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 چکیذه

وزیوران ههوا ایانا وان بوا     ، پس از یک دوره تالش برای مهار رفتار مغوالن و بومی کردن قوم غالب از سووی دولتروردان ایرا وی       

 وشوتار   .ی شکوفایی  سبی اقتصواد و حیوات شوهری را هرووار  رود وا     ها زمینه، ایانا ان مساران به ایجاد اصالحات گستردهتشویق 

ی ایرا شهری در رویکرد آبادگرایا ه وزیران هها مسوارا ی ایانا وان  وه گاییواهی     ها حاضر با طرح این سوال که بازخوا ی ا ایشه

ضورورت اهتنوای حکوام    ، هرنوایی مناسبات گامعه و حکومت، اهریت امنیت و هاالت به یداشته است؟ بر این باور است که آگاه

آ ان را به ترغیب  دسوتیاه ایانا وان بوه ا جوام اصوالحات گسوترده در ههوا        ، به معیشت رهایا و اهترام به هرران شهری و ساز اگی

دریچوه ای بوه سووی    ، در حووزه ی اقتصواد و اگتروا     وزرای ایرا وی در ایون هصوربا ایجواد ت وول     ، مسارا ی واداشته است. بنابراین

 هصر ایانا ی را ماهیت  ظام منای ببنشنا. کارآفرینی گشود ا تاساختار گامعه

 

  عذالت و امنیت، اقتصاد شهری، ایلخانان، وزارت، واشگان کلیذی: شهر وشهرسازی
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 همدقم
   ممظعا شمخب هک دیدرگ لومهم یزاسرهشو یرامهم یاه هصرع رد یدمآراک یاه تیلاهف ،ناناخلیا یناملسم رصع رد
    دممآراک یناوخزامب رمب ینتبم یشالت ناوت یم ار نازاغ هب بوسنم تاحالصا .تفرگ تروص هرودنیا یارزو طسوت نآ
  لمضف نیدلادیشر ریزو تماعز و یناریا ناگبخن تمه هب هک تسناد یناریا یراد تموكح یاپرید یاه هشیدنا و ننس
     تامجناخراک دامجیا و سرادمم و دجامسم ،  رازامب نتخامس اب ینالیگ هاشیلع نیدلا جات نآ یپرد.دش ماجنا ینادمه هللا
 ی امه  تخامس ریز یزاسزاب ترورض و یرورپ تیعر .دومن یدایز کمک هرود نیا یرهش تایح قنور هب یفاب هچراپ
  ماممتها ، یتالمصاوم طوطخ ظفح و اه هار تینما نیمثت ،یلام روما هب یهد ناماس بلاق رد یراجت و یزرواشک داصتقا
  یقومقح ینابم دیدحت ترورض ،یلوغم زکرم زا زیرگ تیفارشا و ارما یدهت زا یریگولج ،ییاتسور و یرهش زکارم هب
     نیمامت یارمب شالمت لمک رد و جح یاه ناوراک دمآ و تفر هلمج زا ایاعر ینید ننس و تاداقتعا هب هجوت و ییاضق و
     تمهج رد یمصخشم هممانرب و درمبهار ، ینامخلیا هاگتسد یناریا نارازگراک هک دهد یم ناشن ههماج رد تابي و تینما
         عمقاو شناومخ دروامهر یدرمبهار نیمنچ .دمنا هتمشاد نآ یتمومكح ی امه نامزاس و ناناخلیا تموكح راتخاس حالصا
  دامصتقا و تموكح ،ههماج تابسانم یراومه تهج رد ،رصع نیا تاظحالم وترپ رد یرهشناریا یاه هشیدنا ی هنایارگ
 رد تینما و لدع هاگیاج نتشاد رظن رد اب رضاح راتشون تهج نیمه رد .دوب تابي و تینما نیمات و یرگدابآ فده اب
  یارزو همنایارگدابآ دركیور رد ار نآ یراذگریيات ،یسایس داصتقا یناماسب رد نآ مهس ههیو هب و یرهشناریا یاه هشیدنا
 .دهد یم ناشن یرهش یدابآ و نارمع رد دهع نیا
     یارب)تمسا هدمش مامجنا یدامیز ی امه شهوهپ ناناخلیا یناملسمرصع رد یو درکراک و هاگیاج و ترازو داهن هرابرد
     امب یزامسرهش و رهمش همبءارزو مامتها اما (1331 ،ینارحب ؛0331 ،یرایهللا ؛3331 ،یوضر ؛0031 ،هداز بجر :هنومن
  یدنممشور و لقتسم شهوهپ ،تسا یناریا ههماج هبالتبم زین هزورما هک یا هلاسم ،یندمت و یندم ینابم تیوقت فده
      رد دممآراک یمقیقحت شور ناومنع همب یریمسفت - یمنییبت دركیور اب رضاح راتشون تهج نیمه رد .تسا هدشن ماجنا
         همجو نمیا همب ینامسنا موملع نارگمشهوهپ امت دمهد  یمم     رارمق شیامشگ درومم ار یا هزات یاه قفا ،یخیرات تاهلاطم
 رد یزورما نادرمتلود و نارازگراک و دنشاب هتشاد یرگید هجوت یزاسرهش و رهش قنور رد ترازو داهن یاهدرکراکزا
   تمینما و لدمع صوصخب و یرهشناریا هشیدنا رد دوجوم یرظن ینابم هب ،ريوم یندم و یرهش یاه هینب تیوقت تهج
  .دنزرو مامتها یموب یمیاداراپ ناونع هب
 زکرم زا زیرگ یاه شیارگ راهم و ناناخلیا یناملسم دهع
         راوتمسا یمامظن درمكیور و تمیهام رمب نامناخلیادركلمع ودمیاب امت وکالوه رصع زا همادا رد و نالوغم  مجاهت زا سپ
    یرمترب و یمامظن درمكیور نیا .دندوب ینیشنرهش و هتفای ناكسا یگدنز فلاخم و یدرگارحص تایح راداوه نانآ.دوب
  و دمش  یمم   یمشان نآ هب طوبرم یطیحم تاظحالم و یشود هب هناخ یگدنز یاه هفلیم زا یماظن نارس یارب ندش لئاق
 نكمم هار نیرت ناسآ یهیبط روط هب اذل .دندوب هدرب ثرا هب نالوغم یروطارپما رب مکاح یلک شرگن زا ار نآ ناناخلیا
 .دوب یتمینغ داصتقا و تراغ رب یكتم نانیشنارحص و نالوغم نایم رد تشیهم هنیمز رد



