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ثٌیبًگراز اًقالة اغالالهی ٍ اش زّجالساى ثبدیساالراز کز تالر ثالبز        ( زُ)اهبم خویٌی 
ّبی اهبم خویٌی ّوَازُ زٍؾٌگس ٍ طساغ ک دابُ. ثؿس ت ٍ ثَ طُ سْبى اغالم اغت

ّبی هخجلف اسجوبعی، ػقالَیی،  اهبم کز ػَشُ. ثبؾدّدا ت ثؿس ت ٍ هػلوبًبى هی
پالسکاشی  ا دُ. ی اغتّب ٍ ًظسات ثد ع ٍ هٌؼكس ثفسکغیبغی ٍ فسٌّگی کازای ا دُ

ثؿکیر ًظالبم اغالالهی ٍ ػقالَت هجقبثالر      ،غبشی پیساهَى ػکَهت اغالهیٍ افجوبى
ِ  ػکَهت ٍ هسکم ثِ ٍغیلِ اهبم اش اقلی ایالسی ٍ اغالجوساز   ّالبی ؾالکر  ثالس ي ز ؿال

ثؼلیالر   .ّبی اغالهی یسى ػبضس کز ا ساى ٍ غب س تؿَزّبی اغالالهی اغالت  ًْضت
زٍاثظ اسجوالبعی ٍ   ؾٌبخجی، ثِ هٌبغجبت ٍشثبىّبی افجوبى اًجقبکی عالٍُ ثس ٍ طای

ّبی ش س ي هجي زا ثسزغی ًوَکُ ٍ ًکالبت پٌْالبى کز هالجي زا    فسٌّگی پسکاخجِ، ال ِ
کزثبزُ ػکَهالت  ( زُ)ّدف پطٍّؽ ػبضس ثسزغی تالم اهبم خویٌی .تٌدآؾکبز هی

 .ثبؾالد هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اش ک دابُ ثؼلیر افجوبى اًجقبکی ًَزهي فستالف هی
زٍؼ ثؼقیق تیفی ٍ اش ًالَ  ثؼلیالر هؼجالَی ٍ سبهآالِ آهالبزی آى، تالالم اهالبم اش        

ِ    هشوَعِ غخٌساًی ّالبی ثؼقیالق ثالِ قالَزت     ّبی اهالبم کز قالؼیفِ اغالت ٍ ًوًَال
کّد تالِ کز  ّبی ا ي ثؼقیق ًؿبى هی بفجِ. ّدفوٌد هسثجظ ثب هَضَ  اًجخبة ؾدًد

ثکالبییف ا الي کٍ   هالسکم ٍ ػقالَت ٍ    ٍ زاثغِ ػکَهالت ًگبُ ػقَیی ٍ غیبغی اهبم، 
 .اغتقَزت کٍسبًجِ ٍ هجقبثر ثِ ًػجت ثِ ّن، 

 .، هسکم، ثؼلیر افجوبى، فستالفػکَهتاهبم خویٌی، ػقَت هجقبثر،  :ها كلیدواژه
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 مقدمه.1
ّالبی  ًگسؾی ًَ کز زاثغِ ثب ثؼلیر تالم ٍ هجي (discourse analysis )ثؼلیر افجوبى 

زٍاثظ اسجوبعی ٍ فسٌّگالی ثالِ کیالت     کز هجؼخ ثؼلیر افجوبى، هٌبغجبت ٍ. شثبًی اغت
تٌالد  ًکالبت   ّبی ش س ي هجي ثَسِ هالی غٌّجی، ثِ ال ٍِ ثسخالف کغجَز  اسککثسزغی هی

ظبّسی سولِ ٍ عٌبقس کغجَزی  تٌد ٍ کز ثٌد ًکبت ًؼَی ٍپٌْبى کز هجي زا آؾکبز هی
کز ٍایع ثؼلیر افجوبى، ثؼلیر ٍاػدّبی شثبًی ثبالثس اش سولِ ٍ زٍؾالی ثالسای    .هبًدًوی

ِ  ثؼلیر افجبز  ب ًَؾجبز اغت تِ ثِ ٍزای هؼدٍکُ سولِ ٍ ػجی ثِ ًبافجِ -ّالب ٍ ًبًَؾالج

ا الي پالطٍّؽ ثالب     .پالسکاشک ّبی  ک هجي کز سْت ا شبک ازثجبط ثیي فسٌّگ ٍ شثالبى هالی  
) فالستالف   (critical discourse analysis )کی ثؼلیالر افجوالبى اًجقالب   اغجفبکُ اش زٍ کسک 

Fairoclough )ُّبی اهبم خویٌی کز ثبة ػقَت غیبغی ٍ زٍاثظ هجقبثر ثِ ثسزغی ک داب
زٍؼ ثؼقیق تیفی ٍ اش ًَ  ثؼلیر هؼجَا ٍ سبهآالِ آهالبزی    .پسکاشکػکَهت ٍ هسکم هی

ایالسی  ؾیَُ ًوًَِثؼقیق ثِ  ّبی اهبم کز قؼیفِ اغت ٍ کُ ًوًَِآى، هشوَعِ غخٌساًی
ثس ا الي اغالبظ،    .ّدفوٌد هسثجظ ثب هَضَ  ػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اًجخبة ؾدًد

اسکک، غپع ای اش آدبز پطٍّؿگساى کز ازثجبط ثب هَضَ  هقبیِ ػبضس ازائِ هیاثجدا پیؿیٌِ
پسکاخجالِ خَاّالد ؾالد ٍ کز     ثؼلیر افجوبى اًجقالبکی ثِ هآسفی افجوبى، ثؼلیر افجوبى ٍ 

ّبی ثؼقیق اًشبم خَاّد ؾد  ثِ کییر کز کغجسظ ًجالَکى ًالَاز قالَثی    کاکُ یرپب بى ثؼل
تالم اهبم ٍ یبثر ثفکیک ًجَکى کٍ غغغ ثفػیس ٍ ثجییي ا ي کٍ غغغ کز  الک ثٌالد ازائالِ    

ا ي پطٍّؽ کز قدک اغت ثِ ا ي پسغؽ پبغ  کّد تِ اهالبم کز ثجیالیي اًد ؿالِ    . اًدؾدُ
ِ  ؾٌبخجغیبغی خَک اش طِ زاّکبزّبی شثبى هالداز  ّالبی افجوالبى  ی اغجفبکُ ًوالَکُ ٍ هَیفال

  ِ ّالبی ش الس ي   غخٌبى اهبم تدام اغت ٍ کز ًْب ت کز ثؼلیر غغَع ثفػیس ٍ ثجیالیي، ال ال
 .تالم اهبم ٍ هجبػخ اسجوبعی ٍ غیبغی هسثَط تؿف ٍ ؾٌبغب ی اسکک

 
 پیشینه تحقیك.2

ّب ی ثب زٍ کالسک ثؼلیالر افجوالبى اًشالبم     پطٍّؽ (زُ)ّبی اهبم خویٌی کزثبزُ ک دابُ
یکي کزثبزُ هَضَ  ػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم اش هٌظالس اهالبم ثالب ؾالیَُ     اغت اسفجِ 

ثؼلیر افجوبى اًجقبکی ثؼقیقی قالَزت ًگسفجالِ ٍ ثؼقیالق ػبضالس اش ا الي ػیالخ کازای       
ّبی اهالبم اش هٌظالس ثؼلیالر    کز ا ي یػوت ثِ ثسخی اش آدبزی تِ ثِ ک دابُ. ًَآٍزی اغت

 .اهبم پسکاخجٌد، اؾبزُ خَاّد ؾد جوبى ٍ ًیص کزثبزُ هَضَ  ػقَت غیبغی اش ک دابُاف
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ارزى ثس ػقالَت هجقبثالر هالسکم ٍ ػالبتن کز     »کز هقبیِ ( 1379) هؼودزضب ثبیسشاکُال 
ِ کز ًْز( علیِ ایػالم)ٌبى اهیسهؤهٌبىغخ اش ثب ایْبم« (ایػالمعلیِ) سبهآِ علَى ثالِ   ایجالزال

ٍ  ػکَهت ٍ ٍزادت قبیؼبى کٍیت تس وِ، زٍار ثآبثیسى ّوظَى هد ٌِ فبضلِ،ثسزغی 
ّالب کز پالى   ػبتى اش آزهبى هؿجستى اغت تالِ پیَغالجِ اًػالبى    هبًٌد آى کز اکثیبت ثؿسى،

طٌالیي ّالدفى فالسازٍى    ارؾجِ اش آى اک بى ایْى ًیالص ثالب یالساز کاکى    ٍ  اًد،ثؼقق آى ثَکُ
،پسکاخجِ اًدکّى تسکُّب زا کز عس ق اغجکوبل اسجوبعى ثؿَ ق ٍ سْتسَاهع ثؿسى آى

 .اغت
ٍ ػقالَت هجقبثالر هالسکم ٍ    (  )اهالبم علالی   »کز هقبیالِ  ( 1380) هؼودّبکی هآسفتال 

ِ   اغالت   غلغِ  ای ػق، اًَِاغت تِ  اًَِ آٍزکُا ي« ػکَهت   آى، ثالس عالسف    کازًالدُ   تال
ِ  ِ ث  تس ن  هآٌب، کز یسآى  ّویي  تٌد ٍ ثِ ثآْد هی  ا شبة( ایؼق  علیِ  هي)ک گس  : تالبز زفجال

  ٍیالیّ   ؾَک، ثسای  ًبزٍا تؿجِ  ّستِ( 33/ اغسأ)« غلغبًبً  فقد سآلٌب یَییِ  هظلَهبً  یُجر  ٍ هي»
ثگیسک  ب عفالَ تٌالد     تٌد  ب ک ِ   بفجِ، ثب یكبـ  غلغِ  آى  عجق   ن، تِیساز کاک  ػقی  ٍػی

ِ    ًْد، هؿسٍط  ثگیسک، اسکى  اٍ ثكوین  ثب ّسطِ  اغت  هُلصَم  ٍی  ٍ عسف اش هالسش    ثالس آًکال
 .ثشبٍش ًکٌد  ؾدُ ثآییي
اثآالبک   «ػقالَت هجقبثالر هالسکم ٍ ػبتوالبى    »کز هقبیالِ  ( 1381)هؼوداثساّین سٌالبثی  ال 

کز اًد ؿالِ اغالالهى ّوالَازُ اش کزدزالِ ّالبى      تِ ت هسکم ٍ ػقَت ػبتن اًَباَى ػقَ
هقبیِ ضوي ثسزغالى غیبغالت   ا ي  .تٌد، ثسزغی هیسدى اًد ؿوٌداى اغالهى ثَکُ اغت

. ػقَت هجقبثر هسکم ٍ ػالبتن زا ثؼلیالر هالى تٌالد     ِ،هدازاًکاکهدازاًِ ٍ غیبغت ػکَهت
ثالِ آى   ،ّبى ؾٌبختهجبًى ٍ پب ِتِ اغالم کز ّوبى ًظبهی اغت  ًظبم غیبغى کاکهدازاًِ

زعب الت   ا ي ًَ  ًظالبم غیبغالی،   ثس ي ثسًبهِ ػکَهجىکعَت تسکُ اغت ٍ اش سولِ هْن
تِ اش عس الق ػالق هٌؼالسف     آٌی ًظبهی  هدازاًِظبم غیبغى ػکَهتً .اغتػقَت هسکم 

اش ا الي زٍ کز    ؾالَک ؾدُ ٍ هب ِ فػبک ٍ افػبک سبهآِ ٍ ثبعخ پب وبیى ػقَت هالسکم هالى  
هػٍَالى ٍ هالد ساى سبهآالِ ثؿالدت اش آى ثسػالرز      ،  ؾدُ ٍ پیؿَا بىٌَواغالم ههجبًى 

