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  simin_behbahani@yahoo.com، ، زا٘كٍبٜ تٟطاٖيبؾيػّْٛ ؾ يزوتط يزا٘كدٛ

 

  : دهيچک
افعايف  يه پسيسٜ ٔسضٖ ٚ ٔثبثٝ تٛؾؼٝ فطٍٞٙي ايطاٖ ضا ثب تبويس ثط ؾيٕٙب، ثٝ وٛقس ٘مف ظ٘بٖ زض ايٗ ٔمبِٝ ٔي

اظ  يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ ٚ زالِت زاضز يظ٘سٌ يٞب ٔفْٟٛ تٛؾؼٝ ثط ثٟجٛز ٕٞٝ ػطنٝ  .وٙس ُٔبِؼٝ٘مف ظ٘بٖ زض آٖ 

جٙبي ايٗ ٔ ؾؼٝ ٕٞٝ خب٘جٝ اؾت ٚٞب ضؾيسٖ ثٝ تٛ اظ آ٘دب وٝ زغسغٝ انّي زِٚت  .اؾت آٖٟٔٓ  يٞب ِٔٛفٝ

أب   .ٚ پبيساض ٘يع تٛؾؼٝ فطٍٞٙي ذٛاٞس ثٛز يٚالؼظيطثٙبي تٛؾؼٝ پؽ ، اؾت( ٔٛخٛزي فطٍٞٙي)ٝ، ا٘ؿبٖ تٛؾؼ

 تٛاٖ آٟ٘ب ضا ئ چٍٛ٘ٝؿت؟ يضاٜ آٖ چ ثط ؾط ٟٔٓطز؟ ٔٛا٘غ الساْ و يتٛؾؼٝ فطٍٞٙتحمك  يطاتٛاٖ ث يچٍٛ٘ٝ ٔ

زاض ٘مف ؾبظ٘سٜ ذٛز زض  تٛا٘ٙس ػٟسٜ يچٍٛ٘ٝ ٔ ا٘س، ُ زازٜيتكى ىطٜ خبٔؼٝ ضاياظ پ يٕي؟ ظ٘بٖ وٝ ٘بٖ ثطزاقتياظٔ

  ؟ثبقٙس يخٛأغ ؾٙت يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ
 

 .، ؾٙتٕٙبيؾ ضؾب٘ٝ،طاٖ، يا، ياؾالٔ ا٘مالة ،يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ ،ظ٘بٖ، تٛؾؼٝ :ها  كليد واشه

  

 : هقدهه

طا قٛز وٝ ثب اظ ٔيبٖ ٞبيي َطاحي ٚ اخ چٍٛ٘ٝ ؾيبؾت: ثطاي پبؾد ثٝ ايٗ پطؾف فطاٞٓ قسٜ اؾتٔمبِٝ ايٗ 

ٗ ثبٚض ٞؿتٙس وٝ يا ثط يبضيثؿ.  زٚزٜ قٛفعا ؾطػت تٛؾؼٝ زض وكٛضثط ػساِتي ٞبي خٙؿيتي،  ثطزٖ ثي

اٞساف ذٛز زض ثٝ  ذٛاٞس يوٝ ٔ يا خبٔؼٝ . زاضز ئٙف تٛؾؼٝ اثط يٞب بؾتيؾ يثط وبضآٔس ،يتيخٙؿ يٞب ي٘بثطاثط

ٍط يثٝ ػجبضت ز  .تالـ وٙس ٞب يٗ ٘بثطاثطيوبٞف ا ،وٓ ب زؾتي ٚ ٗ ثطزٖيث اظ يثطا سيبثس، ثبيثط٘بٔٝ تٛؾؼٝ زؾت 

  . الساْ وطز ط ٘مف ظ٘بٖ زض خبٔؼٝييتغ يثطاس يثب

، يزض خٛأغ اؾالٔ يفطٍٞٙ يٞب ؾٙت بي ياختٕبػ يثب ٞٙدبضٞب ئتساَٚ غطث يتيخٙؿ يٞب بؾتيؾ ثطذٛضز

ٗ ؾجت يثٝ ٕٞ  .زقٛ ئٙدط ٔ يٓ اختٕبػيػظ يٞب ثٝ ثحطاٌٖبٜ آٚضز وٝ  يس ٔيضا پس يبض ثعضٌيثؿ يٞب يزقٛاض

ضا وبٞف  يتيخٙؿ يٞب يوٝ ٘بثطاثط ييٞب بؾتيؾ زض حبَ تٛؾؼٝ، اظ پطزاذتٗ ثٝ يوكٛضٞبضٞجطاٖ اظ  يبضيثؿ

ثب  ، ٌبٜوٙٙس ئالساْ ٞب  بؾتيٗ ؾيا ياخطاثٝ  يٞٓ وٝ ثطا يضٞجطا٘طا آٖ ٌطٜٚ اظ يظ . وٙٙس يع ٔي، پطٞزٞس ئ

 يٙيز ،يثعضي اختٕبػ يٞب ٌطٜٚٔٛالغ  يبضيزض ثؿ  .قٛ٘س يضٚثطٚ ٔذٛز ت يضفتٗ ٔكطٚػ اظ زؾت يحت قىؿت ٚ

ثسٖٚ زض ٘ظط اؾت وٝ  يحىٛٔت پّٟٛ ،ييبضٚيٗ ضٚيٕ٘ٛ٘ٝ ثبضظ ا . ط٘سيٌ يٞب لطاض ٔ ٗ زِٚتيازض ٔمبثُ  يفطٍٞٙ ٚ

ٗ يا ،پطزاذت يظٛاٞط ٔثٝ  وٝ تٟٙب، يتٛؾؼٝ اختٕبػ يه َطح ٘بٔٛظٖٚ ٚ ٘بضؾبيثب  سيٗ تًبزٞب، وٛقيٌطفتٗ ا

 .وٙسٞب ضا اػٕبَ  تبؾيؾ

ٖ ٘بت ظياظ وبضقٙبؾبٖ وٝ ا٘تظبض زاقتٙس ٘مف ٚٔٛلؼ يبضيثط ذالف تهٛض ثؿ 1357ؾبَ  ياؾالٔ ا٘مالة پؽ اظ

زض خبٔؼٝ  يتيخٙؿ يٞب يوبٞف ٘بثطاثط ٚٞب  ػطنٝ يزض ثطذت ظ٘بٖ ئٛلؼثٟجٛز  سٜ قٛز،يوكطاٖ ثٝ ا٘عٚا يزض ا
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ٗ يقٛاٞس اخّٕٝ اظ ط ٘مف ظ٘بٖ زض حٛظٜ ٞٙط ييتغ ٞب ٚ ظ٘بٖ زض زا٘كٍبٜضٚظافعٖٚ حًٛض   .قىُ ٌطفتطاٖ يا

تٛا٘ؿت ثب تٛخٝ ثٝ  يا٘مالة اؾالٔ :ٗ اؾت وٝ يٝ ٔب ايفطي ،ٗ ضٚ٘سيثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ا . ثٛزٜ اؾت يزٌطٌٛ٘

 ،ٗ ٔمبِٝيا زض زقٛ يآٚض ٔبزي  .وٙس دبزيظ٘بٖ ا ياختٕبػ يٞب زض ٘مف ضا ييٞب يزٌطٌٛ٘، يطا٘ياخبٔؼٝ  يٞببظي٘

تٛؾؼٝ  يٚ ضاٍٞكب كطٚيپ ،اؾالْ وٝ يزض حبِ  .ٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾتيوبٔال ٔتفبٚت اظ ز يفيتؼطؾٙت  يثطا

 ظ٘بٖكطفت يپ تٛؾؼٝ ٚٔب٘غ ٞب  اظ ؾٙت يبضيثؿ، آٟ٘ب اؾت يا٘ؿب٘ يبفتٗ اؾتؼسازٞبيت يخب٘جٝ ظ٘بٖ ٚ فؼّ ٕٞٝ

   .ٞؿتٙس

  .ٓيپطزاظ يٞب ٔ ٗ حٛظٜي٘مف ظ٘بٖ زض ا يزٌطٌٛ٘ ٕٙب ٚيػٜ ؾيٚٝ بت ثيازث ثٝ ٞٙط ٚذٛز ٝ يفطي اثجبت ئب ثطا

ٗ يب اٍط ٔئفطٚو ز . آٖ اؾت يٞبطييتغ زٞٙسٜ چٟطٜ خبٔؼٝ ٚ ثبظتبةبت يازث ٗ اؾت وٝ ٞٙط ٚئب أفطٚو 

ُ يضٚـ ٔب تحّ . وٙس يفطاٞٓ ٔ ساضيخب٘جٝ ٚ پب ٕٞٝتٛؾؼٝ  يٍ ضا ثطاي، قطايػٕٛٔ اؾت وٝ ٚضٚز ظٖ ثٝ ػطنٝ

 يثٝ ٔجب٘ٔمبِٝ ٗ يارؿت ٘ثرف   .اؾت يّيتحّ ـ يفيتٛناؾتفبزٜ اظ ضٚـ طاٖ ثب يا يٕٙبئُبِؼٝ ؾ ٞب ٚ ّٓيف

 يٞب ّٓيفٕٙب، يؾ ثٝ زض ثرف زْٚ پطزاظز ٚ ئ٘مف ظ٘بٖ زض آٖ  ٚ يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ ،فطًٞٙ، تٛؾؼٝ ي٘ظط

سوٙٙسٌبٖ يػٙٛاٖ تِٛ ظ٘بٖ ٞٓ ثٝٗ پػٚٞف، يازض   .قٛز ئ تٛخٝٗ حٛظٜ يزض ا٘مف ٚ ٘فٛش ظ٘بٖ  ،ييٕٙبيؾ

ت يه تطويا٘س، وٝ زض  سٜ قسٜيز ييٕٙبيؾ يٞب ّٓيس وٙٙسٌبٖ فيػٙٛاٖ تِٛ ٚ ٞٓ ثٝ يس اختٕبػيخس يٞب ٘مف

 .ا٘س خبٔؼٝ پطزاذتٝ يٚ ضٚا٘ يشٞٙ يزض فًب يدبز زٌطٌٛ٘ئٛظٖٚ ثٝ ا

 

 هفهوهي وابسته به انساى :توسعه

 أب ثب ،(33 :1386، ييوٛال) زا٘ؿتٙس ئ يالتهبز ئفٟٛٔ ضا ، آٖاٖ تٛؾؼٝنبحت ٘ظط كتطيف ثيپ يچٙس تب

دبز قسٜ، يا يٞب تيزض ٔٛاخٟٝ ثب ٚالؼ ٚ بض تٛؾؼٝ لطاض زازٜ ثٛز٘سئؼ ضاوٝ تٟٙب حٛظٜ التهبز  ييىؿت وكٛضٞبق

 سٜيچيپ يٙسيفطآٗ ثبٚض ٞؿتٙس وٝ تٛؾؼٝ يثط اپطزاظاٖ تٛؾؼٝ ٝ ياظ ٘ظط يبضيٙه ثؿيا  .ط وطزييتغ سٌبٜيٗ زيا

ٔفْٟٛ   .اؾت يٗ ػبُٔ آٖ تٛؾؼٝ ا٘ؿب٘يتط يانّ ٚ قٛز ئتحَٛ ٔ ٌٛ٘بٌٖٛاثؼبز  خبٔؼٝ زض ،آٖ اؾت وٝ زض

ُٔطح  1980زض زٞٝ « بؾٗيآٔبضت»ٚ « طآ٘ب٘ٝ يؾٛزِ» يٞب ثٝ ٘بْ ،پطزاظ تٛؾؼٝٝ ياثتسا تٛؾٍ زٚ ٘ظط يتٛؾؼٝ ا٘ؿب٘

 ياظ تٛؾؼٝ ٔؼطف يسيخسچبضچٛة ػٙٛاٖ  ثٝ ٗ ٔفْٟٛ ضايا حسثط٘بٔٝ ػٕطاٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔت 1990 ؾبَ ضز  .قس

 ٚ يضقس التهبز ػالٜٚ ثط ،تٛؾؼٝ ٚ ثٟتط يثٝ ظ٘سٌ يبثياؾت وٝ الظٔٝ زؾتثٙب قسٜ  ٝيپبٗ يٗ قبذم ثط ايا  .زوط

ٍط يبٖ زيثٝ ث  .اؾت يا٘ؿب٘ يٞب تياؾتؼسازٞب ٚ ظطفپطٚضـ  ،يبؾيب تٛؾؼٝ ؾي ياختٕبػ يتٛؾؼٝ ٟ٘بزٞب س،يتِٛ

 .وٙٙس يٗ ٔييه خبٔؼٝ تؼي تٛؾؼٝ ضا زض آًٞٙ ضقس ٚ ؾطػت ٚ ،ٞب خٟت ؿبٖا٘

ˮ٘ٙسؿتٞ يطيٌ وٝ لبثُ ا٘ساظٜ يوٕ ٚ  يٙيػ يٞب اَٚ قبذم: ضا زض ثط زاضزٞب  زٚ زؾتٝ اظ قبذم ”يتٛؾؼٝ ا٘ؿب 

