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 چکيده

 ظارزی ؿیاؿث در ؿازم فیؼیث جضٕؿ ٍوايْ صاضؼ ةا اؿحمادق از ركش جٕصیمی جضًیًی ةْ ةؼرؿی 

 ایػؼاف در اؿػالٍی اِوالب پؼداظحْ اؿث. یالحْ ٓام جضوین صاکیـث اِػوالب از ةؿغ ك ایؼاف هتى

 ِضٕم ةْ  آف  ظارزی ؿیاؿث ك ؾاـ ام گِْٕ ةْ  ایؼاف ؿیاؿث در ةؼزـحْ گمحَاِی قیمث  یک  ؿاز زٍیّْ

 ةْ را ظٕد زام يیؼايیـحی قػتْ ِػاؿیِٕايیـٌ در ایُ قیمث گمحَاِی، رٓیالث .قػغ ظػاص

 ك زَٕٔریث ٍؤيمْ  دك پایْ ةؼ زغیغ ِؼاـ اِوالب، از ةؿغ در اٍا. داد اِػحوادم -اِػوالةی گؼایی اؿالـ

 از ظَیّی اٍاـ كیژق ظٕاِف ةػؼآیّغ لویْ كالیػث. قغ  ٍی جسٔیؽ لویْ كالیث اصى ؿایْ در ك اؿالٍیث

در هتى از اِوالب . قغ  ٍػی جمـیؼ ائی كالیث ك يعػك هػاؾغق ةؼ ٍتحّی ك قػیؿی ؿػّث ك ِػصٕص

ؿیاؿث ظارزی ؾَغجا ةؼ دگؼ ؿازم ِـتث ةْ کَِٕـٌ ك قٕركم ك كاةـحگی ةْ فؼب ك آٍؼیکا ٍتحّی 

 ك ٍـحکتؼ ةعف دك ةْ زٔاف جوـیٌ ، دیگؼ ؿازم ؿعث ك قغیغ ك اؿالٍی  ِٕپغیغ ةٕد. اؿػاس گمحَاف

 ایؼاف ظارزی  ركاةػط ك  ؿیاؿث ؾؼصْ ةؼ لػؼاكاِی جػأدیؼات ك ٓا ةػازجاب ٍٕضٕع ایػُ. ةٕد ٍـحضؿك

 ضغیث ةا ِؼاـ ؿًعْ ك در راس آف آٍؼیکا از ِحایر ایُ قیمث گحَاِی ةٕدق اؿث. .اؿث داقحْ

 .محَاف، اِوالب اؿالٍی، ِؼاـ ؿًعْ، قٕركمؿازم، گ فیؼیث :يديکل واژگان
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 مقدمه   
ازحَاؾی ایُ ؿػاٍاف ؿیاؿی ةٕد. اِوالب ؿاؿ  -ؿاظحار ؿیاؿی  اِوالب اؿالٍی در ایؼاف، َِایاِگؼ ةؼآٍغف گمحَاف ِٕیُ در ؾؼصْ

پیٕؿحار آف ةؼآٍغف ِػؼاـ زػَٕٔرم اؿالٍی، ایؼاف ٍؿاصؼ اؿث. ایػُ اِوالب ك در   در  دكيث ؿازم -ؿازم ركِغ ًٍث  اٍؼم ٌٍٔ در 1357

 -ٓا، ؿاظحارٓا، ركِغٓا ك لؼایّغٓام صاکٌ در ایُ ًٍث ٓا، اصٕؿ، ٍؤيمْ ٍذاةْ جضٕيی ةّیادیُ در زٍیّْ کیمیث جؿؼیك ك ةازجؿؼیك ارزش ةْ

ؿازم ك  ام گػِٕاگٕف پؼداظحّغ. ایُ ٍؿّیٓ ةّغم ازَاؾی ِٕپغیغ در زٍیّْ آیغ. ِعتگاف ِٕػٕٔر در ایؼاف اِوالةی ةْ صٕرت ةْ قَار ٍی  دكيث

  .اؿث  رلحْ  پیف قکّی گمحَاف پًٕٔم آفاز ك در ركِغم اِوالةی ك کّكگؼاِْ ةْ ةّغم گمحَاف ةا كاؿازم ك قايٕدق ؿاظث

جؼیُ َِٕدٓام قیمث گمحَاف اِوالب اؿالٍی در ؾؼصْ ؿیاؿث ظارزی ةٕدق اؿث. ؿیاؿث ظػارزی ایػؼاف در  یکی از ةؼزـحْ

یادکؼد. ٍّاةؽ ك  یؾّٕاف قیمث ك گػار گمحَاِ جٕاف از آف ةْ ٍی  کْ  جٕزٔی ٍحأدؼ قغق اؿث ٓام هاةى ك پؾ از اِوالب از چّاف جماكت پیف

كیژق هػإِف  ٓا، لؼایّغٓا، ؿاظحارٓا ك ةالحارٓا، ؿازكکارٓام هإِِی ةػْ ٓا، پؼؿف ك پاؿط ٍتادم، ٍٕضٕؾات، اصٕؿ، ؾّاصؼ، ّٓسارٓا، ٍـأيْ

گػارِغ. ازَاع  ام را ةْ َِایف ٍی ٓا ك جضادٓام زغم ؿیاؿث ظارزی در ایُ دك گمحَاف اظحالؼ  ٍواـ  ی، ركِغٓا، لؼا گؼدٓا ك ؾّاصؼاؿاؿ

ٍـیؼ پیغا کؼد. ِعتگاف   دِتايْ  ك ٍحضاد  ِعتگاِی ٍٕزٕد ةؼ ؿؼ ایُ اصٕؿ، در زؼیاف اِوالب اؿالٍی قکـحْ قغق ك در ركِػغم ٍػحماكت

اِغ، در ٍٕرد پاؿعگٕیی  داقحْ یِؼؼٓایی کْ در ؿعش ظؼدق گمحَاِ ٓا ك اظحالؼ در پی اِوالب اؿالٍی، ةاكزٕد جماكت  ایؼاف  ظارزی  ؿیاؿث

. ِػٕقحار پیػف رك ةػْ  پؼداظحّغ  ركا داقػحْ ك ةػْ ةػازجؿؼیك اِوالةی ك ةّیادیُ در آف  اؿاؿی  جؼدیغ  کّكی گمحَاف پًٕٔم -ؿاظحار ِؼؼم

چْ ةٕدق ك در چارچٕب چػْ ؾػّاصؼ اِوالب  از ةؿغ ك هتى ایؼاف ظارزی ؿیاؿث در ؿازم فیؼیث جضٕؿگؼدد کْ  کإِِی ٍیگؼد ایُ پؼؿف 

قیمث گمحَاف ظی  ؿازم فیؼیث جضٕؿ »آیغ کػْ ةػؼ پایْ آف  در ٍواـ پاؿط، لؼضیْ ٍوغٍاجی زـحار ٍی« اؿث؟  َِایف ك ِػكاِگاِی هاةى

  جػتییُ  گاِْ ایغئٕيٕژم، اؿحؼاجژم ك دیپًَاؿی هػاةى ٓام ؿْ دكراف زَٕٔرم اؿالٍی ةؼ پایْ ٍؤيمْ  ةْ  مپًٕٔ  ؿیاؿث ظارزی ایؼاف از ؾصؼ

ك کیمیث اِغرکّف   ؾؼصْ  ایُ  ةّغم ازَاع ةیكیّْ ٍحماكجی در ٍیاف ِعتگاف صاکٌ در ٍػٕرد جؿؼیك ك ةازجؿؼیك اصٕؿ ةػٕدق، ةْ ٍؿّام صٕرت

گؼایی ضغ  جؿاٍى»ك كاپـػیُ ٍػؼصًْ گػار دركف گمحَاف آف در هايب ایغق   ةػٕدق  ًٍی  اهحصاد ًٍی ك ٍّالؽ آف ةا صٕزق ةاكر ًٍی، اٍّیث ًٍی،

ازآف ايگٕم  َِایغ؛ پؾ قّاظحی ظٕد را ٍعؼح ٍی ایػُ زـحار ِعـث ٍتاِی ِؼؼم ك چارچٕب ركش«.  اؿػث  قغق  ةّغم صٕرت« ِؼاـ ؿًعْ

گؼا( ك ٍحأظؼ  گمحَاف اؿالـ  ةّغم ك صٕرت  پًٕٔم  ؿػعش ٍػحوغـ )ٍػؼصًْ ةْ صاقیْ راِی گمحَافرا جكؼیش ك از رٓگػر آف دك   ظٕد  جضًیًی

 .دٓغ كاکاكم ك جتییُ هؼار ٍی  ٍٕرد  ؿًعْ( در ؿػیاؿث ظارزی زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف را  گؼایی ضػغِؼاـ )اةؼ گمحَاف جػؿاٍى
 

 مبانی نظري -1
جٕاف ايگٕٓام  ٓام گمحَاِی اؿحمادق َِٕد. از ظؼین جضًیى گمحَاِی ٍی جٕاف از هايب ٍیؿػیاؿث ظارزی   زػغیغ  پؼدازم ِػؼؼیْ  در

در صٕزق   (163-1373:166)ٓايـحی، ةْ ایُ جؼجیب، ؾالكق ةؼ هايتٔام ادراکی ك ایـحارم  گؼلث.  کار  ايًًَی ةْ ٍحّٕؾی از رلحار ؿیاؿی ك ةػیُ

ايًًَی ك  لضام ةیُ  اِؿکاس  جٕاف ٍی  گِْٕ اقکاؿ رلحارم را ى ِیؽ جٕزْ کؼد. ٓؼیک از ایُٓام دیػگؼم از جؿاٍ ؿػیاؿث ظارزی، ةایغ ةْ قػکى

 .دٓی کّغ جٕاِغ چّیُ اصـاس ك رلحارم را ؿازٍاف گمحَاف ِیؽ ٍی  قکى ظاصی از ادراکات ؿیاؿی ةازیگؼاف داِـث.

  جٕاف گمحَاف را لؼاجؼ از لضام ادراکی آف قؼایط ٍیقٕد، در   جًوی  ٍتّام جماكت رلػحار کكٕرٓا ك ةازیگؼاف« ؿیاؿث ٕٓیث»اگؼ 

ك   ٕٓیحی  ٓام هايب  ةؼاؿاس .ايًًَی داِـث ؿازم در ؿعش ةیُ ام از ادراکات، اصـاس ؾٍَٕی ك ٕٓیث َِٕد ك آف را ٍسَٕؾْ  جًوی

هغرت ؿیاؿی کكٕرٓا در »اؿث کْ اؾحواد   ایُ  ةؼ  گیؼد. لٕکٕ ٓام گمحَاِی، ايگٕٓام رلحار در ؿیاؿث ظارزی ِیؽ قػکى ٍػی چارچٕب

آكرد. ةـیارم از  كزٕد ٍی قغق کكٕرٓا را ةْ ِٔادیُ ك ٍٕضؽ جصؼیش  رلحارٓام  ةؼام  یاةّغ، گمحَاف ةـحؼ الزـ ٓام گمحَاِی اِؿکاس ٍی هايب

  ايًًَی ٍّؿکؾ  ٓام ةیُ م ك کّفگیؼ دارِػغ؛ یؿّی ایّکْ از ظؼین رلحار، اجعاذ ٍٕاضؽ، جصَیٌ  فػیؼزةاِی  ٓام ؿیاؿی ةازیگؼاف، ٍآیث کّف

زٍؼق ِٔادٓایی ٍضـٕب   در  از ِٔادٓام ؿیاؿی ك ؿیاؿث ظارزی ٍآیث گمحَاِی دارِغ، ةْ ایُ جؼجیب ِٔادٓام گمحَاِی  ةـیارم  قِٕغ. ٍی

جٕاِّغ ةْ  ٓا ٍی گمحَاف جٕاف جاکیغ داقث کْ ٍی  صاؿ درؾیُ  ؿازِغ. ٍی  قِٕغ کػْ قػؼایط ازحَاؾی ك ؾٍَٕی گـحؼش گمحَاف را ٍّؿکؾ ٍی

ةّغٓام رلػحار  ك ؿیاؿث ظارزی، ِوف اةؽارٓام هغرت در قکى  ؿیاؿث  دٓی ِٔادٓام فیؼگمحَاِی کَک َِایّغ. در جضًیى گمحَاِی ؿازٍاف

ٓا را ٍّؿکؾ  ثجٕاِّغ كاهؿی قِٕغ کْ ٍی ٓا ةػْ ؾػّٕاف جػّٔا اةؽارم ٍضـٕب ٍی کًَات ك كاژق  یاةّغ. ٍی  کآف  ايًًَی ؿػیاؿی ك ةػیُ

 ((Foucault,1972:25)«َِایّغ.

