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 چکيذٌ
اگؼ ةعّاُیو چٍغ آرىان ةؼای اٌلالب اؿالىی در ٌُؼ ةگیؼیو . ةؼكؼاری ّغانث ازحياّی 

یکی از ایً اُغاف ةّد . در واكِ یکی از دالیم اٌلالب اؿالىی پاؿعی ةَ  جتْیه و 

ّغانث ُو جىادُای ًتلاجی رژیو پِهّی ةّد . در ُيیً راؿحا ةْغ از پیؼوزی اٌلالب جضلق 

زؽ ةؼٌاىَ ُای ٌُام ٌّپا قکم گؼفث . ةَ ًّری کَ رُتؼ و ةٍیاٌگػار اٌلالب واژه ًتلَ 

ىـحىْف را وارد ادةیات ؿیاؿی اٌلالب کؼد . و ُؼ کغام از دونحِای ةْغ از اٌلالب ُو ةا 

جّزَ ةَ قؼایي ىّزّد ةَ دٌتال ازؼای ّغانث صؼکث کؼدٌغ . نػا ؿّانی کَ در ایً 

دٌتال پاؿط ةَ آن ُـحیو ایً اؿث کَ دونث ُای ةْغ از اٌلالب اؿالىی چَ  پژوُف ىا ةَ

جْؼیف و ةؼداقحی از  ىفِّم ّغانث ازحياّی داقحٍغ ؟ در پاؿط ةَ ایً ؿّال فؼویَ ایً 

پژوُف ایٍگٌَّ جْؼیف ىی قّد کَ ةا جّزَ ّّاىم ّیٍی و قؼایي ةیؼوٌی و ّّاىم ذٍُی 

ٌـتث ةَ ّغانث ىٌؼح قغ . ُؼ چٍغ کَ ىی جّان  روؿای دونث ُای وكث جْاریف ىعحهفی

جكاةِاجی ُو در ایً زىیٍَ یافث . ىا در ایً پژوُف ةا کيک چارچّب ٌُؼی گفحيان 

ؿْی ىی کٍیو دال ُای امهی جْؼیف ّغانث ازحياّی در دونث ُای ىّرد ىٌانَْ را 

 ةؼرؿی کٍیو.

ةْغ از اٌلالب ،  ّغانث ازحياّی ، اٌلالب اؿالىی ،دونث ُای :ياژگان کليذي
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 ممذمٍ 
یکی از ارزوُای جيام اٌغیكَ ُا و ىکاجب ةكؼی ازؼای ّغانث ازحياّی اؿث . در واكِ از زىان قکم گیؼی اٌغیكَ ؿیاؿی در 

غؼب از زىان ارؿٌّ و افالًّن جا گـحؼش دیً ىـیضیث در اروپا و ؿپؾ ورود اؿالم و گـحؼش آن و قکم گیؼی ىکاجب ایغئّنّژیک ُيَ 

ةَ پیؼوزی رؿیغ زغا از ایً ىـانَ ٌتّد . و قْار  57گفحگّ پؼداظحَ اٌغ . اٌلالب اؿالىی ایؼان کَ در ؿال و ُيَ درةاره ّغانث ةَ ةضخ و 

ّغانث ازحياّی یکی از اُغاف ایً اٌلالب ةّد . ةَ ًّری رُتؼ اٌلالب و ةلیَ چِؼه ُای جادیؼ گػار ُو در ىّرد ّغانث مضتث کؼدٌغ . ةَ 

ی اٌلالب ُو ٌگاُی ةیٍغازیو ىحّزَ ىی قّیو کَ یکی از پایَ ُای اٌلالب اؿالىی جْؼیف و ةؼكؼاری ًّری کَ اگؼ ةَ زاىَْ قٍاؿی قْارُا

درمغ از کم قْارُا ( ةَ  5/6ىّرد از قْارُا ) 139قْار ىؼةّط ةَ اٌلالب اؿالىی صغود  2135ّغانث ازحياّی اؿث . ةَ ایً ىٍْا کَ از 

غانث ةّده اؿث . ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ةؼظی از قْارُا ةَ دو یا چٍغ ىىيّن ىؼةّط ةَ ّغانث گٌَّ ای ىـحلیو یا غیؼ ىـحلیو در ارجتاط ةا ّ

 (  41،  1387ةار ىفاُیو ىؼجتي ةا ّغانث جکؼار گؼدیغه اؿث . ) آكاپّر ، 155اقاره گؼدیغه اؿث . زيْا در صغود 

ىاد ًتلاجی ایساد قغه اؿث ، در ُيیً راؿحا کيک و در واكِ ىی جّان گفث ةا جّزَ ةَ ووْیحی کَ در رژیو ؿاةق در ةضخ ج

. صيایث از ًتلات پاییً در اونّیث ةؼٌاىَ ُا كؼار گؼفث ، ةَ ًّری کَ رُتؼ اٌلالب واژه ًتلَ ىـحىْف را وارد ادةیات ؿیاؿی اٌلالب کؼد 

در ایً راؿحا كؼار ىی گیؼد . و ؿْی ىی  و ّغانث ُو ةیكحؼ در صّل و صّش رفِ فلؼ جْؼیف قغ . و نػا در ایً پژوُف ىضّر ةضخ ىا ُو

کٍیو ةا ةؼرؿی جٌتیلی در ىضغوده ىٌانْاجی ةضخ ةَ ةؼرؿی ىفِّم ّغانث و قاظنِای امهی آن و ّّاىم جادیؼ گػار ذٍُی و ّیٍی ةؼ آن 

اؿالىی چَ جْؼیف و ةؼداقحی  ُا ةپؼدازیو . ؿّانی کَ در ایً پژوُف ىا ةَ دٌتال پاؿط ةَ آن ُـحیو ایً اؿث کَ دونث ُای ةْغ از اٌلالب

 از ىفِّم ّغانث ازحياّی داقحٍغ ؟ 

 ُيچٍیً ىی جّان ؿّاالت فؼّی زیؼ را ىٌؼح کؼد :

 ( داقث و چگٌَّ ىی جّان ةَ آن رؿیغ ؟ 1360 -88( ّغانث ازحياّی چَ زایگاُی در گفحيان ُای دونث ُای ةْغ از اٌلالب ) 1

 ةؼ قکم گیؼی گفحيان ُای دونث ُای ةْغ از اٌلالب چیـث ؟( ىِيحؼیً ّّاىم ذٍُی و ّیٍی جادیؼگػار 2

در پاؿط ةَ ؿّال امهی جضلیق فؼویَ ایٍگٌَّ ىٌؼح ىی قّد کَ ةا جّزَ ةَ ّّاىم ّیٍی و قؼایي ةیؼوٌی و ذًُ روؿای دونث ُای وكث 

 جْاریف ىعحهفی ٌـتث ةَ ّغانث جْؼیف قغ . 

ةا ةؼرؿی ىٍْا و ىفِّم ّغانث در دونث ُای ىّرد ةضخ ةَ ةؼرؿی زایگاه ّغانث  در ایً پژوُف ىا ةَ دٌتال ایً ُغف ُـحیو کَ

در ٌُام زيِّری اؿالىی ةپؼدازیو و ةحّاٌیو ةا انگّؿازی ىغل ُای ایً دونث ُا ٌلاط ىذتث و وْف ُؼ کغام از آن ُا را قٍاظحَ و ةا رفِ 

 ّغانث ازحياّی را ةكٍاؿیو .ایً ٌلٌَْ وْف ُا و جلّیث ٌلاط ىذتث ةحّاٌیو ةِحؼیً راه جضلق 

در ایً پژوُف ىا ؿْی داریو اةحغا ةَ ةؼرؿی ىفِّم گفحيان از دیغگاه الکالو و ىّفَ ةپؼدازیو ، ؿپؾ ؿْی ىی کٍیو ةؼ جْؼیف 

 ّغانث در دونث ُای ةْغ از اٌلالب اؿالىی و ّّاىم ّیٍی و دٍُی جادیؼ گػار ةؼ آن ُا را ىّرد ةضخ و ةؼرؿی كؼار دُیو . 

 

 چاسچًب وظشي 

 گفتمان 
ارٌـث الکالو و ُيـؼ وی قٍحال ىّفَ ةا اؿحفاده از ٌُؼیَ فّکّ ٌُؼیَ گفحياٌی را ةَ ُيَ اىّر ازحياّی و ؿیاؿی گـحؼش ىی 

کهی زِان دٍُغ و ىی کّقٍغ ةا اؿحفاده از ایً ٌُؼیَ زاىَْ ىْامؼ را جضهیم کٍٍغ . در ایً گفحيان اىّر ازحياّی و ؿیاؿی و ةَ ًّر 

( ٌُؼیَ گفحيان  597،  1394واكْیث در درون ؿاظث ُای گفحياٌی كاةم فِيٍغ و گفحيان ُا ةَ فِو از زِاًن قکم ىی دٍُغ . ) صلیلث ، 

 ثالکالو ىّف ةؼ آن اؿث جا از ُيَ اىّر ازحياّی ةؼداقث گفحياٌی ارایَ دُغ . از دیغگاه ایً ٌُؼیَ گفحيان ، اىّر ازحياّی ةَ ىذاةَ ؿاظ

ی ُای گفحياٌی كاةم فِو اٌغ . در واكِ ، ُيَ ی پغیغه ُای ازحياّی را ىی جّان ةا اةؽارُای جضهیم گفحياٌی جضهیم و ةؼرؿی کؼد . ) ؿهٌاٌ

( ٌُؼیَ گفحيان الکالو و ىّف جا صغ زیادی ریكَ در زةان قٍاؿی دوؿّؿّر دارد . از ٌُؼ دوؿّؿّر ٌكاٌَ ُا و کهيات ىٍْای  70،  1384، 

