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 هدیکچ
 و مود یناهج گنج زا سپ ًااتدمع هک تسا للملا نیب ی هصرع رد یئارگ عقاو مسیلائر رب ینتبم تایرظن زا یکی یگدنرادزاب ی هیرظن
 ناونع هب «تردق» هب للملا نیب طباور رد هیرظن نیا .تفرگ رارق کیژتارتسا لئاسم نازادرپ هیرظن هجوت دروم ،ییارگ نامرآ فیعضت اب
 تردق نازیم هک تسا رواب نیا رب «یتسیلآ هدیا» تارظن در نمض و دنک یم دیکأت اهروشک -نیب طباور هدننک نییبت یلصا ی هفلؤم
 ناریا یمالسا یروهمج یگدنرادزاب لیلحت و هیزجت و یسررب نمض ریخا هلاقم .دراد اه نآ یلم تینما نازیم رب میقتسم ریثأت ،اه تلود
 تاریثأت هتشاد شالت یا همانشسرپ بلاق رد یماظن تاعلاطم و یجراخ تسایس رد نف لها و نیصصختم اب هبحاصم شور اب لیئارسا و
 و ناریا یمالسا یروهمج ینمشد هب هجوت اب .دهد رارق یبایزرا دروم ار یبرغ یایسآ یا هقطنم رد روشک ود یگدنرادزاب یا هقطنم
 ثعاب ،یبرغ یایسآ هقطنم رد یزاس تینما رد یگدنرادزاب شقن سکعرب روشک ود یگدنرادزاب هک تسا دقتعم راتشون نیا لیئارسا
 دشاب زاس تینما روشک ود یارب هتسناوت دنچره روشک ود یگدنرادزاب ینعی تسا هدش هقطنم نیا یتینما فلتخم داعبا رد ینماان داجیا
 .تسا هدش ینماان داجیا ثعاب هقطنم حطس رد لک روط هب اما

 
 .یبرغ یایسآ ،یا هقطنم تینما ،لیئارسا ،ناریا ،یگدنرادزاب :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 عوضوم ،تسا هدش لیدبت اهروـشک یماـمت یلصا ی هغدغد هب هک یلئاسم زا یکی للملا نیب ماظن کیشرانآ یاضف رد
 رد یبرغ یایسآ .دنک یم دیدهت ار اه تلود عفانم و یـضرا تیمامت هک تسا یتارطخ زا یریگشیپ یگنوگچ و تینما

 ،اه نارحب یقالت لـحـم کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ ،کیتیلپوئژ تیساسح لـیـلد هـب تردـق یـناـهـج هخرچ
 ار یدایز یاه تیساسح و یریذپ بیسآ ،هنیمز نیا رد هک تسا یـبـسن یاه یراکمه و تاضراعت ،تاعزانم
 و هقطنم رد اهروشک تباقر و ضراعت ،لباقت تهج رد یا هناهب ،از شنت و تابث یب هقطنم نیا .تسا رادروخرب
 هک تخس یاهداضت نیا هدننک لرتنک لماع اما ؛دوش یم بوـسـحـم یللملا نیب و یا هقطنم ارف تالوحت رد راذگریثأت
 ،دوش ریخا ههد دنچ یط رد یناهج و یا هقطنم یاه شلاچ یرت هنیزهرپ و نیرت ینالوط زا یکی زورب بجوم دناوت یم
 طباور رد تاعوضوم نیرت مهم زا یکی داجیا بجوم هک تسا ریذپان ناربج تاراسخ داجیا ای لماک یدوبان زا سرت
 زا نآ ققحت هک تسا هناریگشیپ یتسایس یگدنرادزاب .تسا هدش یگدنرادزاب مان هب کیژتارتسا تاعلاطم و للملا نیب
 ،تسناد ندیگنج یارب یدربهار اهنت ار نآ دیابن و تسا یساملپید یعون یگدنرادزاب .تساه تلود یلصا یاه هغدغد
 تباث وا هب ات دوش یم حرط لباقم فرط ندرک دعاقتم روظنم هب و تسا نآ رارقتسا و حلص هب یبایتسد یارب یهار اریز
 عوـن زا تسا ترابع نآ لکش نیرت هداس رد یگدنرادزاب .دراد ار رثا نیرتمک زواجت ،نکمم یاه هار نایم هک دوش
 بولطم تهج رد رگید فرط راتفر رب ذوفن رد یعس فرط کی نآ رد هک یسایس اـی یعاـمتجا طـباور زا یا هژیو
 رارق تـیمورحم مـک تـسد ای تازاجم دروم ،دنک لمع بولطم تمس رد هچنانچ ات دنک یم دیدهت ار یو دراد
 ،تسین ندیگنج یارب دربهار یگدـنرادزاب درـبهار ،ساـسا نیا رب 8(897 :3338:یدنغزا و لدنشور)تفرگ دهاوخن
 نآ رارقتسا و حلص هب یبایتسد ماجنارس و فده روـشک ندناـشک لاـعفنا هب ،دوجوم عضو ظفح یارب دربهار هکلب
 ،نـکمم یاه هداد ناـیم رد هک دنک تباث یو هب ات دوش یم حرط لـباقم فرـط ندرـک دـعاقتم روظنم هب و تسا
 وا زواـجت زا یـناور رظن زا هکلب ،دنک یمن عفد یکیزیف رظن زا ار نمشد یگدنرادزاب .دراد ار رـثا نیرـتمـک زواـجت

 تیریدم ،یزیر همانرب ،دریگ یم یاج هناریگشیپ عافد ی هزوح رد هک یگدنرادزاب دربهار زا فده .دیامن یم یریگوـلج
 شهاک ثعاب هک دناسر یم یگداـمآ زا یا هجرد هب یلامتحا تادیدهت ربارب رد ار روشک هک تسا یتامادقا ی هیلک و
 زا اـت تـسا نآ دـنمزاین رـظن دروـم تـلود هـکلب یـم یریگولج یریگرد عوقو زا و هدش یریذپ بیسآ و دیدهت

 دربهار (waltz,2000: 14) دـیامن ات دشاب رادروخرب نارحب تیریدم یارب تاطابترا و یـساملپید زا یحطـس
 رد .ددرگ یم مالعا هدنرادزاب دربهار تسکش گـنج عورـش اـب و دراد دربراک گنج زا یریگولج یارب یگدنرادزاب
 حالس نیرت برخم ،هدروآ لمع هب یگدنرادزاب زا هک یفیرعت بسحرب اـت تـسا نآ دـنمزاین فده روشک یگدنرادزاب
 هـب ،دـشاب فراـعتم یگدـنرادزاب ،یگدـنرادزاب زا فدـه رـگا ،لاـثم یارـب .دروآ تـسد هب ار نآ نیرتدمآراک و
 یاـنعم هـب حالـس نیرـتهب نتـشاد فرـص اـما ،تسا یرورض هنیمز نیا رد حالس نیرت برخم ندروآ تـسد
 زا جورـخ مزلتـسم زـیچ ره زا شیب رما نـیا .دریگب ار نارحب یدعاصت شیازفا یولج ،تسین یگدنرادزاب
 هـب ماـت یگتسب یگدنرادزاب ریثأت .تسا یا هتسه یگدنرادزاب ،یگدـنرادزاب نیرت یوق ،رـضاح لاح رد .تـساوزنا
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 اه نآ زا هک دوش مولعم یلو ،دشاب هتشاد مه ار یمتا ی هناخدارز نیرت گرزب یروـشک رـگا .دراد دـیدهت راـبتعا
 ،فده رد تیقفوم یا هتسه یگدنرادزاب رد .تشاد دهاوخن یرثا نیرت کچوک یگدنرادزاب ،دننک هدافتـسا دناوت یمن
 نیا .دنشاب «ینالقع ینارگیزاب» دیاب یا هتسه یربارب رد اه فرط ی همه ای ود ره -8 :تسا طرش جنپ دوجو هب طونم
 ،هباشم یاهزیچ یبایزرا ،یا هتسه یاه حالس طـسوت هدش حرطم تادیدهت مهف ییاناوت دیاب اه نآ هک تسانعم نیدب
 (waltz, 2000: 44)دنمهفب ار یا هتسه تاضراعت ندوب هدیاف یب دنناوتب و دنشاب هتشاد ار تایح ظفح ًااصوصخم
 ار نمشد تسخن ی هبرض دـنناوتب یـنعی ؛دنـشاب هتـشاد ار مود ی هبرض تـیلباق دـیاب اه فرط ی همه ای ود ره -7
 .دننک دراو ار یبرخم لباقتم خساپ و تفایرد
-4 .دنشاب زاب و فافش یـمئاد تاـطابترا یاـهرازبا یاراد نارحب یاه نامز رد ًااصوصخم دیاب اه فرط ی همه-9
 .دنشاب هتشاد نمشد یاـهورین تـیلباق و بـیکرت ،هزادـنا زا یلماک تخانش دیاب اه فرط ی همه
 .دنریذپب ار مکاح تلود کـی ناوـنع هب تایح هب نارگید قح نینچمه ،یگدنرادزاب یوگلا دیاب اه فرط ی همه-0
 هک اجنآ زا تشاد رظن رد دیاب اـما ،تسا مزال زین فراعتم یاه حالس رد یگدنرادزاب ظفح یارب طیارش نیا هباشم
 ییورایور نیا زا وا هک تسا یدوس زا شیب بتارم هـب یتراـسخ ندروآ دراو هـب لـباقم فرط دیدهت ،یگدنرادزاب
 یگدـنرادزاب بـجوم ینالوـط تدـم یارـب دناوت یمن یدیدهت چیه .تسا مهم رایسب تادیدهت نتشاد رابتعا ،درب یم
 و هدارا ،حوضو هـب هـک تاـین و اه ییاناوت زا یبیکرت هب رابتعا نیا و دنهد ناشن رابتعا دوخ زا دیاب تادیدهت .دوـش
 دربهار زا ،رابتعا نودب ی هغلابم .دراد یگتـسب ،دراذگ یم شیاـمن هب ییاهن تیعضو رد ار راک ماجنا ییاناوت
 هتشاد سوکعم ریثأت تسا نکمم ،دنک فشک ار نآ ندوب یلاـخوت لباقم فرط هچنانچ و تسا رود رایسب یگدنرادزاب
 .دـشاب
 رد ناوت یم ار یبرغ یایسآ یاهروشک نایم رد توافتم یاهدرکیور اب هتبلا یگدنرادزاب لصا یراذگریثأت هنومن

