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 هدیکچ
 یاراد تسایس و تردق ،ایفارغج یلصا رصنع هس نآ رد هک تسا نییبـت لباق یبیکرت موهفم كی بلاق رد كیتیلپوئژ یملع فیرعت

 یماظن تالداعم رد یّممهم رایسب شقن هک تسا كیتیلپوئژ تیعقوم بحاص قطانم  زا  یکی  نامع یایرد ی هقطنم .دنتسه یتاذ یتلصخ
نیب و یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر یسررب و لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده . دراد  ناهج یداصتقا و
 رد یا هقطنمارف و یا هقطنم یابقر نیرت مهم هک تسا نیا هلاقم یلصا لاوس .ناریا هعسوت رب نآ رثا و نامع یایرد لحاوس رد یللملا

 و تسا یفیک هلاقم نیا شور ؟تشاذگ دهاوخ ناریا هعسوت رب یریثات هچ یاه¬تباقر نیا و دنا مادک نامع یایرد لحاوس
 هلاقم جیاتن .تسا ینییبت یفیصوت زین تاعالطا لیلحت و هیزجت شور .دنا هدش یروآدرگ هناخباتک هویش هب هلاقم زاین دروم یاه¬هداد
 دروـم زابرـید زا ،نآ كیتلپوئژ تیعقوم و ناهج زاین دروم  یژرنا  زا یمیظع شخب  نیمأت  اب  سراف  جیلخ  ی هقطنم هک دهدیم ناشن
  هدش  لیدبت  اهنآ  یدربهار  یاه تسایس زا یکی هب هقطنم نیارد ذوفن  ظفح و  هطلس  لامعا یارب شالـت و دوـب یناهج یاه تردق هجوت
 زا یرادروخرب هتبلا و زمره هگنت زین و سراف جیلخ و نارکم هقطنم اب یراوجمه و یکدزن لیلد هب نامع یایرد هقطنم . تسا
 هدومن یتینما ار هقطنم یاهروشک هعسوت و تسا هدوب یناهج و یا هقطنم یاه¬تردق تباقر هصرع یگنهرف كیتلپوئژ یاه¬هفلوم
 .تسا
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  همدقم
 دناوت یم یکیتـیلپوئژ ی هقطنـم کی رد تردقزا یشان ءالخ دوجو ،رامعتسا و  رامثتسا یمقتسم یاه هویش رییغت  اب
  ذوفن  تهـج  یا هقطنـم و  یناهـج  یاه تردق راکشآ و دیدش تباقر .دشاب هطلس رب  ینتبم  کیتیلپوئژ داجیا زاس هنیمز
 یاهروشکاب رباربان و گرزـب یاه تردـق یوس زا ذوفن ای و هطلس رب ینتبم یکیتیلپوئژ طباور  داجیاو  قطانم نیا هب
 ،سراـف  جیلـخ .(9191 ،نایدمحا)دنوش یمبوسحم رضاح رصع رد هطلس کیتیلپوئژ  یاه هفّللؤم  رگید  زا زین هقطنم
  رارق  یبرع و یناریا ورملق ود ی هرطیس تحتهک تسا  یللملا نیب و  یکیتیلپوئژ  تابسانم لقث زکارم نیرت مهـم زا یکـی
 تاراما ،رطق ، نیرحب ، ناتسبرع ،تیوک ،قارع ،ناریا روشک تشه زا لّلکشتم ،سراف جیلخ یکیتیلپوئژ ی هقطنم .دراد
  سراف  جیلخ .(2891 ،نمکرا)دنا هدمآ مه درگ ،سراف جیلخ  یهچضوح  یاه هنارک  رد هک  تسا  نامع ویبرع هدحتـم
 مهس زا دصرد 2/ 11اب ناریا و دصرد 55 اب  ناتسبرع ، نایم نیا رد هک تساراد ار ناهج تفن ریاخذ زا دصرد11/2
  هتفای  هعسوت یاهروشک هدنیآزف زاین و سراف جیلخ تفن میظع عبانم . دنتسه  اراد ار مهس نیرتشیـب ،هقطنـم  رد  یناهج
 هتشاد یا هژیو  هجوت  هقطنم نیا هب یا هقطنمارف و  یا هقطنم  یاه تردق ،متسیب هدس  مود  ی همین  رد اتدش ثعاب ،تفن هب
 تخوس)وتویک  نامیپ  مازلا ،تفنریاخذ شهاک ،تفن تمیق یناهج شیازفا ،سراف جیلخ یزاگ نیدایم فشـک .دنشاـب
 شیـب سراـف جیلخ ،متسیب نرق  ینایاپ ی هـهد رد اـت  دش  ثعاب تسیز  طیحم اب  یعیبط  زاگ رتشیب یراگزاس و (كاپ
 شخب  نیمأت  اب  سراف  جیلخ  ی هقطنم ،ور نیا زا .دریگ رارق یناهج یتسیمونوکاوئژ تابسانم هجوت نوناک رد شیپ زا
 شالـت و دوـب یناهج یاه تردق هجوت دروـم زابرـید زا ،نآ کیتلپوئژ تیعقوم و ناهج زاین دروم  یژرنا  زا یمیظع
 ،یدمحاریما)تسا  هدش  لیدبت  اهنآ  یدربهار  یاه تسایس زا یکی هب هقطنم نیارد ذوفن  ظفح و  هطلس  لامعا یارب

4891) . 

 تالداعم رد یّدمهم رایسب شقن هک تسا ایـند یژرـنا عبانم بحاص قطانم نیرت مهم  زا  یکی  نامع یایرد ی هقطنم
  یداصتـقا و یسایـس عاـضوا و هدش لمحتم ار یناوارف یاه یناماسبان هقطنم نیا ریخا ههد هس رد . دراد  ناهج یژرنا
 هک  تسا  یلیاسم هلمـج زا هقطنـم نـیا یتفن و یژرنا عبانم رس رب تباقر .تسا هدش یناوارف تارییغت  شوختسد  نآ
 دنم تردق یاهروشـک  تباـقر  هـب  هجوت اب ،نآ رب هوالع .تشاد دهاوخ یناوارف شقن ناهج ی هدنیآ تالّدوحت رد
 ،لـیلد  نیمـه  هب .تشاد دهاوخ ناهج هدنیآ کیتیلپوئژ تالداعم رد یّدمهم رایسب شقن هقطنم نیا ،تفن نوماریپ

 ود ،رزخ یاـیرد رانـک رد سراـف جیلخ هک تسا  دقتعم  کیتلپوئژ  روما رد ییاکیرمآ یلاع نارظان زا یک پمک یرفج
 .دنک یـم داـی«یژرنا کیژتارتسا یضیب»ناونع هب نآ زا و  دنتسه  مکی و  تسیب هدس رد یژرنا ی هدننک نیمأت هقطنم
  داجـیا و  سراف جیلخ کیژتارتسا یا هزوح نوماریپ یزاب دعاوق و اه تباقر موهفم و انبم لّدوحت اب ،ور نیا زا
 و هنایم رواخ رد  کیتیلپوئژ  تابسانم نهک مظن ،سراف جیلخ و رزخ کیژتارتساوئژ نوناک ود نایم هدنیآزـف یگتسوـیپ
 هـب درذگ یم رزخ  یایرد و  سراف جیلخ ساّدسح قطانم رد هچنآ حرش  یارب بسانم  یانبم  کـی رگـید ،یزکرم یاسآ

 ،دهد یمن حیضوت اراکشآ ار شدوخ  یعقاو  فیرعت و ینعم کیتیلپوئژ هک اجنآ زا ،رگید یوسزا .دیآ یمـن باسـح
 متسیس ساّدسح طاقن رد یراجعیاقو  كرد  هار نیرتهب ،دوجو نیا اب اما . دیامن یـم  لکشـم  هراومـه زین  نآ  حرش
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 روشنم زا ثداوح  نیا هب هاگن ،(یژرنا کیژتارتسا یضیب) هنایم  رواخ و ایساروا کیژتارتساوئژ قطانم هلمـج زا یناهـج
 یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر یسررب و لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده . تسا  کیتیلپوئژ
 هقطنم یابقر نیرت مهم هک تسا نیا هلاقم یلصا لاوس .ناریا هعسوت رب نآ رثا و نامع یایرد لحاوس رد یللملانیب و
 ؟تشاذگ دهاوخ ناریا هعسوت رب یریثات هچ یاه¬تباقر نیا و دنا مادک نامع یایرد لحاوس رد یا هقطنمارف و یا
 لیلحت و هیزجت شور .دنا هدش یروآدرگ هناخباتک هویش هب هلاقم زاین دروم یاه¬هداد و تسا یفیک هلاقم نیا شور
 .تسا ینییبت یفیصوت زین تاعالطا
  یرظن درکیور
 هک یاهلاقم رد وگروت نآ تربور یوسنارف فوسلیف طسوت .م 1221 لاس رد راب نیلّدوا یسایس یایفارغج حالطصا

 اب هک درکیم یقلت یاهیرظن ـ یدربراک ملع کی ار یسایس یایفارغج وگروت .دش هدرب راکب ،تفای راشتنا دعب اهلاس
 هب یرادروشک رما رد دناوتیم یسایس نامزاس اب یناسنا و یعیبط زا معا ییایفارغج تاّدیعقاو لباقتم تاریثأت یسررب
 ناونع تحت یباتک نتشون اب یناملآ لزتار شیردرف روسفورپ .م 2181 لاس رد اهدعب .دیامن کمک یتکلمم نالوئسم

 درک ادیپ یدایز نارادفرط نامز نآ رد هک داد هئارا ار (مزیناگرا) هدنز دوجوم ۀباثم هب روشک ۀیرظن ،یسایس یایفارغج
 و روشک ۀیرظن ار یسایس یایفارغج ،کیتیلپوئژ ۀژاو دربراک اب هک دئوس یسایس مولع داتسا نیلش فلدور هلمج زا
 ،دوب هتخیمآ تموکح یژولوئدیا اب ًااتدمع هک کیتیلپوئژ نامز نیمه زا .(9891 ،رگزرب)درک یفرعم ییایفارغج مزیناگرا
 هاگدید ،دوب هداد رارق فده ار ناهج تسایس ییایفارغج ساسا ِییسررب هک یردنیکم یژتارتساوئژ تسد رد تسد
 مّدود گنج نایاپ زا دعب اما .دنداد لیکشت لاس جنپ و لهچ تّددم یارب ار نانادیفارغج و یسایس نازادرپهیرظن بلاغ
 هاگدید کی ناونع هب ار هاگدید نیا بیرخت تابجوم ناملآ صاخ کیتیلپوئژ ،یزان ناملآ تسکش و یناهج
 یرادمان ناناد یفارغج ششوک اب .م 1211 یاهلاس ۀهد رد هژیو هب یسایس یایفارغج لباقم رد .درک مهارف یهاگشناد
 یایفارغج دعب هب نامز نیا زا .(4191 ،گنشپ)درک زاغآ ار دوخ زارف ۀرود زنوج نفیتسا و نمتاگ ،نروشتراه¬دننام
 ،فیرعت تاهج زا ار یتالوحت ،یعامتجا مولع ریاس و ایفارغج رد جیار یاهمیاداراپ ریثأت تحت یهاگشناد یسایس
 و یئارگناسنا ،مسیلاکیدار ،یّدمک ـ ییاضف ،یاهیحان یئارگدرکراک :فلتخم یاههرود و درک هبرجت اوتحم و شور
 تافالتخا ،یروشک تامیسقت ،اهتختیاپ ،اهزرم ،اهتلود ،اهروشک هب طوبرم ییاضف تاعلاطم .درک یط ار یداقتنا
 یاهسایقم حوطس رد رگید یسایس ـ یناکم لئاسم اههد و یللملانیب یاههناخدور ،یرگرامعتسا ،مسیلاردف ،یضرا

