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 چى٘ذُ

لُ ّـإ هت٤ــؿ    ُتِهٌـ اً . پوٍَّ ك٘فٖ كِِٗ ؿك ك ّإ ٠ًام گ٘لٕ ام پوٍَّ پِ٘لف  ؿك ّل مهٌِ٘ ام ٣لن، عآل ْت

ي كُتِ ٌُاًٖ ٌّتٌـ، تلرـِ ٣لـَم    ٌُاًٖ ٍ كٍاى ٌُاًٖ، راه٤ِ تٌْا ُاهل ٣لَم ارتوا٣ٖ هاًٌـ هلؿم ّا، ًِ ٣لوٖ ؿاكؿ. ٗا
ّـإ   تٌ٘تن ٍ ترخل كٍٍگ٘لًـ. تا آغام للى  تلهٖ ٕا كا ً٘ن ؿك كُتِ ّإ ت٘ي اًٌاًٖ هاًٌـ ٌّل، اؿت٘ات، فلٌفِ ٍ عتٖ تغق٘ق

ي لا٣ـُ  ٠ًل للاك گلف  كِ تلٕا اًزام ؿكً  ٗك پوٍَّ، تاٗـ ام كٍٍ ٓغ٘ظ ٍ هتٌاًـة تـا آى    هَكؿ ؿل پوٍَّ، ٗا

َ      ٣ٌَاى ٗرٖ ام كٍٍ پوٍّٖ تِ اًتفاؿُ كلؿ. كٍٍ ؿالل  ّـاٖٗ اًــ  كــِ ؿك آى     ّـإ ك٘فـٖ، هٌاًـة اًزـام پـوٍّ
ـلُ   كُتِ، هرتة، فلٌفِ، ًغلـٔ هٜال٤ـاتٖ، ً ٕا ٗك پـوٍِّگل لٔــ ؿاكؿ ام ًْن ٣اكِٗ ـٓ ٣ـام ْت ٠لِٗ، هـ  ٍ ٗا ٗك ٗا

ٍل٘ـِ كائـِ ًواٗــ. آُـٌاٖٗ    إا كا تـلٕا كُـتِ ٗا عَمٓ هٜال٤اتٖ ٗا ه١ََٗ هٜال٤ـاتٖ ؽـَؿ    گلفتِ، ٍ گاّٖ كٌّوَؿّـإ ا

ي كٍٍ ّإ پوٍَّ ك٘فٖ تِ تا َُُ٘پوٍِّگل  ٌُاًـٖ ٗـلٍكٕ اًـ .     َٛك ؽاّ ٍ ت٤٘اً كوـّٖ، تـلٕا هَفق٘ـ  ؿك ٗا
ي هقالِ، پ ي كٍٍ اً . ٌُاًـٖ ؿالل  لؿاؽتي تِ كٍٍّـ  ٗا و٘  ٍ ٗلٍكت، ه٤لفٖ ٍ صگًَگٖ ارلٕا ٗا  پوٍّٖ، ّا

 .پوٍّٖ ٌُاًٖ تغق٘ق، تغق٘ق ك٘فٖ، ؿالل  كٍٍ ّب: ٍاطُ ول٘ذ
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 همذهِ

َ ؿك فلاؽٌا ٍاى ؿًا ًٍا  ٗتِل ؼٗتاك ٕكاك ِ  ٖتٌْا كاك  ٕكٌـَى تاكّـا   تـا  ٖآؿهـ  ات٘ـ كٍم ام ا٣وـاا ع  ًا  كِ كٍمتـ

ـ ًٍا فنٍىكا  اٍ ًِِٗا ِ هغققاًِ ٍ  ّٕا ًگاكٍ .كا تا ؽَؿ ّولُا كلؿُ ًا  تٌ٘اكٕ اىٍ٘ كاك ـ    ٕا َُُ٘ـ  ،هـلقاًـ ًا

تؾاب ه تٌتٌـ هٖكاك  هالفاى فٌَى ًَُتي كا تِ ،كِ ؿك آى ًوَؿًــ كـِ ام   ٖ هـ  ن٘كا تلًـ  ٕا ٌـُٗؿًـ ٍ ّواكُ آكلٖ ٍ ًا

َ ْـن، ؿكک ٍ كًـَ   ف ،ّـا  اف ٗؿك ،ّا ل٘تغل ،ّإ ل٘گ ه٢َٗ تـِ ًوـاَٗ    هرِـَ  كا  قـ  ٘ام عق ًٖگاكُـ  ،َٗؽـ

تٌـ )ؽٌ٘فل هٖ ـ ٗافل» ٖاتـوُ هٜال٤ـات   اٗـ گقُ  مهاى ًِاى ؿاؿ كِ تٌتِ تِ هإؽـق  (. 11 ّ ،1398 ٍ ه٤لوٖ، گقُا  ٌـ

ـ   يٗهتفاٍت تاُـ. ا ـٗتا ،«ُـ ـًُ٘اهٖ ٌُاًـ پـوٍَّ كـِ ت٤ــّا كٍٍ  ـل٘ـ ّــا )٠ً  نٗپــاكاؿا  ق٘تٌٌــ  ٖاهـل ؿك پ

تقاؿ ،ٕل٘تفٌـ ،ٖـٗگلا احثـات ـا )( َْٟك ٍ تـلٍم كــلؿ  ٌن٘هـكً پٌ  ٌن،٘كئال ،ًٕا  ٖوٗپـاكاؿ  ّــل  (.1390،فـلؿ  ٖٗؿًا

ؽـاّ ؽـَؿ كا    ٖپوٍِّـ  ّٕـا  َُُ٘ـ  ،تث٢ آى ٍ تِ ٌُٖاًـ كٍٍ ،ٌُٖاً ٌُاؽ  ،ٌُٖاًٖ تالٍ كلؿ ؿك كٌاك ٌّت

ـامُ  ناى٘هٜال٤ِ ه ٕتلا اىٗگلا احثات ،هخا  ٕكٌـ. تلا ٖٛلاع ـ ِ  ٌُٖاًـ  كٍٍ ًٖـ٣َ  ،ًگـلٍ افـلاؿ   ٕـل٘ـ گ ًا ًـام   تـ

ـا١ كلؿًـــ ٍ تــلا   (Survey« )َٗوا٘پ» « ٖ ّوثٌـتگ  ٌُٖاًـ  كٍٍ لّــا، ٘هتغ ي٘تــ  ّٖوثٌــتگ »ٖتلكًــ  ٕات

( Correlation Methodology ) ِٗـ احل  ٖتلكً ٕؿًـ ٍ تلاًوَتِ تاماك ٣ل ِ  ،لّــا ٘هتغ لٗتـل ًـا   ،ل٘ـ هتغ كٗ  تــ

تِ فلاؽـَك ًـ١َ آى،    قّ٘ل تغق ٕتلا .هتًَل ُـًـ( Experimental Methodology« )ِٖٗآمها ٌُٖاً كٍٍ»

تفاؿُ ه ـ فرـلٕ   ٖٔ تا ٗك لا٣ـُ ٗا هرتة فلٌفٖ ٗا ًغلگاّ .َُؿٖ ام كٍٍ ؽاّ ٍ هٌاًة تا آى ًا  ن٘كٍ ٌّـت ِ كٍت

 ٖ،هٌـلو  ٍ فـل ٘)ؽٌ ٌن٘ؿك پلاگواتآال  تزلتِ  ٍ هرتةفلٌفِ  هخالً ؛ًا  ُـُ  ٌُاؽتِهلتَِٛ  ؿك عَمُّا  كِ ًا 

ِ ٗـا كـاكتلؿ ٣ول٘ـاتٖ هرتـة      ٍ آحـاك ؿاللـ  تث٤ـات    كِ پلًٌـٖ هٖ مهاً اٌٗك. (372ّ. ،1398  ٔؿك كُـت  ٍ فلٌـف

ِ َت تاٖ تلؽ صِ كاكتلؿٕ ؿاكؿ ٍ ًام اٗي كٍٍ صٌ٘ ؟ ،هـٗلٗ  ِ  رـ ـ  كاكتٌـ  ٗـي  ا ٌِٔ٘ـ ٘پ تـ ِ كـِ   ه٤تقـًـ  آى تـ

ـ ا ؿاؿُ ِـٌْاؿ ٘پ «ّٖـ پوٍ ؿاللـ  ٖ ٌُاًـ  كٍٍ»كا ٖ هتٌاًة تـا آًْـا   ٌُاً ٍ كٍٍَُؿ ٖ ه گفتِ «ٖپوٍّ ؿالل »  ًـ

ـاؿ پوٍِّگلاى آًْا ت تلٕ لَ ٖپوٍّ ؿالل  ّٕا صِ راه٤ِ پوٍَّ (. ّلّواى) ـَ ؿك آى   ٔتاُــ، تًَـ٤   ِتلٍ٘ ت٤ ؿًا

ا ِتل٘ت ٖراه٤ِ ٣لو َاّـ تَؿ )ؿًا ٍاه ،«ؿالل » ٍٓاه (.1395،فلؿ ٖٗؽ ٖ  ٓه٤اؿ   ٕ  ؛ ( (Implicationاًگلٌ٘ـ  ،تـِ ه٤ٌـا

ـ   ام ٣لـن ٕ كِ فّي ها كا تِ ص٘ن ؿٗگل كٌّوَى َُؿ ٗـا  ن٘ص ٤ٌٖٗ ؿالل  .ًا  ٍ ؿالل  هفَْم ، ٣لـن  ن٘ـ ص  كتـِ ٗ

ِ   ٍ«ؿا » ،َُؿ ٣لن تِ ص٘ن ؿٗگل هٖ هَرة آًضِ ؿٗگلٕ عآل آٗـ. ٖ     آًضـِ تـ  ،ٗـات٘ن  ًـثة ؿا  تـِ آى آگـاّٖ هـ

 (.373ّ. ،1398 ٖ،هٌلو فلٍَُ٘ؿ )ؽٌ ًاه٘ـُ هٖ« هـَل »

 پظٍّٖ هجبًٖ فلؼفٖ داللت .1

ٖ،) ٕا ٖ ؿك ّل كُتِٔ ٣لوّل راه٤ّـ   اً م اًٌ م ٣َل ثـَؿ  تـــل٘ق، ٌّــل(،   ٖ ٤ٍــ ٘ٛث ٣لـَم  ٖ،ارتوا٣ ٣َل ٚ  ٍ ْت ـ  ٌت

ـٕ  هٖ ٖ،َٛككل ًا . ِت ؿاًَ َ٘ل ي ؿاًَ ت َاى ٗا َم احثـاٖت  كا ِتت مؿٍ ؿًتٔ كٖل ٣ـل ـٕ كـلؿ؛  ٌّزاكٕ تقٌ٘ن ٍ ٣َل  ٌت

ـٕ ؿًتِ اگلصِ ــٕ   ِت ؿاًَ ،ؿًـتٔ ًؾٌـ . ؿاكؿ ٍرَؿ نً٘تلٕ  ّإ رنٖئ ٌت َ٘ل ضـِ ٌّـ    ؿك هـَكؿ ت ـاكُ ؿاكؿ  ،ًآ . ُا



  95 ٖپظٍّ هغبلؼبت داللت ٖؿٌبػ ًَ اص سٍؽ ٖخَاًـ

ٓـ٘ف، ـ پـ ٣وـلٓ ًغـَ يٍ٘٘ تثٕ ٍاكـٍا فْـن ٍ َت ٖ   ـُٗ َ     ،ّـإ تزلتـ ـ ـي ًـ١َ ؿًا ـ    عآـل ٗا ّوـِ  . پوٍّـٖ ًا

ن ـلٕ ّـا پاكاؿٗا ٖ، احثات) هَرـَؿٖ پوٍِّـٖ ٓا ٖ، گلا ٣ول ،ٌ ٘كئال ،ٌ ٌ٘٘فو ٕ،ل٘تفٌ گلٗا ـَب(،  ٖ ــگ٘ـ ض٘پ ٗـ ٍ ُآ

