
 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 
 

 
 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 
 

 
 

 

 .داوشگاٌ آزاد اسالمی

 تُران مرکسياحد

 تعُدوامٍ اصالت رسالٍ یا پایان وامٍ

سبٍٔن ځَأ٘  ٍٙشٍ وبدًٕٕشٍ سوٞٞٓ ىٍ اٍٙي ٽبٍٙىبٕٓ ډٺ٬٦ آډًهشٍ ىاو٘٭چٓ ٭چٕوبوٓ أىؼبوت 

ًگاّی تِ چگًَگی رٍیکزد »٭ىًان سلز هًى وبډٍ دبٔبن اُ 15/9/1395سبٍٔن  ىٍ سبٍٔن ٭مًډٓ ػُبن

 اڇ ومًىٌ هًة ىٵب٫ٍٕبثٖومٌَ َٶيٌ يوٕڈ ي ىٍػٍ  ٽٖت ثب« گاًذی تِ هفَْم استعوار تزیتاًیا در ٌّذ 

 :ًٙڇ ډشٮُي ډٓ يٕٕچٍ ثئه

اُ  ٽٍ ډًاٍىْ يىٍ ثًىٌ ػبوت أه س٤ًٕ ٙيٌ اوؼبڇ يدْيَ٘ سلٺٕٸ كبٝڄ ٍٕبڅٍ / وبډٍ   دبٔبن ( أه1

ډ٦بثٸ  اڇ، ومًىٌ إشٶبىٌ (...ي ډٺبڅٍ ٽشبة، وبډٍ، دبٔبن اُ )ا٭ڈ ىٔڂَان يدْيَٚٓ ٭چمٓ ىٕشبيٍىَبْ

ىٍع  ي ًٽَ ډَث٥ًٍ ىٍٵَُٕز ٍا آن ډٚوٞبر يٕبَٔ إشٶبىٌ ډًٍى ډىج٬ وبڇ ډًػًى، يٍئٍ ١ًاث٤

 .اڇ ٽَىٌ

ىٍ ٕبَٔ  )ثبالسَ سَ ٔب دبئٕه ٦ٕق، )َڈ سلٕٞچٓ ډيٍٻ َٕؾ ىٍٔبٵز ٹجالً ثَاْ ٍٕبڅٍ  وبډٍ/ دبٔبن ( أه2

 .إز وٚيٌ اٍأٍ ٭بڅٓ آډًُٗ ي ډًٕٖبر َب  ىاوٚڂبٌ

 طجز ٽشبة، ؿبح اُ ا٭ڈ ثَىاٍْ ثٌَُ ََځًوٍ ي إشٶبىٌ ٹٞي سلٕٞڄ، اُ ٵَاٱز اُ ثٮي ( ؿىبوـ3ٍ

 اهٌ ٍا ډَث٥ًٍ ډؼًَُبْ ياكي دْيَٚٓ ډٮبيوز كًٌُ اُ ثبٙڈ، ىاٙشٍ وبډٍ دبٔبن أه اُ. ..اهشَا٫ ي

 .ومبٔڈ

ياكي  ي دٌَٔڇ ډٓ ٍا اُآن وبٙٓ ٭ًاٹت ًٙى، طبثز ٵًٷ ډًاٍى هالٳ ُډبوٓ ډٺ٬٦ ََ ىٍ ؿٍ ( ؿىبن4

ډيٍٻ  ىٍ ًٍٝر اث٦بڃ ي ومًىٌ ٍٵشبٍ ډٺٍَار ي ١ًاث٤ ډ٦بثٸ أىؼبوت ثب إز ډؼبُ ىاوٚڂبَٓ

 ىاٙز ووًاَڈ اى٭بٔٓ ځًوٍ َٕؾ اڇ سلٕٞچٓ

 ؽب٘ٛاؿ٣ٌ ٚ ٘بْ ٘بْ

 ٚأ٘بتبك٤ؼ 
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 داًطگاُ آزاد اسالهی                                                       

 ٍاحذ تْراى هرکس

 داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی 

 

 ) M.Aپایاى ًاهِ برای دریافت درجِ کارضٌاسی ارضذ ) 

 

 گرایص : 

 تاریخ عوَهی جْاى 

 

 عٌَاى :

 ًگاّی بِ چگًَگی رٍیکرد گاًذی بِ هفَْم استعوار بریتاًیا در ٌّذ  

 

 استاد راٌّوا : 

 دکتر فیاض زاّذ 

 

 پژٍ ّطگر : 

 علی علیخاًی 

 

  59 پاییس
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 تقذین بِ : 

ّوسر هْرباًن کِ در توام لحظات ًگارش ایي پژٍّص صبَراًِ در   

 کٌار هي بَد ٍ هرا یاری ًوَد
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 تطکر ٍ قذرداًی : 

ډٓ هًاَڈ ٝمٕمبوٍ سَٔه ٕذبٓ َبْ هًى ٍا اُ ُكمبر ٭بڅمبوٍ ي ٝجَ ډظبڃ 

ُىوٓ إشبى اٍُٙمىيڇ ػىبة ىٽشَ ٵٕبٟ ُاَي وظبٍ ومبٔڈ . ٹ٦ٮب ثيين كمبٔشُب 

 ي ٍاَىمبٔٓ َبْ أٚبن ، اطَ دٕ٘ ٍي ثٍ ًٍُٔ ٥ج٬ آٍإشٍ ومٓ ٙي . 
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 چکیده: 

 

ي ٭يڇ سًػٍ ثٍ ي١ٮٕز ډٮٕٚز، ٵٺَ ٍيُ اٵِين، سبٍاع ډىبث٬ ي َىييٕشبن ثَٔشبوٕبُٔب ثب ډَىڇ  ٍٵشبٍ

