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7 

  
 
 

 ثَيشةكي
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ وةنو دةوَيةتيَهى طشْطى ْاوكـةيي و بـةٖؤى رـؤسى    

ئيظالَى ـ ػؤسِػطيَشِى و   يةنةى واتة طيظتةَيطياطى و ئايذؤيؤرياي ةطيظتةَ
غـاص(   و )ْـةو   ةنـةي يـةبواسي وصة  يريؤثؤيـةتيو و دةوَيةَةْذي  ي طشْطيثيَطة

ناسيطـةسى يـة طـةس     ،ئةو َيَزوو و ػاسطتاْييةتةى نة ٖةيةتى بة ٖؤيٖةسوةٖا 
دةدا  نـة   بؤ ئةّ َةبةطتةؾ ئةّ تويَزيٓةوةية ٖةوٍَ داوةناْى ْاوكةنة ٖةية.وسِو

بٓةَاناْى ٖضسى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ دةطتٓيؼإ بها  و 
 ناسيطةسيإ يةطـةس  و نةو سِةطةصاْة خباتةسِو ية كواسكيَوةيةنى تيؤسيذا ئةو فانتةس

 طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ ٖةية. 
زيٓةوة بة طوود وةسطشتٔ ية تيؤسى )نؤْظـاانتيعيضّ( نـة يـة بـواسى     ئةّ تويَ

ة، ٖـةوٍَ دةدا   يـ هى ْويَثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ و طياطةتى دةسةوةدا تيؤسيَ
نـة بـة ثيَـى    بٓةَاناْي ٖضسي ثيَهٗيَٓةسى ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَـشإ،  

 ،كواسكيَوةى ئةّ تيؤسية دةبيَتة ٖؤى سِةفتاس و بةسرةوةْذى تايبةتى ئـةو دةوَيةتـة  
دوو فانتةسى ثيَهٗاتةيى ْـاوؤؤيي و دةسةوة و ٖـةسوةٖا    ٖةسوةٖا ٖةس .خباتةسِوو

سِةطةصى بهةسايةتى و ناسيطةسيإ ية طةس يةناى و ية اليـةني تـشةوة، فانتـةسة    
تةسِوو، تاوةنو بتواْطم ؤويَٓذْةوةيـةني صاْظـب بـؤ    ْةةدى و َاْاييةنإ ؤشاودَا

 بهةئ، نة ييَشةدا بةكةْذ ؤاَييَو دةشمةيٓـةسِوو.  ئةو دةوَيةتة و طياطةتى دةسةوةى
و ثيَٓاطـة و ئاطـتةْطةناْي ػـيهشدْةوةي     يةّ تويَزيٓةوةيـةدا بااـإ يـة تيـؤس    
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ا بااـإ يـة   طياطةتى دةسةوة بةطؼب نشدووة. ٖةسوةٖا ية بةػـي تيؤسييةناْـذ  
وييااييضّ و سِةفتاسطـةسايي و  يـ وسيـاييضّ و ييااييـضّ و ْي  يتيؤسيةناْى سياييضّ و ْي

ثاؾ سِةفتاسطةسايى و دسوطتهشدْي بشِياس ية طياطةتى دةسةوة و ٖـةسوةٖا تيـؤسى   
سةؤٓةيى و سواْطةيإ بؤ طياطـةتى دةسةوة نـشدووة و ثاػـإ تيـؤس و سواْطـةي      

ية نؤتاييذا بااإ ية سؤٍَ و ناسيطـةسى ٖـةسدوو   . وونؤْظاانتيعيضَإ ؤظتؤتةسِ
 نشدووة. فانتةسى ثيَهٗاتة و بهةس ية طياطةتى دةسةوةدا

يةّ تؤيَزيٓةوةيةدا ثيَهٗاتـةى فـةسَى ناسيطـةس يـة طـةس طياطـةتى دةسةوةى        
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ؤشاوةتةسِوو و ْيؼاػماْذاوة، نة يةّ ثيَهٗاتة فةسَييةدا نة 

تةي طيظتةَي طياطى و ئايذؤيؤرياي نؤَاسي ئيظالَيية، سِيَبـةس سِؤَيـى   دةسٖاويؼ
طةسةنى ية ٖـةَوو بواسةنـاْي ْـاوؤؤ و دةسةوة، بـة تايبـة  طياطـةتى دةسةوةدا       
دةبيٓيَت. ٖةسوةٖا طةسكاوةناْى ْاطٓاَةطاصى ية نؤَـاسى ئيظـالَى ئيَـشإ نـة     

و بةسرةوةْـذى نؤَـاسى   وةنو بٓةَاناْى ٖضسى و ثيَهٗيَٓـةسى ْاطـٓاَة و سِةفتـاس    
ئيظالَى ئيَشإ ناسدةنةٕ، سِووٕ نشدؤتةوة و طشْطيُإ بة ٖةسدوو فانتةس و سِةطةصى 
َاْايى و َاددى يـة دسوطـتهشدْى ئـةّ بٓـةَا ٖـضسى و ْاطـٓاَةييةى نؤَـاسى        

ٖـةسوةٖا سؤَيـي ئـاييٓى ئيظـالّ و َةصٖـةبى       .ئيظالَى ئيَشإ داوة، وةنو: َيَزوو
ى نة دةسٖاويؼتةي ئةّ سِةطةصةية نة دواتش ناسيطةسى ية طةس ػيعة و ئةو بٓةَاياْا

ــاس و    ــى نؤَــاسى ئيظــالَى و سِةفت ــاس وةسطشاْ ــطم و تيَطةيؼــتٓى بشِي رــؤسى سِواْ
تـاسيى  ويةناْى دةبيَت. ٖةسوةٖا سِةطةصةناْى ريٗاْى طيَيةَطةسايى و طيبةسرةوةْذ

ــشى و تيَشِ ايبــةتى نؤَــاسى اْيٓــى توػؤسِػــطيَشاْةى ئيظــالَى و تيــؤسى ثيالْطيَ
ْةتةوة، نـة بةطؼـب ئـةو فانتـةس، سِةطـةص و       -ئيظالَى ئيَشإ ية باسةي دةوَية  

دةنـةٕ،   بٓةَاياْة وةنـو طةسكـاوةى ْاطٓاَةطـاصى يـإ ْاطـٓاَة ثيَـذةسى نـاس       
ػيهشدْةوةَإ بؤ نشدووة. ئةّ تويَزيٓةوة ٖةْـذىَ ثـشغ و ػمووْـةي يـة طياطـةتي      

ة ئاطتى ْاوكةيى و ْيَوْةتـةوةيى ؤظـتؤتةسِوو،   دةسةوةي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ي
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9 

ٖــةسوةٖا سيؼــة و ٖؤناسةنــاْى دورَٓايــةتى ئيَــشإ و وياليةتــة يــةنطشتووةناْى 
ئةَشيها و ئيظشائيٌ، بةسصي و ْضَي و باسطشري ية ثةيوةْذييةناْى يةنيب ئةوسوثا 
سى و نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و وآلتاْي تشى ْاوكةنة، طياطةتي نويتـووسي نؤَـا  

طـةس   دةوَيةتييـةناْي قـة ْيَو ؤئـةتؤَى و ئابًَ  ؤطـيةي ئيظالَى، ثشغ و نيَؼـةي د 
 ئيَشاْي ؤظتؤتةسِوو و ييَهذاْةوةي بؤ نشدووة.

ئةّ تويَزيٓةوةية بةطؼتى ٖةوَييَهة بؤ دةطتٓيؼاْهشدْى بٓةَانإ و فانتـةس   
إ و سِةطةصةناْي ٖضسي ناسيطةس يةطةس طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَـش 

و فانتةساْـة نـشدووة، بـؤ ػمووْـة:      و يةّ سِووةػةوة، بااإ يـةو بٓـةَا و سِةطـةص   
ئايذؤيؤرياى ئيظالَى ػؤسِػـطيَشاْة و دةسٖاويؼـتةناْى يـة طياطـةتى دةسةوةى     

و سِيَبـةسى يـة طياطـةتى     ٘نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، سؤَيى تـاى يـإ وةظم فةقيـ   
واْيٓى نؤَاسى ئيظالَى بؤ ثيَهٗاتـةى  دةسةوةى ئيَشإ، ٖةسوةٖا تيَطةيؼضم و تيَشِ

ٖيَضى ْيَوْةتةوةيى و داَةصساوة و سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةنإ و كؤْيةتى تيَـشِواْطم  
و تيَطةيؼتين نؤَاسى ئيظـالَى بـؤ ثشطـي ئاطـايؽ و ناسيطـةسى ثاساطـتٓى       
بةسرةوةْذييةناْى طيظتةَى ئيظالَى ئيَـشإ يةطـةس طياطـةتى دةسةوة و سؤَيـي     

يٓى )اّ ايكـشى( يـة طياطـةتى دةسةوةي ئيَـشإ و ٖـةسوةٖا فانتـةسةناْى       دؤنتؤسِ
ةنإ و يـ نؤَةآليةتى و ثيَهٗاتةى داْيؼتواْى ئيَشإ و نويتـووسى طياطـى ئيَشاْي  

ناسيطةسيإ ية طةس تيَطةيؼضم و سِةفتاسي طياطةتى دةسةوة، ٖـةسوةٖا تيَـشِواْطم و   
ــتة   ــت و ئايذياييظ ــة سياييظ ــوإ ْوؤب ــىَ ْيَ ــةس  ًَُالْ ــةسيإ يةط نإ و ناسيط

ئاسِاطتةنشدْى سِةفتـاسى طياطـةتى دةسةوةى نؤَـاسى ئيظـالَى ئيَـشإ و سِؤَيـي       
فانتةسى ئابووسى و وصة يـة طياطـةتى دةسةوةدا، نـة ٖـةس سِةطـةص و فانتـةسيَو       
بةػــيَو يــة تيطةيؼــضم، سِةفتــاس و بةسبةطــتةناْى طياطــةتى دةسةوةى نؤَــاسي 

 ناتةوة.ئيظالَي ئيَشاػمإ بؤ سِووْذة
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بوو نة بٓةَا  ية نؤتاييؼذا طةيؼتيٓة نؤَةَييَو ئةدماّ نة طشْطايٓيإ ئةوة 
فيكٗـــي و ئايـــذؤيؤرياي  -و بةتايبـــة  بٓـــةَاناْي ئيظـــالَي ييـــةنإٖضس

ػؤسػطيَشاْةي نؤَاسى ئيظالَى، نـة ْاطـٓاَة، سِةوايـةتى و ئـةّ تيَطةيؼـتٓة      
وة، يةطـةٍَ طوػـاسةناْى   تايبةتةي نؤَاسى ئيظـالَى ئيَـشإ، يةطـةسى سِاوةطـتا    

ثيَهٗاتةيي طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و ْؤسّ يإ ثيَـوةس و بـةٖاناْى ْيَوْةتـةوةيى    
صاٍَ، ثيَهةوة ناسييَو دةنةٕ و تيَطةيؼتٓى تايبة  بؤ ٖةسدوو اليةٕ دسوطتذةنةٕ، 
نة ئةَةؾ ديظاْةوة دةبيَتة ٖؤى دووباسة بةسٖةّ ٖيَٓاْـةوة و ثيَٓاطـةنشدْةوةي   

دورَٓايـةتى، بـاسطشرى، ٖاونــاسي، دؤطـتايةتى و ثاَيثؼـتى يــإ      بةسرةوةْـذي، 
دورَٓايــةتى درايــةتي و ٖةَواسنشدْــةوةي سِةفتــاسي طياطــةتي دةسةوة، وةنــوو 

نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةٖةَبةس ئيظشائيٌ و وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها 
ْي دري سِؤرئـاوا و  و بةطؼب سؤرئاوا يإ ثاَيثؼتى ئيَشإ ية بضوتٓةوة توْـذسِةوةنا 

و ثاساطتٓى ئةّ طيظتةَة، باالتشئ  ٖاوثةؼماْةناْيإ، بةآلّ ثاسيَضطاسي ية َاْةوة
 ئاَاْج و بةسرةوةْذي و ٖةسوةٖا ريَبةريَ نشدْي ئةسنيَهى ئاييٓى و فيكٗية بـؤ 

شإ و بؤية بة ٖةَوو ػيَوةيةى ناس بـؤ ثاساطـتٓى دةنـا .    يَنؤَاسي ئيظالَي ئ
دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَـشإ، ئـاَشاص و دةسٖاويؼـتةي    طياطةتى  بةطؼب،

طياطةتي ْاوؤؤيي و سِةْطذاْةوةي سِواْطم و بٓةَاناْي ٖضسي و تيَطةيؼتين سِيَبةس 
و ْوؤبةي دةطةآلتذاس و ثيَهٗاتـةي فـةسَي و بةسرةوةْذيـةناْي ئـةّ طيظـتةَة      

    ٖ يَضتشنشدْي طياطييةية، نة ئةوةؾ وادةنا ، ثاسيَضطـاسي نـشدٕ يةَاْـةوة و بـة
طيظتةّ و ثاساطتين ْاطٓاَةنةي و ريَبةريَ نشدٕ و ٖيَٓاْةديي بٓةَاناْي ٖضسي 
ئةّ طيظتةَة طياطيية، ئاَادمي نؤتايي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظـالَي  

 .ئيَشإ بيَت
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 دةشتثيَكـ  (1)

بابةتة طشْطةناْى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ، طياطةتى  يةنيَو ية ثشغ و
ية  .دةنشيَت و سِواْطةى رؤساورؤس ؤويَٓذْةوةى بؤ سؤوةى وآلتاْة، نة بة تيدةسة
تـشيؼةوة طياطةتى دةسةوةى ٖةس وآلتيَهيؽ ئاَشاصيَهة بؤ ثةيوةْذى  ياليةن

تـشى ْيَوْةتةوةيى بة َةبةطتى بةديٗيَٓاْى  ييةطةٍَ دةوَيةتإ يإ ئةنتةسةناْ
تـشاتيزيةتيَهى تايبة  ئاَادمةناْى ئةّ دةوَيةتة نة يةطةس بٓةَاى ط

دةسةنييةؾ دةسٖاويؼتةى نؤَةَييَو  تةيَوةدةكيَت. ئةّ سِةفتاس و طتـشاتيزيةبةسِ
سِةطةص و فانتةسى ْاوؤؤيي و ْيَوْةتةوةيية، بةّ َاْاية نة طياطةتى دةسةوةى ٖةس 

سِةطةصةناْي َاددي و  دةوَيةتيَو ية اليةى دةسٖاويؼتةى ناسييَهى ْيَوإ فانتةس و
سئةدماَى ٖةوَيذاْة بؤ دةْاوؤؤيي و دةسةوةية و ية اليةنى تـشيؼةوة  َاْايي

و ريَبةرىَ نشدْى نؤَةَييَو ية فانتةس و سِةطةصةناْى ٖضسى،  بةسرةطتةنشدٕ
ئايذؤيؤرى، نويتووسى، نؤَةآليةتى، َيَزوويى و بةطؼب ْاطٓاَةيية، نة ية 

ةس و سِةطةصةناْى طياطةتى دةسةوةدا بةسرةطتة دةبيَت. بةآلّ بة ثيَى فانت
ثيَهٗيَٓةسى ْاطٓاَةى والتيَو ئةّ ناسييَهة رياواصة و سِؤَيى ثيَهٗاتة يإ بهةسةنة 

 بةسرةطتة يإ بةسص و ْضّ دةبيَتةوة.
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْيؽ وةى ئةنتةسيَهى طشْطى ْاوكةيى و بة ٖؤي 

ةٕ طياطةتيَهى تايبةغمةْذي طيظتةَة طياطيية ئايذويؤريو و ػؤسِػطيَشاْةنةى، ؤاو
دةسةوةى تايبةتة، نة ٖةوَيةنإ بؤ ؤويَٓذْةوة و ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوةى ئةو 
وآلتة، تةْيا بة تيؤس يإ سِواْطةيةى ْاتواْيَت ٖةَوو سِةٖةْذةناْى طياطةتى دةسةوةى 
ئيَشإ سِووٕ بهاتةوة. بؤية ثيَويظتة بٓةَاناْى ٖضسى و سِةطةص و ٖةسوةٖا فانتةسةناْى 
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سيطةس ية طةس ئةّ بٓةَا ٖضسياْة نة ئاسِاطتةى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ دةنا  ية نا
كواسكيَوةيةنى تيؤسيذا خبةيٓة سِوو و ٖؤناسى سِةفتاسى تايبةتى ئةّ وآلتة ية طياطةتى 
دةسةوةدا سِووٕ بهةيٓةوة و ٖةوٍَ بذةئ ية تيؤس ياؤود ية سِواْطةيةنى كةْذ سِةٖةْذى 

ةنو ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ دةطتٓيؼإ بهةئ نة طوود وةسبطشئ، تاو
ئةّ ْاطٓاَةية فؤسَى طياطةتى دةسةوة و سِةفتاسى نؤَاسى ئيظالَى دةطتٓيؼإ 
دةنا . بةّ َاْاية نة تيؤس و سِواْطةيةى نة ٖةّ طشْطى بة ثيَهٗاتة و بهةس دةدا  

ٖةوٍَ دةدةئ نة ية تيؤسى  و ٖةّ فانتةسة ٖضسى و َادديةنإ سِووٕ دةناتةوة. ييَشةوة
نؤْظتـشانتيعيضّ طوود وةسبطشئ تاوةنو بٓةَاناْى ٖضسى و كواسكيَوةى تيؤسيي 
سِةفتاسى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، نة رؤسى تيَطةيؼتٓى ئةّ دةوَيةتة ية ريٗاْى 
دةسةوة و ٖةسِةػة و َةتـشطيةنإ، ٖةسوةٖا ييَهذاْةوةيإ دياسيذةنا ، نة يةطةس 

سة تيَطةيؼضم و سِواْطةيةنى تايبةتى ئاييٓى، ئايذؤيؤرى، َةصٖةبى، بٓةَاى رؤ
نويتووسى، نؤَةآليةتى و تةْاْة  روطشافيايى و ريؤثؤيةتيهة ية ئاطتى دةسةوةدا، 
سِووبةسِووى نؤَةَييَو طريوطشفت و نيَؼة دةبيَتةوة ية ثةيوةْذى يةطةٍَ ئةنتةسةناْي 

ذاداْيَو ية ْيَوإ بةٖا و ثيَوةسةناْى نؤَاسى تـشى ْاوكةيى و ْيَوْةتةوةيي ياؤود ثيَه
ئيظالَى و بةٖا و ثيَوةسة صاَيةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى سِوودةدا ، نة ئةَةؾ 
ديظاْةوة ناسيطةسى ية طةس سِةفتاس و تيَطةيؼتٓى ْوؤبة طياطييةناْى نؤَاسى 

نة نؤَاسى ئيظالَى بة ثيَى ئةو دةصطا و طيظتةَة ٖضسياْةيإ دةبيَت و وادةنا  
ديٗيَٓاْى ٖةَإ ئاَاْج و بةسرةوةْذي، طتـشاتيزى رياواص بطشيَتةبةس. بةئيظالَى بؤ 

كوْهة فانتةسةناْى تاى، ثيَطة، نؤَةَيطة، حهوَة  و ثيَهٗاتةى طيظتةَى 
ْيَوْةتةوةيى يةّ ثشِؤطةيةدا بةػذاسإ، نة ية سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتةناْةوة 

ووْى ْاطٓاَةى تايبة  و تيَطةيؼتٓى تايبة  و ثيَهةوة دةبٓة ٖؤى دسوطتب
 بةسرةوةْذى تايبة  بؤ دةوَيةتيَو. 
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 ئاواٌج:
، ٖةوَيذاْة بؤ ييَهؤييٓةوة و دةطتٓيؼإ يةئاَادمى طةسةنى ئةو تويَزيٓةوة 

نشدْى بٓةَاناْى ٖضسى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية 
سِؤٍَ و ناسيطةسى ئةّ فانتةس و سِةطةصة كواسكيَوةيةنى تيؤسيذا و دياسيهشدْى 
ئيَشإ ية تةعاَوٍ  نؤَاسي ئيظالَي َاددي و ٖضسياْة ية طياطةتى دةسةوةى

 -يةطةٍَ ثيَهٗاتةى طيظتةَي ْيَوْةتةوةيى و بة طؼب سِؤَيى ئةّ ْاطٓاَة ئاييٓى
ئايذؤيؤريهة ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا. يةّ سِواْطةيةوة 

 ٍَ دةدةئ نة وةآلَى ئةّ ثشطياساْة بذةيٓةوة.ٖةو
 :ثشطياسى طةسةنى -أ
بٓةَاناْى ٖضسى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ناَاْةٕ و كؤٕ  

ناسيطةسى دةنةْة طةس طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ؟ ناّ 
ي ئيَشإ كواسكيَوةى تيؤسى باػتـش دةتواْىَ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَ

 سِووٕ بهاتةوة ياؤود طودماوتـشة بؤ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ؟
 ثشطياسة الوةنييةنإ:-ب
ثةيوةْذى دةسةنى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ يةطةٍَ وآلتة رياواصةنإ ية  -1

طةس ض سِواْطة و تيَطةيؼتٓيَو داَةصساوة؟ واتا ٖؤناسى دؤطتايةتى و 
ة اليةٕ نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖةَيكوآلو و دةسٖاويؼتةى ض دورَٓايةتى وآلتإ ي

 بٓةَايةني ٖضسى ياؤود َاددية؟
ػؤسِػطيَشاْةى  -ئيظالَى و ػيعي  -ْاطٓاَةى تايبةتى ئيَشاْي  -2

نؤَاسى ئيظالَى بة ض ػيَوةيةى ناسيطةسى ية طةس طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ 
 ٖةية؟



 ثةسويَض سةحيِ 
 

14 

ظالَى و بٓةَاي ٖضسى رؤسى طيظتةَى طياطى نؤَاسى ئي ئايا -3
دسوطتهةساْى بشِياس ية نؤَاسى ئيظالَى و ئةو ْاطٓاَة تايبةتةية نة ناسيطةسى 
ية طةس دسوطتهشدْى بشِياس و سِواْطة و رؤسى ثةيوةْذييةنإ و بةسرةوةْذى 
نؤَاسى ئيظالَى ٖةية، ياؤود ئةوة بةسرةوةْذيية ْةتةوةييةناْة نة ثاَيٓةس و 

يَزةس و ئاساطتةنةسى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي سِيَطة ْيؼاْذةس و داسِ
ئيَشاْة يإ بة َاْايةني تـش فانتةسة دةسةنييةنإ ناسيطةسى ية طةس طياطةتى 

  دةسةوةى ئيَشإ دادةْئَ يإ فانتةسة ْاوؤؤييةنإ )َاددي و ٖضسيةنإ(؟
ٖةية ( ٖةية و ئةطةس تهاقضئايا ية طياطةتي دةسةوةي ئرياْذا ثاسادؤنع) -4

( ية طياطةتى دةسةوةى تهاقضئيَُة ثاسادؤنع ) ية بةس ض ٖؤناس يإ فانتةسيَو
 ئيَشاْذا دةبيٓطم؟

 
 ويتؤد:

بؤ وةآلَذاْةوةى ئةّ ثشطياساْةؾ ية تويَزيٓةوةنةَاْذا نةَيو ية َيتؤدى  
و ٖةسوةٖا طوود ية كواسكيَوةي  ػيهاسى( و )ػيهشدْةوةى ْاوةسِؤى( -)وةطفى 

وةسدةطشئ. بؤ نؤنشدْةوةى صاْياسييةناْيؽ طوودَإ ية  يعيضّتيؤسي نؤْظاانت
 طةسكاوةناْى نتيَبخاْة و ئيٓتةسْيَت وةسطشتووة.

 
 طسمياٌة:

ػؤسِػطيَشاْةي  -))بٓةَاناْى ٖضسي و ئايذؤيؤريو  طشؼماْةي طةسةني: 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية كواسكيَوةي بٓةَاناْي ٖضسي فيكٗي ػيعةداية، نة 

ياطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و ثيَهٗاتة فةسَييةنةى سِةوايةتي طيظتةَى ط
ثيَطةيةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بؤ ؤؤى سؤٍَ و  ييَوةسدةطشيَت. بةّ ثيَيةؾ ئةو
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ية طيظتةَي ْيَوْةتةوةييذا ثيَٓاطةى دةنا ، ية طةس بٓةَاي ْاطٓاَةيةنى 
طياطةتي  وادةنا ػؤسِػطيَشاْةية، نة  -ئيظالَي و ػيعي  -تايبةتى ئيَشاْي 

بةسرةوةْذييةناْى ثيَٓاطة بها  و ٖةوَيى بةديٗيَٓاْي ئاَادمة دةسةوةي ئاساطتة و 
 -باآلناْي بذا ، بةآلّ ثاساطتين ئاطايؽ و َاْةوةى ئةّ طيظتةَة ئاييين 

طياطيية، ئاَادمى طةسةني طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْة. ثيَطة و 
طياطييةناْي ئيَشإ ية ؤؤيإ و ية ريٗاْى  -ؤبة ئاييينتيَطةيؼتٓى سِيَبةس و ْو

دةسةوة و ثشطي ثاساطتين ئاطايؽ و بةسرةوةْذي طيظتةّ، ٖةسوةٖا ناسيطةسي و 
طوػاسةناْى ثيَوةسةنإ، بةٖانإ و ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و 
دابةػبووْي ٖيَض، راسيَهى تـش ئةّ ْاطٓاَةيةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و 

 بةدوايذا بةسرةوةْذي و سِةفتاسةناْى ئةّ بهةسة ٖةَواس دةناتةوة((. 
بؤ تيَطةيؼضم ية بٓةَاناْى ٖضسى و دياسيهشدْى يؤريهى سِةفتاسى طياطةتي  

دةسةوةي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، تيؤسى نؤْظتـشانتيعيضّ باػتـشكواسكيَوةي 
سِووٕ دةناتةوة. بةّ تيؤسيهي طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاػمإ بؤ 
 ثيَيةؾ ئةّ طشؼماْةية ية طةس ئةّ ؤاآلْةي ؤواسةوة ساوةطتاوة:

 

 طسمياٌةالوةكييةكاُ:
ـ ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ثيَهٗاتةيةنة ية َيَزووى ئيَشإ، 1

ئيُاَي نة بؤتة ٖؤى دسوطتبووْي دوادصة ئاييٓى ئيظالّ و َةصٖةبى ػيعةي 
بؤ سِةفتاسةنإ، وةنو: دادثةسوةسشمواصى، بٓةَاى واليةتى  نؤَةَييَو بةٖا و ثيَوةس

فةقية، بٓةَاى )تةوةال و تةبـةسِى(، بٓةَاى باْطةػةنشدٕ، دابةػهشدْى ريٗإ 
بؤ دوو بةسةى داسويئيظالّ و داسوسبةسب، تةقيية، ػةٖادةربواصي، سِؤحيةى 

ةوتٓى ئيُاَى ؤةباتطيَشي و بةسؤودإ، بٓةَاى ْةفى طةبيٌ و كاوةسِواْى بؤ دةسن
ريٗاْييةنةي، ٖةسوةٖا ريٗاْى طيَيةَطةسايي  َةٖذى و ئاَادةناسى بؤ ػؤسِػة
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و سِؤرٖةآلتطةسايى، طوتاسى ئايذؤيؤريهى ػؤسِػطيَشاْةى ئيظالَى، ريؤثؤيةتيو، 
تيؤس ياؤود صٖٓييةتى ثيالْطيَشي، سواْطةي رياواص بؤ ْةتةوة و دةوَية ، نة 

 ةطاصئ ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا.ئةَاْة طةسكاوةى طةسةنى ْاطٓاَ
ـ ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ناسيطةسى يةطةس بهةسايةتى نؤَاسى 2

 ئيظالَى ئيَشإ ية طياطةتى دةسةوةدا ٖةية. 
ـ نيَؼة و طريوطشفتةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و نؤَةَيطةى 3

واتايةني تش، رياواصى ْيَوْةتةوةيى، دةسٖاويَؼتةى ْانؤني ْاطٓاَةيية ياؤود بة 
ية بةٖا و ثيَوةسة صاَيةناْي طيظتةَى طياطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و رؤسي 

طياطييةناْيةتي ية ٖةَبةس بةٖانإ،  -تيَطةيؼتين سِيَبةس و ْوؤبة ئاييين
ثيَوةسةنإ، داَةصساوةنإ و ثيَهٗاتةي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي، بؤ ػمووْة: 

ب و ئيظشائيٌ و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بة درايةتيهشدْي سؤرئاوا بةطؼ
 تايبة ، ثشطى ثشؤطشاَى ئةتؤَى، ثاَيثؼتى ية بضوتٓةوة توْذسِةوةنإ و... ٖتذ.

ـ تيؤسى نؤْظتـشانتيعيضّ بة ٖؤى طشْطي ثيَذإ بة ثشطى ْاطٓاَة و 4
هةس و فانتةسة َاْاييةنإ و ٖةسوةٖا يةبةسكاو طشتٓى ناس و ناسييَو ية ْيَوإ ب

ثيَهٗاتةى ْاوؤؤيى و ْيَوْةتةوةيي، بٓةَاناْى ٖضسى و كواسكيَوةى تيؤسى 
 طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ باػتـش سِووٕ دةناتةوة.

ـ سِؤَيى وةظم فةقية)سِيَبةسى(، ئايذؤيؤرياي ػؤسِػطيَشاْة ـ ئيظالَى نؤَاسى 5
ٕ، نويتووسى طياطى ئيَشإ، ئيظالَى ئيَشإ و ٖةسوةٖا فانتةسة نؤَةآليةتييةنا

ريؤثؤيةتيو، طيظتةَى ئابووسى، ثشطي ثاساطتين ئاطايؽ و بةسرةوةْذي 
طيظتةَي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، كؤْيةتى تةعاَوٍ و تيَشِواْيٓى نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ بؤ ثيَهٗاتةي طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و داَةصساوة 

ًَُالْيَيةناْى ْاوؤؤيى ئيَشإ،  ْيَوْةتةوةييةنإ، ٖةسوةٖا طؤسِاْهاسي و
 ناسيطةسيإ ية طةس طياطةتى دةسةوة و بهةسايةتى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖةية.
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 طسٌطى:
 طشْطى تويَزيٓةوةنة يةّ ؤاآلْةدا دةسدةنةويَت: 
ـ ْةبووْى طةسكاوةى صاْظتى و باوةسِثيَهشاوى ئةنادؼمى دةسباسةي طياطةتى 1

صَاْى نوسدى بؤ ئةوةى ية اليةى قوتابياْى صاْهؤ دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى بة 
و ية اليةني تـش طياطة  داسِيَزةسإ و دسوطتهةساْي بشِياسي حهوَةتي ٖةسيَُى 

 عيَشام نةَيهى ييَوةسبطشٕ. -نوسدطتإ
ـ طشْطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بؤ ئيَُةى نوسد، نة دساوطيَى ٖةسيَُى 2

اطي و ئابووسؼمإ ثيَهةوة ٖةية و ٖةسوةٖا نوسدطتاْة و ثةيوةْذى َيَزوويى و طي
ناسيطةسى طؤسِاْهاسيةناْى ْاوؤؤيي و طياطةتى دةسةوةى ئةو دةوَيةتة ية طةس 
ئيَُة بة ٖؤى بووْى بةػيَهى بةسكاوي ْةتةوةى نوسد يةّ وآلتة و طيظتةَى 

ئاييٓى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ نة بةػيَوةى سِاطتةوؤؤ و ْاسِاطتةوؤؤ  -طياطى 
واسكيَوةى عيَشاقى ْويَذا نة ثيَهٗاتةي ػيعة صؤسيٓةٕ، ناسيطةسى ية طةس ية ك

 ئيَظتا و داٖاتووى ئيَُةى نوسد دةبيَت.
ـ كواسكيَوةى تيؤسى ئةّ تويَزيٓةوةية، نة ٖةوَييَهة بؤ ئةوةى نة تيؤس و 3

سِواْطةى ْوىَ ية بواسى طياطةتى دةسةوةدا بةناس بيَٓيَت، بةتايبة  تيؤسى 
يعيضّ نة بة تيؤس و سِواْطةيةنى تاسِادةيةى ْوىَ يةو بواسةدا ٖةرَاس نؤْظتـشانت

دةنشيَت، بؤ ئةوةى نة تويَزةس ياؤود ييَهؤَيةساْي تـش ٖاْبذةئ نة تةْيا ية 
كواسكيَوةى تيؤسيية نالطيهيةناْذا ٖةوَيى ؤويَٓذْةوةى طياطةتى دةسةوةى وآلتإ 

ويَياْةؾ وةسبطشٕ و تةْاْة  ْةدةٕ، بةَيهوو نةَيو يةّ سِواْطة و تيؤسة ْ
 سِواْطةيةني سِةؤٓةييإ ٖةبيَت.
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ـ بةسرةطتةنشدْي سِؤَيى بٓةَاناْى ٖضسى و فانتةسة َاْايي و 4
ْاطٓاَةييةنإ ية طياطةتى دةسةوةدا، نة ئةَةؾ طشْطى تايبةتى ؤؤى ٖةية بؤ 

 ذساوة.ييَهؤَييٓةوة ية طياطةتى دةسةوةي دةوَيةتإ نة تائيَظتا نةَتـش طشْطى ثيَ
 كواسكيَوة:

ئةّ تويَزيٓةوةية بيَجطة ية ثيَؼةنى و ئةدماَةنإ دابةػهشاوةتة طةس كواس  
 بةػى طةسةنى بةّ ػيَوةى ؤواسةوة:

نة بةػيَهى تيؤسيية و ئاَارة بة كةْذئ كةَو، تيؤس و  بةػى يةنةّ:
سِواْطة دةدا  نة ثةيوةْذى بة سِووٕ نشدْةوة و ػيهشدْةوةى بابةتةنةَاْةوة 

ةية، نة بـشيتيية ية: ْاطاْذٕ و ثيَٓاطةي طياطةتى دةسةوة و كةَهةناْي، ٖ
سياييضّ، ئايذياييضّ، ْيوسياييضّ، ييبـشاييضّ، ْيوييبـشاييضّ، سِةفتاسطةسايى و ثاؾ 
سِةفتاسطةسايى، تيؤسى سِةؤٓةيى، تيؤسى نؤْظتـشانتيعيضّ، عةقًَطةسايى و 

طياطةتى دةسةوةدا و ػيهشدْةوةى  سِةؤٓةطةسايى، تيؤسى دسوطتهشدْي بشِياس ية
 فانتةسي ثيَهٗاتةيي و بهةسايةتي و ٖةسوةٖا سِواْطة رياواصةنإ دةؤةيٓة سِوو.

ئةّ بةػة ئاَارةية بة ثيَهٗاتة و طيظتةَى طياطى نؤَاسى  بةػى دووةّ: 
ئيظالَى ئيَشإ و طياطةتى دةسةوة. بؤ ئةّ َةبةطتة يةّ بةػةدا طيظتةَى طياطى 

َي ئيَشإ و ثيَهٗاتةى فةسَى، دةطتوس و سِؤَيي سِيَبةسى و ئةدموَةْى نؤَاسي ئيظال
ػاسةصاياْي سِيَبةسي و ػوساي ثاساطتٓى دةطتوس و ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى و 
نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى طيظتةّ و ئةدمووَةْى باآلى ئاطايؼى 

ٕ و وةصاسةتى دةسةوة و ٖيَضةكةنذاس و ْةتةوةيى و طةسؤى نؤَاس و ئةدمووَةْى وةصيشا
طةسباصيةنإ و دةطةآلتى دادوةسى ية ثةيوةْذي ية طةٍَ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ دةؤةيٓة سِوو، ٖةسوةٖا سِةطةص و طةسكاوةناْى ْاطٓاَةطاصى ناسيطةس 
ى ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، وةنو: َيَزووى ئيَشإ، تيؤس

ةَاناْي طةسوةسي ية  ثيالْطيَشى و تشغ ية بيَطاْة، طشوػب دةوَية  و ْةتةوة و ٓب
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نؤَاسي ئيظالَي، ئاييٓى ئيظالّ و َةصٖةبى ػيعة، بٓةَاناْي دادثةسوةسشمواصي، 
ةَاي )تةوةال و تةبـةسِى(، باْطةػةنشدٕ، داسويئيظالّ و داسوسبةسب،  واليةتي فةقية، ٓب

ؤحيةي بةسؤودإ و ؤةبا  نشدٕ، ْةقم طةبيٌ، كاوةسِواْي تةقيية، ػةٖادةربواصي، سِ
بؤدةسنةوتٔ، طوتاسى ريٗاْى طيَيةَطةسايى و طوتاسى ػؤسِػطيَشاْةى ئيظالَى، 

 ريؤثؤيةتيو، دةطتٓيؼإ دةنةئ.
يةّ بةػةدا طتـشاتيزى سِةفتاسي دةسةني و كةْذ ػمووْةيةى ية  بةػى طيَيةّ: 

دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةؤةيٓة سِوو، ثةيوةْذيية دةسةنييةناْى طياطةتى 
وةنو: نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها، نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ و ئيظشائيٌ، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و يةنيَتى ئةوسوثا، نؤَاسى 

سووطيا ئيظالَى ئيَشإ و طياطةتي بةسةوة وآلتاْى سِؤرٖةآل ، نؤَاسي ئيظالَي و 
و وآلتاْي ئاطياي ْاوةسِاطت و قةوقاص، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و وآلتاْى ْاوكةيي و 
عةسةبى، ٖةسوةٖا ػؤسػةناْي وآلتاْي عةسةبي، ثشؤطشاَي ئةتؤَى نؤَاسى 

 ئيظالَى ئيَشإ، ديثًؤَاطى نويتووسى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ.

اسيطةس ية طةس طياطةتى يةّ بةػةدا فانتةس و سِةطةصةناْى ن بةػى كواسةّ: 
دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى يإ بة َاْايةني تـش، بة ثيَي تيؤسي نؤْظاانتيعيضّ 
سِةطةصةناْي ناسيطةس يةطةس بهةسايةتى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ػيذةنةيٓةوة، 
وةنو: وةظم فةقية)سِيَبةسي(، ئايذؤيؤرياي ئيظالَى ـ ػؤسِػطيَشاْة، ، تيَشِواْيٓى 

َي ئيَشإ بؤ داَةصساوة ْيَوْةتةوةييةنإ و ثيَهٗاتةى ٖيَض، ثشطي نؤَاسي ئيظال
ئاطايؽ و ثاساطتٓى بةسرةوةْذى طيظتةَى نؤَاسي ئيظالَى ئيَشإ، دؤنتؤسيٓى 
)اّ ايكشى( و فانتةسةناْي نؤَةآليةتى و نويتووسى، ًَُالْيَية ْاوؤؤييةناْي 

شاْذا و ناسيطةسي ْوؤبة سياييظت و ئايذياييظتةنإ ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَ
وصة )ْةو  و غاص(، بةتايبة  ريؤثؤيةتيهي ئيَشإ، ٖةسوةٖا فانتةسي ئابووسى، 

 ية طياطةتي دةسةوةي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ دةؤشيَٓة بةسباغ و ييَهذاْةوة.
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 تيؤرى( ـ ضوارضيَوةى 2)

ؤ تيؤسييةناْى طياطةتى دةسةوة، ية سِواْطة و ية ئاطتى رياواص ػيهشدْةوة ب 
طياطةتى دةسةوةى وآلتإ دةنةٕ بؤ ػمووْة: طيَ ئاطتةنةى ػيهشدْةوةى ديعيذ 

ة طؼب دةتواْطم تيؤسييةناْى ب بةآلّ، 2يإ طيَ ويَٓانةى نٓت واَيتض ،1ٓطيَشيط
 طياطةتى دةسةوة ية طيَ طشوثذا ثؤيطم بهةئ:

ـ سِواْطةناْى تيؤسى ية ئاطتى ػيهشدْةوةى وسد يإ تاى، نة طشْطى بة 1
 ياطةغمةداسإ و بشِياس وةسطشإ دةدا .ط

طشْطى بة ثيَهٗاتةى ْاوؤؤيى  ـ سِواْطةناْى تيؤسي ية ئاطتى ْةتةوةيى، نة2
 دةوَيةتإ دةدا .

ـ تيؤسيية طيظتةَييةنإ نة طشْطى بة ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوة ية 3
 سِواْطةى ناسيطةسى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و ثيَهٗاتةناْى دةدا  )دٖكاْى

 و (. ٖةسوةٖا بريَةْذاْيَو وةنو سيلاس ػٓايذس147: ق1387بادى، آفريوص
يةالي  ف فشاْهٌ، صياتـش طشْطى بة فانتةس و سِةطةصةناْى ْاوؤؤيى دةدةٕ ويَرؤص

ئةوإ بريوباوةسِ، بةٖانإ و ويَٓا صةيٓييةناْى تانى بشِياسوةسطش، طشْطى تايبةتى 
                                                           

ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة:1  
Singer, David. (1977), “the level of Analysis in international Relations”, in 

Klaus knorr and Sidney verba, the international system: theoretical Essays; 

Princeton University press, Pp.20-29.  

ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة:2  

Waltz, Kenneth. (2001), Man, the State and War: A theoretical analysis; 

New York: Columbia University press, Pp.16-159.  
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ذيَ ية صاْاياْى تـش وةنو: َةى نالْذ، ٖةية. ية بةساَبةس ئةو سِواْطةيةدا ٖةْ
َؤدييَظهى، سيلاسد سؤصنشاْع و َؤستؤٕ ناثالٕ، طياطةتى دةسةوة ية سِواْطةى 

بشِوايإ واية نة دةوَيةتإ تةْيا ية  طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ػيذةنةْةوة و
طياطةتى دةسةوة بة  كواسكيَوةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى دةتوأْ ناسييَو بهةٕ و

ثيَهٗاتة وثشِؤطةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى يإ تةعاَويةناْيإ طٓووسداس ثيَى 
دةبيَت بؤ ػيهشدْةوةي طياطةتى دةسةوة طشْطى بةثيَهٗاتة، تةعاَوٍ،  دةنشيَت و

ئاَادمةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى بذةئ،  ثشِؤطة، سِيَظانإ، بةٖانإ و
ريَُضسؤصيَٓا، ٖةسدوو ريٓطةى  و ذةسٖةسوةٖا طشوثيَهى تـش ية صاْايإ، وةنو: ٖاْشي

ْاوؤؤيي و دةسةنى ثيَهةوة دةبةطتٓةوة و بؤ ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوة بة 
 (.148: ق1376طشْطيإ دةصأْ )طيف صادة، 

 

 شياشةتى دةرةوة: -(1ـ 2(
 ٌاضاٌدُ و ثَيٍاضةى ضياضةتى دةزةوة: -(1ـ1ـ2) 
 -1طةسةنى ساوةطتاوة:  بة طؼب طياطةتى دةسةوة ية طةس كواس نشدةوةى 

داسِػتٓى  -3داسِػتٓى طتـشاتيزيةتى ْةتةوةيى. -2ْاطيٓى ريٓطةى ْيَوْةتةوةيى. 
ديثًؤَاطى. بةّ ثيَية طياطةتى دةسةوة نؤَةَية  -4تانتيهى ريَبةرىَ نشدٕ. 

ئاَاْج، ٖةَيويَظت، سِيَباص و ئاَشاصيَهة نة حهوَةتيَو ية ٖةَبةس يةنة 
ةتةوةيى بؤ بةديٗيَٓاْى بةسرةوةْذيية ْةتةوةييةنإ، طياطييةناْى تـشى ْيَوْ

دةدا  ناسيطةسى ية طةس ٖةوٍَ بةدواداكووْيإ بؤ دةنا . طياطةتى دةسةوة، 
تـش بها  ياؤود ناسيطةسى ية طةس نؤى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ي سِةفتاسى وآلتاْ

ةيى و ٖةبيَت نةئةَةؾ ية ٖةْطاوى دسوطتبووْي بريؤنةناْى بةسرةوةْذى ْةتةو
سيَهخظتٓيإ ية كواسكيَوةى ئاَاْج و َةبةطتى دياسيهشاو و دواتـش دةطتٓيؼإ 
نشدْى فانتةسةناْى ٖةيوَةسرى ْاوؤؤيي ودةسةنى نة ناسيطةسى ية طةس ئاَادمةنإ 
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و ػيهشدْةوةى تواْاناْى دةوَية  و داسِػتٓى ثالٕ و طتـشاتيزى بؤ بةناسٖيَٓاْى  ٖةية
 يَٓاْى ئاَادمةناْذا ؤؤي دةبيٓيَتةةوة )ثالْو و سوي،تواْانإ بةَةبةطتى بةديٗ

(. طياطةتى دةسةوة طشْطى بة ثشطة رؤساورؤسنإ وةنو: ثشِؤطةناْى 21: ق1375
ٖةْوونةيى ية ئاطتى داَةصساوة فةسَى و ْافةسَييةناْى حهوَة ، ثشِؤطةي 

قآلْى، دسوطتهشدْي بشِياس و بشِياس دسوطتهشدٕ و طتـشاتيزيةناْى ٖةَيبزاسدْى عة
ئاَادمةنإ و ئاَشاصةنإ، ريٓطة و طشوػتى طياطى ْاوؤؤيي، بهةسةنإ و سِةطةصة 
دةسوْييةناْيإ و تيَطةيؼتٓيإ، ئايذؤيؤريا، ريؤثؤييتيو و...ٖتذ، دةدا . يةّ 
سِواْطةيةوة طياطةتى دةسةوة رةؤت يةطةس ثشِؤطة ْاوؤؤييةناْى دسوطتهشدْي بشِياس 

ةيى تةسنيض يةطةس ثةيوةْذى ْيَوإ دةوَيةتإ وةى دةنا  و طياطةتى ْيَوْةتةو
 و سطوظم، آقاِٖطيظتةَيَهى ْيَوْةتةوةيى و تايبةغمةْذيةناْى طيظتةَةنة دةنا  )

(. ية سِاطتيذا طياطةتى دةسةوة ئةو دةطتةية ية ثةيوةْذييةنإ 7: ق1388
ةييةنإ دةطشيَتةوة نة حهوَةتةنإ بةسثشطٔ تيايذا، بةآلّ ثةيوةْذيية ْيَوْةتةو

ثةيوةْذى ْيَوإ حهوَةتةنإ، طشوثةنإ، سِيَهخشاو و داَةصساوةنإ و...ٖتذ، 
دةطشيَتةوة و بؤية ٖةسدةوَيةتيَو نؤَةَييَو طتـشاتيزى و سِيَوػوئَ دةطشيَتةبةس بؤ 
بةديٗيَٓاْى ئاَادمةناْى و طياطةتى دةسةوةى ؤؤى بةو ئاساطتةيةدا سِيَهذةؤا  

 (.185: ق1387 ،زضائٖ)
ةيوةْذى طياطةتى دةسةوة و ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ يةّ طؤْطةيةوة ث 

دةطتثيَذةنا  نة يةنيَو ية ثشطة طشْطةناْى تيؤسييةناْى ثةيوةْذيية 
ْيَوْةتةوةييةنإ، ؤويَٓذْةوة و تيَطةيؼتٓة ية فانتةسةناْى ناسيطةس ية طةس 

)كؤٕ( و )بؤكى(، ية  سِةفتاسى دةسةوةى وآلتإ، بةّ َاْاية نة ثشطياسنشدْة ية
سِةفتاسى طياطةتى دةسةوةى وآلتإ نة ٖةس سِواْطة و تيؤسييةى بة ػيَوةيةى 

 (. 106: ق 1381 وةآلَى دةداتةوة )حارى يوطفى،
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ٖةسوةٖا ييَشةوة دةتواْطم بًَيطَم نة طياطةتى دةسةوة بـشيتية ية نؤَةَييَو  
و ية سِووبةسِوو بووْةوة يةطةٍَ سِيَشِةو، َيهاْيضّ، َيتؤد و ٖةَيويَظت نة دةوَيةتيَ

ناسوباس و ثشطةناْى دةسةوة، ية كواسكيَوةى ئاَادمة طؼتييةناْى صاٍَ ية 
(. بةآلّ 18: ق 1377 طيظتةَى طياطيذا ثةيشِةو و ريَبةريَي دةنا  )حمُذى،

ثةيوةْذى دةسةنى بـشيتية ية تةعاَوٍ و ثةيوةْذيية طةسوو طٓووسيةنإ ية 
بووسى، نويتووسى وصاْظتى، نة بة طؼب و صؤسبةي نا  بواسةناْى طياطى، ئا

ئةّ ثةيوةْذياْة ية كواسكيَوةي ثالٕ و طتـشاتيزيةتيَهي تايبةتذا ْيية و ية طةس 
و ية ريَش ناسيطةسى  و صياتـش ناسداْةوةية بٓةَاى دسيَزؤايةٕ و ٖيَض ْيية

 (.76: ق 1387 سِووداوةناْذاية )ؤًيًى،
 

 ضياضةتى دةزةوةدا:ضتـساتيرى لة  -(2ـ1ـ2) 
دةوَيةتإ بة ثيَى ئاَادمةناْى طياطةتى دةسةوةيإ و ٖةسوةٖا ية ريَش  

ناسيطةسى ثيَهٗاتة و ثشِؤطةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، طتـشاتيزى رياواص بؤ 
طةيؼضم و بةديٗيَٓاْي ئاَادمةنإ ٖةَيذةبزيَشٕ، ييَشةدا طتـشاتيزى بة َاْاى 

ْةتةوةييةنإ و ئاَادمةناْى طياطةتى دةسةوةية، نة  كؤْييةتى طةيؼضم بةئاَادمة
دةتواْطم بة طتـشاتيزى طؤػةطريى، بيَاليةْى، ثابةْذبووٕ ياؤود ٖاوثةؼماْى 

نة ئةَةؾ ية ريَش ناسيطةسى فانتةسةناْي كؤْيةتى دابةػبووْى  دابةػي بهةئ،
ٖيَض ية ئاطتى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، رَاسة و رؤسى ئةنتةسةناْى 

ْةتةوةيى، طشيَذساوى و ثيَويظتيةناْى ئابووسى و تهٓويؤريا و...ٖتذ، داية ْيَو
(. ٖةس دةوَيةتيَو طياطةتى دةسةوةى ؤؤى بة 194: ق1387 ،زضائٖ)

ئاساطتةيةنذا سيَهذةؤا  نة ية نؤتاييذا ويظت و ثيَويظتيية ئاطايؼى، 
نوسربايةٕ  طتـشاتيزيو، ئابووسى، طياطى، نويتووسى و طةسباصييةناْى ية َةوداي

يإ دسيَزؤايةْذا، دةطتةبةس بهشيَت و ية سِاطتيذا ئاَاْج و بةٖاناْى 
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نؤَةَيطةنإ، دسوطتهشاوى نؤَةَييَو فانتةس وةنو: َيَزوو، بريوباوةسِ و ئايطم، 
و ئةّ ئاَادماْة  و...ٖتذ، ية ئةو وآلتةية نويتووس، نويتووسى طياطى، ثةسوةسدة

: 1385 و ئاػهشا دةنشيَت ) قواّ، ايبةتذا ثيَٓاطةية كواسكيَوةى بريوباوةسِيَهى ت
 (.136ق
 
 ثؤلني كسدٌى ضياضةتى دةزةوة: -( 3ـ1ـ2) 
 طياطةتى دةسةوة وةى سِةْطذاْةوةى دةسووْٓاطى طياطى ْوؤبةنإ:  -1

ية ئةّ سِواْطةيةدا، طياطةتى دةسةوة بـشيتية ية بةٖانإ، حةص و ويظت و 
نة بة طؤسِيٓيإ، طياطةتى دةسةوةؾ دةطؤسِيَت. ثيَوةسةناْى طياطة  داسِيَزةسإ 

و ْةطؤسِ ية طياطةتى دةسةوةى  ئةّ سِواْطةية بشِواى واية نة فانتةسى ريَطري
دةوَيةتاْذا بووْي ْيية و دةبيَت سِةفتاسي طياطةتي دةسةوةي دةوَيةتإ ية طةس 
بٓةَاى دةسووْٓاطى و ثاَيٓةس و ئايذؤيؤرياى سِيَبةسإ و حهوَةتةنإ 

 (.194: ق1387ةَيظةْطيَٓٔ )َوطوى صادة و راوداْي َكذّ، ٖ
 طياطةتى دةسةوة وةى سِةْطذاْةوةى ريؤثؤيةتيو و نويتووسى طياطى: -2

يةّ سِواْطةيةدا، طياطةتى دةسةوةى ٖةس دةوَيةتيَو بة بطؤسِى طشيذساوى 
 ثيَطةى ريؤثؤيةتيو، ْةسيتى َيَزوويى، ئاَادمةنإ و ثيَذاويظتيةناْى دةوَية 
دةصاْيَت، ئةّ سِةطةصة ْةطؤسِاْةؾ)ريَطرياْة( دةبٓة ٖؤى بةسدةواَى ية طياطةتى 
دةسةوةدا، واتا رةؤت ية طةس سِةطةصة ريَطريةنإ ية طياطةتي دةسةوةدا دةنشيَت 

 (.74: ق1383)طجاد ثوس، 
 طياطةتى دةسةوة ية طةس بٓةَاى ؤود و بابة : -3

ٖةسدوو سِواْطةى ثيَؼووتـش ثيَهذيَت نة ئةّ سِواْطةية ية سِةطةص و فانتةسةناْي 
طياطةتى دةسةوة ٖةّ فانتةس و سِةطةصى بطؤسِى تيَذاية، وةنو: نودةتا، ػؤسِؾ، 
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حيضبةنإ ياؤود سِيَههةوتٔ و ٖاوثةؼماْييةتيةنإ و ٖةّ سِةطةصةناْى ريَطريى 
 ( .104: ق1385تيَذاية، وةنو: نويتووس، روطشافيا، َيَزوو و...ٖتذ )قواّ، 

 
 ضياضةتي دةزةوة: ثؤلني كسدٌى بةِاكاٌي -(4ـ1ـ2) 

 بة طؼب بةٖاناْي طياطةتي دةسةوة بةّ ػيَوةية ثؤيطم دةنشئَ :
 
 بةٖا ئاػهشانإ: -ا
ـ ئاطايؽ: بووْى ئاطايؽ ية ٖةَبةس ٖةسِةػة و َةتـشطية ْاوؤؤيي و 1

 دةسةنييةنإ.
 يإ بووْةوةسيَو. ـ َاْةوة: طشْطتـشئ بةٖاى بووْٓاطاْةية بؤ ٖةس نياْيَو2
ـ طةسوة  و طاَإ: طةسكاوةناْى ٖيَضى َاددي و داسايى و ئابووسى 3

 دةطشيَتةوة.
 
 بةٖا ْائاػهشانإ يإ بةٖا ػاساوةنإ: -ب
ـ نويتووس/ ْاطٓاَة: بةٖاناْى ثةيوةطت بة ْاطٓاَة، بريوباوةسِى نويتووسى 1

 ، ئاييٓى و ئايذؤيؤريا.
 اونشدْى دادثةسوةسى بؤ بةٖانإ.ـ يةنظاْى / دادثةسوةسي: سِةك2
 ـ طةسبةؤؤيى: تواْاى طةسبةؤؤيي ية ريَبةريَهشدْى طياطةتةناْذا .3
ـ ثيَطة/ ْفووص: ثاسيضساوبووْي سِيَض وحوسَة  و ويظتـشاويةتي يإ 4

 دَيخواصبووٕ.
ئةّ بةٖاياْة بة ثيَى تيَطةيؼتٓى سِيَبةسإ و رؤسى طيظتةَى طياطى و  

(. ٖةسوةٖا 196: ق1387 لطفّاى،إ ثشِبايةخ دةبٔ )بشِوايى نةّ بايةخ ي
كةَهى بةسرةوةْذى ْةتةوةيى، كةَهى بٓليٓةيى طياطةتى دةسةوةية نة بةٖا 
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27 

ْةتةوةييةنإ ية ؤؤ دةطشيَت و سِةفتاسى دةوَيةتإ ية ثاْتاي ثةيوةْذيية 
ْيَوْةتةوةييةنإ ية ريَش ناسيطةسى ثيَٓاطةيةنذاية نة ية بةسرةوةْذييةنإ و 
ئاَادمةناْى دةوَية  دةنشيَت، نة يةّ طؤْطةيةوة ريٗاْى دةسةوة دةبيٓشيَت و 
دؤطت و دورَٓاْى دةسةنى و ْاوؤؤيى ثيَذةْاطشيَتةوة و نشدةوةناْيإ سِةٖةْذى 

 (.17: ق1379ئةؤالقى وةسدةطشيَت )نًيٓتؤٕ، 
 
 ئاواجنةكاٌى ضياضةتى دةزةوة: -( 5ـ1ـ2) 
ةسةوة دةنشيَت بةّ دوو ػيَوةية ثؤيطم بة طؼب ئاَادمةناْي طياطةتي د 

 ية سِووي بابةتةوة.  -2ية سِووي َةوداوة.  -1بهشئَ: 
 ئاَادمةناْي طياطةتي دةسةوة ية سِووي َةودا : -(1 -5 -1 -2) 
ئاَادمة نوس  َةودانإ: صياتـش ٖةْوونةيى و ناتطم ياؤود ناسداْةوةٕ بؤ  -1

 ثشِنشدْةوةى ثيَذاويظتيةنإ.
َةودا َاّ ْاوةْذييةنإ: وةى حةَيكةى ْيَوإ ئاَادمة نوس   ئاَادمة -2

َةودا و دسيَزؤايةْةنأْ نة ئاَادماْةناْي ؤؤػطوصةساْى طؼب، ثشطتيزى 
ْيَوْةتةوةيى و... ٖتذ ية ؤؤ دةطشيَت، بة رؤسيَو نة نؤَةَييَو سِةفتاسى دةسةنى، 

 ويظت و داواناسيةناْى ْاوؤؤيى ريَبةريَ بها .

ئةّ ئاَادماْة ية كواسكيَوةى ئايذيا و بةٖا و  دسيَز َةودانإ: ئاَادمة -3 
بةسرةوةْذيية دسيَزؤايةْةناْذاية و ية كواسكيَوةى طٓووسة روطشافياييةناْى 
دةوَيةتذا قةتييع ْانشيَتةوة و ية طةسوو طٓووسة ْةتةوةييةناْذا بةدواداكووْى بؤ 

ى ية وآلتاْى دةنشيَت، وةى دسوطتهشدْى حهوَةتى ريٗاْى نؤَوْيظت
نؤَؤْيضَي ثيَؼوو يإ داَةصساْذْى حهوَةتى ريٗاْى ئيظالّ ية اليةٕ نؤَاسى 

  (.189: ق1387 ئيظالَى ئيَشاْةوة )سكائى،
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 ئاواجنةكاٌى ضياضةتى دةزةوة لة ِزووى بابةتةوة: -(2 -5 -1 -2) 
ئاَادمة ئابووسى و داساييةنإ: نة بةسصنشدْةوةي ئاطب طةػةثيَذاْى  -1
طوصةساْي ئابووسى وآلتي َةبةطتة، بةّ َاْاية نة طةيؼضم بةدؤؤى ؤواصساوى ؤؤػ

 ئابووسى.
ئاَادمة نويتووسى و ئايذؤيؤريهةنإ: طياطةتى دةسةوة تةْيا ثةيوةْذى  -2

َاددي ْيية، بةَيهوو ٖةوَيذاْة بؤ ثاساطضم و بآلونشدْةوةى نؤَةَييَو بةٖا و 
و بشِوايإ ثيَ ٖةية، وةنو: ديَُونشاطى، باوةسِى نويتووسى و ئايذؤيؤرى، نة ؤةَي
 (.120: ق1369نؤَوْيضّ، ئيظالّ و...ٖتذ ) فشاْهٌ، 

ئاَادمة ئاطايؼى و طةسباصى و بةسطشيةنإ: ئةّ ئاَادماْة ية طياطةتى  -3
دةسةوةدا باآلتـشئ ئاَادمةناْى دةوَيةتٔ نة ية اليةى بووٕ و َاْةوة و ية اليةني 

داْيؼتوإ و ثاساطضم و ثاسيَضطاسي ية َاْةوةي دةوَية  تشةوة يةنثاسكةيي وآل ، 
ية ؤؤ دةطشيَت و ٖةسوةٖا ئاطايؼى ْةتةوةيى ية سِةٖةْذة روَاسورؤسةناْى 

 (.153: ق1385دةطشيَتةوة )ؤوػوقت، 
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تيؤرييةكانى ثةيوةنديية نَيونةتةوةييةكان و  -(2ـ2) 

 شياشةتى دةرةوة:
 زياليصً: -(1ـ2ـ2) 
ية فةيظةفةى طياطيذا دةطةسيَتةوة بؤ توطيذيَذ، َانياظيًى  بريؤنةى سياييضّ 

دةطشيَتةوة بؤ بريؤنةناْي  و توَاغ ٖؤبض، ية ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةناْيؼذا
 ٖاْع َوسطيَٓتاو، نة دةتوأْ بة طةس ثيَٓج بٓةَاي طؼتيذا دابةػي بهةئ:

ْطيَضيةؾ ية ـ َشؤظ ية رةوٖةسدا بووْةوةسيَهى ػةسِئةْطيَضة و ئةّ ػةسئة1
 سِةفتاسى دةوَيةتذا دةسدةنةويَت و بةسرةطتة دةبيَت.

ـ ػاْؤى ثةيوةْذى ْيَوْةتةوةيى، ػاْؤى ًَُالْيَى ْيَوإ دةوَيةتةناْة بؤ 2
 بةدةطتٗيَٓاْى ٖيَضى صياتـش.

ـ ًَُالْىَ بؤ ٖيَضى صياتـش، دةبيَتة ٖؤى دسوطتبووْى ريٓطةيةنى 3
 ْيَوْةتةوةيى ْائاساّ و ئاْاسػيو.

ـ باػتـشئ سيَطاى دةطتةبةس نشدْى ئاطايؽ ية ريٓطةى ْيَوْةتةوةيى 4
 ئاْاسػيو و ْائاساَذا، ثيَؼطشتٔ ية طةس بٓةَاى ثؼت بةؤؤبةطتٓة.

ـ باػتـشئ ئاَشاصى ثيَؼطرييؽ، ٖيَضي طةسباصي و كةني ئةتؤَية )ؤًيًى، 5
 (.198: ق1390

 ييضّ، بةّ ػيَوةية ثؤيطم بهةئ:ػيَوةيةنى تـش دةتواْطم كواسطشؼماْةى سيابة ٖةسوةٖا 
ـ دةوَيةتإ ئةنتةسي طةسةنيي يا طشْطتـشئ ئةنتةساْى ْيَوْةتةوةيطم 1

طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ية طةس بٓةَاى دةوَية  ـ  تةْاْة  ْيوسياييظتةناْيؽ
 ْةتةوة، ثيَٓاطة دةنةٕ.

 ـ دةوَية  وةى بهةسيَهى يةنثاسكة و يةنطشتووية.2
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عةقآلْيية، بةّ َاْاية نة ية طياطةتى دةسةوةى ؤؤيذا  ـ دةوَية  بهةسيَهى3
ٖةَوو ئايتةسْاتيعةنإ ية بةسكاو دةطشيَت و ية ْيَواْياْذا ية طةس بٓةَاى طوود ـ 

 صيإ، باػتـشيٓيإ ٖةَيذةبزيَشيَت.
 ـ ئاطايؽ و بة تايبة  ئاطايؼي طةسباصى بةػيَهة ية طياطةتة باآلنإ. 4

نة دةوَيةتإ ية طياطةتى دةسةوةى ؤؤياْذا دةبيَت بةّ بةّ ثيَية دةنشيَت بًَيطَم 
 ػيَوةية بٔ:

 ـ دسوطتهةساْي بشِياس و بهةساْى عةقًَُةْذ بٔ.1
ـ بةدواى بة دةطتٗيَٓاْى ٖيَض و طةسوة  و طاَإ ية كواسكيَوةى 2

 بةسرةوةْذى ْةتةوةيى بٔ.
 ـ ؤاوةٕ َيتؤدؤيؤرياي صاْظتى بٔ.3
 وةيةى نة ٖةية ية بةسكاو بطشٕ.ـ ريٓطةى ْيَوْةتةوةيى بةو ػي4َ
 (. 121: ق1388ـ طياطةتى ئةؤالقى يإ بةٖايي ثةيشِةو ْةنةٕ )ابـشاٖيُى، 5

 ةتواْطم بًَيَطم نة بٓةَاناْي طةسةنى سياييضّ بـشيتطم ية :دبة طؼب 
دةوَيةتطةسايى: ئةنتةسى طةسةنى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ دةوَيةتة و  -1

صةنإ و سِيَهخشاوة ْاحهوَييةنإ و ئةنتةسةناْى تـش ية نؤَثاْيا فشةسِةطة
 كواسكيَوةى ثةيوةْذى دةوَيةتاْذا ناس دةنةٕ.

َاْةوة: ئاَادمى طةسةنى دةوَيةتإ َاْةوةية و ئةَة باآلتـشئ  -2
بةسرةوةْذى ْةتةوةيية و يةّ سِواْطةيةوة بةدواداكووٕ، بةدةطتٗيَٓإ و 

 يهى طياطةتى دةسةوةى دةوَيةتاْة.صياتـشنشدْى ٖيَض ئاَادميَهى يؤر
ثؼت بةؤؤبةطضم: ٖيض دةوَيةتيَو ريَي َتُاْة ْيية، بةَيهوو ٖاوناسى و  -3

دؤطتايةتى و ٖاوثةؼماْييةتيؽ طٓووسداسٕ و دةوَيةتإ دةبيَت بؤ ثاساطتٓى ئاطايؽ و 
(. ٖاْع 10: ق1389َاْةوةيإ ثؼت بة ٖيَضى ؤؤيإ ببةطضم )طتودة و ػيخوٕ، 
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، يةنيَو ية تيؤسيظييةْةناْى طةسةني سياييضّ، دةوَيةتإ ية سِووى 3اوَؤسطيَٓت
طياطةتى دةسةوةدا، دابةػذةنا  بؤ طةس دوو طشوثى دةوَيةتاْى اليةْطشى ثاساطتٓى 
دؤؤى ٖةْوونةيى و دةوَيةتاْى اليةْطشى ثيَذاكووْةوةؤواصي، ٖةسوةٖا ْاوبـشاو 

دةواَى دةصاْيَت نة دةبيَت طياطةتى كةَهى بةسرةوةْذى ْةتةوةيى بة ثيَوةسيهى بةس
واتا ئاَادمةناْى طياطةتى  ،دةسةوةى وآلتإ بةّ ثيَوةسة ٖةَيظةْطاْذْى بؤ بهشيَت

دةسةوة بة ثيَى بةسرةوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ ثيَٓاطة دةنشيَت و بةسرةوةْذى ْةتةوةيى 
ْة نة طٓووسى بة ثيَى ٖيَض ثيَٓاطة دةنشيَت و بشِواى واية ئةوة ٖيَضى دةوَيةتا

 بةسرةوةْذى و فؤسَي طياطةتى دةسةوة دةطتٓيؼإ دةنا . 
تيؤسى سياييضّ بؤ ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوةى وآلتإ كةْذ ؤاَيى الواصى  

ٖةية، وةنو رةؤت نشدْةوة ية طةس سِةطةصى ٖيَضى َاددي دةوَية  ية ْاوؤؤ و 
ريَطري تةطةوس نشدْى طشْطي ثيَٓةدإ بة بةسبةطتة ثيَهٗاتةييةناْى دةسةوة، 

ْاطٓاَةى دةوَيةتإ، طةسْج ثيَٓةدإ بة ئةنتةسةناْى تـشى ْاو دةوَية ، تيَطةػضم 
عطاِٖ َ و يةنثاسكة تةطةوس نشدْى دةوَية  و عةقآلْى تةطةوسنشدْى دةوَية  )

 (.211: ق1389 زضُىل ثانٖ آبادٗ،

 
 ٌييو زياليصً: -(2ـ2ـ2) 
اتةيى ية سِيَطةى ٖضسةناْي نٓت واَيتض ْاطيَٓذسا. ْييو سياييضّ يإ سياييضَى ثيَهٗ 

ية سِواْطةى واَيتضةوة، تايبةغمةْذى طةسةنى طياطةتى ْيَوْةتةوةيى ثيَهٗاتةى 
ئاْاسػيو )ثؼيَوي( يإ ْةبووْى ٖةس رؤسة طةسوةسيةنة، ية سِواْطةى وايتضةوة ئةةوة 

يى ثيَهذيَٓيَت ْةى ثيَهٗاتةى ئاْاسػيهة نة طةسَةػكى طةسةنى طياطةتى ْيَوْةتةوة
                                                           

ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة:1  
Morgenthau, H.J. (1985), Politics among Nations; New York: Alfred Knoph, 

Pp. 145 – 148. 
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(. بة بشِواى نٓت واَيتض، وآلتإ ية ثيَهٗاتةى 96: ق1385طشوػتى َشؤظ )يطم رؤْض، 
ئاْاسػيهذا صياتـش يةوةى بة دواى صياد نشدْى ٖيَضى ؤؤيإ بٔ بة دواى ثاساطتٓى 
َاْةوةى ؤؤيأْ، بةّ َاْايةى نة ٖيَضؤؤى ئاَاْج ْيية بةَيهوو ئاَشاصيَهة بؤ 

ْى َاْةوةى دةوَيةتإ وةى طةسةنيتـشئ ئاَاْج، دةنشيَت ييَشةدا دةطتةبةس نشد
 بيـشؤنة يإ تيؤسى ْيوسياييضّ ية كةْذ ؤاَيذا بةّ ػيَوةية نوس  بهةيٓةوة:

 ـ ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ئاْاسػيهة.1
 ـ ثةيوةْذى ْيَوْةتةوةيى طؤسةثاْى ٖةوَيذاْة بؤ َاْةوة.2
ثةيوةْذى ْيَوْةتةوةييذا دةبيَتة ٖؤى بةسدةواَبووْى  ـ ٖةوَيذإ بؤ َاْةوة ية3

 ْةبووْى ئاطايؽ.
ـ باػتـشئ سِيَطةى دةطتةبةس نشدْى ئاطايؽ يةّ ريٓطةيةدا ثيَؼطشتٔ ية 4

 طةس بٓةَاى ثؼت بة ؤؤبةطتٓة.
ـ بةسصتـشئ ئاَشاصى ثيَؼطشتٔ، ٖيَضي طةسباصي و كةنى ئةتؤَية )ؤًيًى، 5
ة سياييضّ و ْييو سياييضّ، بشِوايإ واية نة سياييضّ (. سِةؤٓةطشإ ي201: ق1390

ش و دسوطب ْيية، كوْهة سياييضّ ْاتواْيَت ـبة طؼب ػيهشدْةوةيةنى طؼتطي
طؤسِاْهاسى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى سِووٕ بهاتةوة و طشْطى ْادا  بة سِؤٍَ و 
 طشْطى نويتووس و ْاطٓاَة ية سِةفتاسى دةوَيةتإ وةى ئةنتةسى طياطةتى
ْيَوْةتةوةيى و ٖةْذيَ ية بريؤنةناْى وةنو قبوٍَ نشدْى دةطةآل  و ٖيَزَوْى و 
رةْط، طيُايةنى ْائةؤالقى بؤ ئةّ تيؤسيية دسوطتذةنا  و ية اليةنى تـشةوة 
سياييضّ بة طشْطى ثيَذاْى ية سِادة بةدةس بة سِؤَيى دةوَيةتإ وةى طشْطتـشئ 

َيى بهةسةناْى تـش، وةنو سِيَهخشاوة ئةنتةسةناْى طؤسةثاْى ْيَوْةتةوةيى سِؤ
ْيَوْةتةوةييةنإ، نؤَثاْيا فشةسِةطةصةنإ و...ٖتذ، سِةكاو ْانا  و ثشؤطةناْى 

: 1385دسوطتبووْي طياطةتى دةسةوةى وآلتإ ية بةسكاو ْاطشيَت )يطم روْض، 
 (.98ـ101ق
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 ئايدياليصً: -(3ـ2ـ2) 
ْيَو وةنو: رإ راى سؤطؤ، ئايذياييضّ سيؼةى ٖضسى رؤساورؤسى ٖةية و نةطا 

ريَشَى بيَٓتاّ و ئيُاْؤيٌ ناْت و...ٖتذ، ٖةَوويإ ية طةس طةػبيٓى بؤ 
ثيَهٗيٓاْى رياْيَهى بةؤتةوةس و ثشِ ية ئاػتى و ئاطايؽ بؤ َشؤظ رةؤت دةنةْةوة 
و بشِوايإ بة تواْاى عةقًَى َشؤظ ٖةية و بؤيةؾ بشِوايإ واية نة دةنشيَت بة 

ةصساوةناْى بةسدةواَى ْيَوْةتةوةيى سِيَطة ية رةْط و قةيشإ و داَةصساْذْى داَ
(. بريؤنةي ئايذياييضّ بؤ 169: ق1383ْائاساَى بطشٕ )ْـشى وافتخاسى، 

طةسدةَى سؤػٓطةسى و ييبـشاييضَى طةدةى ْؤصدة دةطةسِيَتةوة. ئايذياييظتةنإ 
(، ية سِةفتاسةى رةؤت ية طةس ئةوةي )دةبيَت( بهشيَت دةنةْةوة، ْةى ئةوةي )ٖةية

ئةْذاَاْى نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةييذا، ٖةسوةٖا رةؤت ية طةس طشْطى داَةصساوة و 
سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةنإ بة َةبةطتى دابيٓهشدٕ و ثاساطتين ئاػتى و ٖةسوةٖا 
طشْطى بة ثةيوةْذى دوو اليةْة و كةْذ اليةْة و ئاَيوطؤسى باصسطاْى بؤ ثةسةثيَذاْى 

 (.129: ق1388إ دةدةٕ )ابـشاٖيُى، ثةيوةْذييةن
 بة طؼب ييَشةدا دةتواْطم بريؤنةى ئايذياييضّ بةّ ػيَوةية ثؤيطم بهةئ:

ـ َشؤظ ية رةوٖةسدا بووْةوةسيَهى عاقٌَ و باؾ و ؤيَشؤواصة. دةوَيةتيؽ 1
 داَةصساوةيةنى ٖةَيكوآلوى نؤَةَيطةى َشؤظايةتية.

 يية بؤ بةديٗيَٓاْى ئاػتى بةسدةواّ.ـ ثةيوةْذى ْيَوْةتةوةيى ثاْتاي ٖاوناس2
ـ ٖاوناسى بؤ بةديٗيَٓاْى ئاطايؽ دةبيَتة ٖؤى دسوطتبووْى ريٓطةيةنى 3

 ْيَوْةتةوةيى ئاساّ و سِيَظاَةْذ.
ـ باػتـشئ سِيَطةى دةطتةبةس نشدْى ئاطايؽ يةّ ريٓطةيةدا، داَةصساْذْى 4

 سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةناْة.
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يَهخشاو و داَةصساواْة ثاساطتٓى ئةّ سِ وطتهشدٕ وـ بةسصتـشئ سِيَطةى دس5
 (.200: ق1390بآلوبووْةوةى دؼمونشاطية )ؤًيًى، 

 
 بٍةواكاٌى ليبـساليصً: -(4ـ2ـ2) 
ئاػتى ديَُونشاتيو و طشْطى ثيَذإ بة طؤسِيٓى ثيَهٗاتةى طياطى  -1

 نؤَةَيطةنإ بؤ طةيؼضم بة ئاػتى.
ية طةس طةسٖةَيذإ و ثةيذابووْى طةسوو ْةتةوةطةسايى و رةؤتهشدْةوة  -2

 بهةسى ْوىَ ية ئاطتى ْيَوْةتةوةيى.
رةؤت نشدٕ ية طةس سِؤَيى باصسطاْى و ثةيوةْذييةنإ ية طةس نةّ  -3

 نشدْةوةى رةْط و دسوطتبووْى ئاػتى.
داَةصساوةطةسايى و رةؤتهشدٕ ية طةس سِؤَيى داَةصساوة ْيَوْةتةوةييةنإ  -4

بةّ ثيَيةؾ ية سِواْطةى ييبـشاييضّ، بة ثيَى (. 27: ق1385)َؼريصادة، 
ٖاوناسى.  -ا :ناسييَو بةسرةوةْذى ٖاوبةؾ يإ رياواصي دةوَيةتإ، طيَ ػيَوة ية 

عطاِٖ َ زضُىل ثانٖ ٖاوناسى و ًَُالْىَ، دسوطت دةبيَت ) -ًَُالْىَ. ث -ب
 (.213: ق1389، آبادٗ
 
 ٌييو ليبـساليصً: -(5ـ2ـ2) 
َةَييَو ية تيؤسييةناْى طشْط وةنو: وةصيفى ْوىَ، ييبـشاييضَى ْوىَ نؤ 

ثيَهةوة بةطتـشاوةيى، داَةصساوةطةسايى، ْييو ييبـشاٍ و اليةْطشاْى سِريَُة 
ْيَوْةتةوةييةنإ، ية ؤؤ دةطشيَت. ئةّ سِواْطة و تيؤسياْة ية ثاؾ طؤسِاْهاسيةناْى 

تةوةيية حهوَى رةْطى دووٖةَى ريٗاْى، ئةنتةسى ْوىَ وةنو: سِيَهخشاوة ْيَوْة
و ْاحهوَييةنإ، نؤَثاْيا فشةسِةطةصةنإ و تةْاْة  طشوثةناْى طياطى و 
نؤَةآليةتى بؤ ػيهشدْةوةى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ ية ؤؤ دةطشٕ، واتا 
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رياواصى ْيَوإ ييبـشاييضّ و ْييو ييبـشاييضّ، ية طشْطى ثيَذاْى ْييو ييبـشاييضّ بة 
إ و َتُاْة بة سِريَِ و ْؤسّ )ثيَوةس( و سِيَهخشاوة ئاػتيطةسايى دؼمونشاطيةن
 (.203: ق1390ْيَوْةتةوةييةناْة )ؤًيًى، 

 
 ِزة فتازطةزايى: -(6ـ2ـ2) 
بة طةسٖةَيذاْى ػؤسِػى سِةفتاسى ية ثةدمانإ و ػةطتةناْي طةدةي بيظتةّ،  

يى و ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ بة طةس دوو بةػى طةسةنى طياطةتى ْيَوْةتةوة
ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوةدا دابةؾ بوو، نة دةوَية  ية ْاوةْذى ئةّ 
دابةػهشدْةدا بوو، نة بؤ ػيهشدْةوة و ييَهذاْةوةى طياطةتى دةسةوة طشْطى بة 
تايبةغمةْذيةناْى ْاوؤؤيى دةوَية  دةدسا، ية ناتيَهذا طياطةتى ْيَوْةتةوةيى 

تاوةنو تايبةغمةْذى طيظتةّ سِووٕ طشْطى بة ثةيوةْذى ْيَوإ دةوَيةتإ دةدسا 
بهشيَتةوة، واتا يةطةٍَ ػؤسِػى سِةفتاسى، طياطةتى دةسةوة وةى بةػيَهى رياواص 
دةسنةو  و فةصايةنى عةقًَطةسا، كةْذايةتيطةسا و صاْظتطةسا باَيى بة طةس 
ػيهشدْةوةناْذا نيَؼا، ييَشةوة طياطةتى دةسةوة وةى ثشؤطةيةنى ئاَيؤصى كةْذ 

 ئاَادمةنإ ية ؤؤ دةطشيَت و ٖةّ ئاَشاصةناْى طةيؼضم بةّ ئاَادماْة ئاطت، ٖةّ
ة صاْظتة نؤَةآليةتييةنإ ية ي(. ػؤسِػى سِةفتاسى 49ـ 50: ق1382ديإ، )ٖا

سِؤرئاوا بة ْاوةْذيةتى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها سِةؤٓة ية ئايذياييضّ و 
اتةوة و بشِوايإ وابوو نة بؤ سياييضّ دةطشيَت و رةؤت ية طةس َيتؤدؤيؤرى دةن

صاْظتى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ دةبيَت ية َيتؤدؤيؤرى ية  تيَطةيؼضم
كةْذايةتى صاْظتةنإ، وةنو: بريناسى، صاْظتة طشوػتيةنإ، ئابووسى، 

: 1383دةسووْٓاطى و نؤَةَيٓاطى طوود وةسبطشئ )نًبوٕ و طوسْظوٕ، 
 (.67ق
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 يى:ثاش ِزةفتازطةزا -(7ـ2ـ2)
ناسداْةوةى سياييظتةنإ و ئايذياييظتةنإ ية ٖةَبةس بضوتٓةوةى  

صاْظتطةسايى بووة ٖؤى طفتوطؤى ْوىَ يةّ ْيَوإ تيؤسييةناْي ثةيوةْذيية 
ْيَوْةتةوةييةنإ و طةسٖةَيذاْى سياييضَى ْوىَ و ييبـشاييضَى ْوىَ بةآلّ ية 

ية نؤتايى دةيةى ػةطب طفتوطؤ ْويَيةدا نؤَةَييَو طفتوطؤي تـش طةسيٗةَيذا. 
صاييٓى طةدةى سابـشدوو و دةسنةوتٓى ؤاَية الواصةناْى صاْظتطةسايى، ئةّ 
طفتوطؤية دسوطتذةبيَت و طفتوطؤناْى ثيَؼووتـشى ْةسيتطةسانإ و سِةفتاسطةسانإ 
و َؼتوَشةناْيإ ية طةس بابةتةنإ وةنو: ))ئيُهاْى ديشاطةتى صاْظتى ية 

إ ))صاْظتى طياطة  بة بىَ بةكةْذايةتيهشدٕ و طياطةتذا بووْى ْيية(( ي
سصطاسنشدٕ ية نؤ  و بةْذى بةٖانإ طوودى ْيية((، وةالوةْا. ثاؾ 
سِةفتاسطةسانإ ٖةوَيياْذا نة ٖةْذىَ سِةطةص و سِواْطةى صاْظتى بؤ ئاَادمة 
بةٖاييةنإ بةناسبيَٓٔ وةنو: نؤْتـشِؤَيهشدْى كةنى ئةتؤَى، كاسةطةس نشدْى 

ى ْانؤنيةنإ، نؤْتـشؤَيى داْيؼتوإ، بٓةبـشِنشدْي ٖةراسى و ْةؤؤػية ئاػتياْة
طٓووسبـشِةنإ و ثاساطتٓى ريٓطة و...ٖتذ، بةّ َاْاية نة سِواْطةى ثاؾ 
سِةفتاسطةسايى ٖةوٍَ دةدا  نة ية ٖةسدوو رؤسى ػيهشدْةوةى كةْذايةتى و 

طتةناْى ٖةسوةٖا دسوطتهشدْى ثةيوةْذى وسدتـش ية ْيَوإ ئا كؤْايةتى
ػيهشدْةوة و بهةساْى ثةيوةْذيذاس وةنو: تاى، دةوَيةتإ و طيظتةَى 

(. 108ـ109: ق 1375ْيَوْةتةوةيى دسوطتبها  )نويوَبيع و وويف، 
و  4ٖةْذيَ ية تيؤسيظيةْةناْى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ، وةنو: ئؤية ويوس

                                                           

ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة:1  
Waever, Ole. (1997), Figures of International Thought: introducing 

Persons instead of Paradigms; London and New York: Routledge, Pp.1-29.  
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قوتاخباْةى طةسةني  طىََايهٌ بيَٓهع، بشِوايإ واية نة طفتوطؤى ْؤي ية ْيَوإ 
(دا 1997ية طاَيى )س، سياييضّ، ييبـشاييضّ و َاسنظيضَذاية، ٖةسوةنو ويو

سِايذةطةيَٓيَت نة طفتوطؤى ْيَوإ طىَ ثاسداؼمي: ثًؤساييضّ و وابةطتةيى، 
نؤَةَيطةى ريٗاْى و ساديهاَييضّ و ثيَهٗاتةطةسايى و طًؤباييضّ، ية نؤتايى 

و ، ية ناتيَهذا نة ية ثاساداؼمى سياييظتى رةؤت (ي صاييين دةسنة1970دةيةي)
ية طةس بهةسايةتى دةوَيةتإ دةنشيَتةوة، ية ثاساداؼمى ييبـشاييظتى تانةنإ و 
طشوثةنإ ثةيوةْذى ْيَوإ دةوَيةتإ باػتـشدةنةٕ، بةآلّ ية ثاساداؼمى 

يَوإ َاسنظيظتيذا كيٓةنإ و ثيَهٗاتة ئابووسيةنإ ًَُالْىَ بة طةس ثةيوةْذى ْ
(. ٖةْذىَ اليةْيؽ طفتوطؤى ْيَوإ 249: ق1391دةوَيةتإ صاَيذةنةٕ )قٓبـشيو، 

سياييضَى ْوىَ و ثؤطت ثؤصيتيعيضّ بة طفتوطؤى ْويَ دةصأْ، نةئةَةؾ بة ٖؤى 
صاَيبووْى سياييضَى ْوىَ و سِةؤٓةنإ يةّ تيؤسيية ية اليةٕ قوتاخباْةى سِةؤٓةيى 

نإ، نوَةَيٓاطى َيَزوويى و فُيَٓيضّ وٖةسوةٖا )فشاْهفؤس (، ثؤطت َؤديَشْيظتة
ؤصيتيعيضَةنإ نة ية طةس َيَزوويايةتى، نؤَةآليةتي بووٕ و ثثؤطت 

دسوطتهشاوةيي بووْى ْاططم )َةعشيفة(رةؤت دةنةْةوة و ثيَهٗاتةطةسايى 
صاْظتى نٓت واَيتض، سةتذةنةْةوة و بشِوايإ واية نة صاْظتى ثةيوةْذيية 

دةبيَت بطؤسِدسيَت بؤ ٖةيوَةسريَهى دادثةسوةساْةتـش، ئةَٓتـش و  ْيَوْةتةوةييةنإ
َشؤظاْةتـش، ية ناتيَهذا َؤديَشْيظتةنإ بة طؼب صياتـش ثاسيَضطاسٕ و دانؤنى ية 
دؤؤى ٖةْوونةيى دةنةٕ، بة طؼب ئةّ سِةوػة بة طفتوطؤى ْيَوإ ثؤصيتيعيضّ ية 

ثيَذاكووْةوةؤواصي،  ٖةَبةس ثؤطت ثؤصتيعيضّ، عةقًَطةسايى ية ٖةَبةس
ة ٖةَبةس ي بٓةَاؤواصى ية ٖةَبةس درة بٓةَاؤواصى و تيؤسييةناْى ػيهشدْةوة

 (.251: ق1391تيؤسييةناْى تةنويٓى، ْاوصةد دةنشيَت )قٓبـشيو، 
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 تيؤزى دزوضتكسدٌي بِسياز لة ضياضةتى دةزةوةدا: -(8ـ2ـ2) 
 ثَيٍاضة و ٌاضاٌدُ: -(1ـ8ـ2ـ2) 
شِياسدإ و دسوطتهشدْي بشِياس نؤَةَييَو ثيَٓاطةى رؤساورؤس بؤ ثيَٓاطةنشدْى ب 

رةؤتذةنةْةوة نة بشِياس ية طةس  نشاوة، بةآلّ صؤسبةيإ ية طةس ئةّ بابةتة
ٖةَيبزاسدْى تاى سِاوةطتاوة و تاى ئةّ ٖةَيبزاسدْة ية ْيَوإ ئةيتةسْاتيعةناْى 

 سِوو: بةسدةطت ئةدماّ دةدا ، ئةّ ثيَٓاطاْة بؤ ػمووْة دةؤةيٓة
دسوطتهشدْي بشِياس بـشيتية ية ٖةَيبزاسدْى سِيَطةيةى ية ْيَوإ سِيَطة  

(. دسوطتهشدْي بشِياس ثٍشؤطةيةنة ية 193: ق1373رياواصةناْذا )ايواْى، 
: 1371، زضائّاىسِيَطةيةوة كاسةطةسي ثشطيَهى دياسيهشاو ٖةَيذةبزيَشدسيَت )

ياْةى ئةّ ناسةدا، ػيَواصيَهى (. دسوطتهشدْي بشِياس ثشؤطةيةنة نة ية 138َق
تايبةتى ناس بؤ كاسةطةس نشدْى ثشغ يإ نيَؼةيةى ٖةَيذةبزيَشيَت )اطتوْش، 

(. يإ دةطوتـشيَت دسوطتهشدْي بشِياس تةْيا ناسى ٖةَيبزاسدْة ية 159: ق 1379
ْيَوإ سِيَطة كاسةناْى بةديٌ نة ية بةسدةطتة و دةسباسةياْةوة دَيٓياييُإ ْيية، 

ثيَى بؤكووْى ديعيذ ئيظتئَ، بشِياسةنإ دةسكووةنإ يإ دةسٖاويؼتةناْى  يإ بة
طيظتةَى طياططم نة ية سِيَطةى ئةواْةوة بةٖانإ بة ػيَوةى دةطةآلتذاساْة ية 

(. 719:ق1388ْيَو نؤَةَيطةيةنذا دابةػذةنشئَ )دوئشتى و فايتضطشاف، 
يوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ بةناسٖيَٓاْى دسوطتهشدْي بشِياس ية تيؤسييةناْي ثة

دةطةسِيَتةوة بؤ دةيةى ثةدماى طةدةى بيظتةّ نة ية اليةٕ نةطاْيَو وةنو: طاثطم، 
بـشوى، ٖيَشبيَش  طاؼمؤٕ و سيلاسدػٓايذس، داسِيَزسا و دواتـش نةطاْيَو وةنو: 
رؤصيَف فشاْهٌ و طشاٖاّ ئاييظؤٕ، ٖاتٓة ْاو ئةّ باصْةيةوة، سيلاسدػٓايذس و 

اْى تايبةغمةْذييةناْى ريانةسةوةى دسوطتهشدْي بشِياس ية طياطةتى ٖاوناسةن
 دةسةوةدا بةّ ػيَوةية باطى ييَوة دةنةٕ:
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ـ سيَزةيةنى بةسبآلوتـش ية ئاَادمةنإ و ثالْى َوَهطم و ية ئةدماَذا 
 سِيَزةيةنى صياتـش ية تيَطةيؼتٓة َوَهيٓةنإ.

ؤس ْطم و ناسداْةوة و ؤواطتى ـ سِيَزةيةنى بةسفشاواْتـش ية َوؤاتةب نة يةى ر
 صياتـشى دربةيةى كاوةسِوإ دةنشيَت.

ـ بؤ طةيؼضم بة سِيَههةوتٔ دةبيَت سِيَزةيةنى بةسفشاوإ ية سِواْطةنإ يةطةٍَ 
 يةنتـش ئاويَتة بهشئَ.

ـ ٖةيوَةسج و باسودؤؤى وةسطشتٓى بشِياس رطة ية ئاَيؤصى صياتـش بةسدةواَى و 
و يةّ سِووة نؤْتـشِؤَيى دةسئةدماّ و ثيَؼٗاتةنإ  دَيٓيايى نةَتـشيإ ٖةية

 صةؾمةتتـش دةبيَت.
ـ طةسكاوةناْى صاْياسى بةسبآلوٕ و دَيٓيايى نةَتـشيإ ية طةسة بةّ 

 ٖؤيةػةوة ثؤيطم نشدْى صاْياسييةنإ طشْطى صؤسى ٖةية.
ـ ْةبووْى سِيَزةيى دةسفةتى ئةصَووْهشدٕ و نةَتـشبووْى رَاسةى 

 ووباسةبووْةوة.باسودؤؤةناْي د
ـ ثيَويظتى ييَهذاْةوة و ػيهشدْةوةى ٖةَيبزاسدة رؤساورؤسةنإ نة بة ئاطاْى 

 ْاطةـميَٓذسئَ.
ـ بووْى َةوداى صةَةْى ية ْيَوإ سِووبةسِوو بووْةوة يةطةٍَ نيَؼة يإ دؤؤيَو 

 وئاػهشابووْى سِةٖةْذةناْى
ةنإ و ية ئاناَذا ـ ئةطةسي بةسبآلوتـشبووْى ًَُالْيَية بةٖايية بٓةسِةتي

 (.146: ق1389ثيَويظتى طةيؼضم بة سِيَههةوتٓى طؼتطري )اطٓايذس، 
 
 ثيَهٗاتةى دسوطتهشدْي بشِياس: -(2ـ8ـ2ـ2) 
ثيَهٗاتةى دسوطتهشدْي بشِياس يإ طياطة  داسِػضم بة َاْاى ثؤيطم نشدْى  

بشِياس ية ي دسوطتهةسسيضبةْذ و ثيَطةيةنة نة طياطة  داسِيَزةسإ و داَةصساوةناْى 
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ثشؤطةى داسِػضم وريَبةرىَ نشدْى طياطةتى دةسةوةدا سِةكاوى دةنةٕ. دسوطتهشدْي 
بشِياس ية طياطةتى دةسةوةدا ية اليةٕ ئةنتةسةنإ و داَةصساوةنإ و سِيَهخشاوةناْةوة 
دةنشيَت نة ية ثشؤطةى دسوطتهشدْي بشِياسدا ثيَطة و ئاطتى دياس و دةطتٓيؼاْهشاويإ 

ية ثيَهٗاتةى دسوطتهشدْي بشِياس  (.247: ق1388، ى فريَش آبادٗديكاٖةية )
طةسْج ثيَذإ بة دوو ثشغ طشْطة: يةنةّ: ثيَهٗاتة و داَةصساوةى فةسَى و ْافةسَى 
دسوطتهشدْي بشِياس. دووةّ: طةسْج ثيَذإ بة سؤأل و طشْطى سِةطةصةناْى دسوطتهشدْي 

ييَهؤَيةساْى طياطةتى دةسةوة طةسدمى بشِياس ية طياطةتى دةسةوةدا. بؤية ٖةْذيَ ية 
ناسيطةس و ػويَٓذاْةس ية بشِياس وةطشتٔ دادةْئَ، ئةوإ  سِةطةصةناْىؤؤيإ ية طةس 

رياواصى ية سِؤٍَ و ثيَطةى سِةطةصةناْى دسوطتهشدْي بشِياس دةطةسيَٓٓةوة بؤ رؤسى 
سؤصيَٓا،  طيظتةّ و طيظتةَى طياطى، نة يةّ صاْاياْةؾ دةتواْطم ئاَارة بة ريَُض

 (.333: ق 1390)طًيُاْى، بهةئ 
 
 ثِسؤضةى دزوضتكسدٌي بِسياز: -(3ـ8ـ2ـ2) 
ثشِؤطةى دسوطتهشدْي بشِياس، ػيَواصى طؤسِيٓى ثيَذساوةناْى طيظتةَى  

ية ؤؤ دةطشيَت، بة َاْايةنى تـش ثشِؤطةى دسوطتهشدْي بشِياس وةسطشتٔ طياطى بؤ 
شِياسيَو ية قؤْاغى طةسةتايى تا قؤْاغى بشِياس باغ ية نةْاٍَ و سِةوتيَهة نة ب

تيَذةثةسيَت و ية كواسكيَوةى ثشِؤطةى دسوطتهشدْي بشِياس دةبيَت  ين بشِياسوةسطشت
طشْطى بذةئ بة سِؤَيى وةصاسةتى دةسةوة وةنو داَةصساوة و بةسثشطى طةسةنى 

 (.92: ق1382)ؤوػوقت، دسوطتهشدْي بشِياس ية طياطةتى دةسوةى دةوَيةتذا 
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ى كازيطةز لة ضةز دزوضتكسدٌي بِسياز: -(4ـ8ـ2ـ2)   فاكتةزةكاُ و ضةزضاوةكٌا
َةبةطت ية فانتةسةناْى ناسيطةس ية طةس دسوطتهشدْي بشِياس ية سِاطتيذا  

ئاَارةية بؤ ئةو تواْا و ئيُهاْيا  و بةسبةطتاْةى نة بشِياس وةسطش دةبيَت ية ناتى 
نة طشْطتـشيٓيإ ئاطت و سِادةى ٖيَض و وةسطشتٓى بشِياسى َةبةطت سِةكاويإ بها . 

تواْاى دةوَية  ية بواسى ْاوؤؤ و دةسةوة، ٖةسوةٖا نؤَةَية فانتةس و ٖؤناسى 
ْاوؤؤيى ودةسةنى ية ؤؤ دةطشيَت و ٖةس دةوَيةتيَو نة طةسكاوةى ٖيَضى صؤسى 

 (.38: ق1380، )زمضانٖٖةبيَت، ئةوة طةسكاوةى ناسيطةسى بؤ بشِياسدإ ٖةية 
 
 وؤدَيمةكاٌى دزوضتكسدٌي بِسياز: -(5ـ8ـ2ـ2) 

ئاييظؤٕ، كةْذ َؤديًَيو بؤ دسوطتهشدْي بشِياس دادةْيَت وةنو طةسَةػل يإ 
ػمووْةيةى واية بؤ دسوطتهشدْي بشِياس ية طياطةتى دةسةوةدا، وةنو: ئةنتةسى 
عةقًَُةْذ، ثشِؤطةى سِيَهخشاوةيى و طياطةتةناْى بريؤنشاطى، ٖةسكةْذ ئاييظؤٕ 

ي واية نة َؤديًَى صاٍَ ٖةس َؤديًَى ئةنتةسى عةقًَُةْذ يإ َؤديًَى بشِوا
ئةّ َؤديًَة ية طةس ئةّ بٓةَاية (. 348: ق 1384عةقآلْيية )طيف صادة، 

دسوطتبووة نة َشؤظ وةى بووْةوةسيَهى ئابووسى و عاقٌَ ية ريٓطةيةى نة بة 
اػتـشئ تةواوى بؤي دياس و ئاػهشاية باػتـشئ ٖةَيبزاسدٕ دةنا  و ب

بةدةطتٗيَٓاْى ٖةَوو ئاَادمةناْى ٖةَيبزاسدْيؽ بـشيتية ية طةسنةوتٔ ية 
سِيَهخشاوةنة و طةيؼضم بة ئاَادمى ويظتـشاو، ئةّ ٖةَيبزاسدْةؾ ية طةس ئةّ 

 طشؼماْاْة ساوةطتاوة:
 دسوطتهشدْي بشِياس ية ٖةيوَةسريَهي دَيٓيايى تةواودا دةبيَت. -1
اسييةناْى بة ػيَوةى تةواو يةبةسدةطتيذاية و بشِياس وةسطش ٖةَوو صاْي -2

 تواْاى ثيَويظتى بؤ نةَيو ييَوةسطشتٓياْي ٖةية.
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ثيَوةسةناْى ٖةَيبزاسدٕ ئاػهشا و سِووْة و بشِياس وةسطش ؤاوةٕ طيظتةَيَهى  -3
 يؤريهية نة دةتواْيَت بة سِيَهخظتٓى بةٖاناْى سِيَطة رياريانإ ثؤيطم بها .

