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 هدیکچ
   و یمالوسا یاوه   هوشیدنا رد هوشیر ، هونایمروات ی   هوقطنم رد صووصت  هوب ،مالسا ناهج رد یسایس  ازحا و یسایس یاه هورگ ی هقباس
  رد ناوش   ینووگرگد و اوه هشیدنا نیا ایدبت دهاش ینامثع ی هرود زا بپ هک یروط هب دراد ریتا لاسدص دنچ رد اه هشیدنا نیا تاقلعت
  اومع رد   مالوسا ناوهج ، دوهد یم نر مالسا ناهج رد هنایمروات تالویت شخب نیرت مهم .میت ه یسایس یاوه هورگ و  ازوحا بولاق
  دووجوم یمالسا یاهروشک ،دنت ه یمالسا یاهروشک هک دوش یم اماش ار یزکرم یایسآ و هونایمروات اوت اوقیرفا لاموش زا یقطانم
   یوشخب ًاالومع ،۲0۷۲ رد نازول دادرارق اوت 8۲۷۲ رد لوا یناوهج  ونج نایاپ و وکیپ-بکیاس دادرارق زا ابق رد هنایمروات هقطنم رد
 ، رووشک ، تولم-تلود هلمجزا دویدج میهاوفم و یتو یلانویسان یاه هوشیدنا دورو اوب نکیلو .دندوب ینامثع یروتارپما زا ریبپ ییانادج
    رد دووجوم یتو یلانویسان یروکف یاه هورگ و یمالسا نارکفنشور .تفرگ اکش نانامل م یرکف اماکت رد دیدج یدنور ...و  زح
     یاروب دوش ثوعاب اوهداد نر نیا نکیلو دوب  رغ هب هت باو یهد نامزاس و یتدویقع روظن ود روه زا ناش یریگ اکش هکنیااب هنایمروات
 رد نیمل ملا ناوتا یریگ اکش همادا رد .تسا یناومثع یروتارپما زا روتارف یزیچ مالسا ناهج هک دوش هجوتم  رغ ناهج راب نیلوا
 .تسا ینوگرگد لاح رد هنایمروات هقطنم رد دوجوم مالسا ناهج هک داد ناشن ناریا و نات برع ،هیکرت رد یمالسا یاه هورگ و رصم
      یوسایس و یروکف تاونایرج یدرکراوک و یراتتاوس اماکت نییبت هب یفلد هبش و یلیلیت-یفیصوت درکیور اب هلاقم نیا رد یور نیازا
  هدونیآ رد یرکف تانایرج و  ازحا نیا كیتیلپوئژ درکلمع زا یریوصت ات هدیسر یموهفم لدم كی بلاق رد یسانش بیسآ و هقطنم
 .دوش هوئارا یا هوقطنم توینما
 
 .مالسا ناهج ،كیتیلپوئژ ،هنایمرواخ ،یسایس بازحا ،تینما :یدیلک تاملک
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 همدقم
  دزمادن قیرط زا ًاالومعم یراذگری أت نیا ،تسا تموکح رد یراذگری أت لابند هب هک یسایس ینامزاس ،تسایس رد بزح
 ی   هقبادس .دریذدپ    یدم ترودص یدسایس بصانم و اه تیلوئسم بسک یارب بزح اب وسمه ییاه هاگدید اب یناسک ندرک
  و یمالدسا یاه هشیدنا رد هشیر هنایمرواخ ی هقطنم رد صوصخ هب مالسا ناهج رد یسایس بازحا و یسایس یاه هورگ
  ددیدج  بازدحا بلاق رد ناشندش رولبتم و اه هشیدنا نیا لیدبت صوصخ هب ریخا لاس اهدصرد رد هک دراد ییاه هخاش
  ادت   یلامدش  یادقیرفا رد برغم روشک زا  هتسویپ  یاضف  هعومجم رب  لمتشم  یا هقطنم ،مالسا ناهج .تسا هدوب ،یسایس
  ایدسآ   یقردش  بونج و  بونج رد  هتسویپان  تمسق دنچ و اقیرفا قرشم ات  ناتسقازق زا و  یزکرم  یایسآ و دنه  هراق هبش
  رادهچ  لمادش  هدک یندمت و  گنهرف  هزوح  نیا  هرابرد هلاقم  نیا .تسا ناهج  نیشن ناملسم  مچوک  یاه هزوح و اپورا و
   یددنب هقبط و اوهو بآ ، یعیبط  هرهچ)  یعیبط  یاه یگژیو ؛رصاعم  هرود ات زاغآ زا  تعسو و دودح ؛ یسانش ه او  تمسق
 ،   نادبز و داژدن ، نآ   تایدصوصخ و   تدیعمج)   یدادصتقا د   یناسنا  یاه یگژیو ؛( یعیبط  یاه یگژیو  یاهدمایپ و  یمیلقا
     نادهج رد عدقاو یمالدسا یاهرودشک .تسا ) یناسنا  هعسوت و داصتقا ، ییاتسور  یرهش  تیعمج  عیزوت ، یبهذم  بیکرت
 9 نازودل دادرارق ات 1535 رد لوا یناهج گنج نایاپ و 1535 0وکیپ-سکیاس دادرارق زا لبق ًاالمع 5هنایمرواخ رد ،مالسا
  زاردیغ    هدب هدقطنم رد بزدح ناونع هب یزیچ لمع رد و دندوب ینام ع یروتارپما زا ریذپان ییادج یشخب ًاالمع 5035 رد
 ،  هیرودس میدسقت هب همان قفاوت نیا .تشادن دوجو ،دش هراشا الاب رد هک روط نامه یمالسا هشیدنا بلاق رد ییاه هشیدنا
    .ددندوب ینادم ع یاده  کردت لرتنک تطت نآ زا لبق قطانم نیا .دش رجنم ایناتیرب و هسنارف نایم نیطسلف و نانبل ،قارع
      هدمطل دودخ وردملق زا یدمهم یاده شخب رد ،یجراخ و یلخاد یاه نارطب ر ا رد ،هتشذگ نرق هس یط رد ،هنایمرواخ
   تاردکفت و اده     هدشیدنا دددجم یدسررب تروردض اپورا اب ییورایور رد ینام ع یروتارپما یپرد یپ طوقس .تسا هدید
   هدب تدشگزاب»  زا دودب ترابع هک داد ریارش نیا هب یموب یگنهرف خساپ می یمالسا هعماج .تخاس حرطم ار یمالسا
   هدب مدسیلانویسان ی    هدصرع دورو ادب روردم  هدب ، ددیدرگ ثعاب نیا و (21 :1390 ،نایجمکد) «نآ نیداینب لوصا و مالسا
  میهادفم ،  هدنایمرواخ و مالدسا ناهج تسایس و گنهرف هب ییاپورا رصانع دورو و مسیبرع ناپ صوصخ هب و هنایمرواخ
  یاده  هنادسر ،   یدسایس بزدح لد م یدیدج میهافم روط نیمه و ییارگ موق و مسیلانویسان ،تلم-تلود :هلمجزا دیدج
  ندیا ی  هدنابلط   ییاددج یاده تکرح هک یروط هب ؛دندرک لبق زا رت فیعضت ار ینام ع یروتارپما و دندش رادیدپ ،دیدج
 .(1395 :11 ،        ییودخ یمادما) دودب ینادم ع یرودتارپما یدشاپورف لدماوع نیردت  یلدصا ز ا یدکی مهدزون نرق رد ماوقا
 و 2035 ،2935  یاده   هدهد رد یرامعتدسا یاه تردق و دشن ققطم لوا یناهج گنج زا دعب لالقتسا هدعو هکنیازادعب
  یادیرد قر    دش و ادقیرفآ لامدش) بردع ناهج رد تسایس روطم ،دنداد همادا برع ناهجرب دیدش ذوفن لامعا هب 2135
   تدسخن یاده   هدهد رد قاردع و هیروس ،رصم هچنآ ریظن) لاربیل هطورشم یتموکح یاه ماظن داجیا زا ًااجیردت )هنارتیدم
    و نارگرامعتدسا نددنار نوردیب ییارگ یلم  ون نیا فده .داد تهج رییغت ییارگ یلم یوس هب )دندرک هبرجت متسیب نرق
  ادت 2135      هدهد زا هدک تدسا یمادظن یاده   تدموکح ددشر یلصا لماوع زا یکی نیا .دوب نانآ هب یکتم مکاح یاه ماظن

