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 چكيده

اصرَ  ییبیرتازاسی َّیرل هلری سا ثرِ       یلر یتحلی ر  ًظرش اکتطبفی ٍ  ی هقبلِ يیا
ادساک دقیر    کٌذ. ثرشای  هٌظَس اسائِ الاَیی ثشای کبسثسل آى ثش ایشاى ثشسیی هی

طجر    هبّیل ییبیتازاسی َّیل هلی آى سا دس چبسچَة هسبئل ییبیتی ثرذیین  
ِ      ٍ ٍثرش   تلسی یّب ذگبُید ای  ٍ اص هٌظرش سًٍرذ ییبیرتازاسی دس ریرل هرذ  چشیر

هقبلِ ایري ایرل کرِ ّرذص  اصرَ  ٍ       یپشیص اصل کٌذ. ییبیتازاسی هطبلعِ هی
ّربی ساّجرشدی آى ثرشای     لّبی الصم ثشای ییبیتازاسی َّیرل هلری ٍ داللر    ثٌیبى

ایشاى چیسل؟ ًَضتِ حبضش ّذص اصلی ییبیتازاسی َّیل هلی سا آفشیٌص هبی 
جوعی هتضروي یربیتبس ثیرٌص  کرٌص ٍ احسربق دس قجرب  هٌبصرش َّیرل هلری          

ّب ٍ ٌّجبسّب  ًظبم فکرشی ٍ هعشفتری    ضٌبیذ کِ سیطِ دس صهیي  تبسیخ  اسصش هی
تعبهل هحیط دایلی ٍ یبسجی جَاهع ّش ّبی َّیتی ثشآهذُ اص  جبهعِ داسد. هسئلِ

ییضًذ  ثب تکیرِ ثرش رٌّیرل جوعری ٍ هطربسکل ّواربًی دس دیرتَس کربس          دٍ ثشهی
ضَد ٍ اص طشی  ییبیتازاسی اجتوبهی دسثشگیشًذُ   ییبیتازاسی َّیتی ٍاقع هی

پبیِ ٍ هجتٌری ثرش اصرل ضٌبیربیی  فشایٌرذ اجتوربهی کرشدى         ضْشًٍذ هحَس  هذالل
َة یربیتبسّبی ییبیری  اجتوربهی  اقتیربدی ٍ فشٌّاری      دایوی ٍ کبسکشد هطلر 

ضَد. داللل ساّجشدی چٌیي ییبیرتازاسی ثرشای    تذٍیي  اجشا ٍ یپس اسصیبثی هی
ایشاى تعقیت ساّجشد هطبسکتی ٍ ّوکبساًِ  لحبظ ثبفتبس تبسیخی  یبیتبس اجتوبهی  

ِ   ّبی فشٌّای ٍ اهتقبدی جبهعرِ ٍ کرٌص   ثٌیبى ُ ٍ ی ثربصیاشاى آگرب   گرشی هسرئَالً
هلتضم ثِ قَاهذ ییبیتازاسی ٍ هٌبصش َّیل هلی ٍ ًیض تغییرش سفتربس ضرْشًٍذاى    

 ایل.
 

ِ  ن یهسرربئل ثررذی  َّیررل هلرری   :هددب واژه كليددد ی  ییبیررتازاسی ّررَیتی  چشیرر
 .ییبیتازاسی  ایشاى

                                                           
 یهؼئَلداًـگبُهبصًذساى،ًَیؼٌذُعضَگشٍُعلَمػیبػی *

اسؿذعلَمػیبػیداًـگبُهبصًذساىآهَختِوبسؿٌبػیداًؾ**
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 بيبى هسئله
رَاهعِپیچیذُاهشٍصثشایػبهبىثخـیثِصًذگیؿهْشًٍذاىًهبگضیشاصػیبػهتگزاسی

پشػهؾاص.اصػهَیی(1173811هحوهذی،)هلههّبیهختلفّؼهتٌذعوَهیدسهیذاى
ثهَدُاػهتثـشّبیپبیذاسػیبػتگزاسیآىاصدغذغِّبٍّبٍهلتافشاد،گشٍُتیَّ

ّهبٍهٌهبثعتیههَلعقیٍتخلنیهتضويتمؼّنبییهعٌیاػبصُعٌَاىچَِّیتثِ
يیهٌبػجبتلذستحبونثشاظُیٍِثیارتوبعظیهحلزاؿَد،ٍّناصآىهتأحشهیاػت
َیًمؾاػبػظیهح یًَهذیپبػهتیثهبػتیهَّسٍيایهداسًهذ.اصتیهدسػهبختيّ

.(1166802،ی)سّجشیبثذتٌگبتٌگهی
ٍیتىَیيٍهبیِفشٌّگٍَّیتثي ثهِیهلهتیهَّتذاٍمرَاهعاًؼبًیاػهت

یاصبػهیػیٍاحهذّبداسد؛صیشاهبًهبییظُیٍیتیاّوتیَّیىیاصػغَحعبلیهٌضلِ
یهلهتیَّثِعٌبكهشآىیاحؼبعتعلكاعضبزبدیاهٌبػتثشایشِیاتخبرتذاثسّگزس
ٍاصآًزبوِكَستجٌذیًیشٍیاًؼهبًیرَاههعدسرهبتهختلهفتٌهَ ؿَدهیّؼشهی

ّهبهـهوَلّبیَّیتیًیضهخلػهبیشحهَصًُوبیبًذ،لزاحَصُفشٌّگیٍَّیتیساهی
ؿَد.ػیبػتگزاسیعوَهیٍالعهی

هؼبئلػیبػتگزاسیعوَهیاصرولِػیبػتگزاسیَّیتهلیدسلیبعثهبػهبدگی
بدیهصیذگیچیپلیثِدلیّؼتٌذوِبػتیهؼبئلػهؼبئلسامؿذًیٍلبثلحل،دسصهشُ

یاسصؿیٍاخاللیًذاسدثلىِهٌفییثبسهعٌبگشفتِاػت.ٍاطُثذخینًبمنیلثذخهؼبئ
ّهبیثؼهیبسیٍپیبههذّبیچٌذثعذیثَدُ،داسایدسّنتٌیذگیوِاػتیَضَعبتاصه
تیشیٍههذوٌهذیهمبٍهتههػٌتییّبحلدسثشاثشساُؿذتثًِبپزیشاػت،ثیٌیپیؾ
كیهدسنعوٍیویلهذخغیٍحبثهتیّبَُیؿدسًذیـیهؼتلضمثبصاْبآًضیآهتیهَفم
ًفعبىیوشدىرشیدسگًٍیضخاللبًًِگشٍالذاهبتحىَهتیٍسّیبفتطسفگشاىوٌؾ

.اػتیهشاحلػیبػتگزاسیآىولیِهختلفٍؿْشًٍذاىدس
ٍالهعٍسصاىٍػیبػهتگزاساىداًهؾتَرهِهَسدؾیپچٌذدِّاصوِنیهؼبئلثذخ

بػهتیػ،یداسفضهب،رٌگهلیضیهسآة،ثشًبهِتیشیّوچَىهذساثؼیبسیهؼبئلؿذ،
ٍشیه)تشهٍّهَاآةیًرْهبشاتییهتغ،یوـهبٍسص،یغهیهحؼتیصیّبیآلَدگ،یخبسر

ػیبػتؼن،یتشٍسبفتِ،یلبچبق،رشائنػبصهبى،ظَْسًَیّبیوبسیث(02138461گشاى،ید
،تیهاللیّهبگهشٍُعهذمؿٌبػهبیی،یىبسیفمش،ث،یپٌبٌّذگ،هْبرشت،یداخلتیاهٌٍ

ؿَد.ههذیشیتؿبهلهیگشیهَضَعبتدثؼیبسیٍیصًذگظیهحتیفیووبّؾ،فؼبد
ِ صیههبد،یذگیهچیپتههبوٌَىثهِدلیههل،ّههبیهختلهفسغههنػیبػهتگزاسیایهيهؼههبئلثه
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فشاتشسفهتياصهحهذٍدُهٌهبفعیثشاشاىیگنیتلویًبوبهٍهیثَسٍوشاتیّبیًبوبسآهذ
.(022584)َّسىٍٍثش،اػتوبهیبةًجَدُگشٍُ،ػبصهبىٍثخؾخَد،

ثبسُهؼبئلپیچیذٍُچٌهذٍرْیَّیهتثبتَرِثِایيتَضیحبتػیبػتگزاسیدس
ّبیهؼبئلػیبػتیثذخیناػت.َّیتهلیاگشچهِهلیثِعَسهبَّیحبهلٍیظگی

ػتٍهتهأحشاصسخهذادّب،تحهَوتٍسًٍهذّبیگًَهبگَىدسپشٍسدُاثؼتشهٌذٍصهبى
پزیشد؛ػغَحهلیٍرْبًیاػت،اهباصؿیَُعبهلیتوبسگضاساىهختلفًیضتأحیشیهی

