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 چکیدُ

 ضضوـ اوت، كٍوـ پبألؽاـ تووؼى ثى ؼوتألبثآل اِمآل اثكاـيبآل اق خبنؼى، اػضبآل ينى نٍبـكت افكاألً كى آهدب اق

 لألفآل تّنألن انوـ ؼـ آه نػتمف اثؼبؼ ثفـوآل كى اوت نينآل نىبئم اق كٍوـ، خنؼألت اق هألنآل هواهػ ثى ين قهبه

 لؿاٌتى ثفـوآل ثى ـا كٍوـ پبألؽاـ تووؼى ففاألهؽ ؼـ قهبه وألبوآل نٍبـكت هقً كى ضبضف تطقألق. اوت اينألت ضبئك

 ثى پبوع ؼهجبم ثى هقً، األه قغؼآلن ٌؽه ـهل پف و ـهل كن ؼالألم و هقً األه ثبقهنبألآل نألكاه و هوع اوبن ثف اوت،

 اوهبؼ خنمى اق نين اوهبؼ ؼـ پبألؽاـ تووؼى ؼـ قهبه وألبوآل نٍبـكت هنبألآل ثبق كى اوت ثوؼى اوبوآل وؤام األه

 اوت؟ لففتى قفاـ نقوالتآل زى تأثألف تطت و ثوؼى ٌكم زى ثى و اهؽاقى زى تب نىئواله، هظفات ؼـ و كٍوـ آل ا تووؼى

 يب لؿاـآل وألبوت و قبهوه اق ففاتف نواهؼآل قهبه، كبنم وألبوآل نٍبـكت هٍؽه نطقق نب كٍوـ ؼـ يب، ألبفتى نغبثق

 24 و اِمآل نقومى 10 نجهبألآل، هظفألى ـوي ثفاوبن ؼومت، وى ثب نفتجظ  ٌؽى اوتػفاج يبآل ؼاؼى كؽلؿاـآل ؼـ. ؼاـؼ

 ثب ضبضف، تطقألق. اهؽ ٌؽى ألآلٌهبوب ؼومتآل و قبهوهآل اختنبػآل، ففيهلآل، يبآل ثهؽآل ؼوتى ؼـ و ثبـى األه ؼـ نقومى قألف

 هظفألى ثى وألبوآل، و قنبهآل نػتمف يبآل ؼوـى ؼـ خهىألتآل يبآل وبقآل خفألبه تطوالت ؼالألم و فضب األه ثفـوآل

 اثيبنبتآل كٍوـ، خهىألتآل يبآل وبقآل خفألبه ؼـ تطقألق، هتبألح نغبثق. اوت ألبفتى ؼوت "خهىألت غبكىتفآل ففالفؼ"

 .كفؼ تجألأله هظفألى األه نطوـ ضوم ـا آهيب تواه نآل كى ٌوؼ نآل ؼألؽى
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 همدهِ

اوت و  ثيتف قهؽلآل ثى ؼوتألبثآل ثفاآل يب ػفِى تنبن ؼـ خبنؼى اـتقبء ثى نؼهبآل پبألؽاـ يتووؼ

 اػضبء اق هألنآل ػهواه ثى ههبق نمىاق خ اػضبء كبنم وألبوآل كتـنٍب ثبألؽ يؽف األه ثى هألم ثفاآل

 اق كى ،ؼاـهؽ وخوؼضفكت ثى ووآل تووؼى پبألؽاـ  نىألف ؼـ نؼألهآل يبآل ٌبغُخبنؼى تطقق ألبثؽ. 

 خوانغ ؼـ خهىألتآل ٌكبف ٌؽه كن و قهبه فؼبم و خبهجى ينى نٍبـكت يب ٌبغُ األه نينتفأله

 ـا غوؼ يبآل واهنهؽآلت ،ػبمآل آنوقي لىتفي ثب األفاهآل قهبه لؿٌتى آل ؼيى زهؽ عآل. ثبٌؽ نآل

 هلى اختنبػآلو  وألبوآل نهبوجبت يؼـ ضبٌأل ـا آهبه تواه هنآل ؼأللف ثى ِوـتآل كى اهؽ ؼاؼى اـتقب

 كى ؼاٌتى اوت ( اظيبـ1884)2ؼومت و غّوِآل غبهواؼى نبمكألت نهٍب ؼـ كتبة 1اهلمه. ؼاٌت

 قه خهه تبـألػآل ٌكىت نؼهآل ثى نفؼاه ومغى ؼـ هتألدى نبؼـوبالـآل و نبؼـآل ضق وفهلوهآل»

 آليبـكٍوؼـ  ختنبػآلا و وألبوآل ؼآل،قتّبا اتتغألألف ؼألدبا ثب ينقؼهو هقف ألماوا ؼـ ..«ثوؼى اوت

 ثى. ؼثو آلهؽوٌيف قضقو نتنب اق قهبه آلنهؽىثيف غوايبه كى لففت ٌكم ههبق خهجً ـثآل،غ

 هآللفتنب آه ضبِم كى ٌؽ آٌكبـ 1980آليىؼ غفاوا ؼـ تفكف خؽألؽ ىٌألو ألك قنبه نفوـ

 اثفاق قهبه وألبوآل نٍبـكت افكاألً نغبمجبت األه اق ألكآل كى ثوؼ آٌكبـ بمجبتآلنغ ثب خهىألتآل

نفبيألن  ،اهقالة نٍفوعألت ؼـ األفاه و قنبه ثب اهقالة ِهؼتآل اـوپب ين (.1393ػبنفآل،) ٌؽ نآل

ووألمى هنبألهؽلبه نهتػت نفؼن نغفش ٌؽ. ؼـ  ثى و ضبكنألت نمت ثف وفهوٌت غوؼ قبهوه 

فؼبالهى ٌفكت ؼاٌتهؽ و ثػٍآل اق ألك خهجً ثكـل نمآل و ؼـ  اهقالة نٍفوعى، قهبه األفاهآل

 ( ومآل289:1370)ثٍألفألى، هوه اوبوآل ثوؼثوؼهؽ و يؽفٍبه اخفاآل قب« غفؼى خهجً»ضقألقت 

 هألك ـضبٌبى اقؽانبت. په اق ِؽوـ ففنبه نٍفوعألت، ؼـ تهظألن قبهوه اوبوآل ؾكفآل اق قهبه هٍؽ

 نػبمفت و نؽهآل خبنؼى فقؽاه آل زوهنواهؼؼ ثب وخو األفاه، قهبه اختنبػآل زيفى تغألألف ثفاآل

 غوؼ ثى آنألكآل غٍوهت اٌكبم ، نؽـهألتى ثب ثفغوـؼ ؼـ اختنبػآل تضبؼيبآل تب ٌؽ ثبػث وهتآل

 الألطى ي.ى 1341 وبم ؼـ .ٌؽ كفؼى  تطّألم قهبه اق قٍفآل آنؽه وخوؼ  ثى انب ثبػث ،ثلألفهؽ

 ٌؽ تّوألت وقألفاه يألئت ؼـ تهؽ،ؼاٌ ـأآل ضق قهبه آه اوبن ثف كى والألتآل و األبمتآل يبآل اهدنه

 خفألبه ؼـ ؼاٌتهؽ. ونجومألك ضضوـآل ألبفتهؽ ـاى پبـمنبه ثى كى قهبهآل انب(. 222: 1371هدبتآل،)

 نّفب،) ٌؽ  ؼألؽى ين قهبه نٍبـكت اهقالثآل، يبآل ضفكت لألفآل ٌكم اثتؽاآل ينبه اق 57 اهقالة

 ٌؽ. هىع كى ثوؼ قبهوهآل اومأله غبهواؼى، اق ضنبألت قبهوه ،اهقالة پألفوقآل اق ثؼؽ ومآل (126:1375
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 ٌيؽا، يبآل غبهواؼى انوـ و انؽاؼلفآل پٍتألجبهآل، يبآل فؼبمألت ثى تطنألمآل خهل ؼوـاهؼـ  قهبه

 ـألبوت نٍبوـ ضكن ؼـ ؼوـاه وبقهؽلآل اومأله. كفؼهؽ نآل ـوألؽلآل خهلآل ندفوضبه و ـقنهؽلبه

 آغبق ثب قنبه ين ألؼهآل 1384 تب 1376 وبم اق. ٌؽ اػغب ضجألجآل ٌيال ثى قهبه انوـ ؼـ خنيوـآل 

 قهبه هقً اضكاة، ـٌؽ ثب. ألبفتهؽ افكاألً وألبوآل اضكاة و يب تٍكم غبتنآل، نطنؽ ؼومت كبـ ثى

 ثب ثفاثف خبأللبيآل هتواهىتهؽ آهيب خبنؼى، ؼـ نفؼوبالـ فضبآل ثوؼه غبمت ؼمألم ثى ومآل ٌؽ، ثألٍتف

 انوـ نفكك ثى آل،خنيوـ  ـألبوت هيبؼ ثبهواه انوـ ؼفتف ،1377 وبم ؼـ. كههؽ كىت نفؼاه

 ثى ٌدبػآل قيفا و و خبأللبى آه هألك اق نٍبوـت ثى نؼبوهت تغألألف ألبفت ؼاؼ هبن تغألألف قهبه نٍبـكت

اِالش عمت  ؼومت اهتيبآل ؼـ. ٌؽ اهتػبة نفكك األه ـألبوت ثى خنيوـ، ـئأله نٍبوـ ػهواه

 ثب غوؼ، آل اومألى يبآل وػؽى ـغن ثى ٌؽ انب او اػالن ؼـِؽ 63 قهبه نؽألفألت ـٌؽ نطنؽغبتنآل،

ؼـ  .ؼاؼ غبتنى يب ثطث تنبن ثى «كاله نؽألفألت وغوش ؼـ قهبه اق اوتفبؼى غواهؽه ـألىك»

نفكك »لفاآل هين و ؼين، اكثف نؽألفاه قه خبآل غوؼ ـا ثى نؽألفاه نفؼ ؼاؼهؽ.  يبآل اِوم ؼومت

 تغألألف هبن ؼاؼ.«  قهبه و غبهواؼى نفكك انوـ»ثى « انوـ نٍبـكت قهبه ؼـ هيبؼ ـألبوت خنيوـآل

آل عفش ؼوـكبـآل قهبه ٌبغم ؼـ ـوقيبآل پهدٍهجى و  اـائىو  تقمألم وبػت كبـآل ثبهواه يالألط

. ـألبوت ؼومت نطنوؼ اضنؽآل هماؼ اـائى ٌؽ يوبم 8 وقت، ؼـ ؼوـي ِوـت پبـى اوتػؽان قهبه ثى

يبألآل ؼـ  وػؽى ،لفاآل ألبقؼين، ؼـ خفألبه تجمألغبت اهتػبثبتآل ضىه ـوضبهآل، ـئأله ؼومت اػتؽام

تٍكألم وقاـتػبهى قهبه ؼاؼى ثوؼ، الف  نبههؽ ،افكاألً نٍبـكت اختنبػآل و وألبوآل قهبهـاوتبآل 

، ثى نؼبوه خنيوـ ـئأله  ألت انوـ قهبه كٍوـ ـا اق نٍبوـىزى ؼـ هػىتأله قؽن ونت نىئوم

خنيوـ ؼـ انوـ قهبه و غبهواؼى اـتقب ؼاؼ ومآل تب ثى انفوق آهسى ثبألؽ ـا ؼـ األه ضوقى اهدبن  ـئأله

 هؽاؼى اوت

 

 لِ أبیاى هس

 وبغتبـيبآل تنبن ؼـ تغألألف و ثيتف قهؽلآل ووآل ثى اختنبػآل هظبن اـتقبء نؼهبآل ثى تووؼى

 ثفغوـؼاـآل قهؽلآل و ٌألوى ؼـ كى اوت اآل لوهى ثى خبنؼى ففيهلآل و وألبوآل اقتّبؼآل، اختنبػآل،

 يؽف ثب ففآألهؽ األه (.1381قبضألبه، ( ٌوؼ لؿاٌتى اثف نثجتآل خبنؼى، اففاؼ يين اختنبػآل ـفبى اق

 وبمن و وألبوآل ففيهل اختنبػآل، هظن و ػؽامت وبقآل، ظففألت ينسوه پألٍففت ؼـ نواـؼآل

 نٍبـكت. اوت خبنؼى اػضبء ،نٍبـكت افكاألً آه اِمآل يبآل ٌبغُ اق اوت و ػنونآل ـضبألت

ؼو  ؼـ و اوت وبقآل تّنألن و لألفآل تّنألن انوـ ؼـ خبنؼى اػضبء ضضوـ انكبه نؼهبآل ثى وألبوآل،
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ؼـ  لففته قفاـ ألؼهآل اختنبػآل يبآل تٍكم و ؼـ اضكاة ػضوألت هتػبثبت و هألكؼـ ا ٌفكت وغص

 ؼـلألف نٍبـكت، هوع األه(. 1353 ليف، هألك) ألبثؽ نآل نؼهب و قوى ندفألى ندمه ؼـ ػبمآل نهبِت

