
 

 

 
 
 
 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 1191 ناتسمز ،1 هرامش ،مهدزای لاس
 181-011 :صص

 
 
 
 
 

  یاهنارحب لح یارب یسایس داصتقا هاگدید تامازلا
 هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ

 یمرکم لیعامسا
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یسایس یایفارغج یارتکد یوجشناد

 1یفطل ردیح
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،یرگشدرگ و یسایس یایفارغج رایشناد

 یهانپ تعیرش یلو دیجم
 ناریا ،راسمرگ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،راسمرگ دحاو ،ییاتسور یایفارغج رایشناد

 نشور روپ لیعامسا رغصا یلع
 ناریا ،یر رهش ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یر رهش ،(هر) ینیمخ ماما راگدای دحاو ،یسایس یایفارغج رایداتسا

 ۲3/30/1190 :شریذپ خیرات   ۹0/۹/1190 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یا هداعلا قوف طیارش یاراد یژرنا هوبنا مجح زین و ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب هک تسا یتایح و کیژتارتسا یا هقطنم هنایمرواخ
 یکیتیلپوئژ یاهنارحب هک تسا ناهج قطانم نیرت بهتلم زا یکی ،هداد یاج دوخ رد ار یرایسب یاه روشک هک هقطنم نیا تسا
 طابترا دوجو رب تفایهر نیا .تسا یعامتجا یاه هدیدپ هرابرد یملع هعلاطم شور کی یسایس داصتقا .دهد یم خر نآ رد یناوارف
 یسررب زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده .تسا ینتبم یعامتجا یاه هدیدپ هب نداد لکش رد یداصتقا و یسایس یاه هفلؤم نایم
 یاههفلوم هک تسا نیا هلاقم یلصا لاوس .دشاب یم هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ یاه نارحب لح یارب یسایس داصتقا هاگدید تامازلا
 تسا هناخباتک تاعالطا یروآدرگ شور .تسا یفیک هلاقم نیا شور ؟دنراد یشقن هچ هنایمرواخ هقطنم تاعزانم رد یسایس داصتقا

 یاههفلوم هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن .دش دنهاوخ نییبت یلیلحت -یفیصوت شور زا هدافتسا اب زین شهوژپ یاه هداد و
 .دنراد ینیرفا هعزانم یارب ار یلصا شقن یفرط زا و ییارگمه داجیا یارب ار هیوناث شقن هنایمرواخ هقطنم تاعزانم رد کیمونوکاوئژ
 نایم هقرفت داجیا اب نابلط تعفنم و ناگناگیب یاه هئطوت و مسیناریا ناپ و مسیکرت ناپ ،مسیبرع ناپ دننام یتسیلانویسان راکفا روهظ
 لیدبت ار هقطنم نیا ،ارگرادتقا یاه تموکح یخرب دوجو نینچ مه و هعماج روما هرادا رد ناربهر فعض ،یمالسا فلتخم بهاذم
 تحت یرادیب جوم و یبرع یاهروشک رد تیعورشم نارحب نینچ مه .تسا هدرک ینونک یایند رد اه شنت و تًالوحت زا ینوناک هب
 شبنج رثا رد یسایس یتابث یب و یعامتجا یاه یمارآان ،یا هقطنم نورد یبهذم و یسایس یاه یریگرد ،یهاوخ یسارکومد ریثأت
 یاهروشک ات دنهد یم مه تسد هب تسد لماوع نیا همه .تسا هقطنم یاهروشک یریذپ بیسآ لماوع رگید زا یهاوخ یدازآ یاه
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 جراخ هب هقطنم یاهروشک تلم نیرت هتسباو ،یتفن میظع عبانم دوجو اب و نیرت فیعض ،یسایس تسردان ریبادت رثا رد هقطنم برع
 .دنوش بوسحم
 
 .سراف جیلخ ،یسایس داصتقا ،هنایمرواخ هقطنم ،یکیتیلپوئژ نارحب :یدیلک تاملک

 

 همدقم
 هب و هدرک اهر ار دربن نینوخ یاه هنحص و مسیلانویسان ،دتس و داد دشر رثا رد هب اه تلم هک دوب دقتعم ویکستنم
 ،یرگ یماظن هن دشاب یم یداصتقا یاهدرواتسد نویدم اهروشک تردق و رابتعا و ذوفن و دنروآ یم ور یداصتقا تباقر
 کیمونوکاوئژ ربارب رد کیتیلپوئژ تسکش یاهلاثم نیرت مهم هک دنتسه ناملا و نپاژ ینیب شیپ نیا زراب یاه هنومن زا
 رضاح رصع رد یلامش هرک ای هستوئام نارود نیچ لثم یروشک هک یلاح رد .(2۹90 ،یدمحاریما)دنور یم رامش هب
 رد یژولونکت ،داصتقا رد فیعض یروشک لاح نیا اب ،دراد رایتخا رد ار یالاب یماظن ناوت و یا هتسه حالس یاراد هک
 ریغ و دراد دوخ ه ار همادا رد یگرزب یاه شلاچ کیمونوکاوئژ دنچره .دشاب یم ار دوخ یبونج مان مه هیاسمه ربارب
 ناوت ظفح هوالع ناریا رگا درب مان ناوت یم لاح نیااب ،دریگیم شسرپ هب یعون هب ار نآ ندوب تشگزاب لباق
 ،دش یم لیدبت یژولونکت و داصتقا رد رثؤم هنزو کی هب و درب یم الاب ار دوخ یکیمونوکاوئژ ناوت ،دوخ یکیتیلپوئژ
 دوخ ربارب رد شلاچ هب ار اکیرما هک تشاد یفازگ ی هنیزه ردق نآ هکلب دوبن نکمم و لهس اهنت هن ناریا یاه میرحت
 رد نیچ نوچ یلوغ شورپ هب یا هقالع اکیرما هک نیا دوجو اب هک تسا یلعف نیچ دروم نیا ینونک هنومن .دناشک یم
 تزع اب یراتفر هب روبجم اکیرما صخَألاب و ناهج داصتقا رد نیچ یالاب ریثأت لیلد هب دوجو نیا اب ،درادن دوخ یور
 .(2۹90 ،یراقفلاوذ)تسا نیچ ربارب رد بسانم و
 اب تفلاخم رد کاوتول دراودا یدالیم 1110 لاس رد ،امایوکوف سیسنارف خیرات نایاپ هیرظن زا سپ لاس کی
 موهفم و درک رشتنم «تسرتنیا لانشن هلجم رد یمونوکاوئژ ات کیتیلپوئژ زا ناونع اب ار یا هلاقم یو یاه لالدتسا
 و ریسم رییغت هدنهد ناشن عقاو رد درس گنج لاوز هک درک لالدتسا دوخ هلاقم رد وا ،دومن حرطم ار یمونوکاوئژ
0 ،ربجنر)تسا تسایس یایند رد یمونوکاوئژ تمس هب کیتیلپوئژ زا تکرح  یاهشور هک تسا دقتعم کاوتول .(۹29
 رصع رد هک دوش هجوت دیاب نکیل ،دنریگ رارق عاعشلا تحت یماظن یاه شور هطساو هب دناوت یم هشیمه یراجت
 رجنم یراجت تافالتخا و تاعزانم هک یتروص رد و دنک یم ادیپ یداصتقا یتیهام ،هشقانم للع و اه نارحب یمونوکاوئژ
 ظفاح)دومن لصف و لح یداصتقا رازبا زا هدافتسا اب تسیاب یم ار یاه یریگرد نینچ ،دوش یسایس یاه شکمشک هب
 تردق و رازبا زا هک دوش یعس دیاب ناکما دح ات یمونوکاوئژ فادها هب ندناشوپ لمع هماج یارب اذل .(۲10 :۲۹90،این
 نیا هب ندیسر یارب ار شور نیرتهب دناوت یم یسایس یریگ تهج اب یژتارتسا کی ذاختا هکلب ،دوشن هدافتسا یماظن
 یعیبط طیحم لماوع و ناسنا نیب هطبار یارب یریسفت کیتیلپوئژ دننامه یمونوکاوئژ تقیقح رد .دیامن نیمأت فادها
 داجیا رنه انامه هک دراد یاج کیتیلپوئژ بوچراچ رد یمونوکاوئژ هک تسا یلاح رد نیا ،تسا یناهج سایقم رد
-تسا یلم عفانم شرتسگ و ظفح تهج تینما نیمأت یاتسار رد یناهج و یا هقطنم حطس رد  بیقر اب تردق هنزاوم
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 میاداراپ و دنک یم لابند ار ...و یگنهرف ،یداصتقا ،یسایس فادها یمونوکاوئژ رگید یفیرعت قبط .(11 :3۹90،یتزع)
 قطنم و یداصتقا یاه یژتارتسا رد فرصت و لخد نآ یدرکراک هلئسم و دهد یم لیکشت یداصتقا لئاسم ار نآ
 حور نیمزرس و یلصا رصنع کاخ درس گنج نارود رگا .(۲190 ،یتزع)دشاب یم تباقر و لماعت نآ یرکفنشور
 هک یمونوکاوئژ دیدج موهفم ندش  حرطم هب شرگن اب هزورما ،داد یم لیکشت ار کیژتارتسا و کیتیلپوئژ تاعلاطم
 فادها هب ندیسر روظنم  هب کیتیلپوئژ رتسب زا یریگ هرهب اب یداصتقا یاه یژتارتسا رد فرصت و لخد شفده
 تهج رد دیاب مه یماظن یاه یژتارتسا هک دهد یم دیون ار تیعقاو نیا ،تسا فلتخم هوجو رد یناهج کیژتارتسا
 رگید هب تبسن یرترب یاه شقن ناهج رد یصاخ ییایفارغج قطانم هطبار نیا رد و دننک تکرح یداصتقا فادها
 دوجو لیلد هب گرزب کیدزن رواخ یمونوکاوئژ موهفم یارجا ناکم ور نیا زا .(16 :2۹90،یتزع)تشاد دنهاوخ طاقن
 طوبرم حالطصا نیا ،درادن یدربراک هنایمرواخ هژاو هزورما .تسا هدش هتفرگ رظن رد زاگ و تفن یژرنا راشرس عبانم
 یاضف نیا یاهزرم و تسا حرطم گرزب کیدزنرواخ هژاو رضاح لاح رد یلو ،دوب درس گنج نارود هب
 ات رصم زرم هب برغ زا ،ناتسقازق هب لامش زا هتفرگ رارق یناهج یاه یژتارتسا لوا تیولوا رد هک یکیمونوکاوئژ
 و ناتسکاپ یچارک ردنب و ناتسناغفا یقرش یاهزرم هب زین نآ قرش ،دبای یم دادتما یتوبیج و یلاموس ،یپویتا ،نادوس
 ندرک هدایپ یارب یناهج یاه تردق تیولوا نیرت مهم هقطنم نیا .دوش یم دودحم برع یایرد هب بونج زا
 سراف جیلخ و رزخ یایرد هزوح ود یاهروشک ور نیا زا .(2290 ،ملقلا عیرس)دور یم رامش هب 03 نرق رد یژتارتسا
 لئاسم لیلد هب مه هزوح ود نیا یاهروشک اذل ،دنراد رارق هدودحم نیا یلصا راتخاس رد یمالسا یاهروشک رثکا و
 هک ینعم نیا هب ،دنیآ یم باسح هب ورملق کی مکح رد فلتخم بهاذم اب ماوقا ددعت دوجو مه و یژرنا هب طوبرم
 ناشن هقطنم نیا یاهروشک لئاسم هب قیقد هاگن .(۲190 ،یتزع)دنراذگریثات مه رب و دنرگیدکی لمکم هزوح ود ره
 ،زاگ و تفن یژرنا راشرس عبانم دوجو مغریلع ار گرزب هنایم رواخ رد تالضعم زا ییالاب تبسن ابیرقت هک دهد یم
 هب یداصتقا لکش هقطنم نیا رد مسیرورت مان تحت تالضعم نیا .دنهد یم لیکشت یعامتجا هافر دوبن و یداصتقا رقف

 دهاش زور ره ،دباین تسد یداصتقا ظاحل زا یعامتجا لداعت کی هب گرزب کیدزن رواخ هکینامز ات و دریگ یم دوخ
 تحت و مولظم ار دوخ هک میتسه یبهذم یارگ طارفا و یتسیرورت یاه هورگ یوس زا نشخ و توافتم یاه شنکاو
 اهنآ کیتکات هویش یهتنم ،هتشاد دوجو هقطنم نیا خیرات لوط رد هشیمه اه شنکاو نیا هتبلا .دننک یم ساسحا متس
 .(۲۹90 ،ربمیس)تسا هدوب توافتم
 یاه تردق یمامت وس کی زا ،دریگ یم رارق هجوت دروم هیواز ود زا گرزب کیدزن رواخ رد مسیرورت عوضوم
 رزخ یایرد هزوح یاهروشک هکارچ دنراد یژرنا تینما نیمأت تهج رد شمارآ و تابث ظفح رد یعس یا هقطنم
 طوطخ نینچمه و تسا کیژتارتسا یالاک کی هک یژرنا تیزنارت لماع لیلدب خرس یایرد و سراف جیلخ ،(نیپساک)
 ،قارع تینما هلئسم لصا نیمه یور .(9۹90 ،یناخ هللادبع)دنریگ رارق یتینما تابث روحم رد دیاب ،یژرنا لاقتنا هلول

 و رصم هلئسم سپس و یعمج راتشک یاه حالس هب هقطنم مارآ ان یاهروشک یسرتسد مدع و لییارسا و بارعا حلص
 و یسایس ناگبخن بلغا هاگن اما ،دنراد رارق یناهج یاه تردق یژتارتسا نیودت یلصا تیولوا رد یدوعس ناتسبرع
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 روضح نیا هک ارچ تسا هنامصخ ابلاغ و یلاعفنا ،یجراخ یاهورین روضح هب گرزب کیدزن رواخ یاهروشک یبهذم
 اب یماظن هبش یاههورگ یریگ لکش دهاش تهج نیا زا و دنناد یم ناشروشک یلخاد روما رد تلاخد ینعم هب ار
 صوصخب یجراخ یاهروشک یماظن یاهورین روضح رگید یوس زا .میتسه یبهذم ییارگ طارفا یاه شیارگ
 اهروشک نیا اذل ،دراد رارق لماک یگتسویپ رد سراف جیلخ هزوح یبرع یاهروشک یلم عفانم اب اکیرما هدحتم تالایا
 گرزب کیدزن رواخ هقطنم فلتخم یاهروشک رد نوگانوگ فیاوط نایم شنت داجیا و یماظن هبش یاه هورگ تیوقت اب

 یماظن یاهورین روضح ات دنشوک یم هار نیا زا و دنراد ناشتیمکاح یدوجو تلع میکحت و یلم تابث ظفح رد یعس
 ،مسیرورت مان هب یلضعم ات هدش ثعاب رگیدکی رانک رد هلئسم ود نیا یگدیچیپ .دنشخب موادت هقطنم رد ار یجراخ
 مالسا تعیرش یارچ نوچ یب یارجا هب دقتعم و یزکرم تلود زا یضاران حلسم افرص کهورگ کی تیلاعف یارو
 .(2۹90 ،یناخ هللادبع)دسرب رظن هب ،یگدنز تانوئش یمامت رد
 یرظن درکیور
 رد یناهج ای یا هقطنم ،یروشک طیحم رد یداصتقا یاهانب ریز ای لماوع یراذگ رثا ی هعلاطم ینعی کیمونوکاوئژ
 هقطنم کیتیلپوئژ هدنریگ لکش راتخاس رد لماوع نیا یراذگ رثا و یتردق یاه تباقر و یسایس یاه یریگ میمصت
 وا ،تسا هدش هئارا کیاوتول دراودا فرط زا هک تسا یلالدتسا ،(یمونوکاوئژ) بلطم نیا ساسا و هیاپ .یناهج و یا