ضـِ ٌّـ » ٕ  ،تلٕا هخا ) ؿًتٔ ؿٍم ،هقاتل. ؿك ؿٌّـ للاك هٖ ٜال٤ِه كا هَكؿ« ًآ تقـاؿ ـــٕ    ( ًا َ٘ل ـَ ت  ؿك تـاب تـِ ؿًا

ضِ » ـ ـٗتاًآ اكُ ؿاكؿ« تُا ن. ُا َ    ّوِ پاكاؿٗا ـٖل پـوٍّ َلهٌـت٤ـ   ،ّـإ ٓا ـ ت ـ ا ـ٘ ـ    يٗ ــَ ٌّــتٌ ام ٗرـٖ  . ًــ١َ ؿًا

تلاتو ـٍا  اكٌ٘تٕ ّإ ًا ثَؿ تلٕا تـل٘ق، كُتِ  كٗٔ ؿاًَ ٍٗ ٣اكالتثاى  ،هت ٚ اٗ ْت ـ   گـل ٗؿ كُتِ ؿاًَ ٌت ـي  . ًا ٗا

ًَِ ٍامهثاؿٔل  اّوگَى ٍ ت٤٘اًّإ ّوگَى  ه٘اى كُتِ گ ِ ،ـً ٍاى ـت لُ يٗهأؽق اؽَكؿ.  صِن هٖ فـلا ـ ٖ هـ  ّـا ٕ ل٘گ ْت ـ ًَا  ت

ـاىٗاـًٖ ٍ ُفاّ هرتَب آحاك ـٖ ٣لؤ ّل كُت ِوٌ تفاؿُ للاك هٖ. تُا ضـِ هَكؿ ًا ـ ٖ ه ،گ٘لؿ ًآ ـ ًَا ِ  ،هراتـة  ت ـف  ّـا،  فٌل

رِ هَكؿّإ پلاكٌـٓ  ــُٗا ٍ فٌـَى ،هـ  ّا،ِ ٠ًٗل ،ّا نٗپاكاؿا ـ  َت ـ ِ صـِ تلؽـٖ    اگـل . تُا ـ ِ ٗـ ّـا تغق  كُـت ـٖل  كٌٌـ ـ ٓ ٓا

ـّا كُتِ لا ،ٕ ؿٗگلـً فٖ ٗا ًٌ  ـُٗا هخـا ٕ ـت فٖ ّإ فٌل ٍاىهٌِإ  ،ّإ فٌل ٖ،  ّا ) كُتِؤ ّ ؿك احل فلا  صـِ ارتوــا٣

ٍلٌّل ِص ٍٖ ٤ـ٘ٛث صـِ ـ،  ـٖ ه نً٘م اك ٕ ّنّا كُتِٖ ( ٌّتٌ َاًٌ اهَمـً ت ف .ام ٗرـٗگل ٘ت ًٍـٖ   ٣ٌٔل فٌل ـ٘ل ؿك ٖ ِت پتاًٌ

اكُ ؿاكؿ كِ لاتل٘  لثٖ  ّٚل احل ُا ـاىٗاـً .ؿاكؿ ٍ ٌت ـ ؿاللـ  ٖ ه ّل كُتِ ِوٌ َاًٌ ِ   ت ـ ٍ٘ل ـ ام إا  ّـإ ا ٕ آحـاك تـلا   يٗ

ـ. ّإ تؾٖٔٔ ؽـَؿ كا  كُتِ ي ؿالل اعٔا كٌٌ ٍ تــَؿُ   ت٤٘اً ؽـام ٕ ا كُتِ ي٘تپوٍّـٖ  ؿك هلاعل ًؾٌـ  ؿاًَ ،ّا ٗا

ٓ٘فٖ ٓلفاً ٖ٘ل -َت ؿتغل ٌـ َت َّا ي ؿالل  ؛ؽ ٚ ٗا ٖ  پوٍَّ ،ّا اها تا تـل٘ق ٍ ٌت ـَ     -ّإ تزلتـ ـاًٖ هٌزــل تـِ ؿًا ه٘ـ

ـ  َّا ٌلو ٍ فلُ٘ـ )ؽٌهغٖل ؽاّ ّل كُتِ ؽ ـ    ؿالل  تلٕا هخا ، .(374 ّ ،1398 ٖ،ه هــكى تـلٕا    ّإ ًگـُا ٌپ

ـاىٗاـً هــٗلٗ  صٌ٘ ؟ ـُٖ ه  ٗلٗهـ ٣لن ِوٌ ٌ  ّإ كل٘ـٕ ٌپ  تاٌٗ  ٗا ـتل كُــتٔ هـــٗلٗ     هـكً٘ ّا كا ؿك ٌت

اٖت ؿاللتـٖ كٌٌــ ي كـاك. تامـٗ ـُ ،اـٗ َ اـٗ َ هــٗلٗ  ؿك پلـت ـٚ ؿاـً ِ ٌت ـ    هٌزـل ـت ــــ    ّـإ ٌپ َّا ٌـــ  ؽ هـكً٘

ٌــتٖ ٛلاعــٖ ًــاؽتاكّإ ًــامهاًٖ ٌپ . ُـــ ـِ ،هـكً٘ َـً ـ     ؿاللـ  ٕا ام كاكتلؿّـإ غ٘لهٌـتق٘ن    ًو ّـإ ٌپ

ٌتٖ هـٗلٗ  ًا . ؿك تلؽٖ ام كُتِ ٍام هـكً٘ ي ٣وـل  ـٍا  ًا  كِ كوثَؿّإ ٠ًـلٕ ؽـَؿ كا    ّا، اـٗ گ٘ـلٕ صٌـاى هت

ـفِ) ٕاؿٌ٘تٕ ّا تا كُتِ َا١ فٌل ـ اـً َامىّا ّواًٌ ـ. ٖ ه ( هتـ ّ  ًـامً لـات، ٖ گـا ـ  ٍا ــتقلٕا  » هٌــتلنم ٖ ٣ولـ ٘ي صٌ ًا

ـ  كـ (Horizontal borrowing« )افقـٖ ِ    ؿاًَ ،ِ ؿك آىًا ام هفـاّ٘وٖ كـِ تــلٕا هٜال٤ــٔ      ،پوٍّاى ٗـك كُـت

ـُ ـتلّا ُـرل ؿاؿُ ُــُ پــٗ تفاؿُ هٖ ،ّا ؿك ؿٗگـل ٌت ـلو  فـلٍ ٘)ؽٌ كٌٌـ ًا ٣لـن   ،تـلٕا هخـا    ؛(375ّ ،1398 ٖ،هٌ

 ٘ ـ  ،هــرأؿام  ؿٗـَٗي، ) ًٌُٖا راه٤ِ ؿكٖ ارتوا٣ٕ ّا ًامهاى ام هفَْم ًْ مالــ ـراَت ـ (، 2004 ،ًا ـ ت ام اٗ ٕ ّــا َ ٌ٘

اماكهغَك ٖ،) التٔـاؿ ام ـت ل1977ُمًگـلٌٍّـتلل َاكؿ ؿٗگـل . گ٘لـًٖ ه ( ْت َ  ،ؿك تلؽٖ ه ـ ـتقلٕا  »پوٍّـاى ؿكگ٘ـل     ؿًا ًا

َـً ( هVertical borrowingٖ « )٣وَؿٕ ُ .  ٖ ـ تقلٗا ي ًـثك ًا ام هفـاّ٘وٖ كـِ ؿك ًـَٜط هؾتلـف تغل٘ـل       ،ٗا

ـ، ُـُ ـتفاؿُ ًا ـ.ٖ ه ًا تقلٕا ام كُتِ ،ٍال٢ ؿك كٌـ ي ،إ ّوٌاِّٗ ًا َ ٕ ا كُتِ غٌإ ٘ت ـ ـ تقَ كاٖ پوٍِّـ  ؿًا  كـلؿُ   ٗ

ٖ       ...ّواى() ًا  اى ؿٌٗـ َٗا ِـ ن ٗك هتي ٗا ٗك ٠ًام اكمُـٖ ٗـا كفتـاك ٍ گفتـاك ٘پ ـؤ ؿ  ،گاّٖ ً٘ پوٍّـٖ لـلاك    اللـ   هثـ

٘اك پلكاكتلؿ ٍ تقلٗثاً را ...گ٘لؿ هٖ ّإ ٗـك آٗـِ     تلكًٖ ؿالل ،پوٍّٖ للآى افتاؿُ ؿك هٜال٤ات ؿالل  ٗرٖ ام الگَّإ ٌت

تاى للآًٖ ٗا ًَكٓ للآًٖ ؿك ٗك ٗا صٌـ ه١ََٗ ًا  )ماك٣ٖ هغوَؿآتاؿٕ ٍ ؿٗگلاى،   (.89-88ّ  ،1398ٗا ؿًا
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 پظٍّٖ پ٘ـٌ٘ٔ داللت. 2

هٌتِـل ُــُ كـِ     م1905 ؿك ًا  ،ف٘لٌَ  تلٗتاً٘اٖٗ ،(Russell) ،ام تلتلاًـ كاًلاٍل٘ي هقالِ ؿك تاب ؿالل   

ُثِ٘ ٠ًلٗـِ  « گلاً٘گاُ ف٘نٗك»ّإ ؽاّ اً ؛ هخل اٌٗرِ تگَٗ٘ن: ٠ًلٗٔ  فؽالٓٔ آى تغل٘ل كاًل ام ٍٓ

كفتـاك  اً  كِ آى ٗرـٖ ؿك ارٌـام اًـ  ٍ اٗـي ٗرـٖ ؿك       اهام ٣لٖ« گاُ ه٘اًِ ترِ٘»ٗا « ًوزًَ الَسطي»

 (.375ّ ،1398ؽٌ٘فل ٍ هٌلوٖ،)

َ كا الثتِ گاّٖ ٗك ٠ًل هٌ٘ل َ ٤ٌٖٗ اگل ؛كٌـ ٖٛ هٖ صٌـ ؿًا گـاّٖ   ،تگ٘لٗن ٠ًل تٌث٘ظ ؿك ٓهْل ٔخاته ّا كا تِ ؿًا

 ،اىًٌـ تراهـل ا  ً٘ل ٍ ؿاكٍٗيتغَلٖ  ٠ًٔلٗ ،هاًٌـ ؛كٌـ هٖ ّا ٣ثَك ؿاكؿ كِ ام اٗي هْلُ ٗك ٠ًلِٗ عرن ًؼ تٌث٘ظ كا

تقثا  للاك (Naturalisme) هرتة ًاتَكالٌ٘ن كِ ّن ؿك ٌاى كا كاُتٔ ٛث٤٘ـ  فـلٕ گلفتٌــ ٍ    گلف  ٍ  هَكؿ ًا ًا

ـ  ّن ؿك مهٌ٘ٔ تلت٘ ـ تاٗــ ٛث٤٘ـٖ    ،  ه٤تقـ ُـًـ تراهل اٗي هَرَؿ كِ صَى كاُتٔ ٛث٤٘  ًا . لـلائي تـاكٗؼ   تاُـ

ٍ    ف٤ل ًگاكٍ ًٌٌَٗـگاى ؿك ؿك ،ٌُاًٖ ؿّـ كِ اٗي كٍٍ تراهل ٣لَم ًِاى هٖ ـتِ  ِ  گقُـتِ ٍرـَؿ ؿُا ٓـَكت   تـ

ؿٍ هلعلـِ   ؿك ،تلت٘ـ   ت٤لـ٘ن ٍ  ٔفلٌـف  ٔتَٜكات كُت تغَالت ٍ ،ًوًَِْا ك٣اٗ  ُـُ ًا . تلإ آًٗوٌٖ ام راًة 

