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 هعسوت یاه همانرب ،نامتفگ یداقتنا لیلحت ،یا هقطنم یزیر همانرب ،یسایس هعسوت ،هعسوت :یدیلک تاملک
 .ناریا یمالسا یروهمج
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 همدقم
 هدومن هجاوم شلاچ اب ار یا هقطنم هعسوت هچنآ .ددرگ ىم بوسحم ىلحم و ىلم هعسوت ناکرا زا یا هقطنم هعسوت
 و دازآ رازاب درکلمع یاه تیدودحم رانک رد ،نزاوتمان هعسوت ىلصا لماوع زا .دشاب ىم نزاوتمان هعسوت هلاسم تسا
 Richardson and) دشا بىم ندش ىتعنص لاح رد داصتقا کی رد تلود شقن ؛شیازفا هب ور سایقم هدزاب

Taronaru, 1874: 1-8).شیادیپ و تلود هیرظن رد رییغت هژیو هب اهتلود فیاظو هب هجوت اب هک تسا ىلاح رد نیا 
 ماظن نییبت و ىسررب ور نیا زا .تسا هدش ىناوارف هجوت یاهقطنم هعسوت رد تلود شقن هب ،هعسوت نیون یاه هاگدید
 هئارا یا هقطنم لئاسم زا یا هنانیب عقاو تخانش دناوت ىمن تلود شقن هب هجوت نودب یروشک ره یا هقطنم هعسوت
 هب داصتقا رد تلود یراذگ هیامرس و تفن دمآرد هدنیازف شیازفا اب یولهپ تلود درکراک و تخاس رد رییغت .دهد
 سپ ههد نیلوا زراب ىگژیو .دیدرگ روشک یا هقطنم نزاوت مدع هب رجنم ،(11-9199) هعسوت موس همانرب زا سپ هژیو
 ههد نیا رد.(Katozian, 1994: 42) دوب ىلم عبانم رب هدمع تیکلام اب ىیارگ تلود ًالاتدمع ىمالسا بالقنا یزوریپ زا
 گنج طیارش لیلد هب یا هقطنم لداعت مدع ثاریم .دیدرگ رادروخرب ىساسا تیولوا زا هتفاین هعسوت قطانم هب هجوت
 هدش ماجنا تاعلاطم هک یاهنوگ هب .تفای موادت ...و ىتیعمج تاکرحت و شیازفا ،هعسوت یاه همانرب نادقف ،ىلیمحت
 - زکرم یوگلا دیدش تیمکاح و یدصرد 19 زا شیب یرباربان فاکش دیوم ناریا یا هقطنم ماظن صوصخ رد
 تورث ددجم عیزوت تمس هب یداصتقا ی هزوح رد تلود یاه تسایس ساسا نیارب ..(Kalantari,1984) دراد نوماریپ
 یداصتقا یزاسدازآ و یزاس یصوصخ و دودحم یجراخ تراجت هب طوبرم یاهدنیآرف و دیدرگ لیامتم نامورحم عفن هب
 یسایس یاضف ؛روهمج سیئر ناونع هب یناجنسفر یمشاه باختنا و یلیمحت گنج نایاپ اب اما .دش هدنار هیشاح هب
 و یسایس زاب یاضف و لاربیل یداصتقا تسایس هک درک ادیپ قوس یا هدرتسگ تالوحت تمس هب روشک یداصتقا
  .دندوب تامادقا نیا هلمج زا هتسب و رایع مامت یتیمکاح داصتقا زا جورخ و بازحا لیکشت
 دی طسب و زکرمتم یتلود داصتقا تیوقت و شرتسگ یلیمحت گنج ناورد رد یوسوم نیسح ریم تلود درواتسد
 یزاسزاب و یلخاد عاضوا هب نداد ناماس یارب یگدنزاس تلود بیترت نیدب .دوب ...و یندم هعماج هزوح رد تلود
 هعمج زامن یاه هبطخ زا یکی رد یناجنسفر یمشاه .داد رارق دوخ یاه همانرب سأر رد ار یداصتقا تاحالصا روشک
 نیا ار دش هجاوم نآ اب یروهمج تسایر زاغآ زا لبق هک ار دوخ یور شیپ تالکشم زا یتسرهف (1/1/11)نارهت

 هب هک ییاهیراکهدب و یجراخ و یلخاد تادهعت ،یزاسزاب یاهزاین و گنج یاه یبارخ ؛هلمج زا .درمشرب نینچ
-هیامرس دوبمک ،مامتان یاه هژورپ ،یزرا تادهعت ،تشاد دوجو ناریگب قوقح و زادنا سپ یاه قودنص و اه کناب
 مدرم دیدش یگتسباو ،روشک یرادا روما رد دیدش زکرمت ،اههناخراک تراسخ و دیلوت تفا ،گنج نارود رد یراذگ
 ،ارقف و ءاینغا نیب قیمع ی هلصاف ،روشک یداصتقا هرصاحم ی همادا ،اه هنارای هب یداصتقا و یتلود یاه نامزاسو
 ناشیا ،لیلد نیمه هب دهدیم رارق هراشا دروم ار لیبق نیا زا یتالکشم ریاس و گنج زا سپ مدرم رامش یب تاعقوت
 هعسوت یارب شالت هب «تشاددهاوخ رادیرخ ناهج رد نامفرح ،میشاب یوق یداصتقا رظن زا رگا» هک داقتعا نیا اب
 .درامگ تمه روشک یداصتقا
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 یاههفلوم ناس نیدب .دش هتسیرگن روشک هعسوت و داصتقا یارب رطخ نیرت یلصا مشچ هب یبالقنا ِاتلود نیاربانب
 نارازگراک تلود .دش هتفرگ داقتنا داب هب یداصتقا یاهلاد زا هدافتسا اب بالقنا لوا لاس هد رب مکاح هشیدنا یلصا