 .داًٍ هسکم زا ًیص اش ّوکبزى ثب هجَییبى ا ي ًظبم هٌع تسکُ ؾدُ
ِ « ( )علی  اهیسایوَهٌیي ک دابُ اش اغالهی ػکَهت ٍ هسکم هجقبثر ػقَت» ال ای هقبیال

تِ ثب ثآس الف ٍاضُ ػالق ٍ   ( 1388)اغت اش آ ت ااهلل هَغَی ثشٌَزکی ٍ زاػلِ قفب ی 
 کز .تٌالد ثکلیف ٍ ادس هجقبثر ثس  کد گس، ثؼخ ػقَت هالسکم ٍ ػکَهالت زا هغالسع هالی    

ِ  اغالت  هجبػذی ثس يهْن اش ػکَهت، ٍ هسکم هجقبثر ػقَت زعب ت اغالهی ػکَهت  تال
ِ  ایگَ ی ثْجس ي. ؾَک پسکاخجِ آى ثِ ثب ػجی ِ  ا الي  کز تال  ػکَهالت  اغالت  هغالسع  شهیٌال
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ّب، ّوَازُ ا ي ػقَت زا ثالِ عٌالَاى   ّب ٍ هؿقتثب ثوبم غخجیاغت تِ (  )ػضست علی
 ػالق  هالسکم،  ػقَت سولِ اش .اقر ػکَهجی کز غسیَػِ ثسًبهِ ّبی خَک کز ًظس کاؾت

 ػالق  اهٌیالت،  ػق هػبٍات، ٍ ثساثسی ٍ عدایت ػق آشاکی، ػق خیسخَاّی، ٍ ًكیؼت
اش . اغالت .... ّالبی اًػالبًی ٍ   ّالب ٍ ازشؼ ق ػفظ تساهتػ ثسثیت، ٍ ثآلین ػق ًظبزت،

-غَی ک گس، هسکم هلصم ثِ ثجآیت ٍ ٍفبی ثِ عْد خَک ًػجت ثِ ثیآجی تِ ثِ زّجس تسکُ

-اًد ٍ اعبعت تبهر اش ػبتن ٍ اسسای اقر ًكیؼت ٍ خیسخَاّی ًػالجت ثالِ ٍی هالی   

 .ثبؾٌد
ای ثب عٌالَاى  کز هقبیِ( 1388)ال هؼودقبکت ضیب ی، عجبظ ًساػیبى ٍ هٌیطُ تیبهٌفسک 

ثؼلیر افجوبى اًجقبکی غخٌبى اهالبم  : ّبي شثبى ایجداز ثب هؿسٍعیت کٍیتثسزغی زاثغِ ثی»
ثالب زٍؼ ثؼلیالر افجوالبى اًجقالبکی     ( زُ)ثِ ثسزغالی افجوالبى اهالبم خویٌالی     « (زُ)خویٌی 

، افجوالبى  (زُ)ًجب ز ثؼقیق ػالبتی اش آى اغالت تالِ افجوالبى اهالبم خویٌالی       . پسکاخجِ ؾد
 .ازی ٍ ػقَت ؾْسًٍدی اغتهدثکذساساغت  افجوبًی تِ کزقدک ثبشثَیید یبًَى

ای ثؼت عٌالَاى  کز هقبیِ( 1390) عجداهلل هَػدی هؼت ٍ یَقٌنایآبثد ي ارش ي _
ِ  ػکَهت ٍ ػقَت هجقبث» اهالبم علالی کز   آٍزکُ تالِ  « ر هسکم ٍ شهبهدازاى کز ًْالز ایجالزال

ایجالزالِ ثبشآهالدُ اغالت،    ّبی خَک ثِ تبزاصازاى تِ ثخؿالی اش آى کز ًْالز  ّب ٍ ًبهِخغجِ
ضوي ثؿس غ ٍظب ف ٍ ػقَت هسکم ٍ ػبتوبى، ّوَازُ آًْب زا ثِ زعب ت ػقَت هجقبثالر  

اشا الي  . کاًدیسة ایْی هی ػضست ّدف اش ػکَهت زا کغجیبثی ثِ .غفبزؼ ًوَکُ اغت
ٍ فسٌّگالی   خَاّد ثب ػقالَت غیبغالی، اسجوالبعی، ایجكالبکی    زٍ اش شهبهدازاى خَ ؽ هی

ؾْسًٍداى هػلوبى ٍ زیسهػلوبى ٍ هَافق ٍ هخبیف زا پبظ کازًالد ٍ اش غالَی ک گالس اش    
ِ  هسکم هی اًالد،  خَاّد ثب ثب ٍفبکازی خَک ًػجت ثِ ثآْد ٍ ثیآجی تِ ثب آى ػضالست ثػالج

 .ی زا سْت زغیدى ثِ اّداف خَ ؽ  بزی ًوب ٌدػکَهت علَ
ثؼلیر افجوالبى  »ای ثب عٌَاى ًبهِکز پب بى( 1392)زاک ال ّوظٌیي هؼودقبکت ؾْجبشی

ّبی هخجلف ٍ  البفجي طگالًَگی    ثِ ثسزغی افجوبى اهبم کز کٍزُ« زّجسی اًقالة اغالهی
لیالر  پالطٍّؽ، تیفالی ثَقالیفی اش سالٌع ثؼ    . ّبی هخجلف کز آى اغالت  ثٌدی کال هفكر

ّبی فآبییالت غیبغالی اهالبم اش     کّد کز غساغس کٍزُافجوبى التال ٍ هَفِ ثَکُ ٍ ًؿبى هی
ثب پب بى عوسؾبى، کیب ق افجوبًی ًػججبً دبثجی ًظیس عدایت، آشاکی، اغالجقالل ٍ   1340غبل 

 .اًد اغجکجبزغجیصی، پیؿسفت ٍ ٍػدت ٍسَک کاؾجِ
ِ ( 1394)ّقبًی اید ي قبکیی ٍ زضب کال هػآَک اخَاى تبظوی، غید ؾوع -کز هقبیال

اسا الی کز سس البى   ثؼلیر ًقؽ اهالبم خویٌالی کز اغالجآالی افجوالبى اغالالم     »ای ثب عٌَاى 

http://www.ensani.ir/fa/149420/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/56336/profile.aspx
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اش زّگرز طْبزطَة ًظسی ثؼلیر افجوبًی التال ٍ هَف، ا الي هالدعب   «  اًقالة اغالهی
اسا ثب اثکب ثِ عبهالى غیبغی یدزثوٌد خَک، ثالَ طُ   زغبًد تِ افجوبى اغالم زا ثِ ادجبت هی

ّبی ٍ طُ ٍی، ثَاًػت ثِ افجوبًی ّطهًَیک ثجد ر ؾدُ ٍ  سی اهبم خویٌی ٍ یبثلیتزّج
 .پیسٍشی اًقالثی ثب هبّیجی اغالهی زا زین ثصًد

ِ ( 1396)ال علی تس وی فیسٍشسب ی ٍ فسػٌبش ًآیوالی   ثؼلیالر  »ای ثالب عٌالَاى   کز هقبیال
بخجی هآٌالب ی  ؾٌافجوبى عدایت اسجوبعی اش ک دابُ اهبم خویٌی ثس اغبظ زٍ کسک سبهآِ

ؾٌبخجی افجوبى ثِ ثسزغی عالدایت اسجوالبعی کز ثیبًالبت    ثب زٍؼ ثؼلیر شثبى« ٍى ییٍَى
کّالد تالِ کز تالالم اهالبم،     ّبی ا ي پطٍّؽ ًؿالبى هالی   بفجِ. اهبم اش قؼیفِ اهبم پسکاخجٌد

ؾٌبخجی ثآییي ًَ  اؾبزُ ٍ ثآییي ًَ  هبّیت ثالبالثس ي فساٍاًالی زا کازک ٍ اش   عٌبقس شثبى
ثالس ي هَیفالِ   ػرف ٍ سرة ثیؿجس ي فساٍاًی زا هَیفِ سرة کازک ٍ ؾبخف ّبیهَیفِ

 .ًوب ی عٌكس پیًَدکّی اغتغبشی کز اًػبىهؿخف
 

 گفتمان، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی.3

ایالسک اهالب   ّبی ثػیبز ٍغالیآی زا کز ثالس هالی   افجوبى اقغالػی اغت تِ ااسطِ ػَشُ
 کی اش کال ر ا ي اهس آى اغت تِ فْن هالب اش  . ًؿدُ اغتٌَّش ثآس ف کییقی اش آى ازائِ 

ّبی علوی اغت تِ کز ٍایع ثػیبز اش ّن ای اش زؾجِافجوبى، هججٌی ثس ثؼقیقبت هشوَعِ
افجوالالبى زا  کالالی اش اثصازّالالبی ( 65: 1380)عضالالداًلَ  .(8: 1985ٍى کا الالک، )هجفبٍثٌالالد 
ّالبی هخجلالف   ى ثالِ ٍ طاالی  کاًد تِ ثسای ثِ اغبزت کز آٍزکى شثبى، پالی ثالسک  هَدسی هی

ٍی . ثٌالدی تالسکى هَضالَعبت آًْالب کز اخجیالبز اغالت      ازثجبط هیبى افساک ٍ ّوظٌیي عجقِ
غالِ ثآس الف   . تٌالد ّب ی ثصزاجس ثلقی هیاس ثجییي شثبى کز ٍزای هقیبظافجوبى زا ًوب بى

ای اش شثبى ثبهآٌبغت تِ اسالصای آى ثالِ   افجوبى یغآِ. 1»: هسغَم افجوبى عجبزت اغت اش
افجوبى هؼكَل ازثجبط ٍ ثآبهر هجبؾساى . 2. ثِ ّن هسثَعٌد ٍ ّدف خبقی کازکًؼَی 

 ب تبز کز هقبثالر هؼكالَلِ    افجوبى زا ثِ عورِ افجِ. 3. فسٌّگی اغت-کز ثبفجی اسجوبعی
 :1393 بزهؼوالدی،  )« .اَ ٌدافجِ  ب هجي تِ ثبشًوبی غبختِ قَزی افجوبى اغت، هی

افجوالبى، هالجي زا اش   »: ًوب الد قَزت ش س ثیبى هیٍ ؾآیسی ّن ثآس ف افجوبى زا ثِ  (12
کز ٍایع، هجي َّ ت هؼجَا ی ٍ هآٌب ی خَک . غبشک هٌد هی هآٌب ی ّدفوٌد ٍ هٌػشن ثْسُ

ؾالآیسی،  ) «.زا تِ کز سْت خبـ ٍ هٌػشن ؾکر اسفجِ اغت، هالد َى افجوالبى اغالت   
تِ افجوالبى   زفجِ ٍ کز ٍزای ّوِ زٍ کسکّب ثِ افجوبى ثب د پر سفتّنزٍی (.45: 1385
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ای شثبًی ٍ ثب هآٌبغت تِ اسصای آى ثِ ؾکلی ثِ ّن هسثَعٌد ٍ ّالدف خبقالی زا   یغآِ
 (1: 1385 بزهؼودی، ) .کًجبل هی تٌٌد

ٍ « ثؼلیر تالم»، «تبٍیغخي»، «ؾٌبغیافجوبى»ثؼلیر افجوبى تِ کز شثبى فبزغی ثِ 
ِ ًیص ثسسوِ ؾدُ اغت،  ک اسا ؽ هغبیآالبثی ثالیي  « ثؼلیر افجبز» ای اغالت تالِ اش   زؾالج

