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هقذهِ

ضىٌُیشی ٛٞیت جٕقی ٔطتشن  ٚحتی فشاتش ،پیذایص یه ٘ؾاْ اجتٕافی  ٚسیاسی تش
اساس ٚفاق  ٚا٘سجاْ اسصش ٞای ٔٛجوٛد ،اص جّٕؤ ٝوٛاسدی اسوت وؤ ٝوٛسد تٛجوٝ
٘ؾشیٝپشداصاٖ حٛصٜی سیاست  ٚجأق ٝلشاس ٌشفت ٝاست .الصٔٝی تذا ٚ ْٚتقٕیك ٚفواق
 ٚا٘سجاْ اجتٕافی ،ایجاد ساصٚواسٞایی است و ٝتتٛا٘ذ تٝغٛست ٔٛفمیتآٔیوض  ٚالٙواؿ
وٙٙذٜای ،اسصشٞا  ٚاٍ٘اسٜٞای تٙیادی سا اص یه ٘سُ ت٘ ٝسُٞوای تقوذی ا٘تمواَ دٞوذ.
تٙاتشایٗٔ ،سأِٝی اسصشٞای ٔطتشن  ٚلاتُ ا٘تماَ دس ٘سُٞا دس سغٛح ٔختّف تٚٝیوهٜ
اص ٔٙؾش سیاسی اص إٞیت ضایا٘ی تشخٛسداس است .دس ٕٞیٗ صٔیٟٓٔ ،ٝٙتشیٗ فٙػش ویفی
جٕقیت وٛٞ ٝیت سیاسی اجتٕافی سا دس دس ٖٚیه وطٛس ٔتأثش ٔیساصد ،تفاٚت ٘سّی
جٕقیت است .عیفٞای ٘سّی دس ٞش جأق ٝتا تٛج ٝتٔ ٝمتضویات سِوٙيی خوٛد ،عثقوی
٘ٛخٛا ٚ ٜاستمالَعّثی ضخػی داسد  ٚدس ٞش ٔشحّ ٝاص سضذ  ٚتىٛیٗ خٛیص دس تشاتش
ٔٙاتـ سٙتیِ ٘ؾاْ تاٚسٞا  ٚسفتاس اجتٕافی ٘مص ٔقتشؼ سا ایفا ٔیوٙوذ .افتمواد توش ایوٗ
است و ٝجٛا٘اٖ دس ٕٝٞی جٛأـ ت٘ ٝؾٓ اجتٕوافی ٔٛجوٛد وٕتوش ٔتقٟذ٘وذ  ٚتیطوتش
ٔستقذ ایجاد تغییوش  ٚدٌشٌو٘ٛی دس ایوٗ ٘ؾواْ ٞسوتٙذ  ٚدس ٔماتوُ ٘سوُ تضسٌسواالٖ
ٔحافؾٝواستش ٔ ٚحافؼ ٘ؾٓ اجتٕافی است  ٚتوا ٔٙواتـ سوٙتی اسصشٞوا ٙٞ ٚجاسٞوای
اجتٕوافی پی٘ٛوذ ٔحىوٓتوشی داسد (الٚس .)89 :1393 ،ضوٕاسی اص ا٘ذیطوٕٙذاٖ حوٛصٜی
سیاستٔ ،قتمذ ٞستٙذ و ٝدس جٛأـ سٙتی ٕٞثسوتٍی  ٚیىذسوتی فشٍٙٞوی  ٚپیوشٚی
فشص٘ذاٖ اص پذساٖ ٔقٕٛالً ٔا٘ـ پیذایص ضىاف دس ٍ٘شش ٘سُٞا ٔیضٛد  ٚتشفىس ،دس
جأقٝای و ٝدستخٛش تحٛالت اجتٕافی  ٚفشٍٙٞوی ٌسوتشدٜای ضوذ ٜاسوت ،چٙویٗ
ضوىافی ٔحسوٛستوش اسوت (تطویشی .)101 :1383 ،ٝتشخوی اص ٘ؾشیوٝپوشداصاٖ اص جّٕوٝ
ٔاسٌاست ٔیذ ( )59 :1394ت ٝیه تفاٚت جٟا٘ی ٔیاٖ ٘سُٞوا اضواسٔ ٜویوٙٙوذ ٔ ٚقتموذ
ٞستٙذ و ٝپیٛستٍی فشٍٙٞی ٘سُٞا دس جأقٝی و٘ٛٙی اص ٔیاٖ سفت٘ ٚ ٝسُٞای ٔختّف
ت ٝسثة سضذ سشیـ اوتطاف فّٕی ا٘مالتات فٙاٚسا٘ ٚ ٝتٛسقٝی ٚسایُ استثاط جٕقی ٚ
استثاعات ،أىاٖ دسن یىذیٍش ٌ ٚفت ٌٛٚتا  ٓٞسا اص دست دادٜا٘ذ .أ ٚقتمذ است وٝ
ضىاف ٘سُٞا جٟا٘ی است  ٚتٟٙا تیٍاٍ٘ی جٛاٖ ٔغشح ٘یست تّى ،ٝتٕٞ ٝاٖ ا٘ذاص ،ٜتٝ
تیٍاٍ٘ی تضسٌساالٖ ٘یض ٔٙجش ضذ ٜاست .دس ایٗو ٝتفاٚتٞای اسصضوی ٔیواٖ د٘ ٚسوُ
جٛاٖ  ٚتضسٌساَ ٚجٛد داسد ،تشدیذی ٘یست؛ تحث اغّی تش سش ایٗ است و ٝد٘ ٚسُ
جٛاٖ  ٚتضسٌساَ دس چ ٝاسصشٞایی تیطتش اص  ٕٝٞفاغّٔ ٝویٌیش٘وذ ٟٔ ٚوٓتوش اص آٖ،
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ایٗو ٝآیا اِٛٚیتٞا  ٚتشجیحات اسصضی د٘ ٚسُ یقٙوی فشص٘وذ ٚاِوذیٗ ،تویص اص حوذ
ٔقٕٔ َٛتفاٚت  ٚجذا اص ٞ ٓٞستٙذ؟ آیا تیٗ د٘ ٚسُ ٘ٛفی ضىاف اسصضی فادت ضذٜ
است یا تایذ اص پیٛستٍی اسصضی سخٗ ٌفت؟ (جّیّی .)63 :1397 ،تا تٛجو ٝتو ٝإٞیوت
ا٘تماَ اسصشٞای تٙیادی اسالٔی و ایشا٘ی ت٘ ٝسُٞوای تقوذی  ٚصٔیٙوٝسواصی تسوتشٞای
ٛٞیتی  ٚفشٍٙٞی دس ساختاس سیاسی وطٛس ،پشداختٗ تٔ ٝسأِٝی تفاٚتٞا ٌ ٚسستٞوا
دس ٘سُٞای ٔختّف إٞیت فشاٚا٘ی داسد .تٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛس ،پوهٞٚص حاروش توا ٞوذف
تشسسی تفاٚت ٘سّی دس ایشاٖ ،ت ٝتشسسی ضشایظ صٔیٝٙایٔ ،ذاخّٞٝا  ٚفّتٞای تفاٚت
دس تفسیش اسصشٞا ٔیاٖ د ٚعیف ٘سّی جٛا٘اٖ  ٚتضسٌساالٖ پشداخت ٝاست.
چارچَب ًظزی پژٍّص
ً -1ظزیِّای تفاٍت ًسلّا

