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 چكيده

اًت وٝ تأثح٥لا  م٤أبؿ٢ ثأل ٔغممأبٖ      ب٣ُ٘ٙبً ربٔؼٝ تل٤ٗ ٟٔٓٔبوي ٚثل، ٤ى٣ ام 
 ُٙبًأ٣  كٍٚٔٛكؽبٖ ٥٘ن ٞٓ ام رٙج١ . ٔؾتّف ػّْٛ ارتٕبػ٣ ؿاُتٝ اًت ٞب٢ كُتٝ

؛ ٚ ثب تلرٕٝ آحأبك  ا٘ـ پق٤لفت٢ٚٝ تثح٥ل  ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝٚ ٞٓ تج٥٥ٗ ك٤ٚـاؿٞب٢ تبك٤ؾ٣، ام 
 .ٚثل ثٝ مثبٖ فبك٣ً، ؿا١ٙٔ ا٤ٗ تثح٥لپق٤ل٢ افنا٤َ ٤بفت

تبك٤ؼ ٔؼبٓأل ك٢ٚ   ؽّٔٛ ث٣٘ٝ وٝ ثٝ تج٥٥ٗ ٚلب٤غ تبك٤ؾ٣ آٖ ؿًتٝ ام ٔٛكؽب
ٚ ٘ظأب٤ل آٖ وأٝ ٚثأل    « ػمال٥٘أت »  ،«ِٔلٚػ٥ت»، «تفٟٓ»املج٥ُ  ٞب٣٤ ٚاهٜ، ثب ا٘ـ آٚكؿٜ

ـ  ؿا٤ٕأ٣ ولؿ، اكتجأب    ُٙب٣ً ربٔؼٝٚاكؿ ٔطبِؼب   ٥ٔأناٖ احلپأق٤ل٢ ؿكم٥ٔٙأ١    . ؿاك٘أ
ام ٔجبعأج   تأل  ًٚأ٥غ ة، ٚ ٥٘ن ٔٛضٛع ا٘مأال « ٚ وبكولؿ ؿِٚت ثِٔٙ»املج٥ُ ٔجبعخ٣ 

ؿل٥أك ٚ   طأٛك  ثٝؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ، ثب ك٤ٚىلؿ٢ تغ٣ّ٥ّ، اثؼبؿ ا٤ٗ تثح٥لپق٤ل٢ . ؿ٤ٍل اًت
 .ُٛؿ ٣ٌٔٔتٙـ ؿكثبك٠ ا٤ٗ ؿٚ ٔفْٟٛ ثلك٣ً 

.ؿِٚت  پبت٥ٕ٘ٛ٤ٛب٥ِنْ، ًّطب٥ٌ٘ٓ، ِٔلٚػ٥ت، :ها دواژهيكل

 مقدمه

ك٤ٚأـاؿٞب٢ تأبك٤ؾ٣ ٚ    ؿٚكاٖ ٔؼبٓل، ثل٘غأ٠ٛ تج٥أ٥ٗ ٚ تفٌأ٥ل    ؿكپ٣ پ٣تغٛال  ٌٌتلؿٜ ٚ 
ٝ  ا٢ ٌٌأتلؿٜ هكف ٚ  تأثح٥لا   ٔٛكؽبٖ ٚ پوٍِٚٞلاٖ ػّْٛ ارتٕأبػ٣،  ام٥ً٢ًٛب٣ً   رأب  ثأ
ٌٛ٘بٌٖٛ ػّأْٛ   ٞب٢ كُتٝتغٛال  ٚ تغ٥٥لا  ارتٕبػ٣ تبك٤ؼ ٔؼبٓل ٔٛكؿ تٛرٝ . اًت ٟ٘بؿٜ

ٝ ٔطبِؼب  ث٥ٗ »، آطالط ؿ٥ُِارتٕبػ٣ للاك ٌلفتٝ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ  ٖ «ا٢ كُأت ٝ  ؿك٥ٔأب ٖ  ػاللأ  ٔٙأـا
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ٝ اكتجأب  ٔتمبثأُ تأبك٤ؼ،    . آُٙب تجـ٤ُ ُأـٜ اًأت   ا٢ ٚاهٜٔجبعج تبك٤ؾ٣، ثٝ  ، ُٙبًأ٣  ربٔؼأ
افأنٚؿٜ   ٞأب  كُتٝارتٕبػ٣، ػّْٛ ٥ًب٣ً ٚ ٔب٘ٙـ ا٤ٟٙب ثل غٙب ٚ هكفب٢ ا٤ٗ  ُٙب٣ً كٚاٖالتٔبؿ، 

 .ا٘ـ ولؿٜا٤فب  ٞب پـ٤ـٜؿك تج٥٥ٗ  ا٢ ثلرٌتٝثب ؿاؿًٚتـ ثب ٤ىـ٤ٍل، ٘مَ  ٞب كُتٝاًت؛ ٚ ا٤ٗ 
أ٥بك٢ ام   ا٢ ثلرٌتٝ، تبك٤ؼ رب٤ٍبٜ ٞب كُتٝك٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿ ت؛ م٤لا ٌث ٝث ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ًا

ؿٜٔغممبٖ ػّْٛ ارتٕبػ٣ ؿكٓـؿ  ٤ـ٢ٜ تغم٥ك ؽٛؿ كا ثب وٕه ٞب ٔـَٚ  ٞبٝ ٥فلض اـ٘ ٛث ٚ  ٞأب  ـپ
ت . تغٛال  تبك٤ؾ٣ ث٥بمٔب٤ٙـ ؿ وٝ ٌفتٝ ُـٜ ًا َ  ٞأب٢  رجٟٝ»ثب تٛرٝ ٝث ا٤ٗ تغَٛ ٛث « پأوٚٞ

 (Goodwin and Skocpol, 1989: V.17, p.489) .وٙٙـ ٣ٔك٤ؼ علوت ٕٞلٜا تب
تبك٤ؼ، ١ٕ٘ٛ٘ كُٚٗ ٚ ِٔؾْ تثح٥لپأق٤ل٢ ٔتمبثأُ تأبك٤ؼ     ُٙب٣ً ربٔؼٝعٛم٠ ٔطبِؼبت٣ 

تبك٤ؼ، تغ٥٥ل ٤ب ؿٌلٌأ٣٘ٛ ؿك ربٔؼأٝ    ُٙب٣ً ربٔؼٝٔٛضٛع ثلك٣ً ؿك . اًت ُٙب٣ً ربٔؼٝٚ 
اًت، م٤لا ؿائٕبً ؿكعبَ علوأت تأبك٤ؼ    تبك٤ؼ ربٔؼٝ،»ٌفتٝ ٔٛافك ثب٥ُٓ وٝ ل ثب ا٤ٗ اٌ. اًت
 .ثل٤ٓ ٣ٔ عٛم٠ ػّْٛ ارتٕبػ٣ پ٣ تل٤ٗ ٟٔٓ ؿك، ثٝ ا٥ٕٞت تبك٤ؼ (2: 1372 كُٚٝ،) «اًت

وال٥ًه صٖٛ اًٌٛت وٙت، وأبكَ ٔأبكوي، ٔأبوي ٚثأل ٚ      ُٙبًبٖ ربٔؼٝپي ام آ٘ىٝ 
ٝ ؽأٛؿ   ٞأب٢  تئأٛك٢ ا٥ُٔ ؿٚكوٟأب٤ٓ، ؿك   ٌ     طأٛك  ثأ لفتٙأـ ٚ  ٌٌأتلؿٜ ام آحأبك ٔٛكؽأبٖ ثٟألٜ 

ٝ ٚ فلض٥ب  ؽٛؿ تج٥٥ٗ ولؿ٘ـ،  ٞب ا٘ـ٤ِٝك٤ٚـاؿٞب٢ تبك٤ؾ٣ كا ؿك صٟبكصٛة   ُٙبًأ٣  ربٔؼأ
ٝ تٛرٝ ٔغممبٖ   عٛم٠ پو٣ِٞٚ ٔؼتجل، ػٙٛاٖ ثٝتبك٤ؼ  ػّأْٛ ارتٕأبػ٣ كا ثأ٥َ ام     ٞأب٢  كُأت
 . ؽٛؿ ٔؼطٛف ًبؽت ٢ًٛ ثٝپ٥َ 

ٓ ؿك ٤ه  ٖ  ٔأ٣ وّأ٣   ثٙأـ٢  تمٌأ٥ ٝ ٔىبتأت   تأٛا ٚ   ُٙبًأ٣  ربٔؼأ ؿًأت١   تأبك٤ؾ٣ كا ثأٝ ؿ
تغٛال  ٥ًب٣ً ٚ التٔبؿ٢ ثلؽأ٣  (. 92: 1380 ٔٙٛصٟل٢،) ٔبكو٥ٌٌت٣ ٚ ٚثل٢ تم٥ٌٓ ولؿ

پأي ام   ٞأب٢  ٔبكو٥ٌٌأت ٔأبكوي ٚ   ٞب٢ تئٛك٢ام وِٛكٞب٢ رٟبٖ، ضٕٗ وبًتٗ ام اػتجبك 
ـ  ٣ٔٔبوي ٚثل ٌٛا٣ٞ  ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝثب آكا ٚ  آٟ٘ب٢ٚ، ثل ٘نؿ٤ى٣ ٚ عت٣ پ٥ًٛت٣ٍ ٔٙطم٣  . ؿٞأ

 طَٛ صٙـ ؿٞأ١ ٌقُأتٝ، ٞأٓ ام    ؿكؿٚكاٖ ٔؼبٓل،  ؽّٔٛ ثٝا٤لاٖ،  ٔٛكؽبٖ ٚ پوٍِٚٞلاٖ
ٝ  ٞأب٢  ٘ظل٤ٝٚ ٞٓ امرٟت فىل٢، ام  ُٙب٣ً كٍٚ٘ظل  ٖ  ربٔؼأ ثأنكي ؿ٥٘أب، تأثح٥لا      ُٙبًأب
ُب٤بٖ فول اًت وٝ ا٤ٗ تثح٥لپق٤ل٢، ث٥ِتل ؿكٔٛكؿ آٖ ؿًأتٝ ام ٔٛكؽأبٖ ٚ   . ا٘ـ پق٤لفتٝهكف٣ 

ؽٛؿ كا ام ًطظ ٘مأُ كٚا٤أب  فلاتأل ثألؿٜ ٚ      ٞب٢ ثلك٣ًپوٍِٚٞلا٣٘ ٓبؿق اًت وٝ ؿا١ٙٔ 
ـ   ثٝ ػٕك  ا٘ـ ثٛؿٜؿكٓـؿ  آ٘أبٖ ثأب ٔطبِؼأ١ ٔالعظأب  ٚ تأثٔال  فىأل٢       . آٟ٘أب ؿًأت ٤بثٙأ
 .ا٘ـ ٤بفت٤ٛ٘ٝٗ ٚ ثباكم٣ُ ؿًت  ٞب٢ افك ثٝٚ ُبكعبٖ افىبكُبٖ،  ُٙب٣ً ربٔؼٝپ٥ٍِبٔبٖ 

ـ  تٝؿاُأ ٔؾتّف تؼّأك   ٞب٢ مثبٖٚ  ٞب فلًٞٙام آ٘زب وٝ ا٤ٗ ؿإِ٘ٙـاٖ ثٝ  ، ٔٛكؽأبٖ ٚ  ا٘أ
 ٓأٛك  ٌلفتأٝ اًأت،    وٝ ام ٔتٖٛ آٟ٘ب ٞب٣٤ تلرٕٝػٕـٜ، ام طل٤ك  طٛك ثٝؿ٤ٍل پوٍِٚٞلاٖ 
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ٝ  فىأل٢ آٟ٘أب ؿًأت   ام آحبكُبٖ اًتفبؿٜ ولؿٜ ٚ ثب ٚاًطٝ ثٝ ؿًتبٚكؿٞب٢  ـ  ٤بفتأ ٚ  ٞأب  ٚاهٜ. ا٘أ
كٚاد تبك٤ؼ ٔؼبٓل ا٤لاٖ ٚاكؿ ُـٜ، ا٤ٙأه   ٢ٞب ٣ثلكًآطالعبت٣ وٝ ثٝ ا٤ٗ ٥ُٜٛ ؿك عٛم٠ 

صٖٛ ؿك تأبك٤ؼ ا٤ألاٖ ٕ٘ٛ٘أ١ ػ٥ٙأ٣      ٞب ٚاهٜثلؽ٣ ام ا٤ٗ . ٤بفتٝ اًت ٢ا اِؼبؿٜ فٛقٚ ٌٌتلٍ 
ـ  ؿاُتٝٚرٜٛ ِٔبثٝ ؿك تبك٤ؼ ا٤ٗ ًلم٥ٔٗ وبكثلؿ  ٥ُؿِ ثٝ٘ـاُتٝ ٚ ٓلفبً  ، ثأب ٕٞأبٖ ُأىُ    ا٘أ

ٝ تلر١ٕ ٔتٖٛ وال٥ًه  ٤م٥ٗ ثٝ. ا٘ـ كفتٝ وبك ثٝالت٥ٗ  ، التٔأبؿ٢ ٚ  ُٙبًأ٣  كٚاٖ، ُٙبًأ٣  ربٔؼأ
ػّٓ ٥ًبًت ؿك ًـ٠ ٌقُتٝ، اثناك ثباكمُأ٣ ؿكاؽت٥أبك ٔٛكؽأبٖ ٚ پوِٚٞأٍلاٖ لألاك ؿاؿ تأب       

 .تج٥٥ٗ وٙٙـ تل٢ افنٖٚك٤ٚـاؿٞب كا ثب تؼٕك 
پي ام آ٘ىٝ آحبك ث٥ٌبك٢ ام ؿإِ٘ٙـاٖ ػّْٛ ارتٕبػ٣ ثٝ مثبٖ فبك٣ً تلرٕأٝ ُأـ، ؿأٙأ١    

٤ؼ ارتٕأبػ٣ ا٤ألاٖ كٚ ثأٝ    ٚ ٘ظل٤ب  آٟ٘ب ثأل ٔٛكؽأبٖ ٚ ٔغممأبٖ تأبك     ٞب ا٘ـ٤ِٝ تثح٥لٌقاك٢
ٚ ٞأٓ ؿك ٍ٘أبٜ پوِٚٞأٍلاٖ ا٤لا٘أ٣، تغ٥٥ألا  ٚ       ُٙبًأ٣  كٍٚفن٣٘ٚ ٟ٘بؿ؛ ؿك٘ت٥زٝ، ٞٓ ؿك 

ٝ تغٛال  ٣ٕٟٔ ؿك رٟت ٚ تج٥٥ٗ ٚلب٤غ تبك٤ؼ  ّ  ثأ ٝ تأبك٤ؼ ٔؼبٓأل    ؽٔأٛ ـ  ٚرأٛؿ  ثأ . آٔأ
ـ  ٣ٔام رٟب  ٔتؼـؿ   ثلك٣ً ا٤ٗ تغٛال ، ٔٛضأٛع تغم٥أك لألاك ٥ٌألؿ؛ أأب ٔتثًأفب٘ٝ        تٛا٘أ

