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 هدیکچ
 نيا اذل ،دشاب توافت يب نايعيش تشونرس هب تبسن دناوت يمن ناريا هك تسا هدروخ دنويپ مه اب يا هنوگ هب عيشت و ناريا لئاسم هزورما
 زا . دـشاب هتشاد يمهم شقن اهروشك رياس اب ناريا يمالسا يروهمج تابسانم رد راذگريثأت هفلؤم کي ناونع هب تساهتسناوت عوضوم

  ناوـنع   هـب ناتـسكاپ و ناريا .تسا ناتسكاپ ينعي ناريا يقرش هياسمه دراد ار هعيش تيعمج نيرتشيب ناريا زا دعب هك يياهروشك هلمج
   .دنـشاب هتـش اد لـلملا    نيـب زـين و هـقطنم تالوـحت رب يمهم يراذگريثأت دناهتسناوت ايسآ برغ بونج رد کيژتارتسا و مهم روشك ود
 اب روشك ود طباور تسا هدش بجوم رگيد يوس زا روانهپ کرتشم زرم نتشاد و وس کي زا يعامتجا و يبهذم ،يگنهرف تاكارتشا

 يا   هـطبار ساـسا رـب يللملانيب و ياهقطنم کيژتارتسا و مهم لئاسم هب تبسن يسايس ياهدرکيور و عفانم رد يداينب تافالتخا دوجو
   يـسايس ياـه  هزوـح رد لاـعف و ريگمشچ يتيلقا ناونع هب ناتسكاپ نايعيش شقن نايم نيا رد هك دشاب راوتسا و ميظنت رادياپ و هناتسود
  هـب  يـليلحت -  يفيـصوت شور اـب   شهوژـپ نـيا  .دـشابيم هجوت دروم دنهديم ليکشت ار روشك نيا تيعمج %02 دودح هك يعامتجا
  هـك تسا نيا هدش حرطم يلصا لاوس .تسا هتخادرپ ،هعيش کيتيلوپوئژ رظنم زا ناتسكاپ و ناريا يسايس تابسانم يريذپريثأت ليلحت
 ناتسكاپ و ناريا يسايس تابسانم هك دهديم ناشن جياتن ؟دراد هعيش کيتيلوپوئژ زا يريذپريثأت هچ ناتسكاپ و ناريا يسايس تابسانم
   يرـيفکت و يفلـس ياههورگ بناج زا هك يياهراشف دوجو اب ناتسكاپ نايعيش و تسا هدوب هعيش کيتيلوپوئژ لماوع ريثأت تحت رتشيب
 .دنشاب هتشاد ياهژيو شقن ناريا يمالسا يروهمج و روشك نيا نيب يسايس تابسانم رد دناهتسناوت ،تسا مكاح اهنآ رب

 
 یسایس تابسانم ،ناتسکاپ نایعیش ،هعیش کیتیلوپوئژ ،ناتسکاپ ،ناریا :یدیلک تاملک
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   همدقم

    لالقتـسا اـب .ددرـگ    یـم رـب دـنه زا نآ لالقتـسا و ناتسکاپ یریگ لكش زاغآ هب ناتسکاپ و ناریا یسایس طباور هنیشیپ
   یـم هاـم زا روشک ود كیتاملپید طباور .تخانش تیمسر هب ار ناتسکاپ هک دوب یروشک ناریا ،1416 لاس رد ناتسکاپ
    هاـش یوـلهپ اـضردمحم .درک رفس ناریا هب ناتسکاپ تقو ریزوتسخن ،ناخیلع تقایل 1416 یم رد و دش اغآ 1416
     هـیروف رد روـشک ود نآ زا سـپ و هدوـمن رفس ناتسکاپ هب 2016 سرام هام رد هک دوب یروشک سیئر نیلوا زین ناریا

      اـب ینالوـط یاـهزرم نتـشاد لـیلد هب ناتسکاپ روشک .(Alam,2004:526-527) دنتسب تدوم نامیپ رگیدكی اب 2016
       رد نتفرـگ رارـق و یلامـش و یقرـش یاـهزرم رد كیژتارتـسا قمع زا یرادروخرب مدع لیلد هب زین و گرزب اهروشک
    هـكنآ نمـض .دـنک رارقرب هناتسود یاهطبار ناریا اب دوب قاتشم – ناتسناغفا و دنه – هیاسمه روشک ود دیدهت ضرعم
  .(AshkariRizvi, 2004:11) تسنادیم مالسا ناهج اب طابترا یرارقرب یارب یرب نایم هار ناونع هب ار ناریا ناتسکاپ
    نارـیا تـسایس و گـنهرف ریثأـ ت تحت هراق هبش قطانم ریاس زا شیب دوشیم هدیمان ناتسکاپ هزورما هچنآ رظنم نیا زا
     ود طـباور زا ینمـشد و دـیدهت هـنوگ ره هیاس هک دش بجوم ،فرط ود نیب یتسود نامیپ 2016 لاس رد .تسا هدوب
       هـمادا هاـش تـموكح یناـیاپ یاـهزور اـت یولهپ تموكح اب ناتسکاپ هناتسود طباور هكنیا دوجو اب .دوش کاپ روشک
 هاش میژر یشاپورف و ناریا یمالسا یروهمج سیسأت زا لبق ناریا نویبالقنا اب هطبار یرارقرب زا ناتسکاپ تلود ،تفای
   یمالـسا هـب بالقنا نیا ریثات تحت قحلاءایض لارنژ نامز نآ رد هک دش ثعاب ناریا یمالسا بالقنا .دركن هقیاضم زین
    روـشک نـیا نایعیـش ندش یتالیكشت و ندش یسایس ثعاب ناریا بالقنا نینچمه ،دشخبب تعرس ناتسکاپ روما ندرک
   یراـكمه هـب نآ رد روشک نیا هک دوب یرگید لماع ،یوروش هیلع داهج و ناتسناغفا هصرع .(906 :0196 ،لیدنق)دش
  زا هـن راكشآ روط هب هاگچیه ناریا اب هناتسود طباور ظفح روظنم هب ناتسکاپ ،قارع و ناریا گنج زاغآ اب .دنتخادرپیم
 ,Mushahid) درک موكحم ار ناریا هب قارع مجاهت ،اكیرمآ اب شایماظن هدرتسگ طباور لیلد هب هن و درک تیامح قارع

  روـشک ود یاهزرم فرط ود رد هک ینامدرم ناوارف تاکارتشا و کرتشم ینالوط زرم ینالوط زرم نتشاد .(1993:216
 ، كـیتیلو    پوئژ لـماع هـكنیا دوـجو اـب .تسا هدش روشک ود نیب طباور زا یقیمع حطس یرارقرب ثعاب دننکیم یگدنز
       یـگژیو زا لـماع نـیا ناتـسکاپ و نارـیا طـباور رد ،تسا هیاسمه یاهروشک نیب رد شنت مهم عبانم زا یكی ًاالومعم

   .تسا هدش روشک ود نیب فالتخا و شنت زورب عنام هک تسا رادروخرب یصاخ
  رـظنم       زا ناتـسکاپ و نارـیا یاهروـشک یـسایس تابـسانم یریذـپریثأت هلأ   ـ سم اـت تـسا هدـش شالت شهوژپ نیا رد
     متـسیب نرـق یاهدادـخر نیرـتگرزب زا یكی ناونع هب ناریا یمالسا بالقنا .میهد رارق یسررب دروم هعیش كیتیلوپوئژ
     كـی ناوـنع هـب و هتـشاد للملانیب یتح و هقطنم حطس رد یمهم یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس راثآ تسناوت
     هـجوت دروـم هعیـش بهذـم دش ببس فرط كی زا هک دزاس دراو هقطنم یعیش عماجم رب ریثأت نیرتشیب یلمع یوگلا
 ، هدرـک یروابدوخ ساسحا فلتخم یاهروشک رد یعیش عماوج ،رگید یوس زا و دوش هضرع نایناهج هب و هتفرگ رارق
  ناناملـسم ، نارـیا یمالسا بالقنا یزوریپ اب .(126 :1196 ،یدمحا و اینظفاح)دنرادرب ماگ یسایس یالتعاودشر یارب
 یاهشبنج و دمآ نتم هب هیشاح زا یسایس مالسا و دنتشادرب ماگ لالقتسا و یدازآ یاتسار رد لبق زا رتراودیما ناتسکاپ
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     زا شیـب ناتـسکاپ نایعیـش ناـیم نیا رد .دنتفرگ لكش یمالسا یاههزومآ زا ماهلا اب یرفعج هقف تضهن دننام یمالسا
  هاـگن شخب تاجن هزرابم یوگلا و یماح كی ناونع هب ناریا هب و دنتفریذپ ریثأت ناریا یمالسا بالقنا زا اههورگ ریاس
  و یـنید       تاکارتـشا دوـجو اـب روـشک ود نیـب طـباور عوضوم ،نیاربانب .(11-14 :9196 ،یلیعامسا و ینالیم)دننکیم
       روـشک رد نایعیـش ذوـفن و روـضح ساـسا رـب ًاافرص ار هلأسم رگا هژیو هب ،تسا هدیچیپ یعوضوم یگنهرف یاهسامت
- هداوناـخ یخرب ،تسا یرادرس و یرادریگاج رب ینتبم هک ناتسکاپ یسایس راتخاس هب هجوت اب .مییامن یسررب ناتسکاپ
 دوجو زین هعیش سانشرس یاههداوناخ نانآ نایم رد هک دناهتشاد تسد رد ار یسایس تردق یتنس روط هب یسایس یاه
    هـب تـیانع اـب     .دـشاب روـشک ود نیـب طاـبترا مهم یاههنیمز زا یكی هتسناوت عوضوم نیا هک (01 :0196 ،یفراع)دراد
     ماـجنا ترورـض ناتـسکاپ و نارـیا روشک ود یسایس تابسانم رد نآ شقن و نایعیش كیتیلوپوئژ یسررب ،قوف بلاطم
  ناتـسکاپ نایعیش ناوارف تیلقا شقن ناوتیمن روشک ود نیب یسایس تابسانم رد هک یاهنوگ هب دبلطیم ار شهوژپ نیا
  تـسا  شـسرپ نیا هب بسانم یخساپ نتفای یپ رد رضاح شهوژپ ،هدش هئارا ۀلئسم نایب هب رظن نیاربانب .درک راكنا ار
 ذوفن هب هجوت اب دسریم رظن هب ؟تسا هتشاد هعیش كیتیلوپوئژ زا یریذپریثأت هچ ناتسکاپ و ناریا یسایس تابسانم هک
 روشکود یسایس تابسانم رد یدربهار و مهم یشقن دناهتسناوت نایعیش ،ناتسکاپ رد نایعیش یعامتجا هاگیاج و یسایس
 .دننک ءافیا
 قیقحت شور
 و یا  هـناخباتک عباـنم زا    هدافتـسا اـب و یـلیلحت -  یفیـصوت شور تـیهام و یفیک شور و یدربراک فده اب هلاقم نیا