ؿیاؿث ظػارزی ِػیؽ ٍػالصؼْ   صٕزق  جٕاف در کّغ ٍی ٓام گمحَاِی رلحار ؿیاؿی ةیاف ٍی ٍیكى لٕکٕ در جتییُ هايب  را  آِچْ

ةاقغ.  ٍی« ٓا ؿَتى»ك َٓچّیُ   «ةازَِٕدٓا«  ةاقغ. ٓؼ گػمحَاف ٍػتحّی ةؼ ةـیارم از ٍی« ٓا اُةژق»کّّغق  جاؿیؾ «گمحَاف»ظٕرکًی  کؼد. ةْ

در  اِغ.   پغیغ آٍغق  گػمحَاِی  ٓام هػايب  را ٍغِؼؼ هؼار داد کْ ةؼ ٍػتّام  ٍعحًمی  ٓام جٕاف اةژق در ؿیاؿث ظارزی زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف ٍی

  قػکى  ٓام دػاةحی ایغق  ةؼاؿاس  زیجقییؼ اةژق ةٕد؛ زیؼا ؿیاؿث ظار  قآغ  جٕاف ٓا ك هٕاؾغ گمحَاف ٍی ِگؼش گػمحَاِی ةػا جػقییؼ هايب

جؼ ایػّکْ ٓػیچ ارجػتاط ذاجی ةیُ  ةاقغ. از َْٓ ٌٍٔ دٓی ؿیاؿث ظارزی کكٕرٓا جادیؼگػار ٍی ؿازٍاف  ٓام زةاِی ٍعحًمی در ةازم  گیؼد. َِی
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ةؼ جقییؼپػیؼم رلحار   ظارزی  ٓام ؿیاؿث کػْ رئايیػـث  اؿث  ديیى  َٓیُ  ةْ  ك کًَات ؿیاؿث ظارزی کكٕرٓا كزٕد ِغارد.  ٍٕضٕؾات

  هائى ةاقّغ، جَاٍی جالش ظٕد را ةؼام  اصايث  گمحَاِی  ٓام کّّغ. آِاف ةیف از آِکْ ةػؼام ؿػٕژق ك ٓػَچّیُ هايب ؿیاؿث ظارزی جاکیغ ٍی

ؼپػیؼم ؿیاؿث ظارزی کكٕرٓا گیؼِغ ك در َٓیُ چارچٕب، جَاٍی آِٔا ةؼ جقیی ةا اُةػژق ةػْ کار ٍی  جؿاٍى  ك ایساد  جادیؼگػارم  قّاظث،

 .داِّغ ايًًَی ٍی ؿیاؿی، ازحَاؾی ك ةیُ  ٓام کّّغ. آِػاف جقییؼات را ِاقی از دگؼگِٕی دائَی در اةژق جػاکیغ ٍػی

ٓا جٕضیش داد. ةْ ؾتارت دیگؼ،  جٕاف ةػؼاؿاس جػضٕالت دائَی ؿٕژق در جتییُ ِؼؼیْ گمحَاِی، ٓؼگِْٕ جقییؼ ك دگؼگِٕی را ٍػی

ٓام ازحَاؾی را ةْ ؾؼصْ ؿیاؿث  جػَایؽ را ةیُ ظٕد ك دیگؼاف ایساد َِایّغ. ایُ اٍؼ صٕزق زّتف  از  کّّغ جا قکى ظػاصی جالش ٍیٓا  ؿٕژق

اِغ، ظتیؿی اؿػث  جؼکیب گمحَاِی ایساد قغق  از  ٓام ؿیاؿی ك ازحَاؾی در هايب قکى ظاصی کْ زّتف دٓغ. زٍػاِی ايًَى گـحؼش ٍػی ةیُ

 .گیؼد ؼاف ِیؽ در كضؿیث جقییؼپػیؼم ك ةازَِٕد هػؼار ٍیکػْ ركاةط ةازیگ

ؿیاؿث ةػْ   کْ  الکػالئٕ ك ٍٕلْ جمـیؼ ظاصی از ؿیاؿث ك رلحار ؿػیاؿی كزػٕد دارد. آِاف ةػؼ ایػُ اؾػحواد ٓـحّغ   ِػگؼش  در

جادیؼ هػؼار داد ك آِػاف را ةْ ازؼام کارم  را جضث  رهیب  ةازیگؼاف  ةاقغ. ٓؼگاق کْ ةحٕاف ٓا ةؼام جادیؼگػارم ةؼ اُةژق ٍی ٍمٕٔـ آزادکؼدف جٕاِایی

  ةاقّغ. ةّاةؼایُ ظتیؿی ٍی  پؼدازاف پـػاؿاظحارگؼا قٕد. الکػالئٕ ك ٍٕلْ در زٍؼق ِػؼؼیْ ؿػیاؿث ایػساد ٍػی  كادار َِٕد، قکًی ظػاصی از

جؼجیب ٍؿاديْ هغرت ٓػَٕارق در صػاؿ جػقییؼ اؿث. ػٕٔر  ةْ ایُ .پػیؼِغ از ِؼٌ ازحَاؾی را َِی  ام یالحْ دتات  اؿث کْ آِاف قکًٔام

جٕاِغ ركاةط  ٓام هغرت ٍی یاةغ ك ِكاِْ ٓام زػغیغ ػٕٔر ٍی ٓػؼگاق کػْ ٓػٕیث .ؿازم داِػـث ام از هػغرت ٓام زغیغ را ةایغ ِكاِْ ؿَتى

ٓام  ٓؼگاق ٕٓیث»جؿؼیك َِایغ. در ایُ قؼایط جٕاِغ ظٕد را ةاز  ةیُ ةازیگؼاف را جؿؼیك َِایغ، در آف قؼایط قکى زغیغم از هغرت ٍی

ٓایی از هغرت را  جٕاف ِكاِْ كزٕد آیغ، ٍی ؿػٕم دیگؼ ركاةط ِٕػٕٔرم ةؼاؿاس قکى زغیغم از ٍؿاديْ ؿؼکٕب ةْ  زغیغم جاؿیؾ قٕد ك از

جؼ آِکْ  ِغ ك از ٓػَْ ٍػٌٔدا را َِاد ٕٓیحی ظٕد ٍی  آكرد ك آف ٍكآغق َِٕد. زٍاِی کْ زٔاف فؼب از دٍٕکؼاؿی صضتث ةْ ؾَى ٍی

ٍضیط ؿیاؿی   در  قٕد. اگؼ کّغ، در آف قؼایط ٍؿاديْ هغرت ةازؿازم ٍی دٍٕکؼاؿی را ةْ ؾّٕاف قکى ظاصی از ركاةط هغرت جًوی ٍی

گػارد ٍآیث  ٓا جادیؼ ةْ زام جٕاِغ ةػؼ ؿایؼ گؼكق ٓا کْ ٍػی ٓا ك ؿَتى چیؽ جاةؿی از هغرت ِتاقغ، صغاهى ةـیارم از ركاةط، ِكاِْ َْٓ

 (Laclau and Muffe,1985:18)«کّغ. ؿیاؿی پیغا ٍی

 دیگؼ ةا راةعْ در ك اؿث گمحَاِی ؿازق ِٕؾی یا ك دارد گمحَاِی ٍآیحی چیؽ َْٓ ٍٕلْ، قّحاؿ ك الکالك ارِـحٕ گمحَاف ِؼؼیْ در

 در.اؿث آف کّّغق ٍّؿکؾ  دظیى ازحَاؾی ؿاظحارٓام ةازجٕيیغ ك جٕيیغ در ك اؿث ةؼؿاظحْ ٌٓ ك ؿازِغق ٌٓ گمحَاف يػا.یاةغ ٍی ٍؿّا اقیاء

 ,Philips.) آیّغ ٍی كزٕد ةْ زاٍؿْ دركف ك ةـحؼ در ك ٍّغ ِؼاـ ٍؿاِی ك ةاكرٓا از لضایی در ك قِٕغ َِی جٕيیغ ظالؿ در ٓا گمحَاف كاهؽ،

2002. ) 

 گمحَاف كزٕد، ایُ ةا. اؿث ایغئٕيٕژم ك کّّغ،لؼّٓگ ٍی رقغ آف دركف ٓا  گمحَاف کْ كٍحماكت اؿاؿی لضام دك ٍیاف، ایُ در

 کّف جٕزیْ ك جٕضیش ةْ ازحَاؾی کّكگؼاف آف جٕؿط کْ ٓا ایغق از ام ٍسَٕؾْ ؿّحی،یؿّی ٍؿّام ةْ لؼّٓگ یا ایغئٕيٕژم َٓاف ٓا

 ٍَکُ کْ ام گِْٕ ةْ داِغ؛ ٍی ؿیاؿی ایغئٕيٕژم از جؼ ؾاـ را زٍیّْ،گمحَاف ایُ در لٕکٕ. ِیـث پؼدازِغ ٍی ظٕد ازحَاؾی یالحْ ؿازٍاف

 رلحارٓام ك ٓا کّف ٍؿاِی، اؿاس،کًیْ ةؼایُ( 21 -22: 1384 آةادم، لیؼز دٓواِی.)آكرد را ایغئٕيٕژم چّغ ٍؼزٓام آف کارٓام ؿازق اؿث

 .قٕد ٍی درؾ(گمحَاف)ٓـحّغ آف از زؽئی کْ  ام کًی زٍیّْ ةا ارجتاط در َٓگی ِیؽ ؿیاؿی ِؼاـ یک

. قٕد ٍی لَٔیغق ظاص  گمحَاف یک ةا ارجتاط در رلحار ٓؼ ك اؿث كهٕع درصاؿ کْ کًی رلحار ةا تاطارج در ٍؿّا ٓؼ كاهؽ، در 

 را الحغ ٍی اجماؽ ٍػکٕر لؼایّغم آف، دكرف در کْ گمحَاِی ك رلحار کْ داد جٕضیش ك کؼدق درؾ را لؼایّغ یک جٕاف ٍی صٕرجی در ةّاةؼایُ

 یک در دادف  رام ؾَى)صّغكؽ یک در آف كهؼاردادف کافػ  ةؼگْ یک ركم ةؼ ظط یک  کكیغف ٍذاؿ ؾّٕاف ةْ کْ چّاف. کّیٌ درؾ

 در دادف رام آَیث يػا. یاةغ ٍی ٍؿّا ِاٍیٌ ٍی دٍٕکؼاؿی را آف ٍا کْ ِٔادٓام ك ٓا ركیْ هٕاؾغ، از ٍحكکى ِؼاٍی دكرف جّٔا ،(اِحعاةات

 (.202: 1378 ٕٓارت،. ) اؿث درؾ هاةى اؿث آف از زؽئی کْ كٍٕضٕؾاجی رلحارٓا دیگؼ ةا ارجتاط

ٓام  ِؼؼیْ لٕکٕ قتآحٔایی دارد. اگؼچْ ِػگؼش لػٕکٕ از ِؼؼیْ  ةا  کؼدِغ  ٓام گمحَاِی ةیاف در جتییُ هايب  ك ٍٕلْ  آِچْ الکالئٕ

  جادیؼ هؼار دٓغ. ةّاةؼایُ جضث جٕاِغ ٍؿاديْ هغرت را ٍی  ٓا ك ؿَتى  الکالئٕ ك ٍٕلْ لؼاگیؼجؼ اؿػث، جػَاٍی آِاف ةؼ ایُ اؾحواداِغ کْ ةازَِٕدٓا

  را  ظٕد  ايًًَی را ةایغ اِؿکاس ٍؿاديْ زػغیغم از هػغرت داِـث کْ جٕاِـحْ اؿػث ٍػٕزٕدم ام ك ةیُ ؿیاؿی کكٕرٓا در ٍضیط ٍّعوْ  زةاف

ةاقغ. كم اؾحواد دارد کْ  ٍیگمحَاف لؼاجؼ از زةاف، ؿَتى، َِاد ك ادةیات ؿیاؿی   ةؼ دیگؼاف جضَیى َِایغ. لٕکٕ ةؼ ایُ اؾحواد اؿث کْ

رلحارم ؿیاؿث   جٕاف لؼآیّغٓا ك ايگٕٓام ةؼاؿاس چػّیُ ادراکػی اؿث کْ ٍی .قٕد ةازیگؼاف ٍّؿکؾ ٍی  دائَی  ٓا ك کّف گمحَاف در ٕٓیث
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ةا   ٍتارزق  گؼا ك چپ )ٍارکـیـث ك ايحواظی( ك در ًٍی -اٍاـ ظَیّی جٕاِـث ةؼ لؼاز دك گمحَاف يیتؼاؿ  رٓتؼم  ا ةْگؼ گمحَاف اؿالـ

كیژق  ازحَاؾی ایؼاف ك ةْ -ةؼ ؾؼصْ ؿیاؿی  چػیؼگی  کػّكی پؾ از -لکؼم  زؼیاف  دؿث ةیاةغ. ایُ  ٓژٍٕف  زایگاق  گمحَاف پٔػًٕم دكـ ةػْ

دك   اؿػاس  ةػؼ  . ایُ گمحَاف َِایغ  ةّغم چارچٕب گمحَاف اؿالـ ؿیاؿی ك لوآحی ٍمصى  در  ٓام ظٕد را ـث ایغقجٕاِ 1360پؾ از ظؼداد 

  اِغیكْ  لویْ ؿاٍاِغٓی قغق ك ؿػیاؿث ظارزی ایُ ةازیگؼ ِٕپا ِیؽ در دِتايْ َٓیُ ك ةا ٍضٕریث ٍمٕٔـ كالیث  اصى زَٕٔریث ك اؿالٍیث