                                                           
1 Middle East 
2 Sykes–Picot Agreement 
3 Treaty of Lausanne 



 9999 ...صاخ یرکف تانایرج کیتیلپوئژ شقن

    میدسرت ودکیپ و سکیادس هک یمیقتسم طوطخ .دندوب مکاح یبرع یاهروشک زا یرایسب رب 5520 لاس یبرع یاه مایق
 .دوب توافتم ًاالماک هقطنم مدرم رد ناشری أت اما ،دندوب دیفم رایسب هسنارف و ایناتیرب یارب متسیب نرق لوا همین رد دندرک
 :دنوش یم یدنب میسقت ریز هدمع نایرج ود و هتسدود هب ناناملسم یسایس د یرکف فلتخم یاه شنکاو
 ؛(ددجت) 5یگدز برغ ات ییارگ برغ زا ،برغ ندمت زا یوریپ نایرج (5
 .(ینید یبلط حالصا) 0یمالسا مسیلاکیدار ات ییارگداینب زا ،ینید ردکفت یزاسزاب و ایحا نایرج (0
  و ندید رد هدشیر مود نایرج یلو ،تسا ینیدریغ و دراد اپورا یسایس هشیدنا و دیدج رکفت رد هشیر ،تسخن نایرج
   یدلم ردصانع ،دش لیکشت بزح ناونع هب مالسا ناهج رد هک یرصانع نیلوا .(93-13 :3195 ،یق وم) دراد ینید رکفت
    ردظنزا مده یعودن   هدب اده   نآ لیکدشت هدک دندوب ییاه هورگ نیا ؛دندرک روهظ بزح بلاق رد هک دندوب یتسیلانویسان و
      یدنعم ردگید هدک ددش هدجوتم راب نیلوا یارب برع ناهج ؛ینعی دوب برغ هب هتسباو یهد نامزاس رظنزا مه و یتدیقع
 ،   قردش نادهج هدکلب مالسا ناهج اهنت هن هک دش هجوتم یترابع هب و تسین 9ینام ع یروتارپما بلاق رد رقف هنایمرواخ
  یدیارگ موق بلاق رد ار ناشلقتسم یاهروشک هک دندیسر هجیتن نیا هب تیاهنرد .تسا ینام ع یروتارپما زا رتارف یزیچ
     تدشونرس سکرده و ددهد تادجن ،   دودب طوقدس و قردغ لاح رد یتشک هک ینام ع یروتارپما زا یبرع ییارگ یلم ای
  یاده   یددنبزرم هدک یروط هب تشاذگ ناریا و هقطنم تینما رب یمیقتسم ری أت تالوطت نیا و ؛دریگب شیپ رد ار شدوخ
  ی ولوددتم تشرس هب انب و یفیصوت-یلیلطت ،شهوژپ نیا یلصا شور .دروآ دیدپ ار دیدج یتینما یاهراتخاس دیدج
  قدیقطت ییارجا لحارم رد .تسا هدش یروادرگ یاهناخباتک عبانم و یطخ خسن ،دانسا دننام لوا تسد عبانم هیاپ رب نآ
   شرازدگ هدیهت ،تاعالطا لیلطتو هیزجت ،یسررب .درب میهاوخ دوس عیسو رایسب سایقم رد سایق شور زا یریگ هرهب اب
    سپدس و هددش هدتفرگ بختنم یاه هفلوم هرابرد ناگبخن و دیتاسا رظن ادتبا ،ییایاپ و ییاور یارب .یریگ هجیتن و ینایاپ
    تدسدب (لودبق لدباق) 3/027 بیرض و هدش یراما نومزآ خابنورک یافلآ بیرض رسوت جیاتن و همان شسرپ هب لیدبت
 .تسا هدش یموهفم لدم هب لیدبت و لیلطت و هیزجت اه هتفای مامت تیاهن .تسا هدما

 شهوژپ ییایاپ هب طوبرم یرامآ یاهبیرض :1 هرامش لودج

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 هعلاطمدروم هدودحم تیعقوم :1 هرامش لکش

 ناگدنراگن :عبنم

  ندیا ،      تدسا ناردیا و هدیکرت و ردصم و یدبرغ یایدسآ لماش یلک روط هب هک تسا یا هراق نیب هقطنم می «هنایمرواخ»
    لکدش رد هدک روطنادمه ، ددش هتفرگ راک هب متسیب نرق لباوا رد «میدزن رواخ» حالطصا نیزگیاج ناونع هب حالطصا
        تدینما رد هدنایمرواخ صادخ یردکف تادنایرج قدیقطت ندیا ی  هدعلاطم دروم هدودطم ،تسا هدش صخشم 5 هرامش
     هدعومجم رد و ینادم ع یرودتارپما یدشاپورف ی    هدجیتن رد هدک هدنایمرواخ ی   هدقطنم رد عدقاو مالسا ناهج یاهروشک
 .دندمآ دوجو هب هسنارف و سیلگنا رامعتسا تسد هب 5035 و 1535 یاهدادرارق
 1کیتیلپوئژ
   هدک دودش یم میسقت ریغتم لماوع و تبا  لماوع تمسق ود هب ایفارغج و تسایس نیب هطبار یسررب یانعماب میتیلپوئ 
  یدضعب میتیلپوئ  ییایفارغج هبنج ندرک رتشیب فده متسیب نرق یادتبا رد .دنتسه دوخ یاه شخب ریز یاراد مادکره
  هدرادمگ تمه تشاد یرتشیب یملع و ییایفارغج هبنج هک یسایس یایفارغج هعسوت هب هک تشاد نآ رب ار نانادیفارغج
  ار ادم میتیلپوئ  هتشذگ هب یلامجا رظن می .دنیامن یراذگ ناینب گنج نامز میتیلپوئ  یاه هناریو یور رب ار نآ هیاپ و
 مود -  یخیرادت یدطیطم هبنج یکی :تسا هدوب صخشم هبنج ود یاراد یکیتیلپوئ  تاعلاطم هک دناسر یم هجیتن نیا هب
   ردسوت مدیتیلپوئ       ینادهج تادیرظن نلیدک ادب نادمز    مده و لزدتار زا سدپ .(11 :3195 ،ردیحریم) یکیژتارتسا هبنج
      روادب ندیا ردب گرزدب نیردکفتم نیا .تفای راشتنا یکسروس و نمکیاپسا ردنیکم ،ناهام نوچ یراهق یاه نیسیتیلپوئ 
   ادت ددهد  یدم لیکشت هعزانم رتشیب للملا نیب رباور ۀصخشم هجو ،اهروشک نورد رد دوجوم رباور فالخرب هک دندوب
  اده    نآ زا هدک تدسا ییاده    تدلود دودجو ادی ناشدوخ یدنمتردق ورگ رد اه تلود تیدوجوم نانآ نامگ هب .یراکمه
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  نادیب ،  تدسا مکادح نآ رب تساهتدم هک میتیلپوئ  یلصا فیرعت .(01 :1195 ،فارگزتلاف و یترئود) دننک یم تیامح
 ، یداژدن ی اده    توادفت و ییادیفارغج تدیعقوم ، ییادیفارغج ریارش قیرط زا ار تلود تسایس هک تسا یموهفم دنک یم
 .دنک یم نییبت روشک رب مکاح یاه تسایس اب طابترا رد ار تردق
 1تینما
   مودجه ردبارب رد تظفاطم هکبش می ناونع هب تینما ،تسا هدش نایب «0ندوب ناما رد» نیعم یسراف گنهرف رد تینما
   ناودت یدم  ار تدینما ،ماع یانعم هب .دنک یم هدافتسا یریگرد عقاوم رد یماظن و یروانف یاه ییاناوت زا و دوش یم یقلت
      عدفر یادنعم هدب تدینما عدقاورد .   دردک فدیرعت دادهن می تفرشیپ و درکلمع نینچمه و ملمت ،اقب و دوجو هب نیقی
   تدینما هدک تفگ ناوتیم نیاربانب ؛دوجوم یاهتصرف زا هنیهب هدافتسا یانعم هب نینچمه ،یلامتحا و دوجوم تارطخ
   هدنیهب یردیگهرهب و دیدهت زا یبسن ییاهر هب هتسباو تینما یرارقرب و دشابیم تصرف و دیدهت یلصا رصنع ود یاراد
 . تدسا هدش یفرعم یملع لیلطت و هیزجت هب یسایس مسیلائر بتکم رسوت هک یلم تینما موهفم .دشابیم اهتصرف زا
 ، ردیگاو ی اده یرامیب ندوبن .تخاس ققطم ار نآ دعب ود ره دیاب تینما نیمأت یارب دراد 1ینهذ و 9ینیع دعب ود تینما
   ردگید ددعب . تدسا تینما ینیع دعب ،نآ دننام و دازآ یاه هناسر و تاعوبطم دوجو و نامرجم و مئارج رامآ ندوب نییاپ
    دودجو نآ یاردب دادمتعا لباق شجنس یاهرایعم و تسین یمک هک نآ لیلد هب اسب هچ هک ،تسا نآ ینهذ دومن ،تینما
 یحور داعبا رد دارفا توافت لیلد هب هک دهد یم لکش ار 1«تینما ساسحا» ،دعب نیا .دننک یم هجوت نآ هب رتمک ،درادن
 .(110 :5395 ،ینایواک و هدازیلع) تسا توافتم و ریغتم ،فلتخم دارفا رد ساسحا نیا یناور و

 
                                                                                                                    0دیدج یاه هشیدنا
  و ددش نایب مسیبرع ناپ بلاق رد اه هشیدنا نیا نیلوا هک هشیدنا ود روهظ اب دش نامز مه شرخاوا ات ای 20 ی ههد لیاوا

