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 هدیکچ
 ،ایسآ ندیسر مه هب و یقالت لحم هنایمرواخ .تسا هدش عقاو ناهج یگنهرف و یداصتقا و یسایس لقث زکرم رد هنایمرواخ هقطنم
 کی راچد هنایمرواخ ،ریخا یاه لاس رد .تسا میدق ناهج یگنهرف و یداصتقا -یسایس ینوناک هطقن رگید ترابع هب و اقیرفا و اپورا
 یلخاد هدرتسگ یاه نارحب و مسیرورت نارحب راچد نمی و قارع ،هیروس هلمج زا هقطنم یاهروشک و هدش هقباس مک یگدزنارحب

 لاؤس .تسا هقطنم یكیتیلپوئژ یاهنارحب جضن رد یرچلاکوئژ و یكیمونوکاوئژ یاهریغتم شقن یسررب هلاقم نیا فده .دناهدش
 هنایمرواخ هقطنم یكیتیلپوئژ یاه نارحب موادت و روهظ رد یشقن هچ یرچلاکوئژ و یكیمونوکاوئژ یاهریغتم هک تسا نیا هلاقم یلصا
-یم رظن هب هک تسا نیا میتسه نآ یسررب و لیلحت ددص رد شهوژپ یلصا لاؤس هب ییوگخساپ یارب هک ار یاهیضرف ؟دننکیم افیا

 و لصف و لح و لیهست ار هنایمرواخ هقطنم یكیتیلپوئژ یاهنارحب روهظ و شیادیپ یرچلاکوئژ و یكیمونوکاوئژ یاهریغتم دسر
 اب دش دهاوخ یعس هلاقم نا رد هک تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور .دنیامن یم نكممریغ و تخس و شلاچ رپ ار اه نآ همتاخ
 یاه نارحب هک دهدیم ناشن هلاقم جیاتن .دوش هتخادرپ عوضوم لیلحت هب یشهوژپ و یملع تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا

 یزاب هلداعم نیا رد ار روزیلاتاک شقن یا هقطنم ارف نارگیزاب تلاخد هک دنتسه یگنهرف و یداصتقا روخشبآ ود یاراد هنایمرواخ
 .دنکیم

 
 .هنایمرواخ ،رچلاکوئژ ،یمونوکاوئژ ،نارحب ،کیتیلپوئژ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 رد راو لسلست یاهنارحب عوقو دهاش هک تسناد ییاه ههد نیرتکانلوه زا یکی ار ریخا ی ههد ناوتب تارج هب دیاش
 ی هتکن .مسیرورت دنلب زیخ ات هتفرگ نایوجهانپ یناهج نارحب زا .دوب اقیرفا لامش و هنایمرواخ رد صوصخب و ناهج
 میژر و نارگیزاب نیب ام یعامجا و هتفرگن تروص یا یدج شالت اهنارحب نیا لح یارب ای هک تساجنیا راب فسات
 هک یتسکش .تسا هدیدرگ یهتنم تسکش اب هتفرگ تروص یعمج مادقا رگا ای و هدوبن یللملا نیب و یا هقطنم یاه
 هک هدیدرگ جنرغب ییاج ات تیعضو .تسین رتهدیچیپ هتبلا و دیدج یاه نارحب و تادیدهت روهظ زج یزیچ نآ دولوم

 و ندش یبطق ود هب مک مک مسیرورت زا یشان دولآ فوخ یاضف ،تسا رارقرب حلص و تینما اهنآ رد هک یعماوج یتح
 نازیم و هدش هقباس مک یگدز بوشآ کی راچد هنایمرواخ ،ریخا یاه لاس رد .دنز یم نماد مه عماوج نیا رد یژوگامد
 و قارع ،هیروس دننام هنایمرواخ یاهروشک زا یرامش .تسا هتشاذگ شیازفا هب ور هقطنم یاهروشک یماظن یاه هنیزه
 لئاسم زا رثاتم اهنت روشک هس نیا تالکشم هتبلا .دنتسه یلخاد هدرتسگ یاه شنت و مسیرورت لضعم راچد نمی
 یاه تباقر نونکا مه .دنرادن ینادنچ یلخاد تابث مه نانبل و نیرحب دننام هقطنم یاه تلود یخرب .تسین یلخاد
 روما رد ناتسبرع دننام هقطنم رتگرزب یاهروشک زا یرامش .تسا نایرج رد هنایمرواخ یاه تردق نایم یا هقطنم
 هنایمرواخ رد یخیرات روط هب زین یا هقطنمارف یاه تردق .دننک یم تلاخد نانبل و نیرحب :نوچ یرتکچوک یاهروشک
 نیا زا کی ره و تسا هدش لیدبت یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تردق لباقت زکرم هب هنایمرواخ .دنا هتشاد روضح
 رب ،هقطنم زا نوریب و نورد یاهروشک نایم یسایس یاه یدنب هتسد .دنتسه دوخ عفانم و فادها لابند هب ،نارگیزاب
 هاگ هگ دنتسه یسایس یدنب هتسد کی رد هک ییاهروشک یتح ،هقطنم نیا رد .تسا هدوزفا هنایمرواخ تیعضو یگدیچیپ
 سراف جیلخ یبونج هیشاح برع یاهروشک زا یرامش و ناتسبرع شالت .دنوش یم یدج یاه شنت راچد رگیدکی اب
 یاه شنت هب نانچمه یتسینویهص میژر .تساه شنت نیا زا هنومن کی رطق هب دوخ یاه هتساوخ لیمحت یارب

 ور نیا زا .دنیب یم هقطنم یاهروشک نایم شنت شیازفا رد ار دوخ یاقب و تینما میژر نیا .دنز یم نماد هنایمرواخ
 روما رد اکیرمآ هژیو هب و برغ تلاخد .دنامب نشور هقطنم یاهروشک نایم هشیمه یریگرد و گنج شتآ دشوک یم

 لیئارسا .دنز یم تسد یراک ره هب لیئارسا یاقب و تینما نیمات رطاخ هب اکیرمآ .درادن یزرم و دح هنایمرواخ
 هنایمرواخ یاه تسایس و دنا هتخادنا  هیاس هرگنک و دیفس خاک رب یلیئارسا یاه یبال .تساکیرمآ یناهج دحتم نیرتمهم
 زا یا هدمع شخب هنایمرواخ .تسا هدش هقطنم ناج یالب مه هنایمرواخ یژرنا عبانم .دنهد یم لکش ار اکیرمآ یا
 یرامش و اکیرمآ یماظن روضح لیالد زا یکی .دنک یم نیمات ار اکیرمآ هلمج زا هتفای هعسوت یاهروشک یژرنا یاهزاین
 .تسا برغ هب یژرنا هفقو یب رودص نیمضت ،هقطنم رد یبرغ یاهروشک زا
 زا سپ .دنتسین نادرگیور هقطنم یاهروشک رد یماظن تلاخد و اتدوک ماجنا زا یتح یژرنا رطاخ هب برغ و اکیرمآ
 یور ناریا رد قدصم دمحم یریزو تسخن هرود رد یسیلگنا -ییاکیرمآ ییاتدوک ،ناریا رد تفن تعنص ندش یلم
 وربور یعامتجا یرباربان و رقف ،مسیرورت دننام یرایسب یلخاد تالضعم اب هنایمرواخ یاهروشک ،هصالخ روط هب .داد
 روضح .دنا هدوب شکمشک و گنج ریگرد رگیدکی اب یخیرات روط هب مه هقطنم یاهروشک زا یرامش .دنتسه
 شیازفا اهروشک یماظن جراخم اتعیبط ،ینماان طیحم نینچ رد .تسا هدرک رتدب ار عضو زین یا هقطنمارف یاه تردق



 924 ... یرچلاکوئژ و یکیمونوکاوئژ نییبت

 ناتسبرع ،0863 لاس رد 8ملهکتسا یللملا نیب حلص یشهوژپ هسسوم یوس زا هدش هئارا یاهرامآ هیاپرب .دبای یم
 هنایمرواخ رد ار یماظن یاه هنیزه نیرتشیب بیترت هب تیوک و نامع ،هیکرت ،لیئارسا ،یبرع هدحتم تاراما ،یدوعس
 هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب جضن رد یرچلاکوئژ و یکیمونوکاوئژ یاهریغتم شقن یسررب هلاقم نیا فده .دنتشاد
 یاه نارحب موادت و روهظ رد یشقن هچ یرچلاکوئژ و یکیمونوکاوئژ یاهریغتم هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .تسا
 اب دش دهاوخ یعس هلاقم نا رد هک تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور ؟دننکیم افیا هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ
 .دوش هتخادرپ عوضوم لیلحت هب یشهوژپ و یملع تالاقم و یاهناخباتک عبانم زا هدافتسا

 یرظن درکیور
 زا هک تسا یرما ،یسایس رما اب هطبار رد و ایفارغج هنهپ رد گنهرف هب نتخادرپ و رچلاکوئژ و کیتیلپوئژ هشیدنا
 .دنا هتخادرپ قیقحت هب نآ دروم رد و دنا هدرک رظن راهظا نآ دروم رد یدایز نارظنبحاص و تسا هدوب حرطم زابرید
 دروخرب هیرظن رد نتگنیتناه لئوماس 6338 ههد یاه هدیا نتفرگ الاب هجیتن رد اکیرما هدحتم تالایا رد ناسک یخرب
 یاه تباقر رد ناهج یسایس یاه یریگ لکش رب یندمت - یگنهرف یاه توافت یراذگ رثا نارود زاغآ نامگ هب اهندمت
 یاه هصیصخ زا یا هعومجم گنهرف .(6398 ،نایهللادبعریما) دندروآ نایم هب رچلاکوئژ زا نخس دیدج یتردق
 هب شرگن و ینیب ناهج فلتخم داعبا رد و هداد لیکشت ار نآ بلاغ هجو هک تسا تلم ای یناسنا هورگ کی یراتخاس
 ،رکفت و هشیدنا .دوخ زا تسارح یاه مسیناکم .رازبا و اه هویش .رادرک و راتفر .موسر و بادآ .دیاقع و اهرواب .ناهج
 یمامت و دراد اهناسنا لمع و هشیدنا رد نیداینب شقن گنهرف .دنک یم ادیپ ساکعنا نآ ریاظن و رنه و تایبدا

 گنهرف .دهد یم رارق عاعش تحت ار هریغ و یللملا نیب .یقوقح .یتینما .یعافد .یعامتجا .یسایس .یداصتقا یاه هزوح
 .دنک یم هیجوت ار نآ یسایس تیدوجوم نیا ربانب دشاب  یم تلم ای و یناسنا لکشتم هورگ کی تیوه همشچرس
 دروخرب یاه¬هیرظن .دنک یم ینیرفآ شقن للملا نیب تسایس و یلم تسایس رد فلتخم لاکشا هب هزورما گنهرف
 قلخ و رشب ءانبا تابسانم و طباور رد گنهرف ینیرفآ شقن هدننک سکعنم دوخ اهندمت یوگتفگ و اه¬ندمت
 .(8398 ،هللاحتف و نیب ناهج) تسا اهنآ نیب یتسودو حلص ای تاودع و گنج یاهوگلا

 ار اهنآ و هدومن دیلوت ار دوخ هب طوبرم ِدتاعالطا همه دناوتب هک تسین لقتسم یتاعلاطم هزوح کی یگنهرف یایفارغج
 یاه هتفای و ریسافت ،تاعالطا نآ رد هک تسا لدابت کی هکلب ،دیامن یسررب هتسب متسیس کی زا یشخب ناونع هب
 ناونع هب گنهرف و ایفارغج لباقتم هطبار تخانش یلک روط هب .دنوش یم یسررب یلک هاگدید کی زا ،عبانم زا یرایسب
 هعلاطم دروم یگنهرف یایفارغج ناونع تحت ناوت یم هک تسا یسررب لباق ،ایفارغج ملع رد هیاپ و مهم عوضوم ود
 ار ود نآ لباقتم تاریثأت و ایفارغج و گنهرف هزوح ود لماعت و طابترا هک تسا یشناد یگنهرف یایفارغج .داد رارق
 گنهرف و طیحم لباقتم تابسانم و طباور نیاربانب ؛(٩198 ،یفسوی یجاح) دهد یم رارق یسررب و شهوژپ دروم
 یگنهرف تاعوضوم عونت و یگدرتسگ لیلد هب نونکات هچرگ .تسا یگنهرف یایفارغج ثحابم زا یناسنا یاه هورگ
 رصانع تاهباشت و اه توافت» ایفارغج زا هخاش نیا رد نکیل ؛تسا هدشن هئارا یگنهرف یایفارغج زا یدحاو فیرعت
 یریگ لکش ،یگنهرف یاه هورگ ییاضف تارییغت یسررب و هعلاطم ،یناکم و ییاضف داعبا رد یناسنا یاه هورگ یگنهرف
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 ساسا نیا رب «.دوش یم دیکأت نآرب و لیلحت و هیزجت ،یناسنا هعماج یاهدرکلمع طسوت گنهرف ییاضف یاهوگلا
 یدنب میسقت و تخانش ،گنهرف یناکم و ییاضف تارییغت ،فلتخم یاهناکم رد یگنهرف تافالتخا تخانش یگنوگچ
 ،یدوواد) تسا یگنهرف یایفارغج هب طوبرم یساسا تالاؤس زا یگنهرف یاه هدیدپ و گنهرف ساسا رب ناهج قطانم
8198). 
 رـگید یخرـب دننادیم  یداصتقا  فادها هـب ندیسر یارب یماظن ای کیتیلپوئژ  تردق  زا  هدافتـسا ار یمونوـکاوئژ یخرب
 رب رگید یخرب .دننادیم یژتارتسا و کیتیلپوئژ ،للملا نیب داصتـقا یگدینـت مهرد ار نآ و دنراد عسوم فیرعت
 زا هدافتسا زین یهورـگ .دـنراد دیکأـت یکیتیلپوئژ یاه هبنج نتفرگ رظـن رد نودـب  یلخاد عیانص زا تیامح و تراجت
  رد .(8398 ،شنمهب و ییوکاین) دننکیم دودحم اه میرحـت و للـملا نیب تراجت یتنس یسررـب یارـب ار هژاو نیا
 تردق و دنربیم راک هـب یجراـخ و یلخاد یداصتقا یاه تیلاعف مامت یارب ابیرقت ار هژاو نیا زین یا هدع تیاهن

