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 هدیکچ
- یهم ار تّییوه .اهتوافت رگنایامن رگید یوس زا و تساهتهابش رگناشن وسکی زا ،تسا یرگید ربارب رد دوخ ییاسانش لماع هک تّییوه
-یپ ار نارگید اب درف تالمایت و فیاظو ،کاردا ،ههجو هک درک یفّرریم ییایفارفج زین و یگنهرف ،یاخانشناور موهفم کی ناونع هب ناوت
 نآ رضاح ۀلاقم فده .دنکیم تیوقت و تیبثت ار ییایفارفج یاهبدیدپ زا دارفا رد هافرگلکش کاردا ،تّییوه هک یروط هب دنکیم یزیر
 میه   اهفم اهب صهخا رو  هط ههب و ایفارفج ملع یساسا یاهصخاش اب موهفم نیا ۀطبار ،تّییوه موهفم یاهیگژیو و فیرایت یسررب اب هک تسا
 تسد عبانم زا یریگبرهب اب و یلیلحت ه یفیصوت شور زا ، شهوژپ یرون تیهام هب هاسب .دریگ رارق هیلاطم دروم و یبایزرا یسایس ه ییاضف
  مادهک    اهب تهّییوه لهم   ایت نیراهشیب ههک تهسا نیا شهوژپ یساسا لاوس لاح .تسا بدش بدافاسا نآ ماجنا یارب یسراف و نیتال ربایم و لوا
  کاردا و یهنهذ   ریواهات ههب نداد لکش رد یمهم شقن هک تسا ینهذ یموهفم ،تّییوه هک دسر یم رون هب ؟تسا یسایس ه ییاضف میهافم
 موادم لمایت رد ییایفارفج ِیینیع یاهبدیدپ اب تّییوه یترابع هب و دراد زرم و ورملق ،تّرلم ،سایقم ،اضف ،ناکم ریون ییاضف میهافم زا ناسنا
  اههنا   هکم رهگید قهیرط ز  ا ههک تهسا اهبورگ و دارفا تّییوه ییانبریز شخب «یناکم» تّییوه هک دهدیم ناشن هلاقم یاههافای .تسا رماسم و
 یا  ّییوهه یاهه« زرهم» ن  یهب نهیا ر د .دهشاب   یهم فهلاخم یاهه«سایقم» رد یناسنا یاهراافر و اهتّییلایف یارب یراسب ،یگاسباو یاه«اضف» ینیی
 ۀ   هنهپ رهب یراهاحنا   تراهون و تردهق ،   تهّییمکاح لاهمعا باهگ نآ ههک دوشیم حرطم یّرلم «ورملق» نآ بقایت هب و یّرلم تّییوه ۀلوقم هلمجنم
  ۀهطب ار یهسایس ییا        هیفارفج ییاهضف و یهنیع میهاهفم اهب تهّییوه ِییهنهذ موههفم هکنآ مالک ناج .دوشیم لامعا تّییوهاب ِینیمزرس زا یاخشم
  یرهگید و دوخ ندرک صخشم اب تّییوه اذلف .دننکیم دیلوتزاب ار رگیدکی و دنشخبیم انیم ار رگیدمه ًاامئاد و دراد کیناگرا و گنتاگنت
 ییا  هیفارفج یاههور   ملق ههب فهلاخم ییاهضف یاهسایقم رد یعاماجا یاهبورگ و درف دنویپ و یگاسباو بجوم ییاضف میهافم اب بیکرت رد
 .دوشیم

 .ورملق ،زرم ،سایقم ،اضف ،ناکم ،تّییوه :یدیلک ناگژاو
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 هلأسم حرط و همّددقم
 ، درریگ یرم لک رش هنوگش هعماج هک دزادرپیم هلثسم نیا هب ایفارغج .تسا تعیبط و هعماج نیب طباور ۀعلاطم ایفارغج
  ینارسنا یاهتخاس ،هدروخنتسد و رکِبب تعیبط زا و دنکیم نوگرگد تدش هب ار تعیبط هنوگش و دوشیم نوگرگد
  زادرنا  رشش ه رک نریا ات ،  هدرک ماغدا رگیدکی رد ر یرگید زا سپ یکی ر ار عامتجا یاههیال سپس و دروآیم دوجو هب
  .ترسا  یوخ فارطا طیحم اب لماعت لاح رد هتسویپ ناسنا .(Peet, 1999: 1) دوش لصاح یعامتجا ر یعیبط ۀدیچیپ
  بارسحا ،هدهاشم ،بامت ۀطساو هب دوخ نوماریپ زا ناسنا تخانش .دوشیم لصاح تخانش هک تسا لماعت ۀجیتن رد
  فبررعم ه  رک درننک یرم داجیا صخش نورد رد طیحم زا یتارّووات هدش رکم دراوم یمامت .دنکیم ادیپ لماکت شزومآ و
  رارک و      ررس نآ ارب تاریح یادرتبا زا نارسنا هک تسا یدنیارف نیا .تسا اههدیدپ زا یو باسحا و تشادرب ،تخانش
 یا ره تّویدودرحم یوسارف رّووات تّویلباق اب نردم ناهج هک تسا یلاح رد نیا .تسا هتفای رییغت نامز رورم هب و هتشاد
-  یرم فریرعت ریوات کی ناونع هب ناهج یکاردا و یرّووات ۀشیدنا و هدش لیمحت هنازور یگدنز یوس زا هک ییااف
  .(Agnew, 1998: 10) دوش
 رد ناسنا .دشابیم تبلم و موق ،هداوناخ ،درف یاهیگشیو و تّویاخش  رگناشن و تسا یتخانش ر ینهم یاهدیدپ تّویوه
 یخرب رد دوخ نوماریپ رب یراذگریثثت نمض و هدز دنویپ عامتجا و طیحم اب ار نتشیوخ ،دوخ زور ره بامت و لماعت
 رد یریذ   رپریثثت نریا .دریذرپ    یرم ریثثرت هرعماج و طیرحم زا ،هاگآدوخ تروص هب بلغا و هاگآدوخان تروص هب دراوم
 .دوشیم رتمک و رتمک قبلعت و دنویپ باسحا ،بایقم ندشگرزب اب و هتشاد فعض و تدش فلتخم یاهبایقم
   ترورص هرب ا ر یسایس ر ییااف  یهافم اب نآ لماعت و طابترا ،تّویوه موهفم یسررب اب هک تسا نآ رضاح ۀلاقم فده
 رد رو        ارجم مورلع ررگید تبرسن هرب هرک یررما .درهد رارق هقادم دروم یسایس یایفارغج  لع رظنم زا قیقد و طوسبم
 رد ناریا رد یسایس یایفارغج تایبدا هک درک اعّودا ناوتیم یعون هب و تسا هدش هتخادرپ نادب رتمک یسایس یایفارغج
  ۀترشر هب ناریا یبلم تّویوه ۀنیمز رد یدّودعتم راثآ هک دنش ره .تسا  ماج و ییانبم تاقیقحت زا یلاخ ًااقیقحت هنیمز نیا
     رلع یرساسا یاره     صخارش مادرک ارب روربزم مورهفم هک تسا نیا دوشیم حرطم هک لاوس لاح .تسا هدمآرد ریرحت
   ارب یتبرسن هش تّویوه موهفم یترابع هب ؟دراد ینتسسگان دنویپ صخا روط هب یسایس یایفارغج و  عا روط هب ایفارغج
  هرک  درسر  یرم ررظن ه رب ؟دریذپیم ریثثت اهنآ زا و دشخبیم انعم اهنآ هب و دنکیم رارقرب یسایس یایفارغج نیزو  یهافم
   یهارفم ز ا اره  نارسنا  اردا و یرنهم ریواات هب یهدلکش رد ییازسب  قن هک تسا یعارتنا و ینهم یموهفم ،تّویوه
  لرماعت رد ییایفارغج ِبینیع یاههدیدپ اب تّویوه یترابع هب و دراد زرم و ورملق ،تبلم ،بایقم ،ااف ،ناکم ریظن ییااف
 ش ور زا قریقحت کیروئت تّویهام هب هجوت اب زین و لاوس نیا هب ییوگخساپ یارب باسا نیا رب .تسا یمئاد و هیوسود
  رربتعم  ب ارنم تسخن :تفرگ تروص هلحرم هس رد قیقحت ماجنا و دش هدافتسا یا هناخباتک شور و یلیلحت ر یفیصوت
  زارین دروم بلاطم  ارختسا هب مّوود ۀلحرم رد دش ییاسانش یسراف و نیتال لّووا تسد  بانم زا  عا عوضوم اب طبترم و
  شور ًاارعبط    .ترفرگ راررق شزادررپ دروم اههداد مّووس ۀلحرم رد تیاهن رد و دش هتخادرپ  هم تاعالطا یدنبهتسد و
 .تسا یفیک لیلحت و هیزجت شور ، هوشپ یاهناخباتک تّویهام هب هجوت اب تاعالطا لیلحت و هیزجت
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 ثحب و اههتفای