 .دید حوضو هب لیئارسا و ناریا روشک ود یاه تسایس
 طیحم رد لیئارسا و ناریا هـک تسا تیمها زئاح عوضوم نیا لیئارسا و ناریا طباور هچخیرات حطس یواکاو رد
 و کیتیلپوئژ یاه یگژیو کـیمونوکاوئژ ،کیژتارتساوئژ تـیمها هطساو هب ،هنایمرواخ هـقـطـنـم ییایفارغج
 ناونع هـب دنچره لیئارسا .(7198 ،یفسوی یجاح)دنا هدش لدب رگیدکی یـعیبط یاـــبـقر هـب دوـخ کیژولوئدـیا
 اب کیتیلپوئژ تباقر یاه هشیر ،یبای تردق و سیسأت نامز رد اما ،دوش یم هتخانش اه یبرغ نایم رد لاربیل هبش یروشک
 تباقر رد ،کیژولوئدـیا یریگ تهج زا غراــف هاــش نارود رد ناریا ،لباقم هطقن رد .دوب هدرک یزیر یپ ار ناریا
 ماظن یراتخاس تاـمازلا ،لیئارسا و ناریا تافالتخا مغر هب نامز نیا رد .دوب یا هقطنم تردق یـگدرـکرـس یارـب
 ناریا یاه تباقر و تافالتخا ات دش بجوم مـسـینومک اب تفلاخم و اکیرما هدحتم تالایا اب داحتا هلمج زا للملا نیب
 اهنت هن ،ناریا رد یمالسا بالـقـنا یزورـیـپ .دوـش رجنم روشک ود طباور یـکیدزن هــب و هدـش گـنرمک لیئارسا و
 لماع ندش هدوزفا بـجوـم ،هـقطنم نایعیش یایحا اـب هـکلب دـیماجنا روشک ود کیتیلپوئژ یاه تباقر موادت هب
  .(6 :2298 ،سمش)دــش لیئارسا و ناریا یمالسا یروهمج روشک ود نایم تباقر هب یژولوئدیا
 ود نایم لباقت و ضراعت ،هیروس و نـمـی یاه نارحب و نانبل و قارع لئاسم دـننام هـقطنم رد تالوحت ریس ،همادا رد
 اتسار نیا رد .تسا هدوب هنارتیدم هزوح هـب اه نآ ندش هدیشک ،لباقت و داضت نیا مهم یـگژیو .دیشخب تدش روشک
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 دوخ یا هقطنم یجراخ تسایس ،کیتیلپوئژ و کـیژوـلوـئدـیا فادها ساسا رب لیئارسا و ناریا یـمالـسا یروهمج
 رد .دننک یم لابند هقطنم تالوحت رد رـتـشیب هچ ره ذوفن و ضراعت ،لباقت ،تباقر بلاق رد ینامز عـطقم نیا رد ار
 و یدربهار یاهروشک هلمج زا هـک نانبل و قارع ،هیروس اب دوخ کیتیلپوئژ و یتینما طباور ساسا رب ناریا عقاو
 لیئارسا و ناریا تردق نزاوت زا یـساـکـعـنا هک دنیآ یم رامش هب نآ یا هقطنم یجراخ تـساـیـس رد راذـگرـیثأت
 هک هدش هیضق نیا هب رجنم قارـع و هـیروس یلخاد یاه ینماان و اه نارحب زورب مغریلع رـگـید یـتراـبـع هب و تسا

 زورب زا یریگولج زین و اهروشک نیا یتینما یاهدیدهت و یتابث یب زا یریگولج یارـب نارـیا یمالسا یروهمج
 رد ار اهروشک نـیا لاـبـق رد رتشیب هچره تینما نیمأت و دوجوم عضو ظـفـح تسایس ،هقطنم رد رتشیب یتابث یب
 هچره تردق و ذوفن یرـیگولج و یا هقطنم لئاسم رد ناریا اب تباقر لیلد هب هک لیئارسا ور نیا زا .تسا هتفرگ شیپ
 رد یضراعت و هـناـیوج لباقت تامادقا دوخ یا هقطنم نیدحتم کیتیلپوئژ و کـیژوـلوـئدیا طباور رد ناریا رتشیب

 .(4 :8398 ،فابرعش) دنک یم لابند دوخ یا هقطنم یجراخ تسایس
 رد .دراد رارق هنایمرواخ رد اوق نزاوت و یا هقطنم مظن ریغتم ود ریثأت تحت رتشیب روشک ود عوضوم ساسا نیا رب
 یسایس تاماقم و هدوب مکاح روشک ود طباور رب هراومه یتینما هاگن نیگنس هیاس هک تسا یلماوع نینچ دوجو هجیتن
 قوس ناشعوبتم روشک یلم تینما نیمأت یارب یددعتم یاه نیرتکد و اه تسایس ذاختا هب ار نارهت ویوالت یماظن و
 و یسایس یاه هفلؤم ،یگنهرف یاههفلؤم)مرن و (یماظن)تخس یاه تباقر نیا یفنم دمایپ نیلوا دیاش .تسا هداد
 ایسآ برغ رد یا هقطنم یاه یدنب هتسد و اه یتابث یب ،تافالتخا شیازفا ،هقطنم رد فرط ود (یساملپید یاه هفلؤم
 رد ار لیئارسا و ناریا روشک ود یلمع تامادقا و اه تسایس ،یگدنرادزاب هیرظن نداد رارق انبم اب ور شیپ هلاسر .دشاب
 نینچمه و کیژتارتسا تابث داجیا و تردق نزاوت یرارقرب روظنم هب هک فراعتمریغ و فراعتم یگدنرادزاب هنیمز
 دروم ار تسا هدش ذاختا ریخا ههد دنچ یط رد هک مرن و تخس یاه هصرع رد لباقتم یگدنرادزاب نیا یتینما تاریثأت
 یگدنرادزاب یژتارتسا هک دریگ یم لکش روحم نیا رب رضاح شهوژپ یلصا شسرپ ،اذل .دهد یم رارق یواکاو هعلاطم
 خساپ یارب ؟تسا هتشاد ایسآ برغ یا هقطنم تینما رب یتاریثأت هچ بیقر تادیدهت لباقم رد لیئارسا و ناریا لباقتم
 نیا لباقتم یگدنرادزاب و ایسآ برغ یا هقطنم مظن نایم هطبار نییبت و یسررب هب ،ینییبت شور رب دیکأت اب لاؤس نیا هب
 .میزادرپ یم یا هقطنم تردق ود
 رد ار روبزم قیقحت دراوم نیا هک یدربراک شخب و یرظن شخب ،تسا هدش لیکشت شخب دنچ زا رضاح شهوژپ
 هدش نیودت مسیلائر بتکم یانبم رب قیقحت نیا یرظن و یرکف هاگیاپ رظنم زا .دهد یم رارق یبیکرت تاقیقحت هرمز
 و تسا یریسفت و ینییبت نآ یسانش تخانش ،تسا ینهذ و ینیع رصانع زا یبیکرت قیقحت یسانش یتسه و تسا
 .تسیا یا همانشسرپ هعلاطم یانبم رب یلیلحت – یفیصوت شور هب رضاح قیقحت

 یا هقطنم تینما رب لیئارسا و ناریا یمالسا یروهمج یاه یگدنرادزاب ریثأت ندومزآ هب هک نآ لیلد هب ،روبزم شهوژپ
 نیداینب شهوژپ ،فده ظاحل زا ،دهد یم هعسوت ار اهریغتم نیا نایم یریذپریثأت دروم رد نیداینب شناد و دزادرپ یم
 زا هفوشکم یاه هداد یرامآ لیلحت اب و یفیصوت ،تاعالطا لیلحت و یروآدرگ هویش رظن زا و دوش یم بوسحم
 زا یریگ هرهب اب و یطابنتسا رامآ زا اه صخاش مهس شیامن یارب ،(سنایراو نیگنایم)یفیصوت رامآ هویش زا ،همانشسرپ
 .تسا یلامتحا ریغ و دنمفده تروص هب شهوژپ نیا رد هنومن هعماج باختنا .تسا هدش هدافتسا یلماع لیلحت
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 اب ،شهوژپ عوضوم اب طبترم فلتخم صاخشا نایم زا و لماک یهاگآ اب ،نایوگ خساپ شور نیا رد نیاربانب
 یاه هاگدید و تاینهذ اب تسایس هب طوبرم لئاسم رد یفکم یدودح ات و فلتخم تایبرجت و لغاشم ،تالیصحت
 .دندش باختنا شهوژپ یرامآ هعماج ناونع هب نت 50 دادعت اب فلتخم
 کاهنپک بتکم ناراذگ ناینب و صخاش یاه هرهچ زا یکی دوخ هک نازوب یراب هتشون «سرت و اه تلود ،مدرم» باتک
 ،یا هقطنم تینما باب رد وا فورعم هیرظن .درک یقلت صوصخ نیا رد یملع یاه شالت نیرت مهم ءزج دیاب ار تسا
 هب طوبرم اهنت تینما هک دراد دیکأت رما نیا رب ،قوف باتک رد نازوب یراب .تسا یا هقطنم یتینما هعومجم هیرظن
 یسررب لباق هفلؤم اهنت زین یماظن یورین ،رگید یوس زا .دریگ یم ربرد ار یناسنا عماوج یمامت هکلب ؛تسین اه تلود
 ار دوخ صاخ ینوناک هطقن اه نآ زا کی ره هک تسا طبترم رگید روتکاف راهچ اب تینما عوضوم و هدوبن هطیح نیا رد
 :دنهد یم رارق رظندم ار دوخ صوصخم یاه تیولوا و دنراد
 زا کیره تاروصت و اه تلود یماظن یمجاهت و یعافد یاه یدنمناوت نیب لباقتم تاریثأت هب هفلؤم نیا :یماظن -8
 هتفرگ رظن رد یتینما تاعلاطم هعومجمریز ناونع هب یماظن تینما هک دهد یم حیجرت نازوب .دزادرپ یم رگیدکی دصاقم
 ؛دوش
 ؛دراد زکرمت شخب تیعورشم یاه یژولوئدیا و یتموکح یاه ماظن ،اه تلود ینامزاس تابث رب هفلؤم نیا :یسایس -7
 یرورض تلود تردق و هافر زا یلوبق لباق حوطس هب ندیسر یارب رازاب و لوپ ،عبانم هب یسرتسد :یداصتقا -9
 ؛دریگ یم رارق یسررب دروم هفلؤم نیا رد هک یتاعوضوم ،تسا

