
 

 

 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.317841.2737 

 

Economic corruption is one of the serious problems of countries and even 

international organizations. Undoubtedly, the fight against this corruption is very 

important. High inflation, disorganized market, devaluation, closure of factories 

and severe fluctuations in the foreign exchange market, etc. It is the consequences 

of economic crimes and the Iranian legislature has tried to identify the factors 

influencing the occurrence of economic corruption and prevent and punish the 

perpetrators of these crimes by passing various laws. Numerous political, political, 

cultural and social factors are effective in the occurrence of these crimes. Their 

high benefit, intelligence of perpetrators, lack of foresight of regulatory 

mechanisms, dependence on power and influence are other factors affecting the 

occurrence of economic corruption. Iran's criminal policy in dealing with these 

crimes faces several challenges. Numerous legislative authorities, lack of clarity 

in the concept of economic corruption, lack of clear rules regarding these crimes 

and ..... are some of the challenges of Iran's criminal policy in the fight against 

economic corruption. In this study, which was conducted analytically and 

descriptively Factors influencing the occurrence of economic corruption and 

challenges Iran's criminal record in the fight against economic crimes will be 

examined and finally suggestions will be made. 
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 چکیده

 یاسیاز غرب وارد شده و برآمده از تحوالت س یدئولوژیا کیعنوان به ییگرایمل رضاشاه،سلطنت  ۀدور در

پرسوونانه و تدددخواهانه وطن یهاوووهیهمراه با اند ت،یخصووود دوران موووروععهد قاجار و به یو فکر

صلبه وروع یدئولوژیا نیتریصورت ا سلطنت  یبخش برا تیم سپس  شاهقدرت و  ضا صور  ر درآمد و به 

در جهت  یعنوان عاملاول حاکم شوود و به یحکومت پهلو یو فرهنگ یاسوویسوو یمخنلف بر سووراسوور ف ووا

پرسنانه و وطن انهیگرایمل یهاوهیبر اند زیاز هر چ شیب رضاشاهگوت.  داریبه حکومت پد یبخو تیموروع

از  یبیترک یرضووواشووواه ییگرایلحاظ مل نیبود. بد رانیدوران مدد و عظمت قدرت ا اءیو خواهان اح دیتأک

سنانه و تدددخواهانه و ملو وطن انهیگرایمل یهاوهیاند سپس  اگریاح ییگرایپر سنانو  ستبا  درواقع و گرا

 یمبان نیتریاز اصوول یکیاسووت،  یباسوونان رانیدوران قدرت و عظمت ا اءیکه خواهان اح اگریاح ییگرایمل

 .رودیبه شمار م رضاشاهبخش حکومت  تیموروع ییگرایمل

 یفرهنگ ییگرایح ور و نمود مل یبسنرها نیتراز مهم یکی دیتردیب ینگارخیو تار خیتار ،آنچه مسلم است

 قاجار ۀاز اواخر دور رانیا یو فرهنگ یاسیس یف ا بر ییگرایمل تیدر دوران ورود و حاکم رونیاست و ازا

 یدئولوژیا نیا ریطور گسنرده تحت تأثبه رانیا یاز مسائل فرهنگ یاریهمچون بس اول، یپهلو ۀو سراسر دور

س ۀاز اواخر دور انهیگرایمل ینگارخیتارقرار گرفت.  صه فرهنگ، اجنماع و  ستیقاجار در عر  یرانیجامعه ا ا

 یاریذهن بس ،یرانیجامعه ا یو فرهنگ یمهم فکر یهااز چالش یکیعنوان دهه به نیچند یگونه و ط داریپد

 .است کرده موغول خود به را مداراناستیسنگاران و روزنامه سندگان،ینو فکران،روشناز 

 یپهلو ت،یموروط ،ینگار خیتار خ،یتارکلیدواژه: 
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 مقدمه

 یاسیاز غرب وارد شده و برآمده از تحوالت س یدئولوژیا کیعنوان به ییگرایمل ،سلطنت رضاشاه ۀدور در

پرسوونانه و تدددخواهانه وطن یهاوووهیهمراه با اند ت،یطخصووود دوران موووروعهد قاجار و به یو فکر

صلبه وروع یدئولوژیا نیتریصورت ا صور  یبخش برا تیم شاه درآمد و به  ضا سلطنت ر سپس  قدرت و 

در جهت  یعنوان عاملاول حاکم شوود و به یحکومت پهلو یو فرهنگ یاسوویسوو یمخنلف بر سووراسوور ف ووا

به قدرت  دنیرس یبرا عیسر یدوران گام بردار یگوت. رضاشاه در ط داریبه حکومت پد یبخو تیموروع

سلطنت ا وسنن بر تخت  سپس بعد از ن سخنران ران،یو   یهاوهیبر اند زیاز هر چ شیخود ب یهمواره در هر 

 دوران یایاحکه خواهان  کردیم یدوست معرفوطن تیشخص کیو خود را  دیپرسنانه تأکو وطن انهیگرایمل

و  انهیگرایمل یهاوووهیاند زا یبیترک یرضوواشوواه ییگرایلحاظ مل نی. بداسووت رانیا قدرت عظمت و مدد

که  اگریاح ییگرایو درواقع مل گراسووتباسوونانو سووپس  اگریاح ییگرایپرسوونانه و تدددخواهانه و ملوطن

 تیموووروع ییگرایمل یمبان نیتریاز اصوول یکیاسووت،  یباسوونان رانیدوران قدرت و عظمت ا اءیخواهان اح

 1.رودیبخش حکومت رضاشاه به شمار م

 یفرهنگ ییگرایح ور و نمود مل یبسنرها نیتراز مهم یکی دیتردیب ینگارخیو تار خیتارآنچه مسلم است، 

 نیتریاز اصوول یکیصووورت به ینگارخیو تار خیتار ،رضوواشوواه ۀدر دور»: دینمایم حیتصوور یاسووت. طرفدار

 نیدرآمد. بد یمل تیو اسنقالل کوور و کسب موروع یوحدت مل نیتأم ،ییگرایمل تیو تقو نییتب یابزارها

 یپهلودوران قاجار و سپس  یمنورالفکرها انیگذشنه در م عیو بازنمود وقا ینگارخیاز تار یدیلحاظ نوع جد

 ۀاربه ق وواوت درب یدوسوونو وطن ییگرایبا محور قرار دادن مل یرانیا سووانینو خیآن تار یآمد که ط دیپد

درصدد  قیطر نیباسنان پرداخنند و از ا رانیاپادشاهان  ژهیوو به رانیا نیویگذشنه و اقدامات شاهان قرون پ

 انیدر م یپرسووونو وطن ییگرایمل جیو ترو یغرور مل یایبه اح ران،یا خیاز تار نینو یبرآمدند با ارائه قرائن

 دهیباسوونان را فراهم آورند. در نن رانیعظمت و شووکوه منسوووب به ا اتیح دیمردم پرداخنه و موجبات تدد

شاهان  انتیخ ای یپرسنوطن زانیسندش م یبرا یبه ابزار جیتدربه ینگارخیو تار خیتار ،ینگرش نیظهور چن

به  یالدیم سنمینوزدهم و ب ۀسد یط ،یرانیمورخان ا قیشد که از آن طر لیتبد یرانیا ریو غ یرانیو حکام ا

 هیرو نیا ،یکار آمدن رضووواشووواه پهلو یپرداخنند. با رو رانیاعمال و نگرش پادشووواهان ا ۀق ووواوت دربار

اقدامات شاهان  یدر بررس عهد، نیا مورخان بخصود و گرفت اوج یرانیا فکرانروشن انیدر م شیازپشیب

قرار  انهیگرایمل یهاها و نگرشنگاه ریتحت تأث رانیا خیادوار تار ریاز سوووا شیب هیو حکام دوران قاجار

 2«گرفنند.

س مانند ینگارخیتار انهیگرایمل هینظر سندالل یبیترک نگارانخیتار یهاهینظر از گرید یاریب ست از ا که  ییهاا

شنراکات انگریب وانه رانیاز ا یا سنهیپ تیآن روا یهاو ن سرزم و شنه  پرعظمت  خیتار ران،یا نیو منداوم از گذ

که همگان  کپارچهی رانیو تصور ا ریو تصو یخواهمانند اسنقالل انهیگرایمل یهاارزش سیباسنان، تقد رانیا

                                                           
رویکردهای نوین در  یالمللنیبکنفرانس  نیدوم ،(«1300-1320در دوره پهلوی اول گرایی ملی بررساای اندیشااه» نیا، کشاااورز رضااایعل .1

 (،1395 ریااااااااااااااااتاااااااااااااااا) عاااااااااااااااالااااااااااااااااو  ان ااااااااااااااااااااناااااااااااااااای،

 41-40. 

