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 هعسوت و ییاضف تلادع ،یعامتجا تلادع
 1این یرفعج سابع

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یسایس یایفارغج یرتکد هتخومآ شناد
 78/58/1398 :شریذپ رودص خیرات      28/6/1398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 تسا ترابع هلاقم نیا فده .دراد هعسوت و یعامتجا تلادع اب یعیسو رایسب هطبار هک تسا یثحابم نیرت مهم زا یکی ییاضف تلادع
 اب یا هطبار هچ ییاضف تلادع هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .هعسوت و یعامتجا تلادع اب ییاضف تلادع هطبار یسررب و لیلحت
 نودب هک تسا نیا شهوژپ هیضرف ؟دنهد یم رارق ریثأت تحت ار ییایفارغج یاهدحاو هعسوت هنوگچ ود نیا و دراد یعامتجا تتلادع
 رد هشیر تلادع عاونا زا یکی ناونع  هب ییاضف تلادع .دراد یفلتخم داعبا و عاونا تلادع هتبلا هک دنک یمن ادیپ انعم هعسوت تلادع
 و یملع تالاقم زا هدافتسا اب دش دهاوخ یعس نآ رد هک تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا ماجنا شور .دراد یعامتجا تلادع
 هب دودحم طقف ناوت یمن ار یتلادع یب هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن .دوش هتخادرپ عوضوم لیلحت هب یا هناخباتک عبانم زین و یشهوژپ

 اضف رد یعامتجا تلادع و تسا یناسنا هعماج رد یداینب و یساسا دعب کی اضف هک ارچ تسناد یداصتقا یاه یرباربان شجنس
 مهف رد عامتجا و اضف نیب شنک رب لیلحت و هیزجت ور نیا زا .دوش یم نایامن اضف رد یتلادع یب مه و تلادع مه و تسا هدش یراج
 تلادع لصا» ندرکن ظاحل .تسا یرورض اه نآ لح ای شهاک یارب یزیر همانرب یاه تسایس میظنت هوحن و یعامتجا یاه یتلادع یب
 یفرط زا .دش دهاوخ هریغ و یرهش ضارما ،داسف ،رقف ،تیانج ،مرج هلمج زا یعامتجا یاه بیسآ یریگ لکش ثعاب «یعامتجا
 تلادع درکراک و موهفم ،1968 ههد رخاوا زا .دراد دیکأت یعامتجا یربارب تیمها رب رادیاپ هعسوت عیدب ملع زا یمهم شخب
 یلئاسم .دهد یم رارق ریثأت تحت اه بتکم ریاس زا شیب ار لاربیل و لاکیدار یایفارغج و دوش یم ییایفارغج تایبدا دراو یعامتجا
 و نز تلاصا ،رمع راظتنا ،تیانج و مرج ،ییارگ موق ،یتسرپداژن ،ضارما عویش ،رقف ،دیدش یاه یرباربان ،یعامتجا هافر ریظن

 نیا زا کیره و دریگ یم رارق نانادیفارغج هجوت دروم تعرس هب دوب هتشگ شومارف ایفارغج رد نامز نآ ات هک ینیشن کنولآ
 رد روشک یاهرهش یدبلاک هعسوت و ینیشنرهش ناباتش دشر یاهدمایپ نیرت مهم زا .دبای یم ار دوخ صاخ یایفارغج ،تاعوضوم
 نیا زا یرادروخرب رد نادنورهش یعامتجا یرباربان زاس هنیمز هک هدوب یرهش تامدخ زکارم عیزوت ماظن یگدیشاپ مهزا ریخا یاه ههد
 .تسا هدش تامدخ
 
 .هعسوت ،یعامتجا تلادع ،ییاضف تلادع :یدیلک ناگژاو

 

 

 

                                                           
 negah2mag@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -8



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 132

 همدقم

 ،داسف ،رقف ،تیانج ،مرج هلمج زا یعامتجا یاه بیسآ یریگ لکش ثعاب «یعامتجا تلادع لصا» ندرکن ظاحل
 نیرتالاو زا و اه هغدغد نیرت مهم زا هشیمه تلادع .(34 :1198 ،یلعاش و یمتسر)دش دهاوخ هریغ و یرهش ضارما
 بوسحم یداصتقا و یعامتجا مولع مهم ثحابم زا زین یرظن ظاحل هب و تسا هدوب ناسنا یاه نامرآ
 ،یعامتجا تلادع نوچ یمیهافم و تسا یسررب لباق فلتخم یاهرظنم زا تلادع موهفم (79 :1198 ،یرکشل)دوش یم
 ،ناراکمه و یثراو)تسا موهفم نیا ندوب یدعبدنچ زا رثأتم زین یطیحم تلادع و ییایفارغج تلادع ،ییاضف تلادع
 و دش هداد یعامتجا هافر و یعامتجا تلادع هب لوا شقن ،یرهش یایفارغج و یناسنا یایفارغج رد .(748 :2198
 یملع رابتعا وا یعامتجا هافر نیمأت و ناسنا یگدنز طیحم هب ندیشخب دوبهب هار رد اهنت یناسنا یایفارغج
 .(948 :2198 ،ناراکمه و یثراو)تفای
38(زناویا و نم ییگآ .دراد دیکأت یعامتجا یربارب تیمها رب رادیاپ هعسوت عیدب ملع زا یمهم شخب یفرط زا 43) 
 رگید فرط زا .(Burton, 2001: 1)دنراد تلالد یربارب لصا رب یرادیاپ ریباعت یمامت عقاو رد هک دننک یم لالدتسا
 زا فده لاعتم دنوادخ هک یا هنوگ هب ،دشاب یم مالسا بتکم رد مهم رایسب ثحابم زا یکی «یعامتجا تلادع» عوضوم
 و موهفم ،5638 ههد رخاوا زا .(258 :6198 ،یصوصرم)دیامن یم نایب مدرم طسوت لدع و طسق هماقا ار ءایبنا تثعب
 تحت اه بتکم ریاس زا شیب ار لاربیل و لاکیدار یایفارغج و دوش یم ییایفارغج تایبدا دراو یعامتجا تلادع درکراک
 و مرج ،ییارگ موق ،یتسرپداژن ،ضارما عویش ،رقف ،دیدش یاه یرباربان ،یعامتجا هافر ریظن یلئاسم .دهد یم رارق ریثأت

 هجوت دروم تعرس هب دوب هتشگ شومارف ایفارغج رد نامز نآ ات هک ینیشن کنولآ و نز تلاصا ،رمع راظتنا ،تیانج
 هب 5238 ههد زا ناس نیدب .دبای یم ار دوخ صاخ یایفارغج ،تاعوضوم نیا زا کیره و دریگ یم رارق نانادیفارغج
 .(848 :6198 ،یئوکش)دناشک یم یا هزات یاهریسم هب ار ییایفارغج تارکفت ،یقالخا ماظن و یشزرا ماظن ،دعب
 رد یا هزات یاهریسم (9238)رهش و یعامتجا تلادع ناونع اب یرثا رد یسیلگنا فورعم نادیفارغج یوراه دیوید
 یرهش هعماج رد یعامتجا تلادع زا هدافتسا هب شیپ زا شیب ار یرهش یایفارغج و دنک یم داجیا یرهش تاعلاطم
 تلادع :دروآ یم نینچ یعامتجا تلادع و تلادع فیرعت اب طابترا رد یوراه .(30 :0198 ،یئوکش) .دزاس یم کیدزن
 دوجو هب داضتم یواعد لصف و لح یارب هک تفرگ رظن رد (لوصا زا یا هعومجم ای) لصا ناونع هب ناوت یم ًااساسا ار
 همزال هک تسا یتاضراعت رب ندمآ قیاف یارب لوصا نیا صاخ دربراک عقاو رد زین یعامتجا تلادع .تسا هدمآ
 رهش رد یعامتجا تلادع یوراه رظن زا (488 :3198 ،نارگید و نایبیبط)دشاب یم دارفا یقرت یارب یعامتجا یراکمه
 صاخ تالکشم عفر رد یفاضا عبانم صیصخت ،دشاب وگخساپ ار یرهش تیعمج یاهزاین هک دشاب یا هنوگ هب دیاب
 یقیرط هب (یداصتقا و یسایس ،ینامزاس ،یداهن)اهراک وزاس و دوش عقاو رثؤم یکیزیف و یعامتجا طیحم زا یشان
 یو رظن زا .(388-578 :6298 ،یوراه)دوش رتهب ناکما دح ات قطانم نیرت مورحم رد یگدنز یامنرود هک دشاب
 .(948 :2198 ،نارگید و یثراو)«هنالداع قیرط زا هنالداع عیزوت» ینعی تیاهن رد یعامتجا تلادع موهفم
 یکیزیف ًاافرص هاگدید هک دوش یم دقتعم شیپ زا شیب ،هدحتم تالایا رد صوصخ هب ینیع دراوم هعلاطم اب یوراه
 لئاسم حرط ،لاونم نیمه رب .تسا یفاکان ،یرهش لئاسم تخانش یارب یرهش ناحارط و نازاسرهش و نارامعم
 و تخانش یوگخساپ دناوت یمن زین اضف هب طوبرم لئاسم حرط نودب نانادداصتقا و ناسانش هعماج طسوت یعامتجا
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 هعماج یعامتجا شرگن و یرهش ناحارط یکیزیف شرگن هوحن تسا دقتعم یوراه .دشاب رهش یارب همانرب هئارا
 ترابع هب .دنیآ یمن رب لئاسم تخانش هدهع زا ییاهنت هب کی چیه هک دندحاو یعوضوم هب شرگن هوحن ود ناسانش
 تسیاب یم ققحت نیا تیاده یارب .دنبای یم ققحت لباقتم یطابترا رد ودره یعامتجا و ییاضف یاه تیعقاو رگید
 نابز اب دوش ششوک و دنریگ رارق هدافتسا و ییاسانش دروم یوس ود زا هدننک طورشم و هدنهد لیکشت لماوع
 .(6298 ،یوراه)دیآ دوجو هب شرگن ود نیا نیب یکرتشم
 هب دیاب یناکم ره رد نینکاس اب هکنیا ینعی نآ زا هتفرگرب ییاضف تلادع و تسا دارفا اب یواسم کولس یعون تلادع
 رهش یمومع تامدخ .دشاب هتشادن یرترب رگید یاهاج و دارفا رب ییاج ای درف چیه و دوش راتفر ربارب تروص
 ،تامدخ نیا بسانم عیزوت اب .تسا ییاضف تلادع یرارقرب یارب یرهش تیریدم تسد رد رازبا نیرت مهم ناونع هب

 یا هدیدپ یعامتجا و یداصتقا یاه یرباربان هزورما .ددرگ حرطم ییاضف تلادع ققحت رتسب ناونع هب دناوت یم رهش
 رارق هجوت دروم یدالیم 8718 ههد لیاوا زا هک (Less, 2010: 1 & UNDP,2010)تسا شرتسگ لاح رد و ریگارف
 روشک یاهرهش یدبلاک هعسوت و ینیشنرهش ناباتش دشر یاهدمایپ نیرت مهم زا .(Laurent,2011: 263)تسا هتفرگ
 رد نادنورهش یعامتجا یرباربان زاس هنیمز هک هدوب یرهش تامدخ زکارم عیزوت ماظن یگدیشاپ  مه زا ریخا یاه ههد رد
 یرهش تامدخ بسانمان عیزوت زا یشان تالکشم هزورما (2198 ،داژن یمتاح)تسا هدش تامدخ نیا زا یرادروخرب
 زا یکی یرهش تامدخ عیزوت هک تسا هدش ثعاب ...و تیعمج ییاجباج ،یطیحم تسیز یگدولآ ،مکارت لیبق زا
 نیا رد .(3198 ،ناراکمه و نارماک) .دشاب هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت یاهروشک بلغا یور شیپ لئاسم نیرت مهم
 ،بولطم یسرتسد .تسا یعمج و یدرف یاه یتلادع یب زا تظافح و قلخ رب یلیلد ییایفارغج لداعتمان هعسوت نایم
 زا اهروشک زا یخرب رد یلو .(0198 ،امنهر)دوش یم یقلت یرهش طیحم یرادیاپ قیفوت یارب یرورض لماع کی