 یاه تداع و یلم تیوه و یبهذم و یگنهرف ،ینابز یتنس یاهوگلا یبایزرا و یریذپ ماود رب هفلؤم نیا :یعامتجا -4
 ؛دراد زکرمت یعامتجا

 یمامت هک دزادرپیم یساسا یتیامح ماظن ناونع هب نیمز هرک یتسیز و یلحم طیحم زا تیامح و ظفح هب :یطیحم -0
  .(658-758 :1298 ،نازوب)تسا هتسباو نآ هب یرشب مهم یاه تیلاعف
 زا یادج ار اه نآ تینما ناوت یمن هک دنا کیدزن رگیدکی هب هزادنا نآ رگید یاهدحاو ای اه تلود ،یا هقطنم حطس رد
 رد زین ثداوح زا یرایسب و دنراذگ یم رثا رگیدکی رب یلم و یناهج تینما یا هقطنم حطس رد .تفرگ رظن رد رگیدکی
 یدح ات دوخ ی هبون هب هک تسازجم یاهدحاو دیما و سرت ِددنرادرب رد یا هقطنم یتینما هعومجم ره .دهد یم خر نآ
 .تسا یلخاد یاه تسسگ و اه یگژیو زا یشان
 یبرغ یایسآ
 هب ای هنایمرواخ زا یشخب هب رتشیب یا هقطنم تاعلاطم و للملا نیب طباور رد یراج تایبدا رد یبرغ یایسآ حالطصا
 ،یبرغ یایسآ .هدرب راک هب توافتم ییانعم رد ار نآ میهاوخب رگا یلو دوش یم قالطا سراف جیلخ هزوح یاهروشک
 نیا .دراد یا هژیو تیمها یشیجلا قوس و یسایس لئاسم و یخیرات رظن هطقن زا و تسا مالسا ناهج یزکرم شخب
 یحاون .تسا رادروخرب ،هاتوک ًااتبسن یاه ناتسمز و کشخ و مرگ رایسب یاه ناتسبات زا ییاوه و بآ ظاحل هب هیحان

 رد .دریگ یم رب رد ار ناتسناغفا و ناریا ،هیکرت زا یدایز یاه شخب هک هتفرگ ارف ییاه هوک هتشر ار هقطنم نیا یلامش
 کاخ و هدمآ دیدپ تارف و هلجد تابوسر اب هک دوش یم هدید یراومه یاه نیمز ،اه یگتسجرب نیا یقرش شخب

 ،نیرهنلا نیب تسپ یاه نیمز زا ریغ ،دنزیر یم سراف جیلخ هب هک تارف و هلجد یاهدور بونج رد .دنراد یزیخلصاح
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 ایرد اب ندوب زرم مه دوجو اب و تسا ناهج هریزج هبش نیرت گرزب ،تعسو رظن زا هک دراد رارق ناتسبرع هریزج هبش
 و خرس یایرد ،هنارتیدم یایرد ،هایس یایرد ،رزخ یایرد فارطا رد .تسا ییارحص و کشخ نیمزرس ،فرط هس زا

 هس اب .دننک یم یگدنز مه رانک رد نوگانوگ داژن 6 اجنیا رد .تسا هدهاشم لباق یزیخلصاح یاه نیمز سراف جیلخ
 شیادیپ أشنم ایسآ زا شخب نیا .دوش یم ملکت هقطنم نیا فلتخم یاه تمسق رد یکرت و یسراف ،یبرع یلصا نابز
 هدرازگ داینب یمالسا فراعم و تادقتعم ساسا رب نیمزرس نیا رد گنهرف و هدوب دوهی و حیسم ،مالسا گرزب نید هس
 هتشاذگ یا هظحالم لباق ریثأت رگید یاه گنهرف رد هک هتشاد یدایز شرتسگ نا رد تسا یبرع هک نآرق نابز و هدش
 یا هلاه اب مأوت یا هژیو تیمها هقطنم نیا هب (گرزب نید هس شخب ماهلا) نیطسلف ،نیملسم هاگ هلبق هکم دوجو .تسا
 .(http://fa.alalam.ir/news/1641700#sthash.0dfT0se7.dpuf .تسا هدیشخب تسادق زا

 
 (https://iranglobal.info) :عبنم

 و قرش هک تشگ میظع یلوحت راچد یبرغ بونج یایسآ ،ش 2098 نمهب 77 رد ناریا یمالسا بالقنا عوقو اب
 تما یراکمه اب و ینیمخ هللا تیآ یربهر هب بالقنا نیا یزوریپ .درب ورف تریح و تهب و دیدش ینارگن رد ار برغ
 زا ار یا هقطنم ارف و هقطنم یاهروشک و هداد رارق عاعشلا تحت ار هیحان نیا یشیجلا قوس و یراجت تیمها ناملسم
 نیلوا .دنسانش یم هنایمرواخ مانب ار اقیرفا یقرش لامش و یبرغ یایسآ .تسا هتخادنا تشحو هب تضهن نیا شرتسگ
 للم نامزاس م 1438 لاس رد و درک هدافتسا حالطصا نیا زا یا هلاقم یط ،ییاکیرمآ یرسفا یدالیم 7538 لاس رد راب
 و تسین ناسکی ایسآ زا شخب نیا رد یئایفارغج عقوم و یمیلقا طیارش لیلد هب تیعمج زکرمت .تفریذپ ار نآ دحتم
 %02 ناتسناغفا و ناریا ،هیکرت روشک هس .دنا هتفای زکرمت زیخلصاح یاه نیمز و بوطرم یلحاس قطانم رد مدرم بلغا

 زا ،دنرب یم رس هب یرهش یاه نوناک رد یحاون نیا نامدرم %54 هب بیرق .دنهد یم لیکشت ار هقطنم نیا هنکس
 یاه تیلقا اهروشک بلغا و دوش یم هدید رتمک هقطنم نیا رگید یاهروشک رد تیعمج سناجت ،میرذگب هک ناتسبرع
 یاه هگنت و اهدور ،اهایرد دوجو زین و اقیرفا و ایسآ ،اپورا هراق هس نایم رد هیحان نیا نتفرگ رارق .دنراد یتوافتم
 یارب یتعنص گرزب یاهروشک و اه تردقربا ات هدش نآ بجوم ،تفن میظع ریاخذ زا نآ یدنم هرهب و کیژتارتسا
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 .دنروآ دیدپ نآ رد ار یدایز یاه نارحب و اه شکمشک و دنشاب یتخس تباقر رد رگیدکی اب ،نآ رب هطلس و یسرتسد
 هب ار هقطنم نیا یاهدنویپ و طباور زا یرایسب ،مسیلانویسان رب هیکت و یبرغ لود لباقم رد هقطنم نیا لود یریگ عضوم
 تلاح رد دنراد یدحاو هلبق و کرتشم نیئآ ،هکنآ دوجو اب و هدومن فیعض ار یگنهرف یاه یگناگی و هدرب لیلحت
 لماوع هئطوت اب هک هتشگ نآ ببس تسا تتشت و هقرفت اب مأوت هک اهراتفر نیا ،دنرب یم رس هب رگیدکی اب زیتس و عازن
 اب هک یوحن هب هدروآ دیدپ یعامتجا و یگنهرف ،یسایس یاهداضت روکذم نیمزرس ناملسم یاهروشک نیب رابکتسا

 و یتدیقع توخا زا یدنم هرهب ،نآ زا رت مهم و یشیجلا قوس یحاون رب هطلس و میظع عبانم هب یسرتسد دوجو
 نوچ یلضعم لح زا و دننک دوجو زاربا یا هدننک نییعت وحن هب یناهج تابسانم رد دنناوتن ،قیمع یبهذم یاه ناینب
 ،نوگانوگ یاه تیعقوم رد اهروشک نیا یسایس یاه یریگ ههبج .دنشاب زجاع ،لیئارسا طسوت نیطسلف نیمزرس لاغشا
 نیا .تسا هدومن یبرغ یسایس تالیکشت هب نتسویپ ای و یسایس یاهداهن و اه نامزاس لیکشت هب راداو ار اه نآ زین

 و هتشادن ینانچ نآ یئاناوت دوخ زا هقطنم یاه نارحب و لئاسم عفر زین و روبزم یاهروشک تالکشم لح رد اه نامزاس
 8.(Macfarlane,2008:7)تسا هدیشخب تدش ار یمالسا لود نیب فاکش

 
 (https://www.tabnak.ir) :عبنم  هنایمرواخ هقطنم یاهروشک :2 هرامش هشقن

 ناریا یمالسا یروهمج هیلع لیئارسا میژر یگدنرادزاب -فلا
 دیدهت ناریا ا.ج زج یتلود چیه فرط زا لیئارسا روشک» :درک نایب لیئارسا میژر قبسا ریزو تسخن زرپ نومیش
 ،ینادلو یرفعج)«دنتسه لیئارسا روشک تیدوجوم و یلم تینما یارب دیدهت نیرت مهم و نیرت گرزب اه نآ و دوش یمن

 نایب راکشآ روط هب ناریا اب تموصخ و هدش یقلت لیئارسا یارب دیدهت نیرت مهم ناونع هب ناریا ا.ج .(91 :7198
 ریسم نیا رد هک ناریاا ج دننام هب ناریا رد یمالسا بالقنا زا دعب لیئارسا میژر یجراخ تسایس .تسا هدیدرگ

                                                           
1 Macforlane 
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 حطس هب هجوت اب و لیلد نیمه هب .تسا هتفرگ رارق ناریا نداد رارق اوزنا رد ساسا رب تسا هتشادرب یدایز ییاه ماگ
 تیهام اب لیئارسا میژر یوس زا هحورطم تادیدهت ،لیئارسا میژر و ناریا یمالسا یروهمج یالاب ضراعت
 یدایز شخب .داد رارق یسررب دروم یگنهرف و یماظن ،یداصتقا ،یتینما ،یسایس یاه هزوح رد ناوت یم ار یگدنرادزاب
 .تسا هدوشگ زین روشک ود نیا تباقر عوضوم هب ار یبرغ یایسآ هقطنم یاهروشک هیقب یاپ هفرطود تامادقا نیا زا
 رد ناجیابرذآ یروهمج دننام ییاهروشک یتح و نیرحب ،ناتسبرع ،نمی ،هیروس ،نانبل ،قارع یاهروشک هلمج زا
 و یریما)تسا هدش زاب هلداعم نیا هب ناشیاپ هتساوخان ای هتساوخ یا هقطنم تردق ود نیا یگدنرادزاب یژتارتسا هجیتن

