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 لوا لصف

 راتفگشیپ
 
 

 و  هاکناج ،رمتسم یاھشالت دھاش ناھج ھتشذگ لاس هاجنپ و دص یط
 اما  .تسا هدوب یداصتقا ھعسوت و نردم تلود داجیا یارب نایناریا نیرفآرورغ
 و تالوحت دنور نیا رد  .دنا هدش ھجاوم یددعتم یاھ یماکان اب اھشالت نیا
 لام و ناج اب ار ینیگنس یاھب نایناریا و ھتفرگ تروص یگرتس یاھیدژارت

 ،ھطورشم بالقنا یماکان ،ریبکریما تاحالصا تسکش  .دنا هدرک ھنیزھ دوخ
 یمالسا بالقنا و قدصم دمحم رتکد یلم تضھن تسکش ،یولھپ ھلسلس سیسات

 هزرابم هار رد ناریا گرزب یاھ یماکان و اھشالت زا ھنومن دنچ اھنت ،1357
   .تسا یسایس و یداصتقا ھعسوت یارب
 
 تلود داھن تخانش اما  .دنا هدیچیپ رایسب و ددعتم اھیماکان نیا لیالد کش یب
 تلود نیوکت عناوم یسررب و یداصتقا ھعسوت دنور اب نآ ھطبار کرد ،نردم
 کمک اھ یماکان نیا للع تفایرد ھب دناوتیم ،ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم
  .دزاس راومھ ار ناریا یسایسو یداصتقا ھعسوت هار و دنک
 
 
 نردم تلود
 
 لصا ھس ھیاپ رب ھک تسا ھتینردم مھم یاھدروآ تسد زا یکی نردم تلود
 یندم یتلود ،نردم تلود  .تساراوتسا  ییارگایند و یروابدرخ ،ییارگدرف
 دادرارق ،نوناق تموکح ،نید داھن زا تلود داھن ییادج ،یروابدرخ ھک تسا
 کیناگرا دنویپ و تیدرف ،یدنورھش ،یندم ھعماج ،یمومع حلاصم ،یعامتجا
   .دنشابیم نآ یا ھیاپ میھافم و اھ ھصخشم یندم ھعماج اب تلود داھن
 
 ھیاپرب و دزیخیمرب مدرم هدارا زا نردم تلود تیعورشم و تیمکاح ،رادتقا
 دنا هدش نیودت یمومع حلاصم بوچراچ رد ھک ینیناوق و یعامتجا دادرارق
 یی ایاعر تلود ھن ،تسا نادنورھش و نوناق تلود ،نردم تلود  .تسا راوتسا
 تردق ،نردم تلود رد  .دنشابیم ربھر صخش ھناردپ یاھنامرف وریپ ھک
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 کیتارکوروب یاھلاناک قیرطزا ،نوناق ساسارب تردق ینعی ،تسا یصخشریغ
 نآ رد ھک تسا یمظن ،مکاح مظن و دوشیم لامعا هدش نییعت طباوض ساسارب و
 اھ تسپ ھب قلعتم تردق ،رگید ترابع ھب  .صخش ھن دناریم نامرف نوناق
 نییعت نوناق طسوت اھ تسپ یاھتیلوئسم و تارایتخا دودح و صاخشا ھن ،تسا
 ھب و تسا یمومع ھصرع ھب دودحم نردم تلود رادتقا  .دنوشیم لرتنک و
  .دبای یمن شرتسگ یصوصخ ھصرع
 
 و تلود داھن نیب ھنمادرپ و لباقتم ،کیناگرا یا ھطبار نردم تلود رد
 ھعماج زارفرب نردم تلود ،رگید ترابع ھب  .دراد دوجو یندم ھعماج یاھداھن
  .تسا ھتسباو نآ ھب یعامتجا و یسایس ،یداصتقا ظاحل ھب ھکلب ،درادن رارق

 تیلاعف ات تسا دنمزاین تلود داھن یرای ھب دوخ ھبون ھب زین یندم ھعماج
  .دیامن لیھست ار اھنآ ھعسوت و یریگ لکش دنور و دزاس گنھامھ ارنآ یاھداھن
 و یعامتجا ،یداصتقا ددعتم یاھ ھبنج یاراد ھک یداھن یاھ یگتسباو نیا

 دمآراک یوحن ھب ار ھعماج دناوتب ات دھدیم ناکما تلود داھن ھب دنشابیم یسایس
 تلود داھن تردق دناوتب ات دھدیم هزاجا یندم ھعماج ھب و دنک یربھر و تیریدم
  .دیامن لامعا نآ رب ار دوخ کیتارکومد تراظن و دنک راھم رثوم یوحن ھب ار
 تیفرظ زا ،نردم اشیپ تلود اب ھسیاقم رد ،نردم تلود ،اھ یگژیو نیا لیلد ھب
 .دشابیم رادروخرب دوخ فادھا یارجا رد یرتشیب رایسب
 
 
 یداصتقا ھعسوت و نردم تلود
 
 و نردم تلود نیوکت نیب ھک دننآ زا یکاح ود رھ ،یبرجت و یرظن تاظحالم
 ظاحل ھب  .دراد دوجو یدنمورین و کیناگرا ،لباقتم یگتسبمھ یداصتقا ھعسوت
 یراد ھیامرس شیاز و یتعنص بالقنا دنور رد اساسا نردم تلود ،یخیرات

 ھیامرس ماظن ییافوکش و یریگ لکش رد یمھم شقن دوخ ھبون ھب و تفرگ لکش
 ،یزکرم و ھچراپکی یسایس ماظن کی داجیا اب نردم تلود  .دومن افیا  یراد
 کی داجیا ،نوناق ھب تردق ندرک دیقم و یصخش ریغ ،نوناق تموکح رارقتسا
 گنھرف و نابز شرتسگ ،یلم تدحو میکحت ،دمآراک و یزکرم یسارکوروب
 داجیا ،ریگارف یلم رازاب داجیا ،نیناوق و اھدرادناتسا یزاس ناسکی ،کرتشم
 اھداھن داجیا ،نیناوق بوچراچ رد رازاب درکراک نیمضت و یقوقح ماظن
 یاھتیلاعف یزاس گنھامھ و میظنت ،رازاب درکراک یارب مزال یاھراتخاسو
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 رد یتایح یشقن ،یراذگ ھیامرس یارب تابث اب و نما طیحم نیمات و رازاب
  .تسا هدومن افیا نیون ناھج یداصتقا ھعسوت
 