ٔجٕٛفٝی فشاٚا٘ی اص ٘ؾشیٞٝا  ٚدیذٌاٜٞوا دستواسٜی تفواٚت ٘سوُٞوا ٚجوٛد داسد ووٝ
٘ؾشیٝپشداصاٖ سضتٞٝای ٔختّف ت ٝآٖ پشداختٝا٘ذ .اص ٔیاٖ ٔجٕٛف٘ ٝؾشیوٞٝوایی وو ٝتوا
پهٞٚص حارش ،پی٘ٛذ ٔٙغمیتشی داسدٔ ،یتٛاٖ تٞ ٝطت ٘ؾشی ٝت ٝضشح صیش اضاس ٜوشد.
ً -1-1ظشيِی ػبختبسی ـ تبسيخي کبسل هبًْبين
واسَ ٔاٟ٘ایٓ جأقٝضٙاس ٔجاسی ( )1893-1947و ٝاص ٚی تٝفٛٙاٖ آغاصٌش ٔثاحوث
٘ؾشی پیشأ٘ ٖٛسُ ٘اْ تشدٔ ٜیضٛد٘ ،سُ سا ضأُ افشادی ٔیدا٘ذ وٛٔ ٝلقیت ٔطتشوی
دس فشایٙذ تاسیخی  ٚاجتٕافی داس٘ذ  ٚآٟ٘ا سا ت ٝیه ضی ٜٛتفىش  ٚتجشت ٝخواظ  ٚیوه
٘ٛؿ وٙص تاسیخی ٚیه ٜایٗ ٔٛلقیت ٔتٕایُ ٔیوٙذ (سحیٕیٔ .)34 :1390 ،اٟ٘وایٓ تیطوتش
ت ٝتجشت٘ ٝسّی تىیٔ ٝیوٙذ ٔ ٚقتمذ است وٞ ٝش ٘سّی تجشتیات ٔتفاٚت اص ٘سُ پویص
اص خٛد سا داسد (ٔا٘ٙذ وسا٘ی ؤ ٝتقّك ت ٝیه دٚسٜی جٍٙی ٞستٙذ) ووٞ ٝوش چٙوذ دس
عثمات ٔختّف ٞستٙذ  ٚآٌاٞیٞای ٔختّفی داس٘ذ أا سٚیىشد ٛٔ ٚرـٌیوشی ٔطوتشوی
داس٘ذ و ٝاص تجشتٔ ٝطتشن آٖ ٘سُ حاغُ ٔیضٛدٚ .ی تیٗ ٕٞضیستٞا (آٟ٘ایی وو ٝدس
یه صٔاٖ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ) ٓٞ ٚصٔاٖٞا (آٟ٘ایی و ٓٞ ٝسٗ ٞستٙذ) تٕایض لائُ ٔیضوٛد.
ٓٞصٔاٖٞا ،چیضی و ٝا ٚاص آٖ تحت فٛٙاٖ ٚاحذ ٘سّی یادٔیوٙذٚ ،یهٌیٞای صیش سا داس٘ذ:
ٔ -1حّی ٔطتشن دس جشیاٖ اجتٕافی  ٚتاسیخی داس٘ذ .ایٗ ٔٛلقیت تقیویٗوٙٙوذٜی
حٛصٜی وسة تجشتٕٔ ٝىٗ تا تٛج ٝت ٝضشایظ استٔ ،والالً یوه ٌوش ٜٚسوٙی اص
افشاد و ٝدٚس ٜیه ج ًٙسا سپشی ٔیوٙٙذ.
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 -2سش٘ٛضت  ٚفّمٔ ٝطتشن یا ٚاحذ تشاساس تجشتٔ ٝطتشن داس٘ذ.
ٛٞ -3یتی ٚاحذ تشاساس تجشتٔ ٝطتشن داس٘ذ (ٔاٟ٘ایٓ.)79 :1395 ،
ً -2-1ظشيِی گزاس گئَسگ صيول
دس جٛأـ پیطیٗ خا٘ٛاد٘ ٜمص آٔٛصش سا تشفٟذ ٜداضت ،أا دس جٛأـ أوشٚصی توٝ
دِیُ دٌشٌ٘ٛیٞای اجتٕوافیٟ٘ ،واد آٔوٛصش  ٚپوشٚسش  ٚسسوا٘ٞٝوای جٕقوی ا٘تمواَ
اسصشٞا ٙٞ ٚجاسٞا سا اص ٘سّی ت٘ ٝسُ دیٍش ٔٙتمُ ٔویوٙٙوذ (یقموٛتی .)182 :1388 ،توٝ
فمیذ ٜصیُٕ ،صٔا٘ی و ٝفضٛیت دس یه یا چٙذ حّم ٝاجتٕافی جوای خوٛد سا تو ٝیوه
جایٍا ٜاجتٕافی دس ضثى ٝای اص حّمٞ ٝوای ٌ٘ٛواٌ ٖٛاجتٕوافی دٞوذ ،ضخػویت فوشد
دٌشٌٔ ٖٛیضٛد .دس ایٗ حاِت ضخػیت فشد اص عشیك اضتشان دس حّمٞٝای ٌ٘ٛواٌ،ٖٛ
ت ٝضذت ا٘طقاب پیوذا ٔوی وٙوذ .توشای ٔالواَ دس جٛأوـ پیطویٗٚ ،اتسوتٍی ٔىوا٘ی یوا
خٛیطا٘ٚذی تقییٗوٙٙذٜی تقّك ٔزٞثی تٛد  ٚیه فشد ٕ٘یتٛا٘ست تا افشادی ٓٞصیستی
وٙذ و ٝدس اغ ٚ َٛفمایذ ٔزٞثی تا ا ٚاضتشان ٘ذاضتٙذ؛ صیشا اضتشان ٔزٞثی تا اضوتشان
ٔحّی یا خٛیطا٘ٚذی ٔٙغثك تٛد .تشفىس دس جٟاٖ ٘وٛیٗ ایوٌٗ٘ٛو ٝتقّوكٞوا جوذا اص
ٕٞذیٍش٘ذ  ٚا٘فشاد تیطتش است (ت٘ ٝمُ اص وٛصس.)265 :1393 ،
ً -3-1ظشيِی ػبختبسی ـ کبسکشدی تبلکَت پبسػًَض
پاسس٘ٛض پذیذ ٜتفاٚت ٘سّی سا دس ٔجٕٛف٘ ٝؾشی ٝوٙطی خٛد تٝغٛست غیشٔسوتمیٓ
تشسسی وشد ٜاست .تشاساس ٘ؾشیٚ ٝی دس فّٕی و ٝاص فشد سشٔیص٘وذ  ٚا ٚآٖ سا ووٙص
ٔی٘أذ ،س ٝفٙػش ضأُ ٘ؾاْ فشٍٙٞی٘ ،ؾاْ سفتاسی ٘ؾاْ ضخػیتی ٚجٛد داسد .ایٗ سٝ
٘ؾاْ ٔحیظ ٞای دس ٖٚوٙطی ٘ؾاْ اجتٕافی ٞستٙذ .خاغیت وٙصٔ ،قٙویداسی  ٚاسادی
تٛدٖ آٖ است  ٚجٙثٝای ٘ؾاْ ٔٙذ ٘ذاسد .ایوٗ ووٙص اتقوادی ا٘سوا٘ی  ٚاجتٕوافی داسد.
اِٚیٗ ٔشجـ وٙص فشد٘ ،ؾاْ سفتاسی است و ٝدسٚالـ ساتغ ٝتیٗ ا٘ساٖ ٔ ٚحیظ است وٝ
اص عشیك حٛاس غٛست ٔیپزیشد .دس ایٗ لسوٕت ا٘سواٖ توا حیوٛاٖ ٔطوتشن اسوت ٚ
واسوشد ایٗ ٘ؾاْ ،ایجاد ٚرقیتی ٔٙاسة تشای ا٘غثاق توا ٔحویظ اسوت .ایوٗ ا٘غثواق دس
حیٛا٘ات تا تغییش اسٌا٘یسٕی ٕٞشا ٜاست ،حاَ ایٗو ٝدس ا٘ساٖٞا ت ٝیه س٘ٚذ اجتٕوافی
تثذیُ ٔیضٛد  ٚتقذ فشٍٙٞی ٔییاتذ  ٚتشتش اص سفتاس ،تثذیُ ت ٝوٙطی ٔقٙیداس ٔیٌشدد.
دس ٘ؾش پاسس٘ٛض ٘ؾاْ فشٍٙٞی س ٝجوض داسد :تاٚسٞوا ،فمایوذ ٙٞ ٚجاسٞوا (سوتاس:1388 ،
 .)256ایٗ اجضا دس عٌ َٛزضت صٔاٖ دس جأق ٝضىُ ٔیٌیشد  ٚاص ٘سّی ت٘ ٝسُ دیٍش
ٔیسسٙذ .دسٚالـ اسٌا٘یسٓ دس فشایٙذ تقأُ تا ٘ؾاْ فشٍٙٞی ،تخطوی اص ٔوٛاسد سوٌٝا٘وٝ
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فٛق سا دس٘ؾش ٌشفت ٚ ٝآ٘اٖ سا دس٘ٚی ٔیوٙذ .ت ٝایٗ افتثاس ،ضخػویت آدٔوی وو ٝدس آٖ
ٔجٕٛفٝای اص فمایذ ،تاٚسٞا ،ا٘ذیطٞٝا ٙٞ ٚجاسٞا ٚجٛد داسد ٔحػ َٛساتغ ٝاسٌا٘یسوٓ
تا ٘ؾاْ فشٍٙٞی است (سحیٕی.)49 :1390 ،
 -4-1تئَسی تکبهل سٍاثظ ثیي ًؼلي کلوي
جیٕض وّٕٗ (ٔ )1926-1995قتمذ است و ٝدس جأق ٝسٚستایی وو دٞموا٘ی ،جٛا٘واٖ
جزب التػاد سٚستایی ٔیضذ٘ذ  ٚوٛدواٖ ٘یض تِ ٝحاػ جایٍوا ٜتواِم ٜٛخوٛد توٝفٙوٛاٖ
واسٌشاٖ خا٘ٛاس ٔذ ٘ؾش لشاس ٔیٌشفتٙذ .دس ٔشحّ ٝد ،ْٚدستٕضدٞای تثوادِی خوا٘ٛادٌی
تشای واالٞای ٔػشفی دس یه التػاد غٙقتی تخػیع ٔییافت .دس ایٗ ٔشحّ ،ٝووٛدن
دیٍش تٝفٛٙاٖ یه وواسٌش تّموی ٕ٘وی ضوٛد  ٚخوا٘ٛاد ٜتو ٝتوذسید ووٛدن سا تؤ ٝالاتوٝ
سشٔایٌٝزاسی تشای آیٙذٙٔ ٚ ٜثقی دساص ٔذت اص تحشن اجتٕافی دس ٘ؾش ٔیٌیشد .اٍ٘یضٜ
لٛی تشای سشٔایٌٝزاسی دس صٔیٙو ٝآٔوٛصش ووٛدن ٚجوٛد داسد .ایوٗ ٚروـ دس ٔوٛسد
خا٘ٛادٜٞای عثمٔ ٝتٛسظ ضٟشی  ٚجذیذاً دس حاَ تحوشن اجتٕوافی غوقٛدی ،غوادق
استٔ .شحّ ٝس ،ْٛیقٙی جأق ٝپساغٙقتی ٔشحّٝای است و ٝعی آٖ خا٘ٛادٜٞا اعٕیٙاٖ
٘ذاس٘ذ و ٝآیا آٔٛصش ٔٙجش ت ٝیه ضغُ تٟتش خٛاٞذ ضذ یا خیش؟ واسوشدٞای التػوادی
 ٚاجتٕافی خا٘ٛاد ٜت ٝسایش ٟ٘ادٞا ٚاٌزاس ٔیضٛد (سحیٕی ٕٞ ٚىاساٖ.)81 :1391 ،
ً -5-1ظشيِی جْبى اجتوبػي پييش ثَسديَ
تٛسدی ،ٛچاِصٞای تیٗ ٘سّی سا ٕٞا٘ٙذ سایش تقاسرات اجتٕافیٔ ،ستمُ اص عثموٚ ٝ
٘ؾاْ لطشتٙذی اجتٕافی یا ت ٝتقثیش ا٘ ٚؾاْٞای سّغ٘ ٚ ٝاتشاتشی دس فشغٞٝای ٔختّف،
ٕ٘ی دا٘ذ  ٚدس چٟاسچٛب ٘اتشاتشی  ٚتضاد اجتٕافی ت ٝتحّیُ سٚاتظ  ٚتقاسرات ٘سّی
دس اتقاد اجتٕافی ،التػادی ،فىشی  ٚفشٍٙٞی ٔیپشداصد (تٛوُ  ٚلاری٘هاد.)106 :1395 ،
ت ٝفمیذٚ ٜی دس ضشایظ و٘ٛٙی ،تفاٚت ٔیاٖ ٘سُٞا ،تفاٚتی افمی تٛد ٚ ٜدس فشغٞٝوا ٚ
ٔیذاٖٞای ٔختّف اجتٕافی ،افٓ اص ٟ٘ادی  ٚغیشٟ٘ادی ،سٚیاسٚیی تیٗ جٛا٘واٖ  ٚافوشاد
ٔسٗ فٕالً حاوی اص تقاسؼ ٔیاٖ افشادی تا ٔٛارـ ٌ٘ٛاٌ ٖٛلذست  ٚثشٚت اسوت .توٝ
٘ؾش ٚی ،جٛاٖ  ٚپیش ٘ ٝیه أش فیٙی ٚ ٚالقی ،تّى ٝیه ساختاس اجتٕافی ٞسوتٙذ ووٝ
دس ٘تیجٔ ٝثاسص ٜتیٗ پیش  ٚجٛاٖ دس ٔیذاٖٞای ٔختّف اجتٕافی تٚ ٝجٛد ٔیآیذ .یقٙوی
آ٘چ ٝصٔا٘ی تشای ٚاِذیٗ أتیاصی خاسقاِقاد ٜت ٝحساب ٔیآٔذ ،أشٚص ٜتشای فشص٘ذاٖ توا
تٛج ٝت ٝآٔاس ،أشی پیص پا افتاد ٜاست (تٛسدی.)98 :1388 ،ٛ
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ً -6-1ظشيِی تحَل اسصؿي سًٍبلذ ايٌگلْبست
ایٍّٟٙاست تش ایٗ افتماد تٛد و٘ ٝسُ تضسٌسواَ دس تشاتوش تغییوشات تیطوتش ٔمأٚوت
ٔیوٙذ  ٚتغییش دس ٔیاٖ ٌشٜٞٚای جٛاٖتش تا سِٟٛت تیطتشی غٛست ٔیٌیوشد .تٙواتشایٗ
تا تغییش  ٚتحٛالت اجتٕافی  ٚالتػادی تفاٚت تیٗ ٘سّی پذیذ ٔیآیذ و ٝاص آٌٖ ،ا ٜتوٝ
تقاسؼ یا تفاٚت تیٗ ٘سّی ٘یض تقثیش ٔیضٛد (سحیٕی ٕٞ ٚىاساٖ .)84 :1391 ،دس ٘ؾشیوٝ
ایٍّٟٙاستٔ ،ف ْٟٛوا٘٘ٛی ٔذس٘یضاسی ٖٛایٗ است و ٝغٙقتیضذٖ ٔجٕٛفوٝای اص ٘تواید
اجتٕافی  ٚفشٍٙٞی سا تٕٞ ٝشا ٜداسد ووٛٔ ٝجوة افوضایص سوغص تحػویالت  ٚتغییوش
٘مصٞای ٘سّی ٔیضٛد (خاِمیفش.)103-104 :1391 ،
ً -7-1ظشيِی ػٌت ٍ تجذد آًتًَي گیذًض
ٌیذ٘ض ،تقشیف خاغی اص ٘سُ اسائ ٝداد ٜاستٚ .ی ٘سُ سا ٕٞچٓٞ ٖٛدٚسٜایٞوای
اجتٕافی و ٝدس ع َٛصٔاٖ تشسیٓ ضذٜا٘ذ ،دس ٘ؾش ٔویٌیوشد (آصاداسٔىوی .)30 :1396 ،اص
ایٗ س ،ٚتفاٚت ٘سّی یقٙی ٘سوُ حاروش توا ٘سوُ دیوشٚص اص ٘ؾوش آسٔواٖٞوا ،اسصشٞوا،
ٌشایصٞا  ٚتاٚسداضتٞا ،افتمادات ،سثه ص٘ذٌی  ٚغیش ٜتا ٔ ٓٞتفاٚتٙوذٌ .یوذ٘ض ٔٙطوأ
دٌشٌ٘ٛی فشٍٙٞی سا تضاد تیٗ سٙت ٔ ٚذس٘یت ٚ ٝت ٝتثـ تماتُ تیٗ اختیاس  ٚخغشپزیشی
ٔیتیٙذ .ت ٝفمیذٚ ٜی ٚیهٌی ٔذس٘یت« ٝپٛیایی»« ،تأثیش جٟاٌٖستش»« ٚ ،تغییش دائٕی سسْٛ
سٙتی» استٔ .ذس٘یت ٝسثة ٔیضٛد و ٝافشاد ٞش چ ٝتیطتش اص لیذ ا٘تخابٞایی ؤ ٝقٕٛالً
سٙت دس اختیاس آٟ٘ا لشاس ٔیدٞذ سٞا ض٘ٛذ .تذیٗ تشتیة فشد دس ٔماتُ عیف ٔتٙوٛفی اص
ا٘تخابٞای ٕٔىٗ لشاس ٔیٌیشد (فاروّی .)65 :1392 ،ت٘ ٝؾش ٌیذ٘ض اختالف تیٗ ٘سُٞوا
دسٚالـ ٘ٛفی ت ٝحساب آٚسدٖ صٔاٖ دس جأقٔ ٝذسٖ استٞ .ش ٘سّی دسٚالـ ٘وٛفی توٝ
حساب آٚسدٖ تیشٜای اص آدٔیاٖ است و ٝص٘وذٌی فوشدی سا دس ٔمغقوی اص ص٘وذٌیٞوای
ٌشٞٚی جای ٔیدٞذ (ٌیذ٘ض .)207 :1397 ،دس ا٘ذیطٝی ٌیوذ٘ض ،سو ٝفٙػوش اساسوی دس
استثاط تا ٘سُ ٔغشح ضذ ٜاست (آصاداسٔىی :)32 :1393 ،ا َٚایٗوو ٝا ٚتو ٝفٙػوش صٔواٖ
تٛج ٝخاغی داسد؛ د ْٚایوٗوو ٝا ٚجأقو ٝسا تسویاس سویاَ  ٚپیچیوذٔ ٜویدا٘وذ  ٚایوٗ
سٙتٞای ٘ٛؽٟٛس جأق ،ٝاجاص ٜاخز سٙتٞای ٌزضت ٝسا ٕ٘یدٞوذ  ٚسو ْٛایوٗوو ٝاٚ
ٕٛٞاس ٜتش اسصشٞای سٞایی تخص تٙٔ ٝؾٛس سٞا ضذٖ اص ٌزضت ٝتشای ا٘تخاب ضیٜٞٛای
فقاال٘ٝتش ٔ ٚذسٖتش تأویذ داسد.
ً -8-1ظشيِی هقیبع اسصؽّبی ٍسًل ثٌگؼتَى
ت٘ ٝؾش تٍٙست ،ٖٛس ٝدیذٌا ٜفٕذ ٜدستاسٜی تفاٚت یوا ٌسسوت ٘سوّی ٚجوٛد داسد:
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اِف) وسا٘ی ؤ ٝقتمذ ت ٝتفاٚت فٕیك ٘سّی ٞسوتٙذ؛ ب) وسوا٘ی ووٚ ٝجوٛد تفواٚت
فٕیك ٘سّی سا یه ت ٚ ٓٞٛخیاَ ٔیدا٘ٙذ و ٝت ٝغّظ اص سٛی سسا٘ٞٝای جٕقی تٔ ٝشدْ
تحٕیُ ضذ ٜاست  ٚج) وسا٘ی و ٝت ٝپیٛستٍی  ٚتفاٚت ا٘تخواتی تویٗ ٘سوُٞوا ٔقتموذ
ٞستٙذ (تیٕٛسیٙٔ .)11 :1397 ،تمذاٖ ت ٝسٚیىشد ا َٚو ٝاص ٚجٛد ضىاف تضسي حٕایوت
ٔیوٙٙذ ،تیاٖ ٔیداس٘ذ و ٝایٗ ضىاف تیٗ جٛا٘اٖ  ٚتضسٌساالٖ دس حاَ ٌستشش اسوت.
تشاساس ایٗ دیذٌا ،ٜفش ًٙٞجٛا٘ی اص فشٔ ًٙٞسّظ تضسٌساالٖ و ٝتش ٔثٙوای پوزیشش
اسصشٞای ساید است ،جذا ضذ ٚ ٜدس ٔخاِفت تا آٖ لشاسٌشفت ٝاست .دیوذٌاٞی وو ٝدس
ٔماتُ دیذٌا ٜا َٚلشاس داسدٚ ،جٛد ضوىاف سا تؤ ٓٞٛویدا٘وذ .تشاسواس ایوٗ دیوذٌا،ٜ
اسصشٞای جٛا٘اٖ تیضثاٞت تا اسصشٞای تضسٌساالٖ ٘یست .اٌشچ ٝت٘ ٝؾوش ٔویسسوذ،
جٛا٘اٖ اسصشٞای اجتٕافی دیٍشی دس ٔمایس ٝتا تضسٌساالٖ داس٘ذ أا ایٗ ضىاف تٕأواً
ستغی ت ٝپزیشش اسصشٞای ٔتفاٚت دس ٔیاٖ جٛا٘اٖ ٘ذاسد .اص ایٗ ٔٙؾش ،چواِص اغوّی
تیٗ ٘سُٞا٘ ،اضی اص ٚسایُ ت ٝواس ٌشفت ٝضذ ٜتشای تحمك اسصشٞای پزیشفت ٝضذٔ ٚ ٜطاتٝ
تا اسصشٞای تضسٌساالٖ است  ٝ٘ ٚپزیشش اسصشٞای ٔتفاٚت تا آ٘واٖ(یواٖ.)60 :1397 ،
تٍٙست ٖٛو ٝخٛد اص عشفذاساٖ ٍ٘ا ٜس ْٛت ٝتفاٚت ٘سُٞا است ،اسصشٞایی وؤ ٝثٙوای
تفاٚت ٌ ٚسست ٔیاٖ ٘سُٞا لشاس ٔیٌیش٘ذ سا حاغُ س ٝسوغص یوا ٔمیواس اجتٕوافی
ٔیدا٘ذ (سحیٕی ٕٞ ٚىاساٖ:)84-85 :1391 ،
دس سغص ا ،َٚسضذ وٛدن تحت تأثیش سٚیىشدٞایی است وو ٝاص فشٙٞوً ،جأقوٚ ٝ
خا٘ٛادٜاش ٔی پزیشد  ٚفقاِیت اجتٕوافی سواختاسی اسوت وو ٝووٛدن اص آٖ سفتاسٞوا،
تاٚسٞأ ،قیاسٞا  ٚاسصشٞایص سا وسة ٔیوٙذ.
دس سغص د ،ْٚپزیشش اسصشٞا ٔ ٚقیاسٞای ٚاِذیٗ اص سٛی فشص٘ذاٖ تٔ ٝمذاس ٌشٔی
ٔ ٚحثتی تستٍی داسد و ٝوٛدن دس استثاط تا آٟ٘ا اص آٖ تٟشٜٙٔذ ٔیضوٛد ،دس خوا٘ٛادٜای
و ٝدس آٖ وٛدن سٚاتظ غٕیٕا٘ٝای سا تجشت ٝوشد ٜاست ،فاللٙٔٝذ ت ٝحفؼ ایٗ ساتغٚ ٝ
ٍ٘شاٖ اص دست دادٖ آٖ اسوت .سوشا٘جاْ ایوٗوو ٝدس سوغص سوٚ ،ْٛاِوذیٗ دس عثموات
اجتٕافی التػادی خاظ اسصشٞای خاغی سا ت ٝفشص٘ذا٘طاٖ ا٘تتمواَ ٔویدٙٞوذ .افوشاد
عثمات ٔتٛسظ دس اسصش ٞایطواٖ تو ٝسٚیىوشد دس٘ٚوی تٛجو ٝداس٘وذ  ٚتیطوتش اص سٚش
٘ػیحت  ٚسإٙٞایی استفادٔ ٜیوٙٙذ ،تشفىس ،عثموات پواییٗ اص سٚش خطوه (تٙثیو)ٝ
استفادٔ ٜیوٙٙذ .ت ٝافتماد ٚی جٙسیت فأّی دس تٛج ٝووٓ یوا صیواد تو ٝاسصش خاغوی
53

