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Abstract: 

Along with the classical diplomacy, which relies on traditional sources of 

power, such as economic, political and military power, today a new source 

of power has been taken into consideration which is affected from 

civilizational identity. In other words, culture, identity and civilization 

subscriptions provides a ground for integration of countries and supplying 

national interests in foreign policy arena. In fact, deep cultural and 

civilizational connections could pave route for regional integration and 

consequently help the countries of a civilizational scope to achieve their 

common goals. Accordingly, the present study seeks to answer this main 

question how the historical-cultural elements can help toward the integration 

between Iran and the countries of Central Asia and the Caucasus? In this 

article, the hypothesis that was examined in response to the above question 

is that the promotion of "civilizational foreign policy" based on the concept 

of "cultural Iran" can play a decisive role in the integration of these countries. 



This Research utilizes the descriptive-analytical method and data was 

collected through library and internet sources. 

Keywords: Integration; cultural Iran; cultural diplomacy; civilization 

foreign policy; Central Asia and the Caucasus. 
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 چکیده

کنار دیپلماسییک کیسییه  ک  نا عنانت سیینتک انرد عارنن انرد یات ییاد   در 

انرد سییهاسییک ر انرد ر اعک عتسک یسییو  یعار ج ردی انین  ی  عنتت انرد در 

سییهاسییو یاراک عدرد  دا  اایر هاات  یسییو ک  عت ها ی  مدیو  منرک یسییو   ن  

شییدرما ر   عه  عتار ک اامنگ  مدیو ر یشییتایکاد  منرک عتنایک نای  ممااییک ک

عناات علک در عاص  سهاسو یاراک عحسدب عک شدد  در حقهقو  پهدرنما  عمهق 

ننی   رن نسیییتاما  ممااییک عن ق  ی  ری اایمر کادج ر  منرک عک  دی اامناک ر  

شتاک رمنمدن  ستهانک ن  یمنیف ع سمو د شدرما  ی  حد ج  منرک ری ن    ا هب ک

حاضا در پک نارسک ر پاسخادیک ن  یی  سؤیل سا د   نا  دا  ن  یراارج ادق  پژرمش 

سو ک  عؤلف  ما   اریخک صلک ی سو ن  ممااییک ییاین ر  -ی اامناک چادر  عمس  ی

سؤیل ادق  سخ ن   ضه  ی  ک  در پا سها  عاکز  ر افقا  کم  کنن؟ اا شدرما  آ ک

سو ک   اریج  سو یاراک  منرک»در یی  عقال  عدرد آ عدن اایر هاات  یی  ی «  سها

ننج« ییاین اامناک»ک نا عفهدم عتتن رن رقش  عهه  کن ی  در ممااییک یی  عک  دی

یسو ر دیدج ما  کله حل -کفه دص سادینا رر کفهررش پژرمش ککشدرما دیشت  ناشن  



  امت آرر کنتارتینا عایاع  ن  عنانت ی  هر ممچن ی نا رادی ن  عنانت کتانخار  زهر

 شنج یسو 

 

یدی گان کل ماسیییید ؛کاامنا اینیانرد رام؛ ی ؛یکمماای: واژ  ؛کاامنا کپل

 ر افقا   عاکز  اهآس ؛ک منر کیارا اسوهس

 07/12/1400 پذیرش خیتار 02/12/1400: ینیبازب خیتار 26/07/1400: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 1
شدرما اینیررینط ی س  ر ک ستقیل ی  عاکز  اهآ شدرما    یر افقا  ی   عان ی ک

عنجا  زهر  ان ما ن   نش کنایدردیر نددج ر هام کاایریر  ممدیرج ی  اای  ر ااردما

ر  کاسییهسیی  کسهتهعمن اً عح ییدل عدیعگ هدراهدن وپدپل طیشییای  یشیینج یسییو  ی

 یکآن ریهای ننینددج یسیییو ک  ناآ ی ر اایعن ق  ی عن ق  ما رفدذ انرد  هممچن

 ما نهاجدی رغر   ن ناشنکآرها ع  هنحاین در ن ک نش ر حت جادیعن ق  ر ی  کشدرما

سهس س  یغلب کشدرما ار یغاب های یدی ما  هعتعارض ر ممچن کا ر   عاکز  اهآ

 یکاهحد ج اغایا  یی  ر کشیییدرما اینیی  هن کاامنا کغن  ما وهافقا   رادد ظاا

عناات  ج هنددج ناشییین ر در رت ی عن ق   ر ممسار یکمماای  نای یکعتنا  دیرنکع

 کنن    هعن ق  ری   ع  یی  کشدرما

  ین  ی یکر پاسیییخاد ک دا  ن  عیح اد ادق  منف پژرمش حاضیییا نارسییی نا

سو ک  عؤلف  سو ن  مماای کاامنا -کخی ار  ما-پاسش ی  اینیی یکچادر  عمس  ی

ر   عاکز  اهآس  ر افقا  کم  کنن  ی  آرجا ک  کشدرما  عاکز  اهآس  ر کشدرما

  ی  هااض اارن یسنی عشان ر   یرزد ارهنس ویاامنگ   نان ر مد خ ی ار  افقا  دیری

 کیارا اسیییوهسییی» جییسیییو ک   ار  یعقال  عدرد آ عدن اایر هاات  ی  یک  در ی

در  ی کننیینج  ههرقش  ع  دیریینکع «کاامنا اینیی»نا عفهدم  کعتتن «ک میینر
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  یر ا سننهان یرد نهاجیر افقا  دیشت  ناشن  ی  د  عاکز  اهآس  کشدرما یکمماای

ن    دیرنکع ناشیین کع سادیرر  یک  درنادیررنج عفارضییاد ی ک منر کیارا اسییوهسیی

پژرمش سییددعنن ناشیین    یی کلهعنل  حل  عفهدم ننن  نای  عندین چارچدب ر ا

شدر عا درکاردن  منن اامنا س کع کک سوه دیرن در چارچدب  ن    ک منر کیارا ا

 اعهنجن یکمماای  یدر ی  رقش سا رنج ر عاکز  کاامنا -ک منر  ما گهپتارس  اری

  ادهنا

  عشتاک در هستاج  نوهی  ذم  اههر نهاج یکمماای اهریستا  در عس  همم در

شسال ان  دینکع  کاامنا اینیی سید نیی  ی سید ژجیند کپلما ستفادج  کاامنا کپلما ی

  کاامنا ما گهدرسیییو ی  پتارسییی  اهه-یعا ر نهاج  ی دا  ن  ی ن ی اد کرمدد  ن

س اینیی کیارا اسوهس  دیرنکع ستهری ن   کنننج   عنع ف ر رمتا ارنج یپذ ا یپد کا

ر ی   اینیی  عن ق  ی ااجیاا ویر  قد وهسد ن   ثت  یحال  ی    هننل سا د ر در مم

شدرما کن   عاعگ عن ق ااید  سد سا رنج نا ک ستاج  ر   کایریاامنگ ر  منن ی  ه

س  سادیرنا ر کفه   ررش پژرمش کنجاعننه یرن ر افقا  ریات  عاکز  اهک  عمن اً در آ

ص سو ر در ی کله حل -کفه د چارچدب دیدج ما ر یطیعاد ال م نا رادی ن  عنانت   یی

 کفهک گهر عدرد  حل  امت آرر کنتارتیی کیطیعا   اامهایپا  هر ممچن ی کتانخار 

 اایر هاات  یسو 

 یتمدن یخارج استیسچارچوب نظری: . 1
ما  ررینط ما  هدراهدرک ک  در دررن ر ای طک در دم  ییها ر در ییل عناظاج