 903 ...ناناخلیا یناملسم رصع یارزو هاگیاج

 ،   یملیا تیفارمشا نمیا رظن رد هک ارچ دومن یم  مهارف تالیا طسوت یرگتراغ یارب ار هنیمز یلیا تیفارشا لاهف روضح
   درکرامک همنوگ ره هک دش یم  بوسحم یدیلوت تیلاهف ،تشاد هارمه هب ار تهفنم و دتف دوخ اب هک یگنج ،مئاد گنج
  رمیمیدالو ؛061 :1ج ،1031 ،ی كمسفشورطپ ؛163 -113 : 1ج ،0631 ، نیدلادیمشر) دش یم  میظنت نآ ساسا رب یسایس
  .دمندرک  یمم    قالمشق و قالیمی لاس ره هک دنتشاد یناوارف  اتبسن یاه هلگ ناکامک لوغم ناگرزب .(36-36 :1631 ،فست
 :0031 ، نومتبمل) دندرب یم  رس هب اه هاگارچ ترواجم رد هک دوب نیشن هد مدرم ینارگن هیام هتسویپ ناراد هلگ یرگامغی
  دومخ ی امه          ماد و نامیاپراچ یارمچ یارمب امهنت ار نیممز و دنتمشادن یا همقالع فرز و تمشک همب اه نآ هک ارچ .(061
-061 :0031 ، نومتبمل ؛001 :3631 ،    زردنامس) دومب هدرمک فیهمضت ار ناییاتسور تیهقوم تیهضو نیا و دنتساوخ یم 
  همک دندوب هدش بوعرم و هدروخرس و هدرزآ یدح هب تكلمم رسارس یایاعر ،نازاغ نیمارف زا یكی بجوم هب .(361
 دورو .(33 :نامه) تشادن تمواقم تردق زین سگم لباقم رد یتح وا ،دریگب تیعر زا یزیچ دوب یم  رداق یسگم رگا
 ی امه   هداونامخ همب رواجت تاقوا یهاگ رد و تراغ ثعاب اه هناخ یچلیا یریگ لكش زا لبق ایاعر یاه هناخ هب اه یچلیا
 : 0ج ،0631 ،       نیدلادیمشر) دمیدرگ ناییاتمسور ترجامهم ببمس هممه و هممه لماوع نیا هعومجم و دش یم  ییاتسور
    لومصا امب ریامغم ،       یمسایس هامگن رد ترامغ و گمنج و یدامصتقا هامگن رد یرورمپماد ینهی شاهم هویش نیا .(1111
   نمیا .دمشاب  امه   نآ یامهزاین یماممت یوگخساپ تسناوت یمن و دوب نایناریا یراجت و یزرواشک تشیهم و ینیشناجكی
   زا .تمشاد یمناوارف یفنم یاهدمایپ یقوقح و یداصتقا ،یسایس ظاحل هب نآ هب طوبرم یسایس شیارگ و تشیهم هویش
  هرمهب و دوب یناگرزاب و تعانص ،یزرواشک مصخ ،هتفای ناكسا و ینیشنرهش یگدنز نمشد ،یعامتجا و یسایس ظاحل
  همک ،   یمشود همب همناخ و یلیا لكش هب یگدنز یداصتقا ظاحل هب ؛درک یم  بلط ار مدرم زا هدعاق یب و دودحمان یشک
      یتامبي یمب و ینماامن و عمتارم و فرازمم یناریو هب ،دوب ناریا یا هگلج و یناتسهوک قطانم رد قالشق و قالیی مزلتسم
  رامک هب رت ندمتم یا ههماج رد ار یا هلیبق مدقتم ننس ،لمع رد ،اسای هب لمع اب یقوقح ظاحل زا و دش یم  رجنم اه هار
      تمسایس همصرع رد همک یتالكمشم هوالمع هب ،داضت نیا .دومن یم  ریذپان لمحت و هقباس یب دوخ فون رد هکدنتفرگ یم 

      هویمش همب  افرمص و دمنریگ شیمپ رد ار یزیمآ تملاسم هویش هک دومن روبجم ار اه نآ ،دوب ناناخلیا ریگنابیرگ یجراخ
    امت دندمش رومبجم ناشدوخ یداصتقا و یسایس تیدوجوم ظفح تلع هب ناناخلیا ،نیاربانب .دنیامنن هدنسب لوغم بلاغ
 هب (ق.ه 136-300)لاس زا هک نازاغ یهاشداپ یط رد .(331  :3331 ،یوضر) دنریذپب ار نایناریا ییارجا و یناریا ننس
 ،  نامیم نمیا رد  .    دمیدرگ رمتگنررپ ترازو دامهن شقنودمیدرگ بلاغ ناناخلیا رد تردق زکرمت هب شیارگ دیماجنا لوط
    یاومتحم رد تمقد .دومب هیرظن نیا نازادرپ هشیدنا و ناگدنیامن نیرت هتسجرب زا یكی ،نازاغ روهشم ریزو نیدلادیشر
     رمكتبم رمیزو همک دراذمگ یمن یقاب یدیدرت خیراوتلا عماج نایاپ رد ینازاغ تاحالصا حرش و یدیشر تابتاكم بلاطم
 ،نیدلادیشر :ک.ر)تسا هدوب یتابي یب و یناماسبان فیهضت و تینما یرارقرب قوشم و تاحالصا کرحم و یناب نازاغ
 .(تابتاكم و خیراوتلا عماج
    لادومئف نارمس امب ار لوغم نیناوخ ،یزکرم تلود نتخاس دنمتردق و زیرگ زکرم یاه هورگ راهم تهج رد نیدلادیشر
  جارمخ و یتا میلام نیشیپ ساسا .دنریذپب ار یناریا یرادمتلود ننس ات تخاس کیدزن (هریغ و کیجات ،یناریا) ناملسم
         و یمامظن نارمس متمس رامشف رمبارب رد نامشیا زا یو .دمیامن رمتمک ار ناییاتسور تایلام راب ات دومن ایحا ار یزرواشک
 یو.(306 :3031 ،  همسورگ همنر) درامگ راک هب ار دلاص رصانع تایلام هرادا رد و هدرک فافد لوغم و کرت نیشنارحص
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    امیاعر لامم همب عمط مشچ ات دیزگرب دنمتوري و ریس صاخشا نایم زا دیاب ار (هیلام نادنمراک) نالماع هکدرک یم  ناونع
 .(311 :1131 ،نیدلادیشر) دنشاب هتشادن
        یربرامک رمییغت زا نامناخلیا زمکرم زا زمیرگ تالیاممت دمیدحت و هتفای ناكسا نامدرم زا تیامح تهج رد نیدلادیشر
     یگدمنام بمقع لمماوع زا همک نوكسمریغ میظع یاه هنهپ و عترم هب یرادغاب و تعارز رب ینتبم یزرواشک یاه نیمز
 ،  همسورگ همنر ؛ 30-00: 1ج ،1131 ،یكسفشورطپ) دومن یریگولج تدش هب تسا هدوب هرود نیا رد روشک یداصتقا
 تعارز هب اهاتسور مدرم بیغرت ،اهرازتشک ههسوت زا تیامح یارب یلیا بلاغ نایرج لباقم رد وا .(306-106 :3031
   رمظن همب .(33  :ناممه)    دوممن یا هدرتمسگ شالمت راهنا و اه یوج ،اهزیراک رفح هلمج زا یرایبآ یاه هویش شرتسگ و
         تردمق زا نازمیم ناممه همب رمگید یومس زا و دمیازفیب یزمکرم تلود تردق رب وس کی زا تشاد یهس یو دسر یم 
 .دهاكب تایالو رد زکرم زا زیرگ یاهورین

