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 69/36/٩398 :شریذپ وردص خیرات 36/38/0398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 نآ یكیتلپوئژ لئاسم دنیآرب زا یشان ییاضف-یسایس یاه دحاو یتابث یب و تابث لماوع زا یمهم شخب دهد یم ناشن یخیرات دهاوش
 افیا ییاضف - یسایس یاه دحاو یجراخ تسایس و یسایس گنهرف یریگ لكش رد ار یرثوم شقن لئاسم نیا هک دوش یم بوسحم
 ریغ یسایس یاه ماظن و یزاس تلم – تلود دنور یدمآراکان و کیتلپوئژ تیعقوم زا رثاتم قارع روشک نایم نیا رد .دنک یم
 و یماظن دركیور دیلوتزاب رد یرثوم شقن یتابث یب نیا و تسا هدوب یتابث یب راچد نونکات یریگ لكش ودب زا کیتارکومد
 ،ایرد هب بسانم یسرتسد رظن زا قارع کیژتارتساوئژ یریذپ بیسآ ینعی تیعقاو نیا .تسا هتشاد روشک نیا رد یسایس یرگشاخرپ
 زا یدیدج فیرعت هئارا اب اهراب روشک نیا هک هدش ثعاب هتشذگ هدس مین یط روشک نیا ییایفارغج یانگنت نیرتگرزب ناونع هب
 اب گنج یتح و شنت زورب بجوم خیرات زا یعطاقم رد نكیلو ،دنک لصف و لح یعون هب ار لكشم نیا ،تیوک و ناریا اب شیاهزرم
 رد شنت و یتابث یب یاه هنیمز دوشن لح یكیتلپوئژ یاه شلاچ نیا هک ینامز ات دهد یم ناشن دهاوش .تسا هدش دوخ ناگیاسمه
 ،ییایفارغج تیعقوم زا رثاتم قارع روشک یسایس یتابث یب هک تسا ضرف نیا رب هلاقم نیا ور نیا زا .تفای دهاوخ همادا قارع
 ینالقع یتشرس زین نآ رب مکاح یسانش شور و تسا هدوب کیتارکومد ریغ یسایس یاه ماظن و یزاس تلم-تلود دنور یدمآراکان

 .تسا هدش یروآ درگ ییا هناخباتک هویش هب نآ زاین دروم یاه هداد و تسا یلیلحت– یفیصوت زین نآ شهوژپ شور و دراد
 
 قارع ،یسایس تابث ،کیتلپوئژ:یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 هب یهد لکش رد یگژیو نیمه و دور یم رامش هب نآ ییایفارغج دنیآرب اه تلم یخیرات هبرجت زا ییا هدمع شخب
 لماوع و رصانع نایم نیا رد تسا هداد انعم و تهج یلخاد تسایس یتح و اهنآ یجراخ تسایس و یسایس گنهرف
 رب نآ ریثات و دنا هدرک افیا یرثوم شقن ییاضف-یسایس یاه دحاو یتابث یب و تابث هب یهد تهج رد یکیتلپوئژ
 زاب اه روشک یسایس راتفر درگارف و یریگ لکش رد ار ییا هظحالم لباق شقتو تسا هدیچیپ رایسب یجراخ تسایس
 یاه ماظن و یزاس تلم – تلود دنور یدمآراکان و کیتلپوئژ تیعقوم زا رثاتم قارع روشک نایم نیا رد.دنک یم
 دیلوتزاب رد یرثوم شقن یتابث یب نیا و تسا هدوب یتابث یب راچد نونکات یریگ لکش ودب زا کیتارکومد ریغ یسایس
 یتابث یب هک تسا راوتسا ضرف نیا رب رضاح هلاقم.تسا هتشاد روشک نیا رد یسایس یرگشاخرپ و یماظن درکیور
 ریغ یسایس یاه ماظن و یزاس تلم-تلود دنور یدمآراکان ،ییایفارغج تیعقوم زا رثاتم قارع روشک یسایس
– یفیصوت زین نآ شهوژپ شور و دراد ینالقع یتشرس زین نآ رب مکاح یسانش شور و تسا هدوب کیتارکومد

 .تسا هدش یروآ درگ ییا هناخباتک هویش هب نآ زاین دروم یاه هداد و تسا یلیلحت
 شهوژپ یرظن یاه داینب

 کیتلپوئژ -
 جرخم یعون هب هک هدمآ لمع هب ینوگانوگ یدربراک و یملع ریسافت و فیراعت کیتلپوئژ هژاو شناد زا نونک ات
 ایفارغج ینیرفآ شقن ربکیتلپوئز هیام نب .تسا هدوب ییایفارغج طیحم و یسایس تردق لباقتم شنک اهنآ همه كرتشم
 شرتسگ و یسایس ماظن یدنماضق اب دنویپ رد یعون هب هک Bottelie,2011:23).) تسا راوتسا لمللا نیب طیحم رد
 هک ییاوتحم و تیعقوم روخارف هب ییایفارغج یاهورملق هک موهفم نیدب.Peter&Balduk)).دراد رارق تساس ینیمزرس
 هب و دننیرفآ یم شقن یسایس یاه دحاو(یزیتس مه و یدروآمه ،یراکمه)یراتفر یاهوگلا هب یشخب انعم رد دنراد
 نیدب.دنک یم هضرع اه شکمشک كرد یارب صخشم بوچراچ کیتلپوئژ.دنهد یم تهج یحاون یاهدادیور و تیوه
 داجیا ییاه تیدودحم و اه تصرف ،اهنامزاس و یلم یاه هورگ ،اهروشک شنک یارب ایفارغج هک موهفم
 .(3398:838 ،یماهت ،ینایواک)تسا هدش هدارا کیتلپوئژ زا یفیراعت ییاه یگژیو نینچ هیاپ رب.Flint,2011:97))دنک یم
 رگیدکی اب اهنآ بیکرت زا یشان یاه شنک و تسایس ،تردق ،ایفارغح لباقتم طباور هعلاطم ملع کیتلپوئژ
 ماظن راتخاس زین و اه تلود کیتلپوئژ تیعقوم و دربهار زا یعبات اه شنکاو و طباور نیا.(0198:٩9 ،این ظفاح)تسا
 تلود یجراخ تسایس راتفر یوگلا و کیتلپوئژ نایم ییالاب یگنهامه و یگتسبمه ،ور نیا زا.تسا یناهج کیتلپوئژ
 یکیتلپوئژ طباور راتخاس هب ات دنوش یم یتایلمع و یحارط یکیتلپوئژ یاهدربهار نآ ساسا رب و تسا رارقرب اه
 زین ییالاب یگتسبمه ییارگ عقاو تسایس اب هک(یتنس) کیتلپوئژ یاه هیرظن زا یرایسب رد .دشخب انعم و تهج
 یبای تردق زا ریزگان یتایح یاضف نیمات روظنم هب للملا نیب طباور هنحص یلصا رگیزاب هاگیاج رد تلود دنا هتشاد
 .(8398:83 ،هیوب و دار ینایواک)تساه ورملق رگید رد ذوفن قیرط زا نوزفا زور
 ماظن رگیزاب یگژیو نیرتمهم لاح نیع رد هک تسا لقتسم روشک ناهج یسایس هشقن هدنهد لیکشت رصنع نیرتمهم
 .دوش یم بوسحم للملا نیب
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 روشک -

 ار نآ هک تسا یلماوع و اه ورین یدنمناوت و یونعم و یدام یاه زاین زا یعبات هدیدپ ره یراگدنام و شیادیپ
 اهورین ،اه زاین نامه ای یدوج و تلع هک ینامز ات ،هیاپ نیا رب .دنشوک یم نآ یراگدنام و تشاد هاگن رد و دنزاس یم
 زا یادج ،تلم و تموکح ،نیمزرس زا بکرم هدیدپ ناس هب زین تلم-روشک .تسا یندنام زین هدیدپ ،دنتسه لماوع و
 هک ییاهروشک دنتسین مک دهد یم ناشن ناهج ریخا لاس دص کی خیرات ،لاح نیا ابوتسین اه هیور و اه دنور نیا
 دنا هدیشخرد شوخ دیاش ،ور نیا زا.دنا هدوب هدنیاپ و هدنراد هاگن لماوع دقاف اما دنا هتشاد هدنزاس و زاس رتسب لماوع
 نامز زا ینیمزرس یگتسویپ و یلم یگتسبمه یزاس راوتسا یارب اه تلم -روشک ،ساسا نیا رب.دنا هدیباتن شوخ اما
 شخب رگدنویپ رصانع ییازفا مه و یزاسدنمناوت ریگرد وس کی زا دنا هتشاد هک یروانهپ و تیعمج بسانت هب شیادیپ
 یراگدنام دور یم میب هک دنا هدوب یرصانع و اهورین یزاس ناوت و یدوبان لابند هب رگید یوس زا و روشک فلتخم یاه
 نهذ رد تسخن دبایب ییاضف و ینیع دومن هکنآ زا شیپ یسایس و یعامتجا دادیور ره هک اجنآ زا دننک دیدهت ار اهنا
 یاه رازبا و ریگارف یاه دامن زا یریگ هرهب اب دشوک یم یساس ماظن و تموکح ،دوش یم هتخادرپ و هتخاس هشیدنا و
 اب ییورایور هب زکرم هب هدنیارگ ای زاس هتسبمه یاهورین تیوقت هب یتسود نهیم و مسیلانویسان دننامه یرازفا مرن

