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راد ــــــــــ یب یاهر  ـــــــــــ تف د     

لبق هحفص  هب  تشگزاب 

ییاهر خیرات و  یتاقبط ، لیلحت 

تیار نیلوا  كیرا  هدنسیون :

دومحم اراس  مجرتم :

بازحا طوقس  .میونش  یم یدایز  نانخس  یقیقحت  یاه  هناسر رد  مه  یمومع و  تاعوبطم  رد  مه  نآ ، گرم  یتح  و  مسیسكرام ، نارحب  هرابرد 
" مسینومك  " مسیسكرام و نیب  یخیرات  دنویپ  دنچره  .دوش  یم هتفرگ  یواسم  یعامتجا  یروئت  كی  هباثم  هب مسیسكرام  طوقس  اب  موادم  روط  هب  تسینومك ،

یروئت زا  یتنس  مسیسكرام  .دنتسین  رگید  كی هب لیدبت  لباق  اه  نآ اما  تسا ، دیدرت  لباقریغ  نیعم ( یسایس  _ یداصتقا لدم  كی  یارب  صاخ  مسا  ناونع  هب (
رد هك  تسا  یعامتجا  یروئت  زا  یتنس  نیا  هوالع ، هب .تسا  ناهج  رییغت  یارب  شالت  ریگرد  ًاقیمع  هك  یا  یعامتجا یروئت  دنچ  ره  تسا ، یعامتجا 

مسا ناونع  هب  ( مسینومك رگید  فرط  زا  .تسا  ققحت  لباق  نآ _  جیاتن  كرد  یعقاو و  یلع  یاه  مسیناكم صیخشت  ینعی   _ یعامتجا مولع  نآ  بوچراچ 
زكرمت زا  ییالاب  حطس  نآ و  ندیناسر  لقادح  هب ای  یدیلوت  عبانم  رب  یصوصخ  تیكلام  بلس  اب  هك  تسا  یعامتجا  نامزاس  زا  یا  هژیو لكش  صاخ (
مسیسكرام ییاه  تلود بازحا و  نینچ  .دوش  یم صخشم  تلود  بزح و  هماكدوخ ، ًاتبسن  یسایس  یاه  هاگتسد لرتنك  تحت  رد  یداصتقا  یسایس و تردق 
ققحت رد  اه  نآ یماكان  هن  اه ، میژر هنوگ  نیا طوقس  هن  یلو  دنا ، هداد رارق  هدافتسا  دروم  دشخب  یم تیعورشم  اه  نآ هب  هك  یا  یژولوئدیا هباثم  هب ار 

یراجنه یاه  نامرآ

تسین یعامتجا  یملع _  لمع  تنس  كی  هباثم  هب مسیسكرام  یگتسكشرو  رب  یلیلد  دوخ  یدوخ هب مسیسكرام ،

.

یساسا یاه  هشیدنا .تسا  هتفهن  یگرزب  زنط  تسا ، مسیسكرام  گرم  نمضتم  یهد  نامرف داصتقا  رب  ینتبم  یاه  میژر گرم  هك  اعدا  نیارد  عقاورد ،
زا یبالقنا  تسسگ  یارب  شالت  هك  دندناشك  یم ینیب  شیپ نیا  هب  ار  مدآ  دنتفای ، لماكت  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  هك  یتروص  هب كیسالك ، مسیسكرام 

سكدتروا یخیرات  مسیلایرتام  .دروخ  دهاوخ  تسكش  دوخ  تبثم  فادها  هب  لوصحرد  ًاتیاهن  یتعنصریغ  هدنام و  بقع یاهروشك  رد  یراد  هیامرس
دشاب و هداد  تسد  زا یدیلوت  یاهورین  لماكت  یارب  ار  دوخ  تیفرظ  یراد  هیامرس هك  دش  دهاوخ  ریذپ  ناكما یماگنه  اهنت  مسیلایسوس  هك  تشاد  رارصا 

زا نیاربانب  .دندوب  رواب  نیا  رب هیسور  بالقنا  زا  لبق  نینل ، هلمج  زا  اه ، تسیسكرام همه  ) 1( .دوشب لیدبت  هعماج  یدیلوت  تیفرظ  یتآ  لماكت  عنام  هب 
هب راذگ  لاحرد  تسا و  هدروخ  تسكش  یتلود  كیتاركوروب  یهد  نامرف داصتقا  هك  تسین  نیا  تسا  یعیبطریغ  هچ  نآ كیسالك ، مسیسكرام  رظن  هطقن 

یراد هیامرس

رد یروئت  كی  دقاف  هك  تسا ؛ كیسالك  مسیسكرام  رد  یساسا  یتوكس  هدننك  سكعنم رما  نیا  .تسا  هدیشك  لوط  همه  نیا نآ  یاقب  هك  تسا  نیا  هكلب  تسا ،
در رثكادح  .تسین  مسیسكرام  یفن  تسینومك  یاه  تلود طوقس  هك  تسا  نیا  یلعف  هنیمز  رد  مهم  هتكن  یلو  .دشاب  یم شیاه  ینیب شیپ ینامز  سایقم  دروم 

درك انب یفاكان  یدام  هیاپ  رب  ار  مسیلایسوس  ناوت  یم ینامزاس  دهعت  یبالقنا و  هدارا  اب  هك  تسا  رواب  نیا  در  ینعی  یتسینینل ، ییارگ  هدارا

.

ههد رخآ  یاه  لاس ثداوح  اذهعم  دنناسر ، یمن ار  یعامتجا  هیرظن  كی  هباثم  هب مسیسكرام ، در  یتسینومك ، یاه  میژر طوقس  هرابرد  قیقد  نایب  هچرگ 
هدز نماد  هدنیآ  رد  ار  مسیسكرام  هدیاف  یراگدنام و  درومرد  لاكیدار  ناركفنشور  زا  یگرزب  شخب  دشر  هب  ور  یمگردرس  دیدرت و  ساسحا   1980

دهاوخ یقاب  دوش ، یم دیلوت  شخب  ییاهر یعامتجا  شناد  نآ  بوچراچ  رد  هك  یا  هدنز تنس  تروص  هب مسیسكرام  هك  مرواب  نیارب  نانچ  مه نم  .تسا 
هلاقم نیا  همادا  رد  .دوش  یزاسزاب  فلتخم  قرط  هب  دیاب  دهد ، همادا  ار  شقن  نیا  دناوت  هب مسیسكرام  هك  نیا یارب  منك  یم ساسحا  نینچ  مه یلو  دنام ،

دنك میسرت  یتاقبط ، لیلحت  هلئسم  یور  هژیو  زكرمت  اب  ار ، یزاسزاب  نیا  یساسا  دودح  هك  مهد  هئارا  یهاتوك  حرط  مهاوخ  یم

.
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مسیسكرام یلصا  هاگ  هرگ هس 

 

مسیسكرام هك  نیا ینعی   _ مینك میسرت  دوش  یزاسزاب  دیاب  هك  ار  هچ  نآ یلصا  ی  هدودحم ادتبا  تسا  مزال  یزاسزاب ، هژورپ  دوخ  یور  ثحب  زا  لبق 
تنس .تسیچ  یبالق  مسیسكرام  رباربرد  یقیقح  مسیسكرام  دوش : رجنم  ینیئآ  یشیدنا  مزج هناقمحا  نیرمت  هب  دناوت  یم هتبلا  لاوئس  نیا  هب  خساپ  تسیچ ؟

هك منك  صخشم  ار  اهرواب  زا  یا  هعومجم هك  تسین  نآ  اج  نیا رد  نم  دصق  .تسا  هدش  هدیشوپ  لاوئس  عون  نیا  رس  رب  لادج  تابوسر  زا  یتسیسكرام 
زكرمت تهج  یتسیسكرام  تنس  یساسا  یاهروحم  میسرت  رت  شیب هكلب  دناوخ ، تسیسكرام "  " یتسرد هب ار  وا  ناوت  یم دنك  ذاختا  ار  اه  نآ یسك  رگا 

رارق هجوت  دروم  تسا  هدش  هتخاس  یموهفم  هاگ  هرگ هس  لوح  هك  ار  یتسیسكرام  تنس  دشاب  دیفم  منك  یم ركف  روظنم  نیدب  .تسا  یزاسزاب  هفیظو  یور 
2( .میهد

(

یخیرات ریس  طخ  هیرظن  نوچ  مه مسیسكرام  یتاقبط ، لیلحت  نوچ  مه مسیسكرام  ار ، اه  نیا نم 

.دنا هدش هدنایامن  هرامش 1  ریوصت  رد  هاگ  هرگ هس  نیا  .ممان  یم شخب  یئاهر یراجنه  هیرظن  نوچ  مه مسیسكرام   )historical trajectory(و 
رد یزاسزاب  یلصا  فیاظو  هك  منك  صخشم  سپس  و  مهدب ، حیضوت  هصالخ  روط  هب ار  اه  نآ لباقتم  یاهدنویپ  هاگ و  هرگ هس  نیا  زا  كیره  دیراذگب 

دنمادك اه  نآ بوچراچ 

.

 

 

 

یتاقبط یئاهر  نوچ  مه مسیسكرام 

 

یتاقبط لیلحت  نوچ  مه مسیسكرام  خیرات                    هیرظن  نوچ  مه مسیسكرام 

 

مسیسكرام هاگ  هرگ  هس  ریوصت 1 _

 

 

 

 

ریز هتشر  ود  .درك  نشور  یكشزپ  لاثم  كی  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم ار  خیرات  یروئت  نوچ  مه مسیسكرام  یتاقبط و  لیلحت  نوچ  مه مسیسكرام  نیب  قرف 
یژولونیركودنا دیریگب : رظن  رد  ار 

هتشر  " ناوت یم ار  یژولونیركودنا  یسانش .( هدغ            )  oncology یژولوكنوا یلخاد ( یحشرت  ددغ  هتشر          )endocrinology 
طوبرم رظن  دروم  لئاسم  یلخاد و  حشرت  متسیس  هطبار  فشك  هب  هك  اج  نآ ات  دیناوت ، یم دیشاب  یلخاد  ددغ  صصختم  امش  رگا .دیمان  لقتسم " یاهریغتم 

یاهریغتم ساسارب  یژولونیركودنا  .هریغ  یرامیب و  دنور  دشر ، تیصخش ، یسنج ، لئاسم  ًالثم  .دیزادرپب  لئاسم  زا  یعیسو  فیط  یسررب  هب  تسا ،
رد هوالع  هب مهربو  مهرد یا  هتشر هتسباو ، یاهریغتم  ساسا  رب یلو  تسا  طبضنم  یا  هتشر اه _ نومروه متسیس  ینعی   _ شا هدنهد حیضوت 

هك نیا زا  عالطا  .تسین  هدننك  تحاران  درادن ، هعلاطم  دروم  لئاسم  زا  یضعب  دروم  رد یمهم  شقن  ینومروه  تارییغت  هك  نیا صیخشت  یژولونیركودنا 
هتشر  " یژولوكنوا سكعرب ، .دیآ  یم رامش  هب یژولونیركودنا  شناد  رد  یتفر  شیپ دنتسین ، ییاهزیچ  هچ  ای  دنتسه و  یئاهزیچ  هچ  تلع  اه  نومروه

یتح و  سوریو ، كیتنژ ، مومس ، ًالثم  دینك ، یسررب  ار  ناطرس  روصت  لباق  للع  زا  كیره  دیناوت  یم سانش  هدغ ناونع  هب امش  .تسا  هتسباو " یاهریغتم 
.مهربو و مهرد یا  هتشر شا  لقتسم یاهریغتم  ساسارب  یلو  طبضنم  تسا  یا  هتشر شا  هتسباو یاهریغتم  ساسارب  یسانش  هدغ .ار  یحور  یاه  تیعضو

لثم یتاقبط  لیلحت  نوچ  مه مسیسكرام  سایق  نیا  اب  .تسین  مهم  نادنچ  دنرادن ، یمهم  شقن  ناطرس  هوقلاب  للع  یخرب  هك  نیا فشك  یسانش  هدغ رد 
یاهریغتم مسیسكرام  ینعی  تسا _ یسانش  هدغ لثم  خیرات  یروئت  نوچ  مه مسیسكرام  لقتسم و  یاهریغتم  مسیسكرام  ینعی   _ تسا یژولونیركودنا 
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، رقف گنج ، بهذم ، زا  یتاقبط  لیلحت  كی  دیناوت  یم امش  .دننك  یسررب  دنناوت  یم ار یزیچره  ًابیرقت  یتاقبط  نارگ  لیلحت هباثم  هب اه  تسیسكرام .هتسباو 
نیا دوخ  دشاب ؛ هدننك  تحاران  دیابن  درادن ، لئاسم  زا  یخرب  رد  یمهم  شقن  هقبط  هك  نیا فشك  یژولونیركودنا  لثم  تسرد  .دیروآ  لمع  هب تیانج  هقیلس ،

هدحتم و تالایا  رد  هناخ  رد  راك  یسنج  میسقت  هقبط و  نیب  هطبار  دروم  رد یا  هزات یسررب  رد  ًالثم  .دیآ  یم رامش  هب یتاقبط  شناد  رد  یتفر  شیپ زین 
نیب راك  میسقت  رب  یزیچان  ریثأت  هداوناخ  یتاقبط  بیكرت  هك  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  نم  هقبط ، شقن  هب  نداد  تیمها  یارب  هنادجم  شالت  مغر  یلع دئوس ،
لصاح هلاقم  مراودیما  .دننك  یم راك  مك  هناخ  رد  ود  ره رگراك  هقبط  نارهوش  ینایم و  هقبط  نارهوش  .دراد  روشك  ود  ره  رد  هداوناخ  رد  رهوش  نز و 
دشاب یتاقبط  لیلحت  هب  یتمدخ  هقبط  یلع  تاریثأت  دودح  ندرك  نشور  هب  كمك  اب )_ 4 "( هناخرد یسنج  راك  میسقت  رد  هقبط  ریثأت  مدع   _" قیقحت نیا  زا 

.

یسررب تسا  ترابع  دوخ  لكش  نیرت  هنازاورپدنلب رد  هك  .تسا  یخیرات  ریس  طخ  میئوگب _ رت  قیقد رگا ای  _ خیرات مسیسكرام ، رد  صخاش  هتسباو  ریغتم 
ریسم یسررب  زا  تسا  ترابع  رت  لدتعم لكش  رد  .هدنیآ و  لاح و  نامز  ات  هتفرگ  یناسنا  ندمت  خیرات  شیپ زا  نآ ، یاه  نارود همه  رد یرشب  خیرات  ریسم 

.یراد هیامرس  یئاهن  لاوز  رضاح و  نامز  رد  نآ  شوج  و بنجرپ لماكت  ات  یلادوئف  یراد  هیامرساشیپ عماوج  رد  نآ  ءاشنم  زا  یراد  هیامرس لماكت 
هزیروئت هژیو  یراد  تهج یعون  اب  صاخ  یریسم  بیقعت  قیرط  زا  ار  یخیرات  ینوگرگد  یتاذ  تاشیارگ  دنك  یم ششوك  مسیسكرام  دروم ، ود  ره  رد

5( .دنك

(

هتفرگ تروص  راك  نآ  یور  همه  زا  رتمك  ظاحل  كی  هب  هك  تسا ، یتسیسكرام  تنس  هاگ  هرگ نیموس  شخب ، یئاهر یراجنه  هیرظن  نوچ  مه مسیسكرام 
دعب اذِهعم  .دنا  هدرك یقلت  طبر  یب یلك  هب ار یقالخا  یروئت  هك  دراوم ، یضعب  رد  سكرام  دوخ  هلمج  زا  دنا ، هدوب ییاه  تسیسكرام عقاو  رد .تسا 

هتشاد یصخاش  بوچراچ  هك  دنك  یم كمك  خیرات  یتسیسكرام  هیرظن  یتسیسكرام و  یتاقبط  لیلحت  هب  تسا و  تیمها  یاراد  مسیسكرام  شخب  یئاهر
یب طیارش " رد  اهنت  یناسنا  نأش  هوقلاب و  یاه  ییاناوت یدازآ ، لماك  ققحت  هك  تسا  هشیدنا  نیا  مسیسكرام  شخب  یئاهر هیرظن  ساسا  .دنشاب 

هب سكره  هب   " هیاپ رب  عیزوت  و  دشاب ، هتفر  نیب  زا  یشك  هرهب نآ  رد هك  یدام  هافر  تردق و  ظاحل  هب بلط  یربارب ًاساسا  هعماج  كی  ینعی  " _ یگ هقبط
نكمم _ یصوصخ ناكلام  هن  دشاب  عامتجا  تسد  رد  هعماج  یساسا  یدیلوت  عبانم  رب  لرتنك  دریگ و  تروص  شناوت " هزادنا  هب  سكره  زا  شزاین ، هزادنا 

تسا

.