گؼدٓام ٍٕزٕد را ةْ ؿَحی   ( ك لؼا )ظػاصْ هػإِف اؿاؿی  هػإِِی  ٓام ، ةّیاف ، ةالحارٓا ، ؿاظحارٓا ث ِكاِگافٍؿّا یالث. اٍاـ ظَیّی جٕاِـ

  ةْ  را  اِوالةی از ٍػٓب جكیؽ -جٕاِـث ظٕاِف اِحوادم  . كم َِایغ  دٓی کّغ کْ ؿیاؿث ظػارزی ٍػحّاؿب ةا ركِغ دركِی را ةازجٕيیغ زٔث

گؼام جَغِی در راؿحام ِیى ةْ ايگٕم ٍغرِیحْ ٍػًی ٍػؿّا دٓػغ؛  کػْ یػک قیمث گمحَاِی ةّیادیّی را از ايگٕم فؼب  ِػَایغ  ةؼزـحْ  ِضٕم

 گػاقث ؿؼكکار داقث ك ظٕد را ٌٓ در ؿعش ٍػًی ك ٓػٌ لػؼاًٍی ةْ َِایف ٍی  ٓام اؿالـ اِوالةی ام کْ اؿاؿان ةا آغاؼ ك ارزش ٍـأيْ

(Jahanbegloo, 2013: 27). ِؼؼم ك ؾًَی ایؼاف ٍٔیا   ؿػاظحارٓام  ب اؿالٍی زٍیّْ را ةؼام ارزاع ةْ اٍؼ ؿّث در ةؼاةؼ اٍؼ ٍػغرف دراِوال

قغق اؿث کْ دیغگاق رٍاِحیکی ِـتث  ٓام لؼّٓگی فؼةی ك ؾػادات ك رؿػٍٕی جػكکیى ام از ارزش کؼد. ایغئٕيٕژم رؿَی پًٕٔم از ٍسَٕؾْ

ٓام ؿیاؿی زغا، جاةؿی از  دیُ در ِگاق ٍػضَغرضا پٔػًٕم از لؿايیث .(Shakibi, 2007: 203)  اردد  ةْ جَغف ةاؿحاِی ایؼاف پیف از اؿالـ

  ایغئٕيٕژم  ٓام ٍمٍٕٔی ٍػؤيمْ .(Amirsadeghi, 2011: 245)  ةػٕد  ؿیاؿث دكيحی ك اةؽارم ةؼام جّؼیٌ هٕاؾغ لؼدم ك دتات ازػحَاؾی

 .قغ گػاقث ِػیؽ از ٓػَیُ ركِغ ٍـحعؼج ٍی ايًًَی آف ادؼ ٍی ك ٍّاؿتات ةیُ ام ٍـحویٌ ةؼ ؿیاؿث ظارزی گِْٕ ؿیاؿی قاق کْ ةْ

جّٔا ِؼؼم ِیـث،   اؿػالٍی داِػف  ٍػمٕٔـ  گؼا یا قّاؿی گمحَاف اؿالـ قّاؿی ٍغرف گمحَاف پًٕٔم، قّاظث در ةؼاةؼ قّاظث

ؾّٕاف ؿؼچكَْ داِف در  جّٔا ظغاكِغ را ةْ  ٍػّعن ایػُام ِؽدیک ةْ اِغیكْ ك رلحار ةكؼم ةْ صٕرجی لؼدم ك ازػحَاؾی دارد.  ةًکْ ؿٕیْ

اصصا اؿث: كزٕد اٍکاف قّاظث،  ٓا هاةى ؿیاؿث ظارزی، در ایػُ گػؽارق  گؼام اؿالـ  گمحَاف  قّاظحی ٓام ٍؿؼلث لؼض داِّغ. پیف زٔاف ٍی

-130پ: 1389، لیؼكزآةادم ؼگؼایی ركقی )دٓواِیاؾػحتار ك داكرم، جػکذ  ٍػؿیارٓام  ٍحؿًوات قّاظث، جکذؼ ٍؼاجب ك ٍّاةؽ قّاظث، جکذؼ 

َٓگی  -صػحی ؾًٕـ ازحَاؾی -ٍضٕر گؼایی ك صؼؼ ظؼدگؼایی اِػـاف ، دٍٕکؼاؿی، ًٍی ؿکٕالریـٌ  کْ  (. اٍاـ ظَیّی ةارٓا اػٔار داقح131ْ

  .(Milani, 2010: 9) ِیؽ اةؽارم ةؼام ٓػژٍِٕی اؿػحؿَارم اؿػث  ٓام ٍـَٕـ ٍغرِیحْ ٓـحّغ کْ ظٕد لؼاكردق

اصايث كاهؽ اؿث. ركیکؼد ٓػـحی قػّاظحی اؿالٍی،   یا  ظٕر ؾاـ، اصى كاهؿیث ةْ  قّاؿی ؿیاؿی اؿالٍی ِعـحیُ اصى ٓـحی

قّاؿی اؿالٍی اصى  جؼیُ اصى ٓـحی ةاقغ. ؿػٍٕیُ ك ٍػٌٔ قّاؿی اِحوادم اؿالٍی اصى ؾًیث ٍػی ةاقغ. اصى دكـ ٓـحی زٕٓؼ گؼا ِیؽ ٍی

ايًَى  ٓام ٓـحی قّاظحی ِؼؼیْ اؿػالٍی ركاةػط ةػیُ لؼض (. پیف56-52ب: 1389)دٓواِی،   ٔاف ٓـحی اؿثجٕصیغ ك كصغت در ز

ةیّی زػَٕٔرم  زػٔاف(. 130-129پ: 1389گؼایی، زٕٓؼ گؼایی، جٕصیغ، ؾًیث، ؾغايث، ك اصايث لؼد ك زاٍؿْ )دٓواِی،  هؼارِغ: كاهؽ ازایُ

ِعـحیُ ؿحٕف ةْ ٍّف اِوالةی ةػـحگی دارد.  :(Mozaffari, 2009: 10-11)چّغ ؿحٕف اؿث اؿحٕار ةؼ   ةیؼكف  اؿالٍی، ِـتث ةْ زٔاف

اؿالٍی ةاقّغ. ؿحٕف   ٓام ٍػؤيمْ  ؿػحٕف دكـ، هٕاِیُ ك ٍوؼرات ٍغِی، ٍايی، اهحصادم، ازؼایی، لؼّٓگی، ِؼاٍی، ؿیاؿی ك... ةایغ ٍتحّی ةػؼ

  .( اؿثؿٕـ دیغگاق فیؼكؿحمايیایی )ٍػتحّی ةػؼ اٍػث اؿالٍی

یالحْ اؿث. ایُ  ازحَاؾی ایؼاف جٕؿؿْ -ازػحَاؾی ةػٕدق کْ در ةالث لؼایّغٓام ؿیاؿی -ام ؿیاؿی قّاؿی در ایؼاف پغیغق اِـاف

ٓام ِػؼؼم کْ  قّاؿی ایػؼاِی افًب ةػا ٍػؤيمْ گؼایی، ٍػغرِیؽاؿیٕف ك صػمغ لؼّٓگ ؿّحی اؿالٍی اؿث. اِػـاف از ًٍی  اِغ ؾتارت  لؼایّغٓا

ایُ   ةْ  پاؿط  قِٕغ، ؿؼكکار ِغاقحْ اؿث. در گؼایی ك... ٍعؼح ٍی گؼایی، کػارکؼدگؼایی، ؿاظث اجب اِـاف قّاؿاِْ ٍاِّغ جػکاٍىدر ٍک

  .(Fazeli, 2006: 5) گؼایی گؼایی ك اؿالـ گؼایی، ٍػغرِیحْ، ةٍٕی ایؼاف جٕؿؿْ یالث: ًٍی  قّاؿی اِـاف  در  لؼایّغٓا، چٔار گػمحَاف اصػًی

ك ٍغرِیحْ )فؼةی قغف( را ةؼزـحْ   ِاؿیِٕايیـٌ  ؾَغق  ام گِْٕ قّاؿی جؼکیتی از چٔار ٍؤيمْ ةػٕد کػْ ةْ پٔػًٕم در صػٕزق اِـاف گمحَاف

دار ك دارام  گیؼد. ٓػـحی در ِػگاق ایػكاف ٓغؼ قّاؿی در زٍػؼق اِػغیكَّغاف اصايث كزٕدم هؼار ٍی صیخ ٓـحی  از  اٍاـ ظَیّی .َِٕد ٍی

  ٓام لؼض پیف( 29-30: 1391قّاؿی ایكاف اؿث )ركصاِی،  ةػعكی از ٓػـحی  ظَیّی  اٍاـ  قّاؿی اد اؿػث؛ اِـافٍتغأ ك ٍػؿ

ك   ٓا زـث: صػویوث رةػعی ك لوؼ ذاجی اِـاف، ٍآیث ركصاِی جٕاف در ایُ گؽارق گؼام ؿیاؿث ظارزی را ٍی قّاظحی گمحَاف اؿالـ اِـاف

(. ٍمٕٔـ 130ب:  1389،  دم ك ازػحَاؾی اِـاف، اظحیار ك ؾاًٍیث اِػـاف ك زٕاٍؽ اِـاِی )دٓواِی، اصايث لػعؼت لػؼ اِػـاف  زػـَاِی

را از ظٕد ٍحأدؼ   ظارزی  ؿیاؿث  قّاظحی گمحَاف اؿػالٍی اهلل ةٕدف اِـاف( ةْ صٕرجی ژرؼ در ؿاٍاِْ لًـمی ك اِـاف كالیث )ك ِیؽ ظًیمْ

 َِٕد
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 در زمان محمد رضا شاه پهلوي -3-1
-1953ٓام ؿاؿ لاصًْ در.ةٕد صاکٌ ٍعحًمی ظؼدق گمحَاف ٓام زٍاِی ٍعحًك ٓام دكرق در قاق رضا ٍضَغ صکٍٕث زٍاف در

 ٍػواةى در قػاق ظػؼؼ از کػْ گػؼلث ِاـ«ٍذتث  ِاؿیِٕايیـٌ»یا«ٍذتث ٍٕازِْء» ایؼاف ظارزی ؿػیاؿث ةػؼ صاکٌ گمحَاف ـ 1963
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 را ٍذتث ِاؿیِٕايیـٌ پًٕٔم قاق رضا  ٍضَغ .ةٕد ظارج زٔاف ةا ٍذتث آف،جؿاٍى از ٍّؼٕر ك قػغ ٍػعؼح ٍصغؽ«ٍّمی ٍٕازِْء»ِؼؼیْء

 ٍػا(.»151 :1378ریكار، ك دیگار،ٕٓکارد) کّغ ٍی جأٍیُ را کكٕر اهحصادم ك ؿیاؿی اؿػحوالؿ صػغاکذؼ کػْ کؼد ٍی جٕصیك ؿیاؿحی

 یا ٍّالؽ ةْ  ام دكؿحی چّیُ آِکْ قؼط ةْ کّیٌ اؿحمادق کكٕر آف لّی ك  ؾًَی جسارب از صاضؼیٌ ك پػیؼیٌ ٍػی ار ٍػًحی ٓػؼ ةػا دكؿػحی

 .1:از ةٕد ؾتارت قػاق رضا ٍضَغ ِؼؼ ظتن ٍذتث ِاؿیِٕايیـٌ ؿیاؿث  اصًی ظعٕط(.24 :1379ازفّغم،) «ِـازد كارد ام يعَْ ٍا اؿحوالؿ

 َْٓ ٍكارکث .2اؿث؛  صصٕؿ هاةى ٍّكٕر 52 ك 51 ٍٕاد ارز پیؼكم ك ٍحضغ ًٍى ؿازٍاف ةْ پیٕؿحُ ةا کْ ايًًَی ةیُ  دتات ك  صًش جأٍیُ

  ٍّاةؽ از اهػحصادم ك لػّی ٓام کَک هتٕؿ ك  اهحصادم ك ازحَاؾی،ؿیاؿی ٓام زٍیّْ  جَاـ در زَؿی اٍّیث جأٍیُ ٓام ةؼِاٍْ در زاِتْ

 ٓغؼ ةا ك ِاپػیؼ ظـحگی زغیث ةا ایؼاف دلاؾی ؿازٍاف  ةعكیغف اؿحضکاـ.کكٕر؛ؿْ یلّ ك اهحصادم،ٍايی جٕاَِّغم الؽایف ةؼام ظارزی

 اٍّیث  جػأٍیُ ك ایػؼاف ارضی جَاٍیث ك  صاکَیث  صن زَؿی،صمغ اٍّیث ٓام پیَاف ةْ كاصحؼاـ  رؾایث  در دكؿحاف ةْ کَک

 (.43 :1379ازفّغم،)داظًی

 ةا اجضاد ك ائحالؼ  زٔث  در  ةیكحؼ ٍذتث ِاؿیِٕايیـٌ  ؿیاؿث کْ اؿث آف از صاکی ایؼاف ظارزی ؿیاؿث در ةؿغم جضٕالت اٍا

 ٍػحضغ ایاالت ةا  اهحصادم ك ؿیاؿی، ِؼاٍی ٍّاؿتات كجػضکیٌ كاهػؽ،گـحؼش در (.Sakai,1991:446) ةٕد  قغق  ظؼح آٍؼیکا ٍحضغ ایاالت

