
 

 

 
 
 

 

یشهوژپ-یملع همانلصف  
(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج  

1139 ناتسبات ،3 هرامش ،مهد لاس  
929-139 :صص  

 
 
 
 
 

 یسایس یایفارغج رد یزاسنیمزرس و ندش یناهج
 (اپورا هیداحتا و اکیرما درکیور یدروم هعلاطم)

 1یفیرش ریما
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 یهانپ تعیرش یلو دیجم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یر رهش (هر) ینیمخماما راگدای دحاو ،ییاتسور یزیرهمانرب و ایفارغج رایشناد

 16/02/1196:شریذپ رودص خیرات 16/02/1196:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 راگدنام يميهافم .تسا هدنيآ و ينونك رـصع رد يـللملانيب ياهنايرج و اههلداعم مهف يارب يساسا و ديفم يشناد يسايس يايفارغج
 ياـهثـحب نوـنكامـه اـما ،دوشيم هعلاطم يناسنا مولع زا شخب نيا رد نيمزرـس هـلمج زا ،اهناسنا يگدنز هب طبترم يتايح و
 ييادزنيمزرس ثـحب .دراد دوـجو ندش يناهج رصع رد نيمزرس موهفم نداتفا تيعوضوم زا و ندش تيمهايب اـب هـطبار رد يداـيز
 يناهج .تسا ييادزنيمزرس يانعم هب ندشيناهج ييوـگ هـك هدرـك بذـج دوـخ هـب ار يهاگـشناد و يـملع ياـهنمجنا نانچنآ
 يضقانتم ياههاگديد ييايفارغج ياضف رب دنيآرف نيا ريثأت اب طابترا رد .تسا مهبم ياهدنيآ يوس هب يورشيپ و قافتا لاح رد ندش
 رگيد ياهدع معز هب يلو دنراد يعامتجا يگدنز رد نآ ريثأت و يراگدنام و ايفارغج تيمها تابثا رد يعس يخرب هچرگ ؛دراد دوجو
 و اهنامزاس ،اهداهن ندش ينيمزرسريغ ،اهنايرج ندش ناکميب .درادن دوجو نيمزرس موهفم و ايفارغج ملع يارب نشور ياهدنيآ
 ،ناکم دننامه يميهافم هك تسا لماکت لاح رد روهظون ياهديدپ .دهديم ار يعامتجا طباور زا يديدج عون نديسر ديون اهتكرش
 رد يساسا يشاکنك نياربانب ؛تسا ايفارغج گرم اي ناياپ ينعم هب نيا و هدرب نيب زا ار توافت و عونت ،هقطنم ،هيحان ،نيمزرس ،زرم
 رد ناوت دح رد زين راك نيا هك تسا ناناديفارغج يلصا فياظو و مهم روما زا نآ هدنيآ يگنوگچ و ايفارغج تيهام و تقيقح هنيمز
 اب ار ندش يناهج دنيآرف ،دراد شالت هنايارگعقاوون يدرـکيور و هـناهوژپهدـنيآ يهاـگن اـب راتشون نيا .دشابيم نآ هب خساپ يپ
 يعس يعون هب يلو ،دوشيمن راکنا اهنايرج ندش ينيمزرسارف اي ييارگيّللمارف دوجو هـك ينعم نيدب ؛دنك ليلحت ينيمزرس يهاگن

 نـيا يلصا لالدتسا ،هوالـع هـب .دراد ندـشيناـهج رـصع رد نوگانوگ ياههديدپ و اهنايرج ددجم يزاسينيمزرس تاـبثا رد
 .تسا هدش لوحتم نآ دركراك هکلب ،هتفرن نيب زا ندش يناهج هرود رد (زرـم و نيمزرـس)ينيمزرـس ورـملق هـك تـسا نـيا راتـشون
 هريغ و ندش يّللمارف ،ندش يناهج و هدوـب راگدـنام تواـفت هـب ناـسنا زاـين لـيلد هب ،ينيمزرس ورـملق هك دراد دوجو زين رواب نيا

 .دربيمن نيب زا ناسنا يكارتشا يگدنز رد ار نآ شقن و هاگياج
 
 .ددجم یزاس نیمزرس ،ییادز نیمزرس ،نیمزرس ،ندش یناهج :یدیلک تاملک
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 همدقم
 عـقاو موـمع هدافتـسا دروـم 2116 هـهد طساوا رد سپس و 2116 ههد طساوا رد تسخن ،ندش یناهج حالطصا

 رتشیب ناهج .دـنکیم یزاسزاب ار ناهج ،لک رد و هدوب نایرج رد هک دننکیم در ار یزیچ دارفا زا یکدنا رامش .دـش
 نیرتمهم زا یـكی هـب ندـش یناهج .دنراد قفاوت نآ دروم رد همه هک تسا یزیچ نیا و هدش هتسویپ مه هب رتشیب و
 زا لّككشتم یـللملانیـب داـصتقا كـی زا راذگ یدنیآرف نآ .تسا هدش لیدبت ورشیپ یاهلاس یارب راگدنام یاهنایرج
 رد تفرشیپ .تسا هدش هتخیمآ مهرد یّكلم یاهداصتقا زا لّككشتم یناهج یداصتقا هب مه زا ادج یّكلم یاهدحاو
 ،یكیب و یلیجآ)تـسا هدرـک رتهداس ار رذگ نیا لقن و لمح یاهیروانف و تاعالطا تیریدم ،رود هار تاطابترا

 ،فلتخم نادنمشیدنا و ناركفتم هک تسا رصاعم یایند زیگنارب لاجنج و مهم ثحابم زا یكی ندش یناهج .(0196
 و درادن دوجو ینادنچ رظن قافتا ندش یناهج دروم رد نونکا مه .دنیوگیم نخس نآ هب عجار یاهنوگ هب كیره
 مهبم یاهیگژیو زا یكی ار حالطصا نیا یخرب هک یوحن هب ،دوشیم هئارا نآ دروم رد یتوافتم یاهتشادرب و ریباعت
 لصا ركنم هتسناوتن سک چیه هک تسا نیا ،تسا ملسم هچنآ اما ؛دننادیم مكی و تسیب نرق یادتبا و متسیب نرق رخآ
 راثآ ،ندش یناهج نوگانوگ داعبا رس رب اهفالتخا و دوش رصاعم یایند رد رشب یگدنز رب نآ ریثأت و هدیدپ نیا دوجو
 .تسا نآ فیک و مک و یگنوگچ ای تاعبت و

 یرایـسب دـنیآرف نـیا هک یلاحرد .تسا مهبم یاهدنیآ یوس هب یورشیپ و نداد خر لاح رد ندش یناهج ،لاح ره هب
 اضف و نامز یگدرشف .تسا هدوب راذگریثأت زین ام یكیزیف طیحم رب ،هتخاس رّكثأتم ار ام یعامتجا یگدنز یاههنیمز زا
 .تـسا ییاـیفارغج یاضف ندش یتاعالطا و ینیشنهشوگ زا اهناسنا ندش جراخ یانعم هب ،خیرات زا ههرب نـیا رد
 درکراک و شقن ندوب توافتم یانعم هب ،نوگانوگ یحاون هب یتاعالطا یاهیروانف و اههناسر ،اـههراوهاـم دورو
 نوچمه ییایفارغج یاهحالطصا و میهافم ،ندش یناهج هدیدپ .تسا یناهج دیدج هرود رد اـهنیمزرـس دـیدج
 (نایارگ ناهج دننامه) یخرب هک یلاحرد .تسا هتخاس رّكثأتم ار نیمزرس ،همه زا رتمهم و هقطنم ،اضف ،ناكم ،هیحان
 دروم رد ثحب هب اهنت زین (نایارگ لوحت)یرایسب رامش ،دنتسه هرود نـیا رد اـیفارغج مـلع ناـیاپ هـب دقتعم
 اههداد یروآعمج شور هلاقم نیا رد .(1196 ،یكمرا دازآ)دـناهـتخادرپ نیمزرـس و زرـم تـیمها شهاک ،یریذپذوفن
 و اهنامزاس ،اههاگشناد یاههناخباتک رد یجراخ یاههلاقم و بتک زا هدافتـسا .تسا یاهناخباتک تاعالطا و
 ،تسا یفیصوت رتشیب اههداد هیزجت و لیلحت .تسا دراوم نیا هـلمج زا هریغ و تـنرتنیا زا هدافتسا ،زین و اههناخترازو
 دوشیم لصاح یلالدتسا ـ یسایق نوگانوگ یاهشور اـب هـک تـسا یدراوـم هـلمج زا زـین میـمعت هـكنیا نمـض
  یرظن درکیور
 و تاعلاطم ندوب اپون .ددرگیم یسررب نآ هب طوبرم فیراعت و ندش یناهج دروم رد یرظن یاهثحب شخب نیا رد
 ،رگید یوس زا هدیدپ نیا یگدیچیپ و ندوب یهجودنچ و وس كی زا ندش یناهج هرابرد هدش ماجنا یاهیزادرپهیرظن

 .دنک ادیپ یدایز رایسب عونت ندش یناهج زا هدش هضرع یاهفیرعت هدش ببس
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 و یسایس یاهورین ،یناهج داصتقا» هک دنربیم راک هب یدنور فیصوت یارب ار ندش یناهج 6رنلک و چیوكتوک
 یلمارف یسایس یاهنامزاس ،یناهج نیون رازاب كی قلخ هب و دنهدیم رارق ذوفن ریز ار نیمز هرک تعرس هب یگنهرف