 یمالسا تموکح رارقتسا هرود و بالقنا لیاوا یتابثیب طیارش ییوس زا هک ارچ دوب ناریا یارب یاهزات طیارش زاغآرس
 اب .دوب هتفای نایاپ تشاد روشک رب یعامتجا و یداصتقا نیگنس راثآ هک یلیمحت گنج زین ییوس زا و دوب هدش یرپس
 یمشاه مهم نیا نیمأت یارب هک دوب یگدنزاس و یداصتقا دشر تلود نیا فده روشک صاخ طیارش هب هجوت
 هک داد یم لیکشت ییاه تارکونکت ار هنیباک نیا یاضعا .داد لیکشت ار "یگدنزاس" هنیباک 3199 لاس رد یناجنسفر
 ههد نایاپ .دنیامن فیرعت ار داصتقا و تسایس هنایارگ عقاو یلکش هب دندرکیم یعس کیژولوئدیا رتمک یدرکیور اب

 تلود یداصتقا یراذگتسایس :لوا .تسا تیمها زئاح روشک یا هقطنم هعسوت ماظن ىنوگرگد رد رظن ود زا ش.ه 11
 رد (یراتخاس لیدعت) اه همانرب نیا یریگراکب هبرجت و هاگتساوخ هب هجوت اب هک یراتخاس لیدعت همانرب رب ىنتبم
 تسا هتفرگ رارق باطخ دروم هعجاف ههد و هتفر تسد زا ههد نوچمه ىنیوانع اب هک یدالیم 11 و 1319 یاه ههد
(Mo'meni, 1997: 10).تالوحت رد تلود شقن ور نیا زا .ش.ه 11 ههد زا سپ یاهتلود توافتم یاه ىگژیو :مود 
 یا هقطنم ماظن هعسوت رد ش.ه 11 ههد زا سپ یاهتلود شقن ایآ ؟دشاب ىم نییبت لباق هنوگچ روشک یا هقطنم هعسوت
 نیا ؟تسا رتلداعتم هتشذگ هب تبسن رضاح لاح رد روشک یا هقطنم هعسوت ماظن ایآ ؟تسا هدوب تخاونکی روشک
 یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب رد نآ شقن و بالقنا زا سپ تلود نامتفگ‘ یدرکراک و ىتخاس تخانش فده اب هلاقم
 یا هقطنم هعسوت رد تلود یداصتقا شقن و ىمومع یاهراکوزاس تخانش اب .دهد ىم رارق ىسررب دروم ار روشک
 11 زا هدافتسا اب روشک یاه ناتسا یدنب هبتر هب ،بالقنا زا سپ یگدنزاس تلود تامادقا و نامتفگ هژیو هب روشک
 .تسا هتخادرپ ش.ه 19 ههد رد ىعامتجا و ىیانبریز - یداصتقا صخاش
 : نامتفگ فیرعت
 توافتم یاهرتسب رد نآنتفای نایرج و نامتفگصوصخ رد ددعتم یاهتفایهر و توافتم یاههشیر ندوب اراد لیلد هب
 فیراعت نیا زا یخرب هک .تسا هدش هیارا نآ زا یددعتم فیراعت و درادن دوجو یرظنقافتا نامتفگ موهفم رس رب
  زا دنترابع
 .Qajari, H ) .درجم و یعازتنا یماظن کی هباثم هب نابز هن ،یدربراک نابز ای هدافتسا دروم نابز زا تسا ترابع نامتفگ

A. (2000):82.) 
 رد تاعوضوم و بلاطم یراتشونو یراتفگ دربراکعونره ای ،راتشون ای راتفگزا هدافتسا هنوگره زا تسترابع نامتفگ
 ( Ibid,85)ددرگ یم لماش ار یرشب شناد زا یاهنیمز ره

 (Ibid)طابترا ای هدوارم ورملق زا تسترابع نامتفگ

 یلجتم نامتفگ رد هک دنوش یم هدید ییاههلوقم و اهشزرا ،اهروابرظنم زا هک تسا یراتشون ای راتفگ ،نامتفگ
 .دنوش یم

 :Jorgensen and Phillips 2002) نآ مهف ای ناهجزا یشخب یهرابرد ندرک تبحص صاخ هویش زا تسترابع نامتفگ

1)  
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  هفوم و الکال یداقتنا نامتفگ لیلحت
 یاههدیدپ هک تسا نیا (Chantal mouffe) هفوم لاتناش و( Ernesto laclau) الکال وتسنرا نامتفگ هیرظن ساسا
 یارب ار هار نیا و دوشیمن تیبثت ییاهن تروص هب زگره انعمو دنوشیمن لیمکت و مامت زگره یسایس و یعامتجا
 یمئاد روط هب اتیاهن اهنامتفگ هچ رگا دزاس یم ایهم یعامتجا یاهدمایپ صوصخرد یمیادیعامتجا یهزرابم
 یهمه رد انعم تیبثت یارب اهیریگرد نیا نایرج یحارط نامتفگ هفیظو اذل .دنوش کینومژه و هریچ دنناوت یمن

