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 هدیکچ
  ناومت ی مم   ار رادمیاا یرارمگرثا . دررمگ ی مم ، میمسانش ی مم یعامتجا یاه هناسر ناونع هب هزورما هچنآ تمدق زا ههد کی زا شیب یمک
 ی هزادنا ات ،دنا جراخ اه تموکح و اه تلود تراظن ی هطیح زا اه هناسر نیا هک اجنآ زا .تسناد یعامتجا یاه هناسر یگژیو نیرتمهم
   نارایزامب همکی ناونع هب ،شیا یدنچ ات هک ،یلم یاه تلود .دنا هدرک ینوگرگد و لوحت شوختسد ار یلم تیمکاح موهفم ،یدایز
  تردمق زا یهجوت لباق شخب ،هتساوخان و ریزگان لاح ،دندوب هداد رارق ریثأت تحت ار ناهج یکیتیلاوئژ تابسانم ،للملا نیب ی هصرع
  تمسد زا ، دمنزادرا ی مم  تردمق ی  همصرع     رد یرامینک همب ،یملم یاهدمنب ودیق زا جراخ هک یروهظون نارایزاب ی هلیسو هب ،ار دوخ
     همیحان انومچ ییاهدمنیآرف  ملاق رد ، دمنا  همتفای  رومهظ یناهج ات یدرف زا ،توافتم یاه سایقم و حوطس رد هک نارایزاب نیا .دنا هداد
 جیاتن و فادها اب ،دوش یم هدیمان مسیرورت هک ،هتفای نامزاس یاه تنویخ لکش هب هاگ ...و ییارگ داژن ،یبهرم ییارگ طارفا ،ییارگ
  امب ، امه  تمموکح و  امه تلود راصحنا زا اه هناسر جورخ نایم نیا رد .دنزادرا یم یناهج تسایس ی هصرع رد یرایزاب هب ،یکیتیلاوئژ
     نمیا رومهظ و زورمب یارمب  رمت  هدرتمسگ   متارم هب یرتسب هتسناوت ،دنوش یم هتخانش یعامتجا یاه هناسر هب هک ،اه نآ دیدج لسن روهظ
 ی  همصرع     رد دمیدج نارایزامب رومهظ رد یعاممتجا ی امه  هنامسر     شمقن یمسررب رد ی مس شهوژما نیا .دروآ مهارف ،دیدج نارایزاب
 .دراد یتسیرورت یاه نامزاس رب دیکات اب کیتیلاوئژ
 
 مسیرورت ،کیتیلپوئژ ،دیدج نارگیزاب ،یعامتجا یاه هناسر :یدیلک ناگژاو

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                               

 kyazdanpanah@ut.ac.ir لوئسم هدنسیون -1



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 8

 همدقم

 یا هلی هسو  ههچ هب ،دنشخب یم موادت ار نآ هنوگچ ،دنریگ یم یعبنم هچ زا ار دوخ تردق یسایس نارگیزاب هک لاؤس نیا
        هارهم  ههب تردهق ههچنآ نتهسا اهبهم و هدهیچیپ ،باذج عوضوم کی ،دنزادرپ یم نآ دیلوتزاب هب و هدرک لامعا ار نآ
   ،کهک نودهب ن دهننک یم لامعا نادنمتردق هک تسا یزیچ نام  تردق یترابع هب نتسا هدارا لیمحت ییاناوت ،دروآ یم
        نیرتهشیب اهما ،درادهن دوهجو نآ یارهب یجراهخ یازا ههبام دنچ ر  هک تسا ین ذ ای افم نیرت هدیچیپ زا یکی تردق
 نتسا هتکاذگ یعقاو طیحم رب ار تاریثات
    یناهمز ردو رهضاح لاهح رد یناسنا عماوج ،د د یم ناشن ،ناهج یکیتیلپوئژ تابسانم رب اکاح دنور هب یلک هاگن کی
      یاه زرم ،ندهک یناههج ریهسم رد و تاهطابترا بالقنا زا سپ یفرط زا ؛دنیامیپ یم ار داضتم ر اظ هب ریسم ود ،دحاو
 ی اه  شبنج ،ورکیم سایقم رد یفرط زا و دنوک یم رت گنرمک ا  توافت و دنور یم نیب زا یگن رف و یداصتقا ،یسایس
  داهجیا (یمسر ریغو یمسر) یدیدج یا زرم ،زیامت یاعدا اب ،ینابز و یگن رف ،یب ذم ،یموق یا  هشیر اب یعامتجا
 ندنک یم دیدهت ار (Muier,1999:197)"تیمکاح رارمتسا یارب رصانع نیرت یساسا زا یکی ناونع هب تینما" و دننک یم
    هلط ییادهج ی اه  شبنج :لماک یسایس تنوشخ فلتخم لاککا زا یعیسو فیط ایسآ رساترس یا روشک رد زورما
 (Cole,2006:1) ندراددوجو ،دنوک یم تیاد  ا  هناسر ی هلیسو هب هک یب ذم و یلم ،یموق