 دعب هس رد ار ندش یناهج هدیدپ 0زرتاو .(1196 ،یدابق و اه یدیشمج)«دنزادرپیم یاهزات یلم گنهرف و دیدج
 روط هب یرشب تالدابم رگید نایب هب و ناسنا یعامتجا طباور هک تسا دقتعم وا .دهدیم رارق لیلحت دروم فلتخم
 .«گنهرف هزوح رد نیدامن طباور» و «تینما و تسایس» ،«دیلوت داصتقا» :دنوشیم میسقت یلصا شخب هس هب یلک
 هب موس دعب اما ؛تسا هداد رییغت ار رشب یگدنز تیهام و تسا ینداد صیخشت داعبا نیا هس ره رد ندش یناهج
 و اهدامن دنادیم اههناشن و اهدامن زا ییایند ار دیدج یایند زرتاو .دنکیم لیمحت رگید دعب ود رب ار دوخ جیردت
 روبع هب یزاین ناشیراذگرثا یارب و هدش هلدابم یگداس هب تاطابترا و تاعالطا دیدج یروانف كمک اب هک ییاههناشن
 مان وا هک یزیچ .تسا ندش یناهج هدیدپ بلق ،گنهرف ثحبم هک تسا دقتعم وا .دنرادن ییایفارغج یاهاضف زا
 یاهمتسیس ساسا و هیاپ ،یشزرا نیدامن یاهماظن دیدج یایند رد ،دراذگیم نآ رب «یعامتجا یگدنز ندش یگنهرف»
 .(1196 ،ینیسح)تسا یداصتقا تالدابم یتح و یسایس
 هتسباو مزلتسم ،درک ادیپ یلجت ارگلک روعش كی تروص هب متسیب نرق رد هک ندش یناهج :دسیونیم 9نوستربار
 ،یگنهرف تاطابترا داجیا ندش یناهج ،ور نیا زا .تسا یلمارف و ماع عجرم طاقن هب یلم و یدرف عجرم طاقن ندرک
 :دوشیم لماش ار ریز لماع راهچ نیب یتخانش هدیدپ و یعامتجا
 تیرشب .4 و عماوج للملانیب ماظن .9 یلم هعماج .0 درف نتشیوخ .6 
 یارب هک تسا ییازجا مامت لماش هک دنهدیم لیكشت یناهج نادیم كی مه یور رب لماع راهچ نیا هک یلک روط هب 
 .تسه زاین اه نآ هب ندش یناهج لیلحت
 دوـجو یـساسا هاگدـید هس ،نیمزرس و ندش یناهج هطبار دروم رد هک دنرواب نیا رب 4ورگ كم ینوتنآ و دله دیوید
 یاضف رد نیداینب یلوحت و رییغت دندقتعم هک دنتسه یروداپآ و ییامهوا دننامه ییارگ ناهج ،تسخن هاگدید :دراد
 نـیا رگیزاـب رـگید یـتلم یاـهتموكح هک یاهنوگ هب ؛تسا هداد خر یللملانیب طباور هصرع و یسایس یاـیفارغج
 ،نیمزرـس ،زرـم ،تـّكلم ،تـموكح دـننامه یـسایس یایفارغج رد یگشیمه ای نیداینب میهافم .دنتـسین هـصرع
-تکرش ،یناهج تموكح كی دننامه دیدج یاههنیزگ و دناهتفر نیب زا - نایارگ ناهج ناـمگ هـب - هرـیغ و تـلود
 و یورون هجاوخ) تفرگ دنهاوخ ای هتفرگ دیدج یاضف نیا رد ار اه نآ یاـج ،نآ دننام و یتموكح ریغ یاه
 .(0196 ،ناراكمه
 درادن دوجو یدیدج زیچ چیه ،هاگدید نیا نارادفرط نامگ هب .دراد رارـق نایارگ ناهج لباقم رد ییارگعقاو هاگدید 
 .تسا مهف لباق هدنیازف ندش یللملانیب بوچراچ رد دیدج لئاسم ،نانآ رظن ساسا رب .تسا هتفرگن لكش یلوحت و
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 دهاوخ راگدنام ِررگیزاب زارد یاهلاس یارب نانچمه و هدوـب یتّكنـس كـیتیلپوئژ نارود رگیزاـب ،هـیاپ تـّكلم تموكح
  .دنام
 یاهلوحت هب دقتعم ورگ كم و دله ـ نایارگ لوحت .تـسا دـقتعم ییارگ لوحت هـب هـک تـسه زین ینیبانیب هاگدید
 نتفر نیب زا هب نینچمه نانآ اما ؛دنتسه نآ نیناوق دروم رد و یسایس یایفارغج یاضف رد قیمع هّكتبلا و هدرتسگ
 هریغ و تلود ،تموكح ،تّكلم لكش رـییغت هـب اـهنت ،دنتـسین دقتعم یسایس یایفارغج یگشیمه و راگدنام میهافم
 تردق نزاوت هب یروحمدنچ .تـشاد داـقتعا یروحم تموكح هـن ،یروحمدـنچ هـب دـیاب اه نآ نامگ هب .دنراد داقتعا
 هاگدید .دزادرپیم یكیتیلپوـئژ یاـههـلداعم اب هطبار رد یتموكحریغ رگید نارگیزاب و یتموكح نارگیزاب نیب رد
 رد هک تسا نیـپلیگ و رنـسارک ،زتلاو دننامه یدارفا دیاقع زا هدافتسا یارب راتشون نیا شالت هجیتن ییارگ عقاوون
 رـگید نارگیزاـب هـب تبـسن هـیاپ تـّكلم تموكح شقن ،هاگدید نیا ساسا رب دوشیم یعس یناهج دیدج یاضف
 هاگدید ،دندوب دقتعم رییغت مدع و ییایلافتسو یروحم تموكح هب هک نایارگعقاو رظن فالخرب .دوش گنررپ
 داقتعا و تسا ییایلافتسو یروحم تموكح و یسایس یایفارغج ،یتّكنس كیتیلپوئژ لوحت و رییغت هب دقتعم ییارگ عقاوون
-نیمزرسزاب و ییادزنیمزرس یورین ود لماعت زا ،هدنیآ یاهلاس رد نیناوق و اهنایرج و اههدیدپ شـیارآ هـک دراد
 یلصا توافت نیا و تسا رادروخرب نارگید رانک رد یرتشیب شقن زا تموكح ،اتسار نیا رد و هدـش لیكـشت یزاس
 .تسه زین ییارگ لوحت اب
 ،دهاوش زا هدافتسا هچرگ .تسا لیلحت و لالدتسا رب ینتبم و هتشاد یفیصوت یشور ییارگعقاوون تفایهر اب ،راک نیا
 اب دوجوم ینیع دهاوش .دنکیمن رود رظن زا ار یتابثا هبنج ،اكیرمآ یاهزرم رد یروانف یریگراک هب دروم رد لاثم یارب
 .تسا نارگید هلیسو هب هدش ماجنا یاهشهوژپ زا هدافتسا
  اههتفای و اهثحب

 نیمزرس
 رد نیـنچمه .تـسا هدـش فـیرعت موب و زرم و میلقا ،روشک ،هیحان ،تكلمم ،كلم ،ادخهد گنهرف رد نیمزرس
 نایناریا نیمزرس ،سراف نیمزرس لاثم یارب .دشاب هتشاد یموق هب قّكلعت هک هدش هتسناد ییاج نیمزرس ادخهد گـنهرف
 موق هک روانهپ ینیمز هعطق ار نآ و هدش فیرعت روشک و موب هب نیمزرس زین دیمع گنهرف رد ناتسودنه نیمزرـس ای
 ورملق) هتشاد نیعم زرم هک دوشیم هتفگ یقطانم هب نیمزرس سپ .تسا هدش انعم ،دنرب رسب اجنآ رد یاهفیاط ای

  .(1196 ،یدابق و اه یدیشمج)دوشیم تیریدم تـموكح ماـن هـب اـناوت یرگیزاـب اب و (ینیمزرس
 نیـیعت ،راـک زاـغآ رد ور نیا زا ،دراد ینوگانوگ یناعم یسیلگنا نابز رد نیمزرس هژاو هک دنکیم نایب 6تگاه رتیپ

 رد و تسا نیتال نیمزرس ییاپورا موهفم هشیر هک تسا رواب نیا رب نمتوگ .دوب دهاوخ دیفم هژاو نیا ریسفت دودح
 یاهیروتارپما شیادـیپ زا سـپ موـهفم نـیا و دـشیم قالطا نآ ورملق رد و رهش فارطا رد یقطانم هب ناتساب نانوی

                                                           
1 Peter Hoget 
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 هک دراد رواـب و دناـسریـم مور یروتارپما هب ار نیمزرس موهفم هنیشیپ 6یلزنیه لباقم رد .تفر نایم زا ارگ ناهج
  .(Baylis Etal. 2004) دوشیم هدرمش (مور نیمزرس) یروتارپما نآ هنهپ
 یاـضف یاـنعم هب نیمزرس هشیمه .تسا تموكح كی طسوت هدش لاغشا یاضف زا یشخب ،نیمزرس جیار یانعم
 و لاغـشا یزاس نیمزرس یاـهدرـبهار دمایپ لیلد هب و نوگانوگ یاهتموكح اب هک تسا یاهدش هدودحم یعامتجا
 ار دوخ یصخش میرـح یزـیرغ تالیاـمت لـیلد هب هک دنکیم شالت یصخش ره هچرگ .دریگیم رارق هدافتسا دروـم

 نیمزرس موهفم .دوشیم مه تموكح لماش هک تـسا نامزاـس كـی اـب طابترا رد نیمزرس موهفم یلو ؛دنک ظفح
 تموكح زج هب هک تسا نآ تیعقاو یلو ؛تسا هتفای لیلقت تـموكح ورـملق هـب اـهنت هناراگناهداس یاهنوگ هب هچرگ
 ،اهیروتارپما ،اههلیبق یخیرات رظن زا و یموب یاههورگ ،ماوقا ،یسایس یاهنامزاس یعاـمتجا یاـههورـگ ،تّكلم ـ
 .دنراد ینیمزرس یاهاعدا ای هدوب نیمزرس یاراد زـین یرامعتسا دض یاهشبنج
 تاـقوا یهاـگ) هتـشاد یاهدودـحم هک تسا نیمز هرایس زا یشخب هک تفگ دیاب نیمزرس اب طابترا رد ،لاحره رد
 هک هنوگ نامه .دوشیم لرتنک یسایس ینامزاس طسوت و (یموق و یگنهرف یاهنیمزرس لاثم یارب یضرف یاههدودحم
 تـسا روـشک یـساسا نـکر هـس زا یكی زین و دراد ییایفارغج و یسایس یاههبنج نیمزرس تسا هدرک نایب نمتوگ
 تیعمج نودب نیمزرس موهفم و دراد تیعمج نیمزرس هكنآ نمض ؛تسین ینتفریذپ و رادانعم ،نآ نودب تموكح و
 .تسین نانادیفارغج و یسایس یایفارغج رظن دروم نکاـس
 ،روـشک ،تـّكلم میهاـفم .تـسا یـسایس یاـهنامزاـس و اههدیدپ ،اهدنیآرف زا یرایسب اب هبناجود طابترا رد نیمزرس
 ،تنوـشخ .دراد نیمزرـس موـهفم اـب میقتـسم یطاـبترا ،نآ دـننام و نوماریپ و زکرم ،تیلقا ،موق ،تلود ،تموكح
 و یزاس نیمزرس دـنیآرف زا ،یداـصتقا و یعامتجا ـ یسایس تالوحت و تارییغت ،یموق یاه یزاس کاپ ،گـنج
 رـجنم نیمزرس گـنهرف و هزیرغ و هدوب ناسنا دازمه و هارمه اضف یهدنامزاس یارب شالت .دناهتفای شرورپ نیمزرس
 و خیراـت هاـگن زا یسایس یاههشقن ددجم یاهیزاسزاب .تسا هدش نونکات رشب ییادتبا تنوكس زا خیرات تکرح هـب