 یم یماظن فادها نیزگیاج یداصتقا تالآ رازبا نآ رد هک داد یم دون ی ههد رد یللملا نیب دیدج مظن ندمآ زا ربخ
 هب یللملا نیب ی هنحص رد ناش یدوجو تّيیصخش و تردق تیبثت یارب اه تلود هک یلصا ی هلیسو ناونع هب ،دنوش
 ی هنحص هب ار داصتقا عوضوم دورو هک تسا یموهفم عقاو رد .تسا یمونوکاوئژ تّيیهام نیا و دننک یم دیکأت نآ

 یناهج ماظن رد اه تردق نایم تباقر هک نامز ره عقاو رد دنک یم دییأت ییارگادوس ی هزیگنا ظاحل هب هژیو هب یناهج
 کاوتول دراودا .(1290 ،هدازدهتجم)تسا یمونوکاوئژ زا تبحص دشاب یداصتقا یاهزرم نتشادرب و داصتقا عوضوم رب
 فیرعت رد .درک یسایس و ییایفارغج مولع دراو هدرتسگ موهفم اب ار یمونوکاوئژ میاداراپ یدالیم 1110 لاس رد
 یناهج داصتقا رد هک ییاه¬نیمزرس ینعی ،هیاپ داصتقا یاه هنیمز ینعی یمونوکاوئژ :تفگ نینچ دیاب یمونوکاوئژ
 یم رظن هب و تسا هتفرگ لکش داصتقا و تردق ،¬ایفارغج رصنع هس بیکرت زا یمونوکاوئژ تقیقح رد .دنراد شقن
 تسین انعم نیا هب عوضوم نیا اما ؛تسا هداد داصتقا هب ار دوخ یاج هدوب کیتیلپوئژ رد مهم یلماع هک تسایس دسر
 رصع رد کیتیلپوئژ زا یئزج یمونوکاوئژ هکلب ،تسا کیتیلپوئژ ربارب رد ای و کیتیلپوئژ زا ریغ یزیچ یمونوکاوئژ هک
 دروم ار اهروشک یداصتقا تردق و ایفارغج نیب داصتقا ،عقاو رد ،یمونوکاوئژ .(32 :۹۹90 ،یمان)دشاب یم رضاح
 ،یروشک طیحم رد یداصتقا یاهانبریز ای لماوع نیرتراذگرثا ،یمونوکاوئژ ،رگید ترابع هب ؛دهد یم رارق هعلاطم
 لکش راتخاس رد لماوع نیا یراذگرثا و یتردق یاه تباقر و یسایس یاه یریگ میمصت رد یناهج ای یا هقطنم
 نتفای تیمها ،یمونوکاوئژ رصع یاهیگژیو زا .دهد یم رارق هعلاطم دروم ار یناهج ای یا هقطنم کیتیلپوئژ هدنریگ
 هبنج ناهج یکیتیلپوئژ میسقت نآ رد هک درس گنج نارود فالخرب .(۲۹90 ،این ظفاح)تسا یناهج هصرع رد داصتقا
-تسا هتفرگ رارق انبم داصتقا ،درس گنج زا سپ ناهج یکیتیلپوئژ نیون یاه یدنب هورگ رد ،تشاد کیژولوئدیا
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 زا ار دوخ تیمها ییایفارغج قطانم یخرب هک دش بجوم دوخ یمونوکا هژاو ندش حرطم .(2۹ :1290 ،هداز دهتجم)
 یایسآ هک تسا نیا هجوت بلاج ،دنوش رادروخرب یرتشیب یاه شزرا زا یرگید قطانم سکعرب و دنهدب تسد
 نرق زا رتشیب بتارم هب تیمها زا هکلب ،هدادن تسد زا ار دوخ یدربهار شزرا اهنت هن ،ناریا روشک تیروحم اب یبرغ
 .(91 :۹۹90 ،یتزع)تسا هدش رادروخرب 03

 یمونوکا وئژ :درک فیرعت نینچ ار یمونوکا وئژ هژاو هداس فیرعت کی رد ناوتیم قوف فیرعت ندرک هصالخ اب
 اههداد ناگدنناوخ تینهذ ندش نشور یارب هتبلا یداصتقا یاه هداد رب ییایفارغج تاعالطا ریثأت زا تسترابع
 یا هرخص لحاوس ،ایرد ،تشد ،هوک دننام یعیبط یاههداد زا تسا ترابع هک دنوشیم میسقت هتسد ود هب ییایفارغج
 عونصم ییایفارغج یاههداد و ؛...و اوه و بآو فرب و ناراب و لحاوس قمع ،ریوک ،هناخ دور ،لگنج ،یا هسام ای
 و کشخ یاه هاگ ردنب داجیا ،اه زادنراب ،اه هلکسا ،نهآ هار ،اه لپ ،اه هداج و یعونصم یله لگنج دننام ناسنا
 هیامرس .عیزوت ،دیلوت دننام یداصتقا یاه هداد و اه تخاسریز ریاسو اه رابنا عاونا و کیتسجل یاه هاگیاپ داجیا
 نیا رد مهم هتکن .یداصتقا زورب تاعالطا و شناد رتمهم همه زا و یداصتقا یاه تخاس ریز شرتسگ و یراذگ
 وئژ و کیژتارتسا وئژ ثحابم یاج کیمونوکا وئژ ثحابم یلک روطب و داصتقا ثحب هزورما هک تسا نیا فیراعت
 رد هتبلا .(۲190 ،یتزع)دوشیم ماجنا یداصتقا یاه هلوقم ساسا رب ایند رد یراذگ هیامرس و تسا هتفرگ ار کیتیلوپ
 هژیو هب یفلتخم یاه هاگدید ریثأت تحت یداصتقا یایفارغج هچخیرات .درک شومارف ناوت یمن ار تینما ثحب نآ رانک
 ناد یفارغج نوبارتسا هب ناوت یم ار ایفارغج هرابرد نوتم نیرت یمیدق .تسا هدوب ایفارغج و داصتقا ملع یاه هاگدید
 ناناد یفارغج ،یراگن هشقن شناد هعسوت اب نامز مه .تسا هدش هتشون شیپ لاس 1113 دودح هک داد تبسن ینانوی
 ییاپورا یاهروشک طسوت هدش دیلوت یاه هشقن ریخا نورق رد .دنداد شرتسگ ار ایفارغج شناد یاه هبنج زا یرایسب
 اه همانرفس نیتسخن .دومن صخشم ار ایسآ و اقیرفآ ،اکیرمآ یاه هراق رد عقاو یاه نیمزرس نداعم و عبانم تیعقوم
 راک نیا .دوب فلتخم قطانم تادیلوت و اهزادنا مشچ و رظانم ،اوه و بآ ،یموب مدرم زا ینوگانوگ تافیصوت یاراد
 مود یناهج گنج .دومن یربهر و تیاده ار مسیلیتناکرم رصع و دش یا هراق تراجت هعسوت یاهوگلا قیوشت ثعاب
 یداصتقا یایفارغج هعسوت ثعاب گنج زا سپ یداصتقا یزاسزاب همانرب و دش ییایفارغج یاه یهاگآ شیازفا ثعاب
 وا یمیلقا ربج یروئت و نتگنیتناه تروزلا ،ییایفارغج ربج هیرظن تیبوبحم نامز رد .دیدرگ یملع هتشر کی ناونع هب
 ناهوی دننام ینازادرپ هیرظن .تشاذگ صخشم یرثا یداصتقا یایفارغج هتشر رب ،تفرگ رارق داقتنا دروم اهدعب هک
 ناکم و تیعقوم ساسا رب داصتقا یگدنکارپ و عیزوت هرابرد دوخ تایرظن نایب هب ربو درفلآ و ننوت نف شیرنیاه
 یداصتقا ناناد یفارغج هزورما .دش یم بوسحم مهم یاه هاگدید زا زین رلاتسیرک رتلاو یزکرم ناکم هیرظن .دنتخادرپ
 ،ییایفارغج تاعالطا هناماس کمک هب ییاضف لیلحت و اه نام هیرظن دننام یتاعوضوم یصصخت هعلاطم هب لیامت
 ،یناهج و یا هقطنم هعسوت ،تالغتسم و کالما تمیق یبایزرا ،لقن و لمح یایفارغج ،یبایرازاب یاه شهوژپ
 یداصتقا یایفارغج فده .(3۹90 ،یتزع)دنراد یعامتجا یاه هکبش و یروآون ،یتنرتنیا یایفارغج ،یزیر همانرب
 حطس و رشب یاه تیلاعف ،ندمت دشر اب .تسا یئایفارغج طیارش ساسا رب هعسوت یاه یرباربان حرش و یسررب
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 ناوت رد اه توافت زا یشان ار یرباربان نیا یخرب .تفرگ لکش اه نیمزرس و اه هراق نیب رباربان یتروص هب وا یگدنز
 هک تسا یکاروخ ناهایگ دیلوت زا یشان یا هقطنم یاه توافت هیرظن نیا قباطم .دنناد یم یرادماد و یزرواشک دیلوت
 ریاس هب ناوت نیا دیلوت دازام لاقتنا اب و ناسنا تیریدم اب تیاهن رد هک هدش ماد و هقطنم هیذغت ناوت دشر هب رجنم
 دارفا ینابیتشپ و ظفح ناکما یعماوج نینچ ،دازام یاذغ دیلوت اب .دوش یم لقتنم اذغ دیلوت لقتسم زکارم و قطانم
 یشقن ،طخ عادبا هطبار نیا رد .(2۹90 ،یتزع)دنک یم ادیپ ار دنزادرپ یم دیدج نونف قلخ و شناد هعسوت هب هک اناوت
 خر یزرواشک یاه هعسوت نیلوا هک یطاقن رد یرشب عارتخا نیا هک میتسه نآ دهاش و تسا هدرک یزاب مهم رایسب
 هب یعامتجا هعسوت و داصتقا یئاضف عیزوت نامز نآ زا هک تفرگ هجیتن ناوت یم نانیمطا اب ،نیاربانب ؛دش افوکش ،داد

 یداصتقا یایفارغج تاعلاطم یلصا هنیمز تاعالطا اب اهنآ قیبطت و اه هیرظن یسررب .تفای همادا نزاوتم ان یتروص
 و هداس دیاقع و تامدخ ،الاک ،ناسنا شخرچ هک یعماوج رد یتح ارچ میبایرد ات دوشیم شالت ملع نیا رد .تسا

 دننام ،دنچره .میتسه دودحم و دودعم رایسب یقطانم رد یداصتقا یاه تیلاعف زکرمت دهاش مه زاب ،دوش یم رت هداس
 یداصتقا یایفارغج تاعلاطم قیرط زا هدمآ تسد هب جیاتن ،تسا طبترم زیچ همه هب زیچ همه داصتقا ملع رد هشیمه
 دهاوخ یرتشیب ریثأت تسا رت کیدزن هچنآ :دنک یم حرط یئایفارغج داصتقا اب هطبار رد ار دیدج یرصنع
 تیمکاح هیلع یدربن ناونع هب ار رشب خیرات هدوب نزاوتمان هعسوت یئاضف عیزوت هک تیعقاو نیا .(2۹90،نمکرا)تشاد
 ،دریگ یم لکش اضف رد اهنآ یئاج هباج روحم لوح ناسنا و الاک یئاج هباج هک اجنآ زا .دزاس یم حرطم اه هلصاف
 نوچ تسا هتفرگن رارق یداصتقا یسررب تحت یبوخ هب بلغا هلئسم نیا .دومن فیرعت ار اضف عجرم دحاو دیاب ادتبا
 دشاب نیا دناوت یم هیرظن کی .تسین رگید بوچراچ اب هباشم بوچراچ کی رد یئاج هباج یارب زاین دروم یاهورین
 نیا دنچ ره .تسا توافتم روشک کی حطس رد یئاج هباج مجح اب رهش کی الثم حطس رد یئاج هباج مجح هک
 تحص ،دنتسه مکاح حوطس هیلک رد یداصتقا یاه تیلاعف یئاضف یهد نامزاس رب رثوم لماوع یخرب هک بلطم
 مه هباشم یداصتقا یاهاضف .تشاد دنهاوخ هباشم یریثات اج همه رد لماوع نیا هک تسین ینعم نادب نیا ؛دراد
 .(0190 ،ناراکمه و نیدباعلا نیز)دنراد ار دوخ صاخ یاهیگژیو کی ره هکلب دنوش یمن بوسحم

