
 

 

 

 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 1391 ناتسمز ،1 هرامش ،مهد لاس
 445-445 :صص

 
 
 
 
 

 زا روشک نیا یسایس تردق راتخاس رد قارع نایعیش تکراشم دنور یسررب
 ناریا یاهقطنم ذوفن رب نآ ریثأت و 1444 ات 9444

 یزاریش نارهم
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 1یفطل ردیح
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یرگشدرگ و یسایس یایفارغج رایشناد
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 هدیکچ
 ،یتیوه یگنهرف یلمارف و یلم ورف تانایرج نتفای تیمها مکی و تسیب نرق رد یسایس یایفارغج تاصخشم نیرتمهم زا یکی
 رد اهنت و دنریگ یم لکش کیسالک یسایس -ییایفارغج یاهتیدودحم و اهزرم یارو هک تسا اهتلم نایم یبهذم و یگنهرف
 یاراد هک دنتسه ایسآ برغ بونج هقطنم رد هیاسمه روشک ود قارع و ناریا .دننکیم دودحم ار اه نآ ییایفارغج یاهزرم یدراوم
 زا دعب .تسا عیشت بهذم دنویپ نیا هفلؤم نیرت مهم هک دنتسه یا هنیرید یداصتقا و یموق ،ییایفارغج ،ینید ،یگنهرف یاهدنویپ

 قارع رد دوخ یعقاو هاگیاج و ذوفن یبایزاب لاح رد مک مک نایعیش ثحب تیمکاح نارود یاه تیدودحم زا ییاهر و مادص طوقس
 تکراشم دنور یسررب هلاقم نیا فده .دشاب هتشاد ناریا یگنهرف ذوفن یارب یمهم یا هقطنم تاریثأت دناوتیم هلئسم نیا هک دنتسه
 نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا ناریا یاهقطنم ذوفن رب نآ ریثأت و 2008 ات 0008 زا روشک نیا یسایس تردق راتخاس رد قارع نایعیش
 نارگشهوژپ هیضرف ؟تسا هدومن رت مکحتسم ار ناریا یا هقطنم ذوفن هنوگچ قارع یسایس تردق راتخاس رد نایعیش تکراشم تسا
 یگنهرف ًالاتدمع ذوفن یارب ار یریظن یب لیسناتپ قارع و ناریا نایم یموف و ینید و یگنهرف تاکارتشا و تاطابترا هک تسا نیا هلاقم
 یاهرتسب ندش مهارف فرص هک دهدیم ناشن هلاقم جیاتن .تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور .تسا هدرک مهارف هقطنم رد ناریا

 ناریا و قارع نیب ار یا هدرتسگ یلمارف و یلم ورف تانایرج ثعب میژر طوقس و یدالیم 0008 زا دعب ناریا و قارع نایعیش ییارگمه
 ناریا یمالسا بالقنا یاه نامرآ و مکحتسم ار ییارگمه نیا زین قارع یسایس تردق راتخاس رد نایعیش تکراشم هک دروآ دوجو هب

  .درک دهاوخ رتذفان هقطنم و قارع رد ار
 
  .ناریا ،یاهقطنم ذوفن ،یسایس تردق ،قارع نایعیش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 و نیئباص و ییادنم ،ینادلک ،یروشآ ،نمکرت ،درک ،برع ار نآ نانکاس و نوگانوگ یاه تیموق اب تسا یروشک قارع
 یاه ناتسا و تسا روهشم قارع ناتسدرک هب هک قارع یقرش لامش و لامش یحاون رد اهدرُکک .دنهد یم لیکشت هریغ
 روشک .دنا توافتم اه برع اب ششوپ زرط و ینابز .یگنهرف ظاحل زا و دننک یم یگدنز ناسیم و هلاید ناتسا ،طساو
 هزوح رد .(9196 ،یجادلب انرب) تسا میسقت لباق توافتم ًاالماک هزوح هس هب یگنهرف یعامتجا راتخاس رظن زا قارع
 اه هورگ نیا زا مادک ره و دنراد تنوکس نایعیش بونج رد و اهدرک قرش و لامش رد ،ینس بارعا قارع یزکرم
 یگنهرف یاه تیوه ،یلصا هورگ هس نیا رانک رد هتبلا .دنتسه دوخ صاخ یعامتجا و یگنهرف یاه هصخاش یاراد
 یزیامتم دیاقع و گنهرف یاراد هک دنراد دوجو زین اه یدیزی و اه یروشآ ،اه نمکرت ریظن یرت کچوک یعامتجا
 تنوکس قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش .دنشاب یم
 هیملع هزوح دوجو نینچمه و فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد یعیش ناماما هربقم دوجو .دنراد
 نایعیش رما نیا و تسا هدش یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح هجیتن رد و فجن
  .(اتیب ،هداز فیس) تسا  هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف رظن زا ار قارع
 قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .دنهد یم لیکشت ار قارع یعامتجا یگنهرف راتخاس زا یرگید شخب ینس بارعا
 رد هتشذگ یاه ههد لوط رد ینس بارعا تیلقا تیمکاح لیلد هب و هدش داجیا ینس بهذم و یبرع تیموق ساسا رب
 هب مسیبرع ناپ و هدوب دنمتردق رایسب قارع گنهرف زا شخب نیا یبرع تیبصع و اه شیارگ .تسا هدش تیوقت قارع
 زا شخب نیا .تسا هتشاد هشیر گنهرف نیا رد برع ناهج یتح و قارع رد لاعف یسایس یژولوئدیا کی ناونع
 هدوب یگنهرف یزاس ناسمه و اه شخب ریاس رب طلست یپ رد یسایس ماظن یاه تیامح لیلد هب قارع یگنهرف راتخاس
 کوکرک و کوهد ،لیبرا ،هینامیلس ناتسا راهچ رد و نآ رواجم یاه هرد ،یلامش دنلب قطانم رد ًاامومع اهدرک .تسا
 ،دنتسه درک قافتا هب بیرق تیرثکا هک قطانم نیا زا ریغ هب .(اتیب ،یرودک یلا) دننک یم یگدنز طساو و هلاید (میمت)
 و دنویپ ًاالوصا .دنا هدش شخپ مه توک دودح ات نانآ زا یهوبنا تیعمج و دنا هدنکارپ زین رواجم قطانم رد اهدرک
 دوخ یتنس یودب یگتسویپ زونه دنا هتسناوت یرابیز و یچروس ،یکره نوچ یلیابق .تسا یا هلیبق ،اهدرک یگتسبمه
 هلاید ناتسا رد هک یلیف یاهدرک ناونع تحت اه نآ زا یشخب اهنت و دنتسه بهذم ینس اهدرک رثکا .دننک ظفح ار
  .(9196 ،هلکنارف و ماهارگ) دنتسه بهذم یعیش ،دنراد تنوکس
 قارع یاهدرک 6336 لاس رد هجرد 97 طخ یالاب هب قارع زاورپ تیعونمم عضو و قارع و تیوک گنج زا سپ
 هقطنم تموکح ثعب تموکح هیلع مایق و یهورگ تافالتخا لح اب و دنیامن سیسأت ار دوخ تموکح دنتسناوت ًاالمع
 رد قارع هب اکیرمآ ددجم هلمح اب و لاس هد زا سپ .دنمان یم «نیر هپار» ار شزیخ نیا اهدرک هک دنتفرگ هدهع هب ار
 قارع لاردف یروهمج رد راتخم دوخ تموکح اهدرک تسا فورعم قارع ناتسدرک هب هک قارع یقرش لامش و لامش
 اهدرک طسوت قارع هجراخ روما ترازو و یروهمج تسایر زین 1447 و 9447 لاس رد .دنداد لیکشت یمسر روط هب
 هزوح رد .تسا میسقت لباق توافتم الماک هزوح هس هب یگنهرف یعامتجا راتخاس رظن زا قارع روشک .ددرگ یم هرادا
 یاراد اه هورگ نیا زا مادک ره و دنراد تنوکس نایعیش بونج رد و اهدرک لامش رد ،ینس بارعا قارع یزکرم
 یعامتجا یگنهرف یاه تیوه ،یلصا هورگ هس نیا رانک رد هتبلا .دنتسه دوخ صاخ یعامتجا و یگنهرف یاه هصخاش
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 دنشاب یم یزیامتم دیاقع و گنهرف یاراد هک دنراد دوجو زین اه یدیزی و اه یروشآ ،اه نمکرت ریظن یرت کچوک
  .(9196 ،یدمحم)
 (میمت) کوکرک و کوهد ،لیبرا ،هینامیلس ناتسا راهچ رد و نآ رواجم یاه هرد ،یلامش دنلب قطانم رد امومع اهدرک
 و دنا هدنکارپ زین رواجم قطانم رد اهدرک ،دنتسه درک قافتا هب بیرق تیرثکا هک قطانم نیا زا ریغ هب .دننک یم یگدنز
 یلیابق .تسا یا هلیبق ،اهدرک یگتسبمه و دنویپ الوصا .دنا هدش شخپ مه نیقناخ دودح ات نانآ زا یهوبنا تیعمج
 بهذم ینس اهدرک رثکا .دننک ظفح ار دوخ یتنس یودب یگتسویپ زونه دنا هتسناوت یرابیز و یچروس ،یکره نوچ
 .دنتسه بهذم هعیش ،دنراد تنوکس نیقناخ فارطا رد هک یلیف یاهدرک ناونع تحت اهنآ زا یشخب اهنت و دنتسه
 ثعاب هلئسم نیا و دنا هدرک هزرابم روشک نیا یزکرم تلود اب یراتخمدوخ تهج رد قارع لیکشت یادتبا زا اهدرک
 رت گنررپ اهدرک تیوه رد بهذم هب تبسن تیموق رصنع ،عومجم رد ؛تسا هدش اهنآ رد یموق تاشیارگ دیدشت
 دیکات رایسب دوخ یدرک تیموق و نابز ،گنهرف رب ،دنتسه کیدزن اه یناریا هب یموق رظن زا هک قارع یاهدرک ؛تسا
  .(3196 ،یوسوم و یدمحا) دنزاس زیامتم قارع بارعا تیرثکا زا ار دوخ ات دنا هدرک یعس هراومه و دنراد
 یعامتجا رظن زا ،قارع لامش رد راتخمدوخ همین لاردف تالایا لیکشت اب اهدرک ،لاس رد ثعب میژر یشاپورف زا دعب
 نابز ناونع هب یبرع نابز رانک رد یدرک نابز هرود نیا رد هک اجنآ ات ؛دنا هدش یدایز یراتخمدوخ و یدازآ یاراد
 ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش .تسا هدش هتخانش تیمسر هب یساسا نوناق رد قارع یمسر
 رظن فالتخا عیشت هب قارع مدرم شیارگ زاغآ و ادبم هب تبسن .دنراد تنوکس قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب
 یتیامح ینابم و هفوک رد مالّمسلا هیلع یلع ترضح تفالخ لیکشت هب تبسن یخیرات تادانتسا فالخرب .دراد دوجو
 ار یزورما قارع نایعیش تردق هدمع ،یمالساریغ نارگشهوژپ ،مالّمسلا هیلع نیسح ماما ترضح مایق زا هرصب و هفوک
 نرق تالوحت یپ رد ار قارع رد یعیش هعماج شیادیپ یخرب یتح و دنهد یم دانتسا هدش ناملسم هزات یاه شخب هب
  .(4396 ،یدمحا) دنناد یم مهدزون

 بهذم و یبرع یوق یگنهرف هعومجم ود زا هک دنتسه یصاخ گنهرف بیکرت رگناشن یگنهرف رظن زا قارع نایعیش
 و موسر و بادآ رظن زا اهنآ و دهد یم دنویپ ینس بارعا هب ار اهنآ قارع نایعیش یبرع تیموق .دوش یم لیکشت یعیش
 لها برع ناهج زا اهنآ یگنهرف زیامت ثعاب یعیش بهذم اما ،دنراد یدایز تاکارتشا بارعا اب یا هلیبق یاهدنویپ

 هزوح دوجو نینچمه و فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد هعیش ناماما هربقم دوجو .دوش یم تنس
 رما نیا و تسا هدش یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح هجیتن رد و فجن هیملع
 و رالوکس یاه میژر تیمکاح مغر هب .تسا هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف رظن زا ار قارع نایعیش
 و تسا یوق روشک نیا رد نآ رب ینتبم یاهراتفر و یعیش گنهرف زونه ،هتشذگ یاه لاس یط قارع رد ینیدریغ
 نایعیش تکراشم دنور یسررب هلاقم نیا فده .دهد یم ناشن یبوخ هب ار هلئسم نیا مادص زا دعب قارع تالوحت
 یلصا لاؤس .تسا ناریا یاهقطنم ذوفن رب نآ ریثأت و 1447 ات 9447 زا روشک نیا یسایس تردق راتخاس رد قارع
 هدومن رت مکحتسم ار ناریا یا هقطنم ذوفن هنوگچ قارع یسایس تردق راتخاس رد نایعیش تکراشم تسا نیا هلاقم
  .(7396 ،روپ یناج و یراختفا) تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور ؟تسا
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 یرظن درکیور
 اه تلود و اهروشک و دراد ینهذ ۀبنج رتشیب ،ذوفن هجو .دشاب یم رابجا و ذوفن هجو ود یاراد روشک کی یلم تردق
 رابجا هجو .دنشخب ققحت ار دوخ ۀدارا و دنریگ راک هب ار دوخ تردق ،نارگید رب دوخ ذوفن لامعا اب دننک یم شالت
 یدعب لحارم رد اه تلود لومعم روط هب هک تسا یکتم یهیبنت یاهرازبا و یماظن تردق رب و دراد ینیع هبنج رتشیب
 تردق ناونع هب نآ زا هک تسا یا هفلؤم نامه ذوفن هجو .دنریگ یم راک هب ذوفن هجو ندشن عقاو رثؤم تروص رد و
 یاهدحاو نیب تابسانم رد زین یدربهار تاعلاطم و للملا نیب تسایس ناققحم و نادنمشیدنا و دوش یم دای مرن

 نیب ماظن ۀصرع رد و یسایس یاهدحاو نیب تابسانم رد زین یدربهار تاعلاطم و للملا نیب ماظن ۀصرع رد و یسایس
 زین شاداپ ای و (دیدهت) تخس تردق ندش لماش ثیح زا مرن تردق دنچره .دنا هتفگ نخس تردق عون نیا زا للملا
 قیرط زا مدرم نداد تکرح ییاناوت ای فرص ندرک عناق زا شیب یزیچ مرن تردق یلو دشاب ذوفن دننام دناوت یمن
 ثعاب بلغا ،بذج لمع و دوش یم زین ندرک بذج یاه ییاناوت لماش نینچمه مرن تردق .دشاب یم لالدتسا
 هچنآ رییغت ییاناوت هک ساسا نیا رب یان .(196 :4396 ،ولدگیب و 00 :3196 ،یان) ددرگ یم تیاضر اب مأوت تکراشم
 یکتم یسایس یاه تیولوا نامدیچ رد رییغت و ذوفن تیلباق ای و یشزرا ای یگنهرف یاه هبذاج رب ،دنهاوخ یم نارگید
 ،تیولوا میظنت هکلب ،یداصتقا هیبنت و قیوشت ،رابجا و دیدهت ،روتسد رودص هن ،لمع نیا ماجنا یسانش شور و تسا

 هلاقم رد عوضوم نیا قیمعت یاتسار رد یو .(10 :2196 ،یان) دشاب یم (مرن یاه شور) یزاس دعاقتم و صاخ ۀبذاج
 .دشاب یم «تردق مود یور» ،فادها هب یبای تسد یارب میقتسم ریغ هار نیا هک دراد یم نایب «مرن تردق عفانم»
 ًاالومعم قیالع و تاحیجرت داجیا و تسایس رد هرمزور زاین دروم هدیدپ کی مرن تردق» ؛هک دنراد دیکأت یو نینچمه
 تیعورشم یاراد هک تسا ییاه تسایس ای باذج یسایس یاه داهن و اه شزرا ،گنهرف ،تیصخش ؛نوچ ییاه هتشاد اب
 و راهم زا مرن تردق عبانم زا یرایسب هک تسا دقتعم یان هتبلا (466 :1196 ،یان) « .دنسر یم رظن هب یقالخا رابتعا ای
 ار مرن تردق ،رما نیمه و دشاب یم نابطاخم شریذپ هب طونم اه نآ ریثأت و دنتسه جراخ یسایس یاه نآماس لرتنک
 ار تردق یریگ هرهب زا لصاح تیعورشم نازیم دیاب .(636 :3196 ،7 یان) دزاس یم ینالوط و رب نامز یا هدیدپ
 قیثو طابترا و دنویپ تروص رد و دوش یم هتساک مجاهم روشک فادها ربارب رد تمواقم ،قیرط نیا زا اریز داد شیازفا
 داجیا تردق نیا شریذپ هب تبسن یرتشیب قایتشا ،یژولوئدیا و یللملا نیب یاهراجنه اب تردق زا دعب نیا نایم

 تابثا هک دوش یم یعدم یان ،یور نیمه زا .(996 :2196 ،یان) تساک دهاوخ یفاضا یاه هنیزه زا و دش دهاوخ
 و اهروشک رب نتشاد تردق نایم یان فزوج ،عقاو رد .تسا رگید یاه تلود راتفر رییغت ییاناوت یورگ رد تردق
 مرن تردق دربراک بلس یانعم هب درکیور نیا هتبلا .(167 :2196 ،یرقاب) دش لئاق زیامت اه هجیتن رب نتشاد تردق
 ،رگید یرظنم زا .داد رارق هدافتسا دروم یلم حطس رد ار مرن تردق ناوت یم و تسین اهروشک یلخاد حوطس یارب
 کی یریگ لکش یاهرتسب ،هنیزگ نیمه و دوش یهدنامزاس مرن تردق ساسا رب دناوت یم نادنورهش و تلود هطبار
  .دروآ یم مهارف ار عورشم تلود

 نیا هک تسا نآ عبانم زا یهاگآ و تخانش تیمها .تسا عبانم یخرب زا یدنیآرب ،تردق لاکشا ریاس دننام مرن تردق
 هس زا دناوت یم روشک کی رد مرن تردق ،یان رظن هب .دنشاب یم تردق نآ تیهام هدننک نییعت یدایز نازیم هب عبانم
 :7396 ،یراختفا و 11 :3196 ،یرگسع) دیآ دیدپ یجراخ و یلخاد یاه تسایس و اه شزرا ،گنهرف یلصا عبنم