 ینامز اههدیدپ راتفگ و لامعا .دشاب ینامتفگ دیاب ندش رادانعم یارب یا هدیدپ و لمع ره .تسا یعامتجا حوطس
 زا ،ماگنه نیا رد .ب( Lacla, 1992, 1)دنریگ رارق صاخ ینامتفگ بوچراچ رد هک دنوش یم مهف لباق و رادانعم
 ،یناعم ماظن زا یبوچراچ رد یاهدیدپ ره هب اهنامتفگ..دوش یم کرد توافتم مه ناهج ،توافتم یاهنامتفگ نورد
 یسررب و لیلحت ینامتفگیاهرازبا ابناوت یم ار یعامتجا یاههدیدپ ةمه عقاو رد .دشخبیم صاخ یموهفم
 ملاع هب یسانش نابز ۀزوح زا ار یداقتنا نامتفگ لیلحت رفن ود نیا هک تسا نیا هفوم و الکال نامتفگ یگژیو.درک
 نیا رد دناهدرک هدافتسا دوخ یعامتجا یاهلیلحت یارب دنمورین یرازبا ةباثم هب و هدیشک عامتجا و تسایس
 نامتفگلیلحت ةیرظن رادماو هفوم و الکال نامتفگ ةیرظن .دراد یعامتجا ماظن مامت یگدرتسگهب یتعسو نامتفگدرکیور
 یرتشیب و رتهب تیفرظ یعامتجا نادنمشیدنا ریاس تایرظن اب نآ ماغداو قیفلت ،طسب اب اهنآ همه نیا اب ،تسا وکوف
 و الکال هک تسا یمیهافم تسبراک رد رتشیب رما نیا .دناهدروآ دیدپ یعامتجا یسایس یاههدیدپ لیلحتو نییبت یارب
 یدیدج یدنب تروص ةئارا هب رداق اهنآ زا یبسانم بیکرتو قیفلت اب و هتفرگ تیراع هب دوخ ناینیشیپ زا ار اهنآ هفوم
 ،یرجق )..دوش یم هراشا یگدنزاس نارود داصتقا یامتفگ رصانع هب الیذ هک .دنا هدش یداقتنا نامتفگ لیلحت زا

 (ناسانش هعماج رشن :نارهت .یمالسا بالقنا رد ینامتفگ تاعزانم 11 ،یلعنیسح
  هعسوت یا هقطنم یزیر همانرب

 تهج اهروشک و قطانم نیب ،قطانم نورد ،قطانم ،اهرهش و اهرهش ،اهرهش و اهاتسور ،اهاتسور نایم حطس فالتخا
 هیامرس ترورض و یدبلاک و یعامتجا و یداصتقا رظن زا یللملا نیب و یلم لوبق لباق لقادح کی هب لوصح
 هعسوت هب لین و بسانم یژولونکت زا هدافتسا و نیمزرس هنهپ رد تیعمج تشادهگن و یا هقطنم و یلم یاه یراذگ
 یا هقطنم یزیر همانرب یفرط زا .تسا هدومن ریذپان بانتجا ار یا هقطنم یزیر همانرب ترورض دوخ هب دوخ ،رادیاپ

 اب دناوتن یزیر همانرب رگید حطس ود یا هقطنم یزیر همانرب نودب دیاش و تسا یلم و یلحم یزیر همانرب نیب ام حطس
 ار ییاضف لماعت و هعسوت طیارش دنناوت یم ینامزمه ششوپ اب و رگیدکی اب حطس هس نیا .دندرگ گنهامه رگیدکی
 یاه هدیا .دوش یم بوسحم یزیر همانرب مولع رد دیدج شرگن کی یا هقطنم یزیر همانرب تفایهر .دننادرگ ققحم
 هعسوت .ددرگ یم رب یلم یاهزرم بوچراچ رد و ناهج یاهروشک نیب رد یکیزیف یاهاضف رباربان حوطس هب نآ هیلوا
 تسا نآ رب یا هقطنم هعسوت شالت .یتخانش تسیز و یعامتجا ،یداصتقا :دنک یم لابند ار هدمع فده هس یا هقطنم
 و یا هقطنم نیب یگدنز تیفیک یاه توافت ،دروآ مهارف همه یارب عماج هعسوت یارب ار تاناکما و طیارش نیرتهب هک
 زا نکمم یریگ هرهب نیرتهب ،روظنم ود نیا نیمأت تهج و درادرب نایم زا ًالاتیاهن و دناسر لقادح هب ار یا هقطنم نورد
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 یزیر همانرب کدنا رمع هب هجوت اب تروص ره رد .دزاس رسیم ار هقطنم کی یناسنا یاهدادعتسا و یعیبط بهاوم
 .دشاب قوف فادها یوگخساپ دناوتب هک تسین یعامتجا نامرآ تهج رد و ریگارف و عماج ردقنآ اه هیرظن ،یا هقطنم
 و اهرهش ،یحاون ،هقطنم دشر و هعسوت رگ تیاده و یساسا طوطخ و اهدومنهر لماش یا هقطنم یزیر همانرب
 رد نیمزرس شیامآ یزیر همانرب یفرط زا .تسا یداصتقا یوق یاه هبنج هب شرگن اب (ییاضف تلصخ نمض) اهاتسور
 یاراد ،(یداصتقا و یشخب تلصخ اب (یلم یزیر همانرب) و (ییاضف تلصخ) اب یا هقطنم یزیر همانرب نیب لصاف دح
 هقطنم هعسوت و دشر یاه هار هئارا  هطساو هب یا هقطنم یزیر همانرب نیاربانب .تسا ییاضف – یداصتقا هناگود تلصخ
 رد .تسا ییاضف تلصخ یاراد یحاون و قطانم نارمع هب هجوت هطساو هب و تسا یداصتقا و یشخب تلصخ یاراد
 ،یداصتقا هعسوت یاتسار رد ،هقطنم حطس رد اه هژورپ رد یراذگ هیامرس و یریگ میمصت ،یا هقطنم یزیر همانرب عقاو
 کی ناونع هب و یلم یزیر همانرب زا دعب یا هقطنم یزیر همانرب ًالالومعم .تسا روشک فلتخم قطانم یدبلاک و یعامتجا
 یعامتجا ،یداصتقا یاه یژتارتسا هب یا هقطنم یزیر همانرب .دریذپ ماجنا دیاب یلحم و یلم یزیر همانرب نیب ام همانرب
 همانرب زا یقیفلت ،یزیر همانرب عون نیا یفرط زا .دراد دیکأت تدم دنلب و تدم نایم ،تدم هاتوک رد یلم حطس رد
 نیب عبانم صیصخت قیرط زا ،قطانم رد گنهامه نارمع تهج رد ییاضف  هعسوت و یداصتقا هعسوت یزیر
 لوط رد اه تیلاعف رخأت و مدقت تیاعر اب فلتخم یاه تیلاعف نیب هعسوت ییاضف صیصخت و یداصتقا یاه صخاش
 یدیلوت ریغ و یدیلوت یاه شخب هیلک هک تسا یزیر همانرب عون نیرت لماک یزیر همانرب عون نیا عقاو رد .تسا نامز
 لماعت فدهاب یا هیحان و یا هقطنم ،یلم حوطس رد ًالالومعم و دوش یم لماش هچراپکی و هبناج همه تروص هب ار
 :تسا دعب هس یاراد و دوش یم هیهت اضف و تیلاعف ،ناسنا یلصا رصنع هس نایم یشخب