سالتیستٍی ن،ضواسُی1911،1

است .دس ایٗ ٘ؾشی ،ٝآ٘چ ٝإٞیت داسد ،ضٙاسایی ضشایظ فّيی ،صٔیٝٙای ٔ ٚذاخٌّٝوش دس
تشسسی پذیذٜی تفاٚت یا تفاٚت ٘سُٞا است .دسٚالـ ،اص ٘ؾش تٍٙسوت ،ٖٛتغییوش سوغص
اسصشٞا اص جٛا٘اٖ ت ٝعیفٞای سٙی تاالتش ٔ ٚتفاٚتتشٛٔ ،جة تفسیشٞای ٔتفواٚت اص
آٖ اسصشٞا ٔیضٛد .چاسچٛب ٘ؾشی ایٗ پهٞٚص ٘یض تشاساس ٘ؾشیٝی تٍٙسوت ٖٛلوشاس
داسد  ٚدس آٖ وٛضص ضذ ٜاست تا ضشایظ فّيی ،صٔیٙوٝای ٔ ٚذاخّوٌٝوش دس تفسویشٞای
ٔتفاٚت جٛا٘اٖ  ٚعیفٞای سٙی تاالتش (٘سُ پسا جٛاٖ) اص اسصشٞا ضٙاسایی ضٛد.
رٍش پژٍّص