 یم اهروشک یلم داصتقا هعسوت رد نزاوت مدع هب رجنم ،تسا یلم هن و یا هقطنم یا هدیدپ رتشیب هک ندش یتعنص
 رد یدج یریثات عقاو رد ،دوش یم هدید اهروشک رب راذگریثات یدنیآرف ناونع هب بلغا ندش یناهج دنچره .دوش
 رد یداصتقا یاه تیلاعف ،اهروشک بوچراچ رد ،دهد یم ناشن دهاوش یخرب ،نیا رب هوالع .دراد یا هقطنم حطس
 یاهروشک و تسا ینوزف هب ور زین یلحم یاه تلود شقن ،نیا رب هوالع .دوش یم دودحم گرزب یرهش هقطنم دنچ
 .دوش فیرعت و حرطم یئاضف دحاو ناونع هب هقطنم ات هدش رجنم لئاسم نیا .دنتسه یئادززکرمت لاح رد ددعتم
 هتبلا .دراد یرتشیب ریثأت و هدیدرگ نکمم یلخاد دتس و داد نآ رد هک تسا هلدابم یارب زاب یئاضف ،هقطنم زا روظنم
 هب مهبم یدح ات دنتسه اه هشقن رب هدش میسرت نشور یاهزرم یاراد هک یروشک تامیسقت اب هسیاقم رد فیرعت نیا
 یبسن اهزرم نیا ؛تسا رمتسم رییغت لاح رد مه و تسا یبسن یموهفم مه «یداصتقا قطانم» نوچ ،دسر یم رظن
 ،یمساق)دنتسه رتگرزب یاضف کی رد یاه یزاسادج زا یشان یداصتقا یاضف کی هب قلعتم قطانم نوچ تسا
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 ،هجیتن رد .دوش داجیا هقطنم ینعی نآ رد رضاح یاه هورگ و ناکم نیب یا هطبار هک دنک یم باجیا رما نیا .(0190
 هک اجنآ زا .دنا هتسباو تسا هدش نییعت اهنآ یارب هک یا هطبار هب الماک دنهد یم لیکشت ار هقطنم کی هک ییاه ناکم
 کی .دننک یم ادیپ رییغت زین قطانم طباور نیا رییغت اب ،تفرگ رظن رد قطانم هسیاقم یارب ار یفلتخم طباور ناوت یم
 اه ناسنا یئاج هباج یاه هنیزه ریغتم حطس لیلد هب نامز رورم هب نآ یاهزرم نوچ تسا ریغتم یرما یداصتقا هقطنم
 ،اهزرم نیا تقد مک تاذ مغریلع همه نیا اب .دوب دنهاوخ مهبم قطانم یاهزرم ،نیمه یارب .دبای یم توافت الاک و
 لیلحت و هیزجت و یئاضف رایعم :دراد قیقد و حضاو الماک یریثات انبم و بختنم دحاو ناونع هب هقطنم باختنا
 هوحن کرد یلصا فده ،یباختنا نینچ ساسا رب .دزاس نکمم ار هقطنم دنچ یریگ لکش ناکما دیاب ام یداصتقا
 یداصتقا لماوع و الاک یئاج هباج رب شریثات و اهنآ هنکس و قطانم ،اهداصتقا ندوب زاب شیازفا قیرط زا ناهج فیرعت
 یاه هیرظن هک ییاج رد ،رگید مالک هب .(9۹90،یواکراه و پمک)تسا (راک یورین ،ناگدننک فرصم ،اه هاگنب)
 لماوع یئایفارغج داصتقا ،دننیب یم یئاج هباج لباقریغ ار دیلوت لماوع و دنراد الاک هلدابم رب دیکات للملا نیب تراجت
 ،مینک حیرشت ار عوضوم نیا یرگید عون هب میهاوخب رگا .دناد یم یئاج هباج لباق ار (راک یورین و هیامرس) روبزم
 یم از نورب ار اهنآ یداصتقا موسرم یاه هیرظن یلو دنتسه از نورد یداصتقا لماوع رارقتسا لحم هک میئوگب دیاب
 جیاتن زا یرایسب رییغت هب رجنم تاقوا بلغا ،دوش یمن بوسحم مه کدنا یلوحت هک رییغت نیا تسا نشور .دنیب
 تیزم هک مینیب یم ،دنراد دوجو یا هیلوا یبسن یاه تیزم هک نیا ضرف یاج هب ،نیا رب هوالع .دوش یم لومعم
 ود نیا .(6۹90 ،هدازدهتجم)دریگیم لکش لحم دروم رد ناگدننک فرصم و اه هاگنب یاه میمصت ساسا رب یبسن
 .دنتسه یئایفارغج داصتقا صاخ هصخشم ود یگژیو

 توافت ،یمیلقا یاه یگژیو ،هیلوا ماخ داوم دوجو دننام ،قطانم نیب یعیبط یاه توافت هک تسا نیا رگید ضرف
 هک دنهد یم مان هیلوا تعیبط دراوم نیا هب الومعم .میریگ یم هدیدان ار یعیبط یربارت ناکما و یئایفارغج تعیبط یاه
 هنوگره داجیا نودب .دراد رارق ،تسا هیلوا تعیبط دوبهب یارب ناسنا راتفر و لامعا هجیتن هک هیوناث تعیبط ربارب رد
 دراوم بلغا دننام هک دنز یم مقر ام یارب ار یخلت قیاقح ایفارغج هک تفگ ناوتیم ،یکیزیف ربج هب ینهذ شیارگ
 ،بیترت نیدب .درک ناربج یگداس هب ناوت یمن ار ییاه یتلادع یب نینچ .تسا یواسمان و هنالداعان رشب یگدنز رگید
 یاه توافت هدننک حیرشت هک نالک داصتقا یاهراک و زاس ناوت یم ،لاثم یارب .تسا دنمشور باختنا ام یاکتا هطقن
  Brzeinski)داد رارق رظن دم ار دوش یم بوسحم مود تعیبط یعون هب و تسا هعسوت لاح رد یاهروشک یا هقطنم

etal. 1909). نزاوتمان هعسوت لیالد دسر یم رظن هب ،تسا شهاک هب ور لقن و لمح یاه هنیزه هک یناهج رد، 
 یئاج هباج ،الاک هلدابم دننام فلتخم طباور رد دیاب ار یئاپورا داحتا دننام ینوگمه شیب و مک قطانم رد لقادح
 مدع میهاوخب رگا ،تسا هیلوا تعیبط نامه هک یکیزیف یایفارغج ،لباقم رد .تفای اهرازاب درکلمع و دیلوت لماوع
 مه و نانادداصتقا مه هک تشاد دیکات دیاب .دریگ یم رارق هدافتسا دروم ،میهد حرش ار رشب ناسکی تفرشیپ

 یاه تیلاعف عیمجت یاتسار رد اهنآ زا یخرب هک دنناد یم لماعتم یاهورین ماظن هجیتن ار یداصتقا یاضف نانادایفارغج
 توافت هطساو هب یداصتقا زادنا مشچ زین نیمه یارب و دننک یم لمع نآ نتخاس قرفتم لابند هب رگید یخرب و ناسنا
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 اهنآ نیب شنُقک هوحن و اهورین نیا تعیبط نییعت یئایفارغج داصتقا فده .دریگ یم لکش فلتخم حوطس رد ییاه
 دنک یم ادیپ رییغت لولعم هب تلع تاقوا بلغا هک تسا نیا یداصتقا یاهاضف یریگ لکش یاه یگژیو زا یکی .تسا

 یم یعیمجت یرما هعسوت دنیآرف و هدمآ رد یشخرچ یتروص هب یلولعم و تلع هطبار ،بیترت نیدب و سکعرب ای و
 قلخ هب رجنم دوخ نیا ،دوش یم هقطنم نآ هب رتشیب دارفا بذج هب رجنم هقطنم کی رتشیب تیلاعف ،لاثم یارب .دوش
 .(Korukonda,1999)دیامن یم دیدشت ار دوخ هخرچ نیا و ددرگ یم رتشیب یاهراک
 هعلاطم دروم هقطنم
 گنج نامز زا .تسا ناهج قطانم نیرتزیخ نارحب زا یکی و هداد یاج دوخ رد ار یرایسب یاه روشک هنایمرواخ
 برغ)هنایمرواخ هقطنم نآ ،تسا هدوب نارحب رد مادم هک دشاب هتشاد دوجو ایند رد یا هقطنم رگا نونکات لوا یناهج
 ،ییارگرامعتساوئن ای و یرامعتسااسپ دادبتسا ،اپورا مسیلایرپما تفگ ناوتب دیاش .تسا (رگید ناونع ره ای ،ایسآ
 و درذگ یم لوا یناهج گنج زا نرق کی هکنیا دوجو اب .تسا هتخاس التبم نمزم بوشآ و شنت هب ار ایند دنلتراه
 .دوش یم ریگرد دیآ یم رب یوحن هب زور ره هک ییاه یگتفشآ اب هنایمرواخ زونه ،دنتسه شیاسآ رد ناهج قطانم ریاس
 للم نابز زا مه نآ دیدج هنایمرواخ کی دیون هک دوب یبرع یاهروشک رد یتابالقنا دهاش 0013 لاس زا هنایمرواخ
 ،دنتسه طوقس لاح رد اه متسیس ای ،رصم ای یبیل ،نمی ،قارع رد .(Bridge And Wood, 2005)داد یم ار هقطنم نیا
 داجیا ار یدایز یاه نارحب یجراخ یاه تلاخد هک تیعقاو نیا اب طیارش نیا بیکرت اب .دنراد یمهبم رایسب هدنیآ ای
 .دروخ مقر هقطنم رد موادم نارحب یارب بسانم هخسن کی ،درک

 
 (www.dartmouth.edu) :عبنم هنایمرواخ هقطنم -1 هشقن

 و لیئارسا هلئسم ،ارگداینب یتسیرورت یاه هورگ زا ناتسبرع تیامح ،هریغ و نمی ،یبیل ،قارع ،هیروس رد اه یریگرد
 ،تالکشم رگید زا یرایسب و یداوس یب ،یتیسنج لئاسم ،وتان هژیو هب یجراخ یاه تردق روضح ،نیطسلف
 ،اه یروشآ ،نایناریا دننام ینوگانوگ یداژن و یگنهرف یاه هورگ هیحان نیا .دنتسه هنایمرواخ بئاصم نیرت یلصا
 نیا یلصا یاه نابز .تسا هداد یاج دوخ رد ار اه ربرب و اه برع ،اه یلیئارسا ،اهدرک ،یلوتانآ یاه کرت ،اه یناجیابرذآ
 رد .یربعو یبرع ،یلوبناتسا یکرت ،یروشآ ،یچولب ،یرل ،یدرک ،یناجیابرذآ یکرت ،یسراف زا تسا ترابع هقطنم
 و یزکرم یایسآ ،زاقفق ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا یاه روشک لماش یگزات هب هنایمرواخ هتفای طسب هژاو اه هنیمز یخرب



 911 ...یسایس داصتقا هاگدید تامازلا

 

 تسا یا هقطنم هنایمرواخ .دریگ یم رب رد زین ار وتشپ و ودرا نابز دش دای هچنآ رب هوالع هک تسا هدش یلامش یاقیرفآ
 یشحاف فالتخا ناصصختم نیب هقطنم نیا تعسو دروم رد .دوش یم لیکشت راز فلع و نابایب زا نآ مظعا تمسق هک
 هابتشا و مهبم یلیخ ار نآ نوچ ،دنرادن لوبق ًالالوصا ار هنایمرواخ حالطصا یتح نانآ زا یخرب هک یروط هب دراد دوجو
 اپورا قرش رد هک ییاه نیمزرس ناییاپورا اریز ،تسا  هدش هداد هقطنم نیا هب ناییاپورا فرط زا حالطصا نیا .دنناد یم
 کیدزن رواخ و (ایسآ برغ بونج)هنایمرواخ ،(یقرش یایسآ) رودرواخ تمسق هس هب بیترت هب ور دندوب
 .(BP Statistical Review of World Energy (June2013))دنا هدرک یدنب میسقت

 
 هنایمرواخ هقطنم رد عقاو یاهروشک -2 هشقن

 (Show Caves of the World) :عبنم

 .دنا هتساخرب اجنیا زا ناهج یاه نییآ و اه رواب زا یرایسب .تسا  هدوب ناهج ندمت یاه هاگتساخ نیتسخن زا هنایمرواخ
 ،یداصتقا ،یکیژتارتسا رظن زا ناهج هقطنم نیرتساسح دیاش و یناهج هجوت زکرم ،متسیب نرق هنایم زا هنایمرواخ
 ،یمهم نایدا هاگداز هنایمرواخ .تسا لیئارسا و بارعا تدم زارد یاه شکمشک ناکم و تسا هدوب یگنهرف و یسایس
 هژاو زا دارفا یخرب .تسا یونام و رهم نییآ ،یتشترز نید لثم یمیهاربا ریغ نایدا و مالسا ،تیحیسم ،تیدوهی نوچ
 رد هدش عقاو قرشم رد ،یبرغ یاپورا دید زا اهنت هقطنم نیا .دننک یم داقتنا نآ ندوب یروحماپورا لیلد هب هنایمرواخ
 یروتارپما یدوبان اب .تسا هدش عقاو بونج رد یسورکی یارب و یبرغ یا هقطنم یدنه کی یارب هقطنم نیمه هکیلاح
 حالطصا هک دوب یلاح رد نیا و تشادن یدایز دربراک کیدزن رواخ حالطصا رگید ،یدیشروخ 2130 لاس رد ینامثع
 ریاخذ زا یرادروخرب لیلد هب هک تسا یقطانم زا هنایمرواخ .دش قالطا مالسا ناهج داینب هزات یاه روشک هب هنایمرواخ
 زا یبرع هدحتم تاراما ،تیوک ،قارع ،ناریا ،ناتسبرع .دور یم رامش هب ناهج یارب یژرنا عبنم کی ،تفن میظع
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 زاگ میظع ریاخذ یاراد نینچمه هنایمرواخ .دنتسه ناهج رد تفن عبانم نیرتگرزب یاراد هک دنتسه ییاه روشک
 زیخ تفن یاه روشک داصتقا .دنراد ار ناهج رد یعیبط زاگ ریاخذ نیمود و نیلوا بیترت هب رطق و ناریا .تسا یعیبط
 اه روشک نیا یتعنص شخب رد تفن عبانم زا رتمک و تسا هتسباو تفن تارداص هب و یلوصحم کت رتشیب هنایمرواخ
 ,Carmody, Padraig And Owusu)دور یم رامش  هب هقطنم نیا ریقف یاه روشک زا یکی نمی .دوش یم هدافتسا

Francis (2007). 
 رد دوجوم یکیتیلپوئژ یاه هنیمز و لیالد یخرب هطساو هب هنایمرواخ نامه ای ایسآ برغ بونج یکیتیلپوئژ هقطنم
 زا یکی هب ار ناهج زا هقطنم نیا هک یثداوح هعومجم ؛تسا هدوب یناوارف یاه یریگرد و تباقر نتسبآ ریخا یاه ههد
 میژر روضح .تسا هدش نآ ریذپان ییادج شخب یزیر نوخ و گنج و تسا هدرک لیدبت قطانم نیرت نما ان

 رد یتسیرورت یاه هورگ یریگ لکش ،تسا اکیرمآ عفانم هدننک نیمأت یعون هب هک هقطنم نیا رد یتسینویهص
 دوجو ،ناریا اب و رگیدکی اب سراف جیلخ هیشاح یاه روشک یزرم و یضرا تافالتخا ،هیروس و قارع یاه روشک
 ینیرفآ شقن ،رگید کی زا اه تلم یرابجا ندش ادج و یلیمحت یاه زرم ،هقطنم رد زاگ و تفن ینغ نیدایم
 طیارش رد .تسا هدش رجنم هقطنم ندش بوشآ رپ و نما ان هب هک تسا یلیالد هلمج زا ...و یا هقطنمارف یاه تردق
 زین و قارع ،نیرحب ،نمی ،هیروس نوچ ،ییاهروشک رد نایم یللملا نیب و یلخاد یسایس و یماظن یاه یریگرد ینونک
 ناتسبرع و هیکرت زین و ناتسبرع و رطق نایم یسایس یاه نارحب یخرب رانک رد ناتسبرع و ناریا نایم قیمع تافالتخا
 .(Cohen, 2009)دراد دوجو هقطنم رد هک تسا یتالکشم هلمج زا
 هب تیعضو ناتسناغفا و ناتسکاپ ،قارع ،هیکرت ،یبیل ،رصم ،هیروس ات هتفرگ نیطسلف زا هنایمرواخ یاه روشک رد

 یفاذق نتشادرب دوجو اب یبیل .تسا هدش یلخاد گنج راتفرگ هیروس .تسا شعاد ریگرد قارع .تسین یداع تروص
 اما تسا هتشاد یبوخ یداصتقا دشر ریخا یاه لاس رد هکنیا دوجو اب هیکرت .تسا هتفای تسد تابث هب زونه ات اما
 تلود ربارب رد یرداقلا رهاط و ناخ نارمع ناتسکاپ رد .تسا هدشن لح یهورگ و یموق یاه تیلقا هلئسم نانچمه
 .تسا تاباختنا ریگرد هک تسا هام شش رد ناتسناغفا .تسا ریزو تسخن یافعتسا ناهاوخ و تسا هتفرگ رارق
 هدشن مولعم تاباختنا هجیتن زونه ات اما ؛دشاب نیرت هنیزه رپ دیاش و نیرت ینالوط یسارکومد خیرات رد هک تاباختنا
 .(2۹90 ،یدمحاریما)تسا هدیسر تسب نب هب دوب هدش زاغآ یتاباختنا میت ود نایم هک یسایس یاه وگتفگ و تسا
 یاه نارحب دیدشت و یریگ لکش هب هتشذگ یاه لاس یط هک تسا یلماوع موادت زا یکاح یللملا نیب طیارش یسررب