را ٌَ ةَ واؿٌَ ارزاع ةَ زِان ظارج ، ةهکَ از ًؼیق راةٌَ ای کَ ةیً یکغیگؼ در درون ٌُام زةاٌی ةؼكؼار ىی کٍٍغ ةغؿث ىی آورد . ظّد 

)صلیلث ، پیكیً ( ةَ ّتارت دیگؼ ٌكاٌَ ُا و کهيات ىٍْای ظّد را ٌَ ةَ واؿٌَ ارزاع ةَ زِان ظارج ،ةهکَ از ًؼیق راةٌَ ای کَ ةیً 

 (  71ن ٌُام زةاٌی ةؼكؼار ىی کٍٍغ ةغؿث ىی آورٌغ . )ؿهٌاٌی ، پیكیً ، یکغیگؼ در درو

در واكِ از ٌُؼ دو ؿّؿّر ُياٌٌّر کَ ىٍْای ٌكاٌَ ُا در ارجتاط ةا دیگؼ دارای ىٍْا و ىفِّم ىی قٌّغ .در گفحيان ُو کهيات ةا 

ؼکؽی ةاّخ ىی قّد ةلیَ ٌكاٌَ ُا در اًؼاف آن ٌلٌَ ىؼکؽی در ُو در ارجتاط ةا ُو دارای ىٍْا و ىفِّم ىی قٌّغ . در واكِ یک ٌلٌَ ى

 ارجتاط ةا ُو دارای ُّیث قٌّغ و یک گفحيان ظاص را ةّزّد ةیاورٌغ .  کَ از ٌُؼ الکال و ىّف ىی جّان ىفنم ةٍغی ٌاىیغ .  کَ ةَ ىٍْای

(  ةَ ّتارت دیگؼ ىفنم ةٍغی ّتارت  202،  1384ّيم گؼداوری ازؽا ىعحهف و جؼکیب آن ُا در یک ُّیث زغیغ . ) ىارش و اؿحّکؼ ، 

 اؿث از گؼداوری ٍّامؼ ىعهف و جؼکیب آن در یک ُّیحی ٌّ اؿث.
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یکی از ىتاصخ اؿاؿی در ٌُؼیَ گفحيان الکال و ىّف ىتضخ دال ىؼکؽی اؿث کَ ّاىم ُياٍُگ کٍٍغه و ىؼکؽی در ةلیَ دال 

ظیيَ گاه اؿث . دال ىؼکؽی ٌكاٌَ ای اؿث کَ ؿایؼ ٌكاٌَ ُا صّل آن ٌُو ىی گیؼٌغ . ُا و ٌكاٌَ ُاؿث . در واكِ دال ىؼکؽی ؿحّن و 

ٌیؼوی زاذةَ ایً ُـحَ ؿایؼ ٌكاٌَ ُا را ةَ ظّد زػب ىی کٍغ و ؿاىان ىی دُغ . ىفاُیيی کَ در یک گفحيان ىفنم ةٍغی قغه اٌغ ، 

ی اقاره دارد کَ در آن ىٍْی ٌكاٌَ ةَ صانث اٌسياد درآىغه اؿث . صّل یک ىفِّم یا دال ىؼکؽی قکم پیغا ىی کٍٍغ . دال ىؼکؽی ةَ صانح

ونی دال قٍاور ةَ صانحی دالنث ىی کٍغ کَ ٌكاٌَ در ىیغان ىتارزه گفحيان ُای ىحفاوت ةؼای جذتیث ىٍْا قٍاور و ىْهق اؿث . ) ىٍّچِؼی 

اؿث کَ گفحيان ُا در فىای جىاد و جعامو دارای  ( و ُيچٍیً ةایغ در ٌُؼیَ گفحيان ةَ ىفِّم ظنّىث جّزَ کؼد ای108ً،  1387، 

ُّیث ىی قٌّغ . ةَ ّتارت دیگؼ گفحيان ُای ركیب ةاّخ ىی قّد گفحيان دارای ُّیث قّد . ةَ ّتارت دیگؼ اُيیث ىفِّم ظنّىث یا 

ـحٍغ و جٍِا در ارجتاط ةا دیگؼی و وغیث در آن اؿث کَ ُؼ چَ در ارجتاط ةا غیؼ ُّیث ىی یاةغ ، چؼا کَ اقیا ء دارای ذات و ُّیث داةحی ٌی

َ وغیحی کَ ةا آن ةؼكؼار ىی کٍٍغ ، ُّیث ىی یاةٍغ ........قؼایي وزّدی یک گفحيان واةـحَ ةَ غیؼ اؿث .و ایً غیؼ ةَ ُيؼاه ُّیث ُایی ک

 ( 118،  1387ایساد ىی کٍغ یک کهیث جفکیک ٌاپػیؼ را جكکیم ىی دٍُغ . ) ىٍّچِؼی ، 

 

 

 ديلت دفاع ممذس - 1
 دال َاي َاي اساسی ایه گفتمان  تؼشیف ػذالت اجتماػی ي -الف

، زٍاح اؿالىی جّاٌـث پؾ از ركاةث ةؼ ةلیَ گؼوه ُای ىغّی كغرت در اٌلالب اؿالىی كغرت را  1360ىی جّان گفث از ؿال 

رئیؾ زيِّر اٌحعاب ىی قّد و ىٍِغس ىّؿّی ةَ ٍّّان ٌعـث ةغؿث ةگیؼد  و صاکيیث یکغؿث قّد .  و آیث اهلل ظاىٍَ ای ةَ ٍّّان 

وزیؼ ىـّول جكکیم کاةیٍَ ىی قّد . در گفحيان دونث دفاع ىلغس ىتضخ ّغانث ازحياّی در ىؼکؽ و ةَ ٍّّان دال ىؼکؽی كؼار ىی گیؼد . 

درمغ از ىىاىیً از  29فؼاواٌی و  302 ةَ ًّری کَ ةا ةؼرؿی ىىاىیً ٌعـث وزیؼ دونث دفاع ىلغس ىحّزَ ىی قّیو ّغانث ازحياّی ةا

 ( 186،  1382ىىاىیً گفحارُای ایكان را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث . ) صـیً زاده ، 1054ىسيّع 

 

 فؼاواٌی درمغ ىلّنَ ردیف

 302 29 ّغانث ازحياّی 1

 164 16 جّؿَْ اكحنادی 2

 119 11 جّؿَْ ؿیاؿی 3

 130 12 فؼٍُگ و ىٍّْیث 4

ظارزیؿیاؿث  5  22 235 

 78 7 اىٍیث 6

 26 3 ؿایؼ اىّر 7

يِ ةٍغیز 8   1054 

 ( 186،  1382شاخض َاي اساسی ديلت دفاع ممذس  ) حسيه صادٌ ،  1 -1جذيل 

     

ٌکحَ اؿاؿی در ایً گفحيان ایً اؿث کَ ّغانث ازحياّی ُو ةیكحؼ در صيایث از ًتلات ىـحىْف و پاییً زاىَْ جْؼیف ىی 

 قّد . در واكِ ٌاةـاىاٌی ُایی و جىادُایی کَ ةازىاٌغه از رژیو ؿاةق ةاكی ىاٌغه ةّد ةاّخ قغ کَ دونث دفاع ىلغس ّغانث ازحياّی را در

ٍغ . ةَ ّتارت دیگؼ از دیغگاه ٌعـث وزیؼ دونث دفاع ىلغس ًتلات ىـحىْف در یک ىـاةلَ ٌاةؼاةؼ ةا ًتلات صم ىكکالت آن ُا جْؼیف ک

ن زاىَْ ىؼفَ وارد ركاةث قغه کَ در ٌحیسَ ٌحّاٌـحَ اٌغ ةَ اٌغازه الزم از ىٍاةِ و اىکاٌات زاىَْ ةِؼه ةؼداری کٍٍغ و در ىلاةم ایً دؼوجيٍغا

كتىَ ظّد كؼار داده اٌغ . کَ ُيیً ىـانَ ةاّخ ىی قّد دونث او ةَ دٌتال ایساد کؼدن قؼایٌی ةاقغ کَ ًتلات ُـحٍغ کَ جيام ىٍاةِ را در 

 (  71،  1387پاییً زاىَْ ُو ةحّاٌٍغ از ىٍاةِ و اىکاٌات اؿحفاده کٍٍغ . ) جیيّری ، 

 

 

 

 



 619-627، ص6891ر ،بها9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 فتمانگفتمان ػذالت اجتماػی ديلت دفاع ممذس  تش اساس وظشیٍ گ 1 -1ومًداس 

 

 ةٍاةؼایً در گفحيان دونث دفاع ىلغس ّغانث ازحياّی ةَ ٍّّان دال ىؼکؽی كؼار ىی گیؼد و ةلیَ دال ُا ّتارت اؿث از :

 صيایث از ىـحىْفیً  -

 ىعانفث ةا ؿؼىایَ داری و صاکيیث ؿؼىایَ -

 غی ارزاق ّيّىی .اكحناد کٍحؼل قغه در راؿحای ىٍافِ ىضؼوىیً ةا جّزیِ اكالم اؿاؿی و ؿِيیَ ةٍ -

کَ ةا ُو ىفنم ةٍغی ىی قٌّغ و دارای ُّیث ىی قٌّغ و گفحيان ّغانث ازحياّی را جكکیم ىی دٍُغ کَ اگؼ ةعّاُیو ةَ ایً 

 دال ُا ةپؼدازیو ةایغ گفث کَ :

 

 ص طثمات فميش ي آسية پزیش جامؼٍحمایت ا -

را صيایث از ًتلات فلیؼ زاىَْ ىی داٌـث و ُيیكَ از وَایف  دونث ىّؿّی  یکی از زهّه ُای اؿاؿی ازؼای ّغانث ازحياّی

امهی دونث ظّد را صيایث از ایً ككؼ ةَ صـاب ىی آورد : ظي ىكی آیٍغه دونث ةایـحی در زِث صفٍ زاٌب ىؼدم ةاقغ . ىا در اونیً 