لزاتىَیيثْیٌِآىهشَّىػیبػتگزاسیٍتذٍیيساّجشدّبػت.الگَّبیػیبػتگزاسی
ستٍاثؼهتِاػهتٍّبیػیبػیٍچگًَگیػبختلهذَّیتهلیّنثِهبّیتًظبم

پزیشد.ثبتَرهِثهذیيهالحظهبتّناصهجبًیٍاكَلعبمػیبػتگزاسیعوَهیاحشهی
پشػؾاكلیهمبلِحبضشایياػتوِهبّیهتػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیچیؼهتٍ

ّبیفشعیّبیساّجشدیآىثشایایشاىوذاماػت؟ثِتجعپشػؾاكلیثِػإالدولت
لبتهؼبئلػیبػتیثذخینچیؼت؟ًؼهجتػیبػهتگزاسیؿَد8هختصیشًیضتَرِهی

َّیتهلیٍػیبػتگزاسیعوَهیچیؼت؟سٍیىهشدًظهشیهتحلیلهیهٌبػهتثهشای
ّبیَّیتیچیؼت؟دسخلَفتحذیذهَضَ گفتٌیاػهتوهِسیضیػیبػتؿبلَدُ

داستَضیحهبّیتػیبػتگزاسیَّیتهلیاػتلهزاهَضهَعبتیایيهمبلِفمظعْذُ
ّهبٍچشخهِؿٌبػیآى،گفتوهبىّبیَّیتهلیٍگًََِكیفتبسیخیػیبػتهبًٌذت

ّبٍهعیبسّبیاسصیبثیٍػیبػتگزاسیَّیتهلی،وبسگضاساىدخیلدسایيفشایٌذ،ؿیَُ
ؿٌبػیػیبػتگزاسیَّیتهلیٍ...ثهبّوهِاّویتـهبى،دغذغهِایهيًتبیذآى،آػیت
ًَؿتًِیؼت.

ایاًزهبمٍهتحلیلیٍاوتـبفی،ثِسٍؽوتبثخبًِتحمیكحبضشثبهبّیتتَكیفی
ّبیساّجشدیآىثشایػیبػتگزاسیّبیوصمثباثضاسفیؾگشدآٍسیٍػپغدولتدادُ

ؿَد.ثذیيهٌظَسثخؾًخؼتهمبلِهؼهبئلَّیتهلیدسایشاىاػتٌجبطٍتحلیلهی
دّهذٍػهپغیػیبػتیثذخینًٍؼجتآىثبػیبػتگزاسیَّیتهلهیساتَضهیحهه

ّبیػیبػتگزاسیَّیتهلیٍسٍیىشدهٌبػتثهشایهغبلعهِآىثیهبىٍاكَلٍثٌیبى
ؿَد.ّبیساّجشدیآىثشایایشاىتـشیحهیػشاًزبمدولت


 پژوهش بتيادب
یػیبػتگزاسیَّیتهلیثِصثبىفبسػیآحبسیاًذنًگبؿتِؿذُاػت.ثشخیثبسُدس

ِاصتشیيآًْبعجبستٌهذاصهْن (ثهبعٌهَاى1171)لبػهویعَػهیٍوشیوهیّهبیهمبله
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ّهبیوهالىارتوهبعیدسػبصیهلی؛فشاگیشیػیبػتػیبػتگزاسیارتوبعیٍَّیت»
ّهبٍههذل»(ثهبعٌهَاى1172؛ًظشیٍػبصهٌذ)«لبًَىاػبػیروَْسیاػالهیایشاى

پهَسٍثشاتعلهی«ىوبسّبییثشایایشاالگَّبیهذیشیتتٌَعبتَّیتیٍلَهی؛اسائِساُ
،وهٍِرهَّیاص«یایشاىاػالهیدسروَْسیتیَّبػتیثشػیدسآهذ»(ثبًبم1171)

ّبیػیبػتَّیتیروَْسیاػالهیایشاىساثشسػیوشدُاػت.اثعبدٍپیچیذگی
ػبصیهلیپشؿوبساػت.یَّیتسغنووجَدهٌبثعفبسػی،اهبآحبسوتیيدسصهیٌِثِ

،احش«ّبػبصی؛ایزبدهلت،پٌبٌّذگبىٍاللیتهلت»(ثبًبم0211ع)وتبةّشیغهیلًَب
،وتهبة«ػبصیٍؿهْشًٍذیدسػهٌگبپَسػیبػتهلت»(ثبًبم1773ّیلٍوَیيفی)

ػبصی،فذاسالیؼنٍرذاییدسٍگَدسثبسًُبػیًَبلیؼن؛هلتگفت»(ثِاػن0224ًشهبى)
ّهبیَّیتًٍْبدّب؛ساُ»(ثبًبم0223ض)چٌیياحشرؼیٍٍیلیبه،ّن«دٍلتچٌذهلیتی

ٍیهظُثهبسّیهبفتیاصآحبسلبثلروشًذوِثِ«وبّؾػتیضُدسرَاهعهٌمؼنیبچٌذپبسچِ
یهجبحجتئَسیهدسثبسَُّیتهلهیًٍبػیًَبلیؼهنٍهضایهبیًْبدگشایبًِ،ضوياسائِ

ّهبیّهبیػهبخت،تخشیهتٍثبصػهبختهلهتٍسٍؽَّیتهلیهٌؼزن،ثِؿیَُ
ثخؾهمبلِحبضشاػت.پشداصدوِالْبماسصیبثیآىًیضهی

هؼهبئلوصمثِاؿبسُاػتوِثخؾدیگشیاصادثیبتپهظٍّؾًهبظشثهِهَضهَ 
یفبضلللن(ث1173ِ)«نیهفَْمهؼبئلثذخ»اػتوِعالٍُثشدٍهمبلِفبسػینیثذخ

8هحذٍدػبختينیثشآهذُاصهـىالتفَقثذخیغلجِثشتشاطد»تشروِهمبلٍِدیگشی
َ«یرْهبًیوهیاللشاتییهتغتیثْجهَدٍضهعیثشاٌذُیآیهٌبفعؿخل ٍيیثهِللهنله
ؿهَد(،چٌذهشرعهْندیگشثِصثبىاًگلیؼیساًیضؿبهلههی1174ٍ1173ّوىبساى)

تلیسًَؿتِ(1751)،«یضیسثشًبهِیعوَهِیًظشیهعوبّب»تشیيآًْبعجبستٌذاص8وِهْن
ٌتیثِللنثبل«ٍهٌبصعِیٌبًیًباعوتیشیهذ،یغیهحؼتیصنیثذخهؼبئل»؛وتبةٍثشٍ

هَارْهَِّؿهوٌذاًِثهبهؼهبئلیثشایحىوشاًیّبتیلبثل»؛همبلِ(0211ٍّوىبساى)
.دسحَصُػیبػتگزاسیعوَهیًیضچٌذاحشثهِ(0213ٍّوىبساى)شیتشهًَؿتِ«نیثذخ

(؛1164ثهِللهناؿهتشیبى)«شاىیایػیبػتگزاسیعوَه»اػتوِوتبةًگبسؽدسآهذُ
(ًگبؿههتِهلههههحوههذی؛ٍهجههبًی1173هجههبًیٍاكههَلػیبػههتگزاسیعوههَهی)

تشیيآًْبػت.(اصهْن1163ّبًَؿتِپبسػًَض)ػیبػتگزاسیعوَهیٍتحلیلػیبػت
ؿٌبػیَّیتوِهٌبثعدسصهیٌِهفَْمدّذوِثبایياسصیبثیادثیبتتحمیكًـبىهی

ّبیَّیتیدسثؼتشتبسیخیایشاىوهنؿهوبسؿٌبػیػیبػتّبیآىٍگًَِهلی،هإلفِ
یػیبػتگزاسیَّیتهلیدسهمبیؼِثبهؼبئلسامیهبّیتهؼئلًِیؼت،اهبدسصهیٌِ
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جشدیوصمدستذٍیيآى،فمشادثیبتهـَْداػتٍثذاعتپزیشٍاكَلساٍّهذیشیت
همبلٍِػْنآىدستَلیذداًؾهشثَعِدسّویيهَضعًْفتِاػت.اصدیگشػَهٌهبثع

هغفهَلاًذ.لزاهشثَطثِػیبػتگزاسیعوَهی،ّوگیثِهجبًیٍاكَلعبمآىپشداختِ
ِآىیِهجهبًٍتَرِثهعَسعبمیثِهلتیهبًذىثحجػیبػتگزاسیَّ عهَسخهبفثه

ٍّبیپظٍّـیثخـیاصوبػتیتشهینثِهٌظَساوتـبفیپظٍّؾيی.لزااآؿىبساػت
ؿَد.تِهیًگبؿیهلتیػیبػتگزاسیَّبتیادثیاؿبعِووهثِ


