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  رد یاهقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر
 ناریا روشک یلم تینما رب نآ ریثات و قارع

 یراصنا میرکلادبع
 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 ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یررهش (هر) ینیمخ ماما راگدای دحاو ،ییاتسور یایفارغج رایشناد

 هدازدهتجم زوریپ
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یسایس یایفارغج رایشناد

 25/51/1191 :شریذپ خیرات   1/8/1191 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رب نآ ریثات و قارع رد یاهقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر نییبت زا تسا ترابع شهوژپ نیا یلصا فده
 لاس رد نیسح مادص طوقس زا دعب قارع رد ناریا یلم تینما یاه شلاچ هک تسا نیا رضاح شهوژپ یلصا لاوس .ناریا یلم تینما

 دنچ یراذگدک رب ینتبم یفیک شخب .تسا (یمک و یفیک زاف ود)هتخیمآ ،عون رظن زا قیقحت شور ؟تسا هدوب هچ 2003 ات 2003
 و ناصصختم لماش یرامآ هعماج .دوب دهاوخ یدربراک فده رظن زا ،یشیامیپ یفیصوت عون رظن زا یمک شخب .تسا یاهلحرم

 و یسایس مولع دیتاسا زا رفن 072 ربارب یرامآ هنومن .دوب دهاوخ للملا نیب طباور و یسایس مولع هزوح رد لاعف نارظن  بحاص
 یاهشور لماش شهوژپ رازبا .دش دنهاوخ باختنا هداس یفداصت یریگ هنومن شور هب و للملا نیب طباور و یسایس مولع نایوجشناد
 للملا نیب طباور و یسایس مولع ناسانشراک زا ادتبا شهوژپ رازبا ییاور تهج .تسا همانشسرپ و یفلد شور ،(تشونور) هبحاصم

 هعلاطم) یتامدقم هلحرم رد خابنورک یافلآ قیرط زا همانشسرپ ییایاپ سپس .دش دهاوخ یهاوخرظن یروص و ییاوتحم یبایزرا تهج
 .دش دهاوخ یلماع لیلحت شور زا هدافتسا اب شهوژپ هزاس و همانشسرپ راتخاس ًااتیاهن .دش دهاوخ یبایزرا ینایاپ و (امنهار
 
 .ناریا ،یلم تینما ،قارع ،یللملانیب و یاهقطنم یاهتردق ،یکیتیلپوئژ یاهتباقر :یدیلک تاملک
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 همدقم
 طیارش زا رثأتم هک تسا هدش یاهقطنم هب لیدبت دعب هب 1115 لاس زا صوصخ هب ریخا یاه لاس رد ،هنایمرواخ
 تیعضو زا یاهنومن ار نآ ناوتیم هک تسا هجاوم یاهنوگ جرم و جره تیعضو اب یللملانیب و یاهقطنم ،یلخاد
 نیمأت یارب ریزگان هب شیاه تلود ،تسا کیشرانآ ،یاهقطنم متسیس هک ییاجنآ زا .تسناد هقطنم رب مکاح کیشرانآ
 ،اه تلود ،رایدوخ و کیشرانآ متسیس کی رد .(2191،یدمحا و هداز لیعامسا)دناتردق شیازفا یوپاکت رد ،تینما
 هب لسوت اب ای اه تلود تردق شیازفا .دنوش عمجرطاخ دوخ یاقب هب تبسن دنناوتیم ناشتردق هب لسوت اب اهنت
 شیازفا یارب تلود کی شالت اما ؛دریذپیم ماجنا هک تسا ینوریب نیدحتم هب نتسویپ قیرط زا ای و ینورد عبانم
 هب تبسن دنناوتیمن زگره اه تلود و دشاب هتشاد اه تلود رگید تینما یارب هتساوخان یتاعبت تسا نکمم تردق
 نینچمه و کیتیلپوئژ تیعقوم لیلد هب هنایمرواخ رد ،کیشرانآ طیارش رب هوالع .دنوش نئمطم رگیدکی دصاقم و تاین
 لیدبت یاهقطنم و یناهج یاهتردق نیب تباقر و هعزانم یارب یناکم هب یتفن و یندعم هدمع عبانم و ریاخذ دوجو
 یزاب دعاوق و طیحم دننکیم شالت للملانیب حطس رد هچ و هقطنم حطس رد هچ اهتردق زا مادک ره هک تسا هدش
 .(9191 ،یدزیا)دننک نیمأت ار دوخ یرثکادح عفانم هک دننک یهدنامزاس یاهنوگ هب ار

 هقطنم رب زکرمت و امابوا هرود رد اکیرمآ یجراخ تسایس رد هدمآ دوجو هب تارییغت هجیتن رد و للملانیب حطسرد
 یاتسار رد .دش هتساک اکیرما یجراخ تسایس رد هنایمرواخ تیمها زا ،اکیرما رد یتفن نیدایم فشک نینچمه و ایسآ
 ،یاهقطنم نزاوت یرارقرب تسایس بوچراهچ رد ،هنایمرواخ هدیچیپ لئاسم رد هلخادم شهاک یارب امابوا تلود لیامت
 و دوخ هنیزه اب ات تشاذگ زاب ار یدوعس ناتسبرع ینعی هنایمرواخ هقطنم رد دوخ دحتم یاه تلود تسد نتگنشاو
 و یدمحاروپ) دننک ظفح و داجیا ار اکیرما و دوخ رظن دروم مظن ،هقطنم رد اکیرما روضح و تلاخد نودب
 تابوسر زا دنتفگ یم «ایماتوپوزم» نآ هب ناینانوی هک یروانهپو یبوسر هیحان قارع .(151 -251 :9191 ،نایروصنم
 ،دندوب هدرب ثرا هب نایناساس زا هک قارع رد ناناملسم یرایبآ بیترت .تسا هدمآ دوجو هب تارف و هلجد دور ود
 بآ دازام زا ار نیرهنلا نیب هگلج ناملسم بارعا .دوب هتخاس ناهج رومعم دالب نیرتمرخ زا یکی ار قارع هیحان
دندرک یم یرایبآ ،تخیر یم هلجد هب و دش یم یراج نیرهنلا نیب هگلج رد و تخیر یم رهن نیدنچ هب هک تارف
 و لصوم ،دادغب ناتسا هس لماش ،ینامثع یروتارپما یبونج شخب ،لوا ریگناهج گنج یپ رد .(245 :2891 ،ولناچرق)
 .دمآرد لقتسم یروشک تروص هب تشاد یداینب شقن نآ رد ایناتیرب هک – یجراخ یراذگتسایس ینایمرد اپ اب هرصب
 و (1111) سیراپ حلص سنارفنک لیکشت زا سپ دوب هارمه نیمزرس نآرد سیلگنا یماظن یاوق روضحاب هک رما نیا
 نآ زا و هنایمرواخ رگید یاه نیمزرس رد ات داد تصرف روبزم روشک یرامعتسا تردق هب (1511) ومیر ناس سنارفنک
 هک قارع یدالیم 1511 بالقنا دروآ دوجو هب هقطنم لک رد هک ار ییاه شنکاو و دنک ذوفن لامعا ،زین نیتسلف ،نایم
 دروم (لصیف کلم) هدمآ راکرس میژر ،دمآ دیدپ ،دوب ریگمشچ نآ نارابت یناریا و نایعیش هژیوب مدرم یهاوخ لالقتسا
 یاه یریگرد و ناریا هب هعیش یاملع دیعبت اب یدالیم 1511 لاس رد ار دوخ تکرح نیتسخن ،دوبن قارع مدرم لوبق
 و نارواجم تالکشم هب ،یدالیم 4511 لاس زا تیعبات نوناق بیوصت اب و درک زاغآ ناریا تلود اب – یسایس و یزرم
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 زا و تشاد همادا میژر رییغت و تنطلس هلیع قارع نایماظن یاتدوکات رما نیا .دز نماد «تایلاع تابتع» یناریا نارئاز
 ،ناریا یلم عفانم هیواززا و یلک هاگن کی زا (52 :1891 ،نویامه لیمکت) .درک ادیپ یرگید لکش دعب هب خیرات نآ
 یارب هک تسا سیلگنا تلود یجراخ تسایس لوصحم و یگتخاس ییایفارغج ظاحل زا ،یموق دنچ روشک کی قارع
 طلسم شقن فیرعت ،هتشذگ یاه ههد لوط رد .دمآ دیدپ ناریا تردق لرتنک اتدمعو هقطنم رد تردق لداعت ظفح
 یلم عفانم یارب یناوارف یتینما یاه هنیزه واه ینارگن ،ثعب بزح یژولوئدیا اب نآ بیکرت و قارع تیمکاح رد اه ینس
 .(19 :9891 ،رگزرب)تسا هتشاد هارمه هب ناریا
 نآ بونج رد ،درک تلیقا نآ لامش رد هک تسا هدش لیکشت شخب هس زا هک تسا یروشک کی قارع یلک روط هب