      ود هژاو نریا ؛هدرش هرتفرگ نارسکی و هبارشم یانعم هبidem ۀشیر زا هک تسا identitas لداعم نیتال نابز رد تّدیوه
 Oxford)  ترسا زیامت فبرعم مّوود یانعم و قلطم هباشت ۀدنهدناشن لّووا یانعم هک دراد دوخ رد دااتم و یلصا یانعم

English Dictionary). ترسا یایناعم رگنایب هک ؛دهدیم ناشن ار یصااتخا ِبینورد هاگیاج هک تسا یموهفم تّویوه  
    اری ( رقن ترّویوه) یا  هرفرح  رقن ،  (یراخش ترّویوه) درف هب راحنم دارفا ناونع هب دوخ یفبرعم یارب نارگیزاب هک
   هرک ترساهانعم زا یا  هرعومجم ترّویوه .(Carter, 2013: 204)  درننکیم باختنا (یعامتجا تّویوه) هورگ رد تّویواع
     ترّویوه هرک ترسا یتّویعرضو تفگ ناوتیم نینچمه ؛دنکیم ءاقلا درف هب ار یعامتجا فیاظو رد  قن یافیا یگنوگش
     و یترسیک  رجرم هرک درنک   یرم دریلوت یو یاررب ار یناعم زا یاهعومجم و دنکیم دزشوگ درف هب ار «ندوب یسک هش»
 زا ام تخانش هب هک هیالهیال و یهجودنش یاهدیدپ ؛تسا هدیچیپ یموهفم تّویوه .(Burke, 1991: 83) تسوا یتسیش
    ررظن هرب ترباث یاهدیدپ ،یعامتجا یاهیدنبهقبط رد تسخن هاگن رد تسا نکمم دنش ره .دراد هراشا نارگید و دوخ
  کری .دوش هتسیرگن «یاهطبار» و «رادیاپان» ،«لاّویس» ،«ربثکتم» یاهدیدپ ناونع هب نآ هب هک تسا نآ رتهنانیب قاو اما ؛دیایب
  اره   ترّویوه نریا زا یرشخب .اهتّویوه رگید و یموق ،یتیسنج تّویوه دننام ،دشاب هتشاد تّویوه نیدنش تسا نکمم درف
    یاررب ارم .درشاب یرم ، ترسه هچنآ ۀدنهدناشن نآ رگید  خب هک روطنامه ؛دنتسه ،تسین درف کی هچنآ ۀدنهدناشن
     رترشم یرعمج ترّویوه کی نورد رد ار دوخ  یهاوخب تسا نکمم ؛ ینکیم لمع فلتخم یاههویش هب دوخ فیرعت
 روط هب یو یاخش تّویوه هک تسا نآ ۀدنهدناشن نیا ،دنک یفبرعم یناریا ار دوخ دهاوخب یاخش رگا . ینک فیرعت
   .دهدیم ناشن ار رتهدرتسگ عامتجا کی رد تّویواع نامزمه
  مورلع دراو « یعارمتجا  ترّویوه»    ۀرّویرظن ناورنع ترحت 1    دریم ترربره  رورج نورچمه ینازادرپهیرظن ار تّویوه موهفم
   مارجنا نآ یرریگلکش یگنوگش اب هطبار رد یاهدرتسگ تاعلاطم 2لفجات یرنه نوچمه یناگدنسیون و دندرک یعامتجا
    هرب هوررگ رد ندرش دراو اب دارفا ؛تسا هتسباو هورگ رد تّویواع هب درف تّویوه زا یشخب هک دوب رواب نیا رب یو .داد
  یاره  هوررگ و دورخ هورگ نایم دوجوم یاهتوافت هب دننکیم شالت و دنزادرپیم دوخ نوماریپ زا تاعالطا یروآدرگ
    ررب یعارمتجا ترّویوه .(Frueh, 2002: 23) دنهد لکش دوخ تّویوه هب اهتهابش و اهتوافت نتفای اب و هدرب یپ رگید
  بزرح کی رد تّویواع ای هباشم بهذم ای ناسکی تیبلم ۀطساو هب نارگید فرط زا ییاسانش دننام ر یعامتجا تاقبلعت
   نّویربم ترّویوه (1  :دررک هجوت نآ دعُبب راهش هب دیاب تّویوه ثحب رد .(Sen, 2009: 285) دراد زکرمت ر  رتشم یسایس
   نارمدرم هرک تسا ناتساد یعون ینعی ،دراد ییاور دعُبب تّویوه (2 ؛تسا یعامتجا رگیزاب «یسانشدوخ» و «یمهفدوخ»
   و دراد رارک و ررس « یررگید» و «دوخ» ۀطبار اب تّویوه (3 ؛دنشخب ماود دوخ دوجو هب ات دنناریم نابز رب دوخ ۀرابرد
   یرنتبم اره  توارفت ررب تّویوه ،ثیح نیا زا و دوشیم هتخاسرب نیدامن یاههناشن اب هطبار نیا ۀطساو هب «دوخ» تّویوه
  اره  یرگشیو نریا .   درنرگیدکی ارب ییارهیناشوپمه یاراد هناگدنش یعمج یاهتّویوه (4 ؛دراد دنمهطبار یتشرس و هدوب

                                                                                                                                                               
1 George Herbert Mead 
2 Henri Tajfel 



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 32

  رد هرکلب ، درادرن یا هدرشنییعت  یپ زا یگنهرف یانعم تّویوه ،رگید نایب هب .تسا تّویوه «هتخاسرب» تشرس رگنایامن
 .دباییم نیوکت یخیرات و یعامتجا یااف و رتسب
  رربارب رد «دوخ» نآ رد هک تّویوه ندوب دنمهطبار یانعم هب ،تّویریغ (1 :تسا یگشیو راهش یاراد تّویوه ،رگید ریبعت هب
   هرک ارنعم   نریا هرب ،  ندورب هتخارسرب (3 ؛نآ لّووحتم تشرس و ییایوپ یانعم هب ،تّویلایس (2 ؛دوشیم فیرعت «یرگید»
  هرب هک یگناگدنش (4 ؛دنانیرفآ قن تّویوه ینامتفگ و یعامتجا نتخاسرب رد اهداهن و اهراک و زاس ،اههّویور ،نارگیزاب
 :1394 ،یدامتعا یمیظع و یدیجم) دنتسه ناسون رد اهنآ نایم رد نارگیزاب هک دراد تلالد اهتّویوه هناگدنش تشرس