ٔبٵشه ٍاَپبٍ ثَين اي ىٍ ػُز  ى.ثىڂَ ٭مٕٸ سَإشٮمبٍ ډٶًُڇ ٙي سب ځبويْ ثٍ  ، ډًػتډٮبىن ٽًٍٚ

سجٮ٠ٕ  ډٶًُڇ إشٮمبٍ ٍا ىٍ. ځبويْ بىٍر ثٍ ٕٶَ ىٍ ٽڄ َىييٕشبن ومًىډجٍٵز اُ أه ډٚپالر، 

، سٶَٹٍ ىٔىٓ، ػبٔڂِٔىٓ اػىبٓ هبٍػٓ ثؼبْ سًڅٕيار ىاهچٓ، و٪بڇ ٽبٕشٓ ي ٥جٺبسٓ سجٮ٠ٕ ،وْاىْ

  ډٚبَيٌ ومًى. ىي،ىاٙشٽڈ ثٕ٘ ثَٔشبوٕبُٔب ىهبڅز ىٍ َمڂٓ آوبن سٲَٕٕ و٪بڇ آډًُٙٓ ٽٍ 

ډٮشٺي . ىٍ ُډٕىٍ آډًُٗ ي دَيٍٗ ىٍ ډجبٌٍُ ٭چٍٕ إشٮمبٍ ثٍ ٽبٍ ځَٵز ٓٶډوشچٍئپَىَبْ ځبويْ 

. اي ډٓ ٍيكٍٕ هيډز ٍا ىٍ ډَىڇ ثَاوڂِٕى ثًى آډًُٗ ثبٔي ىٍ ػُز ي٥ه ىيٕشٓ ًٕٷ ىاىٌ ًٙى سب

 ىاٍى ي سالٗ ٽىي سٮچٕڈ ي سمين ي ٵََىڀ اٍيدبٔٓ ىيٍ وڂٍ ًإز اُ أه ٥َٔٸ ٽًٍٚٗ ٍا اُ ًٔٯه

 . سَثٕز َىيْ ٍا ػبٔڂِٔه آن ومبٔي

ىٍ ُډٕىٍ وْاى .  ىاهچٓ ٍا َٕ څًكٍ هًٔ٘ ٕبهزاٝڄ كمبٔز اُ سًڅٕي ىٍ ُډٕىٍ اٹشٞبىْ ځبويْ 

ڄ ٍا ئسٶَٹٍ ىٔىٓ ػبډٮٍ َىي ٍا ډًٍى ٙمبسز ٹَاٍ ىاى ي أىڂًوٍ ډٖبي و٪بڇ ٽبٕشٓ ٥جٺبسٓ  دَٕشٓ،

ي اوٮپبٕٓ ٭٪ٕڈ ىٍ َىي دئي  ا٭شٺبىاسٓ ؿىٕه ٕجت ٙي سب دْياٽٓ ځٖشَىٌ.وىڀ ػبډٮٍ َىيْ ىاوٖز 

 . سب ثب ٍٕٕين ثٍ ٔټ يكير اػشمب٭ٓ ٍاٌ ٍا ثَاْ إشٺالڃ ٵَاَڈ ومبٔىي .   آٔي

ٮبثي َىيْ ثَ َٕ ُثبوُب ىٍ ثپبٍځَْٕ ډٶبَٕڈ ٽُىٓ ثًى ٽٍ سىُب ىٍ ٽچٕٖبَب يډ إشٮياىٗځبويْ 

. اي أه اوئٍٚ َب ٍا ثٍ ډىِڅٍ ٔټ إشَاسْْ ٕٕبٕٓ ي ثَوبډٍ اػشمب٭ٓ ثپبٍ ځَٵز ي ػبٍْ ثًى

 ڃ َىي اُ إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب ٍا ٵَاَڈ ومًى . ډًػجبر إشٺال

دْيَ٘ كب١َ ىٍ سالٗ إز سب ثٍ ثٍَٕٓ ؿڂًوڂٓ ٍئپَى ځبويْ ثٍ ډٶًُڇ إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب ىٍ َىي 

ثذَىاُى. ٍئپَىَبْ ډجبٍُاسٓ ٽٍ هًى وٍ سىُب ډًػجبر ٍَبٔٓ َىي ٍا اُ إشٮمبٍ ٵَاَڈ ومًى ثچپٍ 

ىن أه ٍئپَىَب ي ډبٍسٕه څًسَ ٽٕىٕڀ ثب َٕڅًكٍ ٹَاٍ ىا ډًػت ٙي سب اٙوبٝٓ ؿًن وچًٖن ډبويال

 ٍا اُ إشٮمبٍ ي وْاى دَٕشٓ ٵَاَڈ ٽىىي .  ډًػجبر ٍَبٔٓ ٽًٍٚٙبن

   

 ثَٔشبوٕب -إشٺالڃ  –إشٮمبٍ ډٶًُڇ  -اٌّ َبْ ٽچٕيْ : ځبويْي
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ىٍ ٵَٝشٓ  ََٔټ اُ ډُبػمٕه. إزثٍِٿ سبٍٔن ثًىٌ  ډُبػمٕهَىييٕشبن َمًاٌٍ ډًٍى و٪َ ٽًٍٚ 

ي اُ اٽظَٔز ٭٪ٕڈ ډچز ثبع ي  يىوٹَاٍ ډٓ ىاسبهز ي سبُ  ٍا ډًٍىآن َُٕډٕه  ويډٓ آيٍىٽٍ ثيٕز 

 .  ىيډٓ ځَٵشهَاع 

اُ َمٍ  ٓ سب اياهَ وٶًً اډذَاسًٍْ ثَٔشبوٕبإشٺَاٍ ٽمذبوٓ َىي َٙٹ اُ ثيي ُبثَٔشبوٕبٔه ىيٍان ٕچ٦ٍ پٕڅ

