٔ هلّٖ اٗزاى

 .191-919نم

ٖ »(.9311ياؾم ظازٌ، ؾٕسػلٓ ي فاطمٍ ؾطتاظ. خ - هذرً٘غتتٖ   -تحل٘ل رٍاًؾتٌاخت
 َياْ ازتيٓ، ؾيال    خيػيَف  ،«ب٘ذارٕ قْزهاى درٍىٕ  ٍتي بزهبٌإ ًظزِٗ رهاى بٖ

 .911-993نم  چُل ي زي ، زَم، قماضِ

تحل٘ل داعتاى ك٘خغزٍ در ؽاٌّاهِ بزاعاط رٍػ ًقذ (.»9311يالمٓ، فطظاز. خ -
 َيياْ ازتييٓ، ؾييال َفييسم، قييماضٌ تٕؿيير ي َفييسم،   فهييلىامّ خييػيَف ،«إ اعتتطَرُ



 
ٖ، عال  931 ٔ ادب حواع ُ دّنپضٍّؾٌاه ٍ تابغتاىذّن، ّف، ؽوار ار   5191ْب

 

 .900-11نم 
، زطغمّ قازْ ذؿطيخىاٌ، چاج چُياض ،  قْزهاى ّشارچْزُ(. 9311 مدل، غًظف. خ -

 .س: اوسكاضاذ گل نفسابمكُ

 .اهلل صفا، علمی و فرهنگی ذبيح ة، ترجمكيانيان(. 7837كريستن سن، آرتور. ) -

زطغمٍ ي ايسثاؼ محمًز ؾاػسچٓ، چاج  اصَل رٍاًؾٌاعٖ.(. 9331ل.مان، وطمان. خ -
 ايل، زُطان: اوسكاضاذ امٕط ثٕط.

ضيمٕط، چياج    ه، زطغمّ مُسْ ضيقفزدٍعٖ ٍ حواعٔ هلٖ(. 9330ماؾٍ، َاوطْ. خ -
 ايل، زثطٔع: اوسكاضاذ  مٕسّ اؾسازان.

 ، چاج زي ، اوسكاضاذ زًؼ.حواعِ در رهش ٍ راس هلٖ(. 9311مرساضْ، محمس. خ -
 ، چاج ؾً ، زُطان: اوسكاضاذ ذًاضظمٓ.عَگ ع٘اٍػ(. 9331مؿكًب، قاَطخ. خ -
، گهباًٖ رٍاًؾٌاعٖ تحل٘لتٖ ًَٗت  (. 9313َال،  الًٔه ي يضوًن غٓ وًضزتياْ. خ  -

 زطغمّ محمسحؿٕه مرثل، چاج ايل، اوسكاضاذ غُاز زاوكگآَ زطتٕر مؼلم.

، زطغميّ خيطئه فطاميطظْ،    رٍاًؾٌاعٖ ٍ ك٘و٘اگزٕ(. 9313خًٔوگ،  اضل گًؾساي.  -
 مكُس: نؾسان يسؼ ضضًْ.

 