 ھلخادم ھک دننآ زا یکاح ود رھ ،یبرجت و یرظن تاظحالم ،رگید یوس زا
 ربارب رد یعنام تروص ھب یداصتقا روما رد تلود هدیجنسن و هزادنا زا شیب
 یارب یدرف هزیگنا ،داصتقا رب تلود داھن هرطیس  .دنکیم لمع یداصتقا ھعسوت
 ھب و دنکیم فیعضت ار متسیس لک یلام طابظنا ،دربیم نیب زا ار ییآراک دوبھب
 و داصتقا ملع هزوح رد .دماجنا یم عبانم هوبنا فالتا و دلوم ریغ یاھتیلاعف

 ھلخادم تارطخ رب ھک دنا هدش حرطم یددعتم تارظن یعامتجا و یسایس مولع
 – امرفراک« ھیرظن ساسا رب  .دنراد دیکات یداصتقا روما رد تلود هدرتسگ
 یپرد ،یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود نادنمراک و اھتارکوروب ،»رازگراک
 نیب تاعالطارباربان عیزوت لیلد ھب و دنشابیم دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح
 اھتارکوروب رتشیب تاعالطا و )نارازگراک( اھتارکوروب و  )امرفراک( مدرم
 تراظن اھتارکوروب درکلمعرب دنناوتیمن مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد
 رد یرازبا ھب تعرس اب داصتقا رد تلود ھلخادم ،اذل  .دنشاب ھتشاد یرثوم
 ھیرظن ساسا رب  .دوشیم لیدبت  یصخش عفانم نیمات یارب اھتارکوروب تسد
 دنکیم بیغرت ار ھعماج دارفا ،داصتقارد تلود تسردان ھلخادم ،یراوخ تنار
 عبانمزا یشخب تلود نادنمراک و اھتارکوروب تامیمصترب نتشاذگریثات تھج ات

 ھب هوشر تخادرپ لاثم یارب ،دلومریغ یاھ تیلاعف فرص ار ھعماج
 دوخ ھک دنیامن ،هدش داجیا عناوم ندزرود تھج تلود نادنمراک و اھتارکوروب
 ھیرظن ساسا رب ،رگید یوس زا  .دوشیم داسف شرتسگ و عبانم فالتا بجوم
 یریذپان فاطعنا شیادیپ بجوم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ،یداھن بلصت

 ھک دوشیم رازاب ھنیھب درکلمعزا عنام ،هدش رازابرد یداھن بلصتو یراتخاس
 ھیرظن ساسا رب ،هرخالاب  .دماجنایم عبانم بولطمان صیصخت ھب تدم دنلبرد
 یداصتقا یاھریغتم اب ،جنرغب ناھج کی رد ،اھ یشیرتا بتکم ھب فورعم
 یتآ شزرا نوماریپ یھجوت لباق ینانیمطا ان و دنارییغت لاحرد میاد ھک رامشیب
 رومارد تلودرثوم ھلخادم یارب ھک یتاعالطا و اھ هدادرادقم ،دراد دوجو اھنآ
   .دزاسیم نکممریغ المع ار رما نیا ھک تسا دایزردقنآ ،دشابیم مزال یداصتقا
   
 ھک دنھدیم ناشن تحارص ھب ددعتم یاھروشک ھبرجت اب هارمھ ،الاب یاھ ھیرظن
  .دشاب یا هدرتسگ یفنم یاھدمآیپ یاراد دناوتیم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن تادھاشم نیازا اما
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 و یدعب کی تشادرب ھب رما نیا اریز  .تسا رضم و تسردان ھشیمھ و اساسا
 داصتقا یاھ ییاسران اب ھلباقم ترورض و دماجنایم تلود هدیدپ زا یا هداس
 تسا نآ نیبم دازآ داصتقا ھعسوت و نیوکت ھبرجت  .دریگیم هدیدان ار دازآ رازاب
 تلود داھن تکراشم مزلتسم اھنآ عفر و تسا یعقاو رازاب یاھ یئاسران الوا ھک
 و شیادیپ ھب دوخ ھب دوخ یداصتقا روما رد تلود ھلخادم فقوت ،امود  .تسا

 تکرش و یربھر مزلتسمرما نیا ماجنا ھکلب  .دماجنا یمن دازآ داصتقا ییافوکش
  .تسا دازآ داصتقا ملاس دشر و یریگاپ یارب  مزال یاھداھن داجیارد تلود لاعف
 ھعسوت رما رد ریذپانراکنا و یا ھیاپ یشقن یاراد تلود داھن ،عومجمرد
 نیمضت ،یقوقح بوچراچ داجیا زا دنترابع نآ هدمع دراوم ھک تسا یداصتقا

 ،یزاس داھن ،رازاب یاھ ییاسران عفر ،نوناق بوچراچرد رازاب درکلمع
 ،کیژتارتسا زادنا مشچ ھئارا ،نالک داصتقا میظنت ،اھداھن یزاس گنھامھ
 و یراتخاس تالوحت زا یشان یاھشنت میظنت ،یراتخاس تالوحت ھسورپ تیریدم
   .یعامتجا راک روتسد یارجا و ھیھت
 
 ھیاپرب ھک دوب دھاوخ بولطم و قفوم یماگنھ یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 تلود هدشن لرتنک دشر رطخ زا دناوتب ھک دشاب راوتسا ینشور یژتارتسا

 ھب ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم بولطمان یاھدمآیپ و دنک یریگولج
 و داصتقارد تلود ھلخادم تسرد یحارط مزلتسم رما نیا  .دناسرب لقادح
 .تسا تلود داھن نیلپیسید ظفحو لرتنک تھج ،رثوم یاھ مزیناکمزا هدافتسا
 رد  .دراد یگتسب ھعماج یسایس راتخاس ھب دوخ ھبون ھب راک نیا رد تیقفوم
 و رتناسآ کیتارکومد یسایس ماظن کی بوچراچرد مھم نیا ماجنا ،عومجم
 .تسا رتریذپ ناکما
 

 تلود نیب لباقتم ھطبار تفایرد و نردم تلود یاھ یگژیو و راتخاس تخانش
 یگداتفا بقع للع یسررب یارب یبسانم یاھصخاش ،یداصتقا ھعسوت و نردم
 نازادرپ ھیرظن زا یرایسب رواب ھب  .دنھدیم تسدب ناریا یداصتقا و یسایس
 یاھ یگ هژیو رد تسیابیم ار ناریا یداصتقا و یسایس یگداتفا بقع لیلد
    .درک وجتسج دنا هدش نآ موادت بجوم ھک یلماوعو ناریا رد تردق میدق راتخاس
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 میدق ناریا رد تردق راتخاس
 