ٍَ ئةوةى نة دةتواْيَت دةسئةدماَةنإ ية سِووى ئابووسى و بشِياس وةسطش يةطة -4
بةٖاناْى تـشةوة ٖةَيبظةْطيَٓيَت و يةطةٍَ سِيَطةناْى تـش بةساوسديإ بها ، ية 

 ٖةَيبزاسدْيؼذا ئاصادى تةواوى ٖةية.
طشؼماْاْةدا بشِياس وةسطش دةتواْيَت سِيَطةيةى ٖةَيبزيَشيَت  ية كواسكيَوةى ئةّ -5

: 1379، ٔ بةٖاى ية سِووى َاددييةوة ٖةية )اطتوْش و ديطشإنة باآلتـشي
(. ٖةسوةٖا ييتيٌَ دةسباسةي َؤديًَى ئةنتةسى عةقًَُةْذ بة ػيَوةى 166ق

ٖةَيبزاسدْى عةقآلْي، بشِواى واية نة يةّ َؤديًَةدا وا طشؼمإ دةنشيَت نة 
تةناْيإ سِيَطةية نة يةطةٍَ َةبةطئةو َشؤظةنإ ية ْيَوإ كةْذ سِيَطةدا، 

ٖاوتةسيبة ٖةَيذةبزيَشٕ و بؤ تيَثةسِئ ية ٖةس سِيَطةيةى ٖةَيظةْطاْذْى طوود و 
(. 64: ق1388صيإ دةنةٕ و ية دواى ييَهذاْةوة بة سِيَطةيةنذا دةسِؤٕ )ييتٌ، 

ية طياطةتى دةسةوة و ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةناْذا، تيؤسى ٖةَيبزاسدْى عةقآلْى 
ة ريَش ْاوْيؼاْى ئةنتةسى عةقًَُةْذ، داسيَزسِاوةتةوة و بة ئاييظؤْةوة يية اليةٕ 

بشِواى ئاييظؤٕ، ٖةوَيذإ بؤ طؤسِاْهاسى ية سِووداوة ْيَوْةتةوةييةنإ ية طةس 
بٓةَاى ئاَادمةنإ و ٖةَيظةْطاْذْى ْةتةوةنإ و دةوَيةتإ ْيؼاْةى َؤديًَى 

طؼب  (. بة ػيَوةيةنى36: ق1364ئةنتةسى عةقًَُةْذة )اييظوٕ، 
فانتةسةناْى ناسيطةس ية طةس دسوطتهشدْي بشِياس ية طياطةتى دةسةوةدا بـشيتطم 
ية: بةٖا نؤَةآليةتييةنإ، تايبةغمةْذيةناْى بشِياس وةسطشإ، ْاطيؤْاييضّ، 
ئايذؤيؤريا، سِاى طؼب، طةساْةوة بؤ بشِياسةناْى سِابـشدوو، ثيَويظتيةناْى دةوَية  

طوػاس، نةطايةتى سِيَبةساْى باآلي ْةتةوةيى، رؤسى و طشوثةناْى بةسرةوةْذى و 
حهوَة  وطيظتةّ ، ثيَطةى ٖيَض و تواْاى دةوَية ، ثيَطة و سِؤَيى دةوَية  ية 

 (. 335: ق1390ثاْتاي ْيَوْةتةوةيى و ٖةيوَةسرى ْيَوْةتةوةيى )طًيُاْى، 
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 :ِزةخٍة لة وؤدَيمى ئةكتةزي عةقَمىةٌدي دزوضتكسدٌي بِسياز -(6ـ8ـ2ـ2)
ثاسِاداؼمى سياييظتيذا دةوَيةتإ وةى ئةنتةسى ٖاوػيَوة و ٖاوئاَاْج ية  

ثيَٓاطة دةنشئَ نة بةدواى صياتـشئ سِادةى قاصاْج و نةَهشدْةوةى صيأْ ية 
فةصاى ئاْاسػيهى طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا، نة ئةَةؾ ٖةَيكوآلوى طشؼماْةناْى 

يةطةٍَ رةؤتهشدْةوةيإ ية طةس  .طةسدةَى سؤػٓطةسى و سِواْطةي طوودطةسايية
طشْطى عةقأل و ثةسوةسدة ية ٖةَيبزاسدْةناْى َشؤظايةتى و نؤَةآليةتيذا، نة ئةّ 
َشؤظة بة ثيَى سيضبةْذى بةٖاناْى ؤؤى ٖةَيبزاسدٕ دةنا ، نة سِاطب و دسوطب 

 (.727: ق1388 ئةّ طشؼماْةية ئيَظتا ية ريَش ثشطياسداية )دوئشتى و فايتضاى،
ناسيطةسى ٖةطت و نة سِؤٍَ و ْيٓى ئابووسى بؤ طشوػتى َشؤظ وايهشدوة تيَشِوا

طؤصةنإ و بةٖا و طيظتةَى بريوباوةسِةناْى َشؤظ ية دسوطتهشدْي بشِياس نة سِؤَيى 
 بة طؼب سِةؤٓةنإ بةّ ػيَوةية ثؤيطم دةنةئ:ناسيطةسيإ ٖةية ثؼتطوىَ خبشيَت. 

ةسيَتةوة بؤ ئةو َيتؤد و ػيَواصاْةى نة سِةؤٓةي َيتؤدؤيؤرى: ئةّ سِةؤٓاْة دةط -1
ياسى و ييَهذاْةوة و ػيهشدْةوةيإ  َؤديًَى ئةنتةسى عةقًَُةْذ ية بةدةطتٗيَٓاْى صْا
اطى ْاططم، طشؼماْةناْى َؤديًَى ئةنتةسي عةقًَُةْذ ية نشدةوةدا  ثةيشِةوى دةنا ، دةسووْٓ

اَذاْى ئةو ٖةَوو ييَهذاْةوة بة قابيًى ريَبةرىَ نشدٕ ْاصاْيَت، كوْهة صةئ تواْاى ئةدم
ئاَيؤصةى ْيية، ٖةسوةٖا تيَلووى َاددي نؤنشدْةوةى ئةو قةباسة صؤسة ية صاْياسى، طوػاس 
و دَيةسِاونىَ، ْاسِووْى، نيَؼة ية وةبريٖيَٓاْةوة، بة ٖةَية تيَطةيؼضم و ثيَهٗاتةى 

 .(Mintz and Derouen,2010:p.8)سِيَهخشاوةيى، ناسيطةسيإ ية طةس بشِياسدإ دةبيَت 
ةسوةٖا ْاسِووْى ئاَادمةنإ ية واقعذا، ْاَوَهطم بووْى ْاطيٓى ٖةَوو بةديًة ٖ

ياسييةنإ نة وادةنا  بة ٖؤى قةباسةى و بةسدةطتةنإ  دةطتثيَشاْةطةيؼضم بة ٖةَوو صْا
صاْياسييةنإ، ئاطتى تواْا تانةنةطيةنإ، طةسكاوةناْى بةسدةطت، نا  و ريانشدْةوةى 

بةٖانإ، ية نشدةوةدا ْةتواْطم ٖةَيبزاسدْيَهى تةواو و عةقآلْيُإ ٖةبيَت واقع ية 
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ةسِةتى سِةؤٓةى ية . (23ـ 24: ق1372طعاد ،) ٖيَشبيَش  طاؼمؤٕ، بة ػيَوةيةنى ٓب
ةَاناْى َيتؤدؤيؤرى َؤديًَى دسوطتهشدْي بشِياسى عةقآلْى طشتووة، طاؼمؤٕ بشِواى بة  ٓب

بؤية كةَهى )سِةفتاسى باوةسثيَٗيَٓاْي( ية ريَطةى  عةقآلْييةتيَهى طٓووسداس ٖةية و
)سِةفتاسى صياتـشئ و باػتـشئ( داْاوة، بةّ َاْايةنة يةنةى وةسطشتٓى بشِياس ناتيَو بة 
نةَتـشئ ئاطت و سِادةى باوةسِثيَٗيَٓإ بة بةديًيَو يإ ٖةَيبزاسدْيَو دةطا ، ئةوة بشِياس 

 (.729ق :1388)دوئشتى و فايتضاى،  وةسدةطشيَت
سِةؤٓةناْى بووْٓاطى: سِةؤٓة بووْٓاطييةنإ صياتـش ية ٖةس ػتيَهى تـش  -2

ية طةس سِةؤٓةطشتٓة ية ثيَٓاطةى َادديطةساياْة ية طةوٖةس و طشوػتى َشؤظ، نة 
طشْطى ْادا  بة سِؤَيى بريوباوةسِ و بةٖاناْى َشؤظ ية دسوطتهشدْي بشِياسدا و 

، كةْذايةتيطةسا و ئابووسياْةى دسوطتهشدْي صياتـش سِواْطةناْي َاتـشياييظب
ٖةسوةٖا ية سِةؤٓةطشتٔ ية  (.85: ق1378بشِياس سِةكاو دةنشيَت )تظًيُى، 

تيَطةيؼتين َاددياْة ية عةقآلْيية  دةبيَت ئةوة سِةكاو بهةئ نة ْاتواْطم 
 سِةفتاسى َشؤظةنإ تةْيا ية سِووى طوود و صيإ سِاظة بهةئ، كوْهة بةسثشطياسةتى
تانةنةطى و طياطى و ئةؤالقى كةَهى عةقآلْيية  ئاَيؤصتـش دةنا ، كوْهة 

بريوباوةسِةنإ و ئايطم، سِةفتاسى َشؤظ  بٓةَاناْي نويتووسى، ْؤسّ، بةٖا،
ئاساطتةدةنةٕ و َشؤظ نؤَةَييَو بةسرةوةْذى بؤ ؤؤى ثيَٓاطة دةنا  نة تةْيا 

بة طؼب (. 99: ق1388تايبة  ْيية بة طوودى َاددي و تانةنةطى )ييتٌ، 
دسوطتهشدْي بشِياس بة تايبة  ية بواسى طياطةتى دةسةوةدا صؤس ية َؤديًَة 
طادةنشاوةناْى باو ئاَيؤصتـشة بة ٖؤى ئةوةى نة ٖؤناسى تـشى ريٓطةيى و 
» طيظتةَى و بريوباوةس و بةٖاناْى نؤَةَيطة ناسيطةسيإ ية طةس دةبيَت

بشِواناْى تانةنةطى بشِياس وةسطش  بةتايبة  ناتيَو نة باصْةى بةٖانإ ية
 طةسووتـش بليَت و يةطةٍَ طشوػتى طيظتةَى طياطى طشيَذسابيَت.
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45 

 
 ِزةخٍةطةزايى و عةقَمطةزايي : -(9ـ2ـ2)

بة ػيَوةيةنى طؼب ئيَُة دةتواْطم تيؤسييةناْى طياطةتى دةسةوة و 
و ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ بة طةس دوو سِةوتى طؼب عةقًَطةسايي 
سِةؤٓةطةساييذا دابةؾ بهةئ. تيؤسييةناْى سِةؤٓةطةساييؽ ية كةْذ سِواْطةي تـش 
وةنو: ثؤطت َؤديَشْةنإ، ثاؾ ثيَهٗاتةطةسايى، قوتاخباْةى سِةؤٓةيى فشاْهفؤس  
و فيَُيَٓيظتةنإ و نؤْظتـشانتيعيظتةنإ ثيَهذيَت. رياواصى ْيَوإ تيؤسييةناْي 

قًَطةسايي بة ػيَوةيةني طؼب يةو سةؤٓاْةدا سِةؤٓةطةسايي و تيؤسييةناْي عة
دةسدةنةويَت نة سِةؤٓةطةسانإ ية تيؤسييةناْي عةقًَطةسايي دةيطشٕ نة بة طةس 

 سِةؤٓةى -. ببووْٓاطى سِةؤٓةى -أطيَ بواسي طةسةنيذا دابةػذةبيَت 
 سِةؤٓةى َيتؤدؤيؤرى.  -.  َةعشيفةْاطي

 
 سِةؤٓةى بووْٓاطى:  - أ

و نؤْظتـشانتيعيظتةنإ بة تايبة ، طىَ ثيَذساوى  سِةؤٓةطةسانإ بة طؼب
بووْٓاطى طةسةنى عةقًَطةسانإ دةسباسةي رياْى نؤَةآليةتى و دةسٖاويؼتة 
طياطييةناْى دةؤةْة ريَش ثشطياس، يةنةَيإ: سِةؤٓةطةسانإ طشْطى بة ثيَهٗاتة 

هٗاتة ثيَوةسييةنإ دةدةٕ ية ثاٍَ ثيَٖةسوةٖا ثيَهٗاتة بةٖايي و  ةنإ ويٖضسي
. دووةَيإ: سِةؤٓةطةسانإ (wendt,1992:p.397) َاددييةناْى ثةيوةْذيذاس

ْاطٓاَةنإ, بةسرةوةْذى و سِةفتاسةنإ دسوطت نة بشِوايإ واية 
طيَيةَيإ: بشِوايإ واية نة ثيَهٗاتةنإ و .  (wendt,2003:p.36-37)دةنةٕ

ْة: تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ بهةسةنإ بة ػيَوةى دوو اليةْة دسوطتذةنشئَ، بؤ ػموو
بة رةؤت نشدْةوة ية طةس طشْطى ْؤسّ يإ ثيَوةسة صةيٓييةنإ ية ثاٍَ ثيَهٗاتة 

فؤسّ ثيَذإ بة  دسوطتهشدٕ ياؤود َادديةنإ، تةسنيض ية طةس سِؤَيى ْاطٓاَة ية
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نشدةوةى طياطى و ثةيوةْذى دوو اليةْةى بٓياتٓةس ية ْيَوإ ثيَهٗاتة و بهةسدا 
 .(Ruse-Smit, 2005:p.188-189)دةنا  
 
 ةؤٓةى َةعشيفةْاطى:سِ  - ب
ية سِووى َةعشيفة ْاطييةوة، عةقًَطةسانإ ثابةْذٕ بةو سِواْطةيةوة نة بة  

ثؤصيَتيعيضّ دةْاطشيَت، ئةوإ بشِوايإ واية نة دياسدة نؤَةآليةتييةنإ نة بةٖا و 
طشوػتى ػيبهشيَٓةوة ساطتى رياواصيإ ٖةية دةتواْذسيَت ية طةس بٓةَاى سِيَباصى 

و ثيَذاكووْةوةى صاْظتى دةبيَت ية طةس سِاطتى و ْاسِاطتى ئةصَووْي بيَت بؤ 
دؤصيٓةوةى سِيَظانإ، بةّ َاْاية نة ئةنتةسةنإ ية ريٗاْيَهذا ناس و كاالنى 
دةنةٕ نةثيَؼتـش دياسيهشاوة، ية ناتيَهذا سِةؤٓةطةسانإ و بة تايبة  

ة دةؤةْة ريَش ثشطياس و رةؤت ية طةس ْاطٓاَةنإ نؤْظتـشانتيعيظتةنإ، ئةَاْ
ية بٓياتٓإ و دسوطتهشدْي بةسرةوةْذى و سِةفتاس و نشدةوةى طياطى بهةس يإ 

 .(Wendt, 2003:p.37-38) ئةنتةسةنإ دةنةْةوة
 
 ةؤٓةى َيتؤدؤيؤرى:سِ -  
ية سِووى َيتؤدؤيؤريةوة، ئةطةس ئيَُة ْاطٓاَة و بةسرةوةْذى بة ثيَؼووتـش و  
ؼتـشثيَذساو بضاْطم، ئةوة طشْطى فانتةس و سِةطةص و ٖيَضة َادديةناػمإ بؤ ثيَ

دةسدةؤا ، بؤ ػمووْة: ْييو سياييضّ بشِواى واية نة بةسرةوةْذى دةوَيةتإ ية 
ثيَهٗاتةى َاددي ئاْاسػيهةوة طةسكاوة دةطشيَت، ية ناتيَهذا سِةؤٓةطةسانإ بة 

نة بة ض ػيَوةيةى باسودؤؤة ْيَوإ  تايبة  نؤْظتـشانتيعيظتةنإ ْيؼاْذةدةٕ
صةيٓييةنإ بة ػيَوةى طةسةتايى بةسرةوةْذى و ٖيَضى َاددي بٓيا  دةْئَ ياؤود 

  (Wendt, 2003:p.34-35). دسوطتيذةنةٕ
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 تيؤزى ِزةخٍةطةزايى: -(11ـ2ـ2) 
سؤبيَش  يى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ، وةنو: طةساةْةناْى سِةؤٓةيتيؤسيظي 
، ية ريَش و سيلاسد ئاػًى ، ٖةسوةٖا ئيَظتيَفإ طي6ٌئةْذسؤييٓهًيَتـش ،5نؤنع

ناسيطةسى قوتاخباْةى سِةؤٓةطةسايي فشاْهفؤستذا، ئةطةسي طؤسِاْهاسى ية 
: 1391ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةناْيإ ؤظتؤتة بةس باغ و ييَهؤييٓةوة )قٓبـشيو، 

سِةؤٓةطةسايى بؤ ػمووْة (. طشْطتـشئ ئاَاْج و بةسْاَةى ناسى تيؤسى 261ق
قوتاخباْةى فشاْهفؤس  نة سيؼةى ية بريوسِا فةيظةفيةناْى بريَةْذاْيَو وةنو: 
تيؤدؤس ئؤدسْؤ، ٖؤسنٗاؼميَش، ٖيَشبيَش  َاسنؤص، يؤسطٔ ٖابيَشَاغ و َاسى ٖافُةٕ 
داية، نة ية بواسي طياطةتي ْيَوْةتةوةييذا بةناسيإ ٖيَٓاوة. بة ػيَوةي طؼب 

ٓةطةسايي، سِةؤٓة ية ئايذؤيؤريا و طوتاسي صاَيي عةقًَطةسايي ية تيؤسي سِةؤ
يؤسى سِةؤٓةطةسايي ية سِووى بووْٓاطييةوة تثةيوةْذييةْيَوْةتةوةييةناْذا دةطشيَت. 

طيُا و تيَطةيؼتٓى بهةسة نؤَةآليةتييةنإ بة ػيَوةى ؤؤويظت و ئةتؤَيضةنشاو 
ئاَاْج و ويظتةناْيإ ثيَؼتـش ية  دةؤاتة بةس سِةؤٓة نة تةْيا بؤ دةطتةبةس نشدْى

ثشِؤطةي تةعاَوظم نؤَةآليةتى دسوطتبووة، ية بةساَبةسدا تيؤسى سِةؤٓةيى وا 
طشؼمإ دةنا  نة ْاطٓاَة و بةسرةوةْذى بهةسةنإ بة ػيَوةى نؤَةآليةتى 
دسوطتذةنشيَت و بةسٖةَى ثيَهٗاتة نؤَةآليةتييةناْى ْيَوإ صةيٓيٓة، ٖةسوةٖا 

شيفة ْاطييةوة تيؤسى سِةؤٓةيى، سِواْطةى ثؤصيَتيعيضَطةسانإ ية سِووى َةع
                                                           

شواْة:ـ بؤ صاْياسى صياتش ب1  

 Cox, Robert, W. (1981), Social Forces, States and World order: Beyond 

International Relation Theory; Millennium, Pp.55-126.  

بؤ صاْياسى صياتش بشِواْة: -2  
Linklater, Andrew. (2007), Critical Theory and World Politics: Citizen Ship, 

Sovereignty and Humanity; London and New York: Routledg, Pp.15-29. 
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دةؤاتة ريَش ثشطياس و َيتؤدةناْى تةفظريى ية تيَطةيؼضم دةناتة بٓةَا بؤ 
 .(129-130: ق1387، فريَشآبادٗدياسدةنإ )دٖكاْي 

ية سِواْطةي تيؤسى سِةؤٓةطةساييةوة طياطةتى دةسةوة ية طةس ئةّ بٓةَاياْة 
 ساوةطتاوة:

 ـ َيتؤديَهى طؼتطري بؤ ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوة بووْى ْيية.1
ـ تيؤسيَهى تاقاْة بؤ ػيهشدْةوةى سِةفتاسى طياطةتى دةسةوةى بهةسةنإ ية 2

 ٖةس نا  و ػويَٓيَو سِاطت و دسوطت ْيية.
ـ وآلتاْى رياواص بة ٖؤى ْاطٓاَةى رياواصةوة، سِةفتاسى طياطةتى 3

 ـشي.دةسةوةيإ رياواصة ية يةنت
ـ ثيَهٗاتة نؤَةآليةتيية ْاَادديةنإ سِؤَيى ناسيطةسيإ ية ئاساطتةنشدْى 4

طياطةتى دةسوةى وآلتاْذا ٖةية. تيؤسى سِةؤٓةيى طياطةتى دةسةوة، طشْطى بة 
ثةيوةْذى دوواليةْةى ثيَهٗاتة )ْةتةوةيى و ْيَوْةتةوةيى( و بهةس يإ ئةنتةس 

بيَش  نؤنع، طياطةتى دةسةوة بة وتةى سؤ دةدا  ية طياطةتى دةسةوةدا.
بةسٖةَى تةْيا دةوَيةتإ يإ طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ْيية، بةَيهوو بةسٖةَى 
ثشِؤطة و تةعاَوظم فانتةس و ٖيَضة نؤَةآليةتييةنإ و ثيَهٗاتةى دةوَية  و 

 (.147-148: ق1387، ديكانْ فريَشآبادٗطيظتةَى ْيَوْةتةوةيية )
 
 كؤٌطتـساكتيظيصً: -(11ـ2ـ2) 
نؤْظتـشانتيعيضّ ية دةيةى ْةوةدةناْى طةدةى سِابـشدوو ية اليةٕ ْيهؤالغ  

ئؤْف ٖاتة ْاو بواسى تيؤسى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ. ئؤْف ية طاَيى 
رةؤتى ية طةس ، 7ية نتيَبيَهذا بة ْاوى )ريٗاْى دسوطتهشاوي ئيَُة( (،1989)

                                                           

ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة:1  
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شد و سِايطةياْذ نة ٖةَوو نشدةوة سِؤَيى سِيَظانإ ية دسوطتهشدْي ريٗاْي ئيَُة ن
و سِةفتاسة َشؤييةنإ ية ثاْتاي نؤَةآليةتيذا واتا ثةيذا دةنا  و ئيَُة بة ػيَوةي 

 َ مهصُزٗ مكدم، طةسبةؤؤ ْاتواْطم تيَطةيؼتُٓإ بؤ ريٗإ ٖةبيَت )عظطشؤاْى
(. نؤْظتـشانتيعيظتةنإ نشدةوة و سِةفتاسى وآلتإ ثةيوةْذيذاس 195: ق1389
يَطة و ٖةيوَةسرى ئةو دةوَيةتاْة ْاصأْ، بةَيهوو بشِوايإ واية نة سِةفتاسى بة ث

دةوَيةتإ ية اليةٕ ثيَوةسةنإ )ْؤسّ( و بةٖاناْياْةوة ئاساطتة دةنشيَت و 
ئةنتةسةنإ ية طةس بٓةَاى ئةّ بةٖاياْة بشِياس وةسدةطشٕ و ية طةس بٓةَاى 

نإ طياطة  دادةسيَزٕ فانتةسة صةيٓى و ئةصَوْة نويتووسى و َشؤيية
(. ٖةسوةٖا صاْايةى بة ْاوي ئةييَهظاْذس وْت، ية 180: ق1383)اطهٓذسيإ، 

نتيَبى )تيؤسى نؤَةآليةتى طياطةتى ْيَوْةتةوةيى(دا ٖةوٍَ دةدا  تيؤسى 
نؤْظتـشانتيعيضّ ية بواسى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةناْذا بةناسبيَٓيَت. ْاوبـشاو 

شيَت و سِؤَيى دسى طنٓت واَيتض و بة طؼب تيؤسي سياييضّ دةسِةؤٓة ية تيَطةيؼتين 
و تيَطةيؼضم و فانتةسة َاْاييةنإ ية طةس بهةس يإ ئةنتةسةنإ دةسدةؤا ، بؤ 
ػمووْة دةَييَت: ))سريَُى طؤسباكؤف، بة تيَطةيؼتٓى رياواص ية كؤْيةتى ثةيوةْذى 

: 1386ٓا(( )وْت، يةطةٍَ سِؤرئاوا، بة تةْيايى نؤتايى بة ػةسِى طاسد ٖيَ
(. ئةييَهظاْذسوْت، بشِواى واية نة نيَؼة ئاطايؼييةنإ و طةسٖةَيذاْى 112ق

رةْطةنإ ية ْيَوإ ئةنتةسةناْذا طشوػتى ْيطم، بةَيهوو ية ئةدماَى بةريَٗيَٓاْي 
ئةسنيَهي ثريؤصة نة بؤ ؤؤيإ، قةْاعةتيإ ثيَٗيَٓاوة و سِاصيإ دةنا  )بيًيع 

 (. 598: ق1383واايت، 
ية سِواْطةى تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ، بؤ ْاططم و ػيهشدْةوةى سِةفتاسى  

دةوَيةتإ ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا دةبيَت ثيَؽ ٖةس ػتيَو طشْطى و طةسْج 
                                                                                                                              

 Onuf, Nicholas. (1989), World of our Making: Rules in Social Theory and 

International Relations; Colombia: University of South Carolina Press, 

Pp.33-65. 
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بذسيَتة ْاطٓاَةى ئةو وآلتاْة نة بؤ ؤؤيإ ثيَٓاطةيإ نشدووة، نة دسوطتهةسي 
ْى واقعييةتة ية سِواْطةى ئةو عةقآلْييةتى ئةّ دةوَيةتة و ثيَٓاطة نشد

ئةنتةسةيةوة نة بةسرةوةْذى و ويظتةنإ وداؤواصيةناْى ية ثةيوْذى يةطةٍَ 
ريٗاْى دةسةوةدا بٓيا  دةْيَت، ٖةسوةٖا بةسطشى نشدٕ يةّ ْاطٓاَةية دةبيَتة 
ئةويةويةتى طةسةنى طياطةتى دةسةوةى ٖةس دةوَيةتيَو نة ئةَةؾ سِةوايةتى بة 

و دةوَيةتة دةدا  و يةواْةية بة ثيَلةواْةنةى ساطت بيَت بؤ سِةفتاسةناْى ئة
ة سِواْطةى ي(. 112: ق1390، زضُىل ثانٖ آبادٗدةوَيةتيَهى تـش )

نؤْظتـشانتيعيظتةنإ درايةتى ْاطٓاَةيى فانتةسى طةسةنى رةْط و ثةػيَوية 
و قةيشإ و ثةػيَويؽ بةسٖةَى دسوطتهشاوى ًَُالْيَية ْاطٓاَةييةناْة. بةّ 
ٖؤيةػةنة ٖاوناسى وةى ثشِؤطةيةنى فيَشبووْي نؤَةآليةتى طةيش دةنشيَت، نة 
دةبيَتة ٖؤى تيَطةيؼتٓى يةنظإ و ٖاوبةؾ ية واقعيية ، ٖةسوةٖا دةبيَتة ٖؤى 
دووباسة ثيَٓاطة نشدْةوةى بةسرةوةْذييةنإ نة ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤى ثةسةطةْذْى 

ؼةي ئاطايؼى كاسةطةس بها  ْاطٓاَةناْى بة نؤَةٍَ، نة دةتواْيَت ٖاونيَ
ة سِةؤٓةطشتٔ ية كواسكيَوةى ئةييَهظاْذسوْت، ب(. 184: ق1383)اطهٓذسيإ، 

ْييو سياييضَي ثيَهٗاتةطةسا، نةبشِواي واية دوو فانتةسى نيَبـشنىَ و 
بةنؤَةآليةتيبووٕ ية ثةيوةْذى ْيَوإ ئةنتةسةنإ ية ريَش ناسيطةسى ثيَهٗاتةي 

ةوةييذا ئاساطتةى سِةفتاسةناْيإ دةنا ، نة بة بشِواي نٓت صاَيي طيظتةَى ْيَوْةت
واَيتض، ثشِؤطةى نيَبـشنىَ بة سِيَطةي ئاَشاصةناْى ثاداػت وطضا، سِةفتاسى يةنةنإ 
دةؤاتة ريَشناسيطةسى ؤؤيةوة و ثشِؤطةى بةنؤَةآليةتيبووْيؽ بة فؤسّ ثيَذإ بة 

بيَتة ٖؤى طةسٖةَيذاْى سِةفتاسى سِيَظانإ و ْؤسَةنإ و طةسَةػكة سِةفتاسيةنإ دة
ٖاوػيَوة ية ْيَوإ ئةنتةسةنإ، ييَشةوة ئةييَهظاْذسوْت، بة سِةؤٓة طشتٔ يةّ 
سِواْطة تاى سِةٖةْذية بشِواي واية نة ناسيطةسى ثيَهٗاتةى صاَيي َاددياْة و 
ْانؤَةآليةتى، ٖيض ػويَٓيَو بؤ سِةفتاسى ثيَلةواْةى ثيَوةس)ْؤسّ( و سِيَظاناْى 
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هٗاتةيي ْاٖيًََيَتةوة، كوْهة بة بشِواى نٓت واَيتض، ئةّ رؤسة سِةفتاساْة صؤس ؤيَشا ثيَ
ية سِيَطةى طضاى ثيَهٗاتةييةوة دةطشِدسيَتةوة، بةآلّ ئةييَهظاْذسوْت دةسباسةي 
ثشطى بةنؤَةآليةتيبووْى نٓت واَيتض، بابةتى ٖةَيبزاسدْى نويتووسى ديَٓيَتة ئاساوة 

فيَشبووْى نؤَةآليةتى ية ؤؤدةطشيَت، تةقًيذ دةبيَتة ٖؤى نة ثشِؤطةى تةقًيذ و 
دووباسة نشدْةوةى ٖةَإ سِةفتاسى بهةسى طةسنةوتوو بةآلّ فيَشبووْى نؤَةآليةتى 
ثشِؤطةيةنى ئاَيؤصة نة يةّ سِيَطةيةوة بهةسةنإ ية ناسييَهيَهى دوو اليةْة ٖةّ 

ٕ، بةآلّ بة ثيَى ٖيَض و فؤسّ بة ْاطٓاَةى ؤؤيإ و ٖةّ ْاطٓاَةى ئةوى تـش دةدة
تواْاناْيإ ناسيطةسيإ ية طةس يةنتـش رياواصة، ية سِواْطةى ئةييَهظاْذسوْتةوة، 
بهةس بة ثيَٓاطةنشدْيَهي طةسةتايى ية ؤؤى ديَتة ْاو تةعاَوٍ و ية طةس بٓةَاى 
ئةو سِؤَيةى نة بؤ ؤؤى ثيَٓاطةى نشدووة يإ ٖةيةتى ية ٖةَبةس ئةوى تـشدا، 

ى تـش َاْاى نشدةوةى ؤؤى ٖةَيذةطةْطيَٓيَت و ئةو دوو سِةفتاس يإ دواتـش ئةو
ثةيوةْذييةيإ دةبيَتة ٖؤى تةفظري نشدْى ثيَطة و دؤؤى ْوىَ، بةّ ثيَية بةسدةواّ 
دةبٔ ية سِةفتاس نشدٕ و تةفظري نشدْى دؤؤى ثيَهٗاتووي ْويَ ية ٖةَبةس 

يإ ْاطيٓى ٖاوبةؾ ية يةنتـشيذا، تاوةنو بطةْة فةِٖ و تيَطةيؼتين ٖاوبةؾ 
(. تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ بؤ ػيهشدْةوةى 85ـ86: ق1390يةنتـشى )ػوسي، 

طياطةتى دةسةوة دةتواْيَت صؤس طودماو بيَت، بة ٖؤى ئةوةى نة بةّ طشؼماْةوة 
دةطتثيَذةنا  نة بهةسإ ريٗاْى ؤؤيإ دسوطتذةنةٕ و طياطةتى دةسةوةؾ 

نة تيايذا بهةسةنإ تةفظري دةنةٕ، بشِياس بواسى ٖةَيبزاسدْةناْة و ريٓطةية 
وةسدةطشٕ، سادةطةيةْٔ و ريَبةرىَ دةنةٕ، بؤية طياطةتى دةسةوة رؤسيَهة ية 
بٓياتٓإ و دسوطتهشدٕ، واتا بهةسإ بشِياس دةدةٕ نة وابٔ، ٖةسوةٖا ناسيطةسى 
بةٖا و ثيَوةس)ْؤسّ( ية طةس طياطةتى دةسةوة ية سِيَطةى ثشِؤطةى 

بووْةوة دةبيَت، ية ٖةسدوو ئاطتى ْةتةوةيي و ْيَوْةتةوةييذا، واتا بةنؤَةآليةتي
 (.43: ق1389ثيَوةسة ْاوؤؤيى و ثيَوةسة طةسوو ْةتةوةييةنإ )روادى اسؽمٓذ، 
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 طسمياٌةكاٌى كؤٌطتـساكتيظيصً: -(1ـ11ـ2ـ2) 

نؤْظتـشانتيعيضّ بة طؼتى ية طةس طىَ طشؼماْةى طةسةنى سِاوةطتاوة نة 
   ية:طمبـشيتي
  
 بٓياتٓةسايةتي و دسوطتهشاويةتي ْاطٓاَة: -ا 
ْاطٓاَةى بهةسةنإ ية ْاوةْذى تيؤسى نؤْظتـشانتيعيضَذاية، ْاطٓاَة  

بـشيتيية ية تيطةيؼتٓةنإ و كاوةسِواْييةنإ دةسباسةي )ؤود( نة تايبةتة بة سِؤٍَ 
 نؤْظتـشانتيعيضّ وةى يكيَو ية تيؤسيية (.332: ق1385بيٓطم )َؼريصادة، 

سِةؤٓةطةساييةنإ بة ؤظتٓةسِووى تيَطةيؼتٓيَو ية طياطةتى ْاطٓاَةيي ٖةوٍَ 
دةدا  كؤْيةتى سؤٍ و ناسيطةسى نؤَةَية ْيَوإ صةيٓييةنإ وةنو: ْاطيوْاييضّ، 
ئةتٓيو، ْةراد، َةصٖةب و ثشطتيز ية طياطةتى دةسةوةدا ػيهشدْةوةيإ بؤ 

واية نة طشْطى بابةتةناْى بها ، ٖةسوةٖا نؤْظتـشانتيعيظتةنإ بشِوايإ 
ْاطٓاَةيى يةوةداية نة ْاطٓاَة بةػيَهة ية ثشِؤطةناْى ثيَهٗيَٓةسى وآلتيَو و ية 

: 1386ئةدماَذا سِةفتاسة ْاوؤؤيى و دةسةنييةنإ ئاساطتة دةنا  )نياْى، 
يةناْى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ و طياطةتى يتيؤسيية طةسةن (.111ق

انإ، تواْاى سِووْهشدْةوةى سِؤَيى بٓياتٓةسى ْاطٓاَةى دةسةوة واتا عةقًَطةس
ةتةوةيى دةوَيةتةناْيإ ْيية، بة ْةتةوةيى ية ثشِؤطةى دسوطتهشدْى بةسرةوةْذى ْ

ٖؤى ئةوة نة عةقًَطةسايى ية طةس بٓةَاى تيؤسى ٖةَيبزاسدْى عةقآلْى 
يظت و داَةصساوة، بؤ ػمووْة ئةنتةسيَو وةى ئيَشإ، بة يةنةيةنى طياطى ؤؤو

بةسرةوةْذشمواص و عاقٌَ دةصاْيَت، نة ية طةس بٓةَاى ييَهذاْةوةي طوود ـ صيإ، 
ٖةوَيى صؤستـش نشدْى بةسرةوةْذى َاددى ثيَؼتـش دةطتٓيؼاْهشاوى ؤؤى دةدا . 
واتا نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة بةسرةوةْذى ثيَؼتـش داسِيَزساو دةكيَتة ْاو تؤسى 
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تـش، بة ثيَي ئةّ سِواْطةيةوة تةعاَوظم  ثةيوةْذى يةطةٍَ ئةنتةسةناْى
نؤَةآليةتى ْيَوْةتةوةيى فانتةسيَهى طشْط ية دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذى 
ئيَشإ ْيية و وآلتإ ية رةوٖةسدا نؤَةآليةتى ْطم و بةسٖةَى ريٓطةى 
نؤَةآليةتى ؤؤيإ ْطم و تةْيا ئةنتةسيَهي عةقًَُةْذٕ نة ثيَهٗاتةى ثةيوةْذى 

، آدمٖةيى بة َةبةطتى صياتـش نشدْى بةسرةوةْذييةناْيإ ثيَهذيَٓٔ )ْيَوْةتةو
(. بةآلّ بة ثيَلةواْةى سِةوتى طةسةنى ية بواسي ثةيوةْذيية 100: ق1389

ْيَوْةتةوةييةنإ و طياطةتى دةسةوةى وآلتاْذا، نة ْاطٓاَةى بهةسةنإ ية 
شانتيعيظتةنإ ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى بة ْةطؤسِ و ريَطري دادةْيَت، نؤْظتـ

طةس دسوطتهشاويةتي ْاطٓاَةى بهةسةنإ و سِؤَيى ْاطٓاَة ية بٓياتٓةسايةتي 
بةسرةوةْذييةنإ و سِةفتاسةنإ رةؤتذةنةْةوة. يةنيَو ية صاْانإ بة ْاوى 

ة رةؤتهشدْةوة ية طةس ْاطٓاَةى دةوَيةتإ بشِواى واية نة ب، 8ئادييَش ئيُاْؤئيٌَ
ٕ بة ْاطٓاَة، دةسبـشِى ئةوةية نة وةى تانةنإ، طشْطى ثيَذاْى دةوَيةتا

دةوَيةتيؽ ية كواسكيَوةى نؤَةَية بةٖانإ و ْاطٓاَةى ؤؤيذا، ريٗإ َاْاداس 
دةنا  و يةّ طؤْطةيةوة، ْاطٓاَةى دةوَيةتإ، تةوةسى طةسةنى ثيَٓاطة نشدْى 

َٔ و ئةوإ ية واقعيية  و ٖةسوةٖا ٖيَض و بةسرةوةْذى ْةتةوةيى و دؤطت و دور
ئاطايؽ و...ٖتذ، دسوطتذةنا  و ية ئةدماَيؼذا دسوطتهشدْي بشِياس و نشدةوةنإ 

بشِواى بة (. 149: ق1390ية طةس ئةّ بٓةَاية دسوطتذةبٔ )عابذي اسدناْي، 
نؤْظتـشانتيعيظتةنإ، بٓياتى نؤَةآليةتى ْاطٓاَةى دةوَيةتإ، دةتواْيَت ية 

صةيٓى ْاوؤؤيى و ٖةسوةٖا ْؤسَةنإ و دوو ئاطتى طؼب ْؤسّ و َاْاناْي ْيَوإ 
ثيَهٗاتةناْى ْيَوْةتةوةييذا، ية دسوطتبووٕ و ريَطريبووٕ ياؤود طؤسِاْهاسى 

                                                           

ْة:ـ بؤ صاْياسى صياتش بشوا1  

 Adler, Emanuel. (2005), Communitarian International Relations: the 

Epistemic Foundations of International Relations; London – New York: 

Routledge, Pp.29-62. 
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ْاطٓاَةييذا سِؤَيى ٖةبيَت. بة طؼب ْؤسّ يإ ثيَوةسةنإ ية ئاطتى ْيَوْةتةوةييذا 
بـشيتيية ية: ياطاناْى ْيَوْةتةوةيى، داَةصساوةنإ، ثشِؤطة و سِةوتة 

ْةتةوةييةنإ و سِيَهخشاوةناْى ْيَوْةتةوةيى و...ٖتذ و ية ئاطتى ْاوؤؤييذا ْيَو
وةنو: نويتووسى طياطى، سِاى طؼتى، ياطاى بٓليٓةيى، سِواْطةى حيضبى 
و...ٖتذ، ٖةسوةٖا ْاطٓاَةنإ ٖاونا  دةبٓة ٖؤى ٖةَيبزاسدْي عةقآلْي، 

طةسيإ يةطةس ٖةسوةٖا َؤديٌَ و ثيَوةسةناْى طياطةتى ْيَوْةتةوةيؽ ناسي
ْاطٓاَةناْذا ٖةية، ْاطٓاَةنإ ئةو دةسفةتة بؤ ْةتةوةنإ دةؤوَيكيَٓٔ نة ريٗإ 
واتاداس بهةٕ و واقعييةتيَو دسوطتبهةٕ نة ؤؤيإ و ئةوى تـشي ثيَ ثيَٓاطة بهةٕ 

 (.65: ق1387و طٓووسةناْيإ دياسيبهةٕ )ثرييا، 
ٖةيوَةسريَهى نؤَةآليةتى ية سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيضَةوة، سِةفتاسةنإ ية 

و ْيَوإ صةيٓى َاْا ثةيذا دةنةٕ و ثيَهٗاتةنإ ية سيضبةْذيَو ية تيَطةيؼضم و 
كاوةسِواْى و ْاطيٓى نؤَةآليةتى دسوطتذةنشئَ، بؤ ػمووْة: ػةسِى طاسد 
ثيَهٗاتةيةنى ْيَوإ صةيٓى بوو نة يةّ كواسكيَوةيةدا دةوَيةتإ ية دوو بًؤنى 

ئاوا، يةّ تيَطةيؼضم و ْاطيٓةي يةنتـشي بةػذاسبووٕ و ناتيَو سِؤرٖةآل  و سِؤر
ػةسى طاسد نؤتايى ثيَٗا  نة سِواْطةى ئةّ ئةنتةسة طةسةنيياْة طةباسة  بة 

(. بة بشِواى 7: ق1384يةنتـشى طؤسِاْى بةطةسدا ٖا  )قواّ، 
نؤْظتـشانتيعيظتةنإ، ْاطٓاَةى دةوَية  ثشطيَهى تانةنةطى يإ تةْيا 

يةطةٍَ  ةَيةنشدٕاطاْة ْيية، بةَيهوو ثةيوةْذييةنة، نة ية َاَدةسووْٓ
ئةنتةسةناْى تـش و بةػذاسى ية َاْاناْي بةنؤَةٍَ ياؤود َاْا ٖاوبةػةنإ يةْاو 

 (.169: ق1383ريٗاْى نؤَةآليةتى دةسدةنةويَت ياؤود دةطؤسِدسيَت )نشَى، 
 ثةيوةْذى ْيَوإ بهةس و ثيَهٗاتة: -ب
يَهٗاتة و بهةس ية بواسى نؤَةَيٓاطيذا طةسى ٖةَيذاوة، ئةْتؤْي ثةيوةْذى ْيَوإ ث 

طيذيَٓض، ثةيوةْذى ْيَوإ ثيَهٗاتة و بهةسايةتى ػيذةناتةوة. بة بشِواى طيذيَٓض 
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ٖةسػتيَو ية رياْى نؤَةآليةتى، ية طيظتةَةناْى ريٗاْى تا باسودؤؤى ٖضسى تاى، 
ى نؤَةآليةتى ثيَهٗاتةيةى ية نشدةوةيةنى نؤَةآليةتيية، ٖةسوةٖا ٖةس نشدةوةيةن

ؤؤدةطشيَت و ٖةسثيَهٗاتةيةنيؽ ثيَويظتى بة نشدةوةيةنى نؤَةآليةتى ٖةية بؤية 
بهةسايةتى و ثيَهٗاتة بة ػيَوةيةنى رياْةنشاو ية كاالنييةناْى سِؤراْةدا تيَهئاآلوٕ 

(. نؤْظتـشانتيعيضّ رةؤت ية طةس ثيَهٗاتٓى دوو اليةْةى 143: ق1379)اطتوْض، 
ةس و ثيَهٗاتة دةناتةوة و بة ثيَلةواْةى سياييظتةنإ تةْيا ية سِةٖةْذى َادديذا به

نوستى ْاناتةوة و تةْاْة  سِةٖةْذى َاْايى و صَاْيؽ دةداتة ثيَهٗاتة. يةّ 
سِواْطةيةوة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى نؤَةَيطةيةنة تيايذا بهةسةنإ تةعاَوييإ 

ة طةس بٓةَاى ياطا و ْؤسّ يإ ثيَوةسةنإ بةسِيَوة ثيَهةوة ٖةية و ئةّ ناسييَههشدْاْة ي
دةكيَت نة ْيَوإ صةيٓيية و ئةّ نؤَةَيطةيةؾ وةى ٖةس نؤَةَيطةيةنى تـش تانةنإ و 
بهةسةنإ دسوطتذةنا  و ئاساطتةيإ دةنا ، ية ٖةَإ ناتذا ئةوة نشدةوة و سِةفتاسى 

دسوطتى دةنا  و ئةّ تانةنإ و بهةسةناْة نة فؤسّ بةّ نؤَةَيطةية دةدا  و 
ثيَهٗاتة ثيَوةسي و َاْايياْة بة سِادةى ثيَهٗاتة َادديةنإ ية دسوطتهشدٕ و ئاسِاطتة 

: 1388، ديكانٖ فريَش آبادٗنشدْى طياطةتى دةسةوةى وآلتاْذا ناسيطةسٕ )
ية سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتةناْةوة، بووْةوةسة نؤَةآليةتييةنإ (. 45ـ46ق

ى عةيٓى و صةيٓطم، واتا رطة يةوةى نة ؤاوةٕ سِةٖةْذى َاددئ ية ؤاوةٕ دوو سِةٖةْذ
دسى و تيَطةيؼتٓى بهةسةناْيؽ بة دووس ْطم، بةآلّ ئةوة بة َاْاى ئةوةْيية نة بة 

ئةّ  (.541: ق1383ٖةَإ ػيَوةى بهةسةناْى تـش سِةفتاس دةنةٕ )بيًيع واايت، 
هٗاتة و بهةس ية اليةٕ بريَةْذاْى تيَطةيؼتٓة دياييَهتيهية ية ثةيوةْذى ْيَوإ ثيَ

باطى ييَوة نشاوة، وةى )ئاْتؤْى طيذْض( نة باغ ية كةَهي  تييةنإنؤَةآلية صاْظتة
ةيوةْذى ْيَوإ ثيَهٗاتة و بهةس بة نة ثدةنا  ( Structurationطتـشانلشةيؼئَ )

: 1390، دياييَهتيهى دةصاْيَت و بة دوو سِووى يةى دساويإ دةصاْيَت )عابذى اسدناْى
(. ٖةسوةٖا صاْايةى بة ْاوى باب كظوب، يةّ باسةيةوة بشِواى واية نة 151ق
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ثيَهٗاتةنإ و بهةسةنإ ثةيوةْذى طتـشاتيزيهى و سيَزةييإ ثيَهةوة ٖةية و ٖيض ناّ 
بة تةْيايى واقعييةتيإ ْيية، ية بةس ئةوةى نة ٖيض ناَيإ بة ريا ية يةنتـش 

بة ػيَوةى سِيَزةيى يةنتـشي دسوطتذةنةٕ و بة ػيَوةى  بووْيإ ْيية، بةّ َاْاية نة
دياييَهتيهى ناس و ناسييَو دةنةٕ و تةْاْة  بشِواى واية نة ثيَهٗاتة و بهةس ناْضاى 

 (.212: ق1385دساوةنةٕ )ٖاى، 
ئةو ؤاَيةي نة ئةييَهظاْذسوْت ية سياييظتة ْويَيةنإ ريا دةناتةوة ئةوةية  

بة ناسيطةسى ٖؤناسيةتى ثيَهٗاتة ية طةس بهةس ْيية، نة ئةييَهظاْذسوْت بشِواى 
بةَيهوو بشِواى بة ناسيطةسى دوو اليةْةيإ ٖةية ية طةس يةنتـشى و ؤاَيى دووةّ 
ئةوةية نة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى بة دياسدةيةنى نؤَةآليةتى دةصاْيَت ْةى 
اى َاددي، بةّ َاْاية نة ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ية طةس بٓةَ

ْاطيٓى ٖاوبةػة و ئةو تيَطةيؼضم و بريوباوةسِ و كاوةسِواْياْة نة دةوَيةتإ ية 
يةنتـشى ٖةياْة، واتا ْيَوإ صةيٓيية، ؤاَيى طيَيةّ سِؤَيى ثيَهٗاتة ية طةس 
دسوطتهشدْى ْاطٓاَة و بةسرةوةْذى و بة ثيَلةواْةوةنةػي ٖةس سِاطتة و ؤاَيى 

ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى دةدا  نة  كواسةّ طشْطى بة تةعاَوٍ و ثشِؤطة
دةوَيةتإ ْاطٓاَةى يةنتـشى دادةسيَزْةوة و بةّ ثيَيةؾ سِةفتاس دةنةٕ، بةآلّ ئةو 
بٓةَايةى نة دةوَيةتإ طشْطتـشئ ئةنتةسٕ ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا قبوَيي 

ية تْةتةوة فؤسَي صاَيي بهةساية-دةنا ، بةآلّ ية طةس ئةّ بشِوايةية نة دةوَية 
(. 196: ق1389طياطةتى ٖاوكةسؤذا )عظهشؤاْى و َٓـوسى َكذّ، ية 

ٖةسوةٖا بريَةْذاْي بواسى صاْظتة طياطييةنإ و ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ ية 
طةسةتاى دةيةى ٖةػتاى طةدةى سِابـشدوو َؼتوَشِيَهى صؤسيإ ية طةس 

دةسةوةدا ٖيَٓا  بابةتةناْي تيؤسى و َيتؤدؤيؤرياى ْاططم ية بواسى طياطةتى
ئاساوة، بةآلّ نؤْظتـشانتيعيظتةنإ ثيَؼواصيإ ية حةصي بهةس يإ بشِياسدةساْى 

بة ٖؤى ئةوةى نة ئةوإ  ،بواسى طياطةتى دةسةنى ية طياطةتى ْيَوْةتةوةيى نشد
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بشِوايإ بة ريايى ثيَهٗاتة و بهةس ْةبوو. بة طؼب نؤْظتـشانتيعيضّ ية بواسى 
ييذا سِواْطةيةنى ْاطٓاَةتةوةسى بؤ بةسرةوةْذى ْةتةوةيى و ثةيوةْذى ْيَوْةتةوة

طياطةتى دةسةوة ٖةية، بةّ َاْاية نة نؤْظتـشانتيعيضّ ية ريَطةي 
رةؤتهشدْةوة ية طةس تواْاى دةوَيةتإ ياؤود ػيهشدْةوةي كؤْيةتي دابةػبووْي 
 ٖيَض ية ئاطب ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا، رةؤت و تةسنيض يةطةس

 .(Wendt, 2003: p.379)ْاطٓاَةى دةوَيةتإ دةنا  
 ى ْاطٓاَة ية بٓياتٓإ و دسوطتهشدْى بةسرةوةْذييةنإ:سِؤَي - 
نؤْظتـشانتيعيظتةنإ بؤ سِووٕ نشدْةوةى كؤْيةتى دسوطتبووْي  

بةسرةوةْذييةنإ رةؤت ية طةس ْاطٓاَةناْى نؤَةآليةتى بهةس و 
دةنةْةوة و ية سِواْطةى ئةواْةوة بةسرةوةْذى ئةنتةسةنإ)تانةنإ و دةوَيةتإ( 

دةسئةدماَى ثةيوةْذيية نؤَةآليةتييةناْة و ْاتواْيَت بة ػيَوةى ثيَؽ 
نؤَةآليةتى قظة ية طةس بةسرةوةْذى بهةئ، ئةَةؾ بة ثيَلةواْةى بشِواي 

صيإ و ٖةَيبزاسدْى عةقآلْى  -عةقًَطةساناْة نة بة ثيَى يؤريهى طوود 
: 1390اسيهشاويإ ية بةسرةوةْذى ٖةية )عابذى اسدناْى، ثيَٓاطةيةنى دي

(. ية سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتةنإ ْؤسّ و بةٖاناْى ْيَوإ صةيٓى ية 152ق
نؤَةَيطة َشؤييةناْذا سِؤَيى طةسةنى ية ثشِؤطةناْي طياطةتى دةسةوة و 
ةّ دسوطتهشدْى ْاطٓاَة و بةسرةوةْذيية ْةتةوةييةناْى دةوَيةتإ دةبيٓٔ، ب

َاْاية نة بريوباوةسِة ٖاوبةػةنإ و َاْا و بةٖا ٖاوبةػةناْى ْيَوإ طشوثة 
نؤَةآليةتييةنإ، رؤسى تيَطةيؼتٓى دةوَيةتيَو ية ؤؤى و ية ريٓطةى 
ْيَوْةتةوةيى دسوطتذةنا ، واتا كؤٕ وآلتيَو دةسِواْيَتة ؤؤى و ريٗاْي دةسةوةى، 

ْةى نؤَةَيطةناْةوة ٖةية و ثةيوةْذى بةو ثيَوةس ياؤود ْؤسّ و بةٖا صاآل
ناسيطةسى ية طةس طياطة  داسِيَزةسإ و بشِياس وةسطشاْي طياطةتى دةسةوةػذا 
دةبيَت، بةّ واتاية نة دةوَيةتإ ية سِيَطةى تةعاَوظم نؤَةآليةتى ْيَوْةتةوةيى و 
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بةػذاسى يةو كةَو و َاْا ٖاوبةػة ْيَوإ صةيٓياْة ْاطٓاَةى ؤؤيإ ثيَٓاطة 
ٖؤى طؤسِاْهاسى ية ْؤسّ و بةٖا ْاطٓاَةييةناْيإ،  دةنةٕ و بة

(. ٖةسوةٖا 102: ق1389، آدمٖبةسرةوةْذييةناْيإ دووباسة ثيَٓاطةدةنةْةوة )
عةقًَطةسانإ، ئةنتةسةنإ وةى يةنةى ٖاوتا و يةنظإ دةصأْ نة ثاسيَضطاسي ية 

ى ية ْيَوإ َاْةوة و ثاساطتين ئاطايؽ طةسةنيتـشئ ئاَادمياْة و ٖيض رياواصية
وآلتاْى رياواص بة نويتووس، ثيَوةس، بةٖا و ئايذويؤريا رياواصةناْياْذا ْيية و 
تةْيا ئةوةى نة ية يةنتـشى ريايإ دةناتةوة ئاطتى تواْاى طةسباصى، ئابووسى و 
تةنٓؤيؤرياْة و ئةطةس ْاطٓاَة بـشيتى بيَت ية رياواصبووٕ ية ئةواْى تـش، ئةوة 

ى بٓياتٓإ و دسوطتبووْي ْاطٓاَةى ْةتةوةيى وآلتيَو ئةّ تيؤسياْة كؤْيةت
ْاتوأْ ػيبهةْةوة، كوْهة ْاطٓاَةى وآلتإ يةّ تيؤسيية عةقًَطةسايياْةدا 
يةنظإ و ريَطرية و بةسرةوةْذييةناْيؼيإ ْاطؤسدسيَت و ثيَؼتـش بؤداسيَزساوة 

ةتى (. ئةييَهظاْذس وْت، ية نتيَبى )تيؤسى نؤَةآلي109: ق1386)نياْى، 
طياطةتى ْيَوْةتةوةيى( دا، دةسباسةي كةَهى ْاطٓاَة بشِواى واية نة ْاطٓاَة 
بـشيتية يةو ػتةى نة ػتيَو دةناتة ئةو ػتةى نة ٖةية و ئةّ ْاطٓاَةية 
تايبةغمةْذيةنة ية بهةسى ئاَادمذاسدا، نة دةبيَتة ٖؤى ٖاْذإ وثاَيٓةسى سِةفتاسى 

ذيةنى صةيٓيية نة سيؼةى ية تيَطةيؼتٓى بؤي، بةّ واتاية نة ْاطٓاَة تايبةغمةْ
بهةس ية ؤؤى ٖةية و ئةَةؾ ية طةس ئةوة سادةوةطتيَت نة ئايا بهةساْى 
تـش)ئةواْيتـش( ٖةَإ تيَطةيؼتٓيإ يةو بهةسة ٖةية يإ ْا؟ نةواتا ْيَوإ 
صةيٓيية، ؤود و ئةوى تـش. نةوابوو ٖةسدوو ثيَهٗاتةناْي دةسوْي و دةسةني 

(. ية اليةنى تـشةوة بة ثيَى 229ـ 230: ق1386ةنةٕ )وْت، ْاطٓاَة دسوطتذ
تيؤسى نؤْظتـشانتيعيضّ، ْاطٓاَةنإ ية رووَية و طؤسِاْذإ و تيَطةيؼتٓى 
بهةسةنإ ية ؤؤيإ و بةسرةوةْذى و ئاَادمةناْيإ دةطؤسِدسيَت و بة دسوطتبووْى 

ة بشِواى ْاطٓاَةى ْوىَ، بةسرةوةْذى ْويَؽ بؤ دةوَية  دسوطت دةبيَت، ب
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59 

ئةييَهظاْذسوْت، بةسرةوةْذى و ْاطٓاَة ٖةَوو نا  ية سِيَطةى ثشِؤطةى 
تةعاَويهشدٕ يةطةٍَ يةنتـشى طؤسِاْهاسيإ بة طةسداديَت، راض ية سِيَطةي 
ٖاوناسي بيَت نة طؤسِاْهاسى ية ْاطٓاَةنإ دسوطتذةنا  و دواتـشيؽ دةبيَتة 

ة  طةسوةسى وآلتإ ياؤود كووٕ ٖؤي طؤسِاْهاسي ية بةسرةوةْذييةنإ و تةْاْ
(. بة طؼب 534: ق1386بةسةو ْاطٓاَةى بةنؤَةَيى ْوىَ بيَت )وْت، 

نؤْظتـشانتيعيظتةنإ بشِوايإ بة دوو رؤسة ْاطٓاَة بؤ دةوَية  ٖةية: 
يةنةَيإ، ْاطٓاَةى بةنؤَةٍَ. دووةَيإ، ْاطٓاَةى نؤَةآليةتى. ْاطٓاَةى 

ٖةية، وةنو: تايبةغمةْذى وآل  وروطشافيا و  بةنؤَةَيى دةوَية  بٓةَاى َاددي
داْيؼتوإ و...ٖتذ، ية ناتيَهذا ْاطٓاَةى نؤَةآليةتى، ية تةعاَوظم دةوَيةتإ 
يةطةٍَ يةنتـشى دسوطتذةبيَت و دةبيَتة ٖؤى رياواصى دةوَيةتإ ية يةنتـشي ية 

 (.221: ق1389، عطاِٖ َ زضُىل ثانٖ آبادٗطيظتةَى ْيَوْةتةوةيى )
 
 ِزواٌطة جياواشةكاُ لة تيؤزي كؤٌطتـساكتيظيصً:  -(2ـ11ـ2ـ2) 

بةػيَو ية نؤْظتـشانتيعيظتةنإ بة ْويَٓةسايةتي ئةييَهظاْذس وْت، رةؤت ية 
طةس سِؤَيى ثيَهٗاتةناْى َاْايى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، سِيَظانإ و ْؤسَة 

ئةّ طشوثة نة بة ْيَوْةتةوةيةنإ ية ثيَهٗيَٓاْى ْاطٓاَةى دةوَيةتإ دةنةْةوة. 
)نؤْظتـشانتيعيظتةناْى طيظتةَى( ْاطشاوٕ بشِوايإ واية نة ية ريٓطةى 
ئةْاسػيَهى طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا ٖةّ ٖاوناسى و ٖةّ ئةْاسػى دةتواْذسيَت 
ػيبهشيَتةوة، بؤيةػة نة دةبيَت ٖةس بهةس يإ ئةنتةسيَو ية ثاْتاي طيظتةَى 

ةناْي ؤؤى بة طةسْج ثيَذإ بة ثيَهٗاتة ْيَوْةتةوةييذا سِةفتاس و طياطةت
َاْاييةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و سِيَظانإ و ْؤسّ يإ ثيَوةسةناْى طيظتةّ 
نة ية كواسكيَوةى ياطاى ْيَوْةتةوةيى و سِريَُة ْيَوْةتةوةييةناْذا دةسدةنةويَت، 
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ةوةيي ئةدماّ بذا  تا ْةبيَتة ٖؤى درايةتى ئةْذاَاْي تـشى طيظتةَي ْيَوْةت
 (213: ق1387)َؼريصادة، 

نةطاْيَو وةى ناتضيَٓؼائ، نة بة )نؤْظتـشانتيعيظتةناْى ئاطتى يةنة(  
ْاطشاوٕ، طشْطى بة ناسيطةسى سِيَظانإ و ْؤسَةناْي ْاوؤؤيى ية طةس بٓياتٓإ و 
دسوطتبووْي ْاطٓاَة و بةسرةوةْذى و طياطةتى دةسةوةى وآلتإ دةدةٕ، واتا 

ثيَهٗيٓاْى طياطةتى دةسةوةى وآلتإ ػي دةنةْةوة، بةّ  سيؼةناْى ْاوؤؤيى
ٖؤيةؾ بشِوايإ واية نة ْاططم و دةطتٓيؼإ نشدْى سِيَظا و ْؤسّ يإ ثيَوةسةنإ ية 
دةطتووسى وآلتإ، نويتووسى طؼب ياؤود نويتووسى طياطى دةسدةنةويَت و 

 (.17: ق1385دةبيَت طشْطيإ ثيَبذسيَت. )َؼريصادة، 
تـش وةنو: نشاتؤكويٌ و سؤطى، نة بة )نؤْظتـشانتيعيظتة  نةطاْيَهى 

طؼتطةسانإ( دةْاطشئَ، بشِوايإ واية نة دةبيَت طشْطى بة ٖةس دوو ئاطتى 
سِيَظانإ و ْؤسّ يإ ثيَوةسةناْى ْيَوؤؤيى و ْيَوْةتةوةيى بذسيَت. ية سِواْطةى 

ة طةس سِةفتاسى سياييضَى ْوىَ، ْؤسّ يإ ثيَوةس و بةٖانإ تا ئةوسِادةية ي
ئةنتةسةنإ ناسيطةسيإ ٖةية نة قبوٍَ نشاوبٔ و ية ئاساطتةى بةسرةوةْذييةناْيإ 
دابيَت و ية اليةٕ ئةنتةسة بةٖيَضةناْةوة ريَبةرىَ بهشئَ واتا ئةوة ؤودى بةٖا و 
ْؤسّ يإ ثيَوةسةنإ ْطم نة ناسيطةسى ية طةس سِةفتاس دادةْئَ بةَيهوو ٖيَضى ثؼت 

اْةية، بةآلّ ية سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتةناْةوة ْؤسّ و بةٖانإ ئةّ بةٖاي
سِةوايةتى دةدةْة بةسرةوةْذي و ئاَادمى ئةنتةسةنإ و ٖةسوةٖا 

(. 182: ق1383بةسرةوةْذييةناْيإ ثيَٓاطة دةنةٕ )اطهٓذسيإ، 
نؤْظتـشانتيعيضّ ْيؼاْذةدا  نة دةوَيةتإ رطة ية ثاساطتٓى ئاطايؼى َاددي 

بةدواى ئاطايؼى ْاطٓاَةيى ؤؤيأْ و ييَشةوة كةَهي )ئاطايؼى ؤؤيإ 
ْاطٓاَةيي(، دةتواْيَت ًَُالْيَي ْيَوإ دةوَيةتإ سِووٕ بهاتةوة، ية اليةنى 
تـشةوة بة ٖةس سيَزةيةى ئاطتى طودماْى ْيَوإ سِيَظانإ و ْؤسّ يإ ثيَوةسةناْى 
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وةسة ْيَوْةتةوةييةنإ صياتـش بيَت، ْاوؤؤيى دةوَيةتإ يةطةٍَ سِيَظانإ و ْؤسّ يإ ثيَ
باػتـشدةنشيَت سِةفتاسةنإ و طياطةتى دةسةوةيإ ثيَؼبيٓى بهشيَت، بةآلّ بة 
ثيَلةواْةنةى نيَؼة بؤ ثيَؼبيٓى سِةفتاسى دةسةوةى دةوَيةتإ ية طيظتةَى 
ْيَوْةتةوةييذا و ية ناسداْةوةيإ ية ٖةَبةس دةوَيةتاْى تـش سِوودةدا  )ٖاديإ، 

(. ية سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتةنإ، دةوَيةتيَو يةواْةية 69: ق1382
ْاطٓاَةى ريارياي ٖةبيَت و ية طةس بٓةَاى ٖةس ْاطٓاَةيةى، بةسرةوةْذى و 
سِةفتاسيَهى تايبةتى ٖةبيَت، ئةييَهظاْذسوْت ثةيوةْذى ْيَوإ ْاطٓاَة و 

ي واية نة ئةو سؤآلْةى بةسرةوةْذى ية سِيَطةى كةَهى )سِؤٍَ( ػي دةناتةوة و بشِوا
نة دةوَية  ية ئةطتؤى دةطشيَت، دةوَيةتإ بةسةو نؤَةَية سِةفتاس و نشدةوةيةى 
ئاساطتة دةنا  نة يةطةٍَ ئةّ سؤآلْةدا ٖةَاٖةْط و طودماو بيَت. ئةّ سؤآلْة ية 
طةس كؤْيةتى دسوطتهشدْي بشِياسى طياطةتى دةسةوة و سِةفتاسى دةسةنى دةوَيةتإ 

(. ئةييَهظاْذسوْت رطة ية بةسرةوةْذيية 30: ق1383ية )نشَى، ناسيطةسى ٖة
و  طةسبةؤؤيى)ئاصادى( َاْةوةى فيضيهى)ريإ(، طؼتيية ْةتةوةييةنإ وةنو:

ئابووسى )ؤاوةْذاسيةتى(، سيَضطشتٔ ية ؤودى بةنؤَةٍَ، وةى  ؤؤػطوصةساْى
و حوسَةتي بةسرةوةْذى ْةتةوةيى دةطتٓيؼإ دةنا ، نة دةبيَت سيَضى ييَبطرييَت 

(. ية ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوة ية 44: ق1389اسؽمٓذ،  بثاسيَضسيَت )روادى
سِواْطةي نؤْظتـشانتيعيظتيةوة، ثاسِاداؼمة ٖضسيةنإ فانتةسى دةطتٓيؼاْهةسى 
طياطةتي دةسةوةٕ و ئةّ ثشطة ية سِيَطةى داْاْى بابةتي ْاطٓاَةى طيظتةَى 

ى دةسةوةدا دةبيَت و بةّ ثيَية بهةسةنإ طياطى ية ْاوةْذى ػيهشدْةوةى طياطةت
بة ثيَى ْاطٓاَة و ئةو سِؤآلْةي نة بؤ ؤؤياْيإ ثيَٓاطة نشدووة ياؤود ثيَيإ 

 (. 9: ق1388، آقاِْ َ زضُىلدساوة، سِةفتاس دةنةٕ و بشِياس وةسدةطشٕ )
ية سِواْطةى َةعشيفة ْاطيةوة، نؤْظتـشانتيعيضّ، تواْاى طةيؼضم بة  

ٓى، طةوٖةسى و ية ثيَؼتـش دياسيهشاو، سةتذةناتةوة و ئةطةسي حةقيكةتى عةي
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ْاطيٓى طةسبةؤؤ، طؼب و ئاصاد ية بةٖانإ و ٖةسوةٖا طةسبةؤؤبووْى عةئ ية 
صةئ سةتذةناتةوة و بشِواى واية نة ريٗإ ية ْاوؤؤي ؤؤَاْذا دسوطتذةنشيَت و 

يَت، ٖةسوةٖا ْاطيٓيؽ ية سِيَطةى بةػذاسى كاالناْة ية ريٗاْذا دسوطتذةب
ئاْاسػى بابةتيَهة نة دةوَيةتإ بةّ ػيَوةية تيَيذةطةٕ، ٖةسوةٖا ئةو سِؤَيةي نة 
دةوَيةتإ ية ثيَٓاطة نشدْى ْاطٓاَة و بةسرةوةْذى ية كواسكيَوةى دؤطت و 
دورَٓذا دةيبيٓٔ و ئةو تةعاَويةي نة ية ْيَوإ دةوَيةتإ يةطةٍَ يةنتـشى و 

وةييذا دةيهةٕ، َاْاى طيادة)طةسوةسى( دةطؤسِيَت يةطةٍَ نؤَةَيطةى ْيَوْةتة
 (.154: ق1390)عابذى اسدناْى، 

يةّ طؤْطةيةوة، نؤْظتـشانتيعيظتةنإ بشِوايإ واية نة َشؤظ بة َاْاثيَذإ  
بة ؤؤى، نشدةوةناْى ؤؤى َاْاداس يإ واتاداس دةنا  و يةّ ثشِؤطةيةى َاْا ثةيذا 

ـش ثيَٓاطة دةنا ، ييَشةوة ْاطٓاَة وةى نشدٕ و َاْاثيَذاْذا، ؤؤى و ئةوى ت
طةسكاوةيةنى َاْا و ئةصَووٕ بؤ َشؤظ، تايبةغمةْذى ثةيوةْذيهةسايةتي و 
نؤَةآليةتى ٖةية نة طٓووسةناْى ؤود و ئةويتـش ْيؼاْذةدا ، ئةّ طٓووسبةْذية 
ػيَوةى تةعاَوٍ ية ريٓطةى نؤَةآليةتى دةطتٓيؼإ دةنا . ْاطٓاَة بة 

بهةسى تـش دسوطتذةنشيَت و ْاطٓاَةى دةوَية  ياؤود ْاطٓاَةى تةعاَوٍ يةطةٍَ 
ْةتةوةيى ية طةس بٓةَاى ثةيوةْذى يةطةٍَ دةوَية  و ْةتةوةناْى تـش 
دسوطتذةنشيَت. ٖةس دةوَية  و ْةتةوةييةى ْاطٓاَةيةنى بةنؤَةَيى ٖةية نة يةّ 

ٕ بٓياتذةْئَ، سِيَطةيةوة ئةو تاناْة يإ طشوث و ْةتةواْة تيَطةيؼتٓيإ ية ؤؤيا
ييَشةوة ئةطةس ئةّ ْاطٓاَةية ية طةس رياواصي قوويي ْؤسّ و بةٖانإ و درايةتي و 
ْانؤني يةطةٍَ ئةوى تـش بيَت، ئةوة بةسدةواّ ٖةسةػة و ًَُالْىَ و ئةطةسى 
رةْط ٖةية، بةآلّ ئةطةس ئةّ ْاطٓاَةية ية طةس ويَهلووٕ و تيَطةيؼتين 

ةوة تاسَايى ػةسِ دةسةويَتةوة )َؼريصادة و ٖاوبةؾ يةطةٍَ ئةوى تـش بيَت ئ
 (. 81: ق1392ؿًواتى، 
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بة طؼب نؤْظتـشانتيعيظتة طةسوو ْةتةوةييةنإ طشْطى بة ناسيطةسى ْؤسّ يإ  
ثيَوةس و بةٖاناْى نؤَةَيطةى ريٗاْى دةدةٕ نة قبوٍَ نشاوٕ، وةنو: ياطاى 

شاوةنإ و داَةصساوة ْيَوْةتةوةيى، بةَيطةْاَة و سِيَظا و ياطايةناْى سِيَهخ
ْيَوْةتةوةييةنإ و...ٖتذ، بةآلّ نؤْظتـشانتيعيظتة نؤَةآليةتييةنإ، رةؤت ية 
طةس طشْطى ْؤسّ يإ ثيَوةسةناْى ْاوؤؤيى قبوٍَ نشاوى نؤَةَيطة دةنةْةوة و بشِوايإ 
واية نة بشِياسوةسطشاْى طياطةتى دةسةوة دةياْةويَت بطةْة قؤْاغيَو نة طيظتةَى 

ةوةيى بة ثيَى ٖةَإ بةٖا و بٓةَاياْة نة ية طيظتةَى نؤَةآليةتى ؤؤياْذا ْيَوْةت
ٖةية دسوطتبهشيَت، بةّ واتاية نة طيظتةّ و سيَهخظتٓى ْيَوْةتةوةيى ية طةس 

 (. 103: ق1383بٓةَاى ْؤسّ يإ ثيَوةسة ْاوؤؤييةناْيإ بيَت )اطهٓذسيإ، 
 
  ثَيكواتة و بكةر لة شياشةتى دةرةوةدا: -(2-3) 
ػيهشدْةوةى طياطةتى دةسةوة بـشيتية ية ييَهذاْةوة و ػيهشدْةوةى  

ثشِؤطةنإ ية كةْذ ئاطتيهذا، نة ئاَادمى حهوَةتةنإ ية ثةيوةْذيهشدٕ يةطةٍَ 
يةنا ية ؤؤدةطشيَت. ية سِواْطةى تيؤسي نؤْظتـشانتيعيظِ، طياطةتى 

آلْى ية ْيَوْةتةوةيى بـشيتى ْيية تةْيا ية تةعاَوٍ و سِةفتاسى عةق
كواسكيَوةيةنى َاددي و داَةصساوةيى ية ئاطتى ْةتةوةيى و ْيَوْةتةوةييذا )قواّ، 

(. ٖةسيةنة ية سِواْطةناْى َادديطةسا و َاْاطةسا ياؤود بهةسايةتي 5: ق1384
و ثيَهٗاتةطةسا، بة ٖؤى ئةوةى نة تةْيا طشْطى بة يةى يإ دوو سِةطةص وةى 

 س ية ئاطتى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى دةدةٕ،فانتةسى طةسةنى دياسيهةسى سِةفتا
سِةطةصةناْى تـش فةساَؤؾ دةنةٕ و ْاتوأْ ػيهشدْةوةى دسوطت ية طياطةتى 
دةسةوةى وآلتاْذا بهةٕ بة ٖؤى ئةوةى نة َادديطةسانإ سِةطةصة َاْاييةنإ 
ثؼتطوىَ دةؤةٕ و سِواْطة َاْاطةسانإ طشْطى بة سِةطةصة َادديةنإ ْادةٕ و 

اْى بهةسايةتي يإ بهةستةوةس تةْيا طشْطى بة دةوَية  و سِواْطةن
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تايبةغمةْذيةناْى ئةو بهةسة دةدةٕ. ٖةسوةٖا سِواْطةى ثيَهٗاتةطةسايي 
طؤسِاْهاسيةناْى طياطةتى دةسةوةى دةوَيةتإ تةْيا ية طةس بٓةَاى ثيَهٗاتة و 

: 1376، سِةٖةْذ و سِةطةصةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي ػي دةنةْةوة )طيف صادة
(. بةآلّ بة ثيَلةواْةى ئةو تيؤسياْةى نة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي ية طةس 132ق

بٓةَاى تواْاييةناْى َاددي ػي دةنةْةوة، ية سِواْطةناْي َاْاتةوةسةدا ئةوةى 
نة طشْطى تايبةتى ٖةية فانتةسى ْاَاددي يإ َاْاييةناْة، نةوابوو طيظتةَى 

ةتى ٖةرَاس دةنشيَت و ئةوةى نةئةّ ْيَوْةتةوةيي وةى طيظتةَى نؤَةآلي
نؤَةَيطة ْيَوْةتةوةيية دسوطتذةنا ، صياتـش فانتةسى صَاْى، َاْايى، ْؤسّ يإ 
ثيَوةسةنإ و سِيَظانأْ. قوتاخباْةى ئيٓطًيضى و نؤْظتـشانتيعيظِ دوو ػمووْةى 
ئةّ رؤسة تيؤسياْةٕ. نؤْظتـشانتيعيظتةنإ ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ وةى 

ٓايةنى نؤَةآليةتى ثيَٓاطةدةنةٕ و طشْطى بة فانتةسةناْى َاْايى وةنو: بي
نويتووس، ْؤسّ يإ ثيَوةس و بةٖانإ دةدةٕ و سِيَطة بة بهةس دةدةٕ نة نشدةوةى 
دووباسة ٖضساْذٕ و ؤوَيكاْذْى نؤَةآليةتى ية كواسكيَوةى طٓووسة 

 (.234: ق 1384ثيَهٗاتةييةناْذا ئةدماّ بذا  )طًيُى، 
ة طةس دةطتٓيؼإ نشدْى سِةطةصةناْى ثيَهٗاتة و بهةسايةتي، ية ْيَوإ ي 

تيؤسيظييةْةناْذا رياواصى ٖةية و ٖةس ناَةيإ ية سِواْطةى تايبةتى ؤؤيةوة 
دةسِواْيَتة ئةّ بابةتة، َادديطةسانإ تةْيا طشْطى بة فانتةسى َاددي طيظتةَى 

اتايي ؤؤالدةدةٕ، ية سِواْطةى ْيَوْةتةوةيي دةدةٕ و ية فانتةس وسِةطةصةناْى و
ئةواْةوة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي بة طؼب ية فانتةسةناْي َاددي دسوطتبووة و 
ية ئةدماَيؼذا ٖيَض و بةسرةوةْذى َاددي و كؤْيةتى دابةػهشدْى ية ْاو 
طيظتةَذا طشْطى ٖةية. دةتواْطم سياييظتةنإ و ْييو سياييظتةنإ و 

ييبـشاييظتةناْيؽ ْويَٓةسى ئةّ سِواْطةية بضاْطم،  َاسنظيظتةنإ و تةْاْة  ْييو
ٖةسوةنو كؤٕ نٓت وايتض، بشِواى واية نة ثيَهٗاتة ية سِيَطةى سِيَظاناْى فةسَإ 
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ثيَهةسى طيظتةَى ْيَودةوَيةتى، واتا ئاْاسػي، ئاراوة و ثةػيَوى و دابةػهشدْى 
ى ية ْيَوإ سِةفتاسي تواْانإ، ية ْيَوإ يةنةناْذا ثيَٓاطة دةنشيَت و رياواصيية

(. ئةَةؾ وادةنا  نة ية 15:ق1390، آقاحممدٗيةنة رياواصةناْذا ْيية )
ٖةسناّ ية ثيَهٗاتةناْى رياواصى تاى رةَظةسى و دوو رةَظةسى و 
فشةرةَظةسى و...ٖتذ، ػيَواص و سِيَظاى سِةفتاسى تايبة  صاٍَ بيَت نة بةسبةطت و 

 (. 417: ق1383ع، طٓووسةناْى سِةفتاسى ثيَهذيَٓٔ )بيًي
ْيهؤالغ ئؤْف وةى صاْايةى يةّ بواسةدا، طشْطى بة دسوطتهشدْى دوو  

اليةْةي بة بىَ طةسةتا و نؤتايى ثيَهٗاتة و بهةس دةدا  و دةَييَت: ))تانةنإ 
نؤَةَيطةناْيإ ية سِيَطةى نشدةوةناْيإ دسوطتذةنةٕ و نؤَةَيطةناْيؽ تانةنإ 

: 1386ٕ و ئةواْى تـش دسوطتذةنةْةوة(( )وْت، ية سِيَطةى تيَطةيؼضم ية ؤؤيا
(. بريَةْذيَو بة ْاوي)نًطم وايت(، بشِواى واية نة ثيَهٗاتة و بهةس ية 266ق

سِيَطةى كاالنى نؤَةآليةتى طشيَذساوى يةنتـشٕ، بةآلّ ية ٖةَإ ناتذا بهةسةنإ 
ٓاطاْة و ثيَهٗاتةى نؤَةآليةتى ْطم و ئيَُة دةتواْطم ية سِيَطةى سِةٖةْذى بووْ

 (. 331: ق1385ػيهشدْةوةوة، رياواصيإ ية ْيَواْذا بهةئ )َؼريصادة، 
ية سِواْطةى ئةييَهظاْذسوْتةوة، ية بةساَبةس تيَطةيؼتٓى تاى اليةْةى بهةس تةوةس  

يإ ثيَهٗاتة تةوةسدا، سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتى طشْطى بة يةنيَهيإ ية طةس 
و تةعاَوظم ْيَوإ ٖةسدوونيإ بةسرةطتة دةنا  و حيظابى ئةوى تـش ْادا ، بةَيهو

دةَييَت: ))ئةوة تانةنإ و دةوَيةتةنأْ نة ثيَهٗاتة دسوطتذةنةٕ بةآلّ ؤؤياْيؽ ية 
سِيَطةى ثيَهٗاتةوة دسوطتذةنشئَ((، واتا ثةيوةْذى و ناسيطةسى دوواليةْة، ٖةسوةٖا بة 

ٕ، بهةسيَهى ئاَادمذاسٕ، نة بشِواى ئةييَهظاْذسوْت، َشؤظةنإ و سِيَهخشاوةناْيا
نشدةوةناْيإ دةبيَتة ٖؤى دووباسة بةسٖةّ ٖيَٓاْةوة يإ طؤسِاْهاسى ية نؤَةَيطة و 
ؤودى نؤَةَيطةؾ ية ثةيوةْذى نؤَةآليةتى دسوطتهشاوة نة ثيَهٗاتةى ئةو 

(. ٖةسوةٖا بة بشِواى 266: ق1386ٖةَيظونةوتةى ْيَواْيإ دسوطتذةنا  )وْت، 
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و ْؤسّ يإ ثيَوةس و بةٖانإ و داَةصساوةنإ بة ٖؤى فؤسّ ثيَذإ بة ئؤْف، سِيَظا 
ْاطٓاَة و َاْاى ٖاوبةؾ ية ْيَوإ ئةْذاَاْذا ية طشْطتـشئ سِةطةصةناْى نؤَةَيطةى 

(. ٖةسوةٖا سِواْطةناْى بهةستةوةس ية 95: ق1383ْيَوْةتةوةيطم )بيًيع، 
ية طةس فانتةس و سِةطةصةناْى ػيهشدْةوةى سِةفتاسى طياطةتى دةسةوةى وآلتاْذا 

ْاوؤؤيى رةؤت دةنةْةوة، وةى تيؤسيظيةْةناْى دسوطتهشدْى بشِياس و ٖةَيبزاسدْى 
(. ية اليةنى تـشةوة قوتاخباْةى ئيٓطًيضى 217: ق1385عةقآلْى )َؼريصادة، 

رةؤت ية طةس طشْطى داَةصساوةنإ، سِيَظانإ و فانتةسة َاْاييةنإ ية ئاطتى 
ا دةناتةوة، بؤ ػمووْة ية سِواْطةى ٖيَذظم بؤٍَ، نؤَةَيطةى دةوَيةتإ يإ ْيَوْةتةوةييذ

نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيى ناتيَو دةسدةنةويَت نة طشوثيَو ية دةوَيةتإ بة ئاطايى ية 
بةسرةوةْذى و بةٖا ٖاوبةػةنإ، ٖةطضم بة ثيَهٗيَٓاْى نؤَةَيطةيةى و بشِوايإ وابيَت 

يةنتـشي و كاالنييةناْى داَةصساوة ٖاوبةػةناْيإ،  نة ية ثةيوةْذيهشدٕ يةطةٍَ
 (. 16: ق1390ثةيشِةوى ية سِيَظا ٖاوبةػةناْيإ دةنةٕ )آقاحمُذى، 

ية سِواْطةى َاسنظيظتةناْةوة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي بة سِةكاونشدْى ئةو  
بٓةَاي طةسكاوة طشْطاْةى نة دةوَيةتةنإ ٖةياْة، ثةيوةْذي ْيَوإ دةوَيةتةنإ ية طةس 

ٖيَضى ئابووسى ثؤيطم دةنةٕ، ٖةسوةٖا ئيَُاْوئيٌَ واييَشػتائ، ثيَهٗاتةى طيظتةَي 
ْيَوْةتةوةيي بة طةسَايةداسى دةصاْيَت نة طةسووتـش ية طٓووسة روطشافيايى، طياطى و 
ئابووسيةناْة، نة وادةنا  وآلتإ بة طةس ْاوةْذ، ْيوة ثةساويَض و ثةساويَضدا دابةػصم 

(. ٖةسوةٖا ْيوييبـشايةنإ طيتظةَى 116: ق1384يذ واراْى، )حظيين اطف
ْيَودةَيةتى بة ئاَيؤص و ثشِ ية ئاراوة دةصأْ نة دةوَيةتةناْيؽ بة دواى بةسرةوةْذى 
ؤؤياْذإ, بةآلّ بة ثيَلةواْةى ْيوسياييظتةنإ ناسيطةسى تةعاَوظم ْيَوإ ئةنتةسةنإ 

 (. 41: ق1384بة ئةسيَٓى دةصأْ )دٖكاْى، 
بة ػيَوةي طؼب ػيهشدْةوةى ثيَهٗاتة ـ بهةس ية طياطةتى دةسةوةدا،  

ريَطةى طةسدمى نؤَةَييَو ْووطةس و تويَزةس بووة، يةنيَو يةّ تويَزيٓةواْة 
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بةسٖةَي صاْايةنة بة ْاوي نشيظتؤفيَشٖيٌ، ية نتيَيب )طشوػتى طؤسِاوى 
وة و ؤويَٓذْةوةى ةّ نتيَبةدا ْووطةس طشْطى بة ػيهشدْةي، 9طياطةتى دةسةوة(

ثشطى تةعاَوٍ ية ْيَوإ فانتةسةناْي دةسةنى و ْاوؤؤيي دةدا  ية سِةفتاسى 
ةسئةدماَى دطياطةتى دةسةوةدا. نشيظتؤفيَش ٖيٌ بشِواى واية نة طياطةتى دةسةوة 

ناس و ناسييَهى ْيَوإ طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي و ئةنتةسةناْى تـشى ْاوؤؤى ئةو 
 بةغمةْذيةناْياْةوة. طيظتةَةية بة ٖةَوو تاي

ثاؾ ؤظتٓةسِووي ئةّ سِواْطة و تيؤسية رياواصاْة بؤ طياطةتي دةسةوة، يةّ  
تويَزيٓةوةيةدا ٖةوٍَ دةدةئ نة بة ثيَي تيؤس يإ سِواْطةي نؤْظاانتيعيضّ ػيهشدْةوة 
بؤ طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بهةئ. بة واتايةني تش، بة نةَيو 

كواسكيَوةي تيؤسي نؤْظاانتيعيضّ، ٖةوٍَ دةدةئ نة بٓةَاناْي ٖضسي  وةسطشتٔ ية
ناسيطةس ية طةس طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ خبةيٓةسِوو و بةّ ثيَيةؾ 
سِؤَيي ئةّ بٓةَاياْة ية بٓياتٓإ و دسوطتهشْي ْاطٓاَةي تايبةتي نؤَاسي ئيظالَي 

ؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ؤؤيإ و بةطؼب ية ئيَشإ و تيَطةيؼتين بشِياس وةسطشاْي ن
ريٗاْي دةسةوةيإ، ٖةسوةٖا دةوَية  و بهةسةناْي تشي ْاوكةيي و ْيَوْةتةوةيي و 
ثيَهٗاتة، بةٖا و ثيَوةسة ْيَوْةتةوةييةنإ)ثيَهٗاتة و بهةس( ئاػهشا بهةئ. بة 

ي و بةٖا و ػيَوةيةني طؼب يةّ طؤْطةيةوة ٖةوٍَ دةدةئ، سِؤَيي بٓةَاناْي ٖضس
ثيَوةسةناْي بٓياتٓةسي ْاطٓاَةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و طياطةتي دةسةوةي ئةّ 
دةوَيةتة ية كواسكيَوةي تيؤسي نؤْظاانتيعيضَذا ية ئاساطتة نشدْي طياطةتي 

 دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ْيؼإ بذةئ.

                                                           

 ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة: 1
ٍ طياطت ؤاسرى(، 1387ٖيٌ، نشيظتوفش، ) و وحيذ بضسطى،  ّبط علّـسضا، َتـشرِ: َاٖيت َتخو
 .ساٖبـشدى مطالعاتتٗشإ: ثزوٖؼهذة 
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ــارى   -(3) ــةتة دةرةوةى كؤمـ ــةماكانة شياشـ ــة و بنـ ثيَكواتـ
 مة ئيَران:ئيصال
ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، سِيَبةسى باآلي ػؤسِؾ، طةسؤنايةتى نؤَاس،  

ئةدموَةْى وةصيشإ، ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى، ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى 
ْةتةوةيى، ػوساى ثاساطتين دةطتوس، نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذى 

ةوة، ية ثشِؤطةى دياسى نشدٕ و طيظتةّ، دةطةآلتى دادوةسى و وةصاسةتى دةس
سيَهخظضم و ريَبةرىَ نشدْى طياطةتى دةسةوةدا بةػذاسٕ، نة ئةَة تةْيا ية سِووي 
فةسَييةوةية، بةآلّ ية سِاطتيذا سِيَبةسى ػوسِػى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 
ػويَٓذاْةستـشئ سِؤَيي ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا ٖةية و 

َاسي ئيظالَي ئيَشاْيؽ ياسَةتيذةس و ثاَيثؼب ئةّ سِؤٍَ و ثيَطةيةي دةطتوسي نؤ
يةّ بةػةدا  (.102ـ103: ق1382)ًَهى،  ي ػؤسِػي ئيظالَي ئيَشاْةسِيَبةس

 ٖةوٍَ دةدةئ صياتش ئةوة سِووٕ بهةيٓةوة.
 
 ثَيكواتةى فةرمى كؤماري ئيصالمي ئَيران: -(1ـ  3) 
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ئةدمووَةْى  بة ثيَي طيظتةَى فةسَى و ياطايى ية 

( ئةْذاَى ٖةية و طةسؤى نؤَاس، ٖةسكواس طاٍَ راسيَو ية 290ػوساى ئيظالَى، )
اليةٕ ؤةَيهةوة ٖةَيذةبزيَشدسيَت و بيظت و دوو وةصاسة  ية ئيَشاْذا ٖةية، نة 
ئةدمووَةْى ػوساي ئيظالَي َتُاْةيإ ثيَذةدا . ٖةػتاوطيَ نةطى )َةال( بؤ 

ة ئةْذاَى ئةدموَةْى ػاسةصاياْي سِيَبةسيي نة ناسيإ ٖةَيبزاسدٕ  َاوةي ٖةػت طاٍَ دةٓب
و  و كاوديَشي سِيَبةسى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشاْة و سِيَبةسيؽ طةسؤنى دةطةآلتى دادوةسى
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فةسَاْذة باآلناْى ٖيَضة كةنذاسةناْيؽ دةطتٓيؼإ دةنا . ػوساي ثاساطتين دةطتوس، 
ٕ نشدْى ثاَييَوساواْى طةسؤنايةتى نؤَاس و ثةسيةَإ و بةسثشطياسةتى دةطتٓيؼا

ٖةسوةٖا كاوديَشى ياطاناْى ئةدمووَةْى ػوساي ئيظالَي دةنا  ية سِووى دةطتوس و 
ةَاناْى ئيظالَةوة و ٖةسوةٖا كاوديَشى ٖةَيبزاسدْةناْي ئةدموَةْى ػوساي  ٓب

دةنا ، نة ئةواْيؽ  ئيظالَي و طةسؤنايةتى نؤَاس و ئةدموَةْى ػاسةصاياْي سِيَبةسي
ية اليةٕ سِيَبةسةوة دادةْذسئَ، ٖةسوةٖا نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْي بةسرةوةْذى 

( داَةصسا و طي وٖةػت 1989طيظتةّ، بة ثيَى دةطتوسى ٖةَواس نشاوى طاَيى )
ئةْذاَةنةي ية اليةٕ سِيَبةسةوة دادةْذسيَت نة ْانؤنيةناْى ْيَوإ ئةدمووَةْى ػوساي 

وساى ثاساطتين دةطتوس و ٖةسوةٖا سِاويَزثيَذإ بة سِيَبةس و داْاْى طياطةتة ئيظالَي و ػ
طؼتييةنإ ية بةسثشطياسيةتى ئةّ نؤَةَيةية داية. ٖةسوةٖا ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى 
ْةتةوةيى، طياطةتةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ثاؾ ثةطٓذنشدْي سِيَبةس، ية سِووى 

 (.6: ق 1381ى دادةسيَزيَت )ًَهى، طياطى و ئاطايؼي و طةسباص
  
 ضيطتةوى ضياضي كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ: -(1ـ1ـ3)
طيظتةَى حونُشاْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ثيَى دةطتوس، نؤَاسى و  

 ئيظالَيية و ية طةس نؤَةَييَو بٓةَا داَةصساوة:
إ و ـ ئيُإ بة ؤواى تاقاْة و بة تاقاْة صاْيٓى ية حونُشاْى و ياطادا1ْ

 ساصيبووٕ بة سِةصاى ئةو ؤوا تاقاْةية 
 ـ باوةسِ بة وةحى ؤوا و سِؤَيى طةسةنى ية داسِػتٓى ياطاناْذا .2
ـ باوةسِ بة سِؤرى دوايى و ئةو سِؤَيةى نة ية سيَباصى َشؤظايةتيذا، ية ناٌََ 3

 بووٕ بةسةو ؤوا ٖةيةتى.
  ياطانإ .ـ باوةسِبووٕ بة دادثةسوةسى ؤوا ية دسوطتهشدٕ و داْاْى 4
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ـ باوةسِ بة ئيُاَة  و سِيَبةسى بةسدةواَى و سِؤَيى طةسةنى ية دسيَزة ثيَذاْى 5
 ػؤسِػى ئيظالَى.

ـ باوةسِ بة نةساَة  و بةٖاى بةسصى َشؤظ و ئاصادبووْى بة سِةكاونشدْى 6
بةسثشطياسةتيى َشؤظ بةساَبةس بة ؤوا )دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، 

 (.1989ٖةَواسنشاوي طاَيي 
 
 دةضتوزي كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ: -(2ـ1ـ3) 
دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، دةسباسةي طياطةتى دةسةوة و كؤْيةتى  

ٖةَيظونةوتى دةوَية  ية كةْذ َادة و بشِطةدا ئاَارةى ثيَذاوة، وةنو: بشِطةى)ج( 
( ية 5)( ، بشِطةى 82( َادةي طيَيةّ، َادةي )16، 5َادةي دووةّ، بشِطةناْى )

(، َادةي 139(، َادةي )128(، َادةي )125(، َادةي )110َادةي )
( )دةطتوسي 177( ية َادةي )2، 1) ( و بشِطةناْى146(، َادةي )145)

(. ٖةسوةٖا ية بشِطةى )ج( 1989نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ٖةَواس نشاوى طاَيي 
سيهشدٕ و قبوَيي (دا، ٖةسكةػٓة كةوطاْذْةوة و صوَيًُيَهشدٕ، ًَٗو2َية َادةي )

كووْة ريَشدةطةآل ، سةتذةناتةوة و دادثةسوةسشمواصي و طةسبةؤؤيى طياطى، 
ئابوسى، نؤَةآليةتى، نةيتوسى و يةنيتى ْةتةوةيى بة بٓةَاناْي بشِوايي نؤَاسى 

( ية دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، حهوَة  3ئيظالَى دةصاْيَت. َادةى )
ةطثيَشيَت تا ٖةَوو تواْاناْي ؤؤى بؤ طةيؼضم بة بة بةسثشطياس دةصاْيَت و سِايذ

سِادةى بةسصي ٖيَضى تةواوى بةسطشى ْةتةوةيى ية سِيَطةى ثةسوةسدةى طةسباصى بؤ 
ثاساطتٓى طةسبةؤؤيى و يةنثاسكةيى ؤاى و طيظتةَى ئيظالَى وآل ، 

( ية َادةى طيَيةّ، سيَهخظتٓى طياطةتى دةسةوةى 16بةناسبيَٓيَت. ية بشِطةى )
ية طةس بٓةَاى ثيَوةسةناْى ئيظالَى، بةسثشطياسيةتى بـشاياْة ية ٖةَبةس  وآل 

ٖةَوو َوطوَيُاْإ و ثاَيثؼتى و ثؼتيواْى بيَوكإ ية صوَيًُيَهشاواْي ٖةَوو 
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ريٗإ بة ئةسنى دةوَية  دةصاْيَت )دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، 
 (.1989ٖةَواسنشاوي طاَيي 

 
 ئيطالوى ئَيساُ: ِزَيبةزى شؤِزشي -(3ـ1ـ3(
سِيَبةس يإ )وةظم فةقي٘( ية نؤَاسى ئيظالَى بة ثيَى دةطتوس، بةسصتـشئ  

 ( ية دةطتوس دا، بةّ ػيَوةية دةطةآلتةناْى باطهشاوة:110دةطةآلتة و ية َادةى )
 ـ طةسثةسػتيهشدْى باؾ بةسِيَوةكووْى طياطةتة طؼتييةناْى وآل .1
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ثاؾ  ـ دياسى نشدْى طياطةتة طؼتييةناْى2

 سِاويَزنشدٕ يةطةٍَ نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى طيظتةّ.
 ـ سِاطةياْذْى رةْط و ئاػتى.3
ـ سِيَطةدإ بة ئةدماَذاْى سِاثشطى )دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، 4

( دا ية ٖةَواس 1982(. ٖةسوةٖا ية طاَيى )1989ٖةَواس نشاوى طاَيي 
َالِت مطلـكـٌ شدْيَهى دةطتوسى، وػةى )سةٖا( ؤشاية ثاٍَ واليةتى فةقي٘ )ن
( نة دةطةآلتةناْى سِيَبةسى بيَ طٓووس و بةسفشاوإ نشد. بة ػيَوةيةنى طؼب كٌّف

بشِياسة طشْطةناْى طياطةتى دةسةوةي ٖةس وآلتيَو ية سِيَطةى باآلتـشئ بةسثشطي 
ؤى نؤَاس، طةسؤنى ئةدمووَةْى وةصيشإ، ريَبةرىَ نشدٕ وةسدةطرييَت، وةنو: طةس

(. بةآلّ ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، 13: ق1376نابيٓة و...ٖتذ )اـموْذ، 
سِيَبةسى ػؤسِػى ئيظالَى بة ٖؤى ثيَطة ئاييٓى و طياطى و ياطاييةنةى ئةّ 

 سِؤَية طةسةنيية دةبيٓيَت.
 
 ئةجنوووةٌى شازةشاياٌى ِزَيبةزى: -(4ـ1ـ3) 
ةْة بة ثيَى دةطتوس ئةسنى دياسيهشدٕ و كاوديَشى نشدْى سِيَبةسى ئةّ ئةدموَ 

ية ئةطتؤ داية، ئةّ ئةدموَةْة ية طةسةتاى ػؤسِػى ئيظالَى بؤ ثيَذاكووْةوة بة 
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( َةال ثيَهذيَت، نة ية اليةٕ 83دةطتوسى نؤَاسى ئيظالَى داَةصسا، نة ية )
ت ػاسةصا بٔ ية فيكٗيى ؤةَيهةوة بؤ َاوةى ٖةػت طاٍَ ٖةَيذةبزيَشدسئَ و دةبيَ

ئيظالَى)ػيعى( دا، ئةّ ئةدموَةْة بة ثيَي دةطتوس دةطةآلتى البـشدْى سِيَبةسى 
ٖةية، ئةطةس ية ناسةناْى طةسنةوتوو ْةبوو يإ ثيَؼيًَى دةطتووسى نشد، 
ٖةسوةٖا ئةسى و كؤْيةتى ٖةَيبزاسدْي ئةْذاَاْي ئةّ ئةدموَةْة و دةطةآلتةناْيإ 

 (ى دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا ٖاتووة. 111، 109، 107ية َادةناْى )
 
 شوزاي ثازاضتٍى دةضتوز: -(5ـ1ـ3) 
(ي دةطتوس، ئةّ ػوساية ية دواصدة 99، 97، 94، 91بة ثيَي َادةناْي ) 

نةغ ثيَهذيَت نة ػةػيإ ية فةقيٗةنأْ )َةال( و بؤ َاوةى ػةؾ طاٍَ ية 
طى تـشيإ نة ثظثؤس و ػاسةصاى بواسى اليةٕ سِيَبةسةوة دادةْذسئَ و ػةؾ نة

دةطتوس و ياطاداْإ بة ثيَؼٓياصى طةسؤنى دةطةآلتى دادوةسى نة ية اليةٕ 
سِيَبةسةوة ثةطٓذ دةنشيَت دادةْذسئَ، واتا سِيَبةس سِؤَيى يةنالنةسةوةى ية 
داَةصساْذْيإ ٖةية. ئةّ ػوساية، كاوديَشى ناسوباس و بشِياسةناْى ئةدموَةْى 

يظالَى دةنا  نة ئةو بشِياس و ياطاياْةى ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى ػوساى ئ
بة ثيَلةواْة يإ درى بٓةَا و حونُةناْى ئيظالّ و َةصٖةبى ػيعة و دةطتوسى 
نؤَاسى ئيظالَى ْةبٔ و ئةطةس بة بشِواى ئةّ ػوساية وابوو، ئةوة دةيطةسيَٓيَتةوة 

ٖةَواسنشدْي، بةّ َاْاية نة بؤ ئةدموَةْى ػوساي ئيظالَي بؤ ثيَذاكووْةوة و 
ئةّ ػوساية باآلتـشئ دةطةآلتة بؤ سِاظة نشدْى دةطتوسى نؤَاسى ئيظالَى، 

(ي دةطتوسدا، ئةّ ػوساية ئةسنى طةسثةسةػتى و 99ٖةسوةٖا ية َادةى )
كاوديَشى نشدْى سِاثشطى طؼب و ٖةَيبزاسدْةناْى ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى و 

بةسي و طةسؤنايةتى نؤَاس و بة طؼب ٖةَوو ئةدموَةْى ػاسةصاياْي سِيَ
ٖةَيبزاسدْةناْى ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا ٖةية، ٖةسوةٖا ئةّ ػوساية 
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طةآلحيةتى ثاَييَوساوإ ثيَؽ ٖةَيبزاسدْةنإ دياسى دةنا  )دةطتوسي نؤَاسى 
(. بةّ ثيَيةؾ ْفووص، سؤأل، طشْطى 1989ئيظالَى ئيَشإ، ٖةَواسنشاوي طاَيي 

و دةطةآلتي سِيَبةسي ػؤسِػي ئيظالَي، صؤس بة ئاػهشا و بة سِووْى ية ثيَطة 
 طيظتةَى طياطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا دةسدةنةويَت.