                                                           
1 Security 
2 being safe 
3 Objective 
4 Subjective 
5 Sense of Security 
6 New Thoughts 
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      رد هدک یرالوکدس یتدسیلانویسان جودم لدباقم رد یترابع هب دوب نیملسملا ناوخا ،یبهذم ی هشیدنا روهظ شلباقم رد
    زا مده یددیدج جودم ، ددندرک  یدم تیامح نآ زا یفلتخم نادنمشیدنا و ناگدنسیون و دوب هدمآ دوجو هب برع ناهج
    یادیحا لادبند هدب و تسا هدروخرس ی هعماج هنایمرواخ یمالسا -یبرع ی هعماج دندرک یم سح هک اهارگ مالسا فرط
  یاده هشیدنا اب ناششحاف توافت اما و نایوما و نایسابع ل م ینام ع لبق هتشذگ یاه هرود رد دوجوم یمالسا تفالخ
 «لطلا وه مالسالا» ضرف شیپ مه نانآ هشیدنا رد ،دوب «لطلا وه مالسا» راعش اب ،مالسا نتسناد لح هاررد مسیبرع ناپ
       ادب مده خیرادت هدنیرید زا هدک اده    هوردگ ندیا زا یدکی .(110 :3195 ،یوبن) دوش یم هراشا لاکیدار نایارگ مالسا یارب
  اده    هوردگ ندیا نیردت     مدهم هدک تدسا رودشک نیا نیملسملا ناوخا شبنج ،هتشاد ییاه فالتخا هیروس یولع تموکح
  شناراذدگ       نادنیب ادب ددیدج نردق رد هدنایمرواخ هدقطنم رد یسایس مالسا یاه هورگ راذگ هیاپ نیلوا هک دما یم باسح هب
  بردع ییارگ موق ی هشیدنا تالوطت نیا اب نامز مه .دندوب شا یکی ولوئدیا ناردپ زا هک انبلا نسح ،سدق دیس هلمجزا
  رد ادت دوب رتشیب رایسب قارع و نانبل ،هیروس قطانم :هلمجزا هنارتیدم برغ رد صوصخ هب ،درک نتفرگ تدش هب  ورش
   هدشیدنا بدلاق رد 5  مدسیلانویسان هدشیدنا نیا (115-105 :1395 ،نارگید و هللادی) یمالسا و یبرع یاه نیمزرس ریاس
    مدسا هدب یرودس یطیسم می شراذگ ناینب و دوب مالسا ناهج و برع ناهج بازحا نیرت مهم زا هک دش لیکشت ثعب
    .تدسا هدتخادرپ هدیرظن ،یا  هدقطنم گرزب تردق می لیکشت و یبرع یاهروشک داطتا اب هطبار رد هک دوب قلفع لشیم
       رد .دردک سیدسأت ثدعب یتدسیلایسوس و یدبرع نادپ بزح «0راطیبلا نیدلا حالص» ممک اب 1135 لاس رد قلفع لشیم
   شالدت هدب ،مسیمالسا ناپ بلاق رد یمالسا داطتا حرط لیالد نیرت مهم زا یکی هنایمرواخ یسایس بازحا رصاعم خیرات
   یمالدسا یاده    شبدنج هدمه هدک درک هراشا دیاب ؛ددرگ یمزاب برغ مجاهت هب هلباقم رد مالسا داطتا هب ناملسم نارکفتم
  یاده    یدگژیو هرادبرد نادیارگ  مالدسا ،  نیادوجوادب ادما ، دنتدسه یمالسا  رش و قالخا ساسا رب عماوج داجیا راتساوخ
 ،   دردک رقتدسم ار نآ ددیاب یا ه   لیدسو هدچ هدب و دنک هرادا ار نآ یسک هچ هکنیا و نآ هرادا یگنوگچ ،یمالسا تموکح
 یلو دندوب داطتا ناهاوخ هک ییاه ثعب نیب فاکش نیلوا هک دوب نیب نیمه رد .(515 :2195 ،رتناه) دنراد رظن فالتخا
 ،  تدسا لدح   هار مالدسا یدنعی «  لدطلا وده مالسا» راعش اب هک نیملسملا ناوخا اب دنتشاد ارگ موق و رالوکس یاه هشیدنا
   ثدعب بزدح حانج ود هب ثعب بزح و تفرگ لکش زین ثعب دوخ نیب تافالتخا مک مک دنور نیا ی همادا رد .دماشیپ
  یادهورگ ،  مکادح ریاردش و نامز نآ رد مالسا ناهج رد هعماج وج هب هجوت اب .دش لیدبت هیروس ثعب بزح و قارع
   و بازدحا و اده   هوردگ مدک      مدک ریدسم نیدمه رد و یمودق یاده  هوردگ صوصخ هب دننک ادیپ رادفرط دنتسناوتن یمالسا
  یردگید یمالسا و یتسیلانویسان و یتسینومک بازحا هلمجزا دندش تباقر هصرع دراو مه یرگید یسایس یاه نایرج
      ثدعب بزدح ًاادتیاهن و ددننک اددیپ هاگیاج ثعب و نیملسملا ناوخا حرطم بزح ود دننامه دنتسناوتن لک رد اما دندوب
 نیملسملا ناوخا اب و دز اه هناخراک و تاسسؤم زا یرایسب ندرک یلم هب تسد هیروس رد 1135 لاس رد هیروس حانج
    نمحرلاددبع یتدسیلایسوس تدموکح ندرک نوگنرس اب 1135 لاس رد ثعب بزح یقارع هخاش نینچمه و دش ریگرد
 .(Niva2 15:3335) دیسر تردق هب فراع

                                                           
1 Nationalism 
2 Salah al-Din al-Bitar 
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 1ثعب
       ندیا ادب و دودب هدسنارف و سیدلگنا فلادخم هک اپورا رد مسیزان یاه هدیا شیازفا و مود یناهج گنج زاغآ اب نامز مه
    هدسنارف و ناتدسلگنا رودشک ود نیا اب یقیرط هب اه تموکح هنایمرواخ رد دش هراشا هک روط نامه ،دش ریگرد اهروشک
  نیردت مهم زا .دندرک ادیپ دشر و  ورش هنایمرواخ رد مسیزان فلتخم یاه هورگ هک دش ثعاب نیمه و دندوب طابترا رد
     هدکارچ دودب ثدعب دردب    یدم ردلتیه و یزادن بزح تمس هب یرادفرط و یتاغیلبت رظنزا ار مالسا ناهج هک اه هورگ نیا
        ادب هدک ورددنت یدبرع و یمالدسا یادهورگ لدیلد نیمه هب دندوب لباقم ههبج رد ،نایدوهی و اه یوسنارف و اه یسیلگنا
    ددش ثدعاب ندیا و دندوب هزرابم ریگرد و فلاخم هقطنم رد ...و تیطیسم و تیدوهی یاه هفلؤم بلاق رد برغ روضح
  قاردع رد 0 یدنالیگ یلاع دیشر تموکح ل م اهروشک رد ذوفن هب دندرک  ورش و دندید دطتم ناونع هب ار یزان می هک
 ,Laqueur) درک طوقس اه یسیلگنا ینابیتشپ هب ًااتیاهن هک دریگب تسد هب اتدوک هبش می اب ار یریزو تسخن تسناوت هک

    ناودخا و (یدصقالادجسم یدتفم) 9     ینیدسطلا نیدما جادح لد م ینیطدسلف ی اهورگ رگید لا م ای و (181-190 :1958
   رددص رد اده  یزادن ًااصخشم هک دندرک ،دوب هسنارف و سیلگنا فلاخم هچنآ ره هب ندش میدزن هب  ورش هک نیملسملا
  اده   هدشیدنا ندیا یزا دن ناملآ تسکش اب یلو درک دشر هب  ورش مسیزان هشیدنا و ؛دنتفای یا هژیو هاگیاج نافلاخم نیا
 ناملا تسکش اب .دمآرد یزان بزح رد تیوضع هب و تخیرگ یزان ناملآ هب 1935 لاس رد هک یروط هب .دنتفای همتاخ
      لیکدشت یلدصا لدماع مدی ناودنع  هدب 1 یدیارگ موق هکلب دشن مامتزیچ همه ،هنایمرواخ رد مسیزان نتفر نیب زا و 1یزان
 دراو ،  ییادکیرمآ ساندش  هدعماج ،رنماس مایلیو ار ییارگ موق حالطصا ،دنام یم یقاب مالسا ناهج و هنایمرواخ رد بازحا
 اه شزرا :دنک یم فیرعت نینچ ار ییارگ موق 1235 لاس رد دوخ هدوت یتنس یاهراتفر باتک رد وا .درک یعامتجا مولع
  گدنهرف :دوب هتفهن زین روظنم نیا فیرعت نیا رد ،نداد رارق نارگید دروم رد تواضق روطم ار دوخ گنهرف نیزاوم و
   هدک یدبازحا یولهپ تموکح ناریا رد لا م یارب (9105 :9195 ،لیتام) نتسناد رگید یاه گنهرف همه زا رترب ار دوخ
   ددندوب یمالدسا و یروشک ی هنیمزرد یولهپ یاه تسایس فلاخم و عچ بازحا رتشیب دندوب یولهپ تموکح فلاخم
 وج و دوب تموکح رادفرط یتسیلانویسان وج ًاار کا و دندوب یولهپ تامادقا نافلاخم ی هرمز رد رتمک اه تسیلانویسان و
   ندیا و دنددش     یدم ینابیتدشپ و تدیامح قبادس یوروش تمس زا ًاار کا عچ بازحا ،دندوب عچ بازحا رتشیب فلاخم
    ًاارد کا یتندس یاده    تدموکح طوقدس رد یورودش حرط رطاخ هب دش رتشیب یدیشروخ 21 ی ههد رد یوروش تیامح
      عفادنم یاتدسار رد عدقاورد هدک اردگ  یدلم رهاظ هب یاه تموکح ندروآ دوجو هب یارب و یپ رد یپ یاهاتدوک ی هطساو هب
  .دودش   یدم جرادخ وتنس نامیپ زا هک درک مالعا 3135 لاس رد مساق میرکلادبع تلود لا م یارب دندرک یم راک یوروش
  و وکدسم یدونشخ بجوم مساق یاتدوک زین رت لبق یتح .درک اضما مه یوروش زا هطلسا دیرخ دادرارق ،نآ رب هوالع
   هدب ناودت یم هرود نیا رد ناریا یجراخ رباور تاعوضوم نیرت مهم زا .دش ندنل و نتگنیشاو و نارهت ینارگن و هرهاق
   و ناردیا زوادجت مدع و یتسود دادرارق ،ناریا یجراخ تابسانم دنور رب نآ تار ا و قارع رد مساق میرکلادبع یاتدوک