 ینالوط تدم یارـب هک یروشک .دننادیم طبترـم نآ  یلـخاد  یداصتـقا فعض ای تردـق اـب ار روشک کی یزیر حرط
 هک  دوشیم  هظحالـم .دنـک افیا یمهم شقن دناوتیمن یکیتیلپوئژ رظن زا ،دنک تلفغ دوخ یداصتقا تردق تیوقت زا
 :درک نایب ریز تروـص هـب ناوتیـم ار اهـنآ هصالـخ و تسا توافتم فیراعت
 . تسا یکیتیلپوئژ دیفم جیاتن دیلوت یارب یداصتقا یاهرازبا زا هدافتـسا یمونوـکاوئژ -
 .تـسا یرادروشـک یارب  یداصتقا  یاهرازبا ندرب راک هب ، یمونوکاوئژ -
 .دراد یا هدرتسگ داعبا و تسا یرادروشک زا یلکش کی و لیلحت شور کی یمونوـکاوئژ -
 .تسا ندشیناهج  رصع  رد یداصتقا یاهرازبا اب قطنـم نآ زا یبیکرـت و کیـتیلپوئژ قطنـم هـمادا یمونوـکاوئژ -
 افرص لماوع هن ،یداصتقا لماوع زا هدافتسا اب تردق لامعا و داجیا یارب تلود کی مادقا یگنوگچ ،یمونوکاوئژ -
 .(8198 ،کیجات) تسا ییایفارغج
 یتباقر تیزم کی ندروآ  تسد هب  فده  اب عبانم کیژتارتسا و یگنهرف ،ییاضـف یاه هبنج هعلاطم یمونوکاوئژ -
 صصخت نآ رد ام هزادنا هب سک چیه  هک مینکب دیلوت میناوتیم یزیچ هچ ام هکنیا ینعی یتباقر تیزم .تسا رادیاپ
 دنکیم دیلوت ییالاک هک یروشک ره هزورما .دوشیم رت نییاپ ام زا شتمیق هن و دوشیم رتهب  اـم  زا  شتیفیـک هن و درادن
 تیفیک اب ای دوشیـم  مامـت  نارگ  ای ،دشاب هتشادن یتباقر تیزم رگا (دوشیم هتخانش نآ اب هک تسا بلاغ  دیلوت   روظنم)
 .(3198 ،یمیهاربا) درادن  یداصتقا قطنم راک نیا هک دوشیم لیمحت مدرم هب و هدوب نییاپ
  یمونوکاوئژ" : دشاب هتـشاد تیعماـج یدایز  دودح ات دناوتیم یمونوکاوئژ زا یشخب هس فیرعت کی دسریم رظن هب
 ریاس یداصتقا تامادقا ریثأت و ؛یکیتیلپوئژ دیفم جیاتن دیلوت و یلم عفانم زا عافد یارـب یداصتـقا یاهرازبا زا هدافتسا
 زا عافد و ندرـک هنیشیـب  یارب یداصتقا یاهرازبا زا هدافتسا ،شخب نیلوا ".تسا روشک یکیتیلپوئژ فادها رب اه تلم
 یاقترا بجوم دناوتیم یلخاد یداصتقا تردق (کیروئت رظن زا لقادح) هنوگچ هکنیا مهف ؛شخـب نیـمود ؛یلم عفانم
 اهروشک و اه تلم رگید یداصتقا تامادقا ریثأت ؛ شخب  نیموس و ؛دوش للملا نیب ماظن رد روشک کی تردق ریوصت
 .(9398 ،نایدمحا) روشک یکیـتیلپوئژ فادـها رب
                                                                                                                         هنایمرواخ هقطنم
 ؛تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا یدام تاناکما و عبانم ،یداژن و یموق عونت ،یعامتجا تفاب هب هجوت اب ،هنایمرواخ
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 یروتارپما یشاپورف زا سپ .تسا هدوبن هقطنم مدرم تیاضر و تساوخ هیاپ رب یعیبط تاناکما و عبانم عیزوت اریز
 عماطم و حلاصم ساسا رب ،سیسأتلادیدج یاهروشک یارب یلیمحت یاهزرم داجیا ،تسخن یناهج گنج رد ینامثع
 لکش مدرم یبهذم و یداژن ،یموق لئاسم هب هجوت نودب دنتشاد روضح هنایمرواخ رد هک اپورا یرامعتسا یاه تردق
 زا یکی اب یا هنوگ هب هک تفای ناوت یمن ار یروشک ،اقیرفآ لامش یتح و هنایمرواخ رد هزورما ،نیمه یارب .تفرگ
 تباقر هب یهاگ دنچ زا ره لکشم نیمه .دشاب هتشادن فالتخا ...و نیمز ،تفن ،بآ عبانم رس رب ،شناگیاسمه
 ؛تسا هدش هنایمرواخ رد تدم زارد و تدم هاتوک گنج و یریگرد ثعاب یدراوم رد و دنز یم نماد یتاحیلست
 یا هژیو تیمها زا رگید یاهروشک یارب مه و هقطنم مدرم یارب مه یتینما -یسایس رظن زا هنایمرواخ ،نیاربانب
98 ،فیلک چنیه و دراودا) تسا رادروخرب 01). 
 قباس روهمج سیئر رتراک یلم تینما رواشم و اکیرمآ یجراخ تسایس هتسجرب نیسیروئت 8یکسنیژرب وینگیبز
 هدامآ و هدش هدیشک اهتنا ات هک تسا ینامک هز هیبش هقطنم نیا :دیوگ یم سراف جیلخ و هنایمرواخ نوماریپ اکیرمآ
 نامک نیا هز کیدزن رواخ ات ناریا زا و ناتسناغفا ات اقیرفآ خاش زا .دنک باترپ ناهج یوس هب هدنشک یریت تسا
 و دوش لعتشم تسا نکمم هظحل ره زین نآ ینوماریپ نوناک و تسا اه تردقربا نیگنس تباقر نوناک هز نیا .تسا

 .( 6398 ،یدسا) دروآرد ناجیه هب ار ناهج
 هطقن ،دیدج نرق زاغآ رد فعاضم یا هنوگ  هب و متسیب نرق رسارس رد ناهج یژرنا نوناک ناونع  هب هنایمرواخ هقطنم

 .تسا هتفر یم رتارف یا هقطنم حوطس زا بلغا اه نآ تاریثأت هک هدوب یددعتم یاه نارحب و تالوحت روهظ و شزیخ
 ،درک ادیپ یناهج داصتقا رد هک یتیمها لیلد هب ،وس نیا هب مود یناهج گنج نایاپ نامز زا هژیو  هب هنایمرواخ هقطنم
 تالوحت رد ذوفن و روضح یارب ات تخاس راداو ار اه نآ و تفرگ رارق گرزب یاه تردق هجوت دروم شیپ زا شیب
 .(9398 ،یدسا) دننک هدافتسا یفلتخم یاهرازبا زا هقطنم نیا
 رگید یوس زا و تفر یم رامش هب ناهج یژرنا زا یا هدمع شخب هدننک  نیمأت وس کی زا هقطنم نیا ،متسیب نرق رد 
 یاه تردق زا یخرب عماطم و لیئارسا روضح زا یشان ًااتدمع هک تسا هدوب ییاه شنت و اه نارحب زا یخرب نوناک
 داصتقا زین و یناهج تینما اب هنایمرواخ هقطنم تالوحت ،لیلد نیمه هب .تسا اکیرما هدحتم تالایا  هژیو هب گرزب

 هدوب گرزب یاه تردق هجوت دروم زاب رید زا هنایمرواخ هک تسا ور نیمه زا .تسا هدروخ هرگ للملا نیب یسایس
 هئارا هنایمرواخ زا ار یفلتخم فیراعت دوخ یاهزاین و هدرتسگ عفانم روخارف هب اه تردق نیا هدش ثعاب هک تسا
 .(1198 ،دیعـسروپ) دنهد
 هدش هجاوم یرتشیب تادیدهت اب هنایمرواخ یسایس تینما یدالیم 8338 لاس رد سراف جیلخ گنج نتفای نایاپ اب 
 هب رجنم تاعفد هب و هداد رارق یقیمع یتابث یب ضرعم رد ار هقطنم ،اه تلود نایم شنت ینالوط یاه تدم یارب .تسا

 نایم رد مجاهت هب دیدهت ،هزورما .تسا هدش یناسنا یاه نارحب و یداصتقا و یسایس تینما رد لالخا ،میقتسم گنج
 و لیئارسا و بارعا نایم حلص دنیارف نتخاب گنر .دهد یم ناشن ار دوخ یرت كانرطخ و دیدج یاه هویش هب اه تلود
 و  درف یهاگشیپ) تسا هدش هقطنم رسارس رد یبرغ دض تاساسحا ندش رو  هلعش ثعاب ،تنوشخ زورب نآ یپ رد

                                                                                                                                                               
1. Zbigniew Brzezinski 
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 یاهروشک نایم رد یریگرد عوقو ناکما زین یعمج راتشک یاه حالس ریثکت رگید یوس زا .( 1198 ، مدقم  ینامیلس
 هقطنم یداصتقا و یسایس یاوزنا ،ناهج طاقن یصقا هب هنایمرواخ هقطنم زا مسیرورت رودص .دهد یم شیازفا ار بیقر
 لسن .دنا هدوب لیخد هقطنم یتابث یب رد هتشذگ ههد یط زین یلخاد یاه تفرشیپ و هعسوت .تسا هتشاد یپ رد ار
 ،یتیامح یاه هاگیاپ زا یرادروخرب نودب و یربهر یاه تراهم و هبرجت نتشاد نودب یسایس ناربهر زا یدیدج
 شلاچ هب ار یعامتجا موسرم بتارم هلسلس ،نانز تالیصحت نازیم شیازفا .دنا هتفرگ تسد هب هنایمرواخ رد ار تردق
 هطقن ،دنراد رارق مومع سرتسد رد شیپ زا شیب هک یا هراوهام یاهنویزیولت نوچمه تاعالطا یروانف .تسا هدیشک
 نامزمه عوقو .دنهد یم رارق اه تلم یمومع راکفا ضرعم رد ار یعامتجا تاعوضوم و یسایس عونتم تارظن
 تدم دنلب رد یتارییغت نینچ تارثا .دشاب هتشاد یپ رد ار یداصتقا و یعامتجا ،یسایس تارییغت دناوت یم اه تفرشیپ
 تدم هاتوک تارثا دنچره .دوش یبایزرا تبثم تسا نکمم ،رشب قوقح هزوح رد تفرشیپ و ندش هزیتارکومد رظنم زا

 رد ینیب شیپ لباقریغ یاه شخرچ و گنج هب دیدهت شیازفا ،یداصتقا و یسایس یگتفشآ دناوت یم یتلاح نینچ
 .(Drysdale and Blake,1989) دشاب هتشاد یپ رد ار هقطنم یاه تلود زا یخرب راتفر و تسایس

 (https://wikitravel.org/en/Middle_East) :عبنم  هنایمرواخ هقطنم :1 لکش
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 رتدودحم ندرک هزیتارکومد دنیارف یتح و تفر دهاوخ شیپ یدنک هب هقطنم ندرک هزیلاربیل هک دسر یم رظن هب نینچ
 نیا ،ریخا یاه لاس رد .دنتسه تارکومدریغ و رگرادتقا یاه میژر لرتنک تحت ًااعون هنایمرواخ یاه تلود .دش دهاوخ
 لاکشا ریاس و یناگمه یاه هناسر رب تلود لرتنک زا نتساک و یسایس ماظن رد تاحالصا ماجنا یارب اه تموکح
 شیپ رد ار ندرک هزیلاربیل دنیارف روکذم یاه تلود زا یخرب ،اهراشف نیا هب خساپ رد .دنا هدوب راشف تحت ،نایب یدازآ
 رد اما ؛دشاب یم تاعمجت و اه تسشن یرازگرب یدازآ و نایب یدازآ نوچمه یندم یاهیدازآ رب یا همدقم هک دنا هتفرگ
 ندش هزیتارکومد یاه هناشن زا .دنا هدرک داجیا زین ار ییاه تیدودحم ندش هزیتارکومد دنور رد اه تلود نیا لاح نیع
 ،لاثم ناونع هب .درک هراشا یتاباختنا لکش هب یراذگ نوناق سلجم نوچمه کیتارکومد یاهداهن هعسوت هب ناوت یم
 نانچمه هک دنهد یم ار یندم یاه نامزاس زا هتسد نآ رد تکراشم هزاجا اهنت دوخ نادنورهش هب اه تلود زا یخرب
 مغر هب لاحره هب .دنوش یمن بوسحم یمومع عفانم هدنیامن ییاه نامزاس نینچ هک یلاح رد تسا تلود هب هتسباو
 یپ رد ار یسایس تاحالصا ماجنا تهج مدرم تساوخ تسا نکمم ندرک هزیلاربیل دنور موادت ،اه تیدودحم نیا
 .(6398 ،یبارت) دوش تدم دنلب رد یرتشیب کیتارکومد تارییغت هب رجنم تسا نکمم و دشاب هتشاد
 .دش دهاوخ ناشیاه تلود زا مدرم یتیاضران بجوم دایز لامتحا هب اهمیژر نیا یداصتقا فعض رگید یوس زا
 یاه هیامرس بلج ای ییاز لاغتشا رد ،تسا هتفرگ تروص هقطنم یاهتموکح رد ًااریخا هک یداصتقا تاحالصا

 یتموکح داسف و تفگنه یاهتایلام عضو ،نیگنس ضورق .دنا هدش هجاوم تسکش اب هنایمرواخ هقطنم هب یجراخ
 و یندیماشآ بآ یارب اضاقت ،رقف ،یراکیب شوختسد هنایمرواخ ًااریخا .تسا هدش هقطنم رد یداصتقا دشر زا عنام
 رد تالکشم نیا دیدشت بجوم ،تیعمج عیرس دشر هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدوب زین ییاذغ داوم نیمأت

 شخب رد هدرتسگ یراذگ هیامرس و ییاذغ داوم رتشیب تادراو زا ریزگان هقطنم یاهروشک .دش دهاوخ هدنیآ یاه لاس
 نینچمه و دوش یم ناربهر هب تبسن یمدرم دامتعا نتفر نیب زا ثعاب ،یداصتقا دوکر موادت .دش دنهاوخ بآ تفایزاب
 ار یدعاسم هنیمز ،لغش دقاف هدرک لیصحت ناناوج هدنامیقاب ،نیا رب هوالع .داد دهاوخ شیازفا ار یمارآان زورب لامتحا
 تیعضو دوبهب یارب هک یتاحالصا ،لاح نامه رد .دروآ دنهاوخ مهارف یطارفا ییارگداینب شیازفا و دشر یارب
 یتیاضران داجیا اب -تلود ییوگخساپ شیازفا و یرگ یدصت شهاک نوچمه - تسا یرورض اهمیژر نیا یداصتقا
 .(9198 ، یلیلخ) ددرگ یتابث یب زاس هنیمز دناوت یم ،تموکح نارادفرط رد
 هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ یاهنارحب
 هب تیعضو ناتسناغفا و ناتسکاپ ،قارع ،هیکرت ،یبیل ،رصم ،هیروس ات هتفرگ نیطسلف زا هنایمرواخ یاه روشک رد