 رثکا لوبق دروم هک یاهداس فیرعت زورما .تسا یسایس نانادیفارغج هجوت دروم یناهج ات یّللحم ددعتم ییایفارغج
-نارگید و  تزعروپ )«اضف» و «تردق» نایم لباقتم ۀطبار یسررب ملع :زا تسا ترابع ،تسا یسایس نانادیفارغج
،9891). 
 هک للملا نیب تسایس یارب تسا یهاگدـید اـی درکیور ،تسا» ییایفارغج تسایس»نآ یسراف لداعم هک کیتیلپوئژ
 ،درکیور نیا قبط رب .دـهد حیضوت یعیبط طیحم بسحرـب ار یماظـن یاه ییاناوـت و یسایس راتـفر اـت دراد یعس
 کیتیلپوئژ نیا رب انب .تسا یسایـس و یخیراـت روما رب ایفارغج یعطق  ریثأت  رگنایب ،فلتخم تاجرد اب کیتلپوئژ
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 عقاو رد و  دراد یم  فوطعم دنرثؤم اه تسایس یریـگ لکـش رد هک ییایفارغج لماوـع رـب اتدمـع ار دوـخ هجوـت
  کی کیتیلپوئژ ،لاـح نیـع رد  اـما .دهد یم رارق هعلاطم دروم ار نآ یاه تسایس و تلود نایمطباور هک تسا یشناد
 یرصب و یندید رتشیب هک (یموهفـم و ییایفارغـج دعـب رد یناهـج) دراد زیـن یناهـج یدعب دنچ صخشم  ناشن
 رد کیتیلپوئژ یملع فیرعت ،ساسا  نیا  رب . یلایخ و ینهذ ات تسا لقتسم و ینیع رتشیب و یهافش و یظفل ات تسا
 یتاذ یتلصخ یاراد تسایس و تردق ،ایفارغج یلصا رصنع هس نآ رد هک تسا نییبـت لباق بیکرت موهفم کی بلاق
 یاه شنکو تسایس و تردق ،ایفارغج لباقتم طباور ملع زا تسا ترابع کیتیلپوئژ» تفگ  ناوت یمنیا رب انب .دنتسه
 .(1891 ، نسرتیپ)رگیدکـی اـب اهنآ بیکرت زا یشان
 هب یبای تسد هک ارجا شور ای دربهار یانعم  هب یژتارتسا و  ایفارغج و  نیمز ینعم هب وئژ هژاو ود زا یژتارتساوئژ
 ،رت قیقد ترابع هب .تـسا هدـش لیکشت ،دزاس یم نکمم ، تارودقم و عبانم زا هدافتسا اب ار اه تیرومأم ای فادها
 دصاقم و فادها بسک یارب هدش یهدنامزاس تردق زا هدافتسا هب دیدهت  و هدافتسا ، لمع و  یروئت رد یژتارتسا

  کی نیب هک یطـباور فشـک هفیظو هک دوش یم هتفگ یملـع هـب احالطصا یژتارتساوئژ ، ور   نیا زا .تسا یسایس
  یدربهار طباور فشک ملع یژتارتساوئژ ،ساسا نیا رب .دریگ یم هدهع رب ار دراد دوجو ییایفارغج  طیحم و  یژتارتسا

 تایلمع  حیحص تیادـه روظنـم هب یماظن یاه یژتارتسا ییایفارغـج ورملـق نییعت هب هک تسا ییایفارغج طیحم و
 تسا ترابع یژتارتساوئژ»:تسا هدش فیرعت حرش نیدب زین یجراخ تسایس رظنم زا  یژتارتساوئژ .دزادرپ یم یماظن
 ییایفارغـج عیزوت و نیمزرس لماع رب ینتبم یللملا نیب یاه نامزاسو اه تلود یوس زا هدش ذاختا یجراخ تسایس زا
 تاظحالم اب میقتسم طابترا رد یکیتیلپوئژ و یداصتقا ،یسایس ،یماظن تالوحت یمامت ینونک طیارش رد تردـق
 طابترا  کیژتارتساوئژ  ینابم و لوصا اب لیاسم ریاس زا شیب یکیتیلپوئژ لیاسم ،هنیمز نیا رد .دراد رارق کیژتارتساوئژ
 و یسایس یاه لیلحت و هیزجت و اهروشـک یوس زا یلامـعا و یمالـعا یاهدربهار زا یرایسب رد لیلد نیمه هب و دراد
  هجوت دروم مه رانک رد یسایس دحاو کی ای هقطنم کی یکیژتارتساوئژ و یکیتیلپوئژ تیعضو و تیعقوم ،یتینما
 و یژتارتـسا ،ایفارغـج لباقتـم طباور ملع ار یژتارتساوئژ ناوت یم ،کیتیلپوئژ دننامه یلک روط هب .دریگ یم  رارـق
 .(2891 ،این ظفاح)تسناد تردق

 تیوقت روظنم هب اه تلود فرطزا هـک   ،تدـم هاتوک یراجت دوس نتفرگ  رظن  رد نودب یداصتقا یاه یژتارتسا لیلحت
  ار دوش یم لامعا یسایس راتخاس قیرـط زا نآ لرتنـک یاهدیلک ـندروآ تسد هب و نآ یتایح یاه شخب ای یلم داصتقا
 خیرات نایاپ ی هدیااب لباقـت رد كاو تول دراودا  هک  تسا  یلالدتسا ،ثحب نیا ساسا و هیاپ . دنیوگ یم  یمونوکاوئژ
 زا یرادروخرـب تیمها زا ات هدیدرگ ثعاـب ،درس گنج نایاپ هک داد  رارق  نیا  رب ار ضرف نآ رد و داد هئارا امایوکوف
 تاعوضوم تیمها رب ،رگید یوس زا و  هدش  هتساک  موادم تروص هب ایند یراج روما اب هطبار رد یماظن یاه ییاناوـت
 تردق ،ایفارغجرصنع هس بیکرت زا یمونوکاوئژ ،ساسا نیا رب .تسا هدش هدوزفا  یناگرزاب و تراجت ،دیلوت ،یداصتقا

  هداد داصتقا هب ار دوخ یاج ،هدوب کیتیلپوئژرد مهم یلماع هک  تسایس  دسر یم  رظن هب و تسا هتفرگ لکش داصتـقا و
  . (4891 ،یراقفلاوذ)تسا



 195 ...یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر

 هب ار ون یا هچیرد کیتیلپوئژ ملع  یریگراـک  هـب  اّدما دراد یکیتیلپوئژ تایرظن زا رتارف یا هنماد یرگرامعتسا دنچ ره
 سکدترا ای کیسالک کیتیلپوئژ ،هطلس کیتیلپوئژ رب هوالع ار  یرامعتسا  کیتیلپوئژ .دوشگ یرگرامعتسا یور
 ینتبم» کیتیلپوئژ تایرظن یّللک هتسد ود هب ناوت یم ار  یرامعتسا  کیتیلپوئژ  نامتفگ رد طّللسم یاه گنهرف .دنمان یمزین
 زین یلکش ظاحل زا .دومن میسقت«هنایارگ  داژن یاه یژولوئدیا  رب ینتبم» یاه هاگدید و«ییایفارغج قیاقـح رـب
 مه و دنا هتشاد فوطعم ایساروا هب ار دوخ هّدجوت  یعون  هب ، رامعتسا رصع کیتیلپوئژ نامتفگ رد حرطم یاه یروئت
 یناکما هباثم هب عقاو رد ناهام درفلآ ییایرد تردق یروئت . دنا هتفر  شیپ یتایـح نیمزرـس تیزکرم هیضرف اب اتسار
 نیمزرـس قابطنا تهج رفوه سواه¬زین ناملآ رد .دوش یم دادملق نیمزرس نیا رب طّللست  تهج  هدحّلتم  تالایا یارب

 برغ هب ار ردنیکم دنلتراه¬یمک اهنت ، شروشک  یارـب یتایـح یاضـف هیجوت روظنم هب یزان ورملق اـب یتایـح
 یلکـش ظاحل زا ار رامعتسا رصع یکیتیلپوئژ نامتفگ رد  طّللسم  ییایفارغج  یاه گنهرف نیا رب انب .تخاس لیامتم
 .(9191،یمالسا و  ناعراز) تسـناد ایساروا ی هقطنم هب یو صاخ  هّدجوتو  ردنیکم تایرظن زا رّلثأتـم ناوت یـم

 و یرازبا و یلکش ظاحل  هباّدما ، تسا  هدشن لّدوحت راچد وس نیا هب مهدزون  نرق  زا تّدیهام و موهفم رظن زا رامعتـسا
 ار دوخ دربراک ،نهک رامعتسا یاه هویش هچرگا زین رضاح رصع رد و هتشاذگ رـس  تـشپ  ار لّدوحـت یاه هرود ،یشور
  روتسد رد ار یکتیلپوئژ ساسح قطانم  هب  ذوفن  نانچمه هک  تردق  بسک یرامعتسا ونیاه شور اّدما ،هداد  تـسد  زا
 بیقر نودب یاضف رد هک تسا  روهشم  زین ندش یناهج هـب ،ونارـف ی هطلـس ی هرود .تسا هتفای جاور ،دراد  دوخراک
 یاهروشک و اه تّللم یگدنز ، تیصخش ، تیوه و هداد خر یا هناسر و یتاعالطا یروآ  نف و  یداصتقا تردق رازـبا رـب  ینتبم و
 مه  رد  ار اه تمواقم و دهد یم رارق ریثأت  تحت  نیـتال یاکیرـمآ و ایـسآ ،اقیرفآ یاه هراقرد ار هعسوت لاح رد و فیعض
 یکیژولونکت و یداصتقا  یاه تیلباق ،تیّدوه ،گنهرف نارگـن  هـک  یلحـم یاه تمواقم دراد یعس  هطلس  زا دنور نیا . دنکش یم
 .(9191 ،ناعراز) دنکـش مهرد  ار  دنتسه یبرغ یزاس یناهج نیگمهس جاوما ربارب رد دوخ
  هعلاطم دروم هقطنم

 هوبنا مجح زین و ییایفارغج تیعقوم ظاحل هب هک تسا ایسآ برغ بونج رد یتایح و کیژتارتسا یا هقطنم هنایمرواخ
 .تسا یا هداعلا قوف طیارش یاراد یژرنا
 اه هام و زور یط و تسا ناهج قطانم نیرت بهتلم زا یکی ،هداد یاج دوخ رد ار یرایسب یاه روشک هک هقطنم نیا

 مادم هک دشاب هتشاد دوجو ایند رد یا هقطنم رگا نونکات لوا یناهج گنج نامز زا .دهد یم خر نآ رد یناوارف ثداوح
 ناوتب دیاش .تسا (رگید ناونع ره ای ،ایسآ برغ) نامع یایرد لحاوس و هنایمرواخ هقطنم نآ ،تسا هدوب شنت رد
 التبم نمزم بوشآ و شنت هب ار ایند دنلتراه¬،ییارگرامعتساوئن ای و یرامعتسا اسپ دادبتسا ،اپورا مسیلایرپما تفگ
 زونه ،دنتسه شیاسآ رد ناهج قطانم ریاس و درذگ یم لوا یناهج گنج زا نرق کی هکنیا دوجو اب .تسا هتخاس
 ثداوح دهاش 1115 لاس زا هنایمرواخ .دوش یم ریگرد دیآ یم رب یوحن هب زور ره هک ییاه یگتفشآ اب هنایمرواخ
 ،قارع رد .داد یم ار هقطنم نیا للم نابز زا مه نآ دیدج هنایمرواخ کی دیون هک دوب یبرع یاهروشک رد یقفومان

 تالوحت هک یراک اهنت و دنراد یمهبم رایسب هدنیآ ای ،دنتسه طوقس لاح رد اه هاگتسد ای ،رصم ای یبیل ،نمی ،هیروس
 هک تیعقاو نیا اب طیارش نیا بیکرت اب .دناشک یتابث یب هب ار هقطنم هک دوب نیا ،دناسر ماجنا هب هنایمرواخ ریخا
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 ،ملقلا عیرس)دروخ مقر هقطنم رد هعجاف یارب بسانم لمعلا روتسد کی ،درک داجیا ار یمات بیسآ یجراخ یاه تلاخد
4291). 

