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The study and analysis of the conflicts of political elites in the Islamic Republic of Iran, from the point of
view of the impact of the evolution of identity discourses on these conflicts, is a subject that has not
been seriously studied scientifically. Therefore, the main question is "how has the evolution of identity
discourses affected the conflicts of political elites in the Islamic Republic?" It is assumed that the
evolution of identity discourses has led to an intensification of the elite conflicts in the I.R.I by reducing
the degree of structural and value convergency of them. in this research, using the method of "thinking
with theory", it has been concluded that by accepting the changed identity discourse by the left elites,
while they allying with elites outside the government and modern social strata, also employed new
discourse and literature such as civil society, freedom, political development, and so on. finally, after
discoursive and organizational reconstruction of the traditional rights, structural and value convergency of
the elites reduced. Therefore, elite conflicts evolved typically and fuzzily. in this way, their relations
changed from united to disunited, and over time, as a result of practical conflicts, their process
intensified, so that they are now complex, dense and pluralistic, and have also polarized society .
Keywords: Identity Discourses, Political Elites Conflicts, Structural and Value Convergency, United
Elites, Disunited Elites .
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چکیذه
بشسعللل و تسایلللل مهصػللله نخبگللله عیهعللل دس ج.ا.ا .اصنظلللش تلللأییش تسلللىل
گفتمه  ه ى ت بش ا مهصػه ىضىػ اع ک دق ػام خلذ بل آ
فىس نگشفت اع  .بمهبشا پشعؼ افلا آ اعل کل «تسلىل گفتمله  له
ى ت چگىن بش مهصػه نخبگه عیهع دس ج.ا.ا .ایش گزاؽت اع ؟» فشك بلش
آ اع ک تسىل گفتمه  ه ى ت به که ؼ یلضا ل بغلتگ علهختهس و
اسصؽ نخبگه عیهع دس ج.ا.ا .مدش ب تؾذ ذ مهصػله آ  لهؽلذ اعل  .دس
ا پهو ؼ به اعتفهد اص سوػ «انذ ؾیذ به نظش » ا نتیدل بل دعل آ لذ
ک به پز شػ گفتمه ى ت تغییش هفتل اص على بخؾل اص نخبگله چل ،آ  له
ضم ائتی به نخبگه بیشو اص زهکمی و ال  ه اختمهػ نلىگشا گفتمله و
ادبیه خذ ذ چى خه ؼۀ ذن آصاد و تىعؼۀ عیهع سا نیض ب اعتخذا خلىد
دسآوسنذ ک دسنهه بهصعهص گفتمهن و تؾلکییت ساعل  له علمت و کله ؼ
خملهذ له سا دس پل داؽل  .دس ا ل

بغلتگ علهختهس و اسصؽل نخبگله ا ل
ؽشا ظ مهصػه نخبگهن ب فىس نىػ و فلهص تسلىلؽلذ؛ بلذ تشتیلب کل
مهعبه آ  ه اص زهل تسذ بل گغلیخت تغییلش هفل و بل لشوس ص له بلش ایلش
مهصػه ػما سونذ آ تؾذ ذ ؽذ؛ ب گىنل ا کل ل اکملى پیچیلذ تلشاک و
تکثشنذ و خه ؼ سا نیض دوقغب کشد انذ.
بغتگ عهختهس
واژگاو کلیذی :گفتمه ى ت مهصػه نخبگه عیهع
و اسصؽ نخبگه تسذ نخبگه گغیخت .
 .اوحاؾیاق گكوه ٠لىم ویاوی ،ؾايٍگاه جهكاو ،جهكاو ،ایكاوٕ ،يىیىًؿۀ هىئىلٔ.ngheisari@ut.ac.ir ،
 .ؾايٍصىی ؾکحكی گكوه ٠لىم ویاوی ،ؾايٍگاه جهكاو ،ایكاو.mahboub1395@gmail.com ،
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هقذهه

گ٩حماوهای هىیحی یکی ال اب١اؾ بًیاؾیى و کالو جعىالت ؾق هك شاه١ه و يٝام ویاوی

جعىل
گ٩حماوهای هىیحی با ج١كی ٧ؼىؾ و ؾیگـكی و چگـىيگی قابٙـۀ ایـى ؾو ،الگىهـای

اوث.
هیکًًـؿ ٕ.ٔCook-Huffman, 2008: 13; Brewer, 2011: 131
ؾووحی و ؾٌمًی قا هٍؽُ 
ج٩ـاوتهـای وـاؼحاق و وـالهاو ظکىهـث و قژیـن

ؾق ایى هیاو ،يؽبگاو ویاوـی ٨ـاق ٢ال
ویاوی ،ؾق جًٝین اقجبا٘ات ؼىؾ هحؤذك ال گ٩حمايی هىحًؿ کـه بـه آو ج١لـ ٫ؾاقيـؿ .ؾقوا٬ـ،ٟ
آوها قا هبًـا و قاهًمـای کًٍـگكی ویاوـی
گ٩حماوهای هىیحی ،

يؽبگاو ویاوی با پفیكي
گ٩حمـاوهـای

هـیؾهًـؿ ٕ .ٔGennaioli and Tabellini, 2018الایـىقو ،بـا جعـىل
ؼىؾ ٬كاق 
هیکًـؿ و ؾقيحیصـه ،هًال٠ـات يؽبگـاو
هىیحی ،الگىهای ق٨حاقی يؽبگاو ویاوی هن ج٥ییك 
َ
هییابؿ.
هیٌىؾ و الگىها و اٌکال هح٩اوجی 
ویاوی يیم هحعىل 
ؾقباقۀ هًال٠ات يؽبگاو ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو هن بایؿ گ٩ث که جا پـیً ال
اؼحال٦های ايؿکی هیاو ایى يؽبگاو وشىؾ ؾاٌث ،اهـا هحـؤذك

جعىل گ٩حماو هىیحی هىلٗ،
هـناکًـىو ه١اؾلـۀ
ایکه 
گىيه 
آوها هن ج٥ییك کكؾ Eبه 
ال جعىل گ٩حماو هىیحی ،الگىی هًال٠ۀ 
بالی هیاو يؽبگاو ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی ،بیً ال آيکه هًحس به ج٭ىیث ظکمكايـی و
هىئلهوال و ؼىؾ هاي١ی بـكای کاقآهـؿی اوـث .ظـل و ق٨ـ ٟایـى

کاقآهؿی ظکىهث ٌىؾ،
ه١ك٨حی ،بهویژه هىیحی اوـث کـه ؾق

ؤ١یث هىحلمم ؾقک ٠می ٫ؾالیل و ٠ىاهل لیكبًایی و
بىؾهايؿ .بًابكایى ،هىئلۀ ایى ه٭اله باليمـایی چگـىيگی اذكگـفاقی جعـىل ؾق
ایصاؾ آو ؾؼیل 
گ٩حماوهای هىیحی بك ج٥ییك و جعىل ؾق هًال٠ات يؽبگاو ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو

اوث٠ .مؿۀ جالي يیم هٙ١ى ٦بـه اقائـۀ الگـىیی بـكای جبیـیى هًال٠ـات يؽبگـاو ویاوـی
گ٩حماوهای هىیحی اوث.

آوها هحؤذك ال جعىل
شمهىقی اوالهی ایكاو و جعىل 
پیطیًۀ پژوهص

هیجىاو به وه ؾوحۀ کلی ج٭ىین کكؾ:
هصمى٠ۀ آذاق هكجبٗ با هىٔى ٞپژوهً ظأك قا 
هیجىاو به ؾو ؾوحه ج٭ىین کكؾ:
آوها قا 
شكیاوًٌاوی ویاوی که 

 .2آذاق
کحـابهـای جکركگكایـی ؾق

٠باقتايـؿ ال:

ههنجكیى ایى ؾوحه ال آذاق
ال ٔ٧آذاق جىِی٩ی :
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شًاضهـای ویاوـی ؾق ایـكاو اهـكول ٕهكجصـی،ٔ2466 ،
شكیاو اوالهی ٌٕاؾلى ،ٔ2477 ،
شكیاوًٌاوـی

ٜكی٩یيیا ٔ2467 ،و

شًاضهای ویاوی ایكاو  2427جا ٕ 2467
کالبؿٌکا٨ی 
چٍنايؿال ویاوث شًاظی و آیًؿۀ آو ؾق ایـكاوC
ویاوی ؾق ایكاو ٕؾاقابی ٔ2485 ،و ه٭الۀ  D
شكیاوهای ویاوی ؾق ز.ا.ا.

ٕ .ٔSeifzadeh, 2003ایى آذاق اگكچه به جىِی ٧جعىالت هكجبٗ با
گ٩حمـاوهـای هـىیحی ؾق

جىِی٩یٌاو ،به ي٭ً و جؤذیك جعـىل

باجىشهبه هاهیث

پكؾاؼحهايؿ،

يپكؾاؼحهايؿE

هًال٠ههای يؽبگاو ویاوی ز.ا.ا.

کحابهای ٬ؿقت ،گ٩حمـاو و
٠باقتايؿ ال :

ههنجكیى ایى ؾوحه آذاق هن
بٔ آذاق جعلیلی :
شكیاوهای ٬ـؿقت ؾق شمهـىقی اوـالهیٔ ٕوـلٙايی ،ٔ2482 ،اوـالم

لباو ٕوالوکاقهای
شاه١ـهًٌاوـی ویاوـی ایـكاو ؾوقۀ

ؾیباچـهای بـك

ظىـیًیلاؾه،ٔ2477 ،

ویاوی ؾق ایكاو ٕ
جعىلؼىاهی ؾق ایكاو ٕ٬هكهـايپىق،

شمهىقی اوالهی ٕبٍیكیه ،ٔ2355 ،بكقوی چهاق ؾهه
شاه١هًٌاوی ویاوی ایكاو هبحًی بك کًً اقجبا٘ی ٌٕ٩ی١ی .ٔ2478 ،ؾق همۀ ایى

 ٔ2487و
قوٌى٨کكی ؾیًی ؾق پكاکًؿهوالی يیكوهـا ال گـكؾ اوـالم ٨٭ـاهحی

گىیؽثآوق

آذاق به ي٭ً
يپكؾاؼحهايـؿٔ Eـمى ایًکـه

کكؾهايؿ ،اها ؾق ایى هیاو ،چًؿاو به چگىيگی ایى هىٔىٞ
اٌاقه 
ا
آوها اواوا گ٩حماو هىیحی يیىثE
شایگاه ٠میمث هی یک ال 
پكؾاؼحـهايـؿ.

هًال٠ههای ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی ایكاوC

 .2آذاقی که به يعىی به D
شاه١هًٌاوی هًال٠ات ویاوی ؾق ایكاو ٕايحؽابات

٠باقتايؿ ال ه٭االت D

ههنجكیى ایى آذاق

ویاوـثهـای

ٕ Cٔ2477يیاکىییD ،ٔ2484،ؾولث و ا٬حّاؾ ؾق ایكاو په ال اي٭الب :جـؤذیك
٤یكیـکپاقچـه ؾق ایـكاوC

شؿالهای هكهًىجیکی٘ ،ب٭ـاجی و پیـؿایً ؾولـث

بالجىلی١ی بك
ٕظاجمیD ،ٔ2476 ،جعىل ؾق هىاشهـۀ گ٩حمـايی ؾق شمهـىقی اوـالهی ایـكاوٕ Cپـىقلکی،
 ٔ2487و Dهًال٠ات ؾقويی واؼث ویاوی و چالً بالجىلیؿ ٨كهًگی ؾق شمهىقی اوالهی
ایكاوٕ Cکاٜمی و بّیكيیا ٔ2486،و قوالۀ ؾکحكی يؽبگاو ویاوـی ایـكاو :قوابـٗ ؾولـث و
شاه١ه و قوابٗ ؼاقشی په ال اي٭الب اوـالهی ٕ .ٔRakel, 2008ؾق ایـى آذـاق ،ؾق جعلیـل
قیٍههای هًال٠ات يؽبگاو ویاوی ؾق ز.ا.ا ،.به ٠ىاهلی چىو ٔـ ٧١يهاؾهًـؿی ویاوـی،

ٌکا٦های اشحما٠ی ،شًبۀ ایؿئىلىژیک و هىیحی ؾاٌحى

ِىقتبًؿی

٠می ٫و هحكاکن بىؾو
آوها٨ ،كهًگ ویاوی يؽبگاو ،جعىالت ٨كهًگی و اشحما٠ی
آوها و هٙ١ى ٦به ؾولث بىؾو 
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بعـدهـای هـىیحی

بـاایىظـال ،اگكچـه بـه

هٍیهای ا٬حّاؾی پكؾاؼحه ٌؿه اوـث.
ؼٗ 
و 
کكؾهايؿ ،هی یک اليٝك جؤذیك جعـىل
قوٌى٨کكاو هن ؾق هًال٠ۀ يؽبگاو ویاوی ز.ا.ا .اٌاقه 

يکكؾهايؿ.