 وألبوآل ـونآل يبآل نقبن تب غفؼ اق وغوش وألبوآل، هظبن ؼـ فؼبمألت نتفبوت وغوش ؼـ ٌؽه

 كٍوـيبآل اقؽانبت اق نتطؽ نمم وبقنبه اهىبهآل يتووؼ ؼفتف لكاـي . ؼـ(1377 ـاي،) اوت

 خهىألتآل تواهنهؽوبقآل يبآل ثفهبنى ايؽاف تطقق ثفاآل يب ؼومت ايتنبن نألكاه پألفانوه غبوـنألبهى

 ثفآوـؼ پبألأله نفؼاه ثى هىجت وألبوآل يػفِ ؼـ األفاهآل قهبه نٍبـكت و ضضوـ ،2009 وبم ؼـ

 و هػجلبه وغص ؼـ وألمى ثى قهبه وألبوآل نٍبـكت ثوؼه ـهل كن ػمم ثفـوآلٌؽ. اق األه ـو 

 خيبهآل اوتبهؽاـؼيبآل ثب نغموة ضؽ ثى ـا نٍبـكت األه كى ـايكبـيبألآل ثى ـوألؽه ثفاآل تالي

 ففآألهؽ ؼـ نٍبـكت وألبوآل قهبه و اينألت هقً ثى ضبضف پمويً ؼـ .اوت ضفوـآل ثفوبهؽ

 وقبألغ، كٍوـ تووؼى و اوهبؼ اهؽاق زٍن ايؽاف غالم قبهوه اوبوآل، اق پبألؽاـ كٍوـ، يتووؼ

 ايؽاف ٌوؼ.نآل پفؼاغتى  اغألف آل ؼوـى وى وألبوتنؽاـاه وػهبه و و هظفألبت نؼبِف، تبـألػآل

 نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ و ػوانم اثفلؿاـ ؼـ ٌبنم ٌهبوبألآل هطوى ثبقهنبألآلاأله پمويً اِمآل 

ؼاؼى ؼـ ؼو پفوً اِمآل قألف پبوع  و وػهبه نىئواله و فؼباله وألبوآلقواهأله اوهبؼ تووؼى، 

 غوايؽ ٌؽ :

ه و نىئواله زلوهى ؼألؽى نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ اوهبؼ تووؼى كٍوـ و وػهبه فؼبال (1

 نآل ٌوؼ؟

 كٍوـ، پبألؽاـ يتووؼ ؼـ األفاهآل قهبه وألبوآل نٍبـكت اينألت ثبقهنبألآل ؼـ ػوانمآل زى (2

 يىتهؽ؟ ثألفلؿاـأت

 

 هباًی ًظری 

يفوهؽاه ثف آل تأثألف ٌيبآل قبهوه ثفغآل نٍبـكت وألبوآل غفثآل ـا ـوي نٍبـكت وألبوآل:

ثؼضآل ؼأللف، قبهوهآل ثوؼه ٌفط نٍبـكت هألىت و نٍبـكت  يػقألؽ و،  ضبكنألت تؼفألف كفؼى

 ػجبـت اوت وألبوآل نٍبـكت يبهتألهلتوه، وبنوئم تؼفألف ثهبثف. تواهؽ غألف قبهوهآل ثبٌؽ لبيآل نآل

ألبوآل ؼـ و يبآل لألفآل تّنألن ففاألهؽ ثف هيبؼه تأثألف نهظوـ  ثى غّوِآل ٌيفوهؽاه فؼبمألت» :اق

 ثى وألبوآل نٍبـكت توِألف ؼـ لألؽهك آهتوهآل(. 1373 يبهتألهلتوه،) «هػجلبه و وغوش توؼى

 تووظ خنؼآل عوـ  ثى تّنألنبت ؼـ آه كى ؼاهؽ نآل هظبنآل ـا  آه و كهؽ نآل اٌبـى وبالـآل نفؼن
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نؼتقؽ اوت  1آمه پألففت. ٌوؼ نآل لففتى اوت تأثألفلؿاـ قهؽلألٍبه ثف تّنألنبت األه كى كىبهآل

لوألهؽ ثى هطوآل كى اظيبـ هظف  لألفآل ـا نآل بـكت نوـؼ نٍوـت قفاـ لففته قجم اق تّنألنكى نٍ

نٍػُ و اػنبم نفاقجت ؼـ خفألبه اخفاألآل األه تّنألن و تطوم هتبألح آه انكبه ؼاٌتى ثبٌهؽ 

 (.1350:70)هألك ليف،

 و وألبوآل يبآل ػفِى تنبنآل ؼـ نفؼ ثب قه ثفاثفآل ثى فنألهألىن قهبه: نغبمجبت و يب خهجً

 قفه اوم اق آه آغبقأله يكى نفضم ـظ ؼاؼٌوؼ. األه خهجً ؼـ ؼو نفضمى  نآل تؼجألف ختنبػآلا

 و نفؼيب ثب ثفاثف وألبوآل و نؽهآل ضقوق ثى يب فنألهألىت توخى و ٌؽ ٌفوع نألالؼآل هوقؼين

 ٌؽ و غواوتبـ آغبق اوم خيبهآل خهل اق په هآ ؼون نفضمى ثوؼ و ـاآل ضق اق قهبه ثفغوـؼاـآل

 . ثوؼ ففيهلآل و وألبوآل اقتّبؼآل، اختنبػآل، نؽهآل، يبآل ضوقى تنبن ؼـ نفؼ و قه كبنم ثفاثفآل

و  ثيتف قهؽلآل ووآل ثى اختنبػآل هظبن نىتنف اـتقبء نؼهبآل ثى تووؼى پبألؽاـ: يتووؼى و تووؼ

 ثى خبنؼى ففيهلآل و وألبوآل اقتّبؼآل، اختنبػآل، وبغتبـيبآل ؼـ تنبن ػجبـتآل تغألألفى ألب ث

 اق ثفغوـؼاـآل و قهؽلآل ٌألوى اق خنمى خبنؼى، آه اػضبء قهؽلآل اثؼبؼ ؼـ تنبن كى اوت اآل لوهى

 پألٍففت ينطفك هألفوآل آل پبألؽاـ، تووؼى .(1381 قبضألبه،) ٌوؼ لؿاٌتى نثجتآل اثف اختنبػآل ـفبى

 .اوت كٍوـيب ففيهلآل و اختنبػآل اقتّبؼآل، ينبيهل
 نفوـ تئوـألك:

 ففؼ پألٍجفؼ ألب يؽف هألم ثى ألك ثفاآل اآل ووألمى ـا نٍبـكت اثكاـآل يبآل هظفألى هظفألبت اثكاـآل:

 يف خنؼألت اق هألنآل ثى ػهواه قهبه. كههؽ نآل قمنؽاؼ اوتجؽاؼ ؼـ ثفاثف وؽآل اففاؼ و اق لفويآل ألب

 ؼـ آهيب نٍبـكت و اق األه عفألق ثبٌهؽ ؼاٌتى يب ٌفكت لألفآل ؼـ تّنألن ضق ؼاـهؽ كى خبنؼى

 (.1999اي،ـ) ٌوؼ ضبِم ٌؽه هتبألح ثيتفآل ثفاآل ضكونت نآل ثبػت وألبوآل، نىبئم
 يبآل ففيهلآل و يب و ٌجبيت ففيهلآل، ثى ثفـوآل اثفات تفبوت يبآل هظفألى هظفألبت ففيهلآل:

 قهبه نٍبـكت ثفاآل قبهوهآل نواهغ آل كىؼـ خوانؼپفؼاقهؽ.  ى نوضوع نٍبـكت قهبه نآلاختنبػآل ث

ينسهبه ؼألؽى  ؼـ وألبوت نفؼاه و قهبه ضضوـ زٍنلألف تفبوت انب ـفتى، ثأله اق انوـوألبوآل ؼـ

 اهتظبـات و كفؼى تمقآل نفؼاهى ـا اوت كى وألبوت اغتألبـآل ففيهلآل نطؽوؼألت هٍبهلف. ٌوؼ نآل

 . (1382 )نوضؽ، كهؽ نآل تقوألت خبنؼى غؽنبت و غبهواؼى ثى تهيب ـا قهبه تؼيؽ ثى نفثوط

-كبـكفؼآل آليب  ىؼألؽلب يبآل ألآلهبـوب ثى غآلپبو اهتقبؼآل ـوألكفؼيبآل ظيوـ هظفألبت اهتقبؼآل:

 ثى نٍبـكت ثى ،اختنبػآل وبغتبـ ثف ضبكن عجقبت ـواثظ و قؽـت نهبوجبت هقؽ ثب. ثوؼ وبغتبـآل

                                                           
1
. Alain Peyrefitte 
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 يبآل ىلفو اتطبؼ ضفوـت و ففؼآل ػنم و اختنبػآل هألفويبآل ؼألبمكتألك ثى هبظف كى ففاألهؽآل ػهواه

 (. 1376)پألفاه، هلفهؽ نآل اوت ومغى اق ـيبألآل ثفاآل نٍتفك ػنم خيت وتن تطت

 ـواثظ ـا (، وألبوت1970خهىألتآل غوؼ ) وألبوت ؼـ كتبة 1نألمت كألت هظفألبت فنألهألىتآل:

 لفويآل آل ومغى قألف اففاؼ اق لفويآل آه نوخت ثى كى تفتألجبتآل و هظن ألؼهآل قؽـت ثف نجتهآل

اِمآل  ؼمألمهألك اونألت  . ؼوـتآل(200: 1376 واالن، و اثوت) كهؽ نآل لألفهؽ تؼفألف نآل قفاـ ؼأللف

 ٌهبوآلخبنؼىثآلتوخيآل  اهؽ، پفؼاغتىـا كى كنتف ثى نىبئم قهبه ػمنآل  و تطقألقبتآليبآل ـوألكفؼ

 ثوؼ األه يب تفنألهألى اوتؽالم (.1374،ـألتكـ )اػالن كفؼى اوت  قهبه ػالألق نىبئم و ثى هىجت

 ـواثظ و غبهى ياهؽ ومآل ؼـ قنأله كفؼىتأكألؽ كبـ نطم و ؼومت ػنونآليضوق ثف خبنؼىٌهبوبه كى

 ؼاٌته هلى ؼوـ يب، تفنألهألى اػتقبؼ ثى (1376 )اثوت و واالن، اهؽ توخيآل كفؼى ثآل ثف آه ضبكن

ضبكن  ،نفؼاهى األؽئومولآل كى نؼهبوت ثؽاه ؼاهً تومألؽ اق آهيب ثبقؼاٌته و قؽـت نواضغ اق قهبه

 ثفاههؽ ضبٌألى ثى ـا فنألهألىت قبؼـهؽ اهؽ، لففتى اغتألبـ ؼـ ـا قؽـت نواضغ نفؼاه زوه و اوت

 (.1376 )اثوت و واالن،

 لفاألآل ؾيهألت و لفاألآل ػألهألت ؼألؽلبى ؼـآنألػته ؼو بث ثوـؼألو ثوـؼألو: هظفألى غٍوهت هنبؼأله

3واـى ػبؼت ،2نألؽاه ينسوه نفبيألنآل كهؽ نآل وؼآل
 ثبقتومألؽ و پألؽاألً ـا ؼـ خفألبه وفنبألى، و 

 ـوألكفؼ ؼـ. توِألف كهؽ اختنبػآل يبآل نوقؼألت ثبقوبغت ففاألهؽ اق عفألق اختنبػآل تنبألكات

 نألؽاه ثفاوبن ؼأللف ػبناله ألبفتى وبغت اـىو ػبؼت ثب يف ػبنم ألبفتى وبغت واـى ثوـؼألو، ػبؼت

 )ثوـؼألو،ٌوهؽ  نآل ثبقتومألؽ تؽـألدآل، ِوـت ثىاوت و  نتفبوت ؼاـهؽ تؼمق آه ثى كى اختنبػآل

 ثى آلبيآل يبآل غوؼ تأثألف تطت و واـى ػبؼت ؼاٌته ؼمألم ثى (. نغبثق األه هظفألى، اففاؼ1389

 هؽاٌتى ينػواهآل ففؼ قهؽلآل لبىخبأل ثب ضتآل اوت ننكه كى ؼيهؽ، نآل پبوع اختنبػآل ٌفاألظ

 (.  2008، 4اوتوهك) يىتألن اختنبػآل تطفك و ؼـ األه ِوـت ٌبيؽ ظيوـ ثبٌؽ

 

 پصٍّص ضٌاسی  رٍش

نتهبوت ثب ٌفاألظ ثونآل  اآل يؽف ـوألؽه ثى هظفألى ثىؼـ األه پمويً اق ـوي هظفألى نجهبألآل 

 يبآل نّبضجى و پألٍأله يبآل پمويً هتبألح كتت و اوهبؼ، نألبه يب اق كٍوـ ثبٌؽ، اوتفبؼى ٌؽ. ؼاؼى

                                                           
1
. Kate Millett 

2
. Field 

3
. Habitus 

4
. Stones 
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األه  ٌؽ و اثكاـ لفؼآوـآل آوـآل  لفا خنغ لفا و اػتؽام عمت، اِوم يبآل اِالش ؼومت نىئواله