ىٍ ىيٍان ُب ىٍ أه َُٕډٕه ٽٍ ثَٔشبوٕبٔ هٖبٍسُبٔٓ. إزثًىٌ  ٕبن ثَ َىي ٥ًالوٓ سَاػىج ٕچ٦ٍ اىياٍ

 .  سَ اُ ٕبَٔ ډُبػمٕه ثًىٌ إز ثٍ ډَاست ٕىڂٕه، ىٌ اويسٖچ٤ هًى ياٍى ٽَ

ين هبٛ طَير ي سم ،اٹشٞبى شبن اُ څلب٧ ٕٕبٕٓ ١ٮٕٴ ي اُ كٕض، َىييَٕىڂبڇ َؼًڇ ثَٔشبوٕب

بن اډذَاسًٍ ډٲًڅٓ َىي، ىٍ ٥ٓ دىؼبٌ ػُ ٌٕٕبٕز ايٍوڀ ُٔت دَٖ ٙبء . ًٕهًى ىٍ ايع سَٹٓ ثًى

ْ ثيٕز آيٍىن طَيسُبْ ُب ثَاثٍ ٥َٳ اول٦ب٣ ًٕٷ ىاى. ثَٔشبوٕبٔ ، َىييٕشبن ٍإبڃ ٕچ٦ىز ػبثَاوٍ

. اُ هًى ي ډبڅٕبسُبْ ٕىڂٕه ي٬١ ٽَىوي، ى ي سٶَٹٍ ىٍ ډٕبن آوبن دَىاهشىي٫ًٕٙ ٵٖب، ثٍ ثٕپَان َىي

ي ډوبٍع ٽمَ ٙپه ، كپًډز ٽىىي َم٥ًىبوٚبن ثَثٍ ىٕز أٚبن ثشًاوىي َىئُب څٚپَ ٕبهشىي سب 

ي ثب اوٖبوٓ هًى  ثب سٮبڅٕڈٽٍ ځبويْ إز  ډٓ ځَٵشىي. ىٍ ؿىٕه َٙا٦ٔٓ ُٔبأه ٕذبٌ ٍا اُ هًى َىي

ان هًى آډًهز ٽٍ ثَاْ . اي ثٍ دَٕيَمز ډٓ ځمبٍى ْٮٍ َىيثٍ اكٕب ػبډٍئپَىَبْ ١ي إشٮمبٍْ 

 ثٓ آوپٍ اُ آوبن وٶَر ىاٙشٍ ثبٙىي . ُب ډجبٌٍُ ٽىىي ب ثَٔشبوٕبٔڄ إشٺالڃ َىييٕشبن ثلٕٞس

ُډٕىٍ سًاوٖز ٽٍ ٹيٍر ىيڅز اډَٖٔز سٶ٢ًٔٓ اُ ٥َٳ ډچز ثٍ ىيڅز، ځبويْ ثب اسپب ثَ أه اډَ 

 . ومبٔيٍا ډٮىب  ىٍ ػُز يكير ٽًٍْٚ َمـًن َىييٕشبن ٍا آُاىْ هًاٌَٙي٫ سالٗ اٵَاى 

 ًٔڄ سى٪ٕڈ ٙيٌ إز :أه دْيَ٘ ىٍ دىغ ٵٞڄ ثٍ َٙف 
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ډٺيډٍ، اَياٳ سلٺٕٸ، ًٕاڃ ي ٵ١ٍَٕ  ډٖئچٍ ي ٽچٕبر اٝچٓ دْيَ٘ َمـًن ٵٞڄ ايڃ ٙبډڄ ٥َف

 . ٸ ي ډشٲََٕبْ سلٺٕٸ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ هًاَي ځَٵزسلٺٕٸ، ٍيٗ سلٺٕ

ٵٞڄ ىيڇ : ډجبوٓ و٪َْ سلٺٕٸ ٙبډڄ سٮَٔٴ إشٮمبٍ ي ىيٌٍ َبْ إشٮمبٍ ىٍ ىوٕبْ ځٌٙشٍ ي اډَيُ 

 . ٍ ىٍ إٕٓب ي آٵَٔٺب ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ هًاَي ځَٵزـىٕه ثٍَٕٓ إشٮمبي َم

اُ ػبوت ځبويْ ىٍ ىٍ ٵٞڄ ًٕڇ ثٍَٕٓ إشٮمبٍ اُ ىٔيځبٌ ځبويْ ي َمـىٕه اٹياډبر ًٍٝر ځَٵشٍ 

 .أه هًٞٛ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ هًاَي ځَٵز

اڅڂً ثَىاٍْ ٽًٍَٚبْ ىٍ ٵٞڄ ؿُبٍڇ إشٺالڃ َىييٕشبن ثب اسپب ثٍ ٍئپَى ٭يڇ هًٚوز ځبويْ ي 

 ثب إشٮمبٍ ي وْاى دَٕشٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى . ىٔڂَ اُ اٹياډبر اي ىٍ ػُز ډٺبثچٍ

ٮٍ أه ٽًٍٚ ىٍ ُډٕىٍ َبْ اٹشٞبىْ ٕٕبٕٓ ډًٍى ىٍ ٵٞڄ دىؼڈ َىييٕشبن دٔ اُ إشٺالڃ ي سًٕ

 ثٍَٕٓ ٹَاٍ هًاَي ځَٵز .

ي ٔيځبٌ ځبويْ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىاىٌ ىوبډٍ سالٗ ٙيٌ سب ډٮىب ي ډٶًُڇ إشٮمبٍ ٍا اُ  ىٍ أه دبٔبن

ن إشٶبىٌ اُ هًٚوز ثَ يٍيُٙبْ ډجبٍُاسٓ اي ٍا سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ومبٔي ي أىپٍ ؿڂًوٍ ډٓ سًان ثي

 إشٮمبٍْ سب ىويان ډٖچق دَٕيُ ٙي.

