
 

 

 

 

 

 

ًیاسّای هعزفتی داًطجَیاى در حَسُ َّیت دیٌی ٍ اًقالتی اس هٌظز هذرسیي  تثییي

 ّای ضْز ضیزاسداًطگاُ

 1ؾیطٍؼ هحوَزی
 2حویسضيب ایوبًی فط

 چکیذُ 
زض . ّسف پػٍّف حبيط ثطضؾی ٍ تجییي ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌی ٍ اًقالثیی ثیَزُ اؾیت   

ههیبحجِ ًیویِ   "ي پػٍّف اظ َطح تحقیق کیفی اؾیتفبزُ قیسُ اؾیت ٍ ثیطای رویٕ اٍضی اَالٖیبو اظ ضٍـ       ای

ُ . اؾتفبزُ قسُ اؾت "ؾبذتبضیبفتِ ّیبی قیْط قییطاظ ثیَزُ ٍ ثیِ نیَضو       ربهِٗ اهبضی پػٍّف، هسضؾیي زاًكیاب

هَضز زض  12ٖلَم تطثیتی ٍ هَضز زضحَظُ 12هَضز زض حَظُ هٗبضف اؾالهی،12ًفط اظ هسضؾیي زاًكابُ) 36 ّسفوٌس ثب

زض ایي پػٍّف، ههبحجِ قًَسگبى ثط ثیؿت ٍ چْبض هؤلفِ َّیت زیٌیی ٍ  . حَظُ ضٍاًكٌبؾی( ههبحجِ ثِ ٖول اهس

ههبحجِ قًَسگبى ثط ایي ثبٍض ثَزًس کِ اؾتکجبض رْبًی ثیب تْیبرن فطٌّایی ٍ رٌیم ًیطم      . اًساًقالثی تؤکیس ًوَزُ

. زیٌی ٍ اًقالثی رَاًبى، ظهیٌِ تًٗیف ًٓبم روَْضی اؾالهی ضا فطاّن اٍضزَّیت  ثب اؾیت ظزى ثِ تالـ زاضز تب

ثط ایي اؾبؼ، ًْبزّبی هتَلی، ثَیػُ زاًكابّْب ثبیس ًقكی پیكطٍ، زض هقبثلِ ثب تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم زقوي 

ّیبی  یف ًْیبز ّبی َّییت زیٌیی ٍ اًقالثیی زاًكیزَیبى، اظ هْوتیطیي ٍْیب      تقَیت هؤلفِ اظ ایي ضٍ،. زاقتِ ثبقٌس

ِ  ّبی فطٌّای زاًكابُقَز زض تسٍیي ثطًبهِثط ایي اؾبؼ تَنیِ هی. ثبقسّب هیفطٌّای زض زاًكابُ -ّب ثیط هؤلفی

 ّبی َّیت زیٌی ٍاًقالثی تَرِ رسی هجصٍل قَز.

 ًیبظّبی هٗطفتی، زاًكزَیبى، َّیت زیٌی، َّیت اًقالثی ٍاصگاى کلیذی:
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 الف( هقذهِ
 ثبظؾبظی َطیق اظ ثبالذم)هبَّاضُ( اضتجبَی اؾبؾی ٍؾبیل تحَل ٍ ضقس اى تجٕ ِث ٍ رْبًی قسى فطایٌس

ٕ  ارتویبٖی،  هٌبؾیجبو  ٍ اضتجبَی ذٌَُ گؿتطـ چكوایط ٍ هطظّب ظهبى، ًفَش پصیطؾبذتي ٍ فًب  ٍ هٌیبث

 ًتیزِ زض. اؾت ؾبذتِ هَارِ چبلف ثب ظیبزی حسٍز تب ضا هٌٗبیبثی ؾٌتی ٍ ؾبظی َّیت ثطای الظم قطایٍ

 1381قیس)گل هحویسی،   ذَاّس گطیعًبپصیط َّیت ثبظؾبظی اؾت کِ اهسُ پسیس هٌٗب ٍ َّیت ثحطاى یًَٖ

 ّباًؿبى زؾتطؾی اؾجبة رسیس، اضتجبَی ٍؾبیل پیسایف اى تجٕ ثِ ٍ رْبًی قسى زیاط ٖجبضو ثِ. (228:

ٍ  تیّیَی  هٌبثٕ زض تطزیس ثِ هٌزط زؾتطؾی ایي ٍ ؾبذتِ فطاّن رسیس َّیتی هرتلف ثِ هٌبثٕ ضا زض  ؾیبثق 

 (. 37 :3811 قس)قطیكی، ذَاّس رسیس َّیتی تهبٍیط گیطیقکل ٍ َّیت ثحطاى ًَٖی ًتیزِ

ِ  فطایٌیسّبی  ییبفتي  قسو ٍ افعایف ٍرَز ثب ٍ  ًَؾیبظ )هسضًیعاؾییَى(،   ٍ تَؾیٗ هیصّت   زییي 

 رْبى هتزسز زض هٌٗبثركی ٍ َّیت ثطای هْوی هٌجٕ ٌَٖاى ثِ ذَز اثٗبز توبم زض ّوچٌبى

 ضًٍس ًتیزِ تساٍم زض ضا هصّت کِ اضا اظ ثًٗی ذالف ثط. ضٍز هی قوبض ثِ اهطٍظ اقفتِ ٍ

 ثؿیبضی ثِ ثركی ٍ َّیت هٌٗب اٍلیِ هٌجٕ ٌَٖاى ثِ زیي پٌساضًس،هی هحَ قسُ تزسزگطایی،

 الیِ چٌس اهطی َّیت. (125: 1،1379هؿلوبًبى هُطح اؾت)ضٍپؿیٌاِ هؿیحیبى ٍ چَى زًیب هطزم اظ

. گیطًیس  ثیط هیی   ضا زض ٍی رْیبًی  ّؿیتی  ٍ ّوچٌییي  فطز زضٍى ّؿتی ّب،الیِ ایي ثِ ََضی کِ اؾت

ّیبی   ٍ الیِ ّب گًَِ رولِ اظ. اؾت ًساقتِ حبثت گبُ هفَْهی ٍّیچ اؾت هتحَل پَیب ٍ ،َّیت اظَطفی

 ّوجؿیتای  ٍ ّواٌیی  یتطیي ٌٖبنط ایزبز کٌٌیسُ  اظ هْن زیٌی َّیت. اؾت زیٌی َّیت َّیت، هْن

افیطاز   زض ثییي  هیصّت  ٍ ثیِ زییي   ذیبَط  تٗلق ایزبز ثب فطایٌسی َی کِ اؾت رَاهٕ زض ؾُح ارتوبٖی

 ٍ ؾبظی تكبثِ ٖجبضتی ٖولیبو ثِ ٍ زاضز روٗی َّیت گیطیٍ قکل هْوی زض ایزبز ثؿیبض ًقف ربهِٗ،

تقَیت ایي ثٗس اظ َّیت، هَرت زٍام ٍ قَام ؾبیط اثٗبز هی قَز ٍ اظ ؾَی . زّسهی اًزبم ضا ثركی توبیع

: 1388زیایطاى،  ٍ )کالًتطیؾبظ ثحطاى زض ؾبیط اثٗبز َّیت قَز تَاًس ظهیٌِیاط، چبلف زض ایي حَظُ هیز

ّیبی ارتویبٖی   ارتوبٖی ایطاًیبى، َّیت زیٌی زض ثطاثیط ؾیبیط َّییت    –ثب تَرِ ثِ ؾبذتبض فطٌّای . (73

 . (34: 1393ّوکبضاى،تطی ثطذَضزاض اؾت.)ضیبحی ٍ )هلی، قَهی، رٌؿیتی ٍ غیطُ(، اظ ربیابُ ثطرؿتِ

َّیت زیٌی زض ًعز ایطاًیبى ضا ثبیس زض تحَالو هٗبنط رؿیتزَ   یبثییکی اظ هْوتطیي ٖلل تکَیي ٍ قَو 

ّبی ارتوبٖی هتکی ًًْت -1( هٗتقس اؾت کِ ایي تحَالو قبهل هَاضز شیل اؾت: 1386کطز.حبریبًی )

                                                           
1-Ropsingeh 
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 -4َْْض ضٍقٌفکطاى زیٌیی   -3ت زیٌی ًقف افطیٌی ضٍقٌفکطاى ٍ ًرجابى ثطای احیبی َّی -2ثط زیي، 

ؾیبؾت ّیبی فطٌّایی روْیَضی     -6ٍقَٔ اًقالة اؾالهی  -5 ًقف اهبم ذویٌی زض احیبی َّیت زیٌی

 اؾالهی.

ِ  قطاض هَضز تَرِ پطزاظاىًٓطیِ ٍ هتفکطاى ؾَی اظ َّیت هؿؤلِ گًَبگَى ّبیرٌجِ اهطٍظُ . اؾیت  گطفتی

 غییطُ،  ٍ فطٌّای هساٍم ضٍیبضٍیی ّبی هرتلف،تکٌَلَغی ضقس ٍ تَؾِٗ رْبًی، اضتجبَبو کًٌَی قطایٍ

ِ  هرتلف اظ اثٗبز زض َّیت هؿؤلِ کِ اؾت قسُ ؾجت ِ  ٍ اًقالثیی  زیٌیی  رولی  زض کیبًًَی  هَيیَٖی  ثی

 ٍ کكیَض  زض زیٌی ٍ اًقالثی َّیت ثِ تَرِ يطٍضو ٍ اّویت. قَز تجسیل ارتوبٖی ّبیثطضؾی

 تَرِ ثب زاًكزَیبى زیٌی ٍ اًقالثی َّیت هب، هؿؤلِ هِٗرب زض. ثَزُ اؾت اقکبض ّوَاضُ اى ثط تؤکیس

ثط ایي اؾبؼ، . زاضز اّویت ظیبزی کكَض، ایٌسُ ؾطًَقت زض ؾبظًسُ اًبى ًقف ٍ روٗیت ثبالی زضنس ثِ

   ُ کبضّیبیی  زض ایي پػٍّف، ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌی ٍ اًقالثیی تجیییي قیسُ ٍ ضا

ّیبی پیػٍّف ثیِ    زض ایي پػٍّف، ؾؤال. اًقالثی زاًكزَیبى اضائِ قسُ اؾت ثطای تقَیت َّیت زیٌی ٍ

 ثبقس:قطح ظیط هی

 ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌی ثط اؾبؼ ًٓط ههبحجِ قًَسگبى کسام اؾت؟ -1

 ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت اًقالثی ثط اؾبؼ ًٓط ههبحجِ قًَسگبى کسام اؾت؟ -2

 ؾیت ّب ٍ چبلف ّبی َّیت زیٌی ٍ اًقالثی زاًكزَیبى اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى کسام اؾت؟ا -3

 ب:هثاًی ًظزی ٍ هفَْهی:
اؾت ٍ ثِ هٌٗبی اتحبز ثِ شاو اؾت؛ زض اتحبز ثِ شاو هٌٗی اتهبف ٍ قٌبذتِ « َّ َّیت»َّیت زض انل

کِ اظ َّیت پسیسُ ای ؾري  قسى، یکی ثَزى هَنَف ثب نفبو انلی ٍ رَّطی هَضز ًٓط اؾت؛ ظهبًی