                                                           
1 Ba'athist 
2 Rashid Ali al-Gaylani 
3 Amin al-Husseini 
4 Nazi Germany 
5 racist 
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    یرودهمج تدسایر نارود زادغآ ،  نآ هدب تبدسن یوروش تلود شنکاو و اکیرمآ و ناریا یعافد همان تقفاوم ،یوروش
    نآ زا یدشان یاهددمایپ و ردصم و ناریا یسایس هطبار عطق و ناریا یجراخ رباور دنور رب نآ ری أت و اکیرمآ رد یدنِءک
 یاتدوک ات رصم یهاشداپ تموکح هیلع رصم نارسفا یاتدوک زا نینچمه ،(2395 ،ناراکمه و داژن ناقهد) .درک هراشا
   ادب هدک یروط هب .دندوب یوروش عفانم رادفرط لمع رد یلو اهدهعتم ریغ لیکشت مسا هب هک ؛.و یبیل و قارع رد نارسفا
   و هددش یتیوده    یدب یعودن رادچد دهعت مدع شبنج وضع یاهروشک مسیلایسوس هاگودرا یشاپورف و درس گنج نایاپ
 ار یا      هددع .تدسا هدتفر نیدب زا دودب درس گنج نارود تردقربا ود نیب یفنم هنزاوم داجیا هک شبنج نیا دوجو لیلد
      رد حردط ندیا .تدسا یتدسیلایرپما ددض نامه ای ییاکیرمآدض نیزاوم ثراو دهعت مدع شبنج هک تسا نیا رب ضرف
  یاهرودشک رد   یدلو دودش   یدم هدجاوم تسکش اب زین ،سراف جیلخ یاهروشک رد روط نیمه و دروخ یم تسکش ناریا
 و مالسا ناهج رد ییارگ موق هاگدید اب اه عچ ذوفن و نتفرگ تردق شا هجیتن هک دوش یم قفوم رصم و هیروس و قارع
   .ددش ردصم رد 5   ردصانلادبع لادمج رودهظ ل م دیدج بازحا روهظ زاس هنیمز دوخ تالوطت نیا ،دوش یم برع ناهج
   سیدسأت قاردع رد لاس نیا رد ثعب بزح و دیسر دوخ میژتارتسا فده نیلوا هب ،1135 لاس رد قلفع لشیم ًااتیاهن
   رگزادغآ ردصم رد رصان روهظ .(11 :9395 ،هراوز یلگ) دش یراذگ هیاپ لیئارسا بصاغ می ر هک یلاس نامه ینعی دش
  مدسا هب ینایرج و دوش یم جراخ ثعب بزح یدرف راصطنا زا ییارگ موق ؛ینعی ،دوش یم اهارگ موق نیب رد فاکش می
   یتدسیلایسوس هدنایارگ  یدلم ی ولوئدیا می (یرصانلا رایتلا :یبرع هب) ییارگ رصان ،دروآ یم دوجو هب مسیرصان نایرج
    گردم زا سدپ و دادتفا هار هب (م2135 ات م0135 زا رصم روهمج سیئر) رصانلا دبع لامج تلود  هیاس رد هک دوب یبرع
        هدک تدسا هدتفرگ مادهلا ردصان یاهراعدش زا و تدسا هدش هتفرگ رصانلادبع مان زا تکرح نیا مسا .تفای همادا زین یو
   هدب و مدسیلایسوس لانویسان هک ار ثعب ،دش ثعاب لماوع نیا .تسا برع یاه نیمزرس یگناگی و مسیلایسوس ،یدازآ
     رگزادغآ دودخ تالودطت ندیا هک تسیلایسوس یارگ یلم نامه ای مسیرصان هب دوش لیدبت ،هدوب فورعم یبرع مسیزان
    فالتدخا زا هدتفرگ تءادشن هک هیروس و قارع رد یپرد یپ یاهاتدوک یریگ لکش شبقاوع و برع ناهج نیب فالتخا
  رد یتادب   یدب ثعاب دوخ نیا هک دندش یم نوگنرس یرگید رسوت و دندمآ یم راک یور لاسره و دوب اه هورگ نیا نیب
     قاردع رد ثدعب بزدح هدک 2135 ات 1135 ات اه یتاب  یب و اهدنیارف و دوب هیروس و قارع رد صوصخ هب اهروشک نیا
  و ترددق ی  هدنیمز رب هوالع یلو درک لمع لکش نامه هب مه هیروس رد ثعب بزح و هدز رانک ار اه یرصان تسناوت
 شخب یدازآ شبنج فده .تشاد دوجو یتباقر فالتخا بزح ود نیا نیب ،یربهر رس رب هراومه ،ی ولوئدیا ی هلئسم
 .(John, 1975: 32) تسا یعامتجا تلادع یارب هزرابم و رلسم تاقبط هب ضارتعا ،مسیلایرپما اب هزرابم یبرع

 ثعب بزح فادها :2 هرامش لودج

 
 15 :1195 یدیعس :عبنم

                                                           
1 Gamal Abdel Nasser 
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 1نمی هللا راصنا
  زا یمادظن و یسایس ینایرج ،تشاد مان نمؤملا بابش رت شیپ و تسا فورعم زین ی وح نایرج هب هک هللا راصنا شبنج
     دادطتا هدب اهددعب هدک دش میسقت یبونج و یلامش هقطنم ود هب ینام ع یشاپورف زا دعب نمی تسا نمی یدیز نایعیش
     و یتمودکح راتخادس رد یدلو .داد یور ییادیفارغج راتخاس رد داطتا نیا هتبلا .دش داجیا دطتم نمی روشک و دندیسر
  یعیدش بهذم ود .تسا هدوب فالتخا نآ  ون و تموکح رس رب بونج یاه ینس و لامش نایعیش نایم هتسویپ یسایس
  اده  یردیگرد و اه گنج زا یرایسب و تسا هداد لیکشت ار روشک نیا یبهذم و یتیوه لماع تنس لها بهذم و یدیز
    ناردیا یمالدسا بالدقنا تارکفت و ی ولوئدیا لوبق و شریذپ نایم نیا رد .تسا هدوب تردق رس رب هورگ ود نیا نیب
   شبدنج ًاادصوصخم یعیش یاه هورگ ناربهر رب (هر) ینیمخ ماما 0میتامزیراک شقن و یسایس-  یبهذم بالقنا ناونع هب
   مدهف یاردب .(300-120 :1395 ،درف یرقاب و یوسوم) دوش یم هتخادرپ نآ هب همادا رد هک ؛تسا یسررب لباق هللا راصنا
 یبرع یروشک نمی .میزادرپ یم نمی روشک یسایس و ییایفارغج راتخاس هب ،هیلوا تاعالطا هب یبایتسد و  وضوم رتهب
  یاراد ندمی .تسا اعنص رهش نآ تختیاپ و هنایمرواخ رد عقاو ناتسبرع هریزج هبش بونج رد و ایسآ یبرغ بونج رد
  یاراد نیدنچمه ،   بردع یادیرد هدنارک رد یبونج یلحاس و خرس یایرد هنارک رد یبرغ یلحاس ،تسا مهم لحاس ود
 لبق ات نمی .تسا خرس یایرد رد شینح هریزج و برع یایرد رد هرطقس هریزج اه نآ نیرت مهم هک تسا هریزج دنچ
     و یناتدسهوک قطادنم یاراد یلامدش ندمی)  ندمی یبرع یروهمج :یاه مان هب راوج مه روشک رد یدالیم 2335 لاس زا

