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 چكيده

جمًُسی آرسبایجان، بٍ دلیل داشته پیًوذَای تاسیخی با سشصمیه ایرشان ي ویرض ارشاس    
الجشی اسرت هرٍ برش و ر       داسای اَمیت طئًپلیتیکی ي سًقگشفته دس مًاعیت مکاوی 

ی مىافع ملی ي سشصمیىی ایره   گزاسد، اص دسیچٍ ای جمًُسی اسالمی ایشان اثش می مىط ٍ
با َذف بشسسی و ر    سيد. پظيَ  حاضش شماس می ی سیاسی مُمی بٍ هشًس، حًصٌ

ایرشان، ترالد داسد برا    آرسبایجران  ارًمی دس  َای  جمًُسی آرسبایجان دس ایجاد چال 
گرا  برشداسد. سر ا      َمبسرتيی ملری   دس ساسرتای افرضای   ی مطلًب یساَکاسَای  اسائٍ

َرای ارًمی دس    اصلی تح یق ایه است هٍ جمًُسی آرسبایجان چيًوٍ بٍ ایجاد چرال  
جمُرًسی   تح یق عباست است اص: ی پشداصد؟ دس ایه ساستا، فشضیٍ آرسبایجان ایشان می
آرسبایجان با  ی تاسیخی ی ي پیشیىٍصباو ی،فشَىي اشتشاهات گیشی اص آرسبایجان با بُشٌ

سيد پرشداصد.   َای اًمی دس ایرشان مری   آمیض ي بٍ ایجاد چال  ااذامات تحشیک بٍایشان 
َررا بررٍ سيد  آيسی دادٌ صررًست تشهیبرری هی رری ي همرری اص  شیررق جمررع  بررٍ پررظيَ 
ی عمیق است. سيد  مصاحبٍ بشداسی ي سيد میذاوی با ابضاس ای با ابضاس فی  هتابخاوٍ
َا ي تحلیرل محترًای همری پر  اص      صًست تًصیف دادٌ يتحلیل ا العات ویض بٍ تجضیٍ

ی عمیق، صًست  ای ي مصاحبٍ آمذٌ اص مىابع هتابخاوٍ  دست دستشسی بٍ تما  وتایج بٍ
ٍ  یافتٍتشیه  گشفتٍ است. مُم جمُرًسی آرسبایجران اص    َای تح یق حاهی اص آن است هر

ٌ    صذ مصاحبٍدس 13وظش  گیرشی اص پیًورذَای صبراوی ي تراسیخی برٍ       شرًوذگان برا بُرش
 پشداصد. َای اًمی دس آرسبایجان ایشان می آمیض ي بٍ ایجاد چال  ااذامات تحشیک

 
 .ملی َمبستيی، جمًُسی آرسبایجان، َای اًمی چال   آرسبایجان ایشان، :ها واشه كليد
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 هه و طرح مسألقدمم
ٚیظٜ ثؼدذ اص سودٛ ر    اخیش ثٝ ی ٞبی لٛٔی كذػبِٝ چبِؾثٝ ٘ظش ثشخی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ، 

 ٞبی لٛٔی دس ایشاٖ ٔدٛسد  دٞذ وٝ ٌشایؾ ػٟب٘ی دْٚ، ٘ـبٖ ٔی خٛاٞی ٚ ػًٙ ٔـشٚعٝ
. اص حىٛٔدز ٔشودضی ثدٛدٜ اػدز     ٞبی خبسػی ٚ اثضاس اػٕبَ فـبس آ٘بٖ ثش سٛػٝ لذسر

ٖ  ٘ظش ایدٗ ا٘ذیـدٕٙذاٖ، دس    ٞدبی ػیبػدی    عّجب٘دٝ یدب چدبِؾ    ٞدبی ػدذایی   اغّدت ثودشا
ثیٍب٘دٝ دس ػش٘ٛؿدز    ٞبیٔبیٝ دخبِز ٘یشٚ ٞبی لٛٔی دػز ٌشایب٘ٝ، ػالیك ٚ ٌشایؾ لْٛ

٘فغ وـٛسٞبی لذسسٕٙذ غشثدی    ٞبی لٛٔی ثٝ وـٛس ٚ سضؼیف حبوٕیز ّٔی سٛػظ ٌشٜٚ
ٖ  دٔٛوشار دس آرسثبیؼبٖ، ؿیخ ی ٚ ؿشلی ثٛدٜ اػز. سوشوبر فشلٝ ، خضػُ دس خٛصػدشب

ثؼذ اص ا٘مدالة   ،ٞبی ٔؼّح دس وشدػشبٖ ٚ غبئّٝ خّك ػشة دس خٛصػشبٖ احضاة ٚ ٌشٜٚ
كددوشا ٚ  ٞددبی لددٛٔی دس آرسثبیؼددبٖ، خٛصػددشبٖ، سددشوٕٗ اػددالٔی ٚ ثشخددی اص چددبِؾ

 ٚ سؿدذ  ٌیدشی  سٚؿٙی ٘مؾ ػٛأُ خبسػی سا دس ؿىُ ثٝ ،ٞبی اخیش دس ػبَ ،ثّٛچؼشبٖ
 .ػبصد ٔیبِیؼٓ لٛٔی ٕ٘بیبٖ لٛٔی ٚ سمٛیز ٘بػیٛ٘ ٞبی ٞب ٚ ثوشاٖ چبِؾ

، اٍّ٘یغ ٔشیىبثؼضی اص وـٛسٞبی غشثی اصػّٕٝ، اٞبی اخیش  دس ػبَاص عشف دیٍش، 
ْ    ثشای سمٛیز ٌشایؾٚ سطیٓ كٟیٛ٘یؼشی   ٞبی لٛٔی ٚ ایؼبد سوشوبر لدٛٔی ثدیٗ الدٛا

اص دیذ آ٘بٖ صٔب٘ی وٝ وـٛسٞبیی ٕٞب٘ٙدذ   .ا٘ذ وشدٜسٛػٟی  ٞبی لبثُ ٌزاسی ، ػشٔبیٝیایشا٘
ٞبی  صْ ثشای ایفبی  اص ظشفیز ٞبی داخّی ثبؿٙذ، لٛٔی ٚ ثوشاٖ ٞبی چبِؾایشاٖ دچبس 
ٞدبی ٔدؤطش    ٞبی لٛٔی ٚ وبٖ٘ٛ ِزا سمٛیز ٌشایؾ؛ ای ثشخٛسداس ٘خٛاٞٙذ ثٛد ٘مؾ ٔٙغمٝ

 یٖ ثدٝ ساٞجدشد  دس وـٛسٞبیی ٔب٘ٙذ ایشاٞبی لٛٔی  ٌشایی ٚ سؿذ چبِؾ ایؼبد لٛٔیزدس 
ٓ  »ٌشاٞبْ فِٛش دس وشبة  . دس ایٗ ساػشب،سجذیُ ؿذٜ اػزثشای آ٘بٖ داس  اِٚٛیز « لجّدٝ ػدبِ

ٞدبی   وٙذ ودٝ ٞشٌدبٜ لدذسر    دبؿٙٝ آؿیُ ایشاٖ ٔؼشفی ٔی ی ٔٙضِٝ ٞب سا ثٝ لٛٔیز ی ِٝأٔؼ
خدب٘ٓ  یدب   آیٙدذ.  ایٗ اٞدشْ فـدبس ثدش    ثب ایشاٖ دسٌیش ؿٛ٘ذ، دسكذد اػشفبدٜ اص یا فشأٙغمٝ

ٓ ٔدیالدی   2002ػدبَ   ػدٛئیغ، دس  NBZ ؿجىٝ ٌت، خجشٍ٘بس ٚسكال سارا  ثدب صٔدبٖ   ٞد
: داسد ٔدی  اظٟبس داؿشٝ آرسثبیؼبٖ ٚ ایشاٖ ثٝ وٝ ػفشی عی ؿٟش اػالٔی ؿٛسای ا٘شخبثبر

ٓ  ٔدی  ای ٌٛ٘ٝ ثٝ دشداصیٓ، ٔی ای ٔٙغمٝ ٔغبِؼبر ثٝ آٖ دس وٝ ای ٔؤػؼٝ دس ٔب» ٝ  ا٘ذیـدی  ود
 (72: 1393وؼٛسی ٚ لٕی، ).«ایشاٖ ٞؼشیٓ اص آرسثبیؼبٖ ػذایی خجش ؿٙیذٖ ٔٙشظش ٞش سٚص

ٞبی ٔخشّف دس ایشاٖ، اغّت دس حبؿیٝ ٔشصٞب، سودز ٘فدٛر    وٝ لٛٔیز ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ
ؿدٛد.   حبوٕیز ّٔی ٔدی  دزیشی ٗ أش ثبػض آػیتٞؼشٙذ، ایوـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ  احشٕبِی
ی آرسثبیؼبٖ ایشاٖ ثب ػٛاس ٞٓوٙٙذ  سٚ، ثشخی اص وبسؿٙبػبٖ ٔؼبئُ لٛٔی ػٙٛاٖ ٔی اص ایٗ

ُ     آرسثبیؼبٖ ػٕٟٛسی ٌیدشی   ٚ اؿششاوبر فشاٚاٖ دس فشًٞٙ ٚ دیـدیٙٝ سدبسیخی ثدش ؿدى
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احشٕدبَ داسد   ٌدزاسد. دس ایدٗ ساػدشب،    ٞبی لدٛٔی دس آرسثبیؼدبٖ ایدشاٖ سدأطیش ٔدی      چبِؾ
داسد، آٖ سا دػدشبٚیض   ثب الٛاْ داخُ وـٛسوٝ دیٛ٘ذٞبیی  ی ٚاػغٝ ثٝ آرسثبیؼبٖػٕٟٛسی 
ٚ ثدب  ػدبصد   ٔشصٞدب سا ٔشدأطش    ػٛی یٗ اآٔیض  ٞبی سوشیه ٞب ٚ الذاْ ثب ػیبػز لشاس دادٜ ٚ

ُ    ٞبی ٔخشّفی ثٝ اػشفبدٜ اص اثضاسٞب ٚ ساٜ ٌیدشی ٚ   كٛسر ٔؼشمیٓ ٚ غیشٔؼدشمیٓ ثدش ؿدى
إٞیدز طئٛدّیشیده ٔٙغمدٝ     ٖ ایدشاٖ ٔجدبدسر ٚسصد.  ثبیؼدب ٞبی لٛٔی دس آرس سؿذ چبِؾ

ٞبیی ٔب٘ٙذ ػٕؼیز، ٚػؼز، ٔٙدبثغ، ٘یدشٚی ا٘ؼدب٘ی ثبویفیدز      آرسثبیؼبٖ اص ٘ظش ؿبخلٝ
ٞبی اػبػی ثشای أٙیدز   ػٙٛاٖ یىی اص چبِؾ ثبػض ؿذٜ ٚاٌشایی لٛٔی دس ایٗ ٔٙغمٝ ثٝ

یٓ ثدش حبوٕیدز   ّٔی ٚ سٕبٔیز اسضی وـٛس ٔوؼٛة ؿٛد وٝ دس ػیٗ اطشٌزاسی ٔؼدشم 
ٞبی لٛٔی دس دیٍش ٔٙبعك وـٛس ٘یض فدشاٞٓ   سٛا٘ذ صٔیٙٝ سا ثشای فؼبَ ؿذٖ ٌؼُ ّٔی ٔی

 (138: 1399)ػجذی ٚ ٕٞىبساٖ،  .وٙذ
ػّز إٞیز ٚ ضشٚسر دشداخشٗ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع دس سومیك حبضش ایٗ اػز ودٝ ثدٝ   