 .تسا هتخادرپ هعیش كیتیلوپوئژ رظنم زا ناتسکاپ و ناریا یسایس تابسانم یریذپریثأت لیلحت هب یتنرتنیا یاهتیاس
 یرظن ینابم

 هعیش کیتیلوپوئژ
   تـیمکاح هـجیتن ،   تـسا هدـش یـسراف نابز یكیتیلوپوئژ ناگژاو دراو ریخا یاهلاس رد هک هعیش كیتیلوپوئژ حالطصا
      ناـیاپ اـب ناـمزمه و درـس گـنج زا سپ هرود رد اكیرمآ یسایس نادنمشیدنا طسوت هک تسا یصاخ تسایس نامتفگ
    كـیرحت و هعیـش بهذـم   نداد هوـلج ارـگ   تنوـشخ فدـه اب هنایمرواخ یاهروشک رد میقتسم رامعتسا هرود نتفای
   موـهفم هـب «  هعیـش كـیتیلوپوئژ» .(11-11 :6196 ، ناراـكمه و یلضفا) .دش عادبا نآ اب هلباقم یارب یناهج تاساسحا
 :2196 ، یناـمحر و  درـف یهاگـشیپ)تسا ناریا دنلتراه اب گرزب ۀنایمرواخ یاهروشک رد هعیش یسایس یایفارغج دادتما

 ، قارـع ،  ناـنبل زا ییاـه شخب و دریگ یم رب رد ار مالسا یخیرات و یدربهار ،یداصتقا تایح عّجیشت زا یدنبرمک .(110
   یاهروـشک رد هـک ،دنبرمک نیا .دناشوپ یم ار ناتسودنه و ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،ناریا ،نیرحب ،تیوک ،یدوعسناتسبرع
     لاـقتنا تعرـس هـب نآ رد نوگاـنوگ یاهریثأت هک تسا ییایند دوخ ،دوش یم میسقت هعیش تیّكلقا و تیرثکا هب نوگانوگ
 ، عـقاو رد هک دوش یم لماش ییایفارغج ظاحل زا ار یمهم ریس طخ كی هزورما عّجیشت ناهج .(19 :4196 ،رمارک).دبای یم
     و هیروـس هـب سراـف جیـلخ و قارع قیرط زا ،ناریا هب ندیسر زا سپ و هدش عورش ناتسودنه و نیچ روشک قرش زا
 یا  هدـع و «  یعیـش دـنبرمک»   ناوـنع هـب عّجیشت ییایفارغج دادتما و ریس طخ نیا زا ناگدنسیون زا یا هدع .دسر یم نانبل
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       یگتـسویپ ببـس هـب نایعیـش تنوكـس ورـملق ۀدودحم رد .دنمان یم «یعیش لاله» ار نآ ،ندرا هاشداپ هلمج زا رگید
 و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس ظاحل زا نایعیش ییایفارغج ورملق .دبای یم لاقتنا تعرس هب یا هثداح عون ره ،ییایفارغج
    بالـقنا یزورـیپ رـیظن یتالوحت زورب ،ریخا یاه ههد رد .(100 :1196 ،ییاطع)تسا یدایز یدنمناوت یاراد نآ دننام
    رارـق تالّجوـحت نوناـک رد نایعیش شقن یافیا تسا هدش بجوم ،نانبل رد «هللا بزح» یاه تیقفوم و ناریا رد یمالسا
          یداـصتقا یاـیفارغج یدـنمناوت اـب هارـمه یدرـبهار قطاـنم نـطب رد نایعیـش رارقتسا هارمه هب روبزم لماوع .دریگب
 هدــیدرگ دــنمتردق كــیتیلو پوئژ ۀــفّكلؤم كــی هــب نآ لیدــبت و عّجیــشت هاــگیاج یاــقترا ببــس ،الاــب (كــیمونوکاوئژ)
  .(Gause,2010 : 118)تسا
 هعیش کیتیلوپوئژ یاه یگژیو
   سـپ یـیارگمالسا روهظ تسخن .دش كیتیلوپوئژ و مالسا نایم دنویپ هب رجنم كیتیلوپوئژ یهصرع رد مهم دادیور ود
    عوـقو نآ زا سـپ و هـنایمرواخ رد هزور شش گنج زا سپ هژیو هب ،نیطسلف یهیضق رد لیئارسا و بارعا دروخرب زا
 و یا هـقطنم ی   هـصرع رد یـمهم راـثآ دوخ یهبون هب مادک ره هک سراف جیلخ یهقطنم رد و ناریا رد یمالسا بالقنا
  رد كـیتیلوپوئژ ی هدـیدپ كی ناونع هب ار مالسا تسناوت یمالسا بالقنا اذل .(126 :0196 ،ربمیس)دناهتشاد یللملانیب

   یكیتیلوـپوئژ یهاـگیاج ناونع هب هعیش فیرعت نایم نیا رد ات دش رجنم بالقنا ندوب یعیش عبتلاب .دزاس حرطم ناهج
 .دادیم رارق ریثأت تحت ار ناهج یعیش یاهنوناک ناریا بالقنا یاهباتزاب نیلوا هک ارچ ،دریگ رارق هجوت نوناک رد
     اـت .درـک حرـطم ار ییاـیفارغج ینیشنمه زا یرگید یاههطیح ،كیتیلوپوئژ رما رد یداقتعا و یگنهرف لماوع هب هجوت
-هوقلاب یاههبنج ناریا بالقنا اما ،دندرمشیم یبهذم یژولوئدیا كی اهنت ار مالسا نید ،ناریا یمالسا بالقنا زا شیپ

    روـهظ هـب ییاـناوت هک داد ناشن ،ناریا رد دوخ یراتخاس ماجسنا اب یعیش ركفت و دروآ رد تیلعف هب ار نآ یسایس ی
  هـب ،   شـخب یدازآ یاهتـضهن زا یرایـسب هک دش ثعاب ییاناوت نیا .دراد ار خیرات یاهبالقنا نیرتگرزب زا یكی ندناسر
  هـک ییاهروشک رد هجوت نیا .دننک فوطعم مالسا یژولوئدیا و ناریا هب ار دوخ هجوت ،اقیرفآ و ایسآ یهقطنم رد هژیو
  نیارباـنب .(61 ،2196 ،  یفحـص)دش لیدـبت یوق یشیارگ هب و تفای رتشیب یتدش ،دندوب رادروخرب ناملسم تیرثکا زا
    رـگید و یبهذـم یاـه    یژولوئدـیا هـب دـیاب هـک دروآ دوجو هب ار رظن و هشیدنا نیا یمالسا بالقنا یرادیاپ و تردق
 كیتیلوپوئژ موهفم یهرابرد دوخ یسررب رد لاوت اوسنارف .(916 -016 :6196 ،یتزع) .درک هجوت یگنهرف یاهرتماراپ