 155 ...قارع نایعیش تکراشم دنور یسررب

 گنهرف ،ور نیا زا دراد عامتجا و تسایس هزوح رد یگنهرف تاعلاطم و گنهرف تیمها زا تیاکح اه یسررب .(17
 نیمه یاتسار رد .یرازفا تخس ات دوش یم فیرعت یرازفا مرن تروص هب رتشیب ،زورما یلو دراد یفلتخم یناعم
 هعماج رد مرن تردق و تینما نیمأت رد تیمها زئاح و کیژتارتسا یاه هزوح زا یکی یگنهرف لئاسم ،شرگن
 زا هچنآ و دوش یم دای مرن تردق ناونع هب گنهرف هژاو زا للملا نیب تسایس فرع و سوماق رد .دوش یم بوسحم
 و لوصحم مرن تردق هک تسا نیا دیآ یمرب مرن تردق هژاو حیضوت رد نادنمشیدنا و نارکفتم تاملک یاوتحم
 ریثأت تردق ،یناهج و یلخاد یمومع راکفا رد رابتعا بسک ،دوخ زا هجوم هرهچ هئارا ،تبثم یزاسریوصت دنیآرب
 لباق ،تیباذج اب هارمه راتفر مرن تردق ؛ور نیا زا .دشاب یم هریغ و نارگید رب تیاضر اب هارمه میقتسم ریغ یراذگ
 زا و دوش یم یراذگ هیامرس اه تینهذ یور رب یگنهرف تردق ای و مرن تردق رد .تسا سوسحم ریغ اما ،تیور
 هتسد نآ هب مرن تردق ،زادنا مشچ نیا زا .دیوج یم دوس اه تساوخ همه و اه شزرا نیب کارتشا داجیا یارب تیباذج
 ای عبانم رب میقتسم ریغ تروص هب گنهرف نوچ ییاه رازبا یریگراک هب اب هک دوش یم هتفگ اه ییاناوت و اه تیلباق زا
 ،یدمحا روپ) دراد طابترا گنهرف لثم سوسحمان عبانم اب مرن تردق نیاربانب ؛دراذگ یم رثا اهروشک رگید یاهراتفر
 تردق یارب یعبنم هب رگید یاه گنهرف زا شیب اه گنهرف زا یخرب ،ناگدنسیون زا یخرب رظن زا .(3196:237-137
 زا یرادروخرب ،ییایوپ ،یریذپ فاطعنا :دنا هدرمش رب نینچ ار اه یگژیو نآ زا یخرب نانآ .دنوش یم لیدبت اهروشک مرن
  .(3196:096 ،یسایلا) یگنهرف تادیلوت و هعاشا تردق ،یروحم قالخا ،رادیاپ یاه شزرا
 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
 رد نآ زا یکچوک شخب) تسا هتفرگ رارق یقرش هجرد 30 و 39 رادم و یلامش هجرد 19 و 37 رادم نیبام قارع
290 اب روشک نیا .(هدش عقاو یقرش هجرد 39 رادم برغ ،  .تسا یگرزب ثیح زا روشک نیما19 عبرم رتمولیک 724
 تسا رتگرزب هئوگاراپ زا یمک روشک نیا نینچمه .درک هسیاقم هدحتم تالایا رد اینرفیلاک تلایا اب ناوت یم ار نآ هزادنا
  .(6396 ،یراختفا)

 
 قارع روشک یللملا نیب تیعقوم :1 هشقن

 (/http://www. emapsworld. com) :عبنم
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 نویلیم 41 هنالاس اهدور نیا .تسا زیخلصاح تارف و هلجد دور ود نیبام قطانم اما تسا ارحص قارع گرزب شخب
 یجاح نآ هلق نیرتدنلب و تسا یناتسهوک ًااتدمع روشک یلامش یاه تمسق .دننک یم لمح اتلد هب ار یال بعکم رتم
 هب یکچوک یلحاس زرم قارع .تسا رتم 6619 عافترا اب (ناریا رهشناریپ یاه یدنلب اب زرم مه) (راد اخیش) نارمع
 ،دوش یم هتخانش دوردنورا مان اب نایناریا دزن هک برعلا طش ترواجم رد .دراد سراف جیلخ اب رتمولیک 19 لوط
 زج هب) روشک یاوه و بآ .(1196 ،ییاقآ) دندش هدناکشخ 4296 ههد یط ناشرتشیب هک دنتشاد رارق ییاه بادرم
 رد اوه یامد .یباتفآ و مرگ و کشخ یاه ناتسبات و درس هاگ و کنخ یاه ناتسمز اب تسا ییارحص ًااتدمع (لامش
 هب اوه یامد .دسر یم هجرد 10 هب قطانم یخرب رد و دارگیتناس هجرد 40 هب روشک نیا یاهاج رتشیب رد ناتسبات
 هجرد 9 ات 7 دح ات اه بش رد و هجرد 36 ات 96 نیب تخس طیارش رد و دور یم هجرد 67 یالاب ناتسمز رد تردن
 یهاگ هک تسا رادروخرب ناراب و فرب شراب اب درس یاه ناتسمز زا بلغا لامش یناتسهوک قطانم .دریگ یم رارق
 زا رتمک هنالاس قطانم رتشیب رد .تسا مک روشک نیا رد یگدنراب لومعم روط هب .دوش یم اه هناخدور نایغط بجوم
 لامش رد زج هب یناتسبات یاه ناراب .دهد یم خر ناتسمز رد رتشیب مه اه شراب نیا .دراد دوجو شراب رتیل یلیم 497
 یلاردف یروهمج کی لکش هب یلعف یساسا نوناق تحت قارع لاردف تلود .دنتفا یم قافتا تردن هب رایسب
 یاه نویسیمک و هییاضق و هننقم ،هیرجم یاوق رب لمتشم لاردف تلود .دوش یم فیرعت یمالسا یناملراپ کیتارکومد
 دنراد دوجو ییاه شخب و اه ناتسا ،(ناتسا دنچ رب لمتشم) قطانم لاردف تلود زا یادج .تسا رگید ددعتم لقتسم
  .(2196 ،یرقاب) دنتسه یتارایتخا یاراد نوناق قبط هک

 یربهر تحت نوناق تلود فالتئا ماغدا اب هک تسا روشک نیا سلجم هعیش هورگ نیرتگرزب قارع یلم فالتئا
 ؛دوش یم یربهر یوالع دایا طسوت قارع ینهیم فالتئا .دش داجیا قارع یلم فالتئا و یکلاملا یرون ریزو تسخن
 یرتراوتسا هنابلط ییادج دض یاهدرکیور بزح نیا .دراد رارق اه ینس هدرتسگ تیامح دروم هک هعیش رالوکس یدرف
 و ینازراب دوعسم یربهر هب قارع ناتسدرک تارکومد بزح ود ناتسدرک تسیل رد .دراد دوخ یابقر هب تبسن
 اب کیدزن طباور یاراد و دنتسه رالوکس بزح ود ره .دنراد هبلغ ینابلاط لالج یربهر هب ناتسدرک ینهیم هیداحتا
 هدوب یسایس ظاحل زا تابث یب روشک نیمتفه 4647 لاس رد قارع ،اهروشک یگدننکش صخاش ربانب .دنشاب یم برغ
 ییاه ینارگن زورب ثعاب نویسیزوپا یور راشف شیازفا و یکلاملا یرون ریزو تسخن تسد رد تردق زکرمت .تسا
 ما66 هبتر هب و هدرک تفرشیپ 9647 لاس رد روشک نیا دوجو نیا اب .دش روشک نیا رد یسایس قوقح هدنیآ نوماریپ
 ردیح ات دتسیا یم رانک هک درک مالعا 9396 دادرم 97 رد وا .تفرگ هرانک تردق زا یکلام 9396 دادرم رد .دیسر
 یکلام نامز نآ ات .دریگ تسد رد ار تردق دوب هدش دزمان موصعم داؤف روهمج سیئر طسوت لبق زور دنچ هک یدابعلا
 یساسا نوناق فالخ اریز دنک وتو ار روهمج سیئر یدزمان ات دوب هتساوخ لاردف هاگداد زا و دوب هدز هیکت تردق هب
 دوجو هب راتخمدوخ هقطنم دوخ یارب اهدرک سراف جیلخ گنج زا دعب عونمم زاورپ هقطنم لیکشت نامز زا .تسا
 ناتسا ره .دشاب یم ناتسا هدجه یاراد قارع .تسا هدش هیکرت اب ییاه شنت زورب ثعاب لاح هب ات هلئسم نیا .دندروآ
 هک تسا قارع نوناق رد هدش فیرعت هیحان اهنت قارع ناتسدرک .تسا هدش میسقت (ءاضق :یبرع هب) ناتسرهش دنچ هب
  .(6396 ،یجادلب انرب) دراد هگرمشیپ مان هب یمسر همین شترا و تلود دوخ یارب
 تاباختنا ود یرازگرب اب جیردت هب و دیشاپورف روشک نیا ثعب میژر ،لاس رد اکیرمآ یاهورین طسوت قارع لاغشا اب
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 یساسا نوناق ساسا رب .تفرگ لکش قارع دیدج یسایس ماظن ،یساسا نوناق یسرپ همه تاباختنا کی و یناملراپ
 .تسا یناملراپ نآ یتموکح ماظن و تسا لاردف کیتارکومد یروهمج ماظن یاراد روشک نیا ،قارع دیدج یمیاد
 تسایر یاروش زین ناملراپ و دنوش یم نییعت مدرم یوس زا میقتسم تروص هب تاباختنا هطساو هب ناملراپ یاضعا

 لوئسم ار ریزو تسخن زین روهمج سیئر .دنک یم باختنا ار شنواعم ود و روهمج سیئر زا لکشتم ،یروهمج
 یسایس یاه تسپ ،ناملراپ رد اه هورگ مامت ناگدنیامن تکراشم و یبهذم و یموق عونت لیلد هب .دنک یم هنیباک لیکشت

 رضاح لاح رد .دوش یم میسقت اهنآ ناگدنیامن نازیم قبط فلتخم یاه هورگ و بازحا نیب تلود تایه و تموکح
  .(3196 ،یکیب) تسا بهذم ینس قارع رد سلجم سیئر و درک روهمج سیئر ،هعیش ریزو تسخن

 
 قارع یسایس تامیسقت :2 هشقن

 (/https://theglobalobservatory. org) :عبنم

 اهنت نونکا اما ،دوب دهاوخ لاردف یاهدحاو و اه تالایا و دادغب رد یزکرم تلود کی زا لکشتم و لاردف قارع تلود
 یاهدحاو و یزکرم تلود نیب تلود تیمکاح و فیاظو .دراد تیمکاح قارع لامش رد یدرک لاردف تلود کی
 تروص تاباختنا قیرط زا و اه ناتسا مدرم یلامعا تارظن ساسا رب لاردف یاهدحاو لیکشت و دوش یم میسقت لاردف

 ناملراپ هدنیامن زا رضاح لاح رد و دشاب یم هننقم هوق و هیرجم هوق ،هیئاضق هوق لماش یتموکح یاوق .تفرگ دهاوخ
 یعیش یمالسا یاه هورگ و بازحا زا لکشتم ًااتدمع هک هچراپکی قارع فالتئا و تسا نایعیش رایتخا رد یسرک دودح
 یعیش ینونک ریزو تسخن .دنشاب یم طلسم قارع ناملراپ رب ،تسا ردص هورگ و یلعا سلجم ،هوعدلا بزح نوچ
  .(4396 ،ولدگیب) دشاب یم هوعدلا بزح دشرا یاضعا زا زین یکلام یرون ،قارع بهذم

 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 455

 
 قارع روشک زاگ و تفن عبانم :3 هشقن

 (/https://blogs. platts. com) :عبنم

 قارع .دراد رارق تفن شورف و دیلوت ساسا رب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک یمامت دننامه قارع یداصتقا راتخاس
 رد تفن دیلوت یاه هنیزه دح نیرتمک ،روشک نآ رد تفن دیلوت هنیزه و تسا ایند رد تفن هدنراد روشک نیموس
 ار تلود یاهدمآرد دصرد و یلخاد صلاخان دیلوت دصرد ماخ تفن تارداص زا لصاح یاهدمآرد ،لاس رد .تسایند
 یللملا نیب یاه میرحت تاعبت نینچمه و روشک نیا لاغشا زا یشان تابرض و گنج لیلد هب لاس نیا رد .داد لیکشت
 ساسا رب .داد صاصتخا دوخ هب ار ایند تفن هدننک دیلوت نیمهدزناپ هاگیاج قارع ،ثعب میژر نامز یاه گنج و
 تفن یزاس هریخذ و لقن و لمح ،دیلوت رد ینف یاه شلاچ اب قارع تفن شخب ،قارع یزاسزاب هژیو نارظان شرازگ
 اب هزرابم ،تادراو و تمیق تیریدم لیبق زا یتالکشم اب نینچمه شخب نیا .تسا ور هبور یتفن یاه هدروآرف و ماخ
 دیلوت .تسا ور هبور یتفن یاه تایلمع ظفح و نآ یارجا و هجدوب صیصخت ندیشخب دوبهب ،یلام داسف و قاچاق
  .(1196 ،روپاسراپ) تسا هدیسرن اکیرمآ هلمح زا لبق حطس هب زونه قارع رد تفن
 تسا هدش فیعضت تدش هب ،ههد زا گنج و یداصتقا یاه میرحت ههد کی زا شیب نتشاذگرس تشپ اب قارع داصتقا

 7 زا شیب قارع یساسا و تدم ینالوط یزاسزاب ،اه شرازگ ساسا رب .دراد زاین یزاسون و یراذگ هیامرس هب و
 رد .دبای یم صاصتخا قرب و زاگ ،تفن شخب هب غلبم نیا موس کی لقادح هک تشاد دهاوخرب رد هنیزه رالد درایلیم
 یاهزاین نیمات هب رداق قارع تلود و دنرب یم رس هب یداصتقا بسانمان رایسب تیعضو رد قارع مدرم ینونک طیارش
 و یلم یراکیب خرن هک تسا هدرک مالعا قارع یناگرزاب ریزو لاح نیع رد .تسین اهنآ یارب لاغتشا داجیا و یساسا
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 مالعا دصرد زا شیب ار رامآ نیا زین قارع یعامتجا روما و راک ریزو و دشاب یم دصرد ات نیب روشک نیا رد یراک مک
 تیعضو رما نیا و هدیماجنا یقارع نویلیم راهچ زا شیب یگراوآ هب یا هقرف تاعزانم و یگنج طیارش .دنک یم
  .تسا هدرک رت ینارحب ار یداصتقا

 قارع یا هقرف یموق یاه فاکش و اه یدنب میسقت یاتسار رد ًااتدمع قارع یسایس یاه هورگ و بازحا ،اه نایرج
 یمسر بزح اهنت ثعب بزح ،نیسح مادص تموکح نامز رد .دننک یم تیلاعف بوچراچ نیا رد و دنا هدش لیکشت
 لباقم رد ًااتدمع و یفخم تروص هب درک و یعیش یاه نایرج هژیو هب اه هورگ و بازحا ریاس و دوب قارع رد لاعف
 تیلاعف و دش لیکشت یفلتخم یسایس یاه هورگو بازحا ثعب میژر یشاپورف اب .دندرک یم تیلاعف ثعب میژر
 و یاه تیموق زا یفلتخم یاه هورگ لماش بازحا نیا .تفای شیازفا تدش هب یسایس هصرع رد دوجوم یاه هورگ
 یاه لاس تاباختنا رد .تسا یتسینومک و ارگ یلم ،رالوکس ،یمالسا توافتم یاه شیارگ اب و قارع فلتخم یاه هقرف
 یسایس یاه تباقر هصرع رد و یهدنامزاس ییاه فالتئا و اهداحتا بلاق رد دوجوم یاه هورگ ،قارع رد هتشذگ
 قارع یاه تسرهف ،هچراپکی قارع فالتئا ،ناتسدرک فالتئا هب ناوت یم اه فالتئا نیرتمهم هلمج زا .دندرک تکراشم
  .(3196 ،روپاسراپ) درک هراشا قارع یلم یوگو تفگ ههبج و قارع قفاوت ههبج ،(هیقارعلا)
 ناتسدرک فالتئا
 ناتسدرک یمالسا هیداحتا و تارکومد بزح و ینهیم هیداحتا ینعی قارع یاهدرک یلصا بزح ود زا ناتسدرک فالتئا
 رد و دوش یم یربهر تسا قارع روهمج سیئر نونکا مه هک ینابلاط لالج طسوت ینهیم هیداحتا .دوش یم لیکشت

 یربهر قارع لامش رد ناتسدرک تلود سیئر ینابلاط دوعسم طسوت ناتسدرک تارکومد بزح .تسا زکرمتم هینامیلس
 .دراد رایتخا رد ار قارع ناتسدرک تلود ریزو تسخن تسپ زین بزح نیا دشرا یاضعا زا ینازراب ناورچین و دوش یم
 تسایر تسپ هژیو هب یزکرم تردق زا یتمسق ،قارع سلجم یاه یسرک زا یشخب نتشاد تسد رد اب درک بازحا

 میکحت یپ رد قارع لامش رد یدرک راتخمدوخ همین تلود لیکشت اب نآ زا رتمهم و دنراد رایتخا رد ار یروهمج
  .(4396 ،نارگید و درف یهاگشیپ) دنتسه یدرک مسیلاردف
 هچراپکی قارع فالتئا
 رگید رت کچوک بازحا یخرب و یمالسا یعیش بازحا زا یا هدمع شخب هدنریگرب رد هک هچراپکی قارع فالتئا
 روشک نیا سلجم رد ار اه یسرک نیرتشیب و دهد یم لیکشت رضاح لاح رد ار قارع یسایس فالتئا نیرت گرزب ،تسا
 یمالسا یلعا سلجم ،یمالسا هوعدلا بزح لماش یسایس فالتئا نیا یاه هورگ و بازحا نیرت یلصا .دراد رایتخا رد
  .(1196 ،یناکرسیوت) دشاب یم تلیضف بزح و ردص هورگ ،(قباس یمالسا بالقنا یالعا سلجم) قارع
 هوعدلا بزح
 ریزو تسخن) یرفعج میهاربا ار نآ یربهر و تسا قارع یعیش یمالسا بازحا نیرت یمیدق زا یمالسا هوعدلا بزح
 یالعا سلجم .تسا بزح نیا دشرا یاضعا زا قارع ینونک ریزو تسخن یکلام یرون .دراد هدهع رب (قارع یلاقتنا
 اب ثعب میژر یشاپورف زا دعب و دش لیکشت مادص فلاخم یعیش یاه هورگ یهدنامزاس تهج رد و ناریا رد قارع یمالسا
 رضاح لاح رد میکح زیزعلادبع ،میکح ...ا تیآ تداهش زا دعب .دش لقتنم قارع هب مکیح رقابدمحم ...ا تیآ یربهر
  .(1196 ،نایرفعج) دراد هدهع هب زین ار هچراپکی قارع فالتئا یربهر لاح نیع رد یو .دراد هدهع رب ار هورگ نیا یربهر
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 قارع یفارگوپوت :4 هشقن
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 ردپ ،ردص قداصدمحم هللا تیآ موحرم ناوریپ و ناراداوه زا هک تسا فالتئا نیا یعیش هورگ رگید ،ردص هورگ
 یخیرات هقباس دقاف یلعا سلجم و هوعدلا بزح فالخرب هورگ نیا .دوش یم لیکشت هورگ نیا ینونک ربهر ،ادتقم
 لباق یعامتجا هاگیاپ یاراد هورگ نیا نونکا .تفای شرتسگ و لیکشت ثعب میژر یشاپورف زا دعب هلصافالب و تسا
 یاه نوناک زا یکی دادغب ردص کرهش .تسا یعیش یتسد نییاپ و ریقف هورگ هژیو هب و قارع نایعیش نایم رد یهجوت
 یاه تیلاعف زین فجن نوچ ییاهرهش رد روکذم هورگ ،نیا رب هوالع اما ،دوش یم بوسحم هورگ نیا تیلاعف یلصا
 یرت یوق ییاکیرمآ دض تاشیارگ یاراد و رت لاکیدار اه هورگ رگید اب هسیاقم رد ردص هورگ .دراد یهجوت لباق
 .تسا هدش قارع هچراپکی فالتئا یاه هورگ ریاس و هورگ نیا نایم رد یتافالتخا زورب هب رجنم رما نیمه و تسا