 نوخوؼ ؼـ يبآل نؼتجف و وػهفاهآل ٌؽى ثجت وػهبه ندالت، يب، نّبضجى نقبالت، ٌبنم يب، ؼاؼى

 يب ؼاؼى تطمألم و قيػنون اوت. پفؼا ؼوتفوآل قبثم ـونآل يبآل وبألت كثألفاالهتٍبـ، يبآل ـوقهبنى

 ينكنبه تطمألم و آوـآل لألفهؽ. خنغ نآل ِوـت لكألهٍآل و نطوـآل كؽلؿاـآل ثبق، وى ـوي ثب

يب ينكنبه ثب آغبق كؽلؿاـآل ثبق ِوـت  نقومى ثبق اوت كى ؼـ آه األدبؼ كؽلؿاـآل يب، ؼاؼى

بثؽ و آهيب ـا نآل أل نألبه پألوهؽيبآل يب نقومى ؼـ اثؼبؼ نطوـآل ثب اهؽألٍألؽه كؽلؿاـآل لألفؼ. نآل

 پفؼاقآل هظفألى ووآل ثى ـا پمويً كى اِمآل اوت ينقوم اهتػبة هألك ينبه لكألهٍآل كؽلؿاـآل

اهتػبة  تهوع ضؽاكثف ثب يب ؼاؼى آوـآل خنغ ؼمألمهظفآل ثى  لألفآل هنوهى غوايؽ كفؼ. ـوي ـيهنوه

 تطمألم و تدكألى و القن يبآل ؼاؼى آوـآل خنغ ثفاآل ٌؽى اهتػبة يبآلهنوهى نٍػّبت و تؼؽاؼ. ٌؽ

  ٌؽ. نٍػُ هظفى اٌجبع ثب ينكنبه يب، ؼاؼى األه

 

 یافتِ ّا

وػهبه و كؽلؿاـآل قواهأله، اوهبؼ و  زهؽأله نقومى ثب تطمألم ووام اِمآل ثى ؼو اآل پبوعثف

ِوملفا و اػتؽام نطوـ ضبِم ٌؽهؽ كى نىئواله و فؼبمأله وألبوآل ؼـ ؼومت يبآل اِالش عمت، ا

 ؼوتى ثهؽآل ٌؽهؽ. ؼـبنمآل و پألبنؽآل تؼ-اآل لف، قنألهى ػمآل، نؽاغمى-فاألغآلوغص ٌ زيبـؼـ 

 ثى اغتّبـ اٌبـى ٌؽى اوت.  يب نفبيألن وبقهؽى آهنقوالت عجقى ثهؽآل و ثى  1خؽوم 

 
 : طبمِ بٌدی همَالت ٍ هفاّین سازًد1ُجدٍل 

همَالت 

 اصلی
 هفاّین سازًدُ همَالت همَالت فرعی

 –ٌفاألغآل

 ػمآل

 ففيهلآل يبآل قنألهى
 يبآل ٌبغّى وخوؼ ففيهلآل/ ػؽن قألفوبغت

 ٌؽى خهىألتآل هيبؼألهى ففيهلآل/ هبثفاثفآل لفاألآل آـنبه

 اختنبػآل يبآل قنألهى
 ثى ثػٍآل نهبثغ/ نٍفوػألت ألكىبه ثى ؼوتألبثآل ػؽن

 اختنبػآل اختنبػآل قهبه/ ثىتفوبقآل يوألت

 نؽاغمى لف

 قبهوهآل يبآل پٍتألجبهآل
 يبآل وهؽ اوبوآل/ ضنبألت يبآل قبهوه ضنبألت

 يبآل ندمه اهؽاق كٍوـ/ضنبألت زٍن

 ؼومتآل يبآل جبهآلپٍتأل
 يب ؼـ كٍوـ/ ضنبألت تووؼى اوهبؼ يب ؼـ ضنبألت

 اخفاألآل يبآل هبنى آألأله
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كؽان ؼـ خؽوم ؾكف  نقوالت اِمآل و ففػآل ألبفت ٌؽى ؼـ پمويً و نفبيألن وبقهؽى يف 1خؽوم  

 ؽى اهؽ.ٌ

 

 نقوالت ٌفاألغآل:

 ثفاآل اختنبػآل، تكبنم ـوهؽ ؼـ كى اوت اختنبػآل و پوألب آلهظبن ففيهلقنألهى ففيهلآل: 

 ٌؽى پفوـؼى و آففألؽى خنؼآل اهىبه ووآل اق ثيتف هؽلآلق اؼانى و اختنبػآل نطألظ ثب ثألٍتف اهغجبق

 كٍوـ، پبألؽاـ يتووؼ ففآألهؽ ؼـ نٍبـكت األه اـقي و قهبه وألبوآل نٍبـكتنألكاه  ؼـ و اوت

لفاألآل  يبآل آـنبه وى قألف نقومى ألبفت ٌؽى، قألفوبغت ففيهلآل، فقؽاه ٌبغّى .اثفلؿاـ اوت

 يبآل اثفآل خهىألتآل يىتهؽ. قألفوبغتآل نجتهآل ثف هبثف ففيهلآل و نقومى ففيهل هيبؼألهى ٌؽى

 اففاؼ ثى آنوقي ثب ألب هبآلبيبهى كى يهدبـيبألآل يىتهؽ يب، اـقي يب، آلبيآل ػقبألؽ، ٌبنم ففيهلآل،

 ين كٍوـ يوبم ثألىت اهؽاق زٍن وهؽ 18 ثهؽ كههؽ. ؼـ نآل پألؽا خنؼآل ِوـتآل و ٌؽى نهتقم

 ـوضألى ثى ثػٍألؽه ػنق و لىتفي ضفوـت: »ٌوؼ نآل ؼألؽى قنألهى األه ؼـ غألفنىتقألن كألؽأت

 و( ـاألح ففيهلآل يبآل كمألٍى اِالش ضفوـت -ينلبهآل نٍبـكت ففيهل اِالش ضفوـت)تؼبوه 

 ينؽمى اق ؼومت وبغته نهؽ ثيفى و( ينلبهآل نٍبـكت وبقآل ففيهل ضفوـت)ػنونى  نٍبـكت

 ـوضبهآل ينسهأله ضىه( .« ينلبهآل نٍبـكت وبقآل ففيهل ضفوـت)نفؼنآل ػظألن يبى تواهبألى و

 قنألهى اآل

 و تؼبنمآل

 يب لؿاـآل وألبوت تغألألف
 نٍبـكت هقً نبهؽه خهىألتآل/ نغفوم وبقآل خفألبه

 پبألؽاـ يؼـتووؼ قهبه وألبوآل

 نتغألف ضبكن ـوألكفؼيبآل
 افكاألً نٍبـكت ؼـ كبـوبق لؿاـآل وألبوت ػؽن

 هبهق وألبوآل

يب ثى ثبقهنبألآل اينألت نٍبـكت  واكهً

 كٍوـ پبألؽاـ ؼـ تووؼى قهبه وألبوآل

 اختنبػآل ػؽامت ضفوـت ـونآل اق نّبؼألق لألفآل ثيفى

 اثكاـآل نٍبـكت/ تووؼى اوهبؼ ؼـتؽوأله

 ثبقهنبألآل اينألت ثى واكهٍآل يبآل ثبقؼاـهؽى

 آل تووؼى ؼـ قهبه وألبوآل نٍبـكت هقً

 كٍوـ پبألؽاـ

 غموة اهلبٌتى ٌؽه وفنبألىهبن /هنبؼأله  غٍوهت

 نفؼوبالـ غبمت قهبه/ففيهل اختنبػآل

 پألبنؽآل

 وبقهؽى و نثجت يبآل پألبنؽآل وهع

 ٌبغُ نثبثى ثى قهبه وألبوآل نٍبـكت تجألأله

 قهبه/ لىتفي تواهنهؽوبقآل پبألؽاـ/ ضفوـت آل تووؼى

 خبنؼى ؼـ خهىألتآل ػؽامت

 نػفة و نهفآل يبآل پألبنؽآل وهع
تووؼى  لف نكبهألكن نقبثمى يقهبه ثى نهكم اهكواآل وألبوآل

  هألبفتلآل 



 93 ... َر )با تأکید بر سِ دٍلت اصالحًمص هطارکت سیاسی زًاى در فرآیٌد تَسعِ پایدار کط

 ؼألؽلبى ؼـ: »اوت ؼاٌتى ثألبه غوؼ اهتػبثبتآل يبآل وػؽى اق ثػٍآل ؼـ لفا هألك اػتؽام ؼومت ـألأله

 ففيهل قألفوبغت اوتقفاـ)يىتهؽ  كبنم ثفاثفآل ؼاـاآل نفؼاه و قهبه اوالنآل، اهقالة و اوالن

ؼـ تطقألق ضبضف هتبألح تطمألم ؼاؼى يب،  (.«ؼألهآل ففيهل زيبـزوة ؼـ خهىألتآل ػؽامت -ؼألهآل

يبآل ففيهلآل  ـألكآل لفاألآل ففيهلآل اوت، زفا كى ثفهبنى يبآل آـنبه ؽاه ٌبغّىلف فق هنبألبه

ثألف ـوألكفؼ أـغن نجتهآل ثوؼه ثفاِوم ثبثت قبهوه اوبوآل كٍوـ، ينواـى تطت ت نػتمف ػمآل

 يقبهوه اوبوآل اٌبـى ثى تىبوآل ضقوق ين 20اهؽ.. ؼـ قىنتآل اق اِم  يبآل ضبكن تغألألفكفؼى ؼومت

 هنبألهؽ ـا ـػبألت اوالن نواقأله األهكى ثى نٍفوط»... ٌوؼ:  نآل اففاؼ كٍوـ ٌؽى اوت، ؼألؽى

لفاألآل ففيهلآل ؼـ قبهوه  يبآل آـنبه فقؽاه ٌبغّى -)تىبوآل ضقوق ؼـ زيبـزوة ففيهل ؼألهآل

غبتنآل ـألبوت خنيوـآل ؼومت يبآل  . نطنؽ(1393 األهتفهتآل افىفاه خواه،پبأللبى )« .اوبوآل(

قهبه نب ثبألؽ »لوهى توخى ؼاٌتى اوت:  األه ه نقومىاِالش عمت هألك ؼـ ثػٍآل اق وػهبه غوؼ ثى األ

فقؽاه  -يب )اوتنفاـ ثبوـيب و غفؼى ففيهل ؼـ ػأله ضفظ نؼألبـيبآل ؼألهآل و ففيهلآل غوؼ

)نٍبـكت قهبه ؼـ زيبـزوة  اختنبع يلفاألآل ففيهلآل(، آنبؼلآل ضضوـ ثألٍتف ؼـ ػفِ آـنبه

)ضفوـآل ؼألؽى ٌؽه  ٌتى ثبٌهؽيبآل خؽألؽ ـا ؼا يب و نىئومألت ففيهل ؼألهآل( و اهدبن فؼبمألت

نقومى  (.392: 1384 )لفانآل قاؼلبه،« لفاألآل ففيهلآل( يبآل آـنبه فقؽاه ٌبغّى -نٍبـكت قهبه

 نٍبـكت ٌؽه قألبؼ و كن ثف قألبؼآل ضؽ تب تواهؽ ين نآل خهىألتآل هبثفاثفآل آل ٌؽى هيبؼألهى ففيهل

 اثف كٍوـ، آل خبهجى ينى پألٍففت و پبألؽاـ آل تووؼى ؼـ نٍبـكت األه اينألت ثبقهنبألآل و قهبه

اوت  ألبفتى تطوم و تغألألف كى خيبهآل ؼـ الف: »اوت ؼاٌتى ؼـ األه قنألهى اظيبـ غبتنآل. لؿاـؼ

 نب( خهىألتآل يبآل هبثفاثفآل اوتنفاـ ثف وهتآل ففيهل اِفاـ -انفوق خيبه ؼـ ففيهلآل هواهؽألٍآل)

 ثى اوت ؿٌتىل آه قنبه كى ـا اآل ٌؽى فىألم و ٌؽى ـووة انوـ ثفغآل ثػوايألن و هكهألن تغألألف

 ففيهلآل يهدبـيبآل آثبـ)اوت  اوالن كهؽ نآل قألبه آهكى كهألن، تطنألم خبنؼى ؼـ اوالن هبن

 تغألألف خبنؼى(. خهىألتآل هبثفاثفآل ففيهل اوتنفاـ ثب ؼأله تػفألت -خبنؼى ػنونآل ـفتبـ ثف نىمظ

(. خهىألت. ؼـ ففيهلآل هواهؽألٍآل) ؼيألن نغبثقت تغألألفات األه ثب ـا غوؼ ثبألؽ ين نب و كهؽ نآل

 ثألبه وػؽى ػهواه ثى غوؼ اهتػبثبتآل ـقبثت قنبه ؼـ كى ين لفا اػتؽام ؼومت ـألأله ـوضبهآل ضىه

 قهبه ضقوق اوالن، هبن ثى كىآل يىتهؽ، اختنبػآل ضقوق ؼاـاآل نفؼاه نبههؽ نب قهبه: »ثوؼ ؼاٌتى