آرسثبیؼدبٖ ایدشاٖ ثدٝ    ٞبی لٛٔی دس  سػذ اثؼبد سأطیشٌزاس خبسػی دس ایؼبد چبِؾ ٘ظش ٔی
فشأٛؿی ػذشدٜ ؿذٜ اػز وٝ دس عَٛ سبسیخ ٔؼبكش ایشاٖ ثدٝ ا٘دٛاع ٔخشّدف اص ػدٛی     

وٙذ سب ضدٕٗ ٚاودبٚی    ایٗ ٔمبِٝ سالؽ ٔیثٙبثشایٗ،  ؛وـٛسٞبی خبسػی د٘جبَ ؿذٜ اػز
ٞبی لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایدشاٖ، ثدٝ ؿٙبػدبیی     دس ایؼبد چبِؾ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ٘مؾ 

 ٔبر ایٗ وـٛس ثذشداصد.ٞب ٚ الذا ػیبػز
 

 سؤال و فرضيه تحقيق
ٞدبی   ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ چٍٛ٘دٝ ثدٝ ایؼدبد چدبِؾ    »ػؤاَ اكّی سومیك ایٗ اػز وٝ  

 «.دشداصد؟ لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ ٔی
 اؿدششاوبر  ثدشداسی اص  ػٕٟٛسی آرسثبیؼدبٖ ثدب ثٟدشٜ   » فشضیٝ سومیك ػجبسر اػز اص:

آٔیدض ٚ ایؼدبد    الذأبر سوشیده  ثٝآرسثبیؼبٖ ایشاٖ ثب  ی سبسیخی ی ٚ دیـیٙٝصثب٘ ی،فشٍٞٙ
 «.دشداصد ٞبی لٛٔی دس ایشاٖ ٔی چبِؾ

 
 پيطينه پصوهص
ٝ    ٞبی ا٘ؼبْ ثٙذی اص ثشسػی دظٚٞؾ دس یه ػٕغ ٔظبثدٝ دیـدیٙٝ ایدٗ سومیدك، دس      ؿدذٜ ثد

ٝ  ٞبیی وٝ ثٝ ثشسػی ٘مؾ ػٛأُ خبسػی دس ثشٚص چبِؾ دظٚٞؾ ا٘دذ،   ٞبی لٛٔی دشداخشد
ٞدب، ٘مدؾ وـدٛسٞبی خدبسػی سا دس ایؼدبد       ؿٛد وٝ ثشخی اص ایٗ ددظٚٞؾ  ٔـبٞذٜ ٔی

ی آرسثبیؼدبٖ ٔدذ٘ظش    عٛس ٔـخق ٔٙغمٝ ٚ ثٝا٘ذ  ٞبی لٛٔی دس ایشاٖ ثشسػی وشدٜ چبِؾ
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٘جٛدٜ اػز ٚ اٌش ٞٓ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع دشداخشٝ ؿدذٜ ػضئدی ثدٛدٜ اػدز. دس ایدٗ ساثغدٝ       
( اؿدبسٜ  1393وؼٛسی ٚ لٕدی ) ( ٚ 1388دیـب٘یبٖ ) (، ٔب1394ٜسٛاٖ ثٝ وشبة حمٍٛ ) ٔی

٘دذ ٚ یدب   ا ٞبی لٛٔی دس ایشاٖ ثشسػی ودشدٜ  وشد وٝ ٘مؾ وـٛس أشیىب سا دس ایؼبد چبِؾ
دس ثشخدی   ا٘ذ. ؿذٖ سا ٔذ٘ظش لشاس دادٜ یػٟب٘( وٝ ٘مؾ 1393سومیك لٛؿچی ٚ ٘بدسی )

، ٞدٓ ثدٝ ػٛأدُ خدبسػی ٚ ٞدٓ ثدٝ ػٛأدُ داخّدی سأطیشٌدزاس ثدش           ٞب دیٍش اص دظٚٞؾ
( ٚ 1395سٛاٖ ثٝ وشبة احٕدذی )  ٞبی لٛٔی دشداخشٝ ؿذٜ اػز. دس ایٗ ساثغٝ ٔی چبِؾ

ػب٘جٝ ثٝ سودٛ ر لدٛٔی دس ایدشاٖ اص     عٛس ٕٞٝ سمشیجبً ثٝ( اؿبسٜ وشد وٝ 1381ٔملٛدی )
 .ا٘ذ ٔٙظش داخّی ٚ خبسػی سٛػٝ وشدٜ

ٗ ا ثدب ( اؿبسٜ وشد ودٝ  1390سٛاٖ ثٝ سومیك كبِوی ) چٙیٗ، دس ایٗ ساثغٝ ٔی ٞٓ ودٝ   ید
ٞبی لٛٔی سا ثشسػدی ودشدٜ اػدز، ِٚدی دس      ػٛأُ ٔشؼذد داخّی ٚ خبسػی ثشٚص ثوشاٖ

آٖ  سأویدذ خی ٚ دس ػغشافیبی خبكی ثدٝ ٔٛضدٛع دشداخشدٝ ٚ    ی صٔب٘ی ٔوذٚد سبسی ثبصٜ
  ٖ ثدٛدٜ اػدز ٚ یدب سومیدك دػبٌٛیدبٖ ٚ       1385ٞدبی لدٛٔی ػدبَ     ثیـشش ثدش سٚی ثودشا

ٞدبی   ٞدبی داخّدی دس ثدشٚص چدبِؾ     ( وٝ ضٕٗ ثشسػی سأطیش سػب1396ٝ٘ػجذاِشحٕب٘ی )
 ٚ ای فمددش ثضسٌٕٙددبیی سػددب٘ٝٚ  ای ٞددبی ٔددبٞٛاسٜ ؿددجىٝ سجّیغددبر ػیبػددیلددٛٔی، ثددٝ 
( ٘یدض  1391ٔوٕذحؼیٗ احٕذی ٚ ٔدشیٓ اِٛ٘دذ )  دشداصد.  ٔی ٞبی ثشخی الٛاْ ٔوذٚدیز
 دشداص٘دذ  ٔیٞبی اػشٕبػی  ثوشاٖ ی ٌشایی دس سٛػؼٝ ثشسػی اسسجبط ثیٗ لْٛ ثٝدس سومیمی 

ٞبی دا٘ـؼٛیبٖ ػبوٗ دس ٔٙبعك ٔدشصی، ػٛأدُ    ٌیشی اص دیذٌبٜ سب ثب ثٟشٜٚ سالؽ داس٘ذ 
لشاس دادٜ ٚ اص سـدذیذ   ٚسوّیُ سؼضیٝٞبی لٛٔی سا ٔٛسد  بػیزاكّی ثشاٍ٘یخشٝ ؿذٖ حؼ

ثٙبثشایٗ دس سومیك ایدٗ ٘ٛیؼدٙذٌبٖ ٞدٓ     وٙٙذ؛ ثوشاٖ ٚاٌشایی لٛٔی دس آیٙذٜ دیـٍیشی
 ٞبی لٛٔی ٔٛسد سٛػٝ لشاس ٌشفشٝ اػز. ثیـشش ػٛأُ داخّی ثشٚص چبِؾ
شاٖ ثدب  عٛس ٔـخق ثٝ سٚاثدظ ػٕٟدٛسی اػدالٔی اید     سومیمبر دیٍشی ٞؼشٙذ وٝ ثٝ

ٞدبی حؼدیٗ احٕدذی     وشدبة سٛاٖ ثدٝ   ا٘ذ. دس ایٗ ساثغٝ ٔی ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ دشداخشٝ
( ٚ 1388٘یدب )  كدبدلی (، سومیدك  1381ٔمب ر ودبٜٚ ثیدبر )  (، 1386ٚاحذی ) (،1394)

ٝ  اؿبسٜ وشد( 1391اثبرسی ٚ ٕٞىبساٖ ) ثیـدشش سٚاثدظ دٚ وـدٛس ایدشاٖ ٚ ػٕٟدٛسی       ود
ا٘ذ ٚ ثدٝ الدذأبر    ٞبی دٚ وـٛس سا ٔذ٘ظش لشاس دادٜ ٔشمبثُ ػیبػز سأطیشارآرسثبیؼبٖ ٚ 

ثی دس ساٜ سػدیذٖ ثدٝ آسٔدبٖ ّٔدی      ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ػّیٝ ایشاٖ ٘ظیش، الذأبر ایّچی
ٞدبی دسػدی    ٞدبی وشدبة   ، سوشیف ٔغبِت ٚ ٘ٛؿشٝ«آرسثبیؼبٖ ثضسي»خٛد؛ یؼٙی اسوبد 

ٔبر ضذایشا٘ی ٚ ضذاػالٔی ػٕٟٛسی آٔٛصاٖ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ػّیٝ ایشاٖ، الذا دا٘ؾ
ای ػّیٝ ٔشدْ آرسثبیؼبٖ ایشاٖ ٚ اسسجبط دٚػشب٘ٝ ثب  آرسثبیؼبٖ، سجّیغبر ٚ سوشیىبر سػب٘ٝ
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ی دؿٕٗ ػٕٟٛسی اػالٔی ایدشاٖ ٞؼدشٙذ ٚ   ٘ٛػ ثٝای وٝ  ای ٚ ٔٙغمٝ وـٛسٞبی فشأٙغمٝ
 ا٘ذ. داس٘ذ، اؿبسٜ وشدٜ ػّیٝ ٔٙبفغ ٚ أٙیز ّٔی ایشاٖ ٌبْ ثشٔی

 
 وب نظریچارچ
وٙذ وٝ ثٝ ٘ظدش خدٛد دس    ٘ٛػی ایذئِٛٛطی سٔب٘شیه وبٔالً افشاعی اؿبسٜ ٔی سٛسا٘یؼٓ ثٝ دبٖ

: 1381)دیٕدٛ،   .سجبس ػٟبٖ اص ؿشق چیٗ سب ؿدشق اسٚدبػدز   دی اسوبد سٕبٔی ٔشدٔبٖ سشن
ٞدب اص ؿدشق اسٚددب ٌشفشدٝ سدب       سٛسا٘یؼٓ ٔؼشمذ٘ذ سٕبْ الٛاْ ٚ ّٔز دشداصاٖ دبٖ ٘ظشیٝ  (138

ٞدبی صثدب٘ی، ٔدزٞجی، ػدبدار ٚ آداة ػدٙشی ٚ       دیٛاس ثدضسي چدیٗ ودٝ داسای ؿدجبٞز    
ٝ  دٞٙذ ٚ ثبیذ ثٝ ا٘ذ، دس حمیمز یه ّٔز سا سـىیُ ٔی اخاللی ٞدٓ   ٔظبثٝ ّٔشی ٚاحذی ثد

ثٝ ٔفْٟٛ ػبْ خٛد ػٙجـی ایدذئِٛٛطیه،  ٘یض سشویؼٓ  دبٖ (40: 1381ای،  )خبٔٝ .دیٛ٘ذ یبثٙذ
سجبس ػٟدبٖ سا،   خٛاٞذ ٚحذر ثیـشش ٔشدٔبٖ سشن ػیبػی ٚ سب حذی فشٍٞٙی اػز وٝ ٔی

ؿبیذ ثٝ ؿىُ اػشمشاس یه وٙفذساػیٖٛ اص وـٛسٞبی سشن ٚ حشی یه فذساػیٖٛ سشوی، 
سشویؼٓ  ا٘یؼٓ ٘ؼجز ثٝ دبٖسٛس دس ٘شیؼٝ ثبیذ ٌفز دبٖ (371: 1382) ٘ذٚ، .آٚسدٚػٛد ثٝ 