 
 ئةجنووةٌى شوزاى ئيطالوى: -(6ـ1ـ3) 
ية دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا، دةطةآلتي ياطاداْإ، ثيَطةيةنى  

ٖيَض دةنا  و ٖةّ ياطا دادةْيَت، بةآلّ بةسصي ٖةية نة ٖةّ كاوديَشى ثيَهٗاتةى 
ية سِووى طياطةتى دةسةوةدا ئةو ثيَطة بةٖيَضةى ية نشدةوةدا ْيية، بةَيهوو تةْيا 
دةتواْيَت َتُاْة بذا  بة وةصيشى دةسةوة يإ ثشطياسى ييَبها  يإ َتُاْة ية 
ئةو و طةسؤى نؤَاس وةسبطشيَتةوة. ٖةسوةٖا ية ثشطى ثةطٓذنشدْي بودرةى 

صاسةتى دةسةوةدا دةتواْيَت ناسيطةسى ٖةبيَت، ٖةسكةْذة بة ثيَى دةطتوس وة
دةتواْيَت ثةؼمآْاَة و سيَههةوتٓٓاَة ْيَوْةتةوةييةنإ ثةطٓذ يإ سِةتبهاتةوة، 
بةآلّ ية نشدةوةدا بةّ ػيَوةية ْيية و طياطةتى دةسةوة نة دةنةويَتة كواسكيَوةى 

ى تـش، ناسيطةسيإ ٖةية ية بواسى طياطةتة باآلناْةوة، ئةوة ْاوةْذى باآل
طياطةتي دةسةوةدا و تةْاْة  ية دةطتٓيؼإ نشدْى وةصيشى دةسةوةدا، طةسؤى 

(. 95ـ96: ق1377نؤَاسيؽ دةبيَت سةصاَةْذي يإ سِاي وةسبطشيَت )حمُذى، 
نةئةَةؾ دةطةسيَتةوة بؤ ئةوةى نة ية اليةى ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى 

ة بة ٖؤى ئةو دةطةآلتة بةسفشاواْةى ٖةيةتى نة ْةتةوةيى بووْي ٖةية، ن
بـشيتيية ية: دياسيهشدْى طياطةتى بةسطشى و ئاطايؼى وآل ، ٖةَاٖةْطى 
ٖةَوو كاالنييةناْي طياطي، ٖةواَيطشى، نؤَةآليةتى، نويتووسى و ئابووسى ية 
ثةيوةْذى يةطةٍَ سيَهاسةناْي بةسطشى و ئاطايؽ و ٖةسوةٖا نةَيو وةسطشتٔ ية 

تواْاناْى وآل  بؤ سِووبةسِوو بووْةوةى ٖةسِةػة و َةتـشطيية ْاوؤؤيى و  ٖةَوو
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دةسةنييةنإ. بؤية دةتواْطم بًَيطَم دةطةآلتيَهي طياطى و ئاطايؼي بةسصى ٖةية، 
بة تايبة  نة بشِياسةناْى ية اليةٕ سِيَبةسةوة ثةطٓذ دةنشئَ و ٖةَوو 

(. 380ـ381: ق1387ذْى، داَةصساوةنإ ية وآل  دةبيَت ريَبةريَي بهةٕ )َ
ية اليةنى تـشةوة، دةطةآلتةناْى ريَبةريَهشدٕ و ياطاداْإ و دادوةسى ٖيض رؤسة 
كاوديَشى و بةدواداكووْيَهيإ بؤ ئةدموَةْي باآلي ئاطايؼي ْةتةوةيي و 
بشِياسةناْى ْيية، بةَيهوو بة ثيَلةواْةوة دةطةآلتةناْى تـش دةبيَت بة ثيَى ئةّ 

وَةْةنة ناس بهةٕ، بةّ َاْاية نة ثاؾ ثةطٓذى سِيَبةسى، بشِياساْةي ئةدم
بشِياسةناْى دةطةآلتةناْى تـش بة تايبة  ريَبةرىَ نشدٕ و ياطاداْإ ية ريَش 

: 1387ناسيطةسى بشِياسةناْى ئةدموَةْي باآلي ئاطايؼي ْةتةوةييذاية )ٖامشى،
ية نة (. ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى، ييَزْةى ناسوباسى دةسةوةى ٖة650ق

ؤويَٓذْةوة بؤ طياطةتى ريٗاْى وثةيوةْذييةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ دةنا  
يةطةٍَ دةوَية  و اليةٕ و طةالْى ديهة، ئةّ ييَزْةية ٖةْذىَ راس ثشطياس ية 
وةصاسةتى دةسةوة دةنا  ية ٖةَبةس ناسوباسة دةسةنييةنإ و داواى سِووٕ 

 (.45: ق1371نشدْةوةي ييَذةنا  )ايضدى، 
بة طؼب ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، دةطةآلتى ياطاداْإ دةسباسةي سِؤٍَ  

بيٓطم و ػويَٓذاْةسي ية طةس طياطةتى دةسةوةدا، بة طيَ ػيَوة ية ريَش ناسيطةسي 
 ْاوةْذةناْى تـش داية:

ةّ َاْاية نة داَةصساوةى ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى بناسيطةسى ياطايى:  -1
ةناْى ية اليةٕ سِيَبةسةوة ثةطٓذ دةنشيَت، بة ػيَوةى ئاػهشا و ْةتةوةيى، نة بشِياس

ياطايى ناسيطةسى ية طةس ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَيذا ٖةية بة ثيَى َادةي 
(ي دةطتوس، ييَشةوة ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيى ثيَطةيةنى 110، 57)

 باآلتـشى ية ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى ٖةية.
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اطتةوؤؤ: بةّ َاْاية نة ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى بة ناسيطةسى ْاسِ -2
ػيَوةى ْاسِاطتةوؤؤ ية ريَش ٖيَزَوْى ْاوةسِؤنى طياطةتة طؼتييةناْى 
طيظتةَذاية، نة ية اليةٕ نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى 
طيظتةّ دياسيذةنشيَت، كوْهة بشِياسةناْى ئةّ داَةصساوةية ية اليةٕ سِيَبةسةوة 
ثةطٓذ دةنشيَت و بؤية ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى دةبيَت ئةّ بشِياساْة ية بواسي 

 ياطاداْاْذا سِةكاو بها .
ةّ َاْاية نة ٖةسكةْذة ية سِووى ياطاييةوة بناسيطةسى ثظثؤسِى و نشدةيى:  -3

دةطةآلتى ريَبةرىَ نشدٕ و ياطاداْإ بةسابةسٕ، بةآلّ بة ٖؤى ئاَيؤصى و ثظثؤسى 
دةطةآلتى ريَبةرىَ نشدٕ وادةنا  نة ية نشدةوةدا دةطةآلتى ريَبةرىَ  ئةسنةناْى

ية نؤَاسى . (75: ق1387نشدٕ ية طةسوو دةطةآلتي ياطاداْاْةوة بيَت )ؤًيًى، 
(ي دةطتوس، دةنشيَت سِؤَيى فةسَى ئةدموَةْى 77ئيظالَى ئيَشاْذا بة ثيَي َادةى )

 ة ثؤيطم بهةئ:ػوساى ئيظالَى ية طياطةتى دةسةوةدا بةّ ػيَوةي
كاوديَشى ئةدموَةْي ػوساي ئيظالَي بة طةس سِيَههةوتٓٓاَة  -ا

 ْيَوْةتةوةييةنإ.
 ياطاداْإ ية بواسى طياطةتى دةسةوة. -ب
 (. 161: ق1387سِؤَيى ييَزْةى طياطةتى دةسةوة )طيف صادة،  -ث
 
 كؤوةَلةى دةضتٍيصاُ كسدٌى بةزذةوةٌدى ضيطتةً: -(7ـ1ـ3) 

يؼإ نشدْى بةسرةوةْذي طيظتةّ ية ئيَشإ، طياطةتة نؤَةَيةى دةطتٓ
طؼتييةنإ بة َةبةطتى بةديٗيَٓاْى ئاَادمةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ 
دياسيذةنا ، بةّ َاْاية ئةّ طياطةتاْة ئاَادمة باآلنإ بؤ كةَهى نشدةيى و 
 ريَبةرىَ نشدٕ ْضيو دةناتةوة و ٖةَوو داَةصساوةناْي حهوَة ، دةطةآلتةناْى
دادوةسى، ريَبةرىَ نشدٕ، ياطاداْإ، ٖيَضة كةنذاسةنإ و سِاطةياْذٕ و...ٖتذ، 
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دةبيَت ريَبةريَي بهةٕ، واتا نؤَةَيةنة وةى باطهى ساويَزناسى سِيَبةسى ية 
ة ب(. 381: ق1380طياطةتة ْاوؤؤيى و دةسةنييةناْذا ناس دةنا  )َٗشثوس، 

شإ، دةسدةنةويَت نة دياسيهشدْى ( ية دةطتوسي ئي110َييَوسدبووْةوة ية َادةي )
طياطةتة طؼتييةنإ ية اليةٕ نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذى طيظتةّ 
رؤسيَو صياد نشدْى دةطةآلتةناْى سِيَبةس بووة، كوْهة نؤَةَيةنة وةى باطهيَهى 
بةٖيَضى سِيَبةسى ية دوو بواسى طياطةتى ْاوؤؤ و دةسةوةدا، ٖةرَاس دةنشيَت 

(. ئيُشؤ ية نشدةوةدا دةبيٓشيَت نة نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ 553: ق1375)يضدى، 
نشدْى بةسرةوةْذى طيظتةّ، بة ثاَيثؼتى بٓةَاى دياسيهشدْى طياطةتة 
طؼتييةنإ و ية اليةنى تـشةوة بة ثاَيثؼتى رةؤتهشدْةوة ية طةس بةسرةوةْذى 

ظالَى و طيظتةّ بؤ كاسةطةس نشدْى ْانؤنييةناْى ْيَوإ ئةدموَةْى ػوساى ئي
ػوساى ثاساطتين دةطتوس، دةبيَتة ٖؤى نةَتـشنشدْةوةى ٖيَضى ياطاداْإ ية 
بواسى طياطةتى دةسةوةدا، بؤ ػمووْة: ناتيَو نة طياطةتى طؼب طةػةثيَذإ و 
ثةسةطةْذٕ دادةسيَزسيَت، ئةدموَةْى ػوساي ئيظالَي ْاتواْيَت درى ساوةطتيَت 

ْي ئيَشإ ية داَةصساوة يإ سِيَهخشاويَهى ياؤود بؤ ػمووْة ية ناتي بة ئةْذاَبوو
ْيَودةوَيةتى يإ دسوطتهشدْى ثةيوةْذى و بـشيٓى ثةيوةْذى يةطةٍَ اليةْيَو، بة 
ٖؤي ئةوةى نة طياطةتة طؼتييةنإ ثةطٓذنشاوى سِيَبةسئ، ػوساى ثاساطتين 
دةطتوسيؽ ْاتواْيَت سةتي بهاتةوة و بًَيَت ئةوة بة ثيَلةواْةى دةطتوس و 

َاناْي ئيظالَة، نة ية سِاطتيذا ئةوةؾ سِؤٍَ و ثيَطةي سِيَبةسي ػؤسِػي بٓة
(. بةّ ثيَية كةَهى 84: ق1387ئيظالَي ئيَشإ ْيؼاْذةدا  )ؤًيًى، 

دةطتٓيؼإ نشدٕ و دياسيهشدْى طياطةتة طؼتييةناْى طيظتةّ دةتواْيَت 
و ياطاداْإ فانتةسيَهى طٓووسداسنشدْى دةطةآلتةناْى دادوةسى و ريَبةرىَ نشدٕ 

بيَت و رؤسيَو ية بةسفشاواْتـشبووْى دةطةآل  بؤ سِيَبةسى ػوسِؾ بيَت نة ية 
سِيَطةى نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذى طيظتةّ ئةدماّ دةدسيَت )ٖامشى، 
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(. ييَشةوة دةتواْطم بًَيطَم ية طةسةتاي ػؤسِػي ئيظالَي ئيَشاْذا 88ـ89: ق1387
ة  داْاْى ثظثؤس و ثيؼةيى ية ٖةَوو بواسةناْى ْةبووْى داَةصساوةي طياط

ْاوؤؤ و دةسةنيذا، بووة ٖؤى ئةوةى نة ية ثيَذاكووْةوةى دةطتوسي نؤَاسى 
ئيظالَى ئيَشإ، داَةصساوةيةى داعمةصسيَت نة طياطةتة طؼتييةناْى نؤَاسى 
 ئيظالَى ئيَشإ ية بواسى ْاوؤؤ و دةسةنى دابـشيَزيَت ياؤود سِيَبةسي ساويَزيإ
ثيَبها ، ٖةسكةْذة نة ية ئيَشإ دةطتٓيؼإ نشدٕ و دياسيهشدْى طياطةتة 
طؼتييةنإ ئةسنى سِيَبةسي ػؤسِػي ئيظالَيية، بة تايبة  ية بواسى طياطةتى 

 (.657: ق1375دةسةوةدا )يضدى، 
 
 ئةجنووةٌى باآلى ئاضايصى ٌةتةوةيى: -(8ـ1ـ3) 
ّ ْاوة بووْى ْةبوو، بةَيهوو ( دا، داَةصساوةيةى بة1979ية دةطتوسي طاَيى ) 

تةْيا ئةدموَةْى باآلى بةسطشى ٖةبوو، بةآلّ ية ٖةَواسنشدْةوةي دةطتوسدا ية 
(، ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيى داَةصسا تاوةنو بواسةناْى 1989طاَيي)

ئابوسى و طةسباصى و نؤَةآليةتى و طياطى و...ٖتذ، ية كواسكيَوةى ئاطايؼى 
ا ؤويَٓذْةوةيإ بؤ بهشيَت ياؤود ثشغ و بابةتي ثةيوةْذى يةطةٍَ ْةتةوةيى ئيَشاْذ

( و بة تايبة  1988سِؤرٖةآل  و سِؤرئاوا ية طياطةتى دةسةوةدا نة تا طاَيى )
طياطةتي دةسةوة، ية اليةٕ آيتايًةؤوَةيٓييةوة دياسيذةنشا، بةآلّ بة ػيَوةى 

ايؼى ْةتةوةيى داَةصسا تا ية تيؤسيو و داسِيَزساو ْةبوو، بؤية ئةدموَةْى باآلى ئاط
طةس بٓةَاى بشِياسةناْى نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى طيظتةّ 
ٖةّ ية بواسى طياطةتةناْى ْاوؤؤيى بشِياس بذا  و ٖةّ ية بواسى طياطةتةناْى 
بةسطشى و ئاطايؼى و بة تايبة  دةسةنى و ثةيوةْذييةناْذا بشِياسى ثيَويظت 

ةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى طيظتةّ سِةٖةْذة وةسبطشيَت. نؤَ
طؼتييةنإ و ئاَادمةنإ و ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيى، ٖةْطاوة 
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نشدةييةنإ ية بواسى بشِياسة طتـشاتيَزيو ياؤود ٖةْوونةييةنإ ية بواسى 
 ئاطايؼى ْةتةوةييذا نة طياطةتى دةسةوة و ثةيوةْذييةنإ بةػيَهٔ ييَى
دياسيذةنةٕ، نة بة ٖؤى ثيَطةى سِيَبةسى ػؤسِؾ ية دةطتوسدا ئةّ بشِياساْة طشْطى 

(. ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيى 81: ق1387تايبةتيإ ٖةية )ؤًيًى، 
(، ية اليةٕ طةسؤى نؤَاسةوة 1989(ى دةطتوسى )176بة ثيَى َادةى )

تى دةطتةبةسنشدْى طةسؤنايةتى دةنشيَت، ئةّ َادةية دةَييَت: ))بة َةبةط
بةسرةوةْذى ْةتةوةيى و ثاساطتٓى ػؤسِػى ئيظالَى و يةنثاسكةيى وآل  و 
طةسكاوةناْى ْةتةوةيى ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيى بة طةسؤنايةتى 
طةسؤى نؤَاس ثيَهذةٖيَٓشيَت((. ئةّ ئةدموَةْة يةّ نةطاْة ثيَهذيَت: 

ريَبةرىَ نشدٕ و دادوةسى، طةسؤى طةسؤنةناْى ٖةس طىَ دةطةآلتى ياطاداْإ و 
ئةسناْى ٖيَضة كةنذاسةنإ، وةصيشى ثالْذاْإ و بودرة، وةصيشى ْاوؤؤ، وةصيشى 
ٖةواَيطشى، فةسَاْذةى طوثاى ثاطذاساْي ػؤسِػي ئيظالَي و فةسَاْذةناْى ٖيَضة 
دةسيايى و ئاااْى و وػهايى ئةّ طوثاية، فةسَاْذةى ئةستةؾ و فةسَاْذةناْى 

سيايى و ئاااْى و وػهايى ئةّ ٖيَضة و ٖةسوةٖا ية ناتى ثيَويظت وةصيشى ٖيَضة دة
 (.1989ثةيوةْذيذاس )دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ٖةَواس نشاوي طاَيي 

 
 ضةزؤك كؤواز: -(9ـ1ـ3) 

بة ػيَوةى فةسَى طةسؤى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بةسثشطى يةنةَى 
بةس بةسصتـشئ ثيَطةى دةطتوسى ٖةية، بةآلّ دةطةآلتى ريَبةريَهشدْة و ية ثاؾ سِيَ

(ي دةطتوس، طةسؤى نؤَاس ية بةساَبةس طةٍ و سِيَبةس و 122بة ثيَي َادةى )
ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَيذا بةسثشطياسة و ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى ئيَشإ 
دةتواْيَت بة صؤسيٓةى دوو ية طةس طيَى دةْطةنإ طةسؤى نؤَاس ية طةس ناسةنةى 

ببا ، ٖةسوةٖا سِيَبةسى باآلى ئيَشاْيؽ دةتواْيَت َتُاْة ية طةسؤى نؤَاس ال
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وةسبطشيَتةوة. دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ طةسؤى نؤَاس بة بةسثشطى 
(ي 125، 128ريَبةرىَ نشدْى دةطتوس دةصاْيَت، ٖةسوةٖا بة ثيَى َادةي )

باَييؤص و قبوٍَ نشدْي دةطتوس، واروي سيَههةوتٓٓاَة ْيَوْةتةوةييةنإ، ْاسدْى 
( 125باَييؤصي بياْي ية ئةطتؤى طةسؤى نؤَاسة، ٖةسكةْذة بة ثيَى َادةي )

دةبيَت سِيَههةوتٓٓاَةنإ ية اليةٕ ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى ثةطٓذ بهشيَت 
 (.1989)دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ٖةَواسنشاوي طاَيي 

 
 تى دةزةوة:ئةجنووةٌى وةشيساُ و وةشازة -(11ـ1ـ3) 

( ئةدموَةْى وةصيشإ سِاطتةوؤؤ ية 1989دةطتوس ية طاَيى ) ثاؾ ٖةَواس نشدْى
( 16، 5( ية بـشِطةناْى )3ريَش دةطةآلتى طةسؤى نؤَاسداية و بة ثيَى َادةى )

(ى دةطتوسدا بةّ ػيَوةية دةَييَت: 133دةطةآلتةناْى دياسيهشاوة و ية َادةى )
ةنا  و داوا ية ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى ))طةسؤى نؤَاس وةصيشةنإ دياسيذ

دةنا  نة َتُاْةيإ ثيَبذا  و ئةطةس ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى طؤسِدسا، ئةوة 
ثيَويظت بة َتُاْة ييَوةسطشتٓةوة ية وةصيشةنإ ْانا  و بة ثيَى ياطا رَاسةى 
تى وةصيشةنإ و دةطةآلتةناْيإ دياسى دةنشيَت((. وةصاسةتى دةسةوة طشْطى تايبة

ٖةية ية ناسوباسى دةسةوةدا، بؤ ئةّ َةبةطتةؾ وةصيشى دةسةوة ية ْاوةْذة 
طشْطةناْى ئةدموَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيى و ئةدموَةْى وةصيشإ و ٖةسوةٖا 
ية ناتى ثيَويظتذا ية ئةدموَةْى ػوساى ئيظالَى و نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى 

ٕ ْويَٓةسى ئاَادة دةبيَت)ايضدى، بةسرةوةْذييةناْى طيظتةّ ئاَادة دةبيَت يا
(. ٖةسوةٖا وةصاسةتى دةسةوة ناسى كاوديَشى و داَةصساْذْى 100: ق1371

ثةيوةْذى و ْويَٓةسايةتى دةسةوة و ئاَادةنشدٕ و نؤنشدْةوةى صاْياسيية و بة ثيَى 
: 1377ثيَويظت بشِياس وةسدةطشيَت و طياطةتى دةسةوة ريَبةرىَ دةنا  )حمُذى، 

و ية طشْطتـشئ طةسكاوةناْى وةسطشتين صاْياسى بؤ داسِػتٓى (. يةني95َق
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طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ نةْاَية ديثًؤَاتيهةنأْ ية سِيَطةى ْؤيَٓةسايةتي و 
باَييؤصؤاْةناْى ئيَشاْةوة، ٖةسوةٖا صاْياسييةناْى دةصطا ئةَٓييةنإ، طةسكاوةناْى 

يةنإ و ثاػهؤ نويتووسيةناْى سِاطةياْذٕ، ٖاووآلتياْى ئةو وآلتاْة و طشوثة فهش
سِيَهخشاوى نويتووس و ثةيوةْذيية ئيظالَييةناْة و ية طةس بٓةَاى ثةيشِةوى 
ْاوؤؤى وةصاسةتى دةسةوةى ئيَشإ، ثشغ و بابةتةنإ دةكيَتة بةسدةّ طةسؤى نؤَاس و 
نابيٓة و ئةطةس ٖةطتياس و ئاطايؼى بيَت، ئةوة دةكيَتة بةسدةّ ئةدموَةْى باآلى 

ؼى ْةتةوةيى و ئةطةسيؽ ية ثشطة باآلناْى وآل  بوو ئةوة دةكيَتة بةسدةّ ئاطاي
 (. 6: ق 1381سِيَبةسى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ )ًَهى، 

 
 دةضةآلتى دادوةزى: -(11ـ1ـ3) 
ٖةسكةْذة ئةّ دةطةآلتة بة ػيَوةي سِاطتةوؤؤ ناسيطةسي ية طةس طياطةتي  

( ية دةطتوسى نؤَاسى 157، 110دةناْى )َادةسةوةدا ْيية، بةآلّ بة ثيَى 
ئيظالَى ئيَشإ طةسؤني دةطةآلتى دادوةسى وةى بةسصتـشئ داَةصساوةي دادوةسى 
ية ئيَشإ ية اليةٕ سِيَبةسةوة ٖةَيذةبزيَشدسيَت، ٖةسوةٖا طةسؤني دةطةآلتى دادوةسى 
ئةْذاَى نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى طيظتةَة و ٖةسوةٖا 

(ى 156ة ئةدمووَةْى باآلى ئاطايؼى ْةتةوةيي و بة ثيَى َادةى )ئةْذاَة ي
دةطتوسى ئيَشإ، كاوديَشى ياطانإ دةنشيَت نة بة باػى ريَبةرىَ بهشئَ، نة 
ئةَة ياطاناْى بواسى طياطةتى دةسةوةؾ دةطشيَتةوة )دةطتوسي نؤَاسى 

 (.1989ئيظالَى ئيَشإ، ٖةَواسنشاوي طاَيي 

 
 داز و ضةزباشييةكاُ:َِيصة ضةك -(12ـ1ـ3) 
( ية دةطتوسى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا ئةسنى 150، 143، 141َادةناْى ) 

ٖيَضة كةنذاسةناْى نؤَاسى ئيظالَى نة بـشيتيطم ية طوثاى ثاطذاساْى ػؤسِػى 
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ئيظالَى و ئةستةؾ، دياسيذةنا  نة بـشيتيية ية ثاساطتٓى طةسبةؤؤيى و 
ى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و ػؤسِػة يةنثاسكةيى وآل  و ثاساطتٓى طيظتةَ

ئيظالَييةنة و دةطهةوتةناْى، ٖةسوةٖا ية ديبارةى دةطتوسى ئيَشاْذا ٖاتوة نة: 
))ئةسنى طوثاي ثاطذاسإ و ئةستةؾ تةْٗا ثاساطتٓى طٓووسةنإ ْيية، بةَيهوو 
ئةسنى بآلونشدْةوةى بريوباوةس، ريٗاد ية سيَطاى ؤودا و ؤةباتهشدٕ ية ثيَٓاو 

ةْذْى دةطةآلتى ياطاناْى ؤوا ية ريٗاْذا ية ئةطتؤى طوثاي ثاطذاسإ و ثةسةط
 .(1989ئةستةػذاية(( )دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ٖةَواس نشاوي طاَيي 

طوثاى ثاطذاسإ وةى ٖيَضيَهى ؤاوةٕ ئةصَووٕ ية رةْط و ية اليةنى تـشةوة 
َةصساْذْى طوثاى ية ْاوؤؤؾ ؤاوةٕ ثيَطة و ْفوصى طياطى و ئابووسية، دا

( ية اليةٕ ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓييةوة بؤ ئةّ َةبةطتة بوو 1979ثاطذاسإ ية طاَيى )
نة ية اليةى ئةستةػى ػاٖةْؼاٖى نؤْتـشِؤٍَ بها  و ية اليةنى تـشةوة ية ْاوؤؤ 
َةتـشطى ْةياسةنإ يةطةس ػؤسِؾ ْةٖيًََيَت. رةْطى ٖةػت طاَيةى ئيَشإ و 

اطذاساْي صياتـش نشد و دواتـش طوثا و بةسرةوةْذييةناْى عيَشام سِؤَيى طوثاى ث
بووٕ بة بةػيَهى داْةبـشِاو ية طيظتةَى طياطى و ْوؤبة باآلنإ و سِيَبةسى 
نؤَاسى ئيظالَى، سِؤَيى طوثاي ثاطذاسإ رطة ية بواسى كةنذاسى و نؤْتـشِؤَيى 

نؤْاِؤَيى دةسةنى و ْاوؤؤيى، ية سِووى ئابووسيةوة وايهشدووة نة تةْاْة  
دةسٖيَٓإ و ٖةْاسدة نشدْي ْةو  وغاصيؼى نشدووة، طوثاي ثاطذاسإ ئةَة ية 

( ى دةطتوسى ئيَشإ دةنا ، ٖةسوةٖا طوثاى ثاطذاسإ 147طةس بٓةَاى َادةى )
ٖةَوو ناآل ئيًَيَهتـشؤْييةناْى ئيَشإ ؤؤى بةسٖةّ ديَٓيَت و يإ ية سِيَطةى 

يوتةس و تةيةفوٕ و َؤبايٌ و طيِ ناس  و... نؤَثاْياناْى طشيَذساوى ؤؤى نؤَث
ٖتذ، بةسٖةّ ديَٓيَت و باصاسي قؤسخ نشدووة، ية اليةنى تـشيؼةوة طوثاي 

(ى دةطتوس ديظاْةوة وةى بةَييَٓذةسيَو ية 147ثاطذاسإ بة ثيَى تةفظريى َادةى )
ثشِؤرة طةوسةناْى ئاوةداْهشدْةوة ناس دةنا ، ئةَة رطة يةوةى نة طوثاى 
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83 

إ نؤْاِؤَيى صؤسبةى فشؤنةؤاْةناْى ئيَشاْى نشدووة و ية ٖةَوو ثاطذاس
روَهةناْى دةطةآل  ية ئيَشاْذا بووٕ و ْفووصى ٖةية و تةْاْة  نؤْاِؤَيى 

، آلفُنٌئاطايؼى ْاوؤؤ و دةسةوة و دةطتيَوةسدإ ية ناسوباسى طياطى دةنا  )
صؤسبةى  (. طشْطتـش يةَاْة، طوثاى ثاطذاسإ نؤْاِؤَيى4ـ5: ق1386

: 1374داَةصساوةناْى َووػةنى و ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشاْى نشدووة )حمُذى، 
(. ٖةسوةٖا بة ثيَي دةطتوس فةسَاْذة باآلناْي طوثا و ئةستةؾ ئةْذأَ ية 21ق

ئةدموَةْي باآلي ئاطايؼي ْةتةوةيي و ئةَة رطة ية سِؤَيى ٖيَضيَهي َيًيؼيايى 
يج( ية طةسنوتهشدْى ْاسِةصايةتيةنإ نة طةس بة طوثاي ثاطذاسإ بة ْاوي )بةط

ٖةْذيَ راسيؽ وةى طشوثي طوػاس ناسدةنا ، ٖةسوةٖا سِؤَيي طشْطي طوثاى 
قودطى طةس بة طوثاى ثاطذاسإ نة ية دةسةوةى طٓووسةناْى نؤَاسى ئيظالَى 
ية وآلتاْى ْاوكةنة كاالنى دةنا . ٖةسوةٖا بة ثيَى دةطتوسى نؤَاسى ئيظالَى 

ْذة طؼتييةناْى ٖيَضةناْى ئةستةؾ وطوثاي ثاطذاسإ ية اليةٕ ئيَشإ فةسَا
سِيَبةسى ػؤسِػى ئيظالَييةوة دادةْذسئَ يإ الدةبـشدسئَ و سِيَبةسي ػؤسِؾ ؤؤى 
سِاطتةوؤؤ فةسَاْذةى طؼب ٖيَضة كةنذاسةناْة. ييَشةوة سِؤَيى وةظم فةقي٘ )سِيَبةس( 

، ريَطةي ئاَارةية نة طوثاى دةسدةنةويَت ية سِووى بةسفشاواْي دةطةآلتةوة
ييَشةوة  ثاطذاسإ تةْيا ؤؤى ية بةساَبةس سِيَبةسي ػؤسِؾ بة بةسثشغ دةصاْيَت.

بؤَإ دةسدةنةويَت نة ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا سِيَبةس بة ثيَي دةطتوس 
سؤييَهي ٖةسة طةسةني ٖةية ية ثيَهٗاتةي فةسَي و ياطاييذا و ٖةَوو 

ْاِؤَيهشدووة و طياطةتي دةسةوةؾ ية سِيَطةي ئةو روَهةناْي دةطةآلتي نؤ
نةْاآلْةوة ية ريَشةطب سِيَبةسداية، بةّ َاْاية نة سِؤَيي ئاييين و ياطايي سِيَبةس 
ئةّ ثيَطةية دةطتةبةس دةنا  و طةسكاوةي ئةّ ٖةَوو دةطةآلتةؾ يةو ْاطٓاَة 

 ئاييٓييةوة طةسكاوة دةطشيَت، نة باطي دةنةئ.
 



 ثةسويَض سةحيِ 
 

84 

 
اوةكاٌى ٌاضٍاوةضاشى لة ضياضةتى دةزةوةى كؤوازى ضةزض -(2ـ3)

 ئيطالوى ئَيساُ:
َةبةطت ية طةسكاوةناْى ْاطٓاَةطاص، نؤَةَييَو سِةطةصي بٓياتٓةساْةية ية 
طيظتةَةناْى بةٖايى و ثيَوةسيذا، نة دةبيَتة ٖؤى دسوطتبووٕ و ثيَهٗاتٔ و 

تووسى دةويةتي بةسرةطتةبووْى تايبةغمةْذييةناْى نؤَةآليةتى، طياطى و نوي
ئيَشإ، نة ئةّ دةوَيةتة ية دةوَيةتةناْي تـش رياواص دةنا . ئةّ طةسكاوة 
ْاطٓاَةطاصاْة، بٓةَاى ييَهذاْةوة و تيَطةيؼتٓى طياطة  داسِيَزةساْة ية بواسى 
ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ و طياطةتي دةسوة، سِووداوةنإ و ٖةسوةٖا ئاَاْج و 

ْى تـش، نة ية قؤْاغى دواتـشدا، ناسداْةوةى طودماو ية َةبةطتةناْى ئةنتةسةنا
ٖةَبةس ئةواْذا ثيَٓاطة دةنا . َيَزووى ئيَشإ، ئاييٓى ئيظالّ و َةصٖةبى 
ػيعة، طوتاسى ػؤسِػى ئيظالَى، ريٗاْى طيَيةَطةسايى و ريؤثؤيةتيو، وةى 
بةػيَو ية طةسكاوةناْى ْاطٓاَةطاص، ية طياطةتى دةسوةي نؤَاسي ئيظالَي 

 (.70: ق1391،"نتاب"، ديكانٖ فريَش آبادٗ َنُزٗئيَشاْذا دةْاطشيَت )
ية سِواْطةى نؤَاسى ئيظالَييةوة طٓووسة بشِوايي و ئايذؤيؤريهةنإ ريَطةى 
طٓووسة روطشافياييةنإ دةطشيَتةوة و ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى ية 

ٓاَةى سِةطةصةناْى ْاطٓاَةى ئيظالَي، ْاطٓاَةى ػؤسِػى ئيظالَى و ْاط
ئيَشاْى ثيَهذيَت، ئةواْةؾ ثيَهةوة طشيَذساو و تيَهئاآلوٕ و ية ناتة رياواصةناْذا 
يةواْةية سِةطةصيَهيإ بةٖيَضتـش بيَت. ناسيطةسى ْاطٓاَةى ْةتةوةيى ية نؤَاسى 
ئيظالَى ية طةس طياطةتى دةسةوةدا ية سِيَطةى ثيَٓاطة نشدٕ و دةطتٓيؼإ 

بيَت و كوْهة ثًيهٗاتةناْي ْاطٓاَةي نؤَاسي نشدْى سِؤَية رياواصةناْذا دة
ئيظالَي رياواص و فشةٕ، ئةوة ئةّ دةوَيةتة سِؤَيى فشة و رياواصي دةبيَت ية 
طياطةتى دةسةوةدا، بؤ ػمووْة سِؤَيةناْى: دةوَيةتى دادثةسوةس تةوةس و درى صوَيِ، 
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و بهةسى درة دةطةآلتي صاَيي ْاوكةيي وْيَوْةتةوةيي، درى ئيُثشياييضّ 
طةٖيؤْيضّ، درى ئيظتهباس، طةْطةسى ػؤسِػى سصطاسنةساْة، بةسطشيهاسى ئيظالّ 
و ػيعة، ثؼتيواْى َوطتةصعةفطم، ئيًٗاّ بةؤؼى ية ريٗاْى ئيظالَذا، ْاوةْذى 
ريٗاْى ئيظالّ، دةوَيةتى ػمووْة و طةسَةػل، ياسَةتيذةسى يةنيَتى و 

واص و ثيَهٗاتةػهئَ، يةنطشتوويى ريٗاْى ئيظالّ، دةوَيةتى ثيَذاكووْةوةؤ
دةوَيةتى طةسبةؤؤ، ثؼتيواْى بضوتٓةوة سصطاسشمواصةنإ، ٖاوثةؼماْى وةفاداس 

(. بةّ ثيَيةؾ ييَشةدا ٖةوٍَ دةدةئ 79: ق1386 ديكانٖ فريَشآبادٗ،و...ٖتذ )
نةطشْطتـشئ و ػويَٓذاْةستـشئ طةسكاوةناْي ْاطٓاَةطاص، ية نؤَاسي ئيظالَي 

 ئيَشاْذا خبةيٓةسِوو.
 
 وَيرووى ئَيساُ: -(1ـ2ـ3)
ياتٓةسي ْاطٓاَة يإ ْاطٓاَةطاص ية ئيَشاْذا َيَزووى   يةنيَو ية طةسكاوةناْى ٓب

ٖةصاسإ طاَيةى ئةّ وآلتةية، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ وةى دةوَيةتاْى تـش بة طيَشِاْةوةى 
ؼب طياطة  َيَزوو بة ػيَوةى ويظتـشاو و تايبةتى ؤؤى، َيَزووى ئيَشاْى نشدؤتة ثاَيث

 (. 219: ق1386، متكٖ َ كاظمٖو نشدةوةناْى ئةَشؤى ؤؤى )
ية سِواْطةيةني تـشةوة، ئيَشاْييةنإ ٖةسوةى كؤٕ ؤؤيإ بةسٖةَى ئةّ 
َيَزوويةٕ، بةآلّ دووباسة ئةّ َيَزووة بةسٖةّ دةٖيَٓٓةوة و بة طيَشِاْةوةى دووباسةى 

صاسيى دةنةٕ، نة ئةّ ٖةطت َيَزوو، ػاْاصى ثيَوة دةنةٕ ياؤود ٖةطت بة ػةسَة
بة ػاْاصى يإ ػةسَةصاسية، يةنيَهة ية طةسكاوةناْى طشْطى سِةوايةتي ثيَذإ يإ 
سِةوايةتى ييَوةسطشتٓةوة ية سِووداو و سِةفتاسةناْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى 

(. ية سِةطةصةناْى ثةيوةْذيذاس يةطةٍَ 9: ق1382، تُكلٖ طسقٖئيظالَى ئيَشإ )
يَشإ، ئةفظاْة و ئؤطتووسة ئيَشاْييةنأْ، ئةفظاْة رؤسيَهة ية َيَزووى ئ

ييَهذاْةوةى فةيظةقم بؤ ريٗإ يإ ػيهشدْةوةى سابـشدوو بة ػيَوةى َيتافيضيهى 
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نة بة ريَطشةوةى ييَهؤَييٓةوةى صاْظتى دادةْذسيَت نة نؤْةطت )الػعوس(ي 
ٕ. ئةفظاْة و بةنؤَةٍَ، طشيَذةداتة ٖةطت)ػعوس(ي بةنؤَةَيي ئيَشاْييةنا

ئؤطتووسةناْى ئيَشاْي فشاوأْ و دياسدةى رؤساورؤس ية ؤؤ دةطشيَت، وةنو 
كؤْيةتي ؤوَيكاْذْى ريٗإ و دابةػهشدْى بؤ دوو سِةٖةْذي ئةٖوسايى)ؤودايى( و 
ئةٖشؼمةْى)ػةيتاْى(، ًَُالْيَى ئةّ دوو اليةْة نة يةنيَو ٖيَُاي باػة و تيؼو و 

يَُاي ؤشاثة و تاسيهية، ٖةَوو نا  باَيى بة طةس سِووْانية و ئةوةى تـشيإ ٖ
سِةطةصيَهى تـشى (. 73-74: ق1381نويتووسى ئيَشاْيذا نيَؼاوة )ْكيب صادة، 

طشْط ية َيَزووى ئيَشاْذا ئيَُثشاتؤسية  و ئةو ػاسطتاْييةتة حةو  ٖةصاس 
طاَيةيةية نة بةسفشاواْي طٓووسةناْي و كؤْيةتي بةسِيَوةبـشدْي و فشةيي 

ةوةناْى ئةّ ئيُثشاتؤسيةتة و ثيَهةوة ٖةَيهشدْيإ بؤتة ريَطةى ػاْاصى ْةت
(. ٖةسوةٖا ئيَشاْييةنإ ػاْاصى بةوةوة 210: ق1363ئيَشاْييةنإ )ٖواس، 

دةنةٕ نة ئةفالتؤٕ فةيًةطوفى يؤْاْى، نوسؾ ئيُثشاتؤسى ئيَشاْى بة بيَ ويَٓة 
(. ية 209: ق1383يإ، صاْيوة و بة طةسَةػكى يؤْاْييةناْى داْاوة )ؤذاداد

ثةْا ػاْاصيةناْيؽ، َيَزووى ئيَشإ صؤس سِووداوى ثشِ ية ػهظت و داطرينشدْى 
تيَذاية، وةنو ٖيَشػى ئةطهةْذةسى َةقذؤْى و كةْطيضؤإ و تةؼموسى يةْط و 
دواتـش داطريناسيةناْى سووطيا و بةسيتاْيا ية بانووس و باػووسى ئيَشإ )فويش، 

ا دابـشِاْى بةػيَو ية ؤانى ئيَشإ ية اليةٕ (. ٖةسوة158ٖ: ق1373
سِووطةناْةوة و بةػيَهى تـشي ية اليةٕ بةسيتاْييةناْةوة، ٖةَوونا  ية 
يادةوةسى و بريةوةسى ئيَشاْييةناْذا بؤتة َايةى ئاصاس و ػةسَةصاسى )َوطوى، 

(. يةنيَهى تـش ية سِةطةصةناْى ْاطٓاَةى ئيَشاْى ئةوةية نة 75: ق1384
ةنإ ية َيَزووى ؤؤياْذا ريٗإ وةى كواسكيَوةيةنى َةعٓةويطةساياْة ئيَشاْيي

ياؤود ئةؤالقى دسى ثيَذةنةٕ و طةساْةوة بؤ ئؤطتووسة َيَزوويةنإ ْيؼاْذةسى 
ئةو سِاطتييةٕ نة ئةوإ ؤؤيإ بة ٖةَيطشاْى ثةياّ و ئةَاْةتى ئيالٖى دةصأْ ية 
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87 

ة ، دةوَية ، ػا و سِيَبةس، طةس صةوى و بؤية كاوةسِواْيإ ية حهوَة ، طياط
ئةؤالقي و َةعٓةوية، نة دةبيَت ئةّ ثةياَة ئيالٖية ية طةس صةوى ريَبةرىَ 

 (.114: ق1378، سادبهةٕ )سكائى 
 
 تيؤزى ثيالٌطَيسى و تـسس لة بَيطاٌة: -(2ـ2ـ3)
َوسيع دؤظيَشرة، ية نتيَبى )بٓةَاناْى صاْظتى طياطة (دا دسوطتهشدْى  

ة ػيَواصةناْى ػاسدْةوةى ئاَاْج و ثاَيٓةسة طياطييةنإ دورَٔ بة يةنيَو ي
دةصاْيَت و بشِواى واية نة طشْطى دورَٔ ية ئاطت و قةباسةى ؤؤى طةوسةتـش 
دةنشيَت و بة ْاوى سِيَطشتٔ ية َةتـشطى ئةو دورَٓة، سِيَوػويَٓى ثيَويظت 

: 1379دةطشيَتة بةس نة ية بةسرةوةْذى كيٓى دةطةآلتذاساْذاية )دووسرة، 
(. ية سِووى دةسووْٓاطيةوة، داْة ثاَيى تايبةغمةْذية ؤشاثةنإ بة نةطيَو 199ق

يإ طشوثيَو يإ ريٓطةيةى رؤسة َيهاْيضَيَهة نة ياسَةتى تاى يإ طشوثيَو 
دةدا ، نة ْةٖاَةتى و نةّ ونوستيةناْى بتواْيَت طاْاتـش قبوٍَ بها ، واتا 

ببيَتةوة، ية ناتيَهذا ئةّ داوةسية باػتـش سِووبةسِووى واقعة تاَيةنةي ؤؤي 
دةسباسةي دورَٓةوة، داوةسى ْاوػياساْةية دةسباسةي بةػة ْادياسةناْى ؤؤَإ 

(. ْووطةسيَهى ػاسةصا ية َيَزوو و نويتووسي ئيَشاْى 153: ق1388)ؿادقى، 
بة ْاوى ئةؾمذ ئةػشف، دةسباسةي تيؤس يإ وةُٖى ثيالْطيَشى دةَييَت: )) ٖةسنةغ 

و ْةتةوةييةى نة واقعبطم ْةبيَت ئةوة ٖةَوو سِووداوة طياطى و  يإ طشوث
َيَزوييةنإ بة ناسى ٖيَضةناْى بيَطاْة و دةسةنى دةصاْيَت، نة ية سِووى طياطى 
وئابووسى و تةْاْة  َةصٖةبيؼةوة ؤةسيهٔ ئةو وآلتة بـشوؤيَٓٔ يإ ناسيطةسى 

اْةناْى ئةو وآلتةؾ ٖيض طًبيإ ية طةس وآلتةنة ٖةية و بشِوايإ واية نةحونُش
ئريادةيةنيإ ية ؤؤياْةوة ْيية بةَيهوو ئةوة تةْيا ئةريَٓذاى دةسةنيية نة 

(. ٖةسوةٖا د. ؿادم صيبا 69: ق1376ريَبةريَي دةنةٕ(( )اػشف و ديطشإ، 
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نالّ، ْووطةس و َاَؤطتاى صاْظتة طياطييةناْي صاْهؤي تاسإ، بشِواى واية نة 
سدةواّ بة دسيَزايي َيَزوو ية ريَش ٖيَشؾ و ٖةسِةػةى وآلتيَو ية بانووسةوة بة

سِووطةنإ بووة و ية باػووسيؼةوة بةسيتاْييةنإ و ية سِؤرئاوا ية ريَش نؤْاِؤَيى 
عوااْييةناْذا بووة و بةسدةواّ بيَطاْة و دةسةنييةنإ دةطتيَوةسداْيإ ية 

ٖيَضيَهى دةسةنى دةبيَت نة ناسوباسيذا نشدووة، ئةّ نؤَةيًَطةية بةسةبةسة بشِواى بة 
ية طةسووى ئريادةى ؤةَيهذاية و نؤْاِؤَيى ٖةَوو سِووداوةنإ دةنا  و سِاطتيية 
َيَزوويةناْيؽ ٖةس ئةوة دةطةـميَٓٔ و ئةوةؾ وايهشدووة نة ئيَشاْييةنإ 
يادةوةسى و بريةوةسى َيَزووييةنةيإ ئةوة دووثاتبهاتةوة نة ئةوة بيَطاْةنأْ 

شاْييةنإ دةدةٕ، نة ئيُشؤنة ئيَُة ئةوة بة تيؤسى ثيالْطيَشي دةْاططم. بشِياس بؤ ئيَ
ئةَةؾ وادةنا  نة ؤةَيهى ئيَشإ بشِوا و َتُاْةيإ بة سِووداو و ثيَؼٗاتة 
طياطييةنإ و ناسوباسى طياطى ْةَيَٓيَت، بةَيهوو بةسدةواّ ٖةوٍَ بذةٕ نة ئةّ 

ػاساوةنإ نة ية ؤضَة  ئةريَٓذاى سِووداواْة بطةسِيَٓٓةوة بؤ دةطتة ْادياس و 
دةسةنيذإ و يةّ سِووة ؤؤيإ بة بةسثشطياس ْةصأْ، بةَيهوو ٖؤناسى ٖةَوو 
طريوطشفت و نيَؼة و ْةٖاَةتى ؤؤيإ بذةْة ثاٍَ بيَطاْةنإ و ٖةَوو نةّ ونوستي 
و ػهظتة طياطييةناْيؼيإ خبةْة ئةطتؤى بيَطاْةنإ ياؤود ثياوة بةنشيَطرياوة 

يةناْيإ. يةّ ٖةيوَةسرةػذاية نة تؤَةتى ؤياْة  و ثياوى بيَطاْة و بة ْاوؤؤي
ؤائطم ْاطيٓى ئةواْى تـش دةبيَتة بةػيَو ية نويتووسى طياطى نؤَةَيطة نة 
دةسئةدماَةنةػي ية ْاوكووْى َتُاْةى نؤَةآليةتى و طياطيية )صيبانالّ، 

 (.29ـ30: ق1378
ة نتيَبى ؤؤيذا بة ْاوى )قيبًةى َيَزووْوطيَو بة ْاوي طشاٖاّ فوييَش، ي 

ريٗإ: ريؤثؤيةتيهى ئيَشإ(، دةَييَت: ))ناتيَو نة نويتووسى دورَٓيَهى بيَطاْة 
و ٖيَضة طةسباصييةناْى بة طةس ْةتةوةيةنذا دةطةثيَت، ئةوة طؤسِاْهاسى طةوسة ية 
نويتووسى طياطى ئةو ْةتةوةيية سِوودةدا  و ئةوةؾ ية ئيَشاْذا وايهشدووة نة 
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ضسي ئيَشاْييةنإ ئاسِاطتةى بةسةو ثيالْطيَشى ٖةبيَت و ئةّ نويتووسة طياطيية ٖ
وابها  ئيَشاْييةنإ دةسباسةي سِؤَيى بيَطاْةنإ ية نويتووس و طياطةتى ؤؤيإ صؤس 

(. ئةّ سِابـشدووة 23: ق1373ٖةطتياس بٔ و ية ئةدماَذا سِةػبيٓصم.(( )فويش، 
ةفظاْة َيَزوويةناْى ئيَشاْى و ٖةسوةٖا َيَزووييةى ئيَشإ و ئؤطتووسة و ئ

بريوباوةسِي دوواْةيي وةنو: ؤيَش و ػةسِ، ئيَشإ و توسإ، ئةٖشؼمةٕ و ئةٖؤساَةصدا 
بة طؼب نويتووسي طياطي ية ئيَشإ وايهشدووة نة ْوؤبة طياطييةنإ  و...ٖتذ،

ايةني و ؤةَيهى ئاطايى بهةوْة ريَش ناسيطةسى نويتووسى ثيالْطيَشى يإ بة وات
تـش تيؤسى ثيالْطيَشى نة ية دةسئةدماَذا، تـشغ ية بيَطاْة و درايةتى بيَطاْةنإ 
تا سِادةى ْةفشة ، بيَضاسى، درايةتى و دورَٓايةتى نشدٕ يةطةٍَ بيَطاْةنإ و 

 (.158: ق1388وآلتاْي تـش ثةسةبظيَٓيَت )ؿادقى، 
ثيالْطيَشى  ئةّ نويتووسة طياطيية وتـشغ ية بيَطاْة وناسيطةسى تيؤسى 

وايهشدووة، نة نويتووسى طياطى بة طؼب سةٖاطةسا يإ سةٖائةْذيَؽ بيَت، بةّ 
ئيَُةي باؾ و ئةواْي تـشي  ياؤود َاْاية نة ريٗإ بة طةس ؤؤيي و بيَطاْة

ؤشاث، دابةػذةبيَت و بة ٖؤى ئةوةى نة نويتووسةنة طؼتطةساية، ٖيَزَؤٕ ؤواصة 
كانةى سةٖا و طةسوو سِاطتييةنإ و طةسوو و ية ئاناَذا بشِواى بة ؤؤى وةى 

حيهايةتةنإ ٖةية و بؤيةػة سِةؤٓة قبوٍَ ْانا  و سِاطتييةنإ وةى ئةوةى نة 
ؤؤي دةيةويَت قبوَيى دةنا  يإ دةبيٓيَت و ئةّ سةٖائةْذيَؼى و سةٖاطةسايية 

(. ية اليةنى تـشةوة ئةّ 5: ق1377يةطةٍَ واقعطةسايى ْاتةباية )تاريو، 
ئةّ  ة طياطيية و رؤسي ئةّ سواْيٓة بؤ )ؤود( و )ئةويتـش(،نًتووس

سةٖاطةساييةؾ، دةسٖاويؼتةى تـشى ٖةبووة نة وايهشدووة تيَشِواْيين ئيَشاْييةنإ 
بؤ ريٗاْى دةسةوة و سِؤرئاوا يإ نويتووسى سِؤرئاوايي بة تةواوى درايةتي و 

و سِووْانبرياْي ئيَشاْي سِةتهشدْةوة بيَت بؤ ػمووْة دةتواْطم ئاَارة بة ْووطةس 
بهةئ نة ية بةسٖةَةناْياْذا سِؤرئاوا سةتذةنةْةوة بؤ ػمووْة: اؾمذ فشديذ، رالٍ 
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آٍ اؾمذ، عًى ػشيعتى، داسيوؾ ػايطإ و...ٖتذ، نة ئةصَووْى َؤديَشْيتةى 
سِؤرئاواى و ية ئاناَذا ػيَوةى ريإ و ٖةَوو دةسٖاويؼتة طياطى، نؤَةآليةتى، 

 (.54: ق1386ووسيةناْى سةتذةنةْةوة )َريطثاطى، نويتووسى و ئاب
ئةّ نويتووسة طياطيية ية اليةى و ية اليةنى تـشةوة، ثيَهٗاتة و بٓةَاناْى  

ٖضسى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ واياْهشدوة نة ئةو ػتةى نة ئاسِاطتةى سِةفتاسى 
تى طياطى ئيَشاْييةنإ و ْوؤبةناْى بشِياس وةسطشى وآل  و بٓةَاناْى طياطة

دةسةوةى ئيَشإ دةنا ، دةسٖاويؼتةى ئةّ تيَشِواْيٓة بيَت نة ريإ ؤةباتة ية ْيَوإ 
ؤيَش و ػةسِ ياؤود كانة و ؤشاثة، ٖةسوةٖا يةنظإ نشدْى ْةياس و دورَٓاْى 
دةسةنى بة ديَو، ػةيتإ و ػةسِ يةّ سووةوة، كةَهى )ػةيتاْى طةوسة( نة بؤ 

ناسديَت، دةطةسِيَتةوة بؤ بٓةَايةى نة ية  وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بة
يادةوةسى َيَزوويى و بريةوةسى بةنؤَةَيى ئيَشاْييةناْذا سِيؼةى ٖةية، يةّ 
ثيَهٗاتة ٖضسيةدا درايةتى و ؤةبا  و بةسبةسةناْى يةطةٍَ ئيَُثشياييضّ ية اليةى و 
ة، ؤةبا  و رةْط درى ػةيتإ و ديَو و تاسيهى و ئةٖشؼمةٕ ية اليةنى تـشةو

يةطةٍَ ْاوةسِؤى و كةَهةناْى نويتووسى و نؤَةآليةتى و َيَزوويى ئيَشإ و 
كةَهة ئاييٓييةناْى ػيعة ٖاوتةسيب و ثةيوةْذى ٖةبيَت و ئةَةؾ وايهشدوة نة 
دسوػِ و طياطةتةناْى داَةصساْذْى حهوَةتي َوطتةصعةفةناْى ريٗإ و 

طةسَايةداسإ و ٖةطتاْةوةى ٖةَوو َوطوَيُاْإ و يةْاوبـشدْى ٖةَوو 
ئيَُثشياييضَى ريٗاْى، تـشغ و دَيةسِاونيَيةناْى ئيَشاْييةنإ دووس بهاتةوة و 
ريٗاْى دةسةوة وا ثيَٓاطة بها ، نة ثيالْيَهى طةوسة و ٖةَةاليةْة ية ئاساداية، 
نة ية ٖةوَيى يةْاوبـشدْى ئةّ حهوَةتة ئيظالَييةية و يةّ سووةوة، ٖةس 

َى وا تةفظري دةنشيَت نة بةػذاسية يةو ثيالْة طؼتى درايةتيَهى نؤَاسى ئيظال
و ٖةَةاليةْة ريٗاْيية، بةّ َاْاية نة صةيٓييةتي بيَطاْةبووْي )ئةَشيها ـ 
سِؤرئاوا(، ية اليةٕ ئيَشاْييةناْةوة دةطؤسِدسيَت بؤ بابةتي تـشغ و دَيةسِاونىَ و ية 
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ى كانة و ؤشاثة، سِووْانى نؤتاييذا َشؤظى ئيَشاْى دةبيَت ية ْيَوإ ئةو دوو بةسةية
و تاسيهى، ئةٖشؼمةٕ و ؤوا، يةنيَهيَإ ٖةَيبزيَشيَت، نة بيَطوَإ بةسةى سِووْانى و 

 (.167: ق1388كانة و ؤوا ٖةَيذةبزيَشيَت، نة بةسةي ئيَشاْييةناْة )ؿادقى، 
 
 دةوَلةت و ٌةتةوة : -(3ـ2ـ3)

َية  سِةٖةْذيَهى ية سِواْطةى ْوؤبة طياطيية ئيظالَييةناْى ئيَشإ، دةو
طةسوو ْةتةوةى ٖةية و سِةوايةتى ؤؤى ية ؤواوة وةسدةطشيَت و ئةَةؾ بةّ 
َاْايةية نة طةسوةسى ْةتةوةيى و طةسوةسى ئيالٖى ثيَهةوة نؤدةنشيَتةوة. 
طةسوةسى نة ية اليةٕ ؤواوةْذةوةية ية سِيَطةى ئيُاَةناْي ػيعةوة دةدسيَتة وةظم 

يوع( سِةطةصى بٓةسِةتى ثيَهٗيَٓةسي ْاطٓاَةى فةقية و ييَشةوة ئيظالّ )تةػة
نؤَاسى ئيظالَي ئيَشاْة و ْةتةوةطةسايي الواص دةبيَت. بةّ ثيَيةؾ ئيَشإ بةػيَهة 
ية ئؤَةتى طةوسةى ئيظالّ و طياطةتى دةسةوة دةبيَت ٖةوٍَ بذا  نة 
ٖا بةسرةوةْذييةنإ ية طةس بٓةَاناْي ئيظالّ ثيَٓاطة بها  و دابـشيَزيَت، ٖةسوة

دةوَية  دةبيَت ئةسى و بةسثشطياسةتى ئيظالَى و طةسوو ْةتةوةيى ؤؤى 
(. دوو ْووطةس بة ْاوةناْي َايهٌ 129: ق1388بةريَبطةيةْيَت )فشصاْة ثوس، 

باسيَٓت و ػبًى تيًَٗاَى، بشِوايإ واية نة ْاطٓاَةى دسوطتهشاوى ثاؾ ػؤسِػى 
شاْى و ئيظالَى طياطى ـ ئيظالَى ية طةس بٓةَاى ْاطيوْاييضَى َيَزوويى ئيَ

ػيعى و درايةتى ئيُثشياييضّ، طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ 
ئاسِاطتة دةنا  و سِةوايةتى ثيَذةدا  و دةَيئَ طةسدةَاْيَو يإ ية قؤْاغيَو نة 
سِةطةصى ْاطيوْاييضّ صاٍَ بوو، ئةوة طياطةتى ٖيَشػبةساْة و بةسفشاوارمواصى ْفووصى 

َي ئيَشاْى ية طياطةتى دةسةوةدا ئةويةويةتى ٖةبوو بةآلّ سِةطةصى ْاطيوْاييض
ْاطٓاَة ثيَذةسى ئيظالَى طياطى بووة ٖؤى ئةويةويةتى ريٗاْى ئيظالّ ية 

(. نؤَاسي 17ـ19: ق1383طياطةتى دةسةوةي ئيَشاْذا )باسْت و تًٗاَى، 



 ثةسويَض سةحيِ 
 

92 

طةيؼتين ئيظالَي ئيَشإ بؤ كةَهي دةوَية  و ْةتةوة و طةسوةسي ثيَٓاطة و تيَ
 تايبةتي ؤؤيإ ٖةية نة ييَشةدا باطيإ ييَوة دةنةئ.

 
 ضسوشتى دةوَلةت و ٌةتةوة: -(3-2-3-1) 

دةوَيةتى ْةتةوةيى ية طوتاسى ئيظالَطةساي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، ية 
كواسكيَوةى ئايذؤيؤرياي ئيظالَى ـ ػيعى دا ثيَٓاطة دةنشيَت. ية طةس بٓةَاى 

دةوَيةتى ٖةسيَُى و ْةتةوةيى سةطةْايةتى ػةسعى ْيية، تيؤسى طياطى ػيعة، 
كوْهة ئةو طٓووساْةى ئيَظتا نة َوطوَيُاْإ دابةػذةنا ، سةوا ْطم، ٖةسوةٖا 

ةطةْايةتى ْيية. دةوَيةتى ْةتةوةيى ْةتةوة ية ؤؤ دةطشيَت، نة ية ئيظالَذا سِ
َاْاى نؤَةَيطةى طياطى سِةوا ية ئيظالَذا ئؤَةتة و ئؤَةتى ئيظالَى بة

نؤَةَييَو َوطوَيُإ نة ية سِيَطةى ئايطم و بشِواي ٖاوبةػةوةوة ية ريَطةي ْةتةوة 
نؤَةَيطةيةنى ٖاوبةؾ ثيَهذيَٓٔ و دةوَيةتى ئيظالَيؽ بةسثشطياسة نة صةَيٓة و 
ئيُهاْاتى ثيَويظت بؤ ٖاووآلتياْى ئؤَةتى ئيظالَى بؤ طةيؼضم بة ئاَادمة 

ْةتةوة، نة ئايذؤيؤرياى  –ثيَلةواْةى دةوَية   ثريؤصةناْيإ دةطتةبةس بها . بة
ْاطيؤْاييضّ ريَشؤاْةنةى ثيَهذيَٓيَت، بة بشِواي نؤَاسي ئيظالَي ية دةوَيةتى 
ئيظالَيذا بٓةَاى ئايذؤيؤرياى ئيظالَى ـ ػيعى ئةوة ثيَهذيَٓيَت )دٖكاْي، 

و (. بة طؼب دةوَية  يةّ سِواْطةيةدا، طةسكاوةيةنى ئيالٖى 62ـ63: ق1384
ئاييٓى ٖةية. يةّ طؤْطةيةوة بٓةَاى ثاساطتٓى داسويئيظالّ و ثاساطتٓى 
طيظتةَى ئيظالَى ية طةس بٓةَاناْي فيكٗي ػيعيةوة بة )اورب ايواربا ( 
دادةْذسيَت، واتا ئةسنيَهة نة ية طةسةوةي ٖةَوو ئةسنةناْةوةية، نة ئةَةؾ 

وةى نؤَاسى ئيظالَى دةبيَتة طشْطتـشئ و بٓةسِةتيتـشئ بٓةَاى طياطةتى دةس
ئيَشإ نة ية تيؤسييةناْى ثةيوةْذى ْيَوْةتةوةيى بة َاْاى ثاساطضم وَاْةوةي 
دةوَية  ية طةس بٓةَاى دةوَية  ـ ْةتةوةدا ؤشاوةتة سِوو، بةآلّ ية سِواْطةي 
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93 

فيكٗي ئيظالَى ـ ػيعى، روطشافياى طٓووسى بشِوايى و ئايذؤيؤريايي ئةّ 
(. ؤاييَهى ريَطةى طةسْج ئةوةية 8: ق1389اد، طٓووسة دياسيذةنا  )طيذ ْز

(دا رةؤت ية طةس 154نة طةسةسِاى ئةوةى نة دةطتوس ية َادةى )
دةطتيَوةسْةدإ ية ناسوباسى ْةتةوةناْى تـش دةنا ، بةآلّ ئايذؤيؤرياى ئيظالَى 
ـ ػؤسِػطيَشاْةى نؤَاسى ئيظالَى ية دةطتوسدا باغ ية دةوَية  يإ دةوَيةتاْى 

ْانا  و ية ريَطةى ئةوةوة باغ ية ْةتةوةناْى ئيظالَى ية ئيظالَى 
( و َوطتةصعةفاْى ريٗإ ية 3(، ٖةَوو َوطوَيُاْإ ية َادةى)11َادةى)
( دا دةنا ، نةئةَةؾ بةّ َاْاية ديَت نة ية داسويئيظالَذا صياتـش ية 3َادةى)

تاْى دةوَيةتيَو سِةوايةتى ْيية و بةناسٖيَٓاْى كةَهي دةوَية ، تةْيا وآل
 (. 20: ق1391، فاضلْٖائيظالَى و سِؤرئاوايى دةطشيَتةوة )

بةَييَٓةناْى دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ْةتةوةنإ بؤتة ٖؤى  
دسوطتبووْي نيَؼة و طشفت ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ يةطةٍَ 

صطاسشمواصةنإ، دةوَيةتاْى تـش و ئةّ ثاَيثؼتى و ثؼتيواْيية ية بضوتٓةوة سِ
ئاسِاطتةيةنى درة دةوَية  و درة طيظتةَى وةسطشتووة و دةوَيةتاْى َوطوَيُإ 
يإ ْاَوطوَيُإ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة دةطتيَوةسدإ ية 
ناسوباسى ْاوؤؤيى ؤؤيإ و ثيَؼيًَهشدْى طةسوةسي و بٓةَاناْى ياطاي 

ةواّ ية وآلتاْي يةَةٕ، ئاصةسبازمإ، نويت، ْيَوْةتةوةيى دةصأْ، ٖةسوةى بةسد
بةحشئ، عيَشام، يوبٓإ و...ٖتذ، بيٓشاوة، بةآلّ نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ئةّ 
ثاَيثؼتية، بة دادثةسوةسشمواصي، َشؤظذؤطب و بة ثيَي بٓةَاناْي ػةسيعةتي 

(ي دةطتوسدا ٖاتووة ياؤود ئؤَة  154ئيظالَي دةصاْيَت، ٖةسوةى ية َادةى )
( دا ٖاتووة و بة طؼب ئايذياي ريٗاْطةسايى نؤَاسى 11وةسى نة ية َادةي )تة

ئيظالَى ية ثيَهٗاتةي طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى دةوَية  ـ ْةتةوة تةوةسدا، نيَؼة 
(. ية بشِطةى ػاصدة ية َادةي 22: ق1391، فاضلٖو طريوطشفت دسوطتذةنا  )
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يظالَى وا ثيَٓاطة دةنا : (ي دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَيذا ئةسنى دةوَيةتى ئ3)
)) سيَهخظتٓى طياطةتى دةسةنى وآل  ية طةس بٓةَاى ثيَوةسةناْى ئيظالّ، 
بةسثشطياسيةتى بـشاياْة بةساَبةس بة ٖةَوو َوطوَيُاْإ و ثاَيثؼتى بيَوكإ ية 

(دا بةَييَين ثاَيثؼتيهشٕ ية 154بةػخوساواْي ريٗإ((. ٖةسوةٖا ية َادةي )
ساوة: ))نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بةؤتةوةسى َشؤظ ية ٖةَوو ْةتةوة بيَبةػةنإ د

نؤَةَيطةى َشؤظايةتى بة ئاَادمى ؤؤى دةصاْيَت و طةسبةؤؤيى و ئاصادى 
حهوَةتى سِاطتى و داد بة َافى ٖةَوو ؤةَيهى ريٗإ دةصاْيَت((. بة طؼب 
، 3ئاَادمة طةسوو ْةتةوةييةنإ ية دةطتوسي نؤَاسى ئيظالَى ية َادةناْى )

( دا ٖاتووة نة بةسطشى ية َافةناْى ٖةَوو 154، 153، 152، 11
َوطوَيُاْاْى ريٗإ، ثاَيثؼتى و ثؼتيواْى ية َوطتةصعةفاْى ريٗإ و يةنيَتى 

: 1391طياطى، ئابووسى و نويتووسى ريٗاْى ئيظالّ ية ؤؤ دةطشيَت )ْبوى، 
 الَى نة(. يةنيَو ية طةسةنيتـشئ ثيَوةسةناْى ْاطٓاَةيى نؤَاسى ئيظ36ق
ة نويتووسى ئيظالَى ـ ػيعيةوة طةسكاوة دةطشيَت، ٖةوَيذاْة بؤ يةنطشتوويى ي

ئؤَةتى ئيظالَى و بيٓانشدْى حهوَةتى ئيظالَى ية طةس بٓةَاى فيكٗيى 
ئيظالَى و يةّ سِواْطةيةػةوة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ية يةنة  -ػيعي

ساالطالّ و داساسبشب ثيَهذيَت ْةتةوةييةنإ ثيَهٓةٖاتووة، بةَيهوو ية دوو بةسةى دا
و ية طةس ئةّ بٓةَاية بة ثيَلةواْةى سِواْطة سِؤرئاوايى، كةَهي )ئوَة ( ية 
بةساَبةس كةَهي )ْةتةوة( دا، سِةطةْايةتى و ئةويةويةتى ٖةية و ثاساطتٓيؼي 
ئةسنى ٖةس َوطوَيُاْيَهة و بٓةَاى ثيَهٗيَٓاْى ئةّ ئؤَةتةؾ ية ريَطةى 

سيَِ و ؤانةوة، ية ئيُاْذاسةنإ و ؤاوةٕ بريوبشِوا ثةيوةطتبووٕ بة ٖة
 (.67: ق1386ٖاوبةػةناْةوة ثيَهذيَت )نياْى، 
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 حكووةت لة كؤوازى ئيطالوى : و بٍةواكاٌى ضةزوةزى -(3-2-3-2) 

طةسوةسى ئيظالَى بة َاْاى طةسوةسى بؤ ؤودا و ػةسيعةتى ئيظالَة، نة ية 
ئةواْةوة و ية ناتى غيابى دوواصدةَطم  طةسدةَي ئيُاَةناْي ػيعةدا ية سِيَطةى

ئيُاَذا ية سِيَطةى فةقيٗةوة وةى ْويَٓةسي ئيُاّ، ػةسيعةتي ئيظالَي ريَبةرىَ 
دةنشيَت. ئةّ ئةسنةي ريَبةرىَ نشدْى ػةسيعة  ية ناتى غيابى دوواصدةَطم 
ئيُاَةوة ية كواسكيَوةى حهوَةتى ئيظالَيذا ية طةس ػاْى فةقيٗةناْي 

نة طويَشِايةَيى بؤ فةسَاْةناْيإ ئةسنيَهى ئاييٓيية، كوْهة ية  دادثةسوةسداية
اليةٕ ؤواوة دةطتٓيؼإ و داْشاوٕ بةآلّ ية سِيَطةى ئيُاَةناْةوة ثيَياْذةدسيَت، بؤ 
ئةوةى ؤةَيو بيآْاطيَتةوة ئةوة ية سِيَطةى ػاسةصاياْةوة بة ؤةَيو دةْاطشئَ 

ئيَشإ بة ْاوي ئايةتؤَيآل  (. صاْايةني ئاييين135: ق1380)ْادسى قُى، 
(، ية رياواصيذاْإ ْيَوإ نؤَاسةناْى تـشى َؤديَشٕ ية سِؤرئاوا يةطةٍَ مطًسٗ)

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بشِواى واية نة ئةوإ ية سِؤرئاوا و دواتـش وآلتاْى تـش 
ياؤود دةْطى ؤةَيو ية ريَطةى دةْطى  َافى ؤةَيهيإ ية ريَطةى َافى ؤوا

ة. بة بشِواى ْاوبـشاو نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ رياواصى يةطةٍَ فؤسَة ئايطم داْاو
ئاييٓييةنةي حهوَة  ية طةسدةَى طةدةناْى ْاوةسِاطت و طةدةى َؤديَشْى 
نؤَاسشمواصي ية ئةوسوثادا ٖةية، كوْهة بة بشِواى ْاوبـشاو ية ئيظالَذا )حل ايًة( 

هوو َافى ؤةَيو طةسكاوةنةى ية ريَطةى )حل ايٓاغ( و بة ثيَلةواْةوة ْيية، بةَي
ية طةسوةسى ؤواية و ؤواؾ ؤؤي ئةَةي دياسيهشدووة و ئةَة ياطاى ْةطؤسِي 

(. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل )َـباح يضدى( يةنيَو ية 75: ق1385ؤواية )راويذ، 
طشْطتـشئ تيؤسيظييةٕ و ئيذؤيؤطةناْى بٓةَاؤواصى نؤَاسى ئيظالَى دةَييَت: 

ةتيَهي ئيالٖية و ْةى حهوَةتي طةٍ و ْةتةوة بة ))حهوَةتى ئيظالَى، حهوَ
َاْاى ديَُونشاتيهةنإ و تةْاْة  بابةتةناْى وةنو ػوسا و بةيعة ، ْة ياطا 
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دةنا  بة ياطا و ْة سِةوايةتى دةدا  بة حهوَة ، بةَيهوو ئةوة ؤواى طةوسةية 
: 1382نة بةٖا و سِةوايةتى دةدا  بة ياطانإ و حهوَة (( )َٓـوسْزاد، 

(. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةَييَت: ))َٔ ية دةوَيةتإ دَيظاسد و 272ق
ْائوَيَذّ، بةآلّ دةسباسةي ْةتةوةنإ بةّ ػيَوةية ْيية، بؤ ػمووْة ْةتةوةى َيظش 

: 1363ية ئةْوةس طادا  رياية و ْةتةوةناْى تـشيؽ ٖةسوا و...ٖتذ.(( )ؿميٓى، 
ئيَشإ دةوَيةتيَهى ئاييٓى بة  دةتواْطم بًَيطَم نؤَاسى ئيظالَى (.230ق

ْاطٓاَةى ئيظالَيية نة ية ٖةسيَُيَهذا بة ْاوى ئيَشإ دسوطتبووة و َةصٖةبي 
ػيعةي دوواصدة ئيُاَي و ئيظالّ طشْطتـشئ سِةطةصى ثيَهٗيَٓةسى طيظتةَى 
طياطى ئةّ نؤَاسةية نة سِةوايةتى ييَوةسدةطشيَت و ئةسنى دةوَيةتى ئيظالَى 

و َةصٖةبةنةي و ثابةْذبووْة بة ريَبةرىَ نشدْى ئايذيا و  ثاساطتٓى ئيظالّ
بةٖاباآلناْى، نة وابوو دةوَيةتى ئيظالَى طشوػتيَهى طةسوو ْةتةوةيى ٖةية نة 
بة ػيَوةى ناتى ية بٓهةى ٖةسيَُى و ْةتةوةيى ئيَشإ، بة َةبةطب دسوطتهشدْي 

ود وةسدةطشيَت طيظتةَى ويظتـشاوى ئيظالَى و نؤَةَيطةى ريٗاْى ئيظالّ، طو
يةّ سِووةوة، ثاساطتٓى ئةّ دةوَية  و نياْة، ٖةسوةٖا ئاطايؽ و َاْةوةى 
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ وةى ثيَؼةني و ثيَويظتى ٖاتٓةديى ئةّ دؤؤة ويظتـشاوة 
واربة، يةّ سِواْطةيةوة ئةسنةناْي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ نة بةسرةوةْذى طةسوو 

بةسرةوةْذى ئيظالَة، ية سِيَطةى ئاَاْج و  ْةتةوةيى)ئؤَةتي ئيظالَي( و
بةسرةوةْذى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية كواسكيَوةي طياطةتي دةسةوةدا ديَتةديى 

(. ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى، بـشِواى بة طةسدووْى 75: ق1386 ديكانْ فريَش آبادٗ،)
بؤ بووْى ئاييٓى ئيظالّ و َةصٖةبي رةعفةسي دوواصدة ئيُاَي و ٖةْاسدة نشدْى 

ٖةَوو ريٗإ ٖةبوو و بة وتةي ؤوَةيٓى ئيظالّ تةْيا بؤ وآلتيَو يإ كةْذ 
وآلتيَو يإ تةْاْة  بؤ َوطوَيُاْةنإ ْيية، بةَيهو ئيظالّ بؤ ٖةَوو َشؤظايةتى 
ٖاتووة و ئيظالّ دةيةويَت ٖةَوو َشؤظايةتى خباتة ريَش طيَبةسى دادثةسوةسى 
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اَادمى طيظتةَى ريٗاْى ئيظالَي ؤؤى. ية ئةدماَذا، ئةّ تيَطةيؼتٓة ية ئ
ػيعي ية ريَش حهوَةتى وةظم  -وادةنا  ئيَشإ وةى تةْيا نؤَاسيَهي ئيظالَى

فةقية ٖةوٍَ بذا ، ػؤسِػى ؤؤى ٖةْاسدةى ٖةَوو ريٗإ بها . ٖةسكةْذة ية 
طةس كؤْيةتى و ػيَواصى ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِؾ ية ْيَوإ تيؤسيظيٓةناْى ػؤسِػى 

ٖةية، بةآلّ ية كواسكيَوةى ئايذؤيؤرياى ػؤسِػطيَشاْةي ئيظالَى ْانؤنى 
ػيعي بة ٖؤى ٖةبووْى ػشؤظةى ٖضسى تايبة  ْاتواْيَت ية طٓووسى -ئيظالَى

تةطهى ؤؤيذا عميَٓيَتةوة و بة ْاكاس دةبيَت بةسةو دسوطتهشدْي ثةيوةْذى يةطةٍَ 
يذا، دةوَيةتى اليةْةناْى تـش بشِوا . ئةَةؾ وادةنا  ية ثةيوةْذيية دةسةنييةناْ

ئيظالَي بةدواداكووٕ بؤ سيضيَو ية ئاَادمةنإ بها  نة ؤاَيى ْاوةْذي يإ 
ئاَادمى نؤتاييإ ٖةوَيذاْة بؤ بةسثانشدْى حهوَةتى تاقاْةى ريٗاْى و 
ئاَادمةناْى تـش ية ؤضَة  ئةّ ئاَادمة نؤتاييةدإ، نة طشْطى ٖةَيؼةيى و 

ؤيؤريهى دةوَيةتى ئيظالَى و بابةتى نؤتاييإ ْيية، ٖةسوةٖا ثيَهٗاتةى ئايذ
ثاَيثؼتيهشدٕ ية صوَيًُيَهشاو و بيَواسةنإ و ؤةبا  درى صؤسداسإ دةناتة بةسْاَةى 
ناسى ؤؤى و بؤ ئةّ َةبةطتةؾ كةْذ ئايةتيَهى قوسئاْى ثريؤص دةناتة بٓةَاى 

 (.460: ق 1380 زمضانٖ،ئةّ بريؤنةية )
ئيظالَى ئيَشإ، ئةسنى دةوَيةتى  بة ثيَى َادةي ياصدة ية دةطتوسي نؤَاسى

نؤَاسى ئيظالَى، يةنطشتٓى ئيظالّ و دسوطتهشدْي حهوَةتيَهى يةنطشتووى 
ئيظالَيية: ))بةحونُى ئايةى )إ ٖزة اَتهِ اَة واحذة و اْا سبهِ فاعبذوٕ( 
ٖةَوو َوطوَيُاْإ يةى ئؤَةتى يةنطشتووٕ و دةبيَت دةوَيةتى نؤَاسى 

طؼب ؤؤى ية طةس بٓةَاى ٖاوناسى و ٖاوثةؼماْى ئيظالَى ئيَشإ طياطةتى 
ْةتةوةناْي ئيظالّ دابٓيَت و ٖةوٍَ بذا  تا يةنطشتوويى طياطى و ئابووسى و 
نويتووسى ريٗاْى ئيظالّ طةسبطشيَت((. )دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، 

(. يةّ سِواْطةيةوة حهوَةتى ئيظالَى ية ثةيوةْذيية 1989ٖةَواسنشاوي طاَيي 
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سةنييةناْيذا طشوػت و تايبةغمةْذى ريٗاْى و طةسوو ْةتةوةيى ٖةية و بة ٖؤى دة
ئةوةى نة وادادةْذسيَت نة ئاييٓى ئيظالّ وةى تةواوتـشئ ئايطم و ثيَػةَبةسى 
ئيظالّ وةى دوايطم ْيَشدساو بؤ ريٗاْيإ ْاطشاوة و ثةياَةنةى ريٗاْيية. ٖةسوةٖا 

شدْى ؤةَيو بؤ بةريَطةياْذْى بشِياسةناْى بةسثانشدْى ئاييٓى ؤوا و باْطٗيَؼت ن
ئيالٖى و بآلونشدْةوةى فةسَاْةناْى ئيالٖى نة ية اليةٕ ئيُاَةناْي ػيعة و 
ثيَػةَبةسةوة طشْطى ثيَذساوة، ية ؤؤ دةطشيَت. ٖةسوةٖا يةدةطتوسدا ٖاتووة نة 
ثةياَى دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ئةوةية نة ٖةيوَةسرى بشِوايى 

ةنإ بةديبيَٓيَت و ٖةيوَةسريَو خبوَيكيَٓيَت نة تيايذا َشؤظةنإ ية سِيَطةى بضوتٓةو
ػيعي ثةسوةسدة بهشئَ و يةطةٍَ بضوتٓةوة -بةٖا باآل و طةسدوْييةناْى ئيظالَى

ئيظالَى و رةَاوةسيةنإ بؤ ثيَهٗيَٓاْى ئؤَةتى يةنطشتووى ريٗاْى ثةيوةْذى 
ة نة ئايذياى دةوَيةتى تاقاْة و (. بةّ َاْاي96: ق1386طاص بها  )طتودة، 

يةنطشتووى ريٗاْى ئيظالَي وةى بةسثشطياسيةتييةى ية ئةطتؤى نؤَاسي 
 ئيظالَى ئيَشاْذا دةبيَت.

 
 ( ئاييٍى ئيطالً و وةشِةبى شيعةي دوواشدة ئيىاوي:4ـ 2ـ  3)

ئاييٓى ئيظالّ و َةصٖةبى ػيعة يةنيَهة ية طشْطتـشئ سِةطةصةناْى 
تى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، نويتووسى ئيظالَى ئاساطتةنةسى طياطة

بة ػيَوةى طؼب وكواسكيَوةى فيكٗيى بة تايبةتى، وةنو نؤَةَية سِةطةصيَهى 
َةعشيفي و ية ٖةَإ ناتذا بةٖاداْةساْة و ثيَوةسى يإ ْؤسَي ية طةس دسى و 

ةْيَت تيَطةيؼتٓى ئيَشاْييةنإ ية ٖةَبةس دياسدةناْى دةسةنى ناسيطةسى داد
(. صاْاي ئاييين ػيعة ئايةتؤَيآل )ػشيعتُذاسرضايشى( وا 22: ق1385)َـفا، 

فيكٗيى طياطى ػيعة ػيذةناتةوة، نة بـشيتيية ية نؤَةَييَو سِيَظا و بٓةَاى 
ئاييين و ياطايى نة طةسكاوة ية بٓةَاناْى ػةسيعةتى ئيظالَى وةسدةطشيَت نة 
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اْإ يةطةٍَ ؤؤيإ و يةطةٍَ ْةتةوة ئةسنى سيَهخظتٓى ثةيوةْذى ْيَوإ َوطوَيُ
ْاَوطوَيُاْةناْة، واتا ثةيوةْذيية ْيَوئؤَةتى و دةسةوةى ئؤَةتى نؤَةَيطةى 

 (.2: ق1379رضايشى،  آِت اهللئيظالَى سيَهذةؤا  )
ئةّ ثةيوةْذييةى ئيَشاْييةنإ بة ئاييين ئيظالّ ية ثاؾ َوطوَيُإ بووْيإ، ية  

طةيؼتة يوتهةى ؤؤى، ٖةسكةْذة ية طةسدةَى  طةسدةَى حونُشاْي طةفةويةنإ
(دا ية اليةٕ سوْانبرية طيهؤالسةنإ سِةؤٓةى ييَطريا و بة 1906َةػشوتة ية طاَيي )

ٖؤناسى طتةَهاسى و طةػةْةطةْذْى ئيَشإ ْاطشا، بةآلّ ية ثاؾ كةْذ دةيةيةى 
ة دووباسة ية ٖةوَيذإ بؤ بةٖيَضبووْى حهوَةتيَهى طيهؤالس ية ئيَشإ، ئةّ ثةيوةْذيي

( دسوطتهشايةوة. َادةي كواسةَى 1979ػوسِػى ئيظالَى ئيَشاْذا ية طاَيي)
دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية طةس ثيَويظب ئيظالَى بووْى ٖةَوو سِيَظا و 

(. بة طؼب ئةّ سِةطةصة ية كةْذ 92: ق1388ياطانإ رةؤت دةناتةوة )دسؤؼة، 
طةسيإ يةطةس بٓياتي ْاطٓاَةي نؤَاسي بٓةَايةني ٖضسي ثيَهذيَت نة ناسي

 ئيظالَي و طياطةتي دةسوةي ئةو وآلتة ٖةية نة دةيارمةيٓةسِوو.
 
 بٍةواي دادثةزوةزخيواشى: -(1ـ 4ـ2ـ3)

يَهى تـشى نويتووسي ئاييٓى ئيَشاْييةناْة نة سيؼةى سِةطةص دادثةسوةسشمواصى
ػب. دادثةسوةسى و دةطةسِيَتةوة بؤ ثيَؽ ئيظالّ بةتايبةتي بؤ ئاييين صةستة

دادطةسى تايبةغمةْذى )ئةٖوساَةصداية(. ية نتيَيب َيَزوويي ئيَشاْييةنإ 
)ػآٖاَةى فريدوطى( دا، قاسةَاْة ئيَشاْييةنإ ٖةَوو ناتيَو دادثةسوةسبووْة و 
ئةَة يةطةٍَ ٖاتٓى ئيظالّ و بة فةسَى ْاطيين َةصٖةبى ػيعة صياتـش تةػةْةى 

ؤناسةناْى اليةْطشي ئيَشاْييةنإ بؤ َةصٖةبى ػيعة طةْذ، كوْهة يةنيَو ية ٖ
دةطةسِيَتةوة بؤ ئةو ؤويَٓذْةوةيةي َةصٖةبي ػيعة بؤ ثشطي دادثةسوةسى و 

(. بة 232: ق1383ٖاوتةسيب بووْى يةطةٍَ سِؤحييةى ئيَشاْييةنإ )َريحمُذى، 
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وة طةسنةوتٓى ػؤسِػى ئيظالَى، راسيَهى تـش ثشطى دادثةسوةسى ؤواصى بةٖيَض بو
و ْةتةْيا ية طياطةتى ْاوؤؤييذا بةَيهوو ية طياطةتى دةسةوةدا صؤس بة صةقى 
سِةْطيذايةوة و بةسرةطتةنشا. ثؼتيواْى وثاَيثؼتى ية بيَواسةنإ و 

( ية ٖةَبةس صؤسداسإ و طتةَهاسإ )َظتهبـشئ( و مطتضعفنيييَكةوَاوإ)
ٔ ؤاَيةناْي سِةْطذاْةوةي ثؼتيواْيهشدٕ ية بضوتٓةوة سصطاسشمواصةنإ، ية طشْطتـشي

ئةّ دادثةسوةسشمواصيةية نة ية دةطتوس و ئاَادمة باآلناْي طياطةتي دةسةوةي 
 (.22: ق1385نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا بةسرةطتة نشاوة )َـفا، 

 
 بٍةواى واليةتي فةقية: -(2ـ 4ـ2ـ3) 

ى كةَهي واليةتي فةقية، بٓليٓة و بٓةَاى حونُشاْي ػيعةية نة بة دسيَزاي
َيَزووى ػيعة بة ػيَوةى رؤساورؤس ٖةوَيى بةسرةطتة نشدٕ و ٖاتٓةديى دساوة. ية 

(دا، ئايةتؤَيآل 1979ناتى طةسنةوتٓى ػؤسِػى ئيظالَى ية ئيَشإ ية طاَيي)
ؤوَةيٓى بة ؤظتٓة سِووى تيؤسى ئاييين )واليةتى فةقي٘( نة ثةيوةْذى 

يَي ئةّ تيؤسة ئاييٓيية ية حهوَة  و ئايطم ية تةوةسة طةسةنيةناْييةتى و بة ث
طةسدةَي غايب بووْى ئيُاّ َةٖذى )ئيُاَي دواصدةيةَي ػيعةنإ(، ئاساطتة 
نشدٕ و سِيَبةسايةتيى نشدْي حهوَةتى ئيظالَى، تانووطةسدةَي دووباسة 
طةساْةوة و بةسثابووْي ػؤسِػي ريٗاْي ئيُاّ َةٖذي ية ئةطتؤى سِيَبةسيَهي 

(. بةّ 214: ق1387طشاوة دةبيَت )َوطوى صادة، ئاييين نة بة)وةظم فةقية( ْا
َاْاية نة بشِوابووٕ بة بٓةَاي ئيُاَة  بٓليٓةي طةسةني َةصٖةبي ػيعةي 

 دوواصدة ئيُاَيية نة بٓةَاي واليةتي فةقي٘ يةطةسي ساوةطتاوة.
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 بٍةواى )تةوةال و تةبـةِزى(: -(3ـ 4ـ2ـ3)
يعي نة سِؤَيى طشْطى ية ػ-يةنيَو ية سِةطةصةناْى ئايذويؤرياى ئيظالَى 

كييةتى و كؤْيةتى ثةيوةْذييةناْى دةوَيةتى ئيظالَى )ئيَشإ( ية طيظتةَى 
ْيَوْةتةوةييذا ٖةية، بٓةَاى )تةوةال و تةبـةسِى(ية، يةّ سِواْطةيةوة )تةوةال( بة 
َاْاى دؤطتايةتى و بة تايبة  دؤطتاْى ؤواية و دسوطتهشدْى ثةيوةْذى و 

عاَوٍ يةطةَييإ. )تةبـةسِي(يؽ بة َاْاى بيَضاسى و ْةفشة  ية ئةويةويةتذاْة بة تة
دورَٓاْى ؤوا و بةسبةسةناْى يةطةٍَ نافشةنإ. ية طةس ئةّ بٓةَاية ثيَوةسيَو دسوطت 
دةبيَت بؤ دابةػهشدْى وآلتاْى ريٗإ ية طياطةتى دةسةوةدا بؤ ػةؾ طشوثى: )بـشا، 

اْذا و )دؤطت و بياَليةٕ و دورَٔ( ية بياَليةٕ، طةسنةؾ( ية طشوثي وآلتاْى َوطوَيُ
طشوثى وآلتاْى نافشدا، ثيَؼهةؾ دةنا . ٖةسوةٖا ئةويةويةتى ثةيوةْذييةنإ ية 
طياطةتى دةسةوةدا دةطتٓيؼإ دةنا ، يةنةّ ثةيوةْذى يةطةٍَ وآلتاْى ريٗاْى 
ئيظالّ، ثاػإ وآلتة دساوطيَيةنإ و دواتـشيؽ دةوَيةتاْى طةسوو ْاوكةيى نة بة 

 (.211: ق1387اسوسبةسب ْاطشاوة )َوطوى صادة، د

 
 بٍةواى باٌطةشة كسدُ )دعوة(:  -(4ـ 4ـ2ـ 3)
بٓةَاى باْطةػةنشدٕ و باْطخواصي، ية طشْطتـشئ بٓةَاناْى طياطةتى  

دةسةوةى حهوَةتي ئيظالَيية)ػيعيية( نة طشوػتى طياطةتي دةسةوة ية 
يَي ئةّ سِواْطةيةوة وا دادةْشيَت سِواْطةى ئيظالَةوة)تةػةيوع( ػيذةناتةوة. بة ث

نة ئةّ ناسة ية طةس بٓةَاى ثةياّ و بةسثشطياسةتى ريٗاْى ئاييٓى ئيظالَة وةى 
ئاؤشئ ئايطم نة ية كواسكيَوةى بةؤتةوةسى ٖةَوو َشؤظةناْذاية و ثيَويظتة 
باْطةػةى بؤ بهشيَت و ئةَة رؤسيَهة ية ئةسنى طياطى و ئاييٓى بؤ حهوَةتى 

(. ييَشةوة 66: ق1374َةبةطتى طةسنةوتٓى نؤتايى )قضويٓى، ئيظالَى بة 
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يةنيَو ية بٓةَاناْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ نة 
دةسٖاويؼتةى طيظتةَى ٖضسي ـ ئاييٓى وئايذؤيؤرياى تايبةتي َةصٖةبى ْوؤبة 
 طياطييةناْيةتي، بٓةَاى باْطةػة يإ باْطةواصنشدٕ نة ية وتةناْى سِيَبةساْى
باآلى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ثشةْظيثيَهى بٓةسِةتيى ية طياطةتى دةسةوةدا 
ْاودةبـشدسيَت. َةبةطتيؽ ييَي بآلونشدْةوة و طةػةثيَذاْى ٖضسى ئيظالَى ـ 
ػؤسِػطيَشاْةية و باْطةواص بؤ بٓةَاناْى ئاييٓى ئيظالّ و ثةيشِةونشدْي )صاسعى، 

يظالّ )ػيعة(، طشوػت و كؤْيةتى (. بٓةَاى باْطةػة نشدٕ بؤ ئ99: ق1391
ريٗاد و ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِػيؽ ػيذةناتةوة. ية اليةنى تـشيؽ قبوٍَ ْةنشدْى 
ْؤسّ يإ ثيَوةسةناْى ْيَوْةتةوةيى و طيظتةَى ريٗاْى و ٖةوَيى دسوطتهشدْى 
ثيَوةس و طيظتةَيَهي ْويَي بؤ يةنيَتى و يةنطشتوويى ريٗاْى ئيظالّ و ئؤَةتى 

ةسوةٖا بآلونشدْةوةي نويتووسى ػةٖادةربواصى و كاوةسِواْى ٖاتين ئيظالَى، ٖ
سصطاسنةس دةدا . يةّ سِواْطةيةوة، ئاػتى و ئاطايؽ تةْيا ية طةس بٓةَاى 
دادثةسوةسي طةقاَطري و ريَطري دةبيَت نة ئةَةؾ سِووْادا  تةْيا بة طشِيٓةوةى 

وا، ئةَةؾ ية طياطةتي صوَيِ و صؤسداسى ية سِيَطةى ريٗاد ية ثيَٓاو ػةسيعةتى ؤ
ثؼتيواْيهشدْي َوطتةصعةفإ و بضوتٓةوة سصطاسشمواصةنإ ية طياطةتى دةسةوةدا 

(. ية سِواْطةى 213: ق1387سِةْطذةداتةوة )َوطوى صادة وراوداْى َكذّ، 
فيكٗيى ػيعةي دوواصدة ئيُاَييةوة، ية طشْطتـشئ و طةستاييتـشئ ئاَادمةناْى 

و باْطٗيَؼتهشدْي ْاَوطوَيُاْةناْة بؤ ئيظالّ و حهوَةتى ئيظالَى باْطةػة 
وةى ثشطيَهى ئاييٓى و ؤواثةسةطتى كاوى ييَذةنشيَت و َةبةطت سِاطةياْذْى 
ثةياَى وةحى ؤوا و دةطتوسةناْى ئيالٖية بؤ ٖةَوو ؤةَيهى ريٗإ و سِووٕ 

طياطي تاقاْةى -نشدْةوةى ثيَويظتى طةسوةسى و حونُشاْي طيظتةَيَهى ئاييين
 (.78: ق1387اْيية ية طةس ريٗإ )غفوسى، ئاا
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 دازولئيطالً و دازوحلةزب: -(5ـ 4ـ2ـ3)
ػيعيةوة داسويئيظالّ بة ٖةسيَِ يإ ْاوكةيةى  -ية سِواْطةي فيكٗي ئيظالَي 

دةطوتـشيَت نة صؤسبةى ؤةَيهى ئةو ػويَٓة َوطوَيُأْ و ؤةسيهى ريَبةرىَ نشدْى 
اناْى ػةسيعةتى ؤوا يةّ ػويَٓة ريَبةرىَ بٓةَا و فةسَاْةناْى ئيظالَٔ و ياط

دةنشيَت و رؤسى ثةيوةْذييةنإ ية داسويئيظالّ بة طةس ثيَٓج دةطتةدا 
 دابةػذةنشيَت:

 ـ َوطوَيُاْإ. 1
 ـ الدةسإ نة درى حهوَةتى ئيظالَى ػؤسِػيإ نشدوة )بػاة(.2
ـ ئةواْةي نة يةئاييين ؤوا )ئيظالّ( وةسطةساوْةتةوة ياؤود 3
 وة)َشتذ(.الياْذا
ـ ئةًٖى )صَة( يإ ثةيشِةواْى ئاييٓة ئاااْييةنإ وةى َةطيخى و يةٖودى 4

 )اٌٖ نتاب(.
ـ ئةواْةى نة ية حهوَةتي ئيظالَى ئةَآْاَةيإ وةسطشتوة )اـمظتأَٓوٕ( 5

 (. 3ـ4: ق1385)فشاتى، 
يةّ سِواْطةيةػةوة داسوسبةسب ْاوكةيةنة يإ دةوية  و ٖةسيَُيَهة نة  

ْإ نؤْاِؤَييإ بة طةسةوة ْيية يإ يةوىَ دةطةآلتيإ ْيية و حونُةناْى َوطوَيُا
(. ية سِووى 5: ق1385ئاييٓى ئيظالّ ثةيشِةو يإ ريَبةرىَ ْانشيَت )فشاتى، 

ػيعيةوة و ية طةس بٓةَاى داسويئيظالّ و داسوسبةسب، -ئايذؤيؤرياى فيكٗي ئيظالَى
ئابووسى و نؤَةآليةتييةناْى تـشي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ داَةصساوة طياطى و 

ْيَوْةتةوةيي ْةفى يإ سةتذةناتةوة، بشِواى واية نة ئةو فشةيية )ثًؤساييضّ( َؤديًيَهى 
راٖيًية و ْانةويَتة ؤاْةى َؤديًَى ئيالٖيةوة كوْهة بووْى ًَُالْىَ و ْانؤني 

تةَى طةسكاوةنةي ية فشةييةوة دةصأْ و بشِوايإ واية نة ئاْاسػيو بووْى طيظ
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ْيَوْةتةوةيى دةطةسيَتةوة بؤ ئةّ فشةييةية، نة بة ثيَي ئةّ بشِواية ئةَةؾ دةطةسيَتةوة 
 (.198: ق 1389بؤ فشةيى ؤوانإ )افتخاسى، 

 
 بٍةواي تةقيية: -(6ـ 4ـ2ـ3) 
تةقيية ية بٓةَا بشِواييةناْي فيكٗى ػيعةية، واتانةػي بشيتيية ية  

ية ية ديذى ْةياسإ ية ناتى ثيَويظب و ػاسدْةوةى بريوبشِوا و سِواْطةي ؤواي
ٖةبووْي َةتـشطى ية طةس رياْي ئيُاْذاسإ و بؤ َةبةطتى ثاساطتٓى َاٍَ و 
طياْيإ ثةيشِةو دةنشيَت. ئةَةؾ دةطةسيَتةوة بؤ ثيَطةى الواصى ػيعةنإ ية ْيَو 
ة اليةْطشاْى تـشى ئيظالّ ٖةسوةٖا نةَيٓة بووْيإ، بؤية صاْا ػيعةنإ تةقيية ب

(. ية 98: ق1388ناسيَهى ثيَويظت ية ناتى تةْطاْةدا دةصأْ )دسؤؼة، 
سِواْطةى صاْاناْى ػيعةوة تةقيية بـشيتيية ية ٖةَيثةطاسدْي بٓةَاناْي ػةسيعة  
و ريَبةريَ ْةنشدْي ئةحهاَةناْى ئيظالّ تا نؤتايى ٖاتٔ بة َةتـشطى و 

وسنشدْةوي ٖةسِةػةنإ بة َةبةطب كاسةطةس نشدْى نيَؼةنإ و دو
َةتـشطييةنإ، ٖةسوةٖا بؤ بةسرةوةْذى ئيُاْذاساْة ية ناتي ثيَويظتى و بؤ 

: 1365ثاساطتٓى ئاييين ئيظالّ و بةسدةواَبووْي َةصٖةبى ػيعةية )عٓايت، 
(. ئةَةؾ ئةو دةسفةتة بؤ دةطةآلتذاساْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 302ق

ي ئةّ بٓةَاية بة ثاطاوي دةسِةؤظيَٓيَت نة ية ناتي صؤس ٖةطتياسدا بة ثيَ
 ثيَويظب ثاػةنؼة ية ٖةَيويَظت و بشِياس ياؤود طياطةتةناْيإ بهةٕ. 
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 بٍةواى شةِادةختواشي: -(7ـ4ـ2ـ3) 
ػيعي و  -ثشطى ػةٖادة  و ػةٖيذبووٕ بةػيَهى طةسةنى ْاطٓاَةى ئيظالَى 

يؤريهى ػؤسِػطيَشاْةى َيَزووى ػيعةية، نة ناسيطةسى ية طةس سِووٕ نشدْةوةى 
دادثةسوةسشمواصى و ؤةباتطيَشى ػيعة و درايةتى صوَيِ و صؤسداسي و ْةياساْة و بؤتة 
بةػيَو ية نويتووسى ئيَشاْى ـ ػيعى نة ثةيوةْذى بة بابةتيَهى تـشى ئيظالَى ـ 

ية  10(. ئايةتؤَيال ؤوَةيٓى109: ق1388فيكٗيى، واتا ريٗاد ٖةية )دسؤؼة، 
ةوَييذاوة نة ػةٖادة  و ريٗاد ية سِيَطةي ؤوا و ٖنتيَبةناْيذا و ية وتةناْى دا 

ئاييين ؤوا، ببةطتيَتةوة بة ػؤسِػطيَشى و درايةتى صوَيِ و ثيَهٗيَٓاْى حهوَةتى 
ئيظالَى و بآلونشدْةوةى ػةسيعةتى ؤوا ية ريٗإ و ريَطري نشدْى طيظتةَيَهى 

سنةوتٓى طياطى و نؤَةآليةتى ئيظالَى ية ريٗاْذا، بؤ طاص نشدْي صةَيٓةي دة
ئيُاَى َةٖذى. بة َاْايةنى تـش بة ثريؤصنشدْي ػؤسِؾ و ؤةبا  و نشدةوةي 

 (. 115: ق1388، دسؤؼة) طياطى ية كواسكيَوةى ئاييٓذا

 
 ِزؤحيةى بةزخوداُ و خةباتطَيسي: -(8ـ4ـ2ـ3)

سِؤحيةى بةسؤودإ و ؤةباتطيَشي نة دةسٖاويؼتةى ئاَؤرطاسية َةصٖةبيةناْى 
سيَهى ْاطٓاَةيى بؤ ئيَشإ. ٖةس يةطةس ئةّ بٓةَايةية نة ػيعةية، بؤتة ثيَوة