 یداصتقا یزیر همانرب

 یعامتجا یزیر همانرب

 (Haji Yousefi, Ali ,2001,12)نیمزرس شیامآ اب ییاضف یزیر همانرب
 (یگدنزاس نارود) داصتقارترب لاد
 یزاسون ،(growth) دشر ریظن ییاه هژاو دربراک و یریگراکب دهاش هعسوت تایبدا هعلاطم و یسررب اب
(modernization) اب ییاهتوافت یاراد داعبا یخرب زا و اهتهابش یاراد داعبا یخرب زا اه هژاو نیا هک میشاب یم هعسوت و 
 هتفرگ رظن رد یداصتقا دشر اب لداعم ،دش حرطم مود یناهج گنج زا دعب هعسوت موهفم هک ینامز زا .دنتسه رگیدمه
 تلالد هعسوت موهفم اما تسا یمک موهفم کی ،نیاربانب ؛تسا دیلوت شیازفا ًالافرص دشر زا دوصقم هچ رگا تسا هدش
 یناجنسفر یمشاه تسناد یفیک موهفم کی ناوت یم ار نآ و دراد دیلوت شیازفا رانک رد یرگید هدیدپ روهظ رب
 و یدام تالکشم ،گنج و هدش هتفریذپ311 همانعطق هک تفرگ تسد رد ار روشک یروهمج تسایر ناکس یماگنه
 ،نارجاهم هلأسم ،گنج نایاپ یاه یراتفرگ .دوب هداد رارق تلود شود رب ینیگنس راب نوچمه ار نآ زا یشان یونعم
 ار یلیمحت گنج و یمالسا بالقنا زا دعب ناریا یتنس هعماج فیحن هرکیپ ...و ناگدنهانپ و نازابناج ،یگنج یارسا
 و «سدقمریغ» تالوقم زا ندرک تبحص تراسج و تأرج یسک زونه ،یطیارش نینچ رد .دوب هداد رارق انگنت رد



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 614

 لاثما و یجراخ ماو ذخا و تیعمج عیرس دشر زا یریگولج و «یزیر همانرب» و «یداصتقا هعسوت» نوچمه «یدام»
 و داصتقا هزات یاهیریگ تهج دازآ رازاب یداصتقا ماظن کی هب گنج یداصتقا ماظن ییاجباج و لیدبت .تشادن ار نآ

 .دوبن رواب و مضه لباق نادنچ نایارگ نامرآ و نارادم شزرا و نایعدم ربارب رد تلود شقن شهاک و اههنارای فذح
 دوب گنج نامز یاه همانرب اب ریاغم هک یتارییغت نینچو تشاد یلاربیل یوب و معط هک یداصتقا هنیمز رد هک یتکرح ره
 زا رتناسآ رایسب یداصتقا مسیلاربیل شریذپ و مضه ناکما همه نیا اب .دندرکیمن لوبق یتحار هب مدرم داحآ ار
 طیارش هب تیانع اب .دوب یدیدج یاهتسایس ذاختا مزلتسم گنج ناباپ زا یشان دیدج طیارش .دوب یسایس یزاسدازآ
 زا و دیزگرب دوخ تلود یداصتقا یشم طخ ناونع هب ار «یداصتقا لیدعت و یگدنزاس تسایس» یمشاه هک دوب قوف
 تسایس نارازگراک تلود نامتفگ رد.دیدرگ حرطم لیدعت نامتفگ رترب لاد ناونع هب یداصتقا هعسوت هک دوب اج نیا
 و یداصتقا هعسوت لوا هلاس چنپ همانرب رد و دش لابند یزاس یصوصخ و یداصتقا یزاسدازآ ،یراتخاس لیدعت
 تاراشتنا :نارهت .یگتفاین هعسوت و هعسوت یسایس داصتقا .(9399) .ا .س ،یقثوم).دش سکعنم (3199-99) یعامتجا
 هلاس جنپ یاه همانرب نیودت رد هک یور هنایم هب شیارگ اب «زاب یاهرد» تسایس هک ییاج ات .(119 .نارهت هاگشناد
 یاهتخاسریز زیهجت هب تسناوت تفرگ تروص روشک یداصتقا تیعضو دوبهب یارب تدم دنلب یدربهار ناونعب تلود
 قطنم اب پچ حانج درکیور ود هنایم رد نارازگراک تلود یداصتقا نامتفگ ،رگید ینایب هب ..دنک کمک یداصتقا
 رد نیاربانب .تشاد یدیلوت قطنم درکیور نیا هک ینعم نیدب ؛دراد رارق یراجت قطنم اب تسار حانج و یعیزوت
 ،یناهج داصتقا ماظن اب طابترا ..دش دیکأت یداصتقا لیدعت یاه تسایس و یصوصخ شخب و رازاب رب یمشاه تلود
 هیامرس هب اکتا اب یتعنص یرادهیامرس شرتسگ ،یتلود یاه تیلاعف مجح ندرک کچوک ،تادراو و تارداص شرتسگ
 فادها ناونع هب یجراخ یرازگ هیامرس تیوقت و یللملا نیب یداصتقا یاهداهن اب یراکمه و یجراخ یژولونکت و
  .(Bashirieh, 2002: 172)تشاد لماک یگنهامه ندش یناهج دنیآرف اب هک دوب یمشاه تلود یلصا
 یاهتیلاعف مجح ندرک کچوک ،تادراو و تارداص شرتسگ ،یناهج داصتقا ماظن اب یداصتقا لیدعت نامتفگ نیاربانب
 نیب یداصتقا یاهداهن اب یراکمه و یجراخ یژولونکت و هیامرس هب اکتا اب یتعنص یرادهیامرس شرتسگ ،یتلود
 ،9399 ،هیریشب).تشاد لماک یگنهامه ندش یناهج دنیآرف اب هک دوب یمشاه تلود یلصا فادها ناونع هب یللملا