ڂًوٍ ډٚپچٓ ىٍ ٥ًڃ وڂبٍٗ دبٔبن وبډٍ ثيڅٕڄ سَػمٍ ٽشت ي ډٺبالر ځًوبځًن سٍُٕ ډىبث٬ ي ډأهٌ َٕـ

ثٍ يػًى وٕبډي .وپشٍ اْ ٽٍ ډٓ سًان ثٍ آن اٙبٌٍ ومًى ٽشت سَػمٍ ٙيٌ ىٍ ډًٍى ځبويْ إز سبٍٔن 

  اوشٚبٍ آوُب ثٖٕبٍ ٹئمٓ ي ثبالْ ثٕٖز ٕبڃ اُ ٭مَ آوبن ډٓ ځٌٍى . 

 سئلهبیبى ه:  3 -0
٭يڇ سلٺٸ يكير ډچٓ ٍوغ ثَىٌ اوي  اُ ػُز ، ٵََىڂُب ي ډٌاَت ځًوبځًن َمًاٌٍػًاډ٬ ىاٍاْ اٹًاڇ

وٓ يكير ٕٕبٕٓ ىٍ ػبډٮٍ أؼبى ډجب، ٍَجَان ي ٕٕبٕشمياٍان ىٍأه ٽًٍٚي ډُمشَٔه ىٱيٱٍ َبْ ، 

، وشچٴ سؼبٍْي دئي آډين َٙٽشُبْ ډ، ٕشُبْ إشٮمبٍْ اٍيدبٕٔبن ىٍ َٙٷ. ثب ځٖشَٗ ٵٮبڅثًىٌ إز

َىييٕشبن ٽٍ اُ ػمچٍ ٝبكت ٹئمٓ ، ٽًٍَٚبْ أه ډى٦ٺٍٓ ػُز إشظمبٍ ډىؼمچٍ ٽمذبوٓ َىي َٙٹ

بن ثب سميوٓ سٺَٔجب . َىييٕشاُ ومًوٍ أه ٽًٍَٚب ډٓ ثبٙي، ه ي ډشى٫ً سَٔه ٵََىڀ ي سمين إزسَٔ

َؼًڇ ثٕڂبوڂبن ، اډب ىٍ ٭ًٟ َمٍٕٚ ډًٍى ڂبٌ ثٍ ٔټ ٽًٍٚ هبٍػٓ كمچٍ وپَىٌ، َٕـَِاٍ ٕبڅٍ 10

 .اٙبٌٍ ومًى ُٔبثَٔشبوٕب، أَاوٕبن ي سًان ثٍ ا٭َاة، ٱالډبن سَٻ، ډٲًڅُب ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. اُ أه ډٕبن ډٓ
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ُب آهَٔه ډُبػمبن هبٍػٓ ثًىوي ٽٍ أه ٽًٍٚ دُىبيٍ ٍا َُٔ ٕچ٦ٍ هًٔ٘ ىٍ آيٍىٌ اوي . ثَٔشبوٕبٔ

وٶًً ي سٖچ٤  .٥ًڃ ٽٕٚي ڇ 1947سب  1800ىٍ َىي كييى ٔټ ٹَن يوٕڈ اُ  ثَٔشبوٕبىيٌٍ إشٮمبٍ 

ووٖز اُ ٥َٔٸ سالٗ ٽمذبوٓ َىي َٙٹٓ ىٍ ثٍ ىٕز آيٍىن اػبٌُ . ځَ ٙي ٍ ىي ډَكچٍ ػچًٌى ثَٔشبوٕب

اُ كپمَاوبن ډلچٓ ٔب ډَٽِْ ٽٍ ثٍ سَٞٳ َُٕډٕه َىي ثؼِ ، َبْ ثبٍُځبوٓ ي اهٌ اډشٕبُار څٕزٵٮب

ي ا٭الڇ او٢مبڇ  ثَٔشبوٕبػبٔڂِٔه ٙين ىيڅز  ىيڇ .ي ٕٺ٣ً ځًٍٽبوٕبن اوؼبډٕي ٽٚمَٕي  ٕىي، ىؼبةد

 1884اْ اُ ٍَجَان َىيْ ىٍ ٕبڃ  ثٍ سئٍغ ٭يٌ .ٍٕمٓ َىييٕشبن ثٍ ډٖشٮمَار ي ډشَٞٵبر ثَٔشبوٕب

 .  ٽٍ َيٳ اٝچٓ آوبن ٍٕٕين ثٍ إشٺالڃ سبڇ ثًى ،ىٕشؼبر ي ٕبُډبوُبْ ډچٓ ٍا سٚپٕڄ ىاىويڇ 

وبؿبٍ ٙي ٽٍ اىاٌٍ ثٮ٢ٓ اُ اډًٍ ٽًٍٚ ٍا ثٍ ډَىڇ َىي  ثَٔشبوٕبىيڅز ، ڇ1915سب  1906ىٍ ٕبڅُبْ 

ٹٕبڇ ٽَى ي ٭چٍٕ  ډبَبسمب ځبويْ، ػىج٘ إشٺالڃ َىيىٍ أه َىڂبڇ ثًى ٽٍ ٍَجَ ثٍِٿ  .ياځٌاٍ ومبٔي

يڅٓ ثبُ ثٍ  ،ويثب ٔبٍاو٘ ؿىي ډَسجٍ ُوياوٓ ٙي ځبويْ، اځَؿٍ ثٍ ډجبٌٍُ دَىاهز ثَٔشبوٕبإشجياى 

ډِٕځَى  َىي ٍا ثٍ ٽىٶَاؤ ثٍِځبن ثَٔشبوٕبىيڅز ڇ  1933سب  1930ىٍ ٕبڃ  .ويډٍ ىاىډجبٍُار هًى اىا

، ٽٶٍ ځبويْ ػُز آُاىْار آن ٽىٶَاؤ وشٕؼٍ ثٍ ىٕز وٕبډي. سالُٙبْ ى٭ًر ومًى، څپه اُ ډٌاٽَ