دیكأت نامرآ  نیا  هجوت  دروم  یعامتجا  یگتسبمه  هبنج  رب  هاگ  .دراد  دوجو  بلط  یربارب شخب  یئاهر نامرآ  نیا  یور  راك  یارب  یفلتخم  یاه  هار
زا اه  تیاور نیرت  یوق رد  .یشك  هرهب نایاپ  یدام و  یبلط  یربارب هلئسم  رب  هاگ  یدرف ، یدازآ  دوخ و  نتشیوخ  هب  ندیشخب  تیلعف  هلئسم  رب  هاگ  دوش ؛ یم

یاه تسیسكرام بلاغ  اما  .دوش  یم یقلت  شخب  یئاهر یاه  فده هب  ندیسر  یارب  یفاك  مزال و  طرش  یگ ، هقبط یب یتسیسكرام ، شخب  یئاهر شنیب 
، ناسنا لماك  یئاهر  یارب  یزیر  حرط رد  بیترت ، نیا  هب .یفاك و  هن  دنناد ، یم مزال  طرش  ار  یگ  هقبط یب و  دننك ، یم ذاختا  یرت  لداعتم عضوم  رصاعم 

لئاسم نیا  اب  طابترا  رد  ار  تسیسكرام  كی  هچ  نآ لاحرهرد ، .دنهد  یم رارق  هجوت  دروم  ار  یتاقبطریغ  لئاسم  رگید  تیسنج و  هلئسم  لقتسم  شقن 
تسا اه  شزرا نیا  ققحت  یارب  یرورض  طرش  نوچ  مه یگ  هقبط یب هب  داقتعا  دنك ، یم لیدبت  تسیسكرام  كی  هب  صخشم  روط  هب  یراجنه ،

.

دنویپ مه  هب  ار  مسیسكرام  هاگ  هرگ هس  یتنس ، روط  هب رگراك _ هقبط  عفانم  بیقعت  رد  یعامتجا  یاهورین  یعمج  یهد  نامزاس ینعی  _ رگراك هقبط  تسایس 
تدم زارد  هدرتسگ و  فادها  خیرات ، هیرظن  دنك ؛ یم فیرعت  ار  رگراك  هقبط  لاكیدار  تسایس  یئاغ  یاه  شزرا شخب ، یئاهر یراجنه  هیرظن  .دهد  یم

سپ نآ ، ریسفت  ًافرص  هن  تسا و  ناهج  هنالاعف  رییغت  دوصقم  رگا  .دنك  یم مهارف  ار  نآ یاه  یژتارتسا داینب  یتاقبط  لیلحت  و  دهد ؛ یم لكش  ار  نآ
ظاحل هب  شخب  یئاهر یاه  فده هب  یبای  تسد تهج  یسایس ، یاهدنور  كرد  روظنم  هب تسا ، یتاقبط  لیلحت  زا  هدافتسا  یارب  زیچره ، زا  شیب  مسیسكرام 

نكمم یخیرات 

.

 

 

هاگ هرگ هس  لباقتم  طباور 

 

یتاقبط لیلحت  ) 6( .دنك یم لیدبت  صخشم  یركف  یریگرد  كی  هب  ار  مسیسكرام  هك  تسا  یزیچ  نآزا  یساسا  یشخب  هاگ ، هرگ هس  نیا  نایم  لباقتم  طباور 
هطبار كی  رد نارگراك  ناراد و  هیامرس هك  هاگدید  نیا  هن  تسیچ ؟ یتسیسكرام  یتاقبط  لیلحت  یتسیسكرام "  " هجو نیرت  صخشم دیریگب : رظنرد  ار 
.تسا اهزیتس  یدام و  یاه  یرباربان بجوم  هطبار  نیا  هك  اعدا  نیا  هن  و  دنراد ؛ رارق  راك  یورین شورف  دیلوت و  لیاسو  تیكلام  رب  ینتبم  یتاقبط 

ربو یتاقبط  لیلحت  رد  ار  اه  نیا

هلئسم اب  نآ  دنویپ  دنك ، یم زیامتم  یربو  یتاقبط  لیلحت  زا  ار  نآ هك  یتسیسكرام  یتاقبط  لیلحت  مهم  تلصخ  .درك  ادیپ ناوت  یم مه  )Max Weber( 
یتاقبط لیلحت  یساسا  میهافم  زا  یكی  نطب  رد  ًامیقتسم  شخب ، یئاهر یراجنه  هیرظن  .تسا  یخیرات  ریس  طخ  هیرظن  یتاقبط و  یئاهر  یراجنه 

تسا هتفهن  رامثتسا _ ینعی  _ یتسیسكرام
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.

"

زا یكی  فرعم  هدنهد  حیضوت  موهفم  كی  هباثم  هب رامثتسا  .یقالخا  راب  اب  یحالطصا  مه  تسا و  یحیضوت  موهفم  كی  مه  نامز  مه روط  هب رامثتسا "
یقلت زیتس  هدنهد  حیضوت تلع  نیا  هب  یدحات  یتاقبط  طباور  .ددرگ  یم یتاقبط  زیتس  بجوم  یتاقبط  راتخاس  نآ  قیرط  زا  هك  تسا  یزكرم  یاه  مسیناكم
ًاتاذ تسا ، رامثتسا  رب  ینتبم  هك  اج  نآ زا  اه ، نآ یدام  عفانم  هكلب  ددرگ ، یم زیمآزیتس  ًالامتحا  هك  دنراد  یتوافتم  یدام  عفانم  اهنت  هن  تاقبط  هك  دوش  یم

زین دوش ، یم داجیا  طباور  نیا  بوچراچ  رد هك  ییاه  یرباربان هرابرد  یقالخا  تواضق  كی  نمضتم  یطباور  نینچ  ندرمش  یرامثتسا  .تسا  ریذپان  یتشآ
نیا هب  .دیآ  یم باسح  هب هنالداعان  عورشمان و  هك  تسا  یلاقتنا  هكلب  تسین ، رگید  یهورگ  هب  یعامتجا  هورگ  كی  زا  راك " لاقتنا   " ًافرص رامثتسا  .تسه 

دوش یم دراو  هقبط  دوخ  یدنب  موهفم رد  ًاقیقد  یتاقبط _ یشك  هرهب هب  نداد  نایاپ  ینعی   _ لاكیدار یبلط  یربارب شخب  یئاهر نامرآ بیترت ،

.

داقتعا عونره  نودب  دشاب ، لاكیدار  یبلط  یربارب یراجنه  نامرآ  كی  ًافرص  یگ  هقبط یب موهفم  نآ  رد  هك  تخاس  یتاقبط  لیلحت  زا  یلكش  ناوت  یم هتبلا 
ینیزگیاج رگ  نایب تسناوت  دهاوخن  رگید  اما  دوب  دهاوخ  یقالخا  یزیت  یاراد  یتاقبط  لیلحت  تروص  نآرد .یراجنه  نامرآ  نیا  هب  نتفای  تسد  ناكما  هب 
یخیرات ریس  طخ  هیرظن  یتاقبط و  لیلحت  نایم  دنویپ  هك  تساجنیا  .دوش  یم هدیشك  شیپ  یراد  هیامرس دوخ  هلیسو  هب هنالاعف  هك  دشاب  یراد  هیامرس یارب 

ویتانرتلآ كی  ناونع  هب ار  مسیلایسوس  هك  دنراد  دوجو  یتاذ  یتاشیارگ  یراد  هیامرس نورد  رد  هك  دهد  ناشن  دشوك  یم خیرات  هیرظن  .دنك  یم ادیپ  انعم 
شا ینورد تاضقانت  قیرط  زا  ًاترورض  یراد  هیامرس دنیوگ  یم هك   ( هنایارگربج هداعلا  قوف لاكشا  زا  دراد ، ینوگانوگ  لاكشا  اعدا  نیا  .دنشك  یم شیپ 
ناكما ًافرص  یراد  هیامرس لماكت  اه  نآرد هك  رت  میالم یاه  تیاور ات  هتفرگ  دوش ( یم یهتنم  مسیلایسوس  هب  ریذپان  بانتجا روط  هب دنك و  یم دوبان  ار  دوخ 
نایم دنویپ  نیا  لاحرهرد ، .یرورض  رت ، شیب هچره  هن  یلو  دزاس  یم راگدنام  رت  شیب هچره  ار  ناكما  نیا  دیاش  و  دروآ ، یم دوجو  هب ار  مسیلایسوس 

یزاس موكحم طقف  یتاقبط  لیلحت  تسا : یساسا  تیمها  زئاح  مسیسكرام  یداقتنا  صخاش  تردق  یارب  یخیرات  ریس  طخ  یتاقبط و  ییاهر  یتاقبط ، لیلحت 
نآ شرازگ  زا  هك  تسه  مه  یراد  هیامرس یبرجت  دقن  كی  هكلب  دشاب ، هتفرگ  تأشن  شخب  یئاهر نامرآ  كی  اب  نآ  دنویپ  زا  هك  تسین  یراد  هیامرس یقالخا 

دریگ یم هشیر  یعقاو  یاهویتانرتلآ  یخیرات  نیوكت  زا 

.

ناهج یرامیب  یتاقبط  ییاهر  هباثم  هب مسیسكرام  .دننك  یم تیوقت  هدرشف  هداعلا  قوف یوحن  هب ار  رگید  مه كیروئت  هاگ  هرگ هس  نیا  كیسالك  مسیسكرام  رد
ار نامرد  یخیرات ، ریس  طخ  یروئت  هباثم  هب مسیسكرام  .دهد  یم صیخشت  ار  نآ تلع  یتاقبط  لیلحت  هباثم  هب مسیسكرام  .دنك  یم صخشم  ار  دوجوم 

هك یزیچ  ینعی  _ دوب یم یراد  هیامرس یقالخا  یزاس  موكحم اهنت  خیرات  یروئت  یتاقبط و  لیلحت  نودب  یراد  هیامرس شخب  یئاهر دقن  .دهد  یم ناشن 
، هاگ هرگ هس  نیا  .دش  یم كیمداكآ  صصخت  كی  اهنت  ییاهر  فده  نودب  یتاقبط  لیلحت  هك  یلاحرد دناوخ _ یم یلیخت " مسیلایسوس   " رخسمت اب  سكرام 

فرط هب  شا  یریگ تهج  رد  یخیرات  ریس  طخ  یروئت  یارب  ار  یفاك  مزال و  هدنهد  حیضوت لوصا  یتاقبط  لیلحت  نآرد  هك  دنزاس  یم یا  هناگی یروئت 
رگید مه اب  اه  نآ اریز  تسا ، هدش  یم یشان  رصنع  هس  نیا  داحتا  زا  یدحات  مسیسكرام  هدرتسگ  یئاریگ  .دروآ  یم مهارف  شخب  یئاهر هدنیآ  كی 

حرط كی  هكلب  تسین ، یلایخ  یایور  كی  طقف  دوجوم  یایند  رامثتسا  یتخبدب و  ندرب  نیب  زا  هك  دنا  هدرك یم داجیا  رواب  نیا  یارب  یمكحم  ًارهاظ  هیاپ 
تسا یسایس  یلمع 

.

زورما .تسا  هدش  فیعض  جیردت  هب اه  نآ یگچراپ  كی تدحو و هناگادج ، روط  هب اه  هاگ هرگ نیا  زا  كیره  زا  ام  كرد  قیمعت  اب هارمه  ریخا ، یاه  لاس رد
و دهد ، یم هئارا  یراد  هیامرس یخیرات  ریس  طخ  كرد  یارب  یفاك  لیالد  ییاهنت  هب یتاقبط  لیلحت  هك  دنرواب  نیارب  زونه  اه  تسیسكرام زا  یمك  دادعت 
.دبای یم شیازفا  مسیلایسوس  لامتحا  هب  یتاذ  شیارگ  یراد  هیامرس لماكت  اب  هك  تسا  یوحن  هب یخیرات  ریس  طخ  نیا  هك  دننك  یم ركف  یرتمك  مه  زاب  هدع 

بوچراچ هب  یعامتجا  شخب  یئاهر تالوحت  هب  طوبرم  یعامتجا  یاه  هدیدپ همه  حیضوت  یارب  لماش  عماج و  یعامتجا  ملع  كی  هنومن  زا  مسیسكرام 
نیا .دروآ و  یم مهارف  هژیو  یلع  یاه  مسیناكم هتشر  كی  زا  یشرازگ  اه ، هدیدپ نیا  حیضوت  هب  كمك  یارب  هك  دوش  یم لیدبت  یداشگ  لگ و  یموهفم 

گرم تمالع  راتخاس ، نیا  ندش  لش  اما  .تسا  هدز  نماد  یتسیسكرام  تنس  رد یركف  نارحب  ساسحا  هب  نآ  كیروئت  ءازجا  یگچراپ  كی فیعضت 
اب .دیاشگب  یتسیسكرام  تنس  یاه  هاگ هرگ زا  كی  ره  رد كیروئت  لماكت  یارب  یدیدج  یاه  هار تسا  نكمم  رت  لش بوچراچ  سكعرب ، .تسین  مسیسكرام 

دوش یم راكشآ  یزاسزاب  نیا  هژیو  تیمها  تسینومك ،" " مك بازحا " لرتنك  تحت  یهد  نامرف یاهداصتقا  طوقس  زا  یشان  یركف  یاضف  نتفرگ  رظنرد 

.