ن  عفهدعک   ههاهذیر در «  منن»نه  یلملگ شسگ هاات  یسو  عفامهر عختلفک ر ها 

یاراک کشدرما  تنیگ شنج یسو  ننرن ش  سهاسو نه  یلملگ ر ممچنه  سهاسو 

 دسیییط سیییاعدپگ مارتهاتدن رق   ع فک در رررد « مانایدرد  منن»راارش کتاب 

سهاسو نه  یلملگ ندد ر ناعث شن  سهاسو یاراک ر  عفهدم  منن ن  عاص   حلهگ 

سو یاراک سها سو نه  یلملگ ر  سها س ل  چادراک   ههاهذیر   منن نا  ن   - ا ع

عدرد  دا  اایر ههاد ر رریساد  منن عحدر ن  عن ق  ر  -حلهگعندین ی  سییی    

 ( ی  یممهو ریژج ی  نایدردیر شدد  57  ص 1397اهان )عتنینییک ر ردرر   اهار   

ما  نا  دا  ن  عیح   ادق  ناین یشارج رمدد ک  طک دریسو سال هذشت  نخش

ستا شااک  یاغار سان  شاعگ یای سا عهنک ییاین   سهعک ی  المار  ستان  ر ن   ااهس

نحای   یرین ر سییایا عناطق افقا  اندنک ی  اغایاها  سییهاسییک ییاین انی شیینرن  نا 

ن  یینس  در رتهج  یی  انییک نا اامنگ ر مدیو عشیییتاک در عنایو  ما عناطقک 
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سک انیهار  اایر هاات  سها سو ک  چادر  عکریحنما   سدیل ع اح ی  دین یرن  یی  

نهش رکر در دینهاج کردر پاسییخ ن  یی  عسیی ل   دسییونددهک ری  جان  کاد ؟ نامر

سا عه  ما   سک  سها ستار یحها  رحند  سو  هارمک یدی شنج ی عتعارض پنینیر 

ییاین انیر مسیییتنن  یی  دینهاج عنجا ن  نار  نایک ریکنش ما  عخالف ی  سییید  

 ما  یارج ی  ییاین شنج ک  ن  یستقیل کشدر یدد حساسهو دیررن ررمتاین سا عه 

نا ممه  یساس نا حمل  ن  رمادما  اامنگ ر  منن ییایرک ن  عداک ی  ییاین ستهز  

   منن ییایرک در دیع   درن  در عقانگ  دینهاج دیاا ن   ماعهو سییا عهنک هسییتاج

یرنیشییین  نلس  نا پهاها  عناات علک ییاین در چارچدب عا ما  اغایاها  یارج رمک

یی  دینهاج  دیاا عجالک نای  یرنیشییهنن در سییهاسییک عدادد   کهن دیرد  نا یسییاس 

سهاسو رادد رنیرد)ادید   عدرد ضاررد نهاج نادیر  ی  پهدرنما   منرک در اهان 

 (  37  ص  1391 یدج  یرامنن  حق هد ر ع هر

هها  کشدرما  عستقگ در   عتعااب اارپاشک شدرر  ر شسگ1370در دم    

ما  دیری  پهشهن  ا ج در عدرد سا عه آن حد ج   عهن  عناستک نای  طاح رااشک  

( نا یریی  ر ای  1377اامنگ ر  منن ییایرک اایمر شییین  در یی  عهان چناهز پهلدین)

ریمتاد انین  ری نای   ن هر عناسییتاد ییاین ر کشییدرما   «   منن ییایرکحد ج»

(  361 – 362  صص  1392عدادد در هستاج  منرک آن ععااک رمدد )نهمنک اااار  

سک یدد ری ن سها ستقیل  سک ریات در یی  حد ج  ی سها ساس یی  ر ای   ریحنما   ا ی

سار  ن  مم سنیاا  نا ی عا  نن  ی ینیر عکحفظ عک کن پا نارر پهلدین  ما   ن   رن   پادی 

شدرن ک  ن  حفظ ر پاینیر  عجمدع  ما  عن ق  ی  ناین ن  هدر ممسار  ی  طایحک 

ک منرک  ع    نن؛ عجمد م  ک منرک ییاین ک   عادم ر یادیم عختلف در طدل  اریخ  

ناررر  آن سیییههر نددج نارر ر     کهن نا املاک در ییجاد  همانخشیییک ر  ن   رن   ی

سو یاراک  منرک عک یرجاعن)پهلدین  عؤلف  سها (  نا 10  ص  1377ما   منرک ن  

 دین نا ی خاذ سییهاسییتک ک  نا پای   منن یسییاس ر ای  سییهاسییو یاراک  منرک عک

نایسو ن  یشتایک ما  سهاسک پاینیر دسو یااو ر در یی  عسها  عک عشتاک یسو

عناات علک کشییدرما نا عناات  منن عشییتاکشییان ممامنگ شییدد  در ممه  چارچدب 

کننن ک  یعار ج ممااییک در ی حادیة یررپا عح ییدل پژرمان یسییتنالل عکنایک دیرش

 (  1400کارنسو چنه  رریساد  یسو)ر ا   

رر یسییو ک  چنه  سییهاسییتک ننی  ععنا یدیمن ندد ک  یصییدل پهلدین نا یی  نا

سنتک ی  عناات علک ر یا نا پای  عیح اد  سو یاراک ییاین  رتاین نا پای  درک  سها

ما  حد ج  منرک ییاین یینپدلدوی  دینک شییسگ ناهاد؛ نلس  نایسییتک نا عحدر عؤلف 
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شهن  اامن»ادیم ههاد  ن  عتارد دیاا   شدرمایک ک  دیری  په ما ر عناات اک  یر شک