 تلت٘ـ  ؿك  ت٤لـ٘ن ٍ  ٔكٍٗرلؿ تغل٘لـٖ. فلٌـف   ٔهراتة( ٍ هلعلّا ) اٌٗن كٍٗرلؿ ٔهلعل :تلكًٖ ًا  لاتل تِؾْ٘ ٍ

تٌتاد هـَل  گلٍُ ؿٍم تِ ـِِٗ ام ،ّإ تلت٘تٖ َٓكت ًا ٖ    ًا ؿٗــگاُ ٍا    آٗــ. اٗـي ٓـَكت ؿٍم ام    ّـإ فلٌـفٖ ؿكهـ

َاٗـ٢   » ،«تلت٘ـ   ت٤لـ٘ن ٍ  ٔفلٌـف »٣ٌـاٌٍٖٗ صـَى   اى تلت٘تٖ تـا ف٘لٌَف تلؽٖ ام ،تلت٘  كا ت٤ل٘ن ٍ ٔفلٌف كٍٗرـلؿ ه

ـ ه٤لفٖ كلؿُ« ّا كٍٗرلؿ ؿالل » ٗا« فلٌفٖ ـ تـِ افـلاؿ هثتــٕ     ،پوٍّٖ ٌُاًٖ ؿالل  ٍلٖ ٛلاعٖ كٍٍ ؛ًا ًَا كِ تت

ٖ   تًَٚ ؿكتـل  ، ًؾٌت٘ي تاككوك كٌـّا  گًَِ پوٍَّ اكتقإ اٗي اٗي عَمُ ؿك ؿك ـاٗ  1395 ًـا   ؿك فـلؿ  عٌـي ؿًا

ـ   ُــُ  نُٗتهـَك  ٍ ق٘تٌٌ ٕ المم تـِ   (.377 ، 1398ّ،ٍٖ هٌـلو  فـل ٘)ؽٌ ًا ـ   ٗـاؿآٍك  ٣ٌـاٍٗي تـا   تٖهقـاال  ،ًا

ٌاًٖ: تٌ٘اى پوٍّٖ ؿك ٣لَم ارتوا٣ٖ ٍ ٌُاًٖ هٜال٤ات ؿالل  كٍٍ» ّـا، ت٤ـاكٗف، ٣ولرـلؿ، كٍٗرلؿّـا ٍ هلاعـل       ًا

اٖٗ تًَٚ  «ارلا تؾلاد ٠ًام آهَمٍ ٕالگَ» ، (1395 ) ،فلؿ ؿًا ـ   ٍ  ًا ع٘ـلت اهـام    اًـات ٘تـل ت  ٖپلٍكٍ كِـَك هثتٌ

اًِ ؿك هٜال٤ـات  پوٍّ ؿالل  ٖكٍُ ٔاكائ»( ٍ ّوضٌ٘ي 1396) ،فلٗـًٍٖ ٍ ٛثاٛثاٖٗ ًَُتٔ« اهلل ت٤الٖ  ٕ عف٠ِا ؽاهٌِ

ٍاهگاى للآًٖ ٍاتٚ ه٤ٌاٖٗ  الهٖ هثتٌٖ تل ك َارِ پَك تٌـاؿكٖ ٍ ماك١   ،ماك٣ٖ هغوَؿآتاؿٕاحلٕ ام  «ًثك مًـگٖ ًا ؽ

 ( هٌتِل ُـُ ًا .1398) مكؿٌٖٗ

 پظٍّٖ هؼشفٖ سٍؽ داللت. 3

 ّٖٗـا  ؿاللـ   ل٘ـ ٠ًاعتوـاالً تـا ٣ثـاكاتٖ  ،كٌ٘ــ هٖ ّا ًگاُ كتابّا ٗـا  گـاّٖ اٍلـات ٍلتـٖ تـِ ٣ٌـاٍٗي هقالـِ

ــلإ( )) ــا (Implication of (for)ت ـــلإ( )) ٖٗكاكتلؿّ ـــاتٙ ) ( ،Application of (for)ت ـــلإ( تث٤ ت

(Influences of (for)، ) لات٘تـإح ( ( )ٕتــلاInfluences of (for)، )  َ ، ...The roles of (for)ٖٗ)ّـا  ًقـ

ِ  اًـ   ياٗـ   ٘ـ ٍال٤ ه٠ٌَك ام اٗـي ٣ثـاكات صٌ٘ـ ؟   . ـٗا تلؽَكؿ كلؿُ« كٌّوَؿّاٖٗ»، «ّاٖٗ تلإ ؿالل »  كـ



  97 ٖپظٍّ هغبلؼبت داللت ٖؿٌبػ ًَ اص سٍؽ ٖخَاًـ

ٖ  پوٍِّگلاى اًٌٌَٗـگاى ٗ اٍلـاتٖ گـاّ ـ ٠ًل ،اكصَبْـ ص ؽَاٌّــ ام ٗـك فلٌـفِ،    هـ ـ  هــ   ،ِٗ ـ ا اٗ ّـا ٍ   ـُٗ

اً  ت٤ــّا تثـــٗل   كٌّوَؿّا هورياٗي . كِ ؿك ٣ول صٌـاى هٔل  هٌتق٘ن ًـاكًـ كٌٌـ  اًتؾلادٖٗ كٌّوَؿّا

َُؿ. گـاّٖ اٍلـات    اٛالا هٖ« پوٍّٖ ؿالل »تِ اٗي ٣ول  .تِ ؿاًَ ؽاّ كُتٔ تؾٖٔٔ آى پوٍِّگل ًَُـ

فلٌـفِ الْـام    كٗـ ه٘ـا ، ام   ٔكُت  كٗاٍلات  ٖگاّ ؛َُؿٖ هپوٍّٖ كُتٔ ؿٗگل  الْام ٍ ؿالل  هإؽقٗك كُتِ 

ـ ٖ ام آى اعٔــا هـ   ّٖٗـا ٍ ؿالل  گ٘لؿ هٖ ـ  ؛كٌــ ؿاًلهــاكک،  ٖ )ؿك ٣لــَم ارتوــا٣   ٕاًتقــاؿ  ٌــن ٘، كئالهاًٌـ

 ٌن٘كئال(، 1977 ،(Danermark, Ekstorm,Jakbosen & Karlsson) (اكٌـتلصل، راكَتٌـي ٍ كاكلٌـَى

ٍ  ٌگلم،٘)ه ٣ٖاتاٛال ّٕا ٌتن٘ؿك پوٍَّ ً ٕاًتقاؿ (، Mingers, Mutch & Wilkocks) رــاكي ٗهــاس ٍ 

٣لــن   ٕتــلا  ٌــن ٘هـكً پٌـ   ّٕا ، ؿالل (2004، (Hodgson) ّـگٌَى)ؿك التٔاؿ  ٕاًتقاؿ ٌن٘كئال(، 2013

 (.378 ، 398ّ ،ٍٖ هٌلو فل٘)ؽٌ( 1994)ـل٘تلت)

ـ ٍ٘ ٣لــَم تلت  ٖـگ٘ـ ض٘پ ٔلٌـف كٌــ: ف  ّإ ؿٗگلٕ ت٘اى هٖ ( هخا 1395) فلؿ ٖٗؿاًا ،ّوضٌ٘ي  ٖتـ

(، 1381،ٌٖـ ٘ف ٖؾ٘)فـلؿاًَ ٍ ُـ   ٖتٍ٘ ٣لَم تلت ٌُٖاً ٍ كٍاى ٖٗگلا ًامًـُ (،1392،ٖصاتر ٕ)هغوـ

ماك٣ٖ هغوَؿآتاؿٕ، ؽَارِ پَك تٌاؿكٖ (. ؿك پوٍَّ 1392ٕ )ؿاًاٖٗ فلؿ، گقاكٖ هِ ٍ ؽٚ ٖـگ٘ض٘پ٣لن 
هغَٔ  تفرل ٗا الــام ٣لوـٖ هثتٌـٖ تـل      ،( آهـُ اً 1395( )تِ ًقل ام ؿكمٕ، 1398، )ٍ ماك١ مكؿٌٖٗ

ِ  إ ٗك ؽالل٘  اً  كِ ٍام كُتِ تفرل ه٘اى ّـإ   ؿاك ّ٘ش لا٣ـُ ٗا اٗـُ هِؾٖٔ كِ تلگلفتِ ام كُـت

 ؿؽ٘ل تاُـ، ًٌ٘ .

ـٍا   اك٘تٌـ  ٕام كاّثلؿّـا  ٖرآهـُ ًا  كِ ٗ ،(1396) ،ٛثاٛثاٖٗ ٍ فلٗـًٍٖؿك پوٍَّ  ـ التثـاى ٍ  ، هتـ  ٣ٔاكٗ

 َ َ كُتتلإ ت كُتِ  كٗؿًا ـ آحـاك هرتـَب ٍ    هٖ ّإ ل٘گ تْلُاٗي  هإؽق  ؿٗگل ًا . ٔـل٘ق، تْثَؿ، ٗا تٌٚ ؿًا ًَا ت

ـاى  ِوٌ ـاى ّل كُتِ هٖ ّٔل كُتُفاّٖ ؿًا ـِٗوٌ ٌـ  ٣لوٖ تاُـ. ًا ًَا ِ ّـا  ؿاللـ  ت ل٘ـ إ كا ام اٗـي آحـاك تـلإ     ٕ ٍا

ٖ    ّا ؿك كُتِ ام ًَآٍكٕ مٗاؿٕتؾَ  آَالًّإ تؾٖٔٔ ؽَؿ هِؾْ كٌٌـ.  كُتِ تـِ ؿل٘ـل    ،ّـإ ٣لـَم ارتوـا٣

َ   كٍ يٗاماّإ ؿالل  پوٍّٖ ًا .  ّاً  كِ تزلٖ پوٍَّ تلگ٘لٕ افراك ؿٗگل كُتِ ّـإ ؿاللتـٖ    اّو٘ـ  پـوٍّ

ـاى  ـِٗوٌ َ  ٔصـِ راه٤ـ   ٍ هثلّي ًا . ّل كٍُيتلإ تٌ٘اكٕ ام ًا َ پوٍّـٖ   ٕ ؿاللـ  ّـا  پـوٍّ ـاؿ   تـل ٕ لـ ٍ ت٤ـ

َ ؿك آ ٔت٤ًَ ،تاُـ ِتل٘پوٍِّگلاى آًْا ت َاّـ تَؿ ِتل٘ت ٣ٖلو ٔى راه٤ؿًا  .ؽ

 پظٍّٖ اًَاع داللت .4

زام ا ٕتلا نٗهتوا ٔگًَ صٌـ ،ّا هاًٌـ تٌ٘اكٕ ام كٍٍ نً٘ ٖؿالل  پوٍّ ّٕا ؿك پوٍَّ  .ّا ٍرَؿ ؿاكؿ پوٍَّ يًٗا

 هٌذ ًظبم .1-4

ِ ٖ كا اكصَب هفَْهْپوٍِّگل ؿك اتتـا ص ،ٖٛلط پوٍِّ يٗا ؿك ِ  ّٖٗــا  ؿًثــا  ؿاللـ    كِ تـ ِ ام كُــت  ،، فلٌـف

ـ ٖ هـ ٖ ٛلاعــ  ل٘تفٔـ  اًـ ، تِ ُٖـُ ؿك هزاه٢ ٣لو ٛلط ّٕا ـُٗا اٗهـ   ِ،ٗاكصَب، ٠ًلْص ٍ ًـپي ؿك   كٌـ
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ـ  ل٘تـك ٣ٌآـل تِـر    تـك  ٕتـلا ّٖٗـا ؿالل  ـافتيٗؿًثـا   ّا تـِ هأؽق اًتقلإ ؿالل  اكصَب ْـ آى ص ٓؿٌّـ

 ٔصلؽـ  ،٣ٖوـَه  ٕگقاكٖ هِ ؽٚ ٕتلا ٖــگ٘ض٣٘لـن پ ّٕـا ؿالل  ٕاعٔا ٕهخا ، تلا ٕ. تلاگلؿؿٖ ه ٖهفَْه