 یپ رد ار قطانم نیا هب هدننک فرصم تیعمج موجه ،اهرهش رد نییاپ و الاب یبطق ود قطانم داجیا نمض ،ناریا هلمج
 .(1198 ،روپکاخ)تسا هتشاد
 ،نم پچ) ددرگ دیدشت تامدخ و تازیهجت هب فیعض یسرتسد اب تسا نکمم رقف و یداصتقا یگداتفا بقع
 هب یسرتسد فعض ای نادقف اب رگا یگدنز و یسرتسد تیعقوم ظاحل زا اه نآ نیرتهب و اه ناکم نیرتابیز یتح .(4198
 اه تلود .(Boyne, Georg,2002)دشاب دیفم و شخب تذل نانکاس هافر یارب دناوت یمن ،دشاب هجاوم تاناکما و عبانم
 دنراد  هدهع رب یرهش تاناکما و تامدخ عیزوت رد لداعت داجیا صوصخ رد ینیگنس هفیظو ،زیر همانرب یاه هاگتسد و
(Tsou,et al.2005). دهاوخ ییاضف هدیچیپ تالکشم و یعامتجا یاه نارحب هب اه نآ هنالداعریغ عیزوت اریز 
 هزیگنا اب هک مسیلادنو زیمآ تنوشخ یاهراتفر هب دنیآرف نیا رد یهاتوک هنوگره .(72 :2198 ،داژن یمتاح)دیماجنا
 ار یتلادع یب .(04 :2198 ،رایماک)دش دهاوخ رجنم دوش یم ماجنا یرهش نیلوئسم درکلمع و هعماج زا ییوج ماقتنا
 و یساسا دعب کی اضف هک ارچ ،(Mantinz, 2005)تسناد یداصتقا یاه یرباربان شجنس هب دودحم طقف ناوت یمن
 مه و تلادع مه و (Soja, 2006)تسا هدش یراج اضف رد یعامتجا تلادع و تسا یناسنا هعماج رد یداینب
 یاه یتلادع یب مهف رد عامتجا و اضف نیب شنک رب لیلحت و هیزجت ور نیا زا .دوش یم نایامن اضف رد یتلادع یب
 عیزوت .(Dufaux, 2008)تسا یرورض اه نآ لح ای شهاک یارب یزیر همانرب یاه تسایس میظنت هوحن و یعامتجا
 یاه شلاچ زا یکی رضاح لاح رد ،نآ دشر زا رهش هعسوت ندنام اج تلع هب اهرهش رد تامدخ رباربان و بسانمان
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 یوگلا ییاسانش و تامدخ عیزوت رد اه یرباربان نازیم یسررب اب .تسا نادنورهش هب ییوگخساپ رد یرهش تیریدم
 و دنتسه یرت بسانمان تیعضو رد تامدخ زا کی مادک هک درب یپ ناوت یم رهش حطس رد یتلادع یب یاضف
 .تسا هتفای زکرمت یرهش هلحم و شخب مادک رد رتشیب اه یتلادع یب
 یموهفم و یرظن درکیور
 هک دوش یمن تفای یا هعماج تسا هدیشوک نآ یرارقرب یارب و هدوب انشآ نآ اب زابرید زا رشب هک تسا یموهفم تلادع
 نارادم تسایس و نادنمشناد .دنا هتسناد ندمت و هعماج یاقب نماض یتح ار تلادع تیاعر .دشاب نازیرگ تلادع زا
 دقتعم یوراه :دوش یم هراشا ریز رد اه هاگدید نیا زا یخرب هب .دنا هداد هئارا نآ زا نوگانوگ فیراعت و اه تشادرب
 یارب تلادع -9 یمومع حلاصم هب کمک -7 .زاین ساسا رب تلادع -8 :یعامتجا تلادع رد دیکأت دروم تاکن تسا

 زا هک یا هدیا قبط ییاضف تلادع :دندقتعم ناراکمه و وست .(5557 ،یوراه)دشاب یم داضتم یواعد لصف و لح
 راتفر ربارب روط هب دننک یم یگدنز هک ییاج ره رد نینکاس اب دیاب هک تسانعم نیا هب هدش هتفرگ یعامتجا تلادع
 دارفا نیب نایز و دوس عون ره ،نآ  قیرط زا هک تسا یشور تلادع تسا دقتعم چنیل .(Tsou et.al, 2005) .دوش
 اب فدارتم رهش یعامتجا تلادع دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار یعامتجا تلادع یفیرش .(8198 ،جنیل) دوش یم عیزوت
 ،یفیرش) تساه نآ هب نادنورهش ربارب یبایتسد و یرهش فلتخم قطانم نیب عبانم و تاناکما هنالداع ییاضف عیزوت
 و ماع روط هب یعامتجا فلتخم یاه هورگ عفانم ظفح ینعی ،رهش رد یعامتجا تلادع تسا دقتعم یثراو .(0198
 .(2198 ،نارگید و یثراو)اه هنیزه و اهدمآرد ،یرهش عبانم هنیهب عیزوت هلیسو هب صاخ روط هب فده یاه هورگ
 :اضف و هعسوت موهفم
 یداصتقا دشر و اه ییاراد زا رتارف هعسوت •
 یعامتجا تلادع و یئاکتا دوخ یاتسار رد هعسوت •

 یگنهرف ثریم و تسیز طیحم تظافح اب هعسوت •

 (رادیاپ) هشیمه یارب و همه یارب یا هعسوت •

 .تسا عامتجا نآ یاه شزرا تهج رد عامتجا یاهزاین هب ییوگخساپ یارب یعمج تیفرظ شیازفا دنیآرف ،هعسوت

 
 هعسوت داعبا :1 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
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 .تسا رتشیب ًااموزل هن ،رتهب و یفیک هعسوت ،تسا یمک هک دشر موهفم ربارب رد •

 .تسین یتلود یکرحت و یداصتقا یلوحت اهنت هعسوت •

 .تسا یمدرم یکرحت و یعامتجا یلوحت هعسوت •

 .دوش یم عورش الاک دیلوت اب هن و مدرم اب هعسوت •

 یتسیز طیحم و ریگارف تلادع ،رتشیب ییاراک ،ربارب یاه تصرف ،دهد شرتسگ ار اه ناسنا باختنا دیاب هعسوت •
 .دروآ دوجو هب رادیاپ

 .دشاب یم ،تسا یئرم و سوملم هک (یکیزیف) یدبلاک دعُبب زا شیب و یعیبط تسیز طیحم و ناکم زا شیب اضف •

 .تسا ینوگرگد لاح رد هتسویپ و تعیبط و ناسنا کرتشم لوصحم اضف •

 .دریگ یم ربرد زین ار اه ناسنا راتفر و کرد و اه تیلاعف ،هدش هتخاس طیحم ،مدرم ،دراوم نیا رب هوالع اضف •

 .تسا رظن دم ،قلطم هن و (Relative Space - ءازجا دنویپ و هطبار) یبسن یاضف ،یزیر همانرب رد •

 تفرگ رظن رد ار یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یدبلاک طیحم زا یتیلک دیاب تسا اضف زا نخس هک یماگنه
 رد هتشذگ زا و دراد دوجو هچنآ زا ًاالباقتم ،نامز یط رد یراذگرثا نمض اه نآ ،دنتسه رقتسم نآ رد تاعامتجا هک
 .دنوش یم رثأتم ،تسا نایرج

 
 اضف داعبا :2 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 نآ هب (ایفارغج رد خیرات عقاو رد) یناسنا کاردا و تسا هدش رولبتم نآ رد نامز اما دراد یناکم دعب ،اضف دنچره •
 .دهد یم شزرا و انعم

 .بایمک یعبنم نوچمه هعسوت یاضف :نیاربانب ؛دهد یمن خر نامز کی رد و اج همه رد هعسوت •

 ییاضف تلادع
 یعامتجا تلادع تهج رد هعسوت یاضف هنافصنم / هنالداع عیزوت •

 (یشوپمه و نیابت ،لخادت) اه یگتفشآ عفر و ییاراک تهج رد هعسوت یاضف یهدناماس •

 کیژولوکا لداعت داجیا ،تسیز طیحم و عبانم تظافح •



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 432

 یاهورملق اب بسانت رد و یبسن یاه تیزم رب انب صخشم یاهورملق رد هعسوت دجوم یاه هیامرس یزاس هچراپکی •
 .نوماریپ

 
  ییاضف تلادع هدنهد لیکشت یاههفلوم :3 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هباشم یاه هدروآرف زا یدنم هرهب و یعیزوت تلادع •
 ربارب یاه ناوت و اه تصرف زا یدنم هرهب و یتیلباق تلادع •

 یتلود شخب هلخادم اب ییاضف دعب رد رازاب تسکش ناربج •

 هنافصنم /ربارب تصرف داجیا رد ییاضف تلادع نیمأت •

 یناگمه یاهدرواتسد و تامدخ ،عبانم هب همه یسرتسد •

 (یعامتجا تاکاردا و تسوپ گنر) یتلزنم :یاه تیدودحم عفر اب اه تصرف یربارب
 (تاناکما زا مورحم طیحم) یتیعقوم /یعامتجا 
 (ثداوح رد یلابقادب ای تیلولعم) یدازردام /یرطف 
 :ییاضف تلادع زا رگید موهفم
 :تامیمصت رد یگناگود -
 یدازآ ربارب رد تلادع
 ییاراک ربارب رد تلادع
 :یوراه دیوید یاهرایعم -
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 (یبسن تیزم و یعیبط) قاقحتسا
 (یعمج زاین)ناگمه تعفنم
 (یدرف و یناسنا یاهزاین)زاین
 ییاضف تلادع ندمآ دوجو هب زاس هنیمز

 
 ییاضف تلادع دوجوم یاهورین لصحام ییاضف تلادع هب ندیسر یاه هار :4 هرامش رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 یا هقطنم لداعت
 اه نآ زا هدافتسا تصرف و دودحم عبانم ییاضف هنالداع عیزوت :زا تسا ترابع ییاضف تلادع •

 .دوش هدروآرب روشک قطانم مدرم هیاپ یاهزاین دیاب اما ؛دشاب نوگمه روشک رد تیلاعف و تیعمج یگدنکارپ دیابن •

 طیارش وزج نیزاغآ هطقن رد (یلصا عبانم زا هدمآرب تاناکما هب یسرتسد رد هنافصنم تصرف) تلادع یرارقرب •
 .تسا هنافصنم یفده و هیاپ

 شهاک ار نایاپ هطقن رد یرباربان ،یمومع عبانم صیصخت اب دیاب هیاپ یاهزاین نیمأت یارب زاین تروص رد دنچره •
 .داد

 ییاضف نامزاس رب یعامتجا تلادع ریثأت
 نآ ییاضف نامزاس رب ،هعماج یعامتجا و یداصتقا یاه یرباربان هک تسا نیا رب یعامتجا تلادع یاه هیرظن ساسا
 میقتسم رثا هعماج رد دمآرد عیزوت و یعامتجا -یداصتقا طباور و ییاضف نامزاس رد رییغت هنوگره زین و دراد ریثأت
 و یعامتجا یاه یرباربان رد هشیر ،یرشب عماوج یاه نارحب لماع نیرت یلصا رضاح رصع رد .(Harvey,1998) .دراد
 کلم) «ملظلا عم یقبی الو رفکلا عم یقبی کلملا» :دنیامرف یم هنیمز نیا رد مه (ص) ربمایپ هچنانچ .دراد تلادع نادقف
 هک یدح رد ،دوش دایز ینغ و ریقف نایم توافت رگا .(دوب دهاوخن رادیاپ ملظ اب یلو دنام یم یقاب رفک اب تنطلس و
 رد ،دننک ءاضرا ار دوخ هدش کیرحت یاهزاین دنناوتن و دنیامن یعیزوت یتلادع یب ای و یبسن تیمورحم ساسحا مدرم
 .دش دهاوخ طاطحنا راچد دوز ای رید یتموکح و یداصتقا -یعامتجا ماظن تروص نآ
 ریخا نرق ود رد و تسا هدوب حرطم فرط نیا هب وطسرا قالخا زا یعامتجا هفسلف رد هراومه یعامتجا تلادع موهفم
 .دش یدنب لومرف لیم و ماهتنب طسوت یعامتجا تلادع لوصا و دیدرگ حرطم وسور و مویه طسوت عوضوم نیا
(Harvey,1998:p.98) دش ییایفارغج تایبدا دراو ،دعب هب 5638 ههد رخاوا زا یعامتجا تلادع درکراک و موهفم یلو 
 هب یتسیسکرام درکیور 5238 ههد زا .داد رارق ریثأت تحت بتاکم ریاس زا شیب ار لاربیل و لاکیدار یایفارغج و
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 تالایا و ناتسلگنا رد .دیدرگ لیدبت راذگ و دنمورین نایرج کی هب یبرغ هتفرشیپ یاهروشک رد یرهش لئاسم لیلحت
 و لئاسم هنیمز رد یتخانش هعماج یاه هیرظن لیمکت هب روبفل یرناه هسنارف رد و یوراه لثم ینادیفارغج ،هدحتم
 .دنتخادرپ یرهش تاعوضوم
 یبالقنا لامعا یارب یبوچراچ ،یعامتجا یاه شکمشک هطساو هب ار نآ و دناد یم کیژولوئدیا و یسایس ار اضف روبفل
 ،دیلوت یعامتجا طباور یو هدیقع هب .(Lefebvre,1970) .درادنپ یم یعامتجا لمع کی ار یرهش تابالقنا و دناد یم
 رد ار دوخ و دهد یم ناشن اضف رد ار دوخ طباور نیا .دشاب هتشاد دوجو ییاضف ظاحل هب هک دراد دوجو یماگنه
 دنام یم یقاب ضحم یعازتنا رد تروص نیا ریغ رد اریز .دنک یم روصحم تسا هدرک داجیا هک ییاضف
(Lefebvre,1991). تلادع موهفم ،«رهش و یعامتجا تلادع» ناونع تحت دوخ شزرا اب باتک رد یوراه دیوید 
 یاهزاین عفر و عبانم هنالداع صیصخت ،اه ناکم رد دمآرد عیزوت ،یناگمه حالص و ریخ هب کمک رد ار یعامتجا
 نایم زا تهج رد دیاب یفاضا عبانم هک دنک یم هفاضا وا .(Shakoei,1999: p.141) .دریگ یم راک هب مدرم یساسا
 هنیمز رد موس ناهج یاهروشک رد .ددرگ فرصم یعیبط و یعامتجا یاه طیحم زا یشان هژیو تالکشم نتشادرب
 هعسوت ریسم هب نداد لکش رد ورین نیرت مهم ناونع هب یرهش تیریدم یاه همانرب تبیغ ریخا ههد ود رد یرهش هعسوت
 .(International workshop Venice,1999) تسا هدش هدهاشم حوضو هب یرشب تاطابترا رد
 یوراه و زلار هاگدید زا یعامتجا تلادع
 یاهاضف و اه ناکم رد هبناج همه هعسوت یاه صخاش یبسن یربارب زا تسا ترابع ییاضف /ییایفارغج تلادع
 Geographical ای ییایفارغج تلادع رگید ترابع هب .یروشک و یلم سایقم رد نآ رظانتم یاه صخاش اب ییایفارغج