ای ثبقس کِ ًكبى زّس پسیسُ هعثیَض ثیِ ضاؾیتی گَییبی ّیئیت ٍ      ایس، ثبیس اى ؾري ثِ گًَِثِ هیبى هی

َّیت هفَْهی اؾت کیِ اذتهیبل ثیِ حیَظُ ذبنیی      . (34: 1379هبّیت ٍرَزی ذَیف اؾت)الُبیی،

ؾی، ٖلَم ارتوبٖی، ٖلَم ؾیبؾی ٍ ّبی ٖلَم اًؿبًی اظ رولِ ضٍاى قٌبًساقتِ ٍ ضزپبی اى زض توبم ٖطنِ

ٍریِ قیٌبذتی، یٌٗیی اگیبّی اظ      -1َّیت هكتول ثط چْبض ٍرِ اؾبؾی هیی ثبقیس:  . تَاى یبفتتبضید هی

ٍرِ اضظقی، ثسیي هٌٗی فطز زضثبضُ ذهَنیبو هرتلف ذَز ٍ  -2هكرهبو ٍ ٍرَُ توبیع ذَز اظ زیاطی

طز زضثیبضُ ٍریَُ تویبیع ذیَز اظ زیایطاى      ٍرِ احؿبؾی، یٌٗی ف-3زیاطاى زؾت ثِ اضظـ گصاضی هی ظًس 

ّبی احؿبؾی ٍ ٖبَفی ذَز ثیطٍظ  حؿبؾیت ثِ ذطد زازُ کِ ایي حؿبؾیت ضا زض زضرِ ًرؿت زض ٍاکٌف

ٍریِ ضفتیبضی، یٌٗیی     -4ّبیی هبًٌس احؿبؼ غطٍض، تٗهت، حقبضو، تفیبذط ٍ ًٓیبیط اًْیب   ٍاکٌف. زّسهی
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-ثطای هخبل هیی . طی، زض ٖول اظ ذَز ًكبى هی زّسّبیی کِ فطز زض قجبل ٍرَُ توبیع ذَز اظ زیاٍاکٌف

تَاى اظ ذكًَت، پطذبقیاطی، رٌیم َلجی،کوی  ٍ ییبضی ضؾیبًسى، اٖویبل تجٗییى ٍ ًٓیبیط اى ًیبم          

اًؿزبم ٍ ّوجؿتای  -1تَاى گطفت ٖجبضتٌس اظ :(.کبضکطزّبیی کِ ثطای َّیت هی27: 1387ثطز)قوكیطی،

کبضّبی فطٌّم ؾیبؾیی؛ زض ٍاقیٕ َّییت، ثیِ هٌعلیِ      تٗییي ؾبظ ٍ  -3زّی ثِ ظًسگی ارتوبٖیرْت -2

کٌٌیس ٍ هیی تَاًیس قیسضو     گبّی اؾت کِ رَاهٕ زض گصض تبضیری ذَز ثِ ؾَی ایٌسُ ثِ اى تکیِ هیتکیِ

ّبی ؾیبؾی، اقتهبزی، ارتوبٖی ٍ ًٓبهی ثطای تحقق ٍ نیبًت اظ هَرَزییت یی    ظیبزی زض ثؿیذ تَاى

 .(8: 1387هلت ٍ ربهِٗ پسیس اٍضز )کَقکی،

زض ٖلیَم ارتویبٖی ثیط َّییت گطٍّیی ٍ      . ثِ ََض کلی َّیت زض زٍ ؾُح فطزی ٍ ارتوبٖی هُطح اؾت

ای زاضای ی  َّییت  َّیت ارتوبٖی ًكبى زٌّسُ ایي اؾت کِ ّطگطٍُ ٍ ربهِٗ. قَزارتوبٖی تؤکیس هی

ز اییي َّییت   افیطا . کٌیس ّب ٍ رَاهٕ هتوبیع هیی ذبنی اؾت کِ اى گطٍُ ٍ ربهِٗ ضا اظ ؾبیط اظ ؾبیط گطٍُ

کِ قیَُ هكتطک زض ًحَُ تفکط، احؿبؾبو ٍ توبیالو ی  گطٍُ اؾت، اظ َطیق ؾبظ ٍ کبضّیبی   روٗی ضا

قَز ًیَٖی احؿیبؼ تْٗیس ٍ تکلییف ًؿیجت ثیِ گیطٍُ زض فیطز         کٌٌس ٍ ثبٖج هیپصیطی زضًٍی هیربهِٗ

ی، ضٍاًیی، فلؿیفی،   ای اظ ذهَنیبو ارتوبٖی، فطٌّازض ٍاقٕ، َّیت ارتوبٖی، هزوَِٖ. ثطاًایرتِ قَز

تبرفیل  . (5: 1،1385کٌیس)رٌکیع تبضیری ٍ ظیؿتی اؾت کِ ثط یابًای یب ّوبًٌسی اًٖبی اى زاللت هیی 

قیٌبذتی ٍ   ظًس ٍ اى ضا هتكکل اظ ؾیِ ٌٖهیط احؿبؾیی،   َّیت ارتوبٖی ضا ثب ًَٖیت گطٍّی پیًَس هی

ظ ذیَز، قیٌبذت ٍ اگیبّی اظ    اظ ایي هٌٓط َّیت ارتوبٖی ٖجبضو اؾت اظ ثطزاقیت فیطز ا  . زاًساضظقی هی

اظ اییي  . (223: 1386ًَٖیت زض ی  گطٍُ ٍ ثٗس احؿبؾی ٍ اضظقی هطتجٍ ثب اى ًٖیَیت)گل هحویسی،  

یٌیس هكیرم   اایي فط. تَاى َّیت ارتوبٖی ضا ًَٖی ذَزقٌبؾی فطز زض ضاثُِ ثب زیاطاى زاًؿتهٌٓط هی

 (.52: 1384زاضز)تبری ، کٌس کِ فطز اظ لحبِ ضٍاًكٌبؾی ٍ ارتوبٖی کیؿت ٍ چِ ربیابّیهی

 

 

 

 

 

                                                           
1-Jenkins 
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 :ج:تعزیف هفاّین

. کٌیس اَیالم هیی قیَز    َّیت زیٌی: َّیت زیٌی ثِ ضاثُِ اًؿبى ثب زیي ٍ ًؿجتی کِ ثب اى پیسا هیی  -1

ثِ ٖجبضتی زیاط َّیت زیٌی یٌٗی احؿبؼ تْٗس ثِ زیي ٍ . ؾٌم ثٌبی َّیت زیٌی تْٗس ٍ پبیجٌسی اؾت

ٕ احؿبؼ تٗلق ثِ ربهٗیِ زیٌیی ٍ زض ؾیُح     تیط احؿیبؼ تٗلیق ثیِ اهتیی کیِ ثیساى زییي پبیجٌیس          ٍؾیی

 (.95: 1374اؾت)قطفی،

َّییت  . ثبقیس اًقالثیی هیی   ّبی ارتوبٖی، َّیتَّیت اًقالثی: یکی اظ هْوتطیي ًَٔ اظ اًَأ َّیت -2

اًقالثی ثب پیطٍظی اًقالة اؾالهی ٍ تؤؾیؽ ًٓبم روَْضی اؾالهی، زض ی  گفتوبى هكتطک ثب ًیطٍّبی 

زض . (187: 1393حییسضی ٍ ّوکیبضاى،  زٍلت اًقالثی ثط هجٌبی اؾالم قیٗی قیکل گطفیت)هیط  ارتوبٖی ٍ 

 ثبقس.ّبی اًقالة اؾالهی هیٍاقٕ،َّیت اًقالثی، اٖتقبز ٍ التعام ثِ ّوِ ًوبزّب ٍ اضظـ

. ًیبظ ٍ ًیبظؾٌزی: ًیبظ ثِ هَقٗیتی زاللت زاضز کِ زض اى ٍيٗیت هَرَز ثب ٍيٗیت هُلَة فبنیلِ زاضز -3

بو، اًتٓبضاو ٍ ازضاکبو هرتلف زضثیبضُ اًچیِ کیِ    حّب، ٌّزبضّب، تطریالٗیت هُلَة زضثطگیطًسُ ایسٍُي

یٌس رویٕ  اًیبظؾٌزی ًیع ٖجبضو اؾت اظ فط. ّب ّؿتٌسٍيٗیت هُلَة زض ٍاقٕ ّوبى ّسف. ثبیس ثبقس اؾت

ّبی ضیعیزض ٍاقٕ ثطًبهِ .(145: 1394اٍضی ٍ تحلیل اَالٖبو زضثبضُ ًیبظّب ٍ اٍلَیت اًْب)فتحی ٍاربضگبُ،

هَفق اهَظقی، هطَّى اَالٖبو نحیحی اؾت کِ اظ َطیق ًیبظؾیٌزی ثیِ زؾیت اییس تیب یی  ًٓیبم        

 (.55: 1381ٍقفِ ثتَاًس تحَالو هٌبؾت ضا پیسا ًوبیس)یَؾفی،اهَظقی زض قطایٍ تغییط قتبثبى ٍ ثی

-فتی، کوجَزّب، اثْبهبو ٍ چیبلف ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى: زض ایي پػٍّف هٌَٓض اظ ًیبظّبی هٗط -4

پبؾیراَیی ثیِ   . ثبقیس ّبی زیٌی ٍ اًقالثی هیّبی هرتلف ثرهَل زض حَظُّبی زاًكزَیبى زض حَظُ

ّیب  ّبی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌی ٍ اًقالثی هَضز تؤکیس هؿؤلیي فطٌّای زاًكابُاثْبهبو ٍ چبلف

 ثبقس.هی

 د(پیطیٌِ تحقیق
 قَز.جٍ ثب هَئَ پػٍّف ثِ اذتهبض اضائِ هیّبی هطتزض ایي ثرف پػٍّف

اؾیالهی ٍ   –ایطاًیی   اضظییبثی هؤلفیِ ّیبی َّییت    »( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى1393هیطحیسضی ٍ ّوکبضاى)

ّبی ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِ اؾت کِ تَرِ ثطًبهِ« ّبی زٍلتی تْطاىّبی زاًكابُاًقالثی زض ٍة ؾبیت

ایطاًی ثیكتط اظ هؤلفِ َّییت اًقالثیی هیی     –ثِ هؤلفِ اؾالهی  ّبؾبیتهَرَز زض ٍة فطٌّای ٍ هُبلت

ِ   . ثبقس ّیب ٍ فٗبلییت ّیبی ؾیبؾیی،     ّوچٌیي ًتبیذ ایي پػٍّف ًكبى زازُ اؾت کِ غٌیی ؾیبظی ثطًبهی

اؾالهی  –تَاًس زض قکل گیطی ٍ تقَیت َّیت ایطاًی فطٌّای ٍهصّجی ٍ اضائِ قٌبذت ّبی ظیطثٌبیی هی
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 قٕ قَز.ٍ اًقالثی رَاًبى هفیس ٍا

ّبی زضؾیی تیبضید زٍضُ   ّبی َّیت اؾالهی ٍ اًقالثی زض کتبةهؤلفِ»ای ثب ٌَٖاى( زض هقبل1394ِپطٍاًِ)