213). 
 ناکم و تّدیوه
   نارکم کری هب قبلعت ۀدنهدناشن هک ؛تساهنآ زا یکی زین «ناکم» هک دنتسه لیخد تّویوه فیرعت رد یرامشیب رصانع
 و تّویوه نیب یمیقتسم و لباقتم ۀطبار .(Convery et al, 2012: 11) تسا ناکم کی هب یگتسباو باسحا ای صبخشم
   زرین ارهناکم و دنتسه هک دنوشیم نامه ،دنراد رارق نآ رد هک ییاج ببس هب مدرم ،رگید ترابع هب .دراد دوجو ناکم
 قبلعت باسحا .(86 :1378 ،گنیلوار و یترهود) دنتسه هک دنوشیم نامه ،دننکیم یگدنز اهنآ رد هک یمدرم ببس هب
 ,Stedman)  درریگ  یرم لکرش ناکم و درف نیب هک تسا ناکم هب تبثم یگتسباو و یناکم ّوسح داعبا زا یکی ،ناکم هب

 :Larson & Rearson, 2012)    ترسا ترّویوه یرریگ لکرش رد یدیلک ینامتفگ  بنم کی رگنایامن ناکم .(674 :2003

    یرکیزیف نارهج ۀراربر  د یو یمورمع تخانرش لصاح هک هدوب یدرف تّویوه یانبریز زا یشخب «یناکم تّویوه» .(258
 ، اره    نارکم زا ارم یراخش  ره و یعامتجا ۀبرجت رد  ه .(Proshansky, 1976: 147) دنکیم یگدنز نآ رد هک تسا
    صبخرشم نارکم کری رد « ارجنیا»   نتخانرش و نترسناد زا یتمسق هک ییانشآ کی .دراد دوجو ناکم هب یگتسباو بلغا
 ،    ترسین قریقد ینترسناد طرقف ییانشآ نیا .دهدیم لکش اهناکم نیا رد ار ام یاههشیر هک تسا یگتسباو نیا .تسا
 ،   فرلر) دراد دورجو نارکم و تّویوه نایم یگنتاگنت طابترا .تسا ناکم نیا هب یگتسباو و هّوجوت زا یقیمع ّوسح هکلب

     راکرشآ و نرشور رایرسب اره نارکم یخرب رد هّویقب فالخرب ،مدرم زا یخرب یارب تسا نکمم  یارگ نیا .(50 :1389
-هدش گرزب نآ رد هک ییاج دننام ،دشاب هارمه  یراد تسود ام هک ییاهناکم اب تسا نکمم «یناکم ّوسح» نیا .دشاب
   ۀرطقن رد .درنا    هترسب  رقن ارم نرهم رد تبثم تاّویبرجت اب یترابع هب هک  یراد هناقشاع تارطاخ نآ رد هک ییاج ای  یا
  ارم یارب تسا نکمم  یاهدوب راوگان ثداوح دهاش نآ رد ای ، یاهتشاد دنیاشوخان یاههبرجت نآ رد هک ییاهاج ،لباقم
   ررب زرکرمت»   ارب اره     نارکم یتراربع هرب .یرفنم اری تسا تبثم ای ناکم هب یگتسباو نیاربانب .دنشاب یفنم براجت روآدای
 مو  رفن ارم تاّویبرجت و هبرمزور یگدنز یاههیال نیرتقیمع رد اهناکم هک ییاج ات ،دنوشیم یروآدای «یدرف تاساسحا
    رد نارسنا ر ناسنا زین و ،ناکم ر ناسنا نیب تالماعت و اهتّویلاعف زا هتساخرب ّوسح نیا .(Muir, 1999: 274) دننکیم
  هرکنیا زین و  ینکیم لاغشا ار ااف هجیتن رد و  یتسه 1یکیزیف تادوجوم ام .) ,1992Altman( تسا  اخ ناکم کی
 اهدنویپ نیا زا یدادعت . یراد رطاخ قبلعت نآ هب هک  ینکیم لابند ار یگدنز زا ینّویعم عون و  یراد ییاههمانرب و طباور
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  و اره  هداونارخ ارب ، درنراذگ      یرم  ارترشا هرب ارم ارب ار اراف نیا هک یمدرم و اههمانرب اب رگید یدادعت و تسا ناکم اب
  .(Moore, 2015: 38) دباییم همادا و دریگیم لکش نآ رد نامیاهیگدنز هک یاهعماج و نامناتسود
     یگدرنز یرصواخ ۀدودرحم ناورنع هب هناخ زا ام تفایرد رد  ه ؛تسا طبترم ناکم اب زین یگداوناخ ای یدرف تّویوه
 کی اب تساهلسن هک دنشاب هتشاد ار ّوسح نیا تسا نکمم اههداوناخ یخرب .لحم کی رد نتشادهشیر  ه و یاخش
    هوررگ فررط زا ندرش هتخانرش تّویمسر هب هدنهدباتزاب یگداوناخ تّویوه .(Storey, 2012: 12) دناهدروخ هرگ ناکم
          ترسا یرساسحا و یعارمتجا ینابیترشپ زا یرعبنم ناورنع هرب هدرترسگ اری یاهتسه ۀداوناخ تخانش و هدوب یگداوناخ

(Dimitrova et al, 2014: 343). یداراتقا  ربنم کری ناورنع هرب نیرمز هرب هک ینامز ،زرواشک یاههداوناخ دروم رد        
 ای یعامتجا راتخاس زا یشخب ناونع هب دناوتیم نیمز هک تشادرب نیا ،یّودام هاگن نیا تاقوا یاعب ،دوشیم هتسیرگن
 قیدات دروم یدربراک و یبلمع ریباعت و ریسافت دنشره .دهدیم رارق عاعبشلاتحت ار دوش هتفرگ رظن رد مدرم یگنهرف
     یهجودرنش مورهفم نیرب طاربترا تّویوه .(Storey, 2012: 12) .تسا  هبم رایسب طابترا نیا هک درب دای زا دیابن ،تسا
 یاراد ،یدرف یاهتّویوه رب هوالع دارفا .(Knapp et al, 2013: 335) دنکیم هتسجرب ار هعماج  یسو راتخاس و «دوخ»
 هب تبسن اهنآ  رد و تشادرب رب هک (موق ای و تبلم ای بهذم نآ ای نیا واع ناونع هب) دنتسه زین یعمج یاهتّویوه
  نارش یگدرنز زا یّومهم  خب اههورگ نیا یااعا ناونع هب اهنآ یعمج یاهوزرآ و لامآ و دراذگیم ریثثت ،دنتسه هچنآ
   هرک یداررفا یوس زا لقتسم تروص هب و ًاافرص ،دنراد ناکم کی اب دارفا هک یطابترا ،دراوم زا یرایسب رد .دوب دهاوخ
   هرک هوررگ کی ای  مج کی یااعا ناونع هب دارفا هک تسا یطابترا هکلب ؛دوشیمن داجیا ،دننکیم یگدنز ناکم نآ رد
   رهم دوخ یارب ار نیمز دارفا هکنیا زا یادج ینعی .دننکیم هبرجت ،دناهدراذگ  ارتشا هب  ه اب ار ییایفارغج یتّویعقوم
  هرک دننادیم یهورگ یااعا ار دوخ هکلب ؛دننکیم یبقلت ناشیاههمانرب و اهحرط و طباور یارب یبلحم ار نآ و دننادیم
  هرب .(Moore, 2015: 40)     ترسا هوررگ ترّویوه هرب نداد لکش رد یّومهم  بنم هک دنراد دنویپ نیمز زا یّوصاخ  خب اب
- یرم فرح «یطابترا تّویوه» ۀرابرد ، ینزیم فرح ناشتّویموق ای داشن ،تّویسنج زا و مدرم ۀرابرد یتقو ،رگید ترابع
  یاره ترّویوه ،  درنراد هوررگ کی یااعا ناونع هب مدرم هک یعمج یاهتّویوه زا یرایسب .(Garcia, 2006: 839)  ینز
    ییاریفارغج ۀریحان ارب هورگ یخیرات ۀقباس و تّویوه ،یگدنز کبس .دنوشیم فیرعت ینّویعم ناکم رد و دنتسین 1یروانش
    ترساهنآ فادرها و ارههمانرب قبقحت هاگیاج و لحم هک دنراد دنویپ یّوصاخ ۀیحان اب هورگ یااعا و هتشاد دنویپ ینّویعم
)40: 2015Moore, (. یرم نیرنچمه  .ترسا هتفای دنویپ 2هیحان و هبلحم ،هناخ ۀشیدنا اب ،نیمز هب یگتسبلد یخرب یارب  -
 هب .(Storey, 2012: 11)  ینک رارقرب یبلم ورملق ۀشیدنا ۀطساو هب یبلم تّویوه و نیمز نایم یرت یسو تاطابترا  یناوت
      ررظن رد یمورهفم ناورنع هرب ار وررملق دیاب ،دوش هتسیرگن ییایفارغج یااف زا یشخب ناونع هب ورملق هب هکنیا یاج
 ,Sack, 1986; Storey)  درنک  یرم ررّوسیم ،نّویعم فادها هب ندیسر یارب ار ااف رب تراظن و تردق ،تّویکلام هک تفرگ