 

 

 

مسیسكرام لباقمرد  ینونك  شلاچ 

 

یخیرات میظع  تالوحت  نیا  اذهعم  كیسالك ؛ مسیسكرام  یاه  ینیب شیپ رب تسا  یدییأت  یهد ، نامرف یاهداصتقا  طوقس  هك  درك  تابثا  ناوت  یم یتح  هچرگ 
یوحن هب همه  یتسیسكرام  یتاقبط  لیلحت  خیرات و  یروئت  یتسیسكرام ، شخب  یئاهر نامرآ  رابتعا  .دنبلط  یم هزرابم  هب  ار  مسیسكرام  هاگ  هرگ هس  ره 
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یلمع رب  رظان  كیروئت  یاه  لالدتسا اه  میژر نیا  طوقس  رگا  .دشاب  هتشاد  رابتعا  یراد  هیامرس ویتانرتلآ  ناونع  هب مسیلایسوس  هك  دراد  نیا  هب  یگتسب 
رارق یدج  رطخ  ضرعم  رد  مسیسكرام  رصانع  نیا  هاگ  نآ دربب ، لاوئس  ریز  ار  یراد  هیامرس یتاقبط  طباور  یصوصخ و  تیكلام  ءاغلا ندوب 

اما درادن ، دوجو  یراد  هیامرس یارب  یراگ  هدنام شخب  یئاهر ویتانرتلآ  چیه  هك  تسین  نیا  یانعم  هب یهد  نامرف یاهداصتقا  طوقس  دنچره  .دنریگ  یم
ار مسیلایسوس  یلمع  ناكما  یاعدا  _ مینادب هچ  ًاقیقد  ار  یهد  نامرف یاهداصتقا  تسب  نب نارحب و  ءاشنم  هك  نیا هب  هتسب  _ دناوت یم هوقلاب 

. دربب لاوئس  ریز 

 

 

 

 

 

 

 

یراد هیامرس تدمزارد  یتابث  یب                         

                

دوس          خرن  شهاك 

یراد هیامرس  لماكت  ینورد  تاضقانت  ییایوپ و 

رگراك        هقبط  دشر                    

یتسیلایسوس تسسگ   

یراد هیامرس  یزاس  نوگرگد  هباناوت  عفنیذ و  نارازگراكروهظ 

 

 

مسیلایسوس تابثا  یارب  یتنس  مسیسكرام  لالدتسا  ریوصت 2 _

 

یداقتنا رایسب  عضوم  نآ  ماظن  هب  تبسن  دوش ، زاغآ  یوروش  داحتا  رد  یراد  هیامرس داجیا  یارب  ینونك  شالت  هك  نآ زا  شیپ  اه  تدم اه  تسیسكرامون
هن یتسیلایسوس  یداصتقا  یاهداهن  یعقاو ، یساركومد  بایغ  رد  دز : یم رود  یساركومد  هلئسم  لوح  یتسیسكرامون  لوادتم  داقتنا  هدیكچ  .دنتشاد 

یعامتجا و یاهداهن  قیمع  ندش  هزیتاركومد  هك  دندوب  هدیقع  نیارب  اه  تسیسكرامون بلاغ  بیترت ، نیا  هب  .دنبای  ماود  هن  دنوش و  هتخاس  دنناوت  یم
تیكلام نادقف  هن  ام .دنك  مهارف  یدیلوت ، یاهورین  یالاب  هعسوت  طیارش  رد  لقاال  یتسیلایسوس ، حرط  یارب  یدیدج  یاه  ییاناوت دناوت  یم یسایس 

میدروآ یم رامش  هب یساسا  هلئسم  ار  یساركومد  نادقف  هك  لب هیامرس ، یصوصخ 

.

یاه شزرا هب  هك  زین  برغ  لاكیدار  ناركفنشور  زا  یرایسب  هوالع  هب .دراد  رواب  رما  نیا  هب  یسك  رتمك  ًارهاظ  یقرش  یاپورا  هیسور و  رد 
یاج هك  مسینومك  دنراد ، دیدرت  كیتاركومد  مسیلایسوس  ندوب  یلمع  هب  تبسن  هزورما  دنراد ، داقتعا  مسیسكرام  اب  طبترم  یتنس  روط  هب  هنابلط  یربارب

كیتاركومد مسیلایسوس  و  دنا ، هدنام گنگ  تدش  هب نانچ  مه لئاسم  نیا  اب  هطبار  رد  یبرجت  دهاوش  هك  دشاب  رواب  نیا  رب  یسك  رگا  یتح  ) 7( .دراد دوخ 
هك ینانیمطا  اب  ار  مسینومك  مسیلایسوس و  میهافم  تسا  راوشد  مه  زاب  تسا ؛ هدنامیقاب  یراد  هیامرس یارب  ینتفای  تسد  بولطم و  ویتانرتلآ  كی  نانچ  مه

دنز یم گنل  یتاقبط  لیلحت  یتسیسكرام  حرط  یمامت  یمیهافم  نینچ  نودب  اما  .درك  ظفح  دوب ، مسیسكرام  هصخشم  ینامز 

.

دیشوك یم درك و  یم هنوراو  ار  هلئسم  تشاد : یعامتجا  دیلوت  لكش  كی  هباثم  هب مسیلایسوس  رابتعا  تابثا  یارب  یناشخرد  لح  هار كیسالك  مسیسكرام 
هك اه ، تلع هریجنز  ود  رب  .تسانشآ و  ًالماك  هدش ، هداد  ناشن  ریوصت 2  رد  هك  هنوگ  نآ ارجام ، .دنك  تابثا  ار  تدمزارد  رد  یراد  هیامرس یریذپان  ماود

قیرط زا  هدش ، زاغآ  یراد  هیامرس لماكت  تاضقانت  زا  اه  تلع زا  هریجنز  كی  .تسا  راوتسا  دنراد ، هشیر  یراد  هیامرس لماكت  ینورد  ییایوپ  رد  ودره 
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دشر قیرط  زا  رگید  یلع  هریجنز  دوش ؛ یم رجنم  یراد  هیامرس تدمزارد  یتابث  یب نیاربانب  دیلوت و  یاهورین  ربارب  رد  عنام  داجیا  هب  دوس  خرن  شهاك 
یهار مه هب اه  تلع هریجنز  ود  نیا  .دوش  یم رجنم  دنراد ، ار  یراد  هیامرس ندرك  نوگرگد  ییاناوت  هك  ییاهورین  تیفرظ  شیازفا  هب  رگراك  هقبط 

یارب یتابثا  یروئت  كی  نتشاد  دیاش  تروص  نآ رد  دوب ، تسرد  ناتساد  نیا  رگا  .دننادرگ  یم نكمم  بولطم و  ار  یراد  هیامرس رد  تسسگ  رگیدكی 
رگا دشابن و  یندش  دیلوتزاب  تدمزارد  رد  یراد  هیامرس رگا  .دوبن  رادروخرب  ینادنچ  تیمها  زا  یراد ، هیامرس ویتانرتلآ  هباثم  هب مسیلایسوس 

، تردق نتفرگ  تسد  هب رب  یتیفرظ  دنشاب و  هتشاد  ار  یعامتجا  لوصحم  رس  رب  یعامتجا  لرتنك  رد  ینشور  عفانم  هك  دنشاب  نارگراك (  ( ینارازگراك
یرایسب یارب  یتح  لالدتسا ، نیا  رد یلع  هریجنز  ود  زا  كی  چیه هنافسأتم  اما  .درك  یقلت  لح  لباق  ار  مسیلایسوس  ندوب  یلمع  هلئسم  ناوت  هب دیاش  هاگ  نآ

شیارگ  _ تدمزارد رد  یراد  هیامرس یریذپان  ماود زت  .تسین  نانیمطا  لباق  رگید  دننك ، یم راك  یتسیسكرام  تنس  بوچراچ  رد  هك  ییاه  نیسیروئت زا 
؛ تسوربور ییاه  یراوشد اب  ًاملسم  دنوش _ یشان  دوس  خرن  شهاك  زا  هك  یراب  هعجاف ًاتیاهن  هدنبای و  قمع یاه  نارحب داجیا  تهج  رد  نآ  ینورد  یتاذ و 

دنشاب نآ  نانكروگ  هك  دنك  یم دیلوت  ار  اهرتلورپ  زا  نگمه  یفاك  ردق  هب هقبط  كی  یراد  هیامرس هك  اعدا  نیا  روط  نیمه و 

.

یاه تسیلایسوس یارب  عماوج ، نیا  مدرم  زا  یگرزب  شخب  یارب  یراد  هیامرس یتقوم  تیباذج  یهد و  نامرف یاهداصتقا  تسكش  اضف ، نیارد  نیاربانب ،
تیكلام یلو  دندوبن ، یتسیلایسوس  دیلوت ، عبانم  رب  نارگراك  كیتاركومد  لرتنك  ظاحل  هب هك  لاح  نیعرد  عماوج  نیا  .تسا  هدنهد  رازآ  تاركومد 

ییآراك هزیگنا و  داجیا  یارب  هیامرس  یصوصخ  تیكلام  هك  دنك  یم تیوقت  ار  اعدا  نیا  اه  نآ تسكش  نیاربانب  دندوب و  هدرب  نیب  زا  ار  یراد  هیامرس
تسا یرورض  هتفر  شیپ یاهداصتقا 

.

تنس دوخ  هلمج  زا  یعامتجا ، لاكیدار  یروئت  لماكت  زا  یشان  كیروئت  شلاچ  لوا ، تسوربور : هتسجرب  شلاچ  ود  اب  مسیسكرام  هدنیآ  بیترت ، نیا  هب 
هك تسا  ریخا  یاه  لاس خیرات  كیتامارد  ثداوح  زا  یشان  یسایس  شلاچ  مود ، و  دماجنا ؛ یم مسیسكرام  زا  ارگ  لك یاهتیاور  در  هب  هك  یتسیسكرام ،

هب ًاتیاهن  اه  شلاچ نیا  دننك  ركف  تسا  نكمم  یضعب  درب  یم لاوئس  ریز  دشاب ، یكتم  مسیلایسوس  هب  یراجنه  یا  هویش هب هك  ار  یداقتنا  یروئت  كی  ییآراك 
دش دهاوخ  رجنم  سناجتم  یركف  تنس  كی  هباثم  هب مسیسكرام  لالحنا 

.

ظاحل هب  دننك و  یم در  ار  یتاقبط  لیلحت  هرابرد  یحیضوت  یاه  شالت هك  دنا  هتساخرب یئاهادص  مسینردماسپ ، مسیسكراماسپ و  یودرا  رد  ًاملسم 
اه تیعقاو اب دنتسین  رضاح  هك  تسا  یقش  هلك  دارفا  هناحوبذم  شالت  مسیسكرام ، یزاسزاب  یارب  یشالت  ره هك  دندقتعم  دنناد و  یم هجومان  یسانش  تخانش

كی هباثم  هب مسیسكرام ، شخب  نانیمطا یاه  نیمضت هب  تشگزاب  دیاش  هچرگ  .درك  تمواقم  دیاب  سأی  یاه  هیآ نیا  لباقم  رد  نم  داقتعا  هب  .دنوش  وربور 
درب شیپ تهج  رد  اه  یگدید متس للع  كرد  یارب  یدج  شالتره  هك  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دشابن ، یندش  زیچ ، همه  هدنهد  حیضوت عماج و  كیروئت  یوگلا 

مسیسكرام یزاسزاب  هك  تساجنیارد  .دشاب و  یتاقبط  لیلحت  یلصا  فیاظو  زا  یئزج  دیاب  اه ، نآ نتشادرب  نایم  زا  هب  فوطعم  یسایس  یاه  حرط
دراد ترورض 

.

یا هراپ هرابرد  سپس  مهد و  یم رارق  ثحب  دروم  ار  یتسیسكرام  تنس  هاگ  هرگ هس  زا  كیره  فیاظو  ددجم  حرط  یاه  هار هصالخ  روط  هب نم ، ریز  رد 
مزادرپ یم رت  یلیصفت یثحب  هب  یتاقبط  لیلحت  لئاسم  زا 

.

 

مسیسكرام هاگ  هرگ  هس  یزاسزاب 

 

یخیرات ریس  طخ  هیرظن  نوچ  مه مسیسكرام 

فرص یقالخا  یاه  نامرآ مسینومك _ ًاتیاهن  _و مسیلایسوس هك  تساعدا  نیا  هنیمز  ندروآ  مهارف  مسیسكرام  رد  یخیرات  ریس  طخ  هیرظن  یساسا  دركراك 
نییبت نوچ  مه هكلب  یركف ، یواكجنك  یاضرا  یارب  هن  ًاساسا  خیرات  هیرظن  .دنا  یراد هیامرس یارب  دمآراك  یبرجت  ظاحل  هب یئاهویتانرتلآ  هكلب  دنتسین ،

دوش یم حرط  یملع ، مسیلایسوس  یارب  یداینب  ندروآ  مهارف  یارب 

.

نیا هب  دنزیخیمرب ، خیرات  هنازاورپدنلب  هیرظن  نینچ  یزاسزاب  یارب  شالت  زا  هك  یلئاسم  هب  نتخادرپ  نودب  دوش  یم ایآ  هك  تسا  نیا  لاوئس  سپ ،
؟ تفای تسد  دركراك 

زكرمتم یخیرات  ناكما  یور  یخیرات  ریس  طخ  یاج  هب دناوت  یم یرظن  نییبت  تسخن ، ) 8( .تسا شخبدیون  هژیو  هب یتنس ، لدم  زا  یریگ  هلصاف عون  ود
رتدیفم دیاش  یربج ، شیبامك  لحارم  یلاوت  نوچ  مه یراد ، هیامرس ریس  طخ  یتح  ای  یناسنا  خیرات  یمومع  ریس  طخ  حیضوت  یارب  شالت  یاج  هب .دوش 

زكرمتم دنوش ، یم یفتنم  ای  دنریگ  یم لكش  یخیرات ، هژیو  طیارش  هلیسو  هب هدنیآ ، یاهویتانرتلآ  اهنآ  قیرط  زا  هك  یئاه  هار یسررب  یور  هك  دشاب  نیا 
، ثداوح هریجنز  هك  ضرف  شیپ نیا  اب  هن  اما  دبای ، لماكت  یخیرات  یاهریس  طخ  هرابرد  یرت  تفس هیرظن  هب  دناوت  یم یخیرات  ناكما  هیرظن  كی  .میوش 
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یانبمرب ار  یخیرات  لوحت  كیسالك ، مسیسكرام  لثم  هك ، نیا یاج  هب میناوت  یم مود ، .دنك  یم لابند  نكمم ، یاهریس  طخ  لباقم  رد ار ، یدحاو  ریس  طخ 
لیلحت دیلوت  یاه  هویش رصانع  یزیمآزاب  هیزجت و  رت  هدیچیپ یاهوگلا  یانبمرب  مینك ، كرد  هتسویپان  ًاتیفیك  توافتم و  دیلوت  یاه  هویش

. مینك

یورین بحاص  نارگراك  دندیلوت و  رازبا  بحاص  ناراد  هیامرس نآ  رد  هك  تسا  یا  هعماج یراد  هیامرس .دیریگب  رظنرد  ار  مسیلایسوس  یراد و  هیامرس
دوخ راك  یورین  كلام  ییاهنت  هب  نانچ  مه هك  یلاحرد دندیلوت  رازبا  بحاص  یعمج  روط  هب نارگراك  نآرد  هك  تسا  یا  هعماج مسیلایسوس  دوخ ؛ راك 

هعماج كی  رد هتبلا   ( .دیتسه وربور  یدیلوت  یاه  هویش نیا  زا  یكی  اب  طقف  امش  لاقتنا ، تابث  یب یاه  هرود رد زج  یتسیسكرام ، یتنس  یاه  تشادرب اب  دنتسه 
یتح ای  یتلود  یاه  هاگنب یضعب  یراد ، هیامرس هعماج  كی  رد و  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یراد  هیامرس یاه  هاگنب یخرب  یایاقب  زونه  تسا  نكمم  یتسیلایسوس 

یتسیلایسوس ای  دشاب  یراد  هیامرس ای  دناوت  یم نیعم  یدیلوت  دحاوره  اما  دنشاب ؛ هتشاد  دوجو  دنناوت  یم نارگراك  هب  قلعتم  یاه  هاگنب

(.

رارق هجوت  دروم  ار  ناكما  نیا  درك و  هاگن  اه  تردق قوقح و  زا  یا  هدیچیپ هعومجم  تروص  هب ار  تیكلام "  " هلوقم ناوت  یم یداهن ، شیپ یزاس  موهفم اب 
یخرب نیعم  یدیلوت  متیس  كی  بوچراچرد  .دنهد  هب لیكشتار  یا  هچراپ كی لك  تسین  مزال  دنوش و  ادج  مه  زا  دنناوت  یم روبزم  یاهتردق  قوقح و  هك  داد 

رد یتح  .دنشاب  هتشاد  طلتخم  تیكلام  تلصخ  دنناوت  یم درفنم  یاه  تكرش نیاربانب  .دننام  هب یصوصخ  یخرب  دنوش و  هزیلایسوس  دناوت  یم قوقح 
تشادهب و تاررقم  ًالثم  قیرط  زا  یصوصخ ، تیكلام  قوقح  یاه  هبنج یخرب  تسا ، صلاخ  ًاتبسن  یراد  هیامرس زكرم  هك  اكیرمآ  هدحتم  تالایا 

هویش نیا  .دیمان  دیلوت  یاه  هویش یگتفر " مهرد  ناوت " یم ار  یتیعضو  نینچ  .تسا  هدش  هزیلایسوس ( یعامتجا ) یدحات  تسیز ، طیحم  ظفح  یتسردنت و 
مسیلایسوس رباربرد  یراد  هیامرس هتسسگ  میسقت  تروص  هب ًاتدمع  ار  یراد  هیامرس یخیرات  ریس  طخ  هكنیا  یاج  هب یداصتقا ، راتخاس  هرابرد  ركفت 

اه و یراد هیامرس نایمرد  اه  هنوگ زا  یرت  عیسو رایسب  هعومجمرد  یگتفر  مهرد فلتخم  یاهوگلا  هك  دروآ  یم دوجو  هب ار  ناكما  نیا  درگنب ،
شالت زا  دوب  دهاوخ  ترابع  هلئسم  یراد ، هیامرس عماوج  یخیرات  لماكت  لیلحترد  تروص ، نآرد .دنوشب  لیدبت  لیلحت  یلصا  هلئسم  هب  اه ، مسیلایسوس

دیلوت یاه  هویش روبزم  اه  یگتفر مهرد فلتخم  یاهریس  طخ  لماكت  ندرك  هزیروئت  یارب 

.