 قّكلعت ،لاح ره رد .تساضف و نیمزرس رب لرتنک و كّكلمت ،یراذگریثأت ،ذوفن یارب رشب شالت زا تیاكح ،تـعیبط
 ار شیوخ یعامتجا یاهیدنبركیپ ات دنکیم داجیا ناسنا رد یاهیوناث یورین ،کاخ اب یو دنویپ و نیمزرـس هب ناسنا
 زا رّكثأـتم ،یـسایس و یداـصتقا ،یـگنهرف ،یعاـمتجا تالماـعت ،لاـحره رد .دـنک دـیلوتزاب و داـجیا نآ یاـنبم رـب
 .تسا هدوب یزاس نیمزرس دـنیآرف و نیمزرـس هدـیدپ

 ییادزنیمزرس
 هدرـک بـلج دوـخ هـب ار نانادیفارغج هجوت ،یسایس و یملع یاهنمجنا رد ندش یناهج هرود رد نیمزرس ثحب
 یاـههاگدـید ،تـسایفارغج ملع یلصا هّكتبلا و مهم یاههیاپ زا هک موهفم ود نیا هب تبسن هک تسا نآ تیعقاو .تـسا
 هاگیاج و شقن و نیمزرس موهفم تیمها تابثا رد یعس نانادیفارغج هژیو هب ،یخرب هچرگا .دراد دوجو یـضقانتم
 نیمزرـس موهفم و ایفارغج ملع یارب ینشور هدنیآ ـ نادقتنم ـ نارگید نامگ هب یلو ،دنراد ناسنا یگدـنز رد نآ مـهم

                                                           
1 Hinzley 
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 و دـنافیعضت و طوقس و هیزجت لاح رد ،تموكح دننامه ،یزاسورملق یاهراکوزاس .تـسین میـسرت لـباق
 و تموكح یداصتقا و یگنهرف ،یسایس یاهدرکراک نیب ییادج یعون .درادن ینیمزرس هبنج رـگید اه نآ یاهدرکراک
 یناهج هلئسم هب و هتشادن ینیمزرس هبنج زین تینما ،رگید یوس زا .تسا هدمآ دوجو هب نیمزرـس موـهفم اـب تلود
 و هتخانشن ار اهزرم ،زدیا و یناهج یایفام ،یتنرتنیا یاهمرج ،یعمج راتشک یاهحالس ،مسیرورت .تسا هدـش لیدـبت
 و هدـش عـطق نـطو هار رد شالت و ناكم هب قّكلعت سح .دیامیپیم یرگید زا سپ یكی ار ینیمزرس یاهورملق

 ینیمزرس ریغ و اهنایرج ندش ناكمیب .تسا هدش رادانعم رشب عون یارب تفرشیپ و یاهرایس ناسنا ،ینطو ناـهج
 ور روهظون یاهدیدپ .دهدیم ار یعامتجا طباور زا یدیدج هنوگ ندیسر دیون ،اهتکرش و اهنامزاس ،اـهداهن ندـش
 زا ار رّكثكت و توافت ،عونت ،هقطنم ،هیحان ،زرم ،ورملق ،روشک ،نیمزرس ،تموكح دننامه یمیهافم هـک تسا لماكت هب
 داصتقا ،یناهج گنهرف ،یناهج تموكح ،یناهج تّكلم ،یناهج هدكهد ،دحاو ناهج مان هب یدـیدج لكش و هدرب نیب

  .(0196 ،ناراكمه و یورون هجاوخ)تسا هدروآ دوـجو هـب ار نآ دننام و یناهج
 اـهگـنج فذـح ،ینیمزرس لباقت مدع یانعم هب یّكلم نیمزرس و دّكلوت ناكم هب تبسن ندش ساسحایب و قّكلعت مدع
 هک تسا غاد نانچ نآ هنیمز نیا رد ثحب .تسا یعامتجا هكبش رد اه نآ و ام ثحب نتفر نیب زا و یللملانیب طباور زا
 هدـیدپ نـیا دورو هـک تـسا دـقتعم ،ندش یناهج هدیدپ هب هنافاكشوم یهاگن باتک رد 6دلوش ترآ نای نوچ یدارفا
 .دوـشیـم ماـمت صـخا روـط هـب نیمزرس و ورملق و معا روط هب ایفارغج ملع نایز هب یعامتجا یگدـنز هـب

 نوگانوگ فیراعت نایم رد هک تسا دقتعم یو .تسا رما نیا رب یلیلد ینیمزرسارف اـی یناـهج یاـضف دوـجو"
 رصع رد نیمزرس ینعی نآ مجنپ ّكقش ،یدازآ و یرتسگناهج ،ندش یللملانیب ،ندش یبرغ هـلمج زا ،ندـش یناـهج
 .تسا ندش یناهج حیحص فیرعت و یـنیع یـتیعقاو یناـهج
 یتیعقاو هكلب ،تسین ضرف ندش یناهج هک ارچ ؛تسا هتشاذگ نیمزرس رب یمیقتسم ریثأت ندش یناهج لاحره هب
 .دناهتخاس هتشذگ زا توافتم ار نیمزرس موهفم و تیمها ،یناهج رصع رد ینیمزرس ارف یاهنایرج .تسا ینیع
 نوگانوگ یاههزوح رد یناهج یاهنایرج زا ظوفحم ،اضف رصع رد ینیمزرس ورملق یریبعت هب و زرـم و نیمزرس
 رب اه نآ تراظن و لرتنک هزورما ،دندرکیم تظافح شیوخ ورملق زا مامت تدش اب اهتموكح ینامز رگا .تسین

 ،یـسایس ،یداـصتقا یاـههزوـح رد .تسا هدش ورهبور یناهج یاهشلاچ اـب شیوـخ یتموـكح یاـضف و نیمزرـس
 رد نیمزرس تدحو داجیا یارب هک دنتسه شیادیپ لاح رد ینیمزرسریغ ینارگیزاب ،یعاـمتجا اـسب هـچ و یـگنهرف
 ینیمزرس تدحو هک تسا یلاح رد نیا .دناشالت رد ینیمزرس ورملق رد ذوفن مـكتـسد ای نیمز هرُكک ای ناهج لک
 یاهاضف و لرتنک مدع زا ینابایب اب یلم رثؤم ورملق و هدش ورهبور فعض اـب ناـنآ لیـشآ هنشاپ قیرط زا اهتموكح
 .تسا هدش هرصاحم ،تموكح تردق یلاخ
 ،ینیمزرسارف یاهدیدهت زا یدایز مجح .تسورهبور شلاچ اب اضف رصع رد هک تسا یثحابم رگید زا ینیمزرس تینما
 زا هچنآ .تسا هتشاذگن یقاب اهتموكح یارب یتسس و فعض زج یزیچ و هداد رارق سرریت رد ار یتموكح ورملق

                                                           
1 Yan Arth Showld 
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 ،تـینما ،تـیمکاح هكنیا ،درک یسررب ناوتیم تفایهر نیا زا ندش یناهج یاهدنیآرف و یناهج تالوحت هعومجم
 هکیلاحرد .تسورهبور دیدهت و شلاچ اب هنایارگ عقاو تفایهر زا نیمزرس بوچراچ رد تردق و رادـتقا ،لرـتنک
 ناما رد لوحت و رییغت زا زین ینیمزرس یاهنایرج ،هدش ینیمزرس تموكح ناوت شهاـک بـجوم ندـشیناهج
 ینیمزرسریغ و یّكلمارف یاهتکرش ،نوچمه ینیمزرسارف نارگیزاب شالت ،هزورـما هـک تـسانعم نادب نیا .دناهدنامن
 .تسا هدرک داجیا ار نآ هنیمز ،اضف رصع رد دوخ عفانم و فادها نیمأـت و ییاـیفارغج یاـهیزاـسزاب ماجنا یارب
 ات تساه تکرش نیا عفانم و فادها ساسا رب هک دسریم رظن هب زین راک هنیمز رد یناهج سایقم گرزب میسقت

 و نیمزرس و هدمآ دوجو هب یللملانیب راک میسقت رد ییاـیفارغج یناشوپمه زا یعون هزورما هكنیا نمض .اهتموكح
 رگید زا زین یللملانیب ترجاهم .دناهدش رتریذـپبیـسآ و رتریذـپذوفن ،تموكح ینعی - نآ ظفاح ای - نآ هدنیامن

 ینیمزرسارف یو اه شبنج ،یلخاد یاـهشروـش ،یـگنهرف تارییغت ،ینیمزرس تیوه .تسا ینیمزرسارف یاهنایرج
-نیب مسیرورت ،هدش دای دراوـم رب نوزفا .تسا ینیمزرس نیب نایرج نیا زا رّكثأتم و هتخیگنارب یاههدیدپ هلمجزا ...
 و مرج شیازفا .دناهدرک داجیا ناكم فرظ رد ار یدایز تالوحت ،هتخانشن ناكم و اضف مه یناهج ییایفام و یللملا

  .تساه نآ هلمجزا ...و قاچاق ،نارحب داجیا و یعامتجا تینما یاهدیدهت ،تیانج
 نیمزرس تیمها شهاک و اهزرم نتشادرب زا تیاكح ،ندش یناهج اب هطبار رد یملع فلتخم و نوگانوگ یاهثحب
 ندـش هدرشف ،زین و یزاجم یاـضف و تاـعالطا ،هـناروآنـف تاـطابترا ،اـههكبش ناهج .دراد ندش یناهج رصع رد
 یانعم هب ندش یناهج ،رـگید یوـس زا .(6196 ،ناقهد)تـسا یـیادزنیمزرـس دـنور تعرـس زا تـیاكح ،ناـهج
 هنرگو ،دنکیم تیوقت و ریذپ ناكما ار اهدـنویپ عناـم نودـب و زاب ناهج دوجو و تسا هدش دودحم ییادزنیمزرس
 ،یسایس و یگنهرف ،یداصتقا یاـههـنیمز رد ندـش ینیمزرـسارف .تـسین یندـش زرـم و عناـم دوجو اب ندش یناهج
 ،تباث یوگلا هک تسام یزورـما نوزـفازور یدنویپ مه و یگدـنز یور شیپ (یاهتیعقاوارف ای) اهتیعقاو هلمج زا
 یوس هب یروحم تموكح زا راذگ ،عـقاورد اـم ینوـنک یایند .تسا هدرب نیب زا ار ایلافتسو رصع یگشیمه و ریغتمان