 
 نامع یایرد لحاوس و هنایمرواخ هقطنم یناهج تیعقوم -1 هشقن

 (www.dartmouth.edu) :عبنم

 
 (www.dartmouth.edu) :عبنم نامع یایرد لحاوس و هنایمرواخ هقطنم :2 هشقن

 مظن اه نیا وترپ رد و میراد ار ناگیاسمه اب ناتسبرع ییامزآروز ،هقطنم رد لیئارسا هتساوخان روضح ،اه نیا زا رتارف
 تیامح ،هریغ و نمی ،یبیل ،قارع ،هیروس رد اه یریگرد .تسا هتفر نایم زا ،دندرک یم ینیب شیپ اه یبرغ هک ینامثع اسپ
 هژیو هب یجراخ یاه تردق روضح ،نیطسلف و لیئارسا هلئسم ،ارگداینب یتسیرورت یاه هورگ زا تیوک و ناتسبرع
 .(2891 ،ربمیس)دنتسه هنایمرواخ بئاصم نیرت یلصا ،تالکشم رگید زا یرایسب و یداوس یب ،یتیسنج لئاسم ،وتان
 ،اهدرک ،یلوتانآ یاه كرت ،اه یناجیابرذآ ،اه یروشآ ،نایناریا دننام ینوگانوگ یداژن و یگنهرف یاه هورگ هیحان نیا
 یکرت ،یسراف زا تسا ترابع هقطنم نیا یلصا یاه نابز .تسا هداد یاج دوخ رد ار اه ربرب و اه برع ،اه یلیئارسا
 هتفای طسب هژاو اه هنیمز یخرب رد .یربع و یبرع ،یلوبناتسا یکرت ،یروشآ ،یچولب ،یرل ،یدرک ،یناجیابرذآ

 هوالع هک تسا هدش یلامش یاقیرفآ و یزکرم یایسآ ،زاقفق ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا یاه روشک لماش یگزات هب هنایمرواخ
 .( 8891 ،یدباع)دریگ یم رب رد زین ار وتشپ و ودرا نابز دش دای هچنآ رب
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 نیب هقطنم نیا تعسو دروم رد .دوش یم لیکشت رازفلع و نابایب زا نآ مظعا تمسق هک تسا یا هقطنم هنایمرواخ
 ،دنرادن لوبق ًاالوصا ار هنایمرواخ حالطصا یتح نانآ زا یخرب هک یروط هب دراد دوجو یشحاف فالتخا ناصصختم

 ناییاپورا اریز ،تسا هدش  هداد هقطنم نیا هب ناییاپورا فرط زا حالطصا نیا .دنناد یم هابتشا و مهبم یلیخ ار نآ نوچ
 برغ بونج)هنایمرواخ ،(یقرش یایسآ) رودرواخ تمسق هس هب بیترت هب ور دندوب اپورا قرش رد هک ییاه نیمزرس
 .تسا هدوب ناهج ندمت یاه هاگتساخ نیتسخن زا هنایمرواخ .(5891 ،یتزع)دنا هدرک یدنب میسقت کیدزن رواخ و (ایسآ
 دیاش و یناهج هجوت زکرم ،متسیب نرق هنایم زا هنایمرواخ .دنا هتساخرب اجنیا زا ناهج یاه نییآ و اه رواب زا یرایسب

 زارد یاه شکمشک ناکم و تسا هدوب یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یکیژتارتسا رظن زا ناهج هقطنم نیرت ساسح
 یمیهاربا ریغ نایدا و مالسا ،تیحیسم ،تیدوهی نوچ ،یمهم نایدا هاگداز هنایمرواخ .تسا لیئارسا و بارعا تدم
 داقتنا نآ ندوب یروحم اپورا لیلد هب هنایمرواخ هژاو زا دارفا یخرب .تسا یونام و رهم نییآ ،یتشترز نید لثم
 یا هقطنم یدنه کی یارب هقطنم نیمه هک یلاح رد هدش عقاو قرشم رد ،یبرغ یاپورا دید زا اهنت هقطنم نیا .دننک یم
 رگید ،یدیشروخ 2151 لاس رد ینامثع یروتارپما یدوبان اب .تسا  هدش عقاو بونج رد یسور کی یارب و یبرغ
 ناهج داینب هزات یاه روشک هب هنایمرواخ حالطصا هک دوب یلاح رد نیا و تشادن یدایز دربراک کیدزن رواخ حالطصا
 ناهج یارب یژرنا عبنم کی ،تفن میظع ریاخذ زا یرادروخرب لیلد هب هک تسا یقطانم زا هنایمرواخ .دش قالطا مالسا
 عبانم نیرت گرزب یاراد هک دنتسه ییاه روشک زا یبرع هدحتم تاراما ،تیوک ،قارع ،ناریا ،ناتسبرع .دور یم رامش هب
 نیمود و نیلوا بیترت هب رطق و ناریا .تسا یعیبط زاگ میظع ریاخذ یاراد نینچمه هنایمرواخ .دنتسه ناهج رد تفن
 تفن تارداص هب و یلوصحم کت رتشیب هنایمرواخ زیخ تفن یاه روشک داصتقا .دنراد ار ناهج رد یعیبط زاگ ریاخذ
 نیا ریقف یاه روشک زا یکی نمی .دوش یم هدافتسا اه روشک نیا یتعنص شخب رد تفن عبانم زا رتمک و تسا هتسباو
 .(2891 ،یرواگنک یرداق)دور یم رامش  هب هقطنم

 
 (Show Caves of the World) :عبنم  نامع یایرد لحاوس و هنایمرواخ هقطنم رد عقاو یاهروشک :3 هشقن

 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
 یتسینویهص میژر روضح .تسا هدش نآ ریذپان ییادج شخب یزیر نوخ و گنج و تسا هدرک لیدبت قطانم نیرت نماان
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 و قارع یاه روشک رد یتسیرورت یاه هورگ یریگ لکش ،تسا اکیرمآ عفانم هدننک نیمأت یعون هب هک هقطنم نیا رد
 زاگ و تفن ینغ نیدایم دوجو ،ناریا اب و رگیدکی اب سراف جیلخ هیشاح یاه روشک یزرم و یضرا تافالتخا ،هیروس
 زا ...و یا هقطنمارف یاه تردق ینیرفآ شقن ،رگید کی زا اه تلم یرابجا ندش ادج و یلیمحت یاه زرم ،هقطنم رد
 و یماظن یاه یریگرد ینونک طیارش رد .تسا هدش رجنم هقطنم ندش بوشآرپ و نماان هب هک تسا یلیالد هلمج
 و ناریا نایم قیمع تافالتخا زین و قارع ،نیرحب ،نمی ،هیروس نوچ ،ییاهروشک رد نایم یللملا نیب و یلخاد یسایس
 هک تسا یتالکشم هلمج زا ناتسبرع و هیکرت زین و ناتسبرع و رطق نایم یسایس یاه نارحب یخرب رانک رد ناتسبرع
 .(5191 ،یقتم)دراد دوجو هقطنم رد
  اههتفای
 یداع تروص هب تیعضو ناتسناغفا و ناتسکاپ ،قارع ،هیکرت ،یبیل ،رصم ،هیروس ات هتفرگ نیطسلف زا هنایمرواخ یاهروشک رد
 تابث هب زونه ات اما یفاذق نتشادرب دوجو اب یبیل .تسا هدش یلخاد گنج راتفرگ هیروس .تسا شعاد ریگرد قارع .تسین
 یموق یاه تیلقا هلئسم نانچمه اما تسا هتشاد یبوخ یداصتقا دشر ریخا یاه لاس رد هکنیا دوجو اب هیکرت .تسا هتفای تسد
 تسخن یافعتسا ناهاوخ و تسا هتفرگ رارق تلود ربارب رد یرداقلا رهاط و ناخ نارمع ناتسکاپ رد .تسا هدشن لح یهورگ و
 دیاش و نیرتینالوط یسارکومد خیرات رد هک تاباختنا .تسا تاباختنا ریگرد هک تسا هام شش رد ناتسناغفا .تسا ریزو
 دوب هدش زاغآ یتاباختنا میت ود نایم هک یسایس یاهوگتفگ و تسا هدشن مولعم تاباختنا هجیتن زونه ات اما ؛دشاب نیرت هنیزهرپ
 .تسا هدیسر تسب نب هب
 و یریگ لکش هب هتشذگ یاه لاس یط هک تسا یلماوع موادت زا یکاح ،هدنیآ یاه لاس هتبلا و ناهج ینونک طیارش یسررب
 یاضف رد از بوشآ تالوحت و یفنم یاهدنیارف شرتسگ لامتحا ور نیمه زا و تسا هدز نماد یناهج یتاعزانم دیدشت
 ققحت و اه شنت شهاک زادنا مشچ دناوت یم هک یعوضوم ،تسین نهذ زا رود نادنچ هنایمرواخ رد هژیو هب و یللملا نیب یدربهار

 رد نامأوت دنیارف ود دوجو زا یشان ناوت یم ار دنور نیا .دیامن رات و هریت تدم هاتوک ینامز هرود کی رد لقادح ار حلص
 هب رگید یشخب و تسا هنایمرواخ رد نیشیپ یتاعزانم رارمتسا هجیتن رد نآ زا یشخب هک تسناد للملا نیب حطس و هنایمرواخ
 هنایمرواخ رد نارحب شتآ میقتسمریغ تروص هب هک دوش یم طوبرم هیسور و اکیرمآ هلمج زا گرزب یاه تردق یاه شنت دیدشت
 .(1891 ،هدازدهتجم)دزاس یم رت رو هلعش ار
 و دشاب هتشاد همادا یدایز یاه لاس ًاالامتحا ،تسا هداتفا قافتا برع ناهج رد 1115 لاس زا هک یتالوحت ،هنایمرواخ ،حطس رد
 رجنم هک تسا یبرع یاهروشک فیعضت زین تالوحت نیا دمایپ نیرت مهم .دوش یمن هدهاشم عاضوا دوبهب زا یا هناشن چیه ًاالعف
 .درک هراشا ...و هیروس ،نمی ،قارع ،یبیل هب ناوت یم اه نآ نیرت مهم هلمج زا هک دوش یم اه نآ یشاپورف یتح و یدمآراک مدع هب
 رامشب اه نآ تینما و تابث هیلع یدیدهت هک دنتسه هجاوم یجراخ و یلخاد یتینما اهدیدهت زا یا هرتسگ اب اهروشک نیا عقاو رد
 یالاب خرن ،یژرنا نییاپ تمیق و بآ دوبمک هلمج زا ،یعامتجا و یتیعمج ،یداصتقا یساسا تالکشم هک نانچمه .دنور یم
 ملع دق ینالوط نارحب نیا زا سپ دناوتب برع ناهج هک دوش یم نآ زا عنام اه نآ ناوج لسن نایم رد یدیماان عویش و یراکیب
 دبای همادا ًاالامتحا یجراخ و یلخاد نارگیزاب روضح اب اهروشک نیا رد یلخاد گنج هک دسر یم رظن هب یطیارش نینچ رد .دنک
 موادت نایم نیا رد .(نایوجهانپ لیس رطاخ هب) دراذگ یم یاجرب اپورا رد و هقطنم نیا رد اهروشک تابث رب یفنم یریثأت و
 دیدج یربهر .تسا هدوزفا هقطنم یتاعزانم دنور رب زین تنطلس هب ناملس کلم دورو نامز زا یدوعس ناتسبرع یرگشنک
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 زا هک یدوعس ناتسبرع .دنک یربهر ناریا هیلع ار ینس روحم ات دنک یم شالت یا هقباس یب روط هب یهاو یاه هناهب هب یدوعس
 زین میقتسم یماظن هلخادم هب نونکا ،تسا هدوب هعیش روحم هیلع هزرابم و هیروس تلود نافلاخم زا یلام تیامح رادفرط زابرید
 ناتسبرع اجنآ رد هک تسا هدیسر جوا هب نمی رد نونکا و دش عورش نیرحب زا یماظن تالخادم نیا .تسا هدرک تردابم
 زا یرایسب رد هک یدوعس دیدج تاکرحت نیا .دهد یم همادا ار نویبالقنا هیلع گنج ییاوه تالمح قیرط زا ًااتدمع یدوعس
 یرایسب یاپ هکلب ،تسا هدرک دوخ هنازورفا گنج تامادقا ریگرد ار یا هقطنم یاهروشک و اه هورگ طقف هن ،دراد نایرج قطانم
 یساره ناریا یاتسار رد ناوت یم ار هقطنم هب یم ازرت ریخا رفس هک نانچمه ،تسا هدرک زاب هقطنم هب زین ار یبرغ یاه تردق زا
 .( 2891 ،یدمحـم)درک لیلحت یدوعس تامادقا زا تیامح و