 :درامشیم رب ار كیتیلوپوئژ عون ود یعیش تضهن یاهنوناک لیلحت و هعیش
  و تالوـحت ی هـعومجم رب یعیش یهعماج ره یراذگریثأت تدش و هرتسگ : زا تسا ترابع هک یلخاد كیتیلوپوئژ (6
 ؛روشک كی یلخاد یاهتسایس
 و یا  هـقطنم یاـهتسایس و تالوحت رب یعیش یهعماج یراذگریثأت تردق زا تسا ترابع هک یجراخ كیتیلوپوئژ (0
 .یللملانیب
 ی هنحـص رب هچ ،ینادنچ یكیتیلوپوئژ ریثأت هک ییاهنآ ،لوا : دنکیم میسقت هتسد هس هب ار یعیش عماوج وا ،رظن نیا زا
  ؛(دـنریگیم یاج هتسد نیا رد ًااتدمع یلیعامسا یعیش عماوج) دنرادن یللملانیب و یاهقطنم یاهتسایس رب هچ و یلخاد
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 ؛ناتسکاپ و قارع نایعیش دننام ،دوشیم دودحم یلخاد یهنحص هب اهنآ یكیتیلوپوئژ درُبب هک دنتسه ییاهنآ مود یهتسد
    ور نـیا زا .یجراـخ یكیتیلوـپوئژ درب مه و دنراد یلخاد یكیتیلوپوئژ تاریثأت مه هک دنتسه یعماوج موس یهتسد و
     نایعیـش یاـهلد و دـیدرونرد ار یـلخاد یاهزرم هک ارچ داد رارق موس یهتسد رد ناوتیم ار ناریا یبالقنا یژولوئدیا
  رـی یـپ ناژ .دوشیمن طوبرم شاتعسو مامت اب مالسا ناهج هب اهنت هعیش كیتیلوپوئژ دنچ ره ،درک ریخست ار یرایسب
  سراـف جیلخ هب هنارتیدم زا ،شیپ لاس تسیب زا ،برع ناهج لقث زکرم هک دنکیم هراشا هایس و زبس باتک رد نامنوو
   هـب رـجنم یمالسا بالقنا دسریم رظن هب مینک نایب رگید ریبعت هب میهاوخب رگا .(1-06 :1196 ،لاوت)تسا هدش لقتنم
  .دوش هدیشک ینس -یعیش قطانم فرط هب ینس ًاالماک قطانم زا برع ناهج لقث زکرم هک هدش نآ
 للملانیب طباور اب طبترم یاههیرظن
    درـكیور نـیا اـما دوب للملانیب طبار رد یزادرپهیرظن بلاغ نامتفگ ود هراومه یتسیلائر و یتسیلاربیل یلک شرگن ود
     ندرکزاـب تـهج اذـل .دـنا هدـش هدیشک شلاچ هب و ضقن للملانیب طباور هب یمالسا دركیور مان اب یموس هاگن طسوت
   .میزادرپیم اهدركیور نیا هب عوضوم
   للملانیب طباور و مسیلاربیل
 ،     مهدـجیه ِرنرـق یرگنـشور رـصع یـنیب  شوـخ رد هـشیر ، یرـكف بتكم كی ناونع هب للملانیب طباور رد مسیلاربیل
 رنه زا تسا ترابع تسایس ،اهتسیلاربیل رظن هب .دراد متسیب نرق ینوسلیو مسیلاهدیا و مهدزون نرق یداصتقا مسیلاربیل

      یاهـشزرا و قالـخا قباـطم شدرـكلمع هـک تسا یسک بوخ رادمتسایس و بوخ تموكح ای ندرک تمكح بوخ
   یاـهراتفر دـنناوت یـم هجیتن رد و دنریذپ میلعت و هتشاد یریگدای تیلباق اهناسنا هک دراد داقتعا مسیلاربیل .دشاب یناسنا

  یناـسنا و یقالخا نیزاوم ساسا رب ار دوخ یقالخا ریغ و راجنهبان دركلمع و راتفر دیاب اهنآ سپ .دنهد رییغت ار دوخ
   تاـضورفم زا اهتـسیلاربیل .(60-90 :0196 ،      فـلو و سیبمولک)دـننک هـشیپ ار یـقالخا و راـجنهب راـتفر و هداد رییغت
   رـیز یاـه  هـضورفم و تاداـقتعا رب اهتسیلاربیل ینیبناهج اذل ،دنرادروخرب تسایس ناهج و تیعقاو هب تبسن یکرتشم
  : تسا راوتسا

  .دنتسه یراكمه و لباقتم كمک هب رداق اهناسنا نیاربانب و تسا هناتسود عون ای بوخ ًااساسا رشب تاذ و تشرس .6
    ناـكما دروـم رد یرگنـشور لصا نیا ینعی .دزاسیم ریذپناكما ار تفرشیپ و یقرت ،هافر یارب رشب یساسا ینارگن .0
  .دریگیم رارق قیدصت و دییأت دروم ًااددجم ندمت هعسوت و دشر
        هـک تـسا رـشب یراتخاـس تاـبیترت و اـهداهن لوـلعم هكلب ،تسین رورش ناسنا لولعم و لوصحم ،ناسنا دب راتفر .9
  .دنگنجب و دنناسرب بیسآ نارگید هب و هدرک لمع هناتسرپدوخ ات دنکیم كیرحت ار اهناسنا

 .تشاد دهاوخ زیمآحلص و هنایوج یراكمه یراتفر دنک لمع دوخ تسود عون و بوخ ترطف یانبم رب رگا ناسنا .4
     و حلـص دـنریگ تـسد هـب ار تردق اهروشک رد هدید شزومآ و هتخاس دوخ نارادمتسایس و اهناسنا رگا ،نآ عبت هب
  .تفای دهاوخ ققحت یللملانیب یراكمه
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      هداـتفا رود دوـخ ترـطف زا نآ رد ناـسنا هـک ییاهراتخاس و اهداهن دیاب یللملانیب یراكمه و حلص رارقتسا یارب .0
      ترـطف یاـنبم رـب دـنناوتب دارـفا و رشب هكنیا یارب نینچمه .درک حالصا ار دنکیمن لمع و راتفر نآ ساسارب و تسا

   .دنوش حالصا دیاب یعامتجا و یتیبرت یاهماظن و اهدنیارف ،دننک لمع دوخ
 ت ـ یلباق اذـل و دنشابیم تسود عون و وجراكمه ،سكعرب هكلب ،دنتسین بلط گنج و تسرپدوخ ًااتاذ زین اهروشک .1
 .(91-066 :0196 ،یدابآزوریف یناقهد)دنراد ار دوخ راجنهبان یاهراتفر حالصا
 للملانیب طباور و یتسیلائر درکیور
 ,Rourk )دـنک   یـم فـیرعت دوـخ یلم عفانم رس رب اهتلود تباقر ساسارب ار یناهج یاهتسایس ،ییارگعقاو ای 6مسیلائر

 تسایس زا فراعتم مهف نینچمه و نارادمتسایس دركلمع اب نآ یكیدزن لیلد هب هیرظن نیا هبذاج ًاالومعم .(2010:18
  یلواـیکام ،   دیدیـسوت دـننام نیـمز برغم ناخروم هفسلف و هشیدنا رد هشیر هک دركیور نیا .دوشیم هتسناد ،للملانیب
  .دـش   هـئارا لـلملا   نیـب طـباور هزوـح رد واتنگروم سناه طسوت مظنم تروص هب مود یناهج گنج زا دعب ،دراد زباه و
 ،   ترارـش هـک درـک    یـم فـیرعت بـلط تـعفنم و هاوخدوخ ،رورش یدوجوم ار ناسنا ،زباه و یلوایکام هنانیبدب هفسلف
      و ءاـقب اـهنآ هـغدغد نیرـتمهم اهناـسنا دننام زین اهروشک و دراد دوخ تاذ رد ار تنوشخ و یتسرپدوخ ،یرگشاخرپ
    هـنوگ رـه دـقاف هک دنراد رارق یماظن رد نوچ دننکیم ینمان ساسحا دارفا زا رتشیب اهروشک یتح و تسا تایح همادا
    اهروـشک یتیعـضو نیـنچ رد ، دـنک یریگولج تنوشخ و روز یریگراک هب زا هک تسا عورشم یزکرم رادتقا و عجرم
    نآ نیمأـت و تـسا لـلملا نیـب طباور رد یعیبط یرما یبلطتردق هجیتن رد ،دنرادن تردق و تینما زا رتالاب یتیحجرا

 .(91-066 :0196 ،یدابآزوریف)دشابیم زیاج زین گنج و روز هب طسوت اب یتح
 یاهیدنمناوت ساسارب مه نآ هک تساهنآ تردق نازیم ساسارب اهتلود نایم طباور یتسیلائر دركیور ساسارب نیاربانب
- یـم یتروـ ص رد اهتلود .تسین نكمم ریغ اهتسیلائر رظن زا یراكمه ،دوجو نیا اب .دوشیم دروارب یداصتقا و یماظن
   تردـق راـک نیا و دشاب اهنآ – تردق هلزنم هب – یلم عفانم تمدخ رد اهتسایس نیا هک دنبای تسد یراكمه هب دنناوت
   و تـسا هدننكـش و ریذپبیسآ رایسب زین اهیراكمه نیمه اما .(11-21 ،9196 ،یناخ هلادبع)دهد شیازفا ار اهنآ یلم

-      یـم تالاـمتحا ساـسا رـب هـک ییاـه تلود یتح .دش دهاوخن رادیاپ زین اهیراكمه نیا دیامن داجیا طیارش هچنانچ
  ردناـسكلا)دنناسر  یـم لقادـح هب نارگید هب ار دوخ یگتسباو و دننادیم مک تدم دنلب رد ار یراكمه یایازم دنشیدنا
 .(120-120 :0196 ،تنو
   للملانیب طباور هب مالسا درکیور
 نایرج ود زا توافتم هک دراد للملانیب طباور تیهام هب تبسن یصاخ دركیور ،لومش ناهج نید كی ناونع هب مالسا
-    نیـب طـباور نالـک بـتكم ود هک اجنآ زا .دشابیم مسیلاربیل و مسیلائر ینعی للملانیب طباور رد یزادرپهیرظن یلصا
  نوـچمه) یدام لئاسم هب هجوت رانک رد مالسا اما دنهدیم رارق هجوت دروم رتشیب ار تاینیع و دنتسه ارگیدام ،للملا
 یاههاگدید هب هجوت ینونک للملانیب طباور رد اذل .دراد یاهژیو هجوت تایقالخا و یشزرا لئاسم هب (تردق و تعفنم