هآسفجالی کز   –کز پی ثغییسات اػجسکُ علوی  1970ی ثب اٍاغظ کِّ 1960ی اٍاغظ کِّ
ؾٌبغالی اکزاتالی ٍ   ؾٌبغالی خالسک، زٍاى  ًگبزی، سبهآِؾٌبغی، یَمّب ی طَى اًػبىزؾجِ

ِ  اسجوبعی، ؾآس، هآبًی ٍ ثیالبى، شثالبى   ِ   ؾٌبغالی، ًؿالبً ّالبی علالَم   ؾٌبغالی ٍ غالب س زؾالج
هٌد غبخجبز ٍ تبزتسک ٍ فسآ ٌد ثَیید افجبز هٌد ثِ هغبیآبت ًظبمیِاسجوبعی ٍ اًػبًی عال

-ای اش شثبىکز هقبیِ 1952ا ي اقغالع ًخػجیي ثبز کز غبل . ٍ ًَؾجبز ظَْز تسکُ اغت

اسا بًِ ثِ ٍی کز ا ي هقبیِ ک دی قَزت. ؾٌبظ هآسٍف شییک ّس ع ثِ تبز زفجِ اغت
ثِ سولِ ٍ ( ٍ غبخجبزاسا بًِ)اسا بًِ زتکغت کاک ٍ ثؼلیر افجوبى زا قسفب ًگبّی قَ

ؾٌبغالبى، ثؼلیالر افجوالبى زا ًقغالِ هقبثالر      ثآد اش ّس ع، ثػیبزی اش شثالبى . هجي ثسؾوسک
ؾٌبغبى کز ثؼخ اش ثؼلیالر  شثبى هآجقد اغت( 57: 1379)پَز ثْسام .اًدثؼلیر هجي کاًػجِ

افجوالبى زا ثسزغالی   ًخػت، ک دابّی تالِ ثؼلیالر   : تٌٌدافجوبى کٍ ک دابُ زا هغسع هی
کٍم، ک دابّی تِ ثؼلیالر افجوالبى زا   . تٌٌدثؼلیر ٍاػدّبی ثصزاجس اش سولِ ثآس ف هی

ک دابُ اٍل زا تِ ثالِ ؾالکر ٍ   . کاًدثوستص خبـ ثس طسا ی ٍ طگًَگی اغجفبکُ شثبى هی
تٌد، غبخجبزاسا ٍ ک دابُ کٍم زا تِ ثِ تالبزتسک هالجي ثَسالِ کازک،    قَزت هجي ثَسِ هی

کاًد تِ ثصزاجس اش سولالِ  اٍیی افجوبى زا ٍاػد هؿخكی اش شثبى هی. ًبهٌدتبزتسکاسا هی
اغت ٍ ثؼلیر افجوبى زا ثؼلیر ٍ ثسزغی ا ي ٍاػدّب ثسهی ؾوسک  ک دابُ کٍم ثؼلیالر  

کاًالد تالِ ثالس زٍی    ّبی هخجلف طگالًَگی اغالجفبکُ اش شثالبى هالی    افجوبى زا هغبیآِ سٌجِ
یر افجوبى اش ًگبُ شییک ّالس ع زٍؾالی   ثؼل. تبزتسکّبی ٍاػدّبی شثبًی هجوستص اغت

ؾٌبغی ثَقالیفی ثالِ   اغت ثسای ثؼلیر افجبز  ب ًَؾجبز ٍ پیَغجِ ا ي ثِ هآٌبی ثػظ شثبى
ثالِ  . ٍزای هؼدٍکُ سولِ کز ک شهبى ٍ کز سْت ا شبک ازثجبط ثیي فسٌّگ ٍ شثبى اغت

جوالبى ٍ  ثؼلیر اف. عجبزثی ثؼلیر افجوبى، ثؼلیر طٌیي ٍاػد شثبًی ثبالثس اش سولِ اغت
ؾالَک تالِ ّالدف آى ثَقالیف تالالم      ؾٌبغی سد الد اعالالت هالی   ای اش شثبىهجي، ثِ ؾبخِ
 ثؼلیالر افجوالبى   (.46 -57: 1385شاکُ، آیباالر )کاز ثالبالثس اش سولالِ اغالت    پیَغجِ هآٌی

ّالب  ػجی ثِ ًبافجِزٍؾی ثسای ثؼلیر افجبز  ب ًَؾجبز اغت تِ ثِ ٍزای هؼدٍکُ سولِ ٍ 
ثؼلیالر  . پالسکاشک ْت ا شبک ازثجبط ثیي فسٌّالگ ٍ شثالبى هالی   کز س ّبی  ک هجيٍ ًبًَؾجِ

ثؼلیر افجوبى ؾالبهر ثؼلیالر   . ثبؾد، ثؼلیر طٌیي ٍاػد شثبًی ثبالثس اش سولِ هیافجوبى
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ٍ ثؼلیالر هالجي ؾالبهر     –ّالب  ّب ٍ غخٌساًیغبخجبز شثبى افجبزی هبًٌد افجگَّب، هكبػجِ
 ؼیالب ی  )ّب ٍ زیسُ اغالت  ، اصازؼّبّب، کاغجبىثؼلیر غبخجبز شثبى ًَؾجبزی هبًٌد هقبیِ

 .(59: 1390ایا لِ
شاکُ ارآیب. اًجقبکی قَزت اسفجِ اغت ثآبز ف هجٌَ  ٍ اًَباًَی اش ثؼلیر افجوبى

-اًجقبکی، ؾبخِ علوی هیالبى  ثس ا ي ثبٍز ّػجٌد تِ ثؼلیر افجوبى( 19: 1386)ٍ زیبدیبى 

-سبهآِ ٍ غیبغت ثسزغالی هالی  ؾٌبغی اغت تِ تبزتسک شثبى زا کز ای کز علن شثبىزؾجِ

اًجقبکی ، شثبى زا ثِ عٌَاى عولی اسجوبعی کز ازثجبط ثالب ا الدئَیَضی،    ثؼلیر افجوبى. تٌد
-یدزت، ثبز   ٍ سبهآِ کز غغغ هجي، اعن اش افجبزی ٍ ًَؾجبزی هَزک هغبیآِ یساز هالی 

ز آٍزک پػبهدزى  ب پػت هدزًیػالن اغالت تالِ ز ؿالِ ک    اًجقبکی اش زُ ثؼلیر افجوبى. کّد
ؾٌبغی هآجقد اغت تِ عَاهلی ّوظَى ثبفت ا ي زٍ کسک اش شثبى. آزای هیؿر فَتَ کازک

ثبز خی، زٍاثظ ثیي یدزت ٍ غلغِ ًْبکّبی اسجوبعی ٍ فسٌّگی ٍ ا الدئَیَض کی، هالجي   
کز ا ي زٍ کسک، شثالبى آى آئیٌالِ   . آٍزًد ب قَزت شثبًی  ب هآبًی سد دی زا ثِ ٍسَک هی

تٌالد  وب بًد، ثلکِ ؾیؿِ هبثی اغت تِ ػقب ق زا ثؼس ف هیؾفبف ًیػت تِ ػقب ق زا ثٌ
ّبی پٌْبى ٍ آؾکبز ػبضس کز ًْبکّبی اسجوالبعی،  ٍ طگًَگی ثؼلیر آى کز ازاکُ یدزت

ّالبی هالَزک ًظالس، ثالب ا الدئَیَضی ٍ      غبشًد ٍ غپع ا ي افجوالبى ّب زا هیغیبغی، افجوبى
-کز سبهآِ سب ثالبش هالی  اّداف خبـ کز ارز شهبى اش عس ق ًْبکّبی اسجوبعی، آًظٌبى 

کٌّد تِ هسکم آى افجوبى زا ٍ پر سؼ ثفکالس زا اهالسی عجیآالی ٍ    تٌٌد ٍ عجیآی سلَُ هی
پر سًالد ٍ ثكالَز   اًَِ هقبٍهجی، آى زا هیپٌدازًد ٍ ثدٍى ّیضهٌغقی ٍ ثِ ازاکُ خَک هی

 ایسًد، ثِتٌٌد ٍ ثكوین هیتٌٌد تِ آشاکاًِ ٍ ثِ اخجیبز خَک هی اًد ؿٌد، یضبٍت هیهی
کز ا الي  . ّب ایقبتٌٌدُ فسٌّگ ٍ ا دئَیَضی خبـ کز سبهآِ ّػالجٌد عجبزت ک گس، افجوبى

 .زٍ کسک زٍاثظ غلغِ ٍ ا دئَیَضی کٍغَ ِ اغت
. ػبقر ثسخَزک ثب افجوبى ثِ هذبثِ تٌؽ اسجوبعی شثبى اغالت  اًجقبکی ثؼلیر افجوبى

افجوالبًی  /تالهی ؾٌبغی سَاًِ شکُ ٍ اسا ؿی کز هغبیآبتا ي ًَ  ًگسؼ اش ثغي سبهآِ
افجوالبى اًجقالبکی هؿالَْز اؿالجِ اغالت      / ثِ ٍسَک آٍزکُ تالِ ش الس عٌالَاى ثؼلیالر تالالم     

اًجقبکی، ّالس هالجي هجؿالکر اش کٍ     اساى افجوبىی ثؼلیرثِ عقیدُ(. 51: 1386کثیسهقدم، )
-ؾٌبظ تؿف، ثجییي ٍ ثَسیِ ال ِی شثس ي ٍ ٍظیفِ شثبىی ش س ي ٍ ال ِال ِ: ال ِ اغت

 (.56: 1391کاٍزی ازکتبًی ٍ ّوکبزاى، . )اغتی ش س ي هجي 
ّالبی  ای ثَکى ثِ عٌَاى  کی اش زٍؼاًجقبکی ثِ کییر ثیي زؾجِ ثؼلیر افجوبىاهسٍشُ 

 )ؾٌبغالی اًجقالبکی   ّبی علَم غیبغی، علَم اسجوبعی، ازثجبعالبت ٍ شثالبى  تیفی کز ػَشُ
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critical linguistics) کز طْالبزطَة  ( 7: 1379فالستالف،  . )ؾالَک هَزک اغجفبکُ ٍایع هی
ؾٌبخجی اسجوبعی ًئالَى  ًظسی ثؼلیر افجوبى اًجقبکی طٌد زٍ کسک اقلی اش سولِ اًگبزُ

ِ  ٍکاک، هَیفِ ؾٌبخجی ٍ ثبز خی ثِ افجوبى زٍحکا ک، زٍ کسک سبهآٍِى -ّالبی سبهآال

ییٍَى ٍ افجوبى ٍ شثبى ثِ هذبثِ تسکاز اسجوبعی ًالَزهي فالستالف   ؾٌبخجی هآٌب ی ثئَ ٍى
تِ طْبزطَثِ ا ي ثؼقیق ًظس ِ فستالف اغت، کز ثخؽ ثآدی کازک ٍ ثِ کییر ا يٍسَک 

 .ؾَکثِ هآسفی تلیبت ا ي زٍ کسک پسکاخجِ هی
 

 رویکرد فركالف؛ گفتمان و زبان به مثابه كردار اجتماعی.4
-هغالسع هالی   عٌَاى زٍؾیثِ  ثؼلیر افجوبى اًجقبکیک دابُ ًَزهي فستالف کز هَزک 

. یالسازکاک  اغالجفبکُ  هالَزک  ٍ غیبغالی  اسجوالبعی  ّالبی پالطٍّؽ  آى زا کزثالَاى  ؾَک تِ هی
ِ  زا ّدف اٍییي ٍ ًبهدهی شثبى اًجقبکی هغبیآِ زا خَک زٍ کسکفستالف  ِ  ثیؿالجس  تال  سٌجال

ٍ ثغییالس   کز ثَیید، ػفظشثبى  ًػجت ثِ اػجسکُ ثَسْیتوک ثِ ثكؼیغ تن» کازک ًظسی
آابّی  توک ثِ افصا ؽ»ثس اغت یتبزثسکٍ کٍهیي ّدف زا تِ « زٍاثظ اسجوبعی یدزت

