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  هدیکچ
 و کیمونوکاوئژ قطانم یریگ لكش رد ار یلصا شقن یتاطابترا تیعقوم و عبانم نتشاد لماع ود مكی و تسیب هدس زاغآ رد 
 یناهج یاهتردق یداصتقا یاه یژتارتسا رد دشاب هتشاد ار ود نیا زا یكی ای ود ره هک یروشک ره .دننکیم یزاب کیژتارتساوئژ
 یاهیژتارتسا رد ناریا یكیمونوکاوئژ هاگیاج یسررب و لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده .تشاد دهاوخ یا هژیو هاگیاج
 هچ ناریا یكیمونوکاوئژ هاگیاج یاهتردق یداصتقا یاهیژتارتسا رد هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .یناهج یاهتردق یداصتقا
 لاؤس هب ییوگخساپ یارب هک ار یا هیضرف ؟دربب هرهب دوخ کیمونوکاوئژ هاگیاج و شقن نیا زا دناوتیم هنوگچ ناریا و دراد یشقن
 یتاطابترا تیعقوم نتشاد لیلد هب مه و ینبرکوردیه عبانم نتشاد لیلد هب مه ناریا هک تسا نیا میتسه نآ لیلحت ددص رد قوف

 شور .تسا هداد ناشن یداصتقا یاهتردق یاهیژتارتسا رد ار دوخ مهم نیا و دوش یم بوسحم کیمونوکاوئژ تیعقوم اب یروشک
 شهوژپ هیضرف دش دهاوخ یعس یشهوژپ و یملع تالاقم و یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا اب نا رد هک تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا
 یهاگیاج ینبرکوردیه عبانم زا یرادروخرب زین و یتاطابترا تیعقوم لیلد هب ناریا هک دهدیم ناشن هلاقم جیاتن .دوش لیلحت و یسررب
  .دنک یم یزاب ناهج و هقطنم کیمونوکاوئژ هلداعم رد کیژتارتسا

 
  .میرحت ،تباقر ،یژتارتسا ،ناریا ،کیمونوکاوئژ :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 هنحص رد یگنج دنمتردق و راد هیامرس یاهروشک یارب یربهر تردق صخاش ،83 نرق رد و درس گنج نایاپ اب
 دنمزاین هک ،وردور و میقتسم عازن هک میتسه یرصع هب دورو لاح رد اریز .تسین یماظن تردق رگید ،یللملا نیب
 و یداصتقا عفانم زا عافد یعدم ،اه تاملپید هزورما .درک دهاوخن ادیپ زورب تصرف ،تسا یماظن یاهورین ینابیتشپ
 كرد اب یمیقتسم طابترا یلم تردق هزورما .دیآرب نآ هدهع زا دناوت یمن یتاملپید ره هک یا هفیظو .دنتسه یساملپید
 یلم تسایس عفانم و فادها ،دور یم شیپ یناهج داصتقا تمس هب تعرس هب هک ییایند رد .دراد یلم داصتقا میهافم
 هدنهد ناشن رگیدکی اب دیدج میهافم طابترا و اه تهج رییغت نیا .دوش یم یداصتقا عفانم و فادها یارب یعوضوم
 .(18 :3198 ،یمدآ)تسا هژیو رصع کی عورش
 رد .دسرب شفادها هیلک هب اه نآ قیرط زا دناوت یم تلود هک تسا یرورض و مزال تالآ رازبا لماش یمونوکاوئژ رکفت 
 فادها نیا تسا نکمم و تساهروشک هعسوت ورملق هزوح نیرتشیب لماش یمونوکاوئژ یاه یژتارتسا همه تیاهن
 لوصحم یمونوکاوئژ عومجم رد .دوش یریگیپ و نییعت یتنس کبس زا جراخ ،یتعنص یاهروشک هلیسو هب اه یژتارتسا
 یمونوکاوئژ یلصا فده و ؛تسا یناهج یاه یژتارتسا اب وس مه و یراجت گرزب یاه تکرش و اه تلود كرتشم
 رد هک .تسا یناگرزاب و یژولونکت یالیتسا هب نتفای تسد هکلب ،هدوبن یکیزیف تردق هب یبایتسد و اه نیمزرس لرتنک
 :1198 ،یمان و یرابخا)دروآ یم دیدپ یللملا نیب هصرع رد یداصتقا ناوت بلاق رد ار ینومژه زا ینیون لکش تیاهن

03).  
 یناهج نارگیزاب یاههیرظن و فادها رد رییغت دهاش ام یلم داصتقا ییافوکش و اهرازاب ندش زاب و ندش یناهج اب
 یارب زور ره یفلتخم یاه تباقر و دوش  یم یقلت تبثم رما کی ناونع هب لک رد دازآ تراجت هرود نیا رد .میتسه
 هعومجم یزاب لثم تسرد .دشاب تیعقاو دوخ زا رت یوق نآ موهفم دیاش .دوشیم ماجنا یرتالاب هلحرم هب ندیسر

 ور نیا زا .تسا بیقر فذح ای نمشد ندرب نیب زا یانعم هب رازاب کی دوس ندروآ تسد هب هک ینعم نیا هب ،رفص
 هئارا یداصتقا یساملپید .دنک یم نییبت ار اکیرمآ هدحتم تالایا ریخا یراجت یاه تسایس تقد هب یمونوکاوئژ تفایهر
 همه زا هدافتسا اب بیقر یاهرازاب زا یدادعت ندرک جراخ شفده هک تسا یرکفت ،اکیرمآ ریخا ناربهر هلیسو هب هدش
 .دنداد همادا ار هیور نیمه اکیرمآ هدحتم تالایا زا یوریپ هب مه اه ییاپورا .تسا یناهج ذوفن و یللملا نیب تاناکما
 یفرعم اه تکرش هدنیامن ناونع هب اهروشک یاسؤر زا یخرب نیا رد و دندرک ترفاسم وکسم و ضایر ،ویکوت هب اه نآ
 نینچ مه و مدرک یفرعم یوسنارف یاه تکرش هدنیامن ناونع هب ار دوخ روهمج سیئر ،هسنارف روشک هژیو هب ،دندش
 ناشروشک یناگرزاب و یداصتقا عفانم ظاحل هب اهدادرارق یاضما یارب یلمأت چیه ایلاتیا لوا نواعم و ناملآ مظعاردص
 ریخست اب هطبار رد تعنص و تردق بحاص یاهروشک نیب هرابرد هک تسا بلاج .دندرکن اهزرم زا جراخ رد
 هک دنراد یماظن تازیهجت و تاحیلست شورف رب دیکأت رتشیب و هتفرگ رد یدیدش تباقر هنایمرواخ دوسرپ یاهرازاب
 .(33 :8198 ،این ظفاح)تسا رادروخرب ییالاب یرایسب دوس زا
 مهارف یماظن یاه یریگرد یارب ییاضف تشذگ شیپ رد هچنآ اب یناهج تالوحت ینونک دنور هک تسا یلاح رد نیا 
 نیا یاه کیتکات و دنریذپب ار کیژتارتسا تقیقح نیا هنایمرواخ نارادمامز هک تسا بلاج ردقچ و درک دهاوخن
 نارگید زا شیب هسنارف و هیسور روشک ود نونکات هراب نیا رد .دنریگن هابتشا اه نآ یاه یژتارتسا اب ار اهروشک



 916 ...رد ناریا یکیمونوکاوئژ هاگیاج

 رد یمونوکاوئژ .دنربب هرهب دوخ یکیمونوکاوئژ فادها هب لین تهج رد هنایمرواخ یکیتیلپوئژ ألخ زا دنا هتسناوت
 هک تسا یمهم لماوع اب طابترا رد شا هعسوت تاصخشم زا هبنج کی هکلب تسا هتشادن یشقن تردق یریگ لکش
 هتبلا هک تسا یداصتقا یژتارتسا هب یماظن یژتارتسا رییغت رب دیکأت اب طابترا رد شا هبنج کی و دنک یم تردق نییعت
 یداصتقا هطلس و تردق کی هب ندیسر برغ یتعنص یاه تلود ییاهن یاه یژتارتسا یدنب  مدقت رد دیاب ار رییغت نیا
 .(0198 ،این ظفاح) تسا
 یداصتقا یاهیژتارتسا رد ناریا یکیمونوکاوئژ هاگیاج یسررب و لیلحت زا تسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده 
 ناریا یکیمونوکاوئژ هاگیاج یاهتردق یداصتقا یاهیژتارتسا رد هک تسا نیا هلاقم یلصا لاؤس .یناهج یاهتردق

 یارب هک ار یا هیضرف ؟دربب هرهب دوخ کیمونوکاوئژ هاگیاج و شقن نیا زا دناوتیم هنوگچ ناریا و دراد یشقن هچ
 هب مه و ینبرکوردیه عبانم نتشاد لیلد هب مه ناریا هک تسا نیا میتسه نآ لیلحت ددص رد قوف لاؤس هب ییوگخساپ
-یژتارتسا رد ار دوخ مهم نیا و دوش یم بوسحم کیمونوکاوئژ تیعقوم اب یروشک یتاطابترا تیعقوم نتشاد لیلد
 عبانم زا هدافتسا اب نا رد هک تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور .تسا هداد ناشن یداصتقا یاهتردق یاه
-یم ناشن هلاقم جیاتن .دوش لیلحت و یسررب شهوژپ هیضرف دش دهاوخ یعس یشهوژپ و یملع تالاقم و یا هناخباتک
 هلداعم رد کیژتارتسا یهاگیاج ینبرکوردیه عبانم زا یرادروخرب زین و یتاطابترا تیعقوم لیلد هب ناریا هک دهد
 .دنک یم یزاب ناهج و هقطنم کیمونوکاوئژ
 یرظن درکیور
 هدش حرطم کنارف ردنوگ هردنآ و نیاتشرلاو لئوناما نوچ یحرطم نازادرپ هیرظن طسوت یناهج داصتقا ماظن یروئت
 یناهج داصتقا ماظن کی ،رظنم نیا زا .دوش یم کیدزن یداقتنا هعسوت نازادرپ هیرظن ثحب هب یدح ات هاگدید نیا .تسا
 رد نآ یازجا و هتفرگ لکش هیامرس عفانم یانبم رب تیلک نیا .دریگ یم  رب  رد ار یدحاو تیلک هک دراد دوجو
 یناقهد)دوش رثکادح هیامرس عفانم هک دنریگ یم رارق رگیدکی اب طابترا رد یوحن هب یناهج راک میسقت بوچراچ
 طباور رب ینتبم ،دشاب هدش لیکشت لقتسم یاه تلود زا هکنآ یاج هب یناهج داصتقا ،عقاو رد .(3198 ،یدابآزوریف
 بجوم هچنآ اما ،دنراد ار دوخ یلم نابز و گنهرف و اه یدنبزرم اهروشک هک تسا تسرد ینعی ؛تسا لودلا نیب

 روط هب هک تسا هیامرس عفانم نیا .تسا هیامرس تشابنا قطنم ،دوش یم یتلود نیب و یروشک نیب طباور یریگ لکش
 رد راک میسقت زا یصاخ عون یریگ لکش بجوم و دنز یم دنویپ مه هب ار اهروشک وس نیا هب مهدجه نرق زا صخشم
 هیامرس یزکرم نوناک ،هیامرس هاگداز و نطوم ناونع هب اهروشک ای اه ناکم زا یخرب .دوش یم یناهج داصتقا هصرع
 یاهداصتقا ای ینوماریپ یاهروشک مان هب اهروشک ریاس درکراک و دنرب یم یناهج راک میسقت زا ار یلصا عفن هک دنتسه
 ای اهروشک رد یتعنص هتفرشیپ هیامرس زاین دروم یا هطساو هیلوا داوم هک تسا نیا ینوماریپ همین ای ینوماریپ
 هک دنک یم باجیا هیامرس عفانم هک دیآ یم شیپ ینامز .(3٩98 ،فارگزتلاف و یترئود)دننک نیمأت ار یزکرم یاهداصتقا
 نیا رد نیچ .دوش رقتسم اجنآ رد و دنک تکرح نیچ دننام یناکم هب رت نازرا دزمتسد هب یسرتسد رطاخ هب لاثم یارب

 یداصتقا تالوحت و رییغت راچد نیاربانب و دوش یم لیدبت هیامرس دیدج ییایفارغج ناکم هب یناهج داصتقا بوچراچ
 نیا هک یمادام هک تسا نیا رظنم نیا زا مهم هتکن .مینیب یم یداصتقا هعسوت و تفرشیپ تروص هب ار نآ ام هک دوش یم
 اه روشک یخرب دیاب ًاامتح ،دراد دوجو اهداصتقا ای اهروشک زا یرگید هورگ اب اهروشک زا هورگ کی نیب رباربان هطبار
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 یزکرم یاهداصتقا زاین دروم یا هطساو و هیلوا داوم هدننک نیمأت و هدننک دیلوت ،یناهج راک میسقت بوچراچ رد
 .(3198 ،نیدباعلا نیز)دنشاب

 هک تسا دقتعم مه و دریگ یم هدیدان ار یا هعسوت تالوحت رد داز نورد لماوع شقن مه درکیور نیا هک نا لیلد هب
 درکیور رظنم زا .تسا یناهج داصتقا ماظن ندرک یبطق ود نآ درکراک هک تسا یماظن هسفن یف یراد هیامرس ماظن

 رد دهد یم هزاجا نآ هب هک تسا یریذپ فاطعنا زا یا هجرد یاراد یراد هیامرس ماظن ،هیامرس تشابنا یداهن راتخاس
 هک یهافر تلود ،3338- 1938 نارحب زا دعب .دهد قیبطت دیدج یاه تیعقوم اب ار شدوخ ینارحب و تخس طیارش
 یراد هیامرس هتفرشیپ یاهروشک رد هیامرس و راک نیب داضت شهاک بجوم ،تفرگ لکش زنیک هیرظن بوچراچ رد
 یدایز دح ات ار اهروشک نیا نارگراک یگدنز درادناتسا و حطس ،یعامتجا هافر و همیب ماظن ،یراکیب یاه تخادرپ .دش
 نیا یهدناماس و یرگ میظنت تیلباق و یریذپ فاطعنا یگژیو هب هلئسم نیا .داد شرتسگ ار طسوتم هقبط و درب الاب
 .(1198 ،یرفص)تسین زین یعامتجا تمواقم اب طابترا نودب هتبلا هک ددرگ یمرب ماظن

 یدنب میسقت هیلع یشلاچ ار نآ ناوت  یم یوحن هب هک تسا یا هتشر نیب یتاعلاطم هزوح کی  یخیرات  یسانش هعماج
 هک دنیوگ  یم خساپ لئاسم یرایسب هب  یخیرات ناسانش هعماج .تسناد یعامتجا تاعلاطم فلتخم یاه هتشر نایم نردم
 هکنیا رب دنراد دیکأت اه نآ ناصصختم ،یعامتجا مولع رد .دندوب تکاس اه نآ دروم رد للملا نیب طباور یاه هیرظن
 ،لباقم رد ،خیرات .دننک فیرعت میمعت لباق نیناوق رد ار اه نآ و دننک ادیپ یعامتجا یاه هدیدپ نایم رادیاپ طباور
 .(6198 ،یتزع)تسا درف هب رصحنم یاه هدیدپ تایئزج حیرشت و فیصوت لابند هب هک تسا یشناد

 راگنا تهابش زین یهورگ ،لباقم رد .دنراد دیکأت هورگ ود نیا کیکفت رب نایارگ لالقتسا مان هب ،نیخروم زا  یضعب
 لابند هب مولع فالخ رب خیرات .تسا نییبت فده رد توافت و تسا نییبت هزوح ود قطنم هک دننآ رب و دنوش  یم  یقلت
 تفگ ناوت یم .دوش  یم هتفای  یخیرات  یسانش هعماج بلاق رد ،هزوح ود نیا دنویپ یارب اه شالت زا  یکی .تسین نیناوق
 یاه دنیارف و اهداهن ،اهراتخاس لوحت و یریگ لکش  یخیرات یاه هنیمز هب فوطعم  یخیرات  یسانش هعماج هجوت هک
 طاقن ینوگرگد و رییغت هلئسم و یتلود ماظن و تلود یریگ لکش هب هک تسا نیا هیرظن نیا توق هطقن .تسا یعامتجا