ّبی زضؾی تبضید زٍضُ هتَؾُِ تَریِ هٌبؾیجی ثیِ    ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِ اؾت کِ زض کتبة «هتَؾُِ

 ّبی َّیت اؾالهی ٍ اًقالثی قسُ اؾت.هؤلفِ

، ثیِ  «قٌبذتی تؤحیط هبَّاضُ ثط َّیت زیٌیی ثطضؾی ربهِٗ»ای ثب ٌَٖاى هقبلِ ( زض1395زاضاثی ٍ ّوکبضاى)

ِ  ای ثب اضائِ ثطًبهِّبی هبَّاضُاًس کِ قجکِایي ًتیزِ ضؾیسُ گطاییی،  ّیبی ههیطف  ّبی هتٌیَٔ )زض ظهیٌی

. تَاًس َّیت هلی ٍ زیٌی کكیَضّبی هربَیت ضا تحیت تیؤحیط قیطاض زٌّیس      ذبًَازُ، رٌؿیتی ٍ غیطُ(، هی

 یبثس.بثطایي ثِ ّط هیعاى کِ توبقبی هبَّاضُ ثیكتط قَز، َّیت زیٌی کبّف هیثٌ

ثیِ ثطضؾیی ضاثُیِ توبقیبی     « تلَیعیَى ٍ َّیت زیٌیی »ای ثب ٌَٖاى (، زض هقبل1393ِضیبحی ٍ ّوکبضاى)

-ایي پػٍّكاطاى زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ. تلَیعیَى ٍ َّیت زیٌی زاًكزَیبى پطزاذتِ اؾت

ّبی هصّجی تلَیعیَى افعایف یبثس، َّیت زیٌی زاًكیزَیبى افیعایف   ِ ّط چِ هیعاى توبقبی ثطًبهِاًس ک

 .  ذَاّس یبفت

گییطی  قیکل  یٌسا، ثِ ثطضؾی فط«هؿلوبى قسى:تَؾِٗ َّیت زیٌی»( زض هُبلِٗ ای ثب ٌَٖاى 2115پی )

رهیی ًؿیل زٍم   گییطی َّییت ارتویبٖی ٍ ق   َّیت زیٌی ثِ ٌَٖاى ی  هٌجٕ هٌٗبیی ثطرؿتِ زض قکل

ِ . ّبی هؿلوبى پطزاذتِ اؾتاهطیکبیی ای ًتبیذ ایي پػٍّف ثیبًاط ایي اؾت کِ َّیت زیٌی، زاضای ظهیٌی

ای ثؿیبض قَی زض قکل گییطی َّییت ارتویبٖی ایزیبز ًویَزُ اؾیت ٍ       تبضیری ٍ ارتوبٖی اؾت کِ پبیِ

 ّوجؿتای روٗی ثطای رَاًبى هؿلوبى ایزبز ًوَزُ اؾت.

تٗبهل زض فًبی ؾبیجط ٍ ٍ تؤحیط اى ثیط َّییت زیٌیی    »پػٍّكی ثب ٌَٖاى  ( زض1385زُ)احوسپَض ٍ قبزض ظا

ًتیبیذ اییي   . اًسثِ ثطضؾی ضاثُِ تٗبهل زض فًبی ؾبیجط ٍ تؤحیط اى ثط َّیت زیٌی رَاًبى پطزاذتِ« رَاًبى

ویطاُ  رَیبى ضا ثِ ّپػٍّف ًكبى زازُ اؾت کِ تٗبهل ثیكتط زض فًبی ؾبیجط، تًٗیف َّیت زیٌی زاًف

 زاقتِ اؾت.

اهیَظاى زثیطؾیتبًی ثیِ    ثطضؾی چاًَای ًاطـ زاًف»ای ثب ٌَٖاى( زض هقبل1383ِلُف اثبزی ٍ ًَضٍظی)

اًس کِ چایًَای  ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِ« ّب ٍ َّیت زیٌی ٍ هلی اًبىرْبًی قسى ٍ تؤحیط اى ثط اضظـ

 گصاضز.یٌی ٍ هلی اًبى تؤحیط هیثط ًٓبم اضظقی ٍ َّیت ز اهَظاى ثِ پسیسُ رْبًی قسىًاطـ زاًف

ّبی زضؾیی ٍ ضاثُیِ اى ثیب َّییت هلیی ٍ      تهبٍیط کتبة»( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى 1392ظاٍیِ ٍ ٖعیعی )



   411قیطاظ قْط ّبی زاًكابُ هسضؾیي هٌٓط اظ ثیاًقال ٍ زیٌی َّیت حَظُ زض زاًكزَیبى هٗطفتی ًیبظّبی تجییي

 

 ّبی َّیت زیٌی ٍ هلیّب تَرِ هتٗبزلی ثِ ٌٖبنط ٍ هؤلفِاًس کِ زض ایي کتبةثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ«زیٌِی

 ًكسُ اؾت.

ّیبی اًزیبم قیسُ زض حیَظُ َّییت      فطاتطکیت پیػٍّف »ثب ٌَٖاى  ( زض پػٍّكی1394ًبزضی ٍ ّوکبضاى)

ای ثطای هُبلِٗ َّیت زیٌی ثب ی  ضٍیکطز ثیَهی  اًس کِ تالـ ؾبظهبى یبفتِ، ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ«زیٌی

ثِ ٖقیسُ ایي پػٍّكاطاى، ایي غفلت ّن زض اثٗبز ًٓیطی ٍ ّین زض   . ٍ ربهٕ ثِ هَئَ اًزبم ًكسُ اؾت

 ثل هكبّسُ اؾت.اثٗبز ضٍـ قٌبذتی قب

تٗبهل زض فًبی هزبظی ٍ تیؤحیط اى ثیط َّییت زیٌیی     »( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى1392قبؾوی ٍ ّوکبضاى )

اًس کِ ّط چِ هسو ظهبى ًَٖیت، هیعاى اؾیتفبز، هكیبضکت ٍ فٗبلییت    ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِ« رَاًبى

 . قَزًعز اًْب کبؾتِ هی ٌیکٌس، اظ ثطرؿتای َّیت زی کبضثطاى زض اؾتفبزُ اظ فیؽ ثَک افعایف پیسا

ٍ َّییت   ایّبی هبَّاضُّبی قجکِثطضؾی ضاثُِ ثطًبهِ»( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى 1391ثرتیبضی ٍ فطذی)

 ای تلَیعیًَی ثط َّیت زیٌی رَاًبى تؤحیط هٌفی زاضًس.اًس کِ قجکِ ّبی هبَّاضُ، ًكبى زازُ«زیٌی رَاًبى

، ثیِ اییي   «ّبی زیٌی تلَیعیَى زض َّیت زیٌیًقف ثطًبهِ»َاى ای ثب ٌٖ(، زض هقبل1391ًِیبظی ٍ ٍالیتی)

ّبی زیٌی تلَیعیَى ٍ هیعاى َّیت زیٌی قْطًٍساى اضتجبٌ هؿیتقیوی  اًس کِ ثیي ثطًبهًِتیزِ زؾت یبفتِ

 ٍرَز زاضز.

، ثِ تحلیل ًَٔ فْن اظ زیي ٍ تؤحیط «ّبی زیٌیَّیت زیٌی یب َّیت»( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى 1384رَاًی)

ّبی زیٌیی  ایي پػٍّكاط هٗتقس اؾت کِ تٌَٔ ًابُ ثِ زیي، تٌَٔ َّیت. ثط َّیت زیٌی پطزاذتِ اؾت اى

زض تحلییل َّییت زیٌیی     ٍی چْبض ضّیبفت فقْی، اذالقی، ایسئَلَغی  ٍ ٖطفیبًی . ضا زض ثط ذَاّس زاقت

 ثطقوطزُ اؾت

، ثیِ اییي ًتیزیِ زؾیت     «یرْبًی قسى ٍ َّیت زیٌ»ای ثب ٌَٖاى( زض هقبل1391ِؾفیطی ٍ ًٗوت اللْی)

یبفتِ اؾت کِ ّط قسض هطزاى ٍ ظًبى اظ اثعاضّبی رْبًی قسى)ایٌتطًت ٍ هبَّاضُ( ثیكیتط اؾیتفبزُ ًوبیٌیس،    

 َّیت زیٌی اًْب کبّف ذَاّس یبفت.

اهیَظاى هقُیٕ   ثطضؾی هیعاى َّیت زیٌیی ثییي زاًیف   »( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى 1393ٖجبؾی ٍ ّوکبضاى)

کِ هتغیطّبی َٖاَف زیٌی، ثبٍضّیبی زیٌیی، زاًیف زیٌیی ٍ اٖویبل زیٌیی،        ، ًكبى زازُ اؾت«هتَؾُِ

 ثبقس.تؤحیطگصاضتطیي َٖاهل گطایف ثِ َّیت زیٌی هی

ثطضؾیی ضاثُیِ ههیطف ایٌتطًتیی ٍ َّییت زیٌیی       »(، زض پػٍّكی ثیب ٌٖیَاى  1395هؿَٗزًیب ٍ ّوکبضاى)
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ههیطف ایٌتطًتیی ٍ َّییت زیٌیی     اًس کِ هییبى  ، ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِ«زاًكزَیبى زاًكابُ انفْبى

هیعاى ههطف ایٌتطًت، َّیت زیٌی ثیِ هییعاى هحیسٍز     ٍرَز زاضز ٍ ثب ثبال ضفتي پبؾراَیبى ضاثُِ هٌفی

 کبّف ذَاّس یبفت.

، َٖاهل «َّیت زیٌی ٍ َٖاهل ارتوبٖی تؤحیط گصاض ثط اى»ای ثب ٌَٖاى ( زض هقبل1393ِاضغًم ٍ هیطفطزی)

ًتیزِ ایي پػٍّف ًكبى زازُ اؾت کِ ٍيٗیت زیٌساضی . اًسطضؾی قطاض زازُهؤحط ثط َّیت زیٌی ضا هَضز ث

 ثبقس.رَیبى هیثط َّیت زیٌی زاًف گصاضذبًَازُ ٍ ثیي زٍؾتبى، اظ َٖاهل هْن ٍ تؤحیط زض

هُبلِٗ َٖاهل ارتوبٖی هؤحط ثط ًاطـ ثِ َّیت زیٌی »( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى1391ربُ ٍ ضٍح افعا)ضفٗت

َاهل ارتوبٖی هؤحط ثط َّیت زیٌی ظًبى ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازُ اًس، ًتبیذ ایي پیػٍّف  ، ٖ«ظى هؿلوبى

ًكبى زازُ اؾت کِ هیعاى پبیجٌسی زیٌی، ٍيٗیت تؤّل، هیعاى تحهیالو ٍ َّیت قرهی، ثیِ تطتییت،   

 اًس.ثیكتطیي تؤحیط ضا ثط َّیت زیٌی زاقتِ

اًس کِ ، ًكبى زازُ«َّیت زیٌی ٍ ؾطهبیِ ارتوبٖی ضاثُِ»ای ثب ٌَٖاى ( زض هقبل1389ِگٌزی ٍ ّوکبضاى)

ثب افعایف هیعاى َّیت زیٌی، هیعاى حًَض روٗی افعایف یبفتِ ٍ زض ًتیزِ ؾطهبیِ ارتوبٖی ربهِٗ ثیبال  

