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چکیده

ٔٛضٛع ٔمبِ ٝحبضط٘« ،مف زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ زض افعایف ٍٕٞطایی وكٛضٞبی اؾالمٔی» اؾالت هٟٙالب ٌ ٚؿالتطٜ
زیپّٕبؾی زض رٟبٖ أطٚظ آٖچٙبٖ اؾت و ٝاظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ اثعاض ؾیبؾت ذبضری یبز ٔیقٛز ٕٞ ٚالٝ
فؼبِیتٞبی ضٚاثط ذبضری زض ظٔیٞٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾیبؾالی ،التهالبزی ،فطٍٙٞالی ضا زض ثطٔالیٌیالطز زض ٘تیزال،ٝ
زِٚتٞب زض فؼبِیتٞبیی و ٝا٘زبْ ٔیزٙٞس ٔیتٛا٘ٙس اظ ا٘ٛاع زیپّٕبؾی ثٟطٌ ٜیط٘س
ٔٛضٛع ٍٕٞطایی زض رٟبٖ اؾمْ ٘ ٚیبظ ث ٝاتحبز  ٚاتفبق ٘ظط ٔیبٖ ٔؿّٕب٘بٖ اظ ٟٔٓتطیٗ ضطٚضتٞبی رٛأالغ
اؾمٔی زض ػهط حبضط اؾت حفظ ٔٙبفغ  ٚأٙیت وكٛضٞبی اؾمٔی زض هٙب ٜیىپبضچٍی ُّٔ  ٚزِٚتٞبی آٟ٘ب
اؾت ٛٞ ٚیت ارتٕبػی-فطٍٙٞی آٟ٘ب ایزبة ٔیوٙس و ٕٝٞ ٝفطلٞٝب ٘ ٚحّٞٝب زٚقبزٚـ یىسیٍط ثطای حفالظ
ویبٖ اؾمْ ثپب ذیع٘س قطایط ٔ ٚمتضیبت ظٔبٖ ،اقتطان زض اٞساف زیٙی ،ا٘ؿالب٘یٙٔ ،البفغ التهالبزی ٔ ٚهالبِ
ؾیبؾی ،اظ ٟٔٓتطیٗ ػُّ ایزبز وٙٙسٍٕٞ« ٜطایی رٟبٖ اؾمْ» زض ظٔبٖ حبضط اؾت وكالٛضٞبی اؾالمٔی ثالب
اقتطان زضزٞب ٌ ٚطفتبضیٞب ،تٛإ٘ٙسیٞب ٘ ٚبضؾبییٞب  ٚزقٕٗ ٔكالتطن ٔالیتٛا٘ٙالس ثالب حالطح ٚحالست  ٚوٙالبض
ٌصاقتٗ اذتمفبت ،زضنسز تحمك اٞساف اؾمٔی ا٘ؿب٘ی ذٛز ثطآیٙس
ثب ؾیبؾتٞبی ٕٞب ًٙٞزقٕٙبٖ اػتمبزی-ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی اؾمْ و ٝزض الهی ٘مالب ػالبِٓ  ٚثالٚ ٝیالػ ٜثالب
ثٟطٌٜیطی اظ أىب٘بت  ٚحطٚت ذٛز ٔؿّٕب٘بٖ ٔجبضظ ٜػّی ٝآ٘بٖ ضا ضٞجطی ٔیوٙٙسِ ،ع ْٚزؾتیبثی ث ٝیه ٚحست
حمیمی و ٝثتٛا٘س ٔٛضؼی ٚاحس ٔ ٚحىٓٔ ،تكىُ اظ لسضت وُ رٟبٖ اؾمْ ضا ؾبظٔبٖ زٞس ،ضطٚضی اؾت
ٚاغٜٞبی وّیسی :زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ،زیپّٕبؾی ػٕٔٛی ،زیپّٕبؾی فطٍٙٞیٍٕٞ ،طایی ،رٟبٖ اؾمْ
 وبضقٙبؾی اضقس ػّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜثبلطاِؼّ1ْٛ
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مفهوم دیپلماسی نوین

زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ زض ثطاثط زیپّٕبؾی ؾٙتی ٔؼٙی ٔ ٚفٔ ْٟٛییبثس زض یه تؼطیفٔ ،زٕٛػٝ
تٕٟیسات ا٘سیكیس ٜقس ٜثطای رٌّٛیطی اظ ر ًٙیب اػٕبَ لسضت ثط ؾالبیط ثالبظیٍطاٖ ،تالب ظٔالبٖ
تأؾیؽ «ّٔت – زِٚتٞب» ضا ،ػهط زیپّٕبؾی ؾٙتی ٔی٘بٔٙس (هٛضاحٕالسی  ٚزیٍالطاٖ،1388 ،
ل)2376؛ زض حبِی و ٝزیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ٘بظط ثط تح َٛزیپّٕبؾی زض هطت ٛفٙالبٚضیٞالبی ٘الٛیٗ
اضتجبحبتی  ٚاحمػبتی زض ػهط رسیس اؾت اظ ایٗ ِحبظ ٔیتٛاٖ ٌفالت زیپّٕبؾالی زض اٞالساف،
وبضوطزٞب  ٚاثعاضٞبی ذٛز زؾترٛـ تح َٛقالس ٜاؾالت  ٚاظ حطفالی ؾالمٛح ٔرتّالف  ٚا٘الٛاع
ٌؿتطزٞبی اظ ضٚاثط ثیٗ إِّّی ضا زض ثط ٔیٌیطز
زض ا٘سیكٔ ٝسضٖ ،زیپّٕبؾی ٔزٕٛػٝای اظ فؼبِیتٞبی نّ آٔیع ضا ثطای ثطای ضؾیسٖ ثالٝ
ٍٕٞطایی رٛأغ زض ثطٔیٌیطز ،اٌطچ ٝزض ٔیب٘ ٝر ٚ ًٙیالب ثطذالٛضز ٔؿالّحب٘ ٝثبقالس؛ ثٙالبثطایٗ،
«قفبفؾبظی حس فبنُ ثیٗ زیپّٕبؾی  ٚالسأبت لٟطآٔیع ٔیثبقس» اظ ؾٛی زیٍط ،زیپّٕبؾی
٘ٛیٗ ،حیف ٌؿالتطزٜای زاضز وال ٝاظ رّٕال ٝقالبُٔ :زیپّٕبؾالی ػٕالٔٛی ،فطٍٙٞالی ،ضؾالب٘ٝای،
التهبزی ،تزبضی٘ ،فتی ،اتٕی اؾت ثس ٖٚتطزیس أطٚظ ،ٜقٕ َٛزیپّٕبؾی اظ ثطزاقت ٔحالسٚز
«ؾیبؾی ال ضاٞجطزی» فطاتط ضفت ٝاؾت ٍ٘الب ٜتٙالً ٘ظطا٘الٍ٘ ٚ ٝالطـ ٔحسٚزؾالبظی زؾالتٍبٜ
زیپّٕبؾی ثٚ ٝظاضت أٛض ذبضر ٚ ٝاػمبی ذسٔبت زیپّٕبتیه ٘یالع زیٍالط ٔٛرال٘ ٝیؿالت؛ ثّىالٝ
فضبی زیپّٕبؾی ،فضبیی اؾت ّٕٔال ٛاظ ثالبظیٍطاٖ ٌ٘ٛالبٌ ،ٖٛقالبُٔ زیپّٕالبتٞالبی ؾیبؾالی،
ٔكبٚضاٖٕ٘ ،بیٙسٌبٖ ٔ ٚمبٔبت ضؾٕی ٚظاضترب٘ٞٝب ،ؾبظٔبٖٞب ٕٞ ٚتبیبٖ ٔتمبثُ آٟ٘الب؛ ٔمبٔالبت
ؾبظٔبٖٞبی ثیٗ إِّّی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛث ٝتٙبؾت ٔحتٛای ٔٛضٛع زیپّٕبؾی٘ ،ظیط «نالٙسٚق ثالیٗ

وقش دیپلماسی وویه در افسایش همگرایی کشورهای اسالمی 020

إِّّی ه ٚ 1»َٛزثیطذب٘ ٝؾبظٔبٖ ُّٔ ٔ ٚزٕٛػٝای اظ قطوتٞب  ٚزِٚتٞبی حالطف تؼبٔالُ ٚ
٘یع ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی ،ذهٛنی  ٚافطاز ٔؿتمُ (ٌٙزیزٚؾالت )1387 ،أالطٚظ٘ ٜال ٝتٟٙالب
ثبظیٍطاٖ زِٚتی ثّى ٝثبظیٍطاٖ غیط زِٚتی ٘یع زض زیپّٕبؾی ایفبٌط ٘مفا٘س  ٚثب تٛر ٝث ٝإٞیت
ضٚظافع ٖٚضؾب٘ٞٝب هیٛؾت ٝثط ٘مف  ٚإٞیت ثبظیٍطاٖ غیط زِٚتی افعٚزٔ ٜیقٛز
تمایسات دیپلماسی سنتی و نوین

 1زض زیپّٕبؾی ؾٙتی ،هٟٙبٖوبضی  ٚػسْ قفبفیت ٕٛٞاضٚ ٜرٛز زاقت ٝاؾت ،زض حبِی وٝ
زض قطایط رسیس ،نطفب ثب ضٚـٞبی ٌصقتٕ٘ ٝیتٛاٖ زض رّالت افىالبض ػٕالٔٛی  ٚاػتٕبزؾالبظی
تٛفیك ٔٛضز ا٘تظبض ضا وؿت ٕ٘ٛز اِٚیٗ ٟٓٔ ٚتالطیٗ ٚیػٌالی زیپّٕبؾالی ػٕالٔٛی ،قالفبفیت ٚ
تمـ ثطای ا٘تكبض احمػبت اؾت؛ زض حبِی و ٝزض زیپّٕبؾی ؾٙتی ،اثٟالبْ ٚیػٌالی ٕٟٔالی ثالٝ
قٕبض ٔیضٚز
 2زض زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ زِٚت ٞب ثطای ثطلالطاضی اضتجالب ثالب تالٛزٔ ٜالطزْ اظ اثعاضٞالبی ٘الٛیٗ
اضتجبحبتی اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس زض حبِی و ٝزض زیپّٕبؾی ؾٙتی ػٕستب ضاثم ٝزِٚت ثب زِٚت إٞیت
زاقت
 3زض زیپّٕبؾی ؾٙتی ٔٛضٛػبت ٔ ٚؿبئُ زیپّٕبؾی زض اضتجب ثب ؾیبؾتٞب  ٚضفتبضٞالبی
زِٚت ٞبی زیٍط اؾت ،أب زض زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ٔؿئٍّ٘ ٝطـ  ٚضفتبض افىبض ػٕٔٛی حبئع إٞیالت
اؾت ٕٞچٙیٗ ایٗ ٘ىت ٝلبثُ تٛر ٝاؾت و ٝزض ربیی و ٝؾیبؾتٞب  ٚضفتبض یه زِٚت ٘كالأت
ٌطفت ٝاظ ٍ٘طـٞبی قٟط٘ٚساٖ آٖ اؾت ،زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ زض هی آٖ اؾت تب ثب تحت تأحیط لطاض
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زازٖ قٟط٘ٚساٖ یه وكٛض  ٚتغییط ٍ٘طـ آٖٞب ثط ضفتبض  ٚؾیبؾتٞبی آٖ زِٚت احالط ثٍالصاضز
(ٙٞطیىؿ)2006 ،ٖٛ
ٕٞ 4چٙیٗ ثبیس تٛر ٝزاقت و٘ ٝتبیذ حبنُ اظ زیپّٕبؾی ؾٙتیٔ ،یتٛا٘س زض وٛتبٔ ٜست
حبنُ قٛز زض حبِی و ٝزیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ظٔبٖثط ٘ ٚتبیذ آٖ زض ٔیبٖ ٔست یب ثّٙس ٔالست ظالبٞط
ٔی قٛز ،أب احطاتف ٔب٘سٌبضتط اظ زیپّٕبؾی ؾٙتی اؾت ثطذی ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝزیپّٕبؾی ٘ٛیٗ
ثب ٞعی ٝٙوٕتط ،تأحیط ثیكتط زاضز  ٚزیپّٕبؾی ؾٙتی ثب ٞعی ٝٙثیكتط ِعٔٚب ٕٞبٖ تأحیط ضا ٘ساضز أب
ٚالؼیت ایٗ اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝؾبظٚوبضٞبی زیپّٕبؾالی ٘الٛیٗ٘ ،ؿالجت ٞعیٙال ٚ ٝتأحیطٌالصاضی
ثؿتٍی ث ٝؾبذتبض ؾیبؾی وكالٛضٞب ٘ ٚؿالجت حبوٕیالت  ٚربٔؼالٔ ٝالس٘ی زاضز  ٚزض وكالٛضٞبی
ٔرتّف ،احطات ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثطربی ٔیٌصاضز زض رٛأؼی وٟ٘ ٝبزٞبی ٔس٘ی حضٛضی فؼبَ زاض٘س،
ٞعیٞٝٙبی زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ وٕتط اؾت زض حبِی و ٝزض وكٛضٞبیی و ٝؾبذتبض ؾیبؾالی ٔتٕطوالع
زاض٘س ،ایٗ ٞعی ٝٙثیكتط اؾت  ٚچ ٖٛزیپّٕبؾی ٘الٛیٗ آٖٞالب زض ازأال ٝزیپّٕبؾالی ؾالٙتی لالطاض
ٔیٌیطزٕٔ ،ىٗ اؾت تأحیط وٕتطی زاقت ٝثبقس (زازا٘سیف  ٚاحسی)1390 ،
 5اظ حطف زیٍط ،زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ٔیتٛا٘س ثٔ ٝحسٚزٜای زؾتطؾی هیسا وٙس و ٝزیپّٕبؾی
ؾٙتی تٛاٖ ضؾیسٖ ث ٝآٖ ضا ٘ساضز زض زیپّٕبؾی ؾٙتیٞ ،طچ ٝزِٚتٞب ثعضيتط ٔ ٚمتسضتط ثبقٙس،
لسضت ٔب٘ٛض آٖ ٞب ثیكتط اؾت زض نٛضتی و ٝزض زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ،وكٛضٞبی وٛچهٟ٘ ،بزٞالبی
غیطزِٚتی  ٚحتی افطاز ٔیتٛا٘ٙس ثؿیبض تأحیطٌصاض ثبقٙس (ّٔیؿٗ ،2007 ،ل)17
 6زیپّٕبؾی ؾٙتی ٘بظط ثط ثبظیٍطاٖ زِٚتی اؾت؛ أب زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ػم ٜٚثط ثالبظیٍطاٖ
زِٚتی قبُٔ ثبظیٍطاٖ غیطزِٚتی ٘یع ٔیقٛز
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ابعاد دیپلماسی نوین و همگرایی کشورهای اسالمی