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖةس رؤسيَو ية طاصؾ ية بةساَبةس طوػاسةناْى 
طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، ية ثشغ و بابةتة رياواصةناْذا سةتذةناتةوة و دسيَزة بة 

                                                           

 بؤ صاْياسى صياتش بشِواْة:ـ 1
، تٗشإ : اْتؼاسا  ػشنت طٗاَى كـاشماْة  5، ج : ؿخيفة ْوس(، 1361َوطوى ؿميٓى، سوح ايًة ) 

 وصاس  اسػاد اطالَى.
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ؤحيةى طياطةتةناْى ؤؤى دةدا . كوْهة بة ثيَى ئةّ ثيَوةسة ْاطٓاَةيية، سِ
صؾ ْةنشدٕ و ؤؤساطشي ية بةساَبةس نيَؼة و طوػاس و ئابًَؤقة و طشفتةناْذا، بؤ طا

سِيَبةس و دةطةآلتذاساْي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بؤتة بةٖايةى ية طياطةتي 
 (.99: ق1390، زضُلْ ثانٖ آبادٗدةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا )

 
 بٍةواى ٌةفى ضةبين: -(9ـ 4ـ2ـ3) 

ْفى ايظبيٌ( يإ سِيَطةْةداْى نافشإ، يةنيَهى تـشة ية بٓةَاناْى ٖضسي بٓةَاى )
ػيعي نة ػؤسِ نشاوةتةوة بؤ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ،  -ئيظالَي

ئةوةؾ بة َاْاي سِيَطةطشتٔ و سِةتهشدْةوةي صاَيبووْي نافشإ بؤ طةس َوطوَيُاْةنإ 
ئيَشاْذا رةؤب ية طةس نشاوةتةوة. ئةّ ديَت، نة ية دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي 

بٓةَاية وةى َافى ظيتؤ ناس دةنا  و ية ٖةس ػويَٓيَو سيَههةوتٔ يإ طشيَبةطتيَهى 
طياطي يإ ئابووسى يإ طةسباصى نشاوة، بةآلّ ية قؤْاغى دواتـشدا بة تيَطةيؼتين 

َوطوَيُاْإ بشِياس وةسطشإ ية حهوَةتى ئيَشإ، بواس بؤ صاَيبووْى نافشإ ية طةس 
بذا ، ئةوة ئةّ بٓةَاية ديَتة ئاساوة و ئةو سيَههةوتٔ يإ طشيَبةطتة سةتذةنشيَتةوة و 

 (. 386: ق1361ٖةَيذةوةػيَٓذسيَتةوة )ػهوسى، 
 
 (:األنتعاز مو أجل العًُز) بٍةواي ضاوةِزواٌى بؤ دةزكةوتَ -(11ـ4ـ2ـ3)
وْي ئيُاَى صةَإ ئايذيا و بٓةَاي كاوةسِواْي بؤ دةسنةوتٔ و ئاػهشابو 

ػيعي نؤَاسى -)َةٖذي(، يةنيَهى تـشة ية سِةطةصةناْى ْاطٓاَةى ئاييٓى
ئيظالَى ئيَشإ. ئيَشاْييةنإ بة ثؼتبةطضم بة ٖةْذيَ طيَشاْةوة )سوايت( دةسباسةي 
بضوتٓةوة و ٖةطتاْةوة ية سِؤرٖةآلتةوة ثيَؽ ية دةسنةوتٔ و ئاػهشابووْى ئيُاَى 

ئيَشإ بة ئةسنى ؤؤى دةصاْيَت نة صةَيٓةي  َةٖذى، نؤَاسى ئيظالَى
(. ئةّ 62: ق1379بةديٗاتٓى ئةّ ئايذياية فةساٖةّ و ئاَادة بها  )عؼكى، 
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طيَشاْةواْةية وادةنا  ئيَشاْييةنإ تيَطةيؼتٓيَهى تايبةتيإ ٖةبيَت بؤ ثيَطةى 
 ؤؤيإ ية ريٗإ و ٖةوٍَ بذةٕ بؤ ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِؾ، ٖةسوةٖا ٖةوَيذإ بؤ
دووباسة داسِػتٓةوةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ٖةْوونةيى و ثؼتيواْيهشدٕ ية 
بضوتٓةوة سِصطاسشمواصةنإ ية سِةْطذاْةوةناْى بٓةَا و ئايذياي ئاػهشابووٕ و 

: 1388، فاضلٖ نّادةسنةوتٓة ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا )
ئيظالَييةوة دةَييَت: ))ئةّ (. ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةسباسةي نؤَاسى 296ق

حهوَةتة، حهوَةتى ئيُاَى َةٖذية و ئةّ بضوتٓةوة ثريؤصة بؤ ػؤسِػى طةوسةى 
 (. 147: ق1391َةٖذى بةَيئَ ثيَذساو، بةسثانشاوة(( )رٗاْطريى و يوطف ْيا، 

بة طؼب ئايذياناْى دادثةسوةسيطةسايى و كاوةسِواْى سصطاسنةس ية بٓةَا و  
يي ػيعةٕ و بةػيَهٔ ية ئايذؤيؤرياى طياطى ػيعة و ية ٖةْذىَ سِةطةصةناْى بشِوا

بواسيؼذا، ية سِةتهشدْةوي دةطةآل  و ٖيَزَؤْي صهليَضة ْيَوْةتةوةييةنإ و 
طيظتةَي ْيَوْةتةوةييذا ؤؤى دةبيٓيَتةوة. ٖةسوةٖا ئةو سِةطةصاْةؾ 

ـشيذا ٖةية، )دادثةسوةسشمواصي و كاوةسِواْى بؤ دةسنةوتٔ( ثةيوةْذيإ يةطةٍَ يةنت
بة ٖؤى ئةوةى نة دةبيَت ٖةيوَةسج بؤ طةسٖةَيذاْي سصطاسنةس ئاَادة بيَت و 
ئةويؽ دادثةسوةسى ية ٖةَوو ريٗاْذا بآلو دةناتةوة. ئةَةؾ ية طةس ثيَهٗاتةى 
طياطى و ثيَوةْذى دةسةوةدا ٖاونا  دوو ناسيطةسى رياواصي ٖةبووة: ية اليةى 

ؤى كاوةسِواْى و دسوطتبووْي ٖيوا بة ية ٖةيوَةسرى ْةؤواصساودا بؤتة ٖ
طؤسِاْهاسي ية باسودؤؤى ٖةْوونةيى و ثيَذاطشى ية طةس ْاطٓاَة و طشدبووْةوة ية 
دةوسى سِيَبةسيَو نة سِؤَيى سصطاسيذةسى ٖةية و ية اليةنى تـشيؼةوة ئةّ تيَشِواْيٓة 
تايبةتة بؤ ثشطي ئيُاَة ، والية  و... ٖتذ، طياطةتى دةسةوة ية ريَش 

اسيطةسى عةقآلْييةتى طياطي دةسديَٓيَت و دةبيَتة ٖؤى بةداَةصساوةيي ْةبووْى ن
طياطةتى دةسةوة، بة ٖؤى ئةوةى نة ثشطى كاوةسِواْى وادةنا  نة بة طؼب 
طياطة  طةسقاَيى باسودؤؤى ٖةْوونةيى و كاسةطةس نشدْي ثشطةناْى 
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بةديٗاتٓيإ بها .  ثةيوةْذيذاس ْةبيَت، بةيهوو طياطة  سِوو ية بةٖا باآلنإ و
ٖةسوةٖا دةبيَتة ٖؤى دوو حاَيةتى در بةيةى: ية اليةى ٖةوَيذإ بؤ ئاَادة نشدْى 
ٖةيوَةسرى دةسنةوتٔ و طةسٖةَيذإ و دةسنةوتين سصطاسنةس، ية اليةنى تـشةوة 
البـشدْى بةسثشطياسيةتى ية طةس ػاْي حهوَة  و تانةنإ بؤ طؤسِئ ياؤود 

دواؤظتين كاسةطةسي طشفت و نيَؼةنإ، بةَيهوو ئةّ  باػتـشنشدْي ٖةيوَةسج و
 (. 265، ق1387ئةسنة دةؤشيَتة طةسػاْى سصطاسنةس )ؿادقى، 

 
 طوتازى جيّاٌى ضَييةوطةزايى: -(5ـ2ـ3) 

طوتاسي ريٗاْى طيَيةَطةسايى يةنيَهى تـشة ية طةسكاوةناْى ْاطٓاَةطاصي ية 
طيظتةَة َاْايية طةوٖةسيَهى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، ئةّ 

درة ئيظتعُاسى، درة ئيُثشياييظتى و درة ٖيَزَؤْطةسايى ية ؤؤيذا ٖةَيطشتووة. 
ريٗاْى طيَيةَطةسايى درى باسودؤؤى ٖةْوونةيى و طيظتةَى طياطى ـ ئابووسى 
ْيَوْةتةوةيية و ية ٖةوَيى كانظاصى و ٖةَواسنشدْى باسودؤؤةنة بة ئاساطتةى 

ى دَيخواصة بؤ دةطتةبةسنشدْى بةسرةوةْذى نؤَاسي ئيظالَي طةيؼضم بة طيظتةَ
ئيَشإ و وآلتاْى ْاطشاو بة ريٗاْى طيَيةّ ياؤود ٖةسوةنو ئيَظتانة ية ثاؾ سِووؤاْي 

( ثيَي دةطوتـشيَت وآلتاْي 1991يةنيَب طؤظية  و بًؤني سِؤرٖةآل  ية طاَيي)
يَظانإ، ثيَوةسةنإ و ثةسةْةطةْذوو ياؤود باػووس. ئةّ طوتاسة بٓةَانإ، سِ

داَةصساوة طةسةنييةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى وةنو: دةوَية  و طةسوةسيى 
ْةتةوةيى و دةطتيَوةسْةدإ ية ناسوباسى ْاوؤؤى وآلتإ قبوٍَ دةنا ، بةآلّ بشِواى 
واية نة طيظتةَى ٖةْوونةيى ْيَوْةتةوةيى بة تايبة  ية سِووى ئابووسيةوة دةبيَت 

ديكانٖ فريَش ذيى وآلتاْى ريٗاْى طيَيةّ طؤسِاْهاسى بة طةس دابيَت )ية بةسرةوةْ
 (. 180: ق1388 آبادٗ،
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ئةّ طوتاسة ريٗاْى طيَيةَطةسايية، بةطتئَ و بواسى باػي ية نؤَاسى  
ئيظالَى ئيَشاْذا ٖةية، يةنةّ: ئيَشإ ية وآلتاْى ريٗاْى طيَيةّ ياؤود باػووسة 

يةّ ية ثةساويَضى طيظتةَى ئابووسى نة وةى وآلتاْى تـشى ريٗاْى طيَ
ْيَوْةتةوةييذاية. دووةّ: ٖةسكةْذة ئيَشإ ٖيض ناتيَو َوطتةعُةسة ْةبووة بةآلّ 

وياليةتة بة توْذى ية ريَش ْفووص و دةطةآلتى صهليَضةنإ وةنو سووطيا، بةسيتاْيا و 
ْى دا بووة، ئةَةؾ ٖاوػيَوةى ئةصَووْى وآلتاْى ريٗايةنطشتووةناْي ئةَشيها

طيَيةَة. طيَيةّ: طةسةسِاى طةسدةَى نؤَاسى ئيظالَى ية طةسدةَةناْى تـشيؽ 
سِواْطةى دووباسة داسِػتٓةوةى ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ و ثيَذاكووْةوة بة 
طيظتةَى صاَيي ْيَوْةتةوةيي ية ئيَشاْذا ٖةبووة، ٖضس و تيَشِواْيين َيَزوويي، 

يهشدووة نة ٖةَوونا  ية ثيَطةى ؤؤيإ ية نويتووسى و ئاييين ئيَشاْييةنإ وا
ريٗإ ْاسِاصى بٔ، نةئةَةؾ سِةْطذاْةوةى ئةّ طيظتةَة ٖضسييةية نة يةطةٍَ 
صؤسيَو ية بٓةَا و ئاَادمةناْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 

ديكانٖ فريَش آبادٗ َ َةسِ طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ٖاوتةسيبة و دةبيٓشيَت )
(. طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى 69ـ70: ق1391نتاب"، ،"نُزٗ

ئيَشإ يةطةٍَ ئةّ وآلتاْة ٖةوَيى دسوطتهشدْي َتُاْة دةدا  نة ية طةس بٓةَاى 
ثابةْذبووْة ية ٖةَبةس درايةتي صهليَضةنإ و ٖةوَيى ثةسةثيَذاْى ٖاوناسيةناْى 

بانووس. بؤ ئةّ  )باػووس ـ باػووس( بؤ سِووبةسِوو بووْةوة يةطةٍَ وآلتاْي
َةبةطتةؾ ية اليةى يةطةٍَ وآلتاْى ْاوكةنة و ية اليةنى تـشةوة يةطةٍَ وآلتاْى 
ئةفشيكايى و ئيظالَى ية دةسةوةى ْاوكةنة ثةيوةْذي دسوطتذةنا . بؤ ػمووْة 
ئيَشإ ية ْاوؤؤى وآل  ٖةوَيي دسوطتهشدْى ٖيًََى ئاطٔ )ػةَةْذةفةس( دةدا  ية 

س و بانووس و بةطتٓةوةيإ بة يةنتـشى، بؤ ئةوةي نة ْيَوإ ػاسةناْى باػوو
باصسطاْى يةطةٍَ وآلتاْى ئاطياى ْاوةسِاطت ثةسةثيَبذا  ياؤود بةطتٓةوةى ٖيًََى 
ئاااْى ئيَشإ يةطةٍَ ئةّ وآلتاْة ياؤود ية سِووى وصةوة )ْةو  و غاص( ٖاوناسيإ 
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طتهشدْى ْاوكةى دةنا  ياؤود ٖةوَيي البـشدْى بةسبةطتة طوَشطيةنإ و دسو
ئاصادى باصسطاْى و ئاَيوطؤسِى طةػتياس و وةبةسٖيَٓإ يةّ وآلتاْةدا دةدا ، بؤ ئةّ 
َةبةطتة نة ئيَشإ بهاتة ْاوةْذى ٖيَضيَهى طشْطى ْاوكةيى و ببيَتة ْاوةْذيَهى 

(. ٖةسوةٖا ئيَشإ ٖةوٍَ دةدا  بؤ 43: ق1383طياطى و ئابووسى )دٖؼريى، 
شدْى ْاطٓاَةيةنى ْوىَ بؤ ريٗاْى ئيظالّ و دسوطتهشدٕ و ثيَٓاطةن

ثيَؼهةػهشدْى دؤنتؤسيٓى )ديَُونشاطى ئاييين( بؤ وآلتاْى ئيظالَى و 
ثةسةثيَذاْى ؤةباتى بشِوايى و سصطاسشمواصي ية طةس بٓةَاى ئيظالّ، ية ٖةَبةس 
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و سِؤرئاوادا ٖيَضيَهى ناسيطةس دسوطتبها ، بؤ 

َةبةطتةؾ طوود ية بضوتٓةوة سِصطاسشمواصةنإ و بٓةَاناْي ٖضسي ريٗاد و  ئةّ
درايةتى ئيظتهباس و بالونشدْةوةى سِؤحيةى طةسبةؤؤييخواصى بؤ درايةتيهشدْي 
ئيظشائيٌ وةسدةطشيَت و ٖةوٍَ دةدا  نةئةَة ية طةس بٓةَاى ْةتةوةيى و عةسةبى 

اييٓى بيَت، بؤ ئةّ َةبةطتةؾ ْةبيَت، بةَيهوو ية طةس بٓةَاى ئايذؤيؤريو و ئ
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوٍَ دةدا  ٖةَوو سِةطةص و فانتةسةنإ وةنو: بشِوايى، 
ئايذؤيؤريايي، ئاييٓى، ريؤثؤيةتيو و تةْاْة  فانتةسي وصة )ْةو  و غاص( 

 (.45: ق1383)دٖؼريى،  و...ٖتذ، بةناس بيَٓيَت
 
 طوتازى شؤِزشطَيساٌةى ئيطالوى: -(6ـ2ـ3)
وتاسى ػؤسِػى ئيظالَى و دةسٖاويؼتةناْى، يةنيَهى تـش ية طةسكاوةناْى ط

ْاطٓاَةطاصية ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا. ية سِاطتيذا 
تايبةغمةْذى طوتاسي ػؤسِػطيَشاْة، سِةْطذاْةوةنةيةتي، نة ية اليةٕ بهةسة 

ٖةس سِةْطذاْةوةى ئةّ ػؤسِػطيَشاْةنإ ية ريٗاْى دةسةوةدا سِةْطذةداتةوة و 
ػؤسِػةية نة طوتاسى طياطةتى ْاوؤؤي ػؤسِػي ئيظالَي بة طوتاسى طياطةتى 
دةسةوة طشيَذا، بةّ َاْاية نة طياطةتى دةسةوة، سِةْطذاْةوةى ئةّ طوتاسة 
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(. ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةسباسةي 145: ق1387ػؤسِػطيَشاْةيية )اديب صادة، 
)ئيَُة ػؤسِؾ بؤ ٖةَوو ريٗإ ٖةْاسدة دةنةئ، ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِؾ دةَييَت: )

بة ٖؤى ئةوةى نة ػؤسِػى ئيَُة ئيظالَيية وتا باْطى "ال اية اال ايًة" ية 
ٖةَوو ريٗإ دةْط ْةداتةوة، ؤةبا  بةسدةواَة و تاؤةبا  بةسدةواّ بيَت ئيَُة 

(. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل 266: ق1380درى َوطتةنبريةناْطم(( )ؤوَةيٓى، 
بةسِاػهاوى سايذةطةيِٓ نة نؤَاسى ئيظالَى بة ٖةَوو  )) َٔ ٓى دةَييَت:ؤوَةي

تواْاناْييةوة ٖةوٍَ دةدا  ْاطٓاَةى ئيظالَى ية ٖةَوو ريٗإ دووباسة صيٓذوو 
بهاتةوة و بؤ ئةّ َةبةطتةؾ نؤَاسى ئيظالَى ية طةس ئةّ ثشطة وةبةسٖيَٓإ 

ى ٖيَض دةنا  و ئيَُة دةبيَت دةنا  و نؤَاسى ئيظالَى باْطةواص بؤ بةدةطتٗيَٓاْ
بؤ ناسوباسى َوطوَيُاْإ و كةوطاوةناْى ريٗإ ؤةبا  بهةئ، ئةَةؾ دةبيَت 

: 1380بة بٓةَاى طةسةنى طياطةتى دةسةوةى ؤؤَإ بضاْطم((. )ؤوَةيٓى، 
(. ئةّ فةصا طوتاسية تاسِادةيةى ية ريَش ناسيطةسى ثيَطة، صَإ و 238ق

و يةّ  ػؤسِؾ، بة تايبة  ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓيذا بووةطيظتةَى طوتاسيي سِيَبةساْى 
َياْةدا، سِووداوةناْى دواى ػؤسِؾ و ناسداْةوةناْى دةسةنى ية ٖةَبةس ػؤسِؾ 
سِؤَييإ ٖةبووة بؤ ثةسةطةْذٕ و ؤيَشاتـشبووٕ يإ ريَطريبووْى ئةّ طوتاسة، نة ية 

ية طياطةتى نؤتاييذا طوتاسى ػؤسِػطيَشاْة ببيَتة طةسكاوةى ْاطٓاَةطاصي 
دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ية ػمووْةى سِووداوةناْذا دةتواْطم ئاَارة بة 
طريوطشفت و ػةسِ و ثيَهذاداْى ْاوؤؤيى، رةْطي ئيَشإ و عيَشام، ئابًَؤقة طياطى 

وياليةتة  و ئابووسيةنإ بؤ طةس ئيَشإ و ٖةوَيذإ بؤ نودةتا ية ئيَشإ ية اليةٕ
و...ٖتذ، بهةئ نةئةَةؾ وايهشدووة نة نؤَاسي  شيهايةنطشتووةناْي ئةَ

ئيظالَي ئيَشإ طيُايةنى ػؤسِػطيَشاْة بةؤؤوة بطشيَت. ية اليةنى تـشةوة 
ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِؾ، طةسبةؤؤييخواصى ية ٖةَبةس وآلتاْى صهليَض، ٖةوَيذإ بؤ 

(، ية فنيمطتضع)بيَواسةنإطؤسِاْهاسى ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و ثؼتيواْى ية 
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طشْطتـشئ طيُاناْى ناسيطةسى و دةسنةوتٓى ئةّ طوتاسى ػؤسِػطيَشاْةية ية 
طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا. ئةّ سِةطةصة ية رؤسى ثيَوةس و بةٖا 
سِةفتاسيةنإ ٖةرَاس دةنشيَت و سيؼةى ية طةسكاوةناْى تـشى ْاطٓاَةطاص وةنو 

ريٗاْى طيَيةَطةسايى و طةسكاوةناْى ئيظالّ و َةصٖةبى ػيعة و طوتاسي 
ْةتةوةيى و َيَزووييذا ٖةية، نة ية روَهةبةْذى طوتاسى ػؤسِػذا ثيَطةى 
بةسصتـش يإ باآلتـشيإ وةسطشتووة، ية ئةدماَذا، ٖةوَيذإ بؤ ئةدماَذاْيإ دةبيَتة 

ية اليةنى تـشيؼةوة،  .ٖؤى دووباسة بةسٖةّ ٖيَٓاْةوةى طةسكاوةنإ
بةػيَو ية  ةى ئةّ سِةفتاساْة بة دسيَزايى صةَةٕ، ئةّ سِةفتاساْة دةناتةدووباسةبووْةو

بادٗ َ اديكانٖ فريَش) ْاطٓاَةى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ
  (.135: ق1391، "نتاب"، نُزٗ
 
 جيؤثؤلةتيكي ئَيساُ: -(7ـ2ـ3) 

 ْاطٓاَةى ٖةس ْةتةوةييةى و كؤْيةتى دسوطتبووٕ و بةسدةواَييةنةى
بابةتيَهة نة ية بواسى ريؤثؤيةتيهيؼذا ؤويَٓذْةوةى بؤ دةنشيَت و طياطةتى 

(. 49: ق1389دةسةوةى وآلتيَو دةؤاتة ريَش ناسيطةسى ؤؤى )رعفشى ويذاْى، 
ٖةطتى طشيَذساوى ئيَشاْييةنإ بة ريٓطةى روطشافيايى تايبةتى ؤؤيإ و طشْطي و 

ةو ريٓطة روطشافيايية تايبةتة، بة ثيَويظتى ْاطيٓةوةيإ بة تايبةغمةْذييةناْي ئ
بابةتةناْى ْاطٓاَةى ْةتةوةيى و طياطةتى دةسةوة ٖةرَاس دةنشيَت )جمتٗذصادة، 

(. ئيَشإ ية سِواْطةى ثيَطةى روطشافياييةوة ؤاوةٕ 125: ق1377
تايبةغمةْذيةني ْاواصةية، يةنةّ: ئةّ وآلتة ية ػويَٓيَهذا ٖةَيهةوتووة نة طيَ 

ةوسوثا و ئةفشيكا ثيَطةوة طشيَذةدا ، دووةّ: ئيَشإ ية ػويَٓيَهة نيؼوةسى ئاطيا، ئ
نة ية سِووى طتووْييةوة، بانووس و باػووسى طشْطتـشئ طةسكاوةناْى وصة)ْةو  
وغاص( و ية سِووى ئاطؤييةوة، سِؤرٖةآل  و سِؤرئاواى بةناسٖيَٓةساْى وصة ية 
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يَو وآلتاْى ئاطياى ْاوةْذي و ريٗاْذا ثيَهةوة طشيَذةدا . طيَيةّ: ئيَشإ وةى ثشد
قةوقاص نة ية وػهاييذا طٓووسداس نشاوٕ دةطةيةْيَتة نةْذاوى فاسغ، كواسةّ: 
ثيَطةى دةسيايي ئيَشإ ية دةطتثيَشاطةيؼضم بة نةْذاوى فاسغ، دةسياى عوَإ و 
دةسياى ؤةصةس، ثيَطةيةني صؤس طشْطة، ٖةسوةٖا ئيَشإ نؤْاِؤَيى طةسووى ٖؤسَض 

%( ْةوتى ْاوكةى طشْطي نةْذاو ثيايذا تيَذةثةسيَت )دٖكاْى 60)دةنا  نة 
(. ئةّ ريؤثؤيةتيهة تايبةتة 160: ق1391فريوص آبادى، ْوسى،"َكاية"، 

دةبيَتة ٖؤي طةسٖةَيذاْي سِةفتاس و دسوطتبووْي ْاطٓاَةيةني تايبة  بؤ نؤَاسي 
بة ػيَوةيةني طؼب ئيظالَي ئيَشإ ية ئاطب ْاوكةيي و ْيَوْةتةوةييذا. دةتواْطم 

ناسيطةسي و ػويَٓذاْةسي ئةّ ثيَهٗاتة فةسَي ئاييٓيية و طشْطتـشئ سِةطةص، 
فانتةس و بٓةَاناْي ٖضسي ْاطٓاَةطاص ية طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي 

 ئيَشإ، ية ؤؼتةيةنذا ثؤيطم بهةئ و بيارمةيٓةسِوو: 
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ـ ػيعى وسِةْطذاْةوةي ية ئايذويؤرى ئيظالَى وثيَهٗاتة و بٓةَاناْى ٖضسى 

 طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ:
 

 سِةْطذاْةوةى ية طةس طياطةتى دةسةوى ئيَشإ سِةطةصو فانتةسةنإ
ثةيوةْذى ئايطم و 

 طياطة 
ـ سيَهخظتٓى طياطةتى دةسةوة ية طةس بٓةَا 1

 و ثيَوةسةناْى ئيظالَى.
ـ ئاسِاطتةى بةسةو ثيَذاكووْةوةؤواصى وةى 2
 تـشاتيزى باآلى طيظتةّ.ط

ـ ئايذويؤرياي ئيظالَى وةى دةطتٓيؼاْهةسى 3
رؤس و سِادة و ئاطتى ثةيوةْذى يةطةٍَ وآلتاْى تـش ية 

 كواسكيَوةى داسويئيظالّ و داسايهفش و...ٖتذ. 
ـ قبوٍَ نشدْى ئاَادمة طةسوو ْةتةوةييةنإ 4

 )ئايذويؤرى و ئاييٓى( ية طياطةتى دةسةوةدا.
ْى سِؤَيي بهةساْى ئاييٓى ـ بةٖيَض نشد5

)َةالنإ ( يإ بة َاْايةنى تـش نؤَةَيطةى 
َةدةْى ئيظالَى ية طياطةتى دةسةوةدا، وةنو 

 سؤَيي داَةصساوةناْى ئاييين ية ئيَشإ
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بٓةَاى ْةفى 
طةبيٌ و تيؤسي 
 ثيالْطيَشي

ـ بيَ َتُاْةيي و سِةتهشدْةوةى ثيَهٗاتةى 1
و داَةصساوة و طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و ثشِؤطة 

 سِيَهخشاوةناْى ثةيوةْذيذاس.
ـ صياتـشنشدْى ٖيَض بة ئاساطتةى بةسبةطت 2

دسوطتهشدٕ ية ٖةَبةس صاَيبووٕ ودةطتيَوةسداْي 
 صهليَضةنإ و دةوَيةتاْى تـش )ْفى طبيٌ(.

ـ سِةتهشدْةوةى ئيظتعُاس، كةوطاْةوة و 3
 طيظتةَى دةطةآل  و قبوَيى دةطةآل .

ْفووصى بيَطاْةنإ و تـشغ ية ـ سِيَطة طشتٔ ية 4
 بيَطاْةنإ.
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بٓةَاى )تةوةال 
و تةبـةسِى( و 

ئؤَةتي ئيظالَي 
و ريٗاْي 
 طيَيةَطةسايي

ـ دابةػهاسي رؤسى طياطة  و ثةيوةْذيية 1
دةسةنييةنإ يةطةٍَ وآلتإ و رؤسى ٖةَيظونةو  
يةطةَييإ، بةثيَى ئةويةويةتى ٖاوناسى يةطةٍَ 

 َوطوَيُاْإ .
ٍَ ْةنشدْى ػيَواص و ثشِؤطةناْى ْيَوْةتةوةيى و ـ قبو2

درايةتى يةطةٍَ ْؤسّ يإ ثيَوةسة ْيَوْةتةوةييةناْى 
 ٖةْوونةيي.

ـ ثاَيثؼتى ية بضوتٓةوةناْى سصطاسشمواص 3
 )َوطتةصعةفإ ية ٖةَبةس َوطتةناةنإ(.

ـ بةسطشى ية َافةناْى ٖةَوو َوطوَيُاْاْى 4
ية ٖةَبةس ريٗإ و بةسثشطياسيةتى بـشاياْة 

 َوطوَيُاْإ.
ـ يةنيَتى و ٖاوثةؼماْى ْيَوإ ْةتةوةناْى ئيظالّ 5

 و يةنيَتى ريٗاْى ئيظالّ.
ـ ئةْذيَؼةى ئؤَةتى يةنطشتووى ئيظالَى و 6

 ئاَادمة طةسوو ْةتةوةييةنإ ية طياطةتى دةسةوةدا.
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117 

 
بٓةَاى كاوةسِواْى 

و  و ػةٖادةربواصى
 َيَزووي ئيَشاْي

 سِواْطة ناسيضَاتيهةنإ.ـ بةٖيَضبووْي 1
 ـ دسيَزةثيَذاْى نويتووسى نؤْى َيَزوويى ئيَشإ.2
ـ صؤستـشبووْى تواْاى تةياسنشدْى نؤَةآليةتى 3

 و صياتـش نشدْى تواْاى وةآلَذاْةوةى طيظتةّ.
ـ بةٖيَضتـش نشدْى سِؤحيةى كاوةسِواْى 4

ئيجابى و كاالى بؤ ناسيطةسيذاْإ و سِؤٍَ بيٓطم بة 
 تٓة دى كاوةسِواْي.َةبةطب ٖا

 
بٓةَاى 

باْطةػةنشدٕ بؤ 
ئيظالّ )باْطةواص( و 
ٖةْاسدة نشْي ػؤسِؾ و 

 ػؤسِػطيَشي

ـ سِةتهشدْةوةى ْؤسّ يإ ثيَوةسة 1
ْيَوْةتةوةييةنإ و باْطةػة بؤ بوْياتٓاْى 
طيظتةَيَهى تـشى دادثةسوةساْةي ْيَوْةتةوةيى 

 ْوىَ.
ـ ٖةوَيذإ بؤ ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِؾ بة 2

ٖةسدوو سِواْطةى سِووْهشدْةوة و بآلونشدْةوةى و 
ٖةسوةٖا صياتشنشدْي ْفووص و ئاَادمة طةسوو 

 ْةتةوةييةناْي دري طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي.
ـ ويَٓا نشدْى نؤَةَيطةي يوتؤثيايى ئيظالَى 3

 و باْطةػة نشدٕ بؤى.
ـ صياتـشبووْى سِؤَيى داَةصساوةناْى ثشوثاطةْذة 4

 طةتى دةسةوةدا.و سِاطةياْذٕ ية طيا
ـ ئةويةويةتذإ بة ثةيوةْذى يةطةٍَ دةوَيةتاْى 5

 ػؤسِػطيَش و بضوتٓةوةنإ.
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بٓةَاى واليةتي 

 تةقيية فةقية و
ـ بةدوادا كووٕ بؤ َؤديًَةناْى دسوطتهشدْي 1

بشِياس وةى )ئةنتةسى عةقآلْى( بةآلّ بة سِواْطةى 
 الْى صؤسى سِؤَيى سِيَبةسى)تاى(.

بةٖيَضتـش نشدْى تواْاى ـ صياتـش نشدٕ و 2
تةياسنشدْى نؤَةآليةتى و رةَاوةسى بؤ 
بةسدةواَى و طةقاَطريى طياطةتى دةسةوة و 
بةٖيَضتـش نشدْى سِاى طؼب بؤ ثاَيثؼتى نشدٕ ية 

 طياطةتةناْى دةسةوة.
ـ طشْطيذإ بة سِيَظاى طةسةني بةسرةوةْذى ، 3

 ثاساطضم و َاْةوةي طيظتةّ.
 

 
بٓةَاى ثاساطتٓى 

ةوةْذى دةوَيةتى بةسر
ئيظالَى و 
 ريؤثؤيةتيو

ـ تواْاى تيَثةسِاْذْى دريةنى ئايذياييظب ـ 1
 سياييظب ية طياطةتى دةسةوةدا.

طةى سياييظب و ريَبةرىَ نشدْى 2 ٖيَضنشدْى سِوْا ـ بة
ةطتياسى و دسوطتهشدْى درايةتى ْاوؤؤيى.  بة بىَٖ 

ـ قبوٍَ نشدْى ٖةْذيَ ية ْؤسّ يإ ثيَوةس و 3
ْى ْيَوْةتةوةيى ياؤود داَةصساوة و بةٖانا

 سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةنإ.
سِةْطذاْةوي ئةّ ثيَطة روطشافيايية ية -4

ثةيوةْذييةناْي دةسةوة و دةسفة  و 
 بةسبةطتةناْي.
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 ( ـ شياشةتة دةرةوةى كؤمارى ئيصالمة ئيَران:4)

ة  ية ريَش دسوطتهشدْي بشِياسي طياطةتي دةسةوة ية اليةٕ بةسثشطاْى حهوَ
ناسيطةسى نؤَةَييَو سِةطةص و فانتةسى رؤساورؤسداية، وةنو سِؤَيي تاى، ريٓطةى 
ْاوؤؤيى )حهوَي و نؤَةآليةتي(، ريٓطةى ْاوكةيى و ْيَوْةتةوةيي و ٖةسوةٖا 
ناسييَهي ئةّ دوو ئاطتة ثيَهةوة و ٖةس فانتةسيَهيؽ دةبيَتة ٖؤى دسوطتبووْى 

بؤ ئةنتةس يإ بهةسةنة، بؤ ئةوةى بشِياسيَهى تيَطةيؼضم و ريٓطةيةني تايبة  
تايبة  بذا . ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْيؼذا، بة طويَشةى رؤسى سواْيٓى 
ْوؤبةنإ و ثيَهٗاتة و بةٖا و ثيَوةس يإ ْؤسَة صاَيةناْي ْيَوْةتةوةيى طياطةتى 

ةويؽ دةسةوة ئاَيوطؤسِى بة طةسدا ٖاتووة، ٖةسكةْذة صؤس طٓووسداسيؽ بيَت، نة ئ
بة ٖؤى طوػاسى ثيَهٗاتةي طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و تيَطةيؼتٓى ْوؤبة 
دةطةآلتذاسةنإ ية ئيظالّ، ْةتةوة، بةسرةوةْذى ْةتةوةيى، ػؤسِؾ، سِؤرئاوا 

(. طؤسِاْهاسييةناْى 119: ق1392، )آقاحطّهٖ َ ببـسٗو...ٖتذ، بووة 
ى يإ طؤسِاْهاسى ية طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ، طؤسِاْهاسى سيؼةيى و ثيَهٗاتةي

ئاَادمةنإ و بةسرةوةْذييةناْي ئيَشإ ْةبووة، بةَيهوو ٖةوَيذإ بووة بؤ 
دسوطتهشدْى رؤسة ٖاوطةْطييةى ية ْيَوإ بةٖا، ثيَوةس و بةسرةوةْذييةناْى 
نؤَاسى ئيظالَى يةطةٍَ طؤسِاْهاسييةنإ ية ريٓطةى ْيَوْةتةوةيى و ْاوكةيى، 

ٖاوطةْطييةنى ْوىَ ية ْاوؤؤ و دةسةوةدا. بؤ ػمووْة، ٖةسوةٖا ؤوَيكاْذْى رؤسة 
طياطةتةناْى حهوَةتةناْى سةفظةدماْى، ؤاتةَى، ئةؾمةدى ْةراد و سِؤحاْي، 
نة ٖةسيةنيَهيإ بة ػيَواصي تايبةتي ؤؤي ية طةس بٓةَاى بةٖا باآلنإ و 
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ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ٖةوَيى دسوطتهشدْى ٖاوطةْطييةنى 
(. طةسى طيو، ػاسةصا ية بواسى طياطةتى 195: ق1390اوة )فوصى، ْويَيذ

دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بشِواى واية نة طؤسِاْهاسى ية طياطةتى دةسةوةى 
ئيَشإ، ؤؤطودماْذٕ بووة يةطةٍَ طؤسِاْهاسييةنإ ْةى ٖةَيبزاسدْيَو بيَت ية 

يى و دةسةنييةنإ بووة و طياطةتى دةسةوةدا، بةَيهوو بة ٖؤى طؤسِاْهاسيي ْاوؤؤ
ناتيَو نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ طياطةتى دةسةوةى طةسنةوتووى دةبيَت نة 
كةَهةناْي طياطي ية طياطةتي دةسةوةدا وةى ؤؤى بةناس بيَٓيَت، وةنو: ْةتةوة 
ية ريَطةى ئؤَة ، ئاَاْج و بةسرةوةْذي ية ريَطةي دسوػِ و بةٖا باآلنإ، 

يؤرياي طياطى و...ٖتذ )طيو، ؤية ريَطةى ئايذدؤنتؤسيٓى طياطةتى دةسةوة 
(. يةّ بةػةدا تيؼو دةؤةيٓة طةس ثشغ و ثةيوةْذييةناْي 83: ق1375

نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية طياطةتي دةسةوةدا، ٖةسوةٖا ػيهشدْةوة بؤ 
 سِةفتاسةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ئاطب ْيَوْةتةوةيي و ْاوكةيي دةنةئ.

 
 ازى ئيطالوى ئَيساُ و وياليةتة يةكطستووةكاٌى ئةوسيكا:كؤو -(1ـ  4) 

ثةيوةْذييةناْى نؤَاسى ئيظالَى و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية ريَش 
ناسيطةسى رياواصيةناْى صةيٓى و ثيَهٗاتةيى ْاوؤؤيي و دةسةنيذا، طريوطشفت و 

ى ئةَشيهايةني ئاَيؤصى صؤسى تيَذاية. سِيَبةساْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، بووْ
ييبـشاٍ ـ ديَُونشا  و ثيَطةى ٖيَزَوْيهى ئةَشيها ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا 
ٖةسِةػة بؤ طةس بووٕ و َاْةوةي نؤَاسى ئيظالَى و وآلتاْى ػؤسِػطيَش و 
ئيظالَى دةصأْ. كوْهة طشوػتى ثيَهٗاتةيى و نويتووسى نؤَاسى ئيظالَى و 

ئةواْةوة نة ية طةس طةيؼضم بة طةسوةسى طيظتةَى طياطي ئيَشإ ية سِواْطةى 
ؤوا و دةطةآلتى ؤوا داَةصساوة بة ثيَلةواْةى طشوػتى ثيَهٗاتةى َشؤظ تةوةسى 
طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيهاية، واتا ية طيَ 
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 ئاطتى ْاوؤؤيي، دةسةوة و ْيَوْةتةوةييذا، ًَُالْىَ و ْانؤنيإ ٖةية، بؤ ػمووْة ية
ئاطتى ْيَوْةتةوةييذا وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ٖيَزَوْى ٖةية و بة ثيَى 
ثيَوةس و بةٖا صاَيةناْى ؤؤي، ٖةوَيى سيَهخظتٓى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى دةدا ، 
بةآلّ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوٍَ دةدا  بة ياسَةتى وآلتاْى بيَاليةٕ ياؤود 

ا ْؤسّ يإ ثيَوةسى ػؤسِػطيَشاْةي دري ػؤسِػطيَش و بضوتٓةوةنإ، ٖةسوةٖ
طيظتةَة ٖةْوونةيية، درى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها سِاوةطتيَت )طيف 

 (. 140: ق1389صادة، 
نويتووسى طياطى تايبةتى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و كؤْيةتى  

ي ئةَشيها ية سِواْيٓيإ بؤ ريٗإ و سِؤَيى سِيَبةسايةتى وياليةتة يةنطشتووةناْ
ريٗاْذا و ٖةسوةٖا سِةْطذاْةوةي بةٖاناْى ييبـشاييضّ و ثشاطُاتيضّ ية طياطةتى 
دةسةوةدا و ٖةسوةٖا رؤسيَو ية باوةسِ و بشِوابووٕ بة ثةياّ و ئةسنى َيَزوويى طةيي 
ئةَشيها ية ريٗإ ية ٖضس و نويتووسي طةيي ئةَشيهادا، ٖةَوويإ ْانؤنٔ 

ئايذؤيؤرياي فةسَي، ئاَاْج ، ْؤسّ، بةٖانإ و سِواْطةي  يةطةٍَ بٓةَاناْي ٖضسى،
(. 29: ق1382ْوؤبة طياطييةنإ ية نؤَاسى ئيظالَي ئيَشاْذا )اػتـشيإ، 

دةتواْيطم ييَشةدا، ثةيوةْذييةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و نؤَاسى 
وة، بةّ َاْاية ئيظالَى ئيَشإ بة سِواْطةي )باصْةى ناسييَهى ْةسيَٓى( ػيبهةيٓة

نة ئةو صةيٓييةتة ْةسيَٓيية ـ َيَزووييةى ْيَواْيإ و ٖةسوةٖا باسطشري ية 
ثةيوةْذييةناْياْذا، بة ٖؤي ناسييَهي سِةفتاس و سِووداوة تاٍَ و ْةسيَٓييةناْي 
ْيَواْيإ دسوطتبووة، بة تايبة  نؤَةَييَو ناسي دورَٓهاساْة نة ية ٖةَبةس 

ػمووْة: ثاَيثؼب و ياسَةتي ئةَشيها ية نودةتاى طاَيي بؤ  ،يةنتـشيذا نشدوياْة
( بؤ سِووؤاْي حهوَةتي َوطةديَل و ياسَةتيذاْى سِريَُى ػاي ئيَشإ نة 1953)

( ػؤسِػيإ درى ئةدماَذا، 1979صؤسيٓةي ؤةَيو ييَى ْاساصيبووٕ و ية طاَيي )
َشيها ية تاسإ ثاػإ بة باسَتةطشتٓى ديثًؤَاتة ئةَشيهايةناْى باَيويَضؤاْةى ئة
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( سِؤر ية اليةٕ ػؤسِػطيَشة توْذسِةوة 444( بؤ َاوةى )1979ية طاَيي )
ئيظالَييةناْةوة. دواتـش ثاَيثؼتى نشدْي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية 

( 1988عيَشام ية رةْطي ٖةػت طاَية يةطةٍَ ئيَشإ و ٖةسوةٖا ية طاَيي )
( ٖاووآلتي 290ى ئيَشإ و نورساْى )ؤظتٓةؤواسةوةى فشؤنةيةنى ْةفةسٖةَيطش

ئيَشاْى ية اليةٕ نةػتى رةْطى ظيَٓظيَين ئةَشيهيةوة و...ٖتذ، ئةَاْةؾ كووة 
 . (115: ق 1387، ٍعطاشاد) ْاو بريةوةسى َيَزووى ئةَشيهيةنإ و ئيَشاْييةنإ

سِاطةياْذْى نؤَاسي ئيَظالَي ئيَشإ وةى دةوَيةتيَهى َيخوةسى ػةسِ و  
(دا، ية اليةٕ رؤسج بوػةوة و ٖةسوةٖا ئاػهشابووْي 2002طاَيى ) ػةيتاْي ية

ئةوةي نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ؤةسيهى كاالنى ْٗيَٓى بةسٖةَٗيَٓاْى وصةي 
ئةتؤَي يإ وةى سِؤرئاوا بشِواي واية نة ئيَشإ طةسقاَيي بةدةطتٗيَٓاْي تواْاي 

ؼتوَشِ و نيَؼة ية ْيَوإ بةسٖةَٗيَٓاْي كةنى ئةتؤَية و دواتـشدةطتثيَهشدْى َ
سِؤرئاوا و نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةسباسةي بةسْاَةي ئةتؤَى ية 

(وة، وايهشد نة ثةيوةْذييةناْيإ باسطشرى و نيَؼةي صياتـشى 2002طاَيى)
(. ٖةسوةٖا ية بةَيطةْاَةناْى 429: ق1384، آبـسايامّاىتيَبهةويَت )

شتووةناْي ئةَشيهادا، نؤَاسي طتـشاتيزى ئاطايؼى ْةتةوةيى وياليةتةيةنط
ئيظالَي ئيَشإ بة يةنيَو ية طةوسةتـشئ دورَٓاْى وياليةتة يةنطشتووةناْي 

وياليةتة بؤ ػمووْة ية بةػيَو ية طتـشاتيزى ئاطايؼى ْةتةوةيى  .داْشاوةئةَشيها 
(دا دةَييَت: ))وياليةتةيةنطشتووةناْي 2006يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية طاَيى )

يةطةٍَ َةتـشطيَهى طةوسةتـش ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ريٗاْذا ئةَشيها 
سِووبةسِوو ْةبؤتةوة، ئيَشإ بيظت طاٍَ ثشؤطشاَى ئةتؤَى ؤؤى ية نؤَةَيطةى 
ريٗاْى ػاسدؤتةوة، ٖةسوةٖا ئةَشيها ية بواسى تـشيؽ ْيطةساْى ية ٖةَبةس 

ةػة ية ئيظشائيٌ دةنا  ئيَشاْذا ٖةية، ئيَشإ ثؼتيواْى ية تريؤسيضّ دةنا  و ٖةسِ
و ٖةوٍَ دةدا  ثشِؤطةى ئاػتى ية سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت ػهظت بيَٓيَت و نيَؼة 
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بؤ ثشِؤطةى ديَُونشاطى عيَشام دسوطتذةنا  و ؤةَيهى ؤؤى ية ئاصادى بيَبةؾ 
دةنا  و تةْيا ناتيَو ئةّ ْيطةساْياْةى ْاَيَٓيَت نة حهوَةتى ئيَشإ 

، ئةَة ئاَادمى طياطةتى وياليةتة يةنطشتووةناْي طياطةتةناْى ؤؤى بطؤسِيَت
(. بةّ ثيَيةؾ نؤَاسى ئيظالَى دةنةويَتة 126: ق1387ئةَشيهاية(( )احذى، 

كواسكيَوةي ئةوى تـشي ْاطٓاَةي ئةَشيهيةوة و بة ثيَلةواْةػةوة و بةّ 
ٖؤيةػةوة بةسرةوةْذييةناْيؼيإ رياواصة و ٖةسدوو اليةٕ ؤؤيإ بة)ؤيَش( و 

ش بة )ػةسِ( دةصاْيَت. ئةَةؾ دةطةسيَتةوة بؤ طةسكاوةناْى َاْايي يإ ئةويتـ
واتايى ْاطٓاَةطاص. ييَشةوة دةتواْطم بًَيطَم نة ثةيوةْذييةناْى نؤَاسي ئيظالَي 
ئيَشإ و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ساطتةوؤؤ ية ريَش ناسيطةسى رؤسى 

ي ئيظالَي ئيَشإ ؤواصياسى ية ْاوكووٕ تيَشِواْيٓى ئيَشإ بؤ ئيظشائيٌ داية، نؤَاس
يإ ية ْاو بـشدْى دةوَيةتي ئيظشائيًة. ئةَةؾ وادةنا  نة ثةيوةْذى بةٖيَضى 
ئيظشائيٌ و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، سِيَطة ْةدا  نة وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها ئةَة ية بةسكاو ْةطشيَت، بة تايبة  طياطةتى 

يةنإ ية وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها نة ٖاوتةسيبة يةطةٍَ ثاسيَضطاسة ْويَ
طياطةتةناْي ئيظشائيٌ و بة ئاػهشا طياطةتى طؤسِيٓى سيَزؼمي ئيَشاْيإ نشدؤتة 
ئاَادمى ؤؤيإ. ية اليةنى تـشيؼةوة فانتةسى وآلتاْى ْاوكةنة نة ٖاوثةؼماْي 

يَضبووْى نؤَاسي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيهإ و َةتـشطيإ ية بةٖ
 (. 136: ق1387ئيظالَي ئيَشإ ٖةية، ناسيطةسي ؤؤي ٖةية )احذى، 

بة طؼب نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ تـشغ و دَيةسِاونيَى ئاطايؼى ٖةية ية  
طؤسِاْهاسيةناْى ريٓطةيى دةوسوبةسى ؤؤى، بة تايبة  طؤسِاْهاسيةناْي ئةّ 

وةناْي ئةَشيها بؤ طةس دواييةي ْاوكةنة و طوػاسةناْى وياليةتةيةنطشتو
 نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ْاوكةنة نة بة طؼب بـشيتيطم ية:

 ـ ٖيَشػى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بؤ ئةفػاْظتإ.1
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 ـ ٖيَشػى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بؤ عيَشام.2
 و.ـ فشاوإ نشدْى ٖيَضى دةسيايى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية نةْذا3
ـ بةٖيَضنشدْى ٖاوثةؼماْييةتي درى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ْاوكةي 4

 قةوقاص و ئاطياى ْاوةسِاطت. 
ـ بةٖيَضنشدْى ٖاوثةؼماْييةتي دري ئيَشإ ية وآلتاْى سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت بة 5

 تايبةتي وآلتاْي عةسةبي.
َاناْي (. ييَشةدا دةتواْطم ئاَارة بة بٓة14ـ17: ق1385)جمتٗذ صادة،  

ٖضسي دةطتٓيؼاْهةسي ٖةَيويَظت و سِةفتاسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ٖةَبةس 
 وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيهادا بهةئ.

 
بٍةواكاٌي ِصزي دذايةتى كؤوازي ئيطالوي ئَيساُ لة ِةوبةز  -(1ـ1ـ 4)

 وياليةتة يةكطستووةكاٌي ئةوسيكا:
 ٌي:دادثةزوةزخيواشي دذة َِيروؤ -(1ـ1ـ1ـ 4) 
ية وتةناْى سِيَبةساْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و سِاطةياْذْى طياطةتةناْيإ  

ية ٖةَبةس وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ئةوة دةسدةنةويَت نة نؤَاسى 
ئيظالَى يةطةس ثيَٓاطةى دادثةسوةسى ية سِواْطةى ؤؤياْةوة درايةتى باآلدةطتى و 

شيها دةنةٕ و دادثةسوةسشمواصي بة ٖيَزَوْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَ
بٓةَايةني ْةطؤسِي بشِوايي دةصأْ. بؤ ػمووْة ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةَييَت: ))ئيَُة 
ية دري صؤسداسى و ًَٗوسِى ؤةبا  دةنةئ و بةسطشى دةنةئ، بة تايبة  
ئةَشيها نة دةيةويَت سِيَبةسايةتي ريٗإ بها  و دةطتيَوةسدإ ية ناسوباسى 

بها . ئيَُة دةَاْةويَت بٓةَاناْى قوسئإ ثيادة بهةئ، ئيَُة بةسطشى ية  وآلتاْذا
ٖةس طتةّ ييَهشاويَو دةنةئ و ئيَُة ية بةسةى َةصيوَةناْذائ(( )طيف صادة، 

 (.148ـ151: ق 1389
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 ِةضتيازى لة ِةوبةز ئؤوةتي ئيطالوى : -(2ـ1ـ1ـ4) 
ةٖا و ثيَوةسةناْي نة ية بة ثيَى ئةّ سِيَطة بةديًةي حهوَةتي ئيظالَي و ب 

سِواْطةى سِيَبةسة باآلناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية ٖةَبةس ييبـشاٍ ـ 
ديَُونشاطى بة سِيَبةسايةتى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها داْشاوة. ئايةتؤَيآل 
ؤوَةيٓى سايذةطةيةْيَت نة: ))سِيَبةساْى وآلتاْى ئيظالَى دةبيَت ية ٖةَبةس 

اس بٔ و ْانؤنييةناْيإ وةالوة بٓئَ((. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل دورَٓاْذا وػي
ؤآَةيي دةَييَت: ))ئيَُة درى دةطةآل  و ْفوص و دةطتيَوةسداْى ئةَشيها ية 

: ق 1389وآلتاْى ئيظالَى و وآلتاْي كةوطاوةئ((. )طيف صادة، 
(. بةّ ثيَيةؾ بيَت ئةوة نؤَاسى ئيظالَى ؤؤي بة بةسثشطياس 148ـ151
ت ية ٖةَبةس بةسطشيهشدٕ ية فةيةطتيٓيةنإ، َوطوَيُاْاْي بؤطٓة، دةصاْيَ

تاريو، ئةفػإ و نةمشري و كيلإ و...ٖتذ. بةآلّ بة ثيَى بٓةَاى َاْةوة و 
ثاساطتٓى حهوَة  و طيظتةَي ئيظالَي و ٖةسوةٖا بٓةَاى تةقيية ية فيكٗيى 

يا ـ كيلإ و كطم ػيعةدا ية ٖةَبةس نيَؼةناْى ئاصةسبازمإ ـ ئةسَةْظتإ، سوط
 ـ ئةيػؤسةنإ و...ٖتذ، بيَذةْط دةبيَت. 

 
 دذايةتي كسدٌي ثصتيواٌي لة ئيطسائين: -(3ـ1ـ1ـ 4) 

نؤَاسى ئيظالَى بة ٖؤى بٓةَا ٖضسى و ئايذؤيؤريةناْى بؤ درايةتى 
ئيظشائيٌ و بةسطشى ية َوطوَيُاْاْى فةيةطتطم، درايةتى توْذى اليةْطشى و 

تةْاْة  ئةطةس  نطشتووةناْي ئةَشيها ية ئيظشائيٌ دةنا .ثؼتيواْي وياليةتة ية
بة ثيَى بٓةَاى َاْةوة و ثاساطتٓى حهوَة  و طيظتةَي ئيظالَي و ٖةسوةٖا 
بٓةَاى تةقيية ية ٖةَبةس نيَؼةناْى ئاصةسبازمإ ـ ئةسَةْظتإ، سوطيا ـ كيلإ 

طاوي بةسطشى و و كطم ـ ئةيػوسةنإ و...ٖتذ، بيَذةْط بيَت، بةآلّ دةبيٓطم بة ثا
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ثؼتيواْى ية َوطوَيُاْاْي ريٗإ و كةوطاوةنإ و درايةتي صوَيِ و صؤسداسي و 
ثاَيثؼب ية فةيةطتيٓيةنإ، بة ئاػهشا درايةتي ئيظشائيٌ دةنا . وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيهاؾ بة ٖؤي ثؼتيواْيهشدٕ ية ئيظشائيٌ و بة تريؤسيظت 

ئيظشائيٌ، بةػيَهة يةو درايةتي نشدْة. بؤ صاْيين طشوثة توْذسِةوةناْي دري 
ػمووْة ئايةتؤَيآل ؤآَةيي دةَييَت: ))بةسطشى ية ٖةَوو َوطوَيُاْاْى ريٗإ و ية 
طةسوو ٖةَووػياْةوة فةيةطتيٓيةنإ، بٓةَايةني طةسةنى و ْةطؤسِى طيظتةَى 
ى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْة((. ٖةسوةٖا دةَييَت: ))ئيُشؤنة بةسطشى ية َافةناْ

فةيةطتيٓيةنإ وؤةَيهي يوبٓإ ية طةس ٖةَوو َوطوَيُاْإ ئةسنيَهي ػةسعية((. 
(. بة طؼب دةتواْطم بًَئَ درايةتي نشدْي 148ـ151: ق 1389)طيف صادة، 

ئيظشائيٌ تا سِادةيةني صؤس بةػيَهي ْةطؤسِي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي 
ْاطٓاَةطاصي و بةّ  ئيظالَي ئيَشاْة. ئةوةؾ دةطةسيَتةوة بؤ طةسكاوةناْي

ثيَيةؾ ثيَٓاطة نشدْي ؤود و ئةوى تـش ية ثشطي ْاطٓاَة بة ثيَي تيؤسي 
 نؤْظاانتيعيضّ. 

 

 ٌاكؤكى لةثَيٍاضة كسدٌى تريؤزيصً: -(4ـ1ـ1ـ4) 
ثاَيثؼب نشدْي ئيَشإ ية بضوتٓةوة توْذسِةوةنإ نة ية اليةٕ وياليةتة 

ٕ، يةنيَهى تـشة ية ؤاَية ْانؤنةناْة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بة تريؤسيظت ْاطشاو
نة ٖةسيةنةو ثيَٓاطةيةنى تايبةتى بؤى ٖةية و ئةّ ثيَٓاطةنشدْاْةؾ صؤس رياواصٕ. 
بؤ ػمووْة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ نشدةوةناْى فةيةطتيٓيةنإ و حةَاغ ية درى 

فشى ئيظشائيٌ بة تريؤس ْاصاْيَت، بةَيهوو بة رةْطى ثريؤص درى داطرينةس و درى نو
دةصاْيَت. ئايةتؤَيآل ؤآَةيى دةَييَت: ))تريؤسيضّ نشدةوةيةنة نة نؤَةَيةيةى يإ 
سِيَهخشاو و دةوَيةتيَو بيٗةويَت بة تؤقاْذٕ و نوػضم، ئاَادمةناْى بيَٓيَتةديى((. 

(. ييَشةوةية نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ سِةفتاس 148ـ151: ق 1389)طيف صادة، 
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وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها دري طشوثة توْذسِةوةنإ  و نشدةوةناْى ئيظشائيٌ و
بة تريؤس دةصاْىَ، بةآلّ ناسى بضوتٓةوة ئيظالَيية توْذسِةوةنإ بة ريٗاد درى نوفش و 

 صؤسداسى و داطريناسي ثيَٓاطة دةنا .
 
 ضةزبةخؤييخواشى: -(5ـ1ـ1ـ 4) 

بيَظتذا ية ٖةَبةس  سِابـشدووى تاَيى َيَزووى ئيَشإ ية ٖةسدوو طةدةى ْؤصدة و
دةطتيَوةسدإ و ْفووصي سووطيا، بةسيتاْيا و وياليةتةيةنطشتووةناْي ئةَشيها. ية 
اليةنى تـشةوة ئايذؤيؤرياى ػؤسِػطيَشى ـ ئيظالَى، بٓةَاي فيكٗي ْةقم طبيٌ و 
صةيٓييةتي تيؤسي ثيالْطيَشي، وايهشدووة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوٍَ بذا  

دةطةآل  و ٖيَضيَهى تـش بة دووس بطشيَت و بة توْذي  ؤؤي ية ْفووصي ٖةس
بةسثشكي بذاتةوة. بؤ ػمووْة: ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى ية وتةيةنذا دةَييَت: ))ْةتةوةى 
طةوسةى ئيَشإ ٖيض ناتيَو طةسثةسػتى ئةَشيها و دةوَيةتاْى ئيظتهباسى قبوٍَ 

ْى باآلى (. ية سِواْطةى سِيَبةسا148ـ151: ق 1389ْانا (()طيف صادة، 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْةوة ئيُشؤنة ثشطى دؤطيةى ئةتؤَى ئيَشإ ٖةَإ َاْاى 
ثشطى ؤؤَاَيي نشدْي ْةوتى ية ٖةَبةس بـشيتاْييةنإ ية طةسدةَى َوطةديَكذا 
ٖةية. ٖةطتياسي و َةتـشطييةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية نيَؼة و 

ناْى َافى َشؤظ و َاقم نةَيٓة طريوطشفتةناْي بواسى ْاوؤؤييذا، نة ية ثشطة
ئاييين و ْةتةوةييةنإ و ثؼتيواْى وياليةتةيةنطشتووةناْي ئةَشيها ية 
ئؤثؤصيظيؤْى ئيَشاْيذا بةسرةطتة دةبيَت، تةْاْة  ية طيَذاسةداْي كةْذئ نةغ ية 

(ي ئيَشإ، بة ثاطاوى ٖةوَيذإ بوو بؤ بةسثانشدْي 2009ؤؤثيَؼاْذاْةناْي طاَيى )
ةْطى( و سِووؤاْذْي طيظتةّ، ية سيَطةي ٖاْذإ يإ فةسَاْى وياليةتة )ػؤسِػى سِ

يةنطشتووةناْي ئةَشيها بوو، نة ئةّ تـشطةؾ ية سِؤرئاوا و وياليةتة 
 يةنطشتووةناْي ئةَشيها، صياتـش سِووٕ دةناتةوة.
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 دذايةتى لةطةَه ليبـساَه دَيىوكساضى و ضيكؤالزيصً: -(6ـ1ـ1ـ4)

يةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها سِيَبةسايةتي و ْويَٓةسايةتى بةو ثيَيةى نة ويال
بةٖاناْي ييبـشاٍ ـ ديَُونشاطى و طيهؤالسيضّ دةنا ، درايةتى يةطةٍَ ئةّ بريؤنةية 
ية كواسكيَوةى ئةوى تـشى ْاطٓاَةيى نؤَاسى ئيظالَى، دةبيَتة طةسكاوةي 

ٕ طيظتةَيَهي سِةوايةتى بؤ طيظتةَى طياطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ نة ؤاوة
بشِوايى و ئايذؤيؤرياي طياطى تايبة  بة ؤؤيةتى، واتا سِةوايةتي يةّ درايةتييةوة 
وةسدةطشيَت. بةّ ثيَيةؾ ثةيوةْذى يةطةٍَ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ٖةَوو 
نا  وةى تابؤيةى بووة ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا نة ية اليةٕ توْذسِةوةناْةوة 

 (.148ـ151: ق 1389)طيف صادة، سِةتهشاوةتةوة 
ة ثةيوةْذى يةطةٍَ يبة ػيَوةيةنى طؼب وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها  

 نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا ثيَٓج ؤاَيى طةسةني ْانؤنى ٖةبووة:
 درايةتى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ ئيظشائيٌ. -1
يةناسوباسي ْاوؤؤيي  ٖةوَيذاْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بؤ دةطتيَوةسدإ -2

 وآلتاْي سؤرٖةآلتي ْاوةسِاطت و نؤْاِؤَيهشدْي ْاوكةنة.
 ياسَةتيذإ و ثؼتيواْيهشدٕ ية طشوثة توْذسِةوة تريؤسيظتيةنإ. -3
ثشطى ثيَؼيًَهشدْي َافةناْي َشؤظ ية آليةٕ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْةوة  -4

 ية ْاوؤؤي ئيَشاْذا.
اْى َووػةني دووسٖاويَز، كةنى نؤنور و ٖةوَيى ئيَشإ بؤ بةدةطتٗيَٓ -5

 (. 125: ق1387ئةتؤَى )احذى، 
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ضياضةتي وياليةتة يةكطستووةكاٌي ئةوسيكا لة ِةوبةز  -(2ـ1ـ 4)

 كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ:
 ضتـساتيرى ئابَمؤقةداٌي كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ: -(1ـ2ـ1ـ4)
اصى ئابًَؤقةى ئابووسي رطة ية طوػاسى طياطى ـ طةسباصى، بةناسٖيَٓاْى ئاَش 

يةنيَهة ية ئاَشاصةناْى ديثًؤَاطى طوػاس ية ٖةَبةس دةوَيةتاْى ػؤسِػطيَشى درة 
طيظتةّ وةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ية ئابًَؤقةى ئابووسيذا وآلتى ئابًَؤقةداْةس 
سِيَطة ية باصسطاْى و ٖاتووكؤي ئاصادى ناآل و طةسَاية دةطشيَت ية وآلتى َةبةطت بؤ 

ةى نة ئةّ وآلتة سِةفتاسةنةى بطؤسِيَت. ئةَةؾ دةتواْيَت بة دوو ػيَوةى ئابًَؤقةى ئةو
 (.56: ق1391داسايى و باصسطاْى بيَت )َؼري صادة و رعفشى، 

ٖةسكةْذة وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية ثاؾ بة باسَتةطشتٓى  
ةناْى (دا و بًؤى نشدْى داسايي1979ديثًؤَاتة ئةَشيهييةنإ ية طاَيي )

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ية دةيةى ٖةػتاناْي طةدةي سابـشدوو سِيَطةى ية 
فشؤػتٓى كةى وئاَشاصي طةسباصي بة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةطش  و ئابًَؤقةى 
يةطةس ئيَشإ داْابوو، بةآلّ ػةثؤظم ئابًَؤقةنإ درى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 

 ؤى نؤَاسى ئةَشيهادا بوو، سِواْطةىطةسدةَى طةسؤنايةتى بيٌ نًيٓتؤٕ طةس
نًيٓتؤٕ دةسبـشِى طياطةتى سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطتى ْاوبـشاو بوو نة بةسدةواَى  بيٌ

ٖةْاسدة نشدْى ْةوتى نةْذاو، ثيَؼهةوتٔ ية طفتوطؤناْى ئاػتى ْيَوإ 
عةسةبةنإ و ئيظشائيٌ، سِيَطةطشتٔ ية بآلوبووْةوةى كةنى نؤنور، ثاَيثؼتى و 

بةسرةوةْذييةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ثةسةطةْذْى  ثاساطتٓى
ديَُونشاطى، ثؼتيواْى ية َافةناْى َشؤظ و ٖاْذاْى وآلتإ بؤ باصاسى ئاصادى ية 

(. وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية 70: ق1386ؤؤدةطش  )َتكى، 
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اسي طةسدةَى نًيٓتؤْذا، طياطةتي َةٖاسى دوو اليةْةى ية ٖةَبةس نؤَ
ئيظالَي ئيَشإ و عيَشام طشتةبةس، بة َةبةطب الواصنشدْيإ و ئاَشاصى طةسةنى 
ئةّ طياطةتةؾ ية دري ئيَشإ، ئابًَؤقة ئابووسييةنإ و طؤػةطرينشدْى نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ بوو، نة ية اليةى ية ْاوؤؤ ببيَتة ٖؤى طةسٖةَيذاْي ْاسِةصايى 

ْيَوْةتةوةيي طوػاسى صياتـش خباتة طةس ئيَشإ ؤةَيو و ية اليةنى تـش نؤَةَيطةى 
تا ية نؤتاييذا نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ طياطةتى ْوىَ ية ئاطتى ْيَوْةتةوةيى 

 بطشيَتةبةس، طشْطتـشئ ئابًَؤقةناْيؽ بـشيب بووٕ ية:
(، نة قةدةغة نشدْى وةبةسٖيَٓاْى 1995ى َاسض ية طاَيى )15فةسَاْى  -1

بواسى داسايى، بةسِيَوةبـشدٕ ياؤود بةػذاسى ية  ٖاووآلتياْى ئةَشيهى ية
ثيؼةطاصى ْةوتى ئيَشاْي ية ؤؤ دةطش ، رطة ية قةدةغة نشدْى نؤَثاْياناْى 

 ْةوتى ئةَشيهى ية ناسنشدٕ ية ئيَشإ.
( نة ٖاوسدةنشدْى ٖةس رؤسة 1995ى َاسض ية طاَيى )16فةسَاْى  -2

تطوصاسى و طةسَايةى وياليةتة ػتوَةى ية ئيَشإ يإ ٖةْاسدة نشدْى ناآل، ؤضَة
يةنطشتووةناْي ئةَشيها بؤ ئيَشإ قةدةغةنشا، ٖؤناسى طةسةنى ئةّ ئابًَؤقةية 
ثاَيثؼتى و ثؼتيواْيهشدْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية تريؤسيضَى ْيَودةوَيةتى و 

 ٖةوَيى ئيَشإ بؤ بةدةطتٗيَٓاْى كةنى نؤَةَيهور ساطةيةْذسا.
( بوو، نة قةدةغة نشدْى 1996طاَيى ) ى ئؤنتؤبةسى5فةسَاْى  -3

وةبةسٖيَٓاْى وآلتاْى تـشيؼى ية بواسى ثيؼةطاصى ْةو  و غاصي ية ئيَشإ و ييبيا 
ية ؤؤدةطش  نة بة فةسَاْى )ئيًظا( دةْاطشيَت. كوْهة وياليةتة يةنطشتووةناْي 
ئةَشيها سايطةياْذ نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ٖةوَيى بةدةطتٗيَٓاْى كةنى 

( و 1994ئةتؤَية. ٖةسوةٖا ئيَشإ دةطتى ٖةبووة ية ٖيَشػةناْى طاَيى )
( نة ية اليةٕ حةَاغ و ريٗادى ئيظالَى نشاوةتة طةس ئيظشائيٌ. ئةّ 1995)

ياطاياْة، نؤَةَييَو طضا دياسيذةنةٕ بؤ ئةو نؤَثاْيا و داَةصساواْةى نة ئةّ 
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ةنطشتووةناْي ئةَشيها ناس ياطاياْة سِةكاو ْةنةٕ كيتـش ْاتوأْ ية وياليةتة ي
(. بة ٖاتٓة 11ـ12: ق1386بهةٕ يإ بةسٖةَةناْيإ بفشؤػٔ )ػٗابى، 

(دا نؤْطشيظى ئةَشيهى ياطاى 2001طةسناسى رؤسج دةبًيؤ بوؾ، ية طاَيى )
(ي دسيَزنشدةوة و طياطةتى َةٖاسى دوواليةْة 1996ى ئؤنتؤبـشى طاَيي )5

ةس نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ صياتـشنشا. بة ثةيشِةو نشا و طوػاسةناْى ئةَشيها بؤ ط
ؤظتٓة دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ثشِؤرةى ٖيًََى ْةوتى بانو ـ رةيٗإ. 

( طياطةتى دةسةوةى وياليةتة 2001ٖةسوةٖا ثاؾ ياصدةى طيَثتةَبةسى طاَيي )
يةنطشتووةناْي ئةَشيها صياتـش بةسةو طوػاسؤظتٓةطةسنؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 

طاويٓا، بة تايبة  ثاؾ سِاطةياْذْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ وةى َيخوةسى ٖةْ
( ية اليةٕ بوػةوة ية ثاٍَ عيَشام و نوسياى بانوس 2002ػةيتاْي ية طاَيى )

(. طةسةسِاى ٖاوناسى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و 108: ق1384)طعيذى ْزاد،
ئةفػاْظتإ و عيَشام بة وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية ٖيَشػى ئةَشيها بؤ 

ػيَوةى ْاساطتةوؤؤ، ْيطةساْييةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها دةسباسةي 
ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشإ و ثشطى ثاَيثؼتى ئيَشإ ية تريؤسيضّ وايهشد نة باسطشرى 
صياتـش ية ْيَواْيإ دسؤطتبيَت و ئابًَؤقةى صياتـش بة طةس نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا 

ثيَٓيَت. رؤسج دةبًيؤ بوؾ ية وتةيةنذا ية نؤْطشيَظى ئةَشيهى دةسباسةي بظة
ئيَشإ دةَييَت: ))نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ وآلتى يةنةَى ثاَيثؼتى تريؤسيضَة، ية 
ناتيَهذا ؤةَيهى ؤؤى ية ئاصادى بيَبةؾ نشدووة، ئيَشإ بةدواى بةدةطتٗيَٓاْى 

ئةوسوثيةناػمإ ٖاوناسى دةنةئ و كةنى ئةتؤَيية و ئيَُة يةطةٍَ ٖاوثةؼماْة 
دةبيَت ئيَشإ واص ية بةسْاَةى ثيتاْذْى يؤساْيؤّ بيَٓيَت. ٖةسوةٖا واص ية ٖاْذإ و 

(. وياليةتة 12: ق1384ثاَيثؼب نشدْي تريؤسيضّ بيَٓيَت((. )ثشحًِ، 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية سِيَطةى بٓهةناْي طةسباصى ية ْاوكةنة، بة دواى 

ى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْةوةية، ية ئةفػاْظتإ و عيَشام، بٓهةى نؤْتـشِؤَي
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طةسباصى ية قشقيضطتإ، رؤسريا، ئاصةسبازمإ، توسنيا، طعوديا، بةحشئ، قةتةس، 
نويت، ئيُاسا ، ٖةسوةٖا بة سِيَطةي كةْذئ سيههةوتٓاَةى ئةَٓى و طشيبةطتى 

َةبةطب نؤْتـشِؤَيى ثيَذاْى كةنى طةسباصى بة وآلتاْى ْاوكةنة، ئةَةؾ بة 
 (. 185: ق1388ٖيالظم ػيعي نة ئيَشإ سِيَبةسايةتى دةنا  )حارى يوطفى، 

بة طؼب وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، طتـشاتيزييةني طىَ سِةٖةْذي  
 ٖةية ية ٖةَبةس نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ:

بة ػيَوةى ٖاْذإ و ثاَيثؼتى ية طؤسِاْى سِريَُى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ  -1
 ْةسّ ية سِيَطةى ْافةسَاْى َةدةْى و ْاسةصايةتى و ػؤسِؾ ية ْاوؤؤى ئيَشإ.

طؤػةطري نشدْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية سِووى ئابووسى و طياطى و  -2
ديثًؤَاتيهةوة. ٖةسوةٖا ئابًَؤقةى ئابووسى و الواصنشدْى طةسكاوةناْى 

 ٗإ.بةسرةوةْذى و ْفووصى ئيَشإ ية ْاوكةنة و ري
نؤْاِؤَيهشدْي ٖةَوو طةسكاوة داسايى و ئابووسيةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشٕا  -3

ية ْاوكةنة و ريٗإ، ٖةسوةٖا تةسؤاْهشدْى بودرةى طاآلْةي ثيَويظت بؤ ٖاوناسيهشدْى 
، ية سيَطةي ياسَةتيذاْي ئؤثؤصيَظيؤْى ئيَشإ ية ريَش  سِووؤاْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشٕا

( نة ية نؤْطشيَظى ئةَشيهى طاآلْة بودرةى بؤ ْاوى ياطاى )ثا َيثؼتى ية ئاصادى ئيَشٕا
 (. 292: ق1390تةسؤإ دةنشيَت )َٓـوسى و ااعيًى، 

 
 ضتـساتيري طؤزيين ِزذَيىي كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ: -(2ـ2ـ1ـ4) 
اليةْطشاْى ئةّ طياطةتة ية وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بشِوايإ واية  

ئيظالَى ئيَشإ ية بٓليٓةدا درى بةٖا ئةَشيهييةنإ و طيظتةَى  نة نؤَاسى
طةسَايةداسيية. يةّ سِووةوة تةْيا بة سِووؤاْذْى سيَزؼمى نؤَاسى ئيظالَى 
دةتواْذسيَت ئةّ ٖةسِةػة و َةتـشطيية بةسدةواَاْة ية درى طيظتةَى 

ةؾ بة ْيَوْةتةوةيى و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ْةٖيًَيَت، نة ئةَ
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ٖيَشػى طةسباصى يإ بة سِووؤاْى ْةسّ يةريَش ناسيطةسى طوػاس و ئابًَؤقةناْذا ية 
 ْاوؤؤوة دةنشيَت، اليةْطشاْى ٖيَشػى طةسباصى بةَيطة دةٖيَٓٓةوة نة:

 ئيَشإ ية ٖةوَيى بةدةطتٗيَٓاْى كةنى نؤَةَيهورداية. -1
 شِةو ْانا .ئيَشإ سِيَظا و ياطاناْى نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيى ثةي -2
 ئيَشإ دةطتيَوةسدإ ية وآلتاْى تـشي ْاوكةنة دةنا . -3
ئيَشإ ثؼتيواْى ية تريؤسيضّ و طشوثة تريؤسيظتيةناْى وةى حةَاغ و  -4

 حيضبوَيآل دةنا .
 ؤةَيهى ئيَشإ دةياْةويَت سِريَُى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بـشوؤيَت. -5
 و ديثًؤَاطي و طفتوطؤ ػهظتى ٖيَٓاوة. ئابًَؤقةنإ و طوػاسةنإ ناسيطةس ْيطم -6
بةآلّ نةطاْى تـشي ْاوداسي ئةَشيهي وةى بـشريَٓيَظهي، بشِوايإ واية نةوا  

يةّ قؤْاغةدا طوػاسى طياطي و ديثًؤَاطى و ئابًَؤقة و طضاي ئابووسى باػتـشة 
(. بة طؼب رطة ية ناسيطةسي 49ـ50: ق1384ية ٖيَشػى طةسباصى )ثشحًِ، 

بووسي و ثشطي سِاي طؼب و ْاسةصايةتي صؤسيٓةي ؤةَيهي ئةَشيها ية قةيشاْي ئا
تيَوةطالْي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية رةْطيَهى تـش، بةسثشطاْى 
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ْاياْةويَت ًَُالْىَ و ٖيَشؾ بؤ طةس نؤَاسي 

اطشيَت و ٖةسدةّ ئيظالَي ئيَشإ وةى رةْطى ْيَوإ سِؤرئاوا و ئيظالّ بٓ
َةتـشطيإ يةوة ٖةبووة نة نؤَاسى ئيظالَى ية ئةطةسى ٖةس ٖيَشػيَهي 

 طةسباصي بؤ طةس ئيَشإ ئةّ دةسفةتة ية بةسرةوةْذي ؤؤي بكؤصيَتةوة. 

 
 كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ و ئيطسائين: -(2ـ4)

ة سِووى ئيَشإ و ئيظشائيٌ ية طةسدةَى ثةًٖةويذا ثةيوةْذى توْذوتؤييَإ ٖةبووة ي
ى ثةًٖةوى بة ٖاوثةؼماْييةتى سِريَُ ئةَٓى و طةسباصى و ثيؼةطاصى و...ٖتذ. بة طؼتى

يةطةٍَ ئيظشائيٌ ٖةوَيى ْفووص ية داَةصساوةناْى ئةَشيها ية بةسرةوةْذى ئيَشاْيإ دةدا، 
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ٖةسوةٖا ػاى ئيَشإ ٖةوَيي دةدا نة ية ْفووصى يؤبى ئيظشائيٌ ية وياليةتة 
َشيها بؤ َةبةطتى فشؤػتٓى كةنى ثيَؼهةوتوو بة ئيَشإ طوود يةنطشتووةناْي ئة
(. َةتـشطية ٖاوبةػةناْى ئيظشائيٌ و ئيَشإ ية 197: ق1376وةسبطشيَت )واليتى، 

طةسدةَى ثةًٖةوى ية نؤَؤْيضّ ٖةسوةٖا ية عةسةبةنإ. َيَزووى ئيُثشاتؤسيةتي ئيَشإ 
ْةو  و غاص( وايهشدبوو نة ثةيوةْذى يةطةٍَ روويةنة و تواْاى ئيَشإ ية بواسي وصةدا )

توْذوتؤٍَ ية ْيَواْياْذا ٖةبيَت و ٖةسيةنةو ئاطايؼى ئةوى تـش بثاسيَضيَت يإ بةٖيَضى 
 (.5: ق1386ثشطت، آقا بها  )
 
 ِزواٌطةى ئيطالوى شؤِزشطَيِساٌةي ئَيساُ لة ِةوبةز ئيطسائين: -(1ـ2ـ4)

ئيظشائيٌ بووْى ٖةبووة، ٖةس طوتاسى َةصٖةبى ػؤسِػطيَشاْة ية ئيَشإ، درى 
ية طةسدةَى سِيَبةساْي ئاييين وةنو: ئايةتؤَيآل ناػاْى و ْواب ؿفوى ية 
طةسدةَى ػاي ئيَشإ، تاوةنو دةطاتة ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى نة سِةؤٓةطشتٓى ية 
سِريَُى ثةًٖةوى ية َضطةوتةناْذا بة سِةؤٓةطشتٔ ية ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و 

ةنا ، ئةَةؾ دواتـش دةبيَتة يةنيَو ية تةوةس يإ سِةطةصةناْى ئيظشائيٌ دةطتثيَذ
(. دواى طةسنةوتٓى 19: ق1388، آيُِْٖاطٓاَةي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ )
(دا، طةسةسِاى ٖةسِةػة ٖاوبةػةناْي 1979ػؤسِػى ئيظالَى ية ئيَشإ ية طاَيى )

بةآلّ  ْيَوإ ئيظشائيٌ و ئيَشإ، ية اليةٕ ْاطيؤْاييضَي عةسةبيةوة،
ثةيوةْذييةناْيإ ثلشِا و باَيويَضؤاْةى ئيظشائيٌ ية تاسإ دسا بة فةيةطتيٓيةنإ و 
يةوة بةدواوة، ثشطى فةيةطتطم و ثؼتيواْيهشدْيإ بوو بة ئاَادمى طةسةنى 
طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ. ئةّ سِةفتاسةؾ بة ثيَلةواْةى 

ة بؤ بةسرةوةْذي و طياطةتى دةسةوة و ؤويَٓذْةوةى سياييظتى و ييبـشاييظتي
ٖةسوةٖا ثشطة ريؤثؤيةتيهةناْي ئيَشاْة. ئيَظتا طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ ية كواسكيَوةى ٖاوثةؼماْييةتي دري ئيظشائيًة و تةْاْة  نؤَاسي 
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ئيظالَي ئيَشإ ؤواصياسى ٖيَشػى طةسباصى بؤ طةس ئيظشائيٌ و ية ْاوكووْى 
(. يةّ باسيةوة ئايةتؤَيآل 22: ق 1382ئيظشائيًة )حاج يوطفى، دةوَيةتي 

ؤوَةيٓى دةَييَت: ))سِيَبةسإ و ْويَٓةساْى وآلتاْى ئيظالَى وةسٕ ثيَهةوة 
يةنبطشئ و دةطتى سؤرٖةآل  و سِؤرئاوا و ية طةسووى ٖةَووياْةوة وياليةتة 

ةيةطتيٓيةنإ ئيظشائيٌ ببـشِيٓةوة تاوةنو َافى فو يةنطشتووةناْي ئةَشيها 
(. ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى، ئيظشائيٌ بة 84: ق1382بطةسيَٓيٓةوة(( )سفعت،

فانتةسى ْفووصى ئيظتعُاسى ْوىَ و طيظتةَى دةطةآلتي سِؤرئاوا ية ريٗاْى 
ئيظالّ و ئيَشإ دةصاْيَت و درايةتيهشدْي ئيظشائيٌ بة ريا ية درايةتى سِؤرئاوا و 

اصاْيَت، بؤ ثيَٓاطةنشدْي ئيظشائيًيؽ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ْ
 (. 7: ق1378كةَهى )غودةى ػيَشثةدمةيي( بةناسديَٓيَت )اَاّ ؿميٓى، 

 
ضتـساتيرى ئيطسائين لة ِةوبةز ِةِزةشة بؤ ضةز بووٌي لة  -(2ـ2ـ4)

 اليةُ كؤوازي ئيطالوي ئَيساُ:
 بابةتى ٖةسِةػة بؤ طةس بووٕ، ية سِواْطةى ئاطايؼييةوة و بة تايبة  

ْيوسياييظتةناْةوة و تةْاْة  سياييضَى ٖيَشػبةساْة و سياييضَى بةسطشيهاساْةؾ 
ػيهشدْةوةي بؤ دةنشيَت، سياييظتة ٖيَشػبةسةنإ بشِوايإ واية نة صياتـشنشدْى 
سيَزةى ٖيَض طشْطتـشئ ئاَادمى طياطةتى دةسةوةى وآلتاْة، بة واتايةنى تـش، 

دةنا  نة ٖيَضة طةوسةنإ سيَزةي ٖيَضى تايبةغمةْذي طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى وا
ؤؤيإ بطةيٓٓة صؤستـشئ و باآلتـشئ ئاطت وةى باػتـشئ سِيَطة بؤ صياتـشنشدْى 

(. ٖةسوةٖا سياييضَى بةسطشيهاساْة طشْطتـشئ 25: ق1388ئاطايؽ )َشػاؼمش، 
 ئاَادمى طياطةتى دةسةوةى دةوَيةتإ، بة صياتـشنشدْى ئاطايؼى سيَزةيى دةوَيةتإ
ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا دةصأْ. يةّ سِواْطةيةوة، دةوَيةتإ تةْيا ناتيَو 
ٖةوَيى صياتـشنشدْى ْفووص و ٖيَضى ؤؤياْذةدةٕ نة ٖةطت بة ْائةَٓى و ٖةبووْي 
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ٖةسِةػة و َةتـشطي بؤ طةس ئاطايؼيإ بهةٕ. ٖةسِةػة بؤ طةس بووٕ، كةَهيَهة 
و ٖةسِةػةيةى درى ئاطايؽ و َاْةوة و نة بـشيتيية ية بووْي ٖةسرؤسة َةتـشطى 

بة طؼب بووْي وآلتيَو. ية سِواْطةى ئيظشائيًيؼةوة ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشإ و 
ٖةسِةػة و َةتـشطييةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ٖةسِةػةى بؤ طةس بووْي 

(. ييَشةوة 172-173: ق1392ئيظشائيٌ دسوطتهشدووة. )بـشصطش و قااى، 
درايةتى نشدْي ئيظشائيٌ بؤ ثشطى  طم نة طشْطتـشئ ٖؤناسةناْىدةتواْطم بًَيَ

ئةتؤَى ئيَشإ، ئةو تيَطةيؼضم و سِواْطةيةي ئيظشائيًيةناْة نة تواْا و سيَزة و 
ئاطب ٖيَضى ئيَشإ نة ؤاوةٕ كةنى ئةتؤَى بيَت صؤس بةسصدةبيَتةوة و نؤَاسي 

اطٓاَةيي ؤؤي دةصاْيَت ئيظالَي ئيَشاْيؽ بة ئاػهشا ئيظشائيٌ بة ئةوى تـشي ْ
و بة ثيَي ئايذؤيؤرياي توْذسِةواْةي ئاييين ؤؤي ٖةوَيي ية ْاوبـشدْي ئيظشائيٌ 
دةدا . ٖةسوةٖا ئيَشاْي ؤاوةٕ كةني ئةتؤَي نؤتايى بة تواْاى بةسطشى 
ئيظشائيٌ دةٖيَٓيَت. ية اليةنى تـشةوة بة ثيَي تيؤسي )دؤَيٓؤ(، وآلتاْى تـشى 

َيظش و طعوديا، بؤ ثاساطتين ئاطايؼي ؤؤيإ ئةواْيؽ ْاوكةنة وةى توسنيا، 
ٖةوَيى بة دةطتٗيَٓاْى كةنى ئةتؤَى دةدةٕ، ٖةسوةٖا طشوثة تريؤسيظتيةنإ بة 
ٖؤى ئةطةسي دةطتثيَشاطةيؼتٓيإ بة كةنى ئةتؤَى ئاطايؼى ْاوكةنة و 
ئاطايؼي ْيَوْةتةوةيى دةؤةْة َةتـشطيةوة، بة طؼب ئاطايؽ، ئاػتى، 

، لطفّاىي و ثشِؤطةى ديَُونشاتيضاطيؤٕ ية ْاوكةنة يةباسدةكيَت )طةقاَطريي
(. ٖةسِةػةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بؤ طةس بووْي 195: ق1390

ئيظشائيٌ وايهشدووة نة ئيظشائيٌ كةْذ طتـشاتيزي و طيٓاسيؤيةى بؤ 
 -2نؤْاِؤٍَ.  -1بةسةْطاسبووْةوةي ئةو ٖةسِةػة و َةتـشطياْة دابٓيَت: 

طةَاسؤى  -4طةَاسؤى ئابووسى.  -3وةبـشدْى قةيشاْى ئةتؤَى ئيَشإ. بةسِيَ
قايًبووٕ بة ئيَشاْى  -7طؤسِاْى سِريَُى ئيَشإ.  -6ٖيَشػى طةسباصى.  -5دةسيايى. 

(. ييَشةدا طتـشاتيزي و طٓاسيؤناْي 125: ق1388ؤاوةٕ تواْاى ئةتؤَى)بضسطش، 
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ية اليةٕ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ئيظشائيٌ ية ٖةَبةس ٖةسِةػةنإ بؤ طةس بووْي 
 دةؤةيٓةسِوو. 

 
 ئابَمؤقةى ئابووزى: -(1ـ2ـ2ـ4)
ئيظشائيٌ بؤ نؤْاِؤَيهشدْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ٖاْى طةثاْذْي طضا و  

ئابًَؤقةى ئابووسى طةس ئيَشإ دةدا  بؤ سِاطشتين كاالنيية ئةتؤَييةناْي ئيَشإ و 
ْيَوْةتةوةيى ياؤود وياليةتة يةنطشتووةناْي  الواصبووْى ية سِيَطةى نؤَةَيطةى

ئةَشيها، وآلتاْي ئةوسوثا و وآلتاْى تـش. ٖةسوةٖا ٖةوٍَ دةدا  نة دؤطيةى ئةتؤَى 
ئيَشإ ية ئةدموَةْى ئاطايؽ و ية كواسكيَوةى فةطًَى حةوتذا، بشِياس بؤ ئابًَؤقةى 

ْاِؤَيهشدْي ئيَشإ و ئابووسى صياتـشي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بذسيَت بة َةبةطب نؤ
 (. 191: ق1390، )لطفّاىواصٖيَٓاْي ية ثشؤطشاَى ئةتؤَي 

 
 طؤِزيٍى ِزذَيي: -(2ـ2ـ2ـ4) 
يةنيَهى تـش ية بةسْاَةناْى ئيظشائيٌ ية ٖةَبةس ٖةسِةػةناْى نؤَاسي  

ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَيذاْة بؤ طؤسِيٓى سِريَُى نؤَاسى ئيظالَى و بة طؼب صؤسبةي 
ييةناْي ئيظشائيٌ بشِوايإ واية طؤسِيٓى سِريَِ و ٖاتٓة طةسناسى سِريَُيَهى ْوؤبة طياط

ْويَى ديَُونشاتيو ئةوة ئةّ ٖةسِةػةية ية طةس ئيظشائيٌ الدةبا ، تةْاْة  ئةَة بة 
يةنيَو ية ئاَادمةناْى ئابًَؤقةى ئابووسى دةصأْ تاوةنو سوؤاْى سِريَِ ؤيَشاتـش بيَت و 

ٖيَشؾ بهشيَتة طةس ئيَشاْيَهي الواص و ثشِ ية ْاسِةصايةتى بة ئاطاْى بتواْذسيَت 
 (. 181: ق1392رةَاوةسي )بـشصطش و قااى، 
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 َِيسشى ضةزباشى: -(3ـ2ـ2ـ4)
َةتـشطي ٖةسِةػة بؤ طةس بووْي ئيظشائيٌ ية اليةٕ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ  

يَشإ ية وادةنا  نة ئيظشائيٌ بة ٖةس ئاَشاص و سِيَطةيةى ٖةوٍَ بذا  نة ئ
بةدةطتٗيَٓاْى كةنى ئةتؤَى دووسناتةوة، يةنيَو يةّ بزاسداْةؾ ٖيَشػي 
طةسباصيية بؤ طةس بٓهة و داَةصساوة ئةتؤَيةناْى ئيَشإ. ئيظشائيٌ بشِواى واية 
نة ٖةَوو سِيَطةيةى دةبيَت بطشيَتةبةس بؤ ئةوةى ئيَشإ و طوسيا و عيَشام كةنى 

(دا ئيظشائيٌ ٖيَشػى 1980ؼتـش ية طاَيى)ئةتؤَيإ ْةبيَت، ٖةسوةنو كؤٕ ثيَ
(دا، بٓهةي ئةتؤَى 2007ئاااْى نشدة طةس بٓهةى ئةتؤَى عيَشام و ية طاَيى )

 (.203: ق1388 لطفّاى،طوسياى بؤَباسإ نشد و ية ْاوى بـشد )
 
 قبوَه كسدٌي خاوةٌدازييةتي ضةكي ئةتؤوي: -(4ـ2ـ2ـ4) 

ئيَشاْى ئةتؤَى قبوٍَ دةنا  نة ئيظشائيٌ تةْيا ناتيَو نؤَاسي ئيظالَي 
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها طةسةْتى توْذوتؤَيى ثاساطتٓى ئيظشائيٌ ية 
ئةطةسى ٖةس ٖةسِةػة و َةتـشطى و ٖيَشػيَو بذا . واتا ٖةسِةػة ية ئيظشائيٌ 
ٖةسِةػة بيَت ية وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ياؤود سيَههةوتٓاَةى دوو 

ببةطضم بؤ ثاساطتٓى ئيظشائيٌ يإ يةطةٍَ ْاتؤ ياؤود طيظتةَيَهى قؤَيى بةٖيَض 
ئاطايؼى ْاوكةيى درى َةتـشطيةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ داعمةصسيَت، 
ياؤود ٖةوٍَ بذسيَت سِيَطة ية ْفووصى ئيَشإ ية ْاوكةنة بطرييَت و ثشِؤطةى ئاػتى 

هشيَت، بة ٖؤى ْاطٓاَةي و ديَُونشاطى ؤيَشاتـش بهشيَت و ئيَشإ طؤػةطريتـش ب
طيظتةَة طياطى و ئايذؤيؤريةنةى و بةٖا باآلناْي ئةّ طيظتةَة نة ية 
سِواْطةي ئيظشائيًةوة درى ئاطايؼي وآلتاْي ْاوكةنة و بٓةَاناْى دؼمونشاطية 

(. ية اليةني تـشةوة بة ثيَي بريوبشِوا، ْاطٓاَة 184: ق1392)بـشصطش و قااى، 
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الَي ئيَشإ، بة ػيَوةيةنى طؼب طةوسةتـشئ و تيَطةيؼتين نؤَاسي ئيظ
َةتـشطى بؤ طةسنؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية اليةٕ سِؤرئاوايةوةية و بؤ 
بةسةْطاسبووْةوةي ئةو ٖةسِةػة و َةتـشطيةؾ ئيظشائيٌ ية ْاوةْذي ٖةسةػةي 
ئةتؤَي ئيَشاْذاية و ئيظشائيًيؽ ٖةوٍَ دةدا  نة ية سِيَطةى ناسيطةسى يؤبى 

وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ٖةسوةٖا دووسؤظتٓةوةى نؤَاسي  رويةنة ية
ئيظالَي ئيَشإ ية ثشِؤطةى ئاػتى عةسةبةنإ و ئيظشائيٌ و ٖاوناسى يةطةٍَ 
توسنيا و ْفووص ية ئاطياى ْاوةسِاطت و قةوقاص و ثةسةثيَذاْي ٖاوناسى ئابووسى 

يةطةٍَ سووطيا، ٖيٓذطتإ و  يةطةٍَ وآلتاْي نةْذاو و طةػةثيَذاْى ثةيوةْذييةناْى
ثانظتإ، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ نؤْاِؤٍَ بها  و دواتـش ٖةوَيي طؤسيين سرؼمي 

 (. 10: ق1385نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بذا  )ؤجظتةْيا، 
دةتواْطم بًَئَ ئيَشإ ية َيَزووى ؤؤيذا ية سِيَطةى درايةتى نشدْي ئيظشائيٌ  

سِةوايةتى ية ْيَو عةسةبةنإ و َوطوَيُاْإ ثةيذا تواْيويةتى ْفووصى َةعٓةوى و 
بها . ية طوتاسى َةصٖةبى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشاْذا دورَٓايةتى و درايةتى ية 
ٖةَبةس ئيظشائيًذا وةى َةسريَهى ثيَويظت بؤ ْضيهبووْةوة و يةنيَتى نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ ريٗاْى ئيظالّ طةيشنشاوة. بة ثيَي سِواْطةى 

ادثةسوةسشمواصيةوة ئةّ ثشطة باْطةػةى بؤ دةنشيَت، ئةَة بيَجطة ية بٓةَاناْي د
درايةتى يةطةٍَ طتةَهاسإ و ثؼتيواْى و ثاَيثؼتى ية ييَكةوَاو و طتةًَيَهشاوإ 
و ثاساطتٓى ئيظالّ و َوطوَيُاْإ نة ٖةَوويإ بٓةَاناْي ٖضسي ئةّ درايةتية 

 ْانؤنييةناْى عةسةبةنإ و (. بةطؼب26: ق1388، آيُِٖثيَهذيَٓٔ )
ئيظشائيٌ و ثشطى فةيةطتيٓيةنإ بؤتة ٖؤناسي صياتـشبووْى ْفووص و ثيَطةي ئيَشإ 
ية ْاوكةنة. ٖةسوةٖا دسوطتبووْي قووآليةنى طتـشاتيزيو بؤ سِيَطةطشتٔ ية 

 (. 205: ق1387، لطفّاىٖيَشػى طةسباصي ئيظشائيٌ بؤ طةس ئيَشإ )
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 ي ئَيران و يةكَيتى ئةوروثا:كؤماري ئيصالم -(3ـ 4)

ثيَطةى روطشافيايى و طشْطى ئابووسى ئيَشإ و ثشطى دابيٓهشدْى وصة بؤ 
ئةوسوثا، ٖةسوةٖا سِؤَيى ئيَشإ ية ئاطايؼى ْاوكةنة بة طؼب و نةْذاو بة 
تايبة ، ٖةسوةٖا سِؤٍَ و ْفووصى ئيَشإ ية ثشِؤطةى ئاػتى ية سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت 

ةطتطم و ئيظشائيٌ، ْفووصى ئيَشإ ية طةس ٖيالظم ػيعى، سِؤٍَ و بة تايبة  فةي
ثيَطةى ئيَشإ ية دةطتةبةسنشدْى طةقاَطريى ية ئةفػاْظتإ و عيَشام، ْفوص و 
ناسيطةسى ئيَشإ ية ئاطياى ْاوةسِاطت و قةوقاص، ٖةسوةٖا ثشطى دؤطيةى ئةتؤَى 

تى ئةوسوثا طشْطى تايبةتى ئيَشإ، وايهشدووة نة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بؤ يةنيَ
(. ية اليةني تـشةوة يةنيَتى ئةوسوثاؾ بؤ 39: ق1382ٖةبيَت )ؤايوصادة، 

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ٖؤى ثيَطةى وآلتاْى ئةوسوثايي ية سِووى طياطى و 
ئابووسيةوة طشْطى تايبةتى ٖةية و بة طؼب نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوٍَ 

بة ناسبيَٓيَت بؤ نةَهشدْةوةى طوػاسةناْى وياليةتة دةدا  نة يةنيَب ئةوسوثا 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها بؤ طةس ئيَشإ. دةتواْطم بًَيطَم نة ية سِواْطةى نؤَاسى 

 ئيظالَى ئيَشاْةوة، يةنيَب ئةوسوثا ية بةس ئةّ ؤاآلْةى ؤواسةوة طشْطى ٖةية:
ة ٖةَبةس ـ ئيَشإ يةنيَب ئةوسوثا وةى فانتةسى ٖاوطةْطى دةبيٓيَت ي1

 طوػاسةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها.
ـ ئيَشإ دةيةويَت ناسيطةسيةناْى ئابًَؤقةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي 2

 ئةَشيها بؤ طةس ئيَشإ نةَبهاتةوة.
ـ ئيَشإ دةيةويَت ية بواسى وةبةسٖيَٓاْذا طوود ية طةسَايةى وآلتاْي يةنيَب 3

 ذا ببيَٓيَت بة تايبة  ية بواسى ْةو  و غاصدا.ئةوسوثا ية نةستة ريارياناْ
ـ ئيَشإ دةيةويَت ية سِووى تةنٓؤيؤرياوة ؤؤى بةٖيَض بها  و بة طؼب 4

 يةنيَب ئةوسوثا ئةو تةنٓؤيؤريا ْويَيةى ٖةية.
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ـ ئيَشإ دةيةويَت طفتوطؤناْى يةَةسِ ثشطى دؤطيةى ئةتؤَى ؤؤى ية 5
بذا ، بة ٖؤي ئةوةي نة ئةوسوثاييةنإ صياتـش سِيَطةى يةنيَب ئةوسوثاوة دسيَزة ثيَ

بشِوايإ بةسيَهاسي ديثًؤَاطي ٖةية بؤ كاسةطةسنشدْي ئةّ ثشطة )َيٓاوْذ، 
(. ٖةسوةٖا وآلتاْى يةنيَتى ئةوسوثا ٖةوَيياْذاوة تا بؤػايى 58ـ59: ق1385

ثلشِاْى ثةيوةْذييةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و نؤَاسي ئيظالَي 
شإ ثشِبهةْةوة، بة تايبة  ثاؾ طاآلْي ْةوةدةنإ و سِووداوةناْى طاَيي ئيَ
( و صياتـشبووْي سِؤَيى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية ْاوكةنة. 2001)

يةنيَتى ئةوسوثا سايطةياْذوة نة بةسصنشدْةوةى ئاطتى ديَُونشاطى و سيَضطشتٔ ية 
ٕ و يةنيَتى ئةوسوثا ببٓة َافةناْى َشؤظ وادةنا  نؤَاسي ئيظالَي ئيَشا

ػةسيهيَهى بةسدةواّ نة ئةَةؾ دةسبـشِى ٖةوَيى يةنيَب ئةوسوثاية بؤ 
بةسصنشدْةوةى ثيَطةى ؤؤى ية ٖاونيَؼة ريٗاْييةنإ بة طؼتى و بة تايبة  ية 

ةنيَتى ئةوسوثا نؤَةَييَو تيَبيين ية طةس سِةفتاس و ية اليةنى تـشةوة يْاوكةنةدا. 
ئيَشإ ٖةية و سِةؤٓة ية طياطةتةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ طياطةتي دةسةوةي 
 دةطشيَت، بؤ ػمووْة:

ـ سِاطةياْذْي فةتوا و حونُي ٖةَيطةسِاْةوةي ْووطةس )طةـمإ سوػذى( و 1
 دياسيهشدْي ثاداػت بؤ نوػتٓى.