 

یتاقبط ییاهر  یروئت  نوچ  مه مسیسكرام 

 

یراجنه هیرظن  رد  هباشم  یرییغت  دیلوت ، یاه  هویش یگتفر  مهرد زا  یئاهوگلا  هب  مه  زا  ادج  دیلوت  یاه  هویش یلاوت  زا  یخیرات ، ینوگرگد  شرازگ  لیدبت 
ار نآ میناوت  یم مینادب ، یتسیسكرام  یروئت  یراجنه  یلمع  لصا  ار  یگ " هقبط یب  " هزیگنا هك  نآ یاج  هب .دزاس  یم یرورض  ار  یتاقبط  یئاهر 

هجوت ریغتم  یدنور  هب  یئاهن ، هدش  ینامرآ  تلاح  كی  یور  زكرمت  یاج  هب هك  دوش  یم ثعاب  نیا  .میریگب  رظن  رد  ندش " یتاقبط  رتمك  تروص " هب
یتسیلایسوس رصانع  یگتفر  مهرد نازیم  هب  هتسب  ناش و  یتاقبط یاهراتخاس  هدننك  صخشم  یرباربان  یشك و  هرهب نازیم  هب  هتسب  اه  یراد هیامرس .مینك 
یعامتجا لرتنك  قیرط  زا  نارگراك و  كیتاركومد  یریگ  تردق قیرط  زا  دناوت  یم هیامرسرب  یصوصخ  تیكلام  .دننك  یم قرف  ناش  یدیلوت متسیس  رد 
یتاقبط رتمك  یلمع ، راجنه  یلو  دوش ، یم ظفح  ینامرآ  زادنا  مشچ كی  نوچ  مه یگ  هقبط یب .دوش  دودحم  شیپ  مك و  تیكلام ، قوقح  فلتخم  داعبا  رب 

دروآ یم مهارف  ار  دوجوم  تاسسوم  زا  یبرجت  داقتنا  یارب  یا  هیاپ هك  تسا  ندش 

.

شخب یئاهر یلمع  یاه  فده هب  فوطعم  كیروئت  یاه  لدم زا  یرت  هدرتسگ رایسب  عاونا  یارب  ار  هار  نینچ  مه ندش  یتاقبط  رتمك  یور  زكرمت 
یرایسب ضیوعت  یراد ، هیامرس هتفرشیپ  یاهروشك  رد  هافر " تلود   " حالصا یارب  اهداهن  شیپ زا  یكی  .منك  هراشا  ریخا  هنومن  ود  هب  دیراذگب  .دیاشگ  یم

یجرخ كمك  یاه  همانرب زا 

)9( .دوش یم هدیمان  طورشمان  "        )BIG - basic income grant( هیاپ دمآرد  نیمأت   " هك تسا  یزیچ  نآ  اب           )incomesupport( 
یگدنز حطس  نیمأت  یارب  هك  دریگ  یم قلعت  یلقادح  یا  هیاپ دمآرد  هعماجرد ، وا  شقن  زا  لقتسم  دنورهش ، ره  هب  تسا : هداس  ًالماك  نآرب  مكاح  هشیدنا 

یررقم عون  نیا  .تسا  یدنورهش  هداس  قح  كی  هیاپ ، تشادهب  ای  هیاپ  شزومآ  نیمأت  لثم  هیاپ ، دمآرد  نیمأت  .دشاب  یفكم  هتسیاش  ًاقالخا " ًاخیرات و  "
یوحن هب تسا ، یراد  هیامرس رد  )roletarianization( یزاسرتلورپ صخاش  هك  ار  تشیعم  لیاسو  زا  ییادج  دیلوت و  لیاسو  زا  ییادج  نیب  هطبار 
اب نارگراك  هك  تسا  یراد  هیامرس شقن  رد  هك  دنا  هتفرگ ضورفم  ار  رما  نیا  هشیمه  سكرام ، زا  یوریپ  هب  اه ، تسیسكرام .درب  یم نیب  زا  رثوم 

" رتلورپ ار " نارگراك  هك  تسا  لیلد  نیدب  .دنك  راكدوخ  یگدنز  نارذگ  یارب  دنوش  یم روبجم  هدشادج و  زین  تشیعم  لیاسو  زا  دیلوت  لیاسو  زا  ییادج 
، رگراك هقبط  ندرك  یرتلورپریغ  زا  یدح  اب  مك ، تسد نیاربانب  راك و  ندرك  رت  هنابلطواد اب  دناوت  هب تسا  راودیما  هیاپ " دمآرد  نیمأت   " حرط .دنناوخ  یم

هب مه  یقالخا و  ظاحل  هب  مه  هیاپ ،" دمآرد  نیمأت  حرط " هب  ناوت  یم هتبلا  .دروآ  دوجو  هب یراد  هیامرس هنارادمروز  تلصخ  رد  یهجوت  روخرد  شهاك 
یتاقبط رتمك  یانبمرب  یتاقبط  یئاهر  یروئت  یراجنه  هتسه  یتقو  هك  تسا  نیا  ام  هجوت  دروم  هتكن  اجنیا  رد .درك  دراو  یرایسب  یاهداریا  یلمع  ظاحل 

دوب دنهاوخ  یسررب  لباق  تسد  نیا  زا  یئاه  حرط هدش ، یزاسزاب  یروئت  نینچ  كی  بوچراچرد  یگ ، هقبط یب یانبمرب  ًاراصحنا  هن  دوش و  هدیمهف  ندش 

.

حرطم مسیلایسوس "  " یانعم یمومع و  تیكلام  هلئسم  دروم  رد  رمور  ناج  زیگنا  ثحب رثا  رد  شخب  یئاهر فادها  یوگلا  دیدج  عاونا  زا  مود  هنومن 
10( .تسا هدش 
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(

رد مه  یفرصم و  یاهالاك  هنیمز  رد  مه  رازاب  یعقاو  شقن  نودب  دشاب ، هتفر  شیپ یژولونكت  رظن  زا  هك  یا  هعماجره هك  تسا  نیا  رمور  لالدتسا 
زكرمتم یزیر  همانرب رب  یكتم  مسیلایسوس  حرط  هك  تسا  دقتعم  وا  نیاربانب  .دشاب  هتشاد  ار  مزال  رثوم و  دركراك  لقادح  دناوت  یمن هیامرس ، هنیمز 

ناوت یم هنوگچ  دشاب ؟ هتشاد  دوجو  یصوصخ  تیكلام  هكنیا  نودب  هیامرس ، یارب  هژیو  هب تشاد ، یعقاو  رازاب  ناوت  یم روطچ  اما  .درادن  ییآراك  رگید 
لوپ عون  ود  ندروآ  دوجو  هب یور  وا  هصالخ ، یلیخ  روط  هب .تسا  هداس  رایسب  ساسا  رد  وا  حرط  دیشخب ؟ ماجسنا  رازاب " مسیلایسوس   " حرط هب 

ادتبا زا  دیاب  ار  لوپ  _ ماهس لوپ .( _ ماهس  ( اه تكرش رد  تیكلام  قح  دیرخ  یارب  لوپ  یفرصم و  سانجا  دیرخ  یارب  لوپ  دنك : یم باسح  هعماج  رد
هنارس مهس  دنناوت  هب دنسر ، یم غولب  نس  هب  هك  یدارفا  زا  دیدج  هورگره  هك  دشاب  دیاب  یمسیناكم  درك و  عیزوت  غلاب  دارفا  همه  نیب  یواسم  روط  هب
هب هدرك و  دقن  دراد ، لوپ  الاك _ لكش  هب  هك  ار  یتورث  دناوت  یمن یسك  .دنتسین  مهب  لیدبت  لباق  لوپ  عون  ود نیا  .دننك  تفایرد  ار  ناش  لوپ _ ماهس

لوپ _ ماهساب ناوت  یم .دنوش  لیدبت  دنمتورث  ناكلام  هب  دنروآ ، یم تسد  هب ناش  لغاشم زا  یئالاب  دمآرد  هك  یئاه  نآ دراذگ  یمن نیا  .دنك  لیدبت  لوپ  _ ماهس
هب دنتسه ، یمومع  تیكلام  رد  هك  ییاه  كناب زا  ماو  قیرط  زا  اه  تكرش .دراد  دوجو  ماهس  رازاب  كی  سپ  تخادرپ ؛ ماهس  شورف  ای  دیرخ  هب  دوخ 

دهاوخ یم هك  تسا  نیا  نآ  یساسا  هتكن  یلو  دراد ، دوجو  حرط  نیا  درومرد  یرگید  ددعتم  تاحیضوت  تایئزج و  .دنبای  یم تسد  دیدج  هیامرس 
هب كیدزن  صخش  ره هك  تسا  هدش  یعامتجا " انعم " نیدب  تیكلام  .دنوش  لیدبت  دیلوت  لیاسو  دنمتورث  ناكلام  هب  دارفا  دراذگن  هك  دنك  داجیا  یمسیناكم 
اب اهرازاب  رگید ، تاهج  زا  .دنراد  رارق  كیتاركومد  لرتنك  تحت  یرابتعا  تاسسوم  تسا و  كیرش  دیلوت  لیاسو  تیكلام  رد دوخ  هنارس  مهس  رادقم 

دنراد دركراك  دنوش ، یم هدید  یراد  هیامرس یاهداصتقا  رد  هك  یلومعم  تاررقم 

.

ییاه شسرپ اه  نیا دبای ؟ هار  دنا ، هدیشك یم شیپ  یتنس  روط  هب اه  تسیلایسوس هك  یشخب  یئاهر یاه  فده هب  دناوت  یم نیا  ایآ  و  تسا ؟ مسیلایسوس  نیا  ایآ 
یروئت ورملق  دراو  دنناوت  یم یماگنه  تسد ، نیا  زا  ییاهوگلا  هك  تسا  نیا  هلئسم  هیاپ ،" دمآرد  نیمأت   " حرط دروم  دننام  زاب ، یلو  .دنزیگنا  ثحب مهم و 

دوش زكرمتم  ندش  یتاقبط  رتمك  هب  یروئت  هجوت  نوناك  هك  دنوشب  یتاقبط  یئاهر  یراجنه 

.

 

یتاقبط لیلحت  هباثمب  مسیسكرام 

روط هب دناوت  یم یتاقبط  لیلحت  هك  هچ  نآ زا  كرد  ود  نیب  تسا  مزال  دراد ، رارق  هدش  یزاسزاب  یتاقبط  لیلحت  كی  ربارب  رد  هك  یفیاظو  كرد  یارب 
نیا رظن  كی  .دیریگب  رظنرد  ار  هناخ  رد راك  رباربان  میسقت  ًالثم  یسنج ، متس  فلتخم  یاه  هبنج حیضوت  هلئسم  .دش  لئاق  زیامت  دبای ، تسد  نآ  هب  یعقاو 

مسیسكرام هسیاقم  هب  هعجارم  اب  .دنشاب  یسنج  یاه  یرباربان نیاربانب  تیسنج و  دروم  رد یمومع  یتاقبط  هیرظن  كی  یپرد  دیاب  اه  تسیسكرام هك  تسا 
ناطرس لماوع  نیرت  یساسا ناونع  هب اه  نومروه نآرد  هك  میشاب  هتشاد  ناطرس  یارب  كیژولونیركودنا  یروئت  كی  هك  دنام  یم نآ  هب  نیا  بط ، و 

متس تلع  نیرت  مهم ای  نیرت  یساسا یوحن ، هب دیاب  هقبط  هك  تسا  نآ  یانعم  هب یسنج  متس  درومرد  یتاقبط  یروئت  كی  بیترت  نیمه  هب .دنوش  هتفرگ  رظنرد 
حطس رد  هقبط  هك  تسا  ینعم  نیدب  یلو  داد ، حیضوت  هقبط  هلیسو  هب ناوت  یم ار  یسنج  متس  یاه  هبنج همه  هك  تسین  موهفم  نادب  نیا  .دشاب  یسنج 

دهد یم حیضوت  ار  یسنج  متس  تایصوصخ  نیرت  مهم عازتنا ، زا  یبسانم 

.

یتاقبط یروئت  كی  هب  هك  دننك  یرواد  شیپ لبق  زا  هك  نیا نودب  دنزادرپ ، هب یسنج  متس  یتاقبط  لیلحت  هب  دیاب  اه  تسیسكرام هك  تسا  دقتعم  لباقم  رظن 
رب اه  نآ لباقتم  تاریثأت  سنج و  هقبط و  نیب  یلولعم  تلع و  طباور  هك  تسا  نیا  یانعم  هب یتاقبط  لیلحت  .هن  ای  دنبای  یم تسد  تیسنج  زا  رایع  مامت 

هك تسا  رما  نیا  یتقوم  شریذپ  یانعم  هب نیا  .دریگ  رارق  یسررب  دروم  یسنج  تنوشخ  نانز و  رقف  یسنج ، یاه  یژولوئدیا دننام  ینوگانوگ  یاه  هزوح
حیضوت رد  اه  نآ لباقتم  شنكاو  زا  ام  كرد  قیمعت  یتاقبط  لیلحت  هفیظو  دنراد و  هشیر  هقبط  هب  لیلقت  لباقریغ  یلع  یاه  مسیناكم رد  یسنج  یاهدنور 
نینچ زا  یتاقبط  یروئت  كی  ناوت  هب ًاتیاهن  یسنج ، متس  زا  یتاقبط  لیلحت  یاهدروآ  تسد هجیتن  رد تسا  نكمم  لاح  .تسا  صاخ  یعامتجا  یاه  هدیدپ

درك یفن  ار  نآ ناوت  یمن ًاقطنم  یلو  دسر  یم رظن  هب دیعب  اهدنور  نیا  زا  ام  ینونك  تخانش  اب  یزیچ  نینچ  دنچره  .تخادرپ  یمتس 

.