 اوتفبؼى: »اوت لفتى كبثألهى ؼـ قهبه فؼبم وألبوآل ضضوـثبـى ػؽن ؼـ او.« هكهؽ تضألألغ ـا نب

 ٌؽى هيبؼألهى ففيهل نقبونت) اوت ثوؼى كٍوـ غبَ ٌفاألظ ؼمألم ثى كبثألهى، ؼـ قهبه اق هكفؼه
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 انوـ ؼـ قهبه تواه ػؽن ثف نجتهآل وهتآل هلفي اوتنفاـ -اِالش ثفاثف ؼـ خهىألتآل هبثفاثفآل

 . «(وألبوآل

ؼوتألبثآل ألكىبه ثى يبآل ضبِم ٌؽى ؼـ األه قنألهى، ػؽن  قألف نقومى: يبآل اختنبػآل قنألهى

 ثى توخى يىتهؽ. ثب اختنبػآل قهبه و ثىتفوبقآل اختنبػآل، نٍفوػألت ثػٍآل ثى يوألت غنهبث

 تٍػألُ نؼألبـ ضقألقت ؼـ كى نهكمت و اختنبػآل عجقى قؽـت، اِمآل ػبنم وى اختنبػآل، ٌفاألظ

 نطفونألت ينهكم ثى آهيب اق ثفغوـؼاـآل ػؽن و يىتهؽ انكبهبت و نهبثغ ثى يب لفوى و اففاؼ ؼوتألبثآل

 نٍبـكت نألكاه ؼـ ـا نهبثغ ثى ألكىبه ؼوتألبثآل ػؽن اثف ينىئم نؼألبـيب األه. اوت يب لفوى و اففاؼ

 اق و ػبناله كفؼاـ ثى ألكىو اق كى ؼاـؼ ؼولبهى نبيألتآل قؽـت،. ؼيهؽ نآل توضألص قهبه وألبوآل

 ثهؽآل عجقى يهتألد ؼـ(. 14-1984:17 لألؽهك،) كهؽ  نآل تكألى اختنبػآل وبغتبـيبآل ثف ؼأللف ووآل

اق اوهبؼ ثفـوآل . لألفهؽ نآل قفاـ نطفونألت ٌفاألظ ؼـ ألب و ثبالتف يبآل نوقؼألت ؼـ اففاؼ اختنبػآل،

 نقبثم ؼـ قهبه ثفاآل نكؼ تىبوآل: »اٌبـى كفؼ زيبـن تووؼى وهؽ 101 ٌؽى نآل تواه ثى نبؼى

 ثفاثفآل ٌؽه ؼألؽى ضفوـآل) ثفاثف ٌغمآل ففِت ثى ؼوتألبثآل عفألق اق قهبه تواهنهؽوبقآل نفؼاه،

 تواهنهؽ ٌؽه ؼألؽى ضفوـآل -خهىألتآل ػؽامت ٌؽه ؼألؽى ضفوـآل -ثغنهب توقألغ ؼـ خهىألتآل

 پألفوقآل اق قجم ؼوـاه ؼـ هألك ـوضبهآل ـألأله ؼومت اػتؽاملفا . ضىه(«قهبه نطوـ تووؼى وبقآل

 و قهبه ثأله ففقآل اختنبػآل يبآل ففِت ؼـ انألؽ، و تؽثألف ؼومت ؼـ: »ثوؼ ثألبه كفؼى غوؼ اهتػبثبتآل

 ٌؽه ؼألؽى ضفوـآل -يب ففِت ثفاثف توقألغ ؼـ خهىألتآل ػؽامت) ؼاٌت هػوايؽ وخوؼ نفؼاه

 ضقوق انألؽ و تؽثألف ؼومت ؼـ: »اوت ؼاٌتى ثألبه او ينسهأله(.« قهبه اختنبػآل نهكمت اينألت

 -ينلبهآل ضقوق ؼـ خهىألتآل ػؽامت) ثوؼ غوايؽ نفؼاه اختنبػآل ضقوق ينبههؽ قهبه اختنبػآل

اختنبػآل نٍفوػألت  ألآل ٌؽ، يوألتنقومى ؼأللفآل كى ٌهبوب نهبثغ(. توقألغ ؼـ خهىألتآل ػؽامت

و ثب قفاـ ؼاؼه اخجبـاتآل  ٌوؼ نآل األدبؼ خبنؼى غبمت هيبؼيبآل ثػً اوت. األه هوع يوألت، تووظ

 ؼاؼى لىتفي ـا آهيب آل ومغى كهؽ كى يبآل اختنبػآل اففاؼ، تالي نآل ؼـ ٌكم و نطؽوؼى فؼبمألت

 ػضوألت و اهتػبثبت ؼـ كتنٍبـ نوالوـؼآل األىهب لكاـي . ثى(1380كبوتمك،) خموى ؼيؽ و ػقالهآل

 افكاألً»: ؼاهىتى اوت  قهبه وألبوآل تواهنهؽوبقآل نتغألفيبآل خنمى اق ـا يب تٍكم اضكاة و ؼـ

 ثؼؽ ؼـ كبـآنؽآل اضىبن و هفه ثى اػتنبؼ افكاألً قؽـت، اضىبن فكفآل، اوتقالم هفه، ػكت

ؽوبقآل قهبه تواهنه -)ضفوـت ثبقتؼفألف يوألت اختنبػآل قهبه« اوت نوـؼ توخى ـواهآل تواهنهؽآل

 . ضىه ـوضبهآل ين ؼـ ينبألً(1393،آفتبة غجفآلپبأللبى ؼـ ـاوتبآل يوألت ثػٍآل اختنبػآل( )

 اختنبػآل ؼـ نىبئم نفؼ و قه»ثفلكاـ ٌؽ، ثألبه ؼاٌت:  1394 ففوـؼأله 23اهقالة كى  ثبهوآل
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 (.1392 تىهألن، غجفآلپبأللبى « ))ثفاثفآل اـقي اختنبػآل قه و نفؼ( هؽاـهؽ ثف ألكؽأللف ؾاتآل تفوق

ضفوـت نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ كٍوـ لفتى  يبألآل اق ينأله وػهبه غوؼ ثب تبكألؽ ثف او ؼـ ثػً

)نواهغ  هألىت ـوألؽاؼيب و يب هيضت ؼـ قهبه اق وفاغآل 1342 اق غفؼاؼ پألً تب كى ؼـ ضبمآل» :اوت

 كى ثؽاهألن قهبهآل قألبن نفيوه ثبألؽ ـا قن غفؼاؼ 15 قألبن  وهتآل اختنبػآل ؼـ ضضوـ وألبوآل قهبه(،

 ثى ـا اختنبع آه و پألووتهؽ (ن)نؼّونى فبعنى ضضفت ضفن ؼـ كههؽلبه اختنبع خنغ ثى زبؼـ بث

ضفوـآل  -ثػٍآل ثى نٍبـكت قهبه )نٍفوػألت كفؼهؽ تجؽألم اوالنآل اهقالة تبـألع ؼـ ػغفآل هقغى

يبآل اهتػبثبتآل غوؼ  ؼـ قبمت وػؽى ـوضبهآل. «ؼألؽى ٌؽه نٍبـكت وألبوآل قهبه ثب نطوـ تووؼى(

 ففِت نفؼ و قه اق اػن األفاهآل اتجبع و نفؼن كم ثفاآل كى اوت نؼهب األه ثى ػؽامت»لفتى ثوؼ: 

تجألأله ضفوـت  -)ضفوـت ثىتفوبقآل اختنبػآل ثب نطوـ ػؽامت خهىألتآل ٌوؼ ففاين ألكىبه

ينسهأله او  (.1394 األهتفهتآل ـألبوت خنيوـآل،پبأللبى « )ػؽامت اختنبػآل ؼـ نٍبـكت ينلبهآل(.

 ـا األه ثبألؽ تفكنه و ثموذ ػفة، مف، تفك، هماؼ و قجألمى يف اق كٍوـ ينى نفؼن»ثألبه ؼاٌتى ثوؼ: 

 )ضفوـت ثىتفوبقآل نٍبـكت ينلبهآل( تب ثفغوـؼاـ يىتهؽ ػبؼالهى اق ضقوق كى كههؽ اضىبن

 ثب نطوـ( و ٌوؼ)ثىتفوبقآل نٍبـكت ينلبهآل تووؼى ففاين نفؼن ينى نٍبـكت ثفاآل قنألهى

 فقظ هجبألؽ نٍبـكت األه و كههؽ نٍبـكت اختنبػآل و وألبوآل نػتمف يبآل ؼـ ثػً كبنم اػتنبؼ

ػؽامت اختنبػآل -وبقآل ؼـ نٍبـكت كبنم ينلبهآل ىتف)ضفوـت ث ثبٌؽ اهتػبثبت و ثينه 22ثفاآل

 امنممآل ثأله اميى كوالألآل ثب اٌبـى ثى اوهبؼ (.1392 تىهألن، غجفآلپبأللبى « )ؼـ نٍبـكت ينلبهآل(.

 كفؼه اخفاألآل انكبه ضضوـ قهبه ثب كى وتا آنؽى اوهبؼ ؼـ األه»لوألؽ:  نآل قهبه ثى نفثوط

اوت)نٍبـكت فؼبم  نألىف قهبه ػمألى  غٍوهت و ـفغ و نفؼاه قهبه ثفاثفآل ثى نفثوط وهؽيبآل

ثىتفوبقآل ثفاثفلفاآل اختنبػآل ثفاآل ـفغ غٍوهت ػمألى  -ثىتفوبقآل اختنبػآل يقهبه ثى نثبث

پبأللبى آل ؼـ خبنؼى نآل ٌوهؽ )يبآل نػتمف وبقآل تغألألفات ـوألكفؼيب ينواـى نهدف ثى خفألبه« قهبه(.

 (.1392لفت و لو، غجفآل

لف نؽاغمى ٌفاألظ يبآل نقومى  

 ٌوؼ تؼبنم ثى آهيب پبوع ؼاؼى نآل/ػنمو ثب  ؼيهؽ ٌفاألظ ػمآل ـا تػفألف، ٌؽت ألب تغألألف نآل

 (. 154:  1970،)اوتفوان و كوـثأله

كٍوـ و  قاهؽا زٍن وهؽ قبهوه اوبوآل،تلف ؼـ ألٌبنم قواهأله ضنب قبهوهآل: يبآل پٍتألجبهآل

يىتهؽ، اق ندفاآل ثف ؤناقؽانبتآل كى ؼـ ضوقى قهبه  اوالنآل يىتهؽ. ٌوـاآل ندمه يبآل ضنبألت

ثى ِفاضت آنؽى اوت كى:  قبهوه اوبوآل 20لألفهؽ. ؼـ اِم  نآلقواهأله و اِالضبت قبهوهآل ِوـت 
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هوه( )تىبوآل ينلبهآل ؼـ پألٍلبى قب ؼاـهؽ قفاـ قبهوه ؼـ ضنبألت نفؼ و قه اق اػن نمت اففاؼ ينى»

)تىبوآل ينلبهآل ينى خبهجى ؼـ پألٍلبى  ففيهلآل و اقتّبؼآل وألبوآل، اهىبهآل، ضقوق ينى اق و

آل  )نواقأله اوالن ثى نثبثى هنبألهؽ ـػبألت ـا اوالن نواقأله األهكى ثى نٍفوط قبهوه( ثفغوـؼاـهؽ،

اِم  1ينسهأله ؼـ نبؼى « ضنبألت قبهوه ؼـ زيبـزوة ففيهل ؼألهآل(. -ضفألن قبهوهآل نٍبـكت

 ؼـ ـا قه ضقوق اوت نوظف ؼومت»هوه اوبوآل نػتُ ثى ضقوق قهبه، ؾكف ٌؽى اوت: قب 21

و  )امكان قبهوهآل ؼومت ثى ػؽامت خهىألتآل( هنبألؽ تضنأله اوالنآل نواقأله ـػبألت ثب خيبت تنبن

)اخجبـ قبهوهآل ؼومت ثى  قه ٌػّألت ـٌؽ ثفاآل نىبػؽ يبآل قنألهى األدبؼ يب، ألكآل اق األه فؼبمألت

يب ثى اضقبق  او اوت)اخجبـ قبهوهآل ؼومت نؼهوآل و نبؼآل ضقوق و اضألبآل وبقآل قهبه( تواهنهؽ

آـنبهآل نواـؼآل  األفاهآل خبنؼى ؼـ تؼفألف، كٍوـ اهؽاق ثألىت وبمى . ؼـ وهؽ زٍن«ضقوق قه(

 تبـألػى و خغفافألبألى ففيهلى، نقتضألبت ثب نتهبوت ألبفتى، تووؼىينسوه نواـؼ ؾألم آنؽى اوت: 

 يب(، نؽاـآل ؼـ ينى ػفِى )ٌفط قبهوهآل اغالق اوالنى يبى اـقي و اغالقى ثف اِوم نتكى غوؼ و

ثفاثفآل خهىألتآل  -نطوـ )ػؽامت اختنبػآل تووؼى ؼألهى وبالـى نفؼن ثف تبكألؽ ثب اهقالثآل، و نمى

 وضقوق كفانت ضفظ ألبفتلآل(، آل تووؼى نٍبـكت وألبوآل ينلبهآل ثى نثبثى -لفاألبهى تووؼى

 ثػً ؼـ .قضبألى و اختنبػى اق انهألت نهؽ ثيفى هوهآل( ونطوـ قب )ػؽامت اختنبػآل تووؼى يب اهىبه

اهؽاق ين األه نوـؼ ؼألؽى  وهؽ زٍن 12 ثهؽ ؼـ و انهألتى و ؼفبػى وألبوى، اختنبػى، انوـ

 )امكان قبهوه ثى ػؽامت اختنبػآل( و اختنبػى ػؽامت تطقق خيت ؼـ تالي ضفوـت» ٌوؼ: نآل

 اققجألم يبألى ٌبغُ وغص اـتقبء و نبػآل(ثفاثف )ضنبألت قبهوهآل اق ثفاثفآل اخت يبى ففِت األدبؼ

 ؼـآنؽ افكاألً غؿا، تبنأله والنت، وبقآل ينلبهآل(، يب ثى تواهنهؽ )امكان قبهوهآل ؼومت آنوقي

نبؼى  . ؼـ اِالش(1385 ،ندمه ٌوـاآل اوالنآل األفاهپبأللبى األهتفهتآل « ).فىبؼ ثب نجبـقى و وفاهى

 قهبه ثى( 1377 آؾـ 1 نّوة) والنآلا خنيوـآل اهتظبنآل هألفوآل اوتػؽانآل نقفّـات قبهوه 20

ٌوهؽ)ـايجفؼيبآل قبهوهآل  اوتػؽان القن ؼـ نٍبغم و اهتظبنآل ؼـ هألفوآل كى ٌؽ ؼاؼى اخبقى

 افكاألً نٍبـكت وألبوآل ػبمآل قهبه(. 

