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( اهوگلا یلم و  هناسر   ) يا هناسر  مرن  گنج  رد  یگنهرف  فادها 

باتک تاصخشم 

 - 1361 هقیدص ، هدیس  ینیسح ، : هسانشرس

 . ینیسح هقیدص  هدیس  (/ اهوگلا یلم و  هناسر   ) يا هناسر  مرن  گنج  رد  یگنهرف  فادها  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1392 یمالسا ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : : رشن تاصخشم 

:184 ص. يرهاظ تاصخشم 

3-301-514-964-978 کباش :

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

مرن گنج  : عوضوم

گنج یهورگ و  ياه  هناسر  : عوضوم

یسایس ياه  هبنج  یهورگ --  ياه  هناسر  : عوضوم

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 

9/275UB فلا 1392 ح5 هرگنک : يدنب  هدر 

355/3434 ییوید : يدنب  هدر 

3242314 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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12 ص :

هچابید

هچابید

هجوت مرن  گنج  ياهرازبا  ناونع  هب  مرن  تردق  لماح  ياهرازبا  یمامت  هب  دیاب  نیاربانب ، دریگ . یم  ماجنا  مرن  تردق  هناوتشپ  اب  مرن  گنج 
مایپ لاقتنا  يارب  يرازبا  عونت  اب  تاطابترا ، رصع  رد  دنتـسه . صاخ  فادها  اب  اه  مایپ  هدنهد  لاقتنا  اهرازبا ، نیا  درک . ییاسانـش  ار  اهنآ  و 

، یـشاقن رتاـئت ، امنیـس ، لـماش  رنه  ياـه  هصرع  تاـعوبطم ؛ نویزیولت و  ویدار ، ینعی  هناـسر  میتسه . ور  هبور  رگید  هطقن  هب  هطقن  کـی  زا 
رد هکنیا  هب  هجوت  اب  دـیآ . یم  رامـش  هب  مرن  گنج  رازبا  یناسنا ، ياـه  هکبـش  داـهن و  مدرم  ياـه  ناـمزاس  عاونا  و  یقیـسوم ؛ کـیفارگ و 

بازحا ناگبخن ، نارادم ، تسایس  ناناوج ، هلمج  زا  یفلتخم  ياه  هورگ  تبسن  نامه  هب  دوش ، یم  هدافتـسا  ینوگانوگ  رازبا  زا  مرن  گنج 
. دهد یم  رارق  فده  ار  مدرم  ياهرشق  و 

رتشیب و فلتخم ، تاقبط  يارب  نآ  شـشوپ  دوش و  یم  هدرب  هرهب  یملع  یگنهرف و  يا ، هناـسر  ياـهرازبا  زا  مرن  گـنج  رد  نیا ، رب  نوزفا 
دراذگ رثا  مدرم  ياه  هدوت  رب  دناوت  یم  يا  هناسر  گنج  تسا . رت  توافتم 
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13 ص :

، دنتسین مرن  ياه  گنج  فده  هب  هتسباو  مرن ، ياه  گنج  رظن  دروم  دارفا  دهد . رارق  فده  ار  ناگبخن  یملع  گنج  رد  لکش  نیمه  هب  و 
تخـس گنج  رد  یلو  دـنوش ، یم  نآ  ریگرد  يرتشیب  دارفا  دوش ، یم  هدافتـسا  ینوگانوگ  ياهرازبا  زا  مرن  گنج  رد  هکنیا  لیلد  هب  هکلب 

. دنریگ یم  رارق  هلباقم  فرط  رد  نایماظنریغ ) يدودعم  دراوم  رد  و   ) یماظن ياه  هورگ  طقف  دراد ، دربراک  یماظن  رازبا  اهنت  هک 

مجاـهت ناوـنع  اـب  نآ  زا  هک  یگنهرف  ياهدـیدهت  تسا . یعاـمتجا  یـسایس و  یگنهرف ، هصرع  مرن » دـیدهت   » ياههـصرع بیترت ، نـیا  هـب 
ياه ضرغ  اه و  فده  هب  ندیسر  يارب  هعماج ، رد  یـسایس  یگنهرف  ياهنارحب  عاونا  داجیا  لابند  هب  دوش ، یم  دای  مرن  دیدهت  ای  یگنهرف 

یگنهرف هلاحتسا  عومجم ، رد  يرادیاپ و  هیحور  هدارا و  بلس  هعماج ، يدنمرواب  فذح  دیدهت ، عون  نیا  زا  یلـصا  فده  تسا . یـسایس 
ياهوگلا دوخ ، تسد  هب  اـت  دـننک  لیدـبت  ناـمرآیب  تلم  هب  ار ، ناـمرآ  ياراد  یتلم  دوش  یم  شـالت  دـیدهت  عون  نیا  رد  تسا . یـسایس  و 

مک نیرتدمآراک ، نیرتراذگرثا ، مرن ، دیدهت  هزورما  دنناشک . شلاچ  هب  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، ياههـصرع  رد  ار  شیوخ  يراتفر 
اب هنیزه و  نیرتمک  اب  ناوت  یم  نوچ  تسا ؛ روشک  یلم  تینما  دض  رب  دیدهت  عون  نیرتهدیچیپ  نیرتکانرطخ و  لاح ، نیع  رد  نیرتهنیزه و 

، فطاوع اب  اریز  دیسر ؛ فده  هب  یکیزیف  ياهتمواقم  ندرب  نیب  زا  یشکرکشل و  فذح 
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ناریو رتهدرتسگ و  دـیدهت ، گنج و  نیا  داعبا  دراد . طابترا  یـسایس  ماظن  تلم و  کی  ياهنامرآ  اهـشزرا و  رواـب ، هشیدـنا ، تاـساسحا ،
. دهدیم رارق  دوخ  مجاهت  جامآ  ار  اهتلم  نامرآ  رکف و  نید ، اریز  تسا ؛ رترگ 

درب و یم  نیب  زا  ار  تلم  هدارا  مزع و  دنک ، یم  دراو  هشدخ  یلم  تردـق  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  اه ، تلم  ناور  هیحور و  هب  مرن  دـیدهت 
یتینما یسایس  یشاپورف  يارب  ياهمدقم  دناوتیم  تلم  یناور  یشاپورف  دنک . یم  فیعـضت  ار  ماظن  ياهتـسایس  نامرآ و  زا  عافد  تمواقم و 

، رگید ياهروشک  نوچ  دـسرب ؛ یناهج  تسایـس  رد  دوخ  رظن  دروم  دـصاقم  هب  دـناوتیم  روشک  کی  هیاـپ ، نیا  رب  دـشاب . نآ  يراـتخاس  و 
ییاناوت مرن ، تردق  نیاربانب ، دنریگیم . رارق  نآ  یـشیدنادازآ  تفرـشیپ و  ریثأت  تحت  و  دننکیم ، يوریپ  نآ  زا  دنریذپیم ، ار  نآ  ياهـشزرا 

هرهچ بولطم ، جیاتن  هب  ندیـسر  میقتـسمریغ  هویـش  نیا  تسا . شاداپ  ای  رابجا  قیرط  زا  هن  ندرک ، بذج  قیرط  زا  دـیهاوخیم  هچنآ  بسک 
رگید یمومع  راکفا  رد  ذوفن  ای  یناسر  عالطا  اهنآ  فده  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاههمانرب  هب  مرن  تردق  رگید ، ریبعت  هب  تسا . تردـق  مود 

. یگنهرف تالدابم  ینویزیولت و  ییامنیس و  ياهملیف  بوتکم ، ياههناسر  زا : تسا  ترابع  هطبار  نیا  رد  هدمع  ياهرازبا  تساهروشک .

یعامتجا تاعلاطم  هورگ 

شهوژپ لک  هرادا 
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همدقم

هراشا

همدقم

تالداعم هراوهام ، تنرتنیا و  نوچمه  یعمج ، طابترا  لـیاسو  نوزفازور  دـشر  هطـساو  هب  ناـهج  ندـش  رت  کـچوک  اـب  زورما  ياـیند  رد 
ياج هب  هک  يروط  هب  تسا ؛ هداد  يدیدج  تالداعم  هب  ار  دوخ  ياج  هدروخ و  مه  هب  يدایز  دودح  ات  اهروشک  طباور  میظنت  رد  هتـشذگ 

ناونع هب  هناسر  نارود ، نیا  رد  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدـش  بلج  مرن  تردـق  زا  هدافتـسا  هب  اـه  تردـق  هجوت  روز ، میقتـسم  يریگراـک  هب 
هـشیدنا رکف و  نتفرگ  فده  اب  مرن  گنج  نایم ، نیا  رد  دور . یم  راک  هب  گرزب  ياه  تردـق  ياه  تسایـس  لامعا  يارب  یـساسا  يرازبا 

. دراد هدهع  رب  عماوج  یگنهرف  يرکف و  ياه  ناینب  ندرک  تسس  رد  یمهم  شقن  اه ، تلم 

هب يا  هناسر  گنج  هچ  رگا  تسا . یللملا  نیب  دـیدج  ياه  گنج  رد  مرن  گنج  ياه  هبنج  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  يا ، هناـسر  مرن  گـنج 
. دوش یمن  هدافتـسا  يا  هناسر  گنج  زا  اه  نامز  رگید  رد  هک  تسین  نآ  موهفم  هب  نیا  دراد ، يرتشیب  دربراک  یماظن  ياـه  گـنج  ماـگنه 

نایرج یتنرتنیا  ياه  تیاس  يربخ و  ياه  هکبـش  اه ، يرازگربخ  یتاـعوبطم ، نارـسفم  نویزیولت ، ویدار و  ناـیم  ًارهاـظ  يا  هناـسر  گـنج 
هب هک  تسا  هتفهن  روشک  کی   (1)« يا هناسر  تسایس   » ناونع اب  يزیچ  یتسیلانروژ ، لادج  نیا  تشپ  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دراد ،

.Media Policy - 1
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یم نیمأت  یسوساج  ياه  سیورس  یتینما و  یتاعالطا و  يّرس  ياه  هجدوب  ای  اه  ناملراپ  بّوصم  یمسر  ياه  هجدوب  هار  زا  میقتـسم  روط 
. دنتسه اه  هناسر  نارازگراک  یگنهرف و  ياه  تسیژتارتسا  تاغیلبت ، ناصصختم  يا ، هناسر  گنج  نازابرس  دوش .

یتاغیلبت يا و  هناسر  یتینما ، یتاعالطا ، یسایس ، یماظن ، ياه  شخب  کیدزن  گنهامه و  يراکمه  هک  تسا  يا  هلوقم  يا ، هناسر  گنج 
هناسر ياه  نامتراپد  اه و  هدکشناد  ناداتسا  هکلب  دنتسین ، یـشترا  یماظن  ياه  لارنژ  يا ، هناسر  گنج  ناحارط  دبلط . یم  ار  روشک  کی 

. دنروشک ره  ربتعم  ياه  هاگشناد  رد  يا 

داجیا دننام  ییاه  هویـش  رد  تسا ، نیودـت  لاح  رد  ناریا  دـض  رب  يا  هژورپ  ناونع  هب  نونکا  مه  هک  يا  هناسر  مرن  گنج  هدـیدپ  نیاربانب ،
يارب هناراکبارخ  تایلمع  هدرتسگ ، مجح  رد  یتلودریغ  ياه  نامزاس  سیـسأت  هعماج ، رد  یتیاضران  هب  نداد  لکـش  يداصتقا ، یناـماسبان 
رولبتم یگنهرف  يوتان  داجیا  یندم و  ياه  شور  هار  زا  ناریا  تیمکاح  فیعضت  و  تلود ، ییارجا  يرادا و  هاگتسد  نداد  هولج  دمآراکان 

نآ اب  هلباقم  رد  ار  يا  هناسر  ياهراکهار  دنک و  یـسررب  يا  هناسر  مرن  گنج  رد  ار  یگنهرف  فادـها  دـشوک  یم  شهوژپ  نیا  دوش . یم 
. دهد هئارا 

شهوژپ فده 

شهوژپ فده 

. تسا نآ  اب  هلباقم  يارب  راکهار  هئارا  يا و  هناسر  مرن  گنج  رد  نمشد  یگنهرف  فادها  یسررب  شهوژپ ، نیا  زا  فده 

شهوژپ یلصا  شسرپ 

شهوژپ یلصا  شسرپ 

يا هناسر  مرن  گنج  رد  نمشد  یگنهرف  فادها  اب  دناوت  یم  هنوگچ  امیس  ادص و 
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؟ دنک هلباقم 

یعرف ياه  شسرپ 

یعرف ياه  شسرپ 

؟ تسیچ يا  هناسر  مرن  گنج  اب  هلباقم  ياهراکهار  . 1

؟ تسیچ مرن  گنج  ياهرازبا  . 2

؟ تسیچ هعماج  یعامتجا  یسایس و  ياهراجنه  تیبثت  رد  گنهرف  شقن  . 3

؟ تسیچ يا  هناسر  مرن  گنج  رد  نمشد  یگنهرف  فادها  . 4

شهوژپ هیضرف 

شهوژپ هیضرف 

یناریا یمالسا  گنهرف  رتهب  ندناسانـش  هار  زا  نمـشد ، یگنهرف  تامادقا  اب  هلباقم  يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  دناوت  یم  امیـس  ادص و  هناسر 
ياه شزرا  گنهرف و  هب  هعماج  بذج  رد  يداینب  شقن  امیـس  ادص و  هناسر  رگید ، ترابع  هب  دروآ . مهارف  ناوج  لسن  هژیو  هب  هعماج ، هب 

. دوش هعماج  رد  یگتسب  مه  داحتا و  داجیا  ببس  دناوت  یم  هار  نیا  زا  دراد و  یناریا  یمالسا 

شهوژپ هنیشیپ 

شهوژپ هنیشیپ 

ياه شور  مرن و  گـنج  صوصخ  رد  یلو  درادـن ، دوجو  یـصاخ  هلاـقم  باـتک و  يا ، هناـسر  مرن  گـنج  رد  یگنهرف  فادـها  دروم  رد 
حیـضوت مرن  گنج  هرابرد  مرن  تردـق  هرهچ  ود  دوخ  باتک  رد  يراختفا  رغـصا  لاثم ، يارب  دوش . یم  هدـید  يددـعتم  عبانم  نآ  اب  هلباـقم 

ياـه هبرح  زا  عـماوج ، رگید  رب  طلـست  يارب  یبرغ  ياـهروشک  دـهد . یم  خر  یگنهرف  هزوـح  رد  رتـشیب  مرن  گـنج  تـسا  دـقتعم  هداد و 
يارب يا  هناسر  ياهوگلا  هب  هدنـسیون  هتبلا  دراد . مدرم  هب  یهد  یهاـگآ  رد  يداـیز  شقن  هناـسر  ناـیم ، نیا  رد  دـنرب و  یم  هرهب  یگنهرف 

اب هلباقم 
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(1). تسا هدرکن  هراشا  نمشد  تامادقا 

تردق دراد و  يدایز  تیمها  مرن ، تردق  هک  دنک  یم  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  تاعالطا  رـصع  رد  تردـق  باتک  رد  يان  فزوج  نینچمه 
اه هقالع  ار  نآ  ياه  تسایـس  داینب  دریگرب و  رد  ار  یناهج  ياه  شزرا  روشک ، گنهرف  هک  یماگنه  تسا . رت  مهم  ناـیم  نیا  رد  یگنهرف 

شیازفا دیآ ، تسد  هب  مرن ) تردق  رب  ینتبم  كدنا و  هنیزه  اب   ) بولطم جـیاتن  هکنیا  لامتحا  دـهد ، لکـش  یناهج  كرتشم  ياه  شزرا  و 
ياهرازبا هب  يان  فزوج  هتبلا  درب . هرهب  یماظن  تردق  زا  اهروشک  رگید  رب  طلـست  يارب  روشک  کی  تسین  مزال  رگید  نیاربانب ، دـبای . یم 

(2). تسا هدرکن  هراشا  مرن  گنج  اب  هلباقم  يارب  مزال 

هلئـسم نیا  رب  نانمـشد ، اب  گنج  هب  طوبرم  ثیداحا  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  ندروآ  اب  مرن  گنج  ناونع  اـب  دوخ  باـتک  رد  يدـبع  نسح 
رب یگریچ  دصق  یناور ) تایلمع  زا  هدافتسا   ) گنرین هار  زا  نانمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نارود  رد  یتح  هک  دنک  یم  دیکأت 

(3). تسا هتخادرپن  نمشد  یگنهرف  تامادقا  اب  هزرابم  يارب  يا  هناسر  ياهوگلا  هب  زین  وا  یلو  دنتشاد ، ار  ناناملسم 

زا رت  مهم  مرن  گنج  رـضاح ، رـصع  رد  تسا  دقتعم  دنک و  یم  دـیکأت  عوضوم  نیا  تیمها  رب  مرن  گنج  باتک  رد  یفیرـش  نسح  دـمحا 
کی گنهرف  زین  تاعالطا و  رابخا و  رشن  هار  زا  دنناوت  یم  اه  هناسر  اریز  تسا ؛ یماظن  ياه  گنج 

. مرن تردق  هرهچ  ود  يراختفا ، رغصا  باتک : زا  هتفرگرب  - 1
. یبارتریم دیعس  همجرت : ندش ،) یناهج  ات  ییارگ  عقاو  زا   ) تاعالطا رصع  رد  تردق  يان ، فزوج  باتک : زا  هتفرگرب  - 2

. مرن گنج  يدبع ، نیسح  باتک : زا  هتفرگرب  - 3
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(1). دنراذگ رثا  عماوج  رگید  مدرم  رب  روشک ،

، نآ هب  طوبرم  ياهرازبا  اه و  هبنج  مرن ، گنج  عوضوم  هب  نتخادرپ  رب  نوزفا  هک  تسا  نیا  رد  اـه  شهوژپ  رگید  اـب  شهوژپ  نیا  تواـفت 
. دوش یم  روآدای  ار  نآ  اب  هلباقم  ياهراکهار  دنک و  یم  هراشا  مرن  گنج  اب  هلباقم  يارب  يا  هناسر  ياهوگلا  هب 

شهوژپ میهافم 

شهوژپ میهافم 

لباقم فرط  يارب  تیباذـج  نتـشاد  تردـق  هار  زا  اه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  تیلباق  تقیقح ، رد  مرن  تردـق  تسا  دـقتعم  يان  مرن : تردـق 
(2). دهد رد  نت  امش  ياضاقت  هب  دوخ  هدارا  اب  دوش و  بوذجم  لباقم  فرط  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛

زا معا  اه ، هناسر  تیفرظ  ناوت و  زا  يریگ  هرهب  فدـه و  فیعـضت  يارب  هناسر  زا  يریگ  هرهب  يانعم  هب  گنج ، نیا  يا : هناسر  مرن  گنج 
، شور نیا  رد  تسا . عفانم  بسک  روظنم  هب  یناور  تایلمع  تاغیلبت و  لوصا  يریگراک  هب  و  يرادینش ، يرادید و  يراتـشون ، ياه  هناسر 
هب یماظن  يریگرد  هنوگ  چـیه  نودـب  ار  هعماج  نآ  دارفا  فدـه ، هعماج  رد  دوخ  گنهرف  ياه  شزرا  اهرواب و  رـشن  جـیورت و  اب  نمـشد 

(3). دناشک یم  دوخ  يوس 

اب قباطت  نیداینب ؛ هلئـسم  ود  لح  يارب  هعماج ) دـننام   ) یعامتجا هورگ  کی  هک  تسا  ییاهرواب  یـساسا و  تاضورفم  زا  ییوگلا  گنهرف :
ینوریب طیحم 

. مرن گنج  یفیرش ، نسح  دمحا  باتک : زا  هتفرگرب  - 1
ص69. تینما ، گنهرف و  مرن ، تردق  يراختفا ، رغصا  - 2

ص11. مرن ، گنج  رورپ ، ییایض  دیمح  - 3
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هورگ نیا  تکرح  ریـسم  رد  وگلا  نیا  تسا . هدرک  فشک  ای  قلخ  ندـنام ) مه  رانک  رد  هویـش   ) ینورد ماجـسنا  داجیا  و  اـقب ) همادا  هویـش  )
دعب لسن  هب  راتفر  ساسحا و  رکفت ، كاردا ، تسرد  هویـش  ناونع  هب  هجیتن ، رد  تسا و  دـنمدوس  زاسراک و  هک  هدرک  تباث  هتفای و  راـبتعا 

(1). دوش یم  هتخومآ  تالکشم  ای  هورگ  کی  اب  ییورایور  رد  گنهرف  بیترت ، نیا  هب  ددرگ . یم  لقتنم 

شهوژپ يرظن  بوچراچ 

شهوژپ يرظن  بوچراچ 

تخـس و تردق  زا  يریگ  هرهب  ياج  هب  گرزب  ياه  تردق  هک  تسا  نآ  رب  يو  میرب . یم  هرهب  يان  فزوج  تفایهر  زا  شهوژپ ، نیا  رد 
مادقا ناگبخن  هعماج و  رب  يراذگرثا  هار  زا  فده ، ياهروشک  رد  اه  ینوگرگد  داجیا  يارب  بیقر ، ياهروشک  رد  یماظن  ياتدوک  ماجنا 

اهروشک رد  ار  دوخ  رظن  دروم  فادـها  یعمج ، ياه  هناسر  هار  زا  دـنناوت  یم  اه  تلود  تسا  دـقتعم  يان  رگید ، ترابع  هب   (2). دننک یم 
. دننک ارجا 

هب دـشاب ، هتـشاد  مرن  تردـق  هک  یتلود  دـماجنا . یم  تیاضر  هب  رتشیب  هک  تسا  ندرک  بذـج  ییاناوت  يانعم  هب  مرن  تردـق  ياـن ، رظن  زا 
رگا تسا  دـقتعم  دزرو و  یم  دـیکأت  یگنهرف  ياـه  هفلؤم  رب  ياـن  درادـن . زاـین  اـهروشک  رگید  رب  طلـست  يارب  یماـظن  يورین  زا  هدافتـسا 

ساسا رب  ار  یگنهرف  ياه  شلاچ  يو  عقاو ، رد  دوب . دـهاوخ  رت  تحار  نارگید  يوس  زا  روشک  نآ  شریذـپ  دـشاب ، يوق  روشک  گـنهرف 
. مینک یسررب  ار  گنهرف  مرن و  گنج  هب  طوبرم  میهافم  میشوک  یم  شهوژپ  نیا  رد  دنک . یم  یسررب  يا  هناسر  ياه  بلاق 

ص24. هناسر ، گنهرف و  رد  یشیدنازاب  ینامرک ، هداز  دمحا  هللا  حور  - 1
.Josef Nyh,Power soft,p 47 - 2
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امیس ادص و  رد  دربراک 

امیس ادص و  رد  دربراک 

شرتسگ رد  يدایز  تیمها  نیاربانب ، دـنیآ و  یم  رامـش  هب  هعماج  رد  یعامتجا  یگنهرف و  ياهراجنه  لاقتنا  مهم  ياهرازبا  زا  اـه ، هناـسر 
ياه همانرب  تخاس  يا و  هناسر  مرن  گنج  رد  نمـشد  یگنهرف  فادـها  تخانـش  دـنراد . نآ  هب  طوبرم  ياهراجنه  یگنهرف و  ياـهوگلا 

همانرب فادها  ياتـسار  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  دراد . نمـشد  تامادـقا  ندرک  یثنخ  رد  يدایز  ریثأت  نآ ، هب  طوبرم 
یگنهرف مجاهت  هلباقم  ياهراکهار  وس  کی  زا  اهنآ ، قیقد  یـسررب  فادـها و  نیا  تخانـش  اب  دـناوت  یم  روشک ، هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ 

. دناسر يرای  اهنآ  اب  هلباقم  رد  تلود  هب  یشیامن ، یشزومآ و  دنتسم ، ياه  همانرب  تخاس  اب  رگید ، يوس  زا  دسانشب و  ار  نمشد 

قیقحت شور 

قیقحت شور 

. میرب یم  هرهب  یلیلحت  یفیصوت  شور  زا  شهوژپ  نیا  رد 

شهوژپ یهد  نامزاس 

شهوژپ یهد  نامزاس 

یم اهریغتم  میهافم و  و  يرظن ، بوچراـچ  شهوژپ ، تاـیلک  هب  تسخن ، لـصف  رد  مینک . یم  هئارا  لـصف  راـهچ  بلاـق  رد  ار  شهوژپ  نیا 
هرابرد موس ، لصف  رد  درک . میهاوخ  یـسررب  یـسایس  یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  ار  نآ  شقن  گـنهرف و  مود ، لـصف  رد  میزادرپ .

يا هناسر  ياهوگلا  مراهچ ، لصف  رد  تخادرپ . میهاوخ  نآ  اب  هلباقم  ياهراکهار  اهرازبا و  يا و  هناـسر  مرن  گـنج  رد  یگنهرف  فادـها 
. میناسر یم  نایاپ  هب  همان  باتک  یلک و  يریگ  هجیتن  اب  ار  شهوژپ  تیاهن ، رد  مینک و  یم  یسررب  مرن  گنج  اب  هلباقم  رد  ار 

امیس ادص و  رد  www.Ghaemiyeh.comدربراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

اهریغتم میهافم و  يرظن ، بوچراچ  شهوژپ ، تایلک  تسخن : لصف 

هراشا

اهریغتم میهافم و  يرظن ، بوچراچ  شهوژپ ، تایلک  تسخن : لصف 

اه لصف  ریز 

همدقم

یسانش موهفم  . 1

مرن تردق  ياه  صخاش  . 2

مرن تردق  ياهرازبا  . 3

مرن گنج  فادها  . 4

مرن گنج  ياه  کیتکات  . 5

مرن گنج  ياه  یگژیو  . 6

مرن تردق  يان و  فزوج  . 7

هجیتن

همدقم

همدقم

ار تردـق  هناسر و  یقالت  هطقن  هلئـسم ، نیمه  دراد و  ییـالاب  تیمها  يریگ ، میمـصت  ياـهراکوزاس  رد  تاـعالطا  هناـسر و  شقن  هزورما 
هب هجوت  اب  مینادب ، نآ  یعازتنا  ياه  لکـش  رد  اهراجنه  اه و  شزرا  يرادیاپ  ییایوپ و  ار  تینما  عیـسو ، یتشادرب  رد  رگا  دهد . یم  لکش 
زا ناوت  یم  یتحار  هب  اهراجنه ، اه و  شزرا  لوحت  یهد و  لکـش  رد  هناسر  راکـشآ  ناهنپ و  رثا  تاعالطا و  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ریثأـت 

بوچراچ رد  هک  یتروص  رد  طابترا  نیا  درک . لصاح  عالطا  تفگ و  نخـس  یعامتجا  تینما  رب  هزاـت  ياـه  هناـسر  دـلوت  زا  یـشان  راـثآ 
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  هناسر  ینعی  لماع ، ره  یگدنلاب  ییایوپ و  دوش ، فیرعت  صاخ  ییوگلا 

هک تسا  هار  نیمه  زا  دریذـپ و  یم  تروص  تسا  هناسر  نامه  هک  يا  هطـساو  هب  یعمج  طابترا  دـنیآرف  ینونک  ناهج  رد  ساـسا ، نیا  رب 
گنهرف تسرد  كرد  يارب  مدرم  هب  یشخب  یهاگآ  هناسر ، یلـصا  شقن  نایم ، نیا  رد  دنریذپ . یم  رثا  اهروشک  رگید  گنهرف  زا  عماوج 
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. تسا یفنم  يریذپ  ریثأت  مدع  اهروشک و  رگید 
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هناسر دنراد . مدرم  گنهرف  حطـس  ندرب  الاب  هعماج و  هب  یهد  یهاگآ  رد  يدایز  رایـسب  ریثأت  اه  هناسر  میتفگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
رضاح و رـصع  رد  مرن  گنج  ندوب  بلاغ  هب  هجوت  اب  نکیل  دننک . هلباقم  نمـشد  یگنهرف  يا و  هناسر  تامادقا  اب  هار  نیا  زا  دنناوت  یم  اه 

مرن گنج  رد  فادها  دراد ؟ یتیهام  هچ  تسیچ و  مرن  گنج  مینادب  دیاب  هعماج ، حطس  رد  نآ  درکلمع  تیهام و  يراذگرثا ، یگدیچیپ ،
دیاب هنوگچ  دنتسیک و  مرن  گنج  نارگیزاب  دنتـسه ؟ فادها  نیا  هب  یبای  تسد  لابند  هب  يراکوزاس  رازبا و  هچ  اب  نانمـشد  تسا و  مادک 
هلباقم مرن  گنج  اب  دـیاب  هنوگچ  تیاهن ، رد  تسا و  رادروخرب  ییاه  هفلؤم  هچ  زا  دراد و  ییاه  یگژیو  هچ  مرن  گنج  تخانـش ؟ ار  نانآ 

. میزادرپ یم  يرظن  بوچراچ  نینچمه  نآ و  فادها  اه و  یگژیو  میهافم ، مرن ، گنج  یسررب  هب  لصف  نیا  رد  نیاربانب ، درک ؟

یسانش موهفم  . 1

هراشا

یسانش موهفم  . 1

رود برغ ، قرـش و  كولب  هب  ناهج  ندـش  یبطقود  هب  هجوت  اب  نآ  زا  سپ  دوب .  (1) تخس گنج  اه ، گنج  رتشیب  يدالیم  لاس 1945  ات 
تخس و گنج  زا  یبیکرت  درس ، گنج  دش . روهـشم   (2)« درـس گنج   » هب هک  دش  زاغآ  قباس  يوروش  اکیرما و  نایم  اهتباقر  زا  يدـیدج 

داحتا یشاپورف  اب  دندرکیم . زیهرپ  رگیدکی  اب  میقتـسم  ییورایور  زا  تخـس ، ياهدیدهت  نیع  رد  تردقربا  ود  نآ ، رد  هک  دوب  مرن  گنج 
یناهج گنج  ود  ياه  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  اب  اکیرما ، رد  گنج  شخب  ناسانشراک  درس ، گنج  نایاپ  لاس 1991 و  رد  يوروش  ریهامج 

نودب رتمک و  هنیزه  اب  دوش  یم  هک  دنتفایرد  درس ، گنج  نارود  و 

.Hard warfare - 1
.Cold warfare - 2
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. تفای  (1) ترهش مرن  گنج  هب  ناهج  یسایس  تایبدا  رد  هک  دیسر  يداصتقا و ...  یسایس ، فادها  هب  اهروشک ، رگید  رد  میقتسم  تلاخد 
رد درس و  گنج  جوا  رد  هتیمک  نیا  دش . یحارط  ههد 1980  ینایاپ  ياه  لاس  رد   (3) يراج رطخ  هتیمک  هلیسو  هب  مرن  گنج   (2) عقاو رد 

. دیدرگ سیسأت  نوگاتنپ  ایس و  هقباساب  ناریدم  یسایس و  مولع  هتسجرب  ناداتسا  تکراشم  اب  ههد 1970 

. تسا یکتم  یعامتجا  یگنهرف و  مرن  تردق  مرن و  ياهدیدهت  رب  دراد و  همادا  نونکات  دـش و  زاغآ  يوروش  یـشاپورف  زا  گنج  عون  نیا 
ياهبالقنا دـنا . هدـش  قفوم  رظن  دروم  ياهروشک  رد  یـسایس  میژر  نیدـنچ  رییغت  هب  نونکات  گنج ، عون  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  اـهییاکیرما 

زا هدافتـسا  اـب  روشک  نیا  نینچ  مه  تسا . مرن  گـنج  زا  ياـهنومن  داد ، خر  قباـس  يوروش  قرـش و  كولب  روـشک  نیدـنچ  رد  هک  یگنر 
نیا یماـمت  رد  دـنداد . رییغت  ناتـسزیقرق ، یکاولـسکچ و  ناتـسجرگ ، ناتـسهل ، نوـچ  ییاـهروشک  رد  ار  یـسایس  ياـهمیژر  مرن ، تردـق 

ياهوگلا اهـشزرا و  رد  رییغت  اب  هناـسر ، رازبا  مرن و  تردـق  رب  هیکت  اـب  ًافرـص  تنوشخ و  رازبا  زا  هدافتـسا  نودـب  یـسایس ، ياـهینوگرگد 
یسایس تردق  یـسایس ، یتابثیب  داجیا  یمدرم و  ياه  شبنج  قیرط  زا  دیدرگ و  ییادز  تیعورـشم  مکاح  یـسایس  ياه  میژر  زا  يراتفر ،

گنج یناور ، تایلمع  یجنران و ،)... بالقنا   ) یگنر ياهبالقنا  یلمخم ، بالقنا  لـثم  نوگاـنوگ  ياـهبلاق  رد  مرن  گـنج  دـش . اـجهباج 
نیارکا و دـننام  اـهروشک ، زا  یخرب  یـسایس  ماـظن  تسناوـت  هماـنزور و )... نوـیزیولت ، وـیدار ،  ) ياـهناسر رازبا  زا  هدافتـسا  اـب  ياـهناسر ،

. دهد رییغت  ار  ناتسکیجات 

.Soft warfare - 1
.http:// abana. ir/data.asp? Lang= 18 Id= 213758 - 2

.The Committee on The Present Danger - 3
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. مینک یسررب  ار  گنج  تردق و  موهفم  تسا  مزال  ادتبا  رد 

تردق فیرعت  فلا )

تردق فیرعت  فلا )

نیا نآ ، زا  شیپ  تیحیـسم و  نارود  رد  دـشاب . هتـشاد  يا  هدرتسگ  ياـه  فیرعت  نینچ  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  تردـق  ریظن  يا  هژاو  رتمک 
رـشب و عون  ياهوزرآ  نیرترب  تمظع ، اب  هارمه  تردـق  : » دـیوگ یم  لسار  دـنارترب  تشاد . صاصتخا  قلطم  رداق  دـنوادخ  هب  اهنت  تفص 

نآ وکوف  لشیم  هک  هنوگ  نآ  زین   (3) هناسانش هنیرید  (2) و  هناسانشرابت رظن  زا  تردق  نیاربانب ،  (1) .« تسه هدوب و  وا  شاداپ  نیرت  گرزب 
یکی زباه ، راب ، نیتسخن  يارب  دراد . ینالوط  یتمدق  تردق ، موهفم  شیادـیپ   (4). دراد زیگنارب  لادج  ًاتیهام  یموهفم  دهد  یم  حیـضوت  ار 

نیتسخن هاگیاج  رد  یلوایکام  نآ ، زا  شیپ  هچرگا  تخادرپ . تردق »  » موهفم ندرک  هزیروئت  هب  هتینردـم ، رـصع  نافوسلیف  نیرت  گرزب  زا 
زباه ياه  هاگدید  تخادرپ ، موهفم  نیا  هرابرد  ثحب  هب  يژتارتسا »  » و نامزاس »  » نوچ یمیهافم  زا  يریگ  هرهب  اب  تسینردـمارف ، فوسلیف 

(5)، تیلع ریظن  یتالوقم  رب  هیکت  اب  وا  دنارتسگ . هصرع  نیا  رد  یتفایهر  درکیور و  عون  ره  هنماد  رب  ار  دوخ  نیگنـس  هیاس  تردـق ، هرابرد 
راذگ نوناق  شقن   (9)، یگدنوش هئارا  تیلباق  لمع ،) هنوگرادتقا  ياه  هشیر  ناونع  هب  هاش  ملع و   ) (8) تیزکرم  (7)، تیفافش  (6)، تیلماع

ار تردق  دیشوک  یسایس ، هعماج  هروطسا  و 

ص7. رجاهم ، هبوبحم  همجرت : تردق ، یموتانآ  تیاربلاگ ، تنک  ناج  - 1
.Genealogical - 2

.Archeological - 3
.Essentially Contested Concept - 4

.Causality - 5
.Agency - 6

.Transparency - 7
.Centrality - 8

.Representability - 9
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(1). دروآ دیدپ  عورشم  ییاسانش  رب  ینتبم  یقالخا و  يا  هیاپ  رب 

يا هطبار  رد  يرگیزاب  هکنیا  لامتحا  دنک : یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  تردـق  تسا و  شکمـشک  نمـضتم  ًامامت  تسایـس  تسا  دـقتعم  ربو 
هئارا تردـق  زا  يرگید  تفایهر  لاد  تربار  اـما  ؛(2)  دـنک لاـمعا  تمواـقم ، مغر  هب  ار  دوخ  هدارا  هک  دریگ  رارق  یتیعقوم  رد  یعاـمتجا ،
دراد تردق  ییاج  ات   B رب  A هک : تسا  نیا  تردق  زا  وا  يدوهـش  موهفم  تسا . راتفر  رب  لرتنک  يانعم  هب  تردـق  وا ، رظن  رد  تسا . هدرک 

(3). داد یمن  ماجنا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دراداو  يراک  هب  ار   B دناوتب هک 

رظن دـنناد و  یم  نآ  شیازفا  اـی  تردـق  بسک  يارب  ار  اـه  تلود  اـه و  ناـسنا  ناـیم  شکمـشک  یلـصا  تلع  ناـیارگ  عقاو  یلک ، روط  هب 
هلیـسو ار  نآ  تسا و  نآ  رازبا  یلم و  عفانم  تردق ، رب  نایارگ  عقاو  دـیکأت  تقیقح ، رد  دـنراد . دوجوم  عضو  ناسنا و  هرابرد  يا  هنانیبدـب 
تردـق  » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  تردـق ، ثحبم  هرابرد  اتنگروم  دـنناد . یم  لـلملا  نیب  کیـشرانآ  ماـظن  رد  دوخ  فادـها  بسک  يارب  يا 

: دسیون یم  یساملپید » یسایس و 

، نتفگ نخـس  نوچ  يرنه  زا  تبحـص  ای  تعیبط  رب  ناسنا  تردق  هرابرد  تسخن  ام  روظنم  دیآ ، یم  نایم  هب  تردق  زا  نخـس  هک  یماگنه 
لمع نهذ و  رب  ناسنا  هک  تسا  یلرتنک  يانعم  هب  اـم ، يارب  تردـق  تسین . فرـصم و ... دـیلوت ، لـیاسو  هراـبرد  اـی  گـنر  ادـص ، مـالک ،

هدننک و لامعا  هورگ  ود  نیب  یتخانش  ناور  تسا  يا  هطبار  یسایس  تردق  عقاو ، رد  دراد . نارگید 

ص10. یسنوی ، یفطصم  همجرت : تردق ، ياه  بوچراچ  گلک ، رآ  تراوتسا  - 1
Max Weber, Economy and society, Translated: G. Roth and G. wittich (university of - 2

.California press), Berkely and los Angeles, 1978, p.53
.Robert Dahl, The concept of power, Behavioral science, 2 (1957), pp. 15-20 - 3
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(1) ... . تردق هدنریذپ 

. تسا هاوخلد  جیاتن  بسک  ییاناوت  تردق ، یهورگ ، رظن  هب  تساهراک . ماجنا  تیفرظ  ییاناوت و  تردق ، دـندقتعم  یخرب  رگید ، يوس  زا 
ربارب رد  هک  تسا  قبطنم  مرن  تردـق  رب  تردـق ، زا  ریخا  روظنم  تسا . نارگید  راـتفر  رب  يراذـگرثا  ياـنعم  هب  تردـق ، يا ، هتـسد  رظن  زا 

.1 درک : يریگ  هزادـنا  هدـهاشم و  صخاش ، هس  هب  دانتـسا  اب  ناوتیم  ار  تردـق   (3)، تراه يرفج  رواـب  هب   (2). دریگیم رارق  تخـس  تردق 
نارگید راتفر  رب  يراذگرثا  موهفم  تردق ، یلک ، یحطـس  رد   (4). جیاتن ثداوح و  رب  لرتنک  . 3 نارگیزاب ؛ رب  لرتنک  . 2 عبانم ؛ رب  لرتنک 

. تسا هاوخلد  هجیتن  ندروآ  تسد  هب  رد 

نارگیزاب نیب  تابـسانم  ياضف  رییغت  هژیو  هب  اهنآ و  يدـمآراک  ذوفن و  نازیم  شهاک  هنابلط ، گنج  ياهتـسایس  ياههنیزه  شیازفا  یپ  رد 
نامتفگ يریگلکش  گنج و  یبلـس  نامتفگ  شزرا  شهاک  دهاش  ندش و )...  یناهج  عماوج  ندش  یگنهرف  دننام  ییاهدنور  ریثأت  تحت  )

، ناـمتفگ نیا  رد   (5). دـباییم لزنت  نارگیزاب  نیب  تابـسانم  میظنت  رد  الاب  هنیزه  اـب  دودـحم  يرازبا  هب  گـنج  نآ ، رد  هک  میتسه  ياـهزات 
، گنج یباجیا  نامتفگ  ریثأت  تحت  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  عافد  لکـش  هب  تسا و  رارطـضا  هکلب  تسین ، یعیبط  یتیعـضو  فدـه و  گنج 

. میتسه مرن  گنج  موهفم  شیادیپ  گنج و  فلتخم  ياههنوگ  لوحت  دهاش 

ص232. للملا ، نیب  طباور  تسایس و  رد  تردق  موهفم  رب  نیون  ینییبت  اینرهطم ، يدهم  - 1
.Hard Power - 2
.Jeffrey Hart - 3

ص153. یگرزب ، دیحو  بیط و  اضر  یلع  همجرت : للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياههیرظن  تفارک ، زتلاف  تربار  یترئود و  زمیج  - 4
صص 29 و 31. نراقتمان ، دربن  مرن و  تردق  ینابعش ، رصان  يراختفا و  رغصا  - 5
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گنج فیرعت  ب )

هراشا

گنج فیرعت  ب )

ره ور ، نیازا  درادـن ؛ دوجو  یناسکی  موهفم  یناسنا ، مولع  هزوح  هب  طوبرم  هژاو  چـیه  زا  ًالوصا  تسا . هدـشن  یناسکی  فیرعت  گـنج ، زا 
عونت گنج ، فیرعت  رد  ددـعت  تسا . راگزاسان  رگید  ياه  فیرعت  اب  هک  دـنک  یم  فیرعت  يا  هنوگ  هب  ار  گنج  يا ، هشیدـنا  ره  سک و 
يانعم هب  هک  هدـش  هتفرگ   Werra یناـملآ هشیر  زا  گـنج  هژاو  وریب : نلآ  رواـب  هب  دروآ . یم  دـیدپ  زین  ار  نآ  عاوـنا  يدـنب و  هقبط  رد 

یم تروص  یلخاد ) گنج   ) روشک کی  لخاد  رد  بیقر  ياه  هورگ  ای  یجراخ ) گنج   ) اـه تلم  نیب  هحلـسا  زا  هدافتـسا  اـب  ورین  نومزآ 
. دریگ یمرد  لقتسم  عامتجا  دنچ  ای  ود  نیب  هک  تسا  یمظنم  نشخ و  هزیتس  گنج ، نیاربانب ، دریگ .

رب یکتم  تخـس  ياه  گنج  اب  هبلغ  مود ، یناهج  گنج  نایاپ  اـت  دـهد  یم  ناـشن  زین  اـهروشک  ناـیم  تاـعزانم  گـنج و  هلوقم  یـسررب 
يا یـسررب  رد  دـبای . یم  تیعوضوم  تخـس  گنج  رانک  رد  رگید  ياـه  گـنج  عاونا  دـعب ، هب  خـیرات  نیا  زا  یلو  تسا ، تخـس  تردـق 

: درک يدنب  هتسد  ریز  تروص  هب  ار  اه  گنج  نیا  ناوت  یم  یلامجا 

تخس گنج  کی 

(1) تخس گنج  کی 

. تسا یتینما  یماظن  تخس  تردق  رب  یکتم  تخس  گنج  تساه . گنج  عون  نیا  اب  هبلغ  1945م )  ) مود یناهج  گنج  نایاپ  ات 

درس گنج  ود 

(2) درس گنج  ود 

همین ياهدیدهت  رب  تفرگ و  لکـش  گنج  نیا  1991م )  ) قباس يوروش  یـشاپورف  ات  مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  یبطقود ، ماـظن  هرود  رد 
هتبلا دوب . یکتم  تخس 

.Hard warfare - 1
.Cold War - 2
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لاس تشه  تدم  هب  تفرگ و  لکش  یبرغ  ياه  تردق  تیامح  اب  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  دننام  یتخس  ياه  گنج  هرود  نیا  رد 
. دیماجنا لوط  هب 

مرن گنج  هس 

(1) مرن گنج  هس 

یلم هاگـشناد  زادرپ  هیرظن  زنیلاک ، ناج  درادـن . دوجو  نآ  دروم  رد  یناسکی  فیرعت  تسا و  تخـس  گنج  لـباقم  رد  مرن  گـنج  موهفم 
رد ذوفن  يارب  نآ ، هب  طوبرم  ياـهرازبا  تاـغیلبت و  زا  هدـش  یحارط  هدافتـسا  دـنک : یم  فیرعت  هنوـگ  نیا  ار  مرن  گـنج  اـکیرما ، گـنج 

(2). دوش یم  يرجم  یلم  تینما  دصاقم  تفرشیپ  بجوم  هک  ییاههویش  هب  لسوت  اب  نمشد ، يرکف  تاصتخم 

تسا یلامعا  رگید  تاغیلبت و  زا  هدش  یحارط  قیقد و  هدافتـسا  مرن ، گنج  دنک : یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  مرن  گنج  اکیرما  عافد  ترازو 
يا هنوگ  هب  تسا ، تلود  ياه  هورگ  ای  فرطیب  هورگ  نمشد ، راتفر  تالیامت و  تاساسحا ، دیاقع ، رب  يراذگریثأت  نآ ، یلـصا  روظنم  هک 

فیرعت هنوگ  نیا  ار  مرن  گنج  يو  تسا . يان  فزوج  زا  فیرعت  نیرت  مهم  اما  دشاب . نابیتشپ  یلم  فادها  دـصاقم و  ندروآرب  يارب  هک 
هعماج هک  تسا  ياهناسر  تاغیلبت  یناور و  مرن ، مادـقا  هنوگره  مرن  گنج  نیاربانب ، نارگید . تاحیجرت  هب  یهدلکـش  ییاـناوت  دـنک : یم 

، دیفس گنج  یناور ، گنج   (3). درادیماو تسکـش  لاعفنا و  هب  رابجا ، روز و  زا  هدافتـسا  يریگرد و  نودـب  دریگ و  یم  هناشن  ار  فدـه 
زا یگنر و ... بالقنا  یلمخم ، بالقنا  مرن ، بالقنا  مرن ، يزادنارب  یناور ، تایلمع  ياهناسر ، گنج 

.Soft War - 1
ص3. یناحور ، نسحم  همجرت : یناهج ، تسایس  رد  تیقفوم  يارب  يرازبا  مرن ، تردق  يان ، فزوج  - 2
ص3. یناحور ، نسحم  همجرت : یناهج ، تسایس  رد  تیقفوم  يارب  يرازبا  مرن ، تردق  يان ، فزوج  - 3
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. دوش یم  هدرمش  مرن  گنج  ياه  لکش 

دـیاقع و رب  ذوفن  يراذـگرثا و  روظنم  هب  روشک  کی  يوس  زا  هک  یتامادـقا  عومجم  زا : تسا  ترابع  مرن  گنج  یتیاو ، ماـیلیو  داـقتعا  هب 
(1). دوش یم  ماجنا  يداصتقا  یسایس و  یماظن  رازبا  زا  ییاهرازبا  زا  ریغ  ییاهرازبا  اب  بولطم و  تهج  رد  رگید ، ياهتلم  اهتلود و  راتفر 

مرن دیدهت  ج )

(2) مرن دیدهت  ج )

یعون مرن  دیدهت  دوش . یسایس  ماظن  کی  لوبق  دروم  يراتفر  ياهوگلا  یگنهرف و  تیوه  ینوگرگد  بجوم  هک  تسا  یتامادقا  هعومجم 
دوش و یم  رادـیدپ  اه  هزوح  نیا  رد  يراـتفر  ياـهوگلا  هلاحتـسا  هار  زا  هک  تسا  گـنهرف  داـصتقا و  تموکح ، هناـگ  هس  داـعبا  رد  هطلس 

ياه شزرا  فادـها و  دوش  بجوم  هک  یتـالوحت  یماـمت  شرگن ، نیا  اـب   (3). ددرگ یم  اهنآ  نیزگیاج  هطلـس  ماظن  ياـهوگلا  اـهدامن و 
روشک کی  ینید  یلم و  تیوه  هدننک  نییعت  لماوع  رد  یـساسا  ینوگرگد  رییغت و  داجیا  ببـس  ای  دتفا  رطخ  هب  یـسایس  ماظن  کی  یتایح 

. دیآیم رامش  هب  مرن » دیدهت  ، » دوش

ذوفن ماظن ، ناکرا  فیعضت  یسایس ، ياه  نایرج  نایم  اه  فالتخا  دیدشت  زا : تسا  ترابع  ناریا  دض  رب  مرن  دیدهت  مهم  نیوانع  زا  یخرب 
، مورحم ياهرـشق  هب  یهجوت  یب  یتاقبط و  هلـصاف  شیازفا  بهاذـم ، نایدا و  ماوقا ، نایم  هقرفت  یمالـسا ، بالقنا  هندـب  رد  ناـبلط  تصرف 

و یبالقنا ، ياهورین  تیناحور و  ياوزنا  یگنهرف ، مجاهت  داسف ، شرتسگ  یگدز ، فرصم  ییارگ و  لمجت 

ص4. یناحور ، نسحم  همجرت : یناهج ، تسایس  رد  تیقفوم  يارب  يرازبا  مرن ، تردق  يان ، فزوج  - 1
.Soft treatment - 2

ص23. مرن ، دیدهت  يریما ، لضفلاوبا  - 3
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(1). هاگشناد هزوح و  نایم  فاکش 

مرن تردق  د )

(2) مرن تردق  د )

يزیچ بسک  ییاـناوت  مرن ، تردـق  تفگ : نآ  فـیرعت  رد  درک و  حرطم  لاس 1990 م  رد  راـب  نیتسخن  يارب  ار  مرن  تردـق  ياـن  فزوج 
رظن بلج  هار  زا  فادها  هب  ندیسر  ییاناوت  يانعم  هب  مرن ، تردق   (3). میروآ تسد  هب  رابجا  ياج  هب  بذـج  هار  زا  میهاوخ  یم  هک  تسا 

بسک دوخ ، زا  هّجوم  هرهچ  هئارا  تبثم ، يزاسریوصت  دنیآرب  لوصحم و  مرن ، تردق  تسا . هدش  هتسناد  روز  زا  هدافتـسا  ياج  هب  نارگید 
. تسا هدش  هتسناد  نارگید  رب  تیاضر  اب  هارمه  میقتسمریغ  يراذگرثا  تردق  یجراخ و  یلخاد و  یمومع  راکفا  رد  رابتعا 

. دـننک یم  کـمک  روشک  کـی  مرن  تردـق  هب  یللملا  نیب  ياـهداهن  دوش . یم  نارگید  راـتفر  یهد  لکـش  بجوم  مرن ، تردـق  عـقاو ، رد 
هدـش یتلودریغ  نارگیزاب  تردـق  شیازفا  بجوم  ور ، نیازا  تسا ؛ یندـم  هعماج  لرتنک  رد  هکلب  تسین ، اه  تلود  لرتنک  رد  مرن  تردـق 

(4). تسا

مرن هنزاوم  ه )

مرن هنزاوم  ه )

هرگن هک  يرـصع  رد  اما  تسا . للملا  نیب  تسایـس  رد  هیرظن  نیرتزیگنارب  هشقانم  نیرت و  ماوداب  نیرتمیدق ، تردـق  هنزاوم )  ) نزاوت هیرظن 
نیولا لوق  هب  دناهتفای ، روهظ  زورب و  هصرع  يرگید  دنمتردق  نارگیزاب  نارازگراک و  اهتلود ، رانک  رد  هدش و  مکاح  نآ  رب  یتسیلاربیلوئن 

تسا و لاحم  تردق  يربارب  رلفات ،

صص 247 293. ناریا ، یمالسا  بالقنا  یگنر و  ياه  بالقنا  نمهب ، بیعش  - 1
.soft power - 2

ص36. ناریا ، یمالسا  يروهمج  مرن  تردق  یگیب ، يدهم  - 3
ص523. ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  مرن و  تردق  يدمحاروپ ، نیسح  - 4
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(1). دنیرفآیم يدیدج  ياهیرباربان  نامگ  یب  دبای ، شیازفا  هنزاوم  تهج  رد  لباقم  فرط  تردق  هچنانچ 

يزادنارب و )

(2) يزادنارب و )

ياـهتیلاعف لاـمعا و  همه  تسا : هدـش  فـیرعت  نـینچ  یماـظن ، ياـههژاو  گـنهرف  رد  هـک  تـسا  یماـظن  یحالطـصا  لـصا  رد  يزادـنارب 
، رگید ترابع  هب  تسا . تقو  تموکح  ندرک  نوگژاو  نآ ، زا  ییاهن  فده  دوش و  یم  ماجنا  روشک  کی  حـلاصم  دـض  رب  هک  ینوناقریغ 

. دوش هدامآ  ندش  نوگنرس  يارب  میژر  کی  جیردت  هب  ات  دریذپ  یم  تروص  تلود  کی  تردق  شهاک  روظنم  هب  هک  تسا  یتایلمع 

یـسایس ماظن  رییغت  روظنم  هب  ماظن  کی  یـسایس  ناکرا  رد  ذوفن  يارب  تدمزارد  زیمآتملاسم و  هدش ، باسح  ياهمانرب  عقاو ، رد  مادقا  نیا 
ره هک  دوش  یم  ینوگانوگ  ياهریبعت  مرن ، يزادنارب  زا  هزورما  تسا . نآ  یلـصا  ياهرواب  رد  یـساسا  لوحت  رییغت و  داجیا  ای  روشک  کی 

ياهـشور اب  مکاح  ماظن  دارفا  موزل ، تروص  رد  اهـشزرا و  رییغت  همه ، كرتشم  فده  دـشاب ، هتـشاد  یفیرظ  ياهتوافت  تسا  نکمم  دـنچ 
(3)، تنوشخ نودـب  مادـقا  موهفم  دـنچ  تسا . مکاح  ماـظن  نیناوق  رد  دوجوم  ینوناـق  ياـه  تیفرظ  زا  يریگهرهب  اـب  زیمآـتملاسم و  رتشیب 

رامش هب  يزادنارب  مرن و  گنج  هدش  يزاسون  دنـسپ و  مدرم  میهافم  يروتاتکید ، يزادنارب  یـسارکومد و  هعـسوت  تنوشخ ، نودب  هزرابم 
. دیآ یم 

يا هناسر  مرن  گنج  ز )

يا هناسر  مرن  گنج  ز )

ص 36. یمزراوخ ، تخد  نیمیس  همجرت : تردق ، ییاج  هباج  رلفات ، نیولآ  - 1
.soft subversion.1 - 2

.Nonviolent Action - 3
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، يرادید يراتشون ، ياههناسر  زا  معا  اههناسر ، تیفرظ  ناوت و  زا  يریگهرهب  فده و  فیعـضت  يارب  اههناسر  زا  يریگ  هرهب  گنج ، نیا 
. تسا عفانم  بسک  روظنم  هب  یناور  تایلمع  تاغیلبت و  لوصا  يریگراک  هب  يرادینش و 

شور زا  يریگ  هرهب  هنیمز ، نـیا  رد  تامادـقا  زا  یکی  اریز  دوـش ؛ یم  هدرمـش  مرن  گـنج  ياـههفلؤم  نیرتهتـسجرب  زا  ياـهناسر ، گـنج 
رد یلالدتـسا  هکنآ  یب  ددرگ ، موکحم  یتـلود  اـی  هورگ  يژولوئدـیا ، هک  تسا  نآ  فدـه  تسا . رظن  دروم  روشک  دـض  رب  ینز  بسچرب 

(1). دوش رکذ  اهنآ  تیموکحم 

مرن تردق  ياه  صخاش  . 2

هراشا

مرن تردق  ياه  صخاش  . 2

اه لصف  ریز 

اه شزرا  اهرواب و  فلا )

دامتعا ب )

رابتعا ج )

اه شزرا  اهرواب و  فلا )

اه شزرا  اهرواب و  فلا )

ساسا رب  دارفا  میرادـنپ . یم  هتـسناد  هدـش و  هدومزآ  یتقیقح  ار  نآ  میراد و  تیعقاو  زا  یهجو  هب  هک  يداقتعا  نامیا و  زا  ترابع  اـهرواب 
ياهوگلا اهراجنه و  اهشزرا ، زا  هک  ییاهزایتما  دنشخب . یم  ماظن  مظن و  شیوخ ، ياهـشزرا  اب  بسانتم  ار  ناش  تاحیجرت  دوخ ، ياهرواب 

ار مرن  تردـق  هرهوـج  دریگ ، یم  همـشچرس  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، یمیلقا ، یعاـمتجا ، یخیراـت ، هژیو  ياـهرتسب  زا  یعاـمتجا و 
(2). دهدیم لیکشت 

دامتعا ب )

دامتعا ب )

تادهعت تاراظتنا و  رب  یعامتجا  دامتعا  دهدیم . لکش  ار  تردق  ناکرا  زا  رگید  یکی  تسا ، یعامتجا  هیامرـس  یلـصا  رـصنع  هک  دامتعا 
ربارب رد  رگیدکی و  هب  بستنم  دارفا  هک  دراد ، تلالد  یعامتجا  ظاحل  هب  هدش  دییأت  یباستکا و 
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میـسقت هتـسد  هس  هب  ار  نآ  نادنمـشیدنا  تسا و  هفرط  ود  یلمع  دامتعا ، دـنراد . ناش  یعامتجا  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهداهن  اه و  نامزاس 
رگیدکی اب  يراکمه  يارب  نادنورهـش  هوقلاب  یگدامآ  یمومع ، دامتعا  ددرگ . یمزاب  هعماج  تیلک  هب  هک  یمومع  دامتعا  لوا ، دنا : هدرک 

دوجو ياهعماج  ره  رد  دناوتیم  هک  هیاپ  شناد  دامتعا  مود ، دهد . یم  ناشن  یندم  ياهـششوک  رد  ندـش  دراو  يارب  ار  اهنآ  یگدامآ  زین  و 
(1). دراد هراشا  دارفا  زا  یکدنا  دادعت  نایم  دامتعا  دوجو  هب  هک  هژیو  دامتعا  موس ، تسا . شناد  نآ  يانبم  دشاب و  هتشاد 

رابتعا ج )

رابتعا ج )

ار نآ  للملا ، نیب  طباور  نادنمـشیدنا  ور ، نیازا  تسا و  هدوب  اهتردق  رظندم  هراومه  ژیتسرپ  رابتعا و  تسا . رابتعا  مرن ، تردق  رگید  علض 
يان تسا . يدمآراک و ... فیاظو ، ماجنا  نسح  هلمج  زا  ینوگانوگ ، لماوع  زا  یشان  رابتعا  هتبلا  دنرامش . یمرب  تردق  لقتسم  عبنم  کی 