سو اهارک  ممدیرج عنفعگ رتددج ر ی   سها ستنن  نای  یینس  در ععادالد  شتاکک م ع

ما   منرک عشییتاکک ک  ن  یدد مدیتک عجزی ن  رمایش ناذیررن  ناین نا عحدر عؤلف 

 (  371  ص  1392نهمنک اااار  «)آن  علق دیررن نا یسنیاا ممسار  کننن

 منرک  یدغام درلو ما  ریات در هسییتاج    منرک ننانایی   سییهاسییو یاراک 

ییایرک ری در چارچدب سهاسک ریحن ر  شنرک ر ر  ضارر  عک دیرن ر در ممه  ریستا 

نا چننهاراک سییهاسییک در کنار یسپارچاک  منرک   کهن دیرد  ن  نارر چناهز پهلدین  

و ن  سییدد چننهاراک سییهاسییک ر   نها ی  رر  درریرنیشییک  نلس  ن  عندین ی  ریاعه

سو  یر  شتاک ی ستار یسپارچ  »دیرد: در یی  نارج نهان عک منن ع رریساد  منرک یدی

سو مر  سها سو؛ ن  عن ا  ندی ر  اقط ی   یری    اامنگ  ک  ی   یری     سا   ره

شتاک  منرک یعساراد ستا ع شدرما  عختلف در ن ضدر ک شتا    دا  عک کنن  ح نه

پذیا شیییدد  چنارچ  نخشیییک ی  یی   منن آسیییهبد  آرردر اهو پاینیر  اایمر عک

شتاک  سو ن  حهاد یدد یدیع  دمنن ر ریژهک ما  ع سمو ما  دیاا یدیمنن  دیر ا

ااج دیررن   حال ک   ندی  نارک ری (  پهلدین در عه11  ص  1377)پهلدین « ری  رنج ر

شارج دیرد عحتام عک ستاج    منن ییایرک ی سک در ه ر شمارد  ن  عحدریو  نان اار

ستاج  ستان ر نقه  عناطق ه ستان   ااهس سک ری  نان عهارجک در ییاین  یاغار  نان اار

دیرن  ی  دینهاج ییشییان کماننن  ی   نان اارسییک در عن ق  عا رادد  منن ییایرک عک

ستان   ییاین ر نقه  د ک  ی  نخش مایک ی  چه  آغا  عکدیر ستان   ااهس شدد ر یاغار

ی   نان اارسیییک در  دمن  لذی داایری ن  مر پهدرن عک   منن ییایرک عناطق حد ج 

    منرک ییاین ضاررد دیرد   هستاج

پهلدین ممچنه  ععتقن یسیییو ک  رااش  منرک ن  یسییییم رهز عک  دیرن نسیییتا 

سا عه  سا د   یای عادعان  ستاج ییاین اامناک ری اایمر  شدرما  ه ما  ممااییک ک

ما  عذمتک  ن  دلهگ یینس  راامشان ن  دراهدرکریات در المار  منن ییایرک نا رادد ه

ما  عاراار  یسو  رریساد رستتاً عشانهک دی  عت ها ی  عنرهو ییایرک ر علهر ی  ی لو

رااج  منرک در هسییتاج   عسییاپگ دینک نا رااش »ن  دی  دیررن  ن  ردشییت  پهلدین: 

ک  رااج  منرک  اقهک در یی   عهن   فارد ما  ان  دیرد      نایک   یییدر کادج یرن

اقط در حد ج   سیییهاسیییو یاراک کارناد دیرد  در حالک ک  رااش  منرک ینعاد 

رسییهعک ی   رنهک یاتماعک ری در نا عک ههاد  ر   نها در حد ج    رنهک عشییتاک 

اامناک یعساراد هسییتادج ی  نای   فامر عهان عادم یی  عن ق  عک آااینن  نلس  در 

ا  یسییییعک ر دی  ما  دیاا  اهها عک هذیرد ر در راتار دینک عا رسیییتو ن  ااا  م
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سا د ستحسر عک    1377پهلدین  «)دررن ر نارن ااعع   عنیری  دینک ری رهارعنن ر ع

 (  347ص  

در ممه  ریستا  پهلدین رااج یرح ار  ن  دستارردما   منرک ر عفایا اامناک ری 

ش  منرک عک دیرن  ن  دمن ر آن ری عارت عهمک نا سیییا ریج رااعدرد رسدمش اایر عک

ما  نارر یر   منن ییایرک ر  ماعک دسییتارردما  آن عتعلق ن  مم  عادعان سییا عه 

سو  عهایث عنرک ر یا  سا عهنک یاص دیر سو ر رمک  دین آن ری عنح ا ن   ییایرک ی

   منن اسییک رتددج ر رهسییتنن  نلس   ییهنجعفایا اامناک نایاسییت  ی  انر ک سییه

ین نا ر ن  مم  هسیییتاج    منن ییایرک  علق دیررن  پهلدعشیییتاک ییایرک مسیییتنن 

سیییتهز    کهن دیرد ر رقش عدیعگ یاراک عارنن نا سیییا    منرک ن  اا   منن

حای  اایان ما   منن ستهز عهر یرالستان  شدرر  سانق ر آعایسا ری در ییجاد ر  

کنن  ارج عکغایاها  سهاسک ییاین مر یشدیرن ر ن  اایان ما   منن هایز دررن اعک

پهلدین اایان ما  پشییتدرهزم  پان  اکهسییر ر پان ی نسهسییر ری ن  ممایج اایان ما  

چپ عارکسییهسییتک عهر  ای   حاکاد  منن سییتهز درعن ق  عک دیرن)نهمنک اااار  

(  در حقهقو یسک ی  ینعاد یی  ر ای    کهن نا رحند در عه  کثاد 369 ص  1392

سو  ن در کلک   ساس ر ای سو یاراک  منرکس  ینا ی سهس  ریحنما  ها ضم   کا

 کدر  ماع یکحفظ یسییتقیل  نایسییاس اامنگ ر  منن عشییتاک ن   فامر ر مماای

سهاسک  لزرعاً عنجا نرسنکع کر اامنا  یات اد  کاسهس دح س   ننانایی   فسه  

شدد ر عک  دین نا  سه  نا ظااهو ما  اامناک ر  شدرما  عن ق  رمک  ن  ریهاییک ک

هن  ما  ممااییک عن ق  ی  ری اایمر سییایو  در یی  اایینن ال م یسییو نا  منرک  ع

سک عدرد  دا  ریژج اایر ههارن ر  سنتک  ینزیرما  ردی  دیپلما سک  اای رات  ی  دیپلما

ستفادج ی  ظااهو سا عاننا ی ما  علمک ر نااای   عاعید رهاد  یرجم ما  عادمما  

سیییا    تنیگ کاد  ن  چارچدنک نای  ااصیییونه  عایکز علمک ر اامناک  مدیو ری 

ما  ردستالژی  ر  جار  سا   مدیو یلتت  در یی  عهان ناین ی  یاتادن در دیم هاییش

 ( 1400پامهز کاد ر هذشت  ری ی  عدضت یکندن نا رمایک رمدد)ر ا   

 . ایران فرهنگی2
غایاهایک رام ییاین سی  ععنا  هدراهدن دیرد: رخسیو یینس  ییاین ن  هسیتاج ی  ا