 و یتـسپ ندش راومه و نیمزرس فذح ،لاقتنا و راذگ نیا ثحب یعقاو روحم و یلصا دیلک ایوگ .تسا یروحم دنچ
 .تسا (یاهیحان - ییاضف یاهتوافت نتـفر نیـب زا یـنعی) یـگنهرف و یعاـمتجا ،یـسایس یاـیند یاـهیدـنلب
 هكلب ،تسین یندیمهف نردم لیلحت تفایهر زا ناكم و نامز رتشیب هچره یگدرشف لیلد هب ،ناهج ینونک یاضف
 دروم ،تسا نردـم تـسپ ،یداقتنا اـی كیتیلپوئژ ناـمه هـک ون یتفایهر زا ار ییاضف نیناوق و دعاوق دیاب هزورما
 .داد رارق یسررب

 ددجم یزاس نیمزرس
 ،دنوـشیـم هدـیمان نایارگ ناهج زـین بـلغا هک ندش یناهج نارگلیلحت رتشیب یوس زا یرظن یاهثحب هعومجم

 رد اـم نوـنکا مه اما ؛دراد ون نارود نیا رد ام یعامتجا یگدنز یارب زرم و نیمزرس تیعوضوم نایاپ زا تیاكح
 یاـج هـب اـهگـنهرف ،اـهتیوه و اهتوافت یعون دهاش ،تسیز ی هرک یاضف هب شیوخ یعقاو یگدنز یالهـبال
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 لاح رد زین ییارگیّكلحم یعون ،تسا عوقو لاح رد ندش یناهج هک یماگنه ینعی میتسه گنهرف و تـیوه تدـحو
 .تسا تیوقت
 یزاـساضف رد یگتخانـشان و ماـهبا ،یگدیچیپ رگنایب و دوب هّككس یور كی اهنت ،ییادزنیمزرس ینعی ،هدش رکذ دراوم
 .دراد یناـهج رـصع یاـیفارغج دیدج یزاسنامتخاس و یزاسزاب زا ناشن هّككس رگید یور .تسا ندش یناهج طسوت
 اهیزاسنیمزرس و اهیزاس ،اههیحان یزاس ناكم یلو ؛هدش یناهج تاطابترا و تاعالطا ،اهیهاگآ هزورما هـچرگ
 یتخانش ناهج هزورـما یـلو دوـب یـّكلم و یّكلحم دودحم ییایفارغج تخانش ینامز رد هچرگا .تسا هـتفای رـییغت ،زین

 ،نیمزرـس زا دیدج یاهلرتنک و دیدج یاهیدنبزرم .دیآیم دوجو هب یطابترا یاههناسر كـمک هـب ییاـیفارغج
 تـسا تـسرد یـنعی ،تـسایفارغج یـساسا لوـصا نامه ساسا رب هّكتبلا و یناهج رـصع رد هراـبود یرـییغت رگناـیب
 .تسا هتفای تیدوجوم ندش یناهج زا هدیسرون ینیمزرس یلو ،هتفای لوحت ییایلافتـسو یزاس نیمزرس رـصع هـک
 و ینابساپ لاح رد ،اتفن و اپورا هیداحتا دننامه ،دیدج ییایفارغج ـ یداـصتقا قطاـنم رب هدننک تموكح یاهتلود
  .دنتسه یلامش ییاـكیرمآ اـی اـپورا ماـن هـب رت گرزب ینیمزرس زا تظافح
 یدادبتسا تدـش هـب یاهروـشک یـّكلم یاـهزرم زا روـبع هـک تـسا لكـشم یدح هب اپورا هیداحتا هب دورو هزورما
 یـلو ،دنتـسه یاهزات عفانم نیمأت لاح رد (نآ یمیدق یانعم هب) ینیمزرسریغ یاهراکوزاس هچرگ .هدش یماظن و
 ناـهج رد ینیمزرس یاهراکوزاس .تسا هدمآ دوجو هب یاهیحان تیوه ینعی ،ینیمزرس دیدج یدنبرگنس یعون
 رد هک  یلاح رد .دهدیم دیون لامش رد ار ییایفارغج دیدج یدنبلكش یعون و هدش ادج شیوخ هتشذگ زا ،هتفرـشیپ

 نیمزرس موهفم و تیمها رد ییاضف یرباربان زا یعون و دناهدنام اجرباپ ینیمزرس یاهلدم نامه زونه ،بونج
 لرتنک رتـشیب ار دوـخ زرـم و نیمزرـس و هدرـک هدافتـسا یروآنـف زا هطوبرم یاهروشک ،رگید یوس زا .دراد دوـجو
 یدنب لدم دوـجو زا یـلیلد ...و اهزرم رد دیدج یاهییاناوت زا هدافتسا ،یزرم یاهنیبرود یراذگراک .دننکیم
 زونه و تـسا (لامـش رد یّكتح و) بونج یاهروشک هعومجم ینونک یاضف رد ییایلافتسو رصع یلود نیب ینیمزرـس
 .دراد دوجو مدرم یعامتجا - یسایس یگدنز رد نیمزرس تیمها و شقن و نطو یارب ندرم ،ناكم هب قّكلعت سح
-تـسشن رد ندرـكن تکرـش .دراد ار دوـخ یجراـخ تسایس رد یزاس ینیمزرس دربهار هدحّكتم تالایا ،نینچمه
 هدحّكتم تالایا یوس زا ندش یناهج رصع رد نآ نیمأت تردق و یّكلم عفانم دوجو رب یلیلد یطیحم  تسیز یاـه
 ،ییایفارغج یاوزنا یاههاگدید ،هراق نامه رد ذوفن هقطنم ظفح یارب یاهقطنمارف رگید یاهتردق اـب لـباقت .تـسا
 .(6196 ،حالف و عراز)تسا ندش ینیمزرس نیا هلمج زا ،یزرم دیدـش یاـهلرـتنک
 یاهروشک اب هزرابم .تساهتسایس ندش ینیمزرس رـب رـگید یـلیلد ،زـین هدـحّكتم تالاـیا یغاـی تـلود درـبهار
 دننامه ییاهروشک اب نشخ یاهدروخرب .تـسا ینیمزرـس لـماعت ییوـس زا و ینیمزرس تلاخد یعون هب ،لقتسم
 هناگادج نیمزرس ود رد (مسیلاتیپاک و مـسینومک)یداـصتقا ـ یـسایس ماـظن ود طـباور دوـجو ،یلامـش هرُكک و ابوک
  .دنکیم نایب ار
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 ،مسینردماسپ رـصع رد .تـسا یـسایس ثحابم رد نیمزرس هاگیاج تیمها یانعم هب ندش یناهج رد سایقم دوجو
 دوجو دـنناوتیـم هـک دـناهدیدرگ ندش یناهج طسوت هدش داجیا یاهتصرف بحاص ،نیمزرس رب ینتبم یاهتیوه
 یناهج رانک رد ندش یّكلحم زا تیاكح ،دادیور ای دنیآرف نیا .دنناسرب نایناهج شوگ هب اهدایرف نیرتدنلب اب ار دوخ
 یاـهشبـنج ،رـگید یوـس زا و هـتفر لاؤـس رـیز ندـش یناـهج رـثا رد وـسكی زا نیمزرـس ینعی .دراد ندش
 رد یاهدـع و دنتسه دیدج یاهنیمزرس ییاپرب ددصرد ،یّكلحم و یّكلم یاهتیوه و اهگنهرفهدرخ هـنابلطییادـج
 یزاس نیمزرس یخرب نامگ هسورپ نیا هب .دنا ناهاوخ ار دیدج روشک و دنتسه دوخ نیمزرس هب یبایتسد یوزرآ
 .دوشیم هدیمان یگنهرف یتفاب ای یكیتیلپونكت
 نیا رد اهماهبا یلو ،دراد لاؤس یاج نآ تیعقوم و تیعـضو و تـسین رادـیاپ یاهلئـسم نیمزرس هچرگا عومجم رد 
 دیدج یاههویش هب هكلب ،هدادن تسد زا ار دوـخ یشزرا - یموهفم راب اهنت هن ،هدنیآ رد نیمزرس .تسا ناوارف هطبار
 .دوشیم تخاس زاب (...و یزاس نیمزرس ،نیون ییارگ هلیبق) یناونع و مان ره هب
 یمالسا یاهروشک لالقتسا و تیمکاح فیعضت
 یراد هیامرس بلاق رد ندش یناهج .دنک لالقتسا یاعدا دناوت یمن ،دشاب هتشاد جاور نآ رد هناگیب گنهرف هک یتلم