پهٞٚص حارش ،یوه پوهٞٚص ویفوی اص ٘وٛؿ پذیذاسضٙاسوی اسوت .پذیذاسضٙاسوی توش
«تفسیشپزیشی»ٛٔ« ،سدی تٛدٖ» « ٚرٙٞی و ضٟٛدی تٛدٖ» ٌضاسٜٞا تأویذ داسد  ٚت ٝجوای
استفادٜی غشف اص سٚشٞای وّٕی ت ٝسٚشٞای ویفی  ٚتفسیشی ٔیپشداصد (وطتیآسای،
 .)92 :1387تا التثاس اص ایٗ ٘ؾشی ٚ ٝتشویة ٘ؾشیات ٔٛجٛد دستاسٜی ٛٞیت ّٔوی ،ایوٗ
پهٞٚص تا سٚیىشد پذیذاسضٙاسی دستاسٜی ٛٞیوت ّٔوی ا٘جواْ ضوذ ٜاسوتٌ .وشدآٚسی
اعالفات اص عشیك ٔػاحث٘ ٝیٕٝاستا٘ذاسد (٘یٕٝساختاسیافت )ٝا٘جواْ ضوذ ٜاسوت (ٞو،ٗٔٛ
 .)114 :1385اص ٔیاٖ سٚشٞای پذیذاسضٙاسا٘ ،ٝایٗ پهٞٚص تش پایٝی «سٚشضٙاسی وی»ٛ
ا٘جاْ ٌشفت ٝاست .سٚشضٙاسی وی ٛاتوضاسی تٛا٘وا توشای دسن اسصشٞواٍ٘ ،شا٘ویٞوا ٚ
دیذٌاٜٞای فشد است و ٝپایٝی آٖ تحّیُ آٔاسی است تا رٙٞیت افشاد سا وطوف وٙوذ ٚ
اٍِٞٛا  ٚاضتشان ٘ؾشٞا سا آضىاس ساصد  ٚتش پای ٝایٗ اٍِٞٛا افشادی و ٝسفتاسی ٔطوتشن
داس٘ذ سا ضٙاسایی وشد ٚ ٜساختاسی تشای رٙٞیت وطف ٘طذ ٜآٟ٘ا اسائ ٝوٙذ (احٕوذیاٖ ٚ
اسالٔی .)121 :1392 ،تفاٚت اغّی سٚش وی ٛتا سایش سٚشٞای تحمیك دس فّ ْٛا٘سوا٘ی
دس ایٗ است و ٝدس ایٗ سٚش ت ٝجای ٔتغیشٞا ،افشاد تحّیُ ٔیض٘ٛذ  ٚاص تحّیُ افوشاد،
ضاخعٞا  ٚصیشضواخعٞوایی توٝدسوت ٔویآیوذ (حسویٙی ٕٞ ٚىواساٖ .)73 :1390 ،دس
پهٞٚص جاسی اص فشآیٙذی ٔ 5شحّٝای ت ٝضشح صیش استفاد ٜضذ ٜاست و ٝدس ادأ ،ٝایوٗ
ٔشاحُ تقشیف ضذ ٚ ٜا٘جاْ آٟ٘ا دس پهٞٚص حارش ٔٛسد تشسسی لشاس ٔیٌیشد (احٕذیاٖ
 ٚاسالٔی121 :1392 ،؛ احٕذی ٕٞ ٚىاساٖ:)29 :1395 ،
الف) ػبخت هجوَػِ گضاسُّبی کیَ :تشای ضشٚؿ تایذ ٔجٕٛف ٝای اص افتمادات ٚ
دیذٌاٜٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی و ٝدستاسٜی ٔٛرٛؿ پهٞٚص دس جأقٛٔ ٝسد ٔغاِقوٚ ٝجوٛد داسد
ٌشدآٚسی ضٛد .ایٗ ٔجٕٛف« ٝفضایٌفتٕواٖ» ٘أیوذ ٜضوذ ٚ ٜاص ٔٙواتـ ٌ٘ٛوأٌ ٖٛا٘ٙوذ
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ٔػاحث ،ٝتحّیُ ٔحتٛا یا تحمیمات لثّیٔ ،شاجق ٝت ٝسٚص٘أوٞٝوا یوا اخثواس سسوا٘ٞٝوای
ٌ٘ٛاٌ ٚ ٖٛحتی فىس ،فیّٓ  ٚلغقات ٔٛسیمی و ٝدسخػٛظ ٔٛرٛؿ پهٞٚص ٚجٛد
داضت ٝتاضذ ،لاتُ دستیاتی است (خٛضٍٛیاٖفشد.)13 :1386 ،
ة) اًتخبة هـبسکتکٌٌذگبى :پهٞٚصٞای ا٘جاْ ضذ ٜتشاساس سٚش ویو ،ٛتوشای
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی اص د٘یای افىاس  ٚرٙٞیت افشاد عشاحی ضذ ٜاست .تٙاتشایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛای آٔواسی
وٛچه ٌّ ٚچیٗ ضذ ٜا٘تخاب خٛاٙٞذ ضذ (خٛضٍٛیاٖفشدٌ٘ٛ ٚ )33 :1386 ،اٌ٘ٛی افشاد
ٟٔٓتش اص تقذاد آٟ٘ا است .دس ٔٛسد تقذاد ٔطاسوتوٙٙذٌاٖ ٘یوض  20توا ٘ 50فوش سا توشای
یه پهٞٚص دستٝتٙذی وی ٛوافی ٔیدا٘ٙذ (تٗ وّٛستش ٕٞ ٚىاساٖ.)19 :2008 ،
ج) گشدآٍسی دادُّب :دس ایٗ ٔشحّٔ ٝطاسوتوٙٙذٌاٖ ٔجٕٛفٌ ٝوضاسٜٞوای ویو ٛسا
تا سٚش تٛصیـ اجثاسی ٔشتة ٔیوٙٙذ (حسیٙی ٕٞ ٚىاساٖ.)19 :1390 ،
د) کذگزاسی هجذد ٍ هحَسی :دس ایٗ تخص ،دٚتاس ٜفّٕیات وذٌوزاسی ٔحوٛسی
ا٘جاْ ضذٕٝٞ ٚ ٜی ٔمِٞٝٛا تٝعٛسوّی دس لاِة سو ٝسوت ٖٛاغوّی ضوأُ ٔمِٛوٞٝوای
ضشایغی ،تقأّی  ٚپیأذی عثمٝتٙذی ٔیض٘ٛذ (اضتشاٚس  ٚوٛستیٗ.)1391 ،
پهٞٚص حارشٔ ،تطىُ اص ٕٝ٘ٛ٘ 50ی آٔاسی است و ٝتشاساس سٚش ٕ٘٘ٛوٌٝیوشی
خٛضووٝای  ٚتػووادفی سیسووتٕاتیه اص ٔیوواٖ دا٘طووجٛیاٖ ٔمغووـ تحػوویالت تىٕیّووی
(واسضٙاسیاسضذ  ٚدوتشی تخػػی) فّ ْٛسیاسی دس س ٝدا٘طٍا ٜتٟشاٖ ،تشتیت ٔذسس
 ٚفالٔ ٝعثاعثایی دس ساَ  1397ا٘تخاب ضذٜا٘ذ .آٔاس تٛغیفی ٘ 50فش ٔطواسوتوٙٙوذٜ
تِ ٝحاػ جٙس ،سٗٔ ،حُ ص٘ذٌی  ٚضغُ دس جذ 1 َٚآٔذ ٜاست.
جذٍل ؿوبسُی  :1آهبس تَصیفي هـبسکتکٌٌذگبى
جٌس

تؼذاد

سي

تؼذاد

هحل سًذگی

تؼذاد

ضغل

تؼذاد

صى

25

 25تب 50

25

تْشاى

40

آصاد ٍ دٍلتي

5

هشد

25

 25تب 50

25

ػبيش

10

داًـجَ (ثیکبس)

45

یافتِّا ٍ تحليل
 -1هقَلِی اٍل :گسست ًسلی در دریافت ارسشّا در جَاًاى

تشای دسیافت ٌسست ٘سّی دس حوٛص ٜاسصشٞوا٘ ،خسوت ٔفواٞیٓ تٙیوادی  ٚسایود دس
اسصشٞای جٛا٘اٖ اص ٔٙؾش پاسخٍٛیاٖ  ٚخثشٌواٖ ضٙاسوایی ضوذ٘ذ .پوس اص ٔشحّوٝی
٘خست وذٌزاسی تاص ،دس ٔشحّٝی دٔ ،ْٚفاٞیٓ ٓٞپایٓٞ ٚ ٝصٔی ٝٙاص ٘ؾش دالِت ٔقٙوایی
55

سالتیستٍی ن،ضواسُی1911،1

دس لاِة ٔمِٝٛی فٕذ ٜعثمٝتٙذی ضذ .دس جذٞ ،2 َٚوش یوه اص ٔمِٛوٞٝوای فٕوذ ٜتوٝ
تفىیه وذٞا ٔ ٚفاٞیٓ اِٚی ٝآٚسد ٜضذٜا٘ذ.
جذٍل ؿوبسُی  :2هقَلِّبی ػوذُی هؼتخشج دس استجبط ثب دسيبفت اسصؽّب دس ًؼل جَاى
ردیف
1