 نيبدخ یبستيهسبئل سشنبسی  هفهوم
.ثشدًهذ.مثهِوهبس1751ٍٍثشدسػبلتلیثبسسيیًخؼتهؼبئلػیبػتیثذخینساٍاطُ
ّهبٍسٍؽثهبٍرهَدداسدوهِیضیهساصهؼبئلثشًبهِایذًذوِهزوَعِهذعیؿآًبى
نیهَضهَعبتساهؼهبئلثهذخيیه.آًْهباًیؼهتحلٍفلهللبثلیػٌتیىشدّبیسٍ

ثهِهَضَعبتهتمهبععبییارتوبعیّبیدؿَاسعبدلهیوِگبّنیهؼبئلثذخًبهیذًذ.
،ربهعهِ،التلهبدختلهفدسػهغَحهذُیهئلثْنتٌ،هتـىلاصهعوبّب،هؼبسٍدوبسهی

استجبعبتهتمبثهلثهببس،یثؼیّبیذگیچی،پصیبدیٌبًیّؼتٌذوِثبًباعویحىوشاًػیبػتٍ
یاحتوبلیّبحلٍساُتیهبّیثبسٍُهتضبدافشاددستیسلیّبٍاسصؽّبذگبُیدگش،یىذی

.(022581)َّسىٍٍثش،دٌّذیساهخبعتلشاسهیػبصهبًيیدسٍىٍثبػتیآًْب،ػ
وهِیعهیثبهؼبئلعلهَمعجؼِیدسهمبیهؼبئلارتوبعًظشاىاغلتثِثبٍسكبحت

ٍهعوَوًحلًذیشپزفیتعشیداسًذ،ثِػختؿٌبختِؿذُیّبحلًذٍساُشیپزفیتعش
یعوهَهاصهؼبئلػیبػهتگزاسییبسیثؼجبًیتمشؿبهلنیثذخیبػتیهؼبئلػ.ؿًَذیًو
.(17518133ٍٍثش،تلی)سؿَدهی

(1764803)آليٍگَلهذ،ًذاسدیٍاحذیلبعذُنیثذخیبػتیهؼبئلػفْنوِيیثبا
ثِ،(0211810گشاى،یٍدٌتی)ثبلاػتثشاًگیضاختالفآىفشهَلِوشدىیثشایٍّشتالؿ
یثبصٍسامًبؿذًیبًیپبیداسا،یٌیثؾیپشلبثلیغذُ،یچیپیهؼبئلنیهؼبئلثذخاختلبس
همبٍههتیـهٌْبدیپیّهبحهلساُهمبثلدسثِؿذتٍ(021180ٍآلفَسد،ذی)ّ؛ّؼتٌذ

ثِهختلفیگشاىارتوبعوٌؾیعٌیؿًَذیثشػبختِهیهؼبئلاصًظشارتوبعایيوٌٌذ.یه
ِثه.وٌٌهذیههیبثیهٍاسصشیساتلهَس،تفؼههیٌبهیهَضَعبتديیایهتفبٍتیّبسٍؽ
داسًهذذُیهچیپیارتوبعیّبؼنیٌبهیٍدیاِیچٌذویّبیٍاثؼتگهؼبئلثذخینعالٍُ

آًْهبتیشیههذیثهشاپیـٌْبدییّببػتیػٍعللهبّیت،ادسانوِثشػشیاِگًَِث
.(02138462گشاى،یٍدشیتشه022582ٍ)َّسىٍٍثش،ٍرَدداسدرذیاختالف
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ػبصهبىهیییپبػخگَظشفیتٍؿٌبختیلبثلیتاصنیهؼبئلثذخ چٌیيهذیشیتّن
هؼهبئلتیشیذػهت.ههسفتبسؿْشًٍذاىاشییتغآًْبهؼتلضمهعوَوًحلسٍدٍفشاتشهی
یوهبفیكهجشٍثشدثهبسبیهبًٌذفمذاىٍلت،پَلیشًٍیعَاهلٍهالحظبتثِثثذخین

.(0211811گشاى،یٍدٌتی)ثبلٍاثؼتِاػت
ثِؿشحصیشاػت8نیهؼبئلثذخیّبیظگیٍتشیيعَسخالكِهْنِث
دسّهني.ایهًهذایداسًهذٍاغلهتچٌهذعلتیبسیثؼیّبیٍاثؼتگنیهؼبئلثذخ-1

.وٌذیهدؿَاسساآًْبپزیشیفیٍاّذافهتعبسم،تعشیهتمبثل،عللچٌذٍرْیّبیذگیتٌ
د.داسشیًبپزیٌیثؾیپیزیاغلتًتبنیهؼبئلثذختیشیهذیّبثشاتالؽهعوَوً-0
حهلٍیثهشابػتوذاساىیػتالؽّنصهبىثبٍّؼتٌذبیاغلتپَنیهؼبئلثذخ-1

ذ.ٌوٌیهشییتغ،فللآًْب
یثبؿٌذاصًظشارتوبعذُیچیپیىیٍتىٌیوِاصًظشفٌاصآىؾیثنیهؼبئلثذخ-2

ّهبػبصهبىؿبهلصیبدًفعبىیثبریهعوَوًهؼتلضمّوبٌّگآًْبحلّؼتٌذٍساُذُیچیپ
.ؿَدیٍافشادهیهـبغلخلَك،یشاًتفبعیغ،یٍهإػؼبتحىَهت

شدیهگیػبصهبىخبفلهشاسًوههیتیلؤهؼَیدسحَصُهعوَوًنیهؼبئلثذخ-3
علجذ.ساهیهؼئَوًِّوگبًیگشیوٌؾثلىِعولدسػغَحگًَبگَىٍ

ٍتعْذؿْشًٍذاىیسفتبسالگَّبیشییهتضويتغنیهؼبئلثذخهعوَوًهذیشیت-4
یّهبحهلثلىهِثهِساًُیؼتیوبفىثشسفتبسؿْشًٍذاهإحشیػٌتیّباّشمیعٌی.اػت

یسفتهبسشاتییهثهِتغلیتشدسًفعبوًِیّوىبسیاػتتبؿْشًٍذاىساثشابصیخاللبًًِ
.(1-022582)خذهبتعوَهیاػتشالیب،ثجخـذضُیاًگذاسیپب

یشیهگنیتلوذیثِآىثبذىیًذاسًذوِثبسػیاًِمغچیّنیثذخیبػتیهؼبئلػ-5
یساًِثِخبعشهٌغكدسًٍیهؼبئليیچٌیوبسثشسٍ،شًذگبىیگنیساهتَلفوشد.تلو

كجشٍتحوهلبیهبًٌذفمذاىصهبى،هٌبثع،یشًٍیًْفتِدسآًْبثلىِثِخبعشهالحظبتث
نیتلهويیفهشاسٍثْتهشیّهبتیثبتَرِثِهحذٍدىاشیگنیتلووٌٌذ.یهتَلفهیفوب

غلهظبیهدسػهتیبػهتیػنیهؼبئلثذخیّبحلسٍساُيی.اصاوٌٌذهوىيسااتخبرهی
.(17518140ٍٍثش،تلی)سخَةّؼتٌذبیثلىِثذؼتٌذیً

یویاػهتٍّهشتلهوشیذًبپزیثبسٍُتزذهینیثذخیبػتیهؼبئلػتیشیهذ-6
ذیهـهبّذًُتهببٍػپغثػیبػتیَّیتیسااتخبرتَاىیًوداسد.هخالًفخبییبهذّبیپ

ٍشًهذیًبپزثشگـهتیٍعوهَهخغیهش.اههَسشدوحیثِػَْلتتلحآىسا،ذٌیًبخَؿب
.(17518141ٍٍثش،تلی)سداسًذییشپبیدبسیثؼذیًتب
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 یهل تیهوعووهی و سيبستگذاری  سيبستگذاری
ّذفوٌذاػتوِیهزوَعِالذاهبتیب«ولهـخقؿىلدادىثِعَُیؿ»ػیبػتگزاسی

ذ.وٌٌهیهَضهَ خهبفدًجهبلههبیههـىلهیدسهَارِْثبگشاىیاصثبصیاهزوَعِ
َِوًبظشاػتییّببػتیثِػیٍاطُثبعوَهيیاتیتشو یًْبدّهببیهدٍلهتیاصػه

عجهبستاصبیهدّهذیلهشاسههّهذفسایبدیصتیوعربیؿَدٍتوبمیٍضعهیعوَه
تیاصافشادوِلهذستٍهـهشٍعیگشٍّبیفشدلِیاػتوِثٍِػیالذاهبتّذفداس

،یهحوهذ)هلههشدیهگیؿهىلههیهـىلعوَههیهمبثلِثبیداسًذ،ثشاػیبػتگزاسی
دؿَاًزبمهیٍوالىیفشعبییؼتویشػیػیبػتگزاسیدسػِػغحخشد،ص.(1173814