ای ترهـش  يو ، رظن  زا  دوش . یم  هدرمـش  مرن  تردـق  تیمهااب  نکر  کی  هدـننک و  نییعت  أـشنم  کـی  راـبتعا ، دـیوگیم : صوصخ  نیا  رد 
(2). تسا هدرک  ادیپ  هتشذگ  اب  هسیاقم  رد  یتح  يرتشیب  تیمها  رابتعا ،

تباقر هب  رابتعا  رـس  رب  اه  تلود  رگید  اب  اهنت  هن  اه  تلود  دـهد . یم  خر  رابتعا  ندرب  نیب  زا  ندروآ و  دوجو  هب  رـس  رب  یـسایس  تازرابم 
نامزاس اه ، تکرـش  يربخ  ياه  هناسر  لماش  نوگانوگ ، ياه  لیدـب  زا  یعیـسو  هرتسگ  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  راـک  نیا  هکلب  دـنزادرپ ، یم 

. دنهد یم  تروص  یملع  عماجم  رد  یللملا  نیب  نامزاس  یتلودریغ و  ياه 

ص220. تینما ، گنهرف و  مرن ، تردق  يراختفا ، رغصا  - 1
ص12. یبارتریم ، دیعس  همجرت : دامتعا ،) اه و  تلود  مدرم ، ) مرن تردق  شیاسرف  يان ، فزوج  - 2
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مرن تردق  ياهرازبا  . 3

مرن تردق  ياهرازبا  . 3

یهیدب تسا . تردق  لامعا  طیحم  رد  طوبرم  تاصتخم  اهیگژیو و  اب  بسانتم  مزال و  ياهرازبا  نتـشاد  رایتخا  رد  مزلتـسم  تردق ، لامعا 
تردق لامعا  دنیآرف  رد  دیسر . رظن  دروم  بولطم و  تیقفوم  هب  تردق  لامعا  دنیآرف  رد  ناوتیمن  اهرازبا ، نیا  زا  يرادروخرب  نودب  تسا 

اب هسیاقم  رد  نآ  يالاب  ياههنیزه  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یماظن  رازبا  دریگیم ، رارق  هجوت  دروم  اـهرازبا  رگید  زا  شیب  شیپ و  هچنآ  تخس ،
. دیامنیمن ریذپ  هیجوت  یقطنم و  نادنچ  دیآ ، یم  تسد  هب  هک  یعفانم 

هورگ تلود و  نایم  یعامتجا  جیسب  تردق  رس  رب  تباقر  دنیآرف  ار  مرن  گنج  رگا  دوش . یم  هدافتسا  یگنهرف  ياهرازبا  زا  مرن  گنج  رد 
، دـهد شهاک  یـسایس  ماظن  رییغت  ناهاوخ  ياه  هورگ  عفن  هب  ار  تلود  جیـسب  تردـق  نازیم  دـناوتب  هک  یلماع  ره  مینادـب ، یتلودریغ  ياه 

(1): زا دنا  ترابع  اهرازبا  نیا  دیآ . یم  رامش  هب  مرن  تردق  رازبا 

؛ ارگمه یتلودریغ  ياه  نامزاس  . 1

؛) تاعوبطم يا و  هراوهام  ياه  هکبش  تنرتنیا ،  ) اه هناسر  . 2

؛ یعامتجا یملع و  یسایس ، ناگبخن  . 3

؛) یعامتجا نوگانوگ  ياه  تیلقا  ماوقا و  دننام   ) هعماج رد  دوجوم  ییارگاو  لیسناتپ  . 4

؛...  نایوجشناد و نانز ، شبنج  دننام  یعامتجا ، ياه  شبنج  . 5

. یتقوم يرازبا و  لماوع  ناونع  هب  تیمکاح  زا  جراخ  نویسیزوپا  . 6

ياهرازبا زا  هدش ، نایب  دراوم  زا  يریگ  هرهب  رب  نوزفا  یبرغ  ياهروشک 

.C41، 1379 رد کینورتکلا  گنج  شقن  تاعالطا و  يدارم ، نژیب  - 1
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، نایوجـشناد تابلاطم  شیازفا  ناگبخن ، رب  يراذگرثا  زا : دـنا  ترابع  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  ناریا  رد  رتشیب  يراذـگرثا  يارب  زین  يرگید 
زا تیامح  نویسیزوپا ، ياه  هورگ  تیلاعف  يزاس  هتـسجرب  یبهذم ، ياه  فاکـش  داجیا  يداصتقا ، یعامتجا  ياه  یتساک  يزاس  هتـسجرب 

شالت جاودزا ، زا  شیپ  رتخد  رسپ و  طباور  نوچمه  یعامتجا  ياه  ینکشراجنه  يرالاس ، مدرم  زا  تیامح  هژورپ  ناونع  اب  ماظن  نافلاخم 
(1). روشک هدنیآ  ییامن  هایس  ناریا و  دض  رب  یناهج  عامجا  يریگ  لکش  يارب 

مرن گنج  فادها  . 4

هراشا

مرن گنج  فادها  . 4

روشک کی  یـسایس  ماظن  لماک  رییغت  اهنآ ، ود  ره  ییاغ  فده  اتدـعاق  دراد و  ینوگانوگ  فادـها  تخـس  گنج  دـننامه  زین  مرن  گنج 
نیا دـننک و  یم  لابند  ار  فدـه  کی  تخـس  گنج  مرن و  گنج  تقیقح ، رد  دریگ . یم  ماجنا  مه  رتدودـحم  فادـها  اـب  هتبلا  هک  تسا 

هب ای  ماظن  کی  راتفر  لوصا و  رد  ینوگرگد  داجیا  يارب  راشف  لامعا  گنج ، نیا  یلـصا  فدـه  تروص ، ره  رد  تساـهنآ . كرتشم  هجو 
. تسا ماظن  دوخ  رییغت  صاخ  روط 

، هراوهام تنرتنیا ، اه ، يرازگربخ  تیزاراپ ، نویزیولت ، اهویدار ، نوچ  يا  هناـسر  ياـهرازفا  مرن  زا  رازفا ، تخـس  ياـج  هب  مرن  گـنج  رد 
هب نتـسویپ  هب  رفن  کی  نتخاس  دـعاقتم  دـنا  هتفگ  گنج  ود  نیا  نایم  هسیاقم  رد  زابرید  زا   (2). دوش یم  هدافتـسا  لاتیجید و ...  ياهرازبا 

ياه هلولگ  هب  دسر  هچ  ات  دنتسه ؛ گنفت  ياه  هلولگ  زا  رت  هنیزه  مک  رایسب  اه ، هژاو  دوش . یم  مامت  وا  نتشک  زا  رت  نازرا  رایسب  امش 

.1388 ناریا ، یمالسا  يروهمج  هیلع  اکیرما  مرن  تادیدهت  یسررب  یتاقیقحت  هژورپ  نارگید ، یسایلا و  نیسحدمحم  - 1
صص 81 146. يا ، هناسر  گنج  هژیو   2 مرن گنج  رورپ ، ییایض  دیمح  - 2
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دعاقتم وا  رگا  هکنآ  لاح  دینک ؛ یم  مورحم  زابرس  کی  نتشاد  زا  ار  نمشد  اهنت  امش  صخش ، نآ  نتشک  اب  زین  ییوس  زا  اه . بمب  پوت و 
تکرح کی  اب  زایتما  ود  بسک  يانعم  هب  نیا  تسا و  یتلود  ياهورین  عفن  هب  مه  نمشد و  ررـض  هب  مه  ددنویپب ، یتلود  ياه  ورین  هب  دوش 

(1). تسا

: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  نآ  مرن  عون  اب  تخس  گنج  نایم  زیامت  یساسا  هوجو  یلک  روط  هب 

فده رظن  زا  فلا )

فده رظن  زا  فلا )

هک یلاح  رد  تسا ؛ فرط  نآ  ياهورین  یکیزیف  فذح  روز و  هار  زا  لباقم  فرط  هب  فرط  کی  هدارا  لیمحت  فدـه ، تخـس ، گنج  رد 
ییادز و تیعورشم  هار  زا  ًالومعم  فده  نیا  تسا . مجاهت  دروم  روشک  رد  مرن  يزادنارب  ای  يزاس  تابث  یب  یلصا ، فده  مرن  گنج  رد 
، ینید یلم و  ياهراجنه  اه و  شزرا  یبهذم ، ياهرواب  مرن ، گنج  رد  ور ، نیازا   (2). دوش یم  لابند  هلمح  دروم  روشک  رد  يزاس  نارحب 

ماجـسنا یلم و  یگتـسب  مه  سفن ، هب  داـمتعا  يرواـبدوخ و  یعاـمتجا ، يدرف و  تیوـه  يوـنعم ، يداـم و  یلاـعتم  فادـها  اـه و  ناـمرآ 
دراو هار  زا  هریغ ، يرگ و  راثیا  هیحور  یملع و  دـشر  یتلود ، ياهورین  تقادـص  تمالـس و  نالوئـسم ، مدرم و  لباقتم  داـمتعا  یعاـمتجا ،

شهاک یمالسا ، ياهراعش  تاسدقم و  هب  هلمح  يداقتعا ، ياه  هشیر  فیعضت  یمالـسا ، هشیدنا  ياهداینب  رد  يداقتعا  ياه  ههبـش  ندرک 
ياه راتفر  ندرک  یساسحا  يداصتقا ، یعامتجا و  تابلاطم  رییغت  روشک ، تیعـضو  زا  ییامن  هایـس  ییامن و  نارحب  هدنیآ و  هب  دیما  هیحور 

. دریگ یم  رارق  همجه  دروم  یلعج و ... تاعیاش  رابخا و  شخپ  یمومع ،

ص49. يا ، هناسر  گنج  هژیو   2 مرن گنج  رورپ ، ییایض  دیمح  - 1
ص335. مرن ، گنج  رصع  تریصب و  روپ ، يوضر  رافغ  دیس  - 2
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هجدوب رظن  زا  ب )

هجدوب رظن  زا  ب )

ناونع اب  رـالد  نویلیم   75 ناراک ، هظفاحمون  هرود  رد  اکیرما  هک  نانچ  تسا ؛ كدـنا  رایـسب  تخـس  گنج  فـالخ  رب  مرن  گـنج  هجدوب 
تیلاعف هب  رالد  نویلیم  هدزناپ  یندم و  هعماج  هب  ندیـشخب  تردق  فرـص  رالد  نویلیم  هد  هک  داد  صاصتخا  ناریا » مرن  يزادـنارب  هجدوب  »

رد اکیرما  هرگنک  يوس  زا  ناریا  يزاـس  تاـبث  یب  يارب  رـالد  نویلیم  دـصراهچ  لاس 2006 ، رد  تفای . صاصتخا  ناـیناریا  یتنرتنیا  ياـه 
رالد نویلیم  تسیب  و  یندم » هعماج  زا  يداصتقا  تیامح   » ناونع اب  رالد  نویلیم  غلبم 109  لاس 2009  رد  تفرگ . رارق  ایس  نامزاس  رایتخا 

زین دـنله  تلود  درک . تفایرد  رـالد  نویلیم  زین 22  یـس  یب  یب  یـسراف  هکبـش  تفای . صاصتخا  لاـس 2008  رد  يا  وا  يو  نوـیزیولت  هب 
، روشک نیا  هجراخ  ترازو  اکیرما ، هرگنک  دهد  یم  ناشن  هرـشتنم  دانـسا  داد . صاصتخا  ناریا  فلاخم  ياه  هناسر  هب  وروی  نویلیم  هدزناپ 
ناراذـگ و هیامرـس  زا  هدـحتم  تالایا  یجراخ  طباور  ياروش  يدازآ و  هناخ  یعافتناریغ  حالطـصا  هب  داـینب  سوروس ، یتسینویهـص  داـینب 

(1). دنا هدوب  یناریا  ناراگن  همانزور  زا  تیامح  یلام  نانابیتشپ 

ارجا هویش  رظن  زا  ج )

ارجا هویش  رظن  زا  ج )

ياه تایلمع  هناحلسم و  ياه  شروش  زیمآ ، تنوشخ  ياتدوک  ای  ینیمز ) ییایرد و  ییاوه ،  ) یماظن ياهدربن  عاونا  هب  تخس  گنج  هویش 
دوخ هب  هزات  ياه  هبنج  هدش و  رت  نردـم  زین  اه  شور  نیا  يروانف ، دـشر  بسانت  هب  هتبلا  هک  دوش  یم  هصالخ  اهنآ  زا  یقیفلت  ای  ینازیتراپ 

يزاس صلاخان  يزاس ، هعیاش  روسناس ، تاغیلبت ، نوچ  يا  هتـسجرب  دراوم  هب  مرن ، گـنج  ياـه  شور  دربراـک  رد  لـباقم ، رد  دـنا . هتفرگ 
یفارحنا و ياه  هشیدنا  جیورت  هار  زا  يداقتعا 

ص 336. مرن ، گنج  رصع  تریصب و  روپ ، يوضر  رافغ  دیس  - 1
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، یمومع فطاوع  کیرحت  یبیرف و  ماوع  اه ، تیـصخش  رورت  يزیگنا ، هقرفت  کیژولوئدـیا ، همجه  بذاک ، ياـه  ناـفرع  ییارگ و  هفارخ 
. درک هراشا  ناوت  یم  یندم و ... ینامرفان  ییامن و  هایس 

، شرایسب ياه  تهابـش  لیلد  هب  هک  تسا  یگنر  ياتدوک  رت ، قیقد  ترابع  هب  ای  یگنر  بالقنا  مرن ، گنج  ياه  هنوگ  نیرت  جیار  زا  یکی 
رییغت هزرابم و  يارب  برغ  اکیرما و  ياـهدربهار  هلـسلس  زا  هقلح  نیرخآ  هک  یگنر  بـالقنا  تسا . هدـش  هتـشاگنا  مرن  گـنج  اـب  فدارتم 

رد سپس  یقرـش ، ياپورا  ياهروشک  یخرب  رد  ادتبا  درـس ، گنج  نارود  زا  سپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یتالوحت  هب  تسوسمهان ، ياه  میژر 
رمث هب  یکاولسکچ  روشک  رد  ربماسد 1989  رد 29  برغ  یگنر  بالقنا  هبرجت  نیتسخن  داد . خر  يزکرم  يایـسآ  رد  دعب  زاقفق و  هقطنم 
قباس هتفای  لالقتـسا  ياه  يروهمج  رد  هبرجت  نیا  لاس 2003 ، رد  سپـس  دیدرگ و  لیمکت  رد 1997  ناتسبرص  رد  هبرجت  مود  تسـشن .

كرادـت یلمخم  بالقنا  مان  اب  ناتـسجرگ  رد  تسد ، نیا  زا  هبرجت  نیموس  ور ، نیازا  تفرگ . رارق  نومزآ  دروم  يوروش  ریهاـمج  داـحتا 
بیغرت هویـش  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  شیپ  زا  شیب  ار  یلخاد  رـصانع  یجراـخ و  یلمخم  نارازگراـک  روشک ، نیا  رد  تیقفوـم  دـش . هدـید 

ارجا هلحرم  هـب  یحارط و  لاس 2004  رد  یجنران  بالقنا  ماـن  اـب  نیارکا  رد  یـسایس  لوحت  عون  نیا  راـب  نیمراـهچ  يارب  ور ، نیازا  دومن .
(1). تفای ققحت  يا  هلال  بالقنا  ناونع  اب  لاس 2005م  رد  ناتسزیقرق  روشک  رد  يزکرم  يایسآ  رد  زاب  هبرجت ، نیمجنپ  دش . هتشاذگ 

مرن گنج  ياه  کیتکات  . 5

هراشا

مرن گنج  ياه  کیتکات  . 5

اه لصف  ریز 

یمومع یساملپید  شور  فلا )

یناور تایلمع  شور  ب )

یکاردا تایلمع  شور  ج )

فالتخا داجیا  یسایس و  يزاس  تابث  یب  د )

يدربهار بیرف  شور  ه )

يراکمه مدع  شور  و )

ص21. نآ ، داعبا  مرن و  گنج  يرقاب ، کمایس  - 1
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یمومع یساملپید  شور  فلا )

یمومع یساملپید  شور  فلا )

لماـش ریگارف  يا  هنوـگ  هب  تسا و  یجراـخ  تسایـس  رد  لـلملا  نیب  تاـطابترا  یگنهرف و  نیب  ياـهرازبا  دربراـک  ياـنعم  هـب  شور ، نـیا 
تسایس يارجا  یهد و  لکـش  يارب  یمومع  ياه  شرگن  رب  يراذگرثا  بوچراچ ، نیمه  رد   (1). دوش یم  یطابترا  یگنهرف و  یساملپید 

ياه همانرب  اه و  حرط  هکنآ ، تسخن  دراد : درف  هب  رـصحنم  یگژیو  هس  یمومع  یـساملپید  تسا . یمومع  یـساملپید  فادـها  زا  یجراخ 
یمـسر یلـصا و  یلوتم  یناب و  هکنآ ، موس  دوش . یم  فیرعت  روشک  کی  یجراخ  تسایـس  بوچراـچ  رد  هکنآ ، مود  تسا . راکـشآ  نآ 

شور ای  مرن  دیدهت  لامعا  بوچراچ  رد  دوش ، هتفرگ  راک  هب  هطبار  نیا  رد  زین  یصوصخ  ياهداهن  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا . تلود  نآ 
تلود و ربارب  رد  هعماج  کی  مدرم  داحآ  ناگبخن و  شرگن  راکفا و  فیطلت  فدـه  رب  رتشیب  یمومع  یـساملپید  زیمآ ، تنوشخریغ  مادـقا 

(2). تسا زکرمتم  یمومع  یساملپید  هدنریگ  راک  هب  روشک 

یناور تایلمع  شور  ب )

یناور تایلمع  شور  ب )

هلئـسم کی  لوح  یمومع  راکفا  رییغت  کـیرحت و  جـییهت ، شیوشت ، لاـبند  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یتامادـقا  اـه و  حرط  هب  یناور  تاـیلمع 
یم هدرمـش  ناهنپ  فادها  اب  یتاعالطا  مادقا  حرط و  کی  یناور  تایلمع  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدش  نییعت  شیپ  زا  فادـها  اب  صخـشم و 

، ییامن هایس  ینکارپ ، هعیاش  دوش .

یمومع یـساملپید  هژیو  ( 6  ) اکیرمآ یجراخ ،» تسایـس  تمدـخ  رد  تاطابترا  گنهرف و  یمومع : یـساملپید  ، » انـشآ نیدـلا  ماـسح  - 1
ص15. اکیرمآ ،

ص63. اکیرمآ ، یمومع  یساملپید  هژیو  ( 6) اکیرمآ اهراتخاس ،» اهراکوزاس و  یمومع : یساملپید  ، » ینیسح نسح  - 2
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زا يا  هعوـمجم  هـب  یناور  تاـیلمع  نیارباـنب ، تـسا . یناور  تاـیلمع  ياـه  هویـش  نـیرت  مـهم  زا  ندرک ، هزیروتاـکیراک  ییاـمن و  گرزب 
حالس ناونع  هب  رتشیب  یناور  تایلمع  زا  دراد . زاین  يرتسکاخ  هایس و  ياه  هناسر  صوصخ  هب  شخپ و  ياه  هناسر  هژیو  هب  اه ، تخاسریز 

. دوش یم  هدافتسا  ینابیتشپ 

یکاردا تایلمع  شور  ج )

یکاردا تایلمع  شور  ج )

رد اه  ینوگرگد  داـجیا  فدـه  اـب  لـباقم  فرط  ياـه  شزرا  فادـها و  دـیاقع ، اـهرواب ، اـه ، شرگن  رب  يراذـگرثا  لاـبند  هب  شور  نیا 
، اهرواب نداد  جاور  ینعی  جـیورت ؛ رب  رتشیب  یکاردا  شور  تسا . هدـننک  لمع  عفانم  فادـها و  اب  نانآ  ندـش  وسمه  دحرـس  اـت  بطاـخم ،

تایلمع اب  یکاردا  تایلمع  تسا . ینتبم  راد  تهج  شزومآ  یعون  رب  زین  و  دوخ ، فادـها  اه و  هتـساوخ  اـب  بساـنتم  دـیاقع  اـه و  شزرا 
یلـصا فدـه  تسا . راکفا  حطـس  رد  مه  نآ  يروف ، یعفد و  ياه  ینوگرگد  داـجیا  لاـبند  هب  یناور  تاـیلمع  اریز  دراد ؛ تواـفت  یناور 

رد ناگبخن و  یکاردا  شور  یلـصا  جامآ  دراد . توافت  یکاردا  تایلمع  یلـصا  فدـه  اب  نیا  تسا و  کیرحت  جـییهت و  یناور ، تایلمع 
. تسا هعماج  هدرک  لیصحت  رشق  نآ ، رت  لزان  دح 

فالتخا داجیا  یسایس و  يزاس  تابث  یب  د )

فالتخا داجیا  یسایس و  يزاس  تابث  یب  د )

هرگنک يرـالد  نویلیم  دـصراهچ  هجدوب  صاـصتخا  اـب  هیهت و  ایـس  ناـمزاس  يوس  زا  هک  لاـس 2006 م  رد  ناریا  يزاـس  تاـبث  یب  هژورپ 
تلود راک  روتـسد  رد  يربیاس » دربن   » هب موسوم  یتاعالطا  گـنج  صخـشم ، روط  هب  دـش و  یتاـیلمع  غـالبا و  شوب  روتـسد  اـب  اـکیرما و 

، تاعالطا يروآدرگ  نوچ  یفادـها  دـش ، زاغآ  ربیاس  يزاجم و  ياضف  رد  هدرتسگ  يزاـس  هکبـش  اـب  هک  هژورپ  نیا  تفرگ . رارق  اـکیرما 
ياه کهورگ  زا  يا  هناسر  يربخ و  تیامح  لذتبم ، ياه  تیاس  سیسأت  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  دض  رب  یناور  گنج  يزاس و  نایرج 

و یتسیرورت ،
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(1). داد رارق  دوخ  همانرب  رد  ار  شاشتغا  ینوناقریغ و  تاعمجت  قیوشت 

: هلمج زا  دریذپ ؛ یم  تروص  ینوگانوگ  ياه  هویش  هب  یسایس  يزاس  تابث  یب 

؛ یعامتجا ياه  فاکش  اه و  لسن  تسسگ  فلا )

؛ یبهذم یلم و  یموق ، ياه  فالتخا  زا  هدافتسا  ب )

... . یسایس و يداصتقا ، یعامتجا ، يزاس  نارحب  ج )

يدربهار بیرف  شور  ه )

يدربهار بیرف  شور  ه )

هب لـعج  تسا و  تقیقح  ياـج  هب  نآ  هئارا  طـلغ و  تاـعالطا  دـیلوت  ياـنعم  هب  قلخ  دوش . یم  نشور  لـعج  قلخ و  بوچراـچ  رد  بیرف 
هنوگ هب  لمع  رد  دوش و  یم  هتفرگ  راک  هب  دوخ  يارجم  زا  جراخ  یلو  تسا ، تسرد  ینف  ظاحل  هب  هک  تسا  یتاعالطا  زا  هدافتـسا  يانعم 

زا تاعالطا  لعج  قلخ و  يانعم  هب  يدربهار  بیرف  نینچمه  دـسرب . طلغ  يریگ  هجیتن  هب  يدـنب  عمج  رد  بطاخم  هک  ددرگ  یم  هئارا  يا 
ناریدـم تاماقم و  تامادـقا  عومجم ، رد  اه و  دربهار  اه ، حرط  اه ، میمـصت  نداد  رارق  لرتنک  ریثأـت و  تحت  روظنم  هب  تلود  کـی  يوس 

(2). تسا لباقم  فرط  تلود  یسایس  دشرا 

ناشیرپ یمگردرس ، داجیا  ییازفا ، ماهبا  لابند  هب  بیرف  حرط  تسخن ، عون  رد   (3). دوش یم  ارجا  یحارط و  لکش  هس  رد  يدربهار  بیرف 
تلود هلیـسو  هب  يدربهار  ياه  میمـصت  ای  اهدربهار  ذاختا  زا  يریگولج  روظنم  هب  تلود ، کـی  يوس  زا  ینکفا  دـیدرت  وهاـیه و  یلاوحا ،

زا ای  هار ، نیا  زا  ات  تسا  لباقم  فرط 

ص 30. یجراخ ، تسایس  تمدخ  رد  تاطابترا  گنهرف و  هب  یمومع  یساملپید  - 1
،1385 نارادـساپ ، هاپـس  كرتـشم  داتـس  یگنهرف  تنواـعم  رازفا  مرن  یناور ، تاـیلمع  رد  بـیرف  یلوـفزد ، هداز  تـجح  نیــسحلادبع  - 2

.18 12 صص
،1385 نارادـساپ ، هاپـس  كرتـشم  داتـس  یگنهرف  تنواـعم  رازفا  مرن  یناور ، تاـیلمع  رد  بـیرف  یلوـفزد ، هداز  تـجح  نیــسحلادبع  - 3

.19 16 صص
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. ددرگ دوخ  دض  رب  بولطمان  تامادقا  عنام  ای  دنک  يریگولج  لباقم  فرط  تلود  يارب  تیبولطم  داجیا 

هتـساوخدوخ تیبولطم  ناونع  هب  نآ  شریذـپ  بیرف و  حرط  رواـب  يوس  هب  لـباقم  تلود  نداد  قوـس  لاـبند  هب  بیرف  حرط  مود ، عوـن  رد 
هک دنز  تسد  یمادقا  ای  اه  میمصت  نانچ  هب  لباقم  فرط  تلود  هک  دنک  یم  ارجا  ار  بیرف  تایلمع  يا  هنوگ  هب  حارط  تلود  ینعی  تسا ؛

دریگ یم  یمیمصت  دراد  دنک  رکف  لباقم  فرط  تلود  یلو  دشاب ، حارط  تلود  عفانم  فادها و  هعومجم  رد  بیرف و  حرط  فادها  قباطم 
نیرت هدیچیپ  زا  بیرف  حرط  عون  نیا  تسا . لباقم  فرط  فادها  عفانم و  دـض  رب  دوخ و  عفانم  هدـنرادربرد  هک  دـهد  یم  ماجنا  یمادـقا  ای 

يریگولج روظنم  هب  هثداح  کی  ای  میمـصت  کی  ندوب  ناوتان  ياقلا  لابند  هب  بیرف  حرط  موس ، عون  رد  تسا . يدربهار  بیرف  ياـه  حرط 
. تسا صخشم  یمادقا  ای  میمصت  زا  صخشم  مادقا  ای  میمصت  نآ  هب 

يراکمه مدع  شور  و )

يراکمه مدع  شور  و )

. دوش یم  هدافتـسا  تموکح  ناراکمه  هزیگنا  شهاـک  هوـالع  هب  تلود ، يدـمآراک  فیعـضت  تیعورـشم و  شهاـک  روظنم  هب  شور  نیا 
يدارفا هعومجم  دـناوت  یم  تسا و  مرن  دـیدهت  لامعا  رد  زیمآ  تنوشخریغ  ياه  شور  نیرترطخ  مک  نیرت و  ناسآ  زا  ندرکن ، يراکمه 

. دنرادن لیامت  تموکح  اب  ندش  ور  رد  ور  هب  نوگانوگ  لیالد  هب  انب  یلو  دنتسه ، تموکح  فلاخم  هک  دریگربرد  ار 

(1): زا دنا  ترابع  شور  نیا  بوچراچ  رد  هدافتسا  دروم  موسرم و  ياه  هویش  نیرت  مهم 

ص112. ، 1388 یلم ، عافد  یلاع  هاگشناد  تاراشتنا  هلباقم ، ياهدربهار  مرن و  دیدهت  داژن ، نایراصع  نیسح  - 1
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هویش تسخن ، دراد : ییازـسب  تیمها  هویـش  ود  یـسایس ، يراکمه  مدع  ياه  هویـش  رد  یـسایس : يراکمه  مدع  ياه  هویـش  هعومجم  کی 
نیناوق هب  یهجوت  یب  هژیو  هب  یندـم ، ینامرفان  مود ، یمالـسا و  ياروش  سلجم  يروهمج و  تسایر  تاباختنا  هژیو  هب  تاباختنا ، توکیاب 

. روشک یمسر  ياهراجنه  و 

نامزاس رد  رظن  دروم  روشک  توکیاب  سیلپ ، یتینما و  ياهورین  اب  ندرکن  يراکمه  یتلود ، ياه  تسپ  نتفریذـپن  هویـش ، ود  نیا  راـنک  رد 
ماظن هب  هعجارم  توکیاب  یتلود و  ياه  نامزاس  رد  مادختـسا  توکیاب  روشک ، نآ  اب  کیتاملپید  طـباور  عطق  هب  بیغرت  یللملا ، نیب  ياـه 

. تسا يراکمه  مدع  شور  رد  مرن  دیدهت  لامعا  ياه  هویش  رگید  زا  رظن ، دروم  روشک  مکاحم  ییاضق و 

رد تکرـش  توکیاب  و  هعمج ، زاـمن  دـننام  یـسایس ، يداـبع  ياـه  مسارم  توکیاـب  یعاـمتجا : يراـکمه  مدـع  ياـه  هویـش  هعومجم  ود 
. سدق زور  نمهب و  ییامیپهار 22  دننام  یمومع ، ياه  ییامیپهار 

مرن داصتقا  هزوح  رد  باصتعا  يداصتقا و  میرحت  هعومجم ، نیا  رد  هویـش  نیرت  مهم  يداصتقا : يراـکمه  مدـع  ياـه  هویـش  هعومجم  هس 
دننام یمومع  یناسر ، تامدـخ  هژیو  هب  یناسر  تامدـخ  زکارم  رد  باصتعا  یتعنـص ؛ زکارم  رد  باصتعا  نیداـمن ؛ باـصتعا  لـثم  تسا ؛

، تیاهن رد  و  ناصـصختم ؛ باصتعا  ناینادـنز و  باصتعا  دـننام  صاخ ، ياه  هورگ  باصتعا  یمومع ؛ هیلقن  لـیاسو  ناگدـننار  باـصتعا 
. یشیاسرف یشنیزگ و  ياه  باصتعا 

هب اه  یهدب  نتخادرپن  اه ، کناب  زا  هژیو  هب  روشک ، لخاد  زا  دوخ  ياه  هیامرـس  ندرک  جراخ  نوچ  يدراوم  مرن ، داصتقا  هزوح  رد  میرحت 
ماـظن توکیاـب  میرحت و  روـشک ، نآ  هب  ماو  تخادرپ  میرحت  رظن ، دروـم  تلود  اـب  يداـصتقا  ياـهدادرارق  نتفریذـپن  یتـلود ، ياـه  ماـظن 

، رظن دروم  روشک  یللملا  نیب  یلام  تارابتعا 
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نآ لوپ  لاـقتنا  لـقن و  ماـظن  میرحت  روشک و  زا  جراـخ  رد  رظن  دروم  روشک  ياـه  ییاراد  ندرک  هکوـلب  تلود ، نآ  سروـب  رازاـب  میرحت 
. دریگ یمربرد  ار  یللملا  نیب  حطس  رد  روشک 

مرن گنج  ياه  یگژیو  . 6

هراشا

مرن گنج  ياه  یگژیو  . 6

(1): زا دنا  ترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد  یعونتم  دایز و  رایسب  ياه  یگژیو  مرن ، تردق  هب  اکتا  یگدیچیپ و  لیلد  هب  مرن  گنج 

تسا یسایس  راتخاس  هعماج و  يوهام  ياه  بلاق  رییغت  یپ  رد  مرن  گنج  فلا )

تسا یسایس  راتخاس  هعماج و  يوهام  ياه  بلاق  رییغت  یپ  رد  مرن  گنج  فلا )

هـشیدنا ياه  بلاق  اهرواب ، نیا  رییغت  اب  دریگ . یم  رارق  موجه  دروم  رییغت  يارب  هعماج  کی  یـساسا  ياه  شزرا  اهرواب و  گـنج ، نیا  رد 
ياهراتفر ياج  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دـیدج  يراتفر  ياه  لدـم  دریگ . یم  لکـش  يدـیدج  يراـتفر  ياـه  لدـم  دوش و  یم  نوگرگد 

. دبای یم  تهج  ینکشراتخاس  تمس  هب  اهراتفر  نیا  دوش و  یم  نیزگیاج  یشلاچ  ياهراتفر  یسایس ، راتخاس  زا  یتیامح 

تسا یحطسریز  یجیردت و  مارآ ، مرن  گنج  ب )

تسا یحطسریز  یجیردت و  مارآ ، مرن  گنج  ب )

تمـس هب  یجیردـت  تروص  هب  دوش و  یم  زاغآ  مارآ  تروص  هب  گنج  نیا  تسین . عطقم  کی  رد  كرحترپ  ناباتـش و  یعفد ، مرن  گنج 
مرن گـنج  دـنهد . یمن  صیخـشت  ار  نآ  يرایـسب  هـک  تـسا  يا  هنوـگ  هـب  گـنج  نـیا  ندوـب  یجیردـت  مارآ و  دـنک . یم  تـکرح  وـلج 

. تسا سوسحمان  لیلد  نیمه  هب  راکشآان و  یحطسریز ،

تسا روحم  بیسآ  مرن  گنج  ج )

تسا روحم  بیسآ  مرن  گنج  ج )

 . صص 73 80 یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا  مرن  گنج  رب  يدمآرد  - 1
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بیـسآ طاقن  ییاسانـش  اب  مرن  گنج  رد  نانمـشد  تسا . مرن  گنج  رونام  نادـیم  یـسایس ، يداصتقا و  یگنهرف ، یعامتجا ، ياـه  بیـسآ 
دوخ تاکرحت  هنماد  رب  دـیدج ، ياه  بیـسآ  داجیا  اب  دـنهد و  یم  ناماس  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هتفگ ، شیپ  ياه  هزوح  رد  فدـه  هعماج 

. دنیازفا یم 

تسا یهجودنچ  مرن  گنج  د )

تسا یهجودنچ  مرن  گنج  د )

شور نونف و  مولع ، یمامت  زا  گنج ، نیا  رد  تسا . مرن  گـنج  ياـه  یگژیو  رگید  زا  نوگاـنوگ ، هوجو  زا  يرادروخرب  ندوب و  هنمادرپ 
. دوش یم  هدافتسا  دوجوم  ياه  شزرا  هدش و  هتخانش  ياه 

دنک یم  هدافتسا  زور  رازبا  زا  مرن  گنج  ه )

دنک یم  هدافتسا  زور  رازبا  زا  مرن  گنج  ه )

هب ینونک  طیارش  رد  مرن  گنج  یلصا  طیحم  يربیاس ، يزاجم و  ياضف  دوش . یم  هدافتسا  زور  ياه  هویش  نیرت  هتفرـشیپ  زا  مرن  گنج  رد 
هب تاساسحا  جاوما  رب  ندـش  راوس  اب  ار  مزال  ياهرتسب  قلخ  نوگانوگ و  ياه  هبذاج  داجیا  اب  يرگاوغا  ناکما  اضف ، نیا  دـیآ . یم  راـمش 

. دزاس یم  مهارف  یبوخ 

(1): درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  مرن  گنج  ياه  یگژیو  یلک ، روط  هب 

؛ سوملمان سوسحمان و  ینهذ ،

؛ ریگارف لومشرپ و 

؛ اهدعب رگید  رب  نآ  یگنهرف  دُعب  هبلغ 

؛ قیمع ياهرثا  نتشاد 

یناهج هدـیدپ  هب  يدربهار  شرگن  دازرفروپ ، دیعـس  8 10 ؛ صـص مرن ، گنج  یـسانش  تیهام  رب  يدمآرد  ینیئان ، دـمحم  یلع  کن : - 1
124 126؛ صـص یمومع ، یـساملپید  یگنر و  ياه  بالقنا  مرن ، گنج  یقتم ، میهاربا  53 57 ؛ صـص نآ ، ياهدمآ  یپ  گنهرف و  ندش 

ص26. دنمرای ، دیعس  همجرت : یناور ، گنج  باجح ، رینم  دمحم 
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؛ هدیچیپ

؛ ياهتشر نیب 

؛ هدش يزیرهمانرب  يدمع و 

؛ نارگیزاب هدرتسگ  لومش 

؛ زیمآتنوشخریغ ياهشور  رب  دیکأت 

؛ دهدیم رارق  فده  زین  ار  ناگبخن  نادرم و  تلود  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  اهروشک  مدرم  هب  مرن  گنج  جامآ 

؛» يزاس هارمه  عانقا و  تردق   » و زیمآتنوشخریغ » ياهشور  «، » مرن تردق   » عبانم رب  ینتبم 

؛ عیرس

؛ ریگ همه  هبناج و  همه 

؛ ادص یب 

؛ هدننک ریگلفاغ 

؛ ریذپفاطعنا

؛ رمتسم یگشیمه و 

؛ روحم تیوه 

؛ میقتسم شنک  يوگلا  زا  ریگهرهب 

؛ صاخ یکیتیلپوئژ  طیحم  ياراد 

؛ تسین صخشم  هدش و  مالعا  فادها  ياراد 

؛ تخس گنج  اب  هسیاقم  رد  هنیزه  مک 

؛ نوگانوگ ياهلکش  هب  دربراک  ناکما 

. ياهناسر مرن  گنج  رد  یگنهرف  فادها 
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مرن تردق  يان و  فزوج  . 7

هراشا

مرن تردق  يان و  فزوج  . 7

تاعلاطم هک  تشاد  نایب  يو  درک . هدافتـسا  مرن  تردـق  هژاو  زا  راب  نیتسخن  يارب  يان  فزوج  میداد ، حیـضوت  ادـتبا  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هکبـش رد  تسا و  یعامتجا  دشاب ، هتـشاد  هنارازفا  تخـس  یماظن و  ههجو  هکنآ  زا  شیب  نیون ، تردق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش ، ماجنا 
نیازا دناهدش و  ياهکبـش  هک  دناهداد  تیهام  رییغت  نانچ  نردـم  عماوج  زلتـساک ، لئونام  ریبعت  هب  دـباییم . موهفم  انعم و  یعامتجا  طباور 

نارگید یناوتب  یتقو   (1). تفگ نخس  دنتسه ، یعامتجا  نآ  ياه  هفلؤم  هک  ياهکبش  تردق  زا  زج  هب  ياهکبـش ، تخاس  رد  ناوتیمن  ور ،
ندرک تهج  مه  يارب  دوب  یهاوخن  روبجم  تروـص ، نیا  رد  یهاوـخیم ، وـت  هک  دـنهاوخب  ار  هچنآ  دـنریذپب و  ار  تیاهلآهدـیا  يراداو  ار 
دننام يدایز  ياـه  شزرا  تسا و  هارکا  زا  رترثؤم  هشیمه  اوغا  ینک .  (2) قامچ جیوه و  تسایس  يارجا  فرـص  يدایز  لوپ  دوخ ، اب  اهنآ 
یلـسو لارنژ  هـک  هنوـگ  ناـمه  تـسا . هدـننک  اوـغا  تدـش  هـب  هـک  دراد  دوـجو   (3) يدرف ياـه  تـصرف  رــشب و  قوـقح  يرـالاس ، مدرم 

. تسا هداد   (5) اوق هنزاوم  ياهتسایس  اب  هسیاقم  رد  يرتشیب  رایسب  يراذگرثا  ام  هب  مرن  تردق  هتفگ :  (4) كرالک

رد یماـظن  ياـتدوک  ماـجنا  تخـس و  تردـق  زا  يریگ  هرهب  ياـج  هب  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  تسا  دـقتعم  ياـن  فزوج  لـیلد ، نیمه  هب 
ناگبخن يور  رب  يراذگرثا  هار  زا  فده ، ياهروشک  رد  اه  ینوگرگد  داجیا  يارب  بیقر ، ياهروشک 

ص 127. ج1 ، نایلقیلع ، دحا  همجرت : تاعالطا ، رصع  رد  تردق  زلتساک ، لئونام  - 1
.Sticks and Carrots - 2

.Individual opportunities - 3
wesLey clark,Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism, and The American Empire - 4

.(Newyork. Public Affairs, 2003), p. 182
.balance- of- power - 5
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روظنم هب   (2) ناگراتـس گنج  يروئت  رب  يرالد  درایلیم  يراذگهیامرـس  ياج  هب  تسناوتیم  اـکیرما  ساـسا ، نیا  رب   (1). دنک مادقا  هعماج 
. دنک مادقا  نوگانوگ  ياه  هویش  هب  يوروش  هعماج  ناگبخن  رب  يراذگهیامرس  هب  دشیم ، هدناوخ  يوروش  دیدهت  هچنآ  اب  هلباقم 

. تسا شا  يریگهزادـنا  ای  فیرعت  زا  رتناـسآ  نآ ، ندرک  هبرجت  نیارباـنب ، تسا ؛ قشع  دـننامه  تردـق  تسا  دـقتعم  ياـن  رگید ، يوس  زا 
ییاناوت تردـق ، هک  تسا  هدـمآ  تغل  گنهرف  رد  تسناد . شفادـها  دـصاقم و  هب  یبای  تسد  رد  درف  ییاناوت  يانعم  هب  ناوتیم  ار  تردـق 

ای درف   ) ییاناوت تردـق ، تسا : دـقتعم  یـسایس  هتـسجرب  دنمـشیدنا  کی  ماقم  رد  لاد  تربار  تسا . نارگید  ندرک  لرتنک  ای  اهراک  ماجنا 
(3). دندادیمن ماجنا  ار  نآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک  تسا  يراک  ماجنا  هب  نارگید  بیغرت  رد  هورگ )

تردق رییغت  لاح  رد  عبانم  فلا )

تردق رییغت  لاح  رد  عبانم  فلا )

یماـظن و يورین  يور  يرتـمک  دـیکأت  جـیردت  هب  هک  تروص  نیدـب  تسا ؛ رییغت  لاـح  رد  ًاـمومع  تردـق  عباـنم  دـندقتعم  نارظاـن  یخرب 
دـشر شزومآ و  يروانف ، نوچ  یلماوع  یللملانیب ، تردـق  یبایزرا  رد  هزورما  دریگیم . تروص  تردـق  عبنم  ناونع  هب  فیرح ، رب  يزوریپ 

گرزب ياهروشک  رتشیب  تسا . هتفای  شهاک  ماخ  داوم  تیعمج و  ایفارغج ، تیمها  لاح ، نیع  رد  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب  تیمها  يداصتقا ،
دیدشت رطخ  زا  هلئسم  نیا  تسا . هدش  رتهنیزهرپ  هتشذگ ، ياهنرق  اب  هسیاقم  رد  یماظن  يورین  يریگراک  هب  دناهتفایرد  زورما  يایند  رد 

2004م. یناهج ، تسایس  رد  تیقفوم  يارب  يرازبا  مرن ؛ تردق  يان ، فزوج  - 1
.star warfare - 2

RoberT A.Dahl. who Governs? Democracy and power in an American city (New Haven, - 3
(. Conn: YoLe Vniversity Press, 1961
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. دریگ یم  همشچرس  ياهتسه  یگنج  هب  نآ  ندش  لیدبت  هشقانم و 

، طلـسم روشک  کی  یگژیو  نیرت  مهم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ییاـیلاتیا ، دنمـشیدنا   (1)، یشمارگ وینوتنآ  ياههـشیدنا  زا  يوریپ  اب  سکاک 
ار طلسم  یعامتجا  تاقبط  زاتشیپ و  روشک  يرترب  هک  یلوصا  تسارگهمه ؛ لوصا  رـس  رب  تیاضر  زا  ییالاب  حطـس  نیمأت  رد  نآ  ییاناوت 
ار رتفیعض  ياهروشک  تیاضر  اههتساوخ و  نیمأت  زا  يزادنامشچ  هک  دشاب  هتشاد  ار  ناوت  نیا  دیاب  طلسم  روشک  نینچمه  دنکیم . نیمضت 

نیا ياراد  ات 1967  زا 1945  ار  هدـحتم  تـالایا  ات 1875 و  ياه 1845  لاس  هلـصاف  رد  ار  ایناتیرب  سکاـک ، دـهد . رارق  اـهنآ  يور  شیپ 
(2). دنیب یم  ییاناوت 

ریـسم رد  ار  اهروشک  رگید  تامادـقا  هک  دـنک  تیاـمح  ییاـهداهن  زا  دـناوتب  طلـسم  روشک  رگا  هک  تسا  دـقتعم  سکاـک  رگید  يوس  زا 
ای دنیآ  زیمآرابجا  تردق  هب  ناوارف ، هنیزه  لمحت  اب  دـشاب  هتـشادن  زاین  رگید  تسا  نکمم  دـیامن ، دودـحم  تیادـه و  شدوخ  تاحیجرت 

ياهعومجم يرارقرب  رد  نآ  ییاناوت  روشک و  کی  گنهرف  ندش  یناهج  هصالخ ، روط  هب  دوش . لسوتم  راوشد  طیارش  رد  تخـس  تردق 
تردـق يارب  هدـمع  یعبانم  هب  دـنهد ، رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  یللملا  نیب  تیلاعف  زا  ییاههزوح  هک  شریذـپ  لباق  ياـهراجنه  دـعاوق و  زا 

. دنتسه يرتشیب  تیمها  بسک  لاح  رد  یناهج  تسایس  رد  هزورما  تردق ، مرن  عبانم  نیا   (3). دنوش یم  هدرمش 

Antonio Gramsci - 1
RoberT w.Cox , ProducTion, Power, and world order, (New York: CoLumbia university - 2

.Press, 1987), chaps. 6.7
See Stephan D.krasner, InTernaTiona (Regimes (Ithaca. N.Y:Cormell university press, - 3

.1983
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ای دیدهت )  ) تخـس تردـق  لماش  دـناوتیم  ذوفن  اریز  تسین ؛  (1) ذوفن ناـمه  ًاـقیقد  مرن  تردـق  هک  درک  ناوـنع  دـیاب  زین  ار  هتکن  نیا  هتبلا 
مرن تردـق  تسا . لالدتـسا  هار  زا  مدرم  نداد  تکرح  ییاناوت  اـی  فرـص  ندرک  عناـق  زا  شیب  يزیچ  مرن  تردـق  یلو  دـشاب ، زین  شاداـپ 

دیدهت چیه  نودب  نم  رگا  ددرگیم . تیاضر  اب  هارمه  تکراشم  ببـس  بلغا  بذـج  دوش و  یم  زین  ندرک  بذـج  ییاناوت  لماش  نینچمه 
هدهاشم لباق  یتیباذـج  هلیـسو  هب  نم  راتفر  رگا  هصالخ ، روط  هب  ای  مدرگ  هارمه  امـش  فادـها  اب  موش  دـعاقتم  ياهلماعم  ماجنا  ای  حـیرص 

، ورین هن   ) یتوافتم شور  زا  يراکمه ، داجیا  يارب  مرن  تردق  تسا . راذگرثا  مرن  تردق  تفگ  دـیاب  هاگ  نآ  دوش ، نییعت  سوسحمان  یلو 
(2). تساهشزرا نآ  هب  یبای  تسد  رد  يراکمه  يارب  ام  فیلکت  كرتشم و  ياهشزرا  تیباذج  نآ ، دنک و  یم  هدافتسا  لوپ ) هن  و 

نآ تیمها  مرن و  تردق  ب )

نآ تیمها  مرن و  تردق  ب )

ییاهروشک تسا . راوتسا  رابتعا  رب  یکیژولوئدیا  یگنهرف و  ییاریگ  تردق  اریز  دراد ؛ يدایز  رایـسب  تیمها  مرن  تردق  رـضاح ، لاح  رد 
تردق تاعالطا ، رـصع  رد  ًالامتحا  هک  ییاهروشک  دنرب . یم  شیپ  رتهب  ار  دوخ  راک  دنراد ، مرن  تردـق  هصرع  رد  يددـعتم  تیعقوم  هک 

: دنوش یم  هتخانش  تاصخشم  نیا  اب  دروآ ، دنهاوخ  تسد  هب  مرن 

رب اـهراجنه  نیا  هزورما  . ) دـنرتکیدزن یناـهج  بلاـغ  ياـهراجنه  هب  هـک  دـنوشیم  طلـسم  ییاههـشیدنا  گـنهرف و  رب  هـک  ییاـهروشک  . 1
(. دنراد هیکت  تموکح  لالقتسا  ییارگرثکت و  مسیلاربیل ،

.Influence - 1
ص45. يراقفلاوذ ، يدهم  یناحور و  نسحم  دیس  همجرت : مرن ، تردق  يان ، فزوج  - 2
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هـصرع رد   ) لئاسم يدـنببوچراچ  هویـش  رب  تلع ، نیمه  هب  دـنراد و  یطابترا  ددـعتم  ياههار  هب  ار  یـسرتسد  نیرتشیب  هک  ییاـهروشک  . 2
. دنراذگیم رثا  رتشیب  یناهج ) تسایس 

شیازفا زا  ینونک  تاعالطا  رـصع  رد  تردـق  داعبا  نیا  دـباییم . شیازفا  ناشیللملانیب  یلخاد و  درکلمع  اـب  ناـشرابتعا  هک  ییاـهروشک  . 3
. دیآ یم  رامش  هب  اکیرما  هدحتم  تالایا  يارب  هدمع  یتیزم  دراد و  تیاکح  تردق  عبانم  هعومجم  اب  هسیاقم  رد  مرن  تردق  تیمها 

هدرک هدافتسا  دوخ  گنهرف  زا  مرن ، تردق  دیلوت  يارب  هک  تسین  یتلود  نیتسخن  اکیرما  تسین و  تردق  زا  يدیدج  عون  مرن ، تردق  هتبلا 
رد هسنارف  تاـیبدا  ناـبز  جـیورت  اـب  ار  روشک  هدـید  بیـسآ  راـبتعا  دیـشوک  سورپ ، هسنارف  دربن  رد  تسکـش  زا  سپ  هسنارف  تلود  تسا .

شخب هب  روشک ، زا  جراخ  رد  هسنارف  گنهرف  يریگراک  هب  بیترت ، نیدب  دنک . میمرت  دـمآ ، دـیدپ  لاس 1883  رد  هک   (1) هسنارف هیداحتا 
(2) دش . لیدبت  هسنارف  یساملپید  زا  مهم 

؛ تسا لباقم  فرط  يارب  تیباذج  نتشاد  هار  زا  اههتساوخ  هب  نتفای  تسد  تیلباق  تقیقح  رد  مرن  تردق  تسا  دقتعم  يان  رگید ، يوس  زا 
ینهذ ياضف  لاغتـشا  هب  مرن  تردـق  نینچمه  دـهد . رد  نت  امـش  ياضاقت  هب  دوخ  هدارا  اب  دوش و  بوذـجم  لـباقم  فرط  هک  يا  هنوگ  هب 

زا دناوتب  رگیزاب  هک  دوش  یم  ققحم  ینامز  مرن  تردق  ور ، نیازا  دراد . یصاخ  هجوت  اهنآ  نهذ  رد  هبذاج  داجیا  هار  زا  رگید ، ياهروشک 
ود نایم  ياه  فالتخا  رب  ییاناد ، يریگراک  هب  هار 

.Alliance Franchise - 1
.Richard pells, Not Like Us,1995, pp.31- 32 - 2
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(1). دریگب زایتما  دوش و  هریچ  فرط 

دنک يراک  روشک  کی  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  یتنس  ياههویش  اب  هسیاقم  رد  تردق  لامعا  زا  دیدج  ياهویش  مرن  تردق  يان ، رظن  زا 
عبانم يو ، دید  زا  دناوخیم . زین  هدننک  دعاقتم  تردـق  ار  تردـق  نیا  يو  دـهاوخیم . وا  هک  دـنهاوخب  ار  يزیچ  نامه  رگید ، ياهروشک  ات 

زا ار  تردق  لوحت  ریس  يان   (2). اکیرما گنهرف  یتیلمدنچ و  ياهتکرش  کیژولوئدیا ، تیباذج  زا : تسا  ترابع  اکیرما  يارب  مرن  تردق 
نیدب تسا . تاعالطا  زا  ینغ  روشک  زا  ندرک  روبع  لاح  رد  تردق  تسا و  تردق  تاعالطا ، تسا  دقتعم  دـنادیم و  تاعالطا  هب  هیامرس 

رد يان   (3). دیآیم رامـش  هب  تردق  يارب  هدمع  یعبنم  دـیدج ، تاعالطا  ربارب  رد  عقوم  هب  شنکاو  هنیمز  رد  ییاناوت  تفگ  ناوتیم  بیترت ،
یم حیرـصت  دوش و  یم  لئاق  توافت   (5) عانتما هبذج و  هار  زا  مرن  تردـق  (4) و  رابجا هار  زا  تخـس  تردق  نایم  تردق ، فیرعت  نییبت و 

یتینما بیرـض  شهاک  ضقن و  بجوم  رما  نیا  للملا ، نیب  ماظن  رد  هدحتم  تالایا  تردق  يروتارپما  موهفم  جیورت  لیامت و  مغر  هب  دـنک 
رد ار  هدـش  نییعت  شیپ  زا  فادـها  هب  لین  قیفوت و  تیلباق  دـناوتیم  ینامز  للملا  نیب  ماظن  رد  هدـحتم  تالایا  تردـق  دـش . دـهاوخ  اکیرما 

عورشم ناگبخن  ناراذگ و  تسایـس  یمومع و  راکفا  رظن  رد  هک  دشاب  هتـشاد  هارمه  هب  دوخ  بولطم  ياهـشزرا  هعاشا  عبانم و  زا  تظافح 
هب  (6). دوش هتشادنپ 

ص136. تینما ، گنهرف و  مرن ، تردق  نارگید ، يراختفا و  رغصا  - 1
ص147. عافد ، نیون  ياه  هصرع  مرن و  گنج  نارگید ، يراختفا و  زا : لقن  هب  يرگسع ، دومحم  - 2

ص131. مرن ، تردق  يان ، فزوج  - 3
.Hard Power Coercion - 4
.Soft Power Attraction - 5

ص132. مرن ، تردق  يان ، فزوج  - 6
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دیاب هکلب  دوش ، یبایزرا  فرـص  تیبوبحم  داجیا  ای   (1) یمومع طباور  يزاسریوصت ، و  ( image  ) بلاق رد  دیابن  مرن  تردـق  يان ، رواب 
هزوح رد   (2) بولطم ییاههتـساوخ  فادـها و  هب  لـین  يارب  يرازبا   » ناونع هب  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  ددرگ و  هتـشادنپ  تردـق  زا  یعون 

(3) «. دوش يرادربهرهب  نآ  زا  تخس  تردق  لّمکم  ناونع  هب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  ياه  تینما  دربهار  یجراخ و  تسایس 

يان فزوج  هاگدید  زا  تخس  مرن و  تردق  توافت  ج )

يان فزوج  هاگدید  زا  تخس  مرن و  تردق  توافت  ج )

نارگید راتفر  رد  يراذگرثا  هار  زا  فده ، هب  ندیـسر  تیلباق  زا  ییاههبنج  ود ، ره  اریز  دنا ؛ طابترا  رد  رگیدـکی  اب  مرن  تخـس و  تردـق 
ماجنا نارگید  هچنآ  رییغت  ییاـناوت   (4) یهدـنامرف تردـق  تسا . عبانم  ندوب  سوسحمان  رد  راتفر و  تیهام  رد  اهنآ ، ناـیم  زیاـمت  دنتـسه .