 نیب یدربهار یاضف رد از بوشآ تالوحت و یفنم یاهدنیارف شرتسگ لامتحا ور نیمه زا و تسا هدز نماد یناهج
 ققحت و اه شنت شهاک زادنا مشچ دناوت یم هک یعوضوم ،تسین نهذ زا رود نادنچ هنایمرواخ رد هژیوب و یللملا

 دنیارف ود دوجو زا یشان ناوت یم ار دنور نیا .دیامن رات و هریت تدم هاتوک ینامز هرود کی رد لقادح ار حلص
 هنایمرواخ رد نیشیپ یاه نارحب رارمتسا هجیتن رد نآ زا یشخب هک تسناد للملا نیب حطس و هنایمرواخ رد ناماوت
 تروص هب هک دوش یم طوبرم هیسور و اکیرمآ هلمج زا گرزب یاه تردق یاه شنت دیدشت هب رگید یشخب و تسا
 .(2۹90 ،یراقفلاوذ)دزاس یم رت رو هلعش ار هنایمرواخ رد نارحب شتآ میقتسمریغ
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 (https://kids.britannica.com/students/assembly/view/166275) :عبنم  هنایمرواخ ینوماریپ طیحم-9 هشقن

 همادا یدایز یاه لاس الامتحا ،تسا هداتفا قافتا برع ناهج رد 0013 لاس زا هک یتالوحت ،هنایمرواخ ،حطس رد
 فیعضت زین تالوحت نیا دمایپ نیرتمهم .دوش یمن هدهاشم عاضوا دوبهب زا یا هناشن چیه العف و دشاب هتشاد
 ناوت یم اهنآ نیرتمهم هلمج زا هک دوش یم اهنآ یشاپورف یتح و یدمآراک مدع هب رجنم هک تسا یبرع یاهروشک
 یجراخ و یلخاد یتینما اهدیدهت زا یا هرتسگ اب اهروشک نیا عقاو رد .درک هراشا ...و هیروس ،نمی ،قارع ،یبیل هب
 و یتیعمج ،یداصتقا یساسا تالکشم هک نانچمه .دنور یم رامشب اهنآ تینما و تابث هیلع یدیدهت هک دنتسه هجاوم
 عنام اهنآ ناوج لسن نایم رد یدیماان عویش و یراکیب یالاب خرن ،یژرنا نییاپ تمیق و بآ دوبمک هلمج زا ،یعامتجا
 رظن هب یطیارش نینچ رد .(۹290 ،ربجنر)دنک ملع دق ینالوط نارحب نیا زا سپ دناوتب برع ناهج هک دوش یم نآ زا
 رب یفنم یریثات و دبای همادا الامتحا یجراخ و یلخاد نارگیزاب روضح اب اهروشک نیا رد یلخاد گنج هک دسر یم
 یرگشنک موادت نایم نیا رد .(نایوجهانپ لیس رطاخب) دراذگ یم یاجرب اپورا رد و هقطنم نیا رد اهروشک تابث
 دیدج یربهر .تسا هدوزفا هقطنم یاه نارحب دنور رب زین تنطلس هب ناملس کلم دورو نامز زا یدوعس ناتسبرع
 ناتسبرع .دنک یربهر ناریا هیلع هیلع ار ینس روحم ات دنک یم شالت یا هقباس یب روطب یهاو یاه هناهب هب یدوعس
 هب نونکا ،تسا هدوب هعیش روحم هیلع هزرابم و هیروس تلود نافلاخم زا یلام تیامح رادفرط زابرید زا هک یدوعس
 جوا هب نمی رد نونکا و دش عورش نیرحب زا یماظن تالخادم نیا .تسا هدرک تردابم زین میقتسم یماظن هلخادم
 نیا .دهد یم همادا ار نویبالقنا هیلع گنج ییاوه تالمح قیرط زا اتدمع یدوعس ناتسبرع اجنآ رد هک تسا هدیسر
 ریگرد ار یا هقطنم یاهروشک و اه هورگ طقف هن ،دراد نایرج قطانم زا یرایسب رد هک یدوعس دیدج تاکرحت
 ،تسا هدرک زاب هقطنم هب زین ار یبرغ یاه تردق زا یرایسب یاپ هکلب ،تسا هدرک دوخ هنازورفا گنج تامادقا
 لیلحت یدوعس تامادقا زا تیامح و یساره ناریا یاتسار رد ناوت یم ار هقطنم هب یم ازرت ریخا رفس هک نانچمه
 .(2290 ،ملقلا عیرس)درک
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 شهوژپ یاههتفای
 ای یا هقطنم ،یروشک طیحم رد یداصتقا یاهانب ریز ای لماوع یراذگ رثا ی هعلاطم زا تسا ترابع کیمونوکاوئژ
 هدنریگ لکش راتخاس رد لماوع نیا یراذگ رثا و یتردق یاه تباقر و یسایس یاه یریگ میمصت رد یناهج
 کیاوتول دراودا فرط زا هک تسا یلالدتسا ،(یمونوکاوئژ) بلطم نیا ساسا و هیاپ .یناهج و یا هقطنم کیتیلپوئژ
 نیزگیاج یداصتقا تالآ رازبا نآ رد هک داد یم دون ی ههد رد یللملا نیب دیدج مظن ندمآ زا ربخ وا ،تسا هدش هئارا
 رد ناش یدوجو تّيیصخش و تردق تیبثت یارب اه تلود هک یلصا ی هلیسو ناونع هب ،دنوش یم یماظن فادها

 عوضوم دورو هک تسا یموهفم عقاو رد .تسا یمونوکاوئژ تّيیهام نیا و دننک یم دیکأت نآ هب یللملا نیب ی هنحص
 نایم تباقر هک نامز ره عقاو رد دنک یم دییأت ییارگادوس ی هزیگنا ظاحل هب هژیو هب یناهج ی هنحص هب ار داصتقا
 ،ربمیس)تسا یمونوکاوئژ زا تبحص دشاب یداصتقا یاهزرم نتشادرب و داصتقا عوضوم رب یناهج ماظن رد اه تردق
۲۹90). 
 .درک یسایس و ییایفارغج مولع دراو هدرتسگ موهفم اب ار یمونوکاوئژ میاداراپ یدالیم 1110 لاس رد کاوتول دراودا
 داصتقا رد هک ییاهنیمزرس ینعی ،هیاپ داصتقا یاه هنیمز ینعی یمونوکاوئژ :تفگ نینچ دیاب یمونوکاوئژ فیرعت رد
 رظن هب و تسا هتفرگ لکش داصتقا و تردق ،ایفارغج رصنع هس بیکرت زا یمونوکاوئژ تقیقح رد .دنراد شقن یناهج
 انعم نیا هب عوضوم نیا اما ؛تسا هداد داصتقا هب ار دوخ یاج هدوب کیتیلپوئژ رد مهم یلماع هک تسایس دسر یم
 کیتیلپوئژ زا یئزج یمونوکاوئژ هکلب ،تسا کیتیلپوئژ ربارب رد ای و کیتیلپوئژ زا ریغ یزیچ یمونوکاوئژ هک تسین
 ار اهروشک یداصتقا تردق و ایفارغج نیب داصتقا ،عقاو رد ،یمونوکاوئژ  .(32 ؛۹۹90 ،یمان)دشاب یم رضاح رصع رد
 طیحم رد یداصتقا یاهانبریز ای لماوع نیرتراذگرثا ،یمونوکاوئژ ،رگید ترابع هب ؛دهد یم رارق هعلاطم دروم
 راتخاس رد لماوع نیا یراذگرثا و یتردق یاه تباقر و یسایس یاه یریگ میمصت رد یناهج ای یا هقطنم ،یروشک
 تیمها ،یمونوکاوئژ رصع یاهیگژیو زا .دهد یم رارق هعلاطم دروم ار یناهج ای یا هقطنم کیتیلپوئژ هدنریگ لکش
 کیژولوئدیا هبنج ناهج یکیتیلپوئژ میسقت نآ رد هک درس گنج نارود فالخرب .تسا یناهج هصرع رد داصتقا نتفای
 ،هداز دهتجم)تسا هتفرگ رارق انبم داصتقا ،درس گنج زا سپ ناهج یکیتیلپوئژ نیون یاه یدنب هورگ رد ،تشاد
 و دنهدب تسد زا ار دوخ تیمها ییایفارغج قطانم یخرب هک دش بجوم دوخ یمونوکا هژاو ندش حرطم .(2۹ :1290
 تیروحم اب یبرغ یایسآ هک تسا نیا هجوت بلاج ،دنوش رادروخرب یرتشیب یاه شزرا زا یرگید قطانم سکعرب
 هدش رادروخرب 03 نرق زا رتشیب بتارم هب تیمها زا هکلب ،هدادن تسد زا ار دوخ یدربهار شزرا اهنت هن ،ناریا روشک
 .(91 :۹۹90 ،یتزع)تسا
 یمونوکا وئژ :درک فیرعت نینچ ار یمونوکا وئژ هژاو هداس فیرعت کی رد ناوت یم قوف فیرعت یدنب عمج اب
 اه هداد ناگدنناوخ تینهذ ندش نشور یارب هتبلا یداصتقا یاه هداد رب ییایفارغج یاه هذاذ ریثأت زا تسترابع
 ای یا هرخص لحاوس ،ایرد ،تشد ،هوک دننام یعیبط یاه هداد زا تسترابع هک دنوش یم میسقت هتسد ود هب ییایفارغج
 ناسنا عونصم ییایفارغج یاه هداد و ...و اوه و بآو فرب و ناراب و لحاوس قمع ،ریوک ،هناخ دور ،لگنج ، یا هسام
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 داجیا و کشخ یاه هاگ ردنب داجیا ،اه زادنراب ،اه هلکسا ،نهآ هار ،اه لپ ،اه هداج و یعونصم یله لگنج دننام
 و یراذگ هیامرس .عیزوت ،دیلوت دننام یداصتقا یاه هداد و اه تخاسریز ریاسو اه رابنا عاونا و کیتسجل یاه هاگیاپ
 نیا فیراعت نیا رد مهم هتکن .یداصتقا زورب تاعالطا و شناد رتمهم همه زا و یداصتقا یاه تخاس ریز شرتسگ
 ار کیتیلوپ وئژ و کیژتارتسا وئژ ثحابم یاج کیمونوکا وئژ ثحابم یلک روطب و داصتقا ثحب هزورما هک تسا
-یمن ار تینما ثحب نآ رانک رد هتبلا دوشیم ماجنا یداصتقا یاه هلوقم ساسا رب ایند رد یراذگ هیامرس و تسا هتفرگ
 .(9۹90 ،یناخ هللادبع)درک  شومارف ناوت

 .تسا هدوب ایفارغج و داصتقا ملع یاه هاگدید هژیو هب یفلتخم یاه هاگدید ریثأت تحت یداصتقا یایفارغج هچخیرات
 شیپ لاس 1113 دودح هک داد تبسن ینانوی ناد یفارغج نوبارتسا هب ناوت یم ار ایفارغج هرابرد نوتم نیرت یمیدق
 شرتسگ ار ایفارغج شناد یاه هبنج زا یرایسب ناناد یفارغج ،یراگن هشقن شناد هعسوت اب نامز مه .تسا هدش هتشون
 رد عقاو یاه نیمزرس نداعم و عبانم تیعقوم ییاپورا یاهروشک طسوت هدش دیلوت یاه هشقن ریخا یاه هدس رد .دنداد
 و بآ ،یموب مدرم زا ینوگانوگ تافیصوت یاراد اه همانرفس نیتسخن .دومن صخشم ار ایسآ و اقیرفآ ،اکیرمآ یاه هراق
 و دش یا هراق تراجت هعسوت یاهوگلا قیوشت ثعاب راک نیا .دوب فلتخم قطانم تادیلوت و اهزادنا مشچ و رظانم ،اوه
 همانرب و دش ییایفارغج یاه یهاگآ شیازفا ثعاب مود یناهج گنج .دومن یربهر و تیاده ار مسیلیتناکرم رصع
 تیبوبحم نامز رد .دیدرگ یملع هتشر کی ناونع هب یداصتقا یایفارغج هعسوت ثعاب گنج زا سپ یداصتقا یزاسزاب
 یایفارغج هتشر رب ،تفرگ رارق داقتنا دروم اهدعب هک وا یمیلقا ربج هیرظن و نتگنیتناه تروزلا ،ییایفارغج ربج هیرظن
 دوخ تایرظن نایب هب ربو درفلآ و ننوت نف شیرنیاه ناهوی دننام ینازادرپ هیرظن .تشاذگ صخشم یرثا یداصتقا
 زا زین رلاتسیرک رتلاو یزکرم ناکم هیرظن .دنتخادرپ ناکم و تیعقوم ساسا رب داصتقا یگدنکارپ و عیزوت هرابرد
 دننام یتاعوضوم یصصخت هعلاطم هب لیامت یداصتقا ناناد یفارغج هزورما .دش یم بوسحم مهم یاه هاگدید
 ،لقن و لمح یایفارغج ،یبایرازاب یاه شهوژپ ،ییایفارغج تاعالطا هناماس کمک هب ییاضف لیلحت و اه نام هیرظن
 یاه هکبش و یروآون ،یتنرتنیا یایفارغج ،یزیر همانرب ،یناهج و یا هقطنم هعسوت ،تالغتسم و کالما تمیق یبایزرا
 .(2۹90 ،یناخ هللادبع)دنراد یعامتجا
 ،ندمت دشر اب .تسا یئایفارغج طیارش ساسا رب هعسوت یاه یرباربان حرش و یسررب یداصتقا یایفارغج فده
 ار یرباربان نیا یخرب .تفرگ لکش اه نیمزرس و اه هراق نیب رباربان یتروص هب وا یگدنز حطس و رشب یاه تیلاعف
 زا یشان یا هقطنم یاه توافت هیرظن نیا قباطم .دنناد یم یرادماد و یزرواشک دیلوت ناوت رد اه توافت زا یشان
 لاقتنا اب و ناسنا تیریدم اب تیاهن رد هک هدش ماد و هقطنم هیذغت ناوت دشر هب رجنم هک تسا یکاروخ ناهایگ دیلوت
 یعماوج نینچ ،دازام یاذغ دیلوت اب .دوش یم لقتنم اذغ دیلوت لقتسم زکارم و قطانم ریاس هب ناوت نیا دیلوت دازام
 هطبار نیا رد .دنک یم ادیپ ار دنزادرپ یم دیدج نونف قلخ و شناد هعسوت هب هک اناوت دارفا ینابیتشپ و ظفح ناکما
 یاه هعسوت نیلوا هک یطاقن رد یرشب عارتخا نیا هک میتسه نآ دهاش و تسا هدرک یزاب مهم رایسب یشقن ،طخ عادبا
 و داصتقا یئاضف عیزوت نامز نآ زا هک تفرگ هجیتن ناوت یم نانیمطا اب ،نیاربانب ؛دش افوکش ،داد خر یزرواشک
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 تاعلاطم یلصا هنیمز تاعالطا اب اهنآ قیبطت و اه هیرظن یسررب .تفای همادا نزاوتم ان یتروص هب یعامتجا هعسوت
 ،الاک ،ناسنا شخرچ هک یعماوج رد یتح ارچ میبایرد ات تسا نآ رب شالت ملع نیا رد .تسا یداصتقا یایفارغج
 و دودعم رایسب یقطانم رد یداصتقا یاه تیلاعف زکرمت دهاش مه زاب ،دوشیم رتهداس و هداس دیاقع و تامدخ
 قیرط زا هدمآ تسد هب جیاتن ،تسا طبترم زیچ همه هب زیچ همه داصتقا ملع رد هشیمه دننام ،دنچره .میتسه دودحم
 ریثأت تسا رت کیدزن هچنآ :دنک یم حرط یئایفارغج داصتقا اب هطبار رد ار دیدج یرصنع یداصتقا یایفارغج تاعلاطم
 .(1290 ،هدازدهتجم)تشاد دهاوخ یرتشیب
 یم حرطم اه هلصاف تیمکاح هیلع یدربن ناونع هب ار رشب خیرات هدوب نزاوتمان هعسوت یئاضف عیزوت هک تیعقاو نیا