ثبتٛر ٝثٔ ٝمبِت فٛق زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ زض هطت ٛفٗآٚضیٞبی رسیس ا٘ٛاع زیپّٕبؾی ضؾٕی
 ٚغیط ضؾٕی (ػٕٔٛی  ٚفطٍٙٞی) ضا قالبُٔ ٔالیقالٛز والٞ ٝالط یاله ٔالیتٛا٘الس زض ٍٕٞطایالی
وكٛضٞبی اؾمٔی ٔؤحط ٚالغ قٛز
 .1دیپلماسی رسمی

وكٛضٞبی اؾمٔی ؾبذتبضٞبی حىٔٛتی ٔتفبٚتی ضا تزطثٔ ٝیوٙٙالس ؾالبذتبض ضغیالٓٞالبی
ؾیبؾی زض ٔٙمم ٝقبُٔ ٘ظبْٞبی رٕٟٛضی (ایطاٖ)٘ ،ظالبْ ٘ٛهبتطیٕ٘ٛیبِیؿالتی (ثرالف اػظالٓ
وكٛضٞبی حبقیٝی ذّیذ فبضؼ) ٘ ٚظبْٞبی ؾّمب٘ی ٘ ٚظبْٞبی ته حعثی (ؾٛضی )ٝاؾت وٝ
ث ٝػّت فمساٖ ؾبظٌبضی ٔیبٖ آٖٞبٙٔ ،مك ٍٕٞطایی زض ٔیبٖ آ٘بٖ قىُ ٕ٘یٌیطز
زیپّٕبؾی ضؾٕی ثٔ ٝؼٙبی ثٟطٌٜیطی اظ قیٜٞٛبی ٔؿبِٕتآٔیع٘ ،ظیط ٌفتٔ ٚ ٌٛٚصاوطٜ
ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ اثعاضٞبی ؾیبؾت ذبضری اؾالت زض ایالٗ ٔیالبٖ  ٚزض
ػطنٝی ؾیبؾت ذبضری آٖچ ٝو ٝثیف اظ هیف إٞیت زاضز  ٚث ٝزِٚتٞب ثالطای ضؾالیسٖ ثالٝ
ٍٕٞطایی  ٚاتحبز یبضی ٔیضؾب٘س ٔصاوط ٜاؾت ٕٞبٖ حالٛض وال ٝزض اثتالسای ایالٗ فهالُ ثالساٖ
هطزاذتیٓ إٞیت ٔصاوط ٜثساٖ حس اؾت و ٝثطذی زیپّٕبؾی ضا فٗ ٔصاوطٔ ٜیزا٘ٙس

 1-1اؾتفبز ٜاظ ف ٖٛٙزیپّٕبتیه
ثسیٟی اؾت و ٝزض فضبی ثیٗإِّّی ثطٚظ اذتمفبت ٙٔ ٚبظػبت ؾیبؾالی ثالط ؾالط ٔؿالبئُ
ٔرتّف ٔیبٖ وكٛضٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛارتٙبة ٘بهصیط اؾت زض ایٗ ٔیبٖ ٘رجٍبٖ ؾیبؾی  ٚزض ضأؼ
آٟ٘ب زیپّٕبتٞب زض هی آٖ ٞؿتٙس تب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞب  ٚف ٖٛٙزیپّٕبتیه ث ٝحُ  ٚفهُ ایٗ
ٔٙبظػبت ثپطزاظ٘س ضٚـٞبیی و ٝزیپّٕبتٞب اظ آٖ ثطای حُ اذتمفبت  ٚیب ضایع٘یٞبی ؾیبؾی
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ثطای ٌؿتطـ ضٚاثط ثٟطٔ ٜیرٛیٙس ٔتٛٙع  ٚث ٝفطاذٛض ٔٛضٛع ٔٛضز ثحج ٔتفبٚت اؾت و ٝزض
شیُ ث ٝتفهیُ ث ٝآٟ٘ب هطزاذتٔ ٝیقٛز

ال ٔصاوطٌ ٚ ٜفتٍٛ
لسیٕیتطیٗ  ٚآؾبٖتطیٗ ضا ٜثطای حُ اذتمفبت ٌفتٍٛی ٔؿتمیٓ ثیٗ ز ٚحالطف زضٌیالط
اؾت و ٝثطای ضؾیسٖ ث ٝتفب ٓٞزض ٔٛضز ٔٛضٛع اذتمفی ثیٗ حطفیٗ ثطٌعاض ٔیقٛز اظ ٔعایبی
ایٗ ضٚـ ؾطّی ثٛزٖ ٘ ٚطٔف زض ٔصاوطات اؾت  ٚقط ضؾیسٖ ثال ٝتٛافالك ٘یالع ثال ٝذٛاؾالت
حطفیٗ ثؿتٍی زاضز اِجتٔ ٝصاوطٕٞ ٜیكٛٔ ٝفمیت آٔیع ٘یؿت ثّى ٝتب حس ثؿیبضی ث ٝحؿٗ ٘یت
حطفیٗ ثؿتٍی زاضز ٔصاوط ٜضٚـ  ٚتىٙیه ٔرتّف زاضز؛ ا٘ترالبة ضٚـ ٔٙبؾالت ٔطثال ٛثالٝ
قرهیت ٔصاوطٜوٙٙس ٜاؾت؛ حتی ا٘تربة وّٕبت  ٚػجالبضات ٔالیتٛا٘الس ٔالٛحط زض ٚضالغ ثبقالس
ا٘ؼمبف ٌ ٚصقت ٞط یه اظ حطفیٗ ٔیتٛا٘س ث ٝض٘ٚس ٔمّٛة ٔصاوط ٜوٕاله ٕ٘بیالس زض ٔمبثالُ،
افىبض ػٕٔٛی ذهٕب٘ ٝیب ثٟب٘ٞٝبی یه حطف  ٚأتیبظذٛاٞی ثس ٖٚرٟت  ٚػسْ اػتٕبز ٌٕ ٚبٖ
ایٗو ٝزض ضؾیسٖ ث٘ ٝتیز ٝث ٝیه حطف أتیبظ زاز ٜقس ٜاؾت ٌفتٍ ٛضا زقٛاض ٔیؾبظز
اٌط ٔصاوط ٜضا ٘ٛػی حطف ظزٖ  ٚضفتبض وطزٖ وٞ ٝسفف زؾتیبثی ث ٝتٛافك ثبقالس ،ثالسا٘یٓ
یىی اظ اثعاضٞب  ٚزض ػیٗ حبَ ضٚـٞبی ٔؼٕٔ ،َٛتسا ،َٚوٓ ٞعی ٚ ٝٙؾ ُٟاِٛنالٔ ٚ َٛالٛضز
تٛر ٝزِٚتٞب زض ٕٝٞی ظٔیٞٝٙبؾت ٕٟٔ ٚتطیٗ اثعاض ٔٛضز اؾتفبز ٜزیپّٕبتٞالب ٘یالع ٔحؿالٛة
ٔیقٛز ،ث٘ ٝحٛی و ٝثطذی زیپّٕبؾی ضا فٗ ٔصاوطٔ ٜیزا٘ٙس (آلبیی ،1387 ،ل)173
اضٌب٘ؿىی زض تؼطیف ٔصاوطٔ ٜیٌٛیس:
ٔصاوطٛ٘ ٜػی ضفتبض وطزٖ  ٚحطف ظزٖ اؾت و ٝث ٝتٛافك ثیٙزبٔالس هالؽ زض ٔیالبٖ ٌصاقالتٗ
ٔؿبئّی و٘ ٝفغ ٔكتطن زاقت ٚ ٝثٛ٘ ٝػی ث ٝتٛافك ٔیا٘زبٔسٔ ،صاوط ٜاؾت ثسیٛٙؾیّ ٝز ٚیالب
چٙس زِٚت ٔیوٛقٙس زض یىسیٍط ٘فٛش وطز ٚ ٜث ٝایٗ تطتیت لسضت ذٛز ضا ثط زیٍالطی اػٕالبَ
وٙٙس  ٚاظ ضا ٜاػٕبَ لسضت ثٛ٘ ٝػی ؾبظـ  ٚتٛافك زؾت یبثٙس ثحج  ٚالٙبع ،هبزاـ  ٚتٙجیٝ
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ِٚی اػٕبَ ل ٚ ٜٛلسضت زض رٕیغ حبالت یىؿبٖ ٘یؿت  ٛٙٔ ٚثٔ ٝیعاٖ ل ٚ ٜٛلسضتی اؾالت
و ٝحطف ٔمبثُ زض اذتیبض زاضز (ٕٞبٖ ،ل)174