َ ىضؼوىان و ىـحىْفان و ةَ جْؼیف رایر و زهـات ةؼٌاىَ ریؽی ُو ةَ ةؼادران قّرای اكحناد جّمیَ کؼدیو . کَ زاٌب اکذؼیث ىؼدم را ک

(  ةغون ّغانث ازحياّی ُؼ ؿانَ  1362قِؼیّر  6ىْؼوف ىـحىْفان ُـحٍغ را رّایث کٍٍغ  و صلّق ایكان را صفٍ کٍٍغ .  ) اًالّات ، 

غیؼیث ظّد ىی جّاٌٍغ مغُا و ُؽاران فؼد در ایً زاىَْ از فؼط جٍگغؿحی جؼك جضنیم ىی کٍٍغ اؿحْغادی کَ در مّرت رقغ ةا كغرت ى

کكّری را ىحضّل ٌيایٍغ . ةَ ظاًؼ ٌان قب ىلؼوض ىی قٌّغ ، آن ُا کَ ةایغ آیٍغه ؿاز فؼٍُگ ىا ةاقٍغ چَ ةـا صحی ٌّقحً و ظّاٌغن 

ضيغی ُو ٌيی اىّزٌغ . ةغون ّغانث ازحياّی ایً ؿؼىایَ ُای ةكؼی ةَ ىذاةَ اٌتان ةػری ُـحٍغ کَ گّقَ ای افحاده ةاقغ. اؿالم ٌاب ى

َ )ص( اؿالم دفاع از ىضؼوىان و پاةؼٍَُ ُاؿث و اؿالم دفاع از ىؼفِیً ةی درد و ؿؼىایَ داران ، اؿالم آىؼیکایی اؿث . در پؼجّ اؿالىی ک

اىام اىث ىْؼفی ىی کٍغ دفاع از کّخ ٌكیٍان در ىلاةم کاخ ٌكیٍان و دفاع از جّده ُای ُّیو ىیهیٌّی، اككار ىـحىْف اّو از کارىٍغ و 

 (  16،  1377ارگؼ و روؿحایی اؿث . )ىّؿّی ، ک
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 ي حاکميت سشمایٍ ي خظًطی ساصي مخالفت تا سشمایٍ داسي  -

ٌعـث وزیؼ دوران زٍگ اّحلاد داقث یکی از راه ُای ایساد ّغانث ازحياّی ىعانفث ةا ؿؼىایَ داری و صاکيیث ؿؼىایَ و 

جىاد ًتلاجی در زاىَْ و ایساد دو ًتلَ فلیؼ و غٍی قغه اؿث . و ٌُام قتَ ؿؼىایَ ظنّمی ؿازی اؿث . از دیغ او ؿؼىایَ داری ةاّخ 

ةَ  داراٌَ دونث پِهّی ةاّخ قغه کَ ًتلات پاییً از اىکاٌات ةی ةِؼه ةاقٍغ و در ىلاةم ایً ؿؼىایَ داران ةّدٌغ کَ جيام اىکاٌات زاىَْ را

 ّمی ةاّخ جىاد ًتلاجی در زاىَْ و ایساد فلؼ ىی قّد .ظّد اظحناص دادٌغ . ةٍاةؼایً اكحناد ؿؼىایَ داری و ظن

 

 اساسی ي سُميٍ تىذي اسصاق ػمًمیالتظاد کىتشل شذٌ دس اختياس ديلت دس ساستاي مىافغ محشيميه تا تًصیغ الالم  -
ٌَ دونث در جيام دال ةْغی کَ ةایغ ةَ آن در راؿحای جْؼیف ّغانث از دیغ گفحيان دونث دفاع ىلغس جْؼیف کٍیو ، گـحؼش صی

ّؼمَ ُا ّهی انعنّص ّؼمَ اكحناد اؿث . در واكِ دونث ةایغ ّؼمَ اكحناد را در اظحیار ةگیؼد جا ةا جّزیِ اكالم اؿاؿی و ُيچٍیً اٌّای 

  ؿّةـیغ ةحّاٌغ از ًتلات پاییً زاىَْ صيایث کٍغ . و ةَ ُغف ظّد کَ ُيان جّزیِ ىسغد در آىغ ةَ ٌفِ ًتلات پاییً اؿث ةؼؿغ .

دونث دفاع ىلغس ّغانث را در راؿحای جْغیم دؼوت و جّزیِ ىسغد درآىغ و اىکاٌات و دؼوت ةَ ٌفِ ًتلات پاییً جْؼیف کؼد      

 و ىْحلغ ةّد ةؼای ازؼای چٍیً جْؼیفی ةایغ دونث اكحناد را در اظحیار ةگیؼد جا ةحّاٌغ ةَ ًتلات پاییً کيک کٍغ .  

 

 گزاس تش گفتمان ديلت دفاع ممذس ػًامل رَىی ي ػيىی تاثيش  -ب

 ػًامل رَىی  (1
در قکم گیؼی ُؼ ؿیاؿحی ذًُ ىلاىالت دونحی و ٌگؼش آن ُا ةَ ىـایم ىعحهف ٌلف ةـیار اؿاؿی دارد . در ُيیً راؿحا 

ٍی کاُف یافحَ و ًتلات پاییً زاىَْ در ووْیث ىٌهّب از دیغگاه ىٍِغس ىّؿّی در زاىَْ اؿالىی ایً اؿث کَ قکاف فلیؼ و غ

جّؿي دونث دفاع  1362ؿانَ ای کَ در ؿال  5ؿؼٌّقث ظّد جنيیو گیؼ و جْییً کٍٍغه ةاقٍغ . در ُيیً راؿحا در ةؼٌاىَ اكحنادی 

ب اؿالىی ایؼان ، ىلغس ًؼاصی قغ ونی ةَ ىؼصهَ ازؼا در ٌیاىغ در ىّرد جاىیً ىٍافِ ىـحىْفان ایٍگٌَّ جّویش داده قغه اؿث : اٌلال

اٌلالب ىـحىْفیً اؿث . گؼوه ُای ُّیو ىـحىْف کكّر ةّد کَ ةؼای پیؼوزی اٌلالب اؿالىی ةَ رُتؼی اىام ظيیٍی ةا رژیو ًاغّت 

زٍگیغٌغ . ةْغ از پیؼوزی اٌلالب ُو ّيغجا ُيیً ىـحىْفیً ةّدٌغ کَ ایذارگؼاٌَ ةؼای ًؼد ُؼ ظٌّط اٌضؼافی ىتارزه کؼدٌغ و اکٍّن ٌیؽ 

ُيیً ىـحىْفیً دنـّظحَ و دنتاظحَ اؿالىٍغ کَ ّاقلاٌَ در زتَِ ُای ٌتؼد ّهیَ کفؼ ىی زٍگٍغ و از اؿالم و اٌلالب اؿالىی ایؼان 

 ( 177،  1382قساّاٌَ دفاع کٍٍغ . ) صـیً زاده ، 

ٌام ةتؼیو . کَ  ةایغ از در ایً كـيث ؿْی ىی کٍیو ىِيحؼیً ّّاىم ّیٍی گفحيان دونث دفاع ىلغس را      (  ػًامل ػيىی 2

ّغانث ىضّر ةّدن اٌلالب اؿالىی ، ةغةیٍی ٌـتث ةَ ةعف ظنّمی و ٌُام ؿؼىایَ داری در گفحيان اٌلالب اؿالىی و ٌلف اىام )ره( ٌام 

 ةؼد . 

 

 ػذالت محًس تًدن اومالب اسالمی  ماَيت -

از پایَ ُای ٌِىث كؼار گؼفث . در واكِ اٌلالب ةَ دٌتال رفِ از روزُای اونیَ قکم گیؼی ٌِىث اٌلالب اؿالىی ایؼان ّغانث یکی 

ٌاةـاىاٌی ُای رژیو پِهّی ةّد . پؾ ًتیْی اؿث ةیكحؼیً زایی کَ ٌيّد ّغانث داقث از ةیً ةؼدن ىكکالت اكحنادی ةّدکَ ةؼای ًتلات 

 آؿیب پػیؼ زاىَْ كتم از پیؼوزی اٌلالب قکم گؼفحَ ةّد را ةایغ ٌام ةؼد .

 

 دس سال َاي ايليٍ اومالب اسالمی سثت تٍ تخش خظًطی ي وظام سشمایٍ داسي تذتيىی و -
از دیغ اٌلالةیّن صاکيیث ؿؼىایَ داری ىحِو ةّد کَ ةا ٌُام ؿؼىایَ داری آىؼیکا ىحضغ قغه و جيام دؼوت و ىٍاةِ کكّر را غارت 

ای ایؼان قغه اؿث . و نػا ٌـتث ةَ ةعف ظنّمی دیغ ةغی کؼده اٌغ . و ُيیً ًتلات ؿؼىایَ دار ةاّخ ایساد قيال و زٍّب در قِؼُ

وزّد داقث . ةَ ّتارت دیگؼ : در فىای ىهحِب و پؼُیسان پؾ از اٌلالب ، ةغةیٍی قغیغی ٌـتث ةَ ةعف ظنّمی ةَ وزّد اىغه ةّد . 