 ود نیا ینامیپ یط 2335 لاس رد .تسا هدوب (راومه یا هقطنم یبونج نمی) نمی میتارکمد یروهمج و ( روبعلا بعص
     هدک داد خر فردط ود نیدب ینینودخ گنج 1335 لاس رد اما ؛دمآ دوجو هب نمی یروهمج و دندش دطتم مهاب روشک
     نیددلاردب نیدسح نادشربهر هدب 9«ی وح» مان .(550 ،نامه) دنام اجرباپ داطتا و هریچ اه یبونج رب اه یلامش ماجنارس
  زا یدهورگ نمی یاه ی وح .(هریزجلا) دش هتشک نمی شترا یاهورین رسوت .م 1220 لاس رد هک دراد باستنا 1ی وح
 برغ هب هتسباو یتموکح ار نمی تموکح نانآ .تسا هدعص نانآ تیلاعف یلصا لطم .دنتسه روشک نیا یدیز نایعیش
 ، ادکیرمأل توملا ،ربکا هللا» نانآ یلصا راعش .دنا هدز نمی تموکح اب تفلاخم هب تسد یدالیم 9220 لاس زا و دنناد یم
    و دودهی ردب نیردفن ،  لیئاردسا ردب گرم ،اکیرمآ رب گرم» ینعم هب «مالسالا رصنلا ،دوهیلا یلع یهنعللا ،لیئارسال توملا
   نادبز ردب ی وطلا نیدلاردب بهذم یدیز ملاع دنزرف ی وطلا نیسح راب نیتسخن ار راعش نیا .تسا 1«مالسا داب زوریپ
    هدب یهادگن ادب .(300-120 :1395 ، دردف   یرقادب و یودسوم)   تدسا هدودب ناریا یمالسا بالقنا زا مهلم هتبلا هک دروآ
     یدگنهرف لدماک تدیمورطم رد نایعیدش ،نمی تلود تموکح نامز رد دوش یم نشور ،نمی نایعیش یگدنز یگنوگچ
 :نایعیش یارب ینید سرادم سیسأت قح نتشادن دننام ؛دنا هدوب ور هبور یدایز یاه شلاچ و اه یراوشد اب زین و دنا هدوب
  یاده     هدیاپ تدیوقت رد یدادیز یاده  شالدت ،هعیش نویناحور هب یسرتسد و باتک نوچ یگنهرف عبانم دوبمک فالخرب
  یرازدگرب زا یریگولج و یعیش یاملع و نایعیش ندش ینادنز و هجنکش و رازآ ؛تسا هدش ماجنا نانآ بناج زا یبهذم

                                                           
1 Houthi movement 
2 Charismatic 
3 Houthi 
4 Hussein Badreddin al-Houthi 
5 Down with America, over with Israel, curse on the Jews and victory over Islam 
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 ، ددننک یم رازگرب یناهنپ روط هب ار دوخ یبهذم مسارم نانآ ،اه تیدودطم مامت اب یلو ؛ریدغ دیع رد نشج دننام :مسارم
  هفیطدص» و «5 هدغالبلا جهن» دننام ییاه باتک ینوناق و ینلع ندیشک شتآ هب و دجاسم بیرخت دننام :اه شزرا هب نیهوت
    یدبرع ودیدار :اده     هنادسر هدب یدسرتسد ؛دودش   یدم مادجنا یدوعس یاه یباهو و نمی تلود یگنهامه اب هک «0هیداجس
   و هدلیبق ددننام یفلتخم لماوع شقن .(0520 ،نوراب) تسا نمی نایعیش سرتسد رد هناسر اهنت ناریا یمالسا یروهمج
   هدتبلا .ددیدرگ نمی رد بالقنا زورب بجوم یبرع راهب و ناریا یاه بالقنا زا یرادربوگلا رانک رد نید زا تشادرب  ون
  دادیزو    مدک یدشقن لدماوع نیا زا مادکره و ؛دنا هتشاد شقن یفلتخم یجراخ و یلخاد لماوع بالقنا نیا یبای هشیر رد
 9   حلادص هللاددبع یدلع .(300-120 :1395 ، دردف یرقاب و یوسوم) تسا هدناسر هلحرم نیا هب ار نمی بالقنا و هتشاد
 رد دورو ناریا :دوب هدرک مالعا ،درادن روضح نمی رد ناریا هکنیا نایباب شگرم زا لبق یدنچ نمی قباس روهمج سیئر
 .(www.mehrnews.com/news/4157487)درک در نم تساوخرد دوجواب ار نمی یربهار فالتئا
 4نیملسملا ناوخا
  ادنبلا  ندسح رسوت 1035 لاس رد هک شبنج نیا هک درک هراشا یمالسا هاگودرا هب ناوت یم مالسا ناهج رگید بازحا زا
5 لاس ات یمالسا هاگودرا ،تدفرگ لکش   یاده هورگ و فیعض ،ناریا رد یمالسا بالقنا اب فداصم ،(یسمش 11) 313
   بالدقنا هرادبرد شا    هددیقع نادیب و (هر) یدنیمخ ...ا تیآ روهظ زا دعب یلو هدوب اهارگ موق تسد رد تردق و یسایس
   .تدسا مالدسا ن ادهج گرزب بالقنا زاغآ ناریا مدرم بالقنا ؛تسین ناریا هب رصطنم ام بالقنا :دندومرف ناریا یمالسا
 ،  هدقطنم رد یدسایس مالسا یاه هورگ مامت رد یلوطت ؛یسایس مالسا یریگ تردق نینچمه و (03 :0195 ،ینیمخ ماما)
  هدک    ندیا یاردب یندس یاه هورگ هک یروط هب ،دمآ باسح هب ناشیارب یرادیب ی هلزنم هب و هداد خر ینس هاوخ و هعیش هاوخ
    جودم هدک ددش یلماع دوخ نیا هک دندرک ریسم نیا رد تکرح هب  ورش دننامب بقع یرادیب جوم نیا زا دنتساوخ یمن
  یدادیز رایسب تنوشخ مه یدراوم رد ًااتعیبط و دوش هدیشک یناهج و هقطنم سایقم هب ناریا سایقم زا یمالسا یرادیب
  رودط  هدب   هدعماج رد ار اده         نآ و دددنک  ودجر مالدسا میلادعت هدب ددیاب تدموکح هدک درک یم دیکأت 1انبلا نسح .داد خر
   دددشاب هتدشادن تافانم مالسا میلاعت اب هک یدح ات یبرغ و یقردش ،ددیدج و میددق راکفا زا و دنک ارجا زیمآ تملاسم
 رد ،   دودب هدردک فدیرعت ناوخا یارب ار هار هشقن و راعش نیا هک انبلا نسح (55-3 :1195 ،درف یناطلس) ددنک هدافتدسا
    یدفرعم مده یدسایس یا  هدعومجم ، تدسناد  یدم (یفلس) ینید یهورگ هکنآ رب هوالع ار شتعامج ،نآ یفرعم و نییبت
    ار دودخ یدسایس شدقن تسناوت مه تعرس هب و درک رداص ار یسایس هصرع هب دورو زوجم هک تساجنیا زا و درک یم
      تاحالدصا مادجنا ار دودخ یلدصا فدده یو ، ددنک افیا برع ناهج و مالسا ناهج تالوطت لابق رد یریگ عضوم رد
 هعماج ،ناملسم هداوناخ ،درف یگدنزاس رب و دومن یفرعم مالسا ناهج و رصم هعماج رد یداصتقا و یعامتجا ،یسایس
   لدمع رد یدلو (519-1 :9395 ،  یدظعاو) دودمن   یدم ددیکأت یمالسا ندمت ساسا رب یمالسا تموکح ًااتیاهن و ناملسم
  ردسوت هک لقتسم همین ای لقتسم دندوب ییاه تموکح هکلب دوبن یسایس یاه هورگ نیا زا می مادک چیه تسد تموکح
 زا دعب رصم رد نیملسملا ناوخا :لا م یارب .دندرک یم تموکح و دندوب هدمآ راک یور هقطنم نیا رد ایناتیرب ای هسنارف

                                                           
1 Nahj al-Balagha 
2 Al-Sahifa al-Sajjadiyya 
3 Ali Abdullah Saleh 
4 Society of the Muslim Brothers 
5 Hassan al-Banna 
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        رودنا ددمطم روردت ردیظن ی داودح هدک و ددنیایب راک یور هرابود دنتسناوت ناشتیلاعف یاضف ندوب هتسب و اوزنا اه لاس
   دادهج یادضعا زا ، یلوبماتدسا ددلاخ ردسوت م2135 ربتکا 15 رد تاداس روردت ادب رسوت رصم روهمج سیئر 5تاداس
  عدچ یاه هشیدنا روهظ نیطسلف دروم رد هک نیطسلف و هیروس و قارع رد یمالسا یاه هورگ روهظ نینچمه ؛یمالسا
   لد م ددهد   یدم یدنید و یمالسا یاه هورگ هب ار شیاج هدوب لیئارسا هیلع اه ینیطسلف تازرابم ساسا و هیاپ هک یلم و
   هدیلع شدترا 9520  لادس یاتدوک زا سپ تیاهنرد .دندوب نازرابم رد یر ؤم شقن دقاف ًاالبق هک یمالسا داهج و سامح
 ،  تدسا یردصم یارگ عچ بزح می هک عمجتلا بزح ،نآ ناراداوه زا یدایز دادعت یریگتسد و یسرم دمطم تلود
     ودنمم ار نیملدسملا  ناودخا ،هاگداد 9520 ربماتپس 90 خیرات رد و درب هاگداد هب ار ناوخا تعامج لالطنا تساوخداد
 سپ نیازا نیملسملا ناوخا تیلاعف هک درک مالعا هسلج زا سپ هرهاق هاگداد .درک هرداصم ار نآ لاوما یمامت و تیلاعف
   ددمطم یاردب رصم رد یهاگداد 1520 لاس رد نآ یپ رد دوش یم ربض تلود عفن هب نآ لاوما مامت و تسا ینوناقریغ
 .درک رداص مادعا مکح رصم رد ناوخا ناراداوه و اضعا زا رگید رفن 011 و نیملسملا ناوخا ربهر 0عیدب