 یفاذق نتشادرب دوجو اب یبیل .تسا هدش یلخاد گنج راتفرگ هیروس .تسا شعاد ریگرد قارع .تسین یداع تروص
 اما تسا هتشاد یبوخ یداصتقا دشر ریخا یاه لاس رد هکنیا دوجو اب هیکرت .تسا هتفای تسد تابث هب زونه ات اما
 تلود ربارب رد یرداقلا رهاط و ناخ نارمع ناتسکاپ رد .تسا هدشن لح یهورگ و یموق یاه تیلقا هلئسم نانچمه
 .تسا تاباختنا ریگرد هک تسا هام شش رد ناتسناغفا .تسا ریزو تسخن یافعتسا ناهاوخ و تسا هتفرگ رارق
 هدشن مولعم تاباختنا هجیتن زونه ات اما ؛دشاب نیرت هنیزه رپ دیاش و نیرت ینالوط یسارکومد خیرات رد هک تاباختنا
 یادرف تیعضو .تسا هدیسر تسب نب هب دوب هدش زاغآ یتاباختنا میت ود نایم هک یسایس یاه وگتفگ و تسا
 ناتسناغفا هلمج زا و هنایمرواخ یاه روشک ارچ .تسا مگ ردرس و مهبم هنایمرواخ یاه روشک رگید دننام ناتسناغفا
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 ینونک راتشون .تسا هدش ینونک تیعضو هب اه روشک نیا ندناشک ثعاب یلماوع هچ .تسا هدش تهالب نینچ راتفرگ
 .(6398 ،یزیزع و  یمظاک  ناوخا) تسا هلئسم نیا هب خساپ ددص رد درکیور ود یسررب اب
 ،ایسآ ندیسر مه هب و یقالت لحم هنایمرواخ .تسا هدش عقاو ناهج یداصتقا و یسایس لقث زکرم رد هنایمرواخ هقطنم
 ریاخذ دصرد 60 زا شیب یرادروخرب .تسا میدق رب یداصتقا -یسایس ینوناک هطقن رگید ترابع هب و اقیرفا و اپورا
 نویلیم 669 بلط هاج و دنمتورث تدش هب و گرزب رازاب زا یرادروخرب رانک رد ،ناهج روبرکوردیه ریذپان دیدجت
 ارگ نید و یبهذم تدش هب ینس و هعیش تئارق عون ودره اب لاح نیع رد هک ارگون و هاوخ یقرت یتیعمج اب ،یرفن
 .(9398 ،ناراکمه و یمالسا) دشاب  یم نآ مدرم و هقطنم نیا صیاصخ مها زا ،دشاب یم
 رامعتسا شقن هک دنشاب یم ینامثع و ناریا دنمتردق یروتارپما ود هیزجت ناثراو یلک روط هب هقطنم نیا یاهروشک
 مالسا و برع ناهج بلق رد لیئارسا روشک لیمحت و هنایمرواخ هقطنم یبرع یاهروشک قلخ رد سیلگنا و سور
 یاهروشک و تلود نیا نیب هدرتسگ گنج هتشر تشه نونک ات لیئارسا تلود لیکشت نامز زا .تسا ریذپانراکنا
 رب ینتبم لیئارسا اب نانآ مدقتم یاه گنج رد مالسا و برع ناهج رب مکاح یسایس هشیدنا .تسا هتفرگ تروص یبرع
 لیئارسا نوچمه ییاه حرط ندنکفا یپ .تسا هداد ناشن اراکشآ ار دوخ یدمآراکان هک تسا هدوب یرصان مسیبرع ناپ
 یبرع راهب و یعیش لاله ،نیمز ربارب رد حلص ،شزاس تارکاذم ،گرزب هنایمرواخ ،تارف ات لین زا هدیا ،گرزب
 ربماتپس 88 و درس گنج ،لیئارسا روشک لیکشت زا سپ یاهلاس لوط رد و هنایمرواخ هقطنم یارب هک دنتسه یناگژاو
 هقطنم ریذپان ضامغا تیمها زا ناشن دوخ هبون هب نیا و تسا هدش ناهج و هقطنم یسایس تایبدا دراو 8663
 (م 1863) رضاح لاح ات دحتم للم نامزاس لیکشت نامز زا .دراد یناهج تردق زکارم یارب نآ تشونرس و هنایمرواخ
 هتشگ رداص نآ رد یراج ثداوح و هنایمرواخ هقطنم یارب نامزاس نیا تینما یاروش یاه همانعطق نازیم نیرتشیب
 .(1198 ،ینیما) تسالاب هزادنا هچ ات هقطنم نیا رد شنت حطس هک تسا نآ هدنهد یهاوگ دوخ عوضوم نیا هک تسا
 روشک نیا رد نآ ناوریپ و عیشت شقن هب نانبل روشک صوصخ رد هتفرگ تروص یاه شهوژپ هدمع نیب رد ناریا رد
 و لماعت و یتسیزمه هوحنو نآ یا هقطنم ارف و یا هقطنم نایماح ،تنس لها شقن هب اما تسا هدش هتخادرپ تارک هب
 هدشن هتخادرپ تردق ییاضف عیزوت و یسایس تخاس رب نآ لباقتم تاریثات و روشک نیا نایعیش اب نانآ ضراعت زین
 و یراج یسایس قفا یاه نشور هیاس زا ییادز ماهبا و لوفغم تاکن نیا حاضیا یپ رد ورشیپ شهوژپ ورنیا زا .تسا
 .دهد تسد هب نانبل یعامتجا – یسایس یامیس تایعقاو رب ینتبم هنافرط یب یریوصت ات دشوک یم و تسا نانبل یتآ

 هب اهروشک نیا رد تفن یاه هاچ .دنهد یم لیکشت نایعیش ار سراف جیلخ یتفن هزوح تیعمج زا دصرد داتفه دودح
 یاقلا ددصرد هک یناسک یوس زا رتشیب هک تسا یحالطصا یعیش لاله .دراد رارق نیشن هعیش قطانم رد هدمع روط
 مود هللادبع .دوش یم هدافتسا ،تسا ناریا ًااصوصخ قارع زا جراخ نایعیش اب قارع نایعیش طباور نتفای تدش رطخ
 .تسا هدرک هدافتسا قارع نایعیش هناتسود ناریا تالیامت نایب یارب نآ زا "هناساره هعیش"یدربراک رد ،ندرا هاشداپ
 ار یعیش لاله رطخ هک دندوب یناسک هلمج زا ،یدوعس ناتسبرع رد هللادبع کلم و رصم رد كرابم ینسح وا زا سپ
 نتگنشاو همانزور اب وگتفگ رد ،یدالیم 1663 لاس ربماسد رد ندرا هاشداپ مود هللادبع کلم .دندرک حرطم هقطنم رد
 رد نایعیش نتفرگ تردق اب نراقم هژاو نیا دربراک .درک حرطم ار یعیش لاله حالطصا اکیرمآ زا شرادید ماگنه تسپ
 .(9398 ، یدسا) دوب روشک نیا هب م 9663 لاس رد اکیرمآ هدحتم تالایا هلمح زا سپ ،قارع یناملراپ تاباختنا
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 ربماتپس 88 دادیور اب ودش زاغآ 6338 لاس رد تیوک هب قارع مجاهت اب گرزب هنایمرواخ حرط یاه هنیمز یریگ لکش
 داجیا لابند هب هنایمرواخ حرط .تسشن راب هب قارع هژیو هب و هنایمرواخ رد اکیرمآ هزات یاه یژتارتسا زاغآ و م 8663
 هقطنم لک یراگزاس داجیا و فرط کی زا لیئارسا و بارعا یراگزاس ریظن یا هقطنم نورد یاهروشک نیب یراگزاس
 .تسا رگید فرط زا اکیرمآ هدحتم تالایا یربهر هب اهنیا زج و یناهج تراجت نامزاس ریظن یللملا نیب متسیس اب
 دراد دوجو نابز داتفه هوک نیا رد تسا هدش هتفگ و تسا هوک مسا نانبل دسیون یم «نادلبلا مجعم» رد یومح توقای
 دسیون یم «نانبل خیرات قطنم» رد یبیلصلا نامیلس لامک .دمهف یمن و دنک یمن كرد ار نآ رگید موق ،یموق چیه هک
 هدش یم قالطا ماش دالب لحاس رد یذاحم یناتسهوک هقطنم هب رود یاه هتشذگ رد هک تسا ییایفارغج ینیمزرس نانبل
 یدیفس هک تسین یکش هک دهد یم همادا و تسا هدش ذاختا یدیفس ینعی «نبل» یماس هشیر زا نانبل ظفل دافم .تسا
 رواجم یاه نیمزرس و فارطا زا ناتسمز رد ار نآ و دناشوپ یم ار نانبل یاههوک یاه هلق هک دراد ییاه فرب هب هراشا
 دصرد 8 نایدوهی و اهدرک ،دصرد 1 اهینمرا و دصرد 09 اهینایرس و نایروسآ ،دصرد 60 اهبرع .دنک یم زیامتم

 یلامش ناتسا ،نانبل لبج ناتسا ،توریب ناتسا ؛تسا هدش لیکشت ناتسا شش زا نانبل .دنهد یم لیکشت ار تیعمج
 .( 3398 ،ناراکمه و دمحا خیش  یشخب) نانبل یبونج ناتسا و هیطبن ناتسا ،عاقب ناتسا ،نانبل
 لها ناملسم دصرد ٩3 ،ناملسم دصرد 30/٩ :تسا هنوگ نیا دنک یم یسررب نید رظن زا ار نانبل مدرم هک یدروآرب

 زورد دصرد 0 ینانوی سکدوترا دصرد 1 ینورام دصرد 83 ،یحیسم دصرد 39 ،نانبل هعیش ناملسم دصرد ٩3 تنس
 نرق رخاوا زا ییاپورا یاهتردق تباقر نادیم ،هنایمرواخ رگید نایدا ناوریپ دصرد 9/8 و ینانوی کیلوتاک دصرد 0
 زین نآ عوضوم و دنا هدیمان قرش هلئسم ار هرود نآ ییاپورا نیقّلقحم .تسا هدوب لّبوا یناهج گنج نایاپ ات مهدجیه
 ناریا نینچمه و ینامثع یروطارپما اپورا رد اوق هنزاوم ندز مهرب نودب دنناوت یم ییاپورا یاهتلود هنوگچ هک دوب نیا
 ،دوب هدیسر ماجنا هب یبسن تیقفوم اب قرش هلئسم متسیب نرق مّبود ههد ات نایئاپورا و اپورا دیدزا .دنیامن هیزجت ار
 ات 1838 یاهلاس یط ،راب هعجاف دادیور نآ زا لبق .دوب هتفر ورف لّبوا یناهج گنج هعجاف رد اپورا ّللک هک ینامز
 یاهلاس یط هک دوب همیرک گنج ،اپورا حطس رد هناحلسم هشقانم اهنت ،درک هیزجت ار ینامثع یروطارپما هک م 1838
 نآ ییاپورا گرزب تردق ود نیب اپ رید تباقر کیزا یشخب گنج نیا .داتفا قافتا م 0018 هیروف ات 1018 سرام
 ،یونهد و یدابآ جات) دنتشاد رارق طوقس یبیشارس رد هک دوب ینامثع یروطارپما یاهنیمزرس رب ذوفن یارب نامز
 رگید فرط زا ینوکلاس یروطارپما و ینامثع ،ایناتیرب ،هسنارف و فرط کیزا هیسور یروطارپما نیب گنج نیا .(9398
 تیمامت و لالقتسا هک دندرک دّبهعت گرزب یاهتردق و تفای همتاخ سیراپ هدهاعم اب 0018 لاس رد گنج نیا .دوب
 راک هب یکینکت تارییغت هک دوب ناهج رد نردم گنج نیلّبوا عقاو رد گنج نیا .دنسانشب تیمسر هب ار ینامثع یضرا
 هب نانز روضح گنج نیا درف هب رصحنم یاهیگژیو زا .داد رییغت ار دعب یاهگنج یکیتکات ریسم ،نآ رد هدش هتفرگ
 ییا هطقن هب ناوت یمن هک انعم نیا هب ،تسا رَمپ زا رُبپ یباوختخت هب هیبش رتشیب هنایمرواخ هقطنم .دوب نآرد راتسرپ ناونع
 .(0198 ،یجادلب  انرب) ددرگن نآ رگید طاقن ندمآرب بجوم هکنآ نودب دروآ دراو ییا هبرض نآ زا
 ی هتشر  ناعلطم و  ناخروم  نیب  تفگ  ناوت یم  هک  تسا  یلیاسم زا ،ریخا ی هدس رد  سیلگنا  تلود اب  تییاهب دنویپ
 داجیا و هقرفت یارب نامز رید زا سیلگنا ریپ رامعتسا عقاو رد .دراد دوجو «عامجا«  یعون  نآ  یور رب ،تسایس و  خیرات
 هب ینایاش کمک اتسار نیا رد و درک یم شالت ناریا سپس و ناتسودنه هژیو هب هنایمرواخ رد یگتخاس یاه¬کلسم
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 تما ی هچراپ کی و دحتم فوفص ندرب نیب زا .تسا هدرک ناییاهب یعامتجا و یسایس تایح ی همادا و یریگ لکش
 میلاعت هیلع برخم یاه تکرح هب کمک ،ناناملسم نایم رد قافن و هقرفت شتآ یاه هلعش ندرک نشور ،یمالسا
-یم تسد اه¬نآ نیمأت و بسک هب دیدج یاه¬هقرف داجیا اب - هک دوب سیلگنا فادها ی هلمج زا هک - یمالسا
 زا نمشد ات دش ثعاب رما نیا .دش نیملسم هعماج هتشابنا یژرنا نتفر رده بجوم دیدج یاه¬هقرف داجیا .تفای

 ههبج هیلع یدنب فص ناونع هب نید لخاد یاهورین زا و دبای هار بهذم نورد هاگیاج هب بهذم زا جراخ هاگیاج
 یقفوم نرق ،ایناتیرب یروتارپما یارب متسیب نرق .دش ادیوه نیون ییامن اب نمشد بیترت نیدب ؛دیامن یریگرای یمالسا
 اریز ؛دندوب هتفای یبسانم شیارآ ،سراف جیلخ و هنایمرواخ رد ناتسلگنا ی هدناشن تسد یاه هرهچ و اه تلود .دوب
 وا عفانم دنناوتب هک دوب ینانامیپ مه و ناتسود نتفای لابند هب ،میقتسم روضح یاج هب ،تسایس رییغت تلع هب ناتسلگنا
 یطلست یپ رد تدش هب ،هقطنم لیابق و اهروشک یاسؤر ،خویش دیدهت و عیمطت اب ،لیلد نیمه هب .دننک نیمأت ار
 و ذوفن یمهم رطخ زونه ،لاح نیا اب .دوب سراف جیلخ ی هیشاح یبرع یاهروشک و هنایمرواخ ی هقطنم رب یئرمان