 ٌیشد. ٞب ٚ اٞبِی اػشٛ٘ی سا ٘یض دسثش ٔی سشی داسد ٚ حشی ٔؼبسٞب، فٙال٘ذی ٔفْٟٛ ٌؼششدٜ
دا٘ٙدذ ٚ   سشویؼدٓ ٔدی   آرسیؼٓ سا ٔٛضٛػی ٔشفبٚر اص دبٖ ٘ظشاٖ، دبٖ ثشخی اص كبحت

ٖ  یدسحبِسشویؼٓ اػز.  آرسیؼٓ ٔٙجؼض اص دبٖ ثشخی دیٍش ٘یض ٔؼشمذ٘ذ دبٖ یؼدٓ  آرس وٝ ددب
ی ایؼبد سشوؼدشبٖ   سشویؼٓ ٔؼئّٝ دٞذ، دبٖ ثیـشش اسوبد آرسثبیؼبٖ ثضسي سا ٔذ٘ظش لشاس ٔی

ثضسي سا ٔٛسد سٛػٝ لشاس دادٜ اػز. دس حبَ حبضش ایٗ دٚ ػشیبٖ ٕٞؼدٛ ثدب یىدذیٍش    
آرسیؼٓ سا ٌبٔی ػٟدز   ٞب اػشای اٞذاف دبٖ سشویؼز وٙٙذ. ثشخی ٔؼشمذ٘ذ دبٖ فؼبِیز ٔی
 (47: 1385)وبظٕی،  .دا٘ٙذ شویؼشی ٔیس ٞبی دبٖ سومك ایذٜ

ٖ  سشویؼٓ، دس سجییٗ  دشداصاٖ ػشیبٖ دبٖ یٝاص ٘ظشثذساِذیٗ  سشویؼدٓ،   اػششاسظی آیٙدذٜ ددب
صثدبٖ دس سٚػدیٝ، چدیٗ،     ٞبی ػٕدذٜ سدشن   وٝ وـٛسٞبی داسای الّیز آ٘ؼب اص»ٌٛیذ:  ٔی

ثدب ٚحدذر   ایشاٖ، ثّغبسػشبٖ، یٛ٘بٖ ٚ افغب٘ؼشبٖ، ٘ؼجز ثدٝ ٞشٌٛ٘دٝ حشودز دس ساثغدٝ     
سٕبٔیز اسضدی خدٛد ٘دٛػی الدذاْ     اسسجبط ثب ٞبی ػٟبٖ حؼبع ٞؼشٙذ ٚ آٖ سا دس  سشن

ٞب ثبیذ ثؼدیبس ٔوشدبط ػٕدُ وٙٙدذ سدب دؿدٕٙی ایدٗ         سشویؼز وٙٙذ، دبٖ دؿٕٙب٘ٝ سّمی ٔی
سذسیؼی سا ثشاػدبع آ٘چدٝ    ای . ثذساِذیٗ ؿیٜٛ«ٍ٘یض٘ذبیوـٛسٞب ٚ ٘یض ػٟبٖ ػشة سا ثش٘

. دس ػشیدبٖ  دٞدذ  یسٛكیٝ وشدٜ ٚ وبسثشد آٖ سا ٔذ٘ظش لدشاس ٔد  خٛا٘ذ  ٔی« اكُ خشٙٝ»اٚ 
ُ   خشٙٝ، وٛدن سا ثب اػجبة وٙٙدذ، أدب    ٚ٘جدبر ػدشٌشْ ٔدی    ثبصی، ؿىالر، ؿدیشیٙی ٚ ٘مد

. ای ٘دذاسد  وٝ آٖ اسفبق ٌشیض٘بدزیش سٚی دٞدذ، ٌشیدٝ ودشدٖ یدب ٔمبٚٔدز فبیدذٜ       ٍٞٙبٔی
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ٝ   (2: 1387)احٕذی،  ػدیذٖ ثدٝ آ٘چدٝ ایؼدبد     ای سا ثدشای س  ٚی یه اػششاسظی ػدٝ ٔشحّد
ٝ  ثش عجك ایٗ اػششاسظی، »وٙذ:  دیـٟٙبد ٔی ،خٛا٘ذ ٔی« ٞب فذساػیٖٛ سشن»  ی دس ػشیدبٖ ٔشحّد

ثبیذ ثیـشش ثش اػدشمشاس سٚاثدظ فشٍٞٙدی، اػشٕدبػی ٚ     سجبس  ٞبی سشن ّٔزػٙجؾ،  ٘خؼز
ٞب سأویذ وٙٙذ. ثؼذ اص سوىیٓ سٚاثظ فشٍٞٙدی ٚ ٍٕٞشایدی الشلدبدی،     الشلبدی ٔیبٖ سشن
دس ٔشحّدٝ   ایٗ اػشوىبْ ػیبػدی  .اػشوىبْ ػیبػی اِٚٛیز دیذا وٙذدس ٔشحّٝ دْٚ ثبیذ 

ٞذف ٟ٘بیی ٘یدض ثبیدذ   . ثٝ ؿؾ وـٛس ٔؼشمُ سشن سٚػیٝ ػبثك ٔوذٚد خٛاٞذ ثٛد اَٚ
اص لیذ اػدشؼٕبس دس سٚػدیٝ )سبسبسٞدب،     آٟ٘بسجبس ٚ اسوبد ػیبػی  سٞبیی سٕبٔی ٔشدٔبٖ سشن

 (373: 1382 ٘ذٚ، ).«ٞب( ٚ غیشٜ، ثبؿذ چیٗ )اٚیغٛسٞب(، ایشاٖ )آرسثبیؼب٘ی ،ٚ...( ٞب یبلٛر
وٙدذ   چٟبسچٛة ٘ظشی اسائٝ ٔیٞب دس ایشاٖ،  ثشای ػیبػی ؿذٖ لٛٔیزحٕیذ احٕذی 

ٞبی ٟٕٔی دس  إِّّی ٘مؾ وٝ دس آٖ ػٝ ٔشغیش ػٕذٜ یؼٙی دِٚز، ٘خجٍبٖ ٚ ٘یشٚٞبی ثیٗ
 وٙٙذ. ٞب ایفب ٔی ٞبی ػیبػی دس ٔیبٖ لٛٔیز لٛٔیز ٚ ثشٚص حشوز ی ِٝأػیبػی وشدٖ ٔؼ

دسٚالغ، ظٟٛس دِٚز سٕشوضٌشای ٔذسٖ دس ایشاٖ ٘خجٍبٖ لذسسٕٙذ ایدالر سا ثدٝ چدبِؾ    
ٔٙظٛس ٔمبٚٔدز دس   ثٝ ،عّجیذ ٚ لذسر اػشٕبػی د ػیبػی آٟ٘ب سا اص ثیٗ ثشد. ٘خجٍبٖ ایّی 

ػالیك وٟٗ ٔب٘ٙذ صثدبٖ ٔشٛػدُ ؿدذ٘ذ سدب      ٞبی سٕشوضٌشایب٘ٝ، ثٝ ٔمٛ ر ٚ ثشاثش ػیبػز
إِّّی دس اثؼبد ػیبػدی   حبَ، ٘یشٚٞبی ثیٗ ٔشدْ سا ػّیٝ دِٚز ٔشوضی ثؼیغ وٙٙذ. دسػیٗ

صثدب٘ی سـدٛیك    دٞبی الّیز ٔزٞجی   ٞبی ٘بػیٛ٘بِیؼشی سا دس ٔیبٖ ٌشٜٚ ٚ فشٍٞٙی ػٙجؾ
ٝ  ػدذایی ٞبی سبسیخی الذأبر ػیبػی ٚ  . ٚی ثب اؿبسٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝٚ حٕبیز وشد٘ذ ی  عّجب٘د
ٞبی ایشا٘ی، ثب سأویذ ثش ٘مؾ ٔشغیش ػیؼدشٕی، ثدٝ ٘مدؾ ثدبصیٍشاٖ ثدضسي       ثشخی لٛٔیز

ْ  ای دس ؿىُ دادٖ ثٝ ػٙجؾ إِّّی ٚ ٔٙغمٝ ثیٗ ٌشایدی دس ایدشاٖ اؿدبسٜ     ٞبی لٛٔی ٚ لدٛ
وٙذ. ٚی ثب سأویذ ثش ٚػٛد اػٙبد ٚ ٔذاسن ٔؼشجش سبسیخی، ساثغٝ ٚ ٘مؾ ثبصیٍشاٖ ثدضسي   ٔی

 ٞدبی  عّجب٘ٝ ثشخی اص لٛٔیز ٞب ٚ الذأبر ػذایی ٌیشی فؼبِیز ٞبی ثضسي دس ؿىُ ٚ لذسر
 (176: 1395)احٕذی،  .دا٘ذ ایشا٘ی دس كذػبَ ٌزؿشٝ سا أشی ثذیٟی ٚ اطجبر ؿذٜ ٔی

 
 روش تحقيق

كٛسر سشویجی ویفی ٚ وٕی اػز. ٔشغیشٞدبی ٔؼدشمُ ٚ    ٘ٛع سومیك ثٝدس ایٗ دظٚٞؾ، 
. اػدز « ٞبی لدٛٔی  چبِؾ»ٚ « الذأبر وـٛسٞبی خبسػی»ٚاثؼشٝ ایٗ سومیك ثٝ سشسیت 

 ٔشغیش ٔؼدشمُ اص ثؼدششٞبی   ی ٔٙضِٝ آٔیض ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ثٝ الذأبر سوشیهثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، 
 ی ٔشغیش ٚاثؼشٝ دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ اػز. ٔٙضِٝ ثٝ« ٞبی لٛٔی چبِؾ»سأطیشٌزاس ثش ایؼبد 

ٝ    لضدبٚسی  ٌیشی  دس ایٗ سومیك اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیدشی   اػدشفبدٜ ؿدذٜ اػدز. دس سٚؽ ٕ٘ٛ٘د
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وٙذ  لضبٚر خٛد ٔٛسدٞبیی سا ا٘شخبة ٔی ی ٔملٛدی، ٔومك ثشاػبع ٔملٛد ٚ ثش دبیٝ
ٌیشی لضبٚسی ٚ ثب  ساػشب، ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ یٗوٝ ثشای سومیك ٔٙبػت اػز. دس ا

ٞدبی   ٞبی ٔغبِؼدبسی چدبِؾ   سٛػٝ ثٝ ٔٛضٛع دظٚٞؾ، فؼب ٖ، اػبسیذ، وبسؿٙبػبٖ حٛصٜ
     ٝ ٗ  ػٕیدك كدٛسر ٌشفدز.    ی لٛٔی ا٘شخدبة ؿدذ٘ذ ٚ ثدب آٟ٘دب ٔلدبحج سٚؽ سٚ،  اص اید

ثدضاس ٔلدبحجٝ   ای ٚ سٚؽ ٔیذا٘ی ثب ا ثش ٔجٙبی سشویت سٚؽ وشبثخبٌ٘ٝشدآٚسی اعالػبر 
ا٘شخبة  ٘فش 32 دسٔؼٕٛعثٙبثشایٗ، ثب سٛػٝ ثٝ حؼبػیز ٚ إٞیز ٔٛضٛع، ؛ ػٕیك اػز

 ٚ ثب آٟ٘ب ٔلبحجٝ ا٘ؼبْ ؿذ.
 