 زا شیپ ات ھک یراتخاس ینعی ،میدق ناریا رد تردق راتخاس دروم رد
 یاھ ھیرظن دننام ،دنا هدش حرطم یتوافتم تایرظن ،تشاد دوجو تیطورشم
 و یناریا دادبتسا ،یناریا مسیلادوئف ،یقرش دادبتسا ،ییایسآ دیلوت هویش
 هوجو یاراد ناشیاھتوافت مغریلع ،تایرظن نیا اما  .یتنس مسیلاینومیرتاپ
 رد تردق راتخاس یارب ،اھ ھیرظن نیا ساسا رب  .دنشابیم یھجوت لباق کرتشم
 :درمشرب ار ریز تاصخشم ناوتیم میدق ناریا
 

 یھلا عبنم زا نآ تیناقحو تیعورشم ھک تسا سدقم یرما تنطلس .1
 و قالخا ،تلود و نید یاھداھن ،رگید ترابع ھب  .دوشیم یشان

 هدارا و  یار ھن ،تسا یھلا نوناق اشنم و دنا ھتخیمآ مھ رد تسایس
   .مدرم

 یارب یرثوم داھن ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھقلطم ،یسایس تردق .2
  .درادن دوجو  نآ رب تراظن

 ھکلب ،قلطم اھنت ھن تردق ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھماکدوخ تنطلس .3
 لامعا یصخشم نیناوق ساسا رب و تسا یصخش الماک نینچمھ
 .دوشیمن

 زا ناوتان و رصاق مدرم ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھناردپ تنطلس .4
   .دنوشیم دادملق دوخ روما هرادا و  حلاصم صیخشت

 ،ییارگنامدود ساسا رب تازایتما و فیاظو یراذگاو و تردق لامعا .5
 هاگتسد سار رد  .دریذپیم ماجنا یا ھلیبق و یدنواشیوخ تابسانم
 ھب هرادا رھ و ماقم رھ ھب ھک درادرارق ربھر صخش ،یرالاس ناوید

  .درگنیم دوخ یصوصخ کلم تروص

 ھتخیمآ مھرد و شوشغم یمومعو یصوصخ یگدنز ورملق نایمزرم .6
 .تسین نوصم تلود داھن ھلخادم زا یصوصخ هزوح و تسا

 رارق تلود داھن یالیتسا تحت و تسا فیعض یصوصخ تیکلام .7
 .دراد

  .تسا راوتسا یریگ جارخ ھیاپ رب تلود داصتقا .8
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 اما ،دنراد دوجو ھعماج رد یددعتم تاقبط ھچرگا ،یعامتجا ظاحل ھب .9
 ھمھ ،یھورگ قوقح و یعامتجا تینما و تینوصم نادقف لیلد ھب

  .دنا تلود داھن ھب ھتسباو و فیعض

 و رثکت اب نامزمھ ،ندوب ھماکدوخ و دبتسم نیع رد یسایس تردق .10
 یشان نآ یا ھلیبق راتخاس زا اتدمع ھک تسا ھجاومزین تردق یگدنکارپ
  .دوشیم

 مغریلع ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھناگود تموکح راتخاس و تیھام .11
 یاراد تنطلس تازاوم ھب تعیرش ،تنطلس ندوب ھماکدوخ و قلطم
 یگدنز زا یا هدرتسگ ھطیح یارب ھک تسا ییاھداھن و ماکحا
   .دننکیم نییعت فیلکت مدرم یعامتجا

 )یعامتجا یاھداھن( مدرم و تلود داھن نیب کیناگرا و لباقتم دنویپ .12
   .تسا فیعض رایسب

 
 نوچمھ یلماوعرد ار قوف راتخاس موادت و شیادیپ لیلد دوجوم یاھ ھیرظن

 ھلیبق تابسانم ،یزرواشک عماوج ندوب هدنکارپ و یبآ مک دننام ،یمیلقا طیارش
 یا هراپ و تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ رد ،یصوصخ تیکلام فعض ،یا
 .دننکیم وجتسج مالسا تعیرش و ینیب ناھج یاھ یگژیو زا
 
 شیادیپ بجوم ناریا رد بآ یمک و یمیلقا طیارش ،اھ ھیرظن نیا ساسا رب

  .دندشیم هرادا ییافک دوخ ھیاپ رب ھک دیدرگ یا هدنکارپ و کچوک اتبسن عماوج
 یارب یریبادت و اھمتسیس داجیا ھب مادقا عماوج نیا ،بآ دوبمک لکشم عفر یارب
 رارق تلود داھن لرتنک و یربھر تحت دراوم بلاغرد ھک دندومن بآ میسقت
 یا هزادنا زا شیب تردق زا ناریا رد تلود داھن ھک دش بجوم رما نیا  .دنتشاد
 دیلوت دازام حطس ندوب نییاپ لیلد ھب ،رگید یوس زا  .ددرگ رادروخرب
 یلادوئف یاھتردق شیادیپ ،عماوج نیا ندوب هدنکارپ و یزرواشک عماوجرد
 مجح اریز  .دیدرگ ھجاوم لکشم اب یدابآ دنچ ای کی تیکلام ساسا رب لقتسم
 شیادیپ یانبم دناوتب ھک دوبن یفاک هزادنا ھب راک نیا زا لصاح دیلوت دازام
 و کرحتم یماظن یورین یطیارش نینچ رد .ددرگ لقتسم یلادوئف یاھتردق

 اتبسن یتعسو رد ار هدنکارپ یزرواشک عماوج دیلوت دازام تسناوت اھ ھلیبق لایس
 لحارم رد اما  .دوش لیدبت تلود ھب نآ زا هدافتسا اب و  دنک یروآ عمج هدرتسگ
 ھتسھآ ار روشک یداصتقا ھعسوت دنور یا ھلیبق یاھگنجریذپان نایاپ رود ،یدعب
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 یاھتموکح شیادیپ ھب و تشگ تلود داھن و ھعماج نیب تسسگ بجوم ،تخاس
 .دیماجنا دبتسم
 
 بجوم یا ھلیبق یاھگنج زا یشان ینما ان و نیمز رب یتلود تیکلام شرتسگ
 زا لقتسم فارشا و نارادنیمز ھقبط شیادیپ مدع و یصوصخ تیکلام فیعضت
 ھعسوت گنھآ و درک تیوقت ار تلود یدادبتسا هاگیاپ رما نیا  .دیدرگ تلود
 یکاح میدق ناریا رد تیکلام عضو یسررب  .تخاس ھتسھآ ار روشک یداصتقا
 هاشداپ ای و تلود تیکلام رد یزرواشک یاھ نیمز هدمع شخب ھک تسا نآ زا
  .درکیم راذگاو رظن دروم دارفا ھب ار اھنآ زا یرادرب هرھب قح ھک تشاد رارق
 و دودحم نآ ھنماد اما ،تشاد دوجو ینیعم دح ات نیمز رب یصوصخ تیکلام
 یاراد نیمز رب یتلود تیکلام هدرتسگ ھنماد  .دوب تلود تردق ھب ھتسباو اساسا
  .دندرک افیا ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت رد یمھم شقن ھک دوب مھم دمآیپ ود
 ھب تسناوتن لالقتسا مدع و  فعض لیلد ھب ،تلود ھب ھتسباو ناکلام ھقبط الوا