  ظارزی ؿیاؿث در  ٍوعؽ ایُ در ایؼاف دكيث کْ را آغالی کًی ظٕر ةْ .اؿث  در ایُ دكرق ةٕدق  ایؼاف  ظارزی  ؿیاؿث اصًی آٍػؼیکا، ٓغؼ

 :کؼد ظالصْ گِْٕ ةغیُ جٕاف کؼد،ٍی ٍی دِتاؿ

 ٓام هغرت ٍواةى در کكٕر آف  ةػیكحؼ  ٓام صَایث  کػـب ك ِمٕذ الؽایف ك ایؼاف اٍػٕر در آٍػؼیکا ٍحضغ ایاالت ؿاظحُ درگیؼ.یک

 .اِگًـحاف ك قٕركم

 ؿاظحارٓام ةْ ةعكیغف اؿحضکاـ ةؼام آٍؼیکا ٍحضغ ایاالت ِؼاٍی ك ٍايی ٓام ٍـاؾغت ك  ٓا کَک  زا ةیكحؼم ٍیؽاف زػب.دك

 .هغرت داظًی

 .کكٕر ًٍی اٍّیث  ضؼیب الؽایف ٍّؼٕر ةْ کكٕر آف ةا  دلاؾی ك  اٍّیحی،ِؼاٍی ٓام پیَاف اِوؿاد.ؿْ

 ٓغایث را قاق ايؿًَٔام ؾکؾ ك لکؼ َٓیكْ کْ ةٕد چیؽم فایؼا در کَِٕیـحی الکار اقاؾْ اٍکاف ك کَِٕیـٌ از در ایُ دكرق جؼس

 در قاق ةغؿحٕر ظصٕص ایُ در»ةْ ِضٕم کْ   َِٕد. ٍی جٕزیْ را ظٕد ؿیاؿث آف ركم ك آكرد ٍی ٍیاف ةْ َٓیكْ ٍػاکؼات در ك کؼد ٍی

 آّٓی صّغكؽ در ك َِایّغ جٔیْ کااٍؼی ؿمیؼ ةؿّٕاف ام ِاٍْ کْ قغ ةعكّاٍْ فؼةی کكٕرٓام در ایؼاف ؿمیؼاف ةْ پیف ؿاؿ دق صغكد

 اٍؼیکا ؿمیؼ ةْ ِاٍْ آف ایؼاف ؿمیؼاف کّغ اهغاٍی ِحٕاِـث جٔؼاف ك قغ جساكز ایؼاف ةْ قٕركم ظؼؼ از ركزم اگؼ جا ِگآغارِغ ؿؼم کارٓام

 ؿاؿ ؿْ قاق دؿحٕر ةْ دیگؼ ةار ِاٍْ ةعف ایُ ةمؼؿحّغ ٍوصغ ةْ ك کؼدق اٍضام ك گػاردق جاریط( اٍؼیکا ظارزْ كزیؼ ةْ كاقّگحُ در)را 

 (78؛1394 )ٍغِی،... «  گؼدیغ صادر ةاز پیف

 جسغیغ ةؼام آٍػؼیکا ٍػحضغ ایػاالت لّی ك  ٍايی ٓام صَایث ك ٓا کَک ةْ  قغیغ  دكرق، كاةـحگی  ایُ در ایؼاف ؿیاؿث كیژگی

 ٍحضغ  ایاالت  دكيث  ِؽد در را ایؼاف آَیث ك ػوف،زایگاقِ جػا کؼد ٍػی جػالش ایػؼاف دكيث دیػگؼ، ؾتارت  ةٕد؛ ةْ ِؼاٍی ك  ادارم  ؿازٍاف

 كپكحیتاِی صَایث ةؼ ٍتّی جؿٔغاجی َٓچّیُ،پػیؼش ك ایؼاف  دكيث  ةْ ِؼاٍی ك ٍايی ٓام کَک الؽایف ةْ ٍحواؾغ را آف ك ةتؼد ةاال آٍؼیکا

 کٕقیغِغ ٍی دائَا ك ةٕدِغ جؼدیغ ك قک دچار قاق هاةًیث ٍٕرد در آٍؼیکا  ٍحضغ  ایاالت  ٍواٍات کػْ ةٕد  درصايی ایُ.کّغ ایؼاف از ِؼاٍی

 (.264 :1380 ؛ ٍٔغكم95-94 :1369قٕکؼاس،) ؿازِغ ٍضغكد الؽار زّگ دریالث ةؼام را  اك  ِاپػیؼ ؿیؼم اقحٔام

 .یالث ؼجقیی«ًٍی ٍـحوى ؿیاؿث«  ةْ «ٍذتث ِاؿیِٕايیـٌ»از ایؼاف ظػارزی ؿػیاؿث ةؼ صاکٌ گمحَاف.ـ 1960  دْٓء  آفاز ةا

 َْٓء ةا جمآٌ ك صَیَاِْ،َٓؽیـحی  زٕیی صػًش:»از ةػٕد ؾتارت پًٕٔم قاق رضا ٍضَغ اػٔارات  ظتن«ًٍی  ٍـحوى  ؿیاؿث«  اؿاؿی ظعٕط

 (.50 :1379ازفّغم،...«)ٍحماكت ٓام ایغئٕيٕژم ك صکٍٕحی ٓام ِؼاـ  ةا  كيٕ  زٕاٍؽ ك کكٕرٓا

 ك ةٕد ِعٕآغ آٍؼیکا ٍحضغ ایػاالت ك فؼب  ةػْ ٍّضصؼ ایؼاف ظارزی ؿیاؿثپؾ، آف از کْ  ةٕد  آف ؿیاؿث ایُ ظاص ٍؿّام

 اجضاد ةا  ایؼاف اؿاس، ٍّاؿتات ةؼَٓیُ ك  دٓغ گـحؼش قؼؽ زًَْ، ةًٕؾ دیگؼ،از ٓام دكيث ةا را ظٕد ركاةط جا کّغ ٍی جالش  ایػؼاف  دكيث

 ظط یک اصغاث ٍػّؼٕر ةػْ  کكٕر  آف ةا ٓایی ِاٍْ ٍٕالوث  ٍػضاما یػالث؛ اززًَْ گـحؼش صغكدم جا  قؼؽ  ةًٕؾ ك چیُ قٕركم، زَآیؼ

 ؛اٍا(183  :1378ریكار، ك  دیگار،ٕٓرکاد)اصمٔاف در آُٓ ذكب ؾؼیٌ  کارظاِْ  َٓچّیُ،ؿاظث ك قٕركم  ةْ ایؼاف گاز صغكر ةؼام يٕيْ

 ةْ یا آٍؼیکا ٍػحضغ ایػاالت ةا ایؼاف ركاةط ؿعش کآف  امٍؿّ  قٕركم، ةْ زَآیؼ اجضاد ةا ایؼاف لّی ك  اهحصادم،ةازرگاِی  ٍّاؿتات  گـحؼش

 ؿیاؿی  پیِٕغٓام  ةیكحؼ اؿحضکاـ از صاکی ظارزی  ؿیاؿث  كهایؽ  در ةیكحؼ جؿَن ةًکْ  ِتٕد کكٕر آف ةا اجضاد ك  ائحالؼ  ؿیاؿث ظٕردف  ٌٓ

  جٕاف ٍی کؼد، ٍی  دِػتاؿ  ظارزی ؿػیاؿث در ٍػوعؽ ایُ  در  ایؼاف دكيث کْ را آغالی کًی ظٕر ةْ. آٍؼیکاؿث ٍحضغ ایاالت ةا ِؼاٍی ك

 :کؼد ظالصْ گِْٕ ایُ

 آٍػؼیکا ٍحضغ ایاالت ةا َٓکارم ك َٓؼآی ك ایؼاف  دكيث دائٌ اٍّیث ك  دتات  درظصٕص آٍؼیکایی ٍواٍات ةْ  اظَیّاف دادف.یک

 ايًَى؛  ةیُ  ِؼاـ در
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 ٍّعوْ؛ در  ؾؼب  ِاؿیِٕايیـحی ك  کَِٕیـحی ضؼکاتج  ةا  ٍواةًْ در ایؼاف ِؼاٍی جٕاَِّغم جوٕیث.دك

 از آٍؼیکا  صَایث  ضؼكرت ك ٍّعوْ از ةؼیحاِیا ِیؼكٓام  ظؼكج از ةؿغ لارس ظًیر در هغرت ظأل کػؼدف پؼ  ةػؼام ایػؼاف آٍادگی.ؿْ

 .ایؼاف

  اكاظؼ  در ایؼاف اؿاس،ارجف ةؼَٓیُ ك ٕدة ٍغرف  الؽارٓام زّگ لارس،ِیازٍّغ ظًیر اٍّیث جأٍیُ ةؼام ایػؼاف قػاق،دكيث اؾحواد ةْ

 از درصغ 30  دلاؾی ةٕدزْ.ـ1973 از .ِغاقحّغ اظحیار در ٓا آٍؼیکایی ظٕد ّٕٓز کػْ داد ٍػی ؿػمارش را ٓایی ،ؿالح1970 ٓام ؿاؿ

  ایُ  پٕؿ پؼداظث ةؼام.رؿیغ ؿاؿ در  دالر  ٍیًیارد  دك ةْ  ایّکْ جا قغ ةؼاةؼ چػٔار آٍػؼیکایی ٓام ؿالح ظؼیغ ك ةٕد ایؼاف درآٍغٓام

 ةیّی پیف کكٕر آف  ٍحضغاف ةْ کَک ةؼِاٍْء چارچٕب در کْ ِاچیؽ ةٔؼقء ةا آٍػؼیکا رآػتؼدم اؾػحتارات از ِمث درآٍغ ةؼ ؾالكق  ظؼیغٓا،ایؼاف

 5ٓؼکغاـ، ةٔام کْ  کؼد-ِحٕـلا  ةْ ٍكٕٔر-4 اؼ زث ٕٓاپیَآام ِعـحیُ  دریالث ةْ قػؼكع  ایؼاف .ـ  1971  از.قغ ٍی ةٕد،ةؼظٕردار قغق

 16 اؿکادراف یک از  ةیف  ِتٕدِغ  ٍایى اةحغا در ٓا آٍؼیکایی ٓؼچّغ.ةٕد دادق ؿمارش را آف لؼكِغ 180 قاق رضػا ٍػضَغ ك ةػٕد دالر ٍیًیٕف

 8 ؿمارش. ـ1974 ؿاؿ در قاق.رؿیغ لؼكِغ 250 دادِغ،ةْ جضٕیى ؿػؼاِساـ کػْ ٕٓاپیَآایی دٓػّغ،جؿغاد  جضٕیى را ٕٓاپیَآا ایُ از كاصغم

 الکُ ةَب قکارم ٕٓاپیَآام  لؼكِغ  160 ؿمارش ایؼاف ةػؿغ ؿاؿ دك.داقػث ارزش دالر ٍیًیٕف 30 ٓا آف از  ٓؼکغاـ  کْ  دارد را 14 اؼ لؼكِغ

 .قغ ٍی دالر ٍیًیارد 8/3 آف  ٍتًـ کْ داد را 16 اؼ

 ایؼاف ةْ آٍؼیکا ِیکـٕف،از زػَٕٔرم ریاؿث دكرٓػء یؿّی.ـ1977 جا 1972  ٓام ؿاؿ  لاصًْ  در کْ ام اؿًضْ ةّاةؼایُ،ٍوغار

  ِؼاٍی  لػؼكش  ٍیؽاف 1977 جا 1372 ٓام ؿاؿ ةیُ جّٔا.اؿث ِغاقحْ ؿػاةوْ ايَػًًی ةیُ ؿیاؿی  جاریط در ٓؼگؽ  کْ  ةٕد  ؿعضی آٍغ،در

 ٍیًیارد 9/4 ةْ 7791 ؿاؿ در  ةٕد  دالر ٍیًیارد 2791،1/4  ؿػاؿ رد کػْ ایؼاف دلاؾی ةٕدزْء.اؿث ةٕدق دالر ٍیًیارد 61/2 ایؼاف ةػْ  آٍػؼیکا

 کػى ةٕدزْ درصغ 40 ةؼاةؼ ایؼاف اٍػّیحی جػكکیالت ك ِؼاٍی  ةٕدزْء  1977  ؿاؿ در.درصغ 680 ةؼاةؼ الؽایكی  یالث،یؿّی الؽایف دالر

 (.277 :1371ةیى،)ةٕد کػكٕر

 آٍؼیکا ةؼاةؼ  در  ًٍی  ٍـحوى ؿیاؿث اؾَاؿ ك ظٕد ِػؼاٍی هػغرت الؽایف در را قاق دؿث ٓا ؿاؿ ایُ  ظػی  کػْ ؾػاًٍی جؼیُ ٌٍٔ

 زیادم ٍإِر اٍکاف کْ  ةٕد  ظػؼلْ دك زادقء ًٍی،یک ٍـحوى ؿیاؿث گمث جٕاف کػًی،ٍی ظٕر ةْ. ةػٕد ایؼاف ِمحی درآٍغ گػاقث،الؽایف ةازٍی

 را ظٕد اٍّیحی ك ؿیاؿی ِؼؼیات ك ٓا دیغگاق جٕاِـث ٍی  قاق ك  ةٕد  ام ٍػّعوْ  یثاٍػّ ٍحٕزْ ایؼاف دكيث ِگؼاِی آٌ.داد ٍی ایػؼاف دكيث ةػْ