   تاهعالطا راهجفنا زا نخس هک ینامز ندنور یم رامک هب تاطابترا بالقنا تاموزلم زا یکی نآ نردم لکک هب ا  هناسر
   ههب ،یهعمج ی اه   هناهسر    رهب دهیکات زا هزورهما  اه  هناسر زا هدافتسا اما ندوب د اوخ ثحب روحم هناسر ،دیآ یم نایم هب
  زهین ار  اه   هناهسر  ،کهیژولونکت یا  تفرشیپ ناباتک دنور و (Ingle,2003:251) تسا هدرک رییغت یعامتجا یا  هناسر
   تهنرتنیا ،ندهک ینا  ههج یموههفم ی  هرتهسگ رد شخب باتک یا رازبا زا یکی نتسا هدرک ناوارف تالوحت شوختسد
  ،تاداهنهشیپ زا یا  هتهسب  و ههتفای یدیدج داعبا ،یتنس ی هرود زا راذگ رد ا  هناسر هک اجنآ ن(Hafeznia,2006:4) تسا
  سانم یرتسب ناونع هب یزاجم یاضف ن(Krishnatray,2009:19) دراد هارم  هب ،دنا هداد هئارا ناینیشیپ هچنآ زا زیامتم
7 بو  کهیژولونکت و کیژولوئدیا ینابم رب هک ،ا  هناسر دیدج لسن یارب  و (Sheedy,2011:11)  دهنا  هدهک  هتخاهس ن6
         ناوهنع ههب زورهما ههچنآ اهت هدوهمن ا ارهف یتیعقوهم ،تسا هدک انب گولونوم یاج هب گولاید و لماعت رب ا  نآ یانبم
   دهیلوت و درادهن د    وهجو نآ یتنهس لکهک ههب  طاخم یعامتجا یا  هناسر رد ند د یور ایسانک یم یعامتجا ی هناسر
 ریثأت ،عونت و ییایوپ نیا نسکعلاب و دنوک یم دوخ مایپ ناگدنریگ ِب طاخم ،مایپ لاسرا زا سپ هلصاف الب ،مایپ ناگدننک
 ی اه   هناهسر  ههک دوک یم حرطم لاؤس نیا لاح نتسا هداد شیازفا یریگمشچ لکک هب ار یعامتجا یا  هناسر یراذگ
 ؟دنا هتکاد کیتیلپوئژ ی هصرع رد دیدج نارگیزاب روهظ رد یشقن هچ ،یعامتجا
 یلم تیمکاح و یعامتجا یاه هناسر
  ، هسک ؛دنا هدرک لابند ار گن ام  شیب و اک یفاد ا اما دنا هتکاد یرشب تایح خیرات لوط رد یفلتخم عاونا ،ا  هناسر
  هدوهب رادروخرب تابث و یرادیاپ نیرتشیب زا هناسر رد دوجوم یعانقا شور هب هجوت اب هک یتردق نتردق طسب و ظفح
    هلاق رد هناهسر نتسا هدوب ا  هناسر راصحنا و هدافتسا رد ،ا  تموکح و ا  تلود رظن  لج ثعاب لماع نیم  نتسا
      تردهق یتراهبع ههب نتهسا هدرهک لمع تیمکاح نام  ای ،عورشم تردق شیازفا و ظفح رد ا  تلود دنمتردق یوزاب
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    ایقتهسم لکهک ههب ، درهیگ یم نیمزرس رب نکاس مدرم زا ار دوخ تیعورشم هک یلم یا  تموکح و ا  تلود رظن دروم
 نتس  و هدوب ا  هناسر ریثأت تحت
  ،لرهتنک ار  اه   هناهسر نآ ی هلی هسو هب هک دروآ یم ا ارف ا  تلود و ا  تموکح یارب ار یتردق ،یلم تیمکاح یفرط زا
 زا ن دهنا  ههتفرگ  شیهپ رد هراب نیا رد ار یتوافتم یا  شور ،فلتخم یتموکح یا  ماظن ندنرادرب نایم زا یتح و دودحم
     له م ،ایقتهسم راهصحنا و لرهتنک ات ایتس  نآ د اک اکیرمآ هدحتم تالایا رد هچنآ هیبک ایقتسم ریغ راصحنا و لرتنک
 نیلامک ی هرک ی هنومن
 رد  رثأهتم و  رثؤهم    ،راهصحنا و یزاهس دودهحم ،لرتنک و ،تردق تیعورشم نیمأت هجو ود رد ،یلم تیمکاح ثحب اذل
    ندهنراد دوهخ زا شیهپ ی اه   لهسن ی اه   هناهسر    ریاهس زا تواهفتم یطیارهک یعامتجا یا  هناسر اما نتسا هناسر دروم
    ندهیامن دودهحم ار یهلم ی اه   تهلود  تهیمکاح یراذگرثا ی هصرع ،دنا هتسناوت یدایز ی هزادنا ات یعامتجا یا  هناسر
  لاهمعا  اه   هناهسر عون نیا رب یسرتسد رب یلم یا  تلود یوس زا هک ییا  تیدودحم د د یم ناشن ا  ش وژپ هکنانچ
 ن((Fleming,2006:13 تسا هتکادن ناناوج نیب رد هژیوب ا  نآ نیبطاخم رب ینادنچ ریثأت ،تسا هدک
 کیسالک کیتیلپوئژ رد یلصا نارگیزاب