 ضٍز.هی

ًكیبى  « ثطضؾی َّیت زیٌی ٍ هلی رَاًبى قیْط تْیطاى  »( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى 1388ؾفیطی ٍ غفَضی)

-اى رَاًبى زیٌی زاضًس، ٍ هلی ّبیهؤلفِ ثِ ًؿجت ثبالیی پبیجٌسی ٍالسیي کِ ّبییذبًَازُ زض اًس کِزازُ

 زٍ زض رَاًیبى  اهَظـ ظهیٌِ زض ٖولکطز ٍالسیي. ّؿتٌس ثطذَضزاض تطی قَی زیٌی ٍ هلی َّیت اظ ًیع ّب

 زاضز. هخجت ٍ هؿتقین ضاثُِ زیٌی رَاًبى، ٍ هلی َّیت ثب زیٌی ٍ هلی ثٗس

، ثیِ اییي   «ُِ ثیي َّیت زیٌیی ٍ ؾیالهت ضٍاى زاًكیزَیبى   ثضا»ّكی ثب ٌَٖاى ( زض پػ1385ٍٖلیزبًی)

افیطاز زاضای  . ًتیزِ زؾت یبفتِ اؾت کِ ثیي َّیت زیٌی ٍ ؾالهت ضٍاى زاًكیزَیبى ضاثُیِ ٍریَز زاضز   

َّیت زیٌی هَفق اظ تٗبهالو ٍ کٌف ارتوبٖی هَفق ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ؾُح ايُطاة ٍ افؿیطزگی اًیبى   

 .پبییي ثَزُ اؾت

، ثیِ اییي ًتیزیِ زؾیت     «اهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ َّیت زیٌی ٍ هلی»ثبٌَٖاى  ی( زض پػٍّك1392قبزض ظازُ) 

گیطی زیٌی ٍ هلی هٗلوبى، ضقس َّیت زیٌی ٍ هلی ضا زض رْت هخجت پییف ثیٌیی   یبفتِ اؾت کِ ثب رْت

ِ »( زض پػٍّكی ثب ٌَٖاى 1392قهبثی ٍ ّوکبضاى). کٌسهی ای ثیط  هیبَّاضُ  ثطضؾی احطاو اؾتفبزُ اظ ثطًبهی

 تؤحیط هٌفی زاضز.« َّیت زیٌی
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زّس کِ تب کٌَى زض ظهیٌِ ّبی اًزبم قسُ زض ایي حَظُ ًكبى هیّبی فَم ٍ ؾبیط پػٍّفثطضؾی پػٍّف

حبيیط   ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌی ٍ اًقالثی پػٍّكی اًزبم ًكسُ اؾت ٍ پػٍّف

 ی، تطثیتی ٍ فطٌّای زض ایي حَظُ هؤحط ثبقس.ّبی پػٍّكتَاًس زض ظهیٌِ ضفٕ ذالهی

 ُ( رٍش پضٍّص
ـ  زض پػٍّف. زض ایي پػٍّف اظ َطح تحقیق کیفی اؾتفبزُ قسُ اؾت -ّبی کیفی، ههیبحجِ یکیی اظ ضٍ

ای هیَضز اؾیتفبزُ قیطاض هیی     ّب ثِ نَضو فعایٌسُای اؾت کِ ثِ ٌّابم روٕ اٍضی زازُّبی قٌبذتِ قسُ

ضٍـ  اظ ثطای تجییي ًیبظّیبی هٗطفتیی زاًكیزَیبى،    زض ایي پػٍّف. (111:1381گیطز)هبضقبل ٍ ضاؾوي 

ِ     ". اؾتفبزُ قسُ اؾت "ههبحجِ ًیوِ ؾبذتبضیبفتِ" زض ثطگیطًیسُ   "ههیبحجِ ثیب ضٍـ ًیویِ ؾیبذتبض یبفتی

تكطیح هرتهط ٍ کلی ی  ؾطی اظ ٌٖبٍیي ٍ هَيَٖبتی اؾت کِ ثبیس ثیب قیطکت کٌٌیسگبى زض تحقییق     

ههبحجِ، تطتیجی کِ ثط هجٌبی اى هَيَٖبو ثبییس ثطضؾیی قیَز، ٍاغُ ًایبضی ٍ      ثطضؾی قَز، زض ایي ًَٔ

گیطی زض هَضز َطح هَيَٖبو ٍ قیَُ اضایِ ؾؤاالو رولِ ثٌسی ؾؤاالو، اظ قجل تٗییي ًكسُ اؾت.تهوین

ِ ثیط هجٌییبی هیَقٗیتی کییِ زض ههییبحجِ ثیِ ٍرییَز هیی     قییَز)گبل ٍ گییط اًزیبم هییی ایییس؛ تَؾییٍ ههیبحج

ّیب اًتریبثی   گیطی ّسفوٌس اؾتفبزُ قسُ اؾت، یٌٗی ًوًَِایي تحقیق اظ قیَُ ًوًَِ زض. (531:1384ثَضگ

اًس ثٌبثطایي تٗیسازی اظ  کٌٌس اًتربة قسُّبی ٍاقٗی ًعزی  هیثیكتط ثِ پبؾد ّبیی کِ هب ضاٍ ًوًَِ اؾت

ِ  ّبی هٗبضف اؾالهی، ٖلیَم تطثیتیی ٍ ضٍاًكٌبؾیی،   ّبی قْط قیطاظ زض ضقتِهسضؾیي زاًكابُ ٌٖیَاى   ثی

ّبی اًْب پیطاهَى ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌی ًوًَِ ّسفوٌس اًتربة قسًس ٍ زیسگبُ

هَضز زض حَظُ 12ّب)ًفط اظ هسضؾیي زاًكابُ 36زض ایي تحقیق اظ . ثِ زؾت اهس ٍ اًقالثی اظ َطیق ههبحجِ

زض . اًكٌبؾی( ههبحجِ ثیِ ٖویل اهیس   هَضز زض حَظُ ضٍ 12هَضز زضحَظُ ٖلَم تطثیتی ٍ 12هٗبضف اؾالهی،

زض اییي  . تفؿیطی اؾتفبزُ قیسُ اؾیت   –ایي پػٍّف ثطای تزعیِ ٍ تحلیل اَالٖبو اظ ضٍیکطز تَنیفی 

ضٍیکطز اثتسا اَالٖبو گطزاٍضی قسُ ضا ثسٍى اٖوبل ًٓط ٍ ثسٍى تَرِ ثِ چطایی اى تَنیف کطزُ ٍ ثٗیس  

 .  (112:2115پطزاذتِ هی قَز )قی یِ ٍ قبًَى، ثب اؾتفبزُ اظ تفکط ٍ اؾتسالل ثِ تحلیل اَالٖبو 

  

 های تحقیقو(یافته

 ظیط اؾت: پػٍّف ثِ قطح ّبیّبی ایي تحقیق ثط هجٌبی ؾَالیبفتِ

 ًیاسّای هعزفتی داًطجَیاى در حَسُ َّیت دیٌی: -1

تٗوییق هٗطفیت   . ثبقیس هؤلفیِ هُیطح هیی    12ثٗیس ٍ   5، زض هقَلِ َّیت زیٌیی، 1هُبثق ثب رسٍل قوبضُ 
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ٍلیی ثیب تَریِ ثیِ     . ّب اظ يیطٍضیبو اًکیبض ًبپیصیط هیی ثبقیس     ًؿجت ثِ ّوِ ایي اثٗبز ٍ هؤلفِ اًكزَیبىز

هحسٍزیت حزن هٌبثٕ زضؾی ٍ هحسٍزیت ظهبى اضائِ قسُ ثطای زضٍؼ هٗبضف اؾالهی، ههبحجِ قًَسگبى 

اٖتقبز ثِ انَل »ّبی اؾبتیس هٗبضف اؾالهی ثط هؤلفِ . ّب تؤکیس ثیكتطی زاقتِ اًسثط تٗسازی اظ ایي هؤلفِ

اٖتقیبز ثیِ کفبییت زییي زض اهیَض      » ، «التعام ثِ احکبم قیطٖی » ، «التعام ثِ فطٍٔ زیي» ، «پٌزابًِ زیي

اگبّی اظ تبضخ اؾیالم، ثیَیػُ ؾییطُ    » ، «ظًسگی هؿلوبًی ا حؿبؼ تٗلق ثِ فطٌّم ٍ ضٍـ»، «ارتوبٖی

جِ قًَسگبى حیَظُ هٗیبضف اؾیالهی هٗتقیس     ههبح. ، تؤکیس ثیكتطی زاقتِ اًس«پیبهجط)ل( ٍ ائوِ اَْبض)ٔ(

قیَز ٍلیی يیطٍضو    ّب پطزاذتِ هیثَزًس کِ گطچِ زض زٍضُ ّبی اثتسایی ٍ هتَؾُِ ثِ ذَثی ثِ ایي هؤلفِ

تطی)زض ؾُح فکط زاًكزَیبى( ثِ ایي هجبحج زاضز کِ زض زضٍؼ هٗبضف اؾالهی زاًكابُ ثِ نَضو ٖویق

» ، «ظًسگی هؿیلوبًی  احؿبؼ تٗلق ثِ فطٌّم ٍ ضٍـ» ّبی اؾبتیس ٖلَم تطثیتی ثط هؤلفِ. پطزاذتِ قَز

اٖتقیبز ثیِ کفبییت زییي زض اهیَض      » ، «ٔ»ثَیػُ ؾییطُ پییبهجط)ل( ٍ ائویِ اَْیبض    »اگبّی اظ تبضخ اؾالم

التیعام ثیِ فیطٍٔ    »، «اٖتقبز ثِ انَل پٌزابًِ زیي اؾالم)تَحیس، ًجَو، هٗبز، ٖسل، اهبهت(» ، «ارتوبٖی

ِ  اؾبتیس ضٍاى. اًستؤکیس ثیكتطی زاقتِ «قطٖی التعام ثِ احکبم» ، «زیي احؿیبؼ  » ّیبی قٌبؾی ثیط هؤلفی

ثیَیػُ ؾییطُ پییبهجط)ل( ٍ ائویِ     »اگیبّی اظ تیبضخ اؾیالم   » ، «ظًسگی هؿلوبًی تٗلق ثِ فطٌّم ٍ ضٍـ

اٖتقبز ثیِ انیَل پٌزابًیِ زییي اؾیالم)تَحیس،      » ،«اٖتقبز ثِ کفبیت زیي زض اهَض ارتوبٖی» ، «ٔ»اَْبض

ّبی هٗیبضف اؾیالهی، ٖلیَم    زض هزؤَ اؾبتیس ضقتِ. اًس،تؤکیس ثیكتطی زاقتِ«، ٖسل، اهبهت(ًجَو، هٗبز

اگیبّی اظ  » ، «ظًیسگی هؿیلوبًی   احؿبؼ تٗلق ثِ فطٌّم ٍ ضٍـ»ّبی تطثیتی ٍ ضٍاى قٌبؾی ثط هؤلفِ

اٖتقیبز  » ، «، اٖتقبز ثِ کفبیت زیي زض اهَض ارتوبٖی«ٔ»ثَیػُ ؾیطُ پیبهجط)ل( ٍ ائوِ اَْبض»تبضخ اؾالم 