ـحَ ةَ ؿؼىایَ داری زِاٌی و افکار ّيّىی ٌـتث ةَ ؿؼىایَ داری دوره پِهّی ذٍُیحی کاىال ىٍفی داقث و آن را ىحضغ قاه و واة

اىپؼیانیـو ىی داٌـث . در چٍیً قؼایٌی ؿحیؽه زّیی ّهیَ ؿؼىایَ و زىیً و ةعف ظنّمی ةَ ٍّّان ىٍكا امهی ُيَ ىُانو و ىفاؿغ 

 ( 334،  1382اوج گؼفث . ) ىُْو پّر ، 
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 ومش امام خميىی ) سٌ (  -

گؼفحَ از افکار اىام ظيیٍی )ره( اؿث ، ةٍاةؼایً ةغون جّزَ ةَ افکار اىام قٍاظث ىاُیث اٌلالب اؿالىی ةَ ًؼز فّق انْاده ای وام 

 اٌلالب اؿالىی ةی ىٍْا ظّاُغ ةّد . در ىّرد ىلّنَ ّغانث ُو ةایغ ةَ ایً ٌکحَ جّزَ کٍیو کَ گؼایف فکؼی اىام ظيیٍی و جْؼیفی کَ اىام

س گػاقث . اىام چَ كتم از پیؼوزی اٌلالب و چَ ةْغ از پیؼوزی آن ُيّاره ٌـتث ةَ ّغانث داقث جادیؼ زیادی ةؼ گفحيان دونث دفحِ ىلغ

جاکیغ داقث ایً اٌلالب پاةؼٍَُ گان و کّخ ٌكیٍان اؿث و ُيیكَ ىی فؼىّد روزی کَ ىا ؿاده زیـحی را فؼاىّش کٍیو ُيان روز روز ىؼگ 

ةكّد . ایٍِایی کَ آب ٌغارٌغ ةعّرٌغ و ُیچ چیؽ ٌغارٌغ . ىٍاًلی  اٌلالب ىاؿث . ىا ىی ظّاُیو ىٍافِ ىيهکحيان مؼف ایً فلؽا و ةیچاره ُا

( یا در زای دیگؼ در ُيیً زىیٍَ ایٍگٌَّ ىی اورد : در زيِّری اؿالىی ؿحو  13،  5در ایؼان ُیچ چیؽ ٌغارٌغ . ) مضیفَ اىام ، زهغ 

اه ظّاُغ قغ و ىـحيٍغان ةَ صلّق ظّدقان ظّاٍُغ ٌیـث ، در زيِّری اؿالىی زورگّیی ٌیـث . در زيِّری اؿالىی ةؼای فلؼا فکؼ رف

 (  525،  6رؿیغ ....ّغانث ؿایَ ىی افکٍغ . ) مضیفَ اىام ، زهغ 
 

 ديلت ساصوذگی   -2
 ي دال َاي اطلی ایه گفتمان اػی تؼشیف ػذالت اجتم -الف

كاٌّن ٌگػار ظّد را از دؿث داد . و از ًؼف دیگؼ اؿالىی اؿث زیؼا از یک ًؼف ٌُام ةٍیا ٌلٌَ ٌّفی در جاریط اٌلالب 1368ؿال 

اؿاؿی امالح قغ کَ در ٌحیسَ آن پـث ٌعـث وزیؼی صػف قغ و اظحیارات آن ةَ رییؾ زيِّر رؿیغ . و ةاالجؼیً ىلام ازؼایی رییؾ 

دی جْؼیف کؼد . و ةلیَ دال زيِّر قغ . کَ ُاقيی رفـٍساٌی جّاٌـث ةَ ریاؿث زيِّری ةؼؿغ .و ٌلٌَ و دال ىؼکؽی ظّد را جّؿَْ اكحنا

ُا در اًؼاف جّؿَْ اكحنادی دارای ُّیث ىی قغٌغ و در واكِ ایً ٍّامؼ در کٍار ُو ىفنم ةٍغی قغٌغ و گفحيان ؿازٌغگی را جكکیم 

 دادٌغ .

دراىغ و رفِ  ّغانث ازحياّی ٌیؽ در راؿحای جّؿَْ اكحنادی جْؼیف قغ . ةَ ایً ىٍْا کَ رقغ اكحنادی در زاىَْ ةاّخ افؽایف

فلؼ ىی قّد . ةَ ایً ىٍْا ةا رقغ اكحنادی و ایساد َؼفیث ُای گـحؼده اكحنادی و ةؽرگ قغن صسو اكحناد ةَ ًّر ظّد ةعّد قؼایي 

اقحغال و کارةؼدی ُيَ گؼوه ُای ازحياّی فؼاُو ىی قّد . و از ایً ًؼیق جّزیِ درآىغ ىحْادل ىحضلق ىی قّد .جسارت زِاٌی و ىٌانْات 

اٌی مّرت گؼفحَ اؿث . کَ ّغم جضلق ایً اىؼ را ةَ ظّةی ٌكان ىی دُغ صحی اگؼ در ىؼاصم اول جّؿَْ ، ٌاةؼاةؼی جكغیغ گؼدد. ) فؼاو

( ةَ ّتارت دیگؼ از ٌُؼ دونث ؿازٌغگی اگؼ کكّر ىـیؼ رقغ اكحنادی را ًی کٍغ در زاىَْ ّغانث ازحياّی  23قؼیف زادگان ، ةی زا ، 

فِ فلؼ و از ةیً ةؼدن جىاد ًتلاجی در پٍاه رقغ اكحنادی ایساد ىی قّد . ةٍاةؼایً گفحيان دونث ؿازٌغگی کَ از ایساد ظّاُغ قغ . و ر

 اس ٌيّدار زیؼ اؿث : ًؼیق آن ّغانث ازحياّی مّرت ىی گیؼد ةؼ اؿ

 
 گفتمان  ديلت ساصوذگی ي ي ساٌ سسيذن  تٍ ػذالت اجتماػی دس  ایه گفتمان 2 -1ومًداس  

تُسعً 
 اقتصادی 

گفتمان دَلت  
 ساشودگی 

تکیً تس زشد 
اقتصادی تً 
عىُان کلید 
اصلی زاي  
زسیدن تً 

عدالت  
 اجتماعی  

وفی گفتمان  
عدالت  

خُاٌی دًٌ  
 اَل اوقالب   
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 مان ػذالت خًاَی دٍَ ايل اومالب گفت وفی -

دونث ُاقيی ؿعث ىعانف ّغانث ازحياّی دَُ اول اٌلالب ةّدو اّحلاد داقث یاراٌَ ُایی کَ دونث ةَ ُؼ ًؼیلی ةَ ىؼدم ىی 

ظّد فْانیث ةکٍٍغ و  دُغ ةاّخ ّلب ٌگَ داقحً کكّر قغه اؿث . او جاکیغ ىی کؼد ایً کار جّزیِ فلؼ اؿث ىا ةایغ ًّری ّيم کٍیو افؼاد

دونث فلي ٌُاره گؼ ةاقغ . اگؼ فکؼ ىی کٍیو ةا مغكَ و ظّراك ةعّر و ٌيیؼ دادن ىی جّان ةَ ّغانث رؿیغ اقحتاه ىی کٍیو . در اؿالم 

ةَ او ىی  ُيّاره ةؼ ظّد کفا قغن افؼاد جاکیغ قغه اؿث و پیاىتؼ )ص( و اىاىان ىا ُو جاکیغ داقحَ اٌغ کَ اگؼ کـی از ىا چیؽی ةعّاُغ

 ( 78 11/ 19دُیو اىا جالش کٍیغ کَ ةی ٌیاز قّد . ) ُاقيی  ، ؿعٍؼاٌی ، 

 

 لی ساٌ سسيذن تٍ ػذالت اجتماػی تکيٍ تش سشذ ي سفاٌ التظادي تٍ ػىًان کليذ اط -
ّراك ةعّر و ٌيیؼ دادن ُاقيی اّحلاد داقث ّغانث ازحياّی جٍِا ةا رقغ اكحنادی اؿث کَ ایساد ىی قّد ٌَ ةا دادن یاراٌَ و ظ

غ ةَ ىؼدم . از ٌُؼ ُاقيی دونث وَیفَ ٌغارد ّغانث ازحياّی را ةا دادن کيک ةَ افؼاد زاىَْ ایساد کٍغ . ةهکَ ّغانث ازحياّی در پٍاه رق

ی ایساد ظّاُغ قغ . در اكحنادی کَ در ٌحیسَ درآىغ ىهی زاىَْ ةاال رفحَ و ةا جّزیِ ّادالٌَ درآىغ ىهی و جؽریق آن ةَ زاىَْ ّغانث ازحياّ

ُيیً راؿحای رقغ اكحنادی و افؽایف جّنیغ ةَ ٍّّان ّاىم امهی رفِ فلؼ ایٍگٌَّ ىی گّیغ : وكحی جّنیغ کو ةاقغ ، جضيیم ةؼ ةّدزَ دونث 

پّل ٌغارد ، اؿث ، یٍْی پّل ظؼج ىی قّد ونی چیؽی ٌغارد کَ آن پّل را ةؼگؼداٌغ، چّن جّنیغی در کار ٌیـث ، در ایً قؼایي کـی کَ 

 ( 208،  1382ىستّر اؿث فلیؼ ةياٌغ ونی پّنغار ظّد را ةا قؼایي روز ىٍتٌق ىی کٍغ . ) صـیً زاده ، 

 

 ػًامل ػيىی ي رَىی تاثيش گزاس تش گفتمان ػذالت خًاَی ديلت َاشمی -ب
ّاُی دونث ُاقيی را ٌام ةتؼیو در در ایً كـيث ؿْی ىی کٍیو ىِيحؼیً ّّاىم ّیٍی و ذٍُی جادیؼ گػار ةؼ گفحيان ّغال ظ

ؼده ىّرد ّّاىم ذٍُی ةایغ گفث  اةحغا دیغگاه ظامی کَ ُاقيی از اؿالم ارائَ داد کَ ةا کار و جالش و رفاه اكحنادی ُيعّاٌی دارد را ٌام ة

ةازؿازی ُای ظؼاةی ُای ؿپؾ دیغگاه ُای ظاص ُاقيی در ىّرد ؿازٌغگی و رقغ اكحنادی را ٌام ةتؼیو . در ىّرد ّّاىم ّیٍی ُو از 

 زٍگ ، فؼوپاقی قّروی ؿاةق ةایغ ٌام ةتؼیو .