رب دناوتیم  دنهاوخیم  نارگید  هچنآ  هب  یهدلکش  ییاناوت   (5) ندرک دعاقتم  تردق  دنک . هیکت  قیوشت  ای  روز  هب  لسوت  رب  دناوتیم  دـنهدیم 
هک ياهنوگ  هب  دـنک ؛ هیکت  صاخ  عوضوم  کی  رد  یـسایس  ياهتیولوا  نینچ  رد  رییغت  ذوفن و  تیلباق  ای  یـشزرا ، اـی  یگنهرف  ياهتیباذـج 
هب ندرک  دـعاقتم  اـت  روتـسد  رودـص  زا  اـهراتفر  عاونا  دریگن . رارق  هجوت  دروم  ندیـسر  رظن  هب  یعقاوریغ  لـیلد  هب  نارگید  ياـه  تیوـلوا 

میظنت  (7)، يداصتقا ياهقّوشم   (6)، رابجا دیدهت و  روتسد ، رودص  دریگیم : رارق  فیط  نیا  رد  بیترت 

.public Relations - 1
.A form of power-a means of obtaining desired outcomes - 2

ص365. ینارحب ، یضترم  همجرت : مکی ، متسیب و  نرق  رد  اکیرمآ  نالک  يژتارتسا  مراهچ : تردق  تراه ، يرگ  - 3
.Command power - 4

.Co-optiv power - 5
.Coercion - 6

.economic inducement - 7
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رد تسا ؛ لیامتم  راتفر  فیط  ياهتنا  هب  و  ندرک ، دعاقتم  اب  طابترا  رد  مرن  تردق  عبانم  ندرک . دـعاقتم  (2) و  صلاخ هبذاج   (1)، اهتیولوا
ییاه توافت  تخس  گنج  مرن و  گنج  نایم  نیا ، دوجو  اب  دوش . یم  دنویپ  مه  يروتـسد  راتفر  اب  ًالومعم  تخـس  تردق  عبانم  هک  یلاح 

: زا تسا  ترابع  اه  توافت  نیا  میهد . یم  حیضوت  اهنآ  دروم  رد  رصتخم  روط  هب  هک  دراد  دوجو 

. تسا یماظن  یتینما و  تخس ، دیدهت  هزوح  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یسایس  یگنهرف و  یعامتجا ، مرن ، دیدهت  هزوح  . 1

، تخس ياهدیدهت  هک  یلاح  رد  تسا ؛ لکشم  نآ  يریگ  هزادنا  نیاربانب ، ناگبخن و  ینهذ  شزادرپ  لوصحم  هدچیپ و  مرن  ياهدیدهت  . 2
. تفرگ هزادنا  اهرایعم  زا  یخرب  هئارا  اب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  سوسحم  یعقاو و  ینیع ،

یم يریگ  هرهب  عانقا  اقلا و  شور  زا  مرن ، ياهدیدهت  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رابجا  روز و  زا  هدافتسا  تخـس ، ياهدیدهت  لامعا  شور  . 3
. دوش

ياهدرکیور رد  موهفم  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  یعامتجا  ياه  تیوه  اه و  شزرا  تینما  لماش  مرن ، ياهدرکیور  رد  تینما  موهفم  . 4
. تسا یجراخ  دیدهت  دوبن  يانعم  هب  تخس 

سوسحم ینیعریغ و  تیهام  لیلد  هب  مرن  ياهدیدهت  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نتخیگنارب  شنکاو  اب  هارمه  سوسحم و  تخـس ، ياهدیدهت  . 5
. تسا شنکاو  دقاف  بلغا  نآ ،

هجیتن

هجیتن

. دوب شهوژپ  ياهریغتم  میهافم و  يرظن و  بوچراچ  دروم  رد  لصف  نیا 

.agenda a sitting - 1
.Pure attraction - 2
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تاغیلبت یناور و  مادقا  هلمج  زا  تامادـقا ، يرـس  کی  لماش  عقاو  رد  تخـس ، گنج  ربارب  رد  مرن  گنج  میداد ، حیـضوت  هک  هنوگ  نامه 
نیا دنیآرف  درادیماو . تسکـش  ای  لاعفنا  هب  ار  بیقر  یماظن ، يریگرد  نودب  دریگیم و  هناشن  ار  فده  هورگ  ای  هعماج  هک  تسا  ياهناسر 

، یناور گنج  نوچ  ییاهرازبا  زا  يریگ  هرهب  قیرط  زا  تسا و  یللملانیب  یلخاد و  طیحم  زا  رثأتم  تدش  هب  و  هژورپ )  ) هدش تیاده  گنج 
يرکف و ياههقلح  ات  دـیآیمرب  فدـه  هعماج  رکفت  هشیدـنا و  ندروآرد  ياپ  زا  ددـصرد  مرن و ،... يزادـنارب  یتنرتنیا ، ياـهنایار ، گـنج 

هنوگ نامه  دیامن . قیرزت  یتابث  یب  لزلزت و  مکاح  یعامتجا  یسایس  ماظن  رد  یتاغیلبت ، يربخ و  نارابمب  اب  دنک و  تسـس  ار  نآ  یگنهرف 
روشک گنهرف  دوخ ، فادـها  هب  ندیـسر  يارب  یبرغ  ياـهروشک  اریز  دراد ؛ يداـیز  شقن  تیمها و  گـنهرف  مرن  گـنج  رد  میتفگ ، هک 

هب دـعب  لصف  رد  هعماج ، ياهراجنه  اه و  شزرا  ندرک  هنیداهن  رد  نآ  رثا  گنهرف و  تیمها  لیلد  هب  دـنهد . یم  رارق  فدـه  ار  رظن  دروم 
. میزادرپ یم  هعماج  یعامتجا  یسایس و  ياهراجنه  تیبثت  رد  نآ  شقن  گنهرف و 
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یسایس یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  نآ  شقن  گنهرف و  مود : لصف 

هراشا

یسایس یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  نآ  شقن  گنهرف و  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

همدقم

میهافم فیرعت  . 1

يزاس گنهرف  رد  نویزیولت  درکراک  . 2

یلسن فاکش  یتنس و  ياه  شزرا  رییغت  اه ، هناسر  . 3

یسایس یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  گنهرف  شقن  . 4

هجیتن

همدقم

همدقم

رصع رد  دنراد . هدهعرب  ار  عماوج  ياهشزرا  یعامتجا و  یگنهرف و  ثاریم  لاقتنا  درکراک  یعامتجا ، ياهداهن  زا  یکی  ناونع  هب  اههناسر 
دنـشوک یم  یگنهرف و ،... یـسایس ، یعامتجا ، تاـعوضوم  هراـبرد  یناـسر  عـالطا  هعماـج و  رد  اـهنآ  هتـسجرب  شقن  هب  هجوت  اـب  ینونک 
نالماع ناونع  هب  اه  هناسر  رذگهر ، نیا  رد  دوش . یتنـس  ياهوگلا  اهـشزرا و  اهگنهرف ، نیزگیاج  ات  دننک  دراو  عماوج  هب  ینیون  ياهوگلا 

یلسن و فاکش  هب  دناوتیم  هلئـسم  نیمه  دنبلطیم و  هزرابم  هب  ار  اهتنـس  هک  يروط  هب  دنتـسه ؛ حرطم  اهراجنه  اهـشزرا و  رد  لوحت  رییغت و 
شرگن و كالم  دنیبیم ، دونـشیم و  دناوخیم ، هناسر  زا  ار  هچنآ  ره  یلعف ، لسن  دماجنیب . یلعف  لسن  هب  هتـشذگ  لسن  تایبرجت  لاقتنا  مدـع 

اهلـسن ندرک  یعامتجا  رد  نـالاس  مه  هسردـم و  هداوناـخ ، دـننام  یعاـمتجا  ياـهداهن  شقن  ینونک ، نارود  رد  دـهدیم . رارق  دوخ  راـتفر 
يرظن ياههداد  هب  هجوت  اب  لصف  نیا  دوش . یم  هدوزفا  اههناسر  شقن  تیمها و  رب  زور  هب  زور  لباقم ، رد  و  فیعضت ،
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شقن اههناسر و  هار  زا  یلسن  فاکـش  یـسایس ، یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  نآ  شقن  گنهرف ، عوضوم  نییبت  هب  نارظنبحاص ، رظن  و 
. دزادرپیم عماوج  هب  ون  ياهرایعم  اهشزرا و  لاقتنا  رد  اههاگتسد  نیا 

، یـسایس یعامتجا ، ياهاوتحم  زا  زورهنابـش  لوط  رد  اهنآ  دناهدش و  مدرم  یگدنز  زا  ریذپان  ییادج  یـشخب  اههناسر  ینونک ، نارود  رد 
يایند رد  دوش و  یم  گرزب  اههناسر  اب  شتایح  يادتبا  زا  هعماج ، ینونک  لسن  دننکیم . هدافتسا  اههناسر  یمرگرس  یشزومآ و  يداصتقا ،

یم تفایرد  اههناسر  زا  ار  عماوج  رگید  دوخ و  هعماج  ياهراجنه  اهشزرا و  گنهرف ، میظع  شخب  لسن ، نیا  زورما ، یطابترا  یتاعالطا و 
تاطابترا نازادرپهیرظن  زا  یخرب  تسا ، فورعم  یطابترا  یتاعالطا و  هعماج  تاعالطا و  رصع  هب  هک  رـصاعم  نارود  رد  یترابع ، هب  دنک .

يزیچ هچ  هب  هکنیا  دـنهدن ، دای  ام  هب  ار  ندرک  رکف  هنوگچ  رگا  دـننکیم و  نییعت  ار  ام  يراـتفر  یتح  ینهذ و  تیولوا  اـههناسر ، دـندقتعم 
فده ینونک ، ياهلـسن  هژیو  هب  هعماج و  ياضعا  یمامت  رب  هناسر  راذـگرثا  شقن  هب  هجوت  اب  ساسا ، نیا  رب  دـنزومآیم . ام  هب  ار  مینک  رکف 

ياوتحم لاقتنا  رد  ناگمه  سرتسد  رد  هدرتسگ و  ریگارف ، ياههاگتسد  زا  یکی  ناونع  هب  اههناسر  شقن  نییبت  یسررب و  ثحب ، نیا  یلصا 
رد عقاو ، رد  تسا . یلـسن  تسـسگ  هدیدپ  يریگلکـش  مدع  ای  يریگلکـش  رد  اهنآ  ریثأت  یلـسن و  ياهراجنه  اهـشزرا و  لاقتنا  یگنهرف و 

گنهرف ریثأت  اه و  لسن  فاکش  ناریا ، یلعف  هعماج  یلصا  لکشم  دننک . یم  یناوارف  ياه  هدافتـسا  یلـسن  فاکـش  زا  نانمـشد  مرن  گنج 
. تسا نآ  رگناریو  راثآ  شهاک  رد 

میهافم فیرعت  . 1

هراشا

میهافم فیرعت  . 1
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نیتسخن قیقحت ، کی  رد  هتفر  راک  هب  میهافم  زا  فده  تسا . دنمزاین  نآ  هب  طبترم  تاحالطصا  فیرعت  هب  هلئسم ، عون  ره  نییبت  یسررب و 
. مینک هراشا  يرصتخم  تاکن  هب  دروم  نیا  رد  تسا  مزال  ورنیازا ، تسا . نآ  لیمکت  رد  ماگ 

گنهرف فیرعت  فلا )

گنهرف فیرعت  فلا )

گنهرف يدام  تفرشیپ   » نوچ ییاه  هرازگ  هب  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  دراد . یـصخشم  ياهزرم  گنهرف  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رد 
رد رگا  میرادن و  جراخ  هب  یجایتحا  مولع ، رثکا  گنهرف و  زا  نالا  ام  : » دنیامرف یم  ناشیا  درک . هراشا  تسین » گنهرف  تعنص ،  » و تسین »

هلئسم هن ، دشاب ؛ یجراخ  دیاب  نامزیچ  همه  ام  دنتسه و  هتفرـشیپ  اهنآ  هک  مییوگب  میزابب و  ار  نامدوخ  دیابن  میتسین ، اهنآ  دننام  مه  تعنص 
(1) ...«. تسین روج  نیا 

وزج هک  مه  هعماج  ياهراتفر  تسا . هعماج  ای  درف  کی  تایقالخا  دیاقع و  نامه  گنهرف ، هدـمع  شخب  دـندقتعم  زین  يربهر  مظعم  ماقم 
ار ناسنا  ياهراتفر  تایقالخا ، اـی  دـیاقع  عقاو ، رد  تسا . دـیاقع  ناـمه  زا  هتـساخرب  دوش ، یم  هدرمـش  تلم  گـنهرف  یمومع و  گـنهرف 

هلوقم هک  تسا  تسرد  نیاربانب ، دزاس . یم  رادـیدپ  ار  یعاـمتجا  ياـهراتفر  یعاـمتجا ، تاـیقلخ  دروآ . یم  دوجو  هب  دـهد و  یم  لـکش 
زا ناسنا  ره  یقلت  تشادرب و  هدیقع ، زا  تسا  ترابع  گنهرف ، هشیر  ساسا و  یلو  دوش ، یم  مه  اهراتفر  لماش  يدایز  دراوم  رد  گنهرف 

(2). یلم یعامتجا و  تایقلخ  يدرف و  تایقلخ  زین  ملاع و  قیاقح  اه و  تیعقاو 

ص219. رون ، هفیحص  ینیمخ ،= ماما  - 1
http://www.leader هاــگیاپ زا  هــتفرگرب  ، 5/5/1372 زیربـت ، ناـیناحور  ناـملاع و  رادــید  رد  بــالقنا  مـظعم  ربـهر  تاــنایب  - 2

.khamenei.com/leader-viewpoints/1302-farhang.htm
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نابز زا  يرایسب  رد  يریگ  مشچ  روضح  نردم ، نارود  لیاوا  رد  هک  تسا   (1) رچلاک نیتال  هژاو  زا  هتفرگرب  گنهرف  هژاو  رگید ، يوس  زا 
راثآ يریگارف  بذج و  اب  هک  يدنیآرف  تسا ؛ يرتشیب  ياهدادعتـسا  هب  یـشخب  تلزنم  لوحت و  دنیآرف  گنهرف ،  (2). تشاد ییاپورا  ياه 

(3). دراد گنتاگنت  يدنویپ  نردم  رصع  يور  شیپ  شنم  اب  تسا و  هدیسر  تیلباق  هب  یهوژپ  شناد  يرنه و 

نامزاس راصحنا  زا  یهورگ  نایم  كرتشم  ِیساسا  تاضورفم  زا  ییوگلا  هب  ار  گنهرف  وا  تسا . نیاش  زا  گنهرف  دروم  رد  رگید  فیرعت 
هب خـساپ  تسرد  هویـش  ناونع  هب  دـیامن و  یم  لح  ار  یلخاد  ماجـسنا  یجراخ و  يراـگزاس  تالکـشم  هک  يروط  هب  دـیامن ؛ یم  فیرعت 

(4). دوش یم  هتخومآ  دیدج  راصحنا  هب  یتالکشم ، نینچ 

، قوقح قالخا ، اهرنه ، اهرواب ، تخانش ، هک  تسا  هدیچیپ  يا  هعومجم  یسانش ، موق  رد  هملک  عیسو  موهفم  هب  گنهرف  تسا  دقتعم  رولیت 
(5). دروآ یم  تسد  هب  هعماج  وضع  ناونع  هب  ناسنا  هک  دریگ  یمربرد  ار  ییاه  تداع  ای  اه  تیلباق  رگید  موسر و  بادآ و 

یم دوخ  هعماج  زا  درف  هچنآ  هعومجم  ماجنارـس  هیذغت و  ماظن  نونف ، راتفر ، موسر ، تاداقتعا ، زا  تسا  ترابع  گنهرف  تسا  دـقتعم  يول 
ناونع هب  هکلب  تسین ، وا  صخش  تاعادبا  اه ، تیلاعف  هجیتن  هک  يا  هعومجم  ینعی  دریگ ؛

.Culture.3 - 1
ص154. يدحوا ، دوعسم  همجرت : نردم ، گنهرف  يژولوئدیا و  نوسپمات ، ب.  . ناج - 2
ص157. يدحوا ، دوعسم  همجرت : نردم ، گنهرف  يژولوئدیا و  نوسپمات ، ب.  . ناج - 3

ص267. نارگید ، یگنهرف و  ربکا  یلع  همجرت : ارجا ، ات  هیرظن  زا  هناسر  رد  يدربهار  تیریدم  گنوک ، یسول  - 4
ص13. ندمت ، گنهرف و  هنیمز  رد  ییاهراتفگ  یسانش ، گنهرف  ناولهپ ، زیگنچ  - 5
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(1). دوش یم  لقتنم  وا  هب  میقتسمریغ  میقتسم و  يریگارف  هار  زا  ناگتشذگ  ثاریم 

مهم یساسا و  هژاو  درک . فیرعت  زین  نّیعم  يا  هعماج  ياضعا  ِيداقتعا  یگژیو  یباستکا و  ياهراتفر  عومجم  هب  ناوت  یم  ار  گنهرف  هتبلا 
(2). دنک یم  زیامتم  یتسیز  ياه  یگژیو  تثارو و  زا  هتساخرب  ياهراتفر  زا  ار  گنهرف  هک  تسا  یباستکا  هژاو  هدش ، دای  فیرعت  رد 

اه هناسر  ب )

اه هناسر  ب )

، نویزیولت ویدار ، باتک ، همانزور ، لماش  هک  دوش  یم  هتفگ  نابطاخم  ای  بطاخم  هب  ناگدنتـسرف  اـی  هدنتـسرف  زا  اـهمایپ  لاـقتنا  لـیاسو  هب 
تعرـس انـشآان ، ناریگمایپ  دننام  دنراد ؛ ییاهیگژیو  لیاسو ، نیا  دوش . یم  تنرتنیا و ... تاعالطا ، تاطابترا و  نیون  ياهیروانف  هراوهام ،

(3). مایپ ریثکت  دایز و  لمع 

اهراجنه ج )

(4) اهراجنه ج )

طیارـش رد  مدرم  دـننکیم  نییعت  اهراجنه  دـنرادیم . ررقم  نّیعم  یتیعـضو  رد  ار  بسانم  راتفر  هک  دنتـسه  یکرتشم  ياـهدومنهر  دـعاوق و 
... . ندرک و جاودزا  ندیشوپ ، سابل  هویش  دننام  دننک ؛ راتفر  دیاب  هنوگچ  صاخ ، يا  هعماج  رد  نّیعم 

اه شزرا  د )

اه شزرا  د )

ینعی تسا ؛ هعماج  نآ  ياهشزرا  یلجت  تیاهن  رد  هعماج ، ياهراجنه 

ص18. یسانش ، گنهرف  هنیمز  ینیمالا ، حور  م . - 1
ص59. لضاف ، اضر  یلسوت و  سابعمالغ  همجرت : یسانشهعماج ، ینابم  نئوک ، سورب  - 2

ص6. دیراورم ، رشن  نارهت ، یعمج ، طابترا  ینابم  نارگداد ، دمحم  دیس  - 3
.Norms - 4
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(1). رت گرزب  هب  مارتحا  دننام  تسا ؛ بولطم  تسرد و  بوخ ، هچنآ  هرابرد  یعامتجا  كرتشم  دیاقع 

یلسن فاکش  ه )

(2) یلسن فاکش  ه )

هب زین  یلسن  دادسنا  یلسن و  داضت  یلسن ، عاطقنا  یلـسن ، تسـسگ  دننام  يرگید  ياهلداعم  یـسراف ، ياهباتک  تالاقم و  رد  هژاو  نیا  يارب 
رود یلسن ، تسـسگ   (3) .« تسا یـسک  ای  تسود  زا  نتـشگ  درفنم  ندش و  هدـیرب   » يانعم هب  یلـسن  فاکـش  يوغل ، رظن  زا  دـناهدرب . راک 

فاکش اب  زین  یلسن  هلصاف  موهفم   (4). تسا یشزرا  يرکف و  یفطاع ، ییایفارغج ، رظن  زا  رگیدکی  زا  یپایپ  لسن  هس  ای  ود  یجیردت  ندش 
هب یلک  روـط  هب  و  اـهراجنه ، اهـشزرا ، هبرجت ، رد  لـسن  ود  نیب  مهم  ياـه  فـالتخا  هب  یلـسن  هلـصاف  هک  يروـط  هب  تساـنعم ؛ مه  یلـسن 

(5). دوش یم  هتفگ  لسن  ود  نایم  هجوت  لباق  یگنهرف  فاکش  فالتخا و 

گنهرف ياه  هیال  و )

(6) گنهرف ياه  هیال  و )

سابل هویـش  راتفر ، هک  تسا  تاعونـصم  لماش  هیال ، نیرتالاب  دراد . هتـسویپ  مه  هب  یلو  زیاـمتم ، هیـال  هس  گـنهرف  ( 1992  ) نیاـش رظن  زا 
، ندیشوپ

، ناورهب دیمح  همجرت : يدامن ،) لباقتم  شنک  شزیتس و  ییارگدرکراک ، ياه  هیرظن  رب  دیکأت  اب   ) هعماج رب  يدـمآرد  نوستربار ، يا ، - 1
.64 60 صص

.Generation Gap - 2
ص191. ناریا ، رب  دیکأت  اب  اه  لسن  يوگتفگ  فاکش و  داژنروصنم ، دمحم  - 3

ص259. یماربا ، همجرت : ام ، راوشد  رصع  رد  دنزرف  شرورپ  كاپسا ، ب  - 4
ص4. نآ ، رب  تالیصحت  رثا  ناریا و  رد  دوجوم  یلسن  فاکش  یهانپ ، دمحم  - 5

.Layers of culture.1 - 6
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حوطـس هیلوا  كرد  نودـب  اهنآ  ریـسفت  یلو  هداس ، اهنیا  هب  یبای  تسد  دریگ . یمربرد  ار  رگید  دراوم  اه و  ناتـساد  تایرـشن ، تافیرـشت ،
. تسا يدوجو  هفـسلف  فادها و  یمـسر ، ياهدربهار  لیبق  زا   (1) تیامح دروم  ياـه  شزرا  مود ، هیـال  تسا . راوشد  گـنهرف ، رت  قیمع 

نآ هک  تسا  نیا  رگنایب  عقاو  رد  یلو  دنک ، یم  راکـشآ  ار  هورگ  کی  نیریز  ياهرواب  گنهرف ، زا  حطـس  نیا  دـسرب  رظن  هب  تسا  نکمم 
. دوش هدید  هنوگچ  دراد  تسود  دشیدنا و  یم  هنوگچ  هورگ 

تاداقتعا تاکاردا و  تاساسحا ، لـماش  هیـال ، نیا   (3). تسا نآ  تیهاـم  گـنهرف و  هیـال  نیرت  قیمع  نیموـس و   (2)، يداینب تاضورفم 
اه تیلاعف  هکرحم  لماوع  اه و  شزرا  ییاهن  عبنم  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  طیحم  ناـمزاس و  هراـبرد  و  هدـش ، هتـسناد  مّلـسم  هاـگآدوخان و 

شزرا ینعی  گنهرف ، رگید  حوطـس  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يرازبا  نینچمه  دراد . دوخ  رد  ار  گنهرف  هب  دورو  دـیلک  دـنک و  یم  لـمع 
رگا تسا . هعماج  یگنهرف  هیال  زا  تمسق  نیا  رب  يراذگرثا  اه ، هناسر  شقن   (4). درک ریسفت  ناوت  یم  ار  تاعونصم  تیامح و  دروم  ياه 

گنهرف هعماج  رد  عوضوم  نیا  دنروآ ، رد  مدرم  نهذ  رد  هدش  هنیداهن  تروص  هب  ار  یلخاد  یلم و  تادیلوت  زا  هدافتـسا  دنناوتب  اه  هناسر 
اعدا ناوت  یمن  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، نآ  ندوب  یباستکا  دوش ، یم  هدرمـش  نیداینب  هتـسه  گنهرف ، فیرعت  رد  هچنآ  دوش . یم  يزاـس 

، كاشوپ كاروخ ، هب  زاین  نوچمه  اه  ناسنا  کیژولویزیف  يداینب  طیارـش  درادـن . یتخانـش  تسیز  يانبم  چـیه  یباستکا ، ياهراتفر  درک 
نانآ یباستکا  ياه  راتفر  بلاق  هدننکنییعت  نوگانوگ ، ياه  تروص  هب  هرمزور و ،... تیلاعف  هانپرس ،

.Espoused Values - 1
 . Basic Assumption - 2

ص269. ارجا ، ات  هیرظن  زا  هناسر  رد  يدربهار  تیریدم  - 3
صص 268 و 269. ارجا ، ات  هیرظن  زا  هناسر  رد  يدربهار  تیریدم  - 4
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(1). تسا

يزاس گنهرف  رد  نویزیولت  درکراک  . 2

يزاس گنهرف  رد  نویزیولت  درکراک  . 2

تیبرت يزاـسگنهرف و  رد  نوـیزیولت  هاـگیاج  زا  تـسرد  كرد  زیچ ، ره  زا  شیپ  گـنهرف ، تخاـس  رد  نوـیزیولت  شقن  دودـح  نتــسناد 
زا نویزیولت  هناسر  دارفا , تیبرت  يریذـپ و  هعماج  عبانم  رگید  اب  هارمه  رـضاح ، رـصع  رد  نامگ ، یب  دـبلط . یم  ار  هعماـج  دارفا  یعاـمتجا 
هب ناعذا  اب  دارفا و  تیبرت  ندرک و  ریذپ  هعماج  رد  نویزیولت  تردق  نتـشاگنا  مّلـسم  ضرف  اب  تسا . نانآ  نیرتراذگرثا  نیرت و  تردـقرپ 

. درک هدهاشم  هعماج  گنهرف  تخاس  رد  ار  نآ  يراذگرثا  ناوت  یم  هناسر ، نیا  زا  زاس  گنهرف  ياه  همانرب  شخپ 

. دنتـسه يزاس  گنهرف  گنهرف و  دـیلوت  عبانم  نیرت  مهم  زا  نویزیولت ، هژیو  هب  اه  هناسر  گنهرف , هناسر و  روما  ناصـصختم  همه  رواب  هب 
روما رد  هدـننک ، تیبرت  هعماج  زاـس و  گـنهرف  يا  هناـسر  ناونع  هب  نویزیولت ، هناـسر  هک  هدروخ  مقر  يا  هنوگ  هب  دـیدج  ياـیند  طـیارش 

، نآ هدافتـسا  یگداس  لیلد  هب  نویزیولت  هناسر  رـضاح ، رـصع  رد  دـنک . یم  لـمع  هسردـم  هداوناـخ و  نوچمه  يزاـس  گـنهرف  یتیبرت و 
طـسوتم روطهب  دـنبای ، همادا  نویزیولت  ياشامت  رد  يراج  ياهدـنور  رگا  . » تساراد ار  َربراـک  نیرتشیب  هک  تسا  يا  هناـسر  نیرت  یمومع 
نویزیولت ياشامت  فرص  ندیباوخ ، زا  ریغ  يرگید  تیلاعف  ره  زا  شیب  ار  دوخ  تقو  یگلاس  هدجه  ات  دوش ، یم  دلوتم  زورما  هک  یکدوک 

تاعالطا اهنآ  دصرد  داتفه  نویزیولت ، ياراد  دارفا  نایم  زا  دهد  یم  ناشن  ناریا  رد  هدش  ماجنا  ياه  یسررب   (2) .« درک دهاوخ 

ص45. یثالث ، نسحم  همجرت : یگنهرف ، یسانش  ناسنا  سیتب ، لیناد  - 1
ص457. يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانشهعماج ، زندیگ ، ینوتنآ  - 2
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(1). دنروآ یم  تسد  هب  نویزیولت  هار  زا  ار  رابخا  و 

شـسرپ نونکا  تساـیند . رد  هدافتـسا  دروم  هناـسر  نیرتشیب  نویزیولت ، هناـسر  دـهد  یم  ناـشن  هباـشم ، تاـعلاطم  تاـقیقحت و  نیا  جـیاتن 
تیلاعف نآ ، عبت  هب  نابطاخم و  رب  نویزیولت  ییاوتحم  ذوفن  تسا ؟ هنوگچ  گنهرف  دارفا و  رب  نویزیولت  يراذگرثا  راکوزاس  هک : تساجنیا 

؟ دنک یم  يوریپ  ییوگلا  هچ  زا  گنهرف ، دیلوتزاب  رد  هناسر  نیا 

هعماج ياه  هیرظن  ناونع  اب  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياه  هیرظن  يریذـپ ، هعماج  يزاـس و  گـنهرف  رد  نویزیولت  شقن  لـیلحت  هراـبرد 
اهنآ هب  مجنپ  لصف  رد  هک  درب . مان  یعامتجا » تاراظتنا   » و يزاس » لدـم   » هیرظن ود  زا  ناوت  یم  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  دوش . یم  داـی  يریذـپ 
یلاح رد  دننک ؛ دـیلقت  یـصخشم  يراتفر  يوگلا  زا  تسا  نکمم  نارگاشامت   » هک دوش  یم  هراشا  يزاس  لدـم  هیرظن  رد   (2). میزادرپ یم 

هک یعامتجا  يریگدای  هیرظن   (3) .« دشاب نارگید  يراتفر  يوگلا  تیاهن  رد  اهنآ  راک  هک  دنتـشادن  يدمعت  هناسر ،]  ] ناراکردنا تسد  هک 
زا ریسم  نیا  رد  دراد و  رارمتسا  گرم  ات  دلوت  زا  هک  دناد  یم  يدنیآرف  ار  دارفا  ندش  یعامتجا  دیدرگ ، هئارا   (4) ارودناب تربلآ  يوس  زا 

هدـننک فیعـضت  ای  هدـننک  تیوقت  تسا  نکمم  اه  يراذـگرثا  نیا  دریگ . یم  هرهب  دوخ  فارطا  ياه  تیعقاو  دوجوم و  يراتفر  ياهوگلا 
. دنک یم  ینیرفآ  شقن  دنیآرف  نیا  رد  یعامتجا  ياهداهن  رگید  رانک  رد  یعمج  طابترا  لیاسو  دشاب و 

ص140. ناریا ، رد  یگنهرف  یعامتجا  راتفر  اه و  شرگن  اه ، یهاگآ  یسررب  ینسحم ، رهچونم  - 1
ص638. يدارم ، سوریس  همجرت : یعمج ، طابترا  تخانش  سیند ، يارب  تروا  رولفد و  نیولم  - 2
ص641. يدارم ، سوریس  همجرت : یعمج ، طابترا  تخانش  سیند ، يارب  تروا  رولفد و  نیولم  - 3

.Albert bandura - 4
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ياهراجنه دـیلوت  يزاس و  گـنهرف  رد  هناـسر  نیا  شقن  ناـبطاخم و  رب  نویزیولت  يراذـگرثا  يزاـس ، لدـم  هیرظن  لـثم  هاگدـید  نیا  رد 
اه شناد  لاقتنا  رد  نویزیولت  شقن  زا  يرت  هدرتسگ  حطـس  اه ، لدم  زا  يروآدای  نودب  یلو  دوش ، یم  هتفرگ  ضورفم  مّلـسم و  یگنهرف ،
اب ار  ناوـج  ناـبطاخم  هژیو  هب  ناـبطاخم ، نوـیزیولت ، هلمج  زا  اـه  هناـسر  هیرظن ، نیا  ساـسا  رب  ددرگ . یم  ناـیب  ناـبطاخم  هـب  اـهراجنه  و 

(1). دنک یم  انشآ  یعامتجا  یتاراظتنا 

رد هدمآرد  شیامن  هب  ياه  راتفر  اه و  تیـصخش  زا  نویزیولت  هناسر  نابطاخم  يرادربوگلا  دیلقت و  هدش ، نایب  دراوم  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
: درک ناونع  ریز  تروص  هب  ناوت  یم  ار  نآ 

. دینیب یم  هناسر  رگیزاب  زا  ار  یصاخ  راتفر  رگاشامت ، . 1

. دهد یم  رارق  رگیزاب  ياج  هب  ار  دوخ  دنک و  یم  یجالح  كرد و  ار  هدش  هدهاشم  راتفر  بطاخم ، . 2

. دنک یم  راتفر  تیعقوم  نآ  رد  رگیزاب  راتفر  هیبش  هدش ، هداد  شیامن  ياه  تیعقوم  اب  ناسمه  ياه  تیعقوم  رد  رگاشامت  نآ ، زا  سپ  . 3

ینعی دـنک ؛ یم  لمع  ندـش  یطرـش  لثم  نیا  دراد و  یپ  رد  ار  رگاشامت  يدـنم  تیاـضر  ساـسحا  هدـش ، هدـهاشم  ياـه  راـتفر  رارکت  . 4
. دروآ یم  تسد  هب  ار  ود  ره  ای  يونعم  ای  يدام  تیاضر  هدش ، هداد  شیامن  راتفر  رارکت  ربارب  رد  رگاشامت 

(2). دهد یم  شیازفا  رگاشامت  يوس  زا  ار  راتفر  نآ  رارکت  لامتحا  تبثم ، بیغرت  تیوقت و  . 5

ص641. یعمج ، طابترا  تخانش  - 1
صص 641 و 642. یعمج ، طابترا  تخانش  - 2
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یم وگزاب  یعاـمتجا » يریگداـی   » هیرظن زا  يوریپ  هب  بطاـخم ، رب  ار  نویزیولت  هناـسر  رثا  هژیو  هب  هناـسر ، يراذـگرثا  ِيزاـس  لدـم  هیرظن 
رد نویزیولت , هناسر  يراذـگرثا  تسا . هدـش  هتخادرپ  يدرف  حطـس  رد  نویزیولت  هناـسر  يراذـگرثا  رب  رتشیب  هیرظن ، نیا  رد  هتبلا   (1). دنک

يراذـگرثا هویـش  یلامجا  ییوگزاب  رد  هاگدـید  نیا  تیلباق  یلو  دراد ، لـمأت  ياـج  دوش ، یم  حرطم  هیرظن  نیا  رد  هک  يا  هزادـنا  دـح و 
گنهرف رد  نویزیولت  هناسر  شقن  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  دـیامن . یم  لوقعم  بسانم و  نابطاخم ، رب  هناسر 

هارمه ینویزیولت  صاخ  ياه  هبذاج  اب  هشیمه  لمع  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . نابطاخم  يارب  يراتفر  ياهوگلا  هئارا  يزاـسراجنه و  يزاـس ،
. دزادرپ یم  یگنهرف  ياه  راجنه  رصانع و  دیلوت  هب  نازیم  نامه  هب  دراذگ و  یم  نابطاخم  رب  یهجوت  لباق  رثا  تسا ،

(2): تسا هدش  فیصوت  نینچ  هیرظن  نیا  رد  يزاس ، گنهرف  يریذپ و  هعماج  رد  نویزیولت  هژیو  هب  اه  هناسر  شقن 

. دیآ یمرد  شیامن  هب  یعامتجا  نوگانوگ  ياه  هورگ  یعامتجا  ياه  تیلاعف  یگدنز و  نویزیولت ، ياه  همانرب  رد  . 1

. تسا یعامتجا  عونتم  ياه  هورگ  یعامتجا  یگدنز  ياه  تیعقاو  هدنهد  باتزاب  تقد ، فلتخم  تاجرد  اب  اه  شیامن  نیا  . 2

نوگانوگ ياهـشخب  رد  جـیار  یعامتجا  تراظن  یعامتجا و  ياه  تلزنم  اه ، شقن  هرابرد  ار  ییاه  شزومآ  اه ، همانرب  نیا  نارگاشامت  . 3
. دنریگیمارف یعامتجا  یگدنز 

ص35. رهام ، داهرف  همجرت : یعامتجا ، يریگدای  هیرظن  ارودناب ، تربلآ  - 1
صص 35 37. یعمج ، طابترا  تخانش  - 2
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دنسر یم  رواب  نیا  هب  دنزومآ و  یم  وگلا  تروص  هب  ار  نآ  نارگاشامت  یعامتجا ، فلتخم  ياه  هورگ  یگدنز  کبس  راتفر و  شخپ  اب  . 4
. دنهد ماجنا  ار  هناسر  يوس  زا  هدش  هضرع  راتفر  دیاب  هدش ، هداد  شیامن  ياه  تیعقوم  هباشم  طیارش  رد  هک 

. دنک لمع  وگلا  نامه  اب  ناسمه  زین  یعقاو  یگدنز  روما  اه و  تیعقوم  رد  دور  یم  راظتنا  هناسر ، زا  رگاشامت  يریگوگلا  اب  . 5

هداد حیضوت  نینچ  يزاس  گنهرف  رد  نویزیولت  هناسر  يراذگرثا  راکوزاس  یعامتجا ، تاراظتنا  يزاس و  لدم  هیرظن  ود  زا  يریگ  هرهب  اب 
همه يامنهار  لدـم و  دـنناوت  یم  اهنآ  دـنهد و  یم  ماـجنا  یـصاخ  ياـه  تیلاـعف  هک  دـنهد  یم  ناـشن  ار  یمدرم  اـه ، هناـسر  تسا : هدـش 

اه هناـسر  دوش . نارگاـشامت  یتاذ  تیـصخش  زا  یـشخب  هشیمه  يارب  دـناوت  یم  لاـمعا  نیا  دـنریگ . رارق  اـه  هماـنرب  هنوـگ  نیا  ناگدـننیب 
یم رگیدـکی ، اب  اهنآ  ياضعا  راتفر  یعامتجا و  نامزاس  هراگنا  وگلا و  دـنهد . یم  ناشن  ار  یعاـمتجا  فلتخم  هورگ  عون  اهدـص  نینچمه 
یم هطبار  هرکاذم و  دراو  اهنآ  اب  ای  اه  هورگ  نیا  دراو  هدننیب  هک  یهباشم  دراوم  رد  دوش و  هتفرگ  دای  هدـهاشم و  نابطاخم  يوس  زا  دـناوت 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دوش ،

یشخب ناونع  هب  اهوگلا  نیا  نتفرگ  رارق  نآ ، لابند  هب  هناسر و  رد  هدش  هداد  شیامن  ياهراتفر  اه و  تیصخش  زا  نابطاخم  دیلقت  نیقی ، هب 
يریذپ هعماج  رد  ار  نویزیولت  هژیو  تیمها  هلئسم ، نیا  دوش و  یم  هعماج  رد  یگنهرف  لوحت  زاس  هنیمز  تدمدنلب ، رد  دارفا ، تیـصخش  زا 

ماظن عفن  هب  يروانف  نیا  زا  تسرد  ياه  يزیر  همانرب  اب  دنناوت  یم  امیـس  ادـص و  ناراکدـنا  تسد  نیاربانب ، دـناسر . یم  يزاس  گنهرف  و 
هورگ ندرک  هتـسجرب  يزاسوگلا ، داجیا  رد  نویزیولت  رگید  درکراک  دـننک . هنیهب  هدافتـسا  یگنهرف  مجاهت  لـباقم  رد  نآ  زا  دـنرب و  هرهب 

تسا ییاه 
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نارادم تسایس  ناگدنناوخ و  نارگیزاب ، دننام  دننک ؛ یم  يوریپ  اهنآ  زا  ناناوج  زا  يرایسب  دنتـسه و  حرطم  وگلا  ناونع  هب  هعماج  رد  هک 
تلود دراد . ناناوج  يارب  یـصاخ  تیباذـج  يرگیزاب ، امنیـس و  يایند  میناد ، یم  هک  هنوگ  نامه  اریز  دنتـسه ؛ مدرم  هاگن  ضرعم  رد  هک 

ادیپ نوگانوگ  ياهروشک  گنهرف  ناناوج و  نیب  رد  يدایز  رایسب  ذوفن  نآ ، ياه  تیباذج  دوویلاه و  زا  هدافتـسا  اب  اکیرما  هدحتم  تالایا 
دنک و رتمک  ار  یگنهرف  مجاهت  راثآ  تیباذج ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  یلوصا و  ياه  همانرب  نیودت  اب  دـناوت  یم  امیـس  ادـص و  تسا . هدرک 

. دهد شرتسگ  هعماج  رد  ار  یناریا  یمالسا و  گنهرف  هار  نیا  زا 

رب يدایز  رایـسب  يراذـگرثا  اه ، هورگ  نیا  دراد و  هعماج  هب  عجرم  ياه  هورگ  یفرعم  رد  يداـیز  شقن  نویزیولت  میتفگ ، هک  هنوگ  ناـمه 
ناونع هب  ار  اهنآ  هعماج  مدرم  هماع  هک  دوش  یم  لیکشت  يدارفا  زا  عجرم ، ياه  هورگ  اریز  دنراد ؛ ناناوج  هژیو  هب  دارفا ، تیبرت  گنهرف و 

(1). دنریگ یم  رظن  رد  وگلا 

یلسن فاکش  یتنس و  ياه  شزرا  رییغت  اه ، هناسر  . 3

یلسن فاکش  یتنس و  ياه  شزرا  رییغت  اه ، هناسر  . 3

ندرک یعاـمتجا  دـنیآرف  رد  رگا  دوش . یم  طوبرم  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  هعماـج  یگنهرف  موادـت  یگنوگچ  هب  یلـسن ، فاکـش  موـهفم 
لکـش نیرتهب  هب  یگنهرف  دـیلوتزاب  دوش و  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  یبولطم  دـح  ات  هعماج  گنهرف  ناناوج ، ناناوجون و  ناـکدوک ،

نیب مهافت  دیآیمن و  دوجو  هب  لسن  ود  نایم  یـشحاف  فالتخا  تروص ، نیا  رد  دوریم . الاب  لسن  ود  یگنهرف  كارتشا  نازیم  دریذـپ ، ماجنا 
تیوه نارحب  دوش و  یم  رارقرب  میدق  دیدج و  لسن  ود 

ص80. يدالوف ، دمحم  يرایتخب و  زیزعدمحم  همجرت : یسانشهعماج ، ياه  دربراک  میهافم و  رنرت ، چارب  ناتاناج  - 1
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صقان روط  هب  دوش و  لکـشم  راچد  یجراخ  یلخاد و  للع  هب  ندرک  یعامتجا  دنیآرف  رگا  لباقم ، رد  دهدیمن . يور  دیدج  لسن  يارب  زین 
دیدج لسن  نایم  دروخ و  یمرب  لکـشم  هب  هعماج  یگنهرف  موادت  دوشن ، لقتنم  دعب  لسن  هب  یبولطم  دح  رد  هعماج  گنهرف  دریگ و  ماجنا 

نیا رد  تسا . راذـگرثا  یلـسن  فاکـش  زورب  رگیدـکی و  زا  اهلـسن  ندـش  رود  رب  يددـعتم  یعاـمتجا  لـماوع   (1). دتفایم فاکـش  میدق  و 
فاکـش هدـیدپ  یتنـس و  ياهـشزرا  ندـناشک  شلاچ  هب  هعماـج و  رد  نیون  ياـهوگلا  هعـسوت  داـجیا و  تیاـهن  رد  اهـشزرا و  ینوگرگد ،

. دوش یم  هراشا  یلسن  یشزرا  يراجنه و 

عماوج و لوـحت  ریـس  اـهنت  هوـبنا  ماـن  هب  دوـخ  باـتک  رد   (2) نمزیار دـیوید  ماـن  هب  ییاـکیرما  نازادرپـهیرظن  زا  یکی  طاـبترا ، نـیمه  رد 
، اههرود نیا  رد  میسقت و  هرود  هس  هب  ار  رشب  یگدنز  ریس  يو  دنادیم . یطابترا  لیاسو  تاطابترا و  لوحت  زا  یـشان  ار  اهنآ  ياهینوگرگد 

اهتنـس هرود ، نیا  رد  تسا . ربهار  تنـس  هرود  تسخن ، هرود  تسا : هدرک  هراشا  یلـسن  فاکـش  داجیا  اهتنـس و  رییغت  رد  اههناسر  شقن  هب 
تدحو و دوش  یم  ببـس  نیمه  دباییمزاب و  اهتنـس  كارتشا  هار  زا  نیـشیپ  ياهلـسن  اب  ار  دوخ  دنویپ  لسن  ره  دـنهدیم و  لاقتنا  ار  گنهرف 

نیمه دنراد و  زیمآسدقت  يدُعب  ناکاین ، ثاریم  لمع و  ياههویش  اههار ، ماقم  رد  اهتنس  دوش . نیمأت  یناسنا ) ياهلسن   ) یناسنا ماوقا  تیوه 
اهنرق لوط  رد  ام  هعماج  ناکاین  هک  تسا  ییاههار  نامه  هدنیآ ، ياههار  هرود ، نیا  رد  دربیم . نیب  زا  ار  اهنآ  هرابرد  کش  هنوگره  هلئـسم 

رد یترابع ، هب   (3). دناهدومیپ

ص2. نآ ، رد  تالیصحت  تارثا  ناریا و  رد  دوجوم  یلسن  فاکش  - 1
.Raizman - 2
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تابث شمارآ و  وا  هب  دـنک و  یم  ینیبشیپ  لباق  تخاونکی و  ار  رـشب  راـتفر  تنـس ، رب  ینتبم  ِیعاـمتجا  تخاـس  یعون  ربهار ، تنـس  نارود 
(1). تسا هرهچ  هب  هرهچ  هرود  نیا  رد  تاطابترا  دهدیم .

تروـص هب  هک  دریگیم  لکـش  اههروطـسا  اـههناسفا و  اههـسامح ، هار  زا  تسخن ، هلحرم  رد  يدرف  تیبرت  هک  تـسا  رواـب  نـیا  رب  نـمزیار 
نانامرهق هنوگچ  دـهدیم  ناشن  مه  دـنک و  یم  يروآدای  ار  اهتنـس  مه  ناـمز ، مه  تیبرت  عون  نیا  شقن  دوش و  یم  لـقتنم  درف  هب  یهاـفش 

(2). دنوش هنادواج  دنناوتیم  ییانثتسا  گرزب و 

لامعا اهراتفر و  رد  تاهباشت  شهاک  بجوم  زاغآ و  اهتنـس  تیمها  یجیردـت  شهاـک  اـب  هرود  نیا  تسا . ربهار  نورد  هرود  مود ، هرود 
دباییم و شرتسگ  ییارگدرف  نینچمه  دننک . یمن  يوریپ  یعامتجا  تایح  رد  یناسکی  يوگلا  زا  هعماج  دارفا  همه  هرود ، نیا  رد  دوش . یم 
رد  (3). دنادیم نایاپیب  ياه  شنزرس  ساره و  باهتلا ، نارود  ار  نارود  نیا  نمزیار  دریگیم . شود  هب  ار  دوخ  لمع  تیلوئـسم و  راب  ناسنا 
رد دـنهدیم . جاور  ار  يدرف  ياههراگنا  هک  دریگیم  ماجنا  تابوتکم  پاچ و  هژیو  هب  راتـشون و  هار  زا  یگنهرف ، ثاریم  لاـقتنا  هلحرم ، نیا 
زا لسن  دـشیم ، لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  هنیـس  هب  هنیـس  وگزاب و  هلیبق  قاجا  درگ  رب  ندز  هقلح  اب  اههـسامح  اههروطـسا و  هک  یلاـح 

دوخ قاتا  زا  ياهشوگ  رد  ای  تولخ  رد  اوزنا و  رد  ار  دوخ  باتک  هدش ، تیاده  نورد 

ص24. یعمج ، تاطابترا  هیرظن  هداز ، يدهم  دمحم  دیس  - 1
ص86. یعمج ، طابترا  ینابم  - 2
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(1). دناوخیم

، یتسرپ هراوتب  رود ، هار  زا  تیادـه  نوچ  ییاههدـیدپ  تسا و  یعمج  طابترا  لـیاسو  روهظ  نارود  هک  تسا  ربهاررگد  هرود  موس ، هرود 
، یعمج طابترا  لیاسو  ییوداج  تردـق  زا  يریگ  هرهب  اب  ياهدـع  هرود ، نیا  رد  تسا . نآ  ياـهیگژیو  زا  تیوه  نارحب  يرورـس و  ءیش 

ندرب نیب  زا  یپ  رد  هرود ، نیا  رد  ناسنا  دـننکیم . اقلا  ار  دوخ  یعامتجا  يرکف و  صاخ  ياهوگلا  دـنهدیم و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  اـههدوت 
نآ و دنمتردق  ناگدننادرگ  اههناسر و  ربارب  رد  تسا و  میدق  ياهیتسود  یگیاسمه و  يدنواشیوخ ، یگداوناخ ، ياجرباپ  یتنس و  طباور 

دهاوخ تبث  ياهرود  ناونع  اب  ناسنا  خیرات  رد  هرود  نیا  نمزیار ، رواب  هب  تسا . ریذـپ  بیـسآ  رایـسب  نآ  زا  یـشان  ياههـسوسو  نینچمه 
یعمج طابترا  ندمت  زا  نارود ، نیا  یترابع ، هب   (2). دنزاسیم ار  یعامتجا  تایح  ياهوگلا  اهنآ  ناگدننادرگ  اههناسر و  نآ ، رد  هک  دـش 

یگناگیبدوخزا بجوم  ناسنا  رد  هک  دـیآیم  دوجو  هب  يدـیدج  ینهذ  ياهتب  هرود ، نیا  رد  دریگ . یم  همـشچرس  يرالاسرازبا  شیادـیپ  و 
، تلزع هشوگ  رد  ای  هداوناخ  عمج  نایم  رد  هن  مه  نآ  دـنزاسیم ، ار  دارفا  اههناسر   (3). دوش یم  هدیعلب  گنهرف  هلحرم ، نیا  رد  ددرگ . یم 
، نویزیولت دننام  ییاههناسر  دباییم و  موادت  ناسنا  تایح  لوط  مامت  رد  اههناسر  یشزومآ  ریثأت  نالاس . مه  ناتسود و  هورگ  نایم  رد  هکلب 

لکش مه  ياهشیلک و  دارفا  هتسویپ  تاعالطا ) تاطابترا و  نیون  ياهیروانف  و   ) ویدار

ص86. یعمج ، طابترا  ینابم  - 1
ص131. ناورهب ، دیمح  همجرت : يدامن ،) لباقتم  شنک  شزیتس و  ییارگدرکراک ، ياه  هیرظن  رب  دیکأت  اب   ) هعماج رب  يدمآرد  - 2

ص24. یعمج ، تاطابترا  هیرظن  - 3
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(1). دنشخبیم مظن  اهنآ  راتفر  هب  دننکیم و  تیاده  ار  هدوت 

تاطابترا و هزوح  رد  طلـسم  ياهمیاداراپ  زا  یکی  هب  ناوتیم  عماوج ، یعامتجا  يدرف و  ياهـشزرا  ینوگرگد  رد  اههناسر  شقن  هنیمز  رد 
یتنـس و عماوج  ياهـشزرا  رییغت  ینوگرگد و  روتوم  ناونع  هب  اههناسر  رب  هک  درک  هراشا  يدالیم  داتفه  اـت  تصـش  ياـه  ههد  رد  هعـسوت 
، يروآون ناهاوخ  هک  دنک  یم  کمک  یشزرا  ماظن  هعاشا  ای  راشتنا  هب  هناسر  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  دوش . یم  دیکأت  نردم  هعماج  هب  دورو 

کی یلم  تدـعاسم  مزلتـسم  دـیدج ، نردـم و  هعماـج  هب  دورو  هک  تسا  رواـب  نیا  رب   (2) رنرل لـیناد  تسا . فرـصم  تیقفوم و  كرحت ،
شرتسگ هعـسوت و  عبانم  بسک  نارحب  نردم ، تامدخ  اهالاک و  ياضاقت  يارب  هزیگنا  داجیا  یللملانیب ، یلم و  ياهرازاب  اب  طابترا  هچراپ ،

يرهـش و یگدـنز  رد  یتعنـص  يزرواشک و  دـیلوت  و  تشادـهب ، هداوناـخ ، میظنت  هیذـغت ، نوچ  ییاـههنیمز  رد  نیون  ياهـشزرا  اهـشور و 
نیرترثؤم نیرتبـسانم و  اههناسر ، تسا و  يرورـض  یعامتجا  يدرف و  حطـس  رد  یناور  كرحت  فده ، نیا  قیقحت  يارب  تسا . ییاتـسور 

(3). دنتسه یعامتجا  يدرف و  كرحت  داجیا  رگید ، نایب  هب  اهراتفر و  اهشزرا و  اهشرگن ، رییغت  رازبا 

یسایس یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  گنهرف  شقن  . 4

یسایس یعامتجا و  ياهراجنه  تیبثت  رد  گنهرف  شقن  . 4

ناسنا گنهرف  دزاس . یم  مهارف  هباشم  ياه  هنیمز  رد  ار  ام  طابترا  هلیسو  گنهرف  دیآ و  یم  دیدپ  گنهرف  هار  زا  هعماج  ره  یلک ، روط  هب 
. دشاب هتشاد  يرتزراب  لماعت  دنک و  رارقرب  يرتشیب  طابترا  نابز  هار  زا  نارگید  اب  دزاس  یم  رداق  ار 

86 و 87. صص یعمج ، طابترا  ینابم  - 1
.Lerner - 2

ص49. هناسر ، زورما ، يزادرپ و  هیرظن  ههد  راهچ  هعسوت ، تاطابترا و  یناقرف ، يدهمدمحم  - 3
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رد یفاک  ياه  هداد  زونه  اریز  تسا ؛ راوشد  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوگانوگ  يایاوز  رب  گنهرف  يراذگرثا  شجنـس  رگید ، يوس  زا 
زاس هنیمز  طیحم و  هب  هدـنهد  لکـش  گنهرف  تسا . یعطق  ناسنا  راـتفر  رب  یگنهرف  لـماوع  ذوفن  ناـمگ  یب  یلو  درادـن ، دوجو  هراـب  نیا 

نیازا دنک و  یم  تیادـه  ار  عماوج  ریـسم  یگنهرف  ياه  ینوگرگد  هزورما  تسا . هناروانف  یتح  یعامتجا و  یـسایس ، يداصتقا ، تالوحت 
گنج ربارب  رد  یبوخ  عنام  دـناوت  یم  هک  تسا  یتامادـقا  نیرت  مهم  زا  یگنهرف ، يروآون  زین  ناگدـنیآ و  هب  هتـشذگ  گنهرف  لاقتنا  ور ،

. دنک يریگولج  هعماج  لاوز  زا  دشاب و  مرن 

مدرم ینیب  ناهج  اه و  هشیدـنا  اه ، شنیرفآ  هدـنرادربرد  گنهرف  ددرگ . یم  زاب  نآ  گنهرف  هب  هعماج  ره  يالتعا  دـندقتعم  نارگـشهوژپ 
. تسا نیمزرس  کی 

یـساسا و یـشقن  گـنهرف ، يارب  هعماـج  شقن  تسین . نکمم  رتسب  نیا  رد  زج  گـنهرف  ناـیرج  نایرـش و  تسا و  گـنهرف  رتسب  هعماـج ،
زورما هچنآ  نیقی  هب  تفر و  یم  نایم  زا  لسن ، نآ  نتفر  نیب  زا  اب  لسن  ره  گنهرف  تشادـن ، يرتسب  نینچ  گنهرف  رگا  اریز  تسا ؛ یتایح 
دیکأت دوخ  یگنهرف  همانسانش  تیوه و  رب  هعماج  ره  دمآ . یمن  دوجو  هب  دوش ، یم  هدید  يرشب  نوگانوگ  عماوج  ندمت  گنهرف و  مان  هب 

(1). دنک عافد  نآ  زا  دراد و  هگن  هدنز  ار  یتیوه  نینچ  ياه  هصخشم  یلم ، رورغ  تردق و  اب  دشوک  یم  دراد و 

مهم ياه  شقن  زا  یکی  دنرامـش . یمرب  شیوخ  یلم  رادـتقا  تردـق و  ياـهدامن  زا  یکی  ار  ردـتقم  اـیوپ و  گـنهرف  نتـشاد  عماوج ، همه 
تـسا هداد  ناشن  یبوخ  هب  ار  شقن  نیا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تسا . یلم  رادتقا  هب  ندیـسر  يارب  اهورین  يزاس  هدامآ  هعماج ، رد  گنهرف 

اه و یتخبشوخ  همه  أدبم  گنهرف ، دیوگ : یم  و 

ص39. هناسر ، گنهرف و  رد  یشیدنازاب  ینامرک ، هداز  دمحا  هللا  حور  - 1
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گنهرف  (1). دنور یم  تسد  زا  دنتسه ، زیچ  همه  سیـسأت  يانبریز  هک  زین  ام  ناناوج  دشاب ، دساف  گنهرف  یتقو  تسا . تلم  ياه  یتخبدب 
میمـصت ینیبزاب و  رد  يریگ  میمـصت  يارب  نیناوق  نیا  دراد . ییازـسب  شقن  هعماج  ياضعا  رب  ماکحا  نیناوق و  عون  نییعت  رد  یتح  هعماج ،

. دریگ رارق  قیقد  یسررب  هعلاطم و  دروم  راب  کی  تقو  دنچ  ره  تسا  مزال  لامعا ،

هجیتن

هجیتن

لابق رد  ینیگنس  یگنهرف  یعامتجا و  تیلوئسم  يراجت ، ياه  هناسر  اب  راکشآ  يزیامت  رد  یصوصخریغ  يرادینش  يرادید و  ياه  هناسر 
یم ناماس  یعامتجا  تیلوئسم  نیا  هتسیاش  ماجنا  ياتـسار  رد  ار  شیوخ  ياه  همانرب  اه و  هشیدنا  اه ، هدیا  یمامت  دنراد و  هدهع  رب  عماوج 
نانآ هدـهع  رب  ار  یمومع  راکفا  تیادـه  تیلوئـسم  اه ) هناسر  رگید  اب  هسیاقم  رد   ) اه هناسر  نیا  هجوت  لباق  يراذـگرثا  ییاـناوت  دـنهد و 

. تسا هداهن 

یپ رد  نانآ  دنراد . یم  هضرع  نوگانوگ  ياه  همانرب  بلاق  رد  ار  يا  هشیدـنا  لوبق  لباق  ياه  وگلا  اه ، هناسر  نیا  نارازگراک  هیاپ ، نیا  رب 
، یتوـص رـصانع  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناـنآ ، رت  نوزفا  بذـج  بـلج و  زین  و  ناـبطاخم ، يا  هشیدـنا  يرکف و  ياـه  بوچراـچ  رب  يراذـگرثا 

تیلاعف زا  یلصا  دوصقم  ات  دنهن  یم  رگیدکی  رانک  رد  نانچ  ار  تاعالطا  اه و  مایپ  بسانم ، یعوضوم  مظن  رد  يراتـشون  هاگ  يریوصت و 
رد دنشیدنیب و  ییاهزیچ  هچ  هب  دنزومآ  یم  دوخ  نابطاخم  هب  هدش  دای  يا  هناسر  ياه  نامزاس  دیآ . تسد  هب  اه  هناسر  زا  هتـسد  نیا  ياه 

ياهدادیور تاعوضوم و  رابخا ، يزاس  هتسجرب  هاگ  باختنا و  شنیزگ ، هب  عقاو 

ص39. هناسر ، گنهرف و  رد  یشیدنازاب  ینامرک ، هداز  دمحا  هللا  حور  - 1
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ار عماوج  يرکف  راتخاس  ناس ، نیدـب  دـننک و  یم  اهر  اهنآ  ندوب  تیمها  مک  لیلد  هب  ار  رگید  یخرب  دـنزادرپ و  یم  هجوت  روخرد  مهم و 
رثؤم و سب  یـشقن  نانآ ، گـنهرف  راـتفر و  رییغت  یمومع و  راـکفا  هب  یهد  تمـس  رد  دنـشخب و  یم  يا  هزاـت  بیترت  مظن و  ناـمز  ره  رد 

. دنراد هدهع  رب  يدیلک 

ياه مایپ  زین  هدید و  ات  هدیا  زا  اه  مایپ  یهد  ناماس  یگنوگچ  يا ، هناسر  ياه  نامزاس  نارازگراک  ناریدم و  یلـصا ، نابحاص  هاگدـید  زا 
ینویزیولت و ییویدار و  نوگانوگ  ياه  همانرب  بلاق  رد  یناسر  مایپ  هویش  دراد . یم  مزال  ار  مایپ » تیریدم   » رثؤم نتـسب  راک  هب  يرادینش ،

ناشن هلئـسم ، نیا  تسا . يا  هناسر  نامزاس  نآ  ياه  شزرا  اـه و  تسایـس  فادـها ، هدـنهد  باـتزاب  یعون  هب  اـه ، ماـیپ  نومـضم  اوتحم و 
گنهرف دـهد و  لکـش  گنهرف  هب  دـناوت  یم  هناسر  تسا . ود  نیا  لباقتم  طابترا  گـنهرف و  رب  هناـسر  یندـشانراکنا  يراذـگرثا  هدـنهد 

هعماج و رد  یـساسا  یـشقن  گنهرف  ساسا ، نیا  رب  نیاربانب ، دوب . دـهاوخ  نمـشد  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  يّدـس  یلم و  رادـتقا  بجوم 
دزاس و یم  ار  یلم  رادتقا  تیوه و  هک  تسا  گنهرف  نیا  درادن . دوجو  زین  یتلم  هعماج و  ایوپ ، یگنهرف  نتشاد  نودب  دراد . نآ  تالوحت 

. دراد هعماج  رد  یعامتجا  یسایس و  ياهراجنه  تیبثت  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن 
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نآ اب  هلباقم  ياهراکهار  اهرازبا و  يا و  هناسر  مرن  گنج  رد  یگنهرف  فادها  موس : لصف 

هراشا

نآ اب  هلباقم  ياهراکهار  اهرازبا و  يا و  هناسر  مرن  گنج  رد  یگنهرف  فادها  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

همدقم

مرن تردق  عبانم  . 1

یگنهرف هزوح  رد  مرن  گنج  ياه  هصرع  . 2

(1) نآرق هاگدید  زا  ناناملسم  دض  رب  نانمشد  مرن  گنج  . 3

یگنهرف هزوح  رد  مرن  گنج  عاونا  . 4

(2) مرن گنج  رد  یگنهرف  فادها  . 5

نآ اب  هلباقم  ياهراک  هار  مرن و  گنج  ياهرازبا  . 6

هجیتن

همدقم

همدقم

يرادیاپ درب ، یم  نایم  زا  ار  تلم  هدارا  مزع و  دنک ، یم  راد  هشدخ  یلم ، رادتقا  تردق و  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  گنهرف  مرن ، گنج 
ماظن یـشاپورف  همدـقم  دـناوت  یم  روشک ، یناور  یگنهرف و  یـشاپورف  تیاهن ، رد  دزاس و  یم  فیعـضت  ار  ماـظن  ياـه  ناـمرآ  زا  عاـفد  و 

ای دیدهت  نودب  بولطم  جیاتن  هب  ندیسر  میقتسمریغ  هویش  ار  مرن  تردق  يان ، فزوج  دشاب . نآ  ياهراتخاس  یعامتجا و  یتینما ، یسایس ،
رظن دروم  دصاقم  هب  دـناوت  یم  روشک  کی  ساسا ، نیا  رب  تسا . تردـق  بولطم ، جـیاتن  هب  ندیـسر  هویـش  نیا  دـناد . یم  سولمم  شاداپ 

تفرشیپ ریثأت  تحت  دننک ، یم  يوریپ  نآ  زا  دنریذپ ، یم  ار  نآ  ياه  شزرا  رگید  ياهروشک  نوچ  دسرب ؛ یناهج  ياه  تسایـس  رد  دوخ 
. دنوش یم  نآ  زا  يوریپ  ناهاوخ  هجیتن ، رد  دنریگ و  یم  رارق  نآ  یشیدنادازآ  و 

-1
-2

اب هلباقم  ياهراکهار  اهرازبا و  يا و  هناسر  مرن  گنج  رد  یگنهرف  فادها  موس : لصف 
نآ
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زا نآ  يراذـگرثا  مرن ، گنج  یگژیو  نیرت  مهم  نایم ، نیا  رد  دـنک و  بذـج  ار  نارگید  هک  تسا  يراک  هار  میظنت  مهم ، موهفم ، نیا  رد 
رد هفلؤم  نیتسخن  ینعی  دهد ؛ یم  رارق  فده  ار  لباقم  روشک  گنهرف  ادـتبا  رد  مرن  گنج  عقاو ، رد  تسا . نوگانوگ  عماوج  گنهرف  هار 

. تسا نآ  یگنهرف  عبنم  مرن ، تردق  عبنم  نیرت  مهم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ هعماج  یگنهرف  ياه  هفلؤم  مرن ، گنج 

هار اهرازبا و  مرن و  گنج  رد  فدـه  دارفا  اه و  تیدودـحم  مرن ، گنج  عاونا  مرن ، گـنج  رد  نمـشد  یگنهرف  فادـها  هب  لـصف  نیا  رد 
. میزادرپ یم  نآ  اب  هلباقم  يا  هناسر  ياهراک 

مرن تردق  عبانم  . 1

مرن تردق  عبانم  . 1

. تسا فدـه  روـشک  گـنهرف  دریگ ، یم  رارق  هلمح  دروـم  مرن  گـنج  رد  هک  ییاـج  نیتـسخن  میتـفگ ، کـی  لـصف  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
: دیآ دیدپ  یلصا  عبنم  هس  زا  دناوتیم  روشک  کی  رد  مرن  تردق  تسا . مرن  تردق  یلصا  عبانم  زا  یکی  گنهرف  نیاربانب ،

؛) دراد تیباذج  نارگید  يارب  هک  ییاهشخب  نآ   ) روشک نآ  گنهرف  . 1

؛) دشاب هجوت  دروم  روشک  جراخ  لخاد و  رد  هک  يدراوم  رد   ) یسایس ياهشزرا  . 2

(. دسرب رظن  هب  هنالوئسم  ینوناق و  هک  یتروص  رد   ) یجراخ تسایس  . 3

يدایز ياهدومن  گنهرف  دـشخبیم . انعم  هعماج  کی  هب  هک  تسا  لامعا  اهـشزرا و  زا  ياهتـسد  گنهرف ، تفگ  دـیاب  گنهرف  فیرعت  رد 
هک هماع  گنهرف  زا  دراد ، تیباذـج  ناگبخن  يارب  هک  داوس  ییاناد و  زیهرپ ، ینتبم  گنهرف  دـننام  یلاـع ، گـنهرف  کـی  صیخـشت  دراد .