 .(058 :0398 ،یورسخ
 لیئارسا یتینما ـ یسایس هزوح رد یگدنرادزاب -1
 ات هدرک یعس ،دشاب قفوم ناریا یمالسا یروهمج اب طابترا یرارقرب رد هتسناوتن هکنیا هب هجوت اب لیئارسا میژر
 نیرتکد ،یمالسا بالقنا زا دعب میدید هک نانچمه .دزاس یوزنم یللملا نیب و یا هقطنم هصرع رد ار ناریاا.ج
 ا.ج دراد شالت لیئارسا ،نیرتکد نیا یاتسار رد .تفای رییغت ناریا هرصاحم هب بارعا ی هرصاحم زا نوماریپ یاهروحم
 اب ناگیاسمه طباور مه هنوگ نیا و دهد لیکشت نآ هیلع یتینما یاه فالتئا و دروآ رد هرصاحم هب فارطا زا ار ناریا
 یاه یراکمه هب مادقا لیئارسا اتسار نیا رد .دناهرب یسایس یاوزنا زا ار دوخ مه و دراذگب ریثأت تحت .ار ناریا
 هک دیامن یم دیدهت ار ناریا یلم تینما هک هدرک هقطنم زا جراخ و هقطنم یاهروشک زا یخرب اب فالتئا و هدرتسگ
 یوگلا هئارا ،هقطنم رد ناریا ذوفن اب هلباقم ،یمالسا ییارگداینب اب هلباقم :زا تسا ترابع اه فالتئا نیا فده
 ،ناریا هیلع یسوساج و یسسجت تایلمع ماجنا ،ناریا نایز هب هقطنم یدربهار نزاوت ندز مه رب ،یتسیرالوکس
 .(538-118 ،ینادلو یرفعج)ناریا اب گنج هب اکیرمآ قیوشت
 یتموکح یاه ماظن هدننکدیدهت لماع ناونع هب ار ناریا ا.ج دراد یعس دوخ یگدنرادزاب یژتارتسا یاتسار رد لیئارسا
 یزکرم یایسآ یاهروشک رد ار ناریا زا هتفرگ تئشن یمالسا ییارگلوصا رطخ میژر نیا .دهد ناشن هقطنم یاهروشک
 نوناک ار ناریا تموکح و دنک یم فیرعت اهارگ مالسا رطخ اب هلباقم رد ار دوخ یلصا شقن و دهد یم هولج گرزب
 یفرعم اهروشک نیا یلخاد یتابث یب لماع ناریا ا.ج بیترت نیا هب .دنک یم یفرعم ناهج و هقطنم رد یمالسا ییارگداینب
 یمالسا یروهمج هب ار یتسیرورت تامادقا یمامت عیسو تاغیلبت اب ات دراد شالت لیئارسا ،یسایس دعب رد .دوش یم
 ناریاا.ج یللملا نیب تیموکحم یاه هنیمز و بیرخت ار ناریا یللملا نیب و یا هقطنم یهجو قیرط نیا زا و دهد تبسن
 ضقن تلع هب ناریاا.ج تیموکحم نینچمه و نیتناژرآ نایدوهی زکرم راجفنا نوچمه یدراوم رد هک دروآ مهارف ار
 .(538 :2298 ،سمش) تسا هتفای تسد زین یتاقیفوت هب هدحتم تالایا کمک اب رشب قوقح
 یداصتقا تردق -2
 زا یداصتقا تردق ،(ریخا یاه لاس رد هژیو هب) لیئارسا یگدنرادزاب یژتارتسا هلمج زا یلم تینما یاه یژتارتسا رد
 ناعذا 1698 لاس رد یسایس داصتقا ناسانشراک زا یهورگ اب وگتفگ رد «زرپ نومیش» .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها
 و یملع هاگیاج هکلب ،تسا روشک تردق هدننک نییعت هک تسین لیئارسا شترا طقف ،تردق کالم» :هک تشاد
 .«.تسا یژتارتسا نیرت مهم داصتقا دیدج رصع رد هکنیا رب زکرمت اب ،دراد یا هدننک نییعت شقن اه نآ یکیژولونکت
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 هژیو هب و هقطنم رگید یاهروشک یداصتقا فیعضت یارب شالت اب نامز مه روط هب لیئارسا یداصتقا تردق شیازفا
 دنمزاین ،یماظن یاوق هنزاوم تهج شالت هک دهد یم ناشن ار شدوخ یتقو لیئارسا مادقا نیا .دوش یم یریگیپ ،ناریا
 .(www.irdc.ir, 1392/09/01)تسا یداصتقا تردق زا یدنمناوت هناوتشپ
 فعض لیئارسا نیاربانب .تسا یگدنرادزاب رد یساسا لماع کی دوخ ،بیقر یداصتقا یاه فعض زا هدافتسا نینچمه
 ثحب لباق یفلتخم تاهج زا هک ؛تسا هداد رارق رظن دم یدج تسایس کی هلزنم هب ار ناریا ا.ج یداصتقا هدنیازف
 ناریا دض رب یرثکادح راشف مان اب اکیرمآ یداصتقا یاه میرحت هک دنراد داقتعا ،اه هورگ زا یخرب ،ساسا نیا رب .تسا
 زا یکی یداصتقا ظاحل زا .(1398 ،هدازدهتجم) دوش یم ارجا و یحارط لیئارسا تاکیرحت ریثأت تحت تدش هب
 میزر تامادقا یزاس هدایپ یارب نما یاضف داجیا یارب ناریا یداصتقا یاوزنا و فیعضت ،اه میرحت یلصا فادها
 هقطنم رد یداصتقا هنایوج هطلس فادها ،ریخا یاه لاس رد لیئارسا مهم فادها زا یکی رگید تهج زا .تسا لیئارسا
 میژر .دنا هدرک ینارگن زاربا هنیمز نیا رد زین یناریا ا.ج تاماقم و تسا هدش هقطنم یاهروشک ینارگن ثعاب هک تسا
 نیا زا .تسا هلئسم نیا رگنایب دیدج هنایمرواخ هک تسا یصاخ یداصتقا فادها لابند هب یبرغ یایسآ رد لیئارسا
 تردق کی ناونع هب لیئارسا میژر هک تسا یداصتقا هقطنم کی هکلب یگنهرف هعومجم کی هن هنایمرواخ ،هاگن
 .دنک یم دیدهت ار ناریا یلم تینما ،هاگدید نیا ؛دشاب لوا نیرفآ شقن نآ رد دناوت یم یداصتقا
 یاوزنا هب جتنم ییایفارغج یاوزنا و اه میرحت هزوح زا ار دوخ هکنیا نیع رد ات دراد شالت لیئارسا ،یلک روط هب 
 .دریگ راک هب ناریا هیلع ار اه میرحت هنوگ نیا ات تسا ددص رد ،دنک جراخ یداصتقا

 یماظن تادیدهت-3
 هب هجوت اب و تسا یا هتسه بمب یاراد هک تسا یبرغ یایسآ هقطنم رد یماظن تردق کی لیئارسا میژر
 تروص رد و ؛دهد یمن هار دوخ هب یدیدرت دوخ یاقب ظفح تهج نآ زا هدافتسا رد ،میژر نیا یتینما یاه تیساسح
 نونکات رگا و تشاد دهاوخن یا هتسه حالس زا هدافتسا هب زا ییابا میژر نیا ،لیئارسا یارب ناریا ا.ج رطخ ندش یدج
 تاظحالم ای هناتسود ناسنا لیالد ،تسا هدرکن هدافتسا اه حالس نیا زا ناگیاسمه اب دوخ قبسا یاه گنج رد
 هب هجوت اب هیاسمه یاهروشک هیلع رب یا هتسه حالس زا هدافتسا هک هدوب نآ یارب رتشیب هکلب تسا هدوبن یللملا نیب
 هک تسا رکذ نایاش .تشاد دهاوخ هارمه هب لیئارسا دوخ یارب یبرخم یاهدمایپ ،لیئارسا ییایفارغج تیدودحم
 زا و دنریگ یم رب رد ار ناریا یمالسا یروهمج اه نآ درب هنماد هک دنا هدش یحارط یا هنوگ هب لیئارسا تاحیلست

 و تسا ناریا اه نآ یلصا فادها زا یکی هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .تسا رتارف شا هیاسمه یاهروشک نیمزرس
 .تسا هدرک هدافتسا شا یگدنرادزاب یژتارتسا زا یشخب ناونع هب ناریا هیلع یماظن دیدهت نیا زا لیئارسا ساسا نیا رب

 یقلت ناریاا.ج اب لباقت رد روشک نآ یاه تسایس رانک رد یلیمکت یرازبا ناونع هب لیئارسا یا هتسه یاه حالس
 و تاعبت دوجو نیا اب ،تسا یدج یبرغ یایسآ یاهروشک همه یارب دنچره لیئارسا یا هتسه دیدهت رطخ .ددرگ یم
 رد هک تسا نآ یایوگ زین لیئارسا میژر قباوس .دوش یم یقلت رت نیرفآ رطخ ناریا یارب نآ هدننک دیدهت تاریثأت

 رد ابیزقت لیئارسا .دهد یمن هار دوخ هب یکش ،هبرض نتخاس دراو رد یتسد شیپ هب تبسن ،رطخ ساسحا تروص
 هیجوت «هدنرادزاب هلمح» ناونع تحت ار نیریاس هیلع هلمح هراومه اه یلیئارسا .تسا هدوب مدق شیپ ،اهریگرد یمامت
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 ناونع «هدنرادزاب هلمح» ار دوخ مادقا ناریا ا.ج هب یا هلمح عون ره دروم رد دسر یم رظن هب و دنا هدرک
 .(588 :7398 ،یزابهش)دننک یم
 یگنهرف یگدنرادزاب-4
 مکاح ماظن کیژولوئدیا تیهام زا یشان ناریا یمالسا یروهمج اب لیئارسا میژر ضراعت لماع نیرت مهم هک ییاجنآ زا
 هعماج زا ییادز یژولوئدیا هب یعامتجا - یگنهرف یاه تیلاعف اب ات دنا نآ یپ رد تدش هب اه یلیئارسا ،تسا ناریا رب
 یروهمج یاه تیلاعف و تامادقا یفلتخم تاهج زا شا یماح دنمتردق یاه هناسر ینابیتشپ اب لیئارسا .دنزادرپب یناریا
 :دنتسه یرکفت نینچ غلبم و دنناد یم یناهج تینما و حلص هیلع دیدهت ار ناریا یمالسا
 یاه حالس هب ناریا یبایتسد و یژرنا دازآ نایرج دیدهت ،للملا نیب مسیرورت زا تیامح و ناریا یمالسا بالقنا رودص 
 .اه نآ یریگراک هب لیاسو اهرازبا و یعمجراتشک ای یا هتسه
 .دنک یم ناریا هیلع یناوارف تاغیلبت ،یساره ناریا بلاق رد ناریاا.ج زا یشان یتینما یاهدیدهت هرابرد قارغا اب لیئارسا
 غیلبت .دنک یفرعم یبرغ یایسآ هقطنم یتینما دیدهت نیرت مهم و نیرت گرزب ار ناریاا.ج ،دراد شالت هراومه میژر نیا
 زاس نماان تامادقا و ناریا رد یمالسا ییارگداینب رطخ ،یا هتسه تاحیلست هب ندیسر یارب ناریاا.ج شالت دروم رد
 اه شبنج زا ناریا تیامح ،هقطنم یاه تموکح ندرب لاؤس ریز و کیرحت ،شا یمالسا بالقنا رودص تهج رد ناریا
 حلص دنور اب تفلاخم و مسیرورت زا تیامح ،اه یلیئارسا معز هب و لیئارسا ررض هب یمالسا یاه کهورگ و
 ناشن یارب دوخ هدرتسگ یتاغیلبت فادها زا یساره ناریا بلاق رد ار یگمه ،دش هراشا اه نآ هب الاب رد هک هنایمرواخ
 .(588 :نامه)تسا هداد رارق ناریا یمالسا بالقنا زا ناهج یمومع راکفا رد یداعریغ و نشخ یا هرهچ نداد