2

هقَلِّا

هفاّين

فـبس ٌّجبسّبی

دٍ قغجي ديذى جْبى ثِ هثبثِ خیش ٍ ؿش دائوي ،ػذم قشاثـت اسصؽّـبی

ػٌت
ًبّوخَاًي فکشی دس
اػضبی يک خبًَادُ

3

هقبيؼِ گشايي

4

سػبًِّبی جوؼي

5

اػتقاللعلجي

6

هبدیگشايي

7

سفتبس فشاغتي

8

هذسىگشايي

9

سقبثتجَيي

10

احؼبع ًبسضبيتي

تبسيخي ثب اسصؽّبی هذسى ،ػجک صًذگي ٍ اًذيـِی ًبهتقبسى
تفبٍت فکشی هیبى پذس ٍ هـبدس ثـب فشصًـذاى ،الگًَبپـزيشی فشصًـذاى اص
ٍالذيي ،ؿکؼتِ ؿذى خبًَادُی ّؼتِای ٍ تـکیل خبًَادُّبی اًفـشادی،
فشديتگشايي افؼبسگؼیختِ
پیذايؾ رٌّیت هقبيؼِگشا ،هقبيؼِی ػیبػي ،اقتصبدی ،صيؼت هحیغي ٍ
ؿْشی
ّوِ گیش ؿذى هبَّاسُ ،تٌَع ثشًبهِّبی تلَيضيَى ،کفبيت فضبی هجبصی ٍ
ؿجکِّبی اجتوبػي ثِجبی هالقبت سٍ دس سٍ
داؿتي حـ اًتخـبة دس ؿـشيک صًـذگي ،اػـتقالل هـبلي ،اػـتقالل دس
تصوینگیشی ،اػتقبد ثِ اًتخبة آصاد ،سّبيي اص ػٌت ،هتکيثِخَد ،اًتخبة
هحل صًذگي ،هٌفؼتعلت ثَدى افشاد ،تصوین ؿخصي ،فشديتگشايي.
دسگیشی هبدی ،سقبثت هبلي ،عوغ ،هقبيؼِ ،تَجِ ثِ هؼبئل اقتصبدی
خَؽگزساًي ،سفی ثبصی ،سفغ ًیبص ثب دٍػتدختش ،احؼبع ًیبص داؿتي ثِ
اٍقبت فشاغت ،هَتَسػَاسی ،توبؿبی هـبَّاسُ ،پشػـِ صًـي ،تلگـشام ٍ
ايٌؼتبگشام
پَؿیذى لجبع ّبی جذيذ ٍ ثِ سٍص ،هیل ثِ سفبُ ثیـتش ،تجشثِ فؼبلیتّـبی
ًَ ،تقلیذ اص ديگشاىً ،پزيشفتي سا ٍ سٍؽ ػٌتي ،دػتیبثي ثِ ػَد
عوغ ٍسصی ،حؼَد ثَدى ،صيبدُ خَاّي ،ثشتشی جَيي ،جوغ ٍسصی ،هیل ثِ
ثشًذُ ؿذى
اثشاص تأػف ،ثيتَجْي دٍلت ،خبًَادُ ثياّویت ،کبّؾ سفبُ ،احؼبع تٌفش

دادٜٞای جذ٘ 2 َٚطاٖ ٔیدٞذ و ٝدس ایٗ ٔشحّٔ 10 ٝم ِٝٛاسوتخشاج ضوذٜا٘وذ .دس
ٔشحّٝی د ْٚوذٌزاسی ،یقٙی وذٌزاسی ٔحٛسی ت ٝضشح ٞش یه اص ٔمِٞٝٛای فٛق توا
اسجاؿ تٌ ٝفتٞٝای افشاد ٔٛسد ٔػاحث ٚ ٝاستثاط تیٗ آٟ٘ا پشداختٔ ٝیضٛد.
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سٙت تٔ ٝالات ٝیه ٔف ْٟٛا٘تضافوی  ٚپیچیوذ٘ ،ٜموص ٕٟٔوی دس صیسوت اجتٕوافی ٚ
فشٍٙٞوی  ٚچوو ٝتسووا سیاسوی جٛا٘وواٖ داسد .تػووٛیش تِٛیوذ ضووذ ٜاص سووٙت دس رٙٞیووت
(سٛتهویتٛیت )ٝجٛا٘اٖٛ٘ ،فی تفاٚت وواسوشدی ٔ ٚػوذالی توا ٘سوُٞوای تواالتش داسد.
ٙٞجاسٞای سٙتی تٚٝسیّٝی فشد یا افشادی ٚرـ ٘طذ ،ٜتّى ٝتٝخٛدیخٛد  ٚتوٝغوٛست
تذسیجی اص اتفالات سٚصٔشٜی ص٘ذٌی سشچطٌٕ ٝشفتو ٚ ٝخاسوتٍاٞی جوض ووُ جأقوٝ
٘ذاس٘ذ .ایٗ ٙٞجاسٞا جضئی اص فشًٙٞفأ( ٝفِٛىّٛس) ٞستٙذ و ٝآٟ٘ا سا تا فٛٙاٖ سٙتٞا،
سسٓٞا  ٚآداب ٚسسٔ ْٛیضٙاسیٓ .صٔا٘ی و ٝیوه اٍِوٛی سفتواسی خاغوی تویٗ ٌوشٜٚ
ٔقیّٙی ساید ضٛد ،افضای ٌش٘ ٜٚاچاس ت ٝتثقیت اص آٖ ٔیض٘ٛذ .تا تٛج ٝت ٝایٗ ٔمِٛو ٝاص
دیذ جٛا٘اٖ دا٘طجٔ ،ٛجٕٛفٝای اص ٙٞجاسٞای سخت  ٚپاٌیش سٙتی ٚجٛد داس٘ذ و ٝفشد
٘اٌضیش اص اعافت آٟ٘ا است (فالحیضاٜآتاد .)72 :1393 ،ایوٗ ٙٞجاسٞوا توٝعوٛس سوٙتی اص
٘سّی ت٘ ٝسُ دیٍش ٔٙتمُضذٔ ٚ ٜذاْ تش تقذاد آ٘اٖ افضٚدٔ ٜیضوٛد .توش ٕٞویٗ اسواس،
جٛا٘اٖ دا٘طجٔ ٛقتمذ٘ذ وٙٞ ٝجاسٞای سٙتی اص ٔىاٖ تاسیخی خٛد خاسج ضذ ٜاسوت ٚ
دس فػش حارشٛ٘ ،فی فذْ لشاتت ٘ ٚإٞخٛا٘ی سا تا خٛد تٕٞ ٝشا ٜداسد.
ًاّوخَاًی خاًَادُّا

تشاساس ٔمِٝٛی یاد ضذ ،ٜتقشیف ٔفٟٔٛی خا٘ٛاد ٜتغییش ووشد ٜاسوت  ٚتو ٝسوختی
ٔیتٛاٖ لشاتتی ٔیاٖ ٔػادیك خا٘ٛاد ٜدس ٘سُٞای تاالتش تا ٘سُ جٛاٖ پیذا وشد .اص جّٕٝ
ایٗو ٝدس خا٘ٛاد٘ ٜسُ فقّی ،فشدیتٌشایی تش جٕـٌشایی ت ٝضیٜٛی سٙتی آٖ غّث ٝداسد
 ٚخا٘ٛادٜٞا ت ٝجای تشخٛسداسی اص ٞستٞٝای ٔتٕشوض ٛٞ ٚیوتتخوص ،تو ٝچٙوذپاسٌی
دچاس ضذٜا٘ذ .دس چٙیٗ ساختاسی ،دیٍش پذس تٝفٛٙاٖ ٔذیش ٘ ٚاؽٓ خا٘ٛاد ٜفُٕ ٕ٘یوٙذ
 ٚاٍِٞٛای سفتاسی سا ت ٝفشص٘ذاٖ ٕ٘یآٔٛصد .تّىٔ ،ٝجٕٛفٝای اص ضثىٞٝا  ٚجشیاٖٞوای
ٚالقی ٔ ٚجاصی تٛٞ ٝیت فشص٘ذاٖ ضىُ ٔیدٙٞذ.
هقایسِگزایی

تشاساس ایٗ ٔم ،ِٝٛاسصشٞای جٛا٘اٖ تا حذی ٘اضی اص ٔمایسٝی جٛا٘اٖ ایٗ ٔٙغمٝ
تا سایش ٘ٛاحی ،ضٟشٞا یا خاسج اص ضٟشستاٖ ٔحوُ ص٘وذٌی  ٚتوا یىوذیٍش توٛد ٜاسوت.
پیذایص رٙٞیت ٔمایسٌٝشا تٚٝیه ٜتا حجٓ ا٘ث ٜٛاعالفاتی و ٝفضوای ٔجواصی دس اختیواس
جٛا٘اٖ لشاس ٔیدٞذ ،ضثىٝای اص ٔمایسٞٝای ٔختّف سا دس ر ٗٞآ٘اٖ تاصتِٛیوذ ٔویوٙوذ.
اتقاد  ٚضاخعٞای ایٗ ٔمایس ٝاص ٔمایسٝی ٚروقیت التػوادی ،سیاسوی ،فشٍٙٞوی ٚ
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صیست ٔحیغی وطٛس تا وطٛسٞای دیٍش تا ٔمایسٝی عثمات ٔختّوف اجتٕوافی ٔتغیوش
است .تست ٝت ٝایٗو ٝجٛا٘اٖ چ ٝپایٍا ٜالتػادی داس٘ذٔ ،مایسٞٝای آٟ٘ا ٔتفواٚت اسوت.
جٛا٘اٖ تشخٛسداس اص پایٍاٜٞای التػادی ٔٙاسة ،فٕٔٛاً تؤ ٝمایسوٞٝوای توشٔ ٖٚوشصی
(ٔمایسٝی ٚرقیت وطٛس تا وطٛسٞای غشتی)  ٚجٛا٘اٖ وٕتش تشخٛسداس ٘یوض فٕٔٛواً توٝ
ٔمایسٞٝای دس ٖٚضٟشی (ص٘ذٌی الوچشی عثمات ٔشف )ٝالذاْ ٔیوٙٙذ.
رساًِّای ارتباطجوؼی

اص٘ؾش جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِق ،ٝاستفاد ٜاص سسا٘ٞٝای استثواطجٕقوی توش ٔیوضاٖ دا٘وص ٚ
لذست تحّیُ اجتٕافی آٟ٘ا افضٚد است .دس چٙیٗ ساختاسی ،اٍِٞٛا  ٚاسصشٞا ،اِضأاً اص
سٛی ٘سُٞای تاالتش  ٚیا ٟ٘ادٞای سٙتی ا٘تماَ ٕ٘ییاتٙذ ،تّى ٝجٛا٘اٖ تا ٔجٕٛفوٝای اص
اسصشٞای ا٘تماَ یافت ٝاص سسا٘ٞٝای استثاط جٕقی ٘ ٚیض تا تىی ٝتش خٛی فشدیوتٌشایوی
ت ٝتِٛیذ ٔجٕٛفٝی دس  ٓٞتٙیذٔ ٚ ٜتغیّشی اص جٟاٖتیٙیٞا دست ٔیص٘ٙذ ٛٞ ٚیت خوٛد
سا دس چاسچٛب ایٗ جٟاٖتیٙیٞا ت ٝتػٛیش ٔیوطٙذ.
استقاللطلبی

جٛا٘اٖ ،فٛٙاٖ ٔیوٙٙذ و ٝأشٚص ٜدس اوالش تػٕیٌٓیشیٞای ضخػی ٘ؾوش  ٚدیوذٌاٜ
تضسٌاٖ سا ٘ادیذٔ ٜیٌیش٘ذ .اص دیذ آٟ٘ا دسٌزضت ٝافوشاد اص ٞوش ِحواػ لوذست ا٘تخواب ٚ
اختیاس ٘ذاضتٝا٘ذ .اص دیذ جٛا٘اٖ ٘ؾاْ سٙتی  ٚخٛیطا٘ٚذی ٌزضت ٝتافث ضوذ ٜتوٛد ووٝ
ٔشدْ لذیٓ اص ٞش ِحاػ لذست ا٘تخاب  ٚاختیاس ٘ذاضت ٝتاضٙذ .دس غٛستی و ٝدس دٚسٜی
و٘ٛٙی جٛا٘اٖ ت ٝد٘ثاَ تحمك اٞذاف  ٚفقاِیتٞای خٛد ٔیتاضوٙذ .اص دیٍوش پیأوذٞای
سسا٘ٞٝای جٕقی ،تشٚید فش ًٙٞد٘یاٌشایی است و ٝأشٚص ٜتیطتش جٛا٘واٖ سا تو ٝخوٛد
جّة وشد ٜاست.
هادیگزایی