 

 ػًامل رَىی  -

  ( وگاٌ خاص اسالم تٍ سفاٌ ي پيششفت التظادي اص دیذ َاشمی1

ُاقيی اّحلاد داقث اؿالم دیً کار و جالش اؿث . و ةؼ ّکؾ ٌگاُی کَ وزّد دارد اؿالم دیً فلؼ ٌیـث . ةهکَ دیً رفاه و 

ىتضذی ةَ ٌام ّغانث ازحياّی را ىٌؼح ىی کؼد کَ در آن ةارُا جاکیغ  68جا  60الش اؿث . ةَ ًّری کَ در ظٌتَ ُای ٌياز زيَْ ؿال ج

کؼد کَ اؿالم دیً جالش و رفاه اؿث ٌَ فلؼ و ةیِّدگی ....اؿالم ٌعّاؿحَ ىؼدم ىذم فٍؼ کار کٍٍغ ، ٌعّاؿحَ ىؼدم کارکً دونث ةاقٍغ ، 

ىذم ىارکـیـث ُا زٌغگی قان زٌغگی كانتی ةاقغ ، ٌعّاؿحَ ىؼدم ةا کّپً و زیؼه زٌغگی کٍٍغ ، ظّاؿحَ ىؼدم آزاد ةاقٍغ ، ٌعّاؿحَ ىؼدم 

 (  10،  1362کار قؼوع ةکٍٍغ ، آزاد ةعؼٌغ ، آزاد ةعّرٌغ ، آزاد ٌگِغارٌغ . ) ُاقيی ، 

 

 ( ػلمٍ َاي شخظی َاشمی تٍ ساصوذگی ي پيششفت :2

گی ُاقيی رفـٍساٌی و جيام گفحَ ُای او جّزَ کٍیو ّالكَ قغیغ او را ٌـتث ةَ ىلّنَ ؿازٌغگی و پیكؼفث ىی وكحی ةَ زٌغ

ةیٍیو . صحی انگّگیؼی او از اىیؼ کتیؼ ُو در ُيیً راؿحا اؿث . در واكِ ىضیي زٌغگی ُاقيی و ةؽرگ قغن او ُو کاىال روی ایً ىـانَ 

جّؿَْ اكحنادی صؼکث ىی دُغ و از ٌُؼ او ّغانث ازحياّی ُو جّؿي رقغ و جّؿَْ اكحنادی جادیؼ گػار اؿث . کَ ُاقيی را ةَ ؿيث 

 ایساد ىی قّد .  

ىً ایً جفکؼ را از پیف داقحو . یٍْی ةَ اٌغازه کافی ُو از اؿحْيار ىحٍفؼ ةّدم و ُو ةَ ىّوّع ؿازٌغگی ُو از زّاٌی ّالكَ ىٍغ 

ةّدم . چّن ىی دیغم چَ ةؼ ؿؼ ةعكِای ّيغه کكّر آىغه اؿث ....از اوایم پیؼوزی اٌلالب ُيَ کارُا جْیم قغه ةّد و ؿؼىایَ گػارُا رفحَ 

دونث اٌلالةی قکم ٌگؼفحَ ةّد و فلي زّان ُای اٌلالةی و ىتارز ةّدٌغ در واكِ ُيَ چیؽ جٌْیم قغه ةّد . روزی ةا ایث اهلل ىّؿّی ةّدٌغ و 

 اردةیهی ةَ ظیاةان آىغیو  . ةؼای اونیً ةار دیغیو کَ روی یکی از ؿاظحيان ُای ٌیيَ جيام کار را قؼوع کؼده اٌغ . کهی ظّقعال قغیو کَ

وزّد  ب ؿاظث و ؿاز در کكّر قغه اؿث .ُيیً آرزو را ةؼای اٌلالب داقحیو . ىٍحِی در زٍگ ىسال پؼداظحً ةَ ؿازٌغگیپؾ از اٌلال
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ٌغاقث . ةَ ىضه ایٍکَ دفاع ىلغس جيام قغ اونیً کاری کَ آغاز کؼدیو و جاکیغ و ظّاؿث اىام ُو ةّد ، ؿیاؿث ؿازٌغگی و ةازؿازی را 

 1آغاز کؼدیو . 
 

 ػيىی ػًامل  -

 ( تاصساصي خشاتی َاي جىگ1
ةا پایان زٍگ ظـارات زیادی ةَ کكّر وارد قغه ةّد . ةَ ُيیً ظاًؼ اونّیث امهی ةْغ از پایان زٍگ رفِ ظؼاةی ُا و صؼکث 

زٍگ ةّدیو کَ واكْا  کكّر ةَ ؿيث ةازؿازی ةّد . ةَ ُيیً ظاًؼ جّ ؿَْ اكحنادی در اونّیث ةؼٌاىَ ُا كؼار گؼفث . ىا وارث ویؼاٌَ ُای

یب وؿیِ ةّد . ظؽاٌَ واكْا ظانی ةّد . از زىان قاه ُو ظیهی ٌاةـاىاٌی ةَ ىا رؿیغه ةّد . ىا ىی ظّاؿحیو ُيَ ىؼدم را ىؼاّات کٍیو کَ آؿ

 ( 156،  1378ٌتیٍٍغ و زٌغگی ةؼایكان كاةم جضيم ةاقغ و ُو زیؼ ةٍاُا را کَ ظیهی جعؼیب قغه ةّد را ةـازیو . ) ؿفیؼی ، 

 

 ( فشيپاشی شًسيي ساتك 2

فؼوپاقی قّروی ؿاةق وؼةَ ؿعحی ةؼ پیکؼه ایً دیغگاه ةّد کَ ىی جّان ةا دادن اىکاٌات ، یاراٌَ و اىحیاز جّؿي دونث ةَ ًتلَ 

حی ظّرد کَ ادؼات پاییً زاىَْ فلؼ را از ةیً ةؼد و ةَ ّغانث اچحياّی رؿیغ . و ٌگاه ؿّؿیانیـو ىضّر ةَ ىتضخ ّغانث ازحياّی وؼةَ ؿع

 آن در ىؼز زٍّةی آن در ایؼان ُو ازـاس قغ . 

 

  ديلت اطالحات -3

 تماػی ي تحمك ي ساٌ سسيذن تٍ آن تؼشیف ػذالت اج -الف 

دونث امالصات ةا  قْار امهی و دال ىؼکؽی جّؿَْ ؿیاؿی روی کار آىغ . در زىیٍَ ؿیاؿث ظارزی جٍف زدایی کَ از زىان 

در دونث كتم قؼوع قغه ةّد را اداىَ داد و ؿْی کؼد  ةا ارائَ ٌُؼیَ گفحگّی جيغن ُا ارجتاط ایؼان ةا زِان ظارج را ةِتّد و جّؿَْ دُغ . 

غ زیادی روٌغ ازاد ؿازی اكحنادی کَ از دونث كتم قؼوع قغه ةّد را اداىَ دُغ . ونی ةا ذکؼ ایً ىـانَ و ةا جّزَ ةَ زىیٍَ اكحنادی ُو جا ص

ایٍکَ در دونث ؿازٌغگی رقغ و جّؿَْ اكحنادی ٌحّاٌـث ىٍسؼ ةَ رفِ فلؼ قّد . نػا دونث امالصات ؿْی کؼد ٌـتث ةَ ىـانَ ّغانث 

انث ازحياّی ُو ٌـتث ةَ جّؿَْ ؿیاؿی کَ دال ىؼکؽی ایً گفحيان ةّد ةَ ىؼاجب ٌلف کيحؼی داقث ازحياّی ةی جفاوت ٌتاقغ . ونی ّغ

درمغ  48درمغ گفحَ ُای او را ةَ ظّد اظحناص داده ونی در ىلاةم ّغانث ازحياّی ةا  50فؼاواٌی  731ةَ ًّری کَ : جّؿَْ ؿیاؿی ةا 

( در واكِ ةایغ گفث دونث امالصات ؿْی داقث  239،  1382. ) صـیً زاده ،  درمغ گفحَ ُای رییؾ دونث امالصات اؿث 3فؼاواٌی فلي 

در کٍار جّؿَْ اكحنادی ةَ ىتضخ ّغانث ازحياّی و کيک ةَ ًتلات اؿیب پػیؼ زاىَْ ُو جّزَ کٍغ . در واكِ یک ٌگاه ةیٍاةیً ةیً ٌگاه 

ىـیؼ رقغ اكحنادی را اداىَ ىی دُغ اىا ؿْی ىی کحػ ىتضخ دونث دفاع ىلغس و دونث ؿازٌغگی را پیاده کٍغ . ةَ ایً ىٍْا کَ دونث 

ّغانث ازحياّی ُو فؼاىّش ٌکٍغ . و اگؼ در ىـیؼ رقغ اكحنادی ًتلاجی ىحىؼر قّد ااونّیث را ةَ جّؿَْ اكحنادی دُغ . ةَ ًّری کَ 

ؿَْ كحنادی و ّغانث ازحياّی ؿعً گفث رییؾ دونث اماصات زىاٌی کَ ةؼٌاىَ ؿاىان اكحنادی ظّد را ةَ ىسهؾ ةؼد ایٍگٌَّ در ىّرد جّ

: قيا در ىّاوِ صىؼت اىام )ره( و ىّاوِ رُتؼ ّؽیؽىان ةتیٍیغ ُيّاره روی ىـانَ ّغانث ازحياّی ؿعث جکیَ قغه اؿث . ىا ةایغ ایً را 

و . ًتْا در ىحً چٍیً جّؿَْ ای ةَ ٍّّان یک ىضّر در ٌُؼ ةگیؼیو انتحَ اگؼ ىا یک جّؿَْ ّهيی ، ُيَ زاٌتَ ، ىحّازن و پایغار داقحَ ةاقی