هًال٠ههای يؽبگاو ویاوی بعد

گ٩حماوهای هىیحی بك جعىل

ؾق
هیؾهؿ اگكچه به هًال٠ۀ گ٩حمايی پكؾاؼحه ٌؿه ،چًؿاو به ایـى
بكقوی آذاق هىشىؾ يٍاو 
گ٩حماوهای هىیحی چگىيه به هًال٠ـات يؽبگـاو ویاوـی ؾق ز.ا.ا .هًصـك

هىٔى ٞکه ج٥ییك
ا
بـههرابـه گ٩حمـاو
هیٌىؾ ،پكؾاؼحه يٍؿه اوثٔ Eمى ایًکه ؾق آذاق هىشىؾ ،اواوـا هىیـث 

جل٭ی يٍؿه اوث .ایى پژوهً به شای جل٭ی ِك ٦ال هىیثD ،گ٩حماو هىیحی و ج٥ییك آو Cقا
بههرابه هح٥یك هىح٭ل ؾق يٝك گك٨حه و جؤذیك آو بك هًال٠ات يؽبگاو ویاوی ؾق ز.ا.ا .قا بكقوی
کكؾه اوث.
تؼزیف هفاهین

گ٩حماو هىیحی و هًال٠ۀ يؽبگاو ویاوی ؾو ه٩هىم هعىقی ایى پژوهً اوث.
 .1گفتماو هىیتی

ٌؿهايؿ و ال ٘كی ٫ليصیكۀ
هّ٩لبًؿی 

يٍايههایی اوث که ؾق کًاق هن
گ٩حماو هصمى٠ۀ 
هـیهايـؿ ٕ.ٔLaclau and Mouffe, 1985: 112
ج٩اوتهایٍاو هىـحىق 

هناقلی و ؾق ج٭ابل با ٤یك،


الیکوى وب ج١كی ٧یا ًٌاوایی DؼـىؾC

ویژگیها و ج١ل٭اجی اوث که

هىیث يیم هصمىٞ
ٕجؿاوم و پایؿاقی ؼىؾٔ و ال وىی ؾیگك ،با٠د ایصاؾ جمایم و ج٩اوت ؾق بكابك Dؾگكی یا ٤یكC
هیٌىؾ .بًابكایى ،هىیث یً١ی ج١كی ٧ؼىؾ ؾق بكابك ؾیگكی ٕشًکیًـمErikson, E1381: 7-5 ،


; .ٔ1959 Sarup, 1996: 28; Hewitt, 1989: 152بكایىاوان ،گ٩حماو هىیحی يیـم ٌـاهل هصمى٠ـۀ
يٍايههای هىیحی اوث که ؾق آؤ ،مى ج١كیD ٧ؼىؾ Cال ٘كی ٫کًاق هن ٬كاق ؾاؾو
ؾالها و 

٤یكیثوالی ؾق بكابك Dؾگـكی»،

هناقلی ،با
يٍايههای هؽحل ٧ظىل ؾال هكکمی ؾق ليصیكۀ 

هیٌىؾ.
هىیثبؽٍی به Dؼىؾ Cپكؾاؼحه 

به جٍؿیؿ ؼّىهث با آو و به جربیث و
 .2هًاسػۀ يخبگاو سیاسی

ؾاؾهايؿ که بـه ٘ـىق کلـی ؾق وـه
يٝكیهپكؾالاو ایى ظىله ج١اقی ٧هحًى٠ی ال هًال٠ه بهؾوث 

هیگیكيؿ:
ؾوحه شای 
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گـكوههـا
يٝكیهپكؾالايی که هًال٠ه قا هكگىيه ياوالگاقیو قویاقویی هیـاو ا٨ـكاؾ و 

الٔ٧
کكؾهايؿ Eهايًؿ کاقل هاقکه ،هاکه وبك ،شكز لیمل ،قال ٧ؾاقيـؿوق ٦و کالگـث
ج١كی ٧
اومیث ٕ .ٔSmith, 1966: 511ؾق ایى ؾیؿگاه ،هًال٠ه ه٩هىهی ٨كاگیك جل٭ی ٌؿه اوثE
هیؾايًؿ که ظاوی هیمايـی ال
ياوالگاقیهایی 

ج٩اوتها و

يٝكیهپكؾالايی که هًال٠ه قا

بٔ
ظاٛ٨يیـا ٕؾالوقی،

جؽاِن و ؼٍىيث باٌؿ Eهايًؿ لىئیه کىلق ،شاياجاو جكيك و هعمؿقٔا
ظاٛ٨يیاEٔ447 :2485 ،

E225 :2474
ج١كی٧ها آگاهی و هؿ٨مًؿی بالیگكاو ال ق٬ابث و ج١اقْ هیاو ؼـىؾ

پٔ ؾوحۀ ؾیگك ال
هـیؾايًـؿ .کـاقل ؾویـ  ،بىلـؿیًگ ،هـىکك و
قا اللهۀ ا٘ال ٪ه٩هىم هًال٠ه بك یک ؤ١یث 
ویلمىو چًیى ؾیؿگاهی ؾاقيؿ ٕؾالوقی.ٔBorisoff and Victor, 1998: 89 E222 :2474 ،

هـیجـىاو هكگىيـه
هٙكضٌؿه ؾق ایـى ظـىله ،هًال٠ـه قا 

ؾیؿگاههای

باجىشهبه

باایىظال و

ظالــث جٕــاؾ آگاهايــه هیــاو بــالیگكاو هؽحلــ ٧ج١كیــ ٧کــكؾ کــه ٘ی٩ــی ال ياوــالگاقی و
ؾقبكهیگیكؾ .يؽبگاو ویاوی يیم ا٨كاؾی هىـحًؿ کـه چًـؿ

اؼحال٦يٝك جا ؾقگیكی و شًگ قا

ویژگی ؾاقيؿ :ؾاٌحى ٠ال٬ه به ویاوث ٕوبك ،ٔ257 :2477 ،ؾاٌحى ٬ؿقت و ي٩ـىـ ٕ Putnam,

 ،ٔ1976: 16اٌح٥ال ؾق هًاِ ویاوی ،جىايایی ا٠مال و کاقبكؾ ٬ـؿقت ویاوـی و ؾاقا بـىؾو
ؾاهًۀ ووی ٟجؤذیكگفاقی ؾق اهىق ٠مىهی و هًاوبات ٬ؿقت ٕ٬یّـكیHigley, E275 :2477 ،

هكجبٗايـؿ.

ویژگیها با ٬ؿقت و ي٩ىـ

 .ٔ2010: 163يکحۀ ههن ؾق ایى هیاو آو اوث که همۀ ایى
بكایىاوان ،بكؼىقؾاقی ال ٜك٨یث بال٭ىه و بال١٩ل ٬ـؿقت و ي٩ـىـ ؾق هًاوـبات ویاوـی قا
ههـنجـكیى ویژگـی يؽبگـاو ویاوـی ؾايىـث ٕ٬یّـكی .ٔ214 :2477 ،هًٝـىق ال
هیجىاو 

اِـالض٘لـ و

يؽبگاو ویاوی ؾق ایًصا يیم ١٨االو ویاوی ؾو شكیاو قومی کٍىق ،یً١ی
اِىلگكاوث.

ایىگىيه ج١كی ٧کكؾ :هكگىيـه
هیجىاو 
باجىشهبه آيچه گ٩حه ٌؿ ،هًال٠ۀ يؽبگاو ویاوی قا 

اؼحال٦يٝك ،ياوالگاقی و جٕاؾ آگاهايه ،هؿ٨مًـؿ و ظـف٨ی هیـاو يؽبگـاو ویاوـی بـكای

کى  ،ظ ٛ٩و ا٨مایً ٬ؿقت و ي٩ىـ ویاوی کـه ؾق هىأـ ٟو ق٨حاقهـای يؽبگـاو ویاوـی
هیٌىؾ.
٤یكؼٍىيثآهیم هحصلی 

ؼٍىيثآهیم یا

بهِىقت
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روش پژوهص

ا
ؾاؾههـای
پژوهً هـن ٠مـؿجا ال يـى ٞ

ؾاؾههای ایى
اوث ،

پؿیؿهای ايىايی
الآيصاکه هىیث 
ايىايی اوث Eیً١ی ايؿیٍه ،اظىانِ ،ؿاِ ،ىت ،جّىیك ،قوایث ،يىٌحه و ...که ؾق همـۀ
ا
آوها با ه١ايی وكوکاق ؾاقین .الایىقو ،اواوا پژوهً ظأك هاهیث کی٩ـی ؾاقؾ ،اهـا بـكای

والههای يٝكی يیال اوث .ؾق ایى پژوهً يیم بكای ؾوحیابی به ه١ايی
ي٭ لؾو به ه١ايی ،به 
واژههـایی کـه جىايـایی
ؾايً 
و چگىيگی اذكگفاقی آو ؾق ق٨حاق يؽبگاو با گكؾآوقی ه٩اهین و 
جىٔیط و جبییى و باليمایی ه١ايی قا ؾاقيؿ و والهاو ؾاؾو آو ؾق ٬ال الگىیی جعلیلـی بـكای
ا
هـیٌـىؾ .ایـى
بالوالی و جكوین قوابٗ هیاو هح٥یكهایی که هاهیحا ايىايی هىحًؿ قاهگٍـایی 
ا
هیٌىيؿ و با پیکكبًؿی هصؿؾ یا به هماو
والهها يى٠ا ال يٝكیات هكجبٗ اوح٭كاْ 
ه٩اهین و 
واقهای يٝـكی بـكای جبیـیى هىٔـى ٞپـژوهً و
٘ـكض 

آوها،
ٌکل ٬بلی و جكوین قوابٗ هیاو 
قويهای کی٩ی پژوهًD ،ايؿیٍـیؿو بـا
هیٌىؾ .ایى قوي ؾق اؾبیات 
هح٥یكهای آو واؼحه 
يامگفاقی ٌـؿه اوـث ٕ .ٔJackson and Mazzei, 2017: 12-35ؾق ایـى پـژوهً هـن بـه
يٝكیه C
والههای يٝكی ال يٝكیات يؽبگاو ،هىیث و گ٩حماو اوح٭كاْ ٌؿه
همیى ٌیىه ،ه٩اهین و 
واقهای يٝـكی
٘ـكض 

ؾايًواژه بهؾوث ؾاؾه ٌؿه ،ؾق ٬ال
و با ٌكظی که ؾقباقۀ هك ه٩هىم یا 
بكای جعلیل ه١ك٨ی ٌؿه اوث.
چهارچىب يظزی

الگىی يٝكی پژوهً ظأك بكگك٨حه ال ؾو ؾوحه يٝكیات اوث :يٝكیات هكبىٖ بـه يؽبگـاو
ویاوی و يٝكیات هكبىٖ به گ٩حمـاو .ال هیـاو يٝكیـات يؽبگـاو ،يٝكیـۀ الول ٨یلـؿ ،شـاو
هیگلی و هایکل بكجىو و ال هیاو يٝكیات گ٩حماو ،يٝكیۀ الکال و هى ٦بهً٠ىاو هبًای يٝـكی
پژوهً ظأك ايحؽاب ٌؿه اوث که ال جل٩یـ ٫ایـى ؾو ،الگـىی يٝـكی پـژوهً جكوـین و
هیٌىؾ.
جىٔیط ؾاؾه 
 .1يظزیۀ يخبگاو الول فیلذ ،خاو هیگلی و هایکل بزتىو

گىيهًٌاوی ٨یلؿ ،هیگلی و بكجـىو ال يؽبگـاو بـا
ؾق پژوهً ظأك ،به وب جًاو بیٍحك 
هـیؾهـین .الول ٨یلـؿ ،شـاو
آوها ال يؽبگاو قا هبًـا ٬ـكاق 
گىيهًٌاوی 
هىئلۀ ایى پژوهً ،
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هیگلی و بكجىو به کاقکكؾ يؽبگاو ؾق قويؿ ؾهکكاجیـمه کـكؾو شىاهـ ٟو گـفاق بـه ؾهکكاوـی
هـنبىـحگی
هـنبىـحگی وـاؼحاقی و هیـماو 
آوها بك اوـان ؾو ه١یـاق Dهیـماو 
پكؾاؼحهايؿ .