 زارف زا موادم روط هبزاب رید زا مه قارعو ناریا یسایس طباور .دنتسه اه ینس زینروشک نیا زکرم رد و نایعیش
 ،تسا هتشاد دوجو هشیمه روشک نیا اب زین ییاهدادرارق بالقنا زا لبق رد هک یروط هب ،تسا هدوبرادروخرب ییاهبیشن
 هیلع قارع گنج عورش اب هک دش ینیون هلحرم دراو یدج روط هب قارع و ناریا یسایس طباور بالقنا زا دعب اما
 هدش عطق یلک روط هب روشکود نیا یگنهرف و یراجت و یسایس طباور هکارچ ،دش هریت یسایس طباور نیا ناریا
 دودعم زا یکی دوخ نیاو .دندوب زاب یروص تروص هب گنج نامز رد روشکود یاه هناخ ترافس طقف و دندوب
 نیا طباور گنج نایاپ اب .دشاب زاب گنج لاح رد روشکود ترافس هک تسا یللملا نیب یاه گنج خیرات تاقافتا
 طباور نیسح مادص و یثعب میژر طوقس و روشکنیا هب اکیرمآ هلمح اب هکنیاات ،تفای همادا دوخ یلبق لاور هب روشکود
 یم هک یماظن ،یسایس ،یگنهرف ،یداصتقا طباور هلمج زا هک یروطب .دش زاغآ قارع و ناریا روشکود نیب یدیدج
 سوکعم یسوسحم روط هب قارعو ناریا روشکود نیب طباور هک :تفگ دش حرطم ادتبا رد هک یلاوس هب خساپ رد ناوت
 .دنا هدوب مه زا توافتم الماک مادص طوقس زا دعب و گنج نارود طباور اریز هدوب
 یرظن درکیور
 ییاه لداعم ،یسراف رد .تسا تسایس یانعم هب «کیتیلوپ» و نیمز یانعم هب «وئژ» هژاو ود زا بکرم کیتیلوپوئژ
 رد .تسا هدشرکذ نآ یارب «یسانش تسایس ایفارغج» و «ییایفارغج تسایس ملع» ،«ییایفارغج تسایس» دننامه
 قالطا 9«کیتیلوپوئژ» یوسنارف رد و 5«کیتیلوپوئگ» ،نآ یلصا هاگتساخ هب یناملآ رد ،1«سکیتیلاپویج» نآ هب ،یسیلگنا

 شیپ و نییبت نآ فده هک تسا یجراخ تسایس یارب یهاگدید ای درکیور «کیتیلوپوئژ» ،حالطصا رد .تسا هدش
 توافت اب کیتیلوپوئژ درکیور ،نیاربانب ؛تسا یعیبط طیحم بسح رب یماظن یاه ییاناوت و یسایس راتفر ییوگ
 ،اتسپ نسح همجرت ،نوتلآ یور وونیلپ)دشابیم یخیرات و یسایس عیاقو رد ایفارغج یربج و یعطق ریثات رگنایب ،بتارم
 زا  فیرعت رد  هسنارف  سورال  تغل  گنهرف رد . تسا  ینیمز  تسایس کیتیلپوئژ  یوغل  یانعم هصالخ روط هب .(2291
 رارق  یسررب دروم ار اهنآ  یاه تسایس و اه تلود  یایفارغج  نیب  طباور  هک  تسا  یشناد« هک  تسا  هدمآ  کیتیلپوئژ
 ،نیمزرس هلمج زا ییایفارغج یاهروتکاف هنوگچ هک تسعوضوم نیا نییبت ددصرد کیتیلپوئژ الوصا .«دهد یم

                                                           
1 - Geopalitics 
2  -  Geopolitike 
3 - geopolitique 
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 نارگید رب الیتسا و تردق  بسک  یارب اه نآ شالت و اهروشک طباور رب یعیبط عبانم ،کیژتارتسا تیعقوم ،تیعمج
91،یمساق)تسا رثوم  هاگشناد یسایس مولع داتسا نیلک فلدور طسوت 1181 لاس رد راب نیلوا یارب هژاو نیا .(41
 رارق ناهام درفلآ خیرات رد ییایرد یورین ریثات باتک و لزتار کیردرف یسایس یایفارغج باتک ریثات تحت هک ال اپوا
 هژاو متسیب نرق لوا همین لوط رد .دوب تموکح ییایفارغج راتخاس هعلاطم هژاو نیا یو روظنم .دش هئارا تشاد
 نییعت رد یایفارغج لماوع شقن هب ًااتدمع یسایس یایفارغج رد هعلاطم دروم تاعوضوم زا یکی ناونع هب کیتلپوئژ
 دش هئارا کیتلپوئژ یاملع طسوت هرود نیا رد هک مه ییاه هیرظن و تشاد هراشا روشک کی یجراخ تسایس
 گنج زا سپ یاهلاس رد .دوب انعم نیمه رب رظان نمکیاپسا دنلمیر و رفوه سواه یتایح یاضف ،ردنکیم دنلتراه لثم

 و یزان بزح اب طابترا رد هک یبولطمان تینهذ لیلد هب یکیتلپوئژ تاعلاطم ،یزان ناملآ تسکش و مود یناهج
 رد ار دوخ یتاعلاطم زکرمت هژیو هب ییاکیرمآ نانادیفارغج و دش فقوتم دوب هدمآ دوجو هب ناملآ صاخ کیتلپوئژ
 .(1191 ،یدزیا)دنداد رارق نآ یضرا تیمامت ظفح یگنوکچ و تموکح حطس

 دراد دوجو اهروشک ییایفارغج تایصوصخ و للملا نیب تیسایس و ایفارغج ناونع تحت هک نهوک لوئاس باتک اهنت
 لیلد هب کیتلپوئژ هژاو هچرگا 1211 ههد یاهلاس رد .دوب کیدزن حالطصا نیا زا یتنس فیراعت هب هک هدومن فیرعت
 نیمهرد .دوبن صخشم نآ ییایفارغج یاوتحم تیعضو یلو دش ءایحا رجنیسک طسوت ا هینارنخس رد نآ ناوارف دربراک
 و یریگرد هداد هئارا کیتلپوئژ حالصا زا یرت قیقد فیرعت دوخ تاراشتنا رد یوسنارف ناد یفارغج تسکالویا اهلاس
 تسکالویا نیاربانب ،یناور و یلم ،یخیرات لیلد هب هکلب یداصتقا لیلد هب طقف هن نیمزرس رس رب اه هورگ نایم تباقر
 یم نکمم مه یروشک نورد و یا هقطنم سایقم رد هکلب یناهج سایقم هب رصحنم طقف هن ار کیتلپوئژ تاعلاطم
 .(4191 ،ردیح ریم) تسناد
 تردق بسک ددص رد یسایس لکشتم یاهورگ و اه تلود «ذوفن هزوح شرتسگ و تباقر شناد» ناونع هب کیتیلوپوئژ
 یم ار بیقر رب ندش هریچ ناکما و هداد تردق اهنآ هب هک دنتسه ییایفارغج یاه تصرف و اه مرها و اهرازبا فرصت و
 ذوفن دننک یم یعس و هتخادرپ تباقر هب ییایفارغج یاهاضف و ناکم رد تارودقم و اهتصرف فرصت یارب اهنآ دهد
 زا ار ابقر سکعرب و دنیازفیب دوخ هدارا لامعا ورملق هب ار نآ و هداد هعسوت رتشیب ییایفارغج یاهاضف رد ار دوخ
891،این ظفاح) دننارب نوریب هعزانم دروم یاهاضف  و یعطق ریثات رگنایب فلتخم تاجرد اب کیتلوپوئژ درکیور .(1

 رب یناسنا و یعیبط یایفارغج هطبار کیتلوپوئژ هک دندقتعم یهورگ .تسا یسایس و یخیرات روما رد ایفارغج یربج
 و یعیبط لماوع نیب یا هطبار ار کیتیلوپوئژ رگید یا هدع .دهدیم رارق هجوت دروم ار یجراخ و یلخاد تسایس
 دننادیم اهروشک یجاخ تسایس و ییایفارغج عاضوا نیب هطبار ار کیتلوپوئژ رگید یخرب .دننادیم روشک کی تسایس
-دننادیم روشک کی تسایس و یعیبط ییایفارغج لماوع هک تسا یجیاتن و راثآ هعلاطم کیتلوپوئژ دندقتعم و
91،یهلا) 14). 

 کیتلپوئژ رهوج عقاو رد .دروخ یم دنویپ تسایس و تردق اب هک دنکیم دیکات ایفارغج شناد زا شخب نآ رب کیتلپوئژ
 ،تردق یناهج راتخاس اب طابترا رد هچ و تردق ییاجباج و ییاضف دیلوت یاه دنیارف رد هچ .دهدیم لیکشت تردق ار
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 داعبا هعلاطم هب هک مینادب یشناد ار کیتلپوئژ میناوت یم ور نیا زا .دزادرپ یم لئاسم نیا هب هک تسا کیتلپوئژ شناد
 دزادرپ یم ،یللملا نیب و یلم تسایس یاه هصرع نارگیزاب یسایس راتفر و تردق تابسانم ییایفارغج – یئاضف
 .(1891،این ظفاح)
 فوطعم دنرثوم اهتسایس یریگ لکش رد هک ییایفارغج لماوع هب اتدمع ار دوخ هجوت ییایفارغج تسایس ای کیتلپوئژ
 صوصخ هب یعیبط ییایفارغج لماوع نیب هطبار یرارقرب اب بلغا نانادیفارغج یکیتلپوئژ تاعلاطم رد .دراد یم
 یخیرات یاهدادیور و عباق و ریسفت هب دننک یم یعس روشک کی تسایس و (هریغ و عبانم ،تیعمج ،تعسو ،تیعقوم)
 ییایفارغج لماوع یارب بیترت نیا هب دنیامن نییعت ار روشک یسایس یشم طخ و ینیب شیپ ار هدنیآ عیاقو ،هتخادرپ
 یارب .(1191،یباجنس)دنناد یم اهتلم یسایس تشونرس و تارّددقم رب مکاح ار لماوع نآ ،هدوب لیاق ناوارف تیمها
 یریگ میمصت کی كرحم هک ینابز یموق تیلقا هورگ کی ابو یندعمریاخذ دننام ییایفارغج تیعقاو کی ،لاثم
 .ددرگ یم بوسحم کیتلپوئژ لماع کی ددرگ للملا نیب حطس رد یسایس
 كیتلپوئژ لیلحت
 راتخاس اب نآ لباقتم طابترا و یناهج و یا هقطنم لیاسم لیلحت هب هک تسا ییایفارغج مولع زا یشخب کیتلپوئژ
 تسا نیمز تسایس نآ یوغل یانعم هک ییایفارغج یاه تسایس ای کیتلپوئژ رد .دزادرپ یم یلحم یسایس و یداصتقا
 زا رثاتم تدش هب تردق دندقتعم یسایس نانادیفارغج .دوش یم یسررب للم تسایس رد ییایفارغج طیحم لماوع شقن
 نیا ناملاع رظن زا .دراد خیرات رد هشیر هکلب ،تسین ون هدیدپ کی یرکفت زرط نینچ تسا ییایفارغج طیحم لماوع
 عقاو لیلحت هئارا یارب اذل .تسا هدش یعونتم یناسنا طباور داجیا بجوم نیمز یجراخ هرهچ رد لوحت هتشر
 خیرات رد هک ییاهینوگرگد و تالوحت .میوش لئاق دودحم یتیمها یعیبط یاه هداد یارب دیاب کیتلپوئژ هرابرد یا هنانیب