2012; Delaney, 2005; Elden, 2010).  
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 یحاون ریاس زا رترثؤم رایسب اهناکم زا یخرب .دناهدرک هّوجوت تبلم تّویوه و ناکم نایم طابترا هب هشیو هب ،نانادیفارغج
 رظن دم کشوک ِببایقم اب یاهناکم رگید نایب هب و لحم ناونع هب ناکم هشیو هب اجنیا رد .دنتسه تبلم تّویوه رگنایامن
   ناورنع هرب    ارخ ییاره نارکم هب هراومه درفنم یاهتبلم ،تسا یبلم بایقم یاراد  سیلانویسان هکنیا دوجو اب .تسا
 یژ  ولوئدریا دربرشی پ رد هرک درک هراشا یمومع یاهناکم هب ناوتیم وسکی زا .دننکیم هّوجوت کیژولوئدیا ۀیذغت  بانم
  داررفا یار رب    هرک ترسا یدوبداری یاهانب اهناکم نیا نیرتراذگریثثت زا یکی .دنرثؤم  اخ یاهتبلم زا یخرب یسایس
 زا  یب ییارگیبلم نردم گنهرف زا یدامن چیه (1983) نوسردنا تکیدنب داقتعا هب .دوشیم هتخاس اهتبلم ۀتخابناج
 و   هرینبا نیرنچ   مه .ترسین رادرورخرب هدارعلا  قورف یراذرگریثثت و هبماج تردق زا مانمگ نازابرس رازم و دوبدای یاهانب
  راررق ت ربلم تّویواع و تموکح بوشراش رد هک تسا یدارفا یمامت یدنورهش زا یمّوسجت ،اهناملراپ یاهنامتخاس
   هرب یاررب شور  نیررتهب ،  هرجیتن رد و دنورش  یرم دادرملق یخیرات ۀعسوت یاهلیثمت ناونع هب زین یبلم یاههزوم .دنراد
 یا ره  هزورم .درننکیم هئارا نوماریپ ناهج و دوخ مدرم هب ار تبلم زا یدامن و دنتسه تبلم یاهدرواتسد ندیشک ریوات
 ر  د یرگنهرف یرساسا قیاقح ندیشک ریوات هب یارب هک ارش ؛دنتسه رادروخرب یاهشیو تّویمها زا هّوماع گنهرف و خیرات
  یاررب ّو     ارخ ییارنعم هرک ّو ارخ یاهناکم ،یمومع یاهناکم رب هوالع .دنتسه یدیلک رایسب ّو اخ ییاهتبلم دروم
    هرب هرک تربلم ک ری ییایفارغج و یخیرات ّو اخ یاهیگشیو و یحاون .دنرادروخرب یاهشیو تّویمها زا زین دنراد اهتبلم
-4 :1395 ،     یدرمحاریم) دنترسه ترّویمها زئارح رایرسب ، دنرشخبیم هشیو و توافتم ییانعم و شزرا ّو اخ ییاهناکم