پكؾاؼحـهايـؿ .هًٝـىق ال

ج٭ىـینبًـؿی الگىهـای ق٨حـاقی و هًال٠ـاجی يؽبگـاو

اقلٌی» ،به
هنبىحگی واؼحاقی ایى اوث که يؽبگاو ال ظید پایگـاه اشحمـا٠ی بـا یکـؿیگك ٌـباهث

ؾاٌحه و ؾاقای پیىيؿهای اقگايیک و اقجبا٘ی باًٌؿ و ؾق ؾيیاهای گىياگىيی ال ظید اشحما٠ی
هنبىحگی اقلٌی يیم ؾاللث بك ظمایث يؽبگاو ال هصمى٠ـهای ال اقليهـای
بهوك يبكيؿ .
اقليها و يهاؾهای

آوها ؾقباقۀ ٬ىا٠ؿ قومی و ٤یكقومی ق٨حاق ویاوی،
اج٩ا٪يٝك 
هٍحكک یا 
ویاوی ؾاقؾ .ؾق همیى قاوحا ،بایؿ گ٩ث که يؽبگاو ؾاقای ايىـصام اقلٌـی بـكای يهاؾهـای
همچًیى ،کكؾاق و گ٩حاق يؽبگاو هؽحل ٧ؾق ؾقوو گ٩حمايی

٬ائلايؿ.
هىلٗ ؾق کٍىق اظحكام 
آوها بك اوان ایـى
آوها ؾاقؾ ٕ .ٔField and et al., 1990: 165
هنبىحگی اقلٌی 
واظؿ ،يٍاو ال 
کكؾهايؿ:
ِىقتبًؿی يؽبگاو قا به وه يى ٞج٭ىین 

ؾو هئل٩ه ،ايىا ٞواؼحاق و
هنبىحگی واؼحاقی
یکپارچه (هتذذ) :ؾق ایًصا يؽبگاو ال ؾقشۀ 
الؿ) يخبگاو داکن 
آوها ايؿک اوثE
اؼحال٦يٝك هیاو 

و اقلٌی باالیی بكؼىقؾاقيؿ و
اختتفؾيظتز (يخبگتاو وـتال ) :ؾق ایًصـا ق٬ابـث

یکپارچه ،اها با
ب) يخبگاو داکن 
اؼحال٦يٝك

آوها
ویاوثگفاقايه هیاو 

هىالمثآهیم هیاو يؽبگاو وشىؾ ؾاقؾ ،اها ؾق هىائل

هٍهىؾ وشىؾ ؾاقؾ .ؾق ایًصا و٨ا ٪يؽبگايی ؾو ظالث ؾاقؾ :یا هبحًی بك ایؿئىلىژی یا هبحًی بك
جىا ٫٨و ٬كاقؾاؾ اوثE
هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی هیـاو
پ) يخبگاو داکن گسیخته (هتفزق) :ؾق ایى الگى ،
ویژگیهـا و

يؽبگاو بىیاق ٔ١ی ٧اوث .بًابكایى ،ؾق ایًصا يؽبگاو ٨ا٬ؿ ٨هن هٍحكک ؾقباقۀ
٨ك٬های ،گكوهی و بؽٍی
هلیايؿ ،بلکه يگاه 
ظؿوؾ ق٨حاق و اؼال ٪ویاوی هىحًؿ٨ ،ا٬ؿ يگاه 
آوها بك٬كاق اوث و بًابكایى ،ؾقگیك کٍـمکً و
بیا٠حماؾيؿ ،قابٙۀ ظف٨ی هیاو 
ؾاقيؿ ،به هن 
ؼٍىيثايؿ ٕ.ٔHigley and Burton, 1989: 19-20


گك٨حـهايـؿ ،هـك اهـكی کـه

ج٭ىینبًؿی يؽبگاو ؾق يٝك

باجىشهبه ه١یاقی که ایى وه بكای

آوها قا ؾق پـی
هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی يؽبگاو ٌىؾ ،جعىل هًال٠ات 
با٠د جعىل ؾق 
ههنجـكیى بعـد ؾق ؾیـؿگاه ٨یلـؿ ،هیگلـی و بكجـىو آو اوـث کـه بـا جعـىل
ؾاقؾ .ؾقوا ،ٟ٬
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هیٌىؾ و بًابكایى ،هًاوـبات
آوها هحعىل 
هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی يؽبگاو ،هًال٠ات 

هیؾهؿ .البحه بك٠که ایى يیم هحّىق
آوها ال ظالث هحعؿ به و٨ا٬ی یا گىیؽحه ج٥ییك ظالث 

هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی يؽبگاو و هًال٠ات
اوث .بكایىاوان ،ؾقباقۀ ٠ىاهل ج٥ییك ؾق 
هیجىايؿ ال وكٌث ؼىؾپىـًؿ ايىـاو ال ؾیـؿگاه هاکیـاولی
آوها بایؿ گ٩ث که ٠ىاهل هًال٠ه 

شاه٘لبی ال ؾیؿگاه هـابم ٕهمـاو-15 :
بیا٠حماؾی و 
ًٕ٠ایث ٔ272-275 :2485 ،ق٬ابث ،
 ٔ122و هًال٠ۀ ٘ب٭اجی ال ؾیؿگاه هاقکه ٕباجاهىق E11 :2478 ،بٍیكیه ٔ32-45 :2475،جا
هًال٠ه بك وك هژهىيی و جربیث هً١ا ؾق يٝكیۀ گ٩حمـاو ٕهـىاقخ ٔ272 :2466 ،و همچًـیى،
شًبًهای اشحمـا٠ی يـىیى ٕيـً E2484:12 ،گیـؿيم،

٨كهًگ ،وبک ليؿگی و هىیث ؾق
 ٔTouraine, 2000: 26-27 E1387: 301-294هح٩اوت باٌؿ .بكایىاوـان٠ ،ىاهـل هًال٠ـه قا
هیجىاو به ؾو ؾوحۀ کالو ج٭ىین کكؾ:


ویژگـیهـای ايىـاو ؾاقؾ Eهايًـؿ ؼىؾپىـًؿی ،جـكن ،ق٬ابـث،

٠ .2ىاهلی که قیٍـه ؾق
بیا٠حماؾیE
شاه٘لبی و 

٠ .1ىاهل اشحما٠ی که قیٍه ؾق جعىالت اشحما٠ی–ا٬حّاؾی شىاه ٟؾاقؾ .ایى ٠ىاهل قا
ظىلههای هكجبٗ بـا ايؿیٍـه
هیجىاو به ؾو ؾوحه گ٩حمايی–هىیحی و ا٬حّاؾی ج٭ىین کكؾ .
يیم 
هیگیكؾ.
ـیل ٠ىاهل ؾوحۀ اول شای 
آوها قیٍـه ؾق جعـىل
هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی يؽبگاو و هًال٠ات 
بًابكایى ،جعىل 
٠ىاهل هًال٠ه ؾاقؾ .ایى جعىل يیم به ؾو ِىقت اوث:
ال ٔ٧تذىل يىع که به هً١ای جعىل ال یک ظالث به ظالث ؾیگك اوث .بهً٠ىاو هرال،
هـیٌـىؾ .ج٥ییـك ؾق
جعىل ال هًال٠ۀ ٘ب٭اجی به هًال٠ۀ هىیحی جعىل ٨الی هًال٠ه هعىـىب 
هنبىحگی اقلٌی يؽبگاو يٍايۀ ایى يى ٞجعىل اوثE

بٔ تذىل ـاسی که به هً١ای کن و لیاؾ ٌؿو هیماو هًال٠ات و ج٥ییك ؾق ؾقشه و ٌؿت و
ایىگىيه جعىل گىحكه و ٌؿت يـما ٞهیـاو
يمیکًؿ .ؾق 
آوهاوث و هاهیث هًال٠ه ج٥ییك 
ؾاهًۀ 
هیکًؿ.
اؼحال ،٦ياوالگاقی و قویاقویی يؽبگاو ویاوی ج٥ییك 

ظىلههای
يؽبگاو ؾق 
هـنبىـحگی وـاؼحاقی و اقلٌـی هیـاو يؽبگـاو،
بكایىاوـان ،بىـحه بـه هیـماو ج٥ییـك 
آوها ال ظالث هحعؿ به و٨ا٬ی یا گىیؽحه ج٥ییك کًًؿ ،ج٥ییكات ٨الی و يـى٠ی ؾق
ایکه 
گىيه 
به 
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هیؾهؿ .چًايچه ؾق قوابٗ هیاو يؽبگاو ،ؤ١یث گىیؽحه ظاکن ٌـىؾ،
آوها قغ 
هًال٠ات 
یً١ی هك ؾو يى ٞج٥ییك با ٌؿت و هیماو باالیی قغ ؾاؾه اوث.
 .2يظزیۀ گفتماو الکال و هىف

اليٝك الکال و هى ،٦هك چیمی هىیحً قا ال گ٩حمـايی کـه ؾق آو ٬ـكاق گك٨حـه اوـث کىـ
آوها هـیجـىاو ٨همیـؿ.
باجىشهبه با٨ث یا لهیًۀ کلی 

هیکًؿ Eیً١ی هً١ای گ٩حاقها و ا٠مال قا
ؾقایىِىقت ،شهاو اشحما٠ی جًها ؾق ٬ال گ٩حماوهـا ٨همیـؿيی اوـث ٕهـىاقخ:2466 ،
٠باقتايؿ ال:

 .ٔ274-271ؾو يکحۀ هعىقی ؾق يٝكیۀ گ٩حماو الکال و هى٦

ا
همـهچیـم هاهیحـا گ٩حمـايی
هیؾهًؿ .بًابكایى ،
گ٩حماوها ٨هن ها ال شهاو قا ٌکل 

الٔ٧

اوث Eظحی ٨هن ايىاو ٕهماوEٔ268:
هًاٍ٬هايگیم اوـث .ؾق گ٩حمـاو ،همـىاقه

بٔ ؾق گ٩حماو ،قابٙۀ ؾال و هؿلىل ٤یكذابث و
هؿلىلهای هؽحل٩ی به ؾال هًحى هیٌىيؿ و ایى ايحىـاب همـىاقه جـىأم بـا هًاٍ٬ـه اوـث.
جعمیـلکًًـؿه و

ؾالهـای ٌـًاوق ؼّـلث
گ٩حماوها ؾق جالي و ق٬ابث بكای هً١ابؽٍی به 

گ٩حمـاوهـا بـه جىـلٗ ،قاه بـكای جبیـیى

هییابًؿ .ال هىیك ایى ؼّلث و گكایً
آيحاگىيیىحی 
هیٌىؾ ٕهماو E272 ،ولٙايی.ٔ227 :2474 ،
گ٩حمايی هًال٠ات ویاوی همىاق 
گ٩حمـاوهاوـثE

بًابكایى ،هًال٠ـۀ ویاوـی هٙ١ـى ٦بـه جربیـث هً١ـا و هژهىيیـک ٌـؿو
گ٩حمـاوهـای

گ٩حماو بكای هژهىيیک ٌـؿو ،همـىاقه هیـاو

بؿیىجكجی که ؾق ٨كایًؿ جالي یک

٤یكیثوـال کـه

هیآیؿ .ایى هًال٠ه ؾق ٨كایًؿی
هؽحل ،٧هًال٠ه بك وك ؼل ٫و جربیث هً١ا پؿیؿ 
گ٩حماوها بكای جربیث هً١ا و جكوین هكل هیاو Dؼىؾ Cو Dؾیگكی» ،به جٍـؿیؿ ؼّـلث

٘ی آو،
هیگیـكؾ .ؾق ایـى ٨كایًـؿ ،اگـك گ٩حمـايی بحىايـؿ
هیپكؾاليؿٌ ،کل 
آيحاگىيیىحی ؼىؾ با ؾیگكی 
گ٩حماوهـا ،يٝـام هً١ـایی