 يطيٌ اؾت وٝ لبثُ ا٘ساظٜ يشٞٙ قبذم زْٚ  .ٚ ٔب٘ٙس آٖ عاٖ ضقس زضآٔسئ ٚ ؾُح ؾٛاز ،ََٛ ػٕط ٔب٘ٙس

، ػجبضتٙس يزض ثؼس شٞٙ يتٛؾؼٝ ا٘ؿب٘ يؾٝ قبذم انّ  .ضٚز يثٝ قٕبض ٔ يتٛؾؼٝ ا٘ؿب٘ يٞؿتٝ انّ يِٚ ،ؿتي٘

ا٘ؿبٖ قسٖ  ˮثط حؿت  سيا٘ؿبٖ ثٛزٖ ثب ٗ ؾط٘ٛقتييٗ قسٜ حمٛق ثكط ٚ حك تؼيت تًٕيب٘ت شات، ضػبين: اظ 

فطًٞٙ ٚ ذب٘ٛازٜ زض  ،ه خبٔؼٝس ثٝ وٕيٚ ثب ه ا٘ؿبٖ اؾتيٗ ٔفْٟٛ، ٞط ٘ٛظاز تٟٙب ثبِمٜٛ ياثٝ  ،ف قٛزيع تؼطي٘

 يوٝ ٔجٙب خب اظ آٖ  .قٛز يٙدب ٘مف فطًٞٙ آقىبض ٔياظ ٕٞ  (.1381، كٝيفالحت پ) ”ضقس وٙس يا٘ؿب٘ يلبِج
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ٛ٘ؿىٛ ي ُيٗ زِيثٝ ٕٞ  .اؾت ساضيٚ پب خب٘جٝ ٕٞٝ تٛؾؼٝ يطثٙبيظ يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ ،اؾتفطًٞٙ  ،يتٛؾؼٝ ا٘ؿب٘

  .فطًٞٙ وكٛض ذٛز ثىٛقٙس ياػتال كطفت ٚيپ زض ذٛز ذٛاؾت ياػًباظ  ٚ سي٘بٔ ضا ؾبَ فطًٞٙ 1990ؾبَ 

، بؾٗيآٔبضت) قٛز  ييقٙبؾب ٔؿٍّ ح ٚيضؾْٛ ضا آزاة ٚ ،ياختٕبػ يٞب زٞس ٘مف اضظـ يبفت اخبظٜ ٔيٗ ضٞيا

 ،ٚضظـ ،ٔصٞت ،آٔٛظـٔب٘ٙس بفتٝ ي ؾبظٔبٖ يػٕٛٔ يٞب قبُٔ ثرف ياختٕبػ يٗ ٟ٘بزٞبيٕٞچٙ  .(19 :1381

 .(22 :1388، يطيؾف)بثٙس ي ئت يع إٞيذب٘ٛازٜ ٘ اظزٚاج ٚ تط ٔب٘ٙس يذهٛن يٞب ب حٛظٜيحمٛق وبض، 

 

 يتوسعه فرهنگ فرهنگ و

تٛاٖ  فطًٞٙ ضا ٔي  .ٓيفطًٞٙ اضائٝ زٞ ضا اظ ذٛز فيتؼط ثٟتط اؾت ،تٛؾؼٝ فطًٞٙ ٚ اظ ٚضٚز ثٝ ٔٛيٛعف يپ

)  زضن ٔكتطن زا٘ؿت ٚ ٔؼٙب يٞب ٘ظبْ بي ٚ وطز اػًبي يه خبٔؼٝ ذبل تؼطيف ٔكتطن ضفتبض ياٍِٛٞب

ٞب  ٌطٜٚ، ٞب ؾبظٔبٖ، تط ؾپؽ اختٕبع ثعضي ،ٞب اظ ثسٚ تِٛس ثب ايدبز اضتجبٌ ثب ٔحيٍ ذب٘ٛازٜ ا٘ؿبٖ  .(1382سض،يقٙب

 افطاز  .يط٘سٌ فطا ٔي، وٝ فطًٞٙ اؾتضا چٝ  ٞب، ػمبيس ٚ ٔؼيبضٞب ٚ ٕٞٝ آٖ ٞب، ؾٙت ٚ ٟ٘بزٞبي ٔتؼّك ثٝ آٖ اضظـ

 ،ا٘تظبضٞبايٗ لٛاػس ٚ  . ٞٓ ظ٘سٌي وٙٙس وٙبض زض تٛا٘ٙس فىطي ٚ ضفتبضي ٔي يا٘تظبضٞبخٛأغ ثطاؾبؼ لٛاػس ٚ 

ثؿيبضي اظ ٞٙدبضٞب، ثبٚضٞب ٚ ٔؼيبضٞبي فطٍٞٙي زض ظٔبٖ وٛزوي آٔٛذتٝ   .س٘قٛ ٞٙدبضٞبي فطٍٞٙي ذٛا٘سٜ ٔي

ضا  ؼٝاؾت وٝ خبٔ طٞبييٗ تغيٕٞ ٞؿتٙس ٚ طئتغٞٙدبضٞب ٗ يوٝ اٙىٝ يلبثُ تٛخٝ ا  .(1388، ٞٛقٕٙس) قٛ٘س ٔي

 اظ اضوبٖ يبضيٗ نٛضت ثؿيزض ا ،قٛ٘س يٕ٘ىجبضٜ زؾترٛـ تحَٛ ي، ؾبِٝنسٞب  يٞب ؾٙت أب  .ثطز يخّٛ ٔثٝ 

 .(8 :1380، ثٗ ؾؼسٖٚ ) پبقٙس يفطٚ ٔ ِطظ٘س ٚ ئ خبٔؼٝ

ٕٞٛاضٜ  ٍطيز يٞب فطًٞٙب يس يُ خسئؿب ثب ييبضٚيزض ضٚ ٚ بَ اؾتيؾ ه خبٔؼٝيفطًٞٙ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس

 - 485 :1377ضت، ٍّٟبٙيا) ٞٓ ػٕيك ٞٓ ؾطيغ اؾت ٚ أطٚظٜ، تغييطٞبايٗ   .قٛز ئ طييتغ ٚ يزچبض زٌطٌٛ٘

 يؾپط ضا يتط أٗ ٚ تط ط ؾبِٓيخبٔؼٝ ٔؿ ،طزيقىُ ثٍ يثب ثحطاٖ وٕتط تط ٚ آضاْ طٞبييٗ تغيٞطچٝ ا  .(480

ثحطاٖ  غ ثبقس وٝ تٙف ٚيچٙبٖ ؾطس ي، ٘جبفطًٞٙ طييتغ ٔٛضز زض اتربش قسٜ يٞب بؾتيٗ خٟت ؾيثٝ ا . وٙس ئ

ثٝ ٔحى  خبٔؼٝ ػمت ٔب٘سٜ، طا زض آٖ نٛضتيظ  .حصف قٛ٘س يوّ ٝث طييتغ ػٙبنطٙىٝ يا٘ٝ ٚ  طزيخبٔؼٝ ضا فطا ٌ

خبٔؼٝ  نٛضت ٗيزض ا  .قٛز يثحطاٖ ٔ ٚ يؿرتٍيٌٞٓ  اظزچبض  ،تط اؾت كطفتٝيوٝ پ يٍطيز ثب فطًٞٙ ييبضٚيضٚ

 اؾت وٝ يبزآٚضيلبثُ   .ضٚز يف ٔيپ ياختٕبػ يٞبافطاز خبٔؼٝ اظ ٞٙدبض يچيؾطپب ي قسٖ يا ٛزٜت يثٝ ؾٛ

 .ؾبذت يتيثحطاٖ ٞٛ زچبض خبٔؼٝ ضا يقتبثعزٜ زٚضٜ پّٟٛ يفطٍٞٙ يطٞبييتغ

تٛؾؼٝ  ياضصٌ بؾتيؾ ٚ يعيض ثط٘بٔٝ  .اؾت يخبٔؼٝ يطٚض افطاز يضٚ تٕطوع ،يثٝ ا٘ؿدبْ زضٚ٘ يبثي زؾت يثطا 

 يا فطًٞٙ ٔدٕٛػٝ أب . وٛقس يضفغ آٖ ٔ يثطا ٚ ييضا قٙبؾب يٞط فطٍٞٙزض وٙٙسٜ  فيػٛأُ تًؼ ،ي٘ا٘ؿب

تٛا٘س  يزاضز وٝ ٔ ئتًبز يٚاػتمبزٞب ذٛز ثبٚضٞب زضٖٚزض  ٚ ؿتي٘ ضفتبض زؾت اظ ٘ظط افىبض ٚ هي ؾبظٌبض ٚ

زٚ  يوّ ٍ٘بٜه يزض   .قٛز ٔٛخت ثحطاٖتٛا٘س  ئ عي٘ ٞب ٗ تفبٚتيبٖ ثطزٖ اياظ ٔ  .فطًٞٙ ضا زچبض تًبز وٙس

 يٞب اؾتفبزٜ اظ تدطثٝ -؛ ةياظ فطًٞٙ ذٛز يقٙبذت زضٚ٘ -اِف: ٚخٛز زاضز يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ يثطا اِعاْزؾتٝ 

ٗ يثٝ ا ياظ فطًٞٙ ذٛز يقٙبذت زضٚ٘ . ) 1388 ،ي٘ٓ انالياثطاٞ ) ٍطيز يٞب فطًٞٙ يٚ اثعاض قٙبذت يوبضوطز
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 ٗ ضاٜيزض ا  .الساْ قٛز ثب تٛخٝ ثٝ آٟ٘ب ٚ سٌ٘صاقتٝ قٛاضج قسٜ،  ييبقٙبؾ يثٛٔ يٞب اؾت وٝ زاقتٝ ٔؼٙب

 .  ذٛاٞس ثٛزاؾتفبزٜ لبثُ ٍط يز يٞب فطًٞٙ يٞب تدطثٝ

 

 انقالب و يتوسعه فرهنگ

 ياٍِٛ يطيثطاؾبؼ ثٝ وبضٌ  .اؾت قسٜ سيقس يٍفطٞٙ يطٞبييتغ زچبض بٖيطا٘يا يت فطٍٞٙيٞٛ طياذ نس ؾبَ زض 

 زضقىُ ٌطفت وٝ  يا ك ٚ ٌؿتطزٜيػٕ يطٞبييٚ تغ ٍب٘ٝيث يضفتبض يثب اٍِٛٞب ييبضٚيضٚ ،ثبال ٚ انالح اظ ي٘زٌطٌٛ

ٞب ٚ ٞٙدبضٞبي غطثي  ٘فٛش ػمبيس، اضظـ  .ٔٛاخٝ وطز يفطٍٞٙ يٞب تٙف ٚ ٞب اظ ٔٛالغ خبٔؼٝ ضا ثب ثحطاٖ يبضيثؿ

خٙجف اظ  ف ٚ پؽيپ يٞب ٞب ٚ ٍ٘طـ كٝيا٘س زض طييتغ ٖ،طائطزْ ا يظ٘سٌ، ؾيبؾي ٚ اختٕبػي يفطٍٞٙ يبيظٚاثٝ 

ٔكطَٚٝ ٚ  ٝػظبٔٙتط زض  َٛض خسيٝ ث ،ٞب تٙف ٚ طٞبييتغ، ايٗ يذٛاٞ كطَٚٝبٖ ٔيزض خط . ضا ضلٓ ظز ٔكطَٚٝ

 ضٚ ضٚثٝ يتؼبزِ يثثب  ي٘ظبْ اختٕبػ ٕٞبًٞٙ ٘كٛ٘س، ٍطيىسي خبٔؼٝ ثب زضاظٔست ػٙبنط اٌط زض  .آقىبض قسٔكطٚػٝ 

 زض خٟت ،يفطٍٞٙ يٞب يزٌطٌٛ٘ٗ يثٝ ا يپبؾر 1357ؾبَ  ياؾالٔا٘مالة   .(12 :1377بضت، ٍّٟٙيا) قٛز ئ

 .ٞب ضا ثٝ ذٛز خصة وطز ٌطٜٚ وٝ ٕٞٝ الكبض ٚ يا ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ثٛزطاٖ يزض ا رتٝ يٞٓ ٌؿ اظ يا ا٘ؿدبْ زٚثبضٜ خبٔؼٝ

ايدبز  ٚ ياختٕبػ ،ؾيبؾيثب اٞساف  ،ٞبي ػٕٛٔي ٚ اختٕبػي ٞب ٚ حطوت ذيعـ ثٝة ٔفْٟٛ ا٘مال يَٛض وّٝ ث

تساْٚ  ٔطزْ يٞب ثبٚضٞب ٚ اضظـؾبظي  زٌطٌٖٛ ايطاٖ ثب ياؾالٔ ا٘مالة  .اؾتٔطثٌٛ  ياؾبؾتحَٛ ٚ زٌطٌٛ٘ي 