 بیوصت دروم 3199 نمهب99 رد ناریا یمالسا یروهمج یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا هعسوت لوا همانرب.(199
 :دوب ریز حرش هب همانرب فادها نیرت هدمع نآ رد هک تفرگ رارق سلجم
 .گنج لوط رد هدید تراسخ تیعمج و یدیلوت زکارم یزاسزاب ،یلم یعافد یاه تیفرظ تیوقت و یزاسزاب -9
 .مروت راهم و یزرواشک کیژتارتسا تالوصحم یئافکدوخ رب دیکأت اب یداصتقا دشر داجیا -1

 .یمالسا یعامتجا تلادع نیمأت تهج رد شالت و مدرم داحآ یساسا یاهزاین لقادح نیمأت -9

 .فرصم یوگلا حالصا و نییعت -1

 روشک یئاضق و ییارجا تیریدم حالصا -1
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  یداصتقا هعسوت و دشر رترب لاد
 یداصتقا هعسوت و دشر ناونع تحت یمشاه تلود رترب و یلصا لاد تفگ ناوتیم هفوم و والکال درکیور اب بسانتم
-یدصت شهاک»یلصا یاهلاد و هناشن هارمه هب دوخ ینامتفگ زاتمم هناشن هاگیاج رد نآ ندادرارق اب هک تسا هدوب
 رب دیکأت» ،«تارداص هعسوت و دشر» ،«یتایلام ماظن حالصا» ،«تارداص شیازفا» ،«یزاس یصوصخ» ،«تلود یرگ
 هناشن لوح رگید یاهلاد ریاس و یللملا نیب هصرع زا ییادز شنت «ندش یللملا نیب و ییادز تاررقم» ،«دازآ رازاب
 نامتفگ ،رگید ینایب هب .تسا هداد لکش ار دوخ ییانعم ماظن و هتخادرپ دوخ نامتفگ یدنب لصفم هب هدش هدای یزکرم
 بازحا ریاس زا نارازگراک هدننک زیامتم یاه هبنج زا یکی عقاو رد و .دنراد دیکأت یداصتقا هعسوت و دشر هب نارازگراک
 مدقم یعامتجا تلادع رب ارنآ یتح و دراذگیم یداصتقا هعسوت رب هک تسا یدیکأت بلط حالصا یاههورگ و
 هب مه و شور ظاحل هب مه ،اهدعب اما دنراد یتنس تسار رد هشیر ،یگدنزاس نارازگراک یسایس ظاحل هب .دناد یم
 هب و دندوب داصتقا رد تلود یلقادح شقن و دازآ رازاب رادفرط بلغا نانآ .دندش زیامتم اهنآ زا یکیژولوئدیا ظاحل

 ییاج ات دنتشاد یصاخ دیکأت یداصتقا روما رد تلود شقن یدج شهاک و یصوصخ شخب زا تیامح رما رد هژیو
 .دندوب ناهج یداصتقا ماظن رد ماغدا ناهاوخ هک

 
 یداصتقا هزوح رد نارازگراک تلود ینامتفگرصانع :1 ریوصت

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  یداصتقا لیدعت رترب لاد
 زین یناجنسفر یمشاه هک دوب موس ناهج و هعسوت لاح رد یاهروشک یارب یناهج کناب هخسن یداصتقا لیدعت هژاو
 .تسا تارییغت اب یراگزاس زا ترابع لیدعت ،یموهفم ظاحل هب تفرگ راررق نافلاخم همجه دروم و درک تیعبت نآ زا
-کوش ربارب رد دعاسم شنکاو ای هرظتنمریغ و عیسو یناهگان تارییغت اب ههجاوم بوچراچ رد دناوت یم یراگزاس نیا
 لیدعت زا روظنم .دشاب حرطم اه تسایس زا یا هعومجم میظنت ای و لیمکت ،حیحصت ای و دوشیم دراو هک یداصتقا یاه
 یاهشنکاو ماجنا هب رداق ار داصتقا هک تسا یداصتقا راتخاس رد ییاهییاناوت هعومجم» لاربیلون نامتفگ رد یداصتقا