 ای الع هکنیا لوا ندیامن یم عنتمم رایسب لوا هاگن رد ریبعت نیا ن((Ezzati,2007:7 تسا تسایس زا یا هراعتسا ،ایفارغج
    ندراد یهسانک تهفرعم ورهملق رد ینازرل یا  هیاپ دوخ هک هتسناد ،رگید یا هزاس /موهفم زا یا هراعتسا ار صاخ یشناد
  تردهق            اهلع ار تهسایس ندرهک یابنتهسا رهتهب ار هدنهسیون روهظنم ناوهتب دیاهک عوهضوم ههب  رهت عی هسو ی اگن اب اما

Aalem,2007:28))، تلود الع (Ghavam,1994:5)، هعماج یارب ا  شزرا ی هنارمآ عیزوت Easton:24,1995))،  رهن  
    ههب یلاهمجا ی اهگن اب ندنا هتسناد (Aalem,2007:29) ا  ناسنا رب تموکح و ،((Aalem,2007:29 تاناکما زا هدافتسا
   دوهجو تهسایس  و اهیفارغج الع ود نایم یدایز یناکوپ ا  ،فاد ا و درکراک رد هک درب یپ ناوت یم ،روکذم فیراعت
   ههیاپ ههب نیشیپ نورق رد ار ناهج گرزب نادنمشناد هک تسا هدوب ا درکراک و فاد ا رد ا  تهباشم نیم  دیاک ندراد
 6726 رد یوسنارف فوسلیف ،وگروت کاژ ادتبا هک ینامز نتسا هتکاداو یسایس یایفارغج مان هب ،صاخ یشناد یراذگ
6 رد یناملآ سانکرس فوسلیف ،تناک لئوناما و     رهب ناهمگ یهسک رتمک ،دندوب لوغشم شناد نیا یراذگ ناینب هب 772
     زاهس ههنیمز ،یه ورگ اهعز هب و دراذگ یناهج تردق تابسانم رب یفرگک ریثأت نانچ ناینبون شناد نیا هک تکاد نیا
 ر   اهب نیهلوا ههک یشناد  لاق رد یزاس هنیمز نیا ندوک یناهج ی هصرع رد یناوارف یمسر ریغ و یمسر تاعزانم زورب
    ههسنارف و هیهسور ،اهیناتیرب ،اکیرمآ ،ناملآ کیتیلپوئژ  تاکم رد ا دعب ،دناوخ کیتیلپوئژ ار نآ ،یدئوس نلیک فلدور
 ن((Louro and Toal,2001:15 تفای روطت و لوحت
 Louro) تردق دازم  ناونع هب ((Mojtahedzadeh,2012:28 یناهج ی هصرع رد تردق ماظن اب طبترم ار کیتیلپوئژ

and Toal,2001:15) رد تردهق ی  ههنزاوم    داهجیا رهن  و یهسایس تامیمصت رب ییایفارغج لماوع یراذگرثا ی هعلاطم  
  تردهق    دربراهک و یهسررب یارهب یناسنا یایفارغج زا یئزج ،((Mojtahedzadeh,2010:29 یناهج و یا هقطنم حوطس

Flint,2006:51))، لهلملا      نیهب طهباور ییاهیفارغج زادهنا اهشچ ی  ههعلاطم  اهلع  Braden and Shelley,2005:15))، 
 نننو (Hafeznia,2011:24)      یدربراهک یهسایس یاهیفارغج لداهعم :نروهشترا  ،ییایفارغج لالدتسا زا یمرف :تسوکال
  و یهلم ی اه   تهلود        تهیلماع و تهیروحم زهیچ ره  زا شیهب ،کهیتیلپوئژ ههب یوبرم کیسالک فیراعت زا ندنا هتسناد
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    زا ار دوهخ تهیمکاح ناهم  ای عوورشم تردق هک ییا  تموکح و ا  تلود نتسا دانتسا و تکادرب لباق ا  تموکح
 ندنروآ یم تسد هب ،تلم ای صاخ ینیمزرس رب نکاس مدرم
  تههسا هدههک هههتفرگرب تههسا کرتههشم یاههین اههی دههلوت یاههنعم هههب هههک "ویتاههن" نیههتال ی هژاو زا تههلم ی هژاوههشناد