 لانآ بتکم و یگتسباو هیرظن ،مسیسکرام :رد ار نیتسرلاو یرکف یاه هشیر .دنک  یم رپ ار ییارگون و ییارگ عقاو علخ
 نایم یعامتجا تاقبط و اه هورگ نایم یعامتجا داضت ،نیداینب تیعقاو ،سکرام دننام نیتسرلاو .دنناد  یم هسنارف
 یدنب تروص ناونع هب یراد هیامرس ،تسا مهم لیلحت رد یداصتقا طباور و داصتقا ،تسا یعامتجا تاقبط و اه هورگ
 .(3198 ،حالف)دریگ  یم تروص داضت لد زا تکرح و دوش  یم دیکأت
 یگدنام بقع مهف یارب دوب یشالت ،تفرگ لکش یزاسون هب شنکاو رد 6٩38 و 6038 یاه ههد رد هک یگتسباو هیرظن
 ینوماریپ قطانم هب دیاب ،اهروشک نیا یگدنام بقع مهف یارب ،یگتسباو نازادرپ هیرظن رظن زا .هتفاین هعسوت یاه روشک
 هلدابم هطبار و یراد هیامرس نوزومان هعسوت ،نوماریپ و زکرم موهفم ،نیتسرلاو .تشاد هجوت اهرهش ردام و زکرم ای
 نیا .تسا لانآ ناگدنسیون ریثأت تحت نیتسرلاو  یخیرات هاگن .دریگ  یم رب رد یگتسباو هیرظن زا ار یرامثتسا رباربان
 تفرعم حطس رد .دوش  یم هداد هجوت  یخیرات  ینالوط یاه هرود هب اریز تسا تیمها زئاح یراگن خیرات بتکم
 یا هتشر دنچ تفای هار وا .تسا اه نآ طباور فشک و ازجا هب تیعقاو نتخاس هراپ هراپ نادقتنم زا نیتسرلاو ، یتخانش
 نزادرپ هیرظن یارب ... یسانش موب تسیز ،للملا نیب طباور ، یسانش ناتساب ،یراگنا ندمت ،یراگن خیرات :دریگ  یم رب رد
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 و تسارگ لک کی نیتسرلاو .دوش كرد دیاب زین نآ تیلک رد و تسا تیلک کی ،یعامتجا تایح ، یناهج ماظن
 هدافتسا دروم میهافم ،نیتسرلاو ، یتخانش تفرعم حطس رد .دهد  یم رارق دوخ لیلحت نوناک رد ار روحم ماظن تفایهر
 تقیقح هک تسا ینعم نیا هب میهافم لوفا و روهظ و دنداد  یم یعامتجا صاخ یاه تیعضو زا یباتزاب ار مولع رد
 .(1198 ،یدمحم و روپ یمیرک)تسا صاخ  ینامز هرود کی هب دودحم اه نآ
 یاه دحاو  ینعی ؛تسا تیمامت کی ناونع هب یعامتجا ماظن نیتسرلاو یارب هعلاطم دحاو  یتخانش  یتسه دحاو رد
 یاه داصتقا ای یاه ماظن زیر .دنشاب لکش راهچ ای  هس هب دنناوت  یم و دنتسین دوخ زا جراخ هب هتسباو هک ییافک دوخ
 یاه داصتقا و یسایس ماظن یاراد و  یگنهرف دنچ  یناهج یاه یروتارپما ، یگنهرف کت و لباقتم لمع رب  ینتبم یا هلیبق

 هاگن .لیدب ناکما کی ناونع هب یتسیلایسوس  یناهج تموکح ًااتیاهن و یسایس ماظن دقاف و  یگنهرف دنچ  یناهج
 .دناد  یم دیفم ار نییاپ هب الاب زا روحم ماظن حرش و تسا هنایارگراتخاس یعامتجا- یخیرات یاه هدیدپ هب نیتسرلاو
 نایارگون هب تبسن یرتروحم ماظن هیرظن وا هجیتن رد .تسا دوهشم  یتخانش تفرعم و  یتسه دعب رد ییارگراتخاس
 یعیبط وا  یتخانش تفرعم هاگیاج .(3198 ،هدازدهتجم)ارگریسفت هن ،تسا رگ نییبت یریبعت هب نیتسرلاو .دنک  یم حرطم
 ،اضعا ،راتخاس ،زرم یاراد یماظن ره دننام هک تسا یعامتجا ماظن کی ، یناهج ماظن زا روظنم .دوش  یم  یفرعم نالک
 نورد رد  یگدنز هک تسا نیا یعامتجا ماظن هدننک فیرعت یگژیو نیرتسلاو رظن زا .تسا ماجسنا و طورشم دعاوق
 یاراد هک تسا یدحاو  یناهج ماظن .تسا نآ نورد رد راک میسقت و تسا  ینورد یدایز دح ات نآ هعسوت و نآ
  یناهج داصتقا کی هب ،تسا یسایس ماظن دقاف هک  یناهج ماظن .تسا  یگنهرف ددعتم یاه ماظن اما ،دحاو راک میسقت

 روپدمحا)تسا مکاح نآ رب دعاوق زا یا هعومجم ودحاو  یقطنم هک تسا  یخیرات ماظن کی  یناهج ماظن .دهد  یم لکش
 خیرات لوط رد هک  یناهج داصتقا اهنت و دندوب تابث یب خیرات لوط رد  یناهج یاه داصتقا .(3198 ،یشرفت یرگشل و
 یراد هیامرس هک  یناهج ماظن هتفرگ لکش مهدزناش نرق یاپورا رد هک تسا نردم  یناهج داصتقا ،هدنام تابث اب ًااتبسن
 کی رب  ینتبم  یناهج داصتقا .تسا لومش ناهج ًاالماک نونکا ،تفای تسب ناهج رسارس هب اپورا زا و دوش  یم هدیمان
 صصخت هک تسا نیا تسا مهم  یناهج داصتقا رد هچنآ .تسا هلدابم مزلتسم راک میسقت .تسا دحاو راک میسقت
 رثکا دح هب یارب و دبای  یم صصخت یا هزوح رد هقطنم ره و دریگ  یم لکش ییایفارغج فلتخم قطانم رد یدیلوت
 هب و دننک  یم هدافتسا رازاب ریغ یاه رازبا زا دوس نیمضت یارب و دننک  یم یریگولج نآ یداع درکراک زا دوس ندناسر
 ناینابرق و دندوب ییاپورا  یلصا ناگدرب دوس و دراد ییاپورا أشنم رس  یناهج ماظن سپ .دنروآ  یم ور یسایس یاه دحاو
 هس هب نیتسرلاو .دننک  یم رارقرب و دبای  یم تابث ،تسا یراد هیامرس ماظن هکنآ لیلد هب ماظن نیا .ناناقهد و نارگراک
 -9 ماظن هب کیژولوئدیا یدهعت دوجو .3 طلسم یاهورین ناتسد رد یماظن ناوت زکرمت -8 :دنک  یم هراشا راک و زاس
 .(0198 ،یبیط و یدشرا)ددرگ  یم ندش یبطق ود زا عنام هک ماظن رد ینوماریپ هبش قطانم دوجو
 ناریا کیمونوکاوئژ هاگیاج
 لماوع ندوب اراد انامه ،یللملا نیب و یا هقطنم ،یلم یراذگ تسایس دنیارف رد رثؤم و مهم یاه صخاش هلمج زا

 هاگیاج زا یرادروخرب و ناگیاسمه دادعت ،دازآ یاه بآ هب یسرتسد مدع ای یسرتسد ،اهزرم رد عونت نتشاد ،یعیبط
 روط هب .(88 :3198 ،یدرو لگ)دوش یم ریبعت کیتیلپوئژ هب نآ زا هک تسا للملا نیب ماظن ی هعومجم رد یروشک
 :زا دنا ترابع ناریا یسایس یایفارغج یاه یگژیو نیرت مهم یلک
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 زمره یهگنت و نامع یایرد و سراف جیلخ ،رزخ یایرد رد ینالوط لحاوس -
 هاگولگ نیرتهب هب طلسم ار ناریا ،یهاگرذگ تیعقوم زا یرادروخرب و زمره یدربهار ی هگنت نتشاد رایتخا رد
 رد تینما و داصتقا ،یژرنا ،ایفارغج ریظن فلتخم لماوع ،عوقو تروص رد .تسا هدینادرگ ناهج یژرنا و یداصتقا
 هب رصحنم یاه یگژیو زا رگید یکی .(38 :3198 ،یدرو لگ)دنروآ یم دوجو هب ار یساسح تیعقوم و دزیمآ یم مه
 .دنک یم لصتم دازآ یاه بآ هب ار ناریا هک تسا نامع یایرد و سراف جیلخ رد ینالوط ندوب اراد انامه ،ناریا درف
 هدرک زیامتم ایسآ یبرغ بونج ی هقطنم یتح و هیاسمه یاهروشک رگید هب تبسن ار ناریا ،یمهم یگژیو نینچ نتشاد
 .(0198 ،یمظعا) تسا
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 تسا هدروآ مهارف یبونج یاهزرم یارب ار یسایس تیعقوم نیرتهب ،بونج رد نامع یایرد و سراف جیلخ تیعقوم
 .(3٩8 :1198 ،نارگید و یرابخا)
 ینابز عونت و یموق عونت -
 یارب ،یروصت ای یعقاو هاوخ ،توافتم یتیوه هک دراد یدنبزرم رگید یموق یاه هورگ اب ور نآ زا یموق هورگ کی

 هتکن .تسین هشقانم دروم یا هرازگ ،هضورفم نیا .دنک یم راتفر یتیوه زیامت نیمه ساسا رب شیبامک و هدوب لئاق دوخ
 هچرگا .(11 :6398 ،هانپ قح) تسا یجراخ تسایس رب شخب تیوه ریغتم نیا یراذگریثأت هوحن زیگنارب هشقانم مهم
 اهزاین هب دنناوتن اه تموکح هک یتقو اما ،تسا روصحم اهروشک ینیمزرس هدودحم رد هنابلط هیزجت یاه تکرح رتشیب
 هب شیارگ ،دننک مادقا نابلط هیزجت راهم ای بوکرس هب بسانم قیرط هب دنناوتن ای و دنهد بسانم خساپ اهاضاقت و
 ای و یداژن ،یموق یگتسباو اه نآ اب هک ییاه هورگ و هیاسمه یاهروشک یوس زا هژیو هب ،یجراخ تیامح بسک
 بجوم یجراخ نارگیزاب و یضاران یا هیحان و یلحم یاه هورگ نیب داحتا .دوش یم تیوقت دنراد یگنهرف تاکرتشم
 .دزاس یم هجاوم لکشم اب ار یلم تینما تیریدم ،هجیتن رد و دوش یم یجراخ و یلخاد تادیدهت ندش هتفاب مهرد
 و یتزع) دیآ یم باسح هب هنایمرواخ یاهروشک نیرت نگمهان زا یکی و تسا یموق رثکت یاراد یعیبط روط هب ناریا
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 یروط هب ؛(11 :3198 ،نارگید و حاون) تسا ناریا هعماج یاه یگژیو زا یموق و یگنهرف عونت .(98 :0198 ،نارگید
 .دوش یم هدرمش مالسا ناهج هتسه رد روشک نیلوا و ایند تسخن روشک هد رامش رد ،ینابز ینگمه ان رظنم زا هک
 یگنهرف تیزکرم مرن تردق -
 هب هک دوش یم قالطا یقالخا یاه شزرا ای نامرآ ،گنهرف نوچ روشک کی عبانم و اه تیلباق زا هتسد نآ هب مرن تردق

 ره مرن تردق .(033 :1198 ،نارگید و جیسره) دراذگ یم رثا اهروشک رگید یاهراتفر ای عفانم رب میقتسمریغ تروص
 یاه شزرا ،(تسا باذج نارگید یارب هک ییاه شخب) گنهرف :دریگ یم همشچرس عبنم هس زا ادتبا رد یروشک
 یقلت یقالخا و عورشم هک ینامز) یجراخ تسایس ،(دشاب جراخ و لخاد یمومع راکفا اب قبطنم هک ینامز) یسایس
 ،مج ماج ،ملاعلا دننام یا هناسر و یربخ یاه هکبش ،راوج مه یاهروشک اب ینابز و یبهذم ،یموق یاهدنویپ .(دنوش
 ،هعیش ناهج تیزکرم و عیشت دهم ،هنایمرواخ روشک 08 اب یبهذم تبارق ،یریذپ تسیروت یالاب تیفرظ ،یو یتسرپ
 نومضم .تسا ناریا مرن تردق یاه تیفرظ هلمجزا ،(303 :1198 ،هانپ قح)یسراف نابز یزرمارف و یلمارف تیوه
 هاگیاپ ناونع هب ناریا .تسا ناریا مرن تردق یزاس نوزفا رد هجوت لباق رصانع رگید زا ،ییارگ هعیش هیاپ کیژولوئدیا
 و تیونعم تردق ،9663 لاس رد قارع هب اکیرمآ هلمح زا دعب .دوش یم بوسحم هنایمرواخ هقطنم رد عیشت یلصا
 یاه تسایس .(339 :6398 ،هداز باصق)تسا هدش رت صخشم هنایمرواخ یبهذم تالوحت رد هعیش بهذم شقن

 بلط تدحو ییارگرثکت تسایس داینب رب یلم یگتسبمه شیازفا و یعامتجا تاعونت تیریدم رد یمالسا یروهمج
 هب ار هعیش تیوقت و شزیخ زاغآ هقرج نیرت مهم ناریا یمالسا بالقنا .(308 :1198 ،یبارت) تسا هدش انب ینید
 جاح) دندرک یم روصت دوخ یارب ینمأم ار ناریا و دیما هطقن ار نآ ،هقطنم فلتخم یاهروشک رد نایعیش و دروآ دوجو
 .(308 :1198 ،یفسوی
 ینوناق ییارگ یلحم -
 یاه مادنا رد تردق یهد نامزاس ی هوحن رگنایب هک دوش یم قالطا اضف یسایس یهد نامزاس هب تردق ییاضف عیزوت
 نوناق زراب یاه یگژیو زا یکی .(91 :6198 ،فابیلاق و این ظفاح) تسا یسایس یاه شقن یافیا روظنم هب ییاضف
 هدش زکرمتم یسایس ماظن نوناک رد یسایس تردق هک یا هنوگ هب تسا ییارجا و یسایس تردق ییارگزکرمت یساسا
 زا تموکح ندوب تخاس کت لیلد هب عقاو رد .دنتسه ییارجا و یسایس تردق دقاف ییایفارغج یاهدحاو و تسا
 روشک ییایفارغج یاضف رد ییارجا ،یسایس تردق ،رگید یوس زا نآ یرادا و ینامزاس دعب ندوب زکرمتم و وس کی
 (3٩3 :8198 ،نامه) دوش یمن عیزوت