شهن  شدد ک  در آرجا  یادیم ییایرک نا په شتاک  رنهک  هفت  عک   اریخک ر اامناک ع

ررن  یی  هسییتاج ری کننن ر آدیب  سیینو ما  آیه  ما ر ناررما  رسییتتاً یسسییارک دیعک

سو: اغایاهایک ک  اید ییاین ری ییاین  عه  عک راعهر  دیاا یینس  ییاین  رام ریحن  ی
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ی  اید ی  شمال غانک ن  اید آراطدلک  ی  غاب ن  الا    عهان  شسهگ عک دمن  ی

  منن  ی  اارجن ر کدج ما  سلهمان در شت رردین)نه  یلنهای ( ر ی  شاق ن  ررد سن

یلهج اارس ر دریا  عمان شیییمال ن  کدج ما  کپ  دی  ر دریا  یزر ر ی  اندب ن  

یاین  رام ی  ریحن سهاسک در (  سدم یی  ک  ی1380شدد) سمهگ ممایدن  عحنرد عک

ضا سو ک  در حال حا سک اهان ی سها سیعک  اغایاها   ر ام حسدعتک امهدر  ی

 دیرد  

عفهدم عدرد ر ا عا در یی  پژرمش نا عفهدم یرل عدیاقو دیرد  اهان ییایرک ی  

  اامناک یسیییو ک  نسیییتا آن ری اغایاها   منن ییایرک در نا   هسیییتادجپنینج

صنایت ههاد  در چارچعک سهقک  منا  یدنهاد  آری ما   ستاج    منن ییایرک  عد دب ه

ما  عادعک ر اامنگ عاع )ادلسلدر( ما  عذمتک   ایر دسییتک  آدیب ر رسییدم  آیه 

جا ردرر  ری اشییی  عک ههارن )یعهایحمنیان   ییایرک رریج دیرد ر ندیژج یی  ک  در آر

صص  1392 ی  ی  هارنج عادعان عجمدع (  ن  عتار ک ییاین اامناک درناه75 – 76  

سو ک  ن  رغر  فارد شدرما ست  ما ر عا ننن ک ساس اامنگ   سک  نا ی سها ما  

ستتاً یسسان ن  یسنیاا پهدرن یدردج شتایکاد  ننهاد  رنهک ر ر ام ناررما  ر یرن  یی  ی

ما  عن ق  ییجاد کادج یسیییو  در نایک ی  عتدن  ی  مدیو امعک ری در عهان علو

راعهنج شیینج یسییو  یعنک مم  عادم یی  حد ج «  منن ییایرک»اامناک یی  هسییتاج 

اغایاهایک عتعلق ن  ی   منن نزرگ مسییتنن ک  یاطاج امعک عشییتاک آرها ری ن  

 (  94  ص  1384مر پهدرن  دج یسو)شمس ر یزدیرک  

ههاد ک  مایک ری در نا عکدر ععنا  عحنرد  اغایاها  سییا عه »ییاین اامناک  

کننن ک  شیییاعگ کشیییدرما  ییاین  نه  آن ن   نان اارسیییک  سلر عکنهشیییتا سیییاک

 ااهسستان ر یاغارستان یسو  یعا در ععنا  رسهت  حد ج اغایاهایک ری شاعگ عک شدد 

دید  یی  حد ج ک  در اارن هذشییت  سییا عه  یعپای در  نزرگ ییاین ری  شییسهگ عک

اندنک  آسییها  عاکز    عناطق آسییها  غانک  یاغارسییتان  ییاین اعلک  عن ق  افقا 

شت  اارج منن ری  سهعک ی   سدیحگ اندنک یلهج اارس  عن ق  نه  یلنهای  ر نخش ر

  ییاین اامناک در (  هسیییتاج23 – 24  صیییص  1390ر ا   «)ههاددر نا عک

چارچدب یعپای در  ییاین  عه  ن  عند طدالرک دیری  حاکمهو سهاسک ریحن  نددج 

سک رقش نااست یرن  در یی  نه   نان ر  ی  در  نیرم مدیو ییاین اامناک یدنهاد اار

 دیرسو ضم   رنج را  دیشت  «شامناع »دیشت  یسو؛ اادرسک نا یلق شامسار یدد 

ما  نعن  عنتقگ  نان پارسک  عضاعه  حماسک ر یدنک ر اامناک ر علمک ری ن  رسگ

این اامناک رهز   ییکنن  نسییهار  دیاا ی  یدیتان ر شییاعاین ر ردیسییننهان هسییتاج
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شت  شانهک دی ست  ع شای سننهان ییایرک  در ینعاد  شاعاین ر ردی یرن؛ ر مند  مر آهار 

 نه  عادعان عن ق  ییاین اامناک رریج اایریرک دیرد 

مدیو اامناک ی  کشییدر ن  طدر غها عسییتقهر نا مم  ینعاد  رنهک شییهاررنین 

(؛ ععمار  سیییقف 35ص    1390هذیرد)ر ا  آن  ی  امل  منا ر طایحک   هها عک

نااک ر سفال ها  ست  ما  ععمار  ییایرک یسو ن  ممایج االکهنتن  ک  ی  ریژهک

  ییاین اامناک رریج دیشت  مایک ی  منا ییایرک مستنن ک  در هستاجییایرک  نها رمدر 

ک  یسک ی  شیییامایمها  نا رهارک درها   اادج ینایشیییریرن  ممچنه  نخش نزرهک ی  

ر ییاین اامناک شیییسگ هااو ر در  دسیییع  یر تاطاد ر رزدیسک عادعان انیر ندد د

   ییاین اامناک رقش دیشت  یسو هستاج

 ی تمدن ایرانی. موانع همگرایی در گستره3
ستاج شدرما  ه شت  عدیعگ هدراهدرک ااآینن ممااییک ک سال ما  هذ   در طک 