 ك ایػؼاف  ةْ  آٍؼیکا  ِؼاٍی ك اهػحصادم ٓام کػَک هػعؽ ك کآف قآغ ٍا ةؿغ ةػْ دكرق  ایػُ  اكاؿط  از اگؼچْ. ةوتٕالِغ آٍؼیکایی ٍـئٕالف ةْ

  ٍحّٕع  ك (104 :1363ركةیُ،)آٍؼیکا ٓام ؿیاؿث ةا ٍٕاهؽ،ٍعايمث ةؼظی در صحی ك-آٍػؼیکا ٍػحضغ ایاالت از ایؼاف ِـتی درِػحیسْ،اؿحوالؿ

 ةػیكحؼم اؿػحضکاـ  آٍؼیکا  ٍحضغ ایاالت ةا«اجضاد ك ائحالؼ»یؿّی ایػؼاف ظػارزی ؿیاؿث کًی ةاقیٌ،رآتؼد ٍی ایؼاف ظارزی ؿیاؿث  قغف

 ةؼام ایؼاف  زایگاق ك آَیث  پػیؼش  ةْ ٍحواؾغ را آٍؼیکا ٍحضغ ایػاالت جا  کؼد ٍی  جالش  دكرق ایػُ در ایػؼاف( .Wilber,1981:251) یالث

 ك  ظػاكرٍیاِْ  در  ؾػؼةی الؼاظگؼایی  ةا  ٍتارزق ك لارس ظًیر  صـاس ٍػّعوْء  در  کػَِٕیـٌ گـحؼش ك ِكؼ ةا ٍتارزق ك دارم ؿؼٍایْ دِیام

 .کّغ  ایػؼاف  ةْ پیكؼلحْ ِػؼاٍی جـًیضات  لػؼكش درِػٔایث،الؽایف

 

 در زمان جمهوري اسالمی ایران -3-2
  ایساةی  كاؿعْ ؾٕاٍى ٍٕضٕع ٌٓ ةْ  ؿحیؽ ةٕد. ایُ آقکارا فؼب ؿیاؿث ظارزی زَٕٔرم اؿالٍی ظصٕصا در اكایى اِوالب گمحَاف

  دادق  هؼار  یٕف ایُ ٍـأيْ را ٍٕردجٕزْاِوالةایُ اٍؼ در كاکّف ةْ كاةـحگی صکٍٕث پًٕٔم ةْ ةْ فؼب ةٕد. .  قغ ك ٌٓ ٍتادم ؿًتی جوٕیث ٍی

از دیگؼ ؿٕ لضام چپ ٍٕزٕد در  .(Rajaee, 2007: 10) آف ٍعؼح َِٕدِغ  ةْ  گؼایی را در كاکّف ك ةٍٕی«  ظٕیكحُ  ةازگكث ةْ»ك ٍمٕٔـ 

گیؼم از  ایُ ٍـیؼ ةٔؼق  َِٕد. در را جوٕیث ٍی  فؼةی  يیتؼايیـٌ  ةػغیى گػمحَاف  ٍّؽيْ ةْ  صًی ِگاق اِوالةیٕف ایؼاِی ةؼام ارائْ راق  زٔاِی  ؿعش

  ؿاظحار  ؾًیْ  ٍذاةْ ايگٕیی اِحوادم ك اِوالةی اؿالٍی را ةْ  زَٕٔرم  ؾّاصؼ ك َِادٓام ٍػٓتی ِیؽ ةْ ٍیغاف آٍغ جا گمحَاف ؿیاؿث ظارزی

 Herzog and) ؛ (Fischer, 2003: 213 ّغیاد ک« قیعاف ةؽرگ»اٍؼیکا ةا ؾّٕاف   از  ةّغم ِػَایغ ك صػحی صٕرت  ايًًَی ةیُ  ٍٕزٕد

Robins, 2014: 86-87 صن ك ةاظى( لؼّٓگ ایؼاِی ةیاف   ك قؼ  ظیؼ  ؿّحی  دكگاِْ  ةؼ  در َٓیُ راؿحا در یک دگؼؿازم ٍتحّی  ظَیّی  اٍاـ(

ٍا   َايک اؿالٍی ك فؼب... کْ ًٍَکثکؼدـ کػْ اگػؼ ةحٕاِیٌ یک دیٕار ٍذى دیٕار چیُ ةیُ قؼؽ ك فؼب ةکكیٌ، ةیُ ٍ ٍُ لکؼ ٍی»دارد:  ٍی

 (356: 10، ج 1378، ٍٕؿٕم ظَیّی« )ٓا ِسات پیغا کّغ ك جؼهیاجف را ٌٓ ؾػرش را ةعٕآیٌ، ةْ ِمؽ ٍػا ةػیكحؼ اؿػث از دؿث آف

 اٍاـ دیغگاق از ایؼاف اؿالٍی زَٕٔرم ظارزی ؿیاؿث گمحَاف اصٕؿ از دیگؼ یکی: كاةـحگی ك پػیؼم ؿًعْ ِمی ؿحیؽم، اؿحکتار

. قغِغ ٍی هائى ارزقی ؿًعْ،فیؼ زیؼ صیات ةؼام ایكاف.ةٕد اؿحکتار ةا ٍتارزق کًی، ظٕر ةْ ك پػیؼم ؿًعْ ك گؼم ؿًعْ ِمی ،(رق) ظَیّی

 ؿًعْ کْ اؿث ایُ اؿالـ، ٍّعن ٍّعوَاف، ٍا: »لؼٍِٕغ ٍی ؿتیى ِمی هاؾغق ةْ جٕزْ ةا داِـحّغ ك ٍی اؿحوالؿ ك آزادم ةْ را صیات ةًکْ

 جاکیغ ایكاف َٓچّیُ( 91: 4َٓاف،ج)   «ؿًعْ زیؼ ِؼكیٌ ظٕآیٌ ٍی ٌٓ ٍا. ةؼكیغ فیؼ ؿًعْ جضث قَا ةاقغ،ِتایغ قَا ةؼ فیؼ از ِتایغ
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 ظٕآیٌ ٍی ك... ٍـًَاِیٌ ٍا قٕركم، ةار زیؼ ِْ ك ركیٌ ٍی آٍؼیکا ؿًعْ جضث ِْ ِغاریٌ، ؿازش ٓا اةؼهغرت از یک ٍا ةا ٓیچ: » داقحّغ

 (340: 15ج َٓاف،.) «ةاقیٌ ٍـحوى ك آزاد كيی ةاقیٌ اقحْد لویؼاِْ زِغگی

 اجعاذ راؿحام در ِیؽ داقحّغ ایؼاف اِوالب ٍاهتى ٓام دكيث جؿاٍى ِضٕق ك ِٕع از اٍاـ کْ ظاظؼاجی ك جاریعی جسؼةْ كاهؽ، در

 ٓؼ» کْ داقحّغ جاکیغ اٍاـ اؿاس، ةؼایُ.ةعكغ رٓایی اٍپؼیايیـٌ یٕغ از اٍاـ گمحْ ةْ را ایؼاف ًٍث ك دكيث کْ رلث ٍی پیف ٓایی ؿیاؿث

 دیگؼ، ؿٕم از.«ةؼاِغازیغ ركزگار صضّْ از را اك ام ٍالصؼْ ٓیچ ةغكف ك ٍضاةا ةی داقث را فؼب ك قؼؽ ةا ؿازش ظیاؿ کْ ٍواـ ٓؼ در کؾ

 اؿاس، ایُ ةؼ ك ةاقغ داقحْ ةیاِوال ك ؿحیؽم ػًٌ ةؿغ ةایغ ِیؽ اؿالٍی اجضاد کْ ةٕدِغ ٍؿحوغ اؿالٍی ِٔضث آفاز ركزٓام ِعـحیُ از اٍاـ

 .ظٕاِغِغ ٍی لؼا َٓتـحگی ك یکپارچگی ةْ را ٍـًَاف ًٍى اةؼهغرجٔا، لكارٓام ةا ٍتارزق ةؼام

 ةـیار جاکیغ ؿحیؽم اؿحکتار ضؼكرت ةؽرگ،ةؼ ٓام هغرت كیژق ةْ دیگؼ کكٕرٓام ةا ایؼاف ظارزی ركاةط در در كاهؽ اٍاـ

( رق)ظَیّی اٍاـ اؿاس،صضؼت ایُ ةؼ.قغ ٍی جاکیغ ٍـئًْ ایُ ةؼ آٍؼیکا هتاؿ در ایكاف ٍٕاضؽ در ژقكی ةْ زٍیّْ ایُ در کْ داقحّغ؛چّاف

 زَٕٔرم ةا ك دیگؼاف ةا ةؼظٕرد در ظٕد زٕیاِْ ؿًعْ ك فًط ٓام ركش آٍؼیکا کْ زٍاِی جا کْ ةٕدِغ ٍؿحوغ ك داِـحْ ةؽرگ قیعاف را آٍؼیکا

 ؿتب كاةـحگی ك ؿًعْ ِمی ك ؿحیؽم اؿحکتار  ٍـئًْ ایُ آَیث. کؼد ةؼهؼار راةعْ کكٕر ایُ ةا  جٕاف َِی ِکّغ، جصضیش را ایؼاف اؿالٍی

 : کّّغ جٕصیْ آیّغق ك صاؿ دكراف در ظارزْ إٍر كزرام هؼاردادف ٍعاظب ةا ِیؽ ظٕد كصیحّاٍْ از هـَحی در( رق) اٍاـ کْ قغ

 ٓؼ إٍر ةؿضی در كاةـحگی کْ ةغاِیغ ةایغ ك کّیغ اصحؼاز هاظؽ ظٕر ةْ  دارد کْ اةؿادم َْٓ ةا كاةـحگی قائتْ کْ اٍؼم ٓؼ از 

. کكاِغ ٍی جتآی ةْ را کكٕر ریكْ ِحیسْ در يکُ ةاقغ، داقحْ صاؿ در ام لایغق ك ٍّمؿث یا ةاقغ داقحْ لؼیتّغق ػآؼم اؿث ٍَکُ چّغ

 (َٓاف)

« ةؼِاٍْ ٍا، در صکٍٕث اؿالٍٖ ٍتّٖ ةؼ جٕصیغ اؿث«: »زٔاف  ٍـحضؿمیُ  رٓتؼ»ؾّٕاف  گػار اِػوالب اؿػالٍی ةػْ در اِغیكْ ةّیاف

جؿايٖ ةؼ ٍا ٍّث   ظغاكِغ(. » 512: 4، جَٓاف« ) ٓغؼ ِٔایٖ ؾتارت از َٓاف جأؿیؾ یک صکٍٕث ؾغؿ اؿػالٍٖ اؿػث»( ك 121: 5، جَٓاف)

ٓال ٍـحضؿك  ك پیكٕال ًٍث  ائَْ  ٍا را ِٔاد ك رژیٌ اؿػحکتار را ةػا دؿث جٕاِال ظٕد کْ هغرت ٍـحضؿمیُ اؿث در ٌٓ پیچیغ ك ًٍث ؾؼیٌ

ٍـحضؿك در ٍػواةى  -ةایغ ایُ ِٔضث(. »452: 6، جَٓاف)  «زػَٕٔرل اؿػالٍٖ، كرادػث صوْ را ةغاِاف ارزاِٖ داقث  ةؼهؼارل  َِٕد، ك ةا

قغ[... در جَاـ اهكار ؾايٌ، ٍػـًَیُ ٓال ٍـحضؿك ]ةا َْٓ ًٍث  ةؼال  ، ٍتغأ، ك ِوعْ اكؿ ك ايگٕ . ایؼاف در جَاـ ؾايٌ گـحؼدق قٕد -ٍـحکتؼ

  گػاریٌ کْ لؼٍایغ کْ ٍػا ٍػّث ةؼ ٍـحضؿمیُ ٍٖ ةػپا ظػیؽِغ؛ ةًکْ ٍـحضؿمیُ ةپا ظیؽِغ. كؾغق ائٖ کْ ٍـحضؿمیُ را قاٍى اؿث، ك ٍٖ

: 7ج َٓاف،« )اِغ فػاصباٍاـ ةكِٕغ در دِیا، ك كارث ةاقّغ. اٍاٍث صن ٍـحضؿمیُ اؿث، كرادث از ٍـحضؿمیُ اؿػث؛ ٍػـحکتؼیُ   ٓا آف

292) 

 قَارد گِْٕ ةؼٍی اصػٕؿ ؿػیاؿث ظارزی ایؼاف را ایُ  ةػازرگاف  ، كزیؼ إٍر ظارزْ دكيث یؽدم  پؾ از پیؼكزم اِوالب، اةؼآیٌ

(Elik, 2012: 74): ْٔاف؛ ام ك ٍّالؽ ًٍث؛ ٍواةًْ ةا اٍپؼیايیـٌ زٔاِی؛ صػَایث از ٍػـحضؿماف زػ صمغ اؿحوالؿ؛ یکپارچگی ٍّعو