 ینیمزرس تعسو -
 ،تیعقوم ،لکش ،تعسو نوچ ییایفارغج لماوع .تسا روشک نآ یایفارغج ،روشک کی تردق لماع نیرت تابثاب
 رظن رد نودب لماوع زا کی ره .دنراد میقتسم ی هطبار تلود تردق اب بآ عبانم ،اه یراومهان ،ییایفارغج عضو
 هک اج ره .دننک افیا ار یفنم لماع کی شقن هکلب ،تبثم لماع اهنت هن تسا نکمم رگید طبترم لماوع نتفرگ
 تروص هب دناوت یم تلود کی ورملق تعسو ،دنک ادج مه زا ار تیعمج زکارم هدرتسگ و لصاح یب یاه نیمزرس
 فعض هب هجوت اب روشک .(698:0198 ،یمظعا) دنشاب هتفای شرتسگ بسانم یطابترا لئاسو هکنیا رگم ،دیآرد یعنام
 زکرمتم یسایس راتخاس و ییاضف یاه یگتخیسگ و یفارگوپوت راتخاس ریثأت تحت اه هار ندش یبطق و یطابترا هکبش
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 ییاضف راتخاس هک متسیس نیا رد .تسین رادروخرب یلم ترشاعم یارب یبسانم تیعضو زا ،ارگزکرم یتموکح ماظن و
 هب ار اه هاگتنوکس و اه شخب همه هک تسا هدش یحارط یا هنوگ هب زاغآ زا ،تسا نارهت تیزکرم هب و یعاعش نآ
 تسا هدش ثعاب یا هراتس یوگلا نیا .تسا هدوبن هجوت دروم نادنچ ،یا هقطنم نیب تاطابترا و دزاس لصتم نارهت
 نیا نایم طابترا یرارقرب یارب یفاک تیفرظ ،دننک یم لصتم زکرم هب ار تسدرود یا هیشاح قطانم هک ییاهروحم
 ،ناتسدرک ،ناگزمره ،ناتسچولب ریظن ،تسدرود عماوج مدرم لاعف روضح لیلد نیمه هب ؛دنشاب هتشادن نارهت اب قطانم
 یرتسب ،یطابترا هکبش هعسوت هنیمز رد لوحت دنور فعض .(018 :8198 ،این ظفاح) تسا كدنا نارهت رد مالیا
 یبطق ،ییاضف نامزاس رظن هطقن زا ناریا نهآ هار هکبش .تسا هدوب نیشندرک یاهورملق یبسن یاوزنا یارب بسانم
 ًااریخا و یبرغ بونج و بونج ،یرتخاب لامش ،یرواخ لامش ،لامش هب نارهت تیزکرم اب یلصا عاعش شش .تسا

 ،نادمه ،ناتسدرک یاه ناتسا لماش روشک رتخاب ،نایم نیا رد .تسا هدش هدیشک یرواخ بونج یوس هب یمشش
 ار یبرغ ناجیابرذآ یرهش یاه نوناک زا کی چیه زین روطق نهآ هار ؛دنتسه یلیر طخ هنوگره دقاف مالیا و هاشنامرک
 یالاب یاه هنیزه رظن زا یلیر یاه حرط هیجوت ،ینایم و یلامش سرگاز کیفارگوپوت تیعضو دنچره .دهد یمن ششوپ
 یاهاضف دنویپ رظن هطقنزا ،یتینما -یسایس هیجوت رب هوالع یطخ نینچ هک تسا نآ تیعقاو اما ،دزاس یم لکشم ار نآ
 .(888 :1198 ،نارگید و روپ یمیرک)دشک یم ریوصت هب یلآ هدیا طیارش ،قارع و هیکرت ،ناریا روشک هس تیلاعف
 ینغ یگنهرف و یخیرات ی هنیشیپ -
 ،یعامتجا طیارش .ددرگ یم زاب دالیم زا شیپ متشه نرق لیاوا هب ناریا تالف ییایفارغج یاضف رد تلود هنیشیپ
 هب و دام تلود مان اب ار ریگارف تلود نیتسخن و دنوش دحتم یناریا ماوقا هک دش ثعاب یتینما ،یسایس ،یگنهرف
 و نهک یتلم هلاس رازه دنچ لوصحم ،ناریا یگنهرف هموظنم .(٩8 :8198 ،این ظفاح) دنهد لیکشت هناتمگه تیزکرم
 نآ رب دوخ مهس هب کیره و دنا هدیشخب لکش ار ناریا یگنهرف تیوه هک تسا یموق یاه هورگ یعمج لماعت دنیآرب

 دوخ و لیحتسم یگنهرف نالک تیوه نیا رد ،تیاهن رد و دنا هدوزفا یفنم و تبثم یاه هفلؤم اب نوگانوگ ییاه هیال
 رد ار یموق یاه هورگ و ماوقا همه هک تسا یریگارف و هدرتسگ رتچ ناریا یگنهرف تیوه .دنا هدش نآ زا یشخب

 .تسا هداد یاج شیوخ
 بلغا رد اه هورگ همه دوجو نیا اب هک درک هراشا یعامتجا و یگنهرف تاعونت هب ناوت یم ناریا یخیرات یاه یگژیو زا
 هداد رارق یدحتم فص رد ار نانآ ،ندوب یناریا تیوه و دنا هتشاد زیمآ تملاسم یتسیزمه رگیدمه اب یخیرات راودا
 دوجو هب فلتخم یاهداژن دنویپ زا نانآ ؛دنراد یشحاف توافت نارگید اب هک دنتسه یمدرم نایناریا ،ریبعت کی هب .تسا
 مه هب ،هنت کی دننامه و هتسویپ مه هب ار دوخ عفانم و اه هشیدنا موق نیا .دنا هتشاد هگن ار دوخ تیوه یلو ،دنا هدمآ
 :1198 ،یبارت)دنروخب هرگ مه هب هکنآ نودب ،دوش زارد و هدیشک دناوت یم دوپورات نآ زا کیره هک یوحن هب ،دنا هدینت
٩88). 
                                                                                                                              یرگشدرگ -
 و دنک یم یزاب یناهج داصتقا رد یمهم شقن فلتخم یاه گنهرف و مدرم ندرک کیدزن اب مسیروت و یرگشدرگ
 شرتسگ یناهج تراجت دشر ،دریگ یم لکش اضاقت و هضرع زا متسیس کی بوچراهچ رد زین یرگشدرگ هکاجنآزا
 ناونع هب یرگشدرگ .دوش یم ببس روآدوس یتراجت بلاق رد ناهج فلتخم قطانم رد ار یرگشدرگ و مسیروت
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 داجیا .تسا هتشاد ناهج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تیعضو رب یدایز تاریثأت ریخا یاه لاس رد اپون یتعنص
 ،طیحم یزاسهب ،یگنهرف ثاریم رد یراذگ هیامرس هب کمک ،یناهج حلص هب کمک ،یا هقطنم لداعت ،یروآزرا ،لاغتشا
 زا یریگولج و یرگشدرگ یاه هبذاج یاراد ییاتسور یحاون هعسوت ،شحو تایح یاه هاگتسیز یزاسهب هب کمک
 .(338 :0198 ،یوسومردص)تسا هدوب تعنص نیا یایازم هلمج زا ،نآ دننام و تیعمج یچوک نورب

 کیتیلپوئژ یاه هیرظن رد تیروحم و یبسن تیعقوم -
 (یا هیشاح) یلخاد لاله ءزج اه تمسق رگید و دنلتراه یروحم ی هیحان ءزج ناریا لامش ،ردنیکم ی هیرظن ساسا رب
 ،دراد رارق دنلمیر ای هیشاح نیمزرس ی هدودحم رد ناریا ،نمکیاپسا هیرظن ساسا رب .(30 :3198 ،نیدباعلا نیز) تسا
 عبانم نیرتشیب رگید فرط زا ،دزاس یم مهارف رتهب ار یرحب و یرب تردق بیکرت ناکما هقطنم نیا ،یو داقتعا هب
 ،یکسینژرب هیرظن ساسا رب .(18 :6198 ،یتزع) دراد دوجو ناهج زا شخب نیا رد طابترا تلوهس و یناسنا یورین
 نیاربانب ؛دنک یم بوسحم دوخ کیژتارتسا یعافد طخ نیموس ،اکیرما و اپورا زا دعب ار سراف جیلخ هقطنم اکیرمآ
 و تیمها ینابم نیرت مهم زا .تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا ،زمره هگنت هژیو هب ،کیژتارتسا طاقن و قطانم لرتنک
 هتخانش ریاخذ دصرد 00 دودح .تسا نآ رد زاگ و تفن میظع ریاخذ سراف جیلخ یکیتیلپوئژ و کیژتارتسا تیعقوم
 جیلخ یتفن روشک تشه یتفن تادیلوت زا ناهج تفن دصرد 60 دودح و دراد رارق هقطنم نیا رد ناهج تفن هدش
 .(18 :8398 ،نارگید و یمان) دوش یم نیمأت سراف
 یسایس یاهزرم یلیمحت تیهام -
 تادهاعم ،لاخآ دادرارق ،یاچنمکرت هماندهع ،ناتسلگ هماندهع ریظن یتادهاعم و اهدادرارق رب طلسم یاضف و تیهام
 و زرحم ار ناریا یاهزرم یلیمحت تیهام ،روشک قرش رد زرم نییعت هناگ هس یاه تیمکح ،مود و لوا مور زرا
 ناریا یاهزرم تیعضو .تسا یناریا ینابز یاه هخاش و اه تیموق یزرمارف شرتسگ ،نآ هاوگ هک دیامن یم صخشم
 راجاق هلسلس تردق شهاک اب و تسیب و هدزون نرق ود رد یللملا نیب تالوحت اب هارمه اهزرم نیا هک دهد یم ناشن
 فرصت هب هتشذگ رد و هدش ادج ناریا قرش و لامش رد روشک زا یعیسو یاه شخب ،هتشاد یضابقنا یدنور
 دوجو ییایرد یاهزرم هدودحم رد .(109 :8198 ،این ظفاح) تسا هدمآ رد سیلگنا و هیسور ،رواجم یاه یروتارپما
 یایرد رد نامع و تاراما ؛ناتسکاپ و ناریا ؛سراف جیلخ رد تاراما ،تیوک ،قارع اب ناریا نیب هدشن فیرعت یاهزرم
 ناریا ربارب رد یدیدج شلاچ نانوچ ،رزخ یایرد رد ناتسقازق و ناجیابرذآ ،ناتسنمکرت ،هیسور ،ناریا و نامع
 .دنک یم ییامندوخ
 رزخ یایرد رد ناریا تیعقوم -
 و برغ رد ناجیابرذآ ،قرش رد ناتسنمکرت ،لامش رد ناتسقازق .تسا هتفرگ رارق ناریا یزکرم لامش رد رزخ یایرد
 رد ایرد نیا شخب نیرت قیمع .تسا عبرم رتمولیک 666601 نآ تعسو .تسا هدش عقاو نآ برغ لامش رد هیسور
 هب یوروش یشاپورف زا لبق ات ایرد نیا .تسا رتمولیک ٩00 ایرد نیا رد ناریا لحاس لوط .دراد رارق ناریا لحاس
 دوجو .درک ادیپ شهاک هیسور و ناریا مهس یوروش یشاپورف زا دعب .دش یم هتخانش یوروش /ناریا یایرد ناونع
 .(33 ،08 ،1 :3198 ،یرگشل و روپدمحا)تسا هدوزفا ایرد نیا تیمها هب ییایرد ییاذغ عبانم و زاگ و تفن عبانم
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 رگیدکی هب توافتم یاه هاگدید اب یخیرات طیارش رد روشک ود هک دهد یم ناشن هیسور و ناریا طباور خیرات یسررب
 نیرتکد ،ریبکرتپ هک دنتفرگ رارق صاخ هجوت دروم ینامز زا ناریا دزن رد هیسور و هیسور دزن رد ناریا .دنا هتسیرگن
 ورملق شرتسگ هب عورش هیسور نامز نآ رد .درک نایب مرگ یاه بآ هب یسرتسد ترورض رب ینبم ار دوخ فورعم

 دامتعا لباق ریغ یروشک و یدج و كانرطخ یدیدهت هب یبونج ناگیاسمه دزن رد و هدومن ییاشگروشک و دوخ
 یارب ناریا کیتیلپوئژ تیمها دش روشک ود تاطابترا نیلوا یریگ لکش هیام هچنآ .(3 :6398 ،یناجاباب) دش لیدبت
 مهم تقو تموکح یارب یا هزادناات هیسور کیتیلپوئژ هک مود یولهپ هرود ات رباربان هاگن نیا .تسا هدوب هیسور
 رب ار یوروش یمتا تردق و یگیاسمه ،تحاسم نیگنس هیاس ناوت یم هک یروط هب ؛تفای همادا ،دوش یم

 یمالسا یروهمج یجراخ تسایس ،یمالسا بالقنا زا سپ اما ؛دومن هدهاشم ناریا یجراخ تسایس یاه یریگ تهج
 تیامح و کیژولونکت یاهزاین یانبم رب رتشیب هکلب دوخ کیتیلپوئژ لماوع زا هتفرگرب و یلم عفانم ساسا رب هن

 یکیتیلپوئژ نزو زا رثأتم ناریا لابق رد هیسور یجراخ تسایس ،سکع رب و ؛تسا هتفرگ لکش ناریا زا هیسور یسایس
  .تسا هدوب ناریا یکیتیلپوئژ لماوع و دوخ

 
 ناریا کیمونوکاوئژ یاهلیسناتپ یخرب :2 لکش

 https://legacy.lib.utexas.edu :عبنم
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 ،اهروشک رگید یژرنا نیمأت یارب کیژتارتساوئژ زاتمم تیعقوم کی یاراد ،ایسآ یبرغ بونج رد نتفرگ رارق اب ناریا
 یژرنا نیمأت تهج ناریا دوجوم تیفرظ هب یا هژیو شقن و هتفرگ رارق یناهج هجوت نوناک رد یصخاش روط هب
 زاتمم تیعقوم لیبق زا ییاه لیسناتپ زا یرادروخرب لیلد هب (0198:88 ،راطع خیش)تسا هدیشخب فلتخم یاهروشک
 هاگیاج کی یاراد ،زمره کیژتارتسا هگنت و دازآ یاهایرد هب ییایفارغج یکیدزن و زاگ ناوارف عبانم ،کیتیلپوئژ
 هیسور و رطق ،ناتسنمکرت ینعی بیقر یاهروشک رگید اب هسیاقم رد ییایسآ یاهروشک زاگ و تفن نیمأت رد یراصحنا
 رگید ییوس زا .دوش یا هقطنم رترب تردق هب لیدبت دناوت یم اهریغتم نیا زا هدافتسا اب (0198:38 ،راطع خیش) تسا
 ،یللملا نیب هارراهچ رد یریگرارق ینعی ،یکیتیلپوئژ یاه یرترب زا یشان هک دوخ یتیزنارت تیعقوم هب هجوت اب ناریا

 دازآ یاه بآ اب ناریا نیا رب نوزفا .دنک یم لصتم اپورا هب ار ایسآ و ایسآ هب ار اقیرفآ هار راهچ نیا .تسا تیمها زئاح
 و دنک یم رسیم دازآ یاه بآ هب ار زاقفق و یزکرم یایسآ یاهروشک یسرتسد هک تسا یتیعقوم یاراد و تسا طبترم
 ریظن ییاهروشک یارب یزکرم یایسآ ناگدننکدیلوت تخوس ،زاگ و تفن لاقتنا ای پآوس دننام یتالوقم رد تسا رداق
 هزوح روشک نیرت مهم ناونع هب ناریا .(0198:08 ،راطع خیش) دریگب هدهع هب ار یمهم شقن ناتسکاپ و ناتسناغفا