عک  دین آرها در سیی  سیی   یرن ک  ن  طدر کلک  منن ییایرک ری نا عدیرعک عدیا  کادج

 حلهگ نه  یلمللک  عن ق  ی  ر علک  قسییهر ننن  رمدد  در سیی در ذیگ ن  عدیرت ر 

چالش ما  یصلک ممااییک ییاین ر کشدرما  عن ق  آسها  عاکز  ر افقا  در االب 

 س دح  حلهگ ادق یدیمهر پادییو  

 های استعماری قدرت های بزرگ. سیاست1-3

ستب نه انرد ما  نا ا ر ام  س     س   یلمللک در یدریر هدراهدن  اریخک ر در 

شنج ستاج    منن ییایرک  سا عهنک ندد  ریهاییک در ه س   یرل ک  انییک  یرن  در 

ما   یاد  ی  حد ج ما  هلستان   اکمارچا  ر آیال  نخشررسه   زیر  طک ععامنج

ستان رهز نا  صلک انی رمدد  یرال سمو منرک ییاین ری ی  پهساج ی ما  ععامنج پاریس  ا

ستاج س   درم ک  انییک یینپدلدویسک دیاا  ی  ه    منن ییایرک ری  جزی  کاد  در 

در ررسه   ا انگ اهارک درم عک  1917ندد شاعگ دررین پس ی  یرقیب کمدرهستک 

ما  نزرگ انت  یینپدلدویسک ن  یدد هااو ر شییدد ک  درآن عق ت راانو نه  انرد

اج    منرک ییاین شن  در س   سدم دررین انگ ساد ری شاعگ ستب ریهاییک هست

شییدد  در یی  عق ت ما انرد در عن ق   حو رفدذش  سییایتارما  عتناسییب نا عک

ما  سییهاسییک  یات ییاد   اامناک ر یاتماعک حد ج انرد یدد ری ییجاد کادج ر ر ام

هادین  ی  یی  رر ما دچار  غهها ر ریهاییک  منرک ییاین  عتناسیییب نا دینهاج یناانرد

سمک  ریهاییک سایتار  یااو )اا شنج در یی  دررج انت   صص  1390ما  ییجاد    
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(؛ ک  یلتت  نا اارپاشییک ر ام درا تک ر  جزی  شییدرر  سییانق یی  سییایتار 57-56

 اارپاشهن ر چهاج انین  ن  یدد هااو  
 

 المللی های بین. فروپاشی شوروی و مداخله ژئوپلتیکی قدرت2-3

ن پس ی  انگ ساد ر اارپاشک شدرر   ممزعان مر عاعلک نای  ممااییک ر اها

   منن ییایرک نددج یسیو  ع یا پسیا ما  هسیتاجمر عاعلک نای  ریهاییک سیا عه 

   منن ییایرک ی  ری نای  ممااییک عهان کشییدرما  هسییتاجشییدرر   یعساراد نالقدج

ما  یات یییاد   ری ن  راانوما  یینپدلدویسک اا  یدد اایمر سیییایو   یای راانو

ما ر رهادما  عنرک ر غها درلتک یعسان اعالهو سیییهاسیییک ر اامناک دید ر سیییا عان

ی   ما  اایعن ق عؤها ا در صیییحن  نه  یلمللک پهنی کادرن  ممچنه   عیرج ناانرد

ی  رهز اعال شییینرن ر یعسان ییفا  رقش در ععادالد نه  یلمللک ری ما  عن ق انرد

یلمللک ما  نه ن  ن  عیرج  یستفادج ی  ینزیر انرد رام ر ها اامنگ در راانوپهنی کادر

رریج پهنی کاد ر در عقانگ ی  کارناد سخو یازیر  انرد کاست  شن  رینستاک عتقانگ 

ع  نه  ااع ماعک یی  در  او    یا ما یازییش  لو  سار  نه  ع یلمللک ر ضیییاررد مم

نگ ساد  ستب شنرن ک  یعسان ممااییک پهاعنما  ر ام نه  یلمللک انین پس ی  ا

یلمللک انین پس ی  انگ ساد  در هستاج    منن ییایرک یازییش یانن  یعا  ر ام نه 

مایک ری نای  ما  ریهاییک هسییتاج    منن ییایرک ری رهز اایمر آررد ر ااصییو عهن 

دذ   ییاین اامناک اایمر رمدد  در حقهقو  رفدیالو انرد ما  عتعند در هسیییتاج

انرد ما  عتعند ر ها چه   آعایسا ر ررسه  ر عناات راانتک آرها کمسک ن  ممسار  

کشییدرما  عن ق  رسادج ر نالعسس  ن  عاعلک نای  ریهاییک  تنیگ شیین)نهتدد  رژید  

انرد44  ص 1400 ل   عنیی ق (  ی  ر ا یات ییییاد  رهز  عث ما  اایعن  نا ی   

عتفارد ر ااان یرسییجام ر پهدرنما  ما  هها  یات ییادما  دیری  اهو هها شییسگ

ی  هادین  ن در کلک  پهدسیییتاک عناات نا یااین اهارک نا کشیییدرما  دررن عن ق 

عن ق  نا پدیایک ر پهچهنهک عن ق  یازردج یسیییو  ن  طدر  ک  راانو ما  انرد 

ما  نزرگ نه  یلمللک در عن ق  عشییسی ک ری نای  کشییدرما )عدالیک ر علسک عزی  

 ( ی  امل  ییاین ن  درتال دیشت  یسو 103  ص 1398آناد   

 . تنوع قومی و تفاوت نظام های سیاسی3-3

 ندی عذمتک ر ادعک رهز ممدیرج یسک دیاا ی  علگ ریهاییک در ییاین اامناک نددج 

ک  هامک ناعث ییجاد یشدرو ر  نش در یی  حد ج شنج یسو؛ ی  امل  انگ دییلک 

ما  نزرگ ر حمایو آرها ی  راسیییهدرالهسیییر ادعک   ااهسسیییتان ک  نا عنییل  انرد
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ما  عذمتک  رژید  ر  نارک یرجام هاات  یسیییو  رررن یی  انگ ر پشیییتهتارک ی  هارج

ظااهتک نای  ناپایک »ی  ن  ساعو رشان دید ک  در یی  کشدرما سایا  حدالد عن ق 

س سیعک ییاین رادد رنیرد  چای ک  ی سک نا پای  عنل امهدر  ی سها ساً عادم ر ام  ا

شهع   سیعک در ییاین نا پای  اق   یی  کشدرما سنک عذمب مستنن ر عنل حسدعو ی

نگ یاای  اا ها  عاکز   عذمب آسییی ک  در ادیعت سییینک  ران یسیییو  ما  آ نارر ر 

سو سایتار 432  ص  1393کدالیک  «)ره شدرما  یی  عن ق  دیری   (  ن  عتار ک  ک

سک ستنن ک  در ی خ -سها سو  اذ   مهریاتماعک عختص ن  یدد م شان عؤها ی مای

 دیرن ردی ما  وپدپلهتهسک ما ی  ی  آرها رهز نا یسنیاا عتفارد یسیییو ک  عکریژهک

حو  اهها اایر  تال امهدر  یسییییعک ییاین   ها ری در ا ی  ی  آر کنشیییاا  ما 

 ( 115  ص 1398یک ر حسهنک  طتاطتادمن)