 .ٌٔتمُ ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛع تٛرٝ ِ٘ـٜ اًت ٓٛك  ثٖٝ تبوٙٛ
ٚ ثأل تثح٥لپأق٤ل٢    ٞأب٢  ا٘ـ٤ِٝؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ، ؿك صٟبكصٛة ثلك٣ً صٙـ ٔفْٟٛ و٥ّـ٢ ام 

 .إِٓب٣٘ ثلك٣ً ُـٜ اًت ُٙبى ربٔؼٝپوٍِٚٞلاٖ تبك٤ؼ ػٔل پ٢ّٟٛ ام ا٤ٗ 
، ٔطبِؼأب   ٞبٝ ُ٘ٛتا٤ٗ . ُٛؿ ٣ٔكا ُبُٔ  ٞب ا٘ـ٤ِٝط٥ف ٔتٙٛػ٣ ام آكا ٚ  آحبك ٔبوي ٚثل،

، ا٘تمبؿ٢ ٚ فٌّف٣ ٚ ٥٘ن آحبك تبك٤ؾ٣ ؽبّ ٔب٘ٙـ ٔطبِؼٝ ؿكثبك٠ كٚاثط ت٥ِٛأـ٢  ُٙبؽت٣ كٍٚ
ثب تٛرٝ ثٝ ا٤أٗ ٌٌأتلؿ٣ٌ،   . لؿ٥ٌ ٣ٔكا ؿك ثل  ُٙب٣ً ربٔؼٝوبكٞب٢ ٔلثٛ  ثٝ  ٚ وِبٚكم٢ ٚ
 ارتٕأبػ٣  ٞأب٢  رٙجَثغج ثٝ ؿٚ ٔٛضٛع ٤ؼ٣ٙ ؿِٚت ٚ  ٠عٛم، ٣٤ٌٛ پلاوٙـٜثلا٢ پل٥ٞن ام 

ا٥ٕٞأت ا٤أٗ ؿٚ ٔٛضأٛع ام ا٤أٗ رٟأت اًأت وأٝ اًأجبة تغ٥٥ألا  ٚ          . ٔغـٚؿ ُـٜ اًت
 .ا٘ـ ولؿٜتغٛال  اًب٣ً كا ؿك تبك٤ؼ صٙـ ؿ١ٞ ٌقُتٝ ا٤لاٖ فلاٞٓ 

 
 دولت

تبك٤ؾ٣ ٚ ٥ًبًأ٣ ٥ِٕٞأٝ ام ا٥ٕٞأت ثلؽأٛكؿاك      ٞب٢ ثلك٣ًٔفْٟٛ ؿِٚت ٚ ًبؽتبك آٖ ؿك 
ؿك ثلكًأ٣ اؿٚاك ٌقُأت١ تأبك٤ؼ،    . ًأت ثٛؿٜ ٚ ا٤ٗ ا٥ٕٞت ٕٞٛاكٜ ٚرٜٛ ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ؿاُأتٝ ا 

٘مَ ٚ وبكولؿ فلا٥ٌل عىٛٔت ٚ عبوٓ ٚ تثح٥ل ٌٌتلؿ٠ آٖ ثل تٕب٣ٔ اثؼأبؿ ربٔؼأٝ ٚ    ؽبطل ثٝ
. ٚ ٔب٥ٞت ؿِٚت ضلٚكت٣، كُٚأٗ ٚ ثأـ٣ٟ٤ ثأٛؿٜ اًأت     ٞب ٤ٚو٣ٌ، ٔطبِؼ١ ٞب اٌ٘بٖم٘ـ٣ٌ 

كا امؿًأت ؿاؿٜ  ام أت٥أبما  ؽأٛؿ    ٢ربٔؼ١ ٔـ٣٘ ث٥ٌبك ٘فغ ثٝاٌلصٝ ؿِٚت ؿك رٛأغ غلث٣ 



 هاي هاكس وبر بر ديدگاه هورخاى ايراني تأثير ترجوة نظريه   01

 0831سال يازدهن، شوارة اول، بهار و تابستاى هاي علوم انساني،  ى و برناههناهة انتقادي هتو پژوهش

ؿك ا٤ٗ رٛأغ ٥٘ن ٕٞضٙبٖ ثلا٢ ثلؽأ٣ ام ٔغممأبٖ ٔٛضأٛع ٟٕٔأ٣ ثألا٢ ثلكًأ٣ ٚ        اًت،
 .آ٤ـ ٣ٔ عٌبة ثٝپوَٚٞ 

أب ؿك رٛأغ ُلل٣، عىٛٔت ث٥ٌبك٢ ام وبكولؿٞب٢ پ٥ِ٥ٗ ؽٛؿ كا ٕٞضٙبٖ عفظ وألؿٜ  
ر٣ ؿٔٛولات٥ه آٖ اٌلصٝ تغ٥٥لات٣ ؿك ًطٛط ؽأبك  ٞب٢ ٥ُٜٛٚ ٘فٛف فلًٞٙ ٥ًب٣ً غلة ٚ 

م٤أبؿ٢ ثأب اؿٚاك ٌقُأتٝ     ٞأب٢  ٌٕٞب٣٘آٖ ا٤زبؿ ولؿٜ اًت، ٔب٥ٞت آٖ ؿك ث٥ِتل ا٤ٗ رٛأغ، 
ؿك ا٤ٗ رٛأغ، وبكٌناكاٖ ٥ًب٣ً ٚ ؿك كأى آٟ٘ب عبوٕبٖ ٕٞضٙبٖ ٘مأَ ثلتأل ؽأٛؿ كا    . ؿاكؿ

 .وٙٙـ ٣ٔؿك تغٛال  ربٔؼٝ ٚ عت٣ ؿك ًلُ٘ٛت افلاؿ ا٤فب 
ِٚت ل ٚاهٜ وأٝ  پ٥َ ام ثغج ؿكثبك٠ ػُّ تفبٚ  وبكولؿ ؿ ـ٤ٓ ٚ رـ٤ـ، اكائ١ تؼل٤ف٣ ام ا٤ٗ 

تٝ ثبُٙـ، ضلٚك٢  ٘ظل اتفبقك٢ٚ آٖ  ٘ظلاٖ ٓبعت ٓ  ػّأ٣ . كًـ ٣ٔ ٘ظل ٝثؿُا  ٞأب٢  تؼل٤أف  كغأ
ِٚت  ٛ٘بٌٖٛ ام ؿ ٛاٖ ٣ٌٔ ـاْٚ وأٝ      » :آٖ كا ص٥ٙٗ تؼل٤أف وألؿ   ت لأـك  ػٕأ٣ٔٛ ٌٔأتٕل ٚ ٔتأ

أت  ٞب٢ ٘مَِٔتُٕ ثل ٔٙبٓت ٚ  ـاك ًا ل٤ت ٚ الت ( 20:1371 ٤ٌٙأٙت، ٚ) «ٔؾتّف ٚ عبُٓ ٔا
٣ ؿاكؿ ِٔٙثؿكثبك٠ ٔب٥ٞت ٚ  ٚ٘ا ِٚت، ؿٚ ٘ظل٤ٝ، اػتجبك فلا ِٚت . 1: ؿ ٝ ٘ظل١٤ ؿ ٖ  ثأ ٛا ٤أـٜ  ػٙأ  ا٢ ـپ

ِٚت . 2اكٌب٥٘ى٣،  ٛاٖ ٝث٘ظل١٤ ؿ ٤ـٜ ػٙ ٥ل٤ٝ،) .ٔىب٥٘ى٣ ا٢ ـپ  (188: 1374 ِث

ب٘ي كا٤ذ ثأٛؿ؛ ٘ظل٤أ١ ؿ   ٛ٘بٖ تب ؿٚك٠ كٌ٘ ٥ِٚٗ ٔتفىلاٖ ٥ًب٣ً ؿك ٤ ْٚ ٘ظل١٤ اَٚ، ام ظٟٛك ا
ت ٤ٗ عبوٓ ًا غ ٛ٘ ٛٔا ٥بك٢ ام ر ٣٘ٛ ؿك ٌث ب٘ي تب كٚمٌبك وٙ  .ٞٓ ام كٌ٘

ٝ ؿك ٘ظل١٤ اكٌأب٥٘ى٣، تغأت تأثح٥ل افىأبك ٚ      ٤ِأ افالطأٖٛ، اكًأطٛ، ثط٥ّٕأٛى ٚ     ٞأب٢  اـ٘
٣٘ٛ ٛافالط تٝ ٞب ٘ ـُا بٖ ٔمٟٛك طج٥ؼت پٙ تٝ ٚ ٌٔمف ٚ اٌ٘ ِٚأت ثأل   ُـ ٣ٔ، رٟبٖ ٌث ؛ ٕٞض٥ٙٗ ؿ

الط ٚ تلث ؿ ٚ ٚظ٥ف١ ٓا بٖ عبوٓ ٛث ت ػٟـٜ ٝث٥ت افلاؿ كا اٌ٘ پب٤أبٖ لألٖٚ ًٚأط٣ ٚ آغأبم     . ؿُا
ـاكٞب٢ پ٥ِ٥ٗ كا ٔتنِنَ ًبؽت ٥بك٢ ام پٙ ب٘ي، ٌث ٤ى٣ ام ٘ىبت٣ وٝ ؿك ا٤ٗ ٥ٔأبٖ ًأؾت   . كٌ٘

ِٚأت ٔىأب٥٘ى٣ ثأٛؿ    ِٚت اكٌب٥٘ى٣ ٝث ؿ ١ِ٤ ؿ أبى،    . ؿًتؾٍٛ تغ٥٥لُـ، تجـ٤ُ اـ٘ ثأل ا٤أٗ ًا
ِٚت  ٤ـٜؿ ب٣٘ تٔٛك  ا٢ ـپ لاؿ ربٔؼأٝ آٖ كا ثلعٌأت ٔٔأّغت    وٝ افأ  ُـ ٣ٔٔغَٔٛ اكاؿ٠ اٌ٘

ِٚت مؿٚؿٜ ُـ ٚ  ٞب٢ رٙجٝثب ا٤ٗ فلٕ، رٙجٝ ٤ب . اـ٘ ولؿٜؽٛؿ ا٤زبؿ  ٖ  ٝثلـ٣ً ام ؿ ٛا اثأناك   ػٙأ
ِٚأت ثبُأـ، ثألا٢      بٖ ثب٤ـ ؿكؽأـٔت ؿ ُ وٟٗ كا وٝ اٌ٘ بٖ للاك ٌلفت ٚ ا٤ٗ ٓا ؿكؽـٔت اٌ٘

بؿ  (17ّ ،ٕٞبٖ) .٥ِٕٞٝ ٝث وٙبك٢ ٟ٘
أ١ ا٤أٗ تغأ    ٥ًلك ك٤ِ ت وب لصٝ اكٌ٘ ٥٘أبٖ ام طج٥ؼأت      ٌا ٘ب مأ٣ ٤ٛ أت ٚ ّت أٛع ثلؿُا َٛ كا ؿك٘ 

٥ًلك،) وـٙ ٣ٔ ٚرٛ رٌت أىُ  (72أ  71: 1362وب ٌ٘بيُ  ٟب ؿك ػٔل ك٘ ٥٘ى٣ ٙت ىب ِٚتٔ  ٛك ؿ ، ٔت
٣ صٖٛ . ٌلفت ٔتفىل٘ا  ،ٜ ـ  ً ٣ِٚ»ؿكط٣ صـٙ  ٞأب٢  ثغأج ، ثب «كًٚٛ»، «الن»، «ٞبثن»  ،«ثُـٖ»  ،«ٔبو٥ب

ــ٘ ٚ ٝث ا٤ٗ تلت ٥ِ فْٟٛ ػٕك ثؾ  ٔ ٓ آٚكؿـ٘ػ٣ّٕ ٝث ا٤ٗ ـكٖ كا فلٞا ِٚتٔ  ظل٢ ؿ  ٘٣ ٔج٘ب  .٥ت، 



 00   پور حويد كرهي

 0831سال يازدهن، شوارة اول، بهار و تابستاى هاي علوم انساني،  ناهة انتقادي هتوى و برناهه پژوهش

كػ ٕ٘ٙٛؿ، ثّىٝ ؿك٘ت٥ز١ ٚكٚؿ ػٙبٓأل ٚ ػٛأأُ رـ٤أـ صأٖٛ      ًبؿ٣ٌ ثٝا٤ٗ تغَٛ اِجتٝ 
ا٤ٗ ثبم٤ٍلاٖ لـكتٕٙـ، تأب مٔأب٣٘   . ثٛكهٚام٢، طجم١ ٔتًٛط رـ٤ـ ٚ ثٛكٚولا٣ً ُىُ ٌلفت

٣ِ ٚاثٌأتٝ ثأٛؿ ام   ٘ظأبْ فئأٛؿا   ٞب٢ ًٙتػ٥ٕك ثٝ  طٛك ثٝوٝ عمٛق تؼٟـا  ٚظب٤ف ٥ًب٣ً 
 ٞأب  ًٙتا٤ٗ  ثلؿٖ ث٥ٗ اما٘زبْ ٚظب٤ف ؽٛؿ ٘بتٛاٖ ثٛؿ٘ـ؛ ثٙبثلا٤ٗ، ُل  ؿٚاْ ٚ پب٤ـاك٢ آٟ٘ب، 

ٚ ارتٕأبػ٣،   التٔأبؿ٢ ًٙت ٘ظبْ فئأٛؿا٣ِ، ؿك٘ت٥زأ١ ػٛأأُ ٥ًبًأ٣،     (. 67:1369ّٞٝ،) ثٛؿ
ٍ پبؿُأبٞبٖ، ٌٌأتل   ٌلفتٗ لـك رٙجَ آالط ؿ٤ٗ، . ام ؿًت ؿاؿ تـك٤ذ ثٝلـك  ؽٛؿ كا 

كٚاثط التٔبؿ٢ ٚ ثبماك٢ ٚ پب٤بٖ ٘ناع ٥ٔبٖ ؿ٤ٗ ٚ ؿِٚت، امرّٕأٝ ػأٛا٣ّٔ اًأت وأٝ پب٤أبٖ      
 .ػٔل لـ٤ٓ تّم٣ ُـٜ اًت

٥ٓ ٣ٔ وٝ صٙبٖ ِٚت ؿ٘ا ٚپب، ٘ؾٌت ؿكلبِت  ٞب٢ ؿ ِٚتٔـكٖ ؿك اك ـ   ٞب٢ ؿ ـ٘ . ٔطّمٝ ظأبٞل ُأ
٥تٝ ٚ  كفتٗ امث٤ٗ٥ؼ٣ٙ ا٤ٗ تغَٛ ؿك فب١ّٓ  ٗ  ُىُفئٛؿِا ٝ  ٌألفت ٝ اؿ؛ ٚ كػ ؿ ؿاك٢ ًألٔب٤  ٔأـ   ثأ

ِٚتًبَ،  200 ٚپب ُىُ ٌلفت وٝ  ٞب٢ ؿ كٚ ٤ٌٚٙٙت، ا٤ٗ ػم٥ـ ٝثٔمتـك٢ ؿك اك  ٞأب  ٤ٚوٌأ٣ ٠ اـ٘
ت أ٣،       »: كا ؿُا أقاك٢، ٘ظل٤أ١ ٔبو٥ّأت، ٘ظل٤أ١ عأك اِٟ ٍ٘ٛ ٘ظل١٤ عبو٥ٕت وبُٔ ٚ ٔطّك ؿك لب٘