ِ   ٕ، ؿًتَك كاكگناك، هٌهلِ فٍٗ ت٤ل ي٘٘كا كِ هِتول تل ت٤ ٖهِ ؽٚ ٚ  ٕارـلا  ،فلهَلـِ كـلؿى هٌـهل  ٖ،هِـ  ؽـ

لـلاك   ٖـگ٘ـ ض٘ؽـَؿ ام ٣لـن پ   ٖپوٍّ ؿالل  ٕاً ، هثٌا ٖهِ ؽٚ ٔؽاتوٖ ٍ هِ ؽٚ ل٘٘تغ ٖ،هِـ ؽٚ ٖات٘اكمُـ

 ٕتـلا  ٕاكٗـ  ّـل ًـْن   ّٕـا  ؿاللـ  ٍ  ٖ(ـگ٘ـ ض٣٘لن پ ٕـ٘رات كلّا )ًٕ اكٗ ًْن ي٘عال ، ت يٗ. ؿك اؿّـٖ ه

ـ تـل ا  ٖپوٍّـ  هٜال٤ـات ؿاللـ    ِتل٘. تَُؿٖ تٌاٟل تلللاك ه ٖ، ٣ًَٖهِ ؽٚ ٔصلؽ ٣ٌآل تك تك  رــلؿ ٗكٍ ـيٗ

 .(379ّ  ،1398 ٖ،هٌلو ٍ فلٍ٘رَؿ ؿاكؿ )ؽٌ نً٘ ِٖٗتلا رلؿٗاها ت٤٘اً كٍ ؛هتولكنًـ

 یطيثرا .2-4

صـِ   ،ٖپوٍّـ  تـا هِـؾْ ُـَؿ كـِ هأؽـق ؿاللـ        كٌـٖ كا هٜلط ه ًٖاا  كل كٗ ،ٖٛلط پوٍِّ يٗا ؿكهغقق 

تقاؿ ٌن٘كئال ،هخـا  ٕؿاكؿ. تـلا ٍٕ ٖكل ٣ٔلٓ ٕتلا ّٖٗا ؿالل   ٕتــلا  ّٖٗــا  ؿاللـ   اٗـ  ٖٗصــِ كٌّوَؿّـا   ًٕا

تقاؿ ٌن٘كِ كئال َُؿٖ ه هِؾْ ام هٜال٤ـِپي ؿاكؿ؟  ٣ٖوـَه ٕگقاكٖ هِـ ؽٚ  ،ٕگـقاك ٖ هِـ  ؽٚ ٌـٗافل ٕتلا ًٕا

ـ  ؛ؿاكؿ ّٖٗـا  ؿالل  ٣ٖوَه ّٕاٖ هِ ؽٚ ٖاتٍ٘ اكمُ ٣ٖوَه ّٕاٖ هِ ؽٚ ل٘تغل ـ ا ٍٖل ّـا ٍ هَٗـ١َ    ؿاللـ   يٗ

ـ ٘گٖ ُرل هٖ( ِٗ)تلا ٍٕ َْٟك َٖٓكت ًاگْاً تِ ،ّا ؿالل  ل ٖاكصَب هفْـَه ْـ ٍ ص لًـ ـ ٍا  ّٕـا  ام هَٗــ١َ  ٕاِ ٘

 .(ّواىًا  )ًِـُ  ّا هِؾْ ؿالل 

 ٍّٖپظ داللتهشاحل اًدبم پظٍّؾ . 5

زام پوٍَّ ٌرِٗا ت٠ًِل  َاى ٖ هـ  ٖهؾتلفـ  ّٕـا  َُ٘ام ُـ  ،ٖپوٍّ ؿالل  ّٕا ؿك هلاعل هؾتلف ًا  ،تْـلُ گلفـ    تــ

َاى كٍٍ تؾاب ٕتلا ٌُٖاً ٣ٌ اٖٗ فلؿ ُـُ ًا . آى ًا زـام ؿك   ق٘اگلصـِ تــل   گَٗـ: هٖ ؿًا  ٌُٖاًـ  كٍٍ هلاعـل ًا

زام ُ  تِ  هلعلِ ـٗپوٍَّ تا ٤ٌٖٗ -ؿاكؿ   ٘پوٍَّ اّو ـ ٍال٤ ٍٖل - َؿهلعلِ ًا ـ ا  ٘ ــ  كــِ ا   ـيٗ ـ ًا ـ ٗافل يٗ  ٌـ

زام ًو تلگِ   للاتل٘غ َٖٓكت ؽٜ تِ  ٔزـ ٘تـا ًت  لؿ٘ـ گٖ ُرل هـ  ٕهت٤ـؿ ٕآهـّاٍ   ّا كف  گام ي٘تلرِ ت ؛َُؿٖ ًا

ـ ٖ ه ٖكا ٛ ّٖٗـا گام ـنً٘ ٖپوٍّ ؿالل  ٌُٖاً اتراتل َُؿ. كٍٍ عآلِ ه٤تثل ٍ لاتل ـ  ،كٌـ ـ ا ٍٖل  ّٖـا ؽٜـ   گـام  يٗ

ـام تتلر ؛ٌ ٘كاهل ً ـ  كـِ تِـل     امؿُٗـ  ٕكٍٍ ؿاكا يٗا .ـلؿ٘گٖ تٌتاى َٓكت هٍ  هلاعل تـُ يِ٘ ه  ظٗهلعلـِ ًا

ا) ًَُـٖ ه  .(51 ، 1395ّ ،فلؿ ٖٗؿًا

 ؛ٖپوٍّ هٌاًة تَؿى پوٍَّ ؿالل  ي٘٘ت٤ -

 ؛ٖپوٍِّ ٔپلؿاؽتي تِ هٌهل ّٕا تلا ؿالل  ٕهإؽق اعٔا ي٘٘ت٤ -

 ؛هٌتؾة ٓاتو ٍٕاكاٍ ٕتلا ٌٕـٗافل ي٘٘ت٤ -

 ؛ٖپوٍّ ه١ََٗ ؿالل  ٖاكصَب هفَْهْص ي٤٘٘ت -

 ؛ٖپوٍّ ؿالل  ٓاتو ٠ًٕل ٕل٘گ ًوًَِ -
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 ؛ٖپوٍّ ؿالل  ٓاتو ّٕإ اكًْٗن  ٕاعٔا -

 ؛ٖپوٍّ ؿالل  ٓاتو ّٕإ اكًْٗن  ٖا٣تثاكًٌز -

 ؛ٖپوٍّ ه١ََٗ ؿالل  ٖاكصَب هفَْهْتا ص ّإ اكًْٗن  ًٕام هتٌاًة -

 ؛هَكؿ٠ًل ّٕا ؿالل  ٕاعٔا -

 ؛ٖٗاعٔا ّٕا ؿالل  ًٌٖزا٣تثاك -

 .ّواى(گناكٍ پوٍَّ ) يٗتـٍ -

 هسئلَ بىياًزخبة هْضْع ّ ث .1-5

ٕ ّإ اك٘ام ّو ـّٗـا لٔـ ؿاك اًـ  كـِ ؿك آى پـوٍَّ ّٖٗا پوٍُ هٌاًة اًزام پوٍَّ ؿالل  ٌُٖاً كٍٍ

ـ  اٗـ  ، هـ كٗ ِ،٠ًٗل كٗاكصَب، ْصـ ـكٗ ،ًٖغلـِ هٜال٤ـات كٗفلٌفِ،  كٗهرتة،  كٗ، ّا كُتِ ّن  كٗ

ؽـَؿ   ٖه١ََٗ هٜال٤ـات  اٖ ٗهٜال٤اتٓ عـَم ـاٗكُـتِ  ٕتـلا ٕا ـِ٘اٍل ٣ٕام ٍ ت٤٘ـاً ؽـاّ، كٌّوَؿّـا ٓـٗا

ٍ   ي،٘ـ٘ )تث ٖاًزـام پوٍَّ تزلت ٖؿك پـ ٌُٖاًـ كٍٍ يٗا يٗتٌاتلا .ـ٘اعٔا كٌ صـَى   ؛ٌـ  ٘( ًٕفْـن، ٍاكـا

ّ  ٕهَاكؿ ، ؿككًــٖ ٠ًـل ه پي تِ ؛اً  ٖپوٍّ ّـ  آى ؿالل  ـ    ؽـا كٌـة ؿاًـَ    ٖكـِ پوٍِّـگل ؿك پ

ًـ  كـِ   اارل  آى ؿًـتِ ام پوٍِّـگلاى لاتـل    ٕ، تلاٖپوٍّ ؿالل  ٌُٖاً اً ، هٌاًة اً . كٍٍ ٕاِ ٣ٗاك

ـ ا ـى٘تلكِـ ك ٛـَ يٍ٘ ّو ٖفٌّـ ٖؿّ ًامهاى ٕتَاًوٌــ ِ  لٗام ًـا  ّـا  ـُٗ  ٔاًـتفاؿُ ؿك كُـت   ّٕـا تـلا   كُـت

ـ اكصَب، ٠ًلْ)فلٌفِ، ص ٖٓاؿكات ٔتآى كُ كؿٕ افلاؿ ي٘صٌ ي،ٗتٌاتلا .ؽَؿ ٌّتٌـ ٖتؾٔٔ ـ  ِٗ ـ ً (هــ   اٗ  ن٘

كِ ام  ٌ ً٘ ٕا التثاى كاك ًاؿُ ّٕا، تلا كُتِ لٗام ًا ٕـ٘كل ّٕا ـُٗا ـى٘تلكِ ـلاٗم ؛ؿاكًــ ٖؽـَت ٔاعاٛـ

 .(382ّ. ،1398 ٖ،هٌلو ٍ فل٘)ؽٌ ـٗتلآ ّٕـل پوٍِّـگل هثتـ ٣ْٓـ

 اُذاف ّ سؤاالد پژُّص  بىيث. 2-5

زام پوٍ هــ    ك، ٠ًِٗٗل كٗ ،اكصَبْص كٗ ،فلٌفِ كٕ ٗكاكتلؿّا ،تث٤اتك، آحا ،ّا ؿالل  ٖتلكً ،َّّـ  ام ًا

ي ًا  كـِ  اٗ ٖپوٍّ ؿالل  ّٕا هْن ؿك پوٍَّ ٕـً٘اا  كل ٖ ًا .تلكً هَكؿٕ كُتِ ٗا ه١ََٗ تلا ـُٗا كٗ اٗ

ـ  هـا  ٖهٜال٤ات ٓعَم ٕتلا ـٕها٘صِ پ ،ـٗرـٖ ٗا وٗلـ ٓـٗا يٗا اٗ ٠ًِٗل يٗا ،اكصَبْص يٗا ،فلٌفِ يٗا ،كُتِ يٗا  اٗ

 ؟ها ؿاكؿ ٖهٜال٤ات ٓؽاّ تِ ؿكٍى عَم ٖه٣ََٗ

 آى َياًزخبة طرح پژُّص ّ رْج. 3-5

 ابژه یواکاو یبزا یندیافز نییعت. 1-3-5

 ِٗـ ـاكصَب، ٠ًلْفلٌـفِ، ص كٗ ٕـ٘كل ّٕا ــُٗا ّٕا ؿالل  ن٘تلً اٖ ٗپوٍّ ؿالل   پوٍَّ،  ً٘٘ كِ آًزا ام

ـ اٗفل كٗـ  يٍ٘٘ ت٤ ٖٗاً ، ٌُاًا ٖهتقاٗ ٔكُت ٕهـ  تلا اٗ ـ اٍلٍ  ٖهـَلت  ٌـ  ٖپوٍّـ  ؿاللـ   ٔؿك هٜال٤ـ  ِ٘