ـ تريؤس نشدْي ْةياساْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية وآلتاْي ئةوسوثايي، بؤ 2
 يةي دادطاي َيهؤْوغ.ػمووْة دؤط

ـ درايةتى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ ثشِؤطةى ئاػتى عةسةبةنإ و 3
 ئيظشائيٌ.

ـ ْيطةساْى يةنيَب ئةوسوثا ية دةطتثيَشاطةيؼتٓى ئيَشإ بة كةنى ئةتؤَى 4
ية سِيَطةى سووطيا و نؤسياي بانووسةوة. ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و يةنيَتى ئةوسوثا 

(وة ية ريَش ناسيطةسى دؤطيةى ئةتؤَى ئيَشإ و 2003ثاؾ طاَيى ) بة تايبة  ية
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طفتوطؤناْيإ يةطةٍَ ئيَشاْذاية. كوْهة بة طؼب وآلتاْي يةنيَتى ئةوسوثا درى 
دةطتثيَشاطةيؼتٓى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشأْ بة تةنٓؤيؤرياى بةسٖةَٗيَٓاْي 

ةواْةي ئيَشإ و كةني ئةتؤَى، بة ٖؤى ئايذؤيؤرياى ػؤسِػطيَشاْة و توْذسِ
ناسيطةسى و سِؤَيي ْةسيَين ئيَشإ ية ْاوكةنة بة طؼب، ٖةسوةٖا ثاَيثؼتى 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية طشوثة كةنذاسة تريؤسيظتيةنإ وةى حيضبوَيآل و 

 ( 252-261: ق1388حةَاغ و ... ٖتذ )عباطي اػًكى، 
شاَى ئةتؤَى ريَطةي ئاَارةية نة ْيطةساْييةناْي ئةوسوثيةنإ ية ثشؤط 

نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها صياتـشة، بة ٖؤى 
ئةوةى نة رطة ية ْيطةساْيإ دةسباسةي ثشطي ئاػتى ْيَوْةتةوةيى، ئةوإ ية 
ٖةَبةس ئاطايؼى ؤؤيإ بة ٖؤى َووػةنة دووسٖاويَزةناْي نؤَاسي ئيظالَي 

ثاْذْي طضا و ئابًَؤقةى توْذوتؤَيتـشٕ بؤ ئيَشإ ْيطةسأْ و بؤيةؾ ؤواصياسى طة
طةسنؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ٖةسكةْذة بشِوايإ بة ٖيَشػى طةسباصى بؤ 

(. ييَشةوة دةتواْطم وةى 149: ق1391كاسةطةسنشدْي ئةّ ثشطة ْيية )ؤايوصادة، 
ػمووْةيةى طشْطتـشئ ثشغ و بابةتةناْي ْيَوإ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و يةنيَب 

سوثا و ناسيطةسيإ ية طةس ثةيوةْذي و طياطةتي دةسةوةيإ ية ٖةَبةس ئةو
 يةنتـشي، ية ؤؼتةيةنذا خبةيٓةسِوو:
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 ؤؼتةى ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و يةنيَتى ئةوسوثا:

 
سيــض
 بةْذ

 ثةيوةْـذي ئيَـشإ و   ثشغ وبابة 

EU 
9191-9191 

ثةيوةْذى ئيَشإ و 
EU 9111    ـ

9119 

ثةيوةْذى ئيَشإ 
 EUو 

9119-
1119 

ثةيوةْذى ئيَشإ 
 ـ  EU1002و 

فةتواى نوػـتٓى   1
 طةـمإ سوػذى

ـــشيَٓى   ــاسى بـ ٖؤنـ
 ثةيوةْذييةنإ

ناسيطةسى طـًبى  
يــــــة طــــــةس 

 ثةيوةْذييةنإ

ٖةوَيــذإ بــؤ  
ــةبى  َةصٖــــ
ْيؼاْذاْى ئةّ 
ــةى  ــة ْ فةتواي
 طياطى بووْي

ناسيطةسى 
طًبى ية طةس 

ثةيوةْذييةنإ ثاؾ 
ثيَذاْى َيذايياى 
إ ػوايية بة طةـم
 سوػذي

ثلشِاْى ثةيوةْذى  2

 ْيَواْيإ

ــذْى  ــةثاؾ سِاطةياْ ي

فـــةتواى نوػـــتٓى 
 طةـمإ سوػذى

ثلـــــــــــشِاْى 

ــةنإ  ثةيوةْذييــ
ــةثاؾ  يـــــــــ
ــذْى  سِاطةياْـــــ
ــاى   ــاسى دادط بشِي
َيهؤْـــؤغ يـــة 

 ئةـماْيا

 ـ ـ

ــاؾ سوداوى   ئابًَؤقةى ئابووسى 3 ــة ثـ يـ
ــى  بةباسَتـــة طشتٓـ
ديثًؤَاتـــــــــــة 

ــةوةى   ــةّ نشدْ ن
ئابًَؤقـــــــــــة 
ئابووسيةناْى طةس 

وةبةسٖيَٓإ يـة  
 ئيَشإ

نةّ بووْةوةى 
ثةيوةْذى ئابووسى و 
طةثاْذْي طضا و 
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ئةَشيهيـــةنإ يـــة 
تــاسإ و يــة َــاوةى 

ةسى ئيَــــشإ و ػــــ
 عيَشام

ئابًَؤقة بؤ طةس  ئيَشإ
 ئيَشإ

ثشِؤطــةى ئاػــتى  4
ــةسةب  -عـــــــ

 ئيظشائيٌ

ــةّ   ٖؤناسى ْانؤنى ٖؤناسى ْانؤنى ــؤ ي طفتوط
باسةيةوة و داوا 
ـ  شإ نشدٕ ية ئيَ

بـــــــــــــؤ 
دةطتيَوةسْةدإ 
 يةّ ثشِؤطةية

ٖؤناسى 
 ْانؤنى ية ْيَواْيإ

ــتى  5 ئاطـــــــــ
 كاوثيَهةوتٓةنإ

بةسثشطـــــة ثًـــــة 
دووةنــــــــــإ و 
ريَطشةناْى وةصيـشى  

 دةسةوة

ــة  وةصيشاْى دةسةوة بةسثشطـــــ
 باآلنإ

وةصيشاْى 
دةسةوة و طةسؤني 
 وةظذى داْوطتاْهاس

طفتوطؤى سِةؤٓـة   ـ ثشطى طفتوطؤنإ 6
 ئاَيَض

ــؤى طفتو طــــ
 طؼب

داْوطتاْى 
 ئةتؤَى

ــةناْي  7 ثشطــــــ
 ريَطةي ْانؤنى 

ئايــــــــــذؤيؤرى، 
ْاطـــٓاَة، ػـــةسِى 

ــشام،   ــشإ و عيَـ ئيَـ
ــة  ــتى يـــ ثاَيثؼـــ
 بضوتٓةوةتوْذسِةوةنإ

ــووْى  ــةسدةواّ ب ب
ــانؤنى  ْــــــــ

ــٓاَةيى و  ْاطـــ
ئايذؤيؤرى، َافى 
َــشؤظ، تريؤسيــضّ، 
ئاػتى سِؤرٖةآلتى 

 ْاوةسِاطت

نةّ بووْـةوةى  
باسطشريــةنإ و 

ــؤن شدٕ طفتوطـ
بؤ كاسةطـةسى  

 نيَؼةنإ

باسطشرى ية 
ثةيوةْذييةنإ، 

تريؤسيضّ، دؤطيةى 
ئةتؤَى ئيَشإ، 

َافى َشؤظ، ئاػتى 
 سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت
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ٖةَيويَظتى  8
ئةَشيها 
دةسباسةي 

ثةيوةْذى ئيَشإ و 
 يةنيَتى ئةوسوثا

ٖةَاٖةْطى 
ية طياطةتى 
 EUئةَشيها و 

ٖةَاٖةْطى 
ية 

طيًظةتةناْيإ 
 ئيَشإ ية ٖةَبةس

تا 
سِادةيةى 

ريابووْةوة ية 
ٖةَيويَظتى 
ئةَشيها ية 
ٖةَبةس 
نؤَاسي 

 ئيظالَي ئيَشإ

ٖاوٖةَيويَظتى 
صياتـش يةطةٍَ 

ئةَشيها ية اليةٕ 
EU بةآلّ نةَيَو ،

رياواصى دةسباسةي 
كاسةطةس نشدْى 
 ثشطى ئةتؤَي ئيَشإ

 
 ( 263: ق1388طةسكاوة: )عباطي اػًكى، 
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 مى ئَيران و شياشةتي بةرةو ِرؤذهةآلت:كؤمارى ئيصال -(4ـ4)
بة طؼب ية سِواْطةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْةوة صةَيٓةى دسوطتبووْي  

ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي  ،طتـشاتيزى )سِواْطةي بةسةو سِؤرٖةآل (
 ئيَشاْذا، بة ٖؤى طيَ فانتةسةوة دةطتٓيؼإ دةنشيَت:

(ى 1404اْي بيظت طاَيةي ئيَشإ تا طاَيى )ـ بةَيطةْاَةى سِواْطةى ثةسةثيَذ1
 ( صاييٓى:2025ٖةتاوى )

ئةّ بةَيطةْاَةية ئاَارة بةوة دةنا  نة بةدةطتٗيَٓاْى ٖيَضى ئابووسيي ية  
ْاوكةنة، ثيَويظتى بة تةعاَوٍ و ثةيوةْذى بوْياتٓةس يةطةٍَ وآلتاْى تـش بة 

ةساْى نؤَاسي ئيظالَي تايبة  باػووسى سِؤرٖةآلتى ئاطيا ٖةية. كوْهة بشِياسد
ئيَشإ دةصأْ بؤ بةٖيَضبووْيإ ثيَويظتيإ بة دةطتثيَشاطةيؼضم بة طةسكاوةى 
ْيَوْةتةوةيى ٖةية بة تايبة  ْاوةْذةناْى ٖيَض و طاَإ ية ريٗإ، ئةَةؾ بة 
طياطةتى طشِيٓةوةى ثةػيَوى و قةيشإ دةنشيَت نة بة ػيَوةى طؼتى طيَ ْاوكةى 

ـ يةنيَتى 2ـ ئةَشيهاى بانووس. 1ريٗاْذا بووْيإ ٖةية: طشْط يةّ سِووة ية 
ـ بانوسى سِؤرٖةآلتي ئاطيا. بؤية كؤْيةتى تةعاَوٍ يإ ثةيوةْذي 3ئةوسوثا. 

باؾ و توْذوتؤٍَ يةطةٍَ ٖةسيةى يةو رةَظةساْة ثيَويظتة بؤ طةيؼضم بة 
 (. 2ـ3: ق1384ئاَادمةناْى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ. )ػشيعتى ْيا، 

 دَيظاسدى و بيَ ٖيوابووٕ ية ٖةَبةس سِؤرئاوا:ـ 2
ئةطةس ْاوةْذةناْى بةسٖةّ ٖيَٓاْى ٖيَض و طاَاْى ْيَوْةتةوةيى بـشيتيصم ية  

بانوسي ئةَشيها بة تايبة  وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ئةوسوثا و بانوسي 
يةتة سِؤرٖةآلتى ئاطيا، ئةوة ثةيوةْذى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ ويال

يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئةوسوثا طريوطشفتى صؤسى تيَذاية كوْهة بة ٖؤى 
ْةبووْى ثةيوةْذى فةسَي و درَٓايةتي يةطةٍَ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، 
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147 

ئيَشإ ثةيوةْذى يةطةٍَ وآلتاْي ئةوسوثا ٖةبوو و وآلتاْي ئاطياؾ ٖيَؼتا بةٖيَض 
ية ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و وآلتاْي ئةوسوثا،  ْةببووٕ، بةآلّ ثاؾ طشرى و ئاَيؤصى

بة تايبة  قةيشاْى دؤطيةي ئةتؤَي، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ئةَة 
تيَطةيؼت نة ْاتواْيَت بةسرةوةْذييةناْى يةطةٍَ وآلتاْي ئةوسوثا بٗيَٓيَتة ديى، 

 (. 4: ق1384بؤية نةوتة برينشدْةوةى ية ئةيتةسْاتيعى تـش )ػشيعتى ْيا، 
 بةٖيَضبووْى سِؤرٖةآل :ـ 3
ية نؤتايى طةدةى بيظتةَذا، وآلتاْي سِؤرٖةآل  و بة تايبة  باػووسى  

سِؤرٖةآلتي ئاطيا طؤسِاْهاسى و ثيَؼهةوتين ؤيَشايى ئابووسي بة ؤؤيةوة ديت، 
وآلتاْي ئةو ْاوكةيةؾ ية طةس طؤسةثاْى ْيَوْةتةوةييذا بةٖيَضبووٕ و ثيَطةى 

طتإ، َاييضيا، نؤسياي باػووس. بة طؼب كةْذ وآلتاْى راثؤٕ، كطم، ٖيٓذ
وآلتيَهى تـشي ْاطشاو بة ثًَيٓطةناْى ئاطيا ية ئاطتى ْيَوْةتةوةيى بةسص بؤوة و 
ئةَةؾ وايهشد طتـشاتيزيظتةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها طشْطى 
بة صياتـش بةّ ْاوكةية بذةٕ، كوْهة ثيَؼبيٓى دةنشيَت ية داٖاتوويةني ْضيهذا 

ٖؤي بةٖيَضي و ثيَؼهةوتوويي ئابووسيةنةيإ ػويَٓى وياليةتة يةنطشتووةناْي 
ثكفٖ ئةَشيها و وآلتاْي ئةوسوثا ية ٖاونيَؼة ْيَوْةتةوةييةناْذا بطشْةوة )

 (. 14ـ15: ق1385، عامسٗ
اليةْطشاْى طتـشاتيزى سِواْطم بةسةو سِؤرٖةآل  ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ  

بشِوايإ واية نة بة ثيَلةواْةى سِؤرئاوا، وآلتاْى سِؤرٖةآل  ثشغ و بابةتةناْى 
طياطى و ئابووسى تيَهةٍ بة يةنتـشى ْانةٕ و ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤى ثاساطتٓى 

ؤ ػمووْة وةبةسٖيَٓاْى كطم ية بواسى بةسرةوةْذييةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ب
ْةو  وغاص ية ئيَشإ ياؤود وةبةسٖيَٓاْى ٖيٓذطتإ ية ثيؼةطاصى ثؤآل ية ئيَشإ، 
ٖةسوةٖا وآلتاْي سِؤرٖةآل  دةتواْيَت ببيَتة باصاسيَهى ػياو و بةسبآلو بؤ 

(. ية 7: ق1384ٖةْاسدةنشدْى ْةو  و غاص يإ ناآلي ئيَشإ )ػشيعتى ْيا، 
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تـشةوة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ثيَيواية، نة سِؤرئاوا نؤَةَييَو ثالْى بؤ  اليةنى
الواص نشدٕ يإ يةْاوبـشدْى ئةّ طيظتةَة ٖةية، بؤية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 
طياطةتى دةسةوةيذا ٖةوٍَ دةدا  ئةّ ثشِؤراْة ثووكةٍَ بهاتةوة. بؤ ػمووْة ئيَشإ 

تةوةناْى تـشى ئيَشإ دةنا ، وةى توسى و درايةتى ٖةوَيةناْى ثاَيثؼتى ية ْة
نوسد نة ثيَيواية ية دةسةوةى طٓووسى ئيَشإ ثاَيثؼتى دةنشئَ. بة ٖؤي ئةوةي نة 
بة طؼب بشِواى واية وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ئيظشائيٌ و ئةوسوثا، 

ية بواسى ٖةوَيى ثؤَيؤْياييضة نشدْى ئيَشإ )ٖةوَيذإ بؤ طوػاس ؤظتٓة طةس ئيَشإ 
َافى َشؤظ(، باَيهاْيضةنشدْي ئيَشإ )ٖةوَيذإ بؤ ييَهٗةَيوةػاْةوةي ئيَشإ(، 
ئةْذوْيَظياْيضة نشدْى ئيَشإ )طؤسِيٓى نويتووسى ئيَشإ(، ظاتيهاْيضةنشدْى ئيَشإ 
)ية سِووى ريَطري نشدْى طيظتةَيَهى طيهوالس ية ريَطةى واليةتى فةقية(، 

ى ئيَشإ )ٖةوَيذإ بؤ بةسثانشدْي ػؤسِػى سِةْطى و ٖةسوةٖا ئؤنشاْياْيضة نشدْ
كاوةديَشى ْيَوْةتةوةيى بؤ ٖةَيبزاسدٕ( دةدةٕ، نةئةَةؾ وادةنا  نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ بةسدةواّ ية ٖةوَيي دسوطتهشدْي ٖاوطةْطييةى بيَت ية ٖةَبةس 

 (. 54: ق1383سِؤرئاوادا و ٖةوَيي بةٖيَضنشدْي ؤؤي بذا  )دٖؼريى، 
َاى طياطةتى )ْة ػشقى و ْة غشبى( نة صياتـش بؤ درايةتى نشدْي بٓة 

سِؤرئاوا بة تايبة  وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها وئيظشائيٌ بووة، بؤتة ٖؤى 
ئةوةى نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و 

ْاطٓاَةيي ئيظشائيٌ وةى ْاطٓاَةى رياواصى دربةسي ؤؤي ياؤود ئةوى تـشي 
ؤؤي ثيَٓاطة بها . ٖةسوةٖا ئةَةؾ وايهشدووة نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بؤ 
دابطم نشدْي ثيَذاويظتيةناْى ؤؤي، صياتـش ية وآلتاْي سِؤرٖةآل  ْضيو ببيَتةوة و 

(. بشِياسدةساْي نؤَاسى 8: ق1385، آقاِٖبة نشدةيى ئةوةى طةـماْذووة )
ية طشْطتـشئ َيهاْيضَةناْى سِيَطشتٔ ية ئيظالَى ئيَشإ بـشِوايإ واية نة 

ناسيطةسى ٖةسِةػةناْى ئابووسى، طياطى و طةسباصى وياليةتة يةنطشتووةناْي 
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ئيظشائيٌ، بة ٖيَض نشدْى ثةيوةْذى و ٖاوناسى يةطةٍَ وآلتاْى ناسيطةس و ئةَشيها 
: 1385، ثكفٖ عامسٗية طؤسِاْهاسييةناْى ريٗإ وةى وآلتاْي سِؤرٖةآلتة )

. ية اليةنى تـشةوة طااتيزي )سِواْطم بةسةوة سِؤرٖةآل ( ية طياطةتى (61ق
دةسةوةي نؤَاسى ئيظالَيذا ية اليةٕ اليةْطشاْي ئةّ طياطةتة بة ٖؤى نؤَةَييَو 
فانتةس: ػاسطتاْييةتى سِؤرٖةآلتى و ٖةبووْى ٖاوبةػى نويتووسى، َيَزوويى و 

طياطةتة وآلتاْى درى وياليةتة  ْاطٓاَةيية ية ٖةَبةس سِؤرئاوادا، ٖةسكةْذة ئةّ
يةنطشتووةناْي ئةَشيهاؾ دةطشيَتةوة نة ية ٖةس ػويَٓيَهي روطشافيايي بٔ، بؤ 

 (. 105: ق1389، آدمٖػمووْة ظيَٓضوئيَال و بؤييعيا )
ييَشةوةية نة سِؤيي ْاطٓاَة و درايةتي ْاطٓاَةيي بؤ ٖاوثةؼماْييةتي و  

 ورَٓايةتي بةسرةطتة دةبيَت.دسوطتبووْي بةسرةوةْذي ٖاوبةؾ ياؤود د
بة طؼب طياطةتةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ٖةَبةس سِؤرئاوا و  

ٖةسِةػةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيٌ دةسباسةي دؤطيةى 
ئةتؤَى ئيَشإ، وايهشدووة نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ سِواْطةى بةسةو سِؤرٖةآل  

ؤؤطودماْذْى طياطى و سيَههةوتٓاَةى ئابووسى و ٖاوناسى بطشيَتةبةس و ٖةوَيى 
يةطةٍَ وآلتاْى ئاطيا و بانوسى سِؤرٖةآلتى ئاطيا )كطم، َاييضيا، ٖيٓذوطتإ 
و...ٖتذ( بذا ، واتا ية طةس بٓةَاى ئابووسى ٖةوٍَ دةدا  بةسرةوةْذى طياطى و 

رٖةآلتى (. ٖةسوةٖا ية سِؤ13: ق1385، شّخ عطازئاطايؼى دةطتةبةس بها  )
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ثشطى كةنى ئةتؤَى ٖيٓذطتإ و ثانظتإ، نيَؼة و 
ًَُالْيَيةناْيإ ية طةس ْاوكةى نؼُري و رؤسى ثةيوةْذيإ يةطةٍَ ئيظشائيٌ و 
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ٖةسوةٖا فانتةسى َةصٖةب، ناسيطةسى ية 

ّ وآلتاْة ٖةبووة، ئةَة رطة ية طةس ثةيوةْذي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و ئة
ئةفػاْظتإ و ْفووصى ئيَشإ يةّ وآلتة، ية اليةنى تـشةوة بووْى وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية ْاوكةنة و َةتـشطي و ٖةسِةػة ئاطايؼييةناْى طةس 
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ئيَشإ. بةآلّ بة طؼب ثةيوةْذى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ وآلتاْي 
ة  يةطةٍَ راثؤٕ و نؤسياى باػوس صياتـش ية ثةيوةْذييةني سِؤرٖةآل  بة تايب

ئابووسي بووة، بةآلّ يةطةٍَ وآلتي كطم رطة ية ثةيوةْذي ئابووسى و بواسي وصة، ية 
 (. 9: ق1385بواسي طةسباصيؼذا ثةيوةْذي و ٖاوناسيإ ٖةبووة )ؤجظتةْيا، 

 
كؤمارى ئيصالمى ئَيران و رووشيا و ئاشياى  -(5ـ 4)

 ت و قةوقاز:ناوةِراش
 زووضيا:-( 4-5-1)
بة ٖؤى ٖةَيوةػاْةوةى يةنيَتى طؤظية  و طؤسِاْهاسيةناْى ْاوكةنة و  

ٖةسوةٖا صياتـشبووْي سِؤَيى وياليةتة يةنطشتووةناْي  دةسنةوتٓى ئةنتةسى ْوىَ
ئةَشيها، رؤسيَو ية سيَههةوتٓى طتـشاتيزيو ية ْيَوإ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و 

و، بة تايبة  َةتـشطى ئيَشإ ية ْفووصى ئيظشائيٌ، توسنيا و سووطيا دسوطتبو
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ية وآلتاْى ئاطياى ْاوةسِاطت و قةوقاص نة 
ٖةسِةػةى ئاطايؼى بؤ ئيَشإ دسوطتذةنا ، وايهشد نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 

(. 239: ق1384بؤ ثاساطتٓى ؤؤى ية سووطيا ْضيهتـش بيَتةوة )حارى يوطفى، 
ية اليةنى تـشيؼةوة سووطيا يةثاؾ قؤْاغيَو ية طؤػةطريى و ثاػةنؼة ية ئاطتى 

بؤ بةسرةطتةنشدْي  ْيَوْةتةوةييذا ٖةْطاوى طشْطى ئابووسى و طياطى ٖةَيطشتووة
سِؤٍَ و ثيَطةي ؤؤي صياتـش رةؤت ية طةس ْاطٓاَةى سِؤرٖةآلتى و ئاطيايى 

ووطيا ية طةػةى ؤيَشاى ئابووسي كطم و دةناتةوة، ئةَة رطة ية َةتـشطي س
ٖيٓذطتإ نة نؤْتـشِؤَيى باصاسةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و 

 (. 20: ق1385ئةوسوثايإ نشدووة و ثيَطةيإ بةسصتـش بؤتةوة )واليتى، 
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ية اليةنى تـشةوة بريؤنةى ثةيوةْذى يةطةٍَ سِؤرٖةآل  بة َةبةطتى  
بةساَبةس سِؤرئاوادا، وةى طتـشاتيزيةى ية طياطةتى دسوطتهشدْى ٖاوطةْطى ية 

دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا ثيَؼووتـشيؽ بووْى ٖةبووة، بؤ ػمووْة ٖامشى 
 يةنيَب(، ية ريَش ْاوْيؼاْى 1997ـ1989سةفظةدماْى طةسؤى نؤَاسى ئيَشإ )

 طتـشاتيزيو، بؤ ئاوةداْهشدْةوةى وآل  ية ثاؾ ػةسِى ٖةػت طاَية و بة
َةبةطب طةػةطةْذْي ئابووسى، ٖةوَيي داوة بؤ دسوطتهشدْي ثةيوةْذييةنى 
توْذوتؤٍَ يةطةٍَ وآلتاْى سووطيا، ٖيٓذطتإ و كطم، تاوةنو بتواْيَت بؤ 
بةسةْطاسبووْةوةى َةتـشطييةناْي سِؤرئاوا و بة تايبة  وياليةتة يةنطشتووةناْي 

ْذة ئةّ ٖةوآلْة بة ٖؤى ساصي ئةَشيها، ٖاوثةؼماْى طتـشاتيزيهي ٖةبيَت، ٖةسكة
ْةبووْى ئةّ وآلتاْة بؤ بةسْطاسبووْةوةى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و 

: 1386، ثكفٖ عامسٗدسوطتهشدْى بًؤنيَو ية درى سِؤرئاوا، ػهظب ؤواسد )
(دا، ٖةسكةْذة 2005ـ1997(. ية قؤْاغى طةسؤنايةتى ؤاتةَى )75ـ76ق

ْي ئةوسوثا ية ئةويةويةتى طياطةتى ؤاتةَى تةعاَوٍ و ْضيهى يةطةٍَ وآلتا
دابوو، بةآلّ طؤػة ْيطايةنيؽ بةسةو ئاساطتةى سِؤرٖةآل  بة ٖؤى ٖاوبةػى 
قةوَى و صَاْى و َةصٖةبى يةطةٍَ ئاطياى ْاوةسِاطت و قةوقاص، بووْى ٖةبوو و 
ية اليةنيؽ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَيى ثةسةطةْذْى ثةيوةْذييةناْي يةطةٍَ 

طيا دةدا و ية كوواس طاَيى يةنةَى طةسؤنايةتيةنةيذا، ٖةػت بةَيطةْاَةى سوو
 (. 80، ق1386، ثكفٖ عامسٖٗاوناسى يةطةٍَ سووطيا ئيُضا نشا )

(دا، بؤ 2013-2005ٖةسوةٖا ية طةسدةَى طةسؤنايةتي ئةؾمةدى ْةراد ) 
سّ يإ بةسةْطاسبووْةوة يةطةٍَ طوػاسةناْي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي و ٖةسوةٖا ْؤ

ثيَوةسةناْى سِؤرئاوايى نة ية سِواْطةيةنى بةٖا تةوةس و ئايذؤيؤرياييةوة دةيشِواْية 
ثةيوةْذييةناْي نؤَاسي ئيظالَي و سِؤرئاوا، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَيي 
دةدا نة طياطةتي سِؤرٖةآلتطةسايي، ية سِووى روطشافيايى ـ ئايذويؤريةوة ثةيشِةو 
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شإ، ئةَةؾ بة رؤسيَو ٖةَاٖةْط و ٖاوتةسيبة يةطةٍَ بها ، نة بة بشِواي ئيَ
بةسروةْذيةناْيإ. ية اليةنى تـشةوة رياواصي و ْانؤنييةناْي ٖةْذيَ ية وآلتى 
ئةَشيهاى التطم، وآلتاْى سِؤرٖةآلتي ئاطيا، سووطيا و ٖيٓذطتإ، كطم وثانظتإ، 

طياطةتةؾ بة  نة ئةّ .نة يةطةٍَ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيهادا ٖةياْة
نشدةوة تووػي ػهظت بوو ونيَؼة و طري وطشفب صؤسي بؤ نؤَاسي ئيظالَي 

ئةوةى نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و سووطيا ية يةنتـشى ْضيو  ئيَشإ دسوطتهشد.
دةناتةوة، ٖةوَيذاْياْة بؤ دووسنشدْةوةى ْفووص و درايةتى ٖيَزَووْى و نؤْتـشِؤَيى 

ٖةوةٖا ْفووصى سِيَهخشاوي ْاتؤ ية  شيها ية ْاوكةنة،وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَ
طٓووسةناْيإ نة ية سِواْطةي ٖةسدوو وآل  َةتـشطيذاسة، ٖةسكةْذة كؤْيةتى 
سِواْيٓيإ بؤ ثشغ و بابةتةنإ و ٖةسوةٖا بةسرةوةْذييةناْيإ تاسادةيةى رياواصة. 

يَزَوٕ و بةآلّ ٖؤناسي ْضيهبووْةوةيإ ئةوةية نة سووطيا ٖةوٍَ دةدا  ٖ
دةطةآل  و ْفووصى ؤؤى ية ئاطتى ْاوكةنة و تةْاْة  ئاطب ْيَوْةتةوةييذا بة 
دةطتبخاتةوة و طوػاسةناْى نؤَؤْيظتةنإ و توْذسِةوةنإ و سِاى طؼب ية 
ْاوؤؤ نةَتـش بهاتةوة. نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْيؽ بة ٖؤى رؤسي ْاطٓاَة، 

ْىَ و درايةتييةناْى يةطةٍَ سِؤرئاوا بة ئاَاْج و بةسرةوةْذييةناْى، ٖةسوةٖا ًَُال
تايبة  وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيٌ، ثيَويظب بة ٖاوناسي و 

مؤضطٌ بني املللٖ مطالعات دزِاٗ بةٖيَضبووْي ثةيوةْذي يةطةٍَ سووطيادا ٖةية )
(. ئةَة رطة ية ثشطي دؤطيةي ئةتؤَي نؤَاسي ئيظالَي 28: ق1387،خصز

بؤ ئيَشإ ثاَيثؼب و ٖاوناسي سووطيا صؤس طشْط و ثشبايةؤة، ض ية سِووي  ئيَشإ نة
 تةنٓؤيؤرياوة و ض ية سِووي دانؤني و ثاَيثؼب نشدٕ ية ئاطب ْيَوْةتةوةييةوة. 
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 ئاضياى ٌاوةِزاضت و قةوقاش: -(4-5-2)

طتـشاتيزى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية ٖةَبةس وآلتاْى 
ْاوةسِاطت و قةوقاص ثاؾ نؤتاي ٖاتين رةْطي طاسد تا سِادةيةى ية ريَش ئاطياى 

ناسيطةسى َةتـشطيية ئاطايؼييةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية اليةٕ وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيًذاية. ٖةسوةٖا ئيَشإ رةؤت ية طةس ٖاوناسى 

ة دةناتةوة، بةآلّ بة طؼب ْاوكةي ئابووسى و نويتووسى يةطةٍَ وآلتاْي ئةّ
ثةيوةْذييةناْيإ ية ريَش ناسيطةسي فانتةسةناْى ثةيوةْذى ئيَشإ و سوطيا، سِؤَيى 
روطشافياى طياطى و نويتووسى ئيظالَى، ْفووص و ثةيوةْذى وياليةتة 

: 1384يةنطشتووةناْي ئةَشيها يةطةٍَ ئةّ نؤَاساْةداية )حارى يوطفى، 
ػيَوةيةني طؼب بةسبةطتةناْي بةسدةّ طياطةتي (. ييَشةو دةتواْطم بة 12ق

دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ْاوكةى ئاطياى ْاوةسِاطت و قةوقاص، بةّ 
 ػيَوةيةدةطتٓيؼإ بهةئ:

ـ رياواصى ية طيظتةَة طياطييةناْي ئةو وآلتاْة و نؤَاسي ئيظالَي 1
 ئيَشإ.
 ـ ئايذؤيؤرياي طياطى رياواص.2
يى بؤ ْفووص و نؤْاِؤَيى ْاوكةنة ية ْيَوإ ؤودي وآلتاْي ـ ًَُالْيَي ْاوكة3

 ْاوكةنة.
 ـ دةطتيَوةسدإ و بووْى ئةنتةسة بةٖيَضة ْاوكةييةنإ، وةى سووطيا و كطم.4
ـ بووْى ئةنتةسة طةسوو ْاوكةييةنإ، وةنو: وياليةتة يةنطشتووةناْي 5

شإ و سووطيا يةو ئةَشيها، نة دةيةويَت سِيَطة ية ْفووصى نؤَاسي ئيظالَي ئيَ
ْاوكةية بطشيَت و ٖةسوةٖا سِؤَيي يةنيَتى ئةوسوثا و ثةيوةْذيية ئابووسيةناْي 
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يةطةٍَ وآلتاْي ْاوكةنة و ثشطى ئاطايؼى وصة، نة بؤ ئةوسوثيةنإ صؤس طشْط و 
 ٖةطتياسة وئةّ ْاوكةيةؾ ية سِووي ْةو  و غاصةوة صؤس دةوَيةَةْذة.

ٖةوَيةناْي بؤ نةَهشْةوةي ْفووصي نؤَاسي  ـ سِؤَيي توسنيا ية ْاوكةنة و6
ئيظالَي ئيَشإ ية ْاوكةنة و ًَُالْيَ يةطةٍَ ئيَشإ ية طةس ثشطى ثؼتيَٓةى 
توسنى و ثةيوةْذى قووَيى نويتووسى، صَاْى، ئاييٓى و ئابووسى و...ٖتذ، يةطةٍَ 

 وآلتاْى ئةّ ْاوكةية.
يذاْي طشوثة ئيظالَيية ـ سِؤَيى ثانظتإ و عةسةبظتإ ية ْاوكةنة و ياسَةت7

طوْٓةنإ وةنو: حضبي ايٓـش ، بضوتٓةوةى ئيظالَى ئؤصبةنظتإ، حضبي 
ايتخشيشاالطالَى، طشوثى ئةنشةَية و بضوتٓةوةى ئاطياى ْاوةسِاطت، ية وآلتاْى 
ئؤصبةنظتإ، تاريهظتإ، قشقيضطتإ و ناصاؤظتإ، نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 

 ـشطيإ دةصاْيَت.ئةّ طشوثاْة بة ٖةسةػة و َةت
ـ سِؤَيى ئيظشائيٌ و ثةيوةْذييةناْى يةطةٍَ دةوَيةتاْى ْاوكةنة )عًويإ و 8

 (.5ـ6: ق1388نوصةطش، 
  
كؤمارى ئيصالمى ئَيران و وآلتانى رؤذهةآلتي  -(6ـ 4)

 ناوةِراشت:
دةتواْطم بة ػيَوةيةني طؼب طشْطتـشئ بابة  و ثشطةناْى طياطةتى  

 َي ئيَشإ ية ْاوكةنةدا بةّ ػيَوةية ثؤيطم بهةئ:دةسةوةى نؤَاسي ئيظال
بووْى وياليةتة يةنطشتووةناْي  -2داٖاتووى ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشإ.  -1

ثشطي عيَشام و داٖاتووى دةوَيةتى  -3ئةَشيها و ٖيَضةناْى تـش ية ْاوكةنة. 
ثشطى فةيةطتطم و  -6ثشطى تريؤسيضّ.  -5ثشطي ئةفػاْظتإ.  -4عيَشام. 
ائيٌ. ٖةسوةٖا نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية طياطةتي دةسةوةي ؤؤيذا ية ئيظش

ْاوكةي سؤرٖةآلتي ْاوةسِاطت دا تةعاَوٍ يةطةٍَ نؤَةَييَو ئةنتةسى ْاوكةيى و 
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ْيَوْةتةوةيي، حهوَى و ْاحهوَى دةنا . بة طؼب دةتواْطم ييَشةدا ئةّ 
 ئةنتةساْة بة طةس طيَ طشوثذا دابةػبهةئ:

وَيةتيية ْاوكةييةنإ: ئاصةسبازمإ، ئوسدٕ، ئؤصبةنظتإ، ئةنتةسة دة -1
ئيظشائيٌ، ئةفػاْظتإ، ئيُاساتى يةنطشتووى عةسةبى، بةحشئ، ثانظتإ، 
توسنيا، طوسيا، عيَشام، طعووديا، عوَإ، فةيةطتطم، قةتةس، نويت، يوبٓإ، 

 َيظش، يةنيَتى عةسةب و ئةدموَةْى ٖاوناسى دةوَيةتاْي نةْذاوي عةسةبي.
ئةنتةسةناْى ْاحهوَى ْاوكةيى: ايكاعذة و طشوثةناْي كةنذاسي طوْٓة،  -2

طشوثةناْى كةنذاسى درى ئيَشإ ية عيَشام )بؤ ػمووْة: حيضبة نوسديةناْي 
 سِؤرٖةآل (، بةعظيةنإ، حةَاغ، ريٗادى ئيظالَى و حيضبوَيآل.

ئةَشيها ، ئةنتةسة دةوَيةتية ْيَوْةتةوةييةنإ: وياليةتة يةنطشتووةناْي  -3
بـشيتاْيا، ئةَيُاْيا، سووطيا، فةساْظا، كطم، يةنيَتى ئةوسوثا، سِيَهخشاوى 

: 1387، لطفّاىنؤْفشاْظى ئيظالَى، سِيَهخشاوى ْةتةوة يةنطشتوةنإ و ْاتؤ )
(. بة ػيَوةيةني طؼب طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية 199ق

ابةػذةبيَت يإ بة َاْايةني تـش، ئاطتى ْاوكةييذا بة طةس كواس تةوةسدا د
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ كواسرؤس ثةيوةْذي يةطةٍَ وآلتاْي ْاوكةنةدا ٖةية، نة 

 دةتواْطم بةّ ػيَوةية ثؤييٓيإ بهةئ:
ـ ٖاوناسى و بةػذاسى و ثةيوةْذي ْضيو يةطةٍَ ٖةْذىَ دةوَيةتى عةسةب 1

 )وةى طوسيا(.
ظتى يةطةٍَ توسنيا و ثانظتإ بة تايبة  ـ دسوطتهشدْي ثةيوةْذييةنى ثشاطُاتي2

 دةسباسةي ثشطى نوسد يةطةٍَ توسنيا و ثةسةثيَذاْى ثةيوةْذى ئابووسى و باصسطاْي.
ـ درايةتى يةطةٍَ ٖةَيويَظت و طياطةتةناْى دةوَيةتاْى نةْذاو و دةوَيةتاْى 3

 عةسةبى ٖاوثةؼماْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و سِؤرئاوا.
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ايةتي و درايةتى توْذ و ريذدى ية ٖةَبةس ئيظشائيٌ و ثاَيثؼب ية ـ دور4َٓ
(. بةّ ثيَيةؾ نؤَاسي 74: ق1378بضوتٓةوةناْي دري ئيظشائيٌ )احتؼاَى، 

ئيظالَي ئيَشإ ية طياطةتي دةسةوةي ؤؤيذا، بة ثيَي صةيٓيية  يإ بٓةَا ٖضسيية 
ـشطي و ٖةسةػةنإ ثشغ و بابة  و ئاطب َةت ية ْاطٓاَةييةناْي و تيَطةيؼضم

بؤ طةس نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ؤويَٓذْةوة بؤ ثاساطتين ئاطايؼي ؤؤي ية 
سِيَطةي رؤسي ثةيوةْذي يةطةٍَ وآلتاْي ْاوكةنةدا دةنا ، نة بة طؼب بة طةس 

 دوو باصْةي ئاطايؼيذا دابةػي دةنا .
 
 باشٌةكاٌى ئاضايصى ِةزَيىي:  -(1ـ6ـ4) 
 ى ئاطايؼي:باصْةى ؤيَشا -(1ـ1ـ6ـ 4) 
ئةّ باصْة ئاطايؼيية بؤ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية دساوطيَهاْى ثيَهذيَت نة  

بة ثيَى ئاطتى ٖةسِةػة و َةتـشطى ٖيَضة بيَطاْةنإ ية ْاوكةنة و طشوػتى 
بابة  و ثشطة طياطي و ئابووسى و نويتووسيةنإ، دةبيَتة ٖؤى ؤؤَيكاْذْي 

ي ئيظالَي ئيَشإ، ْاوكةي نةْذاو و دةسفة  يإ ٖةسِةػة و نيَؼة بؤ نؤَاس
عيَشام وةى دوو ػمووْة ية طشْطتـشيٓيأْ. ٖةسكةْذة ئةفػاْظتإ، ثانظتإ، 
توسنيا و ْاوكةى قةوقاص و ئاطياي ْاوةسِاطت ٖةسيةنةيإ بة ثًةى رياواص ؤاوةٕ 
طشْطى طتـشاتيزئ بؤ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، بةآلّ بؤ ػمووْة ْاوكةي نةْذاو 

ية ٖيًََى يةنةَى طتـشاتيزى بةسطشى نؤَاسي 1اوكةى)دةسةوةى ْضيو(وةى ْ
ئيظالَي ئيَشاْذاية. تايبةغمةْذيةناْى ئةّ ْاوكةية بة ػيَوةيةنة نة دةسفة  يإ 
ٖةسِةػةى صؤس بؤ بةسرةوةْذى و ئاطايؼى ْةتةوةيى ئيَشإ دةؤوَيكيَٓيَت. ئةّ 

ؤاَيى طةسةنى ثةيوةْذى  ْاوكةية بة ٖؤى دةوَيةَةْذي ية بواسي ْةو  و غاص،
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ يةطةٍَ ريٗاْى دةسةوة بووة و بةّ ثيَيةؾ ؤاَيى الواصى 

                                                           

1 The Near Abroad 
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ئاطايؼى بةسطشى، طياطى و ئابووسى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةرَاس دةنشيَت. 
 (. 137: ق1388)بـشصطش، 

ذاو بة طؼب ثةيوةْذييةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و وآلتاْى عةسةبى نةْ 
 ية ريَش ناسيطةسى كةْذ فانتةسداية:

ـ صةيٓييةتى َيَزوويى ية ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و عةسةبةنإ، نة بةسدةواّ 1
 ية اليةٕ ئيَشاْةوة ٖةوَيى نؤْتـشِؤٍَ نشدْيإ دساوة.

ـ دَيةسِاونىَ و ْةبووْى َتُاْة ية ٖةَبةس نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و ثشطى 2
 ة و َةتـشطي ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِػى ئيظالَى.دةطتيَوةسدإ يةو وآلتاْ

ـ ْةبووْى ٖيَضيَو بؤ ٖاوطةْطى نشدٕ يإ دسوطتهشدْى ٖاوطةْطي و 3
نؤْتـشِؤَيى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ْاوكةنة بة تايبة  ثاؾ سوؤاْي سِريَُى 

 (.2003طةداّ حوطئَ ية طاَيي )
ٍَ سِؤرئاوا بة طؼب و ـ ٖاوثةؼماْييةتى و ثةيوةْذي ئةو دةوَيةتاْة يةطة4

 وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بة تايبة .
 ـ بةٖيَضبووْى طةسباصى و ئةتؤَى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ.5
ـ ثشطى وصة و ئاطايؼى وصة ية نةْذاو و بة طؼب نؤْتـشِؤٍَ و ئاطايؼي 6

(. يةنيَو ية طةوسةتـشئ 333ـ 335: ق1391نةْذاو )ًَو حمُذى و داودى، 
ةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية طياطةتى دةسةوةدا ئةوةبووة نة ئيَشإ ية نيَؼ

ْاوكةنةدا ٖاوثةؼماْى طتـشاتيزيهى ْةبووة، بةّ واتايةى نة ئيَشإ ية ْيَوإ 
ْةتةوةناْى تـشدا بووة، بةآلّ بةػيَو ْةبووة ية -عةسةبةنإ، توسنةنإ و دةوَية 

وص و بةسصنشدْةوةى ثيَطة و صيادنشدْى ٖيلهاَيإ. ٖةسوةٖا بؤ صياتـشنشدْى ْفو
ٖيَضى ؤؤى صؤس طشْطى بة فانتةسى ئايطم بة تايبة  ػيعةطةسايى دةدا  )سػٓو، 

(. ٖةسكةْذة سِيَبةساْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖةوٍَ دةدةٕ ية 472: ق1391
ثةيوةْذييةناْى دةسةوةياْذا ػؤسِؾ و طيظتةَى ؤؤيإ ئيظالَى بٓاطيَٓٔ و 
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ة ية ٖةَبةس وآلتاْى طوْٓةدا بؼاسْةوة ورةؤت ية طةس بـشايةتى سِةطةصى ػيع
َوطوَيُاْإ و يةنيَتى ريٗاْى ئيظالّ بهةْةوة، بؤ ػمووْة ئايةتؤَيآل ؤآَةيى ية 
وتةيةنذا دةَييَت: ))دورَٓاْى ئؤَةتى ئيظالَى دةياْةويَت ئيَُة وةى ٖةسِةػة بؤ 

نؤنى ية ْيَوإ ئؤَةتى ئيظالّ دساوطيَية ئيظالَييةناػمإ بٓاطيَٓٔ تاوةنو ْا
دسوطتبهةٕ، بةآلّ ػيعة و طوْٓة ثيَهةوة درى ئيظتهباسى ريٗاْى ؤةبا  

 (. 876: ق1387دةنةٕ و...ٖتذ(( )حظيٓى، 
ية اليةنى تـشةوة عيَشاقيؽ بةػيَهى تـشى ٖةسة طشْط ية باصْةى ؤيَشاى  

ْهاسية ئاطايؼى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةرَاسدةنشيَت. ئيَشإ طؤسِا
( و ثشطة ئايذؤيؤرى و 2003طياطييةناْى عيَشام بة تايبة  ثاؾ طاَيي )

ئاطايؼييةناْي بة بةػيَهى رياْةنشاوة ية ئاطايؼى ْةتةوةيى ؤؤى دةصاْيَت. 
(ي ئةزبةصائيَش 1975ٖةسوةٖا ثشطة ٖةَيثةطيَشدساوةناْى سيَههةوتٓاَةى طاَيي )

ْةنشاوةناْي طةسدةَى رةْطى ٖةػت ية ْيَوإ ئيَشإ و عيَشاقذا، ثشطة كاسةطةس
طاَيةى ْيَواْيإ، سِؤَيي ٖيَضةناْي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية عيَشام و 
ثيَهٗاتةى طياطى ـ ْةتةوةيى و ئايذؤيؤرى و َةصٖةبى ية عيَشام، ٖةَوويإ بؤ 
ئاطايؼى ْةتةوةيى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ صؤس طشْطٔ. بؤية ئيَشإ ٖةوٍَ دةدا  

ة َاوةي نوسربايةْذا ية ْيَوإ فانتةسةناْى ريؤثؤيةتيو و ئايذؤيؤريادا، رؤسة ي
ٖاوطةْطييةى دسوطتبها ، ٖةسكةْذة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية عيَشاقذا 

: 1388ٖةوَيى بةٖيَضنشدْى ػيعةنإ بؤ نؤْتـشِؤَيى ْاوكةنة دةدا  )بـشصطش، 
ئيَشإ ية عيَشام ثاؾ  (. بة طؼب طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى139ق

 ( دوو تةوةس ية ؤؤ دةطشيَت:2003طاَيي )
ا ـ طياطةتى ْاطةقاَطرينشدٕ و الواصنشدْى عيَشام: بة ٖؤى ئةوةى نة عيَشام 
ية طاآلْي ثيَؼوو بة ٖؤى فانتةسي وصة، ثيَهٗاتةي داْيؼتوإ و روطشافياى 

يَشإ بةآلّ بة طياطى و... ٖتذ، طةسكاوةى ٖةسِةػة و َةتـشطى بووة بؤ طةس ئ
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طياطةتي ْاطةقاَطرينشدْي عيَشام، ئةّ ْاطةقاَطريية وادةنا  نة نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ تواْاى دةطتيَوةسدإ و ْفووصي ية عيَشام ٖةبيَت و ٖةسِةػةى 
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بة ٖؤى ئةّ ْاطةقاَطريية بؤ طةس نؤَاسي 

 ئيظالَي ئيَشإ نةَتـش بهاتةوة.
طياطةتى طةقاَطريى سيَزةيى: ئيَشإ بشِواى واية نة بة ٖؤى باآلدةطتى  -ب

ػيعةنإ ية عيَشام دةتواْذسيَت َةتـشطى و ٖةسِةػةنإ ية طةس ئيَشإ 
نةَبهشيَتةوة و ٖاوطةْطييةنةي ْيَوإ نوسد و طوْٓة و ػيعة ية بةسرةوةْذى 

قاَطريية ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذاية. كوْهة ئةطةس ٖاوطةْطي و ْاطة
نؤْتـشِؤٍَ دةسبليَت بة ٖؤى ْفووصى وآلتاْى طوْٓة و طةسبةؤؤييخواصى نوسدةنإ 
و سِؤَيى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية عيَشام ئةوة ٖةسِةػة و َةتـشطى بؤ 

 (. 21: ق1383طةس ئاطايؼى ئيَشإ دةبيَت. ) بـشصطش، 
 
 باشٌةى ٌاخَيساي ئاضايصى: -(2ـ1ـ6ـ 4) 
باصْةية ريٓطةيةنى دووستـشى ئاطايؼى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ئةّ  

ثيَهذيَٓيَت، نة بؤ ػمووْة طعوديا، توسنيا، طوسيا، يوبٓإ، ئؤسدوٕ و فةيةطتطم 
و...ٖتذ، ية ؤؤدةطشيَت، طياطةتى ئيَشإ يةو ْاوكاْة بؤ بةٖيَضنشدْى تواْاى 

ى و ئاطايؼى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْة بة َةبةطب ثاساطتٓى بةسرةوةْذ
ْةتةوةيى ؤؤى ية باصْةى ؤيَشاى ئاطايؼى ئيَشاْذا. بؤيةػة نة ٖاوثةؼماْى طوسيا 
و نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية سِواْطةى ئاطايؼي و بةسرةوةْذييةناْى ئيَشاْة بؤ 
طشيٓةوةى ٖةسِةػة و َةتـشطيةناْى ٖاوبةػى ئيظشائيٌ و وياليةتة 

ى ية حيضبوَيآل ية يوبٓإ، ٖةسوةٖا يةنطشتووةناْي ئةَشيها ياؤود ثاَيثؼت
ثؼتيواْى ية بضوتٓةوةي حةَاغ ية فةيةطتطم. ييَشةدا دةتواْطم بًَيطَم نة نؤَاسى 
ئيظالَى ئيَشإ ية ئايذؤيؤريا نةَيو وةسدةطشيَت بؤ بةسرةوةْذى و ئاَادمةناْى نة 
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هية. فؤسَيَهى سياييظتى وةسدةطشيَت بةآلّ ية سِاطتيذا، ْاطٓاَةيي و ئايذؤيؤري
(. طؤسِاْهاسييةناْى سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت بة تايبة  140: ق1388)بـشصطش، 

يةّ طاآلْةى دوايى بووة ٖؤى ئةوةى نة َةصٖةبى ػيعة وةى ٖيَضيَهى ناسيطةس 
دةسبهةويَت و سِؤَيى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ئةَةى بةسرةطتةنشدووة، ٖةس ية 

رةْطي طي وطيَ سِؤرةي حيضبوَيآل  ( تا2003سِووؤاْى طةداّ حوطئَ ية طاَيي )
(دا، طؤسِاْهاسى ريؤثؤيةتيهى ية 2006ية يوبٓإ يةطةٍَ ئيظشائيٌ ية طاَيى )

(. 873: ق1387بةسرةوةْذى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دسوطتهشدووة. )حظيٓى، 
ية سِواْطةى وآلتاْى طوْٓى و ْوؤبة طياطييةناْياْةوة، ئاَشاصى طةسةنى 

إ بؤ ْفووص و نؤْتـشِؤَيى ْاوكةنة، طشوثة ػيعةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَش
اليةْطشى ئيَشأْ ية ْاوكةى نةْذاو، عيَشام، طوسيا، يوبٓإ، بةحشئ، طعوديا 
و...ٖتذ. طشْطى و ٖةطتياسى ئةّ ْاوكاْة بة تايبة  ية سِووى ئاطايؼى وصةوة، 

وة. بؤ ئةّ ثشطةى بؤ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيهاؾ صؤس ٖةطتياس نشدو
(دا سايطةياْذ نة 2004ػمووْة َةييو عةبذوَيآلي دووةّ ثاػاى ئؤسدٕ، ية طاَيى )

ٖيالظم ػيعى َةتـشطييةنة سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت دةؤاتة ريَش ٖةسِةػةوة. 
ٖةسوةٖا وةصيشى دةسةوةى ئؤسدْيؽ ئةّ َةتـشطييةي دسوطتبووْى ٖيالظم ػيعى 

ؤْتـشِؤَيي عيَشام، طوسيا، يوبٓإ، ية اليةٕ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْةوة بؤ ن
(. ييَشةوة بة 77: ق1389طعوديا، بةحشئ و...ٖتذ، دووثاتهشدةوة )قااى، 

سِووْي سِؤَيي ْاطٓاَة و دوواتـش دسووطتبووْي بةسرةوةْذي ية طةس بٓةَاي ئةّ 
ْاطٓاَةية و بةّ ثيَية دسى و تيَطةيؼضم ية دؤطت، دورَٔ و ٖةسػة، ية 

 دةسدةنةويَت، نةييَشةدا ئاَارة بة كةْذ ػمووْةيةى دةنةئ. طياطةتي دةسةوةدا
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و طعوديا دوو دةوَيةتى ناسيطةسى ْاوكةنة و  

دةوَيةَةْذٕ ية سِووى طةسكاوةناْى ْةو  و غاص و ؤاوةٕ ثيَطةى طشْطي 
و طتـشاتيزيهٔ ية ْاوكةنةدا. ٖةسوةٖا ئيَشإ و طعوديا بة دوو ْاوةْذى ػيعة 
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طوْٓى ية ريٗاْى ئيظالّ و ٖةسوةٖا دوو رةَظةسى نويتووسى و ٖضسى و 
َةصٖةبى ٖةرَاسدةنشئَ. ثيَؽ ػوسِػى ئيظالَى ئيَشإ، طعوديا و ئيَشإ دوو 
طتووْى دؤنتوَسيٓى ْيهظؤٕ بؤ ثاساطتٓى ئاطايؽ و درايةتيهشدْي نؤَؤْيضّ ية 

عودياؾ ية سِووى ئابووسى و ْاوكةنة بووٕ. ئيَشإ ية سِووى كةى و طياطييةوة و ط
(وة، بة ٖؤى طيظتةَى طياطي ْويَى ئيَشإ و 1979داساييةوة، بةآلّ ثاؾ طاَيى )

طياطةتى درةسِؤرئاوايى و طةسبةؤؤييخواصى ئيَشإ و ثشطةناْى ٖةْاسدة نشدْى 
ػؤسِؾ و درايةتى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ية اليةٕ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و 

وةْذييةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و وياليةتة ٖةسوةٖا رؤسى ثةي
يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ثشطى ئيظشائيٌ، ئةّ ٖاونيَؼةية تيَهلوو )ْادسى 

ثةيوةْذى طعوديا و ئيَشإ بة نؤَةَييَو ٖةوساص و  (.316: ق1389ْظب، 
( و 1979ثاؾ ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ ية طاَيي )بة تايبة  ْؼيَودا تيَثةسيوة، 

ثيَهشدْى رةْطى ئيَشإ و عيَشام و ثاَيثؼتى طعوديا ية سِووى داسايى و دةطت
كةنةوة ية عيَشام، ئةّ ثةيوةْذيياْة باسطشرى تيَهةو . بة ثيَى ئاَاسةنإ طعوديا 

( َيًياس دؤالس ياسَةتى عيَشاقيذاوة ية 30يةّ رةْطة ٖةػت طاَيةيةدا بة بـشِي )
، بة ٖؤى ػةسِوثيَهذادإ ية ْيَوإ (دا1987درى ئيَشإ، ٖةسوةٖا ية طاَيى )

حاريةناْى ئيَشاْى و ٖيَضةناْى طعوديا ية ػاسي َةنهة و نورساْى كواسطةد 
(. ٖةسوةٖا طعوديا 1991حارى ئيَشاْى ثةيوةْذييةناْيإ ثلشِا، تاوةنو طاَيى )

ية سِيَهخشاو و داَةصاسوة ريارياناْذا وةنو: سِيَهخشاوى نؤْفشاْظى ئيظالَى، 
عةسةب، ئةدموَةْى ٖاسيهاسى نةْذاو، بضوتٓةوةى بيَاليةْةنإ و  يةنيَب

سِيَهخشاوى ْةتةوة يةنطشتوةناْذا دةْطي بؤ ئةو بشِياساْةي نة ية دري نؤَاسي 
 (.62: ق1384ئيظالَي ئيَشإ دةسكووة داوة )صساعت ثيؼة، 

بة طؼتى ؤاَية ْانؤنةناْى طعوديا و نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية كةْذئ  
ذا ؤؤى دةبيٓيَتةوة، وةنو: باْطةػةى سِيَبةسايةتى ريٗاْى ئيظالّ، ثشطي ثشط
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طةسكاوةناْى وصة )ْةو  و غاص( و ٖةْاسدة نشدْى نة يةطةٍَ طياطةتةناْى وصةي 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةنٓاطشيَتةوة، ٖاوثةؼماْييةتى طعوديا يةطةٍَ سِؤرئاوا بة 

بة تايبة ، ية بواسة ريارياناْى طؼتى و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها 
طياطى و ئابووسى و طةسباصى، ٖةسوةٖا سِؤَيى طعوديا ية درايةتيهشدْي نؤَاسي 
ئيظالَي ية ئةدموَةْى ٖاسيهاسى نةْذاو و َةتـشطيةناْيإ ية بةٖيَضبووْي 

(. ٖةسوةٖا ئاَيوطؤسِة ْاوكةييةنإ وةى ية 322: ق1389ئيَشإ )ْادسى ْظب، 
ى طةداّ حوطئَ و ثاَيثؼتى و ثؼتيواْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ْاوكووْى سيَزؼم

ية دةطةآلتى ػيعةناْي عيَشام ية اليةى و ثاَيثؼتى ية طوْٓةنإ ية عيَشام ية 
اليةٕ طعودياوة، ؤاييَهى تـشى ريَطةى ْانؤنية. تـشغ و دَيةسِاونيَي طعوديا ية 

طوْٓةي طعوديا ية اليةٕ ٖاْذاْى ػيعةناْى ئةّ وآلتة دري طيظتةَي دةطةآلتي 
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْةوة ؤاَييَهى تـشي ريَطةي ْانؤنيياْة. ٖةسوةٖا ثشطى 
كاسةطةسنشدْي نيَؼةي فةيةطتيٓيةنإ نة ٖةس دوو دةوَية  طؤػةْيطا و ئاَاْج 
و بةسرةوةْذي و َةبةطتى تايبةتي ؤؤى ٖةية، بؤ ػمووْة طعوديا ثاَيثؼتى ية 

ئيظشائيٌ و فةيةطتيٓيةنإ دةنا  نة وياليةتة ثشِؤرةى ئاػتى ْيَوإ 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها و بة طؼب سِؤرئاوا و نؤَةَيطةي ْيَوْةتةوةيي ثاَيثؼتى 
و كاوديَشى دةنا . ئةَةؾ يةطةٍَ طياطةتةناْي درايةتي ئيظشائيٌ و وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية اليةٕ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْةوة ْاطودميَت 

(. ٖةسوةٖا ثاَيثؼتى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 188:ق1379طًيُاْى، )
بضوتٓةوةي حةَاغ ية فةيةطتطم ية سِووى داسايى و كةنةوة ياؤود ية سِووى 
طياطييةوة ريَطةى ْيطةساْى طعودياية، نة ؤواصياسى بيٓيين سِؤَيى طةوسةتـشة ية 

يظالَيذاية ياؤود ثشطةناْى ْاوكةنة و بة تايبة  ية وآلتاْى عةسةبى و ئ
ْانؤنى طعوديا و نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ثشطى يوبٓإ و ثاَيثؼتى ئيَشإ ية 
طشوثة توْذسِةوةنإ، وةى حيضبوَيآل ية درى ٖيَضةناْى تـشى اليةْطشى سِؤرئاوا و 
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(. ية ثشطى ئةتؤَي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، 49: ق1385طعوديا )ػجاع، 
ةّ ية سِيَطةى ئةدمووَةْى ٖاسيهاسى نةْذاوةوة، طعوديا ٖةّ بة تةْيا و ٖ

بةسدةواّ درايةتى و دَيةسِاونيَيةناْى ؤؤى دةسباسةي ثشؤطشاَى ئةتؤَى نؤَاسى 
(. 275: ق 1386ئيظالَى ئيَشإ ساطةياْذووة )َظتكيُى و ابـشاٖيُى، 

دَيةسِاونيَيةناْى طعوديا ية ٖةَبةس ثشؤطشاَى ئةتؤَى نؤَاسى ئيظالَى ية دوو 
واْطةوة طةسكاوة دةطشيَت، يةنةّ: ئيَشاْى ؤاوةٕ كةنى ئةتؤَي دةتواْيَت سِ

ٖاوطةْطى ٖيَضى ْاوكةيي ية بةسرةوةْذى ؤؤي بطؤسِيَت، ئةَةؾ ٖةسِةػةية بؤ 
طةس ئاطايؼي وآلتاْي ْاوكةنة. دووةّ: ية سِووى ريٓطةييةوةية، نة ية ئةطةسى 

ساوة ئةتؤَيةناْى ئيَشإ ٖةس سِووداو يإ ٖيَشػيَهي طةسباصي بؤ طةس داَةص
َةتـشطى بؤ طةس وآلتاْى نةْذاو و طعوديا دسوطت دةبيَت. )ْادسى ْظب، 

 (. 389: ق1389
دةوَيةتي توسنياؾ ية ْاوكةنة دةنةويَتة ْاو ئةو باصْة ئاطايؼييةوة و  

ثةيوةْذييةناْى توسنيا و نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ طةسِةساى ٖاوطٓووسى، بةآلّ 
وإ ٖاوناسى و ًَُالْىَ و نيَبـشنيَذا ٖاتووكؤ دةنا ، دةتواْطم بةسدةواّ ية ْيَ

 بًَيطم نة طشْطتـشئ فانتةسةناْى ناسيطةس ية ثةيوةْذييةناْياْذا بـشيتطم ية :
( و رةْطي 1990ـ دةسٖاويؼتةناْى رةْطى دووةَي نةْذاو طاَيي )1

 ( ية ْاوكةنة.2003طيَيةَي نةْذاو طاَيي )
إ توسنيا و نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ْاوكةى قةوقاص و ـ نيَبـشنىَ ية ْيَو2

 ئاطياى ْاوةسِاطت.
ـ ناسيطةسى ثةيوةْذى توسنيا و ئيظشائيٌ و وياليةتة يةنطشتووةناْي 3

 ئةَشيها و ْاتؤ.
ـ فانتةسى ْةتةوةيي نوسد و توسى ية ٖةسدوو وآل  ٖةسوةٖا ئيظالَطةسايى 4

 و ئايذؤيؤريا. 
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 ْاوؤؤييةناْى توسنيا ٖةسوةٖا نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ.  ـ طؤسِاْهاسية طياطيية5
( و ػةسِى درة تريؤس )اطٗشى، 2001ـ سِووداوى ياصدةى طيَثتةَبةسى )6
 (. 259: ق1382
ًَُالْيَية ريؤثؤيةتيهيةنإ ْيَوإ توسنيا و نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ رطة  

و وآلتذا، ية ثشطي ئايذؤيؤرياى رياواصى صاٍَ ية طيظتةَى طياطى ٖةسدو
ناسيطةسى ية طةس ثةيوةْذييةناْيإ ٖةبووة. ئةَة رطة ية ثشغ و دَيةسِاونيَية 
ٖاوبةػة ئاطايؼييةناْيإ، بؤ ػمووْة ية طةس ثشطى نوسد و بةٖيَضبووْى ٖةسيَُى 

عيَشام، بةآلّ ٖةوَيةناْى توسنيا بؤ ئةْذاَيةتى ية يةنيَتى ئةوسوثا و -نوسدطتإ
ٖةوَيةناْى توسنيا بؤ بةٖيَضتـشنشدْى ؤؤى ية ئاطتى  سِؤَيى توسنيا ية ْاتؤ و

ْاوكةيى و ْيَوْةتةويي ية اليةى، ٖاوناسى و ٖاوثةؼماْى يةطةٍَ ئيظشائيٌ و 
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية اليةنى تـشةوة ناسيطةسى ية طةس ئةّ 
ى ثةيوةْذياْة ٖةبووة. ئةَة رطة ية َةتـشطييةناْى بةٖيَضبووْي ئيَشاْيَه

، اطًسٗئيظالَى ـ ػيعى و فانتةسي ٖيالظم ػيعى ية ْاوكةنة بؤ توسنيا )
 (. 276: ق1382
 
 كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ و شؤِزشةكاٌى وآلتاٌى عةزةبى: -(2ـ6ـ 4) 

بة ػيَوةيةني طؼتى ثةيوةْذييةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ وآلتاْى 
يةنتـشي، نيَؼة و طشفتى قةوَى ئيظالَى ْاوكةنة بة ٖؤى ْةبووْى َتُاْة بة 

ٖةسوةٖا رؤسى ثةيوةْذى ئةّ وآلتاْة يةطةٍَ وياليةتة  ،و َةصٖةبى
يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيٌ ئاَيؤص و ثشِنيَؼةية، بة تايبة  يةطةٍَ 

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ (. بؤ ػمووْة 71: ق1379وآلتاْى عةسةبى )طشيع ايكًِ، 
تـشئ وآلتى عةسةبى ـ ئيظالَى واتا َيظش، بةسدةواّ بةٖيَضيةنيَو ية يةطةٍَ 

نيَؼةى ٖةبووة و ْضيو بة طىَ دةية ثةيوةْذيإ ْةبووة، بة ٖؤى رؤسي 
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وياليةتة ثةيوةْذييةنإ و بةسرةوةْذى رياواصي ئةّ دوو وآلتة ية ٖةَبةس 
و ئيظشائيٌ و رياواصى و ْانؤني ية بؤكووْيإ ية يةنطشتووةناْي ئةَشيها 

تةْاْة   ،ئيظالَى طياطى و ْاطيوْاييضّ و ثشطى تريؤسيضّ و...ٖتذٖةَبةس 
نؤتايى ٖاتين رةْطى ٖةػت طاَيةى ْيَوإ ئيَشإ و عيَشام و باػتـشبووْى 

ْيَوإ ئةّ دوو وآلتة  ْيَيثةيوةْذى ئيَشإ و طعودياؾ ْةيتواْيوة نؤتايى بة ًَُال
ٍَ طؤسِاْهاسييةناْى ئةّ ية ثةيوةْذى يةطة(. 80: ق1379طشيع ايكًِ، بيَٓيَت )

دواييةي ْاوكةنة نة بة بةٖاسى عةسةبى ْاطشاوة، ئايةتؤَيآل ؤآَةيي سِيَبةسى 
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ئةو سِووداواْة بة سِةْطذاْةوةى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ 
دةصاْيَت و بشِواى واية نة دةبيَت سيَطة بطشئ نة ئةّ ػؤسِػاْة ية اليةٕ وآلتاْى 

وايى و ٖاوثةؼماْة ْاوؤؤييةناْيإ دةطتى بة طةسدا بطرييَت. ية اليةنى سِؤرئا
تـشةوة ػيَوةى حونُشِاْى يةّ وآلتاْة دةبيَت بة ئاساطتةى ئايذؤيؤرياي ئيظالَي و 

(. بة واتايةنى تـش 140: ق1391ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ بيَت )حارى يوطفى، 
نإ ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا، سِيَبةسى ػؤسِػى ئيظالَي ئيَشإ و بٓةَاؤواصة

بة ػؤسِػي ئيظالَى  -1دةسباسةي ػؤسِػى وآلتاْى عةسةبى بشِوايإ ٖةية بة 
بة  -3بة ؤؤسطو صاْيٓى ئةّ طؤسِاْهاسياْة.  -2صاْيطم )ٖةطتاْةوةى ئيظالَى(. 

رةَاوةسى بووْي ئةّ ػؤسِػاْة. سِواْطةيةنى تـش ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا 
نة ية سِواْطةي تيؤسي ثيالْطيَشي، دةسِوآْة ئةّ ػؤسِػاْة و سِايإ ية  بووْي ٖةية

طةس ئةّ طؤسِاْهاسياْة ئةوةية نة ئةَة بة ثيالْى سِؤرئاوا و وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيهاي دةصأْ و ية طةس ئةّ بشِوايةٕ نة وياليةتة 

آلتى ْاوةسِاطت و يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية دسيَزةى ثالْةناْى ؤؤى بؤ سِؤرٖة
ثاساطتٓى ئاطايؽ و َاْةوةى ئيظشائيٌ دةيةويَت داواناسييةناْى ؤةَيو ية درى 
ديهتاتؤسةناْى ْاوكةنة نؤْتـشِؤٍَ بها  تاوةنو بتواْيَت ئةّ سم و تووسِةييةى 

و ئيظشائيٌ ية رةَاوةسى ْاوكةنة ية دري وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها 
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طياطةتى نؤَاسى (. 150: ق1391رى يوطفى، نؤْتـشِؤٍَ دةسْةكيَت )حا
ئيظالَى ئيَشإ ية ٖةَبةس ػؤسِػةناْى ْاطشاو بة بةٖاسى عةسةبى بةّ ػيَوةيةية 
نة ئاسِاطتةيةى نة ية ئةدمووَةْى ْويَٓةسإ، داَةصساوةى سِيَبةسى، دةطةآلتى 
دادوةسى، ئيُاَاْى روَعة و بة طؼب بٓةَاؤواصةنإ ثيَهذيَت، ئةّ ػؤسِػاْة 

و صياتـش  بة دسيَزنشاوةى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ و)سِاثةسيٓةناْي فةيةطتطم( دةصأْ
يةّ كةَهاْة نةَيو وةسدةطشٕ: بضوتٓةوةى رةَاوةسى، ػةثؤظم ٖةطتاْةوة، 
وػياسى رةَاوةسى، ٖةطتاْةوةى ئيظالَى، طةساْةوة بؤ بةٖاناْى ئيظالَى، 

دةسٖاويؼتةى ئةّ  ػؤسِػةناْى ْاوكةنة، ػؤسِػى رةَاوةسى و...ٖتذ.
تيَطةيؼتٓةؾ ية طياطةتى دةسةوةدا ؤؤى ية ثؼتيواْى يةّ طؤسِاْهاسياْة و 
دسوطتهشدْى ثةيوةْذى و طاصداْى ايٓاس و نؤْفشاْظى رياريا وٖةسوةٖا 
دسوطتهشدْى ئةَيٓذاسيةتىبةسدةواَى ية ريَش ْاوْيؼاْى )ئةدموَةْى سِاويَزناسى 

َى(، ؤؤى دةبيٓيَتةوة. بةآلّ سِواْطةيةنى نؤَةَيةى ريٗاْى ٖةطتاْةوةى ئيظال
تـش بؤ طؤسِاْهاسييةنإ نة ئةّ ػؤسِػاْة بة ثيالْى وياليةتة يةنطشتووةناْي 
ئةَشيها، دةصأْ ئةّ كةَهاْة بةناسديَٓٔ: ػؤسِؾ، بضوتٓةوةي داوناسى 
رةَاوةسى، داواناسى ئاػتياْة و....ٖتذ، نة ئةَة وادةنا  دةسٖاويؼتةى ية 

سةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا ببيَتة ٖؤناسي ٖةوَيذإ بؤ طياطةتى دة
دسوطتهشدْي ثةيوةْذى ديثًؤَاتيو ية كواسكيَوةى دةوَية  ـ دةوَية  و ٖةسوةٖا 
ياسَةتي بؤ دؤصيٓةوةي سِيَطةكاسة بؤ كاسةطةسنشدْى نيَؼةنإ يةطةٍَ ْاسِاصييةنإ 

ةتي حهوَةتةنإ دةدةٕ بؤ ئةوةى حهوَةتي ئةو وآلتاْة ْةسِووؤيَت ياؤود ياسَ
بؤ سِووبةسِووبوْةوةي بةسٖةَيظتهاسإ، بؤ ػمووْة دةوَيةتي طوسيا )حارى يوطفى، 

(. ييَشةوة دةسدةنةويَت نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 160-159: ق 1391
دةيةويَت ٖاوطةْطييةى دسوطتبها  ية ْيَوإ ؤؤطودماْذٕ و نؤْتـشِؤَيي 

ين ٖاوطةْطي ٖيَض ية ْاوكةنة ية سِيَطةي بٓةَا طؤسِاْهاسيةنإ و ٖةسوةٖا ثاساطت
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بةٖايية ئيظالَييةنإ و درايةتي سِؤرئاوا، بةآلّ ية بةسرةوةْذي ؤؤيذا، نة 
ييَشةوةؾ سِؤَيي فانتةسة َاْاييةنإ و ٖةسوةٖا ْاطٓاَة و ناسيطةسيإ ية 

 دسوطتبووْي بةسرةوةْذي يةّ ٖاونيَؼاْةدا بةسرةطتة دةبيَت.
 
 :امي ئةتؤمي كؤماري ئيصالمي ئَيرانثرؤطر -(7ـ 4) 

ثشِؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشإ دةطةسيَتةوة بؤ طةسدةَى ػاى ئيَشإ ية طاَيى 
(. يةو طةسدةَةدا ٖةوَيةناْي ئيَشإ بؤ بةدةطتٗيَٓاْى وصةى ئةتؤَى ية 1957)

ْيَوإ وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها و ئيَشاْذا دةطتيثيَهشد و تةْاْة  
طشتووةناْى ئةَشيها كةْذ نيًؤطشاّ يؤساْيؤَى ثيتيَٓشاوى فشؤػت وياليةتة يةن

(. 71: ق2012بة ئيَشإ و ية بواسى بةناسٖيَٓاْيؼذا ٖاوناسي نشد )عثُاذمةَة، 
يةو طةسدةَةدا نة ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها ية 

ساطتٓى بةسرةوةْذى ْةتةوةيى يوتهةى توْذوتؤَيى دابوو، ئاَادمي ئةو ثشؤطشاَة ثا
ئيَشإ و بةسطشى ية ٖةسِةػةناْى دساوطيَهاْى بانووس و سِؤرٖةآلتى ئيَشإ، واتا 
يةنيَتى طؤظية ، ٖيٓذطتإ و ثانظتإ بوو، نة دواتـش ية طةسدةَي نؤَاسي 
ئيظالَيذا ريَطةياْذا بة وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها و دةوَيةتي ئيظشائيٌ. 

اَادمى ئيَشإ يةو طةسدةَةدا، ثشطى نؤْتـشِؤَيي ْشخ و داٖاتى ْةو  و ٖةسوةٖا ئ
غاص، ٖةسوةٖا ثشطي دؤصيٓةوةي وصةى ريَطشةوةى ْةو  و غاص بوو بؤ داٖاتووى 

 (. 157ـ158: ق1371ئيَشإ )ثًٗوى، 
(وة بؤتة ئةْذاَى ئاراْظى ْيَوْةتةوةيى وصةى ئةتؤَى 1958ئيَشإ ية طاَيى ) 

(يؼةوة ية صاْهؤى تاسإ نوسةيةنى ثيَٓج َيَطاواتى ؤشايةناس و 1967و ية طاَيى )
(َيَطاواتى 120(دا، ئيَشإ طشيَبةطتى نشيٓى دوو نوسةى )1976دواتـش ية طاَيى )

بؤ ويَظتطةى ئةتؤَي بوػٗشي يةطةٍَ ئةَيُاْياى سِؤرئاوا وارؤ نشد، ٖةسوةٖا ٖةس يةّ 
تي فةساْظا نشِى و ية ػاسي ( َيَطاواتيؼى ية وآل900طاَيةدا، دوو نوسةى )
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( ثشؤطشاَى 1979بةْذةسعةباغ داؼمةصساْذ. ثاؾ سِووؤاْى سِريَُى ػا ية طاَيى )
ئةتؤَى ئيَشإ ية اليةى بة ٖؤى دابشِاْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية سِووى 
ْيَوْةتةوةييةوة و ية اليةى بؤسدوَاْهشدْى داَةصساوةناْى ية اليةٕ عيَشاقةوة 

اطتى ٖةػتاناْى طةدةى سابـشدوو ساوةطتا. ٖةسوةٖا سِواْطةى سِيَبةسى تاوةنو ْاوةسِ
ػؤسِػى ئيظالَى ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى، نة بشِواى وابوو نة ئيَشاْى ئيظالَى 
ثيَويظتى بةّ رؤسة داَةصساواْة ْيية و ئةَة بة ثيَلةواْةى ئيظالَة و ثشِؤرةيةنى 

 (. 71-75: ق2012حةَة،  عجماىتاغوتيية )
(وة، كةْذئ راس ٖيَشؾ نشاية طةس بٓهةى 1979ػؤسِػى طاَيي ) ية ثاؾ

ئةتؤَى بوػٗش و دةوَيةتاْى سِؤرئاواؾ ئةّ ثشِؤرةيإ وةطتاْذ، دواتـش سووطيا بةّ 
ناسة ٖةطتا، ٖةسكةْذة بة طؼب نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية ثاؾ ئةصَووْي 

و وصةدا،  رةْطي ٖةػت طاَيةدا، دوو طتـشاتيزى طؼب ية بواسى طةسباصى
طشتؤتةبةس، يةنةّ: ثةسةثيَذاْى ثيؼةطاصى طةسباصى و دووةّ: طياطةتى 
ثةسةثيَذاْى وصةى ئةتؤَي، نة ية ٖةسدوو بواسى طةسباصى و ريَطشةوةى وصةى 
ْةو  و غاصدا بةناسديَت، ٖةسكةْذة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ سايطةياْذوة نة 

واصاْةية و َةتـشطى بؤ ٖيض ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئةّ وآلتة بؤ َةبةطتى ئاػتيخ
وآلتيَو ْيية، بةآلّ ئةَة بة ثيَلةواْةى بريوسِاى وآلتاْي سِؤرئاوايية )اطذى 

(. ثاؾ نؤتايى ٖاتٓى رةْطي ٖةػت طاَيةي ْيَوإ عيَشام و 11: ق1386بيزٕ،
(دا، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَييَهى صؤسى ؤظتةطةسِ بؤ 1988ئيَشإ ية طاَيى )
ْاَة ئةتؤَيةنةي، ئةوةؾ ية َياْةى ئةو ٖةوَية طؼتطرياْةى نة ثيَؼخظتٓى بةس

دةيذا بؤ قةسةبوو نشدْةوةى ئةو صةسةس و صياْاْةى نة ية َاوةى رةْط 
ييَيهةوتبووٕ، بة تايبة  قةسةبوو نشدْةوةى الواصييةناْي ية بواسى ٖيَضى 

 (. 76-77: ق2012حةَة،  عجماىطةسباصى )
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وى َوراٖيذيٓى ؤةَيكى ئيَشإ، نة باسةطاى (دا، سِيَهخشا2002ية طاَيى ) 
طةسةنييإ ية فةساْظا بوو، دوو داَةصساوةى ْةٖيَٓى ئةتؤَى ئيَشاْيإ ئاػهشا 
نشد، ئةواْيؽ داَةصساوةيةنى ثيتاْذْى يؤساْيؤّ ية ػاسي ْةتةْض و ويَظتطةيةني 
ئةتؤَى نة بة ئاوى قوسغ ناسى دةنشد ية ػاسي ئةساى، ٖةسوةٖا نؤطايةني 

(. 82: ق1386اْيؤَى ؤاو ية ْاوكةى طةراد ية ػاسي يةصد )فالحى، يؤس
(دا، وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها ية سِيَطةى َاْطى 2002دواتـش ية طاَيى )

دةطتهشدةوة، ويَٓةى داَةصساوة ئةتؤَيةناْى ْةتةْض و ئةسانيإ بالونشدةوة و 
ى ئةتؤَى دةدا . ئةوةبوو ئيَشاْيإ تؤَةتباس نشد نة ٖةوَيى بةدةطتٗيَٓاْى كةن

(دا، ئاراْظى ْيَوْةتةوةيي وصةى ئةتؤَى ية ساثؤستيَهذا 2003نة ية طاَيى )
سايطةياْذ نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ثةؼمآْاَةى قةدةغة نشدْى بالوبووْةوةى 

(. دواتـش 80: ق2012( ثيَؼيٌَ نشدووة )عثُإ حةَة، NPTكةنى ئةتؤَى )
(دا، ية ريَش طوػاسى وياليةتة يةنطشتووةناْى 2006ية ٖةػتى َاسكى طاَيي )

ئةَشيها و ثاَيثؼتى بةسيتاْيا و ئةـماْيا و فةساْظا، دؤطيةى ئةتؤَى ئيَشإ ية 
اليةٕ ئاراْظى ْيَوْةتةوةيى وصةى ئةتؤَيةوة ْيَشدساية ئةدموَةْى ئاطايؼي 

َيى (، ية طا1696سِيَهخشاوي ْةتةوة يةنطشتووةنإ و يةنةّ بشِياسى رَاسة )
(دا، ية ئةدموَةْى ئاطايؽ ية درى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دسا، نة يةّ 2006)

بشِياسةدا ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشإ بة تةَوَزاوى وةطفهشا و بة ريَطةى ْيطةساْى 
داْشِاوة و ية َادةى ثيَٓجى ئةّ بشِياسةدا، ية ٖةَوو وآلتإ داوانشا نة ؤؤيإ 

ؤسة ناآليةى نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بثاسيَضٕ ية ٖةْاسدة نشدْى ٖةس ر
دةتواْيَت ية بواسى ثيتاْذْى يؤساْيؤّ و بواسى َووػةني بةناسي بيَٓيَت، بةآلّ 
بةسدةواَى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ريَبةرىَ ْةنشدْى بشِياسةنإ وايهشد نة 

( و ية نؤتاييذا بشِياسى 1835، 1803، 1747، 1737بشِياسةناْى رَاسة )
( ية اليةٕ ئةدموَةْى ئاطايؼةوة درى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 1929)رَاسة 
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بذسيَت. بة ػيَوةى طؼب ئةّ بشِياساْة ئابًَؤقةى داسايى و تةنٓؤيؤرى و طةسباصى 
ية درى طيظتةَى باْهى و ٖيَضة كةنذاسةناْى ئيَشإ بة تايبة  طوثاى ثاطذاسإ 

ى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ؤؤ و تانةناْى ثةيوةْذيذاس بة كاالنيية ئةتؤَيةناْ
دةطشيَت، تةْاْة  طةسؤى ئؤباَاؾ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْي بة ٖؤى 
طياطةتةناْييةوة بة ٖةسةػةيةنى ْائاطايى درى ئاطايؼى ْةتةوةيى وياليةتة 

 (. 66: ق1391يةنطشتووةناْى ئةَشيها ثيَٓاطةنشد )َؼريصادة و رعفشى، 
يةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئريإ، سِؤرئاوا و ئةّ ػاسدْةوةيةى كاالنيية ئةتؤَ 

بة طؼب نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيي ْيطةسإ نشدووة. ية سِواْطةى سِؤرئاواوة، 
ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئيَشإ ية طةس بةسٖةّ ٖيَٓإ و ثيتاْذْى يؤساْيؤّ و ثًؤتؤْيؤّ 
نة دوو َادةى ؤاوى بةسٖةَٗيَٓةسى كةنى ئةتؤَية داَةصساوة، بة تايبة  نة 

( ئةّ كاالنياْةى ػاسدبؤوة و بة ْٗيَٓى 2003نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ تا طاَيى )
ئةدماَيذةدا و دواتـشيؽ ْويَٓةساْى ئاراْظى ْيَوْةتةوةيى وصةى ئةتؤَى كةْذ 
ػمووْةيإ ية بٓهةى ْةتةْض تاقيهشدةوة نة ئةّ ثيتاْذْاْةي ْيؼاْذةدا، ٖةسوةٖا 

ى ؤظتؤتة سِوو نة ئيَشإ طاآلْة ٖةػت تا وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها ئةوة
دة نيًؤطشاّ ثًؤتؤْيؤّ بةسٖةّ ديَٓيَت نة بؤ دسوطتهشدْى يةى يإ دوو بؤَبى 

 (. 618: ق1390ئةتؤَى طودماوة )حمظٓى و ؿاسبى، 
ٖةوَيةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بؤ دةطتثيَشاطةيؼضم بة تواْاى 

رئاوا سِايطةياْذووة، كةنى ئةتؤَى و بةسٖةَٗيَٓاْى وصةى ئةتؤَى يإ وةنو سِؤ
ػاسدْةوةي كاالنيية ئةتؤَيةناْي ية نؤَةَيطةي ْيَوْةتةوةيي، ئيَظتانة 
 طةوسةتـشئ ؤاَيى نيَؼة و ًَُالْىَ ْيَوإ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و سِؤرئاواية. 

بة ػيَوةيةني طؼب نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةّ طاآلْةي دوواييذا  
 ثشؤطشاَى ئةتؤَى ية طةس طيَ بٓةَا كشِنشدؤتةوة:ٖةوَيةناْي ية 
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ـ ئاساطتةي بةسةو ئةنتةسةناْى تـشي ْيَوْةتةوةيي، وةنو كطم و سووطيا و 1
 ٖةوَيذإ بؤ دةسٖيَٓاْى نؤْتـشِؤَيى دؤطيةنة ية ريَش دةطتى وآلتاْى سؤرئاوا.

ؤ ـ دةسٖيَٓاْى دؤطيةى ئةتؤَى ية ثشِؤطةى بةطياطي بووْةوة و ٖةوَيذإ ب2
دسوطتهشدْى كواسكيَوةيةنى ياطايى ية باصْةى ئاراْظى ْيَوْةتةوةيى وصةى 

سيَههةوتٓٓاَةناْي ( و NPTئةتؤَى ية طةس بٓةَاى بةَيطةْاَةنإ، وةنو: )
 ئاراْظي ْيَوْةتةوةيي وصةي ئةتؤَي و ثشؤتؤنؤيةنإ و ...ٖتذ.

دووباسة  ـ ٖةوَيذإ بؤ بةسدةواَي و ثاساطتٓى باصْةى طوتةَةْى ئةتؤَى و3
ثيَؼتـش ٖةَيثةطيَشدسابوو  دةطتثيَهشدْةوةى بةػيَو ية كاالنييةناْى ئةتؤَى نة

 (. 67 ق :1386)فالحى، 
طةسةسِاى رةؤتهشدْةوةى بةسثشطاْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ دةسباسةي  

ئاػتياْة بووْى ثشؤطشاَى ئةتؤَى ئةّ وآلتة، بةآلّ دةبيَت ئةوة ية بةسكاو بطشئ 
طياطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ طيظتةَيَهى ػؤسِػطيَشاْة، نة طيظتةَى 

ئايذؤيؤريا تةوةس، ئايذيايطةسا و ية طةس بٓةَاى بةٖا، ثيَوةس، ئاَاْج و 
سِواْطةناْى طةسوو ْةتةوةيي دسيَزَةوداية، نة دسومشةنإ، ئايذيانإ، ئاَادمةنإ 

دةيةى سابـشدوو و طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية صياتـش ية طىَ 
ٖةَوويإ دةسبـشى ئةّ سِاطتييةٕ، نةئةَةؾ نؤَةَيطةي ْيَوْةتةوةيي ْيطةسإ 

(. ٖةسوةٖا تايبةغمةْذيةناْى نؤَاسى ئيظالَى 135: ق1371نشدووة )ايضدى، 
ئيَشإ، واى ية وآلتاْى سِؤرئاوا و تةْاْة  وآلتاْي ئيظالَيؽ نشدووة نة نؤَاسي 

ى َةتـشطيذاس و درى بةسرةوةْذى و ئاطايؼى ئيظالَي ئيَشإ وةى وآلتيَه
ْةتةوةيى ؤؤيإ ٖةرَاس بهةٕ. ٖةسوةٖا سِةفتاسةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْيؽ 
بة ٖؤى ْاطٓاَةى بشِوايي و َةصٖةبى طيظتةَة طياطييةنةى، ية طةسةتاى 
ػؤسِػى ئيظالَييةوة، وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها و ئيظشائيًى وةنو 

يظالّ و درى ئاطايؼى ْةتةوةيى ؤؤى ْاطاْذوة و بةسثشطاْى باآلي دورَٓاْى ئ
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نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ باغ ية سِةتهشدْةوةي سِووداوي ٖؤيؤنؤطت و طشيٓةوةى 
دةوَيةتى ئيظشائيٌ ية طةس ْةؤؼةى روطشافيايى ريٗإ دةنةٕ، ئةَاْة وايهشدووة 

و ئيظشائيٌ بة تايبة ،  نة سِؤرئاوا بة طؼب و وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها
بة ٖةَوو ػيَوة و ئاَشاصيَهةوة طوػاس خبةْة طةس نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و 
ٖةوَيي نؤْتـشِؤَيهشدٕ يإ طٓووسسداسنشدْي ياؤود تةْاْة  ٖةوَيى 
سِووؤاْيؼياْذاوة، بةّ ثيَيةؾ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْيؽ بة ٖةَوو ػيَوةيةى ية 

صياتـش نشدْى ٖيَض و ْيؼاْذاْى ئةّ ٖيَضةية بؤ  ٖةوَيى بة دةطتٗيَٓاْى ٖيَض،
 (. 14-16 : ق1386ثاساطضم و بةسطشيهشٕ ية َاْةوةى ؤؤى )اطذى، 

ٖةسِةػةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْى ؤاوةٕ تواْاى ئةتؤَى ياؤود ؤاوةٕ  
كةني ئةتؤَي، ض سِاطتةوؤؤ بيَت بؤ طةس ئيظشائيٌ ياؤود ْاسِاطتةوؤؤ ية سِيَطةى 

ى اليةْطشى ئيَشإ ية ْاوكةنةوة بيَت، بؤ طةس وآلتاْى عةسةبى، وآلتاْى طشوثةناْ
ئةوسوثى ياؤود بٓهة طةسباصيةنإ و بة طؼب بةسرةوةْذييةناْى وياليةتة 
يةنطشتووةناْى ئةَشيها ية ْاوكةنة و تةْاْة  بؤ طةس ػاسةناْي وآلتاْي 

ا . ٖةسوةٖا بة ٖؤى ئةوسوثي و وياليةتة يةنطشتووةناْى ئةَشيها، صؤس صياد دةن
نؤْتـشِؤَيى ئيَشإ ية طةس طةسووى ٖؤسَؤص ٖةسوةٖا ٖاوطٓووسى يةطةٍَ 
طةسكاوةناْى طشْطي وصةى ريٗإ، ئةَاْة ٖةَووي وادةنا  نة نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ بتواْيَت ئةوناتة نؤْتـشِؤَيى بةٖاى ْةو  و باصاسى ريٗاْي ْةو  

 (. 79: ق1388بها  )ثوساؾمذى، 
هشدْةوةي ٖؤناس ياؤود ثاَيٓةسى وآلتاْى ؤاوةٕ كةنى ئةتؤَى ٖةسوةٖا بؤ ػي

ئةو دةوَيةتاْةى نة ؤواصياسى بةدةطتٗيَٓاْى ئةّ تةنٓؤيؤريايةٕ ػةؾ فانتةسى 
 ٖاوبةؾ ٖةية نة دةوَيةتةنإ ٖاْذةدا :
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 ٖةطتى ْةبووْى ئاطايؽ. -1
يإ ًَُالْيَية ياسَةتيذةسبووْي ئةّ تةنٓؤيؤرياية بؤ طةسنةوتٔ ية رةْط  -2

 ْيَوْةتةوةييةناْذا.
 بةسص نشدْةوةى ثيَطة و ْفووص و ثشطتيزى ْةتةوةيى. -3
ية سِووى ئابووسيةوة طوودى ٖةية بة تايبة  دةطتةبةس نشدْى وصةى نةّ  -4
 ْشخ.
 طوػاسة نؤَةآليةتى و طةسباصيةناْى ْاوؤؤيى. -5
ي سِريَِ )طاسدٕ، ثاَيٓةسى تـش، وةنو ئاػهشا و سِووٕ ْةبووْى داٖاتوو -6
 (. 118: ق1383

ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا ٖةطب ْةبووْي ئاطايؽ و ئاػهشا و سِووٕ 
ْةبووْي داٖاتووي سِريَِ ية فانتةسة بةٖيَضةناْة طةسةسِاي ناسيطةسي فانتةسةناْى 
تـش، نة ئاطت و سيَزةي نةَتـش ٖةية. بة ػيَوةى طؼب ثشؤطشاَى ئةتؤَى 

شإ ية كةْذ سِواْطةوة ؤويَٓذْةوةى بؤ دةنشيَت نة دةتواْطم نؤَاسي ئيظالَي ئيَ
 بةّ ػيَوةية ثؤييٓيإ بهةئ:

ـ سِواْطةى سياييظب: ئةّ سِواْطةية رةؤت ية طةس ئةوةدةناتةوة نة ئةو 1
ريٓطة ْاطةقاَطرية ْاوكةيى و ْيَوْةتةوةييةي، نة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْي 

ةسِةػةنإ و بةسصنشدْةوةى تواْاى بةسطشى ؤؤي يةو تيَذاية، ئيَشإ بؤ نؤْتـشِؤَيى ٖ
ريٓطة ريؤثؤيةتيهة، ٖةسوةٖا ئةصَوْى رةْطي ٖؼت طاَيةي ئيَشإ و عيَشام و 
نةَهشدْةوةي ٖةسِةػةناْى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيٌ و 
ٖةسوةٖا والتاْى طوْٓةى ٖاوثةؼماْى ئةَشيها ية ْاوكةنة، وايهشدووة نة 

اسي ئيظالَي ئيَشإ بؤ دسيَزةثيَذإ بة َاْةوة و بووْي ؤؤى ٖةوَيى نؤَ
بةدةطتٗيَٓاْى ئةّ تةنٓؤيؤرياية بذا ، بؤ ئةوةى بتواْيَت ية ئاطتى ْاوكةييذا 
ٖاوطةْطى ية ٖةَبةس ئيظشائيٌ و وآلتاْى تـش دسوطت بها . ية ئاطتى 
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ةناْى ٖةبيَت و بة ْيَوْةتةوةييؼذا تواْاى بةدواداكووْى بةسرةوةْذي و ئاَادم
 طؼب ئاطايؼى ؤؤى بثاسيَضيَت.