یلع تیمها  فشك  یارب  یرتزاب  عضوم  یعامتجا ، لئاسم  حیضوت  رد  هقبط  مدقت  هب  یبرجت  شیپ رواب  یاج  هب دیاب  یتاقبط ، لیلحت  یزاسزاب  رد  نیاربانب 
ایآ .دنك  یم لیدبت  رگید  ددعتم  لماوع  نایمرد  یلماع  هب  ًافرص  ار  هقبط  یتاقبط ، لیلحت  هب  دروخرب  هویش  نیا  دسرب  رظن  هب تسا  نكمم  .درك  ذاختا  هقبط 
همه تلع  ار  زیچ  همه  هك  یئاه  نایرج دماجنا ؟ یمن تسا ، یعامتجا  هیرظنرد  نردماسپ " یاه " نایرج یضعب  هصخشم  هك  یلع  مسیلارولپ  یعون  هب نیا 

تارایس زا  هزات  ام  هك  دوب  یم زاجم  یتروص  رد  یریگ  هجیتن عون  نیا  ) 11( .دنهد یمن یا  هژیو تیمها  زیچ  چیه  هب  لئاسم  حیضوترد  دنناد و  یم زیچ 
یقافتا تادهاشم  قیرط  زا  مه  یعامتجا ، یگدنز  هرابرد  ام  هك  تسا  نیا  تقیقح  اما  .مینادن  یزیچ  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  هرابرد  میشاب و  هدمآ  یرگید  

زا یرایسب  كرد  یارب  هقبط  هك  تسا  نیا  میناد  یم هك  ییاهزیچ  زا  یكی  و  میناد ، یم یدایز  بلاطم  كیتامتسیس ، تاقیقحت  قیرط  زا  مه  و 

هوحنرب قیرط  نیا  زا  دنك و  یم نییعت  ار  یدام  عبانم  هب  یبایتسد  هار  اریز  تسا ، یدنمورین  یلع  لماع  هقبط  .دراد  یمیظع  تیمها  یعامتجا  یاه  هدیدپ
هب .دراذگ  یم رثا  فرصم  راك و  رد  شا  یگدنز براجت  تلصخ  شا و  یصخش قئالع  بیقعت  یارب  سرتسد  لباق  عبانم  دوخ ، تقو  زا  ناسنا  هدافتسا 

لماع نیرت  مهم هقبط  یمومع  روط  هب میئوگب  هك  تسین  نآ  یانعم  هب نیا  .دهد  یم لكش  ًاقیمع  ار  مادقا  تیفرظ  مه  یدام و  عفانم  مه  هقبط  بیترت ، نیا 
روط هب .مینادب  مهم  اه  هدیدپ زا  یعیسو  رایسب  هریجنز  رد  ار  نآ یضرف  ظاحل  هب  هك  تسا  نیا  یانعم  هب هكلب  تسا ، یعامتجا  زیچره  هدننك  نییعت

یئاهر میشاب ، هتشاد  هلئسم  نیا  زا  هك  یریبعت  ره  اریز  تسا ، یا  هژیو تیمها  زئاح  ناسنا  ییاهر  عناوم  تاناكما و  حیضوت  رد  هقبط  رت ، صخشم
تسایس یئاه ، هژورپ نینچ  رد  نیاربانب  .تسا  تقو  و  یعامتجا (  ( دازام و  هعماج ، یدام  عبانم  زا  هدافتسا  رد  یداینب  یاه  تهج رییغت  مزلتسم 

بیترت نیدب  .دریگ  یم رارق  هلئسم  نوناكرد  بانتجا  لباقریغ  روط  هب یعامتجا _ دازام  لرتنك  تیكلام و  طباور  رس  رب  یسایس  هزرابم  ینعی  _ یتاقبط
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فادها هب  طوبرم  یعامتجا  یاه  هدیدپ ریاس  هقبط و  نایم  طابترا  یتاقبط و  یاه  هدیدپ یلع  راتخاس  قیقدت  زا  تسترابع  یتاقبط  لیلحت  یزكرم  هفیظو 
مسیسكرام یراجنه 

.

 

هدش یزاسزاب  یتاقبط  لیلحت  كی  رصانع 

 

ی ـــ تاقبط راتخاس  تسا : یتاقبط  لیلحت  یروحم  میهافم  نیب  لباقتم  طباور  زا  یا  هداس ًاتبسن  لدم  یتاقبط ، لیلحت  یزاسزاب  درومرد  نمراك 

هدمآرد ریوصت  هب  لكش 3  رد  لدم  نیا   )Class struggle(. یتاقبط هزرابم  ،  )Class formation( یتاقبط شیارآ  ، )Class structure(
، یتاقبط هزرابم  رب  مه  و  یتاقبط ( یاهورین  یعمج  نامزاس  ینعی   ( یتاقبط شیارآ  رب  مه  یتاقبط  یاهراتخاس  هك  تسا  نیا  لدم  نیا  یلصا  هدیا  .تسا 

لامعا یتاقبط  راتخاس  طسوت  هك  ییاه  تیدودحم بوچراچ  رد  یتاقبط  شیارآ  .دننك  یمن نییعت  ار  اه  نآ ییاهنت  هب یلو  دننك  یم لامعا  ییاه  تیدودحم
یتاقبط شیارآ  رب  مه  یتاقبط و  راتخاس  رب  مه  هدننك  لوحتم تارثا  دوخ  هبون  هب یتاقبط  هزرابم  دنك ؛ یم نیزگ  ار  یتاقبط  هزرابم  عون  دوش ، یم

12( .دراد

(

 

یتاقبط هزرابم 

 

 

یتاقبط شیارآ  یتاقبط                       راتخاس 

 

یتاقبط هزرابم  یتاقبط و  شیارآ  یتاقبط ، راتخاس  لدم  لكش 3 _

 

نیا هدننكدودحم  دوخ  هك  ار  یعامتجا  یاهراتخاس  _ یتاقبط تازرابم  ینعی  _ نارگیزاب هناهاگآ  لامعا  اریز  تسین ، صلاخ  یراتخاس  لدم  كی  نیا 
رادم لماع  لدم  كی  یلو  .دنهد  یم رییغت  دنتسه ، لامعا 

لمع یگدنز و  اه  نآرد مدرم  هك  یئاهراتخاس  طسوت  هك  دریگ  یم رظنرد  یا  هدیدپ ناونع  هب ار  تازرابم  نیا  اریز  .تسین  مه  )agent - centred( 
دننك یم لوحتم  ار  اهراتخاس  لامعا  اه ، تیدودحم نیا  بوچراچ  رد  یلو  دننك ، یم دودحم  ار  لامعا  اهراتخاس ، .دنوش  یم دودحم  دننك ، یم

.

دیاب اه  مسیناكم هدش و  هداد  نومضم  دیاب  تاحالطصا  زا  كی  رهب  .دنك  یم فیرعت  دنوش ، لح  دیاب  هك  ار  یلئاسم  زا  یتسرهف  تلاح ، نیرتهب  رد لدم ، نیا 
: تسا هتخادرپ  لدم  رصانع  زا  یكی  هب  ًاتدمع  لئاسم ، نیا  اب  هطبار  رد  نم  دوخ  راك  .دنوش  یسررب  هدش  صخشم  لدمرد  هك  یتاطابترا  اب  هطبار  رد 

هزرابم اب  ود  ره نیا  هطبار  یتاقبط و  شیارآ  یتاقبط و  راتخاس  نیب  طباور  كرد  یارب  یمكحم  هیاپ  هكنآ  یارب  هك  ما  هدرك لالدتسا  نم  .یتاقبط  راتخاس 
هرابرد كیسالك  مسیسكرام  میهافم  هك  هدوب  نیا  نم  لالدتسا  .میروایب  تسدب  یتاقبط  راتخاس  زا  یمجسنم  كرد  زیچره  زا  لبق  دیاب  میشاب ، هتشاد  یتاقبط 

یتسیسكرام موهفم  .تسا  یعازتنا  دح  زا  شیب  یبرجت ، لئاسم  زا  یرایسب  اب  هطبار  رد  هك  نیا لوا  .تسا  هدمع  لكشم  ود  راتفرگ  یتاقبط  راتخاس 
اه و بابرا ناراد ، هدرب ناگدرب و  _ تسا صلاخ  دیلوت  هویش  كی  بوچراچرد  هدش  یبطق  داضتم و  تاقبط  رب  یكتم  یتاقبط  راتخاس  هرابرد  لوادتم 
ًاحماست هك  اه  نآ هژیو  هب یتاقبط ، راتخاس  رد  اه  هاگیاج زا  یرایسب  یبرجت  صخشم  لئاسم  زا  یرایسب  دروم  رد یلو  .نارگراك  ناراد و  هیامرس ایاعر ،

راتخاس هرابرد  یتنس  مسیسكرام  میهافم  هك ، نیا مود  .دشاب  بسانم  تاقبط  زا  هدش  یبطق  دید  نیا  دسر  یمن رظن  هب دنوش ، یم هدناوخ  طسوتم " هقبط  "
ار دارفا  یگدنز  یفاك  دح  هب یلو  دنهد ، یم حرش  ار  هعماج  یرسارس  یاهراتخاس  اه  نیا .دنراد  شیارگ  وركام (   ( نالك سایقم  هب  دح  زا  شیب  یتاقبط ،

میهافم هب  ار  لیلحت  صخشم  درخ و  حوطس  هك  مهد  تسد  هب یتاقبط  راتخاس  زا  یتسیسكرام  یموهفم  هك  هدوب  نیا  نم  فده  نیاربانب  .دننك  یمن ریوصت 
دهد دنویپ  نالك  یعازتنا 

.

حالطصا هب  هلئسم  طسوتم ، هقبط  هلئسم  .منك  میسرت  صاخ  یموهفم  عوضوم  هس  قیرط  زا  ار  موهفم  یریگ  لكش  هلئسم  نیا  مهاوخ  یم اجنیارد 
یتاقبط یاه  فالتئا هلئسم  و  هقبطریز " "
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.

 

طسوتم هقبط 

"

یتاقبط یاه  بطق لوح  یتاقبط ، راتخاس  زا  یعازتنا  موهفم  رگا  دنك : یم داجیا  یتسیسكرام  یتاقبط  لیلحت  یارب  هطساو  یب لكشم  كی  طسوتم " هقبط 
چیه نم  هدیقع  هب مدرك ، زاغآ  ار  هلئسم  نیا  یور  راك  نم  یتقو  یاه 70  لاس رد  دشاب ؟ دناوت  یم ییانعم  هچ  نمضتم  ندوب  طسوتم " " تسا ، هدش  هتخاس 

یاه هاگیاج مدرك : حرط  هاگیاج  عون  نیا  هب  نتخادرپ  یارب  یهار  ناونع  هب ار  یدیدج  موهفم  نم  .تشادن  دوجو  لاوئس  نیا  یارب  یا  هدننك عناق خساپ 
دندوب راوتسا  ضرف  نیا  یور  همه  طسوتم  هقبط  هلئسم  لح  یارب  یلبق  یاه  شالت .دوب  هداس  ًالماك  یلصا  قطنم  .یتاقبط  طباور  بوچراچ  رد  ضقانتم 

هتشاد قلعت  هقبط  كی  طقف  هقبط و  كی  هب  تسیاب  یم دوش ( یم لاغشا  درف  كی  طسوت  هك  یهاگیاج  یتاقبط ) راتخاس  بوچراچ  رد  درخ  هاگیاج  ره هك 
ای دیدج ،( یزاوژروب  هدرخ  كی   ( یزاوژروب هدرخ  زا  ییزج  نیون ،( رگراك  هقبط  كی   ( رگراك هقبط  زا  ییزج  هباثم  هب طسوتم  هقبط  هب  نیاربانب  .دشاب 

ناكما نیا  ارچ  .تسین  ضرف  نیا  ذاختا  هب  یزاین  هك  مدرك  لالدتسا  نم  .دش  یم دروخرب  ریدم ( _ یا هفرح هقبط  كی   ( لقتسم دیدج  ًالماك  هقبط  كی  هباثم  هب
ًالثم دنشاب ؟ هتشاد  یاج  هقبط  دنچرد  نامز  مه روط  هب دنریگ _ یم هدهع  هب یدارفا  ًالمع  هك  یلغاشم  _ یتاقبط یاه  هاگیاج زا  یخرب  هك  میریگن  رظنرد  ار 

هك یئاجات رگراك  دنراد ، طلست  نارگراك  راك  رب هك  یئاج ات  راد  هیامرس _ تسناد رگراك  مه  راد و  هیامرس مه  نامز  مه روط  هب ناوت  یم ار  ناریدم 
دنشورف یم ناراد  هیامرس هب  ار  دوخ  راك یورین  دنتسین و  دیلوت  رازبا  بحاص 

.

هدش یبطق  تاقبط  یعازتنا  موهفم  اب  مه  هك  یلح  هار دروآ ، یم مهارف  طسوتم  هقبط  هلئسم  یارب  یرت  مجسنم لح  هار ضقانتم  هاگیاج  هدیا  دیسر  یم رظن  هب
نیا ) 13( .تشاد دوجو  دروخرب  هویش  نیا  رد  مهم  یموهفم  لكشم  دنچ  اذهعم  .تشاد  ییاناوخ  یتاقبط  یعقاو  راتخاس  صخشم  یاه  یگدیچیپ اب  مه  و 
0 تشاد رارق  رامثتسا "  " موهفم لوح  لح  هار نیا  .منك  داهنشیپ  طسوتم  هقبط  هلئسم  یارب  یمود  لح  هار یاه 80  لاس طساوا  رد  نم  هك  دش  بجوم 
ار رگید  هورگ  طسوت  هدش  دیلوت  یعامتجا  دازام  زا  یشخب  دناوت  یم هورگ  كی  نآ  یط  هك  درك  فیرعت  یدنور  ناونع  هب ناوت  یم ًاحماست  ار  رامثتسا 
اراكشآ لاكشا  طقف  یراد  هیامرس عماوج  رد  .دوش  یم صخشم  یرامثتسا  یاه  مسیناكم زا  یا  هنوگ اب  یا  هعماج ره  هك  دوب  نیا  نم  لالدتسا  .دنك  بحاصت 

زا ماهلا  اب  _ ار اه  نآ نم  هك  دنراد  دوجو  زین  یرگید  لاكشا  دنرادن ؛ دوجو  دیلوت  لئاسو  رباربان  تیكلام  رب  ینتبم  رامثتسا  هناراد  هیامرس

ناشدزم رد  دنراد ، بایمك  یاه  تراهم هك  اه  نآ یتراهم " رامثتسا   " رد ) 14( .ما هدیمان ینامزاس " رامثتسا   " و یتراهم " رامثتسا  _" رمور ناج  راك 
اه تراهم نیا  دوخ  دیلوتزاب  دیلوت و  یاه  هنیزه رب  هوالع  هك  تسا  دزم  زا  یشخب  نآ  ًاساسا  هراجا  نیا  .دراد  دوجو  زین   )Rent( هراجا زا  یئزج 
رد هك  یتردق  قیرط  زا  ناریدم  ینامزاس ، رامثتسا  رد .دراد  دوجو  زین  یعامتجا  دازام زا  یشخب  اهدزم  تسد نیا  رد بیترت ، نیا  هب  و  ) 15( .تسا

هب طوبرم  رظن  نیا  زا  هدافتسا  اب  .دنهد  صاصتخا  دوخ  هب ار  دازام  زا  یشخب  دنناوت  یم دننك  یم لامعا  یراد  هیامرس دیلوت  كیتاركوروب  راتخاس 
رامثتسا رامثتسا ، مسیناكم  كی  ساسارب  هك  درك  فیرعت  یتاقبط  راتخاس  رد  یهاگیاج  هباثم  هب ار  طسوتم  هقبط  ناوت  یم رامثتسا ، یكیكفت  یاه  مزیناكم

هدنوش و رامثتسا  یراد ، هیامرس طباور  ظاحل  هب ناوت  یم ار  ینف  نانكراك  ناصصختم و  ًالثم  .دنكیم  رامثتسا  رگید  مسیناكم  ساسارب  یلو  دوش  یم
دنراد یرامثتسا " طباور  بو  ــ چراهچ رد  ضقانتم  یاه  هاگیاج  " اه نآ نیاربانب  .تسناد  هدننكرامثتسا  اه  تراهم ظاحل  هب

.