ایران از دوره قاجاریه تا پایان  ینگارخیتاربررسی تأثیر ناسیونالی م بر ) خیتاردر ج تجوی خدمت و خیانت در »، طرفداری محمدیعل .2

 .84-85 (،1389بهار و تاب تان ) ،1ش ،1، س«(حکومت پهلوی اول
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 ،از اواخر دوران قاجار در عرصووه فرهنگ انهیگرایمل ینگارخیتار 3دارند. زیآمشیو سوونا کسووانی یبه آن نگاه

و  یفکر مهم یهااز چالش یکی عنواندهه به نیچند یگووونه و ط داریپد یرانیجامعه ا اسووتیاجنماع و سوو

س ،یرانیجامعه ا یفرهنگ ستیسنگاران و روزنامه سندگان،ینو فکران،روشناز  یاریذهن ب را به خود  مدارانا

 کی آنکه از قبل و اسووتیسووفرهنگ قرار دارد تا  ۀطیدر ح ووونریبموضوووع  نیا نکهیموووغول کرده اسووت. با ا

س یخیتار ریاما تأث اجنماع، و فرهنگ عرصه در است یویگرا شود محسوب صرف یخیتار انیجر سیو   یا

شنه است. ب یتوجهقابل در  یاگسنرده ریتأث ران،یمعاصر ا خیدر تار انهیگرایمل ینگارخیتار شیدایپ دیتردیدا

ها به گذشووونه آن یخیتار یهایها و داورو شوووکل دادن به نگاه یرانیمورخان ا یعلم ینگارخیروند تار

دوره رضاشاه، به  انهیگرایمل ینگارخیتار یکوورشان داشنه است. در پژوهش حاضر تالش شده ضمن بررس

سش نیا سخ پر  ثبت یبرا انهیگرایچگونه و به چه علت از نگاه مل یدوره پهلو نگارانخیتار که شود داده پا

 انیدر م ینگارخیتار یبه رشوود نوع ییگرایمل تیتقو یتالش برا رسوودیبه نظر م گرفنند؟ بهره رانیا خیتار

شن شد که با محور قرار دادن ا یدوره پهلو فکرانرو سنان با رو رانیا خیو تار رانیمندر  منفاوت به  یکردیبا

شاهان ا ۀق اوت دربار سنان پرداخنه و از ا رانیپادشاهان ا ژهیوبه یرانیگذشنه و اقدامات  با ارائه  قیطر نیبا

 دیمردم پرداخنه و موجبات تدد انیدر م ییگرایمل جیو ترو یغرور مل یایبه اح ران،یا خیاز تار نینو یقرائن

 باسنان را فراهم آورند. رانیعظمت ا

ست عمده پژوهش سنقل  عنوانبه انهیگرایملی نگارخیتارها به موضوع الزم به ذکر ا  ؛اندنپرداخنهموضوعی م

سعت ضوع و پیچیدگی و  و ه همۀ بتعمیق و پرداخنن  ۀدر ابعاد مخنلف اجاز موردنظربودن مبحث هیچندالمو

ی کنب تاریخی نگارخیتاریی و گرایملی تمرکز بر روی بحث جابهعوامل را نداده اسوووت. برخی از منابع 

ان گفت کناب دکنر سوویمین فصوویحی با عنو توانیم. اندشوودهمنوجه توصوویف و شوورد زندگانی منرخان 

صلی هاانیجر» وی تهیه  صورتبه که« ی در دورۀ پهلوینگارخیتاری ا ست، وتحقیقی و پژوه شده ا  تنظیم 

ز منرخان انویسووونده در این کناب رویکرد برخی  که اسوووت،« پهلوی» ۀدوردرباره  توجهقابلپژوهش  تنها

نگاری یی در تاریخگرایملتوجه به اینکه دربارۀ جایگاه  با را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده اسوووت. گرایمل

 .ردیگیمقرار  موردتوجه موردنظرمنابع پژوهوی )مقاالت( نیز در موضوع  لذا پژوهش کمی صورت گرفنه،

 یخیتار یشووناسووو روش یشووناسوو، عمالً در قلمرو معرفتپردازدیم ینگارخیپژوهش به مقوله تار نیچون ا

ست؛ بنابرا خیدانش تار نیادیبن یهاکه از حوزه ردیگیم یجا ضوع، تیماه به توجه با نیا  شودیالش مت مو

 یلیتحلیفیه از روش توصوواول با اسوونفاد یدوره پهلو ینگارخیآن بر تار ریو تأث ییگرایمل ،صووورت خادبه

 .شود یبررس

 یپهلو ییاقندارگرا غلبه سازنهیزم تیموروط ازپس  رانیا یعموم طیشرا

 یو ساخنار یخیرخ داد که از نظر تار یخاد پس از انقالب موروطه تحوالت یو اجنماع یاسیس یف ا در

جنگ  یخیکووووور فراهم آورد. از نظر تار ینیسووورزم تیوحدت و حفظ تمام دهیا یریگ یپ یرا برا نهیزم

وور به جا تیوضع لیتبد یتالش برا گانگان،یاول و دخالت ب یجهان سنقالل ک منأثر از  یگیالحماتحت گاهیا

 ،یو قوم یمحل یهااز مرکز، وقوع شورش زیگر یروهایو ظهور ن یدولت مرکز یالی، زوال اسن1919قرارداد 

ش یهاو بحران یهاتنش شورش ینا ش لیها از قباز  ش خیحرکت  سنان،  در  یابانیمحمد خ خیخزعل در خوز

                                                           
شاه»دیگران، بیگدلی و  یعل .3 ضا سیونالی تی در ایران ی ینوخیتارو پروژه  ر شر ،«نا سجامعه هین پاییز و ) ،2ش ،10 دوره تاریخی، یشنا

 .46 (،1397زم تان 
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سماع الن،یدر گ یکوچک خان جنگل رزایم دان،یآذربا س لیا سنان، محمدتق در منویآقا  س یکرد در  انیخان پ

 .کردیم دابیرا ا یرومندین یدولت مرکز دادیافوار در کرمانواه ضرورت ا ریخراسان و ام

 زمانه فکرانروشنطلبان و اصالد ت،یجنبش موروط ییایآن روز و عدم پو رانیوضع نابسامان ا فرض، هر در

زمام  نو، فکر صوواحب کی دیبا و نمود یپارلمان حکومت و تیاکثر به هیتک دینبا» که رسوواند دهینن نیا به را

 د،یانقالب کن دیخواهیاگر م»«. بدهد اتیوضوع نیعمل تازه خاتمه به ا کیو با  ردیحکومت را در دسوت بگ

 4«.دیکن دیعالِم تول کناتورِید دیبردار انیمعارف را از م یراه ترق یسدها دیخواهیاگر م

 یدولت مرکز کیبحران، خواسوونار بازگوووت  نیدر مقابل ا ان،یرانیا اغلب»: سوودینویم بارهنیدرا یصووریق

رهبر  کی یوجوبه جسوووت ،رو نیرا به کووووور برگرداند. از هم تیقدرتمند شووودند که بنواند نظم و امن

ستهنیم صو یقدم برآمدند که مندو ثابت پر شود. ت ور جیرا ریآنان  ون ایآن روزگار  اتیدر ن ونه  یک سرگ

را بر دسوووت گرفنه تا  اش«یانیدرفش کاو»کاوه آهنگر که  ،یقهرمان حماسووو ایبود،  یطوفان یایوطن در در

شعار م یو اجنماع یخیتار یهاجزوات و انواع رمان ،هامملکت را از خطر برهاند. روزنامه سنانههنیو ا  یاپر

و  یمل اسووتیسوو یگوناگون برا یهاییجوآمدند به چاره دیپد 1300-1320م/1920-1940 یهاکه در سووال

اسووت که بنواند  ازمندین یدولت امروز کیبه  رانیبود که ا نی. اجماع عام بر اآمدندیبرم یفرهنگ یریگجهت

 5«کند. یمملکت پاسدار یارض تیقانون را اِعمال و از تمام

شاه رس یکار به رو یطیشرا نیچن در شد، اواخر حکومت طور همان. دیکار آمدن رضا قاجار با  که قبالً ذکر 

 یانگلسنان و برخ یا داد تا با همراهمسئله به رضاخان فرصت ر نیومرج کوور همراه بود و او هرج ینظمیب

صرف کرده و به ،یداخل یروهاین س یتمام جیتدرتهران را ت سیقدرت  در  یرآورد. ودرا به قب ه  رانیدر ا یا

ضاع مملکت سال او از مرکز و هم  زیگر یروهاین یومرج خارج کرد و برخو هرج ینظمیرا از ب مدت چهار 

 کسب دنبال به یشد، اما و ریوزنگ و نخستج ریوز یها را سرکوب نمود. رضاخان پس از مدتجنبش نیچن

و ثبات  تیمنابه جامعه تونه  تیبازگرداندن نظم و امن یرا برا یاقدامات و انگلسنان، تیحما. برآمد سلطنت

سرکوب مخالف رانیآن زمان ا شد تا و نیو  سلطنت قاجار  یباعث  شده و   نیا از بربنواند به هدف خود نائل 

 گر شد.هومرج در نظرها جلوآشوب و هرج از رانیدهنده اعنوان نداتکار آمدن به یرو یرضاخان ابندا .ببرد

سنقالل یایاح که را رانیا تیموروط نه ت یهاآرمان تا بود آمده رضاخان یبرخ نظر به  بود رانیا هگذشن ا

عنوان در مدلس منسووسووان حاضوور و به یش، رضوواخان پهلو 1304آذر  24در  .بپوشوواند عمل جامعه را

 را به عهده گرفت. یپادشاه فیوظا یسردودمان پهلو

 اول یاز قاجار تا پهلو رانیدر ا ییگرایمل وهیاند رشد

 (ییگرای)مل سمیونالیناس فیتعر

نظران احبص دگاهیارائه نوده است و د یو واحد قیدق فی(، هنوز تعرییگرای)مل سمیونالیناس مفهوم درباره

 خیتار انیبا توجه به جر ییگرایمفهوم مل فیامر، تعر نیمهم ا لیاز دال یکی. سوووتین کسوووانیمورد  نیدر ا

ست. مل شکل ثابن یهادر دوره ییگرایا صر یمخنلف  سب عنا ست بلکه برح شنه ا  نیه ابکه معنقدان  یندا