 .دوب ینامثع ریپ و هتسخ یروتارپما ،نآ و درک یم دیدهت ،ینس ناهج هژیو هب ،مالسا ناهج رد ار ناتسلگنا ی هرطیس
 .دبوکب یروتارپما نیا توبات هب ار اه خیم نیرخآ ،دوخ یا هقطنم ناتسد مه کمک هب هک دوب نآ یپ رد ناتسلگنا
 هک تفالخ رهظم ناونع هب ینس ناهج رد زونه ،دنارذگ یم ار دوخ رمع ینایاپ یاه لاس هک نیا اب ،ینامثع یروتارپما
 قوس شزرا و ناوارف تیمها ،سیلگنا رامعتسا .دش یم هتخانش ،دوب تنس لها هاگن رد تموکح ینامرآ ی هنومن
 كرد ار دنک افیا نآ یرامعتسا ی هدنیآ رد شیوخ تیعقوم یرای هب تسناوت یم هک یگرزب شقن و نیطسلف یشیجلا
 ثعاب وس کی زا سیلگنا یوس زا لییارسا یتسینویهص میژر سیسأت و تیامح تیاهن رد و «روفلاب ی هیمالعا» .درک
 عون لیلد هب هک دزاس یاهقرفت ریگرد ار ناناملسم ،زین ییوس زا و دوش هدیشک شلاچ هب هقطنم تابث و تینما ات دش
 .(٩198 ،یقادیب و ینادلو یرفعج) دوب هدش داجیا میژر نیا اب اه¬نآ درکیور
 عبانم رب هوالع ؛دنا هدوب دنویپ رد نآ اب تیئاهب و تیباب نارس هک تسا یرامعتسا تلود نیلوا یرازت سور یروتارپما
 زا یکاح هک دراد دوجو یددعتم یخیرات لیالد و دهاوش زین نایئاهب و نایباب دوخ ربتعم عبانم و ذخآم رد ،یئاهب ریغ
 نیرت نشور .تسا یرازت مسیلایرپما اب -ءاهب یلعنیسح صخش صخالاب و نایئاهب ًااصوصخ –هقرف ود نیا نارس دنویپ
 رومأم «یکروگلاد زاینیک» سنرپ یاه تیلاعف دروخ یم مشچ هب تیئاهب شیادیپ رما رد ناگناگیب زا هک ییاپدر
 یفرعم دوعوم یدهم ار دوخ باب هک نآ زا سپ ؛تسا ناریا رد یرازت هیسور تلود راتخم ریزو و ریفس ،یتاعالطا
 رثا رد «هلودلا دمتعم یجرگ ناخ رهچونم» مان هب ناهفصا مکاح .دوش یم ینادنز و همکاحم زاریش رد و ریگتسد ،درک
 هب وا نداتسرف و نادنز زا باب ندرک دازآ هب زاریش رد ار دوخ لماوع ،یکروگلاد شرافس و یرامعتسا تاشیارگ
 .(0٩98 ،ینادلو یرفعج) دهد یم نامرف ناهفصا

 ار دنویپ نیرتشیب مه زونه و هتشاد نآ اب راوتسا و قیمع یدنویپ ،خیرات لوط رد تیئاهب هک یرامعتسا تلود نیموس
 تالیکشت یهدنامزاس زکرم عقاو رد و هللارما یرادا مظن دهم نایئاهب رظن زا .تساکیرما هدحتم تلایا ،دراد نآ اب
 رد یددعتم یاه قطن یط ،تشاد اکیرمآ هب دوخ رمع رخاوا رد ءاهبلادبع هک یرفس رد .دراد رارق اکیرما رد تیئاهب
 هدهاشم نانآ یور رد روهظ و هولج تیاهن رد ار تیناسنا رون»-ینوسام ًااتدمع – ییاکیرمآ نارگادوس زا یعمج نایم
 .(9198 ،نیترام یج) دنک یم
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 زا اکیرمآ هک دهد یم ناشن یبوخ هب ،یولهپ همکاح هاگتسد رد یئاهب رصانع تافارتعا و یخیرات دانسا رد قمعت
 زومآ تسد یا هرهم و درک هنخر هاش تلود تالیکشت و متسیس رد هک نازیم نامه هب مود یولهپ تموکح نارود
 و طلست یارب زین ار یئاهب رصانع ،دناسر یلاع بصانم هب دندش یم بوسحم دادرم 13 یاتدوک هرمث هک ار دوخ
 ،دومن داجیا تیئاهب اب هک یلباقتم لماعت و هطبار اب و تفرگ تمدخ هب یولهپ میژر نورد یاهدادیور رب رتشیب هطاحا

 اهنت هن اکیرمآ ،یمالسا بالقنا یزوریپ زا دعب .داد شرتسگ ناریا نیمزرس رساترس رب ار شیوخ یمنهج هرطیس
 ات تسا هتساوخ نانآ زا ناهج ینونک ناربهر رب ذوفن قیرط زا هکلب ،دنک یم نایئاهب زا هبناج همه یتیامح ًااحیرص
 یاه تردق و رامعتسا راوخ هریج خیرات لوط رد هک زین یئاهب ناربهر و نارس و دهدب اکیرمآ هب یونعم یتلاسر
 .(1398 ،نابغلا و یدمحم تسود) دنا هداد نت اکیرمآ هتساوخ نیا هب ،دنا هدوب یراعتسا

 ههد رد .داد رارق یفیعض تیعقوم رد ار اهنآ ،م 6138 ههد لیاوا رد یرصم لاکیدار نایارگ مالسا هدرتسگ بوکرس
 مالسا ناهج رد ییانثتسا یدادیور ات دش بجوم یوروش ریهامج داحتا یوس زا ناتسناغفا یماظن لاغتشا ،م 6138
 ،یناهج مسینومک ینعی مالسا نمشد نیرت گرزب یوس زا یمالسا نیمزرس کی راب نیتسخن یارب هک ارچ ،دهد خر
 طوبرم رابخا راشتنا و دعب هب 6138 ههد زا ناتسناغفا یداهج یاه هورگ و یماظن تمواقم یریگ لکش .دوب هدش لاغشا
 دارفا نیا هلمج زا .درک بذج دوخ هب ار برع ناهج لاکیدار یارگ مالسا یاه هورگ ناربهر هجوت ،تمواقم نیا هب
 هتسجرب ءاضعا "مساق تعلط" "داؤف و رکبوبا" "یقدص فطاع" و داهجلا هورگ وضع "یرهاوظلا نمیا" هب ناوت یم

 هدعاقلا نامزاس رد اهدعب هک دندمآ یم رامش هب ناغفا بارعا نیرت هتسجرب هرمز رد دارفا نیا .درب مان هیمالسالا هعماج
 تیامح ،دش یم ناتسناغفا رد ارگ مالسا یاه لاکیدار روضح تیوقت ثعاب هچ نآ .دنتفرگ هدهع رب ار یمهم یاه شقن
 راد هیامرس "ندال نب هماسا" شقن نایم نیا رد .دوب اه نآ زا روشک نیا یاراد هیامرس و یدوعس ناتسبرع هدرتسگ یلام
 هب دانسا هک درک هراشا زین هتکن نیا هب دیاب هتبلا .دراد تیمها ،دوب یمالسا یاه نایرج رادفرط هک یدوعس هتسجرب
 .دنتشاد هدعاقلا نامزاس یریگ لکش رد یا هدمع شقن ایس نامزاس زا هدافتسا اب اکیرمآ هک دهد یم ناشن هدمآ تسد
 هک تشاد یهورگ هب زاین درس گنج نامز رد یوروش اب هلباقم یارب نتگنشاو هک دیامن یم مهم تهج نیا زا رما نیا
 .(1398 ،یمیحر) دشاب هتشاد تفلاخم مسینومک اب زین کیژولوئدیا ظاحل زا
 .تسا ارجام نیا رد تسایس دنمورین رصنع تلاخد مسینابلاط نتفای توق و یریگ لکش لماع نیرت مهم و نیرخآ
 و دنا هدرک یرازبا هدافتسا ینید یاه هورگ و بازحا زا اهراب یللملا نیب یاه تردق یخرب و یا هقطنم یاه تردق یخرب
 ندروآ رد وناز هب یارب یهاگ و قطانم یخرب روما رد تلاخد یارب یتصرف نتفای و عاضوا ندیشک جنشت هب یارب
 تسا ینان یبهذم یاه نایرج زا رگید یخرب دننام مه مسینابلاط .دنا هتفرگ هرهب یبوخب رازبا نیا زا دوخ یسایس یابقر
 رکف یا هدع .نیریش هچ و دشاب هدوب خلت یخرب ماک هب هچ ،دش هضرع رازاب هب و دش هتخپ تسایس رونت رد هک
 هدمآ دیدپ ناتسکاپ و ناتسناغفا زا ییاه شخب رد یعیبط لکش هب هک تسا شوجدوخ ینایرج مسینابلاط هک دننک یم
 یخرب یوس زا یهاگ و دوش یم حرطم یسایس یاه هزیگنا اب ینوریب نارادمتسایس یخرب یوس زا یهاگ اعدا نیا .تسا

 راکفا ،دش هراشا هکنانچ .دنریگب رظن رد ار هیضق بناوج همه دنناوت یمن دوخ لیلحت رد هک یلخاد نارظن بحاص
 بلاق رد نآ مسجت ناکما ینامز طقف اما ،تسا هتشاد دوجو هقطنم رد زاب رید زا اه نآ یعامتجا هاگتساخ و ینابلاط
 نایم هک ییاه قفاوت اب و دش هکرعم دراو تسایس دنمورین ناتسد هک دش مهارف یعامتجا و یسایس یوهایهرپ ینایرج
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 هب ناهج و تخات ولج هب روآ ماس و رس یباتش اب دنور نیا ،دش لصاح یا هقطنمارف و یا هقطنم یاه تسایس یخرب
 رد تسایس رگزاجعا ناتسد هک دش هدید ناهگان .دوب رود رایسب یاه هدس هب قلعتم هک تسشن یا هعومجم یاشامت

 ار همه تریح و دنادرگزاب یگدنز هنحص هب درک یم ینیگنس خیرات شود رب هک ار یشعن و دیمد حور ناجیب یدسج
 اب و تفرگ رارق نآ رایتخا رد یسایس یاه ماظن طسوت هک ییاه لوپ اب دوب هارمه نابلاط شبنج روهظ .تخیگنارب
 هک یا هناسانشراک یاه هروشم اب و داتفا هار هب نابلاط عفن هب یتدم یارب هک یتاغیلبت اب و دش زهجم نادب هک یا هحلسا
 و ییاتسور یا هقیلس و هدنام بقع رکفت کی حطس زا مسینابلاط .لیبق نیا زا یتامادقا اب و تفرگ رارق اه نآ رایتخا رد
 درک لیدبت رصاعم ناهج اب لماعت یوگلا هب و یرادتموکح یا هویش هب و یسایس یراتخاس هب ار دوخ یودب یشنم
 .(6398 ،یدورد هواس)

 رادیاپ تینما و تابث و حلص زا سراف جیلخ هقطنم دنک یم اضتقا یناهج یاه تردق عفانم دسر یم رظن هب یلک روطب
 هیجوت هقطنم رد ار یناهج یاه تردق روضح هب زاین هک یتینما ألخ -8 :دراد هدمع لیلد هس هک دشابن رادروخرب
 عبانم .تشاد دهاوخ یپ رد ار رتشیب یگتسباو هجیتن رد و رتشیب زاین ،دشاب رتشیب تینما مدع نیا هچ ره .دنک یم
-3 .تسناد هقطنم رد یکیزیف روضح یارب یناهج یاه تردق یالقت لیلد ناوت یم ار زاگ و تفن ینیمزریز راشرس
 ،اه تباقر .دشاب  یم یناهج یاه تردق یارب راگدنام تورث دیلوت اب اه تراجت نیرتدوس رپ زا یکی هحلسا شورف

 ندیسر و گرزب یاه تردق یتاحیلست یاه لتراک یارب ار تصرف نیرتگرزب ،هقطنم رد یتینما تالکشم و اه شلاچ
 .(9398 ،ناراکمه و نایفیرش) دروآ یم مهارف ار تورث راشرس عبانم
 یتسینویهص میژر یارب رادیاپ تینما داجیا-9
 و یمالعا عضاوم رد داضتم یگناگود کی دهاش اذل .درک یسررب ناوت یم بوچراچ نیمه رد زین ار شعاد نارحب
 کمک اکیرمآ لمع رد ،یکلام یرون تلود ندوب کیتارکومد و ینوناق دوجو اب .میتسه شعاد دروم رد اکیرمآ یلامعا

 لیلحت کی رد زین شا یمالعا عضاوم یتح هتفه هس دودح زا سپ و درکن شعاد نارحب لرتنک یارب یکلام هب یدج
 هطساو هب شعاد روهظ هکنیا رب ینبم ناتسبرع عضاوم هب ،شعاد تکرح ندرک موکحم زا شمایپ لقث هطقن ،ینامتفگ
 نیا رب یلیلد زین شعاد زا اکیرمآ تیامح یاشفا زا ندونسا ریخا شرازگ .دش لیامتم ،تسا یکلام تاهابتشا
 .(٩198 ، یبرع  یعیفش) تساعدم
 و یرکف هبقع .تسا نآ رد یا هقطنم نارگیزاب شقن ،شعاد نارحب دننام هنایمرواخ یاه نارحب رد هلئسم نیرتمهم
 بذج یارب شعاد هناوتشپ ،ناتسبرع یتاعالطا و یتینما یاهداهن ،دوش یم هیذغت یرگ یفلس طسوت شعاد یتدیقع
 و هریزجلا یاه هکبش .دنا هدید شزومآ ندرا رد شعاد یاهورین زا یرایسب .دنتسه قارع رد یکیتکات تکرح و ورین
 راکشآ هاگ و رتتسم هتکن .تسا لولعم هکلب تسین تلع شعاد دننک یم اقلا نابطاخم هب یا هنادنمشوه وحن هب هیبرعلا
 تموکح هک تسا بلطم نیا یاقلا یعون هب و یکلام تاهابتشا رب زیمآ قارغا دیکات اه هکبش نیا یاه شرازگ رد
 فرط زا هک تسا یتیلقا یهاوخ ملظت یعون هب شعاد تکرح و هدرک ملظ قارع یاه هورگ رگید قوقح هب نایعیش
 .(1198 ، یدوریش) تسا هدش عقاو فاحجا دروم نایعیش
 وا تاهابتشا رب زیمآ قارغا هاگ و هزادنا زا شیب دیکات هلئسم اما هتشاد یتاهابتشا یکلام یرون ،دش هراشا هک روطنامه
 .دوش یم هدافتسا ،شعاد تامادقا نداد هولج عورشم یارب یلماع ناونع هب هقطنم یبرع یاهروشک یاه هناسر طسوت