 عجرم دحاو دیاب ادتبا ،دریگ یم لکش اضف رد اهنآ یئاج هباج روحم لوح ناسنا و الاک یئاج هباج هک اجنآ زا .دزاس
 زاین دروم یاهورین نوچ تسا هتفرگن رارق یداصتقا یسررب تحت یبوخ هب بلغا هلئسم نیا .دومن فیرعت ار اضف
 هباج مجح هک دشاب نیا دناوت یم هیرظن کی .تسین رگید بوچراچ اب هباشم بوچراچ کی رد یئاج هباج یارب

 یخرب هک بلطم نیا دنچ ره .تسا توافتم روشک کی حطس رد یئاج هباج مجح اب رهش کی الثم حطس رد یئاج
 ینعم نادب نیا ؛دراد تحص ،دنتسه مکاح حوطس هیلک رد یداصتقا یاه تیلاعف یئاضف یهد نامزاس رب رثوم لماوع
 هکلب دنوش یمن بوسحم مه هباشم یداصتقا یاهاضف .تشاد دنهاوخ هباشم یریثات اج همه رد لماوع نیا هک تسین
 .(۲۹90 ،این ظفاح)دنراد ار دوخ صاخ یاه یگژیو کی ره
 یلم داصتقا هعسوت رد نزاوت مدع هب رجنم ،تسا یلم هن و یا هقطنم یاهدیدپ ناونع هب رتشیب هک ندش یتعنص
 یریثات عقاو رد ،دوشیم هدید اهروشک رب راذگریثات یدنیآرف ناونع هب بلغا ندش یناهج دنچ ره .دوشیم اهروشک
 یاهتیلاعف ،اهروشک بوچراچ رد ،دهدیم ناشن دهاوش یخرب ،نیا رب هوالع .دراد یا هقطنم حطس رد یدج
 تسا ینوزف هب ور زین یلحم یاه تلود شقن ،نیا رب هوالع .دوش یم دودحم گرزب یرهش هقطنم دنچ رد یداصتقا
 و حرطم یئاضف دحاو ناونع هب هقطنم ات هدش رجنم لئاسم نیا .دنتسه یئادززکرمت لاح رد ددعتم یاهروشک و
 یرتشیب ریثأت و هدیدرگ نکمم یلخاد دتس و داد نآ رد هک تسا هلدابم یارب زاب یئاضف ،هقطنم زا روظنم .دوش فیرعت
 ات دنتسه اه هشقن رب هدش میسرت نشور یاهزرم یاراد هک یروشک تامیسقت اب هسیاقم رد فیرعت نیا هتبلا .دراد
 ،یتزع)تسا رمتسم رییغت لاح رد مه و تسا یبسن یموهفم مه یداصتقا قطانم نوچ ،دسر یم رظن هب مهبم یدح
۲190). 
 رتگرزب یاضف کی رد یاه یزاسادج زا یشان یداصتقا یاضف کی هب قلعتم قطانم نوچ تسا یبسن اهزرم نیا
 ،هجیتن رد .دوش داجیا هقطنم ینعی نآ رد رضاح یاه هورگ و ناکم نیب یا هطبار هک دنک یم باجیا رما نیا .دنتسه
 هک اجنآ زا .دنا هتسباو تسا هدش نییعت اهنآ یارب هک یا هطبار هب الماک دنهد یم لیکشت ار هقطنم کی هک ییاه ناکم
 کی .دننک یم ادیپ رییغت زین قطانم طباور نیا رییغت اب ،تفرگ رظن رد قطانم هسیاقم یارب ار یفلتخم طباور ناوت یم
 اه ناسنا یئاج هباج یاه هنیزه ریغتم حطس لیلد هب نامز رورم هب نآ یاهزرم نوچ تسا ریغتم یرما یداصتقا هقطنم
 ،اهزرم نیا تقد مک تاذ مغریلع همه نیا اب .دوب دنهاوخ مهبم قطانم یاهزرم ،نیمه یارب .دبای یم توافت الاک و
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 لیلحت و هیزجت و یئاضف رایعم :دراد قیقد و حضاو الماک یریثات انبم و بختنم دحاو ناونع هب هقطنم باختنا
 .(3۹90 ،یتزع)دزاس نکمم ار هقطنم دنچ یریگ لکش ناکما دیاب ام یداصتقا
 هنکس و قطانم ،اهداصتقا ندوب زاب شیازفا قیرط زا ناهج فیرعت هوحن کرد یلصا فده ،یباختنا نینچ ساسا رب
 رد ،رگید مالک هب .تسا (راک یورین ،ناگدننک فرصم ،اههاگنب)یداصتقا لماوع و الاک یئاج هباج رب شریثات و اهنآ

 ،دننیب یم یئاج هباج لباقریغ ار دیلوت لماوع و دنراد الاک هلدابم رب دیکات للملا نیب تراجت یاه هیرظن هک ییاج
 نیا یرگید عون هب میهاوخب رگا .دناد یم یئاج هباج لباق ار (راک یورین و هیامرس) روبزم لماوع یئایفارغج داصتقا
 موسرم یاه هیرظن یلو دنتسه از نورد یداصتقا لماوع رارقتسا لحم هک میئوگب دیاب ،مینک حیرشت ار عوضوم
 رجنم تاقوا بلغا ،دوش یمن بوسحم مه کدنا یلوحت هک رییغت نیا تسا نشور .دنیب یم از نورب ار اهنآ یداصتقا
 دوجو یا هیلوا یبسن یاه تیزم هک نیا ضرف یاج هب ،نیا رب هوالع .دوش یم لومعم جیاتن زا یرایسب رییغت هب
 نیا .دریگ یم لکش لحم دروم رد ناگدننک فرصم و اه هاگنب یاه میمصت ساسا رب یبسن تیزم هک مینیب یم ،دنراد
 .دنتسه یئایفارغج داصتقا صاخ هصخشم ود یگژیو ود
 توافت ،یمیلقا یاه یگژیو ،هیلوا ماخ داوم دوجو دننام ،قطانم نیب یعیبط یاه توافت هک تسا نیا رگید ضرف
 هک دنهد یم مان هیلوا تعیبط دراوم نیا هب الومعم .میریگ یم هدیدان ار یعیبط یربارت ناکما و یئایفارغج تعیبط یاه
 هنوگره داجیا نودب .دراد رارق ،تسا هیلوا تعیبط دوبهب یارب ناسنا راتفر و لامعا هجیتن هک هیوناث تعیبط ربارب رد
 دراوم بلغا دننام هک دنز یم مقر ام یارب ار یخلت قیاقح ایفارغج هک تفگ ناوت یم ،یکیزیف ربج هب ینهذ شیارگ
 ،بیترت نیدب .درک ناربج یگداس هب ناوت یمن ار ییاه یتلادع یب نینچ .تسا یواسمان و هنالداعان رشب یگدنز رگید
 یاه توافت هدننک حیرشت هک نالک داصتقا یاهراک و زاس ناوت یم ،لاثم یارب .تسا دنمشور باختنا ام یاکتا هطقن
 یناهج رد .داد رارق رظن دم ار دوش یم بوسحم مود تعیبط یعون هب و تسا هعسوت لاح رد یاهروشک یا هقطنم
 شیب و مک قطانم رد لقادح ،نزاوتمان هعسوت لیالد دسر یم رظن هب ،تسا شهاک هب ور لقن و لمح یاه هنیزه هک
 اهرازاب درکلمع و دیلوت لماوع یئاج هباج ،الاک هلدابم دننام فلتخم طباور رد دیاب ار یئاپورا داحتا دننام ینوگمه
 حرش ار رشب ناسکی تفرشیپ مدع میهاوخب رگا ،تسا هیلوا تعیبط نامه هک یکیزیف یایفارغج ،لباقم رد .تفای
 .(2۹90 ،یتزع)دریگ یم رارق هدافتسا دروم ،میهد
 هک دنناد یم لماعتم یاهورین ماظن هجیتن ار یداصتقا یاضف نانادایفارغج مه و نانادداصتقا مه هک تشاد دیکات دیاب
 یارب و دننک یم لمع نآ نتخاس قرفتم لابند هب رگید یخرب و ناسنا یاه تیلاعف عیمجت یاتسار رد اهنآ زا یخرب
 یئایفارغج داصتقا فده .دریگ یم لکش فلتخم حوطس رد ییاه توافت هطساو هب یداصتقا زادنا مشچ زین نیمه
 تسا نیا یداصتقا یاهاضف یریگ لکش یاه یگژیو زا یکی .تسا اهنآ نیب شنُقک هوحن و اهورین نیا تعیبط نییعت
 یتروص هب یلولعم و تلع هطبار ،بیترت نیدب و سکعرب ای و دنک یم ادیپ رییغت لولعم هب تلع تاقوا بلغا هک
 نتخاس قرفتم ای و عیمجت رب مکاح یاهورین هک یلاحرد .دوش یم یعیمجت یرما هعسوت دنیآرف و هدمآ رد یشخرچ
 رب رتشیب هک دوش یم رجنم ،انبم دحاو ناونع هب ،قطانم دروم رد ام باختنا ،دنتسه عونتم و ددعتم ناسنا یاه تیلاعف
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 شیازفا ناکما اه ناسنا عمجت هک دنتسه رظن نیا رب یعامتجا مولع ،هضرع دعُهب رد .میوش زکرمتم یلصا یورین ود
 ،تسین نکمم زکرمتمریغ تیعمج یوس زا نآ هب یبایتسد هک یحطس هب ار تیریدم و تعنص ،تراجت رد یرو هرهب
 بسانتم یداصتقا تیلاعف حطس و تیعمج شیازفا اب دشر هک نیا ناکما تیعمج شیازفا هک نیا رت قیقد .دناسر یم
 بسانت هب لقادح و دیلوت مجح بسانت هب یروآدوس شیازفا لماش دیلوت ،رگید مالک هب .دزاس یم رسیم ار دشاب

 .(2۹90 ،نمکرا)دریگ یم لکش نالک حطس
 هب یلصا لیلد ناونع هب ار اهراک و اهالاک عاونا هب اهنآ یسرتسد و راوناخ و اه هاگنب ،یئایفارغج داصتقا ،اضاقت دعُهب رد
 و تامدخ ،اهالاک زا هعومجم کی عیمجت ،بیترت نیدب .دنک یم فیرعت یداصتقا گرزب یاه هعومجم ندمآ دوجو
 دیاب ،دروآ یم هارمه هب رازاب تردق ناگدننکدیلوت یارب تالوصحم زیامت هک اجنآ زا .دوش یم نکمم زیامتم یاهراک
 .تسین دمآراک لماک تروص هب ناگدنزاس نیب تباقر هک درک ضرف
 یبنج یاهراتخاس روهظ هب رجنم هک ار عونت و هدزاب شیازفا ،هلدابم یاه هنیزه لماعت ات تسا نآ رب ملع نیا شالت
 رد ،دشاب یم دنک یم دیلوت ار زیامتم و عونتم تالوصحم زا یا هعومجم هک یقطانم ،راک هتسه .دیامن یسررب ،ددرگ یم

 داصتقا رازبا هبعج هک نیا نتفگ ،نیاربانب ؛دننک یم ادیپ صصخت صخشم یاهالاک دیلوت رد هیشاح قطانم هک یلاح
 یبناج هتسه راتخاس ،نیا رب هوالع .تسا هنالداع ،دنک حیرشت ار یداصتقا یاضف ندش یبطق دناوت یم یئایفارغج
 رد یرتمک نزو رهاظ رد هلصاف یتقو ،ینعی ،دوش یم رهاظ دشاب نیئاپ یبسن یتروص هب هلدابم یاه هنیزه هک یماگنه
 .(0190،ناراکمه و نیدباعلا نیز)دراد یداصتقا لماوع تابساحم
 تفا لزان رایسب یحوطس هب تفاسم اب هتسباو یاه هنیزه هک تسا نانچ تارباخم و یربارت تفرشیپ همه نیا اب
 هدیدپ نینچ .دیآ یم دوجو هب یلاگچرپ قطانم رد مکارت تلع هب اه تیلاعف ددجم عیزوت لامتحا بیترت نیدب ،دنک یم
 .میتسه دهاش ار تسا یئاپورا داحتا زا رتمک رایسب اه توافت نآ رد هک اکیرما هدحتم تالایا یداصتقا یاضف رد ار یا
 هعسوت لاح رد یاهروشک هدنیآ ریوصت افرص هتفای هعسوت یاهروشک هک نیا رب ینبم سکرام رظن شریذپ نودب
 لباق یدح ات یعامتجا و یداصتقا ظاحل زا اکیرما هدحتم تالایا اب هطبار رد یهاگدید نینچ دسر یم رظن هب ،دنتسه
 دنم هرهب یئاپورا یاروش یراتخاس تارابتعا زا یا هقطنم هک نیا یارب هک تشاد رطاخ هب دیاب .تسا لمات و شریذپ

 هتشاد یئاپورا داحتا هنارس یلخاد صلاخان دیلوت نیگنایم %۲2 زا رتمک یا هنارس یلخاد صلاخان دیلوت دیاب دوش
 نیئاپ هک یقطانم رد یئاپورا داحتا عابتا مراهچ کی ،3113 لاس رد داحتا نیا هب دیدج روشک هد ندوزفا زا دعب .دشاب
 داحتا تیعمج دصرد ۹0 اهنت هعسوت نیا زا شیپ هک تسا یلاح رد نیا .دننک یم یگدنز دنراد رارق حطس نیا زا رت