ا ي زٍ کالسک  . «کازک ًقؽ ک گس ثآضی ثس ثآضی کز غلغِ شثبى تِ طگًَِ ا ي  ًػجت ثِ
ایگالَی ثؼلیالر   . ّبی ثؼلیر افجوبى اًجقالبکی اغالت  ثس ي طْبزطَةاتٌَى  کی اش سبهع

فالستالف کٍ  . ت اسفجِ اش زاثغِ ٍ ثآبهر هیبى یدزت ٍ شثبى اغالت افجوبًی فستالف ًؿأ
یالدزت کز شثالبى ٍ یالدزت کز پؿالت     : تٌد تِ عجبزثٌد اشًَ  یدزت ٍ شثبى زا هغسع هی

کاًالد ٍ ثالس   ّبی اسجوبعی ثَیید ٍ ثفػیس هجي هالی اٍ افجوبى زا ؾبهر هجي ٍ هآسفت. شثبى
هجفالبٍت غالبشهبى اسجوالبعی     ّبی اسجوبعی ثالِ غالِ غالغغ   ا ي ثبٍز اغت تِ ا ي هآسفت

تالِ   (immediate)غغغ اٍل  ؾسا ظ اسجوبعی  ب هؼیظ اسجوبعی ثالفكر : هسثجظ ّػجٌد
-افجوبى کز آى ػبکح ؾدُ اغت، غغغ کٍم  ًْبک اسجوبعی تِ افجوبى زا کز  ک اػجسُ

فالستالف افجوالبى زا کز   . ایسک ٍ غغغ غَم  سبهآِ، ثِ هٌصیِ  ک ترای ٍغیع کز ثس هی
اٍل  افجوالبى ثالِ هذبثالِ هالجي، کٍم  افجوالبى ثالِ هذبثالِ اعوالبل         : زغی هی تٌدغِ غغغ ثس

افجوبًی ٍ تٌؽ هجقبثر هیبى ثَیید ٍ ثفػیس هجي ٍ ًْب جب  افجوبى ثِ هذبثِ شهیٌالِ هالجي ثالِ    
ّبی افجوالبًی ٍ ثػالجسّبی اسجوالبعی، غیبغالی، ثالبز خی ٍ فسٌّگالی       هآٌبی زٍاثظ تٌؽ

ّالبی علوالی علالَم    والبى اًجقالبکی، ػالَشُ   اش ًظس فستالف، ثالِ ٍاغالغِ ثؼلیالر افج   . اغت
ؾٌبغی کز  ک طْبزطَة ثئَز ک ٍ ثؼلیلی ٍاػد، ثالب  کالد گس سوالع    اسجوبعی ٍ شثبى

اش ک الد  (. 96-168: 1379فالستالف،  )ؾالَک  ؾًَد ٍ ک بیَای کز هیبى آًْب ا شالبک هالی  هی
فستالف، ز ؿِ ثغییسات ایجكبکی ٍ اسجوبعی ثِ هقداز یبثر ثَسْی کز ثغییسات شثالبى ٍ  
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ّالبی  ثَاًالد ثالب ازائالِ اغالجدالل    ثد ي هآٌی ثؼلیر افجوبى اًجقبکی هی. فجوبى ًْفجِ اغتا
اًد ٍ هوکالي اغالت   ّب طیػجٌد، طگًَِ ثِ ٍسَک آهدًُظسی کز هَزک ا ٌکِ ا ي کاساًَی

ثَاًٌد کز ا ي ؾسا ظ شًدای خَک زا غبخجِ ثِ طِ قَزت کزآ ٌد ٍ ا ٌکِ طِ تػبًی هی
 .ٍ هفید ٍایع ؾَک ب ثبشغبشی تٌٌد، هذوسدوس 

Interpretation)، ثفػالالالیس( Description)فالالالستالف غالالالِ هسػلالالالِ ثَقالالالیف  
 )  

ِ  :  تٌالد زا ثسای ثؼلیر افجوبى اًجقبکی هغسع هی (explanation)ثجییي ای ثَقالیف هسػلال
-ثفػیس ثِ ازثجبط هیبى هجي ٍ ثآبهر هالی . ّبی قَزی هجي ازثجبط کازکاغت تِ ثب ٍ طای

 .پسکاشکثجییي ثِ ثیبى ازثجبط هیبى ثآبهر ٍ ثبفت اسجوبعی هی پسکاشک ٍ هسػلِ غَم  آٌی
 
 هرحله توصيف هتن. 1-6

ّب ٍ ٍسالَُ  ا ي هسػلِ، تِ هسػلِ اٍل ثؼلیر افجوبى اًجقبکی اغت، ثب ثوستص ثس ٍاضُ
ّالبی  ازشؼ»، «ازشؼ ّالبی ثشسثالی  »ؾٌبخجی هجي ثالِ سػالجشَی   کغجَزی ٍ ثؼلیر شثبى

هالجي  « ازشؼ قالَزی »هَسَک کز هجي تِ فستالف آًبى زا « ّبی ثیبًیازشؼ»ٍ « ایزاثغِ
کّد تالِ کز  ازشؼ ثشسثی ًؿبًِ ٍ غسًخی اش زٍؼ ثِ کغت هی. پسکاشکًبم اراؾت، هی

االسکک ٍ ثالب هؼجالَا،    آى ثشسثِ ثَییدتٌٌدُ هجي اش سْبى عجیآی  ب اسجوبعی ثبشًوالب ی هالی  
اش آى کغالجِ اش زٍاثالظ    ای، ًؿبًِ ٍ غسًخیازشؼ زاثغِ. کاًؽ ٍ اعجقبکات غسٍتبز کازک

آ الد ٍ ثالب   کّد تِ اش عس ق هجي کز افجوبى ثِ هالَزک اسالسا کز هالی   اسجوبعی ثِ کغت هی
ّب ٍ زٍاثظ اسجوبعی غسٍتبز کازک ٍ غساًشبم ازشؼ ثیبًی تِ ًؿالبًِ ٍ غالسًخی اش   زاثغِ

کّد تِ هسثجظ ثب ا ي ٍ طای اغالت  ازشؾیبثی ثَییدتٌٌدُ اش ثخؿی اش ٍایآیت زا ازائِ هی
 (172، 171:  1379فستالف، . )ّبی اسجوبعی غسٍتبز کازکّب ٍ َّ تثب فبعرٍ 

ّالب،  ایججِ ثَقیف هجي ؾبهر عٌبقس شثبًی ک گسی ّوظَى ثَسِ ثِ ضالوب س، اغالجآبزُ  
( 78: 1383)اش ًظالس غاللغبًی   . ؾالَک تٌؽ افجبزّب ٍ هَازک ک گس هَسَک کز هجي ًیص هالی 

ؾالالالٌبخجی ٍ ثؼلیالالالر ؾالالالبهر کٍ ًالالالَ  ثؼلیالالالر شثالالالبى  (explanation)ثؼلیالالالر هالالالجي
intertextuality analysis)ثیٌبهجٌی

ؾالٌبخجی  ثؼلیالر شثالبى  . اغت تالِ هکوالر  کد گسًالد   (  
ثؼلیلی ثػیبز اػجسکُ کازک تِ عالٍُ ثس غغَع هجآبزف آى، هػبئر فساثس اش ػالد ثؼلیالر   

ِ  سولِ کز هجي زا ًیص ثؼلیر هی ِ  ایتٌد  هػبئلی ّوظَى اًػشبم ثالیي سولال ّالبی  ٍسٌجال
االساى هکبیوالِ یالساز    اساى افجوبى ٍ ثؼلیراًَباَى غبخجبز هجَى تِ هَزک ثسزغی ثؼلیر

اسای ّلیدی تِ هجٌبی آى هفَْم ًقؽ اغت، ثِ عٌالَاى  فستالف اش کغجَز ًقؽ. ایسکهی
 (.121: 1379فستالف، )تٌد  ک ًظس ِ شثبًی ثسای ثؼلیر هجي اغجفبکُ هی
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 هرحله تفسير هتن. 1-2
ثالَاى اش عس الق   اش ًظس فستالف ًوی. ، هسػلِ کٍم ثؼلیر افجوبى اًجقبکی اغتثفػیس

ّبی قَزی هجي، هػجقیوب ثِ ا ي ثالبدیسات غالبخجبزی ثالس ؾالبیَکُ سبهآالِ کغالت       ٍ طای
ای زیسهػجقین اغالت   بفت، طسا تِ اغبغب ًَ  ازثجبط هجي ٍ غبخجبزّبی اسجوبعی، زاثغِ

ثِ ا ي . ؾَکک ثخؿی اشآى اغت، ثسیساز هیتِ ثیؽ اش ّس طیص ثَغظ افجوبى تِ هجي خَ
ّبی هجٌی ثٌْب ثب ٍایع ؾدى کز ثآبهر اسجوالبعی اغالت تالِ سٌجالِ     کییر تِ ازشؼ ٍ طای

-کز ا ي یػوت هجَى ثساغبظ پیؽ. ؾَک بثد ٍ اش ًظس اسجوبعی ًیص عولی هیٍایآی هی

هجٌالی ازشؼ  ّبی تِ ثِ ٍ طای( ایثخؿی اش کاًؽ شهیٌِ)ّبی هججٌی ثس عقر غلین فسل
ّالبی قالَزی   فستالف ٍ طای( 214: 1379فستالف، . )ؾًَدکٌّد، ثَیید ٍ ثفػیس هیهی

غالبشًد ٍ  ای ذّالي هفػالس زا فآالبل هالی    کاًد تِ عٌبقس کاًؽ شهیٌِّب ی هیهجي زا غسً 
. ای ذّالالي هفػالالس اغالالتّالالب ٍ کاًالالؽ شهیٌالالِثفػالالیس، هؼكالالَل ک الالبیکجیکی ا الالي غالالسً  

زثسکازًدُ هؼقق ٍ تٌؿگساًی اغت تالِ ثالب ثکیالِ ثالس     ایججِ هفػس ک( 215: 1379فستالف،)
ّب زا ثفػیس تسکُ ٍ ثس ا ي اغبظ ثآبهالت هیبى خالَک زا ثٌظالین   ای خَک، هجيکاًؽ شهیٌِ

ثبفالت   -2ثبفت هالَیآیجی    -1ثِ عقیدُ فستالف ثفػیس هجي ثِ کٍ یلوسٍ اقلی. ًوب ٌدهی
ؾالًَد، هالجي زا   ن هالی ثالسی ثقػالی  ّب تِ خَک ثِ یلوسٍّبی تَطالک فسلثیٌبهجٌی ٍ پیؽ

 (219،224: 1379فستالف، . )ثفػیس ًوَک
 
 هرحله تبيين هتن. 1-9

ّدف اش هسػلِ غَم  آٌی ثجییي، ثسزغی افجوبى ثالِ عٌالَاى ثخؿالی اش  الک فسآ ٌالد      
-تٌد ٍ ًؿالبى هالی  ثجییي، افجوبى زا ثِ عٌَاى تٌؽ اسجوبعی ثَقیف هی. اسجوبعی اغت

ثَاًٌالد ثسغالبخجبزّبی اسجوالبعی ثگرازًالد،     ی هیّب طِ ثبدیسات ثبش ثَییدکّد تِ افجوبى
ثجییي اش ک د افجوالبى، ثالِ عٌالَاى    . ؾًَدادساثی تِ هٌشس ثِ ػفظ  ب ثغییسآى غبخجبزّب هی