                                                           
1. Realism 
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    طاـبترا یرارـقرب و یرـكف لفاحم هژیو هب و یمالسا یاهروشک فرط زا بسانم یاهیژتارتسا یارجا ،ینید و یقالخا
     رـبارب رد یبـسانم لدـب جیردـت هب دناوتیم للملانیب تسایس رد اهنآ هاگیاج یاقترا و یمالسا یاهروشک نیب هتسیاش
   نآ رـب ار اـه هاگدـید نآ لقادح و هدیشک شلاچ هب ار اهنآ ینومژه و هداد هئارا للملانیب طباور یارگیدام یاههاگدید
      هـشیر و أـشنم هـک ارـچ .دـنهد یـم رارق هجوت دروم مه ار تایقالخا و نید ،دوخ یاهدومنهر ریسفت زاب رد هک دراد
   تارـییغت یـتح دناوتیم ینید لئاسم عقاو رد و ،دشابیم ینید ینونک هرود رد للملانیب طباور رد تالوحت زا یرایسب

    و نـید هـب ییاـنتعا   یـب یطیارـش نیـنچ رد ًااعبط .(Snyder, 2009:1-3)دروایب دوجو هب للملانیب طباور رد یراتخاس
  تـسا بجعت هیام مسیلاربیل و مسیلائر هژیوب للملانیب طباور رد طلسم بتاكم یوس زا للملانیب طباور رد تایقالخا

 هب مسیلاربیل یاههاگدید و هدوب للملانیب طباور رد نید شقن هب انتعایب ًاالک 6زتلاو یربهر هب مسیلائرون بتكم هک ارچ
 .(Snyder, 2009:2) دنک للملانیب طباور رد نید هب یرتمک یانتعا 4تنو یربهر هب 9یراگناهزاس و 0نهوک یربهر
   رالوكـس یاـه  هـیرظن ۀـیلک ضورفم و انبم ،للملانیب طباور رد هدننک نییعت یورین كی ناونع هب یسایس مالسا روهظ
   چیـه نوـچ ، دزاـس یـم لطاب و ضقن ار یللملانیب جیاتن و تالوحت رب نید یراذگریثأت مدع رب ینبم للملانیب طباور
   و یژولوئدـیا زا اهروـشک اریز ،دنتسین لئاق یللملانیب تسایس رد نید یارب یاهدننک نییعت شقن اههیرظن نیا زا مادک
  یـششوک مالسا اذل ،دنشابیم تردق یزاسهنیشیپ و دوخ یلم تردق و عفانم نیمأت ددصرد اهنآ رب مکاح یشزرا ماظن
 ،  یداـبآزوریف یناقهد)دوـش   یـم دادـملق كیـشر انآ لـلملا       نیـب ماـظن رد یـلم تردـق و عفاـنم نیمأـت و بـیقعت یارب

 (6 هرامش لودج).(1196
 للملانیب طباور هب مالسا و یتسیلاربیل ،یتسیلائر درکیور : 1 هرامش لودج

  نوناــــــک رشب تشرس بتاكم
 هیرظن

 هـــــــیرظن
 تلود

 هیرظن یلع قطنم للملانیب ماظن رب مکاح لصا

 تـــــــلود تردق تشرس دب مسیلائر
 روحم

 یمئاد گنج =سرت + یبلط تردق روحم گنج

 =یراــكمه و نواــعت ،یدازآ ،قالــخا نیمأــت روحم حلص روحم درف تینالقع تشرس كین مسیلاربیل
 حلص

 كــین  ًااــتاذ و رــشب هــناگود تــشرس مالسا
 تشرس

     تلاـصا رـب دـیکأت و مـه اب گنج و حلص دوجو روحم نید عرش
 حلص

 یمئاد حلص = هزیرغ رب ترطف مدقت
 یمئاد گنج = ترطف رب هزیرغ مدقت

 (0-04 ،1196 ،یمیهاربا) :عبنم

 شهوژپ یاههتفای

   ناریا
   روـشک هـب قلعتم یاهبآ و ریازج ،یكشخ تحاسم عومجم ،عبرم رتمرتمولیک 101,911,6 لداعم یتعسو اب ناریا روشک
         ناـبایب هـب لامـش زا نارـیا یـعیبط دـید زا .تـسا ناـهج گرزب روشک نیمهدزناش (100 :6196 ،روپیردیح و یمان)
 یاه هوک یاه هنماد و دنس هرد یبرغ یاههوک و (نوحیج) ایردومآ هضوح هب قرشم زا اروک دور و رزخ یایرد مزراوخ

                                                           
1. Kenneth Neal waltz 
2. Robert Cohen  
3. Constructivism  
4. Alexander Wendt 
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 یایرد و سراف جیلخ هب بونج زا دوردنورا زیربآ هضوح و سرگاز یاههوک یبرغ یاه هنماد هب برغم زا ریماپ یبرغ
    ار روـشک تحاـسم زا یـمین زا شیب .دوش یم بوسحم یناتسهوک یروشک ناریا .(6 هرامش هشقن)تسا دودحم نامع
  سوـفن یمومع یرامشرس ساسا رب .تسا هداد لیكشت تشک لباق یضارا زین ار نآ 4/6 زا رتمک و تاعافترا و اه هوک
-  یـم یلکروـط هب ار ناریا تاعافترا .(www.amar.org)دشابیم رفن 21010111 ناریا تیعمج 0196 لاس رد نكسم
  ناوـت  یـم مهم یاه هوک هتشر زا درک میسقت یقرش و یزکرم یاههوک و یبونج ،یبرغ ،یلامش هوک هتشر راهچ هب ناوت
- تـسیب هبتر رد تهج نیا زا هک رتم 6110 عافترا اب دراد مان دنوامد ناریا هلق نیرتدنلب .درک هراشا سرگاز و زربلا هب
  نوراـک دور ،   نآ یناریتـشک لـباق دور اـهنت و دنا بآ مک ناریا رد یراج یاهدور رثکا .دراد رارق ناهج یاه هوک موسو
 ، یـكلاد ،هرهز ،رد ،هخرک ،یحارج ،نوراک : زا دنا ترابع نامع یایرد و سراف حیلخ هضوح یاهدور نیرت مهم .تسا
   یروـهمج :زا دـنا   تراـبع نارـیا ناگیاسمه .دنم و روش ،دنب یان ،پایت ،تالکوه اب ،زابرس ،بانیم ،نارهم ،دور دنورا
  /http://www.jasjoo.com).).ناتسنمکرت و ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،قارع ،هیکرت ،ناتسنمرا ،ناجیابرذآ
  و رتموـلیک 6 ،100     دور دـنورا هـناهد اـت سابعردـنب زا سراف جیلخ رد ،رتمولیک 101 رزخ یایرد دادتما رد ناریا لحاوس لوط
  .دـهد   یـم لیكـشت ار رتمولیک 1 ،691 رب غلاب عومجم رد هک تسا رتمولیک 411 سابعردنب ات رتاوگ جیلخ زا نامع یایرد دادتما

      رزـخ ییاـیرد یبوـنج هیـشاح رد روـشک لامش یاه لگنج .تسا هدش عقاو ناریا تالف هدودحم رد ناریا کاخ زا %21 دودح
  زـین یریوک و ریسمرگ یاه لگنج و %1/1 سرا یناتسهوک یاه لگنج ،%9/96 قرش و بونج رد هدنکارپ هتسپ یاه لگنج ،16%
 یبوخ هب ار عونت نیا ،روشک فلتخم طاقن هسیاقم اب هک تسا یعونتم یاوهوبآ یاراد ناریا روشک .دهد یم لیكشت ار نآ 1/0%

  لودـج)/http://www.jasjoo.com).).    دنتـسه ناملـسم نارـیا مدرـم %11 و نارهت رهش ناریا تختیاپ .درک هدهاشم ناوت یم
 .(0هرامش
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 ناریا یناسنا یایفارغج یاههفلؤم -8 هرامش لودج
 حرش اههفلؤم

 رفن 21010111 تیعمج
 %6 ریاس و %0نمکرت ،%0چولب ،%1رل ،%26درک ،%16 یرذآ ،%61سراف ماوقا
 %0 ریاس و %0برع ،%0چولب ،1%رل ،%1 یناردنزام و یكلیگ ،%26درک ،%16 یرذآ ،%90سراف نابز
 %0ینمرا و یدوهی ـ یتشدرز و %1 ینس ،هعیش %11 بهذم

 factbook (www.cia.gov) تیاس زا هتفرگرب : عبنم

  ناتسکاپ
  روـشک نیمجنپ و یس ،تحاسم عبرمرتمولیک 01 و رازه 111 اب تعسو ظاحل زا و دراد رارق ایسآ هراق بونج رد ناتسکاپ روشک
 یایرد روشک نیا بونجرد و دراد کرتشم زرم ناتسودنه اب قرش زا و ناتسناغفا و ناریا اب برغ زا ناتسکاپ .تسا ناهج گرزب
   لامـش) یزرـم ناتسا یاهمان هب ناتسا راهچ لماش ناتسکاپ .(0 هرامش هشقن).تسا هدش سامم نآ اب رتمولیک 011 لوط هب نامع
  هرادا یزـکرم تلود رظن ریز ًاامامت هک تسا باجنپ ناتسا و دنس ناتسا ،(لیابق هیداحتا شخب) ناتسچولب ناتسا ،(دحرس ،یبرغ
20 لاس دروارب ساسا رب .دنتسه (ننست لها %21و هعیش %00) ناملسم ناتسکاپ مدرم %01 .دنوشیم  نویلیم 020 زا شیب اب 06
    هـب اـهنآ تـیدوجوم خیرات و هدش لیكشت نایلباب زا لبق ناتسکاپ یاهرهش بلغا .تسایند تیعمجرپ یاهروشک زا تیعمج رفن