 زا هدحتم تالایا یداصتقا یاضف هک اجنآ زا .تسا دصرد 3 اهنت هدحتم تالایا یارب مقر نیا .تشاد یتیعضو نینچ
 .تسا رادروخرب الاب یحطس زا هشیمه رکف و دیلوت لماوع ،الاک یئاج هباج ،تسا هدش هدید هچراپکی یتروص هب زاغآ
 یرما ،دش دهاوخ هراق نیا رت نزاوتم یهدنامزاس هب رجنم رورم هب اپورا ندش هچراپکی هک نیا روصت لیلد نیمه هب
 .(0190،یمساق)تسین نهذ زا رود
 شهاک هب ور ناسنا و الاک یئاج هباج هنیزه نآ رد هک اضف نیا رد هطبار یعون هک هداد ناشن ریخا تاعلاطم ،عقاو رد
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 زکرمت هب عورش رورم هب یداصتقا یاه تیلاعف و هدش رت هچراپکی یئایفارغج رظنم زا اهرازاب بیترت نیدب و هتشاذگ
 یددعتم قطانم رد اه تیلاعف تسا نکمم ،یدعب هلحرم رد .دوش یم هدید ،دنا هدومن گرزب یرهش قطانم یخرب رد
 ؛تسا نئمطمان ،یلماکت دنور نیا همه نیا اب .دوب دهاوخ هنایم ای و کچوک یاهرهش زا لکشتم هک دندرگ عیزوت-زاب
 رت نیئاپ رایسب یئاپورا نارگراک نیب رد راک یورین یئاج هباج ناکما هدحتم تالایا اب هسیاقم رد هک نیا هژیو هب
 یتح .تفرگ دنهاوخن رارق عیزوت-زاب نیا ریثأت تحت هباشم یتروص هب اه نیمزرس مامت ،نیا رب هوالع .دشاب یم
 هک نیا رگید هجوت لباق عوضوم .درک یبایزرا ریقف ار اهنآ ناوت یم هک تسه یقطانم زونه هدحتم تالایا رد هزورما
 بذج نآ فده هک تسا یزاب نامه نیا .دنتسه ندوب زرم نودب یزاب ریگرد گرزب یلیخ یاهرهش یخرب اهنت
 دوخ رد زین ار یریقف یاه شخب الامتحا قطانم یزکرم هتسه هک نیا تیاهن .تسا نیون یاه یروانف یاه تیلاعف

 یمن هدید یئون عوضوم ،رگید راب .میتسه نیشنریقف تالحم دهاش گرزب یاهرهش رد هک نانچ ،داد دهاوخ یاج
 قطانم ،تسا هتشاد هراشا یداصتقا-یعامتجا لماوع شقن اب هطبار رد دوخ هعلاطم رد لدارب دنانیدرف هک نانچ .دوش
 یم هدید زین یزکرم یحاون رد قطانم نیا .درک هدهاشم اهرهش یا هیشاح قطانم رد افرص ناوت یمن ار هدنام بقع
 .(9۹90، یواکراه و پمک)میتسه زین هدنام بقع یلحم یاه شخب روهظ دهاش و دنوش
 یاهراک و زاس هب یرت قیقد هاگن ات دهد یم ناکما ام هب دایز مجح و حطس باختنا درک دیکات دیاب هک نیا یدنب عمج
 حطس هب هجوت نودب ار اهنآ ناوت یم هک تسا ینعم نادب یلحم تالماعت تاذ ،دیدرت نودب .میشاب هتشادن زاین ینورد
 دراد ینالک لماوع هب یگتسب هقطنم کی تیقفوم هک هدش هتفریذپ نونکا همه نیا اب .داهن رانک یا هقطنم نورد مجح و
 یاه هشوخ ای دشر یاه بطق نیب یرازابریغ تالدابم هب دیابن ،نیا مغریلع .دندرگ یمن صخشم اهرازاب طسوت هک

 هاگن .دنوش تفرگ راک هب اهرازبا زا توافتم یا هعومجم ات دننک یم باجیا اه هدیدپ نیا نوچ تخادرپ یتعنص
 عیزوت ،بیترت نیمه هب .دسر یم رظن هب سرتسد زا جراخ رضاح لاح رد یتاقیقحت فلتخم طوطخ نیا هب هچراپکی
 دراوم نآ رد هک دوب دهاوخ دنمشزرا یرما نیا دنچ ره ،تشاد دهاوخن یلصاح زین اه هعومجم رد اهراوناخ یئاضف

 ار ندش یرهش دنیآرف زا یرایسب بناوج هدش هعلاطم یاهوگلا دنچ ره .دننک یم یزاب هدننک نییعت یشقن یجراخ
 یئاج هباج یاه هنیزه و یضارا رازاب هب هاگن نوچ تشاد رظن دم دیابن ار عوضوم نیا هب نتخادرپ ،دنهد یم ناشن
 ناهج رگا ،سکعرب .دوش یمن بوسحم صاخ شیارگ یعون هدننک سکعنم باختنا نیا .دنتسه توافتم یعوضوم

 حراش هک تسا ییانبم لوصا ندش صخشم ام فده هک تسا لیلد نادب ،میراذگ یم رانک نالک ناهج عفن هب ار درُقخ
 – ىناکم ىاه ىگژیو ،یلک هجو رد ىداصتقا ىایفارغج .تسا یئایفارغج یاضف نالک حطس رد یداصتقا نزاوت مدع
 و سیتج .(063 :6690 ،دیرف) دریگ ىمرب رد ار ىناهج سایقم رد ىتشیعم ىاه ماظن و دیلوت لاکشا زا جتنم ىئاضف
 مکاح عونت و اه ناسنا ىتشیعم ماظن و ىداصتقا ىاه تیلاعف ىناکم ىاه باتزاب و اه ىگژیو و ىئاضف تاطابترا ،0ناملف
 ،اه توافت ،تارییغت ىسررب ،3ردناسکلا .دنا هدرک دادملق ىداصتقا ىایفارغج عوضوم ،ار نآ نوگانوگ ىاهوگلا رب

                                                           
1. Getis & Felloman 
2. Alexander 
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 ،0رلوم و رلیو نینچمه .دناد ىم ىداصتقا ىایفارغج فده ،تیلاعف ناکم هب هجوت اب ار ىداصتقا ىاه تیلاعف تاهباشت
 رهوج ،دروآ ىم دیدپ نوگانوگ ىاه ناکم رد ار طوبرم عونتم ىاهوگلا هک ىئاهدنیآرف و لماوع و ناسنا تشیعم هوحن
 ىایفارغج زا ىشخب ىداصتقا ىایفارغج ،نانادیفارغج زا ىخرب رظن هب .دنا هدرک ىفرعم ىداصتقا ىایفارغج ىلصا
 زا ناسنا ىرادرب هرهب ىگنوگچ و دنریگ ىم رارق رگیدکی لباقم رد تعیبط و ناسنا لماع ود ،نآ رد هک تسا ىناسنا
 دوش ىم ىسررب ىعیبط تیعضو نتفرگ رظنرد اب دیلوت عبانم
 :دراد رارق لیذ ىلصا روحم هس لوح ،ایفارغج زا ىداصتقا هخاش ىاوتحم
 لوحت دنور و درکراک ،تخاس رظن زا ىداصتقا ىاه تیلاعف ناکم هعلاطم –
 رگیدکی رب ىداصتقا ىاه تیلاعف و طیحم لباقتم تاریثأت ىسررب –
 ىداصتقا ىاه تیلاعف ىگدنکارپ هوحن و اهدنیآرف و اهوگلا ،اه توافت و تارییغت هعلاطم ،قوف فیراعت لالخ زا هچرگ
 ،طیحم و ناسنا نایم لباقتم شنک ىلک بلاق رد و فرصم و عیزوت ،دیلوت ماظن بوچراچ رد ،نیمز هرک حطس رد
 داعبا هب هجوت رد ار ملع نیا تلاسر 3نوسرتاپ ،نکیل .تسا ایفارغج زا هخاش نیا هجوت دروم ىلصا تاعوضوم
 .(6۹90 ،هدازدهتجم)دناد ىم نیمز هنیفس تیدودحم و اهنآ زا تظافح ،عبانم ىتخانش موب
 ىداصتقا ىایفارغج ،نیمز هرایس نکاس تیعمج عونتم ىاه تشیعم و ىداصتقا ىاه تیلاعف رب مکاح عونت هب هجوت اب
 .تسین ىداصتقا ىاه هدیدپ نایم رامشیب ىاه نایرج و لباقتم طباور تخانش و دودحمان عونت ىسررب لابند هب زگره
 ققحت تروص رد ىتح ،نآ زا جتنم ىناکم – ىئاضف ىاه باتزاب و ىداصتقا ىاه تیلاعف ندوب ریغتم هب هجوت اب ،هچ
 ات دنشوک ىم ىداصتقا ناناد ىفارغج ،اذهعم .دوب دهاوخ میمعت لباقریغ و ىعطقم تاعلاطم هنوگ نیا جیاتن ،رما نیا
 لیلد نیمه هب .دنهد میمعت ار اهنآ و هداد ناشن ار اه هدیدپ نایم لباقتم طباور و عونت رب مکاح ىاه ىدنمنوناق

 رب ىداصتقا ىاه تیلاعف رثا ،اه هدیدپ نایم دنویپ و ىئایوپ زا قیمع ىهاگآ رب ىنتبم راچان  هب اهنآ ىتاعلاطم بوچراچ
 ىاه هویش نایم دنویپ و ىگتسباو شیازفا نینچمه و اهنآ ىئاضف – ىناکم راثآ هژیو هب و ىگدنز ىاه هولج رگید ىور
 .تسا ىا هیحان و ىلم سایقم رد عونتم ىداصتقا
 هتشاد ار کیژتارتسا وئژ و کیتیلپوئژ دید نیرتالاو فلتخم یاهروشک هاگرظن زا هتشذگ یاه نامز زا هک یاهقطنم    
 .تسا سراف جیلخ هقطنم ،دراد نانچ مه و

 ترواجم ،یجراخ یاه تردق هب ندوب یکتم ،یلخاد فعض و جنشتم عاضوا اب زیخ تفن یاهروشک مکارت    
 یگژیو زا سراف جیلخ یداصتقا ـ یسایس راتخاس و تفاب رد هدمع زیامت زین و ناتسناغفا و ناتسکاپ اب یکیتیلپوئژ
 .تسا هنایمرواخ هزوح قطانم ریاس اب هسیاقم رد هقطنم نیا زیامتم یاه
 کیتیلپوئژ هقطنم دنچ زا تسا یا هعومجم تقیقح رد و دوش یم هدناوخ «هنایمرواخ» هک ناهج زا شخب نآ»    

 یاه هدیدپ رد دوجوم یگنهامه لیلد هب کی ره هک اقیرفآ لامش ،تاماش ،سراف جیلخ دننامه زیامتم و هناگادج
                                                           

1. Wheeler & Muller 
2. Paterson 
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 .(299 :1290 ،هدازدهتجم) «تسا قطانم رگید زا لقتسم و صخشم هقطنم کی ،دوخ یطیحم
 ،تفن رودص و فشک تلع هب یخیرات نتفای تیمها زا لاس دص کی ندراذگ رس تشپ اب سراف جیلخ هقطنم    
 نوناک رد ،هقطنم رد یتینما عبتلاب و یداصتقا ،یسایس یاه ماظن رد تالوحت نینچ مه و یژرنا هدرتسگ ریاخذ دوجو
 .تسا هدوب اه تردق زا یرایسب هجوت
 کیتیلپوئژ یاهشرگن رد ناهج قطانم نیرت ساسح و نیرت مهم زا یکی سراف جیلخ ،دیدرت نودب ،ریخا نرق مین رد
 و اه گنج ،للملا نیب حطس رد یراج و قیمع یاه ینوگرگد هب هجوت اب و تسا هدوب کیژتارتسا تابساحم و
 و تسیب نرق رد هک درک اعدا ناوتیم لیئارسا و بارعا حلص دنور اب تفلاخم و ناریا بالقنا ،ریخا ههد ود یاهیریگرد
 کیسالک ریبعت هب و دیآرد کیژتارتسا تابساحم و اهشرگن هجوت نوناک نیرتمهم تروص هب :هک دوریم مکی
 .دریگ مان نیمز بلق ای دنلتراه ،کیتیلپوئژ
 یریگرد و اه گنج ،سراف جیلخ گنج ،ناریا هب قارع زواجت ،(قرش کولب) یوروش یشاپورف ،ناریا هاش طوقس    
 هدعاقلا ،نابلاط طوقس و روهظ ،ناتسناغفا یاه نارحب ،داصتقا لماع ندرک ادیپ تیمها ،لیئارسا و بارعا یدامتم یاه
 .تسا ریخا ههد ود رد هدمع تالوحت هلمج زا قارع لاغشا ،هلحرم نیرخآ و
 نآ یگتسباو و هقطنم یاهروشک یراتخاس فعض زین و یگچراپکی مدع لیبق زا یراتخاس تالکشم اه نیا رب هوالع
 هقطنم یللملا نیب یاه تسایس رب یراذگریثأت رد اهروشک ندوب فیعض ،هقطنم زا جراخ دنم تردق یاهروشک هب اه
 یب ،دیدش یبهذم تافالتخا دوجو ،هقطنم تینما نیمأت رد اه تلود تکراشم ندوبن لاعف ،رگید یاهروشک لابق رد
 رجنم نایلاس لوط رد...و هناگیب لماع تلاخد ،رگید یاه تلود یاه تسایس هب تبسن هقطنم یاهروشک یدامتعا

 زین و یتینما تیعضو درب شیپ ددصرد سفن هب دامتعا و تیقفوم اب دنناوتن هاگ چیه هقطنم یاهروشک هک تسا هدش
 لئان دوخ دصاقم هب ناگناگیب تلاخد نودب یلم ناوت و ورین هب اکتا اب دوخ فادها و عفانم یریگیپ

۹90 ،یدمحاریما)دنوش 2). 
 هبناجدنچ ای و هبناجود یراک مه هنیمز ،یا هقطنم یاه نامیپ هب لیامت مدع و اهروشک نایم یدامتعا یب وج دوجو
 تسد یارب هقطنم یاهروشک زا یخرب لیلد نیمه هب .درب یم نایم زا ار هقطنم یداصتقا یاهدحاو و اه تلود نایم
 تسایس نیا هجیتن .دنوش یم لسوتم یا هقطنمارف گرزب یاه تردق هب ،دوخ تینما نیمأت زین و عفانم فادها هب یبای
 .تسا هناگیب لماع ریگارف تلاخد و یدامتعا یب وج شیازفا ،رگیدکی اب هقطنم یاه تلود طباور رد شنت داجیا

 اب نابلط تعفنم و ناگناگیب یاه هئطوت و مسیناریا ناپ و مسیکرت ناپ ،مسیبرع ناپ دننام یتسیلانویسان راکفا روهظ
 یاه تموکح یخرب دوجو نینچ مه و هعماج روما هرادا رد ناربهر فعض ،یمالسا فلتخم بهاذم نایم هقرفت داجیا
 نارحب نینچ مه .تسا هدرک ینونک یایند رد اه شنت و تالوحت زا ینوناک هب لیدبت ار هقطنم نیا ،ارگرادتقا
 نورد یبهذم و یسایس یاه یریگرد ،یهاوخ یسارکومد ریثأت تحت یرادیب جوم و یبرع یاهروشک رد تیعورشم
 یریذپ بیسآ لماوع رگید زا یهاوخ یدازآ یاه شبنج رثا رد یسایس یتابث یب و یعامتجا یاه یمارآان ،یا هقطنم
 تسردان ریبادت رثا رد هقطنم برع یاهروشک ات دنهد یم مه تسد هب تسد لماوع نیا همه .تسا هقطنم یاهروشک
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 .دنوش بوسحم جراخ هب هقطنم یاهروشک تلم نیرت هتسباو ،یتفن میظع عبانم دوجو اب و نیرت فیعض ،یسایس
 و عبانم زا یدنم هرهب اب و رزخ یایرد و سراف جیلخ هزوح رد کیژتارتسا و مهم یاهروشک زا یکی ناونع هب ناریا
 گرزب ناونع هب ناریا .تسا هدوب ناهج دنمتردق یاه تلود هجوت دروم هراومه هقطنم نیا رب طلست یارب مزال ناوت
 یا هقطنم مهم عیاقو رد یدیلک و یلصا نارگیزاب زا یکی ناونع هب و سراف جیلخ هزوح روشک نیرتدنمتورث و نیرت