میهافم هب  تبسن  نیاربانب  و  دشاب ، سناجتم  یتاقبط  تاصخشم  یاراد  دیاب  یدرف  یتاقبط  هاگیاج  ره هك  روصت  نیا  زا  دنتسه  یتسسگ  داهنشیپ  ود  ره نیا 
زا یدودحم  ًالماك  دید  زونه  داهنشیپ ، ودره  رگید ، یاه  هبنج زا  اما  .دننك  یم زاب  صخشم  یاه  یگدیچیپ كرد  یارب  ار  هار  یتاقبط ،" هاگیاج   " یلبق
لغاشم هب  ار  یتاقبط  هاگیاج  موهفم  دنهد و  یم تسد  هب هاگیاج  زا  یئاتسیا  فیرعت  اه ، نیا ودره  هژیو ، هب .دننك  یم ذاختا  یتاقبط "  " هاگیاج لاغشا  یانعم 

نیا زا  تسسگ  مزلتسم  یتاقبط ، یاهراتخاس  هب  دارفا  یگدنز  دنویپ  یگنوگچ  زا  درخ ، سایقمرد  هتخپ و  ًالماك  موهفم  هب  یبایتسد  .دننك  یم دودحم 
16( .تسا دنم  نامز یتاقبط  یاه  هاگیاج هطساواب و  یتاقبط  یاه  هاگیاج هدیا  طسب  اه و  تیدودحم

(

.دنروخ یم دنویپ  یتاقبط  راتخاس  اب  ناش  هطساو  یب لغش " زا " ریغ  یا  یعامتجا طباور  قیرط  زا  مدرم  هك  دریذپ  یم هطساواب  یتاقبط  هاگیاج  موهفم 
یاه تیفرظ قیالع و  اب  تسا  نكمم  هداوناخ  یاضعا  ریاس  نیدلاو و  رسمه ، اب  ناش  یعامتجا طباور  قیرط  زا  و  دننك ، یم یگدنز  ناش  هداوناخ رد  مدرم 

یلغش هقبط  هب  یلو  دننك  یم راك  ود  ره  رهوش  نز و  هك  تسا  هتسجرب  ییاه  هداوناخ رد  هژیو  هب هلئسم  نیا  .دنشاب  هتشاد  دنویپ  یفلتخم  یتاقبط 

رگراك كی  اب  هك  هسردم  ملعم  كی  دشاب و  هدرك  جاودزا  یراجت  تكرش  كی  لماع  ریدم  اب  هك  هسردم  ملعم  كی  .دنراد  قلعت  یتوافتم  )Job- class( 
هاگیاج _ ناكدوك راد و  هناخ نانز  ًالثم  _ مدرم یاه  هورگ زا  یضعب  درومرد  .دنراد  یتوافتم  یتاقبط  هطساواب "  " هاگیاج دشاب ، هدرك  جاودزا  هناخراك 
نكمم یتاقبط  هطساواب  هاگیاج  رگید ، یاه  هورگ یخرب  درومرد  .دشاب  هتشاد  هقبط  اب اه  نآ دنویپ  رد  یا  هدننك نییعت شقن  تسا  نكمم  یتاقبط  هطساواب 

تسا یتاقبط  یاهراتخاس  عونت  یارب  یمهم  هار  هوقلاب  روط  یتاقبط ه هطساواب  هاگیاج  هب  هجوت  لاحرهرد ، .دشاب  رادروخرب  یرتمك  تیمها  زا  تسا 

.

قرط هب هك  یئاهریسم  دنریگ ؛ یم هشیر  یا  هژیو یا  هفرح یاهریسم  رد لغاشم ، زا  یرایسب  هك  دراد  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  دنم  نامز یتاقبط  هاگیاج 
نیا رطاخ  هب یلو  دننك ، یم زاغآ  تیریدم  زا  رت  نیئاپ لغاشم  زا  ار  دوخ  راك  ناریدم ، زا  یرایسب  ًالثم  .دنهد  یم رییغت  ار  یتاقبط  تایصوصخ  فلتخم 
زا یرایسب  هوالع  هب .دنك  یم رییغت  اه  نآ ینونك  نیعم  هاگیاج  اب  طبترم  یتاقبط  عفانم  دنا ، هتفرگ رارق  تیریدم  هب  یهتنم  یا  هفرحریسم رد  هك  تیعقاو 

هك تسا ( مزال  اه  نآ راك  یورین  دیلوتزاب  یارب  هچنآ  زا  رتالاب  ینعی   ( دنراد دوخ  دزمرد  هراجا  زا  ییالاب  یفاك  دح  هب مهس  طسوتم  هقبط  نانكراك 
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دوخ هیامرس  هب  یلغش  هراجا  لیدبت  هنوگ  نیا .دننك  لیدبت  هیامرس  هب  ار  دوخ  زادنا  سپ زا  یهجوت  لباق  شخب  اه ، یراذگ هیامرس عاونا  قیرط  زا  دنناوت  یم
نامز یط  دنك  یم رداق  دراد  ییالاب  دزم  تسد هك  ار  یطسوتم  هقبط  اریز  دهد ، یم یتاقبط  هاگیاج  هب  ینامز  دعب  یعون 

یط اه  نآ یتاقبط  هاگیاج  هكلب  دنوش ، یم لیدبت  راد  هیامرس هب  اه  نآ هك  تسین  ینعم  نادب  نیا  .دهد  دنویپ  یزاوژروب  هب  ًامیقتسم  ار  دوخ  یتاقبط  عفانم 
دنك یم ادیپ  یراد  هیامرس تلصخ  یا  هدنیازف وحن  هب نامز 

.

.دبای انغ  لكش 3  یمومع  لدم  هك  یوحن  هب یتاقبط ، راتخاس  دارفا و  یگدنز  نیب  هطبار  كیتامتسیس  فیرعت  یارب  تسا  ییاه  شالت اه ، یگدیچیپ نیا  همه 
تروص تیدودحم  نیا  اه  نآ قیرط  زا  هك  دراد  دوجو  یساسا  مسیناكم  ود  .دننك  یم دودحم  ار  یتاقبط  شیارآ  دنور  یتاقبط ، یاهراتخاس  لدم ، نیارد 

ار یتاقبط  یاه  هاگیاج زا  ینیعم  یاه  هورگ یبای  نامزاس بیترت ، نیدب  دنهد و  یم لكش  ار  دارفا  یدام  عفانم  یتاقبط  یاهراتخاس  هكنیا ، لوا  دریگ : یم
نیا زا  دنهد و  یم لكش  ار  یدام  عبانم  هب  یسرتسد  یتاقبط ، یاهراتخاس  هك ، نیا مود  و  دننادرگ : یم راوشد  شیب  مك و  یعمج ، یاه  نامزاس تروص  هب

موهفم ودره  .دنراذگ  یم ریثأت  دنوش ، هتفرگ  تمدخ  هب یعمج  یاه  نامزاس طسوت  دنناوت  یم یتاقبط  هزرابم  بوچراچ  رد  هك  یعبانم  عون  ره  رب  قیرط 
زا یرت  قیقد هشقن  هك  نیا یارب  دنتسه  ییاه  شالت دنمنامز ، یتاقبط  هاگیاج  هطساواب و  یتاقبط  هاگیاج  میهافم  نینچ  مه و  طسوتم ، هقبط  هدش  داهنشیپ 

شیارآ دنور  لیلحت  قیرط  نیا  زا  دیآ و  تسد  هب یتاقبط  راتخاس  اب  ناشدنویپ  هب  هجوت  اب  دارفا ، یارب  سرتسد  لباق  یدام  عبانم  یدام و  عفانم  تعیبط 
دوش لیهست  یتاقبط 

.

 

 

 

هقبطریز

 

هقبطریز  " هلئسم هدرك ، بسك  یا  هژیو تیمها  ریخا  یاه  لاس رد  هژیوب  هك  یتاقبط  یاهراتخاس  لیلحت  رد  مود  لكشم 

جیار اكیرمآ  هعماج  رد  هقبط  داژن و  لباقتم  طباور  درومرد  نوسلیو  سویلوج  مایلیو  رثا  قیرط  زا  موهفم  نیا  .تسا  "          )under class( 
شیازفا هب  ور  هایس  تیعمج  نورد  یتاقبط  فالتخا  هدش و  هتشادرب  نایم  زا  یداژن  یربارب  یارب  ینوناق  یاهدس  هك  دنك  یم لالدتسا  نوسلیو  ) 17( .دش

هك تسا  نیا  وا  هژیو  لالدتسا  .تسا  هقبط  هكلب  تسین ، داژن  رگید  نادنچ  ییاكیرمآ  ییاقیرفآ  تیعمج  یگدنز  یلصا  هدننك  نییعت راتخاس  تسا ، هتشاذگ 
یاهدنویپ تسا و  راك  رازاب  رد  هضرع  لباق  یاه  تراهم دقاف  هك  یتیعمج  دوش ، یم هدید  دیمان  یرهش  هقبطریز "  " ناوت یم هچ  نآرد یساسا  یدشر 

اكیرمآ یاهداهن  یگدنز و  یلصا  نایرج  زا  ادج  دنك ، یم یگدنز  هبورخم  یاهرهش  نورد  رد  دراد و  راك  یورین  اب  یفیعض  رایسب 

.

هك تسا  نیا  یراك  نینچ  ماجنا  یارب  یژتارتسا  كی  دیشخب ؟ تقد  موهفم  نیا  هب  ناوت  یم هنوگچ  یتسیسكرام  هدش  یزاسزاب  یتاقبط  لیلحت  بوچراچ  رد 
یبایتسد یارب  .میوش  لئاق  زیامت  رامثتسا (" ، " یراصتخا روط  هب ای   ( یرامثتسا یداصتقا  متس  و  دیمان ، یرامثتسا  ریغ یداصتقا  متس  ناوت  یم هچ  نآ نایم 

یتیعقوم نوچ  مه ار  یداصتقا  متس  ناوت  یم لوا ، بیرقت  ناونع  هب .مینك  فیرعت  ار  یداصتقا  متس  یمومع  موهفم  تسخن  تسا  مزال  زیامت ، نیا  هب 
یرابجا یلع ، هطبار  نیا  رد و )ب ( دشاب ، هتشاد  یلع  هطبار  رگید  یهورگ  یدام  تیمورحم  اب  مدرم  زا  یهورگ  یدام  هافر  آ ( : ( نآرد هكدرك  فیرعت 

.دناوخ و متس " تحت   " دیاب ار  ركوپ  ناگ  هدنزاب ب ،(  ( طرش نودب  .تسا  هدیچیپ  ًاتبسن  فیرعت  كی  نیا  .دشاب  هتشاد  دوجو  یقالخا  تیموكحم  روخرد 
نیاربانب .تشاد  میهاوخ  ار  درب _ یمن یتعفنم  اه  نآ زا  سك  چیه هك  یعبانم  زا  تیمورحم   _ لیلد یب یداصتقا ، ظاحل  هب  یاه  تیمورحم آ (  ( طرش نودب 

یدنور یساسا  ءزج  هنالداعان  رارطضا  نآرد  دیآ و  یم تسد  هب رگید  هورگ  كی  نایز  هب هورگ  كی  یدام  عفانم  نآرد  هك  تسا  یتیعضو  یداصتقا " متس  "
، دنك یم زیمآ  هلداجم تدش  هب ار  صاخ  یرباربان  كی  هنارگ  متس تعیبط  درومرد  تواضق  هتبلا  ب ،(  ( طرش حرط  .دتفا  یم قافتا  نآرد  رما  نیا  هك  تسا 

18( .تسا هرجاشم  دروم  ًامومع  دنك ، یم تیوقت  ار  رظن  دروم  یرباربان  هك  یتیمورحم  دروم  رد  یقالخا  عضوم  اریز 

(

یا هژیو تیمها  هنارگرامثتسا ، ریغ هنارگرامثتسا و  یداصتقا  متس  نیب  زیامت  .دریگب  دوخ  هب فلتخم  لاكشا  دناوت  یم فیرعت ، نیا  اب  قباطم  یداصتقا  متس 
تیمورحم نآ  قیرط  زا  هك  دوش  یم صخشم  یا  هژیو مسیناكم  اب  هك  تسا  یداصتقا  متس  زا  یا  هژیو لكش  یداصتقا  رامثتسا  .دراد  یتاقبط  لیلحت  یارب 

دوخب ار  ناگدشرامثتسا  راك  هرمث  دنرداق  اه  نآ هك  تسا  نآ  نارگرامثتسا  یدام  هافر  تلع  رامثتسا ، رد  .تسا  نارگرامثتسا  هافر  ببس  ناگدشرامثتسا 
یداصتقا متس  رد  .تسا  هتسباو  اه  نآ شالت  هب  نینچ  مه هكلب  ناگ ، هدشرامثتسا تیمورحم  هب  ًافرص  هن  نارگرامثتسا  هافر  نیاربانب  .دنهد  صاصتخا 

یخرب هب  یسرتسد  زا  ناگدید  متس تیمورحم  هب  هتسباو  نارگ  متس هافر  دریگ ؛ یمن ترو  ــ نار ص ــــ گ متس هب  ناگدید  متس راك  هرمث  لاقتنا  یرامثتساریغ ،
یساسا توافت  .دراد  یدیلوت  عبانم  رب  لرتنك  تیكلام و  رد  هشیر  ثحب  دروم  یرباربان  دروم ، ودرهرد  .تسین  هتسباو  اه  نآ شالت  هب  یلو  تسا ، عبانم 

رامثتسا شالت  هب  نارگرامثتسا  دنراد ، زاین  ناگدنوشرامثتسا  هب  ناگدننكرامثتسا  یرامثتسا ، طباور  رد  هك  تسا نآ  یرامثتساریغ  متس  رامثتسا و  نیب 
رجاهم نایئاپورا  یارب  یگدنز  .دنورب  نیب  زا  یگداس  هب  ناگدیدمتس  رگا  دنوش  یم لاحشوخ  نارگ  متس یرامثتساریغ ، متس  دروم  رد  .دنا  هتسباو ناگدنوش 

متس یارب  هوقلاب  هار  كی  هشیمه  یمومع  راتشك  نیاربانب  ) 19( .دوب ینوكسمریغ  هراق  اج  نآ رگا  دش ، یم رت  ناسآ یسب  یلامش ، یاكیرمآ  هب 
دوخ یگدنز  دوبهب  تهج  ار  ناگدنوشرامثتسا  راك  ناگدننكرامثتسا  اریز  تسین  یرامثتسا  تیعضو  یارب  بسانم  یهار  نیا  .تسا  یرامثتساریغ 
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یلامش یاكیرمآ  رد  دروخ : یم مشچ  یا ه هدنهد ناكت  وحن  هب دوخ  یموب  تیعمج  اب  یبونج  یاقیرفآ  یلامش و  یاكیرمآ  دروخرب  رد  توافت ، نیا  .دنبلط  یم
یمومع راتشك  دندشن ، رامثتسا یلو  دندش ( هدنار  دوخ  نیمزرس  زا  ًارابجا  هك  تلع  نیدب   ( دنتفرگ رارق  متس  تحت  مدرم  هك 

راك یورین  هب  ًادیدش  ییاپورا  نارجاهم  هك  یبونج ، یاقیرفآ  رد  دوب ؛ تمواقم  اب  ندشوربور  ماگنه  هب یعامتجا  لرتنك  لامعا  یارب  یلصا  تسایس 
دوبن نیا  یریگ  تهج  دندوب ، هتسباو  دوخ  یتخبشوخ  یارب  ییاقیرفآ 

.

شیوخ شالت  نازیم  رب  یلقادح  لرتنك  لقاال  اه  ناسنا اریز  دهد ، یم هدنوشرامثتسا  هب  تردق  یعون  هدنوشرامثتسا ، هب  هدننكرامثتسا  یگتسباو  نیا 
ششوك شالت و  بولطم  حطس  نیمأت  رد  بلغا  یا ، هژیو رایسب  طیارش  رد  زج  هب تسا و  جرخرپ  صلاخ  هنارگ  بوكرس لرتنك  .دنروآ  یم تسد  هب

قفاوت زا  یا  هجرد قیرط ، نآ  ای  نیا  هب  هك  دیآ  یم دراو  ناشك  هرهب رب  یمومع  كیتامتسیس  راشف  كی  هجیتنرد ، .دروخ  یم تسكش  ناگ  هدنوش رامثتسا 
هدننك دودحم یورین  كی  زیمآدنخشیر ، یوحن  هب دیاش  رامثتسا ، نیاربانب  .دنروآ  تسدب  اه ، نآ یراكمه  لقادح  حطس  موهفم  هب  لقاال  ار ، ناگدنوش  رامثتسا 

تسا رگرامثتسا  لمع 

.