 
 (https://kids.britannica.com/students/assembly/view/166275) :عبنم هنایمرواخ ینوماریپ طیحم :4 هشقن

 
 نامع یایرد لحاوس و هنایمرواخ هقطنم یاهزرم :5 هشقن

 (https://www.vanityfair.com/news/2008/01/middle-east-cultural-political-map) :عبنم
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 یرثؤم شقن تسیاب یم دوخ یناهج هاگیاج هب هجوت اب یللملا نیب یاه تردق هک یلاح رد ،زین یللملا نیب حطس رد اما
 ،نآ رتسب رد هک دنتسه یا هدیدع تافالتخا راچد دوخ ،دنیامن افیا هنایمرواخ رد هلمج زا یناهج یتاعزانم لح رد
 فیعضت هنایمرواخ رد هتشذگ اب هسیاقم رد اکیرمآ تیعقوم هک یلعف طیارش رد .تسا هدش دیدشت یا هقطنم یتاعزانم
 اب روشک نیا تاشقانم ،تشاد دهاوخ هدنیآ رد ییاهدرکیور هچ پمارت تلود هک درادن دوجو ینانیمطا و تسا هدش
 ،دنارورپ یم رس رد ار هنایمرواخ هب تشگزاب یایؤر نیچ هک یلاحرد .تسا هدش دیدشت زین یناهج یاه تردق ریاس
 نیمه زا و تسا هدش دیدشت یبونج نیچ یایرد رس رب هژیو هب و فلتخم یاه هزوح رد اکیرمآ اب روشک نیا تافالتخا
 هیسور و اکیرمآ نیب تافالتخا .دراد دوجو زین هنایمرواخ رد هلمج زا قطانم ریاس هب تافالتخا نیا تیارس لامتحا ور
 هیروس و نیارکوا نارحب هجیتن رد هک تسا هتفای شیازفا اه نآ نیب یماظن دروخرب دح ات ریخا لاس کی یط رد زین
 اب هزرابم) ،دنا هدش هنایمرواخ گنج دراو كرتشم فده کی اب هیسور و اکیرمآ دسر یم رظن هب هچرگا .تسا هدوب
 اه تردقربا ریاس .دنراد یضقانتم ًاالماک فادها رگید لئاسم رد اه نآ اما (یداهج یفلس یاه نامزاس ریاس و شعاد
 تاحیلست شورف رکف رد دنشاب هنایمرواخ یتاعزانم لح یپ رد هکنآ زا شیب زین هسنارف و سیلگنا ،ناملآ نوچمه
 یتسیرورت یاه هورگ تسد هب میقتسمریغ تروص هب هک یتاحیلست ،دنتسه یبرع دنمتورث یاهروشک هب دوخ یماظن
 رد قرغ هنایمرواخ هک یلک تیعضو نیا رد .دنروآ یم راب هب ار یرایسب یاه هعجاف ،اه تلم هیلع گنج رد دنسر یم
 اهنت هن ،دنا هدرک دراو هنایمرواخ هب ار دوخ یاه تباقر زین یناهج یاه تردق و تسا هدش دوخ یلخاد یتاعزانم

 شیازفا زین اه تلم و اه تلود نایم اه فاکش دیدشت یاه هنیمز هکلب ،تسا راوشد یا هقطنم یتاعزانم لح زادنا مشچ
 لصاح یاه تورث و هنایمرواخ یژرنا عبانم هب یللملا نیب یاه تردق هک ینامز ات دسر یم رظن هب عقاو رد .تسا هتفای
 ... و یا هقرف ،یبهذم تافالتخا رب نانچمه زین هقطنم یاهروشک و دنا هتخود مشچ یبرغ تاحیلست دیرخ یارب نآ زا
 یلصـم)دنام دهاوخ یقاب هدز نارحب هنایمرواخ نیمه نانچمه هنایمرواخ دنراد دیکأت اهروشک ریاس اب دوخ طباور رد
 زا ،نآ کیتلپوئژ تیعقوم و ناهج زاین دروم  یژرنا  زا یمیظع شخب  نیمأت  اب  سراف  جیلخ  ی هقطنم .(8891 ،داژن
 زا یکی هب هقطنم نیارد ذوفن  ظفح و  هطلس  لامعا یارب شالـت و دوـب یناهج یاه تردق هجوت دروـم زابرـید
 . تسا  هدش  لیدبت  اهنآ  یدربهار  یاه تسایس

 هدحتم تالایا

 هجاوم یتادیدهت اب ،سراف جیلخ ی هقطنم نوچ یعامتـجا-یسایـس هدیچیپ طیحم کی رد یتینما یوگلا ره یارجا
 یتابث یب ،یمالسا یروهمج یا هقطنم یتینما دربهار .تسین ینثتسم رما نیا زا زین هدحتم تالایا  یتینما یوگلا هک تسا

 یقالت رطخ و هنایـم رواخ رد یعمـج راتشـک یاه حالس هعسوت ،سراف جیلخ یبونج هزوح یاهروشک تافالتخا و
 ،عومجم رد .دشاب یم هقطنمرد اکیرمآ یورارف یاه شلاچ هلمج زا ،یبهذم ییارگ  داینب و  هتفرشیپ یاه یژولونکتاب نآ
 . دوش یم  مامـت رت نارـگ روشـک نآ یارب زور هب زور هک تسا یکّلتم یماظن دربهار کی هب هدحتم تالاـیا نونکا مه
 یبسانم لحم ار هقطنم یاهروشک زین اه تسیرورت و دراد رارق شلاچ دروم ،ناریا یا هقطنم تردق یوس زا روشک نیا
 طیارـش ،دوجوم تیعضو هک  دسر یم  رظن هب ظاحل نیدب ،دنا هتفای  یتسیرورت  تایلمع ماجنا زین و یریـگ وضـع یارب
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  هـک یا هنوگ هب؛تساکیرمآ تسد  رد  لمع راکتبا ،لاح نیا اب .تشاد دهاوخن یپ رد هدحتم تالایا یارـب ار یبولطـم
 فلتخم لود نایـم رد نینچمه و نیفرط نیب کیژتارتسا و هدنزاس تکراشم تسایس کی داجیا هب دناوت یم روشک  نیا
 1+5  نامیپ  نوچمه نیشیپ ی هدش فیرعت تکراشم یاهوگلا هک ارچ ،دنزب تسد هنایمرواـخ زیـن و سراف جیلخ رد
 نادنچ هن یا هدنیآ رد ،اکیرمآ یماظن روضح و ینونک عاضوا هب هّدجوت اب ،دوب هدش فیرعت هقطنمرد اکیرمآ طّدسوت هک
 ،یعراز)دز دهاوخ  مقر  یا هقطنمارفو یا هقطنم یاه بوچراچ رد ار یدیدج یاه یدنب فص و درـک دهاوخ رییغت رود
5191) . 

 خیم 1211 لاس رد زئوس گنج یط  هسنارف و ایناتیرب یروتارپما ینارمکح ی همتاخ اب شیپ لاس هاجنپ هدحتم تالایا
 نیا رد شلاّدعف روضح اه لاس زا سپ زین نونکا .تـسا هدیبوکهنایـم رواخ  ینعی ، ناهج  ی هطقن نیرتریطخ رد ار دوخ
 نیا هکنیا اب .دنراد رظن نتگنشاو هب دوخ هنیرید  یاه یریگرد حرج و عفر یارب ، ناریازج   هب یگمه ،ناهج زا هطقن
 ،لاح نیع رد ،دهد یمرارق دوخ نایضاقتم رایتـخا رد یداصتـقا و یماظن کمک تروص  هب  یبنج  یاه کمک روشک
  هنایارگ عقاو بلطم نیا  رکذ ،صوصخ نیا رد .دیامن یم نیمضت نارگید ربارب رد ینمض روط هب ار  کی ره تینما

 هب ار هدمع یا هقطنم نانیرفآ شقن هک دنتسین ییاکیرمآ بوخ یاهداهـنو تاسسؤـم اهنت نیا دسر یم رظن هب  یرورض
 هزاجا هدحتم تالایا هب ، تردق رب هیکت اب هک دنتسه اهراتخاس نیا عقاو رد هکلب ،دزاس یم لصتم نتگنشاو روحم
 ییاپ یاج نتفای رد دیاب یم زین اپورا هیداحتا ،دوبـن هنوـگ نـیا رگا هک ؛درب شیپ هـب تیقفوـم اـب ار یزاب نیا دهد یم
 هقطنـم رد یدمآراک یاهراتخاس نینچ زا هدحتم تالایا هک ینامز ات سپ .دشاب قفوم هزادنا نیمه هب هقطنم رد
 .(1191 ،ناراکمه و نیدباعلا نیز) دسر یـم رظن هب دیعب روشک نیا هاگیاج رییغت لامتـحا ،تسا دنم هرهـب
 زین یتآ یاه لاس رد نآ تّدیمهارب و تسا هدش لیدبت نتگنشاو یجراخ تسایس تیولوا هب  سراف  جیلخ نونکا مـه 
 تابسانم هدننک نییعت ،یا هقطنم یّلتح و یا هقطنمارف یاهروشک رگـید زا شیـب هدحتـم تالایا .دش دهاوخ هدوزفا
 رظن هب و هتشگ راد هدهع ار هقطنم ماردناژ شقن ،دوخ ،رضاح لاح رد هدحتم تالایا .تـسا سراف جیلخ  رد  یتینما
 کی  هب  هقطنم تابث  ظفح یراذگاو و هقطنم نـیا زا شیاهوریـن جورـخ تهج یتدم هاتوک لقادح همانرب هک دسر یم
 دوخ راک روتسد رد زین ار رگید یاهروشک ای و روشک هب رما نیا تلاکو  اـی و  یا هقطنـم  یعمج هتسد تینما متسیس
  نیسح  مادص ینوگنرس نوچ یفده زا رتارف ،سراف جیلخ  رد  رثؤم روضح  هب روشـک نـیا زایـن هک ارچ؛دشاب هتشادن
  لباق ی هدنیآ ات)دشاب مکاح اکیرمآ رد هک یتلود ره دنک یم حرطم ار لامتحا نـیا یزادنا مشـچ نینـچ .دشاب یم
 نیا هب .داد دهاوخ همادا ناهج  هدش هتخانش یتفن ریاخذ زا یرتشیب شخب لرتنک یارـب دوـخ شالـت  هب ،( ینیب شیپ
  تاماقم و  هدوب برغ یتعنص یاهروشک ناربهر هّدجوت درومهراومه سراف جیلـخ یتینـما یاه ترورض ،بیترت
 ثداوح لابند هب هچرگا نیا رب  انب .دنهد یم ناشن یرتشیب تیساسـح ،یتیعـضو نینچ هـب تبسن اکیرمآ  ییارجا
 نیزگیاج ار سراف جیلخ  هقطنم  رد  نآ عبت هب و هنایمرواخ رد دنمفدـه یتارییغـت دربشیپ شوب تلود ،ربماتپس مهدزای

 ،هقطنم رد دوخ رثؤم روضح یادتبا زا هدحتم تالایا یتینما نالک دربـهار  اـما .درک هقطنم رد تابث ظفح تسایس
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 هب هقطنم نیا ینارحب تیعضو شهاک تهج شیوخ یراذگ ریثأت ناوت شیازـفا اـب هارمه  دوجوم  تردق  عیزوت ظفح
 .(4291 ،ملقلا عیرس)تسا هدوب دوخ یبسـن یرترـب  ظفـح  روظنم

 اپورا

 بناـج زا لقتسـم یا هنایم رواخ تسایس یعون روهظ دهاش ، ریخا  یاه لاس  رد هژیو هب و یوروش یشاپورف زا سپ
 جیلـخ تّدیمـها .تسا سراف جیلخ یژرنا هب یگتسباو ،صوصخ  نیا  رد اپورا ی هغدغد نیرت مهم .میتسه اه یـیاپورا
 نونـکا  مه .تسا شیازفا لاح رد اپورا هیداحتا یارب ،بسانم رازاب و یژرنا  میظع  ریاخذ  دوجو هطساو هب سراف
 سـناژآ یاهدروآرـب ساسا  رب و  دنک یم  نیمأتار اپورا یژرنا یاهزاین زا دصرد هاجنپ ،سراف جیلخ یژرنا عبانـم
 ،رگـید یوس زا .تفای  دهاوخ  شیازفا  دصرد داتفه هـب یدالیـم 1915لاـس ات یگتسباو نازیم نیا ،یژرنا تاعالطا
 دنناوت یمـن ،دندروآ یمرامش هب دوخ یاهزات هکی هنحص ار سراف جیلخ ، ینالوط  ینامز تّددم رد هک اه یـیاپورا
  یکدـنا مهس هب اهنت و دشاب هتشاد دوـخ تـسدرد ار هقطنـم نیا رد  لیاسـم  نانـع نینچ نیا ،رگید یتردق دنریذپـب
  مهس ، هقطنم تّدیمها شیازـفا اـب نآ یط هک  دنتسه  یتیعضو  دهاش هنیع هب ییاپورا یاهروشک .دنک افتکا ناشیا  یارـب
  اکیرمآ یگداـمآ مالـعا و قارع گنج .تسا شهاک لاـح رد یتینـما و یدربهار لیاسم ی هنیمزرد هژـیو هب نانآ

 ،ربمیس)تـسا هدیشخـب ینوزف  ار  اه ییاپورا یتیاضران دنور ،اپورا روضح نودب  نایرج  نیا  لصف و ّللح  تهج
2891). 