ِٚت ٚ ٘ظل١٤ ُؾ٥ٔت ٘تب٤ز٣ وٝ ربٔؼ١ غألة ام   تل٤ٗ ٟٔٓ(. ٤ٚ84:1371ٌٙٙت،) «ّٔٔغت ؿ
ِٚت عبو٥ٕت أ٣ ػمال٘أ٣، عأقف     : آٚكؿ، ػجبك  ثأٛؿ ام  ؿًت ٝثٔطّمٝ  ٞب٢ ؿ كٚولًا ا٤زأبؿ ٛث

،٣ جبُت ًلٔب٤ٝ ا٤زبؿطجمب  فئٛؿِا ٥ٙت ٚ ٘ا ا٤ٗ ؿًتبٚكؿٞب ؿك ٔلعّأ١ ثؼأـ   . اكتَ ٣ّٔ، تث٥ٔٗ ٔا
٣ للاك ٌلفت ِٚت ٥ِجلِا ٚام٢ ٚ ؿ ه  .ؿكاؽت٥بك طجم١ ٛث

 ٥ٗٔ غلة م ِٚت ؿكٔ  ِٚأت  ٥ٌأل٢  ُىُ و٤ٜٚ ٝثفلا٤ـٙ تغَٛ ؿ ٖ، ػاللأٝ ٚ     ؿ ٘تأب٤ذ آ ـ٤أـ ٚ  ر
٥ٕأك   ٔـٙ تؼ ٥٘بم  ،ٖ ـك ِٚتٔ  ١ ؿ ُٛىبف٘ب ٔب ٢ٚ ثلا٢ ثلك٣ًٔ  ًبؽت؛ ا ؼطٛف  ٚثل كا ٝث ؽٛؿٔ  رٝ  ٛت

ؿ لق ٛث ُت١ غلة ُٚ  ِٚت ؿك تبك٤ؼ ٌق ٙبٖ. ؿك تبك٤ؼ تغَٛ ؿ ت وٝ ٕٞض ٟب٤ٓ ٌفٝت ًا ٔ٘ب  :وبكَ 

ـ  ٣ٔأ وُ وبك ٔبوي ٚثل ثل ٔغٛك ا٤ٗ پلًَ ؿٚك  ٛأأُ      م٘أ ـاْ ٤أه ام ػ  ارتٕأبػ٣ وأٝ وأ
 (30: 1383 ٝث ٘مُ ام وٛمك،) .ا٘ـ ٔؼم٥ِٛت تٕـٖ غلة كا پـ٤ـ آٚكؿٜ

اٚ ام  ثٙأـ٢  تم٥ٌٓ، ثب٤ـ ثٝ «التـاك» ٔفْٟٛ ؽّٔٛ ثٝثلا٢ ؿكن آكا٢ ٚثل ؿكثبك٠ ؿِٚت ٚ 
ػمال٘أ٣،  : ُأٛؿ  ٣ٔ، التـاك ثٝ ًٝ ٘ٛع تم٥ٌٓ ُٙبى ربٔؼٝا٤ٗ  ٘ظل ثٝ. ًٝ ٘ٛع التـاك اُبكٜ ولؿ

ػمال٣٘ ثل اػتمأبؿ ثأٝ لب٥٘ٛ٘أت وٌأب٣٘ ٔجتٙأ٣       التـاك(. وبك٤نٔبت٥ه)فل٣ٞ  ٚ ولأبت٣ ٤ب ًٙت٣
التـاك ًٙت٣ ٔجت٣ٙ ثل اػتمبؿ ثأٝ ِٔألٚػ٥ت لأـك  وٌأب٣٘     . وٙٙـ ٣ٔاًت وٝ ًّطٝ كا اػٕبَ 

التـاك ولأبت٣ ٔجت٣ٙ ثل فـاوبك٢ غ٥لػأبؿ٢ ثألا٢   . اًت وٝ ثٙب ثٝ ًٙت، ٔثٔٛك اػٕبَ التـاك٘ـ
كا ؿك٥ٔبٖ ٔل٤أـاٖ   ا٢ ٌٌتلؿٜ، اطبػت ٚ فـاوبك٢ اٍ لٟلٔب٘ب٢ٝ٘ و٣ٌ اًت وٝ تمـى ٤ب ٥٘لٚ

 (210: 1363 آكٖٚ،) .ا٥ٍ٘نؿ آٟ٘ب ثل٣ٔ
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اٚ ٔؼ٥أبك  . ُأٛؿ  ٣ٔٚثل ؿك تٛض٥ظ ث٥ِتل ٔفْٟٛ ًّطٝ ٚ التـاك، ثٝ ٚاه٠ ِٔلٚػ٥ت ٔتًُٛ 
ٖ  عىٛٔتٚ ٥ٔناٖ پق٤لٍ لـك  ٤ه ٌلٜٚ كا ٥ُٔ ؿك٣٘ٚ  ٚ ٔؼأب٣٘ ِٔألٚػ٥ت كا    ُأٛ٘ـٌب

 .ؿا٘ـ ٣٣ٔ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ لـك  ام ٢ًٛ ٔلؿْ پق٤لٍ لّج

٥ًبؿ  كا  ٖٛا ٝث٘جب٤ـ  بُأت،    « ٘فٛف»٤ب « لـك »ام اػٕبَ  ا٢ ٥ُٜٛٞل  ػٙ ألٖا اٍ٘ ٝ ] ثأل ؿ٤ٍ ىأ [ ّث
، ٘فغ بثلا٤ٗ ت؛ ٙث ٥ُٔ ٝث اطبػت ًا ـالُ  ٥ًبؿ ، ع ٚالؼ٣  ًجب   ٔٙب ٣ ثل  أ ٔؼ٥بك  ٥ٍأنٜ ٔجٙت  ٞأب٢  ٘ا

٣٘ٚ ثب پق٤لٍ عم٥م٣ ت أ ث٥ل  (269: 1374 ٚثل،) .ؿك اطبػت ًا

ٝ ؿكٔٛكؿ ٞل وـاْ ام ا٤ٗ ًٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، ُل  ؿٚاْ آٟ٘أب    ٢ٚ ِٔألٚػ٥ت فأٛق اًأت    ٘ظأل  ثأ
ام ا٘ـ٤ِإٔٙـاٖ ٥ًبًأ٣، ٔفٟأْٛ     ٤أه  ٥ٞشتب پ٥َ ام مٔبٖ ٔبوي ٚثل، (. 240: 1362 فلٚ٘ـ،)

رـ٢ ٔطلط ٌ٘بؽت؛ تٟٙب اٚ ثٛؿ وٝ ٥ٔأبٖ ًأّطٝ ٚ ِٔألٚػ٥ت، كاثطأ١      طٛك ثِٝٔلٚػ٥ت كا 
، ٌٔتّنْ ٥ٔنا٣٘، ِٚٛ ا٘أـن، ام  آ٥ٔن ًّطٝٚثل ١ٕٞ كٚاثط  ٘ظل ثٝ. للاكولؿػ٥ٕك ٚ ٘بٌٌٌت٣ٙ ثل

٥ُٔ ٚ اكاؿٜ ٚ تجؼ٥ت ٚ اطبػت امرب٘ت فلٔب٘جلاٖ اًت؛ م٤لا ثـٖٚ كضأب٤ت فلٔأب٘جلاٖ، ٞأ٥ش    
 (155: 1380 ،ماؿٜ ت٥٘م) .ٔٛرـ ٤ه ٘ظبْ ٥ًب٣ً پ٥ًٛتٝ ٚ پب٤ـاك ُٛؿ تٛا٘ـ ٣ٕ٘ ا٢ ًّطٝ

تِل٤ظ ٚثل، ثٙب ثٝ ػُّ ٔؾتّأف، امرّٕأٝ ظٟأٛك ُألا٤ط      ًّط١ ًٙت٣ ثلٔجٙب٢ تف٥ٌل ٚ
رب٢ ؽٛؿ كا ثٝ ثـ٤ُ ؽأٛؿ   ٘بصبك ثٝرـ٤ـ،  ٞب٢ ٚالؼ٥ترـ٤ـ ٚ ػـْ تطبثك ا٤ٗ ًبؽتبك ثب 

ـ  ٣ٔأ ٚثل ًأّط١ ًأٙت٣ كا ُٔٛأىبف٣    . ؿٞـ ٤٣ٔؼ٣ٙ ؿِٚت ٔـكٖ  ٚ ثأب تفى٥أه ٚرأٜٛ     وٙأ
٤ىٙٛاؽأت، ٚرأٜٛ    ٞلظأب  ثٝٔؾتّف آٖ، ؿكٓـؿ احجب  ا٤ٗ ٘ىتٝ اًت وٝ ٟ٘بؿٞب٢ ٥ًب٣ً 

ـ  ٝ     .ٔتفبٚت٣ ؿاك٘أ ٗ  اٚ ا٘أٛاع ًأّط١ ًأٙت٣ كا ثأ ـ  ٔأ٣ تلت٥أت تمٌأ٥ٓ    ا٤أ  پ٥لًأبالك٢ . 1 :وٙأ
(Gernotocracy) ،2. ُب٣ٞ پـك (Patriarchilism )3.  ٓ ( Patrimonialism) پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِأ
 (329: 1374ٚثل،) (.Sultanism) ًّطب٥ٌ٘ٓ .4

 :ؿاك٘ـ ثب ٤ىـ٤ٍل ٞب٣٤ تفبٚ ا٤ٗ اُىبَ ًّط١ ًٙت٣، 
«٣ كُب٣ٞ»٤ب « پبتل٤بكوب٥ٌِٓ»ٚ « پ٥لًبالك٢»٤ب « ه٘تٛولًا ، ٔج٥ٗ ٘ظب٣ٔ ٌٞأتٙـ وأٝ ؿكآٖ   «ـپ

جتٝ . كًـ ٣ٔفلؿ  تل٤ٗ ٌٔٗلـك  ٝث  أَ ا٤أٗ    ِا ت٥بم، ٌقُتٝ ام وجل ًٗ، آٌأب٣ٞ ٚ ؿ٘ا ؿ٥ُِ ا٤ٗ ٔا
ت كُأب٣ٞ، لأـك     . ًبِؾٛكؿٌبٖ ام ًٙت ٌقُتٍبٖ ًا ٝ ؿك ٘ظأبْ ـپ ٔأٛكٚح٣ ٚ ؿك   ٓأٛك   ثأ

تٕلاك ؿكٖٚ  ٛاؿٜ ًا ٛاك٤ج اػتمأبؿ٢ ٚ فلٍٞٙأ٣ ؿك ا٤أٗ ٘ظأبْ،     . ٤بـث ٤٣ٔه ؽب٘ عفظ ًٙت ٚ ٔ
٣ ؿاكؿ ٚ٘ا ٥ٕت فلا كُب٣ٞ ؿك  ٞب٢ ٘ظبْ. ٞا أت وأٝ ؿك آٖ،    ٞب٣٤ فلًٞٙپ٥لًبالك٢ ٚ ـپ ٚاد ؿُا ك

ت ٞب٢ ثلرٙجٝ ا٢ رب٘جٝفل٣ٍٙٞ ٥ًطل٠ ٕٞٝ  ٞب٢ ًٙت ٣ٌ ٔلؿْ ؿُا  .ٔؾتّف مـ٘
ٝ ا٤أٗ ٌٌأتلٍ،   . ٘ظبْ پـكُأب٣ٞ اًأت   ٤١بفت تًٛؼٝ٘ظبْ پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِٓ، ُىُ   ١ٚاًأط  ثأ

ٝ ٚ ٚظأب٤ف ؿ٤أٛا٣٘ ٚ تًٛأؼ١ التٔأبؿ٢      ٞأب  ٘مَافنا٤َ  افأنا٤َ فٌأبؿ عبٓأُ     ٕٞألاٜ  ثأ
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ٚ ٘ظل٤ب  ٚثل ؿكٔٛكؿ اُىبَ ًّطٝ ٤ب التأـاك ًأٙت٣ ٔأٛكؿ تٛرأٝ      ٞب ا٘ـ٤ِٝ(. ٕٞبٖ) ُٛؿ ٣ٔ
 ٞأب٢  ؿِٚأت ثُ ا٘طجأبق ثأب   پوٍِٚٞلاٖ تبك٤ؼ ٔؼبٓل ا٤لاٖ للاك ٌلفتٝ اًت؛ ٚ ثلؽ٣ آٖ كا لب

 :ؿا٘ٙـ ٣ٔلـ٤ٓ ا٤لاٖ 
پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِٓ ًٙت٣، ٌفتٕبٖ ٌّٔط ؿك ا٤لاٖ پ٥َ ام ظٟٛك فِبكٞب ٚ ٘فٛف تزأـؿ غلثأ٣   »
ؿ٤ٍل ٔلوت ام ػٙبٓل ٔؾتّف ٚ ٔتؼأـؿ٢ ثأٛؿٜ اًأت     ٞب٢ ٌفتٕبٖا٤ٗ ٌفتٕبٖ ٕٞضٖٛ . ثٛؿ

تغ٥٥أل ؿٚكاٖ ٓأف٤ٛٝ، ُأ٠ٛ٥    وٝ ام آٖ رّٕٝ ثب٤ـ ٘ظل١٤ ُب٣ٞ ا٤لا٣٘، ٘ظل١٤ ٥ًب٣ً ٥ُؼٝ ثأٝ  
ٝ ؽبّ اًتجـاؿ ؿٚكاٖ لبربك ٚ پـكًبالك٢  پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِأٓ ًأٙت٣ ا٤ألاٖ    . كا ٘أبْ ثألؿ   ا٢ لج٥ّأ

٥ًب٣ً، لـاًت ؿِٚت ٚ كاثطأ١ ٌٔأتٕل آٖ    پـكًبالك٢و٣ّ ثل التـاك ٚ اطبػت ٔطّمٝ،  طٛك ثٝ
٥لِٔأبكوت٣ ٚ  ٚ غ رب٘جٝ ٤ه١ ٥ٔبٖ عىبْ ٚ ػّٕب٢ ؿ٤ٗ ٚ ًبؽتبك لـك  ػٕٛؿ٢ كاثطثب ؽـا، 

 (65: 1382 ث٥ِل٤ٝ،) «.ٌقاُت ٣ٔغ٥لكلبثت٣ تثو٥ـ 
؛ ٚ ا٤أٗ ٔٛفم٥أت   ًأبمؿ  ٔأ٣ ٚ عبوٕبٖ ؽٛؿ ًل كا ٔط٥غ ٚ ٔٙمبؿ  ًلؿاكاٖ پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِٓ،

. ٥ٌألؿ  ٔأ٣ تٟٙب ثب وٕه ٥٘لٚٞب٢ ٘ظب٣ٔ ثّىٝ ثب اًتفبؿٜ ام ؿ٤ٛاٌ٘بالك٢ ٌ٘جتبً ل٢ٛ ٓأٛك    ٘ٝ
ٝ ٥ٞت طجمبت٣ ٘ـاُت أب ؿك اكٚپب ٚ ؿك تبك٤ؼ ا٤لاٖ، ٘ظبْ ؿ٤ٛاٌ٘بالك٢ ٔب ّ  ثأ كًٚأ٥ٝ   ؽٔأٛ
 (104: 1376 ٚثل،) .ؿ٤ٛاٌ٘بالكاٖ ام٥ٔبٖ ٔبِىبٖ ثٛؿ٘ـ