  و بادآ و ننـس رد    و تـسا هتـسباو نارـیا   و دـنه خیراـت هب ًااتدمع ناتسکاپ خیرات .ددرگیم رب حیسم دالیم زا شیپ لاس 2200
  .دراد ناینانوی زا لبق یاهقباس ،تاداع
  داژـن ذوفن .تسا هدوب نایدنه تسد رد مه یدودح ات و یناریا لود تسد رد ًاارثکا نیمزرس نیا ،مالسا روهظ زا شیپ نارود رد
    ناـمز) حیـسم دالیـم  زا لـبق لاس 220 ،نایناریا و دش زاغآ حیسم دالیم زا شیپ لاس2206 ،هقطنم نیا ییودنه ندمت یور ایرآ
    هـب (ینودـقم ردنكـسا) ردناسكلا یربهر هب ناینانوی ،دالیم زا لبق 109 لاس رد .دندرک لاغشا ار نآ یلامش تمسق (نایشنماخه
  رد ناناملـسم ،  نرـق ود اـت یدالیم 061 لاس زا .تفای هار نآ هب مالسا نید ،یرجه لوا نرق رد هكنیا ات دنتفای تسد نآ لاغشا

 زا یپ رد یپ یمجاهت تالمح یدالیم مهد نرق رد .دنتخیمآ مالسا هب ار نآ دوپورات و دندرک ینارمكح ینونک ناتسکاپ نیمزرس
   طلـست ناـمز ،    مهدـجه نرـق اـت ناـنآ   و تـفرگ تروـص ناتسودنهو ناتسکاپ یوس هب (ناکرت) یطسو یایسآ ناناملسم هیحان
 زا .    دـندومن یـنارمكح (دـنه ناـیناکروگ ناتسودنه یلوغم تلود یلوغم ضارقنا ات نایونزغ نامز زا) اهنیمزرس نیارب اهیسیلگنا
    اـت تـشاد رارـق سیلگنا ذوفن ریز هراق هبش لک ،لاس تسیود بیرق ،(ناتسکاپ سیسأت لاس) یدالیم1416 لاس ات مهدجه نرق
    ییاـیفارغج نامزاـس)تفای لالقتـسا  و تـیدوجوم ناتسکاپ هلمج زا ،قطانم نیا سیلگنا رامعتسا زا ندش اهر اب نآزا سپ هكنیا
        ناـیم رد و دـش مالـعا مالـسا ناتـسکاپ یمـسر نـید ،  دـنه زا ناتـسکاپ لالقتسا ییادج زا دعب .(116 :1196 ،حلسم یاهورین
  زا شیـب  اـب 0620  لاـس دروا رـب ساسا رب ناتسکاپ .دنوشیم بوسحم ناناملسم دادعت رظن زا روشک نیمود ،یمالسا یاهروشک
 نید اما ،دناهدش لیكشت یددعتم ماوقا زا روشک نیا مدرم هچ رگا .تسایند تیعمج رپ روشک نیمشش ،تیعمج رفن نویلیم 116
    بیوـصت هـب یدالیـم 9116    لاـس رد هـک یـساسا نوناق رد نآ یسایس ماظن و دوشیم بوسحم نآ شخب تدحو لماع مالسا
   .تسا هدش یفرعم یمالسا یروهمج ،دیسر
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 ناگدنراگن : عبنم  ناتسکاپ رد بهاذم و نایدا یگدنکارپ -1 هرامش رادومن

 ناتسکاپ رد عیشت هچخیرات
   هـک یروـط هب .تسا هدرک ادیپ هار دنه هراق هبش نیمزرس هب یرجه مكی نرق لوا همین رد عیشت ،یخیرات نئارق یخرب ساسا رب
        مدرـم زا یـشخب هـک دـش بـجوم دـندوب هدرـک روبع دنس یاهزرم زا هک برع یاهورین (ع) یلع ترضح تموكح نارود رد
     مالـسا (ع) یـلع ترـضح تـسد هب دوب دنه لامش حتاف هک «6نایروغ دج بسنش» .دننک ادیپ ترضح هب قیمع یتدارا «تاج»
   رد .دـناود هـشیر ناشدیاقع رد ًااقیمع (ص) ربمایپ تیب لها و (ع) یلع ترضح قشع اذل و تسب یرادافو نامیپ ماما اب و دروآ
 (ع) یلع ترضح یدج نارادفرط زا یكی وا .دش بوصنم دنس یرادنامرف هب صفح نبورمع ،یسابع مود هفیلخ ،روصنم نامز
  و مالـسا یروآ    عـمج لوغـشم هرـصب رد هـک ، دـمحم  دـنزرف رتشا هللادبع یارب و درک تیامح «هیکز سفن» دمحم مایق زا و دوب
    ار یرتـشیب تردـق دـعب یاههدس رد جیردت هب نایعیش بیترت نیدب .دنک هیهت ریشمش و بسا ات داتسرف ییاهلوپ ،دوب تازیهجت
      هلـسلس .دـندومن سیـسأت ار یلقتـسم یاـه    تـموكح نآ لامـش هژیوـب دـنه یهراق هبش نوگانوگ یحاون رد اهنآ .دندرک بسک
     نایعیـش لاـح رـه هـب .(didban ، نابدـید تیاس بو)دنفورعم دنه رد «ناهاش لداع» و «روپاجیب» ،«هدوا» یعیش یاهتموكح

                                                           
  .دندرکیم ییاورنامرف هنزغ و تاره نیب یاهناتسهوک رد عقاو روغ بعص یحاون رد یدالیم 66 و 26 یاههدس نیب هک دندوب ینامدود بسنش ای نایروغ .6
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    هـقف ناورـیپ و یرـشع انثا یهقرف ناتسکاپ نایعیش هورگ نیرتتیعمجرپ و نیرتمهم و دنتسه راذگریثأت و گرزب یتیلقا ناتسکاپ
  .دنوشیم هتخانش ناتسکاپ رد یمسر بهاذم زا یكی هک دنایرفعج
 ناتسکاپ نایعیش ییایفارغج عیزوت
    هـب یزـیچ نیـنچ ناتسکاپ رد دنرادروخرب ییایفارغج زکرمت یعون زا اهنآ رد نایعیش هک یمالسا یاهروشک زا یرایسب فالخرب

-یم مشچ هب زین اهاتسور حطس رد یگدنکارپ نیا و دناهدنکارپ اهناتسرهش و اهرهش مامت رد روشک نیا نایعیش .دروخیمن مشچ
 ، گـنج ، داـبآ مالـسا ، یدـنپلوار ، ناـتلم ،روهال ،یچارک : زا دنترابع دنراد تنوكس اهنآ رد نایعیش هک ییاهرهش نیرتمهم .دروخ
    یگدـنکارپ و ییاـیفارغج زـکرمت مدـع ، لـماع نیمه .(9 هشقن)هتیوک و ودركسا ،تاهوک ،رانچاراپ ،رواشیپ ،دابآردیح ،توكلایس
   .تسا هدش روشک نیا رد نایعیش رتهب ینیرفآشقن زا عنام هک تسا یلماوع نیرتمهم زا یكی دوخ ،هعیش یتیعمج
  زـکرم ،    روـهال رد .تـسا هداد یاـج دوـخ رد ار هعیش تیعمج نیرتشیب هک تسا ناتسکاپ روشک تلایا نیرتتیعمج رپ باجنپ
  هـک (401 :1196 ، وروـل و  لاوت)دـندرک یـم یگدنز یسمش یرجه 21 یههد رخآ یاهلاس رد هعیش نویلیم مین هب بیرق باجنپ
       .دـشاب شیازـفا رـبارب ود هـب دادـعت نـیا تسا نكمم ،اجنآ هب نایئاتسور ترجاهم نینچمه و دلو و داز دشر هب هجوت اب زورما
 ،«  یرـسارس سنارـفنک» ،« هعیـش قوقح ظفحت هرادا» : زا دنترابع باجنپ و روهال رد رقتسم یعیش یاههورگ و اهنمجنا نیرتمهم
 ،1196 ،   هزوـح یناـسر عالـطا هاگیاپ)دنراد تیلاعف ناتسکاپ نایعیش لک حطس رد هورگ هس نیا هک «ناتسکاپ هعیش یاملع قافو»

www.hawzah.net). ییادـج زا سـپ ، دـننک   یـم یگدـنز نایعیـش زا یهجوت لباق تیعمج زین ،دنس تلایا زکرم یچارک رد   
  .دنوـش  یـم داـی « اـه هـجوخ»  ماـن هب زورما هک دندرک ترجاهم رهش نیا هب دنه نایعیش زا یدایز دادعت ،دنه هراقهبش زا ناتسکاپ

  نیـشنهعیش هلحم نیرتیمیدق .دنراد یهجوت لباق ذوفن زین یتلود تارادا رد هک دنتسه یاهدرک لیصحت و دنمتورث موق اههجوخ
    تـلایا زـكم هـتیوک رهش ،تسا هداد یاج دوخ رد ار هعیش یهجوت لباق دادعت هک یرگید مهم رهش .تسا «رادرک» هلحم یچارک
   تامـسارم .دـنهد  یـم ناـشن یا هداـعلاقوف تیساسح دوخ یعامتجا یاهتنس ،یبهذم یاهرواب هب تبسن نانآ .تسا ناتسچولب
 ،1196 ،هزوح یناسر عالطا هاگیاپ)دوشیم رازگرب نانآ یوس زا یفصولا هیاز ترارح و شوج اب ،رفص و مرحم مایا هژیوب ینید

www.hawzah.net). 
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 ناتسکاپ و ناریا کرتشم لئاسم

 ناتسچولب هلأسم و یموق مسیلاکیدار
     حرـط ناتـسکاپ ناتـسچولب یاهتـسیلانویسان و چولب اهناخ زا یبیکرت هلیسو هب نآ زا لبق اهلاس هک دوب یاهدیا گرزب ناتسچولب