یناهج ياهشزرا  روشک  کی  گنهرف  هک  یماگنه  تسا . ناسآ  رایسب  دهدیم ، لکش  حیرفت  یمرگرس و  ار  نآ  یلصا  روحم 
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كدنا و هنیزه  اب   ) بولطم جـیاتن  هکنیا  لامتحا  دـهد ، لکـش  یناهج  كرتشم  ياهـشزرا  قیالع و  ار  نآ  ياهتـسایس  داینب  دریگربرد و  ار 
اـههبذاج و نیب  یگنهرف  نینچ  هک  تسا  يا  هطبار  لـیلد  هـب  لاـمتحا  نـیا  شیازفا  دـباییم . شیازفا  دـیآ ، تـسد  هـب  مرن ) تردـق  رب  ینتبم 

(3). دنک داجیا  مرن  تردق  دناوتیم  رتمک   (2) ياهیحان ياهگنهرف  دودحم و  ياهشزرا  دروآ . یم  دیدپ   (1) فیاظو

ینعی مرن ، تردـق  زا  یـشان  راتفر  اهنآ  دـنربیم . راک  هب  ار  یمومع » یگنهرف  تردـق   » هداـس ناونع  مرن ، تردـق  يارب  نارگ  لـیلحت  یخرب 
دهدـیم ناشن  اهیجنـسرظن  یلک  تلاح  رد  اما  دـناهتفرگ . هابتـشا  دنتـسه ، مرن  تردـق  هدـننک  داجیا  یهاگ  هک  یگنهرف  عبانم  اـب  ار  هبذاـج 
نیرخآ ياراد  دنمتردق و  دنمتورث ، زیگنا ، ناجیه  گنرو ، بآ  شوخ  نارگید  رظن  رد  هدحتم  تالایا  هدش  ببس  هماع  ناگمه و  گنهرف 

(4). دسرب رظن  هب  يروآون  هتینردم و  زا  هجرد 

ناربـهر یتـسود  زا  رتدنمـشزرا  يا  ییاراد  چـیه  اـم ، روشک  يارب  منکیم  رکف  نم  دوب : هتفگ  اـکیرما  هجراـخ  روما  ریزو   (5)، لواپ نیلاک 
زا ياهنیجنگ  دناهدرک  لیـصحت  اکیرما  رد  اه  لاس  لوط  رد  هک  يرفن  اهنویلیم  ... (6). تسین دناهدرک ، لیصحت  اجنیا  رد  هک  ناهج  هدنیآ 

(7). دهدیم لیکشت  نامروشک  يارب  تین  نسح 

.Attraction and duty - 1
.Parochial. Cultures - 2

ص52. یبارتریم ، دیعس  همجرت : تاعالطا ، رصع  رد  تردق  يان ، فزوج  - 3
Neat M.Rosendorf, social, and Cultural Globalization: Concepts, History and America - 4
srole in Joseph Nye and john D.Donahuereds, Governance in a Globalizing world

.(Washington D.C: Brooking Institution press. 2000) P.123
.Colin Powell - 5

Colin powell, statement on International education week 2001, available Et: http: - 6
.//www.state.gov/ secretary/rm/2001/446.htm

Association of International Educators, In Americas Interest: Welcoming International - 7
students, available a: http// www.nafsa. Org/ Content/ Public policy sfI/ inamerica sinterst.

.htm, p.5
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يدایز رایسب  ریثأت  هک  تساکیرما  هرابرد  یفنم  تاساسحا  اب  هزرابم  يارب  مهم  ياهلیـسو  یگنهرف ، ياهـسامت  تسا  دقتعم   (1) نانک جرج 
. دنک یم  افیا  اکیرما  مرن  تردق  شیازفا  رد  یمهم  شقن  زین  یهاگشناد  یملع و  تالدابم  دراد . ناهج  یمومع  راکفا  رب 

هیبش يدح  ات  اهگنهرف  هک  یطیارش  رد  هتبلا  دنک ؛ یم  بذج  مرن  تردق  دیلوت  هب  رتشیب  ار  مدرم  یمومع  گنهرف  مینادیم ، هک  هنوگ  نامه 
تردـق فالخ  رب  مرن  تردـق  یلو  طیحم ، نابطاخم و  دوجو  زا  دـنا  ترابع  هک  دـنراد  طیارـش  هب  یگتـسب  تردـق  عاونا  همه  دنـشاب . مه 

ياهدـنکارپ رثا  ًـالومعم  هبذاـج  هوـالع ، هب  تسا . هتـسباو  قاتـشم  نارـسفم  ناـبطاخم و  دوجو  مدـع  اـی  دوجو  هب  يداـیز  نازیم  هب  تخس ،
. دراذگیم طیحم  رب  سوسحمان  یلک و  يرثا  دشاب ، هتشاد  صخشم  هدهاشم و  لباق  جیاتن  هکنیا  ياج  هب  (2) و  دراد

هار زا  اهروشک  رگید  رد  ار  دوخ  فادها  دهاوخب  يروشک  رگا  دیآ . یم  رامش  هب  مرن  تردق  یلصا  عبانم  زا  یکی  گنهرف  بیترت ، نیا  هب 
. دشاب هتـشاد  یباذج  يوق و  گنهرف  زین  دوخ  دیاب  رگید ، يوس  زا  دهد و  رارق  فده  ار  روشک  نآ  گنهرف  دـیاب  دـنک ، ارجا  مرن  تردـق 

. تسا مرن  گنج  رد  تیقفوم  لماوع  زا  دنمتردق ، باذج و  ياه  شزرا  گنهرف و  نتشاد 

یگنهرف هزوح  رد  مرن  گنج  ياه  هصرع  . 2

هراشا

یگنهرف هزوح  رد  مرن  گنج  ياه  هصرع  . 2

دیدـهت ای  یگنهرف  مجاهت  ناونع  اب  نآ  زا  هک  یگنهرف  ياهدـیدهت  تسا . یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، هصرع  مرن » دـیدهت   » ياههـصرع
ضارغا هب  ندیسر  يارب  هعماج ، رد  یسایس  یگنهرف  ياهنارحب  عاونا  داجیا  یپ  رد  دوش ، یم  دای  مرن 

.Georgkenan - 1
.diffuse effect - 2
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یگنهرف هلاحتسا  عومجم ، رد  يرادیاپ و  هیحور  هدارا و  بلس  هعماج ، يدنمرواب  فذح  دیدهت ، عون  نیا  زا  یلـصا  فده  تسا . یـسایس 
ياهوگلا دوخ ، تسد  هب  مه  نآ  دوش و  لیدبت  نامرآیب  تلم  هب  نامرآ ، ياراد  یتلم  دوش  یم  شالت  دـیدهت  عون  نیا  رد  تسا . یـسایس  و 

مک نیرتدمآراک و  نیرتراذـگرثا ، مرن ، دـیدهت  هزورما  دـناشک . شلاچ  هب  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، ياههـصرع  رد  ار  دوخ  يراتفر 
نیرتمک اـب  ناوت  یم  نوچ  تسا ؛ روشک  کـی  یلم  تینما  دـض  رب  دـیدهت  عون  نیرتهدـیچیپ  نیرتکاـنرطخ و  لاـح ، نیع  رد  نیرتهنیزه و 

اهـشزرا و اهرواب ، هشیدنا ، تاساسحا ، فطاوع ، اب  اریز  دیـسر ؛ فده  هب  یکیزیف  ياهتمواقم  ندرب  نیب  زا  یـشکرکشل و  فذـح  اب  هنیزه 
اهتلم نامرآ  رکف و  نید ، اریز  تسا ؛ رتبّرخم  رتهدرتسگ و  دیدهت ، گنج و  نیا  داعبا  دراد . طابترا  یـسایس  ماظن  تلم و  کی  ياه  نامرآ 

. دهدیم رارق  دوخ  مجاهت  جامآ  ار 

زا هدرتسگ  روط  هب  هلئسم  نیا  دوشیم . هضبق  وج  خوسر  ریگ  هطلس  تردق  هلیـسو  هب  یطابترا  لیاسو  ریگارف ، حطـس  رد  ندرک  خوسر  يارب 
اب رذـگهر  نیا  زا  تسا ، هجوت  لباق  ياـهطبار  گـنهرف ، تردـق و  هطبار  هک  اـجنآ  زا   (1). دریذـپ یم  تروص  اههناسر  ندـش  يراجت  هار 

ییاهشزرا لابند  هب  اهنآ  دوش و  یم  شزرا  یب  نادنورهش  يارب  اهراجنه  اهـشزرا و  دنک ، یم  طوقـس  تینما  یگنهرف ، مرن و  گنج  داجیا 
دنناوتن مکاح  ماظن  ییالاب  ياههیال  یتقو  تفگ  ناوتیم  رگید ، ترابع  هب  دوب . دنهاوخ  دنک ، یم  هیـصوت  مکاح  ماظن  هک  يزیچ  نآ  زا  ریغ 

ار هعماج  دننک و  جیورت  هعماج ، عفانم  شخب  مسجت  ناونع  هب  ار  شیوخ  دـنهد و  رارمتـسا  هعماج  رب  ار  دوخ  ینومژه )  ) يژولوئدـیا هطلس 
لباق نازیم  هب  یسایس  ماظن  طوقس  طیارش ، نیا  رد  دنریذپن ، ار  اهنآ  اهینییاپ  دنزاس و  دعاقتم  رما  نیا  هب 

ص63. دیحو ، نودیرف  همجرت : یعامتجا ، مولع  رد  گنهرف  موهفم  شوک ، یند  - 1
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نیا تـسا و  نآ  موادـت  يریگارف و  رگید ، ياـههزوح  اـب  هسیاـقم  رد  هزوـح  نـیا  رد  گـنج  مـهم  یگژیو   (1). تسا هدـش  ماجنا  یهجوت 
ياهبلاق رد  یگنهرف  هزوح  رد  مرن  گنج  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  دزاـسیم . لدـبم  یـساسا  يدـیدهت  هب  ار  یگنهرف  گـنج  یگژیو ،

(2): دبای یم  یلجت  ریز 

يزاس تلم  فلا )

يزاس تلم  فلا )

ییایفارغج هزوح  کی  رد  یتیوه  تاکارتشا  داجیا  هار  زا  نوگانوگ  ياه  تلم  درکلمع  اهنامرآ و  اهـشزرا ، اهتیوه ، لیدعت  رییغت و  دنیآرف 
. دیآ یم  دوجو  هب  هعماج  ياهرتسب  رد  یتموکح  ياهداهن  ناگبخن و  يوس  زا  هک  صخشم 

يزاس هبخن  ب )

يزاس هبخن  ب )

رگید يوس  زا  يرادرک  يراتفگ و  يرادـنپ ، دـیدج  عجارم  زا  تیامح  و  وس ، کی  زا  عماوج  رد  دوجوم  ربتعم  عجارم  رییغت  هیلخت و  هار  زا 
یمومع راکفا  هب  تشز  یفنم و  يریوصت  اب  نارگید  دننک و  یلجت  تبثم  یبلاق  رد  رکف  مه  ناتسود و  مه  ارگمه ، ناگبخن  هک  ياهنوگ  هب 

هدهع رب  هعماج  فادها  لامآ و  تیریدم  تیادـه و  رد  ار  یلـصا  شقن  دنتـسه و  اهتلود  اهتلم و  نایم  لصاف  دـح  ناگبخن ، دـنوش . هضرع 
. تساهتلود حتف  دیلک  ناشیا ، اب  لماعت  اهنآ و  هب  یسرتسد  رظنم ، نیا  زا  دنراد .

يزاس گنهرف  ج )

يزاس گنهرف  ج )

ياه ندمت  رد  ار  يرـشب  ياهلولـس  ییادتبا  ياهزاین  نیمأت  هیذغت و  هفیظو  هک  تسا  هعماج  تایح  ياهگر  رد  نوخ  نایرج  دننام  گنهرف 
هدهع رب  نوگانوگ 

491 و 492. صص ناریا ، یمالسا  يروهمج  یلم  تینما  گرزب و  هنایمرواخ  حرط  یناقهد ، نیدلا  لالج  دیس  - 1
صص 492 495. ناریا ، یمالسا  يروهمج  یلم  تینما  گرزب و  هنایمرواخ  حرط  یناقهد ، نیدلا  لالج  دیس  - 2
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ياههزوح هژیو  هب  فلتخم ، عماوج  ِيرادرک  يراتفگ و  يرادـنپ ، درکراک  دـناوتیم  یتایح ، نایرـش  نیا  تابیکرت  رد  رییغت  لرتنک و  دراد .
. دنک نیداینب  ياهینوگرگد  راچد  ار  شلاچرپ 

يزاس بهذم  د )

يزاس بهذم  د )

لباقت ضراعت و  رد  رالوکـس  گنهرف  اب  هلئـسم  نیا  دـناهدروخ و  هرگ  یهلا  ینید و  ياهـشزرا  اهرواب و  اب  ناهج  مدرم  زا  یمیظع  شخب 
زا مدرم  ياهرواب  بهذم و  ندیـشک  شلاچ  هب  فیعـضت و  مزلتـسم  ینید ، عماوج  راتفر  اهراتفگ و  اهرواب ، ماظن  رد  لیدـعت  رییغت و  تسا .

. تسا هشیدنا  نابحاص  يوس  زا  یگتخاس  بهاذم  شنیرفآ  هار 

لاوز ای  فعـض  لیلد  هب  گنج ، نیا  رد  دریگیم . رارق  فدـه  رگیزاب  تردـق  عبنم  ناونع  هب  یگنهرف  لوصا  يدابم و  یگنهرف ، گـنج  رد 
رتشیب دیلوت  هب  رداق  دوش و  یم  ریذپبیـسآ  تدش  هب  رگیزاب  هعماج ، رب  مکاح  هدـنزاس  ياهفرع  ای  يراتفر  لوصا  اهرواب ، نوچ  یمهم  عبانم 

یگنهرف مرن  گنج  يدربهار  ياههفلؤم  نیرت  مهم  هتفگ ، شیپ  دراوم  رب  نوزفا  دوب . دهاوخن  شرایتخا  رد  تردق  رثؤم  دربراک  ای  تردـق 
: زا دنا  ترابع 

؛ یگنهرف یگناگیبدوخزا  هعسوت  داجیا و  لوا 

؛ یملع هعماج  رب  یموبریغ  نامتفگ  لیمحت  مود 

(1). یگنهرف دیلوت  زا  تلفغ  یگنهرف و  ییارگ  فرصم  گنهرف  جیورت  موس 

حیـضوت اهنآ  هرابرد  دعب  لصف  رد  هک  رنه و ،... یـشزومآ ، ماظن  باتک ، نامر ، امنیـس ، زا : دـنا  ترابع  زین  گنج  نیا  ياهرازبا  نیرت  مهم 
. داد میهاوخ 

ص25. يراقفلاوذ ، يدهم  همجرت : یگنهرف ، مرن  گنج  زمایلیو ، یس  لشیم  - 1
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نآرق هاگدید  زا  ناناملسم  دض  رب  نانمشد  مرن  گنج  . 3

هراشا

(1) نآرق هاگدید  زا  ناناملسم  دض  رب  نانمشد  مرن  گنج  . 3

اههعدخ مامت ، تقد  تیفرظ و  اب  میرک  نآرق  دنرب . یم  هرهب  ناناملسم  يدوبان  يارب  ییاوران  ددعتم و  عونتم ، ياهشور  زا  مالـسا  نانمـشد 
. دزاسیم المرب  ار  ناکرشم  نارفاک و  فادها  و 

ییادز نید  فلا )

ییادز نید  فلا )

(32 هبوت : «. ) َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  َّالِإ  ُهّللا  َیبْأَیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهّللا  َرُون  ْاوُؤِفُْطی  نَأ  َنوُدیُِری  »

دنچره دـنک ، لـماک  ار  دوخ  رون  هک  دـهاوخ  یمن  نیا  زج  دـنوادخ  یلو  دـنیامن ، شوماـخ  ناشنانخـس  هب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  اـهنآ 
. دنشاب دونشخان  نارفاک 

یهارمگ ب )

یهارمگ ب )

(30 میهاربا : «. ) ِراَّنلا َیلِإ  ْمُکَریِصَم  َّنِإَف  ْاوُعَّتَمَت  ُْلق  ِِهلِیبَس  نَع  ْاوُّلُِضیِّل  اًداَدنَأ  ِهِّلل  ْاُولَعَجَو  »

. دوب دهاوخ  خزود  ناتماجنارس  انامه  دیوش ؛ رادروخرب  ایند ) ياهتمعن  زا  )

ینکفا فالتخا  ج )

ینکفا فالتخا  ج )

یَنْـسُْحلا َّالِإ  اَنْدَرَأ  ْنِإ  َّنَِفلْحََیلَو  ُْلبَق  نِم  َُهلوُسَرَو  َهّللا  َبَراَح  ْنَمِّل  اًداَصْرِإَو  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  اًـقیِْرفَتَو  اًْرفُکَو  اًراَرِـض  اًدِجْـسَم  ْاوُذَـخَّتا  َنیِذَّلاَو  »
(107 هبوت : «. ) َنُوبِذاََکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهّللاَو 

هک تسا  یناسک  يارب  هاگنیمک  زین  تسا و  نانمؤم  نیب  فالتخا  یگتسددنچ و  رفک و  نایز و  هیام  هک  دنتخاس  ار  يدجسم  هک  یناسک  و 
یلو میتشادـن ، يدـصق  یکین  زج  هک  دـنروخیم  دـنگوس  تخـس )  ) هتـشاد و گنج  هقباس )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  رت  شیپ 

. دنیوگغورد ًاعطق  نانآ  هک  دهدیم  یهاوگ  دنوادخ 

فیرحت د )
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صص 22 30. مرن ، گنج  يدبع ، نیسح  - 1
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(46 ءاسن : «. ) اَْنیَصَعَو اَنْعِمَس  َنُولوُقَیَو  ِهِعِضاَوَّم  نَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  ْاوُداَه  َنیِذَّلا  َنِّم  »

. میدرک یچیپرس  میدینش و  ار  ادخ  نامرف  دنیوگ  دنداد و  رییغت  دوخ  ياهاج  زا  ار  ادخ )  ) تاملک زا  یخرب  دوهی ، زا  یخرب 

یماظن هلباقم  ه )

یماظن هلباقم  ه )

(217 هرقب : «. ) ْاوُعاَطَتْسا ِنِإ  ْمُِکنیِد  نَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنُولاَزَی  «َال 

. دنا نادرگرب  نات  نید  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  ات  دندیگنجیم  امش  اب  هتسویپ  نانآ  و 

یگنهرف هزوح  رد  مرن  گنج  عاونا  . 4

هراشا

یگنهرف هزوح  رد  مرن  گنج  عاونا  . 4

(1): زا تسا  ترابع  هدش ، ییاسانش  نونکات  هک  مرن  گنج  ياههنوگ  نیرت  مهم 

یگنهرف گنج  فلا )

(2) یگنهرف گنج  فلا )

يدایز دح  ات  اهنآ ، ندش  شودخم  ای  نادقف  هک  تسا  ییاه  هفلؤم  هلمج  زا  یسایس و ... ناوت  تیوه ، اهشزرا ، اهراجنه ، یگنهرف  دعب  رد 
یلم تیوه  دشاب . هناگیب  نانمـشد  یماظن  هلمح  يرازفا و  تخـس  ياهدیدهت  يریگلکـش  یتح  یلخاد و  مرن  ياهدیدهت  زاسهنیمز  دناوتیم 

یقفا و ياهتباقر  زا  یـشان  دـیدهت  هتـسد  ود  يوس  زا  یـسایس ، ماظن  ره  رد  یعامتجا  تینما  هدـنهد  نامزاس  شخب و  ماظن  لـصا  ناونع  هب 
(3). دوش یم  هدیشک  شلاچ  هب  يدومع 

رارق نانمـشد  مجاهت  ضرعم  رد  زین  مالـسا  لصا  عقاو  رد  تسا . یگنهرف  گنج  هیلوا  فادها  زا  زین  ینید  تاسدقم  رد  دـیدرت  داجیا  هتبلا 
گنج مالعا  هینایب  هب  اهندمت ، دروخرب  وا  یلاجنج  باتک  هک  نوتگنیتناه  لئوماس  دراد .

ص15. یلم ، عافد  هصرع  مرن  گنج  - 1
.war Cultural - 2

ص26. ینیدباعریم ، دمحا  همجرت : اکیرمآ ، يروطارپما  یعمج و  طابترا  لیاسو  رلیش ، تربره  - 3
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یـساسا هلئـسم  تسا . نآرق  دوخ  نید و  هکلب  تسین ، یمالـسا  تسار  فیط  نمـشد ،  » دـسیونیم دوب ، هدـش  لیدـبت  دـیدج  ناراکهظفاحم 
نیرترب ناـش  گـنهرف  دـناهدش  دـعاقتم  شناوریپ  هک  تسا  تواـفتم  یندـمت  هباـثم  هب  مالـسا  دوـخ  هکلب  تسین ، ارگ  داـینب  مالـسا  برغ ،

(1) «. تسا

مدرم رـشب و  قوقح  نوچ  يرگید  لئاسم  هن  تسا ، مالـسا  دوخ  یبرغ ، ياهروشک  یلـصا  لکـشم  دـهد  یم  ناـشن  بلاـطم  نیا  نیارباـنب ،
. ناریا ریظن  ییاهروشک  رد  يرالاس 

يا هنایار  گنج  ب )

(2) يا هنایار  گنج  ب )

. دوشیم تیادـه  لرتنک و  ياهنایار  تاعالطا  ساسا  رب  یماظن  تامادـقا  نآ ، رد  هک  دراد  تلالد  یتیعـضو  هب  يربیاس ، ای  ياهنایار  گنج 
مسیرورت ياهکبش و  گنج  دننام  تسا ؛ نمـشد  یماظن  تایلمع  رد  لالتخا  داجیا  يارب  تاعالطا  زا  يریگ  هرهب  گنج ، نیا  رگید  لکش 
تاعالطا تیریدـم  ماظن  رد  لالخا  داجیا  تیاهن ، رد  تاعالطا و  بیرخت  لـالخا و  تاـعالطا ، تقرـس  روظنم  هب  شور  نیا   (3). ياهنایار

. دوش یم  لماش  ار  اه  هراوهام  هب  طوبرم  ياضف  اه و  لانگیس  دریگ و  یم  تروص  ربیاس  ياضف  رد  فیرح 

ياضف دـش و  هدـیناجنگ  اـکیرما  تلود  راـک  روتـسد  رد  يربیاـس » دربن   » هب موسوم  یتاـعالطا  گـنج  صخـشم ، روط  هب  لاـس 2006 م  زا 
یبرغ و نادحتم  اکیرما و  يزادنارب  ياه  همانرب  تیولوا  رد  ناریا ، مدرم  هب  مایپ  لاقتنا  يارب  اه  هناسر  عناوم  هب  هجوت  اب  يربیاس  ای  يزاجم 

. تفرگ رارق  نآ  یتسینویهص 

ص58. ناناملسم ، هیلع  مالسا  نانمشد  ياهراکهار  مرن ، گنج  يدبع ، نیسح  - 1
.cyber war - 2

ص63. مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، تینما ، گنهرف و  مرن ، تردق  نارگید ، يراختفا و  رغصا  - 3
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گنج يزاس و  نایرج  تاعالطا ، يروآدرگ  نوچ  یفادها  دـش ، زاغآ  ربیاس  يزاجم و  ياضف  رد  هدرتسگ  يزاس  هکبـش  اب  هک  هژورپ  نیا 
جییهت و و  یتسیرورت ، ياه  کهورگ  زا  يا  هناسر  يربخ و  تیامح  لذتبم ، ياه  تیاس  سیـسأت  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  دض  رب  یناور 

(1). داد رارق  دوخ  همانرب  رد  ار  شاشتغا  ینوناقریغ و  تاعمجت  هب  قیوشت 

ياه هکبش  هب  یتحار  هب  هک  هتفرگ  رارق  یناریا  ناربراک  رایتخا  رد  اکیرما  زا  دیوردنا  نوفیآ و  مان  هب  ییاه  یشوگ  هتـشذگ ، لاس  دنچ  رد 
97 ینویزیولت ، ياه  هکبش  هنیمز  رد  درک . راک  هب  زاغآ  اکیرما  يادص  شخپ  اب  اه  یـشوگ  نیا  هیوناژ 2010  رد  دوش . یم  لصو  تنرتنیا 
لاس 1388 رد  ینویزیولت  هکبـش  تسیود  ات  اه ، هراوهام  نیا  زا  یخرب  يور  هک  دـندوب  لوغـشم  ناهج  روشک  هدزناپ  زا  يا  هراوهام  هکبش 
هب كوب  سیف  رتیوت و  ریظن  ییاه  تیاس  دننک . یم  شخپ  همانرب  ناریا  دض  رب  اکیرما  ینویزیولت  ویدار  هکبش   110 درک . یم  شخپ  همانرب 

(2). دهد یم  تامدخ  ناریا  هب  اکیرما  زا  ییوئدیو  ریواصت  اب  درف  هب  رصحنم  هدش و  تظافح  روط 

یعامتجا گنج  ج )

هراشا

(3) یعامتجا گنج  ج )

نالماع تسا . یعمج  ياهراتفر  موسر و  بادآ و  تالماعت ، طباور و  یعامتجا ، ياهـشنک  مرن ، گنج  یعامتجا  دـعب  ياـههفلؤم  هلمج  زا 
، یعامتجا هیامرس  یلم ، یحور  یعامتجا ، ماجسنا  هعماج ، مدرم  تیوه  رب  ات  دنا  نآ  رب  مرن  گنج 

ص 64. مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، تینما ، گنهرف و  مرن ، تردق  نارگید ، يراختفا و  رغصا  - 1
ص64. مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، تینما ، گنهرف و  مرن ، تردق  نارگید ، يراختفا و  رغصا  - 2

.social war - 3
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(1). دنراذگ رثا  یلم و ... یگتسب  لد  يراتفر ، ياهوگلا 

رد هک  دزادرپب  ییاهتسایس  يارجا  یحارط و  هب  دیآرب و  فده  رگیزاب  یعامتجا  هیامرس  لاوز  ای  فیعـضت  ماقم  رد  لماع  رگیزاب  رگا  هتبلا 
، یعامتجا گنج  رد  تسا . هتفرگ  تروص  یعامتجا  گنج  تروص  نآ  رد  ددرگ ، شودـخم  شنابطاخم  دزن  یـسایس  تردـق  رابتعا  نآ ،

گنج هتبلا  دنتـسین . نآ  يارب  یگداتـسیا  اـی  شریذـپ  هب  رـضاح  ناـبطاخم  هجیتـن ، رد  دوش و  یم  شودـخم  راـبتعا و  یب  تردـق » ریوصت  »
. میهد یم  حیضوت  اهنآ  هرابرد  راصتخا  هب  هک  دریگ  یم  تروص  یجراخ  یلخاد و  هزوح  ود  رد  یعامتجا 

یلخاد هزوح  رد  یعامتجا  مرن  گنج  کی 

یلخاد هزوح  رد  یعامتجا  مرن  گنج  کی 

لماع رگیزاب  قیفوت  تروص  رد  دریگ . یم  یپ  ار  تردق  تیعورـشم  مدع  تیاهن ، رد  دهد و  یم  خر  یمومع  راکفا  هرتسگ  رد  گنج  نیا 
نیا يدابم  دوب . میهاوخ  نورد  زا  نآ  یـشاپورف  فدـه و  رگیزاـب  یلخاد  هزوح  رد  یگنر  ياـهبالقنا  يریگلکـش  دـهاش  گـنج ، نیا  رد 

(2). درک وجو  تسج  یبسن  تیمورحم  هیرظن  رد  ناوتیم  ار  گنج 

یجراخ هزوح  رد  یعامتجا  مرن  گنج  ود 

یجراخ هزوح  رد  یعامتجا  مرن  گنج  ود 

یلک ناوـنع  اـب  هزورما  هک  تسا  یناـهج  ياـهقطنم و  یموـمع  راـکفا  نآ ، زا  فدـه  دریگ و  یم  تروـص  یلمارف  هرتـسگ  رد  گـنج  نیا 
عوضوم ددرگ و  یم  يوزنم  فدـه  رگیزاب  گـنج ، نیا  رد  لـماع  رگیزاـب  قیفوت  تروص  رد  دوش . یم  ریبعت  نآ  زا  یمومع » یـساملپید  »

يداصتقا و یقوقح ، یسایس ، نوگانوگ  ياهراشف 

ص73. یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا  مرن  گنجرب  يدمآرد  ینیئان ، دمحم  یلع  - 1
ص2. مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، مالسا ، رد  یعامتجا  هیامرس  مرن ، تردق  عبانم  يدادر ، نسحم  - 2
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(1). دوش یم  یللملانیب  نارگیزاب  اه و  نامزاس  یماظن  یتح 

يداقتعا ضراعت  د )

يداقتعا ضراعت  د )

شالت دراد ، هدـهع  رب  یمالـسا  ياـهروشک  هزوح  رد  هژیو  هب  ار  یتظفاـحم  یتیوه و  شقن  نیرت  مهم  يداـقتعا ، يداـبم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
یحارط و تروص  ود  هب  ًالومعم  ضراعت  نیا  دراد . ییالاب  يدربهار  شزرا  اهرواب ، نیا  هب  موجه  هار  زا  فیرح  هب  ندـناسر  بیـسآ  يارب 

: دوش یم  یتایلمع 

افیا ار  دوخ  یتظفاحم  شقن  دـناوتن  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ فیعـضت  يداقتعا  ياهرواب  یناـبم و  مادـقا ، نیا  رد  يداـقتعا : هلاحتـسا  کـی 
. دنتسین لاعف  یلو  دنراد ، روضح  اهرواب  ور ، نیازا  دنک .

هاگ توافتم و  یناـبم  لوصا و  ینیزگیاـج  دـهاش  دوش و  یم  لوحتم  ًـالماک  يداـقتعا  يداـبم  یناـبم و  مادـقا  نیا  رد  يداـقتعا : رییغت  ود 
(2) دوش . یم  ریبعت  یگنهرف  بالقنا  هب  نآ  زا  هک  یمادقا  میتسه ؛ هلدا  لوصا  اب  ضراعتم 

یملع هعزانم  ه )

یملع هعزانم  ه )

اکیرما نوچ  ییاهتردق  حطس  رد  دربن  یلم  هنحص  دناهداد ، ناشن  مرن  تردق  هماع و  گنهرف  یلاع ، شزومآ  باتک  ناگدنسیون  هک  نانچ 
تهج نآ ، رب  نوزفا  تسین و  رظندم  ملع  دیلوت  رد  یماگـشیپ  رظنم ، نیا  زا  تسا . یملع  ياههـشیدنا  یتایح  مهم و  هزوح  هجوتم  نپاژ ، و 

نیمه هب  دوریم و  رامش  هب  هعزانم  هویش  نیرتناهنپ  مرن ، گنج  نیا   (3). دوش یم  یبایزرا  دنمشزرا  ملع  هب  یهد 

ص18. یلم ، عافد  هصرع  مرن  گنج  - 1
ص 2. نارهت ، یگنهرف ، مجاهت  رد  ینید  درکیور  یلامک ، ربکا  یلع  يراختفا و  رغصا  - 2

ص19. یلم ، عافد  هصرع  مرن  گنج  - 3
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ملع تیاغ  یملع و  ياهنایرج  يوس  تمس و  دنناوتب  هک  دوب  دهاوخ  ینارگیزاب  اب  هدنیآ ، هصرع  رد  یناهج  هطلس  يرترب و  هک  تسا  لیلد 
. دننک صخشم  فیرعت و  ار 

مرن گنج  رد  یگنهرف  فادها  . 5

هراشا

(1) مرن گنج  رد  یگنهرف  فادها  . 5

لرتنک اهباختنا و  رب  يراذگرثا  مرن ، دیدهت  رد  فده  نیرتهدمع  یلو  دراد ، ییاه  فده  تردق ، ياه  لکش  رگید  دننامه  زین  مرن  گنج 
. دماجنا یم  اهنآ  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، يالیتسا  هب  هک  تساهـشزرا  ماظن  رد  رییغت  یناسر و  عالطا  هویـش  يریگمیمـصت و  دنیآرف 

: زا دنا  ترابع  مرن  گنج  یگنهرف  ياه  فده  رگید 

اهرواب رد  رییغت  داجیا  فلا )

اهرواب رد  رییغت  داجیا  فلا )

تکرح ساسا  اهرواب ، تسناد . مرن  گنج  فده  هعماج  ياهرواب  رد  ینوگرگد  داجیا  دیاب  ار  مرن  گنج  فده  نیرت  یلصا  نیرت و  مهم 
ياهرواب رییغت  غارـس  هب  دیاب  دننک ، داجیا  يرییغت  ای  للخ  هعماج  تلم و  کی  تکرح  ریـسم  رد  دنهاوخب  یناسک  رگا  نیاربانب ، دنا . هعماج 

. تساهرواب رد  رییغت  داجیا  فده ، نیرت  یساسا  مرن ، گنج  رد  ور ، نیازا  دنورب . اهنآ 

اه هشیدنا  راکفا و  رد  رییغت  داجیا  ب )

اه هشیدنا  راکفا و  رد  رییغت  داجیا  ب )

، دنزاس لزلزتم  شودخم و  ار  اهرواب  نآ  دیدرت ، داجیا  اب  دننک و  ذوفن  تلم  نآ  ياهرواب  رد  دنناوتب  مرن  گنج  اب  تلم ، نانمشد  هک  نانچ 
. دوش یم  مهارف  نوگاـنوگ  ياـه  هزوح  رد  ندیـشیدنا  یگنوـگچ  رد  رییغت  داـجیا  ینعی  يدـعب ، فدـه  يارب  مزـال  ياـهرتسب  اـه و  هنیمز 

، مرن گنج  رد  هدمع  فده  رگید  نیاربانب ،

صص 14 18. یگنهرف ، مجاهت  رد  ینید  درکیور  - 1
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. تسا هعماج  هشیدنا  رد  رییغت  داجیا 

راتفر رد  رییغت  داجیا  ج )

راتفر رد  رییغت  داجیا  ج )

لدـم ینابم ، نیا  رد  یـساسا  ياه  ینوگرگد  داجیا  اب  تسا . ینتبم  هعماج  نآ  دارفا  ندیـشیدنا  یگنوگچ  اهرواب و  رب  هعماـج ، ياـهراتفر 
یگنوگچ اهرواب و  عون  ساسا  رب  هعماـج ، ره  رد  يراـتفر  ياـه  لدـم  عقاو ، رد  دـنک . یم  رییغت  نوگاـنوگ  ياـه  هزوح  رد  يراـتفر  ياـه 

راکفا اهرواب و  ساسا  رب  دـیدج  يراتفر  ياه  لدـم  هشیدـنا ، رواب و  عون  ره  رییغت  اـب  ناـمگ  یب  دریگ . یم  لکـش  هعماـج  نآ  رد  هشیدـنا 
. دوش یم  نیشیپ  ياه  لدم  نیزگیاج  دیدج 

یسایس راتخاس  رد  رییغت  داجیا  د )

یسایس راتخاس  رد  رییغت  داجیا  د )

ياهراتخاس ندرک  نیزگیاج  هعماـج و  نآ  یـسایس  ياـهراتخاس  رد  ینوگرگد  داـجیا  تلم ، کـی  دـض  رب  مرن  گـنج  رد  ییاـهن  فدـه 
کی ياهراتفر  راکفا و  اهرواب ، رد  رییغت  داجیا  اب  ددرگ . یم  لابند  یطخ  تروص  هب  دنیآرف و  کی  رد  هتفگ  شیپ  فادـها  تسا . دـیدج 

. دوش یم  نآ  نیزگیاج  یشلاچ  ياه  لدم  دبای و  یم  رییغت  دوجوم ، یسایس  راتخاس  زا  یتیامح  ياهراتفر  لدم  یعیبط  تروص  هب  هعماج ،
نالوئسم نانآ ، رظن  زا  دننادن و  عورشم  ار  نآ  نارگید  هک  دنزیخ  یمرب  شلاچ  هب  دوخ  یسایس  ماظن  اب  یطیارـش  رد  مدرم  هعماج ، کی  رد 

تابث یب  یمارآ و  ان  نارحب ، داـجیا  يارب  ییادز  تیلوبقم  ییادز و  تیعورـشم  نیارباـنب ، دنـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیلوبقم  یـسایس 
رد ار  دوخ  تیلوبقم  تیعورشم و  یسایس  ماظن  کی  هاگره  دیآ . یم  رامش  هب  مرن  گنج  یلـصا  ياه  یگژیو  زا  فده ، هعماج  رد  يزاس 

دیدج راتخاس  ماظن و  کی  ندش  نیزگیاج  یـسایس و  ماظن  راتخاس و  نآ  رییغت  يارب  مزال  ياه  هنیمز  یتحار  هب  دهد ، تسد  زا  شتلم  نیب 
. دیآ یم  مهارف 
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نآ اب  هلباقم  ياهراک  هار  مرن و  گنج  ياهرازبا  . 6

نآ اب  هلباقم  ياهراک  هار  مرن و  گنج  ياهرازبا  . 6

گنج رگید ، ترابع  هب  تسین . نکمم  نآ  يارجا  رد  دربراک  دروم  ياهرازبا  تخانش  نودب  نآ ، ماجنا  تروص  مرن و  گنج  عوقو  روصت 
هتـسجرب و هوجو  زا  یکی  هک  تساهرازبا  نیمه  ًاساسا  دزاس . یم  نکمم  ار  نآ  عوقو  ناکما  هک  دراد  يا  يدربراک  تامازلا  اـهرازبا و  مرن 

مرن گنج  رد  دربراک  لباق  رازبا  نیرت  مهم  هب  میهاوخب  رگا  تسا . گنج  زا  فراعتم  ياـنعم  ناـمه  اـب  تخـس  گـنج  اـب  نآ  زیاـمت  هطقن 
هراوهاـم و نوـیزیولت ، وـیدار ، اـه ، يرازگربـخ  تـالجم ، تاـعوبطم و   ) یعقاو يزاـجم و  زا  معا   (1)، اه هناـسر  ناـمگ  یب  مینک ، هراـشا 

. تسا مرن  گنج  رد  هدافتسا  لباق  رازبا  صخاش و  نیرت  مهم  تنرتنیا )

رد هک  تسا  نابطاخم  زا  عیـسو  هرتسگ  اب  و  اهزرم ، يارو  زا  راشتنا  شخپ و  تیلباق  اب  اـه  هناـسر  نیرت  میدـق  هلمج  زا  ویدار  ویدار : فلا )
. تسا هتـشاد  اه  تیعمج  اه و  هورگ  اهروشک ، نایم  يا  هناسر  لباقت  یمومع و  راکفا  هب  یهد  لکـش  رد  یمهم  شقن  هتـشذگ ، لاس  دـص 
نیرت و هدرتسگ  زا  یکی  درک ، یم  تیلاعف  يوروش  ریهامج  داحتا  قرـش و  كولب  دـض  رب  هک  درـس  گنج  نامز  رد  يدازآ  ویدار  تیلاعف 
زا یخرب  هک  يروط  هب  درب ؛ یم  شیپ  مرن  گنج  تمدـخ  رد  ار  هدـحتم  تالایا  یتاـغیلبت  فادـها  هک  دوب  يا  هناـسر  ياـهرازبا  نیرت  مهم 
لاس اه  هد  اب   (4) اکیرما يادص  ویدار BBC(3) و  هک  نانچ  اـی   (2). دنا هدرب  مان  يوروش  یـشاپورف  رب  نآ  يدـج  ریثأت  زا  نارظن  بحاص 

هدنز نابز  یس  زا  شیب  هب  هاگ  ، BBC ویدار هژیو  هب  يا ، هناسر  تیلاعف  هنیشیپ 

.Media - 1
ص5. نآ ، ياهرازبا  مرن و  تردق  یفاکشدبلاک  یموق ، داوج  دمحم  دیس  و  عیفر ، نیسح  - 2

.The British Broadcasting Company - 3
.VOA) (Voice Of America - 4
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(1). دننک یم  شخپ  همانرب  یسراف  نابز  هلمج  زا  ایند و 

یجراخ یلخاد و  ییویدار  ياه  هکبـش  دـیاب  ناریا  لثم  يروشک  نیاربانب ، تسا . مرن  گنج  رد  یلـصا  ياـهرازبا  زا  یکی  ویدار  عقاو ، رد 
زا هار ، نیا  زا  دنک و  راک  هعماج  ياهرشق  رگید  ناناوج و  يارب  نآ  تیباذج  شیازفا  ییویدار و  ياه  همانرب  يور  دهد و  شیازفا  ار  دوخ 

. دهاکب ناتسلگنا  اکیرما و  هژیو  هب  یبرغ ، ياهروشک  ییویدار  ياه  همانرب  ریثأت 

هناسر نیرت  بطاخمرپ  زا  یکی  هب  يریوصت ، هژیو  ياه  تیباذـج  لیلد  هب  روشک ، ره  یلم  نویزیولت  ياـه  هماـنرب  هزورما  یلم : هناـسر  ب )
بذـج رد  یمهم  رازبا  هب  ار  اه  هناسر  نیا  هدـننک ، بلج  ياه  تیلباق  اب  عونتم  ياه  همانرب  شخپ  ناکما  تسا . هدـش  لیدـبت  دـیدج  ياـه 

هکبش اب  تباقر  رد   Eueronews هکبـش روهظ  اب   » هک ییاج  ات  تسا  هدرک  لیدبت  یمومع  راکفا  هب  یهد  تهج  نآ ، عبت  هب  بطاخم و 
یب ياهتـشا  ناهج ، طاقن  رگید  رد  ددعتم  یمومع  ياه  هکبـش  راک  هب  زاغآ  زین  و  ناتـسلگنا ، رد   Skynews اکیرما و رد   CNN ياه

دنمتردق ياهروشک  هب  ینویزیولت ، ياه  هکبش  شرتسگ  دنک . یم  ادیپ  يرت  یناهج  سایقم  زور  هب  زور  ینویزیولت ، رابخا  هئارا  يارب  نایاپ 
(2) «. دننک هدافتسا  یللملا  نیب  هصرع  رد  شیوخ  فادها  ياتسار  رد  نآ  زا  ات  درک  کمک 

، داد میهاوخ  حیضوت  لماک  روط  هب  دعب  لصف  رد  یلم ، یگتسب  مه  یمومع و  گنهرف  شیازفا  رد  نآ  درکراک  یلم و  هناسر  شقن  هرابرد 
تـسد ناریدـم و  دـیآ . یم  رامـش  هب  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  اـب  هلباـقم  ياـهرازبا  نیرت  مهم  زا  یکی  یلم ، هناـسر  هصـالخ ، روط  هب  یلو 

اب دنناوت  یم  امیس  ادص و  ناراکدنا 

ص116. يرهپس ، دمحم  همجرت : یللملا ، نیب  تاغیلبت  اب  یغیلبت  مسیلایرپما  ینیوعلا ، یلعدمحم  - 1
78 و 79. صص تخس ، گنج  ات  مرن  گنج  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  اکیرمآ و  یملسم ، شوایس  - 2
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. دننک رتمک  مرن  گنج  هصرع  رد  ار  نمشد  یگنهرف  مجاهت  رثا  هدش ، راک  لبق  زا  یلوصا و  ياه  همانرب  هیهت  تخاس و 

اـهانبریز و هعــسوت  مـیکحت و  رد  يا  هدـمع  شخب  هـب  اـه  هراوهاـم  تاـطابترا ، هعــسوت  يرواـنف و  نوزفازور  شرتـسگ  اـب  هراوهاـم : ج )
؛ تسین انبم  یب  تساه ، هراوهام  نرق  مکی ، تسیب و  نرق  دوش  یم  هتفگ  رگا  ور ، نیازا  دنا . هدش  لیدبت  تاعالطا  تاطابترا و  ياهراتخاس 
. تسا هدرک  لیدبت  یعامتجا  یگدنز  رد  ینوگرگد  يارب  يا  هدمع  لماع  هب  ار  نآ  يروانف ، نیا  هدرتسگ  ياه  تیلباق  تاناکما و  هک  ارچ 

تعرـس رد  مهم  یلماع  هب  مرن ، گنج  رد  اه  هراوهاـم  دربراـک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یعاـمتجا  تـالوحت  رییغت و  رد  اـه  هراوهاـم  تیمها 
زا يریگ  هرهب  رد  ییاناوت  مرن ، گنج  ياهرازبا  عبانم و  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدش  لیدبت  فادها  ققحت  هب  ندیـشخب 

اهراتفر اهرواب و  اه ، شرگن  رد  رییغت  شوختسد  ار  یمومع  گنهرف  یمومع و  راکفا  ناوتب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يا  هراوهام  ياه  هکبش 
. درک

اوه يروانف  شخب  رد  تفرـشیپ  دیدج و  ياه  هراوهام  تخاس  هراب ، نیا  رد  تلود  هفیظو  تسا . مرن  گنج  ياهرازبا  زا  یکی  زین  هراوهام 
طلـست نامـسآ ، هب  اه  هراوهام  عاونا  نداتـسرف  اضف و  هدـمع  شخب  نتفرگ  تسد  رد  اب  گرزب  ياه  تردـق  رـضاح ، لاح  رد  تساضف . و 

. دنراد اهروشک  رگید  گنهرف  هجیتن ، رد  نردم و  ياه  يروانف  تاعالطا و  رب  يدایز  رایسب 

مه هک  يا  هناـسر  تسا . هدـش  لیدـبت  یطاـبترا  ياـه  هناـسر  نیرت  داـعبارپ  نیرت و  هدرتـسگ  زا  یکی  هـب  تنرتـنیا  هزورما   (1): تنرتنیا د )
مه تسا ، يراتشون 

.internet - 1
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، مرن گنج  ثحابم  رد  ور ، نیازا  تفاـی . نآ  رد  یعونتم  تاـعالطا  راـبخا و  مه  دـید و  شزومآ  ناوت  یم  نآ  هطـساو  هب  مه  و  يراـتفگ ،
. تسا راذگرثا  مهم و  يرصنع  يزاجم ، يربیاس و  ياضف  زا  يریگ  هرهب 

تیفرظ اب  بسانتم  ناکما  هک  دراد ، يا  هژیو  ياه  تیلباق  مادـک  ره  تسا و  ددـعتم  عونتم و  مرن  گنج  ياـهرازبا  میتفگ ، هک  هنوگ  ناـمه 
رد رتدیدج و  تبسن  هب  هناسر  ود  مرن ، گنج  ثحابم  رد  اما  دهد . یم  رارق  نآ  نالماع  رایتخا  رد  مرن  گنج  رد  يریگ  هرهب  يارب  ار  دوخ 

روبع اهزرم و  ندیدرونرد  ِتردق  هک  ارچ  دـنراد ؛ يرتشیب  تیمها  هراوهام  تنرتنیا و  ینعی  رتشیب ، ياه  تیلباق  اب  رت و  هدرتسگ  لاح ، نیع 
ياه تیلباق  هوالع  هب  عونتم  باذـج و  ياـه  هماـنرب  هئارا  ناـکما  ناـبطاخم و  نوگاـنوگ  حوطـس  هدرتسگ و  لـیخ  و  عناوم ، زا  يرایـسب  زا 
ياه همانرب  اب  دـنناوت  یم  اهرازبا  نیا  تسا . هدرک  لیدـبت  مرن  گنج  نالماع  نالئاق و  يارب  تمدـخ  رد  رازبا  نیرت  مهم  هب  ار  اـهنآ  رگید ،

. دنرب نیب  زا  ار  روشک  کی  یلم  تیوه  یعامتجا و  ماظن  ماجسنا  دوخ ، باذج  عونتم و 

نامزاس ار  هدنکارپ  ياه  تیوه  دناوتب  هک  ییورین  ًاعبط  دوش ، یم  ور  هبور  یتیوه  تردق  لوفا  اب  یعامتجا  ماظن  هک  یطیارـش  رد  نیاربانب ،
تینما يارب  ینامزاس  روحم  ناونع  هب  دـشاب ، هتـشاد  ار  هعماج  يداقتعا  یـشخب  تدـحو  رثؤم  تیلباـق  هکنیا  رت ، مهم  همه  زا  دـنک و  یهد 

يزاس رثکادـح  اـب  هلئـسم  نیا  دوش و  یم  هدرمـش  تلود  ره  یجراـخ  تسایـس  فدـه  نیرت  مهم  تینما ، اریز  دـش ؛ دـهاوخ  یقلت  يزاـس 
داجیا يارب  مزال  ياه  هورگ  تکراشم  يراکمه و  يزاس  رثکادـح  يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  یعامتجا ، ماجـسنا  دراد . یگنهاـمه  ماجـسنا 

. دنک یم  مهارف  تینما 

داجیا يارب  يرازفا  مرن  تردق  تیلباق و  زا  ییاه  نامزاس  تاحیضوت ، نیا  اب 
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امیـس و ادص و  هناسر  نیاربانب ، دـنزاس . مهارف  یعمج  راتفر  يارب  ار  بسانم  مزال و  ياهرتسب  دـنناوتب  هک  دـنرادروخرب  یعامتجا  ماجـسنا 
راک یلوصا و  ياه  همانرب  دـیلوت  اب  دـنناوت  یم  اهنآ  دـنرادروخرب . مدرم  یهد  نامزاس  يارب  تردـق  نیا  زا  یهورگ  ياه  هناـسر  نینچمه 

یلصا ياه  هار  زا  یکی  باذج ، ياه  همانرب  تخاس  دنوش . هعماج  ینورد  گنهرف  یلم و  تیوه  یعامتجا ، ماجـسنا  تیوقت  بجوم  هدش ،
. دشاب دناوت  یم  اه  هراوهام  يزاجم و  ياهاضف  بسانمان  ياه  همانرب  اب  هلباقم  يارب 

هجیتن

هجیتن

يایند وس  کی  زا  زورما ، ناـهج  دوش . یم  هدرمـش  گـنج  نیا  ياهدـعب  نیرت  مهم  زا  مرن ، گـنج  یگنهرف  دـعب  میتفگ ، هک  هنوگ  ناـمه 
رد راچان  هب  هاگدید  ود  نیا  تسا . گنهرف  هشیدنا و  يایند  رگید ، يوس  زا  و  للملا ، نیب  طباور  تسایـس و   (1) يزاس هراگنا  يریوصت و 
هب یناسنا  یترورـض  یلاع و  يا  هلئـسم  تقیقح ، هئارا  هضرع و  روحم ، گنهرف  هاگدید  ساسا  رب  دنراد . رارق  رگیدکی  اب  مصاخت  لباقت و 

، تقیقح هضرع  يارب  تساه و  هدـیا  راکفا و  لاقتنا  رازبا  هباثم  هب  اهنت  یتاغیلبت ، يا و  هناسر  جـیار  ياـه  هویـش  ور ، نیازا  دور . یم  راـمش 
نیا روضح  هب  مرن ، گنج  ناصصختم  هک  تسین  ببس  یب  تشاد . هیکت  ینید  ياه  هزومآ  زا  هتساخرب  یقالخا  لوصا  قطنم و  رب  دیاب  اهنت 

. دنناد یم  ناسنا  خیرات  يادنلب  هب  ار  نآ  تمدق  دنراد و  ناعذا  اه  هرود  همه  رد  گنج 

عون نیا  رد  دـنک . یم  لابند  ار  اـه  تلم  اـه و  تموکح  یگنهرف  یـسایس و  راـتخاس  رد  رییغت  مرن ، گـنج  میدرک ، ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه 
گنج فالخ  رب  گنج ،

.Image making - 1
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هب دراد . يرازفا  مرن  ههجو  اـه  تموکح  زیتس  هکلب  تسین ، يربـخ  زیمآ  تنوشخ  نینوخ و  ياـه  دروخرب  یماـظن و  ياـه  هبرح  زا  تخس ،
. دـنک یم  زاغآ  هعماج  هدـش  هتفریذـپ  مّلـسم و  ياهراجنه  يداقتعا و  یگنهرف و  ینابم  هب  هلمح  اب  ار  دوخ  راک  مرن ، گنج  رگید ، ترابع 
یتینما و ياه  نارحب  عوقو  هب  ماجنارـس  دراد و  یپ  رد  ار  یعامتجا  یقالخا و  ياـه  نارحب  شرتسگ  روهظ و  جـیردت ، هب  هیلوا  مجاـهت  نیا 

رامش هب  رگ  ناریو  یموبریغ  ياه  گنهرف  شرتسگ  یلصا  رازبا  هلمج  زا  اه  هناسر  نایم ، نیا  رد  دماجنا . یم  اه  ماظن  رییغت  یتح  یسایس و 
هدامآ يارب  دنبای و  یم  روضح  یگنهرف  مرن  گنج  ههبج  رد  دنتسه ، لاذتبا  سوریو  راشتنا  یلـصا  لماع  هک  هناگیب  ياه  هناسر  دنور . یم 

، یمالسا یموب و  تیوه  گنهرف و  نیا ، دوجو  اب  دننک . یم  دوبان  ار  فده  ياهروشک  یموب  گنهرف  نارگ ، هطلس  یسایس  روضح  يزاس 
رد ار  دوخ  گنهرف  هک  يروشک  للملا ، نیب  ناهج  گنهرف و  تسایس و  ملاع  رد  زورما  تسا . یبرغ  گنهرف  ذوفن  ربارب  رد  یساسا  یعنام 

یگداتـسیا مرن  گنج  نادیم  رد  تسناوت  دـهاوخن  زگره  دوش ، عافد  لوغـشم  هتـسویپ  ای  دزابب  یتریـصب  یب  اب  هناگیب  ياه  تردـق  اب  يزاب 
. دنک
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مرن گنج  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  ياهوگلا  مراهچ : لصف 

هراشا

مرن گنج  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  ياهوگلا  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

همدقم

نآ ياهدمآ  یپ  یعمج و  طابترا  لیاسو  یتسیچ  . 1

نآ ریثأت  نویزیولت و  يا  هناسر  تیعقوم  . 2

مرن تردق  یعامتجا و  هیامرس  یعمج ، ياه  هناسر  . 3

مرن گنج  ياه  رازبا  نیرت  مهم  ناونع  هب  اه  هناسر  . 4

يا هناسر  ياهوگلا  هئارا  نویزیولت و  . 5

مرن گنج  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  يراذگ  تسایس  . 6

یگنهرف يراذگرثا  اه و  هناسر  . 7

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  یگنهرف و  تینما  داجیا  رد  هناسر  درکراک  . 8

مرن گنج  یگنهرف  فادها  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  ياهوگلا  . 9

(1) یگنهرف مرن  گنج  اب  هلباقم  رد  یلم  هناسر  ياهراکهار  . 10

ییاهن يریگ  هجیتن 

همدقم

همدقم

، همانزور دننام  یلیاسو  فیرعت ، نیا  قادصم  دـشاب و  يا  هدـع  راکفا  اه و  گنهرف  هدـنهد  لاقتنا  هک  تسا  يا  هلیـسو  ره  يانعم  هب  هناسر 
شقن هک  تسا  يا  هلیـسو  هناـسر ، هک  درک  هفاـضا  دـیاب  فیرعت  نیا  هب  تسا . وئدـیو و ... تنرتنیا ، هراوهاـم ، نویزیولت ، ویدار ، تـالجم ،