 تباقر یانعم هب اهنت کیتلپوئژ رگید زورما هک هدش ببس هدمآ دوجو هب ییایفارغج کچوک یاهدحاو یسایس
 رد هک تسا یددعتم و مصاختم یاهورین هدیچیپ هعومجم کیتلپوئژ تقیقح رد .دشابن یناهج داعبا رد اهیژتارتسا

 ای دوخ یسایس قوفت تابثا ای اهشکمشک نیا زا نانآ فده دنزادرپ یم شکمشک هب کچوک داعبا اب ییاه نیمزرس
 دشاب راوتسا یکیتلپوئژ دعاوق یانبم رب هک لیلحت هنوگ ره رد نیاربانب .تسا هنحص زا یسایس یابقر ندنار نوریب
 .(1191 ،یناتسدرا شیاشخب)داد رارق یسررب دروم و یروآ عمج ار تاعالطا زا هتسد ود دیاب ریزگان

 .رگید یاهتردق ییاضف مهف ای اهیژتارتسا لباقت كاردا -1

 .دنور یم رامش هب تردق تباقر یلصا هنحص هک یاه نیمزرس و اه ناکم یاه یگژیو -5

 لماوع هکلب ،درادن یسایس دشرا نارازگراک و ناربهر دیاقع و راکفا ،تالیامت هب یگتسب طقف اهروشک یّللم یژتارتسا
 هاوخ ار لماوع نیا ریثات ،هدوب رثوم اهروشک یّللم یژتارتسا و یجراخ تسایس ذاختا رد (کیتلپوئژ) ییایفارغج ددعتم
 ریغتم لماوعو تباث لماوع ،یلک هتسد ود هب دنرثوم کیتلپوئژ رد هک یّللماوع .(1191 ،یباجنس)تفریذپ دیاب هاوخان
 نکمم هک ریغتم لماوعو دنتسه ییایفارغج و یعیبط یاه هدیدپ نامه تقیقح رد تباث لماوع .دندرگ یم یدنب میسقت
 بوسحم ریغتم لماوع وزج اهنآ رد تیمک شقن ندوب حرطم لیلد هب دنشاب هتشاد یعیبط اشنم زین اهنآ زا یخرب تسا
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 یاه لیلحت رد ار یلصا بطق ود شقن ریغتم لماوع نیب رد ناسنا و تباث لماوع نیب رد ییایفارغج تیعقوم .ددرگ یم
 .(1191 ،یتزع)دننک یم افیا یکیتلپوئژ
 نآ «ییایفارغج هزوح» بوچراچ رد یسایس یاه هدیدپ هاگدید نیا رد .تسا هقطنم هعلاطم دحاو ،کیتلوپوئژ رد
 یحالطصا هنایم رواخ ،ناوتیم هلمج زا هک دراد دوجو هنایمرواخ اب هطبار رد فلتخم یاهاگدید اما ؛دنوش یم یسررب
 زا هچ ،دراد دوجو نآ ی هدرتسگ اب هطبار رد ییاهرظن فالتخا هچرگ و دش جیار مود یناهج گنج زا سپ هک تسا
 نیازا هچ و دزاس ینثتسم رصم دننام ییاقیرفآ یبرع یاهروشک و هدش رتدودحم دیاب حالطصا نیا ایآ هک ظاحل نیا
 هحماسم اب بلغا نآ فیرعت ،ددرگ لماش ار یزکرم یایسآ ناملسم یاه یروهمج و هدش رت هدرتسگ دیاب ظاحل

 یاضعا ینعی – اقیرفآ لامش و ایسآ یبرغ یبرع یاهروشک دوخ جیار دربراک رد هقطنم نیا نونکا .دریگ یم تروص
 .(1891،تساف) دریگ یم رب رد ار لیئارساو هیکرت ناریا و – برع هیداحتا
 هعلاطم دروم هقطنم
 جیلخ ینعی دنه و ناتسبرع نایم یا هقطنم هب هراشا رد ناهام راب نیتسخن ار هنایمرواخ حالطصا ،سیئولدرانرب رظن هب
 دربراک (9891،11 ،یواکراه ،پمک) .تشاد ییایرد یژیتارتسا یارب یا هژیو تبسانم هک داد رارق هدافتسا دروم سراف
 یعیسو راشقا نایم رد ار نآ ،هقطنم عضو حیضوت روظنم هب یماظن دارفا نایم رد و اه هینایب رد هنایمرواخ حالطصا یپایپ
 حالطصا نیا هک تسا هدش ببس نآ کیژتارتسا ساسا تیمها و هقطنم رد یسایس شنت موادت .درک ریگارف درم زا
 ساسا رب ار قطنم کیتلوپوئژ نازادرپ هیرظن (1191،فاتسا گاو ،کیلب ،تنمویب) .دشاب هتشاد دربراک نانچمه
 قطانم شقن رب ردنیکم دروفلاه و ییایرد قطانم شقن رب ناهام درفلآ .دننک یم هعلاطم اهنآ کیتلوپوئژ یاه یگژیو
 یکشخ قطانم شقن رب ردنیکم دروفلاه .تسارفن ود نیا زا مهلم یکیتلوپ وئژ یا هیرظن ریاس .دنک یم دیکات یکشخ
 دنلتراه ،یقرش اپورا هقطنم یو رظن هب .درک حرطم ار نیمز بلق ای «دنلتراه»هیرظن ،ردنیکم درفلاه دنک یم دیکات
 هراومه لیلد نیمه هب و دش یم بوسحم لکش یلاله قطانم ءزج هنایم رواخ :ردنیکم هیرظن رد .دش یم بوسحم

 نمورت نرتکد دننام اکیرما یروهمج یاساور فورعم یرتکد .دوب اکیرما و یوروش نیب شکمشک یدیلک قطانم زج
 اب نمکیاپسا .یج .نا مان هب کیتلوپوئژ نازادرپ هیرظن زا رگید یکی دعب یاهلاس رد .دوب تهج نیمه رد رواهنزیآ و
 قطانم یتلود ره هک رواب نیا رب یو .درک هئارا ار (یا هیشاح قطانم) دنلیمیر هیرظن دنلتراه هیرظن رد یتاریغت داجیا
 هک درک حرطم ار «هدننکش یاهدنبرمک »هیرظن نهوک یب .سا .درک دهاوخ تموکح ناهج رب دنک لرتنک ار دنلیمیر
 یرحب و (یوروش) یرب تردقربا ود نایم هنایمرواخ هیرظن نیا ساسا رب .تفرگ یم یاج رد هنایمرواخ هقطنم
 .(8891 ،ینادلو)دوش یم درخ تردق ود نیا راشف ریز رد اذل و دراد رارق (اکیرما)
 هقطنم هب نآزا همادا رد یلاعلا هلظ دم اوق لک مظعم یهدنامرف یاهدومنهر زا یسات هب هک هنایمرواخ یکیتلپوئژ هقطنم
 تالوحت عوضوم یارب یبوخ ینیع قادصم دناوتیم هک تسا ییایفارغج زکارم زا یکی ،دش دهاوخ دای ایسآ برغ
 .دشاب نید رد برخم نیون
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 بهذم و نید هشیمه هدوب (تیدوهی و تیحیسم مالسا) یهلا گرزب نایدا هاگتساخ هکنیا لیلد هب ایسآ برغ هقطنم رد
 نیا رد عقاو یاه نیمزرس نامکاح و یناهج یاهتردق طسوت هدش ذاختا یاه میمصت همه رد راذگریثات و رثوم یرصنع
 ییارگداینب ناونع تحت یدیدج هخاش ریز ندش رادیدپ هطساو هب ریخا یاه ههد رد هفلوم نیا هک تسا هدوب قطانم
 و ینید ییارگداینب) روکذم هدیدپ ریخا یاهلاس رد یتح و هدومن یزاب هقطنم تالوحت رد یرتگنررپ شقن ،ینید
 یاه هورگ ضراعت نیا و هدرک ادیپ رگیدکی اب زین یقیمع یاهداضت اضعب هک هتفای یددعتم یاه هخاشریز (یبهذم
 رد مکاح مظن و یسایس تالداعم ندز مهرب بجوم (رگیدکی اب اهنآ داضت یتح و) هقطنم رد مکاح یاهتلود اب ارگداینب
 .(2191،هداز یجاح و دار یناهج) تسا هدیدرگ هقطنم
 دوخ هک نابلاط و هدعاقلا ،شعاد نوچمه هنایمرواخ رد ینونک مظن دض یارگداینب یاه هورگ و مسیرورت ،لاثم روط هب
 زا هک) ایسآ برغ یکیتلپوئژ هزوح رد اهنارحب و تاعزانم تشابنا و بهذم و نید رد دیدج یاه تعدب لوصحم
 و یبهذم ،یموق ،یگنهرف ظاحل هب هک نایعیش و اهدرک ،ینس بارعا نوچمه یعونتم یبهذم و یموق یاه هورگ
 الوا هک دنا هدرک ادیپ ریثکت نانچ ،دنا هدوب (هدش لیکشت ،دنراد یا هنیرید یکرتشم هوجو و تبارق رگیدکی اب یخیرات
 هک یروط هب دنتسه دوخ یمالسا حالطصا هب هدناوخ دوخ تفالخ داجیا یارب دربن لاح رد یعونتم یایفارغج رد
 هک دنا هدرک ادیپ شرتسگ نانچ اه هورگ نیا ،امود و دنا هدرک هیروس و قارع نوچ ییاهروشک رد ییادز زرم هب مادقا
 رد ار هعزانم یا هقطنمارف شرتسگ نیا هک یروط هب .دنتسه هدشدای هقطنم یاهزرم زا جراخ هب هعزانم لاقتنا لاح رد
 راکنا لباق ریغ شقن رگنایب اهدادیور نیا هک میا هدوب دهاش اپورا طاقن رگید و هسنارف رد ریخا یتسیرورت ثداوح
 .(41 :2191 ،هداز یجاح و دار یناهج) تسا یدعب یاهتیلاعف تیاده و ثداوح یریگ لکش رد بهذم و نید هفلوم
 بونج هقطنم رد نآ یبهذم و ییایفارغج هدرتسگ هب هجوت اب یبهذم هنایارگ یطارفا تاکرحت شلاچ لضعم هزورما
 یطارفا یاهورگ یرادرب هرهب تهج یزاس ویرانس یارب شنت یالاب یاه تیفرظ نوناک یاراد هک تسا ایسآ برغ
 .دشاب یم یبهذم
 رظن زا 22 هبتر رد هک تسا عبرم رتمولیک 219894  تحاسم یاراد روشک نیا یساسا نوناق هیاپ رب قارع روشک
 ،هچایرد :لماش یبآ زین نآ عبرم رتمولیک 1114 و یکشخ نآ عبرم رتمولیک 511594 ؛دراد رارق ناهج رد تعسو
 ضرع هقیقد 55 و هجرد 29 ات هقیقد 9 و هجرد 15 نیب (1191 ،نایشرع)دشاب یم یبآ یاه هنهپ ریاس و اه قالطاب