 ییاتسور و یرهش تایح ییافوکش و ترازو هنایارگدابآ هشیدنا
     رد یو .تمشاد همجوت عیمسو دطمس رد یمومع نکاما تخاس هب یمدرم تیامح بلج یارب دوخ نیدلادیشر هجاوخ
   هرمصب یملاو زا وا .(33 :10 بوتكم :1131 ،نیدلادیشر) تشاد دیکثت رما نیا رب ،فلتخم طاقن نایلاو هب دوخ یاه همان
-01 :6بوتكم ،نامه) دزاسب هکوش هلحم رد ناتسرامیب کی ،نیرفاسملاراد و ثیدحلاراد رب هوالع ات دومن تساوخرد
 کشزپ دوبن ببس هب و دوب سراف ناكباتا یاه هتخاس زا هک زاریش ملس هزاورد ناتسرامیب یزاسون هب نینچ مه وا .(11
  دمیکثت .(110-310 :11بوتكم ،نامه) دنتسرفب اج نآ هب یناكشزپ ات داد روتسد ،دوب هداهن بیرخت هب ور مزال هجوت و
      دیمشر همجاوخ همک تمسا ییامهانب هلمج زا لوفزدرهش یاه لپ .تسا دوهشم زین اه هاگردنب و اه لپ یزاسزاب هب ناشیا
    همجاوخ هتمسجرب تامفیلثت زا یكی هک یدیشر عبر همان فقو رد.(301 :33بوتكم :نامه) داد اهنآ یزاسزاب هب روتسد
      فمیدر رد دابآدیمشر غامب و دامبآ دتمف غاب ینهی یدیشر ناتسرهش یلصا غاب ود زا هجاوخ تسا هللا لضف نیدلادیشر
      همجاوخ یمنارمع هممانرب زا شیمپ امت دابآ دتف هقطنم .(311 :6131 ،نیدلادیشر) تسا هدرب مان ربلا باوبا یفقو تاغاب
 یناد امبآ هصرع رد مدق هجاوخ هجوت ريا رد هكنیا ات هدوب تعارز فون ره زا یراع و کشخ ،ریاب ،هللا لضف نیدلادیشر
     و نارمگزرب امب ارممه لمكیه یوق واگ سأر دصیس کمک هب دابآ دتف هقطنم یایحا .(011-611 :1331 ،یناشاقلا) داهن
  دامبآون ی امه غاب و یضارا نیا .(10 :0131 ،راشفا)دش ماجنا ،دروآ ناریا یزکرم ریوک زا نیدلادیشر هک یراکرپ ناعراز
 راذگاو دندوب هداتفا رود دوخ نیمزرس زا هک ینامالغ هب دندوب ییاتسور تعامج و هنكس زا یلاخ هک سیسثتلادیدج و
        نمیا نامکزینک و ناممالغ ییامجباج زا یریگوملج یارمب و دمنهد ماجنا ار نآ ترامع و تعارز ،ینابغاب روما ات دومن
 :1131 ،نی   دلادیمشر)دومن دابآدیمشر و دامبآ دتف نارمع فقو ،دیشخب یم  اهنآ هب هک یتازایتما یط ار هدیسرون نارگزرب
   دامهبا زا تمشاد ار اتسور تخاس و یزرواشک تیلباق هک یقطانم زا نیدلادیشر یهاگآ.)011 :6131 ،نیدلادیشر ؛131
 نآ یاهاتسور مان هارمه هب رهن ی هیلوا حرط یدیشر تابتاكم باتک رد .دوب یزرواشک فوضوم هب هجاوخ هجوت رگید
  .دمش  یمم   تمخادرپ هنازور نانآ دزم و دوب رفن رازه تسیب رهن نیا ندنک یارب زاین دروم یناسنا یورین .تسا هدش رکذ
    یرمهن لمصوم دودمح رد ات داتسرف ،قارع لامش نارابرپ یضارا ،ركب راید هب ار دوهسم نیدلا یکز مان هب یدرف ناشیا
  فملت   خم قطامنم زا امج نآ رد تنوكمس یارب ار ایاعر و دنک ثادحا طوحم یاتسور هدراهچ رهن فرط ود رد و دنكب
 .(100-100 :نامه) دروآ درگ
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   بهمشنم تارمف زا هک داد ار یرهن ندنک روتسد زین ،تسا عقاو هیکرت روشک رد زورما هک مور عباوت زا هیطلم هیحان رد
     عممج امج نآ رد تنوكمس یارمب دالب ریاس زا ینازرواشک و ایاعر و دش یم  انب ربتهم یاتسور هد نآ رانک رد و دش یم 
      همک یرومط همب اهاتمسور نتفرمگ رارق لحم ،هدنام یقاب یدیشر تابتاكم رد هک رهن هشقن و حرط رد .دندش یم  یروآ
 رد .(010-610:نامه) تسا هدش صخشم ،دشاب رهن نییاپ تمسق رد اتسور ود و رهن ییالاب تمسق رد اتسور تشه
   :ناممه) دمندیزگ  یمم   تنوكمس اج نآ رد راک لخن نازرواشک هک داد ار کچوک ییاتسور نتخاس روتسد زین ناتسزوخ
  کمی ره رد هک درک انب اتسور جنپ نآ نایم رد و دومن ثادحا یهیسو غاب زین یدیشر عبر رانک رد دیشر هجاوخ .(031
 رگید داهبا زا  .(133 :0031 ،هداز بجر ؛ 111 :0ج ،1131 ،یكسفشورطپ) دندوب هدرک نکاس تكلمم کی زا ینامالغ
  هملمج زا یرایبآ یاه لاناکزا هدافتسا و هلجد رانک رد اهاتسور تخاس .دوب بآ عبانم نیمثت یزرواشک هب هجاوخ هجوت
 :1131 ،      نیدلادیمشر) تمسا هدومب دیمشر همجاوخ تارامكتبا زا زین مور و یرغص و یربک هینمرا ،ههیبر راید ،ركب راید
  ندمنک .(301 :نامه)  دومش هدافتمسا یزرواشک یارب نآ بآ زا ات دوب هداد یدنب نتخاس روتسد زین ناتسزوخ رد .(110
 ،0631 ،نیدلادیشر ؛ 13 :نامه) دوب یزرواشک یایحا تهج رد یحالصا یاه همانرب رگید زا تانق ندرک یراج و رهن
    زا ار فملتخم نامهایگ لامهن و رذب درک یم  هیصوت نارازگراک و نایلاو هب یزرواشک یایحا یارب یو .(133 -333 :0ج
     یرطامخ امب نازروامشک امت دنهد رارق نازرواشک رایتخا رد و هدومن یرادیرخ یفاک ی هزادنا هب نوگانوگ یاه نیمزرس
     رازمه جنمپ امت هداد روتمسد ناتسزوخ یلاو هب وا .(031-131 :1131 ،نیدلادیشر) دنزادرپب تعارز و ینادابآ هب هدوسآ
   و نامتخرد نمیا تشک یارب و دنراكب داباتسد تیالو یاه نیمز رد و دنیامن هیهت هزیوه زا ییوتسخ یامرخ لخن هلصا
 .(031 :نامه)دنروایب هزیوه زا نادراک زرواشک رفن هد اه نآ تظافح و یرایبآ