هؿلىلهای هؿيٝكي قا به ؾالهایً يمؾیک کًؿ و ؾق ق٬ابث با وایك
هٙلىب ؼىؾ قا ؾق ـهًیث شم١ی شاه١ه ،هكچًؿ به ٘ىق هى٬ث ،جربیث کًؿ و قٔایث ٠مىهی
قا به ؼىؾ شل کًؿ ،هژهىيیک هیٌىؾ ٕیىقگًىى و ٨یلیپه .ٔ1393: 65-67 ،جع٭ـ ٫هژهـىيی
اهكی ویاوی و وابىحه به ا٠مال ٬ـؿقت اوـث ٕ٨ـكکال .ٔ1381: 208-209 ،٦ؾقایـىِـىقت،
گ٩حمايی که هىلٗ ٌؿه اوث چهاق ویژگی ؼىاهؿ ؾاٌث:
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بـی٬ـكاقیهـای هىشـىؾ ؾق
٠امبىؾگی Eبه هً١ای جىايایی ؾق پىًٌ همـۀ ج٭أـاها و 
 .2
شاه١هE
لهايهای که شاه١ه ؾقِؿؾ ؾقیا٨ث پاوؽی بـه
٬ .1ابلیث ؾوحكوی Eیً١ی اقائه ٌؿو ؾق 
يحىايىحهايؿ آو پاوػ قا اقائه کًًؿE

گ٩حماوهای ؾیگك

بی٬كاقیهای ؼىؾ اوث و
ج٭أاها و 
هـیٌـىؾ
شاه١های کـه ؾق آو ٠كٔـه 

٬ .4ابلیث ا٠حباق Eیً١ی والگاقی گ٩حماو با اِىل
ٕEٔLaclau, 1990: 66
گ٩حماوهای ق٬ی  ،يیال به ٬ؿقت

گ٩حماوها بهویژه ؾق ق٬ابث با

 .3ؾاٌحى ٬ؿقت پٍحیباو:
بكشىحهوالی ؾو کاقویژۀ اِلی ٬ؿقت پٍـحیباو

پٍحیباو ؾاقيؿ ٕ٘ .ٔFairclough, 1989: 46كؾ و
اوث .بیكوو قايؿو ق٬یباو ال هیؿاو و ؼىؾ قا ظ٭ی٭ث يهایی شلىه ؾاؾو٠ ،ملیـاجی کـه بـه آو
هیٌىؾ ،ظاِـل ایـى ؾو کـاقویژه اوـث ٕیىقگًىـى و ٨یلیـپه،
Dهؿاؼلۀ هژهىيیک Cگ٩حه 
.ٔ1393: 90-91
هیجىاو بك اوان ه٩هـىم
يکحۀ ههن ؾق ایى هیاو آو اوث که ج٥ییك و جعىل گ٩حمايی قا يیم 
هـیٌـىؾ کـه ال
گ٩حماوها لهايی آ٤ـال 

بؿیىجكجی که ج٥ییك و جعىل
Dهژهىيی Cجىٔیط ؾاؾ E
هیٌىيؿ .ایـى ؤـ١یث بـه کـاهً
واهاو ؾاؾو به همۀ ج٭أاهای هىشىؾ ؾق شاه١ه ياجىاو 
٬ــؿقت اوــح١اقی و جٕــ١ی ٧هژهــىيی گ٩حمــاو هىــلٗ هًصــك هــیٌــىؾ .ؾق ایــى ٌـكایٗ،
بی٬ـكاقیهـای هىشـىؾ
اوٙىقهای ه١حبك ،به ج٭أاها و 

هیکىًٌؿ با اقائۀ

گ٩حماوهای ق٬ی

گ٩حماوهـای ق٬یـ ؼّـلث اوـح١اقی و

پاوػ ؾهًؿ .چًايچه اوٙىقۀ اقائهٌؿه ؾق یکی ال
هیٌىؾ و بهجـؿقیس بـه
٠امگكایايه ؾاٌحه و ؾق ؾوحكن باٌؿ ،ؾق جّىق اشحما٠ی ه١حبك جل٭ی 

هیٌىؾ ٕ .ٔLaclau, 1990: 68ج٥ییـك
شای گ٩حماو هىشىؾ به گ٩حماو هىلٗ ٕهژهىؤ جبؿیل 
هیجىايؿ به ؾو ِىقت باٌـؿ :یـا
بی٬كاقیهای شؿیؿ 
گ٩حماو بىحه به هاهیثٌ ،ؿت و هیماو 
هـیٌـىؾ کـه
يٍايههـای هح٩ـاوت بـا گ٩حمـاو وـاب ٫
ؾالها و 
هًصك به اقائۀ گ٩حماو شؿیؿ با 
ؾقایىِىقت ،با جعىل Dال یک گ٩حماو به گ٩حماو Cؾیگك هىاشهین .ایى يى ٞجعىل ؾق اقجباٖ
با گ٩حماو هىیحی بهِىقت هحعىل ٌـؿو ؾال هكکـمی و همچًـیى ،جعـىل ج١كیـ ٧ؼـىؾ و
هییابؿE
ؾیگكی و بًابكایى ،ؾگكگىو کكؾو قابٙۀ هیاو ایى ؾو هً١ا 
ا
هیٌىؾE
ظالث ؾیگك آو اوث که ِك٨ا هًصك به بالوالی و قولآهؿوالی گ٩حماو هىلٗ 
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ؾالهای شؿیـؿ،
ؾالهای ٨ك٠ی یا اقائۀ بكؼی 
هیٌىؾ با ج٥ییك بكؼی 
به ایى ِىقت که جالي 
بی٬كاقیهای شؿیـؿ همگـام وـاليؿ ،کـه ؾقایـىِـىقت ،بـا
گ٩حماو هىلٗ قا با ج٭أاها و 
بالوالی یا جعىل Dؾق گ٩حماو Cهىاشهین ٕ .ٔLarsen, 1997: 17ایى اهك ؾق گ٩حمـاو هـىیحی
هـیٌـىؾ .ؾقوا٬ـ ،ٟجعـىل
اهکـاوپـفیك 

بهِىقت ظک و اِالض ج١كیـ ٧ؼـىؾ و ؾیگـكی
گ٩حماوهای هىیحی بهِىقت ایصاؾ ج٥ییك شمئی یا کاهل ؾق ج١كی ٧ؼىؾ و ؾیگـكی ِـىقت

بی٬ـكاقیهـای شؿیـؿ،
گ٩حماوهای ق٬ی بكای اقائۀ پاوػ ه١حبك به 

ایىجكجی که
هیگیكؾ Eبه 

هیکىًٌؿ ج١اقی ٧شؿیؿی ال ؼىؾ و ؾیگكی اقائه ؾهًؿ یا ج١اقی ٧هىشىؾ ال ؼىؾ و ؾیگـكی

هیکًؿ ،اهـا
قا بالبیًی و بالؼىايی کًًؿ .ؾق ظالث اول ،ؾال هكکمی گ٩حماو هىیحی هن ج٥ییك 
يمیکًؿ .جعـىلی کـه هًال٠ـۀ شـؿی ؼلـ٫
ؾق ظالث ؾوم ،ؾال هكکمی گ٩حماو هىیحی ج٥ییك 
هـنبىـحگی هیـاو يؽبگـاو
هیکًؿ ،جعىل ال يـى ٞاول اوـث .ؾق ایـى ؤـ١یث اوـث کـه 

هیجـىاو
باجىشهبه آيچه گ٩حه ٌؿ ،الگىی يٝكی پژوهً ظأك قا 

هیٌىؾ.
ؾوحؽىي جعىل 
به ایى ِىقت جكوین کكؾ:
ضکل .1الگىی يظزی چگىيگی تأثیز تسىل گفتماو هىیتی بز هًاسػات يخبگاو سیاسی در ج.ا.ا.
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ؾق جىٔیط بایؿ گ٩ث که گ٩حماو هىیحی ٔمى ج١كی ٧ؼىؾ و ؾیگكی ،کی٩یث قابٙۀ ایـى
٘ـك٦ؾاقی ال یـک

هیکًؿ .ؾق ایى هیاو ،يؽبگاو ویاوی يیم بـا پـفیكي و
ؾو قا يیم ج١كی ٧
گ٩حماو هىیحی و پفیكي يٝام ظ٭ی٭ث آو ،ؾقوا ،ٟ٬ج١كی ٧ؼىؾ و ؾیگـكی و کی٩یـث قابٙـۀ
هیوـاليؿ و
هیپفیكيؿ ،ؾقويی 
آوها با هن قا هبحًی بك ج١كی ٧اقائهٌؿه ؾق آو گ٩حماو هىیحی 

هیؾهًؿ .ؾقایىِىقت ،يى٠ی و٨ا ٪ایـؿئىلىژیکی هیـاو يؽبگـاو
هبًای کًٍگكی ؼىؾ ٬كاق 
آوها ،يؽبگاو ویاوی ؾق
هیٌىؾ و با ایصاؾ وظؿت اقلٌی و واؼحاقی هیاو 
ویاوی ایصاؾ 
هیگیكيؿ.
ؤ١یث Dهحعؿ٬ Cكاق 
ظال هىئله ایى اوث که ؤ١یث هژهىيیک ؾق گ٩حماو هىشىؾ ؾائمی يیىـث و بـا بـكول
هـیٌـىؾ.
گ٩حمـاوهـای هـىیحی ق٬یـ ایصـاؾ 

٬ؿقتیابی

چالًهای ٠ملی و ٠یًی ،لهیًۀ

چالًهای واقؾٌؿه هًصك به ج٥ییك ؾال هكکمی و ج١كی ٧ؼىؾ و ؾیگـكی و

ؾقایىِىقت ،اگك
هنلهاو با ایى ج٥ییك ،بؽٍـی ال
همچًیى ،ج٥ییك يىبث و کی٩یث قابٙۀ ؼىؾ و ؾیگكی ٌىؾ و 
پـیًالایـى هح١لـ ٫بـه یـک
يؽبگاو ویاوی ،آو گ٩حماو ج٥ییكیا٨حه قا بپفیكيؿ ،يؽبگايی کـه 
گ٩حماو هىیحی بىؾيؿ ،ؾق هى١٬یث شؿیؿ ،ؾچاق هًال٠ه ؼىاهًؿ ٌؿ Eلیـكا بـا ج٥ییـك ج١كیـ٧
ا
هیٌؿيؿ ،ؼّماو شؿیؿ
ؼىؾ و ؾیگكی ،ؾووحاو واب ٫یا ا٨كاؾی که ٬بال ؾق لهكۀ ؼىؾ جل٭ی 
هیٌىؾ يىبث آيحاگىيیىـحی
یکؿیگك ؼىاهًؿ بىؾ و بًابكایى ،با قاهبكؾهای ٘كؾوالی ،جالي 
هىیثبؽٍی ؼىؾ بپكؾاليؿ و آو قا به هًملـث

آوها جٍؿیؿ ٌىؾ جا با ٘كؾ ؾیگكی ،به هً١ا و
با 
هژهىيیک بكوايًؿ.
هیپفیكيؿ٠ ،الوه بك ایًکـه ؾیگـك
ؾ٬ی٫جك ،يؽبگايی که گ٩حماو هىیحی ج٥ییكیا٨حه قا 
٠باقت 

به
٘ب٭ـاجیٌـاو يیـم ج٥ییـك

هنٙ٬اقاو واب ٫ؼىؾ به اشمـا ٞاقلٌـی بكوـًؿ ،پایگـاه
يمیجىايًؿ با 

ا
٘ـك٦ؾاقی

آوهـا
الیـههـا و ٘ب٭ـات وـًحی شاه١ـه ال 
هیکًؿ Eیً١ی بهً٠ىاو هرال ،اگـك ٬ـبال 

هیکكؾيؿ ،اکًىو بـا ال ؾوـث ؾاؾو ظمایـث ٘ب٭ـات وـًحی ،بـا ٘ب٭ـات يـىگكا چىـبًؿگی و

هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی يؽبگـاو ویاوـی کـاهً
هییابًؿ .ؾق ایى ؤ١یث ،
پیىوحگی 
ائحال٦های ویاوی شؿیـؿ ،ؾق

هیٌىؾ ،که يمىؾهای آو قا ٠الوه بك جٍکیل
هییابؿ و جٕ١ی ٧

هـیجـىاو هٍـاهؿه
پفیك٨حهايؿ ،

ج٥ییك گ٩حماو و اؾبیات يؽبگايی که گ٩حماو هىیحی ج٥ییكیا٨حه قا
يـهجًهـا ؾقِـؿؾ ائـحال ٦بـا
٘ك٦ؾاق گ٩حماو هـىیحی ج٥ییكیا٨حـه 
بؿیىجكجی که يؽبگاو 
کكؾ E
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بكهـیآیًـؿ ،بلکـه گ٩حمـاو و

گكوههای اشحما٠ی يـىگكا
يؽبگاو بیكوو ال ظاکمیث و ٘ب٭ات و 
ؾقهیآوقيؿ ٕ.ٔField and et al., 1990: 175-177
اؾبیات شؿیؿی قا يیم به اوحؽؿام ؼىؾ 
بـؿیىجكجیـ