 يؿتبضٞبياظ ا يجيوتطثّىٝ   .جٛز٘ٞب  ثٝ ؾٙت وبُٔ ٌكتثبظ يزض پ يا٘مالة اؾالٔأب  . يبفت ٚ ثٝ پيطٚظي ضؾيس

ٔؿد  يثطا يا چبضٜ وطز٘س، ياضٜ تالـ ٕٔٛٞ كطٚيپ يػّٕب ٚ (ضٜ)يٙيٕأبْ ذ . ضا زض ثط زاقت يؾٙت ٔسضٖ ٚ

 ٚ بثٙسيث يپبؾر ظٔب٘ٝ يبظٞبي٘ يثطا ،ياؾالٔ يٞب ثط اؾبؼ آٔٛظٜ س٘سيآٟ٘ب وٛق . بثٙسيث يظزٌ غطة ٚ يفطٍٞٙ

ٚ  افبتذط ،ييٌطا طيتمس كبٖ زضثطاثطئٛيغ ا اظ آٖ خّٕٝ  .وٙٙس يعيضٝ يع پبيزض حٛظٜ ؾٙت ٌ٘ؿتطزٜ  يطٞبييتغ

ثٛز وٝ  يا ٘ىتٝ يتمسْ ٔطزْ ٚ خبٔؼٝ ثط زِٚت اؾالٔ  .اؾت يُ اظ آظازيتدّ ٚ ٞب يطيٓ ٌيتٛخٝ ثٝ ٔطزْ زض تهٕ

 يثط خبٔؼٝ تمسْ ضتج زِٚت  ،ٚ ٌصقتٝ تبضيد اؾالْ يوٝ زض ؾٙت ؾيبؾ زض حبِي . ٘سس وطزيتبوثط آٖ  ثبضٞبكبٖ يا

 يٞب كٝيا٘س زض، ظ٘بٖ لبئُ ثٛز٘س يثطا (ضٜ)يٙيأبْ ذٕوٝ  يا٘ؿب٘ ٚ يحمٛق اختٕبػٗ يٕٞچٙ .زاقت يٚ ٚخٛز

ب ي . ٘جٛز يطيٍيٚ پلبثُ َطح  كبٖيا يعٔبيلسضت وبضطلبثُ ثركف ثٛز وٝ خع اظ ضاٜ يغ ييٞب بٖ، ثسػتيطاؾٙت ٌ

ط ييزض تغ يثّٙس يٞب كبٖ لسْيا  .قس ئ ٔٛاخٝاظ خبٔؼٝ  يثعضٌ يٞب س ثرفياِؼُٕ قس ثب ػىؽ َطحنٛضت  زض

 .٘ٛقت ٓيكتط ذٛاٞيثٗ ٔٛضز يوٝ زض ازض ٔٛضز ظ٘بٖ ثطزاقتٙس  ،خبٔؼٝ حبوٓ ثط يثبٚضٞب ٚؿتبضٞب يا

 زض ثبٚضٞب ٚ يط اؾبؾييٙٝ تغيطا زض ظٔي، ظثٛز يفطٍٞٙ يا٘مالثزض انُ  1357ؾبَ ياؾالٔت ا٘مالة يٗ تطتيثٝ ا

 يضا ثطا بٖ الظْي، ثٙطاٖيزض ا يبؾيؾ يطٞبييتغ . ثطزاقت يثّٙس يٞب ٌبْ ،ٔطزْ يظ٘سٌ يٞبٜ ٞب زض ٕٞٝ حٛظاػتمبز

 ياختٕبػ طاتييتغ ي٘بئُ قسٖ ثٝ آضظٚ يثطاضا  يسيخس يٞب ياؾتطاتػ فطاٞٓ وطز ٚ عي٘ ظ٘بٖ يٞب ٍ٘طـ طييتغ

 يه ٘بلُ ٘ٛؾبظئٛيٛع آٔٛظـ قس  ؾجت الت ظ٘بٖياظ خّٕٝ تحه ،التيس ثط تحهيتبو ٕ٘ٛ٘ٝ يثطا  .وطز ايدبز

 يثب تٛخٝ ثٝ انَٛ اؾالٔ وٝ قسبض تالـ يثؿ يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ ي٘ٛػ اضتمبء يثطا زض ٚالغ  .(2010، 1ٞبزفط) ثبقس

                                                             
1 Hodfar 
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اضٜ ٕٛٞأب  . زقٛٓ يتطٔ يط ٘ٛؾبظيزض ٔؿخبٔؼٝ  يٞب يرتٍيٌؿ ٚ قسٜ ٜازؾبٔبٖ زخبٔؼٝ  يفطٍٞٙ يٞب يزٌطٌٛ٘

ٗ يا (ضٜ) أبْ زضٌصقت پؽ اظ  .٘ساٜ ٞب ثٛز يٗ ٘ٛآٚضيا ٚ ٔحٛ ضً٘ وطزٖ يث يپزض، ي٘ٛؾبظ ٔربِف يطٚٞبي٘

 . سٝ قثطزاقت يثّٙس يٞب ٌبْ يؾٙت يٞبالتساضچطذٝ ثبظٌكت ثٝ  يثطاٚ  بفتيتبظٜ  يخب٘ ٞب ٔربِفت

 

 توسعه و زناى

بظ ثٝ يساض ٘يسٖ ثٝ تٛؾؼٝ پبيضؾ يثطا يا ٞط خبٔؼٝ . زٞٙس ضا تكىيُ ٔي ٛأغخٕٞٝ ظ٘بٖ ٘يٕي اظ خٕؼيت ا٘ؿب٘ي 

ظ٘بٖ  "٘بْ  ٝ ضا ث يالزئ 70بؼ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس اثتسا زٞٝ ٗ اؾيا ثط  .ذٛز زاضز يا٘ؿب٘ يٞبطٚي٘ ٕٞٝ يٕٞىبض

ت ٚ تٛؾؼٝ يىطز خٙؿيضٚ ،يخبٔؼٝ ٔس٘ يٞب ثب تالـ ؾبظٔبٖ يالزئ 80أب زض زٞٝ  ،وطز يٌصاض ٘بْ "ٚ تٛؾؼٝ

وٝ ٘كبٖ  ُٔطح قس يٗ اؾتطاتػيت ثب ايْ خٙؿٔفٟٛ  .(88 :1388، قبَطي ) تٛؾؼٝ قس ظ٘بٖ ٚ ىطزيٗ ضٚيٍعيخب

ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس، ) آ٘بٖ ٘جٛزٜ اؾت قٙبؾب٘ٝ ظيؿت يٞب يػٌيُ ٚيزِ ٍبٜ ٘بثطاثط ظ٘بٖ زض خٟبٖ ثٝيبزٞس خ

 ٜوٙٙسٗ ييتؼ وٝ اؾت ٔرتّف يٞب زض خٛأغ ٚ فطًٞٙ يٞب ٚ ضٚاثٍ اختٕبػ دٝ لٛاػس، ؾٙتيت ٘تيخٙؿ  (.1975

 طيوٝ تحت تبث چطا اؾت، طييت تغيلبثّ يت زاضايخٙؿ . اؾت ضفتبض ظ٘ب٘ٝ ٚ ٔطزا٘ٝ ٚ ؾٟٓ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ اظ لسضت

 .( 1387، يضظال ) طزيٌ يقىُ ٔ ياختٕبػ ٚ يريػٛأُ تبض

 ٚ وٙٙس يثط اؾبؼ آٖ زضن ٔ ذٛز ضا ،ا ٌطفتٝقسٜ ض يتيخٙؿ يٞب يػٌيٚ نفبت ٚ ،يطيپص خبٔؼٝ سٙيفطآ افطاز زض 

اظ  يينٛضت خعٝ ث وٙٙس ٚ ئ يٚ٘ٞب ضا زض يطيبز ٌيٗ يپؽ اؾ  .زاضز ييخبٔؼٝ اظ آٟ٘ب چٝ ا٘تظبضٞب ٘سطيٌ يبز ٔي

بظ يػٜ ٔٛضز ٘يٚ يٞب يعيض ثط٘بٔٝ ،تيقره ت ٚيٗ ٞٛيط اييتغ يثطاپؽ  . ط٘سيپص يف ٔيت ذٛيٞٛ ت ٚيقره

 اطيپص تحَٛ ضا بٖيٗ ظيؾبذتبضٞب ثب وٕتط يؼٙي . لبثُ تحُٕ ثبقس ٞب يٗ زٌطٌٛ٘يحبنُ اظ ا يٞب تيؾت تب آؾا

ٔكبضوت  يذٛز ثطا يالتهبز، يبؾيؾ ،ياختٕبػ ،يت فطٍٞٙيتٛخٝ ثٝ ٔٛلؼ ثب يا ٞط خبٔؼٝت يٗ تطتيثٝ ا  .س٘قٛ

ٞط  تٛاٖ ٌفت زض ئ وٝبٖ خٛأغ ٔرتّف چٙبٖ ٌؿتطزٜ اؾت يتفبٚت زض ٔ  .وٙس ئ يعيض ظ٘بٖ زض تٛؾؼٝ ثط٘بٔٝ

  .ٚخٛز زاضزظ٘بٖ ٔكبضوت  يثطا  يذبن يٞب ٙٝيظٔ وكٛض

 

 توسعه و يرانيزناى ا

 يطا٘يا ضا زض ٔٛضز ظ٘بٖ يٚ فطٍٞٙ ياختٕبػ ياظ ؾبذتبضٞب يبضيتٛا٘ؿت ثؿ (ضٜ)يٙيأبْ ذٕپط٘فٛش ت يقره

ت يإٞ ظ٘بٖ ٚ ٔٛضز كبٖ زضيؾرٙبٖ ا اظ  .٘بٖ ٕٞٛاض ؾبظزٔٛثطتط آ يبت اختٕبػيح يضاٜ ضا ثطا ٚزٌطٌٖٛ ؾبظز 

  ٔٛافك ٘ٝ تٟٙب ٝ خبٔؼ زض  ظ٘بٖ  يبؾيؾٚ  ياختٕبػ حًٛض  يطٚضت ثط( ضٜ)وٝ أبْبفت يزضتٛاٖ  ئكبضوت آ٘بٖ ٔ

 )"اؾت ٗ يا  كبٖفيتىّ . وٙٙس  زذبِت  بؾتيؾ زاض٘س زض  ٞب حك ذب٘ٓ" :ٙسزا٘ؿت ئ  فيتىّ  هي ضا  آٖ  ثٛز، ثّىٝ

٘ٛض،   فٝينح ) "زاض٘س  قسٖ  ا٘تربة  زاض٘س، حك  ا٘تربة  حك... زاض٘س  يضأ  ٞب حك ظٖ" بي(   174  ، 9  ٘ٛض، ج  فٝينح

  ثطذالف  وٝ  يعيچ ٞط وٙٙس، اظ يا٘تمبز ٔ  اظ زِٚت  ٚ آظازا٘ٝ ز٘سأطٚظ آظا ثطازضاٖ ٚ  ٛاٞطاٖذ ٕٞٝ"  .( 221 ، 5  ج

 .( 88 ، 9خّس  نحيفٝ ٘ٛض) "وٙٙس يتمبيب ٔ  ضا اظ زِٚت  ياؾبؾ ُ ئؿب . وٙٙس ئ ا٘تمبز ،ثبقس  اؾالْ ٚ  ط ّٔتئؿ

 .( 88:  9خّس ضنحيفٝ ٘ٛ) "ثكٛ٘س  زاذُ ُ يضٚظ ٘جٛز٘س، زض ٔؿب ُ ئؿب  زاذُ  تبوٖٙٛ  وٝ  ييذٛاٞطٞب"
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ذٛز ظ٘بٖ ػٜ يٚ ثٝ ٔطزْ ٚ يؿتبضٞبيزض ا يا ٌؿتطزٜ يٞب يزٌطٌٛ٘طاٖ يزض ا ياؾالٔ ا٘مالة ضذسازت يٗ تطتيثٝ ا 

لسضت،   ّفِٔرت  زض ؾُٛحِ  ظ٘بٖ  ٔكبضوت  .س آٚضزيكبٖ پسيزض ا يذٛزثبٚض ي٘ٛػ دبز وطز ٚيا آ٘بٖ يئٛضز تٛا٘ب زض

ط ٟ٘بزٞب يٚ ؾب يلًبئ  ؾپبٜ، زؾتٍبٜ ،حيقٟط ٚ ضٚؾتب، ثؿ  ي، قٛضاٞبياؾالٔ  يقٛضا  ٔدّؽذجطٌبٖ،   ؽٔدّ ٔب٘ٙس

 ٚ قىُ ٌطفت  ٘ظبْ  ٔهّحت  ميتكر  ٚ ٔدٕغ  ئّ  تيأٙ  يػبِ  يٕب، قٛضاينسا ٚ ؾ ٔب٘ٙس  ػٜيٚ  يٞب ٚ ٔٛؾؿٝ

زاض ثب ٔكبضوت زض خطيبٖ   ظ٘بٖ ذب٘ٝ يحت ثٝ ٞطحبَ  .(1383،ضَغطا ٍ٘ب) قس  ٕٔىٗ  يبؾيؾ  يٞب ٔكبضوت ٗ يا