يبآل ؼومتآل ؼـ اوهبؼ تووؼى كٍوـ و  نين هنوؼ ضنبألت يؼو قألف نقوم يبآل ؼومتآل: پٍتألجبهآل

اخفاألآل ؼـ األه نقومى اِمآل ألؼهآل پٍتألجبهآل يبآل ؼومتآل خبآل يب ؼـ آألأله هبنى يبآل  هنوؼ ضنبألت

 كى ؼومت يبآل ثفهبنى كمألى»اوت:  ٌؽى تووؼى تأكألؽ وون ثفهبنى 158 نبؼى اوم ثهؽ لففتى اهؽ. ؼـ

 هقً اهدبن ثفاآل وبقآل قنألهى ؼـ خيت ثبألؽ ٌوؼ، نآل لألفآل پآل قهبه نفكك انوـ نٍبـكت اق عفألق

لفاآل  )ضنبألت ؼومت اق نٍبـكت تووؼى ثبٌؽ غبهواؼى هيبؼ تقوألت و كٍوـ تووؼى ؼـ قهبه نهبوت
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 پبأللبى األهتفهتآل نفكك« )اق غالم تهظألن اوهبؼ(ؼـ تووؼى  ضنبألت ؼومت اق هقً قه -قهبه

هبنى اخفاألآل نفألؽآل ؼـ ـاوتبآل افكاألً  . األه ثهؽ ؼاـاآل نفبؼ آألأله(1380يبآل ندمه، پمويً

 تواهنهؽوبقآل خبنغ عفش و تؽوأله تيألى زيبـن،وهؽ تووؼى  79 نٍبـكت قهبه اوت. ؼـ نبؼى

 يبآل تٍكّم و ـثظ ؾآل هيبؼيبآل و يب وبقنبه وبألف ينكبـآل ثب غبهواـ وفپفوت و غوؼوفپفوت قهبه

لؿاـآل تواهنهؽوبقآل قهبه(. ؼـ تجّفى  )امكان ؼومت ثى وألبوت اوت ٌؽى لففتى هظف ؼـ غألفؼومتآل

 القن اػتجبـ نوظف يىتهؽ كى اخفاألآل يبآل ؼوتلبى كمألى»األه وهؽ ين آنؽى اوت كى:  111نبؼى 

 مواألص اوت ؼـ آهيب قبهوهآل وظبألف ثب نفتجظ كى ـا نبؼى األه نوضوع  قبهوهآل تكبمألف اهدبن ثفاآل

 نٍبـكت انوـ نفكك ينبيهلآل ثب ـا القن يبآل اقؽان و ثألهآل پألً نفثوط، ثفهبنى ؾألم  وهواتآل ثوؼخى

ضفوـآل ؼألؽى ٌؽه لىتفي  -ى اضقبق ضقوق قهبه)امكان هيبؼيبآل كٍوـآل ث آوـهؽ ػنم  ثى  قهبه

. ؼـ تؼفألف و (1380پمويٍيبآل ندمه، پبأللبى األهتفهتآل نفكك« )يبآل نفاكك فؼبم قهبه(. نىئومألت

يب ؼـ آألأله هبنى يبآل اخفاألآل ـا وبغتى اهؽ نآل تواه  نقومى هنوؼ ضنبألتٌهبوبألآل نفبيألنآل كى قألف

 پمويٍيبآل ندمه، پبأللبى األهتفهتآل نفككفؼ )تووؼى اٌبـى ك وون ثفهبنى 158 نبؼى اوم ثى ثهؽ

 نٍبـكت انوـ نفكك عفألق اق كى ؼومت يبآل ثفهبنى كمألى» اوت: ٌؽى . ؼـ األه نبؼى تأكألؽ(1380

 كٍوـ تووؼى ؼـ قهبه نهبوت هقً اهدبن ثفاآل وبقآل قنألهى خيت ؼـ ثبألؽ ،ٌوؼ نآل پأللألفآل قهبه

فوـت ثبقهنبألآل ض -ـيلؿاـ نٍبـكت قهبه آل پبألؽاـ اق )تطقق تووؼى ثبٌؽ غبهواؼى هيبؼ تقوألت و

 ػمون، وقاـت ينكبـآل ثب»ؼـ األه آألأله هبنى آنؽى اوت كى: ينسهأله  .«هقً قه ؼـ تووؼى(

 ثفاآل غألفؼومتآل يبآل وبقنبه پمويٍآل و و ػمنآل نفاكك ػمنألى، يبآل ضوقى فهبوـآل، و تطقألقبت

 ػنم ثى ـا القن ألؽاتتني هألبقيبآل قهبه و نىبألم غّوَ ؼـ نغبمؼبتآل  يبآل عفش وبقنبهؽيآل

امكان قبهوهآل ؼومت ثفاآل  -ٌهبوآل نىبئم قهبه يبآل ؼومتآل ثفاآل آوألت لؿاـآل آوـؼ)ضفوـت وألبوت

  .«پبألؽاـ( يتوخى وألمى ثى هقً نٍبـكت قهبه ؼـ تووؼ

 تؼبنمآل –اآل  يبآل ٌفاألظ قنألهى نقومى

ضضوـ » :ـألبوت خنيوـآل غوؼ ثألبه ؼاٌتى ثوؼغبتنآل ؼـ ؼوـاه  تغألألف وألبوت لؿاـآل يب:

 خفألبه -)ثبقهنبألآل ضفوـت ضضوـ قهبه ؼـ ففاألهؽ تووؼى يبآل نػتمف اينألت ؼاـؼ قهبه ؼـ ػفِى

لوألؽ ؼـ غبهى ثهٍأله و يألر  يبآل خهىألتآل نٍبـكت قهبه(. ثألهً وهتآل نب ثى قه نآل وبقآل

غوايهؽ ؼـ ـقبثت ثب نفؼاه و ؼـ  )هفآل هلبى اففاعآل وهتآل( اق عفف ؼأللف قهبه نآل فؼبمألتآل هكه

)ثبقهنبألآل ضفوـت تواهنهؽوبقآل قهبه(. ثبألؽ  يب ثفاثفآل كههؽ. األه انكبه هؽاـؼ آثبـ و تواهبألآلغمق 

 ففاين ٌوؼ تب ثجألهألن آألب قهبه ين ٌبألىتى يىتهؽ ألب هألىتهؽٌفاألظ نهبوت و نىبػؽ و نىبوآل 
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)ثبقهنبألآل ضفوـت ػؽامت خهىألتآل(. قهآل كى اق تطّألم ثفقفاـآل ـواثظ اختنبػآل و تنفأله 

يبآل  )ثبقهنبألآل ٌبغّى تنبػآل نطفون ثوؼى اوت، واضص اوت كى تواهبألآل القن ـا هؽاـؼنؽألفألت اخ

يفتى هبنى پبأللبى األهتفهتآل « )ضفوـت تواهنهؽوبقآل قهبه(. -اآل ؼومت يبآل ثفيى ضنبألت -تواهنهؽآل

تواه اٌبـى كفؼ  يبآل ؼومت ضىه ـوضبهآل نآل . اق وػؽى(1376،ؼآل 9 وألبوآل ففيهلآل اختنبػآل

 ؼاٌت هػوايؽ وخوؼ نفؼاه و قهبه ثأله ففقآل اختنبػآل يبآل ففِت و انألؽ و ؽثألفت ؼـ ؼومت»كى: 

يبآل ثؼؽ اق ثى  او ؼـ وػهفاهآل« يب(. اآل ضفوـت توقألغ ثفاثف انكبهبت و ففِت )ثبقهنبألآل ثفيى

كألؽ كفؼى اوت: أخنيوـ ـوألؽه غوؼ، ينسهبه ثف نوضوع مكون نٍبـكت وألبوآل قهبه ت  ـألبوت

ضنبألت نقغؼآل هألىت ) تيؽألؽ و اوت ففِت اختنبع ػفِى ؼـ هبهق ضضوـ ثؽاهألن ثبألؽ نب»

يفتى هبنى پبأللبى األهتفهتآل آل اثكاـ تووؼى( ) تمقآل نٍبـكت قهبه ثى نثبثى -ؼومتآل اق نٍبـكت قهبه

 .(1376،ؼآل 9وألبوآل ففيهلآل اختنبػآل

 كألؽ ؼاٌتى اوت كىأغبتنآل ؼـ ؼوـاه ـألبوت خنيوـآل غوؼ ت تغألألف ـوألكفيبآل ضبكن:

خب كى قبهوه اوبوآل اخبقى  ألؽ ثب وضغ قواهأله و پألبؼى كفؼه وبغتبـ كبـآنؽ، تب يفؼومت ثب»

انب ؼـ ؼو « يبآل نٍبـكتآل(. لؿاـآل )ضفوـت وألبوت آل ضضوـ ينى ـا ففاين آوـؼ ؼيؽ، قنألهى نآل

هماؼ ثب اـائى الألطى ثى ندمه اظيبـ  اضنؽآل ثألهألن كى نطنوؼ ؼومت ثؼؽ اق نطنؽ غبتنآل نآل

و  ألبثؽ نآل كبيً ؼومتآل اؼاـات ؼـ ٌبغم قهبه كبـ وبػبت الألطى، األه نثفاوب»ؼاٌتى اوت: 

)ضفوـآل ؼألؽى  ٌوؼ نطىوة آهيب اؼاـآل وظبألف خكئآل اق كههؽ، نآل كبـ ؼـ غبهى نبؼـاه كى قنبهآل

تغألألف « ػؽن ضنبألت ؼومت اق توقألغ ثفاثف نهبثغ(. -يب ـألكآل هٍؽه نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ ثفهبنى

يبآل نىمظ، كى ؼـ ضقألقت نهدف ثى نواـؼآل ينسوه زوه تغألألف  آللؿاـ ـوألكفؼيب و وألبوت

يبآل تووؼى،  يبآل خهىألتآل، نففوم نبهؽه هقً قه ؼـ تطقق ٌبغّى خيت و ٌؽت خفألبه

ؼـ ضقألقت ثب تغألألف  ؼزبـ تغألألف ٌؽى اوت.ٌوهؽ، ثب وف كبـ آنؽه يف ؼومت تب ضؽ قألبؼآل  نآل

بوت ثفاآل تطقق نٍبـكت وألبوآل كبنم نهؼـ خبنؼى و ألب ػؽن األدبؼ ثىتف  يبآل نوخوؼ قنألهى

تفأله نقومى ؼـ األه ثػً ثى  ٌوؼ و ؼـ واقغ كمألؽآل قهبه ثف نألكاه األه نٍبـكت هألك اثفلؿاٌتى نآل

 لفؼؼ.  يبآل خهىألتآل ثبق نآل وبقآل خفألبه

يبآل يؽفنهؽآل يىتهؽ كى ثفاآل ضم ألك نىئمى و ؼـ پبوع  ـايجفؼيبآل ػنم/ تؼبنم، كهً

يب، پؽألؽى  لألفهؽ و ثب ِوـت لففته األه كهً آألؽ ِوـت نآل نآل ثى آهسى ؼـ قهؽلآل ـوقنفى پألً

 ضبِم ٌؽ كى ثب ضبضف األه هتألدى ي(. ؼـ نغبمؼ155: 1390)اوتفواون و كوـثأله، لألفؼ ٌكم نآل