لوط رد  هک  مایپ  هدـنریگ  هدـنهد و  لاقتنا  نایم  تسا  يا  هطـساو  دراد و  هدـهع  رب  ار  هدـش  یحارط  شیپ  زا  ياه  مایپ  تاـعالطا و  لـماح 
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دناوت یم  هک  ییاهوگلا  نمـشد و  یگنهرف  فادـها  اب  هلباقم  رد  هناسر  شقن  هب  لصف  نیا  رد  تسا . هدـش  تفرـشیپ  لوحت و  راچد  نامز ،
شقن اهنآ و  هب  طوبرم  ياه  هاگدید  یعمج ، طابترا  لیاسو  هرابرد  هلئـسم ، نیا  یـسررب  زا  شیپ  تسا  مزال  هتبلا  میزادرپ . یم  دهد ، هئارا 

. میهد حیضوت  اهراجنه  اه و  شزرا  لاقتنا  رد  اهنآ 

-1
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نآ ياهدمآ  یپ  یعمج و  طابترا  لیاسو  یتسیچ  . 1

نآ ياهدمآ  یپ  یعمج و  طابترا  لیاسو  یتسیچ  . 1

ياه لکـش  اب  هک  دـمآ  دوجو  هب  طابترا  زا  يدـیدج  عون  مهدزون ، نرق  يادـتبا  رد  یبرغ ، عماوج  ندـش  یتعنـص  هلحرم  جوا  اب  نامز  مه 
هژاو یـسیلگنا  لداعم  دـننک . یم  دای  یعمج » طابترا   » هب طاـبترا ، نیا  زا  دوب . تواـفتم  يرـشب  خـیرات  نیـشیپ  نارود  رد  طاـبترا  يرارقرب 

مهافت ّوج  ندمآ  دوجو  هب  عامتجا و  سیسأت  يانعم  هب   Communicated كرتشم و يانعم  هب   Communist هشیر زا   (1) طابترا
( مومع  ) رایـسب نابطاخم  يارب  ار  مایپ  هک  دوش  یم  هتفگ  لیاسو  زا  هتـسد  نآ  هب  یعمج ، طابترا  لیاسو   (2). تسا هدش  هتخاس  كارتشا  و 

. دراد یعامتجا  راثآ  دهد و  یم  هئارا 

رـصنع تیمها  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  ور ، نیدب  تسا . هدوب  اهنآ  سرتسد  رد  طابترا  لیاسو  زا  رثأتم  اه ، ناسنا  تیـصخش  عماوج و  گنهرف 
شور هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دنتسناد ، مرجم  ار  طارقـس  هک  یناسک  زا  رفن   280  » درک طابنتسا  ناتـساب ، نانوی  رد  بوتکم  تروص  هب  هباطخ 

(3) «. دوبن قبطنم  قیاقح  هئارا  جیار  شور  اب  وا  عافد 

نآ هب  هعماج ، رد  نآ  شخپ  بلطم و  باختنا  هار  زا  اه  هناسر  اریز  دنراد ؛ رایـسب  دیکأت  هناسر  رد  باختنا  هدیدپ  رب  دلفـسا  رازال  نوترم و 
، دـندوب هاگآ  نآ  زا  مه  هعماج  دارفا  ًالامتحا  تشاد و  هعماج  رد  ازجم  درفنم و  تروص  نامز  نآ  ات  هک  یعاـمتجا  ياـه  تیعقاو  زا  هتـسد 

هبنج دنداد ، یمن  تیمها  نادب  یلو 

.Communication - 1
، گنهرف نید ، هناسر ، هرابرد  یـشیدنازاب  يا ، هناـسر  یهافـش  گـنهرف  قیرط  زا  تمواـقم  نوسرپش ، دـلونرآ  یلـساموت و  یج  ناـیک  - 2

ص270. این ، ییایرآ  دوعسم  همجرت :
ص86. گنهرف ، نید ، هناسر ، هرابرد  یشیدنازاب  يا ، هناسر  یهافش  گنهرف  قیرط  زا  تمواقم  - 3
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یعمج ياه  هناسر  دنرب . یم  مان  دارفا  هقلیس  قوذ و  رب  ریثأت »  » ناونع اب  اه  هناسر  رگید  درکراک  زا  اهنآ  نینچمه   (1). دشخب یم  یعامتجا 
(2). دوش یم  هعماج  رنه  گنهرف و  لوزن  ببس  نویزیولت ، هژیو  هب  و 

بـسانم راتفر  هناسر ، رد  هدـش  هئارا  راتفر  دـننک  یم  نیقلت  دارفا  هب  تبثم ، تروص  هب  یعامتجا  صاخ  ياـهراجنه  هئارا  هار  زا  اـه  هناـسر 
(3). ددرگ یم  دارفا  رد  ییاونمه  داجیا  ببس  یعامتجا ، بسانم  راتفر  هئارا  اب  هناسر  بیترت ، نیا  هب  تسا . یعامتجا 

ییادـج تابجوم  دـیاب  دـنچ  يدراوم  رد  ور ، نیازا  دـننک . یم  دروخرب  اه  ناسنا  تغارف  نامز  اـب  لومعم  روط  هب  یعمج  طاـبترا  لـیاسو 
درکراک زا  یئزج  نیاربانب ، دنزاس . مهارف  ار  اه  ناسنا  یمرگرس  باصعا و  ددمت  یگدنز ، راوشد  ياه  هظحل  یشومارف  تیعقاو ، زا  تقوم 

. دنروآ راب  هب  راک  يارب  روآون  اناوت و  یتادوجوم  ار  نانآ  ات  تساه  ناسنا  یمرگرس  حیرفت و  ًافرص  یطابترا ، لیاسو 

نآ ریثأت  نویزیولت و  يا  هناسر  تیعقوم  . 2

هراشا

نآ ریثأت  نویزیولت و  يا  هناسر  تیعقوم  . 2

بترم ياه  همانرب  يرارقرب  زا  دعب  ات 1935 و  ياه 1928  لاس  نیب  یبرجت  لحارم  رد  یمهبم  ياه  شیامزآ  تاقیقحت و  زا  سپ  نویزیولت 
لاس 1960، رد  دـش . زاغآ  نآ  تفرـشیپ  مود ، یناهج  گنج  نتفای  نایاپ  اب  یلو  دوبن ، یعیـسو  انتعا و  لباق  هلیـسو  زونه  روشک ، دـنچ  رد 

دوجو ناهج  روشک  رد 66  نویزیولت 

ص25. زیدنرم ، رشن  دابانگ ، نویزیولت ، هداوناخ و  يزازعا ، الهش  - 1

ص27. زیدنرم ، رشن  دابانگ ، نویزیولت ، هداوناخ و  يزازعا ، الهش  - 2

ص26. زیدنرم ، رشن  دابانگ ، نویزیولت ، هداوناخ و  يزازعا ، الهش  - 3
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(1). تشاد

دریگ و یم  رارق  همه  سرتسد  رد  یناسآ  هب  هک  تسا  يا  هناـسر  تسا . نیمز  هرک  مدرم  رتشیب  يداـع  راـتفر  زا  یئزج  نویزیولت ، ياـشامت 
یسانش تفرعم  تالیامت  هب  هک  تسا  يرازبا  نویزیولت ، . » تسین هدیـشوپ  یـسک  رب  دارفا  ياهراجنه  اه و  شزرا  اهرواب ، رب  نآ  يراذگرثا 

ییاج و هباج  روضح ، هب  یعمج ، طابترا  هلیـسو  نیا  هک  بیترت  نیدـب  مه  نآ  دیـشخب ؛ ار  نایب  تردـق  نیرت  يوق  یفارگوتوف ، فارگلت و 
راومه ار  اه  ناسنا  یـصوصخ  میرح  هب  دورو  هار  اهنیا ، همه  يارب  دیـشخب و  ار  لامک  نیرتشیب  اـه  هظحل  اـهریوصت و  ناـیم  لـباقتم  يزاـب 

. تسا هدش  نیون  یسانش  تفرعم  يربهر  نوناک  تیاده و  زکرم  نویزیولت ، هک  يا  هنوگ  هب   (2) ؛» تخاس

هب دعب ، هب  ياه 1950  لاس  دودـح  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرب ؛ یم  مان  هناسر  نیرت  تردـقرپ  ناونع  اب  نویزیولت  زا  ناسانـش ، هعماـج  یخرب 
تسا و داوس  یب  داوس و  مک  دارفا  يارب  هناسر  نیرتهب  نویزیولت  تاـعوبطم ، فـالخرب  تسا . هدـمآرد  یمومع  فرـصم  يـالاک  تروص 
هب رتمک  یتح  هلاس و  ود  ناکدوک  ندـش  بذـج  زا  فلتخم ، تاقیقحت  جـیاتن  . » دـننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  هقالع  اـب  یتحار و  هب  ناـکدوک 

، نآ زا  سپ  تسا و  دیرخ  نامز  رد  مه  نآ  دوش و  یم  يریگ  میمصت  راب  کی  اهنت  نویزیولت ، هرابرد   (3) .« دنهد یم  ربخ  نویزیولت  يوس 
لیامت و لیم و  نودب  نویزیولت  ياه  همانرب  نیاربانب ، تسین . اه  همانرب  یگنوگچ  شخپ و  تعاس  نویزیولت و  ياه  همانرب  رب  یتراظن  رگید 

هدودحم دراو  دارفا  باختنا 

ص28. يدسا ، یلع  همجرت : نویزیولت ، تردق  ونزاک ، ناژ  - 1
ص176. ییابطابط ، قداص  همجرت : یشوخ ، رد  ندرم  شیع ، رد  یگدنز  نمتسپ ، لین  - 2

ص52. نویزیولت ، هداوناخ و  - 3
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. دوش یم  یگداوناخ 

لیاسو رگید  اب  هسیاقم  رد  نویزیولت  ذوفن  تیلباق  نینچمه  دـناد . یم  نآ  یعامتجا  تیـصوصخ  ار  نویزیولت  تیباذـج  لیلد  مارـش ، ربلیو  »
یگنوگچ رد  تدـش  هب  هدـناود و  هشیر  یگداوناـخ  ياـه  ناـینب  رد  زورما  نویزیولت  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . دـیدش  رایـسب  یعمج  طاـبترا 

یم اشامت  نویزیولت  تعاس  هس  هنازور  طسوتم  روط  هب  ناتـسلگنا  رد  نالاس  گرزب  تسا ... . هتـشاذگ  رثا  مدرم  هرمزور  یگدـنز  نارذـگ 
نویزیولت هب  ار  دوـخ  تقو  زا  تعاـس   1340 دـنراد ، روضح  هسردـم  رد  تعاس  طقف 980  هک  یلاح  رد  ییادـتبا  هرود  ناـکدوک  دـننک و 

(1) «. دنهد یم  صاصتخا 

دـنمدوس و ياوـتحم  دـقاف  هدـش ، هداـس  تیاـهن  یب  هـک  دراد  یم  هـضرع  اـم  هـب  یبلاـق  رد  ار  تاـعالطا  هـک  تـسا  يا  هناـسر  نوـیزیولت ،
نویزیولت تسا . هدنزاس  راد و  فده  بوچراچ  ماظن و  زا  يراع  هتـشذگ و  یخیرات  ياه  هنیمز  دقاف  رکفت ، روعـش و  لقع و  هدـننازیگنارب 

(2). دراذگ یم  شیامن  هب  ینامداش  ینارذگ و  تقو  یمرگرس ، مان  هب  يراتخاس  ماظن و  بلاق  رد  ار  تاعالطا  یمامت  هک  تسا  يا  هلیـسو 
داتفه زا  شیب  نونکا  مه  هدـش و  هتـساک  نآ  زا  هدافتـسا  نازیم  ای  نویزیولت  ناگدـننک  هدافتـسا  رامـش  زا  تنرتنیا  هنایار و  دورو  اـب  هچرگ 
. تسا حرطم  ناهج  رد  ریثأترپ  تردقرپ و  يا  هناسر  ناونع  هب  نویزیولت  نانچ  مه  یلو  تسا ، لاعف  ناهج  رد  يا  هنایار  تیاس  نویلیم 

ریثأت ماع ، روط  هب  اه  هناسر  رگید  صاخ و  روط  هب  نویزیولت  یلک  روط  هب 

ص61. ش30 31 ، شجنس ، شهوژپ و  یناهج ،» تاطابترا  هراوهام و  رصع  رد  یگنهرف  يدرف و  تیوه  - » 1
272 و 273. صص ش30 31 ، شجنس ، شهوژپ و  یناهج ،» تاطابترا  هراوهام و  رصع  رد  یگنهرف  يدرف و  تیوه  - » 2
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رارق دوخ  ریثأت  تحت  ار  عماوج  فلتخم  ياه  تروص  هب  دـنناوت  یم  اه  هناسر  دـنراد . نانآ  راـکفا  يریگ  لکـش  مدرم و  رب  يداـیز  رایـسب 
یسررب لباق  هقبط  هس  رد  اه  هناسر  ریثأت  مینک . هئارا  یتاحیـضوت  عماوج ، رب  ماع  روط  هب  اه  هناسر  شقن  هرابرد  تسا  مزال  نیاربانب ، دنهد .

: تسا

؛ اه هناسر  دودحمان  تردق  هاگدید  فلا )

. اه هناسر  دودحم  تردق  هاگدید  ب )

دودحمان تردق  فلا )

دودحمان تردق  فلا )

. دنکفا هیاس  یطابترا  تاعلاطم  رب  متسیب  نرق  لیاوا  رد  هک  تسا  یطابترا  ياه  هیرظن  نیتسخن  زا  اه ، هناسر  دودحمان  تردق  هاگدید 

رد سینوت  دـنانیدرف  دـنوش . یم  هدـیعلب  اه  هناسر  يوس  زا  اـهنت  ياـه  هدوت  دـندقتعم  میکرود ، قطنم  ریثأـت  تحت  اـه ، هیرظن  زا  هتـسد  نیا 
تعرـس هب  ار  ییاه  هدیا  عیاقو و  دنناوت  یم  اهنآ  دـیآ . یمرب  ناش  تسد  زا  اهراک  یلیخ  اه  همانزور  تسا : دـقتعم  هاگدـید  نیا  زا  يوریپ 

رثا وا  يور  هتـسویپ  زین  یعمج  طابترا  لیاسو  تسا و  ریذپرثا  لعفنم و  اهنت ، هدوت  ناسنا  دیوگ : یم  نمزیار  دیوید  دنهد . هعاشا  دنزاسب و 
رظن زا  هک  تسا  يدارفا  هدوت  دراد ، زاین  یفرـصم  هعماج  هچنآ  رگید ، يوس  زا  دوش . گنر  مه  تعامج  اب  دـننک  شراداو  اـت  دـنراذگ  یم 

(1). نوگانوگ هدنکارپ و  دارفا  ات  تسا  رت  تحار  هدوت ، رب  نتشاذگ  رثا  اریز  دنشاب ؛ مه  هباشم  اه ، شنکاو  هقیلس و  قوذ و 

دودحم تردق  ب )

دودحم تردق  ب )

ياه توافت  ینعی  نابطاخم ؛ یناور  ياه  هبنج  رب  هناسر ، دودحم  تردق  هاگدید 

ص139. ش146 ، حابصم ، همانلصف  یعمج ،» طابترا  لیاسو  ياوتحم  زا  نابطاخم  ریذپ  ریثأت  ياهوگلا  یسررب  ، » يدمحم لالج  - 1
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هتشذگ نارود  هک  دنا  نآ  رب  هاگدید  نیا  رد  نارظن  بحاص  دنراد . دیکأت  یعامتجا  تابـسانم  یعامتجا و  یگنهرف و  ياه  توافت  يدرف ،
ههد 1940 رد  هک  یصخش  ياه  توافت  هیرظن  دنراد . هقیلـس  لامعا  شنیزگ و  باختنا ، لیلحت ، تردق  نابطاخم  تسا و  هدیـسر  مامتا  هب 
و بلاج ، باذـج و  يا  هدـع  يارب  تسا  نکمم  يا  هناسر  ياوتحم  تسا  دـقتعم  دراد و  دـیکأت  لاعف  بطاخم  رب  تفرگ ، رارق  لاـبقا  دروم 
زا هعماج  دارفا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  یعامتجا  کیکفت  اـی  زیاـمت  هیرظن  دـشاب . زیگنا  ترفن  روآ و  لـالم  هدـننک ، لـسک  نارگید  يارب 

. دراذگ رثا  اهنآ  رب  هزادنا  کی  هب  دناوت  یمن  هناسر  کی  مایپ  هک  دنا  نوگانوگ  ياه  هقبط  اهرشق و 

مرن تردق  یعامتجا و  هیامرس  یعمج ، ياه  هناسر  . 3

هراشا

مرن تردق  یعامتجا و  هیامرس  یعمج ، ياه  هناسر  . 3

هناسر زا  لفجات ، زندیگ و  ینوتنآ  درک ، دای  یعامتجا  هیامرـس  عبانم  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  يژولوئدیا ، نید ، زا  امایوکوف ، هچ  رگا 
رارمتسا ییاسانـش ، رازبا  یناگمه  ياه  هناسر  عقاو ، رد  دننک . یم  دای  یعامتجا  هیامرـس  هعاشا  ياهرازبا  ناونع  هب  یناگمه  یعمج و  ياه 

اه و هکبـش  هجو  ود  ياراد  هک  یعامتجا  هیامرـس  فیرعت  هب  هجوت  اب  دنتـسه . هعماج  یعامتجا  ياه  هیامرـس  لاقتنا  ظفح و  ای  جـیورت و  و 
يرکف شیارآ  رد  یعمج  ياـه  هناـسر  هک  تسا  یعیبـط  تسا ؛ ینهذ ) هجو   ) تاداـقتعا اـهراجنه و  اـه ، شزرا  و  ینیع ) هجو   ) اـه هورگ 

روهظ یلک  روط  هب  دـشاب . يراذـگرثا  رد  يزاتمم  تیعقوم  بحاص  یعامتجا ، تایح  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  عاـمتجا  فلتخم  ياـهورین 
داقتعا هب   (1). دبای شهاک  ماهوا ، رب  ینتبم  دامتعا  عیرس  دشر  دش  ببس  یناگمه  ياه  هناسر 
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ناییاکیرما دامتعا  شهاـک  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  داـمتعا  نازیم  ندـش  مک  تهج  رد  اـه  هناـسر  رد  يرییغت  ًاریخا  دـسر  یم  رظن  هب  نملک 
اهدامتعا يریگ  سپ  زاب  يزاسزاب و  ببـس  يا  هناسر  دـیدج  ياه  کینکت  ریخا  ياه  لاس  رد  یفرط  زا  تسا . نآ  قیداـصم  زا  لاـسگرزب 

، اهداهن یـضعب  هب  دامتعا  شهاک  هک  دـهد  یم  ناشن  تاعوبطم  هب  دامتعا  تابث  نویزیولت و  رابخا  هب  داـمتعا  شیازفا  دـشر و  تسا . هدـش 
نویزیولت هژیو  هب  یناگمه  ياه  هناسر   (1)، دشاب تاعالطا  هدننکریـسفت  عبنم و  ناونع  هب  اه ، هناسر  هدنیازف  تردق  زا  یـشان  تسا  نکمم 

ناونع هب  اه  هناسر  شریذپ  دننک . یم  دامتعا  اهنآ  تواضق  هب  دارفا  هک  دنا  هدش  ای  دنوش  یم  ییاه  هطـساو  هب  لیدـبت  هدـنیازف  يا  هنوگ  هب 
، دـنوش یمن  لرتنک  اه  تلود  يوس  زا  اه  هناسر  هک  يدراوم  رد  تسا  هدـش  ببـس  درک ، دامتعا  اـهنآ  تواـضق  هب  دـیاب  هک  ییاـه  هطـساو 

ياـه هناـسر  دـیوگ . یم  هنارگ » شواـک   » يراـگن هماـنزور  تیعـضو ، نیا  هب  نـملک  دـنراذگب . شیاـمن  هـب  ار  يا  هنارگـشاخرپ  لالقتـسا 
شهاک دـنهد . شرتسگ  ار  دوخ  نابطاخم  دـنناوت  یم  دـنزاس ، یم  راکـشآ  ار  دامتعا  دروم  ناگبخن  ياه  یتساک  هک  یماـگنه  یناـگمه ،

، تاعالطا هناگ  هس  عبانم  نیا  زا  یکی  دراد . یگتـسب  تاعالطا  هناگ  هس  عبانم  هب  يدایز  هزادنا  ات  ناسون ، لقادح  رثکادح و  ینعی  دامتعا ،
. دننک یم  اهنآ  ینشاچ  زین  ار  شزومآ  ریسفت و  تاعالطا ، دیلوت  رب  هوالع  هک  دشاب ، یم  یلم  هناسر  هژیو  هب  یعمج  ياه  هناسر 

نویزیولت و امنیـس ، شرتسگ  ذوفن و  دـشاب . اهدامتعا  عاونا  ضبق  ای  طسب  تلع  دـناوت  یم  طابترا ، ياـهراتخاس  رد  تدـم  هاـتوک  تارییغت 
تسایس گنهرف ، فلتخم  ياه  هزوح  رد  یلسن  نایم  یعامتجا  دامتعا  طسب  ببس  ینـس  فلتخم  ياه  هورگ  رد  یناگمه  ياه  هناسر  ریاس 

یلم هناسر  تسا . هدش  فرصم  داصتقا  و 
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کی یلم  تینما  مرن و  تردـق  شیازفا  نآ  لابند  هب  هعماـج و  یعاـمتجا  ياـه  هیامرـس  تیوقت  ببـس  فلتخم ، ياـه  شور  زا  هدافتـسا  اـب 
دوخ رظن  دروم  فده  لباقم  رد  مرن  گنج  هب  فلتخم  ياه  کیتکات  دربراک  اب  دنناوت  یم  هک  هنوگ  نامه  هب  اه  هناسر  دـنوش . یم  روشک 

ار تیباذج  و  رادتقا ، یعامتجا ، هیامرس  تموکح ، يدمآراک  ینعی  روشک  کی  مرن  تردق  عبانم  دنناوت  یم  اه  کینکت  نامه  اب  دنزادرپب ،
دنربب الاب  ار  مدرم  ینوناق  رمتسم و  دنمداهن ، تکراشم  نازیم  مدرم ، یسایس  دامتعا  تیساسح و  تیاضر ، حطس  شیازفا  اب  هدرک و  تیوقت 

. دنهد شیازفا  ار  تلود  تیعورشم  و 

عماوج رد  دنراذگ . رثا  یعامتجا  یسایس و  حوطس  زا  يرایسب  رد  دوخ  تیهام  لیلد  هب  هک  دنتسه  یقیاقح  اه  هناسر  هزورما  یلک ، روط  هب 
یـسایس و تابث  عوضوم  رد  تدش  هب  دـنناوت  یم  رظن  نیا  زا  دـنوش و  یم  یقلت  یعامتجا  لرتنک  ياهرازبا  نیرت  مهم  زا  اه  هناسر  نردـم ،

اریز دوش ؛ یم  یـشان  رازبا  نیا  تیهام  زا  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  راکوزاس  رد  اه  هناسر  نوزفازور  تیمها  دننک . تلاخد  یعامتجا 
دراد ییالاب  تیمها  يریگ  میمصت  ياهراکوزاس  رد  تاعالطا  شقن  هزورما  دنوش . یم  دادملق  تردق  عبانم  زا  رصاعم  ناهج  رد  تاعالطا 

هیلوا و عبنم  هباثم  هب  تاعالطا  هک  ینرق  هعیلط  رد  ًاصوصخم  هناسر  رازبا  هاگیاج  دهد . یم  لکـش  ار  تردق  هناسر و  یقالت  هطقن  نیمه ، و 
میقتسمریغ میقتسم و  شقن  تردق و  اب  میهافم  نیا  یقالت  تاعالطا و  هناسر و  يدازمه  دراد . ییالاب  تیساسح  تسا ، حرطم  تردق  مهم 

هک دنز  یم  مقر  رصاعم  ناهج  رد  ار  يا  هزات  مهم و  هلداعم  يدرف ، ياه  شزرا  یمومع و  یعامتجا ، ياهراجنه  هب  یهد  لکـش  رد  هناسر 
. تسا راذگرثا  یسایس  ياهدحاو  همه  یلم  تینما  رد  عطق  روط  هب  نآ  هجیتن 
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هب دنراد . یمهم  رایـسب  شقن  مه  مرن  گنج  نیدامن و  تنوشخ  دیلوت  رد  دنا ، هرهچ  ود  ياراد  سوناژ  دننامه  اه  هناسر  هک  ییاجنآ  زا  اما 
یگنهرف یعامتجا و  ياه  نادیم  رد  میقتـسمریغ  تروص  هب  دنراد ، یمهم  شقن  نآ  دیلوت  رد  اه  هناسر  هک  نیدامن  تنوشخ  ویدروب  هتفگ 

ار اه  ماظن  نیا  یعامتجا  تاقبط  اه و  هورگ  هک  یلکـش  هب  اهانعم  اهدامن و  ياه  ماـظن  لـیمحت  ینعی  نیداـمن  تنوشخ  دـیآ . یم  دوجو  هب 
تردق و زا  لکـش  نیا  تسا . تنوشخ  ای  تردـق  لامِعا  ناکما  لیـسناتپ و  کی  نیدامن  تردـق  ای  تنوشخ  دـننادب . لوبق  لباق  عورـشم و 

یعامتجا تراظن  رت  میقتسم  ياه  تروص  اب  دوش و  یم  لامعا  یگنهرف  ياه  مسیناکم  قیرط  زا  رتشیب  میقتـسمریغ و  يا  هنوگ  هب  تنوشخ 
نایرج رد  ییارگدرف  مسیلاربیل و  يدازآ ، دـننام  ییاه  شزرا  دـض  رب  ینیدامن  تنوشخ  یبرغ ، ياه  هناسر  رد  لاـثم  يارب  تسا . تواـفتم 

اه هورگ  ریاس  يوس  زا  هدـش و  لامعا  طلـسم  هقبط  طسوت  هک  دـناد  یم  نیدامن  تنوشخ  یعون  ار  روسناـس  ویدروب  لـیلد  نیمه  هب  تسا .
تینما دیلوت  مرن و  تردـق  شیازفا  رد  یمهم  شقن  نیدامن  ياه  هناسر  داجیا  اب  اه  هناسر  هک  روط  نامه  یلک  روط  هب  دوش . یم  دـیلوتزاب 

ببـس دارفا ، هب  دوخ  رظن  دروم  ياهدامن  شزومآ  نیدامن و  تردـق  تنوشخ و  داجیا  اب  دـنناوت  یم  زین  نازیم  نامه  هب  دـننک  یم  اـفیا  مرن 
رد یمهم  رایـسب  شقن  دناوت  یم  هلئـسم  نیا  دنوش . مدرم  نایم  رد  اه  شزرا  تینما  شهاک  یگنهرف و  ياهالاک  هنیمز  رد  ییارگ  فرـصم 

هراشا ویدروب  هتفگ  نیا  هب  دیاب  تیاهن  رد  دشاب . هتشاد  یعامتجا ) ماجسنا  شهاک   ) یهورگ تازیامت  شیازفا  تلود و  تیعورشم  شهاک 
اب دوخ  یعامتجا  توافت  نآ  هلیـسو  هب  ات  دـننک  یم  فرـصم  ار  اهدامن  اهنآ  هکلب  دـننک ، یمن  فرـصم  ار  تامدـخ  الاک و  دارفا   » هک درک 

ار نارگید 
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رگید قیرط  هس  زا  اهنآ  مرن ، تینما  دـیلوت  نآ  عبت  هب  مرن و  تردـق  رب  یناگمه  ياه  هناسر  ریثأـت  رب  هوـالع  یلک  روط  هب   (1) .« دنهد ناشن 
یم هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دنشاب  راذگرثا  مرن  تردق  رب  دنناوت  یم  یلم ) يرادافو  دامتعا و  تلود ، یـسایس  تیعورـشم  رب  يراذگ  رثا  )

: دوش

يدنورهش ياه  تساوخ  لوحت  رییغت و  فلا )

يدنورهش ياه  تساوخ  لوحت  رییغت و  فلا )

، يدنورهـش ياه  تساوخ  تیولوا  ای  هرتسگ و  رد  تارییغت  داجیا  اب  نوگانوگ  ياـه  هویـش  هب  دـنناوت  یم  یلم  هناـسر  هلمج  زا  اـه  هناـسر 
یناسر عالطا  ای  صحفت و  قیقحت و  دقن ، یـسررب و  نوچمه  ییاه  هژیوراک  يارجا  اب  اه  هناسر  دننک . افیا  هدنهد  باتـش  ای  یلیدـعت  شقن 

یم اهنآ  يزاس  هدروآرب  هب  فظوم  ار  اه  تلود  هک  دـننک  داجیا  دوخ  دزن  تسایـس  یگدـنز و  زا  ار  يا  هزات  تاروصت  دـنناوت  یم  بسانم 
دوش یم  رتشیب  اه  هژیو  راک  اه و  تساوخ  نیب  فاکـش  نایرج ، نیا  اب  یهارمه  يارب  یـسایس  ماظن  یتساک  تروص  رد  تسا  یهیدب  دنک .

زا بسانم  ریوصت  هئارا  اب  دـنناوت  یم  اه  هناسر  نیا  رب  هوالع  دـتفا . یم  هرطاـخم  هب  یلم  تینما  نآ  عبت  هب  یـسایس و  تاـبث  تیعورـشم و  و 
لح رد  تموکح  ییاناوت  هعماج ، راظتنا  دروم  ینوناق و  فیاظو  رثؤم  تسرد و  ماجنا  رد  یتلود  ياه  هاگتـسد  ییاناوت  تلود ، يدمآراک 

، صخشم تامیمصت  اه و  همانرب  يارجا  ای  اه  هلئـسم  لح  رد  اه  تیفرظ  تاناکما و  عبانم ، جیـسب  رد  تموکح  ییاناوت  مدرم ، ياه  هلئـسم 
ماگ تموکح ، عیرس  رمتسم و  عطاق ، ریذپ ، فاطعنا  ییارجا  ناوت  تموکح و  يوس  زا  راوتسا  مجـسنم و  عماج ، ياه  يریگ  میمـصت  ناوت 

تراظن اب  دنناوت  یم  اه  هناسر  نیا  رب  هوالع  دنرادرب . مرن  تینما  مرن و  تردق  دیلوت  ياتسار  رد  یمهم 
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فلتخم ياـه  تساوخ  نازیم  شهاـک  یتـح  اـی  دـیدحت و  اـب  ار  دوخ  یلیدـعت  شقن  روشک ، رد  یـسایس  ياـهراتفر  روما و  رب  دوخ  رثؤـم 
حطس ظفح  ای  شهاک  تسا  یهیدب  دنزاس . لیدعت  تایعقاو  نایب  اب  ار  تاعقوت  دنناوت  یم  هک  بیترت  نیدب  دنراذگ . شیامن  هب  نادنورهش 
هناسر دـنک . يریگولج  اهنآ  قیمعت  زا  لقادـح  ای  دزاس و  مک  ار  اه  هژیوراک  اه و  تساوخ  نیب  فاکـش  دـناوت  یم  هعماج  رد  اـه  تساوخ 

اب دنـشوک  یم  فلتخم  تاعوضوم  ندزدـنویپ  اب  نامزمه  بطاخم ، رب  يراذـگریثأت  يارب  دوخ  یلیلحت  ياه  شرازگ  رد  یللملا  نیب  ياـه 
، لاثم ناونع  هب  دـننک . یفرعم  بطاخم  هب  وگلا  ناونع  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  داهن  عوضوم و  میقتـسمریغ ، ياـقلا  ياـه  هویـش  زا  يریگ  هرهب 

يدارفا یـسلجنآ و  سل  ناگدـنناوخ  يدوویلاه ، ياه  هشیپرنه  یفرعم  دـننام   ) دوخ بولطم  ياهوگلا  غیلبت  یفرعم و  اب  اکیرما  ياـهویدار 
ناناوج ناناوجون و  يزاسدـننامه  هنیمز  دـنددصرد  اهنآ ) اب  یپ  رد  یپ  ياه  هبحاصم  دـنا و  هدرک  ترجاـهم  ناریا  زا  بـالقنا  زا  سپ  هک 

. دنهد شهاک  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  هب  اهنآ  دامتعا  يرادافو و  هنیمز  دنزاس و  رسیم  ار  اهوگلا  نیا  اب  یناریا 

یتلود ياه  هژیوراک  رد  لوحت  رییغت و  ب )

یتلود ياه  هژیوراک  رد  لوحت  رییغت و  ب )

هباشم ییاهریثأت  دـناوت  یم  دراد ، نآ  زا  یـشان  راثآ  دـقن  یـسررب و  یتلود و  ياهداهن  نادرمتلود ، درکلمع  رب  هک  یتراظن  اـب  یلم  هناـسر 
اه و یتساک  نایب  اب  دـنناوت  یم  اه  هناسر  دـشاب . هتـشاد  یتلود  ياه  هژیوراـک  هزوح  رد  دـش ، هتفگ  يدنورهـش  ياـه  تساوخ  يارب  هچنآ 

ياه تساوخ  دـنور  اب  یتلود  ياه  همانرب  ات  دـنریگ  شیپ  رد  یبیترت  هدـمآرد ، ارجا  هب  ياه  تسایـس  دـقن  ییارجا و  ناریدـم  ياه  فعض 
یتلود نالک  ياه  تسایـس  رد  رییغت  ای  اهداینب و  اهداهن و  اه ، هرادا  اه ، هناخ  ترازو  ندـش  دایز  مک و  دـنوش . بسانتم  هعماج  رد  دوجوم 

نیمأت هنیمز  رد 
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نکمم لقادح  هب  ار  نآ  دنک و  هبلغ  اه  هژیوراک  اه و  تساوخ  فاکـش  رب  دناوت  یم  لیبق  نیا  زا  یتاحالـصا  مدرم و  هیلوا  ياه  يدـنمزاین 
حالصا یپ  رد  هک  دنک  یم  دای  بوخ  تلود  سیـسأت  دنیارف  هباثم  هب  درکلمع  نیا  زا  نتراب  يدنا  دربب . نیب  زا  ار  یتابث  یب  هنیمز  دناسرب و 

نازیم زا  مدرم  ریوصت  دـنناوت  یم  ناش  یناسر  عالطا  تلاـسر  هب  هجوت  اـب  اـه  هناـسر  نینچمه   . (1) دوش یم  لصاح  اهداهن  اـهدرکلمع و 
رد یتابث  یب  فاکـش  دوش ، یحارط  هناـنیب  شوخ  رت و  تبثم  ریوصت  نیا  هچره  نیارباـنب ، دـنزاس . لوحت  شوختـسد  ار  تلود  يدـمآراک 
زا یـضعب  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دور . یم  نیب  زا  یـسایس  یتاـبث  یب  یلم و  تینما  هب  دـیدهت  زورب  هـنیمز  دوـش و  یم  رتـمک  هعماـج 

هچره یناسر  عالطا  دـنور  ات  دوش  یم  سیـسأت  هناخ  ترازو  نآ  میقم  ناراگنربخ  هژیو  يرتفد  هناخ ، ترازو  ره  رد  هتفرـشیپ  ياـهروشک 
. دبای دوبهب  تلود  ریگیپ  شالت  زا  مدرم  ياهروصت  قیرط  نیا  زا  دریگ و  ماجنا  رت  قیقد  رت و  عیرس 

کیژولوئدیا ماجسنا  رد  لوحت  رییغت و  ج )

کیژولوئدیا ماجسنا  رد  لوحت  رییغت و  ج )

رد یـسایس  تابث  تیعورـشم و  هلداعم  هجیتن  رد  ییازـسب  ریثأت  نارازگراک  نادنورهـش و  ياهداقتعا  اهرواب و  اب  یلم  هناسر  دروخرب  هوحن 
شالت دـناوت  یم  دوش ، رجنم  اهنآ  ینادرگ  يور  اه و  شزرا  هب  مدرم  يداـمتعا  یب  هب  تیاـهن  رد  هک  يدروخرب  هنوگره  دراد . هعماـج  ره 

سکعلاب دـنک . هجاوم  ینماان  یتابث و  یب  رطخ  اب  ار  دـمآراک  ياه  تلود  یتح  دزاس و  يراع  شا  یعقاو  شزرا  زا  ار  تلود  یمـسر  ياه 
تابث و هدرک و  کمک  یلامتحا  ياه  یتساک  ناربج  هب  دناوت  یم  اهرواب ، نامز  اب  بسانتم  بسانم و  حرط  کیژولوئدیا و  ماجسنا  تیوقت 

، یلم تینما  تاعلاطم  رد  هشیدنا  نیداینب  لحارم  يراختفا ، رغصا  زا : هتفرگرب  - 1
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. دنک ظفح  هعماج  رد  ار  تینما 

یسایس تابث  يوگلا  رد  لوحت  رییغت و  د )

یسایس تابث  يوگلا  رد  لوحت  رییغت و  د )

. دنک تمدخ  هعماج  لک  هب  یسایس ، تابث  زا  هزات  ییوگلا  ققحت  هنیمز  رد  شالت  اب  یسایس ، نارگیزاب  ریاس  رانک  رد  دناوت  یم  یلم  هناسر 
اما دیامزایب ، ار  یسایس  تابث  یعون  بذاک ، ای  اتـسیا و  یـسایس  تابث  يوگلا  تیمکاح  رطاخ  هب  رهاظ  رد  هعماج  اسب  هچ  رگید ، ترابع  هب 
زا جورخ  هنیمز  دنراذگ و  شیامن  هب  ار  اهنآ  ییاسران  دوخ ، تراظن  قح  لامعا  اب  دناوت  یم  یلم  هناسر  دنتـسین ، رادـیاپ  اهوگلا  نیا  نوچ 

هیزجت و دقن و  یـسررب ، لیبق  زا  ییاه  تیلاعف  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  دزاس . مهارف  ار  ایوپ  یـسایس  تابث  يوگلا  تیمکاح  اهوگلا و  نیا 
تابث يا  هعماج  رد  رگا  یلک ، روط  هب  دوش . یم  یقلت  تبثم  اهنآ ، يود  ره  هب  ندیشخب  باتـش  روظنم  هب  اه  هژیوراک  اه و  تساوخ  لیلحت 
تینما ندز  مه  رب  ثعاب  دناوت  یمن  یجراخ  یلخاد و  دیدهت  دش و  دهاوخ  ظفح  مه  هعماج  نآ  یلم  تینما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یـسایس 

. دوش روشک  نآ  یلم 

مرن گنج  ياه  رازبا  نیرت  مهم  ناونع  هب  اه  هناسر  . 4

هراشا

مرن گنج  ياه  رازبا  نیرت  مهم  ناونع  هب  اه  هناسر  . 4

مهم زا  یکی  اههناسر ، تسا و  ییاهناسر » گنج   » نامه مرن » گنج  ، » ياهدـع ناـمگ  هب  هک  تساـجنآ  اـت  مرن  گـنج  رد  اـههناسر  شقن 
هک دیمهف  ناوتیم  ار  تقیقح  نیا  دیدج ، يایند  رد  اههناسر  ياهدرکراک  تیهام و  رد  كدنا  یلمأت  اب  دنتسه . مرن  گنج  رد  اهرازبا  نیرت 

دوجو زین  يوق  ياهناسر  نآ  رانک  رد  ًامتح  تسا ، یتردق  اجره  دنتـسین . رگیدکی  زا  ییادج  لباق  دـناتردق و  تسایـس و  لّمکم  اههناسر ،
، يراتـشون يریوصت و  یتوص ، ياههناسر  دوش . یم  هدید  زین  يراذگرثا  ياههناسر  نآ  اب  هارمه  تسه ، راذگرثا  یتسایـس  اج  ره  و  دراد ،

نیرتهب
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ماسرـس رایـسب  هناسر ، ياههزوح  رد  یبرغ  ياهروشک  ياههنیزه  لیلد ، نیمه  هب  دناتلم . کی  ياهـشزرا  اهرواب و  اهتینهذ ، رییغت  يارب  هار 
. تسا هدننک  هریخ  روآ و 

عزانم الب  تردـق  رـضاح ، لاح  رد  دـنراد . راذـگرثا  يوق و  ياههناسر  هک  تسا  یناسک  تسد  رد  ناـهج  راـیتخا  هزورما  دـندقتعم  یخرب 
ياههناسر یلـصا  ناگدـننادرگ  ناراذگهیامرـس و  دنتـسه . ناملآ  هسنارف و  سیلگنا ، اکیرما ، روشک  راهچ  ناـهج ، یتاـغیلبت  ياـهناسر و 

ياـهمان هب  فورعم  تسنویهـص  ود  دـنا . فادـنر  ماـیلیو  دراوه و  کـیمروک ، کـم  ناـگروم ، رلفکار ، نوـچمه  يدارفا  اـکیرما ، گرزب 
ینویزیولت ییویدار و  نوگانوگ  ياههکبـش  یتاراشتنا و  زکرم  هلجم ، همانزور ، اهدـص  تیکلام  اهنت  هن  كالب ، درناوک  كادرم و  ترپور 

. دنیآیم رامش  هب  هدمع  ناراد  ماهس  هلمج  زا  زین  رشن  پاچ و  ياههاگنب  يزاس و  ملیف  زکارم  زا  يرایسب  رد  هکلب  دنراد ، هدهعرب  ار 

ماهس زا  دصرد   15 اکیرما ، ياهراوهام  هکبـش  ماهـس  زا  دصرد   25 زرتیور ، يرازگربخ  ماهـس  زا  دصرد   21 (1)، كادرم ترپور  ثیک 
متسیب نرق  ینویزیولت  ياههکبش  يزاس و  ملیف  ياهتکرش  ماهس  زا  دصرد  ناهج و 18  هناخپاچ  نیرت  گرزب  ماهس  زا  دصرد   20 درویلاه ،

يا هکبش  وا  دیآیم . رامش  هب  ینونک  عطقم  رد  ناهج  ياهناسر  يروتارپما  راهچ  زا  یکی  تسینویهص ، نیمه   (2). دراد رایتخا  رد  ار  اکیرما 
عورشمان طباور  هنیمز  رد  رتشیب  هک  ار  یتسنویهص  ياهملیف  نیرتدیدج  هک  هدرک  يزادناهار  تسا  گنک  گنه  رد  نآ  رقم  هک  ینویزیولت 

شخپ یسراف  نابز  هب  تسا ، تنوشخ  یتسرپناطیش و  یسنج ،

.Keith Rupert Murdoch - 1
ص90. مرن ، گنج  یفیرش ، نسحدمحا  - 2
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. دنک یم 

نویلیم زا 55  شیب  هنازور  دنراد و  ناهج  رـسارس  رد  رتفد  رازه  زا 55  شیب  سرپ ، سنارف  سرپدتیانوی و  سرپدتیـشویسآ ، زریتور ، هکبش 
نیمه هتخادرپ  هتخاس و  دوش ، یم  شخپ  ایند  رد  هک  يرابخا  تاعالطا و  دصرد  زا 85  شیب  دننکیم و  هرباخم  ناهج  ياهروشک  هب  هملک 
نورب شخب   (1). دـنوشیم هیذـغت  يربخ  لوغ  راهچ  نیا  زا  ایند  رـسارس  رد  هلجم  همانزور و  رازه  هدزاود  زا  شیب  تسا . يربخ  لوغ  راهچ 

روط هب  لالقتـسا ، ياعدا  فالخ  رب  هکبـش  نیا  دـنکیم . شخپ  همانرب  ایند  هدـنز  نابز  اههد  اـب  هنازور  رـضاح  لاـح  رد  یـس  یب  یب  يزرم 
يزرم نورب  شخب  دوش . یم  بوصنم  ناتـسلگنا  ریزو  تسخن  يوس  زا  نآ  سیئر  یتح  و  تیریدم ، سیلگنا  نادرم  تلود  يوس  زا  لماک 

ینویزیولت و ییویدار ، ياههکبـش  دادـعت  ریخا ، ههد  ود  رد  دـنک . یم  شخپ  همانرب  ایند  ناـبز  اـب 45  روشک و  رد 175  زین  اکیرما  يادـص 
هک تسانعم  نادب  نیا  تسا . هدرک  يراذگهیامرس   IT یهنیمز رد  رالد  درایلیم  اهدص  هدحتم ، تالایا  تسا . هدـش  ربارب   22 ییاهراوهام ،

. تسا هدروآ  مهارف  يروشک  ای  هورگ  درف ، ره  دض  رب  تاعالطا  يروانف  دیدج و  ياههناسر  زا  هدافتسا  يارب  ار  مزال  رتسب 

رگید لـیابوم و  لـیمیا ، ینویزیولت ، ییویدار و  ياههکبـش  اـههمانزور ، يربخ ، گرزب  ياـههاگنب  اـههراوهام ، تنرتنیا ، روهظ  یفرط ، زا 
هک رازبا  نیا  تسا . هدرک  مهارف  ار  نابطاخم  مومع  اب  یندشان  لرتنک  ًابیرقت  عیرس و  راذگرثا ، میقتـسم ، طابترا  هنیمز  یطابترا ، ياههناسر 

تـسا هداد  اهنآ  ناحارط  نارکتبم و  ناونع  هب  نایبرغ ، هب  ار  تصرف  رادـتقا و  نیا  دوش ، یم  هدوزفا  اـهنآ  یگدـیچیپ  عونت و  رب  زور  هب  زور 
رارق ریثأت  تحت  ایند  رسارس  رد  ار  مدرم  یمومع  راکفا  دنناوتب  هک 

ص97. یمالسا ، بالقنا  يزاسیناهج و  ونارف ، رامعتسا  یظعاو ، نسح  - 1
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ناهن رد  دنناوتیم  یتحار  هب  دنراد  رایتخا  رد  ار  نآ  يالاب  ياه  يروانف  هک  یـصاخ  ياهرازفاتخـس  اهرازفا و  مرن  دـیلوت  هار  زا  نانآ  دـنهد .
. دننک ذوفن  دارفا  کت  کت  یسایس  ياههاگدید  یعامتجا و  تاطابترا  راکفا و  هناخ 

تصرف و نیا  زا  یتسرد  هب  میاهتـسناوتن  هنافـسأتم  یلم ، یمالـسا و  قیاقح  جـیورت  يزاس و  گنهرف  رد  اـههناسر  لیدـب  یب  شقن  مغر  هب 
رد اههناسر  رگید  یلم و  هناسر  رگا  دـهد . باتزاب  ار  هعماج  ياهتیعقاو  هنادـنمرنه ، تسا  هتـسناوتن  یلم  هناسر  یتح  مینک . هدافتـسا  هصرع 

طاشن دیما و  تروص  نآ  رد  دننک ، سکعنم  ياهتـسیاش  تروص  هب  ار  هعماج  یگنهرف  یملع و  ياهتیعقاو  دنتـسناوتیم  یمالـسا  يروهمج 
شیپ یملع  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  نارحب  تالکـشم و  تالـضعم ، زا  يرایـسب  دشیم و  ربارب  دنچ  ناملـسم  ياهتلم  نیب  ام و  هعماج  رد 

: دندومرف هراب  نیا  رد  روشک  یملع  ناگبخن  زا  یعمج  اب  رادید  رد  ياهنماخ ، هللا  تیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم  دمآ . یمن 

ياهغورد يرنه  ياههدافتـسا  اب  ناوارف و  هبرجت  هقباس و  کی  اب  یبرغ  روشک  نالف  نویزیولت  هک  روج  نامه  تسناوتیم  امیـس  وادـص  رگا 
هب ناوج  لسن  یگتـسب  لد  ناوج ، لسن  دیما  زورما  دینادب  امـش  دنک ، سکعنم  تسرد  ار  روشک  تیعقاو  دـهدیم ، هولج  تسار  ار  شدوخ 

تـسناوتیم رگا  هک  تسا  نیا  امیـس  ادـص و  هب  ام  داریا  دوب . ـالاح  زا  رتشیب  بتارم  هب  شایمالـسا ، يروهمج  ماـظن  هب  شنید ، هب  شروشک ،
(1). تسه هزورما  هک  دشیم  ینآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  ناگدننیب ، تجهب  فعش و  یلیخ  دنک ، سکعنم  ار  روشک  عضو  تسرد 

اه همانزور  فلا )

اه همانزور  فلا )

(. www.leader.ir/langs  ) تانایب 6/8/1388 ویشرآ  يربهر ، رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  - 1
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یعمج طابترا  لیاسو  شیادـیپ  لیلد  هب  هزورما  دـنچره  تسا . يربخ  تالجم  اـههمانزور و  یعمج ، طاـبترا  ياـههناسر  نیتسخن  زا  یکی 
رامش هب  يربخ  ياههناسر  نیرت  یلصا  نیرت و  مهم  زا  یکی  مه  زونه  تسا ، هدش  گنر  مک  تاعوبطم  لیدب  یب  شقن  یکدنا  رتهتفرـشیپ ،

تاعوبطم زا  يرگید  عون  ریخا ، ياه  لاس  رد  یتنرتنیا  یکینورتکلا و  تایرشن  دراد . ناهج  رانک  هشوگ و  رد  یناوارف  نابطاخم  دیآ و  یم 
. دننک ظفح  يدودح  ات  اههناسر  رگید  اب  ار  تاعوبطم  تباقر  تردق  دناهتسناوت  هک  دنوریم  رامش  هب 

ياهلکتورپ باتک  رد  مینکیم . هدنسب  تاعوبطم  هصرع  رد  یناهج  مسینویهص  نارادمدرـس  ياهتـسایس  زا  ییاهـشخب  لقن  هب  هنیمز ، نیا  رد 
هراشا یتسنویهص  ياهتسایس  ياتسار  رد  اهنآ  زا  هنیهب  هدافتسا  ترورـض  تاعوبطم و  هلئـسم  هب  مهدزاود  لکتورپ  رد  نویهـص ، ناروشناد 
شخپ ناهج  رد  يربخ  چیه  درک . دنهاوخن  رـشتنم  ار  يربخ  چـیه  اه  همانزور  ام ، تساوخ  نودـب  میناوخیم : لکتورپ  نیا  رد  تسا . هدـش 

زا یکی  زا  دیاب  دنک ، زاب  هناخپاچ  ای  یـشورف  باتک  ای  یتاراشتنا  دـهاوخب  سک  ره  مینک . هتکید  ار  نآ  دوخ  ام  هکنآ  رگم  دـش ، دـهاوخن 
ار شکردـم  گـنرد  یب  دـنزب ، رـس  وا  زا  یتفلاـخم  اـی  شزغل  رگا  تروص ، نیا  رد  دریگب . زاوـج  كردـم و  اـم ، یـشزومآ  ياههـسسؤم 

(1). تفرگ دهاوخ  رارق  ام  تموکح  تسد  رد  یشزومآ  يرازبا  تروص  هب  يرکف  رشن  رازبا  ریبادت ، هلیسو و  نیا  اب  میریگیم .