 لماوع زا صخشم روط هب روشک تیدوجوم ،داینب نیا رب.دنزادرپب زکرم زا هدنزیرگ ای ادز یگتسبمه دنور و اه نایرج
 هک یداینب.تسا روشک نا ینیمزرس یگتسویپو یلم یگتسبمه و یدوجو تلع داینب هک دزیخ یم رب یتیوه و یگنهرف
 ،نایم نیا رد.دنک یم مهارف ار نمشد ربارب رد یرادیاپ و یگداتسیا یارب تلم دارفا هنیشیب ای همه نایم مزال هزیگنا
 فوطعم تلم – روشک ینیمزرس یگتسویپ و یلم یگتسبمه یدوجو تیع راتسج رد یسایس یایفارغج یاه درکیور
 هدوب ناکم و تسایس ،گنهرف لباقتم شنک بوچراهچ رد یلم تیوه ییایفارغج یاه یگژیو یواکاو و یسررب هب
 رد هک تسا لقتسم روشک ناهج یسایس هشقن هدنهد لیکشت رصنع نیرتمهم.(9398:393 ،دار ینایواکو این ظفاح)تسا
 .(6198:08 ،ردیحریم)دوش یم بوسحم للملا نیب ماظن رگیزاب یگژیو نیرتمهم لاح نیع
 یاه تیعقاو یزاس راکشآ یارب موهفم و تروص نایم یداد رارق یرازبا و هناشن ،هشیدنا و موهفم ءیش بلاغ رد دامن
 یناعم زا یا هلاه هدنناسر رازبا نیا .(1٩98:3٩ ،نوستربار)دنناسانش یم ار یزیچ راد ینعم روط هب رازبا نیا.تسا هتفهن
 بلاغ اوتحم ،دامن رد هک یا هنوگ هب تسا ینهذ یایوتحم کی هب یروص یشخب تینیع شدرکراک هک دنتسه میهافم و
 ،ریگارف ییامیس نامز رذگ رد هک دنتسه یمومع یاه هناشن زا یا هناماس ای اه هناشن ٌااتدمع اهدامن .تسا تروص رب
 و یخیرات ،یعامتجا تابسانم رد نوناق و فرع داینب دنناوت یم هاگ و دنبای یم یشزرا و یراجنه ،دنسپ مدرم

 اه دامن یخرب .تسا زیامت و یگتسبمه تیعضو و هنیشیپ ناوت یم اه دامن یگژیو ساسا رب .تساه روشک ییایفارغج
 نایم یمومع یا هناسر ناونع هب اه دامن دنا هدوب نامز راذگ رد مدرم و اهروشک ،اه تلم یوزرآ و نامرآ یایوگ زین
 بوچراهچ رد ییامهدرگ و هورگ هب یشخب تلاصا هلئسم هک ینامز .دننک یم لمع مدرم تسیز ناهج و هشیدنا
 یراگن دامن و دامن راتسج دوش یم حرطم عامتجا و تیلک هنوگره زاین شیپ ناونع هب یگتسبمه و ماجسنا ،ییارگمه
 ،یرصیق)تسه زین نا ی اه هتسیاب و اهرازبا ترورض ،تیهام زا شسرپ ،تدحو زا شسرپ اریز دبای یم حرط ناکما

 رامش هب ییارگون نامتفگ دمایپ یلم دورس و لالقتسا زور دننامه زاس هتسبمه یاه دامن یخرب.(٩0:0198
 رد مچرپو دنراد نهک یهاگتساخ اما دنتسه ریگارف و دربراک رپ رایسب هزورما دنچره مچرپ دننامه زین یخرب.دنور یم
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 روشک تنآ تیمکاح و یسایس یاه نایرج زا یریذپرثا و تلم کی رواب و گنهرف ،خیرات زا یناشن ،روشک دامن ماقم
 لد زا ناشن ،دنتسه لیاق دوخ مچرپ یارب اهروشک مدرم هک یشزرا و تسا یلم یدامن ،مچرپ ،نخس رگید هب.تسا
 یناگمه یفیلکت نا زا یرادساپ هک دنراد یشزرا و هاگیاج نانچ اه دامن یهاگ .دراد ناش تیلم و تلم هب اهنا یگتسب
 رصانع درکراک رب یزادرپ دامن.دریگ یم دوخ هب سدقم و یشزرا ییامیس نآ هار رد ندش هتشک هک یا هنوگ هب دوش یم
 میاداراپ رد.دنک یم دیکات مسیلانویسان ریثات و اه تلم یریگ لکش ،یناسنا یاه یژولوکا رارمتسا و یگتسویپ رد ینهذ
 هب تبسن هک یناسک زا شیب ییارگ یلم یواکاو رد هروطسا و تاساسح ،شزرا ،اه نامدای ،ینهذ رصانع یزادرپ دامن
 رسارس رد نت درایلیم کی هب کیدزن نید ،مالسا هنومن یارب.دنراد یگناگی و ییاونمه ساسحا ،گنهرف و اوتحم نا

 بلاق رد ناملسم یگتسبمه هنیمز هتسناوت مالسا ،دنراد نید نیا زا اهنا هک یتشادرب و بهذم زا یادج .تسا ناهج
 حلاصم و عفانم ،اه هاگدید حرط هب نآ بوچراهچ رد یمالسا یاه روشک ناگدنیامن و دوش یمالسا سنارفنک نامزاس
 هیداحتا رگید هنومن .تسا زبس هنیمز رد ربکا هللا یانشآ هرازگ اب هام لاله نامزاس نیا دامن هک دنزادرپ یم ناناملسم
 وگ یاه هصرع رد زورما هب ات 6038 ههد زا مک هتسد ینابز و یبهذم عونت دوجو اب هک تسا لقتسم روشک 13 اب اپورا
 اب اپورا هیداحتا مچرپ .تسا هدیسر هیور تدحو و یگتسبمه زا ییالاب حطس هب یجراخ و یلخاد تسایس نوگان
 تفرگ رارق هدافتسا دروم هب 0138 لاس زا هک تساپورا یاروش و اپورا هیداحتا دامن ،هراتس هدزواد و گنر یبا هنیمز
 دامن نیا اریز دهد یمن ناشن ار اپورا هیداحتا یاضعا ،اه هراتس هرامش و.تسا تدحو و لماکت هب هراشا هدزاود ددع
  .دراد زین ار دوخ یلم مچرپ اپورا هیداحتا مچرپ رب نوزفا ،وضع روشک ره.تساپورا رسارس
  هلئسم یسانش طیحم
 قارع -
 هدش عقاو هنانیمرواخ ساسح هقطنم رد و ایسآ یبرغ بونج رد ،عبرم رتمولیک 3٩6٩91 تعسو اب قارع روشک
 ،لوا یناهج گنج نایرج رد ینامثع یروتارپما یشاپورف اب .(3198 ،9 ،حلسم یاه ورین ییایفارغج نامزاس)تسا
 یپ رد قارع یریگ لکش.دیدرگ رادیدپ نیطسلف.ندرا ،نانبل ،هیروس ،قارع ریظن هنایمرواخ رد یفلتخم یاه تلود
 .(http://www.haw2ah.net ).دمآ دوجوب هسنارف و ناتسلگنا هجراخ یارزو نیب 0838 لاس رد وکیپ– سکیاس دادرارق

 
 هعیش کیتلپوئژ شیامه :عبنم  هنایمرواخ رد قارع ییایفارغج تیعقوم (1) هرامش هشقن
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 یلاعدیشر.م8138 لاس رد.دیسر لالقتسا هب ٌاامسر روشک نیا و تفای نایاپ قارع رب ناتسلگنا تیمویق.م 3938 لاس رد
 ات.دنک تمواقم یسیلگنا نازابرس موجه ربارب رد تسناوتن اما تفرگ تسدب ار قارع رد تردق مامز ،اتدوک اب ینالیگ
 یاتدوک لابند هب قارع یهاشداپ میژر لاس نامه رد ماجنارس.دوب مکاح نآ رب یمشاه نادناخ تموکح 1038 لاس
 و درک اتدوک مساق هیلع روشک نیا ثعب بزح ،دعب لاس دنچ.دش مالعا یروهمج میژر و نوگنرس مساق میرکلادبع
 و هدوبن یناگمه تساوخ اب دنویپ رد روشک نیا یدوجو تلع هک اجنا زا.تفرگ تسد هب ار روشک نیا رد روما مامز
 زا تسا هتشاد( هسنارف و ناتسلگنا)یا هقطنم ارف یاه تردق عفانم و ینامثع یروتارپما یشاپورف رد هشیر ًااتدمع
 یاهدربهار و اضف یسایس یهدنامزاس رد روحم یماظن هشیدنا و یرازفا تخس درکیور ،یماظن یورین ،شیادیپ ماگنه
 زا یلاوتم لاس دنچ قارع ،نونک ات ثعب بزح ندیسر تردق هب اب هک یروطب.تسا هتشاد ینوناک شقن نآ یکیتلپوئز
 ،یبهذم و ینید ،یگنهرف ،ینابز رظنم زا تیعمج ینوگمهان.تسا هدرکن هبرجت ار ناگیاسمه اب حلص و یلخاد شمارآ
 شروش ،نافلاخم یبوکرس ،یسایس یاه ماظن یگماکدوخ ،ارادم و لهاست زا یا هقباس دوبن ،یسایس تکراشم مدع
 دربهار تیاهن رد و و یسایس یایفارغج هب هک دنا هدوب روشک نیا رد تلود یاه هرفح هلمج زا ...و یلخاد یاه
 و تعسو رظن زا اه هنارک نیرت زیگنارب شلاچ زا یکی ثراو قارع ،رگید یوس زا.دنا هداد انعم و تهج قارع کیتلپوئژ
 :8198 ،یدسا) تسا رتمولیک 10 دودح قارع ییایرد هنارک لوط .تسا سراف جیلخ یبرغ لامش رد یدمآراکان