Justice یگتفای هعسوت یاتسار رد روشک کی یحاون ای قطانم یمامت یارب مادنا ضرع روظنم هب ربارب تصرف داجیا 
 رظن زا درس گنج زا سپ للملا نیب ماظن .دشاب یم هقطنم ره رد یناسنا و یعیبط دوجوم یاه لیسناتپ هب هجوت اب
 لحارم ،کیژولونکت و یلام یاهییاناوت و تاناکما نتشاد اب اهروشک یخرب اریز تسا نزاوتمان ییایفارغج تلادع
 دنهاوخ جیسب هیلوا یاهزاین هیهت یارب ار دوخ یورین رگید یاهدع و دومیپ دنهاوخ ار هعسوت و دشر زا یدیدج
 هیامرس تشابنا و یداصتقا تینما لابند هب ،دوخ یماظن و یسایس تینما نیمأت نمض تسیابیم اه تلود هزورما .دومن
 ًااتدمع اهروشک نیا ،دنتسین رادروخرب ییاناوت نینچ زا یللملا نیب ماظن هصرع رد اه تلود زا یخرب اما ،دنشاب تورث و
 روکذم یاهروشک فیصوت تهج بونج و ریقف نوچ مه یرگید تاحالطصا زا هک ؛دنتسه هعسوت لاحرد یاهروشک
 رد ییاهرامآ و اهدادیور اب درس گنج اسپ نارود رد ام زلار ناج تلادع هیرظن فالخرب نیاربانب ؛دوش یم هدرب مان

-یم اهرامآ و اهدادیور نیا .تسا ناهج رد فرژ یاه یرباربان و یتلادع یب رگناشن هک میوش یم هجاوم ناهج حطس
 .دنشاب اه ناسنا نایم یرباربان و یرامیب ،رقف ،تنوشخ هرابرد دنناوت
 ناوارف لدج و ثحب دروم هراومه هک تسا یمیهافم دودعم زا بوبحم و دنسپ هماع یموهفم ناونع هب تلادع
 هرابرد ،دنا هدرک تیلاعف یملع فلتخم یاه هنیمز رد هک یفلتخم نادنمشیدنا و تسا هدوب نارظن بحاص و نادنمشیدنا
 و متسیب نرق یسایس هفسالف نیرت فورعم زا یکی زلار ناج .دنا هدومن زاربا یتوافتم یاهرظنراهظا یعامتجا تلادع
 تلادع و یعامتجا تلادع دروم رد ار یتایرظن و راثآ ،متسیب نرق مود همین نادیفارغج نیرت هتسجرب یوراه دیوید



 732 ...ییاضف تلادع ،یعامتجا تلادع

 یلامتحا هوجو و میزادرپب دنمشیدنا ود نیا رظن زا تلادع موهفم یسررب هب ات مینآ رب اجنیا رد .دنا هداد هئارا یا هقطنم
 .مییامن وگزاب ار دنمشیدنا ود نیا تایرظن نیب زیامت و کارتشا
 هشیمه نآ موهفم و تسا هتشاد یفلتخم اه تشادرب و اهدربراک ،رشب یگدنز خیرات رد هک تسا یمیهافم زا تلادع
 ،یعامتجا هاگیاپ هب هتسب تلادع موهفم هب تبسن دارفا هاگدید .تسا هدوب فلتخم نادنمشیدنا لدج و ثحبدروم
 زا دادعتسا اب ناسنا کی اب لولعم ناسنا کی کرد هک یروط هب .تسا توافتم اه نآ ...و یسایس و یگنهرف ،یداصتقا
 هاگیاپ یاراد و لومتم یدرف اب یعامتجا نییاپ تاقبط زا یدرف روط نیمه .دوب دهاوخ توافتم تلادع موهفم
 رد نکاس درف کی اب تختیاپ نیشن هفرم هقطنم رد نکاس دنورهش ،ناملسم ریغ یدرف اب ناملسم یدرف ،الاب یداصتقا
 زین تلادع :تفگ ناوت یم نیاربانب ؛دنراد تلادع موهفم زا یتوافتم یاه هاگدید کی ره ...و هداتفارود یاتسور کی
 (48 :4198 ،ناریپ) .تسا یعامتجا یاهراتخاس و تاماظن طباور عون و ناکم و نامز هب دیقم
 عماوج رثکا یلوغشم لد ،یهاوخ ربارب و یربارب ،تلادع هک تسا نیا دشاب یم کارتشا دروم تلادع ثحب رد هچنآ اما
 ندرک هدایپ و ققحت یاتسار رد کیره و هدوب ...و یتسیلاربیل و یسارکومد لایسوس ،یتسیلایسوس ،یمالسا یاه تلود و
 نآ اب راگزاس یعامتجا یهدناماس هب و هدرک یراذگ هیامرس ار دوخ یژرنا و عبانم زا یرادقم ،یربارب یعون
 .دنا هتخادرپ
 نآ هب عجار نونکات میدق زا نادنمشیدنا و نافوسلیف و دراد ینالوط هنیشیپ موهفم نیا دربراک و تلادع موهفم
 و اه ینارنخس .دشاب یم فلتخم یاه هاگدید زا رظن فالتخا و ثحب دروم هلئسم نیا زین زونه و دنا هدرک رظنراهظا
 نروبلم هاگشناد رد 2338 لاس ربتکا رد لاثم ناونع هب .تسا هدشرازگرب تلادع صوصخ رد زین فلتخم یاه سنارفنک
 ،یوراه) .دش رازگرب مکی و تسیب نرق یارب یناهج قالخا لوصا ؛تلادع طیحم ناونع تحت یسنارفنک (ایلارتسا)
 و بولطم و دعاسم رکفت نیا دنچره دیوگ یم سنارفنک نآ ثحابم و عوضوم هب هراشا رد یوراه دیوید (358 :3338
 .تسین ریذپ ناکما ،هنایارگ عقاو هاگدید زا لاح نیع رد یلو تسا دنیاشوخ
 و بتک و تالاقم و هدرک ییاسرف ملق ،یعامتجا تلادع و تلادع ثحب رد هک دنتسه ینادنمشیدنا زا یوراه و زلار
 صوصخ رد اه هاگدید و میهافم و فیراعت یخرب حرط زا سپ اجنیا رد .دنا هداد هئارا صوصخ نیا رد ار یتایرظن
 موهفم ثحب رد نادیفارغج کی ناونع هب یوراه دیوید و فوسلیف کی ناونع هب ار زلار یاه هاگدید و تایرظن ،تلادع
 .میهد یم رارق یسررب دروم یعامتجا تلادع
  اههتفای
 .تسا هدیشوک نآ ققحت تهج رد و هدوب انشآ نآ اب شیوخ ندمت و خیرات زاغآ زا رشب هک تسا یموهفم تلادع
 رادروخرب فلتخم عماوج نارادمتسایس و نادنمشناد ،مدرم دزن رد یناوارف تیبوبحم و تیلوبقم زا هکنیا نمض تلادع
 هتشاد دوجو یضقانتم یهاگ و توافتم یاهدرکلمع و تاکاردا و اه تشادرب ،نآ یارجا و نییبت ،فیرعت رد ،تسا
 یاقب نماض یتح ار تلادع تیاعر هکلب ،دشاب نازیرگ تلادع زا هک درک ادیپ ناوت یمن ار یا هعماج لاح نیااب .تسا

 ضیعبت و یتلادع یب رد ار اه ندمت بیرخت و طاطحنا هشیر تنارود لیو هک یروط هب .دنا هتسناد ندمت و هعماج
 رد تیندم ،دوش یم بیرخت نورد زا اهنت ندمت ،درب نایم زا هبلغ و حتف اب دوش یمن ار ندمت :دیوگ یم و دناد یم
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 للم تمالس .دناکشخ یم ار نآ هشیر ضیعبت و دوش یم روراب و افوکش اه ناسنا قوقح یواست تیاعر اب هعماج
 .(9-4 :1298 ،تنارود)تسا للم تورث زا رت مهم
 موهفم زا ار یفلتخم فیراعت یناسنا مولع نیققحم و ناناد یفارغج و نانادداصتقا ،ناسانش هعماج ،هفسالف ،نادنمشیدنا
 تلادع زا لصفم روط هب «تیروهمج» ،شروهشم باتک رد ینانوی گرزب فوسلیف نوطالفا .دنا هدرک هئارا تلادع
 یرای هب و دنراد یسرتسد نآ هب هفسلف ناماد ناگتفای تیبرت اهنت هک تسا ینامرآ تلادع وا رظن هب ،دیوگ یم نخس
 هک دنز تسد راک هب سکره هک دوش یم رارقرب یتروص رد یعامتجا تلادع .دیسر نآ هب ناوت یمن سح و هبرجت

 ،فیرعت نیاربانب (777 :3298 ،نایزوتاک) .دزیهرپب نارگید راک رد هلخادم زا و دراد ار نآ دادعتسا و یگتسیاش
 و نادنمشناد تموکح رد ار یعامتجا تلادع .دنک یم وجتسج تلیضفاب یا هعماج رد ار تلادع موهفم نوطالفا

 ناونع هب تلادع هشیدنا نوطالفا هفسلف رد (977:نامه) .درامش یم ملظ ار صیصخت نیا هب زواجت و دنیب یم نادنمدرخ
 ای دناد یم نآ راوازس هب قح یاطعا ار تلادع ،وطسرا .(69 :0298 ،هیرشب) .دوش یم تفای لباقتم عفانم نیمأت دادرارق
 :3298 ،نایزوتاک) .داد ،تسوا قح هک ار هچنآ سکره هب دیاب نآ بجوم هب هک تسا یتلیضف تلادع رگید یترابع هب

077( 

 یعامتجا تلادع و ایفارغج
 تهج رد هک یمدرم ییایفارغج عون نیا هشیر اما هدش ییایفارغج تایبدا دراو 5638 ههد زا یعامتجا تلادع موهفم
 ییاپورا مسیلانویسان ،رقف هیلع راکیپ هنیمز رد نیکتوپورکرتپ تاداهنشیپ هب ،دنک یم شالت یعامتجا تلادع هب ندیسر
 ود همه زا شیب یعامتجا تلادع موهفم .(318 :7198 ،ییوکش) .ددرگ یم رب لبق نرق کی زا شیب رد یتسرپ داژن و
 لیبق زا یفلتخم یتاعلاطم یاه هزوح هب نانادیفارغج ،موهفم نیا دورو اب .تسا هدرک رثأتم ار لاربیل و لاکیدار بتکم
 مرج ،ینیشن هغاز ،یمسرریغ ناکسا و نانز قوقح ،یگدنز هب دیما و ییارگ موق و یتسرپداژن و یرباربان ،ضیعبت ،رقف
 عماوج رد ناگدنام زاب یادص راب نیلوا یارب» ،ییوکش رتکد دیقف داتسا لوق هب و ؛دننک یم ادیپ شیارگ ...و تیانج و
 تارکفت یقالخا ماظن و یشزرا ماظن دعب هب 5238 ههد زا ناس نیدب .ددرگ یم زادنا نینط ایفارغج ملع رد یناسنا