یم تسد  هب  ار  تاعوبطم  رتشیب  راسفا  ام ، تموکح  لیلد ، نیمه  هب  تسا . یـشزومآ  رازبا  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  تاعوبطم ، تایبدا و 
، ریبدت نیا  اب  دنک . یم  یثنخ  ار  لقتسم  ياههمانزور  شخب  نایز  ءوس و  تاریثأت  راک ، نیا  اب  دریگ و 
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، اههرهچ دنـشونیم ، ام  رغاس  زا  هک  ییاههمانزور  مامت  میاهتفرگ . دوخ  راـیتخا  رد  ار  یمومع  راـکفا  هب  هدـنهد  تهج  يورین  نیرتـالاب  اـم 
ياهمـسا مسیـشرانآ و  یتح  یبالقنا و  يروهمج و  اـت  هتفرگ  یـسارکوتسیرآ  زا  تفرگ . دـنهاوخ  دوخ  هب  یفلتخم  ياهـشیارگ  اـههفایق و 

زا هبنج  کـی  اـهنآ ، زا  یمـشچ  ره  تشاد و  دـنهاوخ  تسد  اهدـص  يرنه ، ههلا  ونـشیو »  » نوـچمه اـههمانزور  نیا  تسد . نیا  زا  يرگید 
عوضوم نیا  هرابرد  ار  یمومع  راکفا  دـشاب ، مزال  تقو  ره  میناوتیم  ام  تامادـقا ، نیا  تکرب  هب  تفرگ . دـهاوخ  رظن  ریز  ار  یمومع  راکفا 

(1). میزاس شیوشت  کش و  راچد  عوضوم  کی  هرابرد  ار  وا  نهذ  ای  مینالوبقب ، وا  هب  ار  نآ  ای  مینک  مارآ  ای  جییهت  یسایس 

ییویدار ياه  هکبش  ب )

ییویدار ياه  هکبش  ب )

. دنا هدش  یم  هدافتسا  نمشد  رب  يراذگرثا  يارب  هراومه  نونک ، ات  سیسأت  يادتبا  زا  نآ ، یللملانیب  ياهشخب  هژیو  هب  ییویدار ، ياههکبش 
شوگ هب  ار  دوخ  ياهـشزرا  اههمانرب و  یجراخ و  ياهتـسایس  هناسر ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـنا  هدیـشوک  هتـسویپ  تعنـص ، نیا  ناـبحاص 

رد دریگیم و  رارق  ناوارف  لابقا  دروم  ییویدار  ياههکبش  زونه  نوگانوگ ، لیالد  هب  رتنردم ، ياههناسر  شیادیپ  مغر  هب  دنناسرب . نایناهج 
رد دنـشوک  یم  موجه ، دروم  روـشک  دـض  رب  دوـخ  یفنم  تاـغیلبت  اـب  مرن ، گـنج  رد  ییوـیدار  ياههکبـش  تسا . نوزفازور  دـشر  لاـح 
مک رایـسب  ار  اهیگتـسجرب  دـنزاس و  گنررپ  ار  یفنم  طاقن  دـننک ، ییامن  هایـس  یملع  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، فلتخم  ياههـصرع 

هک هناگیب  نابز  یسراف  ییویدار  هکبش  یس ) دودح   ) اه هد  رضاح ، لاح  رد  دنهد . هولج  فیعض  گنر و 
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لثم ییاهویدار  دنتـسه ؛ یـسراف  نابز  هب  همانرب  شخپ  لاح  رد  هتعاـس  تروص 24  هب  بلغا  دوـش ، یم  هدوزفا  زین  ناشدادـعت  رب  هراوـمه 
، نایم نیا  رد  اهنآ . لاثما  ادص و  مه  كدصاق ، ادرف ، نانز  يادص  نز ، يادص  ناریا ، يادص  هلو ، هچیود  یـس ، یب . یب . يردارب ، يدازآ ،
یقیـسوم و عاونا  شخپ  هب  هتبلا  تسا و  زکرمتم  یعامتجا  لئاسم  رب  رتشیب  هنامز ، ویدار  دزادرپیم و  ینید  یب  داحلا و  جـیورت  هب  اشفا  ویدار 

. دراد هژیو  هجوت  زین  ربخ 

ینویزیولت ياه  هکبش  ج )

ینویزیولت ياه  هکبش  ج )

شوگ مشچ و  رـضاح ، رـصع  رد  نویزیولت  : » تسا هدش  هتفگ  هدیدپ  نیا  فیرعت  رد  دوریم . رامـش  هب  اههناسر  نیرت  مهم  یکی  نویزیولت ،
هشوگ رد  ياهناخ  رتمک  دراد . دوخ  نابطاخم  ياهراتفر  تایقالخا و  اههشیدنا و  رب  زیمآرحـس  يرثا  ییوداج ، هبعج  نیا   (1) .« تساه مدآ 

تاـقوا زا  ياهدـمع  شخب  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  نآ  رد  اههکبـش  زا  یعاوـنا  اـب  ییوداـج  هبعج  نیا  هک  دوـش  یم  تفاـی  ناـهج  راـنک  و 
. دهدن صاصتخا  دوخ  هب  ار  هناخ  نانکاس  نابحاص و 

. تسا هتفرگ  رارق  ناـمکاح  نارادـم و  تسایـس  يدـج  هجوت  دروـم  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  یعمج  طاـبترا  هکبـش  نیرت  مهم  نوـیزیولت ،
نآ ار  یمومع  راکفا  دـنرب و  هرهب  نآ  زا  دوخ ، فادـها  اهـشزرا و  اههدـیا ، اب  بسانتم  دـنناوتیم  اـهتموکح  هک  تسا  ياهلیـسو  نویزیولت ،

. دنهد تهج  دنهاوخیم ، هک  هنوگ 

يروهمج تسایر  هرود  نیمهد  تاباختنا  رد  و  درک . زاـغآ  ار  دوخ  راـک  لاس 2007 م  زا  یـسراف ، یـس  یب  یب  یتنرتنیا  ینویزیولت  هکبش 
هدوب هلئـسم  نیمه  نآ ، سیـسأت  لیلد  يدوجو و  هفـسلف  ًاساسا  دـندقتعم  نارظن  بحاص  زا  یـضعب  هک  تشاد  ینیرفآشقن  يدـح  هب  ناریا ،

زا شیپ  اههتفه  هکبش  نیا  تسا .
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نایارگ برغ  يوگدنلب  هب  ًالماک  جیردت  هب  همادا ، رد  درک و  حرطم  ار  تاباختنا  رد  بلقت  هلئـسم  یمیالم  تروص  هب  تاباختنا ، يرازگرب 
هغلابم رایسب  تروص  هب  ار  ثداوح  نیا  رابخا  تخادرپ و  یم  نارگبوشآ  زا  عافد  هب  تحارص  هب  زین  تاباختنا  زا  سپ  دش . لیدبت  ناریا  رد 

. داد یم  باتزاب  يزیمآ 

تنرتنیا د )

تنرتنیا د )

هک ياهرتسگ  ذوفن  ریظن و  مک  تیباذج  هب  هجوت  اب  تسین . هدیشوپ  یـسک  رب  دیدج ، ياههناسر  زا  یکی  ناونع  هب  تنرتنیا  تیمها  شقن و 
تردق یعمج ، طابترا  لیاسو  زا  يا  هلیسو  چیه  رضاح ، لاح  رد  دیاش  نآ ، كدنا  ياههنیزه  نینچمه  تسا و  هتفای  نوگانوگ  عماوج  رد 

رد دناوتیم  كدنا ، رایسب  ياههنیزه  فرـص  اب  ییاهنت و  هب  درف  کی  هک  هدروآ  دیدپ  ار  یتیعـضو  تنرتنیا ، دشاب . هتـشادن  ار  نآ  اب  تباقر 
ریخا ياه  لاس  رد  تسا  هدش  بجوم  اههناسر ، رگید  اب  هسیاقم  رد  هناسر  نیا  لیدب  یب  يراذگرثا  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  عیـسو  ياهرتسگ 

ار یتردق  رازبا ، نیا  دوش . هتفرگ  راک  هب  یـسارکومد  لاربیل  ماظن  فلاخم  ياهگنهرف  اهتلم و  دـض  رب  مرن  گنج  رازبا  نیرت  مهم  ناونع  هب 
. دـنرادرب دوخ  هار  رـس  زا  ار  نافلاخم  نیرت  گرزب  زیچان ، ییاـههنیزه  اـب  دـنناوتیم  هک  تسا  هداد  رارق  نآ  ناریدـم  ناـحارط و  راـیتخا  رد 
رد هناسر  نیا  هب  يا  هدننک  نییعت  يدج و  شقن  تسا  هتـسناوت  یعامتجا ، تاطابترا  ياهتیاس  شیادـیپ  تنرتنیا و  رد  يزاسهکبـش  تردـق 

شقن ناریا ، رد  يروهمج  تسایر  هرود  نیمهد  تاباختنا  زا  سپ  ثداوح  رد  دـشخبب . یعاـمتجا  یـسایس و  تاـعمجت  اهـشروش و  داـجیا 
کیرحت هب  نیغورد ، یلعج و  رابخا  راشتنا  اب  اهنآ  دوب . نشور  ناگمه  رب  تاشاشتغا  هب  ندز  نماد  رد  كوب  سیف  رتیوت و  نوچ  ییاهتیاس 

یمسرریغ تروص  هب  ار  تاشاشتغا  دنتخادرپ و  یم  دوخ  ناکرتشم  نابطاخم و  تاساسحا 
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. دندرکیم تیاده 

نامر هاتوک و  ناتساد  بوتکم : تایبدا  ه )

نامر هاتوک و  ناتساد  بوتکم : تایبدا  ه )

بلاق هس  روثنم ، تایبدا  رد  یبدا  نوگانوگ  ياهبلاق  ناـیم  زا  تسا . ناـمر  هاـتوک و  ناتـساد  ینتم ، یبدا و  ياـهبلاق  نیرتراذـگرثا  زا  یکی 
میرک نآرق  لیلد  نیمه  هب  دیاش  تسا . ینید  يداقتعا و  یشزرا ، میهافم  لاقتنا  يارب  اهبلاق  نیرتهب  زا  نامر ، دنلب و  ناتساد  هاتوک ، ناتساد 

ناتساد يدعس ، ناتسلگ  ياه  ناتساد  يونعم ، يونثم  هاتوک  ياه  ناتـساد  هنومن ، يارب  دنتـشاد . هژیو  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  ام  ناگتـشذگ  و 
ياـه ناتـساد  یگمه  يرهطم ، دیهـش  ناتـسار  ناتـساد  تسا و  هدوب  ناـگرزب  هجوت  دروم  یقـالخا  یثیدـح و  ياـه  باـتک  رد  هک  ییاـه 

تروص هک  یبوخ  میخف و  ياهراک  مغر  هب  رـضاح ، لاـح  رد  هنافـسأتم  دـناهدرک . ظـفح  ار  دوخ  یگزاـت  مه  زونه  هک  دنتـسه  یهاـتوک 
قرـش دارفا  تسد  هب  زین  یلخاد  راثآ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  هتبلا  تسا و  زیچان  ياهمجرت ، ياه  نامر  اب  هسیاقم  رد  ام ، تالوصحم  هتفرگ ،

، ینید یـشزرا ، راـثآ  ناـمر ، هصرع  رد  هژیو  هب  دـنلب و  هاـتوک و  ناتـساد  هنیمز  رد  یلک ، روـط  هب  تـسا . هدـش  هتـشاگن  هدز  برغ  اـی  هدز 
. تسا كدنا  رایسب  اوتحمرپ ، یقالخا و  یبالقنا ،

امنیس ملیف و  و )

امنیس ملیف و  و )

رد يریوصت  ياههناسر  شقن  دیآیم ، تسد  هب  ییاونـش  ییانیب و  هار  زا  دارفا ، هرمزور  تاعالطا  زا  ییالاب  رایـسب  دـصرد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ياـههناسر يراذـگ  رثا  شقن و  اـم ، روشک  رد  هژیو  هب  هعلاـطم ، گـنهرف  دوبن  نیا ، رب  نوزفا  دوش . یم  نشور  یبوـخ  هب  هعماـج  گـنهرف 

لاقتنا رد  درف  هب  رصحنم  یـشقن  هتـسناوت  ریخا  ياهههد  رد  هک  ییاهرازبا  نیرت  مهم  زا  یکی  تسا . هدرک  ربارب  دنچ  ار  يریوصت  یتوص و 
نیا عرتخم  هک  برغ  يایند  تسا . هدوب  امنیس  دنک ، افیا  گنهرف 
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، ملیف بلاق  رد  ریوصت و  نابز  هب  ار  دوخ  ياهشزرا  اهرواب و  تسا  هتسناوت  برغ  درب . یم  رازبا  نیا  زا  یناوارف  ياههدافتـسا  تسا ، تعنص 
، لباقم رد  دراذگیم و  شیامن  هب  برغ  يایند  زا  ینامرآ  يریوصت  برغ ، يامنیـس  یلک  روط  هب  دوویلاه و  يامنیـس  دـنک . جـیورت  غیلبت و 
یتینما و یتاعالطا و  تردق  نینچمه ، دهدیم . ناشن  برغ  هشیدنا  فلاخم  ياهروشک  رد  یگدنز  زا  ینتفریذـپان  كانتـشحو و  يریوصت 

اقلا اهگنهرف  رگید  رب  ار  دوخ  یسایس  یتینما و  یگنهرف ، هرطیـس  هلیـسو ، نیا  هب  دراذگیم و  شیامن  هب  شیوخ  يارب  ییالاب  یعامتجا  مظن 
درایلیم هدزناپ  هب  کیدزن   ) تفگنه دمآرد  رب  نوزفا  هک  دنک  یم  دیلوت  ییامنیس  ملیف  هقلح  دصـشش  هب  کیدزن  هنالاس  دوویلاه ، دنک . یم 

. دنک یم  هیذغت  زین  ار  ایند  ياهنویزیولت  اهامنیس و  دصرد   87 (1) (، صلاخ دوس  رالد 

( نشیمینا نوتراک و   ) ییامن ایوپ  ز )

( نشیمینا نوتراک و   ) ییامن ایوپ  ز )

ياهـشزرا میهافم و  ینوتراک ، ياهملیف  هار  زا  دراد . یناوارف  نارادـفرط  ناـناوجون  ناـکدوک و  ناـیم  رد  نوتراـک ، ییاـمن و  اـیوپ  تعنص 
نارود ياهیمرگرـس  ییاـمن و  اـیوپ  یکدوـک ، نارود  رد  تیبرت  میلعت و  يراگدـنام  هب  رظن  درک . لـقتنم  ناوـت  یم  اـههچب  هـب  ار  يرایـسب 

زا یخرب  هـک  تـسا  مـهم  ردـق  نآ  تـیبرت ، عوـن  نـیا  دـهدیم . لکـش  ار  درف  هدـنیآ  تیـصخش  يداـیز  دودـح  اـت  تـقیقح  رد  یکدوـک ،
رد نانآ  تیبرت  عون  لولعم  یگمه  یلاس ، گرزب  رد  دارفا  ياهمیمـصت  اهباختنا و  دندوب  یعدم  نوستاو ، نوچمه  ارگراتفر ، ناسانـشناور 

: تفگیم نوستاو  تسا . یلاسدرخ 

یقافتا روط  هب  ار  مادک  ره  مهدیم  لوق  مهد . شرورپ  ار  نانآ  مدوخ  صوصخم  ملاع  رد  ات  دیهدب  نم  هب  حیحص  ملاس و  كدوک  يدادعت 
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یتح یناگرزاب و  ریدم  دنمرنه ، لیکو ، کشزپ ، مهاوخیم ؛ نم  هک  دوش  یصصختم  نامه  هک  مهد  میلعت  ياهنوگ  هب  ار  وا  منک و  باختنا 
(1). شدادجا داژن  قیالع و  اهییاناوت ، اهشیارگ ، لایما ، اهدادعتسا ، زا  رظن  فرص  دزد ؛ ادگ و  يدرف 

رد دوـب . لــفاغ  یناوـجون  یکدوـک و  نارود  رد  تـیبرت  شقن  زا  ناوـتیمن  زگره  یلو  تـسا ، یطارفا  هنازاورپدــنلب و  ییاــعدا  نـیا  هـتبلا 
هب برغ  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  یلو  تسا ، هدـش  یناوجون  یکدوک و  نارود  رد  ینید  تیبرت  رب  یناوارف  دـیکأت  زین  اـم  ینید  ياـههزومآ 
هک ییاهیزاب  بابسا  اهکسورع و  ناکدوک و  يارب  دیدج  ياهیزاب  یحارط  دربیم . ار  مزال  ياههدافتسا  نآ  زا  تسا و  هتخانش  ار  نآ  یبوخ 

هلـصافالب مینیبیم  هکنیا  تسا . هنیمز  نیا  رد  برغ  یگنهرف  ياهتیلاعف  هلمج  زا  دـنراد ، شقن  یبرغ  گنهرف  هعاشا  رد  ياـهنوگ  هب  یگمه 
زا دوش ، یم  کح  نآ  لاثما  هسردم و  ياهفیک  اهرتفد ، اهـسابل ، يور  نآ  یلـصا  ياهنامرهق  ریوصت  باذـج ، نوتراک  کی  شخپ  زا  سپ 

. دهد یم  ربخ  اهتیلاعف  عون  نیا  یهدوگلا  تیباذج و 

يا هنایار  ياه  يزاب  ح )

يا هنایار  ياه  يزاب  ح )

میلعت و ياههویش  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  دناهدرک  حیرصت  مهم  تقیقح  نیا  هب  نوگانوگ  نافوسلیف  نادنمشیدنا و  ناتساب ، نانوی  نامز  زا 
دیاب نامکاح  روما و  يایلوا  ایپوتا ، هلضاف و  هنیدم  نتخاس  يارب  دوب  دقتعم  نوطالفا  تسا . نانآ  ياهیمرگرس  ناکدوک و  ياهیزاب  تیبرت ،

یتیصخش ياهیگژیو  ًالوا ، سوسحمان ، یتروص  هب  ناوتیم  اهیزاب  هلیسو  هب  اریز  دننک ؛ تراظن  ناکدوک  ياهیزاب  رب  یکدوک  ناوا  نامه  زا 
ار نانآ  ياهدادعتسا  اهورین و  ناکدوک و  یقالخا  و 
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عون داد . رییغت  هار  نیمه  زا  زین  ار  نانآ  ياهراتفر  ناوتیم  زاین  تروص  رد  ًایناث ، درک ؛ يریگمیمـصت  نانآ  دروم  رد  هدنیآ  يارب  ییاسانش و 
فیفخت و هرابرد  ار  نانآ  ناوتیم  اهیزاب  هلیـسو  هب  دـشاب . هتـشاد  يریگ  مشچ  ریثأت  دارفا  راـتفر  یقـالخا و  شرگن  رییغت  رد  دـناوتیم  يزاـب 
دـنرگنیم و ییانتعا  یب  هدـید  هب  دوش ، یم  هداد  اـهیزاب  رد  هک  ییاـهرییغت  هب  ناـمدرم  دـیوگیم : نوطـالفا   (1). درک کیرحت  اهتنـس  ریقحت 

لفاغ دنراذگیم ؛ دازآ  ار  ناناوج  دنیآیمنرب و  ییوج  هراچ  ددصرد  لیلد ، نیدب  دشاب . نایز  أشنم  دناوتیمن  یئزج ، روما  هنوگ  نیا  دندقتعم 
یگدـنز يوجوتـسج  رد  اهنآ  نیـشیپ . نادرم  زا  ریغ  دـش  دـنهاوخ  ینادرم  دـنروآیم ، ینوگرگد  تعدـب و  اهیزاب  رد  هک  ناـناوج  هکنیا  زا 

(2). تساوخ دنهاوخ  رگید  ینیناوق  اه و  نامزاس  دوب و  دنهاوخ  يرگید 

یم یناوارف  ياههدافتسا  ياهنایار  ياهیزاب  يروانف  زا  عیشت ، مالـسا و  دض  رب  هژیو  هب  رگید ، ياهروشک  دض  رب  دوخ  مرن  گنج  رد  برغ 
یگنهرف یـشزرا و  هقئاذ  زین  دنک . دوخ  ياههـشیدنا  اب  راگزاس  هارمه و  ار  ناناوجون  ناکدوک و  رکف  نهذ و  دـشوکیم  هار  نیا  زا  دـنک و 
ياـهنایار ياـهزاب  زا  يرایـسب  رد  تسا . هدوب  قفوم  مه  رایـسب  هصرع ، نیا  رد  دـهد و  رییغت  دوـخ  يرامعتـسا  فادـها  اـب  وـسمه  ار  ناـنآ 
ناناوجون ناکدوک و  اب  ًامیقتسم  دناوت  یم  اهیزاب  عون  نیا  هک  اجنآ  زا  دوش و  یم  غیلبت  یناریاریغ  یمالـساریغ و  یگدنز  کبـس  یتادراو ،

. دراد يدایز  رایسب  یتیبرت  شقن  دنک ، رارقرب  طابترا 

، لاثم يارب  دنک . یم  هلمح  یعیـش  یمالـسا و  ياهرواب  اهـشزرا و  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  دناهدرک  دـیلوت  ییاهیزاب  نایبرغ  نیا ، رب  نوزفا 
ياهنایار يزاب 

ص 157. ینیسحروپ ، مساقلاوبا  همجرت : نوطالفا ، نرب ، ناژ  - 1
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مان ربکا و  هللا  راعـش  ربارب  رد  ناناوجون  ناکدوک و  ندرک  یطرـش  تهج  رد  تسا ، فورعم  يدهم » ای   » يزاب هب  هک  سراف » جـیلخ  منهج  »
. تسا هدش  یحارط  یعیش  یمالسا و  گرزب  تقیقح  ود  نیا  زا  رفنت  داجیا  روظنم  هب  و  يدهم ،

اهدم اهدامن و  ط )

اهدم اهدامن و  ط )

ناناوج ناناوجون و  ییارگون  یبلط و  عونت  هیحور  تسا . دـم »  » و داـمن »  » زا هنادـنمرنه  هدرتسگ و  هدافتـسا  مرن ، گـنج  ياـهرازبا  زا  یکی 
تـسا نکمم  دوخ  يدوخ  هب  دنچ  ره  یبلط ، عونت  ییارگدم و  دـشاب . هتـشاد  نانآ  نایم  رد  ياهژیو  هاگیاج  دامن ، دـم و  دوش  یم  بجوم 

ناوجون رشق  نایم  رد  صاخ ، ياهدامن  اهدم و  جیورت  اب  ادتبا  هیحور ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  دنشوک  یم  مالسا  نانمـشد  دشاب ، لاکـشا  یب 
. دنزاس انشآ  دوخ  رظن  دروم  یشزرا  يرکف و  ینابم  اب  ار  اهنآ  هب  ناگتسب  لد  سپس  دننک و  ذوفن  هعماج  ناوج  و 

لدم و ناحارط  تسا . ناوج  لسن  ياههشیدنا  اب  بسانتم  ياهلدم  اهدم و  جیورت  یحارط و  درگش ، نیا  اب  هزرابم  ياههار  نیرتهب  زا  یکی 
يوم نوگانوگ  ياهلدم  سابل ، دم  یحارط  ياه  هتشر  تسا  مزال  نیاربانب ، دنریگب . يدج  ار  هلئـسم  نیا  دیاب  نوگانوگ  ياههزوح  رد  دم 

ياهشزرا یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  اب  هارمه  دناوتب  هک  میراد  زاین  ییاهدم  اهلدم و  هب  ام  دنهد . رارق  يدج  هجوت  دروم  ار  نآ  لاثما  رس و 
. دنک اضرا  تسرد  ياهویش  هب  ار  هعماج  ناوج  رشق  ییارگون  یبلط و  عونت  هیحور  یمالسا ،

روشک ياه  شزرا  گنهرف و  رب  يراذـگرثا  يارب  يا  هناسر  ياهرازبا  یمامت  زا  نمـشد  هدافتـسا  هدـنهد  ناـشن  میدرک ، ناـیب  هک  يدراوم 
یم يریگ  یپ  ارجا و  موس  ناهج  ياهروشک  رد  اهدم  اهداهن و  ویدار و  نویزیولت ، اه ، همانزور  هار  زا  ار  دوخ  فادـها  اهنآ  تسا . فدـه 

. دننک
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یمالسا تیوه  گنهرف و  دنمفده  بیرخت  ي )

یمالسا تیوه  گنهرف و  دنمفده  بیرخت  ي )

زا یکی  تساهــشزرا . اـهرواب و  نآ  زا  هدــمآرب  موـسر  بادآ و  نـینچمه  هعماـج و  نآ  ياهــشزرا  اـهرواب و  تیماـمت  هعماـج ، گـنهرف 
نآ مک  تسد  ای  دنرادرب  نایم  زا  سوسحمان  هنادنمرنه و  یتروص  هب  ار  ام  یمالـسا  گنهرف  تیوه و  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  ياهدرگش 

بیرخت يارب  هتبلا  دـننک . یم  یفرعم  يرـشبدض  ییاه  هزومآ  ناونع  هب  ار  اـه  هزومآ  نیرت  یقرتم  ور ، نیازا  دـنهد . هولج  زیچاـن  درخ و  ار 
لوـحت و شوختـسد  هعماـج  نآ  یـشزرا  ماـظن  ینیب و  ناـهج  ینعی  نآ ، نیریز  ياـههیال  تـسا  مزـال  هعماـج ، گـنهرف  نـییور  ياـههیال 

یمالسا یگدنز  هویـش  موسر و  بادآ و  ناوتیمن  یتسیرالوکـس ، یتسیلاربیل و  یتسیناموا ، ینیب  ناهج  اب  هک  تسا  نشور  دوش . ینوگرگد 
. درک ظفح  ار 

رییغت هار  زا  میقتـسمریغ و  تروص  هب  دنـشوک  یم  رتشیب  یمالـسا ، ینیب  ناهج  يداقتعا و  ینابم  هب  ندز  هبرـض  روظنم  هب  مرن و  گـنج  رد 
َناَک َُّمث   » دیامرفیم میرک  نآرق  تسا . یهلا  تایآ  بیذکت  يداقتعا و  یب  همدـقم  قالخا ، فالخ  ياهراک  هانگ و  دـننک . تکرح  اهـشزرا 

هب دـندش ، دـب  ياهراتفر  بکترم  هک  یناسک  ِماجنارـس  سپـس ، نوُؤِزْهَتْـسَی ؛ اَِهب  اُوناَکَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  اُوبَّذَـک  نَأ  يَأوُّسلا  اوُؤاَسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاَع 
رد هک  یبرغ  ياهشزرا  جیورت  هار  زا  زین  نایبرغ  ( 10 مور : .« ) دنتفرگ هرخسم  هب  ار  اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج 

یبلط و ایند  ییارگ ، لمجت  یتسرپ ، لوپ  جیورت  دنـسرب . دوخ  نیداینب  فده  نآ  هب  دنـشوک  یم  تسا ، یمالـسا  ياهـشزرا  اب  لماک  داضت 
. دنک یم  رود  دوخ  یمالسا  تیوه  زا  ار  ناناملسم  تیاهن  رد  یمالسا ، عماوج  رد  ییارگ  توهش 

یگدنز کبس  رد  رییغت  ك )

یگدنز کبس  رد  رییغت  ك )

هک ییاهدرکلمع  اهراتفر و  زا  ياهعومجم  ینعی  یگدنز ، ياههویش  زا  روظنم 
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فرعم یـصخش و  تیوـه  رگناـیب  درف ، ره  یگدـنز  هویـش  نـیا ، رب  نوزفا  دریگیم . راـک  هـب  دوـخ  هرمزور  ياـهزاین  نیمأـت  روـظنم  هـب  درف 
زا رثأتم  هعماج و  دارفا  رگید  يراتفر  ياهلدم  ریثأت  تحت  ًالومعم  هک  درف  ره  یگدنز  هویـش  زندـیگ ، ینوتنآ  ریبعت  هب   (1). تسوا تیصخش 

نیزاوم و زا  جراـخ  ار ، اـه  هورگ  دارفا و  رگید  يراـتفر  ياهکبـس  دوش  یم  بجوـم  دریگیم ، لکـش  اـهنآ  یعاـمتجا  يداـصتقا و  لاوـحا 
(2). تساهنآ یعامتجا  يدرف و  تیوه  زا  ياهناشن  صخاش و  هعماج ، درف و  ره  یگدنز  کبس  لیلد ، نیمه  هب  دنادب و  شیوخ  ياهرایعم 

دارفا یگدنز  هویش  ندرک  نوگرگد  هار  زا  دنشوک  یم  فده ، هعماج  ياهشزرا  اهرواب و  رییغت  يارب  مرن ، گنج  نارازگراک  ناهدنامرف و 
ياهشزرا اهرواب و  رد  رییغت  هنیمز  نوگانوگ ، ياهلدم  اهدم و  يرامعم و  عون  كاروخ ، زرط  شیارآ ، شـشوپ ، عون  رد  رییغت  دنوش . دراو 

. دروآ یم  مهارف  زین  ار  دارفا 

تمدـخ هب  یگدـنز  کبـس  رد  رییغت  يارب  یگمه  يریوصت ، بوتکم و  ياهرازبا  زین  و  یتاـغیلبت ، یناـسر و  عـالطا  ياـهناسر ، ياـهرازبا 
. دننکیم یتایلمع  ار  هدرپ  تشپ  فادها  میقتسمریغ ، مارآ و  تروص  هب  دنوشیم و  هتفرگ 

یعامتجا یگنهرف و  ياه  يزاسوگلا  ل )

یعامتجا یگنهرف و  ياه  يزاسوگلا  ل )

ریخست يارب  نابیرغ  ياهدرگـش  زا  یکی  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  ناناوجون  ناناوج و  یعامتجا  یگدنز  هب  یهد  تهج  رد  اهوگلا  شقن 
دـنوش و یم  یفرعم  یبرغ  ناراک  شزرو  ناراک ، شزرو  يوگلا  تسا . برغ  گنهرف  اب  بسانتم  ياـهوگلا  یفرعم  ناـناوج ، حور  نهذ و 

. يدرویلاه نادنمرنه  نادنمرنه ، يوگلا 

ص120. نایقفوم ، رصان  همجرت : دیدج ،) رصع  رد  یصخش  تیوه  هعماج و   ) صخشت ددجت و  زندیگ ، ینوتنآ  - 1
.Life style - 2
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. تسا یبرغ  یگدنز  لآ ، هدیا  یگدنز  دراوم ، همه  رد  بیترت ، نیمه  هب  یبرغ و  ناناوج  ناناوج ، يوگلا 

يا هناسر  ياهوگلا  هئارا  نویزیولت و  . 5

هراشا

يا هناسر  ياهوگلا  هئارا  نویزیولت و  . 5

گرزب ات  اه  ناسنا  راتفر  نیرت  یـصوصخ  رد  هناسر ، تساه و  هناسر  زا  رثأتم  اه  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياه  هبنج  ماـمت  زورما 
زورب بجوم  مه  یعمج ، ياـه  هناـسر  تسا . هدرک  ذوـفن  یـسایس  یگنهرف و  ياـهراتخاس  یعاـمتجا و  ياـهداهن  ياـه  ینوـگرگد  نیرت 

يدرف و یعامتجا و  نوگانوگ  ياه  بیسآ  تخانش  اب  مه  و  دنا ، هدش  عماوج  دارفا و  رب  یـساسا  ياه  ینوگرگد  اه و  شلاچ  اه ، بیـسآ 
زا ار  نارگ  شنُک  بیترت ، نیدـب  دـنهد و  یم  رادـشه  یعامتجا  ياه  يراجنهبان  شرتسگ  هراـبرد  یعاـمتجا ، نارگ  شنُک  هب  نآ  شرازگ 

. دننایامن یم  نانآ  هب  ار  هعماج  ياه  شزرا  اهراجنه و  دنراد و  یم  زاب  يورجک 

ياه شزرا  اهرواب و  لزلزت  یتشز  ترفن و  يرنه ، ياه  شنیرفآ  یتاغیلبت و  ياهدرگش  زا  يریگ  هرهب  اب  دنناوت  یم  یعمج  طابترا  لیاسو 
یناسنا ینید و  یلم ، ياه  شزرا  اهرواب و  لزلزت  بجوم  دـنناوت  یم  هک  هنوگ  نامه  دـننک ؛ اقلا  دوخ  نابطاخم  هب  ار  یناسنا  ینید و  یلم ،
. تساهرازبا نیا  نابحاص  تسد  رد  هزورما  ناهج ، هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  هک  تسا  دح  نادب  ات  یعمج  طابترا  لیاسو  ریثأت  دنوش .

نیا داصتقا  ییافوکـش  يارب  هک  هدـیا  نیا  اـب  تفرگ  رظن  رد  ریقف  ياـهروشک  رد  ماـیپ  هعـسوت  يارب  یلقادـح  وکـسنوی  لاـس 1961م . رد  »
هناسر رتدوز  هچره  هدرک  شرافس  اهروشک  نیا  هب  وکسنوی  تسا . يرورض  رابخا  شزومآ و  راکفا و  راشتنا  هاگتـسد  کی  دوجو  عماوج ،

دص ره  يارب  نویزیولت  هاگتسد  ود  ویدار و  هدنریگ  هاگتسد  جنپ  همانزور ، هخسن  هد  نازیم  هب  ار  دوخ  یهورگ  ياه 
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یهورگ ياه  هناسر  هنارس  دادعت  هک  نیتال  ياکیرما  هایس و  ياقیرفآ  ایسآ و  روشک  دص  هک  هدش  رکذ  وکـسنوی  شرازگ  رد  دنناسرب . رفن 
(1) «. دنهد یم  لیکشت  ار  نیمز  هرک  مدرم  لک  دصرد  ینعی 66  ناهج ، تیعمج  زا  رفن  درایلیم  ود  دسر ، یمن  لقادح  نیا  هب  ناش 

نیا لاح ، نیع  رد  یلو  دـننک ، یم  هضرع  ناهج  هرابرد  يا  هدرتسگ  رایـسب  شناد  تاعالطا و  نام ، هطـساو  ياه  هبرجت  زا  رتارف  اه  هناـسر 
ساسا رب  راتفر  ندرک و  یلمع  زا  ار  دوخ  ام  دهد . یم  شرتسگ  ار  ام  لمع  نادیم  اریز  دوش ؛ زین  ام  نوکس  دوکر و  لماع  دناوت  یم  شناد 

رد روضح  هب  یمومع ، یصوصخ و  ياه  هزوح  رد  دارفا  اب  اهدادیور  ندوب ) دوهشم  ای   ) ندوب یمومع  اریز  مینیب ؛ یم  ناوتان  ناماه  هتسناد 
رظن زا  هلئـسم  نیا  تسا و  نارگید  لمع  زا  ام  ندش  هاگآ  نردم ، گنهرف  ندش  يا  هناسر  یلـصا  جیاتن  زا  یکی  درادن . طبر  هاگیاج  کی 

. دنا هدرک  لیدبت  کچوک  یناکم  هب  ار  ناهج  یهورگ  ياه  هناسر  نوسمایلیو ، لالدتسا  هیاپ  رب  درادن . هقباس  یخیرات 

یشقن یلمارف ، یعمج  ياه  هناسر  زا  لکـشتم  ییاه  هعومجم  روهظ  تاطابترا و  يروانف  هنیمز  رد  يروآون  ( 1994  ) ریپ هاگدید  ساسا  رب 
رد دوخ  تیعورـشم  رابتعا و  ظفح  يارب  نردم  نید  تسا  دقتعم  کی  سیناج  ور ، نیازا  تسا . هدرک  افیا  ندش  یناهج  دنیآرف  رد  یتایح 

، اه شنکاو  نیا  زا  یکی  تسا  نکمم  دـهد . ناشن  شنکاو  يداـقتعا  ماـظن  ندـش  یبسن  صوصخ  رد  دـیاب  ینونک ، هتفاـی  تدـحو  ناـهج 
(2). دشاب صاخ  يداقتعا  ماظن  تیولوا  رب  دیکأت 

هدرک و هجوت  یتروشم  یسارکومد  تفرشیپ  رد  اه  هناسر  شقن  هب  نوسپمات 

ص1. یعمج ، طابترا  لیاسو  راذگریثأت  شقن  داژن ، یناتسهوک  دوعسم  هدازراطع و   . م - 1
291 و 292. صص یعمج ، طابترا  لیاسو  راذگریثأت  شقن  داژن ، یناتسهوک  دوعسم  هدازراطع و   . م - 2
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اب دارفا  هک  دنتسه  یلصا  ياهرازبا  اریز  دننک ؛ یم  يزاب  یتروشم  یسارکومد  تفرـشیپ  رد  هژیو  یـشقن  يا ، هناسر  ياهداهن  : » تسا دقتعم 
ياه تواضق  هب  دور ، راظتنا  اهنآ  زا  تسا  نکمم  هک  یبلاـطم  هراـبرد  نوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  اـب  دـنبای و  یم  تسد  تاـعالطا  هب  اـهنآ 

یتروشم یـسارکومد  تفرـشیپ  طسب و  یـساسا  طرـش  اه ، هناسر  رد  ییارگرثکت  عونت و  داجیا  نیاربانب ، دنزادرپب . اهنآ  هرابرد  هنادنمدرخ 
یـسارکومد نردـم  عـماوج  یلمع  طیارـش  رد  نیارباـنب ، یندیـشوپ . ... مشچ  يرورـضریغ و  يراـیتخا ، یفاـضا ، لـماع  طرـش و  هن  تسا ،

، يا هناسر  ياهدافم  رب  یتروشم  ياهدنیآرف  هک  انعم  نیا  هب  دوب ؛ دهاوخ  هدـش  يا  هناسر  یـسارکومد  کی  یهجوت  لباق  دـح  ات  یتروشم 
(1). تشاد دهاوخ  یگتسب  نایب  هویش  هلیسو و  هلزنم  هب  هچ  تاعالطا و  بسک )  ) هلیسو کی  ناونع  هب  هچ 

یـسرتسد و تکراشم ، طابترا ، . » دـنا هتفگ  نخـس  رگ  طابترا  لقاع  ياه  ناسنا  زا  یخرب ، هناسر ، هراـبرد  یفنم  ياـه  هاگدـید  لـباقم  رد 
ناسنا طیحم   (2). دنهد یم  طبر  روما  لئاسم و  هب  ار  یلحم  یمومع  لئاسم  هک  دنا  هعسوت  هناگی  دحاو و  دنیآرف  فلتخم  يازجا  تعامج ،

یگدـنز يانبم  رب  یعاـمتجا ، ياـه  هورگ  مدرم و  ناـیم  ههجاوم  قـالخا  تسا . کـیتارکومد  تیلاـعف  شنُک و  طـیحم  رگ ، طاـبترا  لـقاع 
ود يانبم  رب  دـناوت  یم  هنارالاس  مدرم  ِیعامتجا  یگدـنز  رثکتم ، یعامتجا  یـسایس  ناـهج  رد  دوش . یم  باـختنا  کـیتارکومد  یعاـمتجا 

(3) تایح . یگدنز و  يرگید  يدازآ و  یکی  دوش : ققحتم  تلادع  زا  هداس  یقلت 

ص365. يدحوا ، دوعسم  همجرت : نردم ، گنهرف  يژولوئدیا و  نوسپمات ، .ب . ناج - 1
ص150. این ، ییایرآ  دوعسم  همجرت : گنهرف ، تخاس  رد  هناسر  نید و  شقن  تیاو ، يا  تربار  - 2
ص271. این ، ییایرآ  دوعسم  همجرت : گنهرف ، تخاس  رد  هناسر  نید و  شقن  تیاو ، يا  تربار  - 3
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یلم ياه  شزرا  جیورت  تیوقت و  ناناوج و  تیوه  رب  یعمج  ياه  هناسر  شقن  فلا )

هراشا

یلم ياه  شزرا  جیورت  تیوقت و  ناناوج و   (1) تیوه رب  یعمج  ياه  هناسر  شقن  فلا )

هب دنم  تردق  ياهروشک  يوس  زا  هراومه  هک  تسا  مهم  رایـسب  يا  هلئـسم  هعـسوت ، لاح  رد  ياهروشک  هژیو  هب  عماوج و  یگنهرف  تیوه 
تیوه هرابرد  یکدنا  یلم ، ياه  شزرا  تیوقت  ناناوج و  تیوه  رب  هناسر  شقن  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تسا  مزال  دوش . یم  هدیـشک  شلاچ 

. میهد حیضوت  نآ  ياه  هفلؤم  و 

تیوه کی 

تیوه کی 

زا هک   Identities دراد و هشیر  نیتـال  ناـبز  رد   Identity ای تیوه  هژاو  هک  میبای  یم  رد  دروفـسکآ ، تغل  گـنهرف  هب  هعجارم  اـب 
: تسا قلطم  هباشت  موهفم  رگنایب  نآ ، يانعم  نیتسخن  تسا . یلـصا  يانعم  ود  هدنرادربرد  دریگ ، یم  هشیر  ناسکی  هباشم و  ینعی  ، Iden
هب بیترت ، نیا  هب  دریگ و  یم  ضرف  ار  ماودت  يراگزاس و  نامز  رورم  هب  هک  تسا  زیامت  موهفم  هب  نآ ، مود  يانعم  تسا . هباشم  نآ  اب  نیا 
زا دزاس : یم  رارقرب  لمتحم  تبـسن  ود  ایـشا  ای  دارفا  نایم  ناـمز  مه  روط  هب  تیوه  موهفم  درگن . یم  فلتخم  هیواز  ود  زا  تهابـش  موهفم 
هک دراد  یلاعف  هجو  هژاو  نیا  تسا : تیوه  همزال  ترورـض  هب  ییاسانـش »  » لعف نینچمه  توافت . رگید  فرط  زا  و  تهابـش ، فرط ، کی 

(2). دوش تیبثت  دیاب  هراومه  هکلب  تسین ، تسد  ِمد  دوخ  يدوخ  هب  تیوه ، تشذگ . نآ  زا  ناوت  یمن 

تیوه ياه  هفلؤم  ود 

تیوه ياه  هفلؤم  ود 

یتسیک یتسیچ و  هب  خـساپ  هب  فوطعم  و  یلعج ، ای  يدوجوم  ینهذ ، ای  یعقاو  هناهاگآ ، اـی  یـساسحا  يرما  ياـنعم  ( Identity  ) تیوه
يدرف تروص  هب  اه  ناسنا 

.Identity - 1
. يدمحا رای  جروت  همجرت : یعامتجا ، تیوه  زنیکنج ، دراچیر  - 2
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ناسنا هک  يا  هنوگ  هب  دهد ؛ یم  لیکشت  ار  نآ  راتخاس  تیوه ، رد  هدمع  روحم  ود  هلزنم  هب  یـسانشرگید  یـسانشدوخ و  تسا . یعمج  و 
(1). دنهد یم  لکش  زین  نارگید  اب  دوخ  هاگیاج  هب  دنزادرپ و  یم  ناش  یتسیچ  دوخ و  زا  تخانش  هب  یتیوه ، رصانع  نیا  هار  زا  اه 

تالوحت اهدادیور و  هب  نآ  هطـساو  هب  مدرم  دهد و  یم  لکـش  ار  دارفا  تینهذ  هک  تسا  يدـیلک  يانعم  تیوه ، دـنالوه ، دـیوید  هاگن  زا 
زا هک  دـننک  راتفر  يروط  دنـشوک  یم  سپـس  دنتـسه و  یـسک  هچ  دـنیوگ  یم  نارگید  هب  مدرم  دـنوش . یم  ساسح  دوخ  یگدـنز  طیحم 
یم نامزاس  ار  اه  هژیوراک  اه  شقن  هک  هنوگ  نامه  تسا  دقتعم  زلتـساک  نینچمه   (2). دور یم  راظتنا  دنتسه ، دننک  یم  روصت  هک  یـسک 
يا هدـمع  هشقانم  ّلحم  زین  تیوه  لوحت  شیادـیپ و  رد  رثؤم  لماوع  للع و  اه ، هنیمز   (3). دنهد یم  نامزاس  ار  انعم  مه  اه  تیوه  دـنهد ،

ناسانش هعماج  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتخاس  هتسجرب  ار  نآ  یناور  يدرف و  لماوع  یتخانش ، ناور  ياه  هیرظن  تسا . هدوب  نارظن  بحاص  نایم 
شیپ زا  یگدـنوش و  نییعت  رب  اـه  هاگدـید  نیا  زا  یخرب   (4). دـننک یم  دـیکأت  یعامتجا  لماوع  اه و  هنیمز  رب  یعاـمتجا  ناسانـش  ناور  و 
رگید یخرب  هک  یلاح  رد  دنناد ؛ یم  يوهام  یتاذ و  تیوه  صخـشم و  يانعم  ياراد  ار  ءیـش  ره  دنراد و  دیکأت  تیوه  انعم و  یگتخاس 

(5). دننک یم  دیکأت  تیوه  انعم و  ندش  هتخاس  رب  زین 

ینوتنآ تسا .  (6) یسانشدوخ موهفم  تیوه ، موهفم  اب  ییانشآ  زاغآ  هطقن 

.Gecas1985.739 - 1
.Holland: 1998.6-3 - 2

ص 224. ج 1 ، تاعالطا ، رصع  - 3
ص22. تیوه ، گنهرف و  ندش  یناهج  يدمحم ، لگ  دمحا  - 4

.Boon: 1982; 26 - 5
.Self – concept - 6
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: دسیون یم  صخشت  ددجت و  باتک  رد  زندیگ 

(1). دریذپ یم  شا  همان  یگدنز  زا  یباتزاب  تروص  هب  ار  نآ  صخش  هک  تسا  دوخ  نامه  تقیقح  رد  تیوه ،

نداد لکـش  رد  هک  تسا  یعامتجا  هزاس  یعون  تیوه  نیاربانب ،  (2). تسین اتـسیا  هجیتن ، رد  دراد و  یباتزاب  تلاح  تیوه  لیلد ، نیمه  هب 
(3). دراد تلاخد  یعامتجا  یسدنهم  تاعارتخا و  یناسنا ، ياهدرواتسد  زا  يرصانع  نآ ، هب 

: دنک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  یلم  تیوه  تیمسا ،

ياراد نیمزرس  کی  یعامتجا و  ياضف  کی  هب  نینچمه  یـسایس ، عامتجا  تسا . یـسایس  یعامتجا  ساسحا  دوجو  یلم ، تیوه  زا  روظنم 
(4). دننک یم  قلعت  ساسحا  نآ  هب  فیرعت و  ار  دوخ  هلیسو  نیا  هب  نآ  ياضعا  هک  دنک  یم  هراشا  هدش  هتخانش  ياهزرم 

یناریا یمالـسا  ینید و  ياه  شزرا  گنهرف و  ظفح  رد  يدایز  رایـسب  ریثأت  دوخ ، زا  تخانـش  تیوه و  نتـشاد  میتفگ ، هک  یبلاطم  رب  اـنب 
هنوگ نامه  دنراد . ناناوج  گنهرف  تیوه و  رب  يدایز  رایسب  ریثأت  زین  اه  هناسر  نالاس ، مه  هورگ  هداوناخ و  رب  نوزفا  نایم ، نیا  رد  دراد .
هژیو هب  یعمج و  ياه  هناسر  دـش ، هدرب  مان  ناناوج  تیوه  رب  راذـگرثا  ياه  هفلؤم  ناونع  اب  نالاس  مه  هعماج و  هسردـم ، هداوناـخ ، زا  هک 
اهنآ تیوه  يریگ  لکش  رد  یمهم  شقن  روشک ، یمـسرریغ  شرورپ  شزومآ و  هدنهد  لکـش  ناونع  هب  زین  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار ،

ییاهدرکراک زا  يرایسب  راد  هدهع  یعمج ، ياه  هناسر  ریخا ، نرق  رد  دنراد .

صص 81 و 82. صخشت ، ددجت و  - 1
.Penna: 1991; 32-33 - 2

(. Hobs bowm:1990;10 - ) 3
(. Smith: 1979; 9 - ) 4

یلم ياه  شزرا  جیورت  تیوقت و  ناناوج و  تیوه  رب  یعمج  ياه  هناسر  شقن  www.Ghaemiyeh.comفلا ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


133 ص :

ياضعا نتخاس  لوغشم  لزنم و  رد  اه  هناسر  روضح  تسا . هدوب  یبهذم  یگنهرف و  تاسسؤم  نیدلاو و  شود  هب  هتشذگ  رد  هک  دنا  هدش 
رد ناناوجون  ای  ناکدوک  تسا  دـقتعم  نوسلوا  دـیآ . یم  رامـش  هب  اه  هناسر  يراذـگرثا  رد  مهم  دراوم  زا  شیوخ ، ياه  ماـیپ  هب  هداوناـخ 

(1). دنرادن نآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  یشقن  ردام  ردپ و  هک  دنرب  یم  رس  هب  ییانعم  طیحم  کی 

هداوناخ و لخاد  رد  ندـش  یعامتجا  لماوع  هب  ناناوج ، ناکدوک و  رد  تیوه  يریگ  لکـش  ِیعاـمتجا  لـماوع  ثحب  رد   (2) نسام يرنه 
یلماع ار  نویزیولت  وا  دـناد . یم  نویزیولت  نالاس و  مه  هورگ  هسردـم ، ار  هداوناخ  زا  جراخ  لـماوع  يو  دـنک . یم  هراـشا  هداوناـخ  نوریب 

. دراد یـشزومآ  درکراک  یحیرفت  تروص  هب  یتح  نویزیولت  درامـش . یمرب  ناکدوک  یتخانـش  دـشر  شیازفا  ندرک و  یعاـمتجا  رد  مهم 
هیهت تسا . رثؤـم  رایـسب  اهویرانـس  نیا  شزوـمآ  رد  نوـیزیولت  دزوـمآ و  یم  ینوگاـنوگ  ياهویرانـس  دوـخ ، یعاـمتجا  طـیحم  زا  ناـسنا 
ياه تیصخش  ناونع  هب  ار  نّیعم  ياه  هرهچ  بوبحم و  ياه  هورگ  دنشوک  یم  دننک و  یم  هدافتـسا  اه  یگژیو  نیا  زا  اه  همانرب  ناگدننک 

. دنزاس حرطم  یفنم  ياه  تیصخش  ناونع  هب  ار  اه  تیلقا  دنراذگ و  شیامن  هب  یلصا 

لرتنک هطلـس و  هب  هک  ار  یـصاخ  شرگن  راتخاس  دوخ ، یگنهرف  ياه  هدروآرف  نوتم و  ِسپ  رد  يا  هناسر  ياهراصحنا  دـیدج ، رـصع  رد 
زا رت  یعقاو  يریوصت  تسا و  يزاس  هیبش  ییامناو و  گـنهرف  نردـم ، تسپ  گـنهرف  اـیردوب ، رواـب  هب  دـننک . یم  هضرع  تسا ، فوطعم 

یطیارش رد  نیاربانب ،  (3). تسا تیعقاو 

ص165. هناسر ، گنهرف و  رد  یشیدنازاب  - 1
ص515. ، 1370 ییاسای ، دمحم  همجرت : كدوک ، تیصخش  دشر  نارگید ، نسام و  يرنه  - 2

ص12. دوویلاه ، نا و  نا  یس  رصع  یتمس ، يدهم  دمحم  - 3
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گنهرف یلم و  تینما  نآ ، لابند  هب  یلم و  تیوه  یناهج ، ياه  تردق  ِيا  هناسر  ياهراصحنا  زا  هتـساخرب  مرن  یگنهرف و  ياهدیدهت  هک 
یم ساسحا  تدش  هب  یلم  هناسر  يوس  زا  هتـساخرب  میظع  مرن  تردق  ألخ  ساسحا  تسا ، هداد  رارق  فده  ار  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک 

ياـه مجاـهت  زا  هدـید  بیـسآ  یتنـس  ياـه  شزرا  میمرت  يزاـسزاب و  یلم ، هناـسر  ياـهدرکراک  نیرت  مهم  زا  یکی  اتـسار ، نیا  رد  دوش .
یلم هناسر  دراد . يدایز  رایـسب  تیمها  دوخ  یلم  گنهرف  اب  اهنآ  رتشیب  ییانـشآ  ناناوج و  تیوه  تیوقت  نایم ، نیا  رد  هک  تسا  یگنهرف 

یگدـنز دراو  دـشخب و  یم  تعرـس  ار  یگنهرف  هعـسوت  یموب ، هدـید  بیـسآ  گـنهرف  يزاـسزاب  اـب  هارمه  یگنهرف ، رازگراـک  ناونع  هب 
تامادـقا اب  دنتـسه و  یگنهرف  ياه  تسایـس  يارجا  مدـقم  ياه  هورگ  یگنهرف و  ناغلبم  یلم ، هناسر  عقاو ، رد  دـنک . یم  مدرم  یعامتجا 

ریثأت شیازفا  ببـس  هک  تسا  نویزیولت  هناسر و  درکراک  نیمه  دنوش و  روشک  یگنهرف  ماظن  ياه  شزرا  تیوقت  بجوم  دنناوت  یم  دوخ 
ریثأـت هدـش ، رکفت  قیقد و  ياـه  هماـنرب  اـه و  لایرـس  اـه ، ملیف  زا  يریگ  هرهب  اـب  یبرغ  ياـهروشک  دوش . یم  یگنهرف  مرن  گـنج  رد  نآ 
تسد نیاربانب ، دنوش . یم  دوخ  گنهرف  تمـس  هب  ناناوج  بذج  ببـس  هار ، نیا  زا  دنراذگ و  یم  فده  ياهروشک  رب  ار  دوخ  یگنهرف 

رد دنهد و  لکش  ناناوج  تیوه  هب  تسخن  هلحرم  رد  یلوصا  ياه  همانرب  اب  دیاب  امیس ، ادص و  هناسر  هژیو  هب  هناسر  ناریدم  ناراکردنا و 
. دنوش ناناوج  يارب  یلخاد  گنهرف  تیباذج  شیازفا  بجوم  مود ، هلحرم 

مرن گنج  رد  اه  هناسر  شقن  ب )

(1) مرن گنج  رد  اه  هناسر  شقن  ب )

ص121. مرن ، تردق  عبانم  يروبص ، نیدلاایض  - 1
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عانقا يارب  ار  هنیمز  هعماج ، تاینهذ  تاکاردا و  ریواصت ، تاداقتعا ، اهـشزرا ، اهرواب ، رد  لوحت  داجیا  اب  اههناسر  تینما ، نیون  يوگلا  رد 
، ار تیعقاو  اهنت  هن  اههناسر  دنبای . یصاخ  تیمها  تاعالطا  رابخا و  اهدامن ، اهمایپ ، هدش  ببس  تیعضو ، نیا  دنروآ . یم  مهارف  شریذپ  و 
تیمکاح و اههناسر  دندقتعم  نادنمـشیدنا  یخرب  هک  ياهنوگ  هب  دنهدیم ؛ رییغت  زین  تیعقاو  زا  ار  مدرم  كاردا  نآ ، زا  رت  مهم  یتح  هکلب 

یم طلسم  دارفا  ساسحا  كاردا و  هشیدنا ، رب  دنریگ و  یم  دوخ  رایتخا  رد  دننک و  یم  بلس  نانآ  زا  ار  اه  ناسنا  تشونرـس  نییعت  تردق 
. دنوش

اب اههناسر  عقاو ، رد  دـناهتفای . يزاسریوصت  رد  یگرزب  ازـسب و  شقن  اههناسر » ، » ندـش یناهج  هژورپ  اـی  هسورپ  زا  سپ  هژیو  هب  هزورما و 
یم هدید  یبوخ  هب  يراگنا  هزاس  هشیدنا  رد  عوضوم  نیا  دنتسه . تابسانم  یناعم و  هب  یهد  لکش  لوغشم  يزاسراجنه ، يربخ و  ششوپ 

يداـقتنا بتکم  ِیفـسلف  ياـهدومنهر  لد  زا  نآ ، ياـههزومآ  هک  تسا  لـلملا  نـیب  طـباور  رد  يدـیدج  بـتکم   (1) يراگنا هزاـس  دوش .
اههژبا زا  رتـشیب  اـههژوس  ناراـگنا ، هزاـس  يارب  ناـیارگ ، تاـبثا  ناـیارگراتفر و  فـالخرب  تسا . هدـمآ  نوریب  ییارگونارف  تروفکنارف و 

دوش و یم  فیرعت  اهراجنه   (2) شنکارت رد  هک  ییاضف  دنوشیم ؛ یناهذا  ِنیب  ياضف  ندمآ  دیدپ  بجوم  اههژوس  هکارچ  دـنراد ؛ تیمها 
ییارگ تابثاارف  هک  اجنآ  ات  اریز  دشاب ؛ ییارگ  تابثاارف  يرکف  ياههلحن  زا  يراگنا  هزاس  رظن ، نیا  زا  دیاش  دباییم . ار  دوخ  صاخ  دـعاوق 

ياههـصرع زات  هّکی  يراگنا ، هزاس  ینکـش ، هدولاش  نوچ  يرتدیدج  ثحبم  رد  یلو  تسا ، هارمه  نآ  اب  دنک ، یم  داقتنا  ییارگ  هبرجت  زا 
نوگانوگ

.Constructivism - 1
.Interaction - 2
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. تسا

دهدـیم ناـشن  هـبرجت  داد . رارق  ریثأـت  تـحت  ار  نارگید  يرثؤـم ، روـط  هـب  ناوـتیم  یعمج ، طاـبترا  لـیاسو  زا  هدــش  یحارط  هدافتــسا  اـب 
فلتخم ياههار  زا  مایپ  نداتـسرف  اب  ناوتیم  ار  تسایـس و )... بهذم ، گنج ، دـننام   ) هلداجم دروم  تاعوضوم  هرابرد  دارفا  ياههاگدـید 

داـعبا و همه  هک  هدـش  هنمادرپ  يردـق  هب  ياـهناسر  ياـهتیلاعف  شرتسگ  ذوفن و  زورما ، ياـیند  رد  درک . حالطـصا  اـی  داد  رارق  ریثأـت  تحت 
یـشزومآ و ییامنهار ، تیادـه و  ياهـشقن  هب  اههناسر  شقن  درکراک و  ینامز  تسا . هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  یعامتجا  تایح  ياههنیمز 
. تسا هدـش  هفاضا  زین  گـنج  دـیدهت و  هدـش ، فیرعت  ياهـشقن  رب  نوزفا  هزورما  یلو  دوب ، دودـحم  یغیلبت  یحیرفت و  ماجنارـس  يربخ و 
. تسا هدش  انـشآ  تسایـس  گنج و  نوگانوگ  ياههنحـص  رد  اهنآ  دربراک  ياهناسر و  ياهدـیدهت  اب  رـشب  هک  تسین  يدایز  نامز  تدـم 
نتـشک و ندرک ، یمخز  زج  هب  دناهتفایرد  دناهدیـسر ، تسب  نب  هب  هعزانم  یکیزیف  ياهرازبا  هک  ینامز  هژیو  هب  ریگرد ، فرط  ود  هشیمه 
زا هدافتـسا  رازبا ، نـیا  درک . هدافتـسا  زین  يرتناـسآ  رت و  جرخ  مـک  ياـهرازبا  زا  يزوریپ ، هـب  ندیـسر  يارب  ناوـتیم  فـیرح ، ندرک  ریـسا 

، نایم نیا  رد  تسا . هجوت  روخرد  ِزایتما  تفاـیرد  نودـب  رگید ، فرط  ياهتـساوخ  شریذـپ  هب  فرط  کـی  ندرک  دـعاقتم  يارب  اـههناسر 
یگدامآ  ) دـشاب هدرک  مهارف  يرتهتفرـشیپ  رت و  گرزب  یناسر  عالطا  یتاـغیلبت و  گربوزاـس  مه  هک  دوب  دـهاوخ  نادـیم  هدـنرب  يروشک 

زا رتولج  يرازفا ) مرن  یگدامآ   ) یتاغیلبت يرنه و  يربخ ، یگنهرف ، دـیلوت  يزاس و  دـعاقتم  تاـطابترا و  هنیمز  رد  مه  و  يرازفا ،) تخس 
ياـهنارحب هب  ندز  نماد  دـیدهت و  داـجیا  يارب  یمهم  رازبا  هب  اـههناسر  هزورما  میتـفگ ، هـچنآ  هـب  هجوـت  اـب  دـنک . تـکرح  دوـخ  ناـبیقر 

هلباقم دناهدش . لیدبت  یلخاد  تاعزانم  نوگانوگ و 
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تسا یبسانم  ياهدربهار  نتشاد  نینچمه  یلوصا و  تسرد و  ياه  يراذگ  تسایس  سپـس  اهنآ و  نتخانـش  دنمزاین  ادتبا  اهدیدهت ، نیا  اب 
. دنک ظفح  ار  هعماج  مظن  تیریدم و  نآ  اب  ار  اهنارحب  دنناوتب  هک 

مرن گنج  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  يراذگ  تسایس  . 6

هراشا

مرن گنج  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  يراذگ  تسایس  . 6

ثحب هب  همادا ، رد  مینک و  هئارا  يراذگ  تسایـس  تسایـس و  زا  رـصتخم  یفیرعت  دیاب  راچان  هب  يا ، هناسر  يراذـگ  تسایـس  فیرعت  يارب 
... امنهار و لوصا  یساسا ، دعاوق  لوصا و  لمع ، هویش  همانرب ، يانعم  هب  تغل  رد  تسایس  میزادرپب . يا  هناسر  ای  یطابترا  يراذگ  تسایس 

. تسا

هب ای  یتاعالطا  ياه  ماظن  درکلمع  ییاـمنهار  روظنم  هب  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ییاـهراجنه  لوصا و  هعومجم  یطاـبترا ، ياـه  تساـیس 
هب هعماج  یمومع  شرگن  ریثأت  تحت  اه و  لاـس  یط  اـه  تسایـس  نیا  دریگ . یم  رارق  رظن  دروم  یطاـبترا  ياـه  ماـظن  رت ، عیـسو  يا  هنوگ 
رد ناملراپ  بّوصم  نیناوق  ای  یـساسا  نوناق  رد  دـناوت  یم  یطابترا  تسایـس  دـیآ . یم  دـیدپ  اهنآ  ياه  هاگ  هیکت  تاطابترا و  تاـعالطا ،

نینچمه تاطابترا و  يا  هفرح  یقالخا  لوصا  هعومجم  رد  يرادا  فلتخم  ياه  نامزاس  ییارجا  ياه  دومنهر  رد  روشک  یمومع  تساـیس 
(1). دشاب هدش  ینیب  شیپ  تاطابترا  تاعالطا و  یصوصخ  ياه  نامزاس  تاررقم  همان و  ساسا  رد 

فادـها هب  لین  رد  اه  هناـسر  نـالک  تیادـه  رب  هک  دریگ  یمربرد  ار  یلک  ياـهدربهار  اـهراجنه و  لوصا ، يا ، هناـسر  يراذـگ  تساـیس 
، نیاربانب ار . دربهار  مه  دوش و  یم  لماش  ار  فادها  هب  ندیسر  رازبا  شور و  مه  يا ، هناسر  يراذگ  تسایس  تسا . مکاح  ماظن  صخـشم 

زا يا  هزیمآ  يا ، هناسر  يراذگ  تسایس 

.www. UNESCO.org 8 و 9 ، صص ، 1979 وکسنوی ، نامزاس  شرازگ  - 1
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حرط يزیر ، هماـنرب  ار  يا  هناـسر  يراذـگ  تسایـس  ناوت  یم  یلک  روط  هب   (1). تسا يرگن  هدنیآ  هعماج و  تحلـصم  هتـشذگ ، تایبرجت 
. درک فیرعت  یناسنا  يورین  طیحم و  تالیکـشت ، هب  هجوت  اب  يا  هناسر  ياه  نامزاس  فادـها  دربشیپ  هار  رد  ییاه  میمـصت  ذاختا  يزیر و 

یـصاخ عفانم  لابند  هب  توافتم ، یـشزرا  یگنهرف و  یعامتجا ، ياه  هنیمز  اب  نوگانوگ  ياه  هورگ  دارفا و  اه ، میمـصت  ذاـختا  دـنیآرف  رد 
. دننک یم  هدافتسا  یفلتخم  ياهدربهار  زا  فادها ، اب  بسانتم  دنتسه و 

يربخ ياه  هناسر  رد  يراذگ  تسایس  لحارم  فلا )

هراشا

يربخ ياه  هناسر  رد  يراذگ  تسایس  لحارم  فلا )

، عقوم هب  ياه  تیقالخ  هب  زاین  دـیدج و  ياه  تیعـضو  شیادـیپ  و  موادـم ، عیرـس و  ياـه  ینوگرگد  ینعی  يربخ ، ياـهراک  هژیو  لـکش 
هب يدادرارق  لکـش  هب  يربخ  ياه  هناسر  رد  يراذگ  تسایـس  دریگ . دوخ  هب  یـصاخ  لکـش  هراب  نیا  رد  يراذگ  تسایـس  هدـش  بجوم 

تسایس يارجا  و  اهدربهار ،)  ) (2) يژتارتسا یمومع ، ياه  یـشم  طخ  فادها و  زا : تسا  ترابع  هک  دوش  یم  میـسقت  ینوگانوگ  لحارم 
. اه

اه یشم  طخ  فادها و  کی 

(4) اه یشم  طخ  (3) و  فادها کی 

طخ تسین و  مکاح  یـسایس  ماظن  فادـها  زا  يا  هعومجمریز  زج  يزیچ  هناسر ، فادـها  تسا . هناسر  فادـها  ناـمه  فادـها ، زا  روظنم 
صخـشم يا  هزوح  رد  ار  فادها  اه ، نامرآ  دوش . یم  نییعت  مکاح  ماظن  ياه  يژولوئدـیا  اه و  نامرآ  يوس  زا  ًالوصا  یلک ، ياه  یـشم 

هدرک نییعت  نامرآ  هک  دنادب  یبوچراچ  لخاد  رد  ار  دوخ  تکرح  هطیح  تسا  روبجم  هناسر  راذگ  تسایس  دنک و  یم  دودحم 

ص79. يرادناهج ، ورسخ  همجرت : هنانیب ، عقاو  یطابترا  ياه  تسایس  يوس  هب  ناج ، یلرآ  - 1
.Strategy - 2

.Objectives - 3
.Policies - 4
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. تسا

رگناـیب دوـخ  تموـکح ، ره  صاـخ  لکـش  تسا و  هدـش  اـنب  يژولوئدـیا  نآ  هیاـپ  رب  دوـخ  هـک  دراد  یـصاخ  يژولوئدـیا  تموـکح ، ره 
رد تکراشم  رد  مدرم  شقن  رب  دـیکأت  رب  ینتبم  يا  هّیور  يرـالاس ، مدرم  تروص  هب  هک  ییاـه  تموکح  تسا . تموکح  نآ  يژولوئدـیا 

رتشیب تلود  لکش  رد  نآ  ریثأت  مدرم و  ياه  تیقالخ  اه و  هتـساوخ  هب  ینعی  دنتـسه ؛ ریذپ  تکراشم  ًالومعم  دنراد ، یتلود  یلم و  لئاسم 
ینعی مدرم ، ییوج  تکراشم  شقن  هب  هک  دشاب  يروط  دیاب  يا  هناسر  يراذگ  تسایـس  اه ، تلود  عون  نیا  رد  نیاربانب ، دـننک . یم  هجوت 

تـسایس نیودـت  یلـصا  لماوع  زا  یکی  ور ، نیازا  دوش . هجوت  تموکح  رد  نانآ  رثؤم  يرکف و  ياه  تیقـالخ  تلم و  ون  راـکفا  هب  هجوت 
، دنشاب گنهامه  رگیدکی  اب  ود  نیا  رگا  تساه . هناسر  تلود و  نایم  میقتـسم  لماعت  نمـشد ، یگنهرف  فادها  اب  هلباقم  رد  تسرد  ياه 

. تسا رتشیب  اه  تسایس  تیقفوم  ناکما 

( يژتارتسا  ) دربهار ود 

( يژتارتسا  ) دربهار ود 

یتایلمع یگنج و  ياه  يزیر  حرط  رد  تغل  نیا  راب  نیتسخن  تسا و  يرکـشل  يروشک  هدنامرف  يانعم  هب  سوگتارتسا ، هژاو  زا  يژتارتسا ،
موـهفم تـسا . یـسایس  فادـها  زا  یناـبیتشپ  يارب  یماـظن  تاـیلمع  یحارط  يژتارتـسا ، زا  روـظنم  یتـینما ، ياـه  فـیرعت  رد  دـش . حرطم 

اب لماعت  رد  دربهار  ربخ ، هصرع  رد  اـه  ینوگرگد  ییاـیوپ و  هب  هجوت  اـب  تسا . یـسررب  لـباق  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  زا  ربخ  رد  يژتارتسا 
(1): زا دنا  ترابع  يا  هناسر  يربخ و  راک  يارب  دوجوم  ياه  يژتارتسا  نیرت  مهم  تسایوپ . رییغت و  لاح  رد  طیحم 

نودب ینویزیولت  ای  يربخ  لوصحم  نیرتهب  هیهت  زیامت : يژتارتسا  فلا )

ص 176. هناسر ، گنهرف و  رد  یشیدنازاب  - 1
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تاناکما و نازیم  نایم ، نیا  رد  دشاب و  اتمه  یب  بیقر و  یب  هک  مینک  دـیلوت  يا  همانرب  ای  میهدـب  يربخ  میهاوخ  یم  ینعی  هنیزه ؛ هب  هجوت 
. دشابن مهم  زین  هنیزه 

. تمیق نیرت  نازرا  اب  ینویزیولت  يربخ و  لوصحم  هیهت  هنیزه : لقادح  يژتارتسا  ب )

رازاب رد  دننک و  بلج  دیدج  بطاخم  دنهاوخ  یم  هک  ییاه  هناسر  دراد . یگتسب  هناسر  تیعقوم  هب  يژتارتسا ، ود  نیا  زا  کی  ره  باختنا 
يژتارتسا نینچ  دیاب  زین  دنا  هدرک  راک  هب  زاغآ  هزات  هک  ییاه  هناسر  دننیزگ و  یمرب  ار  زیامت  دربهار  ًالومعم  دـنوش ، قفوم  دـیدش ، تباقر 

هدر رظن  زا  يدودحم  تیلاعف  هزوح  دنا و  هتفای  ار  دوخ  نابطاخم  دنا و  هدش  یلام  ياه  نارحب  راچد  هک  ییاه  هناسر  اما  دـننک . باختنا  ار 
دیاب هناسر ، يوس  زا  رظن  دروم  يژتارتسا  شنیزگ  زا  سپ  دنرب . یم  هرهب  هنیزه  لقادح  يژتارتسا  زا  ًالومعم  دنراد ، بطاخم  فلتخم  ياه 

. دریگ تروص  هنیمز  نیا  رد  یصاخ  ياه  يراذگ  تسایس 

اه تسایس  يارجا  هس 

اه تسایس  يارجا  هس 

نیا رد  میـسرب . فده  هب  میهاوخ  یم  روطچ  هنوگچ و  مینادـب  دـیاب  يژتارتسا ، باختنا  زا  سپ  ام  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  تسایـس  يارجا 
تـسا نامه  تقیقح  هدش و  هداد  وا  هب  دـهاوخ ، یم  هچنآ  دـنک  ساسحا  بطاخم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ راک  روحم  بطاخم  عانقا  هلحرم ،

، يربخ ياه  کیتکات  اه و  هویـش  ربخ ، میظنت  ياه  شور  دوش ، تقد  دـیاب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاه  هزوح  دـمهف . یم  وا  هک 
یگتـسب ام  فدـه  هب  اوتحم  میظنت  تسا . مایپ  ياقلا  یگنوگچ  اهدرگزیم و  دنتـسم ، ياه  همانرب  اه و  لایرـس  اـه ، ملیف  تخاـس  یگنوگچ 

، دوش هتسجرب  دیاب  هک  یتاعالطا  ًالومعم  مینک . هتسجرب  میهاوخب  ار  تاعالطا  زا  يرصنع  هک  دراد 
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همانرب يادـتبا  رد  ار  تاعالطا  میـشوکب  دـیاب  تسویدار ، ام  نامزاس  رگا  تمـسق ، نیا  رد  دـبای . یم  باتزاب  ربخ  يدـعب  ياه  تمـسق  رد 
ار همانرب  همه  دـشاب  روبجم  بطاخم  هک  مینک  شخپ  همانرب  ياهتنا  ای  طـسو  رد  ار  صاـخ  راـبخا  اـه و  شرازگ  زا  یخرب  میهدـن و  يربخ 

. دنیبب ار  همانرب  همه  دشاب  روبجم  هدننیب  ات  دوش  هدایپ  دیاب  يا  همانرب  نینچ  ًاقیقد  تسا ، نویزیولت  ام  نامزاس  مه  رگا  دونشب .