93  روخ هاربآ لوط باستحا اب .دریگ یم رارق نادابآ هریزح و (تیوک اب قارع كرتشم زرم)هللادبع روخ هلصاف رد هک(8
 سراف جیلخ رد نآ فورعم ردنب هسواف و رصلا ما ،هرصب.دراد لحاس سراف جیلخ رد رتمولیک61 رثکادح قارع ،هللادبع
 هلئسم نیمه .تسین هدافتسا لباق اه شک تفن یارب ندوب یقالتاب و مک قمع تلع هب هک دنتسه دور دنورا هناهد و
 -یسایس راتفر هک یلکش هب هدوب یدربهار و یماظن ،یطابترا ،یداصتقا رظن زا قارع کیتلپوئژ یاه شلاچ زا یکی
 هدوب کیتلپوئژ هقطنم نیا رد یرگیزاب یدج هدنرادزا و هدرک رثاتم ار سراف جیلخ روشک نیرت تیعمجرپ نیا یماظن
 هدروآ رد روشک نآ یارب ینامرآ فده تروصب ار یلحاس و یبآ یاضف دوبمک زا یشان یاننگنت یارب ییوج هراچ و
 زا سراف جیلخ یلحاس ی اهبآ هب بسانم یسرتسد و یلحاس طخ سرتسگ ،ور نیا زا.(0198:٩03 ،این ظفاح) تسا
 دنورا رب یراصحنا تیمکاح ،قارع هب ناریا ناتسزوخ تسویپ قیرط زا مهم نیا هک تسا هدوب قارع یدربهار فادها
 .تسا ریذپ ناکما نایموب و هبرو یتیوک هریزجود رب تیمکاح مک تسد ای تیوک نتشاد رایتخا رد ،دور
 هژیوب یسایس یاه ماظن نامرآ و یتایح یاضف ماقم رد ،سراف جیلخ دازآ یاه بآ هب هدرتسگ و ناسآ یسرتسد
 تسا هدش ببس تیعضو نیا .تسا هداد انعم و تهج قارع یسایس راتفر هب و هدرک لمع روشک نیا کیژولوئدیا
 یلمع زگره دراد زاین تیوک و قارع ،ناریا مهافت و یراکمه هب هک سراف جیلخ امش رد ییایرد یاهزرم دیدحت
 و لح مدع رد ار دوخ عفانم و درادن هلئسم لح یارب یا هزیگنا یا هنارک دعاسمان تیعضو لیلد هب قارع اریز و دوشن
  .(8198:11 ،روپ میرک)تسا هدنیآ یاه لاس تارجاشم و شنت یارب یزیواتسد هک یتیعضو.دنک یم یبایزرا نا لصف
 نآ زا بونج ،بهذم ینس بارعا نآ یزکرم هزوح .تسا هدش لیکشت توافتم ًاالماک ییایفارغج هزوح هس زا قارع
 و مکارتم یاه فاکش قارع یتیعمج راتخاس و تیکرت رد عونت و یگدیچیپ.تساهدرک رایتخا رد لامش و نایعیش
 نمکرت و برع ،درک یموق یاههورگ زا یبیکرت قارع هعماج .تسا هدز مقر یبهذم و یموق داعبا رد ار یلخادتم
 و یسایس لاوحا و عاضوا و یگدیچیپ هب یبهذم -یموق لخادتم یاهدنویپ .یگدینت مه رد عونت نیا رانک رد .تسا
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 روحم بعذم مسق ود هب ناوت یم ار قارع یعامتجا یاه فاکش.(1198 ،038 ،یدوصقم)سا هدرک کمک اه فاکش
 63 یلا 08 و ینس بارعا ار %03 ،هعیش بارعا ار %00 هک.درک میسقت (درک – برع) روحم موق و (ینس -هعیش)
 نویلیم کی 8338 لاس رد سراف جیلخ مود گنج زا لبق ات قارع رد نایحیسم دادعت.دهد یم لیکشت دارکا ار دصرد
 .(6398 ،9 ،اونان).تسا هدش دروارب رفن رازه 600 دودح رضاح لاح رد و رفن
 رب یکتم و یلوصحم کت داصتقا یاراد سراف جیلخ هقطنم یاهروشک رثکا لثم قارع روشک ،یداصتقا ظاحل هب

 هتخانش عبانم نازیم.دهد یم لیکشت ار قارع یلم صلاخان دیلوت دصرد 60 دودح تفن.دشاب  یم ماخ تفن تارداص
 ریاخذ دصرد68 نتشاد اب قارع باستحا نیا اب .تسا هدش مالعا هکشب درایلیم 668 دودح 1338 لاس رد قارع هدش
 رتم نویلیرت 368 هب زین روشک نیا زاگ ریاخذ نازیم.تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یناهج مود ماقم ناهج یتفن
 ناکرا رگید زا یزرواشک شخب .(3٩98:118 ،هداز فیس)تسا یناهج ریاخذ لک دصرد 3/3 هک دسر یم بعکم
 راک یورین زا دصرد 03 دودح و نیمأت ار یلخاد صلاخان دیلوت زا دصرد 1 دودح هک شخب نیا .تسا قارع داصتقا
 یصوصخ شخب لاغشا و تیلاعف هصرع نیرتگرزب و یلخاد صلاخان دیلوت عبنم نیمود ،هدرک لوغشم دوخ هب ار
 هوقلاب یاه تیفرظ هب تبسن قارع یزرواشک و ییاذغ تالوصحم دیلوت ،نیا دوجو اب .دوش یم بوسحم روشک
 .(/http://rasekhoon.net/article/show)تسا نییاپ رایسب نآ یدیلوت
 قارع یتابث یب یاه داینب -
 نیمزرس -
 ،یدوعس ناتسبرع ،ناریا رو شک شش اب و تسا سراف جیلخ هزوح روشک نیموس ،ینیمزرس تعسو رظن زا قارع
 تمسق رد و تسا یکشخ رد روصحم یروشک قارع .دراد كرتشم زرم رتمویلک 6009 ندرا و هیکرت ،هیروس ،تیوک
 روشک تشه نایم رد .تسا دازآ یاهبآ هب شا یسرتسد هار اهنت هک دراد یبآ زرم رتمویلک 10 دودح ،یقرش بونج
 جیلخ هب یسرتسد رظن زا روشک نیا .(٩٩98:60 ،رلوف) تسا قارع نآ زا لحاوس نیرتمک ،سراف جیلخ یلحاس
 نیا ربارب راهچ قارع کچوک هیاسمه تیوک.(6398:80 ،یناراب یقوذ) تسا هتفرگ رارق یدیدش یانگنت رد ،سراف
 رگید و تفن یالاب نازیم تارداص و دیلوت ،یتفن میظع عبانم نتشاد مغر هب قارع هکنآ لاح .دراد یبآ هنارک روشک
 نیا .درب یم جنر یکیتلپوئژ یانگنت زا ،ظاحل نیا زا و دراد یزیچان یسرتسد دازآ یاه بآ هب ،تردق یاه هفلؤم
 راتفر رب رثؤم یاه هفلؤم نیرتمهم زا یکی ،تیوکو ناریا اب ینیمزرس و یزرم یاه فالتخا رانک رد یکیتیلپوئژ یانگنت