گؼایاِْ ةْ ٍّالؽ ًٍی ةٕد. در  ٍّمی. ؿیاؿث ظارزی ایؼاف در ایُ دكرق ٍػتحّی ةػؼ ِگاق كاهؽ  ؛ ٍٕازِْ ٍغاظًْ در إٍر داظًی دیگؼ کكٕرٓا ؾغـ

ِْ »قؿار ةؼ اؿحوالؿ از   دلاؾی ك اؿحٕار  ك ظٕاِف  1َٓیُ راؿحا یکی از ِعـحیُ کارٓام دكيث ةازرگاف، در کّار اؾالـ ؿیاؿث ؾػغـ جػؿٔغ

 -14/8/58ةػؼ پایػْ اصػحؼاـ ٍحواةى ةٕد. دكيث ٍٕهث )  كیژق آٍؼیکا ؿازم ركاةط ةا فؼب ك ةْ ، اؾالـ جػَایى ةػؼام ؾادم«قؼهی ك ِْ فؼةی

پٕقف دٓغ  ٍیؽاِی  ةْ  ام ٍػالیٌ از يیتؼايیـٌ ًٍی ةٕد کْ ٍالصؼات قؼایط پؾ از اِوالب را ِیؽ  گیؼم گػِْٕ دِتاؿ در پیف  ( ةْ 57/ 22/11

ام را ارائْ ةػغٓغ کْ َٓـٕ ةا گمحَاف  در دِػتايْ ِػحٕاِـث ؿیاؿث داظػًی ك ظػارزی  ِیؽ صغر اٍػا در ایػُ راق ِاکاـ ٍاِغ. دكيث ةّی

ؼیُ ج ِاٍغ، ةؼزـحْ صػؼکث دكـ اِوالب ایؼاف ٍی گؼا یا آِچْ ةازرگاف، در جكؼیش گمحَاف اؿالـ .صػاؿ ِػضر گؼلحُ ةاقغ  گؼایی در اؿالـ

ٍػکحب گؼایی ك اِضصارگؼایی؛  .2گؼام ك ٍػیًیٕف ك یک ِٔضث ضغ ایػؼاِی؛  . ِمی ٍػًی1قَارد:  ٓا ك ایػـحارٓام آف را چػّیُ ةؼٍی كیػژگی

. 5ؾّٕاف كػیمْ یا ةػؼِاٍْ اصػًی اِوالب ك دكيث زَٕٔرم اؿالٍی؛  زٔاف ةْ  ٍـحضؿمیُ  . پكحیتاِی ك ظغٍث ة4ْ. صغكر اِوالب ك اؿالـ؛ 3

. هٔؼ ك اؾحؼاض 6كیژق اٍؼیکام زٔاف ظٕار؛  ٓام فؼب ك قؼؽ ك ةػْ هٔؼ ك ؿحیؽ ك جػؿؼض ةػؼام ِاةٕدم ٍػـحکتؼیُ زػٔاف، ٍػاِّغ اةؼهغرت

. جتًیقات اؿالـ ك ٍؼاهتث در 8صٕرت لػؼدم ك ٍػًی ك کكٕرم؛  . اؿحوتاؿ از ایذار ك قٔادت، ة7ْکار؛  ك ؿازش  ؿحَگؼ  ٓام ِـتث ةْ دكيث

  ٓام ةؼِاٍْ  . ادارق اٍػٕر کكٕر ك ازؼام9ايًًَی؛  ٓام ايضادم ةػیُ صػکاـ در دركف کػكٕر ك کػمؼؿحیؽم ك از ٍػیاف ةػؼدف ِؼاـازؼام ا

ٓام ٍادم ك  . ٍواـ ك درزْ دكـ دادف ةْ ٍـائى زِػغگی ك ةػْ ِػیازٍّغم10ؾٍَٕی ةْ دؿث ٍحعصصیُ اؿالـ، یؿّی ركصاِیث ك لؤا ك 

  صٕرت ةْ  را  گؼایی ظٕد ك صػاکَیث دكگػاِْ، گمحَاف اؿػالـ  اِػحوايی  دكرق  پؾ از پایاف ایُ( 112-111: 1363زرگاف، رلآی ك ؿازِغگی )ةا

  ( ةْ َِایف گػارد. ؿیاؿث ظارزی ایؼاف در چارچٕب ایُ گمحَاف ِٕیُ در1360-68ؾیار ك در چارچٕب ظؼدق گمحَاف چپ اؿالٍی ) جَاـ

                                                           
1

 تاریخ،: »بىد استىار پایـه چـهار بر هنگام، این در ایـران تعهذ عذم سیاست انقالب، از  پس  ایران خارجه وزیـر نـخستین سنجابی،  کرین گفته به - 

: 0831 ، رهـضانی) «کشىرها دیگر با هناسبات در کاهل هثل به هقابله اصل و اسالم انسانی و هعنىی های آرهان ایـران، ژئىپىلیـتیک هىقعیت
01-00.) 
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كیژگی ةّیادم ایُ اِوالب ِـتث ةْ دیگؼ »اؿالٍی:   زَٕٔرم  جضًیى اؿث. ةؼ ظتن هػإِف اؿاؿی حضؿك هاةىٍـ -ٍـحکتؼ  دكگاِْ  چارچٕب

  ایؼاف  اؿالٍی  زَٕٔرم  ؿیاؿث ظارزی»جصؼیش دارد:  152   اصى  کْ چّاف«. ٓام ایؼاف در ؿغق اظیؼ ٍکحتی ك اؿالٍی ةٕدف آف اؿث ِٔضث

  ك ؾغـ  ٍـًَاِاف  َْٓ  از صوٕؽ  کكٕر، دلاع  ارضی  ك جَاٍیث  زاِتْ َْٓ  ، صػمغ اؿحوالؿ پػیؼم  ك ؿػًعْ  زٕیی  ؿًعْ  ٓؼگِْٕ   ِمی  ةؼ اؿاس

  اؿالٍی  زَٕٔرم»دارد:  ٍوؼر ٍی  ِیؽ  154  . اصى «اؿحٕار اؿث  فیؼ ٍضارب  ةا دكؿ  آٍیؽ ٍحواةى ك ركاةط صًش  گؼ ؿًعْ   ٓام  هغرت  جؿٔغ در ةؼاةؼ

  زٔاف  ٍؼدـ  َْٓ  را صن  ك ؾغؿ  صن   ك صکٍٕث   ك آزادم   داِغ ك اؿحوالؿ  ظٕد ٍی  را آرٍاف  ةكؼم  زاٍؿْ  در کى  اِـاف  ؿػؿادت  ایػؼاف

ؼ در ةؼاة  ٍػـحضؿمیُ  ظًتاِْ صػن  دیگؼ، از ٍتارزق  ٓام ًٍث  در اٍػٕر داظًی  دظػايث  ٓؼگِْٕ  از   کاٍى   ظٕددارم  در ؾیُ  قّاؿغ. ةّاةؼایُ  ٍی

یا فیؼٍـحویٌ در   ٍـحویٌ  صٕرت ٓام ایغئٕيٕژیک ایُ گمحَاف زغیغ کْ ةْ از دیگؼ ٍؤيمْ«. کّغ  ٍی  صَایث  از زٔاف  ِوعْ  ٓؼ  در   ٍـحکتؼیُ

گؼم ك  قؼهی ِْ فؼةی، ؾغـ جؿٔغ، صغكر اِوالب، ِمی ؿًعْ  ، ِػْ ؿػیاؿی  جٕاف ةػْ ِكاِگاِی َٓچٕف: اؿالـ هإِف اؿاؿی ِیؽ َِٕد یالث ٍػی

( اؿالٍی، ٍؼز کكی قغیغ ٍیاف ظٕدم ك دیگؼم، ٍـأيْ لًـعیُ ك ضغیث ةا اؿؼاییى،  كاصغق  پػیؼم، ِمی ؿتیى، اِحؼِاؿیِٕايیـٌ )اٍث ؿًعْ

ِگاق   ، ؿیاؿث ٓام اؿحکتارم، جوغـ اصٕؿ لؼاًٍی )اؿالٍی ك ضغ اؿحکتارم( ةؼ ًٍی دِػیام فػؼب، ظؼكج از ِٔادٓا ك پیَاف  از  ك اِؿؽاؿ  اِحؽاع

 .لؼّٓگی ك... اقارق کؼد  جٔازٌ  ةْ  ظٕآی، ةاكر ظٕآاِْ، اؿحوالؿ ك آزادم، ؾغايث ٓام اؿالٍی ك آزادم ةْ قؼؽ، صَایث از زّتف

ایؼاف را ِـتث ةْ ؿیاؿث ظارزی   ٓام اِوالةی  ٓام ةیّی ك زٔاف  در یک ِػگاق کػالف، ةؼظی از ؾػٕاٍى در اِوالب ایؼاف ٍؤدؼ ةٕدق

. جأدیؼات 3. زٔاف ؿٕـ گؼایی جغالؿی؛ 2جسؼةْ جػاریعی ك ضغ اؿحؿَارگؼایی؛  -1 :(Hunter, 2010: 25-27) اِغ هؼار دادق جضث جأدیؼ

ٓام اٍاـ ظَیّی  جؼ از َْٓ اِغیكْ اٍاـ ظَیّی. دیغگاق ك ٌٍٔ  .6؛  ؾػؼب  کػّكگؼم . ادػؼپػیؼم از5گؼایاِْ؛  ٓام چپ . ایغق4اؿالٍی؛ 

گؼایی؛ چٔارـ،  ؛ ؿٕـ، ٍصًضث گؼایی ، اظالؽ ؛ دكـ ظػارزی   از: ِعـث، پیِٕغ ؿیاؿث داظًی ك ؿػیاؿث  اِغ ؾتارت  یپیؼإٍف ؿیاؿث ظارز

ِْ فؼةی؛   قؼهی  ٍَايک؛ پّسٌ، ٍػّالؽ ٍػًی؛ قػكٌ، ِمی ؿتیى ضَُ صى پارادكکؾ اؿحوالؿ؛ ٓمحٌ، ِْ  دیگؼ  آٍیؽ ؾؼلی ةا ركاةط ٍـايَث

ايًَى ضَُ جؿٔغ ةْ  ةا ِؼاـ ةػیُ  ٍحواةى  ضَُ ؾؽت گؼایی ك ٍصًضث؛ دٌٓ، کّف  دؾٕت  ، اصى ك اِػؿؽاؿ؛ ٌِٔ  اِؽكا  ٓكحٌ، ازحّاب از

 (39-45 :1391ٓػّسارٓام ؾػؼلی ك دیپًَاجیک )ركصاِی،

 

  ایـران  خارجی  شـيفت گفتمانی در سياستبرآیندهاي غيریت سازي در  -4

  كزٕق  لٌٔ  ام ةؼام ةّغم کؼدق ك زٍیّْ الؽارم را صٕرت ٓام ؿعث ث پایْ ك ؿیاؿثٓام اؿحٕار ةؼ ٍضاؿتات اٍّی اؿػحؼاجژم کّف

اؿػحؼاجژیک ِػیؽ   صػٕزق  آكرد. گمحَاف ؿیاؿث ظارزی زَٕٔرم اؿػالٍی در گؼایی لؼآٌ ٍی گؼایی را در گمحَاف اؿػالـ كاهػؽ -گؼایی ؾَى

الؽارم ؿیاؿث  ِٕقحار، صٕزق اؿحؼاجژیک ةْ ةّیادٓام ؿعث  ایُ  ٍّعن  َِایغ. درام ٍحماكت از گمحَاف پًٕٔم ٍعؼح  گِْٕ جػٕاِـث ظػٕد را ةْ

رآػتؼدم ك اهحصادم در چارچٕب دك اِگارق اٍّیث  -کّّغ. دك ٍؤيمْ اٍّیحی ٍی  ؾَى  ؾّٕاف ؾّاصؼ ٍوٕـ ك ٍتّایی پؼدازد کْ ةْ ظارزی ٍی

دك ؾؼصْ ظٕد را   ایُ  رؿغ گمحَاف ؿیاؿث ظارزی زَٕٔرم اؿالٍی در ِگاق ةْ ِؼؼ ٓـحّغ. ةْ ِؼؼ ٍی ایُ پّْٔ ٍعَش  در  ًٍی  ًٍی ك اهحصاد

کّّغق ؿیاؿث ظارزی در ج.ا. ایؼاف در کّار ٍٕضٕع  . در جمـیؼ ؾٕاٍى جؿییُ اؿث  َِٕدق  ةْ ِضٕم زغم ٍحماكت از گمحَاف پٔػًٕیـٌ ٍػعؼح

  اؿحؼاجژیک ك ٍؤيمْ اهحصادم ةـیار ٍؤدؼ ٓـحّغ. در -ؿحکتارم(، ژئٕپًیحیکگؼ اؿالٍی ضغ ا کّف  یک  ٍذاةْ ةْ  ٕٓیث ك ِوف ایؼاف)ایغئٕيٕژم 

ك ؿیاؿث   ايًًَی ةیُ  ٓام زّگ جضَیًی ؾؼاؽ ؾًیْ ایؼاف، ٍٕضٕع ةّیادیُ ك صیاجی در ركاةط كیژق جا ٍیاِْ رٓػتؼاف اِػوالب اؿالٍی، ةْ  ِگاق