  ررب  ررتهدرتسگ یاهاعدا حرط یارب یاهناشن ناونع هب ّو اخ یخیرات راثآ ای اهناکم زا بلغا ارگیبلم یاه بنج .(323
   شالرت نآ  رف   ح یاررب و هدررک دیرسب ار یناکم تّویوه کی بلغا ییارگیبلم ،رگید ترابع هب .دننکیم هدافتسا ورملق
  نیاربارنب .دراد زین تابث هکلب ؛تسا دیدحتلباق و ریذپزرم اهنت هن ناکم .(Staeheli & Mitchell, 2008: 187) دنکیم
 نازادرپهّویرظن .دیآیم رامش هب تّویوه نیمثت رد  هم یعبنم  ه ظاحل نیا زا ندوب رادیاپ و نتشاد موادت هب زاین نیمثت اب
  هترشاد راد    ریاپ و ترباث  رجارم دورخ یگدنز رد هک دنکیم یرادیاپ و موادت باسحا یماگنه ناسنا هک دننآرب فلتخم
 .(43 :1385 ،رفیردیح) تسا اهزیواتسد و  جارم هنوگ نیا یاههدننکنیمثت نیرتهب هلمج زا ناکم .دشاب
 اضف و تّدیوه
      و یداراتقا یارهوگلا زا هرک تاعورضوم بارختنا و ندرک تسدکی اب ،تسا ایفارغج ۀتشر بلق رد یدنمااف و ااف
 ،یدنمااف و ااف زا توافتم تاکاردا .دنکیم لمع ،دناهدرتسگ یعیبط طیحم و یکیزیف یاهدنیارف ات یگدنز یعامتجا
  ار اریفارغج رد یلمع و یفسلف یاههاگدید هک هدومن یزیرهیاپ ار یسانشتفرعم و یسانشیتسه رد یدیلک یاههّویضرف
   هرب ناورت     یرم هرک هداد قورس یتمرس هرب ار ااف هب اهشرگن ،هباشم یاهتبنس نیا هک ییاج ات ؛تسا هدرک ادج  ه زا
  ررت  رهم همه زا نینچمه و پانراک و سیدلقا ،نیتشینا و نوسگرب ،نوطالفا و وطسرا نوچمه ینادنمشناد یاههشیدنا
   هرب ناورت  یرمن هرک تسا یموهفم ااف .(Merriman et all, 2012: 4) درک هعجارم تناک و ستینبیال ،تراکد ،نتوین
     چیره ییارهنت هرب  یورخ دوجوم موهفم رد ااف .(Raffestin, 2012: 123) درک فیرعت ار نآ رادیاپ و قلطم تروص
  یارنعم ،   درنک حررطم ینارکم رد ار یت   ّویلارعف ینارسنا هوررگ کی هکنآ ضحم هب یلو ،دنکیمن حرطم ار یصاخ یگشیو
   یاررب یربلحم ، دورش   یرم ینارسنا یارهراتفر و تّویلاعف نایب یارب یرتسب ااف سپ نیا زا و دوشیم رادیدپ ااف نیدامن
    هرتخادرپ و هتخارس نارسنا ناوترپ تسد اب هک تسا یعامتجا یااف ،ییایفارغج یااف فصو نیا اب .تّویعقاو و لّویخت
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   ترسا یرارکمه و یگتسبمه ،بولغم و بلاغ طباور زا یاهدیچیپ ۀکبش ،دامن و تردق زا راشرس ًااتّویهام ااف .دوشیم
    و طرباور و ینارکم یاره  هدریدپ و یحاورن زا هک تسا یاهعومجم ییایفارغج یااف .(20 :1392 ،هدازیلقیلو و یکم)
  یاراف ،   ررگید تراربع هرب .(8 :1369 ،  بورفلود) دورشیم لّووحتم و لیکشت نیمز ۀراّویس حطس رد اهنآ نایم تابسانم
      یاراف .ترسوا فاررطا طیرحم زا وا یاره  هترساوخ و برارجت ،ناهج زا ناسنا نیداینب یهاگآ زا یساکعنا ییایفارغج
 .(22 :1389 ،فلر) تسا ّو اخ گنهرف کی یارب رادانعم ییااف ،ییایفارغج
   زا یرشخب ًااتروررض اهنآ لباقتم  نک و درکلمع زا لصاح نامزاس و تخاس و ییایفارغج یااف ۀدنهدلیکشت یازجا
 ،«یبتارمهلسلس ماظن» ،«موفن ۀزوح» ،«لباقتم  نک» ،«اههعومجم» نوش یمیهافم بلاق رد هک دنتسه ااف ۀدرتسگ ماظن
    یمورهفم ترّویوه نورچمه زین ااف .(Gatrell, 1983: 57) دنتسه یسررب لباق یرگید  یهافم و «اههکبش و اهنایرج»
     ارب ارهنآ یگترسویپ و یگترسباو ثعاب ییایفارغج یااف رد دارفا طابترا .تسا لماکت لاح رد و لاّویس ،یاهطبار ،یبسن
 دارفا نآ لخاد رد هک دنتسه یاهدشیبلحم تباث یاههصرع یدودح ات یگتسباو یاهااف .دوشیم ییایفارغج یاهااف
 ۀ درشی  ربلحم  یرب و  ک طباور طّوسوت ییاهاراف نیرنش .دنتسه یاهدشهنیداهن یراجت و یلغش ،یعامتجا  فانم یاراد
     چیرره و دنترسه هترسباو ارهنآ هب دوخ یساسا قیالع هب ندیرشخب قربقحت یارب اهناسنا هک دنوشیم فیرعت یعامتجا
   ورررملق و ینیمزرررس ۀزوح ،یبلحم تلود یارب یگتسباو یااف .درادن دورجو ارهنآ یاررب یررگید نیزگیارج ،ارجک
 ره ای و یبرلحم یدااتقا دحاو کی ،راک رازاب تسا نکمم یگتسباو یااف نارازگراک ریاس یارب اما ،تسا نآ تردرق
  یرامرشیب فلتخم یاهداهن ، اخ ییااف ۀطقن ره یارب ،یبلحم یاهتسایس ور نیا زا .دشاب رگید ییایفارغج دحاو
   اراد توارفتم یارهبایقم رد تباث تروص هب ار دورخ هرب ّوصتخم یگتسباو یااف کی مادک ره هک دنریگیمرب رد ار
  ارب دیاب هریغ و یتازرابم یاههورگ ،یتلود تاسّوسؤم ،اهتکرش ،مدررم زا ّو رعا یبرلحم نارگیزارب لارح نریا اب .دنتسه
  تررلود ،ی بررلحم تلود ریظن ر دنراد تّویدوجوم اهنآ یگتسباو یااف زا  راخ رد هرک «یعارمتجا تردق زکارم» ریاس
    لررباقتم یراررکمه هرب ر     نآ ریارظن و یرللملا نیرب و ی ربلم یاههناسر ،یبلمارف تاسسؤم ،یزکرم ترلود و یاهریحان
 ،  یگترسویپ یارراف یو هاگدرید زا .دنکیم فریرعت «یگترسویپ یاراف» ناورنع تحت ار طباور نیا سکاک .درنزادرپب
 .(20 :1389 ،یکم و ردیحریم) دنکیم موفن فلتخم یحاون و اهبایقم هب  بظنمان لکش هب هک تسا یاهکبش
 سایقم و تّدیوه
   باریقم مورهفم ،    ارنعم نریا رد .دراد دربرارک ییاریفارغج لئاسم لیلحت و هیزجت رد هک تسا ییااف دحاو کی بایقم
   ّو ارخ یاره  یرگشیو و تارّواتخم یاراد دحاو ره هک تسا یناسنا  ماوج ییااف یاهدحاو یاهیدنب یسقت رگناشن
 .(15 :1385 ، ارین  یدریمح و ردریحریم)  درشاب یرم یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا ،یسایس نوگانوگ یاههزوح رد دوخ
 ییایفارغج بایقم ناونع هب هک تسا هنماد ای درب نیا .دراد رارق ناشییایفارغج درُبب ای هنماد رد اههورگ و دارفا تامادقا
     هرک دنترسه یرّوصاخ یخیرارت و ییایفارغج یاهناکم هب راحنم ًاافرص اهبایقم .(32 :1390 ،تنیلف) دوشیم هتخانش
- یرم هدافتسا هعماج کی رد هک یسایقم تسا نکمم دراوم یخرب رد ؛دننکیم رییغت یمارآ هب یهاگ و تعرس اب یهاگ
    ر ینارسنا ۀتخاسرب کی ااف و ناکم دننامه زین بایقم .(Smith, 2001: 725) دشابن بسانم رگید هعماج یارب ،دوش
     لارمعاا مورهفم و ترلالد زا ارم تخانش و یهاگآ ،دوشیم رت یسو اهبایقم ۀنماد هش ره ،لاح نیا اب .تسا یعامتجا
-نامزاس ،ییایفارغج بایقم یاهیگشیو زا یکی .دوشیم رتمک بایقم نآ رد اهدرکلمع رارمتسا رد ناشتّویمها و دوخ
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    تازیارمت عاورنا هرب ندادنامز  ارس ارب بایقم  قاو رد .دتفایم قافبتا ییایفارغج تازیامت نآ باسا رب هک تسا یگدنهد
-  یرم ییارهماظن ار اهبایقم تسا دقتعم یوراه دیوید .(Smith, 2001: 725) دروآیم دوجو هب ار زادنا شش ،ییااف
-بایقم  قاو رد .(Harvey, 1996: 203) دنتسه رضاح هعماج و تعیبط زا ییاج ره رد نامزمه تروص هب هک دنزاس
    یاهاراف یاررب یهارگیاج ، اره  باریقم .ترفرگ رظن رد یعامتجا یاهتّویلاعف عاونا هاگیاج ناوتیم ار ییایفارغج یاه
  ار اره باریقم زا یمجسنمریغ بتارمهلسلس ناوتیم لیلد نیمه هب .دنتسه 2یاهطبار یاهااف رت یسو ۀرتسگ رد 1لقتسم
   هرک رورط نارمه .(Smith, 2001: 725)   تخانرش تّویمرسر هب ر ناهج و روشک ،هیحان ،هبلحم ،هداوناخ ،درف بایقم زا ر
  تخانرش ،دشاب رتکشوک اهبایقم هش ره .دراد دوجو بایقم و تّویوه نیب یمیقتسم ۀطبار دهدیم ناشن ریز ریوات
    یو قربلعت بارسحا و ررتیحطس درف تخانش اهبایقم ندش گرزب اب و دوب دهاوخ رتشیب و رتقیمع درف یگتسباو و
 .دش دهاوخ رتمک