التعام ثِ احکبم » ٍ« التعام ثِ فطٍٔ زیي» ، «ٖسل، اهبهت(، ثِ انَل پٌزابًِ زیي اؾالم)تَحیس،ًجَو،هٗبز

 بیشتری داشته اند.تؤکیس « قطٖی
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 های هویت دینی:ابعاد و مؤلفه توصیف و تشریح

یس، ًجیَو، هٗیبز،   اٖتقبز ثِ انَل پٌذ گبًِ زییي اؾیالم)تَح  »: ههبحجِ قًَسگبى ثط هؤلفِتعذ اعتقادی

قجْبو ایزبز قسُ  ثبیس ثتَاًس پبؾراَی هٗتقسًس کِ زضٍؼ هٗبضف اؾالهی تؤکیس زاضًس.اًْب« ٖسل، اهبهت

ّبی کبشة ٍ هبزی گطا تَاًس رَاًبى ضا ثِ ؾوت ٖطفبىهی هكکالو ٖقیستی ٍ فکطی. زض ایي ظهیٌِ ثبقٌس

ّیب ٍ  ضذٌیِ اییي فیطم    ى ٍرَز زاضز ٍ ذُیط زض حبل حبيط زٍاظزُ فطقِ اًحطافی کبشة زض ایطا. ؾَم زّس

ٍرَز ایطازاو اؾبؾی زض اٖتقبز افطاز ثِ تَحیس، ًجَو ٍ ٍحیی  . ّبی کبشة زض ثیي رَاًبى ٍرَز زاضزٖطفبى

ِ   تَاًس ظهیٌِ ؾبظ گطایف افطاز ثِ ؾوت فطقِ ّب ٍ ٖطفیبى هی اظ َیطف زیایط،   . ثبقیس  ّیبی هیبزی گطایبًی

اة ًكبى زازى ٖطفبى ّبی کبشة، اٖتقبزاو زیٌی ٍ هصّجی رَاًبى اؾتکجبض رْبًی زض تالـ اؾت تب ثب رص

اظ زیایط قیجْبتی کیِ زض    . اهٌیت هلی کكَض اؾیت ٍاضز ًوبیس ضا تًٗیف ًوبیس ٍ اظ ایي َطیق ثِ ٍحسو ٍ

ظهیٌِ اٖتقبزی ایزبز قسُ اؾت،تكکی  زض اٖتقبزاتی ّوچَى ظیبضو، تَؾیل، قیفبٖت ٍ هْیسٍیت هیی     

تَاى ثب ایي گًَیِ اًحطافیبو   و ٍ اهبهت زض زضٍؼ هٗبضف اؾالهی، تبحس ظیبزی هیثب تجییي انل ًجَ. ثبقس

 هجبضظُ ًوَز.
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التعام ثیِ  »ٍ « التعام ثِ فطٍٔ زیي»ّبی : ههبحجِ قًَسگبى زض ثٗس ضفتبضی ثط تسضیؽ هؤلفِتعذ رفتاری

َ ههب. اًسّبی زضؾی زضٍؼ هٗبضف اؾالهی زاًكابّْب تؤکیس زاقتِزض کتبة« احکبم قطٖی سگبى ًحجِ قی

ّیبی هٗیبضف   اظ هیبى فطٍٔ زیي ثط تسضیؽ ًوبظ، اهط ثِ هٗطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط ٍ تَلی ٍ تجیطی زض کتیبة  

الجتِ ثبیس تَرِ زاقت کِ تؤکیس ههبحجِ قًَسگبى ثط هجبحیج فیَم ثیِ    . اؾالهی تؤکیس ثیكتطی زاقتِ اًس

ِ ثبقیس.زض ه هٌٗبی ًبزیسُ گطفتي ؾبیط هجبحج هطثٌَ ثِ فطٍٔ زیي ًوی ، «التیعام ثیِ احکیبم قیطٖی    » ؤلفی

ّیبی زضؾیی   ههبحجِ قًَسگبى ثط اهَظـ حزبة ٍ هؿبئل رٌؿی ٍ ظًبقیَیی)تطثیت رٌؿیی( زض کتیبة   

 ، ثط«قطکت زض هٌبؾ  ٍ قٗبئط زیٌی»ههبحجِ قًَسگبى زض ظهیٌِ هؤلفِ . تؤکیس زاقتِ اًس هٗبضف اؾالهی

ٍ    َُ ًوبظ روبٖت زض زاًكابُ، قطکت زض هطاؾیوبو کثطگعاضی ثبق ثبظزییس ٍ   هیصّجی ٍ اضزٍّیبی ظییبضتی 

 اًس.قجَض هُْط اهبهبى ثعضگَاض تؤکیس زاقتِ ظیبضو

،تؤکیس «اٖتقبز ثِ کفبیت زیي زض اهَض ارتوبٖی»ههبحجِ قًَسگبى زض ثٗس ؾیبؾی ثط هؤلفِ تعذ سیاسی: 

یی هكیکالو  عضگٌویب ثثیكتطی زاقتِ اًس.اًْب ثطایي ثبٍض ّؿتٌس کِ اؾتکجبض رْبًی زض تالـ اؾیت تیب ثیب    

کكَضّبی اؾالهی، ًبکبضاهسی زیي زض اهَض ارتوبٖی ضا ثِ رَاًیبى القیبن ًوبییس ٍ     اقتهبزی ٍ هٗیكتی زض

اٖتقیبز ثیِ کفبییت    »اظ ایي ضٍ يطٍضی اؾت کِ هؤلفِ . ضا تطٍیذ ًوبیس« رسایی زیي اظ ؾیبؾت»ؾیبؾت 

 قَز. ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی تجییيثِ ذَثی زض کتبة« زیي زض اهَض ارتوبٖی

« اٖتقبز ثِ فطٌّم ٍ ضٍـ ظًسگی هؿلوبًی»ههبحجِ قًَسگبى زض ثٗس فطٌّای ثط هؤلفِ تعذ فزٌّگی: 

تؤکیس زاقتِ اًس.اًْب ثطایي ثبٍض ّؿتٌس کِ زض ٍيٗیت کًٌَی کكَض کِ اؾتکجبض رْبًی ثب اؾتفبزُ حساکخطی 

زاظز، يطٍضی اؾیت کیِ زض   پطّبی هبَّاضُ ای ٍ فًبی هزبظی ثِ تطٍیذ ؾج  ظًسگی غطثی هیاظ قجکِ

ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی زاًكابّْب، ؾج  ظًسگی اؾالهی ٍ تفبٍو ّیبی اى ثیب ؾیج  ظًیسگی     کتبة

ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی، اؾیت ّبی ؾج  غطثی ثِ ذَثی تجییي قَز.ّوچٌیي الظم اؾت کِ زض کتبة

 ز.ظًسگی غطثی ٍ ًقف اى زض اظ ذَزثیابًای ذبًَازُ ّب ٍ رَاًبى تجییي قَ

اگبّی اظ تبضید اؾالم ثِ ٍییػُ ؾییطُ پییبهجط)ل( ٍ    »ههبحجِ قًَسگبى زض ثٗس تبضیری ثط تعذ تاریخی:

تَاًیس ثؿییبضی اظ اؾییت ّیبی فطٌّایی ٍ      تؤکیس زاقتِ اًس.اقٌب قسى ثب تبضید اؾیالم هیی  « اّل ثیت)ٔ(

. ى رلیَگیطی ًوبییس  ًحطافیی زض ثییي رَاًیب   اّیبی  ّبی ارتوبٖی ضا هطتفٕ ؾبظز ٍ اظ ضذٌِ فطقًِبٌّزبضی

ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی ثبیس پیبهجط اکطم)ل( ٍ اّل ثییت)ٔ( ثیِ ٌٖیَاى الاَّیبی     ّوچٌیي زض کتبة

اؾوبًی ثِ رَاًبى هٗطفی قًَس ٍ ؾیطُ ٍ ذالم اًْب ثبیس ثِ ٌَٖاى ؾطهكق حقیقی ثِ زاًكزَیبى هٗطفیی  
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 قَز.

 جَیاى در حَسُ َّیت اًقالتی:ًیاسّای هعزفتی داًص -2

اؾبتیس هٗبضف اؾالهی ثیط  . ثبقس، زض هقَلِ َّیت اًقالثی زٍاظزُ هؤلفِ هُطح هی2ق ثب رسٍل قوبضُ هُبث

، «تْٗس ثِ حفّ ًٓبم روَْضی اؾالهی»، «هجبضظُ ثب تحزط ٍ التقبٌ»، «التعام ثِ ٍالیت فقیِ»ّبی هؤلفِ

، «ٍ اؾیتکجبض ؾیتیعی  ًفیی ؾیلُِ   »، «اٖتقبز ثِ اهیبم ذویٌیی  »، «هجبضظُ ثب تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم»

اؾبتیس ٖلَم تطثیتیی ثیط   . اًستؤکیس ثیكتطی زاقتِ« اگبّی ثِ ٍقبیٕ ٍ تبضید اًقالة اؾالهی»ٍ «ضٍحبًیت»

هجیبضظُ ثیب   »، «هجبضظُ ثب تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم»، «تْٗس ثِ حفّ ًٓبم روَْضی اؾالهی»ّبی هؤلفِ

اؾبتیس . اًستؤکیس ثیكتطی زاقتِ« بز ثِ اهبم ذویٌیاٖتق»ٍ هؤلفِ«التعام ثِ ٍالیت فقیِ»ٍ « تحزط ٍ التقبٌ

التعام ثِ »،«هجبضظُ ثب تحزط ٍ التقبٌ»»،«هجبضظُ ثب تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم»ضٍاًكٌبؾی ثط هؤلفِ ّبی 

زض هزویَٔ، ههیبحجِ   . تؤکیس ثیكتطی زاقتِ اًیس « تْٗس ثِ حفّ ًٓبم روَْضی اؾالهی»ٍ « ٍالیت فقیِ

ٌ »، «جبضظُ ثب تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطمه»ّبی قًَسگبى ثط هؤلفِ تْٗیس ثیِ   »، «هجبضظُ ثب تحزط ٍ التقیب

تؤکییس ثیكیتطی    «اٖتقبز ثِ اهبم ذویٌیی »ٍ هؤلفِ«التعام ثِ ٍالیت فقیِ»ٍ« حفّ ًٓبم روَْضی اؾالهی

 اًس.زاقتِ

 ّبی َّیت اًقالثیهْوتطیي هؤلفِ :2رسٍل

 هؤلفِ ّب  
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 ّای َّیت اًقالتی:تَصیف ٍ تطزیح هؤلفِ

ِ  « ایخبض ٍ قْبزو»قًَسگبى زض ذهَل هؤلفِ ههبحجِ«:ٍ ضْادت ایثار»هؤلفِ  ّیبی غییط  ثیط ثطًبهی

، ثطگعاضی اضزٍّیبی ضاّییبى ًیَض، ثعضگساقیت هقیبم قیْسا ٍ ربًجیبظاى       . اًسّب تؤکیس زاقتِضؾوی زاًكابُ

ضا  تَاًس فطٌّم ایخبض ٍ قیْبزو ّب ٍ ؾبیط ثطًبهِ ّبی هطتجٍ هیثعضگساقت ّفتِ زفبٔ هقسؼ زض زاًكابُ