 زا .(2891 ،روپدمحم و یمان)تسا هتفرگ رارق یقرش لوط هقیقد 19 و هجرد 84 ات هقیقد 91 و هجرد 19 و یلامش
 هب بونج و یبرغ بونج زا ،یمشاه ندرا هب برغم زا ،هیروس روشک هب یبرغ لامش زا ،هیکرت یروهمج هب لامش
 روشک هب زین قرش بناج و تیوک روشک و سراف جیلخ هب یقرش بونج یوس زا ،یدوعس ناتسبرع یهاشداپ

 .دوش یم دودحم ناریا یمالسا یروهمج
 نیا ۀچخیرات یلامجا رورم اذل دنتشگ دراو ییایفارغج ۀقطنم نیا هب مالساروهظ لیاوا نامه زا نایعیش هک ییاج  نآ زا
 یاه ینوگرگد یسررب هب شخب نیا رد نیاربانب ؛دیامن یم یرورض ثحب ۀمدقم ناونع هب شهوژپ نیا یارب روشک
 .تخادرپ میهاوخ روشک نیا ۀچخیرات نینچمه و قارع یظفل و یمسا
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 مان دالیم زا لبق موس هرازه ات مجنپ هرازه رد هک تسا رموس هتفر راک هب یزورما قارع یارب هک یمان نیرت یمیدق
 رد لباب و لامش رد روشآ ،بونج و زکرم رد دکآ یاه تلود زا سپ .تسا هدوب ینونک قارع بونج رد یتلم و تلود
 زین لباب تکلمم و دکا تکلمم ،روشآ تکلمم ،نآ زا ییاه تمسق هب تهج نیمه هب هک دیدرگ سیسأت نآ بونج
 .دنتفگ یم
 دروم هزورما هک یا هنوگ هب قارع ۀملک ؛دنا هدیمان نیرهنلا نیب میدق زا ار قارع ،تارف و هلجد دور ود نایرج لیلد هب
 ار قارع ناسانش تغل زا یهورگ .تسا هتشگ جیار و عضو ناناملسم تسد هب ناریا حتف زا سپ دریگ یم رارق هدافتسا
 رواجم هک دش یم هتفگ نیرهنلا نیب بونج هب ادتبا رد قارع ..(21 :2291،ادخهد) دنا هتسناد یلحاس نیمز یانعم هب

191 ،یروای و بوجحم) تسا سراف جیلخ  ىلع انربخأ» :هک دنک یم لقن یبارعا نبا زا یرابنا مساق نب رکبوبا .(21 :1
 :یبارعألا نبا لاق ّدیرابنألا مساقلا نب دّدمحم رکب وبأ لاق لاق لّددعملا دیعس نب لیعامسإ انأبنأ لاق ّدیرصبلا ىلع یبأ نب
 مسا باختنا لیلد انامه» .(51 :2141،یدادغب بیطخ)«.رحبلا نم اند و دجن نع لفس هنأل اقارع قارعلا یمس امنإ
 لاق و «.تسا هتفرگ رارق ایرد زا رتالاب و دنلب یاه نیمز زا رت نییاپ هک تسا یا هقطنم هک تسا نیا رطاخ هب قارع
 ۀیمست هجو رد برطق .(12 :2141،یریمحلا) «رجش و خابس هیف و رحبلا نم اند هنأل ًااقارع قارعلا یمس امنإ» :برطق
 هدش هدیمان ،دراد دوجو تخرد و (روه) یقالتاب یاه نیمز نآ رد هک ایرد هب یکیدزن تهج هب قارع :تسا هتفگ قارع
 .تسا
 هب یسایس و یعامتجا هصرع رد یّدصاخ یاه نایرج نآ یط هک درک میسقت هرود جنپ هب ناوت یم ار رصاعم قارع خیرات
 :تسا حرش نیدب روکذم هرود جنپ .دندیسر روهظ هصنم
 (م8211 – م1911) یپ رد یپ یاهاتدوک و راذگ نارود .1

 (9111 - 8211) مساق میرکلادبع یبالقنا تلود .5

 (8111 - 9111) اه یثعب و اه یّللم یراکمه و م9111 یاتدوک .9

 (م9115 – م8111) یجراخ رگلاغشا یاهورین طّدسوت مادص طوقس ات ثعب بزح م8111 یاتدوک .4

 .قارع یسایس ۀنحص رد یعیش رّلکفت رارقتسا ههد کی .(م9115 ات م 9115) زورما ات یعیش تلود لیکشت زا .2

 ،روشک نیا رد یسایس -یعامتجا ۀوقلاب یاه تیفرظ ناونع هب ،قارع یایفارغج ِییناسنا یاه یگژیو زا تخانش بسک
 تیعمج نیا رانک رد مینادب هک تسا  یرورض قارع رد نایعیش یعامتجا هاگیاج مهف یارب اذل ؛دیامن یم یرورض
 قارع یاهزرم لک .دنتسه ندرک یگدنز لاح رد دوخ ّدصاخ یاه یگژیو اب یرگید یعامتجا یاه هورگ هچ ،یتیرثکا

 418 ،تیوک اب رتمولیک 145 ،ندرا اب رتمولیک 181 ،ناریا اب رتمولیک 1111 نایم نیا زا هک دشاب یم رتمولیک 1289
 راون لوط ،دراد كرتشم زرم هیکرت روشک اب رتمولیک 529 و هیروس اب رتمولیک 211 ،یدوعس ناتسبرع اب رتمولیک
 هچرگا 1.دشاب یم رتمولیک 82 دودح تسا دازآ یاه بآ هب یسرتسد ریسم اهنت هک سراف جیلخ رد روشک نیا یلحاس
 فرط زا هدش ماجنا تابساحم قبط یلو هدرک رکذ رتمولیک 82 قوف عبنم ار سراف جیلخ ۀنهپ هب یسرتسد لوط

                                                           
1 - WWW.Cia.gov/Iraq 
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 دروآرب رتمولیک 84 ات 15 نیب قارع یلحاس راون ،دم و رزج میرح ساسا رب و حّللسم یاهورین ییایفارغج نامزاس
 .(5191 ،نمهب)دوش یم

 
 قارع نیشندرک قطانم تیعقوم -1 هشقن

 (https://www.businessinsider.com) :عبنم

 ناتسا هس لماش قارع ناتسدرک ییایفارغج یاهزرم ،قارع ناتسدرک رد وتکافود تموکح لیکشت و 1111 لاس زا
 همادا نانچمه 4115 لاس ات و ثعب بزح یشاپورف لابندب ییایفارغج تامیسقت نیا .دندوب كوهد و لیبرا ،هینامیلس
 حالص ،یلاید ،اونین یاهناتسا هب قارع یاهدرک ییایفارغج ورملق ،شعاد یتسیرورت هورگ روهظ اب اما ؛تسا هتشاد
 نیا اب و هتفای شرتسگ ،قارع ناتسدرک کیتیلپوئژ ،شعاد شیادیپ زا دعب یعون هب و یرست زین كوکرک و نیدلا
 هتفر هناشن ار قارع لامش قمع هکلب ناریا اب دوخ یقرش یاهزرم یوس هب هن قارع یاهدرک یهاوخ ورملق هک حیضوت
 و تیرکت نیب لصاف دح) نیرمح تاعافترا ات برغ بونج رد ناتسدرک میلقا هقطنم یاهزرم نیاربانب ؛تسا
 یبونج قطانم و (لاگنش تاعافترا هلسلس و هعیبر قطانم) هیروس یاهزرم ،برغ لامش هیلا یهتنم رد ،(كورکرک
 و یزکرم تموکح نیب ییورملق یا هشقانم دروم یاه لحم روکذم یاه میرح .(یلدنم و هیدعس ،نیقناخ قطانم)
 .(4191 ،کشزپ)تسا هتفرگ یاج قارع ناتسدرک ورملق رد رضاح لاح رد هک هدوب میلقا هقطنم
 یقالت اب :تسخن .تسا هدش لیکشت توافتم تمسق هس زا یخیرات ثحب و ییایفارغج رظن زا قارع یعیبط راتخاس
 ار نآ فارطا و هرصب -دادغب هقطنم دنهدیم ار اتلد کی لیکشت هک هرصب جیلخ ات و مه هب تارف و هلجد یاهدور
 یاراد بارعا تیعمج هک ییاج ،تسا هدشیم هتفگ مه «یقارع-برع» هقطنم نیا هب هتشذگ رد .دوشیم لماش
 و هلجد دور ود نیبام هک ینیمزرس :مود .دهدیم لیکشت زین ار قارع تیزکرم هقطنم نیا و دنتسه قلطم تیرثکا
 تمسق .دشابیم هقطنم نیا مان نیرهنلا نیب یبرغ عبانم رد و دوشیم هتفگ «هریزجلا» نیمزرس نیا هب هک دشابیم تارف
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-یم لماش ار یناتسهوک یاهنیمزرس رتشیب هک قارع لامش مان اب نیرهنلا نیب ای و هریزجلا لامش رد هک ییاج :موس
 .(4191 ،کشزپ)دوش