ـ ام هلاعـل پـوٍَّ ً   ٌٕـاٗفل ٕلٗتَٔ ٍٖل ؛كٌـ ل٘٘هٜال٤ِ تغ ي٘ؿك ع ٌـاٗاً . هوري اً  فل ٕٗلٍك  ام٘



100     ، 1398ثْبس ٍ تبثؼتبى ، 19، پ٘بپٖ اٍل ، ؿوبسُدّنػبل 

ـ  ّٖٗا پوٍَّ ٍ ًـاا  ٔام هٌهل ٤َٖ٘ٛك ٛث تِ ٗـتاٖ ه ٌـاٗفل يٗ. اـٗؿاك تـا   ـ،٘پاًـؼ تـِ آى ٌّـت    ٖكِ ؿك پ

 كا ُاهل َُؿ.ُـُ  ٖا٣تثاكًٌز ّٕا ؿالل 

 موضوع   یچارچوب مفهوم نییتع. 2-3-5

ـ  كـِ ؿالل  اٗي ُـَؿٖ هٜلط ه ابٗ پوٍِّگل ؿالل  ٕكِ تلا ًٖاال يً٘ؾٌت ـ ا ّٕـا ًا تـل صـِ    ـ٘ـ كل ّٕـا  ـُٗ

تقاؿ ٌـن٘كئال ّٕـا ؿالل » :ُـَؿٖ گفتِ ه ٍٖلت ،گلٗؿ  ٣ثاكت  ًا . تِ ٖه٣ََٗات ٣لـن،   ٕگـقاك ٖ هِ ؽٚ ٕاتل ًٕا

ٚ  ٕصــِ ٣ٌآــل   ّٕـا تــلا  ؿالل  ٌـ ؟٘ه٠ٌـَك ص ،«ٍٕ ًـَآٍك ٕفٌاٍك  ،ٖعـالت  ي٘ؿك صٌـ  ؟ٕگـقاك ٖ هِـ  ام ؽـ

تؾات ل٘پوٍِّگل پٌذ هٌ  :ؿؿاك َ٘ؿك پ ًٖا

ـ: ؿك ا ٠ًام رلؿٗكٍ. 1 تقلٕا ا ٕتلا ٕاٖ اكصَب هفَْهْص َ،ِ٘اپ٘پوٍِّگل پ رلؿ،ٗكٍ يٗهٌ  ّٕا ـًُٗا

 .كٌــٖ كا اعٔا ه ٖاكصَب هفَْهْهٌاًـة ّـل ٣ٌٔـل، ص ّٕـا ؿٌّـُ ؿالل  ٍ ام للٕ كٌـٖ ه يٍٗؿٌّـُ تـ للٕ

 هتلتــة تـل هَٗـ١َ هـَكؿ     ّٕــا  ؿالل  ن٘ؿّٖ ؿٌّـُ ارـامُ هـ تـِ للٕ ،رـلؿٗكٍ يٗ: ؿك اِٖٗتلا رلؿٗكٍ .2

ِ   ُـُ  فٗت٤ل َ٘پ ام ٖاكصَب هفَْهْص كٗتغج ها كا تـٍى  ّـا هَٗـ١َ ٍ    ؿاللـ   ،گـل ٗؿ  ٣ثـاكت   ُرل ؿّـــ. تـ

 ٕهت٤ــؿ  ٖؿاللتـ  ّٕـا  هوري ًا  گـناكُ  اىٗؿك پا يٗ. تٌـاتلاؿّــٖ آؿكى ه َِٖٗٓكت تلا ٣ٌآل ه١ََٗ ها كا تِ

 .ٌتٌـً٘ ُـُ ي٘٘ت٤َ ٘پ ام ٖتـل صـاكصَب هفْـَه ٌٖتاعٔا َُؿ كِ لنٍهاً هث

 ،ة ؽـَؿ ؿاكؿ ٍ ؿك پلتـَ آى  هٌتؾـ  ٖتـِ هَٗـ١َ هٜال٤ـات    ًٕگـاُ ٠ًـل   ٖ: پوٍِّگل ًـ٣َ ٕلٌن ٠ًل رلؿٗكٍ .3

 .ؿّـٖ ؽَؿ للاك ه ٠ًٕل ف٘هٌـلكا ؿك رـٍ   ٖٗاعٔا ّٕا ؿالل 

٣  : پوٍِّگل هوري ًا  هزْن ِتٖق٘تلف رلؿٗكٍ. 4 ن ٠ًل ًَٖ ـ   ٖاكصَب هفْـَه ْـ ص كٍٗ  ٌٕل ٍل ـ،  ـ ارـامُ   ٖتُا

ـن ٠ًــل  ؛َْٟك كٌٌـ َِٖٗٓكت تلا ّا ِت ٍ ؿالل  ّإ اكٗ ؿّـ ًْن ا ٌل َُا ـت هٜاتقـ    ٍٕ َٖب هفْـَه اكصْـ ٍ ص ٕؽ

ٌـ  تِ تُا َُاؿُا ٌـ ٍ ؽ تِ تُا ـُا ـ  تلؽـ ؛ً َؿ  ام ًاا  ٖهوري ًا ؼ ؿاؿُ ًِ افِ َُؿ ٕـٗرـ ّٕا ًاا  اّٗا پًا  .ٗا

ـ  پي ام ٌُاًاٖاكصَب هفَْهْتل ص ّا ـٍُٗ ا ّإ اكٗ ًْن ٖٗتقـم ٌُاًا رلؿكٍٗ. 5  ّٕـا  ـُٗا ٖٗ: هوري ًا

و ٕـ٘كل ـ  ام ٖاكصَب هفْـَه ْـ ص ،عالـ   يٗـ ّا كا هِؾْ كٌــ. ؿك ا  قٔـ ؿالل ه ،آًْا ّا  ٘ام ٟلف ٌاىٍ٘ ٛا  َ٘پ

ـاكؿ ُـُ ي٘٘ت٤ ـ  ْٟـَك كٌــ. ؿك     ،ٕـ٘ـ كل ّٕـا  ـُٗا ٖٗت٤ـ ام ٌُاًـا ٔؿك هلعل ٍٖل ؛ٍرَؿ ً  ،عـا    ي٣٘ـ  هورـي ًا

ـ ا ٖفـ ٍ٘ ك ٖتَؿى كوـ  ٖتـِ غٌـ ٖتٌـتگ ،ٖاكصَب هفْـَهْص  ٘راه٤ )ؽٌ٘فـل ٍ   ؿاكؿ ٖٗاعٔـا  ٕـ٘ـ كل ّٕـا  ـُٗ

 (.384ّ  ،1398ٖ،هٌلو

 هغبلؼِ   هَسد ّٕبٖ ظگٗخبهؼِ ٍ ٍ ،ظُٗللوشٍ ٍ هٗتوشوض ثش  .6

تِ تاُـ كٌة ؿالل  ٍٕا  تلا ٔهلكن ؿًت ٔلٔـ هٜال٤ ٕپوٍِّگلاگل  ِ     ،ّا ؿُا ـاؿ آى تـ ـ  ت٤ـ ٓـَكت    هورـي ًا

ـاؿ آى افنٍؿُ ًَِؿتل  ،كاهالً هِؾْ تاُـ ٍ ؿكگقك هٜال٤ِ پـوٍَّ   ٠ًٕـل  ٕؿٍك هٜال٤ـِ تـِ غٌـا    ؿف٤ات ٍٖل ؛ت٤
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َاّـ ؿالل  تلإ هخا  كٌٖ كِ هٖ .ـٗفنا٘ت گقاكٕ ٣وَهٖ اع٘ـا كٌــ،    هِٖ الثالغِ كا تلإ ؽٚ ّإ هـٗلٗتٖ ًْذ ؽ

ـاؿٕ ٍ  تؾاب كلؿُ؛ ٍلٖ ترلاك هٜال٤ٔ آى هوري ًا  تِ ت٤ ٍاعـٕ كا ًا ّـا كوـك كٌــ ٍ آًْـا كا      ٌإ ؿالل غهإؽق 

ـاؿ هإؽق ك تـل٘ق ًواٗـ. پوٍِّگل ًوٖ ـ ت٤ ًَا  ا تِ٘تل كٌـ؛ مٗلا تٌْا ٗك هإؽق ٍرَؿ ؿاكؿ.ت

 ٖپظٍّ دس پظٍّؾ داللت غٍٗلب بٗ اص افشاد سفتبسّب ٕش٘گ ًوًَِ. 7

تفاؿُ ؿك ؿالل  هَكؿ ّٕا هتي ٕل٘گ ًوًَِ ِ  .ؿاكؿ ٠ًٕل ٔثغٓ ،ٖپوٍّ ًا  اٗـ كـِ هـتي    ّٕـل پوٍِّـگل   ،عـا   ّـل   تـ

تؾاب ه ّٕا  لهٔاعثِ كا اتناك كٌة ؿال ـ ٖ ه ٕل٘گ ؿً  تِ ًوًَِ ـٗتلؿٖ ت ،كٌـٖ ؽَؿ ًا ـ  ؛مًـ ـ  ام    ٍٖل هورـي ًا

ٍاه پوٍِّـگل   ٤ٌٖٗ ؛ّـفوٌـ ًا  ٖف٘ك ّٕا پوٍَّ لٗهاًٌـ ًا ،ّا پوٍَّ ل٘لث يٗا .ارتٌاب كٌـ ٕل٘گ ًوًَِ ٓفكل 

ـٍا  ؿك ٕآهاك ٕلٗپق ن٘تِ ؿًثا  ت٤و تؾاب هإ  هٔاعثِ اٗهتي  كٍ يٗاما. ٌ ً٘ ٖكو ّٕاَ ٍّوپ هت كـِ تـِ    كٌـٖ ًا

 گ٘لؿ. للاك هٖ ٠ًل هَكؿكٍٍ  يٗؿك ا ،٠ًٕل ٕل٘گ ًوًَِ .هَكؿ٠ًل كوك كٌـ ّٕا كلؿى ؿالل  ُنٗتهَك

 ٖپظٍّ ّب دس پظٍّؾ داللت دادُ ٕگشدآٍس. 8

ـ  كٗكٍٍ، ه٤وَالً  يٗؿك ا .َُؿٖ ّا الـام ه ؿالل  ٕهإؽق اعٔا ي٘٘تِ ت٤ هلعلِ ًٌث ؿك اٗي   ٓهؾنى ٓـاؿككٌٌ

رَاك اًتقلإ كٌـ، تـِ   ّن ّٕا ام كُتِ لؿ٘گٖ ه ن٘پوٍِّگل تٔو ٌرِٗا. كؿٍرَؿ ؿا ـُٗهؾنى ٍاكؿكٌٌـُ ا كٍٗ 

ـ  ،پوٍِّـگل  ٔكُـت   ٘ـ هاّ :ؿاكؿ ٖصٌـ ٣اهل تٌتگ ـ  ،پوٍِّـگل   ٘ـ ٟلف اٗـ  ٕتَاًوٌـ ِ   ٖغٌ  ّٕـا  تـَؿى كُـت

كٌـة   ٖ،پوٍّ ؿاًَ ٕـً٘ثك تَل ٖ،٣لو-ٖفلٌف ٓـٗهتـاٍ  ُـى ا ٖ،ٌ٘ٛلف ٕ ا كُتِ ٕگلٖ لفاٟ ،ؿٌّـُ للٕ

ٖ لؿكًـ ٘غٖ ٍ تغلٗـل كتـة ؿكًـٖ ٗـا     پوٍِّ ًٖامهاً  ٗهإهَكٕ، ؿكتل ٖپوٍّ ؿاًَ ٔكًال ٖ،وٍِّپ ٔپوٍّاً

 (.54-52ّ  ،1395فلؿ،  )ؿاًاٖٗ

 هطبرکذ پژُّطگر در پژُّص حًحْي ييرؼ. 1-1

ـ اارل  آى ؿًتِ ام پوٍِّگلاى لاتل ٕكٍٍ تلا يٗا وٌـ ًَا  ـىٍ٘ تلكِـ  ٖفٌّـ  ٖؿّـ  ًـامهاى المم تـلإ   ًٕ  كِ ت