     رد ناتـسچولب یاهناتـسا دوـجوم یاـه   هدودـحم زا رـتارف شیاـهزرم هک دوب یعیسو نیمزرس لماش گرزب ناتسچولب .دوب هدش
  یریگوـلج لیلد هب هقطنم برع یاهروشک ،1096 لاس رد ناریا یمالسا بالقنا یزوریپ اب .تفریم ناتسناغفا و ناریا ،ناتسکاپ
  یراذـگ   هیامرـس تـهج بـسانم یاهطیحم زا یكی .دنداد ماجنا یبهذم لئاسم یارب یدایز یراذگهیامرس عیشت یتدیقع ذوفن زا
  و یعیفـش) دمآ یم باسح هب تباقر یاه هصرع نیرتمهم زا یكی ناتسکاپ و دوب ناتسکاپ روشک ناریا ذوفن اب هلباقم یارب بارعا
    تـیوقت رـب هوالـع ، یبهذـم ددعتم یاهلكشت نیوكت یارب شالت هژیو هب ؛تیباهو یبهذم تاركفت جیورت .(9 :1196 ،ناراكمه
   یـفنح یاـه  چوـلب و بوـنج لحاس ننست لها ییارگمه شیازفا بجوم ،تموكح یزکرم هتسه هب تبسن قطانم نیا ییارگاو
 رد و « هللادـنج» :  دـننام یتسیرورت یاهكهورگ یخرب یننیچمه ،(01 :1196 ،روپیمیرک)تسا هدش ناریا قرش بونج و قرش
 تحت و دنتسه طابترا رد ناتسکاپ رد وردنت یاملع زا یخرب اب ناتسچولب و ناتسیس رد «لدع شبنج» و «راصنا» رتدیدج لكش
       تـلع هـب روـشک ود نیـشن چوـلب یحاوـن اذل .(111-166 :9196 ،یروفع)دنشابیم هدعاقلا رصانع یخرب یماظن شزومآ میلعت
 ء اـشنم   رـب هوالـع   چوـلب مـسیلاكیدار دسریم رظن هب هچرگا .دنراد یدایز ینماان و ییازنارحب یاهنیمز یكیتیلوپوئژ یاهیگژیو
   .(60-11 :6196 ،ناراكمه و دنمجرا یداوج) دراد زین یتشیعم و یداصتقا ناینب ،یبهذم –یعامتجا
 یاهتسه هلأسم
   ناتـسکاپ و نارـیا یا هتـسه یراكمه درک رفس ناریا هب ناتسکاپ یاهتسه بمب ردپ ناخ ریدقلادبع رتکد هک 2116 ههد لیاوا رد
  ناـگبخن ،  تـسا هدوـبن رانک رب ناتسکاپ رد یلخاد ناگبخن نیرید تباقر زا ناریا یاهتسه هلئسم اما .تفرگ دوخ هب یزراب هولج
    تـباقر هـیواز زا ارـنآ  یهاـگ و دنک ادیپ یسرتسد هتفرشیپ یاهتسه ییاناوت هب ناریا هک دنرادن یلیامت برغ و اكیرمآ هب لیامتم
   یروـهمج زـیمآحلص یاهتسه همانرب زا تدش هب هک دنراد دوجو یناگبخن لباقم هطقن رد .دننکیم لیلحت اهینس و نایعیش نایم
  شیاـمزآ و   عـضاوم زا نارـیا ، هراـق هبـش یاهتسه نارحب رد لاح ره هب .(666-196 :2196 ،روپنامرهق)دننکیم تیامح یمالسا
 ناریا روشک تیامح و رفس دابآمالسا هب 1116 نئوژ رد ناریا تقو هجراخ ریزو یزارخ لامک و درک تیامح ناتسکاپ یاهتسه
      رـب هوالـع .دـیدرگ نارـهت هـب فرشم لارنژ رفس و روشک ود یكیدزن بجوم عوضوم نیا هک دومن مالعا ناتسکاپ تاماقم هب ار
  یاـه تـسایس زا رثأـ تم تدش هب هک دروخیم مشچ هب زین یرگید لئاسم ،ناتسکاپ و ناریا كیژتارتسا طباور رد هدش دای لئاسم
 ،        نارـیا هـک یماـگنه زا .دوـمن ناوـنع حلـص هـلول طـخ هب طوبرم ار نآ هنومن نیرتزراب ناوتب دیاش .تسا اكیرمآ هدحتم تالایا
  هـب ،2220     لاـس رد وـن یـلهد هـب اجنآ زا و ناتسکاپ ناتلوم هب ناریا هیولسع زا ناریا زاگ هلول طخ لاقتنا رس رب دنه و ناتسکاپ
  .دسرن هجیتن هب گرزب حرط نیا ات تسا هدش بجوم حرط نیا اب اكیرمآ یاهتفلاخم ،دندیسر یلوصا قفاوت
 ناتسکاپ اب ناریا یمالسا یروهمج یسایس تابسانم
  اـب  .دراد ینالوـط یخی   راـت هـک تـسا روشک ود یسایس و یگنهرف کرتشم ثاریم و هاگدید زا هتساوخرب ناتسکاپ و ناریا ۀطبار
-    لكـش و نارـیا یمالـسا بالـقنا عوقو اب نینچمه و تخانش تیمسر هب ارنآ هک دوب یروشک نیلوا ناریا ناتسکاپ یریگ لكش
   ساـسا نیـمه رب و تخانش تیمسر هب ار ناریا یمالسا یروهمج هک دوب یروشک نیلوا ناتسکاپ ،یمالسا یروهمج ماظن یریگ
   لـماع جنـپ ، هتـشذگ ۀهد هس یط رد روشک ود طباور هعلاطم رد .دنداد شرتسگ فلتخم یاههزوح رد ار دوخ طباور روشک ود
    و دـنه تابـسانم عوـن ،  ناتـسناغفا تالوـحت ، مـسیرورت و ینید ییارگطارفا ،ییارگتیموق ،بهذم و یژولوئدیا :رادیاپ و تابث



 6669 ...ناریا یسایس تابسانم رب یلیلحت

-   بوـنج یایـسآ ۀـقطنم تالوحت ،روشکود رب مکاح یسایس ناگبخن شرگن عون نوچ یریغتم یاههفلؤم اب بیکرت هک ناتسکاپ
    ار روـشک ود یراـكمه و تـباقر تیفیک رتهب یترابع هب و ناتسکاپ و ناریا ۀبناجود تابسانم تشونرس ،للملانیب ماظن و یبرغ
  رـگ   هـلخادم یجراـخ یاـهورین كیرحت اب هک ار ینس و هعیش نایم یبهذم تافالتخا رگا .(2196 ،یجلاک رگهزوک)تساهدز مقر
       و لـماعت یعوـن نتـشاد نمـض و هتـشادن مـهاب یقیمع تافالتخا هراومه ناتسکاپ و ناریا ،میراذگب رانک ار دنوشیم هدز نماد
       نیـب زا ار ناـنآ هدـنروآ دوـجوب لـماوع و شهاـک ار تافالتخا ،یسایس طباور هعسوت و یراكمه اب ات دنکیم شالت ،ییارگمه
 .تساهدش صخشم حوضو هب ناتسکاپ و ناریا روشک ود طباور رد ییارگمه لماوع ریز لودج رد .دنربب
  هـجوت اب ناتسکاپ .تسا هدرک كیدزن مه هب ار اهنآ یتینما یاههیشاح ناونع هب رگیدكی هب ناتسکاپ و ناریا روشک ود یتینما زاین 
  زـین برغ رد و هنایمرواخ رد دوخ میقتسم ریغ و میقتسم ناگیاسمه نایم رد تسا هدرک یعس هراومه ،دنه كیژتارتسا دیدهت هب