 نیاربانب .دوش یم هتخانش یا هقطنم یژرنا مهم عیاقو رد یدیلک و یلصا نارگیزاب زا یکی ناونع هب و سراف جیلخ
 هنیمز رد یدرف هبرصحنم یاه تیلباق و شزرا یاراد یکیتیلپوئژ رابتعا رب هوالع ناریا هک دومن لالدتسا نینچ ناوت یم
 یژرنا دنلتراه هک ،سراف جیلخ رانک رد ناریا یریگرارق هب ناوت یم اه تیلباق نیا هلمج زا .تسا زین یمونوکاوئژ
 .دور یم رامش هب ناهج یژرنا مود تیولوا هک دراد دوجو رزخ یایرد زین لامش رد .دومن هراشا تسا ناهج یلیسف
 هک سراف جیلخ رد نآ تیعقوم اب یزکرم یایسآ و رزخ یایرد رد ناریا یمونوکاوئژ و کیتیلپوئژ دنویپ نیاربانب
 و ایسآ رد ار ناریا ینیرفآ شقن و عبانم هک تسا یگرزب لماع و دراد تسد رد ار هقطنم نیا زا یمین زا شیب لرتنک
 یکیمونوکوئژ و کیتیلپوئژ ماقم نیا نتفرگ هدیدان یارب رگید یاهروشک شالت هنوگ ره و دهد یم شرتسگ اپورا
 دشر هب ور یاهروشک رگید یفنم شنکاو بجوم رزخ رد ًااریخا و سراف جیلخ رد روشک نیا رب راشف لامعا و ناریا

8:00 ،هدازدهتجم) دش دهاوخ  رد یاهروشک نوزفازور زاین هب ناوت یم ناریا یمونوکاوئژ یاه تیلباق رگید زا .(0٩9
 نینچمه و یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم هب هجوت اب هک تسا یروشک اهنت ناریا .دومن هراشا ایسآ قرش هعسوت لاح
 زا ار دوخ هک دننک یم شالت نطاب رد اهروشک نیا .دشاب اهروشک نیا زاین یوگخساپ دناوت یم شناوارف یژرنا عبانم
 تسایس سراف جیلخ و رزخ هزوح رد هک یروشک اهنت اب دنلیام تهج نیدب دنیامن جراخ اکیرمآ  یریگ میمصت هطلس
 ود دشر هب هجوت اب نیچ روشک نایم نیا رد .(6398 ،یناجاباب) دنزاس رارقرب کیدزن هطبار دراد اکیرمآ زا یلقتسم
 زا یکی ناریا هک دراد رگید یاهروشک اب یژرنا رد دوخ یاه تکراشم هعسوت یارب یدایز یوپاکت شا یداصتقا یمقر
 یادتبا رد و دوش یم بوسحم نیچ یژرنا تینما راتخاس رد یمهم لقث زکرم رضاح لاح رد ناریا .تساهروشک نیا

 یتادراو یاهزاین زا دصرد 18 اهنت ادتبا رد ناریا .هدوب نیچ هب تفن هدننکرداص یاهروشک موس هبتر رد 0663 لاس
 زا یکی هب ،یدالیم 0663 و 0663 یاه لاس رد ییاه همانقفاوت یرسکی یاضما زا دعب اما درک یم نیمأت ار نیچ تفن
 ندش یبطق دنچ ناهاوخ اپورا و نیچ هک اجنآ زا .(1198 ،یبارت) دش لدبم نیچ هب تفن ناگدننکرداص نیرت گرزب

 دادملق للملا نیب طباور هنحص رد تردق یاه بطق زا یکی ناونع هب ار دوخ و دنشاب یم مکی و تسیب نرق رد ناهج
 و مارآ هضرع نآ هرهوج هک هتفای هعسوت یداصتقا رصانع هژیو هب تردق رصانع هب دننک یم شالت اذل دنیامن یم
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 دنهاوخ رامش هب اکیرمآ بیقر مکی و تسیب نرق رد اپورا و نیچ هک اجنآ زا .دنبای تسد ،تسا یژرنا هغدغد یب
 نیمضت دوخ یارب ار یژرنا هغدغد یب و ملاس هضرع قیرط نادب ات دنشاب ییاهراکهار لابند هب تسا ینالقع ،تفر
 یژرنا نیمأت یارب اهروشک نیا هنیزگ نیرتهب دناوت یم شدرف هب رصحنم و صاخ تیعقوم هب هجوت اب ناریا اذل .دنیامن
 ناریا یداصتقا یاه تیلاعف یلصا روحم نینچمه و یتینما -یسایس نوناک یتنس روط هب سراف جیلخ هک اجنآ زا .دشاب
 هنماد ،سراف جیلخ هزوح یاهروشک دعاسم رظن و هدحتم تالایا یاه ششوک رثا رب و بالقنا یزوریپ اب و هدوب
 یایسآ ،رزخ نتخاس نیزگیاج یترابع هب ای یدربهار یریگ تهج کی هباثم هب لامش هب هاگن ،هدش رتمک شذوفن
 زا سراف جیلخ هزوح رد دوخ یماکان ناربج نمض ات دهد یم ار ناکما نیا ناریا هب و هتفرگ لکش ،زاقفق و یزکرم
 تسکش اب ار نآ هنایوج هطلس دربهار و هدرک یریگولج زاقفق و یزکرم یایسآ هقطنم رد اکیرمآ ییارگ هبنجکی تسایس
 نآ کیمونوکاوئژ هاگیاج هب هجوت اب ناریا یروحم شقن لئاسم نیا مغر یلع اما .(1198 ،یفسوی یجاح)دزاس هجاوم
 هک یسایس تردق هب یکیمونوکاوئژ ییانثتسا هاگیاج نیا لیدبت و هدیدرگ شلاچ راچد یا هقطنم تکراشم هعسوت رد
 تاناکما دروم رد قیقد هعلاطم دنمزاین تسخن لوا هلهو رد دهد اقترا یللملا نیب حطس رد ار ناریا هاگیاج دناوتب
 یجراخ تسایس رد دیاب ناریا هکنیا رگید و تسا هقطنم رد یراذگ هیامرس و لعفلاب و هوقلاب زا معا روشک یداصتقا

 ،نیرت هاتوک هک تسا ناریا ،دازآ یاه بآ هب عبانم نیا لاقتنا یاه هار زا یکی .دهد رارق هجوت دروم ار هلئسم نیا دوخ
 دهاوخ تبثم ریثأت ناریا یلم تینما رب زاگ و تفن یاه هلول روبع رگید یوس زا .تسا هار نیرت نما و نیرت نازرا
 و تفن یاه هلول روبع اب هک تسا یا هنوگ هب ناریا یکیتیلپوئژ صاخ تیعقوم تفگ دیاب بلاطم نیا رب هوالع .تشاد
 و یزکرم یایسآ یاه یروهمج اب روشک نیا کیمونوکاوئژ یاه یراکمه ندش رت هدرتسگ هب رجنم ،ناریا كاخ زا زاگ
 یگچراپکی هب رجنم ًااتیاهن هک دراد لابند هب ار یداصتقا یاه یراکمه ،یژرنا شخب یاه یراکمه هک دشاب زاقفق
 عیسو یاه یگنهامه و یداصتقا ،یژرنا یاه یراکمه رب دیکأت نینچمه .دش دهاوخ رزخ هزوح اب ناریا یکیتیلپوئژ
 .(6198 ،فابیلاق و این ظفاح)ددرگ هقطنم رد قیمع یاه یزاسدامتعا زاس هنیمز دناوت یم یسایس
 هب و دناوخ یم ناهج کیژتارتسا هقطنم نیرت مهم ار هنایمرواخ ،اکیرما رد شا یروهمج تسایر نارود رد رواهنزیآ
 (بلق نیمزرس) دنلتراه و زکرم ناونع هب هقطنم نیا زا شیرتا شترا هتسشنزاب لارنژ ،نزاهول نوف سیدروب ،یو لابند
 رثا رب هک یا یگتفشآ هنوگ ره دوش یم ببس هنایمرواخ ریخا یگژیو و تشرس ،نزاهول نوف هاگرظن رد .درک یم دای ایند
 هتشادرب رد اقیرفآ و اپورا هراق ود  ًااصوصخ ،رگید یاه هراق یارب ییاهدمایپ ،دیآ دیدپ هعومجم نیا رد ینوریب لماوع
 و دتفا یم یبآ هچایرد رد هک تسا یگنس» ناسب ،دوش یم داجیا هنایمرواخ هقطنم رد هک یتالوحت ،هدربمان رواب هب .دشاب
 هقطنم ،اکیرمآ هدحتم تالایا یارب صخشم روط هب اما «.مینک یم هدهاشم هچایرد حوطس مامت رد ار نآ جاوما ام

 .(6398 ،هانپ قح)تسا تیمها زئاح تهج دنچ زا ،یور شیپ رصع دنلتراه هباثم هب هنایمرواخ
 زا یریثک هتفگ هب .تسا تفن هژیو هب ،یلیسف یاه تخوس دوجو زا یشان هنایمرواخ تسخن تیمها ،دیدرت یب 
 هقطنم نیا زا تفن نایرج رب رتشیب لرتنک یرارقرب ،گرزب هنایمرواخ هدیا حرط زا اکیرمآ فده نیرت مهم ،نارگلیلحت
 دصرد 03 شیبامک هدحتم تالایا .دنک یم نیمأت ار برغ یتفن یاهزاین زا یگرزب شخب هنایمرواخ هزورما اریز .تسا
 ،تسا روشک نآ یاهزاین زا یمین زا رتمک یوگخساپ اهنت شا یلیسف عبانم نوچ و دنک یم فرصم ار ناهج یتفن یژرنا
 ههد نیسپاو رد اکیرمآ .دنک نیمأت هنایمرواخ زا هصاخ ،نوریب زا ار دوخ یفرصم یژرنا رتشیب تسا ریزگان اکیرمآ سپ
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 هنایمرواخ زا تفن هکشب نویلیم 0/3 شیبامک 0663 لاس رد و تفن هکشب نویلیم 1/8 هب کیدزن هنازور متسیب هدس
 رد تفن دیلوت شهاک و (رزخ هزوح یاهروشک نتفرگرب رد) هنایمرواخ ییایفارغج داعبا نتفای شرتسگ اب و هدرک دراو
 دهاوخ شیازفا گرزب هنایمرواخ زا اکیرمآ یتفن تادراو ،هدحتم تالایا یتفن عبانم ندیسر مامتا هب و قطانم رگید
 دنهاوخ هنایمرواخ یلیسف یژرنا هب یرت نوزفا یگتسباو زین دنه و نیچ ،نپاژ ،اپورا هیداحتا ،اکیرمآ زج هب .تفای
 هب هتسباو و جاتحم یژرنا هلوقم رد ار رکذلا قوف یاهروشک ،هنایمرواخ رب اکیرمآ نتخادنا گنچ رظنم نیا زا و تشاد
 رد ًااصوصخ .تسا لیئارسا تینما هلئسم هب فوطعم ،اکیرمآ یارب هنایمرواخ تیمها مود لیلد .درک دهاوخ اکیرمآ

 شقن یداصتقا هنیمز رد و هدمآرد هریچ یرگیزاب تروص هب لیئارسا هک تسا رارق ،گرزب هنایمرواخ حرط بوچراچ
 عفن هب لیئارسا و بارعا یاه یریگرد و تاشقانم هب ندیشخب نایاپ ،هطبار نیمه رد نینچمه .دشاب هتشاد ار یلصا
 رابتعا نیا هب هنایمرواخ هموظنم ،نیا رب فاضم .دیآ یم باسح هب هدمع فده کی اکیرمآ هدحتم تالایا یارب ،لیئارسا
 یارب ،تسه زین -یمالسا هنارجحتم و هنایارگداینب عون زا هصاخ -مسیرورت رودص یلصا عبنم ،اه ییاکیرمآ هاگن زا هک
 رد یهاگیاپ هلزنم هب» هک ثیح نیا زا هنایمرواخ ،قوف لماوع زا غراف .ددرگ یم دادملق مهم و هجوت لباق «نتگنشاو»
 ندرک دنک یاتسار رد یمهم رایسب لماع دناوت یم ،نآ عبانم رب هرطیس هک تهج نآ زا زین و تسا «هیسور رس تشپ
 بوسحم کیژتارتسا و ساسح رایسب یا هقطنم ،دیفس خاک نارادمدرس یارب ،دشاب نیچ نوزفازور یداصتقا دشر
 .(3198 ،داژن یدیشر و هدازدهتجم)دوش یم
 هک تسا یسانشرس  نیسیتیلپ وئژ و  رتراک یروهمج تسایر نارود رد اکیرمآ یلم تینما رواشم ،یکسنیژرـب
 یتاقیقحت هورگ کی تساـیر یو .دریگ یـم رارـق فلتخم یاهروشک رد نادرمتلود رتشیب هجوت دروم شیاه هشیدنا
 رد نآ تاقیقحت  هجیتن هک تشاد هدهعرب ار اکیرمآ یجراخ  طـباور  یاروش رد «تبرض هژیو  هورگ«  ناونع تحت
 داقتعا هـب .تـسا هدـش رشتنم 9198 ناتسبات رد «ناریا لابق رد اکیرمآ یاه تسایس تاهابتشا» مان اب یشرازگ
 رد ناریا .تسا یتایح رایسـب اکیرـمآ نوگانوگ  یدربهار عفانم یارب و تابث یب ، هدیچیپ ،هنایمرواخ هقطنم ،یکسنیژرب
 هصرـع رد نآ درکلمـع ظاـحل نیدب و یعقاو موهفم هب هچ و نیدامن ظاحل ز ا هچ .دراد یزکرم یتیعقوم نایم نیا
 هب هدحتم تالاـیا هـک  تـسا دقتعم یکسنیژرب .دراد اکیرمآ عفانم و هقطنم یارب هدرتسگ یبقاوع  یللملا نیب و یلخاد
 .(٩198 ،یشه یراتخم)دیایـب رانـک ینونک  میژر اب دیاب ،دشاب  یمالسا یروهمج طوقس رظتنم هکنآ یاج

 یداصتقا گنج زاغآ و درس گنج نایاپ
 کیمونوکاوئژ یدرکیور یوس هب یماظن تفایهر زا کیتیلپوئژ ،یمونوکاوئژ هژاو ندمآ هنحص هب و درس گنج نایاپ اب
 تهج نآ زا و لیدبت روشک ره یلم تردق یلصا هدنهد لکش داعبا زا یکی هب یمونوکاوئژ ساسا نیا رب .تفای رییغت
 اراد یاهروشک زا یکی ناونع هب ناریا یمالسا یروهمج .دوش یم هتفرگ هرهب روشک یلم عفانم و فادها لیصحت
 هاگیاج لیلحت یارب هدش هتفرگ رظن رد صخاش 63 نایم زا .دوش یم هتفرگ رظن رد کیمونوکاوئژ رترب تیعقوم
 تبسن هب ناریا ریاخذ نازیم اهصخاش نیا ناریا یمالسا یروهمج کیتیلپوئژ نزو رب کیمونوکاوئژ یاه صخاش
 تیعقوم ندوب اراد ؛الاک تیزنارت هتسجرب تیعقوم ندوب اراد ؛زاگ و تفن لاقتنا هتسجرب تیعقوم ندوب اراد ؛ناهج
 کیژتارتسا یضیب عبانم زا ناریا مهس ؛قطانم ریاس تبسن هب نوناک یژرنا نازیم ؛یژرنا کیژتارتسا یضیب رد ینوناک
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 اه صخاش هیقب و دنا هدوب راذگریثأت ناریا کیتیلپوئژ نزو رب و دنتسه یعقاو یاوتحم یاراد دسر یم رظن هب یژرنا
 .(0198 ،یرون)دنا هدوبن یعقاو یاوتحم یراد
 یمالسا یروهمج کیتیلپوئژ نزو رب یتبثم ریثأت اه صخاش نیا انبم نیا رب و هدوب ییاوتحم ءالخ اراد رگید نایب هب 
 اب ،ینعی ؛دنسرب تینما هب تردق بسک قیرط زا اهروشـک  هک  دوب نیا فده درـس گنـج نارود رد .دنرادن ناریا
 هنیزهرپ  تـلـع هـب ریسـم نیا .دننک ادیپ تسد  تسا  حلص  یاضف نامـه هـک یدیلک فادها هب یماظن  رازبا  زا هدافتسا
  هکل هب ، دیدرگن  لصاح یحلص اهنت هن و  دروآ  راب هب یفنم یا هجیتن و تفر ههاریب هـب تشـحو و بعر داجیا و ندوــب
 شرتـسـگ و هعسوـت لیلد هـب مـکی و تسیـب نرق رد .دش  رجنم  یناهج سایقم رد یماظن یاه یدنب هورگ  هب
 نیا رد .تسا  هدش نوگرگد مه تردق هب  یبای تسد یاه هار ،یداصتقا هب یماظن  یژتارتسا  ندش لوحتم و تاـطابـترا