 .(2۹90 ،یراقفلاوذ)دوش یم هتخانش
 ،سراف جیلخ هیشاح ناملسم و یبرع یاهروشک و سراف جیلخ هب بونج فرط زا هک ناریا یکیژتارتساوئژ تیعقوم
 و برغ هیحان زا و ناتسنمکرت و ناتسکبزا ،ناتسکیجات ،ناتسناغفا ،ناتسکاپ یاهروشک اب قرش لامش و قرش فرط زا

 رد ذوفن اب یرگیزاب هوقلاب ناوت و روشک نیا تردق رب تسا هیاسمه ناجیابرذآ ،هیکرت ،هیروس ،قارع اب برغ لامش
 بونج یایسآ هقطنم زا یدایز رایسب دصرد هک یمالسا ندمت هدرتسگ هزوح .تسا هدوزفا هقطنم تالداعم هصرع
 ار برغ لامش و برغ زا یقطانم ات قرش لامش و قرش زا هک یناریا ندمت هرتسگ زین و دراد ذوفن تحت ار یبرغ
 ندرک حرطم و اه تصرف زا یرادرب هرهب یاتسار رد یمالسا ناریا ناوت و لیسناتپ رب ،تسا هداد رارق دوخ ریثأت تحت

 .(۹290 ،ربجنر)دیازفا یم هقطنم نومژه تردق ناونع هب دوخ
 هب اه نآ یاکتا مدع و سراف جیلخ یبونج یاهروشک یلخاد فعض هجیتن رد و یلخاد تیعورشم نادقف 
 و یراکمه یاه هنیمز هک نیا لوا .دوش یم هقطنم یاهروشک هب ندش دراو بیسآ هب رجنم تهج ود زا ناشیاه تلم
 هک نیا مود .دوش یم رگید کی لباقم رد یریگ عضوم و اهروشک نداتفا رود ثعاب و درب یم نیب زا ار ییارگمه
 رما نیا .دشاب یم هقطنم نیا رد تردق ألخ ندرک رپ و تینما یرارقرب یارب دنم تردق یاهروشک روضح بجوم
 ییاناوت هب هجوت اب هک یا هقطنم اهنت ،مود یناهج گنج زا سپ نارود رد ،یموس ناهج قطانم نایم رد» :هک دش ثعاب
 «دوب هنایمرواخ ،دنام یقاب گرزب یاه تردق یللملا نیب یداصتقا و یسایس ذوفن تحت تدش هب یلخاد هوقلاب یاه
 .(۹9 :2۹90 ،ملقلا عیرس)

 و دنز یم نماد اهروشک نایم تافالتخا هب یسایس یتابث یب و دماجنا یم یسایس یتابث یب هب یلخاد تیعورشم دوبن
 رب تدمدنلب و یفنم رایسب هجیتن ود ینماان ساسحا .دراد یپ رد ار دیدش ینماان ساسحا ،یا هقطنم باتزاب هجیتن رد
 :دراذگ یم هقطنم یداصتقا یسایس هعسوت و دشر
 تینما داجیا یارب هناگیب یاهورین روضح ـ مود و ؛یتاحیلست هقباسم ـ لوا    
 زور ره هک تسا هتسباو اهزرم زا نوریب یایند هب یردق هب تردق هزوح تیعورشم و تینما ،سراف جیلخ رد»    

 فعض زا هدافتسا اب ینوریب لماع .تسا للملا نیب عفانم عبات اه یریگ تهج و تیهام رییغت و تردق ییاج هباج
 یاهروشک عفانم هن و یللملا نیب عفانم اب وس مه ار هنایمرواخ رد تسایس و دنک یم دیدشت ار فالتخا طاقن ،یلخاد
 یجراخ تسایس رب هک هزادنا نامه هب سراف جیلخ روشک تشه یسایس یاهراتخاس ینوگمهان .دهد یم لکش هقطنم
 ،ربجنر) «تسا راذگ ریثأت سراف جیلخ تینما رب نازیم نامه هب و یا هقطنم یاه یراکمه رب و دراذگ یم ریثأت اه نآ
۹290: ۲20). 
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 طباور رد مه تافالتخا نیا .تسا هقطنم رد ینماان لماوع نیرت مهم زا یکی هقطنم یاهروشک نایم ینورد تافالتخا
 و هعیش تافالتخا زا تدش هب شناگیاسمه و ناریا طباور .تسا دوهشم بارعا ینورد طباور رد مه و بارعا و ناریا

 هدوب سراف جیلخ طلست و یگریچ رس رب فالتخا رگید دراوم .درب یم جنر یتسیلانویسان یاه یژولوئدیا و ینس
 .تسا هتشاد دوجو تباقر یعون (نیسح مادص نامز) قارع و ناتسبرع و ناریا نایم هراومه هک تسا
 و نونک ات بالقنا لبق زا ،گرزب بنت و کچوک بنت و یسوموبا ریازج رس رب یبرع هدحتم تاراما و ناریا تافالتخا 
 و بارعا نایم ینورد فالتخا .تسا فالتخا لماوع رگید زا تاراما یاعدا زا سراف جیلخ یراکمه یاروش ینابیتشپ
 بارعا طباور رد یراتخاس عناوم و تالکشم هلمج زا لیئارسا هلئسم لابقرد نوگمهان عضاوم و یزرم تافالتخا
 .تسا
 :تسوربور کیژتارتسا عوضوم دنچ اب سراف جـــیلخ هقطنم

  تینما دیرخ
 اکیرمآ .تفرگ دوخ هب یا هزات لکش سراف جیلخ رد اکیرمآ تلاخد و یبطق ود ناهج فیعضت اب یناهج ماظن 
 یاوزنا تهج هب تسایس نیا .دوب هدرک اوق هنزاوم جیورت ینعی دوخ یتنس تسایس نیزگیاج ار هناگود راهم تسایس
 تسایس اب تفلاخم دوجو اب یکسنیژرب هنیمز نیا رد .دوب هدحتم تالایا عفانم تمدخ رد یا هقطنم تالداعم زا ناریا
 و دهعت همادا رب ینتبم نانچ مه دیاب سراف جیلخ رد اکیرمآ تسایس یانبم :هک دنک یم دیکأت هدحتم تالایا هناگود راهم
 .دشاب تفن نایرج ظفح و نادحتم تینما نیمضت
 ناریا یارب هک تسا یعمج هتسد تینما و یا هقطنم تینما ؛ناریا دروم رد سراف جیلخ هزوح یکیژترتسا عوضوم
 لماع هعسوت لاح نیع رد .تسا یگدنام بقع ثعاب نماان طیحم و هعسوت زاس هنیمز نما طیحم .دراد یتایح یتیمها
 تاعوضوم زا سراف جیلخ رد تینما هلئسم نیاربانب ؛دور یم رامش هب یلم تینما و طیحم تینما رد یساسا
 .دوش یم وربور نآ اب هقطنم رد ناریا هک تسا یکیژتارتسا
 یاه یگدیچیپ رب هقطنم رد راگزاسان و داضتم عفانم و هقطنم یاهروشک و یجراخ یاه تردق نتفرگ رظن رد اب 
 نیمأت ،قارع و ناتسناغفا لاغشا ،سراف جیلخ رد اکیرمآ ییایرد تردقروضح دوش یم هدوزفا سراف جیلخ رد تینما
 جیلخ رد تینما یامعم یاه ماهبا رب هک تسا یلئاسم هلمج زا اکیرمآ طسوت یتسینویهص میژر ...و بارعا تینما
 مدع و هقطنم کی رد ینماان للملا نیب ماظن رد ندش یناهج دشر هب ور دنور اب نونکا .دیازفا یم هقطنم و سراف
 نیا .دش دهاوخ قطانم رگید ینماان بجوم دوخ کیژتارتساوئژ و کیتیلپوئژ تیعقوم هب هجوت اب اه تردق نزاوت
 .(9۹90 ،یناخ هللادبع)دشخب یم ققحت ار مسیرورت و دهد یم رارق شسرپ دروم زین ار یناهج تینما هلئسم

 تاحیلست دیرخ
 یتاحیلست هقباسم .تسا یتاحیلست هقباسم ،تسا هجاوم نآ اب هقطنم رد ناریا هک کیژتارتسا تاعوضوم رگید زا    
 و هقطنم رد اوق نزاوت داجیا رب ینتبم اکیرمآ یژتارتسا یوروش یشاپورف زا سپ .تسا هقطنم رد یهاوخ هریچ هجیتن

 نونکات 11 ههد زا .تسا هدوب یتاحیلست هقباسم زاس هنیمز ،هقطنم رد بلط هطلس تردق روهظ زا یریگولج
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 دوخ ناگیاسمه دیدهت و یگدنرادزاب تهج یماظن نردم یاهورین تخاس یارب رالد نویلیم اههد هقطنم یاهروشک
 .دنا هدرک هنیزه
 هک یا هقطنم .تسا روآاهتشا رایسب یگنج هتفر شیپ یاه حالس یارب هک تسا یا هقطنم سراف جیلخ نآ رد    
 ،دراد مهس نایرج نیا رد هک یرگید رصنع .تسا هدش رجنم یتاحیلست هقباسم موادت هب دوجوم یسایس یاه تفلاخم
 نایرج رد هک تسا یتامدص زا سپ ناریا یماظن تردق یرترب زا سراف جیلخ یراکمه یاروش یاهروشک ساره
 یاه همانرب ریخا تانایرج رد هژیو هب (۲2 :2۹90 ،یدمحاریما) «تسا هدرک دراو قارع شترا هب سراف جیلخ گنج
 ناریا یماظن هنیزه هک نیا دوجو اب .تسا هتفرگ یرت شیب تدش ساره نیا ،یماظن درباک رد ناریا یتاحیلست دیدج
 ناریا هیحان زا ینماان ساسحا نیا ،اکیرمآ تاغیلبت رثا رد یلو تسا سراف جیلخ هیشاح یاهروشک زا رت مک رایسب
 .دراد یپ رد ار یتاحیلست هقباسم شتآ ندش رو هلعش ،دیدهت ساسحا نیا .تسا شیازفا هب ور هقطنم رد هراومه
 یاهروشک .تسا «یتاحیلست یزاب» رد تکرش یداصتقا و یسایس هعسوت هب نتفای تسد تهج رد لماع نیرت برخم

 ینماان لماوع نیرت مهم زا عوضوم نیا .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یتاحیلست یاهدیرخ رامآ نیرت شیب هنایمرواخ
 هدنیازف روط هب هکلب دش دهاوخن تابثاب و نما هقطنم اهنت هن دوشن فقوتم دنور نیا هک ینامز ات و تسا هقطنم رد
 .(30 :2۹90 ،یراقفلاوذ)دوب میهاوخ ینماان دهاش
 نماد سراف جیلخ رد هژیو هب ،هقطنم رد تاحیلست هدننکدیلوت یاهروشک ریاس و هدحتم تالایا فادها نیرت مهم زا    
 .تسا اه تردق نیا عفانم نیمأت تهج رد رازفا گنج رت شیب هچ ره شورف و یتاحیلست هقباسم هب ندز
 یاهقطنم ارف عبانم
 روضح ینونک طیارش رد هک تسا هقطنم رد هدحتم تالایا شقن رب دیکأت صاخ روط هب یا هقطنمارف لماوع زا روظنم 

 بجوم یتح هلئسم نیا و تسا سراف جیلخ هقطنم رد یراصحنا شقن یافیا ناهاوخ و هتشاد هقطنم رد یدج
 یاهروشک طسوت طلست و یرترب روهظ یریگولج یپ رد اکیرمآ .تسا هدش نآ ییاپورا نادحتم یخرب یتیاضران
 هقطنم تردق ره روهظ زا یریگولج رد یعیسو عفانم اکیرمآ هک دندقتعم هدحتم تالایا یاه تسیژتارتسا .تسا هقطنم
 .دراد یا
 رطخ هب تهج رد یا هتسه و کانرطخ ناریا رکفت اقلا ددصرد هراومه یا هقطنمارف لماع کی مکح رد اکیرمآ    
 و تادیدهت و ناریا یا هتسه هدنورپ دروم رد دیدش یاه تفلاخم .تسا ناهج و هقطنم یاهروشک عفانم نتخادنا
 یورارف تالکشم رگید زا دوخ هنایارگ هبناج کی و هنابلط هعسوت یاه تسایس اب یمومع راکفا ندرک وسمه
 .تسا یمالسا یروهمج
 رد ینماان و رش أشنم کی یفرعم ددص رد اکیرمآ (نیسح مادص) هقطنم سوباک طوقس زین و یوروش یشاپورف اب    
 رد اکیرمآ .دراد زاین هقطنم تینما دض رب یدیدج موهوم دیدهت هب نیسح مادص فذح رانک رد اکیرمآ .تسا هقطنم
 نمض و دنک یفرعم هقطنم یاهروشک یارب ینماان عبنم ار ناریا دناوت یم یتحار هب ناریا اب دوخ طباور ینونک دنور
 یب وج شرتسگ اب و تسا یتایح ناریا یداصتقا هعسوت یارب هک یبرع یاهروشک اب ناریا طباور دوبهب زا یریگولج
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 هن اکیرمآ هنیمز نیا رد» دراد هگن بولطم هقطنم رد دوخ یماظن روضح موادت یارب ار هنیمز اهروشک نیا نیب یدامتعا
 ناریا اب دولآ شنت طباور همادا اب اکیرمآ طابترا نیمه رد .تسا هقطنم یراصحنا لرتنک لابند هب هکلب یراکمه لابند هب
 شقن سراف جیلخ رد اکیرمآ یرترب .دنک هیجوت ناریا هیاسمه یاه تلود یارب ار هقطنم رد روضح دناوت یم یتحار هب
 روضح هک تسا نیا مهم هلئسم لاح ره هب .(30 :2۹90 ،یراقفلاوذ) «دنک یم یزاب اکیرمآ یناهج یرترب رد یعطاق
 یاهروشک همه تسا مزال» دنک یم دیکأت یکسنیژرب هک روط نامه و تسا تیعقاو کی هقطنم رد لیئارسا و اکیرمآ
 و تسا راگدنام سراف جیلخ رد هدحتم تالایا هک دننک کرد ار کیژتارتسا مهم تیعقاو نیا سراف جیلخ هقطنم
 ناونع هب ناریا .(220 :۹290 ،ربجنر)«دور یم رامش هب اکیرمآ یتایح عفانم وزج هقطنم رد (یژرنا) تینما و لالقتسا
 تیمها هک تسا نیا دنمزاین ،هقطنم رد راذگریثأت یاهروشک نیرت مهم زا یکی و سراف جیلخ روشک نیرت گرزب
 هیشاح یاهروشک اب طباور رد هدرتسگ یاهدنویپ داجیا هار زا یناهج هدنوش نوگرگد ماظن رد ار دوخ کیتیلپوئژ
 روضح .دشخب یرت شیب ییاراک و دزاس صخشم کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ ،کیتیلپوئژ یافرژ رد سراف جیلخ
 عفانم دروم رد ار هقطنم یاهروشک اب ناریا یراکمه هنیمز دناوت یم قارع و ناتسناغفا لاغشا و سراف جیلخ رد اکیرمآ
 .تسا یمالسا یروهمج تینما هیلع دیدهت نیرت گرزب یگنهامه و یراکمه مدع تروص رد اما ،دنک تیوقت کرتشم
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نآ لابند هب اکیرمآ هک اوزنا هصمخم زا ار ناریا دناوت یم هک یراکهار نیرتهب ،هقطنم رد ناریا دایز مهس هب هجوت اب
 یاضف هب رجنم اهروشک نیا اب هناتسود طباور .تسا یبرع یاهروشک اب هناتسود طباور یرارقرب ،دزاس اهر ،تسا
 دماجنا یم کرتشم تادیدهت رطخ و عفانم تاکارتشا کرد هب اه تلود نایم دامتعا ،دوش یم اه تلود نیب زاسدامتعا
 کی کرتشم یاه هنیمز هب نتفای تسد .دشاب یعمج هتسد تینما نامیپ زاس هنیمز دناوت یم دوخ هبون هب کرد نیا و
 هقطنم رد یجراخ لماوع ندش دمآراکان و هقطنم یاهروشک طسوت تینما یرارقرب ثعاب ،یعمج هتسد تینما نامیپ
 نیرت یقطنم ،سراف جیلخ یاهروشک همه نایم کرتشم کیژتارتسا و یداصتقا ،ییایفارغج لماع هب هجوت اب .دوش یم
 تکرش نودب ،دریگرب رد ار یا هنارک یاهروشک همه هک دوب دهاوخ یمتسیس ،هقطنم تینما زا یرادساپ یارب ماظن
 .یرگید روشک چیه
 یا هنوگ هب شیلم رورغ و رادتقا و یگچراپکی و یلم تدحو هک تسا هتفرگ رارق یطیارش رد ناریا ،ام روشک 
 ام تلم یارب هقطنم بلق رد ناریا یروحم و ساسح تیعقوم .دریگ یم رارق بیقر یاه تردق لاؤس دروم نوزفازور
 تاکرحت و هدمآ دیدپ یاه تصرف زا یدنمشوه اب میناوتن رگا .نیرفآ هعجاف مه و دشاب زاس تصرف مه دناوت یم
 یاه همطل تسا نکمم هک تفگ دیاب ینارگن و یدنمدرد تیاهن رد مینک هدافتسا دوخ عفن هب اه تلود یخرب دیفم