 
 قارع ناتسدرک هقطنم و روشک یفارگوپوت -2هشقن

 (/https://cosmolearning.org) :عبنم

 فرط هب لامش زا ،قارع ناتسدرک هقطنم برغبونج هدودحم رساترس رد .دشابیم هلجد دور هقطنم دور نیرتمهم
 اب ،گرزب باز .دزیریم ایرد هب و هتفرگ مان برعلاطش ،تارف دور هب نتسویپ اب قارع بونج رد .تسه یراج بونج
 قارع كاخ دراو ،هتفرگ همشچرس ناریا زا ،کچوک باز .دوشیم قارع كاخ دراو ،هیکرت كاخ زا نتفرگ همشچرس
 .(4191 ،نسحروپ)دوشیم دراو هلجد دور هب و بونج فرط هب و هدرک رپ ار ناکود دس ،دوشیم
 ظاحل هب ار یزاتمم تیعقوم روشک نیا تیعمج دصرد 85 و قارع تحاسم زا دصرد 21 ندوب اراد اب قارع ناتسدرک
 رد ،نیشندرک قطانم رد قارع زاگ و تفن یژرنا ریاخذ زا دصرد12 دودح نتفرگ رارق .دراد رایتخا رد یکیژتارتسا
 و (ناوریس) هلاید و ریغص باز ،ریبک باز ،هلجد ریظن قارع رد یراج یاهدور رثکا تسدالاب یاهشخب نتشاد رایتخا
 نینچ مه و نآ رد تیعمج مکارت ندوب الاب نآ عبت هب و روشک قطانم هیقب هب تبسن بسانم یمیلقا تیعضو نتشاد زین
 ریاس و هیکرت اب طابترا روظنم هب ناتسدرک زا قارع یبونج و یزکرم قطانم ییاوه و ینیمز یطابترا یاه هار روبع
 و اینظفاح) تسا هدش روشک نیا رد قارع ناتسدرک یکیتیلپوئژ نزو نتفرالاب ثعاب همه ... و ییاپورا یاهروشک
 .(515 :1891،نارگید
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-یم قارع تلود زا لقتسم یاهقطنم هینامیلس و كوهد ،لیبرا دننام ییاهناتسا نتشاد رایتخا رد اب ،قارع لامش هقطنم
 هب هجوت اب .تسا هدوب رفن نویلیم 1/4 هقطنم تیعمج 1115 لاس رد قارع رامآ زکرم یمسر شرازگ قبط .دشاب
 .(8891 ،دیعسروپ)دشاب یم شیازفا لاح رد تعرس هب هقطنم نیا تیعمج ،هقطنم تیبذاج شیازفا

 قارع لامش هقطنم یمومع یاهصخاش :1 لودج
 ناتسدرک یاهقطنم تلود یمسر مان
 لیبرا تختیاپ
 عبرم رتمولیک 12189 تحاسم

 نویلیم 1/4 (1115)تیعمج
 یبرع و یدرک یمسر نابز
 ریاس و برع ،نمکرت ،درک یموق یاه هورگ
 و یدیزی ،نایحیسم ،ناناملسم ینید یاه هورگ

 ریاس
 هینامیلس ،كوهد ،لیبرا اهناتسا

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 1112 ،اهناتسا تیعمج :2 لودج
 تیعمج لک یرهش تیعمج اهناتسا
 5115111 2511491 لیبرا

 4128281 8522121 هینامیلس
 2428511 181258 كوهد
 1151514 1414129 عومجم

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 
 (http://www.lib.utexas.edu) :عبنم قارع ناتسدرک هب هتسباو یاهناتسا-3 هشقن

 موق هس رایتخا رد هقطنم تیرثکا یلو دشابیم ماوقا عونت اب یاراد یاهقطنم دنچره تیموق ثحب رظن زا قارع لامش
 .تسه بارعا و اهنمکرت ،اهدرک
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 اهدرک
 کش دیابن رما نیا رد و هدوب تلم کی میدق یاهنامز زا مدرم نیا ،درک یسایس نایارگیلم یارب رضاح نامز رد 
 نایارگیلم روظنم نیا یارب .دنسرب یموق یهاگآدوخ هب دنتسناوت متسیب نرق رد ینالوط نامز کی زا دعب اهدرک .درک
 مدرم .(Etem;2005:7)دنتفرگ راکب رما نیا ندرک نشور یارب ار ییاهلبمس و اهناتساد یدرک تیوه تابثا یارب درک
 ره .دوشیم هرادا لادوئف تروصب زین یاهریشع یگدنز .دننکیم لابند یاهریشع تروصب ار دوخ یعامتجا یگدنز درک
-ناتسهوک هب رارف اب اهدرک یجراخ مجاهت لباقم رد .دراد ار ینابز توافت و تنس ،یگدنز کبس دوخ یارب یاهریشع
 دادعت .دراد ایفارغج و هداوناخ ماظن هب هیکت یاهریشع متسیس .دناهدرک ظفح نویسالمیسا زا ار دوخ فارطا یاه
 :درک هراشا ریز یاه هریشع هب ناوتیم هقطنم رد درک مهم یاه هریشع زا .دشابیم 18-12 نیبام هقطنم یاه هریشع
 هرشع و یناژٍبر هریشع ،یدنیس هریشع ،یلوگ هریشع ،یراورٍبب هریشع ،وروزوم هریشع ،یکسود هریشع
 .(Caykus;2005:85)یرابٍبز

 ات كوکرک فارطا زا هقطنم نیا رد .دنتسه یعفاش بهذم هب هتسباو و هدوب ینس ینید رظن زا قارع لامش یاهدرک
 هیدامع هیحان رد نازراب و هینامیلس هقطنم رد .دنراد رارق زین هعیش تیلقا ،اهدرک لخاد رد بونج فرط هب و نیقناخ
 یعامتجا و یگنهرف ،ینابز هاگن زا .(Islam Anisklopedisi;1994:1093)دننکیم یگدنز زین یحیسم درک تیلقا
 طباور یاراد نانیدهب هقطنم ینعی ینازراب تیمکاح تحت هقطنم .دنرادن رگیدمه هب یدایز یناسمه هقطنم یاهدرک
 دوجو نودب هقطنم .یرهش یگدنز رد راتخاس عون نیا ندرک مکاح و یاهریشع تروصب یگدنز راتخاس ،یلادوئف
 فیعض ،دایز تیعمج اب ییاهرهش ،ینابلاط هداوناخ ذوفن تحت ناروس هقطنم ،بونج رد .دشابیم یتعنص تیلاعف

 دشابیم بونج تمسق رهش نیرتگرزب هینامیلس و هتشاد قنور یتعنص تیلاعف و دش یرهش ،یلادوئف هطبار ندش
(Caykus;2005:83). اب دوشیم تبحص هقطنم رد هک ینابز .دنکیم ادج رگیدمه زا ار هقطنم ود نیا گرزب باز دور 
 اب اهیناروس هجهل هکیلاح رد دراد یکیدزن هیکرت یاهدرک جنامرک اب نانیدهب هجهل .دوشیم ادج یناروس و نانیدهب مان
 .(İKBAL;2006:37) دراد یکیدزن یناریا یاهدرک هجهل
 اهنمکرت
 هس ره رد هچرگا اهنمکرت .دنراد رارق مود هدر رد تیعمج رظن زا اهدرک زا دعب اهنمکرت ،ناتسدرک هقطنم تلود رد 
 رامش نتفگ .دنتسه نکاس لیبرا رهش رد اهنمکرت دادعت نیرتشیب یلو دننکیم یگدنز قارع ناتسدرک تلود تیالو
 لاس رد .دشابیم اهنمکرت هب قلعتم یکی هزاغم راهچ ای هس ره زا یلو دشابیم تخس لیبرا رهش رد نمکرت نینکاس
 هک تشاد رارق لیبرا رهش رد قارع یاهنمکرت ههبج ینعی ،اهنمکرت بزح نیرتذوفناب و نیرتگرزب زکرم 1111
 نیا تیزکرم ،قارع یاهنمکرت ههبج هاگیاج نتفر تسد زا اب .تسا هدنام یقاب کچوک بزح دنچ طقف هزورما

 زا نمکرت ههبج رتافد .(ORSAM;2011:9)داد تسد زا قارع رد ار دوخ ذوفن و دش لقتنم كوکرک رهش هب بزح
 رتفد -4؛یعامتجا و یتمالس رتفد -9؛یشزومآ و یگنهرف رتفد -5؛یتینما رتفد -1 :تسا هدش لیکشت ریز یاهدحاو
 قارع یاهنمکرت نابز .(GÜNGÖR;2014:26) ،یسایس و للملانیب طباور -1؛یزیرهمانرب و شهوژپ -2 ؛یتاعالطا
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 دصرد 11 .دنراد یناوارف توافت هجهل رظن زا اما ،دراد یناجیابرذآ یکرت نابز هب یدایز تهابش و دشابیم یکرت
 بهذم ود نیبام ینمشد چیه و دنتسه هعیش دصرد 95 و دنشابیم تنس لها تیرثکا ،دنتسه ناملسم اهنمکرت
 .(Ibid:23)تسا هدماین شیپ یبهذم لادج هنوگچیه اهنمکرت نیب رد زورما هب ات و درادن دوجو
 یموق یاه هورگ ریاس
 -یروشآ ،اهیدزیا ،اهبرع دننام ،دننکیم یگدنز زین یرگید ینید -یموق یاهورگ قارع ناتسدرک هقطنم تلود رد
 (دودحم رایسب) هیکرت رد و اکیرمآ ،اپورا هیداحتا ،هیروس ،ناتسجرگ ،هیسور رد ،قارع رب هوالع اهیدزیا .اهینادلک
 هقطنم تلود .دوشیم هدز نیمخت رازهدصتفه ات هاجنپودصشش نیب قارع رد اهیدزیا تیعمج لک .دننکیم یگدنز
 دنتسه هقطنم نیا یمیدق نینکاس زا اهیدزیا .دنکیم مالعا رفن رازه هاجنپودص دودح ار اهیدزیا تیعمج ناتسدرک
 زا ار اهیدزیا هتشذگ هک یاهیرظن ،تایرظن نیا نیب رد دراد دوجو یفلتخم تارظن نانآ هتشذگ و تیوه دروم رد اما
 .(ORSAM;2011:9) دراد یرتشیب نارادفرط دراد یاهنسح طباور ناتسدرک هقطنم تلود اب و دنادیم اهدرک
 شهاک دصرد 9 هب 1211 لاس رد مقر نیا دندادیم لیکشت ار قارع تیعمج زا دصرد شش ،1211 لاس رد هک اهیروشآ 
 هب زین رازه 29 و یروشآ هب قلعتم رفن رازه 28 هک دشابیم رفن رازه 151 دودح اهیروشآ تیعمج رضاح نامز رد .تفای
 هینامیلس ،وهاز ،لیبرا ،كوهد یاهرهش فارطا رد و دنراد ییاتسور یگدنز اهیروشآ تیعمج تیرثکا .دراد قلعت اهینادلک