ُ     . زض زاًكزَیبى تقَیت ًوبیس  ّیبی هزیبظی ٍ حًیَض   زض ٍيٗیت کًٌَی ثیب تَریِ ثیِ گؿیتطـ زاًكیاب

  ُ ّیب ثبییس تیساثیطی    ًبهحؿَؼ ایي زاًكزَیبى زض هحیٍ زاًكابّی، هسیطاى فطٌّای ایي گًَیِ زاًكیاب

 بقٌس.تطی زاقتِ ثّب حًَض پط ضًمّب زض ایي گًَِ ثطًبهِثیٌسیكٌس تب زاًكزَیبى ایي زاًكابُ

ًفی ؾلُِ ٍ اؾتکجبض »ههبحجِ قًَسگبى زض ذهَل هؤلفِ «:ًفی سلطِ ٍ استکثار ستیشی» هؤلفِ

ّبی غییط  ٍ ّن ثط ثطًبهِ ّبّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی زاًكابُّن ثط تجییي ایي هؤلفِ زض کتبة« ؾتیعی

ي، ثطًبهیِ  ثْوی  22ضٍظ قیسؼ، ضاّپیویبیی ضٍظ    ضؾوی ّوچَى قطکت گؿتطزُ زاًكزَیبى زض ضاّپیویبیی 

ِ یزض قطایٍ کًٌَی ثب تَرِ ثِ تجلغ. اًسّبی هطتجٍ تؤکیس زاقتِاثبى ٍ ؾبیط ثطًبهِ 13ّبی ضٍظ  ای بو ضؾیبً

ای هٌُقی ٍ هؿتسل ثطای قكط رَاى ٍ زاًكزَ تجییي گؿتطزُ غطة، هفَْم ؾلُِ ٍ اؾتکجبض ثبیس ثِ گًَِ

 قَز.

هآثبى، هقسؼ. ؤکیس ههبحجِ قًَسگبى ثَزُ اؾتایي هؤلفِ هَضز ت«: هثارسُ تا تحجز ٍ التقاط» هؤلفِ

، اًزویي حزتییِ،   «ٍالیتیی ّیب  »ّب، اؾالم اهطیکبیی، تكیٕ لٌسًی، قیِٗ اًالیؿی، ٍّبثیت، فطقِتکفیطی

ّب ضا ثِ زییي  ّبی هتحزط، ثعضگتطیي يطثِایي گطٍُ. ثبقٌسّبی ایي هؤلفِ هیهٌبفقیي ٍ ثْبئیت اظههسام

اظ اییي ضٍ، ثیط هجٌیبی فطهیبیف حًیطو      . اًیس الهی اییطاى ٍاضز ًویَزُ  هجیي اؾالم ٍ ًٓبم روَْضی اؾی 

تَاًیس ضاُ ضقس ضا ثیبثیس، هایط اًکیِ ضاُ اًحیطاف ضا ّین ًكیبى      ّطگع ًوی فطهبیٌس:اهیطالوؤهٌیي)ٔ( کِ هی

ُ   ثبیس زض کتبة ّبایي ههسام. (ًْذ الجالغِ 147زّیس)ذُجِ  ثیِ   ّیب ّبی زضؾی هٗیبضف اؾیالهی زاًكیاب

 . ّبی اًْب ثطای قكط زاًكزَ تجییي گطززّب ٍ ذیبًتثحج ٍ ثطضؾی قطاض ثایطًس ٍ اؾیت تفهیل هَضز

ثِ ٖقیسُ ههبحجِ قًَسگبى، ٍالیت فقیِ یکی اظ اضکبى ًٓبم اؾالهی  «:التشام تِ ٍالیت فقیِ»هؤلفِ 

. ُ اؾیت ثبقس کِ ثِ قسو هَضز ّزوِ اؾتکجبض رْبًی ٍ هعزٍضاى زاذلی ٍ ذبضری اًْب قطاض گطفتِ قیس هی

ثسذَاّبى ًٓبم اؾالهی، قجْبو فطاٍاًی زض ایي ظهیٌِ زض شّي رَاًبى ایزبز ًوَزُ اًس، اظ اییي ضٍ ًٓطییِ   

ّیبی زضؾیی   ٍالیت فقیِ ٍ التعام ثِ ٍالیت ٍ ٍالیت هحَضی اظ هْوتطیي هجبحخی اؾت کِ ثبیس زض کتیبة 

 ّب هَضز ثحج ٍ ثطضؾی قطاض ثایطز.هٗبضف اؾالهی زاًكابُ
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ثِ ٌَٖاى ثٌیبًایصاض ٍ هٗویبض کجییط اًقیالة      اهبم ذویٌی اد تِ حضزت اهام خویٌی)رُ(:هؤلفِ اعتق

ثِ ٖقیسُ ههبحجِ قًَسگبى، زض کتبة زضؾی اًقالة اؾیالهی، ثبییس   . اؾالهی زض رْبى قٌبذتِ قسُ اؾت

نفبو ٍ ؾیطُ حًطو اهبم ذویٌی ثَیػُ نفبتی ّوچیَى قیزبٖت، ؾیبزُ ظیؿیتی، اؾیتکجبض ؾیتیعی ٍ       

 . ُ قكط زاًكزَ تجییي قَزػهٓلَهبى ٍ کَخ ًكیٌبى، ثطای ًؿل رَاى ٍ ثَیحوبیت اظ 

ثِ ٖقیسُ ههبحجِ قًَسگبى،یکی اظ ثطًبهِ ّبی قَم اؾتکجبض رْبًی، ایزبز فبنلِ ٍ  «:رٍحاًیت»هؤلفِ

ّبی زضؾی هٗبضف اؾیالهی ٍ اًقیالة اؾیالهی،    اظ ایي ضٍ زض کتبة. ثبقسرسایی ثیي هطزم ٍ ضٍحبًیت هی

ًقف ضٍحبًیت هٗٓن زض پیطٍظی اًقالة اؾالهی، رٌم تحویلی، پیكطفت فطٌّای ٍ اهٌیت ضٍاًی  ثبیس ثِ

 ربهِٗ پطزاذتِ قَز.

ههبحجِ قًَسگبى هٗتقسًس کِ زض قطایٍ کٌیًَی ًییبظ اؾبؾیی ثیِ     «: تَسعِ فزٌّگ تسیجی»هؤلفِ

ثؿییزی ّین   تَؾِٗ فطٌّم ٍ تفکیط  . حفّ ٍ تَؾِٗ فطٌّم ٍ تفکط ثؿیزی زض ربهِٗ احؿبؼ هی قَز

ّبی هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی تجییي قَز ٍ ّن زض ثطًبهِ ّبی غیط ضؾیوی ثیِ اییي    ثبیس زض کتبة

تَاًیس  ّبی ثؿیذ زاًكیزَیی هیی  فٗبلیت ٍ احؿبؼ هؿؤلیت زاًكزَیبى زض ثطًبهِ. اهط هْن پطزاذتِ قَز

 ثؿیزی زاقتِ ثبقس. ًقف هْوی زض پیكطفت فطٌّم ٍ تفکط

یکی اظ انَل اؾبؾی ًٓبم روْیَضی اؾیالهی اییطاى،    «:ستضعفیي ٍ هظلَهیيحوایت اس ه»هؤلفِ

هٗتقسًس کیِ زض قیطایٍ کٌیًَی،     ىقًَسگب ههبحجِ. ثبقسانل حوبیت اظ هؿتًٗفیي زض ؾطاؾط رْبى هی

اؾتکجبض رْبًی ثب تطفٌسّبی هرتلف اظ رولِ تحطین ّبی ؾٌایي، کبضقکٌی زض ضقس ٖلویی کكیَض،تْبرن   

زض ایي . قِ، زض تالـ اؾت تب تَرِ هؿؤالى کكَض تٌْب ثِ هؿبئل زاذلی هَُٗف قَزفطٌّای ٍ ایزبزتفط

ّبی زضؾی زاًكیابّی ٍ ضؾیبًِ ّیبی    قطاٌ ثبیس انل حوبیت اظ هؿتًٗفیي ٍ هٓلَهبى رْبى زض کتبة

 ٖوَهی ثطای ًؿل رَاى ٍ ثرهَل زاًكزَیبى تجییي قَز.

ًٓیبم روْیَضی اؾیالهی، یکیی اظ      : حفّ«تعْذ تِ حفظ ًظام جوَْری اسالهی ایزاى»هؤلفِ

ههبحجِ قیًَسگبى هٗتقسًیس زض قیطایٍ    . ثط اى تؤکیس زاقتٌس هؿبئلی ثَز کِ حًطو اهبم ذویٌی ثِ قسو

کًٌَی کِ ًٓبم روَْضی اؾالهی ثب زقوٌبى فطاٍاًی ضٍثطٍ اؾت ٍ هعزٍضاى زاذلیی ٍ ذیبضری زض تیالـ    

س ثِ ًقف ذَز زض حفبْیت ٍ حطاؾیت اظ ًٓیبم    ثطای يطثِ ظزى ثِ ایي ًٓبم هقسؼ ّؿتٌس، ّط ایطاًی ثبی

ثب تَرِ ثِ . زض ایي هیبى، قكط رَاى ٍ زاًكزَ، ربیابُ ٍاالیی زاضًس. هقسؼ روَْضی اؾالهی ٍاقف ثبقٌس

ضؾبًِ ای غطة زض قجکِ ّبی هبَّاضُ ای ٍ فًبی هزبظی، قكط ریَاى، ثیكیتط اظ ؾیبیط     فٗبلیت گؿتطزُ
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هؤلفِ تْٗس ثِ حفّ ًٓیبم روْیَضی    اظ ایي ضٍ يطٍضو زاضز کِ. اقكبض ربهِٗ زض هٗطو اؾیت قطاض زاضًس

 ثیكتطی تجییي گطزز. اؾالهی، زض زضٍؼ هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی زاًكابّْب، ثب زقت ٍ ٍؾَاؼ

ایي هؤلفِ هیَضز تؤکییس ههیبحجِ قیًَسگبى ثیَزُ      «:هثارسُ تا تْاجن فزٌّگی ٍ جٌگ ًزم»هؤلفِ 

ض رْیبًی، تْیبرن فطٌّایی ٍ رٌیم ًیطم ضا زض ضاؾیتبی اؾیتحبلِ ًٓیبم         زض چٌس زِّ اذیط، اؾتکجب. اؾت

ای هجتصل، ؾبیت ّبی ٍرَز اًجَُ قجکِ ّبی هبَّاضُ. روَْضی اؾالهی زض زؾتَض کبض ذَز قطاض زازُ اؾت

ای کَچ  اظ اقساهبو اؾتکجبض رْیبًی زض اهیط تْیبرن    ایٌتطًتی هجتصل ٍ قجکِ ّبی هزبظی هجتصل، ًوًَِ

اًیس ٍ ثیِ هؿیؤلیي    هقبم هٗٓن ضّجطی ًیع ثبضّب زض ایي ظهیٌیِ ّكیساض زازُ  . ثبقسطم هیفطٌّای ٍ رٌم ً

ای ربهٕ اًس.اظ ایي ضٍ هجبضظُ ثب هؿؤلِ تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم زقوي، ًیبظ ثِ ثطًبهِفطٌّای تصکط زازُ