اص دیذ تسیاسی اص جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِق ،ٝیىی اص فٛأُ ٟٔوٓ دس ص٘وذٌی آ٘واٖ تٛجوٝ
فضایٙذ ٜت ٝأىا٘ات ٔادی  ٚد٘یٛی است .آ٘اٖ ٔقتمذ٘ذ و ٝتا تٛج ٝتو ٝتغییوش دس ص٘وذٌی
و٘ٛٙی ٘ ٚیاصٞای فضایٙذٜی التػادی ،تفىشات د٘یٛی تٝعٛس سٚصافض٘ٚوی ٌسوتشش پیوذا
وشد ٚ ٜتٛج ٝتیص ا٘ذاص ٜتٔ ٝسائُ ٘ ٚیاصٞای التػادی د٘یٛی پای ٚ ٝاسواس ص٘وذٌی سا
تطىیُ داد ٜاست.
رفتار فزاغتی

تشاساس ٔمِٝٛی فٛق ،جٛا٘اٖ تٕایُ ت ٝسفتاسٞای فشاغتی  ٚتفشیحوی داس٘وذ .سفتواس
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فشاغتی جٛا٘اٖ أشٚصی تیطتش ٔثتٙی توش اٍِٞٛوای جذیوذ ص٘وذٌی اسوت .دس ایوٗ دٚسٜ
سفتاسٞای فشاغتی ٔزٞثی  ٚسٙتی وٕتش دس ٘ؾش ٌشفتٝضذ ٚ ٜفشاغت تیطتش حاِوت فوشدی
داسد .ایٌٗ ٝ٘ٛسفتاسٞای فشاغتی دس دٚسٔ ٜذسٖ ،تسیاس پشٞضیٔ ٚ ٝٙخشب اسوت .دسٚالوـ
ٔیتٛاٖ ٌفت سفتاس فشاغتی جٛا٘اٖ أشٚص ٜتا فقُ پزیشی تٛأْ است  ٚتیطتش فقاِیتٞایی
سا ضأُ ٔیضٛد و ٝتأثیش چٙذا٘ی دس آیٙذ ٜفشد ٘ذاس٘ذ  ٚفشد تشای ٌشیض اص فطاسٞای سٚحوی
 ٚسٚا٘ی ت ٝآٟ٘ا سجٛؿ ٔیوٙذ؛ تٝعٛسیو ٝدس ٔػاحثٞٝای خٛد ٔىشس اؽٟاس ٔویوشد٘وذ
و ٝتیطتش تٕایُ ت ٝتٕاضای ٔاٛٞاس ،ٜسفیكتاصی ،د٘ثاَ دٚستدختش  ٚپشسٝص٘ی داس٘ذ.
توایل بِ هذرى ضذى

تشاساس ٔمِٝٛی فٛق تا تٛج ٝتٚ ٝسٚد ٔاٛٞاس ٚ ٜسسا٘ٞٝوای استثواعی دیٍوش ٔا٘ٙوذ
تٍّشاْ  ٚایٙستاٌشاْ ،جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِق ٝتا اٍِ ٛلشاس دادٖ سثهٞای تثّیغی ٌشایص توٝ
تحٔ َٛذا ٚ ْٚتٛٙؿپزیشی داس٘ذ .سوثه ص٘وذٌی دس ایوٗ ضوی ،ٜٛتیطوتش ٔػوشفٌوشا ٚ
ِزتجٛیا٘ ٝاست  ٚتٕایُ وٕتشی ت ٝآفشیٙصٌشی ٔ ٚقٙاٌشایی داسد.
رقابتجَیی

سلاتت اص ٘ؾش جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقو٘ ،ٝوٛفی احسواس سلاتوت ٘ ٚیواص تو ٝداضوتٗ آٖ
چیضیٞایی است و ٝدیٍشاٖ داس٘ذ .تا تٛجو ٝتو ٝتغییوشات التػوادی دس وطوٛس ،اص ٘ؾوش
جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِقٔ ،ٝجٕٛفٝای اص افشاد اص ٘ؾش ٔاِی  ٚسایش أىا٘ات تش دیٍشاٖ تشتوشی
داضت ٚ ٝتافث ایجاد سلاتت دس تیٗ افشاد دیٍش ضذٜا٘ذ .جٛا٘واٖ ٔوٛسد ٔغاِقو ٝتوش ایوٗ
تاٚس٘ذ و ٝدس ٘سُٞای ٌزضتٛ٘ ٝفی صیست ٔطتشن ٔ ٚطاتٚ ٝجٛد داضت ٝاست .تا ایوٗ
ٚجٛد ،أشٚص ٜصیست فشدی  ٚجٕقی تسیاس ٔتٛٙؿ  ٚپیچیذ ٜضذ ٜاست ٛ٘ ٚفی ٘اتشاتشی
 ٓٞدس ایٗ ٘ٛؿ صیست دیذٔ ٜیضٛد؛ ایٗ أش تافث احساس سلاتت  ٚچطٓٓٞٚچطوٕی
دس تیٗ آ٘اٖ ضذ ٜاست .جٛا٘اٖ ایٗ احساس سلاتت سا فأّی دس جٟوت افوضایص تٟثوٛد
التػادی خٛد ٔیدا٘ٙذ .ایٗ فٛأُ تافث ٔیضٛد و ٝجٛا٘اٖ ٘سثت تٚ ٝرقیت ٔٛجوٛد
جأق ٝخٛد اتشاص ٘اسرایتی داضت ٝتاضٙذ.
ػذم رضایت

جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِق٘ ٝسثت تٚ ٝرقیت ٔٛجٛد احسواس ٘اسروایتی ٔویوٙٙوذ .آ٘واٖ
ضشایظ ٘اتشاتش ٔزوٛس سا دسن  ٚاسصیاتی وشد ٚ ٜتوش تغییوش ٚروقیت ٔٛجوٛد ٘سوثت توٝ
ٌزضت ٝداس٘ذ .فمذاٖ فذاِت٘ ،خستیٗ ٔسأِٔ ٚ ٝف ْٟٛتضسي دس ایٗ صٔی ٝٙاست و ٝتفسیش
 ٚتحّیُ جٛا٘اٖ سا ت ٝخوٛد اختػواظ داد ٜاسوتٚ .روقیت ٘اتسوأاٖ اضوتغاَ ،توٛسْ
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فضایٙذٌ ،ٜشا٘ی واالٞا  ٚاحساس ٘اأٙی ٔذأ ،ْٚفاٞیٓ ٔٔ ٟٓشتثظ تا فذْ سرایت است.
تا تٛج ٝتٔ ٝفاٞیٓ تٝدست آٔذ ٜاص اسصشٞای جٛا٘أٖ ،مِٛوٞٝوای فٕوذٜی تحمیوك دس
لاِوة وذٌووزاسی ٔحووٛسی ٔوٛسد تشسسووی لووشاس ٌشفتٙوذ  ٚسووپس دس ٔشحّووٝی تقووذی
وذٌزاسی ،یقٙی وذٌزاسی ٌضیٙطی ٔمٞ ِٝٛست ٝا٘تخاب  ٚت ٝضشح آٖ پشداختٔ ٝیضٛد.
ٔمٞ ِٝٛست ٝا٘تخاتی دس تخص «اسصشٞای سفاٜعّة» ا٘تخاب ضذ ٜاست .تا تٛج ٝت ٝایٗ
ٔمٔ ِٝٛیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝف ْٟٛیا ٔمِٝٛی اسصشٞای سفاٜعّة ٔفٟٔٛی است ؤ ٝیتٛا٘ذ
ٕٝٞی سؤاَٞا ٔ ٚثاحث فٛق سا پٛضص داد٘ ٚ ٜیض جٙثو ٝتحّیّوی داضوت ٝتاضوذ .توشای
پاسخ ت ٝایٗ سؤاَ وو ٝجٛا٘واٖ اسصشٞوای خوٛد سا چٍ٘ٛو ٝدسن  ٚتفسویش ٔویوٙٙوذ،
اسصشٞای جٛا٘اٖ تٝسٛی اسصشٞای سفاٞی سٛق یافت ٝاست.
جذٍل ؿوبسُی  :3هقَلِّبی ػوذُ ٍ هقَلِ ّؼتِ اسصؽّبی جَاًبى
ردیف

هقَلِّای ػوذُ

1

سقبثتجَيي

2

سػبًِّبی استجبطجوؼي

3

ًبّنخَاًي خبًَادُّب

4

سٍحیِ ًَگشايي

5

هقبيؼِگشايي

6

احؼبع ًبسضبيتي

7

هبدیگشايي

8

سفتبس فشاغتي

9

اػتقاللعلجي

10

افضايؾ فشديت هذسى

هقَلِ ّستِ

اسصؽّبی سفبُعلت

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس جذ 3 َٚدیذٔ ٜیضٛد ،اسصشٞای سفاٜعّة تٝفٛٙاٖ ٔمِٛوٞ ٝسوتٝ
ا٘تخاب ضذ ٜاست .اسصش سفاٜعّثی دس تیٗ جٛا٘اٖ ٔوٛسد ٔغاِقؤ ٝتوأثش اص ٔجٕٛفوٝای
ضشایظ  ٚتستشٞا است .ایٗ ضشایظ  ٚتستشٞا اص ٘ؾش جٛا٘اٖ ٔٛسد ٔغاِق ٝفثواست تٛد٘وذ
اص :سلاتتجٛیی ،افضایص فشدٌشایی ،تٕایُ تٔ ٝذسٖ ضوذٖ ،سسوا٘ٞٝوای استثواطجٕقوی،
ٔمایسووٌٝشایووی٘ ،ووآٞخووٛا٘ی خووا٘ٛادٜٞووأ ،ووادیٌشایووی ،خٛداتىووایی ،سفتوواس فشاغتووی،
ٔػشفٌشایی  ٚفذْ سرایت است.
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 -2هقَلِی دٍم :گسست ًسلی در دریافت ارسشّا در ًسلّای گذضتِ

حاَ ؤ ٝمِٞٝٛای فٕذٜی تحمیك دس ٔٛسد اسصشٞای جٛا٘اٖ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفتٙذ،
دس ایٗ تخص ت ٝاسصشٞای ٘سُ تواالتش (تضسٌسواالٖ یوا ٘سوُ پیطوا جٛا٘واٖ) پشداختوٝ
ٔیضٛدٔ .فاٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛای تٝدست آٔذ ٜدس ایٗ تخص ٔغاتك ٔشحّٝی لثُ اسصشٞای
جٛا٘اٖ تشسسی ضذ٘ذ .تا تٛج ٝتٔ ٝشحّٝی وذٌزاسی تاص  ٚایجاد ٔفاٞیٓ ،دس ٔشحّ ٝدْٚ
وذٌزاسی تاص ،د ٚیا چٙذ ٔف ْٟٛتشویة ضذٙٔ ٚ ٜجش ت ٝایجاد ٔمٔ ِٝٛی ضوٛد .تشاسواس
ٔفاٞیٓ تاال ٔ 7مِٝٛی فٕذ ٜاص اسصشٞای تضسٌساالٖ ت ٝدست آٔوذ وو ٝدس جوذ َٚصیوش
٘طاٖ دادٔ ٜیضٛد.
جذٍل ؿوبسُی  :4هقَلِّبی ػوذُ هشثَط ثِ دسک ٍ تفؼیش اسصؽّبی ًؼل گزؿتِ
هقَلِّا
هـیتگشايي
ضذ فشديتگشايي
ػٌتگشا ٍ اسصؽگشا
هْشعلجي