 .(Caykus;2005:94) دنراد قلعت اسیلک زا یتوافتم هورگ راهچ هب و یحیسم ینید رظن زا .دنتسه نکاس

 
 قارع رد یموق یاه هورگ -4 هشقن

 .(/https://www.pinterest.com) :عبنم



 1199 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهدزای لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 551

 و هلجد دور ود نیبام بوغرم كاخ نیا رتشیب .دشابیم بسانم یزرواشک یارب قارع كاخ زا دصرد 91 عومجم رد
 زا دصرد 11 دودح اب قارع .دنتسه یزوراشک یاهراک لوغشم دصرد 19 قارع تیعمج لک زا .دراد رارق تارف
 تیعقوم و یعیبط ریاخذ نتشاد اب قارع ناسانشراک رظن قبط .دراد ار تفن هب یکتم داصتقا ناهج یتفن ریاخذ
 .(Irak Ülke El Kitabı;2003:61)دز دهاوخ مقر دوخ یارب هدنیآ رد ار یبوخ یداصتقا طیارش بسانم ییایفارغج
 اه هتفای

 یفیصوت یاه هتفای
 لیکشت نانز ار دصرد 1/84 و نادرم ار دصرد 1/12 ،دادعت نیا زا تسا رفن 114 اب ربارب قیقحت دارفا لک دادعت
                              .دنهد یم
 نایوگخساپ ینس نیگنایم ،دراد لاس 88 نیرت نسم و لاس 21 وگخساپ نیرت ناوج ؛ریز لودج یاه هتفای ساسا رب 
 .دنراد لاس 19 نایوگخساپ نیرتشیب و تسا لاس 1/14
 و ملپید قوف ،دصرد 1/11 ،هطسوتم تالیصحت هنومن تیعمج دارفا زا %4/94 ،مینک یم هدهاشم ،ریز رد هک هنوگ نامه
                           .دنراد ارتکد و سناسیل قوف تالیصحت دصرد 1/1 طقف
 رثا رب رسمه نودب دصرد 8/1 و درجم دصرد 1/15 ،لهأتم نایوگخساپ دصرد 4/82 ،ریز لودج یاه هتفای ساسا رب
 .دنا هدادن یصخشم خساپ زین دصرد 8/1 و دنا قالط ای توف
 یلیلحت یاه هتفای
 تینما و قارع رد یاهقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر دوجو نیب هک دسر یم رظن هب :1 هیضرف
 .دراد دوجو یرادانعم هطبار ناریا یاهزرم

 ناریا یاهزرم تینما رب قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو ریثات-3 لودج
 ریاس ود ره ناریا یاهزرم تینما قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو حرش
 89 42 91 191 دادعت
14 دصرد .2 25 15 .2 11 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 تینما و قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو نایم یرامآ طباور لیلحت
 نومزآ ساسا رب ،دناهتشاد رارق الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یاهشوخ لیلحت قیرط زا هک ناریا یاهزرم
 دوجو هتسباو ریغتم نایم یرامآ رادانعم توافت دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب ینتبم ود یاک ینوگمه
 .تسا ناریا یاهزرم تینما لقتسم ریغتم و قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر
 یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو صخاش اب یرادانعم هطبار ناریا یاهزرم تینما ،دهدیم ناشن اهیسررب
 هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب تبثم زین هطبار نیا تهج و دراد قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم
 قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر شیازفا اب تفگ ناوت یم نیاربانب ،تسا میقتسم
 .دنکیم ادیپ شیازفا مه ناریا یاهزرم تینما یاهشلاچ ،
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 نومزآ ،ناریا یاهزرم تینما یاه شلاچ و قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو نایم هطبار یرامآ طباور لیلحت-4 لودج

 ود یاک ینوگمه
 
 

 لک قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو

 تدم هاتوک تدم نایم تدمدنلب 

 411 (%15)15 (%15)85 (%42)12 مک ناریا یاهزرم تینما یاه شلاچ
 121 (%15)19 (%12)22 (%19)24 طسوتم
 11 (%12)14 (%15)45 (%55)15 الاب

 449 (%25)11 (%19)251 (%29)151 لک
 یرادانعم حطس یدازا هجرد شزرا نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

.1 یگتسبمه بیرض 21 5 1. 11 
 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 یاه تباقر دوجو تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاوس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 .تسا هدش هتخادرپ ناریا یاهزرم تینما صخاش یور رب قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ
 هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب
 .دنکیم تیوقت 22/1 یاتب بیرض اب ار ناریا یاهزرم تینما یاه شلاچ یرادانعم تروص هب قارع رد یا

 ناریا یاهزرم تینما یاه شلاچ رب قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو تارثا-5 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض یت

 B درادناتسا یاطخ اتب

1. 11 1. 49 1. 22 1. 51 1.  قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو 24

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر دوجو صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 یاه تباقر دوجو شهاک ای شیازفا نیاربانب ،هدوب رثؤم ناریا یاهزرم تینما صخاش رد قارع رد یا هقطنمارف
 هدش ناریا یاهزرم تینما یاهشلاچ شهاک ای دوبهب ثعاب قارع رد یاهقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ
 .تسا
 یاهشلاچ و قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر نیب دسریم رظن هب :2 هیضرف

 ؛دراد دوجو هطبار ناریا یداصتقا تینما
 ناریا یداصتقا تینما یاهشلاچ و یاهقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر -6 لودج

 ریخ هلب حرش

 411 145 دادعت
11 دصرد .8 19 .5 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم
 ود یاک ینوگمه نومزآ ،ناریا رد یداصتقا تینما یاهشلاچ صخاش و یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر نایم یرامآ طباور لیلحت-7 لودج

 
 

 لک ناریا رد یداصتقا تینما نازیم شیازفا صخاش

 الاب طسوتم مک 

 411 (%25)15 (%84)12 (%45)25 مک یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر

 121 (%49)12 (%15)19 (%14)12 طسوتم

 11 (%51)11 (%19)29 (%14)44 الاب

 449 11 211 191 لک

 یرادانعم حطس یدازآ هجرد شزرا نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

.1 یگتسبمه بیرض 41- 5 1. 29 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم
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 یاه تباقر تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاوس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 هتخادرپ ناریا رد یداصتقا تینما نازیم شیازفا صخاش رب قارع رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ
 یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر نازیم شیازفا ،دهد یم ناشن نویسرگر نومزآ جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش
 21/1 یاتب بیرض اب ناریا رد یداصتقا تینما نازیم شیازفا رد یرادانعم هدننک ینیب شیپ یا هقطنمارف و یا هقطنم
 .تسا

 میلقا رد ناریا یلم تینما یاه شلاچ یاهشلاچ صخاش یور رب یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق یکیتیلپوئژ یاه تباقر نازیم شیازفا تارثا-8 لودج

 ناتسدرک
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض یت
 B درادناتسا یاطخ اتب

1. 81 1. 59 1. 21 1. 51 1.  ناریا رد یداصتقا تینما نازیم شیازفا 41
 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 صخاش رد قارع رد یبهذم یموق یاهشنت نازیم شیازفا صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 رد یبهذم یموق یاهشنت نازیم شیازفا نیاربانب ،هدوب رثؤم ناتسدرک میلقا رد ناریا یلم تینما یاه شلاچ یاهشلاچ
 .تسا هدش ناتسدرک میلقا رد ناریا یلم تینما یاه شلاچ یاهشلاچ شیازفا ثعاب قارع
 دوجو هطبار ناریا رد یلم تینما و یاهقطنمارف و هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن نیب دسر یم رظن هب :3 هیضرف

 .دراد
 و هناگادج یاه بلاغ رد یجراخ یاهروشک اب ای و رگیدکی اب یسایس یاه هورگ و اه تیموق هناگادج یاه سامت
 میژر کیژتارتسا داحتا ،لاثم یارب .تسا یتلود و کیتاملپید فرع زا جراخ و هجراخ روما ترازو زا لقتسم

 اب اه كرت طباور رد شنت و هیکرت دیدهت تابجوم روشک نیا ینس بارعا ربارب رد قارع لامش یاه درک اب یتسینویهص
 و اهدرک یرود بجوم ،اه یثعبون و اه ینس فالتئا و یکیدزن ،لاثم یارب زین قارع رد .تسا هدرک مهارف ار میژر نیا