(Aalem,2007:156)زا شیهب ا  نآ قافتا هب  یرغ هک هزورما یلم یا  تلود ای ا  تموکح و تسین موق ربارب ،تلم ن  
     تهموکح تروهص ههب ههچنآ ا  ":دسیون یم تیاربلاگ نتساعدم نیا رب ید اک دنا هداد یاج دوخ رد ار تیموق کی
  یهلم ی اه  تلود لیکشت تساوخ رد و (Galbraith,1983:89)"تسا  تردق ی هم  ییاهن و یلصا عبنم تسا ر اظتم
 (Connor,1994:17) نتسا هدوب شیازفا هب ور ریخا ی ه د دنچ رد ناهج حطس رد نوگانوگ یموق یا  هورگ یوس زا
  ههک یلم یا  تلود نیا هزورما ،اما تسا ینیب شیپ لباق ،یدامتم ینایلاس رد ،یلم یا  تلود یاقب و یرادیاپ ،دنچ ر 
  اهب ،((Hafeznia,2010:126 ت هسا  ییاهپورا ی اه   تهلود  یدالیهم 1706 لاس ی هماندهع و یلافتسو ی هرگنک درواتسد
     ههک دهیدج نارگیزاهب نهیا اما ندنتس  وربور ،دنا هدیشک شلاچ هب ییایفارغج یاضف رب ار ا  نآ تیمکاح هک ینارگیزاب
 ؟دن اوخ یم هچ ودنتس 
 نیون کیتیلپوئژ رد دیدج نارگیزاب
      هلاق ود رد ههک تهسا یهخلت ت اهقافتا رگ یعادت حوضو هب ،67 نرق لیاوا و 67 نرق رخاوا ناسنا یخیرات ی هظفاح
 :دک دن اوخ هصالخ
  ههب ار ا  نآ یلم یا  تلود هک یتاعزانم رد یناسنا قوقح ی هدرتسگ ندک لامیاپ و ا  یشک لسن ،ا  تنوشخ ،ا  گنج
 و  ناهنبل هیلع لیئارسا ایژر ،ناریا هیلع قارع ،مانتیو هیلع اکیرمآ ی هدحتم تالایا زواجت رد هچنآ هیبک ندنا هدروآ دوجو
 نداتفا قافتا نمی هیلع یدوعس ناتسبرع ًااریخا و ،هزغ راون
  و یهلم ی اه   تهلود زا ریغ ،دیدج یرگیزاب ،ارجام فرط کی لقا دح هک دوک یم ییا  تنوشخ لماک اما مود ی هتسد
 یر ازهبا ی هدافتسا اما دنجنگ یمن ناونع کی  لاق رد یتحار هب هک یدیدج نارگیزاب نتسا هدید دوخ هب ار ا  تموکح
      و عاوهنا ههک یمهسیرورت ندرهیگ  هلعت ا  نآ هب اسیرورت زا یبسچرب تسا هدک  بس ،هتفای نامزاس تنوشخ زا ا  نآ
          اهت کیژولوئدهیا اهسیرورت و یداژهن اهسیرورت ،ههنایارگ یهلم اهسیرورت زا نتهسا هداهن رس تشپ ار یفلتخم جاوما
       ههیلع راهمنایم رد ناهیئادوب تالهمح اهی دهک ف   ورهعم یداژهن یزاهسکاپ هب ناکلاب رد هچنآ نیب ذم و ینید اسیرورت
 ی اه   جرهب   ههب هدهعاقلا ی هلمح ،دوخ روشک مدرم هیلع ناریا  لخ نید اجم نامزاس کیژولوئدیا یا رورت ،ناناملسم
    تنوهشخ عوهن نهیا زا ییا  هنومن هم  و هم  ،قارع و هیروس رد شعاد عیسو راتشک ،ندنل یورتم و یناهج تراجت
  و دنتهس  هچ فاد ا نیا اما ندنزادرپ یم نآ هب ،صاخ فاد ا هب لین فد  اب ،دیدج نارگیزاب هک دنتس  هتفای نامزاس
 ؟دن اوخ یم یکیتیلپوئژ تالداعم رد ی اگیاج هچ دیدج نارگیزاب
 ی اه   نامزاهس و اه ورگ هژیو هب ،دیدج نارگیزاب تکرد و زیر یا  هتساوخ زا لیوط یتسرهف ناوتب لوا هاگن رد دیاک
     یاه  ی اوهخ ناهمرآ ،یداژهن و یلم یا  ییوج یرترب ،یعامتجا یا  یربارب ،یداصتقا لئاسم زا نداد هئارا یتسیرورت
  یارهب فاد ا نیا درکراک و هجیتن ناوت یم هک ار هچنآ اما نداهج یارجا و ادخ نامرف هب لمع ات هتفرگ نننو کیژولوئدیا
 تقیقح نیا نتسا ییایفارغج یاضف رب طلست نآ و تسا  نیا زا رت اهم اما ،رت هداس رایسب تسناد یتسیرورت یا  هورگ
  زاهس داجیا و یزاس ورملق هب تسد ،هدک یتعنص رهک کی ی هموح رد یتح یتسیرورت یا  هورگ نیرتکچوک یتح هک
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   یه  یتسیرورت هورگ کی هک تساعدم نیا رب ی اوگ ،دننز یم دوخ لرتنک تحت ی هدودحم یارب یتیمکاح یا راک و
      یقاهب ،تهسا فورهعم زهین اهسیرورت هب نارگید اعز هب هک نامزاس ای هورگ کی  لاق رد هک درادن ار نیا یوزرآ هاگ
 ی اه  شزرا     و لوهصا یاهنبم رهب یتموهکح ای تلود لیکشت یوزرآ رد یگم  زین ا  نامزاس و ا ورگ نیا هکلب ،دنامب
     یرهما ،ییاهیفارغج یاهضف رهب لماک طلست نودب تلود کی لیکشت هک دنا هدرب یپ هکنیا وگ و دنتس  دوخ لوبق دروم
  ،،یاهتن و فد  ،شور رد هک ،دننزب یتامادقا هب تسد ا  نامزاس و ا  هورگ نیا ،دوک یم  جوم رما نیم  نتسا لاحم
 ی  ههصرع     دهیدج نارگیزاهب ناوهنع ههب ار  اه  هورگ نیا ،دراد یم نآ رب ار نارگش وژپ و دنوک یم بوسحم یکیتیلپوئژ
 ندنریذپب کیتیلپوئژ
 دیدج نارگیزاب و یعامتجا یاه هناسر
  و براهجت ،ا  هاگدید ،ا  لیافورپ ،اوتحم کارتکا یارب مدرم هک ینیالنآ یا رازبا یارب تسا یفیصوت یعامتجا ی هناسر
   نهیا ار یعاهمتجا یا  هناسر ،نیلنا  لکیام و نلپاک هردنآ ن((Rasouli and moradi,2012:113 دننک یم هدافتسا راکفا
  بو کهیژولونکت یا  ناینب هب اکتا اب هک دنتس  تنرتنیا رب ینتبم یدربراک یا  همانرب زا ی ورگ":دننک یم فیرعت هنوگ
 زا یعیسو فیط ،ا  هناسر نیا (socialmedia.ir) دن د یم ار ناربراک هلیسوب هدک دیلوت یاوتحم لدابت و داجیا ناکما ،7
 لماک ار یعامتجا یا  هکبک ،ینعی ا  نآ نیرتمهم ات ،تسکداپ و گنیریک ویدیو ،ا  گالب ورکیم و ا  گالب ،ا  یکیو
 ندوک یم
  فاوت دروم هزورما (Tang and Liu,2010:vi) تسا تاعالطا زا یدیلک عبنم کی یعامتجا یا  هناسر هک عوضوم نیا
  یارهب  ،عفاهنم یر کادح نیمأت نماض هک یدیلک یتاعالطا نتسا تاطابترا و تاعالطا ی هزوح نارگش وژپ زا یرایسب
   ساهکعنا  خاهک ، ناوهت ی هم  ار یزاهجم یاضف و تنرتنیا ی هکبک ،تهج نیا زا تسا  هناسر نیا یلصا ناگدننادرگ
 (Hafeznia,2011:1) نتسناد نآ ی هدنروآ دوجوب ییا روشک رترب تردق
   اهت ههک ینا    رگیزاهب نتهسا هدروآ ا ارهف زهین یناهج تسایس ی هصرع نارگیزاب رگید یارب ار یعفانم ،ا  هناسر نیا اما
   نیبطاهخم ههب ، اه   هناهسر   نهیا زا هدافتهسا اب نونکا ،دندوب وربور ناوارف تالکشم اب هینایب کی مالعا یارب شیپ یدنچ
  نرهق لوا ی ه د یادتبا رد ینامز رگا لا م ناونع هب ندننک یم هبرجت ار ینازرا رایسب و تحار یسرتسد ینویلیم نیدنچ
        یهبرع هرهیزجلا ی هکبهکزا دودهحم رایهسب لکهک ههب و یلحم ی همانزور دنچ زا دوخ عضوم مالعا یارب هدعاقلا 67
   :ههلمج زا یعاهمتجا ی اه  هناسر رد لاعف روضح اب دمان یم شعاد ار دوخ هک هدعاقلا موس لسن زورما ،درک یم هدافتسا
 ی اه  هناسر رد هک دوخ نیبطاخم یارب و دوخ یارب ار یتمیق نازرا و تحار یسرتسد نننو بویتوی ،رتییوت ،کوب سیف
  یاراد ههک یی اه   هناهسر   نتهسا هدروآ ا ارهف ، دهننک یمن تفایرد هورگ نیا زا یدیفم تاعالطا ،دوخ عوبتم یا  تلود
    رهب نآ رهب هوالهع هک هدنکارپ ییایفارغج یاقن نیب ا  تیلاعف یگن ام  دنمتردق رازبا و دنتس  یهجو دنچ یا دربراک
 (Donk,2004:i) دننک یم کمک یعمج تیو  نداد لکک
 ی  ههطبار  ،یعاهمتجا ی اه   هناهسر و کیتیلپوئژ ی هصرع رد دیدج نارگیزاب روهظ نیب یگداس نیا هب ناوت یمن ًاالامتحا 
 دیدج نارگیزاب نیا روهظ و زورب هب ینایاک کمک یعامتجا یا  هناسر هک عوضوم نیا اما ،درک رارقرب یلولعم و تلع
   ماهیپ لاهقتنا هب نآ  لاق رد ،یعامتجا یا  هناسر رد روهظون نارگیزاب نیا هک یدنیآرف اما نتسا شریذپ لباق ،دنا هدرک
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      هلاق رد عوهضوم نهیا نتهسا هلاقم نیا یدعب شخب عوضوم ،دنزادرپ یم دوخ یکیتیلپوئژ یا  لمعلاروتسد هیجوت و
 نتسا یسررب لباق دریگ یم مان یمومع کیتلپوئژ هک یموهفم
 روهظون نارگیزاب و یعامتجا یاه هناسر ،یمومع کیتیلپوئژ
  ههب ار دوخ ییاورنامرف هکنیا رگم ،تسا هدرکن ییاورنامرف یکاخ الاع رد یسک زگر  :دسیون یم اگتروا زا لقن هب الاع
    اهی یموهمع دنوهشیپ ا  نآ هب ام هک ییا دنیارف رد هچنآ عقاو رد ن((Aalem,2007:131 دکاب هدرک ینتبم یمومع راکفا
  أهشنم   ههک تهسا یمدرم ی هم  ای شخب ِتتیاضر و یراکم  ،ی ارم  نیمأت رب ینتبم یراکوزاس ،ای د یم دنسپ هماع
  یهنید هورگ کی و تلم کی ات هتفرگ زبس بزح کی و تسیز طیحم یماح هورگ کی زا ندنتس  صاخ تردق یعون
 رد  اه  تیعقاو هک ییاج ندتفا یم قافتا یسایس راتفر رییغت  یرط زا یراکم  و ی ارم  ،تیاضر نیمأت نیا نیب ذم ای
 ندنوک یم هتخاس ا  هناسر
  تهفایرد  اه   ناهسنا ایلس لقع و کرتشم روعک ساسا رب هک ینیع یعامتجا تیعقاو :دراد لکک هس هناسر رد تیعقاو
   موهس و نننو تاهیبدا و رن  ل م تسا ینیع تیعقاو زا نیدامن ریبعت عون ر  لماک هک نیدامن یعامتجا تیقاو ندوک یم
  تهسین  اه  نآ  لهصاح  ًااهموزل     اهما تهسا نیداهمن و یهنیع  یاه   تهیعقاو ی  هدروآرهف هک تسا ین ذ یعامتجا تیعقاو