 رد رتشیب و دوش یم یربهر یبوقعی یلعدمحم طسوت و تسا رت کچوک روکذم هورگ هس هب تبسن تلیضف بزح
 یارگ یلم یاه هورگ یخرب زا قارع یلم تسرهف ای هیقارعلا تسرهف .دراد یناراداوه هرصب نوچ قارع یبونج قطانم
 هب هک تسا تسرهف نیا بزح نیرت یلصا یوالع دایا یربهر هب قارع یلم قفاوت بزح و دوش یم لیکشت یقارع
 قفاوت ههبج ،قارع ینس یاه هورگ نایم رد .درکن بسک یا هدمع تیقفوم ،قارع تاباختنا رد برغ یاه تیامح مغر
 زا یشخب و دنراد یرتشیب یگتسجرب ،دنتسه فلتخم بازحا زا لکشتم هک قارع یلم یوگو تفگ ههبج و قارع
 ینس هدمع بزح هس زا لکشتم قارع قفاوت ههبج .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار نآ تسایر و قارع یلحم یاه یسرک
 قلطم حلاص هدهع رب زین قارع یلم یوگو تفگ ههبج یربهر و دراد هدهعرب یمیلدلا ناندع ار نآ تسایر و تسا
  .(3196 ،یلامج) دشاب یم
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 هک دننک یم تیلاعف قارع رد زین یرگید یسایس یاه تیصخش و بازحا ،روکذم یاه هورگ و فالتئارب هوالع
 لمع نامزاس و یبیلص دمحا یربهر هب قارع یلم هرگنک .دنراد قارع یسایس هنحص رد یرتمک شقن و یگتسجرب
 زا زین یناتسیس هللا تیآ .دنوش یم بوسحم رت کچوک یعیش یاه هورگ هلمج زا یسردم ...ا تیآ یربهر هب یمالسا

 هچراپکی قارع فالتئا یلصا یماح و دیدج هرود رد قارع یسایس هصرع رد راذگریثات یعیش یبهذم یاه تیصخش
  .(4396 ،یناث یرابج و یورسخ) دنور یم رامش هب

 قارع نایعیش
 عطاق تیرثکا .تسا روشک نیایدصرد 92 رب غلاب یتیعمج اب قارع روشک رد یموق ِببهذم نیرت گرزب قارع نایعیش
 زا دعب .دنهد یم لیکشت اهدرک زین ار یتیلقا و نانامکرت تیعمج زا یدصرد 40 ،برع مدرم قارع هعیش ناناملسم

 ،نیا زا هتشذگ .تسا هتفای شیازفا قارع ننست لها و نایعیش نیب یا هقرف یاه تنوشخ 9447 لاس رد قارع هب هلمح
 هعیش ناناملسم زا رفن اه نویلیم هاگترایز هک دشاب یم البرک و فجن ریظن ناهج نایعیش سدقم یاهرهش یاراد قارع
 لوا ماما دنزرف و دمحم هون هاگمارآ البرک و تسا (نایعیش لوا ماما) بلاطیبا نب یلع هاگمارآ لحم فجن .تسا

 لاعف ناهج حطس رد هعیش نویناحور و بالط یملع زکرم ناونع هب فجن نینچمه .تسا یلع نب نیسح ،هعیش
 نفد لحم هک دادغب هموح رد نیمظاک مرح لماش قارع رد یماما هدزاود نایعیش یارب رگید سدقم نکاما ود .تسا
 ماما هربقم لماش هک قارع یارماس رد نییرکسع مرح و یقت دمحم و مظاک یسوم نایعیش مهن و متفه ناماما هربقم
 ،دنهد یم لیکشت ار قارع تیعمج تیرثکا هک نایعیش .دشاب یم یرکسع نسح و یداهلا یلع نایعیش مهدزای و مهد
 رظن فالتخا عیشت هب قارع مدرم شیارگ زاغآ و ادبم هب تبسن .دنراد تنوکس قارع یزکرم و یبونج قطانم رد رتشیب
 یتیامح ینابم و هفوک رد مالّمسلا هیلع یلع ترضح تفالخ لیکشت هب تبسن یخیرات تادانتسا فالخرب .دراد دوجو
 ار یزورما قارع نایعیش تردق هدمع ،یمالساریغ نارگشهوژپ ،مالّمسلا  هیلع نیسح ماما ترضح مایق زا هرصب و هفوک
 نرق تالوحت یپ رد ار قارع رد یعیش هعماج شیادیپ یخرب یتح و دنهد یم دانتسا هدش ناملسم هزات یاه شخب هب
  .(6396 ،ینمحر و یورس هجاوخ) دنناد یم مهدزون

 بهذم و یبرع یوق یگنهرف هعومجم ود زا هک دنتسه یصاخ گنهرف بیکرت رگناشن یگنهرف رظن زا قارع نایعیش
 و موسر و بادآ رظن زا اهنآ و دهد یم دنویپ ینس بارعا هب ار اهنآ قارع نایعیش یبرع تیموق .دوش یم لیکشت یعیش
 لها برع ناهج زا اهنآ یگنهرف زیامت ثعاب یعیش بهذم اما ،دنراد یدایز تاکارتشا بارعا اب یا هلیبق یاهدنویپ

 هزوح دوجو نینچمه و فجن و البرک نوچمه قارع سدقم یاهرهش رد هعیش ناماما هربقم دوجو .دوش یم تنس
 رما نیا و تسا هدش یعیش گنهرف تیوقت ثعاب اهرهش نیا رد یعیش یاملع یمیاد روضح هجیتن رد و فجن هیملع
 و رالوکس یاه میژر تیمکاح مغر هب .تسا هتخاس کیدزن بهذم یعیش نایناریا هب یگنهرف رظن زا ار قارع نایعیش
 و تسا یوق روشک نیا رد نآ رب ینتبم یاهراتفر و یعیش گنهرف زونه ،هتشذگ یاه لاس یط قارع رد ینیدریغ
 یگنهرف راتخاس زا یرگید شخب ینس بارعا .دهد یم ناشن یبوخ هب ار هلئسم نیا مادص زا دعب قارع تالوحت
 داجیا ینس بهذم و یبرع تیموق ساسا رب قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .دنهد یم لیکشت ار قارع یعامتجا

 و تاشیارگ .تسا هدش تیوقت قارع رد هتشذگ یاه ههد لوط رد ینس بارعا تیلقا تیمکاح لیلد هب و هدش
 لاعف یسایس یژولوئدیا کی ناونع هب مسیبرع ناپ و هدوب دنمتردق رایسب قارع گنهرف زا شخب نیا یبرع تیبصع
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 لیلد هب قارع یگنهرف راتخاس زا شخب نیا .تسا هتشاد هشیر گنهرف نیا رد برع ناهج یتح و قارع رد
 ،یدحا و شیدناداد) تسا هدوب یگنهرف یزاس ناسمه و اه شخب ریاس رب طلست یپ رد یسایس ماظن یاه تیامح
4396).  
 رامش هب برع ناهج رد هعیش هورگ نیرت مهم ،یکیژولوئدیا یرکف ریثأت رظن زا مه و دادعت رظن زا مه ،قارع نایعیش
 اه نآ رتشیب .دنرفن نویلیم 76 ابیرقت هک دنهد یم لیکشت نایعیش ار قارع ینویلیم 77 تیعمج دصرد 41 ات 99 .دنیآ یم
 قلطم تیرثکا هچرگا .دنهد یم لیکشت هدش برع سراف و نمکرت نایعیش ار اه نآ زا یکدنا دادعت و دنتسه برع
 و هدوب اه یّننس تسد رد ،شا یریگ لکش نامز زا روشک نیا تموکح اما ،دنهد یم لیکشت نایعیش ار قارع تیعمج
 هطلس تحت ار روشک نیا ،شا هداوناخ و نیسح مادص اه نآ سأر رد و یّننس تعامج زا دنچ ینت ،هتشذگ ههد هس رد
 ،هیروس ،ناریا رد تنوکس روظنم هب یقارع نایعیش زا یدایز رامش 4236 ههد رخاوا زا .دنا هتشاد دوخ نوزفا زور
 تفلاخم یارب ییاه هورگ داجیا هب اهروشک نیا رد و هدرک کرت ار قارع ،ییاپورا و یبرع یاهروشک رگید و ایناتیرب
 مادص تموکح لباقم رد بونج یعیش یاه هورگ ،قارع لخاد رد .(3196 ،رفداد) دنا هدیزرو تردابم قارع میژر اب

 هب یقارع یاه هورگ یمامت دنچره .دنهد یم همادا دوخ فیعض دنچره و هچراپکی هناحّنلسم تمواقم هب نیسح
 هب ،6336 زا صوصخب ،هعیش هعماج اما ،دنراد یم راهظا قارع میژر زا ار دوخ یتیاضران ،نوگانوگ یاه هویش
  .تسا هدش لیدبت میژر نیا نمشد نیرت تخسرس
 و قارع یسایس زادنا مشچ ندرک نوگرگد ناکما ،دنبای تسد ناشتیعمج اب بسانتم یسایس تردق هب نایعیش رگا
 دنمتردق یعیش هعماج کی ریثأت .تشاد دنهاوخ رگید یبرع یاهروشک نایعیش هدنیآ رب یا هظحالم لباق یراذگرثا
 .تسا ناریا زا شیب بتارم هب یخیرات و یگنهرف ،ینابز دنویپ کرتشم تیموق ببس هب ،رگید برع نایعیش رب یقارع
 شرگن ،جیردت هب دنناوت یم یقارع نایعیش هک تسا نآ یانعم هب یبرع هصرع رد قارع نتفای تیمها ،نیا رب هوالع
 نیا رب .دننک لک کی ناونع هب یبرع گنهرف بلاغ نایرج دراو ار عّمیشت و دنهد رییغت ار عّمیشت هب تبسن نایّننس لوادتم
 ییاهدمایپ دننیزگرب اه نآ ار هچنآ :تسا ناشیاهزرم زا رتارف هک دنراد یعامتجا ییاه تیلوئسم یقارع نایعیش ،ساسا
 رت میخو ای و یبرع یاهروشک نایعیش طیارش دوبهب هب دناوت یم و دراد هقطنم رد ناش هعیش ناکلسم مه یارب یساسا

 زا سپ نارود رد قارع رد هتسجرب یهاگیاج هب نایعیش یبای تسد یلامتحا یاهدمایپ .دماجنیب نانآ عاضوا ندش
 هب و تفرگ رارق شنانامیپ مه و هدحتم تالایا یسررب و هظحالم دروم یهجوت لباق تروص هب جیلخ گنج
 دودرم و موکحم ار نآ یقارع نایعیش صوصخب و اه یقارع زونه هک دیماجنا مادص هرابرد یگنهامه تامیمصت
  .(4396 ،یرافغ و هشخرد) دنناد یم
 اههتفای

 جیلخ یراکمه یاروش یاهروشک لک رد میقم تیعمج زا شیب ناش یرفن نویلیم 76 ناوت اب یقارع نایعیش رامش
 رما نیا ( .تسا رفن نویلیم 7/6 ،تساروش نیا گرزب روشک نیمود هک نانبل هعماج تیعمج ،هسیاقم یارب) .تسا

 .تفای ناوت یمن یرگید یعیش هعماج چیه رد ار نآ دننامه هک دنک یم نیمضت هقطنم رد اه نآ یارب ار یذوفن و هولج
 رارق روشک نیا نایعیش رایتخا رد یدرف هب رصحنم تصرف ،ماجنارس ،برع ناهج رد قارع هاگیاج زین و نایعیش رامش
 زین و ییارگ برع زا یجیار تشادرب ،جیردت هب یتح و دنزادرپب یا هقطنم یاه شنیب یهد لکش هب هک داد دهاوخ
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 یرگید روشک چیه ،نیا زا هتشذگ .دننک حالصا ،تسا هدمآ دیدپ اه تموکح ریثأت تحت هک ار یبرع تموکح تیهام
 و عّمیشت یلصا یونعم هاگتساخ هک قارع بونج صوصخب ،درادن عّمیشت اب گنتاگنت یطابترا قارع هزادنا هب ،ناریا یتح
 یاهرهش 4136 ههد رخاوا ات مهدزون نرق لیاوا زا .تسا مالسا هیلوا یاه لاس راب مغ و یسامح ثداوح هاگیاج
 یونعم و یرکف دشر رد قارع ذوفن و شقن .دندوب ناهج نایعیش یارب ینید مولع لیصحت مهم زکارم قارع سّمدقم
 راد هشدخ ،هتشذگ ثعب میژر تیمکاح زا هک یا ههد دنچ رد رما نیا دنچره ،تسا ریذپانراکنا خیرات لوط رد عّمیشت
  .(2296 ،نایجمکد) تسا هتفرگ رارق روشک نیا عاعشلا تحت ،ناریا بالقنا زا سپ و هدش فیعضت و
 خیرات یادتبا .دنتشاد تکراشم روشک یگدنزاس دنیارف رد نایّننس هارمه هب یقارع نایعیش ،لوا یناهج گنج زا سپ
 یدنویپ ،تفرگ ماجنا ایناتیرب تموکح هب یگتسباو عطق یارب و نایعیش یربهر هب هک یتازرابم اب قارع متسیب نرق
 لصیف کلم طسوت قارع تموکح یریگ لکش رب مّمدقم یخیرات رظن زا هک ایناتیرب هیلع 4736 «بالقنا» .دراد گنتاگنت
 تاماقم ،بالقنا مّمدقم فص رد ؛دش یم تیاده یعیش نایناحور و لیابق یوس زا ،دوب نآ عیرست لماع یلیالد هب و
 تیامح هعیش نایناحور بناج زا هک دنتشاد روضح لیابق خویش و راّمجت ،یناحورریغ هعیش هتسجرب و هبتر یلاع
 ،دنتشاد روضح نآ رد یرایسب یّننس سانشرس یاه هرهچ و دوبن یعیش افرص یشبنج دنچره بالقنا نیا .دندش یم
 هب اهدعب یو .تشاد لابند هب دوب بوبحم رایسب هک ار 6نمیتلاوبا رفعج نوچمه یددعتم یعیش ناربهر یّنلم ترهش
 ایناتیرب هب یگتسباو عطق عفادم ناونع هب و تشاد تکراشم اه نآ رد ای و دیزرو تردابم ارگ یّنلم بازحا لیکشت
  .(9196 ،یریشهد) درک یم افیا لاّمعف یشقن
 نآ رد هک دندوب یثداوح هروک فجن هیملع سرادم و اه هزوح .تشگ زاغآ 4936 ههد رد ،قارع رد یسایس عّمیشت
 یناحور ،ردص رقاب دّممحم .دندمآ یمرد نایب هب و دنتفرگ یم لکش برع ناهج یسایس و ناوج نایناحور یاه هدیا

 زا هک دوب یا هدمع یرکف ناوت و ورین ،تشاد یعیش ناهج رساترس رد ینادنواشیوخ هک یقارع شوهاب و ناوج
 عون هئارا و یبرغ و یتسینومک یسایس یاه هفسلف زا وا داقتنا .درک یم ینابیتشپ یسایس مالسا یارب یعیش یحرط
 همانمارم زا یشخب نانچمه ،لاس 99 تشذگ زا سپ ،عّمیشت رد یمدرم تیمکاح هب تبسن وا شرگن و نآ یمالسا

 داضت رد ،دهد یم هئارا ینیمخ ناریا هزورما هک یجیار یاه تّننس زا یرایسب اب و) دهد یم لیکشت ار ارگمالسا نایعیش
 نانبل هّنللا بزح یونعم تیاده اهدعب هک) نانبل زا هّنللا لضف نیسحدّممحم نوچمه ،یقارعریغ برع نایناحور ( .تسا
 ،فجن رد هدرک لیصحت برع نایناحور رگید و ردص دوخ ذوفن .دنتشاد ردص اب یکیدزن یراکمه (تفرگ هدهع رب ار
  .(1196 ،یناشاک هرهز) دوب راذگرثا برع ناهج رساترس رد یعیش یسایس یاه شبنج یدعب یریگ لکش رد
 یتروص هب و هتشاد تیزکرم برع خیرات و تّمیوه هب طوبرم تالّموحت رد ،شا یعیش رابتعا رب هوالع قارع روشک
 قارع ،لوا یناهج گنج زا سپ .تسا هدوب رثؤم یبرع قرشم یرکف و یسایس ،یعامتجا یاه تفرشیپ رد یّمدج
 زا سپ روشک نیا .دوب هارمه ناتسلگنا تیمومیق اب رما نیا دنچ ره ،تفای تسد لالقتسا هب هک دوب یبرع روشک نیلوا
 4036 رد ،لاثم یارب .تسا هدرک کمک برع تسایس و نامتفگ یریگ لکش هب و هدوب برع خیرات روحم ،لالقتسا
 یبرع تیّنلم فیصوت هب دعب هب 4936 ههد زا اه یقارع و دوب برع هیداحتا لیکشت یارب یکّنرحم یورین قارع