ډؼجًٍ ثٍ هَيع اُ  ٍا ثَٔشبوٕبڇ  1947ْ سَاُي ٍا ثٍ وٶ٬ إشٺالڃ ٥چجبن ٕىڂٕه ومًى ي وُبٔشب ىٍ ٕبڃ 

كبڃ ٕئًاڃ أه إز اُ و٪َ ځبويْ ډٶًُڇ إشٮمبٍ ي ٍيُٙبْ إشٮمبٍ ؿٍ ثًىٌ إز ي . َىي ٽَى

بوٕب ثٍ ٽبٍځَٵشٍ إز ؟ ثٍ و٪َ ډَٕٕي اُ ځبويْ ؿٍ إشَاسْْ ي ٍاَجَىْ ثَاْ ډٺبثچٍ ثب إشٮمبٍ ثَٔش

ڄ سمبڇ ػُبر اُ ٹجٕڄ آىاة ي و٪َ ځبويْ إشٮمبٍ سىُب ثٍ ډٶًُڇ ؿذبيڃ ډىبث٬ ٽًٍٚ وٕٖز ثچپٍ ٙبډ

٥جٺبسٓ ػبٔڂبٌ ُوبن ىٍ ػبډٮٍ ي ... ٍا ٙبډڄ ډٓ ًٙى ي اٹياډبر ٽبٕشٓ ، و٪بڇ ًٍٕڇ، ُثبن، وْاى دَٕشٓ

ٺبيډز هًن ٍِْٔ ) ٕبسٕڂَا ;ډٺبيډز ثيين هًٚوز ي ډځبويْ اُ ٥َٔٸ ډٖبڅمز آډِٕ ي ثيين 

ډٌاَت ي ٵََىڂُبْ ځًوبځًن ډًػًى ىٍ أه ٽًٍٚ ځَىٔي ٽٍ أه ، ډيوٓ( ډًػت يكير ثٕه اٹًاڇ

 ٙيٌ إز . ثَٔشبوٕباډَ ډًػت دَٕيُْ ثَ إشٮمبٍ 

 

 پیشینه تحقیق::  0-2
ر ثب ػٖشؼً ىٍ ډٕبن سلٺٕٺبىٍ ډًٍى ډبَبسمب ځبويْ ٹچڈ ٵَٕبٔٓ َبْ ډشٮيىْ ًٍٝر ځَٵشٍ إز 

ىٍ دىغ ٕبڃ ځٌٙشٍ ىاوٚؼًٔبن َٕإَ ٽًٍٚ ىٍ ثبٌٍ ځبويْ  ًٍٝر ځَٵشٍ ثٕه دبٔبن وبډٍ َب ي ډٺبالر

 سلٺٕٸ ٔب دبٔبن وبډٍ اْ ثب أه ډلشًا ًٍٝر وڂَٵشٍ إز . 
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  ف تحقیق:اهذ: ا 4 -0
 اَداف کلی: 

 ثٍَٕٓ ډٶًُڇ إشٮمبٍ ي وڂَٗ ځبويْ ثَاْ ٍَبٔٓ اُ آن  -

 ځبويْ ٭چٍٕ إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب  ٍئپَىَبْ ثٍَٕٓ -

 صاصی: اّذاف اخت

 ډبَبسمب ځبويْ ىٍ ډجبٌٍُ ثب إشٮمبٍ ٙىبهز اوئٍٚ ي اٵپبٍ -

   ٙىبهز ډًٹٮز اػشمب٭ٓ ، اٹشٞبىْ ، ٕٕبٕٓ َىييٕشبن-

 اُ ٥َٳ ډَىڇ َىييٕشبن ؿڂًوڂٓ ٹجًڃ ٭ٺبٔي ي اٵپبٍ ځبويْٙىبهز  -

 

 اهویت هوضوع تحقیق و انگیشه انتخبة آى: :  9 -0
و٢ُشُبْ ٍَبٔٓ ثو٘ ثَاْ ٮٍ ٙىبٕٓ ىٍ ا٭ٞبٍ ډوشچٴ ثٖٕبٍْ اُ و٪ٍَٔ دَىاُان سبٍٔوٓ ي ػبډ

سالٗ اٵَاى ٔټ ػبډٮٍ ي ٽًٍٚ ىٍ ػُز ىٕز ٔبثٓ ثٍ َٙا٤ٔ ډىبٕجشَ ي ثيٕز آيٍىن إشٺالڃ ٍا 

سبٍٔن ػُبن ٽٍ اسٶبٷ ډٓ اٵشي  أه و٢ُشُب ىٍ ََ ىيٌٍ اْ اُ ومبٔىي.ؼبى و٪مٓ ډ٦چًة سٮجَٕ ډٓ أ

ز ٍا وِٕ َُٔا ٭اليٌ ثَ ٽًٍٚ هًى ىٔڂَ ٽًٍَٚبْ ډؼبيٍ ي كشٓ ىيٍىٕ .ىاٍاْ اَمٕز ٵَاياوٓ إز

ٙبهٍٞ َبْ اٝچٓ َمـًن اَياٳ ډشٮبڅٓ ثٍ ػبْ اَياٳ ډبىْ ي ډٮىًْ،  سلز سإطَٕ ٹَاٍ ډٓ ىَي.