زض  . يبفت٘يع ازأٝ  ياؾالٔ ا٘مالة يطٚظيپاظ  پؽايٗ ضٚ٘س  . ٙسيبفتأىبٖ حًٛض فؼبَ اختٕبػي  ياؾالٔ ا٘مالة

تط  حًٛض ظ٘بٖ ثبظ ٞٓ زض حٛظٜ ثبظاض وبض ٚ اقتغبَ ٌؿتطزٜ ،خطيبٖ خًٙ ٞكت ؾبِٝ ٘يع ثب ضفتٗ ٔطزاٖ ثٝ خجٟٝ

 . سق

ا٘مالة ٗ يا  .زاقتٝ اؾتطاٖ ياخبٔؼٝ  اختٕبػي ظ٘بٖ زض ٘مف ٟٕٔي زض حًٛض ،ياؾالٔ يت ا٘مالةثٝ ايٗ تطت

ظ٘بٖ ضا اظ  ٚ تجسيُتسضيح ثٝ يه خٙجف اختٕبػي  ثٝ ،ٚ ٘حّٝ فىطي ؿتبضياٙجف ٔؿتمُ ظ٘بٖ ضا اظ يه ا٘سيكٝ خ

زض ٘رؿتيٗ زٞٝ پؽ  وٝاؾت  ايٗ زض حبِي  .ٔتحَٛ وطزٌصاض طاث يثٝ وٙكٍطاٖ اختٕبػ ،ٔظّْٛ يب٘يقىُ لطثب٘

. ٘كيٗ قسٖ ظ٘بٖ ٔٙدط ٘كس ضقتٝ تحهيّي ثط ضٚي ظ٘بٖ ثؿتٝ قس، أب ايٗ أط ثٝ ذب٘ٝ 124 ،ياظ ا٘مالة اؾالٔ

 ضاايطاٖ  يٞب زا٘كٍبٜزضنس اظ زا٘كدٛيبٖ  60ف اظ يث ، 1380ٝ زٞ زضوٝ ٗ قس ياٚ وٙكٍطي  يساضيپب٘تيدٝ ايٗ 

زضنس  30تٟٙب ، زٞٝ پؽ اظ ا٘مالةٗ ي٘رؿتٚ زض  ياؾالٔ زض آؾتب٘ٝ ا٘مالة وٝ زض حبِي  .ا٘س ُ زازٜيتكىٖ ٘بظ

زضوُ  يالت ػبِيحهت يبض ٟٔٓ اؾت وٝ ؾٟٓ ظ٘بٖ زاضايٗ ٘ىتٝ ثؿيا . ٘سزاز زا٘كدٛيبٖ وكٛض ضا ظ٘بٖ تكىيُ ٔي

 يٌطٌٛ٘زثب  ايٗ تغييط ٔٛلؼيت  .(127 :1381، َّت يقبز)زٚ ثطاثط قسٜ اؾت  ٞٓ طيؾبَ اذ 20ظ٘بٖ قبغُ زض

ثب  (ضٜ)يٙيأبْ ذٕ ٚخٛز آٚضز ٚٝ ٙٝ آٖ ضا ثيظٔ يا٘مالة اؾالٔوٝ  يطييتغ  .ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾت يػٕٛٔ يزض ثبٚضٞب

 .(217-238: 1382، ييوٛال)  وطزت يآٖ ضا تمٛ يه ضٞجط ٔصٞجيػٙٛاٖ  ع ذٛز ثٝيآٔ تيحٕب يٞب سٌبٜياضائٝ ز

 يك ثطايٗ تكٛيمت ايزض حم  .سٙٙو يك ٔيتكٛ يؿطٕٞ ٚ يف ٔبزضيبظ٘بٖ ضا ثٝ ا٘دبْ ٚظ يؾٙت يٞب سٌبٜيز

قبغُ  وطزٜ ُٚ ياٖ تحهٔبزض ػٙٛاٖ اظ ظ٘بٖ ثٝ يبضيأب أطٚظٜ ثؿ  .ؾتا آٟ٘ب ي٘مف ؾٙت ٚ ازأٝ يساضيپب

 ٔب٘ٙس يثعضٌ يزض قٟطٞبػالٜٚ ٝ ث  .ٙسٙحُ و زضن ٚبض ثٟتط يثؿذٛز ضا اٖ ٔكىالت فطظ٘س ٔؿبئُ ٚ ا٘س تٛا٘ؿتٝ

 ضٚثطٚ ئبِ يٞب يثعضي ثب زقٛاض يزض قٟطٞب ٞب ذب٘ٛازٜ  .ؿتي٘ ظٖ لبثُ تساْٚ يؾٙت يبٞ ط ٘مفٍيتٟطاٖ ز

ظ٘بٖ  يػّٕ ٚ يشٞٙ يٞب ثبال ضفتٗ ٟٔبضت  .زاضز بظي٘بٖ ٞٓ ٘ظ ذب٘ٛازٜ ثٝ زضآٔس ،تٛؾؼٝاظ ٔٛيٛع  خسا ٞؿتٙس ٚ

ظ٘بٖ  ئٙبؾت ثطا يعيضٝ ط٘بٔث تيٗ ضٚ إٞيٕٞ اظ . اؾت ضا ثبال ثطزٜ وبض ئتمبيقٕبض ظ٘بٖ  ،ثعضي يزض قٟطٞب

لكط  ،فطز ٞطانُ  زض  .اؾتٔٛضز تٛخٝ  ٙٝيثٟ يا ثٝ ٌٛ٘ٝ ياختٕبػ يٞبٝ يؾطٔباظ  يطيٌ ثٟطٜ يزض ضٚ٘س تٛؾؼٝ، ثطا

ؾپؽ ثٝ  ٚ ياثتسا ٔٙعٚ يريضٚ٘س تبض زض ،ٓ ٘ساقتٝ ثبقسئؿتم ضٚ٘س تىبُٔ حًٛض فؼبَ ٚ وٝ زض يا ب خبٔؼٝي

ظ٘بٖ  ٗ ٔؿئّٝ زض ٔٛضزيا  .اؾت ياختٕبػ يبٞ زض حطوت ينُ وّه ايٗ يا  .آٔس ذٛاٞس ٍطاٖ زضياؾبضت ز

حًٛض  يتٛاظٖ اختٕبػ زض ٚ ييٌطا اٌط ظ٘بٖ زض ضٚ٘س تىبُٔ  .زقٛ يسٜ ٔيز يذٛث ثٝ ىطٜ خبٔؼٝياظ پ يٕيػٙٛاٖ ٘ ثٝ

ٗ يا  .س زاززؾت ذٛاٞٙ اٞساف ذٛز ضا اظ جطزكيپ ؼٝ ٚبٔخٝ افطاز يثب ثم يٕٞسِ ٚ يٛاٖ ٕٞطاٞت ،٘ساقتٝ ثبقٙس

اضوبٖ  طيبؾ ييقىٛفب ضقس ٚ اظ يطي، ثّىٝ ٔٛخت خٌّٛا٘دبٔس يت آ٘بٖ ٔيف ٔٛلؼيتًؼ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ا٘عٚا ٚ ٔؿئّٝ

زض ظ٘بٖ قبغُ وٕتط  يزٜ وٝ زضنس افؿطزٌ، ضٚقٗ وططياذ يٞب اظ پػٚٞف يٗ ثطذيٕٞچٙ . قٛز ئ عياختٕبع ٘
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 :1385، ظػفطا٘چي)  ٌصاضز ئ ئٙف ٍط ذب٘ٛازٜ اثطيافطاز زٗ ٔؿئّٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثط يا وٝ اؾتزاض  اظ ظ٘بٖ ذب٘ٝ

40.) 

 

  يتوسعه فرهنگ در هنر نقش رسانه و

ضؾب٘ٝ   .زٞس يلطاض ٔ٘فٛش ضا تحت وطزاض ا٘ؿبٖ  ٚ ضفتبضاحؿبؾبت ٚ تفىط، اؾت وٝ پيٛؾتٝ  اي ٚ ٚاؾُٝ ضؾب٘ٝ اثعاض

ا٘تمبَ  ٚ يخٛأغ ا٘ؿب٘ يطيٌ ثط قىُط ثبظ ياظ ز بٞ ضؾب٘ٝ  .اؾت يخبٔؼٝ ا٘ؿب٘ زٞٙسٜ قىُ وٙٙسٜ اضتجبٌ ٚ دبزيا

ع ثطذٛضزاض ياٍ٘ طتيح ياظ لسضتٞب  ضؾب٘ٝ قسٖ، يخٟب٘ أب زض ػهط  .٘سا زاقتٟٝٔٓ  يٍط ٘مكيىسيٞب ثٝ  بضة ا٘ؿبٖتد

ازٜ ز قىُع ي٘ ضا ت اٚيٞٛ ٝ ٚٝ ا٘ساذتيا٘ؿبٖ ؾب يسٌظ٘ يٞب ثط ٕٞٝ خٙجٝ يأطٚظ يٞب لسضت ضؾب٘ٝ  .ا٘س قسٜ

 ثب ٝ ٔطزْٕٞ يت ظ٘سٌبكتط ؾبػيث أطٚظٜ  .سٙوٙ يؾبذتبضؾبظ ٚ يٙس ؾبذتبضقىٙ٘تٛا ئ ٞب ضؾب٘ٝ  .اؾت

ٗ يثٝ ا  .يضؾب٘ ٚ اَالع يؾبظ اٍِٛ :اؾتُٔبِؼٝ زٚ خٙجٝ لبثُ ٞب اظ  ضؾب٘ٝ ٘مف . قٛز يپط ٔ يخٕؼ يٞب ضؾب٘ٝ

ٔربَت ضا ثٝ  بفتٝ، شٞٗ ٚ فىطي ٚ ؾبظٔبٖٔٙظٓ  يٞب ط ٚ ثط٘بٔٝيٙتط٘ت ثب ٘كط تهبٚيٖٛ ٚ ايعيٕٙب، تّٛيؾ وٝ ئؼٙ

( يٟ٘بز آٔٛظق)ثٝ ا٘ساظٜ ٔسضؾٝ آٟ٘ب وٝ ٗ ثبٚض اؾت يثط ا ٞب ضؾب٘ٝ طئٛضز تبث زضضٚقٝ  يٌ  .وٙٙس يذٛز خّت ٔ

س، ٔٛخت اؾتب٘ساضز ٙوٙ ئ كطتٙٔحبَ وٝ اَالػبت ضا  ٕٞبُٖ زض يٗ ٚؾبيا . ٞؿتٙس يوبضوطز اختٕبػ يزاضا

ُ اضتجبٌ يٚؾب :ؿسي٘ٛ ئ ياختٕبػ يُ ِط٘ط، ٔترهم ضٚا٘كٙبؾيضٚقٝ ثٝ ٘مُ اظ زا٘ يٌ  .س٘قٛ يقسٖ آٟ٘ب ٞٓ ٔ

 س٘قٛ ئ يػبَف يٍبٍ٘يدبز يٗ ؾجت ايس ٚ ٕٞچٙ٘قٛ ئ يثٝ ٘بْ تحطن ضٚا٘ يا سٜيف پسئٛخت افعا يخٕؼ

 .(232 :1374، ضٚقٝ يٌ)

 ،ثبٚضٞب حبنُ آٖاؾت وٝ  يٙسيفطآ يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ  .ٕٙب زاضزيتٍٙبتًٙ ثب ضؾب٘ٝ ؾ ياضتجبَ يتٛؾؼٝ فطٍٞٙ

ضؾب٘ٝ ، يضؾب٘ افعٖٚ ثط اَالع فيٗ تؼطيزض ٘رؿت  .اؾتتٛؾؼٝ  يٞب ثب اِعاْٙبؾت تٔ يٞب ضفتبضٞب ٚ وٙف ،ٞب تيلبثّ

ٜٛ  يزض ق يزٌطٌٛ٘ دبزياىطز، يٗ ضٚيٗ انُ زض ايتط ٟٔٓ  .اؾت يفطٍٞٙ يىطزٞبيضٚ حيتطٚپرف ٚ  يثطا ياثعاض

بفتٝ يخٛأغ تٛؾؼٝ ٘ٔؿٍّ  ثط  بضت ؾبذتيثٝ ٞط تطت  .ٔربَجبٖ اؾت يؿتبضٞبياْ ٚ ٛفىط، ػبزات، ظثبٖ، ضؾ

ثب تِٛيس ٚ  ٞبؾبذتبضٗ يا  .وٙس يطيذٛز خٌّٛ بٖ ٔؼبضويخط يطيٌ اظ قىُ ،يخٕؼ يٞب ضؾب٘ٝوٙتطَ تٛا٘س ثب  ئ

يس ٚ ٔهطف فطٍٞٙي ضا خطيبٖ تِٛ ،ٞبي ؾيٕٙبيي ٞبي تّٛيعيٖٛ ٚ ضازيٛ ٚ فيّٓ ثط٘بٔٝ ،ُٔجٛػبت ،ػطيٝ ا٘تكبضات