 یارب هک  دنتسه  یداصتقا یاه هدیدپ هزورما .دبای یم ققحت یداصتقا لماوع زا هدافتسا اب تردق هب  ندیسر  رازبا طیارش
 رضاح رصع رد .دیسر تینما و رادیاپ  هعسوت  هب ناوت یم قیرط  نآ  زا و دنروآ یم  هارمه  هب  تینما ناـهج و اهروشک
 و  یداصتقا هعسوت ،یلم تینما ،ینعی ،دوخ  یلخاد و  یجراـخ تسایـس فادها هب دنناوتب اهروشک هکنآ یارب
 یا هقطنم ره .دنتسه دنمزاین اهروشک رگید اب  یگنهامه و یراکمه هب لقادح ، دنیآ  لئان  یـگنهرف و یـملع  تفرـشیپ
  یراـکمه متسیس یعون داجیا هب مادقا  دوخ  یداصتـقا و یگنهرـف ،یسایس ،ییایفارغج تیعضو بسانت هب
 .(3٩98 ،روپداجس) دیامن یم
 ،دبایب یدوـمع و یـقـفا شرتـسـگ راو یرـست تلاح ظفح اب یراکمه حطس هک دشاب  یا هنوگ هب متسیس  نیا  رگا 
 رب و  دنک یم  ادیپ  دوعص  تدحو و  داحتا و فالتئا حطس هب یراکمه حطس و دریگ یم  لکـش  لباقتـم یاه یگتسباو
 زا داـحـتا و فالـتـئا دربهار رضاح رصع رد هـک تفـگ ناوت یم نیاربانب .دوش یم هدوزفا لباقتم یاه یگتسباو حطس
 هب ،تسین یدرف تینما ،ندش یناهج ماظن رد اریز .دوش یم یقلت  تینما و حلص هدننک نیمضت یاهدربهار نیرت یلمع
 یرگید هب  کی  رـه عفانـم و هدرک لصو رگیدکی هب ار همه تاطابترا هک تسا نیا لیلد هب نآ و تسا یعمج هکل
 طباور ۀصرع رد یوروش ریهامج داحتا یشاپورف زا دعب هک ینیون میهافم زا یکی نیاربانب ؛تسا هدروخ دنویپ
 درکیور ،دنرب یم هرهب نآ زا اه تردق تباقر و یللملا نیب و یدربهار لئاسم لیلحت یارب ،کیتیلپوئژ و للملا نیب
 .(8398 ،هداز باصق)تسا کیمونوکاوئژ
 نیا لماعت و داصتقا و تردق ،ایفارغج طباور و هتفرگ لکش داصتقا و تردق ،ایفارغج لماع هس بیکرت زا درکیور نیا

 یدرکیور اب گرزب یاه تردق ،مکیو تسیب نرق زاغآ رد .دنک یم هعلاطم اه تلود تردق بسک یارب ار رصنع هس
 ،یژرنا رضاح نرق رد .دنزادرپ یم تباقر هب ناهج کیژتارتسا قطانم رد ،یداصتقا عفانم هب رتشیب هجوت اب و نیون
 یاه شکمشک داجیا و تینما نییعت ،هعسوت دنیآرف رد و هدش بوسحم کیمونوکاوئژ حور ،زاگ و تفن هژیو هب
 ره زا یرت هتسجرب شقن داصتقا ،کیمونوکاوئژ نامتفگ تیمکاح رصع رد .دنک یم ینیرفآ شقن یللملا نیب و یا هقطنم
 یژرنا عبانم دسر یم رظن هب .تسا هدوشگ للملا نیب طباور رد ار ینیون لصف ،یژرنا یمونوکاوئژ و هتفای رگید نامز
 تدایس ظفح یارب ،یللملا نیب تالماعت رد ناهج ینونک یسایس ماظن رد یکیتیلپوئژ یاهریغتم نیرت مهم زا یکی هب

 .(8398 ،ءاکهد یدمحا و یمان)تسا هدش لیدبت یللملا نیب ۀصرع رد ابقر ندیشک شلاچ هب و یا هقطنم و یناهج
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 عبانم ظاحل هب هک تسایند ۀقطنم نیرت یللملا نیب ،یکیژتارتساوئژ و یکیتیلپوئژ یاه هیرظن ظاحل  هب سراف جیلخ 
 تباقر ،یراکمه بلاق رد (یا هقطنمارف و یاهقطنم) نارگیزاب شقن یافیا یارب ار یمهم یکیمونوکاوئژ یاضف ،یژرنا
 یاتسار رد اه نآ طباور دسر یم رظن هب ،اهروشک نیا عفانم لباقتم یگتسباو هب هجوت اب هچرگا .دنک یم مهارف هعزانم و
 روحم هک هدش عقاو یا هقطنم نوناک رد ناریا .تسا ینیب شیپ لباق رتشیب هدنیآ رد ،یراکمه اب هارمه تباقر یعون
 و تسا روهظ لاح رد یدیدج یا هقطنم تردق کی ناونع هب و تسا یژرنا داصتقا نآ رب مکاح یسایس یاضف یلصا
 هک دوش یم رارقرب یطیارش رد نآ تینما نیاربانب .دیامن یم افیا هنایمرواخ کیتاملپید لماعت رد ار یربهر شقن کی

 هنایمرواخ ،راکنا لباقریغ هریجنز کی رد .دشاب هنایمرواخ ورملق رب مکاح یاضف اب گنهامه ،دحاو نیا یریگ تهج
 تینما نیمأت یروحم شقن ور نیا زا و تسا هنایمرواخ رد تینما یرارقرب یلصا روحم ناریا و یناهج تینما روحم
 نیا هب هک تسا یهاگدید دنمزاین اکیرمآ هک دسر یم رظن هب تهج نیمه هب .تساراد هوقلاب روط هب ار یناهج یا هقطنم
 .(0398 ،ینیسح)دوش ظاحل هنایمرواخ یتینما دیدج متسیس کی رد دیاب هنوگچ ناریا ،دیوگب روشک
 یارب ار یدیدج نابیقر ،ایسآ بونج و قرش هدش یتعنص هزات یاهروشک یوس زا هژیو هب یژرنا هب نوزفا زور زاین 
 یاهریسم و یژرنا لاقتنا و یرادرب هرهب ،جارختسا یارب القت و شالت ،تباقر و هدرک داجیا یتنس یاه هدننک فرصم
 یارب یناهج یاضاقت هقباس یب شیازفا بیترت نیدب .تسا هدوشگ کیتیلپوئژ ثحابم رد ار یدیدج لئاسم ،یداهنشیپ
 و اهتردق ات تسا راظتنا رد یژرنا هژیو هب یداصتقا لئاسم روحم رب کیتیلپوئژ یاه تباقر زا یدیدج نارود ،یژرنا
 و هدرک یحارط ار هبناجدنچ طباور و تابسانم زا یدیدج راتخاس دنناوتب نآ هدننک فرصم و هدننکدیلوت یاهروشک
 ،یکیتیلپوئژ تیمها ،سراف جیلخ و رزخ یایرد مهم رایسب هزوح ود نیب ناریا نتفرگ رارق .دنهد تایح همادا
 و ییایفارغج ظاحل هب و یسایس یاه هنیمز رد شقن نیا .تسا هدیشخب ناریا هب یصاخ یکیمونوکاوئژ و یکیژتارتسا
 و یکیتیلپوئژ یراتخاس یاه ییاناوت نتشاد مغر هب هکنآ لاح ،دشاب لیدب یب یشقن دناوت یم یژرنا لاقتنا
 .(9398 ،نایئاقس)تسین رادروخرب یناهج و یا هقطنم تالماعت رد یبسانم یکیتیلپوئژ ذوفن زا ناریا ،یکیمونوکاوئژ
 یداصتقا یاهیژتارتسا رد ناریا هاگیاج
 و کیمونوکاوئژ قطانم یریگ لکش رد ار یلصا شقن تاطابترا و عبانم هدمع لماع ود مکی و تسیب هدس زاغآ رد
 و تفن ریاخذ دصرد 6٩ زا شیب هک میبای یم رد یژرنا عبانم هشقن هب یهاگن ندنکفا اب .دننک یم یزاب کیژتارتساوئژ
 هب هقطنم نیا لیلد نیمه هب و تسا هتفهن رزخ یایرد یشاوح ات سراف جیلخ هزوح زا یکچوک هقطنم رد ناهج زاگ
 یروهمج روشک «کیژتارتسا هاگینارگ» نیا رد هک تسا هدیدرگ باختنا «کیژتارتساوئژ یاهورملق هاگ هیکت» ناونع
 شقن یروشک هک تسا نیا رگنایب ،للملا نیب ماظن تالوحت ینونک دنور .دراد یروحم و یدیلک شقن ناریا یمالسا
 هژیو هب ناهج یژرنا لاقتنا طوطخ و عبانم رب دناوتب هک درک دهاوخ یزاب مکی و تسیب هدس رد ار یناهج رترب تردق
 لاناک زا هک دنک یم باجیا ار یا هقطنم لرتنک ،زیچ ره زا شیب ،کیژتارتسا رکفت نیا .دشاب هتشاد طلست زاگ و تفن

 رب رد ار ییایفارغج هقطنم هس ،دیدج کیژتارتساوئژ هزوح نیا .دریگ یم رب رد ار «اکالام» کیژتارتسا هاگرذگ ات زئوس
 اب ایسآ بونج -3.ناریا هژیو هب سراف جیلخ هزوح تیروحم اب ایسآ برغ بونج -8 :زا تسا ترابع هک دراد
 .( 3198 ،یریما)ناتسودنه تیروحم
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 اهنت اریز .دراد «یتایح یشقن ناریا» دیدج کیژتارتسا ثلثم نیا رد .نپاژ تیروحم اب ایسآ قرش و قرش بونج -9
 مه .دراد ار نامع یایرد و سراف جیلخ هب یزکرم یایسآ زا یژرنا لاقتنا یارب یا هژیو تاناکما زا هک تسا یروشک
 663 زا شیب رزخ یایرد .دراد سراف جیلخ و رزخ یایرد کیتیلپوئژ رد یروحم و مهم رایسب شقن ناریا نینچ
 نونکات یتفن یاه تکرش و تسا هداد یاج دوخ رد ار یعیبط زاگ بعکم توف نویلیرت 3٩3 و تفن هکشب درایلیم
 یمالسا یروهمج روشک دوخ رگید یوس زا .دنا هدرک هنیزه یژرنا عبانم نیا جارختسا یارب رالد درایلیم 1 زا شیب
 نویلیرت 661 اب و تسا ناهج لوا روشک راهچ وزج یتفن ریاخذ هکشب درایلیم دص کی زا شیب یاراد ییاهنت هب ناریا
 .(1٩98 ، یرایتخب)دراد رایتخا رد ار مود ماقم هیسور زا سپ ،هدش تابثا یعیبط زاگ ریاخذ بعکم توف
 کی اب ناریا نینچ مه ،تسا دصرد 10 یعیبط زاگ هدش تابثا ریاخذ زا ناریا مهس ،هنایمرواخ هقطنم رد هک یروط هب 
 و تسیب هدس رد ناهج هبناج همه تینما .دراد رایتخا رد ار ناهج یعیبط زاگ ریاخذ دصرد 08 ،ناهج تیعمج دصرد
 لرتنک زین اکیرمآ هدحتم تالایا و تسا هتفرگ رارق نآ زکرم رد ناریا هک دراد یگتسب کیژتارتساوئژ ثلثم نیا هب مکی
 و کیژتارتساوئژ هقطنم کی هنایمرواخ هقطنم نونکا .تسا هداد رارق دوخ یاه تسایس کیژتارتسا روحم ار هقطنم نیا
 و کیژتارتسا تاهجوت نوناک ناونع هب ار دوخ یروحم شقن زین ناهج یتآ تالوحت رد هک تسا یکیمونوکاوئژ
 کیژتارتسا تالداعم رد سراف جیلخ هزوح یلک روط هب .درک دهاوخ ظفح «ناهج کیژتارتسا قطانم دنلتراه»

 :سراف جیلخ هزوح رد .دوش  یم هدید نآ بونج و لامش رد هک تسا یشحاف یاه توافت تلع و درادن ینیزگیاج
 ،گرزب ناگوان شریذپ ناوت اب ییاه هاگرگنل و اهردنب و یتایلمع بسانم لحاس رتمولیک 6663 زا رتشیب نتشاد اب ناریا
 ، لاوت)دنتسه وربور رایسب تیدودحم اب تهج نیا زا سراف جیلخ یبونج لحاوس هک ارچ ،دراد ییانثتسا یعضو
3198). 
 یاه تردق .دوب دهاوخ یلمع ناریا تکراشم اب اهنت تهج ره زا سراف جیلخ کیژتارتسا هقطنم تینما نیمأت نیاربانب 

 تینما هک دندرک حرطم ار هتکن نیا ار راکشآ «یمالسا بالقنا» زا سپ هک دوب اه تیعقاو نیمه هب هجوت اب یناهج
 ،دریگ تروص یماظن تایلمع رگا هک نیا زا لفاغ ،دوش نیمأت «یا هقطنم ارف» یاهروشک هلیسو هب دیاب سراف جیلخ
 ارف یاه تردق عفانم ای دنزب یریخأت تایلمع هب تسد تروص نیرتهب هب دناوت یم هک تسا یا هنوگ هب ناریا تیعقوم
 گرزب یاه تردق دوس هب هن سراف جیلخ ینماان هک تسا نیا تیعقاو .دزادنا رطخ هب فلتخم لاکشا هب ار یا هقطنم
 داصتقا مهم هاگولگ نیا تینما نماض دناوتب هک یتینما تابیترت عون چیه یفرط زا ،هقطنم یاهروشک دوس هب هن و تسا

 هب موکحم ناریا یمالسا یروهمج یارب رثؤم یشقن نتفرگ رظن رد نودب رتهب یترابع هب ای و ناریا نودب ،دشاب یناهج
 ادیپ یناهج یمونوکاوئژ روهظون هصرع رد یلیدب یب هاگیاج ناریا یمالسا یروهمج روشک نیاربانب .تسا تسکش
 نیمأت هکلب ،تسین یسایس ،کیتیلپوئژ سکعرب ،یمونوکاوئژ فده ،دش هراشا ًاالبق هک هنوگ نامه اریز .تسا هدومن
 گرزب یاهتکرش یداصتقا هدنیامن و رازگراک ،اه تلود هزورما .تسا یداصتقا یاهرازبا زا هدافتسا اب یلم عفانم
 و تاطابترا لیهست تابجوم ،دوخ یسایس ناوت و تیعقوم زا یریگ هرهب اب .دنراد شالت هراومه و دنتسه ناشروشک
 تورث نابحاص و اه تکرش نایم ار هطساو شقن اه تلود ،تسا هدننک هضرع یاهروشک رایتخا رد یداصتقا تالدابت
 اب دهاوخ یم هک ،تسا یمونوکاوئژ ،دهد یم طابترا رگیدکی هب ار صخاش هس نیا هک یملع و دننک یم زاب (نایضاقتم)
 ناهج رسارس رد ناس نیدب و دروآ مهارف یقطنم و مولعم تاطابترا عبانم نابحاص و اه تلم نایم اه تلود ناوت و وزاب
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 عقوم رد هک تسا یرونام تردق قابطنا نیا تلع و دنا هدش قبطنم مهرب کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ یاهورملق
 .(6198 ،یتزع)دنهد ناشن دوخ زا دنناوت یم نارحب