 لیئارسا میژر هیلع ناریا یمالسا یروهمج یگدنرادزاب-ب
 فیرعت نینچمه و یزاس یتشک عیانص هعسوت ،ناریا یعافد-یماظن عیانص تیوقت نینچمه و یلیمحت گنج نایاپ اب
 و یحارط ات هتفرگ ییایرد یورین یوردنت یروتوم یاه قیاق و ییایرد یاه نیم زا نراقتمان گنج یاه کیتکات عاونا

 ناوت و لرتنک ناکما شرتسگ و اضف هب هراوهام لاسرا و زهجم یاهداپهپ و هتفرشیپ یاه کشوم زیمآ تیقفوم تخاس
 بالقنا تایح زا مراهچ ههد رد دش بجوم یگمه نامع یایرد و سراف جیلخ یاه بآ رد تاکرحت مامت دصر
 ناونع هب زمره هگنت زا هتفر رتارف زین نآ زا و دبایزاب سراف جیلخ رب ار دوخ زکرمت و لرتنک دناوتب ناریا ،یمالسا
 تروص نانمشد طسوت ناریا تلم و ماظن هیلع هک اهدیدهت عاونا اب هلباقم یارب دوخ تسد رد هدنرادزاب یرازبا
 تامادقا تیوقت ،تسا زاین یتینما هعومجمریز نیا رد ناریا رترب شقن لیمکت یارب هک یرصنع اهنت ،دربب هرهب دریگ یم
 و هدوب سراف جیلخ رد تینما یرارقرب یارب ناریا تامادقا هک نومضم نیا اب ناگیاسمه عانقا یارب یعانقا کیتاملپید
 یوس زا هشیمه هک موس یورین روضح هک صوصخ نیا رد سراف جیلخ رب فرشم یاهروشک نایم قفاوت یرارقرب
 یروهمج .تسا هقطنم یاهروشک یارب اهدیدهت نیرت گرزب لماح دوخ ،هدش داهنشیپ سراف جیلخ تینما یارب بارعا
 نیرت قفوم ار هزوح نیا وضع یاهروشک طسوت سراف جیلخ تینما نیمأت ترورض دربهار هشیمه ناریا یمالسا
 بارعا یاه ینارگن اما ،تسا هداد داهنشیپ نآ ندرک یلمع یارب زین ار ییاه هار و هدرک مالعا صوصخ نیا رد دربهار
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 نیا رد یقفوم یتینما هعومجمریز هک تسا هدش نآ زا عنام ،دننک یم ریسفت ،دوخ هیلع رب و یتینما ار ناریا مادقا ره هک
 .دریگب لکش هزوح
 .دبای یم رولبت یربع-یبرع لادج بلاق رد هک تسا تاماش هعومجمریز ،یبرغ یایسآ رد یتینما رگید هعومجمریز 
 ترورض و هدش عقاو هجوتدروم تاماش یتینما هعومجمریز یاضعا طباور شرتسگ ،یلیمحت گنج نتفای نایاپ اب
 و ناریا یمالسا یروهمج یساملپید هاگتسد راک روتسد رد شیپ زا شیب هزوح نیا رد ینادحتم نتفای و اضعا تیوقت
 رد ار ردص یسوم ماما ،اه نآ مان هک نانبل بونج نایعیش ،ساسا نیمه رب .تفرگ رارق یبالقنا یاه ناگرا و اهداهن
 کیژولونکت ،یماظن تیوقت .دنتفرگ رارق مامتها زکرم رد ،دنک یم یعادت ناریا یبالقنا لسن صوصخ هب نایناریا ناهذا
 ار «نانبل هللا بزح» مان اب لاعف یرگیزاب ،رتشیب هچره یریگوضع و اهورین نداد شزومآ و یلام یاه کمک یاطعا و
 ینیطسلف یاه هورگ دروم رد هیرجت نیا .درک دراو تاماش یتینما هعومجمریز رد لیئارسا میژر اب ییورایور ههبج رد
 یگدنرادزاب ناوت هب زورما هب ات مزال یاه شزومآ بسک اب ینیطسلف تمواقم یاه هورگ جیردت هب و هدش هدایپ زین
 و ناریا یتینما درواتسد نیرت مهم ناونع هب تمواقم روحم ،هزورما .دندرک ادیپ تسد زین لیئارسا اب ییورایور رد یبسن
 عضاوم ،نانبل یلخاد یاه هورگ نارحب ،هیروس نارحب .دراد رارق نارحب ضرعم رد ًاادیدش ،هقطنم رد اضعا رگید
 یاه تسیرورت یکی هک قارع نارحب ود نینچمه ،هیروس رد نانبل هللا بزح روضح و سامح هیلع رصم هنامصخ
 هیلع برغ ینکفارف و ییامن هایس یفرط زا و یلخاد یسایس بازحا و اه هورگ نایم تافالتخا رگید و شعاد یشحو
 یور شیپ تخس نومزآ نآ زا روبع هک یداصتقا دیدش یاه میرحت لامعا و روشک نیا یا هتسه زیمآ حلص همانرب
 یرست بجوم دناوت یم تفر اه نآ رکذ هک یطاقن و اه هدنورپ زا کیره رد یتسکش هنوگره .تسا تمواقم روحم
 یبایزاب زا سپ ،دوجوم یاه نارحب رب یزوریپ زین تیاهن رد و تمواقم و یگداتسیا ،دوش روحم طاقن رگید هب تسکش
 رد ار لیئارسا اب راکیپ کون و داجیا شخب نیا رد ار یمجسنم یتینما هعومجمریز دناوت یم تمواقم روحم تردق
 .(http://www.riirpolitics.com/?q=fa/node/2199) دنک یگدنیامن هدنیآ
 لیلد ار ناریا یمالسا یروهمج طسوت لیئارسا میژر نتخانشن تیمسر هب لیلد نیرت مهم ،نارظن بحاص زا یرایسب
 زا و تسا نیطسلف نیمزرس بصاغ لیئارسا میژر هک دوش یم لالدتسا نینچ ،لیلد نیا ساسا رب .دنناد یم کیژولوئدیا
 یدوبان راتساوخ و هدومن مادقا لیئارسا میژر هیلع یمالسا یروهمج ور نیا زا تسین رادروخرب یتیعورشم هنوگ چیه
 هطبار عطق هب ،دناد یم یناسنا قالخا رادساپ و یدانم ار دوخ هک ینید یتموکح کی ناونع هب ناریا .تسا نآ

 و لوصا ساسا نیمه رب ،دراد زیتس ملظ و هطلس دض ،یناسنا یرهوج ًااساسا تاداقتعا ناریا یمالسا یروهمج
 لیکشت حرط ینیمخ هللا تیآ هنیمز نیا رد .تسا لیئارسا هناتسرپ داژن تیدوجوم یفان یمالسا بالقنا یاه نامرآ
 اب تفلاخم و راحتنا کی یمالسا یاه تلود یارب و هعجاف کی ناناملسم یارب ار میژر نیا ییاسانش و لیئارسا تلود
 نیب گنج تلاح مالعا و لیئارسا میژر اب هطبار عطق رب دیکأت نمض و دندرمشرب یمالسا گرزب هضیرف ار نآ
 رظن زا هک ارچ ،دندرک مالعا مارح میژر نیا اب ار یماظن و یراجت ،یسایس ی هطبار هنوگره ،میژر نیا و ناناملسم
 نالعا ادتبا نامه زا ناریا یمالسا یروهمج .تسا ناهج ناناملسم یمامت نمشد و بصاغ ،عورشمان میژر نیا ،ناشیا
 یور زا دیاب لیئارسا هک تسا دقتعم و دراد رارق لیئارسا تیعورشم مدع رب ینبم هک هدرک ظاحل یتسایس هک تشاد
 روحم رب للملا نیب طیحم رد ناریا یمالسا یروهمج شالت زکرمت هک دوب یهیدب ،ور نیا زا .دوش وحم نیمز ی هرک
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 تهج یبرغ یایسآ رد ناریا یمالسا یروهمج یژتارتسا نیرت مهم .دشاب راوتسا لیئارسا یناهج هاگیاج فیعضت
 دض تیهام فرط کی زا .تسا هدوب شدوخ یاهزرم نورد رد میژر نیا نتشاد هگن لیئارسا میژر هیبنت و فیعضت
 ناریاا.ج هک دش ثعاب ،لیئارسا میژر و ناریا ییایفارغج هلصاف رگید فرط زا و ناریا یمالسا یروهمج یلیئارسا
 هکلب ،(نانبل روشک رد ًااتدمع) لیئارسا نوماریپ رد اهنت هن میقتسمریغ تامادقا هب لیئارسا میژر اب یلمع ییورایور یارب
 نایعیش رب ناریا رد یمالسا بالقنا یراذگرثا تلع هب .دزادرپب (هزغ راون و یرتخاب هنارک) نیطسلف یاه نیمزرس لخاد
 هلباقم رد ار اه هورگ نیا هک دوب نیا ناریاا.ج یارب یژتارتسا نیرتهب ،نیطسلف یمالسا یاه هورگ روط نیمه و نانبل رد
 اب داحتا یعون یرارقرب هب ،لیئارسا میژر اب هلباقم یارب ناریا.ا.ج نینچمه .دیامن تیوقت لیئارسا میژر اب ههجاوم و
 یروهمج تیلاعف نیرت مهم هک درک ناعذا ناوت یم یلک روط هب .(148 :7198 ،یفسوی یجاح)درک مادقا هیروس روشک
 هبنج و هدش جراخ یگدنرادزاب تلاح زا زین ییاهاج رد هک لیئارسا میژر هیلع ریخا ههد هس یط ناریا یمالسا
 :زا دنا ترابع تسا هتفرگ دوخ هب یمجاهت
 .روشک یا هتسه همانرب یاتسار رد یتامادقا تیوقت و دیدشت 
 .ناریا یکیژولونکت و یتاحیلست ناوت تیوقت و شیازفا 
 .لیئارسا هیلع یظفل تالمح دیدشت 
 .تساکولوه ندیشک شلاچ هب 
 .لیئارسا هیلع ناهج حطس رد یتلودریغ و یتلود یاه تکرح تیوقت 
 .ناریا یمجاهت و یعافد هینب تیوقت 
 .تساکولوه هدنورپ ندرک زاب 
 .لیئارسا اب مصاختم یاهروشک هب تخس و مرن یاه کمک 
 .نانبل هللا بزح هینب تیوقت قیرط زا یتباین گنج 
 .روشک نیا زا رمتسم تیامح و هیروس اب یعافد یاه نامیپ دقع 
 .ینیطسلف نافلاخم (تخس و مرن) هبناج همه تیوقت 
 .هنایمرواخ حلص دنور رد لالخا 
 .(56 :8398 ،فابرعش) .مسینویهص دض یدوهی ریغ و یدوهی نافلاخم زا تیامح 