تالَ وطزٜ ٗ وٙتطَ ضا زچبض اذيا ،ٙتط٘تيا ٔبٞٛاضٜ ٚ ٔب٘ٙس يفطأطظ يٞب بٖ ضؾب٘ٝيطأب ٚضٚز خ  .سٙوٙ ئوٙتطَ 

 .٘ساٝ طفتٌلطاض  يضؾٕ يٞب ضؾب٘ٝثطاثط زض  يط ضؾٕيغ يٞب ضؾب٘ٝ ٙهيا . اؾت

 

 يک رسانه هنريا ي يا ک هنر رسانهي نوايس

 يا زض ٞط خبٔؼٝ  .طزيٌ يه ٌفتٕبٖ ذبل لطاض ٕ٘يبض يزض اذت يثٝ ؾبزٌاؾت وٝ  ؾطوف (ٞٙط)  يا ٕٙب ضؾب٘ٝيؾ 

ثب ٚخٛز  . ٘كبٖ زازٜ اؾتضا ٕبٖ حبوٓ ٌفت ذٛز زض ثطاثط يٌط يبغيٕٞٛاضٜ ٕٙب يؾ ،يٞط ٌفتٕبٖ ٔؿُّ ثب ٚ

  .بفتٝ اؾتيبْ ذٛز يا٘تمبَ پ يثطا ياٝ ضٚظ٘ٗ ضؾب٘ٝ يٕٞٛاضٜ ا ،ٕٙبيتؿٍّ ثط ؾ يثطالسضت  يٞب تالـ ؾب٘ؿٛض ٚ

 يثطا ياٞض ،ٌؿتطزٜ ثب ٚخٛز ؾب٘ؿٛضتٛا٘ؿت  زْٚ وٝ يزٚضاٖ پّٟٛ طاٖ زضيأٛج ؾْٛ  يٕٙبيؾٙٝ يٗ ظٔيزض ا

ّٓ پٟٙبٖ يفه ئرتّف  يبيظٚا تٛا٘س ضاظ ذٛز ضا زض يٕٙب ٔيؾ  .بثس، لبثُ اقبضٜ اؾتيث ٞب ٘بٌفتٝاظ  يبضيبٖ ثؿيث
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ٞٓ ضؾب٘ٝ ٕٙب يؾ  .ثٝ ٔربَت ذٛز ا٘تمبَ زٞس ٓيطٔؿتميغ يا ثٝ ٌٛ٘ٝ ز ضابْ ذٛيپ ٚ وٙس يضا ضٔعٌصاض ٖ آ  .ؾبظز

 يچٖٛ ثط زٚـ ٞٙطٞب ،اؾت ٞٙط ٕٙبيؾ  .وٙس يضا ٔٙتمُ ٔبْ يپ اَالػبت ٚطا يضؾب٘ٝ اؾت، ظ.  ٚ ٞٓ ٞٙط اؾت

 .ٕٙب ٞؿتٙسيؾ يػٙبنط انّ يػىبؾٚ  تئبتط ، ٔٛؾيمي ، ٔؼٕبضي . اؾت ؿتبزٜيٍط ايز

اؾت ذٛز ٔحهَٛ اختٕبع ٞٓ  ؾبظ ّٓيف . اؾت ثطاي ا٘تمبَ پيبْ يطئؿ ٚه پسيسٜ اختٕبػي ي ٕٙبيؾ ٞطحبَثٝ  

ايٗ ٌفتٕبٖ  ضا ثٝ ٔكبضوت زض بٖ ذٛزٔربَج ٚا  .ٌٛيس ٌفتٕبٖ ذبل ؾرٗ ٔي ثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ يه ٌطٜٚ ٚ ٚ

ٔربَجبٖ ثيكتط خصة  ٞبي ٔكتطن ثب ذٛا٘ٙسٌبٖ ٚ ايدبز ِٔٛفٝ ٚ فطاذٛاٖتٛاٖ ِٔٛف زض ايٗ   .سوٙ ٔيزػٛت 

تحت تبثيط ٌفتٕبٖ  ٌكبيي وٙٙس ٚ اؾت وٝ تؼساز ثيكتطي ثتٛا٘ٙس اظ آٖ ضٔع يٙٔت ،يؼٙي يه ٔتٗ ٔٛفك . اؾت

 شات پٙساضي ٞٓ خٛيي ٚ ٞٛيت فطافىٙي، ٕٙبيؾثعضٌتطيٗ وبض   .يبثٙسثبظ ٔتٗ  ضا زض ذٛز حبوٓ ثطآٖ لطاض ٌيط٘س ٚ

ضا  آ٘بٖ يٞب يػٌيٚ قٛ٘س ٚ ٔي ظآٚا وٛزوب٘ٝ ثب لٟطٔب٘بٖ آٟ٘ب ٞٓ ٞبي وبضتٖٛ ٚ بٞ زاؾتبٖ ضاٜ وٛزوبٖ اظ  .اؾت

 ظ٘ٙس ٚ ٔكبضوت ثب آٖ زؾت ٔي يا ثٝ ٌٛ٘ٝ ،فيّٓ لطاض ٌطفتٝ تبثيط تحت تيتطتثٝ ٕٞيٗ  ثعضٌؿبالٖ ٘يع . آٔٛظ٘س ٔي

ىطز تٛؾؼٝ وٝ يٗ ضٚيتط س ٟٔٓيقب ٍط ٚيز يىي  .يبثٙس پؽ آٖ ضا زض ٔي زضپيبْ يؼٙي   .وٙٙس آٖ ضٔعٌكبيي ٔي اظ

اؾت وٝ  يضٚا٘ يٙس ٘ٛؾبظيفطا ،طزيزض ذسٔت اٞساف تٛؾؼٝ لطاض ٌ ياثعاض ٔثبثٝ ٕٙب ثٝيتٛا٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ ؾ ئ

 يٞب يٚضبثٝ فٙ يزؾتطؾ ٔٛيٛعزض  ٕ٘ٛ٘ٝ يثطا  .ؾتا اٚ يتيا٘ؿبٖ ٚ ٘ظبْ قره يزض ٘ٛؾبظ قطٚع آٖ٘مُٝ 

قىُ ٌطفتٗ پكتىبض زض آ٘بٖ ٚ  دبزيأٛخت  ٚٝ ٚخٛز آٚضز ثكطفت ضا يُ ثٝ پئافطاز  تٛا٘س زض يٕٙب ٔيؾ ،ٗي٘ٛ

ّٓ ثٝ يه في ٓ اظ ضاٜيط ٔؿتميَٛض غٝ تٛا٘س ث ئكطفت يبظ ثٝ پياحؿبؼ ٘  .زقٛزض خبٔؼٝ  يٚ ٘ٛؾبظ تٛؾؼٝٙس يفطا

 . زاضز طيتبث ٓيبْ ٔؿتميپاظ  فيبض ثيثؿ وٝ ٔربَت اِمب قٛز

 

 زناى و نوايس ،راىيا

ز٘جبَ  يطٚضت ٚطاٖ يا خبٔؼٝ يؾٙت يٞب ٔسضٖ زض زضٖٚ ثبفت يٚ ظ٘سٌ ئس٘ يٞبٟ٘بز ٚ يؼف ٘جٛز ٍيقطا زض

 ٚ زٞس يخب يؾٙت يا ٕٙب تٛا٘ؿت ذٛز ضا زض زضٖٚ خبٔؼٝيؾ  .قسٕٙب ٌكٛزٜ يؾ يثطاضاٜ وطزٖ ُٔبِجبت ٔطزْ، 

ٝ پؽ اظ آ٘چ . ثطز بض ؾٛزيثؿآٖ  اظ عي٘ خٙجف ظ٘بٖ  .ذبٔٛـ ثبقس يٞب تٛزٜ يؾرٍٙٛ ،ٔساْٚ ثب ٚخٛز وٙتطَ

 ذسٔت ظ٘بٖ ٚ زض ٌؿتطزٜ يا ضؾب٘ٝ تٛا٘ؿت ثٝ ٌٛ٘ٝ بي ٗ ٞٙطيٗ ثٛز وٝ ايرت ايثطاٍ٘ ضا يبضيا٘مالة تٛخٝ ثؿ

 ئٙتظطٜ ثطا طيغ يطٚظيه پيٕٙب ينحٙٝ ؾ يخّٛ ٘مف ٔؼٙبزاض ظ٘بٖ زض پكت ٚ . طزيآ٘بٖ لطاض ٌ يبٞ ذٛاؾتٝ

 يزض ٔكىالت اختٕبػ ٔؼٙبزاض يا ٕٙب ثٝ ٌٛ٘ٝيؾ تٛاٖ ٌفت ظ٘بٖ ٚ ئ يثٝ ػجبضت . (2،2010٘فيؿي) ظ٘بٖ ثٛز

 يؾٙت يٕٙبيؾ ي٘ٛػ اظ تٛا٘ؿتٙس يا ط ٔٙتظطٜيغ يا ٌٛ٘ٝٝ ث( ػٜ ظ٘بٖيٚٝ ث ٚ) بٖ يطا٘يا  .٘جطز ٞؿتٙس ٞٓ ٕبٖ ٚيپ ٞٓ

  (. 3،2002ٚفب ؾؼيس) ثجط٘سثٟطٜ  ي٘ٛؾبظ يزض ضاؾتب

 ؾبَ زض  .بز قٛزيٕٙب يػطنٝ ؾ ت ثعضي اٚ زضئٛفم ٚ ياؾالٔپؽ اظ ا٘مالة  ظٖ ؾبظ ّٓيٗ فيثٟتط اؾت اظ اِٚ ثتساا

ط ذٛز ئسضؾٝ ٔٛقٟب ثٝ تؿرّٓ يثب فضا  ياؾالٔ يخٕٟٛض يٕٙبيثٛز وٝ ؾ يٗ ظ٘يٝ ثطٚٔٙس اِٚئطي 1363

                                                             
2 Naficy 
3 Saeed Vafa 



 
 

9 

تب آٖ  ياؾالٔ پؽ اظ ا٘مالة يٞب ؾبَ ّٓ زضيٗ فيثعضٌتط يا كٝيّٓ زض فطٚـ ٌيٗ فيا  (.4،2006ذّيّي) زضآٚضز

 .ؾبظاٖ ظٖ ثبظ وطز ّٓيف يثطٚٔٙس ضاٜ ضا ثطا تئٛفم  .ظٔبٖ ثٛز

ظ٘بٖ  ،ٕٙبيٗ ؾيا زض.  بظ ثٝ ؾطپطؾت زاقتيوٝ ٘ ثٛزف ييؼ ئٛخٛزٕٞٛاضٜ ظٖ ، اظ ا٘مالة فيپ يٕٙبيزض ؾ

ُ يثٝ ٔؿبٞب ٞٓ  ّٓياظ ف ياِجتٝ تؼساز . ضلبل بيٚ ذٛاٖ  آٚاظ بيزاض ثٛز  ب ظٖ ذب٘ٝي٘مف آ٘بٖ   .ٍط ثٛز٘سيفمٍ ثبظ

٘بٖ ظ . ؾبذتع يبض ٘بچيثؿضا آٟ٘ب  يطٌصاضيتبث آ٘مسض وٓ ثٛز وٝ ٞب ّٓيفٗ ياقٕبض أب   .تبئب٘ٙس ثزاذتٙس پط يظ٘بٖ ٔ

ػطيٝ  ضا ياذالل يچ ثطتطيٞب أب ٞ ٗ ظٖيا  .سٔطزاٖ ثٛز٘ يٞب يبٖ ثس اذالليلطثب٘ٗ قىُ يزض ثٟتط ،ٞب ّٓيٗ فيزض ا

 مت ٌطفت،طاٖ ِيا يضٚقٙفىط يٕٙبيطاٖ ٞٓ وٝ ؾيا ٔٛج ؾْٛ يٞب ّٓيف زض يحت(.  5،2010الٞيدي) وطز٘س يٕ٘

زض  يوٝ تحَٛ ثعضٌ هطيّٓ ليپؽ اظ ف  .٘جٛز يخبٔؼٝ اثط ثطخؿتٝ ظ٘بٖ زض يٞب ب ٘مفي اختٕبع ٚ زض اظ ظ٘بٖ ٔٛثط

 يسازٞبيزض ضٚ ياثط يث ٚ يزاض ذب٘ٝ يؼٙيذٛز  يؾٙت يٞب ضلبل ثٝ ٘مف ظ٘بٖ ذٛا٘ٙسٜ ٚ ،طاٖ ثٛزيا يٕٙبيؾ

٘مف  يفبيا يّٓ ثطائطزاٖ لٟطٔبٖ فوٙٙسٜ  تيتطغ ٌبٜ، ٗ ظ٘بٖيا ٗ قىُيثٟتط زض  .تٙسثبظٌك ياختٕبػ

 ٞب ٚ ّٓيٗ فياِجتٝ زضن ا . ِكىط ثٛز٘س يبٞيؾٕٞچٙبٖ ٞب  ّٓيٗ فيزض اظ٘بٖ ٍط يز بٖيثٝ ث . قبٖ ثٛز٘س ياختٕبػ