 .(848 :1298 ،ییوکش)«دناشک یم یا هزات یاهریسم هب ار ییایفارغج
 ،تخاس رشتنم (ییاضف یاه مرف و یعامتجا یاهدنیارف نایم طباور) صوصخ رد هک یا هلاقم راهچ رد یوراه دیوید
 لاس رد وا .ددرگ هارمه یعامتجا تلادع داعبا و موهفم اب دیاب ییایفارغج تاقیقحت هک تشاد دیکأت هتکن نیدب هراومه
 رد هک دوب ینادیفارغج نیلوا یوراه» .داد راشتنا ار (رهش و یعامتجا تلادع) ناونع اب دوخ یملع دنمشزرا رثا 9238
 ،یناگمه حالص و ریخ هب کمک رد ار یعامتجا تلادع موهفم (رهش و یعامتجا تلادع)ناونع اب دوخ دنمشزرا باتک
 دنک یم هفاضا وا .دریگ یم راک هب مدرم یساسا یاهزاین عفر و عبانم هنالداع صیصخت ،اه ناکم رد دمآرد عیزوت کالم
 .«ددرگ فرصم یعیبط و یعامتجا یاه طیحم زا یشان هژیو تالکشم نتشادرب نایم زا تهج رد دیاب یفاضا عبانم هک
 .تسا لاربیل بتکم تسا هتخادرپ یعامتجا تلادع ثحب هب هک ییایفارغج بتاکم زا رگید یکی
 هک دیدرگ رشتنم تیمسا دیوید رثا (هافر تفایهر :یناسنا یایفارغج) باتک 1238 لاس رد لاربیل ییایفارغج بتکم رد
 و یعامتجا یایفارغج هتیمک ،8338 لاس رد .دوب هدش یسررب یعامتجا تلادع لیلحت و هافر یاه صخاش نآ رد
 نآ رد هک تخاس رشتنم ،ایفارغج و یعامتجا تلادع هنیمز رد شرازگ ،یسیلگنا نانادیفارغج هسسوم یگنهرف
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 ،تیمسا دیوید دنمشزرا رثا 4338 لاس رد .دوب هدمآ لمع هب (هعماج ناگدنزاب) و (هعماج ناگدنرب) یور ییاه لیلحت
 ایفارغج :تسا هدمآ نینچ رثا نیا رد .دیاشگ یم ایفارغج ملع رد ار یا هزات لصف ،یعامتجا تلادع و ایفارغج ناونع اب
 یناوت و تردق نآ دقاف ،یعامتجا تلادع نودب ایفارغج .دروخب دنویپ یعامتجا تلادع اب لمع و هیرظن رد دیاب

 تسا ریذپ ناکما ینامز یعقاو یسارکومد یتح .دبای قیفوت یناسنا یگدنز هب یشخب تیبولطم رد دناوتب هک دوب دهاوخ
 .(848-748 ،نامه) .دشاب هارمه یعامتجا تلادع اب هک
 تسپ یایفارغج تادهعت زا یکی نآ ریظن یمیهافم و یعامتجا تلادع یور دیکأت همادا دعب هب 5138 ههد زا
 هرود رد ایناتیرب رد و شوب و ناگیر یروهمج تسایر هرود رد اکیرمآ رد 5138 ههد زا .دوش یم هتخانش یتسینردم
 نانادیفارغج دعب هب خیرات نیا زا دوش یم رهاظ اه هورگ نایم یدمآرد فرژ یرباربان رچات تراگرام یریزو تسخن
 یاه شرگن اب ار ییایفارغج یاضف ،ناسنا یگدنز طیارش هب توافت یب و یثنخ شرگن یاج هب ایناتیرب و اکیرمآ
 نوماریپ رد :دننک یم رظنراهظا نینچ دروم نیا رد ام رصع نارکفتم .دننک یم یسررب یناسنا و هناهاوخ تلادع ،یقالخا

 .مینک یم دروخرب یداصتقا عبانم هب زواجت و یعامتجا هاگیاپ ،یسایس تردق رد میظع یاه یرباربان هب ام ،هعماج
 .دماجنایب اه یرباربان هداعا هب دنیآرف کی رد هک تساه یرباربان نیا شهاک رد راکشآ تیفیک یعامتجا تلادع
 هصیصخ جنپ تنوشخ لامعا و یگنهرف مسیلایرپما ،مدرم زا یهورگ رد تردق نادقف ،ندش یا هیشح ،یشک هرهب
 .دریگ یم رارق یعامتجا تلادع ربارب رد ًاابلاغ هک دنتسه یتلادع یب
 عبانم و اه تیلؤسم عیزوت حیرشت و یسررب هب یعامتجا تلادع هعلاطم :تسا دقتعم یسایس نادیفارغج ریوم دراچیر
 (647 :3298 ،ریوم) .دوش یم طوبرم هعماج
 یعامتجا تلادع صوصخ رد زلار هاگدید
 یعس و هدوب تناک ریثأت تحت وا یفسلف تنس ظاحل زا .تسا متسیب هدس یسایس هفسالف نیرت مهم زا یکی زلار ناج
 رد مه زلار ناج تلادع هیرظن .دزادرپب تلادع ینعی یسایس یفسلف لئاسم نیرت هدیچیپ زا یکی لح هب ات هتشاد نیا رب
 هدنهد لیکشت یاهداهن و یلک روط هب هعماج تخاس هب فوطعم تلادع هرابرد وا ثحب .دراد رارق یتناک تنس نورد
 و تازایتما و قوقح نییعت دعاوق و تسا عبانم هب دارفا یسرتسد هویش هدننک نییعت یعامتجا یاه داهن .تسا نآ
 عضو لثم یساسا میهافم یخرب نوماریپ زلار تلادع هیرظن .دراد ربرد ار هیامرس تشابنا و یسایس تردق هب یسرتسد
 ناونع هب تلادع زلار هشیدنا رهوج .تسا هدش میظنت 0تلادع لوصا و 4یفرط یب ،9فاصنا ،7لهج هدرپ ،8نیتسخن
 لوصا هب ندیسر یقالخا شور هب ،فاصنا هصالخ روط هب .تسا هدمآ وا راثآ رد توافتم تادیکأت اب هک تسا فاصنا
 .(29 :0298 ،هیریشب) .دوش یم طوبرم هنافصنم یریگ میمصت زا هلصاح جیاتن هب تلادع و تلادع
 تلادع لوصا هب ندیسر یارب یهار دیاب و تسا ناسنا هتخاس و قولخم ًااساسا نآ لوصا و تلادع زلار هاگدید رد
 دارفا هک تسا یعضو ،دنزادرپ یم یلوصا نینچ یوجتسج هب دارفا نآ رد هک زلار رظن دروم هیلوا عضو نیاربانب .تفای

 هک تسا نیا ناشفده هکلب ،دنسانش یمن هدش هداد شیپ زا و تسرد لوصا ناونع هب ار یلوصا هنوگ چیه نا رد رضاح
                                                           
1. original position 
2. veil of ignorance 
3. fairness 
4. impartiality 
5. principals of justice 
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 عضو یگژیو .(29 :0298 ،هیریشب) .دننیزگرب ار تسا رت ینالقع همه زا هک ار یلوصا ناسنا یلک عضو هب هجوت اب
 ،یتیبرت ،یعامتجا ،یعیبط لاوحا و عاضوا تازایتما هرابرد یزیچ نیتسخن عضو اضعا هک تسا نیا زلار نیتسخن

 ریقف ،دیفس ای تسا هایس ایآ دناد یمن درف لهج باجح رد .دنناد یمن دوخ نالکوم ای دوخ یثرا و یدمآرد ،یلغش
 یطیارش نینچ رد زلار لالدتسا قبط رب ،ریپ ای تسا ناوج ،درم ای تسا نز ،داوس یب ای تسا دنمشناد ،ینغ ای تسا
 عضو نورد زا یساسا لصا ود جارختسا اب زلار .دنسر یم قفاوت هب لصا ود هرابرد نیتسخن عضو رد رضاح دارفا
 هنالداع یا هعماج وا تشادرب قبط رب هک دهد یم تسد هب کیتارکومد لاربیل هعماج زا یریوصت عقاو رد ،نیتسخن
 لاربیل هیلوا یقالخا لوصا ناونع هب ار تلادع لصا ود تسخن یو .دنک یم نیمأت ار تلادع زا وا راظتنا و تسا
 هب تبسن یواسم یقح دراد رارق نآ ریثأت تحت ای داهن کی نورد رد هک یدرف ره ًاالوا :دنک یم حرطم یسارکومد
 ییاه یرباربان ًاایناث .دشاب راگزاس ناگمه یارب یهباشم یدازآ اب لاح نیع رد هک دراد نآ یانعم نیرت عیسو هب یدازآ
 تشاد راظتنا ناوتب ًاالقع هکنآ رگم تسا هنارسدوخ و هناهاوخبلد دوش یم ظفح و نییعت اهداهن راتخاس بجوم هب هک
 :0298 ،هیریشب) .تسا زاب ناگمه یور هب تسه اه نآ ردصم ای اه نادب هتسباو هک یبصانم و تسا ناگمه عفن هب هک
19-39). 
 تحت هک دنک یم نایب ار هلئسم نیا مود لصا رد و دزادرپ یم ربارب یاه تصرف و یدازآ زا عافد هب لوا لصا رد زلار
 رگید یترابع هب .درک دادملق هنالداع ار اه یرباربان و تسناد هجوم ار دوجوم یلامتحا یاه یرباربان ناوت یم یطیارش هچ
 نیا مود لصا رد و تسا حرطم دارفا همه یارب ربارب یندم و یسایس ،ینوناق یاه یدازآ زا تبحص لصا نیلوا رد
 نیرت فیعض یارب هک درک ارجا و میظنت هعماج رد یا هنوگ هب دیاب ار یداصتقا یاه یرباربان هک تسا حرطم هلئسم
 تلادع یرارقرب کالم ار روکذم لصا ود زلار .دشاب نیزگیاج یاه متسیس ریاس رد ناشتیعضو زا رتهب هعماج شخب
 ریثأت یدرف یاه یدازآ رب فلتخم تاهج زا کیره هک دناد یم یداصتقا ماظن و یعامتجا ماظن ،یسایس ماظن رد
 .دراذگ یم
 لوصا هک تسا دقتعم و دشک یم ریوصت هب دوخ بولطم کیتارکومد -لاربیل هعماج رد ار دوخ تلادع لوصا زلار
 هراشا اب زلار .دشاب هعماج رد اه شاداپ عیزوت ماظن یقالخا شزرا هرابرد تواضق یلصا یاهرایعم دیاب تلادع هناگود
 هیبعت روظنم نیدب تلادع مود لصا هک دنک یم رکذ دراد دوجو عماوج همه رد هک یریذپان بانتجا یاه یرباربان هب

 و یعامتجا یاه یرباربان :دیوگ یم هچنانچ .تسا هنالداع اه توافت نیا عقوم هچ رد هک دنک نییعت هک تسا هدش
 :8238 ،زلار) .دشاب هعماج دارفا نیرت مورحم و نیرت فیعض عفن هب نآ هجیتن هک درک میظنت یا هنوگ هب دیاب ار یداصتقا