 ساسحا اب ار اهدرک و ارگ مالسا نایعیش ،ارگ یلم نایعیش و اه ینس فالتئا ای و دوش یم اهنآ زا ،ور هنایم نایعیش
 قارع تموکح و یسایس هصرع رد یتیموق لداعت یرارقرب دوش یم بجوم تیعقاو نیا .دنک یم هجاوم یگدشدیدهت
 رادیاپان و هدننکش هصرع نیا رد یلداعت ره و راوشد رایسب ،تسا روشک نیا رد یزاس یسارکومد ریزگان دربهار هک
 یارب شالت زا ،قارع رد یماظن -یسایس روضح لاس راهچ زا سپ ،هدحتم تالایا هک دوب لیلد نیمه هب .دشاب
 رییغت ار روشک نیا رد دوخ دربهار و دیشک تسد هنایمرواخ یاهروشک کیتارکومد قشمرس ناونع هب قارع یزاسوگلا
 زا کی ره تشونرس ،هنایمرواخ لابق رد قارع هنوگ تکام تشرس ببس هب تشادنپ یم هدحتم تالایا ،عقاو رد .داد
 اما ،دشاب هقطنم یاهروشک رگید رد ناشرظانتم بهاذم و ماوقا یارب یا هنیآ دناوت یم روشک نیا یعامتجا یاهورگ
 یژتارتسا رد شوب و داد نایاپ ینیبشوخ نیا هب ،قارع رد ینمشد و یتسود یاهوگلا عونت و هنوگ امعم قطنم
 یارب یا هقطنم لح هار یعون لابند هب هدحتم تالایا درک مالعا تحارص هب ،2115 لاس رد هرگنک هب دوخ یداهنشیپ
 هب کیژولوئدیا یزاب زا ،قارع رد ار دوخ یزاب عون تفرگ میمصت هدحتم تالایا ،رگید نایب هب .تسا قارع هلئسم
 .دهد رییغت ،قارع رد ذوفن هزوح شرتسگ رس رب یا هقطنم نارگیزاب رگید اب یراکمه ای تباقر
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 نانچمه .دوب یزاب طیحم رییغت نیمه قارع رد ناریا یمالسا یروهمج اب روشک نیا هرکاذم رود دنچ لیالد زا یکی
 اکیرمآ هلاس هس شالت رگ ناشن ،1115 سرام متفه رد دیدج قارع یناملراپ تاباختنا نیمود رد رییغت نیا جیاتن هک
 اه نمکرت و اه یثعبون ،اه ینس ،رالوکس نایعیش یخرب لماش هیقارعلا تسرهف تاباختنا نیا رد .دوب صوصخ نیا رد
 نایم رد ار تسخن ماقم و دندروآ تسدب ار ناملراپ یسرک جنپ و تسیبودصیس هعومجم زا یسرک کیودون؛
 یاهروشک و دندوب تنس لها بارعا تسرهف نیا هب ناگدنهد یار نیرتشیب .دندومن بسک دوجوم یاه تسرهف
 روطب هدحتم تالایا .دندرک یم تیامح تسرهف نیا زا یبرع هدحتم تاراما و رصم ،ندرا ،هیکرت ،هیروس ،ناتسبرع
 تسرهف نایم یفالتئا دومن شالت نآ زا سپ اما ،درکن تیامح ،تاباختنا نایرج رد فالتئا نیازا یمسر و ینلع
 یلم نایعیش و دوب هدروآ تسدب تاباختنا رد ار یسرک 18 هک یکلاملا یرون یربهر هب نوناق تلود فالتئا و هیقارعلا
 (115-215 :1191،یورسخ) .دنک رارقرب ،درک یم یگدنیامن ار ارگ

 ناریا رد یلم تینما و یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن هطبار -9 لودج 

 مک یلیخ مک طسوتم دایز دایز رایسب حرش

 15 15 11 98 151 دادعت

29 دصرد .2 45 .1 21 .2 1.1 1.1 

 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 زا هک ناریا رد یلم تینما صخاش و یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن نازیم نایم یرامآ طباور لیلحت
 ینتبم ود یاک ینوگمه نومزآ ساسارب ،تسا هدش ماجنا الاب و طسوتم ،فیعض هقبط هس رد یا هشوخ لیلحت قیرط
 لقتسم ریغتم و ناریا رد یلم تینما هتسباو ریغتم نایم یرامآ رادانعم هطبار دوجو هدنهد ناشن ،یقفاوت لوادج رب

 صخاش اب یرادانعم هطبار ناریا یلم تینما یاه شلاچ ،دهد یم ناشن اهیسررب .تسا ناریا یلم تینما یاه شلاچ
 ،تسا میقتسم هطبار دوجو هدنهد ناشن هک تسا هدش دروآرب تبثم زین هطبار نیا تهج .دراد ناریا رد یلم تینما
 یم ادیپ رییغت مه ناریا رد یلم تینما صخاش ،(مسیروت)یرگشدرگ هعسوت نازیم شیازفا اب تفگ ناوت یم نیاربانب
 .دنک

 ود یاک ؛ ناریا رد یلم تینما و یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن نایم یرامآ طباور لیلحت-11 لودج
 
 

 لک  ناریا رد یلم تینما
 الاب طسوتم مک 

 411 (%11)15 (%95)45 (%82)11 مک یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن
 121 (%15)14 (%14)42 (%45)19 طسوتم
 11 (%22)52 (%25)95 (%11)21 الاب

 449 511 151 111 لک
 یرادانعم حطس یدازا هجرد شزرا نوسریپ ود یاک نومزآ هرامآ

.1 یگتسبمه بیرض 84 5 1. 11 
 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 ینیرفآ شقن تارثا یسررب هب یطخ نویسرگر نومزآ زا هدافتسا اب ،قیقحت لاوس هب ییوگ خساپ تهج و همادا رد
 جیاتن ساسا نیمه رب .تسا هدش هتخادرپ ناریا رد یلم تینما صخاش یور رب یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق
 تینما صخاش یرادانعم تروص هب یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن ،دهدیم ناشن نویسرگر نومزآ
 .دنک یم ینیب شیپ ار 25/1 یاتب بیرض اب ناریا رد یلم
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  ناریا رد یلم تینما رب یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن تارثا-11 لودج
 یرادانعم
 

 لدم درادناتسا ریغ بیرض درادناتسا بیرض یت
 B درادناتسا یاطخ اتب

1. 11 5. 11 1. 25 1. 21 1.  یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن 81
 (1191 ،شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

 رد یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن صخاش ،تفگ ناوت یم ییالاب رابتعا و نانیمطا بیرض اب
 رییغت ثعاب یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق ینیرفآ شقن شیازفا نیاربانب ،هدوب رثؤم ناریا رد یلم تینما صخاش
 .تسا هدش ناریا رد یلم تینما صخاش
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 طیارش زا رثأتم هک تسا هدش یاهقطنم هب لیدبت دعب هب 1115 لاس زا صوصخ هب ریخا یاه لاس رد ،هنایمرواخ
 تیعضو زا یاهنومن ار نآ ناوتیم هک تسا هجاوم یاهنوگ جرم و جره تیعضو اب یللملانیب و یاهقطنم ،یلخاد
 نیمأت یارب ریزگان هب شیاه تلود ،تسا کیشرانآ ،یاهقطنم متسیس هک ییاجنآ زا .تسناد هقطنم رب مکاح کیشرانآ
-یم ناشتردق هب لسوت اب اهنت ،اه تلود ،رایدوخ و کیشرانآ متسیس کی رد .دناتردق شیازفا یوپاکت رد ،تینما
 نتسویپ قیرط زا ای و ینورد عبانم هب لسوت اب ای اه تلود تردق شیازفا .دنوش عمجرطاخ دوخ یاقب هب تبسن دنناوت
 هتساوخان یتاعبت تسا نکمم تردق شیازفا یارب تلود کی شالت اما ؛دریذپیم ماجنا هک تسا ینوریب نیدحتم هب
 .دنوش نئمطم رگیدکی دصاقم و تاین هب تبسن دنناوتیمن زگره اه تلود و دشاب هتشاد اه تلود رگید تینما یارب
 و یندعم هدمع عبانم و ریاخذ دوجو نینچمه و کیتیلپوئژ تیعقوم لیلد هب هنایمرواخ رد ،کیشرانآ طیارش رب هوالع
 هچ اهتردق زا مادک ره هک تسا هدش لیدبت یاهقطنم و یناهج یاهتردق نیب تباقر و هعزانم یارب یناکم هب یتفن
 عفانم هک دننک یهدنامزاس یاهنوگ هب ار یزاب دعاوق و طیحم دننکیم شالت للملانیب حطس رد هچ و هقطنم حطس رد
 .دننک نیمأت ار دوخ یرثکادح