 یاه یریگ میمصت رد یناهج و یا هقطنم ،یروشک طیحمرد یداصتقا یاهانبریز ای لماوع یراذگرثا یمونوکاوئژ نیاربانب
 ار یناهج ای یا هقطنم کیتیلپوئژ هدنریگ لکش راتخاس رد لماوع نیا یراذگرثا و یتردق یاه تباقر و یسایس
 لیلحت تهج للملا نیب طباور هصرع رد یوروش یشاپورف زا دعب هک ینیون میهافم زا یکی دهد یم رارق هعلاطمدروم
 تیمکاح رصع رد .تسا کیمونوکاوئژ درکیور ،دنرب یم هرهب نآ زا اهتردق تباقر و یللملا نیب و یدربهار لئاسم
 طباور رد ار ینیون لصف یژرنا یمونوکاوئژ و هتفای رگید نامز ره زا یرت هتسجرب شقن داصتقا ،کیمونوکاوئژ نامتفگ
 .(3٩98 ،هدازدهتجم)تسا هدوشگ للملا نیب
 تالماعت رد ناهج ینونک یسایس ماظن رد یکیتیلپوئژ یاهریغتم نیرت مهم زا یکی ناونع هب یژرنا عبانم دسر یم رظن هب
 عبانم لرتنک ،یژرنا دنمزاین ای یژرنا نودب یاهاضف و اه ناکم زا لاقتنا .ددرگیم بوسحم اهروشک نایم یللملا نیب
 ظفح یارب یژرنا فرصم یتح و لاقتنا و یروارف ،دیلوت یاهرازبا و اه یرواّلنف زین و یژرنا لاقتنا یاهریسم و دیلوت

 ای ییاضف ،یناکم داعبا یاراد یگلمج ،یللملا نیب هصرع رد ابقر ندیشک شلاچ هب و یا هقطنم و یناهج تدایس
 ظاحل هب سراف جیلخ .تسا هدش لیدبت یمهم یکیتیلپوئژ عوضوم هب یژرنا ،رابتعا نیمه هب .تسا یکیمونوکاوئژ
 یاضف ،یژرنا عبانم ظاحل هب هک تسایند هقطنم نیرتیللملا نیب ،یکیژتارتساوئژ و یکیتیلپوئژ یاههیرظن
 ناونع هب زاگ و تفن هژیو هب یژرنا رضاح نرق رد .دنک یم مهارف نارگیزاب شقن یافیا یارب ار یمهم یکیمونوکاوئژ
 میقتسم روضح ،یللملا نیب و یا هقطنم یاه شکمشک داجیا و تینما نییعت ،هعسوت دنیآرف رد کیمونوکاوئژ حور
 نیب یقابطنا ،نیون نامتفگ هب کیژتارتساوئژ یتنس نامتفگ لوحت اب .تسا هدش نیرفآ شقن هقطنم نآ رد اه تردق
 هب تبسن داصتقا رترب شقن یافیا و تسا هتفریذپ تروص ریخا یاه ههد رد کیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ یاهورملق
 یناهج نارگیزاب و اه تردق موادم روضح .دوشیم هتخانش تیمسر هب یناهج تابسانم هصرع رد یماظن لئاسم
 یایفارغج رب قبطنم و دریگ رارق یللملا نیب یاه شکمشک و یناهج تیمها نوناک رد سراف جیلخ ات هدیدرگ بجوم
 رد ناهج قطانم نیرت ساسح و نیرت مهم زا یکی سراف جیلخ ،ور نیا زا .ددرگ لاح و هتشذگ رد اه نارحب موادم
 ،یللملا نیب حطس رد یراج و قیمع یاه ینوگرگد هب هجوت اب و هدوب کیژتارتسا تابساحم و کیتیلپوئژ یاه شرگن

 نوناک نیرت مهم تروص هب دور یم مکی و تسیب نرق رد هک درک اعدا ناوت یم ،ریخا ههد ود یاه یریگرد و اه گنج
 ای نیمز بلق ای دنلتراه ،کیتیلپوئژ کیسالک ریبعت هب و دیآرد کیژتارتسا یتایح یاضف تابساحم و اه شرگن هجوت
 لرتنک و یتفن عبانم رب رتشیب هچ ره طلست یوروش یشاپورف زا سپ اکیرمآ یژتارتسا .دریگ مان صاخ یتایح یاضف
 هدوب یراد هیامرس ناهج داصتقا لرتنک میقتسم روط هب و فرصم یاهرازاب هب یژرنا دازآ لاقتنا یاهریسم
 .( 8198 ،هدازدهتجم)تسا
 یارب روشک نیا تردق دباین طلست سراف جیلخ تفن رب اکیرمآ رگا هک دناهدیقع نیا رب کیژتارتسا لئاسم ناسانشراک
 هیداحتا ریظن اهلیدب ریاس هب ار یناهج تردق یزاب و دبای یم شهاک ًاادیدش زین ناهج طاقن ریاس رد یدیلک قطانم
 نآ تفن عبانم رب طلست سراف جیلخ هقطنم رد روضح زا اکیرما فده .درک دهاوخ راذگاو هتساوخان نیچ و اپورا
 و نپاژ ،اپورا ندومن لرتنک یانعم هب سراف جیلخ رب طلست هکلب ،تخوس عبنم کی و تردق مرها کی ناونع هب اهنت هن
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 دهاوخ ار اهروشک نیا هعسوت دنیآرف رد لالتخا داجیا لقادح ای تفن ریش لرتنک تردق اکیرمآ هب راک نیا .تسا نیچ
 رصع روهظ اب .تسا مرن تردق نزاوت و تباقر و یراکمه اکیرمآ اب اهروشک نیا یژتارتسا لیلد نیمه هب .داد
 و یژرنا هدننک فرصم یاهروشک هجوتدروم هتشذگ زا شیب ،یژرنا یاه نوناک ،متسیب نرق ینایاپ ههد رد کیمونوکاوئژ
 یژرنا رابنا نیرت گرزب ماقم رد سراف جیلخ هقطنم ،رظنم نیا زا هک تفرگ رارق یناهج و یا هقطنم ارف یاه تردق

 جیلخ هقطنم رد ناهج یژرنا لک موس ود) یتفن میظع ریاخذ .دوب دهاوخ و هدوب تاهجوت نیا لقث زکرم ،ناهج
 یاه تردق تباقر مهم زکارم زا یکی هب ار سراف جیلخ ،ناهج یژرنا دبس رد رصنع نیا یکیژتارتسا تیمها و (سراف

 اپورا هیداحتا و یقرش یاپورا ،یقرش بونج یایسآ یاهروشک و دنه زاین رگا .دوب هدرک لیدبت متسیب هدس رد یناهج
 .درک میهاوخ كرد رتشیب هدنیآ ههد ود رد ار سراف جیلخ تیمها هاگنآ مییازفا یب یژرنا دیازن هبور فقس هب زین
 میسرت رس رب شکمشک و تباقر و ندش یناهج یاهدرکراک و اه یریگ تهج ،اه تیلاعف هیلک رد سراف جیلخ هقطنم
 .(3٩98 ،ریوم)دراد یا هژیو تیمها رصاعم یکیمونوکاوئژ و یکیتیلپوئژ هشقن ییاهن ریوصت
 یماظن یراکمه ،حالس شورف ،زاگ و تفن دیرخ ،اکیرمآ اب تباقر و یراکمه یانبم رب سراف جیلخ رد اپورا دربهار
 اب مرن هنزاوم تردق رب لمتشم زین هیسور دربهار .دراد رارق یماظن یاه هاگیاپ ثادحا یارب اهروشک نیا اب قفاوت و
 و ناریا اب یا هتسه و یتینما یاه یراکمه ،یداصتقا یاه یراکمه ،دوخ یاه حالس یبایرازاب یارب شالت ،اکیرمآ
 اب مرن هنزاوم یانبم رب زین نیچ دربهار .تسا ناریا صوصخب هقطنم یاهروشک زاگ و تفن عبانم رد یراذگ هیامرس
 ناریا صوصخ هب هقطنم زاگ و تفن عبانم رد یراذگ هیامرس و یراکمه ،تراجت رازاب هعسوت ،حالس شورف ،اکیرمآ
 یاهتلاخد و یرگهطلس ضرعم رد رگید یکیمونوکاوئژ هقطنم ره زا شیب هقطنم نیا هک تسا تلع نیمه هب .تسا
 نویلیم 33 دودح زا یژرنا عبانم هب قرش و برغ یتعنص داصتقا دیازت هب ور زاین هب هجوت اب .دریگیم رارق ناگناگیب
 ،شکمشک لامتحا نونکا مه ناهج رد یژرنا عبانم دیدش شهاک و 6963 لاس رد هکشب نویلیم ٩88 هب زورما هکشب
 .(Bahgat, 2002)تسا روصت لباق یکیمونوکاوئژ هقطنم نیا رد اهتردق نیب یریگرد و تباقر
 ناریا کیمونوکاوئژ هاگیاج و اهمیرحت
 رد اکیرمآ هدحتم تالایا یدربهار و کیژتارتسا عفانم نداتفا رطخ هب ثعاب ٩098 لاس رد ناریا یمالسا بالقنا عوقو
 یارب یرایسب تیمها کیمونوکاوئژ و کیتیلپوئژ ،کیژتارتسا لیالد هب هقطنم نیا .دش سراف جیلخ و هنایمرواخ هقطنم
 رد روشک نیا عفانم نیمأت رد یناوارف ریثأت ،اکیرمآ نادحتم نیرت مهم زا یکی ناونع هب زین یولهپ میژر و تشاد اکیرمآ
 روشک نیا عفانم هدنیآ رب یراکنا لباقریغ تارثا یولهپ میژر نتفر نیب زا و ناریا یمالسا بالقنا عوقو .تشاد هقطنم
 نیگمهس یاهبرض یسمش ٩098 هام نمهب رد یمالسا بالقنا یزوریپ .تشاذگ یاجرب هنایمرواخ و سراف جیلخ رد
 و بالقنا ناربهر هک دوب یفده نیا و دوب ناهج حطس رد یتح و هقطنم رد اکیرمآ تیعقوم و اکیرمآ و ناریا طباور رب
 نیا و دنیشنیم ورف ناریا رد بالقنا جوم هک دندرکیم روصت اکیرمآ ناربهر .دندوب نآ ققحت راتساوخ ناریا مدرم
 و عیاقو اما دنک لابند ناریا رد ار دوخ هتشذگ عفانم و اهتسایس ،یرگید یاول تحت رگید راب دناوتیم روـشک
 و هثداح نیرت مهم و نیلوا ،نارهت رد اکیرمآ ترافس ءاضعا یریگناگورگ .دز مقر ار یرگید تشونرس ،ثداوح
 ار اکیرمآ یللملانیب تبیه و رابتعا هثداح نیا .دوب بالقنا یزوریپ هیلوا یاهلاس رد اکیرمآ و ناریا یدج ییورایور
 .دنک عطق ناریا اب ار دوخ یمسر و یسایس طباور نتگنشاو هک دیدرگ ببس نارحب موادت .تخاس رادهشدخ تدش هب
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 هیلع اکیرمآ یاهتموصخ نآ لابند هب .دش هجاوم تسکش اب هک دوب اکیرمآ هنالوجع مادقا سبط هب یماظن زواجت
 یاهمیرحت ،یلیمحت گنج رد مادص زا تیامح ریظن فلتخم یاههار زا تشاد شالت اکیرمآ .تفرگ تدش ناریا
 ندرک طقاس تیاهن رد و یتفن تاسسؤم هب هلمح ،یللملانیب یاهنامزاس رد ناریا یاهتسایس اب هلباقم ،یداصتقا
 ناریا ندرک مهتم اب اکیرمآ ،یلیمحت گنج نتفای نایاپ اب .دیامن نیکمت و میلست هب راداو ار ناریا ،یربرفاسم یامیپاوه
-هناسر عیسو و هدرتسگ تاغیلبت و یاهتسه حالس هب یبایتسد یارب شالت ،رشب قوقح ضقن ،مسیرورت زا تیامح هب
 اه یبرغ هک تفگ ناوت یم هتشذگ لاس دنچ یاه میرحت هب یهاگن اب .دیشخب تدش ار دوخ تامادقا ناریا هیلع رب یا
 تالوصحم تادراو 10 لاس رد ناریا هیلع اه میرحت رود نیلوا رد .دننزب هبرض ناریا هب داصتقا قیرط زا دنراد دصق
 لاس رد .دش مالعا عونمم اکیرمآ هب اه شرف عاونا یخرب و ییاذغ داوم ،یتاعالطا داوم ،کچوک یاه هیده زج یناریا

 تعنص رد یراذگ هیامرس زا ییاکیرمآ یاه تکرش هک داد روتسد اکیرمآ یروهمج سیئر نوتنیلک لیب (1٩98) 0338
 دوخ زاگ و تفن یارب یرگید یاه یرتشم لابند هب زین نارهت .دننک یراددوخ ناریا اب تراجت و ناریا زاگ و تفن
 یاه تکرش هک دش فظوم اکیرمآ تلود ،نآ بجوم هب هک درک بیوصت ار ینوناق اکیرمآ هرگنک ،لاس نیمهرد .دمآرب

 ،یمدآ)دنک میرحت ،دنا هدرک یراذگ هیامرس ناریا یژرنا شخب رد لاس رد رالد نویلیم تسیب یالاب هک ار یجراخ
3198). 