ّالدف  . ؾالَک سصئی اش زًٍد هجبزشُ اسجوبعی کز ظسف هٌبغالجبت یالدزت هؼػالَة هالی    
غبخجبزّب ثالس  فستالف اش ا ي هسػلِ ثسزغی ثبدیس هجقبثر افجوبى ثس غبخجبزّب ٍ اش غَ ی 

 (245: 1379فستالف، . )ّب اغتافجوبى
 

 هاتحلیل داده.5

کز ا ي یػوت ثؼلیر ٍ ثسزغی کُ فساش اش تالم اهالبم پیساهالَى ػکَهالت اغالالهی ٍ     
ّس فساش کز کٍ ثخؽ سداابًِ یػوت اٍل . اسککازا ِ هیػقَت هجقبثر ػکَهت ٍ هسکم 

عٌبقس افجوبًی ثؼلیالر خَاّالد   ثَقیف ٍ یػوت کٍم ثفػیس ٍ ثجییي کز غغَع هجي ٍ 
 .ؾد
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 فراز اول. 5-6
فست هیبى اًقالة اغالهی ٍ زیساغالهی، ّویي اغت تِ اًقالة ٍیجی اغالالهی ؾالد،   »
ّبی هسکم ثب  ک هؿی ّوساُ ؾالًَد، شٍک  ّبی هسکم ّوساُ ثب آى ّػجٌد ٍ ٍیجی ثَکُثَکُ

 (20: 10 ر 1389خویٌی،  اهبم) .«فػبک اغتزٍک ٍ تنپیؽ هی
 
 توصیف. 5-1-1

تٌٌدُ ػقَت غیبغی ٍ زاثغالِ هجقبثالر ػکَهالت ٍ هالسکم،     کز ا ي فساش ٍاضابى ثداعی
. اًالد اغت تِ ّس تدام کٍ ثبز ثکساز ؾالدُ « اغالهی»ٍ « اًقالة»، «ثَکُ هسکم»ّبی عجبزت

عٌكالس  . ٍسالَک کازک « زیساغالالهی »ٍ « اغالهی»ّبی زاثغِ هآٌب ی ثقبثر قَزی ثیي ٍاضُ
بزی ّن ثد ي قَزت تِ فسل اهبم ثس ا ي اغالت تالِ ؾالًٌَدُ، فبعالر     اًگهآٌب ی اشپیؽ

« هؿالی »فبعر سولالِ کز ٍایالع   . کاًد  ظبّس اسک دُ اغتزا هی« زٍکشٍک پیؽ هی»سولِ 
پالع ثالِ ًظالس    . ای ذتس ؾدُ اغتاغت تِ کز سولِ یجلی کز سب گبُ هفآَل ػسف اضبفِ

 .ثب د ثسای سولِ کٍم ًیص ثکساز ؾَک، تِ ًؿدُ اغت
 

 تفسیر و تبیین. 5-1-2

سالدا ى  »ا ي فساش ثخؿی اش غخٌساًى اهبم کز سوع ثبًَاى یٌگسٍک ٍ ثب هَضَ  تلالی  
کز . اغالت   کز ؾْس یالن  1358ؾْس َز  26ٍ کز ثبز   « ک ي اش غیبغت ٍ سبهآیت اغالم

غغغ ش س ي ا ي فساش، ثبتید ثس ّوساّی ٍ ػوب ت هسکم اش ػکَهالت ًْفجالِ اغالت ٍ اش    
ػکَهت هبّیت اغالهی کاؾجِ ثبؾد، ٍظیفِ هسکم پؿجیجبًی ٍ ػوب ت تِ ًگبُ اهبم هبکاهی

ًجیشِ ّوساّی هسکم، پیؿسفت اهَز تؿالَز ٍ سلالَایسی اش فػالبک ٍ ثجالبّی     . اش آى اغت
هسکم ٍ ػکَهت، اهبم کز ا ي فساش ثِ ػوب الت ٍ   کز هَضَ  ػقَت هجقبثر. سبهآِ اغت

َک اغالم ثالِ عٌالَاى هبّیالت    ٍس ضسٍزت اهب ثس تٌد،ّوساّی هسکم ثب ػکَهت اؾبزُ هی
ّب ّن ثبتیالد کازک ٍ کز ٍایالع هآسفالی هالدل     ػکَهت ثب ّدف ّدا ت ٍ زغجگبزی اًػبى

 .ؾَکهی هغسع غیبغت ٍ هیبى ک ي سد دی اش کهکساغی ٍ پیًَد
 
 فراز دوم. 5-2
هْن ا ي اغت تِ اًقالة اغالهی، اغالهی اغت ٍ ثِ کغالت هالسکم قالَزت اسفجالِ     »
اًالد، ؾالبُ زا   هسکم ییبم تسکُ. ًد، هسکم ثب د آى زا ثِ آخس ثسغبًٌداهسکم اًقالة تسکُ. اغت

اًد ٍ زض ن زا غسًگَى ًوَکُ ٍ ًظبم اغالهی زا تِ ثِ ًفع هػجضآفیي اغالت،  ثیسٍى تسکُ
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ثالس  عوالر ثالصز    ّس طِ. اًد، ثب ػجٌدپع هسکم پبی تبزی تِ تسکُ. اًدسب گص ي آى تسکُ
 (54: 19 ر 1389، خویٌیاهبم) .«ثس اغتثبؾد، کؾوٌؽ ثیؿجس ٍ ثصز 

 
 توصیف. 5-2-1

تٌٌدُ ػقَت غیبغی ٍ زاثغالِ هجقبثالر ػکَهالت ٍ هالسکم،     کز فساش کٍم ٍاضابى ثداعی
ٍ « ًظالبم »، «هػجضالآفیي »ٍ ( کٍ ثالبز )« اًقالالة »، (غالِ ثالبز  )« اغالهی»، (پٌز ثبز)« هسکم»
اًقالة اغالهی، »اَ ی کز سولِ اٍل زاثغِ هآٌب ی ّوبى. ّس تدام  ک ثبز ّػجٌد« زض ن»

، ثس ٍظیفِ هسکم کز یجبل ػکَهت تِ «ثب د»اهبم ثب اغجفبکُ اش فآر ایجصاهی . «اغالهی اغت
ضالوٌب  . ٍزشکّوساّی ثب اًقالة ٍ ػکَهت ثب زغیدى ثِ غسهٌصل هقكَک اغت ثبتید هالی 

تٌد تِ ًؿبى اش اقر کاًػالجي اغالالم کز ّوالِ اهالَز ٍ     ثس اغالهی ثَکى اًقالة ثبتید هی
غبشی ٍ ازشؼ ثشسثی ٍاضاالبى تالِ   ثسسػجِ. یصُ ًَ  ػکَهت هد ًظس اهبم اغتٍسِ هو

ٍاغغِ ثکساز ّوبى فبعالر  آٌالی   کزپی ثِثِ قَزت ثبتید ثس زٍی فبعر طٌد ي سولِ پی
ّالب ٍ  تِ ًؿبى اش اّویجی اغت تالِ اهالبم ثالسای ًقالؽ هالسکم کز ّالدا ت فآبییالت       « هسکم»

، ػکب ت اش «هسکم»غبشی ا ي ثسسػجِثؼستبت غیبغی، اسجوبعی ٍ اًقالثی یب ر اغت ٍ 
ٍ « غالسًگَى تالسکى  »ّالبی  ّوظٌیي ًػجت کاکى فآالر . اػجسام اهبم ثِ ػقَت غیبغی کازک

ثِ هسکم ثَغظ اهبم ًبؾی اش ا ي اغت تِ ازشؼ ثشسثی ا ي افآبل کز ًظالس  « ثیسٍى تسکى»
ثالِ  . ا ؿبى هذجت اغت  ّس طٌد ا ي افآبل ثالِ خالَکی خالَک ثالبز هآٌالب ی هذجالت ًدازًالد       

، تٌب ِ اش هكالس ثالَکى ٍ سالدی ثالَکى کز ثكالوین      «پبی تبز ا ػجبکى»تبزایسی اقغالع 
تٌالد ٍ اش  اهبم ثب ثکبزایسی ا ي ٍاضُ اش  کػَ سب گبُ ًقؽ هسکم زا پالس زًالگ هالی   . اغت

ؾَک تِ هسکم ثب د ثب آخس پؿجیجبى ٍ ّوالساُ ًظالبم ثوبًٌالد ٍ ّساًَالِ     ک گس غَ  بکآٍز هی
کز سولِ آخالس  « کؾوي»ٍاضُ . دغت خَک هسکم اًشبم ؾَکثغییس ٍ ثؼَل هذجت ًیص ثب د ث

ثالب  « هسکم اًقالة تسکًد»اش سولِ . ّبی اغجکجبزی خبزسی ٍ هٌبفقیي اغتًوب ٌدُ یدزت
 کالی اش   س،هججدا، فبعر ٍ تٌؿگس اغت ٍ ٍسالَک ا الي آزالبشا   « هسکم»سولِ  کی ثِ آخس، 

ثِ قَزت آؾکبز ٍ طالِ   طِ« هسکم»ش سا ٍاضُ . اسککهداز هؼػَة هیّبی افجوبىهَیفِ
 .پٌْبى هسثت ثکساز ؾدُ ٍ ًؿبى اش اّویت ًقؽ هسکم کز ا ي تبز اغت

 
 تفسير و تبيين. 5-2-2

فساش کٍم یػوجی اش غخٌساًى اهبم کز سوع اعضبى تویجِ ثساصازى ّفجِ سٌگ  ٍ ثالب  
کز ثْالساى   1363ؾالْس َز   18هَضَ  تلی ثؼور هكالبئت ثالساى ػفالظ اغالالم کز زٍش     
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هٌظَز اقلی اهبم کز ا ي فساش، اؾبزُ ثِ ػقالَت ػکَهالت   . جخبة ؾدُ اغتاً(  سوبزاى)
عَز تِ کز ا شبک آى غْین ثَکًالد ثالس اغالجوساز زاُ اًقالالة، کز     اغت تِ هسکم ثب د ّوبى

 .هقبثر کؾوٌبى ٍ ثدخَاّبى هقبٍهت ًوَکُ ٍ ػبتویت زا ّوساّی ًوب ٌد
 

 فراز سوم. 5-9
ّوِ هلت هَظفٌالد  .... ًظبزت تٌٌد ثس ا ي اهَزآیب بى ثَسِ تٌٌد ٍ هلت هَظفٌد تِ »

اهالبم  ). «ثِ ا ٌکِ ًظبزت کاؾجِ ثبؾٌد کز ّوِ تبزّب ی تِ االى هسثالَط ثالِ اغالالم اغالت    
 (1 :8 ر 1389خویٌی،

 
 توصیف. 5-3-1

ِ  ٍ غیبغی ٍاضابى هسثَط ثِ ػقَت کز ا الي فالساش    هالسکم،  ٍ ػکَهالت  هجقبثالر  زاثغال
« اغالالم »اًد ٍ ٍاضُ تِ ّس تدام کٍ ثبز ثکساز ؾدُ« ًظبزت»ٍ « هلت»عجبزثٌد اش کٍ تلوِ 

تِ اؾبزُ ثالِ کٍیجوالسکاى کازک، کز سب گالبُ ثَسالِ     « آیب بى». تِ  ک ثبز اغجفبکُ ؾدُ اغت
ًؿبى اش ازشؼ یبئر ؾدى ثسای ًقؽ هسکم « هَظفٌد»ثکساز کٍثبزُ ٍاضُ . یساز اسفجِ اغت

کز سولالِ  . اهس هولکت اغالت  تٌٌدُ ثَکى ٍ اقیر ثَکى ًقؽ ا ؿبى کزٍ  بکآٍزی ثآییي
تِ کز هَضَ  اقلی فآالر  « ثس ا ي اهَز ًظبزت تٌٌد»ثِ سبی « ًظبزت تٌٌد ثس ا ي اهَز»