     زا .دـننک رارـقرب یكیژتارتـسا نزاوـت ،دنه روشک لباقم رد ناتسکاپ زا تیامح اب دنناوتب اه نآ ات دنک ادیپ ناریا هلمج زا ییاکرش
     ینـس یاهتردـق اـب تـباقر ،   اـهزرم زا تنایـص و تاـبث و تینما یرارقرب رب یقرش شخب رد ناریا یدربهار یاههغدغد یفرط
        و ناتـسکاپ كـیدزن طـباور اـما .دراد زـکرمت اـكیرمآ جورـخ زا سپ ناتسناغفا رد ذوفن شیازفا زین و یدوعسناتسبرع نوچمه
  ار داـبآ  مالـسا و نارـهت كیژتارتسا طباور نانچمه ،ناتسکاپ ینید هزوح رد یضایر نالک یاهیراذگ هیامرس و یدوعسناتسبرع
   .(60-11 :6196 ،ناراكمه و دنمجرایداوج) دزاسیم رتهدیچیپ
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 ناتسکاپ و ناریا ییارگمه رد هعیش کیتیلوپوئژ شقن
   هـنایمرواخ یبهذـم تالوحت رد هعیش بهذم شقن ،قارع هب اكیرمآ یهلمح زا دعب .تسا هنایمرواخ رد عیشت یلصا هاگیاپ ناریا
  راذـگریثأت ،    ناـهج و هـقطنم حطـس رد تردـق طباور رب هک تسا یقطانم ،نایعیش ییایفارغج مهم یهطقن اریز ؛هدش رت صخشم
   هعیـش سراـف جیلخ لحاوس تیعمج %21 رب غلاب .دنا هدش هدنکارپ یتفن یاه هزوح ردو سراف جیلخ لحاوس رد ًااصوصخ و تسا
 رد     یمالـسا یروـهمج یاـه  تـسایس .(109 :6196 ،هداز باصق)دیازفا یم هعیش بهذم كیتیلوپوئژ تیمها رب لماع نیا .دنتسه
 ،   یبارت)تـسا هدـش اـنب «  یـنید بـلط  تدـحو ییارگرثكت تسایس» داینب رب یلم یگتسبمه شیازفا و یعامتجا تاعونت تیریدم
 رد ، بالـقنا یزوریپ زا دعب و درک لصو عیشت ناهج هب ار اهنآ و دش ناتسکاپ مدرم یرادیب ثعاب یمالسا بالقنا. (006 :1196
       عماـجم حطـس و یهاگـشناد حطـس رد یداـیز یاـه لكشت هجیتن رد ؛دمآ دوجو هب یا هزات یرادیب و تفرعم ،ناناوج صوصخ
   شزرا اـب و رادـیب تلم كی ناونع هب یتموكح و یعامتجا و یسایس لئاسم رد دیاب هک دندش هجوتم اهنآ .دمآ دوجو هب یمومع
    هـمه زا رـتدوز هـک ی  روـشک نیـلوا ،  دـیآ شیـپ یا     هلئـسم ناـهج لـک رد رـگا دوش یم هدهاشم هجیتن رد .دنشاب هتشاد روضح
   هـک تـسا یقشع و (هر)ینیمخ ماما رطاخ هب ناتسکاپ هعماج رد یرادیب و یهاگآ نیا .تسا ناتسکاپ ،دهد یم ناشن لمعلا سكع
   تالیكـشت ناتـسکاپ رد . دـنا  هدـش دایز رایسب ناتسکاپ و مالسا و عیشت نانمشد تلع نیمه هب .دنراد ایوپ بهذم هب اه یناتسکاپ
   هـجیتن رد و دـش ضوع بالقنا زا دعب اهنآ ریسم و هلبق اما ،دنتشاد دوجو مه ناریا یمالسا بالقنا زا شیپ یسایس و یعامتجا
  دندـش ساسح رایسب عوضوم نیا هب اه یبرغ و اه یدوعس .دنتشاد ار یعامتجا لئاسم رد ینیرفآ شقن و اه ییامیپهار نیرت گرزب
 ، دـنا  هدرـک داجیا ناتسکاپ نایعیش یارب هک یتالكشم رد لاس دنچ و یس زا دعب ار نآ جیاتن زورما هک دندرک عورش ار دوخ راک و
     مـشچ نایعیـش زا رـگا مـه نونکا و دنداد ناشن دوخ زا ناتسکاپ مدرم هک دوب ایاضق هب لمعلا سكع نامه نیا .مینک یم هدهاشم
  .تـسا رت یوق رایسب اهروشک هیقب زا ،دنراد ناریا هب كلاسم و بهاذم ریاس هک یا هقالع ظاحل هب ،دینک هاگن نارگید هب و دیشوپب
 .(http://alwaght.com) .تسا رت یوق و رت مكحم رایسب عیشت لخاد رد ،دشاب  یوق هیقب رد یتقو
 روشک زا جراخ نایعیش یارب ناریا یربهر و تیعجرم شقن

   هعیـش یـسایس هشیدنا رایتخا رد ار تصرف نیا ،روشک نیا رد یعیش تموكح ندمآ راک یور و ناریا رد یمالسا بالقنا روهظ
     رد ار دوـخ یـسایس هرزاـبم نوـمزآ هک هبرجت اب یوگلا كی زا و هداد شرتسگ ار دوخ یكیژولوئدیا یوگلا دناوتب هک هداد رارق
    ندوـمن مهارـف اـب یمالسا بالقنا هچرگا هک تشاد هجوت دیاب نایم نیا رد .دنک هدافتسا تسا هداد سپ یللملانیب و یلم هصرع
  یاـهراكهار هئارا و سفن هب دامتعا داجیا اب و دومن زاغآ ار نایعیش صوصخب ناناملسم تیوه یزاسزاب ،بسانم رتسب و طیارش
         رد نارـیا یـساملپید تـیوقت دـنمزاین هلاـسم نـیا املـسم اـما داد ناشن ناهج مدرم یتح و ناناملسم هب ار ینشور هدنیآ ،نیون
  دوـجو ه  ـ ب هـقطنم رد ار یعیـش یعامتجا تیوه ماجسنا هنیمز وسكی زا ات تسا مالسا ناهج حطس رد و عیشت نیون كیتیلوپوئژ
     لالـه لیكـشت زا یـنارگن هـناهب هب یمالسا عماوج رد نایعیش هدننک دودحم و زاس اوزنا ،ارگاو لماوع اب رگید یوس زا و هدروآ
96 ،نارگید و مدقم ینادواج)دنک هلباقم یعیش 11: 066-11). 
 لیلحتوهیزجت
   رد ناتـسکاپ نایعیـش نتفرگ رارق و هعیش تیعمج تیرثکا نتشاد اب یعیش عماوج نوناک رد نتفرگ رارق و ناریا ریظنیب تیعقوم
   لـیلد هـب ناتسکاپ نایعیش رگید یوس زا و داد شیازفا ار ناتسکاپ رد ناریا یمالسا بالقنا جاوما شخب تعرس ناریا یگیاسمه
        رـصاعم خیراـت رد دوهـشم و زراـب تاـكن زا .دـندوب نارـیا یمالسا بالقفا جاوما یاریذپ ًاالماک دنتشاد رارق نآ رد هک یطیارش
 اب جیردت هب یدالیم 2116 ههد طساوا زا ناتسکاپ نایعیش .تسا هتشدگ یاهههد یط روشک نیا نایعیش یسایس کرحت ،ناتسکاپ
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     زاـغآ یـضارتعا تامادـقا تروـص هب ادتبا رد هک تکرح نیا .دندش یسایس و یعامتجا یاههصرع دراو هنالاعف اوزنا زا جورخ
 تفرگ لكش نیسح رفعج یتفم یربهر هب نایعیش ریگارف لكشت نیلوا ناونع هب ناتسکاپ هیرفعج هقف یارجا تضهن سپس ،دش
    هـصرع رد اـهنآ قوـقح قافتا و نایعیش یارب زیامتم یسایس تیوه نیمأت تهج لاعف یاهنوگ هب یرگید یاهلكشت نآ لابند هب.
 .دنتخادرپ تیلاعف هب ناتسکاپ
 ی    هـطقن نارـیا یمالـسا بالـقنا ، دنتـسه ناریا تلم اب یبهذم و ینابز ،یگنهرف تاکارتشا یاراد هک ناتسکاپ نایعیش هک اجنآ زا
 ، نارـگید و نار  ماک)دـیدرگ ناتـسکاپ نایعیش یعامتجا تایح ددجم ءایحا بجوم و دش لیدبت ناتسکاپ یسایس تایح رد یفطع
    و شـقن تـسا رادروـخرب یا  هژـیو تـیمها زا ناتسکاپ و ناریا طباور لیلحت رد هک كیژتارتسا لماوع زا یكی .(01-61 :0196
- یلـصا ، ناتـسکاپ تیعمج زا یگرزب شخب ندوب هعیش اذل .درک یشوپمشچ نآ زا ناوتیمن هک دشابیم ناتسکاپ نایعیش هاگیاج
       ود مدرـم یارـب یبهذـم و یـگنهرف تاکارتـشا نـیا هتبلا هک دیآیم رامش هب ناتسکاپ و ناریا ۀعماج ود نایم طابترا ۀنیمز نیرت
       تـیوقت یداـیز دـح اـت نارـیا رد یمالـسا بالقنا یزوریپ زا سپ عوضوم نیا هک ،تسا رادروخرب یدایز تیمها زا زین روشک
  یاـه  هورـگ و تاـنایرج تیلاعف و تشاد یناوخمه ناتسکاپ گنهرف اب ناریا رد یمالسا ماظن كی یزوریپ (1196 ،یوسوم).دش
  هـب ،  دوزـفا ناتـسکاپ ۀعماج رد اهنآ یسایس نزو رب عوضوم نیا و دیدشت ناریا رد یمالسا بالقنا ریثأت تحت ناتسکاپ رد یعیش
 .(نامه)دریگب هدیدان ار نایعیش تسناوت یمن تشاد ینس بهذم هب هک یشیارگ مغر هب تقو تموكح هک یوحن
 : درک نایب هنوگنیا ار ناریا یمالسا یروهمج اب روشک نیا طباور رد ناتسکاپ نایعیش شقن ناوتیم هصالخ روط هب
 یاهتیلاعف و تازرابم هنیشیپ هب هجوت اب ،دناهداد لیكشت روشک نیا ناملسم %00 رب غلاب ناتسکاپ نایعیش ،یتیعمج رظن زا (فلا

  تـلود      نارـیا یمالـسا یروـهمج هـب تبـسن نانآ كیژولوئدیا شیارگ و ،ناتسکاپ لالقتسا رد نایعیش شقن نینچمه و یسایس
 .دریگب هدیدان ار نانآ شقن ناریا یمالسا یروهمج اب دوخ طباور رد دناوتیمن ناتسکاپ