      عمبر .تمسا هدومب نارمیا و مالمسا ندمت و گنهرف خیرات رد ناشخرد یلصف ،ناناخلیا رصع رد یزاس هسردم شبنج
  نیدلادیمشر هجاوخ رما هب متشه نرق لیاوا ای یرجه متفه نرق رخاوا رد هک دوب یریظن یب و گرزب هعومجم یدیشر
   هناخدمصر ،هناخباتک ،هاقناخ ،دجاسم ،هدایسلاراد ،افشلاراد ،سرادم یاراد هعومجم نیا .دش سیسثت زیربت رد هللا لضف
-313 :1131 ،نیدلادیشر) دیدرگ نیهم نآ هرادا یارب زین یرایسب تافوقوم و دوب مولع بالط یارب رایسب تارجح و
   هتخامس دوممن یم  افیا تمكح و ینید مولع ،گنهرف شزومآ رد یمهم شقن هک یملع زکارم زین نازاغ بنش رد .(013
  سرد همک یسردم ،هناخدصر رد و ...نامداخ و هبلط و نادیهم و ناسردم ،هیفنح ،هیهفاش هسردم زا کی ره رد و» .دش
 ،بتكلا تیب رد و راد رامیب و حارج و لاحک و بیبط ،افشلاراد رد و شارف و هبلط و دیهم و تفگ دناوت یمكح مولع
 ،   نیدلادیمشر همجاوخ دمننام زین نازاغ .(031-331 :3ج ،0331 ،ریم دناوخ) «...بتاک نوناقلا تیب رد و شارف و نزاخ
 یكی .(033 -133 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر ؛331 :نامه) دوب هتفرگ رظن رد هعومجم نیا یارب ار یرامش یب تافوقوم
  یمهورگ .دوب عیسو رایسب یا همیخ هک تسا هرایس هسردم یناملسم دهع رد ترازو داهن گرزب و عیفر یاهدرکراک زا
        هامشیلع نیدملا جامت و نیدلادیمشر نومچ یمگرزب یارزو نآ فدمبم و دنراد لاغتشا سیردت هب نآ رد الضف و املع زا
     هدمش یزمیر حرمط لمیا بق و ریامشع میلهت روظنم هب هسردم نیا دسر یم  رظن هب .(030 :3331 ،هرضحلا فاصو)دندوب
    امملع و عیانمص نابحامص ، نارگتهنمص ،نادنمرنه تراغ و راتشک زا اهرهش زا یرایسب هب دوخ موجه رد نالوغم .تسا
        موادمت یمساسا لمماوع زا یمكی رمما نیممه همک تسا نیا یوق نظ .(133 :0ج ،3031 ،ییاسک)دندومن یم  یراددوخ
    عممتجم و ینازامغ بنمش ،    یدیمشر عمبر دمننام یندممت یملع گرزب زکارم نآ سپ رد و دشاب یناریا تیلم و گنهرف
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   و نارمیزو همشیدنا و ركف لصاح هک یتاقیقحت و یملع عیسو یاه همانرب و یلام میظع یاه هناوتشپ همه نآ اب هیناطلس
       تمیمها قومف سرادمم هزادمنا همب همک تشاد مان «هیيایغ» زیربت رگید ی هسردم .تفرگ لكش دوب یناریا نارالاسناوید
   فملكت تمیاهن و تهسو و عفرت لامک رد» نیدلادیشر دنزرف دمحم نیدلا ثایغ دیهسوبا ریزو ار هسردم نیا .تشادن
  ممه یو .(103-003 :1310 ،  رمیم دمناوخ)«  دوممن فمقو نآ رب بوغرم تالغتسم و بوخ فرازم ...دومرف انب تنیز و
   سرادمم هملمج زا .(003 :نامه)تخادنا یم  هار یملع هثحابم هسلج الضف و املع روضح اب ههمج یاه بش رد نینچ
     هملمج زا دراد یتامفوقوم رمگید سرادمم دننام هک دوب بستنم نیدلادیشر هجاوخ هب هک دوب دزی هیدیشر هسردم رگید
  سممش طسوت دزی رد (رانم راهچ) هیسمش هسردم .(101-001 :6331 ،بتاک)دوب عقاو هسردم بنج رد نایذغاک رازاب
    رد همسردم ود و دمیدرگ مادمقا زیربت رد شدوخرظن اب نآ هشقن و نالپ و ییامن اج تهج هک نیدلادیشر  داماد نیدلا
  وا هزامنج یرجه 330 لاس رد ناشیا تافو زا سپ و دش هتخاس هسردم ود ره فارطا رد رانم راهچ اب رگیدمه لباقم
   رد همجاوخ همب ناشیا یكیدزن دسر یم  رظن هب .(011-111 :1331 :یرفهج)دندومن نفد هسردم رد و دندروآ دزی هب ار
    همسردم ینامب) یمضاق نیدلا نکر دیس شردپ و یو دوخ دنچ ره هتشاد ریيثت یندمت و یشزومآ زکارم تخاس تهج
  و یندممت ی امه   نامینب بمیرخت زا یریگولج رد نالوغم یلیا شریذپ  ارهاظ .دنا هتشاد اه هنیمز نیا رد یتافوقوم (هینکر
   سرامف و دزمی ،ناجیابرذآ یاهرهش رد یرهش نارمع و ینادابآ ،یزاس هسردم هب یدنم هقالع و یتسود ملع ،یگنهرف
 ،   همیدجم همسردم دومجو زا هطوطب نبا .دراد نایرج نیمه رد هشیر یگنهرف یاه هزاس تخاس موادت و تشاد تیمها
 ن      با)تمسا هدرمک دامی زاریمش رد ینانممس نیدملا سمش ههقب هسردم ،فیفخ هللادبعوبا خیش ههقب هسردم ،نوتاخ شات
      شمقن نآ تخامس رد نیدلادیمشر همجاوخ همک یرگید سرادم هلمج زا .(110 ،160 ،060 ،660 :1ج ،6031 ،هطوطب
        ییامینوق دممحم نیدملا سممش امنالوم همب ار همسردم نیا سردم و یلوتم یبوتكم رد و تسا ناجنزرا هسردم تشاد
 ،1131 ،   نیدلادیمشر)دزاذرپب یملقع مومل  ع فاومنا و مالمک ملع ،نیلوصا ،ریسفت ،ثیدح ،هقف سیردت هب ات هدرک راذگاو
   .دوممن امفیا یرهش نارمع و یزرواشک رد یمهم شقن هک دوب هاشیلع نیدلا جات ناناخلیارگید ریزو .(001 :63 بوتكم
      و غامب رمیظن یدمنچ تامسیسثت و هامگباوخ ، همهلق ادتبا یناخلیا یاهرهش ریاس دننامه هیناطلس تخاس هویش رد ناشیا
      سپمس .دیمشک ورامب و همتفرگ رمظن رد رهش تخاس یارب هک ار ینیمز فارطا زا سپس و درک انب رهش زکرم رد یرصق
          هدممع تملع هویمش نمیا .دنزامسب ار یتاراممع رامصح لمخاد رد مادمک ره هک دنا هتفای روتسد تلود ناگرزب و ءارما
  تاراممع نیرتشیب هک یدارفا زا یكی .تسا یناخلیا هرود دیدج یاهرهش رگید و هیناطلس رهش ینوگمهان و یماجرفان
   یردمق همب هیناطلس رد یو طسوت هدش هتخاس تارامع تهسو .تسا ینالیج هاشیلع نیدلا جات تخاس هیناطلس رد ار
 زا .(11 :0131 ،   ورمبا ظفاح)تمسا هتمشاد هدهع هب ار رهش تخاس یلصا تیلووسم یو دنا هدرک روصت یخرب هک دوب
 و جرخ مک» یناشاک هتفگ هب انب رازاب نیا .(اج نامه)دوب نازازب رازاب مان هب یلاع رایسب یرازاب یكی تارامع نیا هلمج
  هتخامس ماش و زیربت ،دادغب رد هک یتارامع یمامت اب هسیاقم رد و هدش هتخاس هتخپ رجآ و گنس زا و دوب «لخد رایسب
    دادمغب سودرمف همناخر اک رد ار دومخ تقایل زین نآ زا لبق .(001 :1331 ،یناشاقلا)تشاد رارق تهفر ولع رد دوب هدش
  یخامک هاشیلع هجاوخ نیا رب هوالع .(101-001 :نامه)دوب هدیدرگ یفاب هچراپ هناخراک نیا قنور ثعاب هک داد ناشن
  هامشیلع  امه   نمیا رمب هوالع .(301 :نامه) دوب هوكشاب و ابیز رایسب هک دوب هتخاس هیناطلس ههلق کیدزن «تشهب» مان هب
  هامشیلع .(06 :0131 ،وربا ظفاح)دوب نآ روما هرادا راد هدهع یتدم یو دوخ هک درک داجیا هیناطلس رد یگرزب هناخراک
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   همناخراک یو .دیمشوک  یمم  تخس دوب وتیاجلا دماشوخ هک هیناطلس و زیربت رد یلاع یاهانب نتشارفارب و ینادابآ راک رد
  دامجیا ،داد چوک اج نآ هب دادغب زا هناخ و لها اب اررگتهنصرفن رازه راهچ هک ،سودرف مان هب ،زیربت رد یگرزب یجاسن
      هامشیلع دجمسم مامن همب نآ یامیاقب هک تخاس یلاع و گرزب یدجسم زین زیربت رد .(300-030 :3331 :فاصو).دومن
 .(161 :0131 ،وربا ظفاح)تساجرباپ زونه
   و تمسا هدروآ رمب ار یتارامع هیناطلس رد زین ینالیج هاشیلع بیقر و وتیاجلا ریزو رگید هللا لضف نیدلادیشر هجاوخ
 نآ رد» :دمیامن  یمم  فیصوت هنوگ نیا و هدومن هدهاشم ار هلحم نیا وربا ظفاح .دوب هیدیشر مان هب یا هلحم هلمج نآ زا
 و افشلاراد ،هسردم ترامع نآ رد و نآ ناویا فرط ود رب گرزب هرانم ود و یلاع یتارامع و هدوب هناخ رازه بیرق اج