یعامتجا نالماع  زا  یا  هلوقم ار  هقبطریز "  " ناوت یم ساسا ، نیارب 

.دنوش یمن رامثتسا  تباث  یوحن  هب یراد ، هیامرس دیلوت  بوچراچ  رد  یلو  دنتسه ، متس  تحت  یداصتقا  ظاحل  هب هك  درك  فیرعت  )Social agents( 
بوخ لغش  تراهم و  بسك  یارب  یرورض  رازبا  هلمج  زا  یدیلوت ، عبانم  عاونا  هب  یبای  تسد اریز  دنراد  رارق  متس  تحت  اكیرمآ  ینونك  هقبطریز  مدرم 

، دنتسه رب  هنیزه تدش  هب اه  نآ یراد ، هیامرس تینالقع  رظن  هطقن زا  نیاربانب  .دنوش  یمن رامثتسا  رمتسم  روط  هب اه  نآ یلو  ) 20( .دوش یم غیرد  اه  نآ زا 
نتفرگ یارب  اه  نآ تیفرظ  ینعی  _ ناش نارگ متس هیلع  اه  نآ هوقلاب  تردق  .تساهنآ  اب  دروخرب  رد  یعامتجا  لرتنك  یلصا  هویش  بوكرس ، هجیتنرد ، و 

زا یشان  هن  تسا ، تنوشخ  لاكشا  ریاس  تیانج و  قیرط  زا  هژیوب  فرصم ، رد  یراكبارخ  یارب  اه  نآ تیفرظ  زا  یشان  تازایتما _ فلتخم  عاونا 
ناشراكرب لرتنك  قیرط  زا  دیلوت  عطق  یارب  اه  نآ تیفرظ 

.

 

 

یا هقبط دنچ  یاه  شبنج یتاقبط و  یاه  فالتئا

 

.تسا یتاقبط  یاه  تسایس یتاقبط و  یاه  شیارآ لیلحت  یزاس  ناسآ یتاقبط ، راتخاس  موهفمرد  اه  یراك تفارظ نیا  نتخادرپ  یلصا  فادها  زا  یكی 
یتاقبط یاه  هاگیاج زا  یمدرم  اه  نآرد هك  دنتسه  ییاه  تیعقوم یتاقبط ، یاه  فالتئا .تسا  یتاقبط  شیارآ  مهم  داعبا  زا  یكی  یتاقبط  یاه  فالتئا هلئسم 

.دنزادرپب كرتشم  یتاقبط  نمشد  هیلع  یعمج  لمع  هب  ناش  فلتخم یتاقبط  قیالع  اب  هطبار  رد  هحلاصم  یعون  قیرط  زا  ات دنیآ  یم مه  درگ  فلتخم 
تافالتخا زا  هك  دننك  یم قفاوت  نارگ  یزاب نآ  رد  هك  یشبنج  دراد ، قرف  دوش  یم هدناوخ  یا " هقبط دنچ  شبنج   " ه ـــ چ نآ اب  ـی  تاقبط فالتئا  كی  نیاربانب 

ًابلاغ یلم  شخب  یدازآ یاه  شبنج لاثم  یارب  .دننك  یشوپ  مشچ  ینیعم  یسایس  فادها  روظنم  هب یا  هتسبمه شبنج  هب  نداد  لكش  رطاخ  هب ناش  یتاقبط
هقبط طسوتم ، هقبط  یزاوژروب ، نیب  هحلاصم  یارب  یعقاو  شالت  چیه  .دننار  یم بقع  هب  ار  ناش  ناراداوه یتاقبط  فالتخا  یلم ،" تدحو   " مان هب
یصخاش مادقا  رب  ینتبم  اه  نآ تدحو  یلو  دندحتم ، یرامعتسا  تردق  اب  هلباقم  رد  اه  نآ .دریگ  یمن تروص  هزرابم  رد  هدننك  تكرش ناناقهد  رگراك و 

تسین داضتم  یتاقبط  عفانم  یور  شزاس  تهج  رد

.

نیا نیب  یعونتم ، بیكرت  طیارش ، زا  یرایسب  رد  .تسا  هدش  یئامن  گرزب یعون  هب هتبلا  یتاقبط ، یاه  فالتئا یا و  هقبط دنچ  یاه  شبنج نیب  توافت  نیا 
دنچ یاه  شبنج لیكشت  اه  تیعضو زا  یرایسب  رد  .تسا  تیمها  زئاح  یسایس  كیروئت و  ظاحل  هب  زیامتم  لیلحت  اذهعم  .دیآ  یم دوجو  هب لآ  هدیا پیت  ود 
دایز زین  ناشنورد  رد  هدشن  لح  یتاقبط  یاه  شنت قیرط  زا  اه  نیا ندیشاپ  مه  زا  نازیم ، نامه  هب یلو  تسا ، یتاقبط  یاه  فالتئا زا  رت  ناسآ یا  هقبط

زا اریز  دنشاب  رت  ماوداب دنناوت  یم نتفرگ  لكش  زا  دعب  اه  نیا یلو  دشاب ، رتراوشد  یتاقبط  یاه  فالتئا نداد  شوج  تسا  نكمم  رگید ، فرط  زا  .تسا 
تسا هتفرگ  تروص  هحلاصم  نآ  یور  هكلب  هدشن ، یشوپ  مشچ  عفانم  داضت 

.

یتاقبط یاه  فالتئا یریگ  لكش هب  طوبرم  هژیو  لئاسم  رب  دناوت  یم تفرگ ، رارق  ثحب  دروم  هك  یتاقبط  راتخاس  لیلحت  رد  فلتخم  یاه  یگدیچیپ
دارفا .دیریگب  رظنرد  ار  رگراك  هقبط  یارب  هچ  راد ، هیامرس هقبط  یارب  هچ  طسوتم  هقبط  اب  هطبار  رد  یتاقبط  یاه  فالتئا تالكشم  .دنزادنیب  یئانشور 

راك رازاب  هب  ناش  یگدنز نارذگ  یارب  هك  دنتسه  ینیمدختسم  ودره  اه  نآ دنوش ، یم رامثتسا  ناراد  هیامرس طسوت  ودره  رگراك  هقبط  طسوتم و  هقبط 
دزم رگید ، فرط  زا  .دشاب  یتاقبط  فالتئا  یارب  یا  هیاپ دناوت  یم هك  دنراد  یكرتشم  یتاقبط  عفانم  هیامرس  لباقمرد  اه  نآ نیاربانب  .دنا  هتسباو
صوصخ هب .دنراد  نآ  ظفح  هب  هقالع  اه  نآ هك  تسا  دازام  زا  یا  هرهب لماش  ینامزاس ، یتراهم و  ناگدننكرامثتسا  هباثمب  طسوتم ، هقبط  نیمدختسم 

عفانم هب  ًامیقتسم  ار  ناش  یتاقبط عفانم  نیاربانب  هتشاد و  ار  هیامرس  هب  ناشدازام  لیدبت  تیفرظ  طسوتم  هقبط  دارفا  دشاب ، دایز  دازام  زا  ءزج  نیا  یتقو 
هدیشك تاقبط  نیب  یتاقبط ، شیارآ  رد  طسوتم  هقبط  یتاقبط ، هزرابم  رد  هك  تسا  ینعم  نادب  اهورین  نیا  داضت  .دنهد  یم دنویپ  ناراد  هیامرس یتاقبط 
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، دراد یزاوژروب  اب  یمكحم  داحتا  طسوتم  هقبط  دسر  یم رظن  هب هك  دنراد  دوجو  یخیرات  یتاظحل  .دنك  یم فالتئا  ناراد  هیامرس اب  ای  نارگراك  اب  هدش ،
اب یماود  اب  ًالماك  فالتئا  طسوتم  هقبط  زا  ییاه  شخب یرگید  طیارش  رد  و  درك ؛ یهارمه  یزاوژروب  اب  هدنلآ  میژر  ینوگنرس  یارب  یلیش  رد  هك  نانچ
نآ تحت  هك  تسا  یطیارش  نییعت  یتاقبط  لیلحت  مهم  هفیظو  كی  .اه  تاركومد لایسوس  تموكح  جوا   رد  دئوس  رد  هك  نانچ دنهد ، یم تروص  نارگراك 

دریگ یم تروص  فالتئا  لكش  ود  نیا  زا  یكی 

.

یعیبط روط  هب هقبطریز ، رگراك و  هقبط  دوش  روصت  تسا  نكمم  .دروآ  یم دوجو  هب یتاقبط  یاهفالتئا  لیلحت  یارب  یتوافتم  ًالماك  لئاسم  هقبطریز ،
شیازفا نارگراك و  لغاشم  ظفح  یارب  شالت  رد  یرگراك  شبنج  .دراد  دوجو  رما  نیا  عوقو  یارب  یددعتم  عناوم  یلو  دنراد ، یتاقبط  فالتئا  هب  لیامت 
راك عبنم  ناونع  هب یدایز  یخیرات  دراوم  رد  هقبطریز  .تسا  هقبطریز  مورحم  مدرم  ررضب  هك  دنك  یم داجیا  راك  رازاب  رد  یعناوم  ًابلاغ  دزمتسد ،

ودره هقبطریز  نارگراك و  دنچره ، نیاربانب ، .تسا  هدش  هتفرگ  راك  هب  نارگراك  هیلع  ناراد  هیامرس طسوت  رگید  قرط  هب ای  هدرك  لمع  نكش  باصتعا
یرایسب یاه  هنیمز رد  دنراد ، مادختسا  یاه  تصرف شیازفا  و  هیامرس ، ندروآرد  میظنت  تحت  یلغش ، شزو  ــــ مآ ندروآ  مهار  ــــ رد ف ی  ـــــ كرتشم عفانم 

رگراك و هقبط  زا  لكشتم  یگتسبمه  شبنج  ناوت  هب هك  تسا  یطیارش  كرد  یتاقبط  لیلحت  فیاظو  زا  یكی  مهزاب  سپ  .دنریگ  یم رارق  رگید  كی لباقم  رد 
درك داجیا  ار  هقبطریز 

.

            *     *       *     *

 

، یتسیسكرام لئاسم  زا  یهوبنا  زا  ام  كرد  .تسا  هدوب  یتسیسكرام  تنس  بوچراچ  رد  قیقحت  یروئت و  هداعلا  قوف لماكت  دهاش  ریخا  لاس  جنپ  تسیب و 
تلود تاضقانت  یراد ، هیامرس هب  مسیلادوئف  زا  لاقتنا  راك ، شزرا  هیرظن  دننام  یلئاسم  هنیمز  رد  هلمج  زا  تسا ، هتفای  رییغت  یداینب  روط  هب

دنتسه یمكحم  یاهدرواتسد  اه  نیا یراد ، هیامرس  عماوجرد  طسوتم  هقبط  هلئسم  دیلوت و  رد تیاضر  داجیا  یاه  مسیناكم یراد ، هیامرس

.

راب كی نیاوت " كرام   " .دننك مالعا  هدرم  ناهجرد  یركف  یورین  كی  هباثم  هب ار  مسیسكرام  ییاه ، تفرشیپ نینچ  نیعرد  هك  تسا  زیمآدنخشیر  نیاربانب ،
مسیسكرام دروم  رد تسا ." هدش  ولغ  تدش  هب نم  گرم  هب  طوبرم  تاشرازگ  رد  " هك درك یروآدای  یا ، همانزور رد  شدوخ  گرم  نالعا  ندناوخ  زا  سپ 

یروئت كی  هباثم  هب مسیسكرام  غولب  زا  یشان  دشر  هب  ور  یاهدرد  دناوت  یم دنرادنپ ، یم گرم  یاه  جنشت نآ ، ماك  نمشد نادقتنم  هچ  نآ زین 
، دوب دنهاوخ  یعامتجا  هزرابم  یلصا  دعب  نانچ  مه یتاقبط  یاه  تسایس تسا : یعطق  زیچ  كی  لاحرهرد ، .دشاب  نآ  تارثارثا  هقبط و  یعامتجا  _ یملع

هزرابم یلصا  دعب  یتاقبط  یاه  تسایس رگا  .دراد و  یعامتجا  لئاسم  زا  یرایسب  رب  یقیمع  ریثأت  هعماج  یدیلوت  عبانم  رب  لرتنك  تیكلام و  لاكشا  اریز 
نیا دوش  نشور  دیاب  هچ  نآ اما  .درك  دهاوخ  افیا  اه  لاكیدار یارب  بسانم  كیروئت  یاهرازبا  لماكت  رد  یمهم  شقن  یتاقبط  لیلحت  سپ  دنشاب ، یعامتجا 

تهج یتاقبط و  یئاهر  یراجنه  تادهعت  هك  یحرط  دش ، دهاوخ  ریگ  یاج رت  عیسو كیروئت  حرط  كیرد  دح  هچات  یتاقبط  لیلحت  نینچ  هك  تسا 
دشاب هتشاد  ربرد  ار  یخیرات  تاناكما  هیرظن  كی  یحیضوت  یاه  یریگ

.

 

 

 

 

 

 

: اه سیونریز

1_

نهوك هتشون  هیعافد " كی  سكرام : لراك  خیرات  هیرظن  : " هب دینك  هاگن  كیسالك ، یاعدا  نیا  حیضوت  نیرت  كیتامتسیس  نیرت و  نشور یارب 
)G.A.Cohen(

1985 ندنل ، ، 

2_

)1979 كرویوین ، " ( مسیسكرام ود   " رد  )A. Gouldner( رندلوگ نیولآ  ًالثم   0 دراد دوجو  یتسیسكرام  تنس  دودح  فیرعت  یارب  یرگید  یاه  هار
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نیب ار  یتسیسكرام  تنسرد  یلصا  لصاف  طخ  یتوافتم ، كیژولودتم  یاه  هبنج  اب  ودره ، ) 1977 وسرو ، ندنل ، "( سكرام یارب   " رد رسوتلآ  یئول  و 
دیكأت ارگ  لیلقتریغ مسیسكرام  و  هنایماع " مسیسكرام   " نایم زیامت  رب  نارگید  .دنناد  یم یتسیناموا  _ ارگ هدارا  مسیسكرام  یملع و  _ ارگ تیلع  مسیسكرام 

تنس هك  حرط  نیا  دننك ، یم لیلحت  هناسانش  تخانش  كیژولودتم و  تادهعت  بسحرب  ار  یتسیسكرام  تنس  هك  اه  حرط نیا  فالخرب  .دنا  هدرك
یریوصت هاگ  هرگ هس  بسحرب  ار  یتسیسكرام  تنس  هك  حرط  نیا  دننك ، یم لیلحت  هناسانش  تخانش كیژولودتم و  تادهعت  بسحرب  ار  یتسیسكرام 

هب دینك  هاگن  یتسیسكرام ، یروئت  هاگ  هرگ  هس  نیا  هرابرد  رت  یلیصفت ثحب  یارب  .دراد  دیكأت  مسیسكرام  فلتخم  یاه  كبس تباث  هلغشم  رب  دنك ، یم
یسررب نآ  رد  هك  تشاد  هجوت  دیاب  .متشه  لصف  )، 1992 وسرو ، ندنل ،  ( رباس تویلا  نیول ، وردنا  تیار ، نیلوا  كیرا  هتشون  مسیسكرام " یزاسزاب  "

دوب هدش  هدیمان  یملع " مسیلایسوس  نوچ  مه مسیسكرام  "، " یخیرات یحارط  هیرظن  ، " نیشیپ

.