وک یدئولوژیا سنه لیملت دخ لیدر ت ست. از جمله ا یمخنلف یهاگونه ،انددان شنه ا صر معن نیدا به  توانیا

 اشاره کرد. یاسیس عوامل و یاقنصاد روابطو فرهنگ.  خیتار ن،یسرزم مذهب، ،زبان، نژاد

                                                           
 .119 (،1382 نی، نشر )تهران: انیرانیا انیم در یاسیس یباز تجربه تاجیک، محمدرضا 4

 ،3ش ،18س ایران نامه، مجلۀ ،«(1300-1320) یپهلوو ناسیونالی م در ادبیات آغاز دوران  یتجددخواهبازتاب » قیصری، یعل .5

 .182-183، 1379 تاب تان
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عد از انقالب فرانسوووه پد یدیجد باًیتقر یهااز مفهوم ییگرایمل مفهوم بر ملت،  نیآمد. ا دیاسوووت که ب

 دیمونرک هر ملت تأک یو روان یو اقنصاد یمذهب ،یفرهنگ ،یخیتار تیبر اساس هو یو اتحاد مل ییگراملت

 یدر اروپا نهیبر فئودال ی)غلبه بورژواز ینیو بدون ملزومات ع یواردات ییکاال ونریب ییگرایمل رانیدارد. در ا

 یما در برخورد با نمودها یهااز پاسخ یکی ییگرای( بوده و در واقع، ملیمل ی)آگاه ی( و ملزومات ذهنیغرب

 6غرب بوده است.

س) ییگرایمل وهیر سسمیونالینا س نیواژه الت ی( معادل فار س انیب سمیونالینا ست. واژه نا دو  سمیونالیشده ا

شدن و به یمعنبه« Nisei» نیالت وهیرکه خود از « Nation» یکیبخش دارد:  از  یگروه یمعناتولد، منولد 

. اسووت شووناخنن یمعنابه ینیکه پسوووند الت« Ism» دوم و اندشووده منولد مکان کیمردم به کار رفنه که در 

صطالد نیا بیترک ست آن بودن کیدئولوژیا یمعنبه ا س و ا سیس یدئولوژیا کی عنوانبه سمیونالینا که  یا

« دووب»برگرفنه از  یفیسووورجنت در تعر یال ت 7.شوووودیم شوووناخنه اسوووت، غرب دیمنعلق به دوران جد

. اندکیو شوور میسووهکه مردم جامعه در آن  داندیم یدوسوونهنیبرخاسوونه از حس م یدئولوژیرا ا ییگرایمل»

وابسنه به  یهاشخص و گروه یاست که در آن رفاه و خوشبخن «یفرد» شیوبکم یاعنقاد یدوسنهنیحس م

 یآسوووانبه ییگرایمل یدئولوژی. اگرددیم یقدرت و فرهنگ جامعه تلق ۀتوسوووع ای انتیدر گرو صووو ،هاآن

ست؛ مردم را به قربان ریپذهیتوج شخص یا وو بیترغ یحکومن یهاهدف یبرا یکردن منافع   دینمایم قیو ت

 8«دارد. اهداف هر دو وجود نیعدم تحقق ا ایو احنمال تحقق 

باً مفهوم مل موجود، اتیادب در فه ییگرایغال باط با منل  خاد، یملنبه  یاحسووواس وفادار رینظ ییهادر ارت

و حق هر ملت  یحفظ فرهنگ مل ،یمل( یهاصهی)خص ژهیدادن به صفات و یاساس تیاهم ،یمنافع مل تیرعا

( ییگرایمل ای ی)ملت باور سمیونالیناس»در فرهنگ خود  یآشور 9.شودیمسنقل مورد م یحکومنداشنن  یبرا

حس  ۀدآورندیپد اند که غالباًکرده ریتعب یمل یآگاه ایبه تعلق به ملت  یآگاه یعنی یجمع یآگاه یرا نوع

 یهاعادات و ارزش ،هاسنت ،نژاد، زبان یعنیملت،  ۀدهندلیافراد به عناصر توک ،یبسنگشور و دل ،یوفادار

شمرده یژگیو چهار ییگرایمل یبرا 10«.شودیفرهنگ م یطور کلو به یو اخالق یاجنماع ست شده بر به  که ا

 قیدفاع از عال ؛صفات موخصه هر ملت ؛آن یسوکوش به ای یمل خصلت»اند از: عبارت ییغالمرضا بابا انیب

 11«.یپرسنوطن ای آن، اصول و خود ملت به نسبت کس هر یورانهیغ یهواخواه ؛و اسنقالل آن یگانگی ای یمل

 کیو احساس تعلق به  یمل یآگاه ییگرایمل»شده است:  فیتعر گونهنیا ییگرایمل یاسیدر اصطالحات س

( از یو اخالق یاجنماع یهاها و ارزشسنت ،خاد )مانند نژاد، زبان، نمادها یهایژگیملت موخص که با و

 12«اسووت. ییگرایآن از ارکان مل یبرا یبه خاک و دولت و فداکار یشووده اسووت. وفادار زیها منماملت ریسووا

شوار به نظر م یکم ،ییگرایمل فیاگرچه تعر سد،ید ست:  ییگرایگرفت که مل دهینن توانیم یول ر عبارت ا

                                                           
 .133-134 (،1378 سالمی،اسناد انقالب ا مرکز )تهران: رضاشاه، سلطنت دوره در یاسیس توسعه تحقق موانع، یسردارآباد اهلللیخل .6

 مجلۀ ،«الب اساااالمی ایرانگرایی در ایران پس از انقگرایی و اساااال تعامل و تقابل ملی» نظیفی نائینی، نینازن ،نیا م اااعود شاااهرا  ریام .7

 .201 (،1392تاب تان ) ،5ش ،2های راهبردی سیاست، سپژوهش

 .6-7، اصفهان( دانشگاه اصفهان:) کتابی، دومحم ترجمۀ ،معاصر یاسیس یهایدئولوژیا .تی سرجنت،ال .8

 .4،5نگاه نو، ش  مجلۀ ، مترجم عزت اله فوالدوند،«ناسیونالی م چی ت» بن استنلی،. 9

 .319 (،1379 ،دیمروار تهران:) ،یاسیس دانشنامه آشوری، وشیدار. 10

 .209-210(،1375 چاپ و انتشارات، موس ه تهران: وزارت امور خارجه،) ،المللنیب روابط فرهنگ علی بابایی، غالمرضا. 11

 .125-126 (،1387 تهران: دفتر نشر معارف،) ،یاسیس اصطالحات قدوسی زاده، ح ن .12
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سنگ ساس واب سنگ نیکه ا یاگونهمطلق به آن؛ به یخاد و وفادار یبه ملن قیعم یاح  گرید زیبر هر چ ،یواب

 .شودیمقدم م

 اول یاز قاجار تا پهلو رانیدر ا ییگرایبر مل یاجمال ینگاه

ش، 1179تا برآمدن قاجار در  یبر اثر جنگ داخل یصوووفو یرپایقدرتمند و د یدئولوژیا یفروپاشووو از پس

مورخ  ن،یژان او ۀو به گفن «باررقت»به نحو  سیانگل یهند شرق یکمپان ندهینما ۀسده هددهم را به گفن ران،یا

 ،اندکرده دنید رانینوزدهم از ا ۀکه در آغاز سد یاحانیپوت سر گذاشت. گزارش همه س« بارفاجعه»معاصر 

 یاصوول انیآن از جر ییو جدا یفقر و انحطاط اقنصوواد ت،یکاهش جمع ۀنیمملکت در زم یهایبدبخن انگریب

 13است. یعلم و فرهنگ جهان ،تدارت است،یس

وور در ییگرایمل ساله یطوالن وهیر ما ک  توانیم وتنباک نه ت در را یرانیا تیمل ۀجلو نیاول و دارد صد

واهده سائل با یجد طوربه بار نیاول یبرا یرانیا نیمنفکر. بود ینید مرجع کی آن رهبر که یاواقعه. کرد م  م

شنا غرب ۀجامع یهاآموزه و سامان گرید طرف از. شدند آ سیس یهایناب صاد و یاجنماع ،یا  که راوانف یاقن

 یبرا یحلراه عنوانبه ییگرایمل آن در تا آورد فراهم یبسوونر بود، بانیگربهدسووت هاآن با جامعه و حکومت

 .گردد مطرد هاینابسامان نیا رفع

سبه ونریب ییگرایمل»: تیآدم دونیفر اعنقاد به  صول با که اروپا در یرانیا محصالن لهیو  حکومت و یآزاد ا

 میمق انیرانیا کالً و شد مننقل رانیا به کمکم داشنند، ییآشنا فرانسه انقالب وروانیپ افکار زین و انگلسنان یمل

 از بودند آشووونا آنان حکومت نوع با و بوده تماس در وووونریب غرب تحوالت با که خارج به سوووفرکرده ای

 یسوویانگل سیبرج ادوارد توسووط زین یخارج دیجرا و هاروزنامه هانیا بر عالوه. افنندی یآگاه سوومیونالیناسوو

شنا سبب که فوق عوامل بر عالوه 14.دیرسیم صدراعظم و شاهنیناصرالد نظر به و ترجمه  با نینخسن یهاییآ

 معرفت که یخیتار دیجد یهاکاوش و هاپژوهش: کرد اشووواره زین گرید عوامل به توانیم دیگرد ییگرایمل