وهالىؿهبهلبػهتیػشایهص؛شدیهگیدسػغحوالىلشاسهیهلتیوِػیبػتگزاسیَّ
وٌهذیسالحبػههیعیٍػیٍهٌبفععوَهتیؿَدٍهَرَدیولههیعٌَاىارتوب ثِ

.(1164831بى،ی)اؿتش
يیهٍعولػیبػتگزاسیثهِایبػیػیدادىتئَسیّذفآؿتعلَمػیبػتگزاسیثب

یعوهَهبػهتیػبیهیخظهـهییچِوؼلِیچگًٍَِثٍِػ»وِپشداصدهیپشػؾ
لیثِعلندٍلتدسعولتجهذكیعشيیٍاصا(11628164ذ،ی)ٍح«؟ؿَدیٍارشاهِیتْ
.اػهتیهؼألِهحَسٌٍّزهبس،یاِچٌذسؿتیهَضَعیعوَهؿَد.ػیبػتگزاسیهی

یوٌهذوهِاصچهبسچَةهحهذٍدهإػؼهبتٍػهبختبسّبیههزبةیایثَدىچٌذٍرْ
یتَرِوٌهذ.هؼهألِهحهَسضیًیدیگشّبسؿتِیّببفتِیٍثِآحبسٍِفشاتشسفتیبػیػ

ٍِثگیهشدفبكلِهیآوبدهیحلبسّباصیعوَهوِػیبػتگزاسیوٌذهیالتضب حهلثه
هٌّزبسیظگیٍػشاًزبمٍثپشداصدیٍالعیبیهـىالتدً وهِوٌهذیدولتهیاسصؿی

ییًبهوىيثهَدىرهذاذیثلىِثبوٌذ،یپبفـبسیعلوتیٌیفمظثشعذیػیبػتگزاسیًجب
.(1171811)گَپتب،شدیثپزلتّبٍفٌَىسادسهغبلعِالذاهبتدٍاسصؽبیاّذافٍاثضاس،

،یًخجگهبى،عمالًه،یگشٍّ،یهذلًْبدبًٌذهییّباصهذلیدسػیبػتگزاسیعوَه
ِبییٌذیٍهذلفشایشیگنیتلو،یؼتویػ،یزیتذسشاتییتغ،یاًتخبةعوَه یاچشخه

ِهیثهشاضیهًَؿهتًِيی.اػتْبآًيیپشوبسثشدتشصایؿَدوِهذلآخشیاػتفبدُه غبلعه
اصیثهبالْهبماهذلچشخِذ.وٌیههٌبػتتلمیهذلسايیّویهلتیػیبػتگزاسیَّ

یػیبػتگزاسیعوَهٌذیفشا،(1163852)پبسػًَض،ٍآلوًَذاػتؼتَىیوػَل،اذگبُید
شیهثهِؿهىلچشخهِصیحشوتدسلبلتهشاحلهٌٍذّبیآیپبیّباصگبمیاساهزوَعِ

،هشحلهِبػهتیػیبثیه،اسصبػهتیػی،ارشابػتیػيیدػتَسوبس،تذٍيیی8تعذداًهی
.(1171815بى،یٍاؿتش1173813،یهحوذ)هلهبػتیػبىیپبتیٍدسًْبشییتغ
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اصهٌظهشػیبػتگزاسیَّیهتهلهیثهشایهبًهبییرَاههعاههشیوصماػهتصیهشا
وٌذ،ثِحیبتربهعهِّبساهحمكهیَّیتهلیدسحَصُػیبػت،آسهبى وبسوشدگشایبًِ

افضایهذٍهحهَسیدّذ،ثشهیضاىالتذاسگشٍّهیههیهلیٍّوجؼتگیآىهـشٍعیتهی
ِثشایتزویعٍتجییيهٌبفعػیبػیایزبدهی عٌهَاىوٌذ.لذستههذاٍمَّیهتهلهیثه

ؿَدٍثشعىغٍضهعیتتهٌؾثهیيَیترذیدٍلتهیًیشٍیثؼیذوٌٌذُهَرتتم
11668)اثَالحؼهٌی،پهزیشیاػهتدٍلتٍهلت،خَدهٌـبءثضسگتشیيضعفٍآػهیت

عٌَاىػبصٍوبساكلیّوبٌّگیٍوٌتهشلارتوهبعیثهشایػبصیثِسٍَّیت.اصایي(15
دّهبیایزهبػهبص،سٍؽّبهْناػتٍؿٌبػبییهجبًیَّیتثخؾٍّوجؼتگیدٍلت

احؼبعتعلك،تعْذٍٍفبداسیثِارتوب ،چگهًَگیاػهتوشاسٍسفهعهَاًهعتحمهكٍ
.چٌیيّذفیثِخَدیخهَد(117482)حظیذسی،تذاٍمآىضشٍستیاًىبسًبپزیشاػت

سٍّهبیوبسآههذاػهت.اصایهيؿَد،ثلىِهؼتلضمػیبػهتگزاسیٍیباتفبلیحبكلًوی
سااصساُػیبػتگزاسیَّیتیػهبهبىدٌّهذٍاصػبصیوَؿٌذفشایٌذَّیتّبهیدٍلت

.(02258115)ثشیَس،ایيعشیكپبػذاسًظنارتوبعیٍاػتَاسیػیبػیثبؿٌذ
اًگبساًِوَِّیتروعیساًِاهشیاصلی،حبثتٍاصپیؾتعییيؿذُاصهَضعػبصُ

ِایهتأحشاصهَلعیتثلىِػبصُ ،چگهًَگیّهبیارتوهبعیٍفشٌّگهیّب،ثبفتٍصهیٌه
داًذ،ًیهضػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیگشیثبصیگشاىگًَبگَىهیػبختبسلذستٍوٌؾ

اهشیوصماػت.اگشَّیتهلیساًَعیػبختبسوٌؾ،ؿیًَُگشؽٍثیٌؾٍػبختبس
ػهٍَثؼهتشّبیایتعبهلیثبػبختلذستٍػیبػتاصیههاحؼبعثذاًینوِساثغِ

ػَیدیگشداسد،الگَّبیسفتبسیػهبختلهذستٍفشٌّگیٍارتوبعیٍتبسیخیاص
صدایهیدّیٍتَاًوٌذػبصیَّیتروعییبػهبهبىّبیػیبػتگزاسیآىدسؿىلؿیَُ

اصآىًمـیثِػضاداسد.
وٌهذچٌیيًگشؿیهَضَ سٍیىشدهٌبػتثشایػیبػتگزاسیَّیتساهغشحههی

یولیهذیًْهبدگشاییاسد.ایذُسػذسٍیىشدًْبدگشایبًِهٌبػجتثیـتشیدوِثًِظشهی
ّبٍساّجشدّبٍایياػتوًِْبدّبدسؿىلگیشیسفتبسافشادٍرَاهع،تشػینػیبػت

ّبٍهٌهبفعًمـهیهحهَسیداسًهذ.الجتهِایهيًَؿهتِثهشایفْهنتعییيهٌظَهًِگشؽ
داًذ.چهَىًًَْهبدگشاییثهبسفهعتشهیػیبػتگزاسیَّیتهلیًًَْبدگشاییساهٌبػت

یًْبدّهبثهشفشایٌهذًٍتهبیذّبیًْبدگشاییوالػهیه،ثهشتهأحیشتعیهیيوٌٌهذُبػتیو
ّهبیّبیػیبػیٍارتوبعی،صایؾثهبصیگشاىرذیهذ،ؿهىلدادىثهِاػهتشاتظیوٌؾ
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ّبٍاعالعبتدسػغحارتوبعی،ویفیتًْبدّهبػیبػیوٌـگشاى،تَصیعلذست،اسصؽ
ّهبیًْبدّبثِسٍاثظلهذستهیهبىگهشٍُّب،هؼیشیوِدسهَفمیتیبؿىؼتػیبػت

گیشیػیبػهیتأویهذیهجذعبًهٍِیظُفشایٌذتلویندٌّذٍثِسلیتدسربهعِؿىلهی
.(117085)وبظوی،وٌذهی

ِ ِاصثیيؿهبخ ؿهٌبختیٍّهبیگًَهبگَىًًَْهبدگشاییدًٍحلهًِْهبدگشاییربهعه
یَّیتهلهیداسًهذ؛صیهشاًْبدگشاییتبسیخیلبثلیتثیـتشیثشایتَضیحػیبػتگزاس

تشثبدٍلتٍرَدًذاسًذٍتزبسةٍیظًُْبدّبثِؿىلیهٌضٍیٍرذااصساثغِگؼتشدُ
ٍ(11638122پبسػهًَض،)گشیًْبدّباّویتیاػبػهیداسًهذدّیٍوٌؾتبسیخدسؿىل