ډشبثٮز ٔپٖبن َمٍ  ٽمٕز اٍُُٙب ثٍ ػبْ كبٽمٕز اٵَاى، ٕٮٓ ىٍسالٗ ٭مًډٓ ثَاْ إشٺَاٍ ي كب

 اسپب ثٍ ٔټ ؿبٍؿًة ي و٪بڇ ډًٍى ٹجًڃ اٽظَٔز ډَىڇ ػبډٮٍ ٍا ىاٍا ډٓ ثبٙي.  ي اٵَاى اُ اٍُُٙب

ي وٺ٘ اٵَاى ئٌْ اْ ؿًن ډبَبسمب ځبويْ ٽٍ ډٓ سًاوىي إشٺالڃ ٙپڄ ځَْٕ و٢ُشُبْ ٍَبٔٓ ثو٘  

اػشمب٭ٓ ي اٹشٞبىْ ( ٍا ىٍ دَٕٚٵز دبٔياٍ ٔټ ٽًٍٚ  ٕبٕٓ، ٵََىڂٓ،ي ىٕز ٔبثٓ ثٍ آُاىْ ) ٕ

. و٢ُز ځبويْ سًاوٖز سب ٹٖمشٓ أه ُډٕىٍ َب ٍا اُ اَمٕز ثٍ ِٕأٓ ثَهًٍىاٍ إز ډًػت ځَىوي

أؼبى ومبٔي. أه ٙبهٜ َبْ ثبٍُ ي اٹياډبر ي سالٗ ٔټ ٵَى ډز دبٔياٍ ثَاْ ډجبٌٍُ سب ثَدبٔٓ كپً

بڇ ىيٍان ُويځٓ هًى ثب سمبڇ ډٚپالر ي ځٌٙشه اُ آٍُيَبْ ٙوٞٓ ي ؿًن ځبويْ ي َٝٳ سم

سبٍٔن ػُبن ٽٍ اڅجشٍ أه ٙوٕٞز َب  ثٕٖشڈ٭الٹٍ ډىيْ ثٍ ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕٓ ٔپٓ اُ أه اٵَاى ىٍ ٹَن 

ثب٭ض ٙي وڂبٍويٌ أه ډ٫ً١ً ٍا اوشوبة ٽَىٌ ي سمبڇ ، يٍان سبٍٔن ػُبن ي أَان ٽڈ وٕٖزىٍ ٥ًڃ ى

 سالٗ هًى ٍا ىٍ ػُز اٍائٍ ډىبٕت ډ٫ً١ً اوؼبڇ ىَي. 
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 :: چبرچوة نظزی تحقیق 8 -0
ويْ دَىاهشٍ ًٙى ي ىالٔڄ اُ ىٔيځبٌ ځب إز سب ثٍ ډٶًُڇ إشٮمبٍىٍ أه دْيَ٘ سالٗ ٙيٌ 

ىيڅز َبْ َٕډبٍٔ ىاٍ ډىؼمچٍ  ځَٕى. ٓ آن ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ، ٕٕبٕٓ يٵََىڂاٹشٞبىْ، اػشمب٭ٓ

ث٬ ډچٓ باوي. ي ٕٮٓ ىٍ ٱبٍر ډى هًاَبن ىاٙشه ډٖشٮمَار ثًىٌ َمًاٌٍ ثىب ثٍ ىالٔڄ اٹشٞبىْثَٔشبوٕب 

   ٽًٍَٚب ىاٙشٍ اوي . 

ثٌَُ ٽٚٓ اُ ډَىڇ، ، ثَىٌ ٽَىن ي ًٔٓ اُ ډىبث٬ ٥جٕٮٓډجشىٓ ثَ ًٕىػ ا٦ٝالكٓ إزډٶًُڇ إشٮمبٍ 

، ُٔجبسَٔه اٹشٞبىْ ي ٵََىڂٓ ٽًٍَٚبْ ١ٮٕٴ. ٙبٔي إشٮمبٍ اُ و٪َ څٲًْ ٵىٓ،ډمبوٮز اُ دَٕٚٵز 

، ثٍِځًاٍْ ، څ٦ٴٔه ډٮىب ٽٍ ډچشٓ اُ ٍيْ ثَٚىيٕشٓ. ثيٕزياٌّ اْ ثبٙي ٽٍ ثَٚ آن ٍا ي٬١ ٽَىٌ ا

. ٔز سالٗ ثٍ آثبىاوٓ آن ډٓ دَىاُىي ثيين َٕؾ ؿٚڈ ىاٙشٓ ثٍ َُٕډٕىٓ ىٔڂَ ٹيڇ ډٓ وُي ي ثب وُب

ثٍ  ن ي ػُبن هبٍع ډالك٪ٍ ډٕپىٕڈُډب ىٍ آٔىٍ ياٹٮٕز ي ىٍ ثٖشَ سبٍٔن، وٓ ٽٍ أه ٽچمٍ ٍايڅٓ ُډب

 ٔٺٕه ُٙز سَٔه ٽچمٍ اْ إز ٽٍ سبٽىًن ثَٚ ثٍ آن ىٕز ٔبٵشٍ ي ثَُثبن آيٍىٌ إز . 

 

 سواالت و فزضیه هبی تحقیق: : 7 -0
 سًاالت تحقیق: :  1 -7 -1

 إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب ىٍ َىي ؿٍ ثًىٌ إز ؟ اُسلچٕڄ ي ثَىاٙز ځبويْ ٕئًاڃ اٝچٓ : 

 ځبويْ اُ ؿٍ ٍيُٙبٔٓ ثَاْ ډجبٌٍُ ثب إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب ًٕى ثَىٌ إز ؟-1ٵَ٭ٓ :  رٕئًاال

 ؟ يٍيى إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب ؿٍ آطبٍْ ىٍ ػبډٮٍ َىي ثَ ػبْ ځٌاٙز-2

 

 فزضیِ ّای تحمیك: :  2 -1-7

وْاىْ ي  ،سٶَٹٍ ىٔىٓ ايالسلچٕڄ ي ثَىاٙز ځبويْ اُ إشٮمبٍ ثَٔشبوٕب أىڂًوٍ إز ( ثٍ و٪َ ډلٺٸ  1

ي ىيڅز ثَٔشبوٕب وِٕ اُ أه ډُڈ  إز ىٍ ثٕه ډَىڇ سَٔه سىبٹ٢بر ٙب٬ٔ اُ ػمچٍو٪بڇ ٽبٕشٓ ٥جٺبسٓ 