 
 ییایفارغج یاهسایقم و تّدیوه طابترا :1 ۀرامش ریوصت

 ناگدنراگن زا  یسرت

  تریبثت ه رشیمه ، باریقم . دوررشیرم دترنم یعارمتجا لاّویرس رایرسب طباور و توافت ِبیزاسورملق زا ییایفارغج بایقم
  دارجیا .     درشاب ارجرب ارپ رتدرنلب اری رتهاتوک ینارمز یارههرتسگ رد دناوتیم هبتبلا هک تسا ییایفارغج زادنا شش یتبقوم
  نادرب و دزاس دنمااف ار اهنآ ،دنک یرگیجنایم یراکمه و ترباقر نیرب هک دراد ار درکراک نیا ییایفارغج یاهبایقم
    ر ترلود ای درف فارطا رد اهزرم رارقتسا و  یارآ .دنک اجباج ار اهنآ نایم دورجوم یعامتجا ر  یدااتقا ّوداات هلیسو
   زا هرک هوررگ کی رد تّویواع .دشخبیم  برحت بایقم قطنم هب ،دنتسه هدنرادزاب لماع یعامتجا ظاحل هرب هرک تبلم
 . ترسا هورگ یااعا رگید ارب یرارکمه یاررب طوررشم قفاوت نّوماتم ،هدش فیرعت یّوصاخ تروص هب یسایقم ظاحل
-هورگ یااعا اب تباقر نّوماتم رگید یگنهرف و یداراتقا ،یعارمتجا طورطخ هاررمه هرب تّویواع نیا هک یلاح رد
  هرب نداد      هلرایف یاررب ییاراف رازربا ناورنع هرب ییایفارغج بایقم یترابعهب .ترسا (رگید یاهبایقم رد) رگید یاه
   لاربق رد ییوگخرساپ و ت  ّویلوئررسم نیارباررنب .دوریم راک هب تباقر و یراکمه نایم یعامتجا و یداراتقا یاهّوداات

                                                                                                                                                               
1 - Absolute Space  
2 - Relational Space 
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 :1389 ، یرکم و ردیحریم) دوشیم هتشاذگ ییایفارغج یاهبایقم هدرهع ررب عارمتجا تّویمورحم و یعامتجا تّویلومشم
25). 

 