ـ سِواْطةى ئابووسي: ئةّ سِواْطةية رةؤت ية طةس ئةوة دةناتةوة نة نؤَاسي 2
ئيظالَي ئيَشإ بؤ ثشنشدْةوةى ثيَذاويظتية ئابووسيةناْى وٖةسوةٖا بةسٖةّ 
ي ٖيَٓاْي ناسةبا و ية ئةطةسى تةواوبووْى وصةى ريَشصةوى )ْةو  و غاص( وصة

ريَطشةوةي ٖةبيَت. بة طؼتى يةّ سِواْطةيةوة ئاَادمى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 
ثشؤطشاَي ئةتؤَي طةػةثيَذإ يإ طةػةطةْذٕ و بةسصنشدْةوةي ئاطب 
 ؤؤػطوصةساْي و ثيَطة و ثشطتيزي ؤؤيةتي ية ئاطب ْاوؤؤيي و ْيَوْةتةوةييذا،

 بؤية ٖةوَيي بةدةطتٗيَٓاْي وصةي ئةتؤَي دةدا .
ـ سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيظتى: ئةّ سِواْطةية بةّ ػيَوةية دةسواْيَتة ئةّ 3

ثشؤطشاَة نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة ٖؤى طياطةتى طةسبةؤؤييخواصى و 
دادثةسوةسى تةوةسى و درايةتي بةٖا و ثيَوةسة ْيَوْةتةوةييةنإ و بة طؼب 

شإ ئةّ ٖةوَيةى ئيَشإ بٓةَاناْى ئايذؤيؤريهى ْاطٓاَةيي نؤَاسى ئيظالَى ئيَ
ػيذةناتةوة، بةّ َاْاية نة ئةطةس بة ثيَى يؤريهي طوود و صياْى َاددي بيَت، 
دةبيَت نؤَاسى ئيظالَى تاوةنو ئيَظتا بة ٖؤى ئةو ٖةَوو طوػاس و ئابًؤقاْةى 
نؤَةيطةى ْيَوْةتةوةيي دةطتبةسداسى ئةّ بةسْاَةية بوباية، بةآلّ دةبيٓطم نة ئةّ 

ووي يؤريو و عةقآلْييةتي َاددي طوود و صياْةوةية و ثةيوةْذي بة ثشطة ية طةس
تيَطةيؼضم و دسني ْوؤبةناْي سِريَِ ية ؤؤيإ، دوطت و دورَٔ، نؤَةيطةي 
ْيَوْةتةوةيي، ثيَهٗاتةي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي، دابةػبووْي ٖيَض، ٖةسِةػة، 

طٓاَةي بة طؼب ْا َةتـشطي، ئاطايؽ، بووٕ و َاْةوةي طيظتةَةنةيإ،
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و ثاساطضم و ئاطايؼي ئةّ ْاطٓاَةية و َاْةوةي 

 (.360ـ361 : ق1389ئاييٓييةنةوة ٖةية )ٖاديإ،  -طيظتةَة طياطيية 
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 شياشةتي كولتووريى كؤمارى ئيصالمى ئَيران: -(8ـ  4(
إ ية ناتيَهذا بة ػيَوةيةني طؼب طياطةتى دةسةوة بةسرةوةْذي و ئاَادمةن 

ية ؤؤ دةطشيَت، ديثًؤَاطى ئاَشاصيَهة يإ َيهاْيضَيَهة بؤ بةدةطتٗيَٓاْى ئةو 
ئاَادماْة، ٖةسوةنو كؤٕ ئابووسى، ثشوثاطةْذة، ٖيَضى طةسباصى، نويتووس و 
ئايذؤيؤريا، وةى ئاَشاصى طياطةتى دةسةوة بةناسدئَ، بةآلّ ديثًؤَاطى طؼتى 

و ئاَشاصة فةسَى و ْافةسَييةناْيؽ بةسفشاواْتـشة ية ديثًؤَاطى فةسَى و ٖةَو
دةطشيَتةوة بة تايبة  ئاَشاصةناْى ثةيوةْذى و سِاطةياْذٕ نة بؤ ناسيطةسى 

بةسْاَةى  ؤظتٓةطةس سِاى طؼب، ريَبةرىَ نشدْى بةسْاَةى طتـشاتيزى،
ثةسوةسدة و نويتووسي وآلتيَهة بة َةبةطتى دسوطتهشدْي ثؼتيواْى دةسةنى ية 

(. طياطةتي 8: ق1372ثوؾ و توتوْليإ،  آالدطياطةتى دةسةوةيذا )
نويتووسيؽ بـشيتيية ية ئاَيوطؤسِى ئايذيانإ، صاْياسييةنإ، ٖوْةس، ػيَوةى ريإ، 
طيظتةَى بةٖايى و بريوبشِوانإ، بؤ بةدةطتٗيَٓاْى تيَطةيؼتٓى ٖاوبةؾ و 

بة  بةٖيَضتـشنشدْى تيَطةيؼتٓى ٖاوبةؾ ية ْيَوإ ْةتةوةنإ و دةوَيةتةناْذا،
طؼب بة واتاي بةناسٖيَٓاْي ٖيَضى ْةسّ ية طياطةتى دةسةوةى وآلتيَهذا ديَت 

(. دةتواْطم بًَيطَم نة ديثًؤَاطى طؼب ية طياطةتى 227: ق1386)ؤاْى، 
دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ثيَى بٓةَاناْى ٖضسى حهوَةتي ئيظالَى و 

ة ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى ية وتةناْيذا سِيَبةساْى نؤَاسى ئيظالَي ئيَشاْة، بؤ ػمووْ
صياتـش ْةتةوةنإ دةناتة ئاَاْج، نة واتا طياطةتي نويتووسى نؤَاسي ئيظالَي، 
طوود وةسطشتٓة ية ٖيَضى ْةسّ بؤ ناسيطةسى دسوطتهشدٕ ية طةس سِاى طؼب 

 (. 173: ق1388وآلتاْى َوطوَيُإ )ٖشطيج و تويظشناْى، 
(وة ية طةسْفووصى 1979يظالَى طاَيي )ئيَشإ بة تايبة  ثاؾ ػؤسِػى ئ 

ئاييٓى ية وآلتاْى تـش ناسدةنا ، ثيَؼتـش ئةَة تةْيا ية طةسدةَى ئايةتؤَيآل 
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بـشورشدى، طةوسة َةسرةعي ػيعة نشاوة نة ْويَٓةس و باْطةػةناسى ئاييٓى 
ْاسدؤتة وآلتاْى ئةوسوثايى و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، بؤ ػمووْة: ية 

(دا، َضطةوتى ية ػاسى ٖاَبؤسطى ئةَيُاْيا دسوطتهشدووة نة بة 1959طاَيى )
(. 120: ق1382َضطةوتى )رةعفةسى ٖاَبؤسط( دةْاطشيَت )ادِٖ ْزاد، 

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ رَاسةى داْيؼتواْى صياتـش ية ٖةفتاوثيَٓج َيًَيؤٕ نةطة 
نةَيٓةي  %( طوْٓة و كةْذي9ٔ%( ػيعة و)89%( َوطوَيُأْ، نة ية )98نة )

تـشي ئاييين، ثيَهذيَت. نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة ٖؤي ْاطٓاَة تايبةتةنةيةوة 
يةنيَو يةو وآلتاْةية نة ية سِووى ئاييٓى دةتواْيَت ناسيطةسى صؤسى ية طةس 

%( ية داْيؼتواْى سِؤرٖةآلتى 92,96سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطتذا ٖةبيَت كوْهة )
%( َةصٖةبى ػيعةيإ 18,94ية ْضيهةي )ْاوةسِاطت َوطوَيُأْ و يةّ سيَزة

(. يةنيَو ية ئاَشاصةناْى ريَبةرىَ 183: ق1388ٖةية)ٖشطيج و تويظشناْى،
نشدْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى طشْطى ثيَذاْة بة طياطةتي 
نويتووسى و ٖيَضى ْةسّ، بؤ ثةسةثيَذإ و بآلونشدْةوةى بةٖا و ثيَوةسةناْى نؤَاسى 

ٖةسوةٖا ْفووص ية وآلتاْى تـش، دسوطتهشدْى صةَيٓةى طودماو بؤ  ئيظالَى ئيَشإ
ناسيطةسى طياطى و ئابووسى و ئاطايؼى ية وآلتاْى تـشدا ياؤود سِةوايةتى ثيَذإ 
بة طياطةتةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و بووٕ بة ػمووْةيةى ية حونُشِاْى 

ايى بة تايبة  ية ئيظالَي طةسنوتوو ية ٖةَبةس َؤديًَةناْى تـشى سِؤرئاو
 (. 108 : ق1389 ديكانْ فريَشآبادٗ،وآلتاْى دساوطىَ و ئيظالَى ْاوكةنة )

ية ئةصَووْى رةْطي ئيَشإ و عيَشام، بؤ نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةسنةو   
نة ئيَشإ دةبيَت ئةوة قبوٍَ بها  نة ية ئاطتى ْيَوْةتةوةييذا ئةنتةسى بةٖيَضى 

ةتاْى دؤطت و ْةياس، سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةنإ، رؤساورؤس ٖةية، وةنو: دةوَي
نؤَثاْيا فشةسِةطةصةنإ، سِاى طؼب، سِاطةياْذٕ و...ٖتذ، ٖةسوةٖا طياطةتى 
دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ريَش ْاوْيؼاْى ٖيَشػى نويتووسيذا، 
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 :1392دووسةثةسيَض و طؤػةطري بووة و طياطةتيَهى ئيٓفعاظم ٖةبووة )اَطم، 
 (.167ق
(، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية 1979بة ػيَوةيةني طؼب ية ثاؾ طاَيى ) 

سِووى ْاسدْى باْطةػةنةساْى َةصٖةبى بؤ دةسةوةى ئيَشإ و ثةسوةسدةنشدٕ و 
سِاٖيَٓاْيإ وةى فانتةسيَهي نويتووسى و َةصٖةبى صؤسكاالى بووة، نة دةتواْطم 

ثةيوةْذى ئيظالَى بهةئ، وةنو: ئاَارة بة كةْذئ سِيَهخشاوى نويتووسى و 
سِيَهخشاوى نويتووس و ثةيوةْذيية ئيظالَييةنإ، نة بةػيَهى بة ْاوى 
بةسِيَوةبةسايةتى طؼب ْاسدْى باْطةػةناساْى َةصٖةبى بؤ دةسةوةى وآل  ٖةبوو) 
ئيَظتا ْاوى بؤ ْاوةْذى ْيَوْةتةوةيى باْطةػة طؤسِدسِاوة(، طاآلْة طةدإ باْطخواص 

ةػةناسى ئيَشاْى و بياْي ثةسوةسدة دةنا  و بؤ ػويَٓة ريارياناْى يإ باْط
ريٗإ سِةواْةيإ دةنا ، ياؤود ْاوةْذى ناسوباسى ؤيَضاْي و رْإ نة طةس بة 
طةسؤنايةتى نؤَاسي ئيَشاْة، نة باْطةػةناسى رٕ ثةسوةسدة و بؤ دةسةوةى وآل  

بة ْاوى باَييؤصى ْووس و سِةواْةيإ دةنا  وٖةسوةٖا ؤوظم ثةسوةسدةيى رياريإ 
طةبا و ػةَيِ بؤ سيَهذةؤا ، بة َةبةطتى سِاٖيَٓإ و ئاػٓابووْيإ يةطةٍَ ناسى 
سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةنإ ياؤود سِيَهخشاوةناْي ْيَوْةتةوةيي رْإ و ػيَواصةناْى 
باْطةػةى َةصٖةبى. ٖةسوةٖا يةّ ثةيوةْذييةدا دةتواْطم ئاَارة بهةئ بة 

وى باْطةػةى ئيظالَى، صاْهؤى ْيَوْةتةوةيى َـطفى ية ػاسي قوّ، سِيَهخشا
داَةصساوةى ْاوةْذى ريٗاْى  سِيَهخشاوى َةعاسيفى ئيظالَى ئيُاّ سةصا و

بآلونشدْةوةى نويتووس و َةعاسيفى ئيظالَى باْطةػة، نة صياتـش ية بواسى 
 ، ٖةسوةٖا باْطةػة و بآلونشدْةوةي َةصٖةبى ػيعة ية طةس ئيٓتةسْيَت ناسدةنا

سِيَهخشاوى حةج و صياسة  نة ية وآلتاْي طعوديا، عيَشام و طوسيا ْويَٓةسايةتى 
 ( 111-112: ق 1389، لطفٖٖةية و بودرة و ئاَاسةناْى ْةٖيَٓطم )اؾمذى و 
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ية سِووى سِاطةياْذْةوة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بؤ دةسةوةي طٓووسةناْي ؤؤي  
و ثشيَع تيعى  الكُثس(، ايعامل، طةحةس، 3، 2، 1نةْاَيةناْي ئاااْي راَي رةّ )

داَةصساْذوة، نة بة ْاوكةى دةسةوةى طٓووسى سِيَهخشاوى دةْط و سِةْطى نؤَاسى 
ئيظالَى ئيَشإ دةْاطشيَت. ٖةسوةٖا بة صياتـش ية طي صَإ ساديؤى ٖةية ية 

ةتة وياليدةسةوةى وآل  بؤ وآلتاْى عةسةبى، ئيظالَى، ئةفشيكايى، ئةوسوثايي و 
، ٖةسوةٖا دةيإ ثيَطةى ئةيهتـشؤْى ٖةية ية تؤسى يةنطشتووةناْي ئةَشيها

ئيٓتةسْيَتذا بة َةبةطتى بآلونشدْةوةى بريؤنة و ئايذؤيؤرياى ئيظالَى و 
ْاطاْذْى ػؤسِػى ئيظالَى و ٖضسي سِيَبةساْى ئاييٓى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و 

: 1386ى ريٗإ )جمتٗذ، ناسيطةسيذاْإ ية طةس سِاى طؼتيى وآلتاْى تـش
(. ية بواسى كاالنيية رؤساورؤسةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية دةسةوةى 24ق

طٓووس، دةتواْطم ئاَارة بة نؤَةَيةى َاْطى طووسى نؤَاسى ئيظالَى بهةئ نة 
( ْةؤؤػخاْةى ية وآلتاْى تـشدا ٖةية، ٖةسوةٖا وةصاسةتى ريٗادى 26)

(دا، ية وآلتاْى رياواصدا ية 1999ـ1986ْى )ئاوةداْهشدْةوة ية ْيَوإ طاآل
بواسى دابيٓهشدْي دةسَإ و دسوطتهشدْى ْةؤؤػخاْةدا ناسيهشدووة. ئةَة 
بيَجطة ية داَةصساوةى نؤَيتةى ئيُذادى ئيُاّ ؤوَةيٓى نة ية وآلتاْى 
ئةفػاْظتإ، ئاصةسبازمإ، عيَشام، يوبٓإ، طوسيا، تاريهظتإ و فةيةطتطم، 

ةية و ياسَةتى داسايى و ثضيؼهي دةداتة ؤةَيو، ٖةسوةٖا وةصاسةتى ْويَٓةسايةتى ٖ
ريٗادى ئاوةداْهشدْةوة ْويَٓةسايةتى دةسةوةى طٓووسةناْى ية وآلتاْى ئاطيايى 
)يوبٓإ، ئةفػاْظتإ، ثانظتإ( و ئةفشيكا )تاْضاْيا، غاْا، طودإ و طاَبيا( و ية 

جطة ية سِيَهخشاوةناْى طةس بة ئةوسوثا )بؤطٓة و ئةيباْيا( نشدؤتةوة، ئةَة بيَ
طوثاى ثاطذاساْى ػؤسِػى ئيظالَى نة ية بواسى ئةْذاصياسى و بيٓاطاصي و 

: 1389، لطفٖئاوةداْهشدْةوة ية دةسةوةي ئيَشاْذا ناس دةنةٕ )اؾمذى و 
(. ئةّ كاالنياْة ئةوة ْيؼاْذةدا  نة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بؤ طوود 115ق
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يؤثؤيةتيهى ؤؤى بٓةَا و سِةطةصةناْي ئيظالَى و وةسطشتٔ ية ٖةَيهةوتةى ر
ػيعى ؤؤى بة َيهاْيضَي رؤساورؤس بةناسدةٖيَٓيَت تا ية دةسةوةى طٓووسةناْيذا 
سِؤَيى ناسيطةس ببيٓيَت و بواسةناْى نويتووسى و َةصٖةبى و ثضيؼهي و 
 ئاوةداْهشدْةوة و سِاطةياْذٕ و سِاى طؼب وةى بةػيَو ية ئاَشاصةناْى ريَبةرىَ
نشدْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ؤضَة  ئايذيا و 
بةسرةوةْذيية باآلناْى ئةّ سِريَُة داية، بةّ َاْاية نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 
بةّ ْاطٓاَة تايبةتةى ؤؤى ية سِيَطةي ٖيَضي ْةسَةوة ٖةوَيى ناسيطةسى و 

ى دةدا . ٖةسوةٖا يةّ ػويَٓذاْةسى ية دةسةوةى طٓووسة روطشافياييةناْى ؤؤ
سِيَطةيةوة بٓةَاي باْطةػة)دعوة( نةبٓةَايةني ٖضسي و فيكٗي ػيعةية ريَبةريَ 

 دةنا ، بةآلّ بة َيتؤد و ئاَشاصي طةسدةَياْة.
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية ثةيوةْذى يةطةٍَ وآلتاْى عةسةبى ْاوكةنة بة  

يتووسييةوة، ٖةوَيى تايبة  وآلتاْي ْاوكةي نةْذاو ية سِيَطةى طياطةتي نو
صياتـشنشدْي ناسيطةسي ئيَشإ و صياتـشنشدْي ْفووصي دةدا ، ئةَةؾ بة ثيَي ئةو 
ٖاوبةػية ئاييٓى و َيَزوويياْة و ْضيهى روطشافيايى و بووْى ئيَشاْييةنإ و 
ػيعةنإ يةّ وآلتاْةدا، ٖةسوةٖا ية سِيَطةي ئاَيوطؤسِى باصسطاْييةوة. بةآلّ 

ْفووص نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية اليةٕ ئةّ وآلتاْةوة  طياطةتي نويتووسي و
 سِووبةسِووى كةْذ بةسبةطتيَو دةبيَتةوة، بؤ ػمووْة:

ـ بيَ َتُاْةيى بةساَبةس بة ئيَشإ بة تايبةتى ثاؾ ػؤسِػى ئيظالَى و 1
 رةْطي ئيَشإ و عيَشام و دةطتيَوةسدإ ية ناسوباسى ئةّ وآلتاْةدا.

وْى نويتووسى ئيَشاْى، يةّ وآلتاْةدا نة صؤسيٓةيإ ـ ئايذؤيؤري و طياطى بو2
طووْٓة َةصٖةبٔ و ئةّ وآلتاْة نويتووسى ئيَشاْى و ػيعةى طياطى و ػؤسِػى 

 ئيظالَى بة َةتـشطي و ٖةسِةػةى طياطى ـ ئاطايؼى دةصأْ.
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ـ ْاطيؤْاييضَى عةسةبى و ثإ عةسةبيضّ، نة بؤ سِووبةسِوو بووْةوةى 3
طياطى ية اليةٕ ئةو وآلتاْةوة ثةيشِةو دةنشيَت بة تايبة   ئايذؤيؤرياى ئيظالَى

 دةطتيَوةسداْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية يوبٓإ و فةيةطتطم.
ـ بووْى نيَؼة و ْانؤنى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ ئةّ وآلتاْة بؤ 4

ػمووْة: ئيُاساتى يةنطشتووى عةسةبى و ئيَشإ نيَؼةيإ ية طةس دوسطةناْى )تٓب 
 انبـش، تٓب اؿػش و ابو َوطى( ٖةية.

ـ بووْى رؤسيَو ية طةيةفيطةسى توْذسِةو و وةٖابيةتى طياطى، ٖةسوةٖا 5
ئايذؤيؤرياى طياطي تايبةتي طوْٓة، وةى )اؤوإ اـمظًُطم( ية درى ئيظالَى 

 طياطي ػيعى و ػؤسِػطيَشاْةى نؤَاسى ئيظالَى.
ةَشيها و بة طؼب بةٖا و ـ طياطةتي نويتووسى وياليةتة يةنطشتووةناْي ئ6

ْؤسَة ييبـشاَيةناْي سِؤرئاوايي و ٖاوثةؼماْييةتى وآلتاْي سِؤرٖةآلتي ْاوةسِاطت 
 يةطةٍَ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و سِؤرئاوا.

ـ سِؤَيي سِاطةياْذْى بةٖيَضى وآلتاْي سِؤرٖةآلتي ْاوةسِاطت، ية درى طياطةتةناْي 7
 (. 115ـ116: ق1389، فريَشآبادٗاْي نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ )دٖك

ية نؤتايي ئةّ بةػةدا، ٖةسوةنوو )د.طيف صادة( دةَييَت، ئيَُة دةتواْطم سِةفتاسةناْى  
 طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة طةس كواس رؤس، دابةؾ بهةئ:

وياليةتة  بة طؼب درى سِؤرئاوا و بة تايبة  ئيظشائيٌ و ئايذؤيؤريو: -1
 شتووةناْي ئةَشيها.يةنط
(ي ئةدموَةْي ئاطايؽ، 598تانتيهى و ناتى: قبوٍَ نشدْى بشِياسى ) -2

ية عيَشام و  وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ٖاوناسيهشدٕ ية رةْطي
 ئةفػاْظتإ و ... ٖتذ. 

تانتيهى: ية ثشغ و قةيشاْةناْى قةوقاص و ئاطياي  –ئايذؤيؤريو  -3
  ْاوةسِاطت.
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ئايذؤيؤريو: ية دةسياى ؤةصةس، ية وآلتاْى عةسةبى بة  -وطتـشاتيزي -4
تايبة  طوسيا و يوبٓإ ياؤود قةيشاْةناْى سِؤرٖةآلتى ئةوسوثا )طيف صادة، 

 (.188: ق  1384
ييَشةوة دةتواْطم بًَيطَم نة بة ثيَي تيؤسي نؤْظاانتيعيضّ، نؤَاسي ئيظالَي  

يي و ْيَوْةتةوةييذا، بة ثيَي ئيَشإ ية طياطةتي دةسةوةي ؤؤي ية ئاطب ْاوكة
ػؤسػطيَشِاْةنةي، ية طياطةتي  -ئيظالَي و ػيعي  -ْاطٓاَة تايبةتة ئيَشاْي 

دةسةوةدا سِةفتاس دةنا  و بشِياسوةسدةطشيَت ياؤود بةسرةوةْذييةناْي ثيَٓاطة 
دةنا ، ٖةوٍَ بؤ َاْةوة و ثاساطتين ئاطايؼي ؤؤي دةدا ، ٖةسوةٖا 

بٓةَاناْي ٖضسي، بةٖايي، ثيَوةسي و بةطؼب ثةيوةْذييةناْي ية طةس 
ْاطٓاَةيياْة)بة ٖةسدوو فانتةسي َاددي و َاْاييةوة( ياؤود ثيَهٗاتةيي و 
بهةسايةتي، دادةَةصسيَٓيَت. ييَشةوة ٖؤناسةناْي درايةتي و دورَٓايةتي نؤَاسي 
و ئيظالَي ئيَشإ بةساَبةس سؤرئاوا بةطؼب و وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها 
ئيظشائيٌ بةتايبة ، بؤَإ دةسدةنةويَت، بةّ ثيَيةؾ ئاَادمةناْي طياطةتي 
دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ثةيوةْذييةناْي ْاوكةيي و طةسوو ْاوكةيي 
ئاػهشا دةبيَت، واتا طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ية طةس بٓةَاي 

هةسةناْي تشي ْيَوْةتةوةيي، ٖةسوةٖا تيَشِواْطم بؤ بةٖا، ثيَوةس، ثيَهٗاتة و ب
دةسفة ، ٖةسِةػة و َةتشطييةناْي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي، ية ريَش ناسيطةسي 
ئةّ تيَطةيؼتٓةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ؤؤي و ية ئةوي تشة 
ْاطٓاَةييةنةي داية. بؤيةؾ بة َةبةطب صياتش ػيهشدْةوة و سووْهشدْةوةي 

ْي طياطةتي دةسةوةي ئيَشإ ية بةػي داٖاتوودا بٓةَاناْي ٖضسي سةفتاسةنا
سِةطةصةناْي ناسيطةس ية طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، دةؤةيٓةسِوو 

 و بةثيَي كواسكيَوةي تيؤسي نؤْظاانتيعيظب ػيهشدْةوةيإ بؤ دةنةئ.
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( ـ رِةطةزةكانة كاريطةر لة شياشةتة دةرةوةى كؤمـارى   5)

 :ئيصالمة ئيَران
، طياطةتي دةسةوةى دةوَيةتإ 1بة ػيَوةيةني طؼب بة بـشِواى ريَُض سِؤصيَٓا 

 ية ريَش ناسيطةسي ثيَٓج بطؤسِ ياؤود فانتةسداية:
ـ تاى: نة تايبةغمةْذيةناْى تانى بشِياس وةسطش ية ؤؤ دةطشيَت و ئةواْةى 1

شِياس وةسطش طياطةتةنإ ريَبةرىَ دةنةٕ. ئةّ فانتةسة ٖةَوو سِةٖةْذةناْى تانى ب
وةنو: بةٖانإ، تواْانإ و ئةصَووْةناْي ثيَؼووتـشى تاى ية ؤؤ دةطشيَت و 
وادةنا  نة بشِياسةناْي طياطةتى دةسةوةى يإ سِةفتاسةنةي ية دسوطتهةساْي 

 بشِياسي تش رياواص بيَت.
ـ سِؤٍَ: سِؤَيى بشِياس وةسطش ية ؤؤ دةطشيَت، واتا بة بيَ ئةوةى نة طشْط بيَت 2
ةو نةطة ض تايبةغمةْذيةنى نةطى ٖةية، بةَيهوو طشْط ثيَطة و ناسيطةسي نة ئ

 ئةو سِؤَيةي نة ٖةيةتي ؤويَٓذْةوةي بؤ دةنشيَت.
ـ بطؤسِةناْى حهوَةتى: ئاَارة بةو سِةٖةْذاْةى ثيَهٗاتةى حهوَة  3

دةنا  نة بشِياسةناْي طياطةتى دةسةوة طٓووسداسدةنا  يإ صياتـشيإ دةنا ، بؤ 
ناسيطةسى ثةيوةْذى دةطةآلتى ريَبةرىَ نشدٕ و دةطةآلتى ياطاداْإ ية ػمووْة 

                                                           

ـ بؤ صاْياسى صياتش بشواْة:1  
Rosenau, James. N. (1971), The Scientific Study of Foreign Policy; New 

York: The Free Press, Pp.36-231. 
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طياطةتى دةسةوةدا ياؤود ثيَهٗاتة و طيظتةَي طياطي ػمووْةي بطؤسِةناْى 
 حهوَةتية.

ـ بطؤسِى نؤَةَيطة: ئاَارة بةو سِةٖةْذة ْاحهوَياْة دةنا  نة ية اليةٕ 4
ة، وةى ٖةَيويَظتة نؤَةَيطةوة ناسيطةسى يةطةس سِةفتاسى دةسةنى ٖةي

بةٖاييةناْى صؤسيٓةى نؤَةَيطة، يةنيَتى ْةتةوةيى و ئاطتةنةى و ئاطتى 
ثيؼةيى بووٕ و...ٖتذ، نة ناسيطةسى ٖةية يةطةس ْاوةسِؤنى ئاَاْج و ئايذيا و 

 طياطةتة دةسةنييةناْى دةوَية .
ـ بطؤسِةناْى ريٓطةيى: ٖةَوو ئةو سِةٖةْذة ْاَشؤيياْةى ريٓطةى دةسةنى 5
َةَيطة يإ ٖةس نشدةوةيةى نة ية دةسةوة سِووبذا  و بابةتةناْى طياطةتى دةسةوة نة نؤ

يَت، وةنو: واقعيةتةناْى  بشِياس وةسطشإ طٓووسداسبها  يإ ناسيطةسيإ ية طةس دآب
روطشافيايى ياؤود ئايذؤيؤرياى اليةْة درةنإ نة ناسيطةسى ية طةس بشِياسةنإ دةبيَت. 

صيَٓا( تةْيا دةطتٓيؼاْهشدْى بطؤسِةناْى طياطةتى دةسةوة ْيية، بة طؼب ئاَادمى )سؤ
بةَيهوو ْيؼإ دةدا  نة ٖةسناّ يةّ بطؤسِاْة يإ فانتةساْة ية طياطةتى دةسةوةى 
وآلتاْى طةوسة، بلووى، ثيَؼهةوتوو، دوانةوتوو يإ نؤَةَيطةى داؤشاو و نشاوة، ض 

واية نة ية نؤَةَيطة طةوسةناْى ثيَؼهةوتوودا سِؤَييَهيإ ٖةية. بؤ ػمووْة ْاوبـشاو بشِواى 
فانتةسةناْى سِؤٍَ، نؤَةَيطة، حهوَة ، طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و تاى، دوابةدواى 
يةى ناسيطةسيإ ٖةية، بةآلّ ية وآلتاْى دوانةوتوو، فانتةسةناْى تاى، طيظتةَى 

ااعيًى، َٓـوسى َكذّ و ) ْيَوْةتةوةيى، سِؤٍَ، حهوَة  و نؤَةَيطة، ناسيطةسٕ
 (. 289ـ288: ق1390
ٍَ دةدةيـٔ نـة بـة ثيَـي تيـؤسي نؤْظتــشانتيعيضّ و ئـةّ            يةّ بةػـةدا ٖـةو

سِواْطةيةي سؤصيَٓا، ئةو سِةطةصاْـةي نـة ناسيطـةسٕ يةطـةس بهةسايـةتي نؤَـاسي       
 ئيظالَي ئيَشإ ية طياطةتي دةسةوةدا خبةيٓةسِوو. 
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 وةىل فةقيى )ِرَيبةري باآلي شؤِرش(: -(1ـ 5)
ٓةَاناْى ٖضسى واليةتى فةقية ية نتيَبةناْى ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى سِيَبةسى ب 

ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ وةنو: )نؼف االطشاس(، )واليت فكية(، )نتاب ايبيع( و 
)ذبشيش ايوطيًة( داسيَزسا. واتا سِؤٍَ و ثيَطةى ثياواْى ئاييٓى ية ناسوباسى طياطى و 

ة طؼب طشيَذاْى ئايطم و طياطة  بةدةطتةوةطشتٓى دةطةآلتى طياطى و ب
(. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى ثيَي وابوو نة ئةو 95: ق1388)دسؤؼة، 

بشِوايةي نة دةبيَت ئايطم ية طياطة  ريابهشيَتةوة و صاْا ئاييٓييةنإ دةطتيَوسدإ 
ية طياطة  ْةنةٕ وتةى ئيظتعُاسطةسةناْة و ئيظالّ ٖةَووى طياطةتة و 

: 1377ْةتة و دياْةتى ئيَُةؾ طياطةتة )َوطوى ؿميٓى، طياطةتى ئيَُة ديا
( يةنيَو ية تيؤسيظييةْةناْى حهوَةتى مطًسٗ(. بة بشِواى ئايةتؤَيآل )16ق

ئيظالَى ئيَشإ، واليةتى فةقية، واليةتيَهى ئايذؤيؤريهة، بةآلّ ؤةَيو 
 ٖةَييذةبزيَشٕ، ئةوةؾ واتا ديَُونشاطى و ئةوة بٓةَاي نؤَاسى بووْى نؤَاسى
ئيظالَى ئيَشاْة و ئةّ حهوَةتةؾ ناتيية، تاوةنو طةسٖةَيذإ و ػؤسِػي ريٗاْي 

 (. 72: ق1385ئيُاَى َةٖذى )راويذ، 
بة ثيَي دةطتوسي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ نة ية َادةي ثيَٓجةَى دا  

ٖاتووة: ))ية ناتى ئاَادة ْةبووْى ئيُاَى َةٖذى وةظم طةسدةّ، ية نؤَاسى 
طةسثةسػتياسى ناسوباسةنإ و ثيَؼةوايةتي ئؤَة  ية ئةطتؤى  ئيظالَى ئيَشاْذا

فةقيٗيَهي دادثةسوةس و ؤاوةٕ تةقواية نة ئاطاداسي طةسدةّ و بويَش و بةسِيَوةبةس و 
: 1376بةَؼووسة نة بة ثيَى َادةي طةدوحةو ، ية ئةطتؤى دةطشيَت(( )رمعى، 

قية وةنو (. بة ثيَي بٓةَاناْي ٖضسي فيكٗي ػيعيةوة، وةظم فة126ق
طةسثةسػتياسى ناسوباسى َوطوَيُاْةنإ ية سِيَطةى ثةيوةْذى طؼب يةطةٍَ 
ئيُاَي َةٖذي، ية اليةٕ ؤواوةْذةوةية و فةسَاْبةسى وػويَٓهةوتٓى ية طةس 
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(. كةَهي 75: ق1386ٖةَوو باوةسَِةْذإ ئةسنيَهي ئاييٓيية )دٖكاْى، 
بة نويتووسى ئيظالَييةوة والية  ية سِواْطةى فةقيٗة ػيعةناْةوة ثةيوةْذى 

ٖةية، بةّ َاْاية نة حهوَةتى ئيظالَى ية ريَش طيَبةسى واليةتذا دةبيَت و بة 
َاْاى ياسَةتى، تةدبري، ئيُاسة ، دةوية ، طوَيتإ و... ٖتذ، ديَت. ٖةسوةٖا 
ية صَاْي فاسطيذا بة َاْاى طةسثةسةػتى ديَت و بة ٖاوتاى حهوَة  تةفظرييإ 

عة بشِواي واية نة حهوَة  سِةٖةْذى ريَبةرىَ ناسى واليةتة و نشدووة. فيكٗي ػي
ييَشةوة والية  تةْيا حهوَة  ْاطشيَتةوة بةَيهوو باآلتـش ية ئةوة، بةسِيَوةبـشدْى 
نؤَةَيطة و ٖةَوو بواسةنإ ية حهوَة  و نؤَةَيطةى ئيظالَيذا ية ؤؤ 

)ثشوئ و رواٖشى  دةطشيَت و ياطاداْإ بة ثيَى ػةسيعةتى ؤوا )ئيظالّ(دةبيَت
(. يةّ باسيةوة ئايةتؤَيآل )َـباح يضدى( دةَييَت: )) ئيَُة 50: ق1391تٗشاْى، 

ئةطةس ياطاى بٓليٓةيى نؤَاسى ئيظالَى قبوٍَ دةنةئ بةّ َاْاية ْيية نة 
كوْهة ؤةَيو ثةطٓذى نشدووة، بةَيهوو بةّ ٖؤيةية نة ئةّ ياطاية ية اليةٕ وةظم 

وةظم فةقيةؾ نةطيَهة نة ية سِواْطةى بريوباوةسِى ئيَُة فةقيٗةوة ثةطٓذ نشاوة و 
َوطوَيُاْاْةوة )ػيعة( ية اليةٕ ئيُاَى صةَاْةوة داْشاوة و ئةوة وةظم فةقيٗة 
نة سِةوايةتى دةداتة نؤى ياطا و طيظتةَى نؤَاسى ئيظالَى(( )َـباح يضدى، 

 (. 117: ق1378
(ية 2، 1ذا، بة ثيَى بشِطةي )وةظم فةقية )سِيَبةس( ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْ 

(ي دةطتوس، دةطةآلتى دياسيهشدْى طياطةتة طؼتييةناْى طيظتةّ 110َادةي )
وةى طياطةتى دةسةوةى ٖةية، ٖةسوةٖا ٖةَوو ناسوباسى دةسةوة سِاطتةوؤؤ يإ 
ْاسِاطتةوؤؤ ية ريَش نؤْتـشِؤٍَ و كاوديَشى سِيَبةسيذاية، وةنو دةطةآلتى ريَبةرىَ 

ةتى دةسةوة. ئةَة بيَجطة ية سِاطةياْذْى رةْط و ئاػتى نة ٖيَُاي نشدٕ و وةصاس
(دا ية دةطةآلتةناْى سِيَبةسى نؤَاسى 110طياطةتي دةسةوةٕ، نة ية َادةي )

 (. 449: ق1388ئيظالَى ئيَشاْذاية )ٖامشى، 
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ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا رةؤت ية طةس طةسوةسى ئيالٖى فةقية  
يَهيإ ية سِةوايةتى ثيَذإ بةّ حهوَةتة ْيية، بةَيهوو تةْيا دةنشيَتةوة و ؤةَيو سِؤَي

ئةسنى بةػذاسيإ ية بةديٗيَٓاْى يإ ريَبةرىَ نشدْى بٓةَانإ و بةسرةطتةنشدٕ 
و ٖةوَيذإ بؤ طةيؼضم بة ئاَادمةنإ كشِدةنشيَتةوة. ئةّ طوتاسةى نؤَاسى 

سِيَطةى ئيُاَاْى  ئيظالَى ئيَشإ، واتا ثةيوةْذى سِيَبةس )وةظم فةقي٘( ية
َةعظوّ بة ؤوا، سِيَطة ية سِةوايةتى ثيَذاْى ؤةَيو بة حهوَة  دةطشيَت و 
حونُشاْي تةْيا بة َافى فةقية دةصاْيَت و ؤةَيو دةبىَ طويَشِايةٍَ بٔ )ثاييضبإ، 

(. سِؤَيى يةنالنةسةوةي تاى )سِيَبةسي ػؤسِؾ( و بٓةَاى 117: ق1388
ئيظالَى ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ثاساطتين بةسرةوةْذى طيظتةَي 

ئيظالَي ئيَشاْذا بة ئاػهشا دةبيٓشيَت، بؤ ػمووْة طتـشاتيزى طياطةتى دةسةوةى 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية رةْطي ٖةػت طاَيةي ئيَشإ و عيَشام و بة طةسْج 
ثيَذإ بة دسومشةناْى )رةْط رةْط تا طةسنةوتٔ(، )سِيَطةى قودغ ية نةسبةالوة 

ثةسيَت(، )رةْط ْيعُةتة(، )ئةطةس رةْط تةْاْة  بيظت طاَييؽ دسيَزةى تيَذة
ٖةبيَت ئيَُة ٖةس بةسطشى دةنةئ(، وادةٖاتة بةسكاو نة بة ٖيض ػيَوةيةى و بؤ 

(ى 598نةغ ْيية نة يةّ طتـشاتيزية آلبذا ، بةآلّ ناتيَو نة بشِياسى )
ٓذنشا، ٖةَوو ؤةَيهيؽ ئةدموَةْى ئاطايؽ ية اليةٕ ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓييةوة ثةط

ئةَةيإ قبوٍَ نشد، ئةّ سِؤَية يةنالنةسةوةيةي سِيَبةس بةػيَهة ية نويتووسى 
(. بة طةسْج ثيَذإ بة ثيَطةى باآل و 12: ق1379طياطى ئيَشاْييةنإ )صٖريى، 

سِؤَيى وةظم فةقية ية طيظتةَى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، سؤَيى بهةس ية 
ئيظالَى ئيَشإ طشْطى صياتـشى ية بشِياسة  طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى

طياطييةناْذا ٖةية نة بة ٖؤى تيَطةيؼتٓى تايبة  ية ئايطم و سِؤَيي ئايذؤيؤرياي 
َةصٖةبياْة ية ئيَشاْذا دةتوأْ ببٓة ٖؤى سِةفتاسى  -ئيظالَي، ئةّ سِيَبةسة طياطى

. ئةَةؾ رياواصي طياطةتى دةسةوة ياؤود ْاوؤؤيي ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ
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بة ثيَي سِووداو و طؤسِاْهاسييةنإ يإ تيَطةيؼتين ئةو سِيَبةساْة يةو ريٓطة صةيٓى 
ـ ئيذسانييةى دةوسوبةسيإ ياؤود بة ثيَى ئةو بٓةَا صةيٓياْةى ْاطٓاَةنةيإ، 
ٖةسوةٖا ئةو ثيَهٗاتة َاددي و ْاَاددياْةى ْاوؤؤ و دةسةوةى ئيَشإ دةطؤسِدسيَت 

(. ٖةسوةنو تؤّ باتاَؤس، نة بشِواي واية، ئةوة ْوؤبة 10: ق1389)طيذ ْزاد، 
طياطى و سِيَبةسةنأْ نة ية وآلتاْى دوانةوتوو يإ ية وآلتاْي ية قؤْاغي 
طةػةطةْذْذا، قظةى نؤتايى دةنةٕ و صةيٓيية  و تيَطةيؼتٓى ئةوإ ئاساطتةى 

(. بة ثيَي سِواْطةي 109: ق 1381طياطةتةنإ دةنا  )باتاَوس، 
شانتيعيضَةوة بؤَإ دةسدةنةويَت نة ئةّ بٓةَا ٖضسي و بةٖايي و بة نؤْظتـ

طؼب ْاطٓاَةيياْةية نة سِةوايةتي دةداتة ئةو سِؤٍَ و ثيَطةيةي بهةس)سِيَبةس( ية 
 طيظتةَي طياطي ئيَشاْذا. 

 
 ئايدؤلؤذياى ئيصالمى ـ شؤِرشطَيرانة: -(2ـ5) 
هةسايةتى ْاَاددي ناسيطةسة ئايذؤيؤريا يةنيَو ية طشْطتـشئ سِةطةصةناْى ب 

ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا. ئايذؤيؤريا ية اليةى بة ػيَوةى 
ْةسيَٓى وةنو كةَهيَهى سِةؤٓةيى ؤؤى دةسدةؤا  نة رةؤت ية طةس ػيَواصيَو 
ية وػياسي ْادسوطت دةناتةوة و تيَطةيؼتٓى َشؤظةنإ ية سِاطتيية 

ا دةبا . ية اليةنى تـشةوة دةتواْذسيَت ئايذيؤريا وةى نؤَةآليةتييةنإ بة السِيَذ
بابةتيَهى ئةسيَٓى بؤ تيَطةيؼضم ية ريٗاْبيٓى كيٓيَو يإ نؤَةَيطةيةى ويَٓا 

(. قاَووطى ئؤنظفؤسد، طياطةتى ئايذؤيؤرى، 232: ق1387بهةئ )رشويع،
وةنو بريؤنة، ٖضس و ئةْذيَؼةناْي طؼتطري و َةصْى طشوثيَهى نؤَةآليةتى 

ةسباسةى ريٗاْى دةسةوة ثيَٓاطة دةنا  و ناتؤييظِ، ئيظالّ، ييبـشاييضّ و د
(. 7: ق1381َاسنظيضّ، وةى ػمووْةى ئايذؤيؤريا دةْاطيَٓيَت )السئ، 

ئايذؤيؤريةنإ كواسكيَوةيةنٔ نة ييَهذاْةوةى تايبة  ية ريٗإ بة َةبةطتى 
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ذةنةٕ و ئةو دةوَيةتاْةى نة سِةفتاسنشدٕ بة ثيَى ئةّ ييَهذاْةوة و سِواْيٓة ثيَؼهةػ
طياطةتى دةسةوةيإ ية كواسكيَوةى ئايذؤيؤريادا ػيذةنشيَتةوة، ية دابةػهشدْى 
روطشافيايي، ٖيَض و ْؤسّ يإ ثيَوةسةناْى صاٍَ ية طةس طياطةتى ْيَوْةتةوةيى 

(. ثةيوةْذى ئايذؤيؤريا و طياطةتى دةسةوةى ٖةس 121: ق1385ْاساصئ )قواّ، 
ةوةدا دةسدةنةويَت نة ية ٖةس طيظتةَيَهى طياطى، طياطةتى وآلتيَو، ية ئ

دةسةوةى بة ٖؤى ئايذؤيؤرياي تايبة  طياطةتيَهى دةسةوةى تايبة  بة ؤؤى 
وياليةتة ثةيشِةو دةنا . ٖيَٓشى نيظيَٓجش، وةصيشى دةسةوةى ثيَؼووى 

 بشِواى واية نة طىَ َؤديًَى طياطةتى دةسةوةَإ ٖةية يةنطشتووةناْي ئةَشيها
ـ ثشاطُاتيو و 3ـ ئايذؤيؤريو. 2ـ ناسيضَاتيو ـ ػؤسِػطيَشاْة. 1نة بـشيتطم ية: 

(. ٖةسوةٖا َانع ظيبةس، نؤَةَيٓاطي 33: ق1382بريؤنشاتيو )اػتـشيإ، 
ئةَيُاْي بشِواى واية نة سِؤَيى بريوباوةسى َةصٖةبى ية ْاطٓاَةى ْةتةوةنإ بة 

واْيَت طشْطى و ناسيطةسى ػيَوةيةنة نة تةْاْة  َشؤظى َؤديَشْيؽ ْات
بريوباوةسِى ئاييٓى ية طةس نويتووس و تايبةغمةْذى ْاطٓاَةى ْةتةوةيى سِةكاو 

(. ئايذويؤريا وةى طيظتةَيَو ية ئةْذيَؼةنإ و 157: ق1370ْةنا  )وبـش،
طشؼماْةنإ ػشؤظةى بةػيَو ية نؤَةَيطةى َشؤظى، تيَشِواْيٓيإ ية طةس 

ٗاْى دةسةوة ثيَٓاطة دةنا . واتا ئايذؤيؤريا ية ئاطتى سِةطةصةناْى ثيَهٗيَٓةسى ري
تاى، طشوث و نؤَةَيطةى طياطى َاْا ثةيذا دةنا  و دةتواْيَت ثيَهٗاتةى 
طياطى حهوَةتيَو دياسي بها . يةّ سِواْطةيةػةوة، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ 

ةطةٍَ وةى دةوَيةتيَهى ئاييٓى نة ؤاوةٕ ئايذؤيؤرياى ئيظالَيية، ية ثةيوةْذى ي
سِةطةصةناْى ثيَهٗيَٓةسى دةوَية  سِواْطةى تايبة  بة ؤؤى ٖةية. يةّ سِواْطةيةدا، 
دةوَيةتى ئيظالَى ثيَطة و طةسكاوةى ؤوايى و ئاييٓى ٖةية، طةسوةسى 
ئيظالَيؽ بة َاْاى طةسوةسى ئيالٖية نة ية طةسدةَي ئيُاَةناْى ػيعة ية 
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ة سِيَطةى فةقيٗةنإ بة ْويَٓةسايةتي اليةٕ ئةواْةوة و ية ناتى ئاَادةْةبووْيإ ي
 (. 23: ق1390حمُذى،  آقائيُاَةنإ بةسِيَوة دةبـشدسيَت )

ية تايبةغمةْذييةناْى ػؤسِػى ئيظالَى ئيَشإ دووباسة صيٓذوو نشدْةوةى بةٖا  
و بريؤنةى ئيظالَى طياطى بووة، نة بيَجطة ية طؤساْهاسى سيؼةيى ية 

شإ ية دةسةوةى طٓووسةناْيؼذا، َاْةوةى طيظتةَى طياطى و نؤَةَيطةى ئيَ
ؤؤى ية بآلونشدْةوة و ثةسةثيَذاْى ئايذؤيؤريا ية ئاطب ْاوكةيى و ريٗاْى 

(، مطًسٗ(. بة بشِواى ئايةتؤَيآل )108: ق1389، لطفٖدةصاْيَت )اؾمذى و 
وػةى )ئيظالَى( نة ْاوةسِؤنى حهوَةتى ئيظالَيية ية نؤَاسى ئيظالَى 

ئةوةية نة ئةّ حهوَةتة بة ثيَى بٓةَانإ و ياطاناْى ئيظالّ  ئيَشاْذا بة َاْاى
بةسِيَوة دةكيَت، ئيظالَيؽ قوتاخباْةي ٖضسي و ئايذؤيؤرياية بؤ ٖةَوو رياْى 

(. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةسباسةى 80: ق1372، مطًسَٗشؤظ )
دةبيَت صؤس بٓةَاناْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ دةَييَت: ))ئيَُة 

بة توْذى ػؤسِػةنةَإ بؤ ٖةَوو ريٗإ ٖةْاسدة بهةئ، ئيَُة ثؼتيواْى ٖةَوو 
بةػخوساواْي ريٗاْطم و ٖةَوو صهليَضةنإ بؤ يةْاوبـشدْى ئيَُة ٖةطتاوٕ. ئةطةس 
ئيَُة ية طٓووسيَهذا عميَٓيٓةوة بة دَيٓيايةوة تووػى ػهظت دةبطم(( )ؿميٓى، 

(. بة ئايذؤيؤريا نشدْى طياطة  ية 127: ق3، ؿخيفة ْوس، رًذ 1380
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا و سِةْطذاْةوةى ية طياطةتى دةسةوةدا، دةطةسيَتةوة بؤ 
بة بٓةَانشدْى ئيظالّ بؤ ناسداْةوة بةساَبةس ريٓطةى طؤسِاوةى دةوسوبةسي ؤؤي 
نة بة ئاَشاصي ئايذؤيؤريا ئةّ بؤػايية ثشِدةناتةوة. ية اليةنى تـشةوة بة 

ذؤيؤريايى نشدْى باسودؤؤى ْاوؤؤ و دةسةوة، ٖةوَيى ػؤسِػطيَشى و بةٖيَضنشدْى ئاي
(. ية سِواْطةى ئايذؤيؤرياي 35: ق1378 زَآ،دةوَية  بؤ ئاَادمةناْى دةدا  )

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ئايطم ية طياطة  ريا ْةنشاوةتةوة و ئةّ طياطةتة 
  نة طيظتةَى ْاَؤ بةّ ئايذؤيؤريَو، ئيظالَيية ـ ػيعةية، ٖةوٍَ دةدا
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ئايذؤيؤرياية ية ْاو بليَت، ٖةسوةٖا نؤَةَيطةيةى ية ْاوؤؤ و ية ئاطتى ريٗاْى 
بيَٓيَتةئاساوة نة يةطةس بٓةَاى ئةّ ئايذؤيؤرياية بيَت، نة ئةَةؾ سِةْطذاْةوةى 
ٖضس و تيَطةيؼتين سِيَبةسيَهى ػهؤَةْذة يةّ بةطتيَٓة ئيظالَييةدا )دنُجيإ، 

ية سِواْطةي ئايذؤيؤرياى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، بؤ تيَطةيؼضم  (.55: ق1377
 -ية ريٗاْى دةسةوة و سِؤَيى َوطوَيُاْإ رةؤت يةطةس طىَ بابة  دةنشيَتةوة: ا

َشؤظ ريَطشى ؤواية ية بةّ ثيَية ؤةالفة . ب ـ تةنًيف )ئةسى(. ج ـ طةسوةسى. 
ؤةالفةتهشدْة ية  طةس صةوى و َوطوَيُاْإ دةبيَت ئةّ تةنًيف )ئةسنةى(

بؤ ئةوةى ئةّ  ئةطتؤبطشٕ بؤ طةسوةسى و ريَبةرىَ نشدْى حونُى ؤوا ية ريٗإ
ئةسنة طشيَبذةْة طةسوةسى ؤوا دةبيَت ٖةوٍَ بذةٕ حهوَة  و طيظتةَيَو ية طةس 
بٓةَاى ػةسيعةتى ئيظالَى ثيَهبيَٓٔ. بة ٖؤى ئةوةى نة دةوَيةتى ئيظالَى 

ريٗإ دابةػبهشيَت بؤ طةس باوةسِداسإ دةوَيةتيَهي بشِوايية، دةبيَت 
)َوطوَيُاْإ(، ثةيشِةواْى نتيَبى ئاااْى و نافشةنإ. ييَشةوة دةوَية  ـ ْةتةوة 
َاْاى ْاَيَٓيَت و طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي نة ية طةس بٓةَاى طشيَبةطت و 
ياطاناْي دسوطتهشاوي َشؤظ داْشاوة، يةطةٍَ بٓةَاناْى سِةوايةتى ئيظالَى 

 (. 11: ق1388، صاحلٖ دمف آبادٗ َ زضائٖسيب ْيية )ٖاوتة
ةفتاسى طياطةتى دةسةوةى ئةو دةوَيةتاْةى نة بة ػؤسِؾ يإ بضوتٓةوةيةى سِ 

دةطةآلتيإ طشتؤتة دةطت ية ريَش ناسيطةسى ئةّ ػؤسِػةدا، سةفتاسيَهي 
نإ ػؤسِػطيَشاْةية و ْاكيَتة ريَش سِيَظا باوةنإ يإ ثيَؼبيٓيهشدٕ. ػؤسػطيَشِة

دةياْةويَت بٓةَاناْي ػؤسِػةنةيإ ية كواسكيَوةى طٓووسةناْياْذا قةتيع 
ْةَيَٓيَتةوة و ٖةْاسدةى دةسةوة بهشيَت. بؤية طشوػتى ٖةسػؤسِػيَو ثةسةطةْذٕ و 
بآلوبووْةوةيةتى و نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْيؽ نة ية ريَش ناسيطةسى ٖضسي طياطى 

وةسى تةوةسيذاية، بةسدةواّ ٖةوَيى ػيعة و سِواْطةى ريٗاْطةسايى و دادثةس
فشاواْبووٕ و درايةتى ثيَهٗاتة ٖةْوونةيةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى دةنا  و 
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)االمس سِةوايةتى ؤؤى ية بٓةَا ٖضسي و فيكٗيةناْى ػيعة وةسدةطشيَت، وةنو: 
( و ...ٖتذ الدعُٔ(، )العدالٕ(، )نفْ ضبّل) باملعسَف َالهًْ عو املهكس(،

(. نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية طياطةتى دةسةوةدا ٖةوٍَ 863: ق1387)حظيٓى،
دةدا ، بٓةَا ئايذؤيؤرياييةناْي بؤ دسوطتهشدْى بةسٖةَيظتهاسى ية ٖةَبةس 

 طيظتةَى سِؤرئاوا ثيَٓاطة بها ، بؤ ػمووْة:
 ـ رةؤتهشدْةوة ية طةس ئيظالّ وةنو ػيَواصى رياْى طؼتطري و ٖةَةاليةٕ.1
بشِوايةى نة دةَييَت: قبوٍَ نشدْى ػيَوةى رياْى ْائاييٓى  ـ بآلونشدْةوةى ئةو2

و سِؤرئاوايى و ريانشدْةوةي ئايطم ية طياطة  طةسكاوةى ٖةَوو نيَؼة 
 نؤَةآليةتى، ئابووسى، طةسباصى و طياطييةناْى نؤَةَيطةناْى َوطوَيُاْاْة.

ةوةى ٖيَض ـ بآلونشدْةوةى ئةو بريؤنةيةى نة دةَييَت: تةْيا ية سِيَطةى طةساْذ3ْ
و ػهؤى َوطوَيُاْإ، طةساْةوةية بؤ ئيظالّ و طةسوةسى ئاييٓى ئيالٖى ية 

 ريَطةى طةسَايةداسى سِؤرئاوايى و َاسنظيضّ و طؤطياييضّ و...ٖتذ.
ـ ْاطاْذْى دووباسةى ػةسيعةتى ئيظالَى وةى ػيَواصيَهى نؤَةَيطةيى 4

 ػمووْةيى و نؤَةَيطةيةنى دادثةسوةساْة و ئةؤالقى.
اْطةػةنشدٕ و بآلونشدْةوةي بريؤنةى ريٗاد ية درى ْاسِاطتييةنإ و ـ ب5

ْادادثةسوةسييةنإ و قبوٍَ نشدْى ٖةَوو ئاصاسةناْى ئةّ سِيَطةية و تةْاْة  
 (. 178: ق1390ػةٖيذ بووٕ ية سِيَطةى ؤوا )عًيذادى، 

ريَطةي ئاَارةية نة ئايذؤيؤرياى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ٖؤى صاَيبووْى  
طوتاسى َاسنظيظتى ية طةس ٖيَضة طياطييةناْى طةسةتاي ػؤسِػى ئيظالَى و 

ػيعي، ؤويَٓذْةوةى تايبةتى بؤ كةَو،  –ئايذؤيؤرياى ػؤسِػطيَشاْةى ئيظالَى 
ثشغ و بابةتةنإ ٖةبووة وةنو: دةوَية ، كطم، دادثةسوةسى، َيَزوو، ئابووسى، 

ةيى، سِؤرئاوا و ...ٖتذ طةسَايةداسي و ئيَُثشياييضّ و طيظتةَى ْيَوْةتةو
(. بؤية بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ ئةّ طيظتةَة 223: ق1388)قشيؼى، 
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ٖضسيةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و دسى و تيَطةيؼتين تايبة  ية ريٗإ وادةنا  
نة ئيَُة ئةوة بة سِووْى ية: ئؤَةتطةسايى نؤَاسى ئيظالَى، درايةتى 

و بوسروواصى و بةٖا ييبـشايةنإ و طةسَايةداسى،  ئيُثشياييضّ، درايةتى كيٓايةتى
درايةتى طيظتةَى ٖةْوونةيى ْيَوْةتةوةيى و سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةنإ، 
اليةْطشى ٖةراسإ و ييَكةوَاوإ و ثاَيثؼتى بضوتٓةوة سِصطاسشمواصةنإ و نؤْتـشِؤَيى 

ايى و دادثةسوةسي دةوَية  بة طةس نؤَةَيطة ية ٖةَوو بواسةناْذا، ئايذؤيؤرياطةس
 تةوةسى و طةسبةؤؤييخواصى و...ٖتذ، ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا دةبيٓطم.

دسومشةناْى درايةتى طةْذةَيى و دادثةسوةسى و طاصؾ ْةنشدٕ بؤ ػمووْة ية  
ثشِؤطشاَى ئةتؤَى، ناسيطةسى صؤسى ية طةس سِةفتاسى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ و 

ةوةيى ٖةبووة. ية سِواْطةى سِيَبةساْي نؤَاسي ناسداْةوةى نؤَةَيطةى ْيَوْةت
ئيظالَي ئيَشاْةوة، دةوَيةتى ْةتةوةيى تةْيا ية كواسكيَوةى ئايذويؤرياي ئيظالَى 
ـ ػيعى ثيَٓاطة دةنشيَت و طشوػتيَهى ئاييٓى و ئيظالَى ٖةية، يةّ سِواْطةيةدا 
 دةوَية  و حهوَة  دسوطتهشاوةيةنى ئةؤالقطم ْةى َاددي و طيهؤالس.
داَةصساْذْى نؤَةَيطةى ئاييين ية طةس بٓةَاى بةٖاناْى طةسوو صةَةٕ و طةسوو 
ػويَين ػةسيعةتى ئيظالّ، تةوةسى طةسةنيية و ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى 
ئيَشإ دةسةدماَى سِةطةصةناْى ْاطٓاَةى ئيظالّ و ػؤسِػى ئيظالَى و ْاطٓاَةى 

ػؤسِػطيَشاْةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْيية. بةآلّ ْاطٓاَة و طشوػتى ئيظالَى ـ 
ئاَاْج و بةسرةوةْذييةناْي ئيَشإ دةطتٓيؼإ و ثيَٓاطة دةنا . ئةَةؾ بة ثيَى 
بةٖانإ و ئايذيانإ و بٓةَاناْى ئيظالَى، ػؤسِػي ئيظالَى ئيَشإ دةبيَت 

(. ييَشةدا بة سِووْي طشؼماْةناْي 209ـ210: ق1387، عُّضٖ)
ي ناسيطةسي بٓةَا و سِةطةصة ْاطٓاَةييةنإ ية نؤْظتـشانتيعيضّ دةسباسةي ثشط

دياسيهشدْي ئاَاْج و بةسرةوةْذييةناْي دةوَية  و طياطةتي دةسةوةي ئيَشإ 
 دةطةـميَٓشيَت. 
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يةّ باسةيةوة ييَهؤَيةسيَهي ناسوباسى ئيَشإ بة ْاوى ػريئ ٖاْتـش، بشِواى واية  
ةتى دةسةوةي نؤَاسي نة ناسيطةسى ئايذؤيؤرياي ػؤسِػطيَشاْة ية طةس طياط

 ئيظالَي ئيَشإ بةسصي و ْضَي تيَذا بووة، ئةَةؾ بة ٖؤى ئةّ ٖؤناساْة:
ـ صاَيبووْى ْةسيتطةسايى ْوىَ ية ثيَهٗاتةى طياطى ئيَشإ و سِؤَيى ية 1

 طياطةتى دةسوةدا.
ـ ٖةَيظةْطاْذْى ئايذؤيؤريهى تواْانإ و سِؤَيى ية طةس ويظت و داواناسى 2

 قعى ية ئاطتى ْيَوْةتةوةييذا.ْةطودماو و ْاوا
ـ ناسداْةوةى وآلتاْى تـش و داَةصساوة ْيَوْةتةوةييةنإ ية ٖةَبةس 3

ئايذؤيؤرياي ػؤسِػطيَشاْةي نؤَاسى ئيظالَى و نؤْتـشِؤٍَ نشدْى، ٖةسوةٖا طضا و 
 ئابًَؤقة ئابووسيةنإ.

ووداوةنإ سِ ـ طؤسِاْهاسيية ْاوؤؤييةنإ و طؤسِاْهاسييةناْى دةسةوةى ئيَشإ و4
 (. 219: ق1380و رؤسى ناسداْةوةنإ ية ٖةَبةس ئةّ طؤسِاْهاسياْة )ٖاْتـش، 

 
 تَيِروانني بؤ ثَيكواتةى هَيس و دامةزراوة نَيونةتةوةييةكان: -(3ـ5) 
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية ٖةيوَةسريَهذا دسوطتبوو نة ثيَهٗاتةى طيظتةَى  

ساْى ػؤسِػى ئيَشإ ئةو تيَطةيؼتٓةيإ ٖةبوو ْيَوْةتةوةيى دوو رةَظةسى بوو. سِيَبة
نة ٖةَوو ْةٖاَةتييةناْى ئيَشإ ية اليةٕ صهليَضةناْةوة بووة و سِواْطةيةنى صؤس 
سِةؤٓةييإ بؤ ئةّ طيظتةَة ٖةبوو نة ية بٓةَاى )ْة ػةسقى ْة غةسبى( ية 

بة ٖةس  طياطةتى دةسةوةدا بةسرةطتة بوو. واتا نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ثابةْذبووٕ
ئايذويؤريايةنى تـش سِةتذةناتةوة و طياطةتى ثابةْذْةبووٕ ثةيشِةو دةنا  و درايةتي 
كؤْيةتي دابةػبووْي ٖيَض ية ئاطب طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي و داَةصساوة 

 (. 48: ق1377ْيَوْةتةوةييةنإ دةنا  )حمُذى، 
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 تَيِسواٌني بؤ ثَيكّاتةي َِيص: -(5-3-1) 
ة سِووبةسِوو بووْةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و طيظتةَى ية سِووى نشدةييةو 

ْيَوْةتةوةيى دةطةسيَتةوة بؤ بةسطشى وآلتإ ية حهوَةتى ػاى ئيَشإ ية ناتى 
( و دواتـش ية رةْطي ئيَشإ و عيَشام، ٖةسوةٖا نيَؼةى بة 1979ػؤسِػى )

نيَؼة و  (،1979باسَتةطشتٓى ديثًؤَاتةناْى باَييؤصؤاْةى ئةَشيها ية طاَيى )
ثشطى طةـمإ سوػذى و فةتواى ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى بؤ نوػتٓى ية طاَيي 

(، ًَُالْيَ ية نةْذاو، ثشطى تريؤسيضّ و تاواْباس نشدْى نؤَاسي 1988)
ئيظالَي ئيَشإ بة داَيذةداْى تريؤسيظتةنإ و سِاٖيَٓإ و ياسَةتيذإ و ٖاْذاْيإ. 

شدْى َافى َشؤظ ية نؤَاسي ئيظالَي دواتـش ثشطى َافةناْى َشؤظ و ثيَؼيًَه
(. 153: ق1392ئيَشإ، ئةَة رطة ية ثشطى دؤطيةى ئةتؤَى ئيَشإ )اَطم، 

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ سِواْطةيةنى درة سِؤرئاوايي ٖةية بة ْاوةْذيةتى درايةتى 
يةطةٍَ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيٌ و ئةّ سِواْطةية ؤؤى يةّ 

ةدا دةبيٓيَتةوة: طةسبةؤؤييخواصى، ئاصادشمواصي، درايةتى صؤسداسى، ؤةبا  سِةطةصاْ
درى ئيظتهباس، درايةتى صوَيِ و صؤسداسى و دادثةسوةسى ؤواصى. ٖةسكةْذة ية 

ئيظالَى دةبيٓشا،  -طةسةتادا رؤسيَو ية سِواْطة و طوتاسى ْاطشاو بة ْةتةوةيي
: 1385طيَشاْة صاٍَ بوو )قيـشى، ػؤسِػ -بةآلّ دواتـش طوتاس و سِواْطةى ئيظالَى

( ية 1953(. طوتاسى ْةتةوةيي ـ ئيظالَي، ية دواى نودةتاى طاَيى )158ق
(دا ية نابيٓةى 1979دري نابيٓةي َؤطةديَل دسوطت دةبيَت و ية ثاؾ ػؤسِػى )

ناتي َةٖذى باصسطاْذا بةسرةطتة دةبيَت، بةآلّ ثاػإ بة داطيـشنشدْى 
ية تاسإ طوتاسى ئيظالَطةسايي طشتووةناْي ئةَشيها وياليةتة يةنباييؤصؤاْةى 

بة رةؤت نشدْةوة طةس دادثةسوةسى و درايةتى صؤسداسى طةسٖةَيذةدا . ئةّ 
طوتاسةؾ ٖةوٍَ دةدا  سِؤرئاوا ية ريَطةى عةسةب وةنو ئةوى تـشى ْاطٓاَةي 

فةى ئيَشإ دابٓيَت و ؤؤى ية سِواْطةى طوتاسيةوة ية دةسةوةى َؤديَشْيتة و فةيظة
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(. ٖةسوةٖا ئاساطتة 259: ق1387طياطى سِؤرئاوا ثيَٓاطة بها  )ؿادقى، 
، 152طؼتييةناْى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى بة ثيَى َادةناْى )

( ية دةطتوسدا بـشيتيطم ية: سِةتهشدْةوةى دةطةآلربواصى بيَطاْةنإ، 154
ذى ئاػتياْة يةطةٍَ سِةتهشدْةوةى قبوٍَ نشدْي ٖيَضة دةطةآلربواصةنإ، ثةيوةْ

دةوَيةتاْى دؤطت و ؤؤالدإ ية دةطتيَوةسداْى ْاوؤؤيى ية ناسوباسى ْةتةوةناْى 
(. بةآلّ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، 36: ق1391تـش )ْبوى، 

ؤاوةٕ طيظتةَيَهى بةٖايية نة ية طةس بٓليٓةى فةسَاْةنإ و بٓةَاناْى 
ئيُاَيية. طشْطى بةٖانإ يةوةداية نة  ٖضسيي ئيظالَى ـ ػيعةي دوواصدة

دةتواْيَت ببٓة بٓةَاى صؤسيَو ية سِةفتاس و سِواْطةنإ ية طياطةتى دةسةوةدا و 
ثاطاوي ئاَادمةنإ و نشدةوةنإ. ناتيَو رَاسةيةنى صؤس ية بةٖانإ ية تؤسيَهى 
ثةيوةْذيذا يةطةٍَ يةنتـش بةػيَوةى ثةيوةْذيذاس )ٖؤ و بةسٖؤ( رؤسيَو ية 

ةيوةْذى دسوطتبهةٕ، ئةوة طيظتةَيَهى بةٖايي ثيَو ديَت نة ية واْةية يةطةٍَ ث
طيظتةَي ْيَوْةتةوةيى )سِيَظانإ و ثيَوةسةنإ( طودماو يإ درايةتى ٖةبيَت )سفيع 

 (. 270: ق1378ثوس، 
(دا، 1979ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى سِيَبةسى ػؤسِػى ئيظالَي ئيَشإ ية طاَيى ) 

ْة غةسبى، نؤَاسى ئيظالَى( ٖيَٓائاساوة، ية سِواْطةى طوتاسى )ْة ػةسقى 
ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓييةوة، سِؤرٖةآل  و سِؤرئاوا، ئةوى تـشى نؤَاسى ئيظالَيإ 
ثيَهذةٖيَٓا، ْاوبـشاو ْةيذةويظت طوتاسى ئيظالَى ية ئيَشإ ببيَتة بةػيَو ية 

ةتؤَيآل (. ية سِواْطةى ئاي60: ق1383، زمضانٖػاسطتاْييةتى سِؤرئاوا )
ؤوَةيٓييةوة ٖةسوةى كؤٕ ية قوسئاْذا َشؤظ دةبيَت بة سِيَطةى ساطتذا بشِوا ، ية 
طياطةتى دةسةوةػذا دةبيَت دةوَيةتى ئيظالَى ئةّ ناسةبها ، واتا دسومشى )ْة 
سِؤرٖةآل ، ْة سِؤرئاوا( ية طياطةتى دةسةوةدا ٖةَيكوآلوى ئةّ سِواْطة و ييَهذاْةوة 

(. ٖةسوةٖا ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةَييَت: 3: ق1378ئايٓييةية )طتودة، 
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))صهليَضةنإ سيَض ية ئيَُة ْاطشٕ تةْيا يةو ئاطتةى نة ئيَُة ؤضَةتهاسيإ بطم و 
ئيَُة الواص و ئةوإ بةٖيَض بٔ، ئةوإ طةسثةسةػتى ئيَُةبٔ و ئيَُة ثاسيَضةسى 

ئيَشاْى قبوٍَ ْانةٕ بةسرةوةْذييةناْيإ بطم، ئةوإ ئيَشاْيَو بة ْاطٓاَةى ئيظالَى 
: 1385بةَيهوو ْاطٓاَةيةنُإ ثيَذةدةٕ نة ؤؤيإ دةياْةويَت(( )ؤوارة طشوى، 

(. سِيَبةساْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖةَوو نا  ؤةبا  درى ئيظتهباس 264ق
و درايةتى يةطةٍَ صهليَضةناْيإ وةى بٓةَايةنى بٓليٓةيى طياطةتى دةسةوة 

دةدةٕ يةطةٍَ ئةنتةسة الوةنييةناْي طيظتةَى دةطتٓيؼإ نشدووة، ٖةوَييؽ 
ْيَوْةتةوةيى درى ئةنتةسة طةسةنييةناْى ثيَهٗاتةى ٖيَضى ريٗاْى ٖاوثةؼمإ بٔ. 
ئةّ رياواصيية ئايذؤيؤرييةى ْيَوإ ثيَهٗاتةى طيظتةَي ْيَوْةتةوةيى و نؤَاسي 

ٕ ٖةية نة ئيظالَي ئيَشإ، دوو ؤويَٓذْةوةى رياواصيإ بؤ ريٗإ و ثةيوةْذييةنا
نؤى ئةواْة ناس و ناسييَو ثيَهةوة دسوطتذةنةٕ و ناسيطةسيإ ية طةس طياطةتى 

(. بة ثيَي تيؤسي 33: ق1390حمُذى،  آقادةسةوةى ئيَشإ ٖةية )
نؤْظتـشانتيعيضّ دةسدةنةويَت نة ئةّ رياواصية ية بةٖا و ثيَوةسةنإ ية ْيَوإ 

يظالَي ئيَشإ دةبيَتة ٖؤي ثيَهٗاتةي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيى و نؤَاسي ئ
دسوطتبووْي ًَُالْيَ و درايةتي و ْانؤني. ييَشةوة دةتواْطم سِووبةسِوو بووْةوةى 
ئةؤالقى و بةٖايى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية سِووى ئاييٓييةوة بؤ طيظتةَى 

 ْيَوْةتةوةيى بةّ ػيَوةية ثؤيطم بهةئ:
ّ و َةصٖةبى ػيعةي ية سِواْطةى نؤَاسى ئيظالَييةوة، ئاييٓى ئيظال 

دوواصدة ئيُاَي بؤ ٖةَوو سِةٖةْذةناْى رياْى تاى و نؤَةآليةتى َشؤظ و 
 ثةيوةْذى ْيَوْةتةوةيى حونُى )بشِياسى( ٖةية، بؤ ػمووْة:

ـ ئاَادمى ئاييٓى ئيظالّ وةى ئاييٓيَهى ريٗاْى ية نؤتاييذا دسوطتهشدْى 1
يظالَيية، ئيُاَى صةَإ نؤَةَيطةيى طةوسةى ئيظالَى ية ريَش ْاوى ئؤَةتى ئ

)َةٖذى(يؽ سصطاسنةسي ٖةَوو َشؤظةناْة و داَةصسيَٓةسى ئاػتى ريٗاْيية ية 
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ريَش ئاآلى ئيظالّ. ييَشةوة طياطةتى دةسةوةى حهوَةتى ئيظالَى ئةّ ئاَادمة 
نؤتاييةى ٖةية نة ية نوسربايةْذا ٖةَوو ريٗاْى ئيظالّ و ية دسيَزؤايةْذا 

 دةطةآلتى ئيظالّ.ٖةَوو ريٗإ خباتة ريَش 
ـ ية ئيظالّ ؤةبا  درى صؤسداسى طٓووسى روطشافيايى ْاْاطيَت يإ 2

طٓووسى طياطى ْاوؤؤيي و دةسةنى دةطشيَتةوة. ية سِووى ٖضسييةوة ؤةبا  درى 
دةوَيةتة صاَيِ و صؤسداسةنإ ية بةسْاَةى ناسى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى 

 ئيظالَى ئيَشاْذاية.
ى حهوَةتى ئيظالَى ثةيوةْذى بة بـشِيٓى وابةطتةيى ـ طةسبةؤؤيى ْاوؤؤي3

بة وآلتاْى تـشى ْاَوطوَيُاْةوة ٖةية و دةبيَت سِيَطة ية نافشإ بطشٕ بؤ 
دةطتيَوةسدإ. ثيَويظتة نة َوطوَيُاْإ بةسةيةنى ٖاوناسى و ٖاوثةؼماْى درى 

 نوفش و صوَيِ دسوطتبهةٕ.
(، ٖةَوو سِيَظا و ػشع نعامـ طيظتةَى ياطايى ئيظالَى ـ ػيعى )4

ياطاناْى تانةنةطي، بٓةَاَيةيى، َةدةْى، نؤَةآليةتى، طياطى، ئابووسى، 
دادوةسى و ْةتةوةيى و ْيَوْةتةوةيى دةطشيَتةوة. بؤ ػمووْة: َافى َشؤظى ئيظالَى 
درى راسِْاَةى ريٗاْى َافى َشؤظة ية ٖةْذىَ بواسدا، واتا عةقآلْييةتى 

عةقآلْييةتي سِؤرئاوايي بة ٖؤى بةٖا و ئيظالَى رياواصى ٖةية يةطةٍَ 
(. بة ثيَي تيؤسي 146: ق1392ػيعي )اَطم، -ثيَوةسةناْي ئيظالَى

نؤْظتـشانتيعيضّ ٖةَيظونةو  يةطةٍَ ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى 
دةسٖاويؼتةى ئةو سِواْطة و بريوباوةسِةية نة سِةفتاسةنإ ية كواسكيَوةى ثاساطتٓى 

ؤود طؤسيٓى دؤؤى ٖةْوونةيى ئاساطتةدةنا . رياواصى دؤؤى ٖةْوونةيى يا
سِةفتاس ية طياطةتي دةسةوة تا سِادةيةى ية رياواصى ئايذؤيؤريا و طوتاسة صاَيةناْة. 
ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْيؽ، سِةفتاسى دةسةنى ية كواسكيَوةى ئايذؤيؤرياي 

ةسِواْيَتة ئيظالَى و ْاطٓاَةى ئيظالَى ئيَشاْة، نة يةّ طؤػة ْيطايةوة د
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طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، نؤَاسى ئيظالَى بة سِواْطةيةنى ئاييٓييةوة 
طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى بة ثيَهٗاتوو ية ئايذؤيؤريانإ دةصاْيَت ْةى ثيَهٗاتوو ية 
دةوَيةتإ. ٖةسوةٖا ية سِووى طياطييةوة طٓووسى بشِوايي داسويئيظالّ و داسوسبةسب 

اْطةيةنى ريٗاْطةساياْة بة َةبةطتى يإ )اطتهباس و اطتلعاف(، سِو
دسوطتهشدْى ئؤَةتى يةنطشتووى ئيظالَى و طيظتةَى ريٗاْى ئيظالَى 

 (. 216: ق1390ثيَهذيَٓيَت )يضداْى و قااى، 
بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ و ناسيطةسي ثيَهٗاتة ية طةس ٖةَواسنشدْي 

ةسةوة، دةتواْطم بًَيطَم ْاطٓاَة و سِةفتاس و بة طؼب بهةسايةتي و طياطةتي د
طؤسِاْهاسى ية ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ية ثاؾ رةْطي طاسد بة كةْذ 
ػيَوةيةى ناسيطةسى و طوػاسى ية طةس بهةسايةتي و طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى 

 ئيظالَى ئيَشإ دسوطتهشدووة:
ة ـ ية سِيَطةى ثيَٓاطة نشدْةوة و دةطتٓيؼإ نشدْى رؤسيَهى تايبة  ي1

 ْاطٓاَةى طياطى، طيظتةَى طياطى سِةوا و ْاسِةواي ية يةنتـش ريانشدؤتةوة.
ـ ية بهةسة طياطييةنإ ٖةسوةٖا نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ كاوةسوإ دةنشيَت 2

نة ية طتـشاتيزى طياطةتي دةسةوةياْذا بٓةَانإ و ثيَوةس و بةٖاى سِةواى 
 ثيَٓاطةنشاوي ْيَوْةتةوةيى ثةيشِةو بهةٕ.

ريَُة ْيَوْةتةوةييةنإ نةنؤَةَييَو بٓةَا و سِيَظا وثيَوةسٕ، طٓووسيإ بؤ ـ س3ِ
 نؤَاسى ئيظالَى دسوطتهشدووة.

ـ ئةّ بٓةَا ثيَوةسى و بةٖايية ْويَياْة وادةنا  نة تيَطةيؼتٓى وآلتاْى تـش بؤ 4
ئاَاْج و َةبةطتةناْى نؤَاسى ئيظالَى)بؤ ػمووْة ثشؤطشاَى ئةتؤَى(، ناسيطةسى 

رؤسي ثةيوةْذي و ػيَوةى سِةفتاسى دةوَيةتاْى تـش ية ٖةَبةس نؤَاسى  ية طةس
ئيظالَى ئيَشإ دابٓيَت. ناسيطةسى ثيَهٗاتةى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى ية طةس 
طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ية طةسدةَى دوو رةَظةسيذا وايهشدبوو نة 
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ًَُالْىَ و طؤػةطريى  طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية طةس بٓةَاى
بةسِيَوة بليَت. بة نؤتايى ٖاتين طيظتةَى دوو رةَظةسى و ئاَيوطؤسِةنإ ية ئاطتى 
ْيَوْةتةوةييذا، وايهشد نة طؤسِاْهاسى ية طةس ئاطتى ْاوكةيى سِووبذا  نة ئةَةؾ 
ديظاْةوة ناسيطةسى ية طةس طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى و سِةفتاسى 

(. ئةطةس بة 5-6: ق1385طة ْويَيةدا دسوطتهشد )ؤجظتةْيا، رياواصى يةّ ريٓ
ثيَى سِواْطةى سِةؤٓةيى ػيهشدْةوة بؤ طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ بهةئ ئةوة كةَهى 
سصطاسى و يؤريهى بةسثشطياسيةتى ية صةيٓييةتى طؼتى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة 

نة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ثيَى سِواْطةى نؤْظتـشانتيعيضّ دةسدةنةويَت، بة تايبة  
ية طيظتةَى ٖةْوونةيى ْاسِاصية و ٖةوَيى تيَهؼهاْى ئةو طيظتةَة، يإ درايةتى 
ئةّ طيظتةَة ْيَوْةتةوةيية دةدا  و ئةَةؾ طياطةتي دةسةوةي ئيَشإ تووػي طشفت 

 و نيَؼة دةنا . 
 
 تَيِسواٌني بؤ داوةشزاوة ٌَيوٌةتةوةييةكاُ : -(5-3-2) 
(دا و ٖةسوةٖا 1979َى ئيَشإ ية ثاؾ ػؤسِػى طاَيي )نؤَاسى ئيظال 

طةسدةَي رةْطي ْيَوإ عيَشام و ئيَشإ، و باوةسِي بة ْاسِةوايةتى داَةصساوة 
ْيَوْةتةوةييةنإ، بةػذاسى ية داْيؼتٓةناْى طاآلْةى نؤَةَيةى طؼب ْةتةوة 

فمةد (، ية ثاؾ كووْى َوحة1980يةنطشتووةنإ ْةدةنشد و تةْيا ية طاَيى )
عةظم سةرايى، طةسؤى وةصيشاْى ئةوناتةي ئيَشإ بؤ ئةدموَةْى ئاطايؼي 

ثاػإ بةػذاسي ؤآَةيى وةى طةسؤى نؤَاسى  سِيَهخشاوي ْةتةوة يةنطشتووةنإ،
( ية كٌ و دووٖةَطم داْيؼتٓى نؤَةَيةى طؼتى 1988ئةوناتةي ئيَشإ ية طاَيى )

آل ؤآَةيى، ية وتةيةنذا َافى ْةتةوة يةنطشتووةنإ بةػذاسيإ نشد. ئايةتؤَي
ظيتؤ و ئةْذاَيةتى ٖةَيؼةيي ية ئةدموَةْى ئاطايؽ وةى بةسبةطتى طةسةنى 
ئاػتى ريٗاْى و ٖؤناسى رةْط و ئاراوة ية ريٗاْذا ْاطاْذ، ٖةسوةٖا سِايطةياْذ 
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نة دةبيَت وآلتاْى ريٗاْى طيَيةّ بؤ بةسطشى ية َافةناْيإ يةطةٍَ يةنتـش 
(. سِيَبةسإ و ْوؤبة طياطييةناْى 4: ق1387ى نًواْل، يةنطشتوو بٔ )حاَ

نؤَاسى ئيظالَى ية سووي بٓةَاناْى ٖضسي ػؤسِػى ئيظالَى، سِيَهخشاوى 
ْةتةوة يةنطشتوةنإ بة داَةصساوةيةى دةصأْ نة ية ؤضَة  بةسرةوةْذى و 

( ناسدةنا . مطتعضفئاَادمى ٖيَضة كةوطيَٓةسةناْذاية و درى وآلتاْى بيَواس )
ةوإ بشِوايإ واية نة ئةو ثيَهٗاتة ْادادثةسوةساْةية نة ية ئةدموَةْى ئاطايؽ و ئ

َافى ظيتؤدا بةسرةطتة دةبيَت بطؤسِدسيَت، ئيَشاْيؽ بة طياطةتى ْةسِؤرئاوا و 
ْةسِؤرٖةآل  ٖةسوةٖا ؤةبا  درى ئيظتهباسى ريٗاْى ٖةوَييذةدا ئةّ سِيَهخشاوة 

يَٓيَت. ية اليةنى تـشةوة، بضوتٓةوةى وةى ؤضَةتهاسى ٖيَضة طةوسةنإ بٓاط
وآلتاْى بيَاليةٕ ية ريَطةى سِيَهخشاوى ْةتةوة يةنطشتووةنإ، وةى داَةصساوةى 
طةسةنى نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيى بٓاطيَٓيَت. بةآلّ ية ثاؾ نؤتايى رةْطي ئيَشإ 
و عيَشام، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة ٖؤى ثيَويظتى داسايى، ؤؤى ية 

ةناْى ْةتةوة يةنطشتووةنإ وةنو باْهى ريٗاْى و طةْذوقى داَةصساو
 (. 32: ق1385ْيَوْةتةوةيى دساو، ْضيو نشدةوة )نشَى، 

بة ػيَوةيةنى طؼب سِةوتى بةػذاسى و تةعاَوظم نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ  
ية سِيَهخشاوة ْيَوْةتةوةييةناْذا، بة طةس كةْذ فؤْاغيَو دابةػذةنشيَت. بة ثيَى 

زى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ية ٖةس قؤْاغيَو بة ٖؤى طتـشاتي
 طوػاسة دةسةنييةنإ و طؤسِاْهاسية ْاوؤؤييةنإ طؤسِاْهاسى بةطةسدا ٖاتووة:

 ، ثةيوةْذى طٓووسداسي فةسَى. 1980ـ  1979ـ قؤْاغى يةنةّ: 1
 ، بةسةْطاسبووْةوة و درايةتى.1988ـ  1980ـ قؤْاغى دوٖةّ: 2
 ، ٖةوَيذإ بؤ ثيَهةوة رياْى ئاػتياْة.1997ـ  1988يةّ : ـ قؤْاغى طي3َ
، ٖاوناسي طٓووسداس يةطةٍَ 2005ـ  1997ـ قؤْاغى كواسةّ: 4

 سِيَهخشاوةنإ.
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 ، درايةتيهشدٕ.2013ـ  2005ـ قؤْاغى ثيَٓجةّ: 5
ٖةوَيذإ بؤ ٖاوناسي و طشِيٓةوةي  تائيَظتا، -2013قؤْاغي ػةػةّ:  -6

 (.14: ق1386باسطشريةنإ )نشؼمى، 
بة ػيَوةيةني طؼب نؤَاسى ئيظالَى ٖةوٍَ دةدا  ية ٖةَبةس ئةو  

وياليةتة سِيَهخشاو و داَةصساوة ْيَوْةتةوةيياْةي نة بة ئاَشاصى دةطتى 
ئاوايإ دةصاْيَت، ية سِيَطةى نؤَةَييَو سِيَهخشاو و يةنطشتووةناْي ئةَشيها و سِؤر

دسوطتبها ، بؤ ػمووْة: سِيَهخشاوى  داَةصساوةى تـشةوة ريَطشةوةيةى بؤ ئةوإ
نؤْفشاْظى ئيظالَى و يةو سِيَطةيةوة طفتوطؤ يةطةٍَ ْةتةوة يةنطشتووةنإ و 
يةنيَتى ئةوسوثا بها ، ياؤود دسوطتهشدْى يةنيَتى ْيَوإ ثةسيةَاْةناْي 
ئيظالَى )اذبادية بطم اجملايع اطالَى(، ٖاوناسى يةطةٍَ سِيَهخشاوي ٖاوناسي 

(، بضوتٓةوةي بياَليةْةنإ و يةنيَتى ئةفشيكى 77(، طشوثي )ECOئابووسي)
 (. 48: ق1383و...ٖتذ )دٖؼريى، 

ييَشةدا بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ، ية ؤؼتةيةنذا بة ػيَوةي طؼب  
ناسيطةسي بٓةَا و سِةطةصة بةٖايي و ثيَوةسية رياواصةناْي ثيَهٗاتةي طيظتةَي 

ئيَشإ و سِؤَييإ ية طةس ْانؤنييةناْيإ،  ْيَوْةتةوةيي و نؤَاسي ئيظالَي
ٖةسوةٖا بهةسايةتي و طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ثشغ و 

 بابةتة رؤساورؤسةناْذا دةؤةيٓة سِوو.
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 بةساوسد نشدْى رياواصييةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ:

 
 نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ةيىطيظتةَى ْيَوْةتةو بابة  سيضبةْذ

طؤسِيٓى دؤؤى ٖةْوونةيى و ٖةْاسدة نشدْى  ثاساطتٓى دؤؤى ٖةْوونةيى ئاَاْج 1
 ػؤسِؾ

بياَليةْى، طةسبةؤؤييخواصي،يةنيَب  يةنيَتى و ٖاوثةؼماْى طتـشاتيزي 2
 ئيظالَي

دةوَية  ـ ْةتةوة، سِيَهخشاو  بهةس-ئةنتةس 3
و داَةصساوة ْيَوْةتةوةييةنإ 

 .ٖتذ.و..

 ئؤَة  ، حهوَةتي ريٗاْي ئيظالّ

بةسرةوةْذى و ئاطايؼي  بةسرةوةْذى 4
 ْةتةوةيى

بةسرةوةْذى ئيظالَى ـ ػيعي، َاْةوة 
وثاساطتين طيظتةَي طياطي نؤَاسي 

 ئيظالَي ئيَشإ
 ئايذياييضّ ـ بةٖا تةوةس، ئايذؤيؤريو سياييضّ ـ َادة طةسا طوتاسى فةيظةفى 5
دورَٔ، داسويئيظالّ  –ػةس، دؤطت  -ؤيَش  نىَ و ًَُالْىَنيَبـش سِيَظاى طةَة 6

 داسوسبةسب-
َافةنإ و  7

 طةسوةسى
دةطةآلتى ؤةَيو، حهوَةتى 

 نؤَاسى
دةطةآلتى ؤوا و حهوَةتى ئيظالَى، 

 والية 
 درة رةَظةس،حهوَةتي ريٗاْي ئيظالّ رةَظةسطةسايى ثيَهٗاتة 8
ؤسِػطيَشاْة ئاييٓى ـ ئايذؤيؤريو، ػ ْةتةوةيى ْاطٓاَة  9

 ػيعة-وئيظالَي
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 ثاراشتهى بةرذةوةندى و ئاشايشي شيصتةم: -(4ـ  5) 
يةنيَهى تـش ية ثيَوةسةناْى بةٖايى طشْط ية ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى  

ئيَشإ نة سِؤَيى طةسةنى ية سِةفتاسةناْى طياطةتى دةسةوةدا ٖةية، ثاساطتٓى 
ة بةٖايية ية بواسى ثةيوةْذى بةسرةوةْذى طيظتةَى ئيظالَيية. ئةّ ثيَوةس

دةسةنى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ يةطةٍَ طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و وآلتاْى تـش 
دةتواْيَت ببيَتة ٖؤى دوو رؤسة سِةفتاسى رياواص، يةنةّ: ية ٖةْذىَ حاَيةتذا بة 
ثيَى ئةّ بٓةَاية بةسرةوةْذى دةوَيةتى ئيظالَى وادةؤواصيَت، نة ية طةس بٓةَاى 

تى َاْةوةى دةوَيةتى ئيظالَى، ٖةوٍَ بذا  ؤؤى يةطةٍَ بةٖا و ثيَوةسة صةسوسة
ْيَوْةتةوةييةنإ بطودميَٓيَت ياؤود قبوَييإ بها  ٖةسكةْذة ناتى بيَت. دووٖةّ: 
ية ٖةْذىَ حاَيةتذا ئةّ بةسرةوةْذيية بة َاْاى ثاساطتٓى بةٖانإ و سِيَظاناْى 

إ ية وآل  نة يةّ حاَيةتةدا، بؤ ئيظالَى و سِيَطشتٓة ية ْفووصى بيَطاْةن
ثاساطتٓى ئةّ بةٖا باآلياْة دةتواْيَت ثيَوةس، بةٖا، سِيَظا و ياطا ْيَوْةتةوةييةنإ، 

(. 23: ق1385ية بةسكاو ْةطشيَت يإ ثيَؼيًَيإ بها  )َؼريصادة، َكاية، 
ي ية ييَشةوة دةتواْيطم بًَيطَم نة ثاساطتين بةسرةوةْذي طيظتةّ سِةوايةتي ٖضسي ؤؤ

)بٓةَاي تةقيية( وةسدةطشيَت. ٖةسوةٖا يةّ باسيةوة ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى دةَييَت: 
))ثاساطتٓى ئيظالّ و حهوَةتي ئيظالَي، ية ْويَز طشْطتـش و ثشِبايةؤتـشة(( 

(. ريَطةي ئاَارةيةنة ناتيَو ئيَُة باغ ية 58: ق1377)َوطوى ؿميٓى، 
تايبةغمةْذية ئيظالَييةنةية نؤَاسى ئيظالَى دةنةئ، ية طةسةتادا ئةوة 

نةدةطتٓيؼاْهةسى نؤَةَييَو ثيَوةس و بةٖاية ورؤسيَو ية ْاطٓاَةى ئيظالَى بؤ 
ئةّ دةوَيةتة دسوطتهشدووة، نة ناسيطةسى ية طةس ئاساطتة نشدْى طياطةتى 
دةسةوةى ئةّ وآلتة ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا داْاوة و نؤَاسيبووٕ تةْيا 

اطييةنةية، بةآلّ ئيظالَيية  ْاوةسِؤنى طيظتةَةنةية سواَيةتي طيظتةَة طي
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(. يةّ ثةيوةْذييةدا حمُذ رواد السزماْى، ية 88: ق1390، آبادٗ ثانٖ)سطوظم 
تيؤسيظيةْة ئيظالَييةناْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ئاَادمةناْى طياطةتى 

 -2ثاساطضم و َاْةوةى ئيَشإ.  -1دةسةوةى ئيَشإ بةّ رؤسة ثؤيطم دةنا : 
ػيعي. ٖةسوةٖا -بالونشدْةوةى ٖضسى ئيظالَى -3ئاوةداْهشدْةوةى ئيَشإ. 

حمُود طشيع ايكًِ، ثظثؤس و ييَهؤَيةسى بواسي طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ بةّ رؤسة 
ثاساطتٓى يةنثاسكةيى وآل ، طةسوةسى ْةتةوةيى  -1باغ ية ئاَادمةنإ دةنا : 
ُاْإ و بضوتٓةوة سِصطاسشمواصةنإ و بةسطشى ية َوطوَي -2و طةػةثيَذاْى ئابووسى. 
داَةصساْذْى نؤَةَيطةى ريٗاْى ئيظالَى ية طةس  -3درايةتى يةطةٍَ ئيظشائيٌ. 

 (. 9: ق1381بٓةَاى َةصٖةبى ػيعة )سدمبـش، 
ئيَشإ وةى ٖةس ئةنتةسيَهى ْةتةوةيى بةدواى دةطتةبةسنشدْى بةٖاناْييةتى،  

يا و ئاَادمةناْييةتى نة ية بةَيطةْاَة نة ية طةس بٓةَاى ثيَويظتيةنإ و ئايذ
فةسَييةنإ وةنو دةطتوس، بةَيطةْاَةى سِواْطةى بيظت طاَية و طياطةتة 
طؼتييةناْى ثةطٓذنشاوى نؤَةَيةى دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذييةناْى 
طيظتةّ ية سِةفتاسى دةسةوةى ئيَشاْذا سِةْطيذاوةتةوة و بةسرةطتة بووة. ييَشةوة 

نة طةسبةؤؤيى، طةسوةسى و ثاساطتٓى ؤاى و ْاطٓاَةى ئيظالَى دةسدةنةويَت 
حهوَةتى ئيظالَى ية طةس بٓةَاى واليةتى فةقية و يةنيَتى ريٗاْى ئيظالّ ية 

(. ئاَادمةناْى 99: ق1389، آدمٖسِةٖةْذةناْى بةسرةوةْذى ْةتةوةيى ئيَشأْ )
ياطاى بٓليٓةيى  ْةتةوةيى ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ثيَى

(دا، ٖاتووة نة ثاساطتين ئيظالّ، 153، 152، 121، 67، 9، 3ية َادةناْى )
ئاصادى و طةسبةؤؤيى ية ٖةَوو سِةٖةْذيَهةوة، يةنيَتى و يةنثاسكةيى وآل ، 
بةػذاسى ٖةَووؤةَيو و بةٖيَضتـشنشدْى تواْاى طةسباصي و بةسطشى و ثشطتيز، ية 

 (. 36: ق1391ؤؤدةطشيَت )ْبوى، 
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بة ثيَى ئةّ بٓةَايةى ثاساطتٓى بةسرةوةْذييةناْى طيظتةَى ئيظالَي،  
طشْطتـشئ ئةسنى دةوَيةتى ئيظالَى ئةوةية نة ية ٖةس قؤْاغيَو، بة ثيَى 
سِةكاونشدْى ثاساطتٓى بةسرةوةْذى طيظتةّ، ية دوو طياطةتى ؤؤطودماْذٕ و قبوٍَ 

إ، بة ثيَي بةسرةوةْذي، نشدْي بةٖاناْى ْيَوْةتةوةيى ياؤود سِةكاو ْةنشدْي
 يةنيَهيإ ٖةَيبزيَشيَت و سِةفتاس و طياطةتى دةسةوةى ؤؤى ئاساطتة بها .

ٖةسوةٖا بة ٖؤى ئةوةى نة سِةطةصة بٓةسةتييةناْى طيظتةَى طياطى ئيَشإ،  
ئيظالّ و ػؤسِػى ئيظالَيية، بةسرةوةْذيية ْةتةوةييةناْى ية طةس بٓةَاى 

اْى ئيظالّ و ػؤسِػى ئيظالَيية، كوْهة ْةتةوة بةٖانإ، ئايذيانإ، بٓةَان
سِةطةْايةتى ْيية و بةسرةوةْذى ْةتةوةيى ية كواسكيَوةى بةسرةوةْذى ئيظالّ و 
حهوَةتى ئيظالَيذاية، ئةَةؾ بة رؤسيَو سِةطةصى ْاطٓاَةيى ئيَشاْى ية ثًةى 

الَيية دووٖةّ يإ تيَهةٍَ بة ْاطٓاَة ئيظالَييةنةية و ئيَشإ ْيؼتُاْيَهي ئيظ
)بة ثيَى ئةّ ئايذؤيؤرياية( و ية ئةدماَذا ثاساطتٓى ئةّ نياْة، َاْةوةى، 
طةسبةؤؤيى و طةسوةسيةنةى و ئاطايؼى، ؤؤػطوصةساْى و طةػةطةْذْى ية طةس 
بٓةَاناْى بةٖايي ئيظالَى ػؤسِػطيَشاْةى نؤَاسى ئيظالَى ئةسنة. بةّ َاْاية 

اطايؽ و ئابووسى ية نوسربايةْذا، رطة ية بةسرةوةْذيية حةياتييةنإ و ثشطي ئ
بةسرةوةْذى و ئاَادمةناْى دووسَةوداى طؤسيٓى طيظتةَى ريٗاْى و 
ئايذؤيؤريةنإ ية طياطةتى دةسةوةدا ناسى بؤ دةنشيَت، ٖةسوةٖا دةبيَت 
طيظتةَيَهى طياطى ـ ئابووسى ية ئاطب ْيَوْةتةوةيي ثيَهبٗيَٓذسيَت نة 

، آبادٗطت بة ئاطايؽ بها  )دٖكاْى فريوص نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ تيايذا ٖة
ييَشةوة دةتواْطم بًَيطَم نة بة ثيَى كةَهي )ئاطايؼى  (.81: ق1386

، ْة تةْيا تانةنإ، بةَيهوو بووْةناْى نؤَةآليةتى تـش وةى 1بووْٓاطاْة(
دةوَية ، بة دواى دةطتةبةس نشدْى ئاطايؼى بووْٓاطاْةي ؤؤيأْ، بةّ َاْاية نة 
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ية ٖةوَيذإ بؤ دةطتةبةسنشدْى ئاطايؼى فيضيهى و َاددي ؤؤى،  دةوَية  رطة
واتا ؤاى و ثيَهٗاتة طياطييةنةى، دةيةويَت ئاطايؼى ْاطٓاَةيى ؤؤى وةى 
بهةسيَو دةطتةبةس بها . ئةّ تيَطةيؼتٓةى دةوَية  ية ْاطٓاَة ٖةَيكوآلوى 

ا ْةبووْى ئةويةويةتةنإ و ئاَادمةنإ و بةسرةوةْذييةناْى دةوَيةتة، ٖةسوةٖ
دَيٓيايى بضويَٓةسى ئاطايؼي بووْٓاطاْةى دةوَيةتة ية طياطةتى دةسةوةى 
دةوَيةتاْذا و طؤسِإ ية سِةفتاسةناْيؽ يةّ كواسكيَوةيةدا َاْا ثةيذا دةنا ، نة 
دةوَية  دةيةويَت دسى و تيَطةيؼتٓى ؤؤى ية واقع و ريٓطة، دووباسة بةسٖةّ 

َى طةقاَطريى ئاطايؼى ْاطٓاَةيى ؤؤى بيَٓيَتةوة و بطةسيَتةوة بؤ طةسدة
 (. 153: ق1391)دٖكاْى و ْوسى، َكاية، 

كةَهي ئاطايؼى بووْٓاطاْة، ية اليةٕ ثظثؤساْى بواسى ثةيوةْذيية  
، يةنيَهة 1ْيَوْةتةوةييةنإ و طياطةتى دةسةوةدا، بةناسٖاتووة. ريَٓيفش َيتضئَ

ى سياييظتى، دةوَية  ية نيَؼة يةو نةطاْة و بشِواى واية نة بة ثيَلةواْةى تيؤس
ئاطايؼييةنإ ٖةَيٓاية ، بةَيهوو دةكيَتة ثيَؼواصيإ تاوةنو يةّ سِيَطةيةوة 
ئاطايؼى بووْٓاطاْةى ؤؤى دةطتةبةس بها . ٖةسوةٖا وآلتإ ئةّ دَيٓيايى و 
َتُاْةيإ ية ريٓطةى دةسةنيذا ية سِيَطةى ْاطٓاَةناْى بةنؤَةٍَ وةنو 

  بةسٖةّ ديَٓٔ، يةّ سِيَطةيةوة دَيٓيايى و َتُاْة بةدةطتْةتةوةطةسايى و ئايطم
. ئةّ طيظتةَةؾ وادةنا  2دةؤةٕ نة ثيَي دةطوتـشيَت طيظتةَى َتُاْة تةوةس

دةوَيةتإ ؤؤيإ وةى )ؤود( يةطةٍَ نؤَةَييَو ية ْاطٓاَةنإ و بةسرةوةْذييةنإ 
كووٕ بؤ ثيَٓاطة بهةٕ، نة ية ثةيوةْذى يةطةٍَ ئةواْى تـشدا بةدوادا
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دةطتةبةسبووْيإ دةنةٕ. يةّ سِووةوة، يةواْةية ئاطايؼى بووْٓاطاْة ٖةْذيَ نا  
دةوَيةتإ  بة ثيَلةواْةى ئاطايؼى َاددي دةوَية  بيَت، بةّ َاْاية نة ية واْةية

بؤ بةسدةواَبووٕ ية ثيَٓاطة نشدْى ؤود و ئةواْى تـش و بهةسايةتى ية طيظتةَى 
فيضيهى ؤؤيإ خبةْة َةتـشطييةوة و ثيَؼواصى ية ْيَوْةتةوةييذا، ئاطايؼى 

ًَُالْىَ و رةْط يةطةٍَ ئةواْى تـش بهةٕ، تا يةّ سِيَطةيةوة ثيَٓاطةيةنى 
ئةوى تـش بةدةطتبيَٓٔ، نة  –دورَٔ و ؤود  -بةسدةواّ و ريَطري ية دؤطت 

ى و ثاَيٓةسيَهى بةٖيَض ئةَةؾ بة َاْاى ئةوةية نة ئاطايؼى بووْٓاطاْة، بضويَٓةس
: 1388سِةفتاسية ية طياطةتى دةسةوةى دةوَيةتاْذا )َؼريصادة و َظعودى، 

سِواْطةي ئاطايؼى  ة ية ْاوةْذى طةسدمىْاطٓاَ(. ثشطي 261ـ262ق
بووْٓاطاْة داية و يةّ سِواْطةيةوة ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى، ئاطايى و 

تـش يةّ  تيَطةيؼتٓى ئةّ طيظتةَة طياطييةية ية ؤؤى و تيَطةيؼتٓى وآلتاْى
طيظتةَة ثيَويظتى بة دووباسة بةسٖةّ ٖيَٓاْةوةية، ية سِيَطةى ٖةوَيةنإ و 
سِةفتاسةناْييةوة ية ئاطب ْاوؤؤ و دةسةوةدا ثيَويظتى بة داْثيَذاْإ و ثاَيثؼب 
ييَهشدْة. ٖةسوةٖا بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ، تيَطةيؼضم وؤويَٓذْةوةي 

َة و بةسرةوةْذي بة ثيَي طيظتةَي بةٖانإ و بهةسةنإ بؤ ئاطايؽ و ْاطٓا
ثيَوةسناْيإ و ئةو ريٓطة و فانتةسة َاددياْة ٖةسوةٖا ْاطٓاَة و سِةفتاسي 
بهةسةناْى تـش، ٖؤناسةناْي ٖةوَيذاْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، طةسةسِاي ٖةَوو 

ساطتين طوػاس و ئابًَؤقةناْي ْيَوْةتةوةيي بؤ بةدةطتٗيَٓاْي تواْاي ئةتؤَي و ثا
 ئاطايؼي ْاطٓاَةييةنةي ييَشةدا سِووٕ دةبيَتةوة. 

بة ثيَى تيؤسى ئاطايؼى بووْٓاطاْة، دةوَيةتإ بؤ صاَيبووٕ بة طةس ْةبووْى  
ئاطايؼى ْاطٓاَةيى ؤؤيإ سِوو دةنةْة ثشِؤطةي سِيَظاطاصي و بٓياتٓاْي سِةفتاسى 

ياطةتى دةسةوةى ئاطاييهشاو. نؤَاسى ئيظالَي ئيَشاْيؽ سِةفتاسةناْى ية ط
ؤؤيذا ئاطاييهشدؤتةوة و ئةَةؾ ية دةيةى يةنةَى دواي ػؤسِػى ئيظالَى و ية 
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ريَش ناسيطةسى طوتاسى ػؤسِؾ ية ْاطٓاَةطاصى طياطةتى دةسةوةدا دةسنةو . 
طشْطتـشئ طيُاناْى ئةّ سِةفتاسة ئاطاييهشاواْة نة دةبيَتة ٖؤى نةَهشدْةوةى 

 ْة، بـشيتيطم ية:ٖةطب ْةبووْى ئاطايؼى بووْٓاطا
(، ية ٖةَبةس صؤسداسإ مطتضعفاىثؼتيواْيهشدٕ ية بيَواسةنإ ) -1

 )َظتهبـشإ(.
 رةؤت نشدْةوة ية طةس طةسبةؤؤبووٕ ية صهليَضةنإ.  -2
درايةتى )اطتهباس( ية سِيَطةى درايةتى يةطةٍَ سِؤرئاوا، بة تايبة   -3

 وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها.