 .تسا هدوب هتشذگ ههد دنچ لوط رد قارع یجراخ
 مغر هب .تسا هدوب هشقانم دروم هراومه ،دراد یداصتقا و یماظن شزرا قارع و ناریا روشک ود ره یارب هک دوردنورا
 ،1838 لاس رد اهزرم نییعت همانقفاوت ،1338 لاسرد لوبن اتسا لکتورپ ،٩118 لاس رد مود مور زرا همانده ع یاضما
 .دشاب زیگنا هعزانم دناوت یم زونه دوردنورا یبآ یاهزرم رس رب فالتخا ،ریازجلا 0٩38 همانقفاوت و ٩938 هماندهع
 ار یراوشد رایسب طیارش ،یبآ یاهزرم نییعت رس رب فالتخا و ناتسزوخ زیخ تفن ناتسا هب تبسن ینیمزرس یاعدا
 تخس یا هلداجم هب1038-0٩38 یاه لاس رد هک طباور نیا.دز مقر هیاسمه ود نیا طباور - تخس یا هلداجم هبرد
 رارق ناریا هب قارع یماظن موجه هیاپ 3٩38 لاس رد ،درک شکورف ریازجلا دادرارق داقعنا یپ رد و دیماجنا
 یتیعقوم رد دیدج قارع رضاح رد و داد نت هماندهع هب ًااددجم یا همان یط یثعب میژر ،گنج زا سپ هچرگا.تفرگ
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 رگید و قارع ینونک روهمج سیئر ینابلاط لالج زیمآ لادج نانخس اما ،دیامن وغل هرابود ار نآ دهاوخب هک تسین
 یسایس راتخاس رد ،نیاربانب .دوش یبایزرا نارهت هب یدج یرادشه دیاب ،ریازجلا دادرارق درو م رد یقارع تاماقم
 شسرپ هب ار دادرارق رابتعا نیسح مادص دننامه هک دنوش ادیپ یناربهر و هورگ هک ناکما نیا هراومه دیدج قارع
 نیا .تسین یفتنم ،هدش لیمحت ناشروشک رب یا هنافصنمریغ و دعاسمان تیعضو رد دادرارق دنوش یعدم و هتفرگ
 دقاف قارع هک دشاب نیا دیاش نآ تلع نیرتمهم اما ،دشاب هت شاد یسایس و یدرف یاه هزیگنا دناوت یم عوضوم
 یکیتیلپوئژ گرهاش و هاربآ اهنت دوردنورا ،اه یقارع هاگن زا .تسا کیژتارتسا قمع و بسانم یبآ یاه هنارک
 ناریا مئاد یریذپ ب یسآ و تراظن ضرعم رد هقطنم نیا رد دادغب هک تسا نیا یساسا لضعم اما ،تسا ناشروشک
 زا سپ ینامز كدنا اریز ،درک راکشآ ار قارع دیدش یریذپ بیسآ مه و ندوب هتسباو مه ،یلیمحت گنج .دراد رارق
 لوط رد قارع.دیدرگ فقوتم لماک روط هب نآ زا تفن تارداص و دودحم سراف جیلخ هب دادغب یسرتسد ،گنج زاغآ

 نوچ ی لئاسم زا رظن فرص.دوب هتسباو شناگیاسمه هب دوخ زاین دروم یاهالاک تادراو و تفن رودص یارب گنج
 نیرفآرسدرد ،دونشخان هراومه هیاسمه اب هسیاقم رد ناریا ،دوردن ورا زا هدافتسا و لرتنک ،یسرتسد ،کلمت یگنوگچ
 تیمکاح ،ضرف هب رگا یتح .دراد یرترب یکیمونوکاوئژ و کیژتارتساوئژ ،یدربهار تیعقوم ،شیوخ یتنس بیقر و
 هدارا نامز ره هک تسا دنم هرهب ییایفارغج تیعقوم نانچ زا نارهت مه زاب ،دورب تسد زا دوردنورا رب ناریا یقوقح
 ینالوط یاه هنارک نتشاد لیلد هب .(٩٩98:60 ،رلوف)دوش نیرفآرسدرد دادغب یارب روز هب لسوت قیرط زا دناوت یم دنک
 ،قارع رگید لکشم .تسا مورحم نآ زا دادغب هک دراد یدربهار یاه لیدب ،دوخ یبونج یاهزرم دادتما رد بسانم و
 دنرادن یتفن یاه هنایاپ و ردانب هعسوت و یناریتشک یارب ینادنچ تیلباق هک تسا شا- یبآ لحاوس ندوب ب وغرمان
 .(6398:89 ،ینادلو)
 و 9338 هدهاعم ،9838 هیئوژ یاه همانتقفاوم یاعدا و تیوک اب یزیمآ هشقانم طباور هتشذگ رد قارع ،نینچمه
 کلم زا یقارع ناربهر .تسا هدیزرو عانتما ی زرم یراذگ هلیم زا هراومه قارع اما ،ه دش صخشم 3938 همانقفاوت
 یم هرصب ناتسا زا یشخب ا ر نآ و دن دوب ضرتعم تیوک لالقتسا هب نیسح مادص و مساق میرکلادبع ات هتفرگ یزاغ
 نرق رد .(3098:03 ،هدازدهتجم) دیدرگ ادج روشک نیا زا قحان هب و سیلگنا هسیسد هب 9838 لاس رد هک دنتسناد
 رد قارع .دز مه هب ار دنمتورث اما کچوک نیشنریما نیا شمارآ ،روز هب لسوت ای دیدهت قیرط زا اهراب دادغب ،متسیب

 ار تیوک اهراب و هتشاد هلیمر زیخ تفن هقطنم و نایبوب و هبرو ۀریزج ود هب تب سن ینیمزرس یاعدا دودحم یحطس
 یوس زا هریزج ود نیا نداد ه راجا راتساوخ ینامز لقادح دادغب .تسا ه داد رارق راشف تحت اهنآ ندنادرگزاب یارب
 یتینما و یماظن تیعقوم زا ریازج نیا هب نتفای تسد تروص رد ر وشک نیا.(0198:038 ،فیلکو دراودا) دوب تیوک
 رد یرترثؤم یا هقطنم شقن یافیا تصرف و دنک یم ادیپ دازآ یاهبآ هب یرتشیب یسرتسد ،دوش یم رادروخرب یرتهب

 حرط نارگن تیوک و ناریا روشک ود ره دیاب ،تنوشخ و گنج زا رپ یخیرات هقباس نینچ اب .دبای یم سراف جیلخ
 قارع یرادروخربان ،دزاس یمریذپ ناکما ار طیارش نیا تشگزاب هچنآ .دنشاب قارع یزرم و ینیمزرس یاهاعدا ددجم
 .تساهزرم نییعت هب طوبرم یاهدادارق ندوب یلیمحتزا اه یقارع روصت و بسانم یبآ یاه هنارک و کیژتارتسا قمع زا

 ای و طلسم شقن یافی ا ،یتفن تاسیسأت و ردانب هعسوت ،تفن رودص نوچ دوخ یلم عفانم نیمأت یارب قارع هکنآ لاح
 .تسا رتشیب یبآ لحاوس جاتحم ،یتینما و یعافد ریذپ بیسآ طیارش دوبهب و سراف جیلخ یتینما تابیترت رد رثؤم
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 اب ینیمزرس و یزرم یاه ف التخا لح و لاس دص هب کیدزن تشذگ مغر هب قارع هک دشاب رطاخ نیمه هب دیاش
 و هدش ینیمزرس یاه همانقفاوت تیاعر و اهزرم شریذپ هب رضاح رتمک یبونج شخب رد زونه ،شناگیاسمه رگید
 دوخ ینیمزرس تیوه نییعت هب رداق زگره هتشذگ نرق رد قارع ،نیاربانب .تسا هتشاد ار اهنآ رد رظن دیدجت دصق
 اهدرک هک یلاح رد.دنتفرگ شلاچ هب ار شا ینیمزرس یگچراپکی هزادنا کی هب ود ره ،ینس بارعا و اهدرک و دیدرگن
 اب مکاح یاه ینس ،دندز نماد یتلود نورد یاه شکمشک هب و دندوب لالقتسا راتساوخ هناحلسم شروش قیرط زا

 هب و دندیشوک قارع ینیمزرس هعسوت رد ،تیوک و ناریا هب یماظن موجه اهدعب و یزرم و ینیمزرس یاهاعدا حرط
 تسایس ود ،یکیتیلپوئ ژ یانگنت زا یشان یاهراشف زا ییاهر یارب یثعب میژر.دندیزای تسد یتلود نایم هعزانم
 قیرط زا یژرنا لاقتنا ،یرگید و ییایفارغج یاهزرم رد رظن دیدجت و یماظن مو جه یکی هک تفرگ شیپ رد توافتم

 یاه یهاوخ نوزف ،تیوک و ناریا هب شروی رد نیسح مادص هدمع لیالد زا یکی ،نامگ یب .دوب هلول طوطخ
 ریاخذ اب تیوک ندرک ه میمض و ناتسزوخ نابز برع و زیخ تفن ناتسا قاحلا ،دوردنورا رب هطلس .دوب ینیمزرس
 شزرا هک دندوب یزیگنا هسوسو یاه همعط ،رابت برع ینس تیعمج و ینالوط لحاوس ،ناهج یدصرد 68 یتفن