شییینن  سیییعک در  ما  نزرگ ر عن ق  ی  رهز در چارچدب اایینن اهارکانرد

یرن ک   ا ما  اامناک یدد در حد ج ییاین اامناک رمددج تلهغ ر رهادین  سا   یر ش

یرن  ن  عندین عثال  یسک ی  حن  ستب ییجاد شساف در هستاج   ییاین اامناک شنج

عدیرت ممااییک ییاین ر  ااهسستان یی  یسو ک  ررسه    ااهسستان ری یارج رزدی  

سو  حو رفدذ  کننیدد المنید عک ستان عک نای سه    ااهس ر در رریساد یعنهتک رر

ررسه  ناشن  نا ممه  عتنا طک عیااد رؤسا  امهدر  ااهسستان ر پد ه  در یکتتا 

رهار  ر اعک ررسییه  ن  طدر دیپر در  ااهسسییتان عسییتقا  5000 دیاق شیین  2004

سه  ننمک  ستان ری ن 300شدرن ر در عقانگ  رر شن)کدالیک  عهلهدن دالر   ااهس تخ

ی  (  ممچنه   ن در عثال   اکه  ر ییاین ن  عندین در انرد عن ق 156  ص  1393

شت  ر اایان راایت در یی  عن ق  اغایاهایک ری در  سها  عاکز  دی عیا  اایریرک ن  آ

ساری آن ری نا یسیییاس رااش سییینتک یعتنید عناات علک یدد  عایف کادج عا  آر رن  ی ی

ساپگ عذمتک  عایف کادجوپدپلهته  ر ییاین  سها  در عقانگ نا عتنا  ع ساین آ یرن  

عاکز  نهشییتا ن  سیید   اکه  هاییش دیررن   یای آن ما هاییش ن  عنل غها عذمتک 

 (  351  ص  1393 دسع  دیررن)کدالیک  

 ای بر مبنای اشتراکات ایران فرهنگی . همگرایی منطقه4

سو ک  دیری   شاعگ عناطقک ی ستاج   ییاین اامناک  شن ه شارج  ممار در ک  ی

یشتایکاد اامناک   نارک  مدیتک  دینک ر  اریخک عک ناشنن ر پتارسهگ نالقدج اایریرک 

نای  ممااییک دیررن  ییاین ن  عندین عاکز ییاین اامناک ی  پتارسهگ عشتاک اامناک 

ستاج   ییای شدرما  ه سو ر عک  دیرن نا ی خاذ ناالیک در نه  ک ن اامناک نایدردیر ی

شک  ستا  ییفا  رق سب  ی  یی  عداعهو عاکز  یدد در ری سو ما  اامناک عنا سها
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یلمللک یسییتفادج کنن  در ممه  رین    در  عهه  کنننج در سییهاسییو عن ق  ی  ر نه 

  دین یر ش ما  عشیییتاک یی  حد ج ری  تنیگ ن چارچدب عفامهر ییاین اامناک  عک

ستاج   ییاین اامناک رمدد  ا ننی   سو عنیرین ه سها رااش ر یاسار االب عادعان ر 

 ا هب پهش نهنک رااش عادعان ر سییهاسییو عنیرین یی  حد ج یعسان پذیا ناشیین ر 

ممااییک نه  یی  کشدرما پاینیر ا شدد  ننانایی   عک  دین ی  طایق نا رمایک ر  اریج 

ر کشیییدرما  هسیییتاج    منن ییایرک    یییدیا یر ش ما ر یلادما  ییاین اامناک د

شدرما ییجاد  سو عنیرین یی  ک سها شاینن  ی  ییاین در ذم  عادعان ر  سب ر ید عنا

کاد ک  ن  ردن  یدد در اهو هها  سهاسک یی  کشدرما رستو ن  یسنیاا عک  دیرن 

رفدذ »نسییهار عثتو  سییا رنج ر عؤها ناشیین  مر رراک یاتماعک یسک ی  یشییسال عتعند 

یسو ک  ن  در صدرد پذیاش نهاررک ر پذیاش درررک یسو  چنارچ  یااید « تماعکیا

پذیاش نهاررک یسیییو ر  نن   مامنگ کن نا دیااین م ظاما  یدد ری  تار  اقط در را

چنارچ  مر رراک در اسا ر نارر یااید ناشیین پذیاش درررک یسییو ر پاینیر ا یسییو  نا 

شنن یلادما ر یر ش ما  ییاین اامناک  ستاج   ییاین رهادین   شدرما  ه در نه  ک

اامناک  مر رراک درررک ر نهاررک نه  عادعان ر سهاسو عنیرین یی  کشدرما شسگ 

عک ههاد ک  عک  دیرن ن  ممااییک سهاسک اامناک یات اد  آن ما رهز عنجا شدد  نا 

 دین یاسار عمدعک کشدرما  یی     منرک ییاین عک  کهن نا اامنگ عشتاک هستاج

ی نا یسنیاا مر یرنیش  ر ممامنگ رمدد ک  نا ممااییک نه  سهاسو عنیرین هستاج ر

 یی  کشدرما رهز   ههاهذیر یدیمن ندد  

چنارچ  کشییدرما  هسییتاج    منن ییایرک  نایسییاس اامنگ ر  منن عشییتاک 

سار  ما ر مم رن ن  عحسر  ا کادن پهد انیم  ها در یدد  ی نن  ممااییک نه  آر ما کن

س دح ه عهن  صو ما  نک ننیلک ن  دراهدن  قدیو عکما ر  شدد ر ی  یی  رماذر اا

دسیو یدیمن آعن ک  نا یسیتناد ن  آن  ییاین اامناک یی  یعسان ری یدیمن دیشیو ک  

نتدیرن یر ش ما   منرک اامناک یدد ری ن  عندین عنلک عناسیییب نای   رنهک یریپ  

افقا  صیییتغ  ییایرک رماین  در اغایاها  اامناک ییاین  عن ق  آسیییها  عاکز  ر 

نانایی  ماهدر  یانیم نای  ممااییک یی  عجمدع  ناین ی  یی  عن ق  اد   ا  دیرد؛ ن

سو یاراک  منرک ک  ن  ردعک   تهق دیدن عناات  سها ستا   شدد  در یی  ری شاری 

 دیرن یلادیک نای  ممااییک کشییدرما  علک نا عناات  منرک ییاین اامناک یسییو عک

پژرمان ییایرک هام ناک ناشییین  ننانا یسیییتنالل هارمک ی  مدیو  ییاین اامهسیییتاج

ها  ییاین اامناک ر  منرک در اغایا هامک   جاد یددآ نن یی رخسییییو در یی  اایی

 ( 1400  ندیژج در ییاین  یسو)ر ا   «نا هشو ی   ع هید عستما  اریخک»
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 نتیجه گیری