ٚخٛز انطاض  طا ثبيظ ،اؾت ٖآؾببض يثؿخبٔؼٝ ٘ؿجت ثٝ ظ٘بٖ  يؿتبضٞبيآٟ٘ب ثب تٛخٝ ثٝ ا ٘مف زؾت زْٚ ظ٘بٖ زض

ٙٝ وطزٖ يٟ٘بز ي٘ٝ تٟٙب ثطا . ٕ٘ٛز يقؼبضٌٛ٘ٝ ٔ انطاض ثٝ ٘ظط ٗيا ،ٔطزاٖ ظ٘بٖ ٚ يتؿبٚ ٚ يثط آظاز يٓ پّٟٛيضغ

 زض ئثال حت  .قس يس ٔيخبٔؼٝ تبو ثط ٘مف زؾت زْٚ ظٖ زض ييثّىٝ ٌٛ ،قس يٕ٘ يچ تالقيٞ طاتييٗ تغيا

 .ضفت يثٝ ذب٘ٝ ثرت ٔ قس ٚ يؾطا٘دبْ ظٖ ذٛقجرت ٔ( خٖٛ ئثُ ٌُ پط) وٝ ٘مف اَٚ آٟ٘ب ظٖ ثٛز ييٞب ّٓيف

 . يطا٘يا حمٛق ظ٘بٖ زض خبٔؼٝس ثط يتبواظ  يكيتٟٙب ٕ٘ب ٚ يحٛظٜ ػٕٛٔ اذطاج ظٖ اظ يؼٙيٗ يا

 يا٘مالة فًب . بفتي تحَٛع ي٘ يػٕٛٔ يٞب ٘مف ظ٘بٖ زضػطنٝ ،ياؾالٔ بٖ ا٘مالةيخط ٌؿتطزٜ ظ٘بٖ زض ثب حًٛض 

آٖ ضا  ٚتٙس بفيا٘مالة حًٛض  ٔرتّف يٞبٝ ػطن ظ٘بٖ زٚقبزٚـ ٔطزاٖ زض  .ثٝ ٚخٛز آٚضز يا ػٜيٚ يبػاختٕ

حًٛض ظ٘بٖ زض نفٛف   .زاز ػٟسٜ ظ٘بٖ لطاض ضا ثط يسيخس ياختٕبػ يٞب ٘مف ياؾالٔا٘مالة  . ط وطز٘سيٌ ٕٞٝ

 ،ذٛز يذهٛن يحت ٚ يػٕٛٔ يسٌظ٘ ٔرتّف يٞب ػطنٝ زض ٙستٛا٘ؿت ظ٘بٖ  .اػتٕبز ثٝ ٘فؽ زاز ثٝ آ٘بٖ ٖٛيا٘مالث

ثسٖٚ  يتظبٞطات حت ٔٛضز حًٛض ظ٘بٖ زض زض (ضٜ)يٙيأبْ ذٕ يفتٛا  .سٙٔٛثط ٚ ؾبظ٘سٜ ضا تدطثٝ وٙ يحًٛض

 ضأطزاٖ ُطٜ يآ٘بٖ ٌكٛز ٚ ؾ يضٚط ثضا  يبضيثؿ يزضٞب (125 ــ127، 16نحيفٝ ٘ٛض، ج)  آٟ٘ب اخبظٜ قٛٞطاٖ

 . زض ا٘تظبض فطنت ٔٙبؾت ٔب٘س٘س يقس٘س، ِٟٚٔبض   يبٖ افطاَيٌطا ؾٙتٞطچٙس   .ضً٘ وطز وٓ

 آٟ٘ب آٔسٜ ثٛز٘س تب اظ  .ٙٗ ٘جٛزتف يثطا يٍط اثعاضيٕٙب زيآ٘بٖ ؾ يثطا  .ٕٙب قس٘سيػطنٝ ؾ ٚاضزبض يثؿس يظ٘بٖ ثب أ 

ٝ ا ثٞٓ آ٘بٖ ض يؿي٘بٔٝ ٘ٛ ّٓيف ٚ ئطزا٘ٝ وبضٌطزا٘ خٛ . اؾتفبزٜ وٙٙس يثرك يآٌبٞ يثطا ياثعاض ٔثبثٝ ب ثٕٝٙيؾ

 ،ؾبذتٓ ئ ضا "ضاثُٝ"ّٓ يف يٚلت :سيٌٛ يٗ ٔٛضز ٔيا پٛضاٖ زضذكٙسٜ زض  .طفتيپص ي، ٞطچٙس ٘ٝ ثٝ آؾب٘ؾطػت

 ٗ احؿبؼ ضايع ٕٞيوٙٙسٌبٖ ٘ٝ يتٟ  .وٙس يه ظٖ ضٞجطيه ٌطٜٚ ٔطزا٘ٝ ضا يطز وٝ يتٛا٘ؿت ثپص يٕ٘ خبٔؼٝ ٞٙٛظ

وٝ  ييٞب فطنتّٝ يٚؾٝ ثٗ زٞٝ ظ٘بٖ يا زض . ٘بٖ ثٛزظ يثطا ييَال يا زٞٝ 60س زٞٝ يافعا يزضذكٙسٜ ٔ  .زاقتٙس
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اِجتٝ ثسٖٚ  . وطز٘س يطيچكٍٕ ضقس ٕٙبيؾ ٚ يمئٛؾ ،يپعقى ٞب ٔب٘ٙس ٕٞٝ ػطنٝ ، زضٚخٛز آٚضزٜ ثٛزٝ ا٘مالة ث

 ذٛز يثطا يا ٍبٜ تبظٜيظ٘بٖ خب ٗ زٞٝيا زض  .آٔس يزؾت ٕ٘ ثٝ ٞب يطٚظيٗ پياتالـ ظ٘بٖ،  ٗ ٚلت ٚيت ٔؿئِٛيحٕب

ازأٝ  60زٞٝ  يٞب يبؾتٍصاضيوبـ ؾ يا :زٞس يزضذكٙسٜ ازأٝ ٔ  .ف وطز٘سيتؼط ياختٕبػ يٞبٝ ػطن زض

  .( 1387 ،زضذكٙسٜ ) قس يت ٔياظ آٟ٘ب حٕب ٚ ّٕؿبظاٖ ظٖ حطٔت لبئُ ثٛز٘سيف يطا زض آٖ ٔمُغ ثطايظ ،زاقت ئ

 يزض اثتسا . سا وطزيط پييتغٞب  ّٓيف زض ت ظ٘بٖيٚيؼ  .قىُ ٌطفت يا ػٕسٜ يٞبطييع تغي٘ يٍطيزض ػطنٝ ثبظ

  ٚيغثب   .ثبقسزض آٖ ٘مف زاقتٝ  يقس وٝ ظ٘ يبفت ٔي يّٕيوٕتط ف  .ضخ زازٕٙب يظ٘بٖ اظ ؾوبُٔ  جتيغ ا٘مالة

 اظ يبضيثؿ يٚ ظٖ ٔٛيٛع انّ ٕٙب ظبٞط قس٘سيؾ يٞب ٍط ظ٘بٖ ثط پطزٜيّٓ، ثبض زيؾبذت ف يثطا سيخس ٗيلٛا٘

 يؼٙي  .ٌيطي ؾجه ؾيٕٙبيي ثٝ ٘بْ ؾيٕٙبي ظٖ زض ايطاٖ ؾرٗ ٌفت اظ قىُ تٛاٖ وٝ ٔي يا ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ٞب قس ّٓيف

ؾبظاٖ تالـ وطز٘س  اظ فيّٓ يبضيثؿ  .ززا ظ٘بٖ تكىيُ ٔي يٞب ٔٛيٛعآٟ٘ب ضا  كتطئبيٝ ث ٞبيي وٝ زضٖٚ ؾبذت فيّٓ

، ثب وبٖغ ييب ػّ يثٟطاْ ثيًبي يٞب زض فيّٓ ٔبزض يحت  .ؾٙت تطؾيٓ وٙٙس  ظٖ ضا فطاتط اظ ٔحسٚزٜ يؾيٕب

ثّىٝ ثط اؾبؼ  ،ؿتيب ذب٘ٛازٜ ٘يت ظٖ ٚاثؿتٝ ثٝ ٔطز يٍط ٞٛيز  .٘ساضز يٞيچ ٚخٝ ٔكتطو يؾٙت يآقٙب يٞب لبِت

 يطٞبييثؼس اظ ا٘مالة، تغ يٕٙبيؾ زض ييٞب ٘مفٗ ياظ ػٛأُ چٙ يىي  .وٙس يضفتبض ٔ ذٛز يقره يٞب كٝيا٘س

  .ٛزوكٛض ث يفًبزض  70اٚاذط زٞٝ  يفطٍٞٙ

لبثُ تٛخٟي زض حٛظٜ ٔسيطيت خسيس ؾيٕٙبيي وكٛض  يٞب الساْ ،بي ثبظ ؾيبؾي زض زٚضٜ انالحبتز٘جبَ فً ثٝ

وٕيؿيٖٛ فيّٕٙبٔٝ ٚ قٛضاي  . حبوٓ ثط ضٚ٘س تِٛيس فيّٓ حصف قس يَٛال٘ٔطاحُ ازاضي  ثطذي اظ . نٛضت ٌطفت

 ،ٙسٙبٔٝ ضا ثٝ ػٟسٜ زاقتػٙٛاٖ ٌٌّٛبٜ زض ٔؿيط تِٛيس، ٚظيفة تهٛيت فيّٕ تهٛيت فيّٕٙبٔٝ وٝ پيف اظ آٖ ثٝ

 ٝفيّٕٙبٔٝ ضا ثطاي زضيبفت پطٚا٘نٛضت اضائٝ وٝ تٟٙب زض دبز قس ياثٝ خبي آٖ قٛضاي زيٍطي   .٘سٔٙحُ قس

ثٙسي آٖ، ٔيعاٖ حٕبيت زِٚتي اظ  وٙٙسٜ، ايٗ قٛضا ثب ذٛا٘سٖ فيّٕٙبٔٝ ٚ زضخٝ وبضٌطزاٖ ٚ تٟيٝ يؾبذت اظ ؾٛ

اظ  1376ـ81ٚ  1370ـ75 يٞب زض ؾبَوٝ  ييٞب ّٓيف (. 202 :1377٘ػاز،  َبِجي) سوٙٔٛضز ثحث ضا تؼييٗ   پطٚغٜ

ػٙبٚيٗ . ٔٛضز ثٛز 16، ؾبَ ضا زاقت ٚ ٘مف انّي ثٝ يه ظٖ ٚاٌصاض قسٜ ثٛز فطٚـ ضتجٝ اَٚ ٚ زْٚ ٞط طظ٘

 :ٞبي ٔٛضز ُٔبِؼٝ ٚ ثٝ تفىيه زٚضٜ ثٝ قطح ظيط اؾت فيّٓ

 ،ذٛاٞطاٖ غطيت ،٘طٌؽ ،ذٛاٞٓ ظ٘سٜ ثٕب٘ٓ ٔي ،ٞٙطپيكٝ ،يضٚؾطي آث ،ػطٚؼ: يٞب اَٚ قبُٔ فيّٓ زٚضٜـ  اِف

 .ِيال ٚ ٕٞؿط

 15ٔٗ تطا٘ٝ  ،ػيٙه زٚزي ،وكي ؾً ،قٛوطاٖ ،قبْ آذط ،زٚ ظٖ ،لٛ آٚاظ ،لطٔع: ٞبي زْٚ قبُٔ فيّٓ زٚضٜـ  ة

 ؾبَ زض زٚضٜ لجُ اظوٝ  زض حبِيٞب زاضاي ٘مف انّي ثٛز٘س،  ظ٘ي وٝ زض ايٗ فيّٓ 38اظ ٔدٕٛع   .ؾبَ زاضْ

 1376زض زٚضٜ ثؼس اظ ؾبَ   .زاضاي ٘مف انّي ثٛز٘س( زضنس 5/39)ظٖ  15زض ٞكت فيّٓ ٔٛضز ثطضؾي  ،1376

اظ  فيپزض ٔمبيؿٝ ثب زٚضٜ  1376ثٙبثطايٗ زض زٚضٜ ثؼس اظ ؾبَ  . يبفت افعايف ( زضنس 5/60)٘فط  23ايٗ تؼساز ثٝ 

 .(1385 ،ضاٚزضاز) ا٘س تٝٞب زاق ايفبي ٘مف انّي فيّٓ تطي زض ظ٘بٖ حًٛض فؼبَ ،آٖ
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ٝ لطاض زاقت؛ ؾطا٘دبْ ثٝ يحبق ظٖ زض خًٙ وٝ وبٔال ٔطزا٘ٝ ثٛز ٚ يٕٙبيؾپؽ ؾ ٕٚٙب ياظ زٚضاٖ ضوٛز ؾ پؽ

، ظٖ لٟطٔبٖ (يؾبذتٝ ضؾَٛ نسض ػبّٔ) يزاٚٚز يٞب ٌُّٓ يزض ف  .سزازٜ قٞط چٙس ّٔٛزضاْ  يه ٘مف انّيظٖ 