  ك اِحؽاؾی  ّٓسارم  ٍّعن، اٍّیث ك جػٕؿؿْ در كزػْ فايب ةّیادم  ایُ  ٕد. درظارزی، اٍّیث اٍث اؿالٍی ك ِْ ايؽاٍان اٍّیث ٍػًی ایػؼاف ة

ایػؼاف   اٍػّیث  قغ. ةؼ ایُ اؿاس، اگؼچْ زقؼالیایی ك چْ ازيضاظ قَٕؿ الؼاد، ةْ دؿث دادق ٍی  ازِؼؼ  داقث. در ایُ زٍیّْ ٍؿّام ٍٕؿؽ، چْ

ِگٔغاقث ك جوٕیث صؼؼ ایُ   راؿحام  ٓام ؿیاؿث ظارزی در ؛ اٍا صصؼ لؿايیث ةٕد ٌ ٍٔ  زٔاِی ةـیار  اؿػحکتار  ؾّٕاف کإِف ٍتارزق ةػا ةْ

  اٍّیث اٍث اؿػالٍی ِػیؽ  ظارزی دكيث اؿالٍی در زٔث جأٍیُ  ؿیاؿث  ٓام رآتؼدم ٍوٕـ كاصغ ًٍی ِادرؿث ةٕد ك ةایغ لؿايیث

  .(Rakel, 2008: 22)قغ  ٍی  گػارم ٓغؼ

  ٓا ك جٔغیغات لؼاكاِی را ٍحٕزْ ، لؼصث داقث  اٍّیث رژیٌ ك ًٍث( دكراف پًٕٔم هؼار)ایغق اٍّیث ًٍیدیغ کْ در ةؼاةؼ   زاكیْ  ایُ

لارس ةْ صٕرجی كیژق جضث جأدیؼ  ٓام صػٕزق ظًیر ك دكيث  ایػؼاف  ، ارجتاط ٍیاف زَٕٔرم اؿػالٍی َِِْٕ  َِٕد. ةؼام ایؼاف ٍی  ظارزی  ؿیاؿث

اِوالب   صغكر  از  ةؼزـحْ فؼةی  ٓام هغرت  ٓام ؾؼب ك ِیؽ اِغ. دكيحػ ك صغكر اِوالب ةٕدق  اِوالةی - ؼم قیؿیكیژق کّكگ ٍتاِی اِوالةی ایؼاف ةْ

ام را در  آغاؼ ؾیّی  اؿالٍی  ك جػتًیقاجی( داقػحّغ. ایػُ ٍٕضٕع در صايی ةٕد کْ قاق در دك دْٓ ٍّحٔی ةْ اِوالب  اؿالٍی ٓؼاس )كاهؿی

ركاةط ایؼاف ةا کكٕرٓام َٓـایْ در گمحَاف پًٕٔم  .(Marschall, 2003: 8)  َٓکارم فؼب ةٕد  ةػا     ٓػَگی  کْ  کؼد  لارس دِتاؿ ظًیر

  ؿٕم ةْ  اؿالٍی  گمحَاف  چارچٕب  در  ام ةٕد کْ ایُ ٍٕضٕع ايًًَی ك چْ ٍّعوْ ةیُ  ؿعش  در  ٍتحّی ةؼ ؿػیاؿث دكرم از جػّف چػْ

ِگؼ  گؼایی كاهؽ گؼایی ةْ ٍػٕضٕع اؿحؼاجژم آرٍاف آیغ ِٕع ِگاق گمحَاف اؿالـ ظف َِٕد. ةْ ِؼؼ ٍیکّكگؼم ؾویغق ٍػضٕر ك ٕٓیث پایْ چؼ

گؼایی ةؼ  گیؼد. ایُ ركِغ چیؼگی ِـتی )ك ِْ ايتحْ ٍعًن( آرٍاف ِگؼ رژیٌ پًٕٔم زام ٍی  گؼایی آرٍاف ةػٕدق اؿػث کْ در ةؼاةؼ رٓیالث كاهؽ

 .ِـتی ظٕد اداٍْ دادرئايیـٌ جا اكاؿط زّگ جضَیًی ةْ صیات 
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. 1  :(Pirseyedi, 2013: 33)جضث جأدیؼ چّغ ٍـأيْ ةٕدق اؿث 1350در دْٓ   ِؼاٍی  ٓام گػـحؼدق قاق در ةعف گػارم ؿؼٍایْ

 جا صغكدم  قاق  ٓام ِؼاٍی گػارم . ؿؼٍای2ْپادقآی ایؼاف اٍیغ داقث کْ جٕاِایی دلاؾی کكٕر ؾًیْ اجضاد قٕركم َٓـایْ را ارجوا ةعكغ. 

  اش از ام زغیغ ةٕد کْ درِحیسْ جصَیٌ اِگًیؾ ةؼام ؾوب کكیغف ِیؼكٓام ِؼاٍی ةؼآیّغ ِػیاز ایػؼاف ةؼام ؿازگارم ةا ٍضیط اٍّیث ٍّعوْ

 ؿازم ِیؼكٓام ِؼاٍی ایؼاف ةػا ظػٕاؿحْ اك ةؼام الؽایف ِمٕذ ایؼاف در قاق ةْ جوٕیث ك ٍغرف  . جَایى3.  ةٕد 1971در اكاظؼ ؿاؿ   لارس ظًیر

. 5قغ.  جمـیؼ ٍی  اهحصادم  قغف ةْ یک هغرت جتغیى  ةؼام  ام . ِیؼكٓام ِؼاٍی هغرجَّغ زٍی4ّْايًًَی ارجتاط داؿث  ام ك ةیُ ٍـائى ٍّعوْ

. جصٕیؼ قآّكآی ٍؤيمْ 6کؼد.  ؿازم زاٍؿْ ایؼاف جًوی ٍی ؿازم ك فػؼةی ؾّٕاف اةؽارم ةؼام ٍػغرف قاق ِیؼكٓام ِؼاٍی هغرجَّغ را ةْ

ٍذاةْ َِادم ٍػًی ك  جٕاِغ ةْ ةؼ ایُ ةاكر ةٕد کْ یک ارجف ِؼاٍی ٍٕزْ ٍی  اك  ٓام ِؼاٍی قاق هؼار داقث چؼاکْ ةٕد کْ در پؾ ةؼِاٍْ ٍَٔی

  ةؼقاق   ٍضَغرضا  . ايًًَی ٍاِّغ ؾؼاؽ دارد ام ك ةیُ ايًًَی از دؿػحاكردٓام صکٍٕث اك ةاقغ. اِوالب ؿمیغ ِػیؽ ٍػحأدؼ از جػضٕالت ٍّعوْ ةػیُ

ةایـث ةؼ  جؼیُ ٓغؼ ایؼاف ٍی ديیى ةؼزـحْ  ایُ ةاكر ةٕد کْ ٍـأيْ اصًی ایؼاف چْ در ؿعش داظًی ك چْ ظارزی ِااٍّی اؿػث ك ةػْ ایػُ

 داد ةْ ٍـأيْ ؾغـ اٍّیث ٍؼةٕط ةٕد اهحصادم، ازحَاؾی ك ؿیاؿی کْ در ایؼاف رخ ٍی  . ٍـائى گیؼد  ٍتّام جػوٕیث ِػیؼكٓام ٍـًش هؼار

(Ramazani, 1975: 259). 
ك در   کؼد  ؿیاؿث ظارزی ٍغرف را ایساد  ةؼكکؼاؿی  رآتؼدم، ایؼاف یک -ِؼاٍی  ؾصؼ پًٕٔم، در پیٕؿحار کارةـث رٓیالث  در

 ةؽرگ  ٓام هغرت  َْٓ  در راؿحام جػٕؿؿْ ركاةػط ةا  جالش  ٓایی را ةْ ظٕد اظحصاص داد. ایُ صکٍٕث ةْ ظاِْ جؼ کكٕرٓام زٔاف ؿمارت ةیف

  ظاِْ ركاةط دیپًَاجیکی را ةا ةـیارم از کكٕرٓا ةؼهؼار ك در ةیف از صغ کكٕر ؿمارت  ایؼاف  . در دكراف پًٕٔم دكـ پؼداظث  ام ك زٔاِی ٍّعوْ

ك کكٕرٓام   ايًًَی ٓام ةیُ ام، ؿازٍاف ةؽرگ ك ٍّعوْ  ٓام هػغرت  جؼ ةػیف  را ةا  ظٕد  ٓا ركاةط کؼد. در ِؼاـ پًٕٔم، دیپًَات  اِغازم راق

  از ٍّكٕر ًٍى ٍحضغ ك اصػحؼاـ ةػْ  پیؼكم  پًٕٔم ٍتحّی ةؼ َٓـایْ ةؼهؼار کؼدِغ. ٍآیث ك زٔث ؿیاؿث ك ركاةط ظارزی ایؼاف در گمحَاف

 Chan and) ٓا ةٕد ِؼاـ اهحصادم ك ازحَاؾی آف کكٕرٓا ةغكف جٕزْ ةْ  ةا  ك ةػؼهؼارم ركاةػط دكؿحاِْ  ايًًَی ةیُ  ٍـًط  ك ِؼٌ  هإِف

Williams, 1994: 125).  

ِعـحیُ   . در رؿػیغ  اِػساـ  ةْ  رئايیـٌ  دیپًَاجیک پـاپًٕٔم ایؼاف ؾٍَٕان در هايب رٓیالث  ٓام گاـ  ، ِعـحیُ کْ ةیاف قغ چّاف

ؼ گیؼد کْ در ایُ ٍػٓتی کٕقیغِغ ركاةط دیپًَاجیک ایؼاف ةا زٔاف را از ؿ -ركزٓام پؾ از اِوالب اؿػالٍی دكيث ٍػٕهث ك ِیؼكٓام ًٍی

ٓام رژیػٌ قػاق ك  ؿٕم ایغئايیـٌ اِوالةی چؼظف َِٕد. زَٕٔرم اؿالٍی ةْ لاصًْ گؼلحُ از ؿیاؿث ك دیپًَاؿی ایؼاف ةْ  زٍیّْ ِاکاـ ٍاِغ

اف ؿٕـ ك ٍیاف کكٕرٓام زٔ  دیپًَاجیک  ايًًَی، در پی رؿیغف ةْ قّاظث، اصحؼاـ ك زایگاق ٓا ةؼ ِؼاـ ةیُ ٍضکٕـ کؼدف چیؼگی اةؼهغرت

 .(Pirseyedi, 2013: 37) کؼدِغ رلحْ ٍؼدـ ایؼاف جػًوی ٍػی دؿث ؾّٕاف اصحؼاـ ك ؾؽت از اؿالٍی ك ةازیاةی چیؽم ةٕد کْ َِایّغگاِف ةْ

گؼام اِوالةی ةْ ٍّعوْ ك زٔاف اؿػث. زّگ  کْ ٓغؼ ؾؼضْ ایغئٕيٕژم اؿالـ  ةٕد  ةػؼكکؼاؿی ؿیاؿث ظارزی کكٕر ةْ ٍؿّی ایُ اصالح 

 .  ةػعئی ك لػؼاز ك لؼكدٍّغ پؼكردق ةكٕد  ِػضٕم  گؼایی در ةـحؼقاف ةْ گؼایی ك كاهؽ ام را لؼآٌ آكرد کْ ٍتاِی آرٍاف ًی زٍیّْجضَی

  ةایغ كاپـیُ ٍػؼصًْ جػؿیُ گػػار دركف گمحَاِی در  را  ام ظاٍّْ  اهلل از ؿٕم آیث« گؼایی ضغ ِؼاـ ؿًعْ جؿاٍى»ظؼح ایغق 

الؽارم ك  ؼاف داِـث. ایُ اِغیكْ اؿحٕار ةؼ ةازظٕاِی پیػٕؿحْ در ایػغئٕيٕژم، لٌٔ ٍٕهؿیث ك ٍتاِی اؿحؼاجژیک ك ؿعثظارزی ج.ا. ای  ؿیاؿث

کٕقیغق اؿث جا ةْ   ايًَى اؿػث. ایػُ ٍػّعن گمحَاِی ِؼاـ ةیُ دیپًَاجیک در ركیکؼد ایؼاف ةْ  ؾّاصؼ  کارةـث  ِیؽ ايؽاٍات ك اؿحًؽاٍات

ٓام  رٓیالث گؽارق  ایُ  . در ٓام ایغئٕيٕژیک، اؿحؼاجژیک ك دیػپًَاجیک در ؾػؼصْ ؿػیاؿث ظارزی ایؼاف دؿث ةیاةغ ِـتحی كیژق ٍیاف صٕزق

پیٕؿحْ، ٓؼچّغ ةا ةار ٍحماكت،  ٌٓ ةالحی ةْ  در  ِػٕگؼا -اِغیف گؼایی ك ٍػصًضث ؾػَى -گؼایی اِحوادم، كاهؽ -گؼایی اِوالةی ٍتحّی ةؼ اؿالـ

قغق ك ٓژٍٕف در ایُ  ٓام ٍعؼح ٓا ك گمحَاف گمحَاف  ك ظؼدق  دارد  یـحار یادقغق، ةؼ لؼاز ؿیاؿث ظػارزی ایػؼاف هؼاراِغ. ا ةّغم قغق ٍمصى