ـ  ٖؽـَت  ٔاعاٛـ  ٖٓـاؿكات  ٔؿك آى كُت ٕافلاؿ ي٘صٌ .كا ؿاكًـؽَؿ  ٖتؾٔٔ ٔكُت ّٕا تلا كُتِ لًٗا ّا ام ـُٗا  ؛ؿاكًـ

 .ٌ ً٘ ٕا كاك ًاؿُ ،التثاى ّٕا تلا كُتِ لٗام ًا ٕـ٘كل ّٕا ـُٗا ـى٘تلكِ لاٗم

 اطالػبد یرّش گردآّر ييثِزر. 2-1

 ّٕا تَاًـ تِ ُرل ؿاؿى ؿالل ٖ ت اً  كِ هاٛال٣ا ٕكٍٍ، گلؿآٍك يّٗا ؿك ا ؿاؿُ ٕؿك گلؿآٍك ٕـ٘كل ًٔرت

ام  ٕتَاًٌــ ام اًـَا١ هت٤ــؿ   ٖ هـ  ٖپوٍّ ٍ پوٍِّگلاى ؿالل  پلؿاماىِ ٗاگلصِ ٠ًل .رَ كوك كٌـٍ  هَكؿ رٌ 

ـ   ٕاك٘ها تٌا ،كٌٌـ اًتفاؿُ... هتَى ٍ  ٖتلكً، ّا هاًٌـ هٔاعثِ ؿاؿُ ّـا ٍ   اًـتؾلاد ؿاللـ    ِام پوٍِّـگلاى ت

 .كٌٌـٖ را هُـُ ات لٗعق  هتَى تغل
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 اطالػبد یاثسار ّ گردآّر یسبز آهبدٍ .3-1

ـام ه ٖؿاللت ٓاتو ّٕإ اكًْٗن  ّٕا تِ اعٌاى  ًٌث  ،هلعلِ يٗؿك ا اٗـي  ؿك  ٕـ٘ـ پاًؼ تِ ًاا  كل تلإ .َُؿٖ ال

 ٖتل هَٗـ١َ تلكًـ   ّٖٗا صِ ؿالل  ،هـ  كٗ اٗ ٠ًِٗل كٗ ،اكصَبْص كٗ ،فلٌفِ كٗ ٌرِٗا ٤ٌٖ، ٗپوٍَّكٍٍ 

ـٖ ٍِّگل هپو ،ؿاكؿ ًَا  :لؿ٘گ َ٘كا ؿك پ ل٘هٌ ًِ ت

 ؛اعٌاى كٌـ ّا ـُٗام ا ٖاكصَب هفَْهْص ٣ًَٖ اىٍٗ ؿك پا ،ؿّـهٜال٤ِ للاك  ٍا  كا هَكؿ  هإؽق ؿً  -

تفاؿُ ك  ام هإؽق ؿً  - ـام  ّإ اكًْٗن  ٕتِ اعٔا ،ؿٍم  ّا ٍ كتة ؿً  هقالِ ي٘٘تا ت٤ ٌـ ٍؿٍم ًا  ًواٗـ؛ال

ـٍا  اك٘كِ تٌكا ّا ٕ اكٗآى ؿًتِ ام ًْن  - تؾاب ٍ فل ،تلًـ هت ـ   ٌـٗاًا كا تـل آًْـا ا٣وـا  كٌــ      ٖپـوٍَّ ؿاللت

 .(389 ّ ،1398 ٖ،هٌلو ٍ فل٘)ؽٌ

 یپژُّ در پژُّص داللذ یسياسٌبد ّ رًّْ یثبزًگر .4-1

ـ م ؛پـلؿامؿ ٖ ّا ه ؿاؿُ ٕتِ گلؿآٍك تاك كٗام  ًَ٘ا  كِ پوٍِّگل ت يٗكٍٍ ا يٗام هؾتٔات ا ٖرٗ ـ   لاٗ  ٕلاهلتثـاً ت

ال٣ات ت ٕگلؿآٍك ِ   ّٕـا  ؿالل  ٖپوٍِّگل تا ٍلت .گلؿؿٖ ؽَؿ تله إ تِ هإؽق ؿاؿُ ،تلٖ ٍ غٌ ِتل٘ٛا ٛـَك   ؽـَؿ كا تـ

 .ؿّـٖ ه ّا اؿاهُِ ؿاؿ ٕتِ گلؿآٍك ،كاهل ٍ راه٢ اعٔا ًرٌـ

 ٖپظٍّ ّب دس پظٍّؾ داللت دادُ ل٘تحل ٍ ِ ٗتدض. 9

 یپژُّ اثژٍ داللذ یُب یبريسِن  یاػزجبرسٌج. 1-9

 ا٣تثـاك ًـْن   اًـــ،  ٣لٗـِ كلؿُ ٍٕ ؿك آى عـَمُ آحـاك ؿاكًـعـَمُ تؾْٔ  ـكٗ ؿككـِ  ٖكٌـاً ٕتـلا

٠ًل  اْٟاك ٍٕ ٕاكٗ ؿك هَكؿ ًْن ٣ٖلوـ ٔگقك مهاى، راه٤ـ اً  ٍ ؿك اىآً ٖآًْا تِ ا٣تثاك ٣لو ّٕإ اكٗ

ؿك آحاك هؾتلف ُـُ اً ،  ققهغآى  ٓاُاك هَكؿ ٕاكٗكـِ تـِ ًْن  ٖٗت٤ــاؿ اًـتٌاؿّا ـٗتلؿٖ . تكٌــٖ ه

 ٕـ٘ـ ٍ ًرـات كل  ّـا ٕ اكًْٗن  ،ٍٖٗ كٍا ٖكِ تِ اًتٌاؿات للآً ٖكٌاًـ .  ٕاكٗا٣تثـاك آى ًْن  ــٗها

تـِ   ّـا ٕ اكٗا٣تثاك آى ًْن  كٌـ،ٖ ه ن٘آى كا تلً َٖٓكت ه٣ََٗ تِ ٍ كٌـٖ ًَكُ ام للآى كا اعٔا ه كٗ

ٍ   ٕپوٍِّگل اٗ ٕوٍِّگل هثتـاها پ ؛ؿاكؿ ٖتٌتگٕ اكٗ ّـل ًـْن ٔاًتٌاؿات ٣قثـ ٔ كـِ ؿًٍـ  ؿاكؿ ك  ٗ٘ـ

ـ كا ؿًثا  كٌـ. تـل ا  ٕگلٗؿ ل٘اًتؾاب كٌـ، هوري اً  هٌ ّإ اكٗ ًْن اًتؾـاب ٕكا تـلا ٕهٌــ ٠ًام  يٗ

 :اًاى، پوٍِّگل هوري اً 

ًٍا ناىٍ٘ هكٌـ ٍا  كا هٜال٤ِ   آحاك ؿً  - ت٤وا   ٖفلا  ٕاكٗـ  نًْ ـكٗا٣تثـاك  ـاك٘كا ه٤ «هَٗـ١َ اٗهغَك »ًا

ـ ٍ تا تَرِ تِ عزن كاك ـًا تؾاب تنًـ ،ت  .ؿً  تِ ًا

تٌاؿات تِ ّل ًْن   آحاك ؿً  - ـٕ اكٗ ا٣تثاك آى ًـْن اك٘كا ه٤ ٕاكٗؿٍم كا هٜال٤ِ كٌـ ٍ ت٤ـؿ ًا ـًا ٍ تا تَرـِ   ت

تؾاب تنًـ ،تِ عزن كاك  .ؿً  تِ ًا
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اٍ ،   تـِ ٠ًـل ؽثلگــاى آحــاك ؿًـ       كا اعٔا ٍ تا اترا ٕاكٗام ًْن  ٖاٍ ، فْلًت  آحاك ؿً  ٔهٜال٤ تا -

 .كٌـ ي٘٘ا٣تثاك آًْا كا ت٤

 ّوَاكُ ترلاك ٍ هَكؿ ،٣ٖلو ٔؿٌّـُ ؿك راه٤ هأؽق للٕ اٗكُتِ  ٕـً٘رات كل اٗ ّا ـُٗام هَاكؿ، ا ٖك تلؽؿ

ـ تـِ ه  ّـا ٕ اكٗ هَاكؿ، ا٣تثاك ًْن ل٘لث يٗآًْا ٍرَؿ ًـاكؿ. ؿك ا ؿكتاكٓ ٕـٗگلفتِ اً  كِ تلؿ تغج للاك  ناى٘

َ  ٕؿاٍك هـ  ّ٘ لٍٗؿاكؿ ٍ ؿك ٓـَكت پــق  ٖتٌتگ ٣ٖلو ٔآًْا ؿك راه٤ ١َُ٘ ـ ا٣تثـاك آًْـا كفا   ،پـوٍّ ٗ  

 .(391ّ  ّواى،كٌـ )ٖ ه

 هْضْع یبرچْة هفِْهِثب چ ُب یبريسِن  یسبز هزٌبست. 2-9

ْ   ّٕإ اكٗ كِ ًْن اكٌَى ِ ٖ ُــُ اًــ ، ؿكٓـَكت     هإؽق هَكؿ اًـتقلإ هِـؾ پوٍِّــگل ام هإؽـق    كـ

. لؿ٘ـ آى ؿٍ َٓكت گ ي٘اًٜثـاا تـ ًٖـ٣َ ـٗكلؿُ اً ، تا ي٘٘ت٤ ٖهفَْه ٖاكصَتْاًتقلإ، ص ٌٌٓـك اف ٗؿك

. 2 ؛َٗتـلا . 1 هِـؾْ كلؿُ اً : ـلٗكا تِ ُـلط ف ٖـگ٘ض٣٘لن پ ّٕإ اكٗ ًْن ٕهخا ، پوٍِّگل ٕتلا

ٍ ٘آـَ  هِــتلک )ؽٌ  . 5 ؛ت٤اهل هتقاتـل . 4ٖ؛ ٠ًوٖ ٠ًن ؿك ت ٔلث. 3 ٖ؛ؿّ ؽَؿًامهاى  ،1398 ٖ،ٌـلو ه فـل

ِ  ؽـَؿ  ٖاكصَب هفْـَهْكا ؿك هـَكؿ ٣ٌآـل صـ ّإ اكًْٗن  ـيٗاكٌَى لٔــ ؿاكؿ ا .(391ّ   )تـلإ ًوًَـ

ٕ ارــلا  ،ٖهِــ  فلهَلِ كلؿى ؽٚ ،ٕهِتول تل ؿكک هٌهلِ، ؿًتَك كاكگناك ٣ٖوَه ٕگقاكٖ هِ ؽٚٔ صلؽـ

 ٖهلعلـِ، پوٍِّـگل هوري اً  رـٍل يٗا٣وا  كٌـ. ؿك ا ٖ(٣وَه ّٕاٖ هِ ؽٚ لٍ٘٘ تغ ٖات٘اكمُ ،ٖهِ ؽٚ

 ـيٗـ هٌــ هتـــاٍ  اًــ . ؿك ا    ٠ًام رلؿٗعال ، كٍ يٗاها ؿك ا ؛تگقاكؿ َٗكا تِ ًوا ًَـّا٘پ يٗكٌـ ٍ ا ٖٛلاع

ؿك  ِٖـ ٗتلا رلؿٗكٍّن اٍلات  ٖ. گاَُّؿٖ هٌٜثق ه ٖاكصَب هفَْهْتا ص ّإ اكٗ اكصَب ًـْنْعالـ ، صـ

پوٍِّـگل تـِ   تلرـِ   ؛ٍرَؿ ًــاكؿ  ٕا ُـُ ي٘٘ت٤ َ٘پ ام ٖصاكصَب هفَْهعال ،  ـيٗ. ؿك اُـَؿٖ ه گلفتَِ ٘پ