759) 
 قوقح و یدازآ و یربارب دوجو اب ضقانت رد ار نآ و دریذپ یم هعماج رد ار یعامتجا (یرباربان) تاقبط دوجو زلار
 قیرط زا دازآ داصتقا رب تراظن رد تموکح ششوک نینچمه .تسا دقتعم اه نآ نیب یگنهامه هب هکلب .دناد یمن یدرف
 تشیعم لقادح نیمأت ،تورث عیزوت ،عبانم لماک دربراک ،رازاب یتباقر تلصخ ظفح ،اهدمآرد لاقتنا و اه تایلام عضو
 یربارب و یدازآ دوس هب تردق زکرمت زا یریگولج و (یمومع شزومآ رد هلمج زا) اه تصرف یربارب ،مزال
 .دزاس یم  هدروآرب ار زلار رظن دروم تلادع لوصا هک تسا یکیتارکومد -لاربیل تموکح هدمع یاه یگژیو ،اه تصرف
 نیا رد و تسا رارقرب هیامرس و راک رازاب یدازآ مسیناکم و یصوصخ یراد هیامرس ماظن یداصتقا رظن زا نیاربانب
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 و هنالداع دشاب تلادع مود لصا اب قبطنم هک یتروص رد فلتخم تاقبط یاه یدنم هرهب و اه دمآرد رد یرباربان تلاح
 عضو رتشیب تماخو بجوم نآ لیلقت هک تسا هجوم و هنالداع یتقو ،لصا نیا بجوم هب یرباربان .تسا هجوم
 ییاراک داصتقا هکنیا یارب دوش یم یا هزیگنا راظتنا دروم یرباربان هک تسا نیا رب اجنیا رد زلار ضرف .دوش ناتسدیهت
 یدامریغ و یدام یاهدرواتسد هک تسا نیا اه نیا همه هجیتن و دوش رتشیب یتعنص تفرشیپ باتش و دنک ادیپ یرتشیب
 نییاپ تاقبط عضو دوبهب ثعاب ًااتیاهن دوجوم یرباربان نیاربانب (54 :0298 ،هیریشب) .دوش یم عیزوت ماظن لک رد
 .دننک یم راک نآ هزیگنا هب و دنراد یرباربان راظتنا همه اریز ،دیآ یم نییاپ راک هزیگنا دبای شهاک یرباربان رگا و دوش یم
 رکذتم زلار لاح نیع رد یلو دشاب یم یرورض دیلوت و راک هزیگنا و لماع ناونع هب هراومه اهدمآرد یرباربان نیاربانب
 هطلس و تردق رد یرباربان هب دناوت یم دور رتالاب یصخشم دح زا رگا اهدمآرد رد اه یرباربان نیا هک اجنآ زا دوش یم
 دح نیا ظفح یارب دیاب تموکح سپ ،تسا اه تصرف یربارب و یدازآ عنام زین یعامتجا تردق زکرمت و دماجنایب
 تورث زکرمت عنام هک دشاب دایز ردق نآ دیاب تلود تلاخد هک تسا رکذ هب مزال تلود تلاخد هنیمز رد .دنک تلاخد
 .دورن نیب زا تیلاعف هزیگنا و یداصتقا ییاراک هک دشاب نییاپ ردق نآ و ددرگ ینیعم دح زا رتالاب
 یرارقرب نانچ دیاب یرباربان لصا نیا ساسا رب .دسر یم کیتارکومد یریبعت هب یرباربان ینعی مود لصا نییبت رد زلار
 همه زلار رظن زا .تسا زاب ناگمه یور هب هک دشاب یتاماقم و بصانم قلعتم ًاایناث و دشاب ناگمه دوس هب ًاالوا هک دوش
 ریغ و بستکم ریغ ،یفداصت ...و یکیتنژ لماوع یتح و یطیحم لماوع لیبق زا اه یرباربان دروم رد هدننک نییعت لماوع
 نیا و دشاب راذگریثأت یعامتجا تازایتما و اه شاداپ عیزوت هنیمز رد دیابن یفداصت رما چیه و تسا یقاقحتسا
 .دوش یم هتفرگ هدیدان لهج هدرپ سپ رد ،دنشاب یم یفداصت هک یطیحم و یعیبط هزوح رد هتفهن اه یرباربان
 هک تسا هشیدنا نیا نیبم تلادع لصا ود هک تسا نیا دیآ یم تسد هب زلار تلادع لصا ود یدنب عمج زا هچنآ
 یتقو و دروآ تسد هب ،دیآ یم تسد هب یساسا یاهالاک ربارب عیزوت و میسقت ماظن رد هچنآ زا رتمک دیابن سک چیه
 هک دوش مامت یناسک عفن هب دیاب لصاح یاه یرباربان ،دوش یم هعماج یلک تفرشیپ بجوم یعامتجا یراکمه
 .تسا هتفای دوبهب دنور نیا رد نارگید عضو زا رتمک ناشعضو
 و قوقح زا تسارح و یقالخا شزرا کی ناونع هب تلادع نیب دنا هدیشوک هک نیا ببس هب زلار ناج و تناک لئوناما
 ودره .دنوش یم زیامتم مسیلاربیل نارادفرط رگید زا دننک رارقرب دنویپ مسیلاربیل یلصا هیام نورد ناونع هب یدرف یدازآ
 روهظ هصنم هب یدعاوق و لوصا بلاق رد ،یعامتجا تلادع زا رتشیب یقالخا تخانش کرد دنهد ناشن هک دنشوک یم
 ،گنهرف هزوح رد هعماج یساسا راتخاس و یعامتجا تابسانم هب مسیلاربیل هاگن اب بسانت نیرتشیب یاراد هک دسر یم
 (77/58/91 ،ناهیک همانزور-یظعاو) .تسا یعامتجا تایح داعبا رگید و داصتقا ،تسایس
 اب زلار کرتشم هجو .تسا هداد رارق یربارب و یدازآ مهم لصا ود لوصح و ققحت رب ینتبم ار شتلادع هیرظن زلار
 و هجوت دروم ار (تصرف زا یرادروخرب) یدازآ لصا اه نآ دننامه زین زلار هک تسا نیا رد لاربیل نایارگ ترثک
 هجو اما ؛دشاب یم زلار تلادع هیرظن لوا لصا یدازآ و دناد یم فاصنا تیاعر مهم طرش ار نآ و هداد رارق تیمها
 هدش ریسفت هنالداع یا هویش هب زلار هفسلف رد هک تسا یعامتجا یاه یرباربان لصا لاربیل نایارگ ترثک زا زلار زیامت
 .تسا
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 یسایس مسیلاربیل رد زلار هاگدید اما ،تسناد مه زا هتخیسگ ناوت یمن ار زلار یسایس مسیلاربیل و تلادع هیرظن هچرگا
 هب یفسلف ناسنا زا یسایس مسیلاربیل راشتنا اب زلار عقاو رد .تسا هدش اریذپ ار یتالوحت تلادع هیرظن هب تبسن

 لمع هب یعازتنا یزادرپ یروئت زا ،یروحم اکیرمآ ای اپورا هب یلومش ناهج زا ،گنهرف هب هفسلف زا ،دنورهش صخش
 ادیپ شیارگ رادیاپ یسایس تابث هب تمیق ره هب فرص تلادع زا و یتایلمع تیلباق هب یرالاس تقیقح زا یسایس
 .(64 :7198 ،یرصن) .درک
 نایارگ تسار ،تسا هتفرگ رارق داقتنا دروم نایارگ پچ و نایارگ تسار هورگ ود ره بناج زا زلار یرکف درواتسد
 کی هب یلهاک و تلافک اب هک دوش یم ثعاب هیرظن نیا دنیوگ یم و دنناد یم نایاسآ نت و نالهاک عفن هب ار زلار هدیا
 زیامتم نادنمشوه و ناشک تمحز ،نایاسآ نت زلار تلادع لوصا یریگراک هب  تروص رد و ددرگ دروخرب وحن
 «عبانم رد یربارب» زا شیب تسیاب یم زلار هک دننک یم نایب هنوگ نیا زلار رب ار ناشداقتنا نایرگ پچ .دش دنهاوخن
 صوصخ رد .دش یم کیدزن یعقاو یربارب هدیا هب بیترت نیدب و داد یم رارق دییأت دروم ار «هافر رد یربارب»
 ،یزلار یعامتجا هافر عبات رد عیزوت رازاب هب ییاهداقتنا» زا ناوت یم ،تسا هدشدراو زلار تایرظن رب هک ییاهداقتنا
 لصا ود یور قفاوت زا داقتنا ،زلار یعیزوت تلادع موهفم رب اه تسیسکرام یاهداقتنا ،یهاوخ تلادع موهفم هب داقتنا
 ،یضیرع) :هب دوش عوجر رتشیب هعلاطم یارب «.درک هراشا زلار رظن دروم یعامتجا تلادع یاهاضف رب داقتنا و زلار
4198: 67). 
 وا تایرظن تلادع هنیمز رد کش یب و درک رت ناسآ ام یارب ار تلادع هرابرد ندیشیدنا زلار لئاسم نیا همه اب
 موهفم نییبت و شرتسگ رد وا شقن هب زین وا نافلاخم یتح هک دش تلادع هب تبسن یدیدج یاهدرکیور زاس هنیمز
 .دنراد ناعذا تلادع
 یعامتجا تلادع صوصخ رد یوراه هاگدید
 LuKE) مراو کول هک ینامز ،5638 ههد رد لاکیدار یایفارغج» .تسا لاکیدار بتکم نانادیفارغج زا یوراه دیوید

warm) داد ناشن شنکاو اکیرمآ یلخاد ییارگ تسار شبنج و مانتیو گنج و یراد هیامرس یاه نارحب هب تبسن، 
 هب 5138 ههد رد و ؛داد رارق شواک و یسررب دروم ًااقیمع ار مسیسکرام ،یوراه دیوید 5238 ههد رد .دش حرطم
 نتفای یهاگآ ،دش رت مظنم شهوژپ و وجتسج هب رجنم هک 5138 ههد دروکر ،مسیسکرام نتفرگ رارق داقتنا دروم تلع
 رترایشوه لاکیدار یایفارغج ...و داد شهاک ار یبالقنا لوحت و رییغت لامتحا هک یتسیلایسوس یاهداصتقا تالکشم رب

 .(287 :8338 ،نوتسناج) «تفای شهاک نآ ییوج هزیتس و دش
 و تعیبط ،تلادع) و (رهش و یعامتجا تلادع) ،(ایفارغج رد نییبت)دنمشزرا یاه باتک هدنسیون یوراه دیوید
 .دناد یم ییایفارغج تارکفت رد بالقنا ،ییایفارغج یاه لیلحت رد ار یعامتجا تلادع یریگراک هب» ،(قارتفا یایفارغج
 یایفارغج راذگ ناینب ،ییایفارغج ییاضف یاهراتخاس و یعامتجا یاه یرباربان نایم یگتسباو حرط اب یوراه عقاورد
 .(848 :1298 ییوکش) «.ددرگ یم ون یناسنا
 هدشن راهم یراد هیامرس فلاخم ،یتردقربا – یرامعتسا یاه نایرج اب ریذپان شزاس و نکش تنس نادیفارغج یوراه 
 یسررب هب ار (قارتفا یایفارغج و تعیبط ،تلادع) باتک مراهچ لصف یو .تسا هدوب لاکیدار تنس هب رادافو و
 هاگدید اب ار ناراذگ تسایس شقن ثحبم نیا رد یوراه .تسا هداد صاصتخا تسایس و ییاضق قارتفا ،تلادع
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 (4 :6338 ،یوراه) .دهد یم رارق لیلحت دروم رباربان یاهاضف داجیا و یعامتجا تلادع مدع رد یلاکیدار – یداقتنا
 .دشاب یم یا هیرظن یایفارغج لیجنا ،تیپ دراچیر ،ییاکیرمآ نادیفارغج رظنزا وا ی (ایفارغج رد نییبت) باتک
 تلاسر و یعامتجا تلادع نیمأت صوصخ رد ایفارغج هنایارگ قالخا یاه هبنج رب یوراه (448 ص ،1298 ،ییوکش)
 رد نییبت باتک لوا لصف رد یو هکنانچ (1-9 :3638 ،یوراه)دراد دیکأت ییاضف تلادع نیمأت رد نانادیفارغج
 هلئسم هب هراشا اب لاثم ناونع هب و هدوب دهعتم دوخ ییایفارغج داقتعا هب تبسن دیاب نادیفارغج هک دنک یم نایب ایفارغج
 شهاک یاتسار رد و تخیگنارب یایفارغج دهعت نیا هب تبسن ار نارگید یعامتجا نادجو ،دارفا یتخبدب و رقف
 .دومن شالت رقف و یگنسرگ تیعضو
 عیزوت نانچ نآ نتفای لابند هب یعامتجا تلادع هرابرد ثحب رد (رهش و یعامتجا تلادع) باتک رد یوراه دیوید
 رد هراومه یعامتجا تلادع موهفم هک یدوجو اب هنافسأتم :دیوگ یم و دشاب هدش لصاح هنالداع هک تسا یا هنالدع
 دشاب ماع لوبق دروم هک یعامتجا تلادع زا یلوصا اما ؛تسا هدوب حرطم فرط نیا هب وطسرا قالخا یعامتجا هفسلف
 :دوش یم حرطم لاؤس ود ادتبا هنالداع قیرط زا هنالداع عیزوت موهفم یسررب رد هک تسا دقتعم یوراه .درادن دوجو
 ؟دریگ یم ماجنا ییاهزیچ هچ و یناسک هچ نیب عیزوت نیا و ؟درک عیزوت دیاب ار یزیچ هچ 
 رکذ دمآرد یلک رایسب فیرعت ار دوخ روظنم و دمان یم دمآرد تسا عیزوت لباق هک ار یزیچ لوا لاؤس هب خساپ رد یو
 هب خساپ رد یو .دهد تسد هب دمآرد زا یا هنالداع یعامتجا فیرعت دناوتب هک دریگ یم نیا رب ار ضرف و دنک یم
 رتهب یعقاوم رد و دنتسه یناسنا دارفا ،میراد راک و رس نآ اب عیزوت رد هک یدحاو نیرخآ هک دنک یم رکذ لاؤس نیمود
 یهد نامزاس اب بلغا نانادیفارغج و میروآ رظن رد ار قطانم و اه نامزاس و اه هورگ نیب عیزوت راک تلوهس یارب تسا
 فدارتم ًااموزل یا هقطنم و ینیمزرس سایقم رد هنالداع عیزوت هک میناد یم هچرگا .دنراد راکورس ینیمزرس ای یا هقطنم
 مینک یم ضرف رضاح طیارش رد یلو .تسین دارفا نیب هنالداع عیزوت اب فدارتم ای و رگید حوطس رد هنالداع عیزوت اب
 هک میناد یم یبوخ هب هک دنچره دروآ یم لابند هب زین ار دارفا نیب هنالداع عیزوت ،ینیمزرس حطس رد هنالداع عیزوت هک
 .تسین قداص هشیمه رما نیا
 دهد یم یقح نینچ دارفا هب یزیچ هچ هک دنک یم حرطم ار هلئسم نیا (هنالداع عیزوت) ثحب حیضوت رد سپس یوراه
 یوچ یدارفا هک ار ییاه کالم یو دنشاب هتشاد ییاعدا ،دننک یم یگدنز و راک نآ رد هک هعماج تالوصحم لابق رد هک
 .دنک یم مالعا حرش نیدب دنا هدرک رکذ ناشیاه باتک رد رشر و زلار
 .دنهاوخب ربارب مهس دیلوت رد ناشتکراشم نازیم زا رظن عطق هعماج عفانم زا دنراد قح دارفا یمامت :یتاذ یربارب