هیٌىؾE
ؾقوا ،ٟ٬ؾق ایى ٌكایٗ ،اؼحال ٦و ايٍ٭ا٬ی ؾق يؽبگاو هحعؿ ایصاؾ 
هـیپفیكيـؿ و
ؾوـحهای کـه گ٩حمـاو هـىیحی ج٥ییكیا٨حـه قا 

هیٌىيؿ:
آوها به ؾو ؾوحه ج٭ىین 
که 
هـیهايًـؿ و
هیٌىيؿ و ؾوحۀ ؾیگكی که به گ٩حماو هىیحی ه١یاق یا ٬ؿیمی و٨ـاؾاق 
Dيىگكا Cجل٭ی 
هعاٝ٨هکاق بكای ظ ٛ٩هژهىيی گ٩حمـاو

هیٌىيؿ .ؾق ایى ٌكایٗ ،يؽبگاو
هعاٝ٨هکاق Cجل٭ی 

D
هنلهاو ،يؽبگاو يىگكا بـكای هژهىيیـک کـكؾو گ٩حمـاو هـىیحی
هیکًًؿ و 
هىیحی ؼىؾ جالي 
آوهـا
هعاٝ٨ـهکـاقاو و جٍـؿیؿ ؼّـلث آيحاگىيیىـحی بـا 

ؼىؾ ،به ي٩ی و ٘كؾ گ٩حماو هـىیحی
جاليهایی بكای کاوحى ال هیماو و ٌؿت هًال٠ۀ يؽبگاو و ظ ٛ٩اجعـاؾ
هیپكؾاليؿ .الایىپه ،

جاليهـا ،قوابـٗ و هًاوـبات يؽبگـاو و٨ـا٬ی
هیگیكؾ .ؾق ِىقت هى٨٭یث ایى 
آوها ِىقت 

ویاوـثگفاقايـه،

اؼحال٦يٝكهای هٍهىؾ ؾق هىـائل

هیٌىؾ Eیً١ی يؽبگاو بهق٤ن
ٕهیرا٬یٔ 
جاليها بكای ظ ٛ٩اجعاؾ يؽبگـاو
ؾقِىقجیکه 

هیکًًؿ.
هىالمثآهیم با هن ق٬ابث 

بهِىقت
ؾ٬یـ٫جـك ،ؤـ١یث ظـاکن بـك
٠بـاقت 

هیٌىؾ و 
بـه
آوها جٍؿیؿ 
ٌکىث بؽىقؾ ،هًال٠ۀ هیاو 
هـیؾهـؿ Eؤـ١یحی پكجًـال ،ٞهح٩ـك ،٪بـا
هًاوبات يؽبگاو ،به ٌکل گىیؽحه ج٥ییـك ظالـث 
هـیکىٌـًؿ بـا یـاقگیكی
٨ك٬هگكایی و يبىؾ يگاه هلی .ؾق ایى ٌـكایٗ ،يؽبگـاو يـىگكا 
ظاکمیث 
آوهـا قا هح٭ا٠ـؿ
اشحما٠ی و شفب آقای هكؾم ؾق ايحؽابات ،ؾق ه٭ابل يؽبگاو ق٬ی بایىحًؿ و 
کًًؿ که وهن شكیاو ق٬ی ال ٬ؿقت قا بهقومیث بًٍاوًؿ ٕ ٔIbid: 178ؾق ؤـ١یث هىشـىؾ،
هیٌىؾٙ٬ :بی که يىگكاوـث و ال گ٩حمـاو هـىیحی ج٥ییكیا٨حـه و يؽبگـاو يـىگكا
شاه١ه ؾوٙ٬بی 
هعاٝ٨ـهکـاق

٘ك٦ؾاق گ٩حماو ه١یاق و يؽبگـاو
هیکًؿ و  ٙ٬ؾیگكی که وًحی و 
٘ك٦ؾاقی 

هیٌىؾ و ؾقوا ،ٟ٬گىیؽحگی ظاکن بك
هىیثوال 

اوث .ؾق ایى ٌكایٗ ،هًال٠ات يؽبگايی يیم
گ٩حماوهای هىیحی يؽبگاو

ؤ١یث قوابٗ و هًاوبات يؽبگاو ویاوی ،هًال٠ات هىشىؾ هیاو
ؾ٬ی٫جـكٙ٬ ،بیـث هىشـىؾ ؾق هًال٠ـات يؽبگـاوٙ٬ ،بیـث
٠باقت 

هیکًؿ و به
ویاوی قا جٍؿیؿ 
هیکًؿ.
گ٩حماوهای هىیحی قا جٍؿیؿ 

هىشىؾ ؾق
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یافتههای پژوهص


با هبًا ٬كاق ؾاؾو الگىی اقائهٌؿه ،بایؿ گ٩ث که ال هماو لهايی که يؽبگـاو ویاوـی چـ و
هلیگكا ،ا٠ن ال هفهبی و ٤یكهفهبی ،ال ِعًۀ ٬ؿقت و ق٬ابث قومی کًاقه گك٨حًؿ یـا ٘ـكؾ

يٝكهایی وشىؾ ؾاٌث ،اها جا لهايی که گ٩حمـاو
اؼحال ٦

ٌؿيؿ ،هیاو يؽبگاو اوالم ویاوی
هــىیحی بالگٍــث بــه ؼىیٍــحى ،کــه گ٩حمــاو هــىیحی ه١یــاق ؾق اي٭ــالب اوــالهی بــىؾ و
ایؿئىلى های اي٭الب ا٠ن ال اهام ؼمیًیٌ ،هیؿ هٙهكی ،ؾکحك ٌكی١حی و ؾق اؾاهه ،ؾکحـك
قٔا ؾاوقی اقؾکايی و ...بك آو جؤکیؿ ؾاٌـحًؿ ٕهٙهـكیِ E273 :2462 ،ـعی٩ه يـىق ،ز:22
 E272-274ؾاوقی اقؾکايی ،ٔ254 :2484 ،ؾق هى١٬یث بكجكی گ٩حمايی ٬كاق ؾاٌث و ج٥ییك
ؾ٬ی٫جك،
٠باقت 

قوٌى٨کكاو ؾیًی چىو وكوي و ٌبىحكی ِىقت يگك٨حه بىؾ یا به

آو ال وىی
هـنبىـحگی
قوٌى٨کـكاو ؾیًـی ؾق ؾهـۀ  ،2465

جٙبی٫گكای

جا پیً ال اقائۀ گ٩حماو هىیحی
واؼحاقی و اقلٌی باالیی هیاو يؽبگاو اوالم ویاوی ؾق شمهـىقی اوـالهی ایـكاو وشـىؾ
آوها ٔمى ؾاٌحى پایگـاه اشحمـا٠ی ٕ٘ب٭ـاجیٔ هٍـابه ،ؾق ؾقوو یـک
ایکه 
گىيه 
ؾاٌث Eبه 
آوهـا بـا
٤یكیثوالی 

هیکكؾيؿ و همچًیى ،هكلهای
گ٩حماو و اؾبیات واظؿ ؼىؾ قا ج١كی ٧
يیكوهای ؼاقز ال اوالم ویاوی ج١كی ٧و هٍـؽٌُـؿه بـىؾ .بًـابكایى ،ؾق ایـى ٌـكایٗ،
يؽبگاو ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ظالث Dهحعؿ٬ Cكاق ؾاٌحًؿ.
قوٌى٨کكاو ؾیًی که ؾقواِ ،ٟ٬ىقت ج٥ییكیا٨حـۀ

جٙبی٫گكای

په ال اقائۀ گ٩حماو هىیحی
باجىشـهبـه ج٥ییـك ؾال هكکـمی ،ج٥ییـك Dؼـىؾ Cو

گ٩حماو هىیحی بالگٍث به ؼىیٍـحى بـىؾ،
٤یكیـثوـالی گ٩حمـايی و

Dؾیگكی Cؾق ایى گ٩حماو شؿیؿ و هح١ا٬ـ ایـى ،ج٥ییـك کی٩یـث
هنلهاو ،پفیكي گ٩حماو هىیحی شؿیؿ ال وىی چ هاD ،چ هؿقو Cال ؾقوو شًاض چـ

وًحی هحىلؿ ٌؿ.
گ٩حًی اوث که ؾال هكکمی ؾق گ٩حماو هىیحی بالگٍث به ؼىیٍحىD ،اظیاگكی اوالهیC
بىؾ Eلیكا ایى گ٩حماو هٙ١ى ٦به اظیای اوالم ؾق ؾيیای هؿقو بىؾ ،اها ؾال هكکـمی گ٩حمـاو
جٙبی٫گكایی Cبىؾ Eلیكا ؾق
قوٌى٨کكاو ؾیًی ؾق ؾهۀ ٠ 2465كٔه ٌؿ D ،

هىیحی که ال وىی
ّ٠كیوالی ؾیى ،Cآو قا با ؾيیای هـؿقو هماهًـگ وـاليؿ

هیٌؿ با D
آوها ،جالي 
گ٩حماو 
ٕوكويD .ٔ16 :2462 ،ؼىؾ Cؾق گ٩حماو بالگٍث به ؼىیٍـحى ،هىیـث اوـالهی-ایكايـی
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قوٌى٨کكاو ؾیًی٠ ،الوه بك ؾو الیۀ هىیحی اوالهی

جٙبی٫گكای

ؾاٌث ،اها ؾق گ٩حماو هىیحی
الیهای ٤Dكبی Cيیم بكای Dؼىؾ Cهحّـىق بـىؾ ٕوـكويٌ E844 :2472 ،ـایگاو،
و ایكايی ،
D .ٔ243-244 :2475ؾگكی Cيیم ؾق گ٩حماو بالگٍث به ؼىیٍحى ٌاهل بیگايگاو و ه٭لؿاو
قوٌى٨کكاو ؾیًی ،ؾگكی يه بیگايگاو و

جٙبی٫گكای

آوها ؾق ؾاؼل کٍىق بىؾ ،اها ؾق گ٩حماو

آوها ،بلکه ٌاهل گ٩حماو بالگٍث به ؼىیٍحى و يیكوهای آو بـىؾ ٕوـكوي،
ه٭لؿاو ؾاؼلی 
 E148-142 :2477هصحهؿ ٌبىحكی .ٔ227-225 :2467 ،بًابكایى ،ؾق گ٩حماو شؿیؿ ،ؾق
شابهشا ٌؿ.
٤یكیثوالی 

٠مل ،هكلهای
پیًالآو ،بایؿ
قوٌى٨کكاو ؾیًی ؾق ؾهۀ  2465و 

ؾقباقۀ چگىيگی جؤذیكپفیكی چ ها ال
٘ـك٦ؾاقاو ؾکحـك وـكوي و

گ٩ث که په ال اوح٩١ای ویؿهعمؿ ؼاجمی ال قولياهۀ کیهاو،
هًح٭ؿاو يٝام هن ال کیهاو اوح٩١ا ؾاؾيؿ و هصلۀ کیاو قا هًحٍك کكؾيؿ .ؾق ایى هصله که پایگاه
قوٌـى٨کكايـی چـىو وـكوي بـىؾ ،چـ گكایـايی چـىو وـ١یؿ

ؾیؿگاههـای

پكوقي و يٍك
٠لــىیجبــاق و اکبــك گًصــی کــه ؾق هكکــم هٙال١ــات اوــحكاجژیک

ظصاقیــاو٠ ،لیكٔــا
ؼىئیًیها هٍ٥ىل کاقهای هٙال١اجی بىؾيؿ يیم ١٨الیـث

قیاوثشمهىقی به قیاوث هىوىی

ؾاٌحًؿ .همیى چ گكایاو ؾق ظل٭ۀ Dآییى Cبا هعىقیث ویؿهعمؿ ؼاجمی يیم ظٕىق ؾاٌحًؿ
ٕاوما٠یلی.ٔ16-21 :2483 ،
آيچه ؾق ظل٭ۀ کیاو ايصام ٌؿ ،ؾقوا ٟ٬قؼؿاؾ بالايؿیٍی ٨کكی ؾق هیاو إ٠ای ظل٭ه بـا
٤ـكبپژوهـی Cقا قاهبـكؾ هٙال١ـاجی
آوها  D
هعىقیث ؾکحك وكوي بىؾ٘ .ی ایى بالايؿیٍی ،
ؼىؾ ٬كاق ؾاؾيؿ و ؾقيهایث به ایى يحیصه قویؿيؿ که بایؿ به جل٩ی ٫جصكبیات هربث جمؿو ٤كب
اقليهای بىهی ؼـىؾ ؾوـث لؾ .الایـىشهـث ،آيـاو کىٌـیؿيؿ وـه