 هقطنم رب زکرمت و امابوا هرود رد اکیرمآ یجراخ تسایس رد هدمآ دوجو هب تارییغت هجیتن رد و للملانیب حطسرد
 یاتسار رد .دش هتساک اکیرما یجراخ تسایس رد هنایمرواخ تیمها زا ،اکیرما رد یتفن نیدایم فشک نینچمه و ایسآ
 ،یاهقطنم نزاوت یرارقرب تسایس بوچراهچ رد ،هنایمرواخ هدیچیپ لئاسم رد هلخادم شهاک یارب امابوا تلود لیامت
 و دوخ هنیزه اب ات تشاذگ زاب ار یدوعس ناتسبرع ینعی هنایمرواخ هقطنم رد دوخ دحتم یاه تلود تسد نتگنشاو
 و یدمحاروپ) دننک ظفح و داجیا ار اکیرما و دوخ رظن دروم مظن ،هقطنم رد اکیرما روضح و تلاخد نودب
 ،(151 -251 :9191 ،نایروصنم
 یکیتیلپوئژ یاهتباقر هک دندقتعم زین شهوژپ یرامآ هعماج زا رفن 129 هک دهد یم ناشن شهوژپ یسررب جیاتن
 دصرد 25 نینچمه .تسا هدرک ههجاوم شلاچ اب ار ناریا یاهزرم تینما ،قارع رد یاهقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق
 یاهزرم تینما رب ار قارع رد یاهقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر دوجو زین نایوگخساپ زا
 تینما زورب رد ار مه رانک رد لماع ود ره زین نایوگخساپ زا دصرد 15 دودح و دننادیم رثوم هقطنم نا رد ناریا
 یربجنر و یعراز تاقیقحت جیاتن اب زین نآ حیاتن و ددرگ یم دیئات قوف هیضرف نیاربانب ؛دننادیم رثوم ناریا یاهزرم
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 (4191)یدابآرهم و اینرادرس ،(9191)یمالسا روپ و ینارهمژوب ،(2191)ناراکمه و ینیدلا سمش ،(1191)ناروچیچ
 .دراد یناوخمه و یراگزاس (2191)یتایب و نیذآ و
 شهوژپ یرامآ هعماج نایوگخساپ زا دصرد 8/11 ادودح لداعم رفن 145 هک دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای
 یداصتقا تینما یاهشلاچ و قارع رد یا هقطنمارف و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر نیب نیب هک دندقتعم
 نیا هک تفگ ناوت یم نیاربانب دنتسین ود نیا نیب یا هطبار هب لئاق زین دصرد 5/19 لباقم رد .دراد دوجو هطبار ناریا
 و یدنعزا ،(1191)یراصنا و یریم یاه شهوژپ یاه هتفای اب هیضرف نیا یاه هتفای .دوش یم دیئات هیضرف
 ،(2191)ناراکمه و قثاو ،(2891)ربنیسح و یهلادبع ،(9191)هدازلیعامسا و یدنحا ،(2291)یبویا ،(1191)یمرک
 .دراد یراگزاس (4191)ناراکمه و یرابخا و (4191)هردالک یدارم و ربمیس
 ینیرفآ شقن نیب هک دندقتعم نایوگخساپ زا دصرد 2/29 لداعم رفن 151 هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا یاه هتفای
 و مک هطبار هب لئاق دصرد 15 اهنت و دراد دوجو هطبار ناریا رد یلم تینما و یاهقطنمارف و یا هقطنم یاهتردق
 اب هیضرف نیا یسررب جیاتن .ددرگ یم دیئات زین هیضرف نیا تفگ ناوت یم نیاربانب ؛دنریغتم ود نیا نیب مک رایسب
 ،(4191)یمیرک و یرجاقا ،(5191)این یمایتلا ،(8191)یرهاظم ،(4191)یروفغ و یریشهد یاه شهوژپ یاه هتفای
 و (2191)ناراکمه و ینیسح ،(1191)یجاح و یئوکاین ،(2191)یمشاه و دار یجرف ،(2191)ناراکمه و یمیحر
 .دشاب یم راگزاس (1191)ناراکمه و نایعاجش
 عبانم
 لاس ،تسایس یدربهار یاه شهوژپ ،«گاهنپک بتکم رب هیکت اب ناریا تینما و شعاد ،(2191)یدمحا یلعنسح و رسای ،هداز لیعامسا

 .951-141تاحفص ،81 هرامش ،زییاپ ،مجنپ
 .221-281تاحفص ،4هرامش ،ناتسمز ،مشش لاس ،یجراخ طباور همانلصف ،«اپورا تینما و یطارفا نویداهج ،(9191)زوریپ ،یدزیا
 ،مود لاس ،یراذگ تسایس همانهر همانلصف ،«للملا نیب ماظن رد ناریا هدنزاس و رثوم لماعت ققحت یاهدربهار ،(1191)شخبناهج ،یدزیا

 .94-21تاحفص ،9هرامش ،1191 راهب
 ،1221 هرامش ،ناریا همانزور ،یهلا حتف نمحرلادبع زا وگتفگ ،شعاداسپ رصع رد مسیرورت یاهویرانس ،(1191)دمحا ،یناتسدرا شیاشخب

 .دادرم موس
 لاس ،مالسا ناهج یدربهار تاعلاطم همانلصف ،«ایسآروا یتینما تیعضو رب هیروس نارحب یاهدمایپ و اه شلاچ ،(5191)بیعش ،نمهب

 .291-421تاحفص ،12هرامش ،ناتسمز ،مهدراهچ
 شعاد یدروم یسررب) ناریا یمالسا یروهمج لابق رد یداهج یفلس و یسایس یفلس یاه نایرج درکلمع و عضاوم ،(4191)یلع ،کشزپ

 .یعامتجا مولع هدکشناد ،(هر) ینیمخ ماما یللملا نیب هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(رصم رونلا بزح و
 ،زیربت هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا یمالسا یروهمج تلود یلم تینما رب هیروس نارحب ریثأت یسررب ،(4191)سابع ،نسحروپ

 .یسایس مولع و قوقح هدکشناد
 ،14هرامش ،ناتسمز ،مهدزاود لاس ،یدربهار تاعلاطم همانلصف ،«للملا نیب طباور رد مسیرورت لوحت ،(8891)دازرف ،دیعسروپ

 .241-121تاحفص
 ،49هرامش ،ناتسمز ،مهن لاس ،یدربهار تاعلاطم همانلصف ،«ناریا یمالسا یروهمج یلم عفانم و نیون مسیرورت ،(2891)دازرف ،دیعسروپ

 .158-228تاحفص
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 دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا یلم تینما رب نآ ریثأت و ناتسناغفا رد شعاد هشیدنا شرتسگ ،(4191)دومحم ،هداز كرت
 .یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،یزکرم نارهت دحاو یمالسا

 و قارع ناتسدرک یریفکت-یفلس بازحا رثأت و ریثأت و ناریا یمالسا یروهمج یلخاد تینما ،(9191) یمیهاربا یبن دمحم و دیعس ،یلالج
 .روشک ترازو شزومآ و یدربهار تاعلاطم زکرم ،نارهت ،ناریا ناتسدرک

 ،تینما قافآ همانلصف ،«تیفلس شقن رب دیکأت اب ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما رب یبهذم ییارگ تیلقا ریثأت ،(5191) دمحم ،یناهج
 .2-94تاحفص ،15 هرامش ،زیئاپ ،مشش لاس

 دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا یمالسا یروهمج یا هقطنم یژتارتسا رب هیروس نارحب ریثأت ،(5191)اضریلع ،ازریم یجاح
 .یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،یزکرم نارهت دحاو یمالسا

 تالاقم هعومجم ،«قارع و هیروس نارحب رب دیکأت اب مالسا ناهج یاه نارحب رد ناریا یاه شلاچ و اه تصرف ،(2191)ریما ،روپدادح
 .مالسا ناهج یهوژپ هدنیآ هسسوم ،نارهت ،مالسا ناهج رد کیتیلپوئژ یاه نارحب شیامه

 ،ناتسمز ،موس لاس ،یجراخ طباور همانلصف ،«ناریا قرش بونج هقطنم هعسوت کیمونوکاوئژ یاه یگتسیاب ،(1191)نسحم ،یلیلخ
 .18-451 تاحفص ،4هرامش

 .12-18تاحفص ،44هرامش ،راهب ،مهدزای هرود ،ناریا نیگن همانلصف ،«ناریا کیتیلپوئژ تیعقوم نییبت ،(5191)باهولادبع ،مجوخ
 رد کیتیلپوئژ یاه نارحب شیامه تالاقم هعومجم ،«روشک نیا رد اکیرمآ ۀلخادم فادها و هیروس نارحب ،(2191) نارگید و راشای ،یکذ

 .مالسا ناهج یهوژپ هدنیآ هسسوم ،نارهت ،مالسا ناهج
 لاس ،یعافد تسایس هلجم ،»هنایمرواخ رد ناریا یجراخ تسایس نیودت یارب یرتسب :هیروس کیتیلپوئژ لیلحت ،(1191)نارگید و یقوذ

 .211-415تاحفص ،22هرامش ،ناتسمز ،متسیب
 .هام ریت متشه ،تاعالطا همانزور ،«شعاد اسپ یاضف و هیروس ،(1191)نیسحریما ،یبجر
 نارحب زا سپ یزکرم یایسآ رد یا هقطنم یتینما ییارگمه رد یمالسا ییارگداینب شقن یسررب ،(2191)یرهاوج یدهم و دیما ،یمیحر

 .مالسا ناهج یهوژپ هدنیآ هسسوم ،نارهت ،مالسا ناهج رد کیتیلپوئژ یاه نارحب شیامه تالاقم هعومجم ،«هیروس
 لاس ،یا هقطنم تاعلاطم همانلصف ،«ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما هدنیآ و قارع رد شعاد یعامتجا هاگیاپ ،(4191)دحا ،نایاضر

 .92-12تاحفص ،1هرامش ،ناتسمز ،مهدفه
 تالاقم هعومجم ،«ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما رب هنایمرواخ رد شعاد یتسیرورت هورگ روهظ تاریثأت ،(4191) لوسر ،ییاضر

 .ناتسدرک هاگشناد ،جدننس ،یناریا ماوقا یلدمه
 ،41هرامش ،راهب ،مجنپ هرود ،نیتملا لبح همانلصف ،«یبهذم مسیرورت رب دیکأت اب مسیرورتوئن ،(2191)یتمشح ریما و اضریلع ،ییاضر

 .14-81تاحفص
 ،ناتسبات ،متفه لاس ،تینما قافآ همانلصف ،«ایسآ برغ یتینما طیحم رد شعاد شرتسگ و روهظ یاه هنیمز ،(9191) دمحا ،ناعراز

 .21-11تاحفص ،95هرامش
 نیب طباور تاعلاطم همانلصف ،«ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رب نآ ریثأت و شعاد روهظ ،(2191)روپنایواک انوم و ریشدرا ،ییانس

 .241-111تاحفص ،49 هرامش ،ناتسبات ،مهن هرود ،للملا
 ،راهب ،مهدزیس هرود ،یدربهار تاعلاطم همانلصف ،«ناریا  یمالسا یروهمج رب نآ ریثأت و قارع رد یرگ یفلس ،(1891)رقابدیس ،داژندیس

 .21-551تاحفص ،24هرامش
 دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،شعاد روهظ زا سپ قارع و هیروس رد اکیرمآ دربهار ،(4191)نیسح ،یزابهش

 .یسایس مولع و قوقح هدکشناد ،یزکرم نارهت
Kayhan Barzegar, "Detente in Khatami's Foreign Policy and its Impaction Improvement of Iran – 
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