ٖ  ٕ٘أ٣ ؛ ثٙبثلا٤ٗ ُٛؿ ٣ٕ٘پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِٓ ثٝ ٘ٛع ؽب٣ٓ ام ٔـَ ٥ًب٣ً اطالق  ٕ٘ٛ٘أ١   تأٛا
ا٤ٗ ٘ظأبْ، ُأى٣ّ ام التأـاك ٥ًبًأ٣ ًأٙت٣ اًأت وأٝ         .ػ٣ٙ٥ تبك٤ؾ٣ ثلا٢ آٖ ؿك٘ظلٌلفت

ـ  ٔأ٣ ص٥ٙٗ . ُٛؿ ٤ٔ٣ه ؽب٘ٛاؿ٠ ًّطٙت٣ اػٕبَ  ٥ًّٚ١ ثٝ وأٝ ٚثأل فئٛؿا٥ٌِأٓ كا ٘أٛػ٣      ٕ٘ب٤أ
التأـاك٢ ًأٙت ؿك    ٞب٢ ٤ٚو٣ٌعبو٥ٕت ٥ًب٣ً ًٙت٣ ٔلثٛ  ثٝ غلة ٚ پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِٓ كا ام 

 .اًت ؿاٌ٘تٝ ٣ُٔلق 
تفى٥أه ٚ تٕأب٤ن   « ػٕأ٣ٔٛ »ٚ « ؽٔٛٓأ٣ »ؿك ٘ظبْ اؿاك٢ پبتل٥ٕ٘ٛ٤بَ، ٥ٔأبٖ ؿٚ عأٛم٠   

ٖ  أأ  ؛ ُٚأٛؿ  ٣ِٕ٘ٔؾ٣ٔ ؿ٤ـٜ  ٝ  ٕٞضٙأب ـ   وأ ْ ا٤أٗ ًأبؽتبك ثأب     أأ  ػٙأٛاٖ ُأ وأٝ   ٞأب٣٤  ٘ظأب
ؿك ًأّط١ پبتل٥ٕ٘ٛ٤أبَ، عأبوٓ ٤أب عىٕألاٖ،      .ػمال٣٘ ؿاك٘ـ، ٔتٕأب٤ن اًأت   ٞب٢ ؿ٤ٛاٌ٘بالك٢

ـ  ٔأ٣ اػضب٢ ُجى١ ؿ٤ٛاٌ٘بالك٢ ٚ ٘ظب٣ٔ ؽٛؿ كا ام٥ٔبٖ ٘نؿ٤ىبٖ ٚ ٘ٛولاٖ ؽٛؿ ا٘تؾبة  . وٙأ
ْ ثأب   ٣٤ٞأب  ُأجبٞت وأٝ   ا٢ پ٥ِلفتٌٝ٘بالك٢ ، ؿ٤ٛاٞب٣٤ ٘ظبْاِجتٝ ؿك ثؼض٣ ام ص٥ٙٗ   ٞأب٢  ٘ظأب

؛ أب ٔب٥ٞأت ُؾٔأ٣   (252: 1362 فلٚ٘ـ،) ٥ٌلؿ ٣ٔاؿاك٢ ػمال٣٤ ؿٚكاٖ ٔؼبٓل ؿاكؿ، ُىُ 
 .ؿٞـ ٣ٕ٘أىبٖ تغ٥٥ل ٔب٥ٞت آٟ٘ب ثٝ ٟ٘بؿٞب٢ ػمال٣٤ كا  ٞب٣٤ ًبمٔبٖص٥ٙٗ 

ؼطأبف ث٥ِأتل     ٞب٣٤ ٘ظب٣ِْٚ  ٥ٌأٓ ٘ا ٥٘ٛب٥ٌِٓ ؿكٔمب٤ٌٝ ثأب فئٛؿِا ٢ ؿكرٟأت تغألن   پبتل٤ٕ
بٖ  ْ عبوٕبٖ صٙأ٥ٗ  . ؿٞٙـ ٣ٔارتٕبػ٣ ٚوٌت حلٚ  ثلا٢ ٔلؿْ ام ؽٛؿ ِ٘ ، لأـك   ٞأب٣٤  ٘ظأب
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٥٘ٛب٥ٌِٓ ثب . التٔبؿ٢ ٚ ارتٕبػ٣ ؿاكـ٘ ٞب٢ ٓغٙٝٚ صلا٣٤ ؿك  صٖٛ ث٣ ٛك  ولؿٖ ػمال٣٤پبتل٤ٕ ٔا
بٖ  ٞب ُجبٞتٔب٣ِ، ثلؽ٣  كٚولات٥ه ام ؽٛؿ ِ٘  (351: 1374 ٚثل،) .ؿٞـ ٣ٔكا ثب ًبمٔبٖ ٛث
ـ  ٔأ٣ التٔبؿ٢ كلبثت  ٞب٢ ًبمٔبٖٚ  ٞب ٌلٜٚام ٤ه ًٛ  ٞب٣٤ ٘ظبْؿك ص٥ٙٗ  ٚ ام ًأ٢ٛ  . وٙٙأ

لـك  فبئم١ عبوٓ ؿك ٓغ١ٙ التٔبؿ٢ ٚ ارتٕأبػ٣، تٟٙأب فلٓأت فؼب٥ِأت ثألا٢       ٥ُؿِ ٝثؿ٤ٍل، 
ٓ       ؿاك٢ ًلٔب٤ٝ ْ (. 45: 1374 عزبك٤أبٖ، ) ُأٛؿ  ٔأ٣ تزأبك٢ ٤أب ؿال٤أُ ٓأفت فألٞا  ٞأب٢  ٘ظأب

٥٘ٛب٥ٌِٓ ؿك ؿٚك ٌلا٣٤ ٚ ِٔأبكوت  اٖ ٔؼبٓل، پي ام ٔٛپبتل٤ٕ ٛاد ٛ٘ ٥ًبًأ٣ ؿك ؿ٥٘أب   ارٟٝ ثب ٔا
طجبق ثب ُلا٤ط رـ٤ـ، ثلؽ٣ ام  ٔٙظٛك ٝث ٛاكٕ     ٞب٢ رٙجٝ٘ا ــ٘ تأب امػأ ِٚت ٔـكٖ كا پق٤لا ُأ ؿ

ب ام آ٘زب وٝ پق٤لٍ وبُٔ التضبئب  رـ٤ـ، ٔب٥ٞأت ٥ًبًأ٣    ـ؛ ٔا بٖ ثٕبٙ٘ ٔؾبِفت ثب ٔـك٥٘تٝ ؿكٔا
ب كا ؿصبك ٥ٌ٘ت٣ ٚ فٙب ٙـٜ ولؿـً٘بؽت ٣ٔ آٟ٘ ىبَ ظبٞل٢ آٖ ٌث  .، تٟٙب ٝث اؽق ٔظبٞل ٚ ُا

ام تلو٥ت پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِٓ ثب ثلؽ٣ ام ٚرٜٛ ٔـكٖ رـ٤أـ، ٘ظأبْ ٘ئٛپبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٥ٌِأٓ ٤أب ثأٝ      
 (28: 1374 ٚثل،) .آٔـ ٚرٛؿ ثٝتؼج٥ل ٚثل، ًّطب٥ٌ٘ٓ 

أب ؿك ؿٚ ٤ٚوٌأ٣   ـاكؿ؛ ٔا ب٣ً ٚ ٔب٢ٛٞ ٘ ٥٘ٛب٥ٌِٓ تفبٚ  ًا ٛ ثب پبت٤ٕٛ ٔتفأبٚ  ام آٖ   ا٤ٗ اٍِ
ت تٌبة ؽٛؿ ٝث ٔٙجغ ٤أب ٔٙأبثغ رـ٤أـ ِٔألٚػ٥ت؛     : ًا ، ؿْٚ٘ؾٌت، تالٍ آٖ ثلا٢ ا٤زبؿ ٤ب ٘ا

ْ ؿك . تالٍ ثلا٢ تث٥ٔٗ ٔٙجغ ٤أب ٔٙأبثغ پِأت٥جب٣٘ ٚ عفأظ لأـك       ٥٘ٛأبَ ٤أب    ٞأب٢  ٘ظأب ٛپبتل٤ٕ ٘ئ
أب،     ػّت ٝثًّطب٥ٌ٘ٓ،  َ ٔغل٥ٔٚت ام ِٔلٚػ٥ت ٤ب اػتمبؿ لّج٣ ٔألؿْ ثأٝ آٟ٘ ثألا٢   ٞأب٣٤  وُٛأ

بت٣ وٝ ؿك ا٤أٗ م٥ٔٙأٝ   . ٥ٌلؿ ٣ٔرـ٢ ٓٛك   طٛك ٝث ًبم ِٔلٚػ٥تغ٥ُٔ ٔٙبثغ ت ـٔا امرّٕٝ ال
ـاك٢،) «وال٤ٙتب٥ٌِت٣»، ا٤زبؿ كاثط١ ٥ٌلؿ ٣ٔٓٛك   ٚ  پألٚك٢  كػ٥أت ٤أب  (. 10أ  13: 1371 ػّٕ
تپلٚك عب٣ٔ ٝ ؿكا٤ٗ ٔٙبًجب ، عب٣ٔ ام . ٢ ًا ٛ٘أبٌٖٛ ام پ٥ألٚ پِأت٥جب٣٘     ٞأب٢  رٙجأ ٌ ٝ ُ  ثأ  ػٕأ
ٛاٖ ٝث ٔٙٔت ٓبعتناك ٤ب ؛ وبكٌآٚكؿ ٣ٔ ـ  ٔأ٣ م٤لؿًت ٝث عب٣ٔ ؽٛؿ وٕه  ػٙ ٚ ؿكٔمبثأُ   وٙأ

، ٞأب  ٌألٜٚ ؿك ُجى١ وال٤ٙتب٥ٌِأٓ، ط٥أف ًٚأ٥ؼ٣ ام    . آٚكؿ ٣ٔ ؿًت ٝثٔٙبفغ التٔبؿ٢ ٚ ٥ًب٣ً 
أب ٚرأٛؿ ؿاكؿ   ٞب اتغبؿ٤ٝاعناة،  ٚاثأط فأٛق، ٤بؿٌأبك ٔٙبًأجب       . ، ٚ لجب٤ُ ٘ظأب٤ل آٟ٘ ٚالأغ، ك ؿك

ت وٝ  ٥٘ٛب٣ِ ًا أت  ٤ط رـ٤ـ ٝث ُىُ ؿ٤ٍأل ؽأٛؿ   ؿك ُلاپبتل٤ٕ أبٖ ؿاؿٜ ًا  ٞأب٘ت٥ٍٙتٖٛ، ) كا ِ٘
ِٚت ٚ  (.91: 1370 ٛاٖ ُـ وٝ صٙبٖ أ ًٙت٣ ٞب٢ عىٛٔتؿ ٥ًبًأ٣   ٞب٢ ٘ظبْؿك ثلؽٛكؿ ثب  أ ػٙ

ــ٘ وبكآ٣٤  ٞٓؿٔٛولات٥ه،  ٚالف ُ ـاٖ ِٔلٚػ٥ت ؽٛؿ  أب  . ؽٛؿ كا امؿًت ؿاؿـ٘ ٚ ٞٓ ٝث فم ٔا
ُ  كٜاثل ا٤ٗ ِٔىال ،  آٔـٖ ك٤فبثلا٢  ٝ  ب٢ٞأ  عأ بؿٞأب٢       ا٢ ك٤ِأ أـ ٚ ثأٝ ثللألاك٢ ٟ٘ ؿ٘جأبَ ِ٘

ٙـٜ ُـ ـپلٚك٢ ٌث  .ظبٞل٢ ؿٔٛولات٥ه ٚ وٌت ِٔلٚػ٥ت امطل٤ك ٔل٤
ٔؾتّف، ٔأٛكؿ تٛرأٝ ثلؽأ٣ ام     ٞب٢ مٔبٖاًتٕلاك ًبؽتبك ًٙت٣ رٛأغ ُلل٣ ؿكطَٛ 

ٗ  پوٍِٚٞلاٖ للاك ٌلفتٝ اًت ٚ ام َ كٚ، ؿك  ا٤أ ؽأٛؿ ؿكٓأـؿ وِأف اثؼأبؿ      ٞأب٢  پأوٚٞ
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ُ آ٘أبٖ ٘ظأبْ ٥ًبًأ٣ ًّطب٥ٌ٘أٓ كا ُأىُ      . ا٘ـ ثلآٔـٜٔؾتّف آٖ  پبتل٤ٕٛ٤ٙب٥ٌِأٓ   تأل  وبٔأ
٥ًبًأ٣ رٛأأغ ُألل٣ كا     ٞأب٢  ٤ٚو٤٣ٌى٣ ام ا٤ٗ ٔغممبٖ، ٞب٘ت٥ٍٙتٖٛ اًت وٝ . ؿا٘ٙـ ٣ٔ

وٝ ؽٔٛٓأ٥ت آأ٣ّ    وٙـ ٣ٔاٚ ثل ا٤ٗ ٘ىتٝ تثو٥ـ . ؽٛؿ ًبؽتٝ اًت ٞب٢ پوَٚٞوبٖ٘ٛ 
ثأٛؿٖ لأـك  ؿك ُأؾْ فلٔأب٘لٚا،      تٕلوأن ًّطب٥ٌ٘ٓ ٤ب ٘ظبْ ًٙت٣ ٘ئٛپبتل٤ٕٛ٤ٙب٥ٌِٓ ؿك ٔ

لـك ، حلٚ  ٚ ٔٛفم٥ت ث٥ٌبك٢ ام افلاؿ ؿك ا٤ٗ ٘ظأبْ، ثأٝ كٞجأل ٤أب     . ٤ب پبؿُبٜ اًت كٞجل
ٞب٘ت٥ٍٙتٖٛ كه٤أٓ ًأّطٙت٣ پّٟأ٢ٛ كا    . ؿًتل٣ً ثٝ كٞجل ٚ ٤ب ٔزٕٛػ١ كٞجل٢ ٚاثٌتٝ اًت

ٚ  ٢پألٚك  عب١ٕ٘ٛ٘٣ٔ كُٚٗ ٚ ِٔؾْ ٔـَ ًّطب٥ٌ٘ٓ ٚثل٢ ٚ ؽ٥ٓٛٔت ا٤ٗ ؿِٚت كا 
 (124: 1387 آثلاٞب٥ٔبٖ،) .ؿا٘ـ ٣ٔفٌبؿ 

ٖ اٞـاف رٙأجَ ِٔألٚط٥ت،    تل٤ٗ ٤ٟٓٔى٣ ام  ثأٝ ًأبؽتبك ٚ كٚاثأط ٥ًبًأ٣      ؿاؿٖ پب٤أب
پبتل٥ٕ٘ٛ٤ب٣ِ ٚ ثلللاك٢ ؿِٚت ٔـكٖ وٝ پبًؾ٢ٍٛ ٔطبِجب  ٔألؿْ ثبُأـ، ثأٛؿ؛ أأب ثأٝ ػّأُ       