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم  یاهقطنم تینما داعبا :1 هرامش لکش

                                                                                                           شهوژپ یاه هتفای
 هبساحم خابنورک یافلآ بیرض .دهد یم ناشن یسررب دروم داعبا و اهریغتم دادعت ساسا رب ار همانشسرپ یلک راتخاس
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 هجوت اب .تسا رادروخرب ییالاب نانیمطا تیلباق زا هدش یحارط همانشسرپ هک تسا نآ زا یکاح و هدوب رتشیب ./2 زا هدش
 یایفارغج و یسایس مولع ،للملا نیب طباور نیصصختم و دیتاسا" ار شهوژپ یرامآ هعماج ،ینامز و یناکم ورملق هب

 هدش هتفرگ هرهب )8557 ،ناراکس ناگروم) لودج زا هنومن مجح نییعت یارب شهوژپ نیا رد .دنهد یم لیکشت "یسایس
 رفن 50 ربارب هنومن شهوژپ نیا رد هعماج مجح هب هجوت اب و ناگروم لودج زا هدمآ تسد هب رامآ ساسا رب .تسا
 تاشیارگ نابزیم یاه هاگشناد ادتبا اریز ،تسا یفداصت یا هشوخ ،رضاح شهوژپ یریگ هنومن شور .دیدرگ دروآرب
 ای داتسا یدادعت هاگشناد ره نورد سپس و هدش باختنا هشوخ ناونع هب یسایس ییایفارغج و للملا نیب طباور
 .تسا هدش باختنا طوبرم یاه هتشر یلیمکت تالیصحت یوجشناد
 یاه صخاش هب طوبرم یراتخاس یاه هلداعم یوگلا رد ریسم لیلحت زا هدافتسا اب دعب 0 اب هدش یریگ هزادنا یوگلا
 ناشن INT زج هب یرادانعم و (Sig) صخاش ره یگتسبمه و یلماع راب 7 لودج .دش نومزآ t-Value ار روکذم یوگلا
 یاه هیضرف یبوخ هب هدش یبایزرا یوگلا نیاربانب .تسا هدش هداد ناشن ./54 زا رتشیب یلماع یاهراب همه .دهد یم
 اب (یداعبا سایقم رد) نآ یاه صخاش و هزاس یراتخاس یاه یگژیو .دهد یم ناشن ار دصرد 05/5 حطس رد شهوژپ
 دصق رگشهوژپ شخب نیا رد .تسا یسررب لباق ریسم لیلحت و یدییأت یلماع لیلحت رد ارگاو ارگمه رابتعا زا هدافتسا
 ,.Bagozzi)لرزیل رازفا مرن یجورخ رد هدش جارختسا یاه سنایراو نیگنایم و هزاس رابتعا زا هدافتسا اب ات دراد

Youjae, Chau,1997:12.) هب هک رگید یدرکیور .دزادرپب اه هیضرف بسانم باختنا دییأت روظنم هب هزاس نیا لیلحت هب 
 هدش ناونع (Fornell, C., & Larcker, D. F,1981) طسوت هدش حرطم یموهفم یوگلا رد هزاس ییاور دییأت روظنم
 .دوب دهاوخ یموهفم یوگلا بوخ شزارب زا ناشن دوخ شهوژپ یاهریغتم نیب یگتسبمه درکیور نیا ساسا رب .تسا

 ،هزاس 0 نیا .تسا هدش لصاح هدش جارختسا یاه سنایراو نیگنایم زا هدافتسا اب و لرزیل رازفا مرن یجورخ زا جیاتن نیا
 هزاس رابتعا زا یبوخ حطس رد هدش یبایزرا یوگلا نیاربانب .دنهد یم ناشن شهوژپ یموهفم یوگلا رد ار ییالاب رابتعا
 .دراد رارق

 هلاقم همانشسرپ یلک راتخاس :1 لودج
 خابنورک یاقلا بیرض اه لاؤس عمج یسررب دروم داعبا یسررب دروم یاهریغتم

 %53 9  یعامتجا داعبا

 %93 8 یگتفاین هعسوت شرتسگ یماظن داعبا

 8 رقف شیازفا

 8 ترجاهم

 7 یزاس هاگیاپ

 7 یا هقطنم ارف یاه تردق روضح

 7 ندش هزیراتیلیم

 %11 0 ضراعتم یاه فالتئا لیکشت یسایس داعبا

 7 یموق یاه فالتخا دیدشت

 8 یبهذم یاه فالتخا دیدشت

 8 مسیرورت شرتسگ

 %83 4 یناک عبانم زا رتشیب یرادرب هرهب یداصتقا داعبا

 7 یا هقطنم یداصتقا تالدابت شهاک

 %71 7 ییادز نابایب یتسیز طیحم داعبا

 7 هقطنم تسیز طیحم لداعت ندروخ مهرب

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 هدش یبایزرا یوگلا t-Value و یلماعراب :2 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 ایسآ برغ رد یا هقطنم تینما داعبا رابتعا نومزآ :3 لودج

 یتسیز طیحم یعامتجا یداصتقا یماظن یسایس 

     ./00 یسایس

    ./06 ./06 یماظن

   ./60 ./06 ./00 یداصتقا
  ./20 ./24 ./20 ./70 یعامتجا

 ./04 ./64 ./14 ./04 ./50 یتسیز طیحم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
 .دهد یم ناشن ار اه هیضرف نومزآ جیاتن و اه هیضرف در ای دییأت روظنم هب یداهنشیپ یوگلا نومزآ هب طوبرم جیاتن :4 لودج

 

 

 
 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 .تسا هدش داهنشیپ هنوگ نیا شهوژپ یموهفم بوچراچ شهوژپ یرظن ینابم رد هدش رورم بلاطم ساسا رب
 زا یادج ار اه نآ تینما ناوت یمن هک دنا کیدزن رگیدکی هب هزادنا نآ رگید یاهدحاو ای اه تلود ،یا هقطنم حطس رد
 رد زین ثداوح زا یرایسب و دنراذگ یم رثا رگیدکی رب یلم و یناهج تینما یا هقطنم حطس رد .تفرگ رظن رد رگیدکی
 یدح ات دوخ ی هبون هب هک تسازجم یاهدحاو دیما و سرت هدنرادرب رد یا هقطنم یتینما هعومجم ره .دهد یم خر نآ
 هناتسود هاوخ-مادقا ره هکارچ هدوب امعم کی ،یبرغ یایسآ رد تینما .تسا یلخاد یاه تسسگ و اه یگژیو زا یشان
 مادقا نآ هک دش دهاوخ هجاوم یتینما ریسفت اب ناگیاسمه طسوت یجراخ هصرع رد اه تلود یوس زا -هنامصخ ای
 .دننک یم دادملق دوخ فیعضت و یرگید تیوقت تهج رد ار دشاب روشک ود نایم هناتسود طباور یرارقرب یتح هچرگا
 .دنک ینیب شیپ ار هقطنم یاهروشک رگید رب دوخ مادقا باتزاب دیاب یمادقا ره زا شیپ یبرغ یایسآ رد روشک کی اذل

 یرادانعم یلماع راب  رایعم/هزاس

   یسایس 

 26/68 ./16  یتسیرورت یاه هورگ تیوقت

 38/08 ./20  ضراعتم یا هقطنم یتینما یاه نامیپ لیکشت

 89/48 ./66  یا هقطنم ارف یاه تردق روضح

   یماظن 
 26/68 ./16  هقطنم ندش هزیراتیلیم

 34/08 ./26  یا هقطنم ارف یاه تردق یماظن یزاس هاگیاپ شیازفا

   یداصتقا 

 29/58 ./00  هقطنم یناک عبانم زا یرادرب هرهب شیازفا

 29/58 ./00  هقطنم یاهروشک یداصتقا تالماعت شهاک

   یعامتجا 

 34/08 ./26  هقطنم یاهروشک یگتفاین هعسوت شرتسگ

 89/48 66  رقف شیازفا

   یتسیز طیحم 
 38/08 ./20  هقطنم تسیز طیحم لداعت ندروخ مهرب

 57/19 ./14  ییاز نابایب

 نومزآ جیاتن اهرتماراپ یرادانعم درادناتسا نیمخت ریسم اه هیضرف

 دیئات 53/2 16/5 ایسآ برغ هقطنم کیتیلپوئژ هاگیاج ایسآ برغ تینما یسایس داعبا 8
 دیئات 88/3 11/5 ایسآ برغ هقطنم کیتیلپوئژ هاگیاج ایسآ برغ تینما یداصتقا داعبا 7

 دیئات 12/1 12/5 ایسآ برغ هقطنم کیتیلپوئژ هاگیاج ایسآ برغ تینما یماظن داعبا 9

 دیئات 89/2 66/5 ایسآ برغ هقطنم کیتیلپوئژ هاگیاج ایسآ برغ تینما یتسیز طیحم داعبا 4