                                                           
1. Jafar Abul-Timman 
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 رد یمهم لماع یهوژپ شناد و تایبدا ،رنه ،تیبرت و میلعت هنیمز رد هیروس و رصم رانک رد قارع روشک .دنتخادرپ
 مهم رایسب دنیارف نیا رد ار دوخ مهس یقارع نایعیش .تسا هدوب شا ینونک تروص هب یبرع گنهرف یریگ لکش
  .(9196 ،روپداجس) دننک یم یّنقلت یبرع یّنلم ثاریم زا یشخب ار نآ و دنناد یم
 یاه تیلاعف موادت راتساوخ نانبل نایعیش نوچمه دیدرت یب ،دنبای تسد یسایس یهاگیاج هب قارع رد نایعیش رگا
 نیا رد لوادتم یاه یّنقلت زا یخرب ندادرییغت ددصرد هتبلا و دوب دنهاوخ برع ناهج رد قارع یسایس و یگنهرف

 دنراذگ یم اج هب قارع رد نایعیش هک یا هنیشیپ .دنا هدز همطل نایعیش هب هک یتابّمصعت هژیو هب ،دمآ دنهاوخرب زین ناهج
 ناگبخن یاه ینارگن دوجو اب .تفرگ دهاوخ رارق هقطنم یاهروشک یمامت یاه تموکح و مدرم هجوت دروم ادیدش
 تفلاخم ،دنشاب یّننس دیاب اترورض یبرع یاه تموکح هک یمزج داقتعا نیا اب ًاالامتحا نایعیش ،برع ناهج رد یّننس
 تشپ ،تسا ناهن برع ناهج گنهرف رد تساه تدم و دناد یم یکی ییارگ یّننس اب ار تّمیبرع هک یفرع هب و دننک یم
 خیرات دنناوت یم اه نآ ؛دنهد رارق ریثأت تحت زین ار هتشذگ دنناوت یم یقارع نایعیش ،رت هناروسج ینایب هب .دننز یم اپ
 ندوب یفنم ای تبثم .دیآرد خیرات نیا زا یساسا یا هفّنلؤم ناونع هب عّمیشت هک دننک یزاسزاب یا هنوگ هب ار یبرع یراگن
 ّنلح :تسا لیذ لماوع هب هتسب ،لک کی ناونع هب برع نایعیش یارب قارع رد یعیش یسایس یایحا یاهدمایپ
 هوحن و یلخاد لئاسم دروم رد اه نآ یریگ میمصت یگنوگچ ،نایّننس و نایعیش نایم یاه شنت زین و ینورد یاه شنت
  .(6396 ،این رادرس) هقطنم یاهروشک اب اه نآ طابترا
 یتارییغت دیاب ،دشاب هتشاد ناشدادعت اب یرتشیب بسانت هک دنبای تسد تکراشم زا یحطس هب نایعیش دشاب رارق رگا

 رد هک دشاب یروهمج هب یهاشداپ یبالقنا رییغت یگدرتسگ هب مک تسد هک دنریگ تروص قارع تموکح رد یراتخاس
 و تاداع و دنهد همتاخ اه یثعب یصاصتخا تیمکاح لاس 49 هب دوب دنهاوخ ریزگان نایعیش .تفرگ تروص 1936
 هک دننک دعاقتم ار نایّننس دیاب نایعیش هکنیا رت مهم هتکن .دنزاس نوگرگد ،دنا هدیناود هشیر لاس 41 یط هک ار یتابّمصعت
 سوکعم ضیعبت یارب یا هناهب و «یعیش راک همانرب» کی زین یسارکومد و دنتسین نایّننس عفانم یارب کلهم یرطخ نانآ
 ،روپ هلادبع و یئانس) دوب دهاوخ راوشد رایسب یراک نانآ یارب رما نیا ،نایعیش خسار مزع ضرف اب یتح .تسین

1196).  
 نایعیش ناهج
 مهدجه نورق رد افرص هک دنک یم لالدتسا نینچ ،یخیرات دانسا ساسا رب ،قارع نایعیش باتک فّنلؤم 6شاکن کازتی
 ،هرصب یردنب رهش زجب ،بونج یاهرهش هکنیا اب .دندیورگ عّمیشت هب یقارع لیابق زا یدایز دادعت هک دوب مهدزون و
 هک دنتشاد تنوکس یّننس نیشنرداچ لیابق اه نآ فارطا یاه نآبایب و ییاتسور یحاون رد ،دندوب یعیش یمیاد زکارم
 باختنا و اه نآ یجیردت رارقتسا اب عّمیشت هب ندیورگ .دندوب دّمدرت رد هیروس و یدوعس نایم یاهزرم قیرط زا هراومه
 نیا قبط ،ناس نیدب .دوب نآ دمایپ عقاو رد و نراقم ،ینیشنارحص یاج هب ینیشناتسور رب ینتبم یترشاعم یاهوگلا
 99 ،3636 رد ایناتیرب یرامشرس نامز رد دنچره ،دندوب یعیشریغ قارع تیعمج رتشیب مهدزون نرق نایاپ ات لیلحت
  .(3196 ،ناراکمه و نیجشه یرافغ) دنداد یم لیکشت نایعیش ار روشک نیا تیعمج دصرد

                                                           
1. Yitzhak Nakash 
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 ماما .تسا یعیش ننس و خیرات هب هتسباو یرایسب تاهج زا دادغب بونج رد عقاو یقارع یاهرهش یعمج یهاگآدوخ
 زکرم ار هفوک تسا مارتحا دروم هّممئا رگید زا شیب هک نایعیش لوا ماما و نیملسم مراهچ هفیلخ ،مالسلا هیلع یلع
 ماما نیرت بوبحم و نیموس ،مالسلا هیلع نیسح شرسپ .تسا نوفدم فجن رد ،اج نامه کیدزن و داد رارق شتفالخ
 .تسا نوفدم اج نامه و هدش دیهش البرک رد مالسلا هیلع ساّمبع شروشحلس و نامرهق ردارب هارمه هب ،نایعیش
 شرگن هک تسا یرکف و یساسحا ینوناک ،شنوگانوگ یاه گرب و خاش و ریسافت اب مالسلا هیلع نیسح تداهش
 هک یا هتسجرب یاه هنیجنگ و وتردوت یاه یراک قّنرعم ،ییالط یاهدبنگ .تسا هداد رارق ریثأت تحت ار ناهج هب یعیش
 .دنرادن قارع فارطا راومه یاه نآبایب اب یبسانت چیه ،دنروخ یم مشچ هب مالسلا مهیلع سابع و نیسح ،یلع مرح رد
 نیمه رد .تسا هداد یاج دوخ رد ار مهن و متفه ناماما هدرتسگ یاه مرح ،دراد مان «نیمظاک» هک دادغب یلامش هموح
 و نیمهن مرح هاگیاج ،نآ یلاها ندوب یّننس دوجو اب هک دراد رارق اّنرماس رهش ،رترود یا هلصاف رد و لامش تمس
 «رظتنم» و (هدش تیاده) «یدهم» هب روهشم ،مهدزاود ماما هاگداز هکنآ لیلد هب اّنرماس همه نیا اب .تسا ماما نیمهدزای
 اّنرماس رد مه نآ هک مالسلا هیلع یدهم تبیغ .تسا رت مهم همه زا ،هدوب مالسلا هیلع (دنیوا راظتنا رد مدرم هکنآ)
  .(9196 ،یناهارف) تسا تلادع روهظ نارود هفسلف و یعیش یسانشداعم نوناک هدش عقاو
 داقتعا زا هک هزادنا نامه هب و تسا ییایفارغج و یگنهرف یا هدیدپ هکلب ،تسین یبهذم یا هزومآ افرص قارع رد عّمیشت
 و دنسر یم مه هب قارع بونج رد تارف و هلجد .درب یم هرهب زین طیحم و ثاریم یانغ زا ،دریگ یم ورین یبهذم
 اب یمیدق هقطنم نیا .دنا هدرک داجیا یعیسو رایسب یاه قالتاب ،دنراد نایرج یزکرم ریگبآ تمس هب هک اه نآ تاباعشنا
 هناداتسا هک ین زا ییاهارس نامهم ای اه فیضم و یشحو ناگدنرپ ،یبآ شیمواگ ،ین زا ییاه لگنج ،روانش یاهاتسور
 هب یقالتاب هقطنم زا سپ روکذم هناخدور ود .تسا نیرهنلا نیب ندمت نیلوا رموس یا هناسفا لحم ،دنا هدش هتخاس
 نیرهنلا نیب بآرپ و زبسرس هرظنم .تسا قارع یناتسلخن قطانم نیرت عیسو هک دنبای یم نایرج یا هدرتسگ ّمبصم

  .(6396 ،حالف) دراد شقن یعیش یگنهرف یهاگآدوخ رد ،البرک و فجن سّمدقم یاهرهش هزادنا هب یبونج
 و دنوش یم رازگرب نیمظاک و البرک ،فجن یلصا و سّمدقم رهش هس رد هدرتسگ یتروص هب عّمیشت یهورگ یاه مسارم
 نیا .دنریگ یم ماجنا نایعیش یاه هینیسح و اه هناخ ،اه هلحم رد و رتدودحم یتروص هب ،قارع رگید مهم یاهرهش رد
 یعمج هتسد تروص هب هک ییاه نییآ و اهدامن رب دنتسه لمتشم هک دنهارمه ینغ یا هنایماع گنهرف اب اه مسارم
 هرابرد یهورگ یناوخمه ،مالسلا هیلع نیسح تداهش یارب ییارس هیثرم ای تئارق اب دنا هتخیمآ زین و دنوش یم رازگرب
 نیا نیرت میظع .اه مرح رد هّممئا هاگشیپ هب ینابرق یادها و دجاسم نوریب یارقف یارب اذغ یزاس هدامآ ،هّممئا یگدنز
 نمؤم رازه اهدص ،زور نیا رد .دوش یم رازگرب مالسلا هیلع نیسح ماما تشذگرد درگلاس ،اروشاع زور رد اه مسارم
 رئاعش نیا یساسا تردق .دنوش یم ریزارس البرک یوس هب قارع گرزب و کچوک یاهرهش زا یعمج هتسد تروص هب
 لماش یعیش ننس هرکیپ .تسا هدرک تیارس زین دنتسین یبهذم ًاالماک هک ینایعیش یهاگآدوخ هب یتح یعمج هتسد
 یحور زادنا مشچ ،یبهذم داقتعا اب ناسمه ینابرق و ماعط ،ریباعت ،ریواصت ،نوتم ،یبهذم یاه تأیه ،یمسوم ترایز
 هیام ،عّمیشت ثاریم .دهد یم ماجنا رت یمومع و رت عیسو یسایقم رد ار رما نیا نآ اب هسیاقم رد و دنک یم میسرت ار عّمیشت
 ،ولربنق) دننک یم یّنقلت یهلا یتبهوم ار سّمدقم یاه مرح تیلوت و هّممئا اب یراوجمه اه نآ و تسا یقارع نایعیش راختفا

4396).  
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 هّنلح و هفوک رد یعیش تّننس و خیرات ،کیسالک نوتم ،تفای یم ماکحتسا عّمیشت هک ینامز ینعی ،مهد و مهن نرق رد
 سیسأت خیرات و دش لیدبت یهوژپ شناد یلصا زکرم هب فجن رهش ،مهدزای نرق رد اما ،دنتشگ یم نیودت ای و هتشون

 زکارم و تسین تخاونکی سّمدقم یاهرهش رد یعیش یهوژپ شناد خیرات .ددرگ یمزاب نامز نیمه هب فجن مهم هزوح
 مق و ناهفصا ،یر نوچمه روشک نیا زکارم اب ،6496 رد عّمیشت هب ناریا یمسر شیارگ زا شیپ یتح ،قارع ینید
 و دنه ،نانبل زین و ناریا لها نانآ زا یرایسب هک بّنالط و املع زا یرایسب رامش ،مهدزون نرق رد .دندرک یم تباقر
 یروتارپما هناراگنا لهس تراظن .دندنادرگزاب البرک و فجن هب ار یرکف و یبهذم ییایوپ ،دندوب رگید یاهروشک
 نتخاس هب ات داد ناکما بونج نایعیش هب ،قارع رد یتنطلس تموکح یبسن لهاست ،نآ زا سپ و ینامثع قباس
 تموکح یوس زا یا هلخادم چیه نودب و دنریگب نشج ار یعیش دایعا ،دنزادرپب اه هینیسح و سرادم ،دجاسم
 انکس فجن رد نوگانوگ یاه تیّنلم زا ،عجارم ینعی ،یبهذم ناملعم نیرت گرزب .دنراد اپرب ار یبهذم یهورگ یاه نییآ
 یتایلام) سمخ قیرط زا و دندناشک دوخ یوس هب ار نارئاز رگید راب ،(البرک و فجن) سّمدقم رهش ود .دنا هدیزگ
 و هشوگ زا هک یداسجا نیفدت زین و دنتخادرپ یم عجارم هب نّمیدتم نایعیش هک یبجاو (عفانم دصرد 47 اب ربارب یبهذم
 ّمدح ات هک دندوب یقطانم البرک و فجن .دندمآ تسد هب ییاهدمآرد ،دندش یم لقتنم اجنآ هب یمالسا یاه نیمزرس رانک
 تفر یم رامش هب گرزب یاملع رادتقا زا رتورف ینامثع یروتارپما تموکح نامرف و دندرک یم لمع لقتسم یدایز
  .(3196 ،زودهالک)
 «ییاتسور» و دادغب و هّنلح ،البرک ،فجن نوچمه ییاهرهش رد نکاس «یرهش» هورگ ود هب نایعیش ،متسیب نرق زاغآ رد
 و راّمجت دتس و داد یارب یزکارم اهرهش نیا .دندش میسقت ،دنتسه لرتنک لباق رتمک و دنراد یا هلیبق یتفاب رتشیب هک

 یماظن یاه نآگداپ و یلحم تموکح ّنرقم و الاک تیزنارت لحم زین و دندوب بّنالط و نارئاز هیکزت و میلعت و نارگتعنص
 و یزرواشک راک هب و دنتسیز یم ییاتسور یحاون رد نیشنرداچ و نکاس همین لیابق ،لباقم رد .دنتفر یم رامش هب
 یحاون و رهش نیب طباور .دنتشاد یگدامآ تراغ و تموصخ یارب هزادنا نامه هب و دندوب لوغشم ماد شرورپ
 عطق اهرهش هب یا هرود یا هلیبق یاه نوخیبش اب و دندش یم میظنت تراجت و اه نآمیپ ،ناهاشداپ هطساو هب ییاتسور
 زا سپ و دندرک زاغآ بونج رد هرصب و لامش رد دادغب یوس هب ار یتکرح هعیش راّمجت ،4436 ههد لیاوا زا .دنتشگ یم

 زا یدنم هرهب لیلد هب گرزب یاهرهش ،نامز نیا رد اریز ؛دنتفای یرتشیب باتش اه ترجاهم نیا ،مود یناهج گنج
 یاه تصرف ،یبونج یاهرهش دودحم داصتقا اب هسیاقم رد ،تموکح نوزفازور زکرمت و یداصتقا یاهراتخاسریز
 یاه هموح رد و دنتفر دادغب هب ییاتسور قطانم زا هتسد هتسد زین هعیش یایاعر .دندرک یم مهارف راک یارب یرتهب
 ،هدرتسگ هداوناخ قیرط زا ،دنتسیز یم سّمدقمریغ یاهرهش رگید و دادغب رد هک ینایعیش .دندمآدرگ نآ نیشنریقف
 تشادگرزب یبهذم نییآ یرازگرب ماگنه هژیو هب ،یعرف یاه هاگ تماقا هب دمآ و تفر و الاب هدر نایناحور اب طابترا
  .(1196 ،یلپرس یلامک) دندرک یم ظفح فجن و البرک اب ار دوخ دنویپ ،یگداوناخ یاه هزانج عییشت ای اروشاع
 قارع بونج رد نیمز تیکلام ،کالما تبث رتفد ای «6وپات» قیرط زا نیمز هرابرد ینامثع تموکح همان نییآ 3136 رد
 مادقا نیا یاهدمایپ زا یکی .درک تیبثت و تبث دوب هلیبق تسد رد یکارتشا تروص هب و رّمیغتم نیا زا شیپ هک ار

                                                           
1. Tapu 
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 خویش و گرزب ناکّنالم زا یکدنا دادعت هک دندش لیدبت یریسا تیعر هقبط هب ییاتسور تیعمج هک دوب نیا هنایارگون
 نانابیتشپ رادنیمز ناکلام نیا .دنتفرگ یم راک هب ار اه نآ ،دنتشاد رایتخا رد ار مشپ و امرخ ،جنرب ،مدنگ دیلوت هک لیابق
  .(2196 ،نایلامک) دندش یم تیامح ،هتفای رابتعا رابرد بناج زا و دندوب یتنطلس هلاس 99 میژر یلصا
 مالعا ،تفرگ تروص روشک تسیلایسوس و هنایارگ پچ یاه شیارگ ذوفن رثا رد هک 1936 بالقنا تامادقا نیلوا زا
 ره هب .دندیدرگ هعطق هعطق گرزب کالما ،ایاعر نیب نیمز عیزوت یارب شالت رد ،نآ یپ رد هک دوب «یضرا تاحالصا»

 دادغب هب ریقف نایعیش ترجاهم و دنتفای شهاک تدش هب یزرواشک تادیلوت هک دوب نیا تاحالصا یروف هجیتن لاح
 موادت مود یناهج گنج ات هک دادغب هب بونج زا نایعیش هدرتسگ ترجاهم .داهن شیازفا هب ور رگید مهم یاهرهش و
 ینیشنریقف یعیش یاههلحم شیادیپ هب اما ،دش نایعیش زا یخرب یداصتقا تیعضو دوبهب بجوم نانبل نوچمه تشاد
 نییاپ هقبط ،هّنفرم نایعیش اب هسیاقم رد مه و اه یّننس هب تبسن مه ،اهرهش رتریقف نایعیش .دیماجنا زین تختیاپ رد
 مورحم فعاضم تروص هب هعماج رد لاّمعف روضح هب طوبرم یاه تصرف زا ،ساسا نیا رب و دندش یم بوسحم
 مهارف یمالسا ییارگ طارفا نآ زا سپ و مسینومک دشر یارب یزیخلصاح نیمز نیشن هعیش دیدج یاه هغاز .دندش یم
  .(4196 ،رام) دندرک
 راّمجت زا یدایز رامش ،روشک هب تفن هدنیازف دمآرد ندش یراج و قارع لالقتسا زا سپ ،دادغب رد تموکح زکرمت اب