 یھاگتسد ھب لیدبت ار تلود داھن و دنک لمع تلودربارب رد یداھن تروص
 ھقبط دوبن ،امود  .دیامن یریگولج نآ ندرک لمع ھنارسدوخ زا و دزاس دنمنوناق
 و تلود طسوت امیقتسم ھعماج دیلوت دازام طبض ھک دش بجوم لقتسم نارادنیمز
 ھیاپرب و تلود زا لقتسم نارادنیمز طسوت ھن ،دریذپ ماجنا روز ھیاپ رب
 تیکلام  متسیس ،بیترت نیا ھب  .یلحم طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا تاظحالم
 تلود داھن ندش دنمنوناق ،تلودزا لقتسم فارشا ھقبط شیادیپ زا عنام یزایتما
 شیادیپ ھب اتیاھن رما نیا  .دیدرگ ناریا رد تلود ھقلطم تردق نتشگ دودحم و
 .دیماجنا دادبتسا ندش ھنیداھن و ھقلطم یاھتلود
 
 ھک دیدرگ یرالاسردپ راتخاس و تابسانم شرتسگ بجوم الاب لماوع ھعومجم
 هاشداپ  یاھ ھتساوخ و لایما ھیاپ رب ھکلب ،نوناق ساسا رب ھن تلود داھن نآ رد
 لمع ھماکدوخ و ھقلطم تموکح لامعا یارب یو تسد رد یرازبا تروصب و
 ذخا نآ یلصا ھغدغد و دراد رارق یعامتجا تاقبط قوفام تلود داھن  .دنکیم
 نیا  .دشابیم روز و باعرا ھب لسوت اب نارادنیمز و ناناقھد زا تایلام رثکادح
 داھن نیب تسسگ شیادیپ بجوم اھنت ھن یگماکدوخ و ینوناق یب جیورت اب ،رما
 دازام طبض و یصوصخ تیکلام هزیگنا فیعضت اب ھکلب ،دش ھعماج و تلود
 رد یعنام تروصب ،یداصتقا تاظحالم ھن و رھق یورین ساسارب ھعماج دیلوت
  .درک لمع ھعماج یسایس و یداصتقا ھعسوت ربارب
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 زا رگید یکی تسایس و قالخا دنویپ و تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ مھرد
 دنویپ ھک تسا ھجوت نایاش  .تسا میدق ناریا رد تردق راتخاس ھتسجرب یگژیو
 ،یدزیا هرف یرھشناریا ھشیدنا رد  .تسا یرھشناریا ھنیشیپ یاراد تلود و نید
 یھاشداپ داھن و ساسا ،نید عقاو رد  .تسا نیمز یور رد دنوادخ ھیاس هاشداپ
 نیا زا  مالسا ینیب ناھج زا لوادتم تشادرب اما  .دوشیم بوسحم نآ نابھگن
 ھفیظو ھک ینعم نیا ھب ،درادنپ یم ینید اساسا ار توکح و دوریم رتارف
 فدھ نیتسخن  .تسا نید داھن هدھعرب ود رھ ایند تسایس و نید زا ینابھگن

 ھفیظو تموکح روظنم نیا ھب  .تسا تدابع تاناکما ندروآ مھارف تموکح
 تحلصم ھب و دراد نوصم تامدص و اھبیسآ زا ار ناناملسم کیاکی ھک دراد
 ھب دنوادخ یوس زا تعیرش بلاقرد زین تموکح نیناوق  .دنک لمع یمومع
 رثا رب تموکح تردق  .تسا هدیدرگ بجاو و ضرف مدرم رب ربمایپ ھلیسو
   .تعیرش ھلیسو ھب رگم دوشیمن دودحم ناملسم دارفا یسایس قوقح زا کیچیھ
 زا اساسا تموکح تیعورشم و تسا یھلا تموکح و نوناق ،رگید ترابع ھب
 ریسفت و مھف  .دزیخیمرب تعیرش ماکحا یارجا و ربمایپ و راگدورپ ھب باصتنا

 طیارشلا دجاو نیدھتجم هدھع زا اھنت ھک تسا یصصخت یرما زین تعیرش
 اما ،دراد دوجو یتوافتم یاھتشادرب مالسا ینیب ناھج زا ھتبلا  .تسا ھتخاس
 ھب  .دراد ھبلغ تلود رب بھذم نآرد ھک دنادیم ینید ار تموکح ،بلاغ طابنتسا
 ماغدا اب ،مالسا ینیب ناھج زا تشادرب نیا ،نازادرپ ھیرظن زا یا هدع رواب
 تروص ھب ،تلود داھن لرتنک ترورض ھب یھجوت یب و تلود و نید یاھداھن
  .تسا هدرک لمع نردم تلود نیوکت ربارب رد یعنام
 
 یانبم ماھبا بجوم تفالخ داھن شیادیپ ،ناریا ھب مالسا شرتسگ زا سپ
 ھب تفالخ هاگتسد ھک دیئاپن ییرید اما  .تشگ یناریا ناھاشداپ تردق تیعورشم
 زاب میدق ناریا کبس ھب شیب و مک تموکح هویش و دمآرد تنطلس داھن لرتنک
 هرف ھشیدنا و دندناوخ نیمز یور دنوادخ ھیاس ار ناھاش مالسا یاھقف ،تشگ
 رد عاضوا مالسا زا سپ ،ھمھنیا اب  .تفای جاور جیردت ھب رگید راب یدزیا
 دوخ تیعورشم  ناھاشداپ ،مالسا زا شیپ ناریا رد  .دوبن شیپ دننام اقیقد ناریا

 ھکیلاحرد  .تشادن یسایس تردق ھیعاد نید داھن اما ،دنتفرگیم نید داھن زا ار
 نید داھن نآزا اساسا ار یسایس تردق مالسا ینیب ناھج زا بلاغ تشادرب
 ھیعاد ،دنتفای زاب ار دوخ یسایس تردق یناریا ناھاشداپ ھکنآ زا سپ  .دنادیم
 سپ ،اذل  .دشن ھتشاذگ رانک هاگچیھ اما ،دیدرگ توکسم نید داھن یسایس تردق
 کی اب  ناریا تموکح راتخاس رد ام )یمالسا یروھمج زا شیپ ات( مالسا زا
 دوخ نآ زا اساسا ار یسایس تردق ھک نید داھن  .میتسھ وربور یا ھیاپ یگناگود
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 تردق ھک تنطلس داھن و درادن ار تموکح لامعا و بسک ییاناوت اما دنادیم
 نید داھن ھب یکتم دوخ تیعورشم یارب و دراد تسد رد لمع رد ار یسایس
 زا یرادربنامرف ھیجوت نیب تنطلس داھن اب نید داھن ھطبار بیترت نیا ھب  .تسا