آوها با
و ؾقويی کكؾو 
ٌکا ٦هلی ،اوالهی و ٤كبی قا با هن جل٩ی ٫کًًؿ ٕهٍایؽی .ٔ7 :2471 ،ؾق ایى چهاقچىب
ِىقتبًؿی ٌـؿ و ؾق آو ،يىـبث و قابٙـه بـا

قوٌى٨کكاو ؾیًی

جٙبی٫گكای

بىؾ که گ٩حماو
ایکه ٤كب ال Dؾگك Cبه Dؼىؾی Cجبؿیل ٌؿ،
گىيه 
٤كب بههرابه Dؾگكهىیحی Cؾگكگىو ٌؿ Eبه 
ؾوثکن به شای ٘ـكؾ کاهـل آو ،بـه گـمیًً ال آو قوی

هیبایىث وكهٍ٬ ٫كاق گیكؾ یا
که 
آوقؾ .البحه ٠ىاهل ؾیگكی چىو کاهً ٬ـؿقت اوـح١اقی گ٩حمـاو هـىیحی هىـلٗ ٕگ٩حمـاو
بالگٍث به ؼىیٍحىٔ٨ ،كوپاٌی ٌىقوی ،پایاو شًـگ جعمیلـی ،قظلـث اهـام ؼمیًـی،
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ظـىلههـای قوـمی ،ق٬ابـث يؽبگـاو اوـالم ویاوـی ،اجؽـاـ

قوٌـى٨کـكاو ال

کًاقهگیكی

ویاوثهای ج١ؿیل واؼحاقی و قٌؿ ٘ب٭ۀ هحىوٗ ٌهكی ؾق ج٥ییك گ٩حماو هىیحی ال وـىی

قوٌى٨کكاو ؾیًی چىو وكوي و ٌبىحكی جؤذیكگفاق بىؾ.

چ گكایاو هفکىق که ؾق هكکم هٙال١ـات اوـحكاجژیک قوی پـكوژۀ جىوـ١ۀ ویاوـی کـاق
قوٌى٨کكاو ؾیًی ،پكوژۀ جىو١ۀ

ؾیؿگاههای

هیکكؾيؿ ،با وقوؾ به ظل٭ۀ کیاو و جؤذیكپفیكی ال

ویاوی ؼىؾ قا ؾق ٬ال اِالظات ،بههًٝىق ایصاؾ ج٥ییكاجی ؾق ؾقوو يٝام و پیٍـبكؾ پـكوژۀ
ؾهکكاجیماویىو کايالیمه کكؾيؿ .بكایىاوان ،ظل٭ـۀ کیـاو ؾقوا٬ـ ،ٟکاقگـاه اوـحعالۀ هـىیحی
چ گكایاو جًؿقو ؾهۀ  2475بىؾ ٕاهیكی .ٔ225-232 :2477 ،بًابكایى ،ؾق ظل٭ـۀ کیـاو بـا
آوها ؾگكگىو ٌؿ و
هعىقیث وكوي ،ابحؿا يٝام ه١ك٨حی چ گكایاو و بهویژه گ٩حماو هىیحی 
ؾق ظل٭ۀ آییى ،گفاق به ؾهکكاوی و جىو١ۀ ویاوی بهً٠ـىاو پـكوژۀ ویاوـی يیكوهـای چـ
٠ملی هًب١د ال ظل٭ۀ کیاو بـىؾ .بـك

ویاویٌؿه یا بكياهۀ

هٙكض ٌؿ ،که ؾق اوانِ ،ىقت
هفهبیها هن ٨كاهن ٌـؿ .بـكایىاوـان ،جىلـؿ

لهیًههای يمؾیکی چ ها به 
هلی
اذك ایى اهك ،
هفهبیها و چ ها بىؾ .ویژگی هٍـحكک

قوٌى٨کكاو ؾیًی ،
هلی

اِالض٘لبی هعّىل پیىيؿ

الیـکوـى و ؾاٌـحى

والهای اولیۀ اي٭الب و په ال پایاو شًگ
آوها ال 
ایى وه٘ ،كؾ ٌؿو 
ؼّن هٍحكک ،یً١ی يیكوهای قاوث وًحی ،ال وىی ؾیگك بىؾ.
قوٌى٨کكاو ؾیًی هىش ٌؿ یک وال پـه ال

بكآیًؿ ایى اقجباٖ و جؤذیكپفیكی چ ها ال
هیٌؿ هى١٬یـث هًاوـبی بـكای ج١یـیى جکلیـ٧
ؾوم ؼكؾاؾ  ،2467یً١ی لهايی که اظىان 
بؽـًهـای

چهاقچىبها و چگىيگی ظكکث ؾولـث آ٬ـای ؼـاجمی ٨ـكاهن ٌـؿه،

ه٩اهین،
قوٌى٨کكاو ؾیًی ؾاٌحًؿ ،ال ؾوم

گىحكؾهای با

پیًالایى اقجباٖ
قاؾیکال شبهۀ ؾوم ؼكؾاؾ که 
اِالض٘لبی Cج١بیك و اؾ٠ا کًًؿ که ؾوم ؼكؾاؾ بـك اوـان ٘ـكض و بكياهـۀ

ؼكؾاؾ به Dشًبً
آوها ال آقای شبهـۀ ؾوم ؼـكؾاؾ،
قوٌى٨کكاو ؾیًی قغ ؾاؾه اوث .بكایىاوان ،ج٩ىیك 

يٝكی
وـًثگكایـی

قأی به ج٥ییك شًاض و ؾولـث يبـىؾ ،بلکـه آو قا ظمایـث ال يـىگكایی ؾق ه٭ابـل
هیؾايىحًؿ ٕ٬ىچـايی .ٔ143 :2468 ،ؾق همـیى قاوـحا بـىؾ کـه بؽٍـی ال يیكوهـای چـ

قوٌى٨کكاو ؾیًی بهً٠ىاو Dبكاؾق بمق جـك Cؼـىؾ ،کىٌـیؿيؿ ؾوم

ٕچ های هؿقؤ با جل٭ی
ؼكؾاؾ قا ال ظكکث اِالظی ال باال به پاییى به ظكکحی قاؾیکال ال پاییى به بـاال جبـؿیل کًًـؿ
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هیجىاو گ٩ث هىجىق هعكک هًال٠ۀ يؽبگاو ویاوی ؾق
ٕ٬ىچايی .ٔ42 :2472 ،بك همیى هبًا ،
هـؿقو
قويهـای
ایى بكهه ،ال جالي يیكوهای چ هؿقو بكای هژهىيیک کـكؾو ه٩ـاهین و 
ّ
يیمههؿقو يٍئث
يیمهوًحی– 
قوٌى٨کكاو ؾیًی ؾق یک هحى و با٨ث وًحی یا ظؿاکرك 

بكگك٨حه ال
هیگك٨ث.

بك اذك ایى ج٥ییك هىیحی ال وىی چ ها ،يهجًها ؾال هكکمی گ٩حماو چ ها ال اي٭البیگكی
و هباقله با اوحکباق به ؾهکكاویؼىاهی ج٥ییك کـكؾ ،بلکـه ج١كیـ ٧ؼـىؾ و ؾیگـكی ال وـىی
آوها يیم ٠ىْ ٌؿ .ؾق ایى ٌكایٗ ،ه٩اهین يىیًی ال
٤یكیثوالی 

چ های هؿقو و کی٩یث
وىی چ ها هايًؿ شاه١ۀ هؿيی ،جىو١ۀ ویاوی ،هٍـاقکث ویاوـی و آلاؾی هٙـكض ٌـؿ و
ائحال٦والی به ومث يیكوهای ؼاقز ال اوالم ویاوی هايًؿ يهٕـث آلاؾی ق٨حًـؿ

آوها ؾق

الیههای وًحی شاه١ه به
آوها ال 
ؾق٠یىظال ،پایگاه اشحما٠ی 

ظىیًیلاؾه ٔ488 :2478 ،و

ٕ
ومث ٘ب٭ۀ هحىوٗ ٌهكی وى ٪یا٨ث ٕبٍیكیه.ٔ237 :٪2355 ،
هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌی يؽبگاو ویاوی چ (شًاض چـ ٔ بـا يؽبگـاو
بًابكایى ،
ویاوی قاوث ٕشًاض قاوثٔ کاهً یا٨ـث .ؾق همـیى چهـاقچىب ،چـ هـا بـا ج٩ىـیكی
شًبٍی ال قأی هكؾم به آ٬ای ؼاجمی ،هىیحی شًبٍی و هٙ١ى ٦به ج٥ییك بـكای ؼـىؾ ج١كیـ٧
شًـبًواق ال ؾوم ؼـكؾاؾ

اِالض٘ل که ج٩ىیك شًبٍی یا

چهكههای ٨کكی
کكؾيؿ .الشمله 
شالییپـىق ٕ  ،ٔ42-45 :2472وـ١یؿ ظصاقیـاو

هیجىاو به ظمیؿقٔا
 2467اقائه کكؾيؿ ،
ٕ٠ ،ٔ37-36 :2468ماؾالؿیى با٬ی ٕ ٔ2474و هعمؿ ٬ىچـايی ٕ ٔ41 :2475اٌـاقه کـكؾ.
شال آيکه وكوي بهً٠ىاو قهبك ٨کكی چ های هؿقو هن ج٩ىیكی شًبٍـی ال ؾوم ؼـكؾاؾ
يمىيـههـای

آوها بهٌؿت به يٝام و شكیاو ق٬ی ظمله کًًؿ ،کـه
ؾاٌث .ایى اهك وب ٌؿ 
آ٨كیًیهایی چىو ظاؾذۀ کـىی ؾايٍـگاه

شًصالهای هٙبى٠اجی و 
٤ائله

هیجىاو ؾق
باقل آو قا 
جهكاو ؾق وال  2467هٍاهؿه کكؾ .بًابكایى ،بهجؿقیس هًاوـبات يؽبگـاو اوـالم ویاوـی ال
ومثووىی گىیؽحگی یا٨ث .ؾق ایى ٌـكایٗ ،شًـاض قاوـث بـا

ظالث هحعؿ ؼاقز ٌؿ و
ؾالهـایی چـىو جهـاشن ٨كهًگـی،
بالوالی گ٩حمايی و جٍکیالجی ؼىؾ ال ٘كیـ ٫اوـحؽؿام 
اِىلگكایی ،به شكیـاو چـ واکـًً يٍـاو ؾاؾ و

اقليگكایی و جىو١ۀ ا٬حّاؾی و جٍکیل

هٍكو٠یثبؽٍی به ه٭ابله با چ ها قا ٨ـكاهن کـكؾ ٕوـلٙايی:2474 ،

لهیًههای اللم بكای
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اِـىلگـكا

اِـالض٘لـ و

 .ٔ227-224بًابكایى ،ؾق ایـى ٌـكایٗ ،يؽبگـاو بـه ؾو بلـىک
ج٭ىین ٌؿيؿ.
هًال٠ههای شؿی با هن ؾاٌحًؿ جا ایًکه با قوی

ایى ؾو بلىک يؽبگايی ؾق ؾوقۀ اِالظات
همـهشايبـه ال ایـى ؾولـث،
اِـالض٘لبـاو ال همـاو ابحـؿا بـا ايح٭ـاؾ 

کاق آهؿو ؾولث يهـن،
ویاوثهای آو کىٌیؿيؿ هىیث شًبٍی ؼـىؾ قا جـؿاوم بؽٍـًؿ .بًـابكایى،

گیكیها و
شهث 

آوها هىاشه ٌؿ و جالي کكؾ همۀ وـًگكهای ٬ـؿقت قا ال
ؾولث يهن يیم با قویکكؾی بىحه با 
اِالض٘لبـاو ال ؾولـث

اِالض٘لباو بگیكؾ .ایى اهك وب اظىان ؼٙك و ياقٔایحی شؿی

آوها ٠مم ؼىؾ قا شمم کكؾيؿ جا هـاي ٟپیـكولی هصـؿؾ هعمـىؾ
يهن و جؿاوم آو ٌؿ .بًابكایى ،
قیاوثشمهىقی ٌىيؿ ،اهـا و٬حـی يحیصـۀ ايحؽابـات