اًهذسادسًْبدگشاییتبسیخیًمؾًْبدّبییوهِدسفشایٌهذیتهبسیخیثهٍِرهَدآههذُ
ّهبییاًذاصًْبدّهبپذیهذُداًذ.اصایيچـنگیشیلَاعذٍالگَّبیوٌؾهإحشهیؿىل

اػتوِدسفشایٌذّبیتبسیخیؿىلگشفتٍِهیشاحیثشایآیٌذگبىّؼتٌذٍثشهمبكهذ
ؿَدوِخَاًذُهی«ٍاثؼتگیثِهؼیش»گزاسًذ.ایيهٌغكٍهؼیشّبیوٌـگشاىتأحیشهی

.(117087)وبظوی،عبسداسدثشتأحیشگزؿتِثشآیٌذُاؿ
.دسایهيًظشیهِوٌهذتَرِههیًیضیّبیارتوبعثِصهیٌِثِعالًٍُْبدگشاییرذیذ

ًِیؼهتٌذ؛ٍهىهبىصههبىاصخهبسدیلمٍاحذّبیهزضاٍهؼتیًْبدّبیػیبػ دسثلىه
َثبیذهتغیشیظحهٍدسچبسچَةایيٍالعؿذُیخبكیصهیٌِ ًذ.ًْبدگشایهبىدیذُؿه
ِذگیشًدسًظشهیًْبدهعٌبییهَػعثشاییؿٌبختربهعِ ًٍِه ٍتٌْهبلَاعهذ،سٍیه ّهب

یٍالگَّهبیاخاللهیّبیًوهبدیي،ػهبختبسّبیؿهٌبختثلىًِظبمیسػوٌّزبسّبی
.اص(75-1171872صادُ،)حؼهیٌیدٌّهذیرهبیههآىدستعشیهفساٌّوبٍهعٌبػبصساًیض

ّبیارتوهبعی،َّیتهلیثبیذثؼتشّبٍصهیٌِهٌظشًًَْبدگشایبًِّشگًَِػیبػتگزاسی
ّبیفشٌّگیٍپیـیٌِتبسیخیرَاهعٍتحَوتآىساهذًظشلشاسدّذ.گؼؼتؿٌبػِ

وبهلاصگزؿتِثبّذفًَخَاّیٍػبصگبسیثبؿشایظًَپذیذیبتَلفهغلكدسآىثِ
تًهذاسد،ثلىهِللذایؼتبدگیثشَّیتٍتبسیخگزؿتِّیچیهثبًًَْبدگشاییتٌبػه

ػیبػتگزاسیَّیتهلیثبیذتَأهبىثِگزؿتِ،حبلٍآیٌذُچـنثذٍصد.ثبایهيحهبل
هَضَ هْنچیؼتیػیبػتگزاسیَّیتهلیٍّذفهحَسیآىاػت.


 چيستی و هدف سيبستگذاری هویت هلی

دسّشثحخیاصػیبػتگزاسیَّیتهلی،پهیؾاصّهشچیهضیچیؼهتیَّیهتهلهیٍ
وِهمشساػتثبصیگشاىدسثبسُچِچیضیػیبػتگزاسیوٌٌذ،ثهِارّهبىایيعٌبكشآىٍ
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آیذوِهَضَ ػیبػهتگزاسیعوهَهیؿَد.اصتشویتایيدٍٍاطُچٌیيثشهیهتجبدسهی
َّیتهلیاػتٍّذفآىًیضایزهبد،تحىهینٍپبیذاسػهبصیآىاػهت.لهزاًگهبّی

اروبلیثِهفَْمَّیتهلیوصماػت.
وٌهذؿهثبهفَْمهلتگشُخَسدُاػتٍهلتهَرَدیتپیذاًویثیَّیتهلی

ؿٌبػهبًٌذٍایاصافشادٍرَدداؿتِثبؿهٌذوهِخهَدساثهبآىههیوِهزوَعِهگشایي
ّبیهلیهعیٌیداسًذ.پغَّیتهلهیًهبظشثهِعمبیهذ،ثبٍسّهب،احؼبػهبتٍٍیظگی
.َّیهت(12-022481)ًشههبى،تّبیافشاددسلبلتیهارتوب ثًِبمهلتاػهًگشؽ

ٍهلیچٌذثعذیاػتٍػبختبسثیٌؾٍداًؾ)ثُعذؿٌبختی(،وٌؾٍسفتبس)ثعذوشداسی(
ؿَد.التضبیایيًَؿتِاؿبسُثِتعبسیفاحؼبػبت)رٌجِعبعفیٍاحؼبػی(ساؿبهلهی

ّهبیگًَبگَىَّیتهلیًیؼت،ثلىِثِعَسفـشدُثهِثبٍسّهب،احؼبػهبتٍاسصؽ
وَؿهٌذگشاىعشكَِّیتهلیثبػیبػتگزاسیهبّشاًِخَدهیپشداصدوِوٌؾثٌیبدیٌیهی

تبآًْبسادساعضبیربهعِحزف،تلحیحٍتشهین،تمَیت،تضعیفیبهتحَلوٌٌذ.
ٍ-1عجبستٌذاص8یهلتیَّپٌذعٌلشتذاٍمثخؾلشیهثًِظش یّهبیظگهیثبٍسثهِ

هیهثهِیٍاثؼتگ-2هٌؾفعبل-1یخیتذاٍمتبسٍلذهت-0هـتشنٍتعْذهتمبثل
«یههٌؾهله»یبداؿهتيهـتشنیفشٌّگعوَه-3ییٍبیًَذرغشافیپیبللوشٍخبف

اعضهبیّهبیَّیهتهلهیًشهبىثبسٍیىشدیتلفیمیلیؼتیاصهإلفِ .(1161807لش،ی)ه
وِربهعِهَسدًظشٍالعبًٍرَدداسد،ههيربهعِساثذیيؿشحآٍسدُاػت8ثبٍسثِایي

عضَیاصآىّؼتن،دیگشاعضبیربهعِوِثبآًْباستجهبطداسمههشاعضهَیاصّوهبى
ربهعِثذاًٌذ،ربهعِهَسدًظشیهههلهتاػهتٍاعضهبیآىههشدمّؼهتٌذ،ٍرهَد

وِربهعِهَسدًظشلجلاصههيتعلكداسد،اعتمبدثِایيػشصهیٌیهعیّيوِثِآىربهعِ
ّبیهـهتشویٍرَدداؿتٍِپغاصهيًیضٍرَدخَاّذداؿت،اعضبیربهعٍِیظگی

ّبلبثلؿٌبػبییاػتٍوٌذ،ثِعالٍُآىٍیظگیداسًذوِآًبىسااصغیشاعضبهتوبیضهی
 تجبطهإحشثشلشاسوٌذ.تَاًذثباعضبیآىربهعِاسفشدثیؾاصدیگشاىهی

چٌیيّبٍتعْذاتًیضّؼت.ّنعالٍُثشاثعبدؿٌبختی،َّیتهلیهتضوياسصؽ
ّبیآىًبظشثِافتخبسٍاحؼبعثعذاحؼبػبتٍعَاعفافشادًؼجتثِهلتٍهإلفِ

غشٍسدسلجبلدػتبٍسدّبیتبسیخییبوًٌَیهلتیباحؼبعؿشهؼبسیٍتأحشاصاخجبس
ٍدسدّبیٍاسدُثشاعضبیربهعِ،یباحؼبعسضبیتاصصیؼتيدسربهعٍِّبتشاطدی

ٍدیگشاىًیضثهبعجهبساتیساعپَل.(0224812)ًشهبى،هجبّبتثِعضَیتدسآىاػت
.(1166861ٍاثَالحؼٌی،1777845پَل،)ّبییاؿبسُوشدُاًذهـبثِثِچٌیيهإلفِ
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11608)ًزهبتی،ؿهَدحبكلهی«یبثیَّیت»ذهلیاصعشیكفشایٌ«ویؼتی»َّیتیب
ایثبعٌَاىخلهبیقعوهَهیربهعهِیهبّبیتعبهلی.ایيفشایٌذ،هیبىافشادگشُ(132

.ثهِتعجیهشایهٌىلغًتیزهِفشایٌهذ(1172860)ًظشی،وٌذایزبدهی«خلكٍخَیهلی»
ؼلظربهعهِػبصیتىَیيهٌؾهلیاػتوِاصًظشًْبدیخَدسادسًْبدّبیهَّیت

.(157-11748154)ایٌىلغ،ًوبیبًذهی
ّهبٍتهذاثیشیػیبػتگزاسیَّیتهلیهزوَعِػیبػتگفتتَاىاصایيهٌظشهی

ّهبیّهَیتیگیهشد.یهبػیبػهتاػتوِثِّذفآفشیٌؾهبیروعیهلیكَستهی
ِ گیهشیٍّهبییاػهتوهِهزوَعهًِظهبمتلهوینهزوَعِتذاثیش،سٍیىشدّبٍثشًبهه