 ُ ٔـكٖ پبتل٥ٕ٘ٛ٤أب٣ِ ، ُى1299تٟٙب ا٤ٗ آكمٚ تغمك ٥٘بفت، ثّىٝ ثب وٛؿتب٢ اًفٙـ  ٔؾتّف ٘ٝ
ٝ ا٤ألاٖ   ؿك أأ  ؿِٚت ًّطب٥ٌ٘ٓ ٤ب ٘ئٛپبتل٥ٕ٘ٛ٤بَ ٤ؼ٣ٙ أ آٔأـ وأٝ ؿك٘ت٥زأ١ آٖ، تتٕأ١      ٚرأٛؿ  ثأ

 .ٕ٘ب٘ـ رب ثِٝٔلٚط٥ت ٞٓ ام ث٥ٗ كفت ٚ رن ٔزّي فلٔب٣ِ٤ ص٥ن٢ ام آٖ 
ٔٛكؽبٖ ٚ پوٍِٚٞلاٖ تبك٤ؼ ٔؼبٓل ا٤لاٖ، ثٝ ػُّ رٙجَ ِٔلٚط٥ت ٚ ٘بوب٣ٔ آٖ تٛرأٝ  

ؿك ثلك٣ً ػّأُ   أ وٍِٚٞلاٖ عٛم٠ تبك٤ؼ ٔؼبٓل ا٤لا٤ٖى٣ ام پ أ ٟبؿ٢ عبئل٢ػجـاِ. ا٘ـ ولؿٜ
٤أبك٢ رٌأتٝ   « ػمال٣٘ ١ُلا٤ط ظٟٛك ربٔؼ»ُىٌت ا٤ٗ ك٤ٚـاؿ، ام ٘ظل١٤ ٔبوي ٚثل ؿكثبك٠ 

اٚ ثأب  . عبئل٢ ٔؼتمـ اًت وٝ ُلا٤ط مٔب٣٘ ا٤لاٖ ثألا٢ ِٔألٚط٥ت آٔأبؿ٣ٌ ٘ـاُأت    . اًت
فلا٤ٙـ ً٘ٛبم٢ ٤ب ِٔلٚط٥ت كا صٙأ٥ٗ   پـ٤ـآٔـٖثلا٢  ُلا٤ط المْ ثلآحبك ٚ اكربع ثٝ ٤ى٣ ام

ا٘غٔبك ًٚب٤ُ تٌّط ٚ عىٕفلٔب٣٤ ٚ أأٛك اؿاك٢ وأٝ ثلاًأبى ٤أه ٥ًٌأتٓ      : ُٕبكؿ ثل٣ٔ
آ٤ـ ٚ ٥٘ن ٔجت٣ٙ ثل ٤ه ٥٘أل٢ٚ ٘ظأب٣ٔ ثبُأـ، ٕٞضٙأ٥ٗ، ٚرأٛؿ ٤أه        ٚرٛؿ ثٝؿائ٣ٕ ٔب٥ِبت٣ 

عبئل٢ ثب تٛٓأ٥ف ربٔؼأ١   . ضلٚك٢ اًت ا٢ ربٔؼٝؿًتٍبٜ اؿاك٢ ٔؼمَٛ ثلا٢ تغمك ص٥ٙٗ 
ا٤لاٖ ؿك آًتب١٘ ِٔلٚط٥ت ٚ ثب اًتٙبؿ ثٝ آ٘ضٝ ؿكٔٛكؿ ُلا٤ط تغمك رٛأغ ٤ٛ٘ٗ ٌفتٝ اًأت،  

 (14أ  15: 1364 عبئل٢،) .ؿا٘ـ ٣ِٔٔلٚط٥ت كا ؿك ا٤لاٖ مٚؿٍٞٙبْ 
 ، الأأـأب  التٔأأبؿ٢ ٚ(ٍ. ٞ 1320 أأأ 1304) ١ كضبُأأبًٜأأبِ ُأأب٘نؿٜؿك ؿٚكاٖ ًأأّطٙت 

كضبُبٜ ثأب تى٥أٝ   . ؿكرٟت تجـ٤ُ ا٤لاٖ ٝث ٤ه وِٛك ٔـكٖ ٓٛك  ٌلفت ا٢ ٌٌتلؿٜ ارتٕبػ٣
٣اكتَ رـ٤ـ،  أ ثل ًٝ كوٗ رـ٤ـ كٚولًا ِٚت٣ ٚ عٕب٤ت ؿكثبك ٛث لأـك  ؽأٛؿ كا تخج٥أت     أ ؿ

ل٢ٜٚ ثب . ولؿ ت٥بما ، ثلتٕأب٣ٔ ّٕٔىأت تٌأّط ٤بفأت ٚ ؿكٓأـؿ ثأٛؿ تأب ثأب          ٥ٌل٢ ٟث ام ا٤ٗ ٔا
الع٣ ُتبثبٖ، ا٤لا ب  ٓا ـٔا ٝ . ٖ كا ٝث وِٛك٢ ٔـكٖ تجـ٤ُ وٙـال ٓ  ثأ ا٤أٗ تأالٍ، ٥ًبًأت     كغأ
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ىٝ ٕ٘بؿ ِٔلٚط٥ت ارلا ٝثوِٛك ٝ٘ تٟٙب  ولؿٖ ؿٔٛولات٥نٜ ب     أ ٤ؼ٣ٙ ٔزّي أ ؿك٥٘بٔـ، ّث ـٔا ثأب الأ
بؿ٢ فلٔب٣ِ٤ ٚ  ، ٝث ٟ٘ ـاٝ٘ أب   . تجـ٤ُ ُـ وفب٤ت ث٣ٌٔتج ٝ ؿك ا٤ٗ مٔبٖ، ٌث ٌٔأتمُ   ٞأب٢  كٚم٘بٔأ

؛ عت٣ ثلؽ٣ ام ؿًٚتبٖ ٚ ٤أبكاٖ پ٥ِأ٥ٗ كضبُأبٜ، للثأب٣٘     ثلص٥ـٜ ٚ فؼب٥ِت اعناة ٕٔٙٛع ُـ
ـاٖ افتبؿـ٘ ٤ب ربٖ ثبؽتٙـ ، ٤ب ٝث م٘ ــ٘ ِٚأت كضبُأبٜ، تلو٥جأ٣ ام     ٞأب٢  ٤ٚو٣ٌ. ًٛءظٗ ٢ٚ ُ ؿ

ؿ؛ ٝث ػجبكت٣، ٥ٔلاث ٥ًب٣ً ٢ٚ كا  ٥٘ٛبَ ٛث ِٚت ٔـكٖ ٚ پبتل٤ٕ ٖ  ٔأ٣ وبكولؿٞب٢ ؿ ٛا ؿكلبِأت   تأ
 . ًّطب٥ٌ٘ٓ ثلك٣ً ولؿ

ـ  ّأأ٢ٛ ؿك ؿٚكاٖ ًأّطٙت ٔغٕ ٥٘أأن ا٤أأٗ ؿٚ رل٤أأبٖ، ٤ؼٙأأ٣ ( ٍ.ٞ 1320 أأأ 1357)كضأأب ٟپ
ـاؿ٢،  تج ب  ًا ـٔا ٌلا٣٤ التٔبؿ٢ ٚ فل٣ٍٙٞ ٚ ال ٛاما  ٝثٛ٘ جتأٝ  . كفأت  ٣ٔٞٓ پ٥َ  ٔ ًأبَ   12ِا

أأغبَ ا٤أألاٖ امًأأ٢ٛ ٔتفمأأ٥ٗ،  أأت؛ م٤أألا ُا ٘ؾٌأأت عىٛٔأأت ٢ٚ، ام ا٤أأٗ لبػأأـٜ ٌٔأأتخ٣ٙ ًا
٣ ث٣ ٛاٖ ٚ فؼب٥ِت  تزلٍث  ٞأب٢  ٥ًبًأت ٣، ارأبم٠ اػٕأبَ   ارتٕأبػ٣ ٚ ٥ًبًأ   ٞأب٢  ٌلُٜٚبٜ ر

ؿ ـاكٌلا٤بٝ٘ كا ام ٢ٚ ًّت ولؿٜ ٛث  .الت
ٌٛ٘أبٌٖٛ   ٞب٢ تغم٥كٚ  ٞب ثلك٣ًؽ٥ٓٛٔب  ٥ًب٣ً ؿٚكاٖ پ٢ّٟٛ اَٚ ٚ ؿْٚ، ٔٛضٛع 

ٝ ا٤ٗ ؿكثأبك٠ آٖ ثغأج ٘ؾٛاٞأـ ُأـ ٚ ثأل      كٚ، ث٥َ ام  ا٤ٗ اًت؛ ام للاك ٌلفتٝ ام  ٞأب٣٤  رٙجأ
ٝ ٚثأل٢، آٟ٘أب كا ام    ٣ُٙبً ربٔؼٝ پلؿاماٖ ٘ظل٤ٝوبكولؿ ًّطٙت پ٢ّٟٛ وٝ  ٟٔأٓ   ٞأب٢  ُبؽٔأ

 .ُٛؿ ٣ًّٔطب٥ٌ٘ٓ تثو٥ـ 
ٖ  ُؾٔأ٣ »٠ ٘ظبْ ًّطب٥ٌ٘ٓ، ُـ ُٙبؽتٝ ٞب٢ ٤ٚو٤٣ٌى٣ ام  اًأت؛ ٤ؼٙأ٣   « لأـك   ثأٛؿ

لـك  ٥ًب٣ً ٚ اثناكٞب٢ اػٕبَ آٖ ؿك اؽت٥بك كٞجل ٤ب پبؿُبٜ اًأت ٚ ٢ٚ ام طل٤أك ؿًأتٍبٜ    
ا٤أٗ ؽ٥ٔٔأٝ ؿك   . وٙـ ٣ٔب٢ ربٔؼٝ اػٕبَ ٘ظب٣ٔ ٚ ؿ٤ٛاٌ٘بالكا١٘ ؽٛؿ آٖ كا ؿك تٕب٣ٔ ٟ٘بؿٞ

ٔغٕـكضب پ٢ّٟٛ، ٔب٘ٙـ پـكٍ، ؽأٛؿ كا ٕٞضأٖٛ   . ؿٚك٠ پ٢ّٟٛ اَٚ ٚ ؿْٚ وبٔالً ِٟٔٛؿ ثٛؿ
ٚ ثل ٥ٕٞٗ اًبى، ٥ِٕٞٝ ؿك ٔلآً كًأ٣ٕ ا٤أٗ ٌفتأٝ    . ولؿ ٣ٔپبؿُبٞبٖ ا٤لاٖ ثبًتبٖ تٔٛك 

 ثٙأـؿ  ٣ٔأ بِٞٙب٣ٞ اثأـ٢ پ٥ٕأبٖ   فلٔب٘ـ٠ ُ ػٙٛاٖ ثٝوٝ ؿكثلاثل تبك٤ؼ، ثب ا٤لاٖ  ولؿ ٣ٔكا تىلاك 
ـ  : 1365 مٚ٘أ٥ي،  ؛14 أأ  15: 1364 عأبئل٢، ) وٝ ٥ِٕٞٝ ٞٓ پبؿُبٜ ٚ ٞٓ ٔؼّٓ ٚ ٔلُـ ثبُأ

ٟ٘بؿٞب٢ لب٣٘ٛ٘ كا ثٝ اثناك ٥ًب٣ً ؽأٛؿ تجأـ٤ُ ٚ    تـك٤ذ ثٝاٚ ؿك طَٛ ؿٚكاٖ ًّطٙت، (. 164
ٚ ٔٙمأبؿ كا ؿك  أىبٖ فؼب٥ِت ٚالؼ٣ ٚ آماؿا١٘ اعناة ٚ ٔطجٛػب  كا ًّت ولؿ ٚ افألاؿ ٔط٥أغ   

 .كأى أٛك للاك ؿاؿ
٤ٚو٣ٌ ؿْٚ ٘ظأبْ ًّطب٥ٌ٘أٓ پّٟأ٢ٛ اَٚ ٚ ؿْٚ، تجأـ٤ُ اكتأَ ٚ ٥٘لٚٞأب٢ ا٥ٙٔتأ٣ ثأٝ         

ـ  ٔغٕـكضأب پّٟأ٢ٛ ام اًأتمالَ    . ٟ٘بؿٞب٣٤ ثٛؿ وٝ فمط ؿكثلاثل ُبٜ ٌٔئَٛ ٚ پبًؾٍٛ ثبُأٙ
م ٔٛػأـ ٚ  ُؾ٥ٔت افٌلاٖ ثّٙـٔلتج١ اكتَ ث٥ٕٙبن ثٛؿ؛ ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ، ثب ثبمٌِ٘ت٣ٍ پ٥َ ا
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 .ثأٛؿ ؽٛؿ، ؿكٓـؿ ٘ظبك  ؿل٥أك ثلآٟ٘أب    ث٥ٌبك٢ ام آٟ٘ب ؿكطَٛ مٔبٔـاك٢ رب٣٤ ربثٝاكتمب ٚ 
 (60أ  65: 1365 ٣،ثبغ للٜ)

، ُأٛؿ  ٣ٔؿ٤ـٜ  ا٢ ثلرٌتٝ طٛك ثٝ٘ظبْ ًّطب٥ٌ٘ٓ وٝ ؿك ؿِٚت پ٢ّٟٛ  ٞب٢ ٤ٚو٣ٌام ؿ٤ٍل 
٣ً، فضأب٢ ثٌأت١ ٥ًبًأ٣،    پب٥٤ٗ ٟ٘بؿٔٙـ٢ ٥ًب ًطظام ؿ٤ٛاٌ٘بالك٢ ٚفبؿاك ثٝ ُبٜ،  تٛاٖ ٣ٔ

 .پلٚك٢ ٚ ام ا٤ٗ لج٥ُ ٤بؿ ولؿ عب٣ٔلـك ،  غ٥لك٣ًٕ كٚاثط
فٙـ  ٓ آٚكؿ1299وٛؿتب٢ ًْٛ ًا  ا٤ٗ ٘ظأبْ ٥ًبًأ٣  . ، م١ٙ٥ٔ ا٤زبؿ ًّطب٥ٌ٘ٓ كا ؿك ا٤لاٖ فلٞا

ٛاٖ ُـ وٝ صٙبٖ أ ٣ ٚ  أ ػٙ أت  ؿاك٢ ّٕٔىأت ٔـكٖ  ٞب٢ ٥ُٜٛتلو٥ج٣ ام ًبؽتبك ًّطٙت٣ ا٤ل٘ا . ًا
ٓٛك  ٌلفت وٝ ؿك صٟأبكصٛة ا٤ألاٖ آٖ كٚمٌأبك، ٥٘أل٢ٚ      ٞب لناقٕه ًٞٙ ا٤ٗ وٛؿتب ثب و

٥ّي ام ا٤أٗ وٛؿتأب، ٘مأَ    . آٔـ ٣ٔ عٌبة ٝثٔـك٣٘  ِٚت اٍ٘  ٞأب٢  ٥ًبًأت ٕٞض٥ٙٗ، عٕب٤ت ؿ
٣ّّ كا ؿك تغٛال  ٥ًب٣ً ا٤لاٖ  ث٥ٗ جتأٝ تأب پأ٥َ ام ا٤أٗ ؿك تأبك٤ؼ        ٌقاكؿ ٣ٔ ٕ٘ب٤َ ٝثإِ وأٝ ِا
ؿ ًبثمٝ ث٣ا٤لاٖ  أ٥بك٢ ام  (. 9أ  18: 1376 ٔٙٛصٟل٢،) ٛث ُأٟل٢ ٤أب ثأٝ     ٞأب٢  ٌألٜٚ عٕب٤ت ٌث