ّیبی زضؾیی   يطٍضی اؾت کِ هؤلفِ تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم زض کتیبة  ّب ًیعزض زاًكابُ. ٍ هلی زاضز

زاًكابّْب ًیع ثِ ایي اهط  هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی ثِ ذَثی تجییي قَز ٍ زض ثطًبهِ ّبی فطٌّای

 . هْن تَرِ ٍ تؤکیس قَز

 ٍ هْوتیطیي  اظ اى، هرتلیف  حیَازث  ٍ تبضید «:آگاّی تِ ٍقایع ٍ تاریخ اًقالب اسالهی»هؤلفِ

. اؾیت  قیسُ  اقبضُ اى ثِ ایگؿتطزُ نَضو ثِ هیاؾال هٌبثٕ زض اؾت کِ اهَظیٖجطو هٌبثٕ تطیي انلی

 ٍ اؾیت  تیبضیری  ّیبی ضٍیساز ٍ قهِ زاؾتبى، قبلت زض تبضیری شکط هجبحج قطاى، ایبو اظ ٖٓیوی ثرف

ِ  زّیی  ٍ ٖجیطو  پٌساهَظی ّسف ثب ایٌْب ّوِ ِ  نیَضو  هربَجیبى  ثی ثیِ ٖقییسُ ههیبحجِ    . اؾیت  گطفتی

. ّب قطاض زاقتِ ثبقیس بیس زض ضأؼ ثطًبهِ زضؾی زاًكابُقًَسگبى،اگبّی ثِ ٍقبیٕ ٍ تبضید اًقالة اؾالهی ث

ِ  ههبحجِ قًَسگبى ثط ایي ثبٍض ّؿتٌس کِ تسضیؽ زضؼ تبضید اًقالة اؾالهی ثبییس  افیطاز نیبحجٌٓط ٍ    ثی

هزطة ٍاگصاض قَز.تسضیؽ زضٍؼ هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی ثِ ٍؾیلِ افطازی کِ قبزض ثِ زفیبٔ اظ  

ّوچٌیي تؤکیس ثیط کؿیت   . ّبی رسی ثِ زًجبل ذَاّس زاقتی ًیؿتٌس، اؾیتّبی اؾالهی ٍ اًقالثاضظـ

ًوطُ ٍ حفّ اَالٖبو تبضیری هبًٗی اؾبؾی زض ثطاثط تفکط ٍ تسثط زض حَازث ٍ ضٍیسازّبی تیبضیری ایزیبز   

 . (11: 1396، زّس)هحوَزیاهَظی ایي زضٍؼ ضا ثِ قسو کبّف هیًوبیس، ایي هؿؤلِ رٌجِ ٖجطوهی

قبًَى اؾبؾی روَْضی اؾیالهی اییطاى هجییي ًْبزّیبی      «:ًسثت تِ قاًَى اساسیآگاّی »هؤلفِ

اییي قیبًَى،   . فطٌّای، ارتوبٖی، ؾیبؾی ٍ اقتهبزی ربهِٗ ایطاى ثط اؾبؼ انَل ٍ يَاثٍ اؾالهی اؾت

اؾیالهی اییطاى ٍ ضًٍیس هجیبضظُ      قکَّوٌسهبّیت اًقالة . ثبقس هی هلت هؿلوبى ایطاى ّبیِذَاؾت تجلَض

ی نحیح قیبًَى اؾبؾیی هؿیتلعم    ارطا. ًوَزُ اؾت ایي ذَاؾت اؾبؾی ضا هكرمایطاى بى هطزم هؿلو
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ههبحجِ قًَسگبى ثط ایي ٖقیسُ ثَزًس کِ زاًكزَیبى ثیِ  . قٌبذت زقیق اى تَؾٍ هطزم ٍ هؿئَالى اؾت

 ِاظ ایي ضٍ يطٍضی اؾت ک. ثبیس ثب قبًَى اؾبؾی اقٌبیی کبهل زاقتِ ثبقٌس ٌَٖاى ایٌسُ ؾبظاى ایي کكَض

 ثِ ذَثی تجییي قَز. ّبی هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهیقبًَى اؾبؾی زض زضؼ

 ّبی َّیت زیٌی ٍ اًقالثی زاًكزَیبى اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى:ة:اؾیت ّب ٍ چبلف

اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى،اؾیت ّب ٍ چبلف ّبی َّیت زیٌی ٍ اًقالثی زاًكزَیبى ثِ قیطح ظییط هیی    

 ثبقس.

ّیب زض ربهٗیِ،   ایٌسُ قغلی: اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى، ٍرَز اًجَُ فبض٘ التحهیالى زاًكابُاثْبم زض  -1

ایي هؿؤلِ اظ ی  َیطف ؾیجت ذیطٍد    . ؾجت ایزبز ضٍحیِ یؤؼ ٍ ًب اهیسی زض ثیي زاًكزَیبى قسُ اؾت

ض زاًكزَیبى ًرجِ اظ کكَض ذَاّس قس ٍ اظ َطف زیاط ثط قکل گیطی هُلَة َّییت زیٌیی ٍ اًقالثیی ز   

 زاًكزَیبى تؤحیط هٌفی ذَاّس قس.

هكکالو هٗیكتی ٍ اقتهبزی ثطذی اظ زاًكزَیبى: اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى، هكکالو هٗیكیتی ٍ  -2

اقتهبزی ثطذی اظ زاًكزَیبى، هبًٗی اؾبؾی زض ثطاثط قکَفبیی َّیت زیٌیی ٍ اًقالثیی اییي زاًكیزَیبى     

طفت زض رٌجِ ّبی ٖلوی، فطٌّایی ٍ زیٌیی هحیطٍم    ایي هكکالو، زاًكزَیبى ضا اظ ضقس ٍ پیك. ثبقسهی

 ذَاّس ؾبذت ٍ َٖاقت ًبگَاضی ثط ایٌسُ اًْب ذَاّس زاقت.

ّبی ارتوبٖی هزبظی)ثَیػُ تلاطام ٍ ایٌؿتبگطام(: زض قطایٍ ای ٍ قجکِّبی هبَّاضُتؤحیط هٌفی قجکِ -3

ا ٍ ثطًبهِ ّبی يس زیٌی ٍ يس ّبی ارتوبٖی هزبظی ثب تَلیس هحتَای ٍ قجکِکًٌَی، قجکِ ّبی هبَّاضُ

اًقالثی، ؾٗی زض تًٗیف َّیت زیٌی ٍ اًقالثی ًَرَاًبى ٍ رَاًبى زاضًس تب اظ ایي َطییق ظهیٌیِ تًیٗیف    

ثب تَرِ ثِ تٗساز ظیبز زاًكزَیبى ٍ ًقف اًْب زض ایٌسُ کكَض، تؤحیط . ًٓبم روَْضی اؾالهی ضا فطاّن اٍضًس

 . یط ذَاّس ثَزهٌفی ایي ثطًبهِ ّب ثط زاًكزَیبى چكوا

ِ ثِ هبّیت زیٌی ٍ اًقالثی رفؿبز ازاضی ٍ اقتهبزی زض ثطذی اظ زؾتابّْبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی: ثب تَ -4

ّبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتیی ؾیجت   ًٓبم روَْضی اؾالهی، ٍرَز فؿبز ازاضی ٍ اقتهبزی زض ثطذی اظ زؾتابُ

اظ ی  َیطف يیوي لُویِ ظزى ثیِ      ایي هؿؤلِ. ؾطذَضزگی ٍ یؤؼ رَاًبى ثَیػُ زاًكزَیبى ذَاّس قس

ٖتوبز هطزم، ًبثطاثطی ٍ تجٗیى ضا زض کكَض ًْبزیٌِ ذَاّس ًوَز کِ ذَز ٖبهلی اؾبؾی زض تًٗیف َّیت ا

 . زیٌی ٍ اًقالثی رَاًبى ذَاّس ثَز

تؤذیط زض اهط اظزٍاد: اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى، تؤذیط زض اظزٍاد ٍ پیبهسّبی فطٌّای ًبقی اظ اى ثط  -5
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گیطی َّیت زیٌی ٍ اًقالثی زاًكزَیبى تؤحیط هٌفی ذَاّیس زاقیت، اظزٍاد يیوي ایٌکیِ ًیبظّیبی      قکل

گیطی قرهیت ٍ َّیت فیطزی ًقیف زاضز، تیؤحیط    ًوبیس ٍ زض قکلضٍاًی زاًكزَیبى ضا ضفٕ هی –ضٍحی 

 ای ثط َّیت ارتوبٖی ثَیػُ َّیت زیٌی ٍ اًقالثی ذَاّس زاقت.ٍیػُ

ّیبی زضؾیی زض تویبم    زضؾی زاًكابّْب: اظ زیسگبُ ههبحجِ قًَسگبى کتیبة  ثِ ضٍظ ًجَزى کتبة ّبی -6

هقبَٕ تحهیلی)ثَیػُ زض زاًكابُ ّب( ثبیس ثب تغییط ٍ تحیَالو فطٌّایی، ارتویبٖی ٍ اضتجیبَی ّوبٌّیم      

ارتویبٖی ٍ  –ٍلی کتبة ّبی زضؾی ثطذی اظ زاًكابّْب ثیِ هجبحیج ضٍظ ٍ چیبلف ّیبی ؾیبؾیی      . ثبقس

 بقٌس.فطٌّای ثی تَرِ هی ث

ثِ ضٍظ ًجَزى ؾُح ؾَاز هسضؾیي زضٍؼ هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی: زض ثطذیی اظ زاًكیابّْب،    -7

ٍؼ هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی اظ تَاًوٌسی ٍ ٌّط الظم ثیطای تجیییي هجبحیج زیٌیی ٍ     ضهسضؾیي ز

ی زاًكزَیبى ضا هرتل گیطی َّیت زیٌی ٍ اًقالثاًقالثی ثطذَضزاض ًیؿتٌس، چٌیي قطایُی هی تَاًس قکل

 . ًوبیس

ّبی زیٌی ٍ اًقالثی زض ثیي ثطذیی اظ زاًكیزَیبى:   گؿتطـ ضٍحیِ هسضک گطایی ٍ ٖسم تَرِ ثِ اهَظُ-8

ُ  ّبی اذیط ثب تَرِ ثِ پسیسُ هسضک گطایی ٍ ٍرَز نٌسلیزض ؾبل ّیب، زاًكیزَیبى   ّبی ذیبلی زض زاًكیاب

پػٍّكی ٍ فطٌّای ًساضًس.گؿتطـ ضٍحیِ هیسضک  ّبی اهَظقی، ضغجت چٌساًی ثِ قطکت فٗبل زض فٗبلیت

کیبضثطزی،غیط  –گطایی،کبّف قسیس زاًكزَ زض ثطذی اظ ٍاحس ّبی زاًكابُ ّب)ثَیػُ زاًكابُ اظاز،ٖلویی  

اًتفبٖی ٍ پیبم ًَض( ٍ ًجَز ٖعم ٍ اضازُ ثطای تزویٕ چٌیي ٍاحسّبیی، هَرت زلؿطزی زاًكیزَیبى ذَاّیس   

 . هٌزط ثِ تًٗیف َّیت زیٌی ٍ اًقالثی زاًكزَیبى ذَاّس قس ّبی فطٌّای چٌیي ٍيٗیتیپیبهس. قس

ؾکَالضیؿوی زض زاًكابُ ّب: ثِ ٖقیسُ ثطذیی اظ ههیبحجِ قًَسگبى،گؿیتطـ     ًفَش تفکطاو لیجطالی ٍ -9

ٖبهیل هْویی زض تًیٗیف َّییت زیٌیی ٍ اًقالثیی        ّبی لیجطالی ٍ ؾکَالضیؿوی زض زاًكیابُ ّیب  اهَظُ

 زاًكزَیبى هی ثبقس.