هفاّين
اػتقبد ثِ قضب ٍ قذس
ديذى آؿٌبيبى ،سفتٍآهذ ثب خَيـبًٍذاى ،اصدٍاج فبهیلي ،اؿتغبل فبهیلي
لضٍم حفظ هیشاثّبی آثبء ٍ اجذادی ،تالؽ ثشای هبًـذگبسی ثبٍسّـبی ديٌـي،
هخبلفت ثب ٍسٍد هبَّاسُ ،ػَض ؿذى فکش جَاًبى
يبسی سػبًذى ثِ ديگشاى ،هؼؤٍل افشاد ديگش ثَدىٍ ،فبداسی ثـِ جوـغ ،هتؼْـذ
ثَدى ثِ اًجبم ٍظبيف

ّوگشايي ثب اسصؽّبی حفظ اسصؽ ّبی ديٌي ،آهَصؽ ديٌي افشاد کن اػتقبد ،يبد خذا ،اًجـبم ٍاججـبت
ديٌي
ػذم سضبيت
سػبًِّبی جوؼي

ديٌي ،ثشداؿتِ ؿذى ٍػبيل ضذ ديي.
کبّؾ تَجِ دٍلت ثِ هشدم ،کبّؾ احتشام ثِ ثـضسگتشّـب ،ثـِ گـَؽ ًجـَدى
جَاًبى ،سفتي ثِ داًـگبُ ،افضايؾ دغذغِّب ٍ گشفتبسیّب
ساديَ ،هبَّاسُ ،ايٌتشًت ،تلَيضيَى

ٕٞاٖعٛس و ٝدس جذ َٚفٛق دیذٔ ٜیضٛد ،دس ایٗ ٔشحّٞ ٝفت ٔم ِٝٛاستخشاج ضذٜ
است .حاَ ؤ ٝمِٞٝٛای فٕذٜی تحمیك ٔٛسد تشسسی لوشاس ٌشفتٙوذ ،دس ایوٗ تخوص اص
٘ٛضتاس تٔ ٝشحّٝی تقذی وذٌزاسی ،یقٙی وذٌزاسی ٌضیٙطی پشداختٔ ٝیضٛد .تا تٛجوٝ
تٔ ٝفاٞیٓ تٝدست آٔوذ ٜاص اسصشٞوای ٘سوُ ٌزضوت ،ٝاسصشٞوای خوٛد سا تؤٝالاتوٝی
تاصا٘ذیطی ٔقغٛف تٌ ٝزضت ٝدسن  ٚتفسیش ٔیوٙٙذ.
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جذٍل ؿوبسُی  :5هقَلِّبی ػوذُ ٍ هقَلِ ّؼتِ اسصؽّبی ثضسگؼبالى
هقَلِ ّستِ

ردیف

هقَلِ

1

هـیتگشايي

2

سػبًِّبی استجبطجوؼي

3

ضذ فشديتگشايي

4

هْشعلجي

5

ػٌتگشايي

6

ػذم سضبيت اص ٍضغ هَجَد

7

توبيل ثِ حفظ اسصؽّبی ػٌتي

ثبصاًذيـي هؼغَف ثِ گزؿتِ

تا تٛج ٝتٔ ٝمِٞٝٛای فٕذٔ ،ٜیتٛاٖ ٔمِٝٛی ٞست ٝایٗ تخص ،یقٙوی دسن  ٚتفسویش
اسصشٞای تضسٌساالٖ دس لاِة تاصا٘ذیطی ٔقغٛف تٌ ٝزضتٔ ٝقشفی وشدٔ .مِٝٛی فوٛق
تیاٍ٘ش تحٛالت ایجاد ضذ ٜدس اسصشٞای تضسٌساالٖ اسوت .ایوٗ ٔفٟو ْٛتیواٍ٘ش ٘وٛفی
احساس ٘اخشسٙذی اص ٚرقیت اسصشٞای جٛا٘اٖ  ٚتٕایُ ت ٝتاصٌطت تو ٝاسصشٞوای
اجتٕافی سٙتی است .تاصا٘ذیطی اسصضی ٔقغٛف تٌ ٝزضت ٝتٝفٛٙاٖ احساس ٔحوٛسی ٚ
اسصیاتی اساسی اص اسصشٞا است .ضشایظ  ٚتستشٞای اسصشٞای تضسٌساالٖ فثواستا٘وذ
اص :فمذاٖ آیٙذٌٜشایی  ٚسسوا٘ٞٝوا٘ .موص  ٚدسن ٞشووذاْ اص ایوٗ فٛأوُ  ٚضوشایظ دس
تاصا٘ذیطی تقأالت سٚصٔش ٜتضسٌسواالٖ إٞیوت داسد .توا تٛجو ٝتو ٝآ٘چوٌ ٝفتو ٝضوذ،
ٔمِٞٝٛای ضشایغی ،تقأّی  ٚپیأذی تحمیك حارش ت ٝضشح جذ َٚصیش است.
جذٍل ؿوبسُی  :6هقَلِّبی ػوذُی کذگزاسی ؿذُ ثِ تفکیک اثؼبد ؿشايغي ،تؼبهلي ٍ پیبهذی
ردیف
1
2

هقَلِّای ػوذُ
فـبس ٌّجبسی ػٌت ،سػبًِّبی جوؼي ،فقذاى آيٌذُگشايي
ًبّنخَاًي خبًَادُ ّب ،هقبيؼِگشايي ،سقبثت جَيي ،هحبفظِگشاييّ ،وگشايـي ثـب
ثبٍسّبی ديٌي ،هْشعلجي ،کبّؾ سٍاثظ خَيـبًٍذگشايي

ًَع هقَلِ
ؿشايغي
تؼبهلي

دًیبگشايي ،احؼبع ًبسضبيتي ،سفتبس فشاغتي ،کـبّؾ سفتبسّـبی لـزتخَاّبًـِ،
3

هذسىگشايي ،خَداتکبيي ،فشدگشايي ،اثشاص ًبخَؿبيٌذی اص ٍضؼیت هَجَد ،حفظ

پیبهذی

اسصؽّبی ػٌتي

تا تٛج ٝتٔ ٝمِٞٝٛای فٕذٜی ٟ٘ایی و ٝدس جذ َٚتاال آٔذ ٜاستٔ ،یتوٛاٖ ٔمِٛوٝی
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اسصشٞای سٞاییتخص سا تٝفٛٙاٖ ٟ٘اییتشیٗ ٔمِٝٛی ٞست ٝا٘تخاب وشد؛  ٚپاسخ اغّی
ت ٝسؤاَ ٔحٛسی تحمیك یقٙی تاصساصی اسصشٞای تیٗ ٘سّی دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِقو ٝاص
سٚیىشد جٛا٘اٖ  ٚتضسٌساالٖ آٖ ٔٙغم ٝاست .تشاساس ایٗ ٔم ،ِٝٛافشاد ٔٛسد ٔغاِقو ٝتوا
دسن  ٚتفسیش تغییشات ایجاد ضذ ٜدس اسصشٞوای خوٛد دس پوی سٞواییتخطوی اسصضوی
ٞستٙذ .دس ٕٞیٗ صٔی ٝٙتضسٌساالٖ ت ٝد٘ثاَ سٞایی اص اسصشٞای فشاستتی جٛا٘اٖ ٞستٙذ؛
 ٚاص عشف دیٍش جٛا٘اٖ ٘یض سقی دس سٞایی اص اسصشٞای سخت  ٚعالتفشسوای ٘سوُ
ٌزضت ٝداس٘ذ .جٛا٘ا٘ی وٞ ٝش سٚص ٜدس ٔقشؼ ٞج ْٛسسا٘ٞٝای استثاطجٕقی لشاس داس٘ذ
 ٚت ٝد٘ثاَ اضىاَ جذیذی اص اسصشٞای سٙتی ٌزضتٝی خٛد ٌاْ تشٔیداس٘ذ.
ًتيجِگيزی