       رد یتامفوقوم دامینب وتیامجلا نمیا رمب هوالمع .(36 :0131 ،  ورمبا ظفامح)«تشاد رارق رایسب تافوقوم اب کی ره هاقناخ
    رامصح وتیامجلا گرمم اب هچرگ .تسا هدومن راذگاو هللا لضف نیدلادیشر هب ار نآ تیلووسم و هدومن ثادحا هیناطلس
   یامنب و دنتمساک نآ تخا مس رد دوخ تیدج زا زین ناگرزب و ارما و دیدرگ اهر هراک همین نآ تاسیسثت و رهش ینوریب
  زا ار نآ زمیربت زا سپ یفوتسم رهش ندشن لماک مغر یلع .(100 :1331 ،یناشاقلا)دیدرگن لماک هاگ چیه هیناطلس رهش
  .(03 :1331 ،یفوتسم)دناد یم  تمظع و ییابیز تهج زا ناریا یاهرهش نیرتهب و نیرتابیز
    تملود نامیعا و نیتاومخ ، ارمما ، ءارزو همكلب دش یمن دودحم ناخلیا صخش هب طقف ینارمع یاه تیلاهف هرود نیا رد
    رمب و رامبجا رميا رب زین یا هزادنا ات رما نیا ایوگ ،دندوب راک ردنا تسد ینارمع یاه تیلاهف و یزاسرهش رد زین لوغم
   ناومید یالمکو تکرش یارب نازاغ هک یغیلری زا نیدلادیشر .تفرگ یم  تروص یتموكح و یمسر لمهلاروتسد ساسا
     یالمکو تکرمش همب هممان طرش غیلری مكح بجوم هب ات هدومرف هچ نآ» :تسا هتفگ نخس ،هداد نارمع و ایحا رما رد
     رازمه نارازمه شلمامش لدمع هطساو هب وا کرابم دهع رد و تسین تیاهن ار نآ دننک ترامع و ءایحا تاصلاخ ناوید
3 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)«دنا لوغشم ترامع هب ناشیا تکراشم هب یمدآ  یزاسرهش رما رد تلود نایعا تلاخد .(13
     مالمسا شریذمپ زا سمپ همنایارگ ترخآ و یمالسا یاه هزیگنا .دوبن یسایس و یرادا یاه هزیگنا اب ای و یرابجا هشیمه
 ، هامقناخ ،      دجمسم رمیظن همهفنملا مامع و یبهذمم نکامما نتخاس رد یزاسرهش و ینارمع یاه تیلاهف رد نالوغم طسوت
 300   رفمص رد همک وست ریما رتخد ناسارخ نوتاخ ،ناغلوب نینچ مه .تشاد دوجو تسد نیا زا یتافوقوم و هدایسلاراد
  فمقو هدنور و هدنیآ رب و دنتخاس یهاقناخ اب ار نآ .داهن مان ناسارخ و هتخاس یرهش دادغب رانک رد ،تفای تافو ق.ه
   .(03 :1331 ،یناشاقلا)دندرپس نیدلادیشر هجاوخ هب نآ تیلوت و دندرک
    نیدملا جامت و ینادممه هللا لضف نیدلادیشر هجاوخ نوچ یناریزو نآ سأر رد هک یناریا نارواشم یتسود نطو قرع
  و یمنارمع ی امه  تمیلاهف ،     ییارگرهمش تمسایس ذامختا همب نامناخلیا کیرحت رد دندوب رتزاتمم همه زا ینالیج هاشیلع
    رمب هوالمع .دمنناد  یمم   نازامغ رابرد رد تاحالصا رامهم ار نیدلادیشر یرایسب ور نیمه زا .دش عقاو ريیم یزاسرهش
   یمنارمع و یمشزومآ ،یداصتقا ،یبهذم هنیمز رد یرگید فورهم یاه هزاس یناب یدیشر عبر فورهم هعومجم تخاس
         تمیمها زئامح هیناطلمس رد هیدیمشر هملحم و زمیربت یدیمشر ناتمسرهش تخاس هلمج زا دشاب یم ناریا یاهرهش رد
    یو تامادمقا ریامس نامیم رد هک تسا زیربت بآ نیمثت یو رگید نیسحت روخ رد مادقا .(36 :0131 ،وربا ظفاح)تسا
  ثامیغ .(611 :1331 ،یناشاقلا)تسا هتشاد ینارمع یاه تیلاهف هنیمز رد یناوارف تامادقا دنچره ،تسا هتسجرب رایسب
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  رد نیدلادیمشر ش  ردمپ دمننامه وا .دومن افیا فرز و تشک قنور و یزرواشک رد یمهم شقن زین یدیشر دمحم نیدلا
   .(111 ،311 :0031 ،هداز بجر)دومن تمرم ار یدیشر عبر و تشامگ تمه اهرهش یدابآ راک
   یرهش تایح قنور و تراجت
      نامناخلیا ورمملق فملتخم قطامنم رد شیامسآ و تینما ،نآ زا سپ لئاسم و نالوغم هلمح ريا رب یرجه متفه هدس رد
     هرامچ لكمشم نمیا عمفر یارب دیاب هک دندرک یم  داجیا لكشم مدرم یارب نزهار و دزد یاه هتسد و ،دش لالتخا راچد
     یرهمش تامیح قمنور و تفرمشیپ رد تهج ود زا ،اه هار رد تینما داجیا و نانزهار و نادزد اب هلباقم .دش یم  یشیدنا
  رميا رد ه   مک دومب مدرمم بولق بلج و یمومع هافر تهج رد مهم یماگ اه هار رد تینما داجیا هک نآ یكی ؛تشاد ریيثت
  تمفر ،تینما داجیا اب رگید فرط زا .داد یم  شهاک ار ناناخلیا تموكح و مدرم نیب هلصاف و دمآ یم دوجو هب تلادع
  همب دیشر هجاوخ .تفرگ یم  قنور یداصتقا یاه تیلاهف و دش یم  ماجنا رت تحار نارفاسم و یراجت یاه ناوراک دمآ و
 دنروآ هار هب و هدرک بوکرس دندوب هتفرگ هانپ اه ههلق و اههوک رد هک ار نادرمتم تعامج ات درک یم  هیصوت نایلاو مامت
      روتمسد تمینما دامجیا رد رتمشیب قمیفوت یارب نیدلادیشر .(310 :1631 ،یلیقع ؛301 ،03 ،00-00 :10بوتكم :نامه)
 و بآ ی امه   هامچ نومچ یهافر تاناكما اب مكحم ییاهارس ناوراک و طابر ،نیرفاسملاراد ،فلتخم یحاون رد ات داد یم 
        دامصتقا زا یمشخب ناومنع همب ترامجت و ینامخلیا رمصع داصتقا .(00 ،33 :نامه)دوش هتخاس یرورض تاناكما رگید
          تمهج نامكما دحرمس امت دومب نمیا نامناخلیا شالمت .دومب ریذپ ریيثت مکاح یسایس تخاس زا صاخ روط هب یرهش
   یمامظن و یمسایس یاه شالت زا یشخب یتح دنیامن میظنت یسایس ضحم تاظحالم زا غراف ار دوخ یراجت یاه یریگ
 .(100 :3331 ،     یومضر)تشادن یدامصتقا فادمها صخمشم رومط هب و تفرگ یم  ماجنا یراجت روما یاتسار رد اه نآ
 ی امه  شرومش و  امه   تمکرح و دومب یسایس تابي و تینما فاهشلا تحت یدایز دح ات هرود نیا رد یراجت یاه تیلاهف
     همب یراذمگ ریيثمت نازمیم اما تشاذگ یم  ریيثت یلخاد تراجت رب  اهطق ناسارخ رد زورون ریما شروش هلمج زا فلتخم
  و جرمم و جره نتفای نایاپ اب ناناخلیا یناملسم دهع رد .دیامن لتخم ار هرود نیا رد یراجت یاه تیلاهف ات دوبن یدح
    هلیمسو همب یرامجت ی امه تایلام نتفرگ .(300-300 :نامه)تفرگ یدایز قنور تراجت ،تموكح تیبثت و اه یریگرد
   زمیربت رود همب راصح ندیشک و هینازاغ تخاس ههقاو رد هللا لضف نیدلادیشر حرش زا هک هدش رارقرب یچاغمت بصنم
 هک اه هداج زا تسارح و ظفح و یزاس هداج هنیمز رد شالت .(0101-3101 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)دوش یم  طابنتسا
 .(101 :1331 ،رلوپشا)دوب تراجت تمدخ رد یصخشم مادقا زین دوب یلبق ناناخلیا هجوت دروم رتمک
  تمشاد همادا نانچ مه دندوب قنور رپ زین نازاغ نامز زا لبق هک سراف جیلخ ریازج شقن و ناریا ییایرد تراجت قنور
 یناوارف تنكم و توري زا یرادروخرب ظاحل هب یبیط میهاربا نیدلا لامج مالسالا کلم نوچ مه یذفنتم ناناگرزاب و
   زمین نازامغ نامز رد هک صخش نیمه .دوب ذوفن و رادتقا جوا رد نانچ مه دوب هدرک بسک سراف جیلخ تراجت زا هک
 ،   همتخا بمسا رازمه ،  هدیمسر نازامغ تمدخ هب هک تبون کی رد دوب هتفرگ ههطاقم هب لاس هد یارب ار سراف رحب و رب
  همک ییاهبنارگ فاتم و هرقن و رز یاه فرظ فاونا و هیامنارگ رهاوج و ریرح و تفبرز یاه هماج ،باشوخ یاهدیراورم
 ،   نارمیا یرامجت تابمسانم اه تیلاهف نیا .(133 :3331 ،فاصو)درک میدقت نازاغ هب دندوب هدروآ دنه و نیچ یاصقا زا
 ر      امک همب زا دومخ تامبوتكم زا یمكی رد هللا لمضف نیدلادیشر هک اج نآ زا .دهد یم  ناشن نامز نیا رد ار دنه و نیچ
 ، نیدلادیمشر)دیوگ  یمم  نخس نیما راجت هب نآ ندرپس و تراجت راک رد دوخ لاوما زا ناموت هاجنپ و تسیود نتخادنا
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    زا همک دنتمشاد زمین یا هتسجرب یسایس تیهقوم  اضهب دارفا نیا هک دز سدح ناوت یم  .(030-330 :63 بوتكم ،1131