 و یلیمحت روصت یکی :دوب زیچ ود ،دیشخب یم تیعورشم یماظن مادقا هب هچنآ ،مادص هاگدید زا .دنتشاد ار گنج
 یاهزایتما ندروآ تسدب و اهزرم رییغت ناکما ی رگید و قارع یاهزرم – ندوب یعیبط و یعطق هن و ندوب یگتخاس
 یم یقارع ناربهر یارب یگتخاس یاهزرم شریذپ ،لاح نیع رد .هیرهق ۀوق لامعا قیرط زا یداصتقا و یدربهار
 ار یعضو نینچ و دنک یم یکیتیلپوئژ تراقح ساسحا شناگیاسمه اب هسیاقم رد قارع.دشاب زیمآ تراقح تسناوت
 سراف جیلخ گنج ود ره رد .دناد یم « ینابرق قارع » شروشک مدرم یارب ار شنانمشد ۀناهاوخدب دصاقم لوصحم
 رد شنانمشد و گرزب یاه تردق موادم یاه هئطوت زا زارد ینایلاس لوط رد هک درک یم ییامنزاب هراگنا یثعب میژر
 ،تیوک ندرکادج قیرط دوب هدید یرایسب یاه جنر هقطنم .(Tripp,2002:179) زا ،رگامعتسا یایناتیرب هک یلاح رد
 هب رهظتسم ناریا ،تخاس بیصن یب یتفن عبانم زا و دودحم ار سراف جیلخ یتایح یاه بآ هب دادغب یسرتسد
 ود ره رد ،نیا دوجو اب .درک لیمحت قارع رب ی راوشد رایسب طیارش ،ریازجلا 0٩38 دادرارق داقعنا اب اکیرمآ تیامح
 قارع.دنک نامرد ار یکشخ رد قارع ندوبروصحم درد تسناوتن و دنام ماکان شفادها هب ندیسر رد مادص ،گنج
 ههد رد ناریا اب هشقانم زا سپ ات درک یکشخ قیرط زا نآ تارداص و تفن هلول طوطخ ثادحا هب مادقا نینچمه
 هب هقطنم رب مکاح یتباقر و رادیاپان طیارش لیلد هب مه ،دربهار نیا .دهاکب دوردنورا هب دوخ یگتسباو نازیم زا ،6٩38
 بزح اب تباقر لیلد هب ،قارع و ناریا گنج یط هیروس .دوبن زیمآ تیقفومًاالماک مادص یتیصخش تایصوصخ هژیو
 راک زا تیوک نارحب نایرج رد زین هیکرت و ناتسبرع یتفن یاه هل ول و درک عطق ار روشک نیا تفن هلول ،ثعب
 یانگنت زاس هراچ تسناوت یمن زین هیاسمه یاهروشک هار زا جراخ یایند هب یسرتسد هک دیدرگ مولعم سپ.دنداتفا
 .دشاب روشک نیا یکیتیلپوئژ
 ییایفارغج تیعقوم ،هدنیآ قارع یجراخ تسایس هدننک هیذغت هدمع عبانم زا یکی ،هتشذگ دننامه تفگ ناوتب دیاش
 لکش رصنع نیرت رادیاپ ،ایفارغج .دوب دهاوخ نآ زا یسایس ناگبخن تشادرب و یکیتیلپوئژ یاه یراوشد هژیو هب ،نآ
 قارع رد – یراتخاس و تیهام ره اب یسایس ماظن ره .دنام دهاوخ یقاب نانچمه و هدوب قا رع یجراخ راتفر هب یهد
 میژر موش اما راگدنام ثاریم ،هژیو هب و یکیزیف خلت تیعقاو نینچ هیاپ رب یتینما و یجراخ یراذگتسایس هب ریزگان
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 ناربهر یارب مادص هجیتن یب و هنیزهرپ ،ماکان هبرجت تسا دیما ،همه نیا اب .تسا یجراخ طباور هصرع رد یثعب
 رب دناوت یمن ناریا اب هدنزاس لم اعت هژیو هب زیمآ تملاسم یتسود هار زا زج قارع:دشاب هدنزومآ دیدج قارع
 دادرارق هژیو هب ،ینیمزرس و یزرم تاقفاوت هب روشک نیا یدنب یاپ مزلتسم نیا و دیآ قیاف دوخ یایفارغج یاهانگنت
 ،داسف ،میرحت ،راتشک ،گنج ،ینماان زج یدرواتسد چیه هتشذگ میژر ینیمزرس هعسوت تسایس.تسا ریازجلا 0٩38
 هک دنک كرد دیاب قارع.تسا هتشادن ناگیاسمه یارب رایسب تمحز و اه یقارع یارب رقف و یگراوآ ،یگدنام بقع
 یتح .داد رییغت هناهاوخبلد ار نآ ناوت یم رتمک هک تسا یتیعقاو ،تلود ینیمزرس ناهج تسیز و ییایفارغج یاهزرم
 داجیا هب و دشاب اه شکمشک رب ینایاپ دسر یم رظن هب دیعب ،درک داجیا ینوگرگد یللملا نیب یاهزرم رد ناوتب رگا

 عوضوم نیا هب یگتسب دیدج قارع یجراخ تسایس یریگوس ،تروص ره رد.دنک یکمک یا هقطنم تینما و حلص
 هژیو هب ،ییایفارغج تیعضو زا یتشادرب هچ قارع یجراخ تسایس ناگدنریگ میمصت و نازاس میمصت هک دراد
 هنیزگ هچ و تفرگ دنهاوخ هرهب هنوگچ نآ یاه تیدودحم و اه تیفرظ زا ،تشاد دهاوخ نآ زا یشان یاه یراوشد
 رد یتینما و یجراخ یراذگتسایس هنوگره ،هکنیا تسا مهم هچنآ .درک دنهاوخ باختنا نآ زا تفر نورب یارب یا
 یاه فالتخا هیاس تفگ ناوت یم لاح نیع رد .تفرگ هدیدان ار نآ ناوت یمن و دوب دهاوخ عوضوم نیا زا رثأتم قارع
 یزرم یاه شکمشک ،تفر دهاوخن نیب زا تیوک و ناریا روشک ود اب قارع یجراخ طباور رس رب یخیرات و یز رم
 دننامه سراف جیلخ هقطنم رد دهاوخب دیدج قارع هچنانچ و درک دهاوخ یمارآان و شنت راچد ار اهروشک نیا طباور
 و یزرم یاه شنت هاگنآ ،دیامن افیا ناریا ربارب رد زاس هنزاوم و طلسم رگیزاب ناونع هب ار دوخ یتنس شقن هتشذگ
 .دریگ شلاچ هب ارریازجلا 0٩38 دادرارق رابتعا رگید راب دادغب هک دراد دوجو لامتحا نیا و تفرگ دهاوخ الاب یسایس
 (تلم)تیعمج -
 تردق هدارا هیاپ رب لوا یناهج گنج زا سپ هک تسا هنایمرواخ هقطنم رد یگتخاس و اپون یاهروشک هلمج زا قارع
 هصرع هب اپ لصوم و هرصب ،دادغب ینعی ینامثع یروتارپما نیشیپ تیالو هس نتسویپ مه هب و اپورا یرامعتسا یاه
 ،نابز نوچ یشخب ماجسنا رصانع دقاف و تشاد ه راپدنچ یبهذم و یموق تفاب ادتبا نامه زا ،روشک نیا .داهن دوجو
 ره یریگ لکش یارب یسایس مولع نازادرپ هی رظن هاگدید زا هک دوب كرتشم یخیرات ثاریم و نیمزرس ،بهذم ،داژن
 هدس کی رد هتفرگ تروص زاس ناسکی یاه تسایس لامعا مغر هب ،ین گمهان نینچ .دنتسه مزال نردم یلم دحاو
 ،دنداد یم لیکشت ار قارع تیعمج دصرد 63 طقف متسیب نرق زاغآ رد هک اه ینس .تسا هدروخن تسد زونه ،هتشذگ
 رب ینس تیلقا هطلس .دنتفای یسایس تردق ،روشک نیا رد ینامثع یروتارپما هیلع گنج رد ایناتیرب اب یتسدمه ساپ هب

 یم کیدزن نآ نایاپ هب یدالیم هتشذگ نرق لیاوا زا هچره و دوب هدنیازف و موادتم قارع شترا و داصتقا ،تسایس
 یاه لاس رد ،لاثم ناونع هب .دریگ یم ینوزف ناش یعامتجاو یسایس قوقح زا نایعیش و اهدرک نتخاس مورحم ،میوش
 .دندوب درک دصرد 08 و هعیش دصرد 03 ،اهنت و ینس برع ،قارع یسایس ناربهر دصرد 60 هب کیدزن ،10-6338
 نامکاح ،نردم قارع یریگ لکش ودب زا.(Anderson & Stansfield ،63:1663)داتفا قافتا زین شترا رد دنور نیمه
 هک دندرک یا هدرتسگ یاه شالت ،یلم ریگارف بوچراچ داجیا و نآ یکیئا زوم راتخاس نتخاس نوگرگد یارب ینس
 لیلحت لباق یبرع مسیلانویسان یژولوئدیا و هنارمآ یزاس نوگمه رب ینتبم یزاس تلم – تلود بوچراچ رد اتدمع
 ،رمیاو).دوب یتینما یاهورین و شترا ،یسارکروروب ،یشزومآ ماظن ،هباشم دراوم دننامه زین نآ ققحت یاهرازبا و تسا
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 ،تشادن دوخ نورد رد اه ه ورگ رگید یرابجا ماغدا زج یفده هک قارع رد تلود و هعماج ندرک یبرع.(0198:31
 یلقتسم داژن و خیرات ،نابز ،نیمزرس دوخ یارب هک درک موق رظن زا.تخیگنارب ار نایعیش اهدعب و اهدرک تفلاخم
 و یراتخمدوخ ددصرد ادتبا نامه زا اهدرک .دوب یتیعورشمو تیباذج هنوگره دقاف برع مسیلانویسان ،درک یم میسرت
 هب زگره اهدرک .دنداهن شروش هب رس ،دنتفای سرتسد زا ر ود ار نآ هک یماگنه و دندمآرب یدرک تلود لیکشت
 .Triip) ،308:3663 ).دندادن تیاضر یبرع تیوه اب یزکرم تلود داجیا رد رد تکراشم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قارع روشک یتیموق بیکرت (2) هرامش هشقن
 www.reliefweb.intتیاس:عبنم