 یصوصخ شخب لباقم رد یمالسا یاهروشک یداصتقا یاهراتخاس همه فذح لابند هب اكیرما یربهر تحت و یناهج
 ،یمالسا یاهروشک رد لوپ یللملا نیب قودنص رثؤم و راكشآ هلخادم ندش یناهج رصع رد .تسا هدوب دازآ رازاب و
 رد هعسوت و قیقحت ،یروآون زکرمت و راصحنا ،یناهج سروب رد هلخادم ،روکذم یاهروشک یلم لوپ هب هلمح
 یاهروشک رد اكیرما و برغ طسوت یتیلمدنچ یاه تکرش و نارادماهس یروتاتكید ،یتیلمدنچ یصوصخ تاسسؤم
 .دراد دوجو هطبار برغ و اكیرما یرگ هطلس و ندش یناهج نیب 6یزیئوس لپ داقتعا هب .مینک یم هظحالم ار یمالسا
 هب .تساكیرما هدحتم تالایا هطلس یانعم مه و تسا یرگید هژاو طقف ندش یناهج :تسا هدرک نایب رجنیسک یرنه
 ناسنا ام طقف اریز ،میتسه نیرتهب ام .تسا نیرتهب ام تلم اریز ،میتسه نیرتهب ام دنیوگ یم اه نآ 0شن تیک داقتعا
 ،یتعنص و هتفای هعسوت عماوج رد هک یلاح رد یمالسا یاهروشک رامعتسا و ندش یناهج ریثأت تحت .میتسه یعقاو
 زا یرایسب رد (Coleman, 2003)تسا حرطم تاناویح و تسیز طیحم زا تیامح و تغارف تاقوا دننام یلئاسم
 دوس هب ندش یناهج ،طیارش نیا رد و تسا ندنام هدنز یارب شالت و اقب یلصا هلئسم ،موس ناهج یاهروشک
 و یگنهرف یاهدمایپ و تاموزلم ،دراوم زا یرایسب رد یراد هیامرس دیلوت و فرصم یوگلا .تسا یتعنص یاهروشک
 ،دشاب هتشاد دوجو یعقاو یدازآ رگا دنچ ره) دراد هارمه هب هاگآدوخان و یلیمحت تروص هب ار یصاخ یشزرا
 و تابسانم فذح نآ طرش و دهد خر یگدنز طیارش دوبهب و یرو هرهب شیازفا ،اه یروانف تشاد راظتنا ناوت یم
 دوش یم ببس یزاس یناهج .(دنا هدرک لیمحت مالسا ناهج رب یللملا نیب یاهداهن و برغ هک تسا یلیمحت طیارش
 دنوش تیاده هتفرشیپ یاهروشک یوس هب موس ناهج ناگبخن ،دبای شهاک ماخ داوم و تراهم دقاف راک یورین تیمها
 لاقتنا هب ندش یناهج رگا .تسا ینغ و ریقف یاهروشک نیب یرباربان شیازفا و اهروشک نیا ندش رتریقف نآ دمایپ هک
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 رب مسیلایرپما .تسا بولطم رایسب ،دوش رجنم ناهج مدرم همه یگدنز طیارش دوبهب و یرو هرهب شیازفا ،یروانف
 یامنهار ،درس گنج نیشناج یژولوئدیا ناونع هب هک نوتگنیتناه یاه ندمت دروخرب هیرظن تحت و روصت فالخ
 رب .درک عورش ناهج حطس رد ار یا هبناج همه و دیدج مجاهت ،تسا هدش اكیرما صوصخ هب برغ یجراخ تسایس
 هعسوت و ییایسآ یاه تردق تیقفوم عنام دیاب برغ ،اه ندمت دروخرب ماظن رد هدش حرطم یاه هیصوت ساسا
 ناونع هب اكیرما .دنک ریقحت و بوکرس ،فرحنم ار یمالسا یاه هشیدنا ای دوش یمالسا یژولوئدیا و اه هشیدنا
 ار یفلتخم یمجاهت تامادقا دیاب ،برغ یگنهرف و یداصتقا ،یسایس مسیلایرپما و برغ ندمت و گنهرف راد مچرپ
 گنهرف نیمه ،رابكتسا و هطلس ماظن یساسا عنام هناگی اریز ؛دنک زاغآ یمالسا گنهرف و اه شزرا و مالسا ناهج هیلع
 هطلس و ذوفن یارب یدج عنام هناگی هک دندوب دقتعم برغ نازادرپ هیرظن و نادنمشیدنا .تسا یمالسا یاه شزرا و
 رایسب ،نیاربانب ؛تسا باجح و ینارق گنهرف و میرک نآرق ،برغ یداصتقا و یسایس و یگنهرف یاه میژر و گنهرف
 .دننک گنرمک ای فذح یمالسا یاهروشک رد ار یمالسا نیرتکد و یزاسراجنه ،یزاس هعماج شقن ات دندرک شالت
 باجح و دنار هیشاح هب ار مالسا نیرتکد و یعامتجا و یندم نیناوق تسناوت مالسا ناهج رد یزاسون بلاق رد برغ
 باجح و یمالسا یاه شزرا و مالسا هكنیا زا دعب .دیامن گنرمک ار اهروشک نیا رد یمالسا یاه شزرا تیمکاح و
 اریز ؛میتسه اهروشک نیا رد برغ مسیلایرپما و برغ هبناج همه طلست و تراغ دهاش ،دش گنرمک اهروشک نیا رد
 و یقرتم نییآ و هشیدنا ،برغ بلط تذل و هناتسرپداژن ،هنابلط هطلس گنهرف و هطلس ربارب رد تمواقم عنام هناگی
 دودح ات دنتسناوت اهروشک نیا رد یمالسا تایح فلتخم یاه هزوح ندرک رالوكس هجیتن رد اه نآ .دوب یمالسا یقطنم
 ،عبانم رب یتیمکاح مالسا ناهج هک تسا نیا اه نآ تامادقا هجیتن .دنسرب دوخ یگنهرف و یسایس فادها هب یرایسب
 رب ییارگ فرصم گنهرف زین یگنهرف هزوح رد و درادن زاگ و تفن دنمشزرا عبانم و دوخ كیژتارتسا یاه هار و قطانم
 .تسا هدنكفا هیاس یمالسا هعماج یگدنز لک

 هداد ناشن وا .دور یم نیب زا رگنلت كی اب تواقش و ندمت نیب هلصاف ،هداعلا قوف تلاح رد 6دارنک فزوژ داقتعا هب
 راتشک ریظن ،دوش لیدبت یرگ یشحو هب همدقم نودب و ناهگان دناوت یم دوخ جوا رد ییاپورا ندمت هنوگچ هک تسا
 مسیلایرپما و برغ ،مكی و تسیب نرق زاغآ و متسیب نرق رخآ ههد رد .هریغ و ناتسوپ خرس راتشک و وگنک رد كیژلب
 ,Castles)داد رارق دوخ همانرب هحولرس رد ار ییاشگروشک ًاانلع و ًاامسر هراب كی دوخ یقیقح هرهچ نداد ناشن اب

 و 9220 لاس رد قارع هب هلمح و 6220 لاس رد ناتسناغفا هب هلمح ،6116 لاس رد قارع هب هلمح اب اكیرما .(1997
 عبانم رب هطلس و هیروس و قارع تیمکاح هیزجت یارب هیروس رد هرصنلا و شعاد یتسیرورت یاه هورگ زا تیامح
 یعس و تسا هداد ناشن ار دوخ یتسیلایرپما و هنارگ هطلس تسایس تیهام ،تمواقم روحم فیعضت و زاگ و تفن
 .دنک ظفح یبرغ یاهروشک ریاس رب ار دوخ یرترب (یدربهار یاه تیعقوم و یژرنا) تردق عبانم رب هطلس اب دنک یم
 .تسین هرمعتسم اب هارمه مسیلایرپما نارود هب تشگزاب زج ،اه تسیرورت زا تیامح و هیروس و قارع رد اكیرما راتفر
 زا یرازبا هدافتسا و مالسا ناهج رب دوخ هطلس شرتسگ یارب مسیرورت اب هزرابم راعش و ندش یناهج بلاق رد اكیرما
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 و یلم تیوه ،یضرا تیمامت ،لالقتسا هک مینک یم هظحالم هجیتن رد .تسا هدرک شالت دوخ فادها یارب مسیرورت
 یدوبان و ماع لتق ،راتشک ،یبرغ یزاس یناهج و مسیلایرپما .دوش یم هتشاگنا هدیدان یمالسا یاهروشک ینیمزرس
 ناتسناغفا و قارع رد ار ناسنا اه نویلیم مسیرورت هزرابم ناونع تحت و هتسناد فده هب لین یارب یا هلیسو ار اه تلم
 هب هتسباو ریغ و لقتسم یاه تلود ،یگنهرف ای مرن مسیلایرپما و مرن گنج بلاق رد ناونع نیمه اب و هدرک دوبان
 و دیدهت دروم ار (مسیلایرپما و رامعتسا نافلاخم ریاس و نمی هللا راصنا ،هللا بزح نامزاس ،ناریا دننام) برغ و اكیرما
 راعش اب و مسیلایرپما هیاس رد ون هنایمرواخ حرط و هنایمرواخ یسایس هشقن رییغت .تسا هداد رارق مجاهت و میرحت

 مالسا ناهج ندرک هزیرالوكس زج یزاسون نیا یلو ،تسا ماجنا لاح رد یزاسون و مسیرورت هزرابم و یزاس یناهج
 ًااعطق و تسین لیئارسا تینما نیمأت و یمالسا یاهروشک رب برغ هطلس و ناناملسم ماجسنا و تدحو نتفر نیب زا و
 یعامتجا و یگنهرف ،یسایس یاه لالتخا داجیا هب هک تسا هفرط كی هداج دننام ندش یناهج عون نیا و یزاسون نیا

 .دش دهاوخ و هدش رجنم یمالسا یاهروشک یداصتقا یگتسباو و
 هس :تسا هنوگ نیا مكی و تسیب نرق رد مسیلایرپما و اكیرما یسایس ماظن لكش یمره راتخاس 6یكسنیژرب هتفگ هب

 ظفح ،ایاعر نایم تینما همادا و شزاس زا یریگولج :زا دنا ترابع اكیرما مسیلایرپما یژتارتساوئژ یلصا نوتس
 رد ییاكیرما گنهرف و اكیرما ركفت زرط نیا رد .رگیدكی اب نایشحو فالتئا زا یریگولج تیاهن رد و نارازگ جارخ
 گرزب درل هیلع اه نآ داحتا و شزاس زا دیاب هک اكیرما نامیپ  مه و یتسیلایرپما یاه تردق ریاس .دراد رارق مره سأر
 دیاب هک دنتسه بونج یاه میژر زین نارازگ جارخ .دنهد یم لیكشت ار مره ینایم شخب ،دوش یریگولج (اكیرما)
 و اقیرفا ،ایسآ یاهروشک ریاس یاه میژر .(Castells, 1997)دنوش هتشاد هگن ظوفحم لاح نیع رد و دندرگ بوكنم
 هداعلا قراخ یاهدوس ،ماو هنیزه و هرهب تروص هب جارخ و جاب یتسیلایرپما یاه تردق هب هک دنتسه نیتال یاكیرما

 و یبرع هدحتم تاراما ،تیوک ،ناتسبرع)تفن صوصخ هب ماخ داوم نازرا شورف و یجراخ یراذگ هیامرس زا لصاح
 اب ناشداحتا و دنویپ زا تسا مزال هک نایشحو .دننک یم تخادرپ هریغ و (شعاد طسوت هیروس و قارع تفن شورف
 هب هک نایشحو نیا رگا یكسنیژرب داقتعا هب اریز ،دنتسه راشف و رامثتسا تحت مدرم نامه ،دوش یریگولج رگیدكی
 .دننک یم هجاوم رطخ اب ار ندمت ،دنشاب هتشاد ماجسنا و دنوش دحتم ،دنتسه موس ناهج و یمالسا یاهروشک وا معز
 كی هكلب .تسین تیحیسم گنهرف و نید ،اپورا رب مکاح نید اریز ؛تسا یرامعتسا هبرح كی زین اه ندمت گنج
 ینید .دوش یمن لمحت دودحم و هتسب ًاالماک و یدرف یاه هزوح رد یتح تیحیسم و تسا ینیدریغ و رالوكس ندمت
 و درادن ندش ارجا هزاجا ،دشاب هتشاد مه رگا و درادن یسایس و یداصتقا ،یعامتجا نیرتکد ،دراد نایرج برغ رد هک
 یاهریسفت و تسا رادرب ریسفت .تسین امن تقیقح نآ نوتم و تسا شخب  تفرعم ریغ برغ رظن زا نآ یاه هرازگ
 .تسا یبسن ،ریسفت نیا قبط زین لطاب و قح و درادن دوجو نآ هرابرد یرواد ناكما و دراد یداضتم و فلتخم

 :دنک یم رکذ هنوگ نیا ار یمالسا یاهروشک تیمکاح و لالقتسا رب ندش یناهج تاریثأت دمحا دیشروخ