Farhangi,1995:24))ن 
      نهیا رد ندنتهس  موهس عوهن زا رتهشیب و مود عون زا هناسر رد هدک هتخاس یا  تیعقاو ًاالومعم ،یمومع کیتیلپوئژ رد
  نیدهحتم ظفح ،هوقلاب و لعفلاب یا  ینمکد و یتسود ، ئالع زا تسترابع هک رگیزاب کی ،یکیتیلپوئژ یا دک ،دنیآرف
   ماهن ییاهمنزاب هک لمع نیا رد ندوک یم هیجوت ا  هناسر طسوت هلحرم نیرخآ رد (Flint,2006:51) ا دیدهت اب هلباقم و
   هئالع و عفانم یر کادح ی هدننک نیمأت هشیم  هک ییا  تیعقاو ندنزادرپ یم ا  تیعقاو تخاس هب ًاالمع نارگیزاب ،دراد
 نتسا  نآ
  ندوهک هدرمک دیدهت زین نآ نابطاخم یارب تسا دیدهت رگیزاب کی یارب هچنآ هک تسا نیا اهم یمومع کیتیلپوئژ رد
    دهناوتب یه ورگ هزادهنا ر  نتسا نآ لابندب یمومع کیتیلپوئژ لامعِتا لصاح زا ،رگیزاب کی هک تسا یزیچ مامت نیا
 نتکاد د اوخ یرتشیب تینما ،دیامن (اقلا) لیدبت ا  هورگ ریاس یارب کرتشم دیدهت هب ار دوخ یارب دوجوم یا دیدهت
    نهیا رد نتهسا هتهشگ عفانم و  ئالع نآ یر کادح نیمأت نماض ،دنزب هرگ دوخ عفانم هب ار نارگید عفانم رگا روطنیم 
  هارهم      یهنعی نآ رهیخا عوهن ،رهما ناصصختم ناعذا هب ا  نآ نیرت  فوم هک ،تسا هدک نومزآ یفلتخم یا  شور ،نایم
 (نتسا یمومع کیتیلپوئژ فد  هچنام ) نتسا یمومع راکفا ندومن
       اهب ههک درهک ههبرجت ار امنیهس زا صاهخ یعون ،مود یناهج گنج زا دعب تسخن یا  ه د رد اکیرمآ ی هدحتم تالایا
 ات اسیسکرام و اسیزان و گنس باهک زا ،تادیدهت زا یا هعومجم ا  الیف نیا ندندک یم  خشم یلم تینما  سچرب
  ا دهیدهت  نهیا  نیرهت ی هعقاو   ههک تهسا یلاح رد نیا (Dodds,2006:164) نتفرگ یم رب رد ار یوروک ری امج داحتا
 ندشن ا  کیدزن اکیرمآ یا زرم هب یتح "یوروک"
     هیرط زا ،کهیتیلپوئژ تاعوهضوم زا یا  ههفرح   رهیغ تاهکاردا نآ رد هک تسا ییا  هویک هب عجار یمومع کیتیلپوئژ