 هب ار دوخ یاه یهاگآ دیاب ،اه شکرت و تامطل نیا زا ندنام رانکرب یارب دیآ دراو ام نهیم رکیپ رب یریذپان ناربج
 .دنک یم مکح نام یلم عفانم هک مینک لمع یا هنوگ هب اه تیدودحم و تاناکما ،اه تیعقاو تخانش اب و میریگ راک
یم رظن هب زین روصت زا رود یهاگ هک ددرگیم روصتم ار یتالامتحا روکذم دراوم هچرگ تفگ ناوتیم ،یلک روط هب
 ،تنوشخ ،هقباسیب یسایس یگتفشآ زا موادم یاهبرجت لاح رد هنایمرواخ هک هدوب نیا تسا حضاو هچنآ اما ،دنسر
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یم جنر دوخ تینما و حلص راتخاس رد یدرفهبرصحنم ناصقن زا هقطنم نیا ،نینچمه .تساه تلود فعض و یماکان
 .تسا یاهقطنم تینما دربشیپ یارب دیدج ییاهدربهار و اههدیا دنمزاین تدش هب ،بیترت نیدب .درب

 زا سپ تابث ،اهیریگرد هب ندادنایاپ تهج رد یفاک عبانم صاصتخا و فرطیب هبرجتاب نارگیزاب بناج زا کمک
 نیا رب رثوم ییاضف-یناکم لماوع میهاوخب رگا .گنج زا دعب حلص داجیا و یزاسزاب ،هناتسودناسنا یاهکمک ،گنج
 دیاش .تسا طوبرم یعیبط یایفارغج هب لماوع نیا زا یخرب هک مییوگب دیاب ،مینک ییاسانش و یدنب هتسد ار اه نارحب
 هتفرگ رب رد نیمز هرک یور رد ار مالسا ناهج هک یدنبرمک .تسا میلقا یعیبط یایفارغج ثیح زا یلماع نیرت مهم
 یطیحم دایز تالکشم نایارگربج زا یخرب رواب هب یمیلقا یکشخ نیا هک تسا کشخ دنبرمک یمیلقا ظاحل هب ،تسا
 مالسا ناهج تروص ره رد .دنک یم ناشیرپ هاگ یتح و مارآان ار اه ناسنا ناور و تلصخ و یوخ و دنک یم داجیا ار
 تروص ره هب یعیبط لماوع نیمه و دنک یم مرن هجنپ و تسد یلاسکشخ اب اه لاس و تسا هتفرگ رارق یدنبرمک رد
 لماع مییوگب میناوتب دیاش هک) یعیبط یایفارغج لماوع زا غراف اما ؛تسا راذگریثات هقطنم نیا نامدرم یوخ و قلخ رب
 زا یکی و تسه راذگریثات مالسا ناهج یاه نارحب رد یرگید لماوع (درادن یتلاخد نآ رد ناسنا و تسین یناسنا نآ
 ییاج رد مالسا ناهج هک دوش یم هتفگ یکیتیلپوئژ دید زا ،تسا مالسا ناهج ییایفارغج تیعقوم اه نآ نیرت مهم
 مالسا ناهج هک) یصاخ تیعقوم ،کیتیلپوئژ نادنمشیدنا زا یضعب رواب هب .تسا ملاع زکرم زکرم هک تسا هتفرگ رارق
 دنمتردق یاهروشک هک تسا یلماوع زا دوخ (تسا هتفگ رارق ییایفارغج یاه هشقن زکرم رد و تسا هتفرگ رب رد ار
 رد ار مالسا ناهج هک یا هقطنم زابرید زا هچنانچ .دنشاب هتشاد هقطنم نیا هب یا هژیو هاگن هک دنک یم قیوشت ار ناهج
 تیعقوم میناوت یم ار مود لماع اذل .دراد همادا مه نانچمه و هدوب یرامعتسا یاه تردق هجوت نوناک ،تسا هتفرگ رب

 ناونع هب ار (دنتسه نارحب رد رضاح لاح رد هک) ایسآ برغ بونج یاهروشک هژیو هب مالسا ناهج صاخ ییایفارغج
 هدش هلئسم نیا ثعاب هک یرگید لماع .میریگب رظن رد دوش یم بوشآ و یمارآان و نارحب ثعاب هک یناکم لماع
 هدنکارپ مالسا ناهج رد نآ زا یشخب و دراد دوجو ایند رد هک تسا یبایمک یژرنا ریغ و یژرنا عبانم لئاسم ،تسا

 .تسا ناهج تعنص هکرحم روتوم و ناهج تعنص هدنپت بلق هک زاگ و تفن هلمج زا ،دوش یم ادیپ روفو هب و هدش
 ای و هناهب هب و دنشاب هتشاد هقطنم نیا یژرنا عبانم هب عمط مشچ ناهج گرزب یاهروشک هک تسا هدش ثعاب نیمه
 عبانم ریاس تبسن نیمه هب .دنشاب هتشاد هقطنم نیا رد یناهنپ و ادیپ یاه تلاخد یژرنا عبانم ندروآ تسد هب لیلد هب

 یاهزرم ،تسا تخاس ناسنا دیاش هک یرگید لماع .تسا هدش هدنکارپ رباربان لکش هب رد مه یندعم و ییایفارغج
 نونکا هک ییاه نارحب هچرگ عقاو رد .تسه هقطنم نیا رد شنت و دیدهت لماع ناونع هب هک دنشاب یم ییایفارغج
 رد هک ینیمزرس و یزرم تافالتخا تروص ره هب ،دنتسین یزرم یاه نارحب یلیخ ،تسا هدش نآ ریگرد مالسا ناهج
 .دراد دوجو مالسا ناهج رد هک دنتسه یکیتیلپوئژ یاه نارحب یارب یلماع هاگ یب و هاگ مه دراد دوجو مالسا ناهج
 میخدب هدغ کی اعقاو هک مالسا ناهج رد تخاس نمشد و تخاس ناسنا لماوع نیرت مهم زا یکی دیاش رگید دعبرد
 و یمارآان و شنت عبنم کی ،هدش داجیا هک ینامز زا لیئارسا .تسا لیئارسا ،تسایند زا تمسق نیا رد یناطرس
 یم و تسا هدوب گنج هدننک داجیا دوخ ،تسا هدز نماد ار یدایز یاه گنج و تسا هدوب هقطنم رد یزرو تنوشخ
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 ماسقا و عاونا هب .درک ادیپ مه مالسا ناهج کیتیلپوئژ یاه نارحب زا یرایسب رد ار نآ لماوع و لیئارسا یاپدر ناوت
 دنناوتب ات دننک یم مادقا دنناوتب هک یرازبا ره اب مالسا ناهج یمارآان یارب یراذگ هیامرس و قیوشت هب اه شور
 .دنشخبب موادت اه یمارآان نیا هانپ رد ار دوخ تیدوجوم
 طابترا و ییایفارغج تیعقوم عبات رت شیب ،یللملا نیب طباور رد نآ تیلاعف هزوح و للم تسایس رد روشک ره شقن
 یروشک .تسا یناهج گرزب یاه تردق نیب تباقر رد نآ شقن زین و (فیعض ای دنمتردق) هیاسمه یاهروشک اب نآ
 هب ،یسایس یایفارغج ینابم و لوصا هب هجوت اب هک یتروص رد ،تسا ییایفارغج - یسایس زاتمم تیعقوم یاراد هک

 هنرگو ،ددرگ یم روشک نآ یللملا نیب تزع و رادتقا بجوم ،دوش یللملا نیب هنحص دراو تبثم و دماراک تروص
 یاه تراهم هب هجوت اب اریز ;ددرگ یم نیرفآ نارحب و دنک یم لمع سکع تهج رد یدربهار و ییایفارغج تیعقوم
 تباقر یانعم هب افرص ییایفارغج یاه تسایس رگید هزورما ،یروآ نف لوحت و یللملا نیب یاه یزاب رد ناسنا
 داعبا اب ییاه نیمزرس رب هک تسا یمصاختم یاهورین زا یا هدیچیپ هعومجم هکلب ،تسین ناهج حطس رد اهدربهار
 یابقر ای بیقر ندنار نوریب ای تسا دوخ یسایس قوفت تابثا ای ،ناشفده و دنزادرپ یم تباقر و عازن هب کچوک
 طباور رب مکاح یرکفت زرط نینچ زا رثاتم ،هتشگ نارحب نوناک هزورما هک ناتسناغفا دسر یم رظن هب .هنحص زا دوخ
 .تسا یللملا نیب
 عبانم
 لاس ،یداصتقا ـ یسایس تاعالطا ،بیط اضریلع همجرت ،(لوا شخب) ناریا یا هقطنم یجراخ تسایس ،(2۹90)گنشوه ،یدمحاریما

 .رویرهش و دادرم 00-30 هرامش ،متفه

 .(2۹90 دنفسا 63) ،تلاسر همانزور ،هقطنم رد اکیرمآ روضح یاهدمایپ ،(2۹90)یدهم ،یراقفلاوذ
   .لوا پاچ    ،یربهار تاعلاطم هدکشهوژپ ،ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد یتینما تاظحالم ،(۹290)دوصقم ،ربجنر
 .مود و لوا هرامش ،مهد لاس ،یداصتقا - یسایس تاعالطا ،یرظن ینابم بلاق رد سراف جیلخ تخانش ،(2290)دومحم ،ملقلا عیرس
 .303-003 هرامش ،یداصتقا ـ یسایس تاعالطا ،سراف جیلخ هقطنم هزات تالوحت و ناریا یساملپید ،(۲۹90)اضر ،ربمیس
 ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما یورارف یاه شلاچ و تادیدهت ،اه تصرف :0 للملا نیب تینما باتک ،(9۹90)یلع ،یناخ هللادبع

 .لوا پاچ ،نارهت رصاعم  راربا للملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم و یگنهرف هسسؤم :نارهت
 ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما یورارف یاه شلاچ و تادیدهت ،اه تصرف :(9) للملا نیب تینما باتک ،(2۹90)یلع ،یناخ هللادبع

 .لوا پاچ ،نارهت رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم و یگنهرف هسسؤم :نارهت
 :نارهت ،هدنوش نوگرگد ناهج رد تسایس و ایفارغج طباور هعلاطم یناریا یاه تیعقاو و کیتولوپوئژ یاه هدیا ،(1290)زوریپ ،هدازدهتجم

 .لوا پاچ ،ینرشن
 .یلپاپ تاراشتنا .دهشم .کیتیلپوئژ میهافم و لوصا ،(۲۹90)اضردمحم ،این ظفاح

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یژتارتساوئژ یسرد هوزج ،(۲190)هللا تزع ،یتزع

 ترازو للملا نیب و یسایس رتفد اقیرفا تاعلاطم .ناریا یلم تینما رب نآ ریثأت و اقیرفا یمونوکاوئژ رب یلیلحت ;(3۹90)هللا تزع ،یتزع
 .2 هرامش .هجراخ روما

 .هجراخ روما ترازو یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد ،تینما و یژرنا یللملا نیب رانیمس تالاقم هعومجم (2۹90)هللا تزع ،یتزع
 .نارهت
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 یدربهار تاعلاظم :نارهت ،درف هداز بوقعی لیلج :همجرت  ،گرزب هنایمرواخ و هدحتم تالایا،(2۹90)تاهرس ،نمکرا

 نامزاس  هرازه هعسوت ساسارب هنایمرواخ یکیمونوکاوئژ راتخاس ،(0190)ارهز  ،دازریش و دمحم ،روپ ییحی ،فسوی ،نیدباعلا نیز
 29 هرامش ،مهد لاس ،دیدج هرود .ایفارغج همانلصف  ،للم

 موس هرامش ،متشه لاس ،کیتلپوئژ  همانلصف ،«یناهج متسیس رد یا هقطنم تینما یاه لدم و ندش یناهج ،(0190)داهرف ،یمساق
 تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،نیتم ینیسح یدهمدیس :همجرت ،هنایمرواخ کیژتارتسا یایفارغج ،(9۹90)تربار ،یواکراه ،یرفج ،پمک

 یدربهار
 یللملا نیب یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت .یریصن مشاه و این ظفاح اضردمحم :همجرت ،یمونوکاوئژ ات کیتیلپوئژ زا ،(اتیب)دراودا ،کاوتول
 .تمس :نارهت ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج ،(6۹90)زوریپ ،هدازدهتجم
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