 رد هراومھ تنطلس داھن رب دوخ هرطیس لامعا و یبایزاب یارب شالت و تنطلس
 داھن ،دوشیم فیعضت تنطلس داھن تردق ھک نآ رھ ،لمعرد ،اذل  .تسا ناسون
   .دریگ تسد رد ار یسایس تردق ات دروآیمربرس تسایس ھنحص رد هرابود نید
 

 و یریگارف ھک دنرواب نیارب نازادرپ ھیرظن زا یا هدع ،الاب دراوم رب هوالع
 هژیو ھب ،تیکلام دننام یروما ھب نآ شرگن و مالسا تعیرش یریذپان فاطعنا
 ربارب رد یربارب ،نوناق  ،یدازآ ،ابر ،یزودنا لام ،ثرا ،یصوصخ تیکلام
 نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم یریگ لکش ربارب رد یعنام تروصب ،نوناق
 نیمزرب تیکلام ،مالسا تیکلام ھفسلف  .تسا هدرک لمع ناریا رد نردم تلود
 ھعیدو ناونع ھب نیمز رب  ناسنا تیکلام ھب و دنادیم راگدرورپ قح اساسا ار
 نیا  .تسا هدش راذگاو یو ھب تقوم تروص ھب دنوادخ یوس زا ھک درگنیم یا
 ،یعمج تیکلام جاور بجوم ،هدرک فیعضت ار یصوصخ تیکلام هزیگنا رما

 ھفوقوم و یبھذم یاھداھن تیکلام ریظن ،نآ یتلودریغ ای و یتلود لکش ھچ
 لام یرامش تشز و ابر ،ثرا ھب طوبرم ماکحا ،نیا رب نوزفا .تسا هدیدرگ
 گنھآ ندرک دنک و یصوصخ تیکلام زکرمت زا یریگولج اب زین یزودنا
 ندش دنمورین و یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام تروص ھب ھیامرس تشابنا
 تسد رد یسایس و یداصتقا تردق تشابنا ، هدرک لمع یصوصخ تیکلام داھن
   .تسا هدومن لیھست ار تلود داھن
 
 نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت مدع لیلد الاب یاھ ھیرظن ھیلک
 و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس و تابسانم ینعی ،ینورد لماوع رد ار ناریا رد
 ھب تسیابیم ،الاب لماوع رب هوالع ھک تسا یھیدب  .دننکیم وجتسجروشک یسایس
 و ناریا رد ھناگیب یاھروشک ذوفن ،یناھج ماظن راشف ینعی ،یجراخ لماوع
 یاراد لماوع نیا اریز  .تشاد ھجوت زین جراخ ناھج اب ناریا ھطبار یگنوگچ
 ریس و ،ناریا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس رب یریگمشچ تاریثات
 تالوحت ریس رد یجراخ لماوع ھتسجرب شقن .دنا هدوب ناریا ھعماج تالوحت
 دوشیم طوبرم دعب ھب مھدزون نرق ھب اتدمع ناریا یسایس و یداصتقا ،یعامتجا
 تردق راتخاس ھتسجرب ھصخشم کی ناونع ھب اھنآ زا ناوتیمن بیترت نیا ھب و
 رصانع دیلوتزاب و ظفحرد یمھم شقن لماوع نیا اما .درب مان میدق ناریا رد
     .دنا هدومن افیا تردق دیدج راتخاس رد میدق
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 هدیچیپ رایسب تیعقاو زا یا هداس یوگلا طیارش نیرتھب رد قوف یاھ ھیرظن

 تخانش ھب دناوتیم اھنآ ھعومجم اما .دنھدیم تسدب ناریا ھعماج تالوحت ریس
 میظع یاھشالت ،ھتشذگ لاس هاجنپ و دص یط  .دنک یرای هدیچیپ رایسب هدیدپ نیا
 زا سپ یکی ،یسایس و یداصتقا ھعسوت و نردم تلود داجیا یارب نایناریا
 تالوحت ناریا رد تدم نیا یط کش یب  .تسا هدش ھجاوم یماکان اب یرگید
 ھعسوت هار رد یدنلب یاھماگ ناریا ھعماج و ھتفرگ تروص یا هدرتسگ
 لاس دص زا سپ ،رگید یوس زا ،اما  .تسا ھتشادرب یعامتجا و یداصتقا
 ھناتسآ رد ھک دنشابیم ییاھتساوخ نامھ ققحت یوزرآ رد نانچمھ نایناریا
 تالوحت نیا ھجیتن ،رگید ترابع ھب .دنتشارفارب ارنآ مچرپ تیطورشم بالقنا
 ،ھتخیمآ مھرد ار نردم و میدق رصانع ھک تسا هدوب یراجنھان راتخاس شیادیپ
 نردم راتخاس دننام اما ،تسا توافتم تردق میدق راتخاس زا ھجیتن ھکیتروصب
  تردق میدق راتخاس یتخس ناج رد تسیابیم ار رما نیا لیلد  .دنکیمن لمعزین
 راتخاس رد میدق راتخاس رصانع دیلوتزاب و موادت بجوم ھک تسج یلماوعو
   .دنوشیم تردق دیدج
 
 
 تیطورشم رصع رد تردق راتخاس تالوحت
 
 زا شیپ ات اما  .ددرگیم زاب یوفص نارود ھب ناریا رد تاحالصا ھبرجت
  .دوب نآ تالیامت عبات و تنطلس داھن ھب ھتسباو اتدمع تاحالصا ،تیطورشم
 فقوتم و زاغآ هاش میمصت اب و دندوب تدم هاتوک و یعطقم ابلاغ تاحالصا نیا
 زا رالاسھپس و ریبکریما ناخ یقت ازریم  ،ازریم سابع یاھشالت  .دندشیم
 نیا یمامت ابیرقت  .دنشابیم هرود نیا رد تاحالصا ھمانرب ھتسجرب یاھ ھنومن
 یاھورین و ھعماج یالاب تاقبط یاھورین زا یفالتئا تفلاخم اب تاحالصا