 زا یداصتقا لیدعت یژتارتسا.(Momeni, 2007: 113)«دزاسیم ینوگرگدو تارییغت ربارب رد کیتاموتاو ،شوجدوخ
 یالیتسا زا عنام و دنار هیشاح هب ار نآ هکنیا رب هوالع و درک هتسجرب ار دوخ بالقنا لوا ةهد اب داضت و مصاخت
 دیدج نامتفگ رگید ترابع هب .تشاد یساسا شقن زین ههد نیا هب یبای تیوه رد ،دش یدعب یاهلاس رد نآ رمتسم
 ِاتیوه دازآ رازاب و تارداص ،یراذگهیامرس ،یداصتقا دشر نوچ ییاهلاد ندرک هتسجرب اب نآ زا هدمآرب یژتارتساو
 ندز مقر یارب یداصتقا ناسانشراک هنومن یارب .تسناد یلئاسم نینچ درط رد ار دوخ زا لبق ةهد رب مکاح ةشیدنا
 سپ هک دش دومناو نینچ یترابع هب .دنتفگ نخس لبق ةهد رد مدرم ۀدش بوکرس و هتفخ یاهزاین زا دیدج یژتارتسا
 اریز ،درک یم هیجوت ار یداصتقا یحرط ترورض ،دوب هدش بوکرس نآ زا لبق هک مدرم یاهزاین هب هجوت گنج زا
 رگا هک دشیم هتفگ نخس یاهنوگ هب .دوب هدش رتشیب مدرم یداصتقا یاهاضاقت و رتمک یبالقنا هیحور گنج زا سپ
 و تسا مزال دیدج یحرط ،دوش هداد خساپ مدرم یاهزاین مه و دیایب تسد هب هرابود یداصتقا رادتقا مه دشاب رارق
 یداصتقا ناسانشراک هک دوب یرگید ةلئسم ،داصتقا ةصرع رد تلود تلاخد شرتسگ.دشاب یداصتقا دیاب حرط نیا
 دوجو یلالدتسا .دندرک دیکات نآرب بالقنا لوا ةهد لوصا ینارهیشاح هب و دوخ رظندم یژتارتسا یزاسهتسجرب یارب
 ات مک تسد هک هدش درخ مییوگن رگا ،هفاضا ِرراب ریز تلود رمک هک هدش ثعاب تلود تالخادم شرتسگ هک تشاد
 نیب یلام یاهنامزاس شفن هب هراشا نودب یداصتقا لیدعت یژتارتسا ۀرابرد یشرازگ و لیلحت ره نیاربانب.تسا هدش
 نارگیزاب ناونع هب یللملا نیب داهن ود نیا .دوب دهاوخن لماک لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب دننام یللملا
 زا داهن ود نیا اریز .دنوشیم هتخانش ،اهروشک هب هعسوت یاهیژتارتسا زیوجت و هعسوت هب ندیشخب انعم رد یلصا
 دقتعم رابوکسا هک تسا ساسا نیمه رب.دنرب یم هرهب هعسوت ۀرابرد اههدیا دلوم ناونع هب درف هبرصحنم تیعقوم
 دیلوت اب نینچمه هکلب لوپ نایرج لرتنک اب اهنت هن لوپ یللملا نیب قودنص و یناهج کناب نوچمه ییاهداهن هک تسا
 و ریخست ار اهتلم یعامتجا تاروصت و ناهذا اهنیا .دننکیم مادقا تردق لامعا و یزاس نامتفگ هب اهشرازگو اههدیا
 .دنیامن یم لیمحت ار گرزب یاهتردق یاههدیا قبط رب یلیمحت ییاهتیوه
 یزاس تیوه و یزاس تیریغ
 هب نآ یارجا اب اهنت هن روشک یلو ،دش ارجا و یحارط یداصتقا فادها اب هک تسا یژتارتسا کی یداصتقا لیدعت
 و یتنس ةعماج رد روکذم یژتارتسا.دش یناوارف یداصتقا تالکشم راتفرگ هک تفاین تسد رظن دم یداصتقا فادها

 اب.دروایب لابند هب یداصتقا تالکشم و دسرن دوخ فادها هب هک دش ثعاب نیمه و دمآرد ارجا هب ناریا هنایارگ عمج
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 و اهشزرا رییغت زیچ ره زا لبق ،نارگهعسوت و نانادداصتقا ةمه ةفیظو یداصتقا لیدعت یژتارتسا فادها هب هجوت
 دض هب یداصتقا یزاسدازآ هنوگره تروص نیا ریغ رد .تسا مسیلاربیلون نامتفگ یاههزومآ ساسا رب هعماج گنهرف

 ناریا هعماج رد یگنهرف نانچ ییارگعمج ،ندوب یساسحا ،نتشادن یرگباسح ،ندوبن یقطنم .دوشیم لدب دوخ
-یم فرحنم یکانرطخ زرط هب ار یداصتقا ظاحل زا یقطنم و هنادرخب یژتارتسا عون ره هک تسا هدروآ دوجوب
 رد ،درکیفرعم هعسوت دامن ار نآو هتسجرب ار هیامرس و تورث نآزا هدمآرب یژتارتسا و یلاربیلون دشر نامتفگ.دنک
 مامت مادقا نیا اب و دنار هیشاح هب ار ...و ییارگعمج ،یراکادف ،راثیا نوچمه یتنس و یگنهرف یاهشزرا لباقم
 رارق دیدج ریسم رد هعماج هکیروطب ،تفر نایم زا مدرم دزن رد اهنآ ینومژه و دندش ینکشراتخاس بالقنا یاهشزرا
 (Mosallanejad ,2005, 194) .دش کینومژه هعماج رد هیامرس و تورث راب نیا و تفرگ
 هک ناریا هعماج رد ار تردق دوجوم راتخاس دناوتیمن هجو چیه هب یداصتقا یاه حرط ماجنا و یداصتقا یزاسزاب
 و دوخ مه ،دننادیم روشک هعسوت ثعاب ار یحالصا مادقا نینچ هک یناسک و دهد رییغت ،تسا هعسوت عنام نیرت مهم
 و هیوس کی یهاگن لیلد هب ،یناجنسفر یمشاه یداصتقا لیدعت نامتفگ .دناهدرک یگرزب بیرف راچد ار نارگید مه
 نیرتمهم زا یکی رما نیا .دنزب مقر ناریا هعماج رد ار هبناج همه و رادیاپ هعسوت تسناوتن هعسوت ثحب هب یدعب کت
 یعطاقم رد افرص هعسوت موهفم هب هبناج همه یهاگن نتشادن لیلد هب هک تسا رصاعم ناریا رد هعسوت رما تالضعم
 .دنا هدش هتشاذگ رانک سپس و هدوب لاعف
 یگدنزاس تلود رد یا هقطنم هعسوت یژتارتسا
 و هعسوت روحم دشر لاح رد عماوج رد هک ارچ .تسا راوتسا هقطنم هعسوت ییایوپ رب ًالابلاغ ریخا یاهتسایس نامتفگ
 ،2014:2) "دوش یم بوسحم دشر یساسا لماع کی ناونع هب یلحم تباقر تیمها و دنا هتخیمآ مهرد داصتقا