 نیملسملا ناوخا یاه هاگدید لوصا :3 هرامش لودج

 

 
 15 :1195 ،یوفص و ییاقآ :عبنم

 نانبل 3هللا بزح
    یدکی هدک ددش لیکشت نانبل رد ،یمالسا یروهمج ینابیتشپ هب و مالسا ی ولوئدیا زا ماهلا اب 0135 لاس رد ...ا بزح
    یاردب ار یتباد  مادن (9195   تدشهبیدرا) لادس نامه هم هام رد نانبل هللا بزح .تسا ،مالسا ناهج مهم بازحا زا رگید
 ر دتفد»     زدین لادح نیدمه رد .ددیزگرب ار «   نادنبل رد یمالدسا بالدقنا - هللا بزح» راعش و درک باختنا دوخ تالیکشت
    هدب بزدح ندیا لیکشت دنور ؛(19 :9195 ،هللا لضف) درک رشتنم ار دهعلا یگتفه هیرشن و یزادنا هار ار بزح «1یسایس
        عفادنم ددض ار یدادیز تاماددقا مود یودلهپ تدموکح نادمز رد و دندوب نانبل رشق نیرت یتنس هک نانبل نایعیش ممک
    یدعطقم نادشدرکلمع و ددندرک  یدمن یماظن هبش و یماظن یاه هورگ لیکشت هب مادقا و دنداد یم ماجنا اکیرما و لیئارسا
       مادجنا عطادق و عیدسو سادیقم رد تادیلمع هدب تسد هک یبزح نیلوا هب دندش لیدبت بالقنا یزوریپ زا سپ اما ؛دوب
  ددش یمالسا بزح نیلوا ناونع هب هک دنداهن نانبل رد تردق ی هصرع هب اپ و هدرک تیلاعف هب  ورش و ؛دندش ،دنداد یم

                                                           
1 Anwar Sadat 
2 Mohammed Badie 
3 Hezbollah 
4 Political office 
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     بدسک و عبادنم نتدشاد رطادخ هب بزح یرت یوق ناونع هب و دهد لیکشت تلودرد تلود ،تسناوت هک مالسا ناهج رد
   مغردیلع ادما ،درک ادیپ روضح بونج رد سپس و توریب رد مبلعب زا سپ هللا بزح .دوش حرطم فلتخم یاه تیامح
    هدنایفخم ًاالمادک ترودص  هدب 1135 لاس لیاوا ات بزح نیا نانچمه ،1135 لاس رد هللا بزح یاضما اب یا هینایب رودص
       تدیامح هدب تدسناوتن لدیلد نیدمه هدب و دراد یعیش تیهام ًاالماک بزح نیا .(01 :3195 ،یهللادسا) درک یم تیلاعف
 تسا هتسناوت ،لیئارسا اب فلاخم رد ًااصوصخم شتیعقوم و تیعضو رطاخ هب یلو دنک ادیپ تسد مالسا ناهج تیر کا
 بازحا ،یعامتجا-یموق-یروس بزح ،تسا یزانوئن و مسیزان جورم بزح :هلمجزا دوخ عچ نافلاخم زا یخرب رب
     تدموکح ندودب هدنالداعان هدب هللا بزح هینایب رد .دنک بلج ار ناشرظن ای و بلاغ ..و هیروس ثعب بزح و نانبل عچ
  یدلو ،(221 :1195 ، ادن  یدب) تسا هدش هراشا دنتسه نارگرامعتسا و اه تسینویهص هدناشن تسد و نامیپ مه هک اهینورام
   هدناگادج یتاربادخم متسیس و هدوب یماظن یورین یاراد مه هک نیا رطاخ هب ،یبرع بزح نیرت گرزب هب فورعم لک رد
    تدسا یدادیز رایدسب فادها یاراد بزح نیا زین و دراد هدهع رب ار روشک یاه هاگدورف لرتنک و فلتخم یلام عبانم و
   و نایعیدش عفادنم ظفح و یمالسا یروهمج تموکح هباشم یتموکح داجیا یارب بزح نیا شالت ،اه نآ نیرت مهم هک
   راتدساوخ یمالدسا بالقنا دنچره هکنیا لیلد هب .تسا یناوارف یاه ثطب دروم هک هقطنم و نانبل رد یمالسا یروهمج
  یادهدروخرب تلع هب لمع رد اما ،دوب ناربکتسم اب هزرابم و نافعضتسم زا تیامح یارب ناهج ناناملسم همه تدحو
  تمدس هب یمالسا بالقنا یاه نامرآ یریگ تهج ،دش داجیا برع یاهروشک اب ناریا یجراخ تسایس نیب هک یدیدش
 .(31 :0195 ،لوت) تفر شیپ مالسا ناهج رد یعیش مالسا رارقتسا

 هللا بزح فادها :4 هرامش لودج

 
 ناگدنراگن :عبنم

 1ییارگ یفلس
   یادنعم هدب فلس هشیر زا ییارگ یفلس ؛تسا ییارگ یفلس نامه مالسا ناهج رد یسایس ی هشیدنا یاه هخاش زا یکی
 راکتسرد ناماگشیپ ینعم هب دروفسکآ تغل گنهرف رد ،دنتسه لبق هب تشگزاب ناهاوخ هک یناسک ینعی ؛لبق هب ،لبقام
   مالدسا نادهج ر د مدهم یسایس نایرج می ناونع هب یلو بزح ناونع هب هن رضاح لاح رد هک هخاش نیا ؛تسا لداع و
   یرادک یردگ یفلس قیقد فیرعت .تسا دوخ صاخ یاه هشیدنا و ینامزاس و یماظن ی هخاش یاراد و دوش یم هدرمش
   لدصا هدب مالسا ندنادرگزاب یارب یحالصا یتکرح هب تنس لها زا یهورگ هک تسا یمان «0یرگ یفلس» .تسا راوشد
   ددیحوت زا یدصاخ ینعم رب رصاعم یاه یفلس ،دندرگ نئمطم ناشمالسا ندوب صلاخ زا هکنآ یارب .دننک یم قالطا نآ
   یلدصفم رایدسب فیرعت نینچمه نانآ .دندرگ یقلت نآ هب «دقتعم ان» یرایسب دارفا دوش یم ثعاب هک دنراد یدایز دیکأت