  تـسا یروشـک و هنایمرواخرد هقباس اـب  یرامعتـسا  تردق کی ،اکیرـمآ کیژتارتـسا هارمـه و رای ناونع هب ایناتیرب
 یاهروشک رد شذوفـن دیکأـت و تیساسح صوصخ هب . تسا  لیاق هقطنم رد ملسم یلگ و  بآ  ّلقح شدوخ یارب هک
 کت و یبطـق  کت  ماظن  یعّددم ناونـع هـب ایکرـمآ ی هزادنا  زا  شیـب تردـق و ذوفن ی هعسوت ؛ناریا و قارع ،ناتسناغفا

 عاوـنازا هدافتـسا اب نیارب انب .درک دهاوخن لمحت و هتفاتن رب ار  یناهج  نیون مظن نارود رد  یناهجدیدج  ییادص
  هتشذگ کی رد روشـک  نـیا . تسا  نانپ و دیدـش  تباـقر  کـی لاـح رد اکیرـمآ اب ،هقطنم  رد  دوخ نکمم یاهرازبا

 و  یسایـس  یسانـش هعماج ،یگنهرف تایصوصخ یسرربو هعلاطم زا هدافتسا اب ،نرق جنپ هب کیدزن یرامعتسا ینالوط
 هـچ  رـه  ی هطلـس و ذوفـن یارـب  ار  بسانـم  یاهراک  هار و  اه شور ،هقطنم نوگانوگ عماوج یعامتجا یسانـش ناور
 و تّددم هاتوک ،هقطنم  رد  ناتسلگنا  فادها .دیامن یم ارجا و یحارط ار هنایم رواخ ناربهر و مدرم هبدوخ رتشیب
 لابند ،اکیرمآ ،شتردـق ردق بیقر اب تباقر رد  ار  یتّددم  زارد یاه فده  هتسویپ ، سکع  رب هکلب تسین رذگدوز
 .( 8891) ،یدباع)دنک یم

 مسیلایرپما ی هناگ هس  یاه هزیگنا ،فیعض یاه تلود دوجو و تردق ءالخ زین و گنج رد تسکش ،گنج رد یزوریپ
 رامش اـب هقطنـم رد اکیرمآ اب تّددم ینالوط تباقر رد هدنزاب ار دوخ هک اپورا ،رظنم نیا زا .دنهد یم  لیکشت ار
 رارق .تسا هداد ناشن فعض نآ  رد  هدحتم تالایا یوحن هب هک تسا ییاه تیعقومزا هدافتسا ددص رد هراومه ،دروآ یم
 یکیرش ناونـع هـب ناریا ندومن دادملق؛1211گنج رد تکرش و زئوس لاناک نارحب یط لییارسا رانک رد نتفرگ
 یدراوم هلمج زا قارع گنج اب یّددج تفلاخم و؛(21،9891،سترپ) هقطنم روشک نیرترّلثکتم  لاح  نیع رد و هدیچیپ
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 ،یماظن  مسیلایرپما . دشخب دوبهب هقطنـم رد ار  شیوـخ  هاگیاج ات دراد و هتشاد یعس اهنآ قرط زا اپورا هک تسا
 هب هک تسا دوجوم عضو رییغت یاه تسایس لامعا و ارجا شور هس زین یگنهرف مسیلایرپما و یداصتـقا مسیلایرپـما
 هتشاد ایکرمآ لباقـم رد ارـنآ  یداصتقا  عون صوصخ هب و شور  هس  زا کیره یبسن دربراک ییاناوت اپورا دیآ یم رظن
 یاه نامزاس و تینما یاروش بوچراچ رد تکرح و یللملا نیب تاررقم و نیناوق یارجا رـباپورا دیکأـت .دشاب
 یاهراجنه و  دعاوق  قبطرب للملا نیب تسایس لوصا یارجا و یتینما لیاسم لصف و ّللح تهج هبناج دنچ یللملا نیب
 بایغ رد ،للملا نیب ماظن رد شیوـخ هاگیاج اقـترا یارب اپورا یور شیپ یاه هنیزگ زا رگید یکی یللملا نیب
 .(9891 ،یناخ هللادبع)تسا شا یماظن بلاغ یاه ییاناوت

 رد نتفرگ رارق اب اپورا و ناریا .تسا ناریا ،سراف جیلخ  رد دوجوم  عضو  رییغت تهج اپورا یاهرازبا زا رگید یکی
  هب  اکیرمآ  تردق ربارب رد یا هنزو ار یرگید ،کـی ره ،لباقتـم یلمـع یط ، هقطنم نیا رد یعیبط داحّلتا کی ضرعم

 عضو دناوتب نآ کمکاب ات  دوـش   هدرتسگ لماعت دراو نارهت اب تسا ددص رد اپورا ی هیداحتا ورنیا زا .دنروآ یم باسح
 فیعضت ،یدرکیور نینچ ذاخّلتا زا ناریا یمالسا یروهمـج فدـه . دـهد  رییغت دوخ عفن هب هقطنم رد ار دوجوم
 زین اپورا  فده و تـسا  هقطنـم یتینما تالداعم زا روشک نیا ندرک جراخ ،تیاهن رد و هدحتم  تالایا زاتمم تیعقوم
 تهج نیدب .تـسا سراـف جیلـخ رد شا هنابلط رظندیدجت فادها درب شیپ تهج ناریا تیعقوم و  مرها  زا هدافتسا
 هعماج یوـس زا ناریا عورشم تاساسحا و عفانم هب تبثم خساپ راتساوخ ،تاعوضومزا یا هراپ رد اپورا هک تسا
 .(4891 ،یناخ هللادبع)تسا هدوب هقطنم رد روشک نیا ناگیاسمه و  یللملا نیب

 هیسور نویساردف

 تالایا اب شطباور و رت هنایارگ یلم ،یناهج هصرع رد هتشذـگ هـهد هب تبسن هیسور یاه تسایـس دسر یم رظن هب
 نیا طباور ،هنایم رواخ رد یا هتسه یاهرازفا گنجریثکت هلأسم هک دور یم لامتحا نیا . تسا  هدش رت كوکشم هدحتم
 نتخاس  فقوتم  ددص رد هیسور ،اکیرمآ یوس زا راشف لامعا نودـب ،لاحره هب .دیامن رت هریت ار اکیرمآ اب روشک
 هدافتسا ییاناوت هوقلاب تروص هب هک هنایمرواخ یاهروشک هب یکشوم یرواّلنف و یمتا یاه حالس ریثکتتاحیلست شورف
 ناونع هب ،هیسور تارداص  لرتنک  شور زا یریگ هرهـب هشیدـنا ،دوجوم تیعضو رد .دمآ دهاوخن رب ،دنراد ار اهنآ زا
 رظن هب هنانیب عقاو ،هنایمرواخ هقطنم رد یمتا یاه حالس ریثکت دنور راهم یارب نتگنشاو یساسا یاه شالت زا یکی
 .(5891 ،یتزع)(اکیرمآ یاه تسایس) دسر یمن

 ،ادتبا رد .تسا هتشاد هیسور یجراخ تسایس رد ار یا هژیو هاگیاج  هراومـه ، سراـف  جیلخ ی هقطنم و هنایمرواخ
 هب طوبرم گرزب و هدرتسگ  تالوحت . دوب  رادروخرب یلاعفنا یدح ات و یعفادت عضوم زا رتشیب هقطنم نیا رد هیسور
 ار هنایم رواخ لامش نانچمه روشک نیا و تسا هدشن هقطنـم هـب هیسور  هاگنرییغت  بجوم یوروش و هنایم رواخ
 هب هیسور نویساردف هّدجوت .دناد یم هقطنم نیا رد  تابثا  نوهرم  ار دوخ یلم تینما و هتسناد دوخ تولخ تایح
 شیازفا  اـب  ناـمز  مـه و نیتوپ ریمیدالو یروهمج تسایر ناـمز رد ،هقطنـم رد دوـخ روضح و دّددجم تاکرحت
 و ربماتپس 11 ثداوح زا سپ .تسا  هتفای  شیازفا ،یناهج نیون مظن نارود رد اکیرمآ یتردق کت یاعّددا دنور
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 ناونع هب سراف جیلخ هب هیـسور هّدجوـت و  تیساسـح ، یزکرم  یایسآ و قارع ،ناتسناغفا رد اکیرمآ نامز مه تاکرحت
 یماظن ظاحل زا و اپورا دننامه هیسور .تسا هدشرتشیب ،اکیرمآ هب  مزال  یناور- یسایس راشـف رازـبا و یتباقر لماع کی
 عیزوترییغت تهج یتسیلایرپما هناگ هس یاه شور یریـگراـک هب رد یا هظحالم لباق لیسناتپزا ، رتالاب  یحطس  رد
  صوصخ  نیا رد زین ار یفاک یاه هزیگنا و تسا رادروخرب دوخ عفن هـب سراف جیلخ رد  دوجوم  تردق
 .(4891 ،یتزع) تساراد

 نیچ

 نیا دّدیؤم ،روشک نیا تالوحت ریس  یلامجا هعلاطم  هک ارـچ .دنا هداد بـقل ماهبا یژتارتسا اب هتفخ یاهدژا ار نیچ
 اب و هدش رهاظ طاتحم رایسب و هنازومرم  دوخ  کیژتارتسا  یاه تسایسذاختا رد هراومه اه ینیـچ هـک تسا تیعقاو
 ،یژرنا نیمأت ،یلعف تیعضو رد .دنا هتسب راک هب  ار  نآ و هتخانـش یبوـخ هب ار یزاب دعاوق ،گرزبیاه تردق نتفیرف
 هب مربم زاین ،دوخ زاگ و تفن هریخذ نیمأت یارب نیچ قلخ یروهمـج . دور یـم  رامـش  هب روشک نیا هغدغد نیرت مهم
 شالت نکپ ، ساسا  نیمه رب .تسا سراف جیلخ زین نآ یباـی تـسد هزوـح  نیرت مهم  هک  دراد نآ هوبنا تادراو
 نیا زا دناوتب ات  دهد  شرتسگ ار ناتسبرع و ناریا هلمج زا تفن هدننک دیلوت یاهروشـک اـب دوخ طباور هک دیامن یم
  جیلخ  هب اکیرمآ هّدجوت ،ینیچ نیققحم زا یخرب . دبای  تسد یاهگناش نامزاس رد زیـن یمکحتسـم تیعقوـم هب ،قیرط
 ناوـت  هعسوـت  هب لیام اکیرمآ رگید یوس  زا . دنناد یم طبترم تفن و یژرنا هلأسم اب زیچ رـه زا شیـب زین ار سراف
 لاقتنا و سراف جیلخ و مارآ ،دنه سونایقا رد  ییاوه  یاه هاگیاپ ثادحا و هقطنم نیا رد دوخ  ینیمز  یورین  یماظـن
  طباور رد  لیدعت زا اه ینیچ دروآرب  ظاحل نیدب .تسا سراف جیلخ هب  هنارتیدم  زا ،دوـخ ییایرد یوریـن زا یشخب
 رظن رد هتکن نیا و تسین هنانیب شوخ ،هقطنم رد اکیرمآ طسوت قارع و  ناتسناغفا  گنـج زا سپ گرزـب یاه تردـق
 یتیاضران .( 95- 19،5891،اینراودیما) دوش یم  هدهاشم  نارادـم تسایـس زا شیـب ،روشک نآ  یماظن  نازادرپ دربهار
 نیرتهب ار هقطنم یاهروشک هب یداصتقا ذوفـن هار روشـک نیا ات هدیدرگ ثعاب ،هقطنم  رد  یهاگیاج نینچ زا اه ینیچ
  .(2191 ،یتزع) دنادب  سراف جیلخ رد یرتزاتمم تیعقوم بسک  یارب  هلیسو