ال هبیٕطزی (ٔؿبػی رٕیّ)ٝ
ٞطٌب ٜز ٚزِٚت ٘رٛاٙٞس اذتمف ذٛز ضا اظ حطیك ٔصاوطات ؾیبؾی حُ  ٚفهُ ٕ٘بیٙالس ٚ
یب ٔصاوطات ث٘ ٝتیزٝی ٔمّٛة ٔٙزط ٘ك٘ٛس ،زِٚت حبِج یب یه ؾبظٔبٖ ثیٗإِّّی  ٚیالب ؾالبیط
ٔمبٔبت نمحیتزاض ثیٗإِّّی ؤ ٝؿتمیٕبً زض اذتمف شی٘فغ ٘یؿتٙسٔ ،یتٛا٘ٙس السأبت الظْ
ضا ث ٝػُٕ آٚض٘س
ٔؿبػی رٕیّٝ؛ تمـ زٚؾتب٘ ٝزِٚت حبِخی اؾت ؤ ٝیوٛقس تالب ٞالٓ ظٔیٙالٝای ضا ثالطای
تفب ٚ ٓٞتٛافك وكٛضٞبی زض حبَ اذتمف زضثبضٜی اظ ؾطٌیطی ٔصاوطات فطا ٓٞآٚضز ٞ ٚالٓ ثالب
السأبت ػّٙی ،هیكٟٙبزٞبی ذٛز ضا ث ٝحطفیٗ ٔٙبلك ٝثمجٛال٘س (ٔیطػجبؾی ،1376 ،ل)75
زض ایٗ تؼطیف ،اظ ٔؿبػی رٕیّ ٝث« ٝهیكٟٙبز اظ ؾٛی زِٚت حبِالج» تٛرال ٝقالسٜ؛ أالب زض
تؼبضیف زیٍط چٙیٗ ٘یؿت:
«قی ٜٛحُ  ٚفهُ ٔؿبِٕتآٔیع اذتمفبت ثیٗإِّّی و ٝثٛٔ ٝرالت آٖ ،حالطف حبِالج ثالب
ضضبیت وكٛضٞبی حطف ٔٙبظػ ٝث ٝػٛٙاٖ ٚاؾم ٚ ٝث٘ ٝحٛی زٚؾتب٘ٔ ٝیوٛقس تالب آٟ٘الب ضا ثالٝ
ٔصاوط ٜرّت وٙس ،ثس ٖٚایٙى ٝثطای حُ  ٚفهُ ،ث ٝایٗ وكالٛضٞب هیكالٟٙبزٞبی ٔالبٛٞی اضائالٝ
ٕ٘بیس» (ثّ ٝؾ ،1375 ،ٛل)362
ثب تٛر ٝث ٝتؼبضیف ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛؿبػی رٕیّ ٝزاضای چٙس ٔكرهال ٝاؾالت 1 :تٛؾالط زِٚالت
حبِج نٛضت ٔیٌیطز  2ثب ضضبیت حطفیٗ اذتمف اؾت  3حالطف حبِالج زذالبِتی زض ٔبٞیالت
اذتمف ٘ساضز  4وكٛض حبِج زضثبضٜی ٘حٜٛی حُ  ٚفهُ اذتمفبت هیكٟٙبزی اضائٕ٘ ٝیزٞس،
ثّى ٝظٔی ٝٙضا آٔبزٔ ٜیوٙس اظ رّٕ ٝاذتمفبتی و ٝزض آٖ ٔؿبػی رٕیّ ٝث ٝوبضٌطفت ٝقس ٜاؾت،
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ٔیتٛاٖ ث ٝاذتمفبت آٔطیىب ثب ٚیتٙبْ رٛٙثی  ٚقٕبِی اقبض ٜوطز و ٝزض آٖ ٔؿالبػی رٕیّالٝی
فطا٘ؿ ٝث ٝوبض ضفت  ٚزض ایٗ تهٕیٓ ،زِٚالت فطا٘ؿال ٝأىب٘البت الظْ ضا ثالطای تكالىیُ ارتٕالبع
حطفیٗ اذتمف فطا ٓٞوطز ٕٞچٙیٗ ٔیتٛاٖ ثٔ ٝؿبػی رٕیّٝی زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحالس
زض ؾبَ  1975زضثبضٜی حُ اذتمف زٚربٔؼٝی ی٘ٛب٘ی  ٚتطن لجطؼ اقبضٕٛ٘ ٜز (وبض ،ٚثیتالب،
ل)467-466
وكٛضٞبی اؾمٔی ٔیتٛا٘ٙس اظ ٔؿبػی رٕیّ ٝثطای ٔٛاضزی و ٝزض شیُ ٔیآیالس اؾالتفبزٜ
وٙٙس؛

ال ٔیب٘زیٌطی
ٔیب٘زیٌطی یىی اظ قیٜٞٛبی ؾیبؾی  -زیپّٕبتیه حُ  ٚفهُ اذتمفبت ٔیثبقس والٝ
زض آٖ حطف حبِج ثٙٔ ٝظٛض هبیبٖ زازٖ  ٚیب وبٞف ٔٙبلكالبت ثالیٗ ز ٚحالطف زضٌیالط ٔساذّالٝ
ٔیوٙس ٔیب٘زی ثب اقطاف ثط ضیكٞٝبی ٔٙبلكٛٔ ،ٝضٛػبت ٔٛضز٘ظط حطفیٗ اذتمف ضا ٕٞطا ٜثب
هیكٟٙبزٞبیی ثطای ٔصاوط ٜز ٚحطف ٔمطح ٔیٕ٘بیس  ٚذٛز ٘یع ٔؿالتمیٕبً زض ٔالصاوطات قالطوت
ٔیٕ٘بیس  ٚتمـ ٔیوٙس ز ٚحطف اذتمف ضا ث ٝتفب ٓٞثب یىسیٍط تطغیت ٕ٘بیس
ٔیب٘زی ٌطی ث ٝػٛٙاٖ یه ضٚـ  ٚضٚی ٝثطای وٙتطَ ٔٙبلك ٚ ٝحُ  ٚفهُ اذتمفالبت اظ
حطیك ٔؿبِٕتآٔیع ،زاضای تبضیری حٛال٘ی زض فطًٞٙٞبی ٔرتّف ٔیثبقس زض رٛأغ اثتسایی
اظ ٔیب٘زی ٌطی حطف حبِج ثطای وبٞف آحبض ظیبٖثبض ر ًٙاؾالتفبزٔ ٜالیقالس ٔ ٚیالب٘زیٌالطی
ٚؾیّٝای ثطای رٌّٛیطی اظ ٚضٚز زیٍط حطفٞب ث ٝاذتمفالبت ز ٚرب٘جال ٝثالٛز (ٞبِؿالتی،1988 ،
ل)412
ثؿیبضی اظ فؼبِیتٞبی ٔیب٘زیٌطا٘ ٝتٛؾط ز ٚثبظیٍط ث ٝاػتجبض زِٚت ٞبی ٔتجٛع قبٖ  ٚیب
ث ٝاػتجبض ؾبظٔبٖٞبی ثیٗ إِّّی ا٘زبْ ٔیهصیطز ٚلتی و ٝیه زِٚت ثٔ ٝیب٘زیٌطی زض یاله
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ٔٙبلك ٝزػٛت ٔی ٌطزز یب ذٛز ضاؾبً ٘ؿجت ثٔ ٝیب٘زیٌالطی زاٚحّجب٘ال ٝالالساْ ٔالیٕ٘بیالس ،فالطز
وبضآٔسی ضا ا٘تربة ٔیوٙس و ٝتبٔیٗ وٙٙس ٜثیكتطیٗ اٞساف ٔالٛضز ٘ظالط ثبقالس ٔیالب٘زیٌالطی
ثیٗإِّّی تٛؾط چٙیٗ افطازی ث ٝػٛأُ شیُ ثؿتٍی زاضز:
اِف ٔٛلؼیت قغّی افطاز زض وكٛض ٔتجٛع
ة ّٟٔت اضائ ٝقس ٜثطای اذص تهٕیٓ
د ٔٙبثغ ٔرتّف ،تٛا٘بییٞب  ٚرٟت ٌیطی ؾیبؾی وكٛضٞبی ٔتجٛع
ز ٔیعاٖ ٔحسٚزیتٞبی ٘بقی اظ اذتمف ٔٙبثغ زض ضفتبضٞبی ٔیب٘زیٌطا٘ٝ
ث٘ ٝظط ٍ٘بض٘س ٜیىالی اظ ضا ٜوبضٞالبی ٔالؤحط ثالطای ضؾالیسٖ ثالٚ ٝحالست ٍٕٞ ٚطایالی ثالیٗ
وكٛضٞبی اؾمٔی زض ػطنٝی ؾیبؾی اثعاضٞبی زیپّٕبؾی ضؾٕی اؾت ایالٗ وكالٛضٞب ثالطای
ضؾیسٖ ثٍٕٞ ٝطایی اثتسا ثبیس ث ٝحُٚفهُ اذتمفبتی ثپطزاظ٘س ؤ ٝب٘غ ضؾالیسٖ ثالٍٕٞ ٝطایالی
ثیٗ آ٘بٖ ٔیٌطزز زض ایٗ ٔطحّ٘ ٝمف هبیٕطزی ٔ ٚؿبػی رٕیّ ٝهطضً٘ ٔیٌطزز تب ثب زذبِالت
وكٛض حبِج اثتسا اذتمفبت ثیٗ لمتٞبی لسضتی و ٝزض ٔٙممٚ ٝرٛز زاضز ثطحطف ٌطزز ؾالپؽ
ایٗ وكٛضٞب ثطای ٔصاوط ٚ ٜضؾیسٖ ث٘ ٝمب ٔكتطن آٔبز ٜق٘ٛس
أب ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٌعیٝٙی ٔیب٘زیٌطی لسضتٕٙستط اظ ٔؿبػی رٕیّال ٝثبقالس چالطا وال ٝزض
ایٙزب لسضت حطف حبِج ث ٝزِیُ احمع اظ أٛض اذتمف  ٚتٛا٘بیی زذبِت وطزٖ اظ لسضت حالطف
حبِج و ٝزض ٔؿبػی رٕیّٚ ٝرٛز زاضز ثیكتط اؾت زض ٔیب٘زیٌطی زِٚتی و٘ ٝمف ٔیب٘زیٌالط
زاضز ثبتٛر ٝث٘ ٝفؼی و ٝذٛز زاضز تٛا٘بیی ثیكتطی زاضز تب وكالٛضٞبی ٔتربنالٓ ضا ثال ٝنالّ ٚ
آقتی ثطؾب٘س هؽ زض ٘تیز ٝزض ضاؾتبی ٍٕٞطا قسٖ وكٛضٞبی اؾمٔی زض ػطنالٝی ؾیبؾالی
ٔیتٛاٖ اظ ٌعیٝٙی ٔیب٘زیٌطی ثطای حُٚفهُ اذتمفبت ٔیالبٖ وكالٛضٞبی اؾالمٔی ثالطای
ضؾیسٖ ث٘ ٝممٝی ٔكتطن ٍٕٞ ٚطا قسٖ ؾٛز رٛؾت زیٍط ٌعیٞٝٙبی زیپّٕبؾالی ضؾالٕی اظ
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رّٕ ٝؾبظـ  ٚتحمیك ،و ٝزض ازأ ٝثساٖٞب ٔیهطزاظیٓٔ ،یتٛا٘ٙس ثٛ٘ٝثٝی ذٛز ٘مف ؾبظ٘سٜای
زض حُٚفهُ ٔٙبظػبت ٔٛرٛز ثیٗ وكٛضٞبی اؾمٔی ایفب وٙٙس تب ثالب حالُ ایالٗ اذتمفالبت ضاٜ
ضؾیسٖ ایٗ وكٛضٞب ثٍٕٞ ٝطایی ٕٛٞاضتط ٌطزز چطاو ٝثب ٚرٛز ایٗ اذتمفبت ،و ٝثطذی اظ آٟ٘ب
ٔٛرت ثطٚظ ر ًٙثیٗ ایٗ وكٛضٞب قس ٜاؾت؛ ٔب٘ٙس اذتمفبت اضضی ػطاق  ٚوٛیت وٙٔ ٝزالط
ث ٝر ًٙثیٗ ایٗ ز ٚوكٛض قسٕ٘ ،یتٛاٖ ثٍٕٞ ٝطایی ٚ ٚحست فىط وطز ٌعیٞٝٙبی زیپّٕبؾی
ضؾٕی ثٟتطیٗ ضاٞىبض ثطای حُ ٚفهُ ٔٙبظػبتی اؾت و ٝثیٗ وكٛضٞبی اؾمٔی ٚرٛز زاضز ٚ
زض ایٗ ٔیبٖ ٔصاوط ٚ ٜؾبظـ ٘مف ؾبظ٘سٜتطی ضا ایفب ٔیوٙٙس
زض ازأ ٝث ٝثطضؾی ٔٛاضزی زیٍط اظ ٌعیٞٝٙبی زیپّٕبؾی ضؾٕی ٔیهطزاظیٓ