 .دنتشاد یرتشیب یراوشد ،مسیبرع ناپ زاس تلم یژولوئدیا یاه مازلا و اهاضاقت هب خساپ رد اهدرک هب تبسن نایعیش
 هیکت ،نیا دوجو اب .دندوب هدیقع مه اه ینس اب قارع ینیمزرس یگچراپکی ظفح رد و رابت برع ،اهدرک فالخ رب اهنآ
 رب دیکأت .داد یرارف ار نایعیش زا یرایسب جیردت هب دوخ هنایارگ هقرف و ینس ،رالوکس یاوتحم رب یبرع مسیلان ویسان
 ار هیعش ،هتشذگ یبهذم ثاری م هب تشگزاب رد یبرع « رگد » و « نمشد » و دناشن یم نآ مسیلانویسان ینس نومضم
 .دیرفآ یم ینارگن ،دندوب دنب یاپ دوخ یلمورف یبهذم قیالع هب زونه هک یناسک یارب مه نآ رالوکس تیهام هطقن رد
 و ود هجرد ینادنورهش هب ار نایعیش لمع رد ،یداصتقا و یسایس تازایتما زا هعیش نتخاس مورحم ،لاح نیع رد
 بزح تیمکاح نامز رد یزاس تیریغ و زیامت نینچ.( Stansfield,2004:26&Anderson)دوب هدرک لیدبت تسدورف
 تدحو » عنام و « اه یسراپ » ذوفن لماع ،«یضفار » ناونع هب نآ یفرعم و هعیش هب تبسن ینیبدب .دیدرگدیدشت ثعب
 یبرع مسیلانویسان ،تیاهن رد .(Anderson,2004:47)درک رتراکشآ ار ثعب بزح یکی ژولوئدیا یرظن گنت ،« یبرع
 ،ینیبدب هب ،فلتخم یاه هورگ داحتا یاج هب و دیسر یم رظن هب زیمآ ضراعت ًااتاذ ،قارع ینس ناربهر رظن دروم
 و یرادافو ،اهدامن ،اهراجنه ،اه شزرا یزاس ناسکی لابند هب اریز؛ دز نماد اهنآ نایم یدامتعا یب و نظءوس ،هعزانم
 یعامتجا قوقح دهاوخب هکنآ یب ،دوب دوخ یتیوه هنارظن گنت یاه هراگنا هیاپ رب یقارع فلتخم یاه هورگ یاهاضاقت
 زاس هنیمز ،تیاهن رد و روز ،بوکرس رب هیکت زج یها ر ،نیاربانب .دوش لیاق روبزم یاه هورگ یارب یربارب یسایس و
 تمواقم ،رگید یوس زا.دیدرگ هعیش ندش یسایس.(Tripp,2002:169) تفاین تردق و درک یموق مسیلانویسان روهظ
 هب ار یقارع ی ربهر ،یزکرم تموکح تساوخ و ینس بارعا تیلقا هطلس ربارب رد یعیش هعماج زا یشخب و ا هدرک
 یگچراپکی ظفح یارب بوکرس نامزاس و تنوشخ زا یریگ هرهب دناشک تنوشخ و روز هب شیپ زا شیب لسوت
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 ،عقاو رد .تسا قارع نردم خیرات هدعاق ،یسایس میژر یاقب هژیو هب و یبرع مسیلانویسان یاه هراگنا جیورت ،ینیمزرس
 نینچ راذگناینب ایناتیرب .دندوب یتینما یاهورین و شترا ،یزکرم تموکح رارقتسا و یزاس تلم مهم یاهرازبا زا یکی

 لسوت اب ایناتیرب قارع لیکشت زا لبق یکدنا .دیرفآ هعجاف قارع رد متسیب نرق ینایاپ یاه ههد رد هک دوب یموش تنس
 زین ییاوه یورین قیرط زا ،6338 ههد لیاوا رد و درک بوکرس ار نایعیش شروش یا هنایشحو زرط هب ه یرهق ۀوق هب
 .(Anderson & Stansfield, 2004:23).تخاس روبجم یزکرم تموکح شریذپ هب ار لامش یضاران یاهدرک
 (تموکح)یسایس ماظن -
 اب ماوت و روحم یماظن ،یرازفا تخس یدرکیور اب ٌاابلاغ قارع روشک شیادیپ ودب زا یسایس یاه ماظن راتخاس
 لامعا و یروتاتکید ریسم زا هراومه روشک نیا رد یسایس تابث ،ساسا نیا رب .تسا هدوب هارمه یرگشاخرپ

 .(AL-Marashi,2002,57 )دنا هدوب بهذم ینس بارعا هراومه ،درکیور نیا رازبا و هدش یم لابند یسایس تنوشخ
 تسخن نیلوا ناونعب یکلاملا یرون قارع هب اکیرمآمح لابندب نیسح مادص ینوگنرس و ثعب ماظن یشاپورف زا دعب
 هجوت اب نونک ات خیرات نیا زا نکیلو ،دیسر تردق هب کیتارکومد دنور کی رد 0663 لاس لیروآ رد روشک نیا ریزو
 زا یخرب فذح و قارع روشک هرادا رد یموق تاعونت همه شریذپ رد کیتارکومد درکیور نیا یدمآراکان هب

 هدومن هدرتسگ ار قارع رد یتابث یب موادت یلعف نادرمتلود یوس زا روشک یسایس تکراشم دنور رد یسایس تانایرج
 هب هک تفر شیپ ییا هنوگ هب اما ،دراد یدمآراک ظاحل زا یقفوم هدنورپ یدح ات یکلام تلود ،لاثم یارب .تسا
 مامت یکلام ودراد مه یدایز نافلاخم ،تلع نیمه هب .دنار هیشاح هب ار دوخ قباس ناتسود و یسایس یابقر جیردت
 یرابیز رایشوه ینعی ،درک هجراخ ریزو شقن ًاالمع و داد یم ماجنا ًااصخش ار قارع یجراخ تساس هب طوبرم لئاسم
 یکلام شنکاو ای كوکرک دانسا رد یساسا نوناق 618 هدام یارجا هب ناوت یم نآ زراب قداصم زا.دناسر رفص هب ار
 زا رگید یخرب هاگن زا ای و(6398:٩3:یناراب یقوذ)تسا یجراخ ساه تکرش اب دارکا یتقن یاهدادرارق هب تبسن
 زیرگ زکرم یاه نایرج و یتسیرورت یاه هورگ یریگ لکش رد وا ییارگ هبناجکی درکلمع یسایس هصرع ناسانشراک
 جیردت هب قارع ]اذلف[ .تسا هدرک افیا ار رثوم یشقن یزورما شعاد نوچمه یریفکت و یفلس یاه هورگدننامه زادنارب
 بعصم وبا یربهر هب هدعاقلا یزکرم ههبج هب تیاهن رد و یطارفا یاه یفلس ومن و دشر نوناک هب ،روکذم عطقم رد
 .(6398:088 ،یورسخ)دیدرگ لیدبت(0663-0038) یواقرزرا
 مولعم شعاد تارفن قیقد دادعت .دش دلوتم قارع رد هدعاقلا هخاش لد زا (3398 نیدرورف) 9863 لیروآ رد شعاد
 رد وا .دراد هدهعرب یدادغبلا رکبوبا ار نامزاس نیا یربهر.دسرب رفن نارازه هب ناشرامش دوش یم روصت اما ،تسین

 ناونع هب یدادغب .دندرک سیسأت ار شعاد ادعب هک دوب ییاه هورگ زا یکی هک دیسر قارع هدعاقلا یربهر هب 6863 لاس
 هک دوش یم ثعاب هلأسم نیا ،نارگ لیلحت هتفگ هب و ،دوش یم هتخانش یگنج نونف هب طلسم و ینادیم هدنامرف کی
 تسدب یهجوت لباق یماظن یاه تیقفوم هورگ نیا .دشاب هتشاد تیباذج هدعاقلا زا رتشیب یداهج ناناوج یارب شعاد
 تحت تلود و قارع ینس تیلقا نایم هدنیازف یاه شنت زا ندرب هرهب اب (3398 ید) 1863 هیوناژ رد.تسا هدروآ
 تفرگ رایتخا رد ار رابنا یبرغ ناتسا رد هجولف نیشن ینس اتدمع رهش لرتنک روشک نیا نایعیش یربهر
(www.bbc.co.uk). رد سفن هزات یورین کی نتفرگ تردق هناشن ریخا یاهلاس رد ماش و قارع تالوحت هعومجم 