  گیزیی(ًتیجِ 
زض ؾبل ّبی اذیط، اؾتکجبض رْبًی ثب اؾتفبزُ حساکخطی اظ قجکِ ّبی هبَّاضُ ای ٍ فًبی هزبظی، ؾیٗی  

اؾتکجبض رْبًی ثب تْبرن فطٌّای . رَاًبى، ثَیػُ زاًكزَیبى زاقتِ اؾت زض تًٗیف َّیت زیٌی ٍ اًقالثی

ظهیٌِ تًٗیف ًٓیبم روْیَضی    َّیت زیٌی ٍ اًقالثی رَاًبى، ثب اؾیت ظزى ثِ ٍ رٌم ًطم تالـ زاضز تب

پیكیطٍ، زض هقبثلیِ ثیب     ثط ایي اؾبؼ، ًْبزّبی هتَلی، ثَیػُ زاًكابّْب ثبیس ًقكیی . اؾالهی ضا فطاّن اٍضز

قٌبؾبیی ٍ تقَیت هؤلفِ ّبی َّییت زیٌیی ٍ اًقالثیی    . تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم زقوي زاقتِ ثبقٌس
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 زاًكابّْب هی ثبقس.زاًف رَیبى، اظ هْوتطیي ٍْبیف ًْبز ّبی فطٌّای زض 

پػٍّف حبيط ثب ّسف تجییي ًیبظّبی هٗطفتی زاًكزَیبى زض حَظُ َّیت زیٌیی ٍ اًقالثیی اًزیبم قیسُ     

اؾت.زض حَظُ َّیت زیٌی، پٌذ ثٗساٖتقبزی، ضفتبضی، ؾیبؾی، فطٌّای ٍ تبضیری زض قبلت زٍاظزُ هؤلفیِ ٍ  

ّب ٍ هؿؤلیي فطٌّای زاًكابُ. قطاض گطفتاظزُ هؤلفِ هَضز ثطضؾی ٍ تحلیل ٍزض حَظُ َّیت اًقالثی ًیع ز

ثبیس حساکخط زقت ٍ ٍؾَاؼ ضا زاقتِ ثبقٌس تیب   ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهیهؤلفیي کتبة

زض حَظُ َّیت زیٌی، ثٗس . ثیؿت ٍ چْبض هؤلفِ َّیت زیٌی ٍ اًقالثی هَضز غفلت قطاض ًایطز ّیچ کسام اظ

ای زاضز.اٖتقبزاو اًحطافی، ظهیٌیِ ؾیبظ اًحطافیبو ثعضگتیط ٍ     بُ ٍیػُاٖتقبزی ٍ ؾج  ظًسگی اؾالهی ربیا

ثبییس   انَل اٖتقبزی. ثٗس اٖتقبزی زض هیبى ؾبیط اثٗبز اّویت هًبٖفی زاضز، ذُطًبکتط هی ثبقس، اظایي ضٍ

ّوچٌییي  . رلَ اًحطافبو اٖتقبزی گطفتِ قیَز  قَز تب ثبظاهَظی ٍ تجییي فکطی زاًكزَیبى، زض ؾُح ضقس

کًٌَی کِ ضؾبًِ ّبی اؾتکجبضی، هطٍد فطٌّم ههطف گطایی ٍ ؾج  ظًسگی غطثی هی ثبقٌس،  زض قطایٍ

زض حَظُ َّیت . تَرِ ثِ ؾج  ظًسگی اؾالهی ثبیس زض زؾتَض کبض هؿؤلیي فطٌّای زاًكابّْب قطاض ثایطز

تْٗیس ثیِ   » ٍ« هجبضظُ ثب تحزط ٍ التقبٌ»، «هجبضظُ ثب تْبرن فطٌّای ٍ رٌم ًطم»اًقالثی ًیع، هؤلفِ ّبی

ثبیس تَرِ ٍیػُ  ّبفطٌّای زاًكابُ ضیعاىربیابُ ثطرؿتِ تطی زاضز ٍ ثطًبهِ« حفّ ًٓبم روَْضی اؾالهی

ّبی ایي پػٍّف، پیكٌْبزاو کیبضثطزی ٍ پػٍّكیی ظییط    ّب زاقتِ ثبقٌس.ثب تَرِ ثِ یبفتِای ثِ ایي هؤلفِ

 اضائِ هی قَز.

 پیطٌْادات کارتزدی
ّبی ارتوبٖی هزبظی)ثَیػُ تلایطام ٍ  ای ٍ قجکِّبی هبَّاضٍُ حهط قجکِحس ثب تَرِ ثِ گؿتطـ ثی -

ّب، ثبیس ثیب ثْجیَز ؾیَاز    يس زیٌی ٍ يس اًقالثی زض ایي قجکِ ّب ٍ هحتَایایٌؿتبگطام( ٍ ٍرَز اًجَُ پیبم

 ؾبظی ًوبیین.ای زاًكزَیبى،اًْب ضا زض ثطاثط ایي پیبم ّب ٍ اّساف اًْب ایويضؾبًِ

ّبی هبزی گطایبًیِ کیبشة ٍ   ظهیٌِ اٖتقبزاو زیٌی، هی تَاًس زاًكزَیبى ضا ثِ ؾوت ٖطفبىًبپرتای زض  -

ای ثِ ثحج اٖتقیبزاو  ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی، تَرِ ٍیػُثبیس زض کتبة ذُطًبک ؾَم زّس، اظ ایي ضٍ

 زیٌی قَز ٍ اظ َطف زیاط، تَرِ رسی ثِ هكبٍضُ هصّجی زض زاًكابّْب يطٍضی اؾت.

كابّْب ثِ ٌَٖاى الاَی انلی زاًكزَیبى هُطح هی ثبقیٌس، اظ اییي ضٍ يیطٍضی اؾیت کیِ      اؾبتیس زاً -

اؾبتیس زاًكابّْب زض هَاضزی ّوچَى التعام ثِ فطٍٔ زیي)ثَیػُ ًوبظروبٖت( ٍ احکبم قطٖی)ثَیػُ حزبة 

 ٍ پَقف(ٍ قطکت زض هٌبؾ  ٍ قٗبئط زیٌی، الاَی هُلَثی ثطای زاًكزَیبى ثبقٌس.

تَاًٌیس زض تقَییت َّییت    ّب)ثَیػُ ضقتِ ّبی ٖلَم تطثیتی، ضٍاًكٌبؾی ٍ هكبٍضُ( هیی ِاؾبتیس ؾبیط ضقت-
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ّبی ًقف اؾبؾی زاقتِ ثبقٌس، اظ ایي ضٍ يطٍضی اؾت کِ ثب ثطگعاضی کالؼ زیٌی ٍ اًقالثی زاًكزَیبى

 ثهیطو افعایی، ًقف اؾبتیس زض ایي ظهیٌِ تجییي قَز.

تهبزی، هٗیكتی ٍ ثیکبضی ضا ثیِ ٌٖیَاى هٗلیَل فطٌّیم     اؾتکجبض رْبًی زض تالـ اؾت تب هكکالو اق-

زیٌی ٍ اًقالثی ثِ قكط رَاى ٍ ثرهَل زاًكزَیبى القبن ًوبیس، اظ ایي ضٍ يیطٍضی اؾیت کیِ هؿیؤلیي     

 ای تسٍیي ًوبیٌس.ّب، ثطای ذٌخی ؾبظی ایي ًقكِ قَم اؾتکجبض رْبًی ثطًبهِ ّبی ٍیػُفطٌّای زاًكابُ

ى ؾج  ظًیسگی اؾیالهی ثیِ ٌٖیَاى یی  زضؼ ٖویَهی ٍ اذتییبضی زض        تَنیِ هی قَز کتبثی ثب ٌَٖا-

 ّب تسضیؽ قَز.زاًكابُ

 ّبی هطثٌَ ثِ هٗبضف اؾالهی، اًقالة اؾالهی ٍ ؾیطُ پیبهجط ٍ ائوِ اَْبضقَز تسضیؽ زضؼتَنیِ هی-

ّبی ثحج گطٍّی ٍ پطؾیف ٍ  ثِ اؾبتیس هزطة ٍاگصاض قَز ٍ ثِ ربی اؾتفبزُ اظ ضٍـ ؾرٌطاًی اظ ضٍـ

تسضیؽ ایي زضٍؼ ثِ ٍؾیلِ افیطازی کیِ قیبزض ثیِ زفیبٔ اظ      . ثطای تسضیؽ ایي زضٍؼ اؾتفبزُ قَز پبؾد

 ظا ثبقس.اضظـ ّبی زیٌی ٍ اًقالثی ًجبقٌس، هی تَاًس اؾیت

قَز ؾویٌبضّبی ثهیطو افعایی زض ظهیٌِ هجبضظُ ثب تحزط ٍ التقبٌ ٍ هجبضظُ ثب تْبرن فطٌّایی  تَنیِ هی-

 . زاًكزَیبى تكکیل گطزز ٍ رٌم ًطم غطة ثطای

اّل تؿٌي اهطیکبیی زض . ثب ٍاضز ًوَزى هفبّیوی ّوچَى اؾالم اهطیکبیی، تكیٕ لٌسًی، قیِٗ اًالیؿی -

ّب ٍ ثیبى زیسگبُ هقبم هٗٓن ضّجطی ًؿجت ثِ ّبی زضؾی هٗبضف اؾالهی ٍ اًقالة اؾالهی زاًكابُکتبة

 تجییي قَز. طقِ ٍ تحطیف زیي هجیي اؾالمّب زض ایزبز تفّب، ذُطاو ایي فطقِایي گًَِ فطقِ

 :پیطٌْادات پضٍّطی

اًقالثی هَضز تحلییل  ٍ ّبی َّیت زیٌی ّبی زضؾی هساضؼ ٍ زاًكابّْب ثِ لحبِ تَرِ ثِ هؤلفِکتبة -

 ٍ ثطضؾی قطاض ثایطًس.

بیی ثب اًزبم تحقیقبو پیوبیكی، َٖاهل تًٗیف َّیت زیٌی ٍ اًقالثی زاًف اهَظاى ٍ زاًكزَیبى قٌبؾ -

 گطزز.

 چاًَای اؾتفبزُ اظ فًبی هزبظی ثطای تقَیت َّیت زیٌی ٍ اًقالثی هَضز ثطضؾی قطاض ثایطز. -

 ّبی هبَّاضُ ای هَضز ثطضؾی قطاض ثایطز.ّبی قجکِّبی هٌبؾت ثطای ذٌخی ؾبظی ثطًبهِضٍـ-

 طز.ّبی پطٍضقی هساضؼ زض تقَیت َّیت زیٌی ٍ اًقالثی هَضز ثطضؾی قطاض گیًقف ثطًبهِ -
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