ال تحمیك
ایٗ قی ٜٛزض وٙفطا٘ؽ ا َٚنّ ال ٝٞزض ؾبَ  1899ث ٝهیكٟٙبز زِٚت ضٚؾیٛٔ ٝضز تٛرٝ
زِٚت قطوت وٙٙس ٜلطاض ٌطفت  ٚزض وٙفطا٘ؽ ز ْٚنّ ال ٝٞزض ؾبَ  ،1907ضٕٗ ٔٛاز  9تب
ٔ 13مطضات ٔطث ٛث ٝوٕیؿیٖٞٛبی ثیٗإِّّی تحمیك تٙظیٓ قس (ٔیطػجبؾی ،1376 ،ل)79
قیٜٛی تحمیك زض ٔیخبق ربٔؼٝی ُّٔ آٔس ٚ ٜزض ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ٘یع هیف ثیٙی قسٚ ٜ
ٔزٕغ ػٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ زض لمؼٙبٔٞٝبی ظیبزی ثط ضٚـ تحمیك تأویس وطز ٜاؾت ٔ ٚزٕغ
ػٕٔٛی زض لمؼٙبٔ 2329 ٝاظ زثیط وُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ذٛاؾت ٝاؾت و ٝفٟطؾالتی اظ ٔترههالبٖ
حمٛق  ٚزیٍط ضقتٞٝب ضا ؤٕ ٝىٗ اؾت ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ «تحمیك» زض ٔٛضز یه اذتمف زض
ذسٔت حطفیٗ زػٛا لطاض ٌیط٘س ،تٟی ٝوٙس
تؼطیف «تحمیك» ٚ ٚیػٌیٞبی آٖ:
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تحمیك یه ضٚـ ٔؿبِٕت آٔیع اؾت و ٝزض ٔٛاضزی ث ٝوبضٌطفتٔ ٝیقٛز و ٝضیكٝیبثی یاله
اذتمف ٘یبظ ث ٝثطضؾی ویفیت  ٚچٍالٍ٘ٛی ٚلالبیغ هیكالیٗ زاقالت ٝثبقالس (ٔٛؾالیظاز،1376 ،ٜ
ل)173

تحمیك ٔیتٛا٘س  ٓٞث ٝػٛٙاٖ تٟٙب ضٚـ حُ ٔؿبِٕتآٔیع اذتمف ث ٝوبض ضٚز ٞ ٚالٓ ثالٝ
حٛض ٓٞظٔبٖ ثب ؾبیط ضٚـٞب ث ٝوبضٌطفت ٝقٛز
تٛؾُ ث ٝایٗ قی ٜٛاذتیبضی اؾت  ٚوٕیؿیٖٞٛبی تحمیك ثیٗإِّّی حطفیٗ اذتمف ،ثالٝ
ٔٛرت لطاضزازٞبی ذبنی تكىیُ ق٘ٛس ٌ ٚعاضقی و ٝوٕیؿی ٖٛتحمیك اضائٔ ٝیزٞس ٞیچٌٝ٘ٛ
اِعأی ٘ساضز  ٚانحبة زػٛا ٔرتبض٘س و ٝاظ آٖ اؾتفبز ٜوٙٙس  ٚیب انمً تالٛرٟی ثال ٝآٖ ٘ىٙٙالس
اِجت ٝثیفتط ؾؼی ٔیوٙٙس آٖ ضا ثپصیط٘الس ،ثرهالٛل آٖوال ٝزض نالٛضت ٘پالصیطفتٗ ،زض ػالطف
ثیٗإُِّ اػتجبض آٟ٘ب وٓ ٔیقٛز

ال ؾبظـ
اظ ِحبظ تبضیری ،ؾبظـ یىی اظ ضٚـٞبی ٘ؿجتبً رسیس زض ظٔیٝٙی حُ  ٚفهالُ ؾیبؾالی
اذتمفبت ثیٗإِّّی ث ٝقٕبض ٔیآیس ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحتی وٛٙا٘ؿی 1907 ٖٛالٞال ٚ ٝیالب ٔیخالبق
ربٔؼٝی ُّٔ ٘یع ث ٝآٖ اقبض٘ ٜىطزٜا٘س ایٗ ضٚـ ٘رؿتیٗ ثبض زض ٔؼبٞسٜی ٙٔ 1909ؼمس قالسٜ
ثیٗ آٔطیىب  ٚوب٘بزا  ٚؾپؽ زض ؾبَ  1911زض ٔؼبٞسات ٔٙؼمس قس ٜتٛؾط آٔطیىب ثالب فطا٘ؿالٚ ٝ
اٍّ٘یؽ هیف ثیٙی قس ٜاؾت (ٕٞبٖ)
ایٗ ضٚـ ٕٞچٙیٗ زض ؾبَ  1928ث ٝػٛٙاٖ یه لبػسٜی ثیٗإِّّالی هصیطفتال ٝقالس  ٚزض
ؾبَ  1966زض ٔیخبق حمٛلیٔ ،س٘ی  ٚؾیبؾی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس هیفثیٙی ٌطزیس  ٚزض ٔبزٜی
ٙٔ 33كٛض ٘یع آٔس ٜاؾت
ثّ ٝؾ ٚ ٛثٛؾچه ؾبظـ ضا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼطیف وطزٜا٘س:

091

شماره  ،01زمستان  ،0932ویژه علوم سیاسی

فطآیٙس حُ  ٚفهُ ٔؿبِٕتآٔیع اذتمفبت ثیٗإِّّی تٛؾط حطف حبِج و ٝاظ حطیك اضائ ٝثالٝ
یه وٕیؿی ٖٛزایٕی  ٚیب یه وٕیؿیٚ ٖٛیػٜی ؾبظـ و ٝثب تٛافك حالطفیٗ تؼیالیٗ قالسٚ ٜ
ٚظیفٝی آٖ ضٚقٗ ؾبذتٗ ٚالؼیبت ث ٝحٛض ػیٙی  ٚثیحطف  ٚنالسٚض ٌالعاضـ حالبٚی یاله
هیكٕٟبز ّٕٔٛؼ ثطای حُ  ٚفهُ ٔیثبقس (ثّ ٝؾ ٚ ٛثٛؾچه ،1375 ،ل)356

ؾبظـ اظ حطیك وٕیؿیٖٞٛبیی نٛضت ٔیٌیطز ؤ ٝؼٕٛالً اظ ؾ ٝیب هالٙذ قالرم ٔالٛضز
اػتٕبز حطفیٗ تكىیُ ٔیق٘ٛس  ٚتؼییٗ قرم حبِج زض ایٌٗ ٝ٘ٛوٕیؿیٖٞٛب ثب تٛافك حطفیٗ
اذتمف  ٚیب اقربل ٔٛضز اػتٕبز حطفیٗ اؾت
وٕیؿی ٖٛؾبظـ هؽ اظ ثطضؾی ،ثطای حُ  ٚفهُ اذتمفالبت فمالط هیكالٟٙبزٞبیی اضائالٝ
ٔیزٞس ٕ٘ ٚیتٛا٘س حىٓ لضبیی نبزض وٙس لج َٛتهٕیٕبت وٕیؿی ٖٛؾبظـ رٙجٝی اِعأالی
٘ساضز  ٚزِٚت ٞب زض ٔمبیؿ ٝثب زاٚضی  ٚضؾیسٌی لضبیی  ٚثب تٛر ٝث ٝانُ حبوٕیت ،ؾالبظـ ضا
تطری ٔیزٙٞس؛ ظیطا آظازی ػُٕ ثیكتطی ثطای وٕیؿی ٖٛؾبظـ ٚرٛز زاضز
وكٛضٞبی اؾمٔی ٘بٌعیطا٘س زض ػهط رٟب٘ی قسٖ اضتجبحبت ذٛز ضا افعایف زٙٞالس ثالسیٗ
ٔٙظٛض زض ؾم زِٚتٞبی اؾمٔی ٔیتٛا٘ٙس اظ زیپّٕبؾی ضؾٕی  ٚا٘ٛاع ف ٖٛٙزیپّٕبتیه ثٟطٜ
ٌیط٘س  ٚثب تمٛیت ٍٕٞطایی زض ؾمٛح ٔرتّف ثط ٔیعاٖ لالسضت  ٚتالٛاٖ ذالٛز ثیفعایٙالس أالطٚظٜ
زیپّٕبؾی ضؾٕی و ٝثركی اظ زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ٔحؿٛة ٔیقٛز اظ لبثّیتٞبی ٌؿتطزٜای ثطای
ایزبز ٕٞىبضیٞبی فعایٙسٔ ٜیبٖ ز َٚاؾمٔی ثطذالٛضزاض اؾالت وال ٝثالب ثٟالطٌٜیالطی اظ آٖٞالب
ٔیتٛا٘ٙس ثٚ ٝحست ٍٕٞ ٚطایی زؾتیبثٙس
زض ٔزٕٛع ز َٚاؾمٔی ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط اظ حطیك زیپّٕبؾی ضؾٕی اٞتٕبْ ٚضظ٘س:
 1زض زضرٝی ٘رؿت زِٚتٞبی اؾمٔی ،ثبیس ٚحست ضا ث ٝػٙالٛاٖ یاله ٞالسف ٔمّالٛة
ٔجٙبی ؾیبؾتٞبی ػٕٔٛی ذٛیف لطاض زٙٞس ٟٔٓتطیٗ ایٗ ؾیبؾتٞالب ،حطوالت زض رٟالت اظ
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ثیٗ ثطزٖ تؼهت  ٚحبئفٌٝطی اؾت و ٓٞ ٝثطای ایزبز ٚحست ؾیبؾی زض وكٛضٞب إٞیت زاضز
 ٓٞ ٚثطای ایزبز ٍٕٞطایی زض وّیت رٟبٖ اؾمْ
 2اتربش ؾیبؾت ٕٞىبضی فعایٙس ٜثیٗ ٔؿّٕب٘بٖ  ٚتٙظیٓ ؾیبؾتٞالبی ٔكالتطنٙٔ ،البفغ
ٔٙممٝای  ٚرٟب٘ی ٔؿّٕب٘بٖ ضا تضٕیٗ ٔیوٙس
 3اظ ٘ظط ؾیبؾی رٟبٖ اؾمْ ٔیتٛا٘س ثطای ذٛز ٘مف یه لسضت ٔٙممالٝای ضا تؼطیالف
ٕ٘بیس  ٚثسیٗ تطتیت ظٔیٝٙای ضا فطا ٓٞآٚضز وٙٔ ٝبفغ وّیٝی وكٛضٞبی اؾمٔی ػض ٛاظ ٘بحیٝ
تؼطیف  ٚتأؾیؽ «اتحبزیٝی وكالٛضٞبی اؾالمٔی» حبنالُ آیالس (نالفٛی ،1387 ،ل)269
(اتحبزیٛٔ ٝضز ٘ظط ٘بظط ثط ضؾیسٖ ث ٝؾیبؾت ذبضری ٔكتطن ٍٕٞ ٚطایی ؾیبؾی اؾت)
 4تٛؾؼٝی ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ثٙٔ ٝظٛض اضتمبء ٔكبضوت ٔالطزْ زض فطایٙالس تٛؾالؼٕٞ ٚ ٝچٙالیٗ
تؿٟیُ تحطن قغّی ثٚ ٝؾیّٝی وبٞف ٔحسٚزیتٞبی ٘مُ  ٚا٘تمالبَ ٘یالطٚی والبض زض رٟالبٖ
اؾمْ؛
 5ثبظیبثی ٛٞیت تٕس٘ی  ٚاحیبء ٔیطاث
ِ 6ع ْٚتٛر ٝث ٝؾٙتٞبی اؾمٔی «ٚلف» « ٚظوبت» ثٙٔٝظٛض وبٞف ٔكىُ فمط ثالیٗ
ٔؿّٕب٘بٖ  ٚاحیبء ٔزسز ایٗ ؾٙتٞب
 7هیكجطز اٞساف التهبز ٔ ٚبِیٝی اؾمٔی
ِ 8ع ْٚتٛر ٝث ٝفٙبٚضی ٔٙبؾت حطحضیعی قس ٜثطای ضقس هبیساض
 9تمجُ حطحٞبی ٔ ٟٓزاز  ٚؾتس ٔكتطن ثطای ثٟطٌٜیطی اظ ٔٙالبثغ قالغّی ،تىٙیىالی ٚ
ٔبِیقبٖ ث ٝقیٜٛی حٕط ثرفتط
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 10تٛر ٝثٕٞ ٝىبضیٞبی التهبزی  ٚوبضوطزی ث ٝػٛٙاٖ ٌبْ ا َٚزض ٍٕٞطایی ث ٝزِیالُ
حؿبؾیت زِٚتٞب ٘ؿجت ث ٝحبوٕیت ّٔی
 11ثب تٛر ٝث ٝػسْ ٔٛفمیت ؾبظٔبٖ وٙفطا٘ؽ اؾمٔی زض ظٔیٝٙی ٍٕٞطایالی التهالبزی،
تكىیُ یه ٞؿتٝی ٔطوعی اِٚی ٝثب قطوت وكٛضٞبی زاضای ظطفیت  ٚاؾالتؼساز الظْ اظ ٘ظالط
ٔتغیطٞبی وّیسی (التهبز ومٖ ثیٗإِّّی) ثٟتطیٗ ضٚـ ثطای قطٚع ٍٕٞطایی  ٚآٔبزٜؾالبظی
ظٔی ٝٙثطای هیٛؾتٗ ؾبیطیٗ ثٞ ٝؿتٝی اِٚی ٚ ٝزض ٟ٘بیت ایزبز ثبظاض ٔكتطن اؾمٔی اؾت
 12ایزبز  ٚاضتمبی ٍٕٞطایی التهبزی ثیٗ یىسیٍط  ٚزؾتیبثی ثٔ ٝعایالبی آٖ اظ رّٕالٝ
نطفٝرٛیی ٞبی ٘بقی اظ ٔمیبؼ ثعضي تِٛیس ،ایزبز ٌ ٚؿتطـ تزالبضة ،زؾالتیبثی ثال ٝلالسضت
ضلبثت  ٚتٛٙع نبزضاتی ثیفتطٌ ،ؿتطـ ٕٞىبضیٞب ٔ ٚجبزالت ػّٕی  ٚفٙالی افالعایف لالسضت
چب٘ٝظ٘ی ٌط ٜٚزض ؾم رٟب٘ی  ٚغیطٜ