با  درى ئيظشائيٌ و ثؼتيواْى ية ٖيَضة ئيظالَييةنإ ية درايةتى و ؤة -4
 يوبٓإ و فةيةطتطم.

ويظتى طؤسِاْهاسى و سيفؤسّ ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى )دٖكاْي فريوص  -5
 (. 161: ق1391و ْوسى،  آبادٗ
سِيَبةسى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ئايةتؤَيآل ؤآَةيى ية يةّ ثةيوةْذييةدا،  

دةَييَت: ))ٖةسكةْذة ثيَهٗاتةى ياطايى و فةسَى نؤَاسى  كاوثيَهةوتٓيَهذا
ئيظالَى ئيَشإ طشْطة، بةآلّ يةوة طشْطتـش ْاوةسِؤى و طشوػتى نؤَاسى 
ئيظالَى ئيَشاْة، نة بة طؼتى ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْة، وةنو: 
. دادثةسوةسى، ثاساطتٓى بةٖانإ، بةسطشى ية ٖةَبةس دورَٓةناػمإ و... ٖتذ((
ٖةسوةٖا دةَييَت: ))نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ْةفى و طةـماْذْى ية ٖةْاوى ؤؤيذا 
ٖةَيطشتووة، ْةفى نشدْي كةوطاْذْةوة، ْةفى نشدْي طوَيتةى صهليَضإ، بةآلّ 
ْاطٓاَةى ْةتةوةيى و ْاطٓاَةى ئيَشاْي و ئيظالَى و بةٖاناْى ئيظالّ 

ئةَشيها دةَييَت نة ئيَُة ْاَييَطم  دةطةـميَٓيَت، ٖةسوةٖا وياليةتة يةنطشتووةناْي
نؤَاسى ئيظالَى ْةَيَٓيَت، بةَيهوو نؤَاسى ئيظالَى سِةفتاسى ؤؤى بطؤسِيَت، 
ئةَة بة َاْاى ئةوةية نة ئةّ ْةفى و طةـماْذْة ْةَيَٓيَت، نةواتا نؤَاسى 



 ثةسويَض سةحيِ 
 

210 

. ييَشةوة بة ثيَي تيؤسي 11(14/12/2008ئيظالَى ْاَيَٓيَت(( )ؤآَةيى: 
ضّ دةتواْطم بًَيطَم نة يةنيَو ية طةسةنيتـشئ ئاَادمةناْى طياطةتى نؤْظتـشانتيعي

دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَيذاْة بؤ ئةوةى نة بةٖانإ و ثيَوةسةناْى 
ْاوؤؤيى نة بٓياتٓةسى ْاطٓاَةى نؤَاسى ئيظالَيية، ببيَتة ثيَوةس)ْؤسّ( و 

دةنا  ياؤود يةّ  بةٖاى ريٗاْى، بةّ سِيَطةيةوة َاْةوةي ؤؤي َظوطةس
سِيَطةيةوة ثاسيَضطاسي ية َاْةوةي طيظتةَةنةي ؤؤي دةنا ، ٖةسوةٖا صؤس 
ئاطاْتـش دةتواْيت ئاَاْج و بةسرةوةْذييةناْى بيَٓيتة ديى، واتا ئاَادمى 
داَةصساوةناْى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ بؤ ئةّ َةبةطتة بـشيتطم ية 

ايةتى طيظتةَى طياطى ئيَشإ و بةدةطتٗيَٓاْى ثيَطة و بةسصنشدْةوةى سِةو
ناسيطةسي ية طةس سِاى طؼب ية ئاطب ْاوؤؤ و دةسةوة. ئةَاْةؾ ٖةَوويإ بؤ 
 َاْةوةي طيظتةّ و ثاساطتين بةسرةوةْذي و ئاطايؼي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْة.

بة طؼب كةَهي ئاطايؽ ية سِواْطةى ٖضسي طياطى ػيعةوة و يةسِووى  
ية ريَبةرىَ نشدْى فةسَاْةناْي ؤوا، باْطةػة بؤ  نؤَةآليةتييةوة بـشيتيية

يةنشيضى و يةنيَتى و ثاساطتٓى بةٖانإ و بٓةَاناْى ئيظالّ ية نؤَةَيطة. ية 
سِووى طةسباصيؼةوة بـشيتيية ية ريٗاد ية سِيَطةى ؤوا بة ئاَادميَهى ثريؤص و 

طتٓى بةسطشى ية وآلتاْى ئيظالَى و داساييةناْى َوطوَيُاْإ ٖةسوةٖا ثاسا
ئيظالّ. ية سِواْطةى نويتووسيؼةوة بـشيتيية ية فةسَإ ثيَهشدٕ بة كانة و 
سيَطشتٔ ية ؤةساثة و ثاساطتٓى نويتووسى ئيظالَى، ييَشةوةية نة درايةتى 
ئيظتعُاس و ثشطى ٖيَشػى نويتووسى و بةسطشى و باْطةػةى ئاييٓى ديَتةنايةوة و 

بةسرةطتة دةبيَت، بؤ ئةوةى نة ية سِووى طياطييةوة ية حهوَةتى ئيظالَيذا 
بتواْيَت بٓةَاناْى ئيظالّ بثاسيَضيَت و نؤَةَيطة و تانةنإ ية ريَبةرىَ نشدْى 

                                                           

كاوثيَهةوتٓى ؤآَةيى سيَبةسى ػؤسِػى ئيَشإ، يةطـةٍ َاَؤطـتا و قوتابيـاْى صاْهـؤى )عًـِ و      ـ 1
 .14/12/2008 ؿٓعت(
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ػةسيعةتى ئيظالَى كاوديَشى بها ، ثةيوةْذييةناْى َوطوَيُاْإ و 
ْاَوطوَيُاْاْيؽ سيَهبخا ، ٖةسوةٖا ية سِووى ئابووسيةوة داسايى َوطوَيُاْإ 

سى ئابووسى و داسائى َوطوَيُاْإ سيَهبخا  و ثةيوةْذى بثاسيضيت و ناسوبا
ئابووسى بة ثيَى بٓةَاناْى ػةسيعة  يةطةٍَ ريٗاْى دةسةوةى ئيظالّ نؤْتـشِؤٍَ 

 (.5ـ8: ق1379رضايشى،  آِت اهللبها  )
 
 دؤكتؤريهى )ام القرى(: -(5ـ  5)

ناْي دةسةوة دةتواْطم بًَيطَم بٓليٓةى طياطةتى دةسةوة و ئاَاْج ية ثةيوةْذيية
ية سِواْطةى ٖضسي طياطى ػيعى، ثاساطتٓى داسويئيظالَة، نة بٓةَاناْى تـش ية 
ريَش ئةودا دسوطت دةبيَت ياؤود َاْا ثةيذا دةنا  و ٖةَوو ثةيوةْذييةناْي 
ئاطايؼى، نويتووسي، ئابووسى، دةسةنى و...ٖتذ، بؤ ثاساطضم و بةٖيَضتـشنشدْي 

 (. 104: ق1387، عطاشادٍداسويئيظالَة )
حمُذ رواد السزماْى، وةى تيؤسيظيةْيَهى نؤَاسى ئيظالَى و داٖيَٓةسى 
دؤنتؤسيٓى )اّ ايكشى(ي ئيظالَى ية طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي 
ئيَشاْذا، ثاساطتٓى طشوػتى ئيظالَى طيظتةّ ٖةسوةٖا ثيَطةى نؤَاسي 

بريؤنةى نؤَاسى  ئيظالَي ئيَشإ ية ريٗاْى ئيظالّ و ثاساطضم و باَلونشدْةوةى
ئيظالَى، وةى طةسةنيتـشئ ئاَادمةناْى ئةّ دؤنتؤسيٓة سِاطةياْذ. ية سِواْطةى 
ْاوبـشاوةوة، )اّ ايكشى( يةطةٍَ ريٗاْى ئيظالّ ثةيوةْذى دياييَهتيهى ٖةية، بة 
ػيَوةيةى نة ئةطةس )اّ ايكشى( بهةويَتة َةتـشطييةوة، ئةوة ثاساطتٓى ية ئةطتؤى 

ة و ئةطةس ريٗاْى ئيظالّ بهةويَتة َةتـشطيةوة، ئةوة )اّ ريٗاْى ئيظالَذاي
(. السزماْى بشِواى 15، ق1381ايكشى( دةبيَت ناسداْةوةى ٖةبيَت )اصغٓذى، 

واية نة ثيَطةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية ريٗاْى ئيظالَذا صؤس طشْط و 
اية نة ثشِبايةؤة، بؤية ْابيَت ية روطشافياى ؤؤيذا طٓووسداس بهشيَت. بةّ َاْ
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دةبيَت ئيَشإ ديثًؤَاطى و طياطةتةناْى بة رؤسيَو بيَت نة ٖاوتةسيبى ثيَطةنةى 
بيَت و بشِواى واية نة ٖيض وآلتيَهى تـش بيَجطة ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 
ْاتواْيَت سِيَبةسايةتى ريٗاْى ئيظالّ بها  و ئةَة بة دؤؤيَهى طةوسةى َيَزوويي 

نشدْةوة يةطةس )اّ ايكشى( بووْى ئيَشإ دةَييَت: دةصاْيَت. السزماْى بة رةؤت 
))وآلتيَو دةتواْيَت وةنو )اّ ايكشى(ي ريٗاْى ئيظالّ بيَت نة ؤاوةٕ سِيَبةسيَهى 
ػايظتة و ػياو بيَت، واتا سِيَبةسايةتيَو نة ػياوى ٖةَوو ئؤَةتى ئيظالَى 

يَو ية (. بة ثيَي ٖضسي طياطي ػيعي، يةن45-48: ق 1369بيَت(( )السزماْى، 
طشْطتـشئ ئةسنةناْى دةوَيةتيَهي ئيظالَى، وةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، 
ٖةوَيذاْة بؤ يةنطشتوويى َوطوَيُاْةنإ و دةبيَت ٖةَوو َشؤظايةتى بؤ ْاططم و 
ثةيشِةو نشدْى بشِياسةناْى ئيظالّ باْطٗيَؼت بها . بة ٖؤى ئةّ سِؤَية طةسةنيية 

َى و )اّ ايكشى(ي َوطوَيُاْإ بة طؼب ية ريٗاْى ئيظالَذا، ئؤَةتى ئيظال
بةٖيَض دةنا . بة ثيَى ئةّ تيَطةيؼتٓة، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ نة دةوَيةتيَهى 
ئيظالَيية دةبيَت ئةسنةناْى دةوَيةتى ئيظالَى ية ئةطتؤ بطشيَت نة طةسووتـش 
يى ية ؤاى و ْيؼتُإ و روطشافياى ئةّ وآلتةية، طةسووتـش ية بةسرةوةْذى ْةتةوة

ئيَشاْة، بةآلّ ية ئاساطتةى ئةسنى ئاييٓى و ؤوايى و بةسرةوةْذى ئيظالَذاية 
 (. 91: ق1390، ثانٖ آبادٗ )سطوظم
ئايذياييظتة ئيظالَييةناْى ئيَشإ بة ييَهذاْةوةى وتةناْى ئايةتؤَيآل  

ؤوَةيٓى ية طةس ْاسِةوا و ْادادثةسوةساْة بووْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، 
نة ثةيوةْذييةناْى ْيَوْةتةوةيى ية سِيَطةى يةنطشتوويى ْةتةوة ٖةوَيياْذةدا 

َوطوَيُاْةنإ و دسوطتهشدْى بًؤنيَهى بةٖيَض ية دةوَيةتاْى ئيظالَى بطؤسِٕ. 
ٖةسكةْذة ئةّ ئايذياييضَة ٖةْذيَ دةسفةتى بؤ ئاَادمةناْى طةسوو ْةتةوةيى و 

يهى ية ئاطب ٖةسوةٖا بواسى بؤ ْفووصي طياطى و يةنطشتوويى ئايذؤيؤر
دسوطتهشد،  ْاوكةيي و ْيَوْةتةوةيي، طةػةثيَذاْى ثيؼةطاصى، تةنٓؤيؤريايي،
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213 

بةآلّ ية دواى ٖةػتاناْى طةدةى سابـشدوو ية ريَش طوػاسةناْى ْيَوْةتةوةيى و 
طريوطشفتى ْاوؤؤيى، ثيَويظتى دؤنتؤسيٓيَهي ْاوةْذ تةوةس و بةسطشيهشدٕ ية 

شةوةية نة دؤنتؤسيين ثاساطتٓى)اّ ايكشى(ي يةنثاسكةيى ؤاى ٖاتةئاساوة. ييَ
 (. 14: ق1381َوطوَيُاْإ ديَتةئاساوة )اصغٓذى، 

ييَشة بةدواوة، ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِؾ ية كواسكيَوةى دؤنتؤسيٓى ػؤسِػى  
ريَطريدادةبيَت، نة بة ػيَوةى سِووٕ نشدْةوةى ٖضس و ئةْذيَؼةناْى ػؤسِػى 

ْى ْةتةوةناْى َوطوَيُإ و كةوطاوة ية ئيظالَى ئيَشإ، ٖةسوةٖا سِصطاسنشد
ريٗاْذا و ية كواسكيَوةى )اّ ايكشى(ي ئيظالَى نة ْاوةْذى ريٗاْى ئيظالَة 
دادةبيَت، نة رطة ية ٖةوٍَ بؤ ثاساطتٓى دةبيَت بةسثشطياسيةتى ريٗاْى ٖةبيَت 
ّ وئةو سؤآلْةى نة نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية ريٗاْذا دةبيَت بيطيَشيَت ية ريَش ئة
دؤنتؤسيٓةداية، نةطشْطتـشيٓيإ بـشيتيطم ية: طةْطةسى ػؤسِؾ، دةوَيةتى 
سصطاسنةس، دةوَيةتى عادٍ، ثاَيثؼت و ثؼتيواْى بضوتٓةوة سِصطاسشمواصةنإ، 
بةسطشيهاسى َوطوَيُاْإ، ئةنتةسى درة ئيَُثشياييظت، دةوَيةتى درة ئيظتهباس 

(. ٖةسوةٖا طتـشاتيزى 132: ق1388و سادفش،  آبادٗو...ٖتذ )دٖكاْي فريوص 
ؤظتٓةسِووى )اّ ايكشى(، سِاطةياْذْى ئةوةبوو نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ وةى 
بٓهةيةنى َاددي و َةعٓةوى ٖةس ناتيَو بهةويَتة ريَش ٖةسِةػةوة ئةوة ية طةس 
ٖةَوو َوطوَيُاْاْى ريٗإ ئةسنة نة بةسطشى ية )اّ ايكشى( بهةٕ. ية سِواْطةى 

ٓييةوة: ))ئةّ ئةسنة ية ٖةَوو ئةسنةنإ باآلتـشة و ثاساطتٓى ئايةتؤَيآل ؤوَةي
 (. 222: ق17، ج1379ئيظالّ و ئيَشإ تةنًيفة(( )ؤوَةيٓى، 

ئاَاْج ية سِواْطة و ؤظتٓةسِووى )اّ ايكشى( تيؤسيضةنشدْى ئةويةويةتى  
بةسرةوةْذييةنإ و ئاطايؼى)اّ ايكشى( ية حايةتى ٖةسِةػة بؤ طةس َاْةوةى بوو، 

سكةْذة ئةوة بووة ٖؤى طشْطيثيَذإ بة َاْةوةى نؤَاسى ئيظالَى و ٖة
طشْطيثيَذإ بة ثيَؼهةوتٔ و طةػةطةْذْي ئيَشإ ية بواسة رؤساورؤسةناْذا. بةآلّ 
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ييَشة ئةّ كةَهة رياواصى يةطةٍَ بةسرةوةْذى ْةتةوةييذا ٖةية و)اّ ايكشى( وةنو 
ْةتةوة و -، ْةوةى دةوَية نياْيَهى طياطى و َةصٖةبية ية ريٗاْى ئيظالَذا

رةؤت ية طةس حهوَةتى ئيظالَى و بةسرةوةْذى حهوَةتى ئيظالَى 
دةناتةوة. ئةطةس باغ ية ٖةسِةػة ية ئاطايؼى وآل  دةنشيَت، ئةوة َةبةطت 
ٖةسِةػةية ية طٓووسةناْى حهوَةتى ئيظالَى يإ )اّ ايكشى(ي ريٗاْى ئيظالّ 

 (. 218: ق1390)يضداْى و قااى، 
اْطم بًَيَطم، درايةتيةناْى سِؤرئاوا بة طؼب و وياليةتة يةنطشتووةناْي دةتو 

ئةَشيها بة تايبة ، ٖةسوةٖا تـشغ و دَيةسِاونيَيةناْى وآلتاْى ْاوكةنة ض 
عةسةب و ض ْةتةوةناْي تـش ية طياطةتى ٖةْاسدة نشدْى ػؤسِػى ئيظالَى و 

( ريَطةى ٖةْاسدة نشدْى ناسداْةوةناْيإ ية درى ئيَشإ، وايهشد نة )اّ ايكشى
ػؤسِؾ بطشيَتةوة، بة َةبةطب نةَهشدْةوةى طوػاسةناْى ريٓطةيى ْاوكةيى و 
ْيَوْةتةوةيي، ٖةسوةٖا نةَهشدْةوةى باسطشرييةناْى ْيَوإ نؤَاسي ئيظالَي 

: 1390ئيَشإ و وآلتاْى ئيظالَى و نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيى )يضداْي و قااى، 
شى( بيٓطم ية اليةٕ نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْةوة، (. سِؤَيى )اّ ايك222ق

ثابةْذبووْيَهي ْاطٓاَةيى بؤ دسوطتذةنا  نة ية ئاساطتة نشدْى طياطةتى 
دةسةوةيذا دةسدةنةويَت. بؤ ػمووْة ياسَةتيذاْي َاددي و َةعٓةوى بؤ حةَاغ و 
حيضبوَيآل و...ٖتذ، ياؤود درايةتيهشدْى توْذ و بة فةسَى ْةْاطيٓى ئيظشائيٌ 

(. بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ، نؤَاسي 43: ق1389)روادى اسؽمٓذ، 
ئيظالَي ية ثشِؤطةي تةعاَويهشٕ يةطةٍَ بهةسةناْى تـش و ناسداْةوةيإ ٖةسوةٖا 
ناسيطةسي و طٓووس و بةسبةطتةناْي ثيَهٗاتةيي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي و 

وطتبووْي تيَطةيؼتين ْويَ ثيَهذاداْي بةٖا و ثيَوةسة رياواصةناْيإ، ٖةسوةٖا دس
ية تواْاناْي ؤويَ و دابةػبووْي ٖيَض، ئةَة رطةية طؤسِاْهاسيية ْاوكةيي و 
ْيَوْةتةوةيي و تةْاْة  ْاوؤؤييةنإ، ٖاتٓة ئاساي دؤنتؤسيٓى)اّ ايكشى( بة 
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رؤسيَو ٖةَواسنشدْةوةيةى ية ئاطت و ثًةي طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي 
يضَي ساديهاٍ و ػؤسِػطيَشاْةوة بؤ ئايذياييضَي بٓةَا ئيظالَي ئيَشاْة: ية ئايذياي

ؤواص. بةّ َاْاية نة ئةّ طؤسِاْهاسيية ية كواسكيَوةي ْاطٓاَةيي نؤَاسي 
 ئيظالَي ئيَشاْذا ػيهشْةوةي بؤ دةنشيَت. 

 
( ـ فاكتةرة كؤمةآليةتى و كولتوورييةكان لة شياشةتى 6ـ  5)

 :دةرةوةى كؤمارى ئيصالمى ئَيران
ْذييةناْى دؤؤي نؤَةَيطةى ئيَشاْى، ثيَهٗاتةي داْيؼتوإ، تايبةغمة 

تايبةغمةْذيية ئاييٓى، َيَزوويي، نويتووسى، َةصٖةبى، كيٓايةتييةنإ و...ٖتذ، ية 
طشْطتـشئ فانتةسةناْى نؤَةآليةتطم نة ناسيطةسيإ ية طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي 

 دْةوةيإ بؤ دةنةئ. ئيظالَي ئيَشاْذا ٖةية. ييَشةدا بة ػيَوةي طؼب ػيهش
 
 دؤخى طواضتٍةوةي كؤوةَلطةى ئَيساُ: -(1ـ  6ـ  5) 
نؤَةَيطةى ئيَشإ ية دؤؤي طواطتٓةوةداية، واتا ية قؤْاغى ْةسيتى بةسةو  

ْيَوإ  شٕ. ئيَشإ صياتـش ية طةدةيةنة طشفتى كؤْيةتى طاصإ يةقؤْاغي َؤديَ
ْةسيتى و َؤديَشْى ٖةية.  ْةسيت و َؤديَشْيتةى ٖةية و ٖةسدوو تايبةغمةْذى

طشْطتـشئ تايبةغمةْذييةناْى نؤَةَيطةى ْةسيتى و طةػةْةطةْذوو، بشيتيية ية 
سِةوايةتي ية طةس بٓةَاى ْةسيت و وةفاداسى و بةسرةوةْذى ؤيٌََ و تايفة، ئاطتى 
نةَى بةػذاسى و الواصي وةصيفةناْى حيضبى طياطى، طةػةْةطةْذوويي 

نشاطي و...ٖتذ، ية ناتيَهذا طشْطائ نؤَةَيطةى َةدةْى و بريؤ
تايبةغمةْذييةناْي نؤَةَيطةى َؤديَشٕ بشيتيية ية سِةوايةتى عةقآلْى، وةفاداسى و 
بةسرةوةْذى ْةتةوةيى، بةػذاسى طياطى بةسبآلو و فشاوإ، دسوطتبووْى حيضبى 
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طياطى بةٖيَض و ناسا، نؤَةَيطةى َةدةْى طةػةطةْذوو و بةٖيَض )ْكيب صادة، 
(. طشوػتى دؤؤي طواطتٓةوةي نؤَةَيطةى ئيَشاْى، بة كةْذ 159: ق1379

 ػيَوة ناسيطةسى ية طةس طياطةتى دةسةوةى ئيَشاْذا ٖةية: 
: سِؤَيى ٖةية ية دةطتٓيؼإ نشدْى بةسرةوةْذى و ئاَادمة يةنةّ 

ْةتةوةييةناْى ئيَشإ، كوْهة ئاَاْج و بةسرةوةْذى ْةتةوةيى ية طةس بٓةَاى 
و بٓةسِةتييةناْى نؤَةَيطة دةبيَت. ئةّ دوواْةيى ْةسيت و َؤديَشٕ،  بةٖا طةسةنى

ية بةسرةوةْذى و ئاَادمةناْذا دةسدةنةويَت، ٖةسوةٖا دةبيَتة ٖؤى دسوطتبووْى 
دوو رؤسة ْوؤبةى َؤديَشٕ و ْةسيتى نة ئاَادمى رياواصيإ ٖةية ية طياطةتى 

ؤسيَو طؤسِاْهاسى ية طياطةتى دةسةوةدا و بة الكووْيإ يإ ٖاتٓةطةسناسيإ، بة ر
دةسةوةدا سِوودةدا ، بؤ ػمووْة: ية طةسدةَي سةفظةدماْى و ية طةسدةَي 
ؤاتةَيذا، تةنٓؤنشا  و سؤػٓبريإ نؤْتـشِؤَيى طياطةتى دةسةوةيإ نشدبوو، بةآلّ 
دواتـش ْوؤبة بٓةَاؤواصة ْةسيتييةنإ ٖاتٓة طةسناس، ئةَاْة ٖةَووى 

 ٕ.ْيؼاْذةسى ئةّ سِاطتيية
: ئةّ ٖةيوَةسرة طواطتٓةوةيةى نؤَةَيطةى ئيَشإ رؤسيَو ية تةعاَوٍ دووةّ 

ية طياطةتى دةسةوةدا صاٍَ دةنا  نة ية اليةى ويظتى طةػةطةْذٕ، ْويَبووْةوة و 
بيَاليةْى دسوطتذةنا ، ية اليةنى تـشةوة رؤسيَو ثيَذاكووْةوةؤواصى ية ٖةوَيى 

طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذإ ديَتة ئاساوة. كانظاصى يإ طؤسِيٓى دؤؤى ٖةْوونةيى 
ية اليةنى تـشيؼيةوة تةعاَوٍ يةطةٍَ وآلتاْى طةػةطةْذوو دةناتة ثيَويظتيةنى 

 (.  3ـ 5: ق1383حاػاٖةَيٓةطش )طجادثوس، 
: ناسيطةسى ية طةس كؤْيةتى دسوطتهشدْي بشِياس و طياطة  داسِػتٓى طيَيةّ 

ةْذى طياطةتى دةسةوةى تاى تةوةس، دةسةوة دةسدةنةويَت، بؤ ػمووْة: تايبةغم
دةطةسيَتةوة بؤ نؤَةَيطةى ْةسيتى، بةآلّ تايبةغمةْذى طياطةتى دةسةوةى 
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217 

داَةصساوةيى و ية طةس بٓةَاى بةسرةوةْذى ْةتةوةيى دةطةسيَتةوة بؤ نؤَةَيطةى 
 َؤديَشٕ نة ية ئيَشاْذا، ية ْيَوإ ٖةس دوونياْذاية.

َية  وةى قةيشاْي ْاطٓاَة، وادةنا  نة : نيَؼة و قةيشاْةناْى دةوكواسةّ 
ثةيوةْذييةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ يةطةٍَ وآلتاْى تـش ٖةسوةٖا سِؤَيى رياواص 
و تةْاْة  دربةيةني ية طياطةتى دةسةوةدا، دةسبهةويَت، يإ قةيشاْى سِةوايةتى 
 ، ْاوؤؤيى رؤسة طوػاسيَو ية طةس طياطةتى دةسةوة و بشِياسةناْى دسوطتذةنا

: ق 1388، فريَشآبادٗئةَاْةؾ ئاَارةية بؤ ناسيطةسي ئةّ فانتةسة )دٖكاْى 
ييَهؤيةسى بواسى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ، بشِواى واية  زَح اهلل زمضانٖ،(. 233

نة نؤَةَيطةى ئيَشاْى ية طةسدةَى ثةًٖةوى تا ئيَظتا بةسدةواّ ية دؤؤى طوصاس و 
ؾ ئيَُة ئةّ ْاطةقاَطريية ية طياطةتى طؤسِاْهاسيذاية و ْاطةقاَطرية. بؤية

دةسةوةى ئيَشاْذا دةبيٓطم، ٖةسوةٖا ْاوبـشاو بشِواى واية نة ئاَادمة ئابووسييةنإ و 
ثاساطتٓى يةنثاسكةيى وآل  ية بٓةَا قبوٍَ نشاوةناْى ْيَوْةتةوةئ، بةآلّ 
ئاَادمةناْى ثيَهٗيَٓاْى رةَظةسى ئيظالَى و ثؼتيواْى ية بضوتٓةوة 

شمواصةنإ و درايةتى سِؤرئاوا و... ٖتذ، ية اليةى ية نؤَةَيطةى سِصطاس
ْيَوْةتةوةيى ؤواصساو و ويظتـشاو ْيية. ية اليةنى تـشيؼةوة يةطةٍَ تواْاناْى 

 (. 18: ق 1381، زمضانٖنؤَاسى ئيظالَيذا ٖاوتةسيب و طودماو ْيية )
 
 ثَيكّاتةى داٌيصتواُ: -(2ـ6ـ5)
واْى ئيَشإ وادةنا  نة ناسيطةسى ية طةس تايبةغمةْذى َشؤظى و داْيؼت 

طياطةتى دةسةوةى ٖةبيَت. نؤَةَيطةى ئيَشإ، نؤَةَيطةيةنى طةدمة، نة وادةنا  
دةوَية  داواناسييةناْي ؤؤػطوصةساْى ئابووسى و داَةصساْذٕ و ْيؼتةريَبووٕ 
ى و... ٖتذ، بةسةو سِووى بيَتةوة، ئةَةؾ وادةنا  طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ ٖةوَي

ثشِنشدْى ئةّ ثيَذاويظتياْة ية تةعاَوٍ يةطةٍَ ريٗاْى دةسةوةيذا بذا ، يإ 
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سِةؤٓةناْى نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيى ية ئاصادييةناْى رْإ ية ئيَشإ نة نيَؼة بؤ 
ثيَطةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية دةسةوة دسوطتذةنا  ياؤود ثيَهٗاتةى 

ٖةبى نؤَةَيطةى ئيَشإ نة بة كةْذئ ْةتةوةيى، ئيَتٓيهى، صَاْى، ئاييٓى و َةص
 ػيَوة ناسيطةسي ية طةس طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةية:

يةنةّ: نيَبـشنىَ و داواناسيةناْي ؤواسْةتةوةيى، نة بةسرةوةْذى ْةتةوةيى دةؤاتة  
ةنإ ريَش ناسيطةسى ؤؤى، بؤ ػمووْة داْيؼتواْى طٓووسةناْى ئيَشإ نة ية ْةتةوة رياواص

و نةَيٓة َةصٖةبيةنأْ وادةنا  نة ئاطايؼى طٓووسةنإ و يةنثاسكةيى ئيَشإ و 
يةنيَتى ْةتةوةيى ية بةسدةّ َةتـشطى دابيَت و سِةواْذْةوةي ئةّ َةتـشطياْة ببيَتة 
ئةويةويةتى ئاَاْج و بةسرةوةْذيية ْةتةوةييةناْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ. دووةّ: 

سة دةسةنييةنإ ية ئيَشاْذا بةسصدةناتةوة، بة ٖؤى ئةو ْفووص و ناسيطةسى ئةنتة
رياواصيياْةى نؤَةَيطةى ئيَشإ نة ئةَةؾ ناسيطةسى ية طةس ثةيوةْذى ئيَشإ و ئةو 
دةوَيةتاْة دةبيَت، نة بةسرةطتةتـشيٓيإ طياطةتى دةسةوةى ئيَشاْة ية عيَشام نة ية ريَش 

ْهاسيةناْى نوسدطتاْى عيَشام و ناسيطةسى ناسيطةسى ْيطةساْييةناْي ئيَشاْذاية ية طؤسِا
ية طةس نوسدةنإ ية ئيَشاْذا. ٖةسوةٖا يةنيَو ية ٖؤناسةناْى ْضيهبووْةوةى نؤَاسى 
ئيظالَى ئيَشإ و دسوطتهشدْى ثةيوةْذى و ٖاوناسى يةطةٍَ ئةسَةْظتإ و يؤْإ، 

سيإ ية طةس طياطةتةناْي دةوَيةتاْي نؤَاسي ئاصةسبازمإ و توسنيا بووة نة ناسيطة
ْةتةوةي ئاصةسى و توسنةناْى داْيؼتووى ئيَشإ نة رَاسةيةنى بةسكاوٕ ٖةية، ية 

 سيَطةي ٖاْذإ و ثاَيثؼب ئةو وآلتاْةةوة.
ئيَشإ بةسدةواّ َةتـشطي ريابووْةوة يإ ػؤسِػي ئةو ْةتةواْةي ٖةية. ٖةسوةٖا 

ؤظ ية ئيَشإ دةسباسةي سِةؤٓةى نؤَةَيطةى ْيَوْةتةوةيى و سِيَهخشاوةناْى َافى َش
ثشطى نةَيٓة ْةتةوةيى و َةصٖةبيةنإ ية ئيَشاْذا، نة ناسيطةسى ية طةس 
طياطةتى دةسةوة و ثةيوةْذييةناْى ئريإ و دةوَيةتاْى تـش ٖةبووة، ٖةسكةْذة 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَييذاوة نة ئةّ فانتةسة بة ثيَلةواْةوة بؤ ْفووصى ؤؤى 
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ٖةسوةٖا ْاتواْطم سِؤَيى تويَزى َةالنإ و ناسيطةسيإ ية طةس  طوودى ييَوةسطشيَت.
نؤَةَيطةى َةصٖةبى ئيَشإ و ئاساطتةنشدْيإ ية سِةفتاسى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ، 
نة بةسةو ئايذؤيؤري بووْي سةٖاي دةبا ، فةساَؤؾ بهةئ. ٖةسوةٖا سِؤَيى 

ٕ، ئةدموَةْة داَةصساوةناْى ئاييٓى وةنو:حةوصةى عيًُية، َضطةوتةنا
ئيظالَييةنإ، باصاسية ْةسيتيةنإ ياؤود طشوثة توْذسِةوة كةنذاسةنإ، وةى بةطيج 
و ًَُالْىَ سةوتة توْذةسِةو يإ َياْةسِةوةنإ و ناسيطةسييإ ية طياطةتى دةسةوةى 

 (.234-238: ق 1388، ديكانٖ فريَشآبادٗئيَشإ، دةبيَت ية بةسكاو بطشئ )
 
 :و كولتووزى ضياضىكولتووز  -(3ـ6ـ5) 
بةٖانإ و تايبةغمةْذييةناْى نويتووسى طياطى ٖةس وآلتيَو سؤَييَهى طشْطى  

ية طةس ثيَهٗاتٓى ْاطٓاَةى ئةو وآلتة ٖةية. بة َاْايةنى تـش ية ئاطتى 
ْةتةوةييذا، نويتووس بة طؼتى و نويتووسى طياطى بة تايبة  وةنو طيظتةَى 

ناْى ٖاوبةؾ، ْاطٓاَةى وآل  دسوطتذةنةٕ. باوةسِةنإ و َاْا ْيَوإ صةيٓيية
ييَشةوة نويتووسى طياطى وةنو يةنيَو ية سِةٖةْذ و طيُاناْى نويتووسى طؼب 
نة سِةٖةْذةناْى طياطى نويتووس دةطشيَتةوة، يإ ئةو سِةٖةْذة تايبةتاْةى 
نويتووسى طؼب نؤَةَيطةية نة تايبةتة بة رياْى طياطى و دةسئةدماَى 

زوويى ْةتةوةنةية ية سِووبةسِوو بووْةوة يةطةٍَ سِووداو و دياسدة ئةصَووْى َيَ
طياطييةنإ، نة طيُبؤٍ، ئةدةبيا ، بةٖا و ئةفظاْةيي ية ٖةْاوى ؤؤيذا 

: 1387ٖةَيطشتووة نة ناسيطةسيإ ية طةس ريٓطةى طياطى ٖةية )َـًى ْزاد، 
ة طةس (. سِؤَيى نويتووس بة طؼب و نويتووسى طياطى بةتايبة  ي42ـ45ق

طياطةتى دةسةوة، ناسيطةسى ية طةس داَةصساوة و ثيَهٗاتةناْى حهوَي ٖةية، 
واتا ثيَهٗاتةناْى حهوَة  و كؤْيةتى ثةيوةْذيإ و سِؤٍَ و ثيَطةيإ ية طياطةتى 
دةسةوةدا و رؤسى تةعاَوٍ ية ْيَوإ ئةْذاَإ و داَةصساوةنإ ية طياطةتى 
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طةية دةسدةنةويَت. بؤ ػمووْة سِؤٍَ و دةسةوةدا بة ثيَى نويتووسى ئةو نؤَةَي
ناسيطةسي صاْاياْى ئاييٓى ية طياطةتى دةسةوةي طيظتةَة طياطييةناْي 

: 1381ئاييٓيذا، صؤس صياتـشة ية سِؤَييإ ية طيظتةَةناْى تـشدا )ْكيب صادة، 
(. بة ػيَوةيةنى طؼب بة ثيَي سِواْطة ياؤود تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ 34ـ35ق

وآلتيَو بة طيَ ػيَوةي طةسةني ثةيوةْذى يةطةٍَ طياطةتى  نويتووسي ٖةس
 دةسةوةدا ثةيذا دةنا :

ـ بريوباوةسِة ئؤطتوسةييةنإ ية ؤؤ دةطشيَت نة ئةصَووْةناْي َيَزوويى 1
ْةتةوةييةى و سِيَبةسإ و ْوؤبةنإ و سِواْطة و تيَطةيؼتٓيَو نة ئةوإ دةسباسةي 

 طؤسِةثاْى ريٗاْيذا ٖةياْة. سؤٍ و ثيَطةى ئيَظتاى وآلتى ؤؤيإ ية
ـ ئةو ويَٓا و تيَطةيؼتٓةى نة ْوؤبة صاْظتى و طياطى و تةْاْة  ؤةَيهيؽ 2

دةسباسةي دةوَيةتاْى تـش و ْةتةوةناْى تـش يإ داَةصساوة و سِيَهخشاوةناْى تـشى 
 ْيَوْةتةوةيى ية صةيٓى ؤؤياْذا دسوطتيإ نشدووة.

نة بؤ كاسةطةس نشدْى طريوطشفت و ـ ئةو ئادا  و بؤكووٕ و سِواْطةيةى 3
نيَؼةنإ بة طؼب و ًَُالْىَ و نيَؼةناْى ْيَوْةتةوةيى بة تايبة  ٖةياْة 

(. كواسكيَوةى نويتووسى ْةتةْيا ية طةس ثةيوةْذيية 291: ق1384)قواّ، 
نؤَةآليةتييةنإ ػويَٓذاْةسى ٖةية، بةَيهوو ػويَٓةواس و دةسةئةدماَةناْى 

ثؤيةتيو و ريؤنايلةسى طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا ببيٓطم. بؤ دةتواْطم ية طةس ريؤ
ػمووْة طشْطتـشئ سِؤَيى ػؤسِػى ئيظالَى ية َةيذاْى عةسةبى ـ ئيظالَيذا، 
بةسرةطتةنشدْى نويتووسى ئيظالَيية، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ؤؤى وةى 

ظالَى ثيَؼةْطى بةسبةسةناْى يةطةٍَ نويتووسى سِؤرئاوا ْاطاْذووة، حهوَةتى ئي
ئيَشإ ية طةس بٓةَاناْى ئيظالّ و واليةتى فةقية، ئةّ سِيَبةسايةتية درى سءَرئاوا 
و ْاَوطوَيُاْإ دةنا ، نة بؤتة ٖؤى َةتـشطى بؤ دةوَيةتاْى عةسةبى ئيظالَى 

: 1378ية اليةى و ية اليةنى تـشةوة َةتـشطى بؤ طةس سِؤرئاوا )ابوايٓـش، 
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يخواصى ئيَشاْييةنإ بة دةسٖاويؼتةى ٖةطتى (. طشاٖاّ فوييَش، طةسبةؤؤي126ق
نويتووسى دةوَيةَةْذ و ئيُثشاتؤسى ثشِػهؤي سابـشدوو و ية اليةنى تـشةوة 
طةسكاوةطشتوو ية ْةبووْى ئاطايؼى ْةتةوةيى ية ئةدماَى ػهظتةنإ و 

(. بةّ 1: ق3731دةطةآلتى بيَطاْةنإ ية طةدةناْى سابـشدوو دةصاْيَت )فويش، 
طةسبةؤؤييخواصى ئيَشاْييةنإ بة طةسكاوةطشتوو ية ٖيَشػى وآلتإ بؤ  ثيَية ٖةطتى

ئيَشإ و دةطتيوةسداْى وآلتاْى تـش ية ناسوباسى ْاوؤؤيى دةصاْشيَت بؤ ػمووْة 
(، طوَيظتإ و توسنُاْلاى، ية 1909(، )1907طشيَبةطتةناْى طاَيةناْي )

يا و سووطيا بة طةس طةدةى ْؤصدة و بيظتذا، نة ية اليةٕ فةساْظا و بةسيتاْ
ئيَشاْذا طةثيَٓشاوة، ئةّ صةيٓييةتةى ية بريةوةسى بةنؤَةَيى ئيَشاْييةنإ 
دسوطتهشدووة، نة ئةَةؾ بؤتة ٖؤى ٖةطتى درايةتيهشدْي بيَطاْةنإ و 
طةسبةؤؤييخواصى ية نويتووسى طياطى ئيَشاْييةنإ و ئةّ ٖةطتياسية ية ٖةَبةس 

ةطتة َيَزوويية و بةػيَهة ية نويتووسى طةسبةؤؤيى وآل ، ٖةَيكوآلوى ئةوٖ
(. يةنيَهى تـش ية 223: ق 1388، ديكانٖ فريَشآبادٗطياطى ئيَشاْييةنإ )

تايبةغمةْذيةناْى نويتووسى طياطى ئيَشإ، نة دةطةسيَتةوة بؤ ٖةطتى 
طةسبةؤؤييخواصى، طتايؽ و سيَضييَٓإ ية ئةو طياطةغمةداسة ئيَشاْياْةية نة 

بةؤؤيى ئيَشإ ية ثةيوةْذى دةسةنيذا دةطتةبةس بهةٕ، بؤ ػمووْة ٖةوَيياْذاوة طةس
َريصا تةقى ؤاْى ئةَرينةبري، سِاويَزناسي طةسدةَي ْاؿشايذئ ػاي قاراس، نة بؤ 
يةنةّ راس طياطةتي بيَاليةْي ئيَشاْي ية ًَُالْيَيةناْي سووطيا وبـشيتاْيا 

ؼووتـشى ئيَشإ، ئةَرينةبري سِاطةياْذ، نة تةْاْة  سةفظةدماْى طةسؤى نؤَاسى ثيَ
بة قاسةَاْى درايةتى ئيظتعُاس و ْويَٓةسى ساطتةقيٓةى طةسبةؤؤييخواصى ية 

(. يإ َوحةفمةدى َوطةديل، 45: ق1364ئيَشاْى دةصاْيَت )ٖامشى سفظٓجاْى، 
(، صؤس ريَطةى ػاْاصى 1950باونى ؤؤَاَيى نشدْى ْةو  ية ئيَشإ ية طاَيى)

ةوةي نة درى بةسيتاْييةنإ ٖةَيويَظتى توْذى ْواْذوة ئيَشاْييةناْة بة ٖؤي ئ
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(. تةْاْة  ييَهؤَيةسيَهي ئيَشاْي بة ْاوى سوح ايًة 33: ق1388)اصغٓذى، 
سَلاْى، دةسباسةي طةسبةؤؤييخواصى ئيَشاْييةنإ دةَييَت: )) بةٖةَإ سِادة نة ية 

شاْبووٕ، بة (دا، ؤةَيو درى طياطةتة ْاوؤؤييةناْى ػاى ئي1979َػؤسِػى طاَيى )
وياليةتة ٖةَإ سِادةؾ ية طياطةتى دةسةوةى ػا، ْاساصيبووٕ نة يةطةٍَ 

ٖاوثةؼمإ بوو و بة ػاي ئيَشاْيإ دةطو  ػاى يةنطشتووةناْي ئةَشيها 
 (.46: ق1383،زمضانٖئةَشيهايى(( )

يةنيَو ية دةسٖاويؼتةناْى طةسبةؤؤييخواصى ئيَشاْييةنإ ية نويتووسى طياطى  
وياليةتة يظالَى ئيَشإ، بيَ َتُاْةيية ية ٖةَبةس سِؤرئاوا و بة تايبة  نؤَاسى ئ

وياليةتة يةنطشتووةناْي ، ية نويتووسى طياطى ئيَشاْذا، يةنطشتووةناْي ئةَشيها
وةى طةوسةتـشئ ٖيَض سِووبةسِووى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةبيَتةوة ية ئةَشيها 

 ٕ دةبيَت ٖةوَيى بةسةْطاسبووْةوة ية ٖةَبةسْاوكةنة. بؤية طياطةغمةداسة ئيَشاْييةنا
(. 285: ق1373طياطةتةناْى بذةٕ )فويش، و  وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها

ٖةسوةٖا ئايذياييضّ، يةنيَهة ية تايبةغمةْذييةناْى نويتووسى طياطى ئيَشاْييةنإ نة 
ى بةسبآلو ية ٖةْذيَ راس ئةَة بة ريٗاْطةسايى، ويظتـشاوؤواصى، ؤؤتةوةسى، ثيَٓاطة

سِؤٍَ، ثيَطة و بةسرةوةْذى ْةتةوةيى و ية نؤتاييذا بة توْذسِةوى تةعبري دةنشيَت، نة 
ئةَةؾ دةطةسيَتةوة بؤ َيَزووى ئيَشاْييةنإ وةى ٖيَضيَهى بةػهؤ و بةٖيَض، نة ئةَة 
وايهشدووة ئيَشاْييةنإ ؤؤيإ بة ْاوةْذى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى بضأْ. ئةَةؾ بؤتة 

و ية ؤؤ بةطةوسةصاْطم و ٖةَية نشدٕ ية ٖةَيظةْطاْذْى وسدى تواْاناْيإ و رؤسيَ
(. بة طؼب نويتووسى طياطى ية 34ـ35: ق1373ٖةسةٖا سِاطتييةنإ )فويش، 

ئيَشإ طشوػتيَهى ئاسَاْطةساياْةى ٖةية نة ئةَة دةسبـشِى سؤحى سِةؤٓةيى 
شاْييةنإ ٖةوٍَ دةدةٕ نة ريٓطةى ئيَشاْييةناْة ية ٖةَبةس ريٓطةى دةوسوبةس، بؤية ئيَ

طياطى و ْيَوْةتةوةيى بة ثيَي ثيَوةس و تايبةغمةْذييةناْى ؤؤيإ ٖةَيظةْطيَٓٔ نة ية 
(. 140: ق1391نويتووسى ئيَشاْذا، بة ئيَشاْؼاس دةْاطشيَت )رٗاْطري و يوطف ْيا، 
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ة ية بةَيطةْاَةى سِواْطةى بيظت طاَيةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، يةنيَهى تـش
طيُاناْى ئاسَاْطةسايى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، يةّ بةَيطةْاَةيةدا نؤَاسى 
ئيظالَى ئيَشإ وةى وآلتيَهى ؤاوةٕ ثيَطةى يةنةّ و طةسةنى ية سِووى ئابووسى، 
صاْظتى و تةنٓؤيؤريا ية ئاطتى ْاوكةى ئاطيا و ئاطياى ْاوةسِاطت و قةوقاص و 

ة دةبيَت ية َاوةى بيظت طاَيذا سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت ْاطيَٓشاوة، ن
(، ببيَتة ٖيَضى يةنةَى سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت. ٖةسوةٖا نؤَاسى 2005تا2025)

ئيظالَى ئيَشإ وةى ٖيَضى يةنةَى وآلتاْى ئيظالَى ْاطيَٓشاوة نة دةبيَت ئةّ 
طيظتةَة ببيَتة َؤديٌَ ياؤود ػمووْةيةى بؤ ٖةَوو وآلتاْى ئيظالَى )رعفشى 

(. ييَشةوة بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ بؤَإ دةسدةنةويَت 67: ق1388اسؽمٓذ، 
نة فانتةس و سِةطةصة َيَزوويي و نويتووسيةنإ بة ض ػيَوةيةى ناسيطةسي ية طةس 
صةيٓيية  و تيَطةيؼتين بهةسةنإ ية ؤؤيإ و ية ريٗاْي دةسةوةيإ دسوطتذةنةٕ، 

ة نؤَاسي ئيظالَي ية طياطةتي ئةّ صةيٓييةتةؾ دةبيَتة ٖؤي سِةفتاسي تايبة  ب
دةسةوةيذا، ٖةسوةٖا ثيَٓاطة نشدْي دؤطت و دورَٔ ية طةس ئةّ بٓةَا ٖضسي و 

 ْاطٓاَةيياْة، ساوةطتاوة.
 
 كَيبـسكَي و ومىالٌَى ٌَيواُ ئايدياليطت و زياليطتةكاٌي ٌاوخؤ: -(4ـ6ـ5) 
ية نؤَاسى  نيَبـشنيَ و ًَُالْيَية ْاوؤؤييةناْى ْيَوإ سةوتة طةسةنييةنإ 

ئيظالَى ئيَشإ و سِواْطةيإ بؤ سِؤٍَ و طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 
ية اليةى، ية اليةنى تـشةوة ثيَطة نؤَةآليةتييةنإ ٖةسوةٖا سِؤَييإ ية ئاساطتة 
نشدْى طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ ٖةية. بؤ ػمووْة سيفؤسّ ؤواصةنإ بة ٖؤى ئةو 

ٖةياْة، صياتـش َةيًيإ بؤ  نة سؤػٓبريإ و كيٓى ْاوةسِاطت ثيَطة نؤَةآليةتييةي
باػتـشنشدْى ثةيوةْذييةنإ يةطةٍَ سِؤرئاوا ٖةية. بةآلّ بٓةَاؤواصةنإ درايةتى 
ْضيهبووْةوة يةطةٍَ سِؤرئاوا دةنةٕ، بة ٖؤى ثيَطةى نؤَةآليةتى ؤؤيإ ية ْيَو 
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سايى و ثةيوةْذى يةطةٍَ بةػى ْةسيتى نؤَةَيطة و صياتـش رةؤت ية طةس ْاوكةطة
كطم و سووطيا و ٖيٓذطتإ دةنةْةوة، ياؤود بؤ ػمووْة داواناسى ئةْذاَيةتى 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشأْ ية ثةؼماْى ػاْطٗاى ية بـشى ئةْذاَةتى ية سِيَهخشاوى 

 (. 168: ق1384باصسطاْى ريٗاْى )طيف صادة، 
يَشاْى ٖةية، بشِواى واية فشيَذ ٖاييذى، نة تويَزيٓةوةى ية طةس نؤَةَيطةى ئ 

نة طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، ئةوةْذة ية ريَش ناسيطةسى ثشطة 
: 1358ْاوؤؤييةناْذاية نة ريٓطةى ْيَوْةتةوةيى فةساَؤؾ نشدووة )ٖاييذى، 

(. حمُود طشيع ايكًِ، ثظثؤس و ييَهؤيةسى ئيَشاْى بشِواى واية نة طياطةتى 114ق
يظالَى ئيَشإ بة ٖؤى ناسيطةسى بطؤسِةنإ يإ فانتةسةناْى دةسةوةي نؤَاسى ئ

ْاوؤؤيى وةنو: تانةنةطى، سِؤٍَ يإ ثيَطة، حهوَة  و فانتةسي نؤَةآليةتى 
صياتـش ية فانتةسةناْى ْيَوْةتةوةيى، ية ريَش ناسيطةسى ئايذؤيؤريا و صةيٓييةتى 

يَزةثيَذةسى طياطةتى ْوؤبة طياطييةناْذا بووة. واتا طياطةتى دةسةوةى ئيَشإ دس
ْاوؤؤيي بووة، ٖةسوةٖا ئةّ طياطةتة بة ثيَى بريوبشِوا و ػيَوةى بةسِيَوةبـشدْى 
حهوَة  و سِواْطةى سِيَبةساْى ئيَشإ بؤ طؤسِاْهاسيةناْى طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى 

(. 75: ق1381ية ْيَوإ سياييضّ و ئايذياييضَذا ية ٖاتووكؤدا بووة )طشيع ايكًِ، 
نيَؼة تيؤسيهةناْى طياطةتى  ْيَوإ سياييضّ و ئايذياييضّ يةنيَو ية ًَُالْيَ

دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَيية نة دسوطتهةساْي بشِياس تيَيذا سِووبةسِووى ئةّ 
ثشطياسة دةناتةوة نة ئايا بة سِواْطةى ئايذياييظتيةوة يةطةس ٖةْاسدةنشدْى 

ٗاتةى طيظتةَى ػؤسِؾ و بةٖانإ ؤواصياسي طؤسِاْى بٓةسِةتيى ية ثيَه
ْيَوْةتةوةيى بٔ و ثؼتيواْى َاددي و َةعٓةوى طشوثةناْى دةسةوةى ئيَشإ نة 
ئايذؤيؤرياي ٖاوبةػيإ ٖةية بهةٕ يإ بة سِواْطةى سياييظتييةوة، بة 
رةؤتهشدْةوة ية طةس طٓووسةناْى تواْا و ٖيَضى ئيَشإ و ناسداْةوةى طيظتةَى 

َى، سِةفتاسيَهى ثاسيَضطاساْة و ْيَوْةتةوةيى ية ٖةَبةس ػؤسِػى ئيظال
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ثشاطُاتيظتيإ ٖةبيَت و ية ريَطةى بآلونشدْةوةى بريوبشِوا و ئايذؤيؤرياي 
ػؤسِػطيَشاْة و ئيظالَى، تةْيا بريوبشِواناْيإ بؤ ْةتةوةناْى تـش سِووٕ بهةْةوة و 
ٖةسوةٖا ثةيوةْذى و ثيؼةطاصى بةٖيَضبهةٕ و بيهةْة َؤديًَيهى طةسنةوتوو بؤ 

(. ييَشةوة دةتواْطم بًَئَ نة بة ػيَوةيةنى 52: ق1380تاْى تـش؟ )دٖؼريى، وآل
طؼب ية ْاو ؤودي ْوؤبة طياطييةناْي ئيَشإ دوو ؤويَٓذْةوة ياؤود ييَهذاْةوة 
بؤ ئايذؤيؤرياى نؤَاسى ئيظالَى ٖةسوةٖا طياطةتي دةسةوة ية ئيَشاْذا بووْى 

 إ سياييظتةنأْ. ٖةية: يةنةَيإ ئايذياييظتةنأْ و دووٖةَي
 
 ئايدياليطتةكاُ: -(1ـ 4ـ6ـ5) 
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية سِووى تيؤسييةوة بشِوا و ثابةْذبووْى بة سِيَظا و  

بٓةَاي ْةفى طبيٌ، ية سِووى فيكٗيةوة ٖةية، ية سِووى ثشانتيهيؼةوة طياطةتى 
ْة ػةسقى  ثؼتيواْي ية بضوتٓةوة ئيظالَييةنإ ية وآلتاْي ئيظالَي و طياطةتي

و ْة غةسبى، نشدة بٓةَا و بريؤنةى ٖةْاسدةنشدْى ػؤسِػى طشتةبةس، ٖةسوةٖا ية 
ٖةوَيي ثيَهٗيَٓاْى بةسةيةنى درة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيي دوورةَظةسي دابوو، 
ئةَةؾ وايهشد نة سِؤرئاوا، ئيَشإ بة ٖاوثةؼماْى تريؤسيضَى ْيَوْةتةوةيي 

ةى ئيَشإ و عيَشام، ئةّ ئايذياييضَةي بٓاطيَٓيَت. بةآلّ رةْطي ٖةػت طاَي
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْى داَشناْذةوة و وايهشد نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 
فهشى ثاساطتٓى يةنثاسكةيى ؤانى ؤؤى دابيَت و دسومشى ))رةْط رةْط تا 

ثيَوةس و ياطاى  طةسنةوتٔ(( ػهظت بيَٓيَت و ئيَشإ ثابةْذبيَت بة ٖةْذيَ
 (. 166: ق1392َيٓى، ْيَوْةتةوةيى )ا

بة طؼب دةتواْطم بريوباوةسِي بٓةَاؤواصة توْذسِةوةنإ بةّ ػيَوةية ثؤيطم  
بٓةَا ؤواصةتوْذسِةوةنإ ية طةس ثةيوةْذي و سِؤَيى ئايطم ية نؤَةَيطة  -1بهةئ: 

و طياطةتذا بشِوايإ بة طةسوةسى سةٖاى ئايطم ية طةس ٖةَوو ثشطةناْذا ٖةية. 
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ٕ، دةسباسةي ثشطى ئاصادى، سِةؤٓة ية ئاصادى بةَاْا بٓةَاؤواصةنا -2
َؤديَشْةنةى دةطشٕ و صياتـش رةؤت ية طةس دادثةسوةسى نؤَةآليةتى و ئابووسى 

بٓةَاؤواصةنإ دةسباسةي  -3دةنةْةوة ٖةسوةٖا سِؤَيى بةسفشاواْي دةوَية . 
 -4تـشئ. ثةيوةْذى ئايطم و بةٖا ييبـشايةنإ بشِوايإ واية نةئةَاْة در بة يةن

بٓةَاؤواصةنإ ية ثةيوةْذى يةطةٍَ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا، 
ؤةبا  درى ئيَُثشياييضّ و ئيظتهباسى ريٗاْى و سِؤرئاوا و ئيظشائيٌ و وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها دةنةْة بٓةَاى طةسةني طياطةتى دةسةوةى دةوَية  

 (. 226: ق1388)قشيؼى، 
ى ئيظالَى ئيَشاْذا، ئايذياييظتةنإ بشِوايإ واية نة ئايذؤطتـشاتيزى ية نؤَاس

ية طةسوو ريؤطتـشاتيزي داية. يةّ طؤْطةيةوة ئايذيا و بٓةَاناْي وةى: 
دادثةسوةسشمواصى، ؤيَشؤواصى، َشؤظذؤطتى و ئةؤالقطةسايى، دةبيَت سِيَطة 

طؤسِاْهاسى ية ْيؼاْذةسى سِةفتاسى طياطةتى دةسةوة بيَت، ٖةسوةٖا ئةطةسي 
ويظتـشاو ٖةية و بة رةؤتهشدْةوة  طيظتةَى ٖةْوونةيى بؤ طيظتةَيَهى

يةطةس تواْاناْى نؤَاسى ئيظالَى بؤ سيَهخظتٓى ػؤسِػى ٖاوػيَوة ية وآلتاْى 
تـش، ثاَيثؼتى طياطى و ٖةْاسدةنشدْي ياسَةتى بؤ بضوتٓةوةناْى سصطاسشمواصي 

عُاسى ية ريٗاْذا، ثيَذاطشى دةنةٕ و ئيظالَى و بضوتٓةوةناْى تـشى درة ئيَظت
ئةويةوية  دةدةْة ثةيوةْذى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ وآلتاْى ئيظالَى 

 (. 12: ق1381)اصغٓذى، 
ٖةسوةٖا ئايذياييظتة ئيظالَييةنإ يةطةس ئةو بشِوايةٕ نة بؤ بةديٗيَٓاْى  

لووة َادديةنإ ٖةوٍَ ئايذيا ئيظالَييةناْيإ ثيَويظتة بة بىَ طشْطي ثيَذإ بة تيَ
بذةٕ، ٖةسوةٖا وتةناْى ئايةتؤَيآل ؤوَةيٓى ية درى صهليَضةناْي طيظتةَى 
ْيَوْةتةوةيي بة بٓةَا وةسدةطشٕ، بشِوايإ واية نة دةبيَت درى ْادادثةسوةسى ية 

، آبادٗريٗاْذا ؤؤساطشى بهةٕ و بةسرةوةْذى ؤؤيإ سِةكاو ْةنةٕ )دٖكاْي فريوص 
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ةٖا ئايذياييظتة ئيظالَييةنإ، ريٗإ بة طةس دوو بةسةى (. ٖةسو79: ق1384
داسوسبةسب و داسويئيظالَذا، دابةػذةنةٕ و بشِوايإ واية نة دةبيَت ٖةَوو 
تواْاناْيإ خبةْةطةسِ بؤ ئةوةى نة ية سِيَطةى ػؤسِػي بةسدةواّ ية وآلتاْى 

ثيَو  ئيظالَى و ؤةبا  ية درى سِيَبةساْى نوفش، حهوَةتى ريٗاْى ئيظالّ
 (. 92: ق 1384، آبادٗبٗيَٓٔ )دٖكاْي فريوص 

 
 زياليطتةكاُ: -(2ـ4ـ6ـ5) 
سياييظتةنإ ية نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا، طشْطى بة ثةيوةْذى ئاػتياْة و  

ثةيوةْذي ئابووسى يةطةٍَ وآلتاْى تـش دةدةٕ وؤواصياسى بةٖيَض نشدْى ئاطايؼى 
وةْذيية ْةتةوةييةنإ و طةػةثيَذاْى ْةتةوةيطم، ية سِيَطةى دابطم نشدْى بةسرة

ئابووسي، دسوطتهشدْي ثيَوةْذى بةٖيَض يةطةٍَ وآلتاْذا. ٖةسوةٖا بشِوايإ واية نة 
بة ٖؤى طؤسِاْهاسييةناْي ريٓطةى ْاوكةيى و ْيَوْةتةوةيى، طؤسِاْهاسى ية 
سِةفتاسى ئةنتةسةنإ و ثيَذاويظتيةناْى ْاوؤؤيى ئيَشإ، طياطةتيَهى 

ب ثةيشِةو بهةٕ بؤ َاْةوة و بةسدةواّ بووْى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ثشاطُاتيظ
(، واتا صةسوسةتةنإ بابةتة الضسَزات تبّح احملعُزاتبة ثيَى بٓةَاي فيكٗيى )

 (. 182: ق1390قةدةغة نشاوةنإ سِةوا دةنةٕ )قاَت، 
ٕ بة ػيَوةيةني طؼب بريوسِاي سيفؤسخمواصةنإ ياؤود سياييظتة ئيظالَييةنا 

سياييظتة ئيظالَييةنإ بشِوايإ واية نة  -1دةتواْطم بةّ ػيَوةية ثؤيطم بهةئ: 
ئايطم بة طؼب )ئايذؤيؤرياي ػيعةي دوواصدة ئيُاَي( ية بواسى ئاَادمة 
طةسةنييةناْي ريٗإ و ريإ و َشؤظايةتي و دةسباسةي بةٖانإ و حونُشِاْي ية 

سِيَوةبـشدْى نؤَةَيطة و حهوَة  ؤؤ دةطشيَتةوة، بةآلّ ػيَواص و كؤْيةتى بة
سياييظتة ئيظالَييةنإ دةسباسةي  -2ثةيوةْذى بة صاْظت و عةقًَةوة ٖةية. 

سياييظتة ئيظالَييةنإ  -3ئاصاديةوة، بشِوايإ بة طةسِاْةوة بؤ سِاى ؤةَيو ٖةية. 
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 دةسباسةي ثشطى ثةيوةْذى ْيَوإ ئايطم و بةٖا ييبـشايةنإ باوةسِيإ واية نة ئايطم
درايةتى يةطةٍَ بةٖا ييبـشايةنإ ْيية، تةْيا ية ٖةْذيَ بواسى تانةنةطيذا ْةبيَت. 

ثيَوةسى سياييظتة ئيظالَييةنإ بؤ طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي  -4
(. بة طؼب يةّ 227: ق1388ئيَشإ، بةسرةوةْذى ْةتةوةيية )قشيؼى، 

ْاوْيؼاْى كةَهيَهة بة ْاوى ية طياطةتى دةسةوة، ية ريَش  سياييضّسِواْطةيةوة 
)عةقًى طةييِ( نة ية دةوسةيةنى صةَةْيذا دسى و تاقيهشدْةوة دةنشيَت، واتا 
رؤسة عةقآلْييةتيَهى تايبة  نة يةطةس بٓةَاي بةسرةوةْذى و تيَطةيؼتٓى 
بهةسةنإ سِاوةطتاوة. ية طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشاْذا و ية 

ثةيشِةو نشدْى ثيَوةسةناْى ْيَوْةتةوةيى يإ طشْطيذإ  ديثًؤَاطى و ٖةْذىَ راس
بة داَةصساوة ْيَوْةتةوةييةناْذا دةسدةنةويَت، بةآلّ بة َةسريَو نة درى ئةو 
بٓةَا و ثشةْظيثة بٓةسِةتيياْةى ْاطٓاَةى ئيظالَى ـ ػؤسِػطيَشاْة و نؤَاسى 

ئيظالَيية (. ٖةسوةٖا ئةّ سياييظتية 92: ق1388ئيظالَى ْةبيَت )طاٖايى، 
بة رؤسيَو بؤتة ْةسيتى طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، بؤ سِووبةسِوو 
بووْةوةى ٖةسِةػة و َةتـشطييةناْى طةس َاْةوةى نؤَاسى ئيظالَى، ٖةسوةنو 
ثيَؼووتـشيؽ ية سِةفتاسي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا بيٓشاوة، 

ْى باَييؤصؤاْةي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها بؤ ػمووْة ئاصادنشدْى باسَتةنا
(ى ئةدمووَةْى ئاطايؽ، يإ 598ية تاسإ، ياؤود قبوٍَ نشدْي بشِياسى رَاسة )

ٖاوناسيهشدٕ يةطةٍَ وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها ية ناتى ٖيَشؾ بؤ طةس 
وظم عيَشام و ئةفػاْظتإ و...ٖتذ، نة ئيَشاْييةنإ ْاوى ييَذةْئَ )تةعاَ

، ياؤود ؤؤطودماْذْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ طؤسِاْهاسييةناْي 1بٓياتٓةس(
 (. 172: ق1391)َتكى،  2ريٓطةيي بة ثيَى )ياطاى ئاطين ريؤثؤيةتيو( 

                                                           

1 Constructive Interaction 

2 The Iron Law of Geopolitic 
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بة ثيَي بٓةَاناْي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ، ييَشةدا سِؤَيي صةيٓيية  و  
 -ةٖايي و ٖضسية ئاييينتيَطةيؼتين بهةسةناْي ْاوؤؤيي بة ثيَي بٓةَا ب

ئايذؤيؤرييةنإ يةطةس دسوطتبووْي ئاَاْج و بةسرةوةْذي تايبة  بة بيَ سِةكاو نشدْي 
بةٖا و ثيَوةسة ثيَهٗاتةيية ْيَوْةتةوةييةنإ ية اليةٕ ئايذياييظتة ئيظالَيية 
توْذسِةوةنإ، ٖةسوةٖا ناسيطةسيإ ية ئاساطتة نشدْي سِةفتاس و طتـشاتيزي طياطةتي 

سةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةسدةنةويَت. بؤمشإ سِووٕ دةبيَتةوة نة توْذسِةوة دة
ئايذياييظتةنإ ية طةس ض بٓةَايةني ْاطٓاَةيي ية سِاطتيية ْيَوْةتةوةييةنإ 
تيَذةطةٕ، ياؤود ؤؤيإ و ْاطٓاَةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ وةى بهةسيَو ثيَٓاطة 

ةناْيإ بٓياتذةْئَ و بة ثيَي سِواْطةي ْاطٓاَةيي دةنةٕ ياؤود بةسرةوةْذي و ئاَادم
ٖؤناسةناْي ئةّ دورَٓايةتي و ْانؤني و ًَُالْيَياْةي نؤَاسي ئيظالَي و سِؤرئاوا 
ياؤود وآلتاْي ْاوكةنةَإ بؤ دةسدةنةويَت. ٖةسوةٖا ئةّ بٓةَا ْاطٓاَةيية بؤ 

يإ و ئةوى تـش و سياييظتة ئيظالَييةناْيؽ ٖةس سِاطتة ية طةس تيَطةيؼضم ية ؤؤ
بةٖا وثيَوةسة ْيَوْةتةوةييةنإ. عةقآلْييةتي تايبة  بةؤؤيإ بؤ ئاَاْج و 
بةسرةوةْذي و ئاساطتةنشدْي نشدْي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة 

 ثيَي فانتةسة َادديةنإ ياؤود سِاطتييةنإ، بؤ ػمووْة ريؤثؤيةتيو.
  
ئابووزى كؤوازى ئيطالوى ئَيساُ كازيطةزي جيؤثؤلةتيك و  -(7ـ5)

 لةضةز ضياضةتي دةزةوة:
 ريؤثؤيةتيو: -(1ـ7ـ5) 

ثيَطةى ريؤثؤيةتيهى ئيَشإ فانتةس ياؤود سِةطةصيَهى ريَطريي بهةسايةتى و 
ناسيطةسة ية طياطةتى دةسةوةى ئيَشاْذا. ية ثيَٓاطةى ريؤثؤيةتيهذا، ثريوص 

ة ئاَادمى دسوطتهشدْى ٖاوطةْطى جمتٗذصادة دةّييَت: ))ريؤثؤيةتيو بـشيتيية ي
ٖيَض يةطةٍَ اليةْةناْى تـش ية ئاطتى ْاوكةيى و ريٗاْى بة ئاساطتةى دةطتةبةس 
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نشدْى ئاطايؽ بؤ ثاساطضم و ثةسةثيَذاْى بةسرةوةْذى ْةتةوةيى(( )جمتٗذ 
 (. 23: ق1380صادة،
 ئيَشإ طىَ تايبةغمةْذى طةسةني و طشْطي ريؤثؤيةتيهى ٖةية، يةنةّ: ئةو 

وآلتة طشيَذساوة بة ئؤساطيا. دووةّ: نةْاسةناْى نةْذاوى فاسغ و دةسياى عُإ. 
طيَيةّ: نؤْتـشِؤَيى طةسوى ٖؤسَؤص، نة يةنيَهة ية ػادةَاسةناْى ئابووسى ريٗإ 
ية سِووي طواطتٓةوةي وصة)ْة  و غاص(. ٖةسوةٖا ئيَشإ بة ٖؤى باسودؤؤي 

ية ريَش ناسيطةسيذاية. ٖةسوةٖا ؤؤى تايبةتى ريؤطتـشاتيزيو و ريؤئيَهؤْؤَيو، 
ػويَٓذاْةسى ٖةية ية طةس باسودؤؤي ئاطايؼى ْيَوْةتةوةيى و ْاوكةيي و تاوةنو 
ئيَظتا ئةو سِةطةصة ناسيطةسى ية طياطةتى دةسةوةى ئيَشاْذا ٖةبووة و ئيَشاْيؽ 
 آقاٖةوٍَ دةدا  طياطةتى دةسةوةى ؤؤى بة ثيَى ئةّ فانتةسة بةٖيَضتـش بها  )

ية ثيَطة  (. نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖةوٍَ دةدا 28: ق1390ذى، حمُ
ريؤثؤيةتيهةنةى طوودى فشاوإ ببيٓيَت و دوو ْاوكةى طتـشاتيزيهى طشْطي 
قةوقاص و ئاطياى ْاوةسِاطت و نةْذاو، نؤْتـشِؤٍَ بها ، يإ الْيهةّ ْفووصى 

بووسييةوة ٖةوَيى ٖةبيَت و ثيَهةوةيإ طشيَبذا . بؤ ػمووْة ئيَشإ ية سِووى ئا
ٖاوناسيةنى سيَزةيى يةطةٍَ وآلتاْي ئةوسوثايي دةدا  يإ ية سِووى وةبةسٖيَٓاْةوة 
ٖةوٍَ دةدا  نة وآلتي كطم ية ئيَشاْذا وةبةسٖيَٓإ بها ، ٖةسوةٖا ثةيوةْذى 
ئابووسى و طياطى يةطةٍَ راثؤٕ دسوطتبها  و يةطةٍَ ٖيٓذطتإ و سووطياؾ 

 (. 45: ق1383يَت )دٖؼريى، ثةيوةْذى طتـشاتيزى ٖةب
فانتةسي ريؤثؤيةتيهى طةسةسِاي دةسفة ، بةسبةطت و طٓووسيؼي بؤ  

طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ داْاوة، بؤتة ٖؤي ٖةَواسنشدْةوة يإ 
دووباسة ثيَٓاطةنشدْةوةي ْاطٓاَة يإ بهةسايةتي نؤَاسي ئيظالَي. ييَشةوة بة 

ضّ دةسدةنةويَت نة فانتةس و سِةطةصة َادديةناْيؽ بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعي
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ض ػيَوةيةى ناسيطةسيإ ية طةس ْاطٓاَةي نؤَاسي ئيظالَي و ثاػتـشيؽ ية 
 طةس بهةسايةتي ئةّ دةوَيةتة ية ئاطب ْاوكةيي و ْيَوْةتةوةييذا ٖةية.

 
 ثَيطةي ئابووزي: -(2ـ7ـ5) 
 طيظتةَى ئابووسى: -(5-7-2-1)

ؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، بة ثيَى دةطتوس تيَهةآلوة و ية طيظتةَى ئابووسى ن
طيَ بةػى حهوَى و تايبة  و ٖاوبةؾ ثيَهٗاتووة، بةآلّ ٖيض ناتيَو ية ْيَوإ 
ئةّ طىَ بةػةدا ٖاوطةْطى ْةبووة و بةنشدةوة ٖاوطةْطييةنة ية بةسرةوةْذى 
يى نةستى حهووَى و ٖاوبةػذا بووة. ية طةسةتاى ػؤسِػى ئيظالَى تا نؤتا

رةْطي ئيَشإ و عيَشام، بة ٖؤى دةطتيَوةسداْى دةوَية  ية ئابووسى و طةوسةبووْى 
نةستى حهوَى، ئابووسى ئيَشإ بة ػيَوةى حهوَى و ْاوةْذى بةسِيَوة دةكووة 
بةآلّ ئةَة نةَيَو ثاؾ نؤتايى ئةو ةرةْط نةَتـشبووة و تاسِادةيةى نةستى 

ئابووسية بة تايبة  يةو طةسدةَة تايبة  طةػةى نشد، ئةّ رؤسة ية طيظتةَة 
طياطةتى دةسةوةى ئيَشاْيؼى ؤظتة ريَش ناسيطةسى ؤؤى، يةنةّ: بة ٖؤى 
نؤْتـشِؤَيى دةوَية  يةطةس ئابووسى و ْةبووْى نةستى تايبةتى بةٖيَض، طشوثةناْى 
بةسرةوةْذى ئابووسى ْاحهوَى سِؤَيي صؤسالواصيإ ية طياطةتي دةسةوةدا ٖةبوو. 

و طشْطى ئاَاْج و بةسرةوةْذى ئابووسى و ؤؤػطوصةساْي ية طياطةتى  دووةّ: سِؤٍَ
دةسةوةدا الواص بوو. طيَيةّ: ئةّ طيظتةَة ئابووسيية وايهشد نة طتـشاتيزى 
طؤػةطريبووْى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ية طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا صياتـش 

يةني ْاسِاطتةوؤؤ و بةسرةطتةبيَت، واتا ياسَةتى ئةّ طتـشاتيزيةى داوة بة ػيَوة
ئيَُة بيٓيُإ نة ية ثاؾ نؤتايي رةْط و طياطةتى ئابووسى بة تايبةتيهشدٕ ية 
طةسدةَى طةسؤنايةتي سةفظةدماْى، باصسطاْى و نيَبـشنىَ تاسِادةيةى ئاصادتـش، 
تواْى ناسيطةسى ية طةس طياطةتى دةسةوةى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دابٓيَت، 
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ذى ئابووسى )بة ٖؤى ثيَذاويظتيةناْى دواى تواْى ئاَاْج و بةسرةوةْ
( بيَٓيَتة ْاو طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ. 1988-1980رةْط

تاسِادةيةى ئةّ طةػةطةْذْة ئابووسي و باصسطاْيية وايهشد نة ثةيوةْذى دةسةنى 
ئيَشإ يةطةٍَ ريٗاْى دةسةوة باػتـش بيَت و نؤَاسى ئيظالَى بة باػتـش نشدْى 

وةْذييةناْى يةطةٍَ وآلتإ، ٖةوَيى ٖاْذاْي وةبةسٖيَٓاْى بياْى ية ئيَشاْذةدا، ثةي
بؤ ػمووْة ثةيوةْذييةناْى ئيَشإ و وآلتاْي ئةوسوثايي و وآلتاْى ئاطياى ْاوةسِاطت 
تاسِادةيةى ية ريَش ناسيطةسى ئةّ فانتةسةدا بووة. بة ػيَوةيةنى طؼب رؤس و 

ة تايبة  ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا، ػيَوةى طيظتةَى ئابووسى وآل  ب
دةتواْيَت ناسيطةسى بةسكاوي ية طةس ػيَواص و ئاطب ثةيوةْذييةنإ و طياطةتى 

(. بة ػيَوةيةنى طؼب 239: ق1388، آبادٗدةسةوة ٖةبيَت )دٖكاْي فريوص 
طيظتةَى ئابووسى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ نة دةسٖاويؼتةى طيظتةَة 

سِواْيٓى ْوؤبة طياطيية ئايذؤيؤريهةناْييةتى،  طياطييةنة و كؤْيةتى
ناسيطةسى ية طةس ئاطتى ئابووسى و باصسطاْى ئيَشإ داْاوة، بؤ ػمووْة قةباسةى 
ٖةْاسدة نشدْى ئيَشإ )بة ْةو  و غاصيؼةوة( ية ئاطتى ريٗاْى نة ية طاَيى 

( و ية طاَيى 5/0( دابةصيوة بؤ )2000( بوو ية طاَيى )3/2(دا، )1975)
(، ٖةسوةٖا ثًةى ئيَشإ ية باصسطاْى ريٗاْى ية ْيَوإ ػةطت 4/0( بؤ ) 2001)

( بووة، نة نؤى ئةو ئاَارة و ئاَاساْة دةسبـشِى ئةو سِاطتييةٕ نة 58وآلتذا ثًةى)
نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ بة ٖؤى طياطةتةناْييةوة طؤػةطري و دابشِاو بووة 

(دا، ية 2005إ ية طاَيى )(. بة ثيَي ئاَاسةن220: ق1379)اَاَى ؤويى، 
سِووى قةباسةي وةبةسٖيَٓاْى بياْى ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة قةباسةى 

( بووة، نة بة 130َيًيؤٕ دؤالس( ية ئاطتى ريٗاْيذا ثًةى ) 30تةْٗا)
راس صياتـش  223يةبةسكاوطشتٓى قةباسةي وةبةسٖيَٓاْي وآلتاْيَو وةى توسنيا نة )
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راس صياتـش ية ئيَشإ(، ئاطتى  400ةنطشتووى عةسةبى )ية ئيَشإ( و ئيُاساتى ي
 (. 85: ق1386ْضَي ئةّ سيَزةيةَإ بؤ دةسدةنةويَت )روادى اسؽمٓذ، 

 
 ( فاكتةزي وشة:5-7-2-2)
ئابووسى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، بة ػيَوةى طةسةنى ية طةس طةسكاوةناْى  

ياطةتى دةسةوةى ْةو  و غاص و داٖاتةنةيةتى، ئةَةؾ سِؤَيى طةسةنى ية ط
ئيَشاْذا دةبيَت. ية اليةى سِؤَيى نؤَةَيطةى َةدةْى وسِاى طؼب ية طياطةتى 
دةسةوةدا نةَذةناتةوة، كوْهة ئابووسى سِاْتيةس و نؤْتـشِؤظم ية اليةٕ دةوَيةتةوة 
طةسبةؤؤيى صياتـشدةداتة دةوَية ، ية اليةنى تـشةوة طؤسِاْهاسييةناْى باصاسى 

ى يةطةس طياطةتى دةسةوةى نؤَاسى ئيظالَى دةبيَت، ية ريٗاْى وصة ناسيطةس
اليةنى تـشيؼةوة، ئةّ طةسكاواْة وادةنا  نة ئيَشإ بة ثؼتبةطضم بة داٖاتةناْى 
فشؤػتٓى ْةو  و غاص طياطةتيَهى ثيَذاكووْةوةؤواصى ٖةبيَت ية ٖةَبةس 

باصاسى  طيظتةَى ْيَوْةتةوةييذا. ثؼتبةؤؤبةطضم و دووسنةوتٓةوة ية ثيَوةسةناْى
ئاصادى ريٗاْى و طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى بهاتة بةسْاَةى ناسى ؤؤى ياؤود ئةّ 
ؤاَية دةتواْيَت ببيَتة ٖؤى رؤسيَو ية دسوطتهشدْى ٖاوناسى و ثةيوةْذي ْيَوإ 
ئيَشإ و وآلتاْى تـش، وةنو وآلتاْي ئةوسوثا، كطم و راثؤٕ يإ وآلتاْى ٖةْاسدةنةسى 

ضاناْي سِؤرئاوا وايهشدووة نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ْةو  و غاص. بؤ ػمووْة ط
طؤػةطريبيَ و يةطةٍَ وآلتاْي كطم، ٖيٓذطتإ و ثانظتإ ية طةس ٖةْاسةنشدْي 
ْةو  و غاص ثةيوةْذي ٖةبيَت، نة بة َةبةطب دؤصيٓةوةى ئةيتةسْاتيعى نشِياسي 

فريوص  يكاْوصة ية ريَطةي وآلتاْي ئةوسوثايي و بة طؼب سِؤرئاوايي بووة )دٖ
(. نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ يةو سِاطتيية تيَطةيؼتووة نة 243: ق1388، آبادٗ

وصة )بة تايبة  ْةو  و غاص( بؤ وآلتاْى ثيؼةطاصى و ئابووسى ريٗاْى طشْطي 
تايبةتي ٖةية. ئيَشإ ية ثةيوةْذيةناْي يةطةٍَ ريٗاْى دةسةوةى ؤؤيذا، بة تايبة  
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و فانتةسة وةسدةطشيَت، ٖةسوةنو ديعيذ ٖاسويَى، ية طياطةتي دةسةوةيذا طوود ية
ية نتيَبى ؤؤيذا ية ريَش ْاوْيؼاْى )ئيُثشياييضَى ْوىَ(، دةسباسةي ْةوتى 
سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت دةَييَت: ))ٖةس نةطيَو ْةوتى سِؤرٖةآلتى ْاوةسِاطت نؤْتـشِؤٍَ 

إ نؤْتـشِؤٍَ بها ، ْةوتى ريٗاْى نؤْتـشِؤٍَ نشدووة و ٖةسنةطيَهيؽ ْةوتى ريٗ
بها ، دةتواْيَت ئابووسى ريٗاْى، الْيهةّ بؤ داٖاتوويةنى ْضيو نؤْتـشِؤٍَ 

نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ، بؤ بةسةو ثيَؼبـشدْى  . (Harvey, 2003:p.19)بها ((
طياطةتةناْى، ية كواسكيَوةى طياطةتى دةسةوةدا، طوود ية فانتةسى وصة)ْةو  و 

ػيَهي طةسةني و طشْط ية طتـشاتيزى ئاطايؼى غاص( وةسدةطشيَت. ئةّ ثشطة بة
ْةتةوةيى نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ثيَهذيَٓيَت، نة ئةَةؾ ية بةَيطةْاَةى 

(دا، دةسدةنةويَت، بة 2025 - 2005سِواْطةى بيظت طاَيةى طةػةطةْذٕ )
 (.  166: ق 1389تايبة  ية بواسى ْاوكةييذا )َوطوى ػفائى، 

اطةتى دةسةوةى ئيَشإ، وصة وةى طشْطتـشئ ؤاَيى ية سِواْطةى داسِيَزةساْى طي
ثيَهةوةبةطتٓى ئيَشإ بة طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و يةنيَو ية ناسيطةستـشئ 
فانتةسةناْى ػويَٓذاْةس ية طةس باسودؤؤي ؤؤػطوصةساْى ْاوؤؤيى و بةسْاَةناْى 

اَوٍ و طةػةثيَذاْى ْةتةوةيى، ئةو تواْاييةى ٖةية نة ببيَتة دةسفةتيَو بؤ تةع
ٖاوناسى يةطةٍَ طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى، ية اليةنى تـشةوة صياتشنشدْي 

بةآلّ بة ٖؤي  .(Roger, 2007:p.377).ػويَٓذاْةسى ئيَشإ ية ئاطتى ْيَوْةتةوةيى
طياطةتةناْي نؤَاسي ئيظالَي بة تايبة  ية ثشطي دؤطيةي ئةتؤَي ئيَشإ و 

ئابًَؤقةناْي ْيَوْةتةوةيي بؤ طةس طياطةتةناْي ية ْاوكةنةدا و ٖةسوةٖا طضا و 
ئيَشإ و درايةتيهشدْي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و ئيظشائيٌ و بة طؼب 

بؤية طوػاس و طضاي  .سِؤرئاوا، ئةّ فانتةسة بؤتة ؤاَيي الواصي نؤَاسي ئيظالَي
ة ئةَةؾ ئاَاري .ئابووسي بؤ طةس ئيَشإ صياتـش ية سِيَطةي فانتةسي وصةوة دةنشيَت

بؤ طيظتةَي الواصي ئابووسي ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا و ناسيطةسي 
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ْةسيَٓييةنةي ئةّ طيظتةَة بؤ طةس بهةسايةتي نؤَاسي ئيظالَي ية طياطةتي 
دةسةوةيذا، نة بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ ئةّ ثيَهٗاتة طياطي ئابووسيةي 

و ئاَاْج و بة طؼب نؤَاسي ئيظالَي دةسٖاويؼتةي رؤسي ٖضس و تيَشِواْطم 
ية اليةنى تـشةوة بةٖا و ثيَوةسة  .تيَطةيؼتين بشِياس وةسطشاْي نؤَاسي ئيظالَيية

صاَية ثيَهٗاتةييةناْي ْيَوْةتةوةيي و بهةساْي تـشي ْاوكةيي و ْيَوْةتةوةيي، ئةّ 
بةّ َاْاية نة فانتةس و سِةطةصة َاددي و  .ةي ئيَشإ طٓووسداس دةنةٕتييبهةساية
نإ ناسيطةسيإ ية طةس ئةّ ْاطٓاَةيةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و واتايية

بهةساْي تـش ية  نة ية ثةيوةْذي يةطةٍَ ،ئاَاْج و بةسرةوةْذييةناْي دةبيَت
 طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا بةسرةطتة دةبيَت.
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 ئةجنامةكان -(6)
ية طشْطتـشئ و  ػيهشدْةوة و ييَهذاْةوةي طياطةتي دةسةوة، يةنيَهة

ئاَيؤصتـشئ بواسةناْي تيؤسي و ؤويَٓذْةوةي ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ. ية ٖةس 
سِواْطة وتيؤسييةنذا، بة َيتؤد و ػيَواصي رياواص ٖةوَيي ػيهشدْةوةي سِةفتاسي 
دةسةني دةوَيةتإ دةدسيَت، نة بة ػيَوةيةني طؼب بة طةسدوو سِواْطةي طؼب 

ييةنإ و تيؤسيية سِةؤٓةطةساييةنإ، يإ َاددي و َاْاييةنإ تيؤسيية عةقًَطةسا
دابةػذةبيَت. ٖةسكةْذة ئيَُة ٖةوَيُاْذاوة نة سِواْطةيةني َاّ ْاوةْذي يإ 
ئاطب ْاوةسِاطت وةسبطشئ نة ٖةّ فانتةسة َادديةنإ و ٖةّ فانتةسة 

طٓاَة تةوةس َاْاييةنإ يةبةسكاو بطشئ. يةّ طؤْطةيةوة تيؤس و سِواْطةناْي ْا
ٖةسدوو فانتةسي ثيَهٗاتة و بهةس، ٖةسوةٖا َاددي و َاْايي، يةبةسكاو دةطشٕ. 

ٖيَؼتانة ْةبووْةتة سِواْطة و ثاسِاداؼمي صاٍَ ية  ةنإٖةسكةْذة تيؤسة سِةؤٓةطةسايي
بواسي ثةيوةْذي ْيَوْةتةوةيي و طياطةتي دةسةوةي دةوَيةتاْذا، بةآلّ تاسِادةيةني 

 اْي تيؤسيية باوةناْي ئةّ بواسة ثشِدةنةْةوة.صؤسباؾ بؤػاييةن
 -طشؼماْةي تويَزيٓةوةنةَإ ئةوة بوو: ))بٓةَاناْى ٖضسي و ئايذؤيؤريو  

ػؤسِػطيَشاْةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية كواسكيَوةي بٓةَاناْي ٖضسي فيكٗي 
ػيعةداية، نة طيظتةَى طياطى نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ و ثيَهٗاتة 

ثيَطةيةى نؤَاسي سؤٍَ و  ةوايةتي ييَوةسدةطشيَت. بةّ ثيَيةؾ ئةوفةسَييةنةى سِ
ئيظالَي ئيَشإ بؤ ؤؤى ية طيظتةَي ْيَوْةتةوةييذا ثيَٓاطةى دةنا ، ية طةس 

ػؤسِػطيَشاْةية، نة  -ئيظالَي و ػيعي  -بٓةَاي ْاطٓاَةيةنى تايبةتى ئيَشاْي 
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ثيَٓاطة بها  و ٖةوَيى بةسرةوةْذييةناْى طياطةتي دةسةوةي ئاساطتة و  وادةنا 
بةديٗيَٓاْي ئاَادمة باآلناْي بذا ، بةآلّ ثاساطتين ئاطايؽ و َاْةوةى ئةّ 

طياطيية، ئاَادمى طةسةني طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي  -طيظتةَة ئاييين 
طياطييةناْي  -ئيظالَي ئيَشاْة. ثيَطة و تيَطةيؼتٓى سِيَبةس و ْوؤبة ئاييين

دةسةوة و ثشطي ثاساطتين ئاطايؽ و بةسرةوةْذي  ئيَشإ ية ؤؤيإ و ية ريٗاْى
طيظتةّ، ٖةسوةٖا ناسيطةسي و طوػاسةناْى ثيَوةسةنإ، بةٖانإ و ثيَهٗاتةى 
طيظتةَى ْيَوْةتةوةيى و دابةػبووْي ٖيَض، راسيَهى تـش ئةّ ْاطٓاَةيةي 
 نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ و بةدوايذا بةسرةوةْذي و سِةفتاسةناْى ئةّ بهةسة ٖةَواس

 دةناتةوة((.
ية نؤتايي تويَزيٓةوةنةَإ طشؼماْةنةَإ طةـميَٓذسا و وةآلَي ثشطياسةناػمإ 

 بةّ ػيَوةية دسايةوة و طةيؼتيٓة ئةّ ئةدماَةي ؤواسةوة نة دةشمةيٓة سِوو :
بة ٖؤي طشوػب ئاَيؤص، فشةيي و ْاسِووْي سِةٖةْذ و سِةطةص و  -1

ي ئيَشإ، بة ثيَي سِواْطة و تيؤسيية فانتةسةناْي ناسيطةس ية طةس طياطةتي دةسةوة
باو ياؤود صاَيةناْي بواسي ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ و طياطةتي دةسةوة، نة بة 
تيؤسييةناْي عةقآلْي ْاطشاوٕ و طشْطي بة فانتةسة َاددييةنإ و بةسرةوةْذيية 

ةئ. ْةتةوةييةنإ دةدةٕ، ْاتواْطم بة سووْي ية طياطةتي دةسةوةي ئيَشإ تيَبط
ٖةسوةٖا طشْطي ثيَذإ تةْٗا بة ئاطتيَهي ػيهشدْةوة، وةى تيؤسي سياييضَي ْويَ 
نة طشْطي بة ثيَهٗاتةي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي دةدا  يإ تيؤسي سياييضّ نة 
تةْٗا ية ئاطب ْةتةوةيي ػيهشدْةوة دةنا  و دةوَية  وةى بهةسيَهي عةقًَُةْذ 

طتهشدْي بشِياس بة تةْيا، ديظاْةوة ْاتواْطم دادةْيَت، ياؤود بة تيؤسييةناْي دسو
طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ػيبهةيٓةوة. بؤية ثيَويظتة ية اليةى 
طوود ية ٖةَوو سِةطةص و فانتةسة بةطوودةناْيإ وةسبطشئ و ية اليةنى تـشةوة 
ٖةسدوو فانتةسةناْي َاددي و َاْايي يةبةسكاو بطشئ. بؤ ئةّ َةبةطتةؾ 
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يؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ نة ْاطٓاَةتةوةس و َاْاتةوةسة، باػتـش ئةّ ْاسِووْي، ت
ئاَيؤصي و فشة سِةٖةْذيةي نؤَةَيطةي ئيَشاْي و نويتووسي طياطييةنةي سِووٕ 
دةناتةوة و وةآلَذةسدةبيَت. ٖةسكةْذة ئيَُة طوودَإ ية تيؤس و سِواْطةناْي 

ةسِؤني تويَزيٓةوةنة نة بٓةَاناْي تـشيؽ وةسطشتووة، بةآلّ بة ٖؤي بابة  و ْاو
ٖضسي و كواسكيَوةي تيؤسي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْة و بؤ 
دووسنةوتٓةوة ية بةسبآلوبووْي تويَزيٓةوةنة، صياتـش يةّ تيؤس و سِواْطةية طوودَإ 

 وةسطشتووة.

يةّ تويَزيٓةوةيةدا بؤَإ دةسنةو  نة طةسكاوةناْي ْاطٓاَةطاصي ية  -2
َاسي ئيظالَي ئيَشإ فشة و رؤساورؤسٕ، وةنو: َيَزووي ئيَشإ و سِةطةص و نؤ

فانتةسة َاددي و َاْايية َيَزوويياْةي نة بؤ ئيَشاْييةنإ بةريَُاوة و بؤتة ٖؤي 
تيَطةيؼتين تايبة  ية )ؤود( و )ئةويتـش( ية الي ئيَشاْييةنإ، بة ٖةَوو 

ة، ٖةسوةٖا سِةطةصي ئاييين، ػهظت، طةسنةوتٔ، ػاْاصي و ػهؤَةْذيةناْييةو
َةصٖةبي ػيعةي دوواصدة ئيُاَي، صاَية بة طةس طيظتةَي طياطي و 
تيَطةيؼتين ْوؤبة طياطييةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ئةوةؾ بؤتة ٖؤي 
ئةوةي نة سِؤَيي تايبة  و رياواص بؤ ؤؤيإ ية طياطةتي دةسةوةدا ثيَٓاطة بهةٕ، 

، دةوَيةتي دري صوَيِ و صؤسداسي، دةوَيةتي دري وةنو: دةوَيةتي دادثةسوةسشمواص
ئيُثشياييضّ و طةٖيوْيضّ، دري ئيظتهباس، طةْطةسي ػؤسِؾ و سصطاسشمواصي، 
بةسطشيهاسي ئؤَةتي ئيظالَي و ػيعةنإ، ػمووْة و طةسَةػكي ريٗاْي ئيظالّ، 
ْاوةْذي ريٗاْي ئيظالّ، ثؼتيواْي بضووتٓةوة سصطاسشمواصةنإ، ٖةسوةٖا ئةّ 

ئيظالَيية، نة يةطةس بٓةَاي فيكٗي ػيعة و رؤسة  -كاوة ئاييين طةس
سِواْطةيةني توْذسِةواْة و ؤويَٓذْةوةي تايبة  بؤ ئاييٓة، يةطةس نؤَةَييَو 
بٓةَاي ٖضسي سِاوةطتاوة نة بؤتة بةػيَو ية ْاطٓاَةي نؤَاسي ئيظالَي، وةنو: 

تي فةقية، بٓةَاي بٓةَاناْي دادثةسوةسشمواصي، بٓةَاي والية  و سِيَبةساية
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)تةوةال و تةبةسِي(، بٓةَاي باْطةػةنشدٕ، بٓةَاي داسويئيظالّ و داسوسبةسب، 
تةقيية و كاوةسِواْي دةسنةوتين ئيُاَي َةٖذي بؤ سصطاسنشدْي ٖةَوو ريٗإ، 
بٓةَاي ػةٖادةربواصي و ريٗاد ية سِيَطةي ؤوا، بٓةَاي ْةقم طةبيٌ نة بؤتة 

ْة ػشقي و ْة غشبي( ية طياطةتي دةسةوةي ٖؤي ثةيشِةو نشدْي طياطةتي )
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ٖةسوةٖا طوتاسي ريٗاْي طيَيةَطةسايي و بةسطشي ية 
كةوطاوةناْي ريٗإ، ديظاْةوة ئاساطتةي سِةفتاسي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ دةنا . ئةَة رطة ية فانتةسي ريؤثؤيةتيو و روطشافياي 

ئيظالَي ئيَشإ، نة ييَشةوة بة ثيَي تيؤسي نؤْظتـشانتيعيضّ،  تايبةتي نؤَاسي
بؤَإ سِووٕ دةبيَتةوة نة ئةّ بٓةَا َاددي و ٖضسياْة، ْاطٓاَةي تايبةتي 
دةوَيةتي ئيَشإ دسوطتذةنةٕ، دواتـش ئةّ تيَطةيؼتٓة و ْاطٓاَةية دةبيَتة ٖؤي 

ئةدماَذا طياطةتي  ثيَٓاطةنشدْي رؤسيَهي تايبة  ية بةسرةوةْذي ْةتةوةيي. ية
دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، ئاَشاصي ريَبةريَهشدٕ و بةديٗيَٓاْي ئةّ 
ئاَاْج و بةسرةوةْذياْةية و بةدواداكووْيإ بؤ دةنا  و دةبيَتة بةػيَهي ْةطؤسِ ية 

 طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ.

يَو وةى ئيَشإ، بة يةّ تويَزيٓةوةيةدا بؤَإ سِووٕ بووة نة كؤٕ دةوَيةت -3
(، طياطةتيَهي دةسةوةي تةواو رياواص ية 1979ٖؤي ػؤسِػي ئيظالَي طاَيي )

طياطةتي دةسةوةي ثيَؽ ػؤسِػي طشتةبةس، نةئةَةؾ ئةوة دةطةَيُيَٓيَت نة 
ْاطٓاَةي ْويَ، رؤس و طشوػب طيظتةَة طياطييةنة، بٓةَاناْي ٖضسي و 

طياطييةناْي  -سِيَبةس و ْوؤبة ئاييين ْاطٓاَةيي، ئايذويؤريايي فةسَي، سِؤَيي 
نؤَاسي ئيظالَي و تيَطةيؼتٓيإ ية ثيَهٗاتةي طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي، ٖيَض و 
ثةيوةْذيية دةسةنييةنإ، بة ض ػيَوةيةى ئاساطتةي سِةفتاسي طياطةتي دةسةوةي 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ دةنا ، ئةَةؾ بة ػيَوةيةى نة ٖاوثةؼماْةناْي دوييَنَ 

بٓة طةوسةتـشئ دورَٔ يإ ئةوي تـشي ئةّ دةوَية  و ْاطٓاَة ْويَة، بةآلّ دة
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ئةَةمشإ بؤ دةسنةو  نة ئةّ بةٖا و ثيَوةسة ْاطٓاَةيياْة كؤٕ ية قؤْاغة 
رياواصةناْذا بة ٖؤي طؤسِاْهاسي ْاوؤؤيي و دةسةني ٖةسوةٖا سِؤَيي فانتةس و 

ي ْيَوْةتةوةيي ٖةَواسدةبٔ، سِةطةصةناْي َاددي، َاْايي و ثيَهٗاتةيي طيظتةَ
ئةَةؾ ناسيطةسي ساطتةوؤؤي ية طةس طياطةتي دةسةوة دةبيَت. ية اليةني 
تـشةوة ئةوة دةطةـميَٓيَت نة طؤسِاْهاسييةناْي ريٓطةيي دةوسوبةسي دةوَية  و 
َةتـشطي و ٖةسِةػةنإ، دةبٓة ٖؤي سِةفتاس و طتـشاتيزي رياواص ية طياطةتي 

ٖةْاسدةنشدْي ػؤسِؾ ية طةسةتاي ػؤسِػي ئيظالَي  دةسةوةدا، وةنو بٓةَاي
ئيَشإ نة دواتـش بة ٖؤي طوػاس و طؤسِاْهاسيةناْي ثيَهٗاتةيي و ية اليةٕ ئةنتةسة 
بةٖيَضةناْةوة ٖةَواسدةنشيَت و ؤؤي ية كواسكيَوةي دؤنتؤسيين )اّ ايكشي(دا 

 دةبيٓيَتةوة .

فةقي٘( ٖةّ ية سِووي  ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا سِؤَيي سِيَبةس )وةيي -4
دةطتوسيي و ياطايي و فةسَييةوة ية طياطةتي دةسةوة و طياطةتة طؼتييةناْذا، 
ٖةّ ية سِووي بٓةَا ئاييين و َةصٖةبي و ئايذؤيؤريةناْةوة سؤَييَهي طةسةني و 
يةنالنةسةوي ٖةية. ئةّ سِؤٍَ و ثيَطةيةؾ صياتـش سيؼةي يةّ ٖضسة فيكٗيةوة ٖةية 

يَيةنةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بؤ وةيي فةقية )سِيَبةس( ثيَٓاطة نة ية ْاطٓاَة ْو
 نشاوة. 