بلج زا : تسا  ترابع  دوش  یم  هدافتسا  ًالومعم  هک  ییاه  شور  دراد . ار  دوخ  صاخ  شور  هناسر  ره  مایپ ، ياقلا  لاقتنا و  ياه  هویـش  رد 
هناسر هب  بطاخم  دامتعا  يارب  الاب  لحارم  زا  يرایـسب  دوش و . ... یم  رـشتنم  هک  ییاـهربخ  قیدـصت  تیلباـق  نآ ، ظـفح  بطاـخم و  هجوت 

يوس هب  ار  وا  نهذ  دـشوک  یم  دـهد و  یم  رارق  بطاخم  نهذ  يزاس  داـمتعا  نومزآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هناـسر  یعون  هب  عقاو ، رد  تسا .
. دریگ یپ  ار  دوخ  فده  رت  تحار  دناوتب  دامتعا ، نیا  يال  هبال  رد  ات  دهد  تهج  هناسر  تمس  هب  دامتعا 

يا هناسر  ناراذگ  تسایس  ب )

يا هناسر  ناراذگ  تسایس  ب )

نورد لماوع  دوش . ماـجنا  ناـنواعم  هلیـسو  هب  مه  هناـسر و  ریدـم  يوس  زا  مه  دـناوت  یم  هک  تسا  تیریدـم  زا  یئزج  يراذـگ ، تساـیس 
نانواعم نامزاس ، تیریدم  زا : دنا  ترابع  ینامزاس  نورد  لماوع  دنوش . یم  هدرمـش  يراذگ  تسایـس  عبانم  زا  ینامزاس  نورب  ینامزاس و 

ربخ دنور  رب  هک  یلماوع  همه  مکاح و  ياه  تسایس  اه و  یشم  طخ  نامزاس و  گنهرف  ناراگنربخ ، ربخ ، ناریدم  ناریبدرس و  ناریدم ، و 
يراذگ تسایـس  رد  زین  يربخ  عبانم  یهاگ  هتبلا  دـنوش . هتـشادنپ  يا  هناسر  يراذـگ  تسایـس  رد  رثؤم  لماوع  زا  دـنناوت  یم  دـنراذگرثا ،

راکفا ییاضق و  داهن  يراذـگ ، نوناق  داهن  ییارجا ، داـهن  دـننام  دنـشاب ؛ هتـشاد  یـسایس  شقن  يربخ ، عباـنم  نیا  رگا  هژیو  هب  دـنراذگرثا ؛
. یمومع
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تنـس و گنهرف ، نینچمه  نابطاخم و  ياه  تیولوا  يا ، هفرح  نیناوق  ابقر ، تلود ، تیمکاح ، نورد  ناـگبخن  نازاـس ، میمـصت  ناربهر و 
دیاب زین  يراذـگ  تسایـس  يارب  دـنیآ . یم  رامـش  هب  ینامزاس  نورب  لماوع  زا  دـنراذگرثا و  يراذـگ  تسایـس  رد  زین  روشک  کی  خـیرات 

مه هتکن  نیا  يروآداـی  هتبلا  درک . هجوت  اـهنآ  یگدـنز  داـعبا  ماـمت  گـنهرف و  ندـمت ، خـیرات ، هب  تخانـش و  ار  ناـبطاخم  ياـه  یگژیو 
. دریگ تروص  یصخشم  نامز  رد  هک  دومن  هجوت  زین  يراذگ  تسایس  نامز  هب  دیاب  هک  تسا  يرورض 

يریوصت يربخ و  ياه  هناسر  يراذگ  تسایس  رب  رثؤم  لماوع  ج )

يریوصت يربخ و  ياه  هناسر  يراذگ  تسایس  رب  رثؤم  لماوع  ج )

اه و فدـه  اب  هار  ود  زا  يژولوئدـیا  یلک  روط  هب  دنتـسه . اهنآ  یگدـنز  هویـش  عماوج ، ياه  شزرا  يژولوئدـیا .)  ) اهرواب اه و  شزرا  . 1
: دنک یم  ادیپ  طابترا  یسایس  ياه  شنک 

تاعالطا دنور ، نیا  رد  دننک . كرد  ار  اه  تیعقاو  ناراذگ  تسایـس  نآ ، ساسا  رب  ات  دروآ  یم  دیدپ  ینهذ  یبوچراچ  يژولوئدیا ، کی 
. دوش یم  نییبت  ریسفت و  صاخ  يدنب  هقبط  رد  دبای و  یم  موهفم  انعم و  طیحم ، زا  هدش  تفایرد  ياه  مایپ  و 

تسرد و ياه  هداد  اهراتفر و  ناوت  یم  نآ ، زا  یـشان  یقالخا  ياهراجنه  ساسا  رب  هک  دهد  یم  هئارا  یقالخا  ماظن  یعون  يژولوئدیا ، ود 
. داد صیخشت  رگیدکی  زا  ار  تسردان 

دننک یم  يریگ  میمصت  يربخ ، نامزاس  یلخاد  ياه  تسایس  فادها و  هب  هجوت  اب  ناراذگ  تسایس  ینامزاس . نورد  لماوع  فادها و  . 2
. دنیامن یم  صخشم  ار  ناشدوخ  همانرب  و 

دنشوک یم  هک  دنتسه  ییاه  هورگ  راشف ، ياه  هورگ  ینامزاس . نورب  لماوع  . 3
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تهج رد  دریگ و  یم  رارق  ینامزاس  نورب  لماوع  ریثأت  تحت  يریوصت  ای  يربخ  يا  هناسر  هاگ  دـنهد . رارق  ریثأـت  تحت  ار  مکاـح  تردـق 
. دنک یم  تکرح  رظن  دروم  فده  زا  ریغ  یفادها 

یم یشزرا  ياه  میمصت  ذاختا  هب  هک  نامزاس  يالاب  حوطـس  دریذپ : یم  تروص  حطـس  ود  رد  اه  هناسر  رد  يریگ  میمـصت  یلک ، روط  هب 
رد هک  تسا  ییارجا  روما  هب  طوبرم  ياه  میمـصت  يرگید ، دننک و  یم  نییعت  ار  اه  يژتارتسا  یلک و  ياه  یـشم  طخ  نآ ، رد  دـنزادرپ و 

. ددرگ یم  ذاختا  نییاپ  حطس 

يراذگ و تسایـس  هک  دنوش  یم  تیریدم  ینامز  اه  نامزاس  تساه . تصرف  شنیرفآ  اهدیدهت و  زا  رارف  نالک ، روط  هب  يراذگ  تسایس 
، اتسار نیا  رد  درک . هجوت  نامزاس  نورب  نورد و  هب  دیاب  تسا ، هدنیآ  ینیب  شیپ  لصا  رد  هک  يزیر  همانرب  يارب  دنشاب . هتـشاد  یـشم  طخ 
يا و هناسر  ریدم  راذـگ و  تسایـس  لصا  رد  دنـشاب . نآ  رب  يراذـگ  رثا  نآ و  اب  ندـش  هارمه  طیحم و  اب  قابطنا  ددـصرد  دـیاب  اه  هناسر 

يارب هناسر  ناریدـم  هک  تسا  یـساسا  لصا  نامه  نیا  دزاس و  یم  ار  هدـنیآ  طیحم و  هکلب  دوش ، یمن  قبطنم  طیارـش  ياـضتقا  هب  يربخ ،
. دننک هجوت  نآ  هب  ناوارف  دیاب  يا  هناسر  مرن  گنج  رد  نمشد  یگنهرف  فادها  اب  هلباقم 

نیا رد  دزاـس و  یم  نوگرگد  هناـسر  ریدـم  یلو  دوش ، یم  قـبطنم  وا  هک  تسا  نیا  رد  اـه  ناـمزاس  رگید  ریدـم  اـب  يا  هناـسر  ریدـم  قرف 
ادص و ناریدم  هتفگ ، شیپ  تاحیضوت  ساسا  رب  نیاربانب و  دنراد . یساسا  شقن  یمومع  راکفا  ون ، ياه  تصرف  داجیا  يزاس و  نوگرگد 

یفاک يروآون  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  برغ  یگنهرف  ياه  همانرب  اـب  هلباـقم  ناوت  اـه  هماـنرب  نیا  هک  دـننک  يزیر  هماـنرب  يروط  دـیاب  اـمیس 
. دنک يوریپ  دوخ  هب  صوصخم  دعاوق  لوصا و  زا  دشاب و  رادروخرب 
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يا هناسر  يزیر  همانرب  لوصا  د )

يا هناسر  يزیر  همانرب  لوصا  د )

دـشاب و اه  تیعقاو  رب  ینتبم  دـیاب  يزیر  همانرب  هک  انعم  نیا  هب  دوش ؛ تیاعر  يدراوم  لوصا و  دـیاب  يا ، هناسر  تسرد  يزیر  همانرب  يارب 
يانبم درب و  هرهب  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  يرازبا  ناونع  هب  يروانف  زا  دـیاب  يزیر  همانرب  نینچمه  دریگ . رظن  رد  ار  بناوج  یماـمت 

اب اهنآ  طبر  بسانم و  لیلحت  زا  سپ  یتنـس ، ای  ینوریب  ياـه  لدـم  زا  دـشاب و  هارمه  يروآون  اـب  نینچمه  دـشاب . هتـشاد  یملاـس  یموهفم 
. دنک هدافتسا  ییارجا  تایلمع  يزیر و  همانرب  طیحم 

. دروآ لمع  هب  دوجوم  ياه  تخاسریز  زا  ار  هدافتسا  رثکادح  دیاب  یلحم ، طیارـش  اب  يزیر  همانرب  بوچراچ  میظنت  ماگنه  رگید ، يوس  زا 
هب دیاب  ار  يزیر  همانرب  يویرانـس  دشاب . هتـشاد  ار  رییغت  لاح  رد  ياه  زاین  هب  ییوگ  خـساپ  ناوت  اه ، تخاسریز  نیا  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا 

تفرـشیپ اب  قباطم  رگید ، يوس  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  اهدنیآرف  يازجا  همه  يریگ  یپ  يارب  یفاک  نامز  هک  درک  يدنب  هلحرم  یتروص 
نمـشد فادها  اب  هلباقم  رد  يدایز  شقن  یلوصا ، تسرد و  ياهدربهار  اه و  يزیر  همانرب  نیاربانب ، دنک . تکرح  ولج  هب  دوخ  نامز  ياه 
مجاـهت اـب  هلباـقم  رد  نآ  شقن  دـشاب ، رت  یلوصا  قـیقد و  يزیر  هماـنرب  نیا  ردـق  ره  دراد . یگنهرف  یتـینما و  يداـصتقا ، ياـه  هصرع  رد 

. دوش یم  رت  سوسحم  برغ  یگنهرف 

یگنهرف يراذگرثا  اه و  هناسر  . 7

یگنهرف يراذگرثا  اه و  هناسر  . 7

نامه دـیآ . یم  رامـش  هب  يدربهار  گنهرف  زا  یئزج  هک  تسا  يدربهار  يزاس  جـلف  يا ، هناسر  مرن  گـنج  یگنهرف  درکراـک  نیرت  مهم 
يرازبا هبعج  ناونع  اب  نآ  زا  ناوتیم  هک  دراد  یتیفرظ  نانچ  رـشب ، یعمج  تسیز  یلـصا  يازجا  زا  یکی  هباثم  هب  گنهرف  میتفگ ، هک  هنوگ 

لکش و اهراتفر ، تامادقا و  هب  دناوت  یم  هک  درب  مان 
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... للملا و نیب  طباور  تیریدم ، نوچ  ینوگانوگ  ياههتشر  هب  نآ  دورو  بجوم  گنهرف ، هجوت  لباق  هدیچیپ و  يراذگ  رثا  دهد . نامزاس 
زا یخرب  للملا ، نیب  طباور  یگنهرف و  ثحابم  ناوارف  لماعت  درک . بلج  هدش  دای  عوضوم  هب  ار  اههزوح  نیا  نادنمشیدنا  هجوت  دیدرگ و 

یگنهرف ياهماظن  نایم  لماعت  زج  يزیچ  زین  للملا  نیب  طباور  تسا و  یگنهرف  ماظن  کی  تلم ، هک  دـناشک  رظن  نیا  يوس  هب  ار  ناـققحم 
ییاهلحهار حرط  زین  تالکـشم و  زا  ناگبخن  تشادرب  عون  یگنهرف ، ياهدرکیور  یناـهج ، هصرع  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا   (1). تسین

. دهدیم رارق  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  اب  هلباقم  يارب 

گنهرف دـش . حرطم  يدربهار » گـنهرف   » ثحب یتینما ، تاـعلاطم  هطیح  رد  گـنهرف  ینوزف  هب  ور  ذوفن  هب  هجوت  اـب  یطیارـش و  نینچ  رد 
نییبت رد  هکارچ  دنـشاب ؛ انـشآ  نآ  اب  دـیاب  نازادرپدربهار  شدرکراک ، تیهام و  لیلد  هب  تسا و  یـسایس  گـنهرف  زا  هتـساخرب  يدربهار ،

گنهرف تسا  دـقتعم  ثوب  نک   (2). تسا مهم  رایـسب  نآ ، اب  بسانتم  ییاهدربهار  ذاختا  اـهراتفر و  هنوگ  نیا  ینیب  شیپ  يدربهار ، راـتفر 
اب قابطنا  صاخ  ياههویـش  اهدرواتـسد و  اهدامن ، اه ، تداـع  يراـتفر ، ياـهوگلا   (5)، اهراتـسیا (4) و  اهشزرا  (3)، اه تنـس  هب  يدربهار 

گنهرف ایفارغج و  خیرات ، زا  هدـمآرب  يدربهار  گنهرف  يو ، رواب  هب   (6). دراد هراشا  روز  زا  هدافتـسا  اب  اهدیدهت  لئاسم و  لح  و  طیحم ،
ياه هاگدید  نیرت  مهم  يراتفر  ياهوگلا  اهراتسیا و  بیکرت  هدنهد  ناشن  تسا و  یسایس 

.Kolodziej , 2005: 259-304 - 1
صص 2 30. یتینما ، یعافد  يراذگ  تسایس  رد  رکف  ياه  قاتا  ینیرفآ  شقن  يرگسع ، دومحم  - 2

.Traditions.3 - 3
.Values - 4

.Attitudes - 5
.Booth, 1990: 121 - 6
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. دشاب طوبرم  یمومع  راکفا  ای  یماظن  ياهداهن  یسایس ، ناگبخن  هعماج ، لک  هب  دناوتیم  اه  هاگدید  نیا  هک  تسا  يراذگ  رثا 

. دوش یم  لامعا  یـصاخ  ياهراتفر  حلـص ، گنج و  لئاسم  صوصخ  رد  نآ  يانبم  رب  هک  تساهوگلا  زا  ياهعومجم  يدربهار ، گـنهرف 
رد روز  زا  هدافتـسا  يدربهار ، هماـنهر  هراـبرد  اـه  میمـصت  اـهراتفر و  يریگ  لکـش  هب  اـهنت  گـنهرف ، نیا  هک  درک  ناـشنرطاخ  دـیاب  هتبلا 
رد نارگیزاب  رگید  اب  هنوگچ  رگیزاب  کی  هکنیا  هرابرد  دنک و  یم  کمک  یجراخ و ... رطخ  صوصخ  رد  تیـساسح  للملا ، نیب  تسایس 

(1). تسین هدننک  نییعت  دنک ، لماعت  یتینما  لئاسم 

مهف تسا . روشک  کی  نازاس  میمـصت  يارب  میمـصت  ياههنیزگ  هرابرد  یبوچراچ  نییعت  يدربهار ، گنهرف  یلـصا  ياه  عوضوم  زا  یکی 
نمـشد يدربهار ، گنهرف  ياـهدرکراک  نیرت  مهم  زا  یتراـبع ، هب  تسا و  يدوخ  نمـشد و  تخانـش  نیداـینب  شخب  يدربهار ، گـنهرف 

صوصخ رد  نادرم  تلود  هب  هکنآ  لیلد  هب  دشاب ؛ مهم  اهدیدهت  یبایزرا  اهویرانـس و  روصت  رد  دناوتیم  يدربهار  گنهرف  تسا . یـسانش 
رد لالتخا  میتفگ ، هچنآ  يانبم  رب   (2). دهدیم شنیب  دنک ، راتفر  گرزب  کچوک و  لئاسم  هرابرد  تسا  نکمم  هنوگچ  رگیزاب  کی  هکنیا 

، یطیارش نینچ  رد  تسا  یهیدب  دزاس . ینوگرگد  شوختـسد  ار  هعماج  ره  يراتفر  ياهناینب  یتخانـش و  ینابم  دناوتیم  يدربهار ، گنهرف 
. دریگیم رارق  يدج  ياهدیدهت  ضرعم  رد  روشک  دبای و  یم  شیازفا  هعماج  نآ  ياهیریذپ  بیسآ  بیرض 

نمشد و ِینمشد  زا  تلفغ  دیآ . یم  رامش  هب  مرن  گنج  ياه  فده  نیرت  مهم  زا  یکی  يدربهار ، گنهرف  هک  تسا  یتیمها  نینچ  هب  رظن 

.Booth2005:25-26 - 1
.Booth, 2005:24 - 2
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زاس و هنیمز  وا ، ینمـشد  نمـشد و  هرابرد  یتوافت  یب  ددرگیم . نآ  لابند  هب  فدـه  هعماـج  رد  فیرح  هک  تسا  یفدـه  یـسانش ، نمـشد 
تنـس اه ، شزرا  هک  تسا  یگدنز  زا  هژیو  يا  هویـش  لصف ، نیا  رد  گنهرف  زا  روظنم  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  فیرح  تاکرحت  رورپ  هنیمز 
شنک اه ، ینیب  ناهج  ایشا ، مدرم ، زا  ییایوپ  هدیچیپ و  یتخانش  موب  ماظن  دهد و  یم  لکش  ار  نآ  ینیمزرس ، يدام و  فادها  اهرواب و  اه ،

(1). دبای یم  ینوگرگد  یعامتجا  شنک  رد  هرمزور و  تاطابترا  رد  هک  دیآ  یم  رامش  هب  یطیارش  اه و 

يدـیدج عوضوم  يدربهار ، يزاـس  جـلف  عقاو ، رد  میزادرپـب . يدربـهار  يزاـس  جـلف  هب  دـیاب  یگنهرف ، دربـهار  دروم  رد  حیـضوت  زا  سپ 
رواب نیا  رب  وا  درک . وجو  تسج  وزت  ناس  ینعی  ناتساب ، نیچ  زادرپدربهار  ياههشیدنا  رد  ار  ثحب  نیا  ياههشیر  ناوت  یم  هکارچ  تسین ؛

ياـهنوگ هب  زین  يو  نیارباـنب ،  (2). دوـب گـنج  نودـب  ِيزوریپ  لاـبند  هب  درب و  نیب  زا  ار  نمـشد  هیحور  نـکمم ، هار  ره  زا  دـیاب  هـک  دوـب 
وا تسا . هدوب  طیارش  نیا  هب  ندیسر  یپ  رد  یعون  هب  زین   (3) تراه لدیل  تسا . هتشاد  رظن  رد  ار  يدربهار  يزاس  جلف  موهفم  میقتسمریغ ،

يزاس جـلف  یعون  هدـننک  یعادـت  هک   (4) تـسناد یم  نمـشد  حالـس  عـلخ  يریگرد ، يارب  ار  هویـش  نـیرت  يداـصتقا  نیرتدـمآراک و  زین 
يارب هک  تسا  ياهـشیدنا  يدربـهار ، يزاـس  جـلف  دوـبن . نمـشد  یکیزیف  ندرب  نیب  زا  ددـصرد  ادـتبا  زین  وا  یتراـبع ، هب  تسا . يدربـهار 

. درک رثا  یب  ار  اهنآ  اهیدنمناوت ، مادهنا  ياج  هب  تسا  رتهب  هک  تسا  نآ  لرتنک  قطنم  ضرف  تسا . هدش  یحارط  لرتنک ، قطنم  هب  ندیسر 

ص214. یناهج ، یتفایر  گنهرف ، تاطابترا ، اه ، هناسر  لال ، زمیج  - 1
.TZU,1988: 66-72.10 - 2

.Liddle Hart - 3
(. Liddle Hart, 1991: 212 - ) 4
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هب بلغا  هک  تسا  ییاهفدـه  دـض  رب  یـشنیزگ  هلمح  يدربهار ، يزاس  جـلف  : » دـناهدرک فیرعت  هنوگ  نیا  ار  يدربهار  يزاس  جـلف  یخرب 
نیا رد  رظن  دروـم  ياهفدـه  نـیرت  مـهم  هـلمج  زا   (1) .« دـننکیم تیاـمح  وا  راـتفر  همادا  يارب  فیرح  ياهـشالت  هدارا و  زا  میقتـسم  روـط 

قوش و یعون  هیحور ، تسا . هیحور  ندرب  نیب  زا  ای  فیعـضت  يدربهار ، يزاس  جـلف  ناکرا  زا  یکی  تسا . اـهنآ » هیحور  مدرم و  ، » فیرعت
نمـشد ربارب  رد  يرادیاپ  هناتخـسرس و  هلباقم  نوگانوگ و  ياه  تیرومأم  هنابلطواد  ماجنا  يارب  هعماج  ياضعا  یگدامآ  ینورد و  قایتشا 

. تسا

ینوگرگد دارفا  راتفر  رد  هک  دنراد  ار  ییاناوت  نیا  يراتفر ، يزاسوگلا  يریذـپ و  هعماج  يزاسدامن ، رذـگهر  زا  اه  هناسر  بیترت ، نیا  هب 
دروم یگنهرف  دنمتردق  رـصانع  ایوپ ، یمئاد و  دنیآرف  زا  يریگ  هرهب  اب  دنناوت  یم  يزورما  نردم  ياه  هناسر   (2). دنروآ دیدپ  مهم  ییاه 

ار دارفا  شرگن  راتفر و  هشیدنا ، هویـش  رظن ، دروم  گنهرف  يرکف  ياه  وگلا  هضرع  اب  دـنهد و  لاقتنا  ار  تاسدـقم  اهرواب و  هلمج  زا  رظن ،
تهج رد  يرابجا و  هتفای ، نامزاس  ًالماک  تروص  هب  اه  هناسر  زا  يریگ  هرهب  اب  دنـشوک  یم  یبرغ  ياـهروشک  دـنزاس . ینوگرگد  راـچد 

اب هک  یگنهرف  لاقتنا  نیا  دنهد . لاقتنا  ار  دوخ  گنهرف  يرکف  ياه  هویـش  فدـه ، روشک  رب  دوخ  نتخاس  مکاح  روظنم  هب  شیوخ ، عفانم 
یم طلـسم  گنهرف  ربارب  رد  نآ  یگنهرف  یگناگیبدوخزا  گنهرف و  هدـنریگ  تیوه  لماک  نتفر  نیب  زا  ببـس  دراد ، رظانت  يریذـپ  هّبـشت 

ماجنا ِيرابجا  شریذپ  مکاح و  گنهرف  ندرک  ینورد  اب  تسا ، طلسم  گنهرف  اب  طابترا  رد  هک  هدنریذپ  گنهرف  هک  يروط  هب  دوش ؛

.Barlow 1992.4 - 1
ص218. یمومع ، راکفا  تاطابترا و  تاباختنا  یکیناخ ، دمحا  - 2
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. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یموب  گنهرف  تلاصا  يدام ،) ینف و   ) يرهاظ و  ینامرآ ) یتدیقع و   ) نیداینب ياه  ینوگرگد  نامز  مه 

تاکاردا و ریواصت ، اه ، شزرا  اه ، رواب  رد  لوحت  داجیا  اب  اه  هناسر  تینما ، نردـم  يوگلا  رد  گنهرف  رب  اه  هناسر  يراذـگرثا  رب  نوزفا 
تاعالطا رابخا و  اه ، دامن  اـه ، ماـیپ  دوش  یم  بجوم  تیعـضو ، نیا  دـنروآ . یم  مهارف  شریذـپ  عاـنقا و  يارب  ار  هنیمز  هعماـج ، تاـینهذ 

هک يا  هنوگ  هب  دـنهد ؛ یم  رییغت  تیعقاو  زا  زین  ار  مدرم  كاردا  نآ ، زا  رت  مهم  یتح  هکلب  تیعقاو ، اهنت  هن  اه  هناسر  دـبای . صاخ  یتیمها 
دوخ رایتخا  رد  دـنا و  هدرک  بلـس  نانآ  زا  ار  اه  ناسنا  تشونرـس  نییعت  تردـق  تیمکاح و  اـه ، هناـسر  دـندقتعم  نادنمـشیدنا  زا  یخرب 

ششوپ رد  ار  شقن  نیرت  مهم  تاعالطا ، رصع  رد  اه  هناسر  نینچمه   (1). دنا هدش  طلسم  دارفا  ساسحا  كاردا و  هشیدنا ، رب  دنا و  هتفرگ 
یم یلاتیجید ، یتنرتنیا و  يرادینش ، يرادید ، يراتشون ، ياه  هناسر  عاونا  دنراد . هدهع  رب  یمومع  راکفا  رب  يراذگرثا  اهدادخر و  يربخ 

. دننک تیاده  صاخ  يوس  تمس و  هب  ار  هعماج  ره  یعامتجا  یسایس و  ياهدنور  دنراذگرثا و  یمومع  راکفا  يریگ  لکش  عون  رب  دنناوت 
لیدبت مرن  گنج  هصرع  رد  اهروشک  یلم  تینما  دض  رب  دیدهت  يارب  یعبنم  هب  دـناوت  یم  دوخ  صاخ  ياه  تیفرظ  اب  هناسر  یلک ، روط  هب 

. دوش

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  یگنهرف و  تینما  داجیا  رد  هناسر  درکراک  . 8

هراشا

یگنهرف مجاهت  اب  هلباقم  یگنهرف و  تینما  داجیا  رد  هناسر  درکراک  . 8

یعامتجا تاقبط  اه و  هورگ  اهرشق ، عقاو ، رد  تسا . یگنهرف  تینما  داجیا  یگنهرف ، مجاهت  ثحب  رد  هناسر  یلـصا  ياهدرکراک  زا  یکی 
تاقبط نیا  بسانت  هب  یلم  هناسر  دنراد و  رارق  یلم  هناسر  درب  ورملق و  هزوح  رد  نوگانوگ 
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ناگبخن هتـسد  ود  هب  ار  هناسر  نابطاخم  ناوت  یم  یلک  يدنب  میـسقت  رد  دـنک . یگنهرف  يرکف و  شزومآ  یناسر و  عالطا  دـیاب  یعامتجا 
يا هژیو  تیرومأم  تلاسر و  هورگ ، ره  صاخ  ياه  تیساسح  كرد  هلئسم و  نیا  هب  هجوت  اب  یلم  هناسر  درک . میسقت  مدرم  هدوت  هعماج و 

رد هعماج  یگنهرف  تینما  ظفح  تیاهن ، رد  یمومع و  راکفا  جیسب  يارب  مزال  هدارا  داجیا  یگنهرف ، مجاهت  اهدیدهت و  ندرک  فرط  رب  رد 
. میزادرپ یم  اهنآ  هب  رصتخم  روط  هب  هک  دراد  یتوافتم  ياهدرکراک  هناسر  صوصخ ، نیا  رد  دراد . یگنهرف  مجاهت  ربارب 

یعامتجا قافو  یگتسب و  مه  حور  داجیا  فلا )

یعامتجا قافو  یگتسب و  مه  حور  داجیا  فلا )

نیا داجیا  رد  یمهم  شقن  یلم  هناسر  دراد ، یعامتجا  ماجـسنا  یگتـسب و  مه  یلم ، تدـحو  اب  یکیدزن  طاـبترا  یگنهرف ، تینما  دـنچ  ره 
رد ار  اهنآ  دناشکب و  یگنهرف  یسایس  جیسب  تمس  هب  ار  یعامتجا  هدنکارپ  ياه  هدوت  دناوت  یم  هچنآ  دنک . یم  افیا  یگتسب  مه  ماجسنا و 

، دراد هعماج  یگنهرف  تینما  یلم و  عفانم  ربارب  رد  هک  یتیلوئسم  دهعت و  اب  یلم  هناسر  تسا . هناسر  دزاس ، وسمه  یگنهرف  تینما  ياتـسار 
مه ماجـسنا و  رد  ار  یـساسا  شقن  دوخ ، ناـبطاخم  نورد  رد  یناـسر و  عـالطا  رد  ذوـفن  تردـق و  ناـبطاخم و  هرتـسگ  زا  يریگ  هرهب  اـب 

. دنک لیدبت  تصرف  هب  ار  اهدیدهت  زا  يرایسب  دناوت  یم  دنک و  یم  افیا  یلم  یگتسب 

یسایس ماظن  هب  یشخب  تیعورشم  ب )

یسایس ماظن  هب  یشخب  تیعورشم  ب )

ناربهر و یسایس ، ياه  ماظن  نداد  ناشن  دمآراک  دنتسه . یمومع  تهاجو  یـسایس و  تیعورـشم  بسک  یپ  رد  یـسایس  ياه  ماظن  ًالوصا 
نییبت اب  یناسر ، عالطا  تاغیلبت و  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـناوت  یم  هناـسر  تسا . یلم  هناـسر  مهم  رایـسب  ياـهدرکراک  هلمج  زا  نادرم ، تلود 

نیا هک  دنک  جیسب  اهنآ  زا  تیامح  هب  ار  یمومع  راکفا  نادرم ، تلود  دمآراک  ياه  تسایس  اه و  تیلاعف  نوگانوگ  ياه  هبنج 
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ناشن دـمآراک  هار  زا  یمومع  راکفا  هب  یهد  لکـش  اب  یعمج  ياه  هناـسر  دوش . یم  هعماـج  یگنهرف  تینما  شیازفا  بجوم  دوخ  هلئـسم ،
، یعمج تیاضر  یعضو  هجیتن  دنز . یم  مقر  ار  یمومع  يزاس  عناق  یعمج و  تیاضر  نادرم ، تلود  تبثم  درکلمع  یـسایس و  ماظن  نداد 

. دیآ یم  رامش  هب  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  هجیتن ، رد  یگنهرف و  تینما  هدنروآ  دیدپ  دوخ  یعون  هب  یسایس  تابث  تسا و  یسایس  تابث 

یعامتجا ياه  فاکش  ندرکرپ  ج )

یعامتجا ياه  فاکش  ندرکرپ  ج )

فاکش ناونع  اب  نآ  زا  هک  اه  فاکش  نیا  دنتسه . یبهذم  ینید و  یگنهرف ، یموق ، يداژن ، تاعونت  ریگرد  یعون  هب  اهروشک  همه  ًالوصا 
هب یگنهرف  تسـسگ  ياز  نارحب  لـماوع  زا  يدراوم  رد  تسا و  یلم  ماجـسنا  تدـحو و  عناـم  دوخ  نورد  رد  دوش ، یم  داـی  یعیبط  ياـه 
زا تسرد  یناسر  عالطا  اب  دناوت  یم  وس  کی  زا  یـسایس ، تابث  يافیا  رد  دوخ  تیلوئـسم  دهعت و  ياتـسار  رد  یلم  هناسر  دیآ . یم  رامش 

یمومع و راکفا  يارب  اه  فاکش  نیا  ندرک  گنر  مک  اب  رگید ، يوس  زا  دهد و  رادشه  اهنآ  هب  ناراذگ ، تسایس  هب  نارحب  دعتسم  قطانم 
یناور تینما  دـنک ، رثا  یب  ار  يداژن  یلم و  یموق ، ياه  فاکـش  یلم ، ینید و  زاـس  تیوه  شخب و  تدـحو  لـماوع  رـصانع و  رب  دـیکأت 

رد نمشد  یگنهرف  فادها  اب  هلباقم  رد  یمهم  لماع  دوخ  هک  دوش  هعماج  یگنهرف  ماجـسنا  بجوم  هار ، نیا  زا  دیامن و  تیوقت  ار  هعماج 
. تسا مرن  گنج 

يزاسدعاقتم عانقا و  د )

يزاسدعاقتم عانقا و  د )

یگنهرف و یعامتجا ، یـسایس ، ینید ، راتفر  هدـنهد  لکـش  هک  تسا  یتاساسحا  فطاوع و  رییغت  ای  داجیا  فدـه  اب  يزاسدـعاقتم  عاـنقا و 
مدرم نانیمطا  بیرض  یلم ، ياه  هناسر  يوس  زا  يزاس  دعاقتم  عانقا و  دریگ . یم  تروص  دارفا  يداصتقا 
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. دناسر یم  یمومع  راکفا  دییأت  هب  ار  اهنآ  ياه  تسایـس  تامادقا و  یـسایس  تیعورـشم  درب و  یم  الاب  ماظن  نادرم  تلود  ناربهر و  هب  ار 
ياه تسایس  زا  مدرم  هدوت  تیامح  زاس  هنیمز  دنک و  یم  کمک  تلود  مدرم و  نایم  یلامتحا  فاکش  میمرت  هب  هکنآ  اب  هارمه  هلئسم  نیا 

(1). ددرگ یم  یگنهرف  تینما  هلمج  زا  نآ ، نوگانوگ  ياه  هبنج  یلم و  تینما  نیمأت  رد  تلود  قوشم  دوش ، یم  نادرم  تلود 

ینمشد یتسود و  ياهزرم  نییعت  ه )

ینمشد یتسود و  ياهزرم  نییعت  ه )

. دنراد یـساسا  یـشقن  يریگ  تهج  نیا  نییبت  رد  اه  هناسر  روشک ، کی  یلم  دربهار  یجراخ و  تسایـس  نالک  يریگ  تهج  ياتـسار  رد 
ای اه  هورگ  یسایس ، ياه  نایرج  دیاقع  زا  ار  ینمـشد  رفنت و  سح  دناوت  یم  دوخ ، یناسر  عالطا  یغیلبت و  تردق  زا  يریگ  هرهب  اب  هناسر 

نایرج اه و  هورگ  دـیاقع  هرابرد  یمومع  راکفا  يزاس  نشور  هب  سکع ، هب  ای  دزیگنارب  نمـشد  وسمهریغ و  هژیو  هب  صاخ و  ياـهروشک 
اه و شزرا  زا  هتـساخرب  ِیتخانـش  فادها  نییبت  اب  یلم ، هناسر  هلمج  کی  رد  دزادرپب . وسمه  تسود و  ياهروشک  يرکف  یـسایس و  ياه 

یعـضو هجیتن  دهد . یم  لکـش  روشک  نآ  یگنهرف  يژتارتسا  ياتـسار  رد  ار  دوخ  نابطاخم  يراتفر  یفطاع و  فادـها  ینید ، ياه  هزومآ 
. دوب دهاوخ  روشک  یگنهرف  تینما  گنهرف و  تیوقت  دنور ، نیا 

کیژتارتسا یشخب  قمع  يا و  هناسر  یساملپید  و )

کیژتارتسا یشخب  قمع  يا و  هناسر  یساملپید  و )

مدرم و نارادـم ، تسایـس  اه ، تلود  يا ، هناسر  نابطاخم  تسا . یهاگـشناد  ياه  هتـشر  نیرت  مهم  زا  یکی  يا ، هناسر  یـساملپید  هزورما 
تیمها یللملا  نیب  یلخاد و  حطس  ود  رد  یلم  هناسر  گنررپ  هتسجرب و  شقن  دنتسه . یمومع  راکفا 
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عالطا یـشخب ، یهاگآ  یمومع ، راکفا  يراکتـسد  يزاس ، هتـسجرب  تاغیلبت ، بلاـق  رد  هناـسر  مهم  شقن  یلخاد ، یلم و  حطـس  رد  دراد .
تردـق هب  هجوت  اب  یلم  هناسر  درب  دـنچ  ره  یللملا ، نیب  حطـس  رد  دوش . یم  هصالخ  یعامتجا  یـسایس و  تابث  داجیا  هب  کمک  یناسر و 

تلم رگید  راکفا  نداد  رارق  عاعـشلا  تحت  هار  زا  دناوت  یم  يزیر  همانرب  شالت و  یکدـنا  اب  تسا ، دودـحم  یناهج  ياه  هناسر  يراصحنا 
ار دوخ  گنهرف  قیرط ، نیا  زا  دزاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  اه  تلم  رگید  یمومع  راکفا  دوخ ، ياهراجنه  گنهرف و  اه ، هشیدـنا  هعاشا  اه و 

شخپ هار  زا  دـناوت  یم  یلم  هناـسر  دوش . روشک  لـخاد  رد  یگنهرف  تینما  گـنهرف و  تیوقت  بجوـم  دـهد و  لاـقتنا  اـهروشک  رگید  هب 
یگنهرف مجاهت  اب  هار  نیا  زا  ددرگ و  اهروشک  رگید  رد  دوخ  گنهرف  هعاشا  ببس  یتنرتنیا ، ینویزیولت و  ییویدار ، یگنهرف ، ياه  همانرب 

. دنک هلباقم 

اهنت هن  اه ، تلم  رگید  هناوتـشپ  بسک  یگنهرف و  کـیژتارتسا  یـشخب  قمع  دوش . یم  هدوزفا  روشک  کـیژتارتسا  قمع  رب  اـهراک ، نیا  اـب 
نیا هب  دراد . هارمه  هب  روشک  نآ  يارب  ار  یگنهرف  تیناـقح  ینومژه و  دوخ  نورد  رد  هکلب  تسا ، روشک  یگنهرف  تینما  هدـننک  نیمـضت 
ياه هیام  نورد  اه ، هناسر  هار  زا  زین  اه  تلود  دـنراد . هدـهع  رب  ار  یلـصا  شقن  عماوج  یلم  تیوه  یـشخب  ناماس  رد  اـه  هناـسر  بیترت ،

زا هتفرگ  همـشچرس  زین  روشک  ره  یجراخ  تسایـس  طباور و  دـنزاس . یم  راکـشآ  یللملا  نیب  هصرع  رد  ار  دوخ  ياـه  راـجنه  یگنهرف و 
. ددرگ یمزاب  لخاد  رد  اهنآ  تیوه  توافت  هب  للملا ، نیب  هصرع  رد  اه  تلود  توافتم  ياه  راتفر  تسا و  يدامریغ  رصانع  نیمه 

یناسر عالطا  شزومآ و  ز )

یناسر عالطا  شزومآ و  ز )

یناسر عالطا  شزومآ و  یلم ، هناسر  ياهدرکراک  نیرت  مهم  نیتسخن و  زا  یکی 
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حطـس دهد و  رارق  رابخا  تاعالطا و  نیرتدیدج  نایرج  رد  ار  مدرم  دراد  هفیظو  تسا ، یگنهرف  رازگراک  هک  یلم  هناسر  عقاو ، رد  تسا .
. دوش نآ  راد  هدهع  دـیاب  یلم  هناسر  هک  تسا  روشک  ره  یگنهرف  یـسدنهم  ناکرا  زا  نکر  نیرت  مهم  شزومآ ، درب . الاب  ار  اهنآ  شزومآ 

نورد رد  ار  یلم  یموب و  ياهراجنه  اه و  شزرا  ینیب ، ناـهج  دـنناوت  یم   (1)، تشاک هیرظن  زا  يریگ  هرهب  اب  یلم  ياـه  هناـسر  عقاو ، رد 
ناهج تشاک  لابند  هب  وس  کی  زا  دیاب  یلم  هناسر  دـنراکب . ینویزیولت  ییویدار و  عونتم  ياه  همانرب  ینارنخـس و  ملیف ، هار  زا  اه  هداوناخ 
ندرک هنیداهن  اب  رگید ، يوس  زا  دـشاب و  هعماج  دارفا  کت  کت  نهذ  هداوناخ و  نورد  رد  یلخاد  گـنهرف  یموب  یـشزرا و  داـعبا  ینیب و 

. دنک ظفح  یبرغ  ياه  هناسر  یگنهرف  ياهراجنه  اه و  شزرا  ربارب  رد  ار  هعماج  یگنهرف ، یموب و  ياه  شزرا  ینیب و  ناهج  نیا 

رد یتح  هک  تسا  یگنج  اـهنت  يا ، هناـسر  گـنج  میتفگ ، شهوژپ  يادـتبا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  بلاـطم و  نیا  هب  هجوت  اـب  بیترت ، نیا  هب 
یـسایس فادـها  دربشیپ  يارب  دوخ  ناوت  رثکادـح  زا  روشک  ره  دـبای و  یم  همادا  یمـسرریغ  تروص  هب  اهروشک  ناـیم  زین  حلـص  طـیارش 

ناراگنربخ یتاعوبطم ، نارسفم  اه ، نویزیولت  ویدار و  نایم  رهاظ  هب  يا  هناسر  گنج  دنک . یم  يریگ  هرهب  اه  هناسر  زا  هدافتسا  اب  شیوخ 
ياه تسیژتارتسا  تاغیلبت ، ناصصختم  يا ، هناسر  گنج  نازابرس  دراد . نایرج  یتنرتنیا  ياه  تیاس  يربخ و  ياه  هکبش  اه ، يرازگربخ 

(2). دنتسه اه  هناسر  نارازگراک  یللملا و  نیب  تاغیلبت 

یتشادهب و گنج  مارآ و  گنج  يزیرنوخ ، نودب  گنج  يا ، هناسر  گنج 

ص97. هناسر ، ماظن  یگنهرف و  تینما  - 1
صص 81 146. يا ، هناسر  گنج  هژیو   2 مرن گنج  - 2
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رب هک  ینیگنـس  گـنج  دوجو  زا  دوخ  تسا  نکمم  یتـح  دـنراد ، رارق  يا  هناـسر  گـنج  ناراـبمب  تحت  هک  یمدرم  دوـش . یم  یقلت  زیمت 
هب تساه ، تلود  درکلمع  درکراک و  رییغت  تیاهن  رد  هچرگا  يا ، هناسر  گنج  فدـه  دنـشاب . هاگآان  دراد ، نایرج  اـهنآ  یـسفنت  ياـضف 

فیرعت رد  رگید ، يوس  زا  دـهد . یم  رارق  دوخ  نارابمب  فدـه  ار  اه  تلم  اـه ، تلود  میقتـسم  نداد  رارق  فدـه  ياـج  هب  یـسوملم  زرط 
مرن تردق  ریثأت  ندش و  راد  هبذاج  بجوم  رـصانع ، نیا  ياهرایعم  تیاعر  اهنآ و  تیاعر  هک  دوش  یم  هجوت  رـصانع  یخرب  هب  مرن  تردق 
ریبعت یلم » تیوه   » هب نآ  زا  دریگ و  یمربرد  ار  هعماـج  ياـهرواب  اـه و  شزرا  هک  تسا  یگنهرف  هبذاـج  رـصانع ، نیا  زا  یکی  ددرگ . یم 

، دریم یم  مسج  دـشابن ، ندـب  رد  حور  رگا  هک  هنوگ  نامه  تسا و  ندـب  يارب  حور  هلزنم  هب  هعماج ، يارب  یلم  تیوه  عقاو ، رد  دوش . یم 
رظن زا  تسا و  مدرم  یگتسب  مه  لماع  یلخاد ، رظن  زا  دراد : درکراک  ود  تیوه  درم . دهاوخ  جیردت  هب  دشاب ، هتشادن  تیوه  یتکلمم  رگا 

. تساه تلود  رگید  يوس  زا  روشک  ییاسانش  لماع  یللملا ، نیب 

هدیچیپ يرما  یلم ، تیوه  نیوکت  دریگ . یمربرد  ار  تلم  يداقتعا  یگنهرف و  یخیرات ، ياهداینب  هک  تسا  یعمج  يا  هلئـسم  یلم ، تیوه 
لیکـشت رد  زین  يرامعم  اه و  گنر  مییوگب  میناوت  یم  یتح  دوش و  یم  لقتنم  رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  شزومآ  هار  زا  تسا و  ینـالوط  و 

. دوش یم  تلم  نآ  یگنهرف  ياه  هبذاج  شهاک  فیعضت و  بجوم  یلم ، تیوه  رد  شلاچ  هنوگره  نیاربانب ، تسا . راذگرثا  تیوه  نیا 

ياـه هکبـش  هب  هک  يروـشک  ره  تسا . یللملا  نیب  يا و  هقطنم  حوطـس  یلم و  حوطـس  رد  مرن  تردـق  داـعبا  هب  یـسرتسد  رـصنع ، نیمود 
مرن تردق  نیقی  هب  دشاب ، هتشاد  يرتشیب  طابترا  نآ  اب  یسرتسد و  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  یطابترا 
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. اه نامزاس  نیا  رد  رثؤم  یشقن  يافیا  یللملا و  نیب  ياه  نامزاس  رد  تیوضع  ای  یللملا  نیب  ياهدادرارق  رد  تیوضع  لثم  دراد ؛ يرتالاب 

دیدپ رییغت  اه  تلم  رگید  ياه  تیولوا  اه و  شزرا  اهوگلا ، رد  دـناوتب  تلود  کی  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ یناهج  شریذـپ  رـصنع ، نیموس 
. دراد ییالاب  رایسب  مرن  تردق  يروشک ، نینچ  نیقی  هب  دروآ .