ـ ٖ ّا ارامُ ه ؿاؿُ ِ كـِ   ؿّـ ـ    ّٕـا  ؿاللـ   ِٖـ ٗٓـَكت تلا  تـ ٛثاٛثـاٖٗ ٍ  ؿك پـوٍَّ   .ؽـَؿ كا ًِـاى ؿّـ

 ،ّا تك ٣ثاكات ٍ گناكُ ّإ تك گ٘لٕ صْاكصَب هفَْهٖ، ؿالل  ( آهـُ اً  كِ پي ام ُرل1396،)فلٗـًٍٖ

تا گقُ  مهاى ٍ هِؾْ كلؿى  ،٘  صاكصَب هفَْهٖ تلكًٖ َُؿ. ٌّگام ارلإ اٗي هلعلِتاٗـ ًٌث  تا كل

 ٗاتـ. ّإ تِ٘تل، صْاكصَب هفَْهٖ اتقاى تِ٘تلٕ هٖ ؿالل 

 فكل صٌـ ًرتِ ؿك اٗي هلعلِ ٗلٍكٕ ًا :

تٌاؿّإ پوٍِّگل ؿكٍى هتي ؿالل  -  ؛افناٗـ ّا هٖ ّا تِ غٌإ ؿالل  ًا

 ؛افناٗـ ّا هٖ ٍِّگل تِ غٌإ ؿالل هٜال٤اتٖ پو ٓت١ٌَ عَم -

َاى ًٜظ ّا كا هٖ ؿالل  -  ٍ ؽلؿ. اًِ٘ه ّإ كالى، تٌـٕ كلؿ: ؿالل  ت
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 ٖپظٍّ داللت ٖبثٗگضاسؽ ٍ اسص هٗدس  حٗاسائِ ًتب. 10

 یپژُّ در پژُّص داللذ ليّرحلَ يُب ّ رجس بفزَيًْضزي  .1-11

زـام ّـا ؿك ؿٍ عالــ     ؿاللـ   ٕاعٔـا ري ًا  هو. كٌـٖ ه لّٗا كا تغل پوٍِّگل ؿالل  ،هلعلِ يٗؿك ا . 1: ُـَؿ  ًا

ِ   ّٖٗـا ؿالل  .2 ؛َُؿٖ تاك تًَٚ پوٍِّگل اعٔا ه ي٘كِ ًؾٌت ّٖٗا ؿالل  ـ  تـ پوٍِّـگل   ٔلًٍ٘ـ   كـِ هوري ًا

ـ  پوٍَّ ؿاللـ   ،ُـَؿ. ؿك عاـل  ًؾٌـ  ق٘تــل اٗلثٖ ٍ تٌٚ   ٕتـاك كٍ  يً٘ؾٌـت  ٕتـلا  ٖپوٍّـ  هورـي ًا

زام َُؿ ٖه٣ََٗ ٖ  ٍٖل ؛ؿاكؿ ًَٕآٍك ٔٓثغ ٖٗاعٔإ ّـا ؿالل  ّٔوـ ،عال  يٗ. ؿك اؽاّ ًا ـ     گـاّ هورـي ًا

ـاؿ زام ٖؿك هَكؿ ه٣ََٗ ٖپوٍّ ؿالل  ّٕا ام پوٍَّ ٕت٤ آــالط   ٢،٘ـ تزو ،ُٕـُ تاُـ ٍ پوٍِّگل تا گـلؿآٍك   ًا

ِ  ّا كا تالٍ كٌـ ؿالل  ـٗپوٍِّگل تا .ّا كا اعٔا كٌـ ام ؿالل  ٕا هزو٣َـِ ،ٕتـامًگل ـاٗ ِ  تـ  ،هـا٢ً   ،رـاه٢  ٕا گًَـ

ٍاى تلًٍ  ٖهٌٜق ،ُفا  ٍ  ٖ،فٌّ  ٘ال٘تِ ً ام٘هلعلِ ً يٗصَى ا ؛كٌـ ن٘ك َاى پـلؿام ـ ٘فكـاٍت پ ، ت ؿاؿى ًـْن   ًَـ

 .ّا ؿاكؿ ٍ ؿالل  ّإ اكٗ

 نيُب ّ هفبُ یريگ جَيًْضزي ًز .2-11

ـ ام ٛل ،٣ٖلوـ  ٔتـِ فٔـلٌاه   ٖلاكًـا  ّٕا هقالِ ٕتلا ٖٗاعٔا ّٕا ا٣تثاك ؿالل  :ٖٗاعٔا ّٕا ؿالل  ٣ٖتثاكًٌزا  قٗ

ـتٌاؿ . هٌٜق ؿالل َُؿٖ ه ي٘ـ٘ت٤ هـلٍك ّوتـا ـتغرام ًا ــٖ ّـا ه ؿالل  ّٕا ٍ ًا ًَا ّـا   ا٣تثـاك ؿاللـ    ي٘ـ٘ؿك ت٤ ت

َاى ٖ ه ،ٕا ٍ كًالِ ٕا ًاهِ اىٗپا ّٕا اها ؿك پوٍَّ ؛تاُـ كٌٌـُ ي٘٘ت٤ اك٘تٌ ؿك ه٤ـلٕ  كا  ٖٗاعٔـا  ّٖٗـا  ؿاللـ   تــ

ـاؿ ت ــٖ پوٍِّـگل ه كٍ يٗؿاؿ. اما ام ؽثلگـاى للاك ٕلِت٘ل٘اٍت ت٤ ًَا ـ  هتِـرل ام ًـْن   ٖرـٍل ي٘٘تا ت٤ ت ّـا  ٕ اكٗ

َافقـ   ـناى٘ه ،ٖٗاعٔـا ّٕـا ( ٍ ؿالل ٕـ٘)ًرات كل ّـا كا اعٔـا    هؾالف  ل٘ؿل َٛك يٍ٘ ّو ،هؾالف  ؽثلگاى اٗه

ــٖ ه اٗ ،ـٌك ًَا ٍا تِكا ّا  ٍ ؿالل  ّإ اكٗ گـناكٍ ًـْن ت ـ ؽثلگاى لـلاك ؿ  اك٘ؿك اؽت ،ًِٖ رـٍل ،ٖتَٗٓكت ك ٍ ام  ّـ

ًَا  كٌـ تـا ٠ًل كل  .ؽَؿ كا ا٣الم كٌٌـ ٖآًْا ؿكؽ

 پرداخذ هزي ّ اًزطبر ،سيًْ صيپ خيرِ .3-11

زام پوٍَّ ؿالل  ٔهلعل يٗآؽل ـٍا  ؿك ّوـ    يًٗا . ؿك ا ٖٗگناكٍ ًْا ٔاكائ ،ٖپوٍّ ًا  ٔگـناكٍ، پـٌذ فٔـل هتـ

َاىٖ ّا كا ه پوٍَّ  ؿ:كل  ٗك٣ا لٗف تِ ُلط ت

ل ٌُٖاً كٍٍ ،هٌهلِ ِ٘اً٘ت، هقـهِ :پوٍَّ ات٘كل .1فٔل   ؛پوٍَّ ٍٔ٘ا

 ؛پوٍَّ ات٘اؿت ٖف٘تَٓ هلٍك :پوٍَّ ات٘هلٍك اؿت .2فٔل 

زام پوٍَّ ٌـٗافل :پوٍَّ ٌُٖاً كٍٍ .3فٔل   ؛ًا

 ؛ّا ؿالل  ،ّإ اكًْٗن  :پوٍَّ ّٕا افتِٗ ل٘تغل .4فٔل 

 ٖ.آت ّٕا پوٍَّ ،ّا  ٗهغـٍؿ ،ذًٗتا ي٘٘تث ،پوٍَّ ٖكل ذٗاًت :ٍ تغج ٕل٘گ زًِ٘ت .5فٔل 
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ٍا ِ  ٖفـ ٘ك ّٕا ؿك پوٍَّ اها ؛ٌّتٌـ ٖؿك تاماك پوٍَّ كو ذٗكا ّٕا ًرِ ،ٖٗاٍٗ پا ٖٗك ٍ هٜال٤ـات   ،ٛـَك ا٣ــن   تـ

ـٍا  ً ٖكو ّٕا هاًٌـ پوٍَّ ،ٖهتٌ ٖرّ٘لهٌَت ـ افلاؿ ام » لاٗم ؛ٌتٌـ٘هت ـ     ــُٗـ پـ كٗ ـ  تلؿُا  ّٕـا  هورـي ًا

تِ تاٌُـ ٖهتفاٍت َ  ،ٖهـ٠ًل پوٍِّگلاى كوـ  ٕلٗپق نٍ٘ ت٤و «ؿُا ـاى هــ٠ًل ً   ٖؿاللتـ  ّٕـا  ؿك پـوٍّ . ٌـ  ٘صٌـ

ـ تقل ٕؿلـ  المم تـلا   ،ٖؿاللت ّٕاَ پوٍّ ٌُٖاً ام هلاعل كٍٍ ٗك ، ؿك ّلعا  ي٘ؿك٣ ٍا  ةٗ ٖ تـِ ك ـ ٍ پا ٗـ  ٖٗاٗ

تٌاؿات ؿاؿُآًترلاك  ناى٘ه ،ّإ اكٗ ًـْن ٕ. ؿك هلعلـِ اعٔـالؿ٘گٖ َٓكت ه  ،ُـُ تـِ آًْـا    ْا ؿك هتَى هؾتلف ٍ ًا

َاىٖ ه ٍا ت ٍاعـ ّإ اكًْٗن  ٖٗاٍٗ پا ٖٗك ٔــا  تـاك اع  يً٘ؾٌت ٕكِ تلا ّٖٗإ اكٗكٌـ. ؿك هَكؿ ًْن  ي٘ت٘و ٕكا 

ـٖ ٠ًلات ؽثلگاى ه ٖتلكًـ ُـَؿ،ٖ ه ًَا ـ تِ ا ت ـ    هَٗـ١َ  يٗ  ـناى٘ـ ه ـن٘ـ ً ٖپوٍّــ  ؿاللـ   ٔكوـك كٌــ. ؿك هلعل

ـتٌاؿات ؿكٍى ـٖ ٠ًلات ؽثلگاى ه ٍٖ تلكً ًَ  كٗ ام ٖٗاعٔا ّٕا هتَى ؿالل   ًا ًَا  .كوك كٌـ هْن يٗتِ ا ت

 ّبٕ پظٍّؾ و٘فٖ سٍؽ شٗثب ػبٖ پظٍّ داللتتوبٗض سٍؽ . 11

ـ ٍ آهـَمٍ   ِ٘فلٗ ،٠ًِٗل ،هـ  ،گناكُ كٗام عَ٘ك  ٕتل هتقي ٍٔ اؿل كٍَ ٘پ ّٕا تا هك  ٖوٍّپ ؿالل  ـَ   كٗ ؿًا

تفاؿُ ٍ كاكتلؿ ٣ول ،ٖپوٍّ ؿك ؿالل  .تٌـؿٖ كاك ه تِ اٗ ؿاكؿٖ ؽَؿ پلؿُ تله ٓؿك عَم ،گلٗؿ ـ   ًٖا ـ  ؛هٜوظ ٠ًل ًا  ٍٖل

اكُ تِ تِاتِ  ٖگاّ ،ٖپوٍِّ ّٕا كٍٍ لٗؿك ًا  .ًا  ٗوٌٖ لات٘تإح اّٗا  ٍ تَرِ تِ ُثاّ ٠ًل  ٤اىاه اُٗا

 ٖپظٍّ داللتاًتمبدات ٍاسدُ ثش . 12

زام  اٗي كٍٍ تا اٖٗ مهاى ،آىتَرِ تِ مٗاؿ تَؿى هلاعل ًا ُـاهل ٗـامؿُ    . اٗي پوٍَّ(51ّ ،1395 فلؿ، تل ًا  )ؿًا