اظمؿیيژاؾ ؾق ؾهمیى ؾوقۀ ايحؽابات

آٌىبهـای

اِالض٘لباو ق٬ن ؼىقؾ ،با ٘كض اؾ٠ای و٬ى ٞج٭ل ؾق ايحؽابات،

بكؼال ٦هیل
ؼىاقتهـا و

اقؾوکٍیهای ؼیابايی،

وال ٨ٕ 2477حًۀ  ٔ77قا کلیؿ لؾيؿ که ٘ی آؤ ،مى
آٌىبها ؾؼیـل

اِالض٘ل که ؾق ایى

کاقیهایی قغ ؾاؾ .الایىقو ،يؽبگاو ویاوی
ؼكاب 
اِالض٘لباو ؾؼیل

بىؾيؿ ،ؾوحگیك و ليؿايی ٌؿيؿ .همیى اهك وب هعاکمه و ليؿايی ٌؿو
٤یكیثوالی ؼـىؾ بـا

اِالض٘لباو به جٍؿیؿ قويؿ

ؾق ٨حًه ٌؿ .ؾق واکًً به ایى ؤ١یث،
آٌىبهای

يٝام و يؽبگاو شكیاو ق٬ی پكؾاؼحًؿ .بًابكایى ،بك اذك جعىالت ایى ؾوقه ،بهویژه
پیًالایى با
اِالض٘لباو با يٝام و شكیاو ق٬ی  ،که 

وال ٨ٕ 2477حًۀ  ،ٔ77قويؿ ؾگكوالی
جعىل گ٩حماو هىیحی ٌكوٌ ٞؿه بىؾ ،جٍؿیؿ ٌؿ.
بـیًالپـیً
آيچه ؾق ایى هیاو ،قويؿ جعىالت هـىیحی و هًال٠ـاجی يؽبگـاو ویاوـی قا 
بؿیىجكجی که با جؤکیؿ ؾولث یالؾهن بـك
٨لسکًًؿۀ ٔؿایكايی بىؾ E
جعكینهای 

ؾگكگىو کكؾ،
جعكینها و ظل هٍکالت کٍـىق ،قويـؿ ؾگكگـىيی

قویکكؾ يگاه به بیكوو و هفاکكه بكای قٟ٨
بـی٬ـكاقیهـای
٤یكیثوالی با ؾگك٤كبی ٕؼىؾپًؿاقی ٤كبٔ که ؾق ؾهـۀ  2465بـه ؾلیـل 

قوٌى٨کكاو ؾیًی ٌكوٌ ٞـؿ،

جٙبی٫گكای

ِىقتبًؿی گ٩حماو

گ٩حماو هىلٗ ؾق آو بكهه و
شـؿیجـك و

بـهِـىقت
جعكینها و هٍـکالت ا٬حّـاؾی ؾق ایـكاو ،

ؾق ؾهۀ  2485با جٍؿیؿ
گىحكؾهجك هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨ث Eلیكا ؾق ایى بكهه ،بؽٍی ال يؽبگاو ویاوی ٌاهل يؽبگاو

اِالض٘لباو ،با جؤکیؿی که بك هفاکكه بهً٠ىاو قاهظل هٍـکالت ؾاٌـحًؿ،

ظاکن بك ؾولث و
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بیگايه ٕ٤كب یا ؾگكیٔ قا ؾق ه٭ام قاهظل هٍکالت و هٕ١الت کٍىق جل٭ی کكؾيؿ .بًابكایى،
ظلپًؿاقی ٤كب ،جالي ٌؿ ظؿاکرك جٙبی ٫و جٙاب ٫با ٤كب ِىقت گیكؾ.
با قاه 
جؿاوم قویکكؾ هفکىق ال وىی ؾولث یـالؾهن هًصـك بـه اي١٭ـاؾ بكشـام هیـاو شمهـىقی
اوالهی ایكاو و کٍىقهای ٕ٠ى پًس به٠الوه یک ٌؿ ،که ؾق واکًً به بكشام ،شكیاو ق٬ی
ؾلواپىی ،ال بكشام و پیاهؿهای اشكای آو ابكال يگكايی کكؾ .باوشىؾایى ،ؾولث
ؾولث با ابكال 
ظـىلههـای هىقؾهًال٠ـه هیـاو

هیکكؾيؿ الگىی بكشـام قا بـه وـایك
اِالض٘لباؤ جالي 

ٕو
شمهىقی اوالهی ایكاو و اهكیکا ج١مین ؾهًؿ ،که البحه با واکًً و هؽال٩ث شكیاو ق٬یـ و
قهبك اي٭الب هىاشه ٌؿ.
ؾقوا ،ٟ٬ؾق ایى بكهه که ؾگك٤كبی ؾق ه٭ام قاهظل هٍکالت بكای بكؼی يؽبگـاو ٬لمـؿاؾ
هیٌؿ ،جالي ٌؿ ظؿاکرك هماهًگی با يٝام شهايی ٕ٤كبٔ به٠مل آیؿ .بكایىاوان ،ؾولث

اِالض٘لباو ٔمى ظمله به بكؼی يهاؾهای يٝام هايًؿ وپاه و هؽال٩ث ٔمًی بـا بكؼـی

و
هـیکىٌـیؿيؿ بـا
آوهـأ 
هًٙ٭های ٕ بهل٠ـن 

ظىلههای ؾ٨ا٠ی و
ویاوثهای يٝام ،بهویژه ؾق 

٘ك٦ؾاقی ال ٕ٠ىیث شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ا .٦ای .جی .ا ،.٦پفیكي وًؿ  1545و

هنگكایی و اؾ٤ام شمهىقی اوالهی ؾق يٝام شهايی قا ٨كاهن
لهیًههای 
هىاقؾی الایىؾوث ،
آوهـا
لهیًهها با هؽال٩ث يٝام هىاشه ٌؿيؿ .ؾق ایى ٌكایٗ ،ؾقوا ،ٟ٬
کًًؿ .البحه ؾق همۀ ایى 
بهِىقت شًبٍی با يٝام هىاشه ٌؿيؿ و بًابكایى ،به هًال٠ۀ شؿی بـا يٝـام و شكیـاو ق٬یـ
آوهـا بـا يٝـام و شكیـاو ق٬یـ  ،بـك
پكؾاؼحًؿ Eبا ایى ج٩اوت که بـكؼال ٦گفٌـحه ،هًال٠ـۀ 
ظلپًـؿاقی ٤ـكب ال
ؾ٬ی٫جك ،بههىالات قاه 
٠باقت 

ظىلههای اواوی و بًیاؾیى هحمكکم بىؾ .به

آوهـا بـه ج٭ىیـث گـكایًهـای شًبٍـی ،ج٥ییكؼىاهايـه و
وىی بكؼـی يؽبگـاو ویاوـی ،
ؾا٠یههای هـىیحی يٝـام
ظىلههایی چىو 
ٌبهاپىلیىیىيی ؼىؾ ؾق ه٭ابل يٝام پكؾاؼحًؿ و ؾق 

هًٙ٭ـهای شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ،بـه

ویاوثهای ؾ٨ا٠ی و ي٩ـىـ

هايًؿ اوحکباقوحیمی،
هًال٠ۀ گ٩حمايی و ٠ملی با يٝام قوی آوقؾيؿ.
قوٌـى٨کـكاو ؾیًـی و

جٙبی٫گكای

گ٩حماو هىیحی ٕٜهىق گ٩حماو هىیحی

بًابكایى ،جعىل
جؤذیكپفیكی چ ها ال ایى گ٩حماؤ اگكچـه با٠ـد هًال٠ـه ٌـؿ ،قويـؿ ایـى جعـىل ،بـك اذـك
ؾ٬ی٫جكٜ ،هـىق گ٩حمـاو
٠باقت 

قولبهقول ج٭ىیث و جٍؿیؿ ٌؿ .به

هًال٠ات يؽبگاو ویاوی،
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هنبىحگی واؼحاقی و اقلٌـی يؽبگـاو
قوٌى٨کكاو ؾیًی با٠د کاهً 

جٙبی٫گكای

هىیحی
ایکه به ظىاؾخ ویاوـی–اهًیحـی هايًـؿ
گىيه 
آوها ٌؿ Eبه 
هًال٠ههای 

اوالم ویاوی و جعىل
هًال٠هلا بىؾ ،با هًال٠اجی هن کـه

باایىظال ،اگكچه جعىل گ٩حماو هىیحی
٨حًۀ  77هًصك ٌؿ .
گ٩حماوهای هـىیحی

هناکًىو
ایکه 
گىيه 
ایصاؾ کكؾ ،جعىل گ٩حماو هىیحی يیم جٍؿیؿ ٌؿ Eبه 
شاه١هايـؿ .ؾق جعلیـل يهـایی ،بـا

الیههای ؼاِی ال
هاهیث ٙ٬بی ؾاقيؿ و هكیک هح١ل ٫به 
هیجىاو گ٩ث
بلىکهای يؽبگايی ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو ،
بكقوی ؤ١یث هىشىؾ هیاو 
بـهجـؿقیس قوابـٗ و هًاوـبات ایـى
هحؤذك ال جعىل گ٩حماو هـىیحی و هًال٠ـات هح١ا٬ـ آو ،
کنهًال٠ه به
هنبىحگی اقلٌی و واؼحاقی باال و 
يؽبگاو ال ؤ١یث هحعؿ ،یً١ی ظالحی با 
هنبىحگی اقلٌـی و وـاؼحاقی پـاییى و البحـه پكهًال٠ـه،
ؤ١یث گىیؽحه ،یً١ی ظالحی با 
هناکًىو ؾق ه٭ایىه بـا ؾهـۀ  ،2475هًال٠ـات يؽبگـاو
ؾ٬ی٫جك ،
٠باقت 

وى ٪یا٨حه اوث .به
ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی بهِىقت ٨الی و يى٠ی ج٥ییك کكؾه اوـث .يکحـۀ ههـن ؾق ایـى
ٌکا٦های اشحما٠ی

هناکًىو به
قیٍههای هىیحی ،ایى هًال٠ات 

هیاو آو اوث که به وب
يیم پیىيؿ ؼىقؾه و شاه١ه قا يیم ؾوٙ٬بی کكؾه اوث .بًـابكایىٙ٬ ،بیـث هىشـىؾ ؾق هًاوـبات
گ٩حماوهای هىیحی ،به هًاوبات يؽبگاو و ؾق هیاو شاه١ه يیم هًح٭ل ٌؿه اوث.

يتیدهگیزی


ج١ییىکًًؿۀ کیىحی ٨كؾ و يىبحً با ؾیگـكاو و بـه ٘ـىق
والهای اوث که 
کالو 
گ٩حماو هىیحی 
گ٩حمـاوهـای هـىیحی،

کلی ،شهاو پیكاهىو آو اوث .بًابكایى٘ ،بی١ـی اوـث کـه ج٥ییـك ؾق
گ٩حماوهای

ج٥ییكاجی الشمله ؾق هًال٠ات يؽبگاو ویاوی ایصاؾ ؼىاهؿ کكؾ .ؾقوا ،ٟ٬جعىل
هىیحی ال ٘كی ٫جعىل ؾق ج١كی ٧ؾال هكکمی ،ؼىؾ و ؾیگـكی و همچًـیى يىـبث و کی٩یـث
هـیٌـىؾ.
هـنبىـحگی وـاؼحاقی و اقلٌـی يؽبگـاو ویاوـی 
قابٙۀ ایى ؾو ،با٠د کاهً 
بًابكایى ،جعىل هًال٠ات يؽبگاو ویاوی به هك ؾو ِـىقت يـى٠ی و ٨ـالی قا ؾق پـی ؾاقؾ و
هـیکًـؿ .ؾق ایـى ٌـكایٗ ،بـا
آوها قا ال هحعؿ به و٨ا٬ی یا گىیؽحه جبؿیل 
ؤ١یث ظاکن بك 
ا٨ـ٫هـای
اهکاوها و 

وكقیم ٌؿو هًال٠ات يؽبگاو ویاوی به شاه١ه و ٙ٬بی کكؾو شاه١ه،
هیٌىؾ.
ظل هًال٠ه هیاو يؽبگاو ویاوی جٕ١ی ٧
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اشما ٞيٝك و اهکاو هّالعه هیاو يؽبگاو ویاوی ،يبىؾ یا ٔـ ٧١شـؿی

ٔ ٧١شؿی
بلىکهای يؽبگايی ،شًبٍی ٌـؿو يؽبگـاو يـىگكا ،بـه هً١ـای هبـاقلۀ
يگاه و ا ٫٨هلی هیاو 
يؽبگاو ویاوی يىگكا با يؽبگاو ق٬ی و يٝام ظاکن بههًٝىق پیٍبكؾ ج٥ییكات هؿيٝك ؼـىؾ و
ؾقوا ،ٟ٬واؾاق کكؾو يؽبگاو ق٬ی و يٝام ظکن به پفیكي گ٩حماو و هٙالبات ؼىؾ ،ویاوـی
ظـىلههـا ،ظحـی