 تسکش ھب اتیاھن و دندش ھجاوم دندیم نایز تاحالصا ھمانرب زا ھک یجراخ
   .دندیماجنا
 
 گنت بوچراچ زا ار ناریا یسایس - یداصتقا ھعسوت ھمانرب تیطورشم بالقنا

 نازیم ھب  ار تردق یتنس نامتفگ یاھزرم ،درک جراخ »الاب زا تاحالصا«
 ،اما  .درک راوتسا یدیدج ھیاپ رب ار تردق راتخاس و دنار بقع ھب یھجوت لباق

 جراخ تردقراتخاس و نامتفگ زا ار یتنس رصانع تسناوتن تیطورشم شبنج
 ماظن رد تردق تخاس ،تردق نامتفگ رد میدق رصانعروضح  .دزاس



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 20 

 بالقنا  .دیدرگ نآ تسکش بجوم اتیاھن و تخاس ھناگود ار تیطورشم
 یعون لیلد نیمھ ھب و دوب ارگون و یتنس یاھورین فالتئا لصاح تیطورشم
 یلصا فادھا .درک فیعضت نورد زا ارنآ ،شرگن و فادھا رد یگناگود
 و ھقلطم تردق دیدحت و دادبتسا اب هزرابم زا دندوب ترابع ھطورشم بالقنا

 دناوتب ھک دمآراک و ردتقم یزکرم تموکح کی داجیا و تنطلس ھماکدوخ
 و هدرک ظفح برغ هدنیازف تردق ربارب رد ار روشک لالقتسا و یضرا تیمامت
 هدیا ققحت رد ار فادھا نیا ققحت نایارگون  .دروآ مھارف ارنآ یقرت تابجوم
 ربارب رد یربارب ،تردق تیطورشم ،مدرم هدارا رب یکتم نوناق دننام ییاھ
 و ھچراپکی یسایس ماظن کی داجیا و یگنھرف یزاسون ،یسایس یدازآ ،نوناق

 یسایس و یداصتقا ھعسوت بابجوم دناوتب ھک آراک و ردتقم یزکرم تموکح
 ھعورشم ینعی ،یتنس یاھورین ھکیلاحرد  .دنتسجیم ،دروآ مھارف ار روشک
 "مالسا" یایحا و تعیرش ھب تنطلس ندش دیقم رد ار فادھا نیا ققحت ،ناھاوخ
 یپ رد ناھاوخ ھطورشم تیرثکا ینعی ،ور ھنایم یاھورین و دنتسنادیم
 ھچرگ ریخا یاھشالت  .دندمآرب ھنھک و ون میھافم نتخیمآرد و مالسا یناوخزاب
 بلاغ تشادرب ھب دنتسناوتن یسایس تردق و یرظن ظاحل ھب اما ،دندوب دنمشزرا
    .دنوش لیدبت
 
 رد اتیاھن اما ،تشاد یھجوت لباق یاھدروآ تسد ھچرگ ،تیطورشم بالقنا
 ،دوخ ینورد یاھ ضقانت و یگناگود لیلد ھب  .دنام ماکان دوخ فادھا ققحت
 یاھتباقر ،ناھاوخ ھطورشم و ھعورشم نیب شکمشک ،یتنس یاھورین تردق
 تیطورشم شبنج ،یجراخ یاھروشک ھلخادم و ناھاوخ ھطورشم نیب برخم
 دیماجنا یلخاد عاضوا یگتخیسگ مھ زا و دیدش یسایس و یداصتقا یاھنارحب ھب
 فادھا ھب تسناوتن و دروخ تسکش یرالاس مدرم ندرک ھنیداھن رد اتیاھن و
 یتنس نامتفگ یاھزرم ھطورشم شبنج ،ھمھنیا اب  .دناشوپب لمع ھماج دوخ
  ،میدق تردق راتخاس  ھب مدرم هدارا رصنع ندرک دراو اب و دنار بقع ار تردق

 ناریا زرم تیطورشم بالقنا ،بیترت نیا ھب  .درک نوگرگد ار تردق راتخاس
 یریگ لکش زاغآ ھطقن و ھقلطم نردم تلود نیوکت ھمدقم ،دیدج ناریا و میدق
 .دوشیم بوسحم ناریا رد نردم تلود
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 یولھپ رصع رد ھقلطم نردم تلود نیوکت
 
 یزکرم تلود کی داجیا ،یرالاس مدرم فدھ ھس نامزمھ تیطورشم شبنج
  فادھا ،فدھ ھس نیا نایمزا اما  .درکیم لابند ار ناریا یزاسون و دنمورین
 یضقانتم تایضتقم یاراد »دنمورین یزکرم تلود داجیا« و یرالاس مدرم
  .دوب تردق زکرمت مزلتسم یمود و تردق عیزوت مزلتسم یلوا اریز  .دندوب
 و تاقبط نیب یوق یگتسبمھ کی دوجو مزلتسم فدھ ود نیا نامزمھ دربشیپ
 یگتسبمھ نیا اھنت ھن ھطورشم رصع ناریارد اما  .دوب فلتخم یعامتجا راشقا
  .دندوب یا ھیاپ یاھ ضقانت یاراد ھعماج رب مکاح یاھنامتفگ ھکلب ،تشادن دوجو
 اب »روشک یزاسون« و »دنمورین یزکرم تلود داجیا« فدھود ،رگید یوس زا
 ،نامزمھ ودرھ و دوب رتناسآ اتبسن اھنآ ماجنا ،دنتشاد یرتشیب یراگزاس رگیدکی
 ھکیلاحرد  .دندوب رادروخرب یجراخ ینابیتشپ زا مھ و یلخاد ینابیتشپ زا مھ
 نآ ماجنا و دشاب یجراخ یاھروشک تیولوا تسناوتیمن اتعیبط یرالاس مدرم
 مدرم فدھ  تسناوتن المع ھطورشم شبنج ،نیا رب نوزفا .دوب رتراوشد
 رطخ ھب ار رگید فدھ ود تیقفوم ھک دربب شیپ ھب یا ھنوگ ھب ار یرالاس
 یاھنارحب و تیطورشم شبنج قیفوت مدع لابند ھب ،یطیارش نینچرد  .دزادناین

  ،یرالاس مدرم ینعی ،تیطورشم هژورپ ھلکشتمرصنع ھس ،نآ زا لصاح
 رصنع  .دندش کیکفت رگیدکی زا ،یزاسون و دنمورین یزکرم تلود داجیا
 فدھود ھیاپ رب ،ھنارمآ یزاسون نامتفگ و  دش ھتشاذگ رانک نآ یرالاس مدرم
 یزاسون نامتفگ   .تفرگ لکش روشک یزاسون و دنمورین یزکرم تلود داجیا
 ،تفرشیپ و لالقتسا ،یلم تدحو نوچ یرصانع رب دیکات اب تسناوت ھنارمآ
 ناکس یللملا نیب دعاسم طیارش زا هدافتسا اب و دنک ادیپ یدنمورین تیوھ
 نردم تلود شیادیپ ھب ھک نامتفگ نیا  .دریگ تسدرد ار ناریا ھعماج یربھر
  .دوب طلسم ناریا ھعماج رب یمالسا بالقنا یزوریپ ات ،دیماجنا ھقلطم
 