 رد و دندرک تمیزع تختیاپ هب زین ،دندوب رقتسم هرصب رد رتمک یدح رد و البرک و فجن رد نیا زا شیپ هک هعیش
 خویش زا یخرب .دندروآ تسد هب یا هظحالم لباق رابتعا و هیامرس ابلاغ ،هدیزرو تردابم یراجت زکارم سیسأت هب اجنآ
 هقبط نیا نارسپ .دندرک داجیا یددعتم یعامتجا یاهدنویپ و کرتشم عفانم ،هتسویپ رجات نایعیش هقبط هب لیابق
 هک دندروآ دوجو هب یصصختم و یرکف ناگبخن و دندرک لیصحت برغ و برع ناهج یاه هاگشناد رد رجات دنمتورث
 هقبط نیا ،تنطلس نارود ینایاپ ههد ود ینعی 4936 و 4036 یاه ههد رد .دنتشگ رادیدپ مود یناهج گنج زا سپ
 انح مان هب ناققحم زا یکی .دش هدیشک یسایس یگدنز هب هتفر هتفر ،نئمطم یلام هناوتشپ زا رادروخرب و هدرک لیصحت
 نادنمتورث نیرتدنمتورث 1936 رد رگا :تسا هدرک تبث هنوگ نیا ار هعماج رد هدش لصاح یعامتجا فاکش ،هطوطب
  .(1296 ،روپ یمشتحم) دندوب اه نآمه ًااتدمع زین ارقف نیرتریقف ،دندوب هعیش ابلاغ
 اموزل هن و الاب هدر نایعیش هب یا هبرض مساق میرکلادبع لارنژ یربهر هب 1936 لاس یاتدوک ،یخرب هتفگ هب ای و بالقنا
 یاه تبقارم ،ینامزاس یاه هناخ داجیا اب ،قارع بالقنا نیتسخن ِبیهافر و یعامتجا تاحالصا رد .تخاس دراو نایعیش همه
 نامه لمع رد هک قارع هعماج شخب نیرتریقف ،یمومع شخب رد لغش ندروآ مهارف و یتشادهب و یشزومآ هدرتسگ
 تروص 1136 رد رگید راب و 9136 رد رابود هک قارع یدعب یاهاتدوک .تفرگ رارق هجوت دروم دندوب ریقف نایعیش
 یارگ یّنلم و یّننس رسفا فراع مالّمسلادبع تموکح ،0136 لاس رد .دندروآ دراو یعیش عفانم رب یرتشیب بیسآ ،دنتفرگ
 همیب یاه تکرش ،عیانص ،اه کناب ندش یّنلم رب ینبم درک رداص ینیمارف درک یم یراد فرط یرصم مسیلایسوس زا هک برع
 هدش هدیشک تعنص هب تراجت زا نامز نآ ات هک ار هعیش راّمجت یّنلم عفانم امیقتسم یزاس یّنلم .یساسا یاهالاک تادراو و
 ثعب میژر هژیو هب و دوب هتفرگ تسد هب ار تردق 9136 لاس زا هک فراع میژر ،نیا رب نوزفا .داد رارق ریثأت تحت ،دندوب
 و دندرک یم یراد بناج نّننست زا اراکشآ هک دنتشاد یا هنایارگ هقرف شیارگ ،درک رانکرب تردق زا ار فراع 1136 رد هک
  .(3196 ،یدارم) دندوب شخب نایز نایعیش زا یعیسو فیط یسایس و یعامتجا عفانم یارب
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 تموکح و قارع نایعیش
 میژر یبلط هاج ،دندوب هدیورگ عّمیشت هب هناقاتشم و یگزات هب هک ناریا رد یوفص دنمتردق نادناخ ندش رادیدپ اب

 یرگید یاج چیه رد تردق ود نیا نیب تباقر .تفرگ رارق ینامثع عیسو یروتارپما یورردور ناریا یهاشنهاش
 اه نآ تباقر یارب هنهک یا هنحص هب ،مهدجه نرق رخاوا ات مهدزناش نرق لیاوا زا روشک نیا ؛دوبن دیدش قارع هزادنا هب
 تردابم یا هقرف ییوج ماقتنا هب ،درک یم فرصت ار دادغب هک یروتارپما یاه تردق زا مادک ره .دوب هدش لیدبت
 یّمدج مادنا ضرع عون ره هب یوفص تموکح یشاپورف .دندش یم ینابرق نایعیش ای و نایّننس ،نایم نیا رد و دیزرو یم
 تیمکاح اه نرق زا سپ .دوب اجرباپ لوا یناهج گنج ات قارع رب ینامثع یروتارپما هطلس و دیشخب همتاخ ناریا

 کرت تاماقم .دش تیوقت تایالو ماظن یریگراک هب اب قارع رب هیکرت ییارجا لرتنک ،مهدزون نرق مود همین رد ،فیعض
 یموب یاه یقارع زا یکدنا هتسد اما ،دندرک یم تیلاعف رگید یتموکح تاماقم و تلود یالاب هدر نادنمراک بصنم رد
 هنیرید یخیرات یاراد قارع رس رب نایناریا اب اه کرت تباقر هک اجنآ زا .دندیناود هشیر یرادا ماظن رد اه کرت رانک رد
 هب اهنت ینامثع تموکح ،یعیبط روط هب ،تسا هتفرگ یم تروص زین یا هقرف تاغیلبت ،تباقر نیا رانک رد ابلاغ و هدوب

 لیابق هچ نایعیش یشکرس و اوزنا اب .درک یم دامتعا یلحم یتیامح ماظن یانبریز ناونع هب قارع یّننس نادنورهش
 رت تحار ،دندنار یم مکح قارع رب یلاوتم روط هب هک یناینامثع سّمدقم یاهرهش رگشاخرپ نادنورهش هچ و نامرفان
 و تیامح زا مک تسد یّننس هعماج ،ساسا نیا رب .دنزادرپب نایعیش نداهن رانک و نایّننس شنیزگ هب دنتسناوت یم
 زا جراخ ًاالماک ،دادغب بونج قطانم رد هژیو هب ،نایعیش هک یلاح رد ،دوب دنم هرهب زیچان رایسب دنچره ییاه شزومآ
  .(6396 ،خرچ هشوخ و یخیاشم) دنتشاد رارق ماظن
 ینامثع شترا رد لیاوا هک یّننس یماظن نارسفا زا یهورگ ،لوا یناهج گنج زا سپ قارع تموکح یریگ لکش اب

 .دنتساخرب ایناتیرب یرامعتسا تردق یرای هب ،دندوب هتسویپ هیکرت هیلع بارعا 1636 بالقنا هب اهدعب و هدرک تمدخ
 هک ایناتیرب اما ،تفرگ تروص شنادنزرف و (نیسح فیرش) هّنکم یمشاه فیرش تسد هب قارع بالقنا یزادنا هار
 شریذپ اب یقارع نارسفا نیا .درک یم تیاده و نیمأت ،تیامح ار نآ ،تشاد یقارع نارسفا اب یکیدزن یراکمه
 ماگنه ،نآ زا سپ و دندومن یهارمه هیروس رد ار وا یهاتوک تدم یارب ،نیسح فیرش رسپ ،لصیف هدازهاش یربهر
 قباس نارسفا هلمج زا ،دادغب یّننس سانشرس یاه هرهچ .دنتشگزاب قارع هب وا هارمه هب ،6736 رد لصیف یراذگ جات

 ،دندوب هدش یشان یبهذم یاه ینارگن لد زا هک تدم هاتوک ییاهدیدرت زا سپ ،یبهذم ناربهر و نارادنیمز ،یتموکح
 اب ایناتیرب هب قارع نایعیش شرگن ،لوا یناهج گنج لوط رد .دنتفریذپ یدونشخ اب ار ایناتیرب شقن و برع بالقنا
 و هعیش نایناحور ،دنتخادرپ هیکرت اب گنج هب قارع کاخ رد ییایناتیرب نازابرس هک یماگنه .دوب هارمه یرتشیب دیدرت

 ایناتیرب یاوق روضح اب هکنیا هژیو هب ،دندیزرو یراددوخ ناناملسم یورین لباقم رد رفاک کی تیامح زا لیابق خویش
 و یکلم) دوش دودحم خویش و نایناحور یداصتقا عفانم و تردق دش یم هداد لامتحا ،قارع بونج رد نآ نالوئسم و
  .(4396 ،یدنقزار
 هب ،دیدرگ لیدبت یگدنز زا یتیعقاو هب ایناتیرب روضح و دش عطق قارع زا یّمدج روط هب هیکرت تسد هک ینامز زا
 ؛دندوب 4736 بالقنا ای «نیرشعلا ۀروث» ماگشیپ ،نایعیش .تفرگ رارق نایقارع هجوت دروم قارع هدنیآ نتفرگ تسد
 ساسا رب نایعیش .دوب قارع رد یتنطلس میژر مالعا زاس هنیمز ،عقاو رد و دیبلطیم ار ایناتیرب زا لالقتسا هک یبالقنا
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 قارع تموکح هدنیآ رد اه یّننس هزادنا هب مک تسد ار دوخ ،دندرک یم دادملق بالقنا رد یساسا شقن ار نآ هچنآ
 نیا .دندش هدروخرس ادیدش ،درک راذگاو یّننس یماظن ناگبخن هب ار قارع ایناتیرب هک یماگنه و دنتسناد یم میهس
 هورگ ود و ایناتیرب رگلاغشا یاهورین نیب طباور خیرات اه نآ نیرت مهم هک تشاد یددعتم یاه تلع ایناتیرب میمصت
 هک یماگنه و دندوب ایناتیرب فلاخم ًااتدمع ،ینید تاظحالم لیلد هب ،گنج لوط رد نایعیش .دوب یّننس و هعیش یداقتعا

 نایعیش ،دنتخادرپ لامش یوس هب یورشیپ هب یعیش زکارم قیرط زا و دندرک فرصت ار هرصب ییایناتیرب نازابرس
 ،عقاو رد و دندوب فلاخم ایناتیرب اب یّننس ناربهر زا یکدنا رامش اهنت .دنتساخرب نانآ اب هزرابم هب اه کرت شوداشود
 نایّننس ،نیا رب نوزفا .دندوب اه نآ تیامح بلج یپ رد و دنتشاد ایناتیرب یاهورین اب یکیدزن یراکمه نانآ زا یرایسب
 زونه نایعیش رتشیب ،لباقم رد .دوب رت ناسآ نانآ لرتنک و مهف و رت ینیب شیپ لباق دنتسیز یم نیشنرهش یا هعماج رد
 بتارم هب ایناتیرب یارب نآ لرتنک و مهف هک دندرک یم یوریپ یندشنراهم و زیمآرارسا یا هلیبق یعامتجا ماظن کی زا
 رد هک تشاد رایتخا رد یتلود هدرک لیصحت اتبسن نادنمراک زا ینارویاپ یّننس هعماج نینچمه .دوب رتراوشد
  .(7196 ،یوسوم) دندوب انشآ اه تلایا هرادا اب و هدید میلعت ینامثع تموکح یاه هاگتسد
 یعیش تیعمج رب اه نآ ذوفن و هعیش نایناحور یسایس تیلاعف ،تخاس لیامتم نایّننس هب ار ایناتیرب هک یرگید لماع
 رد ایناتیرب عفانم هب 6316 رد هژیو هب دندوب رابت یناریا اه نآ زا یرایسب هک قارع رد هعیش یالاب هدر نایناحور .دوب
 ایناتیرب هب هک ار وکابنت یراصحنا زایتما درک روبجم ار ناریا تموکح اه نآ هناعطاق تفلاخم هک ارچ ؛دندنز بیسآ ناریا

 هاش طوقس بجوم هک ناریا رد هطورشم شبنج زا هعیش نایناحور 3436 رد نینچمه .دنک وغل ،دوب هدرک راذگاو
 ،دوب رقتسم البرک رد هک قارع گرزب عجرم ،یزاریش یقت دّممحم ازریم 3636 ربماون رد .دندرک تیامح ،دش راجاق
 ،4736 تسوگآ رد .درک رداص قارع رب تیمکاح یارب ناملسمریغ ندیزگرب ای باختنا ندوب مارح رب ینبم ییاوتف
 رد هعیش تیناحور یریگرد .دیشخب یم تیعورشم ار ایناتیرب هیلع 4736 شروش هک درک رداص یرگید یاوتف یزاریش
 یبولطمان یاکرش ار نایعیش ،یعیش عماوج رب ناشذوفن و اه نآ هناروسج لالقتسا ،ییایناتیرب دض یسایس یاه تیلاعف

 ،یسایلا) داد قوس ،دوب رت تحار ناشلرتنک و رتمک ناشرسدرد هک یّننس هعماج زا تیامح هب ار ایناتیرب و داد هولج
3196).  
 لالقتسا زا سپ ،دوب هدش زاغآ گنج نامز رد هک تموکح یریگ لکش اب زین و یماظن تردق اب ییارگ یّننس یهارمه
 هعیش سانشرس یاه هرهچ و لیابق خویش نتخاس دراو یارب تنطلس نارود لوط رد هک یزیچان تامادقا و دش تیبثت
 ییارگ یّنلم دشر و قارع حّنلسم یاوق دشر هب ور تردق .دنتشاذگن نآ رب یریثأت ،دنتفرگ ماجنا هنیباک و سلجم هب
 یّنلم یطارفا یاه هنوگ .دندیدرگ یّننس تردق رتشیب هچ ره تیوقت بجوم ،4036 و 4936 یاه ههد رد برع یطارفا
 تسد رد تردق ندش روصحم هب نآ زا سپ و 1136 رد اه یثعب طسوت تردق ندرک هضبق هب هک یبرع ییارگ
 قارع تردق راتخاس هب نایعیش ندرک دراو یارب تموکح یلبق یاه شالت ،دیماجنا یّننس نامیپ مه فیاوط زا یدودعم
 بانتجا یتلود بصانم زا و دندوب دامتعا یب تموکح هب تبسن ،دوخ هبون هب نایعیش رتشیب .تخاس رثا یب ار
 تردق یارب یدیدهت و عورشمان ار نآ هک یتموکح هب یرازگ تمدخ زا ار یعیش تیعمج ،تیناحور .دندیزرو یم

 یتموکح سرادم رد نازومآ شناد روضح اب املع 4736 ههد رد ،ساسا نیا رب .درک یم عنم ،تسناد یم دوخ
 دنتشاد یم هاگن رود تیناحور تراظن زا ار ناکدوک سرادم نیا ،نانآ رظن زا هک ارچ ؛دندرک یم تفلاخم سیسأتلادیدج
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 دیزرو تفلاخم نآ اب هعیش تیناحور ،6736 رد قارع شترا لیکشت اب .دنداد یم هئارا یرالوکس یشزومآ یاه همانرب و
  .(9196 ،یدمحم) دندش یماظن یاه یمداکآ دراو نایعیش زا یکدنا رامش ،دعب ههد دنچ رد و
 نآ رد هک یماظن هک دندوب هاگآ تقیقح نیا زا تنطلس هیلوا یاه لاس یط یسایس ناربهر زا یخرب و لوا لصیف کلم
 رد لصیف کلم .تسا تابث یب و صقان ،دنک تموکح (درُکک میظع تیّنلقا و) یعیش برع تیرثکا رب یّننس برع تیّنلقا
 نینچ یتاذ یتابث یب و تارطخ هب تبسن یا هنامرحم یاه تشاددای رد شگرم زا شیپ یهاتوک تدم 9936 سرام
 نیدب و دمآرب هعیش سانشرس نارادنیمز و لیابق خویش رظن بلج ددصرد تنطلس ،هجیتن رد .داد رادشه یماظن
 اه نآ ،تازایتما و عفانم هلیسو هب تسناوت یم هک دروآ مهارف نایعیش نایم رد ار دوخ نایماح زا یدودحم شخب ،هلیسو
 نایم رد تیبرت و میلعت هعسوت هب ،دنک اما هنانیب نشور اتبسن یدنور رد تموکح ،نیا رب نوزفا .دیامن لرتنک ار
 97 نایم زا ،1936 ات 6736 زا تنطلس هرود لوط رد .تشامگ تّممه یتموکح تامدخ هب اه نآ ندناشک و نایعیش
 و هنیباک وضع نیدنچ دنچره ،(دندیسر تردق هب 2036 زا سپ اه نآ یمامت و) دندوب هعیش نت 0 طقف ،ریزو تسخن

 یوس زا ییاه ماگ نینچ ندش هتشادرب مغر یلع .دنداد یم لیکشت نایعیش زین ار سلجم ناگدنیامن زا یدایز رامش
 روما و یسیلپ ،یعافد نوچمه یتموکح ساّمسح یاه شخب و تشاد دوجو دودحم یورملق رد تکراشم ،تموکح
 هب نایعیش ندروآ باسح هب یارب هدش ماجنا تامادقا هکنآ لیلد هب .دنتشاد صاصتخا نایّننس هب نانچمه ،یداصتقا
 دندوب یحطس افرص تاحالصا ،دنتشاد صاصتخا یدودحم هورگ هب و دندش یم لرتنک اقیقد ،دنتفرگ یم تروص یدنک
 99 لوط رد ،نایعیش و نایّننس نایم راکشآ یرباربان ،ور نیا زا .دنتشاذگ یم اج هب هعیش تیعمج ّنلک رب یکدنا ریثأت و
  .(3196 ،یوسوم و یدمحا) دش فرطرب یئزج یتروص هب افرص ،نایمشاه تیمکاح لاس
 یسایس بوچراچ زا جراخ یبالقنا بازحا بذج ،ناش ینیرحب و ینانبل نایاتمه نوچمه یقارع نایعیش ،لباقم رد
 ور تاقبط زا یضاران و هدرک لیصحت هزات یعیش ناناوج ،دنمتردق و یکیژولوئدیا ییاوتحم اب تسایس .دندش دوجوم
 ارچ ؛تشاد یصاخ تیباذج مسینومک ،نایعیش زا هورگ نیا یارب .درک بلج دوخ یوس هب ار هعماج طسوتم دشر هب
 و قارع رد لئاسم نیا یمامت .دوب تورث هنالداع عیزوت و یتاقبط یربارب ،یعامتجا تلادع یاه لآ هدیا رگمیسرت هک
 تمسق 4136 و 4936 یاه ههد رد .دنتشاد یناوارف یاه ییاسران ،دندش یم طوبرم نایعیش هب هک یدراوم رد هژیو هب
 دش یم هتشاگنا ناسکی ّمعیشت اب مسینومک هک یدح هب ،دنداد یم لیکشت نایعیش ار قارع تسینومک بازحا هدمع
 ،لباقم رد (تساج نیا زا ،هدش لقن مود لصف رد هک برع دض ،تسینومک ،یعیش یبوعش ،یعویش ،یعیش دنویپ)
 هک یماگنه یتح و دندرک یم یّنقلت تموکح کیرش ار دوخ و «دوخ کیرش» ار تموکح ،ناشیابقر فالخ رب اه یّننس
 ماظن رد تیقفوم و یعمج دوجو زاربا یارب یلاجم ،دندیزرو یم تفلاخم اه تموکح زا یکی اب صاخ ینامز رد
 یاه هورگ ینورد تباقر ًااتدمع ،یسایس بوچراچ رد تموکح اب تفلاخم تسایس .دنتشاذگ یم یقاب دوجوم یتموکح
  .(4396 ،یدمحا) دندوب رادروخرب مود هجرد یشقن زا افرص نآ رد نایعیش و دوب تردق رس رب یّننس
 نایعیش هجوت دنداد یم هئارا نآ زا نایثعب هک یریسفت اب و دوب شا یبالقنا هلحرم رد هک هاگ نآ زین یبرع ییارگ تیّنلم