ت ـُا ؿ وٝ پ٥َ ام ا٤ٗ ؿك تبك٤ؼ ا٤لاٖ ٚرٛؿ ٘ طالط طجم١ ٔتًٛط ٥٘ن ٤ٚو٣ٌ رـ٤ـ٢ ٛث  .ٓا
و٣ تفبٚ  ؿك  ٞٓ كضبُبٜ ٚ ٞٓ ٔغٕـكضبُبٜ ثب ألٜ اـ٘  ٞأب٢  لأـك  ام پِأت٥جب٣٘   ٥ٌأل٢  ٟث

أب ٚ تى٥أٝ ثأل      ٥٘لٚٞأب٢ ٘ظأب٣ٔ ٚرأٜٛ    ؽبكر٣ ؿك ا٤زبؿ طجمب  ٔتًٛط ٚ وٌت عٕب٤أت آٟ٘
ب  تٙـ، ٔا ٣ ؿُا ٚ٘ا ٓ ِٔتلن فلا ٗ  ٟٔأ رٙجأ١ ٥ًبًأ٣ عىٛٔأت ا٤أٗ ؿٚ، ٔؼ٥بكٞأب٢ ُؾٔأ٣        تأل٤

ب ٚ ػـْ اط٥ٕٙبٖ ٝث ؿ٤ٍل  أّطٙٝ  . ٚ عت٣ افلاؿ ٔٛكؿ اػتٕبؿُأبٖ ثأٛؿ   ٞب ٌلٜٚعىٛٔت آٟ٘ ٔؾجلاٌِ
ـا٤ت وٝ  ت ٚم٤ل ٘ؾٌت ٞب ًبَٞ ؿ، ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ص٥ٙٗ ٌناكٍ ولؿٜ ًا  : كضب ُبٜ ٛث

صأبولاٖ ٚ صبپًّٛأبٖ كعأٓ     رأن  ٝثُبٜ ٝث اعـ٢ . ا٥ٙٔت لبئُ ٥ٌ٘ت وي ٥ٞشبٜ ثلا٢ كضبُ
ٝ ٔؾتّف ام٥ٔبٖ ثلؿاُت ٤ب ثأٝ   ٞب٢ علٝثاٚ ٔؾبِفبٖ ؽٛؿ كا ثب . وٙـ ٣ٕ٘ ٚ تجؼ٥أـ   ِ٘أ٣ٙ٥  ؽب٘أ

ـا٤ت،) .٘بصبك ًبؽت ٞ 1363 :403) 

ٚ ٓٛك  ٌلفت تب ؿٚاْ ع٥أب  اكتأَ ؿكٌأل    ا٢ ٌٌتلؿٜؿك ًلتبًل ؿٚك٠ پ٢ّٟٛ، تالٍ 
ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ ٚلٛف ؿاُأتـ وأٝ    ؽٛث٣ ثٝم٤لا ا٤ٗ پـك ٚ پٌل . اكاؿٜ ٚ ؽٛاًت ُبٜ تٔٛك ُٛؿ

ؿك ا٤ٗ مٔأبٖ، ام  . ٚرٛؿ اكت٣ِ ٌٔتمُ ٚ ٚفبؿاك ثٝ ٔٔبِظ ٣ّٔ، ثب آكمٚٞب٢ آٟ٘ب ٔطبثك ٥ٌ٘ت
ـ  ٣ٔ٘ظب٣ٔ اًتفبؿٜ  ٞب٢ پٌتٔغـٚؿ ؿك  ٓٛك  ث٥٘ٝلٚٞب٢ ٘ظب٣ٔ  ؛ ثألا٢ ٔخأبَ، ؿك ؿٚك٠   ُأ
٤بؿ ُـٜ اًت ٚ ؿك ؿٚك٠ ٔغٕـكضأب   ٚم٤ل ٘ؾٌتتٟٙب  ػٙٛاٖ ثٝط ام فل٤ـٖٚ رٓ كضبؽبٖ، فم
 ٚم٤أل٢  ٘ؾٌأت فمط ؿك ٔٛالغ ثغلا٘أ٣ ثأٝ    آكا كمْماٞـ٢ ٚ ُل٤ف أب٣ٔ ٚ  اهلل فضُپ٢ّٟٛ، 
ٞب٥ِأـ٢ ا٤أٗ ٚضأؼ٥ت كا    . ثأٝ ؽٛاًأت ٚ اكاؿ٠ اٚ ٘جأٛؿ    آكا كمْ ٚم٤ل٢ ٘ؾٌتاِجتٝ . ك٥ًـ٘ـ

ؿ٤ىتأبتٛك٢، پبؿُأبٞبٖ ٤أب     ٞب٢ ٘ظبْاٚ، ؿك ث٥ِتل  ٘ظل  ثٝ. ٘ـؿا ٣ٔٔؾتْ ؿ٤ىتبتٛك٢ ؿك ا٤لاٖ 
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 .كٞجلاٖ، ٕ٘ب٤ٙـ٠ ٘ظب٥ٔبٖ ٌٞتٙـ، أب ؿكا٤لاٖ، ثلػىي، ُبٜ ثأل ٘ظب٥ٔأبٖ تٌأّط ؿاُأتٝ اًأت     
 (59: 1358 ٞب٥ِـ٢،)

ٝ تٌّط ثل اكتَ ٚ ٥٘لٚٞب٢ ٘ظب٣ٔ ؿك ػٔل پ٢ّٟٛ، ٓلفبًَ ام طل٤أك مٚك   ٥٘بٔأـ؛   ؿًأت  ثأ
ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌٌتلؿٜ ثأٝ آٟ٘أب ٓأٛك      ٞب٢ پبؿاٍٚاٌقاك٢ أت٥بمٞب ٚ ثّىٝ ا٤ٗ كٚ٘ـ ؿك٘ت٥ز١ 

ٖ  ٞأب٢  عمأٛق ثؾ٣ِ ام ا٤ٗ أت٥بما  ػجبك  ثأٛؿ ام پلؿاؽأت   . ٌلفت  ٞأب٢  ٢ٌٔأتٕل ، وأال
      ٚ  ٔىف٣، ًفلٞب٢ ٔىلك ثٝ ؽبكد ام وِأٛك، أىب٘أبٖ پ٥ِألفت ثٟـاُأت٣، ٌٔأىٗ ٔٙبًأت 

 (399: 1387 آثلاٞب٥ٔبٖ،) .اكماٖ
، ا٤ٗ ٟ٘بؿ ٔط٥غ ًّطٙت ُـ ٚ ػال٤ك ٚ ٔٙبثغ ؽٛؿ كا ام ٔٔأبِظ  ؿكپ٣ ا٤ٗ تٛرٝ ثٝ اكتَ

پبت٤ٕٛ٤ٛٙبَ ٌفتأٝ اًأت،    ٞب٢ اكتَا٤ٗ ٤ٚو٣ٌ، ثب آ٘ضٝ ٔبوي ٚثل ؿكثبك٠ . ّٔت رـا ًبؽت
 :ٔطبثمت ؿاكؿ

ؿاكؿ، ٤ؼ٣ٙ ِِىل ٓألفبً ُأؾْ عىٕألاٖ    « پبتل٥ٕ٘ٛ٤بَ»ا٤ٙىٝ تب صٝ عـ ٤ه لِٖٛ ٔب٥ٞت 
٢ٚ ؿكاؽت٥بك ٢ٚ ثبُأٙـ، ٔغىأ٣ ٓألفبً التٔأبؿ٢ ؿاكؿ؛      ا٢ٝ لج٥ّ ٞٓثٛؿٜ ٚ عت٣ ؿكٔمبثّٝ ثب 

ثبُأـ، ثأٝ    تل وبُٔٚ  تل ٌٌتلؿ٤ٜؼ٣ٙ تز٥ٟن ٚ تغق١٤ لِٖٛ ام فؽب٤ل ٚ ٔٙبثغ عىٕلاٖ، ٞللـك 
ؿكا٤أٗ ٓأٛك ،   . ٕٞبٖ ٌ٘جت اكتَ پبتل٥ٕ٘ٛ٤بَ ثـٖٚ ل٥ـ ٚ ُل  ؿكاؽت٥بك ًلٚك للاك ؿاكؿ

ت ٚ ع٥أب  ٘ظأب٣ٔ آٖ ٔتىأ٣ ثأٝ اٚ ٚ     ا٤ٗ اكتَ ثـٖٚ عىٕلاٖ لبؿك ٝث ٞأ٥ش ػّٕأ٣ ٥ٌ٘أ   
 (358: 1374 ٚثل،) ًبمٔبٖ ثٛكٚولات٥ه غ٥ل٘ظب٣ٔ آٖ اًت

ىٝ ٢ّٛ، ٝث تٌّط وبُٔ ثل اكتَ ٔغـٚؿ ٘جٛؿ، ّث ت٥بق كضبُبٜ ٚ ٔغٕـكضب ٟپ ٖ  أ ُا ٝ  صٙأب  وأ
ٛاٖ ُـ ٟٔٓ ربٔؼٝ ؿكٔؼلٕ ا٤ٗ ٘ظأبك  ؿل٥أك ٚ ٌٌأتلؿٜ لألاك      ٞب٢ رٙجٝتٕب٣ٔ اكوبٖ ٚ  أ ػٙ
تٙـ ِٚت ا٤لاٖ ثأٝ ٘فأت ٚ افأنا٤َ حألٚ  آٖ، كضبُأبٜ ٚ      پي ام ؿ. ؿُا ٝ ًت٥بث٣ ؿ ّ  ثأ  ؽٔأٛ

٢ّٛ ؿك اِػٕبَ  ؿاؽّأ٣ ٚ عتأ٣ ؽأبكر٣ اػتٕأبؿ ثأٝ ٘فأي ث٥ِأتل٢         ٞب٢ ٥ًبًتٔغٕـكضب ٟپ
 .آٚكؿـ٘ ؿًت ٝث

٥ًطل٠ ٚا   ١ٙٔ ٢، ؿا ّٟٛ غٕـكضب پ ـاك٢ٔ  ٔٔب ٙٝجؿك ؿٚك٠ م أ٣ ٚ     ٞأب٢  ثلر ٥ًًب أف ع٥أب   ٔؾّت
ٔبؿ٢ وِٛك  ِٚت تل افنٖٚالت ؾ٣ٔ ٝث ؽٛؿ ٌلفت ُـ ٚ ؿ ىُُ  الًُ  أجت    . ٚا ؤب ٤ٚوٌأ٣ً  ا٤أٗ 

رأٝ     لوأن ٚ ٛت أال٣ٔ، ٕت مالة ًا ٢ ٚ پ٥لٚم٢ ٘ا ّٟٛ مٛ  پ ٍْب ثلك٣ً ػًُّ  ٙٞ ثأٝ   ا٢ ٤ٚأوٜ ُـ تب 
٥ٌلؿ ٛك   ِٚت ٚ وبكولؿ آٖٓ  زب وٝ . ًبؽتبك ؿ ٗ  اكمٍٚ ثب  تل٤ٗ ٟٔٓام ٘آ أبؿكات٣    تأل٤ وأبال٢ٓ 

فت أ وِٛك ِٚأت لأ   أ ٤ؼ٣ٙ٘  ـ آٖ ؿكاؽت٥بك ؿ مأَ ٚ تأثح٥ل آٖ ؿك    ٚ ؿكٔآ أت،٘  ٝ لاك ؿُا ٙجأ  ٞأب٢  ر
ٔبؿ٢  ف الت ٜ تؼ٥ٗ٥ٔؾّت ٙـٙ ؿ و ِٚت ثل ١ٕٞ . ٛث ٣، ٚ     ٞأب٢  فؼب٥ِتًب١٤ ؿ ظأٔب أ٣،٘  ٥ًًب أبؿ٢،  الٔت

 ٣ ٥ٍٙ ًٙ ٙبٖ  ٣ ص ٍٙٞ ٛاك  ولؿ ٣ٔفل ٥ٔٝٙ ؿُ ٌتم٣ّ ؿك ا٤ٗ م  ٔ ـْا زْب ٞل ال ٛك ٘ا ٛؿ ٣ٔوٝ عت٣ ٔت ٕ٘. 
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ْٛ ثأٛؿ وأٝ اؿأأ١ ا٤أٗ ٚضأؼ٥ت ؿك      ٥ًب٣ً ٔؼّ ٌلاٖ تغ٥ُّاِجتٝ عت٣ ؿك آٖ مٔبٖ، ثلا٢ 
ثّٙـٔـ  ًّطٙت ٔغٕـكضب پ٢ّٟٛ كا ؿك ٔٛلؼ٥ت ؽطل٘بو٣ للاك ؽٛاٞأـ ؿاؿ؛ م٤ألا تٕلوأن    

ٚ ِٔأىال  كا ٔتٛرأٝ اٚ    ٞأب  ٘بكًأب٣٤ ١ٕٞ اؽت٥بكا  ؿك ؿًت ٤ه ٘فأل، ٌٔأئ٥ِٛت تٕأب٣ٔ    
ٔألؿْ اٚ كا ٌٔأجت    ٞأب٢  تأٛؿٜ ثٝ ٥ٕٞٗ رٟت، ؿك اٚاؽل ًّطٙت ٔغٕـكضأب عتأ٣   . ولؿ ٣ٔ

 .ؿاٌ٘تٙـ ٣ٔوِٛك  ٞب٢ ٥ٔٔجتٚ  ٞب ٘بوب١ٕٞ٣ٔ  ا٣ّٓ
ؿك تغ٥ّأُ تأبك٤ؼ ٔؼبٓأل    . ِٔىال  ؿًتٍبٜ پ٢ّٟٛ ثأٛؿ  تل٤ٗ ٟٔٓثغلاٖ ِٔلٚػ٥ت، ام 

. وبكثلؿ فلاٚا٣٘ ؿك٥ٔبٖ ٔٛكؽبٖ ٚ پوِٚٞأٍلاٖ ؿاُأتٝ اًأت ٚ ؿاكؿ   « ِٔلٚػ٥ت»ا٤لاٖ، ٚاه٠ 
تغ٥ّأُ   ٔأبوي ٚثأل ؿك  و٥ّأـ٢   ٞب٢ ٚاهٜام ( legitimacy)« ِٔلٚط٥ت»ُب٤بٖ فول اًت وٝ 

ٝ  آٖٔؼٙأب٢ ا٤أٗ ٚاهٜ،    أ ػٙٛاٖ ُـ وٝ صٙبٖ أ لـ٤ٓ ٚ رـ٤ـ اًت؛ ٚ ٞب٢ ؿِٚت وأٝ ا٤أٗ    ٌٛ٘أ
٤ى٣ ام ٔغممبٖ تأبك٤ؼ  . تٛض٥ظ ؿاؿٜ، پق٤لٍ لّج٣ عبوٕبٖ ٚ عىٛٔتٍلاٖ اًت ُٙبى ربٔؼٝ