3_

" یحیضوت هاگ  هرگ   " كی هك  تسا  نآ  زا  رتدودحم  یتاقبط " لیلحت   " هك درك  یم لالدتسا  یصخش _ یوگتفگ  رد  )R. Brenner(_ رنرب تربار 
رد هدش  داجیا  یگناگیبدوخ  زا  هك  یلاحرد .دریگ  یمن ربرد یفاك  دح  هب ار  یگناگیب " دوخزا   " هلئسم یتاقبط ، لیلحت  هك  هژیو  هب .دیآ  باسح  هب  مسیسكرام 

ناونع اب  هك   ( ار تباقر  اهرازاب و  رد  هتفهن  یگناگیبدوخزا  درك ، یدنب  هقبط یتاقبط " لیلحت  ناونع " ریز  ناوت  یم ار  یراد  هیامرس راك  دنور 
هلیسو هب ًامامت  هك  یرازاب  داصتقا  رد  یتح  یگناگیبدوخزا ، عون  نیا  .داد  یاج  یدنب  هقبط نیا  رد ناوت  یمن تسا ( هدش  هزیروئت  زین  یئالاك " یتسرپ  تب "

دننام زین  رازاب  زا  یشان  یگناگیبدوخزا  رنرب ، رظن  زا  .تشاد  دهاوخ  دوجو  زین  دشاب ، هتفرگ  لكش  اه ، نآ هدارا  تحت  نارگراك و  هب  قلعتم  یاه  ینواعت
موهفم زا  یتاقبط " لیلحت   " یاج هب هك  دنك  یم داهنشیپ  وا  نیاربانب  .تسا  مسیسكرام  بوچراچ  رد  یحیضوت  دنمورین  لصا  كی  یتاقبط ، یشك  هرهب

لیلحت  " تروص نآرد .دریگ  یم ربرد  ار  مسیسكرام  یساسا  یحیضوت  قطنم  هك  تسا  یعماج  حالطصا  هك  دوش  هدافتسا  تیكلام " یعامتجا  طباور  "
یرازاب تباقر  لیلحت  اج ، نیارد تاحالطصا  نیا  یریگراك  هب رد  نم  .دوب  دهاوخ  تیكلام " یعامتجا  طباور   " لیلحت ددعتم  یاه  هبنج زا  یكی  یتاقبط "

تاقبط نورد  نالماع  نایم  یتباقر  لباقتم  طباور  لاكشا  لیلحت  ینعی  منك ، یم یقلت  یتاقبط  لیلحت  داعبا  زا  یكی  ناونع  هب ار  یراد  هیامرس بوچراچرد 
راد هیامرس هقبط  یارب  الاك  یاهرازاب  رگراك و  هقبط  یارب  راك  یاهرازاب  صاخ :

.

4_

نئوژ 1992 هعماج ، تیسنج و 

5_

دركن شالت  زگره  نیوراد  .تسا  رتزاورپدنلب  ینیوراد  یلماكت  یسانش  تسیز زا  یخیرات ، ینوگرگد  حیضوت  یارب  ششالت  رد  مسیسكرام  ظاحل ، نیا  زا 
یفداصت و یطیحم  لماوع  یقافتا  دنویپ  اب  یتخانش  تسیز لوحت  ریسم  .دنك  یسررب  یسانش  تسیز خیرات  ریسم  رد  ار  یلماكت  راد  تهج شیارگ  كی 

روط هب یراد  هیامرس خیرات  مكتسد ، ای  _ ًامومع یرشب  خیرات  هك  تسا  نآرب  كیسالك  مسیسكرام  سكعرب ، .دوش  یم میسرت  قابطنا  یمومع  نیناوق 
.لماكت یروئت  هب  ات  دراد  تهابش  دحاو  مسیناگرا  كی  لماكت  یروئت  هب  خیرات ، یتسیسكرام  یروئت  ینعم  نیا  هب  .دراد  ینیعم  ًاتبسن  لوحت  ریسم  صاخ _

3 لصف مسیسكرام ،" یزاسزاب  :" نم هتشون  هب  دینك  هاگن  ینیوراد ، یروئت  یخیرات و  مسیلایرتام  یتسیسكرام  یروئت  كیتامتسیس  هسیاقم  یارب 

6_

یلگه یزادرپ  هیرظن تنس  اب  رت  شیب هك  اه  نآ هژیو  هب اه ، تسیسكرام زا  یضعب  .دنریذپ  یمن ار  مسیسكرام " ورملق   " زا فیصوت  نیا  اه  تسیسكرام همه 
میهافم اه ، نآ رظن  زا  .درك  دنهاوخ  تفلاخم  هتسباو " یاهریغتم   " و لقتسم " یاهریغتم  " اه ،" مسیناكم  " لیبق زا  یتاحالطصا  نابز  اب  دننك ، یم راك 

مسیسكرام رد  یتح  دوجو ، نیا  اب  .دشاب  هتشاد  انعم  دناوت  یمن اه " لولعم  " و اه " تلع  " هب نآ  هیزجت  هك  دنراد  هشیر  لك  زا  یتفایرد  یتسیسكرام   یساسا 
یئاهر تهجرد  خیرات " فاشكنا   " كرد لك ، ندرك  هزیروئت  رد  یساسا  هتكن  دبای و  یم یگتسجرب  هك  تسا  لك  یدنب  موهفمرد یتاقبط  لیلحت  یلگه ،

عضوم كیروئت ، نامتخاس  هلئسم  هب  تبسن  هچرگ  تسا ؛ ریگرد  هاگ  هرگ هس  نیا  اب  زین  یلگه  مسیسكرام  هك  درك  هدهاشم  ناوت  یم نیاربانب  .تسایراتلورپ 
تسا توافتم  رایسب  ما ، هدرك ذاختا  اجنیارد  نم  هچ  نآ اب  هك  دراد  یصاخ  یفسلف 

.

7_

یراد هیامرس یارب  ماود  لباق  قفوم و  ویتانرتلآ  كی  هباثمب  نآ  ندوب  یلمع  هكلب  تسین ، رظن  دروم  یروف  یسایس  حرط  كی  هباثم  هب مسیلایسوس  اجنیا ، رد
تسا هجوت  دروم  لوبق ، لباق  یخیرات  طیارش  عون  ره  تحت  هتفای ، هعسوت 

.

8_

لصف 5 مسیسكرام ،" یزاسزاب   " هب دینك  هاگن  كیسالك ، یخیرات  مسیلایرتام  رد  تارییغت  ریاس  دروم و  نیارد  یلیصفت  ثحب  یارب 

9_

 ).  Van arijs( سجیراپ ناو  پیلیف  نیو )R. Van der Veen(و  رد  ناو  تربار  زا  یا  هلاقم راشتنا 
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هار هب  یا  هدنز رایسب  ثحب  ) 635 تاحفص 55 _ لاس 15 ، هعماج " یروئت و   " هلجم " ( مسینومك هب  یراد  هیامرس هار   " ناونع اب  لاس 1986 ، رد 
یارب لالدتسا   " هب دینك  هاگن  هیاپ ، دمآرد  اب  طبترم  یلمع  یراجنه و  لئاسم  هب  طوبرم  تالاقم  زا  یا  هدننازیگنارب هعومجم  اب  یئانشآ  یارب  .تخادنا 

ندنل ، 1992 وسرو ، تاراشتنا   0 سجیراپ ناو  پیلیف  یراتساریو  هب  لاكیدار " حالصا  كی  یارب  یقالخا  یاهداینب  هیاپ : دمآرد 

10_

)1992  ( لاس 20 هعماج ،" تسایس و   " هلجمرد رمور  ناج  ملق  هب  دشاب "؟ هتشاد  دوجو  دناوت  یم مسیلایسوس  مسینومك ، زا  سپ  ایآ  : " هب دینك  هاگن 
دوش رشتنم  لاس 1994  رد  تسا  رارق  هك  وا  مه  زا  مسیلایسوس " یارب  یا  هدنیآ  " 261 و تاحفص 76 _

.

11_

0 تسا حرطم  رظنم  كی  ناونع  هب ًافرص  یزیچره  دهد و  یمن حیضوت  ار  زیچ  چیه  نردماسپ ، یعامتجا  هیرظن  یاه  تیاور یضعب  رد  ای 

12_

یتاقبط یاه  هاگیاج هك  دراد  دوجو  درخ  لدم  كی  نآ  تازاوم  هب .درك  یقلت  یتاقبط  لیلحت  یلصا  لدم  نالك  ناوت  یم ار  لكش 3  رد  هدش  هداد  ناشن  لدم 
دهد یم دنویپ  دارفا  یتاقبط  لامعا  یتاقبط و  یهاگآ  اب  ار 

.

13_

تسا نیا  اه  نآ نیرت  هتسجرب .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لیصفت  هب  مود ، لصف  ، 1985 وسرو ، تاراشتنا  ندنل ، نم ، تاقبط "  " باتكرد لئاسم  نیا 
تسا هتفرگ  یتاقبط  هاگیاج  یلصا  رایعم  هباثم  هب ار  رامثتسا  یاج  طلست  موهفم  ضقانتم ،" یاه  هاگیاج  " بوچراهچرد هك 

.

14_

1982 ، . تسوچاسام جیربمك ، رمور ، ناج  هتشون  رامثتسا " هقبط و  یمومع  هیرظن   " هب دینك  هاگن 

15_

كی درك : میسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم ار  یعامتجا  دیلوت  لك  هك  تسا  نیا  یتسیسكرام  تنس  رد  لوادتم  هشیدنا  .تسین  ناسآ  دازام "  " موهفم قیقد  فیرعت 
: دنیوگ یم یتنس  روط  هب اه  تسیسكرام هك  هنوگ  نآ ای   ( نارگراك دیلوت  یاه  هنیزه هلمج ، زا  و  دیلوت ، یاه  هنیزه یمامت  هك  تسا  یشخب  _ مزال دیلوت  _ شخب

دوش یم رهاظ  یتقو  لكشم  فیرعت ، نیا  اب  .مزال  دیلوت  لك و  دیلوت  توافت  زا  تسترابع  دازام " " رابتعا ، نیا  هب  .دروآ  یمرد ار  راك (" یورین  شزرا  "
ناگدنوش مادختسا  هك  دشاب  یئاهدزم  تسد اب  یواسم  اه  هنیزه نیا  رگا  .میشاب  هتشاد  یقیقد  فیرعت  راك " یورین دیلوت یاه  هنیز ــ ه  " زا مینك  یع  ـــ هك س

لماش دناوت  یم دزم  هك  میریذپب  رگا  اما .دشاب  هدننكرامثتسا  دناوت  یمن یا  هدنوش مادختسا  چیه  فیرعت  هب  انب  تروص ، نآرد دننك ، یم تفایرد  لمعرد 
دشاب هتشاد  ربرد  مه  ار  دازام  زا  یشخب  دناوت  یم دزم  هاگ  نآ دوش ، یم دیاع  راك  رازاب  هب  دورو  عناوم  عاونا  زا  هك  دشاب  مه  یا " هراجا "

.

16_

موهفم رگید  رابكی  یشیدنازاب ،  " ناونع اب  نم  هلاقم  هب  دنم ، نامز یتاقبط  هاگیاج  هطساواب و  یتاقبط  هاگیاج  میهافم  هرابرد  رت  هدرتسگ ثحب  یارب 
دینك هعجارم  ، 1989 وسرو ، تاراشتنا  ندنل ، ناراكمه ، تیار و  نیلوا  كیرا  هتشون  تاقبط " دروم  رد هثحابم   " رد لصف 8 ، یتاقبط ،" راتخاس 

.

17_

1987  . وگاكیش وازا ، یقیقح " نامورحم  زین " 1982 و  وگاكیش ، نوسلیو ، سویلوج  مایلیو  هتشون  داژن " تیمها  شهاك   " هب دینك  هاگن 

18_

یرباربان كی  زا  شیب  یزیچ  ًالومعم  متس "  " .تسین یوق  یفاك  دح  هب هنارگ  متس یداصتقا  طباور  ندناسر  یارب  ب (  ( طرش هك  دوش  لالدتسا  تسا  نكمم 
هلدابم رد یراكبیرف  ب ،(  ( طرش زا  یئاهریبعت  اب  .تسه  زین  هدید  متس رگ و  متس نیب  تردق  هطبار  یعون  نینچ  مه و  دیآ ، یم باسح  هب  عورشمان  ًاقالخا 

.دوش یم رجنم  یداصتقا  عبانم  زا  هدروخ  بیرف  فرط  تیمورحم  هب  اریز  دروآ ؛ رامش  هب متس  زا  یعون  ناوت  یم ار  ركوپ ( یزاب  رد  یتح  ای  یداصتقا )
هطلس و تردق  هطبار  ًاموزل  اریز  .دیآ  یمن باسح  هب  متسزا  یعون  ًالومعم  تسا ، عورشمان  یقالخا  ظاحل  هب  طیارش ، بلاغ  رد  دنچره  یراكبیرف ، یلو 

، هك نومضم  نیا  اب  مینك ، هفاضا  زین  یرگید  طرش  میناوت  یم ب (  ( طرش تیوقت  یارب  .درادن  دوجو  هدروخ  بیرف هدنهد و  بیرف نیب  هطلس  تحت 
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زا قیقد  یفیرعت  هئارا  فده  هلاقم ، نیارد  لاحرهرد ، .دشاب  تیكلام _ قوقح  زا  تیامح  لكش  رد  ًاصوصخم  _ رابجا قیرط  زا  رظن  دروم  تیمورحم 
0 .تسا هنارگرامثتساریغ  هنارگرامثتسا و  متس  نایم  زیامت  ندرك  نشور  یلصا  هتكن  تسین ، هلئسم  نیا 

19_

ندنار نوریب  هك  تسا  هتكن  نیا  دیكأت  طقف  هكلب  دندش ، دنم  هرهب نایموب  تاعالطا  زا  نارجاهم  یا ، هژیو دراوم  رد  هك  تسین  نآ  راكنا  یانعم  هب نیا 
دوب تمحزرپ  جرخرپ و  یدنور  دوخ  نیمزرس ، نیا  زا  یموب  تیعمج 

.

20_

ثحب نیمز  زا  اكیرمآ  یموب  مدرم  تیمورحم  اب  یلغش ، عبانم  ریاس  یناسنا و  هیامرس  زا  یرهش  هقبطریز  ینونك  تیعمج  تیمورحم  نتخیمآ  مهب  دیاش 
یارب و  دوب ( مكاح   zero- sum عمج رفص  هطبار  ینعی   ( تشاد لماك  یا  هلباقم  تلصخ  ثحب  دروم  عبانم  هب  یسرتسد  مود  درومرد  .دشاب  زیگنا 

عبانم تسین  مولعم  بوخ ، لغاشم  یتح  اه و  تراهم لیصحت  درومرد  هك  یلاحرد دش ؛ یم هتفرگ  راكب  یا  هدوت بوكرس  نیمز ، زا  نایموب  ندرك  مورحم 
، عبانم نیا  هب  یسرتسد  رد  یلعف  یرباربان  بیترت ، نیدب  .دوش  تعنامم  روز  اب  اه  نآ هب  یسرتسد  زا  نیاربانب ، دنشاب و  یتباث  تیمك  یاراد  رظن  دروم 

یداصتقا ظاحل  هب   " هقبطریز هك  هلئسم  نیا  هب  دیاب  ام ، ثحب  رظن  هطقن زا  ورنیا ، زا  .دشابن  روز  لامعازا  یشان  تیمورحم "  " ًاعقاو تسا  نكمم 
عفانم تمدخرد  هك  یتیمورحم  دراد ، دوجو  عبانم  هب  یسرتسد  زا   ( یقالخا تیموكحم  روخرد  تیمورحم ( دنور  كی  هك  نیا ینعی  _ تسا متسریز "

هرهب تیمورحم  نیا  زا  یناسك  هچ  هك   هدننك  نییعت هلئسم  نیا  سپ  .درك  هاگن  هیضرف  كی  تروص  هب تسا _ رگید  یئاه  هورگ ررض  هب  اه و  هورگ یضعب 
دنام یمزاب هتبلا ، دنرب ، یم

.
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