 یموب یژولوئدیا ییارگ ثعب .مسینومک زا رت نییاپ رایسب یدح رد هتبلا ،درک یم بلج دوخ یوس هب ار یضاران ناوج
 ماگنه .داد یم دیون ار یبرغ رامعتسا زا ییاهر و یا هقرف تافالتخا زا نتفرارف هک داد هئارا یبرع تّمیوه رب ینتبم و
 اب .دندش بذج اپون بزح نیا یماظنریغ یربهر یّمدصت یارب یناوارف نایعیش ،9136 رد ثعب بزح یاتدوک نیلوا
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 رد ثعب مود میژر هکنیا ضحم هب و دیسر تردق هب 9136 رد هاتوک یتدم یارب ثعب بزح هکنآ زا سپ ،لاح نیا
 تدش هب بزح رد نایعیش روضح ،دش لیدبت تموکح بزح هب ثعب دوخ یتقو ینعی ،دیدرگ نآ نیزگیاج 1136
 ثعب بزح (یقارع) یا هقطنم یهدنامرف بیکرت ندروخ مه هب .دندش هداهن رانک ًاالمع یعیش ناربهر و تفای شهاک
 هعیش ثعب یا هقطنم یهدنامرف وضع 96 زا نت 1 ،9136 رد هک یلاح رد .تسا هلئسم نیمه رگناشن ،نارود نیا رد
 نامرف یاروش وضع 16 زا رفن 1 ،9136 رد ،تروص نیمه هب .تشادن دوجو نآ رد یعیش وضع چیه 4236 رد ،دندوب
 هک بالقنا یهد نامرف یرفن 96 یاروش رد هک یلاح رد ،دنداد یم لیکشت نایعیش ار ثعب هیلوا میژر ِببالقنا یهد
 عفانم مامت هتفر هتفر نایعیش 0136 زا سپ .تشادن روضح مه هعیش وضع کی ،درک سیسأت 1136 رد ثعب مود میژر
 هب 9136 ات 1936 یاه لاس رد مساق میرکلادبع میژر هاتوک نارود رد و 4936 و 4036 یاه ههد رد هک ار یسایس
 یگدنز رد ناوارف ییاه تیدودحم داجیا هب یثعب دیدج تموکح 3136 زا سپ .دنداد تسد زا ،دندوب هدروآ تسد
 مسارم یارجا زا تعنامم و هیملع سرادم ندرک لیطعت ،تافوقوم هرداصم هک تخادرپ نایعیش یگنهرف و یبهذم
  .(7396 ،روپ یناج و یراختفا) تساه نآ زا یا هنومن یبهذم
 لکش ،تسا بهذم و ییارگ هقرف زا رتارف هک یماظن هئارا اب هک تشاد ار تیلباق نیا رالوکس یبرع ییارگ تیّنلم
 یافیا رد ،شا یرکف تیدودحم اب ثعب بزح هژیو هب و یبرع ییارگ تیّنلم ،لاح نیا اب .دهد رییغت ار یسایس تیلاعف
 ثعب میژر .دندیشخب ماکحتسا ار دوجوم یّننس یسایس گنهرف ،لباقم رد و دندروخ تسکش قارع رد هفیظو نیا
 هب و دناد یم یبرع رت هدرتسگ ناهج زا یشخب هکلب ،لقتسم فده کی ناونع هب هن ار قارع ،یرظن ظاحل هب مک تسد
 هب ای و دریگ یم هدیدان ار نایعیش مهس ًاالومعم هک تسا یبرع جیار خیرات ننس و تاروصت ،تایاور زا رثأتم تدش
 ؛دوب اه یثعب یارب یا هداس لح هار لمع رد ،قارع رد یبرع ناپ یعضوم ذاختا .دهاک یم نآ شزرا زا یّمدج تروص
 رارق یبرع تیحالص ار تیعورشم یانبم و دنتفر یم هرفط یّننس تیّنلقا تیمکاح هلئسم زا ،هلیسو نیدب هک ارچ
 دروآ دوجو هب یعازتنا یسایس نابز کی ثعب میژر ،4136 و 4236 یاه ههد یط ،ساسا نیا رب .یقارع هن ،دنداد یم
 رتارف قارع هعماج یاهزاین و اه یگژیو و قارع صاخ طیارش زا و داد یم رارق باطخ دروم ار برع ناهج لک هک
 هلئسم یوس هب ریزگان ار یثعب ناربهر هجوت اهدرک رمتسم و هناحّنلسم تمواقم 4236 ههد رد هک یماگنه .تفر یم
 یتیّنلقا ناونع هب اهدرک :دوب یظفل تیامح و تنوشخ زا یا هزیمآ اه نآ تابلاطم هب تبسن میژر شنکاو ،دناشک اهدرک
 دراو دادغب رد یبرع یثعب تموکح رب ینادنچ نایز دنتسناوت یمن هک دندش یم یّنقلت یا هیشاح یتادوجوم ،یبرعریغ
 ندوب برع ببس هب مه اه نآ :دبات یمنرب یشزاس هنوگ چیه هک دنروآ یم شیپ یرت کانرطخ هلئسم نایعیش اما ؛دنزاس
 یسایس زادنا مشچ دنناوت یم هک دنعقاو یتیعقوم رد و دنراد یاج قارع تلم بلق رد ،نتشاد تیرثکا لیلد هب مه و
 عقاو یهجوت یب و تلفغ دروم نایعیش هک هتکن نیا هب فارتعا هنوگره .دننک نوگرگد یساسا یتروص هب ار قارع
 داجیا ارچ هک تسا نشور ،نیاربانب ؛دنک یم دیدهت ار میژر تردق ناینب ،تسا یرورض رما نیا ناربج هکنیا و دنا هدش
 هب نایعیش یارب یرت بسانم یاه تصرف و دزاس نایامن رتهب ار قارع یتخانش تیعمج بیکرت هک یسایس یماظن
  .(6396 ،یراختفا) تسین اه یثعب یسایس همانرب زا یشخب ،دروآ دوجو
 شنانمشد قیرط زا ار دوخ اه تدم یبرع ییارگ تیّنلم هک تسا نیا ،دراد یقارع نایعیش اب یصاخ طابترا هک یا هتکن
 ناریا یراگناربارب .دنایامن یم یبرع ندمت یارب یمیاد یدیدهت و اه برع یخیرات نانمشد ار نایناریا و درک یم فیرعت
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 موهفم .داد یم رارق نظ ءوس نوناک رد ار نایعیش قارع رد یناریا یاه هداوناخ و املع تدمزارد روضح و عّمیشت اب
 اددجم یقارع برع یاهارگ یّنلم یسایس ثحابم رد (یبرع دض) یناریا و یعیش ذوفن یقالت هطقن ناونع هب «هیبوعش»
 .دیسر (یتسرپ کاخ) مسینووش جوا هطقن هب نیسح مادص رواشم و نزردپ ،ومع ،هفْللُکتلا هّنللاریخ راثآ رد و تفای جاور
 هتخانش راک هانگ عّمیشت اب ناریا کیدزن طابترا تلع هب نایعیش ،یبرع ییارگ تیّنلم زا هنایارگ مزج یریسفت رد
 ناونع هب قارع میژر طسوت 1136 زا ،یصخش عفانم و یکیژولوئدیا یاهانگنت رب نوزفا ییارگ ثعب .دندش یم
 نایّننس یراذگرانک دنچ ره .دش هتفرگ راک هب دودعم یا هدع تسد رد تردق زکرمت و یراذگرانک یارب یا هلیسو
 هک نانچ .دندوب رما نیا لومشم اه نآ یمامت ابیرقت ،نایعیش دروم رد اما ،تفای یم شیازفا زور هب زور نیشنرهش
 .تشادن یعیش وضع چیه ،دوب تموکح رد یریگ میمصت شخب اهنت هک بالقنا یهدنامرف یاروش ،4236 رد ،تشذگ
 :دندوب راذگریثأت یدعب یاه ههد رد قارع هدنیآ رب هک تفرگ یتامیمصت قارع تموکح ،4236 ههد یط همه نیا اب
 دیدرگ اضما اهدرک یراتخمدوخ رب ینبم زاس تشونرس یا همانقفاوت ،دش یحاّنرط یدیدج یساسا نوناق سیون شیپ
 هک) دیدرگ نییعت یا هزات لکش هب قارع و ناریا ییایرد زرم ،(درک ضقن ار نآ اهدرک اب یدعب گنج رد میژر هک)

 یشقن تامیمصت نیا زا کی چیه رد نایعیش .دش مالعا یّنلم قارع تفن شخب و (تسناد رابتعا یب ار نآ اهدعب مادص
 ناربهر یتاذ بّمصعت ساسحا زا یدایز دح ات درک یم لامعا نایعیش هیلع 1136 زا ثعب میژر هک یضیعبت .دنتشادن

 یزکرم تالایا رد نیشن یّننس کچوک یاهرهش تسدورف هنایم تاقبط هب اه نآ هک ارچ ؛دوب هدش یشان میژر دیدج
 ارادم نارگید اب گرزب یاهرهش نانکاس زا رتمک رایسب هک دندوب رظن گنت یا هعماج هدنیامن و دنتشاد قّنلعت قارع
 تساوخ یم میژر هک دوب نیا نآ و تشاد زین یرگید تلع ضیعبت نیا .دنهن یم رانک ار یداژن ضیعبت و دننک یم
 ار تردق و دراذگ رانک زین ار بزح دوخ و شترا ،ماجنارس و دهد شهاک جیردت هب ار یسایس تردق زا نارادروخرب
  .(3196 ،یکیب) دراپسب دحتم یاه هقرف زا کدنا یرامش تسد هب
 تحت ،دنک یم لامعا نایعیش هب تبسن یدیدش یسایس و یبهذم ضیعبت هک یلاح نامه رد نیسح مادص یثعب میژر
 ندرک لابند راکنا (6) :زا دنترابع قارع میژر یاه تسایس .دبات یمنرب ار یا هقرف یاه شیارگ ،مسیرالوکس ناونع
 هقرفت ،هنایارگ هقرف هکنیا تلع هب نایعیش یاه هتساوخ ندرمش دودرم (7) ؛یلخاد یاه تسایس رد یا هقرف تاظحالم
 زا یریگ شیپ یارب یتافیرشت ای یعرف یاه تسپ رد نایعیش زا یمک دادعت ندرک دراو (9) ؛دنناریا زا مهلم و هنانکفا
 یسایس یاه تیلاعف اب دیدش دروخرب (9) ؛اه نآ دشر زا یریگولج و یعیش یبهذم یاهداهن فیعضت (0) ؛اهداقتنا

  .(1196 ،روپاسراپ) نایعیش
 نایعیش یگتسبمه زاربا و عّمیشت ینلع ای یهورگ راهظا عون ره اب ،دناد یم زاجم ار عّمیشت هب یصخش لمع هکنیا اب میژر
 زا یکی اهنت هعیش نایناحور مادعا .دنک یم فیعضت ار یبهذم یاهداهن یملع ناوت و لمع یدازآ ،هتخادرپ هزرابم هب
 06 مک تسد ،دش قارع روهمج سیئر نیسح مادص هک یلاس ،3236 رد .تسا میژر طسوت نایعیش بوکرس رهاظم
 هعیش نایناحور یاهندشدیدپان و اه مادعا زا یرت هدرتسگ جوم .دندش مادعا رگید نت 96 ،4136 رد و هعیش یناحور
 هارمه هب مولعلارحب هداوناخ زا رفن 17 و میکح نادناخ یاضعا زا نت 13 ،لاس نیا رد .تفرگ تروص 6336 رد
  .(3196 ،روپاسراپ) دندش دیدپان و تشادزاب ،رگید یدارفا
 رد .قارع هعماج یاه شخب رگید هن و تسا تموکح قارع نایعیش لکشم هک مینک ناشنرطاخ دیاب ،تیاهن رد
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 عماوج زیمآ تملاسم طباور و (یداژن ضیعبت عفر) یا هقرف یزاس ناسکی ،هرصب و دادغب هژیو هب ،رت گرزب یاهرهش
 صوصخب ،دادغب یاه هلحم رتشیب تیعمج .تسا ییالاب اتبسن دح رد و ینالوط یا هقباس یاراد یعیش و یّننس
 نایعیش اب تیرثکا اه هلحم یخرب رد و نایّننس اب تیرثکا زین اه هلحم یخرب رد هتبلا ،تسا طلتخم ،نآ دیدج یاه هلحم
 تیعمج عیزوت ،یلک روط هب .دننکاس اجنآ رد اهدرک و نایحیسم ًااتدمع هک تفای ناوت یم ار ییاه هلحم هک نانچ ؛تسا

 دروم رد هژیو هب رما نیا .تیموق و بهذم ات تسا بسانتم یا هفرح ای یداصتقا تیعضو اب رتشیب دادغب یتخانش
 شترا نارسفا ،ناراگزومآ نوچمه ،صاخ یاه هفرح یاضعا تنوکس یارب 1936 زا سپ هک تسا قداص ییاه هلحم
 دوخ نورد یعامتجا طباور یتاقبط و یا هفرح دنویپ عون ًااتدمع ،تروص نیمه هب .دنا هدش هتخاس رگید یاه هورگ ای

 و هدش لوادتم رایسب یّننس و هعیش جاودزا .یداقتعا ینابم هن ،دننک یم نییعت ار نایّننس و نایعیش طابترا و یعیش هعماج
 طلتخم هدودحم رد یتح ،لاح نیا اب .تسا هتفرگ رارق لمع و شریذپ دروم ،یلغش طلتخم تکارش ،هنوگ نیمه هب
 ظاحل هب اه یّننس .دنراد موادت یهورگ نورد موسر و یبهذم یاه نییآ قیرط زا یعیش یعامتجا یاهدنویپ ،دادغب
  .(1196 ،نایرفعج) دنناد یم روآ تفگش ار اه نآ ،لاح نیع رد و دننک یم ارادم یعیش ننس اب یعامتجا
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نیا تسایس ،تسا توافتم تاجرد رد اهدرک یّمدج بوکرس زا ولمم ،قارع تموکح خیرات رساترس هک یلاح رد
 و تشاد طّنلست تموکح رب ادیدش یّننس هعماج هک دوب زیمآ ضیعبت دح نآ ات 4136 ههد ات نایعیش هب تبسن تموکح
 یاهروشک نوچمه زین روشک نیا رد .درب یم هرهب ،دنوش یم یشان یا هطلس نینچ زا هک ییارجا یاهزایتما همه زا
 یعرف همیمض هن اه نآ ،یرظن ظاحل هب ؛دراد دوجو یمسرریغ و یفخم تروص هب نایعیش هیلع ضیعبت ،رگید
 هکنآ اب ،نیاربانب ؛دنرادن تموکح رد یشقن چیه ،عقاو رد دنچ ره ،دننآ یلصا یاه شخب زا یکی هکلب ،تموکح
 دروم رد هک تسین روصت لباق نایعیش یارب اما ،تفریذپ ار اهدرک یلحم یراتخمدوخ قح 4236 رد قارع تموکح
 نایعیش زا یرایسب ،هجیتن رد .دریذپب ار یلالدتسا نینچ یزکرم تموکح هکنیا ای دنهد هئارا یلالدتسا ،دوخ قوقح
  .دنراد رارق یلحنیال تاضراعت راشف تحت و دنا هدش التبم «ندوب ینابرق» تینهذ هب یقارع
 نایعیش زا یعمج 4136 ههد رد ،دوب هارمه یداصتقا و یسایس ،یعامتجا طیارش زا یتیاضران اب هک ضیعبت ههد دنچ
 تموکح یارب یرت یّمدج دیدهت ،اهدرک تابلاطم اب هسیاقم رد هک دننک ذاختا یطارفا یشم طخ ات تخیگنارب ار
 هب ینابز ای یموق ،یبهذم یاه هنیمز رد دنناوت یمن ،ناملسم مه و دنبرع مه هکنیا ببس هب نایعیش .دش یم دادملق
 یخرب دروم رد تیّنلقا یاه هورگ ناونع هب دنناوت یم نایحیسم ای اه نمکرت ،اهدرک هچرگا .دنشاب یتوافتم تیعضو لابند
 و ماع اه نآ یشم طخ هک ارچ ؛دنراد رارق یساّمسح تیعضو رد نایعیش اما ،دنسرب قفاوت هب اه تینوصم و قوقح
 دیدرت دروم ار دادغب تردق یساسا تاضورفم زا یخرب و درب یم لاؤس ریز ار تموکح تیهام ینعی ؛تسا ریگارف
  .دهد یم رارق
 دوب یشنکاو 4136 و 4936 یاه ههد رد شا یریگ لکش یاه لاس یط ،یصخش یلمع و داقتعا ناونع هب عّمیشت یایحا
 تسد هب هدرک لیصحت ناوج نایعیش نایم زا اه تسینومک هک یعفانم و قارع هعماج نوزفازور ندشرالوکس لباقم رد
 دعب زا ،دوب دودحم قارع یسایس یاهداهن رب نآ ریثأت ،طیارش نیرتهب رد هک مسینومک اب عّمیشت ضراعت اما ؛دندروآ یم
 رد قارع رد اه یثعب ندیسر تردق هب اب .تشادنربرد نایعیش ای عیشت یارب یکیزیف یدیدهت و دوب یکیژولوئدیا
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 دوب عّمیشت یارب یعوقولا بیرق رطخ اه هبنج یمامت رد دیدج میژر .درک رییغت عّمیشت هدننکدیدهت هدیدپ تیهام ،1136
  .درک یم دیدهت ار یعیش هعماج شیاسآ و تینما و
 ثیح زا هک درک مسینومک یارب یمالسا یلیدب نیودت و هیهت هب عورش هعیش تیناحور 4936 ههد نایاپ نراقم
 ،لمع رد ،دوب لیامتم یمالسا ناپ تیعضو هب یمالسا نیزگیاج نیا دنچره .دوب مّمدقم نآ رب تلاصا و یدنمروش
 ،میکح نسحم هّنللا ۀیآ العا عجرم رسپ ،میکح یدهمدیس و ردص رقابدّممحمدّمیس صوصخب ،هعیش تیناحور طسوت
 رد و تخاس یم فوطعم نایعیش هب ار دوخ هجوت ،درک یم هدافتسا یعیش تاحالطصا زا لیدب نیا .تشگ یم جیورت
 عطق هعیش نیشنرهش و دنمتورث تاقبط .تخادرپ یم ورین بذج هب دادغب یعیش نیشنریقف یحاون و یبونج یاه نآتسا
 نامزاس نیلوا ،«هوعدلا بزح» .دندرک یم تفلاخم هزات دارفا بذج اب ،هدمآ دوجو هب شبنج اب یلدمه راهظا زا رظن