کز کغجَز ًقؽ ٍ اساهس، ثِ سب گالبُ هَضالَعبت اقاللی ٍ زیساقاللی     . پػب ٌد ؾدُ اغت
 .ا ي هػبیِ هشدکا کز سولِ آخس ثکساز ؾدُ اغت. اؾبزُ تسکُ اغت

 
 تفسیر و تبیین. 5-3-2
ي غخٌساًى اهبم کز سوع زٍػبًیَى، پبغدازاى ٍ اّبیى تالسر  ٍ ثالب هَضالَ  تلالی     ا 

. ا الساک ؾالدُ اغالت     ٍ کز ؾْس ین 1358خسکاک  8کز ثبز   «هخدٍؼ ؾدى طْسُ اغالم»
اؾالبزُ کازک تالِ    ػق هْن کٍیالت ثالس هالسکم    کز خكَـاًد ؿِ غیبغی اهبم  ا ي فساش ثِ

ِ  .هػئَییت ًظبزثی ٍ هؿَزثی اغالت  ّوبى هالسکم ثب الد ثالِ     غیبغالی اغالالهی   کز اًد ؿال
ِ   زفجبزّبی غیبغی ٍ اسجوبعی شهبهدازاى  ِ   ثبؾالٌد  ثَسالِ سالدی کاؾالج ًظسّالبی   طالسا تال
 .ؾالَک اغالهی هالی  ثقَ ت ػکَهت ٍ زاىتبزاصاهؿَزثی ٍ خیسخَاّبًِ هَست اقالع 

هالسکم غالْن اغبغالی کز اهالس ثالِ هآالسٍف ٍ ًْالی اش هٌکالس ٍ ًكالیؼت          کز ا ي ک دابُ، 
 .زًدغبشی سبهآِ کاٍ غبین ػکَهتاعوبل ًظبزت ثس ٍ شهبهدازاى 
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 فراز چهارم. 1-5
آشاکی ػق هالسکم  . تٌٌداَ ٌد، ػق خَکؾبى زا علت هیا ي هسکم ّػجٌد تِ ػق هی»
 (201: 5 ر 1389،خویٌیاهبم). «اغجقالل  ک هولکت، ػق اّبیی آى هولکت اغت. اغت
 
 توصیف. 5-4-1

هالسکم کز ا الي فالساش     ٍ ػکَهالت  هجقبثالر  زاثغِ ٍ غیبغی تٌٌدُ ػقَتٍاضابى ثداعی
ا الي هالسکم   »کز سولالِ  « هسکم، ػق علت تسکى، آشاکی، ػق، اغجقالل، اّبیی»: عجبزثٌد اش

اغٌبکغبشی قَزت اسفجِ اغت ثب ثسسػجگی ٍ ثبتید ثیؿجس زا زٍی هسکم « ....ّػجٌد تِ 
ساز هجالیي  ثکساز ؾدُ اغت تِ ا ي ثکال « ػق»کز ا ي فساش تَثبُ طْبز ثبز ٍاضُ . ًؿبى کّد

ٍسِ افجوبًی آى ثَکُ ٍ اّویت ػقَت هسکم کز ًظبم غیبغالی اغالالم ٍ اًد ؿالِ اهالبم زا     
 .کّدًؿبى هی

 
 تفسیر و تبیین. 5-4-2

فساش طْبزم اش غخٌساًى اهبم کز سوع کاًؿشَ بى ٍ ا ساًیبى هقین خبزر ٍ ثب هَضالَ   
ٍ کز پبز ع، ًَفر  1357آذز  18کز ثبز   « ثکلیف ثَکى ییبم ثس علیِ غلغبى سبئس»تلی 

ثِ ًظس اهبم  کالی اش ػقالَت اقاللی هالسکم، ػقالظ ػبتویالت         .یَؾبثَ اًجخبة ؾدُ اغت
. هسکم اغت ّبی غیبغیٍ ثأهیي آشاکی کز ثساثس ًیسٍّبی ثیگبًِ تؿَز اغجقاللکاخلی ٍ 

ّبی غیبغی ٍ اسجوبعی هسکم اغت آشاکی ،اش ػقَت هْن هلت ثس کٍیت ثِ عجبزثی ک گس
 .ثَسِ ًوب ٌدآى  اکازُ سبهآِ ثِزاى ػکَهت اغالهی کز تِ ثب د شهبهدا

 
 فراز پنجن. 5-5
هلت زا کعَت تٌید ثِ زأی  هٌجْب هلت ٍ ؾوب ٍ ّس تع آشاک اغالت، ّویؿالِ ٍ ثالِ    »

ؾَک تِ تػی ایصام تٌد تػی زا تِ ثَ ثب الد ثالِ   ًوی.... خَاّد، زأی ثدّدّس تع تِ هی
علوبى ػَشُ علویِ ثْساى  الب یالن    -تٌید تِفسل  -ٍیَ آًکِ آیب بى ٍ. فالًی زأی ثدّی

ؾوب ایصاهى ًداز د ثِ ا ٌکِ ّس طِ آًْب هآسفالى تسکًالد ؾالوب    . آًْب زا هآسفى ًکسکُ ثبؾٌد
اًد، ثخكف کز ا ي اهس کازًالد، ثسزغالى    ایججِ آًْب ثسزغى تسکُ. ّن ّوبى زا هآسفى تٌید

ؾالَک تالِ     ي اغجبة ا الي ًوالى  اًد، یکي ا اًد ٍ ثب ثسزغى، ا ي تبز زا اًشبم کاکُ اهَز تسکُ
 (120: 17 ، ر1389خویٌی اهبم). «تػى ایصام تٌد تػى زا تِ ثَ ثب د ثِ فالى زأى ثدّى
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 توصیف. 5-5-1
هالسکم کز ا الي    ٍ ػکَهالت  هجقبثالر  زاثغِ ٍ غیبغی تلوبت ٍ عجبزات ًبظس ثس ػقَت

ثالبز ثکالساز   ٍ طٌالد ي  « هلت»ثکساز کٍ ثبز ٍاضُ . «هلت، زای، آشاک»: فساش عجبزت اغت اش
ّبی افجوالبًی ا الي فالساش اغالت تالِ       کی اش غسً « زای»ٍ غِ ثبز ٍاضُ « ّس تع»ضویس 

ثقبثر هآٌب ی ثِ تبز . ًؿبى اش سب گبُ ثبالی زای هسکم کز اکازُ تؿَز اش ک دابُ اهبم اغت
ثَغالظ اهالبم،   « کعالَت اش هالسکم  »ٍ ثکبزایسی ثآجیس « ایصام ٍ آشاک»زفجِ کز ا ي فساش  آٌی 

اّویت ػقَت ؾْسًٍدی ٍ اػجسام ثِ سب گبُ هسکم کز اًد ؿالِ غیبغالی اهالبم    ػکب ت اش 
ثكس غ اهبم ثِ ًْبک ػَشُ علویِ تالِ اش ًظالس اهالبم  الک هسسالع قالبیغ ٍ قالبخت        . کازک

ثخكف ثسای کاکى فْسغت اًجخبثبت ٍ هؿخف تالسکى ًبهصکّالبی اًجخبثالبت اغالت، ٍ     
ًدازک ٍ ّس تع آشاک اغت  آٍزیثبتید ثس ا ي تِ ػجی هآسفی آًْب ّن ثسای هسکم ثکلیف

 .ثب ثِ فسک هَزک ًظس خَک زای کّد
 
 تفسیر و تبیین. 5-5-2

فساش پٌشن یػوجی اش غخٌساًى اهالبم تالِ کز سوالع ائوالِ سوآالِ ٍ زٍػالبًیَى اغالجبى        
ّوداى، زٍػبًیَى اقفْبى، اعضبى ًْبکّالبى اسسا الى، اّالبیى سص السُ خالبزک، اعضالبى       

ّب، تبزتٌبى غبشهبى ثسًبهِ ٍ ثَکسالِ، تبزتٌالبى    ز صى اغجبًْب ٍ ٍشازثخبًِ ؾَزاّبى ثسًبهِ
ٍ کز « ثؼَل زٍػى ٍ هقبثلِ ثب هؿالکالت »هستص اغٌبک اًقالة اغالهى ٍ ثب هَضَ  تلی 

هالساک  . ا ساک ؾدُ، اًجخبة اسک الدُ اغالت    کز ثْساى، ػػیٌیِ سوبزاى 1361آذز  11ثبز   
ویالالر ًوالالَکى زای اهالالبم پسّیالالص تالالبزاصازاى ٍ کٍیجوالالسکاى اش کخبیالالت کز اًجخبثالالبت ٍ ثؼ

اش ًظس اهبم ّوِ هسکم کز اًجخالبة افالساک آشاک ّػالجٌد ٍ زغالبیت     . خَکؾبى ثِ هسکم اغت
ثب ثَسِ ثالِ  . کٍیجوسکاى فقظ ثوْید هقدهبت ػضَز هسکم کز هؿبزتت ٍ زای کاکى اغت

ّبی فآلالی  ػبضساى کز غخٌساًی اهبم تِ ثسخی اش هقبهبت اسسا ی ّػجٌد، اًجخبة ؾٌبغِ
ًَعی ثبتید اهبم ثس هد ساى ٍ تبزاصازاى ٍ هٌع آًْالب اش  « ؾوب»سوع ٍ ضویس کٍم ؾخف 

 ص.کخبیت کز اًجخبثبت اغت
 
 فراز ششن. 5-1
ایْالبم  (  )ٍ علالی ( ـ)ػکَهت سوَْزی اغالهی هَزک ًظس، اش زٍ ِ پیالبهجس اتالسم  »

ثبؾد ٍ ًیص هؿکر ػکَهت، ثالب هساسآالِ   خَاّد اسفت ٍ هجکی ثِ آزای عوَهی هلت هی
 (334: 4 ر 1389خویٌی، اهبم) «.ثآییي خَاّد اسک دثِ آزای هلت 
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 توصیف. 5-6-1
هالسکم کز ا الي    ٍ ػکَهالت  هجقبثالر  زاثغِ ٍ غیبغی تلوبت ٍ عجبزات ًبظس ثس ػقَت

آزای »ٍ « ػکَهالت »ّالبی  ّػجٌد تِ ٍاضُ« ػکَهت، سوَْزی اغالهی، آزای هلت»فساش 
غبخجي ثکلیف ّوگالبى، طالِ   اهبم کز ا ي فساش ثسای زٍؾي . کٍ ثبز ثکساز ؾدُ اًد« هلت

تٌالد ثالب ٍظالب ف ّوگالبى ٍ خالظ      هسکم ٍ طِ کٍیجوسکاى، اش تبزافت اعالهی اغجفبکُ هی
ثب هساسآِ ثِ آزای هلت ثآییي »هؿی ًظبم هؿخف ؾَک ٍ ثب اغجفبکُ اش تبزافت ثآْدی 

 .ثٌدی ثِ ػقَت ؾْسًٍدی زا ثبتید کازکثآْد ٍ پبی« خَاّد اسک د
 

 تفسیر و تبیین. 5-6-2
ازش البثی اٍضالب    »فساش ثخؿی اش هكبػجِ اهبم ثب هشلِ ایوػجقجر ثب هَضَ  تلالی   ا ي

ا ي هكالبػجِ  . کز پبز ع، ًَفر یَؾبثَ اغت 1357آثبى  15کز ثبز     «ا ساى ٍ زض ن ؾبُ
اهبم کز ا ي فساش ثالب هقب ػالِ   طٌد هبُ یجر اش پیسٍشی اًقالة اغالهی اًشبم اسفجِ اغت ٍ 