 به ووونریب یبسوونگدل و یاریهوشوو موجب خود نیا و داد یترق یلیخ را باسوونان رانیا تیمدن و خیتار ۀدربار

 سده یاسیس نیآئ صورتبه فرانسه بزرگ انقالب از پس که ییاروپا سمیونالیناس نمو شد، گذشنه یمل خیتار

 15«.افنندی نفوذ رانیا در هاوهیاند آن اروپا و رانیا روابط بسط با و درآمد نوزدهم

در  ییگرایمل وووهیاند شیازپشیب ،یجد یاسووینظام سوو دادیو ا رانیدر ا تیانقالب موووروط یروزیاز پ پس

سیس یف ا سوافتی تیتثب رانیا یو فرهنگ یا س گر،ید ی. از  سیتحوالت  وروطه و  یو اجنماع یا صر م ع

فراهم آورد، موجب  رانیا یاسوویرا در سوواخنار سوو یاگسوونرده یو ناکارآمد یکه ناامن یوقوع جنگ اول جهان

آن همچون  یمظاهر اصل و ییگرایآن روزگار به مل یاسیرجال س یو برخ فکرانروشن ونریهر چه ب شیگرا

 یداخل لیبنا به دال ،بعد از انقالب مووروطه 16شود. رانیو توسوعه در ا تیثبات و امن دادیمنظور ابه یدولت مل

 یاسنعمار یهاقدرت یهاو دخالت یدر کوور و نبود سنت اجماع و وفاق گروه یاسیس یاز جمله پراکندگ

 فروکش کرد. ییگرایمل نده،یفزا یهایاول و ناامن یو بروز جنگ جهان

                                                           
پاییز و ) ،2ش ،18دوره ،یشناختجامعهمطالعات  مجلۀ ،«ناسیونالی م ایرانی در سده نوزدهم» میرزایی، اهللتیآ دیس قادری، طاهره .13

 .77 (،1390زم تان 

 .87 (،1380 نشر مرکز،تهران: ) ،رانیا معاصر خیتار در ییگراباستان بیگدلو، رضا .14

 .264(،1357 تهران: پیا ،) ،یکرمان آقاخان رزایم یهاشهیاند آدمیت، دونیفر .15

 .1 ،«پهلوی اول ۀدوردر گرایی ملی بررسی اندیشه» کشاورزی نیا، رضایعل .16
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رضوواخان و  یریبه قدرت گ تیکه در نها یانقالب موووروطه و به دنبال تحوالت یروزیها بعد از پسووال یط

س شاه  وسو  کیاز  یمل تیثبات و اقندار و امن دادیضرورت ا اندامد،یم یسلطنت پهلو سیتأ ضا تالش ر

به  ترعیو وسووو وووونریموجب توجه هر چه ب گر،ید یاز سوووو یدولت مدرن کسوووب وحدت مل دادیا یبرا

صود و به ییگرایمل یدئولوژیا سپس  «اگریاح ییگرایمل»خ سنانو   لیبه دال روند، نیا در. شودیم گرابا

 گرتیهدا یفرهنگیاسوویسوو رجال و عهد آن فکرانروشوونغالب  یفکر یریگجهت لیمنعدد و از جمله به دل

 زیو ن رانیاو خصوصاً انگلسنان نسبت به  ییاروپا یکوورها استیس ۀتاز یهایریگجهت ،اطراف رضاشاه

 به یسراسردر رأس کانون توجهات  یشخص رضاشاه پهلو ران،یا هیهمسا یکوورها نینو یاسیتحوالت س

سائل س یجایدر جا ییگرایمل ۀویاند ریتأث رونیازا و ردیگیم قرار یمل م سائل  سیم صاد ،یا  ژهیوو به یاقن

 یمبنا نیتریآنکه رضاشاه اصل ژهیومواهده است. بهسلطنت رضاشاه به اشکال گوناگون قابل دوران یفرهنگ

سب وروع ک سیس تیم سب  افتی ییگرایمل یدئولوژیرا در همان ا شیحکومت خو یبرا یا و لذا پس از ک

سبناً مطلو یاوجهه سب تیثبات و امن دادیو ا یب از راه در دست گرفنن اقندار نظامن با  دیکوش ،در کوور ین

 تیموروع خود حکومت یبرا ران،یا سلطنت مقامبه  دنیضمن رس یپرسنو وطن ییگرایمل یدئولوژیاتخاذ ا

سنوار یاسیس  نیتریاز اصل یکیبه  یرضاشاه پهلو یدوران پادشاه در ییگرایمل لحاظ نیبد. کند فراهم یا

به  یحکومت و یو فرهنگ یاسوویتحوالت و اصووالحات سوو یشووده و در تمام لیدوره تبد نیا یهاگفنمان

 17.ابدییمخنلف نمود م یهاشکل

 عهد از را، رانیا در تمدن خیتار مبدأ د،یدیم ییایآر یدئولوژیا در را خود خواسووونگاه که یپهلو حکومت

سنان یبلندآوازگ و کوروش روزگار از آن، یبا شنه یهخامن  دیپد یطیشرا تعمد به و مددانه راه نیا در و گذا

 دیجد گفنمان. کنند یبندصوووورت را ییایآر ییگرایمل نام به یاتازه گفنمان بنوانند یرانیا نیمنددد که آورد

 یجهن در دوره نیا ییگرایمل گفنمان. بود موجود یخیتار تیهو به توجه و نید نقد در منمرکز افراط،به گاه

سلمان اعراب ه،یاول گفنمان با هماهنگ  فقطنه که شده یتلق« گانهیب» و« یگرید» عنوانبه هاترک یحد تا و م

سنان شوکت و شکوه انهدام عامل سئول بلکه انیرانیا یبا  از 18.شدندیم یمعرف هم یبعد یهادوره انحطاط م

شاه دوران ضا ساز آغاز با و ر  یخیتار م؛یشد ازمندین پرافنخار خیتار به ونریب چه هر ما که بود حکومت ینو

 سیتأسووو مدرن، یزندگ ینمودها با اول یپهلو پرافنخار دوران به را باسووونان رانیا زیافنخارآم ۀگذشووون که

 یپ در که یرانیا مدرن ییگرایمل. زند وندیپ یعرف و یادار ینهادها و هاآموزشوووگاه ها،دانووووگاه ها،کارخانه

 شیخو یقوم تیهو از انیرانیا ۀنیرید یآگاه بر را خود یۀپا بود، رانیا قدرتمند و مدرن دولت یگذارهیپا

شت سالم از شیپ رانیا خیتار بر را خود هیتک خود، اوج در و گذا شت ا شاه ییگرایمل. گذا ضا  یپ در ،یر

سان نوع از ناب بودن یرانیا س زبان یامپراتور خاطره با را یامپراتور آن ۀخاطر و بود آن یسا  هند به که یفار

 لیاصوو یهاواژه از که یپهلو به را خود شووهرت آن، افنخار به و کرد بیترک افت،ی گسوونرش انهیم یایآسوو و

سان ست، یسا شاه ییگرایمل. داد رییتغ ا ستیم که بود خنهیآم یینوگرا با یطرف از یرضا  دولت و رانیا خوا

 ۀنیرید فر و یفرهمند بر دیتأک آن ت ووواد جهت در گر،ید یطرف از و کند مدرن یادار ینهادها با را رانیا

 نیا. دیکو شعله زدهمیس قرن دوم مهین از فکرانروشن انهیگرایمل شور ران،یا در. داشت باسنان یشاهنواه

 یعنی ،یفارسوو زبان به یدرسوونبه و ریناگز بود، رانیا یمل تیهو یعنصوورها افننی یپ در که انهیگرایمل شووور

                                                           
 .58 (،1397 ،ریرکبیام تهران:) ،رانیا در نینو یمل تیهو یریگشکل و ینگارخیتار ،ییگرایملطرفداری،  محمدیعل .17

 (،1391ی و بهمن )د، 66 و 67ش سوره اندیشه، مجلۀ ،«ناسیونالی تی در ایران معاصر ینگارخیتار فاصله از تقدیر تاریخ؛» بهادری، یعل .18

227. 
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صل نیترمهم ونرک ف س زبان. کرد دیتأک زیچ هر از شیب ،یرانیا تیمل و رانیا ملت م  یادب راثیم تنهانه یفار

 19.وستیپیم باسنان خیتار به زین را زمان آن رانیا که داشت سر پوت یدرخوان

 اول یپهلو دوره در ینگارخیبر تار ییگرایمل ریتأث

و احوال انسووان در  اتیثبت وجوه گوناگون ح ووصووف  یخاد، به معن یعنوان اصووطالحبه ینگارخیتار

ص ستیس ۀعر ست، به هر روش و  ا شنه ا سان و آنچه بر او گذ صف مکنوب احوال و اعمال ان و اجنماع. و

عا یمبنن نب و ر تدو میتنظ ۀویهر شووو تیبر هر مک تار یخیتار نیو  گارخیرا  ند. توانیم ین  یمالئ 20خوا

در قالب  یخیتار یهاتیواقع ییبازنما ندیفرا ینگارخیارت»کرده اسوووت:  فیتوصووو نیرا چن ینگارخیتار

 ،هاو با روش ردیپذیموووخص صووورت م یچهارچوب گفنمان کیاسووت که در  یخیمکنوب تار یهاتیروا

و  ینوع رفنار علم کی ،روش تفکر کی ینگارخیتار نیمنفاوت همراه اسوووت؛ بنابرا یهاو نگرش هاافتیره