 قح نیریاس زا شیب دنراد طلست یرورض و بایان عبانم رب هک یدارفا :اضاقت و هضرع بسحرب تامدخ یبایشزرا
 .میوش لئاق زیامت یعونصم یبایان و یعیبط یبایان عون ود نیب اجنیا رد هتبلا هک ؛دنراد اعدا

 یواست و تسین هباشم دارفا همه زاین یلو .دنتسه یواسم یقوقح یاراد تازایتما و عبانم زا یرو هرهب رد دارفا :زاین
 .دوش یم رگ هولج عفانم یرباربان صیصخت تروص هب دارفا زاین هاگدید زا یرو هرهب رد

 تسا هدیسر ثرا هب اه نآ هب نیشیپ لسن قیرط زا هک یقوقح ریاس ای و تیکلام قوقح هب تبسن دارفا :یثوروم قوقح
 .دنراد اعدا قح
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 .دشاب رتشیب ایشا نآ دیلوت دنیآرف رب ندمآ قیاف یراوشد بسحرب تسا نکمم ءایشا دروم رد دارفا یاعدا :قاقحتسا
 و میلعت تحت ینالوط یتدم هک ییاه نآ ای و نایچندعم دننام دنهد یم ماجنا لکشم و کانرطخ یاهراک هک یناسک)
 (.دنراد اعدا قح نیریاس زا شیب ناحارج دننام دنتسه شزومآ

 ناشتیلاعف هک هدع نآ زا رتشیب ،تسا یرتشیب هدع عفن هب ناشتیلاعف هک یدارفا زا هتسد نآ :یمومع تعفنم رد تکرش
 .دنراد اعدا قح ،دراد صاصتخا یرتمک هدع هب

 هزادنا یبسانم لیاسو اب هک یتروص رد دنتسه یرتشیب هدزاب یاراد دیلوت دنور رد هک یدارفا :دیلوت رد یعقاو تکرش
 .تشاد دنهاوخ یرتشیب یاعدا قح دنراد یرتمک هدزاب هک هدع نآ زا دشاب هدش یریگ

 زا رتشیب دیاب دنتسه یرتشیب یراکادف لمحت هب رداق ًااتاذ ای دننک یم یرتشیب ششوک هک یدارفا :یراکادف و ششوک
 .دنریگب شاداپ دننک یم یرتمک ششوک هک یدارفا

 هب ناوت یم ار یعامتجا تلادع تیهام هک تسا دقتعم «نمیسنار» زا یوریپ هب یو هک دنک یم ناعذا سپس یوراه
 .درک نایب قوف یاهرایعم زا رایعم هس کمک
 اه نآ نیرت مهم ناونع هب زاین رایعم -8

 یمومع تعفنم -7

 قاقحتسا -9

 وا .دریگ یمرب رد زین ار رگید یاهرایعم هک تسا رادروخرب یلماک تیعمج زا رایعم هس نیا هک تسا دقتعم یوراه 
 لئاسم بوچراچ رد ار میهافم نیا یدنب لومرف ناکما و دزادرپ یم اهرایعم نیا اب ییایفارغج لئاسم نتخیمآ هب سپس
 بایان عبانم دهاوخ یم رایتخا بحاص زکرم کی هک دنک یم ضرف تلوهس یارب و دنک یم یسررب ینیمزرس و یا هقطنم
 ضرف اب) .دناسرب رثکادح هب ار یعامتجا تلادع قیرط نیا زا و دهد صیصخت قطانم زا یدادعت هب یوحن هب ار
 (.دروآ یم لابند هب زین ار دارفا حطس رد هنالداع عیزوت دوخ هبدوخ (هقطنم) نیمزرس حطس رد هنالداع عیزوت هک نیا
 تلادع لصا ساسا رب هک تسا دقتعم «قاقحتسا» ینعی هنالداع عیزوت هناگ هس لوصا زا یکی زا ثحب رد یوراه
 یحاون هب رتشیب جراخم لبقت ای و دنتسه یرتشیب تامدخ دنمزاین هک ییاه هورگ هب یفاضا عبانم صیصخت ،یعامتجا
 رکذ سیوید زا ار ریز بلطم صوصخ نیا رد یوراه .تسا رظن دروم یعامتجا تارطخ شهاک روظنم هب رطخرپ
 نیا زا یریگ هرهب رد اه نآ اریز دوش یم هداد یفاضا تامدخ دنمزاین ًاادیدش یاه هورگ هب رگا تسا هدیدنسپ» :دنک یم

 ینامرد و یلیصحت تامدخ دروم رد هژیو هب هلئسم نیا دنرادن تداع اه نآ فرصم هب و دنتسین هقباس یاراد تامدخ
 و ییایفارغج بوچراچ رد قاقحتسا سپ .تسا قداص اه نآ دننام و دیدج نارجاهم ،ریقف رایسب یاه هورگ یارب
 «تسا هقطنم ره صاخ یعیبط و یعامتجا تالکشم ناربج یارب یفاضا عبانم صیصخت
 هک تسا نیا یلصا هلئسم اج نیا رد هک تسا دقتعم هنالداع عیزوت رد یمومع تعفنم موهفم هرابرد نینچمه یوراه
 یراذگ هیامرس ینوزومان یوراه رظن زا .دراذگ یم ریثأت قطانم ریاس عضو رد هنوگچ هقطنم کی هب عبانم صیصخت
 .دشاب یطیحم تالکشم رب هدش هریچ نآ فده هک تفریذپ ناوت یم ینامز یا هقطنم
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 یعامتجا تلادع دروم رد لاکیدار و لاربیل هاگدید ود ناگدنیامن تارظن یقیبطت یسررب -1 لودج
 یوراه دیوید زلار ناج دنمشیدنا مان
 نادیفارغج فوسلیف دنمشیدنا ناونع
 متسیب نرق مود همین نادیفارغج نیرت هتسجرب متسیب نرق هفسالف نیرت مهم زا تاحیضوت

 کال ناج نوج هفسالف رگید زا نینچمه و دوب تناک راثآ و اه هشیدنا ریثأت تحت یفسلف تنس
 .تسا هتفریذپ ریثأت وسور کاژ و

 یاه نایرج اب ریذپان شزاس و نکش تنس و لاکیدار تنس هب رادافو نادیفارغج
 تلادع یاهرایعم نییعت رد یوراه هدشن راهم یراد هیامرس فلاخم و یرامعتسا
 .تسا هدرک یوریپ نمیسنار زا یعامتجا

 اه هتشون و راثآ
 صوصخ رد
 تلادع
 یعامتجا

 ،تلادع موهفم و ینوناق یدازآ ،تلادع یانعم ،فاصنا هباثم هب تلادع :تالاقم
 یعیزوت تلادع
 یسایس مسیلاربیل و (8238) تلادع هرابرد یا هیرظن :باتک

 (ییاضف یاه مرف و یعامتجا یاهدنیآرف نایم طباور) هرابرد هلاقم راهچ
 (9238) رهش و یعامتجا تلادع باتک

 زا یا هصالخ
 تارظن
 رد نادنمشیدنا

 صوصخ
 تلادع

 زا هنارگتیاغ یتشادرب و دراد رارق یتناک تنس نورد ،زلار ناج تلادع هیرظن
 تسا هنافرط یب و یقالخا یا هزیگنا تلادع هزیگنا نآ ساسا رب هک ؛دراد تلادع
 و قولخم ًااساسا نآ لوصا و تلادع زلار هاگدید رد .هنابلط عفن و یداصتقا هن

 نیاربانب تفای تلادع لوصا هب ندیسر یارب یهار دیاب و تسا ناسنا هتخاس
 دنزادرپ یم یلوصا نینچ یوجتسج هب دارفا نآ رد هک زلار رظندروم هیلوا عضو
 و تسرد لوصا ناونع هب ار یلوصا هنوگ چیه نآ رد رضاح دارفا هک تسا یعضو
 یلک عضو هب هجوت اب هک تسا نیا ناشفده هکلب دنسانشیمن هدش نییعت شیپ زا
 .دننیزگرب تسا رت ینالقع همه زا هک ار یلوصا ناسنا
 لصا ود هیاپ رب ار دوخ بولطم هعماج تلادع یقالخا موهفم وترپ رد زلار
 و دنک یم عافد ربارب یاه تصرف و ربارب یاه یدازآ زا لوا لصا .دنک یم ریوصت
 هک تفگ ناوت یم یطیارش هچ تحت هک تسا هتکن نیا هب رظان مود لصا
 .تسا هنالداع و هجوم (ریذپان بانتجا) اه یرباربان
 یریوصت نیتسخن تیعضو نورد زا تلادع یساسا لصا ود نیا جارختسا اب زلار
 .دهد یم تسد هب کیتارکومد لاربیل هعماج زا ار
 و یدازآ و لقع نایم تلادع هرابرد شتایرظن هک تسا دنمناوت یدنمشیدنا زلار
 شزاس یدازآ و تلادع یترابع هب و تباقر و یربارب هنوگ ضقانتم رصنع ود
 زیامت هوجو زا تسا هدومن حرط ار فاصنا هباثم هب تلادع هیرظن و هدرک رارقرب
 .درک هراشا ییارگ هدیاف دقن و زیخرب قح مدقت هب ناوت یم زلار یسایس هفسلف
 و «تلادع باب رد یا هیرظن» شباتک ود رد زلار یلصا هلئسم یلکروط هب
 هک داهن انب ار ناماسب هعماج کی ناوت یم هنوگچ هک تسا نیا «یسایس مسیلاربیل»
 و یربارب هن ات دوش عیزوت یتسرد هب تیلوئسم و (دمارد ای و تعفنم) دوس نآ رد
 زا تیافک ،یربارب میکحت و تیبثت دیما هب هن و دورب نیب زا هعماج رد تاواسم
 و هتساریپ لکش زلار ار یسایس مسیلاربیل هیرظن هک تسا رکذ هب مزال .دورب نیب
 فلتخم یاه هاگدید یوس زا یتاداقتنا دنچره .دشاب یم شتلادع هیرظن هتفای لوحت
 حیرشت و نییبت رد ار زلار شقن ناوت یمن یلو تسا هدشدراو زلار هیرظن رب
 .تفرگ هدیدان یعامتجا تلادع

 .دشاب هدش لصاح هنالداع هک تسا یا هنالداع عیزوت نانچ نآ لابند هب یوراه دیوید
 هس کمک هب ناوت یم ار تلادع تیهام هک تسا دقتعم «نمیسنار» زا یوریپ هب یوراه
 .درک نایب قاقحتسا (9 یمومع تعفنم (7 زاین (8 :رایعم
 هنالداع لوصا نیودت هار رد مدق نیلوا :دیوگ یم یا هقطنم عیزوت ثحب رد یوراه
 بوچراچ رد قاقحتسا و یمومع تعفنم ،زاین یاهرایعم موهفم نییعت یا هقطنم
 .تسا ینیمزرس ای یا هقطنم
 تسا دقتعم زین یوراه اریز دشاب یم وسمه زلار مود لصا اب یوراه قاقحتسا لصا
 دنمزاین هک ییاه هورگ هب یفاضا عبانم صیصخت ،یعامتجا تلادع لصا ساسارب هک
 شهاک تهج رطخرپ یحاون هب رتشیب جراخم لبقت ای و دنتسه یرتشیب تامدخ
 .تسا رظن دروم یعامتجا تارطخ
 :دیوگ یم یوراه .تسا هدشن راهم یراد هیامرس متسیس فلاخم ،زلار فالخرب یوراه
 ار یراد هیامرس رازاب تخاس هکنیا نودب ،دنراد عیزوت رد یعس هک ییاه همانرب مامت
 .دنتسکش هب موکحم ،دنهد رییغت دوش یم عیزوت دمآرد نآ قیرط زا هک
 یراد هیامرس دصاقم تمدخ رد هشیمه یراد هیامرس رازبا هک تسا دقتعم یوراه
 .تسین راگزاس یعامتجا تلادع فدهاب یراد هیامرس دصاقم و تسا
 ریز یاه شور هب ناوت یم یعامتجا تلادع لوصا یسررب لابندب هک دیوگ یم یوراه
 یقیرط هب دیاب دمآرد عیزوت :هکنیا تسخن میبای تسد یا هقطنم تلادع یانعم هب
 هب عبانم صیصخت (ب .دوش دروآرب هقطنم ره تتیعمج یاهزاین(فلا :هک دشاب

 (ج .دسرب رثکادح هب یا هقطنملا نیب یگدنیازف بیارض هک دریگ تروص یقیرط
 طیحم زا یشان صاخ نتالکشم عفر رد هک دشاب یقیرط هب یفاضا عبانم صیصخت
 هک دشاب یقیرط هب دیاب اهراکوزاس :هکنیا مود .دوش عقاورثوم یکیزیف و یعامتجا
 ققحت تروص رد .دوش رتهب ناکما دح ات قطانم نیرت مورحم رد یگدنز یامنرود
 دنک یم رکذ یوراه لاح نیا اب .تفای تسد هنالداع عیزوت کی هب ناوت یم الاب طیارش
 .تسین لماک یا هقطنم یعامتجا تلادع لوصا یلک صیخشت زونه هک