                                                           
1 Brzezinski 
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 رب دیدج یداصتقا و یعامتجا ،یسایس یاهداهن ،رامعتسا تحت یمالسا عماوج رد :برغ هب ندش هتسباو :فلا 
 .دندوب داضت رد یتنس یاهداهن اب هک دش قلخ برغ هبرجت ساسا

 مهلم شزومآ عون كی .دش داجیا یمالسا عماوج رد شزومآ عون ود رامعتسا ذوفن ساسا رب :یشزومآ یدنب بطق :ب
 و دیدج هدرک لیصحت نردم ناگبخن هورگ ود هب هعماج .دمآ دوجو هب یبهذم و یتنس شزومآ ربارب رد برغ زا
 .دش میسقت میدق یتنس یربهر
 یربهر یعون و تفر نیب زا و دش فیعض دنم ماظن یوحن  هب یتنس یربهر ،رامعتسا ذوفن تلع هب :یربهر نارحب :ج
 خیش داقتعا هب .دوب هناگیب دوخ مدرم زا و برغ رادفرط ،یربهر نیا .دیدرگ لیمحت یمالسا هعماج هب یجراخ یسایس
 زا تاجن یارب .داد ناشن لمعلا سكع هعماج طاطحنا و یگدنام بقع و رامعتسا ذوفن ربارب رد یمالسا هعماج ،دمحا
 یگدنز كبس و تیوه رب ندش یناهج راثآ ریاس همادا رد .دش حرطم یژتارتسا دنچ لكشم نیا لح و نارحب نیا
 .دوش یم نایب یمالسا یناریا
 ماجنا لاح رد یدامریغ یاه شزرا تیمکاح و عفانم نیمأت یارب و تسا یسایس گنج كی رتشیب اه ندمت دروخرب 
 یاهروشک تیمکاح و لالقتسا فیعضت دهاش هناهب نیا هب .تیحیسم و مالسا گنج هن تسا عفانم گنج و تسا
 رب ار دوخ یداصتقا و یسایس ،یگنهرف یاه میژر دنهاوخ یم راعش نیا اب و میتسه اهروشک نیا لاغشا و یمالسا

 .دننک لیمحت مالسا ناهج
 ندش یناهج رصع رد نیمزرس هلئسم
 یعامتجا یایفارغج لكش رییغت یانعم ًا هب ندش یناهج ینامز ،یزاسورملق و یئارگورملقارف ینامز مه اب طابترا رد
 یاهكشوم ،یئاوه نارفاسم زا یتخانش چیه 2016 ناهج .تسا هدش راكشآ هتشذگ نرق مین یط رد ًااساسا هک تسا
 خاروس ای یرتویپماک یاههكبش ،یلحاس نیب ای یلحاسارف یلام زکارم ،یناهج لوپ ،یاهراوهام تاطابترا ،یا هراق نیب

 یروحم ینیمزرس ینعی نآ یراج دنور زا یفارحنا زین یزرمارف یاهرازاب و یزرمارف دیلوت سایقم .تشادن نزا ندش
 رظن زا دیدج سایقم و دیدج دشر ،دوشیم فیرعت یئارگورملقارف یانعم هب ندوب یناهج هک ینامز .دوب تانایرج
 .دنتسه انعمیب ینیمزرس یاهاضف یمیدق یایفارغج هک تسین نآ یانعم هب نیا هتبلا .دشابیم هقباسیب زین یخیرات
 .دهد یم همادا مهم رایسب تاریثأت نداد ناشن هب ینیمزرس تلود و ینیمزرس یاهتیوه ،ینیمزرس یاهناكم ،سكعرب
 نیمزرس هک تسانعم نیدب هكلب ،تسا رود هب یزاس نیمزرس زا ندوب یناهج هک تسین نیا یانعم هب هاگدید نیا

 ینیمزرس هعماج كی رد رگید ام .تسین شیپ لاس هاجنپ دننامه یراصحنا زایتما یاراد یعامتجا یایفارغج رد یزاس
 .دنتسه یناهج یاهاضف هب هتسباو و اب تسیزمه نونکا مه ینیمزرس یاهاضف هكلب مینکیمن یگدنز یوزنم
 یاهراتخاس هب دیاب ار ایفارغج هزوح رد یروحمنیمزرس ام هک تفگ دیاب یزاسنیمزرسارف روهظ مهف دروم رد
 دباییم طابترا یروحمتموكح طوقس اب یروحمنیمزرس نایاپ ندرک تموكح دروم رد .میهد طابترا رگید یعامتجا
 تموكح ٔۀەدهع رب ًاارصحنم بلغا هک تسا یتاررقم ندرک یرادا و ندومن هلومرف یانبم رب یروحمنیمزرس نیا هک
 و هارمه یمیدق مسیلانویسان نایاپ اب زین یروحمنیمزرس نایاپ ،تاعامتجا و اهتیوه هب هجوت اب .تسا ینیمزرس
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 رظن زا .تسا ینیمزرس یاضف لک رد و یتنس تادیلوت نایاپ یانعم هب یروحمنیمزرس نایاپ .تسا دازمه
 هب ینیمزرس شور .ددرگیم زاب ینیمزرس یایفارغج قیرط زا یعامتجا طباور کرد هب یروحمنیمزرس ،یتخانش شور
 كی رد یریگهجیتن ،دهاوش ریسفت و اه هداد یروآعمج ،یزاسهیضرف ،لئاسم ،میهافم ندرک هزیلومرف یانعم

 رد ار ناهج ،یسایس و یعامتجا نانادیفارغج تیرثکا نیاربانب ؛دشابیم ،تسا نیمزرس لک رد هک یئاضف بوچراهچ
 یعامتجا طباور ریسفت و تخانش هب یزاسنیمزرس یژولودتم لاح ره هب .دناهدید رادزرم ینیمزرس یاهدحاو لكش
-یم ماجنا ینیمزرس و هتسب یاضف رد ثحابم لیلحت هک یروط هب .ددرگیمرب تلم تلود تفایهر و رظنم زا یسایس
 .(6196 ،حالف و عراز) دریگ
 ناهج یژولودتم اب ار یروحم نیمزرس دیابن ام .تسین ینیمزرس یاضف فذح یانعم هب یزاسنیمزرسارف روهظ اما
 هچرگ .مینکیمن یگدنز زرم نودب ناهج كی رد ام .دوش شومارف ینیمزرس یاضف هک یروط ،مینک نیزگیاج یروحم
 ًا هدرک هدهاشم ار دادیم لیلقت ینیمزرس یاههكبش هب ار یعامتجا یاضف هک یروحم نیمزرس نایاپ رصاعم خیرات
 تروص هب ناوت یمن ار یعامتجا یایفارغج هكنیا نتفگ .میاهدركن هدهاشم ار یزاسینیمزرس نایاپ ًاانئمطم ام اما ،تسا
 .تسا موهفمیب و طبریب ندوب ینیمزرس هک تسین نیا یانعم هب ،درک هدهاشم یزاس ینیمزرس قیرط زا یراصحنا
 تسیب نرق زاغآ رد ینیمزرس تیوه و ینیمزرس یژولوکا ،ینیمزرس یاهمسیناكم ،ینیمزرس دیلوت ،نآ فالخرب هكلب
 تاطابترا زا یرایسب ،لاثم یارب .درادن ار هتشذگ یراصحنا تیعقوم هچرگ ،تسا هدنام یقاب تیمها اب رایسب مكی و
 یاهزرم ،هوالع هب .تسا هدنام یقاب تباث ینیمزرس تروص هب یناریتشک یاهریسم ،اهنهآ هار ،اههداج دننامه
 و یزرواشک یاهالاک ندوب ینیمزرس .دنکیم نایب مدرم شدرگ و یدام یاهالاک تراجت رد ار ییوق تاریثأت ینیمزرس
 ار درکراک نامه تاطابترا و تاعالطا لثم ینیمزرسارف یاهالاک هک دناهتشاد یدایز تمواقم نامز نامه رد یندعم
 هزوح كی رد رگید یاهلوپ زا یرایسب ،دنتسه یاهرایس و یناهج ییاكیرمآ یازیو و رالد هک یلاح رد .دناهتشادن

 چیه هب ای دننکیم زاب یلحم هبعش كی رد ار ناش یكناب یاهباسح هزورما مدرم رثکا .دناشدرگ رد صخشم ینیمزرس
 لاثم یارب ،دراد طابترا صوصخب ینیمزرس یاهناكم هب تسیز طیحم بیرخت .دنرادن راکورس اهكناب اب هجو
 .(6196 ،یفیرش)دح زا شیب شیاسرف ای و اه بآ یشكهز ای ییادز كمن
 یئادزنیمزرس و ددجم یزاسنیمزرس ثحب دراو نیطسلف و سدق رگلاغشا میژر زرم زا یلاثم اب 6نموین دیوید
 و یئادزنیمزرس دهاش ناهج ،مک رادقم هب یگنهرف یاهیگژیو یخرب و نایرج یانثتسا هب هک دیوگیم یو .دوش یم
 یزاسنیمزرس لاح رد یناهج یسایس هشقن ،لباقم رد .ددرگیمن یلم تیوه و نیمزرس دنویپ فیعضت یلک روط هب
 رثا رد یلحم یاهتیوه .دتفایم قافتا یئاضف دیدج یاهیدنبركیپ و دناهدش ریذپذوفن اهزرم هکارچ تسا ددجم
 یلحم لالقتسا ییوگزاب نآ و دنوشیم رادیب ،دننکیم میسقت ار تیمکاح هک اپورا هیداحتا لثم ینیمزرس یریگلكش
 ندوب یروحمناهج قالطا یانعم هب یروحمنیمزرس نایاپ سپ .تسا یلمارف تالیكشت كیتارکوروب تردق لباقم رد
 یناهج ،تقیقح رد .تسا هدركن وحم ار ینیمزرس یاههبنج ایفارغج هب ینیمزرسارف یاهتیفیک ندش هفاضا .تسین