    یرامجت رفمس رتمشیب .دنا هدروآ تسد هب ناوارف توري ،یراجت یاه یراذگ هیامرس رد تکراشم ههیو هب و تراجت هار
  نیدلادیمشر .دنک یم  دییثت ار ریسم نیا قنور زیت یخیرات دهاوش .تفرگ یم  تروص ایرد قیرط زا دنه هب ناناخلیا دهع
        رد ناممع یامیرد یقرمش لاممش هیمشاح همب ناتمسهق هب نامرک یراجت هار قیرط زا دنه هب دوخ رفس رد زین هللا لضف
 :3331 ،یوضر)دومن ترفاسم دنه هب یراجت ریسم نیمه زا و هدمآ ناركم رد زیت  یراجت ردنب ینونک راهباچ یكیدزن
   رومط همب و هدرک دای ییاپورا راجت دمآ و تفر زا نآ ربلا باوبا و هینازاغ تخاس حرش رد هللا لضف نیدلادیشر .(130
 :0ج ،0631 ، نیدلادیمشر)«    دنیامشگ امج نآ رامب دنمسر جنرفا و مور زا هک یراجت دومرف...» نازاغ هک دسیون یم  دیرص
 سراف فاضوا زا نتفگ نخس ماگنه هب یتکانب هک اج نآ ات تشاد رارمتسا نانچ مه دهب راودا رد ناقاترا تیلاهف .(633
 ی امه  هار رمیم هت و یزامس هداج .(301 :3031 ،یتکانب)«...دننک یم  ناناگرزاب و ناقاترا زاریش یكلم...» هک دوش یم  رکذتم
    نامنآ امب هحلامصم و ناکولمم اب یراجت هدرتسگ تابسانم تهج هک  دوب یتامادقا هلمج زا دیهسوبا نامز رد یتالصاوم
 :0031 ،جنرتسل) ریغص یایسآ رد شیجرا رهش راصحو رها دور یور رب هاشیلع نیدلا جات لپ تخاس .تفرگ تروص
 .(111 ،331 :1331 ،  یفوتمسم )دمیامن  یمم    ممهم یرامجت ی امه   هار تمینما نیمثمت تهج رد زین ساملس یوراب و (031
    گرزمب ییارمسناوراک زمیربت ی امه       هزاورد زا کمی رمه رد رمب نازامغ ناممز رد همک دوش یم  رکذتم هللا لضف نیدلادیشر
 ت امشامق یچاغمت» ات دندیزگ یم  تنوكس اهارسناوراک نیمه زا یكی رد دندمآ یم  زیربت هب هک یناناگرزاب و دنتخاس یم 
    همتوتیب اهارمسناوراک نیممه زا یكی رد دیاب دنتفر یم  زیربت زا هک مه یراجت .دنیآرد رهش هب سپس و «دنک طبض ناشیا
 یی امه  نآزا و نامناگرزاب یم امت لاح لماش نیناوق نیا .«دندرگ هناور اج نآ زا و دنک اهراب طایتحا یچاغمت» ات دندرک یم 
       امغمت فرمف و لمصا رمب هوالمع نامناگرزاب .(633 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)تسا هدوب «دنسر جنرفا و یلوتانآ زا ...» هک
   زمین نیدلادیمشر .(161-001 :0ج ،6031 ، یناوجخن)دمنتخادرپ یم  یرالاسناوراک و یرادهار قح لثم یرگید ضراوع
  یور و دمنا ه تخامس امدق هک تاطابر و ...» :هک هدومن هیصوت مور مکاح نیدلا لالج هجاوخ دوخ دنزرف هب یبوتكم رد
    رد ینامگرزاب و ترامجت تمهج رد دوخ لام زا هک دهاوخ یم  یو زا همدا رد و «یروآ ترامع لاح هب هداهن یبارخ هب
  همب نیاربانب .درامگ تمه اهرابنا و عیانص و مكحم یاهارسناوراک تخاس هب نما ان یاه هار رد و دشوكب مور یاهزرم
        قمنور یارمب دمندوب لوغمشم یمسایس و یرادا راتخامس رد همک یلماوع همه نیب هبناج همه یگنهامه هک دسر یم  رظن
          رمت ممهم یمیارجا لمماع ناومنع همب رمیزو شمقن و دوممن  یمم    یرورمض رومشک یاهزرم زا جراخ و لخاد رد یراجت
   امت دزامس رارقرب نانچ ار اههار تینما ات دهاوخ یم  یو زا بوتكم نیمه رد .(33 :10 بوتكم ،1131 ،نیدلادیشر)دوب
   تامیلام درومم رد .(03   :نامه)دمنزادرپب ترامجت هب جارات و هوشر نداد ،یماظن یورین هقردب نودب نارجات و نارفاسم
  یملع هجاوخ دوخ مداخ طسوت هتفرگ تروص تاحالصا زا هکرت دمحم نیدلاردص هب یا همان رد نیدلادیشر زین اغمت
     لاممعا ملامظ نامیچكتیب طمسوت هک ار ناهفصا رد تراجت نوناق ات دهد یم  ربخ دوب لداع و نادراک یدرم هک ینازوریف
   همشمقا و همکاوف ، نوبامص ، بومچ هلمج زا یرهش تادیلوت زا یخرب یاغمت و دنیوشب اهرتفد زا و هداد رییغت دوب هدش
   رومشک رمسارس رد ار نوناق نیا و دبای شهاک دصرد جنپ هب دصرد هد زا زین فرح یخرب یاغمت نازیم و ددرگ فذح
   یدامصتقا و یرامجت قنور و هدرتسگ تاحالصا ریيثت تحت نازاغ دهع رد.(33-13 :31 بوتكم ،نامه) دنیامن لامعا
     نازمیم و تمیمها .تمفرگ دومخ هب یرتريیم شقن رازاب تفرگ یم  تروص ءارزو هرواشم اب دسر یم  رظن هب هکدهع نیا
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 رگید راب اه لوغم یناملسم هارمه هب نازاغ تامدقا و دش رتزراب هرود نیا یرهش راتخاس و امیس رد رازاب یراذگ ریيثت
     یهامبت و دامسف و تمسشن بمستحم ، رازامب هنحش یاج هب .دینادرگ زاب لوغم زا لبق نارود هب ار رازاب راتخاس و اضف
  رازامب تالیكشت نامز نیا رد .(3101-0601 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)تفرگ دوخ هب یرت گنرمک شقن رازاب رب مکاح
  یادمخدک و رازاب بابرا هلمج زا یبصانم اب یراكمه تهج رد رازاب نایادخدک و نابابرا ،نیمشتحم و دوب لاهف رایسب
 ، یناوجخن)دممآ دوجو هب دننک یراكمه (رازاب هنابش رظان) سسع ریما نوچمه یتموكح تاماقم اب تسیاب یم  هک رازاب
   رازامب رد دومجوم یاه یمسر یب زا و تفرگ دوخ هب یبسن تابي و مظن رازاب یداصتقا یاه تیلاهف .(011 :0ج ،6031
 .(0001-1301 ،1101-0101 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)دمآ لمع هب یریگولج
   نمیا رد .دمندوب یفاک تاناكما اب و فلتخم یاهرازاب یاراد (یدیشر عبر) هیدیشر و هینازاغ کرهش ود دهع نیمه رد
     همب صومصخم هملحم رد همفرح ره نالغاش و دوب هدش هتخاس یددهتم یاهارسناوراک و اه هناخراک ،اهرازاب اه کرهش
      نیرمت نمهک همک دمش هتخامس ییاهرازاب زین دزی رد .(313-103 :11 بوتكم ،نیدلادیشر ؛633 :نامه)دنتسیز یم  دوخ
      ظمفح رازامب ییامیوپ زمین دیهمسوبا و وتیاجلا نامز رد .دوب نآ رانک رد گرزب یارسناوراک هارمه هب نایذغاک رازاب اه نآ
   یارمب رایمسب یاه مامح ،ناکد دصناپ و رازه ،ارسناوراک راهچ و تسیب یدیشر عبر رد اهنت .(313 :3331 ،یوضر)دش
  نیدلادیمشر ،    نازامغ رمیزو روتمسد همب هریغ و برضلاراد و هناخ زرگنر ،یزاس ذغاک ،یفابرهش یاه هناخراک ،نارفاسم
   .(313 :نامه)دش هتخاس
      نارازگرامک ترامظن تمحت همک یتنطلمس ی امه   هامگراک هلیمسو هب یناخلیا هاگتسد یاه یدنمزاین زا یهجوت لباق شخب
 ،  یفامب فومص ، یفابرهمش ی امه    همناخراک دامجیا و یدیمشر عبر یانب اب نیدلادیشر .دش یم  دیلوت دنتشاد رارق یتموكح
 فاونا هک تشاد تهنص نیا هب یدایز هجوت هیدیشر کرهش زا یصخشم تالحم رد نافاب هچراپ و نارگتهنص تنوكس
 ، کممرا ، نامتک ، همیباتع ، یقدمنب ،درب ،هنییوم ،سلطا ،اخمک .تسا هدرمش رب ار رصع نیا یدیلوت یاه هچراپ زا یددهتم
  و ناوملا لمخم ،هیلاقتم ،کدق ،هیقیبذ ،هیروباص ،رقبلا نیع ،هیسمش ،هیرصم ،ناولا هیذایبا ،هفیطق ،فوص ،طالرقس ،کرب
03 :11  بومتكم :نامه)تساه هنومن نیا زا یخرب سابرک    زا هللا لمضف نیدلادیمشر .(131-331 :33  بومتكم ؛1-313
              ممهم همنیمز نمیا رد ار نازامغ تامادمقا مهمس و همتفگ نخمس هحلمسا فاومنا تممیق شهامک و هحلمسا تهنص قنور
  مکامح میهاربا هجاوخ شدنزرف هب نیدلادیشر تابوتكم زا یكی رد .(1301-6301 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)درامش یم 