 کی یفنم تارثا نداد شهاک یاتسار رد روشک نیا یتینما- یدربهار نیرتکد ،نیچ یتینما- یسایـس  ناگبخـن  رواب هب
  زا  یرادروخرـب؛ندوـب یسایـس فادها تمدخ رد؛ تیعماج نوچ  ییاه یگژیو یاراد دیاب یم ،اکیرمآ ییارـگ هبناـج
 نالک لئاسم بناوج همه دیاب یم نیچ یدربهار تیریدـم ، ییاه یگژـیو  نینچ ساسارب .دشاب  زکرمت و ؛ عماج  ناوت
 دناوتب اـت دهدرارـق لیلحت و هیزجت دروم  ار  گرزب  هنایـمرواـخ حرط هلمج زا یللملا نیب تالماعت هصرعرد
 مزلتسم نینچمه نیرتکد نیا .دیامن میسرـت تّددـم دنلب و تّددم نایم ، تدم  هاتوک  یارـب  ار  مزال  یاه تسایـس
 ، یعیبط تردـق هلمج زا یماظنریغ لماوع لماش یماظن تردـق رـب هوالع هک تسا عماج ناوت زا یرادروخرب
 لعفلاب تردق هب نآ عیرس لیدبت ناوـت و هوقلاـب تردق و (یرازفا مرن)یناور ،(یرازـفا تخـس) یدام ،یعامتجا
 یاهدـنور و اکیرـمآ  ییارگ کینومژه  اب ارگمه-او یتردق هباثـم هـب ،نیچ نادرم تلود دید زا ساسا نیا رب .تسا
 زاس هباثم هب ،سراـف جیلـخ و هنایمرواخ رد اکیرمآ یا هقطنم یاه حرـط؛روشـک نیا ناراک هظفاحموـن یکیمون یلپوئژ
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 یقلت  روشـک  نآ بولطم یکیژتارتسا تابثداجیا و اکیرمآ هنایارگ هبناج کی یاهدنور یاتسار رد یراک و
 .(2891 ،ییابطابط هدازیلع)ددرگ یم

  هباثم هـب دوو  مایلیو و وکمد جرج یوـس زا 4111 لاـس رد راـب نیتسخن کیمون یلپوئژ حالطـصا یزاس موهفم
 تروص ،دوـب دهاوـخ هجاوم اهنآ اب مکی تسیب نرق رد ناهج هک یساسا لیاسم حیضوت تهج یلیلحت  یرازبا
  هـک" یکیتیلپوئژ داصتقا"یا هتـشر دنـچ  موهفـم و  متسیب نرـق"کیتـیلپوئژ"زا ،کیمونیلپوئژ ،فیرعت نیا رد .تفریذپ
 یسررب زا رتارف ،کیمون یلپوئژ .تسا هدش زیامتم ،دراد رب رد ار داصتقا و تسایس ،ایفارغج تاریثأت ،دـحاو نآ رد
 . دراد  دیکات مکی تسیب نرق ی هدیدپ ناونع هـب یژرـنا تارداـص یاه نالاد رب ،یژرنا عبانم

 هنزاوم ،هقطنم یاهروشک هب یا هتسه یاهرازفا گنج و یکشوـم و یماظـن یاه یروانـف هضرـع اـب دناوت یـم نیچ
 یزاس  یصوصخ و دازآ  رازاب  شرتسگ هب روشک نیا رگا .دنز مه هب دوخ عفن هب ار هقطنم رد دوجوم تردق
 دناوت یم  هلئسم نیا اما ؛دوش لدبم یناهج داصتقا دشر یارب تبثم تردق کی هـب دناوت یم ،دهد همادا شا یداصتقا
 لئاسم لابق رد روشک نیا یژتارتسا  ندش  رت یدج  نیا رب انب و هنایمرواخ یتفن عبانم هب نیچ رتشیب یگتسباو ثعاب
 هبنج هنایمرواخ رد اکیرمآ عفانم یارب  هک   ییاه هاگیاج رد ،مهم رگیزاب کی ناونع هب نونکات نیچ .دوـش هقطنـم یتینما

 ار هقطنـم رد دوخ یفنم شقن هک تسا نآ یپ رد نیچ  دسر یم  رظن  هب عومجم رد .تسا هدش رهاظ ،دنراد یتایح
 .(1191 ،یرواگنک یرداق)دهد شیازـفا

 هک ،هقطنم نیا  رد  هدحتم تالایا ندیبلط شلاچ هب و ، سراف جیلخ هقطنم یاهروشک نیب رد نیچ یداصتقا ابلاغ ذوفن
 نیا زا یکی ،اکیرمآ رالد درایلیم 111 لداعم یـشزرا اب زاـگ و تفن رس رب ناریا اـب روشـک نآ یاسآ لوغ هلماعم

 رد شیوخ یلعف شقن و تیعقوم زا ناهج  روشک نیرت تیعمج رپ یتیاضران ی هدنهد ناشن ؛تسا اه یبلط شلاچ
 نتشاد  اب  نیچ هک تشاد رطـن رد ار لامتـحا نیا دیاب نیا رـبانـب .تسا یناهج هصرع ،عبتلاب و هنایمرواخ هقطنم
 رییغت ددص رد یتآ یاه لاس یط ،تسا دنم هرهب نآ زا هک ییاه هزیگنا و دوخ یالاب یداصتقا و یماظن یاه تیلباق
 هدحتم تالایاررض  هـب و  شیوـخ عفن هب ،سراف جیلخ رد تردق عیزوت شخرچ و هنایمرواخ هقطنم دوجوم عضو
 .(2891 ،یرواگنگ یرداق)دشاب

 رظنم ود زا سراف جیلخ یتینما نیون تالّدوحت رب درس گنج یبطق ود ماظن نایاپ و یوروش یشاپورف ریثأت ،عومجم رد
 یدربـهار تیعقوم نداتـفا رطـخ هب و یداصتقا و یسایس فازگ یاه هنیزه  لمحت  لیلد هب هکنیا لوا:تسا لمأت لباق
 دوب دهاوخ اهنآ عفانم هدننک نیمأت رتشیب ،سراف جیلخ هقطنم رد تابث ،یا هقطنم یاه یتابث یب یپ رد گرزب یاه تردق
 رگید یوـس زا اـما .دندوـب نآ لابند  هب  کیسالک  درس گنج یبطقود ماظن  رد  هک  نانچ نآ ،شاشتغا و ینمااـن دوجو ات
 یتسیلایرپـما  فادها  زورب  یارب یبسانم تیعقوم ،نیا زا شیپ ات هک یموس و مود هجرد یاه تردق نتفای تردق اب
 لباقتـم یگتسـباو هدیدپ و ندش یناهج تیعقاو .تسا  هتفای  شیازفا هقطنم ردینیرفآ نارحب لیسناتپ ،دنتفای یمن دوـخ 
 ،قطانم رگید هب هقطنم  کی  تالوحت  حوطس یگتسباو .تسا هتشاذگ شیامن هب دوخ زا ار ینیابتم هرهچزین هدنیآزـف
 ،دنشاب هتـشاد هقطنم رد تاجنشت شهاکرب یعس ،هقطنم یاهروشک  مه و یا هقطنمارف یاه تردق مه ات هدیدرگ ثعاـب
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 نتفرگ شیپ رد مدع تروص رد ، دندرک یمن  دوجو  راهظا یارب یشالت هتشذگ رد هک ییاه هورـگ ندـش لاعف اما
 یاه نارحب اب ار سراف جیلخ ،ناشیا عورشم یاه تساوخ هب  یهجوت یب و  هقطنم نارگیزاب یوس زا بسانم یتسایس
 نینچ زا برع یاهروشکرد یلخاد  یاه هورـگ  زا  یخرب تیامح و هدعاقلا تامادقا .تخاس دهاوخ هجاوم یّددج
 .(1191 ،یمساق) تسا اه هنومن نیا زا یکی ،ییاه تکرح

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  لصا یانبم رب و موس درکیور  هـب  لسوـت  اـب دراوم بلـغا رد یوروـش و اکیرما ،درس گنج نارود رد
 دنناـم یدراوم رد دنچره ؛دندرک یم لصف و لح هقطنم دوجوم عضو ظفح اب ار اه نارحب ، طایتـحا و  یراد نتشیوـخ
  نایاپ و یوروش یشاپورف اـب ،دوـب للملا نیب ماظن راتخاس  زا  یساکعـنا ، نارحب تیریدم دعاوق هک ناتسناغفا رد گنـج
 زیـن اه نارحب لصف و لح رد گرزب یاه تردق راتفر رب مکاح دعاوق ،للملا نیب ماظن راتخاس رد لوحـت و درـس  گنج
 لصـف و لح رد  یمجاهت درکیور ذاخـتا اـب ،یناهج عزانمالب تردـق راد هیـعاد ناونـع هب  هدحتم  تالایا و  درک رییغـت
 لاغـشا زا سپ قارع  هب  اکیرما  هلمح و سراف جیلخ گنج .تخادنا هار هب هقطنم رد یددعتم یاه گنج ،اه نارحـب
 لیلد هب قارـع هب هلمح و ربماتپس 11 هثداـح لـیلد هـب ناتسناغفا  هـب  اکیرـما یماظن هلمح ،روشک نیا طسوت تیوـک
 یمجاهـت درکیور اب یا هقطنم یاه نارحب لصف و لح رد  اه ییاکیرما  تامادقا  هلمج زا یعمجراتشک یاه حالس یاحما
 .تسا هدوـب