Plummer-Tonts- Martinus.)یا هقطنم هعسوت یژتارتسا نایم نیا رد RDS، یاه یژتارتسا یاه فعض زا یرایسب 
 یا هقطنم طیارش و تیعضو هب هتسباو و فطعنم الماک نآ یاوتحم ؛هک ارچ تسا هدومن عفر ار نیشیپ یا هقطنم هعسوت
 ققحت یارب ییاضف یزیر همانرب هنیمز RDS نیاربانب Mohammadi,2013,4)) تساهروشک یزیر همانرب راتخاس زین و
 یعامتجا و یداصتقا یاه تیزم مدع هب رجنم لماوع شهاک و یریذپ تباقر تیوقت :دزاس یم مهارف ار ریز دراوم
 دماراک هدافتسا ،یا هقطنم هعسوت یاهانبور و اهانبریز تیوقت ،یا هقطنم یناسنا و یعیبط یاه هیامرس یاقترا ،یا هقطنم
 رد یا هقطنم هعسوت عاضوا رب یرورم اب فاصوا نیا اب .یا هقطنم هعسوت تهج رد ییایفارغج یاهاضف زا رادیاپ و
 :هک تروص نیا هب تسا یرگید زیچ تیعقاو یگدنزاس تلود ناریا
 زا و بالقنا زا لبق ناریا یا هقطنم لداعت مدع ریثأت تحت وس کی زا ش.ه 19 ههد رد ناریا یا هقطنم هعسوت ماظن

 1 هب اه ناتسا یدنب هقبط واهناتسا یدنب هبتر جیاتن یارجا اب فداصم و ىگدنزاس تلود هرود اب نراقم رگید یوس
 رد .تسا هدوب نییاپ ناتسا دنچ ءرج هب زین ههد نیا رد ناتسا 31 ىگتفای هعسوت هعومجم نزو .دهد ىم ناشن هقبط
 مود هقبط .دندرگ ىم بوسحم روشک قطانم نیرت هتفای هعسوت ناونع هب هک دنراد رارق ناهفصا و ناتسزوخ لوا هقبط
 و نالیگ ،سراف ،ىقرش ناجیابرذآ ،یزکرم ،یوضر ناسارخ ،دمحاریوب و هیولیکهگ ناتسا بیترت هب ناتسا 9 لماش ؛
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 مه و ىنیمزرس دشر لیسناتپ یاراد مه هک ددرگىم بوسحم روشک یا هقطنم ماظن نوتس هقبط نیا .دنراد رارق نامرک
 ،ناردنزام ،نیوزق بیترت هب ناتسا 99 هقبط نیا رد ؛ موس هقبط .دنشابىم بالقنا زا لبق ىتعنص هنشیپ یاراد ًالاًممومع
 هقبط .دنا هتشاد رارق نانمس و نادمه ،مالیا ،هاشنامرک ،ناتسلگ ،ناگزمره ،ناجنز ،مق ،ناتسرل ،دزی ،ىبرغ ناجیابرذآ

 نیرت هتفاین هعسوت ناونع هب ناتسدرک و یرایتخب - لاحمراهچ ،لیبدرا ،ناتسچولب و ناتسیس یاهناتسا لماش ؛ مراهچ
 روشک هعسوت ربارب 1 ىیاهنت هب نارهت ناتسا هعسوت نزو ههد نیا رد .دندرگ ىم بوسحم روشک یاه ناتسا و قطانم
 ىلاح رد نیا .دشاب ىم روشک هعسوت لک زا دصرد 11 لداعم ناهفصا و ناتسزوخ یاهناتسا باستحا اب هک دشاب ىم
 و تسا رتشیب ناتسا 39 دادعت هب مراهچ و موس هقبط یاهناتسا هعسوت هعومجم زا نارهت ناتسا هعسوت هک هک تسا
 یگدنزاس تلود رد روشک یاه ناتسا یدنب هبتر رد ناتسا نیرخآ ربارب 11 رب غلاب نارهت ناتسا ىگتفای هعسوت
  .دنشاب یم

 
 یگدنزاس تلود اب فداصم ناریا رد یا هقطنم هعسوت یدنب حطس و یدنب هبتر :1 رادومن

 1199 ،رامآ نامزاس :عبنم 
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 27 ههد ناریا یاه ناتسا هعسوت یدنب حطس :1 هشقن