 های تحقيق یافته
دػز  ٘فش اص وبسؿٙبػبٖ ٔشسجظ ثب ٔٛضٛع، اعالػبر ثٝ 32دغ اص ا٘ؼبْ ٔلبحجٝ ػٕیك ثب 

 یبفز.آٔذٜ ثٝ اؿجبع اعالػبسی سػیذ ٚ ٔلبحجٝ دبیبٖ  
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 اسدثیل هشد کبسهٌذ ضٌبسي هذسع ٍ کبسضٌبع اسضذ صثبى 29

 اسٍهیِ هشد هؼلن ضٌبسي دکتشی جبهؼِ 91

 اسٍهیِ هشد ػلوي ّیئت دکتشی سٍاًطٌبسي 90

 صًجبى هشد کبسهٌذ يضٌبس جبهؼِکبسضٌبع اسضذ  92
 

ؿٛ٘ذٌبٖ اص سجشیض، اسٚٔیٝ، اسدثیُ ٚ ص٘ؼبٖ ا٘شخدبة   : ٔلبحج1ٝی  عجك ػذَٚ ؿٕبسٜ
 19دسكدذ اص سجشیدض،    31دسكدذ وبسؿٙبػدبٖ اص اسدثیدُ،     34سشسیت ودٝ   یٗ ا  ثٝا٘ذ.  ؿذٜ

 22ؿٛ٘ذٌبٖ سا ٔشد ٚ  دسكذ ٔلبحجٝ 78دسكذ اص ص٘ؼبٖ ٞؼشٙذ.  16دسكذ اص اسٚٔیٝ ٚ 
 31دسكدذ وبسؿٙبػدبٖ ٔدذسن دوشدشی،      59دٞٙذ. حدذٚد   دسكذ آ٘بٖ سا صٖ سـىیُ ٔی

ٔذسن ِیؼدب٘غ داس٘دذ. اص ثدیٗ     دسكذ وبسؿٙبػبٖ 10دسكذ آ٘بٖ ٔذسن وبسؿٙبػی اسؿذ ٚ 
 دسكذ دا٘ـؼٛ ٞؼشٙذ. 9دسكذ ؿغُ آصاد ٚ  13دسكذ داسای ؿغُ دِٚشی،  78وبسؿٙبػبٖ 

ٞدبی لدٛٔی دس آرسثبیؼدبٖ ایدشاٖ چدٝ       وـٛس ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ دس ایؼبد چبِؾ -
 ٘مـی داسد؟
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 : تَصیغ فشاٍاًي ًقص جوَْسی آرسثبیجبى2ی  جذٍل ضوبسُ
 قَهي دس آرسثبیجبى ایشاىّبی  دس ایجبد چبلص

 درصد فراوانی گسینه ردیف

0 
دس ّوسبیگي آرسثبیجبى  آرسیٍجَد کطَس جوَْسی آرسثبیجبى ثب َّیت 

 ایشاى ثب فشٌّگ ٍ صثبى هطتشک
29 90 

 27 21 آهیض جوَْسی آرسثبیجبى ػلیِ ایشاى اقذاهبت هتؼذد تحشیک 2

 5/07 09 آرسثبیجبىای جوَْسی  ّبی هبَّاسُ ّب ٍ ضجکِ تأثیش سسبًِ 9

 5/06 02 تشدد اقتصبدی، سیبحتي ثِ جوَْسی آرسثبیجبى ٍ هقبیسِ خَد ثب آًْب 4

 8 6 ثبؽ هسألِ قشُ ىًطذ حل 5

 011 74 هجوَع
 

آرسی : ٚػٛد وـٛس ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ثب ٞٛیدز  2ی  ٞبی ػذَٚ ؿٕبسٜ عجك یبفشٝ
ٓ  دس ٕٞؼبیٍی آرسثبیؼبٖ ایدشاٖ ثدب ٞٛیدز، فشٞٙدً ٚ صثدبٖ       سدشیٗ ثؼدشش    ٔـدششن ٟٔد

دسكدذ وبسؿٙبػدبٖ ایدٗ ٔٛضدٛع سا      31ٞبی لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ اػز ودٝ   چبِؾ
آٔیض ػٕٟٛسی آرسثبیؼدبٖ ػّیدٝ ایدشاٖ ٚ     چٙیٗ، الذأبر ٔشؼذد سوشیه ٞٓ ا٘ذ؛ سأییذ وشدٜ
 5/17ٚ  27ای ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ ثدٝ سشسیدت ثدب       ٞبی ٔدبٞٛاسٜ  ٞب ٚ ؿجىٝ سأطیش سػب٘ٝ
 ٞبی لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ داس٘ذ. شیٗ ٘مؾ سا دس ایؼبد چبِؾدسكذ ثیـش
ٖ  دس لدٛٔی  ی خٛاػشٝ ٚ ٍ٘بٜ ٌیشی ؿىُوٙذ،  عٛسوٝ وبٜٚ ثیبر ػٙٛاٖ ٔی ٕٞبٖ  ایدشا

ٝ  آٖ اص ثیؾ َ  ود ٖ  خدٛد  دس فشٍٞٙدی  ٚ ػیبػدی  ٔٙبػدجبر  ٔولدٛ سدبة  ثبص ثبؿدذ،  ایدشا
 سجؼبر اص (85: 1381)ثیدبر،  .اػز ثٛدٜ ایشاٖ ٔشصٞبی اص خبسع دس ٞبیی دذیذٜ ٌیشی ؿىُ

 لٛٔی سوٛ ر اص ثشخی ٌیشی ؿىُ ی صٔیٙٝ  ثٝ سٛاٖ یٗ دذیذٜ دس ایشاٖ أشٚص ٔیا سأطیش ٚ
 ثشد. ٘بْ ایشاٖ آرسثبیؼبٖ دس

سا « ٘ٝ ؿشلی ٘ٝ غشثی، ػٕٟٛسی اػالٔی»دیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ اٌشچٝ ؿؼبس 
دس ػٕٟدٛسی اػدالٔی ایدشاٖ    كٛسر ػیبػدز خدبسػی اكدّی     ثب خٛد آٚسد ٚ آٖ سا ثٝ

سدب   1357 ٌیشی ػٕٟٛسی اػالٔی، یؼٙی اص اٚاخش دسآٚسد، ِٚی دس دٚ ػبَ ٘خؼز ؿىُ
ٞب ٚ ٔؼدالر   دس ػبیٝ فضبی ثبصی وٝ ثشای ا٘شـبس وشت ٚ ٘ـشیبر اصػّٕٝ وشبة ،1360

ٔبسوؼیؼشی فشاٞٓ آٔذٜ ثٛد، دسٞبی آرسثبیؼبٖ دس ٔمبثُ ٘فٛر ػمیذسی ؿدٛسٚی ٌـدٛدٜ   
ٝ     (333: 1383صادٜ،  )ٔشؿذی .ثٛد ٞدب ٚ ٔٛاضدغ    دس صٔبٖ ػًٙ ایدشاٖ ٚ ػدشاق، اوظدش ثیب٘ید

ٚ ٟ٘بدٞدب   (141: 1377)ودبسٓ،  وٙذ  داد وٝ آٖ وـٛس اص ػشاق حٕبیز ٔی ٔی ؿٛسٚی ٘ـبٖ 
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ٞدبی لدٛٔی    ٚ ٔؤػؼبر ٚاثؼشٝ ثٝ ؿٛسٚی ٚ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ثٝ اِمدبی ایدذئِٛٛطی  
ؿٙبػی ٚ ػیبػدی خدٛد سا    ٝ سجّیغبر فشٍٞٙی، صثبٖدشداخشٙذ ٚ وّیٝ ػّٕیبر ٔشثٛط ث ٔی

ٞدب سا آٔدبدٜ    ای سا آغبص وشد وٝ ارٞبٖ آرسثبیؼب٘ی افضایؾ داد٘ذ. سادیٛ ثبوٛ سالؽ ٌؼششدٜ
 (337: 1395)احٕذی،  .ػبصد سب ػشصٔیٗ خٛد سا ثخـی اص آرسثبیؼبٖ ثضسي ثذا٘ٙذ

ٝ   1368) 1989دس اٚایُ دػدبٔجش   ٜ ثدب ػدبوٙیٗ   ی خّدك ٕٞدشا   (، فؼدب ٖ ٔوّدی ػجٟد
سٚػشبٞب ٚ ؿٟشٞبی ٘خؼٛاٖ دس ٘ضدیىی ٔشص ایشاٖ ٚ ؿدٛسٚی سؼٕدغ وشد٘دذ ٚ ثدب ػدش      

ػدؼی دس ایؼدبد اسسجدبط ثدب ػدبوٙبٖ      « ٚحذر آرسثبیؼبٖ ؿدٕبِی ٚ ػٙدٛثی  »دادٖ ؿؼبس 
ػٕٟدٛسی  اص ٔدشدْ   صیبدی ی ػذٜ دس ایٗ ساػشب، (154: 1385)ؿیفش،  .ٔشص داؿشٙذ عشف آٖ

ثب ػجٛس اص سٚد اسع ثشای ّٔوك ؿذٖ ثٝ ایشاٖ سدالؽ  ٚ شوز عشف ایشاٖ ح آرسثبیؼبٖ ثٝ
صٚس ثٝ وـدشبس ٔدشدْ ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ دػدز       ٞب ثب سٛػُ ثٝ ِٚی وٕٛ٘یؼز .وشد٘ذ

ٝ ػشٞب سا  سٚحیٝ ٚ رٞٙیز آرسثبیؼب٘یصد٘ذ. وـشبسی وٝ  ٝ  داس ودشد.  یود حیدذس   اثشىدبس  ثد
 ٕٞجؼدشٍی  سٚص دػدبٔجش  31 ٘خؼٛاٖ، خٛدٔخشبس ػٕٟٛسی ٚلز ٔؼّغ سئیغ اف، ػّی

ػیذ ٚ سٚص ٕٞجؼشٍی ٔٙبػجز  ثٝ سٚصدس ایٗ ٞشػبَ  ؛ ٚؿذ اػالْ ػٟبٖ ٞبی آرسثبیؼب٘ی
 (65: 1385)وبظٕی،  .ؿٛد ػٟبٖ ػـٗ ٌشفشٝ ٔی ٞبی آرسثبیؼب٘ی

ی آٖ، اصػّٕٝ خغش ػدشاصیش ؿدذٖ    طجبر وٙٙذٜ ٌؼششؽ ٔٙبصػبر لٛٔی ٚ سأطیشار ثی
ی  ٚ أىبٖ ٔذاخّٝ ػٛ ثبؽ( اص یه )٘ظیش ٔٙبصػٝ لشٜ ػٛی ٔشصٞبی ایشاٖ ػیُ دٙبٞٙذٌبٖ ثٝ

ٞبی خدبسػی دس ٔٙبلـدبر اص ػدٛی دیٍدش دس ؿدٕبس دیبٔدذٞبی ػٕدذٜ دیدذایی          لذسر
آیٙدذ ودٝ سدب حدذٚدی      حؼبة ٔدی  یبفشٝ آػیبی ٔشوضی ٚ لفمبص ثٝ ٞبی سبصٜ اػشمالَ دِٚز
ٗ ساػدشب، ػٕٟدٛسی   دس اید  (35: 1392)كدبِوی،   .اٍ٘یض٘ذ ٞبی أٙیشی ایشاٖ سا ثشٔی ٍ٘شا٘ی

آرسثبیؼبٖ خبن خٛد سا ثشای الذأبر خشاثىبسا٘ٝ ػّیٝ ایشاٖ دس اخشیبس أشیىب ٚ اػدشاییُ  
ٓ       لشاس دادٜ وٝ اص آٖ ػّٕٝ ٔی چٙدیٗ   سٛاٖ ثدٝ اػدشمشاس ٔشاودض ساداسی ٚ ؿدٙٛد ٘دبسٛ ٚ ٞد

ٝ    ؿجىٝ عّجب٘دٝ اص   ٞبی ػبػٛػی دس ٔشصٞبی ؿٕبِی ایشاٖ ٚ سجّیغدبر ضدذایشا٘ی ٚ سؼضید
 سادیٛ ثبوٛ اؿبسٜ وشد. عشیك