 .لألفهؽ يبآل نتفبوتآل ِوـت نآل يبآل نػتمف ؼـ كٍوـ، ػنم/تؼبنم وف كبـ آنؽه ؼومت
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زهؽ نوـؼ ؼـ : پبألؽاـي تووؼ اثكاـ ينثبث ثى قهبه وألبوآل نٍبـكت هقً ثبقهنبألآل ثى يب واكهً

نم يىتهؽ كى ٌبنم أپبألؽاـكٍوـ، قبثم ت يهنبألً نألكاه اينألت نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ تووؼ

لألفآل اق نّبؼألق ـونآل ضفوـت ػؽامت اختنبػآل ؼـ تؽوأله اوهبؼ تووؼى و  قألفنقومى يبآل ثيفى

وآل قهبه، آهسى ينواـى نوـؼ نٍبـكت وألب يآل ثبٌهؽ. ؼـ ضوقزهأله نٍبـكت اثكاـآل قهبه ن ين

يبألآل ؼـ قجم  آل ؼاؼه و نٍبـكت ؼـ وغص توؼى، وػؽىأيب ثوؼى، تٍوألق آهيب ثى ـ توخى ينى ؼومت

پألفوقآل اهتػبثبتآل ثفاآل افكاألً نٍبـكت قهبه ثب ضنبألت ؼومت و قبهوه و انثبم األه نواـؼ ثوؼى 

 ثفاآل اوت نكمّف ؼومت» :زيبـن آنؽى اوت كى تووؼى ثفهبنى 11 اوت. ؼـ ثػً اِمآل اق نبؼى

 نٍبـكت لىتفي آهبه، ـوألكفؼ و ثفاآل ففِت األدبؼ و ؼـ خبنؼى قهبه هقً تقوألت يؽف ثى هألم

 اخفاآل و تّوألت تؽوأله، ينسوه يبآل اقؽان كٍوـ، ؼـ آهيب وألبوآل نٍبـكت اق خنمى خبهجى ينى

ووؼى ثب نطوـ ـألكآل ت )امكان ؼومت ثى ثفهبنى ؼيؽ ِوـت قهبه؛ ـا نٍبـكت تووؼى خبنغ ثفهبنى

ضىه ـوضبهآل ؼـ ثػٍآل اق وػهبه غوؼ ؼـ ينبألً نمآل قهبه ؼـ األه ثبـى ثألبه « نٍبـكت قهبه(.

 تف ألبفتى تووؼى و ثيتف اآل خبنؼى ٌبيؽ آهبه تواه و هقً قه، ضق قهبه، ضضوـ ثب»كفؼى اوت: 

پبأللبى « )آل پبألؽاـ ينى خبهجى(. )تجألأله هقً نٍبـكت قهبه ؼـ تطقق ايؽاف تووؼى ثوؼ غوايألن

وت كى: اظيبـ كفؼى ايبآل اهتػبثبتآل  ؼـ وػؽى نطنوؼ اضنؽآل هماؼ. (1393 ،ـوضبهآلاألهتفهتآل 

)ضفوـت  لألفؼ ِوـت نآل نفؼن نٍبـكت و هقؽ قؽـت ثفؼه ثبال اق عفألق وألبوآل تووؼى ثىظ»

امكان ؼومت ثى ضنبألت اق نٍبـكت  -توخى ثى ٌبغُ نٍبـكت ؼـ تووؼى ثؽوه ضنبهت اخفاألآل

 اٌكبمآل زى»: فتى اوتپؿألفهألك  غوؼ وػهبه اق ثػٍآل ؼـ او« قه ؼـ والى نفؼن(. يضن -ينلبهآل

 ؼو نػتمف يبآل لؿاـآل وألبوت و يب الألطى ؼـ ػنال ، ضبمآل كى«...ٌوؼ اوتبهؽاـ غبهن ألك ؼاـؼ

ظبيفوبقآل وألبوآل ثب يؽف ) اوت ؼـ نطألظ غبهى ثوؼى قه هقً ثف كألؽأت او، ؼومت ؼوـى

 .(ك ضقألقآل اينألت نٍبـكت قهبه ؼـ تووؼىػؽن ؼـ -نٍبـكت اثكاـآل قهبه

 يتووؼ اثكاـ ينثبث ثى قهبه وألبوآل نٍبـكت هقً ثبقهنبألآل ثى واكهٍآل يبآل نقومى ثبقؼاـهؽى

تؼبنمآل ؼـثبـى نٍبـكت وألبوآل قهبه و ثبقهنبألآل ِطألص  –ؼـ قنألهى ثبقؼاـهؽى يبآل ػنم :پبألؽاـ

 اهلبٌتى ، هبنغموةنفؼوبالـ هلففيٌبنم قألفنقومى يبآل هقً و اينألت األه نٍبـكت ؼـ تووؼى 

 ؼمألم ثى اففاؼ ثوـؼألو هظف هؽ. نغبثقيىت قهبه و ينسهأله غٍوهت اختنبػآل وفنبألى ٌؽه

ؼيهؽ، ػبؼت ثى هبثفاثفآل و ينبيهل ٌؽه  نآل غبِآل پبوع اختنبػآل ٌفاألظ ثى واـى ػبؼت ؼاٌته

به ؼـ األفاه، ثب نىبئمآل زوه ػؽن ؼوتفوآل ثى ثفغآل انكبهبت ينسوه انكبه نٍبـكت وألبوآل قه

 اهتػبثبت ؼـ نٍبـكت نوالوـؼآل ٌوؼ. ٌيألهؽغت نآلأله ػؽن ؼوتفوآل ثفاألٍبه هيبؼألهى كن ا كن
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: ؼاهىتى اوت قهبه وألبوآل تواهنهؽوبقآل نتغألفيبآل خنمى اق ـا يب تٍكم و اضكاة ؼـ ػضوألت و

 اضىبن و هفه ثى اػتنبؼ افكاألً قؽـت، اضىبن فكفآل، اوتقالم هفه، ػكت افكاألً»

  -يبآل هنبؼأله )ضفوـت ـفغ نواـؼ غٍوهت اوت نوـؼ توخى ـواهآل تواهنهؽآل ثؼؽ ؼـ كبـآنؽآل

 ػضوألت و ٌفكت هألك اختنبػآل ثؼؽ ؼـ و كبـآنؽآل ؼـ نألبه قهبه(ننبهؼت اق لىتفي ضه ػؽن 

 لألفؼ نآل قفاـ نؽهظف لفويآل يبآل فؼبمألت و نؿيجآل ندبمه ػمنآل، ففيهلآل، يبآل اهدنه ؼـ

لوألؽ:  . نهّوـآل نآل(1393،غجفآل آفتبةپبأللبى « )ه(.)ضفوـت ػؽن لىتفي غٍوهت هنبؼأل

)ػؽن ػكت هفه ضبِم اق  كههؽ وألبوآل تطمألم كى كهألؽ نآل پألؽا ـا يبألآل غبهن هؽـت ثى ٌنب»

 نفؼ و قه كى ٌؽى پؿألففتى خبنؼى ؼـ ثبوـ و هلبى األه»لوألؽ:  نآلاو ؼـ اؼانى « غٍوهت هنبؼأله(.

 و توقف ألك ثب ؼفؼى ألك ـوألن نآل ندمه اهتػبثبت ثى وقتآل انب. ثؽيهؽ ـاآل يب غبهن ثى و ثألبألهؽ

 هٍؽى پؿألففتى نب خبنؼى ؼـ ثبوـ ألك ػهواه ثى نوضوع األه يهوق زوه. ٌوألن نآل نواخى ـكوؼ

« غٍوهت هنبؼأله هيبؼألهى ٌؽى(. -ثبوـ ثى تواه كن وألبوآل -ه قهبه ثى قهبهؼآل هؽاأ)ـ اوت

 قهبه»به غوؼ اظيبـ ؼاٌتى اوت: . ـوضبهآل ؼـ وػه(1393 ،قهبه هواهؽألًپبأللبى األهتفهتآل )

كفؼهؽ)ضفوـت اوتفبؼى اق وفنبألى  اثجبت ـا غوؼ يبآل ٌبألىتلآل يب اق ِطهى ؼـ ثىألبـآل نب خبنؼى

« ثبوـ ػؽن نغموثألت وفنبألى اختنبػآل قهبه. ضفوـت تغألألف -لفا اختنبػآل قهبه ؼـ ايؽاف تووؼى

 جوؼ ٌفاألظ قهبه األه لوهى آنؽىنطوـيبآل اِمآل ثي پهدن ثفهبنى قبهوه 230 يبألآل اق نبؼى ؼـ ثػً

اق  پألٍلألفآل نفثوعى، نقفـات و قواهأله ثبقهلفآل غبهواؼى، ثهألبه تطكألن نطوـيبآل»...اوت: 

 نٍبغم وبنبهؽيآل اوموألت ثب نؼألٍتآل-اقتّبؼآل انوـ وبنبهؽيآل و تووؼى اختنبػآل، يبآل آوألت

 غبهى آل نجهآل ثف)هلبى نفؼنطوـ و وهت ثؽوفپفوت. قهبه و غبهواـ وفپفوت قهبه ثفاآل غبهلآل

ػؽن توخى ثى ٌبغُ  -ػؽن توخى ثى افكاألً نٍبـكت وألبوآل و ػبمآل قهبه -هٍأله كفؼه قهبه

 . ينسهأله آؾـ نهّوـآل(1394 ،فألبوت خنينوـآلپبأللبى األهتفهتأل« )خنؼألت ؼـ تووؼى كٍوـ(.

 ؼـ كٍوـ نب وألبوآل نٍبـكت واقؼألت»: اوت لفتى اػتنبؼ ثب نّبضجى ؼـ عمت اِالش فؼبم

 نفؼ غبمت تفكف)اوت نفؼاه ثى نتؼمق كٍوـ وألبوآل وپيف كى اوت األه ٌؽ لفتى كى ـعو ينبه

 غبمت ثف خبنؼى نٍيوؼ اوت. يآل تفكف نفؼوبالـاه هألفوآل ثبقؼاـهؽىثهبثفاأله .« (كٍوـ ؼـ وبالـاهى

 يبآل پألبنؽآل نقومى

اهؽ، ألب  لوألهؽ كى ؼـ هتألدى تؼبنالتآل كى اففاؼ ؼـ ٌفاألغآل غبَ ِوـت ؼاؼى پألبنؽيب ثى نب نآل

آألؽ. ثهبثفاأله كن و قألبؼ ٌؽه  اهؽ ؼـ پبوع ثى نوقؼألتآل غبَ ِوـت ؼيهؽ، زى پألً نآل هتواهىتى
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نهدف  ـكٍو  ف هنوؼ اينألت األه هقً ؼـ تووؼىيبآل نػتمف، تغألأل نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ ؼوـى

 . پألبنؽيبآل نثجت و نهفآل ألبفت ٌؽهؽألهى ؼو قن ثى عوـ كمآل ٌوهؽ. ثى ثفوق پألبنؽيبألآل نآل

 قومى يبآل پألبنؽآل نثجتن

 نثبثى قهبه ثى وألبوآل نقومى اِمآل پألبنؽآل نثجت ٌبنم قألفنقومى يبآل نين تجألأله نٍبـكت

پبألؽاـ، تجألأله ضفوـت تواهنهؽوبقآل قهبه و ينسهأله نقومى لىتفي ػؽامت  يتووؼ ٌبغُ

ؼـ قنألهى پألبنؽ تجألأله ضفوـت نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ ففاألهؽ خهىألتآل ؼـ خبنؼى يىتهؽ. 

 ػنق و لىتفي ضفوـت»: ثألهألن اهؽاق ثألىت وبمى كٍوـ نآل زٍن وهؽ 18 ى پبألؽاـ، ؼـثهؽتووؼ

 يبى تواهبألى و ينؽمى اق ؼومت وبغته نهؽ ثيفى و ػنونى نٍبـكت و تؼبوه ـوضألى ثى ثػٍألؽه

تجأله نٍبـكت وألبوآل قهبه  -اثكاـ تووؼى ي)تمقآل نٍبـكت ينلبهآل كبنم ثى نهكم نفؼنآل ػظألن

لفتى  يبألً ـوضبهآل ؼـ ثػٍآل اق وػهبه و وػؽى ضىه« نطوـ(. ؽاف تووؼىثى نثبثى تطقق اي

 قفاـ كٍوـ تووؼى ؼـ نىألف هفف نألمألوه 75 ينى كى ؼاـألن هألبق كٍوـ تووؼى ثفاآل نب»: اوت

تجألأله ضفوـت  -آل قهبه و نفؼاه ؼـ تووؼى كٍوـ كألؽ ثف مكون نٍبـكت ينى خبهجىأ)ت لألفهؽ

ؼـ  كى كٍوـآل نب نؼتقؽألن»ينسهأله او لفتى اوت: .« نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ تووؼى كٍوـ(

 يبآل تووؼى )ضفوـت توخى ثى نٍبـكت اوت كفؼى ظمن نمتً ثى ثنبهؽ ػقت خيبهآل يبآل ـقبثت

نبهؽلآل خبنؼى ؼـ نىألف تووؼى ثب فقؽاه نٍبـكت  ؼـك ػقت -نطوـ، ثفاآل خمت آـاء نفؼن

الت نين و اوبوآل پألبنؽآل نثجت تجألأله ضفوـت تواهنهؽوبقآل قهبه هألك اق نقو« وألبوآل قهبه(.