 یاضعا .درک دوجو مالعا 1136 رد یمسر تروص هب اما ،دش یزیر هیاپ فجن رد 1936 رد ،یعیش یمالسا یسایس
 و دوبن بزح نیا وضع زگره ردص اما ،دنتفرگ یم ماهلا میکح و ردص زا یونعم و یرکف رظن زا «هوعدلا بزح»
 هب افرص ادتبا رد هوعدلا .تسین تسد رد ینادنچ عالطا بزح جیورت و یریگ لکش رد میکح یلصا شقن هرابرد
 یلاّمعف یسایس بزح هب ،ماجنارس بزح نیا .تخادرپ یم ینید داقتعا یایحا و میلعت ،(نامیا هب مدرم توعد) غیلبت
 ینالقع یمایپ شرورپ هب مسینومک و مسیبرع یاه هزومآ اب هلباقم یارب و درک یم راک هنایفخم روط هب هک دش لیدبت
  .تخادرپ یم
 تموکح نوزفازور ضیعبت نیب هک دوب یضراعت یعیبط دمایپ 1136 زا سپ قارع رد یعیش یهاگآدوخ یطارفا دیدشت
 .تشاد دوجو ،رگید یوس زا یمومع داقتعا و هعیش نایناحور عفانم و وس کی زا نایعیش یبهذم یدازآ تیدودحم و
 لوط رد تیناحور داهن هک یتارایتخا ندشدودحم ،یعیش یاهداهن عمق و علق اب 1136 رد اه یثعب طسوت تردق هضبق
 میژر .دوب هارمه یعیش هداوناخ نارازه دی عطق و یعیش یاه تیلاعف زا یرایسب تیعونمم ،دوب رادروخرب نآ زا خیرات
 یاضعا و درک یم بیقعت ار یعیش نایارگمالسا ،هنامحر یب یتنوشخ اب ،4136 و 4236 یاه ههد رسارس رد قارع
 ،دنتشاد هدهع رب ار بزح نیا یونعم تیاده هک ینایناحور و ناشناراداوه و اه هداوناخ هارمه هب ار «هوعدلا بزح»
 هجنکش و تشادزاب لیئارسا یارب یسوساج ماهتا هب ار میکح یدهمدیس میژر 3136 لاس لیاوا رد .داد یم رارق فده
 رقابدّممحم مادعا هب ناوت یم اه نآ هلمج زا هک درک مادعا ار یناحور 60 مک تسد ،9136 ات 4236 لاس زا میژر .درک

 لوط رد .درک رورت موطراخ رد ار میکح یدهم میژر 1136 رد .درک هراشا 4136 رد یدهلا تنب شرهاوخ و ردص
 یقارع نارازه فص هب و هدشن دازآ زگره اه نآ زا یرایسب هک دندش تشادزاب رگید یناحور اهدص ،ههد ود نیا
 تیوضع ،قبسام هب فطع تروص هب یمکح رودص اب بالقنا یهد نامرف یاروش ،4136 رد .دنا هتسویپ «هدش دیدپان»
 1 زا مک تسد میژر هک ارچ ؛دوبن مکح نیا هب ینادنچ زاین هتبلا .تسناد مادعا بجوتسم یمرج ار «هوعدلا بزح» رد
 بزح» یهاوخاوه ای تیوضع هب نونظم ای مهتم هک یدارفا نتشک و هجنکش ،تشادزاب هب ،نامز نآ زا لبق لاس
 دندش یم لامعا هوعدلا تیوضع هب نونظم دارفا هجنکش یارب هک ییاه شور ،عقاو رد .تشاد لاغتشا ،دندوب «هوعدلا
  .دندوب هتفرگارف ار یقارع نایعیش هک دندوب یتشحو و سرت و کانلوه تاعیاش ساسا و لصا
 جارخا تایلمع .تفرگ یمارف ار هعماج لک هکلب ،دوبن نّمیدتم نایعیش ای هوعدلا هب رصحنم تموکح بوکرس لامعا
 ،ناش یقارع تیعبات مغر هب یعیش رجات نارازه هک ینامز ینعی ؛دش زاغآ 42 ههد رد یعیش یاه هداوناخ یرابجا
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 هارمه ار اه نآ و وغل ار ناشتیعبات ،طبض ار نانآ تّنالغتسم و لاوما ،اه تکرش تموکح .دندش هدناوخ «رابت یناریا»
 بیدأتلاراد هب ،هتفرگ ار لاس 97 ات 96 نیب ناوج نارسپ اهراب یتینما یاهورین .درک اهر ناریا زرم رد ناشیاه هداوناخ
 ناشناوج نادنزرف تردن هب اه هداوناخ نیا .دندرک روبجم روشک کرت هب ار ناشیاه هداوناخ ،لاح نامه رد و دنتخادنا
 444496 ،6136 ات 4236 زا ثعب تموکح :تفگ ناوت یم ،هناطاتحم یدروآرب اب ،هتفر مه یور .دندید یم ادّمدجم ار
  .تسا هدرک جارخا ار رفن
 دض زین و یبهذم یاهراعش اب و تفرگ تروص البرک و فجن نیب هک یا هرفن 44449 یبهذم ییامیپ هار 2236 رد
 یارب میژر .تفرگ رارق نامسآ زا یماظن یاهرتپوک یله و نیمز زا شترا یاهورین هلمح دروم ،دوب هارمه یثعب

 یاه شبنج و نایعیش دیدش بوکرس .دوب دارفا تشادزاب و راتشک لوغشم زور ود ،یمومع تفلاخم نیا بوکرس
 لمع نامزاس» ،«هوعدلا بزح» زا ارگمالسا ناگدنمزر یاه هتسه .دیماجنا هنایوج یفالت یتنوشخ هب ریزگان یبهذم
 یکیرچ ریبادت نیا فده .دندز تموکح هیلع هناراک بارخ لامعا هب تسد ،رگید رت کچوک یاه هورگ و «6یمالسا
 یارب یا هنازاورپدنلب هداعلا قوف یاه شالت .دوب الاب هدر تاماقم و ثعب بزح یاه نآمتخاس ،تموکح یتینما نارومأم
 تروص 7136 و 4136 رد نیسح مادص روهمج سیئر زین و 4136 رد ،ریزو تسخن نواعم ،زیزع قراط نتشک
  .دوبن نایعیش رتشیب تشادزاب و جارخا ،مادعا زج یزیچ قفومان یاه شالت نیا هجیتن ،لاح نیا اب .دنتفرگ
 لیم فالخ رب بلغا ناوج نارسپ .درک دروآرب دندمآرد ارگمالسا بازحا تیوضع هب هک ار یدارفا دادعت ناوتب لکشم

 تفای یم شیازفا تموکح تنوشخ حطس ردق ره .دنتسویپ یم بازحا نیا هب اه نآ عالطا نودب هاگ و ناشیاه هداوناخ
 هعماج یمومع حطس رد .دش یم دایز زین دندمآ یمنرد اه نآ تیوضع هب اموزل هک ارگمالسا بازحا ناهاوخاوه دادعت

 عامتجا عفانم هب اه نآ ییوج هزیتس هک دنتشاد میب نآ زا و دندوب نایارگمالسا یبهذم روش فلاخم یرایسب ،یعیش
 هک نازرابم زیمآ ضارتعا لامعا اب ،ناشسرت و داقتنا مغر هب نایعیش یمامت همه نیا اب .دناسرب نایز یعیش
 دّمیس مادعا یپ رد .دندومن یم یکیدزن ساسحا ،دندرک یم موکحم ار میژر هنایوج یفالت تامادقا یاه یرگیشحو
 هارمه هب یقارع نایناحور زا یدایز رامش ،قارع و ناریا گنج عورش و 4136 رد رگید نایناحور و ردص رقاب دّممحم
 زا ،میکح یدهم ردارب و میکح نسحم هّنللا ۀیآرسپ ،میکح رقابدّممحمدیس .دندش ناریا راپسهر ناشنارادفرط زا یرایسب

 ندرک گنهامه یارب یناحورریغ و یناحور ناربهر رگید و یو .تخیرگ ناریا هب هک دوب ینایناحور هلمج
 هب ،ناریا تموکح تیامح اب و نارهت رد ،دندوب هتفای ناوارف یشیازفا نامز نآ رد هک یعیش یاه هورگ یاه تیلاعف
 لاح رد یدح هب بوکرس عاعش هک یماگنه .دندیزرو تردابم «7قارع یمالسا بالقنا یالعا سلجم» لیکشت
 نایّننس زین و نایعیش زا یا هدنیازف رامش ،تفرگ یمربرد زین ار ارگمالسا بازحا اب طبترمریغ دارفا هک دوب شرتسگ
 کرت ار قارع ،دوخ رایتخا هب ،دنوش میژر یاه نظءوس ینابرق هکنیا زا یریگ شیپ یارب و دندرک رطخ ساسحا
 یقارع نایعیش هدرتسگ موجه دهاش 4136 ههد رد زین ایناتیرب و جیلخ یاهروشک ،هیروس ،ناریا رب هوالع .دندرک
  .دندوب

 رد قارع میژر .دنک ذاختا نایعیش هب تبسن یا هیوسود درکیور قارع تموکح هک درک یم باجیا قارع و ناریا گنج

                                                           
1. Islamic Action Organization 
2. SCIRI 
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 و هعیش نایناحور تیذا و رازآ ،دوب هدروآ تسد هب یتازایتما شا یناریا فیرح اب هزرابم رد هک گنج نیزاغآ یاه لاس
 ات قارع همه نیا اب .دیشخب یرتشیب تعرس ناریا هب یعیش یاه هداوناخ دیعبت هب و درک دیدشت ار ارگمالسا بازحا

 تسیاب یم هک تفایرد میژر .تخادرپ دوخ یشم طخ حالصا هب راچان و داد تسد زا ار شا یماظن یرترب 9136
 دوش ظفح ،دنداد یم لیکشت ار قارع حّنلسم یاهورین راد هجرد نارسفا و نازابرس عطاق تیرثکا هک ینایعیش یرادافو
 مادص هلمج زا ،یقارع یالاب هدر تاماقم رادید .دنک تیوقت ار شا یمالسا یاه تیحالص ،ناریا تاغیلبت مغر هب زین و
 دوخ رد ار یّنلم یاه نییآ یاه هناشن همه و تفای شیازفا یریگمشچ وحن هب البرک و فجن سّمدقم یاهرهش زا نیسح
 نییزت و یزاسون ،دندوب بوکرس و باعرا تحت هعیش یاملع هک لاح نامه رد اهرهش نیا یاه نآمتخاس .دروآ درگ
 یو بسن هک درک اعدا ،یا همان هرجش لعج اب ،نایعیش لباقم رد هژیو هب ،رتشیب رابتعا بسک یارب نیسح مادص .دندش
 ربمایپ مرتحم نادناخ) تیب لها زا یوضع و دّمیس ،ساسا نیا رب و دسر یم ربمایپ هب مالسلا هیلع نیسح ماما هطساو هب
 رد ار دوخ مه و دنک رارقرب نایعیش اب یفطاع یدنویپ مه ات تشاد یعس مادص ،تروص نیدب .تسا (مالسلا مهیلع
  .دهد رارق ییالاب رایسب یبهذم هاگیاج
 هن ،دهد هولج مجع و برع نیرید عازن زا یشخب ناونع هب ار ناریا اب گنج هک درک یناوارف شالت قارع تموکح
 گنج نیا میژر .یعیش و یّننس یسایس ماظن نیب یا هقرف یگنج ای و شا یناریا هیاسمه اب روشک نیا نایم یگنج افرص
 ،راک نیا اب و دیمان «مادص هیسداق» ،داد رارق ناناملسم تیمکاح تحت ار ناریا هک یدالیم 291 لاس دربن هب هراشا اب ار
 و دنتسه یقیقح ناناملسم ،بارعا هک دوب نآ رگنایب ینمض روط هب مان نیا .دشخبب یبهذم یدعب نآ هب دوب ددصرد
 ات میژر .تفرگ یمربرد ار ناریا یناتساب نایدا رگید و تشترز نییآ هک یلک تسا یناونع (سوجم) دنسوجم نایناریا

 ناپ تاساسحا اب ،دننزب گنج رد هناراک بارخ تامادقا هب تسد ناریا عفن هب نایعیش هکنیا زا سرت رطاخ هب یدح
 هاگ یب و هاگ تالمح و ناریا یاه هتساوخ و تالیامت مغر یلع ،عقاو رد .درک یم یزاب اه یقارع یمالسا ناپ و یبرع
 رد .دروخ یمن مشچ هب قارع رد یعیش یشروش زا یا هناشن ،گنج لوط رد تموکح فادها هب هعیش ناگدنمزر
 تاظحالم یمامت رب اه یقارع هناتسرپ نهیم تاساسحا ،دش لقتنم قارع کاخ هب 7136 رد گنج هک یماگنه ،تقیقح
 .دنتخادرپ گنج هب اه یّننس تیّمدج نامه اب نایعیش و تفای شهاک شترا رد تمدخ زا رارف ؛دندیدرگ بلاغ رگید
 یشان ناریا اب اه نآ یداقتعا هطبار زا ریغ یرگید تاظحالم زا گنج هب تبسن نایعیش یاه هدوت یتیاضران ساسحا

 رطاخ هب افرص ار زادنارب نامناخ و هدوهیب گنج نیا قارع میژر هک دندوب دقتعم نایعیش ،رت قیقد نایب هب .دوب هدش
 هب گنج ردق ره .دنرادن ناشروشک زا عافد زج یا هراچ نایقارع ،لاح نیع رد و تسا هتخادنا هار هب دوخ یبلط هاج
 نایعیش راجزنا زاربا ،تفای یم یرتشیب لوفا داصتقا و شیازفا (دندوب هعیش ًااتدمع هک) نامودصم رامش ،دیشک یم ازارد
 نیب اه نآ ؛دوبن ناریا و قارع میژر ود زا یکی شنیزگ نایعیش لضعم .دش یم دیدشت زین میژر تقامح هب تبسن

 هب هک دنداد ناشن ،تیاهن رد و دندوب راتفرگ ،رگید یوس زا ناش یتسرپ نیهم و وس کی زا قارع میژر اب ناشتموصخ
 و میژر نیب یتقوم یسب شتآ افرص ،قارع و ناریا گنج یدعب یاه لاس رد اما ؛میژر هب هن ،دنرادافو ناشروشک
 و دش عورش ادّمدجم قارع تموکح و هعیش یکیرچ یاه هورگ نیب یریگرد 3136 و 1136 رد .دوب رارقرب نایعیش
 رد .داد رارق هلمح دروم ،دنتسه نافلاخم و یرارف نازابرس هاگهانپ هکنآ هناهب هب ار قارع بونج یاه قالتاب میژر
 ،نآ بجوم هب هک تشاذگ ارجا هب ار «اه قالتاب رد تایلمع» هنامرحم رایسب حرط قارع تموکح 1136 ربماسد
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 نانونظم و دندش یم هدیشک شتآ هب یزرواشک تالوصحم و اهاتسور ،تشگ یم لیمحت هقطنم رب یداصتقا یا هرصاحم
  .دنتشگ یم فیقوت
 رد ،جیلخ گنج زا سپ هلصافالب ،6336 سرام رد هک دوب یا هدرتسگ شروش ،میژر و نایعیش ییورایور فطع هطقن