 یاعدا اـب یطارـفا یاه هورگ .دش یرگـید ددعتـم یاه نارحـب زورـب بجوـم هقطنم  رد  اکیرما  یمجاهت درکیور
 قارـع لاغشا .دنتفای شرتسگ هقطنم رسارس رد سپس و دندرک روهظ قارع و ناتسناغفا  رد  اکیرما  یرگلاغشا اب هلباقم
 هـب ناتسناغـفا زا یداهـج ـ یفلـس حلسم یاه هورگ ترجاهم بجوم ،9115 لاس رد  شنادحتم و  اکیرـما طسوـت
 تلود  سیسأت  سپس و ناتسناغفا هب یوروش زواجت اب هلباقم فده اب ،نیا زا شیپ هک اه هورگ  نیا . دـش  قارـع
 نیا رد ،ناتسناغفا هب اکیرما  یربهر  هـب  مسیرورت دض فالتئا یماظن مجاهت اب هلباقم ،همادا رد و نابلاط طسوت یمالسا
 و دندوشگ قارع رد شنانامیپ مه و اکیرما  هیلع  یدیدج ۀهبج ،قارع هب اکیرما هلمح اب ،دنتشاد روضح روشک
 یفلس رصانع نیا زا رفن اهدص ،مادـص طوقـس زا سپ . دش  لیکشت  اه ناغفا ـ برع تیروحم اب ،نانآ هیلوا یاه هتسه
 ،ییاکیرما نارگلاغشا هیلع یوق یروحم لیکشت نمض ،ینس ثلثم ناونع اب  قارع  رد  یا هقطنم رد زکرمت اب یداهج ـ
 نایوجگنج نیا .دندرک تردابم هدرتسگ یحطس رد رورـت و تراـغ ،لتق ،یراذگ بمب ریظن دوخ برخم  تامادقا  هب
 هقطنم  رد  تیباهو یاه نوناک ریثأت تحت تدش هب و دندوب هدید شزومآ ناتسناغفا رد هدعاقلا  یاه هکبش  طسوت هک
 زاغآ اب .دندش نایعیش اب لباقت دراو زیمآ تنوشـخ  تروـص  هب ، هنایارگ هفیاط یاه هیور نتفرگ شیپ اـب ،دنتـشاد رارق
  ناوت یم  عقاو رد .دندرک ادیپ شرتسگ  یا هدنیازف  تروص هب و دندش روشک نیا راپسهر اه هورگ نیا هیروس نارحب
 یا هدننک هریخ تروص هب نارحب هیاس  رد  هک دندوب هیروـس نارحـب ناگدنروآدوجو هب زا  اه هورگ  نیا  درـک اـعدا
 گنج نیرتکد  دننام یدراوم و هقطنم رد اکیرما هژیو  هب  یبرغ یاهروشک هلخادم نیاربانب ؛دندرک ادیپ شرتسگ
 رد شوب یمجاهت یژتارتسا و تسا هدـش  هنایمرواـخ  رد ددعتم یاه نارحب موادت و روهظ  ثعاب  شوب هناتسد شیپ
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 یدوبان ثعاب اهنت  هن ، امابوا هرود رد  رگید  یلکش  هب هقطنم رد اکیرما هنارگ هلخادم  تسایس  موادت و مسیرورت اب هلباقم
 .تسا هدرک کمک هقطنـم رد مسیرورت شرتسـگ هـب هکلب ،هدشن اه نآ تردق شهاک ای  یتسیرورت  یاه هورگ

 لکـش  هناهاگآ تمواقم یعون ،هتفرگربرد  ار  ناهج  رسارس برغ  یوس  زا هک یزاس یناهج جاوما لباقم رد  نینچمه
 نردم نارود زاـغآ رد یداصتـقا  هـب  هتشذگ رد یسایس زا نآ تیهام هک ار مسیلایرپما ،ساسا نیا رب .تسا هتفرگ
- نیـب یدومع هطبار ناوت یم ،تسا هدرک ادیپ رییغت ریخا  نارود  رد یگنهرف و (مود  یناهج  گنج  ات  مهدزناش  نرق)
  روشـک و  دوش یـم  لقتنم زکرم هب نوماریپ زا یریگ میمصت زکرم ، نآ  رد  هک تفرگ رظن رد نوماریپ و زکرم یاهروشـک 

 اب یزاس یناهج دنیارف ،یگنهرف مسیلایرپما نارود رد .دنک یم تیریدم رود هار زا ار دوخ  رامقا ،( نتیلپورتم)  یزکرـم
 .تـسا هدرب نیب زا یتنس یزاسانعم و یزاس تیوه یارب ار  مزال طیارش و عبانم یدایز دح ات اهزرـم ندرک ذوفن لباق
 ریذپان بانتجا ار دیدج یتیوه یزاسزاب ،نیشیپ یاز تیوه عبانم یرابتعا یـب زا یشاـن هدمآ دوجو  هب تیوه نارحب
 یارب مزال یعامتجا رتسب و دنک یم لمع دوخ دض ، هنوراو  یدنیارف رد یزاس یناهج ،بیترت نیا هب ؛دنک یم

 اب ههجاوم رد هک یگنهرف ییارگداینب اـی ییارگ صاخ .دروآ یم مهارف ار یگنهرف ییارگداینب ای یگنهرف ییارگ صاخ
 یعیبطریغ ای یعیبط تروص هب زیمآ تملاسمریغ یاهریسم رد تسا نکمم ،هدمآ دوجو هب  برغ  یگنهرف ینومژه
 .دوش نارحب داجیا ثعاب و تیاده

 و ینماان داجیا تفرگ هجیتن ناوت یم  اه نارحب  نیا رد اکیرما شقـن و هنایمرواـخ  رد  نارحب یوگلا یسررب اب نینچمه
 اریز ؛دننک یم لابند دوخ نالک فادها هب یبایتسد روظنم هب اه ییاکیرما هک تسا یدربهار یتسایس ،هقطنم رد نارحب
 یتسینویهص میژر عفانم و تینما ظفح هک اجنآ زا .تسا رت ناسآ نآ  رد  نتفرـگ یهاـم ،دوش رتدولآ لگ  بآ  ردق ره
 ،تسا ناملآ و هسنارف ،ناتسلگنا لثم ییاهروشک و اکیرما یتینما نیرتکد و یجراخ تسایس یساسا لوصا زا یکی
 ،یماظن و یداصتقا ناوت فیعضت ،یسایس تیعورشم ندرـک راد هشدـخ ،اه نارحب  رد  هقطنم یاهروشک ندرک ریگرد
 ار یتسینویهص میژر فعض طاقن دناوت یم فیعض کچوک یاهروشک هب اه نآ هیزجت یتح و یناسنا یورین شیاسرف
 .دنک نیمأت ار میژر نـیا عفانـم ،قیرـط نیا  زا و دناشوپب  یتاذ  تیعورشم مدع و یکیتیلپوئژ دعب رد

 رد ناریا یمالسا یروهمج ذوفن و شقن اب هلباقم ،نمی و قارع ،هیروس رد یراج یاه  نارحب كرتشم هوجو زا یکی
 هدافتسا اـب دننک یـم شالت هنایمرواخ  رد  دوخ یا هقطنم نادحتم هارمه یبرغ یاهروشک روظنم نیا  هـب ؛ تـسا  هقطنـم
 ،فدـه نیا  هب  یبایتسد  یارب اه نآ .دننک دوبان ار هقطنم رد ناریا یدربهار یاه هیامرس ،یتسیرورت یاه هورگ تیفرظ زا
 زا سپ هقطنـم یاه نارحب یسررب رد .دنا هدرک هقطنم رد ناریا  ذوفن یاه هزوح رد یتینما یاه نارحب داجیا هـب مادـقا
  همادا رد و نانبل هزور 99 گنج ات هتفرگ ناریا هیلع قارع  یلیمحت  گنج  زا ،ناریا رد یمالسا بالقـنا یزورـیپ
 یلصا لیالد زا یکی ناریا تردق و ذوفن راهم یارب شالت تفگ ناوت یم ،نمـی و قارـع ،هیروـس  یاه نارحب
 .تـسا هدوـب  هقطنم  رد  ینیرفآ نارحب

 و هطلـس ماظـن رد ،ناریا رد یسایس  مالسا  نامتفگ  رب ینتبم یسایس راتخاس لیکشت و یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ
 بالقنا نامتفگ .تفرگ لکش ناریا یمالسا  یروهمج  لباقم  رد هناهاگآ تمواقم یعون هقطنم یاهروشک رثـکا رد
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 یژرـنا تسناوت ،دوب هتفرگ لکش ناریا یعامتجا ـ  یسایس  رتسب رد و یمالسا یاه هشیدنا هیاپ رب هـک یمالـسا
 نینچ ار یللملا نیب و یا هقطنم طیحم رب یمالسا بالقنا ریثأت « وکوف  لشیم» . دنک قیرزت یمالسا عماوج هـب یا هزاـت
 ام همه تـشپ رـب هـک یراب دنهاوخ یم هک تسا یلاخ تسد یاه ناسنا  مایق (یمالسا بالقنا) :تسا هدرـک فیصوـت
 دنک یم ینیگنس اه یروتارپـما نایـم یاهزرـم یاهزرواشک نیا ،تفن نارگراک نیا تشپ رب ،ناشیا تشپ  رب  هژیو  هب و
  تروص  نیرت هناوید و نیرت نردم ؛دشاـب یناهـج یاه ماظن دض گرزب مایق نیتسخن نیا دیاش ... .دنرادرب  نایم  زا

 ، یسایـس یاه باختنا دراذگ یمن هک یشبنج ؟دناشن دیاب اجک ار یشبنج نینچ ،تسایس باسح رد عقاو رد . شروش
 هب ،دیوگب نخس الاـب ملاـع زا  هکنآ  زا شیب هک تسا هدش هدیمد یبهذم سفن نآ رد هک یشبنج ؛ دنک  شا هدنـکارپ
 .دشیدنا یم ایند ینوگرگد

 زاربا هنوگ نیا یمالسا بالقـنا گنهرـف زا ار دوخ ینارگن 1811 ههد  لیاوا ، ناتسلگنا ریزو تسخن ،رچاـت تراگراـم
  كولب رگا اریز ؛میرادن همـهاو شرامـقا و یوروش  یگنج  رازبا و  یماظن لیاسو زا 1811 ههد رد اه یبرغ  ام : دنک یم
 هب زین  ام ، دنتسـه حلسـم رگناریو و برخم تاودا هب و زهجم یماظن یاه حالـس هـب وـشرو نامیپ یاضـعا و  قرـش
 و گنهرف زا ینارگن .مینارگن نارـیا بالقـنا گنهرف  روضح  زا  اما ،میزهجم و  حلسم  هتفرشیپ و نردم یاه حالس
 هب ار  ناریا یمالسا یروهمـج ذوفـن و تردق راهم ، زاغآ  نامه زا هطلـس ماظـن دش بجوم یمالسا بالقـنا نامتفگ
 نایماـح هارمـه اکیرما یربهر هب یبرغ یاهروشـک .دنـک  لابند  یدج تروص هب نیزگیاج نودب  یژتارتسا  کی ناونع
  اه هد و بالقنا دض  زا  تیامح ، یگنهرـف مجاهـت ،یداصتقا میرحت ،یماظن  گنـج ، اتدوـک قیرط زا دوخ یا هقطنـم
 یریگولج نآ شرتسگ و ریثکت ،رودـص زا اـت دنداد رارق فده ار نآ  نامتفگ و  ناریا یمالسا یروهمج رگید  مادقا
 .دننک

  ینتبم ینوماریپ قطانـم رد  یعامتجا  یاهورین  یبای تیوه رـب  هـک  تمواقـم نامتفگ ،درـس گنـج زا سپ  یاه لاس  رد
 رب هیکت اب ، تسا  نارـیا رد یمالـسا بالقنا دازمه هک تمواقم نامتفگ .دش دنمتردق و تفای شرتسگ جیردت هب ،تسا
 و یهلاریغ یاه یژولوئدیا  ینابم  اـب هلباقـم یارب  یناوارف  یژرـنا ، یریذپ هطلـس و  یرگ هطلـس  یفـن و یمالـسا ینابم
 ،یدنیارف  نینـچ  تازاوـم  هـب .دش هقطنم حطس رد یمیظع تالوحت أشنم و درک دیلوت یمالسا عماوج هب یشخب تیوه
 شالت ،شعاد دننام یریفکـت و  یفلـس  یاه هورـگ و  اهوریـن  قیرـط  زا و  تمواقـم یاه نامتفگداپ دیلوت اب هطلس ماظن
 :5191 ،یقتم)دنک دودحم و لرتنک هقطنم رد ار یمالسا بالقنا نامتفگ رب قبطنم یبای تیوه و تمواقم جاوما درک
 تامادقا ندناشک تسکش هب رد شزاـس روحم تامادقا هجیتن دیاب ار  نمی و هیروس ،قارع یاه نارحب نیاربانب ؛(82
 .تسناد تمواقم روحم