ّغانث ازحياّی ٌِفحَ اؿث . یٍْی ذاجا جّؿَْ ةا ّغانث ازحياّی جىاد و جْاروی ٌغارد ونی ىا وكحی ىی گّییو ّغانث ازحياّی جلغم دارد 

ونث ایً اؿث کَ ایً جا اگؼ در قؼایي و ىّكْیث ُایی ٌّّی جىاد و ٌاؿازگاری ىیان رقغ اكحنادی و ّغانث ازحياّی پیغا قغ ، ؿیاؿث د

جىاد را ةَ ٌفِ ّغانث ازحياّی ، صحی ةا کٍغ قغن ٌـتی رقغ اكحنادی جاىیً ةکٍغ پؾ ؿیاؿث دوم ىا جلغم ّغانث ازحياّی اؿث . ) 

 (  ىیان جّؿَْ و ّغانث در ُو آىیعحگی و پیّؿحگی ّيیلی وزّد دارد ، جّؿَْ ةغون ّغانث و ّغانث ةغون جّؿ116َْ،  1379اىیؼی فؼ ، 

 (  13/5/76یا از قکاف ُای ّيیق ازحياّی در ىی اورد یا ةَ جّؿَْ فلؼ ىی اٌساىغ . ) اًالّات ، 

در زای دیگؼ رییؾ دونث امالصات ىضيغ ظاجيی در جاکیغ رقغ اكحنادی ُيؼا ةا جّؿَْ ایٍگٌَّ ٌُؼ پؼدازی ىی کٍغ : ..... 

، فکؼ ىی کٍو ُيَ دونث ُا ُو جاکٍّن ّغانث ظّاه ةّده اٌغ و ةْیغ ُو ىی داٌو ّغانث یکی از ىضّرُای امهی اٌلالب اؿالىی ةّده اؿث 

د ، کَ دونحی ةیایغ و قْار ّغانث گؼایی ٌغُغ . اىا ةایغ ّغانث را جْؼیف کٍیو . ّغانث واكْی در زاىَْ ىا ایً اؿث کَ ُؼ کؾ جّان کار دار

ُا چَ از ىٌٍلَ ای و چَ از ٌُؼ افؼاد جّزیِ ةكّد . ةؼای ةؼكؼاری ّغانث ةایغ  اىکان کار کؼدن داقحَ ةاقغ ، و اىکاٌات ةَ جٍاؿب قایـحگی

، ٌیازُای اونیَ جاىیً قّد یٍْی صغاكم ٌیازُایی را کَ اٌـان ىی جّاٌغ ةا آن یک زٌغگی ةی دغغغَ و ارام و ىٌيئً در زىیٍَ ُای ازحياّی 

                                                           
1 Sharghnews paper/ news / 90/11/24 / 244750. Html 
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دیگؼ جاىیً ازحياّی ةَ ىٍْای ّام کهيَ در کٍار جّنیغ ىی جّاٌغ ّغانث را  ازحياّی فؼٍُگی ، اىّزقی و ةِغاقحی داقحَ ةاقغ . ةَ ّتارت

ات ةؼكؼار کٍغ ىا ةایغ ازازه دُیو ةعف ظنّمی ُو جّنیغ ةکٍغ و ؿّدش را ةتؼد ، اىا ىحٍاؿب ةا ةِؼه ای کَ از اىکاٌات کكّر ىی ةؼد ، ىانی

ِ ةكّد . یٍْی مؼف جاىیً ازحياّی ، ایضاد اقحغال و جّؿَْ جْاوٌی ُا و ّّارض پؼداظث کٍغ . ایً ىانیات و ّّارض ةایغ در زاىَْ جّزی

قّد جا در زاىَْ ىا ّغانث ةؼكؼار قّد . ایً ّغانث مغكَ ای ٌیـث . انتحَ مغكَ از ارزقيٍغجؼیً اىّری اؿث اؿالم جّمیَ کؼده اؿث و در 

یم ىعحهف یا ةَ ّهم ىادر زادی یا ةَ ظاًؼ کارافحادگی ، جّان ؿایؼ ادیان ُو ةَ آن جّؿَْ قغه اؿث . صحی اٌـان ُایی ُـحٍغ کَ ةَ دال

ایً  کار کؼدن ٌغارٌغ و دونث ةایغ آن ُا را جاىیً ةکٍغ . و ىؼدم ُو ةایغ کيک ةکٍٍغ . کارُایی ُو در صال اٌسام اؿث . اىا ّغانث واكْی در

غ و ظّد در فؼایٍغ جّنیغ و چؼظف اكحناد کكّر قؼکث کٍٍغ و از اؿث کَ ٌیؼوُای کار آىغ ، ٌیؼوُایی کَ جّان کار دارٌغ ةحّاٌٍغ جالش کٍٍ

 ( 204جا  109،  1380ةِؼه آن ُو ةؼظّردار قٌّغ . )ظاجيی ، 

 

 
 گفتمان ديلت اطالحات ي جایگاٌ ػذالت اجتماػی ي ساٌ َاي سسيذن تٍ آن دس ایه گفتمان 3 -1ومًداس 

  

 اطالحات ي جایگاٌ ػذالت اجتماػی دس ایه گفتمان ػًامل تاثيش گزاس تش گفتمان ديلت  -ب

 حاشيٍ وشيىی ػذالت اجتماػی دس ديلت َاشمی ي تزکشات سَثشي دس ایه صميىٍ

ُياٌٌّر کَ گفحَ قغ ةؼٌاىَ جّؿَْ اكحنادی گفحيان دونث ؿازٌغگی ٌحّاٌـث در ٌحیسَ رقغ اكحنادی فلؼ را از ةیً ةتؼد در 

روی ایً ىـانَ جاکیغ کؼدٌغ در ُيیً راؿحا  ةَ ظاًؼ ُيیً آؿیب دونث ظاجيی رقغ را در کٍار ّغانث ازحياّی  ٌحیسَ رُتؼ اٌلالب ةارُا

 جْؼیف کؼد .

در ُيیً راؿحا در دیغاری کَ رُتؼی ةا ُاقيی و اّىای ُیات دونث او داقحٍغ در ُيیً زىیٍَ ایٍگٌَّ جػکؼ دادٌغ : آٌچَ در ایً 

دكث دٌتانف ةاقیغ ىـانَ ّغانث ازحياّی اؿث . کَ ةا رقغ و جّؿَْ ُو ؿازگار اؿث . یٍْی ایٌٍّر جنّر ىی ةیً ةایـحی ةا وؿّاس و 

کَ ىا ةایـحی دوره ای را مؼف رقغ و جّؿَْ کٍیو و وكحی ةَ آن ٌلٌَ ىٌهّب رؿیغیو ةَ جاىیً  –قایغ صاال ُو جنّر ىی کؼدٌغ  –کؼدٌغ 

الىی ٌیـث ، ّغانث ُغف اؿث و رقغ و جّؿَْ ىلغىَ ّغانث اؿث . آن روزی کَ در کكّر ّغانث ّغانث ازحياّی ىی پؼدازیو . ایً فکؼ اؿ

در  ازحياّی ٌتاقغ اگؼ ةحّاٌیو ةایغ آن روز را جضيم ٌکٍیو ........در ةؼٌاىَ ریؽی ُای ةْغی ىـانَ ةؼًؼف کؼدن فلؼ و ىضؼوىیث از کكّر را

 (  8/6/74درزَ اول كؼار دُیغ . ) ةیاٌات در 

 

تُسعً 
 سیاسی 

تُسعً اقتصادی دز کىاز 
 کمک تً طثقات اسیة پریس 

کمک تً 
طثقات پاییه َ 

 اسیة پریس 

تاکید تس زشد 
 اقتصادی 
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  (  ديلت ػذالت  محًس 4

 ف ػذالت ي ساٌ َاي سسيذن تٍ آن تؼشی
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ آكای اصيغی ٌژاد دال ىؼکؽی ظّد را ّغانث كؼار داد . گفحيان دونث او را ّغانث ىضّر جْؼیف ىی کیٍیو . دونث 

در  اصيغی ٌژاد اّحلاد داقث جىاد ًتلاجی از ةیً ٌؼفحَ اؿث و یک ّغه ىْغود ةا اؿحفاده از ٌفّذ ؿیاؿی و اكحنادی جيام ىٍاةِ و اىکاٌات را

ار گؼفحَ اٌغ و در ىلاةم ةلیَ زاىَْ ىضؼوم ُـحٍغ نػا ىی جّاٌیو ٌيّدار زیؼ را در جْؼیف ّغانث ازحياّی از ٌُؼ دونث اصيغی ٌژاد اظحیار كؼ

 جؼؿیو کٍیو . 

 

 
 گفتمان ػذالت اص دیذگاٌ ديلت احمذي وژاد ي ساٌ َاي سسيذن تٍ آن 4 -1ومًداس 

 

ژاد  ةا ؿَ دال در اًؼاف دال ىؼکؽی ّغانث ىفنم ةٍغی ىی قٌّغ و ُّیث ىی ةاةٍغ و در واكِ گفحيام ّغانث دونث اصيغی ٌ

 ّغانث ازحياّی را جكکیم ىی دٍُغ . کَ ّتارجٍغ از :

 جّزیِ اىکاٌات در ؿؼاؿؼ کكّر . -انف

 كٌِ دؿث کـاٌی کَ ةا اؿحفاده از ٌفّذ ؿیاؿی و اكحنادی اىکاٌات ةیث انيال را كتىَ کؼده اٌغ . -ب

 ادن اىکاٌات دونحی ةَ ىؼدم د -ج

 

 تًصیغ امکاوات دس سشاسش کشًس  -الف
از ٌُؼ اصيغی ٌژاد یکی از قاظل ُای ازؼای ّغانث ایً اؿث کَ اىکاٌات ةَ ًّر ىـاوی در جيام ٌلاط کكّر جّزیِ قّد .  