ّبی قالدز اغالالم تالِ    ِ هد ًظس ٍی اغت، ثب ػکَهتػکَهت آثی سوَْزی اغالهی ت
پیسٍی اش زأی هلت  ٍهسکم ٍ اػجسام زای ثِ ثَسِ  ثب اًجخبة هسکم زٍی تبز آهدُ ثَکًد،

 .اعالم ًوَکًدزا ٍظیفِ کٍیت 
 
 فراز هفتن. 5-7
. تٌالین هلت هب ّس عَزی زأی کاک، هب ّن اش آًْب ثجآیت هی. هب ثبثع آزای هلت ّػجین»

ًداز ن، خدای ثجبزک ٍ ثآبیی ثِ هب ػق ًداکُ اغت، پیغوجس اغالم ثِ هب ػق ًداکُ هب ػق 
 (34: 11 ر 1389خویٌی، اهبم). «اغت تِ هب ثِ هلجوبى  ک طیصی زا ثؼویر تٌین

 
 توصیف. 5-7-1

ِ  ٍ غیبغی تٌٌدُ ثس ػقَتتلوبت ٍ عجبزات کالیت هالسکم   ٍ ػکَهالت  هجقبثالر  زاثغال
ّالبی  ثبزُ ٍاضُثکساز کٍثبزُ ٍ غِ. «آزا، ثجآیت، ػق، ثؼویرهلت، ثبثع » : عجبزت اغت اش

کز ا ي فساش ػبتی اش عوق اعجقبک اهبم ثالِ زای هالسکم کز اکازُ تؿالَز    « هلت، زای ٍ ػق»
اهبم ثِ هٌظَز زٍؾي ؾدى خظ هؿی ًظبم کز هَاسْالِ ثالب آزا ٍ ًظالسات هالسکم، اش     . اغت

 .غجفبکُ ًوَکُ اغتتبزافت اعالهی کز کٍ سولِ ًخػت اش تبزافت اعالهی ا
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 تفسیر و تبیین. 5-7-2
ا ي غخٌساًى اهبم کز سوع فسغجبکُ پبح ٍ غسپسغت ٍشازت اهَز خبزسِ ثب هَضَ  

ا الساک ؾالدُ     کز ؾْس یالن  1358آثبى  19کز زٍش « هؼبقسُ ایجكبکى -اًجظبز اش پبح»تلی 
کٍیجوالسکاى اش زای  اهبم کز ا ي فساش ّن هشدکا ثب اؾبزُ ثِ یصٍم ثوکالیي ٍ ثجآیالت   . اغت

هسکم، ثبتید ًوَکُ اغت تِ خدا ٍ پیبهجسؼ ثِ تػی ػق ًداکُ اغت تِ ثخَاٌّد طیالصی  
 .زا ثِ هلت ثؼویر ًوب ٌد

 
 فراز هشتن -5-8
ػکَهت اغالهی، ػکَهت هلی اغت  ػکَهت هػجٌد ثِ یبًَى ایْی ٍ آزای هلالت  »

. د خالَکؼ زا اغت ٍ ا ي عَز ًیػت تِ ثب یلدزی آهالدُ ثبؾالد تالِ ثخَاّالد ػفالظ تٌال      
تٌد ٍ ّس زٍش ّن تِ ثالسخالف آزای  آ د ٍ هلت اٍ زا ػفظ هیخَکؼ ثب آزای هلت هی

: 5 ر 1389خویٌالی، اهالبم . )«شًالد هلت عور تٌد، یْساً غبیظ اغت ٍ هلت اٍ زا تٌالبز هالی  
214) 
 
 توصیف. 5-8-1

هالسکم   ٍ ػکَهت هجقبثر زاثغِ ٍ غیبغی تلوبت ٍ عجبزاثی تِ کز ا ي فساش ثس ػقَت
ّالبی  ثکالساز ٍاضُ . «ػکَهت، اغالالهی، ایْالی، هلالی، آزا، هلالت    »: کالیت کازًد عجبزثٌد اش

کز ا ي فساش ًؿبى اش ثَسالِ خالبـ اهالبم    ( طْبز ثبز)« هلت»ٍ ( غِ ثبز)« ػکَهت ٍ آزا»
ثِ ًقؽ هسکم کازک ثب ػدی تِ کز سولِ آخسکٍام ٍ ثقبی ػکَهت زا هٌَط ثالِ ػوب الت   

ا ساک ا ي غخٌساًی تِ طٌد هبُ یجالر اش پیالسٍشی اًقالالة     ثب عٌب ت ثِ شهبى .کاًدهسکم هی
اغت، اهبم کز سولِ اٍل ٍ کٍم ثب تبزافت اعالهی ثس زٍی ًقؽ آػالبک هالسکم کز ثآیالیي    

کز ا الي  . تٌدارازک ٍ ثِ ًَعی خظ هؿی ًظبم زا ثآییي هیهؿی ػکَهت آ ٌدُ قؼِ هی
کز ٍایالع ثالب کاکى ازشؼ   . اغالجفبکُ تالسکُ اغالت   « هلت»اش « هسکم»افجبز اهبم ثِ سبی ٍاضُ 

nation)ش السا هلالت   . ثس ًوالَکُ اغالت  ثیبًی هذجت ثِ هسکم آى ٍاضُ زا غیبغی
اؾالبزُ ثالِ   (  

ا ي ثآجیالس ثالس پسزًالگ تالسکى ًقالؽ هالسکم ٍ ػقالَت        . سب گبُ غیبغی هسکم کز کًیب کازک
 .ؾْسًٍدی ًیص ثبدیساراز اغت 

 
 تفسیر و تبیین. 5-8-2

غخٌساًى اهبم کز سوع کاًؿشَ بى ٍ ا ساًیبى هقین خبزر کزثبزُ فساش ّؿجن ثخؿی اش 
. ٍ کز پبز ع، ًَفر یَؾالبثَ اغالت   1357آذز  20کز ثبز   « ثظبّسات ثبغَعب ٍ عبؾَزا»

هالسکم ٍ   اىکاز، اهبًالت والسکاى ازاى سبهآالِ ٍ کٍیج تبزاصاهبم،  غیبغی ٍ ػقَیی کز اًد ؿِ
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ّبی ایْالی زٍی تالبز آهالدُ    ي ٍ آهَشٍُ طَى ػکَهجی ثس هجٌبی یَاًی ٍتالی آًبى ّػجٌد
ثَغالآِ ٍ   خالَک کز سْالت   یدزت غیبغی اغت، ثٌبثسا ي ػبتوبى ٍظیفِ کازًد اش ًفَذ ٍ

کز ک الدابُ  .اغجفبکُ ًوب ٌالد سبهآِ  تٍ هكلؼ هسکم ٍ ثأهیي هٌبفع ک ٌی ّبیثسٍ ز آهَشُ
ب گالبُ  ، اهت اغالهی ثالب اغالجفبکُ اش س  طِ ػبتوی اش ا ي هػیس ایْی خبزر ؾَکاهبم طٌبى

ػکَهالت هػالجٌد ثالِ     »اهالبم کز سولالِ   . تٌٌدزا ثستٌبز هی اًٍظبزثی ٍ هؿَزثی خَ ؽ، 
خَ ؽ،  غسًَؾت ثآییي کز ، عالٍُ ثس ثبتید ثس زای هسکم«یبًَى ایْی ٍ آزای هلت اغت

« هػجٌد ثِ یالبًَى ایْالی  »ٍسَک اغالم ثِ عٌَاى هبّیت ػکَهت ثؼت عٌَاى  ضسٍزت ثِ
هویص ًظبم غیبغی هد ًظس اهبم  آٌی سوَْزی اغالهی ثالب  هَضَعی تِ ٍسِ . اؾبزُ کازک
 .ّبی کهکساثیک اغتغب س ًظبم

 
 فراز نهن. 5-9
-کز ػکَهت اغالهی، ػکَهت عدل، ػکَهت ّب ثب د ثبثع هسکم ثبؾٌد ٍ ػکَهت»

ػکَهت اغالهی، ػکَهجی اغت تِ ثب د . ّبثسای ػکَهت ّب ثسای هسکم ثبؾٌد، ًِ هسکم
 (468: 6 ر 1389،خویٌیاهبم). «اصاز هسکم ثبؾدخدهت

 
 توصیف. 5-9-1

ؾًَد عجبزت اغالت  هسثَط هی ٍ غیبغی ٍاضابى ٍ عجبزاثی تِ کز ا ي فساش ثِ ػقَت
کز ا ي فساش ثالب ثَسالِ   . «ػکَهت اغالهی، عدل، هسکم، ثسای هسکم ٍ خدهجگصاز هسکم»: اش

« ثالسای ػکَهالت  ػکَهت ثسای هسکم ثبؾالد ًالِ هالسکم    »ثِ اغجفبکُ اش زاثغِ ثضبک هآٌب ی 
هسکم ٍ ػقَت ؾْسًٍدی ثیبى ؾالدُ   ٍ ػکَهت هجقبثر هَضع قس غ اهبم کز هَزک زاثغِ

ًیالص کال ثالس قالساػت اهالبم کز ثالبة      ( ثب د ثبثع هسکم ثبؾد)« ثب د»اغجفبکُ اش ٍاضُ . اغت
« ػکَهالت »زغد اهبم ثب ثکساز پی کز پی ٍاضُ ثِ ًظس هی. سد ت ػقَت ؾْسًٍدی اغت

 .کز ٍایع ثس ػبتویجی ثبتید تٌد تِ اش آىِ هسکم اغت ، یكد کازک(ّفت ثبز)
 
 تفسیر و تبیین. 5-9-2

عضَ افجخالبزى غالبشهبى   )ا ي فساش اش غخٌساًى اهبم کز سوع اغقف ّیالز ي تبپَطى
«  اٍضب  ا ساى کز کٍزاى ؾالبُ ٍ زاُ آشاکى فلػالغیي  »ٍ ّوساّبى ٍ ثب هَضَ  تلی ( ایفجغ

کز اًد ؿالِ اهالبم  کالی اش    . اًجخبة ؾالدُ اغالت    کز ؾْس ین 1358فسٍزک ي  13کز ثبز   
اهس خدهجگصازی تِ هقدهِ اسسای . اغت ثِ هسکم خدهجگصازی ،اغالهی ؾئًَبت ػکَهت
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، اش ا الي ًگالبُ  . ؾالَک ک ٌی هؼػالَة هالی   ػکَهتثبغیع ف اّدا عدایت اغت،  کی اش
 خالالدهبت اسجوالالبعی ثالالِ ازا الالِ کز خالالدهجگصازی ٍ کٍیالالت سوْالالَزی اغالالالهی هَفقیالالت

 .اسککهؼػَة هیک ٌی ثَکى کٍیت،  ّبی اقلیهآیبز کی اش  ؾْسًٍداى،
 
 فراز دهن. 5-61
اًالد، ّالیض  الک اش ایؿالبز،     کز ػکَهت اغالهی، ّوِ عجقبت کز ثساثس یبًَى هػبٍی»

ثالسکازی  ثَاًٌد اش اغجآداکّبی خَ ؽ ثْسُای کز ػبتویت ًدازًد ٍ ّوِ هیسب گبُ ٍ طُ
ر  1389،خویٌالی اهالبم ) .« ر ثبؾٌد، ًب ر آ ٌدًوَکُ ٍ ثِ ّس کزسِ علوی ٍ اسسا ی تِ هب

2: 280) 
 

 توصیف. 5-11-1       
تٌٌالدُ ػقالَت   آ ی اغجفبکُ ؾالدُ اغالت تالِ ثالداعی    کز ا ي فساش اش زاثغِ هآٌب ی ثبّن

ّوِ عجقبت، هػبٍی، یبًَى، ایؿبز، سب گبُ ٍ الطُ، ػبتویالت، اغالجآداک ٍ    »: غیبغی اغت
قساػت اهبم کز اهس «ّوِ، ّیض  ک ٍ ّس»غَزّبی تِ اغجفبکُ اش ضوي آى. «ثسکازیثْسُ