     یـسایس راـتفر رـب دـنا هتـسناوت  هـک یا هـنوگ هب دنراد ناتسکاپ روشک یداصتقا و یسایس یاههصرع رد یلاعف شقن نایعیش (ب
 .دنراذگب ریثأت ناگیاسمه اب هطبار رد هژیو هب نادرمتلود
       روـشک هژیوـب یجراـخ بهذـم هعیـش نایوجـشناد لیصحت یاههنیمز ندرک مهارف اب تسا هتسناوت ناریا یمالسا یروهمج (ج
 .دهد شرتسگ ار دوخ ذوفن نادیم یوزوح و یملع زکارم رد ،ناتسکاپ
 یریگهجیتن
 یاهتردق و برغ تیساسح هک دوب هقطنم كیتیلوپوئژ رب رثؤم لماوع زا یكی ناریا رد یعیش تموكح ندمآ راک یور
 ثاریم دوجو ،ناریا اب یراوجمه لیلد هب ناتسکاپ روشک .تخیگنارب هعیش تیعمج یاراد یاهروشک هب تبسن ار یاهقطنم
 ناریا بالقنا هک تفگ ناوتیم .تفریذپ ناریا بالقنا زا یدایز تاریثأت ،نایعیش ناوارف تعیمج و یبهذم یگنهرف کرتشم
 لمعلاسكع و هلباقم یسایس تایح یایحا عوضوم نیا .دش ناتسکاپ نایعیش ندش یتالیكشت و یسایس و یعامتجا بجوم
 اب یكیژولوئدیا تباقر هک یدوعسناتسبرع دننام هقطنم یاهروشک یفرط زا .تشاد لابند هب ار بهذمینس یطارفا یاههورگ
 ناتسکاپ تنس لها و نایعیش نیب رد هقرفت داجیا رد یعس ،یفلس و یریفكت یاههورگ زا تیامح اب هراومه دنراد ناریا
 دوخ هنسح طباور هک تسا هدرک شالت هراومه دوخ ییایفارغج تیعقوم و یكیتیلوپوئژ طیارش هب هجوت اب ناتسکاپ اما ،دناهتشاد
 دوخ هدننکنییعت و یدربهار كیرش و هیاسمه ار ناریا وسكی زا ناتسکاپ اریز ،دنک ظفح ناریا و ناتسبرع روشک ود ره اب ار
 زا سپ هک هعیش ناوارف تیعمج دوجو رگید یوس زا و دهد تسد زا ار هنسح هطبار نیا دهاوخیمن زگره و دنادیم هقطنم رد
 راشف هورگ كی هباثم هب دناهدش لیدبت ناتسکاپ یعامتجا و یسایس فلتخم یاههصرع رد لاعف یتیعمج هب ناریا یمالسا بالقنا
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 غلاب هک نایعیش دركیور دناوتیمن و دنادیم ناریا هژیو هب هقطنم یاهروشک اب طابترا رد دوخ یاهتسایس میظنت رد راذگریثأت و
 یبایزرا یارب یقطنم یباوج لابند هب رضاح شهوژپ ،نیاربانب ؛دریگب هدیدان دنهدیم لیكشت ار ناتسکاپ تیعمج زا %00 رب
 زا للملانیب طباور ریسفت ساسا رب و قیقحت یاههتفای هب هجوت اب و تسا هدوب هعیش كیتیلوپوئژ رظنم زا ناتسکاپ و ناریا طباور
 و ناسنا تیهام هب یقطنم شرگن كی اب یورهنایم و لادتعا لصا تیاعر و للملانیب طباور هب یمالسا دركیور رظنم
 رارق طباور رد دییأت دروم ناتسکاپ روشک رد نانآ هاگیاج هب هجوت اب روشک ود رد نایعیش هدننک نییعت و مهم شقن ،كیتیلوپوئژ
 .دریگیم
  عبانم
 صص ،6196 هام نابآ ،هعیش كیتیلپوئژ شیامه ،ثحب هب دیدج یشرگن :هعیش كیتیلپوئژ یناوخزاب .(6196) دیحو ،ینایک و لوسر ،یلضفا

 .11ـ11
 .ناتسبات و راهب ،6 هرامش ،0 لاس ،یسایس شناد ،یعامتجا تاعونت تیریدم رد یمالسا یروهمج یاهتسایس .(1196) فسوی ،یبارت

  صـص ، هـنایمرواخ رد  نایعیـش  یـعمج یبای تیوه رد ناریا یمالسا بالقنا شقن .(1196) یدهمدمحم ،نایحوصن و یدهم ،مدقم ینادواج
11-066. 

  رـب  دـیکأت  اـب ناتسکاپ و ناریا طباور یكیژتارتساوئژ لیلحت .(6196) نامیپ ،هدازییاضر و شرآ ،یناخهللادیب و رفعجدمحم ،دنمجرایداوج
 .60-11 صص ،06 هرامش ،مراهچ لاس ،هراقهبش تاعلاطم همانلصف ،یتینما لماع

  همانلـصف ،« ناـهج نایعیش هدش یسایس رب یمالسا بالقنا یراذگرثا یكیتیلوپوئژ نییبت .(1196) سابعدیس ،یدمحا و اضردمحم ،این ظفاح
 .126-91 صص ،00 هرامش ،یسانش هعیش

 ،0 هرود ، تـسایس و  قوـقح  همانلـصف ود ،للملانیب طباور رد یراكمه و هعزانم یاههیرظن لوحت .(0196) لالجدیس ،یدابآزوریفیناقهد
 .91ـ066 صص ،1 هرامش

 .116ص ،زکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد دشرا یسانشراک هماننایاپ .(1196) یلع ،رولکربجنر
 .166-11 ،9 و 0 هرامش ،كیتیلپوئژ همانلصف ،«الوحت و اهدربهار :للملا نیب ماظن رد بهذم و كیتیلپوئژ .(0196) اضر ،ربمیس
  ناـهج  یدرـبهار تاعلاطم همانلصف ،ناتسکاپ و ناریا طباور رب یمالسا مسیلاكیدار ریثأت نییبت ،(1196) اضرمالغ ،ناخچیلق و رذون ،یعیفش

 .6-66 صص ،04 هرامش ،مهدزای لاس ،مالسا
 .01-14 ص ،لوا پاچ ـ یسانشهعیش تاراشتنا ،مق ،ناتسکاپ نایعیش .(0196) مرکا دمحم ،یفراع
  تـسایس همانلصف ،للملانیب طباور یاههیرظن رد یجراخ تسایس هاگیاج و شقن یسررب ،(1196) ماهلا ،یدابآیناثیلوسر و داهرف ،ییاطع

 .120 ـ100 صص ،9 یهرامش ،24 یهرود ،(یسایس مولع و قوقح هدكشناد هلجم)
  همانلـصف ، نارـیا  یمالـسا  یروـهمج یلم تینما هیلع ناتسکاپ هعماج و تلود یاهدیدهت لیلحت .(9196) دمحم ،دنواد و دومحم ،یروفع

 .11-166 صص ،16 هرامش ،مشش لاس ،هراق هبش تاعلاطم
 ، نارـیا كیتیلپوئژ نمجنا هرگنک نیمجنپ تالاقم هعومجم ،گرزب هنایمرواخ هقطنم رد ناریا یمونوکاوئژ هاگیاج .(6196) دیجم ،هدازباصق

 .تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،مود دلج

  ییاـمنهار  هـب ، لـلملا نیـب  طـباور  دـشرا  یـسانشراک هماننایاپ ،ناتسکاپ و ناریا طباور رد یراكمه عناوم و لماوع .(0196) سابع ،لیدنق
  .196-906 صص ،نارهت هاگشناد ،یسایس مولع و قوقح هدكشناد ،یمظاک ناوخا شویراد

  هـبیط  ماـمتها  هـب ناتسکاپ و ناریا یدربهار تابسانم رد ،ناتسکاپ و ناریا طباور رب ناریا یاهتسه هلئسم ریثأت .(2196) نامحر ،روپنامرهق
 .666-196 صص ،یدربهار تاعلاطم هدكشهوژپ ،نارهت ،یظعاو
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 هیرظن ساسا رب ناتسکاپ نایعیش رب ناریا یمالسا بالقنا ریثأت .(0196) رداهب ،یمالغ و همطاف ،یدمحاریم و نیشفا ،یقتم و نسح ،نارماک
 .61-01 صص ،ناریا یایفارغج نمجنا یشهوژپ یملع همانلصف ،شخپ

  داـهج  تاراـشتنا  : نارـهت ، یـگرزب  دـیحو  هـمجرت ، تـسایس ی هـعلاطم رد فلتخم یاهدركیور .(0196) فلو زمیج و رودوئت ،سیبمولک
 .60 ـ90 صص ،لوا پاچ ،یهاگشناد

 یلخاد یاهشلاچ ناتسکاپ باتک رد جردنم ،یراكمه ات تباقر زا :ناتسکاپ و ناریا طباور یاه بیشن و زارف .(2196) یلو ،یجلاک رگ هزوک
 .126-11 ،یدربهار تاقیقحت هدكشهوژپ رشن ،یجراخ تسایس و

 .11-91 صص ،ناریا نیگن همانلصف ،ناریا اب قارع گنج رد ناتسکاپ دركلمع و عضاوم یسررب .(1196) دوعسم ،یوسوم
 ،یمالسا بالقنا تاعلاطم همانلصف ،ناتسکاپ رب ناریا یمالسا بالقنا باتزاب و شخپ هیرظن .(9196) یقتدمحم ،یلیعامسا و لیمج ،ینالیم

  .11 – 14 صص ،19 هرامش
  مارـهب  هـمجرت ، لـلملانیب طباور رد یراكمه و هعماج ـ دنمهفیم ناشدوخ اهتلود هک تسا یزیچ ییارگرادتقا .(0196) ردناسكلا ،تنو

 .14-21صص ،هجراخ روما ترازم تاراشتنا : نارهت ،یمیقتسم
  همانلـصف ، نارـیا.ا.ج روشک یاهزرم لوط و تحاسم قیقد هبساحم یارب دیدج یوگلا .(6196) رایدنفسا ،روپیردیح و نسحدمحم ،یمان
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