ػٕٟدٛس آرسثبیؼدبٖ،    دس ٔمبْ اِٚیٗ سئدیغ اف  دس دٚساٖ سیبػز ػٕٟٛسی ایبص ٔغّت
خٛاػدشبس ٌؼدششؽ سٚاثدظ     حدبَ،  یٗ ا ثباؽ ثؼیبس ضؼیف ثٛد،  ٞشچٙذ ػیبػز خبسػی

 .ثددبؽ ثددٛد ایددشاٖ ٚ ػٕٟددٛسی آرسثبیؼددبٖ ٚ حضددٛس ایددشاٖ دس ٔیددب٘ؼیٍشی ٔٙبصػددٝ لددشٜ
اف، ٔؼدشٚف ثدٝ    ِٚدی اص صٔدبٖ سٚی ودبس آٔدذٖ اثٛاِفضدُ ػّدی       (14: 2012اف،  )٘لیت

 .ٌشی لٛٔی، ػٕٟٛسی آرسثبیؼدبٖ سا سدب آػدشب٘ٝ فشٚدبؿدی ددیؾ ثدشد       ، افشاط«ثی ایّچی»
ثی كدذٞب وشدبة ٚ ٔمبِدٝ دسثدبسٜ سدبسیخ       دس دٚساٖ حىٛٔز ایّچی (13: 1394)احٕذی، 
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سوشیده حدغ    ٞبی ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ ٘یدض ثدب ٞدذف      آرسثبیؼبٖ چبح ؿذ ٚ سػب٘ٝ
ٞدبی ایدشاٖ    ٞب ثش ضذ ایشاٖ اص ٚضغ ٘بٔٙبػدت ٚ ضذثـدشی سدشن    سٛصی آرسثبیؼب٘ی ویٙٝ

 (223: 1389فیشٚصآثبدی،  )دٞمب٘ی .ٌفشٙذ ػخٗ ٔی
)ثیدبر،   .داداف  ثدٝ حیدذس ػّدی   خدٛد سا  ػدبی  (، 1372) 1993دس سبثؼشبٖ ثی  ایّچی

خدٛد، اٌشچدٝ ادػدبی دیٛػدشٗ       اف دس اثشذای سیبػدز ػٕٟدٛسی   حیذس ػّی (85: 1381
ای  صثبٖ دٚ ػٛی سٚدخب٘ٝ اسع ثٝ ٕٞذیٍش ٚ ایؼبد آرسثبیؼبٖ ٔشوذ سا ایذٜ آرسیٔٙبعك 

وٛسبٞی، دس عشح سٚی ػّذ  صٔبٖ ٔذرأب ثؼذ اص ٌزؿز ؛ ٚاٞی ٚ غیشاكِٛی ػٙٛاٖ وشد
ٞبی آرسثبیؼبٖ ؿشلی، غشثی،  بٖ، اػشبٖٞبی اثشذایی ػٕٟٛسی آرسثبیؼ وشبة دٙؼٓ ٔذسػٝ

اسدثیُ، ٕٞذاٖ، ص٘ؼبٖ، لضٚیٗ ٚ ٌیالٖ ثب ٘بْ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ٚ ثٝ ٕٞشاٜ دشچٓ ایٗ 
 اف، ٚصیش خبسػٝ ٚلز ػٕٟٛسی دس ایٗ صٔبٖ، خّف (91: 1389)ودٛ یی،  .وـٛس چبح ؿذ

ٚصیش خبسػٝ آرسثبیؼبٖ ثّىٝ ٚصیش خبسػدٝ سٕدبْ    سٟٙب ٘ٝآرسثبیؼبٖ اػالْ وشدٜ ثٛد وٝ اٚ 
: 1393اسػٕٙذ ٚ ٕٞىدبساٖ،   )ػٛادی .ٞبی آرسثبیؼبٖ ایشاٖ اػز ٞب اصػّٕٝ سشن آرسثبیؼب٘ی

ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ اص ساٜ سٕشوض یبفشٗ ثش اسوبد آ٘چٝ)ثش عجك سجّیغدبر سػدٕی    دسٚالغ (60
وشد سب ثدب سوشیده    ٘ذ؛ سالؽ ٔیخٛا ٔی« آرسثبیؼبٖ ؿٕبِی ٚ ػٙٛثی»ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ(، 

 (15: 1388)احٕذی، .وٙذ ٔظبثٝ اٞشْ فـبسی ػّیٝ ایشاٖ اػشفبدٜ ٞبی ایشاٖ، اصآٟ٘ب ثٝ آرسثبیؼب٘ی
 ٌشایب٘ٝ دس آرسثبیؼبٖ آرسثبیؼبٖ دس ساػشبی ػیبػز ا٘ضٕبْ عٛسوّی الذأبر ػٕٟٛسی ثٝ

 ثٙذی وشد: یشی دػشٝٞبی فشٍٞٙی د اػشٕبػی ٚ ػیبػی د أٙ سٛاٖ دس حٛصٜ ایشاٖ سا ٔی
سـٛیك فؼب ٖ ػیبػدی ایشا٘دی ثدٝ ایؼدبد     سٛاٖ ثٝ  فشٍٞٙی د اػشٕبػی ٔی  ی دس حٛصٜ

٘دبظٓ   یٝ ثٝ ٌفشٞبی ػیبػی د فشٍٞٙی دس داخُ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ اؿبسٜ وشد.    سـىُ
ٖ   سدشن دس أدٛس   ،دِٚشی ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ یٝ اف، سئیغ وٕیش اثشاٞیٓ  صثب٘دبٖ آرسثبیؼدب

وٙٙذ وٝ ثشای سأٔیٗ  دس ػٟبٖ فؼبِیز ٔی صثبٖ آرسثبیؼب٘ی سشنػیلذ سـىُ  ٔمیٓ خبسع، 
 (166: 1393)ٍٔشدیچیدبٖ،   .وٙٙذ ٌزاس ٕ٘یٞیچ وٛؿـی فشٚ ٔٙبفغ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ اص 

ػٙجؾ ثیذاسی ّٔی آرسثبیؼبٖ ػٙٛثی )ٌبٔٛح( ٚ سـىیالر ػجٟٝ آصادی ّٔی آرسثبیؼدبٖ  
ٞبی ػٟبٖ )دان( ودٝ   ٞبی ایشا٘ی ٞؼشٙذ وٝ ثب ٕٞىبسی وٍٙشٜ آرسثبیؼب٘ی )آٔبع( ػشیبٖ

ؿٛد. حضة اػشمالَ ّٔی آرسثبیؼبٖ )آٔیدخ( ٔؼٕٛػدٝ    سٛػظ حبوٕیز ثبوٛ ٞذایز ٔی
ٞدبی   ؾ ٟٕٔی اص ایٗ ٔؼٕٛػدٝ ثدٝ حمدٛق آرسثبیؼدب٘ی    وٙٙذ وٝ ثخ  سفىشاسی سا د٘جبَ ٔی
 (108: 1386)ٚاحذی،  .ایشاٖ اخشلبف داسد

دس ایٗ حٛصٜ، ثبیذ ثٝ ا٘ؼبْ عیف ٚػیؼی اص الذأبر فشٍٞٙدی ػٟدز اِمدبی ٔفٟدْٛ     
ددشداصی ٚ ثٕجدبساٖ سجّیغدبسی     آرسثبیؼبٖ ٚاحذ دس ارٞبٖ خٛاف ٚ ػٛاْ اص عشیك اػغٛسٜ
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ٚیظٜ ٘مـٝ سٚی  س وشت دسػی سبسیخی ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ثٝاؿبسٜ وشد. دس ایٗ ساثغٝ، د
آرسثبیؼبٖ ثضسي ػالٜٚ ثدش ٞفدز   « آسبیٛسدٚ»ػّذ ٚ ٔشٗ وشبة سبسیخ والع دٙؼٓ ثب ٘بْ 

اػشبٖ ؿٕبَ غشثی ایشاٖ، سمشیجبً سٕبٔی اسٔٙؼشبٖ، ثخـی اص داغؼشبٖ سٚػیٝ ٚ لؼدٕشی اص  
 (104: 1387)احٕذی،  .ٌیشد دسثش ٔی صثب٘بٖ ػىٛ٘ز داس٘ذ سا ٘یض وٝ دس آٖ سشن ٌشػؼشبٖ 

صثب٘بٖ ایشا٘ی دس خدبسع اص وـدٛس ٚ سـدٛیك ثدٝ      سالؽ دس ػٟز ثشلشاسی اسسجبط ثب سشن
ٌزاسی الشلبدی دس ایٗ وـدٛس ٚ ثشددبیی    دزیشؽ سبثؼیز ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ٚ ػشٔبیٝ

اسٚددب،  ٞبی سادیٛ ٚ سّٛیضیٛ٘ی دس  ٞب ٚ سأػیغ ؿجىٝ ٞبی فشٍٞٙی، ا٘شـبس سٚص٘بٔٝ سـىُ
وب٘ددبدا ٚ أشیىددب اص دیٍددش الددذأبر فشٍٞٙددی د اػشٕددبػی ػٕٟددٛسی آرسثبیؼددبٖ ػّیددٝ   

سوٛ ر فٙبٚسا٘دٝ اسسجدبعی دس رار خدٛد     (341: 1381)ٔملٛدی،  .آرسثبیؼبٖ ایشاٖ اػز
ٞب ٚ سٟذیذٞبیی ثشای وـٛسٞبیی ٞؼشٙذ وٝ لذسر ٔبِىیز ایٗ فٙبٚسا٘دٝ سا   حبٚی چبِؾ

دس ایدٗ ساثغدٝ، ػیبػدشٍزاساٖ     (132: 1399ٚ ٕٞىدبساٖ،  )ٔوٕدذسحیٕی   .دس دػز ٘ذاس٘ذ
ٝ    ٔزٞت ؿیؼٝٞبی آٟ٘ب  سػب٘ٝ غشثی ٚ ٝ  سا ثشای ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ ثد ی ٔدزٞجی   ٔٙضِد

ا٘ؼبْ سجّیغبر ٔٙفدی   (136: 1379)ثخـبیـی اسدػشب٘ی،  .ٕ٘بیٙذ لٛٔی ٚ سادیىبَ ٔؼشفی ٔی
     ٝ ی  ثؼیبس ٌؼششدٜ ػّیٝ دِٚز دیٙی ٚ ٔجشٙی ثش ٔدزٞت ؿدیؼٝ دس ایدشاٖ، ٘خجٍدبٖ ػبٔؼد

آرسثبیؼبٖ سا ٘ؼجز ثٝ ٔذَ ایذئِٛٛطی ٚ ٘ظبْ ػیبػی ایشاٖ ثدذثیٗ ػدبخشٝ ٚ آٟ٘دب سا اص    
: 1386)ٚاحذی، ٌیشی دِٚشی دیٙی ثیٕٙبن ٕ٘ٛدٜ اػز  ٌیشی ؿیؼٝ ٚ احشٕبَ ؿىُ لذسر
ٝ   ٞدبی اخیدش، ػشثؼدشبٖ ػدؼٛدی     چٙیٗ دس ػبَ ؛ ٞٓ(105 ثدیؾ اص دٚ دٞدٝ    ی ودٝ ػدبثم

ٕٞىبسی أٙیشی ثب آرسثبیؼبٖ ثشای سٛػؼٝ ٚٞبثیز دس ایدٗ وـدٛس سا داسد، ثدب آٌدبٞی اص     
 ٞبی فؼبِیزؽ داسد الآرسیؼٓ، س آٚیٛ ٚ ٚاؿٍٙشٗ دس سشٚیغ دبٖ الذأبر ٔـششن ثبوٛ، سُ

 (184: 1398)وبظٕی،  .لٛٔی ضذایشا٘ی سا سمٛیز وٙذ
د أٙیشی، ٔـىالر سٚاثظ ایشاٖ ٚ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ثیـشش سیـدٝ   دس حٛصٜ ػیبػی