 1-2ضؾیسٖ ث ٝؾیبؾت ذبضری ٔكتطن اظ حطیك زیپّٕبؾی
ؾیبؾت ذبضری یه وكٛض ثٔ ٝزٕٛػٝی ذط ٔكیٞب ،تساثیط  ٚضٚـٞبیی ٌفتٔ ٝیقالٛز
و ٝآٖ وكٛض زض ثطذٛضز ثب أٛض ٔ ٚؿبئُ ذبضری ثِ ٝحبظ وطزٖ اٞساف وّالی حالبوٓ ثالط ٘ظالبْ
ؾیبؾی اػٕبَ ٔی وٙس زض یاله ؾیبؾالت ذالبضری ٔكالتطنٍٕٞ ،طایالی ،فطآیٙالسی اؾالت والٝ
وٙفٌطاٖ ٔٙممٝای زاٚحّجب٘ ٝاتربش ٔیوٙٙس اض٘ؿتٞبؼ ،ضٕٗ تأویس ثط ٍٕٞطایی ٔٙممٝای،
ٍٕٞطایی ضا فطایٙسی تٛنیف ٔیوٙس و ٝاظ حطیك آٖ وٙكٍطاٖ ؾیبؾی زض فضبٞبی ٔتؼسز ّٔی
ٔتؼسز ٔ ٚتٕبیع ٔیق٘ٛس وٚ ٝفبزاضیٞب ،ا٘تظبضات  ٚفؼبِیتٞبی ؾیبؾی ذٛز ضا ث ٝؾٕت ٔطوالع
رسیس  ٚثعضٌتطی ؾٛق زٙٞس
ثب تٛر ٝث ٝتؼطیف ؾیبؾت ذبضری ٍٕٞ ٚطایی ،ؾیبؾت ذالبضری ٍٕٞالطا ٔزٕٛػال ٝضفتالبض
ذبضری چٙس زِٚت زض ٚاوٙف ثٔ ٝحیط ثیط٘ٚی (ٔٙممالٝای  ٚثالیٗإِّّالی) اؾالت وال ٝاٞالساف،
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اضظـ ٞب ٙٔ ٚبفغ ٔكتطوی ضا ز٘جبَ وٙٙس؛ ث ٝػجبضت زیٍط ٌبٞی ٘بتٛا٘ی زض حالُ ٚفهالُ ثطذالی
ٔؿبئُ ٔٙممٝای  ٚثیٗإِّّی زِٚتٞب ضا زٚاحّجب٘ ٝث ٝهیالطٚی اظ اٍِٞٛالبی ضفتالبضی ٔكالتطن ٚ
هبیساض تحت ػٛٙاٖ ٍٕٞطایی ؾٛق ٔیزٞس ٘ممٝی اٚد ایٗ ٕٞبٍٙٞی ظٔب٘ی اؾت و ٝزِٚتٞب
ث ٝایٗ رٕغثٙسی ثطؾٙس و ٝؾیبؾت زفبػی  ٚذبضری ضا ث ٝیه اضٌبٖ ٔطوعی ثؿپبض٘س
زض ٍ٘ب٘ ٜرؿت ،أىالبٖ ایزالبز ؾیبؾالت ذالبضری ٍٕٞالطا زض ٔٙالبحك اؾالمٔی ثال ٝزِیالُ
چبِفٞبی ّٔی  ٚفطأّی تٟٙب یه ایسٜآَ ٔحؿٛة ٔیقالٛز؛ زض حالبِیوال ٝثال٘ٝظالط ٔالیضؾالس
ظٔیٞٝٙبی ثبِفؼُ  ٚثبِمٜٛی ٔتؼسزی زض ظٔیٝٙی ایزبز ؾیبؾت ذبضری ٍٕٞطا ٔ ٚكتطن ٚرٛز
زاضز و ٝقٙبؾبیی آٖٞب ٔیتٛا٘س ث ٝقىٌُیطی ؾیبؾالت ذالبضری ٍٕٞالطا زض ٔٙالبحك اؾالمٔی
وٕه وٙس (ؾتٛز ،1392 ،ٜل)240-238

 1-3زیپّٕبؾی چٙسرب٘جٝ
یىی اظ اثعاضٞبی ٔ ٟٓزیپّٕبؾی وال ٝزض ؾالبَٞالبی اذیالط ثال٘ ٝحال ٛلبثالُ تالٛرٟی اظ آٖ
ثٟطٜثطزاضی ٔیقٛز ،اؾتفبز ٜاظ زیپّٕبؾی چٙس رب٘ج ٝزض ٔزبٔغ ثیٗإِّّی اؾت ایالٗ ٚؾالیّٝی
ثؿیبض ٘بفص رٟب٘ی ؤ ٝتؼبلت ر ًٙا َٚرٟب٘ی٘ ،مف ٝآٖ زض لبِت ربٔؼ ُّٔ ٝثؿت ٝقس  ٚهؽ
اظ ؾیط ٔطاحُ  ٚتحٛالت ٔرتّفٙٔ ،تٟی ث ٝؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٌطزیس ،ثٙٔ ٝظٛض حفظ نّ ٚ
أٙیت ثیٗإِّّی ثب ٕٞىبضی  ٚاتفبق زؾت ٝرٕؼی ُّٔ ،ثٙیالبٌٖالصاضی ٌطزیالس اٌطچال ٝاػٕالبَ
زیپّٕبؾی چٙسرب٘ج ٝاظ حطیالك ایالٗ ؾالبظٔبٖٞالبی رٟالب٘ی زض ضاؾالتبی حفالظ نالّ  ٚأٙیالت
ثیٗإِّّی ،وبٔم احط ثرف  ٚلطیٗ ٔٛفمیت ٘جٛز ٜاؾت ِٚیىٗ فطنت رسیسی ثالٚ ٝرالٛز آٚضز
و ٝزیپّٕبؾی چٙسرب٘جٚ ٝاضز ػطنٞٝبی زیٍط قٛز
ث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝزِٚتٞبی وكٛضٞبی اؾمٔی و ٝانّیتطیٗ ثبظیٍطاٖ زیپّٕبؾی چٙالس
رب٘جٞ ٝؿتٙس ٔیتٛا٘ٙس ثب ث ٝوبضٌیطی زیپّٕبؾی چٙسرب٘ج ٝزض ؾیبؾت ذبضری ذٛز ضا ٜضؾالیسٖ
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ثٍٕٞ ٝطایی ضا ٕٛٞاض وٙٙس آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙس ثب تكىیُ ٟ٘بزٞبٔ ،زبٔغ ،وٙفالطا٘ؽٞالب ،تطتیجالبت ٚ
ضغیٓ ٞبی التهبزی ،ؾیبؾی ،أٙیتی  ٚفطٍٙٞی ثٙٔ ٝظٛض ضؾیسٖ ثالٍٕٞ ٝطایالی ٌالبْ ثطزاض٘الس
ؾبظٔبٖٞبیی اظ ایٗ زؾتٕٞ ،چ ٖٛؾبظٔبٖ وٙفطا٘ؽ اؾمٔیٔ ،الیتٛا٘ٙالس زض ٘عزیاله ٕ٘الٛزٖ
زیسٌبٞ ٜب ٛٔ ٚاضغ وكٛضٞبی اؾمٔی  ٚایزبز ٚحست ٘ ٚعزیىی ٔیبٖ وكٛضٞبی اؾمٔی ٘مف
ٕٟٔی ایفب ٕ٘بیٙس
 .2دیپلماسی عمومی و همگرایی کشورهای اسالمی

زض ثبض ٜزیپّٕبؾی ػٕٔٛی تؼبضیف ٔتؼسزی ثیبٖ قالس ٜاؾالت زض یاله تؼطیالف ،زیپّٕبؾالی
ػٕٔٛی زضن تٛزٜٞالبی ٔالطزْ وكالٛض ٔربحالت ،زازٖ هیالبْ ثالطای آ٘البٖ ،فؼبِیالت ثالٙٔ ٝظالٛض
تأحیطٌصاضی ثط آٟ٘ب  ٚتٛؾؼٝی ٌفت ٔ ٌٛ ٚیبٖ قٟط٘ٚساٖ ٟ٘ ٚبزٞبی یه وكٛض اظ یالهؾالٚ ٛ
ٟ٘بزٞبی وكٛض ٔربحت اظ ؾٛی زیٍط اؾت؛ و ٝایٗ أط ثبػج تمٛیت ٔٙالبفغ ّٔالی ٔالیقالٛز
(ِٚف  ٚضٚظٖٕٞ )2004 ،چٙیٗ ،زض ایٗ ضاثم ٝثطذی زیپّٕبؾی ػٕٔٛی ضا ث ٝػٛٙاٖ ر ًٙضٚا٘ی
تّمی ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚثطذی زیپّٕبؾی ػٕٔٛی ضا ثب تجّیغالبت  ٚیالب فؼبِیالتٞالبی فطٍٙٞالی ٔتالطازف
ٔی زا٘ٙس ٞطچٙس ٔفبٞیٓ شوط قس ٜثب یىسیٍط ٔطتجمٙالس  ٚزض ثطذالی ٔالٛاضز زاضای ٞالٓهٛقالب٘ی
ٞؿتٙس ،أب تٕبیعات ثؿیبض ضٚقٙی زاض٘س و٘ ٝیبظٔٙس تٛر ٝوبفی ٞؿتٙس (ٞبزیبٖ ٚاحسی،1388 ،
ل)101
اغّت وكٛضٞب ثب تٛا٘بییٞب  ٚاٞساف ٔتفبٚت ث ٝز٘جبَ اؾتفبز ٜاظ زیپّٕبؾی ػٕٔٛی زض وٙبض
زیٍط اقىبَ زیپّٕبؾی ٞؿتٙس ٛٔ ٚفمیتٞبیی ٘یع زض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝزؾت آٚضزٜا٘س زض ٚالغ ٞالط
وكٛضی ث ٝتٙبؾت تٛا٘بییٞب  ٚلبثّیتٞبی ذٛز ،زض ایٗ ػطن ٝزاضای ثط٘بٔٝضیعی  ٚاؾالتفبز ٜاظ
فطنتٞبیی زض لبِت زیپّٕبؾی ػٕٔٛی اؾت وكٛضٞبی اؾمٔی ٘یع ٔیتٛا٘ٙس ثب ثٟطٜرٛیی اظ
ایٗ اثعاضٞب ثٍٕٞ ٝطایی زؾتیبثٙس
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 2-1قجىٞٝبی اضتجبحی  ٚضؾب٘ٞٝب
ضؾب٘ ٝانّیتطیٗ اثعاض زیپّٕبؾی ػٕٔٛی تّمی ٔیٌالطزز ٞ ٚطچال ٝلالسضت ،تٙالٛع ٘ ٚفالٛش
ضؾب٘ٝی وكٛضی زض ؾبیط ّٔتٞب ثیكتط ثبقس ثٕٞ ٝبٖ ٔیعاٖ تأحیطٌصاضی ثط افىبض ؾبیط ّٔتٞالب
ٞ ٚسایت ایٗ افىبض ثط ؾٕت زِرٛا٘ ٜیع ثیكتط ٔیٌطزز زض حبَ حبضط اظ یاله ؾال ٛزیپّٕبؾالی
ػٕٔٛی ٕٞطا ٜثب زیپّٕبؾی ضؾب٘ٝای ٔؼٙب ٔییبثس  ٚاظ ؾٛی زیٍط زیپّٕبؾی ضؾب٘ٝای زیپّٕبؾی
ػٕٔٛی ضا تمٛیت ٔیوٙس
تؼسازی اظ ٚظبیف وبضثطزی ضؾب٘ٞٝب زض زیپّٕبؾی ضؾب٘ٝای ػجالبضتا٘الس اظ :ایزالبز اضتجالب
نحی ثب ٔربحجبٖ؛ ذٙخی ٕ٘ٛزٖ زضٚؽهطزاظی  ٚقبیؼٝهطاوٙی زض ػطنالٝی ذجالط  ٚتجّیغالبت اظ
حطف ضلجب؛ ظٔیٝٙؾبظی تٛؾط ضؾب٘ٞٝب ثطای فؼبِیتٞبی زیپّٕبؾی ذبضری؛ اثعاضٞبی ضؾالب٘ٝای
ظٔیٞٝٙبی اػتٕبزؾبظیٔ ،یب٘زیٌطی (یب ثؿالیذ ػٕالٔٛی ٔالیتٛا٘الس اثالعاض ضؾالیسٖ ثال ٝاٞالساف
زِٚتٔطزاٖ ضا فطا ٓٞآٚضز)؛ تسٚیٗ اؾتطاتػی زیپّٕبؾی ضؾالب٘ٝای ثالطای تٙظالیٓ ؾالم ضٚاثالط
ثیٗإُِّ  ٚزِٚتٞب (ثهبْ)1390 ،