قبهوه اوبوآل اٌبـى ٌؽى اوت  21اق اِم  1ؼـ نبؼى  ٌوؼ. اق غالم آنوقي ؼألؽى نآلاوت كى 

او)ضفوـت  نؼهوآل و نبؼآل ضقوق و اضألبآل قه ٌػّألت ـٌؽ ثفاآل نىبػؽ يبآل قنألهى األدبؼ: »كى

فتجظ ثب آه، نواـؼ يبآل ن ؼـ وهؽ تووؼى اوم كٍوـ و ثػً« تواهنهؽوبقآل قهبه ؼـ اـتقبء كٍوـ(.

 ثى غّوَ اففاؼ خبنؼى، ػنونآل و ؼاهً وواؼ وغص ثفؼه ثبال»ٌوهؽ:  قبثم تبنمآل ؼألؽى نآل

 تؼنألن اق عفألق قهبه نوقؼألت و اػتالآل امتؼمألن القن ؼغتفاه تطّألمآل پوٌٍآل ضفألت افكاألً

ؼـ ثؼضآل  .«لىتفي آنوقي ثفاآل اػتالآل قهبه(-)ضفوـت ثىتفوبقآل تواهنهؽوبقآل قهبه آنوقي

اوهبؼ، ثى عوـ ِفألص ثى ػؽن اينألت خهىألت ؼـ نٍبـكت وألبوآل نفؼن اٌبـى ٌؽى اوت. ؼـ 

 نىتقألن ـأآل ثب وبم زيبـ نؽت ثفاآل خنيوـ ـألأله»قبهوه اوبوآل آنؽى اوت كى  114 اِم

 اوت ثالنبهغ ؼوـى ألك ثفاآل تهيب نتوامآل ِوـت ثى او ندؽؼ اهتػبة و ٌوؼ نآل اهتػبة نفؼن

 قبهوه 20 اِم ينسهأله ؼـ« اوبوآل ثفاآل نٍبـكت وألبوآل ػبمآل(. )ػؽامت خهىألتآل ؼـ قبهوه

 ينى و اق قفاـؼاـهؽ قبهوه ؼـ ضنبألت نفؼ و قه اق اػن نمت اففاؼ ينى» :كى اوت آنؽى اوبوآل
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 ـا اوالن نواقأله األهكى ثى نٍفوط ثفغوـؼاـهؽ، ففيهلآل و اقتّبؼآل وألبوآل، اهىبهآل، ضقوق

اق األه اِوم « ؼـ نٍبـكت وألبوآل ػبمآل ينلبه(. لؿاـآل قبهوهآل ػؽن خهىألت) هنبألهؽ ـػبألت

اآل ثى خهىألت ففؼ نهبوت  ٌوؼ كى ؼـ ضقألقت ؼـ نته قبهوه اوبوآل كٍوـ اٌبـى نٍػُ نآل

اضفاق پىت ـألبوت خنيوـآل هٍؽى اوت كى تجألأله كههؽى ػؽامت خهىألتآل ؼـ خبنؼى اوت. ثفاآل 

 به ـا هٍبه نآل ؼيهؽ.املوآل نٍبـكت وألبوآل قه 2وهع ٌهبوآل پألبنؽآل و هنوؼاـ  1هنوؼاـ 

نكبهألكن  يهألبفتلآل خبنؼى و اهكواآل وألبوآل قهبه ثى نثبث تووؼى :پألبنؽيبآل نهفآل و نػفة

نب نتبوفبهى ٌبيؽ يىتألن كى تؼؽاؼ هنبألهؽلبه قه ؼـ »لوألؽ:  يىتهؽ. فبئكى يبٌنآل نآل لف نقبثمى

اهغ نٍبـكت لف، ألبن اق ـفغ نو )نكبهألكن خجفاهآل نقبثمى كهؽ يف ؼوـى ندمه كبيً پألؽا نآل

اآل لفتى  آؾـ نهّوـآل ؼـ نّبضجى (.1393 )پبأللبى غجفآل آهب، «وألبوآل كبنم قهبه ؼـ خبنؼى(.

 -لف )واكهً نقبثمى كههؽ وألبوآل تطمألم كى كهألؽ نآل پألؽا ـا يبألآل غبهن هؽـت ثى ٌنب»اوت: 

ـاكؼآل هنبألهؽى وبثق ندمه ؼـ ؼومت اِالضبت ؼـ نّبضجى ثب اػتنبؼ « اهكواآل وألبوآل قهبه(.

 كى اوت األه كههؽ نآل فكف وألبوآل نٍبـكت ثى كنتف قهبه األهكى ؼمألم نه هظف ثى»لفتى اوت: 

 وقتآل ؼيهؽ، ألؼهآل نآل تغجألق ضبكن وألبوآل هلبى ثب ـا غوؼ آألؽ نآل پألً ندمه ثطث وقتآل

 نٍبـكت كى پهؽاـهؽ نآل هألىت لفاألبهى واقغ قه ثى ٌبه هلبى كى اهؽ كبـ آنؽى ـوآل كىبهآل ثألههؽ نآل

پبأللبى األهتفهتآل « )وفغوـؼلآل قهبه اق نٍبـكت وألبوآل(. -لف )واكهً نقبثمى يىت ؽىفبأل ثآل ٌبه

 .(1393 ،قهبه هواهؽألً

هألبفتلآل خبنؼى اوت. ؼـ ضقألقت والى  قألف نقومى نين پألبنؽ نهفآل ؼأللفآل كى ألبفت ٌؽ، تووؼى

، ـوؼ كى ؼـ قواهأله تهظألن ٌؽى كٍوـآل و وػهبه نىئواله ثى كبـ نآل« نفؼن» يؼـ وال« قه»

كٍوـ اق  170ـفغ تنبن اٌكبم تجؼألض ػمألى قهبه كى تووظ  يضن ٌؽى اوت. ؼـ كهواهىألوه

  يبآل ؼومت:  (8  نبؼى) 2 ثألهألن. ثى ػهواه هنوهى ؼـ ثػً كٍوـيبآل خيبه پؿألففتى ٌؽى اوت نآل

  ٌفاألظ ؼـ  قهبه  كى آوـهؽ  ففاين انف  األه  تضنأله  ثفاآل  نقتضآل و  نهبوت  اقؽانبت ثبألؽ ػضو

  امنممآل ثأله  وغص ؼـ ـا غوؼ  ؼومت  هنبألهؽلآل ثتواههؽ  تجؼألض  يألسلوهى  ثؽوه و  نفؼاه ثب  وآلنىب

اثكاـ تووؼى(. غبتنآل ؼـ ثػٍآل اق وػهبه  يوألبوآل كبنم قهبه ثى نهكم)نٍبـكت  كههؽ اضفاق

ؼن ؼـ يهف اِمآل ؼومت، نٍبـكت ؼاؼه آضبؼ نف»..ؼوـاه ـألبوت خنيوـآل غوؼ ثألبه ؼاٌتى اوت:

« تمقآل تووؼى هبألبفتلآل خبنؼى ثب ػؽن تطقق نٍبـكت ينلبهآل(.» )ؽ تووؼي نمآل اوتففآأله

 .2هنوؼاـ  (.1393،ؼآل 9يفتى هبنى وألبوآل ففيهلآل اختنبػآل  األهتفهتآل)پبأللبى 
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 : سٌخ ضٌاسی پیاهدی1ًوَدار 

 
 

 
 : الگَی ًمص هطارکت سیاسی زًاى در فرآیٌد تَسعِ پایدار کطَر 2ًوَدار 

 

 گیریًتیجِ بحث ٍ 

پبألؽاـ كٍوـ و ؼالألم  يثفاوبن ثبقهنبألآل هقً نٍبـكت وألبوآل قهبه ؼـ تووؼتطقألق ضبضف 

ِطهى نٍبـكت  اق قهبهلؿاٌته  كهبـاآل األه هقً اوت.  ه نقغؼآل ألب ثفيىـهل و پفـهل ٌؽ كن

 اآل هيفتى و ؼألؽى هٍؽه ضفوـت األه نٍبـكت ؼـ ففآألهؽ تووؼى پبألؽاـ كٍوـ، ؼالألم وألبوآل فؼبم

لؿاـآل ؼـ  ؼـ كٍوـ نب نواهؼآل ففاتف اق قبهوه و وألبوتؼـ خوانغ نػتمف نتفبوت اوت.  كى ؼاـؼ
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 وبقآل تطوالت خفألبهثفنجهبآل األه تطقألق،  ق نٍبـكت وألبوآل قهبه وخوؼ ؼاـهؽ.نىألف تطق

، يب ألكفؼ ضبكن و تطوم ؼـ وألبوتوبقآل خهىألتآل، ثب تغألألف ـو آل خفألبه ثفآنؽى اق نقومىخهىألتآل 

ؼـ  خبنؼى ثى عوـ كمآل اق آهدب كى. نهفآل ثفاآل خبنؼى قهبه ؼـ ثفؼاٌتى اوت ثألٍتفأله پألبنؽيبآل

 و غبَ ففيهلآل وبغتبـيبآل ثوؼه ضبكن ؼمألم ثى قهبه نٍبـكت افكاألً هفغ ثى تغألألف األدبؼ

  .ثبٌؽ كهٍلفاه ؼوت ؼـ تواهؽ هنآل اهتػبة كهؽ؛ په ضق هنآل تالٌآل يهدبـيب

 ى نفككآل تطقألق ضبضف، ألؼهآل تطوالت خفألبهاآل كى اق نقوم ظفألىه هظفألى ففآلفؼ غبكىتفآل:

 ثأله ـواثغآل األدبؼ ،هظفألى. اوت 1ففالفؼ غبكىتفآل ؼـ خهىألتيبآل خهىألتآل ثفآنؽ،  وبقآل

 ندنوػى كهؽ، نآل پفؼاقآل هظفألى كى آه كمألت اوت و ألك لألفآل ٌكم ثفاآل نتغألفيب اق اآل ندنوػى

وبقؼ  نآل كمألت آهيب اق اآل وألمى نهغق ثفاوبن كهؽ و نآل نٍبيؽى ـا يب و نفبيألن ؼاؼى اق اآل

و ووؼنهؽ ثوؼه ؼـ  ثوؼه اختنبػآل ثى يبألآل كى نتظبيف وبقآل خفألبهؼـ (.  1392 )هدونألبه،

ثى ينأله ؼمألم ٌهبوبألآل  .ٌوؼ ؼألؽى نآل يبآل ؾيهآل ثىت ثه نىألف تووؼى يىتهؽ، اوبـت ؼـ

آل ا يب اينألت وألمى يبآل اختنبػآل ينسوه خفألبه خهىألت و نطم آففألهً األه خفألبه خفألبه

 ؼاؼه اغتّبَ. ؼيؽ ـا هٍبه ؼـ قنبه تغألألف ألب ػنم ننتؽ ألك اوت كى ، ـوألؽاؼآل2ؼاـهؽ. ففالفؼ

ؼـ  ثغوـ نؽوان آه، ػهبِف ثأله و ـواثظ ـوألؽاؼيب كى نؼهبوت األه پؽألؽى ثى ألك ففالفؼ ثى نفيون

كفؼ كى  تؼفألف ففالفؼآل وبقآل ـا خفألبه تواه نفيون نآل ضبم تغألألف يىتهؽ. ؼـ نىئمى خهىألت،

اوت. ثب توخى ثى ينفاى ٌؽى  ثبقغوـ نتفبوتآل كبـيبآل و وبق ثب يؽف، ؼـ آه تغألألف نىألف ثى ووآل

تواه  وبقآل يبآل خهىألتآل ؼاٌتتهؽ، نآل كى ؼالمت ثف تغألألف ـوألكفؼيب ؼـ خفألبه يبآل پمويً ألبفتى

ٌوؼ. زفا كى اق ألك وو  يبآل خهىألتآل كٍوـ نب ؼألؽى نآل وبقآل لفت هوػآل اثيبن ؼـ نىئمى خفألبه

اهؽ و اق ووآل ؼأللف ؼالألم هيبهآل األه تغألألفات  يب تغألألف نىألف ؼاؼى لؿاـآل واـى ثب تغألألف وألبوتين

كى ين تبكألؽ  خهىألت ففآلفؼ غبكىتفآلاق األه ـو هظفألى . ؼـ زهؽأله نقومى قبثم توضألص يىتهؽ

آنألك ثوؼه  يبآل خهىألتآل ؼاـؼ و ين ثف غبكىتفآل ثوؼه و اثيبن وبقآل ثى تغألألفات نؽاون خفألبه

تواهؽ تب ضؽآل تجألأله كههؽى  يب و تغألألفات هبليبهآل آهيب تبكألؽ ؼاـؼ نآل لألفآل األه خفألبه ٌكم ـوهؽ

 نىئمى ثبٌؽ.