 .دندش یم  هتخاس رهش نیا رد هک یو یاضاقت دروم یم اظن لیاسو و اه حالس زا یخرب زاریش

  نیكمس ، (ددمع 001) هیمرلک ،(ددع0001)سوید ،(ددع 0001) رجنخ ،(ددع0001) ریشمش .تسا هدمآ تروص نیا هب
 001 ) نارزمیخ ، (ددمع 0031 ) حاممر ، (ددمع 006 ) یدمنه بصق ،(ددع 001)گندخ ،(ددع 001) سوق ،(ددع 001)
     کمی رد نیدلادیمشر و هدومب لوممهم اه نغور فاونا دیلوت نامز نیا رد .(003  :01 بوتكم :1131 ،نیدلادیشر)(ددع
 بوتكم :نامه)دیوگ یم  نخس تسا هدرک اضاقت یدیشر عبر یافشلا راد رد فرصم یارب هک نغور فون لهچ زا دروم
     و تازملف نتخادمگ زا و هدمنار نخمس نازاغ نامز رد اه نآ جارختسا و نداهم تخانش زا یو نینچ مه .(61-31 :31
    یروآدامی ار یرمگرز و یرمگنهآ ،      یرمگ همتخیر عیانمص جاور رومط نیممه .دمنک یم  دای یزلف تاودا و تالآ بیترت
 .(103-003 :0ج ،0631 ،نیدلادیشر)دنک یم 
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 ر      امجت هدرتمسگ ندروآ یور رومط نیممه و دومب مکامح ناناخلیا یجراخ تسایس رب هک یبسن شمارآ و دلص هب رظن
  یامهرازاب  امه    لومغم تمختیاپ هیناطلمس .داد  یمم  ماجنا یرت صخاش وحن هب ار دوخ یاهدرکراک رازاب ،ناریا هب ییاپورا
  تکرامشم نآ ی امه    همناخراک و رازامب تخامس رد زین یتموكح ناگرزب و ءارزو ،ناناخلیا زا رظن فرص و تشاد للجم
    رد یلامع تمیاغ همب یرازاب دوب هدیسر ترادص هبترم هب رازاب یلالد لغش زا هک ریزو هاشیلع نیدلا جات .دنتشاد یدج
 ،     ینامشاقلا)درک بملج دومخ همب ار نامخلیا هجوت تخس هک داهن انب سودرف هب موسوم یا هناخراک و تخاس رهش نیا
  نمیا رد .تسا هدروآ باب رازه هد زا شیب ار هیناطلس رد رومهم یاه ناکد دادهت وتیاجلا خیرات .(01 ،101 ،001 :1331
    .دنتمشاد یدامیز قمنور دندوب روهشم سودرف ناونع هب هک دادغب و هیناطلس یفاب هچراپ یاه هناخراک صوصخ هب نامز
     فورمهم نازازمب رازامب همب وربا ظفاح نامز رد هک یرازاب داجیا و ریخا هناخراک یانب رد هاشیلع نیدلا جات زرحم شقن
     رمیخا همناخراک ممه دیهمسوبا نامز رد .(31-11 :0131 ،وربا ظفاح)تسا هدمآ زین یدیشر خیراوتلا عماج لیذ رد دوب
  یفامب فوص یاه هناخراک رد .(006 :3331 ،فاصو)تسا هدوب هاشیلع نیدلا جات هدهع رب نآ یتسرپرس و هتشاد قنور
    نآ رد امت دندمش زمیربت هنطلسلاراد هناور سربق زا رفن رازه 00 و هیکاطنا زا فاب فوص 01 زین (یدیشر عبر) هیدیشر
 زا ،    مکامح دلمص ریيثمت تمحت وتیاجلا نامز رد   .(003-103 :11 بوتكم ،1131 ،نیدلادیشر)دنوش هدرامگ راک هب اج
  رد یممهم مهس یدیلوت یاه هچراپ و دش هتساک یفاب هچراپ یاه هناخراک عفن هب یزاس هحلسا یاه هناخراک یاه تیلاهف
 ی امه      تمیلاهف ییامیوپ و موادمت رد یا هدممع مهمس  امه هناخراک نیا .(363 :3331 ،یوضر)دنتشاد یراجت یاه تیلاهف
  رمیخا ی امه     همناخراک رد .تمسا هتمشاد یفعامضم ریيثت تهج نیا رد اه نآ زا تموكح دیدش تیامح و هتشاد یتهنص
       لومحت تمهج رد یبومخ تمصرف رمما نیممه و دنتشاد تیلاهف یجراخ دالب و ناناخلیا ورملق رسارس زا ینارگتهنص
 .دش یم  دادملق یرنه و یتهنص
 یریگ هجیتن
    رد نامشیا زمکرم زا زمیرگ یاه شیارگ لیدهت و لوغم یندم ریغ یاهراتفر راهم تهج رد یناریا نادرمتلود یاه شالت
 ،    نازامغ طمسوت مالمسا شریذمپ زا سپ ؛دش زاغآ لوغم راغلیا زا سپ ینامز کدنا زا هک ییاه شالت ،داصتقا و تسایس
   زا یرمیگ هرمهب اب و هللا لضف نیدلادیشر یربهر هب رالاسناوید نایناریا ،رصع نیا رد .تفرگ دوخ هب یرت مظنم تیهام
 یاهدومن نیرتهب هک دندز مقر ،یخیرات تالوحت اب ههجاوم رد ار یدمآراکدربهار ،یرهشناریا یوگلا و یرایرهش ماظن
   هاگتمسد لمباقم رد   نارمیا یمسایس لالقتسا تابجوم ،ناناخلیا یناملسم اب.تسا یریگیپ لباق ینازاغ تاحالصا رد نآ
   و همهماج تابمسانم میكحت یارب ار هنیمز ،متفه نرق همین رد یسابع تفالخ لاوز رانک رد مهم نیا و دمآ مهارف ینآاق
     قیومشت امب یناملمسم دمهع رد یناریا ناریزو ،بوچراچ نیا رد .دومن راومه یناریا یرایرهش ماظن رتسب رد تموكح
       بملاق رد یمناریا گمنهرفو تمیوه ینیرفآزامب همب نیشنرهش مدرم و رهش هب تبسن اهنآ شرگن رییغت و لوغم ناناخلیا
  تمیبثت تهج رد لوغم ناناخلیاو یناریا ناریزو نیب یراكمه و یگنهامه بیترت نیدب.دنتخادرپ یزاسرهش و یرامهم
 و نا      رممع همب ماممتها همک دروآ مهارمف ار یتاحالمصا ندروخ مقر تابجوم ،ههماج دلاصم و عفانم نیمثت و ،تیمکاح
  .دوب نآ زراب یاهدومن هلمج زا یزاسرهش و رهش قنور و یدابآ
 عبانم
 .نارهت ،هگآ تاراشتنا ،مشش پاچ ،دحوم یلع دمحم همجرت ،همانرفس ،(ش6031) هلادبع نبدمحم ،هطوطب نبا
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  .نارهت ،یگنهرف و یملع ،مشش پاچ ،باتفآ ریم دومحم همجرت ،ناریا رد لوغم خیرات ،(1331) دلوترب ،رلوپشا