 تسا هدشن همیرج رطاخ نیا هب نونکات یجراخ تکرش چیه .دش دیدمت لاس جنپ تدم هب 0663 لاس رد نوناق نیا
 هس نتگنشاو ،(0198 لاس)٩663 ربتکا رد .دنداد شهاک ار ناریا اب دوخ یراجت طباور اه تکرش نیا زا یلیخ هچرگا
 ترازو .درک یفرعم یعمجراتشک یاه حالس هدنهد شرتسگ ناونع هب ار نارادساپ هاپس و درک میرحت ار یناریا کناب

 ترازو .داد رارق دوخ هایس تسرهف رد ار یناریا یاه کناب زا یدایز دادعت ،دعب هب لاس نیا زا ،زین اکیرمآ یراد هنازخ
 ناریا تموکح لرتنک تحت یمیشورتپ تکرش و یتفن تکرش 63 ،یراجت میرحت نوناق ساسا رب ،اکیرمآ یراد هنازخ
 هیلع ار یدیدش هبناج همه یاه میرحت ،اکیرمآ هرگنک ،6863 نئوژ 13 رد .درک مورحم اکیرمآ اب تراجت همادا زا ار
 ناریا اب هک ار یجراخ یاه تکرش و هدوب ناریا یژرنا و یلام یاه شخب هب راشف نآ فده هک درک بیوصت ناریا
 .(1198 ،یمان و یرابخا)دریگ یم ربرد ،دنراد یراجت طباور

 یتفن یاه هدروآرف رالد نویلیم 0 زا شیب ،هام 38 یط رد هک ار یتاسسؤم و اه تکرش ،6863 لاس میرحت نوناق
 اکیرمآ رد دادرارق داقعنا و اکیرمآ یلام متسیس زا تاسسؤم نیا .درک دهاوخ همیرج ،دنشورفب ناریا هب هدش شیالاپ
 یراجت هطبار نارادساپ هاپس ای یناریا یاه کناب اب یجراخ یاه کناب رگا ،نوناق نیا بجوم هب .دش دنهاوخ مورحم
 و تسیب ،اکیرمآ تلود ،8863 یم هام رد .دش دنهاوخ مورحم ًاادیدش اکیرمآ یلام متسیس اب طابترا زا ،دنشاب هتشاد
 ود فرط زا کناب نیا هک ارچ داد رارق دوخ هایس تسرهف رد ار ندعم و تعنص کناب ینعی ناریا یتلود کناب نیمکی
 یعمجراتشک یاه حالس شرتسگ هنیمز رد یتالماعم 8اپورا و ناریا کناب و تلم کناب ینعی هدش میرحت یلام هسسوم
 روشک نیا ینار یتشک و یتفن هسسوم شش و ینعی الئوزنو یتلود تفن تکرش نینچمه اکیرمآ تلود .دوب هداد ماجنا
 وگوه تلود مشخ ثعاب هک درک میرحت ،هدحتم تالایا میرحت نوناق ضقن و ناریا اب یناگرزاب طباور رطاخ هب ار
 ربتکا هام رد ایناتیرب تلود .دنا هدوب اکیرمآ یور هلابند هک دندوب ییاهروشک مه ییاپورا یاهروشک نیب رد اما ؛دش زواچ
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 هسسوم ود ره .تسا هدرک عطق ار ناریا ینار یتشک طوطخ و تلم کناب اب دوخ یراجت طباور هک درک مالعا هتشذگ
 ناریا هیلع ار یرتدیدش یاه میرحت ،اپورا هیداحتا ،6863 توا 38 رد .دندوب هدش میرحت اکیرمآ تلود هلیسو هب ًاالبق
-لاعف یعیبط زاگ و تفن هنیمز رد هک یناریا یاه تکرش اب كرتشم یراذگ هیامرس داجیا تیعونمم هلمج زا درک لامعا
 اه نآ زا دناوت یم ناریا تلود هک یژرنا یژولونکت و تازیهجت لاقتنا ای هضرع و شورف ،اهمیرحت نیا بجوم هب .دنا
 نیا تارثا هک دراد راظتنا اپورا هیداحتا .تسا عونمم دنک هدافتسا نآ دیلوت و فشک ای یعیبط زاگ نایعم و شیالاپ یارب
 یتلود دشرا تاماقم زوجم دنمزاین وروی رازه 61 زا رتشیب یاهلوپ لاقتنا .دبای شیازفا نامز لوط رد اه میرحت
 تبث دیاب ،دنوش یمن طوبرم تشادهب ای ییاذغ داوم هب هک وروی رازه 68 یالاب غلابم .تسا هیداحتا وضع یاهروشک
 رد یناریا یاه کناب همه ،دش بیوصت 6863 نئوژ مهن رد هک ناریا هیلع للم نامزاس یاهمیرحت مراهچ رود .دنوش
 .(8198 ،این ظفاح)داد رارق فده ،دندوب ناریا یکشوم ای یاهتسه همانرب اب طبترم هک ار جراخ
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 رد «ناهام» مان هب اکیرمآ ییایرد یورین هب هتسباو خروم کی راب نیتسخن ار هنایمرواخ حالطصا ،سیئول درانرب رظن هب
 یارب یا هژیو تبسانم هتبلا هک داد رارق هدافتسا دروم سراف جیلخ ینعی دنه و ناتسبرع نایم یا هقطنم هب هراشا
 هنایمرواخ یهدنامرف ناونع اب هقطنم رد ایناتیرب یاهورین یهدنامرف ،لوا یناهج گنج رد)تشاد ییایرد یژتارتسا
 موهفم هب کیدزن رواخ حالطصا اب فدارتم هاگ و دش فراعتم جیردت هب هژاو نیا دعب هب نامز نآ زا (دیدرگ بوصنم
 یماگنه هنایمرواخ حالطصا دوجو نیا اب .تسا هتفر راکب دنه هراق هبش زج هب ،وس نآ هب اقیرفآ لامش زا یا هیحان

 رد و ناتسلگنا نایعا سلجم رد نزرک درل ،8838 لاس سرام 33 رد هک درک ادیپ یصاخ رابتعا و ترهش ،عویش
 زا ،ایسآ رد هیکرت و سراف جیلخ ،ناریا عاضوا یگنوگچ هرابرد ثحب نمض نهآ هار طوطخ ثادحا هلئسم اب طابترا
 عامجا هنوگ چیه» نونکا مه ،رضاح رصع رد روکذم حالطصا هدرتسگ لامعتسا مغر هب اما ؛درک هدافتسا هنایمرواخ هژاو
 ،ناخروم ،ناناد یفارغج درادن دوجو هنایمرواخ یسایس و ییایفارغج یاهزرم دروم رد یدحاو فیرعت و
 ناشروظنم هچنآ زا یتوافتم فیراعت زونه اما ،دننک یم هدافتسا حالطصا نیا زا یگمه نارالاس ناوید و ناراگن همانزور
 ات برغ رد یبیل روشک هک تسا ییایفارغج یا هقطنم هنایمرواخ ،رضاح قیقحت هاگرظن زا «.دنراد نهذ رد تسا
 دنه سونایقا هب نآ بونج و هایس یایرد و هنارتیدم یایرد هب نآ لامش و هدرتسگ قرش رد ناتسناغفا و ناتسکاپ

 برع ریغ یا هقطنم نارگیزاب و هدوب نیشن برع هدمع روط هب روبزم هقطنم .ددرگ یم یهتنم برع یایرد و یلامش
 .دنراد روضح نآ رد زین ناتسناغفا و ناتسکاپ ،لیئارسا ،هیکرت ،ناریا ریظن
 یاه یروتارپما یژتارتسا ،هنایمرواخ یا هناد ریاخذ هب یسرتسد و هدوب تیمهارپ رود یاه هتشذگ زا هنایمرواخ هموظنم
 راولا اه نآ دباعم و اه خاک یارب نانبل ورس ناتخرد هک یروط هب ،هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار سنازیب و مور ،نتآ
 ناکامک اپورا یداصتقا یایحا هماگنه رد زین و یبیلص یاه گنج و یطسو نورق نارود رد تیمها نیا .دروآ یم مهارف
 یاه هار ثادحا یارب دش یا هزیگنا ،قرش تاج هیودا و مشیربا یارب اپورا یاضاقت شیازفا ،راصعا نیا رد .دوب رارقرب
 ،رخاوا نیا رد اما ؛هنارتیدم یلحاس یاهرازاب هب اجنآ زا و هنایمرواخ هب ایسآ زا روآدوس رایسب ییایرد تیزنارت و ینیمز
 گرزب یاه تلود تردق ینوزف و کیژتارتسا یزیر همانرب رب یفرژ ریثأت هک هدوب یزایتما هنایمرواخ تفن هب یسرتسد
 هنایمرواخ یلیسف ینغ عبنم ود زا یعیبط زاگ و تفن نایرج زین هدنیآ لاس هدزناپ یلا هد رد .تسا هتشاذگ یاج رب
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 یارب هصاخ یمهم بقاوع هک دوب دهاوخ کیتیلپوئژ دیدج هلداعم کی یدیلک رصانع (رزخ یایرد و سراف جیلخ)
 ییایفارغج درف هب رصحنم تیعقوم لوا هاگن رد .تشاد دهاوخ لابند هب هنایمرواخ یاهروشک زین و ایسآ ،هیسور ،برغ
 زا و تسا حرطم اقیرفآ و اپورا ،ایسآ هراق هس نیب یلپ ناونع هب هنایمرواخ هک ارچ دنک یم هریخ ار اه مشچ هقطنم نیا
 هاگن اب و رگید یزادنا مشچ زا رگا .دراد یا هژیو تیمها ،دنک یم تیاکح زین یخیرات قباوس هک نانچمه رظن نیا
 هتسویپ مه هب هراق بلق شقن هنایمرواخ هک مینک یم هدهاشم ،میرگنب هنایمرواخ هب (ییایساروا) ییایسآ -ییاپورا
 ،ییایفارغج بوچراچ رد نینچمه .دوش یم هتخانش اپورا و ایسآ یاه هراق هدنهد دنویپ ناونع هب و هدرک افیا ار ایساروا
 ،سراف جیلخ ،بدنملا باب ،لنادراد ،رفسب ،زمره یاه هگنت ،زئوس لاناک نوچ یکیژتارتسا یتح و مهم یا ههاربآ دوجو
 ،یکیژتارتساوئژ ظاحل هب ،رزخ هچایرد هرخالاب و هرمرم ،برع ،خرس ،هایس ،نامع ،هنارتیدم یاهایرد ،ندع جیلخ
 ،هطبار نیمه رد .تسا هدیشخب هنایمرواخ هقطنم هب یفصولادیاز تیمها یراجت تاطابترا و لقن و لمح ،یکیتیلپوئژ
 زا ایلارتسا و رود رواخ ،یقرش بونج یایسآ ،دنه و اپورا نایم یللملا نیب ییاوه تیزنارت هدمع هک تسا رکذ نایاش
 رد نهآ هار طوطخ و اه هداج ،یمیدق ور ناوراک یاه هار یاج هب نینچمه .دریگ یم تروص هنایمرواخ هارهاش قیرط
 یللملا نیب لقن و لمح زا یهجوت لباق رادقم و هدوب هدافتسا لباق لاس لوصف همه رد هک هدش ثادحا روبزم هقطنم
 یباتک ناونع ار «هارراهچ» هژاو ،یسرک نوچ یدارفا هک تسین لیلد یب ،فصو نیا اب .دریگ یم ماجنا قیرط نیا زا
 .دنا هتشاگن هنایمرواخ باب رد هک دنا هدیزگرب
 ارچ .دراد یا هداعلا قوف تیمها زین یژرنا رظن زا هقطنم نیا ،ییایفارغج ظاحل هب هنایمرواخ هتسجرب هاگیاج زا غراف اما
 رد نآ گرزب شخب و) هنایمرواخ رد ناهج یزاگ عبانم دصرد 09 و تفن هدش هتخانش ریاخذ دصرد 60 هب کیدزن هک
 ،ناتسبرع ینعی تفن هدننک رداص گرزب روشک جنپ اهنت هدنیآ ههد ود رد هک تسا هدش ینیب شیپ .تسا (سراف جیلخ
 03 هنازور و دننامب یقاب ناهج رد تفن گرزب هدننک رداص دنناوت یم یبرع هدحتم تاراما و تیوک ،قارع ،ناریا
 ،تسا هدشن یلیسف یژرنا نیزگیاج یرگید یژرنا هک یمادام ،هیواز نیا زا نیاربانب .دننک رداص تفن هکشب نویلیم

 ،تفن هب ناهج یتعنص یاهروشک دیدش یگتسباو ببس هب ،رگید نایب هب .تشاد دهاوخ یدربهار تیمها هنایمرواخ
 قبط هک نانچمه .درک دهاوخ یزاب یناهج تسایس رد یرت مهم یتینما – یداصتقا شقن ،هیتآ رد هنایمرواخ هعومجم
 رد تفن هکشب نویلیم راهچ و تسیب زا شیب دیلوت اب هنایمرواخ زین (0663 لاس ًااصخشم) ریخا یاه لاس یاهرامآ
 رایسب یناک عبانم هنایمرواخ رد ،زاگ و تفن رب هوالع .دراد رایتخا رد ار یناهج تفن دیلوت دصرد 69 زا رت نوزفا ،زور
 تساه ییاکیرمآ صوصخ هب و یتعنص ناهج جایتحا دروم تدش هب هک دراد دوجو یعیسو حطس رد زین عونتم و ینغ
 زا جراخ زا ار نآ دنریزگان اذل و دنا هداد تسد زا ار دوخ یلصا عبانم دصرد 61 ات 60 دودح دراوم زا یا هراپ رد هک
 .دوب دهاوخ هیلوا و ماخ داوم یتایح و یلصا عبنم ناکامک ،نیمز زا شخب نیا ،فصو نیا اب .دننک هیهت دوخ نیمزرس
 هب ،دنروآ یم تسد هب یژرنا تادیاع لحم زا یراشرس دمآرد هک ثیح نآ زا هنایمرواخ یاهروشک ،اه نیا رب نوزفا
 .دنتسه یبرغ یاهروشک ًااصوصخ و یتعنص لود یاهالاک شورف یارب یلعفلاب و هدمع یفرصم رازاب ،یداصتقا ظاحل
 یاه تلود یموق و یزرم تافالتخا و تاعزانم هوبنا اب ،یژرنا شورف زا لصاح یاه لوپ هک یماگنه ،نیا رب فاضم

 هژیو هب ،گرزب یاه تردق تاحیلست تفایرد یارب یگرزب رایسب رادیرخ هب هعومجم نیا ،ددرگ یم قیفلت هنایمرواخ
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 یاه تموکح یتفن یاهرالد زا یگرزب شخب بیترت نیدب .دوش یم لدبم ،اکیرمآ اه نآ سأر رد و یبرغ یاه تردق
 .ددرگ یم زاب یبرغ گرزب یاه تردق هنازخ هب هنایمرواخ
 ندمت هس دوجو زا هتشذگ ،هچ .تسا رادروخرب ییالاو تلزنم زا زین یونعم و یندمت ،یگنهرف تهج زا هنایمرواخ
 مالسا و تیحیسم ،تیدوهی یمیهاربا نید هس هاگتساخ روبزم هقطنم ،نیرهنلا نیب و ناتساب رصم ،ناتساب ناریا گرزب
 رد .دنراد رارق هقطنم نیا رد ،دنا یبهذم تاهجوت نوناک هک سدقملا تیب و هنیدم ،هکم نوچ یسدقم یاهرهش و تسا
 قرش رگا» تسا دقتعم نارهت هاگشناد للملا نیب طباور و یسایس مولع داتسا ،هداز فیس نیسح دیس رتکد ،هنیمز نیمه
 نرق دنچ لوط رد هنایمرواخ ،میریگب رظن رد ینالقع یاه شرگن هاگ یلجت ار برغ و ینافرع یاه شرگن هاگ یلجت ار
 و قرش هزوح رد ًاالوصا هنایمرواخ ،نایم نیا رد هکنیا وگ «تسا هدوب گنهرف ود نیا نیب ضراعت هاگ یلجت ریخا
 و هدوب زین «یگنهرف نورد یاهدروخرب هطقن» هنایمرواخ ،هداز فیس رتکد هاگرظن زا هتبلا .دریگ یم یاج یمالسا یایند
 ار دوخ یخرب ببس نیمه هب و دنراچد نادب هنایمرواخ عماوج هک یا یگتشگرس اریز .دوب دهاوخ زین هیتآ رد نانچمه
 نایم ار شنت و یریگرد زورب ،دنیامن یم فیرعت یرگید یتیوه تخاس بلاق رد رگید یضعب و یلم یهورگ ،یمالسا
 .دزاس یم لمتحم نانآ
 هک تسا هجوت نایاش ،هیاپ نیا رب .تسا هجوت دجاو زین ،دراد دوخ نطب رد هک ییاهنارحب تهج هب هنایمرواخ هتبلا
 زین هدنیآ رد و هدوب هنایمرواخ یاه نارحب و اه یریگرد ،تاجنشت یلصا یاپ کی نونکات دوخ دلوت ودب زا لیئارسا