 2-2تهٛیطؾبظی
یىی اظ ٔحٛضٞبی اؾبؾی زیپّٕبؾی  ٚاظ رّٕ ٝزیپّٕبؾی فطٍٙٞالی  ٚػٕالٔٛی ٔؿالئّٝی
تهٛیط ؾبظی اؾت ٞسف اظ تهٛیطؾبظی ایزبز ٔحیط شٙٞی _ ضٚا٘ی ٔتمبثُ ثط اؾبؼ ٔٙالبفغ
ٔكتطن ٚ ٚالؼیتٞبی ّٔیٙٔ ،ممٝای  ٚرٟب٘ی ثالطای تالأٔیٗ ٔٙالبفغ اػضالب زض یاله ؾالبظٔبٖ
ٔٙممٝای اؾت اؾبؾبً ٔیبٖ فط ،ًٙٞاضتجب  ٚتهٛیطؾبظی ضایمٝی ٔؿتمیٓ ٚرٛز زاضز اؾٕیت
ٔیٌٛیس:
ٞطٌبٔ ٜطزْ ثط یىسیٍط تأحیط ٔتمبثُ ٔیٌصاض٘س ،اضتجب ٘یع ثطلطاض ٔیوٙٙالس آٖٞالب ثبیالس ثالطای
ظ٘سٌی زض رٛأغ  ٚحفظ فطٍٙٞكبٖ ،اضتجب ثطلطاض ٕ٘بیٙس فط ًٙٞاظ حطیك اضتجب یبز ٌطفتالٝ
ٔیقٛز٘ ،مف ایفب ٔیوٙسٙٔ ،تمُ  ٚحفظ ٔیٌطزز
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ٞسف اظ زیپّٕبؾی فطٍٙٞی زض ٔطحّ٘ ٝرؿت ایزبز اضتجب ثیٗ فطٍٙٞی اؾت اضتجب ثیٗ
فطٍٙٞی زض وّیتطیٗ ٔفٟٔٛف ،ظٔب٘ی ضخ ٔیزٞس و ٝػضٛی اظ یه فط ،ًٙٞهیبٔی ضا ثالطای
زضیبفت تٛؾط ػضٛی اظ فطٍٙٞی زیٍط ایزبز ٔیٕ٘بیس ٘حٜٛی اضؾالبَ هیالبْ  ٚزضیبفالت آٖ اظ
حطیك زیپّٕبؾی فطٍٙٞی ،ضؾٕی  ٚػٕٔٛی ٔالیتٛا٘الس اضتجبحالبت ٔیالبٖ فطٍٙٞالی ٕٞ ٚچٙالیٗ
تهبٚیط شٙٞی ٔتمبثُ ضا زض رٟت ٔٙبفغ اػضب تٙظیٓ  ٚتؼسیُ وٙس؛ ٔمِٝٛای و ٝزض حطوالت ثالٝ
ؾٕت ٔٙممٌ ٝطایی زض ٔیبٖ وكٛضٞبی اؾمٔی ٘مكی اؾبؾی زاضز؛ ظیالطا زض ٔٙممالٌٝطایالی زٚ
ػبُٔ اٍ٘یع ٚ ٜرٟتزٞیٔ ،ؼمٛف ث ٝؾٕتٌیطی  ٚچٍٍ٘ٛی قىٌُیطی ٍٕٞطایی ٔیثبقالس
ٔٙممٌٝطایی ٔمِٝٛای اٍ٘یعقی ،شٙٞی  ٚضفتبضی اؾت و ٝثبیس ایزبز قالٛز  ٚثال ٝؾیبؾالتٞالب ٚ
السأبت زِٚتٞبی یه ٔٙمم ٝثؿتٍی زاضز (ؾتٛز ،1392 ،ٜل)98-95

 2-3ثط٘س (ؾٕجُ ؾبظی) ّٔی
اظ رّٕٔ ٝؿبئّی و ٝأطٚظٛٔ ٜضز تٛر ٝوكٛضٞبؾت ٔؿالئّ ٝؾالٕجُ یالب ثط٘الس ّٔالی اؾالت
ثط٘سی ًٙزض ٚالغ ٛٞیتؾبظی تٛؾط یه وكٛض اؾت و٘ ٝیبظٔٙس ٔكطٚػیت  ٚحٕبیت ٔطزٔالی
اؾت ایس ٜثط٘س ّٔی ثب ایزبز ٘بْ ،ػمٔالت یالب ؾالٕجُ ّٔالی تمقالی اؾالت وال ٝوكالٛضی ضا اظ
وكٛضٞبی زیٍط ٔتٕبیع ؾبظز زض ایٗ ظٔی ٝٙتمـ وكٛضٞب ثط تمٛیت رٙجٔ ٝخجت ٛٞیتؾالبظی
اؾت ٙٞط ؾٕجُؾبظی ثبظتؼطیف  ٚثبظٕ٘بیی ٚر ٟٝیه وكٛض ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝؾٕجُ ّٔالی
ضا ثطرؿت ٝوٙس  ٚزض ٚالغ تزؿٓ ٛٞیت آٖ ثبقس
وكٛضٞبی اؾمٔی ٔیتٛا٘ٙس ثب ثٟطٜرٛیی اظ ایٗ اثعاض زیپّٕبؾالی ػٕالٔٛی ٚ ،ثالب ثطرؿالتٝ
وطزٖ آٔٛظٜٞب  ٚؾٙتٞبی ٚاحس زیٗ اؾمْ ٕٞچ ٖٛآییٗ ٚحستثرف حذ رسای اظ اذتمفبتی
ؤ ٝیبٖ فطلٞٝبی آٖ ٚرٛز زاضز ،اؾمْ ضا ثٝػٛٙاٖ ؾٕجُ ٛٞ ٚیت ٚاحالس تٕالبٔی وكالٛضٞبی
اؾمٔی ٔؼطفی ٕ٘بیٙس تب ثتٛا٘ٙس ثب لطاض ٌطفتٗ ظیط ؾبیٝی اؾمْ  ٚؾٕجُ ٚحست ثالٚ ٝحالست ٚ
ٍٕٞطایی زؾتیبثٙس
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 2-4تجبزالت ػّٕی  ٚفطٍٙٞی ٘رجٍبٖ  ٚزا٘كٍبٞیبٖ
اظ رّٕ ٝاثعاضٞبی ٔٔ ٚ ٟٓؤحطی اؾت و ٝزِٚت ٞالب ضا تطغیالت ثال ٝاؾالتفبز ٜاظ زیپّٕبؾالی
ػٕٔٛی ٔیٕ٘بیس ،ثبتٛر ٝث ٝایٙى ٝافطاز تحهیُ وطز ٜیه وكٛض و ٝزض ؾبیط وكٛضٞب تحهالیُ
وطزٜا٘س ،زض آیٙسٔ ٜیتٛا٘ٙس زض ٔٙبنت ارطایی وكٛض ذٛزقبٖ لطاض ٌیط٘س ٔ ٚزطی ؾیبؾتٞبی
وكٛض ٔحُ تحهیّكبٖ ثبقٙس ،اظ ایٗ ض ٚتأحیطٌصاضی ثط افىبض ٘رجٍبٖ یه ربٔؼ ٚ ٝیه ّّٔت اظ
رّٕ ٝاٞساف ثّٙس ٔسّت یه وكٛض تّمی ٔیٌالطزز ٙٞطٔٙالساٖ ٘یالع ثال ٝػٙالٛاٖ یىالی اظ الكالبض
تأحیطٌصاض ثط رٛأغ ،اظ اٞساف ٔ ٟٓؾیبؾت زیپّٕبؾی ػٕٔٛی زض ظٔیٙۀ ذّك تهبٚیطی ٔخجت اظ
آضٔبٖٞب  ٚفط ًٙٞیه وكٛض ثیٍب٘ ٝث ٝقٕبض ٔیآیٙس

 2-5ثطرؿت ٝوطزٖ ٘مف  ٚتأحیط فطٞیرتٍبٖ  ٚزا٘كٕٙساٖ
ثطرؿت ٝوطزٖ ٘مف  ٚتأحیط فطٞیرتٍبٖ  ٚزا٘كٕٙساٖ تبضید ٌصقتٔ ٚ ٝؼبنط وكٛض ٔتجٛع
زض هیكطفت ػّٓ  ٚازة زض ؾم رٟبٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ قٟطتٔ ،حجٛثیت  ٚاػتجبض آٖٞب زض رٟالت
اٞساف ضاٞجطزی زیپّٕبؾی فطٍٙٞی ٔؤحط اؾت
 .3دیپلماسی فرهنگی و همگرایی کشورهای اسالمی

زض ازثیبت ضٚاثط ثیٗ إُِّ  ٚؾیبؾت ذبضری تؼبضیف ٔرتّفی اظ زیپّٕبؾی فطٍٙٞی اضائالٝ
قس ٜاؾت و ٝتؼبضیف شیُ زض ظٔطٜی ٌٛیبتطیٗ ایٗ تؼبضیفا٘س:
فطا٘ه ٘یىٛیچ زیپّٕبؾی فطٍٙٞی ضا تمـ ثطای اضتمبی ؾم اضتجبحبت  ٚتؼبٔالُ ٔیالبٖ
ُّٔ رٟبٖ ثب ٞسف حطاحی  ٚثٙیبز ٟ٘بزٖ تفب٘ٓٞبٔٞٝب  ٚتٛافمبتی ثط اؾبؼ اضظـٞبی ٔكتطن
ٔی زا٘س ایٗ زض حبِی اؾت و ٝثٙب ث ٝتؼطیف ٌیفٛضز ٔبِ ،ٖٛزیپّٕبؾی فطٍٙٞی ػجبضت اؾالت اظ
ٔؼٕبضی یه ثعضٌطا ٜزٚحطف ٝثٙٔ ٝظالٛض ایزالبز وب٘البَٞالبیی ثالطای ٔؼطفالی تهالٛیط ٚالؼالی ٚ
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اضظـٞبی یه ّٔت  ٚزض ػیٗ حبَ ،تمـ ثطای زضیبفت زضؾت تهبٚیط ٚالؼی اظ ؾبیط ّٔتٞب
 ٚف ٟٓاضظـٞبی آٟ٘ب
ثب ثطزاقتی تمجیمی اظ ٚرٔ ٜٛكتطن ایالٗ تؼالبضیف ٔالیتالٛاٖ چٙالیٗ ٘تیزالٌ ٝطفالت والٝ
زیپّٕبؾی فطٍٙٞی ضٚایت زاؾتبٖ یه تٕالسٖ ثالطای نالبحجبٖ ؾالبیط تٕالسٖٞالب ثالب اؾالتفبز ٜاظ
اثعاضٞبیی اظ رٙؽ ٕٞبٖ تٕسٖ اؾت
اؾتفبز ٜاظ ٔؤِفٞٝبی ٔتؼسز فطٍٙٞی زض ؾیبؾت ذبضری وكٛضٞب ثطای زؾتیبثی ثٞ ٝسف،
لسٔت ثؿیبضی زاضز آٖچ ٝزض ػهط رٟب٘ی ،ثٝوبضٌیطی فط ًٙٞضا زض ؾیبؾت ذبضری اظ ٌصقتٝ
ٔتٕبیع ٔیؾبظز ،اِٛٚیت یبفتٗ فط ٚ ًٙٞؾطٔبیٌٝصاضی ٚیػٜی زِٚتٞب ،ثٝذهٛل لسضتٞبی
ثعضي ثطای قىُ زازٖ ث ٝایؿتبضٞب ٔ ٚحیط شٙٞی حطفٞبی ٔمبثالُ اؾالت ٔؤِفالٞٝالبیی والٝ
ٔی تٛا٘ٙس زض لبِت زیپّٕبؾی فطٍٙٞی ثٍٕٞ ٝطایی وكٛضٞبی اؾمٔی یبضی ضؾالب٘ٙس ثال ٝقالطح
شیُ اؾت؛