 ریواصت هب یوبرم یمومع کیتیلپوئژ هک دیازفا یم نیالفالوا ((Dalby,1996 دنوک یم دیلوتزاب و دیلوت یمومع گن رف
   دوهجو زهین قافتا نیا (O’Loughline,2003) ندنراد نارگید و دوخ روشک زا یداع نادنورهک هک تسا ی (تاروصت)
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  تهیم ا یمومع کیتیلپوئژ :تسا دقتعم زداد هکنانچ تسا یمومع کیتیلپوئژ زا لصف لباق ریغ ی حبم هناسر هک دراد
   لآوهت درارهج نآ  دهییأت رد و (Dodds,2006) ن دهنک ی هم    حرهطم ار ناههج اهب ام لماعت و کاردا یریگ لکک رد هناسر
  یهعمج یا  هناسر ی هلیسوب یمومع گن رف رد ،کیتیلپوئژ نامتفگ راشتنا و تخاس زا ترابع ار یمومع کیتیلپوئژ

(O´Tuathail,1998) ندرک هصالخ ریز لدم رد ناوت یم ار یمومع کیتیلپوئژ لحارم ندناد یم (Khatooni,2015) 

   دهنراد زاهین هک اینک ضرف یعامتجا یاهشبنج  لاق رد ار اهنآ ایناوت یم ،اینک یم هراکا روهظ ون نارگیزاب هب هک ینامز
   ،دهیلوتزاب رد ،دنتهس "ند  وهب یعاهمتجا"  یهگژیو یاراد ههک یعامتجا یا  هناسر اذل ،دنکاب راذگریثات یمومع راکفا رب
 ن((Abdollahi,2012:145 دننک یم افیا یدج شقن نارگیزاب نیا نیا شرتسگ و تیامح