 رود نادنچ هن ینامز قفا رد یناوارف یاه نارحب دعتسم هک هقلطم یارگ سپاو یاه میژر دوجو ،بآ نارحب .دوب دهاوخ
 نایم کیژولوئدیا تاضراعت و اه توافت هرخالاب و یبهذم ،یموق یاه ینگمهان ،یزرم تافالتخا اب بیکرت رد ،دنتسه
 یاه هزرل و ثداوح نتسبآ ار هنایمرواخ ،رگید نیرفآ شنت لئاسم زا یرایسب مامضنا هب هقطنم نیا یاهروشک زا یریثک
 تیمها ،هحورطم تافیصوت هب تیانع اب لاح .میدهاش ار اه نآ زا یخرب زین نونکا مه هک تسا هدرک هیتآ رد یدیدش
 رواهنزیآ هک تسا لیلد نیمه هب ًااقیقحت .تسا هتشگ نهربم و نشور ،زورما ناهج یارب هنایمرواخ لیدب یب تیهام و
 ،یو لابند هب و دناوخ یم ناهج کیژتارتسا هقطنم نیرت مهم ار هنایمرواخ ،اکیرما رد شا یروهمج تسایر نارود رد
 دای ایند (بلق نیمزرس) دنلتراه و زکرم ناونع هب هقطنم نیا زا شیرتا شترا هتسشنزاب لارنژ ،نزاهول نوف سیدروب
 لماوع رثا رب هک یا یگتفشآ هنوگ ره دوش یم ببس هنایمرواخ ریخا یگژیو و تشرس ،نزاهول نوف هاگرظن رد .درک یم
 هب .دشاب هتشادرب رد اقیرفآ و اپورا هراق ود  ًااصوصخ ،رگید یاه هراق یارب ییاهدمایپ ،دیآ دیدپ هعومجم نیا رد ینوریب
 جاوما ام و دتفا یم یبآ هچایرد رد هک تسا یگنس» ناسب ،دوش یم داجیا هنایمرواخ هقطنم رد هک یتالوحت ،هدربمان رواب
 هب هنایمرواخ هقطنم ،اکیرمآ هدحتم تالایا یارب صخشم روط هب اما «.مینک یم هدهاشم هچایرد حوطس مامت رد ار نآ
 دوجو زا یشان هنایمرواخ تسخن تیمها ،دیدرت یب .تسا تیمها زئاح تهج دنچ زا ،یورشیپ رصع دنلتراه هباثم
 هنایمرواخ هدیا حرط زا اکیرمآ فده نیرت مهم ،نارگلیلحت زا یریثک هتفگ هب .تسا تفن هژیو هب ،یلیسف یاه تخوس
 یتفن یاهزاین زا یگرزب شخب هنایمرواخ هزورما اریز .تسا هقطنم نیا زا تفن نایرج رب رتشیب لرتنک یرارقرب ،گرزب
 شا یلیسف عبانم نوچ و دنک یم فرصم ار ناهج یتفن یژرنا دصرد 03 شیبامک هدحتم تالایا .دنک یم نیمأت ار برغ
 زا ار دوخ یفرصم یژرنا رتشیب تسا ریزگان اکیرمآ سپ ،تسا روشک نآ یاهزاین زا یمین زا رتمک یوگخساپ اهنت
 و تفن هکشب نویلیم 1/8 هب کیدزن هنازور متسیب هدس ههد نیسپاو رد اکیرمآ .دنک نیمأت هنایمرواخ زا هصاخ ،نوریب
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 هنایمرواخ ییایفارغج داعبا نتفای شرتسگ اب و هدرک دراو هنایمرواخ زا تفن هکشب نویلیم 0/3 شیبامک 0663 لاس رد
 ،هدحتم تالایا یتفن عبانم ندیسر مامتا هب و قطانم رگید رد تفن دیلوت شهاک و (رزخ هزوح یاهروشک نتفرگرب رد)
 زین دنه و نیچ ،نپاژ ،اپورا هیداحتا ،اکیرمآ زج هب .تفای دهاوخ شیازفا گرزب هنایمرواخ زا اکیرمآ یتفن تادراو
 ،هنایمرواخ رب اکیرمآ نتخادنا گنچ رظنم نیا زا و تشاد دنهاوخ هنایمرواخ یلیسف یژرنا هب یرت نوزفا یگتسباو
 یارب هنایمرواخ تیمها مود لیلد .درک دهاوخ اکیرمآ هب هتسباو و جاتحم یژرنا هلوقم رد ار رکذلا قوف یاهروشک
 لیئارسا هک تسا رارق ،گرزب هنایمرواخ حرط بوچراچ رد ًااصوصخ .تسا لیئارسا تینما هلئسم هب فوطعم ،اکیرمآ
 نایاپ ،هطبار نیمه رد نینچمه .دشاب هتشاد ار یلصا شقن یداصتقا هنیمز رد و هدمآرد هریچ یرگیزاب تروص هب
 هب هدمع فده کی اکیرمآ هدحتم تالایا یارب ،لیئارسا عفن هب لیئارسا و بارعا یاه یریگرد و تاشقانم هب ندیشخب

 -مسیرورت رودص یلصا عبنم ،اهییاکیرمآ هاگن زا هک رابتعا نیا هب هنایمرواخ هموظنم ،نیا رب فاضم .دیآ یم باسح
 غراف .ددرگ یم دادملق مهم و هجوت لباق «نتگنشاو» یارب ،تسه زین -یمالسا هنارجحتم و هنایارگداینب عون زا هصاخ
 هرطیس هک تهج نآ زا زین و تسا «هیسور رس تشپ رد یهاگیاپ هلزنم هب» هک ثیح نیا زا هنایمرواخ ،قوف لماوع زا
 نارادمدرس یارب ،دشاب نیچ نوزفازور یداصتقا دشر ندرک دنک یاتسار رد یمهم رایسب لماع دناوت یم ،نآ عبانم رب
 .دوش یم بوسحم کیژتارتسا و ساسح رایسب یا هقطنم ،دیفس خاک
 عبانم
 .یسایس تاعلاطم :نارهت .ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس رد قرش هب هاگن دربهار ،(3198)یلع ،یمدآ
 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس :نارهت .رزخ یایرد کیتیلپوئژ ،(3198)ناسحا ،یشرفت یرکشل و ارهز ،روپدمحا
 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس :نارهت .ناریا یاهزرم رب دیکأت اب زرم یایفارغج ،(1198)نسح دمحم ،یمان و دمحم ،یرابخا

 .تمس تاراشتنا :نارهت .ناریا یسایس یایفارغج ،(8198)اضردمحم ،این ظفاح
 .یلپاپ تاراشتنا :دهشم .کیتیلپوئژ میهافم و لوصا ،(0198)اضردمحم ،این ظفاح
 .تمس :نارهت .ناریا یمالسا یروهمج یجراخ تسایس ،(3198)لالج ،یدابآزوریف یناقهد
 :نارهت ،بیط اضریلع و یگرزب دیحو همجرت .للملا نیب طباور رد ضراعتم یاه هیرظن ،(3٩98)تربار ،فارگزتلاف و زمیج ،یترئود

 .سموق تاراشتنا
 .تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا :تشر .(دربراک-هدیا) کیتیلپوئژ ،(3198)فسوی ،نیدباعلا نیز

 روما ترازو تاراشتنا :نارهت .ناریا یمالسا یروهمج اب طباور و هیسور نویساردف رد یسایس تالوحت و راتخاس ،(1198)یدهم ،یرفص
 .هجراخ

 .تمس تاراشتنا :نارهت .کیتیلپوئژ ،(6198)هللا تزع ،یتزع
 .رون نازاس هشیدنا :نارهت .«زاقفق و زکرم یایسآ رب دیکأت اب ایساروا رد لییارسا یاهدربهار» ،(3198)هللا تمحر ،حالف
 .باختنا رشن :نارهت .یروشک تامیسقت و ییارگ هیحان کیتیلپوئژ ،(1198)اضردیمح ،یدمحم و هللادی ،روپ یمیرک
 .تمس تاراشتنا :نارهت .یدمحم کلم اضردیمح :همجرت .ناریا یللملا نیب یاهزرم و یزرم یاه تسایس ،(3198)زوریپ ،هدازدهتجم
 تاعلاطم .«رزخ رد دوخ عفانم زا یرادرب هرهب رد ناریا یکیتیلپوئژ یاه شلاچ» ،(3198)ناسحا ،یشرفت یرگشل و ارهز ،روپدمحا

 .8-18 صص ،0 هرامش ،موس لاس ،یزکرم یایساروا
 ،ءارآ تلادع .«یلحاس لود یقوقح عضاوم رب دیکأت اب رزخ هچ ایرد یقوقح میژر یسررب» ،(0198)ناحبس ،یبیط و رای یلع ،یدشرا

 .٩ و 0 هرامش
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 ،مود لاس ،کیتیلپوئژ همانلصف .«(ایسآ یبرغ بونج :یدروم یسررب) یا هقطنم تردق ماظن و یکیتیلپوئژ نزو» ،(0198)یداه ،یمظعا
 .مراهچ و موس هرامش

 .39 هرامش ،ساریا .«اهرازت هرود رد هیسور و ناریا» ،(6398)یفطصم ،یناجاباب
 .لوا هرامش ،مجنپ لاس ،یسایس شناد همانلصف .«یعامتجا تاعونت تیریدم رد یمالسا یروهمج یاه تسایس» ،(1198)فسوی ،یبارت

 شناد همانلصف ،«اکیرمآ و بارعا ،ناریا یمالسا یروهمج یارب اهدیدهت و اه تصرف ؛یعیش لاله» ،(1198)دمحمریما ،یفسوی یجاح
 .لوا هرامش ،مجنپ لاس ،یسایس

 .«یلحم یاهداهن هعسوت قیرط زا ناریا رد یسایس تردق ییاضف عیزوت دربهار» ،(6198)رقابدمحم ،فابیلاق و اضر دمحم ،این ظفاح
 .( 80 یپایپ )3 هرامش ،مهدزناش لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف

 شناد همانلصف .«اکیرمآ و بارعا ،ناریا یمالسا یروهمج یارب اهدیدهت و اه تصرف ؛یعیش لاله» ،(1198)دمحمریما ،یفسوی یجاح
 .لوا هرامش ،مجنپ لاس ،یسایس

 .8 هرامش ،81 هرود ،تسایس همانلصف .«هنایمرواخ رد یجراخ تسایس و تیموق ،تیوه» ،(6398)رفعج ،هانپ قح
 هرود ،دربهار همانلصف .«یتدیقع یزرم یب /ییایفارغج زرم :ناریا یمالسا یروهمج یساسا نوناق رد ورملق موهفم» ،(6398)نسحم ،یلیلخ

 .10 هرامش ،63
 یاه شهوژپ .«نارگشدرگ دید زا یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ تالیهست تیعضو یبایزرا» ،(0198)راتسریم ،یوسومردص

 .80 هرامش ،39 هرود ،ییایفارغج
 همانلصف .«ناریا یاهدرک یدروم هعلاطم ؛هنایمرواخ رد اهتیموق نارحب ییاضف لیلحت» ،(3198)لامج ،هولیس یدمحا و هللا تزع ،یتزع

 .مود هرامش ،مود لاس ،یناسنا یایفارغج یشهوژپ-یملع
 .«(نآ زا سپ و درس گنج نارود ) سراف جیلخ رد هیسور یاه تسایس یسررب» ،(0198)دادرهم ،یباروگرهاط رابدرب و نارمع ،هداز یلع

 .318 هرامش ،٩8 لاس ،شرازگ
 .00 هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ .«یجراخ تسایس و کیتیلپوئژ» ،(٩198)یسومدیس ،یوسومروپ و رقابدمحم ،فابیلاق
 .3 هرامش ،لوا لاس ،یتینما و یعافد یسایس یراذگ تسایس همان هر همانلصف .«اهدرکراک و اه بیسآ ،اهزرم ،(3198)یسیع ،یدرو لگ
 همانلصف .«ناریا یمتا همانرب اب هطبار رد هیسور یجراخ تسایس یکیتلپوئژ لیلحت» ،(3198)دمحا ،داژن یدیشر و زوریپ ،هدازدهتجم

 .8-09 صص ،مود هرامش ،متفه لاس ،کیتیلپوئژ
 ،9 لاس ،ناردنزام هاگشناد ،یسایس مولع و قوقح ی همانشهوژپ .«ناریا کیتیلپوردیه تیعضو یسررب ،(٩198)نیسح ،یشه یراتخم

 .68 هرامش
 .٩3-89 صص ،مهدزون هرامش ،ساریا .«هیسور یجراخ تسایس رد یژرنا تردقربا دربهار ،(0198)اضریلع ،یرون
 همانلصف .«زاوها ناتسرهش نکاس یاه برع :یدروم هعلاطم ،ناریا رد یموق لئاسم یسانش بیسآ» ،(3198)نارگید و اضرلادبع ،حاون

 .30 - ٩1 .صص ،9 هرامش ،9 هرود ،یگنهرف تاقیقحت
 .3 هرامش ،مراهچ لاس ،یسایس مولع همانشهوژپ .«ناریا مرن تردق کیتیلپوئژ» ،(1198)نارگید و نیسح ،جیسره
 کیتیلپوئژ نمجنا یملع هرگنک نیتسخن تالاقم هعومجم .«رییغت و موادت :ناریا یجراخ تسایس و کیتیلپوئژ» ،(3٩98)مظاک ،روپداجس

 .ناریا ،نارهت ،دازآ هاگشناد .ناریا
 .ناریا .(یمالسا دازآ هاگشناد) تشر ،مود دلج .«گرزب هنایمرواخ هقطنم رد ناریا یمونوکاوئژ هاگیاج» ،(8398)دیجم ،هداز باصق
 .«زمره هگنت و سراف جیلخ رد ناریا یمالسا یروهمج یتیمکاح یاه شلاچ یسررب» ،(8398)زربیرف ،ءاکهد یدمحا و نسحدمحم ،یمان

 .ناریا ،(یمالسا دازآ هاگشناد)تشر ،مود دلج ،ناریا کیتیلپوئژ نمجنا هرگنک نیمجنپ تالاقم هعومجم
 .یناریا یساملپید تیاس رد سرتسد لباق .«اه ترورض و تامازلا :هیسور و ناریا یدربهار یاه یراکمه» ،(0398)دمحا ،ینیسح
 .زوین سراف تیاس رد سرتسد لباق .یدربهار لماعت ات یداع طباور زا ؛«هیسور و ناریا» ،(9398)یلع ،نایئاقس
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 رتفد تاراشتنا ،نارهت ،این ظفاح اـضر  دمحـم  رتکد همجرت ،متسیب نرق رد کیتیلپ وئژ یاه هشیدنا ،(6198)نارگید و دیئوریج ،لیتاتوتا
 .هجراخ روـما ترازو یللملا نیب و  یسایـس  تاعلاطـم

 .هجراخ روما ترازو  یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد تاراشتنا ،نارهت ،اه ندمت دروخرب  هیرظـن ،( 3198)یبتجـم ،یریما

 . مهدزیس  پاچ ،یسانشاتیگ  هسسؤـم ، نارهـت ،یسانشاتیـگ لماک سلطا ف(1٩98) دیعس ، یرایتخب

 .راتسیو تاراشتـنا ،نارهـت ،رصاـب  نویاتـک  همجرـت ،هعیـش کیتیلپ وئژ ،(3198)اوسنارف ، لاوت

 .تمس  تاراشتنا ، نارهت ،مکی و تسیب نرق رد کیتیلپ وئژ ،(6198)هلا تزـع ،یتزع

 . زکرم رشن نارهت ،ربخم  سابع  همجرت ،ناریا کیتیلپ  وئژ ؛ ملاع  هلبق ،(9٩98)ماهارگ ،رلوف

 .ین رشن ،نارهت ، ینارـیا   یاه تیعـقاو و کیتیلپ وئژ یاه هدیا رد یجنگ نسح دمحم رتکد زا یراتفگ ،(٩٩98)نسح دمحم ، یجنگ

 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ینینو قودص  نسح رتکد همجرت ،کیتیلپ  وئژ  یاهدیلک ،( 8198)اوسنارف ، لاوت و  لاکساپ ،ورول

 .ین رشن ،نارهت ، یناریا  یاه تیعقاو و کیتیلپ وئژ یاه هدیا ،(3٩98)زوریپ ،هدازدهتجم

 . تمس  تاراشتنا ،نارهت ،ییایفارغج  تسایس و  یسایس  یایفارغـج ،( 8198) زورـیپ ،هدازدهتجم

 نامزاـس تاراشتنا ، نارهت ، یوفص   ییحی دیس و ردیح ریم هرد رتکد همجرت ،یسایس یایفارغج رب ون یدمآرد ،(3٩98)دراچیر ،ریوم
 .حلسم یاهورین ییایفارغـج
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