 3-1اؾمْ ٍٕٞ ٚطایی
ثس ٖٚقه ٟٔٓتطیٗ ػبُٔ ٍٕٞطایی أت اؾمٔی ،آٔٛظٜٞب  ٚتؼبِیٓ ٌطاٖلسض زیٗ ٔجالیٗ
اؾمْ اؾت ٔ ٕٝٞؿّٕب٘بٖ رٟبٖ اؾمْ زض ان َٛثب یىالسیٍط اقالتطان ػمیالس ٜزاض٘الس ذالسای
ٚاحس ،هیبٔجط ٚاحس  ٚوتبة ٚاحس ،هبیٞٝبیی ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٚحست  ٚا٘ؿزبْ أت اؾمٔی ضا
ثبض زیٍط احیبء ٕ٘بیسٍ٘ .بٞی ارٕبِی ث ٝآٔٛظٜٞبی زیٗ اؾمْ ٘كبٖ ٔیسٞس و ٝذسا٘ٚس ٔتؼبَ اظ
یه ؾ ٕٝٞ ٛا٘ؿبٖٞبی رٟبٖ ضا أت ٚاحس ٔیسا٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،ثیٗ ٔ ٕٝٞؿالّٕب٘بٖ ػالبِٓ
هیٕبٖ اذٛت  ٚثطازضی ٔٙؼمس ٔیؿبظز ثٙبثطایٗ ث٘ ٝظط ٔیطؾالس ،اظ ٔٙظالط لالطآٖ ٔزیالسٔ ،ؿالبِٝ
ٍٕٞطایی اؾمٔی ٔیتٛا٘س ٔمسٔٝای ثطای ٍٕٞطایی ا٘ؿب٘ی ثیٗ  ٕٝٞاثٙب ثكط تفؿیط قٛز ظیطا
اؾمْ ثطای ل٘ ٚ ْٛػاز ذبنی ٘بظَ ٘كس ٜاؾت ذمبة اؾمْ ث ٕٝٞ ٝا٘ؿبٟ٘بؾت  ٚثالط اؾالبؼ
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ثط٘بٔٞٝبی اِٟی و ٝزض لطآٖ ٔزیس ثیبٖ قس ٜاؾت ،ؾطا٘زبْ اؾمْ ثط وُ رٟبٖ حبوٓ ذٛاٞالس
قس
اؾمْ زیٗ آضأف ،نّ  ،هٛیبیی  ٚظ٘سٌب٘ی اؾت و ٝث ٝحیبت ثیف اظ یه ٔیّیبضز ا٘ؿبٖ
ثب ٘ػازٞب ،لٔٛیتٞب ،فطًٞٙٞب ،ظثبٖٞب ٙٔ ٚممٞٝبی ٔرتّف رغطافیبیی ٔؼٙب  ٚضٚقٙی ثركیسٜ
اؾت زض ایٗ ضاؾتب وكٛضٞبی اؾمٔی اؾتحمبق ثبظیبثی ٛٞیت ثبیؿت ٚ ٝربیٍب ٜقبیؿتٝی ذٛز
ضا زاض٘س
زض ٕٞیٗ ضاؾتب زض ضاثم ٝثب فطا ٓٞؾبذتٗ ظٔیٞٝٙبی ٍٕٞطایی زض اثؼبز زیٙی – ٔصٞجی زض
ثیٗ وكٛضٞبی اؾمٔی ٘مف زیپّٕبؾی ػٕٔٛی ضا ٔیتٛاٖ چٙیٗ تكطی وطز:
اِف تطغیت  ٚتكٛیك ضٞجطاٖ ٞط ٔصٞت ثطای ٚحست ،ة ا٘زبْ تحمیمبت  ٚا٘ؼىبؼ آٟ٘ب
زض لبِت وتبة ٔ ٚمبِ ٝرٟت ا٘ؼىبؼ آؾیتٞبیی ؤ ٝؿالّٕب٘بٖ زض احالط اذتمفالبت ٔالصٞجی زض
ح َٛتبضید ٔتحُٕ قسٜا٘س
د تبضید تٕسٖ اؾمٔی حبوی اظ قىٌُیطی ٍٕٞطایی هیطأٔ ٖٛحٛض ػطفالبٖ ٔ ٚؼٛٙیالت
اؾت ظٔب٘ی و ٝز٘یبی اؾمْ ػمیك ػطفب٘ی ٌؿتطز ٜزاقت ،تٛا٘ؿت ٝثٛز ٘ؿالُٞالب ٘ ٚػازٞالب ٚ
حٛایف ٔرتّف ضا ظیط ؾبیٝی ٚحستی فطاٌیط ربی زٞس  ٚاظ آ٘بٖ یه أت ٚاحس ٜقالىُ زٞالس
اِتعاْ ث ٝان َٛاؾمْ؛ ٚحست اؾمٔی ٘بظط ثط ٕٞىبضی ٔیبٖ هیطٚاٖ ٔصاٞت اؾمٔی ثط هبیٝی
انٔ َٛكتطن ،حبثت ٔ ٚؿّٓ اؾمٔی  ٚاتربش ٔٛضٛع یىؿالب٘ٓ ثالٙٔ ٝظالٛض تحمالك اٞالساف ٚ
ٔهبِ ػبِیٝی أت اؾمٔی ٛٔ ٚضغ ٔتحس زض ثطاثط زقٕٙبٖ أت اؾت

 3-2ربشثٞٝبی فطٍٙٞی ٍٕٞ ٚطایی
وكٛضٞبی اؾمٔی زاضای فطٔ ًٙٞبزی ٔ ٚؼٛٙی ٔكتطوی ٔیثبقٙس ٟٔالٓتالطیٗ ػبٔالُ
اؾبؾی زض ثحج ٌطزقٍطی اؾمٔی ٔصٞت  ٚفطٔ ًٙٞیثبقس ثطذی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ثط فطًٙٞ
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تأویس ٔیوٙٙس ٘ ٚمف آٖ ضا زض قىٌُیطی ضقس  ٚتٛؾالؼٝی ٌطزقالٍطی اؾبؾالی ٔالیزا٘ٙالس ٚ
فط ًٙٞضا ؾ ًٙثٙبی تٛؾؼٝی ٌطزقٍطی زض ٘ظط ٔالیٌیط٘الس هٟٙال ٝفطٍٙٞالی اؾالمْ ثؿالتط
ٔٙبؾجی ضا ثطای ضٚاثط فطٍٙٞی ،ارتٕبػی  ٚالتهبزی فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت
ربشثٞٝبی فطٍٙٞی وكٛضٞبی اؾمٔی زض ایٗ ثؿتط ٔیتٛا٘س ثؿیبض وبضؾبظ ثبقس ػمٜٚثط
اثؼبز ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞیٌ ،طزقٍطی اؾمٔی زض هٟٝٙی وكٛضٞبی اؾمٔی ٔالیتٛا٘الس ثبػالج
ض٘ٚك التهبزی رٟبٖ اؾمْ ٌطزز اظ رّٕ٘ ٝىبت لٛت ٌطزقالٍطی اؾالمٔی اظ ثؼالس التهالبزی
ٚرٛز التهبز اؾمٔی ثیٗ وكٛضٞبی اؾمٔی اؾت التهالبز اؾالمٔی وال ٝزاضای ٚیػٌالیٞالبی
ذبل ذٛز ٔیثبقس

 3-3حذ ٍٕٞ ٚطایی
ٔطاؾٓ حذ اظ ظطفیتٞب  ٚلبثّیتٞبی ٌؿتطزٜای ثطای ٍٕٞطا قسٖ ٔؿالّٕب٘بٖ ثطذالٛضزاض
اؾت زض وٙبض أٛض ػجبزی حذ ،رّٞ ٜٛالبیی اظ ٍٕٞطایالی فطٍٙٞالی  ٚاػتمالبزی ثالط احالط اضتجالب
چٟطٜثٝچٟط٘ ٚ ٜعزیه ٔؿّٕب٘بٖ  ٚاحمع اظ اٚضبع ارتٕبػی  ٚؾیبؾی یىسیٍط حبنُ ٔیقٛز
ؤ ٝیتٛاٖ اظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ ظطفیت ثؿیبض لٛی ثالطای زؾالتیبثی ثالٍٕٞ ٝطایالی ٞ ٚالٓثؿالتٍی
اؾتفبز ٜوطز  ٚاظ آٖ زض ایزبز فضبی شٙٞی ٔخجت  ٚاػتٕبزؾبظی  ٚتمٛیت ٔٙبؾجبت زِٚتٞالبی
اؾمٔی ثٟط ٜثطز

 3-4فٙبٚضیٞبی رسیس ٍٕٞ ٚطایی
فٙبٚضیٞبی رسیس اضتجبحبتی  ٚاحمػبتی ،ػبٔالُ ٔالؤحط  ٚوبضآٔالسی زض افالعایف تؼبٔالُ ٚ
اضتجبحبت رٕؼی وكٛضٞبی اؾمٔی ث ٝقٕبض ٔیآیس اثعاضٞبی رسیس اضتجبحبتی أىبٖ ٌؿتطزٚ ٜ
ؾطیغ ضا ٔیبٖ ٔمبٔبت ػبِی ضتجال ٝوكالٛضٞبی اؾالمٔی فالطا ٓٞؾالبذت ٝاؾالت  ٚایالٗ وكالٛضٞب
ٔیتٛا٘ٙس اظ ظطفیتٞبی رسیس اضتجبحبتی  ٚاحمػالبتی زض رٟالت ٌالطفتٗ تهالٕیٕبت ٔكالتطن
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اؾتفبز ٜوٙٙس زض ػهط رٟب٘ی قسٖ اضتجبحبت  ٚاحمػبت ،وكٛضٞبی اؾمٔی ثیف اظ ٞط ظٔبٖ
زیٍط ث ٝتهٕیٕبت  ٚؾیبؾت ذبضری ٔكتطن ٘یبظٔٙس٘الس؛ ظیالطا فٙالبٚضیٞالبی رسیالس اظ رّٕالٝ
«ایٙتط٘ت» أىبٖ تغییط  ٚتح َٛزض ثبٚضٞب ،اضظـٞب  ٚزض ٘تیز ٝتهٛیط شٙٞی ّٔتٞب ضا زض حالس
ثبالیی افعایف زاز ٜاؾت  ٚاؾبؾبً ثب افعایف تجبزالت فىطی  ٚفطٍٙٞی ،ضٚاثط رسیس فطٍٙٞی ٚ
ؾیبؾی رٟب٘ی زض حبَ قىٌُیطی اؾت و ٝرٟبٖ اؾالمْ ضا ٚاضز ٔطحّال ٝرسیالسی ٔالیؾالبظز
(ؾتٛز ،1392 ،ٜل)101-98

 3-5تطٚیذ فط ًٙٞاؾمٔی زض ٔمبثّ ٝثب غطةظزٌی
غطة ظزٌی  ٚفطاض اظ فطٛٞ ٚ ًٙٞیت اؾمٔی زض رٟبٖ اؾمْ ػبّٔی ثطای ایزالبز تفطلالٝ
اؾت ثبیس تمـ قٛز تب ٔؿبئُ اػتمبزی ٔكتطن ،لضبیبی قالطػی  ٚزیٙالی ٔكالتطن  ٚؾالبیط
ٔؿبئُ ٔكتطن اظ حطیك اثعاضٞالبی زیپّٕبؾالی فطٍٙٞالی ثال ٝذالٛثی قٙبؾالب٘س ٚ ٜزضن قال٘ٛس
ٕٞچٙیٗ ثبیس قیٞ ٜٛبی ظ٘سٌی اؾمٔی ضا اظ حطیك ٘رجٍبٖ زیٙی  ٚفطٍٙٞی زض ٔیالبٖ رٛأالغ
اؾمٔی تطٚیذ زاز ،تب وكٛضٞبی اؾمٔی ث ٝفطٍٙٞی ربٔغ  ٚیه زؾت تحالت ِالٛای ظ٘السٌی
اؾمٔی زؾت یبثٙس