 1199 ،ناریا رامآ نامزاس :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و هتسجرب ار هعسوت زا ییانعم ات دنکیم شالت ینامتفگره .دشاب یم رصاعم ناریا رد هعسوت ۀدننکنییعت رصنع هعزانم 
 مزلتسم و تابث یب ،رصاعم ناریا رد هعسوت یانعم .دنک ارجا و یحارطار ینالک یژتارتسا و دنک درط ار یناعم ریاس
 یرگید یاهناکما ندنار نوریب رب ینتبم هعسوت زا ییانعم ره سپ .تسا هدوب یسایس یاه حانج نایم یمئاد تاضراعت
 نینچمه ،یداصتقا ییارگدرف و یدرف تعفنم و دوس رب دیکات اب ناریا رد یداصتقا لیدعت نامتفگ.تسا هعسوت زا
 یارب ار یعمج ِریبای تیوه لاکشا هنوگره تلود نایم میقتسم ةطبار یزاس هتسجرب اب یلاربیلون عیزوت نامتفگ
 یصوصخ ،دازآ رازاب تیمها ۀرابرد یداصتقا یاهلالدتسا .دراذگیم رانک ار نآ و دوش یم رکنم هعسوت هب یبایتسد
 مدع و هنارای ِاتخادرپ یاهعسوت و یداصتقا راوگان تارثا نایب و داصتقا رد تلود هلخادم رابنایز یاهدمایپ ،یزاس
 ةهد رب مکاح ةشیدنا زا ینکشراتخاسو یرارقرب ةنیمز 1199 ةهد طساوا زا بالقنا لوا ةهد رد نردم داصتقا هب هجوت
 و یداصتقا یاههفلوم هب هجوت مدع هکدوب نیا رب یداصتقا هعسوت نامتفگ نارادفرط یاعدا .درک مهارف ار بالقنا لوا
 یگتسکشرو .دنکیم یگرزب یداصتقا ۀرطاخم راچد ار روشک ،عبانم عیزوت رد تلود ۀدرتسگ تلاخد و هعسوت لوصا
 .دوشیم روشک ریگنماد یمالسا بالقنا لوا ةهد دنور ةمادا تروص رد هک تسا یرطخ نیرتگرزب یداصتقا لماک
 نامتفگ دش ثعاب هکدروآ دوجوب نارازگراک یخربیارب یناوارف یاهتیباذج 1199 ةهد رخاوا رد ییاهلالدتسا نینچ
 طلسم اب .دوش طلسم ناریا هعماج رد و دریگب لکش ناریا رد(یراتخاس)یداصتقا لیدعت یژتارتساو یلاربیلون دشر
 و یداصتقا تالکشم ةمه هکدندیسر لامکو مامت نیقی هب یسایس و یداصتقا ناسانشراک روکذم نامتفگ ندش
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 دش لیدبت ناگبخن یعامتجا روصت هب یژتارتسا نیا .دوشیم لح یداصتقا لیدعت یژتارتسا یارجا قیرط زا یا هعسوت
 گرزب یحالصا ةمانرب کی ناونع هب نآ زا هدمآرب یژتارتسا و یلاربیلون دشر نامتفگ هک یوحن هب تفای تیلوبقم و
 ،یراذگ هیامرس ،یداصتقا دشر نوچ ییاه لاد ندرک هتسجرب اب نآ زا هدمآرب یژتارتساو دیدج نامتفگ.دش یقلت

 لیدعت یژتارتسا.تسناد یلئاسم نینچ درط رد ار دوخ زا لبق ةهد رب مکاح ةشیدنا ِاتیوه دازآ رازاب و تارداص
 تالکشم و دسرن دوخ فادها هب هک دش ثعاب نیمه و دمآرد ارجا هب ناریا هنایارگ عمج و یتنس ةعماج رد یداصتقا
 ،ندوبن یقطنم .دوشیم لدب دوخ دض هب یداصتقا یزاسدازآ هنوگره تروص نیا ریغ رد.دروایب لابند هب یداصتقا

 عون ره هک تسا هدروآ دوجوب ناریا هعماج رد یگنهرف نانچ ییارگ عمج ،ندوب یساسحا ،نتشادن یرگباسح
 تشاد ناعذا ناوت یم اه نیا همه اب .دنکیم فرحنم یکانرطخ زرط هب ار یداصتقا ظاحل زا یقطنم و هنادرخب یژتارتسا
 روشک یا هقطنم لداعت مدع یوگلا و ىتنار تلود تیهام راد ثاریم ش.ه 11 ههد نامتفگ لیلحت ىیارگ تلود هک
 دیکات مورحم یاه ناتسا و اه هدوت هب ىعیزوت یاهتسایس رب ههد نیا رد (ىلم رازاب و تفن تنار) داصتقا رب طلست .دوب
 لیدعت همانرب یارجا هب رجنم رازاب داصتقا نارادفرط نامتفگ طلست اب روشک یداصتقا یزاسزاب ترورض .دیدرگ
 داد رارق ریثأت تحت ار یا هقطنم و ىلم داصتقا وس کی زا همانرب نیا .دش روشک رد ىگدنزاس تلود طسوت یراتخاس
 .تفریذپ ماجنا یرتمک یا هقطنم هعسوت تامادقا اه همانرب نیا ىکیسالکوئن ىشم طخ هطساو هب رگید یوس زا و
 نزو و دوب زکرمتم ناهفصا و ناتسزوخ ،نارهت ناتسا هس رد هعسوت ىنزو دصرد 91 اهنت (ش.ه 19) ههد نیارد
 نیا رد روشک یا هقطنم راتخاس و تلود تامادقا عومجم رد هک دوب رتشیب ناتسا 39 زا ىیاهنت هب نارهت ناتسا هعسوت
 .تشاد روشک یا هقطنم لداعت مدع زا ناشن دیدش زکرمت اب ههد
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