 رد هک هچنآ.دراد هنایمرواخ رد کیتلپوئژ تارییغت اب هلباقم رد یعس یبهذم یاه هزیگنا هلیسوب هک تسا برع ناهج
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 و قارع یمالسا تلود یاهورین تسدب لصوم قارع گرزب رهش نیمود طوقس ینعی ،نئوژ 68 زور زا هیروس و قارع
 یاراد دیدرت نودب ،درذگ یم ریخا یاهزور رد یلحم یاهورین و مادص شترا و اه یثعب یراکمه اب (شعاد) ماش
 تسایس هصرع رد رگیدکی نافلاخم .تسا تسایس ناهج الک و یبرغ یایسآ ،هنایمرواخ هقطنم یارب یدج یاهدمایپ
 قفتم اپورا و هیروس ،ناریا ،هیسور ،اکیرمآ هلمج زا یبرع ریغ یاهورین همه ابیرقت .دنتسه نیزورما نادحتم ،زورید
 ماجنا قارع تلود رد یتارییغت زین لاح نیع رد و ،هدش تیامح دیاب نافلاخم ربارب رد قارع تلود زا هک دنتسه لوقلا

 لامش و ناریا ،یبرع یاهروشک رب هرطیس لابندب هک دناوخ یم یمالسا تفالخ ار دوخ امسر شعاد نونکا .دوش
 .(http://www.csr.ir/departments.aspx)تسا نیطسلف یزاس دازآ و اقیرفآ
 قارع یجراخ تسایس -
 هب ناوت یم ار لماوع نیا هک دراذگ ریثات رگید یاه روشک لابق رد اه روشک یسایس راتفر رب دناوت یم یفلتخم لماوع
 نیرتمهم تفگ دیاب قارع دروم رد.تسا توافتم رگید روشک هب یروشک زا هک دومن میسقت یجراخ و یلخاد هتسدود
 تیعقوم و یکیتلپوئژ یاهانگنت زا یشات رتشیب دوخ ناگیاسمه اب روشک نیا یسایس یاه راتقر زورب رد لماع
 دنورا و سراف جیلخ رد دوخ یلحاس یاه هنارک قیرط زا دازآ یاهبآ هب یسرتسد مدع نامه ینعی روشک نیا یایفارغج
 ییاهروشک اب یکیزیف یریگ رد و هنایوج هزیتس یاهدروخرب هب رجنم شیپ نایلاس لوط رد مهم نیا هک دشاب  یم دور
 .تسا هدش سراف جیلخ گنج رد تیوک و هلاس 1 گنج رد ناریا نوچمه
 ،یدوعس ناتسبرع ،ناریا روشک شش اب و تسا سراف جیلخ هزوح روشک نیموس ینیمزرس تعسو رظن زا قارع
 تمسق رد و تسا یکشخ رد روصحم یروشک قارع.دراد كرتشمزرم رتمولیک 6009 ندرا و هیکرت ،هیروس ،تیوک
 روشک تشه نایم رد .تسا دازآ یاه بآ هب شا یسرتسد هار اهنت هک یبآ زرم رتمولیک 10 دودح ،یقرش بونج
 نیا .درب یم جنر یکیتلپوئژ یاه انگنت زا ،ظاحل نیا زا ]...[تسا قارع نآ زا لحاوس نیرتمک ،سراف جیلخ یلحاس
 راتفر رب رثوم یاه هفلوم نیرتمهم زا یکی ،تیوک و ناریا اب ینیمزرس و یزرم تافالتخا رانک رد یکیتلپوئژ یاههانگنت

 .(6398:01 ،یورسخ)تسا هدوب هتشذگ ههد دنچ لوط رد قارع هجراخ
 ات زاغا زا قارع.تسا هتشاد نآ یجراخ تسایس رد یمهم شقن روشک نیا سیسات زاغآ زا قارع ییایفارغج تیعقوم
 شالت لاس 61 دودح.تسیرگن یم هنارتیدم یایرد هب رتشیب (6338-1038) یمشاه نادناخ تنطلس طوقس
 روشک گی قارع هب ندرا و نیطسلف ،نانبل ،هیروس ندرک همیمض اب هک دوب راوتسا ساسا نیا رب دادغب نایاورنامرف
 روشک نینچ لیکشت تروص رد.(٩998:160 ،یکسفاچنل)دنروآ دوجوب قارع یمشاه نادناخ یربهر تحت گرزب
 هم دندش هجوتم قارع ناربهر هک ینامز اما.درک یم ادیپ یسرتسد هنارتیدم یایرد هب میقتسم روطب قارع یروانهپ
 رد هژیوب ،هقطنم نیا و هدش سراف جیلخ هجوتم قارع هنابلط هعسوت یاه تسایس ،تسا نکمم ریغ روکذم یایور
 ثعب بزح هرود رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب قارع یجراخ یاه تسایس رد یا هژیو هاگیاج ،ثعب بزح هرود
 هدوب رثوم دروم نیا رد ،رصم ذوفن شهاک یرگید و سراف جیلخ زا ناتسلگنا یاهورین جورخ یکی ،هدمع لماع ود
 .(3198:60 ،ینادلو)تسا
 رد یرتمهم شقن دنناوتب ات دنروآرد سراف جیلخ رد گرزب تردق کی تروص هب ار دوخ هک دندوب ددصرد اه یقارع
 اب اریز ،دنبای تسد ،دشاب لقتسم مه و نئمطم مه هک یا هلیسو هب تسیاب  یم روظنم نیا یارب .دننک افیا هقطنم نیا
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 رد تسناوت یمن قارع ًاالوصا ،هقطنم نیا رد نآ لحاوس مک لوط و سراف جیلخ رد قارع ییایفارغج تیعقوم هب هجوت
 ،نیاربانب.دنک افیا هقطنم نیا رد یتیمعا اب شقن تسناوت یم هنوگچ لاح ،دوش بوسحم سراف جیلخ یاهروشک هرمز
 ای و دروآ رد دوخ لاغشا هبار تیوک هک دریگ هدهعرب سراف جیلخ رد ییا هدمع شقن تسناوت یم یتروص رد قارع
 .(30 ،عبنم نامه)دبای طلست نایبوب و هبرو ریازج رب لفادح
  تیوک هب هلمح
 هلحرم هب و دش فشک تیوک رد تفن هک دیدرگ دیدشت ینامز قارع هب تیوک نتسویپ ای فرصت یارب دادغب ششوک

 تیوک اه راب قارع .دما دیدپ تیوک یلام و یتفن تورث رب هرطیسی ارب ینوزفا زور شیارگ ماگنه نا زا .دیسر رودص
 و تسا هتخائنا گنچ روشک ود زرم رد عقاو هلیمور یتفن هچض.ح زا قارع تفن هیمهش رب روشک نیا هک درک مهتم ار
 و یداصتقا عفانم و دیاشگب دادغب یارب ار ایرد هار ،قارع هب نایبوب و هبرو ریازج شورف ای هراجا اب تسین رضاح
 رب تیوک رارصا ،وس رگید زا.(9198:833 ،تیوک تاقیقحت و تاعلاطم زکرم).دنک نیمکات رظن نیا زا ار نآ یدربهار
 www.defence.gov:2005,)دوب هدش تخادرپ دادغب هب هلاس 1 گنج لالخ رد هک یا هرهب یب ییاه ماو تفایرد

(Baker andHamilton یاضف نینچ رد.دش نایامن رگ لیهست ریغتم ناونع هب تلود ود نایم ضراعت دیدشت رد 
 ار دوب هدش دودح نییعت ایناتیرب طسوت هک تیوک قارع یزرم طوطخ اب دوخ تفلاخم مادص هک دوب یغیلبت -یناور
 Cleveland,1999:464).).تسا هدش ایرد هب قارع یسرتسد مدع ثعاب تیعضو نیا هک دوب رواب نیا رب و .درک مالعا

 .دش هجاوم تیوک هب قارع هلمح اب للم نامزاس تینما یاروش 6338 توا رد ماجنارس
 ناریا اب ینیمزرس تاضراعت
 مغر هب.تسا هدوب هشقانم دروم هراومه ،دراد یداصتقا و یماظن شزرا قارع و ناریا روشک ودره یارب هک دور دنورا
 ،1838 لاس رد اه زرم تییعت همانقفاوت ،1338 لاس رد لوبناتسا لکتورپ ،٩118 لاس رد مود مور زرا هماندهع یاضما
 یاعدا .دشاب زیگنا هعزانم دناوت یم زونه یبآ یاه زرم رس رب فالتخا ،ریازجلا 0٩38 همانقفاوت و ٩938 هماندهع
 رد ار یراوشد رایسب طیارش ،یبآ یاهزرم نییعت رس رب فالتخا و ناتسزوخ زیخ تفن ناتسا هب تبسن ینیمزرس
 داقعنا یپ رد و دیماجنا تخس ییا هلداجم هب 1038-0٩38 یاه لاس رد هک طباور نیا.دز مقر هیاسمه ود نیا طباور
 زا سپ هچرگا.(1198:0٩ ،یورسخ)تفرگ رارق ناریا هب قارع یماظن موجه هیاپ 3٩38 لاس رد ،درک شکورق ریازجلا