                                                           
1 David Newman 
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 یتسیلانویسان یاهتسایس روهظ ،ییارگ هقطنم لثم ددجم یزاس نیمزرس یعقاو لاكشا اب یكیدزن دنویپ رصاعم ندش
 ار هرایس ندوب یاهقطنم یلک روط هب .دشاب ندش یناهج اب لباقت رد دناوتیم ییارگ هقطنم ینعی ؛تسا هتشاد یموق
 دناوت یم یروحم هقطنم .دریگ یم رب رد ار هرایس ندوب یناهج هک یلاح رد (یاهیحان یاهتوافت) دنکیم یراكشارت
 یاهتمحازم ربارب رد دیدج ینارگتیامح ،مسیلانویسانورکام هب یتمدخ و دشاب یروحمناهج ربارب رد یشنکاو
 و یجراخ تراجت رب اپورا هیداحتا یاهلرتنک یخرب .دشاب ...و یناهج گنهرف ربارب رد تمواقم و یناهج مسیلاتیپاک
 روط نامه .دهدیم ناشن ار یشنکاو كیمانید نیا یبوخ هب هیحان نیا رد ترجاهم رب دایز تخس و تفس تیدودحم
 و دشاب ندش یناهج یاهدمایپ ندرک در تهج رد یمادقا دناوتیم یئاپورا تدحو تسا هتفگ زین 6سالاو نله هک
 یناهج لباقم رد یتبثم یژتارتسا ار ییارگ هقطنم زین نارگید .دشاب ناهج یقبام و (یبرغ یاپورا)نیب زرم ندرک تخس
 .Baylis Etal) دشابیم نوزفازور هدش یناهج ناهج رد لالقتسا و یراتخمدوخ تیوقت یارب یهار هک دناهتسناد ندش

2004). 
 لمع رد ،تقیقح رد و ینیمزرسارف مه و تسا ینیمزرس مه ،یزورما ناهج رد یعامتجا یاضف هک تسا راكشآ
 لاح یزاس ینیمزرس و تسا یبسن یئادزنیمزرس طقف ینیمزرسارف .دننکیم عطق ار رگیدمه تیفیک ود نیا یعامتجا

 ریغ ًاالماک زین ینیمزرسارف طباور ،تسین نیمزرس صاخ ینیمزرس طباور .دوشیم ینیمزرسارف یدح ات طقف رضاح
 تادیلوت .دنراد یسرتسد ینیمزرس تیعقوم كی زا یتنرتنیا یاضف هب یتنرتنیا ناربراک زا یرایسب ًاالثم ؛تسین ینیمزرس
 دناب هب زاین ییامیپاوه .تسا ینیمزرس یاهتیعقوم زا رثأتم هشیمه یناهج تاطابترا و یناهج یلام روما ،یناهج
 .دننک-یم یبایدر ار ینیمزرس فادها ًاالومعم یسوساج یاههراوهام لثم ینیمزرسارف یماظن یژولونكت .دراد هاگدورف

 یناهج یژولوکا تارییغت .دنراد یئایفارغج ضرع و لوط مه زونه ویکوت و ندنل لثم یناهج حالطصا هب یاهرهش
 و یلحاس قطانم رب یتوافتم تاریثأت اهایرد بآ حطس نتفر الاب ،لاثم یارب .دنراد ینیمزرس صوصخب تاریثأت
 (یروحمناهج)یرگید اب ار (یروحمنیمزرس)هتسویپ مه هب لومرف كی رضاح لاح ندش یناهج .دراد تاعافترا

 ،خیرات ،یژولوکا ،گنهرف و ایفارغج هب یرتدایز یاهیگدیچیپ یزاسنیمزرسارف روهظ ،هكلب .تسا هدركن نیزگیاج
 رارقتسا یارب تکرش كی میمصت رب تسا نكمم نینچمه یلحم طیارش .تسا هداد یعامتجا یسانشناور ،تسایس
 ،یناهج لوپ رظن زا .دراذگب ریثأت ،رگید یروشک ای ناتسا یاج هب روشک ای ناتسا كی رد دوخ دیلوت دنیآرف زا یشخب
 یاهفده هنیمز رد یلحم یاهتموكح هدنزاس یاهمیمصت ریثأت تحت یورملق قوف یاهزرا یاهشدرگ و تارابتعا
  .دریگیم رارق هرهب یاهخرن و لوپ هضرع
 شیازفا نآ راكشآ هنومن كی .دنراد یتوافتم تاریثأت یلحم قطانم رب یناهج تالكشم ،یطیحمتسیز هنیمز رد
 یحاون ریاس زا شیب كچوک ریازج و یلحاس قطانم یارب هک تسا ناهج ندش مرگ لیلد هب اهایرد بآ حطس یلامتحا
 كی اب ام .مییوگب نخس نآ تیمها نتفر نیب زا و ینیمزرس یایفارغج نایاپ اب هطبار رد هک تسین حیحص دراد تیمها

 لماک هن و یبسن تروص هب یعامتجا طباور .هدش یناهج ناهج كی ات میتسه وربور ندش یناهج لاح رد ناهج

                                                           
1 Helen Valace 
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 طیارش زا یرایسب رد یعطاق شقن زونه ینیمزرس یاهزرم و اههلصاف ،اهناكم ،تقیقح رد .تسا هدش یئادزنیمزرس
-نیمزرس ،ءایشا رگید نایم رد ،میتسه مكی و تسیب نرق هب دورو لاح رد ام هک هنوگ نامه .دننک یم افیا تانایرج و
 هک یلاح رد .دراد ،صاخ یاهالاک یارب اهرازاب و هعماج و تیوه زا ام کرد ،ترجاهم رب یعطاق ریثأت بلغا یزاس
 هک یطیارش)تسا هدش یروحمنیمزرس نایاپ ثعاب ندش یناهج ،دهد همادا شتیمها هب تسا نكمم یزاسنیمزرس
 .(دوشیم ریسفت ینیمزرس یاه قابطنا ساسا رب یعامتجا یاضف
 هدرک حرطم ار یعامتجا یایفارغج ندش ینیمزرسارف ینعی مراهچ دعُبب ندش یناهج ،عافترا و ضرع ،لوط هارمه هب
 نیا هک تسا تسرد نیا .تسا هدربن نیب زا یناهج یاهتسایس رد ار ینیمزرس ورملق تیمها ندش یناهج .تسا
 دراو هریغ و یسیطانغمورتكلا جاوما قیرط زا طابترا و یاهراوهام تاطابترا دورو اب ار ایفارغج زا یدیدج داعبا دنور
 ضرع و لوط دننام ییایفارغج یمیدق میهافم هک تسین ینعم نادب نیا كلذ عم .تسا هدرک یعامتجا طباور
  ٔۀەرابرد ینیمزرس ورملق ،لاثم یارب .دناهداد تسد زا ار دوخ تیمها رصاعم ناهج رد ایرد حطس زا عافترا و ییایفارغج
 یتقو .تسا هدرک ظفح ار دوخ تیمها اراكشآ رگید بناوج یلیخ و یلم تیوه تاساسحا ،یلم عبانم تیعقوم
 هدنرادزاب و هدننک دیقم تاریثأت تفاسم لماع ،دیآ یم نایم هب یراجت تالماعم و ینیمز یاهترفاسم دننام یلئاسم

 دراوم نیا رد ترواجم اما ،تسا هتفای شیازفا راكشآ روط هب تعرس هچرگ .دننکیم ظفح یریگمشچ زرط هب ار دوخ
 ،رصاعم یماظن راک هار رد لاثم یارب ای .دراد یگتسب اهزرم و نیمزرس ،ورملق یاههلصاف هب ًاالماک مه زونه
 اب یسوساج یاههراوهام ،رادار ،هدنوش تیاده یاهكشوم ،یتوصارف یاهامیپاوه لثم یورملق قوف یاهیژولونكت

-تموكح دییأت اب رود هار تاطابترا ناگدننادرگ رتشیب .تسا هدش قیفلت هناخپوت و كنات لثم یلحم یاهرازفاگنج
  .دنهدیم رییغت یاهقطنم یاهدحاو اب هطبار رد ار دوخ یاههفرعت و دننکیم تیلاعف یلحم یاه
 اب ،دشاب هتشاد هطبار یزاسورملق نامزاس دیدجت یاهدنیارف زا یرایسب اب هک ییاج ات ندش یناهج ،هكنیا ماجنارس
 لباق نازیم هب نیمزرس زا یاهژیو یاهدحاو هک داد دهاوخ خر یتالوحت نینچ ینامز .تسین راگزاسان یزاسورملق
 زا ندش یناهج ،لاثم یارب .دنروآ تسد هب هدنیازف تیمها ورملق یاهیدنبلكش ریاس و دنورب لاوز هب ور یاهظحالم
 طیارش شرتسگ ،نیا رب هوالع .تسا هدش ییارگهقطنم هب رصاعم شیارگ نامز مه تیوقت بجوم نوگانوگ یاههار
 ربارب رد یرتشیب یراتخمدوخ دنناوتب ات تسا هدرک كمک یلحم تاماقم هب اهروشک زا یرایسب رد یورملق قوف

 یاهتموكح یشاپورف تیوقت بجوم و دراد شقن یموق یایحا رد ندش یناهج .دنروآ تسد هب یلحم تموكح
 نیزگیاج دیدج یاهروشک و (قباس یوالسگوی و قباس یوروش ریهامج داحتا ،قباس یکاولسكچ دننام) هدش نیشیپ
 .دناهدش اه نآ

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 ینونک ندش یناهج هک دنراد داقتعا یخرب .دراد دوجو نیمزرس و ندش یناهج اب طابترا رد فلتخم هاگدید هس لک رد
 اـهنت یاهتـسد .تـسا هدرب نیب زا یگنهرف و یسایس ،یعامتجا یاههصرع رد ار نیمزرس موهفم تیعوضوم و تیمها
 هتفریذپ راک نیا رد هک ییارگعقاوون هاگدید .دناهتشاد داقتعا رییغت مدع هب اهیخرب رخآ رد و دناهدوب دقتعم لوـحت هـب
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 یسایس یایفارغج تفایهر زا ناوتیمن هک دنکیم دیکأت هتكن نیا رب و تسا رت كیدزن رخآ هاگدید ود هـب ،تـسا هدش
 نیا صوصخ رد نآ هدنیآ هب طوبرم یاه ینیب شیپ و نیمزرس ،دننامه یرادیاپ میهافم نییبت و لـیلحت هـب یتّكنـس
-تموكح طوقس اب ینعی .تسا هدرب نیب زا ار ییایلافتسو یروحمنیمزرس و هداد یور ندش یناهج .تخادرپ ثحب
 تفایهر زا اهنت ار ثداوح و اهدادخر ،اهنایرج لیلحت هک یروحمنیمزرس نارود دیدج نارگیزاب روهظ و یروحم

 نایرج ود دیاب ،هدنیآ رد كیتیلپوئژ یاههلداعم مهف یارب .تسا هدیسر ناـیاپ هـب دادیـم ماـجنا نیمزرس یراویدراهچ
 دننامه ،یراگدنام میهافم فیرعت دیلک .تفرگ رظن رد (ددجم یزاس نیمزرس و ییادزنیمزرس) نامزمه و مه اب ار
 نایب ،تسا فورعم یروحمدنچ هب هک نایرج نیا .تسا ریذپ ناكما مه اب دركیور ود نیا نتشاد رظن رد اب نیمزرس
 یاضف رد یداصتقا ـ یسایس یامعم رد یّكلمارف یاـهنامزاـس و یتلودریغ نارگیزاب ،تموكح اب هارمه هک دنک یم