 تّللم و تّدیوه
 دنادیم یناسنا تّویعمج زا صبخشم هورگ کی ار تبلم تیمسا ینوتنآ .تسا هدش هئارا تبلم موهفم زا یتوافتم فیراعت
  یتاکارترشا اهتّویلوئسم و ینوناق قوقح و دااتقا ،یمومع گنهرف ،یخیرات تارطاخ و اههناسفا ،یخیرات ورملق رد هک
       یربتح ترسا درقتعم هرک اررش ؛درناد یرم ینهم یعماوج ار اهتبلم نوسردنآ تکیدنب .(Jones et al, 2004: 83) دنراد
       ًاافررص و درنرادن ییورگتفگ و رادرید نارنآ ارب و دنسانشیمن ار تبلم نآ یااعا رگید زین اهتبلم نیرتکشوک یااعا
  و حور کری ، تربلم کی تسا دقتعم نانر تسنرا .(Anderson, 1991: 15) دنراد نهم رد  یوخ ۀعماج زا یریوات
  یرکی و هتشذگ رد یکی .دنهدیم لیکشت ار یونعم لصا نیا و حور نیا ْززیش ود اهنت  قاو رد .تسا یونعم لصا کی
 تساوخ و  ه اب یگدنز لیامت ،یعقاو یتیاضر یرگید ؛تارطاخ زا  رتشم و ینغ یثاریم زا رادروخرب یکی .لاح رد
 .(40-41 :1386 ، تیمرسا و نوسنیشاه) دنراد رایتخا رد ار نآ  رتشم روط هب یگمه هک یثاریم شزرا نتفای رارمتسا
   لرباقتم یدرّوهعت و  رتشم یرواب زا (1 هک تسا یاهعماج تبلم کی :دریگیم رظن رد رانع دنپ تبلم یارب رلیم دیوید
  ررگید زا (5 و ، دراد درنویپ صبخشم ییورملق اب (4 ،1دراد یلاّوعف تّویاخش (3 ،دراد هشیر خیرات رد (2 ،دوشیم هتخاس
 .) ,1995Miller :27( «دوشیم هداد صیخشت 2شزیامتم یمومع گنهرف ۀطساو هب  ماوج
    مدررم اریآ هرکنیا و اهتّویوه یسررب اب طرش نیا رد :تسا تّویوه رب ینتبم «تبلم» کی زا تشادرب رد صیخشت طرش
      ینیناورق  رفح اری دارجیا لاربند هب هک یهورگ زا یواع ناونع هب تّویوه ،هن ای دنراد ینّویعم یسایس تّویوه رظن دروم
   و یرنوریب ءزرج ود ًاالومعم تّویوه نیا .دوشیم نییعت ندوبن ای ندوب تبلم ،دنراذگیم  ارتشا هب رگیدکی اب هک دنتسه
   ییادارناک اری و یلیزرب ،درُکک ،یناریا ،یوسنارف  ار ناشدوخ ر دنراد یسایس یاهتّویوه بلغا ااعا کتکت :دراد ینورد
  یاره ترّویوه) دنکیم قدص اهتّویوه عاونا ۀمه یارب ثحب نیا .دنسانشیم تّویوه نیا اب ار اهنآ زین نارگید و دننادیم
     دررُکک) ادارناک رد یدررُکک ترّویوه نیاربانب .تسا قداص  ه یسایس یاهتّویوه یارب و (.. و ،یتّویسنج یاهتّویوه ،یموق
 سیریا .تسا هدیچیپ رایسب تّویوه ینورد و ینوریب دعُبب ود نیب ۀطبار .تسا توافتم قارع رد درُکک تّویوه زا (ییاداناک
   ًاالمارک اره   ترّویوه هرک ترسا هیاپ نیا رب هدیا نیا .تسا هدرک هزیروئت اهتّویوه یگدشباترپ ۀدیا اب ار هطبار نیا 3گنای
   طرّوسوت یترسیاب اهتّویوه رتشیب هک دراد هراشا تّویعقاو نیا هب «یگدشباترپ» ۀدیا .(Young, 1990:46) دنتسین ینورد
       ارهنآ زا یزریرگ هرک دنترسه  ره ارهتّویوه زا یخرب .تسا دودحم ،یسک ره ّوصتخم یاهتّویوه .دنوش دییثت نارگید
   هرب هرکلب ، ترسا نارگید صیخشت لصاح یدح ات دراد صخش کی هک ییاهتّویوه هک تسین ثحب نیا ًاافرص .تسین
-   یرم رورطش ار صخرش نارگید هک دنراد یگتسب نیا هب یدایز دح ات اهتّویوه نآ هک تفگ ناوتیم رتقیمع یتروص
     تروررض ترّویوه یرنورد و یرنوریب طرش ود ره ایآ هک دیآیم  یپ لاؤس نیا لاح .دننکیم ییاسانش روطش و دننیب
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    زا ترّویوه کری نترشاد یارب یرورض طرش ینورد تّویوه صیخشت  طق روط هب .تسا تخس لاوس نیا خساپ ؟دراد
    لرباق یارهروحم لورح و دنوشیم هبرجت موادم تروص هب ناشناگدنراد طّوسوت یعمج یاهتّویوه .تسا نّویعم یعون
       رورط هرب .دنترسه یرنّویعم  رماوج ترباث یتخانشهعماج ۀابخشم اهنآ :دنوشیم  یسقت ینّویعم یاههورگ هب و ینیب یپ
     طرّوسوت یرنورد ترورص هرب و ،تسا صیخشت لباق 1نارگید طّوسوت یمومع تروص هب هورگ کی رد تّویواع لومعم
       ترشونرس نیریعت لاربند هرب هرک ییارههورگ اب هطبار رد ًااصواخ و دراوم یخرب رد یلو .دوشیم دییثت صخش دوخ
  دررُکک تّویعمج ۀرابرد هیکرت رد  کاح ۀقبط یمئاد یاعّودا ًاالثم .تسا هعزانم دروم هورگ تّویدوجوم ،دنتسه دوخ یسایس
 ،  دنترسین ابزرجم « یرتبلم»  ارهدرک اعّودا نیا قبط .دیریگب رظن رد ار (یقرشبونج تمسق رد ًااتدمع) روشک نیا رد نکاس
    نترسیز ترلع هرب توافت نیا هک ،توافتم یگنهرف تاابخشم اب دنتسه  رت ینعی ؛دنتسه 2«ناتسهوک یاه رت» هکلب
   زا ترّویوه صیخرشت مازلا هک تسا نشور یبوخ هب .دنرادن لوبق ار شرگن نیا اهدرُکک یلو .تسا هدوب اهناتسهوک رد
   یررگید یارههورگ صیخشت ورگ رد هورگ کی تّویوه دییثت هک دوشیم بجوم نآ دوجو شریذپ یارب نارگید یوس
  یرنورد تّویوه ،لیلد نیمه هب .دننکیم راکنا ار رظن دروم تّویوه تّویدوجوم ای ،دنتسه 3یزاسنوگمه ددصرد هک دشاب
    ترّویوه و یدررف یاره   ترّویوه یاررب یدررف ینورد تّویوه .تسا صبخشم تّویوه کی نتشاد یارب یفاک و مزال طرش
- یرم دییثت یجراخ صیخشت اب اهتّویوه نیا دراوم رتشیب رد .دنراد ترورض یهورگ یاهتّویوه یارب یهورگ ینورد
  کری ، رتشم ینورد تّویوه .دوشیم نآ ندوب ریذپانبانتجا بجوم تّویوه کی یجراخ دییثت ،رگید ترابع هب ؛دنوش
 دوخ هک یهورگ ره هک دشاب دناوتیمن انعم نیا هب هتبلا .دراد یزاسادج درکلمع :دنکیم زیامتم رگید هورگ زا ار هورگ
    طررش یرتقو هرک تسا نیا روظنم هکلب .دشاب هطوبرم قوقح یعّودم دناوتیم ای ،تسا «تبلم» کی دنادیم تبلم کی ار
 دییثت یتسرد طباور اب تّویوه نیا ایآ هک درک یسررب ناوتیم ،دننادیم تبلم کی ار دوخ مدرم و تسا رارقرب صیخشت
 .(Moore, 2015: 40) هن ای دوشیم
 زرم و تّدیوه
     هرتفرگ ررظن رد ریذرپانرییغت و ترباث یاهدیدپ هک تسا یسایس یایفارغج تاعلاطم رد نیداینب تاعوضوم زا یکی زرم
   ریثثرت یزررم یاهنیمزرس نانکاس و مدرم یگدنز رب و هتخاس دیدج تاّویعقاو ،دراد یتام یاهییایوپ هک ارش ؛دوشیمن
  فررط ۀیشاح رد نکاس مدرم اب ،هدرک یگدنز هیشاح رد یزرم یاهنیمزرس مدرم .(Newman, 2006: 123) دراذگیم
 ۀدنرادربرد طرش هس نیا .دنربیم   رس هب ر یجیردت دیاش ر رییغت لاح رد هراومه یطباور رد و دنراد طابترا زرم رگید
     زا یمرسر یرسایس طرخ کری هک تردق زکارم ۀیشاح رد یتّویعمج :دنتسه یزرم یاهنیمزرس هدننکنییعت یاهیگشیو
 .(24 :1393 ،   نرمتراز) درنراد راررق تردق زکرم اب یجراخ و یلخاد ظاحل هب ایوپ یطباور رد و هدرک روبع اهنآ نایم
   هرک یرللملا  نیرب یارهزرم زا .دنراد توافت  ه اب یعامتجا تابث و تّویمها ،بایقم رظن زا ،تردق دامن ناونع هب اهزرم
   ارب هدرشرواحم یاهزرم و ؛یسنج و یبهذم ،یداشن درف هب راحنم یاهزرم ات ،دننکیم صبخشم ار اهروشک نایم زرم
  رد ارهزرم .(Geregory et al, 2009: 55)  دنزارس  یرم صبخرشم ار (یماظن قطانم و تارداص دازآ قطانم) رادراخ  یس
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   ییاراف یاره  باریقم رد یگترسباو و تّویوه داجیا نینچمه و  یتسه نکاس اهنآ نورد هک ییاهورملق و اهااف داجیا
   درنراد ار یعارمتجا ر ییااف یاهتّویوه ندرک دازآ و نتخادنا ماد هب ییاناوت  ه اهزرم  قاو رد .دنراد تّویمها فلتخم
-   یرم هدریمان زررم هک یطوطخ هزورما هکنیا رتشیب حیضوت .دننکیم کمک انثتسا و لومش نامز ه یاهدنیارف هب  ه و
   یانثترسا و تّویلومرش نازیم ۀدننکنییعت  ه و دننکیم هطاحا ار اههورگ و اهااف  ه ،دوخ یدوجو تّویهام هب انب دنوش
      ۀرطبار کری یربلم اری یمورق ت   رّویوه و زررم ناریم ۀطبار یترابع هب .دنتسه یلحم ات یبلم زا فلتخم یاههورگ یااعا
   نآ رد هرک درهد یرم لیکشت ییورملق یبوشراش ،اهروشک لکش هب ییورملق یاه خب و اهطخ دوجو .تسا هبناجود
      رماوج زا یرّوصاخ عاورنا ارهتبلم یبلک روط هب اریز ؛تسا ییورملق  هم ۀبنج کی یاراد یبلم تّویوه یعامتجا تخاس
      ریرسفتزاب و دریلوتزاب یربلم ترّویوه و .درننکیم یبایدر  اخ ییاهزادنا شش رد ار دوخ یاههشیر هک دنتسه ییااف
  ار اره      تربلم زیارمتم ثارریم هرک ترسا یخیرارت ورملق کی رد اهتبنس و اهداهن اههروطسا ،اههرطاخ ،اهشزرا یمئاد
   ۀرظفاح و تربلم   ررظن زا ارهنآ نورد رد اهناکم هک دنتسه ییاهلصافدح ۀدننکفیرعت اهزرم  قاو رد .دهدیم لیکشت
   و اهاراف رد ترسا نکمم یبلم ورملق یاهتّویوه یعامتجا تخاس .دنوشیم یاهروطسا و یخیرات یناعم زا رپ یعمج
-  یرم زرکرمتم روشک یاهزرم زا رتکشوک یاهقطنم یور تردن هب اما ؛دریگ ماجنا روشک ۀدودحم زا رتارف ییاهورملق
    ناریم ۀرطبار (رورشک کی زا رتارف) اهتّویوه ندشیناهج و (روشک کی نورد) ندش یگنهرفدنش اب هک یلاح رد .دوش
  یاره    ترّویوه تریبثت و یزارسرگد و یزارسزرم لمع و هفسلف .دوشیم رتفیعض ییورملق ییارگقلطم و یبلم تّویوه
      زا یرارع لرماک رورط هرب ناورتیمن ار تّویوه تسایس لاح نیع رد .دوشیمن دودحم تموکح داهن هب اهنت ،ییورملق
 ،   یدرمحاریم و یعیدرب) دورش یرمن ادج دوخ ییورملق یانبم زا ،تردق دننام زین تّویوه اریز ؛تسناد ییورملق لئاسم