 ارنآ دهاوخب هک تسین یتیعقوم رد دیدج قارع رضاح رد و داد نت هماندهع هب ًااددجم یا همان یط یثعب میژر ،گنج
 دروم رد یقارع تاماقم رگید و قارع ]یلبق[ روهمج سیئر ینابلاط لالج زیمآ لادج نانخس اما ،دیامن وغل هرابود
 ناکما نیا هراومه دیدج قارع یسایس راتخاس رد ،نیاربانب.دوش یبایزرا نارهت هب یدج یرادشه دیاب ،ریازجلا دادرارق
 دنوش یعدم و هتفرگ شسرپ هب ار دادرارق رابتعا نیسحلا مادص دننامه هک دنوش ادیپ یناربهر و هورگ هک دراد دوجو
 یاه هزیگنا دناوت یم عوضوم نیا.تسین یفتنم ،هدش لیمحت ناشروشک رب هنافصنم ریغ و دعاسم ان تیعضو رد دادرارق
 کیژتارتسا قمعو بسانم ییا هنارک دقاف قارع هک دشاب نیا دیاش نآ تلع نیرتمهم اما ،دشاب هتشاد یسایس و یدرف
 رد دادغب هک تسانیا یساسا لضعم اما .تسا ناشروشک یکیتلپوئژ گرهاش و هاربآ اهنت دنورا اه یقارع هاگن را ،تسا
 یریذپ بیسآ مه و ندوب هتسباو مه ،یلیمحت گنج .دراد رارق ناریا مئاد یریذپ بیسآ و تراظن ضرعم رد هقطنم نیا
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 تارداص و دودحم سراف جیلخ هب دادغب یسرتسد ،گنج زاغآزا سپ ینامز كدنا اریز .درک راکشا ار قارع دیدش
 .(6398:01 ،یورسخ)دیدرگ فقوتم لماک روطب نآ زا تفن
 میمصت و نازاس میمصت هک دراد عوضوم نیا هب یگتسب دیدج قارع یجراخ تسایس یریگ وس ،تروص ره رد
 ،تشاد دنهاوخ نا زا یشان یاهیراوشد هژیو هب ،ییایفارغج تیعضو زا یتشادرب هچ قارع یجراخ تسایس ناگدنریگ
 باختنا نا زا تفر نورب یارب یا هنیزگ هچ و تفرگ دنهاوخ یرادرب هرهب هنوگچ نا یاه تیدودحم و اه تیفرظ زا

 دوب دهاوخ عوضوم نیا زا رثاتم قارع رد یینما و یجراخ یراذگ تسایس هنوگره ،هکنیا تسا مهم هچنآ.درک نهاوخ
 .(1198:1٩ ،یورسخ)تفرگ هدیدان ار نا ناوت یمن و
 یریگ هجیتن
 زا ییاه هرود رد یتح هک ییا هنوگ هب تسا هدوب یسایس یتابث یب راچد هراومه نونک ات سیسات ودب زا قارع روشک
 دنیآرب نینچمه و یسایس فلتخم یحاون مهافت دنیآرب رتشیب تسا هتشاد شمارآ و تابث رهاظ هب روشک نیا خیرات
 .تسا هدوب یخیرات فلتخم یاه هرود رد روشک نیا تقو نامکاح یاه تموکح یوس زا یرابجا طابضنا متسیس کی
 دنور یدمآراکان ،یکیتلپوئژ یاهانگنت هزوح رد ییاه شلاچ زا رثاتم قارع روشک هک دهد یم ناشن دوجوم یاه هداد
 رد هدش هراشا یاهانگنت و از نارحب لماوع نیا هک ینامز ات و تسا کیتارکومد ریغ یسایس ماظن و یزاس تلم-تلود
 ار روشک نیا یسایس یاه هورگ و بازحا یمامت تکراشم هنیمز دناوتن مه یسایس ماظن و دشاب هتشاد دوجو قوف
 ناوت یم یجراخ تسایس دعب رد.دنام دهاوخ یقاب قارع روشک رد اه یتابث یب دنور و شنت یاه هنیمز ،دروآ مهارف
 اب قارع ییازفا شنت دنور دوجوم یاهانگنت زا روشک نیا یجراخ تسایس یریذپ ریثات هب هجوت اب هک درک نایب
 یریگ تهج و یسایس یاه ماظن عون زا رظن فرص رگید ینایب هب و دنام دهاوخ یقاب نانچمه شناگیاسمه
 نینچمه و دش دهاوخ فیرعت رادیاپ یتابث یب لماوع نیمه ساسارب نآ یتینما و یجراخ تس ایس ،یقارع نادرمتلود
 داهنشیپ ور نیا زا دش دهاوخ میسرت کیتلپوئژ یاه انگنت و اه شلاچ نیا هیاپ رب هراومه نآ هجراخ تسایس راتفر
 تیوک و ناریا ینعی هیاسمه یاهروشک یراکمه قیرط زا سراف جیلخ هقطنم رد قارع ینیمزرس یانگنت هک ددرگ یم
  ددرگ عفر سراف جیلخ رد یلحاس یاهزرم زا قارع روشک رتشیب هدافتسا یاتسار رد یقوقح دادرارق داقعنا اب
 عبانم
 .سموق رشن :نارهت ،یهانپ تعیرش راگتسر دازرهش ،هنایمرواخ رد نارحب ؛( 0198 ) چنیه رتیپ ،فیلک و نوتلیم یلروم ،دراودا

 تاعالطا ،تیوک لاغشا اب طابترا رد قارع یجراخ تسایس رب رثوم لماوع ،(6٩98) رفولین ،یناشاک سانش قح و رغصا ،ینادلو یرفعج
 .دنفسا و نمهب مشش لاس ،یسایس-یداصتقا

 .یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ تاراشتنا ،نارهت ،یسایس یایفارغج هفسلف ،(9398)دارم ،دار ینایواکو اضردمحم ،این ظفاح
 .یلپاپ تاراشتنا ،دهشم ،کیتلپوئژ میهافم و لوصا ،(0198)اضردمحم ،این ظفاح
 .یدربهار تاعلاطم یاه شهوژپ زکرم ،نارهت ،(یجراخ و یلخاد یاه دنور یسررب)هدنیآ قارع زادنا مشچ ،(6398)اضرمالع ،یورسخ
 ماما عماج هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،ناریا یمالسا یروهمج تینما رب نآ ریثات و قارع دیدج کیتلپوئژ ،(6398)مظاک ،یناراب یقوذ

  ،(ع)نیسح
 .یوضر سدق تاراشتنا ،دهشم ،مود پاچ ،ناورهب نیسح همجرت ،هعماج رب یدمآرد ،(1٩98)نای ،نوستربار
 .حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،قارع روشک ،(3198)حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس
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 .یمالسا بالقنا دانسا زکرم ،نارهت ،یسایس یاه شیارگ دنیآرف و اهراتخاس:قارع ،(3٩98)نیسح ،هداز فیس
 .مود پاچ ،زکرم رشن ،نارهت ،ملاع هلبق ،( ٩٩98 )ماهارگ ،رلوف
 یگتسبمه و یگنهرف عونت ،1 هرامش همانشهوژپ ،یتفایهر و یرظن تامازلا:ناریا رد یلم تدحو و یگنهرف عونت ،(0198)هلارون ،یرصیق

 .کیژتارتسا تاقیقحت هدکشهوژپ ،یلم
 لاس ،کیتلپوئژ همانلصف ،قارع یجراخ تسایس یریگ لکش رد یتایح یاضف موهفم هاگیاج ،(8398) ،نارمچ ،هیوب و دارم ،دار ینایواک

 .لوا هرامش ،متشه
 .موس هرامش مهن لاس ،کیتلپوئژ همانلصف ،ناتساب ناریا کیتلپوئژ روصت رد یناهج تموکح ،(3398)یضترم ،یماهت و دارم ،ینایواک
 .ملعم تیبرت هاگشناد یهاگشناد داهج تاراشتنا ،نارهت ،(دیدهت و شنت عبانم)ناگیاسمه و ناریا یفرعم ،(8198)هللادی ،روپ میرک

 ،هام دنفسا و نمهب ،مجنپ لاس ،یداصتقا – یسایس تاعالطا « تیوک و قارع یسایس یایفارغج هب یهاگن » ،(3098 )زوریپ ،هدازدهتجم
 .81-31 یاه هرامش

 ییایفارغج همانلصف ،ناریا یلم تینما رب نآ تارثا و مسیلاردف هب زکرمتم زا قارع یسایس راتخاس رییغت یسررب ،(6398)الیهس ،اونان
 .33 هرامش ،متشه لاس ،نیمزرس

 هب) داژن یناطلس دمحا و یفسوی یجاح دمحمریما ،« قارع رد یبهذم – یموق یاه ش کمشک و یسارکومد ،(0198 ) سایردنآ ،رمیاو
 .یللملا نیب و یسایس تاعلاطم رتفد :نارهت ،یدج قارع رد یسایس ناماس ،(ششوک
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