 رب ینتبم نیناوق میظنت رد اهتموكح شـقن دـسریـم رـظن هـب هـچرگا ،دنراذگریثأت رگید یا هسیاقم و یناهج
 .تسا نارگید زا شیب نیمزرس
 تیعوـضوم نیمزرـس ؛دناهدرک حرطم ...و یامهوا ،یروداپآ دننامه نایارگ ناهج زا یخرب هچنآ فالخرب ،لاحره هب

 ییوـس زا و تسین ندش یناهج دوجو مدع هب داقتعا وس كی زا .دهدیمن تسد زا یدایز یاهلاس ات یارب ار دوخ
 یعامتجا ـ یسایس یاهنایرج هصرع رد رییغت مدع دروم رد نوسپمات و تسره دننامه ،نایارگ عقاو زا یخرب هـتفگ
 ناـهج رد ینیع دهاوش دوجو و ییارگ عقاوون تفایهر یانبم رب هكلب ،تسین شریذپ دروم ،نیمزرس هـب طوـبرم
 رد رود یاـهلاـس یارـب نانچمه ینیمزرس نیناوق و دعاوق ،دهدیم ناشن هک تسه تسد رد یـمئالع ،ور شیـپ
 یگدنز یلصا لماوع زا یكی نیمزرس .تشاد دهاوخ دوجو نآ دروم رد لوحت هارمه هب یعاـمتجا ـ یـسایس یاـضف
 دوـجو نآ تیعوـضوم ناـیاپ و نیمزرس گرم مان هب یزیچ و دوب دهاوخ اـهندـش یناهج نرق یارب یعامتجا
 ،نتشیوخ تخانش هب ناسنا زاین ،ناكم هب قّكلعت فطاوع و تاساسحا ،یزاـسورملق هزـیرغ دوـجو .تـشاد دـهاوخن
 .دنکیم نایب ار نیمزرس رصنع یگنادواج ،هریغ و تاعالطا راـجفنا دوـجو اـب یـّكتح ناكم رد ناسنا ندوب دودحم
 رگید یوس زا یلو ،دراد دوجو اهدنیآرف و اهنایرج ندـش یـّكلمارف و ندش ینیمزرسارف ،ندش یناهج رصع رد هّكتبلا
 ناهج ندوب ینیمزرس و ددجم یزاسینیمزرس یعوـن ،اـهناـیرج هنوگ نیا دازـمه و هارـمه هـک دوـشیـم نایب زین
 ،هدش نایب ینیع دهاوش و هنایارگعقاوون لـیالد ساـسا رـب تـفگ ناوتیم یّكلک روط هب .درک میهاوخ هدهاشم ار هدنیآ
 ود زا مكی و تسیب نرق رد یزاس نیمزرس هكنیا هاتوک .دوب دهاوخ انعمیب یعامتجا یگدنز لماک ییادزنیمزرس
 یدراوم رد و دراد دوجو اهنایرج زا یخرب دروم رد یبسن ییادزنیمزرس ییوس زا .تسا هدش لیكشت یساسا نوتس
 ـ دوشیم طوبرم اهنایرج ندش یزاجم و تاـطابترا بالقنا هب رتشیب هک ـ اهناسنا طباور زا ییاهتمسق رد ای
 نرق رد یزاس نیمزرس مود نوتس هـک زـین ددجم یزاس نیمزرس ،رگید یوس زا و دوشیم گنرمک نیمزرس تیمها
 تمسق و ناسنا تیلاعف ریذـپانییادـج شخب یزاس نیمزرس و نیمزرس .تشاد دهاوخ موادت و دوجو ،تسا هدنیآ
  .تسا طیحم و ناسنا هطبار راگدنام
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 یاهثحب دوجو اب ـ ترجاهم زا یریگولج و اهزرم تیوقت یاتسار رد لامش ای هتفای هعسوت یاهتموكح شالت
 مامت لکرد .تسا هنیمز نیا رد رایسب دراوم زا یـكی ـ ندـشیناهج رصع رد اهزرم نتفر نیب زا اب هطبار رد ناوارف
 ،یعامتجا یگدنز رب نآ ریثأت موادت و نیمزرـس موهفم یراگدنام و ظفح رگنایب هک دوب یاهلئسم هب خساپ ،اهنامتفگ
 دركیور ود هک هدمآ تسد هب ییارگ عقاوون دهاوش ساسا رب یلوحت هكنیا رگید هجیتن .تسا ...و یداصتقا ،یسایس
 .دنزاسیم هدنیآ رد ار یسایس یاههلداعم مه اب ددجم یزاس نیمزرس و ییادزنیمزرس
 .درادن ناوت ،تسا ددجم یزاسنیمزرس نینچمه یئادزنیمزرس هنوگچ هكنیا ندومن تباث رد ایفارغج نایاپ ثحب

 كی قیرط زا یناهج یلام تدحو تقیقح رد .دوشیم یزاسزاب هكلب دوشیمن دیدپان ایفارغج

 یگدیچیپ نیا یور رب .تسا ریذپ ناكما اهرازاب زین و اهتموكح ،یكیژولونكت ،ینیمزرس ،ییایفارغج یسایس یگدیچیپ
 یناهج یلام متسیس هعسوت دناهتفگ تفیرت و نیما هک هنوگ نامه .دنالصو مه هب یناهج یلام زکارم

 هک دوب هتفریذپ 6نیاربوا یتح .دراد لابند هب ار نآ رتشیب تیمها یتح هكلب ددرگیمن ناكم ندش تیمهایب ثعاب
  .دراد یناهج یلام متسیس یالاب حوطس رد یدایز تیمها هرهچ هب هرهچ سامت
 نیمز هرک رسارس رد یلام راصحنا دیدج یایفارغج تخاس صیخشت رد ایفارغج نایاپ نامتفگ هكنیا یدعب بلطم
 یارب ار ناهج یداصتقا نیناوق دحاو یناهج یلام یاضف داجیا و یلم یلام یاضف یئادزنیمزرس .دراد صقن
 هعسوت و هعسوت لاح رد یاهروشک نیب دمآرد یرباربان ینعی ؛داد رییغت هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت یاهداصتقا
 .تسا هكس یور كی اهنت ایفارغج گرم ای نایاپ و یئادزنیمزرس .تسا هتفای شیازفا یهجوت لباق تروص هب هتفای
 رصع رد رگیزاب و هدرک میظنت زاب ار تردق و تیوه ،ایفارغج هک یرصنع .تسا یزاسنیمزرسزاب نآ رگید یور
 اههدیدپ و تانایرج زا یئزج رایسب یشخب هكلب ،میتسین وربور فرص یئادزنیمزرس اب ام .دنام یم یقاب ندش یناهج
 یارب و هدوب هتشذگ نورق مامت رد یناسنا تالماعت ریذپانیئادج رصنع ورملق و نیمزرس .دنوشیم یئادزنیمزرس
 لک رد و تسایس ،داصتقا ،ساسحا ،(دیوگیم یردرآ هک روط نامه) هزیرغ اب هک ارچ ؛دنام دهاوخ یقاب هدنیآ یاهنرق
 نیمزرس .ددرگیمزاب تموكح لیكشت و یزاستلم هب یخیرات تروص هب نیمزرس .دراد میقتسم طابترا ناسنا گنهرف
 یاهراتخاس و یتیوه یاهمیژر ،یكیژولونكت یاهتیفرظ و یماظن یاهداهن ،تموكح یكیتارکورب تردق هعسوت هب
 .تسا هدروخ هرگ (اههناسر و یلم تایبدا دننامه) یطابترا متسیس و (اهاسیلک و سرادم دننامه)هدش یعامتجا

 یمک اب .تسا تیوه و ایفارغج ،تردق هعومجم زا یتمسق هكلب دوش کرد هلوزیا تروص هب زگره دیابن نیمزرس
-یم داجیا مدرم ندش هزیلآدیا و ناكم ندش هزیلایرتام ،تردق ندش هنیداهن زا هک تسا هنومزآ میژر نیمزرس ،توافت
 هب و دنکیمن نایب ار تیعقاو و تسا یكیژولوئدیا نامتفگ نیا ادتبا هک تسناد دیاب یئادزنیمزرس اب هطبار رد .ددرگ
 هب یئادزنیمزرس نامتفگ .درادنپ یم رصاعم یراد هیامرس هعماج یورارف و ریذپانبانتجا ار نآ زیگناثحب تروص
 هک تسا نیا مود لالدتسا .تسا رصاعم هدش یتاعالطا مسیلاتیپاک هناهاوخدوخ یاهریسفت زا یشخب رگید ترابع
 و نیمزرس ،مدرم هب هک تسا تیوه و زرم ،مظن میظنتزاب هكلب تسین یئادزنیمزرس ًاافرص میتسه وربور نآ اب ام هچنآ

                                                           
1 Obrine 
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 ،تیلم زا فرص لاقتنا كی ،هوالع هب .تسین دیدج یفیک رظن زا یئادزنیمزرس .دهدیم ینعم ینونک ناهج رد تسایس
 دیدج طیارش یناعم و دركلمع میظنتزاب هكلب تسین دش رکذ نتم رد هک هنوگ نامه یروحم تموكح و یزاس نیمزرس
 یاهدنیآرف تمسق ودره هكلب دشاب یزاسنیمزرسزاب نودب یئادزنیمزرس هک تسین اهیگداس نیا هب .تسا یناهج
 .دنتسه یزاسنیمزرس زا نایرج لاح رد یمومع
 هب هک تسا یایسایس هشقن داجیا نرق نایاپ رد یزاسنیمزرسزاب و یئادزنیمزرس دمایپ هک تسا نیا موس لالدتسا

 زا یشان هک یرما .تسا هتشگ ادج و هدش میسقت رتشیب نینچمه و هتفای دنویپ و هدش ماغدا تدش هب ضقانتم تروص
 و لمح هعسوت هک یلاحرد .تسا ندش یناهج و ندش یتاعالطا هب طوبرم تانایرج و اهدنور رباربان هعسوت دمایپ
 یناهج دیاتراپآ طسوت هدكهد نیا ؛تسا هدروآ دوجو هب ار یناهج هدكهد ،تاطابترا و اهرازاب رد لكش رییغت ،لقن

 .تسا هدش رگیدكی زا اهیگیاسمه یاهندش رود و اهیئادج ثعاب هک هتفای تیصوصخ
  عبانم
 ،96 هرامش ،مراهچ لاس ،یگدنز كبس همان هژیو ،یراد هیامرس هعماج رد یگدنز كبس یفاكش دبلاک ،(0196)یكیب یدهم و یداه  ،یلیجآ

 0196 راهب
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