 و یربهر نودب یاه شروش بونج یاه یمارآان .دروآ لابند هب ار لامش رد اهدرک شروش و دمآ دیدپ قارع بونج
 اما ؛دنداد یتشآ رگیدکی اب ار اهارگ پچ و نایارگمالسا هک دندوب یسایس یاه هلحن یمامت زا نایعیش یدوخ هب دوخ
 ،صاخ یژولوئدیا کی یانبم رب هن و دندوبن هتسباو یسایس بزح چیه هب هک دنداد یم لیکشت یناسک ار نانآ هدمع
 یمامت هب شروش هک دیشکن لوط رتشیب زور دنچ .دندیگنج یم ،دنتشاد میژر زا هک یترفن و مشخ لیلد هب هکلب
 میژر .دیمان «لذارا تنوشخ» ار شروش و (شابوا) «ءاغوغ» ار نافلاخم تموکح .دش هدیشک دادغب بونج یاه ناتسا
 بونج یاه مرح و اهرهش نارابمب هب ،یگنج یاهرتپوک یله و پوت ،کنات یریگراک هب اب ،هنایشحو یشنکاو رد
 لمح دوخ اب ییاه مچرپ هک یلاح رد ،دندش البرک دراو ،مادص داماد ،لماک نیسح رظن ریز شترا یاه کنات .تخادرپ
 هک دنراد دوجو یدهاوش ( .دوب دهاوخن یا هعیش سپ نیا زا) « .مویلا دعب َۀعیش ال» :دوب نینچ ناشراعش هک دندرک یم
 رد میژر ،مادص یومع رسپ ،دیجملا نسح یلع هتفگ هب .تسا هدرک هدافتسا ملاپان بمب زا ،دوخ هلمح رد میژر
 ،دشاب زیمآ قارغا مقر نیا رگا یتح .تشک ار رفن 444449 شروش بوکرس یارب شا یا هتفه هس تایلمع
 .دندوب هدناشوپ ار رهش یاه هارگرزب و اه نآبایخ داسجا زا ییاه هتشپ هک دنتسه نآ رگنایب ینیع نادهاش یاه شرازگ
 ،ثعب بزح یمسر همانزور رد ،دوب هتشاگن ار اه نآ نیسح مادص ناگمه رواب هب هک هلاقم تفه ،شروش زا سپ
 ار اه قالتاب رد نکاس نایعیش و دندیمان «یناریا ناسوساج» ار یعیش نافلاخم تالاقم نیا .دش رشتنم ،هروثلا
  .دنزیگنا ترفن و دساف یقالخا ظاحل هب و هدوب هناگیب ادتبا زا هک دندرک دادملق ییاه برعریغ
 بیرق ،6336 سرام شروش زا سپ هلصافالب .تشاد یپ رد ار نایعیش یناهج مشخ دش بکترم میژر هک یعیاجف
 ناریا هب زین دادعت نیمه هب ،مک تسد .دندش هدنهانپ یدوعس ناتسبرع هب دحتم یاهورین هارمه هب هعیش 44499
 ار یقارع فلاخم نایعیش زا یا هدرتسگ عماوج و هتشاد همادا نونکات گنج نامز زا قارع زا نایعیش ترجاهم .دنتخیرگ
 میژر ییوج ماقتنا تدش .تسا هدروآ دوجو هب هدحتم تالایا و ییاپورا رگید یاهروشک ،ایناتیرب ،هیروس ،ناریا رد
 یسایسریغ نامز نآ ات هک ینایعیش هب میژر اب تفلاخم 6336 سرام زا .تسا هدوزفا یمومع ملظ رب اهدرک هب تبسن
  .درک تیارس نایّننس زا یدایز هورگ هب زین و دندوب
 یارب میژر .دنک لابند نایعیش هب تبسن هبناجدنچ یدرکیور ات تسا هدرک شالت جیلخ گنج نامز زا قارع میژر
 ار نانآ و هداد رارق دوخ صاخ تیامح دروم ار لیابق خویش زا یخرب ،یبونج مارآان قطانم رد یتینما تامادقا تیوقت
 هدش دراو یاه نآیز تّممرم هب یتاغیلبت یحطس رد نینچمه .تسا هدرک زیهجت بونج رد نکاس تیعمج اب هلباقم یارب
 تیذا و رازآ هب میژر ،لاح نیمه رد .تسا هتخادرپ نایناریا هلمج زا یجراخ نارئاز یارب اه نآ ییاشگزاب و اه مرح هب
 هللا ۀیآ 6336 رد .تسا هداد همادا ،دنا هتشادن یسایس تیلاعف چیه هک اه نآ هلمج زا هتسجرب نایناحور رورت هاگ و
 ،تشادن یسایس تیلاعف زگره هک تیعقاو نیا مغر هب ،یعیش عجرم نیرت هتسجرب ،یئوخ مساقلاوبا ،هلاس 43 یامظعلا
 یلاع یناحور ود و 0336 رد ،یئوخ یقتدّممحم ،یو رسپ .دش تشادزاب دوخ لزنم رد و تفرگ رارق ییوجزاب دروم
 نایعیش هیلع یدیدش هناریگ شیپ تامادقا هب میژر ،نیا رب هوالع .دندش رورت 1336 رد ،یدرجورب و یورغ ،هبتر
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 رد اه نآ هک ارچ ؛تسا هدرک دادغب کرت هب روبجم ار یعیش یاه هداوناخ و هدز تسد تموکح اب ینمشد هب نونظم
 رد تایلمع» حرط ،نافلاخم و نایرارف هاگهانپ ندرب نیب زا یارب 7336 رد .دننک یم داجیا صاخ یرطخ اجنآ
 تسیز و یداصتقا یزاسدوبان و هنکس زا هقطنم ندرک یلاخ یارب یماظن یتایلمع اب هک دش ارجا تدش هب «اه قالتاب
 رگید یاه شخب ای ناریا هب ریزگان بادرم یعیش هنکس 444449 بیرق .دوب هارمه یشک هز قیرط زا هقطنم یطیحم
 تنوکس لباقریغ ار هقطنم یطیحم یاه بیسآ و هدش هتشک یتموکح یاهورین طسوت یرایسب ،هدیدرگ هدنهانپ قارع
  .دنا هدرک
 ره و دراد همادا نانچمه تموکح اب یراودا هناحّنلسم تفلاخم ،قارع بونج ییاتسور یحاون و اهرهش رد همه نیا اب
 یتموکح تاماقم و اه نآمتخاس هب هلمح و یماظن هبش یاهورین و هعیش یاه هورگ ییورایور هرابرد ییاه شرازگ هتفه
 طوبرم یاه شرازگ 0336 زا .دنراد یپ رد زین ار تموکح نازابرس لثم هب هلباقم هراومه تاکرح نیا .دنوش یم هئارا
 هک حّنلسم یدارفا 3336 هیروف رد .دنا هتفای شیازفا یرابجا جارخا و اه مادعا ،اه تشادزاب ،اهاتسور یزوس شتآ هب
 .دندرک رورت فجن رد ار شرسپ و ردص قداصدّممحم ،بوبحم یناحور ،دنا هدوب میژر رومأم تسا مّنلسم ابیرقت
 هدیشخب یرتشیب شیازفا ار میژر و نایعیش نیب تنوشخ حطس و هدش موادم و دیدش ،هدرتسگ یعیش هعماج شنکاو
 رد یسایس ذوفن یعدم ارگمالسا بازحا رگید و هوعدلا ،«6قارع یمالسا بالقنا یالعا سلجم» دنچره .تسا
 ینونک شبنج .دنتسین طوبرم یا هدش هتخانش یتّننس بزح چیه هب اترورض بونج رد میژر دض یاه تیلاعف ،دنا هقطنم
 تروص هب هک یلحم یاه هورگ طسوت ،دنا هدوب نآ ینیع دهاش ای هتسج تکرش نآ رد هک یناسک هتفگ هب تمواقم
 .تسا یلحم ناربهر تسد هب نآ تیاده و دوش یم هرادا ،دنراد رگیدکی اب کدنا یطابترا ای و دننک یم لمع لقتسم
 و یا هفیاط و یگداوناخ یاهدنویپ قیرط زا هکلب ،ینامزاس یراتخاس ساسا رب هن یکیرچ یاه هورگ نیا نایم یراکمه
 نایعیش یّمدج بوکرس هب ضیعبت زا قارع تموکح تسایس ،هتشذگ ههد هس رد .دبای یم ققحت یصخش یاه یتسود
 ای رییغت هک هتخیگنارب نانچ ار جراخ و لخاد نایعیش مشخ میژر هنارگبوکرس یاه تسایس .تسا هدش لیدبت
 یارب «یتایح / یدوجو یدیدهت» هب میژر هکنیا نایب اب رالوکس نایعیش زا یکی .تسا راوشد رایسب نآ ندناشنورف

 رد قارع بونج ،جیلخ گنج نامز زا .تسا هتفگزاب ار نایعیش زا یرایسب هاگدید عقاو رد ،هدش لیدبت یعیش هعماج
 هب یدیما ،دزوس یم یتموکح یاوق و هعیش فلاخم یاه هورگ نایم هناحّنلسم یریگرد زا یشان موادم و مجح مک شتآ
 ،نایعیش رظن رد .دروخ یمن مشچ هب ،دوش لصاح هرکاذم هار زا هک یلح هار زا ییامنرود و تسین تموکح فاطعنا
 هک تسا دیعب ،دیآ دیدپ قارع ینونک ماظن رد یرییغت هک یماگنه و تسا نیسح مادص میژر یرانکرب لح هار اهنت
  .دننامب یقاب تموکح رد تسدریز هقبط نانچمه دنریذپب نانآ
 عبانم
 هعومجم رد ،مالسا ناهج یعیش یاهورملق رد ناریا یاه تصرف و هعیش یایفارغج ،(3196) یوسوم تاداس ماهلا و سابع دیس ،یدمحا

  .ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد :نادهاز ،مالسا ناهج نانادیفارغج یللملا نیب هرگنک نیمراهچ تالاقم

  .رون نازاس هشیدنا ،نارهت ،هعیش کیتلپوئژ و یمالسا بالقنا ،ناریا ،(4396) سابع ،یدمحا

                                                           
1. SCIRI 
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 ماما هاگشناد یادهش همان تیصو لیلحت :یدروم هعلاطم ؛یمالسا بالقنا مرن تردق عبانم ،(7396) روپ یناج دمحا و رغصا ،یراختفا
  .97-10 تاحفص ،3 هرامش ،ناتسمز ،موس لاس .یمالسا بالقنا همانشهوژپ ،(ع) قداص

 لاس ،یمالسا بالقنا همانشهوژپ ،«میرک نآرق لوصا ساسا رب ؛یمالسا بالقنا رد مرن گنج هاگیاج و موهفم» ،(6396) رغصا ،یراختفا
  .6-27 تاحفص ،7 هرامش ،راهب ،لوا

  .7 هرامش ،ناتسمز ،مهدزای هرود ،دشر همانهام ،قارع رد (هر) ینیمخ ماما دیعبت نارود ،(1196) اضرلادبع ،ییاقآ
 ،یخیرات یاه یسررب هیرشن ،«یبرغ هن دراد یناریا گنر ندمت و گنهرف هاگدید زا قارع روشک» ،(2096) یلع دمحم دیس ،یرتشوش ماما

  .16 و 96 هرامش ،موس لاس
 تاقیقحت و تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،9 دلج ،مرن تردق رد ،کیمتسیس یدرکیور :مرن تردق تیریدم و جیسب ،(2196) کمایس ،یرقاب

  .جیسب
  ،2 ش ،7 س ،یسانش هعیش یصصخت همانلصف ،یتخانش هعماج تیعضو یسررب ؛قارع نایعیش ،(9196) سوریس ،یجادلب انرب

  .سراف جیلخ یاه شهوژپ نوناک :نارهت ،ناریا کیژتارتسا یاه هتسیاب و نیون قارع ،(6396) سوریس ،یجادلب انرب
  .(ع) قداص ماما هاگشناد :نارهت ،(نانبل یدروم هعلاطم) ناریا یمالسا یروهمج مرن تردق ،(3196) یدهم ،یکیب
 09 .هرامش ،زیئاپ ،مهن لاس ،یعافد دربهار همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج مرن تردق رب لماعریغ دنفادپ ریثأت ،(4396) یدهم ،ولدگیب
  .سراف جیلخ تاعلاطم زکرم :نارهت ،(یخیرات تادنتسم هیاپ رب ،قارع روشک یناریا یاه هشیر یسررب) هماندادغب ،(1196) هبزور ،روپاسراپ
 ،046 هرامش ،مهد لاس ،تینما و سراف جیلخ همانهام ،«سراف جیلخ تینما نیمأت رد قارع و ناریا شقن» ،(3196) هبزور ،روپاسراپ

  .نیدرورف
 ،متسیب لاس ،دربهار همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج رب دیکأت اب یلم تردق رد مرن تردق هاگیاج ،(4396) نارگید و ارهز ،درف یهاگشیپ

  .61 هرامش ،ناتسمز
 یایسآ همانلصف ،هنایمرواخ اب هسیاقم رد یزکرم یسایسآرد ناریا یمالسا یروهمج مرن تردق رب یلیلحت ،(1196) یبتجم ،یناکرسیوت

  .21 هرامش ،زاقفق و یزکرم
  .ناریا رصاعم خیرات تاعلاطم هسسؤم :نارهت ،ناریا و تیعجرم ،قارع رد عیشت ،(1196) لوسر ،نایرفعج
 و راهب ،متفه لاس ،یناور تایلمع همانلصف ،«یبرع یاه بالقنا رب ناریا یمالسا بالقنا مرن تردق ِبیجنسریثأت» ،(3196) داوج ،یلامج

  .17 هرامش ،ناتسمز
 همانلصف ،یمومع یساملپید رد ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف یاه تیفرظ ،(4396) یناث یرابج یلعسابع و یلع دمحم ،یورسخ

  .66 هرامش ،راهب ،موس لاس ،یسایس تاعلاطم
 لاس ،یمالسا بالقنا همانشهوژپ ،قارع رد هعیش یسایس نامتفگ و ناریا یمالسا بالقنا ،(6396) ینمحر میرم و اضرمالغ ،یورس هجاوخ

  .9 هرامش ،ناتسبات ،لوا
 ،یجراخ طباور همانلصف ،ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد یمومع یساملپید هاگیاج ،(4396) یدحا هناسفا و نیورپ ،شیدناداد

  .لوا هرامش ،راهب ،موس لاس
 ،یسانش هعیش همانلصف ،(اهدمایپ – للع) متسیب نرق رد قارع نایعیش یتخانش هعماج یامن رد یسیدرگد و لوحت ،(3196) داجس ،رفداد

  .79 هرامش ،ناتسمز ،متشه لاس
 و اه تیولوا ،تامادقا ،اه تصرف مالسا ناهج رد ناریا یمالسا یروهمج یمومع یساملپید ،(4396) یرافغ یفطصم و لالج ،هشخرد

  .مهدزناش ۀرامش ،ناتسمز ،مهدزاود لاس ،تاطابترا -گنهرف تاعلاطم ،اهدرواتسد
  .ناهیک تراشتنا :نارهت ،یدمحا دیمح ۀمجرت ،برع ناهج رد یاه شبنج بالقنا رد مالسا ،(2296) ریاره ،نایجمکد
  .29 هرامش ،ناتسبات ،روضح همانلصف ،ناریا یمالسا بالقنا رد مرن تردق هاگیاج ،(9196) اضردمحم ،یریشهد



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 645

 ،(ییافوکش و شیادیپ لماوع و اه هنیمز رب یلیلحت) مراهچ هدس ات سیسأت زا مق هیملع هزوح خیرات ،(1196) ربکا یلع ،یناشاک هرهز
  .1 هرامش ،مراهچ لاس ،یمالسا تیبرت همانلصف

 ،ناتسمز ،مهدجیه لاس ،یجراخ تسایس همانلصف ،اه شنکاو و اه شلاچ :قارع یللملا نیب نارحب و ناریا ،(9196) مظاک دمحم ،روپداجس
  .0 هرامش

 ،مکی و تسیب لاس ،دربهار همانلصف ،یحطس دنچ لیلحت کی :یسارکومد یایور و تنوشخ رارمتسا ،قارع ،(6396) هلا لیلخ ،این رادرس
  .91 هرامش

 مولع هدکشناد همانلصف ،تخس و مرن تردق هصرع رد تباقر :اکیرمآ و ناریا ییورایور ،(1196) روپ هلادبع اضر دمحم و ریشدرا ،یئانس
  .مهن و متشه ناگرامش ،زییاپ ،مود لاس ،یزکرم نارهت دحاو یسایس

 41 ص ،یسایس یاه شیارگ دنیآرف و اهراتخاس -قارع ،(ات یب) نیسح دیس ،هداز فیس

 و راهب ،مراهچ لاس ،یمالسا بالقنا تفایهر ،یثعب ماظن زا سپ ِبقارع یعامتجا تیعضو ،(3196) ناراکمه و دهاز ،نیجشه یرافغ
  .76 هرامش ،ناتسبات

  .7 هرامش ،گنهرف یاوجن ،راوجمه یاهروشک رد زورون نیئآ ،(9196) نینزان ،یناهارف
  .09 هرامش ،موس هرود ،مهد لاس ،دادرخ هدزناپ همانلصف ،قارع نایعیش یسایس طیحم دروآرب ،(6396) هللا تمحر ،حالف
 هعیش تاراشتنا ،مق ،لوا پاچ ،یزیربت هجیدخ همجرت ،هدش شومارف ناناملسم :برع نایعیش ،(0196) میحر دنر هکنارف و ماهارگ ،رلوف

  .یسانش
  .6 ی هرامش ،زییاپ ،لوا لاس ،مرن تردق تاعلاطم ی همانلصف ،هنایمرواخ رد مرن تردق یاهوگلا ،(4396) هللادبع ،ولربنق
 16 ،مهدفه لاس ،یسایس ناریا همانزور ،دندروآ دیدپ فجن هزوح رد یراجفنا یمالسا تموکح سرد اب ماما ،(3196) سابع ،زودهالک

  .9620 هرامش ،نمهب
  .2 هرامش ،خیرات نخس ،هیملع یاه هزوح شیادیپ یخیراتریس ،(1196) رداقلادبع ،یلپرس یلامک
 یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،(یشهوژپ شرازگ) یسراف نابز شقن و ناریا یمالسا یروهمج یمومع یساملپید ،(2196) نایلامک

  .یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو
 426 ص ،یسانش هعیش یصصخت همانلصف ،یزیربت هجیدخ :همجرت ،«قارع نایعیش» ،(9196) هلکنارف میحر دنر و رلوف ،ماهارگ
  .یمالسا یاه شهوژپ ناینب :دهشم ،روپ سابع دمحم ۀمجرت ،قارع نیون خیرات ،(4196) بف ،رام
  .هروس تاراشتنا :نارهت ،روپ یمشتحم ربکا یلع دیس نیملسملا و مالسالا تجح تارطاخ ،(1296) روپ یمشتحم
 ،زییاپ ،مهدفه لاس ،هنایمرواخ تاعلاطم همانلصف ،رصاعم قارع رد هعیش تیعجرم یا هفیاط ارف درکراک و شقن ،(3196) ناندع دیس ،ققحم

  .9 هرامش
  .947 ص ،2 ش ،7 س ،یسانش هعیش یصصخت همانلصف ،«اه شلاچ و اه تیعقاو ،اه نآمرآ قارع نایعیش» ،(9196) رغصا یلع ،یدمحم
 ،لمع ات هیرظن زا مرن گنج و تردق رد ،یللملا نیب نیون طیحم رد اکیرمآ مرن و تخس دیدهت دربهار یسررب ،(3196) هلا تجح ،یدارم

  .یقاس رشن :نارهت
 ،راهب ،0 لاس ،یبرع بدا همانهام ،نیادم ناویا هب یرتحب و یناقاخ کیژلاتسون هاگن ،(6396) خرچ هشوخ رغصا و اضر دیمح ،یخیاشم

  .6 هرامش
 مولع همانلصف ،هنایمرواخ رد درخ حطس رد یزاب :داژن یدمحا تلود و یمومع یساملپید ،(4396) یدنقزار هیسنا و اضر دمحم ،یکلم

  .16 هرامش ،زییاپ ،یسایس
 تشهبیدرا مود ،هنایمرواخ کیژتارتسا تاعلاطم هدکشهوژپ ،للم تخانش هار نیرت هاتوک ،یتسود یاه نمجنا ،(7196) نیسح دیس ،یوسوم

  .هام
  .(ع) قداص ماما هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یراقفلاوذ یدهم یناحور نسحم دیس همجرت ،مرن تردق ،(9196) فزوج ،یان



 445 ...قارع نایعیش تکراشم دنور یسررب

  .19 هرامش ،زیئاپ ،مهد لاس ،جیسب تاعلاطم همانلصف ،غیلب رصان همجرت ،مرن تردق عفانم ،(1196) فزوج ،یان
 :نارهت ،مود پاچ ،یراقفلاوذ یدهم و یناحور نسحم ۀمجرت ،للملا نیب طباور رد تیقفوم یاهرازبا ؛مرن تردق ،(2196) فزوج ،یان

  .(ع) قداص ماما هاگشناد
  .یقاس رشن :نارهت ،لمع ات هیرظن زا مرن گنج و تردق رد ،بانب روپنامرهق رگسع همجرت ،یربهر و مرن تردق ،(3196) فزوج ،یان
 216 ص ،«بالقنا و تمواقم ،عیشت» ،«اه نآ تشونرس و قارع یاه هعیش» ،(ات یب) یرودک یلا

  .یقاس رشن :نارهت ،لمع ات هیرظن زا مرن گنج و تردق رد ،مرن تردق رصانع و تیهام ،(3196) نیسح دمحم ،یسایلا

 