 994 ... یرچلاکوئژ و یکیمونوکاوئژ نییبت

 یوس زا .دیآ یم نآ مدنچ یاه هدر رد یکلام فعض هک تسا یددعتم لماوع رد شعاد نارحب هشیر الوصا هکنآ لاح
 .دنک یم شقن یافیا شعاد یریگ تردق رد مکحم یا هناوتشپ ناونع هب رطق و ناتسبرع راشرس یتفن یاهرالد رگید
 یکیتیلپوئژ راذگ ی هلحرم رد یبرغ بونج یایسآ و سراف جیلخ ی هقطنم هک تسا نیا شعاد نارحب رد یلصا هلئسم
 ره دننام ؛تسا یا هقطنم یاه تردق نیب کیژتارتسا ی هتفاین غولب یاه تباقر لصاح هنایمرواخ یاه نارحب .دراد رارق
 جیلخ ی هقطنم رد یلو دنتسه دوخ یتسیز ی هقطنم رد یلم عفانم نیمات لابند هب اهروشک ،ایند رد یرگید هطقن
 :تسا لیذ رارق زا هدمآ دیدپ هرگ لیالد هصالخ روطب .تسا هدش هدیچیپ ،تیعضو نیا سراف
 .هقطنم رد تردق تباقر و هقطنم رد کیژولوئدیا یاه تباقر .8
 ار هقطنم لاعف یاه تلود یاه تساوخرد و تابلاطم حطس هک تفن زا لصاح تمحز یب و راشرس لوپ دوجو .3
 هتشاذگ زاب هنابلط هاج ًااضعب یاه هتساوخ هب ندیسر تهج رد فازگ یاه هنیزه فرص یارب ار اهنآ تسد و هدرب الاب
 .تسا

 .ذوفن یذ یاه هورگ طسوت بارعا نیب یساره ناریا و یساره هعیش رکفت یاقلا .9
 ره ینهذ یاضف هقطنم رد ینید و یهاگشناد ،یتموکح حطس هس رد ناگبخن نیب وگتفگ یاضف یریگ لکش مدع .1
 دشر رب زور هب زور و هدرک تیوقت ار مصاختم ینهذ یاه تشابنا و تسا هدرک رود تدش هب رگیدکی زا ار هورگ هس
 .( 1398 ،یزیربـت و یئادخدبع) دیازفا یم نآ
 یا هقطنم نارگیزاب شقن
 رادروخرب یکیتیلپوئژ شنک و یتینما كرحت زا ،درس گنج زا دعب یاه لاس رد هنایمرواخ یعامتجا یاهورین
 ره ،یکاردا نینچ ساسارب .دنراد ارگایپوتا تیهام اهروشک زا یرایسب رد نیون یعامتجا یاه شبنج نیا .دنا هدیدرگ
 یارب مزال ۀنیمز یعامتجا یاهورین یبای شقن .دشاب راذگریثأت یدربهار تردق ۀلداعم رب دناوت یم یعامتجا یورین
 ار لیئارسا و هیکرت ،ناتسبرع ،ناریا دننامه یا هقطنم نارگیزاب .تسا هدروآ دوجو هب ار یا هقطنم نارگیزاب كرحت
 یا هقطنم نارگیزاب یتباقر شقن .دننک یم افیا یا هقطنم تسایس رد یتباقر شقن هک تسناد ینارگیزاب ۀرمز رد ناوت یم
 رد یا هقطنم یاه تباقر دیدشت هب رجنم اپورا ۀیداحتا و هیسور ،اکیرمآ هژیو هب گرزب یاه تردق تباقر اب فالتئا رد
 گنج» بلاق رد ار دوخ یدربهار و یسایس یاه تباقر ات دنراد شالت نارگیزاب زا هورگ ره .تسا هدش هنایمرواخ
 یعامتجا یاهورین ندرک هزیلاکیدار ددص رد لیئارسا و ناتسبرع دننامه نارگیزاب زا یخرب .دنیامن یهدنامزاس «یتباین

 ،دنیآرف نیا رد .تسناد یا هقطنم تردق ۀنزاوم رد رییغت یارب نانآ شالت رد دیاب ار نآ تلع .دنشاب یم هنایمرواخ
 زا یشخب دیاب ار یدنیآرف نینچ .تسا هدمآ دوجو هب یا هقطنم یاه نارحب رد یا هقطنم نارگیزاب یشخبرثا یارب هنیمز
 .تسناد یللملا نیب و یا هقطنم یاهورین یشخبرثا و هلخادم ساسارب یعامتجا یاهورین نراقتمان شنک یاهراکوزاس
 یاهورین .دریگ یم لکش فراعتم تادیدهت ربارب رد یعامتجا یاهورین ندش هزیلاکیدار زا ییاه هناشن ،دنیآرف نیا رد
 یولـع) دنا هدیدرگ رادروخرب یکیتیلپوئژ شنک و یتینما كرحت زا ،درس گنج زا دعب یاه لاس رد هنایمرواخ یعامتجا
 ،یکاردا نینچ ساسارب .دنراد ارگاـیپوتا تـیهام اهروـشک زا یرایـسب رد نیوـن یعامتجا یاه شبنج نیا .( 1198،روپ
 یارب مزال ۀنیمز یعامتجا یاهورین یبای شقن .دشاب راذـگریثأت یدرـبهار تردق ۀلداعم رب دناوت یم یعامتجا یورین ره
 ار لیئارسا و هیکرت ،ناتسبرع ،ناریا دننامه یا هقطنم نارگیزاب .تسا هدروآ دوـجو هـب ار یا هقطنم نارگیزاب كرحت
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 نارگیزاـب یتباـقر شـقن .دننکیم افیا یا هقطنم تسایس رد یتباقر شقن هک تسناد ینارگیزاـب ۀرمز رد ناوت یم
 دیدـشت هـب رـجنم اـپورا ۀـیداحتا و هیـسور ،اـکیرمآ هژیو هب گرزب یاه تردق تباقر اب فالتئا رد یا هـقطنم
 و یسایس یاـه تـباقر اـت دنراد شالت نارگیزاب زا هورگ ره .تسا هدش هنایمرواخ رد یا هقطنم یاه تباقر
 ددص رد لیئارسا و ناتسبرع دننامه نارگیزاب زا یخرب .دنیامن یهدنامزاس «یتباین گنج» بلاق رد ار دوخ یدربهار
 تردق ۀنزاوم رد رییغت یارب نانآ شالت رد دیاب ار نآ تـلع .دنشابیم هنایمرواخ یعامتجا یاهورین ندرک هزیلاکیدار
 دوجو هب یا هقطنم یاه نآرحب رد یا هقطنم نارگیزاب یشخبرثا یارـب هـنیمز ،دـنیآرف نـیا رد .تـسناد یا هقطنم
 و هلخادم ساسارب یعامتجا یاهورین نراقتمان شنک یاهراکوزاس زا یشخب دـیاب ار یدـنیآرف نینچ .تسا هدمآ
 یعامتجا یاهورین ندش هزیلاکیدار زا ییاه هناشن ،دنیآرف نیا رد .تسناد یللملا نیب و یا هقطنم یاـهورین یـشخبرثا
 .(6398 ،نایهللادبعریما) دریگ یم لکش فراعتم تادیدهت ربارب رد
 اهنارحب شرتسگ رب رثؤم ینوریب و ینورد لماوع
 و یسایس تامادقا و اه میمصت  رب  راذگریثأت و  ریذپریثأت رصانع و لماوع یرامشرپ و تسایـس هصرع یاه یگدیچیپ
 ناهج تسایس رد بوشآ رصع ار دیدج  رصـع ، اـنزور  زمیـج دننام نادنمشیدنا یخرب تسا هدش ثعاب کیتیلپوئژ
 هدیشخب کیتیلپوئژ و یسایس یاه هدیدپ هب یریذپان فصو یگدیچیپ ،تسایس  هصرـع  یکانبوـشآ و  یگتفشآ .دنمانب
 ناکما ،هنوگ بوشآ و یطخریغ و ایوپ یاه ماظـن هـب طوبرـم ثحابم و یگدیچیپ یاه هیرظن ، رظنم نیا زا .تسا

 و بوشآ ،لومعم روصت فالخ رب .تسا هدرـک مهارـف اهـنآ مهف و کیتیلپوئژ یاه هدیدپ  تخانش  یارب  یدیدج
 یعون یواح ، یمظن  یب  نداد ناشن نمـض هـک دراد هراـشا ییاه متسیس هب ،هیرظن کی تئیه رد  هزورما  یکانبوشآ
 هیرظن ،رگید نایب هب . دنا هدیچیپ و ریذپان ینیـب شیپ و یطخریغ ،مظنمان یاهراتفر رگنایب و دنتسه دوخ نورد هتفهن مظن
 هک مظن یاهرتماراپ ای اه هبذاج زا یخرب .تساه یمظن یب نیا  مامـت  رد  ییاـغ مظـن یوگلا کی دوجو هب لئاق بوشآ
  اهنآ ، نیاربانب .دنشاب اه لاتکارف نامه تسا نکمم ،متسیس تابث تیعـضو رد ،دـنراد  هبلغ  ناماسدوخ  متسیس کی رب
 و یوهام  هدعاق  قیرط زا ار دننامهدوخ لاکشا و دنوش یم یگدیچیپ داجیا ببس هـک دنتسـه لاتکارـف دعب ُبکی یاراد
 ـ تردق یاهألخ لیلد هب ،بوشآ  هیرظن  هب هجوت اب .(8398 ،وترپ هللاحتف و نیب ناهج)دننـک یم دیلوت و رارکت ینورد
 یاه تسایس رد یگتفشآ  یعون و  بوشآ ،ییایفارغج فلتخم قطانـم رد دعتسـم یاهروشـک  رد  هدمآ  شیپ کیتیلپوئژ
 ساسارب . تسا  هدروآ مهارف ار یطارفا و ارگداینب  یاه هورـگ یریـگ لکش رتسب و هدرک زورب اهروشک یجراخ و یلخاد
 طیارش ،یجراخ تسایس هصرع  رد  رامشرپ یاه یگدیـچیپ و تاضراعـت و کیتیلپوئژ یاه  تباقر ، لاتکارف  هیرظن

 مک فادها و اه  یژولوئدیا اب ارگداینـب یاه هورگ نیاربانب . دنک  یم ایهم ار اه هورگ نیا یناماسدوخ و یزاسدننامهدوخ
 اـب یرادانعم یدنویپ مه تیعضو نیا .دنریگ یم لکـش ددعتـم قطانم  رد ، نوگانوگ یاه مرف و یماسا رد  هباشم  شیب و
 بجوم  هک  یجراخ و یلخاد یاه تباقر و  اه  تسایـس باتزاـب هک  انعم  نیدب ؛ دراد زین شخپ هیرظن ای  یا  هـناورپ رـثا

 برخم  بتارم  هـب یراـثآ رـگید قطانم رد دناوـت  یـم  یا هناورپ رثا هب هجوت اـب ،دوـش یم اه هورگ نیا یریگ لکش
 .دـبای راشتنا رگید کیتیلپوئژ و ییایفارغج قطانم رد شخپ هیرظن یاه هیام  نب و ینابم هـب هجوـت  اب و  دشاب  هتشاد
 ، هاـگدید  نیمه ۀیاپرب یطارفا  یاه هورـگ  ریاـس  دننام  هک تسا یطارـفا یاه هورگ نیا  زا  یکی شعاد لاثم یارـب
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  یزاسراوتـسا و  یداینـب هشیر رگنایب ،هورگ نیا یریگ لکش ریس رد شاکنک .تسا هتشاد دوجو شروضح یاه هنیـمز
 . (٩198 ،یفسوی یجاح) تـسا  هدعاقلا  زا  هدنام یاـج هـب یاه هبارخ رب شعاد  ۀفسلف

 اه نارحب رب ناهج یکیتیلپوئژ  راتخاـس    ریثأت
 ینیب شیپ لباق لیذ دراوم هب تیانع  اب  ناهج یکیتیلپوئژ دیدج راتخاس هب هجوت اب هنایمرواخ یکیتیلپوئژ هدنیآ
 هژیوب یسایس نافلاخم بوکرـس ،هنایمرواـخ یبرع  یاهروشک  یعامتجا  ماظن رد نارحب و شنت یاضف اب-8.تسا
 .درب دهاوخ لیلحت ار اهروشک یسایس ،یعامتجا  تردق  هلئسم نیا و درک دهاوخ ادیپ یرتشیب شرتسگ نایارگمالسا