هًال٠هؼیـم بـىؾو بىـیاقی ال

ٌؿو ٨مایًؿۀ شاه١ه و ویاوث و ؾقهصمى،ٞ
ظـىلههـای

ظىلههای ٤یكویاوی یا وایه ايؿاؼحى هًال٠ه بك ظیات ویاوی اشحما٠ی بهویژه

ویژگیها و جصلیات ههن ظاکن ٌؿو گىیؽحگی بك هًاوبات يؽبگـاو

قوايهای و ٨كهًگی ال

ویاوی اوث .ایى ؤ١یث ؾق هًاوبات يؽبگاو ویاوی ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو هّؿا٪
ایکه هحؤذك ال جعىل گ٩حماو هىیحی بالگٍث به ؼىیٍحى و ٜهىق گ٩حماو هىیحی
گىيه 
ؾاقؾ Eبه 
بلـىکهـای يؽبگـايی ؾق شمهـىقی

بـهجـؿقیس هًال٠ـات
قوٌى٨کكاو ؾیًی ؾق ؾهۀ ه٩حاؾ ،

اوالهی ایكاو ال ظالث هحعؿ به گىیؽحه ٕهح٩ك ٔ٪ج٥ییك کكؾه اوث .ؾق ایى ٌكایٗ ،هًال٠ات
پحايىـیلهـای

ٌکا٦هـای اشحمـا٠ی پیىيـؿ ؼـىقؾه و

يؽبگاو با وكقیم ٌؿو به شاه١ه ،به
هىیـثپایـه ٌـؿو

جىشـهبـه
بـا 
ؾوٙ٬بی ٌؿو شاه١ۀ ایكايی قا ج٭ىیث کكؾه اوث .ؾق پایـاو ،
ههـنجـكیى قاهظـل ایـى هًال٠ـات
هًال٠ات يؽبگاو ویاوی ؾق شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ،
ؾالهـای هـىیحی
ایکه ؾق آو ٔـمى ؾقبكگیـكی همـۀ 
گىيه 
بالوالی گ٩حماو هىیحی اوث Eبه 
ٕاوالم و ایكاؤ٬ ،اؾق به اقائۀ پاوػ ه١حبك و هًاو به هىائل يىٜهىق شاه١ـۀ ایكايـی باٌـؿ.
٠ال٬ههًؿ به ایى هىٔى ،ٞبه ایـى شًبـه ال بعـد

هیٌىؾ وایك پژوهٍگكاو
بًابكایى ،پیًٍهاؾ 
بپكؾاليؿ.
کتابًاهه
اهیكی ،شهايؿاق ( .)1386اِ الض٘لب او جصؿی ؿيٝك٘لب و پؿقؼىاي ؿهه ا ،جه كاو ،هكک م او ًاؾ
ايمالب اوالهی.
اوما٠یلی ،ظمیؿقٔا ( .)1394ایؿئىلىژی اِالظات (اِالظات به قوایث ظلم ۀ آی یى) ،جه كاو،
هكکم اوًاؾ ايمالب اوالهی.
باجىهىق ،جی .بی .)1369( .يؽبگاو و شاه١ه ،جكشمۀ ٠لیكٔا ٘یب ،جهكاو ،ؾايٍگاه جهكاو.
بالی٠ ،ماؾالؿیى ( .)1383شًبً اِالظات ؾهىکكاجیک ؾق ایكاو ،جهكاو ،وكایی.
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قوٌىفکكاو ایكايی و غكب ،جكشمۀ شمٍیؿ ٌیكالی ،جهكاو ،فكلاو قول.

بكوشكؾی ،ههكلاؾ (.)1377
شاه١هًٌاوی ویاوی ،جهكاو ،يی.

بٍیكیه ،ظىیى (.)1381
شاه١هًٌاوی ویاوی ایكاو ؾوقۀ شمهىقی اوالهی ،جهكاو،

ؾیباچهای بك

(1411ق).
يگاه ه١اِك.
پ ىقلکی ،گیح ی (« .)1398جع ىل ؾق هىاشه ۀ گفحم ايی ؾق شمه ىقی او الهی ای كاو :هىاشه ۀ
شاه١هًٌاوی ویاوی شه او او الم ،ن  ،7ي

پىاویاوی ،آيحاگىيیىحی یا آگىيیىحیک»،
.254-231 َ ،15
شًکیًم ،قیچاقؾ ( .)1381هىیث اشحما٠ی ،جكشمۀ جىقز یاقاظمؿی ،جهكاوٌ ،یكاله.
ظافٛيیا ،هعمؿقٔا ( .)1391اِىل و هفاهین ژئىپلیحیک ،هٍهؿ ،پاپلی.

ظاجمی٠ ،بان (« .)1387ؾولث و الحّاؾ ؾق ایكاو په ال ايمالب :جؤذیك ویاو ثه ای ب الجىلی١ی
ب ك ش ؿاله ای هكهً ىجیکی٘ ،بم اجی و پی ؿایً ؾول ث غیكی کپاقچ ه ؾق ای كاو» ،فّ لًاهۀ
ویاوث ،ن  ،38ي .117-89 َ ،2
افىىولؾایی ال لؿقت ،جهكاو٘ ،كض يى.

ظصاقیاو ،و١یؿ ( .)1379شمهىقیث؛
ظىیًیلاؾه ،ویؿهعمؿ٠لی ( .)1389اوالم ویاوی ؾق ایكاو ،لن ،ؾايٍگاه هفیؿ.

شالییپ ىق ،ظمیؿقٔ ا ( .)1381شاه ١هًٌاو ی شً بًه ای اشحم ا٠ی (ب ا جؤکی ؿ ب ك شً بً

اِالظی ؾوم ؼكؾاؾ) ،جهكاو٘ ،كض يى.
شكیاوًٌاوی ویاوی ایكاو ؾق ایكاو ،جهكاو ،پووهٍگاه فكهًگ و ايؿیٍۀ

ؾاقابی٠ ،لی (.)1391
اوالهی.
ؾاوقی اقؾکايی ،قٔا ( .)1393ؾقباقۀ غكب ،جهكاو ،هكهه.
ؾالوقی ،ابىالفٕ ل (« .)1383جع ىل هًال ٠ۀ ویاو ی ؾاؼل ی ال " ّ٠ك ؾول ث-هل ث" ج ا " ّ٠ك
شهايی ٌؿو"» ،فّلًاهۀ پووهً ظمىق ٠مىهی ،ن  ،6ي .143-117 َ ،12
قواوًٌاو ی يؽبگ او ویاو ی ای كاو ،جكشم ۀ له كا لب اؾی ،و لیماو
لويیه ،ه اقویى ( .)1387
اهیىلاؾه و پكویم ِالعی ،جهكاو ،چاپؽً.

ولٙايی ،و یؿ٠لیاِ غك (« .)1383جعلی ل گفحم او ب ه هراب ه يٝكی ه و قوي» ،فّ لًاهۀ ٠ل ىم
ویاوی ،ن  ،28ي .181-153 َ ،1383 ،7
( .)1391لؿقت ،گفحماو و لباو (و الوکاقهای شكی او ل ؿقت ؾق شمه ىقی او الهی
ایكاو) ،جهكاو ،يی.
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وكوي٠ ،بؿالکكین ( .)1366جفكز ًِ( ٟگفحاقهایی ؾق همىالت اؼالق و ًِ١ث و ٠لن ايى ايی)،
جهكاو ،وكوي.
(« .)1385ؼىاب آٌفحۀ بالگٍث به گفٌحه» ،بالجاب ايؿیٍه ،ي .937-929 َ ،81
فكبهجك ال ایؿئىلىژی ،جهكاوِ ،كاٖ.
( .)1375
ٌاؾلى٠ ،بان ( .)1386جکركگكایی ؾق شكیاو اوالهی ،جهكاو ،ولقا.
افىىولؾگی شؿیؿ ،هىی ث چه لجک ه و جفک ك و یاق ،جكشم ۀ فا٘م ه

ٌایگاو ،ؾاقیىي (.)1381
ولیايی ،جهكاو ،فكلاو قول.
ٌفی١ی ،هعمىؾ ( .)1389شاه ١هًٌاو ی ویاو ی ای كاو (هبحً ی ب ك ک ًً اقجب ا٘ی) ،جه كاو،
ؾايٍگاه اهام ِاؾق.
شًاضهای ویاوی ای كاو  1358ج ا  ،1378جه كاو،

ٜكیفیيیا ،ظمیؿقٔا ( .)1389کالبؿٌکافی

آلاؾی ايؿیٍه.
ً٠ایث ،ظمیؿ ( .)1391بًیاؾ فلىفۀ ویاوی ؾق غكب ،جهكاو ،لهىحاو.
قوايهها.

فكکال  ،يىقهى ( .)1381يٝكیۀ ايحماؾی گفحماو ،جهكاو ،هكکم يٍك
جعىلؼىاهی ؾق ایكاو ،جهكاو ،قوليه.

لهكهايپىق ،قظماو ( .)1396بكقوی چهاق ؾهۀ
لىچايی ،هعمؿ ( .)1379بالی بمقگاو (ول ایٟيگ اقی شً بً اِ الظات ؾهىکكاجی ک ؾق ای كاو)،
جهكاو ،شاه١ۀ ایكايیاو.
يمًويگاق.
بمقگجك هكؾه اوث (شًبً اِالظات ؾق اظحٕاق) ،جهكاو ،
( .)1381بكاؾق 
لیّكی ،يىقاله ( .)1388يؽبگ او و جع ىل فكهً گ ویاو ی ؾق ای كاو ؾوقۀ لاش اق ،جه كاو ،هكک م
اوًاؾ ايمالب اوالهی.
کاٜمی ،ظصث و غالهكٔا بّیكيیا (« .)1397هًال٠ات ؾقويی واؼث ویاوی و چ الً بالجىلی ؿ
فكهًگی ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو» ،فّلًاهۀ ٠لم ی هٙال ١ات هی اوفكهًگ ی ،ن  ،13ي
.35-9 َ ،37
گیؿيم ،آيحىيی ( .)1378قاه وىم ،جكشمۀ هًىچهك ِبىقی کاٌايی ،جهكاوٌ ،یكاله.
هصحهؿ ٌبىحكی ،هعمؿ ( .)1376ایماو و آلاؾی ،جهكاو٘ ،كض يى.
قوٌىفکكی ویاوی» ،هصلۀ آفحاب ،ن

هٍایؽی ،ههكؾاؾ (« .)1382ؾگكؾیىی هبايی ویاوث و
 ،3ي .28
يمًويگاق.
شًاضهای ویاوی ؾق ایكاو اهكول ،جهكاو ،

هكجصی ،ظصث (.)1377

67 / )44-68(  يىقاله لیّكی...ات يؽبگاو ویاوی٠گفحماوهای هىیحی و هًال


. ِؿقا، جهكاو، ؼؿهات هحمابل اوالم و ایكاو.)1371(  هكجٕی،هكیٙه
. لىهه، جهكاو،يمیبلاؾه

 جكشمۀ اظمؿ،هًٌاوی اظماب ویاوی١شاه

.)1392(  ُقبكت،هیؽلم
. کىیك، جهكاو، جكشمۀ هعمؿجمی ؾلفكول،اِك١هًٌاوی ویاوی ه١شاه

.)1393(  کیث،ًي
. ؾايٍگاه جهكاو، جهكاو،يمیبلاؾه

 جكشمۀ اظمؿ،ویاوثهؿاق

 ؾايٍمًؿ و.)1368(  هاکه،وبك
،»)1388  ات ویاو ی ؾق ای كاو (ايحؽاب ات٠ًٌاو ی هًال ه١ «شاه.)1393(  و یؿاهیك،يیاکىیی
.231-199 َ ،1  ي،11  ن،لىم ویاوی٠ پووهًياهۀ

،1  ن،لىم ویاو ی٠ ،ايیٙلیاِغك ول٠ویؿ

 جكشمۀ،»كیۀ گفحماوٝ «ي.)1377(  ؾیىیؿ،هىاقخ
.156-183 َ ،2 ي
 جكشم ۀ ه اؾی،كی ه و قوي ؾق جعلی ل گفحم اوٝ ي.)1393(  هاقی او و ل ىئیم فیلی په،یىقگًى ى
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