دّهیثهَِّیهتدسربهعهِاعوهبلگزاساىثشگفتوبىعوَهیثشایتعشیفٍؿهىلاحش
.ثِعجبستیػیبػتگزاسیَّیتییهًَ خظهـیدٍلتهی(1173832)حبریبًی،وٌذهی

یٍرََُّیتیٍهؼبئلهشثَطثَِّیتهلیوـَساػتوِتوبمهشاحلدسلجبلّوِ
.ایيچٌهیيػیبػهتگزاسی(62-1173855)پَسػعیذ،گیشدچشخِػیبػتگزاسیسادسثشهی

ؿَدوِثِتعجیشاػویتَّیتهلیثِهعٌبیثهبصتعشیفٍثبصتفؼهیشهؼهتوشثبعجهی
ّهبساّبییوِهیشاثهتوبیضهلتّب،ٍػٌتّب،ًوبدّب،خبعشات،اػغَسُالگَیاسصؽ
.ٍهٌظَهههِؿخلههیت،هههٌؾٍ(1161807)اػههویت،دّههذ،ؿههىلثگیههشدتـههىیلهههی

دآگبّیهلیػبهبىیبثذٍاعضبیربهعهِثهبهفهبّیویًظیهشّؼهتیٍهَرَدیهتخَ
تشاصّوِاكبلتٍاعتجبستبسیخیآؿٌبؿًَذ.روعی،احؼبعتعلكٍپیًَذروعیٍهْن

ثبتَرِثِچٌیياثعبدهتٌَعی،ػیبػتگزاسیَّیتهلیثهِهخبثهِهؼهئلِػیبػهتی
ّبیگؼؼهتگیػبصیصهیٌِهٌبثعگًَبگَىثبوویٌِوَؿذثباتىبثِهتغیّشّبٍثذخین،هی

ِارتوبعیٍوبّؾپیَػتگی ّهبیّبیارتوبعی،ثؼهتشّبیؿهٌبختًؼهجتثهِهإلفه
َّیتهلیسافشاّنوٌذ.اصهزشایؿٌبختآگبّبًِ،ػبختبساحؼبػبتٍحغتعلكٍ

دسلجهبلدلجؼتگیثِربهعِهلیساسلنصًذٍػپغالگَّبیوٌؾّوذوًٍٍِفبداساًِ
آىساػبهبىدّذ.


 هویت هلی در ایزاىهبی راهبزدی بزای سيبستگذاری  داللت

ّبیهؼبئلثذخینٍتلمیدسایيلؼوتثبالْبماصآسایلیتلٍٍثشدسخلَفٍیظگی
ّبیساّجشدیدسخلهَفػیبػتگزاسیَّیتهلیثِهٌضلِهلذاقثبسصآى،ثِدولت

ؿههَد.ًىتههًِخؼههتثههِهخبثههِػشهـههكسُهههیػیبػههتگزاسیَّیههتهلههیایههشاىاؿههب
ػیبػتگزاسیایياػتوِساّجشدولیهَارِْثبػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیثهِهخبثهِ



 1931  1ی  یب  ثیستن  ضوبسُ

 12

هَضَعیثذخین،وبسثؼتساّجشدّوىبساًِدسهمبثلدٍالگهَیدیگهشالتذاسگشایبًهٍِ
بیبىیػیبػتگزاسیاصؿٌبختهؼئلِتبپیهشاحلچشخِسلبثتیاػتوِدسهَسدولیِ

چَىػیبػتگزاسیَّیتهلیفشایٌذیپیچیهذٍُچٌهذٍرْی گیشد.ػیبػتسادسثشهی
گیهشدٍلهزاًفعبىهختلفٍثهبصیگشاىگًَهبگَىكهَستههیاػتوِثبهـبسوتری

ِبًیساّجشدالتذاسگشا فهشادًخجهِیهبایثعضهػیبػهتگزاسیسادسحیغهِكهالحیتِوه
لهذستبیهدسػلؼهلِهشاتهت،اعالعهبتیػهبصهبًتیههَلعداساییهؼهلظّهبُگشٍ

هاعضهبیربهعهٍِگهشیًفعهبىدیرٍاسادُ،توبیالتٍاحؼبػهبتداًذیهضیارجبسآه
هسادسایيفشایٌذدخیلًوی ٍَرؼهتتیوهِدسساّجشدسلهبثوٌذٍیبؿْشًٍذاى یره

عِاحتوبلٍلَ هٌبصؾیافضااػتوِثبختهثشدٍالگَیسفتبسیلذست،ًفَرٍػْن
ػبصیسادسپیداسد،چٌهذاىگشاىهختلفدسگیشدسفشایٌذَّیتًفعبىٍوٌؾثیيری

ثهِِّوىبساًبییساّجشدهـبسوتثبهفَْمػیبػتگزاسیَّیتهلیػبصگبسًیؼتٌذ،ثلىِ
،داسًهذیبدیهًفعهبىصیوهِرنیثهذخیبػهتیساّجشدهَارِْثبهؼبئلػيیتشاهخبثِوبس

د.ؿَیهتیحوب
چٌیيساّجشدیثبهٌغكدهَوشاػیهـهبسوتیػهبصگبسیداسدوهِؿهْشًٍذاىسادس

ّبیآًْبكبحتحكٍهؼَؤلیتحلیساُؿٌبختهؼبئلاكلیػیبػیٍاسائٍِتْیِ
ٍثباكَلػیبػتگزاسیهؼبئلثذخینوًِهبظشثهِ(1173805هحوذی،)هلهؿٌبػذهی

دّهیثهِػهبختبسثیهٌؾ،وهٌؾٍَىؿىلتغییشسفتبسهشدماػتًیضػبصگبساػت.چ
احؼبػبتهشدمهَضَ هحهَسیػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیاػهتدسًتیزهِثهذٍى

هبًذ.ًتیزِهیثشیآًبى،ػیبػتگزاسیاهشیًبتوبمٍثیهـبسوتٍػْن
ّعالٍُچٌیيسّیبفتیثِ لهشاسثهِػیبػهتگزاسییٍػهٌتیخغهبفهتیدسهمبثهلس
عَاههليیدستعبههلثهػیبػتگزاسیَّیتهلهیثَدىنیاصثذخیچَىثخـگیشدهی
ضیهههٌبػههتًٍیّههبحههلٍاخههتالفًظههشثههشػههشساُیبػههتیاّههذافهتضههبدػ،یعلهه
لِ،هؼهتلضمئهؼبئلًْفتِاػت.ثِعالٍُدسندسػهتهؼهيیایارتوبعیّبیذگیچیپ

ِيیًفعبىهختلفاػتٍایهتعذدٍریّبػبصهبىذگبُیتَرِثِد ٍساُشیّهشتهذثوه
ًفعهبىیهتعهذدٍریّبػبصهبىیهذاخلِ،تعْذٍّوبٌّگبصهٌذیهعوَوًًیحلهحتول

اػهتتهببصهٌهذیًگهشًثِتفىشوهلنیثذخؼبئلحلٍفللهيیثٌبثشا.گًَبگَىاػت
ؿهٌبختدسیهحهذٍدًگشػیبػتگزاسیَّیتهلهیدسیـگیخغشّوهی.لزایخغ

ِهؼئلٍِثشخَسدػٌتیعوَدی،ػلؼلِه ّهبیحهلساُیشاتجیٍدٍلتهحهَسدساسائه
اػت.ّبیَّیتیّبٍدؿَاسیپیچیذگی
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صاّبیساّجشدیدسخلَفػیبػهتگزاسیَّیهتهلهی،دسٍىیىیدیگشاصدولت
گًَِوِگفتِؿذاصرولِاكَلثٌیبدیيػیبػتگزاسیعوَهیثَدىآىاػت،صیشاّوبى

ٌِیبثبفتبس،ػبختبس،وبسگضاسٍفشایٌذاػهتعٌبیتّوضهبىٍتإاهبىثِچْبسعٌلشصهی
وَِّیتتعشیفافشادربهعِاصخَداػتٍلهزا.تَضیحایي(1172806صًذی،)غشایبق

ِ تَاًهذثٌیهبدٍعهَسهٌغمهیًوهیتجلَسپٌذاؿت،ؿٌبختٍاحؼبعآًْبػتٍلهزاثه
ّهبیّهَیتیثهِّبیثیشًٍیداؿتِثبؿذ.الجتِثبٍسثِثَهیثَدگیػیبػهتگزاسیسیـِ

ّهبیثیشًٍهیهعٌیًفیساثغِهتمبثلٍتعبهلیثؼتشّبیهحیظداخلیرَاهعثبهحهیظ
ّبٍسٍاثظهتمبثلرَاهعهتهأحشًیؼتچَىاصسّیبفتػیؼتوی،ٍالعیتثْنپیَػتگی