دبْ  . آوُب كشٓ ثَاْ سلپٕڈ ػبٍْ سبٍاع ډىبث٬ ډچٓ أه ٽًٍٚ ىاٙزآځبٌ ثًى ي ثب أؼبى سٶَٹٍ ٕٮٓ ى

ثَٔشبوٕب ثَ و٪بڇ آډًُٙٓ  طبوٕب. ثَٹَاٍْ اډىٕز إشٶبىٌ ډٓ ومًىويهًى اُ وَٕيَبْ َىيْ ثَاْ 

ٕه ىاو٘ ٵََىڀ ٱَثٓ ىٍ ثي َىييٕشبن سبطَٕ ځٌاٙز ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ٕٮٓ ىٍ سَئغ ُثبن اوڂچٕٖٓ 
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ٍٵشه ٝىب٬ٔ  طبڅظب ثَٔشبوٕب ثب ياٍى ٽَىن ډلًٞالر ٝىٮشٓ ډًػجبر اُ ثٕه. آډًُان ي ىاوٚؼًٔبن ومًى

    .   ٽَىىٕشٓ ي ١ٮٕٴ َىي ٍا ٵَاَڈ 

ىاىن اٵپبٍ  اي ثب َٕ څًكٍ ٹَاٍځبويْ َمًاٌٍ ثٍ ىي اٝڄ ٭يڇ هًٚوز ي كٺٕٺز سًػٍ ىاٙز ( 2

ٕٮٓ ىاٙز ثيين َٕـڂًوٍ هًٚوز ٍاٌ دَٕيُْ ٍا ثَاْ هًى َمًاٍ  ، ٍإپٕه ي طًٍيسًڅٖشًْ

 ومبٔي ي ثٍ أه ډُڈ وِٕ ىٕز دٕيا ٽَى . 

ار ػجَان وبدٌَْٔ ثٍ اځَ ؿٍ يٍيى ثَٔشبوٕب ثٍ َىي ىٍ ثٕٚشَ ډًاٍى ثٍ ١ٍَ َىئبن ي ډًػجبر هٖبٍ( 3

هًإشٍ ثَاْ َىئبن ٵَايان ډىبٵٮٓ وِٕ هًإشٍ ٔب وب . اډب ثَٔشبوٕبُٔب ٭چَٕٱڈ هٖبٍارأه ٽًٍٚ ٙي

ثُشَ ثشًاوىي ثٍ وٺب٣ أؼبى ٍاٌ آَه َٕإَْ ثَاْ أىپٍ  -1 : اُ ػمچٍ آوُب ډٓ سًان ثٍ ٵَاَڈ ومًىوي

أؼبى ٕذبَٓ  -2. ٵز وٺب٣ ىيٍ ىٕز ٍا ٵَاَڈ ومًىويىيٍىٕز َىي ىٕز دٕيا ٽىىي ډًػجبر دَٕٚ

سَٔه اٍس٘ َبْ ػُبن ډلًٖة ډٓ سلز آډًُٗ ي ٵَډبويَٓ ثَٔشبوٕب ٽٍ اٽىًن وِٕ ػِ وَٕيډىي

اُ ََ ځًوٍ ٽًىسب َمـىٕه أه ٕذبٌ ىٍ اهشٕبٍ ٕٕبًٕٕن أه ٽًٍٚ إز ٽٍ هًى ډىؼَ ډٓ ًٙى .ًٙى

ي  س٤ًٕ اٍس٘ ػچًځَْٕ ثٍ ٭مڄ آٔي ثَهالٳ ٽًٍٚ دبٽٖشبن ٽٍ ٹيٍر ىٍ اهشٕبٍ و٪بډٕبن ډٓ ثبٙي

ٽًٍٚ ٽٍ  ْسئٍٔ ُثبن اوڂچٕٖٓ ىٍ ډيآٍ ي ىاوٚڂبٌ َب-3ََ آن اكشمبڃ ثَيُ ٽًىسب يػًى ىاٍى 

اوڂچٕٖٓ ىٕز دٕيا ت ثٓ ٙمبٍ ډلٺٺٕه ي ىاوٚمىي أه ٽًٍٚ ثٍ ٍاكشٓ ډٓ سًاوىي ثٍ ډىبث٬ ي ٽش

ډُمشَٔه اٹياډٓ ٽٍ ثٮي اُ ٍٵشه ثَٔشبوٕبَب ىٍ َىييٕشبن ًٍٝر ځَٵز أه ٽًٍٚ ٍا ثٍ -4.ٽىىي

ثٍِځشَٔه ٽًٍٚ ىډًٽَإٓ ىوٕب سجئڄ ومًىثٍ ٥ًٍْ ٽٍ أه ٽًٍٚ ىٍ كبڃ كب١َ ثٍ ومبىْ اُ 

  ىډًٽَإٓ ډلًٖة ډٓ ًٙى.

 

 : روش تحقیق :  6 -0
 سلچٕچٓ –سًٕٝٶٓ 

 

 : هؼزفی ، نقذ هنببغ و هبخذ :  0-5
أه ٽشبة ډىٮپٔ ٽىىيٌ هؼٖشٍ ٽٕب  ، سبڅٕٴ ډُبسمب ځبويْ ، سَػمٍىٍ ػٖشؼًْ كٺٕٺز  ٽشبة-1

ىٍهًإز ىيٕشبو٘ ثٍ ٍٙشٍ  إز . ځبويْ أه ٽشبة ٍا ثٍاٝچٓ ٙوٜ ډُبسمب ځبويْ و٪َٔبر 

ىٍ ډًٍى ٭يڇ هًٚوز ي اٹياډبر ډٖبڅمز آډِٕ ، سؼَى ي  آيٍىٌ إز . اي ىٍ أه ٽشبةسلََٔ ىٍ
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اًٝڃ ىٔڂَْ ٽٍ ػيا اُ ٍإشٓ إز وِٕ ٝلجز ډٓ ٽىي . ځبويْ ډٮشٺي ثًى ٽٍ َٕؾ وپشٍ اْ اُ 