ٞدبیی سا ثدشای    ایشاٖ ٚ غشة داسد. ثؼضی ػیبػشٍزاساٖ ایشا٘دی سٛإ٘ٙدذی    دس سٚاثظ سیشٜ
ٌیشی  وٙٙذ وٝ أىبٖ ؿىُ ٚػٛ ٔی ٌؼششؽ سٚاثظ ثب ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ دس ثبوٛ ػؼز

ٔجب٘ی لذسر )وٓ ٚػؼز ثٛدٖ، ػٕؼیز وٓ، الشلبد ٔشىی ثٝ ٘فز ٚ آٖ ثٝ دِیُ ٘ذاؿشٗ 
ٌبص، ضؼف ٘ظبٔی ٚ ٘جٛد لذسر ٔؼٙٛی( ٚػٛد ٘ذاسد، ثٝ دِیُ ٘فدٛر أشیىدب، اػدشاییُ،    
سٚػیٝ، اٍّ٘یغ ٚ ثشخی وـٛسٞبی ٔٙغمٝ وٝ ساثغٝ خٛثی ثدب ػٕٟدٛسی اػدالٔی ایدشاٖ     

شای سٚاثدظ ثٟشدش ثدب ایدشاٖ دادٜ     سیدضی ثد    ی ثش٘بٔٝ ٘ذاس٘ذ، دس ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ، اػبصٜ
افؼش اعالػبسی ػبثك ٘یدشٚی   ،اػىبسر سیششدس ایٗ ساػشب،  (72: 1394)احٕذی،  .ؿٛد ٕ٘ی

ٔشیىدب إٞیدز صیدبدی داسد.    اآرسثبیؼبٖ ثشای ٔٙدبفغ  ػٕٟٛسی : »ٌٛیذ ٔشیىب ٔیادسیبیی 
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وٝ دس  ٖ اٟشساٜ ثشای سػیذٖ ثٝ ؿٟش س ٗیسش هیایشاٖ ٚ ٘ضد ی وٝ ٕٞؼبیٝ چشا؟ ثٝ دِیُ ایٗ
 (28: 2007)دّیچ ٚ ثبسچش،  .«، اػزدبییٗ ػبحُ ػٙٛثی دسیبی خضس لشاس داسد

ٞدبی   ػشثؼدشبٖ ػدؼٛدی ثدٝ دِیدُ ػدشخٛسدٌی اص ؿىؼدز      ٞبی اخیش ٘یدض،   دس ػبَ
ٝ ای، سٚیىشد خلٕب٘ٝ ػّیٝ ایشاٖ اسخبر ودشدٜ اػدز. سیدبم     ٔٙغمٝ اثضاسٞدبی   ٔدٛاصار  ثد

اػدز. اكدشاس ثدش ایؼدبد     ثبیؼبٖ ایشاٖ ٔشؼذد، ثٝ د٘جبَ سفشلٝ لٛٔی اصػّٕٝ دس ٔٙبعك آرس
شیف سٚیىشدٞب ثشاػبع آٖ، ٚػدٝ ٔـدششن ٔیدبٖ    وٞٛیز ٔغبیش ثب ٚالؼیبر سبسیخی ٚ س

ثبوٛ ٚ سیبم دس لجبَ ایشاٖ اػز. اثؼبد ٕٞىبسی ثدبوٛ ٚ سیدبم اصػّٕدٝ سدأٔیٗ ٔدبِی      
عّدت،   سؼضیٝ فؼب ٌٖشا دس فضبی ٔؼبصی، ػزة  ٞبی لْٛ وب٘بَ بدٌشا، ایؼ ٞبی لْٛ ٌشٜٚ

َ     اِمبی سػب٘ٝ ٞدبی   ای ٚػٛد ٔؼئّٝ لٛٔی دس ایشاٖ، سجذیُ ٕ٘بدٞدبی ٚسصؿدی ثدٝ ػدٕجٛ
دس حبَ حبضش دِٚز ثبوٛ ثدشای   (184: 1398)وبظٕی،  .ؿٛ٘ذ ٚاٌشایی لٛٔی سا ؿبُٔ ٔی

 ٌشایدی،  ٚیظٌی ثٙیبدیٗ خٛد یؼٙدی غدشة  وٝ ثشٛا٘ذ سبسیخی ػبخشٍی ٚ ٔشٙبػت ثب چٟبس  ایٗ
ػشیضی ثیبفشیٙدذ، ٔوبفدُ ػّٕدی ٚاثؼدشٝ ثدٝ خدٛد دس        ػشیضی ٚ ایشاٖ آرسیؼٓ، ٔزٞت دبٖ
وٝ ٔٙىش ٞشٌٛ٘ٝ ثؼشٍی ٚ دیٛ٘دذ سدبسیخی آساٖ ٚ ؿدیشٚاٖ ثدب      ی اسع سا ٚاداؿشٝػٛ آٖ

ْ   چٙیٗ ایؼبد وب٘بَ ایشاٖ ٌشد٘ذ. ٞٓ ثدٝ   ٌشایدی، وٕده   ٞبی سّٛیضیٛ٘ی ثشای سوشیده لدٛ
عّت، سوشیه ػٛا٘بٖ آرسثبیؼبٖ ایشاٖ دس حٕبیز غیشٔؼٕدَٛ   ٌیشی احضاة سؼضیٝ ؿىُ
ٞدبی ضدؼیف    ٞبی ٚسصؿی خٛد ٚ دزیشؽ دا٘ـؼٛیبٖ آرسثبیؼبٖ ایشاٖ دس دا٘ـٍبٜ اص سیٓ

 (101: 1394)احٕذی، .ی اسع اص دیٍش الذأبر ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ػّیٝ ایشاٖ اػزػٛ آٖ
سدٛاٖ دس دٚدػدشٝ    ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ػّیٝ ایدشاٖ سا ٔدی  ثٙذی الذأبر  دس یه ػٕغ
 وّی سمؼیٓ وشد.

سددٛاٖ ثددٝ حددزف لددبٖ٘ٛ ػضایددی   الددذأبر ضذاػددالٔی؛ وددٝ اص آٖ ػّٕددٝ ٔددی  -1
ٌشایدبٖ،   ػدٙغ  ٌشایی اص لٛا٘یٗ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ٚ لب٘ٛ٘ی وشدٖ فؼبِیز ٞٓ ػٙغ ٞٓ

     ٛ سٞدبی ضذاػدالٔی،   ص٘ذا٘ی وشدٖ سٞجدشاٖ احدضاة اػدالٔی، چدبح ٔمدب ر ٚ وبسیىبس
ػشیضی ٚ ٕٔٙٛػیدز فدشٚؽ ٚ دخدؾ ٔولدٛ ر ٚ ٕ٘بدٞدبی       سخشیت ٔؼبػذ، حؼبة

آٔٛصاٖ ٚ افشاد ػدٛاٖ اص   ٕٔٙٛػیز سػٕی دخؾ اراٖ اص ٔؼبػذ ٚ ٔٙغ ؿذٖ دا٘ؾدیٙی، 
اػالْ سػٕی دِٚز ثبوٛ ثدٝ عدالة    ،ٚسٚد ثٝ ٔؼبػذ ثشای ؿشوز دس ٕ٘بصٞبی ػٕبػز

٘ی ودٝ سولدیالر دیٙدی داس٘دذ ٚ یدب دس ایدشاٖ       ٔـغَٛ سولیُ دس ایشاٖ ٚ سٟذیذ وؼدب 
وٙٙددذٌبٖ داسای  ا٘ددذ، ٔوددذٚدیز ثددشای ا٘شخددبة ؿددٛ٘ذٌبٖ ٚ ا٘شخددبة  سولددیُ وددشدٜ

ٞدبی ٔدزٞجی ٚ اػدالٔی دس ا٘شخبثدبر خلٛكدًب اػضدبی حدضة اػدالٔی ٚ سد          ٌشایؾ
اػدالْ سػدٕی ٕٔٙٛػیدز     ،ٌشا دس ا٘شخبثبر دبسِٕب٘ی كالحیز ٘بٔضدٞبی ٔؼشمُ ٚ اػالْ
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ٞب ٚ ٔمبثّٝ دّیؼی ٚ أٙیشی ثب وؼب٘ی ودٝ دٛؿدؾ اػدالٔی     ٔذاسع ٚ دا٘ـٍبٜحؼبة دس 
ٞدب ٚ اداسار   داؿشٝ ثبؿٙذ ٚ حشی ػٌّٛیشی اص ٚسٚد افشاد ٔوؼجٝ ثدٝ ٔدذاسع، دا٘ـدٍبٜ   

آصادی وبُٔ یٟٛدیبٖ ٔشٕبیُ ثٝ كٟیٛ٘یؼدٓ ػدبوٗ    ،دِٚشی ٚ اػٕبَ ٔوذٚدیز ػّیٝ آٟ٘ب
ٕٔٙٛػیدز   ٚ ٙدی، ػیبػدی ٚ الشلدبدی   ٞدبی دی  دس ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ػٟدز فؼبِیدز  
 اؿبسٜ وشد. ٞبی ٔوشْ ٚ كفش ثشٌضاسی ٔشاػٓ ٔزٞجی ٚ ػضاداسی ٔبٜ

ٝ   الذأبر ضذ ایشا٘دی ودٝ اص آٖ ػّٕدٝ ٔدی     -2 اػدبصٜ فؼبِیدز ثدٝ ػشیدبٖ      سدٛاٖ ثد
سشویؼٓ ایشا٘ی، افششبح دفشش آرسثبیؼبٖ ػٙٛثی دس آوبدٔی ػّدْٛ آرسثبیؼدبٖ ٚ حضدٛس     دبٖ

ا٘ی دس ایٗ ؿؼجٝ، اسسجبط سٍٙبسًٙ ثب أشیىدب ٚ سطیدٓ كٟیٛ٘یؼدشی ٚ    ٌشای ایش فؼب ٖ لْٛ
ٞبی ػٟبٖ ، سایدغ ؿدذٖ ودبسثشد     آٔیض ػّیٝ ایشاٖ، ثشٌضاسی وٍٙشٜ آرسی الذأبر سوشیه
، دس ادثیبر ٔمبٔدبر ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ،    «آرسثبیؼبٖ ػٙٛثی»اكغالح  وّٕٝ ٔؼؼَٛ ثٝ

ی ٚ آٔٛصؿی، ا٘شـبس اعّغ، ٘مـدٝ،  سوشیف ٌؼششدٜ سبسیخ ٚ فشًٞٙ ایشاٖ دس وشت دسػ
 ٞبیی وٝ دس آٖ ثش ضذ ایشاٖ ادػبی اسضی ؿذٜ اػز، حٕبیز ٔبِی ٚ ػیبػدی  وشت ٚ ػبیز

ٝ    ٞب ٚ ػٛأُ سؼضیٝ اص ٌشٜٚ عّجب٘دٝ دس   عّت دس داخُ ایشاٖ، سجّیغدبر ضدذایشا٘ی ٚ سؼضید
ٞبی ایشاٖ ٚ وٛؿؾ حبوٕیدز ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ دس ٔؼّدغ      سادیٛ ثبوٛ ثشای آرسی

ی اسلبَ آرسثبیؼبٖ ػٙدٛثی   وٙٙذٜ ثشای سغییش ٘بْ ایٗ وـٛس ثٝ آرسثبیؼبٖ ؿٕبِی سب سذاػی
 ٌیشد. ٞبی ضذایشا٘ی لشاس ٔی )آرسثبیؼبٖ ایشاٖ( ثٝ آٖ ثبؿذ دس صٔشٜ فؼبِیز