پألٍهيبؼيبألآل ؼـ وغوش غفؼ، نألبهى و كاله قبثم  يبآل تطقألق ثب توخى ثى ؼاؼى پألٍهيبؼات:

 اـائى و تبنم يىتهؽ:

                                                           
1
. Gray derivation of gender   

2
. proceess 
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 ػّّآل و ٌفكت ؼـت يبآل قهبه اق ـيلؿاـ آنوقي و تٍوألق وبقآل تواهنهؽ :ؼـ وغص غفؼ

 ثب افكاألً آلبيآل و تواهبألآل، آل ِطألص نٍبـكت وألبوآل و اختنبػآل، يبآل ألبؼلألفآل هطوى هٍىت

 كهؽ. يب آنبؼى نآل ػفِى األهآهيب ـا ثفاآل اهدبن فؼبمألت ؼـ 

،نؽـوى و اهدنه غبهواؼى هيبؼيبألآل نبههؽ يبآل ِطألص اق عفألق اـائى آنوقي ؼـ وغص نألبهى:

ثفاآل اختنبػآل كفؼه ِطألص كوؼكبه اق اق تجؼألض خهىألتآل  كوؼكبه ثى ؼوـ ثى يبآل نفؼنآل

عفألق اتّبم ثى خبنؼى، األدبؼ ضىبوألت وألبوآل و اختنبػآل ؼـ ففقهؽاه و آنبؼى كفؼه آهيب ثى 

 وـوؼ ثى خبنؼى ثىألبـ اينألت ؼاـؼ.ػهواه ٌيفوهؽاهآل كهٍلف ثفاآل 

لؿاـآل  قبهوه ؼؽثيبآل ضبكن قبثم اخفا يىتهؽ و  كى تووظ ؼومتپألٍهيبؼاتآل  ؼـ وغص كاله،

 .لألفهؽ ـا ؼـ ثفنآل

 يبآل نؽهآل قهبه؛ هآل و ضنبألت اق األدبؼ تٍكمثفؼاٌته نواهغ قبهو .1

ػمألى قهبه ؼـ  يبآل خهىألتآل نهفآل وبقآل و خفألبه وفكوة، تجؼألضوضغ قواهأله ثفاآل ـفغ  .2

 ؛هيبؼيبآل ؼومتآل و تجمألغبتآل كٍوـ

يبآل تجؼألض  مألٍىو پفوـي و قؼوؼه كيبآل هظبن ـونآل آنوقي  نطتوآل كتبة ثبقهلفآل ؼـ .3

 آنألك خهىألتآل؛ 

يبألآل ثب ينكبـآل نفاكك انوـ قهبه، ثفاآل ٌهبوبألآل ػوانم  كنألتىتٍكألم و  تػّألُ ثوؼخى .4

 نٍبـكت وألبوآل قهبه؛ يثبقؼاـهؽ

 و يبآل نغموة خهىألتآل وبقآل ثب يؽف خفألبهيبآل نهىدن  لؿاـآل ـألكآل و وألبوت ثفهبنى .5

هبه، نبههؽ ندمه ٌوـاآل اوالنآل، وبقآل قهبه و اضفاق نٍبغم نين وألبوآل تووظ ق تواهنهؽ

 نهّت ـألبوت خنيوـآل و وقاـت؛

يبآل القن ثفاآل آهيب يىتهؽ ومآل ثى  ـفغ تجؼألضبت ؼـ اضفاق نٍبغمآل كى قهبه ؼاـاآل ِالضألت .6

اآل ثفاآل فؼبمألت قهبه  وألمى يؼـ هظف لففته وينألو  ٌوهؽ ؼالألم خهىألتآل ثى نفؼاه والؿاـ نآل

  وبقآل ألفآل و تّنألنل ٌبألىتى و هػجى ؼـ وغوش ثبالآل تّنألن

ثب يؽف  ثفقفاـآل ػؽامت اختنبػآلو  تػّألُ ثوؼخى ثفاآل ثيجوؼ ٌفاألظ اقتّبؼآل قهبه .7

 ؼوتفوآل ألكىبه ينى ثى نهبثغ. 
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Abstract 

Due to the increasing participation of members of the society, it is 

necessary to analyze the women participation in every aspects as a 

half of the population of the country. This research is about to answer 

the generalized questions: How is the representation of women’s rule 

in political participation development in developmental documents of 

the I.R.R and in authorities point of wives, by analyzing role of 

women’s political participation in the sustainable development 

process, according to the qualities of the representation of this rule by 

its level of importance. According to the results, reasons of women not 

getting involved into the political participations is beyond law and 

policy, processing research data collected by theoretical sampling in 3 

deferent governments in IRAN reveals that there are 10 major and 24 

more sub-topics about participations of women in sustainable 

developments in cultural, social, legal and governmental aspects. In 

summary this research has been achieved "the process of grey 

upheaval" by examining this zone and mainstream changes in deferent 

political and social time gaps.  According to the results, confusions are 

seen in the gender mainstreaming in the country, which could be 

explained by this theory. 
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 هٌابع

 فارسی

 ،ّای فویٌیستی ضٌاسی ًگرش درآهدی بر جاهعِ(، 1376) .و واالن، ن .ح اثوت ،

 هٍف ِهوثف.: نفألن غفاوبهآل و ضنألؽ اضنؽآل، تيفاه يتفخن

 تفخنى اثفايألن افٍبـ، تيفاههباًی پصٍّص کیفی(، 1390) .و كوـثأله، ج وتفاون، آ.ا ،: 

 هٍف هآل.

 ،ًظریِ هبٌایی؛رٍیِ ّا اصَل رٍش تحمیك کیفی(، 1385) آو و كوـثأله، ج. اوتفان( 

 اهلل ـضنت پوـ، پمويٍلبى ػمون  اهىبهآل و نغبمؼبت ففيهلآل.    ـضنت يتفخن ضیَُ ّا(، ٍ

 ،هو لبن: تيفاه ،ایراى در سیاسی تَسعِ هَاًع .(1370) .ش ثٍألفألى. 

 ضىه زبوٌألبه، تيفاه: اهتٍبـات ثبمث. يتفخن  توایس،(، 1389) .ثوـؼألو، ح آل 

 .يبآل  ، نؤوىى پمويًهباًی هفَْم هطارکت زًاى رٍستایی(، 1376) پألفاه، ح

 ـألكآل و اقتّبؼ كٍبوـقآل، تيفاه. ثفهبنى

 نهوزيف ِجوـآل، تيفاه ي، تفخنٌاسی سیاسیض ای بر جاهعِ همدهِ(، 1377) .ـاي، ن: 

 اهتٍبـات ونت.

 ،ثالثآل، نطىه تفخنى ،هعاصر دٍراى در ضٌاسی جاهعِ ًظریِ ،(1374) .ج ـألتكـ 

 .ؼون زبح :تيفاه ػمنآل، اهتٍبـات

 خرد اعتدالگرا ٍ هطارکت سیاسی زًاى در ایراى، ًظریات ٍ (، 1393) .ػبنفآل، ح

  1سى اومأله ينبألً نمآل اػتؽام، ؼوـى اوم، ٌنبـى .كتبث هباًی جاهعِ ضٌاختی اعتدال،

 ،81 ي ٌنبـ تووؼى، ففيهل  ،2تَسعِ ٍ فکراى رٍضي .(1381) .ش قبضألبه 

 ،خمؽ. َّیت لدرت فرٌّگ، ٍ جاهعِ التصاد، اطالعات، عصر(. 1380). ن كبوتمك 

 . هو عفش اهتٍبـات: تيفاه زبووٌألبه، ضىه تفخنى ؼون،

 ،زبح پهدن، هٍف هآل. :نهوزيفِجوـآل، تيفاه ي، تفخناسیضٌ جاهعِ(، 1378) . لألؽهك 

 ضَراى هجلس دٍرُ ضص در زًاى حمَق ٍ حضَر .(1384). ا قاؼلبه، لفانى 

 .392 :3ٌنبـى قه، پألبن هبنى وألمى ،اسالهى

 و ػوانم اختنبػآل نوثف ثف آه نغبمؼى نوـؼآل  نٍبـكت وألبوآل قهبه .(1382) .نوضؽ، ن

 .3 – 28: 3، ٌنبـى  1ؼوـى  بػآل )نغبمؼبت قهبه(،هٍفألى نغبمؼبت اختنثهؽـػجبن، 
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 وىى زبح و اهتٍبـات ؤتيفاه، ن هطارکت سیاسی زًاى در ایراى، (.1375. )نّفب، ه

 غبـخى.  وقاـت انوـ

 خمؽ اوم، تيفاه. هٍف ـوب. سالِ ایراى، 25تاریخ (، 1371) .ـ. هدبتآل، ؽ 

 ػمون اختنبػآل  يؼاهٍكؽ يندمنٍبـكت نفبيألن و ٌهبغت اهواع،  .(1353) .ش هألك ليف، ع
 .5، ٌنبـى ؼاهٍلبى تيفاه

 اضنؽ  ي، تفخنهَج سَم دهَکراسی در پایاى سدُ بیستن .(1373) .يبهتألهلتوه، ن

 هٍف ـوقهى. :ٌيىب، تيفاه
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www.afsaranjavan.ir/extrapage/cultureandculturalcriticism 

 وىيب ؼـ  نفوـآل ثف وػهفاهآل، 13/05/1392وألبوآل،  ،غجفلكاـآل تىهألناألهتفهتآل  پبأللبى 

 (،04/03/1394)تبـألع نفاخؼى: ، يفتى نوػؽ تجمألغبت اهتػبثبت ـألبوت خنيوـآل

http://www.parliran.ir/?siteid=1&pageid=220
http://www.zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/567-2015-04-06-04-50-27
http://www.zananenoandish.com/index.php/fa/2014-06-05-09-22-31/item/567-2015-04-06-04-50-27
http://www.afsaranjavan.ir/extrapage/cultureandculturalcriticism
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www.mobile.tasnimnews.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1393

/01/01/110968 

  ،لكاـي ينبألً ثبهوآل اهقالة، )تبـألع 04/01/1394پبأللبى األهتفهتآل ـألبوت خنيوـآل ،

 www.president.ir/fa/86026 (،04/03/1394نفاخؼى: 

  ،اهتقبؼ كوالألآل اق ضضوـ كن ـهل قهبه ؼـ خبنؼى، 21/11/1393پبأللبى غجفآل لفت و لو ،

 (، 04/03/1394)تبـألع نفاخؼى: 

www.goftogoonews.com/Pages/News- -37603 

 158آألأله هبنى اخفاألآل نبؼى ، 16/03/1380، نفكك پمويً يبآل ندمه  پبأللبى األهتفهتآل 

، )تبـألع قبهوه ثفهبنى وون تووؼى اقتّبؼآل، اختنبػآل و ففيهلآل خنيوـآل اوالنآل األفاه

 lis.ir/fa/law/show/120898www.rc.maj (،04/03/1394نفاخؼى: 

 10/03/1393، 148، ٌنبـى ؼآل 9يفتى هبنى وألبوآل ففيهلآل اختنبػآل  پبأللبى األهتفهتآل ،

 (، 04/03/1394)تبـألع نفاخؼى: ، قبآل ـوضبهآل هواـتبه ـا لوي كهألؽآ

www.9day.ir/Newspaper/Page/148/1/87 
 13/02/1376، 75، ٌنبـى ؼآل 9 يفتى هبنى وألبوآل ففيهلآل اختنبػآل  األهتفهتآل پبأللبى، 

ِفطى  ،وػؽى يب و پبوع يبآل وألؽنطنؽ غبتنآل، وألمى يفتنأله اهتػبثبت ـألبوت خنيوـآل

 (،04/03/1394)تبـألع نفاخؼى: ، 68-67

www.9day.ir/Newspaper/Page/76/2/75 

  ؼـِؽ اق قهبه وفپفوت غبهواـ  82، نوالـوؼآل: 07/11/1393، آفتبة غجفآلپبأللبى

 www.aftabnews.ir  (،04/03/1394، )تبـألع نفاخؼى: ثألكبـهؽ

 آل قهبهوػهبه ـألأله خنيوـآل ؼـينبألً نم، 31/01/1393ـوضبهآل،  پبأللبى األهتفهتآل ،

، )تبـألع نفاخؼى: يبآل اختنبػآل ففِت اوت هى تيؽألؽ ِطهى ضضوـ قهبه ؼـ

04/03/1394 ،)www.rouhani.ir/event.php?event_id=404 

  متػ ؼـثبـى يبٌنآل فبئكى ثى ـفىهدبهآل يبٌنآل پبوع ،01/12/1393غجفآل آهب، پبأللبى 

 www.ana.ir/news/13739 (،04/03/1394قهبه، )تبـألع نفاخؼى:  هألبوـؼه ـاآل

http://www.mobile.tasnimnews.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1393/01/01/110968
http://www.mobile.tasnimnews.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1393/01/01/110968
http://www.president.ir/fa/86026
http://www.goftogoonews.com/pages/News-%20-37603
http://www.rc.majlis.ir/fa/law/show/120898
http://www.9day.ir/Newspaper/Page/148/1/87
http://www.9day.ir/Newspaper/Page/76/2/75
http://www.aftabnews.ir/
http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=404
http://www.ana.ir/news/13739