 ینگارخیتار ،ینگاه کل کیدر  21«.شووودیعرضووه م یزبان امیپ کیاسووت که در قالب  یعمل فرهنگ ۀویشوو کی

وجوه  افتیشوووناخت و در رایاسوووت، ز اریبسووو تیاز ابعاد و مظاهر فرهنگ و تمدن حائز اهم یکیعنوان به

 ایکه در آن تمدن ظهور کرده  ییهاانواع هنرها و دانش خیتار یبدون بررسووو ،یمخنلف هر فرهنگ و تمدن

 .بود نخواهد ممکن افنهی تکامل

موردتوجه  ربازیمردم دارد از د یاجنماع یدر زندگ یریناپذاجنناب تیکه اهم ینگارخیو تار خیمقوله تار 

 اقوام انیم در یحن دارد، خیتار خود یدرازا به یعمر ینگارخیعامه و خاصوووه بوده اسوووت. بدان علت تار

ها و لحظات حسوواس که نوووانگر صووحنه میخوریو الواد( برم هابهیکن)در قالب  ینگارخیتار به زین یباسوونان

 ینگارخیکه در تار ندینمایرهنمون م« زمان»به شناخت مفهوم  ونریو ما را به توجه هر چه ب باشندیم یخیتار

 ،یاجنماع ،یاسوویجانبه سووو دربرداشوونن ابعاد همه تیجامع لیدلرا به «ینگارخیتار» اگر. دارد یاسوواسوو نقش

صاد ،یرهنگف  میخواه یپ آن ینهان یهابه ارزش م،یجامعه بدان کی عیوقا یتمام نما نهییآ یو ادب یهنر ،یاقن

شوارامر به نیبرد و البنه ا سخن ینوبه خود د ساندیفن را م نیا یو  شوار نیا ریکه در قرون اخ ر  لیدلبه ید

 ینگارخیتار یمندباعث قاعده زین یدگیچیو پ یگسنردگ نیآن، دوچندان شده است. ا یدگیچیو پ یگسنردگ

 22.است آورده فراهم را یمخنلف ینگارخیتار مکاتب ظهور موجبات و دهیگرد

نگاشنه  یرعلمیشکل غ بهعموماً  ،نادر یتا روزگار معاصر، جدا از اسنثناها میاز عهد قد رانیدر ا ینگارخیتار

 ،یرا بدون توجه به موضوعات اجنماع یو نظام یاسیمورخان تنها مسائل س ،ینگارخیتارنوع  نی. در اشدیم

 یکه تنها زندگ یو نظام یاسوویسوو یهاخیتار نیغالب در هم یژگی. وکردندیم یبررسوو یو فرهنگ یاقنصوواد

س ،اغراق دادند،یدر کانون توجه خود قرار م راخلفا و امرا  ران،یشاهان، وز صنوع و  یهمراه با نثر ،یچاپلو م

 23.شدیمسائل نگاشنه م لیوتحلهیو تدز یجه به رابطه علت و معلولمنکلف بود که بدون تو

شنا  یتحوالت و رییتغ باعث قاجار دوره در ییاروپا نگارانخیآثار تار ۀترجمبا تحوالت غرب و  انیرانیا ییاما آ

خیتار یسووونن منون با که آمد دیپد ینگارخیتار نهیزم در یمنون و آثار و شووود نگارانخیتار نشیب و روش در

                                                           
-137-138(، .1378 ،یالماس انقالب اسناد مرکز: تهران) ،رضاشاه سلطنت دوره در یاسیس توسعه تحقق موانع ،یسردارآباد اهلللیخل .19

136. 

 .302-303 (،1367 بزرگ اسالمی، المعارفدائرۀتهران: بنیان ) ،14ج بزرگ اسالمی، المعارفدائرۀ ،«ینگارخیتار» سجادی، صادق .20

ضایعل .21 سم ینگارخیتار گفتمان مالیی توانی، ر شاه رامونیپ یپهلو ۀدور یر ضا شگاه علو  ان انی و مطالعات ) ،ر  فرهنگی،تهران: پژوه

1395،) 3. 

 .45(، 1379شهریور ) ،35ماه تاریخ و جغرافی، ش  کتاب ،«کوبنیزرنگاری دکتر سبک تاریخ» ،عادل زیپرو .22

 .13 (،1392 تهران: امیرکبیر،) ،کوبنیزر دکتر ینگارخیتار و ینگر خیتار بختیاری، محمد .23
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 انیم نیا در. بود گرفنه شوووکل یدیجد یدئولوژیا و یفکر یهانگرش یمبنا بر و داشوووت تفاوت ینگار

 ییگرایمل وهیاند ریتأث تحت که بود یسینوخیتار در انهیگرایمل یهاشیگرا مدرن، و منددد انیجر نیترمهم

 نی. ادیگرد لیتبد رانیدر ا دیجد ینگارخیتار حوزه در کردیرو نیترمسوولط به دهه نیچند تا و شوود داریپد

در دوره  رزایم نیالدو شاهزاده جالل یآقاخان کرمان رزایآخوندزاده و م یچون فنحعل یکه با آثار افراد انیجر

ظام مووووروط با اسووونقرار ن  شیازپشیب شیو گرا یتدددخواه انیجر تیو تثب تیقاجار آغاز شوووده بود 

 یباسنان تیهو یایاح یتالش برا انهیگرایمل ینگارخیتار یاصل یژگی. وشد تیتثب ییگرایمل به فکرانروشن

سنان یافراط لیو تدل دیو تمد رانیا ساط یاز مفاخر با شت ا  ندگانیبود. نما یزردشن نیو د یرانیا ریو بزرگدا

صورت گسنرده ا ز بلکه به دادندیاسالم نوان نم نییبه آ یتعلق خاطر گونهچیتنها در آثارشان هنه انیجر نیا

را حمله  انیرانیا یماندگو عقب رانیا یشوووکوه باسووونان ینابود یبودن و علت اصووول زاریاسوووالم و اعراب ب

فقط با  رانیرفنه اعظمت ازدسووت یابیآنان باز دگاهید از 24.دانسوونندیچون اعراب و ترک و مغول م یگانگانیب

صل ا ونن به ا شدن از فرهنگ غرب امکان «هیعار»به  انییکه اروپا شیخو یرانیبازگ  ریپذگرفنه بودند و جدا 

 با ییارویرو در ییسناو باسنان ییگرابه اصالت یفرهنگ ازین یاگونه خیتار یسخن، بازنگار گری. به دنمودیم

 یبان اعراب فرنگ، با یووواوندیخو به توجه و باسوونان رانیا عظمت به پرداخنن با. بود غرب تمدن و فرهنگ

 25.شدند پنداشنه تمدن قافله از رانیا یافنادگعقب

و « نژاد»شد دو مسئله  نیتدو یرانیا ریو غ یرانیاز منابع کهن ا یریگکه با بهره دیجد ینگارخیتارنوع  نیا در

شت و از جمله و ینقش محور« سلطنت» سرزم زیآمشیسنا کردیبارز آن رو یهایژگیدا  رانیا خیو تار نیبه 

دوره  لیآن، از اوا دیجد یمعنابه انهیگرایمل ینگارخیتار ،یخیتار نهیووویپ نظر ازدر عهد باسوونان بود.  ژهیوبه

-1228آخوندزاده ) یفنح عل رزایچون: مکنوبات اثر م یآثار و( منورالفکرهافکران )روشووونقاجار و با ظهور 

 رزایم نیالده خسووروان اثر جاللق(، و نام1275-1232) یآقاخان کرمان رزایق(، سووه مکنوب نوشوونه م1295

شد؛ اما تقر1289-1234قاجار ) سنه آثار، در زمره منابع تار نیاز ا کدامچیه باًیق(، آغاز  محض قرار  نگارخید

س یندارند؛ بلکه آثار ضان  سنند به قلم معنر سیه شنو  یا ش یفکرانرو ضد د یبا زبان دندیکه کو و  ینیغالباً 

باسنان،  رانیا شیو سنا یدوره اسالم رانیا خیضمن نکوهش تار ،یو مذهب یاجنماع ،یاسیسرشار از اننقاد س

 جیتدربه یبگذارند. ول ریو نگرش مردم عهد قاجار به اسالم تأث یبر اوضاع زمانه خود بنازند و بر سطح آگاه

 یهاگسنرده از روش یریرپذیآمدند که با تأث دیپد رانیاز مورخان در ا یدینسل جد ه،یو از اواخر دوره قاجار

 و فیتأل به ،ییاروپا شووناسووان رانیا مطالعات جیننا از عیوسوو یریگبهره با و یغرب محققان ینگارخیتار نینو

خیتار یمبان ،یخیتار ادوار از رانیا گذشووونه یااسوووطوره ادوار کردن جدا با و پرداخنند رانیا خیتار نگارش

 معاصووور، انهیگرایمل ینگارخیتار بارز یهایژگیو از یکی. کردند یزیریپ را رانیا در نینو و یعلم ینگار

 26«.است باسنان عهد در ژهیوبه ران،یا خیتار و نیسرزم به زیآمشیسنا کردیرو

، به 1299سووم اسوفند  یاز نظر روش، ادامه روند دوره قاجار بود. بعد از کودتا ،یدر دوره پهلو ینگارخیتار

سنان خیتار صله ب شیب یبا شد. در فا ( و دوم 1914-1918اول ) یجنگ جهان نیاز حوادث دوره قاجار توجه 

 نمونه فاتوانیتأل که شدند تیترب یازبده نگارانخیو تار افتیگسنرش  ی(، منسسات علوم عال1945-1939)