ّغانث یٍْی چَ ؟ ّغانث از ىّوِ اداره کكّر و از ىّوِ ىغیؼیحی یٍْی جّزیِ ّادالٌَ ىٍاةِ و فؼمث ُا در ُيَ ىٍاًق کكّر و ةؼای ُيَ 

ؼ زّاٌی در ُؼ کسای کكّر از فؼمث ُای یکـان ةؼای قکّفایی اؿحْغادُایف ةؼظّردار ةاقغ . ازؼای ّغانث آصاد ىؼدم ایؼان ، یٍْی ُ

کمک تً  
طثقاتی کً 
محسَم وگً 

شتىد َ  دا
امکاوات تً 
طُز عادالوً  

تً ان ٌا  
  وسسیدي است 

 قاوُن اساسی 44دادن امکاوات دَلتی تً مسدم  دز زاستای اصل 

قطع دست  
کساوی کً تا 

استفادي اش وفُذ 
سیاسی َ 
اقتصادی 

امکاوات تیت 
المال زا قثضً 

   .کسدي اود 

تُشیع 
امکاوات دز 

تیه تمام وقاط 
 کشُز 
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یٍْی ُيَ زای کكّر ةا ُو و ُياٍُگ پیكؼفث ةکٍغ . ازؼای ّغانث یٍْی فؼمث ُای کكّر ةَ ًّر ّادالٌَ ةؼای ُيَ ىؼدم جّزیِ ةكّد . 

 ( 19/8/84) اصيغی ٌژاد ، ؿعٍؼاٌی ، 

 

 دست کساوی کٍ تا استفادٌ اص وفًر سياسی ي التظادي اص تيت المال سًء استفادٌ کشدوذ لطغ -ب
از ٌُؼ اصيغی ٌژاد اگؼ ةحّان راه ٌفّذ کـاٌی کَ از ةیث انيال ةا اؿحفاده از ٌفّذ ؿیاؿی و اكحنادی ةِؼه ىی ةؼٌغ گؼفحَ قّد . در 

. .....یکی دیگؼ از زهّه ُای ازؼای ّغانث ىتارزه ةا کـاٌی اؿث کَ ةا اؿحفاده از آن مّرت ىا در ىـیؼ ّغانث ازحياّی صؼکث کؼده ایو 

 ٌفّذ و اؿحفاده از ىٍحفػیً فـاد ىی کٍٍغ . ایً ةغجؼیً ٌّع فـاد اؿث . کـاٌی کَ راةٌَ ، اًالّات ، اؿحفاده از اىحیاز اًالع داقحً و

(  .. ازؼای ّغانث یٍْی ةـحً راه در ىلاةم کـاٌی کَ ةا اجنال ةَ 6/4/85ی ، صيایث قغن ؿّء اؿحفاده ىی کٍٍغ . ) اصيغی ٌژاد ، ؿعٍؼاٌ

 ( 19/8/84كغرت ، ةاٌغ ، گؼوه و زٍاح فؼمث ُای ةیكحؼی را در اظحیار ىی گیؼٌغ . )اصيغی ٌژاد ، ؿعٍؼاٌی ، 

 

 ی تٍ مشدم دادن امکاوات ديلت -ج

زحياّی و رفِ ىضؼوىیث ُا ةایغ اىکاٌات دونحی ةَ ظّد ىؼدم واگػار قّد . اصيغی ٌژاد اّحلاد داقث کَ ةؼای ازؼای ّغانث ا

ةٍاةؼایً در اظحیار گؼفحً اىکاٌات دونث ٌُیؼ کارظاٌسات ، ةّدزَ ُای دونحی ، فْانیث ُای اكحنادی جّؿي ىؼدم ةاّخ ایساد ّغانث در 

 ده را در ایً زارچّب ىی جّان دیغ . زاىَْ ظّاُغ قغ . در ُيیً راؿحا ًؼح ؿِام ّغانث یا ةٍگاه ُای زود ةاز

 

 در زيِ ةٍغی ةضخ ىی جّاٌیو دیغگاه ُای دونث ُای ىعحهف در ىّرد ّغانث ازحياّی را ىّرد ةضخ و ةؼرؿی کٍیو :

تديل  تشوامٍ َاي التظادي ػذالت اجتماػی 

 ديلت مًسًي

ایساد فؼمث ُا ةؼای ًتلات ىضؼوم ةَ ىٍُّر اؿحفاده از ىٍاةِ و 

 ُا و اىکاٌات زاىَْ ةا قاظل ُای اؿاؿی :دؼوت 

دادن کاالُای اؿاؿی و ىایضحاج ىؼدم از ًؼیق کّپً (1  

 ( یاراٌَ ةٍغی ةؼ کاالُای اؿاؿی2

 ( ةغؿث گؼفحً اكحناد جّؿي دونث و جّزیِ کاالُای اؿاؿی3

فاكغ ةؼٌاىَ ىكعل اكحنادی و اجکا ء ةَ 

 اكحناد دونحی و اكحناد زٍگی

 ديلت َاشمی
دؿث یافحً کكّر ةَ رقغ اكحنادی ةاال و ةاال رفحً درآىغ ىهی و 

جؽریق آن ةَ زاىَْ و در ٌحیسَ ةِتّد زٌغگی افؼاد و از ةیً رفحً 

 فلؼ

ةؼٌاىَ جْغیم اكحنادی ةا قاظل ُایی 

 چّن :

( ظنّمی ؿازی اكحناد کكّر1  

( آزاد ؿازی كیيث ارز2  

( امالح كّاٌیً در زِث صؼکث 3

 آزاد ؿؼىایَ و ٌیؼوی کار

 ( جغییؼ جکٍّنّژی ةَ کار گؼفحَ در مٍْث4

 ( ؿْی در افؽایف ةِؼه وری ّّاىم جّنیغ5

 ( آزاد ؿازی ةازار ارز6

( ةِتّد ىغیؼیث و ؿیـحو ىانی قؼکث 7

 ُا

 ديلت خاتمی

ایساد کؼدن قؼایٌی کَ جيام افؼاد زاىَْ ةحّاٌٍغ از اىکاٌات 

اؿحفاده کٍٍغ کَ راه صم آن را رقغ اكحنادی ىی داٌـث ونی 

ةارُا جاکیغ کؼد جا زىاٌی کَ کكّر ةَ رقغ اكحنادی ٌؼؿیغه و 

زىیٍَ ُای ّغانث ازحياّی در زاىَْ ایساد ٌكغه ةایغ دونث ةَ 

 ًتلات پاییً کيک کٍغ

ؿاىان اكحنادی ةا قاظل ُایی ةؼٌاىَ 

 ٌُیؼ :

 جاىیً اقحغال و کاُف ٌؼخ ةیکاری (1

( جاىیً ىٍاةِ الزم ةؼای ؿؼىایَ 2

 گػاری و رقغ جّنیغ و قکّفایی اكحنادی

 ( امالصات ؿاظحارُای اكحنادی ٌُیؼ :3

 نغّ اٌضنارات اكحنادی -انف

صػف كّاٌیً و ىلؼرات ةازدارٌغه ةؼای  -ب
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 یجّنیغ و ؿؼىایَ گػار

 ( ىِار جّرم4

ةؼٌاىَ ؿّم جّؿَْ کَ ُؼ دو قاظل کارایی 

اكحنادی و جّزیِ ّادالٌَ اىکاٌات را ىغ ٌُؼ 

 داقث .

 ديلت احمذي وژاد
ایساد فؼمث ُا ةؼای ًتلات ىضؼوم ةَ ىٍُّر اؿحفاده از ىٍاةِ و 

دؼوت ُا و اىکاٌات زاىَْ و ىتارزه ةا ةِؼه ةؼداری ّغه ىْغودی از 

 ت زاىَْ ةَ ظاًؼ ٌفّذقانىٍاةِ و اىکاٌا

 ؿِام ّغانث :

واگػاری ؿِام قؼکث ُای دونحی ةَ 

ًتلات پاییً زاىَْ  ةَ قکم ؿِام قؼکث 

 ُای دونحی .

 ةؼٌاىَ جضّل اكحنادی ةا ارکاٌی چّن :

 افؽایف ةِؼه وری -1

امالح  -3ُغفيٍغی یاراٌَ ُا  -2

امالح ؿاظحار ةاٌکی -4ؿاظحار گيؼکی    
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 وتيجٍ گيشي 
ةّد و ةیكحؼیً زایی ُو کَ ٌيّد داقث از ةیً فلؼ و جىادُای ًتلاجی  57ّغانث ازحياّی یکی از پایَ ُای اؿاؿی اٌلالب 

 ةاكیياٌغه از رژیو ؿاةق ةّد . ةٍاةؼایً کيک ةَ ىـحىْفان و رفِ فلؼ یکی از اؿاؿی جؼیً چِؼه ُای ّغانث ازحياّی در ایؼان ىٍْا گؼفث .