ستفادج ی  انرد  منرک نخش عهمک ی  انرد درلو سدب عک مایعار ج ی شدد عح

 دیرنن یمنیف یدد ری در عاصیی  سییهاسییو یاراک عحقق سییا رن  ک  ی  طایق آن عک

 دیرن نا سییایا اهو هها  ما عقنم ناشیین ر اهو هها   منرک در نایک عناطق عک

 عهن    عه  عناات علک کشدرما ری نهتا اایمر سا د  درممه  ریستا  سهاسو یاراک 

  حد ج  منرک ییاین در آسییها  عاکز  ر افقا  عک  منرک یی  یعسان ری ن  کشییدرما

دمن ک  عناات علک یدد ری نا یسییاس  منن ر اامنگ عشییتاکشییان پای  ریز  کننن  

 دیرن ناعث رزدیسک ر ممااییک نه  آرها شدد ر ننی   ا هب نسهار  ی  یی  رریساد عک

ر عه  حال ک  عدیعگ ریهاییک حذف ر ن  ممااییک پاینیر  نهارجاعن  در یی  یلاد  د

شدد ر  شدد   ندی ادعک عدادد در کشدرما رادینج هاات  رمک  نا ممااییک   کهن عک 

سو  سها سو یاراک  منرک ردعک  سها شدد  در ریات   ست  عک  ن  دینج یحتایم راای

صک ری  شدرما انرد یرع اف اایریرک عک دمن ر یعساراد یا سو ک  ن  ک  ندی ادعک ی

ها پنین عک آر رد ر یاا ج عک دمن ی  ییتیااد عذمتک ر ادعک ک  نای  ممااییک آر

عارت ممااییک نددج یرن عتدر کننن ر ن  ممااییک ناسییینن  نا یی  یلاد عک  دین اایان 

ما  عذمتک ر ادعک ریهای ری عهار رمدد ر  عهن  ری نای  عقتدلهو یی  اایان ما ی  نه  

  کهن ر  سه  رماینن  ناد   یای چنارچ  یی  کشییدرما نا اامنگ ر  منن عشییتاکشییان

یاسار عمدعک آرها رهز ن  ممااییک نا یسنیاا عک یرنیشنن ر لذی ی  اایان مایک عذمتک 

ر ادعک ریهای یستقتال رخدیمنن کاد  در ممه  ریستا رااش  منرک ن  یسیم عک  دیرن 

شو عادم کشدرما  حد ج  منرک ییاین  شن؛ رااشک ک  در چارچدب آن  نادی عفهن نا

 سیم نا یساس عنرهو ر اامنگ ییایرک یدیمن ندد  ر  نایساس نادیشو اقهک ی  دی  ی

نای  اعلهو نخشییک ن  سییهاسییو یاراک  منرک  کشییدرما  حد ج  منرک ییاین در 

آسها  عاکز  ر افقا  راهزیا ی  کارنسو ر  اریج دیپلماسک اامناک مستنن  ی  آرجا 

و سییایتار  راچهز  نا ک  ریحنما  سییهاسییک  شییسهگ دمننج ییاین اامناک شییتام

ما  عشیییتاک  عگ ری دررن حد ج  عا ن  ممااییک ر   ین  عه نا راهزیا  رن   سنیاا دیر ی

سمک  یغلب نا رادینج هاات   عهن  ما  اامناک  سک ر ستجد کاد  دیپلما اامناک ا

ما  سیهاسیک  عحنرد نددن یر تاب ن   عاعگ عقاعاد رسیمک  ررینط ر   کهن نا  عهن 

نا غاد ر ع ن یرلدیو  تله رادینج هاات   عه عند   نایتک ات کد اج   –ما  ررین شییی

یاتماعک  عاعگ ر یر تاب  ر ن  طدر کلک عنم  عاعگ عستقهر نا عادم کشدرما  دیاا  

ههاد  در حالک ک  نسهار  ی  پتارسهگ ما  نالقدج در حد ج ررینط یاراک ری رادینج عک
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مدعک عحهط  ااییننما  اامناک نا   کهن نا اهر  عهن  ما  ع -دیپلماسیییک عمدعک

سههگ  یاتماعک  عتادالد اامناک ر ممااییک مدیتک  ظااهو ما  انین  ری نای   

آررد  ن  ممه  دلهگ در ریستا  ررینط نا کشدرما  هستاج   ییاین اامناک اایمر عک

 سهاسو یاراک  منرک نایستک ی  یی  ردی دیپلماسک یستفادج شدد  

ناک  ناین ن  اعال کادن رهادما  عنرک ر عادم اام -در چارچدب دیپلماسییک عمدعک

ستاد  سک اامناک نا اهو دمک عنا عحدر کم  کاد  ن  عتار ک  در چارچدب دیپلما

شدرما   ستادج آن نا ااعع  عنرک ک اامناک  منرک ن  ااعع  عنرک ییاین ر یر تاب ه

قا  عک ها  عاکز  ر اف اب آن آسییی عا من  عمهق ممااییک اامناک ر عت  دین شیییا

اییک سهاسک یی  کشدرما ناشهر  یی  ردی ی  دیپلماسک نا  تلهغاد ک  ی  طاا  ر مما

غها  عاعلک یسو عتفارد یسو   تلهغاد در ی  کشدر دیاا ن  یی  عفهدم یسو ک  در 

کشدر عق ن   عهن  مدیتک ر اامناک عشتاکک نا کشدر عتنی ک   تلهغاد کنننج یسو 

اامناک عع دف ن  یی  یسیییو ک  در  -کرادد رنیرد  در حالک ک  دیپلماسیییک عمدع

ستک در  کشدر عق ن  مدیو ر اامناک رزدی  نا کشدر عتنی رادد دیرد  ننانایی   نای

شدد؛  یای اامنگ ر  منن ییایرک  سک اامناک ی  یرح ارهاییک اامناک پامهز  دیپلما

 عتعلق ن  مم  کشدرماسو ر دیپلماسک اامناک ناین چنن اارت  ناشن  

 دین ناراع  ما   یا ری نسار نسو: ناهزیر  اشندیرج ما ر رمایشااج ا عکدر ممه  ریست

ما  عشتاک منا  در عاص  ما  سهنما   ئا ا  عدسهقک ر رقاشک ر سایت  اهلر ما 

ر ناراع  ما   لدیزیدرک عشتاک؛ دیپلماسک علمک ر یر تاطاد دیرشاامک شاعگ  تادل 

شتاک  شااج ما  ع سهس دیر شجد ر    ستاد ر دیر سه  ر ی ر ممچنه   خ هص ندر

یعساراد ریژج ن  دیرشییجدیان کشییدرما  حد ج  منن ییایرک؛ یر تاب رزدی  آعد ش ر 

پاررش کشییدرما ر  نری  ناراع  ما  درسییک عشییتاک در عنیرس عارنن درس ما  

 اریخ  منا   نان ر یدنهاد اارسییک؛ ععااک ر یریپ  مدیو  اامنگ ر  منن هسییتاج   

یی  کشیییدرما ر  دسیییع  آن؛ عحدریو دیدن ن   نان اارسیییک ر   منن ییایرک ن  عادم

 شسهگ اامناستان عشتاک  نان ر یدب اارسک ر   سهس کتانخار  ما  آعد شااج ما 

ر عنیرس عشییتاک؛   سییهس عایکز عشییتاک اامناک ر  حقهقا ک ییاین شییناسییک ر 

ع   دسییع  آرها؛ یاای  عایسییر اامناک عشییتاک عارنن عهن ردرر   شییب چل   شییامنا

سک در اهو  شنا ستان  شمننین نا سدر ؛ کم  هاات  ی  دیر شنت   یدیرک ر چهار

  ییاین اامناک ر ععااک آن ن  عادم کشیییف پهشیییهن   اریخک اامناک هسیییتاج

کشییدرما  عضیید؛ نااایر  ر  سییههگ ررینط ر عتادالد نه  مناعننین  دیرشییمننین  

ر چارچدب ی  رختاان علمک ر رر شییسارین؛  دسییع  ر هسییتاش صیینعو  دریسییر د
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شامها اامناک   سارنن عفایا ر ع شنا شتاک؛ ییجاد  عهن  نای  ععااک ر  سا عان ع