ٌسست ٘سّی  ٚدٌشٌ٘ٛی اسصشٞای تیٗ ٘سّی اص دیوذ جٛا٘واٖ  ٚتضسٌسواالٖ ،تحوت
تأثیش ٔجٕٛفٝای اص ضشایظ خاظ تٛد ٜاست .ایٗ ضشایظ دس س ٝدست ٝعثمٝتٙذی ضذٜا٘ذ
و ٝفثاستٙذ اص :ضشایظ فّيی ،ضشایظ تستشی  ٚضشایظ ٔذاخٌّٝش .دس ایوٗ تحمیوك ضوشایظ
فّيی فثاستا٘ذ اص ٘فٛر سسا٘ٞٝای جٕقی .ضشایظ ٔذاخٌّٝش ٘یض ضوأُ سلاتوتجوٛیی ٚ
ٔمایسٌٝشایی ٞستٙذ .تٝفال ٜٚفطاس ٙٞجاسٞوای سوٙت دس ضوشایظ صٔیٙوٝای عثموٝتٙوذی
ٔیضٛد .ضشایظ ٔزوٛس تٝوّی  ٚدس أتذاد تا یىذیٍش تافوث ضوذٜا٘وذ پذیوذٜای تو٘ ٝواْ
اسصش سٞاییتخص اص دیذ جٛا٘اٖ  ٚتضسٌساالٖ جأقؤ ٝوٛسد ٔغاِقو ،ٝسه دٞوذ .افوشاد
ٔٛسد ٔغاِق ٝدس تشاتش اسصشٞای یىذیٍش استشاتهی  ٚتقأُ خاغی ا٘جاْ دادٜا٘ذ .تقأُ
ٔزوٛس دس لاِة پزیشش اسصشٞای ٘سُ دیٍش یا عشد اسصشٞای ٘سُ دیٍش دستٝتٙوذی
ضذ ٜاست .اسصش ٞای تیٗ ٘سوّی ٔوزوٛس اص دیوذٌا ٜجٛا٘واٖ ٔوٛسد ٔغاِقو ٝتوٝعوشف
اسصشٞای سفاٜعّة حشوت ٔیوٙٙذ  ٚاص عشف دیٍش تضسٌسواالٖ روٕٗ پوزیشش  ٚسدّ
تشخی اص اسصشٞای ٔذسٖ ،ت ٝتاصتِٛیذ  ٚحفؼ اسصشٞای سٙتٌشا  ٚتٔٛی ٔیپشداص٘وذ.
ٌفتٙی است و ٝدس ٔیاٖ د٘ ٚسُ ،ضثاٞتٞای ٔفٟٔٛی ٘یض ٔطاٞذ ضذ ؤٟ ٝوٓتوشیٗ آٖ،
فذْ سرایت ٞش د ٚعیف ٘سّی اص ٚرقیت ٔٛجوٛد اسوت .اص ایوٗس ،ٚتش٘أوٝسیوضی ٚ
اسائٝی ساٜواسٞای فّٕیاتی تشای تمٛیت لطش ٔتٛسوظ جأقو ،ٝتٙؾویٓ ساٞثوشدی  ٚتّٙوذ
ٔذت ٘یاصٞای اساسی جٛا٘اٖ تٚٝیه٘ ٜیاصٞای التػادی  ٚسفاٞی اص جّٕو ٝدغذغوٞٝوا ٚ
پیطٟٙادٞایی است ؤ ٝسؤٚالٖ دس تٕاْ سغٛح ٔذیشیتی تایذ تذاٖ اٞتٕاْ جوذی داضوتٝ
تاضٙذ تا اص سٛق یافتٗ تفاٚتٞا ت ٝسٕت تقاسؼ  ٚسٚیٍشدا٘ی ،جٌّٛیشی تٝفُٕ آیذ.
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آصاداسٔىی ،تمی ()1396؛ جبهؼِؿٌبػي ًؼلي دس ايشاى ،تٟشاٖ :ا٘تطاسات جٟاد دا٘طٍاٞی.
)1397( -------؛ ساثغِی ثیي ًؼلي دس خبًَادُی ايشاًي ،تٟشاٖ :ا٘تطاسات آٌ.ٝاحٕذی ،سیذفثاس؛ لشٜتیٍیٔ ،ػیة؛ پٛسفّی اتیوٙوذی ،سوجاد ()1395؛ «پذیذاسضٙاسوی ٛٞیوت ّٔوی دس
فضای سایثشٕٝ٘ٛ٘ ،ی ٔٛسدی :دا٘طجٛیاٖ تحػیالت تىٕیّی سضت ٝجغشافیای سیاسی دس دا٘طٍاٜٞای تٟوشاٖ،
تشتیت ٔذسس  ٚخٛاسصٔی» ،پظٍّـٌبهِ جغشافیبيي ػیبػي ،س  ،1ش  ،4غع .21-40
احٕذیأٖ ،جتثی؛ اسالٔی ،سٚحاهلل ()1392؛ «ٍ٘شش سٙجی ساتغٝی دِٚت ّٔ ٚوت دس ایوشاٖ (سٚشضٙاسوی
وی ،»)ٛفصلٌبهِی ػیبػتّبی ساّجشدی ٍ کالى ،س  ،1ش  ،4غع .107-133
اضتشاٚس ،ا٘سّٓ  ٚوٛستیٗ ،جِٛیت ()1391؛ هجبًي پظٍّؾ کیفي ـ فٌَى ٍ هشاحل تَلیذ ًظشيِ صهیٌـِای،
تشجٕٝی اتشاٞیٓ افطاس ،تٟشاٖ٘ :طش ٘ی.
تطیشی ،ٝحسیٗ ()1383؛ ديجبچِای ثش جبهؼِؿٌبػي ػیبػي ايشاى :دٍسُ جوَْسی اػالهي ،تٟشاٖ :ا٘تطاسات
ٍ٘أ ٜقاغش.
تٛسدی ،ٛپییش ()1388؛ دسػي دسثبسُی دسع ،تشجٕ٘ ٝاغش فىٞٛی ،تٟشاٖ٘ :طش ٘ی.
تٛؤُ ،حٕذ؛ لاری٘هادٔ ،شیٓ ()1395؛ «تفاٚت ٘سّی دس سٚیىشدٞای والٖ جأقٝضوٙاختی :تشسسوی ٘ ٚموذ
سٞیافتٞای ٘سُ تاسیخی  ٚتضاد تا تأویذ تش ٘ؾشیات ٔاٟ٘ایٓ  ٚتٛسدی٘ ،»ٛطوشیٝی ًبهـِی ػلـَم اجتوـبػي
(دا٘طٍا ٜتٟشاٖ) ،س  ،1ش  ،27غع .100-120
تیٕٛسی ،وا)1397( ٜٚ؛ ثشسػي ٍ هقبيؼِی ًظبم اسصؽّبی پؼشاى ٍ پذساى ٍ ػَاهل هؤثش ثش آى دس ؿـْش
تْشاى ،سساِٝی دوتشی سضتٝی فّ ْٛتشتیتی ،دا٘طٍا ٜفالٔ ٝعثاعثایی.
جّیّیٞ ،ادی ()1397؛ تفبٍت ًؼلّب پیؾ ٍ پغ اص اًقالة اػالهي ،تٟوشاٖ :اداس ٜووُ دتیشخا٘و ٝضوٛسای
فش ًٙٞفٕٔٛیٔ ،قا٘ٚت پهٞٚطی ٚصاست اسضاد.
حسیٙی ،یقمٛب؛ تٟجتیاسدوا٘ی ،تاته؛ سحٕا٘ی ،سحش ()1390؛ «ضٙاسایی رٙٞیت افشاد ٘سثت ت ٝسیاستٞای
خػٛغیساصی دس ایشاٖ (سیاستٞای اغُ  44لا٘ ٖٛاساسوی) توا اسوتفاد ٜاص سٚشضٙاسوی ویو ،»ٛفصـٌبهِ
کبٍؽّبی هذيشيت ثبصسگبًي ،س  ،3ش  ،6غع .69-80
خاِمیفشٔ ،جیذ ()1391؛ ثشسػي اسصؽّبی هبدی/فشاهبدی داًـجَيبى داًـگبُ تْشاى ،ػَاهل هؤثش ثـش آى
ٍ سٍاثظ آى ثب ثشخي اص ًـبًگبى فشٌّگي ،سساِ ٝدوتشی سضتٝی فّ ْٛسیاسی ،دا٘طٍا ٜضٟیذ تٟطتی.
خٛضٍٛیاٖفشد ،فّیشرا ()1386؛ سٍؽؿٌبػي کیَ ،تٟشأٖ :شوض تحمیمات غذا  ٚسیٕای جٕٟٛسی اسوالٔی
ایشاٖ.
سحیٕیٔ ،حٕذ ()1390؛ ػَاهل اجتوبػي هؤثش ثش تفبٍت ثیي ًؼلي (هغبلؼِ هـَسدی ٍالـذيي ٍ فشصًـذاى
24ـ 20ػبلِ ؿْش خلخبل دس ػبل  ،)1390پایاٖ٘أ ٝواسضٙاسی اسضوذ سضوت ٝجأقوٝضٙاسوی ،دا٘طوٍا ٜآصاد
اسالٔی ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی.
سحیٕیٔ ،حٕذ؛ آضفت ٝتٟشا٘ی ،أیش؛ حضشتیغٔٛق ،ٝصٞشا ()1390؛ «فٛأُ اجتٕافی ٔوؤثش توش تفواٚت تویٗ
٘سّی (ٔغاِقٛٔ ٝسدی ضٟش خّخاَ دس ساَ  ،»)1390فصلٌبهِ هغبلؼبت جبهؼِؿٌبختي ايشاى ،دٚس ،2 ٜش ،7
غع .79-98
ستاس ،آصیتا ()1388؛ ثشسػي گؼت ٍ پیًَذ ًؼلي اص ديـذگبُ اجتوـبػي :کٌـذٍکبٍ دس هؼـبئل جَاًـبى ٍ
هٌبػجبت ًؼلي ،تٟشاٖ :ا٘تطاسات جٟاد دا٘طٍاٞی.
فارّی٘ ،قٕتاهلل ()1392؛ ػجک صًذگي ،تٟشاٖ :ا٘تطاسات ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسضاد اسالٔی.
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 تثییيتفاٍتًسلیدسجاهعِاهشٍصایشاىتش
،) ؿْش سٍدثبس جٌـَة:ِ)؛ ثبصػبصی هؼٌبيي اسصؽّبی ثیيًؼلي (هَسد هغبلؼ1393(  احٕذ،آتادٜفالحیضا
.ٖشٔضٌاٞ ٜ دا٘طٍا،ْ اجتٕافیّٛی فٝاسی اسضذ سضتٙ واسضٝٔپایاٖ٘ا
)؛ عشاحي ٍ اػتجبس ثخـي الگَی ثشًبهِ دسػي تجشثـِ ؿـذُ دس آهـَصؽ ػـبلي1387( یذٞ ٘ا،وطتیآسای
 آصادٜ دا٘طوٍا،اسویٙضٝی جأقوٝ دوتوشی سضوتٜسٚ دٝ پایاٖ٘أو،هجتٌي ثش سٍيکشد پذيذاسؿٌبػي ـ فویٌؼتي
.ٖساسٍاٛاحذ خٚ اسالٔی
 ا٘تطواسات:ٖوشاٟ ت، ٔحسٗ ثالثویٕٝ تشج،)؛ صًذگي ٍ اًذيـِی ثضسگبى جبهؼِؿٌبػي1393( ئیسِٛ ،صسٛو
.ٍیٙٞ فشٚ فّٕی
،ٖفمیواٛٔ  ٘اغشٕٝ تشج، جبهؼِ ٍ َّيت ؿخصي دس ػصش جذيذ:)؛ تجذد ٍ تـخص1397( ٘یٛ آ٘ت،ٌیذ٘ض
. ٘طش ٘ی:ٖشاٟت
 ٘طوش:ٖوشاٟ ت،س سویذأأیٚٚ ووإٝ تشج،)؛ ديذگبُّبيي دسثبسُی دگشگًَي اجتوبػي1393(  ساتشت،سٚال
.یٞدا٘طٍا
. ا٘تطاسات سٕت:ٖشاٟ ت، فشیثشص ٔجیذیٕٝ تشج،)؛ ايذئَلَطی ٍ اتَپیب1395( َ واس،ٓایٟ٘ٔا
ٝیٕوٟ فٚ  ٘قٕوت اهلل فاروّیٝ تشجٕو،)؛ فشٌّگ ٍ تؼْذ هغبلؼِ دس تفبٍت ًؼـلّـب1394(  ٔاسٌواست،ٔیذ
. ا٘تطاسات اسالٔیٚ ًٙٞ وُ فشٜ ا٘تطاسات اداس:ٖشاٟ ت،شٚسش
. ا٘تطاسات سٕت:ٖشاٟ ت،)؛ ساٌّوبی ػولي پظٍّؾ کیفي1395(  حیذسفّی،ٗٔٛٞ
)؛ هغبلؼِ ٍ ثشسػي ػَاهل اجتوبػي هؤثش ثش تغییش ًگـشؽ دٍ ًؼـل (هـبدساى ـ1388( ذیاسٙ اسوف،تیٛیقم
،اسویٙضٝ جأقٝ دوتشی سضتِٝ سسا،)دختشاى) ًؼجت ثِ اسصؽّبی اجتوبػي (هغبلؼِای دس ؿْش هیبًذٍآة
. تحمیماتٚ ّْٛاحذ فٚ ، آصاد اسالٔیٜدا٘طٍا
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