 يٓ ذب٘ٝ ٍٟ٘ساضيبة قٛٞطـ اظ حطيفساوبض وٝ زض غ ئبزض ظٖ ٚ ؛وٙس يح ضا حفظ ٔيضا يٞب كٝيوّزاؾتبٖ 

يس  ّٓيٗ فيا  .خًٙ اؾت پؽ اظ يٕٙبيؾ ٔتفبٚت اظ ييٕ٘ب ٞٓ (ييًبيثؾبذتٝ ) جٝ وٛچهيثبقٛ غط  .وٙس ئ

وٝ  يظ٘ ،اؾت ه ظٖيّٓ يٗ فيلٟطٔبٖ ا . ٌصاضز يف ٔيضا ثٝ ٕ٘بسٜ يت زيوٝ اظ خًٙ آؾ يا خبٔؼٝ طيتهٛ ،خًٙ

 .طزيپص ئ ظزٜ ضا جٝ خًٙيثبقٛ غطٚ  وٙس يازاضٜ ٔ ذب٘ٛازٜ ضا ييثٝ تٟٙبثطٍ٘كتٝ ٚ اٚ  قٛٞطـ ثٝ خًٙ ضفتٝ ٚ

ٔكىالت پؽ اظ ثٝ  يّٓ ثٝ ضٚقٙيف أب اِجتٝ . ٘ساضز ت حًٛضيخٙؿ زض آٖ ٗ اؾت وٝيا ّٓيٗ في٘ىتٝ ثطخؿتٝ زض ا

 ييًبيث . ؾبظز يٗ ظٖ اؾت وٝ ٔيا ،ّٓيف زض  .ٜظز خبٔؼٝ خًٙ هيض س ظ٘بٖ زي٘مف خس ٚ فمط :اقبضٜ زاضز خًٙ

اػتٕبز ظ٘بٖ ضا  يضذكبٖ ثٙ  .ٌصاضز يظٖ نحٝ ٔ ييتٛا٘ب ثط ٚ قٙبؾس يت ٔيس ضا ثٝ ضؾٕيٗ ٘مف خسيٙب٘ٝ ايث ذٛـ

 يٟٛزٌيٗ، ثيطيز يٞب ػبزت يزٞس ٚ ثب ٞط فيّٓ، پٛچ يضٚاثٍ ٘بٔتؼبزَ ٘كبٖ ٔ ٚ زاض ٔٙبؾجبت زقٛاضٚ  يطٌزض 

ثٝ ٔكىُ ( 1374) يآث يٚ ضٚؾط( 1370)زٚ فيّٓ ٘طٌؽ  زض اٚ  .وٙس ئ آقىبضح ضا يضا يٞٙدبضٞب ٞب ٚ اضظـ

( 1376) "اضزيجٟكت يثب٘ٛ"اٚ يّٓ ثؼسيزض ف . ٍ٘طز ئ يغيطؾٙت ياظ زيسٌبٞ ييظ٘بقٛ يزض ظ٘سٌ يتفبٚت ؾٙ

ذٛز ضا ظيط پب ثٍصاضز، تب ٔجبزا ثٝ  يػبَفػاليك  ، ٘يبظٞب ٚيؾٙت "بتياذالل"ثيٙيٓ وٝ ٘بچبض اؾت ثٝ ذبَط  ئ يظ٘

 . آؾيت ثع٘س ٌطا ؾٙت  زض خبٔؼٝ "ٔبزض" يتهٛيط آقٙب

ػجٛض اظ  ييٕٙبيؾ يٞب ّٓيف ،آغبظ وطز "ضاثُٝ"ثب ؾبذتٗ  1365 ؾبَزض ضا  اـ ييٕٙبيوبض ؾوٝ پٛضاٖ زضذكٙسٜ 

  .زاضزذٛز ضا زض وبض٘بٔٝ  ياثس يبٞ ؽ ٚ ثچٝيذ يبيزض ثبز، ضٚ يغجبض، ظٔبٖ اظ زؾت ضفتٝ، ػكك ثسٖٚ ٔطظ، قٕؼ

ٗ آثبض ياظ ا يىئٛضز  زضذكٙسٜ زض  .ػجٛض وٙس حيضا ٔطز ؾبالضا٘ٝ يذٛاٞس اظ ٔٙبؾجبت ؾٙت يف ٔيٞب ّٓياٚ زض ف

ذٛاٞس خبٔؼٝ اَطافف ضا  ئ ف ٘ساضز، أبيظا ياؾت وٝ اظ ٘ظط خؿٕ يزاؾتبٖ ظ٘ ،ظٔبٖ اظ زؾت ضفتٝ :سيٌٛ ئ

 ّٔٛزضاْ ٚ يفًب اؾت وٝ اظ ييٕٙبيّٓ ؾيٗ فياِٚ ٗيا  .طزيٌ ئ زض شٞٗ افطاز قىُ تِٛس ف ٚيلب٘غ وٙس وٝ ظا

ٓ يذٛاؾتٓ ثٍٛ يّٓ ٔيف ٗئٗ زض ا  .قٛز يس ٚ ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ ٔيآ يٖ ٔطٚيفساوبض ٚ زذتط ٟٔطثبٖ ث ذب٘ٛازٜ، ٔبزض

ّٓ زض يٗ فيأب ا، وت وطزٚ ٔطزا٘ٝ خبٔؼٝ حط يؾٙت يٞب سٌبٜيز س فطاتط اظيت اؾت ٚ ثبياظ خٙؿ كٝ ثبالتطيا٘س

ٞٓ ثٝ ـ ٍطيز آثبض زض اٚ  .قٛز يف ضٚثطٚ ٔيٕ٘ب يثطا يا ػٕسٜ يٞب ئطز ؾبالضا٘ٝ آٖ زٚضاٖ ثب زقٛاض يفًب

 يٞب ثچٝ زض . ف ثٍصاضزيٕ٘بّٝ لٟطٔب٘بٖ ظٖ ثٝ يٚؾٝ خبٔؼٝ ضا ث زض طييتغ وٙس ئ يؾؼ پطزاظز ٚ يت ٔيخٙؿ

 زض طييتغ ،ٞب ٗ تالـياثط ا دبز وٙس ٚ ثطيا طييخبٔؼٝ اَطافف تغ ٙس زضو ئ تالـ( يسياِٟبْ حٕ)ظٖ خٛاٖ  ،ياثس

 يثطذالف فًب ،اؾت يزض ظ٘سٌٌٛ٘بٌٖٛ ثب ٔكىالت  يوٝ ظ٘ع ي٘( آ ثٟطاْ پب٘تٝ) ئبٞ . افتس ياتفبق ٔ يت ػّئٛلؼ

  .وٙس يػُٕ ٔ يظ٘سٌ

ال، يِ ؾبذتٝ قس، ٔب٘ٙسٞٓ ٔطزاٖ  تٛؾٍ ،آٟ٘ب ظٖ اؾتوٝ لٟطٔبٖ  ييٞب ّٓياظ ف يبضيثؿ ،ٕٙبٌطاٖ ظٖيؾ خع ٝ ث

قٛز وٝ  يِيال پؽ اظ اظزٚاج ٔتٛخٝ ٔ . اؾت يفيّٓ ِيال ؾبذتٝ ٟٔطخٛي . (يافرٕ) ، قٛوطاٖ(ييٟطخٛٔ) يپط

 يِحظبتزض   .س ٔثُ ثٝ ظ٘بٖيتِٛ ف ٚياذتهبل ظا ٚ يتيٓ خٙؿيٝ تمؿيػّاؾت  يّٓ اػتطاييف . قٛز يزاض ٕ٘ ثچٝ

 ثطاثط زضاٚ ٞطچٙس   .قٛز ي٘كبٖ زازٜ ٔ ،ٗ قسٜيوٝ ثطايف تؼي ئمبثُ ؾط٘ٛقت زض ياظ فيّٓ ٔيُ ظٖ ثٝ ايؿتبزٌ

زٞس وٝ  يال ٘كبٖ ٔئبزض قٛٞط ثسخٙؽ ِ  .وكس يٗ ثبٚضٞب ضا ثٝ چبِف ٔيا أب ،قٛز يٓ ٔيػطف خبٔؼٝ تؿّ فكبض
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ٕ٘ٛ٘ٝ   .زٞس ئ زض ٔمبثُ ٞٓ لطاض ٚ وكب٘س يٝ ذٛزقبٖ ثٝ نحٙٝ وبضظاض ٔيخبٔؼٝ ظ٘بٖ ضا ػّ يؿتبضٞبيچٍٛ٘ٝ ا

ثب  يتٟٙبيٝ پطزاظز وٝ ث ئ يايٗ فيّٓ ثٝ ؾطٌصقت ظ٘ . غوبٖ اؾت يؾبذتٝ ػّ ،فيّٓ ٔبزيبٖ ،ايٗ زؾتٝ زيٍط اظ

أىبٖ ازأٝ  ،فطظ٘سا٘ف يايٙىٝ ثتٛا٘س ثطا يٚ ثطا فكبض قسيس فمط اثط وٙس ٚ ثط ئ يفطظ٘سا٘ف زض يه ضٚؾتب ظ٘سٌ

ؾبِٝ  60 ثٝ اظزٚاج يه ٔطز ،٘طؾيسٜ يثٝ ؾٗ لب٘ٛ٘ ثعضٌف ضا وٝ ٞٙٛظ قٛز زذتط ئ ٘بچبض ،فطاٞٓ وٙس يظ٘سٌ

 .وكس ئ طيثٝ تهٛضا خبٔؼٝ  زض يس ظٖ يطا٘ؿب٘يٍ غيّٓ قطايف  .آٖ نبحت يه ٔبزيبٖ قٛز ياظا تب زض ،زضآٚضز

 .پطزاظ٘س يزض خبٔؼٝ ٔ اظزٚاج ٔٛلت يبٔسٞبيع ثٝ پي٘ يٍطيز يٞب ّٓيف ٘طٌؽ ٚقٛوطاٖ،  يٞب ّٓيف

ٝ يػّ ،زؾت زازٜ ّٓ وٝ قٛٞط ذٛز ضا اظيظٖ لٟطٔبٖ ف  .ٍط اؾتيز يثيحس( يب پطتٛيوبٔجٛظ) ت يفٝ تطا٘عوب يِٚ

ثٝ ػمس ثطازض اٚ   .قٛز اؾتمالَ ذٛز ضا حفظ وٙس يؾطا٘دبْ ٔٛفك ٔ ٚا . قٛضز ئوٟٙٝ  يٞب لبِت ٚ ٕٞٝ ضؾْٛ

ت يوٝ پبتٛق ضا٘ٙسٌبٖ تطا٘ع ضا يه وبفٝ ٔطظيازاضٜ  يؼٙي ،حيػطف ضا زض ٗ وبضيتط ٔطزا٘ٝ ٚ سيآ يٕ٘ قٛٞط ذٛز زض

 اٚ يٍ٘بٜ فطأطظ ٍ اَطافف ٚئح ٔمبٚٔت اٚ زض ثطاثط  .سيآ ئ ثط ياظ ػٟسٜ آٖ ثٝ ذٛث طز ٚيٌ يثٝ ػٟسٜ ٔ ،اؾت

ثٝ   .اؾت يوبضٌطزاٖ آٖ ؾتٛز٘ ّٓ ٚيلٟطٔبٖ ف يلبِت قىٙ  .طاٖ اؾتيا يٕٙبيؾ زض ٘ٛ يحطف ،يثٝ ضٚاثٍ ا٘ؿب٘

 يا ثٝ ٌٛ٘ٝ . تدطثٝ قسٜ اؾت طيچكٍٕ ه ضقسي ،ٕٙب ٘ؿجت ثٝ لجُ اظ ا٘مالةيؾ يػطنٝ وبضٌطزا٘ زض تيٗ تطتيا

وبضٌطزا٘بٖ  ثٝ ٘ؿجت ٗ تؼسازيا  .قٛ٘س يسٜ ٔيز يطا٘يؿتٝ اثطخبٖ وبضٌطزا٘بٖ يوبضٌطزاٖ ظٖ زض ٔ 15 ٙهيوٝ ا

 يذبضخ يثب ضلجبٙٝ يٗ ظٔيا زضٙس ٘تٛا ئ يثٝ آؾب٘ يطا٘يٖ ا٘بظ . ضؾس يثٝ ٘ظط ٔلبثُ لجَٛ بض يثؿ ٍط وكٛضٞبيظٖ ز

 .سٙزاقتٝ ثبق ئٛفم ضلبثتع ي٘ذٛز 

 

  گيري جهينت

ثط اؾبؼ آٟ٘ب  بفتٝ ٚي ٞب ضا زاقتٝ، پطزاذت يزضٚ٘ يٛدس ثٝ خؿتيضٚ٘س تٛؾؼٝ ثب زض ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ اقبضٜ قس،