 ،1ج ،   (ینادممه هللا لمضف نیدلادیمشر هرابرد یقیقحت یاه هباطخ هعومجم رد)دزی و هللا لضف نیدلادیشر ،(0131) جریا ،راشفا
 .نارهت ،نارهت هاگشناد تاراشتنا

 ، رامهب ،یلم تاهلاطم همانلصف ،ینادمه هللا لضف نیدلادیشر خیراوتلا عماج رد ناریا موهفم ییامنزاب ،(0331) ،نودیرف ،یرایهللا
 .11 هرامش

   رمفهج شمشوک هب ،(یتکانب خیرات)باسنالا و خیراوتلا هفرهم یف بابلالا یلوا هضور ،(3031)دمحم نب دواد نامیلسوبا ،یتکانب 
 .نارهت ،یگنهرف رخافم و رايآ نمجنا ،مود پاچ ،راهش

 .33 هرامش ،راهب ،یسایس مولع همانلصف ،یرهشناریا هشیدنا رد تینما هب تلادع لیلقت ،(1331 )یضترم ،ینارحب

  تامهلاطم هسسیم ،1ج ،زرواشک میرک همجرت ،لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و یزرواشک ،(1131) پ ،یا ،یكسفشورطپ
 .نارهت ،یعامتجا تاقیقحت و

 و تاهلاطم هسسیم ،0ج ،زرواشک میرک همجرت ،لوغم دهع ناریا رد یضرا تابسانم و یزرواشک ،(1131)____________ 
 .نارهت ،یعامتجا تاقیقحت

 ،لیوب هدنروآدرگ ،جیربمک ناریا خیرات رد :« ناناخلیا هرود رد ناریا یداصتقا-یعامتجا فاضوا هلاقم» (1031)___________
 .نارهت ،ریبکریما ،1ج ،هشونا نسح همجرت

 نارهت ،یگنهرف و یملع تاراشتنا ،راشفا جریا ششوک هب ،دزی خیرات ،(ش1331)نسح نب دمحم نبرفهج ،یرفهج 
  نممجنا تاراشتنا هلسلس ،ینایب ابابناخ مامتها هب ،یدیشر خیراوتلا عماج لیذ ،(ش0131)هللا فطل نب هللادبع هللارون ،وربا ظفاح

   .نارهت ،یلم رايآ

 .نارهت ،مایخ هناخباتک ،مراهچ چ ،3 ج ،ریسلا بیبح خیرات  ،(ش0331) ینیسحلا نیدلا مامه نب نیدلا ثایغ ،ریمدناوخ

 ،  لامبقا تارامشتنا ، مود پامچ ، یمسیفن دیهس همدقم و دیحصت ،ءارزولاروتسد ،(ش1310) مممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 ..نارهت ،یگنهرف و یمنارهت

 .نارهت ،ون حرط ،لوا پاچ ،هللا لضف نیدلادیشر هجاوخ ،(0031)مشاه  ،هداز بجر
 ،  گمنراک یلهلادمبع -  رامشفا جرمیا -  یومنیم یبتجم ششوک هب ،یدیشر عبر همان فقو ،(6131) ،ینادمه هللا لضف نیدلادیشر

 .نارهت ،یلم رايآ نمجنا
 .نارهت ،لابقا ،مود پاچ ،1ج ،یمیرک نمهب دیحصت ،خیراوتلا عماج ،(0631)________________
 .نارهت ،لابقا ،مود پاچ ،0ج ،یمیرک نمهب دیحصت ،خیراوتلا عماج ،(0631)________________
 .باجنپ هلیلک ،عیفش دمحم مامتها هب ،ییوقربا نب دمحم یروآدرگ ،یدیشر تابتاكم ،(1131)________________
 .نارهت ،ریبکریما ،لوا پاچ ،ناناخلیا دهع رد داصتقا و تسایس ،رهش ،(3331)لضفلاوبا دیس ،یوضر
 .نارهت ،ریبکریما ،مراهچ چ ،تلاح مساقلاوبا همجرت ،لوغم تاحوتف خیرات ،(3631) ج .ج ،زردناس
 .نارهت ،تاعالطا ،مود پاچ ،یومرا ینیسح نیدلا لالج ریم دیحصت ،ءارزولارايآ ،(1631)ماظن نب یجاح نیدلا فیس ،یلیقع
  .نارهت ،یگنهرف و یملع ،مود چ ،وتیاجلوا خیرات ،(1331)دمحم نب هللادبع مساقلاوبا ،یناشاقلا

  .نارهت ،ریبک ریما تاراشتنا ،موس پاچ ،راشفا جریا ششوک هب ،دزی دیدج خیرات ،(ش6331) یلع نب نیسح نب دمحا ،بتاک

 ،  لومغم یخیرامت رانیمس نیلوا تالاقم هعومجم ،لوغم هلمح رد شناد زکارم و نادنمشناد تشذگرس ،(ش3031)هللارون ،ییاسک
 .نارهت ،1ج ،یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا
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 .نارهت ،یگنهرف و یملع ،مراهچ پاچ ،هدكیم نیسحلادبع همجرت ،نادرگارحص یروطارپما ،(3031)هنر ،هسورگ
 .نارهت ،یگنهرف و یملع ،مراهچ پاچ ،یریما رهچونم همجرت ،ناریا رد فراز و کلام ،(0031)س.ک.ا ،نوتبمل 

  .نارهت ،یگنهرف و یملع ،موس چ ،نافرع دومحم همجرت ،یقرش تفالخ یاه نیمزرس یخیرات یایفارغج ،(0031)یگ ،جنرتسل 

 .نارهت ،زورما ثیدح ،لوا پاچ ،یقایس ریبد دمحم دیحصت ،بولقلا ههزن ،(1331)هللادمح ،یفوتسم

    ماممتها و یهمس همب ،    بمتارملا نیمیهت یمف بتاكلاروتمسد ،(م6031 ) یبحامص هللادبع نبرجنس نب هاشودنه نبدمحم ،یناوجخن
 .وكسم ،شناد تاراشتنا هرادا ،0ج ،هداز یلغوا میركلادبع دیحصتو

  .نارهت ،یگنهرف و یملع ،مود پاچ ،ینایب نیریش همجرت ،لوغم یعامتجا ماظن ،(1631)فستریمیدالو

    انیمس نمبا همناخباتک ، یناهفمصا یدهم دمحم مامتها هب ،هرضحلا فاصو خیرات ،(ش3331) هللادبع نب هللا لضف ،هرضحلا فاصو
 نارهت ،زیربت یرفهج هناخباتکو

  ینامسنا مولع هاگشهوهپ ،موس پاچ ،1ج ،یتیآ دمحملادبع ملق هب ،فاصو خیرات ریرحت ،(ش3331)________________
 .نارهت ،یگنهرف تاهلاطم و

 