 درک دهاوـخ روهـظ یعامتجا ،یسایس یورین  نیرتمهم  هباثـم  هـب ییارگمالسا ،هنایمرواخ یاهروشک یمامت رد-3
 تابث و حلص دنور-9 میتسه رصم و ناتسبرع دننام  یئاهروشک  رد نآ عوقو دهاش نونکا هک (تشونرس نییعت قح)
 شقن .دوب دهاوخ لزلزتـم نانچمـه نآ دیدشت و  یتسینویهص  میژر و  اه ینیطسلف یریگرد لیلدب هنایمرواخ رد
 هقطنم عفن هب ار دنور نیا دناوت یم  نآ  یکیمونوکاوئژ و  یکیتیلپوئژ یاهدمایپ و تالوحت هب هجوت اب هقطنـم یاهـتلود
 لماعت و ییارگمه اب دنناوت یم دنرادروخرب یبوخ یکیتیلپوئژ نزو زا هک هنایمرواخ  مهم  نارگیزاب نایم رد و دنک مامت
 ، ناریا  ناوت یم اهروشک نیا نایم زا هک دنشاب هداد تالوحت نیا هب یبسانم  یهد تهج ، یلوبق لباـق دـح رد بسانم
 هاگیاج یاراد  نامز  کیتیلپوئژ هزورما هک درک شومارف دیابن ار  یلصا  هتکن  نیا و درب مان ار هیکرت و ناتسبرع ،رصم
 بصاـغ لیئارسا سیسأت . تسا  نامز عبات یئاهن لیلحت و تسایس و دراد یا هقطنـم و یناهج تالوحـت رد یا هژـیو
 یناهج  تیمـها  شیازـفا و  یتسینویهص مـیژر و بارـعا ددـعتم یاـه گـنج موادت و زاغآ زیـن و هنایمرواـخ رد
 هاگشناد داتسا هداز بیقن دمحا (8198 ،یدوواد)  دش  هژاو  نـیا  رت  هدرتسگ دربراک ثعاب ،هنایمرواخ هقطنم تفن
 هنارتیدم هزوح قرش یاهروشک مامت ابیرقت هنایمرواخ» :تسا هدیزگرـب ار فـیرعـت نـیا هـنایمرواـخ یارب ،نارهت
 تاراـما ،تـیوک ،ناتسبرع) ناتسبرع هریزج هبش یاهروشک و رصم ،لییارسا ، نیطسلف ،نانبل ،هیروس ،هیکرـت دننام
 و نادوـس یاهروشک اقیرفآ هراق رد و ناتسـکاپ یتـح و ناتسناغـفا ،ناریا یاهروشک هفاضا هب (نامع و هدـحتم
 ) . دوش یم لماش ار یبیل زا یشخب
 یمالسا یاهروشک طباور رد ییارگاو
 ماظن .دنرب یم رس هب دوخ ینوماریپ طیحم اب شنکاو و شنک رد ینوریب و ینورد لماوع ریثأت تحـت امومـع اـه ـ تلود
 هک تساهروشک  رب مکاـح  ماظن  هجوت دروم لئاسم هدمع زا یداصتقا و یعامتجا ،یسایس ،یگنهرف ،یرکف ،یراجنه
 حطس رد  ار ییارگاو و شزیتس ای ییارگمه و لماعت ی هزیگنا نالک و درخ یسایس یاهدحاو رگید اب لماعت رد
 یگیاسمه طباور .دهد یـم رارـق دوخ عاعش تحت للملا  نیب  ماظن  نامه ای نالک حطس و درخ ماظن ای یلم تیمکاح
 -9 یا هقطنم یاضف -3 لصفالب یاضف -8 :تسا هتسویپ و  وتردوت   یاضف راهچ ریثأت تحت للملا نیب تسایس رد
 لصفالب یاضف میقتسـم ریثأـت تحت ،كرتشم یاهزرم اب  هیاسمه  روشک  ود .للملا نیب یاضف -1 یطیحم یاهاضف
 روتکاف نیدنچ و یزرم تافالتخا عون ،زرم غولب ی هجرد ،زرم یوس ود یناسنا  عبانم ،زرم لوط ،زرم عون .دنراد رارق
 نایم طباور عون ی هدننک سکعنم ،یزرم لصفالـب یاضـف ،رگید ترابع  هب . دنتسه اضـف ی هدنـهد لیکشت  رگید
 حوضو هب اه یراکمه و تباقر ای اه ینگمهان و اه ینگمه تاریثأت نیرتشیب هک تساضف نیمه رد ،هدوب ناگیاسمه
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 هقطنم یاضف .تسا تیور لباق میقتسم یا هنوگ هب اضـف نیا رد ییایفارغـج لماوع شقن نینچمه . دوـش یـم راکشآ
 قطانم  طباور  یطیحم یاضف ،دهد یم رارق عاعشلا تحت ار ییایفارغج ی هقطنم کی وضع یاهروشک طباور یا
 طیارش و یناهج حطس رد ار اهروشک طباور یللـملا نیـب یاضف و دنک یم نییعت رگیدکی رب ار ینوماریپ و یطیحم
 و لصفالب یاضف رد اهروشک ییایفارغج  یگتسویپ  هطساوب .(8398 ،شنمهب و ییوکاین) دوش یم لماش للملا نیب
 ،یراوجمـه زا هتساخرـب تاضراعت و اهاعدا لیلدب ،ناوارف تاهباشت مغر یلع كرتشم ییایفارغج یاضفرد یریگرارق
 یسایس یاهدحاو نایم هعزانم و شنت .دنرادروخرب یصاخ  تیمها  زا و هدوب رتشیب اضف نیا رد اه شنت قمـع و نازیم
 خیرات لوط رد هراومه و دراد رشب رمع یازارد هب یا هقباس یناهج و یا هقطنم ،یلـم ،یلخاد فلتخم داعبا رد
 یاراد یسایس یاهدحاو  نیرتزراب  ناونع  هب زین اه تموکح .تسا  هدش  هدهاشـم  ناسـنا یعامتـجا و یسایس
 و ذوفن ی هزوح شرتسگ و یلم یاقب یارب شالت رطاخ هـب  دوـخ لرتنک تحت ینیمزرس یاضف رد رادتقا و تیمکاح
 دنا هدرک هبرجت رگید یاهروشک و ناگیاسمه اب ار هعزانم و شنت  رب  ینتبم یطباور ،دوـخ یلـم عفانم  هب  یبایتسد  زین
 .(308 :3398 ،نارگید و داژنینابرـق)
 هنایمرواخ یاهزرم ریثات
 یعادت زرم یلک روط هب .دنشاب یم  اهنآ  رد نکاس نامدرم و اهروشک هدننکادج طوطخ ناونـع هـب یللملا نیب یاهزرم
 رد و هدرک ادج رگیدکی زا ار ناسمه نامدرم هک میتسه ییاهزرم دهاش تیعقاو رد یلو تسا اهتوافت و ییادج هدننک
 هفسلف نیا یهاگ هک دنیآیـم دوـجو  هـب  توافتم  طیارش تحت اهزرم .تـسا هداد  رارـق  توافتـم  روشک دنچ ای ود
یـم  میمصت  کی  لصاح یهاگ یتح و تدم هاتوک اتبسن عیاقو لصاح زین یهاگ و هدوب ازنورد و لمأت لباق یدوجو
 .دریگیم تروص اهزرم قیرـط زا اهـنآ طباور و  دنرگیدکی  اب اهروشک یقالت لحم یللملا نیـب یاهزرـم .دنشاب

 ثحب لباق هراومه  ماود و  یراگدنام  رظن زا ،دنشابن رادروخرب یقیمع و عافد لباق یدوجو هفسلف زا اهزرم هچنانچ
 یمارآن و نارحـب تمس هب نتفای قوس هجیتن رد و یزرم  قطانم تیعضو یرادیاپان بجوـم طیارـش نیا و هدوـب
 تاراسخ هک دوب یدایز رایسب عیاقو دهاش  هنایمرواخ  هقطنم  مکی و تسیب نرق لیاوا و متسیب نرق لوط رد .دنشابیم

  رثکا  رد هـک دیـسر هجیتن نیا هب ناوتیم عیاقو نیا أشنم یور رب لمأت اب .تسا هدروآ  راب  هـب یناوارـف یلاـم و یناج
 مـه و هدـش عقاو اهزرم یور رب  عیاقو  نیا  هکنیا تهج زا مه دناهدوب تاعزانم نیا تباث یاپ کی اهزرم لئاسم  نیا
 زا اقیرفآ لامش و هنایمرواـخ هقطنـم یاهزرـم زا یرایسب هکنیا هب  هجوت  اب . تسا هدوب اهنآ لماع زرم هکنیا تهـج زا
 شـهوژپ ،دنشابیـم یلیمحت عون زا و هدوب رامعتسا نارود لصاح و دنشابیمن  رادروخرب  یعافد لباق یدوجو هفسلف

  یامیـس روظنـم نیا یارب و هدوب یناسنا یامیس اب اهزرم قباطت رظن زا هقطنم نیا  یاهزرم  لیلحت  لابند هب رضاـح
 رضاـح شـهوژپ  جیاتـن . تسا  هداد رارق یسررب دروم ینابز و یبهذم ،یموق رظن زا ار هقطنم نیا یاهزرم  یناسنا
 یموق رظـن زا اقیرـفآ  لامش و  هنایمرواخ یزرم طوطخ ،نابز و بهذم ،تیموق هلوقم هس نیب زا هک دهدیم ناشن
 0 رد یموق قباطـت سپـس و هدوـب دصرد 93 اب رتمولیک 80933  لوط  هب  یزرم طخ 91 اب قباطت مدع نیرتشیب یاراد
  رگیدکی اب قباطـت و قباطـت مدع دروم ،رخآ رد و تسا هدهاشم لباق دصرد 9  اب  رتمولیک  831 لوط هب یزرم طخ
 یزرم طوطخ  دادعت  هکـنیا دوـجو اـب و داد رارق (دراد دوجو قباطت مدع یشخب رد و قباطت زرم زا یشخب رد  ینعی)
 1 و ٩198 لوط  هـب  یزرـم  طـخ 1 اب اریز دریگیم رب رد ار  اهزرم  زا یرتشیب لوط اما تسا قباطت دروم زا رتمک نآ
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  دادعت  نیرتشیب هک تسا هدوب تروـص نیا هـب زین ینابز رظن زا یزرم طوطخ  قباطت  تیعضو .دوشیم لماش ار دصرد
 و قباطت مدع ،دعب هاگیاج رد و  تسا ـ هدز مـقر دصرد 6٩ اب رتمولیک  99833  لوط  هب یزرم  طخ  09 اب قباطت مدع ار
 طـخ 1 رد  یناـبز  قباطت دهاش رخآ رد و  دراد دوجو دصرد 93 اب 818٩  لوـط  هـب یزرم طخ 3 اب رگیدکی اب قباطت
 .(0٩98 ،ینادلو یرفعج) میتسه دصرد ٩ اب رتمولیک  0033  لوط هب یزرـم

  یبهذم قباطت مدـع  ار  مـقر  نیرتشیب هک تسا هدوب تروص  نیا  هب مه یبهذم رظن زا یزرم طوطخ قباطـت تیعـضو
 اب ار  رگیدـکی  اـب قباطت و قباطت مدع دروم نآ زا دعب و هدز مـقر دـصرد 0٩ اـب 81813  لوط  هـب یزرـم طخ 61  اب

 لوط هب یزرم طخ 0 رد یبهذـم قباطـت  رخآ رد و میتسه دهاش  دصرد  38  اب رتمولیک  1030  لوط هب یزرم طخ ٩
 ، یموق  دروـم  هـس ره رد اقیرفآ لامش و هنایمرواخ  یاهزرـم  یناسـنا یامیس لیلحت .دراد دوجو دـصرد 0 اب 6٩18
 نیا یاهزرم ندوـب یلیمحـت زا یکاح و دراد یناسنا یامیس اب یزرم طوطخ  قباطت  مدع زا ناشن  یبهذم و  ینابز
  یریگرد و  شنـت  یاه هنیمز  هراومه  هک تـسا ینعـم نیا هب نیا و دشابیم ، تـسا  رامعتـسا ـ نارود لصاح هک هقطنم
 ردـص هعـس هقطنم یاهتلم و اهروشک لئاسم نیا زا زیهرپ یارب تسا مزال و تسا مهارف یزرم قطانم رد هژیوب
 . (٩198 ،یقادیب و ینادلو یرفعج) دنشاـب هتـشاد نآ تاعبت و یزرم لئاسم صوصخ رد یرتشیب

 اکیرمآ هنایوج لباقت شرگن و هنایمرواخ یسایس یاضف
 زا هتفرگرب هک مسینوسکج و میسینوسلیو درکیور ود  ساسارب  اکیرمآ  یجراخ  تسایس درکیور شوب نارود رد
 یا هسیاقم کی رد ناوت یم یتحار هب ،نیاربانب ؛تسا هتفرگ  لکش ، دشاب یم للـملا نیـب ماظن رد ییارگعقاو یاه هیرظن

 یاهدرکیور رد هدمآ دوجو هب داضت .درک هدهاشم ار درکیور ود نیا  داضت  ارگعقاو و  ارگنامرآ یاه هیرظن  نایم هداس
 ار ییاهراکهار ، رگیدکی  هب  تبسن روحم دیدهت یهاگن اب ود نیا هک تسا هدـش ثعاـب روشک  ود  نیا یجراخ تسایس
 ،ییارگ لماعت نوچ ییاهدرکیور  اب  هدحتم  تالایا ساسا نیا رب  هک دنریگ شیپ رد لباقتم تادیدهت اب لباقت یارب
 زا و تسا للملا نیب ماظن حطس و  هقطنم  رد ناریا ذوفن و تردق راهم لابندب  هنایارگ لباقت-لماعـت و ییارگ لباقـت

 هب یا هتسه یگدنرادزاب و هعیش کیتیلپوئژ  داحتا ، یتینما یاهزرم شرتسگ نوچ ییاهدرکیور اب زین ناریا رگید یوس
 .(8198 ،کیجات) دشاب یم هقطنـم رد دوـخ  ذوفـن  شرتسگ و اکیرمآ تامادقا ندرک رـثا یـب لابـند

 یمالسا بمب تخاس  یارب شالت ناونع  هب  للملا نیب ماظن حطس رد یا هتسه یروانف  هب  ناریا  یبایتسد دنیارف اکیرمآ
  دادملق  للملا  نیب ماظـن  تینـما  یارب  هوقلاب یرطخ ار ناریا  یا هتسه  همانرب و هداد هولج (نوتگنیتناه هتفـگ هـب) یمتا
  رد نارـیا ندرک فقوتم موزل صوصخ رد یللملا نیب كرتشم عامجا کی  داجیا  ثعاب عوضوم نیا هک تسا هدرک
  روشک  نیا ،دش نایب هدحتم تالاـیا  ییارگ لباقت  درکیور هس رد هچنآ  ساسارب .تسا هدش مویناروا یزاس ینـغ  دربشـیپ
 نیـب ماظـن و هقطنم  حطس  رد ناریا ای هتسه یاه همانرب رطخ ییامنگرزب ار یزاس یتینما دنیارف رد عوضوم نیرتمهم
  هب هناریگ لفاغ هلمح و یماظن لباقت ار همانرـب  نـیا  رد ناریا ندرک فقوتم  هار  اهنت ساسا نیا  رب و  هداد  رارق للـملا
 .(3198 ،یمیهاربا) تسا هدرک ناونع ناریا یا هتسه یاه هاگورین