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 یجراخ عبانم رد هعسوت و ییاضف تلادع یعامتجا تلادع
 نورد رد فلتخم یعامتجا یاه هاگیاج و اه تیعقوم یارب رباربان یاه تصرف و ایازم دوجو زا تسا ترابع یعامتجا یرباربان
 .میجنسب نومزآ کی اب ار نامدوخ شناد و میهد رارق شیامزآ دروم ار رقف تارثا و لیالد زا یخرب دییایب .هعماج ای هورگ کی
 و اه تیعقوم یارب هعماج ای هورگ کی نورد رد رباربان یاه تصرف و ایازم دوجو زا تسا ترابع یعامتجا یرباربان

 دنتسه تباجن بقل یاراد هک ییاپورا یاهروشک بلغا اب هسیاقم رد هدحتم  تالایا هچرگا .فلتخم یعامتجا یاه هاگیاج
 ،دمآرد .دراد دعب نیدنچ یعامتجا یرباربان .تسا رادروخرب ییالاب حطس یدنبرشق زا روشک نیا ناکامک اما ،دشاب یم توافتم
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 اه ییاراد رگید و لوپ لک شزرا زا تسا ترابع تورث هک یتروص رد ،دشاب یم یراذگ هیامرس ای راک قیرط زا شاعم و رارما
 .دنتسه تیموق و داژن ،رابت ،لیصحت ،یلغش تلزنم ،تردق لماش مهم داعبا رگید .اه یهدب یاهنم
 اه توافت هب ندش لئاق شزرا و یتلادع یب ندیشک شلاچ هب قیرط زا هنالداع یا هعماج دربشی ناونع  هب یعامتجا تلادع
 قوقح زا ساسا نیا رب و دنیامن میهست ار کرتشم تیناسنا دارفا هیلک هک دوش یم ققحم ینامز عوضوم نیا .ددرگ یم فیرعت
 .دبای صیصخت هنافصنم تروص هب هعماج عبانم و دنیامن تیامح دوخ یناسنا قوقح زا ،دنشاب رادروخرب نامرد هنیمز رد ربارب
 ،نس ،یسایس تاقلعت ،یبهذم ،یتیسنج ظاحل زا هکنیا ای دوش یمن دودحم دارفا هافر و شیاسآ ،یعامتجا تلادع تیعضو رد
 رد تیوضع ای یا هنیشیپ یاه یگژیو رگید ای ،یعامتجا-یداصتقا طیارش ،یعامتجا هقبط ،تنوکس لحم ،تیلولعم ،داقتعا ،داژن
 .(Toowoomba Catholic Education, 2006)دنریگ یمن رارق ضیعبت دروم هورگ
 زا یشخب یهیدب تروص هب یربارب هچرگا .تسا هعماج رد ربارب تصرف ای یربارب هشیدنا لداعم یعامتجا تلادع یلک روط هب
 هوالع .(Scherlen and Robinson, 2008)دشاب یم رت هدرتسگ رایسب عقاو رد یعامتجا تلادع یانعم اما تسا یعامتجا تلادع
 قیرط زا یعامتجا تلادع کرد لامتحا شهاک روظنم هب یدرف تیلوئسم لیبق زا هباشم یاه ترابع و ربارب تصرف ،نیا رب
 نارگشهوژپ یاهرظنراهظا و ینونک یاه هیرظن بلغا .(Berry, 2005)دشاب یم نردم هعماج رد ددعتم یاه یرباربان هیجوت
 .دشک یم ریوصت هب ار موهفم نیا هدیچیپ تیهام ،یعامتجا تلادع هرابرد
 و اه تصرف و قوقح ،یاه یدازآ هب ربارب یسرتسد زا تظافح نیمضت صوصخرد یعامتجا تلادع ،سلوار هاگدید زا
 ،دشاب هنالداعان ای هنالداع یعوضوم هاوخ ،نیاربانب .دشاب یم هعماج رد رتهب یعامتجا طیارش اب ِددارفا لقادح زا تبقارم نینچمه
 یگدنز یارب یاه تصرف ،یناسنا قوقح ،یندم یاه یدازآ هب یسرتسد رد یواست عوضوم نیا ایآ هک دراد نیا هب یگتسب
 طیارش اب ِددارفا لقادح یارب ار تازایتما زا یا هنالداع مهس عوضوم نیا ایآ نینچمه و دشخب یم ءاقترا ار ملاس و شخب تیاضر
 .دهد یم صیصخت هعماج رد رتهب یعامتجا
 لصا ود رد دناوت یم هیرظن نیا .دشاب یم قوف تالاوس هب خساپ فده اب فاصنا ناونع هب یربارب صوصخ رد سلوار هیرظن
 :زا دنا ترابع لوصا نیا .دوش هصالخ یساسا
 ،دشاب یم هیلوا ربارب یاه یدازآ صوصخ رد بسانم ًاالماک همانرب کی اب قباطم یناسکی عافد لباقریغ یاعدا یاراد درف ره •
 .دشاب یم همه یارب ناسکی یاه یدازآ همانرب اب بسانتم هک یا همانرب

 یواست طیارش تحت هک یبصانم و تارادا هب اه نآ ،لوا :دننک یم عانقا ار طیارش زا عون ود یعامتجا و یداصتقا یاه یرباربان •
 طیارش اب دارفا لقادح یارب ار عفن نیرتشیب اه نآ ،مود و ؛دنراد یدایز هقالع ،دنشاب یم زاب همه یور رب اه تصرف ی هنافصنم
 .(Rawls, 2003)دنراد هعماج رد رتهب یعامتجا

 رد رت صاخ روط هب و دشاب یم هعماج رد (اه نایز)اه یدب و (ایازم)اه یبوخ عیزوت اب هطبار رد یعامتجا تلادع ،رلیم ناگدید زا
 یعامتجا تلادع ،نیا رب هوالع .ددرگ عیزوت هعماج لخاد رد یتسیاب دراوم نیا هنوگچ هک دشاب یم عوضوم نیا صوصخ
 تلادع اب طبترم یایازم یخرب .(Miller, 2003)تسا یعامتجا یاهداهن قیرط زا دارفا هب عبانم صیصخت یاه شور اب طبترم
 ،اه شاداپ و تاراختفا ،هدروخلاس زا تبقارم ،دنزرف تبقارم ،یکشزپ تبقارم ،شزومآ ،لغاشم ،ییاراد ،لوپ ِنلماش یعامتجا
 راک ،هفیظو ماظن تمدخ لماش اه نایز زا یخرب .ددرگ یم تغارف تاقوا یاه تصرف و لقنو لمح ،نکسم ،یدرف تینما
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 تالوصحم رد مه و 8یمومع یاهالاک رد مه رلیم هیرظن هک دیشاب هتشاد دای هب .دنتسه اه یراوشد رگید و کانرطخ
 .(Miller, 2003) دراد دربراک یصوصخ
 یعامتجا تلادع ارچ ناونع تحت شباتک نیرخآ رد یو هاگدید :رصاعم یقالخا و یسایس فوسلیف 6938 دلوتم یرب نایرب
 :تسا هدیدرگ رکذ ،0557 دشاب یم مهم
 و دلوتم نآ رد اه نآ هک دشاب یم ییاه طیحم رییغت یعامتجا تلادع هبلاطم نیلوا ،ناکما دح ات اه هچب نتخاس ربارب روظنم  هب
 هبلاطم .دشاب یم اه هداوناخ نایم رد ربارب ًاابیرقت لیاسو (ددرگ یمن دودحم یرازبا چیه اب نآ هچرگا)لماش نیا و دنا هتفای دشر
 هلخادم ی هچراپکی متسیس هکنیا زا تسا ترابع (دشاب یم رت یرورض ،دوب ماکان لوا هبلاطم ققحت رد یا هعماج هکنیازادعب)مود
 .دبای صاصتخا یطیحم یاه نایز ناربج هب دراد ناکما هک ییاج ات دیاب ،ددرگ یم زاغآ ،نکمم نامز نیرتمک رد هک ،یعامتجا
 ،مدادرارق ثحبدروم نیازا شیپ هک یتخانش نابز تراهم یریگارف صوصخ رد اه نآ ثحابم هک یناگدنسیون هنوگ نیدب
 رارق یسررب دروم ار اه نآ هوبنا هبرجت ام هک ینامز رد رتالاب یعامتجا یداصتقا تیعضو اب یاه هچب یاهدرواتسد هک دنا هتشون
  .دوبن زیگنا تفگش دایز میداد
 تسا هراب نیا رد هکلب ،تسا ینوناق یزیچ هچ هک تسین نیا ی هرابرد یتخانش موب و یعامتجا تلادع دیوگ یم تیاو روسفرپ
 نایم تلادع و اقب هلئسم .تسا هتسباو میهد یم ماجنا زورما هک یراک هب هدنیآ لسن یاه یگدنز .تسا یقالخا یزیچ هچ هک
 نیاربانب ،دوش هدافتسا تسا هنالداعان هک یزیچ صوصخ رد تواضق یانبم ناونع هب یناسر بیسآ هک یماگنه .تسا یلسن
 .دنوش هتخانش مرج دیاب موب تسیز بیرخت هب طوبرم لامعا زا یخرب
 رت شیپ هک ییاه نآ دننام زبس یاه همانرب  هلمج زا)تسا  هدش یلام نیمأت یتلود شخب یوس زا هک ناناوج صاخ یاه همانرب
 راگدنام یلغش یاه تصرف هعسوت اب نامزمه جیار راک رازاب زا جراخ و هسردم نورد رد ار نازومآ شناد دنناوت یم (دندش رکذ
 ءوس ،تنوشخ شهاک و تبثم یاه باختنا بجوم دنناوت یم لاعف یهورگ یاه شزرو و یحیرفت یاه همانرب .دنک ظفح
 یهورگ راک رد یرمعلا مادام یاه سرد دناوت یم یمرگرس و شزرو .دنوش یناوجون نارود رد یرادراب و ردخم داوم لامعتسا
 .دهد دوبهب ار تالیصحت و دزاسب ار تیصخش ،دهد هئارا
 .دزیگنا یمرب ربارب تلادع و زبس یاضف ،اه کراپ زا تیامح هب ار یونعم ناربهر ،نیمز زا تظفاحم و یعامتجا تلادع •

 و هسردم یاه نادیم ،اه کراپ .دنهد یم لیکشت ار الاب یاه شزرا زا مادک ره ی هدولاش یسارکومد و ربارب تلادع یساسا لوصا
 .دوش عیزوت یواسم روط هب دیاب نآ یاه تیلوئسم و دیاوف و دنتسه یمومع یاه هیامرس یمومع یاه لحم رگید
 ،رت یوق تاعامتجا رد یراذگ هیامرس ،دارفا رد یراذگ هیامرس :دننک ارجا ار هنافصنم ی هعسوت لوصا دیاب اه هژورپ •
 .تلادع رد یراذگ هیامرس ،فافش یراذگ هیامرس

 یارجا نینچمه و یمومع تامدخ و اهالاک ی هنالداع صیصخت هب رجنم یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح ی هئارا •
 شیب یزیچ عقاورد نیا .دوش یم یلاقتنا تلادع دیاقع هلیسو هب یللملا نیب مئارج نویسیمک یاه تیلوئسم لیهست قیرط زا نوناق
 و یداصتقا قوقح هب یسرتسد مدع هک مینک یم لالدتسا ام .تسین رشب قوقح یمامت لباقتم یگتسباو لصا ییوگزاب زا
 یارب یعامتجا و ینامزاس یاهراتخاس رد تکراشم یارب یعنام هکلب ،دریگ یم ار یلاقتنا تلادع یولج اهنت هن یعامتجا

                                                           
1 Public goods (درادن دوجو یئانثتسا چیه و دیامن فرصم ار نآ رگید یدرف یارب نآ هدافتسا تیلباق شهاک نودب دناوت یم درف کی هک یلوصحم)  
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 .دنک یم فیعضت ار نانز یارب لماک یدنورهش هب نتفای تسد و یتکراشم یسارکومد تیعقاو نیاربانب .دننک یم داجیا یزاسزاب
 .تسا یللملا نیب ی هعماج تعفنم نیرت مهم نینچمه ییوگخساپ

 ققحت هب هتسباو هک رادیاپ ی هعسوت هب هجیتنرد و دراد ار دربن زا سپ میژر ره ندرک تابث یب لیسناتپ یعامتجا تلادع راکنا •
 .دنز یم همطل تسا ناگمه یارب یعامتجا و یداصتقا قوقح دربشیپ

 و یقالخا تامازلا لامعا یارب یرازبا ناونع هب یعامتجا تلادع عوضوم ،هعسوت دروم رد ثحب یارب مزال هنیمز نیمأت یارب •
 هب اه نآ زا هدافتسا اب ناوت یم هک یرازبا فیرعت و یگدنز طیارش یاقترا هب ناوتب نآ یط هک دوش یم حرطم یطیارش داجیا
 یدایز عونت زا رایسب دناوت یم یعامتجا تلادع صاخ تیمها هچرگا ،هجیتنرد .تسا هدش لیدبت تفای تسد طیارش نینچ نیا
 رازبا فلتخم یاه هتسد ،اذل .ددرگ یم حرطم زین ایند زا توافتم یاه هاگدید نایب یارب یزاربا ناونع هب اما دشاب رادروخرب
 .دننک یم لمع نآ نورد یراجنه