 ادتبا ،تشگ زاغآ هاش اضر ندیسر تردق ھب اب ھک ناریا ھنارمآ یزاسون هژورپ
 رثا رد ھک ھعماج نردم یاھرشق و نارکفنشور ھجوت لباق تیامح زا

 یزاسون هژورپ ات دندوب نآ لابند ھب تیطورشم بالقنا ھبرجت یاھ یگدروخرس
  .دوب رادروخرب ،دنربب شیپ ھب یھورگ و ریخ یروتاتکید کی داجیا اب ار ناریا
 ،یسارکومد و نوناق رب دیکات یاج ھب ،ھنارمآ یزاسون نامتفگ بیترت نیا ھب
 یزاسون هژورپ  .داد رارق راک روتسد رد ار روشک یزاسون و یلم تدحو
 ھک دوب دھاوخ هابتشا اما ،دوب یمھم یاھ یتساک و اھفعض یاراد ناریا ھنارمآ
 ،سکعرب  .میھد لیلقت ناریا تسایس رد ناگناگیب تلاخد ھب ارنآ یزوریپ لیلد
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 ناریا یلخاد تالوحت و طیارش زا یشان اتدمع هژورپ نیا یزوریپ و شیادیپ
 .درک یرای نآ دشر و شیادیپ ھب زین یللملا نیب دعاسم طیارش ھتبلا  .دوب
 

 یا هدرتسگ تاحالصا تسناوت هاتوک اتبسن یتدم فرظ رد هاش اضر تموکح
 ندرک مارآ ،تلود زکرمت ،نردم شترا سیسات ھک دناسرب ناماس ھب ناریا رد ار
 ،باجح فشک ،نویناحور ندرک دودحم ،یلحم یاھناخ تردق فیعضت ،لیابق
 و لاوما یمسر تبث داجیا ،یریگزابرس ماظن یارجا ،یفارشا باقلا وغل
 ماظن یزاس نردم ،یلاع شزومآ شرتسگ ،نردم یشزومآ ماظن سیسات ،کالما
 نھآ هار سیسات ،لقن و لمح ھکبش شرتسگ ،یرتسگداد سیسات ،روشک ییاضق

 یرسارس کناب سیسات ،نفلت و فارگلت و تسپ ھکبش شرتسگ ،یرسارس
 ترازو سیسات ،تلود ھجدوب و یلام هاگتسد یزاسون و یھد ناماس ،ناریا
 تھج روشک زا جراخ ھب نایوجشناد مازعا  ،نردم عیانص سیسات ،یرادھب
     .دنشابیم نآ ھتسجرب یاھ ھنومن ،ھتفرشیپ مولع شزومآ
 
 رایسب هاش اضر تموکح یسایس و یداصتقا یاھدروآ تسد ،عومجم رد
 و روشک یگنھرف یزاسون ھنیمز رد یو  یاھ یور دنت اما  .دوب ریگمشچ
 بجوم شتموکح مود ھمین رد هژیو ھب ،ھماکدوخ یاھ شنم ھب ندروآ یور
 اب  .تخاس لزلزتم ار دیدج تموکح یاھ ھیاپ و دیدرگ مدرم هدرتسگ یتیاضران
 ،عقاو رد  .تفریم رامش ھب دیدج یسایس ماظن کی هاش اضر تموکح ھمھنیا
 تلود ناونع دربراک  .دوب ناریارد ھقلطم نردم تلود نیتسخن هاش اضر تلود
 یساسا توافت زا یکاح ناریا یسایس خیرات زا هرود نیا یارب ھقلطم نردم
 هویش زا یخرب ھچرگ هاش اضر تموکح  .تسا یتنس دادبتسا اب هاش اضر ماظن
 اما ،درب راکب نیشیپ ماکح کبس ھب ار ھماکدوخ و ھنارسدوخ تردق لامعا یاھ
 راب نیتسخن یارب ،تردق عبانم ھب ندیشخب زکرمت اب میدق یاھتموکح فالخرب
 زکرمتم اب هاش اضر تموکح .درک داجیا ار نردم ھقلطم تلود تخاس ینابم
 ،نردم شترا سیسات ،یلم تدحو داجیا ،تردق یاھرازبا و عبانم نتخاس
 بقع ،ریاشع حالس علخ و یرابجا ناکسا ،هدنکارپ تردق زکارم فیعضت
 ماجنا و دیدج یسارکوروب هاگتسد داجیا ،تسایس ھصرعزا نید داھن ندناشن
 .دروآ دوجوب ار ھقلطم نردم تلود ینابم ،عبانم زکرمت و یلام تاحالصا
 
 تنس و ھتشذگ رد ھشیر یگماکدوخ و دادبتسا ھب هاش اضر تموکح شیارگ
 تخاس یگماکدوخ و دادبتسا موادت و دیلوتزاب عقاو رد و تشاد ناریا یخیرات
 دیدج راتخاس یراجنھان بجوم رما نیا .دوب دیدج راتخاس رد تردق میدق
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 ھعسوت ربارب رد یعنام ھب اتیاھن و درک لزلزتم ارنآ یاھ ھیاپ ،دیدرگ تموکح
     .دش لیدبت ناریا رادیاپ یسایس و یداصتقا
 
 کیدزن یارب ناریا رد نردم ھقلطم تلود نیوکت دنور هاش اضر میژر طوقس اب
 ،قدصم رتکد یلم تلود طوقس زا سپ اما  .دش ھفقو و تسسگ راچد ھھد ود ھب
 و کیتامتیس یوحن ھب 1340 لاس زا و تشگ زاب دوخ ھتشذگ ریس ھب دنور نیا
 عبانم هاش اضر تموکح طوقسزا سپ ھلصافالب  .دیدرگ لابند رتشیب تدش اب
 یاسور ،اھناخ هژیو ھب ،هدش بوکرس یسایس یاھورین .دندش هدنکارپ تردق
  .دنتشگزاب یسایس ھنحص ھب و دندش دازآ میدق فارشا و نویناحور ،لیابق
 یاھشیارگ اب دندوب هدمآ دیدپ یزاسون رصعرد ھک دیدج یسایس یاھورین
 رد یتسیلایسوس و یتسیلانویسان ،یتسیلاربیل هژیو ھب ،فلتخم کیژولوئدیا