 . دارِػغ  هػؼار  ؾؼصْ در ركیکؼدم اِغرکّكی ةا آف

ٍػـحضؿمیُ ك  گؼكق ٍػـحکتؼیُ ك  دك  ةْ  یػکی از ٍٕضٕؾات ٌٍٔ صکٍٕث اِوالةی ایؼاف دیغگاق آف ِـتث ةْ زٔاف ك جوـیٌ آف

ایػُ رٓػیالث، کإِف  .(Juneau and Razavi, 2013) آف اؿػث  ٍعؼب  ةاقغ کْ ایؼاف هؼةاِی ِؼاـ ؿًعْ ك ٍغاظالت ةاكر ةْ ایُ اٍؼ ٍی

  ـیٌجو  گؼ ك ؿًعْ ؿحیؽ ايًَى ةْ دك ةػعف ؿػًعْ ةعكغ. در ایُ اِغیكْ، ِؼاـ ةیُ ِیؽ ٍؿّا ٍی  را  ؿًعْ  گؼایی ضغ ِؼاـ ایـحار جؿاٍى

پػیؼ ةّاقغق؛ یؿّی کكٕرٓام  گؼ ك ؿًعْ ؿًعْ  راةعْ  پایْ  ِؼاـ ؿًعْ، یػؿّی ِػؼاٍی کػْ ةؼ»گٕیغ:  ام در ایُ ةاب ٍی اهلل ظاٍّْ قٕد. آیث ٍی

گؼ ك  ؿًعْ ةا زَٕٔرم اؿالٍی ایُ اؿث کْ ایُ، ِؼاـ  ... دؾٕام پػیؼ گؼ ك ؿًعْ قِٕغ ةػْ ؿػًعْ ٓام ةكؼم دِیا، جوـیٌ ٍػی دِیا یا ٍسَٕؾْ

  از  زَؿٖ  )ةیاِات در دیغار« پػیؼم ٌٓ ةیؼكف آكردق ك پام ایُ صؼؼ ایـحادق ِیـث، ظٕدش را از ؿًعْ  کْ  گؼ ؛ ؿًعْ پػیؼ را ِػپػیؼلحْ ؿػًعْ

قػاؾؼاف، )ةیاِات در دیغار « ك ةاظى ٍؿّی ِغارد  صن  ظؼلی در دؾٕام ةی»(. ةؼ پایػْ ٍػّعن ایُ اةؼ گمحَاف 20/4/1394داِكسٕیاف، 

  پػیؼ م ةا ِؼاـ ؿًعْ جػؿعیى م ةا اؿحکتار، ٍتارزق ٍػتارزق»ةا آف دػاةث اؿػث:   ٍتارزق  (؛ ك ؿػؼقث ِؼاـ ؿًعْ ك پیؼك آف ايؽاـ ة10/4/1394ْ

 ( 4/1394/ 20)ةیاِات در دیغار زَؿٖ از داِكسٕیاف، «  اؿث  اؿحکتار  ... در ٍٕرد ٍصادین اؿحکتار، آٍؼیکا اجٌّ ٍصادین ِػیـث

ظٕآی  آرٍاف»؛ در ایُ رٓیالث  یادکؼد«  گؼایی آرٍػاف ِػگؼ كاهػؽ»گؼایی ضغ ِػؼاـ ؿػًعْ ةْ  قػایغ ةػحٕاف از ركیکؼد ایـحار جؿاٍى

مکؼ ؛ یؿّی اصػیام جػ اؿالٍی  م اؿالٍی ك جَغّف ٓا چْ ٓـحّغ؟... ایساد زاٍؿْ ... آرٍاف گؼایی كاهؽ  ٍعايك  اؿػث، ِْ  کارم ٍػضالؼْ  ٍعايك
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داِكسٕیاف،   )ةیاِات در دیغار زَؿٖ از« ؾػًَی  ... رقػغ ظٕآی ِمؾ... ٍتارزق ةا ِػؼاـ ؿًعْ ك اؿحکتار... ؾغايث اؿالـ ؿیاؿی... اؾحَادةْ

اف کْ ٍا دك ٍیغاف را ٍٕردِؼؼ داقحْ ةاقیٌ. یک ٍػیغ  کّغ ٍی  زػٔاِی، ٍّعنِ َٓاكردمِ زٔاِی ایساب  ٓام ٓػَاكردم  در(. »20/4/1394

ك   دیپًَاؿی  را در ایػُ ٍػیغاف  ٓا دارایی  ك ؿػیاؿث اؿث کْ  دیػپًَاؿی  ٍیغاف  ایُ ٍػیغاف اصػًٖ اؿػث... یک  ؛ کْ كاهػؿیث ك ؾَى اؿث

 (.2/4/1394دیغار ٍـئٕالف ِؼاـ،   در  )ةػیاِات« کّغ ةْ ٍّمؿث ٍػًّی کّغ ةْ اٍحیاز ةؼام کكٕر، جتغیى ٍی ؿیاؿث ك ٍػاکؼق، جتغیى ٍی

كیژق آٍؼیکا از راق  ةؼاةؼ اٍپؼیايیـٌ ك ؿػًعْ فؼب ك ةْ  ةػؼ ٍػتّام ٍواكٍث در  را  ایػؼاف  ، ؿػیاؿث ظارزی اؿػالٍی  رٓتؼ زَٕٔرم

ؼ یػکغیگ  ةػا  ام پیچیغق  اِغرکّف  در  در ایُ ٍّعن ایغئٕيٕژم ك اؿحؼاجژم .(Solingen, 2012: 223) ظاكرٍیاِْ ك زٔاف اؿالـ هؼار دادق اؿث

ام در چػارچٕب  ٓام اؿػاؿی َٓچٕف ٓژٍِٕی ٍػّعوْ ظارزی زَٕٔرم اؿػالٍی در صػٕزق اؿػحؼاجژیک دفػغفْ  . ؿیاؿث گیؼِغ هؼار ٍی

 دارد  ٍغِؼؼ  را  ٍحضغق ایاالت  ؛ ك ٍـأيْ ام ٍّعوْ  ٍـائى اهحصادم ك لؼّٓگی؛ گـحؼش پّْٔ ادؼگػارم؛ دتات  در  كیژق ةْ  ؾؼصْ ادؼگػارم ظٕد

(Lowe and Spencer, 2006: 6). ْاِغ از ٓام جػمکؼ اؿػحؼاجژیک ك ِؼاٍی ایؼاف ؾتارت ٍػكعص (McInnis, 2015: 20):  ایؼاف یک دكيث

ايوؼم زٔاف اؿالـ ك ضغ ؿًعْ؛  ؾّٕاف اـ اٍّیث ًٍی ك دتات ك ةوام ِؼاـ ةْ  اِغ از دلاؾی )ك ِػْ جػٔازَی( اؿػث ك اصػٕؿ اؿػاؿی آف ؾػتارت

  ظارزی  قٕد؛ ایؼاف ةْ اٍّیث ًٍی ةػیف از اٍّیث ةّغم ٍی ایؼاف ٍحأدؼ از دكگاِْ ٍّالؽ ًٍی ك ایغئٕيٕژم صٕرت اٍّیحی ؿیاؿث ظارزی ك

ايًًَی  دٓغ؛ درؾ ِؼاـ از جٔغیغٓا ِـتث ةْ ٍّالؽ ًٍی ك اصٕؿ کإِِی ایغئٕيٕژیکی رلحار ایؼاف را چْ در ؿعش ًٍی ك چْ ةیُ آَیث ٍی

ٓام ِؼاٍی ایؼاف ِـتث ةْ ؿًعْ  ٓا ك دکػحؼیُ ٓام جاریعی دارد؛ اؿػحؼاجژم جؼزیش  رلاق  ازؼا ك ةْ ؿؼاِساـ رؿاِغفاِگیؽد؛ ایؼاف در  ةؼٍی

  .دٓغ ٍحضغق ك ٍحضغاِف كاکّف ِكاف ٍی ام ایاالت ِؼاٍی ٍحغاكؿ ٍّعوْ

ث لؿاؿ ٍٕردجٕزْ اؿث. در ایُ در چارچٕب دیپًَاؿی ٍواكٍ  گؼایی ضغ ِؼاـ ؿًعْ، َٓچّیُ ٍتادم دیپًَاجیک در ایـحار جؿاٍى

اةؽارم در راؿػحام جػؿاٍى ك ارجػتاط ةا کكٕرٓام ضغ ِؼاـ ؿًعْ ك   ؾّٕاف ةْ  ؛ ِعـث قٕد راؿحا ةْ گمحگٕ ك ٍػػاکؼق در دك ؿػعش ؾػّایث ٍی

  لػؿايی  دیػپًَاؿی  اؿػث اصواؽ صوٕؽ ایؼاف ك کكٕرٓام ٍـحضؿك در کّاکّف ةا ةًٕؾ ؿًعْ. در َٓیُ زٍیّْ ایؼاف کٕقیغق  ٍّؼٕر ةْ  دكـ

اؿالٍی ك قؼهی لؿاؿ ةکّغ. ایُ   کػكٕرٓام  ةػا  ايًًَی در ِـتث ٓام ةیُ ٓا ك کّمؼاِؾ را از راق ارجتاظات دك ك چّغزاِتْ ك ِیؽ ؿازٍاف

ظٕآّغ زیػؼ ؿػًعْ  ػیکكٕرٓایی کْ ٍ». در ایُ ٍّعن  ةـازد  ك ٍحضغجؼ  کٕقغ زتْٔ ضغ اؿحکتار را ِیؼكٍّغجؼ دیپًَاؿی ٍواكٍث لؿاؿ ٍی

  زَٕٔر گٕیاف ك ٓیأت َٓؼاق ةا رٓتؼ )دیغار ةٔارات زاگغئٕ رییؾ« ك زةاِی دكؿث ٍػا ٓـحّغ  ِژاد  گؼم کّّغ ةا ٓؼ ِتاقّغ ك ِعٕآّغ ؿًعْ

 (. 1388/ 1/12،  اِوالب
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 نتيجه گيري -5
حارم ِؼاـ زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف ٍضـٕب ٍی قٕد. اِوالب اؿالٍی ةْ ٍذاةْ یک گمحَاف، ٍَٔحؼیُ ؾاٍى جادیؼگػاردر ايگٕٓام رل

» ك « ظٕد»ایُ گمحَاف اِوالةی،ةا ةاز جؿؼیك ةّیادیُ دك صٕزق ؿیاؿث داظًی ك ظارزی ٍحادؼ از داؿ ٍؼکؽم ك ارائْ ٍؿیارٓام ٍحماكجی از 

ایؼاف را قکى دادق اؿث. از ایُ رك،  درؾؼصْ ًٍی ك لؼاًٍی، ِؼاـ ٍؿّایی گمحارم ك کؼدارم ك الن دیغ ِؼٌ گمحَاِی ؿیاؿث ظارزی« دگؼ

ؾّاصؼ گمحَاف اِوالب اؿالٍی ةؼظالؼ اصٕؿ رایر دیپًَاؿی ك ؿیاؿث ظارزی، پایْ گػارةّیاف ٓام ِؼؼم ك ؾًَی ِٕیّی قغق کْ ةا آحَاـ 

ؿ ظًتاِْ ٍتارزات ًٍى اؿالٍی ةْ صاکَیث آرٍأِا ك ارزش ٓام ٍػٓتی،زٍیّْ اصیا ك ِٔادیّْ قغف زّتْ ٓام آزادم ظٕآاِْ،اِوالةی ك اؿحوال

 ك کًیْ زّتف ٓام آزادم ةعف را پغیغ آكردق اؿث.

در ایُ ٍیاف اِغیكْ ام اٍاـ ظَیّی)رق( ةْ ؾّٕاف ایغئٕيٕگ ك ٍؿَار اِوالب اؿالٍی ؾَالن ؾّاصؼ ك ٍمصى ةّغم گمحَاف ؿیاؿث ظارزی  

ؿیاؿی ك ٍػٓتی اٍاـ ظَیّی ٍتحّی ةؼ ةّیادٓام ِؼؼم ؿیاؿث ِؼاـ زَٕٔرم اؿالٍی را قکى دادق اؿث.ایُ اِغیكْ ٓا ةؼپایْ قعصیث 

ظارزی دكيث اؿالٍی كاصٕيی ٍاِّغ اصى دؾٕت یا زٔاد، هاؾغق ِمی ؿتیى جٕيی ك جتؼم،جايیك هًٕب،صمغ ٍصًضث دكيث اؿالٍی، جمکیک 

م اٍاـ ظَیّی )رق(  در زٔث گیؼم ك ؾًَکؼد داراالؿالـ از دارايمکؼ ك پیِٕغ دیُ ك ؿیاؿث ةٕزٕد آٍغق اؿث.از ؿٕم دیگؼ ةازجاب اِغیكْ ٓا

ؿیاؿث ظارزی ِؼاـ زَٕٔرم اؿالٍی در اصٕؿ گمحَاِی آف ٍاِّغ ِْ قؼهی ك ِْ فؼةی، صغكر اِوالب، اؿحکتار ؿحیؽم، ِمی ؿًعْ گؼم ك 

 ؿًعْ پػیؼم،دلاع از کیاف اؿالـ كٍـًَیُ ك جاکیغ ةؼ ضؼكرت صمغ كصغت ك اِـساـ اؿالٍی جسًی یالحْ اؿث.
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