 
 ثحب
   یموهمع راهکفا لاح ندننک یم یسدنهم ار یسایس تالداعم ،هدننک نییعت یلماع ناونع هب ،زورما یایند رد یمومع راکفا
 نتاطابترا ؛تسا یهیدب خساپ ؟دک دن اوخ لرتنک یزیچ هچ طسوت
 "   هلهصاف الهب تسا هدمآ نایم هب نخس یمومع راکفا زا هک هاگنآ اما تسا فیرعت لباق تاطابترا یارب یفلتخم حوطس
   نهناهسر ؛درهک هصالخ سونأم ی هژاو کی رد ناوت یم ار یمومع تاطابترا و دوک یم ردابتم ن ذ هب "یمومع تاطابترا
 هب تاعالطا راجفنا زا نخس هک ینامز ندنیآ یم رامک هب تاطابترا بالقنا تاموزلم زا یکی نآ نردم لکک هب ا  هناسر
   شوختهسد زهین ار  اه   هناهسر  ،کهیژولونکت  یاه  تفرشیپ ناباتک دنور اما ،دوب د اوخ ثحب روحم هناسر ،دیآ یم نایم
 نتسا هدرک ناوارف تالوحت
 دههنریذپ یههم ریثأههت ،هههنالعفنم تروههص هههب اهه  هناههسر زا هههک دنتههس  ییاهه  هدوههت یهباهه م هههب ناههبطاخم ،هههکرظن نههیا

(Khoshnevis,2010:15) دیدج لسن هب رت  یقد و رت  یمع یمک رگا اما تسا هداد تسد زا ار دوخ رابتعا ًاار اظ زورما 
    حوهضو ههب یعاهمتجا یا  هناسر تابسانم زا یرایسب رد ار هنالعفنم و یا هدوت یریذپریثأت زون  ،اییامن هجوت ا  هناسر
   دراهیلیم دهنچ هب 6336 رد نویلیم دنچ زا (تنرتنیا هب لصتم) هدک یا هکبک تیعمج هک ییایند رد نتسا هد اشم لباق
 ایظع یا  یراذگ هیامرس د اک هکنانچ ،هتفای یا هدنیازف تیم ا یراذگ ریثأت نیا (Shirky,2011:1) ،تسا هدک لیدبت
 ی اه   هناهسر  رد ،دوهب زکرمتم (نویزیولت و ویدار) یعمج یا  هناسر رب ناشتیلاعف شیپ یدنچ ات هک یا هناسر یا  لوغ
 و هناسر یسایس داصتقا هک دنراد ناعذا عوضوم نیا هب نادنمشیدنا هک اجنآ ات نایتس  یعامتجا یا  هناسر نوچ ینیون
   نتهسا هدروآرد (یعاهمتجا یا  هناسر) یزورما لکک هب ار ام یا  هناسر هک تسا عفانم ی هکبک اب طبترم یا  باسح

(Cottle,2000:199) رهبارب رد لهعفنم ار دوهخ ناهبطاخم و هدرهک رهییغت گولاهید هب گولونوم زا نآ ر اظ دنچ ر  و        
 ندنراد رارق یتاغیلبت و یناور تایلمع نیرتدیدک ریثأت تحت ا  زاب اما ،دنناد یمن مایپ شریذپ



 1396 ناتسمز ،لوا هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 11

 ندههننک یههم کههمک یههعقاو یناهههج ی هدههک د نتخاههس یارههب یعاههمتجا یاهه  هناههسر ،هزورههما هههکنیا دوههجو اههب اههما

(SOUMON,2012:4) ار یب ذهم و یموهق و یا  ههیحان یا  توافت یناهج یزاس هچراپکی فالخ رب دنناوت یم روطچ   
 اکاح دنور هب یلک هاگن کی ؟دننک کمک کیتیلپوئژ ی هصرع رد دیدج نارگیزاب روهظ هب یترابع هب ای دنزاس هتسجرب
 داضتم ر اظ هب ریسم ود ،دحاو ینامز ردو رضاح لاح رد یناسنا عماوج :د د یم ناشن ،ناهج یکیتیلپوئژ تابسانم رب
  نیهب زا یگن رف و یداصتقا ،یسایس یا زرم ،ندک یناهج ریسم ردو تاطابترا بالقنا زا سپ یفرط زا ؛دنیامیپ یم ار
  ،یموهق  یاه   ههشیر   اهب یعاهمتجا ی اه   شبهنج ،ورکیم سایقم رد یفرط زا و دنوک یم رت گنرمک ا  توافت و دنور یم
  هراهبود دوخ سپس و دننک یم داجیا (یمسر ریغو یمسر) یدیدج یا زرم ،زیامت یاعدا اب ،ینابز و یگن رف ،یب ذم
 ندندنویپ یم ندک یناهج رد هلاحتسا ی هصرع هب