                                                           
تاریخ نگری و  جلۀم، «و تأکید بر پیوساااتگی نژادی کردها و ایرانیان رضااااشااااه ۀدور ی اااتیونالیناسااا ینگارخیتار» رساااولی، نیح ااا .24

 .43 (،1397پاییز و زم تان ) ،22ش ،28، سینگارخیتار

 .58 (،1395، )تورنتو: کتاب ایران نامه، خیتار یشیبازاند و یبوم تجددطرقی،  یتوکل محمد .25

قاجاریه تا پهلوی  از ملی در ایران؛ یهاینگارخیتاردر پیدایش  یشااناساارانیاو  یشااناسااشاارق یهاانیجرنقش » ،یطرفدار محمدیعل .26

 .164-165(، 1396تاب تان ) ،2ش ،18س تاریخ اسال ، مجلۀ ،«اول
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ست رانیا یسینوخیتار دیجد سبک کامل ص. ا شخا شن اقبال عباس چون یا سرو احمد و یانیآ  دیسع و یک

 27.بودند دیجد ینگارخیتار اسنادان و وگامانیپ از که یاسمی دیرش غالمرضا و یسینف

بود. به مدت پانزده سال  یفارس یخیتار قاتیوقفه در تحق ،یبالفصل اسنقرار حکومت پهلو راتیاز تأث یکی

 نینخسن یهارفنه، در سال نیاز ب یهاآمد. مورخان همچون سنت سابقه سلسله دیپد یارزشمند یخیآثار تار

شنه د،یدوره جد نیا سله قاجار را در نو شنند مغفولخود کامالً  یخیتار یهاسل  چون یمهم یدادهایرو. گذا

وروط تنباکو، امیق سب نیم.که ظاهراً عناو1921 یکودتا و هیاول، انقالب روس یجنگ جهان ت،ینه ت م  یمنا

دهه  کیمدت  یبرا ،افنادند. مورخان بالقوه یفراموشوو ۀوتدر ب شوود،یبرشوومرده م یپهلو ۀمورخان دور یبرا

 دوره نیا قلم ارباب 28.دندیباسوونان گرد رانیا ایو  دیجد یاروپا ۀدربار ییاروپا یهازبان یخیمنرجمان آثار تار

 اریبسوو جیننا و آموخنند؛ غرب دانووومندان از را مأخذ و اسووناد سووهیمقا و یعلم قیتحق و مطالعه اسوولوب

 به بود منحصر رانیا درباره یخیتار یهاکناب روزگار آن در. آوردند دست به خود یهاکوشش در یسودمند

نوشوونه بودند؛ و آموزگاران و  کس،یسووا یملکم و پرسوو سوورجان مانند ،ییاروپا سووندگانینو که ییهاکناب

 29.داشنند تیشکا ،یدرس یخیتار یهاکناب بخصود ،یخیتار یهاکناب کمبود از فکرانروشن

 نیموردنظر خود را در ب تیبنوانند مووووروع قیکه از آن طر دندیدیم یالهیآموزش را وسووو یپهلو حکومت

علوم  ،یمخنلف علم یهارشوونه نی. در بندینما نیتأم کردگانلیاقوووار و طبقات مخنلف بخصووود تحصوو

س نیونریب خیتار ژهیوو به یاجنماع سیکارکرد  شت. بد یرا برا یو اجنماع یا  یسیخاطر بازنو نیدولت دا

 سوووندگان،یاز نو یادیبود که بر عهده جمع ز یافهیوظحکومت  یدئولوژیا یدر راسووونا یخیتار یهاکناب

آن دو آموزش و  ،یو فرزندش محمدعل یفروغ نیمحمدحسوو 30شوورق شووناسووان قرار گرفت. یمورخان و حن

را  خیتار ریتأث یو حن کردندیم یآنان را مهم تلق تیملت و ترب کیرا در شوووکل دادن به افکار  خیتار نیتدو

از  یووونریب یریرپذیتأث تیقابل یخیتار یهاسووو کناب کی. از دانسوونندیعلوم م گریبرتر از د یعنوان علمبه

سیس یف ا سو یو فکر یاجنماع ،یا شنند و از  شنه گر،ید یزمانه دا شش در راه  یاارائه گذ پرافنخار و کو

 یدرسوو یهاکناب آن، از ترمهم و یخیتار یهاکناب قیاز طر یبا بازگوووت به گذشوونه باسوونان ت،یهو دادیا

 31.دیرسیم نظر به ریپذامکان خ،یتار

 با و آمد عمل به رانیا گذشووونه خیتار و معارف به که یتوجه اثر بر یپهلو سووولطنت لیاو در لیدل نیهم به

 یبرا معارف ریتدب اثر در که یخاطر فراغ با هم و شووودیم رانیا در ییگرایمل و یمل هیروح از که ینیتقو

 و معارف یهاونیکمس در رانیا میعظ و مفصل خیتار دوره کی میتنظ فکر بود، آمده شیپ دانومندان و ف ال

شن دایمهم توجه پ نیبه ا یا؛ و عدهگرفت قوت یفرهنگ مدامع نه ت  نیشروع ا تیفیک یانینمودند. اقبال آ

مصووواحبت بزرگان  س،یکه نگارنده در پار یم(، موقع1297ش/ 1306شوووش سوووال قبل )» دیگویم نیرا چن

بود،  بمینصوو ،یابوالحسوون خان فروغ رزایو م یو ذکاء الملک فروغ ینیمحمدخان قزو رزایم یعنی یقدریعال

 یکه در فرنگسوونان به همکار یخیبه سووبک توار گریکدیاتفاق بود که به انیموضوووع در م نیا یغالباً گفنگو

                                                           
 .153، (1375 هان اسالمی،جتهران، بنیان دانشنامه ) ،6، دانشنامه جهان اسالمی، ج«نگاری در دوره قاجار و پهلویتاریخ» ربیعی، ژهیمن .27

 تهران:) در ایران، ینگارخیتارمجموعه مقاالت  از ،«نوزدهم و بی تم میالدی ۀسدایران در  ینگارخیتار» فرمانفرمایان، حافظ .28

 .190(،1380،گ تره

 .77 (،1387 ،زوار تهران:) ،3ج ،ما روزگار تا ماین از آرین پور، ییحی .29

 .121 ،(1393تاب تان ) ،58ش علو  سیاسی، مجلۀ «ناسیونالی تی در ایران ینگارخیتار یانتقادارزیابی » بیگدلو، رضا .30

و  ینگارخیتار مجلۀ ،«درسااای تاریخ دوره پهلوی اول یهاکتابنمودهای ناسااایونالی ااام در » ،و همکاران دوساااتوطن غالمرضاااا .31

 .190-191 (،1388بهار ) ،1نگاری، شتاریخ
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 سیاثنا بود که دو جلد کناب نف نی. در هممیکن هیته رانیجهت ا یعموم خیتار کیف ووال فراهم شووده اسووت 

قدم در  نیکه اول افتیاننوار  ایرنیپ رالدولهیحسن خان مو رزایم فیتأل رانیا میقد یهاباسنان و داسنان رانیا

 32«منابع موجود برداشنه شده است. عیو اسنفاده از جم ییطرز کار اروپا تیدقت و رعا تیمرحله با نها نیا

ش. 1307 سوووال دراتفاق افناد:  گونهنیعباس اقبال ا تیکار شوووده و به روابهوزارت معارف دسوووت رونیازا

که سلسله  دیزد. مقرر گرد یسلسله کنب درس کی فیکار تألبهمدارس دست اجیرفع احن یوزارت معارف برا

 تا اسووالم از ا،یرنیپ قلم به اسووالم صوودر تا ابندا از»شووود:  فراهم بیترت به تیموووروط تا ابندا از رانیا خیتار

سن سن از زاده،یتق قلم به مغول یالیا وروط اعالم تا مغول یالیا شن به تیم عالوه بر دو  ایرنیپ ،یانیقلم اقبال آ

سنان رانیجلد ا سنان یبا س کیو  رانیا میقد یهاو دا ش( دو  1312خالصه دو جلد فوق، تاکنون ) یجلد در

 نیا گریدو جلد د کهنیاند. همرا فراهم و طبع نموده یدوره اشوووکان لیتا اوا رانیا خیتار یاز ابندا ریمدلد کب

خود عموماً و  اکانیکه از گزارش احوال ن ؛عصر نیمردم ا شیپ یدیبها از طبع خارج شود افق جدکناب گران

 یایوقت در دنکه همه یرانیقوم ا یگذشنه مآثر به خوددر احوال اجداد باافنخار  ریس وباسنان خصوصاً  رانیا

دشمن  منرخان یورزخواهند برد و به غرض یپ اندبوده الوأنمینام و نوان و همدوش ملل عظصاحب میقد

کار  یپرده از رو یخوبکناب به نیکه در ا دیعصوور جد خبریب نیو مغرضوو میقد انیرانیمقام ا ریدر باب تحق

وطنان معاصر ما شعله زند در هم گریبار د یباشد که غرور مل افت،یخواهند  یبرداشنه شده است آگاه وانیا

 33«سوخنه، آنان را به اقندا به اجداد باعظمت خود وادارد. وانیدر وجود ا یپرورو تن یو خرمن سسن

از دانش  یریگبه بهره یمل تیخود و جلب مووووروع ۀانیگرایمل یدعاو تیتثب یدولت برا نیا بیترت نیا به

 یاز ف ا یونریب یریرپذیتأث تیقابل یخیتار یهاآورد. از آندا که کناب یرو نگارانخیاز تار تیو حما خیتار