ؿذى،اهشیگشیضًبپزیشؿذٍُدادٍػهتذّبیّهَیتیساثهِهَضهَعیاصفشآیٌذرْبًی
گیهشیهٌظَههِتٍوشداسٍپٌذاؿتدیگشاىاصههبًیهضدسؿهىلحتویهجذلوشدُاػ

ِ ّهبیاغیهبسٍَّیتهبىتأحیشثؼضاییداسد،اهبّوشًگیهغلهكثهبوشداسّهبٍپٌذاؿهت
ؿٌبػهبًِثهبهعٌهبیصاد،اصًظشّؼهتیّبیَّیتیثشٍىونٍوبػتاصآهَصُالتجبعثی

آیٌهذآىدستٌهبفشاػهت.دسًتیزهَِّیتروعیًبػبصگبسٍاصًظشػیبػتگزاساًِثبفش
ِهی هربهعه ؿهٌبختیتَاىگفتػیبػتگزاسیَّیتهلیثباتخبرسٍیىهشدیتهبسیخی

ّهبیارتوهبعیّبیاػتَاسفشٌّگ،تبسیخٍٍیظگیؿَدٍثذٍىاتىبثشػتَىهیّؼشهی
سیـهگیٍفشاهَؿهیحبفظهِروعهیثَهی،ثبچبلؾاصخَدثیگبًگی،دگشؿهذگی،ثهی

؛ٍاصدیگشػَّشگًَِغفلتیهبتغبفهلًؼهجتثهِ(1170811)وشیوی،ؿَدسٍیبسٍهی
ولیتتبسیخیٍتمغیعػیبػیهایذئَلَطیهآىخَدثًِبتوبهیًٍبوبهیػیبػتگزاسی

اًزبهذ.َّیتهلیهی
ایفشایٌذیّبیایيثحجلضٍمًگشؽثِػیبػتگزاسیثِهخبثِهؼئلِاصدیگشدولت

ایاػت.سٍیىشدفشایٌهذیاههشیّذفوٌهذ،فبصثٌهذیدسهمبثلسٍیىشدهَسدیٍپشٍطُ
ِؿذُ،ایزبثیٍّوِ ٍیهظُربًجِاػت.اگشچهًِمهؾسخهذادّبٍتحهَوتههَسدیثه

یعجیعیهخلصلضلِ،ٍلَ هٌبلـِؿذیذلَهیّبیعغفهبًٌذٍلَ رٌگیبثالیبًمغِ
ّبیَّیهتهلهیدّیثَِّیتٍثبلغجعػیبػتگزاسییبوؼتافتخبساتهلیدسؿىل

ثیٌهیلبثلاغوبمًیؼت،اهبسٍیىشدفشآیٌذیثِهٌضلِسٍؿیػٌزیذُ،آگبّبًهِ،پهیؾ
ِهی(1173855)پَسػعیذ،ؿذٍُاًذیـیذُؿذُ ،وٌـهیٍگبًهِؿهٌبختیوَؿذاثعبدػه

ّبیَّیتهلهیساتخجیهتٍتمَیهتوٌهذتهبیهإلفِعبعفیؿْشًٍذاىًؼجتثِولیِ
اههبىثوبًهذ،اههباصعهشفهبًبییٍپبیبییآىاصگضًذحَادثٍسخذادّبیههَسدیدس

دیگشخلیلِتشاوویَّیتهلیهؼهتلضمآىاػهتوهًِؼهجتثهًِمهؾحهَادثٍ
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ایرضییٍوَچهعجهكذ،صیشاچِثؼبحبدحِسخذادّبیَّیتیهَسدیًیضغبفلًوبً
ایپیبهذّبیَّیتیؿگشفاصخَدثِربگزاسد.ثٌبثشایياصهٌظشَّیتیلبعذُاحشپشٍاًِ
اّویتًیؼت.ّیچسخذادیثی

ًگهشی،ٍپشّیهضاصربًجِّبثشایػیبػتگزاسیَّیتهلی،لضٍمّوِاصرولِدولت
ّبیَّیتهلیٍهتعبلجبًػیبػهتگزاسیانهإلفِگشاییٍیهثعذیًگشیدسادستملیل

گًَهِوهِایچٌذثعذیٍاهشیتشاوویاػهتٍلهزاّوهبىآىاػت.َّیتهلیهمَلِ
ِ ّههبٌٍّزبسّههبیاعتمههبدیدسّههبیارتوههبعی،اسصؽپیَػههتگیتههبسیخیٍصهیٌهه

گبًِؿٌبختی،وٌـیؿًَذ،تَرِّوضهبىثِاثعبدػِػیبػتگزاسیَّیتهلیلحبػهی
ّبٍالذاهبتوصمثشایتحمهكّهشّب،ثشًبهٍِاحؼبػیآىٍاتخبرسٍیىشدّب،ػیبػت

ػِثعذدسّشگًَِػیبػتگزاسیهَسداًتظبساػت.ًوهبیؾٍثؼهیذاحؼبػهبتهلهی
یًبػیًَبلیؼهناحؼبػهیٍّبیؿٌبختی،َّیتهلیساثٍِسعِثذٍىتىیِآىثشثٌیبى

ـبًذ.اصػَییدیگشثهِهٌظهَسایزهبدحهغتعلهكٍودٍسیاصًبػیًَبلیؼنهذًیهی
دلجؼتگیؿْشًٍذاىثَِّیتهلی،ٍثبالْبماصسٍیىشدػهبختبسیهوهبسوشدی،عهالٍُ

ػبصهبًٌذٌّهش،ؿهعش،هَػهیمیٍادثیهبتػیبػهتگزاسیثشتَرِثِعٌبكشهْنَّیت
ػهویتؿهٌبختيًگشهجتٌیثشدسثشگیشیحذاوخشیؿْشًٍذاىٍثِسربًجِارتوبعیّوِ
سٍتَرِثِحَصُّبیػبختبسیوصماػت.اصایيػبصیحذاوخشیًبثشاثشیآًبىٍوویٌِ

هٌذاصایثشخَسداس،ثْشُالتلبدٍسفبُ،حمَقٍلضبٍاهٌیتٍدفب ثشایایزبدربهعِ
ّبیهذًیٍارتوبعیٍاهٌیتٍرَدیوصماػتوِایيهْندسپشتهَحمَقٍآصادی

)وشیوهیٍلبػهویؿهَدّبیحىوشاًیٍثْجَدوبسآهذیآىحبكلههیظشفیتاستمبی
.ثٌبثشایيػیبػتگزاسیَّیتهلیهعغهَفثهِتَػهعِپبیهذاسٍ(20-1171811عَػی،

ربًجِثبتحىینٍتمَیهتَّیهتهلهیًؼهجتیهعٌهبداسداسدٍهتمهبثاًلحىوشاًهیّوِ
ِّهبیارتّبًٍبثشاثشیضعیف،ٍرَدٍتذاٍمؿىبف ًیهبفتگیههضهيیهبوهبعی،تَػهع

ؿَد.تَػعًِبهَصٍىهَرتتضعیفآىهی
ػهبصیهلهیثهِهخبثهِیهبدگیشیگزؿتِاصآىٍیظگیؿٌبختیَّیتهلیثشَّیت

ارتوبعیهؼتوشدولتداسد.دسًتیزِدسّشگًَِػیبػتگزاسیَّیتهلهیتَرهِثهِ
ساىسػویٍغیشسػویٍاٍلیًِمؾولیِوبسگضاساىفشآیٌذارتوبعیؿذىاعناصوبسگضا

ّبٍوبسوشدّهبیًْبدّهبیآهَصؿهیٍتشثیتهیاصلجیهلًْهبدٍیظُهؼَؤلیتٍحبًَیِثِ
ِ ّهبٍهغجَعهبتٍاخیهشاًفضهبیًَظْهَسخبًَادٍُهذسػِ،حَصٍُداًـهگبُ،سػهبً

ّبیارتوبعیاّویتیفشاٍاىداسد.اصػَیدیگشخلهلتهؼهتوشثَدىهزبصیٍؿجىِ
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یثشلضٍمسكذدایویفشایٌذَّیتیبثیدولتداسدتبتأحیشوشداسّبیافهشاد،َّیتهل
یهبثیّب،ًْبدّبیبٍلبیعهٌفشدهؼهتحذحٍِسًٍهذّبیًَپذیهذثهشفشایٌهذَّیهتگشٍُ

ثیٌیؿَدتهبثهِػٌزؾٍاسصیبثیؿَدٍاصػَیدیگشػبصٍوبسیبًْبدیتعجیٍِپیؾ
ایيهْنّوتگوبسد.