سا عان  سهس ر اعال کادن  ضد ااعع  ییاین اامناک؛    شدرما  ع علمک ر منا  ک

ما  ما  عنرک غها درلتک عشییتاک عارنن یرجم  ما  درسییتک  اامناک  سییا عان

شار سو؛ یرت سایو  رهسدکار  ر حفاظو ی  عحهط  ی رر راع  ما  عجید ر دییا کادن 

 ما  یینتارتک عشتاک؛  اریج ر حمایو ی  عدسهقک ما  ندعک ر سنتک  
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 منابع

 ( اهان ییایرک یا المار اامناک ییاین  در حتهب یهلل 1392یعهایحمنیان  نهایم  )

چشییر یرنی ما  ییاین یسییماعهلک  اهار رسییدلهان ر شییاد  ععااتک )ریایسییتار(  
 (   هاین: یار  کتاب 97-72)صص عجمدع  هفتارما ر ردشتارما   اامناک؛

 اهدر آس  عن ق  ی  ر ممسار یکعن ق  های  (1400رژید  انرد یهلل )   نهتدد  

 :doi 7-43(  1) 13  کا یییییلیینییاعیی  ررینییط یییارایی   عییاکییز

20.1001.1.20085419.1400.13.3.7.0 

 ( ر ای    حد ج    منن ییایرک ر نا  اب ما  1392نهمنک اااار  عحمنعلک  )

هان ر شیییاد  ععااتک  عن ق  ی  آن  در حتهب یهلل یسیییماعهلک  اهار رسیییدل

ستار(   شتارما  )ریای شر یرنی ما  ییاین اامناک؛ عجمدع  هفتارما ر رد صص چ (

 (   هاین: یار  کتاب 361 – 382

 ( 1377پهلدین  چناهز   )هاین: اغارسییتان: ع ییا عجامنی  ر ناآعنن طالتانی   

 ا اج 

 ( 1380 سمتگ ممایدن  راصییا  ) هسییتاف اامناک ر عا ما   اریخک ییاین  عه  

 ما  اامناک  هاین: داتا پژرمش

 ( سهایب سماعهگ ر یزدیرک   سک عفهدم ییاین  عه  ر رقش 1384شمس  ی (  نار

سارک  ا لناع علو ییاین   -آن در علو رادد  درلو -77( 1)9 عنرس علدم یر

  نیییییییییا ییییییییییانیییییییییک شیییییییییییینج ی : 96
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=25733 

 (  تهه  1398طتاطتایک  سیییهن عحمن ر حسیییهنک  سیییهن عحمن حسیییه   )

وپدیسییتای ژ  نا یااین عنییل  ها ر پهایعدرک حد ج یزر ر یعنهو علک امهدر  

یاین   نط یسییییعک ی لنییاعیی  رری اکا ییی  :doi  113-141(  46)11  یییار

20.1001.1.20085419.1398.11.4.5.6 

 ینییک  عجتک ر ردرر   اهار   رسیییدل تن منن نا 1397) ع کار   اهها   (  ری

یاراک  هاسیییو  هاسیییک سییی ع  علدم سییی نا  :doi  82-56(  81)21  ا یییل

10.22081/psq.2018.65873 

 ( من اارسیییک در (   1396غیعک  عح نگ  نان ر اام ممااییک ییاین ر رقش  
   دیرشااج عا رنرین ]راع  کارشناسک یرشن عنتشا رشنج  نپایا [ . ااهسستان

 ( 1371اایرسگ  اد ف   )رحهن نزرهک   اام (  ر ای  ععاصا ررینط نه  یلملگ(  

 ( 1972 هاین: یطیعاد)رشا یها یصلک 
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  (سمک  حاکر سنجک ععاات1390اا ک  (  ییاین اامناک  مدیو ر  منن: ظااهو 

اامنگ  مدیو ر  منن ی  چشییر یرنی  ییاین در علک یشییاف ر ا  )ریایسییتار(  
  هاین:  منن ییایرک    (47 – 77)صص اامناک

 ( 1390ادیم  عتنیلعلک   )سو نه  یلملگ سها سو یاراک ر  سها صدل    چاپ ی

 مفنمر   هاین: سمو 

 (  1393کدالیک یله  ) هاین:   چاپ سدم  سهاسو ر حسدعو در یرریسها  عاکز 

 سمو 

  ( سهاسو یراو  عحدر غاب 1398عدالیک  یدسف ر علسک عزی  یناد   ررح یهلل  )

  129-103(  42)11ا لناع  ررینط یاراک  در ععضگ رویر حقداک دریا  یزر  
doi: 20.1001.1.20085419.1398.11.2.4.1 

 ( 1387را   اد ف   )سیییهن عحسییی  ررحارک ر عهن  ذریلفقار   انرد رام(  

 ( 2004 اام (   هاین: دیرشااج یعام صادق عله  یلسیم )رشا ییصلک یها 

  (شاف (   اهها ر ام نه  یلمللک نا ممااییک علو ما در حد ج 1390ر ا   علک ی

اامنگ  مدیو ر  منن ی  چشر یرنی    ییاین اامناک  یشاف ر ا  )ریایستار(  
 (   هاین:  منن ییایرک 19 – 46)صص  ییاین اامناک

  ( هامک  اریخک؛ 1400ر ا   علک یشیییاف نگ آ قنین  علق مدیتک ر اام (  ا

یلمللک یرجم  علمک رخسته  ممایش نه دشدیرج صل  در عن قة اامناک ردرر   
آااینک در عن قة اامناک دیرشییاامهان ر صییل  ع العاد صییل  ییاین نا عندین

 نهم   21ر  20  ردرر 

 نن مناعفا  ادید  یرام  حد ج(  1393  ) یدج  اعفاع هر ادید  هد حق  عح

سیعک ییاین در ییاین  اهارک  منرک سو یاراک امهدر  ی سها شنن ر آیننج 

 :doi  29-60(4)2  مشیییناسیییک سیییهاسیییک اهان یسییییااعع   یی  عن ق 

10.22070/iws.2012.71 

 
 