 
 ها تحليل یافته

ؿٛسٚی ٚ ثشلشاسی اسسجبعبر ٔشٙٛع سؼبسی، ػیبػدی، فشٍٞٙدی ٚ ٌشدؿدٍشی     فشٚدبؿی
ٚ  لدشاس داد ٔبثیٗ ایشاٖ ٚ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ، أىب٘بر ٔشؼذدی دس اخشیبس فؼب ٖ لدٛٔی  

دػششػی ثٝ ٔولٛ ر فشٍٞٙی اػٓ اص وشبة، ٘ـشیبر، فیّٓ ٚ دیذاس ٚ ٔاللبر ثب ٔدشدْ  
ٝ  بٞی لٛٔی سا ٔٛػت ؿذآٌ ، ثخـی اصٚ ٘خجٍبٖ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ٞدبی   . عجدك یبفشد

ٔیدذا٘ی ایددٗ سومیدك، ٚػددٛد ػٕٟدٛسی آرسثبیؼددبٖ دس ٕٞؼدبیٍی آرسثبیؼددبٖ ایددشاٖ ٚ     
ٞبی لدٛٔی دس   سشیٗ ثؼشش ایؼبد چبِؾ ثشداسی اص ٞٛیز، فشًٞٙ ٚ صثبٖ ٔـششن ٟٔٓ ثٟشٜ

 وٙٙذ. دسكذ وبسؿٙبػبٖ ایٗ ٔٛضٛع سا سأییذ ٔی 31آرسثبیؼبٖ ایشاٖ اػز وٝ 
ٝ   ی ٚ ٔٙغمٝا ٔٙغمٝ فشاآرسثبیؼبٖ ثب ٔیذاٖ دادٖ ثٝ وـٛسٞبی  ػٕٟٛسی ی  ای ودٝ ساثغد

ؿدٛد اص خدبن ػٕٟدٛسی     آٔیضی ثب ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٘ذاس٘ذ ، ثبػدض ٔدی   ٔؼبِٕز
 آرسثبیؼبٖ ا٘ٛاع سوشیىبر سا ػّیٝ أٙیز ٚ ٔٙبفغ ّٔی ایشاٖ ا٘ؼبْ دٞٙذ وٝ اصػّٕٝ الدذأبر 

ٞدبی ایدشاٖ    سٛاٖ ثٝ سشغیت ٚ سوشیده آرسثبیؼدب٘ی   ی ٔیٞبی لٛٔ آ٘بٖ دس ساثغٝ ثب چبِؾ
إُِّ  ثیٗ ی اؿبسٜ وشد. وـٛسٞبی أشیىب ٚ اػشاییُ ثٝ دِیُ دؿٕٙی وٝ ثب ایشاٖ دس ػشكٝ
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خٛاٞٙذ ثٝ ایشاٖ فـدبس   وٙٙذ ٚ اص ایٗ عشیك ٔی داس٘ذ اص ایذٜ آرسثبیؼبٖ ٚاحذ حٕبیز ٔی
   ٝ ٞدبی خدٛد دس لبِدت ػدبخشبس ٘ظدبْ       ٚاسد وشدٜ ٚ ایٗ وـٛس سا ٚاداس ثدٝ لجدَٛ خٛاػدش

ٞدبی   سشیٗ ثؼششٞبی چبِؾ ٞبی ٔیذا٘ی سومیك ٘یض، یىی اص ٟٔٓ عجك یبفشٝ إُِّ وٙٙذ. ثیٗ
آٔیض ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ ػّیدٝ ایدشاٖ      لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ الذأبر ٔشؼذد سوشیه

 ارػبٖ داس٘ذ.دسكذ وبسؿٙبػبٖ ثٝ ایٗ أش  27ٞبی ؿٕبِی اػز وٝ  ٚیظٜ دس ٔشصٞبی اػشبٖ ثٝ
ٝ   چٙیٗ، عجك یبفشٝ ٞٓ ٝ   ٞبی سومیدك، سػدب٘ ٞدبی ػٕٟدٛسی    ٞدبی ٔدبٞٛاسٜ   ٞدب ٚ ؿدجى

ٞبی لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ  ایؼبد چبِؾدسكذ وبسؿٙبػبٖ دس  5/17اص ٘ظش آرسثبیؼبٖ 
ٝ     افىٙی سػب٘ٝ ا٘ذ. سجّیغبر ٚ سفشلٝ ثٛدٜ ٔؤطش ٚیدظٜ   ٞبی ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ ٚ سشویدٝ ثد
وٙٙدذ، ثؼدششٞبیی    ای ایٗ وـٛسٞب وٝ ثٝ صثبٖ سشوی ثش٘بٔدٝ دخدؾ ٔدی    ٞبی ٔبٞٛاسٜ وب٘بَ

ثدب ٔٛافمدز دِٚدز     أشیىب ٞبی لٛٔی دس آرسثبیؼبٖ ایشاٖ اػز. ٌیشی چبِؾ ثشای ؿىُ
اػدشٛدیٛی ٔؼٟدضی سأػدیغ ٚ آسؿدیٛ      سا ثدب  «ٚی.سدی ٌٖٛ آر »عّت  ثبوٛ، ؿجىٝ سؼضیٝ

ٓ  «ٚی.آر سی»ؿجىٝ دِٚشی ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ  ٖ    ٚ ٞد ٞدبی   چٙدیٗ آسؿدیٛٞبی سّٛیضیدٛ
. ایدٗ ؿدجىٝ ثدب    ٝ اػدز ایٗ وـٛس دس اخشیبس ایٗ ؿجىٝ لدشاس ٌشفشد   یاػشٕبػی ٚ فشٍٞٙ
ّٔی ػّْٛ ٚ سّٛیضیٛ٘ی ثب ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔؼّغ ٚ اػبسیذ آوبدٔی  ی ٞبی ص٘ذٜ ثشلشاسی اسسجبط

 وٙذ. دخؾ ٔی  ای ٚ فشٍٞٙی ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ػّیٝ ایشاٖ ثش٘بٔٝ ػیبػی، سػب٘ٝ فؼب ٖ
 

 ها پيطنهاد
سٚاثظ ثیٗ ػٕٟٛسی اػالٔی ایدشاٖ ٚ ػٕٟدٛسی    سٙؾ دسای وٝ ثبػض  سشیٗ ٔؼأِٝ ٟٔٓ -

 آرسیؼٓ ٚ ایذٜ آرسثبیؼبٖ ٚاحذ اػدز؛  ٕٞٝ اؿششاوبر ٌشدیذٜ اػز، دبٖ آرسثبیؼبٖ ثب آٖ 
ٝ  ثٙبثشایٗ دیـٟٙبد ٔی ٚیدظٜ سٚاثدظ فشٍٞٙدی     ؿٛد ثیـشش ثش اؿششاوبر ٚ ٌؼششؽ سٚاثظ ثد

 سأویذ ؿٛد.
اؿششاوبر فشاٚاٖ دس فشًٞٙ، صثبٖ، سبسیخ ٚ... ٔشدْ ػٕٟٛسی آرسثبیؼدبٖ ثدب ٔدشدْ     -

ٞب ٔیبٖ دٚ وـٛس ٚ  آرسثبیؼبٖ ایشاٖ دس ػشؿز خٛد ٔٙفی ٘یؼز، أب ثٝ دِیُ ثشخی سٙؾ
ایٗ ٔٛضٛع ثٝ یده ٔؼدأِٝ ٔٙفدی ثدذَ ؿدذٜ ٚ       ای ای ٚ ٔٙغمٝ أٙغمٝ٘مؾ وـٛسٞبی فش

ثٙدبثشایٗ ایدشاٖ ٚ دِٚشٕدشداٖ ایشا٘دی دس      ثشؿذر اخشالفبر ثیٗ دٚ وـٛس افضٚدٜ اػدز؛ 
اِٚیٗ الذاْ ثبیذ ثشٛا٘ٙذ ایٗ ٔٛضٛع سا ٔوذٚد ثٝ دٚ وـٛس ایشاٖ ٚ ػٕٟٛسی آرسثبیؼدبٖ  

 ثدب ایدشاٖ داسای ٔـدىُ )أشیىدب ٚ     ٕ٘بیٙذ. چشاوٝ افضایؾ ثدبصیٍشاٖ دیٍدشی ودٝ ػٕدالً    
اػشاییُ( ٚ یب داسای سلبثز )سشویٝ ٚ ػشثؼشبٖ( ٞؼشٙذ، ثبػض دیچیذٜ ؿذٖ ٔؼأِٝ ٚ حشی 
دس كٛسر حٕبیز ایدٗ ثدبصیٍشاٖ اص ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ ثبػدض اكدشاس ثدش ٔٛاضدغ         

ٗ ثٙبثشایٗ ایدشاٖ ثبیدذ ثشٛا٘دذ اص افدضایؾ ثدبصیٍشاٖ دس اید       ٌشدد؛ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ ٔی
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اسسجبط ػٌّٛیشی وٙذ ٚ اِجشٝ سٟٙب ساٞىبس ٔٛػٛد ٚ ٕٔىٗ ثشای ایٗ ٔملدٛد ٕٞدبٖ ایدذٜ     
 ٞب ٚ سأویذ ثش ٘مبط ٔـششن دٚ وـٛس ایشاٖ ٚ ػٕٟٛسی آرسثبیؼبٖ اػز. ٌؼششؽ ٕٞىبسی

 
 گيری نتيجه

ٞبی لٛٔی ٚ فشٍٞٙی ٔشٙٛع دسٖٚ ػٛأغ، أدشی فشاٌیدش ثدٛدٜ ٚ دس اغّدت      ٚػٛد ٌشٜٚ
یؾ عٛ ٘ی داسد. سؼشثٝ سبسیخی ٚ فشایٙذٞبی ػٟب٘ی ٘ـبٖ ٚث وٓای  وـٛسٞبی د٘یب ػبثمٝ

ٞبی ّٔی ٕٞدٛاسٜ اص دٚ ػدٛ ثدٝ چدبِؾ وـدیذٜ       ٞب ٚ دِٚز دٞٙذ وٝ ٔٛػٛدیز ّٔز ٔی
ٞبی دیٍش ٚ دیٍشی اص ٘بحیدٝ   ؿٛ٘ذ. یىی اص ٘بحیٝ سٟذیذار خبسػی وـٛسٞب ٚ ّٔز ٔی

اص وـدٛسٞبی  دس ثؼدیبسی  دس سؼبسم لشاس ٌشفشٗ ٞٛیز لٛٔی ثدب ٞٛیدز ودالٖ ّٔدی.     
ٞبی لٛٔی ٚ حشی  ٞٛیز ؿذٖ ػبخشٝػٟبٖ، اػشؼٕبس اسٚدب ٘مـی ػٕذٜ دس  سٛػؼٝ دسحبَ
ٖ دس ػیبػی وشدٖ ٚ  سش ٟٔٓ٘مـی   د  ٞدبی لدٛٔی   آٟ٘دب دس چدبسچٛة ٌدشٜٚ    دٞدی  ػدبصٔب

ٞددبی ٔـددششوی سا دس وـددٛسٞبی  ػیبػددی داؿددشٝ اػددز. سؼشثیددبر اػددشؼٕبسی، ٔیددشاص
فـدب٘ذٖ ثدزس سفشلدٝ ٚ ػدذایی ٔیدبٖ ّٔدُ ٚ الدٛاْ        خبٚسٔیب٘ٝ داؿشٝ ٚ اػشؼٕبسٌشاٖ ثب ا

ٞدبی   ، اص ٌزؿشٝ سبوٖٙٛ آسؾ دسٌیشیثشاٍ٘یض ٔٙبلـٝٞبی ػبخشٍی ٚ  ٔخشّف، ثب ٔشصثٙذی
 .ا٘ذ لٛٔی سا افشٚخشٝ ٚ ٔـشؼُ ٍ٘ٝ داؿشٝ