                                                                                       هنایمرواخ رد اکیرمآ یکیتیلپوئژ تاکرحت
 مرن  یور  هـلابند هتبلا هک درک ذاختا ار مرن هنزاوم اب ماوت مرن یور هلابند دربـهار  ناتسناغـفا  لاغـشا  لاـبق رد نارـیا
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 هنزاوم ،هیروس ینونک نارحب  رد و  مرـن  هنزاوم ،اکیرمآ طسوت قارع لاغشا رد هـک یلاـح رد ،دوـب بلاغ درکیور
 شیازفا بجوم نابلاط طوقس و ناتسناغفا  هب  اکیرمآ هلمح .تـسا هدوـب نارـیا یـتینما دربهار بلاـغ هـجو تخس
 هـتـبلا .دیماجنا یم ناریا یبسن تینما شهاک هب اکیرما طسوت  روشک  نیا  لاغشا هـک یلاـحرد دـش نارـیا یبسن تینما
  رظن هب للملا نیب قوقح بوچراـچ رد و هـجوـم و یعفادــت یدودــح اـت ناتسناغفا  هب  اکیرما هلمح هک اجـنآ زا
  ینوزف ناتسناغفا تالوحت اب ناریا یبسن تردق و تینما و هدوـب رـتمک نارـیا دـیدهت ساـسحا عومجمرد ، دیـسر یـم
 یوـس زا .دوـمن نیـیبـت  ار ـ نارـیا یتینـما دربهار رد یور هلابـند ندوـب بلاغ ناوت یـم ساـسا نـیا  رــب . تفرـگ
 رد اهنت یور هلابند هک  تـسانعم  نادب نیا و هدوب قیمع و ایاپ هراومـه اکیرـما و ناریا نیب کیژولوئدیا فاکش رـگید
 .(1198 ،دیعـسروپ) دش دهاوخن یماظن و تخس هـلحرم  دراو و  درـیـگ یــم ماـجنا نآ یـعطقم و دودـحم لکش
 هدیچیپ یتینما یاه شلاـچ اـما ،تفر  نایم  زا ناریا هنیرید نمـشد هـچرـگا ،قارــع هـب  اـکیرما  هلمح  صوصـخرد
 رد  فـلتخم  یاـه  یزورـیپ زا  رورسم  اکیرـمآ عـقاو رد .دشیم ناریا  یبسن  تینما شهاک ثـعاب هـک دـمآ دوجوب یرت
 دوـخ یجراـخ تسایس یارب ار یدیدج یاهراکروتـسد قارـع  تموکح  عیرس طوقـس نینچمـه و ناتسناغـفا حتف
 .دوـب زـیمآ دیدهـت ـ ناریا  یلم تینما یارب هک  تفگ یـم نخـس ناریا دننام ییاه  میژر  ینوگنرس زا و هدرک نییعت
  هـلمح فالخرـب هــک دیـسر یـم رـظن هب و دش یـم رـت لماـک ناریا هرصاحم هـقلـح ،مادــص  طوقـس  اـب ناـمزمه
 هب فوطعـم و یمجاـهـت  اـکیرمآ  یجراـخ تـسایس نونکا ، دوب  یعفادت و  هجوم دیاش هک ناتسناغفا هـب  اـکیرمآ
  دربهار  ذاختا ناوت یـم هلاقـم یرظن لدـم ربانـب و ساـسا نیارـب .تـسا هدـش یدنب تروص اپرید  نانمشد  یدوبان
 درـبـهار ذاخـتا دیاب روشک ود  نایم قیمع کیژولوئدیا فاکش  هـب  هـجوت  اب هتبلا . دومن  نییبت ار ناریا یوس زا هنزاوم
  هـب  اتدـمع ، هـیرظـن  یـنیـب شیـپ فالــخ رـب ناریا ،لاـح نیا  اب .میدوب یم دهاش ار ناریا یوـس زا تخـس هـنزاوـم
 رد زرابم یاه هورگ زا میقتسم رـیغ و مهبم تیامح لکش رد اهنت ،تخس هنزاوم و هدز  تسد  اکیرمآ هیلع مرن  هنزاوم
 هسیاقم رد اکیرمآ لباقم رد تخس  هنزاوم  هداعلا  قوف  یاه هنیزه  هــک دـسریـم رـظن هب عومجم رد . دبای  یم  دومن قارع
 رد مرن هـنزاوم ندوب بلاغ ،تسا هنیزه مک و دوش یم یلجتم کیتاملپید و یداهن یاهبلاق رد اـهنت هک مرن هنزاوم اب
 کیژتارتساو یتایح شزرا هیروس هـک تـفگ دـیاب زـین هیروـس نارحب دروـم رد .دنـک نییبت ار ناریا  یتینما دربهار
 هب ار ناریا یبسن  تینما ، ناتسبرع و هیکرت دننام یا هقطنم نادحتم و اـکیرمآ بناج زا هیروس دیدهت و دراد ناریا یارب

 یاهیماکان هـب هـجوت اـب نیـنچمه .تـسا هـتخادرپ اکیرمآ هیلع هنزاوـم هـب ناریا نیاربانب دهد یم شهاـک یدج روط
 لیلقـت ار تخس هنزاوم ندوب هنیزهرپ هـک هـنایمرواخ رد بوـلطم  یا  هـقطنم مـظن داـجیا رد اـکیرما هـجوت لباق
 ،داژن یدمحا  یروهمج  تسایر نارود رد ناریا رد یبالقنا ناـمتفـگ ندــش رـت گـنررپ اب نینچمه و دهدیـم
 هدهاشم ناریا بناج زا ار یرت گنررپ تخس هنزاوم اذلف دش رت قیمع اکیرماو  ناریا  ناـیم کیژولوئدـیا فاکش
 هدش  ثعاب  المع هیروس رد تردــق  یالــخ  میب و قارع و هیروس رد یریفکـت تانایرـج یریگ تردق هتبلا .میدومن
 .(6398 ،یبارت) دبای شهاک المع دسا میژر عیرس یزادنارب یارب برغ راشف ریخا یاهلاس رد هک
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 یفلتخم یاهروشک اه نارحب نیا .تسا یناهج هعماج زور تاعوضوم نیرت یشلاچ زا یکی هنایمرواخ هقطنم یاه نارحب
 و یگدیچیپ ،اقیرفآ لامش و هنایمرواخ رد یمدرم یاه شزیخ فلتخم داعبا .دنداد رارق یدج تالوحت شوختسد ار
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 نیب رد ینس و هعیش نیب یا هقرف  فاکش رب اهنارحب نیا هک تسا یریثات ،داعبا نیا زا یکی .دنراد یدایز یگدرتسگ
 ،(مالسا رد هدمع بهذم ود) ینس و هعیش نایم فالتخا .دنا هتشاد هنایمرواخ هقطنم ناناملسم اصوصخ ،ناناملسم لک
 یعقاو مالسا یتسیچ و (ص) دمحم ترضح ،ربمایپ یعقاو ینیشناج هلئسم رس رب هدمع روط هب و دراد یخیرات هشیر
 (ع)یلع و نامثع ،رمع ،رکبوبا ینعی هناگراهچ یافلخ ینیشناج هب تنس لها و (ع) تیب لها ینیشناج هب هعیش .تسا
 فاکش نیا ؛دراد همادا نانچمه هک هدوب یداقتعا و یتیعقاو ،ینس و هعیش نایم مالسا نورد فاکش .دنراد داقتعا
 یاهفاکش دننام رگید یاه فاکش اب و هتفرگرارق نارادمتسایس و ماکح هدافتساءوس دروم خیرات لوط رد ،یداقتعا
 .تسا هدش بیکرت یعامتجا و یداصتقا ،یسایس یتح و ینابز ،یموق ،یلم
 اب لماک تسسگ کی دیابن ار اهبالقنا هک هتکن نیا هب هجوت اب و هقطنم یاهروشک یعامتجا تخاس زا هنیشیپ نیا اب
 فاکش هلئسم هک میباییمرد ،دنبای یم  موادت یبالقنا هعماج رد هتشذگ تایصوصخ زا یرایسب هکلب ،درک یقلت هتشذگ
 نیا رد ،راک ؛تسا هجوت روخرد یاهلوقم ،نآ رب اهبالقنا ریثأت یسررب و دراد رایسب یتیمها ،نایعیش و تنس لها
 و دشاب ینوگرگد زا ینثتسم هک درادندوجو ،اتسیا دنچره ،یرمتسم تیعضو چیه» هک دنکیمدیکأت یتسرد هب هنیمز
 رظنم زا ،یساسا روط هب .دنکشب  مه زا لک روط  هب ار رمتسم یتیعضو هک درادندوجو ،یبالقنا دنچره ،رییغت چیه
 هدنزاس لماوع نیرتمهم زا یکی و دوشیم هدهاشم طاقن رگید زا شیب ،هنایم رواخ رد تسایس و بهذم طابترا ،یتیوه
 رد هکنانچنآ ،تلود زا نید ییادج ،رگید نایب هب ؛تسا ینید تیوه ،هقطنم نیا رد یجراخ و یلخاد یاهتسایس
 دوخ شکارم هاشداپ ؛دنراد ینید یربهر هیعاد ،هقطنم نامکاح زا یرایسب و دادن خر هنایم رواخ رد ،دش رادومن برغ
 كرد ،بهذم نتفرگرظنرد نودب ،هجیتنرد ،دنادیم نیمرحلا مداخ ار دوخ ،یدوعس ناتسبرع هاشداپ و نینموملاریما ار
 ،نآ یبهذم یاههشیر هب ،یسایس-یعامتجا تالوحت زا یرایسب یبایتیوه و تسین نکمم ،هقطنم نیا یاهنارحب
 و دروآدوجو هب ار هعیش تیوقت و شزیخ زاغآ هقرج نیرتمهم ٩098 لاس رد ناریا یمالسا بالقنا .تسا هتسباو
-مهم زا یکی ،ور نیازا ؛دندرکروصت دوخ یارب ینمأم ار ناریا و دیما هطقن ار نآ ،هقطنم فلتخم یاهروشک رد نایعیش
 یبایتسد یارب هقطنم نایعیش شزیخ زا ینارگن ،یبرع یاهروشک رد هژیو هب یمالسا بالقنا اب تفلاخم یاههزیگنا نیرت
 .تسا هدوب تموکح یتابثیب ،هجیتنرد و دوخ یناسنا قوقح هب
 ار هعیش یریگ تردق هلئسم ،0663 تاباختنا رد هعیش تیرثکا اب تموکح یریگلکش و قارع لاغشا ،نآ زا سپ
 ناهج رد راب نیلوا یارب هک دوب نیا رد توافت ،راب نیا ؛دش برع ناهج رد ینارگن بجوم و درک حرطم ددجم روط هب
 و وس کیزا ناراذگتسایس زا یرایسب هجوت دروم هلئسم نیا ؛تفرگیم لکش هعیش یبرع تلود کی ،ینس برع
 رد هعیش یریگتردق ،تسخن :دندش حرطم نامز مه روط هب اعدا ود ،عقاورد ؛تفرگرارق رگید یوسزا نادنمشیدنا
 رد .دش دهاوخ تیاده نارهت طسوت ،یعیش كولب نیا ،مود و تسا هدشرجنم یعیش كولب کی یریگلکش هب هقطنم
 تمس هب قارع ،رگید یوسزا و دوب  هدیسر دوخ جوا هب ناریا یاهتسه نارحب ،وس کیزا هک ینامز 1663 لاس رخاوا

 کی یریگلکش ،قارع رد گنج یلصا هجیتن درک اعدا -ندرا هاشداپ -مود هللادبع کلم ،دوب هتفرگ باتش یلخاد گنج
 تسا  هدوب ناریا هطلس تحت «یعیش لاله»
-تردق هدیدپ زا ییاکیرمآ یاهورین طسوت ،9663 لاس رد قارع لاغشا تاعبت ریسفت رد زین ناققحم و نادنمشیدنا
-ناپ ،هعیش روحم ،هعیش شزیخ ،هعیش یایحا دننام یمیهافم زا هدیدپ نیا فیصوت یارب ،هدرب  مان نایعیش یریگ
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 رادشه هتبلا ؛دناهدرک هدافتسا ،هعیش یرادیب و هعیش یروتارپما ،هعیش كولب ،هعیش سناسنر ،هعیش للملانیب ،مسیعیش
 هک  هنوگنامه .دناهدز نماد رما نیا هب ناتسبرع یباهو یاهینس ،هدمع روط هب و هتشاددوجو شیپ زا هعیش هب تبسن
 دناوتیم هعیش یورین دندقتعم و تسا یتدیقع یاهلئسم ،عیشت زا ناتسبرع یاهیباهو ینارگن ،دیوگیم (1663) ینامی
 ؛دوش تنس لها تیعقوم دیدهت بجوم یرگهعیش ،هجیتنرد ،هدرکذوفن ناتسبرع نایعیش هژیو هب سراف جیلخ نایعیش رب
 رد قارع لاغشا زا سپ ،نآ کیتلپوئژ و یسایس هبنج ،هتشاد یبهذم و یتدیقع هبنج ،هدمع روط هب هلئسم نیا ،هتبلا

 ات رگیدکی لباقم رد نایعیش و ننست لها یهورگ یبایتیوه و زیتس زا یاهنیشیپ ،ثحابم نیا .دش حرطم 9663 لاس
 ،اقیرفآ لامش و هنایم رواخ یاهروشک رد یمدرم شزیخ زاغآ اب .دنهدیم ناشن ار هقطنم رد یبرع راهب زاغآ زا شیپ
 .دش حرطم ،ینس و هعیش تاعزانم هنیمزرد یهورگ یبای تیوه نآ یاهدمایپ صوصخرد فلتخم ییاههاگدید
 یاهعماج ،نآ رد هک دنراد ناشن دیدج ینارود زا ،دنا هتسویپ  عوقو  هب هنایم رواخ رد هک ییاه نارحب دندقتعم یهورگ
 .دندنویپیم مه هب همه ،یدازآ بلط رد فلتخم یاههقرف و دریگیم لکش نیشیپ یاهقرف یاه میسقت یارو یندم
 یگنهرف ،یسایس تایعقاو شریذپ و مالسا یریذپلماعت هرهچ ات تسا یتصرف ،یمالسا یرادیب دندقتعم رگید یا هدع
 ،هدش شیالاپ یرگطیرفت و یرگطارفا تشز هرهچ و دوش هداد ناشن ایند هب ییالقع یدرکیور اب مالسا یوسزا دوجوم
 نیا رد رگید هاگدید .دنشاب یعدم نارگید هکنآ زا شیپ هدوب رگحالصا و تسا رگحالصا ،نید هک دوش هداد  ناشن
 هعماج نورد یمالسا یاههورگ زا هک دوش یمرجنم یرگید یدادبتسا یاهتموکح هب نارحب هک تسا دقتعم ،هنیمز
 لامتحا ،تیاهنرد و دننکیم هتفشآ ار هقطنم تابث و تینما و دنبای یم همادا یلخاد یاهشکمشک هکنیا ای تسا هدمآرب

 .دراد دوجو تلود تسکش ای فعض
 و اهیرگهنتف زا یشان هکلب ،نورد زا هتساخرب هن ار اهنآ اما دنادیم لمتحم ار نارحب هک یهاگدید ،تیاهن رد و
 ،هقطنم یاهتلود یخرب هک تسا رواب نیا رب و دنادیم روشک زا جراخ یاههورگ و اهروشک ریاس یاهیزیگنافالتخا
 یاتساررد لیئارسا میژر هارمه هب وتان ههبج و اکیرمآ دننام یاهقطنمارف یاهروشک اب اوآمه «عاجترا نایرج» هب موسوم
-هقطنمارف و یاهقطنم عاجترا لماوع ذوفن لامتحا ،ساسا نیا رب ؛دنرادیمرب ماگ اهبالقنا نیا فادها ققحت رد لالخا
 .تسا  هدرک رت هدیچیپ ار نآ یزاب نوناق و یاهقطنم تالداعم ،یداژن و یگنهرف ،یبهذم یاهشنت هب ندیزای تسدرد یا
 ،دنوشیم رجنم هقطنم رد یبهذم یاهفاکش شیازفا هب هک ییاهدیدهت زا یریگولج یارب ،هاگدید نیا هب نادقتعم
 دبتسم نامکاح زا یضعب و یبرغ یاهتلود زا یخرب ،اکیرمآ هک دنرواب نیا رب دارفا نیا ؛دنهدیم رادشه رایسب
 و لهاج یاملع زا یدادعت و دننادیمن ناشتموکح و دوخ عفن هب ار مالسا تما یلدمه و داحتا ،یمالسا یاهروشک
 ناردارب رگید اب تفلاخم هب ار مدرم ،ناناملسم كرتشم نانمشد اب هلباقم یاج هب ،هدرپسرس ،لامتحا هب و شیدناجک
 .دننکیمرداص ار ناناملسم رگید لتق یاوتف یتح و قیوشت ،دوخ ینید
 یاههزیتس ندمآ دیدپ هلحرم رد مه و نارحب داجیا هلحرم رد مه ار ریخا هاگدید ود زا یبیکرت دیاب دسریم رظن  هب
 فالتخا و ینس و هعیش نایم یسایس فاکش شیازفا ،رگید ترابع هب ؛تسناد راذگریثأت ،یسایس فاکش و یسایس نالک
 یاهینیرفآهقرفت و یجراخ یاهتلاخد زا مه و تساهشبنج و اهبالقنا دوخ دنور زا هتساخرب مه ،اهنآ هتفایدیدشت
 رب ینتبم یعامتجا یاهشبنج ای بازحا لباقت ،یسایس یاهفاکش داجیا یسایس نالک حطس رد .دوش یم یشان یدمعت