نػیبػتگزاسیعوَهیایياػتوِثذٍىًْبدػهبصیدلیهكٍایزهبداصاكَلهؼل
ّهبیػیبػهتگزاسیػبختبسّبیوبسآهذوِوبسٍیظُّبیاكلیخَدسادستوبهیچشخِ

ّبثِعهَسؿبیؼهتِاًزهبمؿٌبػیٍتعییيدػتَسوبسگشفتِتباسصیبثیػیبػتاصهؼئلِ
ٌذثعذیثهَدىٍدساصداهٌهِثهَدىوٌذ.ثذیْیاػتچدٌّذ،ػیبػتگزاسیهعٌبپیذاًوی

ػبصیالتضبداسدًْبدّبیهتعذدیدسگیشایيفشایٌذؿًَذٍایيهَضَ چِثؼبَّیت
ػجتهَاصیوبسییبتذاخلٍظبیفؿَدهدسایشاىوًٌَیثیؾاصػیًْبددسفشایٌهذ

ّبیَّیتیدسگیشّؼهتٌذه؛لهزاوهبسگضاساىدخیهلدسػیبػتگزاسیٍارشایػیبػت
شآیٌذػیبػتگزاسیَّیتهلیوصماػتضويػبختبسػبصیهٌبػتٍوبسآهذ،لبعذُف

توبیضػبختبسیساهذًظشلشاسدٌّذتبتٌَ ػبختبسیثًِهبّوگشاییاّهذافٍارهشاٍ
تذاخلوبسوشدیًیبًزبهذ.


 گيزی نتيجه

ػیبػتگزاسیَّیتهلیاصػٌخهؼبئلػیبػهتیثهذخیناػهتٍداسایسٍاثهظعل هی
ِدس ّهبیتهبسیخی،ّنتٌیذُ،پیچیذٍُخلهلتیاًجبؿهتیداسدوهِثهشثبفتبسّهبٍصهیٌه

ّبیهعشفتیرَاهعاػهتَاساػهتػبختبسّبٍثؼتشّبیارتوبعی،ًظبمفشٌّگیٍثٌیبى
ػبصاعناصسػویٍغیشسػهویثهبّهذفآفهشیٌؾوِاصػَیوبسگضاساىهتٌَ َّیت

بسثیٌؾ،وٌؾٍاحؼبػبتدسلجهبلهلهتهبیّوجؼتٍِهٌؼزنهلیهتـىلاصػبخت
ؿَد.چٌیيّذفهْویّوبًٌذّشًَ ػیبػتگزاسیعوَهی،ثباتخهبرٍضعٍارشاهی

ؿٌبختیٍهغبثكالگَیچشخِػیبػهتگزاسیسّیبفتًْبدگشایبًِػیبػی،تبسیخیٍربهعِ
وٌذ.هیؿٌبػیآغبصتبارشاٍپبیبىػیبػتاداهِپیذاگیشدوِاصهؼئلِكَستهی

ِؿبیبىگفتياػتوِفشآیٌذَّیت ًبپهزیشاػهتٍلهزاایتَلهفیبثیهلهیچشخه
سٍایتوبمًبؿذًی،پیَػتٍِّویـگیاػت.اصایهيػیبػتگزاسیَّیتهلیًیضهؼئلِ

ّبیاسصیبثیٍالتضامثًِتهبیذآىًمـهیهْهندسفشآیٌهذتعییيهعیبسّبٍعشاحیؿیَُ
ایثذخینایزبةگزاسیَّیتهلیثِهخبثِهؼئلِػیبػتگزاسیَّیتهلیداسد.ػیبػت

وٌذوِدسساّجشدّهبیهتعهبسفٍهؼهلظدسگزؿهتٍِحهبلثبصاًذیـهیٍساّجهشدهی
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ًفعبىهختلفاػت،ربیگضیيآىهـبسوتیٍّوىبساًِوِهؼتلضمحضَسٍهذاخلِری
سؿهْشًٍذاىًفعبىثِتغییشسفتبؿَد.ػیبػتگزاسیهؼبئلثذخینعالٍُثشهـبسوتری

ػهبصیحهبئضاّویهتًیضًبظشاػت،لزاػْنآحبداعضبیربهعِهلیدسػیبػتهلت
هبًهذ.دسّبیهَضَعًِبوهبمًٍبتوهبمههیپزیشیآًبىػیبػتاػتٍثذٍىهؼَؤلیت

ًتیزِدسّشگًَِاسصیبثیاصػیبػتگزاسیَّیتهلیثبیهذعهالٍُثهشحمهَقاعضهبی
لجبلهبیهلیًیضلحبػؿَد.ّبیآًبىدسربهعِ،هؼَؤلیت

ػیبػتگزاسیَّیتهلیثباثتٌبثشسٍیىشدػهبختبسیهوهبسوشدیحهبٍیایهيدولهت
گهشاىػبصیاصسّگزسوبسوشدثْیٌهًِْبدّهبٍوهٌؾػیبػتگزاساًًِیضّؼتوَِّیت

ؿهَدٍػهبختبسّبیػیبػی،فشٌّگی،ارتوبعیٍالتلبدیاًزبمهیحبضشدسػبحت
آهذًٍْبدّبیتَاًهب،ػهبختبسػیبػهیثبحجهبتٍپَیهبٍثؼهتشارتوهبعیحىوشاًیوبس

ّهبیَّیهتهلهیًمهؾداسًهذٍهتمهبثاًلًظهبمدسثشگیشًذُّوگیدسوبهیبثیػیبػت
ّهبیخَدآگهبّیهلهی،فشػهبیؾحىوشاًیضعیفٍفشػبیٌذُعبههلتضهعیفثٌیهبى

ئَوًِؿهْشًٍذاىدسّبیالگَّبیسفتبسیهؼهاحؼبعتعلكٍٍفبداسیٍتخشیتپبیِ
سٍد.ّبیَّیتهلیاحشگزاسثِؿوبسهیلجبلهإلفِ
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 هنببع
،تْشاى8هزوعتـخیقهلهلحتًظهبم،ّای َّیت ایزاًي تعییي ٍ سٌجص هؤلفِ(؛1166اثَالحؼٌی،سحین)-

 هشوضتحمیمبتاػتشاتظیه.

تشروِهٌلَساًلهبسی،تْهشاى،هإػؼهِ،ًاسیًَالیسن؛ ًظزیِ، ایدئَلَژی، تاریخ(؛1161آًتًَی)اػویت،دی-
 هغبلعبتهلی.

 ،تْشاى8هیضاى.سیاستگذاری عوَهي ایزاى(؛1164اؿتشیبى،ویَهشث)-

 ؿٌبػبى.،تْشاى8ربهعِای بز رٍش سیاستگذاری فزٌّگي هقدهِ(؛1171)---------

یهضدی،تْهشاى8پظٍّـهگبُ،تشروِعلیپهبپلیهٌص هلي؛ هٌظزی رٍاًي ـ اجتواعي (؛1174ایٌىلغ،الىغ)-
 فشٌّگ،ٌّشٍاستجبعبت.

ّـای   فصـلٌاهِ سیاسـت  ،«شاىیایاػالهیدسروَْسیتیَّبػتیثشػیدسآهذ»(؛1171پَس،هْذی)ثشاتعلی-
 .136-121قك،5،ؽ0،دٍسُراّبزدی ٍ کالى

هحوهذی،حویذسضهبهلهه،تشروهِّا هباًي سیاستگذاری عوَهي ٍ تحلیل سیاست؛(1163پبسػًَض،ٍایي)-
 تْشاى8پظٍّـىذُهغبلعبتساّجشدی.

 .64-55،تْشاى8هإػؼِهغبلعبتهلی،كقسیاستگذاری َّیت هلي در ایزاى(؛1173پَسػعیذ،فشصاد)-

 .37-31،تْشاى،هإػؼِهغبلعبتهلی،كقسیاستگذاری َّیت هلي در ایزاى(؛1173حبریبًی،اثشاّین)-

دسعلهَمییًْبدگشایّبِیًظشوبسثشدثشیتبگفتوبى8دسآهذییاصًْبدگشا»(؛1171ذعلی)صادُ،ػیذهحوحؼیٌی-
 .127-61،كق42،ؽ13،عفصلٌاهِ علَم سیاسي،«یبػیػ

،16،عفصلٌاهِ هطالعات هلي،«یدیٌذاسیػٌزؾَّیتایشاًیبىثبتأویذثشهإلفِ»(؛1174حیذسی،ؿمبیك)-
 .1-01،كق0ؽ

 ،تْشاى8وَیش.هعزفت ٍ قدرت، هعوای َّیت(؛1166هْذی)سّجشی،-

 ،تْشاى8پظٍّـىذُهغبلعبتساّجشدی.درآهدی بز سیاستگذاری اهٌیت هلي(؛1172صًذی،داٍد)غشایبق-

دٍسُؿـن،،يعوَه سیاستگذاری یفصلٌاهِ هطالعات راّبزد،«نیهفَْمهؼبئلثذخ»؛(1173هحوذ)،یفبضل-
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 ،تشروِداٍٍدغشایبقصًذی،تْشاى8توذىایشاًی.هلیت(؛1161هیلش،دیَیذ)-
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