ا٤ألاٖ   ٞأب٢  عىٛٔأت ٔؼبٓل ا٤لاٖ، ثلاًبى تأثٔال  ٔأبوي ٚثأل پ٥لأأٖٛ ا٤أٗ آأطالط،       
وأٝ ِٔألٚػ٥ت ؽأٛؿ كا ؿك٘ت٥زأ١      ؿا٘ـ ٣ٔ« فلٜ ا٤نؿ٢»ٓل كا ٔجت٣ٙ ثل ؿٚكاٖ ٔؼب ؽّٔٛ ثٝ

 (14أ  20: 1379 ٕٞب٤ٖٛ وبتٛم٤بٖ،) .٘ٝ كضب٤ت ٔلؿْ ا٘ـ آٚكؿٜ ؿًت ثٝمٚك ٚ التـاك 
 

 اجتماعي  هاي جنبش

ٔبوي ٚثل ؿك٥ٔبٖ پوٍِٚٞلاٖ تغأٛال  ٥ًبًأ٣ ٚ    ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝ٤ى٣ ام ػٛا٣ّٔ وٝ ثبػج ُـ 
ؿكصٙـ ؿ١ٞ ٌقُتٝ، ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٥ٌلؿ، ٚلٛع ك٤ٚأـاؿٞب٢ ٥ًبًأ٣    و٤ٜٚ ثٖٝ، ارتٕبػ٣ ا٤لا
كٞجل٢ أأبْ ؽ٥ٕٙأ٣ ؿك    ٞب٢ ٤ٚو٣ٌصٖٛ ًمٛ  ؿِٚت پ٢ّٟٛ ٚ ٥٘ن  ا٥ٍ٘ن٢ ٍُفتثنكي ٚ 

آ٘ضأٝ ٚثأل   . رل٤بٖ كٞجل٢ ٔجبكما  ٔلؿْ ٌّٕٔبٖ ا٤لاٖ ػ٥ّٝ ًّطٙت ٔغٕـكضب پّٟأ٢ٛ ثأٛؿ  
ٚ ٘مأَ كٞجأل٢ وبك٤نٔبت٥أه ؿك ا٤أٗ م٥ٔٙأٝ ٌفتأٝ       ؿكثبك٠ ص٣ٍٍ٘ٛ ٚلٛع رٙجَ ٤ب ا٘مالة 

 .اًت، ٚرٜٛ اُتلان فلاٚا٣٘ ثب كؽـاؿٞب٢ ا٘مالة اًال٣ٔ ؿاكؿ
 ٣ُٙبًأ  كٍٚٚثل ؿكا٤ٗ م٥ٔٙٝ، اكائ١ ٔؾتٔل٢ ؿكٔأٛكؿ   ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝپ٥َ ام تٛض٥ظ آكا ٚ 
ٞل پوِٚٞأٍل ػّأْٛ   . ـ٤ٕ٘ب ٣ٔؿك ػل١ٓ ارتٕبػ٣ ضلٚك٢  ٞب اٌ٘ب٢ٖٚ پ٥لأٖٛ ا٥ٍ٘ن٠ وَٙ 

ٚ ٔٙطأك اًأتـال٣ِ پ٥أل٢ٚ     ُأٙبؽت٣  كٍٚتٕبػ٣، ؿك فلآ٤ٙـ تغم٥ك ؽٛؿ، ام ٤ه اًأّٛة  ار
ٚ ثلا٢ ا٤ٙىٝ ثتٛا٘ـ ام ا٤ٗ ٔٙطك پ٥ل٢ٚ وٙـ، ثٝ تـ٤ٚٗ آٖ ؿك صٟبكصٛة ٤أه كُأتٝ    وٙـ ٣ٔ

ٚثأل ؿك ثلكًأ٣ ٘ظل٤أ١ وأَٙ ٚ     (. 10: 1385 ٔؼ٣ٙ٥ ػّٕـاك٢،) ٥٘بم ؿاكؿ ٞب ٘ظل٤ٝٚ  ٞب كٍٚ
وِٙأٍل، ثأل    ٞب٢ اٌ٘بٖاٚ پ٥َ ام پلؿاؽتٗ ثٝ ٔٛضٛع . اػتمبؿ ؿاُت ا٘ٛاع ًّطٝ، ثٝ ا٤ٗ آُ

 ٞأب٢  م٥ٔٙٝاٌ٘ب٣٘ ؿك صٟبكصٛة  ٞب٢ وَٙؿك ٞـا٤ت  آٖثل ٘مَ ٚ ٥٘ن « ٔؼب٣٘ ف٣ٙٞ»ٔفْٟٛ 
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ٚثل ٔؼتمأـ ثأٛؿ وأٝ كفتبكٞأب٣٤ وأٝ ؿك صٟأبكصٛة صٙأ٥ٗ        . ارتٕبػ٣ تثو٥ـ ؿاُت أ تبك٤ؾ٣
 (299أ  300: 1383 وٛمك،) .ٛؿ٘ؾٛاٞـ ث ُٙب٣ً ربٔؼٝٔؼٙب٣٤ ٘جبُـ، ٔٛضٛع 

ٝ . رٕؼأ٣ اًأت   ِٔٙث كفتبكام٘ظل ٚثل، تؼٟـ ارتٕبػ٣ ثٝ ٘ٛػ٣ ٘ظبْ ػم٥ـت٣،  اٚ  ٘ظأل  ثأ
ـ  ٔأ٣ ٚ  وٙٙـ ٣ٔارتٕبػ٣، ؽٛؿ كا ثٝ تؼبك٤ف٣ و٣ّ ام ؽٛؿ ٚ رٟبٖ ٔتؼٟـ  ٞب٢ ٌلٜٚ  وُٛأٙ

َ رٟبٖ ؽٛؿ كا ثلاًبى ا٤ٗ تؼبك٤ف تغ٥٥ل ؿٞٙـ، ثٙبثلا٤ٗ، ثلا٢ فٟٓ  ٕأبػ٣  ارت ٞأب٢  رٙأج
ٓ »ام٘ظل ٚثل، فٟٓ كفتبكٞب٢ ارتٕبػ٣، ٥٘بمٔٙأـ  . ثب٤ـ ا٤ٗ تؼبك٤ف كا ُٙبؽت ٔؼٙأب٣٤  « تفٟأ

ـ    كفتبكٞأب٢ ارتٕأبػ٣ ؿكرٟأت    . اًت وٝ ثبم٤ٍلاٖ ارتٕبػ٣ ام اػٕبَ ؽأٛؿ ؿك٘ظأل ؿاك٘أ
ٚ ثلا٢ آٖ كفتبكٞب ُٙبؽت ٚرأٝ ٔؼٙأب ٚ اكمٍ ضألٚك      ٥ٌل٘ـ ٣ٔٔؼب٣٘ ؽب٣ٓ ٓٛك  

 (57: 1374 اِف ث٥ِل٤ٝ،) ؿاكؿ
٘أبظلاٖ وأَٙ    ٞأب٢  ٔؼلفأت اٌ٘بٖ كا ثب اًتٙبؿ ثٝ  ٞب٢ وَٙ ُٙبًبٖ ربٔؼٝتب پ٥َ ام ٚثل، 

ٚ ٘ظل٤ب  اٚ، ؿكن ٚ تفٟٓ ٔؼٙب٣٤ وٝ فبػأُ وأَٙ ثألا٢     ٞب ا٘ـ٤ِٝ؛ أب ؿك٘ت٥ز١ ًٙز٥ـ٘ـ ٣ٔ
ٔٙظٛك ٚثأل اِجتأٝ   . پ٥ـا ولؿٜ اًت ُٙب٣ً ربٔؼٝ، رب٢ ٣ٕٟٔ ؿك ٔطبِؼب  پق٤لؿ ٣ٔكفتبك ؽٛؿ 
 (212: 1363 آكٖٚ،) .ؿٞـ ٣ٔل ٔؼٙب٣٤ اًت وٝ ٞل فبػُ ثٝ كفتبك ؽ٤َٛ ػجبك  ام ٞ

ـ  ٔأ٣ كا ثٝ صٟبك ٘أٛع تمٌأ٥ٓ    ٞب اٌ٘بٖ ٞب٢ وَٙٔبوي ٚثل  وأَٙ ا٘فؼأب٣ِ ػمال٘أ٣    : وٙأ
ٔؼطٛف ثٝ ٞـف، وَٙ ػمال٣٘ ٔؼطٛف ثٝ اكمٍ، وَٙ ا٘فؼب٣ِ ٤ب ػبطف٣، ٚ ثبألؽلٜ وأَٙ  

ؿك ا٤أٗ  . ًبمؿ ٣ٔكا ٣ ٟٙـ٣ً اًت وٝ پّوَٙ ػمال٣٘ ٔؼطٛة ثٝ ٞـف، ٔب٘ٙـ وَٙ ٔ. ًٙت٣
ٝ كفتبك، فبػُ وَٙ، ٞـف ك٣ُٙٚ ؿك٘ظل ؿاكؿ ٚ ١ٕٞ ًٚأب٤ُ كا ثألا٢ كًأ٥ـٖ ثأٝ آٖ       وأبك  ثأ

فبػأُ وأَٙ    ٞأب٢  ُأٙبؽت ٌ٘جت ثٝ ٞـف كا ث٥ِأتل ثأٝ    ثٛؿٖ ػمال٣٘ؿك ا٤ٙزب ٚثل . ٥ٌلؿ ٣ٔ
ا٣٤ اًأت وأٝ   وَٙ ٘بؽـ ٘ظ٥لوَٙ ػمال٣٘ ٔؼطٛف ثٝ اكمٍ،  .٘ٝ ٘بظل وَٙ ؿا٘ـ ٣ٔٔلثٛ  
ؿك ا٤ٙزب فبػُ وأَٙ، ثأب پأق٤لٍ ؽطلٞأب     . ؿٞـ ٣ٔتٗ ؿك ؿك٤ب  ُـٖ غلقثٝ  اٍ وِت٣ٕٞلاٜ 

ـ  وٙـ ٣ٔػمال٣٘ كفتبك  ٘غ٢ٛ ثٝ أأب وِٙأ٣ وأٝ    . تب ثٝ ت٤ٛٔل٢ وٝ ام افتؾبك ؿاكؿ، ٚفبؿاك ثٕب٘أ
٘ب٣ُ ام عبَ ٚرـا٣٘ ٤ب ؽّك فبػُ اًت، وَٙ ا٘فؼأب٣ِ ٤أب ػأبطف٣ ٘ب٥ٔأـٜ      ٚاًطٝ ث٣ طٛك ثٝ
ـ  ٣ٔٓٛك  اٚ  كفتبك وٛؿن ثٝ ثٛؿٖ تغُٕغ٥للبثُ  ؿ٥ُِ ثٝا٢ وٝ ٔبؿك  ٔب٘ٙـ ٣ّ٥ً ؛ُٛؿ ٣ٔ  .م٘أ

ػُٕ ًٙت٣ ؽٛؿ ٥٘أبم٢ ثأٝ تٔأٛك ٤أه ٞأـف، ٤أب ؿكن ٤أه         ثلا٣ِٚ٢ فبػُ وَٙ ًٙت٣، 
 ٞأب٢  ٕٔبكًأت وٝ ثلاحل  ٞب٣٤ ثبمتبةاكمٍ، ٤ب اعٌبى ٤ه ػبطفٝ ٘ـاكؿ؛ ثّىٝ فمط ثٝ ا٥ٍ٘ن٠ 

 (212ّ ،ٕٞبٖ) .وٙـ ٣ٔا٥٘ـٜ ػُٕ طٛال٣٘ ؿك اٚ ك٤ِٝ ؿٚ
ثلا٢ ٔغممبٖ ػّْٛ ارتٕبػ٣ ٌِأٛؿ تأب كفتبكٞأب٢     ا٢ ٌٌتلؿٜ ا٘ـام صِٓ، ثٙـ٢ تم٥ٌٓا٤ٗ 

ـ   ُ ٚ ؽأٛؿ كا ام ٘فأٛف   . فل٣ٍٙٞ، ؿ٣ٙ٤ ٚ ٥ًب٣ً كا ثب تؼٕك ث٥ِتل٢ ثلكًأ٣ وٙٙأ  ٞأب٢  تغ٥ّأ
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ٖ رـ٤أـ٢ ثألا٢   تف٣ٕٟ ٚثل٢، ثٝ ا٤ٗ تلت٥ت، أىب ُٙب٣ً ربٔؼٝ. كٞب٣٤ ثؾِٙـ ٌلا٤ب٘ٝ احجب 
ٖ ٔؾتّف  ٞب٢ وَٙٔٛكؽبٖ ٚ ؿ٤ٍل پوٚٞٙـٌبٖ ػّْٛ ارتٕبػ٣ فلاٞٓ آٚكؿ تب  كا ؿك  ٞأب  اٌ٘أب

ـ        رٛأغ ٌٛ٘بٌٖٛ كا تغت تثح٥ل ؿ٤ـٌبٜ ٚثأل  . ٞأب٢ تزلثأ٣ ٔأٛكؿ ٘مأـ ٚ ثلكًأ٣ لألاك ؿٞأ
ٝ  فأ٣ »ثِأل٢   وِأ٣  ثٟلٜثلػىي ٔبكوي، ثل ا٤ٗ اػتمبؿ ثٛؿ وٝ تزبكة  ٥٘لٚٞأب٢ ػّأ٣    ٘فٌأ

تزأبكة ثِأل٢ تٟٙأب ؿك ثٌأتل     ؛ م٤ألا اٚ ػم٥أـٜ ؿاُأت وأٝ     (258: 1375 ٣،طأبػت ) «٥ٌ٘تٙـ
ْ ؿ٤أٗ،  تأثح٥ل   اك٘ـ ٚ ا٤ٗ تزبكة تغتكا٤ذ ؿك ربٔؼٝ ٔؼٙب ؿ ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝ ػم٥أـت٣ ٚ   ٞأب٢  ٘ظأب

 .ٔؼٙب٣٤ ربٔؼٝ للاك ؿاك٘ـ
، ٔب٘ٙـ ٤أه  ٞب اٌ٘بٖ ث٣ٙ٥ رٟبٖارتٕبػ٣ ٚ  ٞب٢ وَٙكاثط١ ػ٥ٕك ٚثل ؿكٔٛكؿ  ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝ
ٚثل ؿكٔٛكؿ ضألٚك   ٥ٔلاث فىل٢ . ٥ك ؿكاؽت٥بك پوٚٞٙـٌبٖ ٚ ٔٛكؽبٖ للاك ٌلفتاثناك تغم

َ ٍٞٙبْ ٔطبِؼأ١   ٢ ٚ ٔؼٙب٣٤ آٟ٘ب ثٝ٘ظبْ فىلٌفتٗ ٚ ؿك٘ظل ٞب اٌ٘بٖتؼٕك ؿك كفتبك   ٞأب٢  رٙأج
ٚ ا٘مالة ؿ٣ٙ٤، ٔزأـؿاً ٔأٛكؿ تثو٥أـ لألاك      ٞب ؽ٥نٍ ؽبطل ثٝارتٕبػ٣، ؿك صٙـ ؿ١ٞ ٌقُتٝ، 

ِٔألٚػ٥ت   ١ٌب٘أ  ًٝؿكثبك٠ ٔٙبثغ  ،ارتٕبػ٣ ٞب٢ رٙجَؿك ثغج ام  ٚثل ٕٞض٥ٙٗ. ٌلفتٝ اًت
ثٝ ٘ظل اٚ، التـاك ًٙت٣، ٔجٙأب٢  . ًؾٗ ٌفت تف٥ُٔ ثٝ أ ٤ؼ٣ٙ ًٙت، لبٖ٘ٛ ٚ وبك٤نٔب أ ٚ التـاك