 عیزوت ی هلئسم کی ناونع هب اهنت هن اجنیا رد یعامتجا تلادع ،یرهش نارحب یسایس تیهام صیخشت یانبم رب ،لباقم رد •
 ینامزاس بناوج ناونع هب رت هدرتسگ حطس رد هکلب دوش یم حرطم یشخبرثا یاهرایعم قبط رب یداصتقا عبانم و مالقا عبانم
 دننامه یتاعوضوم ات هتفر فرص یعیزوت یاهوگلا زا رتارف یعامتجا تلادع .تسا هدش یزاس موهفم زین یعامتجا طباور
 هک دنتسه یعامتجا یلصا یاه مسیناکم دراوم نیا .دریگرب رد ار گنهرف و راک یورین یزاسادج ،یریگ میمصت یاه هیور
 .دنهد یم ناشن ار دوخ زین متس و یتلادع یب عبانم و دنوش یم هداد صیصخت اه نآ طسوت اه تصرف

 یشناد ی هزوح هب قلعتم هکنیا ینعی ،دنتسه یراجنه میهافم یعامتجا تلادع و تلادع یاه هدیا :یعامتجا تلادع یاوتحم •
 ار دراد دوجو ًاالمع هک هچنآ هلوقم هک ارگ تبثم یشناد هزوح هب یطبر و دراد راک و رس «دشاب دیاب یزیچ هچ» اب هک دنتسه
 هئارا یور رب هک ییایفارغج قیقحت یاه شور زا یشخب اه هدیا نیا رخاوا نیمه ات لیلد نیمه هب .درادن دهد یم رارق ثحبدروم
 بوسحم تسا هدش یراذگ هیاپ طبترم یاضف رد ناسنا راتفر و تامادقا رب یشخبرثا رایعم دربراک ساسا رب اه هیرظن کیسالک
 تیهام ات تسا مزال ،ییاضف و ییایفارغج لوصا هزوح رد یراجنه شناد زا یلامتحا  هدافتسا هئارا روظنم هب .دندش یمن
 .دنوش نییعت دوش یم یعامتجا تلادع یاوتحم فیصوت نینچ مه و تلادع ی هدیا داجیا هب رجنم هک ییاهدنیارف

 .دراد یناوخمه مهلاثما و یفرط یب ،تلادع ،فاصنا یاهرادنپ اب نآ یانعم ،تسا تلادع ی هدیا هب طوبرم هک ییاجنآ ات •

 .تسا تیریدم یا هقطنم /یلحم لکش تمس هب یزکرمت تیریدم زا یعون زا تکرح  هجیتن یداهن هعسوت رب دیدج دیکأت •
 .دنک یم یرهش ی هعسوت تیاده هب رداق ار یلحم تاماقم «روحم هاگنب» یرازبا ناونع هب تیریدم عون نیا

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 زاین ساسحا تلادع یعون هب دوخ رد ،یعامتجا تافالتخا دوجو لیلد هب ناسنا .تسا یقالخا یموهفم تلادع
 ناگمه و تسا صقان و هداس ،یفرع ماکحا رتشیب یلو ،دراد دوجو مک و شیب همه دزن تلادع ساسحا نیا .دنک یم
 و ناکاپ فرع ،دیاب قالخا رد هک هنوگ نامه .دنهد یمن صیخشت ار تلادع ،یداصتقا و یقوقح لیاسم هرابرد
 روط هب .درک وجتسج قالخا و قوقح نایاناد یاه هتشون رد دیاب زین ار تلادع موهفم ،داد رارق انبم ار ناراکزیهرپ

 دوخ نورد رد ار یقوش نینچ هک دننک یم دومناو زین اه لد نیرت تخس .تسا تلادع یارجا بلاط ناسنا ،هصالخ
 نیا یوجتسج رد ،نیا دوجو اب .دهد یم لیکشت تلادع یارجا و زیمت هار رد شالت ار رشب یگدنز خیرات .دنراد
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 تابثا ات دننک یم اه  ملظ ،نادنمروز و نارگمتس هاگ هک نادنچ ،دهد یم خر اهزیتس و دزیخ یم رب اه عازن ،هتشگ مگ
 .دوش  یم اه قلعت زا دوخ یدازآ ینابرق و درب یم جنر ینورد ماهبا نیا زا هتسویپ تلادع .دنراد هنالداع یشور هک دنیامن
 و تلادع نامرآ ،بیترت نیدب .دبای لوحت نآ اب ناگمه و هدروخ دنویپ قالخا اب هک تسا نیا هراچ نیرخآ سپ
 ،ناسرداد .تفگ نخس «هنامز تلادع» زا دیاب ،هنادواج و لوقعم تلادع یاج هب و تسین تباث نآ یاه قادصم
 نوناق تمرح تیاعر هب نانآ یناور یدنبیاپ و دنتسه اه شزرا نیا نایماح نیرتاناوت و تلادع و قالخا زیمت نادنمرنه
 مظن داجیا لماوع نیرت مهم زا ،دماجنا یم اه  هیور تدحو هب هک ییاضق بتارم هلسلس نینچمه و دوخ هتشذگ ءارآ و
 .تسا هنیمز نیا رد اه لح هار یگتفشآ زا یریگولج و تلادع یارجا رد
 تسا ینعم نیدب نوناق هنالداع یارجا .تسا «یربارب» ینونک یایند رد تلادع رهوج ،نازادرپ هیرظن زا یهورگ رظن رد
 چیه کشخ و یروص موهفم نیا رد هک تفریذپ دیاب یلو .دوش ارجا ناسکی ،یتیعقوم ره رد و ریقف و ینغ هرابرد هک
 رظن عطق ،یمرجم ره هرابرد هک دنک یمن باجیا تلادع ،نامگ یب .تسا اج نیمه رد صقن و درادن هار یتیفیک هنوگ
 و یروص تلادع .صاخشا هب هن دریگ قلعت لامعا هب ،رفیک و دوش ررقم ناسکی یتازاجم ،وا یدرف یاه یگژیو زا
 یرثؤم شقن نآ رد ،طیارش و لد مکح و تسین یفاک نآ هرادا و یقالخا موهفم نیا هب ندیشخب تروص یارب درجم
 ،یهگنا و ؛«تسا ام ساسحا هکلب ،دنک یم لیمحت و نیعم ار یقالخا رایعم هک تسین لقع نیا» مویه هتفگ هب .دراد
 یاه شزرا و دهاکب تلادع هرادا و ارجا رد ییاوران زا و دوش تلادع فاطعنا و شمرن هلیسو دیاب زین فاصنا
 شا ینالقع قح هب سک ره هک یا هنوگ هب یقوقح ماظن یارجا و یحارط ینعی یعامتجا تلادع .دنک عمج ار ضراعتم
 رد لاح نیا اب .دریذپب ار نآ زا فلخت بقاوع و تیلوئسم ای دهد ماجنا ار یفیاظو ،قوقح نآ لباقم رد و دسرب
 .درادن دوجو یمکحم قفاوت یعامتجا تلادع فیرعت
 رد هک یمدرم یایفارغج عون نیا هشیر اما ،تسا هدش ییایفارغج تایبدا دراو 5638 ههد زا یعامتجا تلادع موهفم 

 هیلع راکیپ هنیمز رد (یسور تسیشرانآ) نیکتپورک رتپ ثحابم هب ،دنک یم شالت یعامتجا تلادع هب ندیسر تهج
 زا ،زین یوراه دیوید نانادیفارغج نیب رد .ددرگ یم رب لبق نرق کی زا شیب رد یتسرپداژن و ییاپورا مسیلانویسان ،رقف

 یگتسباو حرط اب یوراه عقاو رد .تسا هتخادرپ ایفارغج رد یعامتجا تلادع هلئسم یسررب هب هک تسا ینانادیفارغج
 .دوش یم بوسحم نیون یناسنا یایفارغج راذگ ناینب ،ییایفارغج – ییاضف یاهراتخاس و یعامتجا یاه یرباربان نایم
 نازیر همانرب و نانادیفارغج ،هزورما یتح و هتشادن یمومع دربراک شیپ ههد دنچ ات ییاضف تلادع صاخ حالطصا
 ییاضف ًاالوصا .دننک یریگولج عماوج رد یسارکومد و تلادع یوجتسج یارب ییاضف تفص دربراک زا دنشوک یم
 بذج ،یطیحم تسیز تلادع ،ینیمزرس تلادع دننام رگید طبترم میهافم رد ای دوش یم هتفرگ هدیدان ای تلادع ندوب
 زا هکلب تسین تلادع یاه هنومن رگید ای یعامتجا ،یداصتقا تلادع یارب ینیزگیاج تلادع زا لکش نیا .دوش یم

 تسا یعامتجا تلادع و اضف یقالت هطقن ،ییاضف تلادع .تسا تلادع یوجتسج رد ،یداقتنا ییاضف یاهزادنا مشچ
 رد شزرااب یاه تصرف و عبانم هنالداع عیزوت ییاضف تلادع .دراد رظن تلادع ییایفارغج ای ییاضف یاه هبنج هب هک
 تلادع درکیور .دوش هتفرگ رظن رد دنیآرف کی مه و یجورخ کی مه دناوت یم هک دوش یم لماش ار هعماج یاضف
 زا ییایوپ یاهدنیآرف یسررب هب هکلب ،دنک یمن کمک یصاخ دادیور ندوب هنالداعان ای هنالداع نییعت هب ،ییاضف
 هب رجنم دیلوتزاب و دیلوت یارب اه نآ درکلمع ایآ هک روظنم نیدب) یسایس و یداصتقا ،ییاضف ،یعامتجا یاه لکشت
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 و لماوع نییبت و ییاسانش رب ییاضف تلادع درکیور یلصا زکرمت عقاو رد .دزادرپ یم (.دوش یم تلادع ای یتلادع یب
 هتبلا ،دنوش یم ببس نآ ییاهن مرف هلزنم هب ار اه یتلادع یب نیا هک دشاب یم یعامتجا و یداصتقا ،یسایس یاهدنیآرف
 یموهفم اجنیا رد اضف ،تسا ریذپ ناکما اضف موهفم حیرصت رب طورشم ،ییاضف تلادع ییانعم هزوح حیحص کرد
 رب و ییایفارغج فلتخم یاه ناکم اب یعامتجا نارگیزاب شنک ماجرف رد هک تسا یعامتجا یدیلوت و ییایفارغج
 ،تسایس ،داصتقا زا معا یناسنا تایح یاه هصرع مامت هدنریگربرد رظنم نیا زا و دریگ یم لکش یعمج تایح ورملق
 .دشاب یم ...و تیوه ،گنهرف
 تیعضو دوبهب ساسا هک یدنیآرف ،تسا تفرشیپ و دوبهب همزال ،دنیآرف کی ناونع هب «رادیاپ هعسوت» رت ماع فیرعت رد
 گنهامه و بسانتم ،لداعتم تفرشیپ هکرحم یورین هلزنم هب رادیاپ هعسوت زا .تسا عماوج یاه یتساک هدنرب نیب زا و
 نزاوتم هعسوت» رد .تسا هدشدای زین دشر لاح رد یاهروشک هژیو هب اهروشک یمامت یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا
 تلادع نیمأت ،لوا .دننک یم حرطم یفلتخم لیالد هب ار لداعتم هعسوت ترورض ،ناسانشراک و نازیر همانرب ،«یا هقطنم
 .یسایس تاظحالم مود و یعامتجا
 ریثأت تحت ار یعامتجا رصانع شزیگنا و یناسنا یورین مامتها ریز دراد هعسوت دنور رب یبرخم رثا یتلادع یب کاردا

 یلم مزع فیعضت ،یتاقبط فاکش قیمعت بجوم یعامتجا یاهدرواتسد رباربان عیزوت و یتلادع یب .دهد یم رارق دوخ
 هعسوت هک یلاحرد دیازفا یم هعماج یاضعا یتخانش ناور یاه بیسآ رب و دوش یم تیلاعف و شالت هیحور لزنت و
 دشر ورگرد راودیما و ملاس یناسنا یورین زا یدنم هرهب ،یلم مزع تیوقت ،یتاقبط هلصاف شهاک نمضتم رادیاپ
 یرادیاپ طرش و اقب زمر ،تلادع تیاعر نیاربانب .تسا هعماج یازجا و ناکرا همه هنافصنم و لداعتم ،گنهامه
 و نزاوت ،تلادع نایم هک دشاب یم هلئسم نیا تسا یرورض نآ رکذ ثحب نیا رد هک یا هتکن .تسا هعسوت دنیآرف
 ،تلادع رد یلو هدوب رظندم عبانم و تاناکما ربارب عیزوت اهنت نزاوت و یربارب رد هچنانچ ،دراد دوجو توافت یربارب
 .تسا رظندم رصنع ره یتاذ یگژیو هب هجوت اب تاناکما و عبانم زا یناگمه یرادروخرب
  عبانم
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