1395: 548). 
 یریگهجیتن
  یرنهم یاەدیدپ هب ، اردا دنیآرف رد اما ،دشابیم لقتسم یجراخ دوجوم کی دوخیدوخهب ییایفارغج یااف دنش ره
 ار   یورخ ت رّوینیع و دریگیم هرهب دوخ تّوینهم و یکاردا ِبریوات نیا زا ،ینیزگتیوه دنیآرف رد ناسنا .دوشیم لیدبت
  هرک ، ترسا ت  رّویفیک نیریعت   یعورن یتراربع هب ای یراذگشزرا  قاو رد تّویوه صیخشت لیلد نیمه هب .دجنسیم نآ اب
  ترورص هب ار درف ْزناکم .دراد وا تبنس و گنهرف ات هتفرگ  یقتسم تاّویبرجت زا ،درف ینهم یاههتخودنا اب یلماک طابترا
 هب ار نآ و دنکیم یگدنز ،هدش نکاس نآ رد ،دباییم نآ رد ار شدوخ ،نآ یراذگمان اب .دهدیم دنویپ نیمز هب نیدامن
     هرب دودرحم هرکلب ؛درادرن دبرجم ِبلمجم موهفم و تسا نیمز حطس رد یّوصاخ یاج ناکم .دروآیم رد شدوخ تّویکلام
   یوارح ترّویعقوم هاگره نیاربانب .دراد دوخ اب ینّویعم ۀشیو یاهشزرا هک ییاسانش لباق و تّویعقوم یاراد ،تسا یتّویوه
  یاراف زا یشخب ار ناکم ناوتیم رگید یوس زا .دوشیم لیدبت ناکم هب دبای تّویوه و دشاب یّوصاخ و نّویعم تاعالطا
-ناکم دودح دیدحت .دنروآیم دوجو هب ار یگدنز و تّویوه ،نآ رد یعامتجا تالماعت و طباور هک تسناد ییایفارغج
    یورخ یگدرنز یارب نآ زا ار مزال تّوینما و  مارآ دوشیم ثعاب و دهدیم قبلعت و تابث ،زیامت باسحا ناسنا هب اه
  هرک دنیازفایم هطساویب تابسانم  کارت رب و هدرک دودحم ار یعامتجا طباور ۀرتسگ اهناکم هوالع هب .دنروآ تسد هب
      نیررتمهم باریقم .ترسا ریذرپرییغت و لایرس یموهفم تیوه .دوشیم بجوم ار ماجسنا و یگتسبمه یعون دوخ نیا
   ارب ارما ،  ترسا ررتیوق یناکم سح و رت جسنم تیوه دنشاب رتکشوک اهبایقم هش ره .تساهتیوه رییغت رد لماع
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  هرب ،  ارخ دراوم رد زج هب ،یلمارف یاهبایقم رد و هدش رتگنر ک زین دارفا قلعت و یگتسباو ،بایقم ندش هدرتسگ
   کری  ریلبت و نداد  لکرش ارب اهتموکح هک تسا یلم بایقم رد طقف ،نالک یاهبایقم رد .دوریم نیب زا لماک روط
     هشریو ِبنیمزررس کری رد تربلم یریگلکش ۀیلّووا باسا .دننکیم شالت یگشراپکی و ماجسنا  فح یارب ،دحاو تیوه
  کری یریگلکش .دنکیم  هارف ار ندوبتبلم هدیا هک تسا یناکم قبلعت و ّوسح نیا دوجو ، قاو رد .تسا یناکم ّوسح
   و یرسایس یاره  ترّویوه یرریگ  لکرش یاررب بسانم یاهنیمز ناکم .تسا نیمزرس اب مدرم یفطاع دنویپ لواحم تبلم
 ی  هدنامزارس نارکم روحم لوح ار یسایس یاهتّویلاعف ناوتیم لیلد نیمه هب و دنکیم  هارف یسایس قیالع یسانشزاب
 نیمزرس هب یگتسباو و یگناگی باسحا دوخ ینیمزرس ورملق رد هک تسا دنمهقالع یتبلم ره لیلد نیا هب .درک ارجا و
 زا تسارح و  فح رد و دنکیم عافد نآ زا رطخ  قاوم رد تروص نیا رد .دنک باسحا دوجو مامت اب ار دوخ یردام
 تروص نیا رد ، ینادب ناکم هب هدنهدلکش یازجا ار یناکم ّوسح و تّویعقوم ،بلحم یساسا ءزج هس رگا .دشوکیم نآ
-  یرم هتخانرش ّو هم یعامتجا دنیارف کی تکرح نیا .دشابیم یزاسورملق تمس هب تکرح یساسا ۀزیگنا یناکم ّوسح
  رد نارمز      ره رورط هرب یزارسورملق .دراد یزارسورملق زا ینشور  رد هب زاین ناکم یعامتجا کیمانید ریسفت و دوش
   دورخ  رماوج ورملق بسانم ۀدودحم ۀرابرد ات دنتسه مزلم ورملق یااعا .دراد  قن ورملق کی یزاسادج و یگناگی
  زا درننک   یرم شالرت اره  ترموکح .درننک یریگ یمات ،دنوش نانآ ۀعماج دراو دنراد تّویحالص ییاههورگ هش هکنیا و
    و درننک هرئارا ار  رسیلانویسان و     یریورملق فررظ نورچمه یتّویمکارح ریسافت ْییناکم ّوسح و یزاسورملق یاهتّویفرظ
     درنیآرف رد نیمزررس ررب دورخ تّویمکاح لامعا یارجا رد ور نیا زا .دننک ظاحل تردق لامعا رد ار یناکم یاهدنیآرف
 .دننکیم هّوجوت یناکم راتخاس یریگلکش ناهنپ یاهانبریز ناونع هب یناکم سح و یزاسورملق هب روشک یهدنامزاس
 عبانم
  یاریفارغج  یاره  هوشرپ ، زررم تاعلاطم رد روهظون تاعوضوم و اههاگدید لیلحت ،(1395) ،تاداسهمطاف ،یدمحاریم و ناجرم ،یعیدب

 .3 ۀرامش ،84 ۀرود ،یناسنا

 .اکین رشن :دهشم ،یماهس بوریس همجرت ،ییایفارغج یااف ،(1369) ،هیویلوا ،بوفلود
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یسایس یایفارغج رد ییااف یاهبایقم ،(1392) ،یلع ،هدازیلقیلو و راشای ،یرکم
 .یوضر بدق ناتسآ تاراشتنا :دهشم ،یتوهال نسح ۀمجرت ، کی و تسیب نرق رد ایفارغج ،(1378) ،رونلا ،گنیلوار و دراچیر ،یترهود
 .رهشنامرآ رشن :نارهت ،یکتم ریهز و یراگدنم  ظاک ،یدمحم نااقن اضردمحم نامجرتم ،یناکمیب و ناکم ،(1389) ،دراودا ،فلر
 هاگشناد  هوشپ تنواعم تاراشتنا :نارهت ،روپرهگ یدهز دمحم ۀمجرت ،یزرم یاهنیمزرس رد یگدنز تخانش ،(1393) ،مایلیو ،نمتراز

 .یماظتنا مولع
 .سموق رشن :نارهت ،هدنیوپ یداهدمحم و فابیلاق رقابدمحم ۀمجرت ،کیتیلپوئژ رب یاهمدقم ،(1390) ،نیلاک ،تنیلف
 ، ترسایس  همانلراف ، لرلملا نیرب تسایس رد تّویوه  قن ۀرابرد یرظن یاههاگدید ،(1394) ،یدامتعا یمیظع نسحم و اضردمحم ،یدیجم

 .209-227 تاحفص 1 هرامش 45 ۀرود ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجم

 .نارهت هاگشناد ،یسایس یایفارغج یرتکد هلاسر ،یسایس یایفارغج رد هشیدنا ریس نییبت ،(1395) ،تاداس همطاف ،یدمحاریم

 کیتیلپوئژ همانلاف ، یهافم و یسانششور رظن زا للملانیب طباور و یسایس یایفارغج هسیاقم ،(1385) نیسح ،اینیدیمح و هّورد ،ردیحریم
 .موس هرامش

   لارس کریتیلپوئژ همانلاف ،نردم تسپ یسایس یایفارغج رد نآ تیمها و ییایفارغج بایقم موهفم ،(1389) راشای ،یرکم و هّورد ،ردیحریم
 .5-36 تاحفص ،لوا هرامش ، شش
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