ٝ ٚضأغ كا  ل٢ٚ ٔؾُ ٕٔىٗ اًت ا٤ٗ ٚضؼ٥ت ٔتؼبؿَ ارتٕبػ٣ اًت، أب ؿٚ ٥٘ ٓ  ثأ ـ  ٞأ : ثن٘ٙأ
ـ  ٔأ٣ « ػمال٥٘أت »امؿ٤أـ ٚثأل،   . ك٤نٔأب ٤ى٣، ٥٘ل٢ٚ ػمال٥٘ت؛ ؿ٤ٍل٢، ٥٘ل٢ٚ وب ٥٘أل٢ٚ   تٛا٘أ

٥٘أل٢ٚ ػمال٥٘أت، ٘ؾٌأت ٔٛرأت     . ثٛؿٜ اًأت  ص٥ٙٗ ٞٓا٘مالث٣ ثلضـ ًٙت ثبُـ ٚ اغّت 
وبك٤نٔأب، ؿك ّٚٞأ١ اَٚ،   . ُأٛؿ  ٔأ٣ ٔألؿْ   ث٣ٙ٥ رٟبٖتغ٥٥ل ٔغ٥ط ارتٕبػ٣ ٚ ًپي ؿٌل٣ٌ٘ٛ 

ؿك  ا٢ ػٕأـٜ ؽاللأ١  ؛ ٚ ثٝ ا٤أٗ ٔؼٙأب، وبك٤نٔأب ٥٘أل٢ٚ     ًبمؿ ٣ٔم٘ـ٣ٌ ؿك٣٘ٚ فلؿ كا ٔتغَٛ 
 (58: 1374اِف ث٥ِل٤ٝ،) .كٚؿ ٣ٔ ُٕبك ثٝتغَٛ تبك٤ؼ 
ٚثل، التـاك وبك٤نٔأب٣٤، ثألػىي التأـاك ًأٙت٣ ٚ لأب٣٘ٛ٘، ثلاًأبى        ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝثل ٔجٙب٢ 

ِٔلٚػ٥ت وبك٤نٔبت٥أه، ثأل تٌأّط غ٥لٔؼٕأَٛ     . للاك ؿاكؿ« غ٥لػمال٣٘»ٚ « اعٌب٣ً»كٚاثط 
اًأتخٙب٣٤ ٤أه ُأؾْ ٚ     ٞأب٢  اكمٍٔب٣٘ ٤أب  ٔلؿْ ؿكثلاثل ُؾ٥ٔت ٔمـى ٚ فض٥ّت لٟل

اٚ . ثلؽأٛكؿاك اًأت، ام لأبٖ٘ٛ فلاتأل اًأت     ُؾ٥ٔت٣ وٝ ام وبك٤نٔب . تٛاك اًتفلا٥ٔٗ اٚ اً
ـ  ٔأ٣ ٚ ٘مْ اكا١٤  ػ٥ت ث٣ثلا٢ پ٥لٚاٖ ؽٛؿ، ت٤ٛٔل٢ ام آ٤ٙـ٠  ؛ تأب ٚضأؼ٥ت وٙأ٣٘ٛ كا    ؿٞأ

ـ  ٔأ٣ ثٝ اٚ  ا٢ ؿٚكٜٔؼٕٛالً پ٥لٚاٖ ص٥ٙٗ ُؾ٥ٔت٣ ؿك . تغ٥٥ل ؿٞـ وأٝ آكمٚٞأب ٚ آٔأبَ     ٌلٚ٘أ
 (157: 1380 ،ماؿٜ ت٥٘م) .ٙٙـ٥ث ٣ٔ ُـٜ پب٤ٕبَؽٛؿ كا 

ثأٝ   ا٢ ٤ٚأوٜ ؿك تغ٥ُّ ػُّ پ٥لٚم٢ ا٘مالة اًال٣ٔ، ث٥ِتل ٔٛكؽبٖ ٚ پوٍِٚٞلاٖ، ٘مَ 
ام ٍ٘أبٜ آ٘أبٖ،   . ا٘ـ ؿاؿٜكٞجل ل٥بْ ػ٥ّٝ كه٤ٓ ًّطٙت٣ اؽتٔبّ  ػٙٛاٖ ثُٝؾ٥ٔت أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ 
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ٚ پ٥ألٚاٖ اٚ ؿك ؿٚك٠ كٞجأل٢   . كٞجأل وبك٤نٔبت٥أه كا ؿاكؿ   ٤أه  ٞب٢ ٤ٚو٣ٌأبْ ؽ٣ٙ٥ٕ ١ٕٞ 
 .ا٘ـ ا٤ِبٖ، ٔط٥غ ٚ ٔٙمبؿ اٚأل اٚ ثٛؿٜ

( ٔلرؼ٥أت، ُأ٥ؾٛؽ٥ت، ًأ٥بؿ    )ُؾ٥ٔت٣ ٔخُ عضل  أبْ كا وٝ ِٔلٚػ٥ت ًأٙت٣  
ٝ ؿاُتٙـ ٚ ِٔلٚػ٥ت ا٘مالث٣ كا ٞٓ وٌت ولؿ٘أـ ٚ   ٖ  ثأ ُؾٔأ٥ت٣ فلٕٞٙأـ ثأل تأبكن      ػٙأٛا

ُؾٔأ٥ت٣ ثأب ربفثأ١     ٚ« ِٔلٚػ٥ت فل٣ٞ»ثب ٘ظل٤ب   تٛاٖ ٣ٔ، ؿكؽ٥ِـ٘ـ ًبم ؿٚكاٖا٘مالث٣ 
 (452: 1377 عزبك٤بٖ،) .اًتخٙب٣٤ تٛض٥ظ ؿاؿ

ؿك آغبم، ٘ظبْ رٕٟٛك٢ اًال٣ٔ ثلاًبى التأـاك وبك٤نٔأب٣٤ ًأٙت٣ أأبْ ؽ٥ٕٙأ٣ ُأىُ       
ا٘زب٥ٔأـ، أأبْ ؽ٥ٕٙأ٣     طَٛ ثٝ 1368ؿك ا٤ٗ ؿٚكٜ وٝ تب اكتغبَ كٞجل ا٘مالة ؿك ًبَ . ٌلفت
ـ  ٔأ٣ ثلؽٛكؿاك ثٛؿ ٚ ًؾٙبٖ ا٤ِبٖ ثأٝ ٔٙنِأ١ لأبٖ٘ٛ تّمأ٣      ا٢ ٌٌتلؿٜك ػ٥ٕك ٚ ام التـا  .ُأ

 (70: 1382 ث٥ِل٤ٝ،)
 

 گيري نتيجه

َ ؿك ًـ٠ ث٥ٌتٓ، ؿك٘ت٥ز١  ٍ٘بكاٖ تبك٤ؼافك  ٝ وأٝ ؿك   ٞأب٣٤  پأوٚٞ ٔؾتّأف ػّأْٛ    ٞأب٢  كُأت
 ٢ٞأب  پوَٚٞٚ  ٞب اموتبةوٝ  ٞب٣٤ تلرٕٝ.ارتٕبػ٣ ٓٛك  ٌلفتٝ، ث٥ٌبك ٌٌتلٍ ٤بفتٝ اًت

٢ ٔب٘ٙأـ ا٤ٟٙأب   ٞب كُتٝ، التٔبؿ، ػّْٛ ٥ًبًت، ٚ ُٙب٣ً ربٔؼٝ ٞب٢ كُتٝؿإِ٘ٙـاٖ ٚ ٔغممبٖ 
. ا٘زبْ ُـٜ، اثناكٞب٢ تج٥٥ٗ ٚ تف٥ٌل ك٤ٚـاؿٞب٢ تبك٤ؾ٣ كا ؿكاؽت٥بك ٔٛكؽبٖ للاك ؿاؿٜ اًأت 

ٌٛ٘أبٌٖٛ امرّٕأٝ تأبك٤ؼ     ٞب٢ كُتٝثل پوٚٞٙـٌبٖ  ٞب٤َ ا٘ـ٤ِٝ٤ى٣ ام ؿإِ٘ٙـا٣٘ وٝ آكا ٚ 
ٚثل پ٥لأٖٛ تغأَٛ   ٞب٢ ا٘ـ٤ِٝاٌلصٝ . ٟ٘بؿٜ، ٔبوي ٚثل اًت رب ثٝٞبٖ تثح٥لا  آُىبك٢ پوٚ

ربٔؼ١ غلة ٔتٕلون اًت، أب ثلؽ٣ ام ٚرٜٛ آٖ ثل تغٛال  ٚ تغ٥٥لا  ٚ ٥٘أن كٚ٘أـ تأبك٤ؼ    
 .ٓـ ًبَ ٌقُت١ ا٤لاٖ ٔٙطجك اًت

ؿاك٘أـ،   ا٢ ٤ٚأوٜ ؿٚ ٔفْٟٛ ؿِٚت ٚ ٥٘ن ًّطٝ ٚ التـاك وٝ ؿك ٔٙظ١ٔٛ فىل٢ ٚثل رب٤ٍبٜ 
ٝ ٔغممبٖ تبك٤ؼ ٔؼبٓل رٟت تف٥ٌل ؿِٚت پ٢ّٟٛ ٚ ٥٘ن كٞجل٢ أأبْ ؽ٥ٕٙأ٣    ثلا٢  طأٛك  ثأ

ُٙبؽت ٘غأ٠ٛ تثح٥لپأق٤ل٢ ٔغممأبٖ تأبك٤ؼ ا٤ألاٖ ام ؿ٤أـٌبٜ       . وبك كفتٝ اًت ثٝ ا٢ ٌٌتلؿٜ
 ا٢ ًأبم٘ـٜ ٔؼبٓل ا٤ألاٖ ٌأبْ    ٍ٘بك٢ تبك٤ؼٔبوي ٚثل، ٚ ثلك٣ً اثؼبؿ ٌٛ٘بٌٖٛ آٖ، ؿك ٘مـ 

 .كٚؿ ٣ٔ ُٕبك ثٝ
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مالث٣ ثب تى٥ٝ ثل كٞجل٢ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕٞبٝ ٤٘ظلثلك٣ً »(. 1377) عزبك٤بٖ، ًؼ٥ـ ٗ  ١٘بٔأ  پوَٚٞ، «٢ ٘ا ، ًأبَ  ٔتأ٥
 .452ّ ُٕبك٠ اَٚ،اَٚ، 
 .ِ٘ل ٣٘: تٟلاٖ ،تلر١ٕ ٔٙٔٛك ٚحٛل٣ ،تغ٥٥لا  ارتٕبػ٣(. 1372) كُٚٝ، ٣ٌ

٥٘ٚي، ٔبك٤ٚٗ ٕبػ٥ُ م٘ـ ،ُىٌت ُبٞب٘ٝ(. 1365) م  .ِ٘ل ٘ٛك: تٟلاٖ ،2 س ،تلر١ٕ ًا
ال٣ٔ ا٤لاٖ»(. 1375) طبػت٣، پٛپه مالة ًا  .ثٟبكأ  9، ُٕبك٠ كاٞجلؿ، «فل٣ٍٙٞ أ ٤ه تغ٥ُّ ارتٕبػ٣: ٘ا
 .10أ  13، ْٓ 644ُٕبك٠ ، ا٤لاٖ فلؿا، «پلٚك٢، ِٔؾ١ٔ لـك  ٥ًب٣ً عب٣ٔ»  (.1371) ػّٕـاك٢، وبظٓ
ٚ٘ـ، ه٥ِٚٗ  .٥٘بوبٖ: تٟلاٖ ،ٌٟل تلر١ٕ ػجـاِغ٥ٌٗ ٥٘ه ،ربٔؼٝ ُٙب٣ً ٔبوي ٚثل(. 1362) فل

 .ِ٘ل ٣٘: تٟلاٖ ،2 س، اػتلافب  ه٘لاَ(. 1365) للٜ ثبغ٣، ػجبى
ـك٢. افٌب٘ٝ ؿِٚت(. 1362) وب٥ًلك، اكٌ٘ت  .ؽٛاكم٣ٔ: تٟلاٖ: تلر١ٕ ٘زف ؿك٤بٙث
ٖ  ،11 س ،تلرٕأ١ ٔغٌأٗ حالحأ٣    ،ُٙب٣ً م٘ـ٣ٌ ٚ ا٘ـ١ِ٤ ثنكٌبٖ ربٔؼٝ(. 1383) وٛمك، ٥ِٛئ٥ي : تٟألا
 .ػ٣ّٕ

ٍِبٜ تٟلاٖ. ٢ رـ٤ـ ؿك٥ًبًتٞبٝ ٤٘ظلُٙب٣ً  كٍٚ(. 1385) ٔؼ٣ٙ٥ ػّٕـاك٢، رٟب٥ٍ٘ل  .ؿ٘ا
فٙـ  وٛؿتب٢»(. 1376) ػجبى ،ٔٙٛصٟل٢ أ٣ 1399ًْٛ ًا ٖ   . «ٚ ًّطب٥ٌ٘ٓ ا٤ل٘ا ، ًأبَ اَٚ،  تأبك٤ؼ ٔؼبٓأل ا٤ألا
 .18أ  9ْٓ  ،4 ٠ُٕبك

مالةٞبٝ ٤٘ظل(. 1380) ٔٙٛصٟل٢، ػجبى  .ًٕت: تٟلاٖ ،٢ ٘ا
 . ًٕت: تٟلاٖ ،2 س، ُٙب٣ً ٥ًب٣ً ؿكآٔـ٢ ثل ربٔؼٝ(. 1380) ماؿٜ، اعٕـ ٘م٥ت
 .ِٔٛٗ: تٟلاٖ. تلر١ٕ ػجبى ٔٙٛصٟل٢ ٚ ؿ٤ٍلاٖ ،ؼٝالتٔبؿ ٚ ربٔ(. 1374) ، ٔبويٚثل

ِٕٙـ ٚ ٥ًبًت ٔـاك(. 1376) ٚثل، ٔبوي ٍِبٜ تٟلاٖ ،ماؿٜ تلر١ٕ اعٕـ ٘م٥ت ،ؿ٘ا  .ؿ٘ا
ـكٚ  .٣٘ ِ٘ل: تٟلاٖ ،تلر١ٕ ع٥ٌٗ ث٥ِل٤ٝ ،٢ ؿِٚتٞبٝ ٤٘ظل(. 1371) ٤ٌٚٙٙت، ٘ا
 .ا٥ٔل وج٥ل: تٟلاٖ ،آ٥٤ٗ اهلل ٥٘ه لر١ٕ فضُت ،ؿاك٢ ؿكا٤لاٖ ٚ تًٛؼ١ ًلٔب٤ٝ ؿ٤ىتبتٛك٢(. 1358)  ٞب٥ِـ٢، فلؿ

٣٘ٛ   (. 1370) ٞب٘ت٥ٍٙتٖٛ، ًبٔٛئُ  ،1 س ،تلرٕأ١ ٔغٌأٗ حالحأ٣    ،ًبٔبٖ ٥ًب٣ً ؿك رٛأأغ ؿًأتؾٍٛ ؿٌلٌأ
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