 دیئات 77/1 ./02 برغ هقطنم کیتیلپوئژ هاگیاج ایسآ برغ تینما یعامتجا داعبا 0



 912 ...لیئارسا و ناریا یگدنرادزاب تاریثأت

 ریسفت روشک ود نیا فیعضت تهج رد و یتینما هیروس و ناریا یوس زا ،لیئارسا هب هیکرت یکیدزن ؛لاثم یارب
  .دوش یم

 
 یموهفم  یوگلا  و اه هیضرف هعسوت :2 هرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هک تسا نیا یبرغ یایسآ رد یا هقطنم تینما رگید یاه یگژیو زا یکی .تسین هنوگ نیا رگید قطانم رد هک یلاحرد
 نیا زا .داد خساپ زین یتینما تروص هب نآ هب دیاب هک هدوب یتینما یدادنورد هنوگره زا اهروشک طلسم ریسفت و تشادرب
 رد ییاهدروخرب زج هب لاح هبات هک لیئارسا و ناریا یا هقطنم تردق ود تادیدهت ثحب زا یادج رضاح قیقحت ور
 عون نیا ذاختا یا هقطنم تاریثأت هب تسا هتفرگ دوخ هب یمجاهت هبنج رتمک و هتشاد هدنرادزاب هبنج رتشیب ،هیروس
 یتینما هک قیقحت عوضوم هب هجوت اب تسا رکذ نایاش هتبلا .تسا هتخادرپ یا هقطنم تردق ود نیا یوس زا یژتارتسا
 یاه شسرپ هب خساپ یارب ققحم ،هراب نیا رد (لیئارسا و ناریا)یا هقطنم تردق ود دوجوم یاه تیساسح و تسا
 نایم زا نت 50 لماش قیقحت یرامآ هعماج اتسار نیا رد .تسا هتفرگ هرهب زاب همین هبحاصم شور زا قیقحت
 جیاتن .تسا یلامتحا ریغ و دنمفده تروص هب للملا نیب طباور و یماظن یسایس تاعلاطم هب طوبرم نیصصختم
 تاقیقحت هدننک دیئات تسا قیقحت یلصا ریغتم هک یگدنرادزاب دمایپ ینعی یساسا و یلصا دروم کی رد زج شهوژپ
 لیئارسا و ناریاا.ج تردق ود یگدنرادزاب تاریثأت و تاعبت هک تروص نیدب .تسا هراب نیا رد لیمکت مه و اتسار مه
 و یسایس یاه فاکش شرتسگ و نالک اما رورض ریغ یاه هنیزه ،رگیدکی هب اه نآ شنکاو شنک هدودحم هب هجوت اب
 هکلب دهد زورب ار تسا ییاز تینما هک یگدنرادزاب رثا ییاهن و یلصا درکراک هتسناوتن اهنت هن هقطنم نورد کیتاملپید
 قیقحت یرامآ لیلحت شخب هک نانچمه .تسا هدش یا هقطنم نورد زاس نماان یاه لیسناتپ زورب و روهظ تابجوم یتح
 طیحم یتح و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس ،یماظن تینما نوچ شفلتخم داعبا رد یا هقطنم تینما هک دراد ناعذا
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 یا هقطنم یاه تردق یوس زا یژتارتسا نیا ذاختا تاعبت و تاریثأت زا ناشن ./ 50 زا رتشیب یتح یلماع راب اب یتسیز
 بسک اب یماظن تینما یا هقطنم تینما داعبا زا ساسا نیا رب .تسا هدوب یبرغ یایسآ هقطنم رد لیئارسا و ناریا
 صاصتخا دوخ هب لیئارسا میژر و ناریاا.ج یگدنرادزاب یژتارتسا ذاختا زا ار زاس نماان تاریثأت نیرتشیب هرمن نیرتالاب
 داعبا هیقب هب تبسن اما الاب یا هرمن بسک دوجو اب یتسیز طیحم تینما ،یا هقطنم تینما رگید داعبا نیب رد و هداد
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هرمن نیرتمک تینما
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن 
 .تسا ایسآ برغ هقطنم تینما رد لیئارسا و ناریا یمالسا یروهمج یگدنرادزاب تاریثأت یسررب هلاقم نیا فده
 یارب و هتفای لماکت (ایسآ برغ)یکیتیلپوئژ هقطنم کی رد هدش کرد یعمج یاهزاین ساسا رب یا هقطنم تینما
 رد هقطنم ینوریب ای ینورد تادیدهت اب هلباقم ساسا رب تینما عون نیا .تسا راد ینعم هقطنم وضع یاهروشک
 .اپورا یتینما یعافد نامزاس دننام ؛تسا نیمأت و دیلوت لباق هقطنم لود زا بکرم ینامزاس راتخاس کی بوچراچ
 یاضعا هک تسا ینوریب تادیدهت زا ییاهر ریظن یلم تینما زا تارییغت و تاروصت مامت هعومجم یا هقطنم تینما

 نورد یاه شکمشک هعومجم زا دناوت یم یا هقطنم ینماان ای تینما .دنرب یم راک هب صاخ نامز رد یا هقطنم متسیس
 نتفر نیب زا ای بسک یاه هار زا یکی .دوش یشان هقطنم رد یعمج یاه هیداحتا و اهداهن و یماظن تارابتعا ،یا هقطنم
 ،اه یژتارتسا نیا هلمج زا .تسا یا هقطنم نورب ای نورد یاهروشک یوس زا یلامعا یاه یژتارتسا ذاختا تینما
 دح رد و تسرد یاه کیتکات اب تسرد طیارش رد و تسرد هدافتسا تروص رد هک تسا یگدنرادزاب یژتارتسا
 اهنت هن تروص نیا ریغ رد .دشاب یا هقطنم و یلم تینما تابجوم دناوت یم ،اهروشک یداصتقا و یسایس یاه ناوت
 ی هیرظن .دیازفا یم دوجوم لئاسم رب ار یلئاسم و تالکشم هکلب دشاب تینما یرارقرب رد ییاشگ هار دناوت یمن
 یکی لاثم یارب .تسا هدرک ظفح یناهج ی هصرع رد ار دوخ هاگیاج زونه یبطق ود ماظن یشاپورف زا دعب یگدنرادزاب
 زا .تسا (میقتسمریغ و میقتسم) یگدنرادزاب تردق ندوب اراد ،ایسآ برغ هقطنم رد لیئارسا یاه یهاوخ هدایز لیالد زا

 ار وضع یاهروشک تینما دنناوت یمن یأر لالقتسا تروص رد یتح نآ زا یشان تادهاعم و للملا نیب قوقح ییوس
 ،للم نامزاس رظن فالخرب «یزکرم یاقیرفآ» و «یلام» هب هسنارف هلمح و اکیرمآ طسوت قارع هب هلمح دننک نیمضت
 رب ینبم ار حالس ناگدنراد رظن دوخ تاذ رد للملا نیب قوقح رگید فرط زا .تسا ثحب نیا رد مهم دراوم زا یکی

 رد هک یمظن و زورما ناهج رد نآ فلتخم حوطس رد یگدنرادزاب دسر یم رظن هب .دنک یمن در نآ زا هدافتسا قح
 بسک یتیقفوم دنا هتسناوتن زین حالس علخ تایرظن .دوب دهاوخ مکاح نانچمه تفرگ دهاوخ لکش هدنیآ یاه ههد
 .تسا هدش ارجا بولغم یاهروشک دروم رد طقف دنا هدمآ لمع هلحرم هب فرح ی هلحرم زا هک ردان دراوم رد و دننک
 نیا عنام دنا هتسناوتن شرتسگ عنم تادهاعم و تفای دنهاوخ و دنا هتفای شرتسگ نانچمه یعمج راتشک یاه حالس
 یوس هب راچان هب یتینما یدج یاه نیمضت نتشادن و لیلد نیمه هب هعسوت لاح رد یاه تلود .دنشاب دنور
 حطس .دننک بسک نآ ناوارف تالکشم فالخرب ار زایتما نیا دنا هتسناوت یخرب و دنا هتفای شیارگ یلم یگدنرادزاب
 حطس رد یگدنرادزاب یوس هب ًااتدمع هعسوت لاح رد یاهروشک تسا توافتم فلتخم یاهروشک یارب یگدنرادزاب
 یتوافتم و هژیو تیعقوم زا ،نآ زا هدمآ رب ماظن و ناریا یمالسا بالقنا اه نآ نیب رد هتبلا .دنا هتفای شیارگ یا هقطنم
 دوجو تسا هدوب ناگناگیب هجوت دروم هراومه ،صاخ یکیتیلپوئژ تیعقوم لیلد هب هکنیا تسخن .تسا رادروخرب
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 یلماع ره زا شیب هلئسم نیا تسا هدش اه نآ نیدحتم و یاه تردق زا یرایسب تیساسح ثعاب یبالقنا مالسا رکفت
 رگید ددعتم لیالد و لیالد نیا تسا هدوب هتشذگ ی ههد راهچ رد ناریا هب تبسن گرزب یاه تردق ینمشد ثعاب
 یا هقطنم نادحتم و اه تردقربا نامز مه ینمشد .دشاب دیدهت دروم ،هعسوت لاح رد روشک ره زا شیب ناریا هدش ثعاب
 نآ هب دیابن و دناوت یمن یلوئسم چیه هک هدش ثعاب ار یتیعضو ناریا فارطا رد برخم یاه حالس تشابنا ،نانآ
 تایرورض زا لیئارسا ربارب رد مود ی هبرض ناوت ندوب اراد دح ات نآ مزاول بسک و یگدنرادزاب .دشاب هجوت یب