 یاه نارحب رد .دوشیم ققحم ،فاکش فرط ود نایم گنج یعون ،هتفرگ جوا تلاح رد و دریگیم لکش اههزیتس
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 هک اهروشک ریاس رد مه و یبرع راهب یاهشبنج رد ریگرد یاهروشک رد مه ،نالک یاههزیتس نیا ،هنایم رواخ هقطنم
 فلتخم یقرط هب ،اههزیتس نیا ؛تسا هتفایزورب و روهظ ،دنرادروضح اهنآ رد ینس و هعیش هقرف ود زا یکی ،مک تسد
 نایم هناحلسم یورردور گنج ات هتفرگ هورگ کی مارآ تارهاظت زا ،دناهتشاد نوگانوگ ییاهدومن و دناهتفرگ لکش
 .هقرف ود لها دارفا
 یا هقطنم تباقر رد یوروش داحتا و اکیرمآ نیب نزاوت زا ییاه هولج ،یبطق ود ماظن نارود رد هنایمرواخ هقطنم رد
 رد و دیامن یلم ار زئوس لاناک 0038 لاس رد تسناوت رصانلادبع لامج هک دوب ینزاوت نینچ ساسا رب .تشاد دوجو
 رارق هدهاشم دروم دعب هب 6338 ههد یاه لاس رد ییاه هفلوم نینچ .دیامن تمواقم لیئارسا و سیلگنا ،هسنارف ربارب
 تهج یاراد روهظون یاهورین .تفای روهظ هنایمرواخ رد یدیدج یکیتلپوئژ یاه هفلوم ،درس گنج نایاپ اب .دریگ یمن
 لیدبت یا هقطنم نارگشنک شنک یلصا روحم ناونع هب یبای تیوه و تیوه سپ نیا زا .دندوب یتیوه درکیور و
 و برع ناهج یتسیلایسوس و ارگ پچ تانایرج لوفا اب هنایمرواخ هقطنم رد یبای تیوه دیدج جوم رد .دوش یم
 زا سپ هلئسم نیا .دریگ یم رارق تاهجوت نوناک رد نآ یعیش عون زا صوصخ هب یمالسا تیوه ،یوروش یشاپورف

 و بارطضا زا یجوم تشاد رارق روشک نیا ینس تیلقا تسد رد یا هنایارگراصحنا روط هب هک قارع تلود ینوگنرس
 هدش عقاو ناهج یداصتقا و یسایس لقث زکرم رد هنایمرواخ هقطنم .درک داجیا هقطنم برع یاه تلود رد یگمیسارس
 رب یداصتقا -یسایس ینوناک هطقن رگید ترابع هب و اقیرفا و اپورا ،ایسآ ندیسر مه هب و یقالت لحم هنایمرواخ .تسا
 رازاب زا یرادروخرب رانک رد ،ناهج روبرکوردیه ریذپان دیدجت ریاخذ دصرد 60 زا شیب یرادروخرب .تسا میدق
 ودره اب لاح نیع رد هک ارگون و هاوخ یقرت یتیعمج اب ،یرفن نویلیم 669 بلط هاج و دنمتورث تدش هب و گرزب
 .دشاب  یم نآ مدرم و هقطنم نیا صیاصخ مها زا ،دشاب یم ارگ نید و یبهذم تدش هب ینس و هعیش تئارق عون

 رامعتسا شقن هک دنشاب یم ینامثع و ناریا دنمتردق یروتارپما ود هیزجت ناثراو یلک روط هب هقطنم نیا یاهروشک
 مالسا و برع ناهج بلق رد لیئارسا روشک لیمحت و هنایمرواخ هقطنم یبرع یاهروشک قلخ رد سیلگنا و سور
 یاهروشک و تلود نیا نیب هدرتسگ گنج هتشر تشه نونک ات لیئارسا تلود لیکشت نامز زا .تسا ریذپانراکنا
 رب ینتبم لیئارسا اب نانآ مدقتم یاه گنج رد مالسا و برع ناهج رب مکاح یسایس هشیدنا .تسا هتفرگ تروص یبرع
 لیئارسا نوچمه ییاه حرط ندنکفا یپ .تسا هداد ناشن اراکشآ ار دوخ یدمآراکان هک تسا هدوب یرصان مسیبرع ناپ
 یبرع راهب و یعیش لاله ،نیمز ربارب رد حلص ،شزاس تارکاذم ،گرزب هنایمرواخ ،تارف ات لین زا هدیا ،گرزب
 ربماتپس 88 و درس گنج ،لیئارسا روشک لیکشت زا سپ یاهلاس لوط رد و هنایمرواخ هقطنم یارب هک دنتسه یناگژاو
 هقطنم ریذپان ضامغا تیمها زا ناشن دوخ هبون هب نیا و تسا هدش ناهج و هقطنم یسایس تایبدا دراو 8663
 (م 1863) رضاح لاح ات دحتم للم نامزاس لیکشت نامز زا .دراد یناهج تردق زکارم یارب نآ تشونرس و هنایمرواخ
 هتشگ رداص نآ رد یراج ثداوح و هنایمرواخ هقطنم یارب نامزاس نیا تینما یاروش یاه همانعطق نازیم نیرتشیب
 .تسالاب هزادنا هچ ات هقطنم نیا رد شنت حطس هک تسا نآ هدنهد یهاوگ دوخ عوضوم نیا هک تسا
 عبانم
 تاعلاطم ،نیرحب یدروم هعلاطم :برع ناهج رد یمالسا یرادیب شزیخ و گرزب هنایم رواخ حرط یماکان ،(6398)نیسح ،نایهللادبعریما

 .٩08 ات 098 صص ،3 ش ،یدربهار
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 همانلصف ،ریخا یمالسا یرادیب شبنج لابق رد ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس دربهار ،(8398)وترپ هللاحتف و دازرف ،نیب ناهج
 .918 ات ٩88 صص ،9 ش ،یمالسا بالقنا همانشهوژپ

 ش ،یسایس شناد ،اکیرمآ و بارعا ،ناریا یمالسا یروهمج یارب اهدیدهت و اه-تصرف ،یعیش لاله ،(٩198) دمحمریما ،یفسوی-یجاح
 .338 ات 308 صص ،8

 933 صص ،63 ش ،یسایس مولع همانلصف ،یعامتجا یاهفاکش و یسایس یاه-شکمشک ،یمالسا بالقنا ،(8198) رغصا-یلع ،یدوواد
 .113 ات

 ،1 ش ،یجراخ طباور همانلصف ،اهدرکیور و فادها :هیروس نارحب رد ضراعم نارگیزاب- ،(8398)شنمهب نیسح و ریما دیس ،ییوکاین
 .098 ات ٩3 صص

 . یدربهار یاهیسررب زکرم ،لوا دلج ،ناریا.ا.ج  یلم  یاه تسیژتارتسارب یا همدقـم ،(8198) اـضر دمحـم ،کیجات
 .راهب ،لوا ش ،98 س ،یدربهار تاعلاطم  همانلصف ، دیدج قارع اب برع یاهروشک طباور زادنا مشچ ،(3198) هللا یبن ،یمیهاربا
  شهوژپ  تنواعم ، کیژتارتسا تاقیقحت زکرـم ،یدربـهار لیلحت ،یناملآ یهاگدید ، ییاپورا  هاگن رد نمی تالوحت ،(9398) نسح ،نایدمحا

 .رذآ ،٩38 ش ،یجراخ تسایس یاه
  تاراشتنا : نارهت ،8 چ ،یهانپ تعیرش و راگتسر دازرهش همجرت ،هنایمرواخ رد نارحب ،(0198) فیلک چنیه رتیپ و  نوتلیم  یلروم ،دراودا

 .سموق
 .11 ش ، 38 س ، مالسا ناهج یدربهار تاعلاطم همانلصف ،دیدـج  قارـع  یور  شیپ یاه  شلاچ ،( 6398) ربکا یلع ،یدسا
 دک ، یمالسا یاروش سلجم یاه شهوژپ زکرم  یشهوژپ  شرازگ ،قارع رد یتینما نارحب و شعاد شزیخ ،(9398) ربکا یلع ،یدسا

9٩98 شرازگ  لسلسم  هرامـش ،603 یعوضوـم 3. 
 .ناتسمز ،1 ش ،38 س ،یدربهار تاعلاطم  همانلصف ، للملا نیب طباور رد مسیرورت لوحت ،(1198) دازرف ،دیعـسروپ
 ،93 ش ،٩ س ،دیدج هرود ،ایفارغج همانلصف ،یداقتنا  کیتیلپوئژ یلالدتسا یاه شنک ،( 1198)  مدقم  ینامیلس زیورپ و  ارهز ، درف یهاگشیپ

 .ناتسمز
 ، هنالداع  حلص  یساملپید  همانلصف ،ناتسبرع ـ ناریا یکیتیلپوئژ یاه تباقر  دـنور  رد سراـف جیلخ تابث و اکیرمآ ،(6398) هرهاط ،یبارت

 .0 ش ،8863 ربماتپس ـ یالوج 0 ، حلص  تاعلاطم یللملا نیب  زکرم
 تاقیقحت و تاعلاطـم یگنهرف هسسؤم تاراشتنا :نارهت ،ییاکیرمآ ناگبخن هاگدید یسررب ،اکیرمآ و ناریا طباور ،(9198) هللادسا ، یلیلخ

 .رصاعم راربا یللملا نیب
 60 هرامش ،متسیب لاس ،دربهار همانلصف ،لییارسا یکیتیلپوئژ دنلتراه ، قارـع  ناتسدرک ،(6398) هناورپ ،یزیزع دوعسم ، یمظاک  ناوخا
 0 نارـیا)  هیاـسمه یاهروـشک و اـکیرما  عفانم : قارع  هیزجت یاه شلاچ ،(9398) نامزدمحم ، وگتسار ، میهاربا ،یهوک ،دوعسم ،یمالسا

 68 هرامـش موـس لاس مالسا  ناهج  تاعلاطم همانلصف ،(ناتسبرع و هیکرت
  یعافد تسایس  هلجم ، یدوعس ناتسبرع یجراخ تسایس و یسایس تابث  رب  قارع یزاس تلم تلود دنور ریثات ،(1198) میرک ،ینیما
 یسایس تاقیقحـت همانلصـف نییبت یدربهار هدکشیدنا ،یلخاد یاهریغتم رظنم زا قارع  هیزجت یویرانس یسررب ، (9398) ربکایلع ، یدسا

  18 هرامش یللملا نیب
 ماش و قارع یمالسا تلود  یباهو  یریفکت هورگ یژولوئدیا  یسررب ، ( 3398) نامیپ ، روپ  باهو ،مانهب ،یراهب ،یدهم ،دمحا خیش  یشخب

 10 هرامش ،08 هرود (مولعلارقاب) یسایس مولع یشهوزپ یملع همانلصف ،(شعاد)
 نیــب یـسایس تاقیقحت همانلصف ،اهشلاچ و اهتصرف ،ناریا یلم تینما و قارع مزیلاردف ،(9398) یدهم ،یونهد ،نیسح ،یدابآ جات

 18 هرامـش یـللـملا
 هاگپ همان هتفه ،یدوعس ناتسبرع یجراخ تسایس و یسایس تابث رب قارع یزاـس تلـم تلود دـنور ریثات ،(0198) سوریس ،یجادلب  انرب

 هزوح
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 هرامـش ،یمومع قوقح شهوژپ همانلصف ،اهروشک یضرا  تیمامت و  تیوه یادیپان یاهزرم ،(٩198) دحا ،یقادیب ،رغصا ،ینادلو یرفعج
 یشـهوژپ-یملـع 13

 نیـب و یسایس تاعلاطم رتفد : نارهت ، موــس پاـچ ،قارع و ناریا یزرم تافالتخا یخیرات یسررب ،(0٩98) رغصا ،ینادلو یرفعج
  یللـملا

 نارهت ، یدربهار تاعلاطم  هدکشـهوژپ ، یرصـن ریدـق همجرت ،هنایمرواخ رد تینما دیدج هرهچ ،(9198) رون یل ،نیترام یج
 همانلصف ،دیدج هنایمرواخ حرط تیقفوم  مدع رب قارـع هعیـش یاه هورگ ریثات یسررب ،(1398) ملاس دمحم ،نابغلا ،دمحا ،یدمحم تسود

 تسایس
 موس هرامش هدجه لاس یدربـهار تاعلاطـم همانلصف ، یسایس   ینوگرگد ات تابث زا ،یلم تینما و تاباختنا ،(1398) اضریلع ،یمیحر
 یـشهوژپ- یـملع همانلـصف ،یا هـقطنم یاـه ینمااـن و تاعزانت دنیارب ،شعاد یتسیرورت کهورگ ،(6398) یفطصم ،یدورد هواس

 . 01 هرامش :مهدزیس لاس یهوژپ تـینما
 یروـهمج یداصتقا و یسایس تینما رب نآ ریثأت و قارع یعیـش تیمکاـح ،(9398) زورهب ،یکلم ،اضردمحم ،ینویامه ،دیشمج ،نایفیرش

 11 هرامش :مهدزیس لاس یـهوژپ تینـما یشهوژپ- یملع ۀمانلصف ،ناریا یمالسا
 یاضف ی هلجم ،متشـه لاـس ،گرزب هنایمرواخ حرط یلامجا یسررب و هنایمرواخ هقطنـم تیمـها ،(٩198) یلـع ریم ، یبرع  یعیفش

 93 هرامش ییایفارغج
 هـشیدنا ی هـلجـم ،اهدـمایپ و یتسیـچ ،اه هنیـمز ناملسـم یاهروشک و برغ ،گرزب هنایمرواخ حرـط ،(1198) یضترـم ، یدوریش

 9 ی هرامش ،1198 ناتـسبات ،بـیرقت
 هلجـم ،لیئارـسا تینما نیمأت رد قارع و هیروـس یتسیرورت -یریفکت یاه هورگ  شقن ، ( 1398) بـنیز ،یزیربـت یبتجم ،یئادخدبع

 81 هرامش ،یمالسا بالقنا تاـعلاطم
 ٩0 هرامش هنایم  رواخ  تاعلاطم هلجم ،سراف جیلخ هقطنم رد تینما و قارع  کیتلپوئژ ، ( 1198) نسحم دیـس ،روپ یولـع
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