ٞدبی لدٛٔی دس    دس ایٗ سومیك ٘مؾ وـدٛس ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدبٖ دس ایؼدبد چدبِؾ     
ٞدبی   فز. دس ایٗ ساػشب، ٘مؾ، ٚیظٌی ٚ ػبخشبس سطیٓآرسثبیؼبٖ ایشاٖ ٔٛسد سٛػٝ لشاسٌش

ػیبػی حبوٓ ثش ایٗ وـٛس، وؼدت ٚ افدضایؾ ٘فدٛر ػیبػدی، الشلدبدی ٚ فشٍٞٙدی دس       
یددٝ ایددشاٖ، ػّآٔیددض ػٕٟددٛسی آرسثبیؼددبٖ  آرسثبیؼددبٖ ایددشاٖ، الددذأبر ٔشؼددذد سوشیدده

ٖ  ٞب دس ساػشبی ٔٙبفغ ّٔی خٛد، حٕبیز اص ٞبی آٟ٘ب ثشای لٛٔیز ٌزاسی ػشٔبیٝ  خٛیـدبٚ٘ذا
 آ٘ؼدب  اصای آٟ٘ب ثشػؼشٝ ثٛد.  ٞبی ٔبٞٛاسٜ ٚیظٜ ؿجىٝ ٞب ثٝ ٔشصی ٚ سأطیش سػب٘ٝ لٛٔی ثشٖٚ

 ٞبی داخّی صٔیٙٝ ثٟششی سا ثشای دیذایؾ ٞب ٚ اٍ٘یضؽ وٝ سوشیىبر خبسػی دس ثؼشش ٔغبِجٝ
وٝ  وٙذ وٙٙذ، حفظ ٚ حشاػز اص حبوٕیز ّٔی ایؼبة ٔی لٛٔی ایؼبد ٔی ٞبی چبِؾٚ ثشٚص 

 .ثبؿیٓ  لٛٔی سٛػٝ ػذی داؿشٝ ٞبی ایؼبد چبِؾ٘ؼجز ثٝ ٘مؾ ػٛأُ خبسػی دس 
داخّدی   ٞدبی  ثؼششٞب ٚ صٔیٙٝ ایشاٖ ثبیذ دس ؿشایظ وٙٛ٘ی ػٕٟٛسی اػالٔیسٚ،  اص ایٗ

ثدشداسی وـدٛسٞبی    ثٟدشٜ  ٔدٛسد ودٝ   دیؾ اص آٖٚ  ٞبی لٛٔی دس ایشاٖ سا ؿٙبػبیی چبِؾ
دس ایٗ ٔیدبٖ ٘ـدش فشٞٙدً ٚ     ٗ ثؼششٞب ثذشداص٘ذ د.حُ ٚ سفغ ایٍیشد، ثٝ ثخبسػی لشاس 

ٞبی ایشا٘دی اص   ٘ظشاٖ، آرسثبیؼب٘ی ٞٛیز ؿیؼی ایشا٘ی وٝ ثٝ سؼشثٝ ٚ ارػبٖ اغّت كبحت
 سٛا٘ذ خظ اكّی ٚ اػبع ساٞجشد ایشاٖ ثبؿذ. سشیٗ ٔذافؼبٖ آٖ ٞؼشٙذ، ٔی لٛی



 َای اًمی بشسسی و   جمًُسی آرسبایجان دس ایجاد چال 

 117 

 منابع
 ( ٖ؛ 1391اثبرسی، ٔشسضی ٚ ٕٞىبسا)«ْٛل    ٖ ، «ٌشایی ٚ سأطیش آٖ ثش سٚاثظ ػٕٟٛسی اػدالٔی ایدشاٖ ٚ آرسثبیؼدب

 .205-239، كق13، ؽالوللي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ ضْشضب فصلٌبهِ تحقیقبت سیبسي ثیي
 ( ٗ؛ 1387احٕذی، حؼی)«كدق  63، ؽ فصللٌبهِ آسلیبی هشکلضی ٍ قزقلبص    ، «ٞبی لٛٔی دس لفمبص چبِؾ ،

110-93. 
 ( ٗ؛ 1394احٕذی، حؼی) سٟدشاٖ: ٔؤػؼدٝ   سلبصی  سبل تکبپَ ثشای دٍلت ٍ هلت 29جوَْسی آرسثبیجبى؛ ،

 ٔغبِؼبر سبسیخ ٔؼبكش ایشاٖ.
 ( ٓ؛ 1391احٕذی، حؼیٗ؛ اِٛ٘ذ، ٔشی)«ّْٛلبی   فصللٌبهِ پلظٍّص  ، «ٞدبی اػشٕدبػی   ٌشایی دس ٘بآسأی ٘مؾ ل

 .159-182، كق 2، ؽ 4، ع اًتظبم اجتوبػي
 ( ؛ 1387احٕذی، حٕیذ)«ٖا٘شـبسار سجشیض ٘یدٛص،    ،هبٌّبهِ طشح ًَ، «سشویؼٓ: اػششاسظی خشٙٝ اػششاسظی ٘ٛیٗ دب

 .1-30، كق 16ؽ 
 ---------- (1388 ؛)«ٖٔشودض ٔغبِؼدبر  هطبلؼبت اٍساسیبی هشکضی، «سشویؼٓ ٚ آػیبی ٔشودضی  سشویٝ، دب ، 

 .1-22(، 5)2إِّّی، دا٘ـٍبٜ حمٛق ٚ ػّْٛ ػیبػی،  ثیٗ
 ---------- (1395 ؛)سٟشاٖ: ٘ـش ٘ی.گشایي دس ایشاى؛ افسبًِ ٍ ٍاقؼیت قَهیت ٍ قَم ، 

 ٘ٛس. ، سٟشاٖ:ا٘شـبسار آٚایایشاى اصَل سیبست خبسجي جوَْسی اسالهي(؛ 1379اسدػشب٘ی، احٕذ) ثخـبیـی 
 ( ٜٚ؛ 1381ثیبر، وب)«ٖ79-92، كق33، ؽ فصلٌبهِ گزتگَ، «ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٚ ٔؼئّٝ آرسثبیؼب. 
 ثشسػدی ػّدز  »(؛ 1393اسػٕٙذ، ٔوٕدذػؼفش )  ػٛادی       ٖ ، «ٞدبی ػدشدی سٚاثدظ ایدشاٖ ٚ ػٕٟدٛسی آرسثبیؼدب

 .57-80، كق 1، ؽ 7، دٚسٜ هطبلؼبت اٍساسیبی هشکضی
 ( ؛ 1393حمٍٛ، ػٛاد)ِسٟشاٖ: ٔؤػؼٝ فشٍٞٙی ٞٙشی ٚ ا٘شـبسار ٔشوض ، طلجي قَهي دس ایشاى آهشیکب ٍ تجضی

 اػالٔی.اػٙبد ا٘مالة 
 ٝٔفصلٌبهِ اطالػبت سیبسي ل اقتصلبدی  ، «سٛسویؼٓ ٚ اسصؽ ػّٕی ٚ سبسیخی آٖ دبٖ»(؛ 1381ای، ا٘ٛس ) خب  ،

 .36-43، كق 181ٚ  182ؽ 
 ( ؛1396دػبٌٛیبٖ، داٚد؛ ػجذاِشحٕب٘ی، سضب) «ٝ٘ٔٙبعك  ٞبی لٛٔی دس دسٌیشی ٞب دس ٌؼششؽ ثشسػی ٘مؾ سػب

 .27-56، كق 3، ؿٝ 5، ع ًبهِ هطبلؼبت هشصی پظٍّص، «ٔشصی اػشبٖ آرسثبیؼبٖ غشثی
 ٘فصللٌبهِ  ، «ػیبػز أٙیشی ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس لفمبص ػٙدٛثی »(؛ 1389یشٚصآثبدی، ػیذػالَ )ف یدٞمب

 .208-239، كق 1، ؽ 6، ع طئَپلیتیک
 ( ؛ 1381دیٕٛ، آ٘شٛ٘یب)«ٖع سٍاثط خلبسجي فصلٌبهِ تبسیخ دٛس،  ، سشػٕٝ ػّیشضب خذالّی«سشویؼٓ سؼشیف دب ،

 .137-142، كق 10، ؽ 1381، ثٟبس 3
 ( ؛ 1385ؿیفش، ثش٘ذا)آرس، سٟدشاٖ: ٘ـدش    سشػٕٝ: یبؿبس كدذیمب٘ی  ،هشصّب ٍ ثشادسی ٍ چبلص َّیت آرسثبیجبى

 دا٘ـؼٛیبٖ دا٘ـٍبٜ سٟشاٖ، ا٘شـبسار اِٚٛع.
 داًطلکذُ ادثیلبت ٍ   ٜ اكدفٟبٖ،  ، دا٘ـٍب«آرسثبیؼبٖ اص ٔٙظش ٘بػیٛ٘بِیؼٓ ایشا٘ی»(؛ 1388٘یب، حٕذاهلل ) كبدلی

 .87-106، كق 2، دٚسٜ ػذیذ، ؽ ػلَم اًسبًي
 ( ؛ 1390كبِوی، ٔٙلٛس)«دٞدٝ   دس ایشاٖ )ٔٛسد ٔغبِؼٝ اػشبٖ اسدثیُ دسٞبی لٛٔی  ٞب ٚ ثوشاٖ ثشسػی دسٌیشی

 دا٘ـٍبٜ دیبْ ٘ٛس لضٚیٗ، دا٘ـىذٜ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ اػشٕبػی. ،اسضذ کبسضٌبسي ًبهِ بىیپب، («80
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 ---------- (1392 ؛)«      ٚ ػٛأُ ٍٕٞشایی ٚ ٚاٌشایی دس سٚاثظ ػٕٟٛسی اػدالٔی ایدشاٖ ثدب حدٛصٜ لفمدبص
 .28-51، كق 16ٚ  15، ؽ 4، ع فصلٌبهِ تخصصي پظٍّطي هشکض فشٌّگي قزقبص، «سشویٝ

 ؛(1399اِٝ ٚ ٕٞىبساٖ ) ػجذی، ػغبء «   ٝ  سٚ٘ذؿٙبػی سوٛ ر لٛٔی دس ٔٙغمٝ آرسثبیؼبٖ؛ سدالؽ ثدشای ٚسٚد ثد
 .138-161، كق 1، ؽ 21، ع فصلٌبهِ هطبلؼبت هلي، «ػشكٝ ػیبػی

    ( ؛ 1393لٛؿچی، ٔوٕذسضدب؛ ٘دبدسی، ٔوٕدٛد)« ٞدب ٚ   ؿدذٖ ٚ سىظشٌشایدی لدٛٔی دس ایدشاٖ، چدبِؾ      ػٟدب٘ی
 .55-91، كق 14، ؽ 5، ع ضذى يجْبًفصلٌبهِ هطبلؼبت ساّجشدی ، «ٞب فشكز

 ( ؛ 1377وبسٓ، سیچبسد)«ػدٛیی  ٞبی آٔشیىب ٚ اسوبد ؿٛسٚی ثٝ ػشیضٜ ٚاوٙؾ     ٖ ، «ٞدبی ػیبػدی اػدالْ دس ایدشا
 .108-150، كق 1، ؽ 1، ع هطبلؼبت اًقالة اسالهيسشػٕٝ اثشاٞیٓ ٔشمی، 

 ( ؛ 1385وبظٕی، احٕذ)سٟشاٖ: ٔؤػؼٝ فشٍٞٙی ٔغبِؼدبر  آرسیسن: هجبًي، اّذاف ٍ ًتبیج تشکیسن ٍ پبى پبى ،
 إِّّی اثشاس ٔؼبكش سٟشاٖ. سومیمبر ثیٗٚ 
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