-ًوب ٌد ٍ کز ٍایع اهبم کز ا ي هَزک ػکن تلی قبکز هالی ػقَت ؾْسًٍدی زا ثداعی هی

 .تٌد
 
 تفسیر و تبیین. 5-11-2

ؾبخكالِ   ثبتید ؾدُ اغت تِ ثِ یبًَى ثٌدیپبیهؼَزی ٍ یبًَىکز ا ي فساش ثِ هقَیِ 
کٍیالت ٍ ػالبتن اغالالهی کز    ، ک الدابُ  ا الي  کز .هْن کٍیت اغالهی کز اًد ؿِ اهبم اغت

-هٌبفع ٍ هكبیغ آػبک هسکم کز هكدز اهالَزات ػکالَهجی یالساز هالی    بزطَة یبًَى ٍ ْط

ِ  ػالبتن ػقیقالی   ایخغبة ٍفكر اهبم، یبًَىکز اًد ؿِ ػقَیی ٍ اسجوبعی .ایسًد  سبهآال
ٍ    ّوال  آشاکی عور ٍ ؾکَفب ی علوی ٍ اسسا ی اغت ٍ کز  ِ هالسکم ثالِ قالَزت عبکالًالِ 

 .پر س اغتاهکبى ٍ هقسزات هسثَعِ، یبًَى طْبزطَة
 

 گیرینتیجه.6

خویٌی کز ػَشُ هجبػخ هسثَط ثِ ػقالَت غیبغالی    ّبی اهبمثسزغی ٍ ثؼلیر ک دابُ
کّد تِ ًالَ  ًگالبُ اهالبم ثالِ هػالبئر ػکالَهجی ٍ       ٍ زاثغِ ثیي ػکَهت ٍ هسکم ًؿبى هی

 زاثغِ ػکَهالت کز غغغ ثجییٌی، . ّبی اغبغی کازکغیبغی ثب غب س زّجساى هآبقس ثفبٍت
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ثالِ  ، ػقَیی ٍ غیبغالی اهالبم   کز اًد ؿِ هسکم ٍ ػقَت ٍ ثکبییف ا ي کٍ ًػجت ثِ ّن ٍ
-هؿسٍعیت کز اغالم سب گبُ اش ًظسقسف ک دابُ اهبم اش .اغتقَزت کٍسبًجِ ٍ هجقبثر 

ثِ  کازًد غیبغی ًظبم ثِ هقجَییت اعغبی کز ًقؽ اقلی ٍ هْوی هسکم ػکَهت، ثِ ثخؿی
ِ   هؼالَز ٍ سالَّسُ   آزای هسکم، ثِ ػکَهت اثکبی ٍ هسکم زای ای تِاًَِ  اقاللی اًد ؿال

 ثآییي هسکم ٍ ػکَهت کز ػقَت هجقبثر کزثبزُ اهبم غخٌبى کز .اغت خویٌی اهبم غیبغی

ٍسَک اغالالم ثالِ عٌالَاى     ضسٍزت ٍ غَاش  ک خَ ؽ ٍ ػوب ت اش ػکَهت، غسًَؾت
ّالب، هالدل سد الدی اش کهکساغالی ٍ     ٍ زغجگبزی اًػبى هبّیت ػکَهت ثب ّدف ّدا ت

 .ؾَکهی هغسع غیبغت ٍ هیبى ک ي سد دی پیًَد
ّوساّالی ٍ  . 1: ّبی هدل ػکَهجی هَزک ًظس اهالبم عجالبزت اغالت اش   ثسخی اش ٍ طای

تِ ػکَهت هبّیت اغالهی خَک زا ػفظ تٌالد   ػوب ت هسکم اش ػکَهت هؿسٍط ثِ ا ي
. تِ ًجیشِ ّوساّی هسکم، پیؿسفت اهَز تؿَز ٍ سلَایسی اش فػبک ٍ ثجبّی سبهآِ اغت

 کز اًد ؿِ غیبغی اهالبم،  .هػئَییت ًظبزثی ٍ هؿَزثی اغت ،ػق هْن کٍیت ثس هسکم. 2
اش هٌکالس  اهس ثِ هآالسٍف ٍ ًْالی   خَک، کز یبیت ًظسّبی هؿَزثی ٍ خیسخَاّبًِ ثب هسکم 

هَسالت اقالالع   ثَسِ سدی کازًد ٍ ا ي اهس زفجبزّبی غیبغی ٍ اسجوبعی شهبهدازاى  ثس
ػفظ ػبتویت کاخلی ٍ . 3. ؾَکاغالهی هی ثقَ ت ػکَهت ٍ زاىتبزاصا غبشیغبینٍ 

هسکم  کی اش ثکبییف  ّبی غیبغیٍ ثأهیي آشاکی کز ثساثس ًیسٍّبی ثیگبًِ تؿَز اغجقالل
ّبی غیبغی ٍ اسجوالبعی اغالت تالِ    آشاکی هسکم،ش ػقَت هْن ا  آٌی. اقلی کٍیت اغت

اش ک الدابُ اهالبم ّوالِ هالسکم کز     . 4. ثَسِ ًوب ٌالد آى  ثِثب د شهبهدازاى ػکَهت اغالهی 
اًجخبة افساک آشاک ّػجٌد ٍ تبزاصازاى ٍ کٍیجوسکاى اسبشُ کخبیت کز اًجخبثبت ٍ ثؼویالر  

ب فقالظ ثوْیالد هقالدهبت ػضالَز     ًوَکى زای خَکؾبى ثِ هسکم زا ًدازًد ثلکِ زغبیت آًْ
ػکَهت هػجٌد ثالِ یالبًَى ایْالی ٍ    »اهبم اش ًظس  -5. هسکم کز هؿبزتت ٍ زای کاکى اغت

ٍسالَک اغالالم ثالِ    »ٍ « خالَ ؽ  غسًَؾالت  ثآیالیي  کز زای هسکم»   آٌی «آزای هلت اغت
کٍ ثبل ًظبم ػکَهجی هد ًظس اهبم  ب ّوالبى سوْالَزی اغالالهی    « عٌَاى هبّیت ػکَهت

ٍ اغت  تٌٌدُ زاثغِ ػکَهت ٍ هسکم ٍ ػقَت هجقبثرثآییي یبًَى اهبم، اش ًگبُ -6. اغت
 .اغت هیػس ٍ هقسزات هسثَعِ، یبًَى ثبهیي هٌبفع ٍ هكبیغ تؿَز ٍ هسکم طْبزطَة

 ػقالَیی  کز فؼَای تالم اهالبم هؼجالَای ػکَهالت، اقالر ٍ اغالبظ اغالت ٍ ؾالکر       

ثَسالِ ثالِ ؾالسا ظ     کز غغغ ثفػیس اهبم ثب. ایسککزسِ ثآدی اّویت یساز هی ػکَهت کز
ّبی هخجلف اًقالة اغالهی ٍ ثب عٌب ت ثِ ثستیالت سوآیجالی ػبضالساى کز    شهبًی ٍ ثسِّ

کز . ّبی افجوبًی اغجفبکُ ًوَکُ اغتهکبى غخٌساًی  ب هكبػجِ اش عٌبقس شثبًی ثب هَیفِ
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ّبی غیبغی ٍ عسع اًد ؿِ ػکَهجی هَزک ًظالس  غغغ ثَقیفی ّن اهبم ثسای ثیبى ک دابُ
ِ   ّجسکّبی هجٌالَ  شثالبى  اغالم اش زا هالداز ّوبًٌالد   ّالبی افجوالبى  ؾالٌبخجی ٍ ثسخالی هَیفال

 .آ ی ٍاضابًی اغجفبکُ ًوَکُ اغتهججداغبشی، ثقبثر ٍ ثساکف هآٌب ی ٍ ثبّن
 

 منابع
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 .غوت :ثْساى افجوبى،طبح غَم، هآٌبؾٌبغیًؿبًِ ثؼلیر ٍ ثشص ِ .(1385) ػویدزضب ؾآیسی،
 ازؾالد،  تبزؾٌبغی ًبهِپب بى ،«اغالهی اًقالة زّجسی افجوبى ثؼلیر» .(1392) هؼودقبکت زاک،ؾْجبشی

 .اغالهی اًقالة ٍ( زُ)خویٌی اهبم پطٍّؿکدُ
ِ  ثسزغالی » .(1388) هٌیالطُ  تیبهٌفسک، عجبظ  ًساػیبى، قبکت  هؼود ضیب ی،  ثالب  ایجالداز  شثالبى  ثالیي  زاثغال

 ،1 کٍزُ کٍیجالی،  هالد س ت  ،«(زُ) خویٌالی  اهالبم  غالخٌبى  اًجقبکی افجوبى ثؼلیر: ّبکٍیت هؿسٍعیت
 .(104-85) ،3 ؾوبزُ

 .ًؿس ًی: افجوبى ٍ سبهآِ،طبح اٍل، ثْساى(. 1380)عضداًلَ، ػوید 
 طالبح اٍل، . ّوکالبزاى  ٍ پیساى ؾب ػجِ فبعوِ: ثسسوِ اًجقبکی، افجوبى ثؼلیر .(1379) ًَزهي فستالف،

 .ّبزغبًِ ثؼقیقبت ٍ هغبیآبت هستص: ثْساى
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 . دکثس ةتجب: ثْساى ی، طبح کٍم،ػودا ثبثک :ثسسوِ، ػقیقت زت ٍید(. 1384) هیؿر ،فَتَ
 اهالبم  ک الدابُ  اش اسجوالبعی  عالدایت  افجوالبى  ثؼلیالر » .(1396) فسػٌبش ًآیوی، علی  فیسٍشسب ی، تس وی

ِ . «ییٍَى ٍى هآٌب ی ؾٌبخجی سبهآِ زٍ کسک ثساغبظ (ظ) خویٌی هَغػالِ  :هجیي،ثْالساى  پطٍّؿالٌبه
 .(150-129) ،74 ؾوبزُ ًَشکّن، غبل طبح ٍ ًؿس عسٍر،

ػکَهالت ٍ ػقالَت هجقبثالر هالسکم ٍ     » (.1390پالب یص )  هَػدی هؼت، عجالداهلل  ش ي ایآبثد ي ،یَقٌنار
 .7ؾوبزُ  ،غبل کٍم ،هغبیآبت ثفػیسی  ،«ایجالزِشهبهدازاى کز ًْز 

 .18قد، ؾوبزُ ، تجبة ً«ٍ ػقَت هجقبثر هسکم ٍ ػکَهت(  )اهبم علی »(. 1380) هؼودّبکی، هآسفت
 اش اغالالهی  ػکَهالت  ٍ هالسکم  هجقبثالر  ػقَت»(. 1388)زاػلِ  قفب ی، ، غید هؼود هَغَی ثشٌَزکی

 .44ؾوبزُ  هَغػِ طبح ٍ ًؿس عسٍر،:ثْساى ،هجیي ٌبهِپطٍّؿ ،«( )علی  اهیسایوَهٌیي  ک دابُ

 .ّسهع: ثْساى اًجقبکی، طبح کٍم، ؾٌبغی افجوبى هٌظس اش ازثجبعبت .(1385) اهلل یغف  بزهؼودی،
 .اًجؿبزات ّسهع: ؾٌبغی، طبح اٍل، ثْساىکزآهدی ثِ افجوبى(. 1393)اهلل یغف  بزهؼودی،

 ؾالوبزُ  کّالن،  غبل عوَهی، زٍاثظ ثؼقیقبت ،«طیػت؟ افجوبى ثؼلیر» .(1390)اػود  ا لِ ای،  ؼیب ی
60. 
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