حا دونث ُای ةْغ از اٌلالب در جْؼیف ّغانث ازحياّی ؿْی کؼدٌغ ىلّنَ رفِ فلؼ را در ٌُؼ ةگیؼٌغ . از ةیً ةؼدن فلؼ و کيک در ُيیً راؿ

دونث ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ ونی در  گفحيان دو دونث ىٍِغس ىّؿّی و اصيغی ٌژاد ایً چِؼه ةارزجؼ اؿث ؛ یٍْی  4ةَ ىـحىْلیً در ُؼ 

ان جؼ ةَ دٌتال رفِ فلؼ و کيک ةَ ىـحىْفان ةّدٌغ و ّغانث ازحياّی ةَ گفحيان امهی دونث آن ُا جتغیم قغ . و ایً دو دونث ةَ ًّر ّی

دال ىؼکؽی ان ُا کيک ةَ ًتلات پاییً زاىَْ ةّد . ایً دو دونث اّحلاد داقحٍغ ًتلات پاییً زاىَْ ةَ اؿحضلاق ظّد ٌؼؿیغه اٌغ و در 

جيام اىکاٌات زاىَْ را ةَ ظّد اظحناص داده اٌغ . ةٍاةؼایً ایً دونث ُا از وَایف امهی ظّد ایً ىـانَ ىلاةم ایً ؿؼىایَ داران ُـحٍغ کَ 

را ىی داٌٍغ کَ ایً ووْیث را ةؼ ُو ةؽٌٍغ و قؼایٌی را فؼاُو کٍٍغ کَ ًتلَ ىـحىْف زاىَْ ةَ صق ظّدقان ةؼؿٍغ . در ٌِایث ّغانث را 

ف از اىکاٌات و ىٍافِ زاىَْ جْؼیف کؼدٌغ .  ُياٌٌّر کَ گفحَ قغ ُؼ دو دونث ایً ّلیغه را زىیٍَ ؿازی ةؼای ةِؼه ةؼداری ًتلات وْی

دارٌغ ًتلات ىـحىْف ةَ صق ظّدقان ٌؼؿیغه اٌغ . ونی ةایغ ةگّییو قاظل ایً دو دونث ةا ُو جفاوت داقث . ةَ ایً ىٍْا کَ ىّؿّی 

ً اكحناد ٌُام جّزیِ را در اظحیار داقحَ ةاقغ  کَ دؿث ةَ ؿِيیَ ةٍغی ارزاق اّحلاد داقث ةؼای رؿیغن ةَ چٍیً ُغفی ةایغ دونث ةا گؼفح

اةم ّيّىی ةؽٌغ ، ةؼ کاالُای اؿاؿی یاراٌَ ةغُغ ، ةا صاکيیث ؿؼىایَ داری ةَ ٍّّان زپاول کٍٍغه اىکاٌات زاىَْ ةَ ىعانفث ةؼظیؽد . در ىل

ةَ ظاًؼ ةِؼه ةؼداری ّغه ىْغودی از ًتلات ةاالی زاىَْ از اىکاٌات و ّغم دونث اصيغی ٌژاد ىغّی ةّد ریكَ ةی ّغانحی در زاىَْ ایؼان 

ةؼظّرداری ًتلات پاییً از ایً اىکاٌات اؿث . ةَ ّتارت دیگؼ قؼایي ةَ ؿيث و ؿّیی رفحَ کَ ًتلات پاییً زاىَْ ٌحّاٌـحَ اٌغ ةَ صق 

ایٌی را فؼاُو کٍغ کَ ًتلات پاییً زاىَْ ُو از ىٍاةِ و اىکاٌات ظّدقان ةؼؿٍغ . در ُيیً راؿحا دونث ةؼای رُایی از ایً ووْیث ةایغ قؼ

ده ةؼظّردار قٌّغ . ةؼٌاىَ ؿِام ّغانث ) ًتلات پاییً زاىَْ ةحّاٌٍغ ةا ظؼیغ ؿِام قؼکث ُای دونحی ةحّاٌٍغ از ىٍاةِ و دؼوت زاىَْ اؿحفا

 ُيیً راؿحا ةّد .  کٍٍغ .( و ةؼٌاىَ جضّل اكحنادی کَ در زىان آكای اصيغی ٌژاد ازؼا قغ در

رفِ فلؼ ُيچٍیً از اُغاف دونث ُاقيی و ظاجيی ُو ةّد . انتحَ ةایغ ىحػکؼ قّیو کَ ایً دو دونث ىْحلغ ةَ رقغ و جّؿَْ 

ی اكحنادی ةَ ٍّّان ىلغىَ ةؼپایی ّغانث ازحياّی در زاىَْ ةّدٌغ .  و دال ىؼکؽی گفحيان آن ُا ةَ جؼجیب جّؿَْ اكحنادی و جّؿَْ ؿیاؿ

ةّد . ونی ةا ایً جفاوت کَ دونث ظاجيی ؿْی کؼد یک دیغگاه ةیٍاةیٍی در ایً ىـیؼ رّایث کٍغ . ةَ ایً ىٍْا کَ در کٍار  صؼکث ةَ ؿيث 

جّؿَْ و پیكؼفث اكحنادی ةَ ًتلات پاییً ُو کيک کٍٍغ . و اّحلاد داقحٍغ جا زىاٌی کَ کكّر ةَ ؿيث جّؿَْ و رقغ اكحنادی ٌؼؿیغه 

حؼ صيایحی ظّد را ةؼ ًتلات پاییً زاىَْ ةگـحؼاٌغ . ونی دونث ُاقيی ُؼ چٍغ کَ در ةؼٌاىَ جضّل اكحنادی ظّد كـيحی را دونث ةایغ چ

ةَ ًتلات پاییً اظحناص داد ونی در واكِ ىـانَ ّغانث ازحياّی در دونث ُاقيی ةَ کيی در صاقیَ كؼار گؼفث . در واكِ دونث ُاقيی 

در ٌِایث ىٍسؼ ةَ ّغانث ازحياّی ىی قّد . از جكّیق ُای ُاقيی در ظٌتَ ُای ٌياز زيَْ ةَ کار و  اّحلاد داقث قکّفایی اكحنادی

جالش جا ةؼٌاىَ جْغیم اكحنادی در راؿحای افؽایف جّنیغ و روٌق و قکّفایی اكحنادی ةّد . ُؼ چٍغ کَ ان ًّر کَ پیف ةیٍی ىیكغ جّؿَْ 

اجی و ّغانث ازحياّی قّد . ةَ ُيیً ظاًؼ دونث ظاجيی ؿْی کؼد در ةؼٌاىَ ؿاىان اكحنادی ٌحّاٌـث ىٍسؼ ةَ رفِ فلؼ ، جىاد ًتل

   اكحنادی و ةؼٌاىَ ؿّم جّؿَْ و دیگؼ ةؼٌاىَ ُای ظّد در کٍار جّؿَْ اكحنادی ّغانث ازحياّی ُو ىغ ٌُؼ داقحَ ةاقغ .
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( . گاىی در ؿاىاٌغُی اكحناد ایؼان اىؼوز و آقٍایی ةا اكحناد صکّىث اؿالىی و ةازار ،  1379اىیؼ ّهی . ) اىیؼی فؼ ،  [1]

 جِؼان ، اٌحكارات ًاووس ةِكث .

( . ةؼرؿی جضلق ّغانث ازحياّی پؾ از اٌلالب اؿالىی ، پژوُكکغه اىام ظيیٍی )ره ( و اٌلالب  1387آكاپّر ، ّهی . )  [2]

 اىَ کارقٍاؿی ارقغ . اؿالىی ، پایان ٌ

( ةؼرؿی جضّل گفحيان ّغانث ظّاُی در دونث ُای ةْغ از اٌلالب اؿالىی ، داٌكگاه ةیً  1387جیيّری ، روح انَ . ) [3]

 انيههی اىام ظيیٍی )ره( كؽویً ، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ .

 ، اٌحكارات داٌكگاه ىفیغ.( . روش قٍاؿی در ّهّم ؿیاؿی ، چ چِارم ، كو  1394صلیلث ، ؿیغ مادق . )  [4]

( . ةؼرؿی جضّل ىّاوِ دونث ُای ةْغ از اٌلالب در زيِّری اؿالىی ایؼان ، 1382صـیً زاده ، ىضيغ ّهی . ) [5]

 پژوُكکغه اىام ظيیٍی )ره( و اٌلالب اؿالىی ، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ .

، جِؼان ، اٌحكارات  2ةاره ىؼدم ؿاالری ، زهغ ( . گؽیغه ؿعٍؼاٌی ُای رئیؾ زيِّر در1380ظاجيی ، ؿیغ ىضيغ . )  [6]

 ًؼح ٌّ .

 ( . كغرت ، گفحيان و زةان ،  چاپ ؿّم ، جِؼان ، ٌكؼ ٌی . 1384ؿهٌاٌی ، ؿیغ ّهی امغؼ . )  [7]

 ، جِؼان ، ىسيَّّ ٌكؼ آدار اىام ظيیٍی )ره (.  6و  5( .  ىسيَّّ مضیفَ اىام ، زهغ  1389ظيیٍی ، روح انَ . ) [8]

 ( . گفحگّ ةا ُاقيی رفـٍساٌی ، جِؼان ، ٌكؼ ٌی . 1378ىـّْد . )  ؿفیؼی ، [9]

، فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی رفاه « راُتؼدُای جّؿَْ اكحنادی و ّغانث ازحياّی » قؼیف زادگان ، ىضيغ صـیً .  [10]

 . 24ازحياّی ، ؿال قكو ، قياره 

ؿیاؿی ، چاپ دوم ، ٌكؼ پژوُكکغه ىٌانْات ( . روش و ٌُؼیَ در ّهّم  1384ىارش ، دیّیغ و اؿکّجؼ ، زؼی . )  [11]

 راُتؼدی .

، ىسيَّّ ىلاالت کٍگؼه ةیً انيههی جتتیً اٌلالب « اٌلالب و گـحؼدگی دونث ( . »  1382ىُْو پّر ، اؿياّیم .)  [12]

 اؿالىی ، ٌكؼ ّؼوج 

 ( . رُیافث و روش در ّهّم ؿیاؿی ، جِؼان ، اٌحكارات ؿيث . 1387ىٍّچِؼی ، ّتاس . )  [13]

( . پٍر گفحار درةاره اٌلالب ، زاىَْ ، دفاع ىلغس ، چاپ ؿّم ، جِؼان ، ٌكؼ فؼٍُگ  1377ىّؿّی ، ىیؼ صـیً .)  [14]

 اؿالىی .

، جِؼان ، اٌحكارات  2( ظٌتَ ُای ٌياز زيَْ ُاقيی رفـٍساٌی در ىّرد ّغانث ازحياّی ، زهغ  1362................ )  [15]
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