                                                           
1 Salafism 
2 Salafi movement 
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  بدت  ک زا ردیغ شدناد عبانم تاری أت هب نانآ .دوش دودطم رایسب لوبق لباق ینید لامعا دوش یم ثعاب هک دنراد تعدب زا
   یبهذدم یاده  هخادش زا یخرب یارب لصفم فیرعت نیا و ؛ دنرگن یم طایتحااب رایسب یبهذم تامولعم بسک رد یبهذم
   هدب اده    تعددب ادب رهادظ  هدب بهذدم ندیا هدک دوب نا تنس لها زا یخرب یارب تیباذج تلع ؛دروآ دوجو هب تیباذج
 .(25 و 3 ص ،  ىدسراف هدمجرت و 15 ،15 ص ، بادیترالا فشک لقن هب انب و 25 :1195 ،نیمالا) دوب هتساخرب تفلاخم
  اده  نآ یاده نایب رد مه تردق هکلب دوبن اه یفلس صاخ تعدب فیرعت یارب رقف تیباذج نیا هک درک هراشا دیاب هتبلا
  لدبق هب بسن ،دنوش رولبتم یدنمتردق بزح تروص هب دندوب هتسناوتن هک یمالسا -ینس بازحا هکارچ دوب ر ؤم یرما
       قدیرط زا ًاافردص ار ترددق بدسک یاردب یگنهرف یتح و یسایس هزرابم هک ی یدح د یفلس یاه هورگ ؛دندش رتوردنت
 نوناق و ایحا ار یمالسا تفالخ ات دنناد یم اه تموکح نشخ یزادنارب و نافلاخم هیلع ریفکت هبرح و تنوشخ دربراک
  زادغآ رد هک یا هتکن مش یب .(11 :1395 ،یمدا) دنوش یم فیرعت «یطارفا یسایس مالسا» نایرج ،دننک ارجا ار تعیرش
  و تدسا یلبنح بهذم هب اه نآ یدنبیاپ و داقتعا ،دنک یم بلج دوخ هب ار نیققطم هجوت تیباهو و تیفلس هعلاطم هار
       ردظن رد ار یدهقف بدتکم ندیا سدسؤم ناودنع  هدب ، لدبنح نب دمحا خیرات و هریس یسررب و هعلاطم تیمها رما نیمه
      یادهورین لیکدشت هدب  وردش مده نانآ و دش  ورش تاداس لتق زا اه یوردنت نیا دیلک .دنک یم نادنچود نارگشهوژپ
     هدچ هدک یندس یاده   هوردگ ددشر نیا .دنوش میهس تردق رد ات دندرک مادقا ...و ناتسکاپ و ناتسناغفا رد هک یماظن هبش
 ات 3135 زا هک یروط هب دوب عیرس و دیدش رایسب ،وردنت هعیش تروص هب هچ و یفلس تروص هب هچ و یباهو تروص هب
    هدشیدنا یدشخب .ددنا هدرکادیپ دشر یطارفا یاه هورگ ردقچ هک تسا صخشم ًاالماک هلاس 1 ینامز ی هزاب ؛ینعی 1135
   ندردک هددنزو «0  مالدسا هدب تشگزاب» و «5هتشذگ هب تشگزاب» ی هشیدنا نامه ،دوب مالسا هب هتسباو بازحا نیا یلصا
  تدفالخ راعش اب شعاد بلاق رد تسناوت یرگ یطارفا زا یرادفرط ،اه یفلس ی هشیدنا رد لا م یارب هک تفالخ نارود
   تدسا هددمع یا  هلئدسم یفلس ییارگداینب هک تفرگ هجیتن ناوت یم ،دش نایب هچنآزا  ومجمرد .دنک ادیپ روهظ ،    هیمالسا
  هدب ، دودش    یدم مادجنا مالدسا نید زا یر کادح و ارگ لمع ،می ولوئدیا ،هتسب شناوخ ساسا رب هک دوخ تامادقا اب هک
   رود ردظنزا ار تنودشخ زا یراع ناهج زادنا مشچ و هدرک دیدهت ار یناهج حلص هک دنز یم تسد زیمآ تنوشخ لامعا
   لئادسم رد هدشیر هکلب ،تسین برغ هتخادرپو هتخاس اهنت ،یفلس ییارگداینب نیا ،دوش یم روصت هک نانچ نآ اما ؛دراد یم
    رد یجرادخ لدماوع و مالدسا ناهج یلخاد لماوع نایم لباقت و لماعت ببس نیا هب ،دراد زین یمالسا یاهروشک نورد
 .(125 :1395 ،    نارادکمه و ییودمع) تدسا هددیماجنا نآ موادت هب و هدرک تیوقت و داجیا ار هدیدپ نیا هک تسا برغ
   هدب نادشنیرت مهم زا ناوت یم هک تسا ینس یاه تموکح دوخ یارب هورگ نیا دیدهت نیلوا هک تسا نیا هجوت لباق هتکن
 .درک هراشا ،هدعاقلا هب هتسباو یاه هورگ ریاس و هرصنلا ههبج و شعاد
 3رالوکس یتسیلانویسان یاه هشیدنا و اه ه ورگ
  هددطتم    تالادیا و تدسا یردیگ لکش لاح رد و تسا هدش نامز مه عمارت روهظ اب ناشدلوت ًاابیرقت هک مه یرگید هورگ
  و ددندمآراک یور قارع رد هک یبازحا ل م ؛دنتسه هقطنم رد رالوکس یتسیلانویسان یاه ورگ ،دنک یم تیامح نآ زا مه

                                                           
1 "Back to the Past" 
2 "Return to Islam" 
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   رد هبادشم یاده  هوردگ و ریخا یاه لاس رد ناریا رد یتسیلانویسان یاه هشیدنا ای و رصم رد یس یس حاتفلادبع هورگ زین
   نیدب رد  یدعبت زا بانتجا تسایس ،تلود و نید نیب ندنام ریگرد زا زارتحا تسایس ،ینعم رد رالوکس .قطانم ریاس
   ترودص رد) اده  نآ یاده    هددیقع و شیدک زا ردظن   فردص نادنورهدش همه یارب رشب قوقح نیمضت تسایس .اه بهذم
   هدشیدنا  ودن نیا .(1195 :315 ،یتیسمش) (ددرگ لیمطت رشب یناگمه قوقح یرترب یبهذم یاهروتسد اب نآ تریاغم
  ؛دنودش  یدم تیامح برغ فرط زا ود ره هک تسا 5ییارگ(یلم)نطو یرگید و ییارگ موق یکی هک دراد هخاشود دوخ
  یدلم یاهدحاو هکلب دنتسین تیرشب لک ییارگ یلم بطاخم» اریز ؛دننیب یم داضت رد یرواب نید اب ار ییارگ یلم ،یخرب
   لدک مالدسا و دنتسه اه ناسنا مامت مالسا بطاخم لباقم رد .تسین یناهج هعماج رارقتسا زین نآ ییاهن فده و دنتسه
  مودق فیرعت ؛تسا ییارگ موق اه هشیدنا  ون نیا زا مود دروم .(225 :2195 ،یوقن) «دنک یم یقلت دحاو می ار تیرشب
   ار رودشک تدیعمج زا یمک شخب یددع رظنزا هک نادنورهش زا یهورگ دوش نایب زین تیلقا ه او اب دناوت یم تیموق و
     تدیعمج ریادس ادب ینادبز ای یبهذم ،یموق توافتم یاه یگژیو یاراد و دنرادن تکرش تیمکاح رد ،دنهد یم لیکشت
  لادح   نیدعرد و ددنریگ رارق تیر کا یکیزیف و یداصتقا ،یگنهرف ،یسایس متس تطت دنناوت یم اه تیلقا .دنتسه روشک
     هدن و یهاودخ ددننامه هدن ، ناردگید یفن هنوگره زا یراددوخ ،ییوج یرترب زا یراددوخ نامز مه یاه یشم دنناوت یم
  یاده هاگدید ساسا .(55 :3195 ،یربنرت) دنریگ شیپ رد یزکرم تلود و تیر کا تیمکاح هب تبسن ار یهاوخ ییادج
 هکبش رد یعمج تیوه  ونت یریگ لکش زا عنام یرادم موق هک تسا نیا رب دنراد دوجو «ندوب رگید» هرابرد هک یبلاق
  یاده    ی ولوئددیا ادب یرایدسب ماوقا هنایمرواخ رد (105 :1195 ،هلوسام روپ رغصا و یفسوی) ددرگ یم یموق نیب رباور
     هدک هددش هدعماج نددید «0یرگید» هب رجنم یموق نیب رباور یریگ لکش مدع تروص رد هک دنراد دوجو دوخ صاخ
        دودجو هدب یرادب تنودشخ خدلت جیادتن یردگ  یدطارفا اب هارمه و دوش یم ماوقا ریاس اب هلباقم هب رجنم دناوت یم تیاهن
 .دروآ یم

 
 رالوکس یتسیلانویسان یاه هشیدنا اب یبرغ نارگیزاب و ییارگ موق ،ییارگ یلم طبترا :3 هرامش لکش

 ناگدنراگن :عبنم

  .دودش    یدم هتخاندش اده  نآ یرادتفر- یتیوده أشنم نیرتر ؤم و نیرترادیاپ ،نایارگ طارفا بصعتم و می ولوئدیا تاقلعت
  ددهد    یدم نادیاپ اهددیدرت مامت هب و دبای یم ققطت یدوهش تروص هب می ولوئدیا یرکف ماظن می رد ینورد تاداقتعا
    و یدبرغ نادنمدشیدنا ردظنزا و تسا دشر لاح رد رتشیب (ییارگ نطو) مسیتویرتاپ رضاح لاح رد .(1 :2195 ،رلشب)

                                                           
1 nationalism 
2 Other 
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    هدب لاد م یاردب ، دودش    یدم هدرمدش یدسایس مالسا لباقم رد رهزداپ ناونع هب (عمارت) اکیرما دیدج تلود صوصخ هب
  ناودنع    هدب ادکیرمآ یرودهمج سیئر هب راب نیموس یارب ندنل رد 5«1520 یساره مالسا هزیاج» انریا یرازگربخ شرازگ
   نیدمه هدب ، دودب هدرک رازگرب ندنل رد سیلگنا یمالسا رشب قوقح هورگ هک یمسارم ،دش ادها لاس یساره مالسا دامن
 یبرغ یاه هناسر زا یتسیلانویسان یاهراعش شم و رخ رتشیب ..و قارع و ناریا یاهروشک رد یضارتعا لئاسم رد لیلد
 یاه هشیر زا اپورا اب هسیاقم رد اکیرما رد یطارفا ییارگ یلم هک رظن نیا زا عمارت باختنا هک یروط هب ؛دوش یم باتزاب
      بردغ و ادکیرما رد ددیدج دودخ  ودن رد یا  هددیدپ ،   تدسا رادرودخرب یردت فیعض بتارم هب می ولوئدیا و یخیرات
  یاده تلود یسایس و یکیتیلپوئ  حرط ًاالماک رالوکس درکیور اب ییارگ نطو دشر تهج رد شالت و دیآ یم باسح هب
     شالدت و تاحالدصا یاردب ردصم رد یس یس حاتف ..ادبع ،ناملس نیب دمطم زا تیامح لا م یارب .تسا دوهشم یبرغ
    رد ثدطب ندیا زا ادکیرم  ا تدیامح زا نادشن دوخ نیا ،یسایس مالسا زا ناشیاهروشک ندرک رود یارب صخش ود نیا
  هدب ،   نادشرالوکس دردکیور رد اده هشیدنا و اه هورگ نیا ندرک رت هدرتسگ یارب یرگید یاه حرط ًاالامتحا و تسا هقطنم
 .دروآ دهاوخرد ارجا هلحرم