 قیاز طر یباسنان ۀبا بازگوت به گذشن تیهو دادیو کوشش در راه ا داشنندزمانه  یو فکر یاجنماع ،یاسیس

عنوان ابزار به یخیتار یهاکناب نکهیتوجه به ا با نیو همچن دیرسووویبه نظر م ریپذامکان یخیتار یهاکناب

وروع یغیتبل شمار م تیو م سامان یو نقش بارز آمدندیبخش به   یباورها و انیرانیا یافکار عموم یدهدر 

 (.44،یسولمواجه شد. )ر یاسابقهیبا رونق ب ینگارخیتار رضاشاهدر دوران  ،آنان داشنند یخیتار

و شوواعران  سووندگانینو ها،سووتینخبگان و ژورنال ،یاسوویاز نظرگاه قدرت سوو یدر دوره پهلو خیتار دهینن در

در تمام آثار  که یاگونهارجمند قرار گرفت. به یگاهیمهم در جا یعنوان دانووووو به افتی یاژهیو تیاهم

ان به نخبگ نیو همچن یاسویکرد. قدرت سو دایرا پ خیارجاع به تار ووهیر توانیم یخیو تار یاسویسو ،یفکر

 یهاالشاندمن معارف و ت لیمانند آنچه در توک ،دست زدند یمل خینگارش تار یبرا ینهادساز یتالش برا

دارس م یرا به برنامه درس خیتوجه نمود و تار خیبه مسئله آموزش تار زین یاسیآن صورت گرفت. قدرت س

 دادند. یادیز تیمسئله اهم نیبه ا زیافزود و ن

 خود یهااسوووتیسووو و اهداف خدمت در را ییگرایمل ینگارخیتار مدرن دولت کی عنوانبه یپهلو دولت

مخنلف خواهان آن بود که  لیبه دال کرد،یعنوان م یدولت مل کیرا  خود دولت که یپهلو دولت. گرفت

زمان  نیاقوار گسنرش دهد. در ا نیخاد خود را در ب تیو احساس تعلق به ملت بر اساس روا یمل یآگاه

 یاز طرف 34شووکل گرفت. ینگارخیتار نهیدر زم ژهیودانش به دیو نظام تول یخواسووت دولن انیم یهمان نیا کی

شاه گرید ضا وک دادیا لیدلبه ر صالحات، ت سانیدولت مطلقه مدرن و  لیا موردنظر خود  یفرهنگ یسازک

 نیاز مورخان ا یاریبه مقصودش بس دنیرس یجهت برا نیبود و به هم دیجد یمل تیهو یبه بازساز ازمندین

                                                           
 .536-537 (،1379 قم: خر ،) ،یآزاد تالشباستانی پاریزی،  میمحمدابراه .32

 .130-131 (،1341، نایسابنتهران: کتابخانه ) رالدوله،یمش یزندگان و یاسیس طیمحباستانی پاریزی،  میمحمدابراه .33

 .119-120 ،«نگاری ناسیونالی تی در ایرانارزیابی انتقادی تاریخ» ،گدلویب .34
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 ینگارخیتار نوع نیا لیدل نیهم به بپردازند؛ کار نیا به انهیگرایمل ینگارخیدوره را موظف سوواخت تا با تار

 35قرار گرفنه است. تیمورد اهم اریبس یپهلو رضاشاهدر دوره 

 توانیم که اول گروه. داشوونند تیفعال انهیگرایمل ینگارخیاز مورخان در عرصووه تار فیدوران دو ط نیا در

شنند، ینگارخیتار از یاهیما و بهره چندان که کرد عنوان یدربار ای مزد به قلم نگارانخیتار را هاآن  در اما ندا

 یابرجسنه تیموقع از یعلم اعنبار لحاظ به که دوم گروه. پرداخنندیم خیتار نوشنن به دولت اهداف یراسنا

 یهاشیگرا گروه دو هر موارد یاریبسوو در حال نی با شوودند،یم محسوووب کیآکادم افراد و بودند برخوردار

و پورداوود جزو  ایرنیحسن پ ،یچون احمد کسرو یکسانداشنند.  انهیگرایمل ینگارخیتار نگارش در یموابه

پرداخنند.  رانیا یمل یهابه شناساندن اسطوره یهدر زدهیدر قرن س یرانیا فکرانروشن 36بودند. یکسان نیچن

شاهامر در دوران  نیا ضا وو ر شاهشد.  قیسخت ت ضا ص یبرا ر شخ سنوار کردن قدرت  ست به  یا خود، د

را زنده کند.  رانیکرد تا عظمت و شووکوه گذشوونه ا قیتندرو را توووو ییگرایمل یاز باال و نوع یسووازملت

شاه  ضا شت که تار منرخانر سالم را که ا یسیرا بازنو رانیا خیرا وادا شغال  رانیکنند و دوران پس از ا به ا

 37گر سازد.قبل از اسالم را پر شکوه و جالل جلوه رانیا خیآن تار یجاو به ندازدیب تیاعراب درآمد را از اهم

 خیاز تار یادیتعداد ز ،اندنگارش درآمده به ییگرایمل گفنمان یمبنا بر دوره نیا نگارانهخیتار منون یتمام

گفنمان  یلخود را بر اسوواس خطوط ک یخیتار داتیتول یارحرفهیغ ای یامقطع مزبور اعم از حرفه سووانینو

از  گرید یاریسبو  یانیعباس اقبال آشن ،یاسمی دیرش ا،یرنیحسن پ ،ی. احمد کسروانددهیبخو نظم ییگرایمل

 ران،یا خیتار بار در نینخسن یبرا رضاشاهدر دوران  بیترت نیرا عرضه داشنند. به ا یفراوان یخیتار داتیتول

 نفکیصورت جزء البه یشده و حکومت پهلو دهیبخو یکه به آن جنبه مل ردیگیشکل م ینگارخیتار ینوع

به کوشووودیحکومت مزبور م یرونیو ازا دیآیدرم یمل خیتار نیا ظام  قیاز طر ژهیوبه طرق مخنلف و  ن

آن محکم سازد.  لهیوسخود را به تیحاکم یاقندار نظر یهاهیآن را در سراسر جامعه رواج داده و پا یآموزش

شن انیاز م زین یافراد انیم نیطبعاً در ا س فکرانرو سیو رجال   ،ینگارخینوع تار نیابا باور بر  یو فرهنگ یا

سنقل به شاهحکومت  خیموظف، به نگارش تار ایصورت م ضا صر نو یپرداخنه و نوع ر و  یحکومن یسیمعا

 را به وجود آوردند. یبا ظاهر مل یغاتیتبل

  اند از:اول عبارت یدوره پهلو ینگارخیتار مهم عناصر و هایژگیو یکل یبندجمع کی در

 رضاشاه؛ حکومت به دنیبخو تیموروع منظوربه ینگارخیتار رواج. 1»

س ینگارخیتار رواج. 2  خیتار به راوانف توجه مقابل در هیقاجار خیتار به یتوجهیب ،(ییگرایمل) یسنیونالینا

 باسنان؛ رانیا

پا، دیجد خیتار به توجه. 3 پذیتأث ارو گارانخیتار بالقوه یریر گارخیتار یهاکیتکن از ن  لیدلبه نیون ین

 علوم؛ یعال منسسات و مطبوعات گسنرش

 38«.نگارش در سبک صراحت و یآسان ،ینگار ساده. 4

صر مهم  هایژگیو یبرخ رانیا در ییگرایمل تقابل و تعامل مقاله سندهینو تیروا به   ۀدور ینگارخیتارو عنا

 اند از:عبارت یپهلو

 ؛یهخامنو پادشاهان از یریالگوگ و اسالم از شیپ تیهو یایاح. 1»

                                                           
 .46 ،«و پروژه تاریخ ناسیونالی تی در ایران رضاشاه»، گرانید و یگدلیب .35

 .120 ،«ناسیونالی تی در ایران ینگارخیتارارزیابی انتقادی » بیگدلو، رضا .36

 .67(، 1358 ،ریرکبیام تهران:) ،نییآکین اهللفضل ۀترجم ران،یا در یدارهیسرما توسعه یکتاتورید ،یدیهال فرد .37

 .121(، 1386، تهران: دانشگاه پیا  نور) ،جهان و رانیا در آن تحوالت و ینگارخیتارعاشوری نژاد،  عباس و میرجعفری نیح  .38
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 د؛یجد یدئولوژیا ینیگزیو جا یاسالم یهابا ارزش مقابله. 2

 39«.بود یعرب از یفارس زبان یسازپاک و منمرکز دولت تیتقو. 3

 قالب در چه و گذشوونه باب در یخیتار یهایبررسوو قالب در چه ،ینگارخیتار رضوواشوواهدر دوره  سوواننیبد

 ابیدر صدد بود در غ رضاشاهحکومت  رایز ،درآمد یو حکومن یصورت رسمبه یادیحد ز تا یسینو معاصر

وروع صد کنارزدن آن، نوع نیا ینید تیم وروع یحکومت و به ق خود به وجود آورد و طبعاً  یبرا یمل تیم

 نی. بدرفتیامر به شوومار م نیا یابزار برا نیترو مهم نیمنثرتر یسووازخیتار یادیو تا اندازه ز یسووینوخیتار

در جهت القا و  ،یو درس یدر منون آموزش ژهیواول، به یعصر پهلو یحکومن نگارانخیتار یلحاظ هدف اصل