عماوج گنهرف  اب  هلباقم  رد  هعماـج  گـنهرف  اـهراجنه و  اـه ، شزرا  تیوقت  هجیتن ، رد  تلود و  مرن  تردـق  شیازفا  بجوم  لـماوع ، نیا 
كرد اب  دیاب  یلم  هناسر  تسا . یندـشانراکنا  عماوج  گنهرف  تیوقت  رد  هناسر  راذـگرثا  شقن  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه  دوش و  یم  رگید 

زاس و خـیرات  یگنهرف  ياهدربهار  یگنهرف ، يرکف و  ناگبخن  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  برغ و  یگنهرف  ياهدـیدهت  فرژ  تخانـش  رطخ و 
، هناروآون هزات و  ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  ناوت و  رثکادح  زا  يریگ  هرهب  يزیر و  همانرب  اب  دیاب  یلم  هناسر  دنک . يزیر  یپ  ار  نیرفآ  ندـمت 

یقالخا ياهرواب  گنهرف و  اه ، هشیدنا  جیورت  هب  ناناوج ، هژیو  هب  دوخ ، نابطاخم  بذج  اب  دزاس و  یثنخ  ار  نمـشد  یگنهرف  ياهدیدهت 
. دنزادرپب یمالسا  یناسنا و 

مرن گنج  یگنهرف  فادها  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  ياهوگلا  . 9

هراشا

مرن گنج  یگنهرف  فادها  اب  هلباقم  رد  يا  هناسر  ياهوگلا  . 9

ياه نهذ  اه و  لد  ندوبر  رد  مهم  رایسب  یشقن  دنناوت  یم  ینهذ ، يزاسریوصت  يالاب  تردق  اب  یتنس  دیدج و  ياه  هناسر  مرن ، گنج  رد 
: درک هجوت  لیذ  ياهراکهار  هب  ناوت  یم  اه  هناسر  هزوح  رد  مرن  ياهدیدهت  اب  هلباقم  يارب  نایم ، نیا  رد  دنریگ . هدهع  رب  مدرم 

تفرشیپ یموب  یمالسا  يوگلا  یحارط  فلا )

تفرشیپ یموب  یمالسا  يوگلا  یحارط  فلا )
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دوخ یناریا  یموب و  گنهرف  یمالـسا و  لدـم  ساسا  رب  روشک ، هبناـج  همه  تفرـشیپ  هعـسوت و  يارب  ییوگلا  میاهتـسناوتن  زونه  هنافـسأتم 
دیکأت ریخا  ياه  لاس  رد  بالقنا ، مظعم  ربهر  لیلد ، نیمه  هب  تسام . یلمع  یملع و  ياهفعـض  نیرت  گرزب  زا  یکی  نیا  مینک و  یحارط 

، دیدج یندمت  يوگلا  هلزنم  هب  اهنت  هن  میشاب ، هتشادن  یلاربیل  یبرغ و  ياهوگلا  ربارب  رد  ییوگلا  نینچ  ات  دناهتـشاد . هنیمز  نیا  رد  یناوارف 
نیا دیاب  ام  نالوئـسم  تشاد . میهاوخن  زین  ار  ضراعم  يوگلا  اب  تباقر  تردـق  هکلب  تفرگ ، میهاوخن  رگید  ياهتلم  عماوج و  هجوت  دروم 

، یگنهرف ياه  میمـصت  تسین . هتخاس  يراک  رگیدـکی ، رثا  هدـننک  یثنخ  ضراعتم و  هاگ  هدـنکارپ و  ياـهتیلاعف  زا  هک  دـننادب  ار  تقیقح 
رب یگمه  هک  تشاد  دنهاوخ  ار  مزال  ییاراک  دوب و  دنهاوخ  رگیدکی  هدـننک  لماک  یتروص  رد  ام  یجراخ  یلخاد و  يداصتقا ، یـسایس ،

. دنریگ تروص  یموب  یمالسا و  ًالماک  ییوگلا  ساسا 

اه شزرا  جیورت  اهرواب و  تیوقت  ب )

اه شزرا  جیورت  اهرواب و  تیوقت  ب )

زین رضاح  لاح  رد  تسا . هعماج  ياهشزرا  اهرواب و  رب  يراذگرثا  مرن ، گنج  یلصا  فده  میتفگ ، راتشون  نیا  يادتبا  رد  هک  هنوگ  نامه 
رد فعـض  رگا  هـک  تـسا  نـشور  دنـشوک . یم  رایـسب  اـم  یمالـسا  هعماـج  یـشزرا  يداـقتعا و  یناـبم  فیعـضت  هار  رد  مالـسا  نانمـشد 

دش و دهاوخ  نایامن  دارفا  یسانش  ربمایپ  یسانش و  نید  رد  رتدیدش ، یحطـس  رد  فعـض  نیا  نآ  عبت  هب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یـسانشادخ 
تیالو هب  داقتعا  رد  فعـض  رتفرژ ، رتدـیدش و  لکـش  هب  تیاهن و  رد  دـبای و  یم  دومن  یـسانش  ماما  رد  رتبرخم  رتیوق و  تروص  هب  سپس 

. تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  ینید  يرالاس  مدرم  ماظن  هیقف و 

زا ینید  داقتعا  يور  زا  تشاد  راظتنا  مدرم  زا  دیابن  تروص ، نیا  رد 
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ماقم لام و  ناج و  راثیا و  زا  دنیامن و  یناشف  ناج  ماظن  ظفح  هار  رد  دننک و  عافد  ینید  يرالاس  مدرم  ییالو و  ماظن  یمالـسا و  تموکح 
يداقتعا و ینابم  تیوقت  نانمـشد ، مرن  گنج  اب  هلباقم  ياههار  نیرت  مهم  زا  یکی  لیلد ، نیمه  هب  دنزرون . غیرد  ماظن  نیا  زا  عافد  هار  رد 

تروـص یگنهرف  یغیلبت و  ياـهناسر و  ياـهرازبا  همه  زا  يریگ  هرهب  اـب  هنادـنمرنه و  تروـص  هب  تسا  مزـال  راـک  نیا  تسا . مدرم  ینید 
. دریگ

یگنهرف ياه  تیلاعف  ندرک  دنمفده  ج )

یگنهرف ياه  تیلاعف  ندرک  دنمفده  ج )

حیرص فافش و  تروص  هب  اههصرع  همه  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  یگنهرف  ياههمانرب  اهتسایس و  تسا  مزال  مرن ، گنج  اب  لباقت  يارب 
تکرح يارب  ییامنهار  مه  دـشاب ، نالوئـسم  یگنهرف  درکلمع  یـسررب  يارب  ینازیم  مه  ات  دـیامیپب ، ار  دوخ  ینوناق  لـحارم  دوش و  نییبت 

مینادـیمن زونه  فسأت ، لامک  اب  اما  دوش . يریگولج  یحانج  ياهقیلـس و  ياهتـسایس  اهدروخرب و  زا  نایم ، نیا  رد  مه  گـنهرف و  باـبرا 
دیاب ار  یتسایس  هچ  نآ ، لاثما  تاعوبطم و  يدازآ  یباجح ، یب  اب  دروخرب  نانز ، ششوپ  هراوهام ، رنه ، یقیسوم ، امنیـس ، هصرع  رد  ًاقیقد 

. میریگ یپ 

اهنآ هب  دنک و  یم  يدـنبهقبط  ار  اهنآ  نییعت و  فارطا ، يایند  رد  ار  اههدـیدپ  گنهرف ، دزاسیم . ار  دوخ  ياهتیعقاو  گنهرف ، ره  عقاو ، رد 
هنوگچ هورگ  ياضعا  رگید  تعیبط و  ياروام  طیحم ، اب  گنهرف ، نآ  ياضعا  هطبار  دـنک  یم  نییعت  هک  تسا  گنهرف  نیا  دـهدیم . اـنعم 

. دنک یم  ییامنهار  یعامتجا  طباور  رد  ار  اهنآ  تسا و  نآ  هب  هتـسباو  ياضعا  يراتفر  دعاوق  اهرایعم و  هدـننک  صخـشم  گنهرف ، دـشاب .
، يراتفر دعاوق  یضعب  لثم  نآ ، هناهاگآ  ياههبنج  يور  ناش  ياهتیلاعف  دننکیم ، مایق  ناش  گنهرف  دض  رب  یمدرم  هک  ینامز  نیاربانب ،
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یناسآ هب  ناوتیمن  هتـسب ، شقن  زغم  هاگآدوخان  حوطـس  رد  هک  ار  گـنهرف  زا  ییاـههبنج  تسا . زکرمتم  اـهراجنه و ... یتنـس ، ياـه  هویش 
ار فارطا  ياـیند  گـنهرف ، نآ ، رد  هک  ییاـههار  هژیو  هب  یقـالخا و  ياـه  شزرا  قیمع ، ياـهرواب  زا : تسا  تراـبع  دراوم  نیا  داد  رییغت 
رد زین  ناش و  یکیزیف  یعامتجا و  طیحم  زا  مدرم  ریسفت  هویـش  رب  یناوارف  ریثأت  هاگآدوخان  حوطـس  نیا  تسا . هدرک  فیرعت  يدنبهقبط و 

رایـسب تیمها  یلوصا ، تسرد و  یگنهرف  ياه  هماـنرب  نیودـت  مدرم و  گـنهرف  هب  نداد  لکـش  نیارباـنب ، دراد . اـهتیعقاو  هب  نداد  لـکش 
. دراد مرن  گنج  اب  هلباقم  رد  يدایز 

ناگبخن مدرم و  یهاگآ  تریصب و  شیازفا  د )

ناگبخن مدرم و  یهاگآ  تریصب و  شیازفا  د )

صاوخ و هژیو  هب  هعماج و  داحآ  تریـصب  مرن ، گنج  اب  هلباقم  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  يوس  زا  هدش  هئارا  دربهار  نیرت  مهم  هک  اجنآ  زا 
ندرک دولآ  تمهت  زا  يرود  و  تدـحو ، ظفح  يارب  شالت  مرن ، گنج  داـعبا  ندناسانـش  اـب  دـیاب  اـه  هناـسر  تسا ، هدـش  ناونع  ناـگبخن 

. دنرادرب ماگ  ریسم  نیا  رد  ماظن  نالوئسم  هب  ینز  تمهت  یسایس و  ياضف 

رییغت ناـبطاخم ، راـتفر  راـکفا و  شرگن و  رییغت  هنیمز  رد  يا  هدـیچیپ  هداـس و  ياـهدرکراک  نویزیولت  ویدار و  میناد ، یم  هک  هنوگ  ناـمه 
، یمومع راکفا  یهد  لکش  یگنهرف و  یـسدنهم  يریذپ ، گنهرف  یمومع ، راکفا  تیاده  مدرم ، ياهرواب  رب  يراذگرثا  یمومع ، گنهرف 

شیازفا و  مدرم ، يارب  نآ  ياه  همانرب  هیجوت  تلود و  درکلمع  دـقن  تاباختنا ، رد  ناـشروضح  هار  زا  مدرم  یـسایس  تکراـشم  ندرب  ـالاب 
، يور ره  هب  دشاب . یعامتجا  هیامرـس  ياه  صخاش  اه و  هفلؤم  دناوت  یم  اهدرکراک  نیا  همه  عوضوم  دنراد . یـسایس  تیعورـشم  تابث و 

تیوقت هب  اهنآ ، ياه  همانرب  رابخا و  هک  تسا  نیا  راظتنا  دنا و  تلود  ياهرازبا  نویزیولت  ویدار و 
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زا دنک و  بلج  دوخ  هب  يرتشیب  نابطاخم  زور  ره  هژیو ، ریبادت  اب  دیاب  هناسر  نیاربانب ، دـنزادرپب . یعامتجا  هیامرـس  ياه  صخاش  زا  یخرب 
یجنـسزاین ياه  حرط  ماجنا  مدرم و  ياهزاین  اه و  هقالع  هب  هجوت  روظنم ، نیا  يارب  دـهاکب . اهروشک  رگید  ياه  هناسر  زا  هدافتـسا  نازیم 

. دوش یم  یقلت  یبسانم  ياهراک  هار  مدرم ، تاراظتنا  اه و  هتساوخ  يدنب  تیولوا  ییاسانش و  يارب 

مدرم يا  هناسر  داوس  ندرب  الاب  يارب  شالت  ه )

مدرم يا  هناسر  داوس  ندرب  الاب  يارب  شالت  ه )

دروخرب رد  اه  ییاناوت  اه و  تراهم  شیازفا  هنادقتنم و  هشیدنا  زا  يدنم  هرهب  لاعفنا ، زا  زیهرپ  لالقتـسا ، ظفح  میناد ، یم  هک  هنوگ  نامه 
نادـّلوم هب  دوخ  دـشخب  یم  ییاناوت  دارفا  هب  يا  هناسر  داوس  دریذـپ . یم  تروص  يا  هناسر  داوس  بسک  هار  زا  اه ، هناسر  ریگارف  جاوما  اب 
دروخرب اه ، هناسر  زا  هدافتـسا  صوصخ  رد  لماک  یهاگآ  نتـشاد  دنـشاب . هتـشادن  هناروکوک  يریذـپ  رثا  دـنوش و  لیدـبت  اه  مایپ  قـالخ 

، كرد ییاشگزمر ، ییاناوت  اه ، هناسر  طیحم  یغیلبت  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، ياه  هنیمز  لیلحت  اـه ، هناـسر  ياوتحم  اـب  هنادـقتنم 
هلمج زا  ریوصت ، ادـص و  نتم ، دـیلوت  یبایزرا و  ندـناوخ ، رد  ییاناوت  نینچمه  يا و  هناسر  ياه  هنوگ  همه  اـب  طاـبترا  داـجیا  یباـیزرا و 
هجوت صاخ  ياه  تراـهم  بسک  دوخ ، يا  هناـسر  میژر  تیریدـم  تیمها  زا  دارفا  نتفاـی  یهاـگآ  تسا . يا  هناـسر  داوس  بسک  لـماوع 

اه هناسر  هک  تسا  يا  هناسر  داوس  هب  ندیسر  هار  رد  مهم  ماگ  هس  رت ، قیمع  لئاسم  هب  دارفا  رکفت  يا و  هناسر  ياهاوتحم  عاونا  هب  يداقتنا 
. دنهد شزومآ  مدرم  هب  دنناوت  یم  یندم  ياهداهن  اب  ماگمه 

یمالسا بالقنا  قحرب  ياه  مایپ  لاقتنا  يارب  یجراخ  یلخاد و  یطابترا  هناگدنچ  ياه  لاناک  نتشاد  و )

یمالسا بالقنا  قحرب  ياه  مایپ  لاقتنا  يارب  یجراخ  یلخاد و  یطابترا  هناگدنچ  ياه  لاناک  نتشاد  و )

اه لصف  ریز 

زورما ناهج  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف  ياه  هدیا  اه و  تنس  زا  هبناج  همه  یهاگآ  ز )

زورما ناهج  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف  ياه  هدیا  اه و  تنس  زا  هبناج  همه  یهاگآ  ز )
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یلخاد ياه  هناسر  هب  مدرم  دامتعا  ندرب  الاب  يارب  شالت  ح )

یلخاد ياه  هناسر  هب  مدرم  دامتعا  ندرب  الاب  يارب  شالت  ح )

زا دیاب  هناسر  عقاو ، رد  دـشاب . اهنآ  تیوقت  یعامتجا و  هیامرـس  نیماضم  هجوتم  ًاقیمع  دوخ ، ياه  همانرب  ياوتحم  رد  یـشیدنازاب  اب  هناسر 
. درب هرهب  تلود  مدرم و  نیب  مدرم و  نایم  یعامتجا  طباور  حالصا  تهج  رد  هدش ، نآ  هب  هک  يدامتعا  زا  ینعی  دراد ؛ هک  یتصرف 

شالت دراد . نآ  اب  هلباقم  نمـشد و  یگنهرف  فادها  ییاسانـش  رد  یمهم  شقن  هناسر ، دهد  یم  ناشن  هدـش  حرطم  ثحابم  بیترت ، نیا  هب 
یمالسا ياه  وگلا  یحارط  مدرم ، یهاگآ  داوس و  شیازفا  ایند ، زور  ياه  حرط  اه و  همانرب  اب  ییانـشآ  رت ، باذج  ياه  همانرب  دیلوت  يارب 

. دهد ماجنا  نمشد  یگنهرف  فادها  اب  هلباقم  رد  دناوت  یم  یلم  هناسر  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  یناریا و ،... و 

یگنهرف مرن  گنج  اب  هلباقم  رد  یلم  هناسر  ياهراکهار  . 10

(1) یگنهرف مرن  گنج  اب  هلباقم  رد  یلم  هناسر  ياهراکهار  . 10

. درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ار  برغ  یگنهرف  گنج  اب  هلباقم  رد  یلم  هناسر  ياهراکهار  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب 

؛ یلاعفنا تیعضو  زا  جورخ  ياتسار  رد  شالت  مرن و  گنج  يریذپرواب  . 1

؛ یلخاد ياه  هناسر  طسوت  نآ  تیهام  یفرعم  مرن و  گنج  ياه  کینکت  ییاسانش  يرایشوه و  . 2

؛ یلخاد ياه  هناسر  رتشیب  ییارگمه  یگتسبمه و  تدحو ، داجیا  يارب  شالت  . 3

ياه فرح  ساکعنا  لاقتنا و  رد  یلخاد  ياه  هناسر  یگنهامه  يراکمه و  . 4

.http://padafand-02.blogfa.com/post/30 مرن ، گنج  رد  هناسر  شقن  ناوج ، رسفا  - 1
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؛ ماظن یساسا 

؛ ماظن حلاصم  یلم و  عفانم  رد  هملک  تدحو  . 5

؛ مرن گنج  اب  هلباقم  رد  هچراپکی  عقوم و  هب  مادقا  يریگ و  عضوم  . 6

؛ مرن گنج  ناحارط  هیلع  هدمآ  دوجو  هب  تیعقوم  زا  يزاس  تصرف  . 7

؛ مرن گنج  ياهدنفرت  هقح و  رب  يراشفاپ  رارکت و  . 8

؛ نآ عورش  زا  لبق  مرن  گنج  ياشفا  زکرمت و  . 9

؛ مرن گنج  يربخ  همجه  اب  هلباقم  رد  یلخاد  ياه  هناسر  ییامن  تردق  . 10

؛ روشک زا  جراخ  ياضف  رب  یلخاد  ياه  هناسر  ذوفن  تردق  شیازفا  . 11

؛ روشک لخاد  رد  رتشیب  يراذگرثا  يارب  هدرتسگ  شالت  . 12

؛ مرن گنج  یلصا  نابطاخم  ندیشخب  یهاگآ  يارب  يزاسرتسب  . 13

؛ رذگدوز ياه  نارحب  اب  هلباقم  رد  یلخاد  ياه  هناسر  یگدزوج  ای  فارحنا و  زا  زیهرپ  . 14

. مرن گنج  صوصخ  رد  نیون  ياه  هناسر  ياهدرکراک  یسررب  . 15

ییاهن يریگ  هجیتن 

ییاهن يریگ  هجیتن 

هک تسا  یتامادـقا  هعومجم  مرن  گـنج  میتـفگ ، هک  هنوگ  ناـمه  دوـب . يا  هناـسر  مرن  گـنج  رد  یگنهرف  فادـها  هراـبرد  شهوژپ  نیا 
یعون مرن  گنج  رگید ، ترابع  هب  دوش . یم  یـسایس  ماـظن  کـی  لوبق  دروم  ِيراـتفر  ياـهوگلا  یگنهرف و  تیوه  رد  ینوگرگد  بجوم 

دـیآ و یم  دوجو  هب  اـه  هزوح  نیا  رد  يراـتفر  ياـهوگلا  هلاحتـسا  هار  زا  تسا و  گـنهرف  داـصتقا و  تموکح ، هناـگ  هس  داـعبا  رد  هطلس 
ماظن کی  یتایح  ياه  شزرا  فادـها و  هک  یتالوحت  یمامت  شرگن ، نیا  اب  ددرگ . یم  اهنآ  نیزگیاـج  هطلـس  ماـظن  ياـهوگلا  اـهدامن و 

کی ینید  یلم و  تیوه  هدننک  نییعت  لماوع  رد  یساسا  ینوگرگد  داجیا  بجوم  ای  دزادنا  رطخ  هب  ار  یسایس 
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يریگ و میمـصت  دنیآرف  لرتنک  اه ، تاباختنا  رب  يراذگرثا  زین  مرن  گنج  رد  فده  نیرت  هدمع  دوش . یم  هدیمان  مرن  گنج  دوش ، روشک 
مجاهم بیترت ، نیدـب  دـماجنا . یم  اهنآ  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، يالیتسا  هب  هک  تساه  شزرا  ماظن  رد  رییغت  یناسر و  عـالطا  هویش 

دروآ موجه  تلم  کی  راتفر  هشیدنا و  ینابم  هب  يروانف ، یعامتجا و  یماظن ، یسایس ، يداصتقا ، يرترب  زا  هدافتـسا  اب  دشوک  یم  یگنهرف 
ياهراتفر اه و  شزرا  هشیدـنا ، تیمکاح  هنیمز  اهنآ ، درط  یفن و  هاگ  فیرحت و  فیعـضت ، فیرح و  يراـتفر  ياـهوگلا  ینوگرگد  اـب  و 

. دروآ مهارف  ار  شیوخ  بولطم 

ناوتیم ار  ناـشیا  نخـس  نیا  عقاو  رد   (1). مدرم ياهنهذ  اهلد و  رد  دـیدرت  داجیا  ینعی  مرن ، گـنج  دـندرک ، ناـیب  يربهر  هک  هنوگ  ناـمه 
، ناریا یمالسا  يروهمج  تساهنهذ . اهبلق و  فرـصت  رـس  رب  یگنج  مرن ، گنج  نیاربانب ، تسناد . مرن  گنج  یلـصا  هیام  نورد  هدولاش و 

گرزب ياهتردق  هک  دیآیم  رامش  هب  رـصاعم  خیرات  رد  ریظن  یب  ياهدیدپ  يرابکتـسا ، ياهتردق  ربارب  رد  يرادیاپ  یلـصا  نوناک  ناونع  هب 
مظعم ماقم  دنداد . ماجنا  نآ  اب  هلباقم  يارب  ار  میرحت و ... گنج ، اتدوک ، یبلط ، هیزجت  هئطوت ، زا  معا  دوخ ، هنارازفا  تخس  ياهشالت  همه 
دیکأت یمالـسا  يروهمج  ربارب  رد  یگنهرف  میظع  ههبج  ندـمآ  دوجو  هب  ییارچ  مرن و  گـنج  أـشنم  ناونع  هب  یلـصا  لـیلد  ود  رب  يربهر 

: دنراد

؛ یمالسا ماظن  اب  تخس  ههجاوم  رد  نمشد  تسکش  فلا )

. یمالسا ماظن  ياههشیر  ندش  رتهدیچیپ  رتقیمع و  ب )

ياههمانرب یمامت  هتشذگ ، لاس  دنچ  رد  هژیو  هب  ریخا و  ههد  لالخ  رد  تخـس ، ياهـشور  زا  بالقنا  نانمـشد  یماکان  زا  سپ  یترابع ، هب 
رد ار  دوخ 
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یترورـض گنج ، نیا  فادـها  رازبا و  اهـشور ، داعبا ، تیهام ، تخانـش  نیارباـنب ، دـنا . هتخیر  یپ  یمالـسا  ماـظن  اـب  مرن  ههجاوم  ياتـسار 
گنج نیا  تیهام  نییبت  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . ترورض  تیعقاو و  نیمه  زین  رثا  نیا  يدوجو  هفسلف  عقاو  رد  تسا . ریذپان  بانتجا 

: دناهدومرف نینچ 

هک ياهتفرـشیپ  ياهرازبا  اب  ینکارپ ، هعیاش  هلیـسو  هب  غورد ، هلیـسو  هب  ذوفن ، هلیـسو  هب  یگنهرف ، رازبا  هلیـسو  هب  گنج  ینعی  مرن ، گـنج 
(1). دوبن لبق  لاس  یس  لبق و  لاس  هدزناپ  لبق و  لاس  هد  هک  یطابترا  ياهرازبا  دراد ؛ دوجو  زورما 

: دناهدرک يدنب  هتسد  ریز  دراوم  بلاق  رد  ار  نمشد  مرن  گنج  یلصا  طوطخ  شیوخ ، زیمآ  تریصب  هاگن  اب  ناشیا 

؛(2) نمشد ِینمشد  زا  مدرم  ندرک  لفاغ  فلا )

؛(3) ینیبدب فالتخا و  داجیا  ب )

؛(4) یشزرا ياهرواب  يونعم و  ياهناینب  ندرب  نیب  زا  ج )

(5). دیما سفن و  هب  دامتعا  بیرخت  د )

زا یکی  اههدیا ،  (6)، نهوک نیتسدلوگ و  دـننام  نارظن  بحاص  یخرب  رواب  هب  تساههدـیا . گنج  مرن ، گنج  زا  یـشخب  رگید ، يوس  زا 
رد اههدیا  اهنآ ، رواب  هب  هکنآ ، حیضوت  دنیآ . یم  رامش  هب  نارگیزاب  يدربهار  راتفر  نارگ  تیاده 

رذآ 1388.  4 روشک ، نایجیسب  زا  يدایز  عمج  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  - 1
يربهر 2/7/1388. ناگربخ  سلجم  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  - 2

.4/9/1388 نایجیسب ، اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  - 3
.2/7/1388 يربهر ، ناگربخ  سلجم  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  - 4
.2/7/1388 يربهر ، ناگربخ  سلجم  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخس  - 5

.Goldstena Keohane - 6
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بـسک اهفدـه و  لین  يارب  ییاهدربهار  يوس  هب  ار  نارگیزاب  ینونک ، يربهار  طـیحم  ياـهیگژیو  زا  یکی  هباـثم  هب  تیعطق ، مدـع  طـیارش 
نارگیزاب يارب  ار  اهتیبولطم  هب  یبای  تسد  هار  ياههناشن  دـنناوتیم  هک  دـنراد  یتیفرظ  نانچ  اههدـیا  عقاو ، رد  دـننکیم . تیادـه  ناش  عفانم 

هتبلا تساه ؛ هراـگنا  تاروصت و  میهاـفم ، اهزادـنا ، مشچ  ههجاوم  دروخرب و  اههدـیا ، گـنج   (2)، ایراو هچا  ناـمگ  هب  ؛(1)  دننک میسرت 
؛ تسا یعقاو  گنج ، نیا  وا ، نامگ  هب  تساـهنآ . كرد  هویـش  اـههراگنا ، تاروصت و  زا  رت  مهم  هک  ارچ  تسا ؛ مهم  زین  اـهنآ  ياهریـسفت 

هنامصخ تامادقا  ای  اه  ّتین  لماش  دناوتیم  گنج  نیا  تسا . یسایس  ای  یعامتجا  يداصتقا ، ًالومعم  هک  تسا  فده  کی  تمدخ  رد  اریز 
(3). تسین یکیزیف  ياهتنوشخ  هدنریگربرد  تامادقا  نیا  دنچ  ره  دشاب ؛

، اهراتفر اههدیدپ ، يدب »  » ای یبوخ »  » رایعم هک  دوشیم  هتفگ  ییاه  هدیا  هب  بلغا  اهشزرا  تساهشزرا . گنج  مرن ، گنج  زا  يرگید  شخب 
. تسا تیعقوم  هب  طوبرم  نوگانوگ  ياهنیشناج  نایم  رد  لمع  رایعم  لحم و  اهـشزرا ،  (4). دنک یم  صخـشم  ناسنا  يارب  ار  اهرادرک و ...

يارب دهدیم و  تبـسن  اههدیدپ  یـضعب  اهتلاح و  ياهراپ  لامعا ، یخرب  هب  ناسنا  هک  تسا  یـصاخ  ییانعم  راب  شزرا ، تفگ  ناوتب  دـیاش 
. تسا لئاق  ياهژیو  تیمها  هاگیاج و  دوخ  یگدنز  رد  نآ 

ناسنا نهذ  یترابع ، هب  تسا . زیامتم  اهتیعقاو  كاردا  زا  اهشزرا ، كاردا 

.Goldstein a Keohane1993 - 1
.Echevarvia - 2

.Ecgevarria, June 2008 - 3
ص 17. یجرگ ، دمتعم  رهچ  يرپ  یساپسریم و  رصان  همجرت : نامزاس ، گنهرف  تیریدم  سوید ، یلناتسا  - 4
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، اهزاین اهتخانـش ، اهـساسحا ، ساسا  رب  هک  تسا  هتفای  یهاگآ  اهتیعقاو  كاردا  رب  نوزفا  يزیچ  هب  ییوگ  دـنک ، یم  كرد  ار  شزرا  یتقو 
اههـشیدنا و دـننام  اهـشزرا  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  تیعقاو  نآ  هب  سپـس  هتفرگ و  لکـش  یعامتجا  ياهگنهرف  یتح  اهرواب و  اـههقالع ،

شزرا هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  دنا . هتسباو  یعامتجا  یگدنز  هب  اهـشزرا  هک  تشاد  دای  هب  هشیمه  دیاب  یلو  دنتـسه ، یگنهرف  راکفا ،
. دنشاب هتشاد  ینوگانوگ  تاحیجرت  دنزومآ  یم  دوخ ، یعامتجا  یگدنز  تلع  هب  مدرم  دنا و  مدرم  تاحیجرت  اهنآ  دنردان . اه 

لیمحت ياج  هب  دـننک ، اقلا  اـم  هب  ار  یبرغ  ياـه  گـنهرف  میقتـسم  روط  هب  دـنناوت  یمن  وج  هطلـس  ياـهروشک  هک  اـجنآ  زا  بیترت ، نیا  هب 
دوخ بولطم  تمس  هب  ار  ناریا )  ) فده هورگ  يراجنه  ماظن  یگنهرف ، تامادقا  اه و  هناسر  هار  زا  دنشوک  یم  دوخ ، بولطم  ياه  شزرا 

بولطم ماظن  اب  قباطم  ناریا )  ) فده عماوج  رد  اهراجنه  اه و  شزرا  رییغت  يارب  ار  هنیمز  هزوح ، نیا  رد  اه  ینوگرگد  داجیا  دـنهد . رییغت 
. دزاس یم  مهارف  هطلس  نایرج 

یم هک  هنوگ  نامه  دنا . هدرک  ادیپ  يدایز  رایسب  شیارگ  يا  هراوهام  ياه  لایرـس  ندید  هب  مدرم  هک  میتسه  نآ  دهاش  ریخا  لاس  دنچ  رد 
اب ناریا  مدرم  هک  یمیلاعت  اه و  هزومآ  ای  یمالـسا  یناریا و  گنهرف  میقتـسم  نداد  رارق  فده  ياج  هب  مرن  گنج  رد  اه  لایرـس  نیا  میناد 
زا يرگید  کبـس  دنروایب ؛ موجه  اهنیا  هب  هکنیا  ياج  هب  ینعی  دنا ؛. هتفرگ  هناشن  يرگید  تمـس  هب  دـندوب ، هتفرگ  وخ  هدـش و  گرزب  نآ 

اه و همانرب  اه ، لایرس  اه ، ملیف  بلاق  رد  تسا  ییاکیرمآ  یگدنز  کبـس  صخـشم  روط  هب  یبرغ و  یگدنز  کبـس  ًاتدمع  هک  ار  یگدنز 
. دندرک لیسگ  ناریا  تمس  هب  هدرک و  جیورت  فلتخم  تاعوضوم  اهوش و 

دش دایز  رایسب  اهنیا  شخپ  تاعاس  اه و  هکبش  دادعت  اه و  همانرب  نیا  مجح 
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تفرگ تروص  روشک  لخاد  رد  یتالوحت  اه  هکبـش  نیا  تفایرد  ياهرازبا  هب  یـسرتسد  ظاحل  هب  مه  روشک ، لخاد  رد  نآ  اب  نامز  مه  و 
ياهرازبا هک  میراد  رارق  یطیارـش  رد  ام  دـشاب . یم  یناریا  ياه  لایرـس  ياج  هب  اه  لایرـس  نیا  ياشامت  هب  مدرم  لیامت  هدـنهد  ناـشن  هک 

. دنا هداد  لکش  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  ار  مرن  رایع  مامت  یگنج  يربیاس ، ياهرازبا  رانک  رد  ینویزیولت  ییویدار و  يا و  هراوهام 

سوملم رایسب  یلعف  ياه  هکبش  اب   IRAN وPARSو NITV ياه هکبش  دننام  ههد 70  ياهروشک  ياه  هکبـش  مرن  گنج  ياه  توافت 
هورگ زا  يا  هعومجم  ینعی  دـندوب ؛ اـه  یناریا  دوخ  رتشیب  اـه  هکبـش  نآ  ناگدـننک  سیـسأت  ناگدـننادرگ و  رتشیب  عقوم  نآ  دـیاش  تسا .

یسایس فادها  رتشیب  اهنآ  دنتسه ، روشک  زا  جراخ  رد  هک  ماظن  فلاخم  یگنهرف  ياه  هورگ  زا  یضعب  ای  يرارف  ياه  هورگ  نویسیزوپا و 
هک دوب  یهورگ  ای  یصخش  ياهراکتبا  اهنیا  یلو  دنتفرگ  یم  رارق  هطلـس  ماظن  فادها  بوچراچ  رد  هچ  رگا  دندرک . یم  لابند  ار  یلخاد 

همانرب يدرکیور  میتسه  دهاش  هتشذگ  لاس  دنچ  رد  هک  يدرکیور  یلو  دوب ، هتفرگ  تروص  اه  نابز  یـسراف  نیب  رد  روشک  زا  جراخ  رد 
اه و هرگنک  بوصم  ًاضعب  هک  تسا  ییاـه  هماـنرب  ینعی  دـشاب ؛ یم  رگ  هطلـس  ياـهروشک  یمومع  یـساملپید  بوچراـچ  رد  هدـش  يزیر 

نآ رد  هک  دنراد  هنایلاس  ياه  هجدوب   VOA ای یس  یب  یب  لاثم  ناونع  هب  دراد ؛ یمـسر  ياه  هجدوب  هک  تسا  اهروشک  نیا  ياه  ناملراپ 
هب یمـسر  شرازگ  هیارا  هب  فظؤم  ناشعوبتم  ياهروشک  ناریزو  تسخن  ای  روهمج  ياسؤر  دـهد و  یم  ناشن  ار  اهنیا  ياهدـمآرد  لـحم 

رظن ریز  ای  هک  دنتـسه  اهروشک  یمومع  یـساملپید  زا  یـشخب  دـیدج ، ياه  هکبـش  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  دـنا . هدـش  اهنآ  ياه  ناملراپ 
هاگتسد ای  هجراخ  ترازو  ای  ناملراپ  ای  هرگنک 
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. دننک یم  تیلاعف  یساملپید 

رد ناریا  يا  هناسر  یساملپید  هرابرد  اما  دراد ، دوجو  ناریا  رد  هلمج  زا  اهروشک  همه  رد  يا  هناسر  یـساملپید  یمومع و  یـساملپید  هتبلا 
يا هناسر  یگنهرف و  ياه  تیفرظ  هزادنا  دح و  رد  هجو  چیه  هب  هدش و  ارجا  فیعض  رایسب  یـساملپید  نیا  هک  درک  ناعذا  دیاب  مرن  گنج 
یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوش  یم  هدهاشم  یلخاد  دعب  رد  ییاه  فعض  اهألخ و  تسا . هدوبن  ام  يرازفا  مرن  تردق  یناسنا و  يورین 

. تسا یمومع  یساملپید  يربیاس و  گنج  رد  ام  يرازفا  مرن  ياه  تیفرظ  مامت  زا  هدافتـسا  مدع  میراد  هک  یفعـض  لکـشم و  نیلوا  دوش :
هورگ مامت  دسانـش  یمن  زرم  میرادن ، اهزیچ  نیا  هقرف و  رـشق و  شیارگ و  مدآ و  هورگ و  حانج و  رگید  دـیآ  یم  شیپ  گنج  ثحب  یتقو 

. دنوش لاعف  دیاب  هنیمز  نیا  رد  یلخاد  ياه 

هـصرع رد  دـیاب  ام  يربهر ، مظعم  ماقم  دومنهر  قبط  هک  یلاح  رد  هبذاج . ات  میراد  هعفاد  تلاـح  رتشیب  مرن  تردـق  ثحب  رد  اـم  هنافـسأتم 
هدافتسا مصاخم  ياهروشک  اب  یگنهرف  لباقت  يارب  ماظن  ياه  تیفرظ  مامت  زا  ینعی  میشاب  هتـشاد  یلقادح  عفد  يرثکادح و  بذج  یلخاد 

(1). مینک

هاوخ  ) بطاخم شرگن  هاگدید و  رب  يراذـگرثا  يارب  یحالـس  ناونع  هب  تسا ، مرن  گنج  مهم  ياهرازبا  زا  هک  يا  هناسر  تاغیلبت  هزورما 
زا شیپ  نارود  رد  يزیر ، حرط  تیریدـم  یگنوگچ  رد  نامگ  یب  دوش و  یم  هتخانـش  لعفلاب ) هوقلاب و  نمـشد  هعماج  اـب  يدوخ ، هعماـج 

هب لسوت  اب  یناهج  رابکتسا  عقاو ، رد  دنک . یم  افیا  يا  هدننک  نییعت  شقن  يریگرد  زا  سپ  ای  يریگرد  ماگنه  يریگرد ،

، مرن گـنج  یــصصخت  عماـج و  هاـگیاپ  يا ، هناـسر  ربیاـس و  ياـضف  رد  ناریا  مرن  گــنج  یــسانش  بیــسآ  رورپ ، ییایــض  دــیمح  - 1
www.jangnarm.com
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دوخ دوس  هب  ار  یلخاد  یمومع  راکفا  یناهج ، یمومع  راکفا  عانقا  اب  هارمه  دـشوک  یم  مرن ، گـنج  هرتسگ  رد  یتاـغیلبت  تادـیهمت  عاونا 
هب راذـگرثا  هلخادـم  هنوگره  زا  نآ ، داعبا  یـسررب  يا و  هناسر  ياهدـنفرت  تخانـش  اـب  تسا  يرورـض  ور ، نیازا  دـهد . رارق  ریثأـت  تحت 

تفایرد ییارجا  ياه  هزوح  رد  اه  يراذـگرثا  نیا  يزاس  یثنخ  ياهراک  هار  دـیآ و  لـمع  هب  تعناـمم  هناریگ  شیپ  هدـنرادزاب و  تروص 
. دنشاب رظندم  یمومع  راکفا  يریگ  لکش  رب  راذگرثا  ناگبخن  مه  یمومع و  راکفا  دیاب  مه  مرن ، گنج  يزاس  یثنخ  يارب  دوش .

رد اه  هناسر  شقن  نایم ، نیا  رد  دـنراد . یگنهرف  مجاهت  مرن و  گنج  اب  هلباقم  رد  يدایز  رایـسب  ریثأت  اـه ، هناـسر  تفگ  دـیاب  تیاـهن  رد 
بجوم يدربراک ، ياه  همانرب  اب  دـنناوت  یم  اه  هناسر  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه  تسا . یـساسا  رایـسب  هدـش  ریبدـت  تسرد و  ياهوگلا  هئارا 

بوخ ناـبایزرا  مدرم  اریز  دـندرگ ؛ یگنهرف  مجاـهت  اـب  هلباـقم  رد  تلود  تلم و  یگتـسب  مه  شیازفا  هعماـج و  یمومع  گـنهرف  تیوقت 
و مدرم ، كارتشا  طاقن  جیورت  غیلبت و  اب  دـیاب  هناسر  دـنناد و  یمن  مدرم  ماجـسنا  تدـحو و  رد  ار  اه  هناسر  شقن  نانآ  دنتـسه . اه  هناسر 

لمع هماج  دوخ  يدوجو  فدـه  هب  دوش و  نیرفآ  تدـحو  دزاس ، یم  راوتـسا  ار  داحتا  یتسودرگید و  سح  هک  يدراوم  لماوع و  راهظا 
یتلود ياهداهن  ياهدرواتسد  یخرب  مالعا  و  نادرم ، تلود  هب  مدرم  تابلاطم  اه و  هتـساوخ  نداد  باتزاب  اب  دنناوت  یم  اه  هناسر  دناشوپب .

. دننک دیلوت  یعامتجا  هیامرس  مدرم ، هب 

داجیا ندوب و  مه  اب  تهج  يزاـسرتسب ، يارب  ار  روشک  یمـسر  ياـهراجنه  اـه و  شزرا  غیلبت  شزومآ و  دـیاب  اـه  هناـسر  رگید ، يوس  زا 
يورین امیـس و  ادـص و  هزادـنا  هب  کی  چـیه  دـیاش  یندـم ، ياهداهن  نیب  زا  دـنهد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  مدرم  نیب  یـساسا  تاـقفاوت 

. دنشابن دنمزاین  طبترم و  رگیدکی  هب  یماظتنا 
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هیهت روظنم  هب  ار  یعامتجا  ياـه  فارحنا  هژیو  هب  عاـمتجا و  هراـبرد  تسرد  تاـعالطا  راـبخا و  یماـظتنا ، يورین  هک  تسا  نیا  رب  هدـعاق 
مجاهت راثآ  زا  نوگانوگ ، ياه  همانرب  دـیلوت  اب  دـنناوتب  هار  نیا  زا  ات  دـهد  رارق  امیـس  ادـص و  راـیتخا  رد  يا  هناـسر  بولطم  ياـه  هماـنرب 

. دنهاکب یگنهرف 

هب هک  دنـشاب  هتـشاد  نتفگ  يارب  یفرح  دـننارتسگب و  ناهج  رد  ار  دوخ  ياـه  شزرا  تسناوت  دـنهاوخ  ییاـه  تلم  مکی ، تسیب و  نرق  رد 
یکیتکات یموهفم  ناونع  هب  هن  و  یلک ، يژتارتسا  رد  یساسا  یموهفم  نوچمه  مرن ، گنج  موهفم  تاطابترا و  هب  دنهد و  تیمها  اه  هناسر 

. دنهد تیمها  دودحم  و 
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همان باتک 

هراشا

همان باتک 

اه لصف  ریز 

باتک فلا )

هیرشن ب )

یناسر عالطا  هاگیاپ  ج )

نیتال عبانم  د )

باتک فلا )

باتک فلا )

.1390 راپاچ ، نارهت ، هناسر ، گنهرف و  رد  یشیدنازاب  هللا ، حور  ینامرک ، هداز  دمحا 

.1370 شورس ، نارهت ، يرادناهج ، ورسخ  همجرت : هنانیب ، عقاو  یطابترا  ياه  تسایس  يوس  هب  ناج ، یلرآ ،

.1364 هاشیلع ، یفص  نارهت ، یماربا ، همجرت : ام ، راوشد  رصع  رد  دنزرف  شرورپ  ب ، كاپسا ،

.1379 يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یسنوی ، یفطصم  همجرت : تردق ، ياه  بوچراچ  گلک ، رآ  تراوتسا ،

.1380 ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نارهت ، تاطابترا ، یمومع و  راکفا  یلع ، يدسا ،

تمدخ رد  تاطابترا  گنهرف و  یمومع : یساملپید  ، » نیدلا ماسح  انشآ ،
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.1384 نارهت ، رصاعم  راربا  نارهت ، اکیرما ، یمومع  یساملپید  هژیو  ( 6) اکیرما یجراخ ،» تسایس 

.1373 زیدنرم ، دابانگ ، نویزیولت ، هداوناخ و  الهش ، يزازعا ،

.1383 يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یلم ، تینما  تاعلاطم  رد  هشیدنا  نیداینب  لحارم  همجرت ،) يروآدرگ و   ) رغصا يراختفا ،

.1377 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، یگنهرف ، مجاهت  رد  ینید  درکیور  یلامک ، ربکا  یلع  رغصا و  يراختفا ،

.1390 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، مرن ، تردق  هرهچ  ود  رغصا ، يراختفا ،

، جیـسب تاقیقحت  تاعلاطم و  هدکـشهوژپ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  نارهت ، تینما ، گـنهرف و  مرن ، تردـق  رغـصا ، يراـختفا ،
.1387

.1389 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، نراقتمان ، دربن  مرن و  تردق  ینابعش ، رصان  رغصا و  يراختفا ،

.1373 مود ، پاچ  ان ، یب  اج ، یب  یسایس ، مولع  گنهرف  یلع ، یشخباقآ ،

.1386 هاگپ ، رشن  نارهت ، مرن ، دیدهت  لضفلاوبا ، يریما ،

.1371 یمزراوخ ، تاراشتنا  نارهت ، يردنب ، ایرد  فجن  همجرت : تردق ، رترب ، لساردنا 

، هجراخ ترازو  نارهت ، ییالوک ، ههلا  همجرت : نآ ، هدنیآ  یخیرات و  هبرجت  یموهفم ، بوچراچ  للملا ؛ نیب  تسایس  رد  ینومژه  سلگنا ،
.1377

.1382 شورس ، تاراشتنا  نارهت ، این ، ییایرآ  دوعسم  گنهرف ، تخاس  رد  هناسر  نید و  شقن  تربار ، تیاو ، يا 
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.1389 یماظتنا ، يورین  یسایس  تنواعم  نارهت ، نآ ، داعبا  مرن و  گنج  کمایس ، يرقاب ،

.1372 اشگهار ، زاریش ، رهام ، داهرف  همجرت : یعامتجا ، يریگدای  هیرظن  تربلآ ، ارودناب ،

.1382 ینیمخ ،= ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، نید ، یعامتجا  ياههیرظن  رب  يدمآرد  یماسح ، لضاف  و  زیزعدمحم ، يرایتخب ،

.1388 ریوک ، تاراشتنا  تاطابترا ، یسانش  هعماج  اه  هناسر  هیرظن  لیمک ، ماظن  یمارهب ،

.1388 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  یگنر و  ياه  بالقنا  بیعش ، نمهب ،

.1387 ابص ، گنهرف  رشن  نارهت : اسراپ ، دادرهم  همجرت : دننک ، یم  کمک  نارگ  هطلس  هب  هنوگچ  اه  هناسر  رایردوب ،

.1382 یملع ، نارهت ، یثالث ، نسحم  همجرت : یگنهرف ، یسانش  ناسنا  لیناد ، ستیب ،

.1388 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  مرن  تردق  يدهم ، یگیب ،

.1383 ریوک ، نارهت ، یفطل ، نسحدمحم  همجرت : نوطالفا ، مان ، یب 

.1385 حتف ، تیاور  نارهت ، یتدابع ، اضر  یلع  همجرت : يا ، هناسر  نیون  راصحنا  چا ، نب  نایکیدگاپ ،

.1373 شورس ، نارهت ، ییابطابط ، قداص  همجرت : یشوخ ، رد  ندرم  شیع ، رد  یگدنز  لین ، نمتسپ ،

، نارهت ندمت ، گنهرف و  هنیمز  رد  ییاهراتفگ  یسانش ، گنهرف  چ ، ناولهپ ،
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.1378 زورما ، مایپ 

.1389 باتک ، ناتسوب  هسسؤم  مق ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  مرن و  تردق  نیسح ، يدمحاروپ ،

.1370 مجرتم ، نارهت ، یمزراوخ ، تخد  نیمیس  همجرت : تردق ، ییاج  هباج  نیولآ ، رلفات ،

.1379 نایوپ ، هدنیآ  هسسؤم  نارهت ، يدحوا ، دوعسم  همجرت : نردم ، گنهرف  يژولوئدیا و  ناج ب ، نوسپمات ،

.1379 ناریا ، هسسؤم  نارهت ، ییامک ، يراثیا  یلع  همجرت : ییارگون ، اه و  هناسر  ، 

یـشزومآ و هسـسؤم  مق ، يدـالوف ، دـمحم  يراـیتخب و  زیزع  دـمحم  همجرت : یـسانشهعماج ، ياـه  دربراـک  میهاـفم و  چا ، ناـتاناج  رنرت ،
.1378 ینیمخ ،= ماما  یشهوژپ 

.1384 رصاعم ، نارهت ، نابایخ ، یهالک  دیعس  و  هوژپ ، نشلگ  اضردمحم  همجرت : اکیرما ، رد  تیوه  ياه  شلاچ  رزملاچ ، نوسناج ،

.1390 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، يرگسع ، دومحم  ششوک : هب  یلم ، عافد  هصرع  مرن  گنج 

.1381 هزاریش ، رشن  نارهت ، يدمحارای ، جروت  همجرت : یعامتجا ، تیوه  دراچیر ، زیگنج ،

.1385 نارادساپ ، هاپس  كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  يد  یس  یناور ، تایلمع  رد  بیرف  نیسحلادبع ، یلوفزد ، هداز  تجح 

، نارهت رـصاعم  راربا  نارهت ، اکیرما ، یمومع  یـساملپید  هژیو  ( 6  ) اکیرما اهراتخاس ،» اهراکوزاس و  یمومع : یـساملپید  ، » نسح ینیـسح ،
.1384
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.1389 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، یناوریش ، مثیم  همجرت : مرن ، تینما  مرن و  تردق  دیمح ، هداز ، یملح 

، یمالـسا گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  مق ، یعمج ، تاطابترا  هیرظن  رب  يدـمآرد  شیپ  یعامتجا ، تاـطابترا  هناـسر ، نید ، نسح ، يریخ ،
.1389

.1384 دیراورم ، نارهت ، یعمج ، طابترا  ینابم  دمحم ، دیس  نارگداد ،

.1383 امیس ، ادص و  هدکشناد  نارهت ، يدارم ، سوریس  همجرت : یعمج ، طابترا  تخانش  سیند ، يارب  تروا  نیولم و  رولفد ،

.1386 ش 16 ، یسایس ، درواهر  همانلصف  نیون ،» ياه  هناسر  گنهرف و  ، » اضردمحم يریشهد ،

، یموق نارهت ، یگرزب ، دـیحو  بیط و  اضر  یلع  همجرت : للملانیب ، طباور  رد  ضراعتم  ياـههیرظن  فارگازتلاـف ، تربار  زمیج و  یترئود ،
.1383

، ناورهب دـیمح  همجرت : يدامن ،) لباقتم  شنک  شزیتس و  ییارگدرکراک ، ياـه  هیرظن  رب  دـیکأت  اـب   ) هعماـج رب  يدـمآرد  يا ، نوستربار ،
.1374 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ،

، ناورهب دـیمح  همجرت : يدامن ،) لباقتم  شنک  شزیتس و  ییارگدرکراک ، ياه  هیرظن  رب  دـیکأت  اب   ) هعماـج رب  يدـمآرد  ناـی ، نوستربار ،
.1372 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ،

.1389 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، مالسا ، رد  یعامتجا  هیامرس  مرن : تردق  عبانم  نسحم ، يدادر ،

.1389 هنیرز ، رشن  زاریش ، مرن ، گنج  رصع  تریصب و  رافغ ، دیس  روپ ، يوضر 
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ناتسبات 89، مهدزیس ، لاس  جیسب ، تاعلاطم  هیرشن  نآ ،» ياهرازبا  مرن و  تردق  یفاکـش  دبلاک  ، » یموق داوجدمحم  دیـس  نیـسح و  عیفر ،
ش 47.

.1365 راطع ، نارهت ، یسانش ، گنهرف  هنیمز  م ، ینیمالا ، حور 

.1386 ریبکریما ، نارهت ، ینیسحروپ ، مساقلاوبا  نوطالفا ، نرب ، ناژ 

.1364 ریبکریما ، نارهت ، يدمحا ، یلع  نویزیولت ، تردق  ونیزاک ، ناژ 

.1372 تمس ، نارهت ، للملا ، نیب  تسایس  یجراخ و  تسایس  لوصا  ماوق ، یلعلادبع  دیس 

.1381 اسر ، رشن  نارهت ، يرذآ ، ارهز  يرذآ و  اضرمالغ  همجرت : تاطابترا ، ملع  نازاتشیپ  هشیدنا  یگدنز و  مایلیو ، مارش ،

.1389 ینیمخ ،= ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، مرن ، گنج  نسحدمحا ، یفیرش ،

.1376 هاپس ، رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  نارهت ، اهدرکراک ، میهافم و  تاغیلبت ، یناور و  گنج  دمحم ، يزاریش ،

.1376 شورس ، نارهت ، ینیدباعریم  دمحا  همجرت : اکیرما ، يروطارپما  یعمج و  طابترا  لیاسو  تربره ، رلیش ،

.1387 یمالسا ، گنهرف  رشن  دهشم ، هناسر ، مزینویهص و  دیجم ، جات ، افص 

.1387 مراهچ ، پاچ  رصاعم ، راربا  نارهت ، مرن ، گنج  دیمح ، رورپ ، ییایض 

.1383 رصاعم ، راربا  نارهت ، يا ، هناسر  گنج  هژیو   2 مرن گنج  ، 
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.1388 فراعم ، رشن  مق ، مرن ، گنج  نیسح ، يدبع ،

.1388 یلم ، عافد  یلاع  هاگشناد  اج ، یب  هلباقم ، ياهدربهار  مرن و  دیدهت  نیسح ، داژن ، نایراصع 

.1375 نیون ، مولعرشن  نارهت  یسایس ،) تکراشم  هعسوت و  تاطابترا ،  ) یسایس تاطابترا  زیورپ ، يولع ،

.1376 تاغیلبت ، نامزاس  مق ، يرهپس ، دمحم  همجرت : یللملا ، نیب  تاغیلبت  اب  یغیلبت  مسیلایرپما  یلعدمحم ، ینیوعلا ،

.1380 هعسوت ، تاطابترا و  هلجم  هناسر ،» روما  رد  يزادرپ  هیرظن  ههد  راهچ  هعسوت ، تاطابترا و  ، » يدهمدمحم یناقرف ،

.1375 رون ، ياوآ  نارهت ، يدیلک ، میهافم  یسانش و  هعماج  ناراکمه ، دمحم و  نادانق ،

.1364 ریبکریما ، نارهت ، يدسا ، یلع  همجرت : نویزیولت ، تردق  ناژ ، ونزاک ،

.1382 ون ، حرط  نارهت ، نایلق ، یلع  همجرت : دلج 1 ،)  ) يا هکبش  هعماج  روهظ  لئونام ، زلتساک ،

.1380 ون ، حرط  نارهت ، زابکاخ ، نیشفا  نایلقیلع و  دحا  همجرت : تاعالطا ، رصع  لئونام ، زلتساک ،

.1377 ین ، رشن  يروبص ، رهچونم  همجرت : یعامتجا ، هیرظن  ياهداینب  زمیج ، نملک ،

.1380 تمس ، نارهت ، لضاف ، اضر  یلسوت و  سابعمالغ  همجرت : یسانشهعماج ، ینابم  سورب ، نئوک ،
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.1381 شورس ، نارهت ، ادیحو ، نودیرف  همجرت : یعامتجا ، مولع  رد  گنهرف  موهفم  یند ، شوک ،

.1389 شناد ، نارهت ، نارگید ، یگنهرف و  ربکا  یلع  همجرت : ارجا ،) ات  هیرظن  زا   ) هناسر رد  يدربهار  تیریدم  یسول ، گنوک ،

.1371 شورس ، نارهت ، رجاهم ، هبوبحم  همجرت : تردق ، یموتانآ  تنک ، ناج  تیاربلاگ ،

.1381 ین ، رشن  نارهت ، تیوه ، گنهرف و  ندش  یناهج  دمحا ، يدمحم ، لگ 

.1374 ین ، رشن  نارهت ، يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانشهعماج ، ینوتنآ ، زندیگ ،

.1378 ناریا ، همانزور  تاراشتنا  هسسؤم  نارهت ، یناهج ، یتفایهر  گنهرف ، تاطابترا ، اه ، هناسر  زمیج ، لال ،

.1383 لوا ، پاچ  زکرم ، رشن  نایشواچ ، نسحم  همجرت : مسینردم ، تسپ  یسانش  هعماج  تاکسا ، شل ،

.1370 نابز ، زکرم  رشن  ییاسای ، دیشهم  همجرت : كدوک ، تیصخش  دشر  نارگید ، يرنه و  نسام ،

.1388 ان ، یب  اج ، یب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  اب  مرن  گنج  رد  اکیرما  هدحتم  تالایا  يا  هناسر  ياه  حالس  اسهم ، نایناشیپ ، هام 

.1386 ریوک ، نارهت ، یناریا ، تیوه  یسارکومد و  زوریپ ، هدازدهتجم ،

، روشک یمومع  گنهرف  ياروش  هناخریبد  نارهت ، ناریا ، رد  یگنهرف  یعامتجا  راتفر  اه و  شرگن  اه ، یهاگآ  یسررب  رهچونم ، ینـسحم ،
.1379
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هدکـشهوژپ نارهت ، ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  هـیلع  اـکیرما  مرن  تادـیدهت  یـسررب  یتاـقیقحت  هژورپ  نارگید ، یـسایلا و  نیــسحدمحم 
.1388 جیسب ، تاعلاطم 

.1390 شورس ، نارهت ، هناسر ، ماظن  یگنهرف و  تینما  هللادی ، يدمحم ،

،1389 همانرهم ، همانهام  رد 41 ،» کینورتکلا  گنج  شقن  تاعالطا و  ، » نژیب يدارم ،

list

.1378 يدربهار ، تاعلاطم  للملا ، نیب  طباور  تسایس و  رد  تردق  موهفم  رب  نیون  نییبت  يدهم ، اینرهطم ،

.1378 هجراخ ، روما  ترازو  نارهت ، للملا ، نیب  طباور  تسایس و  رد  تردق  موهفم  رب  نیون  ینییبت  ، 

، یهاگـشناد داهج  نارهت ، اه ، لسن  تسـسگ  باتک : زا  هتفرگرب  ناریا ، رب  دیکأت  اب  اه  لسن  يوگو  تفگ  فاکـش و  دـمحم ، داژنروصنم ،
.1382

.1371 اههناسر ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت ، هاوخ ، رکش  سنوی  همجرت : ییارگون ، زا  رذگ  دیمح ، انالوم ،

.1390 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  رظنم  زا  مرن  گنجرب  يدمآرد  دمحم ، یلع  ینیئان ،

.1387 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، يداقنلاوذ ، يدهم  یناحور و  نسحم  دیس  همجرت : مرن ، تردق  سا ، فزوج  يان ،

.1387 يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یبارتریم ، دیعس  همجرت : ندش ،) یناهج  ات  ییارگعقاو  زا   ) تاعالطا رصع  رد  تردق  ، 

، یتینما یجراخ و  تسایس  هزوح  رد  اکیرما  مرن  تردق  ، 
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.1390 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، يروبص ، نیدلا  ءایضدیس  همجرت :

.1388 يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  یبارتریم ، دیعس  همجرت : دامتعا ،) اه ، تلود  مدرم ،  ) مرن تردق  شیاسرف  ، 

.1387 یبارتریم ، دیعس  همجرت : ندش ،) یناهج  ات  ییارگ  عقاو  زا   ) تاعالطا رصع  رد  تردق  ، 

سدـق ناتـسآ  دهـشم ، یخیـش ، اضردـیمح  همجرت : یناهج ، مسینویهـص  یلمع  همانرب  نویهـص : ناروشناد  ياـهلکتورپ  جاـجع ، ضهیون ،
.1373 يوضر ،

.1371 ناهج ، شقن  نارهت ، يراصنا ، روصنم  همجرت : نردم ، هعماج  یتنس و  هعماج  يداقتنا  میهافم  هتینردم : موکلام ، زرتاو ،

.1383 شورس ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  يزاس و  یناهج  ونارف ، رامعتسا  نیسح ، یظعاو ،

.1381 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، ناقهد ، اضر  یلع  همجرت : تاطابترا ، هیرظن  دراکنات ، زمیج  و  نبروس ، رنرو ،

.1389 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، يراقفلاوذ ، يدهم  همجرت : یگنهرف ، مرن  گنج  یس ، لشیم  زمایلیو ،

هیرشن ب )

هیرشن ب )

دادرم 1387.  12 ناریا ، همانزور  اکیرما ،» مرن  تادیدهت  ربارب  رد  ناریا  مرن  تردق  »

ش30 31. شجنس ، شهوژپ و  یناهج ،» تاطابترا  هراوهام و  رصع  رد  یگنهرف  يدرف و  تیوه  »
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دادرم 1381. ریت و  یمومع ، طباور  یصصخت  همانهام  یعمج ،» طابترا  لیاسو  یمومع و  راکفا  مهف  ، » دمحم دیس  نارگداد ،

.1384 يدربهار ، تاعلاطم  همانلصف  ناریا ،» یمالسا  يروهمج  یلم  تینما  گرزب و  هنایمرواخ  حرط  ، » نیدلا لالج  دیس  یناقهد ،

، نیفعـضتسم جیـسب  قاثیم  همانلـصف  مرن ،» تخـس و  گنج  نیب  یقیبطت  هعلاطم  اب  صاوخ  تیلوئـسم  مرن و  گنج  ، » نیـسح رف ، یهللادـبع 
.1389

.1383 یعافد ، دربهار  همانلصف  کیژتارتسا ،» گنهرف  رب  ياهمدقم  ، » دومحم يرگسع ،

ش 32، مهن ، لاـس  یعاـفد ، دربـهار  همانلـصف  یتـینما ،» یعاـفد  يراذـگ  تسایـس  رد  رکف  ياـه  قاـتا  ینیرفآ  شقن  ، » دوـمحم يرگـسع ،
.1384 ناتسمز ،

.9/3/1377 مالس ، همانزور  یعمج ،» طابترا  لیاسو  راذگریثأت  شقن  ، » داژن یناتسهوک  دوعسم  م و  هدازراطع ،

.1372 تمس ، نارهت ، للملا ، نیب  تسایس  یجراخ و  تسایس  لوصا  یلعلادبعدیس ، ماوق ،

یعاـمتجا مولع  هدکـشناد  نارهت ، یعاـمتجا ، مولع  همانلـصف  نآ ،» رب  تالیـصحت  رثاو  ناریا  رد  دوجوم  یلـسن  فاکـش  ، » یهاـنپ دـمحم ،
.1383 ییابطابط ، همالع  هاگشناد 

ش146. حابصم ، همانلصف  یعمج ،» طابترا  لیاسو  ياوتحم  زا  نابطاخم  ریذپ  ریثأت  ياهوگلا  یسررب  ، » لالج يدمحم ،

ناتسبات 1390. نیفعضتسم ، جیسب  قاثیم  همانلصف  تخس ،» گنج  ات  مرن  گنج  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  اکیرما و  ، » شوایس یملسم ،

متسیب و نرق  رد   Am نالک يژتارتسا  مراهچ : تردق  ، » يرگ ، تراه
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.1384 مود ، ش  متشه ، لاس  يدرمدار ، تاعلاطم  همانلصف  ینارحب ، یضترم  همجرت : مکی ،»

یناسر عالطا  هاگیاپ  ج )

یناسر عالطا  هاگیاپ  ج )

 ) تانایب 6/8/1388 ویشرآ  يربهر ، رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ 

(

.http//pudafanel-2.blogfa.com مرن ، گنج  رد  هناسر  شقن  رسفا ، ناوج ،

.1385 نارادساپ ، هاپس  كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  رازفا  مرن  یناور ، تایلمع  رد  بیرف  نیسحلادبع ، یلوفزد ، هداز  تجح 

. مرن گـنج  یــصصخت  عماـج و  هاـگیاپ  يا ، هناــسر  یــسایس و  ياــضف  رد  ناریا  مرن  گــنج  یــسانش  بیــسآ  رورپ ، ییایــض  دــیمح 
www.jangnarm.com

. كانبات يرازگربخ  زا  موهفم ،» نییبت و  مرن ، گنج  ، » دمحم ینابرق ،

. يرهشمه يا  هناسر  تاعلاطم  تاقیقحت و  زکرم  تیاس  میرم ، يرتنالک ،

.WWW. UNESCO.org.1979 وکسنوی ، شرازگ 

نیتال عبانم  د )

نیتال عبانم  د )

Robert Dahl, The concept of power, Behavioral science, 2 (1957) , pp. 15. 20 . 

and America sroLe in joseph Nye and john D. Donahuereds, Governance in a Globalizaing

.world (washing IonD. C: Brooking InsIiIuIion press. 2000) P. 123

and America sroLe in joseph Nye and john D. Donahuereds, Governance in a Globalizaing

.world (washing IonD. C: Brooking InsIiIuIion press. 2000) P. 123

یناسر عالطا  هاگیاپ  www.Ghaemiyeh.comج ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


183 ص :

AssociaTion of InTernaTionaL Educatronrs, In Americas InTeresT: WeLcoming

InTernaTionaL sTudenTs, available a: http// www. nafsa. Org/ ConTenI/ PubLic policy lsfT/
.inamerica sinTeresT. Htm, p. 5

Booth Ken. (1990) , The Concept of Strategic Culture Affirmed, in Carl Jacobsen (ed) ,
.Strategic Power: USAIVSSR, London, Macmillan

Booth, Ken (2005) , Strategic Culture: Validity and Validation, The oxford Journalon Good

.Governance, Vol2,VO1

Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital”, Handbookof Theory and the Search for the
)Sociology EducationedJ.G. Richardson. (New York:Press, 1987 a

CoLinpowell, sIaIenT on InTern aIionaL eDUCAiIon week 2001, avaiLalde Et: http: //www.
.sTaTe. gov/secretary/rm/2001/446. hTm

http: // hameds. Loxblog. Ir

.Josef nyh, powersof, foreign affairs, no80. 1987

Kolodziej , Edward (2005) Security and International Relation, London, Cambridge

.university press

Max Weber, Economyand society, Translated by G. Roth and G. wittich (university of
.Galifornia press) , Berk ely and los Angeles, 1978, p. 53

NeaT M. Rosendorf, social, and CuLtureL Globalization: ConcepTs, HisTory

Nye, Josephs, The Paradox of Americanpower, why The words onLysuper power canT Go

.it a Lone, Lone, New York: oxford univers ity press, 2002

Nye, Josephs, The Paradox of Americanpower, why The words onLysuper power canT Go

.it a Lone, Lone, New York: oxford univers ity press, 2002

.Richard pells, NoT Like Us (New York: Basic Books, 1997 j,pp. 31. 32
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RoberT A. Dahl. who Governs? Democracy and power in an American city (New Haven,
(. Conn: YoLe Vniversity Press, 1961

یناسر عالطا  هاگیاپ  www.Ghaemiyeh.comج ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

RoberT w. Cox , ProducTion, Power, and world order, (New York: CoLumbia university
.Press, 1987) , chaps. 6. 7

See Stephan D. krasner, InTernaTiona (Regimes (Ithaca. N. Y: Cormell university press,
.1983

WesLey k. clark, winning Modern WarsL Iraq, Terrorism, and The American Empire

.(Newyork. Public Affairs, 2003) , p. 182

WesLey k. clark, winning Modern WarsL Iraq, Terrorism, and The American Empire

.(Newyork. Public Affairs, 2003) , p. 182

یناسر عالطا  هاگیاپ  www.Ghaemiyeh.comج ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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