 3-6تحمیك  ٚتطٚیذ فطٔ ًٙٞكتطن قیؼ ٚ ٝؾٙی
زض ٔساضؼ قیؼ ٚ ٝؾٙی فطٔ ًٙٞكتطن تحمیك  ٚتطٚیذ ق٘ٛس تب زضن ایٗ اقتطاوبت اظ
ؾٛی ٔصاٞت اؾمٔی ثتٛا٘س اتحبز ٞطچ ٝؾطیؼتط  ٚثیكتط ّٔت اؾمٔی ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز

 3-7قٙبذت  ٚقٙبؾب٘سٖ چٟطٜٞبی ٔرتّف زقٕٙبٖ
قٙبذت  ٚقٙبؾب٘سٖ چٟطٜٞبی ٔرتّف زقٕٙبٖ یىی اظ ضاٜٞبی ٔمبثّ ٝثب آ٘بٖ  ٚتٟسیسات
آ٘بٖ اؾت
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 3-8قٙبذت  ٚقٙبؾب٘سٖ چٟطٜٞبی ػّٕی  ٚفطٍٙٞی تٕسٖ اؾمٔی
ثب یبزآٚضی ػظٕت  ٚقى ٜٛػّٕی ٌصقتٔ ٝؿّٕب٘بٖ  ٚتطغیت  ٚتكٛیك ٔزسز ث ٝذهٛل
زض ٔساضؼ ٔ ٚطاوع ػّٕی ٔیتٛاٖ ٘ؿُ رسیس ضا زض ث ٝحٕط ضؾب٘سٖ اتحبز ٕٞ ٚؿٛیی ٔؿّٕب٘بٖ
رٟبٖ رسیتط وطز

 3-9هسیس آٚضزٖ قؼبضٞب ٕ٘ ٚبزٞب
یه الساْ اؾبؾی زیپّٕبؾی ثطای ٍٕٞطایی ،هسیس آٚضزٖ ٕ٘بزٞب  ٚقالؼبضٞب ثالطای ٚحالست
اؾت ؤ ٝیثبیس زض زؾتٛض وبض ٔطاوع تجّیغی  ٚضؾب٘ٝای لطاض ٌیطز ثطای ایٗ والبض ثبیالس تٕالبٔی
ٔطاوع ٙٞطی  ٚفطٍٙٞی فؼبَ ق٘ٛس
نتیجه گیری

ثیقه زؾتیبثی ث ٝاتحبز ٍٕٞ ٚطایی زض ٘ظالبْ رٟالب٘ی وٙال٘ٛی ثالس٘ ٖٚمالفآفطیٙالی ٚ
ٞسایت زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ غیط ٕٔىٗ اؾت چطا وٕٞ ٝب٘مٛض وٌ ٝصقت ،اثعاضٞبی زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ
چٙبٖ زض ثس٘ٝی ٘ظبْ رٟب٘ی تٙیس ٜقس ٜاؾت و ٝتٕبٔی الالسأبت  ٚفؼبِیالتٞالبی ثالبظیٍطاٖ ضا
تحتاِكؼبع لطاضزاز ٜاؾت ٞطچٙس وكٛضٞبی اؾمٔی زاضای ظطفیتٞبی ظیبزی ثالطای ٍٕٞالطا
قسٖ ٞؿتٙس أب اظ ؾٛی زیٍط ٔٛا٘غ ٔتؼسزی ٕٞچ ٖٛثیحجبتی ؾیبؾی ٘ ٚظبْٞالبی ٌ٘ٛالبٌٖٛ
ؾیبؾی ٚرٛز زاضز وٛٔ ٝرت قسٜا٘س ض٘ٚس ٍٕٞطایی ثیٗ وكٛضٞبی اؾمٔی ضا ثب وٙسی ٔٛارٝ
وطز ٜاؾت ث٘ ٝظط ٔیضؾس ؤ ٝیتٛاٖ ثب تىی ٝثط اثعاضٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ثال ٝض٘ٚالس
ٍٕٞطا قسٖ ایٗ وكٛضٞب ؾطػت ثركیس
ثط اؾبؼ آٖچ ٝو ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝثساٖ هطزاذتیٓ وكٛضٞبی اؾالمٔی ٔالیتٛا٘ٙالس ثالب ثٟالطٜ
رؿتٗ اظ اثعاضٞبی زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ زض لبِت زیپّٕبؾی ضؾٕی ،زیپّٕبؾی ػٕالٔٛی  ٚزیپّٕبؾالی
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فطٍٙٞی ،ث ٝتمٛیت ظطفیتٞبی ٔٛرٛز ثطای ٍٕٞطایی ثپطزاظ٘س ٕٞچٙیٗ ثب ثٟطٌٜیطی اظ ایالٗ
اثعاضٞب  ٚضاٜوبضٞبیی و ٝزض ح َٛایٗ ٔمبِ ٝث ٝآٖٞب اقبض ٜقس ٔیتٛا٘ٙس ٔٛا٘ؼی ضا و ٝثط ؾط ضاٜ
ٍٕٞطایی ٚرٛز زاضز ث ٝفطنت تجسیُ ٕ٘بیٙس

فهرست منابع
الف .کتابها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

آلبیی ،ؾیس زاٚٚز ( ،)1387آزاة زیپّٕبؾی  ٚفٔ ٖٛٙصاوط ،ٜتٟطاٖ :زا٘كٍب ٜتٟطأٖ ،ؤؾؿ ٝا٘تكبضات  ٚچبح
ثبضؾت ،ٖٛآض هی ( ،)1379زیپّٕبؾی ٘ٛیٗ ،تطرٕٔ ٝحٕسرؼفط رٛاز ،تٟطاٖ٘ :كط زازٌؿتط
ثّ ٝؾ ،ٛضاثطت ،ثٛؾم ٚثٛؾچه ( ،)1375فط ًٙٞحمٛق ثیٗ إُِّ ،تطرٕ ٝػّیطضب هبضؾب ،تٟطاٖ :لٔٛؽ
هبهّی یعزیٔ ،حٕسحؿیٗ ٟٔ ٚسی ؾمبیی (ٌ ،)1385طزقٍطیٔ :بٞیت ٔ ٚفبٞیٓ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾٕت
هّٟٛاٖ ،چٍٙیع ( ،)1378فطًٙٞقٙبؾیٌ :فتبضٞبیی زض ظٔی ٝٙفط ٚ ًٙٞتٕسٖ ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات هیبْ أطٚظ
حؿٗذب٘یٔ ،حٕس (٘ ،)1386مف فط ٚ ًٙٞاثعاضٞبی فطٍٙٞی زض حطاحی  ٚهیكجطز زیپّٕبؾی :ثب تأویس ثالط ؾیبؾالت
ذبضری ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىبٔ ،زٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیف اضتجبحبت ثیٗ فطٍٙٞی  ٚؾیبؾت
حمیمی ،ضضب ( ،)1386فط ٚ ًٙٞزیپّٕبؾی (زض آیی ٝٙزیپّٕبؾی فطٍٙٞی اتحبزی ٝاضٚهالب زض لجالبَ رٕٟالٛضی اؾالمٔی
ایطاٖ) ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات إِٟسی
زٞمب٘ی فیطٚظآثبزی ،ؾیسرمَ ( ،)1386ضطٚضتٞب  ٚوبضوطزٞبی زیپّٕبؾی زض ؾیبؾت ذبضری تٛؾؼٌٝطأ ،زٕٛػالٝ
ٔمبالت ثٙبی آیٙسٜای ٔمٕئٗ زض آؾیبی رٛٙة غطثی ،تٟطاٖ
ضضبیی ،ػّی اوجط ( ،)1390زیپّٕبؾی فطٍٙٞی٘ :مف فط ًٙٞزض ؾیبؾت ذبضری  ٚاضائٔ ٝسَ ضاٞجطزیٔ ،حٕس ػّی
ظٞطٜای ٔحمك ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ربٔؼ ٝقٙبؾبٖ
ؾتٛزٔ ،ٜحٕس ( ٛٔ ،)1392ا٘غ  ٚفطنتٞبی ٍٕٞطایی رٟبٖ اؾمْ ،رٕؼی اظ هػٞٚكٍطاٖ ،لٓ :هػٞٚكالٍب ٜػّالٚ ْٛ
فط ًٙٞاؾمٔی
نفٛی،ؾیس یحیی (ٚ ،)1387حست رٟبٖ اؾمْ :چكٓ ا٘ساظ آیٙس ،ٜتٟطاٖ :ا٘تكبضات قىیت
ضطغبْ ،حٕیس ( ،)1376ضاٞىبضٞبی تٛؾؼ ٝرٟبٍ٘طزی زض رٕٟالٛضی اؾالمٔی ایالطأٖ ،زٕٛػالٔ ٝمالبالت ٘رؿالتیٗ
ٕٞبیف رٟبٍ٘طزی  ٚایطاٖ ،د ،1ا٘تكبضات ویف
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ضیبیی ثیٍسِیٔ ،حٕسضضب ( ،)1387حمٛق ثیٗإُِّ ػٕٔٛی ،تٟطاٖ :وتبثربٌ٘ٙ ٝذ زا٘ف
فضُ اهلل ،ؾیس ٔحٕس حؿیٗ(ٔ ،)1369زٕٛػٔ ٝمبالت ؾٔٛیٗ وٙفطا٘ؽ ٚحست اؾمٔی ،چبح ا ،َٚتٟالطأٖ :طوالع
چبح ٘ ٚكط ؾبظٔبٖ تجّیغبت اؾمٔی
وبض ،ٚزٙٔٚیه (ثیتب) ،حمٛق ثیٗ إُِّ زض ػُٕ ،تطرٕٔ ٝهمفی تمی ظاز ،ٜتٟطاٖ :لٔٛؽ
ٔٛؾی ظاز ،ٜضضب ( ،)1369حمٛق ثیٗإُِّ ػٕٔٛی ،تٟطاٌّٖ :كٗ
ٔیطػجبؾی ،ؾیس ثبلط ( ،)1376حمٛق ثیٗ إُِّ ػٕٔٛی ،تٟطاٖ :زازٌؿتط

ب .مقاالت
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ثهبْ ،ؾیس ٔیخٓ (٘ « ،)1390فٛش زض افىبض ػٕٔٛی وكٛض ٞسف»٘ ،كطی ٝظٔب٘ ،ٝؾبَ ز ،ٓٞـ14
رؼفطهٛض ،ضقیس (« ،)1388زیپّٕبؾی چٙسرب٘ج٘ :ٝظطی ٚ ٝػّٕىطز ؾبظٔبٖٞبی ٔٙممٝای  ٚثیٗ إِّّالی» ،وتالبة ٔالبٜ
ػّ ْٛارتٕبػی ،زٚض ٜرسیس ،ـ15
ٔزیسیٔ ،حٕسضضب (« ،)1389وبضوطزٌطایی ٍٕٞ ٚطایی رٟالبٖ اؾالمْ»ٔ ،مبِال ٝاضائال ٝقالس ٜزض ٔزٕٛػالٔ ٝمالبالت
اؾتطاتػی تمطیت ٔصاٞت اؾمٔیٔ ،زٕغ رٟب٘ی تمطیت ٔصاٞت ،تٟطاٖ
ٔؼظٕی ،حجیت (« ،)1384ضٚیىطزی رسیس زض وبضثطز اضتجبحبت  ٚفط ًٙٞزض ذسٔت ٔٙبفغ ّٔی :آٔالٛظـ زیپّٕبؾالی،
ٔبٙٞبٔ ٝاضتجبحبت فطٍٙٞی (چكٓ ا٘ساظ)» ،ؾبظٔبٖ فط ٚ ًٙٞاضتجبحبت اؾمٔی ،فطٚضزیٗ  ٚاضزیجٟكت ،ـ 15
ٚاػظیٔ ،حٕٛز (ٔ« ،)1384جب٘ی ٘ظطی ٔیب٘زیٌطی زض ٔٙبلكبت ثیٗإِّّی» ،زا٘كٙبٔ ٝحمٛق  ٚؾیبؾت ،فهالّٙبٔٝ
زا٘كىس ٜحمٛق  ٚػّْٛؾیبؾیٚ ،احس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت ،ؾبَ ا ،َٚـ2
ٞبزیبٖ٘ ،بنط (« ،)1388ربیٍبٔ ٜف ْٟٛزیپّٕبؾی ػٕٔٛی» ،افؿب٘ ٝاحسی ،فهّٙبٔ ٝضٚاثط ذبضری ،ؾبَ ا ،َٚـ3
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