      اهب یاهبترا یارهب ،دراوراه  یوجهشناد ،گربرکوز کرام طسوت 7667 لاس رد کوب سیف یعامتجا ی هکبک هک ینامز
  یهنیب شیپ هکبک نیا یارب ینینچنیا یتیقفوم یسک رتمک (Safranek,2012:1) ندک هتخاس دوخ یسالکم  نایوجشناد
       ناوهنع ههب هزورهما ،دراد ناههج رهسارس رد ربراهک رفن درایلیم کی زا شیب زورما هب ات هک یعامتجا یا هناسر ،دومن یم
      شهقن هناهسر رهگا ههک تهکادنپ هنانیبکوخ ناوت یم نتسا یکوپ اشچ لباق ریغ یسایس-یعامتجا تالداعم زا یشخب
  یهسررب دروم زین نآ سوکعم زادنا اشچ لامتحا هک تسا یقطنم ،تسا هدرک افیا ضراعت و تنوشخ داجیا رد یمهم
   اهب یعاهمتجا یا  هناسر رگید و کوب سیف ناراذگناینب و نالوئسم گنتاگنت یابترا اما ((Chegini,2013:67 دریگ رارق
  ار یعفاهنم هچ ا  تردق نیا هک دزاس یم حرطم هشیم  زا رت یدج ار لاؤس نیا ،گرزب یا  تردق یتینما یا  سیورس
    تههج رد نیوهن یرامعتهسا  ناوهت ی هم   ار دهنور نهیا ؟ دهننک یم لابند کیتیلپوئژ ی هصرع رد دیدج نارگیزاب روهظ زا
 ی ه دهننک     نیمهضت ههک فیعهض و کهچوک یا روشک داجیا تهج رد ،ا  نآ ندرک هراپ هراپ و یلم یا  تلود فیعضت
   ههب یعاهمتجا ی اه   هناهسر   و ماهع روهط هب یزاجم یاضف هک یرامعتسا ندیمان ،تسا نادنمتردق عفانم یر کادح نیمأت
 ندنتس  نآ رد اهم ی اگیاج و شقن یاراد صاخ لکک
 یدنب عمج
            تهیلماع و یرگیزاهب ،دوهب هدهک ایهسقت کوهلب ود ههب ناههج یهسایس یاهیفارغج ههک هاگنآ ،67 نرق عورک زا شیپ
    تاهعطق شهقن رد یهلم ی اه   تهلود هک ییاج ندوب روصت لباق یتخس هب ،یلم یا  تلود موهفم زا جراخ ،یکیتیلپوئژ
    ههک ،ناتهسناغفا رد ،ناهبلاط مان هب ی ورگ روهظ ندنتخادرپ یم یرگیزاب هب ،برغ و قرک  طق ود کیژتارتساوئژ لزاپ
    رد دهیدج نارگیزاهب روههظ یارب دیدج یئادبم ناوت یم ار دوب یوروک ری امج داحتا یکاپورف دنور زاغآ اب نامز ا 
 ،یللملا نیب ذفان یا  تیصخک ،یتیلمدنچ یا  تکرک ،یا هناسر یا  لوغ ،هزورما دنچر  نتسناد کیتیلپوئژ ی هصرع
 ی  ههصرع    دهیدج نارگیزاهب ماهت زورب و روهظ اما ،دننک یم یعادت ار یکیتیلپوئژ تیلماع زا یعون ،یا هنوگ هب مادک ر 
 ، اه  شور   اهب ههک یی اه   نامزاهس و  اه  هورگ ندومن هد اشم ،یتسیرورت یا  نامزاسو ا  هورگ رد ناوت یم ار کیتیلپوئژ
 رد ن دراذهگ ی همن   یقاهب روههظون نارگیزاب ناونع هب ا  نآ نتخانک تیمسر هب یارب یدیدرت ،یکیتیلپوئژ ،یاتن و فاد ا
  یارهب  رثؤهم   و اههم یرازهبا ،کیتیلپوئژ ی هصرع هب اسیرورت دنمتردق و ددجم تشگزاب یادتبا زا ،ا  هناسر ،نایم نیا
 ی اه   تهلود طسوت ا  هناسر راصحنا و لرتنک اما ندندک یم بوسحم ،یکیتیلپوئژ فاد ا هب لین تهج ،نارگیزابون نیا
  ههک ،یتسیرورت یا  نامزاس و ا  هورگ نالوج یارب یعیسو ی هصرع ،تیمکاح نام  ای عورشم تردق ی هلیسوب ،یلم
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  ،هناهسر ی  ههصرع    رد فرگهک یلوهحت اهما ن درهک ی همن  ا ارهف ،دنراد و هتکاد یلم یا  تلود اب داضتم یقئالع و عفانم
 دیق رد نادنچ ،هتکذگ نوچم  هک ییا  هناسر ندومن فوطعم ،یعامتجا یا  هناسر هب یعمج یا  هناسر زا ار تاهجوت
 رد  اه  نآ یزاس دودحم رد ا  تموکح و ا  تلود یا  شالت و تفرگ یمن رارق یلم یا  تلود راصحنا و لرتنک دنب و
        یارهب ار تهصرف نیرهتهب تردهق دالهخ نهیا ندهک هجاوم تسکک اب یدایز دح ات ننن و گنیرتلیف نوچ ییا  تسایس
    یکیتیلپوهئژ تهیلماع  هلاق رد ار دوخ  ئالع و فاد ا ات هدروآ ا ارف یتسیرورت یا  هورگ نوچ یروهظون نارگیزاب
 ندنیامن لامعا یمومع کیتیلپوئژ دنیآرف رد
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