يةّ تويَزيٓةوةية ئةوةَإ بؤ دةسنةو  نة ٖةسكةْذة ئايذؤيؤرياي ػيعي   -5
ئيظالَي، سِؤَيي طةسةني ية طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ٖةية، بةّ  –

ي طياطةتة َاْاية نة طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي دسيَزنشاوة
ْاوؤؤييةنةيةتي، بةآلّ بة ٖؤي ناسيطةسي فانتةس و سِةطةصة َادديةناْةوة، ئيَُة 
دةبيٓطم نة ثاساطضم و َاْةوةي ئةّ طيظتةَة طياطيية و ٖةسوةٖا ؤويَٓذْةوةي 
سياييظب يإ ئايذياييظب ْوؤبة طياطييةنإ، ناسيطةسي ية طةس سِةفتاسةناْي 

 اْي يةطةٍَ وآلتاْي تـش ٖةية.نؤَاسي ئيظالَي و ثةيوةْذييةن
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نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةوَيي دسوطتهشدْي رؤسة ٖاوطةْطييةى ية  -6
ٖةَبةس طوػاسةناْي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و يةنيَب ئةوسوثا دةدا  
ية سِيَطةي ثةيوةْذي يةطةٍَ وآلتاْي سِؤرٖةآلتي و ئاطيا بة تايبة  كطم و سووطيا و 

طيَيةّ، تاوةنو بتواْيَت ية سِووي ئابووسي، طياطي و طةسباصيةوة وآلتاْي ريٗاْي 
ؤؤي بةٖيَضبها ، تاوةنو يةو طوػاسة ئابووسي و طياطياْةي طةسؤؤي 
نةَبهاتةوة، تابتواْيَت ثةسة بة ثشؤطشاَة ئةتؤَيةنةي بذا ، ٖةسوةٖا ٖةوٍَ 

وْةتةوةيياْةي نة دةدا  بة ئةْذاَبووٕ و سِؤٍَ بيٓطم يةو سِيَهخشاوة و داَةصساوة ْيَ
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و سِؤرئاوا بة طؼب سِؤَييإ تيَذا نةَتـشة. بؤ 
ػمووْة سِيَهخشاوي نؤْفشاْظي ئيظالَي، بضوتٓةوةي بيَاليةْةنإ و...ٖتذ، بة 

 رؤسيَو ناسيطةسي و سِؤَيي ٖةبيَت ية ئاطب ْاوكةيي و ْيَوْةتةوةييذا.

نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ  ،ؼي بووْٓاطاْةوةبة ثيَي سِواْطةي ئاطاي -7
ٖةوَيي بةسطشي و بةسدةواَي ئاطايؼة ْاطٓاَةييةنةي دةدا ، نة ثةيوةطتة بة 
َاْةوةي طيظتةَة طياطييةنةي. ئةَةؾ ئةوةَإ بؤ سِووٕ دةناتةوة نة بؤكي 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ طةسةسِاي طوػاس و ئابًَؤقةناْي ْيَوْةتةوةيي و ئةو 

صؤسة و صياْة َاددياْة ية بواسي ثشؤطشاَي ئةتؤَيةنةي، ٖةس ٖةوَيي تيَلووة 
بةسٖةَٗيَٓإ و بةدةطتٗيَٓاْي ئةّ وصةية دةدا . يةّ سِواْطةػةوة بؤَإ سِووٕ 
دةبيَتةوة نة بة ثيَي ئةّ ْاطٓاَة و تيَطةيؼتٓةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ 

، رياواصي ٖةية يةطةٍَ كةَهةناْي دةوَية ، ئاطايؽ، ٖيَض، سِةوايةتي و...ٖتذ
ْةتةوة(. ٖةسوةٖا كةَهي -تيَطةيؼتين باوي ئةنتةسةناْي تـش)دةوَية 

عةقآلْييةتي سِؤرئاوايي رياواصي ٖةية يةطةٍَ عةقآلْيية  ية سِواْطةي نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ نةئةَةؾ دةسٖاويؼتةي بٓةَاناْي ٖضسي َةصٖةبي ػيعةي 

 ي ئيظالَي ئيَشاْة.دوواصدة ئيُاَي و ئايذؤيؤرياي نؤَاس
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يةّ تويَزيٓةوةيةدا بؤَإ سِووٕ بؤوة نة فانتةسي نؤَةآليةتي،  -8
نويتووسي، َيزوويي و ثيَهٗاتةي داْيؼتوإ و فشةيي ْةتةوةيي و ئاييين ية 
ئيَشإ، ناسيطةسيإ ية طةس طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ٖةية، بؤ 

ةْذي ْيَوإ ئيَشإ و عريام، توسنيا و ػمووْة فانتةسي ْةتةوةيي نوسد ية ثةيو
طوسيا، يإ َةصٖةب ية ثةيوةْذي طةٍَ وآلتاْي طوْٓة َةصٖةب و ثشطي ٖياليي 
ػيعي و دةطتيَوةسدإ ية ناسوباسي ئةّ وآلتاْة، نة يةواْةية بطاتة ئاطب 
ٖاوناسي يإ ًَُالْيَ و باسطشري. ٖةسوةٖا نويتووسي طياطي تايبةتي ئيَشإ و 

يةناْي ْيَوإ سياييظت و ئايذياييظتةناْي ْاوؤؤيي ناسيطةسي ية طةس ًَُالْيَ
 طياطةتي دةسةوةي ئةو وآلتة ٖةية.

يةّ تويَزيٓةوةيةدا بة ياسَةتي تيؤسي ْاطٓاَةتةوةس ياؤود َاْاتةوةسي  -9
نؤْظتـشانتيعيضّ، بؤَإ دةسنةو  نة سِؤَيي )ئةويتـش( ية طياطةتي دةسةوةي 

سكاوةيةني طشْطي ْاطٓاَة ثيَذةسة. بؤ ػمووْة ئيَشإ، نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ طة
وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها، ئيظشائيٌ و بة طؼب سِؤرئاوا، بة ئةوي تـشي 
ْاطٓاَةيي ؤؤي دادةْيَت، يةّ سِيَطةيةوة ْاطٓاَةي ؤؤي و سِةوايةتي طيظتةَة 

طٓاَةطاصية و طياطييةنة يةّ درايةتية بةسٖةَذيَٓيَتةوة، نة ٖةّ طةسكاوةي ْا
 ٖةّ طةسكاوةي سِةوايةتي ثيَذاْة و ٖةّ بٓةَايةني ٖضسي و بريوبشِوايية.

بةسرةوةْذييةناْي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بة ٖؤي ئةّ ْاطٓاَة  -11
تايبةتةيةوة ثيَٓاطة و دةطتٓيؼإ دةنشيَت، ييَشةوة طياطة  و ئابووسي نؤَاسي 

يةّ و دووسنةوتٓةوة ية وآلتاْي ئيظالَي ئيَشإ ية ثةيوةْذي يةطةٍَ ريٗاْي طيَ
سِؤرئاوايي دابووة. ية اليةني تـشةوة ئابووسي طشيَذساوي ئيَشإ بة فشؤػتين ْةو  و 
غاص، وايهشدووة نة طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية طةس بٓةَاي 
 درايةتي سِؤرئاوا دابـشِيَزسيَت، بةّ َاْاية نة طيظتةَي ئابووسي دةوَيةتي ية طةس
بٓةَاي فشؤػتين ْةو  و غاص، وايهشدووة نة نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ية 
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طياطةتيؼذا ٖةوٍَ بذا  طةسبةؤؤ بيَت، بةآلّ ئةَة ناسيطةسي ْةسييَن ية طةس 
ئابووسي، طةػةطةْذٕ و ثةيوةْذييةناْي و بة طؼب طياطةتي دةسةوةي ئيَشإ 

 ي و طياطيية داسِػتووة.ٖةبووة و ثةيوةْذييةناْي بة ثيَي ئةّ سِواْطة ئابووس

طشوػب ئايذؤيؤريو و بـشِوايي ٖيَض ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا  -11
ػمووْة بٓةَاي ْةقم طبيٌ، ثةيشِةو  وايهشدووة نة ية طياطةتي دةسةوةػيذا، بؤ

بها ، نة بةّ ثيَية ْةكيَتة ريَش ْفوصي ٖيض ٖيَضيَهي تـش. بؤ ػمووْة ية ٖةَبةس 
ةَشيها و ئيظشائيٌ، ًَُالْيَ و درايةتي بؤتة بٓةَاي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئ

بـشِوايي ياؤود ثؼتيواْيهشدٕ ية بضووتٓةوة توْذسؤنإ. ييَشةوة بة ثيَي تيؤسي 
نؤْظتـشانتيعيضّ ئةطةس نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بٓةَاناْي طةسةني و بٓةسِةتي 

ت و كيتـش بٓياتٓةسي ْاطٓاَةي ؤؤي بطؤسِيَت، ئةوة ْاطٓاَةيةني تـشي دةبيَ
نؤَاسي ئيظالَي بووْي ْاَيَٓيَت. بةّ َاْاية نة طشوػب ٖيَض ية نؤَاسي 
ئيظالَي ئيَشإ ية طةس بٓةَاي بةسرةوةْذي ئابووسي، بةسطشي ية طاَاْي 
ْةتةوةيي، طةػةثيَذاْي باصسطاْي و تةنٓؤيؤري ثيَؼهةوتوو و صاْظب ْيية، 

و ية ػؤسِػي ئيظالَي و ثاساطتين بةَيهوو ية طةس بٓةَاي بشِوايي و طةسكاوةطشتو
طيظتةَي بشِوايي ية ْاوؤؤ و دةسةوةية. ئةَةؾ وادةنا  نة نؤَاسي ئيظالَي 
ئيَشإ ْةتواْيَت دةطتبةسداسي ئةو بٓةَا ٖضسي و بٓليٓةيياْة ياؤود بٓياتٓةساْةي 

 ْاطٓاَةنةي بيَت.

ريَُة ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشاْذا ثاساطضم و َاْةوةي دةطةآلتذاسإ و سِ -12
ئيظالَييةنة ثةيوةْذي يةطةٍَ بةسدةواَي ئةو طياطةتة ية دةسةوةدا ٖةية. بةّ 
َاْاية نة فةسَاْشِةوايي و دةطةآلتذاسيةتي ية نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ يةطةٍَ 
نؤَةَييَو بٓةَاي ٖضسي، بشِوايي، بةٖايي و ثيَوةسي تيَهئاآلوة و ٖةس نةطيَو يةّ 

طت، دةبيَت بةّ بٓةَاياْة ثابةْذ و وةفاداس بيَت. طيظتةَةدا دةطةآل  بطشيَتة دة
واتا بشِياسدةساْي طياطةتي دةسةوةؾ دةبيَت ئةّ بٓةَا و بةٖا و ثيَوةسة ٖضسي و 
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وايياْة سِةكاو بهةٕ، واتا ييَشة بٓةَاناْي بشِوايي و ٖضسي ئةّ طيظتةَة بـشِ
ياس وةسطشاْي طياطيية و ثاساطتين ية طةسووي ٖةَوو ػتيَهةوةية. بةّ ثيَيةؾ بشِ

طياطةتي دةسةوة ْاتوأْ ثةيوةْذي ئاطايي يةطةٍَ ئيظشائيٌ و وياليةتة 
يةنطشتووةناْي ئةَشيها دسوطتبهةٕ، كوْهة بؤ ػمووْة يةنيَو ية طشْطتـشئ 
ٖةيوَةسرةناْي ئاطاييهشدْةوةي ثةيوةْذي يةطةٍَ وياليةتةية نطشتووةناْي 

ةنة نة ية طيظتةَي طياطي نؤَاسي ئةَشيها، طؤسِاْهاسيي سيؼةيي ية ثيَٓاطةي
ئيظالَي ئيَشإ ية ٖةَبةس ئيظشائيًذا ٖةية. ئةّ طؤسِاْهاسيةؾ بة ثيَي 
ثيَهٗاتةي ٖضسي و فةسَي طيظتةَي طياطي نؤَاسي ئيظالَي و بٓةَاي 
سِةوايةتي و ْاطٓاَةيي نؤَاسي ئيظالَي ػتيَهي صؤس دووسة و ثشطي بةسطشيي ية 

ةني ْةطؤسِي دةطةآل  و ْاطٓاَةيي ية نؤَاسي فةيةطتيٓيةنإ بؤتة بٓةَاي
ئيظالَي ئيَشإ. ئةَة رطة ية سِؤَيي طوثاي ثاطذاسإ و ْفووص و ناسيطةسيإ ية 
طةس طياطة ، نة ية طةس بٓةَاي بشِوايي ناسدةنةٕ و يةّ درايةتيية سِةوايةتي 

 سِةفتاس و َاْةوة و ٖةسوةٖا بةسرةوةْذييةناْييإ وةسدةطشٕ.

يظالَي ئيَشاْذا سِةوايةتي و ئاطايؼي ْةتةوةيي طشيَذساوي ية نؤَاسي ئ -13
نؤَاسي ئيظالَي نة ْاطٓاَةيةني  بٓةَاناْي طياطةتي دةسةوةية. بةّ َاْاية

بةٖيَض يإ ئاطايي توْذوتؤٍَ و ئيظالَي ػؤسِػطيَشاْةي ٖةية، ْاتواْيَت ثةيوةْذي 
ٕ ٖاوثةؼمإ بٔ، يةطةٍَ ريٗاْي طةسَايةداسي و نويتووسي ييبـشايي ٖةبيَت يا

كوْهة ئةوناتة بٓةَاناْي سِةوايةتي و ئاطايؼي دةنةويَتة َةتـشطييةوة. بة ثيَي 
تيَطةيؼضم و ْاطٓاَة تايبةتةنةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ، بةٖا و ثيَوةسةناْي 
ئايذؤيؤرياي نؤَاسي ئيظالَي و بةٖا و ثيَوةسةناْي ييبـشاييضّ ية دوو طةسكاوةي 

وة دةسِوآْة ثشغ و بابةتةنإ. بةّ ثيَيةؾ يةّ طيظتةَة رياواصي فةيظةفيية
طياطييةدا، درايةتي ْيَوإ ئيَشإ و ئيظشائيٌ بةػتيَهي طشوػب ٖةرَاس دةنشيَت 
و بةّ ٖؤيةػةوة ثاَيثؼب ية بضووتٓةوة توْذسِةوةنإ ياؤود فةيةطتيٓيةنإ دةبيَتة 
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بٓةَاناْي ٖضسي ٖؤي ئةّ ْاطٓاَة تايبةتة و بٓةَاي سِةوايةتي. ئةَةؾ 
ئاطايؼي ْةتةوةيي ئاساطتة دةنا  ياؤود فؤسَي ثيَذةدا ، ٖةسوةٖا 
ْانؤنييةناْي تـشي ْيَوإ نؤَاسي ئيظالَي و سِؤرئاوا، وةنو: ثشطي َافةناْي 
َشؤظ و َاقم ْةتةوةنإ ية ئيَشإ و نةَايةتية ئاييٓةناْي ئيَشإ و...ٖتذ، 

ئاييين ْاتواْيَت طيهؤالس بيَت، ية طةسكاوةي ْانؤنيطم. بةطؼب حهوَةتيَهي 
ناتيَهذا ثةيوةْذيية ْيَوْةتةوةييةنإ و ثيَوةسة ْيَوْةتةوةييةنإ ية طةس بٓةَاي 
طيهؤالسيضَة، ْةى بريوباوةسِ و ئايذؤيؤريا و ئاييين ئيظالّ. بةّ ٖؤيةػةوة 
نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ تووػي درةيةني بووة، ية اليةى ئةطةس طياطةتي دةسةوة 

ثةيوةْذييةناْي يةطةٍَ سِؤرئاوا ئاطايي بهاتةوة ئةوة بٓةَاناْي ْاطٓاَةيي و  و
سِةوايةتي ؤؤي ية دةطتذةدا . بؤية ئةطةس بةسدةواّ درايةتي سِؤرئاوا بها  ئةوة 
طؤػةطري و آلواص دةبيَت و ية ئةدماَذا ية بواسي ئابووسي، ثةسةثيَذإ، تةنٓؤيؤريا و 

قةيشإ دةبيَت. ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤي ْاسِةصايةتي ؤؤػطوصةساْي و...ٖتذ، تووػي 
اليةني تـشةوة  ْاوؤؤيي و يةواْةية ػوَسِؾ و سِووؤاْي سِريَُي ييَبهةويَتةوة. ية

نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ ْاطٓاَة و سِةوايةتي ؤؤي يةو درايةتي و رياواصييةي 
َاسي يةطةٍَ سِؤرئاوا و طيظتةَي ْيَوْةتةوةيي وةسطشتووة، بةّ ثيَيةؾ نؤ

ئيظالَي ئيَشإ بة ٖؤي صاَيبووْي فانتةس و بةٖانإ و دابةػهشدْي ٖيَض ية ئاطب 
ْيَوْةتةوةيي، ٖةسوةٖا سِؤَيي وياليةتة يةنطشتووةناْي ئةَشيها و بة طؼب 
سِؤرئاوا ية ئاطب ْيَوْةتةوةيي و طؤسِاْهاسييةناْي ْاوؤؤيي، ْاوكةيي و 

 ْاطٓاَةيية بةسدةواّ بيَت.ْيَوْةتةوةيي، ْاتواْيَت بةّ طياطةتة 
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 ساَياسييةنإ، ٖةوييَش.

 

 ضةزضاوةكاُ بة شواٌي فازضي
 يةكةً: كتَيبةكاُ

، سوياسويى غشب طشايـى و اطـالّ طشايـى   (، 1378، )فضـّل ابوايٓـش،  -2
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 (.2004ثوس، تٗشإ: ابـشاس َعاؿش، ) فضلٖ ععّمتـشرِ: ، 21َدسقشٕ 
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ساة كُٓى، تٗشإ: اْتؼـاسا  ابــشاس    زضا حممد، تـشؽمة: بطم اـمًٌ دس عشؿة ْوئ
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و  ذازَٗؼـى طــ   خـط  فسآِهدٗذبًيٌ (، 1378تظًيُى، حمُذ طعيذ، ) -22
 (.1999، تٗشإ: اْتؼاسا  ات، )تـُيِ طريى

، تٗـشإ:  دبذد بوَى و باصاْذيؼى تاسيخ(، 1382، حمُذ، )طسقٖتونًى  -23
 (.2003ْؼشتاسيخ ايشإ، )

بة  آمسِكاطشى ؾمًة  طسحطاية عكاب ٖا:  (،1384)، زضاثشحًِ، اَري  -24
 (.2005)، عطائٖتٗشإ: ْؼش  ،ايشإ
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25-  ٖ ايـشإ و طياطـت ْطـاة بـة     (، 1386عاَشى، ْاؿش و ديطشإ، ) ثكفـ
 (. 2007، تٗشإ: َشنض ذبكيكا  اطتـشاتزيو، )ػشم

سويهشد ْطاة بة ػشم و طياطت ؤاسرى (، 1385عاَشى، ْاؿش، ) ثكفٖ -26
، تٗشإ: َعاوْـت ثـزوٖؽ ٖـاى طياطـت ؤـاسرى َشنـض       ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (. 2006ا  اطتـشاتزيو، )ذبكيك

ٌ   زَابـط فـشٖٓط  (، 1375، )آلتُىثالْو، رو. طى و سوى،  -27 ، بـطم اـمًـ
 (. 1996تـشؽمة: حظٔ ثظتا، تٗشإ: فشٖٓط َعاؿش، )

، تـشؽمة: حظطم ابوتـشابيإ، ثاطخ بة تاسيخ، (1371)، حممدزضاثًٗوى،  -28
 (.1992)تٗشإ:ْؼشَتـشرِ، 

بـطم دو   آملاىقتـادى ايشإ و طياطى ا زَابط(، 1387، )فاطمـٌثرييا،  -29
 (.2008، تٗشإ: اْتؼاسا  َشنضاطٓاد اْكالب اطالَى، )رٓط رٗاْى

، َتــشرِ: حمُـذ   قطبٖباصطاصى رٗإ تو (، 1387رشويع، سابـش ، ) -31
 (.2008ؽمؼيذى، تٗشإ: ساٖبـشد ياغ، )

بطم  زَابطبـش  دزآمدٗ (،1383)رهظوٕ، سابـش  و طئوسط طوسْظوٕ،  -31
 (.2004)و ديطشإ، تٗشإ: ْؼش َيضإ،  ذاكسِاى: َٗذى ، تـشؽمةاـمًًى

طياطت ؤاسرى ؽمٗـوسى اطـالَى   (، 1384حارى يوطفى، اَريحمُذ، ) -32
طياطى و بطم اـمًًى وصاس   دفتـسمطالعات، تٗشإ: مهطكٕاٗايشإ دس ثشتو ذبوال  

 (.2005اَوسؤاسرة، )

، تٗشإ: ٌايشإ با طاصَإ ًَ زابطٌ(، 1387حاَى نًواْل، وظم ايًة، ) -33
 (. 2008َشنض اطٓاد اْكالب اطالَى، )

ؤاوسَياْة بضسطتـش: ايكاعذة و قاعذة دس  طسح(، 1383حظطم، حظٓى، ) -34
 (.2004، تٗشإ: ابـشاس َعاؿش، )آمسِكاساٖبـشد آَيت ًَى 
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َظئوييت ٖاى فشاًَى دس طياطت ؤـاسرى  (، 1376حكيكت، ؿادم، ) -35
 (.1997شاتزيو، )، تٗشإ: َشنض ذبكيكا  اطتـؽمٗوسى اطالَى

ؽمٗـوسى اطـالَى    زَابـط اسصيابى ذبًيًـى  (، 1382ؤايوصادة، طعيذ، ) -36
و ذبكيكا   مطالعاتفشٖٓطى  مؤضطٕ، تٗشإ: ايشإ با اذبادية اسوثا )نتاب اسوثا(

 (.2003بطم اـمًًى ابـشاس َعاؿش، )

بـطم   ازتباطـات جمُوعة َكـاال  ُٖـايؽ   ، (1386)ؤاْى، حمُذحظطم،  -37
، تٗشإ: اْتؼاسا  بطم اـمًًى اهلـذى،  اسرى: سويهشدى ايشاْىفشٖٓطى و طياطت ؤ

(2007.) 

ــذويورى اطــالَى(، 1361ؤــبريى، ؤظــشو، ) -38 ، كــاث دوّ، تٗــشإ: اي
 (.1982اْتؼاسا  ؿبا، )

، تٗـشإ: ْؼـش طـخٔ،    تاسيخ ايشإ باطتإ(، 1383ؤذاديإ، اسدػري، ) -39
(2004.) 

تــش تبًيػـا    ، تٗـشإ: دف نؼـف االطـشاس  (، 1363ؿميٓى، سوح اهلل، ) -41
 (.1984اطالَى، )

تٓعيِ و ْؼـش   مؤضطـٕ ، تٗشإ: ؿخيفة ْوس(، 1379ؿميٓى، سوح اهلل، ) -41
 (.2000اَاّ ؿميٓى، ) آثاز

ٕ ، تٗـشإ:  20، رًـذ:  ؿخيفة ْوس(، 1380ؿميٓى، سوح اهلل، ) -42  مؤضطـ
 (.2001)اَاّ ؿميٓى،  آثازو ْؼش  تهعّم

، ذوى نٓـى َٗ زضاحمُذ  خاطسات(، 1385، )غالمسضاؤوارة طشوي،  -43
 (.2006تٗشإ: َشنض اطٓاد اْكالب اطالَى، )

دبضيـة و ذبًيـٌ تــُيِ طـريى دس     ، (1385)ؤوػوقت، حمُـذ حظـطم،    -44
طياطـى و بـطم اـمًًـى وصاس  اَـوس      مطالعـات ، تٗـشإ: دفتــش    طياطت ؤاسرى

 (.2006)ؤاسرة، 
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اطالّ دس اْكالب: رٓبؽ ٖاى اطـالَى دس  (، 1377دنُجيإ، ٖشايش، ) -45
 (.1998ـشؽمة: ؾميذ اؾمذى، تٗشإ: اْتؼاسا  نيٗإ، )، ترٗإ عشب

(، 1391، طـيذ رـالٍ و ْـوسي، وحيـذ، )نتـاب(، )     فريَشآبادٗدٖكاْى  -46
، تٗـشإ: داْؼـطاة   طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ دس دوسإ اؿوٍ طشايى

 (.2012اَاّ ؿادم، )

ٗ دٖكاْي  -47 ذبـوٍ طفتُـاْى دسطياطـت    ، (1384)، طـيذرالٍ،  فريَشآبـاد
 (.2005) ايشإ، مؤضطٕ، تٗشإ: اْتؼاسا  ى ؽمٗوسى اطالَى ايشإؤاسر

 ابُالفضـل ، َتــشرِ:  اؿوٍ عًِ طياطـت ، (1379)دووسرة، َوسيع،  -48
 (.2000)، ، تٗشإ: ْؼشدادطظتـشقاضٖ

دس  متعازض نعسِٕياٗ(، 1388دوئشتى، ريُض و سابـش ، فايتضطشاف، ) -49
سطى، كاث ثٓجِ، تٗـشإ: ْؼـش   و وحيذ بض طّب علريضا، تـشؽمة: بطم اـمًٌ زَابط

 (.2009قوَع، )

، تٗشإ: داْؼهذة حكوم بؼش دس ٖضاسة رذيذ(، 1381، َٗذى، )ذاكسِاى -51
 (.2002حكوم و عًوّ طياطى داْؼطاة تٗشإ، )

، اْذيؼــةٖاى طياطــى دس ؤشدَضدايــى(، 1378ساد، حمُــذ، ) زضــائٖ -51
 (.1999تٗشإ: اْتؼاسا  طشح ْو، )

، كاث طوّ، تٗشإ: اْتؼاسا  َذيشيت اؿوٍ(، 1371، عًى، )زضائّاى -52
 (.1992ات، )

ديذطاة اَـاّ ؿميٓـى ْظـبت بـة ػـشايط      (، 1382سفعت، طيذاؾمذ، ) -53
: جمُوعة َكاال  نٓطشة بطم اـمًًى تبطم اْكالب اطـالَى،  رٓبؽ اطالَى َعاؿش
 (. 2003تٗشإ: ْؼش عشوج، )

 ، تٗشإ: ػـشنت طـٗاَى  راَعة آناتُمٖ(، 1378سفيع ثوس، فشاَشص، ) -54
 (.1999اْتؼاس، )
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253 

كٗاسكوبى ذبًيًى بـشاى بـشسطى طياطت (، 1381، سوح ايًة، )زمضانٖ -55
طيب، كاث دوّ، تٗشإ: ْؼشْي،  علريضـا ، تـشؽمة: ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

(2002.) 

، تـشؽمة: حمظٔ َذيشػاْةكى دبشبة اطالّ طياطى(، 1378، اويوية، )زَآ -56
 (.1999ذى، )، تٗشإ: اْتؼاسا  اهلمطّعٗامنيو حظطم 

، اطتـشاتزيو عشبظتإ طـعودى  بــسآَزد (، 1384صساعت ثيؼة، دمف، ) -57
 (.2005فشٖٓطى ابـشاس َعاؿش، ) مؤضطٕتٗشإ: 

ٕ ، توِٖ (1378صيبا نالّ، ؿادم، ) -58 ، تٗشإ: اْتؼاسا  ؤجظـتة،  تُطئـ
(1999.) 

بـطم اـمًًـى و طياطـت ؤـاسرى      نعـام ذبوال  (، 1386طتودة، حمُذ، ) -59
 (. 2007بوطتإ نتاب، ) مؤضطٕ، قِ: شإؽمٗوسى اطالَى اي

وَى و ُــكاسكــوب ٖـاى َف (، 1383)، كـاظم طـجادثوس، طـيذ حمُــذ    -61
طياطى و  مطالعـات ، تٗشإ: دفتـش طياطت ؤاسرى ايشإ مطالعٕثزوٖؼي بـشاى 

 (.2004بطم اـمًًى وصاس  اَوسؤاسرة، )

طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايـشإ،  (، 1379طشيع ايكًِ، حمُود، ) -61
 (.2000اطتـشاتزيو، ) مطالعات، تٗشإ: َشنض ْطشى دس ثاسادايِ ائتالفباص

(، فشايٓذ تـُيِ طريى دس طاصَإ، تٗـشإ:  1372طعاد ، اطفٓذياس، ) -62
 (. 1993اْتؼاسا  داْؼطاة تٗشإ، )

، تٗـشإ:  باصيطشإ سوْذ ؿًح ؤاوسَياْة(، 1389طًيُاْى، حمُذباقش، ) -63
 (.2010صاس  اَوس ؤاسرة، )طياطى و بطم اـمًًى و مطالعاتدفتـش 

ٕ     نعسِٕياٗ(، 1384طًيُى، حظطم، ) -64 ، طوْـاطوٕ دسبـاسة رٗـاْى ػـذ
 (. 2005تٗشإ: اْتؼاسا  ات، )
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َباْى و َذٍ ٖاى تـُيِ طريى دس (، 1376طيف صادة، طيذ حظطم، ) -65
 (.1997، تٗشإ: اْتؼاسا  وصاس  اَوس ؤاسرة، )طياطت ؤاسرى

 دززَابطتئوسى ٖاى خمتًف  ياَنعسِٕ(، 1384طيف صادة، طيذحظطم، ) -66
ٗ رٗاْى ػـذة: َٓاطـبت و    -بطم اـمًٌ فشدى  مطالعـات ، تٗـشإ: دفتــش   كازآمـد

 (.2005طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَوس ؤاسرة، )

)طضاسؾ  تاًَى دس طياطت ْطاة بة ػشم(، 1384ػشيعتى ْيا، حمظٔ، ) -67
تــشاتزيو،  اطتــشاتزيو َشنـض ذبكيكـا  اط    مطالعـات ساٖبـشدى(، تٗشإ: طـشوة  

(2005.) 

، قِ: اْتؼاسا  حوصة، فكة طياطى اطالّ(، 1361، )ابُالفضلػهوسى،  -68
(1982.) 

با  زَابططاؤتاس و ذبوال  طياطى سوطية و  (،1384)ؿفشى، َٗذى،  -69
 (.2005)، تٗشإ: اْتؼاسا  وصاس  اَوس ؤاسرة، ايشإ

ٕ   (، 1379عؼكي، ييًى، ) -71 ، صَاْى غري صَإ ٖا: اَـاّ، ػـيعةو ايـشا
 (.2000ؽمة: دنتـش اؾمذ ْكيب صادة، تٗشإ: َشنض باصػٓاطى اطالّ و ايشإ، )تـش

تــشؽمة:   ذبشيِ ايشإ: ػهظت يو طياطت،(، 1386عًيخاْى، حظطم، ) -71
طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَوسؤاسرـة،   مطالعاتحمُذ َتكى ْزاد، تٗشإ: دفتـش 

(2007.) 

، تـشؽمة: َعاؿش اْذيؼةٖاى طياطى دس اطالّ(، 1365عٓايت، ؾميذ، ) -72
 (.1986ؤشَؼاٖى، تٗشإ: اْتؼاسا  ؤواسصَى، كاث دوّ، ) الدِو بًْا

، اؿوٍ ديثًُاطى دس اطالّ و سفتاس ثياَبــش (، 1387غفوسى، حمُذ، ) -73
 (.2008تٗشإ: ْؼش َٗارش، )
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اْكـالب اطـالَى و ْكـؽ َٗـذويت و     (، 1388ْيا، ْفيظـة، )  فاضلٖ -74
 اـمًًى دنتـشئ َٗذويت، رًـذدوّ، قـِ:   كٗاسَطم ُٖايؽ بطم آثاز: جمُوعة انتعاز

 .(2009، )املصطفٖاْتؼاسا  بطم اـمًًى 

، تــشؽمة:  بطم اـمًًى دس رٗإ َـتػري  زَابط، (1369)فشاْهٌ، روصف،  -75
طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَوس ؤاسرـة،   مطالعاتعبذايشؾمٔ عامل، تٗشإ: دفتـش 

(1990)  . 

ٕ قبًة عامل رئوثو(، 1373فويش، طشاٖاّ، ) -76 ، تــشؽمة: عبـاغ   يتيو ايـشا
 (.1994خمبـش، تٗشإ: ْؼشَشنض، )

اؿوٍ طياطت ؤاسرى و طياطت بطم (، 1385قواّ، طيذعبذايعًى، ) -77
و تذوئ نتب عًوّ اْظاْى  مطالعٕ، كاث دواصدِٖ، تٗشإ: طاصَإ اـمًًى

 (.2006داْؼطاٖٗا )ات(، )

 سِٕياٗنع: آمسِكاطياطت ؤاسرى  مهطل(، 1387ناالٖإ، ثاتـشيو، ) -78
، تـشؽمة: داود غشايام صْذى و ديطـشإ، تٗـشإ: ثزوٖؼـهذة    آمسِكاْكؽ رٗاْى 
 (.2008ساٖبـشدى، ) مطالعات

، َتـشرِ: اؿػش دو سوية َٓفعت ًَى(، 1379نًيٓتوٕ، ديويذ دبًيو، ) -79
 (.2000افتخاسى، تٗشإ: ثزوٖؼهذة َطايعا  ساٖبـشدى، )

بطم اـمًـٌ:   زَابط لعٕمطا، (1375)نويوَبيع، تئودوس و ريُض وويف،  -81
 (.1996)، تـشؽمة: وحيذ بضسطى، تٗشإ: اْتؼاسا  جمذ، و عٌُ نعسِٕ

)جمُوعـة   َٓافع ًَى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ(، 1386نياْى، داوود، )  -81
 (.2007ساٖبـشدى، ) مطالعاتَكاال (، تٗشإ: ثزوٖؼهذة 

، تــشؽمة: ْاؿـش َوفكيـإ،    دبذد و تؼـخف (، 1378، )آنتُنٖطيذْض،  -82
 (.1999إ: ْؼشْي، )تٗش
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، تٗـشإ:  َكوالتى دس اطتــشاتزى ًَـى  (، 1389السزماْى، حمُذرواد، ) -83
 (.2010َشنضتـشؽمة وْؼشنتاب، )

، َتـشرِ: فشيبـشص جميـذى،  َفٗوّ ايذئويورى(، 1381السئ، ؤوسؤة، ) -84
 (.2002تٗشإ: َشنض كاث و اْتؼاسا  وصاس  اَوس ؤاسرة، )

، تــشؽمة: عبـذايهشيِ   ّ ارتُـاعى تبطم دس عًو(، 1388ييتٌ، داْيٌ، ) -85
 (.2009، )صساططشوؾ، كاث ثٓجِ، تٗشإ: ْؼش 

آَيتى: آَيـت و   مطالعاتواقع طشايى و (، 1385يطم روْض، ططم، )  -86
، تـشؽمة: فشػاد اَريى و انبـش عظهشى ؿذس، تٗـشإ:  ساٖبـشد دس رٗإ َعاؿش

 (.2006ساٖبـشدى، ) مطالعاتثزوٖؼهذة 

بطم اـمًٌ: ؿـًح   زَابطَفاٖيِ اطاطى دس (، 1385ييٓهًيتـش، اْذسو، ) -87
طيب، تٗـشإ: َشنـض كـاث و اْتؼـاسا  وصاس  اَـوس       علريضا، َتـشرِ: ييبـشاٍ

 (.2006ؤاسرة، )

اْكالب اطالَى دس َكايظة بطم اْكالبٗـاى  (، 1374حمُذى، َٓوكٗش، ) -88
 (.1995، )مؤلف، تٗشإ: ْؼش فشاْظة و سوطية

اسرى ؽمٗـوسى اطـالَى ايـشإ:    طياطت ؤ(، 1377حمُذى، َٓوكٗش، ) -89
 (.1998، تٗشإ: ْؼش دادطظتـش، ) اؿوٍ و َظائٌ

حكوم اطاطى و ْٗادٖـاى طياطـى   (، 1387َذْى، طيذ رالٍ ايذئ، ) -91
 (.2008، تٗشإ: ْؼش ُٖشاة، )ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

، تــشؽمة:  تـشاردى طياطت قذس  ٖاى بضسط(، 1388َشػاؼمش، رإ، ) -91
طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَـوس   مطالعـات إ: دفتـش غالَعًى كطيٓى صادة، تٗش

 (.2009ؤاسرة، )
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ذبًيٌ طياطت ؤـاسرى ايـشإ اص   (، 1385َؼريصادة، ؾمريا، )َكاية(، ) -92
 مطالعـات ، تٗشإ: دفتـش طاصةاْطاسى دس ْطاٖى بة طياطت ؤاسرى ايشإ مهعـس 

 (.2006طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَوس ؤاسرة، )

، تٗـشإ:  بطم اـمًٌ زَابطيةٖاى نعسذبوٍ دس  (،1385(َؼريصادة، ؾمريا،  -93
 (.2006اْتؼاسا  ات، )

، قـِ:  طياطى اطالّ نعسِٕ، (1378)ايًة حمُذتكى،  آِتَـباح يضدى،  -94
 (.1999)و ثزوٖؼى اَاّ ؿميٓى،  آمُششْ مؤضطَٕشنض اْتؼاسا  

ْطاٖى بةطياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطـالَى  (، 1385، ْظشئ، )َـفا -95
 (.2006طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَوس ؤاسرة، ) فتـسمطالعاتد، تٗشإ: ايشإ

، تٗشإ: اْتؼاسا  فشٖٓط طياطى ايشإ(، 1387َـًى ْزاد، عباغ، ) -96
 (.2008فشٖٓطى ؿبا، )

، تٗشإ: اْتؼاسا  ثرياَوٕ اْكالب اطالَى(، 1372، )مستضٖ، مطًسٗ -97
 (.1993ؿذسا، كاث ِْٗ، )

، تٗـشإ: َؤطظـة   ت فكيـة واليـ (، 1377َوطوى ؿميٓى، سوح ايًـة، )  -98
 (.1998اَاّ ؿميٓى، ) آثاز نشسو  تهعّم

، َظايٌ طياطى اقتـادى رٗاْى ْفـت (، 1384، )مريطّـب َوطوى،  -99
 (.2005تٗشإ: اْتؼاسا  َشدّ طاالسى، )

ٕ   (،1383َري حمُذى، داود، ) -111 ، طفتاسٖايى دسباسة ٖويت ًَـى دس ايـشا
 (.2004تٗشإ: غمذٕ ايشاْى، )

سوػٓفهشإ ايـشإ: سوايـت ٖـاى يـأغ و      (،1386) َريطثاطى، عًى، -111
 (.2007)، َتـشرِ: عباغ خمبـش، تٗشإ: ْؼش توطعة، اَيذ

ايشإ و اذبادية اسوثا، نٓهاؾ دس طياطت  (،1385)َيٓاوْذ، حمُذقًى،  -112
 (.2006)، تٗشإ: َشنض ذبكيكا  ساٖبـشدى دفاعى، طضاسى ٖا
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واليت فكيـة   ٕنعسِْطاٖى طضسا بة ، ( 1380)ْادسى قُى، حمُذَٗذى،  -113
و ثزوٖؼى  آمُششٖ، قِ: اْتؼاسا  َؤطظة )بـشطشفتة اص َباحث اطتاد َـباح(

 (.2001)اَاّ ؿميٓى، 

توافل و تضاحِ َٓافع ًَى و َـاحل اطالَى، (، 1376رمعى، ٖادى، ) -114
كاث  مؤضطٕ، تٗشإ: طياطت ؤاسرى دويت ٖاى ًَى و اطالَى تطبّكٖبـشسطى 

 (. 1997)و اْتؼاسا  وصاس  اَوس ؤاسرة، 

دس آَيــت  نعسِــٕسوؾ و (، 1383ْـــشى، قــذيشوافتخاسى، اؿــػش، ) -115
 (. 2004ساٖبـشدى، ) مطالعات، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ثزوٖي

ٗ (، 1379ْكيب صادة، اؾمذ، ) -116 ، بــش راَعـة ػٓاطـى طياطـى     دزآمـد
 (.2000تٗشإ: اْتؼاسا  ات، )

فشٖٓط ًَى بــش طياطـت ؤـاسرى     تاثري(، 1381ْكيب صادة، اؾمذ، ) -117
، تٗشإ: اْتؼاسا  َشنـض كـاث و اْتؼـاسا  وصاس  اَـوس     ٗوسى اطالَى ايشإؽم

 (.2002ؤاسرة، )

اَري نبري يا قٗشَإ َباسصة با (، 1364ٖامشى سفظٓجاْى، انبـش، ) -118
 (. 1985، قِ: اْتؼاسا  فشاٖاْى، )اطتعُاس

حكوم اطاطى ؽمٗـوسى اطـالَى ايـشإ:    (، 1387ٖامشى، طيذ حمُذ، ) -119
، كـاث طـوّ، رًـذ دوّ، تٗـشإ: ْؼشدادطظتــش،      طياطـى  حانُيت و ْٗادٖـاى 

(2008.) 

حكوم اطاطـى ؽمٗـوسى اطـالَى ايـشإ     (، 1388ٖامشى، طيذ حمُذ، ) -111
 (.2009، رًذاوٍ، كاث ِْٗ، تٗشإ: ْؼشدادطظتـش، ))َباْي و اؿوٍ نًى(

ٕ  (، 1358ٖاييذى، فشد، ) -111 ، ديهتاتوسى و توطعة طـشَايةداسى دس ايـشا
(. بـشطشفتة اص: 1980، تٗشإ: اْتؼاسا  اَرينبري، )آِـني ايًة ْيو  فضلَتـشرِ: 

ػٓاطـى طياطـت ؤـاسرى ايـشإ و      آضـّب (، " 1384طيف صادة، طيذحظـطم، ) 
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تًكى ٖا"، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة  طسشكٗاسكوبى بـشاى طاَاْذٖى 
 (.2005، )69حكوم وعًوّ طياطي، فـًٓاَة طياطت، مشاسة: 

، َتـشرِ: ُٖايوٕ جمذ، تٗـشإ:  اطالّ و غشب(، 1380ٖاْتـش، ػريئ، ) -112
 (. 2001اْتؼاسا  فشصإ، )

، تــشؽمة:اؾمذ طـٌ   بـش ذبًيٌ طياطـى  آمدٗدس (، 1385ٖاى، نايطم، ) -113
 (.2006حمُذى، تٗشإ: ْؼشْي، )

، تٗـشإ: ْؼـش اَرينـبري،    ايشإ و غمذٕ ايشاْـى (، 1363ٖواس، نًُإ، ) -114
(1984.) 

، َتــشرِ:  ت َتخوٍ طياطت ؤاسرىَاٖي(، 1387ٖيٌ، نشيظتوفش، ) -115
 (.2008ساٖبـشدى، ) مطالعاتو وحيذ بضسطى، تٗشإ: ثزوٖؼهذة  طّب علريضا

سئاييظِ طاؤتاسى ثـع اص رـٓط طـشد، تٓٗـا     (، 1382وايتض، نٓت، ) -116
 (. 2003، تٗشإ: ابـشاس َعاؿش تٗشإ، )21دسقشٕ  آمسِكاابـشقذس : ٖزَوٕ 

، َؼى دويتى خطى و تعيطم تـُيِ طري(، 1373ايواْى، طيذ َٗذى، ) -117
 (. 1994تٗشإ: اْتؼاسا  ات، )

، َتـشرِ: اؤالم ثشوتظإ و سوح طشَايةداسى(، 1370وبـش، َانع، ) -118
 (.1991عبذاـمعبود اْـاسى، تٗشإ: اْتؼاسا  ات، )

ــشإ و ذبــوال  (، 1376واليتــى، عًــى انبـــش، ) -119 ، تٗــشإ: فلطــطنياي
 (.1997دفتـشْؼشفشٖٓط اطالَى، )

، َتـشرِ: ارتُاعى طياطت بطم اـمًٌ نعسِٕ(، 1386هظاْذس، )وْت، اي -121
طياطى و بطم اـمًًى وصاس  اَوسؤاسرـة،   مطالعـات ؾمريا َؼريصادة، تٗشإ: دفتـش 

(2007.) 

، تٗشإ: اْتؼاسا  اَري قاْوٕ اطاطى بـشاى ُٖة(، 1375يضدى، حمُذ، ) -121
 (.1996نبري، )
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 دووةّ: طؤظاسة صاْظتييةنإ

حموس اٖشؼمٓى: ػمودى اص نؼـانؽ بـطم   (، ))1384واْذ، )، يشآبـسايامّاى -122
و  طياطي مطالعاتدفتـش تـشؽمة: اؾمذ ؿادقى، تٗشإ:  ((،ايشإ و اياال  َتخذة

، فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طـاٍ ْـوصدِٖ، مشـاسة:    وصاس  اَوس ؤاسر٘ بطم اـمًًي
74( ،2005.) 

يورى بــشسطى واطـاصاْة ْكـؽ ايـذئو    (، ))1388ابـشاٖيُى، ػٗشوص، ) -123
((، تٗـشإ:  طشايـى  آزمـاى با واقـع طشايـى و    آىدسطياطت ؤاسرى ايشإ و ثيوْذ 

ؤـاسرى، طـاٍ اوٍ،    زَابـط ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة بـطم اـمًًـى   
 (.2009، )4مشاسة: 

بة َٓاطبا  ايشإ و  آمسِكاِْٖطاة (، ))1387احذى، افظاْة، ) -124
و، فـًٓاَة ساٖبـشد، طاٍ ٖفذِٖ، ((، تٗشإ: َشنض ذبكيكا  اطتـشاتزيآمسِكا
 (.2008، )47مشاسة: 

توإ ٖظتةاى ايشإ بـش تواصٕ قذس ،  تأثري(، ))1386اطذى، بيزٕ، ) -125
((، تٗشإ: ادمُٔ عًوّ طياطي ايشإ، ثزوٖؼٓاَة عًوّ مهطكٕاٗو آَيت  زَابط

 (. 2007، )6طياطى، طاٍ دوّ، مشاسة: 

 اـمًًى دس عـش طاصَإ ٖاى بطم(، ))1382اطالَى، َظعود، ) -126
ذبًيًي  –ُٖؼٗشي، َآٖاَة طياطي  مؤضطٕ((، تٗشإ: صَاَذاسى رٗاْي

 (. 2003، )8ُٖؼٗشى ديثًُاتيو، مشاسة: 

دو نؼوس ثع اص  زَابطباصؤواْى (، ))1382، طيذ اطذايًة، )اطًسٗ -127
((، تٗشإ: َشنض ذبكيكا  اطتـشاتزيو، فـًٓاَة رٓط طشد، ايشإ و تـشنية

 (.2003، )27اصدِٖ، مشاسة: ساٖبـشد، طاٍ دو
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((، بطم اـمًٌ: سويهشد قشأْي زَابطدسى (، ))1389افتخاسى، اؿػش، ) -128
ؤاسرى، طاٍ دوّ، مشاسة:  زَابطتٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة 

4( ،2010.) 

كٗاسكوب ذبًيًى طاؤتاس ـ ناسطضاس (، ))1390حمُذى، ابـشاٖيِ، ) آقا -129
ثزوٖؼٓاَة عًوّ دمُٔ عًوّ طياطي ايشإ، تٗشإ: ا ((،دس طياطت ؤاسرى ايشإ
 (.2011، )4 طياطى، طاٍ ػؼِ، مشاسة:

اويويت ٖاى طياطت ؤاسرى سريِ (، ))1386، )حممدزضاثشطت،  آقازب -131
((، تٗشإ: داْؼطاة اَاّ ؿادم، داْؼهذة َعاسف ؿٗيوْيظتى دسقباٍ ايشإ

 (. 2007، )18طياطى، مشاسة:  آَزداطالَي وعًوّ طياطي، فـًٓاَة سة 

طاصةاْطاسى و طياطت (، ))1388سطويي، اهلاّ، )و ، طيذداود آقاِٖ -131
تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة  ((،ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ دس قباٍ اطشائيٌ

، 1: مشاسة ،39دوسة: داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، 
(2009.) 

وسى اطالَى ايشإ دس طياطت ؤاسرى ؽمٗ، ))(1385)، طيذداود، آقاِٖ -132
تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ ((، دوسإ رٓط ٖؼت طاية

 (.2006، )79، مشاسة: 36طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

رايطاة ايشإ دس باصاسٖاى (، ))1379، )ازضطُاَاَى ؤويى،  -133
، طياطى ـ اقتـادى اطالعات، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕ((، تٗشإ: رٗاْى

 (.2000، )159ـ  160طاٍ ػاْضدِٖ، مشاسة: 

ذبوٍ ْطاة ايشاْى بة سريِ ؿٗيوْيظتى: اص (، ))1388، َٗذى، )آيُِٖ -134
َاّ ؿام، دوفـًٓاَة عًُي ثزوٖؼي عًوّ ا((، تٗشإ: داْؼطاة ػتة تا حاٍذط

 (. 2009، )9طياطي، داْؽ طياطى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة: 



 ثةسويَض سةحيِ 
 

262 

((، آَيت دس فكة طياطى)(، )1379ايًة رضايشى، ػشيعتُذاس، ) آِت -135
 (.2000، )9قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ دوّ ، مشاسة: 

طتـشاتزى تٗذيذ ورودى (، ))ا1392بـشصطش، نيٗإ و قااى، َٗذى، ) -136
((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة اطشائيٌ و آَيت ًَى ايشإ

 (.2013، )1: سوابط ؤاسرى، طاٍ ثٓجِ ، مشاسة

سئاييظِ  مهعسطياطت ؤاسرى ايشإ اص (، ))1388بـشصطش، نيٗإ، ) -137
 زَابط((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة تٗاؽمى و تذافعى

 (.2009، )1ؤاسرى، طاٍ اوٍ، مشاسة: 

سويهشدٖاى َتفاو  ْظبت بة ؽمٗوسيت و (، ))1388ثاييضبإ، حمظٔ، ) -138
ايشإ((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة َى اطالَيت دس ؽمٗوسى اطال

 (.2009، )3، مشاسة: 39حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

ونايت  نعسِٕ(، ))1391ثشوئ، ؤريايًة و رواٖشىتٗشاْى، حمُذ، ) -139
تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة  طياطى دس ٖٓذطة تؼهيٌ حهوَت اطالَى

، 2، مشاسة: 42فـًٓاَة طياطت، دوسة: داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، 
(2012.) 

 آمسِكااٖذاف ساٖبـشدى  تأثري(، ))1388ثوساؾمذى، حظطم، ) -141
تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا   ((،دسؤاوسَياْة بـشَٓافع ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (.2009، )2ؤاسرى، طاٍ اوٍ، مشاسة:  زَابطساٖبـشدي، فـًٓاَة 

((، اطالَى و ثظت َذسْيظِ ؽمٗوسى(، ))1385راويذ، حمُذرواد، ) -141
داْؽ ثزوٖؼي عًوّ طياطي،  -داْؼطاة اَاّ ؿادم، دوفـًٓاَة عًُي  تٗشإ:

 (.2006، )3طياطى، طاٍ دوّ، مشاسة: 

و  1404طٓذ كؼِ اْذاص (، ))1388رعفشى اسؽمٓذ، حمُذرواد، ) -142
((، تٗشإ: قةاىمهططياطت ؽمٗوسى اطالَى ايشإ دس دطتيابى بة قذس  بـشتـش 
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، 39اة تٗشإ، جمًةداْؼهذةحكوم وعًوّ طياطي، فـًٓاَة طياطت، طاٍ داْؼط
 (.2009، )1مشاسة: 

ْكؽ تٓطٓاٖاى رئوثوييتيهى عشام (، ))1389رعفشى ويذاْى، اؿػش، ) -143
((، تٗشإ: ادمُٔ رئوثًيتيو ايشإ، فـًٓاَة بطم اـمًًي رئوثًيتيو دس اػػاٍ نويت

 (.2010، )3، طاٍ ػؼِ، مشاسة: 

اَهإ (، ))1391و يوطف ْياثاػا، حمُذباقش، ) امسثكّرٗاْطري،  -144
((، تٗشإ: اْطاسىاشمهعسضاشٍبوَى طاصى عًِ طياطت دس ؽمٗوسى اطالَى ايشإ 

داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 
 (.2012، )1، مشاسة: 42

و  رٗاْى ػذٕ اقتـاد(، ))1386روادى اسؽمٓذ، حمُذرعفش، ) -145
((، تٗشإ: بـش طياطت طضاسى ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ آىثياَذٖاى 

داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 
 (.2007، )3، مشاسة: 37

ٖويت و ػاؤف ٖاى طياطت (، ))1389روادى اسؽمٓذ، حمُذرعفش، ) -146
تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و  ((، تٗشإ: داْؼطاةؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (. 2000، )1، مشاسة: 40عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

طياطت ؤاسرى ايشإ دس قباٍ ، ))(1382)حاج يوطفى، اَريحمُذ،  -147
((، تٗشإ: َشنض ثزوٖؽ ٖاي عًُي بطم اـمًٌ زَابط نعسِٕيآاطشائيٌ اصديذ 

ؤاوسَياْة، طاٍ دِٖ،  مطالعاتاطتـشاتزيو ؤاوسَياْة، فـًٓاَة  َمطالعات
 (.2003، )33مشاسة: 

وايتض و طياطت ؤاسرى ايشإ:  نعسِٕ، ))(1381)حارى يوطفى، اَري،  -148
 مطالعاتدفتـش تٗشإ: (، َكايظةاى دوسإ رٓط طشد و ثظا رٓط طشد( مطالعٕ
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فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ  ،خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي
 (.2002، )64ػاْضدِٖ، مشاسة: 

 2011ايشإ و اْكالب ٖاى (، ))1391حارى يوطفى، اَرياؾمذ، ) -149
((، قِ: داْؼطاة َعاسف اطالَي، فـًٓاَة ؤاوسَياْة: بـشداػت ٖاو اقذاَا 

 (. 2012، )28اْكالب اطالَى، طاٍ ِْٗ، مشاسة:  مطالعات

ٖالٍ ػيعى، فشؿت ٖاو (، ))1388حارى يوطفى، اَريحمُذ، ) -151
َاّ ا((، تٗشإ: داْؼطاة آمسِكاَى ايشإ، اعشاب و تٗذيذٖا بـشاى ؽمٗوسى اطال

ؿام، دو فـًٓاَة عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، داْؽ طياطى، طاٍ ثٓجِ، 
 (.2009، )9مشاسة: 

ذبوٍ ْكؽ ايشإ و كايؽ ٖاى ثيؽ (، ))1387حظيٓى، حمُذ تكى، ) -151
 ، فـًٓاَةخازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: سو

 (.2008، )4طياطت ؤاسرى، طاٍ بيظت ودوّ، مشاسة: 

طياطت ؤاسرى ايشإ (، ))1384حظيين اطفيذ واراْى، طيذ َٗذى، ) -152
طياطى  اطالعات، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕ((، تٗشإ: بطم اـمًًى نٓوْى نعامو 

 (. 2005، )7ـ  8ـ اقتـادى، طاٍ بيظت ويهِ، مشاسة: 

اذبادية اسوثايى دس بـشابـش ثشوْذة  طياطت(، ))1391ؤايوصادة، طعيذ، ) -153
طياطى ـ  اطالعات، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕ((، تٗشإ: ٖظتةاى ايشإ

 (.2012، )287اقتـادى، طاٍ بيظت وٖؼتِ، مشاسة: 

كايؽ ٖاو فشؿت ٖاى ثيؽ سوى (، ))1385ؤجظتةْيا، حظطم، ) -154
 ((، تٗشإ: ادمُٔ عًوّ طياطي ايشإ،ؽمٗوسى اطالَى ايشإ نعم ضطُح

 (.2006، )3ثزوٖؼٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ اوٍ، مشاسة: 
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رايطاة و ْكؽ قذس  فشٖٓطى دس طياطت (، ))1387، )زضاؤشاطاْى،  -155
((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة بـش سوْذ ذبوال  رٗاْى آى تأثريؤاسرى و 

 (. 2008، ) 41عًوّ طياطى، طاٍ ياصدِٖ، مشاسة: 

تـشاتزيو: كاسكوبى ْوئ بـشاى ٖويت اط(، ))1390، )زضاؤًيًى،  -156
ساٖبـشدى،  مطالعات((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة طياطت ٖاى ٖظتةاى مطالعٕ

 (.2011، )54ساٖبـشدى، طاٍ كٗاسدِٖ، مشاسة: مطالعاتفـًٓاَة 

ؤاسرى: ْفور  زَابطجمًع ػوساى اطالَى و (، ))1387ؤًيًى، حمظٔ، ) -157
ايشإ، ثزوٖؼٓاَة عًوّ  ((، تٗشإ: ادمُٔ عًوّ طياطيذِسٗــ تـُيِ ث ذِسٗـث

 (.2008، )2طياطى، طاٍ طوّ، مشاسة: 

بـش  آى تاثريباص تفظري َفاٖيِ ديٓى و (، ))1388دسؤؼة، طيذرالٍ، ) -158
((، تٗشإ: داْؼطاة اَاّ ؿام، دوفـًٓاَة ػهٌ طريى اْكالب اطالَى ايشإ

، 10عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، جمًة داْؽ طياطى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة: 
(2009.) 

طشايى و واقع طشايى دس  آزماىكشؤة (، ))1380، )زضادٖؼريى، حمُذ  -159
بطم و  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

، 2، فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ ثاْضدِٖ، مشاسة: خازجٌوصاس  اَوس  اـمًًي
(2001.) 

ت ؤاسرى َٓابع ًَى طياط(، ))1388، رالٍ، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -161
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذةحكوم وعًوّ ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (.2009، )3، مشاسة: 39طياطي، فـًٓاَة طياطت، طاٍ 

(، 1391، طيذ رالٍ و ْوسى، وحيذ، )َكاية(، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -161
((، تٗشإ: آَيت ٖظتى ػٓاؤب دس طياطت ؤاسرى دوسإ اؿوٍ طشايى))
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ساٖبـشدى، طاٍ ثاْضدِٖ،  مطالعاتساٖبـشدى، فـًٓاَة  لعاتمطاثزوٖؼهذة 
 (.2012، )57مشاسة: 

َواْع طاؤتاسى بـشتـشى (، ))1384، طيذ رالٍ، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -162
((، تٗشإ: داْؼطاة أصاد اطالَي، فـًٓاَة ؽمٗوسى اطالَى ايشإ مهطكٕاٗ

حكوم و  داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى واحذ عًوّ و ذبكيكا ، داْؼٓاَة
 (. 2005، )2طياطت، طاٍ اوٍ، مشاسة: 

ايطوى (، ))1388، طيذرالٍ و سادفش، فريوصة، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -163
َاّ ؿام، ا(، تٗشإ: داْؼطاة ؿذوس اْكالب دس طياطت ؤاسرى دويت ِْٗ(

، 10دوفـًٓاَة عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، داْؽ طياطى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة: 
(2009.) 

اْتكادى: كٗاسكوبى  نعسِٕ(، ))1387، طيذرالٍ، )ادٗفريَشآبدٖكاْى  -164
((، تٗشإ: ادمُٔ عًوّ طياطي ايشإ، ثزوٖؼٓاَة بـشاى ذبًيٌ طياطت ؤاسرى

 (. 2008، )2عًوّ طياطى، طاٍ طوّ، مشاسة: 

ديثًُاطى و فشٖٓطى (، ))1389، طيذرالٍ، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -165
إ: داْؼطاةتٗشإ، ((، تٗشؤًيج فاسغ دزمهطكٕؽمٗوسى اطالَى ايشإ 

، 4جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة كًِٗ، مشاسة: 
(2010.) 

اطالَى طياطت  نعسِٕ(، ))1390، طيذرالٍ، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -166
((، تٗشإ: ؤاسرى: كٗاسكوبى بـشاى ذبًيٌ طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

، 1ؤاسرى ، طاٍ طوّ مشاسة:  زَابطثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي ، فـًٓاَة 
(2011.) 

طفتُإ اؿوٍ طشايى عذايت حموس دس (، ))1386دٖكاْى، طيذ رالٍ، ) -167
((، تٗشإ: داْؼطاة اَاّ ؿادم، دوفـًٓاَة طياطت ؤاسرى دويت اؾمذى ْزاد
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، 5عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، فـًٓاَةداْؽ طياطى، طاٍ طوّ، مشاسة: 
(2007.) 

 نعامٖويت  بّهاذيهَٖباْى (، ))1390هلاّ، )، اآبادٗ ثانٖسطوظم  -168
ساٖبـشدى، فـًٓاَة  مطالعات((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (.2011، )51ساٖبـشدى، طاٍ كٗاسدِٖ، مشاسة:  مطالعات

تبطم دوسةٖاى طياطت ؤاسرى ؽمٗوسي (، ))1387، )علريضا، زضاِٖ -169
(، تٗشإ َشنض ذبكيكا  ًٌ(بطم اـم زَابطاطالَي ايشإ اص َٓعش تئوسى ٖاى 

 (.2008، )48اطتـشاتزيو، فـًٓاَة ساٖبـشد، طاٍ ػاْضدِٖ، مشاسة: 

((، تٗشإ: دسى طياطت ؤاسرى ايشإ(، ))1388، سوح ايًة، )زمضانٖ -171
ؤاسرى، طاٍ اوٍ،  زَابطثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة بطم اـمًًى 

 (.2009، )1مشاسة: 

اٖذاف و َٓافع ًَى دس طياطت ؤاسرى ))(، 1381سدمبـش، َكـود، ) -171
((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (.2002، )20ثٓجِ، مشاسة:

بـشسطى رايطاة اؿٌ دعو  دس اْذيؼة (، ))1391صاسعى، بٗادس، ) -172
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، اطالَى و طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

، 2، مشاسة:  42ةداْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: جمً
(2012.) 

اصنؼوسٖاى ياغى تاحموساٖشؼمٓى، َٗاس (، ))1381، )مصطفٖصٖشاْى،  -173
وصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: تا ؾمًة ثيؼطرياْة

 (.2002، )1، فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ ثاْضدِٖ، مشاسة: خازجٌ
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فشٖٓط طياطى ايشاْيإ بـش طياطت  تأثري(، ))1379، )علريضاصٖريى،  -174
، 8((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ دوّ، مشاسة: ؤاسرى

(2000 .) 

سويهشد اطالَى بة )) (،1389)طتودة، عًى اؿػش و ػيخوٕ، احظإ،  -175
تٗشإ: ((، و ييبـشاييظتى بطم اـمًٌ دس َكايظة با سويهشدٖاى سياييظتى زَابط

داْؽ طياطى،  َاّ ؿام، دو فـًٓاَة عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي،اداْؼطاة 
 (.2010، )12طاٍ ػؼِ ، مشاسة: 

طياطت  نعسٗاَاّ ؿميٓى )سة( و َباْى (، ))1378)، طتودة، حمُذ -176
، 5((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ دوّ، مشاسة: ؤاسرى

(1999.) 

((، قسآىاؿوٍ طياطت ؤاسرى دس (، ))1380طجادى، طيذعبذايكيوّ، ) -177
، 15قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ كٗاسّ، مشاسة: 

(2001.) 

طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ: (، ))1381طشيع ايكًِ، حمُود، ) -178
اى ((، تٗشإ: ْؼشية َشنض ثزوٖؽ ٖاى جمًع ػوسائتالف َطسح نعسْٗكذ 

 (. 2002، )35اطالَى، فـًٓاَة جمًع و ساٖبـشد، طاٍ ِْٗ، مشاسة: 

: آمسِكاايشإ و (، ))1392طًطاْى ْزاد، اؾمذ وػاثوسى، َٗذى، ) -179
((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  كشؤة َٓفى بـشطاصى و اطتُشاس َٓاقؼة ٖظتةاى

 (. 2013، )1ؤاسرى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة:  زَابطساٖبـشدي، فـًٓاَة 

ْكذ و بـشسطى َذٍ عكالْى تـُيِ (، ))1390اْى، غالَعًى، )طًيُ -181
طريى دس طياطت ؤاسرى: اص طوْةٖاى تعذيٌ ػذة ايطوى عكالْى تا َذٍ ٖاى 

، خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: رايطضئ
 (.2011، )2فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ بيظت و ثٓجِ ، مشاسة: 
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طياطت  تطبّكٖذبًيًى و  مطالعٕ(، ))1389يذباقش، )طيذْزاد، ط -181
((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، طاصة اْطاسى نعسِٕؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ با 

 (.2010، )49فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ طيضدِٖ، مشاسة: 

ْكؽ قوة َكٓٓة دس طياطت ؤاسرى: (، ))1387طيف صادة، حظطم، ) -182
طاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، ((، تٗشإ: داْؼتٓوع سويهشدٖا

 (.2008، )2، مشاسة: 38فـًٓاَة طياطت، دوسة:

دآَة سويهشدى دس طياطت ؤاسرى (، ))1389)، طيف صادة، حظطم -183
اص "سوياطشايى ثيؼذطتاْة"تا"واقعطشايى  آمسِكاؽمٗوسى اطالَى ْظبت بة 

كوم و عًوّ طياطى، ((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حثيؼطرياْة"
 (.2010، )1فـًٓاَة طياطت، دوسة كٌٗ، مشاسة: 

ػٓاطى ؤاسرى ايشإ و  آضّب(، ))1384طيف صادة، طيذحظطم، ) -184
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، تًكي ٖا طسشكاسكوبى بـشاى طاَاْذٖى 

 (.2005، )69جمًةداْؼهذةحكوم وعًوّ طياطي، فـًٓاَةطياطت، مشاسة: 

ايشإ و عشبظتإ و  مهطكـٕاٗسقابت ٖاى ، ))(1385، )مستضٖػجاع،  -185
 اطالعات، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕتٗشإ:  َواصْة ْريوٖا دس ؤاوسَياْة((،

 (.2006، )12و 11طياطى ـ اقتـادى، طاٍ بيظت ودوّ، مشاسة: 

((، َظتكيِ و غري َظتكيِ ذبشيِ اثسات(، ))1386ػٗابى، طٗشاب، ) -186
فـًٓاَة  ،خازجٌوصاس  اَوس  اـمًًيبطم و  طياطي مطالعاتدفتـش تٗشإ: 

 (.2007)، 1طياطت ؤاسرى، طاٍ ياصدِٖ، مشاسة: 

-1361تويذ طياطت ؤاسرى ايشإ" فسآِهد(، ))1390ػوسى، حمُود، ) -187
ؤاسرى، طاٍ  زَابطفـًٓاَة  تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي،((، "1358

 (.2011)،  1طوّ، مشاسة: 
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شاٖى ديثًُاطى و اقتـاد: ُٖ(، ))1385، )علريضا، عطازػيخ  -188
اى ؽمٗوسى اطالَى  مهطكـٌرايطاة ديثًُاطى اقتـادى دسُٖهاسى ٖاي 

ُٖؼٗشي، َآٖاَة طياطي ذبًيًي ُٖؼٗشى ديثًُاتيو،  مؤضطٕ((، تٗشإ: ايشإ
 (.2006، )3مشاسة: 

تباس ػٓاطى طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى (، ))1387ؿادقى، اؾمذ، )  -189
 مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: ٓط و تاسيخاطالَى ايشإ:رايطاة، ٖويت، فشٖ

، فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ بيظت خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي
 (. 2008، )2ودوّ، مشاسة: 

بـش عًٌ بيطاْة ٖشاطى  دزآمدٗ(، ))1388ؿادقى، طيذ مشع ايذئ، ) -191
((، تٗشإ: ادمُٔ عوّ طياطي و بيطاْة طتيضى دس فشٖٓطى طياطى ايشإ َعاؿش
 (.2009، ) 4ايشإ، ثزوٖؼٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ كٗاسّ، مشاسة: 

اَاّ ؿميٓى و َباْى طياطت ؤاسرى (، ))1388طاٖايى، طيذرواد، ) -191
 زَابط((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (.2009، )1ؤاسرى، طاٍ اوٍ، مشاسة: 

ذبًيًى طاصةاْطاساْة اص سفتاس (، ))1390عابذى اسدناْى و ديطشإ، ) -192
 -دوفـًٓاَة عًُي((، تٗشإ: ػاة زضادويت ٖاى بضسط با ايشإ دس دوسة 

داْؽ طياطى، طاٍ ٖفتِ، مشاسة: ثزوٖؼي عًوّ طياطي، داْؼطاة اَاّ ؿادم، 
1( ،2011.) 

ُٖهاسى (، ))1389عظهشؤاْى، ابوحمُذ وَٓـوسى َكذّ، رٗاْؼري، ) -193
، طاصةاْطاساْة "ايهظاْذس وْت"(( نعسٌِٕ: ْطاٖى بة بطم اـمً زَابطو َٓاصعة دس 

تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، 
 (.2010، )3، مشاسة: 40دوسة: 
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آَيت َذاسى دس سويهشد طياطت (، ))1387، جمتبى، )عطازشدأ -194
ًُي ثزوٖؼي َاّ ؿام، دوفـًٓاَةعا((، تٗشإ: داْؼطاة ؤاسرى اَاّ ؿميٓى

 (. 2008، )2عًوّ طياطي، داْؽ طياطى، طاٍ كٗاسّ، مشاسة: 

بـشسطى ْكؽ و (، ))1389، اهلاّ، )آبادٗ ثانٖ، سطوٍ وسطوظم عطاِٖ -195
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، بطم اـمًٌ زَابط نعسِٕياٗرايطاة طياطت ؤاسرى دس 

، 3اسة: ، مش40جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 
(2010.) 

طياطت ؤاسرى (، ))1388و نوصةطشنازبى، وظم، ) مستضٖعًويإ،  -196
َشنضى، بظتـشٖاى ُٖطشايى و صَيٓةٖاى  آضّاٗؽمٗوسى اطالَى ايشإ و 

((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ دواصدِٖ، واطشايى
 (.2009، )46مشاسة: 

ايشإ و رئونايلش َكاوَت دس  اْكالب(، ))1390عًيذادى، ػٗشباْو، ) -197
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة 1979ـ " 2011طياطت بطم اـمًٌ"

 (.2011، )4، مشاسة: 41حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دسوة: 

((، حضب دَونشا  و ؽمٗوسى اطالَى(، ))1385عٓادى، َشاد، ) -198
، فـًٓاَة خازجٌاَوس وصاس   بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش تٗشإ: 

 (. 2006، )3و2طياطت ؤاسرى، طاٍ بيظتِ، مشاسة: 

 آقاٗذبًيًى بـش طياطت ؤاسرى (، ))1387، حمُذ سحيِ، )عُّضْ -199
ساٖبـشدي توطعة،  مطالعات((، تٗشإ: َشنضثزوٖؼي دنتـش حمُوداؾمذى ْزاد

 (.2008، )14فـًٓاَة ساٖبـشد ياغ، طاٍ ثٓجِ، مشاسة: 

تفهيو قوا و طياطت ؤاسرى دس (، ))1391)، حبيب ايًة، فاضلٖ -211
((، كازآمدٗتفظريى َبتٓى بـش  ضسَزتقاْوٕ اطاطى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ: 
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، فـًٓاَة سةْاَة طياطتطضاسى، نعامتٗشإ: دبريؤاْة جمُع تؼخيف َـًخت 
 (.2012، )2طاٍ طوّ، مشاسة: 

طياطت ؤاسرى دس دويت  نعسِٕ(، ))1385فشاتى، عبذايوٖاب، ) -211
(، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًُي تـشوزمي عًوّ طياطي، طاٍ (ْبوى

 (.2006، )35ِْٗ، مشاسة: 

َكايظة سفتاسى طياطت ؤاسرى ايشإ: (، ))1388فشصاْةثوس، حظطم، ) -212
((، تٗشإ: طشاى اسصؾ حموس و طفتُإ ايذئويؤريو حموس عٌُ طشا آزماىطفتُإ 

، 2ّ طياطى، طاٍ كٗاسّ، مشاسة: ادمُٔ عًوّ طياطي ايشإ، ثزوٖؼٓاَة عًو
(2009 .) 

بـشسطى َكايظةاى ديثًُاطى ٖظتةاى دوسإ (، )1386فالحى، طاسا، ) -213
ػوساى  1747 قطعهامٕسياطت ؽمٗوسى حمُذ ؤاغمى و حمُود اؾمذى ْزاد تا ثايإ 

((، تٗشإ: ادمُٔ عًوّ طياطي ايشإ، ثزوٖؼٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ دوّ، آَيت
 (.2007، )2مشاسة: 

بـش ذبوال   مؤثسابعاد، سوْذ و عواٌَ (، ))1390فوصى، سميى، ) -214
(، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة طياطى دس ايشإ بعذ اص اْكالب اطالَى(

 (.2011، ) 4مشاسة:  41حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

 مطالعٕ: مهطكٕاَٗذٍ رئوثًيتيو آَيت (، ))1389فشٖاد، ) قااى، -215
((، تٗشإ: ادمُٔ رئوثًيتيو ايشإ، فـًٓاَة بطم اـمًًي َوسدى ؤاوسَياْة

 (.2010، )2رئوثًيتيو، طاٍ ػؼِ ، مشاسة: 

ايذئويورى ٖاى طياطى:  نعسٗكايؽ ٖاى (، ))1388قشيؼى، فشدئ، ) -216
((، تٗشإ: داْؼطاةتٗشإ، جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ َوسدى ايشإ مطالعٕ

 (.2009، )1، مشاسة: 39وسة: طياطى، فـًٓاَة طياطت،د
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دسباسة طياطت ؤاسرى اطالّ:  حبجٖ(، ))1374قضويٓى، طيذ عًى، ) -217
و  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: ثزوٖؼي دس بعذ فكٗى طياطت ؤاسرى ايشإ

، 1، فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ ِْٗ، مشاسة: خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًي
(1995.) 

((، بطم اـمًٌ زَابط نعسَِٕذسْيتة و )) (،1391قٓبـشيو، عبذايًة، ) -218
، طاٍ كٗاسّ، ؤاسرى زَابطتٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة 

 (.2012، )2مشاسة: 

فشٖٓط خبؽ فشاَوؾ ػذة ويا عٓـش (، ))1384قواّ، عبذايعًى، ) -219
وصاس   بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: بطم اـمًٌ زَابط نعسِٕ ذاتٖ
 (.2005، )74، فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ ْوصدِٖ، مشاسة: خازجٌوس اَ

طاصة اْطاسى: طٓتض ثوصيتويظِ و ثظت (، ))1384قواّ، عبذايعى، ) -211
((، تٗشإ: داْؼطاة أصاد اطالَي، فـًٓاَة داْؼهذة حكوم و عًوّ ثوصيتويظِ

، 2طياطى واحذ عًوّ و ذبكيكا ، داْؼٓاَة حكوم و طياطت، طاٍ اوٍ، مشاسة: 
(2005 .) 

اَاّ ؿميٓى و  حضستطفتُإ طياطى (، ))1385قيـشى، ْوسايًة، ) -211
((، تٗشإ: فـًٓاَة ثزوٖؼهذة اَاّ ؿميٓى و اْكالب اطالَى، طفتُإ ٖاى سقيب

 (. 2006، )30ثزوٖؼٓاَة َتطم، طاٍ ٖؼتِ، مشاسة: 

((، تٗشإ: فشاصو ْؼيب َهتب ذبًيٌ(، ))1383نشَى، رٗاْطري، ) -212
، 31اطتـشاتزيو، فـًٓاَة ساٖبـشد، طاٍ طيضدِٖ، مشاسة: َشنض ذبكيكا  

(2004 .) 

((، تٗشإ: ٖويت دويت و طياطت ؤاسرى(، ))1383نشَى، رٗاْطري، ) -213
، فـًٓاَة طياطت خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش 

 (.2004، )69ؤاسرى، طاٍ: ٖجذِٖ، مشاسة: 
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اطالَى ايشإ و طاصَإ ٖاى ؽمٗوسى (، ))1386، )غالمسضانشؼمى،  -214
((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ ِْٗ، مشاسة: بطم اـمًًى

36( ،2007 .) 

ايشإ و ؤاوسَياْة: اْتخابا  ٖاى دػواس (، ))1387، طعيذة، )لطفّاى -215
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ واقع طشايى مُضُعّتو 

 (.2008، )3، مشاسة: 38ٓاَة طياطت، دوسة: طياطى، فـً

ثٓذاس اص تٗذيذ و طياطت ٖاى آَيت (، ))1390، طعيذة، )لطفّاى -216
((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة ًَى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

 (.2011، )1ؤاسرى، طاٍ طوّ ، مشاسة:  زَابط

و نٓتـشٍ  رٓط افضاسٖاى نؼتاس ؽمعى(، ))1388) ،، طعيذةلطفّاى -217
 فصلهامٌ((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، تظًيخا  دس ؤاوسَياْة

 (.2009، )1سوابط ؤاسرى، طاٍ اوٍ، مشاسة: 

طاصةاْطاسى، ٖويت، (، ))1386، حجت، )كاظمَٖتكى، ابـشاٖيِ و  -218
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة صبإ و طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

، 4، مشاسة: 37عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة:  داْؼهذة حكوم و
(2007.) 

 ((، تٗشإ:َٗاس ايشإ يا بذيًى ديطش(، ))1386َتكى، ابـشاٖيِ، ) -219

، 6َشنضذبكيكا  ساٖبـشدي دفاعي، فـًٓاَة ساٖبـشد دفاعى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة: 
(2007 .) 

و طذة بيظت  ٌآضتانٖويت ايشاْى دس (، ))1377جمتٗذصادة، ثريوص، ) -221
طياطى ـ اقتـادى، طاٍ  اطالعات، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕ((، تٗشإ: يهِ

 (.1998، )9ـ10كٗاسدِٖ، مشاسة: 
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اص ؤًيج فاسغ تا دسياى ؤضس: ايذةٖاى (، ))1380جمتٗذصادة، ثريوص، ) -221
، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕ((، تٗشإ: رئوثًيتيو تا واقعيت ٖاى ايشاْى

 (. 2001، )109ـ110ذِٖ، مشاسة: طياطى ـ اقتـادى، طاٍ ٖف اطالعات

((، رٗإ رئوثًتيو دس طة طاٍ طضػتة(، ))1385جمتٗذصادة، ثريوص، ) -222
طياطى ـ اقتـادى، طاٍ بيظت و  اطالعات، َآٖاَة اطالعات مؤضطٕتٗشإ: 

 (.2006، )232دوّ، مشاسة: 

اص  آمسِكااٖذاف (، ))1390، )علريضاحمظٓى، طجاد وؿاسبى،  -223
((، تٗشإ: ظتةاى ايشإ با ْطاٖى بة َهتب نثٓٗاطآَيتى نشدٕ فعاييت ٖ

، فـًٓاَة طياطت خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش 
 (.2011، )3ؤاسرى، طاٍ بيظت و ثٓجِ ، مشاسة: 

ايشإ با  زَابط(، ))1386َظتكيُى، بٗشاّ و ابـشاٖيُى، ْبى ايًة، ) -224
(، تٗشإ: داْؼطاةتٗشإ، (2003ػوساى ُٖهاسى ؤًيج فاسغ بعذ اص طاٍ 

، 3، مشاسة: 37جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة 
(2007.) 

قذس  ٖزَوٕ و دويت (، )) 1391َؼريصادة، ؾمريا ورعفشى، ٖشَض ) -225
((، تٗشإ: و ؽمٗوسى اطالَى ايشإ آمسِكاَوسدى  مطالعٕٖاى اْكالبى: 

، 1ؤاسرى، طاٍ كٗاسّ، مشاسة:  َابطزثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة 
(2012.) 

ٖويت و (، ))1388َؼريصادة، ؾمريا و َظعودى، حيذسعًى، ) -226
((، تٗشإ:داْؼطاةتٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و بطم اـمًٌ زَابطحوصةٖاى َفٗوَى 

 (.2009، )4، مشاسة: 39عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة:
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عًية عشام و طاؤتاس  كاآمسِرٓط (، ))1387َؼريصادة، ؾمريا، ) -227
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة حكوم و عًوّ بطم اـمًًى نعامَعٓايى 

 (. 2008، )1، مشاسة: 38طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

رٗإ اطالّ: ديطشى (، ))1392، )فاطمَٕؼريصادة، حيُشا، و ؿًواتى،  -228
((، تٗشإ: مسِكاآدس طياطت ؤاسرى  آمسِكاِٖ آزماى ٍاضطُزبٓيادطشا و 

، 1ؤاسرى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة:  زَابطثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَة 
(2013 .) 

ايشإ  تاثري(، ))1391و داودى، َٗذى، ) زضاًَو حمُذى، ؾميذ  -229
آَيتى نؼوسٖاى ػوساى ُٖهاسى ؤًيج  نعامٖٖشاطى بـش طياطت ٖاى 

و عًوّ طياطى، فـًٓاَة ((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة حكوم فاسغ
 (.2012، )2، مشاسة: 42طياطت، دوسة: 

تـُيِ طريى دس طياطت ؤاسرى ايشإ (، ))1381ًَهى، عباغ، ) -231
((، قِ: داْؼطاة باقشايعًوّ، فـًٓاَة عًوّ طياطى، طاٍ ثٓجِ، سٖيافتى دبشبى

 (.2002، )20مشاسة:

تـُيِ طريى دس طياطت ؤاسرى  فسآِهد(، ))1382ًَهى، عباغ، ) -231
((، تٗشإ: َشنض ذبكيكا  اطتـشاتزيو، فـًٓاَة ساٖبـشد، طاٍ دواصدِٖ، يشإا

 (.2003، )27مشاسة: 

طاصطاسى ؽمٗوسى اطالَى و (، ))1382َٓـوسْزاد، حمُذ، ) -232
((، تٗشإ: َشنضذبكيكا  اطتـشاتزيو، جمًة ساٖبـشد، طاٍ يا ْة؟ آزٗدَونشاطى: 

 (.2003، )28دواصدِٖ، مشاسة: 

(، ))ذبًيًى بـش 1390اْؼري وااعيًى، عًى، )َٓـوسى َكذّ، رٗ -233
طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ دس دوسة سياطت ؽمٗوسى حمُود اؾمذى ْزاد 
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َذٍ ثيوطتطى"ريُضسوصْا"((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًةداْؼهذة  مهعساص 
 (. 2011، )1، مشاسة:  41حكوم و عًوّ طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

نٓذوناوى دس رايطاة حكوقي طياطت ٖاى (، ))1380، )َٗشثوس، حظطم -234
((، تٗشإ: َشنضذبكيكا  اطتـشاتزيو، فـًٓاَة ساٖبـشد، طاٍ دِٖ، نعامنًى 
 (.2001، )20مشاسة: 

ْكؽ (، ))1387وراوداْى َكذّ، َٗذى، ) علريضاَوطوى صادة،  -235
، َاّ ؿاما((، تٗشإ: داْؼطاة فشٖٓط دس طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

، 8دو فـًٓاَة عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، داْؽ طياطى، طاٍ كٗاسّ، مشاسة: 
(2008 .) 

تعاٌَ ِٖ افضا َيإ ساٖبـشد (، ))1389َوطوى ػفائى، َظعود، ) -236
((، تٗشإ: ادمُٔ عًوّ طياطي ايشإ، ثزوٖؼٓاَة اْشرى و طياطت ؤاسرى ايشإ

 (. 2010، )3عًوّ طياطى، طاٍ ثٓجِ، مشاسة: 

ؽمٗوسى اطالَى  زَابطكايؽ ٖاى (، ))1389، ثشويض، )ْادسى ْظب -237
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ دزمهطكٕايشإ و عشبظتإ 

 (.2010، )1طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: كًِٗ، مشاسة: 

بطم اـمًٌ تا طياطت  زَابططاصةاْطاسى اص (، ))1382ٖاديإ، ْاؿش، ) -238
، خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتـش دفت((، تٗشإ: ؤاسرى

 (.2003، )4فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ ٖفذِٖ، مشاسة: 

ديذطاٖٗا و  تكجسبـشْاَة ٖظتةاى ايشإ: (، ))1389ٖاديإ، ْاؿش، ) -239
((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ صَيٓةٖاى طفتُاْى

 (.2010، )1، مشاسة:  40طياطى، فـًٓاَة طياطت، دوسة: 

َكايظة َيضإ قذس  (، ))1388ٖشطيج، حظطم و تويظشناْى، جمتبى، ) -241
َاّ ا((، تٗشإ: داْؼطاة آمسِكاْشّ ؽمٗوسى اطالَى ايشإ و اياال  َتخذة 
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ؿام، دو فـًٓاَة عًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، داْؽ طياطى، طاٍ ثٓجِ، 
 (. 2009، )10مشاسة: 

رذيذ  دزَضعّتسوْذٖا و طاؤتاسٖا )(، )1386، حمُود، )َاععٖ -241
، خازجٌوصاس  اَوس  بطم اـمًًيو  طياطي مطالعاتدفتـش ((، تٗشإ: تٗشإ: رٗاْى

 (.2007، )3فـًٓاَة طياطت ؤاسرى، طاٍ بيظت ويهِ، مشاسة: 

ُٖهاسى ػشقى: رايطاة َتفاو  (، ))1385واليتى، عًى انبـش، ) -242
((، تٗشإ: اطالَى ايشإنؼوسٖاى ػشم و غشب دس طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى 

، 3ُٖؼٗشي، َآٖاَة طياطي ذبًيًي ُٖؼٗشى ديثًُاتيو، مشاسة:  مؤضطٕ
(2006.) 

اْكالب اطالَى (، ))1390يضداْى، عٓايت ايًة و قااى، داسيوؾ، ) -243
َاّ ؿام، ا((، تٗشإ: داْؼطاة اْتكادى نعسِٕبطم اـمًٌ و  نعامايشإ، 

، 14ؽ طياطى، طاٍ ٖفتِ، مشاسة: دوفـًٓاَةعًُي ثزوٖؼي عًوّ طياطي، داْ
(2011.) 

 
 طيَيةّ: َاَيثةسةنإ 

اْكالب اطالَى و ْكؽ (، ))1389، حيذس، )لطفٖاؾمذى، طيذ عباغ و  -244
((، تٗشإ: فـًٓاَة عًُى ثزوٖؼى رػشافياى اْظاْى، مهطكٌبطم اـمًًى ايشإ دس 
 (. بشطشفتةاص: 2010، )2طاٍ دوّ، مشاسة: 

-5114-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329165223< 

> Last visited (07.06.2013).43.pdf 
 

ساٖبـشد ْطاة بةػشم دس طياطت ؤاسرى (، ))1389، عًى، )آدمٖ -245
اْؼطاة أصاد ((، دؽمٗوسى اطالَى ايشإ: ديذطاةٖا، صَيٓةٖا و فشؿت ٖا

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329165223-5114-43.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329165223-5114-43.pdf
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، 7طياطى، طاٍ دوّ، مشاسة:  مطالعاتاطالَي، واحذ أصادػٗش، فـًٓاَة 
 (. بشطشفتةاص:2010)

 44.pdf-5099-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426161859< 

> Last visited (07.07.2013). 
 

((، قـِ: ْؼـشية   آملـاى طفري اطالّ دس (، ))1382ادِٖ ْزاد، حمُذ تكى، ) -246
 (. 2003، )44َبًػإ، مشاسة: 

 > http://www.noordir.com/fa/magazine/magart/2689/3866/29228< 

Last visited (22.03.2013). 
 

َباْى ٖٓجاسى طياطت طضاسى اَوس (، ))1382، )كُّمسثاػتـشيإ،  -247
طياطتطضاسي عُوَي،  مطالعات((، تٗشإ: داْؼطاة تٗشإ، َشنض آمسِكاؤاسرى 

 (. 2003، )59جمًة داْؼهذة حكوم و عًوّ طياطي، مشاسة: 

-47b2-45a6-http://www.cpps.ir/upldfiles/download/3e0efbbb<

>  027_140113225902.pdf-001-059-485d5b1c359eissn10260196 -9801

Last visited (07.07.2013).  
 

بـشسطى (، ))1392وببـشى طٓبذ، طهيٓة، ) علريضاحظيين،  آقا -248
ذبًيٌ  مهعساص  1376تا  1357طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ ية 

 (. 2013، )34ؤاسرى، مشاسة:  زَابط((، تٗشإ: فـًٓاَة تاسيخ طفتُإ

< http://www.ensani.ir/storage/Files/20101119122914-388.pdf > 

Last visited (04.06.2013). 

 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426161859-5099-44.pdf
http://www.noordir.com/fa/magazine/magart/2689/3866/29228
http://www.cpps.ir/upldfiles/download/3e0efbbb-45a6-47b2-9801-%20485d5b1c359eissn10260196-059-001-027_140113225902.pdf
http://www.cpps.ir/upldfiles/download/3e0efbbb-45a6-47b2-9801-%20485d5b1c359eissn10260196-059-001-027_140113225902.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101119122914-388.pdf
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((، سػت: تاسشمى و ٖويت ًَى طاٖىآ(، ))1388اَطم، حظٔ، ) -249
(. )بـشطشفتة اص: 2009، )59ثادْط، مشاسة:  أمُششَْآٖاَة ثزوٖؼي 

 فشٖٓطى و ثشتابٌ راَع عًوّ اْظاْى(: َمطالعاتثزوٖؼطاة عًوّ اْظاْى 

 > 2.pdf-1169-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326123425< 

Last visited (22.03.2013). 
((، بطم اـمًٌ و ؽمٗوسى اطالَى ايشإ نعام(، ))1392اَطم، طيذ حظٔ، ) -251

تة اص: ثزوٖؼطاة عًوّ (. )بـشطشف2013، )12-13تٗشإ: ْاَة ثزوٖؽ، مشاسة: 
 فشٖٓطى و ثشتابٌ راَع عًوّ اْظاْى(: مطالعاتاْظاْى و 

40.Pdf > -1179-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514072627

(22.03.2013). Last visited < 
 

طثاة ثاطذاسإ تا كة حذ دس اقتـاد ايشإ (، ))1386، عًى، )آلفُنٕ  -251
 (.2007((، )دؤايت داسد

>  articles.com/Com/Articles/A00081.pdf-http://www.political< 

Last visited (22.03.2013). 
 

ايضاّ طياطت ؤاسرى ايشإ دس بـشؤوسد با (، ))1383بـشصطش، نيٗإ، ) -252
(. )بـشطشفتةاص: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدي، 2004((، )عشام رذيذ

 فـًٓاَةٖاى ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدى(:

-archive-farsi/719-east-http://www.isrjournals.ir/fa/middle< 

Last visited (25.07.2013). > 123.html-farsi-articles-special 
 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326123425-1169-2.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514072627-1179-40.Pdf%20%3e%20Last%20visited%20(22.03.2013).
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514072627-1179-40.Pdf%20%3e%20Last%20visited%20(22.03.2013).
http://www.political-articles.com/Com/Articles/A00081.pdf
http://www.isrjournals.ir/fa/middle-east-farsi/719-archive-special-articles-farsi-123.html
http://www.isrjournals.ir/fa/middle-east-farsi/719-archive-special-articles-farsi-123.html
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((، تٗشإ: فـًٓاَة طفتُإ طشدبري)) (،1377)، زضا حممدتاريو،  -253
 بـشطشفتةاص: (.1998)، 2طياطى ارتُاعى طفتُإ، طاٍ اوٍ، مشاسة: 

 30.pdf -6060-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514074833< 

> Last visited (02.04.2013). 
 

دس رظتجوى افل ٖاى رذيذ دس (، )) 1385عاَشى، ْاؿش، ) ثكفٖ -254
((، تٗشإ: َشنضذبكيكا  اطتـشاتزيو، يشإ: طياطت ْطاةبة ػشمطياطت ؤاسرى ا

َعاوْت ثزوٖؼٗاى طياطت ؤاسرى، ثزوٖؼٓاَة سويهشد ْطاة بة ػشم، مشاسة: 
 (. بـشطشفتةاص: 2006، )5

Last  > CSR.pdf-she%205http://www.csr.ir/Pdf/Issues100/Pajohe< 

visited (04.07.2013). 
 

 نعـام ْطاٖى نوتـاة بـة ناسْاَـةى    (، ))1383، )زضـا  حممددٖؼريى،  -255
قِ: جمًة داْؼطاة اطالَى، طاٍ  ؽمٗوسى اطالَى ايشإ دسحوصة طياطت ؤاسرى((،

 (. بشطشفتةاص:2004، )23و24ٖؼتِ، مشاسة: 

-1174-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413135204< 

Last visited (22.03.2013). > 141.pdf 
 

طفتُإ عذايت دس طياطت (، ))1388، طيذ رالٍ، )فريَشآبادٗدٖكاْى  -256
، ((، قِ: َؤطظة أَوصػي وثزوٖؼي اَـاّ ؿمـيين  ؤاسرى ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

(. 2009، )1ربــي َعشفـت طياطـى، طـاٍ اوٍ، مشـاسة:      -دوفـًٓاَة عًُي
 بـشطشفتةاص:

Last visited (27.01.2013). > http://siyasi.nashriyat.ir/node/7<  

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120514074833-6060-%20%2030.pdf
http://www.csr.ir/Pdf/Issues100/Pajoheshe%205-CSR.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413135204-1174-141.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120413135204-1174-141.pdf
http://siyasi.nashriyat.ir/node/7
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(، ))ايضاَا  رئوثًيتيـو دس طياطـت ؤـاسرى    1391سػٓو، ْبى ايًة، ) -257
سى اطالَى ايشإ((، تٗشإ: ثزوٖؼهذة ذبكيكـا  ساٖبــشدي، فــًٓاَةٖاى    ؽمٗو

 (. بـشطشفتةاص:2012ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدى، )

Last  > http://www.isrjournals.ir/images/pdf/25%20reshno.pdf< 

visited (13.02.2013). 

 

اص طياطت ؤاسرى  كازآمدو  مطلُبتبطم )) (،1387) علريضا، زضائٖ -258
ساٖبـشدي توطعة،  مطالعات((، تٗشإ: َشنضثزوٖؼي بطم اـمًًى نعامدس بظتـش 

 (. بشطشفتةاص:2008، )14جمًة ساٖبـشد ياغ، مشاسة:

 >178.pdf-http://www.ensani.ir/storage/Files/20101211084840< 

Last visited (05.04.2013). 
 

طشايى دس طياطت  افساطسيؼةٖاى (، ))1384، )محّدزضاطعيذى ْزاد،  -259
ــوؾ  ــاسرى ب ــي و  ؤ ــٗاي عًُ ــشإ: َشنضثزوٖؼ ــات((، تٗ ـــشاتزيو  مطالع اطت

)بــشطشفتةاص:   (.22مشاسة: ، طاٍ ػؼِ، مهطكٕاٗ مطالعاتؤاوسَياْة، فـًٓاَة 
 فشٖٓطى و ثشتابٌ راَع عًوّ اْظاْى(: َمطالعاتثزوٖؼطاة عًوّ اْظاْى 

Last  >fmme/magazines.aspx-http://www.ensani.ir/fa/mags/os<

visited (22.03.2013). 
 

ــشى، ) -261 ــشإ و ، ))(1375طــيو، ط ــذٖاآمسِكــااي ــايل و ثياَ ((، : حك
 (. بـشطشفتة اص:1996، )12فـًٓاَة فشٖٓطي وارتُاعي طفتوطو، مشاسة:

http://www.isrjournals.ir/images/pdf/25%20reshno.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101211084840-178.pdf
http://www.ensani.ir/fa/mags/os-fmme/magazines.aspx


  و كواسكيَوةي تيؤسي طياطةتي دةسةوةي نؤَاسي ئيظالَي ئيَشإ بٓةَاناْي ٖضسي
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< http://www.goftogu.net/Download.asp?pid=224&uid=6810> Last 

visited (04.06.2013).  
 

ٗ ؿاسبى دمف  -261 ٖ ، عبـاغ و  آبـاد َبـاْى  (، )) 1388، عًريكـا، ) زضـاِ
طياطـى،   مطالعات((، فـًٓاَة و ديذطاةٖا نعسِاتّ طشاياْة: رٓبؽ ٖاى اطال

(. )بـشطشفتة 2009، ) 5داْؼطاة أصاد اطالَي، واحذ أصادػٗش، طاٍ دوّ، مشاسة:
 فشٖٓطى و ثشتابٌ راَع عًوّ اْظاْى(: َمطالعاتاص: ثزوٖؼطاة عًوّ اْظاْى 

 28.pdf-5099-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426161835< 

> Last visited (22.05.2013). 
 

كشا نؼوسٖا بـة دْبـاٍ طـالح ٖظـتةاى     ))(، 1383)طاسدٕ، تيُوتى،  -262
 مطالعـات ((، تــشؽمة: بيـزٕ اطـذى، تٗـشإ: َشنضثزوٖؼـٗاي عًُـي و       ٖظتٓذ

ٗ  مطالعاتًٓاَة اطتـشاتزيو ؤاوسَياْة، فـ ، 3، طاٍ كـٗاسّ ، مشـاسة:   مهطكـٕا
 بشطشفتةاص: (.2004)

 > 223.pdf-http://www.ensani.ir/storage/Files/20101009204607< 

Last visited (05.04.2013). 
 

ٕ )(، )1388عباطي اػـًكى، جميـذ، )   -263 ٗ  مطالعـ طياطـت ؤـاسرى    نعـس
((، داْؼـطاة اصاداطـالَي واحـذ    دوراْبة اذبادية اسوثا و ؽمٗوسى اطالَى ايشإ

نشج، داْؼهذة حكوم وعًوّ طياطي، فـًٓاَة ربــي عًُـي ثزوٖؼـي عًـوّ    
 (. بـشطشفتةاص:2009، )8طياطي ، مشاسة: 

Last visited  >http://psq.kiau.ac.ir/archive/08/Farsi%208.pdf< 

(05.04.2013). 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426161835-5099-28.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101009204607-223.pdf
http://psq.kiau.ac.ir/archive/08/Farsi%208.pdf
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بـشسطى طياطت ؤاسرى ؽمٗـوسى اطـالَى   (، ))1390قاَت، رعفش، ) -264
((، تٗـشإ: رٗادداْؼـطاٖي،   طـشَايةطضاسى ؤـاسرى   جربدس  آى اثساتايشإ و 
 (. بـشطشفتةاص:2011عًُي، ) اطالعاتثايطاة 

Last  > http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6006313908009.pdf< 

visited (22.05.2013). 
ٖزَوْى دس طياطت بطم اـمًٌ: كٗاسكوب (، ))1385نشَى، رٗاْطري، ) -265

 مطالعاتاْظاْي و عًوّ  ((، تٗشإ: ثزوٖؼطاةآى آِهدَٔفٗوَى، دبشبة تاسشمى و 
ٓ داْؼطاٖي، ثـزوٖؽ طياطـت   ارتُاعي رٗاد  )ثـزوٖؽ عًـوّ طياطـى(،     نعـس

 (. بـشطشفتة اص:2006، )3مشاسة:

Last  >http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/47813850301.pdf< 

visited (24.03.2013). 
يـشي دس  ذعواَـٌ و سوْـذ بــشطؼت ث   (، ))1391تكى، ابــشاٖيِ، ) َ -266

(. )بـشطشفتةاص: ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبــشدي،  2012((، )طياطت ؤاسرى ايشإ
 فـًٓاَةٖاى ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدى(:

images/pdf/9%20motaghi.pdfhttp://www.isrjournals.ir/> Last  

visited (05.05.2013). < 

 
بــشاى   خماطـب ، ػبهةاى ثش الكـُثس ػبهة (، ))1386جمتٗذ، َٗذى، ) -267

، 5/10/1386، 6328((، تٗــشإ: سوصْاَــة سطــايت، مشــاسة: اذبــاد َظــًُاْإ
 ْؼشيا  نؼوس(: اطالعاتباْو  (. )بـشطشفتةاص:2007)

Last visited  >http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1546285< 

(22.03.2013). 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6006313908009.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/47813850301.pdf
http://www.isrjournals.ir/images/pdf/9%20motaghi.pdf
http://www.isrjournals.ir/images/pdf/9%20motaghi.pdf
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1546285
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ايـشإ و   زَابـط )) (،1387)دسيـاى ؤـضس،    مطالعاتبطم اـمًًى  مؤضطٕ -268
 مطالعـات ((، تٗـشإ: وصاس  اَوسؤاسرـة، فــًٓاَة    سوطية ثع اص رٓط طـشد 

 بشطشفتةاص: (.2008، )61اسة: َشنضى و قفكاص، مش آضّاٗ

-4027-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327162407< 

Last visited (04.04.2013). >239.pdf 
ساٖبـشدٖاى طياطت ؤاسرى ؽمٗوسى (، ))1391، )مستضْٖبوى،  -269

(. )بـشطشفتةاص: ثزوٖؼهذة 2012((، )الَى ايشإ با اهلاّ اص قاْوٕ اطاطىاط
 ذبكيكا  ساٖبـشدي، فـًٓاَةٖاى ثزوٖؼهذة ذبكيكا  ساٖبـشدى(: 

Last  > http://www.isrjournals.ir/images/pdf/3%20nabavi.pdf< 

visited (28.03.2013). 
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