پلؿاؽتي تـِ   ّٕا تلا  ؿالل ٕهإؽق اعٔا ي٘٘ت٤ ؛ٖپوٍّ هٌاًة تَؿى پوٍَّ ؿالل  ي٘٘ت٤ :هلعلِ تِ اٗي ُلط ًا 

 ؛ٖپوٍّـ  هَٗـ١َ ؿاللـ    ٖاكصَب هفْـَه ْـ ص ي٘ـ٘ ت٤ ؛هٌتؾـة  ٓاتـو  ٍٕاكاٍ ٕتلا ٌٕـٗافل ي٘٘ت٤ ؛ٖپوٍِّ ٔهٌهل

 ٓاتـو  ّٕـا ٕ اكٗـ ًْن  ٖا٣تثاكًٌز ؛ٖپوٍّ ؿالل  ٓاتو ّٕإ اكًْٗن  ٕاعٔا ؛ٖپوٍّ ؿالل  ٓاتو ٠ًٕل ٕل٘گ ًوًَِ

 هـَكؿ  ّٕـا  ؿاللـ   ٕاعٔـا  ؛ٖپوٍّ ه١ََٗ ؿالل  ٖكصَب هفَْهاْتا ص ّإ اكًْٗن  ًٕامهتٌاًة ؛ٖپوٍّ ؿالل 

 .گناكٍ پوٍَّ يٗتـٍ ؛ٖٗاعٔا ّٕا ؿالل  ٖا٣تثاكًٌز ؛٠ًل

تفاؿُ ٍ كاكتلؿ ٣ولٖ  ،پوٍّٖ ؿك ؿالل  ـ    ،ّا ٍلٖ ؿك ًاٗل كٍٍ ؛٠ًل ًا هَكؿ ًا ح٘لات إتَرِ تِ ُثاّ  ّـا ٗـا ت

 (.380ّ  ،1398)ؽٌ٘فل ٍ هٌلوٖ، ٗوٌٖ ًا 

اٖٗ ًامهاى ؤهثـ ٔوٍِّگل تاٗـ ّن تِ كُتپ ،ؿك اٗي كٍٍ ًَا ّـا   ؿّٖ فٌّٖ ٍ تلكِ٘ـى اٗــُ  هٌلٚ تاُـ ٍ ّن ت

تِ تاُـ. تلكِ٘ـى اٗـُ ام ًاٗل كُتِ تفاؿُ ؿك كُت ،ّا ّإ كل٘ـٕ ام ًاٗل كُتِ ّا كا ؿُا كـاك   ،تؾٖٔٔ ؽَؿ ٔتلإ ًا

 (.382ّ ،1398 ّل پوٍِّگل هثتـٕ تلآٗـ )ؽٌ٘فل ٍ هٌلوٖ، ٓإ ًٌ٘  كِ ام ٣ْـ ًاؿُ
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ٍ    ،كوٖ ٍ ت٤٘اً ،َٛك ؽاّ ّإ پوٍَّ ك٘فٖ تِ آٌُاٖٗ پوٍِّگل تا َُُ٘ ٌُاًـٖ   تـلإ هَفق٘ـ  ؿك اٗـي كٍ

 .)ّواى( ٗلٍكٕ ًا 

پوٍّٖ لاتل آهَمٍ هٌتق٘ن ًثاُـ؛ مٗلا تِ٘ـتل ًـ٣َٖ ُـن٘ ؿكًٍـٖ اًـ ؛ اگلصـِ        ؿالل  ،كًـ ٠ًل هٖ تِ

ـ  ـ تِ پوٍِّگلاًٖ كِ فٌّٖ آهاؿٓ ُرَفاٖٗ ؿاكؿ، ٗاكٕتَاً ُـُ ؿك اٗي عَمُ هٖ ًواَٗ ؿاؿى آحاك اكائِ  ؿٌّـُ تاُـ

 (.393ّ )ّواى،

 گ٘شٕ ًت٘دِ

 ِوٌـاىٗام آحاك اًـ ؽَؿ ٖهٜال٤ات للولٍلٔـ ؿاكًـ ؿك  ،٣ٖلَم اًٌآً ؿك عَم وٍُٗ ام پوٍِّگلاى، تِ ٕاك٘تٌ

ؿالالت  كلؿى ٍاكؿ٣اللِ تِ  .اًتفاؿُ كٌٌـ اًـ ٠ًل ًـاؿُ ِاىٗكُتِ ا ٌٔ٘مه ؿك َٖٓكت تؾٔٔ كِ تِ گل،ٗؿ

ًامٕ ؿك ؿاًَ هقٔـ ٍ ًِاى ؿاؿى ٍرَؿ لا٣ـُ  تلإ اكتقإ ؿاًَ هقٔـ ٍ كِف ؿالالت ،هثـؤ  ٗك ؿاًَ

ّاٖٗ صَى للآى، فلٌـفِ،   . تٌ٘اكٕ ام ٠ًلٗاتٖ كِ ؿك مهٌَُِ٘ؿٖ پوٍَّ ه ٌٕاهٌزل تِ اغ ،هثـؤؿك ؿاًَ 

ِ  مٗـلا  ؛گ٘ـلؿ   للاك هٖ اًتفاؿُ هَكؿ٣لَم ً٘ن  َُؿ، ؿك ًاٗل ... ت٘اى هٖ ٌُاًٖ ٍ ً٘اً ، كٍاى ٍ  ٕل٘كـاكگ  تـ

لـلائي تـاكٗؼ تراهـل    تِل تَؿُ اًـ .   ٣ٔالل هَكؿؿاًَ ّوَاكُ  ؿك گٌتلٍ ّا هـ ٍ  ّا كٍٍاًتقثا  ام 

ِ  ؿكؿك ف٤ل ًگاكٍ ًٌَٗـٌـگاى   ،ٌُاًٖ ؿّـ كِ اٗي كٍٍ ٣لَم ًِاى هٖ ِ ٍرـَؿ ؿاُـتِ ٍ    گقُـت  ٛـَك  تـ

 هتــاٍ   اك٘تٌـ افـناَٗ   ٕام كاّثلؿّـا  ٖرـ ٗ ،ٖپوٍّ كٍٍ ؿالل ٗ  ُـُ اً . ام راًة آًْا ك٣ا ،ٗوٌٖ

ؿك  ،ٌُٖاًــ  كٍٍ يٗاً . ا ٕگلٗؿ ٔتْثَؿ ٍ گٌتلٍ ؿاًَ كُت ٕتلا كُتِ  كٗؿاًَ،  ِٗالتثاى ٍ ٣اك

ٍ  ٍ فْن ي،٘٘)تث ٖاًزـام پـوٍَّ تزلت ٖپـ  ؿك ٍ اًـ   ٖپوٍّـ  صـَى ّــ  آى ؿاللـ     ؛ٌـ  ٘( ًٍٕاكـا

ُـاهل   ،. هلاعـل اًزـام آى  اً ، هٌاًة اًـ   ٕاِ ٗكٌة ؿاًَ ٣اك ٍِّٖگل ؿك پؽاّ، كِ پو ٕهَاكؿ

. لؿ٘ـ گٖ هـ ٓـَكت   تٌـتاى  تــُ  ،ّإ ؽٜٖ كاهل ًٌ٘ـتٌـ ٍ هــام تـ٘ي هلاعـل     ٗامؿُ گام اً  ٍ اٗي گام

ـ  اً  ٕا كُتِ اى٘هؾتلف ه ّٕا ه٤َٜ  تِ پوٍَّ ،ٖپوٍّ ؿالل  ِ   كٍ ٗ ـ ٖ هـ  كُـت الْـام ٍ   هإؽـق  تَاًـ

تَاًـ آحاك هرتَب ٍ ُفاّٖ اًـِٗوٌـاى ّل كُتِ  ّا هٖ گ٘لٕ اٗي تْلُ هإؽقَُؿ.  ٔ ؿٗگل پوٍّٖ كُت ؿالل 

تلإ كُـتِ تؾٔٔـٖ ؽـَؿ     ،ّا إ كا ام آحاك ًاٗل كُتِ ٕ اٍلِّ٘ا ؿالل  تَاًٌـٖ ه٣لوٖ تاُـ. اًـِٗوٌـاى 

تَٓـ٘فٖ   ٓـلفاً ؽام اً  ٍ  ت٤٘اً ،ٕا كُتِ ي٘تٖ پوٍّ ؿاًَؿك هلعلٔ ًؾٌ   ّا ؿالل هِؾْ كٌٌـ. اٗي 

ّإ تزلتٖ ه٘ـاًٖ تِ ؿاًَ هغلٖ ؽـاّ ّـل كُـتِ     پوٍَّ ،ّا تغل٘لٖ اً ؛ اها تا گٌتلٍ اٗي ؿالل 

 لاتـل ٣لوـٖ   ّا، ؿك هزـاه٢  ١ًَ پوٍَّ يٗا ّا ٍ پوٍِّگلاىِ پوٍَّ يٗا ٣ٖلو گاُٗرا هٌزل ؽَاّـ ُـ.

 ٕ ٣وـَهٖ، گـقاك  ٖهِ ؽٚتلإ  ٣الهِ ٛثاٛثاّٖٗإ ٠ًلٗٔ ا٣تثاكٗات  ٖ صَى ؿالل ٣ٌٌٗاٌٍّتٌـ.  تَرِ 

ّـإ ٣قالً٘ـ  ؿك    ٖٗ تلإ ٠ًلِٗ ًامهاى ٍ هـٗلٗ ، ٍ ؿاللـ  ٣الهِ ٛثاٛثا اتٗا٣تثاك ٠ًٔٗل ّٕا ؿالل 

  تلإ اًزام پوٍَّ تا اٗي كٍٍ هٌاًة اً . ،ٕ ٣وَهٖگقاكٖ هِ ؽٚللآى تلإ 
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ٌلو ي؛٘عٌ فل،٘ؽٌ ٍ  وبسثشد ٕىشدٗسٍ ٖف٘پظٍّؾ و ّٕب سٍؽ ٖاصَلٍ  هجبً، 1398 ـ،ًّ٘ا ٖ،ه گُا2، د ًَٕ لاى،ً  َ. ، ْت  ؿًا
ا اً ٖؿك ٣لَم ارتوا٣ ٖپوٍّ هٜال٤ات ؿالل  ٌُٖاً كٍٍ» ،1395 ،عٌي، فلؿ ٖٗؿًا ـ تٌ ٍٖ اًٌ و ف،ٗت٤ـاك  ّـا، اى٘ ـ ّا ٍ  رلؿّـا ٗكٍ  ،٘

 .71-39ّ  ،22ٍ ٖ.ػلَم اًؼبً ٖؿٌبػ سٍؽ ،«اهلاعل ارل
اًـِ ؿك هٜال٤ـات ًـثك    پوٍّ ؿاللـ   ٖاكائـِ كٍُـ  » ،1398 ،اعوـا ؛ ماك١ مكؿٌٖٗ، پَك تٌاؿكٖ، كو ؛ ؽَارِثِ٘ٛ ماك٣ٖ هغوَؿآتاؿٕ،

 .104-83ّ ،9ٍ ،ٖصًذگ ػجه ،«مًـگٖ اًالهٖ هثتٌٖ تل كٍاتٚ ه٤ٌاٖٗ ٍاهگاى للآًٖ
، ـً٘ ً٘ـ ٛثاٛثاٖٗ، ع٘ـلت اهـام    اًـات ٘تـل ت  ٖپلٍكٍ كَِك هثتٌ ٍ  اًتؾلاد ٠ًام آهَمٍ ٕالگَ» ،1396 ،ٌاً٘ هْـٕ؛ فلٗـًٍٖ

 .131-95ّ ،34ٍ ،ٖاػاله تٍ٘ تشث ن٘پظٍّؾ دس هؼبئل تؼل .«اهلل ت٤اٖل ٕ عف٠ِا اهٌِؽ
.