 هنایمرواخ یرکف تانایرج کیتیلپوئژ :3 هرامش لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 ،    تدسا هدودب یدطارفا یاده  هوردگ رسوت یا هدرتسگ تارییغت شوختسد هنایمرواخ هک دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای
    لالقتدسا و دودخ کرد یاردب میژتارتسا یرکف لماکت می یاراد ،هتشذگ لاس دص می رد مالسا ناهج هک صوصخب
  ردیظن مالسا ناهج رد یرکف تیعضو ،متسیب نرق لوا همین رد لقادح دش هدهاشم هک روط نامه ،تسا دوخ یاه تلم
       ادب مالدسا نادهج یاهرودشک یددج شزدیخ ی  هددنهد   نادشن ددندرک یم حرط ...رصانلادبع لامج و قلفع لیشم ،هچنآ
       ترودص یدسررب هدب هدجوت ادب لدباقم رد هتبلا هک تسا هدوب یرکف یروابدوخ می یارب توافتم بازحا یریگ لکش
     نادهج میژتارتدسا و یردکف لدماکت نیا رب دنا هتشاد یعس و شالت رامعتسا ی هدناشن تسد و یبرغ یاهروشک ،هتفرگ
 .دنراذگب ری ات ریز هاگدید ود اب هنایمرواخ رد مالسا
 ؛یفارطنا یاه هشیدنا داجیا (5
 .یرکف یاه هشیدنا حیطص لوصطم و هجیتن زا یریگولج (0

                                                           
1 Islamophobia Awards 2018 
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 ناگدنراگن :عبنم  اه نآ یکیتیلپوئژ یاهاضف و بازحا :4 هرامش لکش

  و مالدسا ناهج فارطنا و هنایمرواخ رد یرنوسامارف و ییارگ یفلس تانایرج دورو اب هک میدرک هدهاشم ،لوا  ون رد
    ری أدت تدطت ار بازدحا نیا یاهدرکراک ،برغ یاه هشیدنا زا یزاسوگلا و یرادربوگلا تمس هب اه هشیدنا نیا تیاده
  یاردب ،    تدسا هددش رودبزم بازدحا یاه هشیدنا و راکفا دراو امیقتسم یدراوم رد اه هشیدنا نیا دوخ یتح و هداد رارق
    تادنایرج عدقاوم یدخرب رد نینچمه و هدوب مسیلایسوس و مسیزان راکفا زا یطولخم هک ثعب بزح هب ناوت یم هنومن
         ردب یدنتبم ردصان ...اددبع لادمج تاماددقا ردیظن دندشاب لالقتسا می یانبم مالسا ناهج رد دنتسناوت یم هک ییارگ یلم
  هزادجا ،     میقتدسمریغ و میقتدسم ییاهرادشف ادب اده یبرغ مود  ون رد یفرط زا .درک هراشا ،نیملسملا ناوخا یاه هاگدید
     مادما تاددیکأت .دندشاب هتدشاد ار دوخ رادیاپ ی ولوئدیا و یط ار دوخ حیطص و تسرد ریسم تانایرج نیا دنهد یمن
     ینادهج رابکتدسا و رامعتدسا لدباقم رد یرکف یراذگری أت تمس هب دیاب ناریا یمالسا یروهمج هکنیا رب (هر) ینیمخ
     رد مالدسا نادهج یاهرودشک هدک درک نایب ناوت یم یتح و تسا هدوب تایرج ریسم نیا هب ناشیا هجوت زا ناشن ،دورب
     زا ادت دنتدسه ددطتم هدشیدنا می ذاختا دنمزاین ،قرش و برغ ذوفناب هلباقم یارب میژتارتسا و یرکف داطتا می داجیا
 .دننک یریگولج هنایمرواخ رد یطارفا یسایس بازحا و اه هشیدنا فارطنا و ذوفن

 
 هنایمرواخ هقطنم رد یرکف تانایرج فیصوت رادومن :3 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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    هدک دیدسر هدجیتن نیا هب ناوت یم اه نآ فادها و مکاح یسایس بازحا عضاوم و شنکارپ زا 1 هرامش لکش هب هجوت اب
    لدباقم رد دادهج حور ردب   هدیکت ادب یفرط زا و دنتسه ناریا یمالسا یروهمج فادها اب ریسم مه اه هورگ نیا ی هدمع
   ندیا رادکفا هعسوت و تیب ت و صیخشت اب ناوت یم هک دنهد یم ناشن یرتشیب یگداتسیا دوخ زا رت یوق بتارم هب نابیقر
  یاده     هادگیاپ تدسا صخدشم هدک هنوگ نامه 1 لکش نیا رد .درب هرهب هقطنم تینما و دوخ یلم تینما عفن هب ،اه هورگ
     مدیدزن مده هدب رایدسب و هتشاد رارق برغ یاه هاگیاپ و فلاخم یاه هورگ رانک رد ناریا اب اتسار مه یمالسا یاه هورگ
  ترودص هب و هداد شهاک ار دوخ رب هدراو راشف یدح ات اه هورگ نیا زا هدافتسا اب دناوت یم ناریا تقیقح رد هک دنتسه
   زا و هدردک دادجیا یگدنرادزاب می شنافلاخم رب راشف داجیا اب دناوت یم نینچمه و دنک دراو راشف برغ رب میقتسمریغ
      مددع لدلع هدب بازدحا یتادب  یب لئاسم ندش رتداح تیاهنرد .دنک یریگولج دوخ یلم تینما و هقطنم تینما یتاب  یب
  رودشک یلم عفانم اب اه هورگ نیا داضتم درکلمع زا یشان ینماان و یتاب  یب ثعاب ، اه نآ زا تیامح عطق و تردق لرتنک
 .تشاد دهاوخ هقطنم و ناریا یلم تینما رب یدج ری أت و هدش

 
 تینما رد یا هقطنم یاه هفلوم درکلمع و ریثات ،یموهفم لدم :0 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 عبانم
 .رون نازاس هشیدنا تاقیقطت و تاعلاطم هسسؤم ،نارهت ،نانبل هللا بزح هچخیرات یزوریپ ات تمواقم زا .(3195) .دوعسم ،یهللادسا
 .910 صص ،موس پاچ .تمس :رشان .ینام ع یروتارپما خیرات .(1395) .یقت دمطم ،ییوخ یماما
 .دیراورم ،نارهت ،یسایس ی همانشناد .(1195) .شویراد ،یروشآ
    یلادع تادعلاطم زدکرم ، یزدکرم یایساروا تاعلاطم  ،رزخ هزوح ی رنا لاقتنا طوطخ و ناریا .(1195) .اضردیمح ،یترصن .داوج ،تعاطا

 .5-00 تاطفص ،1195 -11 راهب و ناتسمز ،9 هرامش ،مود لاس ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،یللملا نیب
 .ماسر تاراشتنا ،نارهت ،نیملسملا ناوخا .(2395) یوفص ورسخ و نمهب ،ییاقآ
 .یمالسا بالقنا یگنهرف کرادم نامزاس ،نارهت ،1 ج ،رون هفیطص .(0195) هللا حور دیس ،ینیمخ ماما
 .راشتنا یماهس تکرش :نارهت ،یدسا یلع همجرت ؟تسیچ ی ولوئدیا .(2195) نا  ،رلشب
 .یدربهار تاعلاطم ی هدکشهوژپ ،نارهت ،ساره و اه تلود ،مدرم .(1195) .یراب ،نازوب
  یدللملا   نیدب تارادشتنا ، ناردهت ،یمالسا تاطابترا و گنهرف نامزاس ،یشزومآ و یشهوژپ تنواعم ،ناهج یاه فراعملا ۀرئاد .(3195) .ان یب
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 .سموق رشن :نارهت ،بیط اضریلع و یگرزب دیحو ،للملانیب رباور رد ضراعتم یاههیرظن ،(9195)فارگزتلاف تربار و زمیج ،یترئود
 .هجراخ روما ترازو تاراشتنا ،نارهت ،هیروس .(1195) .میهاربا ،یدیعس
 .ناهیک :نارهت ؛یدمحا دیمح همجرت ؛رصاعم یمالسا یاه شبنج .(2395) .ریاره ،نایجمکد
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