وپبر ُويځٓ اٗ ٍا وبځٶشٍ ووًاَي ځٌاٙز ي كشٓ ؿَِٕبْ ُٙز ي وبدٖىيْ ٍا َڈ ٽٍ ىٍ ٥ًڃ 

 ىٍ أه ٽشبة ٙبَي آن َٖشٕڈ . ډبُويځٓ ډَسپت ٙيٌ إز ثٓ دَيا هًاَي ځٶز . ٽٍ 

سَػمٍ َبىْ إمب٭ٕڄ سبڅٕٴ ٍاډٕه ػُبوجڂچً ،  ځبويْ ي ٍٍٔٚ َبْ ٵچٖٶٓ ٭يڇ هًٚوزٽشبة  -2

. ٍ َبْ ٭يڇ هًٚوز ٍا ثَ ډٓ ٙمبٍىًٔڄ ؿُبٍ ډلًٍ إبٕٓ ثب وڂَٙٓ سبٍٔوٓ ، ٍٔٚ ُاىٌ ؤًٖىيٌ

ا٭شٺبىْ ثٍَٕٓ ي سجٕٕه ډٓ  –ىٍ ثو٘ ووٖز ، ٍٍٔٚ َبْ ٭يڇ هًٚوز ىٍ ثَهٓ ډپبست ىٔىٓ 

. ډلًٍ ٍان ٵََىڀ ٭يڇ هًٚوز اهشٞبٛ ىاٍىًٙى . ډلًٍ ىيڇ ثٍ اوئٍٚ ي ٵٮبڅٕز َبْ ثىٕبوڂٌا

. ډلًٍ ٭يڇ هًٚوز ىٍ ٹَن ثٕٖشڈ ډٓ ثبٙي ًٕڇ ، ثٍَٕٓ ًٌٕٙ َبْ ډجبٌٍُ اْ ؿُبٍ ٙوٕٞز

بٔبن ځَ ٭يڇ هًٚوز ؿُبٍڇ ، وڂبَٓ إز ځٌٍا ثٍ ٙوٕٞشُب ي ػىجُٚبٔٓ ٽٍ ىٍ ثٕٖز ٕبڃ اهَٕ وم

 ثًىٌ اوي .

ٽشبة ډُبسمب ځبويْ وًٙشٍ ٍيډه ٍيالن ، سَػمٍ ډلمي ٹب١ٓ : ىٍ أه ٽشبة ٍيډه ٍيالن  -3

ي اًٝڃ اوئٍٚ َبْ ډُبسمب ځبويْ ٍا ثٍ ٍٙشٍ سلََٔ ىٍ ډٓ آيٍى  ارؤًٖىيٌ ٵَاوًْٖ ، ىإشبن ډجبٍُ

ٽٍ ډُبسمب ځبويْ ُويٌ ثًى ٽشبة ٍا . ٔپٓ اُ ئْځُٕبْ أه ٽشبة أه إز ٽٍ ٍيالن ُډبوٓ أه 

ثَاْ َٙٽز ىٍ ٽىٶَاؤ ډِٕځَى ، ٭بُڇ څىين ثًى. ىٍ أه ٕٶَ ثًى ٽٍ ځبويْ ي ٍيالن . ځبويْ وًٙز 

ثبَڈ آٙىب ٙيوي ي ثٮي اُ أه آٙىبٔٓ ثًى ٽٍ ٍيالن سٞمٕڈ ځَٵز ىإشبن ُويځٓ ډَىْ ٍا ٽٍ ىٍ ٹٕي 

 كٕبر ثًى ، ثَاْ ډوب٥جبو٘ ثبُځً ٽىي .

ىٍ ٍٕ ٹٖمز ثٍ ُويځبوٓ سَػمٍ ډلمي كٖٕه آٍٔب وًٙشٍ ػًىٔز ثَاين  ځبويْ ُوياوٓ اډٕيٽشبة -4

ىٍ ثو٘ ايڃ ُويځٓ وبډٍ ځبويْ ي ٕٶََبْ اي ٍا ثٕبن ځبويْ اٙبٌٍ ډٓ ٽىي . ُبسمبي ډجبٍُار ٕٕبٕٓ ډ

 1922ـ  24. ثو٘ ىيڇ ثٍ ٭چٺٍ ي ډلجشُبْ ډَىڇ وٖجز ثٍ ځبويْ اهشٞبٛ ىاٍى اي ٕبڅُبْ ډٓ ٽىي 

ڇ ثٍ سٮمٸ ي سٶپَ ثٕٚشَ دَىاهز ځبويْ كپڈ وبٵَډبوٓ ډيوٓ  1928ٍا ىٍ ُويان ٕذَْ ومًى ي سب ٕبڃ 

ٝبىٍ ي كَٽز ٭٪ٕمٓ ٍا ثَ٭چٍٕ ىيڅز إشٮمبٍځَ  1930)وؤَين دبٍؿٍ َبْ هبٍػٓ ( ٍا ىٍ ٕبڃ 

ِٕ اُ اوڂچٕٔ َيأز ومًى ٽُىٖبڅٓ ځبويْ ثو٘ ًٕڇ ٽشبة ٍا سٚپٕڄ ډٕيَي اي ىٍ أه ىيٍان و

َيأز ډچش٘ ىٕز ثَ وياٙز اي ُويځٕ٘ ٍا ىٍ َٕٕ يكير ثوٚٓ ي ٔڂبوڂٓ َىي ځٌٍاوي ي ىٍ وٕڄ 

 ثٍ أه َيٳ وِٕ ٹَثبوٓ ٙي . 
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