 یناهج یگدنرادزاب حطس هب ار ناریا یگدنرادزاب زا حطس نیا هب ندیسر .تسا یمالسا یروهمج یعافد یاه تسایس
 لیئارسا اهنت هن ناریا یگدنرادزاب تردق .تسا اکیرمآ هب هبرض لیئارسا هب یماظن ی هبرض هنوگره اریز .دهد یم اقترا
 اب هدحتم تالایا نوچ درک دهاوخ یریگولج زین ناریا هب اکیرمآ هلمح هنوگره زا هکلب دراد یم زاب ناریا هب هلمح زا ار
 ،ور نیازا دشاب لیئارسا هب هلمح بجوم هک دهد ماجنا یراک دناوت یمن دراد میژر نیا اب هک یدنویپ عون هب هجوت
 یا هقطنم ارف یاه تردق بیسآ زا مه و هقطنم یاهروشک مجاهت زا مه ار ناریا یا هقطنم یگدنرادزاب حطس هب ندیسر
 .دشخب یم تینوصم
 وس کی زا لیئارسا دومن هجوت نادب دیاب هک تسا مکاح یجراخ تسایس رد یا یگناگود عون کی لیئارسا رد اما
 و اه گنج رد شیوخ تینما و تردق ،ینیمزرس یاهزرم شرتسگ و هعسوت تهج رد هراومه و تسا بلط هعسوت
 زیمآ هعزانم طیحم .دراد ار یتینما طیحم نیرتریذپ بیسآ لیئارسا ،رگید یوس زا .تسا هدش دراو یا هقطنم تاعزانت
 یسایس و یداصتقا یاه تیامح و اکیرمآ اب کیژتارتسا طباور دوجو هارمه هب هتفرگرارق نآ رد لیئارسا هک یا هقطنم
 تالکشم اب قابطنا رد لیئارسا یژتارتسا .تسا روشک نیا یاه تسایس یسررب رد یمهم ثحب ،لیئارسا زا روشک نیا
 ِنروحم یماظن تسایس کی روهظ هب رجنم یللملا نیب یاه تردق هب هجوت و یبرع یاه تلود دوجو هلمج زا یا هقطنم
 رد یگناگود نیا .تسا هدرک لیدبت یتینما-یعافد یتسایس هب ار لیئارسا یجراخ تسایس و تسا هدیدرگ یمجاهت

 یجراخ تسایس بوچراچ یلصا روحم ار یتینما لماوع هراومه هک تسا هدش رجنم نادب لیئارسا یجراخ تسایس
 رب هبلغ یارب و تسا هتشاد اقب هغدغد و هدوب وربور یتینما نارحب اب نونکات سیسأت نامز زا لیئارسا .دنادب دوخ
 داحتا نامتفگ) یگدنرادزاب لصا بوچراچ رد یجراخ تسایس هصرع رد ار یفلتخم یاه نامتفگ دوخ یتینما نارحب
 هتفرگ شیپ رد ار (لئاح قطانم داجیا و ینیمزرس هعسوت ،رترب ناوت و تردق هب یسرتسد نامتفگ ،گرزب یاه تردق اب
 .تسا
 رد ذوفن ثعاب روشک ود ره یعافد تسایس رد یگدنرادزاب لصا ذاختا دسر یم رظن هب ،قیقحت فده هب هجوت اب ًااتیاهن
 ی هدنرادزاب تامادقا زا دعب صوصخ هب هقطنم نیا رد دیدج یاه ییایوپ و اه تیعقاو هک تسا هدش یبرغ یایسآ هقطنم
 رد و یا هقطنم ارف لماوع هنایارگ هلخادم درکراک ًااعبط هک هدش یا هقطنم یاه نارشیپ شقن تیوقت ثعاب ،روشک ود
 یاه تیلاعف دیدشت و نایاپ یب یاه گنج نتفرگرد ،نیا رب نوزفا .دهد یم رارق ریثأت تحت ار اکیرمآ اه نآ سأر
 زا یرتشیب یاه شخب یارب «هدنیآ» فیرعت ات هدش ثعاب ایسآ برغ یایفارغج زا یعیسو هرتسگ رد یطارفا یاهورگ
 یاه شلاچ اب ایسآ برغ زا یعیسو یاه شخب رد نونکا یسایس یاه تردق .ددرگ نکممریغ هقطنم نیا نامدرم

 ایسآ برغ رد ،هکنآ هجیتن .دنیآرب اه شلاچ نیا سپ زا دنناوتب تسا دیعب و دنا هدش هجاوم ینوریب و ینورد هیال دنچ
 ثعاب هک دنا هداد ناشن ایسآ برغ رب ار دوخ یگریچ ضقانتم بلغا و ایوپ ،ناشوپ مه تالوحت زا یا هعومجم ،یلعف



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 612

 زین لیئارسا و ناریا یمالسا یروهمج یکیژتارتسا یاه تباقر و ریخا تالوحت یپ رد .دنا هدش نآ زادنا مشچ یگدیچیپ
 و یا  هقطنم یاه تلود هچ اه تلود ییاناوت هک یلاح رد دنا هدش رت هدیچیپ و رتددعتم ،رت گرزب هقطنم یتینما یاه شلاچ
 ره رد هک تسا دقتعم نازوب یراب .تسا هتفای شهاک روکذم یاه شلاچ هب نتخادرپ یارب ،یا  هقطنمارف یاه تلود هچ
 درفبرصحنم یگژیو عبات ماظن نیا هکارچ دشاب هتشاد ار دوخ صاخ یا هقطنم یتینما ماظن دیاب ییایفارغج هقطنم
 اب ،یللملا نیب و یبهذم ،ینید ،یلم ،یموق یاه نایرج لخادت نوچ یتالوقم تسا دقتعم نازوب .تسا هقطنم نآ یاضعا

 لح یارب برغ لومرف یتح و دزاس یم و هتخاس نینوخ یاه عازن رگ هراظن ار یبرغ یایسآ ،تلوهس هب و تعرس
 هنوگره ی هصیصخ نیلوا نیا 8(5557 ،رویو و نازوب)تسا هدننک دیدشت یتح و ینعم یب ،هقطنم نیا یاه نارحب
 شقن دناوت یم زین نآ یا هقطنم تینما هعلاطم یارب یتح هک هدوب یبرغ یایسآ یا هقطنم تینما ماظن داجیا یارب شالت
 نیا رد تینما یارب ار رگید یگژیو ود ،یبرغ یایسآ رد یا هقطنم تینما یامعم مهف یارب یو .دشاب هتشاد یگنررپ
 ،وا داقتعا هب .دنهد یم رارق ریثأت تحت ار هقطنم نیا رد یتینما مظن داجیا یارب شالت هنوگره هک درامش یم رب هقطنم
 هصرع رد اه تلود یوس زا -هنامصخ ای هناتسود هاوخ-مادقا ره هکارچ هدوب امعم کی ،یبرغ یایسآ رد تینما

 ود نایم هناتسود طباور یرارقرب یتح هچرگا مادقا نآ هک دش دهاوخ هجاوم یتینما ریسفت اب ناگیاسمه طسوت یجراخ
 تهج رد مادقا نیا ،مود هصیصخ قبط .دننک یم دادملق دوخ فیعضت و یرگید تیوقت تهج رد ار دشاب روشک
 ار هقطنم یاهروشک رگید رب دوخ مادقا باتزاب دیاب یمادقا ره زا شیپ یا هنایمرواخ روشک کی اذل تساه نآ فیعضت
 رد و یتینما هیروس و ناریا یوس زا ،لیئارسا هب هیکرت یکیدزن هک تسا نیا صوصخ نیا رد وا لاثم .دنک ینیب شیپ

 تینما موس هصیصخ .تسین هنوگ نیا رگید قطانم رد هک یلاحرد .دوش یم ریسفت روشک ود نیا فیعضت تهج
 هب دیاب هک هدوب یتینما یدادنورد هنوگره زا اهروشک طلسم ریسفت و تشادرب هک تسا نیا یبرغ یایسآ رد یا هقطنم
 ضرعم رد ار روشک ًاامئاد هک تسا ناگبخن کرد نیا هجیتن رد موس هصیصخ نیا .داد خساپ زین یتینما تروص هب نآ

 وضع یاهروشک یتینما هاگن لیلد ار یبرغ یایسآ رد ریخا لاس 56 یط گنج تفه عوقو ،نازوب یراب .دننیب یم رطخ
 ایسآ برغ هقطنم رد تینما بسک رد یگدنرادزاب یژتارتسا یریگراک هب یدمآراکان ناوت یم تاحیضوت نیا اب .دناد یم
 و ییایفارغج تیعقوم هلمج زا یگنهرف و ییایفارغج ،یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس فلتخم لماوع ریثأت تحت ار
 هلخادم ،داضتم یاه نامتفگ ،ضراعتم و ددعتم یبهذم و یموق یاه هورگ دوجو روط نیمه هقطنم نیا یکیتیلپوئژ
 یاه یژتارتسا و اه تسایس ذاختا و ایسآ برغ ی هقطنم یاهروشک فیعض یاهداصتقا و یا هقطنم ارف یاه تردق
 عوضوم نیا هک تسناد یا هقطنم یاه تردق یوس زا یداصتقا و یسایس و ییایفارغج تایعقاو اب وس مهان و بسانتمان
 اب هکلب دوش عقاو قفوم تسا نآ یلصا درکراک هک تینما دیلوت رد دناوتن اهنت هن یگدنرادزاب یژتارتسا هک هدش ثعاب
 .تسا هدرک هیالدنچ و هدیچیپ یاه ینماان ریگرد ار هقطنم لک یا هقطنم زاس نماان فلتخم لئاسم کیرحت و ندرک لاعف
 عبانم
 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،رصاعم یژتارتسا و یماظن لئاسم ؛لیلج ،لدنشور و ؛(4298)اضر یلع ،یدنغزا
 بونج یایسآ یا هقطنم تردق یاتسار رد ناریاا.ج کیمونوکاوئژ و کیتیلپوئژ لماوع یسررب ،(2398)یورسخ هناسفا و مشاه ،یریما

 .058 ص ،ایفارغج رتسب رد یلم هعسوت یهوژپ هدنیآ یلم شیامه ،پ نارهت ،یبرغ

                                                           
1 Buzan and Ole Waver 
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 .(ع) قداص ماما هاگشناد نارهت .هعزانم ات یراکمه زا یتسینویهص میژر و ناریا ،(7198)دمحمریما ،یفسوی یجاح
 .4 هرامش ،یعافد یساملپید همانلصف .«یتسینویهص میژر و یمالسا یروهمج ؛دیدهت هنزاوم» ،(8398)داوج ،فابرعش
 .نارهت :هماندرخ هیرشن ،هعزانم ات یراکمه زا لیئارسا و ناریا طباور ،(9398)ماهلا ،یزانهش
 تسایس و قوقح شهوژپ همانلصف (2098- 2798 یریزو تسخن دانسا تیاور هب لیئارسا و ناریا طباور ،(8198)دمحا ،یدمحم لگ

 .6 هرامش
 .18 هرامش ،یعافد تسایس هلجم ،ناریا یمالسا یروهمج ربارب رد لیئارسا راتفر لیلحت ،(6298)میهاربا ،یقتم
 هعجارم ای .3-1 ص ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یجراخ طباور یکیتیلپوئژ یاه ناینب سرد هوزج ،(1398)زوریپ ،هداز دهتجم
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