شاهباور قرار گرفت که  نیا تیتثب ضا ص ر ضد اجنبو وطن یمل ینیشخ ست،   یمل یهااز تبار دودمان ،یپر

همواره  خیدر طول تار زین رانیعهد باسنان است و مردم ا رانیکننده عظمت منسوب به ا اءیباسنان و اح رانیا

الزم بود تا  یحکومت پهلو تیموووروع تیتثب یبرا نیاند. عالوه بر اپرسووت بودهدوسووت و شوواهشوواه یملن

راسنا  نیشود و در ا ینیو د یسنن یهاتمام ارزش نیجانو ریطور فراگبه ییگرایمل ینگارخیو تار ییگرایمل

کنب گوناگون درباره  فیترجمه و تأل قیبه اشووکال مخنلف و از جمله از طر انهیگراباسوونان ییگرایمل جیترو

 40قرار گرفت. رضاشاهحکومت  یو فرهنگ یاسیس یهاباسنان، در دسنور کار سازمان رانیا خیتار
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 دهینن

 یاسیاز غرب وارد شده و برآمده از تحوالت س یدئولوژیا کیعنوان به ییگرایمل رضاشاه،سلطنت  ۀدور در

پرسوونانه و تدددخواهانه وطن یهاوووهیهمراه با اند ت،یخصووود دوران موووروععهد قاجار و به یو فکر

صلبه وروع یدئولوژیا نیتریصورت ا سلطنت  یبخش برا تیم سپس  شاهقدرت و  ضا صور  ر درآمد و به 

در جهت  یعنوان عاملاول حاکم شوود و به یحکومت پهلو یو فرهنگ یاسوویسوو یمخنلف بر سووراسوور ف ووا

پرسنانه و وطن انهیگرایمل یهاوهیبر اند زیاز هر چ شیب رضاشاهگوت.  داریبه حکومت پد یبخو تیموروع

از  یبیترک یرضووواشووواه ییگرایلحاظ مل نیبود. بد رانیدوران مدد و عظمت قدرت ا اءیو خواهان اح دیتأک

سنانه و تدددخواهانه و ملو وطن انهیگرایمل یهاوهیاند سپس  اگریاح ییگرایپر سنانو  ستبا  درواقع و گرا

 یمبان نیتریاز اصوول یکیاسووت،  یباسوونان رانیدوران قدرت و عظمت ا اءیکه خواهان اح اگریاح ییگرایمل

 .رودیبه شمار م رضاشاهبخش حکومت  تیموروع ییگرایمل

 یفرهنگ ییگرایح ور و نمود مل یبسنرها نیتراز مهم یکی دیتردیب ینگارخیو تار خیتار ،آنچه مسلم است

 قاجار ۀاز اواخر دور رانیا یو فرهنگ یاسیس یف ا بر ییگرایمل تیدر دوران ورود و حاکم رونیاست و ازا

 یدئولوژیا نیا ریطور گسنرده تحت تأثبه رانیا یاز مسائل فرهنگ یاریهمچون بس اول، یپهلو ۀو سراسر دور

س ۀاز اواخر دور انهیگرایمل ینگارخیتارقرار گرفت.  صه فرهنگ، اجنماع و  ستیقاجار در عر  یرانیجامعه ا ا

 یاریذهن بس ،یرانیجامعه ا یو فرهنگ یمهم فکر یهااز چالش یکیعنوان دهه به نیچند یو طگونه  داریپد

 .است کرده موغول خود به را مداراناستیسنگاران و روزنامه سندگان،ینو فکران،روشناز 

س مانند ینگارخیتار انهیگرایمل هینظر سندالل یبیترک نگارانخیتار یهاهینظر از گرید یاریب ست از ا که  ییهاا

شنراکات انگریب وانه رانیاز ا یا سنهیپ تیآن روا یهاو ن سرزم و شنه  پرعظمت  خیتار ران،یا نیو منداوم از گذ

که همگان  کپارچهی رانیو تصور ا ریو تصو یخواهمانند اسنقالل انهیگرایمل یهاارزش سیباسنان، تقد رانیا

 تیهو یایاح یتالش برا انهیگرایمل ینگارخیتار یاصوول یژگیدارند. و زیآمشیو سوونا کسووانی یبه آن نگاه

سنان سنان یافراط لیو تدل دیو تمد رانیا یبا ساط یاز مفاخر با شت ا ون نیو د یرانیا ریو بزرگدا بود.  یزرت

شان هنه انیجر نیا ندگانینما وان نم نییبه آ یتعلق خاطر گونهچیتنها در آثار سالم ن صورت بلکه به دادندیا

سالم و اعراب ب سنرده از ا صل زاریگ سنان ینابود یبودند و علت ا را  انیرانیا یماندگو عقب رانیا یشکوه با

 .دانسنندیچون اعراب و ترک و مغول م یگانگانیحمله ب

 تیو تقو نییتب یابزارها نیتریاز اصووول یکیصوووورت به ینگارخیتار و خیتار رضووواشووواه،حکومت  دوره

 دولتدرآمد.  رضاشاهسلطنت  یبرا یمل تیو اسنقالل کوور و کسب موروع یوحدت مل نیتأم ،ییگرایمل

هان آن بود که آگاه لیبه دال کرد،یعنوان م یدولت مل کیکه دولت خود را  یپهلو و  یمل یمخنلف خوا

 یزمانمه کیزمان  نیاقوار گسنرش دهد. در ا نیخاد خود را در ب تیاحساس تعلق به ملت بر اساس روا

از  یدینوع جد نیشووکل گرفت؛ بنابرا ینگارخیتار ۀنیدر زم ژهیودانش به دیو نظام تول یخواسووت دولن انیم

 یآمد. از طرف دیپد یدوران قاجار و سوپس پهلو یمنورالفکرها انیگذشونه در م عیو بازنمود وقا ینگارخیتار

شاه گرید ضا صالحات دادیا لیبه دل ر وک ،ا سانیدولت مطلقه مدرن و  لیت موردنظر خود  یفرهنگ یسازک

 نیاز مورخان ا یاریبسبه مقصودش  دنیرس یجهت برا نیبود و به هم دیجد یمل تیهو یبه بازساز ازمندین

با  یرانیا سوووانینوخیآن تار یکار بپردازند؛ که ط نیبه ا انهیگرایمل ینگارخیتاردوره را موظف سووواخت تا با 

سنو وطن ییگرایمحور قرار دادن مل شاهان قرون پ یپر شنه و اقدامات  و  رانیا نیویبه ق اوت درباره گذ

به  ران،یا خیاز تار نینو یدر صدد برآمدند با ارائه قرائن قیطر نیباسنان پرداخنند و از ا رانیپادشاهان ا ژهیوبه
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عظمت و  اتیح دیمردم پرداخنه و موجبات تدد انیدر م یپرسنو وطن ییگرایمل جیو ترو یغرور مل یایاح

 باسنان را فراهم آوردند. رانیشکوه منسوب به ا

شاه ضا شت که تار منرخان ر سالم را که ا یسیرا بازنو رانیا خیرا وادا شغال  رانیکنند و دوران پس از ا به ا

سالم را  رانیا خیآن تار یجاو به ندازدیب تیاعراب درآمد را از اهم شکوه و جالل جلوهقبل از ا سازد. پر  گر 

 تیترب یازبده نگارانخیو تار افتیگسونرش  یاول و دوم، منسوسوات علوم عال یجنگ جهان نیدر فاصوله ب

وانیشدند که تأل سبک جد فات ص رانیا یسینوخیتار دینمونه کامل  شخا ست. ا شن یا  ،یانیچون عباس اقبال آ

 بودند. دیجد ینگارخیو اسنادان تار وگامانی... که از پیاحمد کسرو

 خیاز تار یادیتعداد ز ،اندنگارش درآمده به ییگرایگفنمان مل یدوره بر مبنا نیا ینگارخیتارمنون  یتمام

ساس خطوط کل داتیتول یارحرفهیغ ای یامقطع مزبور اعم از حرفه سانینو  ییگرایگفنمان مل یخود را بر ا

شاه برا بیترت نی. به اانددهیبخو نظم ضا شکل  ینگارخیتار ینوع ران،یا خیبار در تار نینخسن یدر دوران ر

 .دیآیدرم یمل خیتار نیا نفکیصورت جزء البه یشده و حکومت پهلو دهیبخو یکه به آن جنبه مل ردیگیم

 یدوره پهلو انهیگرایمل ینگارخیتار یهایژگیعنوان ورا به لیموارد ذ توانیم ییاسووننباط نها یبرا تینها در

 انه،یگرایمل ینگارخیرواج تار رضاشاه؛به حکومت  دنیبخو تیمنظور موروعبه ینگارخی: رواج تاربرشمرد

تار یتوجهیب تار هیقاجار خیبه  به  قابل توجه فراوان   اروپا؛ دیجد خیتار به توجه ؛باسووونان رانیا خیدر م

 ؛یگسنرش مطبوعات و منسسات عال لیدلبه نینو ینگارخیتار یهاکیتکن از ینگارخیتار بالقوه یریرپذیتأث

از پادشوواهان  یریاز اسووالم و الگوگ شیپ تیهو یایاح نگارش؛ در سووبک صووراحت و یآسووان ،ینگار سوواده

 یسووازدولت منمرکز و پاک تیتقو د؛یجد یدئولوژیا ینیگزیجا و یاسووالم یهاارزش با مقابله ؛یهخامنووو

 شده است.مقاله و پاسخ به سنال مطرد نیا ییذکرشده فوق دسناورد نها نکات. یزبان فارس
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