 یسایس تیمکاح بسک  دننام  یصخشم فده هب یبایتسد روظنم هب هک ار روشک کی لخاد هناحلسم یریگرد هنوگره
 ناهج رد زیمآ تنوشخ یاه یریگرد عون نیرت جیار یلخاد یاه گنج .دنیوگ یم یلـخاد گنـج ،ددنویپ یم عوقو هب
 رثکا .تسا هدوب رتشیب اهروشک نیب  هداد خر  یاه گنج زا ،وس نیا هب مود یناهج گنج زا ناشدادعت هک دنتسه
 قارع و هیروس  نارحب  رد .دندنویپ یم عوقو هب یبالقنا دربن اـی یبهذـم و یموق زیتس بلاق رد یلخاد یاه گنج
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 رظـن رد یلـخاد ًاالماک یاه گنج ناوت یمن ار اه نارحب نیا اما ،دوش یم هدهاشم یبهذم ای  یموق  زیتس زا ییاه هناشن
 دنوش یمن دودحم یقارع و  یروس  یاه نایرج و اه هورگ ای نادنورهش هـب ،گنـج نانیرفآ شقن و نالماع اریز ؛تفرگ
 ییاه هورگ و شعاد رصانع زا یدایز دادعت .دنراد یقارعارف و یروسارف یفادها نارحب رد ریگرد یاه هورگ  زا  یخرب و
 .دنهد یم لیکشت یقارعریغ و یروسریغ عابـتا ،دنتسـه زاس  بوشآ یاه هورگ نیرت یلصا هـک ار هرصـنلا ههبج دننام
 لیکشت نامرآ حرط اب و درادن ار یقارع و یروس ضراعم یاه هورگ یبهذم ای یموق تابلاطم ققحت  هیعاد  زین شعاد
  هرهب  دوخ نامرآ ققحـت روظنـم هب هیروس و قارع رد یزاس نارحب زا ،یمالسا هنایمرواخ یایفارغج رد تفالخ
 میژر و اکیرما ،رطق ،هیکرت ،ناتسبرع دننام ییاهروشک میقتسم ریغ و میقتسم هلخادم ،نیا رب  هوالع .دیوج یم

 ،هتفرگ تروـص هلخادم هب روشک ود نیا یللملا نیب و یا هقطنم نادحتم لباقتم  خساپ و قارع و هیروس رد یتسینویهص
 .تسا هدرک لیدبت یلخاد هبش یگنج هب ار هیروس نارحب و هدیماجنا یتباین  گنـج  داجیا  هـب

  عبانم
  تنواعم ، کیژتارتسا تاقیقحت زکرـم ،یدربـهار لیلحت ،یناملآ یهاگدید ، ییاپورا  هاگن رد نمی تالوحت ،(9191)نسح ،نایدمحا

 .رذآ ،251 ش ،یجراخ تسایس یاه شهوژپ

 یدربهار تاعلاطم :نارهت ،درف هداز بوقعی لیلج :همجرت  ،گرزب هنایمرواخ و هدحتم تالایا  ،(2891) تاهرس  ،نمکرا

 ،متفه لاس ،یداصتقا ـ یسایس تاعالطا ،بیط اضریلع همجرت ،(لوا شخب)ناریا یا هقطنم یجراخ تسایس ،(4891)گنشوه ،یدمحاریما
 .11-51 هرامش

 .تشهبـیدرا ، 21 ش ، یسودرف  هلجم ،هنایمرواخ رادیاپ هشیمه نارحب و  تفن  شوخ  یوب ،(9891) م ،رگزرب

 ، قارع  نارحـب یاه هشـیر یفاکشدبلاـک ،(4191)ریشدرا ،گنشپ

 ،یعامتجا و یعیبط یاه نارحب اـب  بسانـم ههجاوم یارب یلم تاناکـما جیسب متسیس یحارط ،(9891)نارگید و  رغصا  یلع ، تزعروپ
 .راهب و 58 ناتسمز ،2 و 4 ش ،نارحب تیریدم هژیو هرامش ،تیریدم لامک همانلصف

 تاعلاطم همانلصف ،یمتسر یلـع همجرت ،سراف جیلخ یراکمه یاروش وضع یاهروشک رد ینیشناج نارحب ،(1891)یا .ج ، نسرتیپ
 .زییاپ ،19 ش ،هنایمرواخ

 .یلپاپ تاراشتنا :دهشم ،کیتیلپوئژ میهافم و لوصا ،(2891)اضردمحم ،این ظفاح
 .(4891 دنفسا 15) ،تلاسر همانزور ،هقطنم رد اکیرمآ روضح یاهدمایپ ،(4891)یدهم ،یراقفلاوذ

   .لوا پاچ    ،یربهار تاعلاطم هدکشهوژپ ،ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد یتینما تاظحالم ،(8291)دوصقم ،ربجنر
 بزح ناگدنامزاب و یریفکت ـ یفلس یاه نایرج ییارگاو و ییارگمـه یاه هنیـمز ریثأت یسررب ،(9191)یمالسا اضردیمح و  دمحا ، ناعراز

 .ناتسبات ،5 ش ،25 س ،یجراخ تسایس همانلصف ،قارع یتینما نارحب  رب  ثعب

 یدربهار تاعلاطم همانلصف ،یا هقطنم و یلم یتردق هب  یلحم  یتردق زا نانبل هللا بزح شبنج لیدبت دنور یسررب ،(9191)دمحا ،ناعراز
 . زییاپ ،12 یپایپ ،9 ش ،21 س ،مالسا ناهج

 :رد یسرتسد لباق ،نونکات ادتبا زا  هیروس  نارحب  یریگ لکش یسررب ،(5191)هللادعس ،یعراز

  یقارعلا زکرملا :فرشالا فجن ،لبقتسملا نع ثحبلا و قارعلا ،(8115) نودعسلا یفال فطاع و یدابعلا دمحم همعن ،فیطل نسح ،یدیبزلا
 .تاساردلا و  ثوحبلل

-للم نامزاس هرازه هعسوت ساسا رب هنایمرواخ یکیمونوکاوئژ راتخاس ،(1191)ارهز ،دازریش و دمحم ،روپ ییحی ،فسوی ،نیدباعلا نیز
 .49 هرامش ،مهد لاس ،دیدج هرود ،ایفارغج همانلصف  ،
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 .مود و لوا هرامش ،مهد لاس ،یداصتقا -یسایس تاعالطا همانلصف ،یرظن ینابم بلاق رد سراف جیلخ تخانش ،(4291)دومحم ،ملقلا عیرس
 .515-115 هرامش ،یداصتقا ـ یسایس تاعالطا ،سراف جیلخ هقطنم هزات تالوحت و ناریا یساملپید ،(2891)اضر ،ربمیس
 و  یسایس  تاقیقحت همانلصف ،نارحب ربا کی ییاسانش یوس هـب :هنایمرواـخ یتینـما راتخاس رد نارحب  دیلوتزاب ،( 8891)یدهم ،یدباع

 .راهـب ،1 ۀرامش شیپ ،یللملا نیب

 :نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما یورارف یاهشلاچ و تادیدهت ،اهتصرف : 1 للملا نیب تینما باتک ،(9891)یلع ،یناخ هللادبع
 .لوا پاچ ،نارهت رصاعم  راربا للملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم و یگنهرف هسسؤم

 ،ناریا یمالسا یروهمج یلم تینما یورارف یاهشلاچ و تادیدهت ،اهتصرف :(9)للملا نیب تینما باتک ،(4891)یلع ،یناخ هللادبع
 .رصاعم راربا یللملا نیب تاقیقحت و تاعلاطم و یگنهرف هسسؤم :نارهت

 روما ترازو للملا نیب و یسایس رتفد اقیرفا تاعلاطم ،ناریا یلم تینما رب نآ ریثأت و اقیرفا یمونوکاوئژ رب یلیلحت ،(5891)هللا تزع ،یتزع
 .2 هرامش ،هجراخ

 روما ترازو یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،تینما و یژرنا یللملا نیب رانیمس تالاقم هعومجم ،(4891)هللا تزع ،یتزع
 .هجراخ

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یژتارتساوئژ یسرد هوزج ،(2191)هللا تزع ،یتزع

 . هجراخ روما ترازو تاراشتنا و پاچ  زکرم : نارهت ،هیروس ،(2891)یسوم  دیس ،ییابطابط هدازیلع

 .سمره تاراشتنا :نارهت ،ینادمه یموصعم نیسح همجرت ،؟دنراد رس  رد  ییایؤر هچ اه یناریا ،(2291)لشیـم ،وکوـف

 . 125-125.صص ،1  هرامـش ، 14 هرود ،تـسایس همانلـصف ،مـسیرورت شرتـسگ و  رشب  قوقح ضقن ،(1191)هللا حور ،یرواگنک یرداق

 ،245 ش ،یداصتقا ـ  یسایس تاعالطا همانلصف ،هنایمرواخ رد اه شکمشک تیریدم و  قارـع  نارحـب ،(2891)هللاـ حور ،یرواگنگ یرداق
 .تشهبـیدرا و نیدرورـف

 .موس هرامش ،متشه لاس ،کیتیلپوئژ همانلصف ،یناهج متسیس رد یاهقطنم تینما یاهلدم و ندش یناهج ،(1191)داهرف یمساق
 .رون نازاس هشیدـنا تاعلاطـم هسسؤم :نارهت ،لیئارسا یماظن نیرتکد ،(1891)ریگناهج ، یمرک

 تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،نیتم ینیسح یدهم دیس همجرت ،هنایمرواخ کیژتارتسا یایفارغج ،(9891)تربار ،یواکراه¬،یرفج پمک
 .یدربهار

 .ناتسمز و  زـییاپ ، 99 و 59 ش ،یعاـفد  تسایس  همانلصف ،«یتسینویهص میژر یماظن نیرتکد رد هدنیآ  گنج» ،( 1291)ناگدنسیون هورگ

 .ین رشن :نارهت ،موس پاچ ،بیط اضریلع همجرت ،ناهج تسایس و للملا نیب طباور  همانشناد ،( 4191) نیترام ،ستیفیرگ

 . ین رشن : نارهت ،تیوه ،گنهرف ،ندش   یناهـج ،( 5191)دمـحا ،یدمحم لـگ

 .یللملا نیب یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،یریصن مشاه¬و این ظفاح اضردمحم همجرت ،یمونوکاوئژ ات کیتیلپوئژ زا ،(اتیب)دراودا ،كاوتول
 .ناتسـمز ،12 ش ،مالـسا  ناهـج  یدربهار تاعلاطم همانلصف ،للملا نیب تسایس رد تمواقم نامتفگداپ و نامتفگ ،(5191)میهاربا ،یقتم

 :نارهت ،هدنوش نوگرگد ناهج رد تسایس و ایفارغج طباور هعلاطم یناریا یاهتیعقاو و کیتولوپوئژ یاههدیا ،(1291)زوریپ ،هدازدهتجم
 .ین رشن

 .تمس :نارهت ،ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج ،(1891)زوریپ ،هدازدهتجم
 لباق ،81 ش ،همانرهم هلجم ،؟دریگ یم تاشن اجک  زا  هیروس رد اه یتیاضران و  اه ضارتعا ، نارحب  یاه هشیر ،( 1191) مساق ،یلع بحم

 http://www.mehrnameh.ir/article/3092 :رد یسرتـسد

 . یمالسا  هشیدنا و گنهرف هاگشهوژپ :نارهت ،یمالسا بالقنا یناهج  باتزاب ،( 2891)  رهچونم ،یدمحـم

 :رد یسرتسد لباق ،هیروس یا هدرک دورـف و  زارـف ،( 5191)نامرآ ، نایدومحم

 .راهب ،41 ش ،یسایس مولع همانشهوژپ ،شوب جرج هرود رد هنایمرواخ یاه نارحب موادت للع ،(8891)سابع ،داژن یلصـم



 115 ...یاهقطنم یاهتردق یکیتیلپوئژ یاهتباقر

 هرامش ،8 س ،هنایمرواخ تاعلاطم همانلصف ،هنایمرواخ رد  دیدج  یتینما مظن حرط هرابرد یتاظحالم ،(1891)ریگناهـج ،یرادملـع ینیعـم
 .ناتسمز ،4

 .دادرم 25 ،تاعالطا همانزور ،قارع رد نارحـب یاه هشـیر ،(9191)شرآ ،یناخ یریم

 تاعلاطم هدکشهوژپ :نارهت ،یدمحم لگ یلع همجرت ،هنایمرواخ یاهروشک  یجراـخ  تسایـس ،(5891) سشـیولا دنومیر ،شوبنیه
 .یدربهار

 
 
 
 
 
 
 
 