ثسٖٚ زض ٘ظط  ،وٛضوٛضا٘ٝ يثٝ قىّ ،يزضٚ٘ يٞب ٚ ٞٙدبضٞب اضظـٔطاخؼٝ ثٝ  ثسٖٚ يٓ پّٟٛيضغ  .وطز دبزيط اييتغ

 يطٚٞبي٘س يقس ٚاوٙف ثب ٔمبٚٔت ٚ س وٝثطآٔ يؾٙت يؾبذتبضٞب يؾبظ٘ٛ يپ زض ،يثٛٔ يٞب زاقتٗ اضظـ

اؾتٛاض فطًٞٙ  ٗ ٚيز وٝ ّٟٔٓ اظ، يثٛٔ يٞب اضظـ ٗيا ثب وكف يا٘مالة اؾالٔ ،زض ثطاثط آٖ  .قس ضٚثطٚ ياختٕبػ

 تٛؾؼٝ ٚ يثٝ ثبظؾبظٞٓ ٞب  حٛظٜ يزض ثطذ وؿت وٙس ٚ ٍب٘ٝيطًٞٙ ثع اظ في٘تٛا٘ؿت ػٙبنط تٛؾؼٝ ضا  ،ثٛز يذٛز

ٗ يا ٘بٖ اظظ رت ٚيض يضا پ ٞبطؾبذت يظط زض ييتغ ياؾالٔ ا٘مالة  .ٗ خّٕٝ اؾتياظ ا ُ ظ٘بٖيحٛظٜ ٔؿب . ثپطزاظز

تٕبز ثٝ ثٝ آ٘بٖ اػ ،ياؾالٔ ا٘مالة يطٚظيٚ پ يطيٌ ضٚ٘س قىُبٖ زض حًٛض ظ٘  .ٜ ٌطفتٙست ثٝ ؾٛز ذٛز ثٟطئٛلؼ

ىطز يٗ ضٚيا  .بذتٙسؾ ساضيضا زض اختٕبع پب حًٛض ذٛز ٌٛ٘بٌٖٛ يٞب ٌٚطايف پؽ اظ ا٘مالة ثب ضٚ٘سٞب  .٘فؽ زاز

  .تزاق لطاضٞٓ  كطٚيپ يت ػّٕبئٛضز حٕب

ظ٘بٖ   .ٌكٛز بآٟ٘ يضا فطاضٚ يسيخس يٞب ، ٞطچٙس أىبٖ٘بٖ ضا ٔؿىٛت ٌصاقتظٔٛلت ُٔبِجبت  يا ً ثٝ ٌٛ٘ٝخٙ

ٗ يا  .ثٛز٘س 1370ٕٝ زٞٝ يتحٛالت ٘٘يطٚي انّي  ظ٘بٖ زٚ خٛا٘بٖ ٚ  .بفتٙسي يخب٘زٚثبضٜ  1370 ٕٝ زٞٝيزض ٘

ثٝ  ،ظ٘ب٘ي وٝ زض لسضت ؾيبؾي ؾٟيٓ قس٘س ثركي اظ . قس ٔٙدط يظ٘بٖ زضػطنٝ ػٕٛٔ كتطئكبضوت ثضٚ٘س ثٝ 

اظ زيٗ قس٘س وٝ  يح لطائتيٚتطز٘س ٚ ذٛاؾتبض ضا ٞسف لطاض زالٛا٘يٗ حبوٓ ثطآٔسٜ اظ ٞبي  ٔحسٚزيت ِغٛ تسضيح

 ،وطز٘س ثؿيبضي اظ آ٘بٖ وٝ ايٗ َطظ تفىط ضا ٕ٘بيٙسٌي ٔي  .حًٛض لسضتٕٙس ظ٘بٖ زض ٔسيطيت خبٔؼٝ ضا ٔٛخٝ ؾبظز
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 ٚ يطا٘يٖ ا٘بٕٞطاٜ ثب ظ ،ٗ زٚضاٖيٕٙب زض تٕبْ ايؾ  .ٔؿبيُ ظ٘بٖ ايطاٖ ثٛز٘س يازض خؿتدٛي ضٞيبفت ثٛٔي ثط

ٞب ثٝ ػبٔٝ ٔطزْ  ٗ تالـيٜ ازٞٙس تٛا٘ؿت ا٘تمبَ س،يقس يٞب ثب ٚخٛز وٙتطَٕٙب يؾ  .ثٛز وٙٙسٜ تالـ آ٘بٖ ٔٙؼىؽ

 .اؾتحىبْ ثركس زض ثبٚضٞبضا  طييكٝ تغيا٘س ٚ زضا ثب ذٛز ٕٞطاٜ ؾبظ يظ٘بٖ ؾٙت اظ يثبقس، ثرك

پؽ اظ  يٕٙبيؾ زضٗ اؾت وٝ ظٖ يا ،تٛاٖ ٌفت ئ ياؾالٔ پؽ اظ ا٘مالة يٕٙبيزض ٔٛضز ؾآ٘چٝ  يَٛض وّٝ ث

ٟٔٓ ٔمبٚٔت  يٞبٝ ػطن اظ يىي ، ٌصقتٝ ؾبَ يؾ طاٖ زضيا يٕٙبيؾ.  ٝ ثٝ ٔتٗ آٔسياظ حبق ٚبفت يا٘مالة خٟت 

ثٝ  يجبَ ػٕٛٔال  .اؾت آ٘بٖ ضا ثبظتبة زازٜ تياظ ٚ ٘كطت پطفياظ ٚيؼ ييٞب ٌٛقٝ ظ٘بٖ زض ؾُح خبٔؼٝ ثٛزٜ ٚ

دبز يا ٚ ُ قسٜيتجس يطا٘يخبٔؼٝ ا ٔؿئّٝثٝ ٔٛيٛع ٗ يا زٞس ي٘كبٖ ٔٔطثٌٛ ثٝ ظ٘بٖ  يٞب ثب ٔٛيٛع ييٞب ّٓيف

طاٖ پؽ اظ يا يٕٙبيؾ ،ٙٝ خبٔؼٝ اؾتيٕٙب آيٓ وٝ ؾيطياٌط ثپص . حُ ٔؿئّٝ اؾت ٚ يطيٍيپ ٗ لسْ زضياِٚ ،ؾٛاَ

 يطيٌ زض خبٔؼٝ زضحبَ قىُ اٚ يؿتبضٞبيٚ اٌؿتطزٜ زض ٘مف ظٖ  يٞب يٜ وٝ زٌطٌٛ٘٘كبٖ زاز ياؾالٔا٘مالة 

 .سزٞ يكتط ٘كبٖ ٔيٕٙب ثيع زض ؾي٘ خبٔؼٝ ٚ زضذٛز ضا  طٞبييٗ تغيثب ٌصقت ظٔبٖ، ا . اؾت

 ٗيٕٞ  .اؾت ٕٞطاٜ يآقىبض ييثب ٘بضؾبٔب  ّٓ زض وكٛضيفػٜ يٚ ثٝٚ  يذّك آثبض ٞٙط ،أطٚظٜ ثسٖٚ حًٛض ظ٘بٖ 

 خبٔؼٝ زض حبَ  .ٍط اختٕبع اؾتيز يٞب ٕٙب ثّىٝ زض نحٙٝيزض ؾ٘ٝ تٟٙب ت حًٛض ظ٘بٖ يزٞٙسٜ إٞ ٘كبٖ ٔٛيٛع

ٗ يا٘تربة اِٚ أب ،سٙزٞ ي٘كبٖ ٔ ٚاوٙفثٝ قست  يؾٙت يٞب بٖيخطچٙس  ٞط  .س ظ٘ب٘ٝ اؾتيخس يٞب طـ ٘مفيپص

 يوٙٛ٘ ػهط زض . س ظ٘بٖ اؾتيس ٘مف خسييتب ٚ يٙي٘ك ثٝ ػمت يسٖ تفىط ؾٙتٚازاض ق اظ يا ٘كب٘ٝ طيظٖ ٚظ

 يفبيفمٍ ثٝ ا ٚ زاقتٝ ثبقٙسٝ لطاض يوٝ ظ٘بٖ زض آٖ زض حبق ط وطزيكطفت ضا تهٛيضٚ ثٝ پ يا تٛاٖ خبٔؼٝ يٕ٘

ت زٌٚب٘ٝ يٚيؼ  .بفتٝ اؾتيتساْٚ  طاٖ ٕٞچٙبٖيزض ا ٖ٘بظت زٌٚب٘ٝ يٚيؼ ٗ حبَيثب ا  .ثپطزاظ٘س يؾٙت يٞب ٘مف

 .اؾت قسُٜ يتجس يه زغسغٝ خسيثٝ  ٙهي، ايطا٘ياظ٘بٖ  ياختٕبػ ٚ يبؾيؾ يظ٘سٌ

ظ٘بٖ ٕٞطاٜ  ياختٕبػ ،يبؾيؾ ٔكبضوتحٛظٜ  زضػٜ يٚ يٞب يطاٖ ٞطچٙس ثب ٘ٛآٚضيا زض يتدطثٝ ؾٝ زٞٝ ا٘مالث 

زٌٚب٘ٝ  ٍيقطا ٚ ٞب ٗ تؼبضويا  .ؾبظز ئ بض زقٛاضيثؿحُ ٔكىالت ضا  ييٌ٘ٛطا ٖ ؾٙت ٚبيتؼبضو ٔ يِٚ ،ثٛزٜ

 اظ ٔب٘غ آٖ يوٝ ؾطوكٕٙب يثب ؾ ،خبٔؼٝ اؾت يضؾٕ ٚ يف ؾٙتيٙسٜ َيٖٛ وٝ ٕ٘بيعيتّٛبٖ ئتٛاٖ زض  يظ٘بٖ ضا ٔ

 ؾٙت ٚ ييبضٚيضٚ اظ يػٛاضو ٘بق يا ٗ خبٔؼٝيزض چٙ  .ؿٝ وطزئمب ،قٛز يذبل ثط آٖ ٔ يلسضت يا٘ساظ زؾت

نحجت  اظ ٔكبضوت زض اختٕبع يٚلت ٕ٘ٛ٘ٝ يثطا . قٛز ئ ٌٛ٘بٌٖٛ يٞب ثحطاٖ يطيٌ قىُٔٛخت  ،ييٌ٘ٛطا

ضا خبٔؼٝ  ،ٞب ؾٙت فكبض ٍطيز يؾٛ اظ ٚ اٚ ئٙعِت اختٕبػ ٔكبضوت ظٖ ٚ يثطا ييٌ٘ٛطا فكبض ؾٛ هي اظ ،قٛز ئ

. (8 :1389 ،يٕيضح) وٙس ئ ظ٘بٖ ُِٕٝ ٚاضز ف ثطيپ ف اظيٗ ٔٙبظػٝ ثيا اظ يػٛاضو ٘بق . وٙس يثحطاٖ ٔ زچبض

 ييضاٞىبضٞب . ؿتيط ٘يپص أىبٖ ،ٝ ضا٘سٖ ظ٘بٖيثٝ حبق يزض حبَ فطٚپبق يثبظٌكت ثٝ ؾبذتبضٞب سيتطز يثأب 

ٌٛ٘ٝ وٝ  ٗ ٕٞبٖيثٙبثطا  .تط اظ ؾط ٌصضا٘سٜ قٛز  آؾبٖ ،يطيٌ قىُ زض حبَ يٞب يزٌطٌٛ٘ تباؾت بظ ي٘ٔٛضز  ٔٙبؾت

 يٞب يٕٙب، زض خٟت زٌطٌٛ٘يؾ يسات فطٍٞٙيٙس تِٛيٗ ٘ٛقتبض اقبضٜ قس، ظ٘بٖ تٛا٘ؿتٙس زض فطآيا يزض اثتسا

ٍط ثٝ تجغ تحَٛ زض يز ياظ ؾٛ  .ف ٌصاض٘سي٘مف ٔثجت ٚ ؾبظ٘سٜ ذٛز ضا ثٝ ٕ٘ب يپؽ اظ ا٘مالة اؾالٔ ياختٕبػ

٘مف ٚ  ٞب ثٝ ثبظتبة ايٗ زٌطٌٛ٘ي، يا٘مالة اؾالٔ يٞب ٘ؿجت ثٝ ظ٘بٖ، زض پطتٛ آٔٛظٜ يٚ ٍ٘طق يفطٍٞٙ يؿتبضٞبيا

ت ٚ يطٚضت يٗ ضٚ٘س، ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز إٞيثٛزٖ ا يدياِجتٝ وٙس ٚ تسض  .بفتيع ا٘تمبَ يٕٙب ٘يت ظ٘بٖ زض ؾئٛلؼ
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 ضاٜٚ انالح خبٔؼٝ، اظ  يؾبظ ت زٌطٌٖٛياظ ظطف يطيٌ ثٟطٜ يثطا ياختٕبػ -يفطٍٞٙ يعيض ٚ ثط٘بٔٝ يٌصاض بؾتيؾ

 .ؾبظز يتط ٔ ضا ضٚقٗ ؾيٕٙب ضؾب٘ٝٚؾيّٝ  ثٝظ٘بٖ  يٞب اضتمبء ٘مف
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