 ھلصاف رد ینعی ،هرود نیا رخاوا رد  .دنتفای روضح یسایس تباقر ھنحص
 الیتسا یا هزادنا ات تسناوت لاربیل – لانویسان نامتفگ 1332 ات 1328 یاھلاس
 فادھا زا یا هراپ تاباختنا نوناق حالصا و تفن تعنص ندرک یلم اب و دبای

 .تفاین  قیفوت تردق کیتارکومد تخاسرارقتسا رد اما  .دزاس ققحم ار دوخ
 

 نیوکتریسمرد رگید راب ناریا و داد نایاپ تسسگ هرود ھب یلم ھھبج تسکش
 فذح اب ،رابرد 1342 ات 1332 ھلصاف رد  .تفرگ رارق ھقلطم نردم تلود
 ،یسایس تردق عبانم رد یگدنکارپ ندرب نیب زا ھب مادقا یسایس یاھورین
 فذح دنور  .درک ھقلطم تلود تخاس یزاسزاب و یسایس تردق ندرک زکرمتم
 پچ بازحا و یلم ھھبج تالیکشت و اھورین بوکرس اب ادتبا یسایس یاھھورگ
 فارشا و نویناحور تیامح زا نانچمھ 1342 لاس ات تموکح .دیدرگ زاغآ

 لاس رد ،دوخ تردق یاھ ھیاپ میکحت زا سپ اما  .دوب رادروخربراد نیمز
 لاس زا  .داد رارق دوخ راک روتسدرد زین ار اھورین نیا فذح تموکح 1340
 اب ھک دیدرگ زاغآ یبھذم یاھورین ھیلع یدیدش و کیتامتسیس راکیپ زین 1341

  .دیماجنا یعامتجا و یسایس تردق زا اھنآ ندنار ھیشاح ھب و فذح ھب تعرس
 ھنارمآ یزاسون تسایس ،1341 دادرخ یسایس یمارآ ان نتسکش مھ رد اب

 زا رت باتشرپ  بتارم ھب یگنھآ اب و  تفای ارچ نوچ یب قوفت هرابود ھعماج
   .دش هدنار شیپ ھب ھتشذگ
 
 و یضرا تاحالصا دننام یتاحالصا ماجنا اب تموکح 40و 30 یاھ ھھد رد
 نردم و یسایس راتخاس حالصا تھج رد یمھم یاھ ماگ ،نانز قوقح یاطعا

 شیادیپ 40 ھھد تاحالصا ھمانرب یاھدمآیپ زا یکی  .تشادرب ھعماج یزاس



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 24 

 تیامح ،یلام یاھکمک زا یرادروخرب اب ھک دوب گرزب یزاوژروب ھقبط
 یکی ھب و درک دشر تعرس اب یراصحنا تازایتما و یتایلام ششخب ،یکرمگ
   .دش لیدبت رابرد تردق یاھ ھیاپ زا
 
 راھچ ھیاپرب هاش اضر دمحم هرودرد ھقلطم نردم تلود نیوکت ناباتش دنور
 بزح ،یسارکوروب هاگتسد ،شترا زا دندوب ترابع ھک دوب راوتسا یلصا رازبا
 تخاس رازبا نیرتمھم تروصب شترا ،هاش اضر هرود دننام  .تفن دمآرد و
 رابرد هرود نیارد ھک دوب یدیدج رازبا ،یتلود بزح  .دومن لمع ھقلطم تلود
 یسارکوروب هاگتسد  .تفرگ راکب دوخ تردق یاھ ھیاپ قیمعت و میکحت یارب
 یاھدمآرد مھس  .دیدرگ دنمورین و درک دشر یا ھقباسیب وحن ھب هرود نیا رد
 لاس رد %45 ھب 1333 لاس رد %11 زا تلود یاھدمآرد لک رد یتفن

 راشرس دمآرد نیا  .دیسر 1356 لاس رد %77 و 1350 لاسرد 56% ،1342
 یمومع یاھ ھنیزھ ،مدرم زا تایلام ذخا ھب لسوت نودب ات داد هزاجا تلود ھب
 هاگتسد و شترا هدننک هریخ دشر یارب مزال ھجدوب و دھد شیازفا ار
     .دنک نیمات ار یسارکوروب
 
 راک ھب زاغآ 1949 لاس رد ناریا یداصتقا ھعسوت ھلاس تفھ ھمانرب نیلوا
  .دش ھتشاذگ رانک المع ،تفن ندرک یلم شبنج عورش اب  یتدم زا سپ اما ،درک
 نتفرگرس زا و یلم شبنج تسکش زا سپ 1955 لاس رد مود ھلاس تفھ ھمانرب
 شالت )1962-1955( مود ھمانرب  .درک راک ھب زاغآ 1954 لاسرد تفن دیلوت
 عیانص« اقترا و یطاسبنا یلام یاھ تسایس قیرط زا ار ناریا داصتقا ات درک
 یلام یاھ تسایس زا هدافتسا اب ھک یقنور اما  .دنک یزاسزاب »تادراو نیشناج
 1960-1955 ھبرجت  .دیسر نایاپ ھب 1960 لاس رد دوب هدمآ مھارف یطاسبنا
 مزال ییایوپ و ییاناوت دقاف ناریا یعامتجا و یداصتقا راتخاس ھک داد ناشن
 هاش اضر دمحم  1961 لاس رد ،اذل   .دوب روشک یزاسون ھمانرب دربشیپ یارب
 کش یب  .داد رارق زور روتسد رد ار روشک یضرا تاحالصا ھمانرب
  .دوب هاش اضر دمحم هرود یاھ تسایس نیرت مھم زا یکی یضرا تاحالصا
 ،راک ھظفاحم -لاربیل حانج لرتنک ندروآ تسدب و تفن دمآرد شیازفا اب اما

 یزاسون ھب مادقا ،هدرک اھر ار یضرا تاحالصا ھمانرب نیداینب لوصا میژر
  .دومن یتعنص-یزرواشک گرزب یاھدحاو بوچراچرد ناریا یزرواشک
 تلود ،تفن دمآرد شیازفا زا هدافتسا اب  ،قوف تسایس شخرچ اب نامزمھ
 ھمانرب طسوت دیدج تسایس نیا  .درک دیدشت ار داصتقا ندرک یتعنص تعرس
-1962 یاھ لاس اعومجم ھک  دش ھتشاذگ ارجا ھب مراھچ و موس ھعسوت یاھ
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 ذاختا هرود نیا رد ھک ییاھتسایس ،یداصتقا ظاحل ھب  .تفرگ رب رد ار 1972
 ھک درک لیدبت یدعب کی یمزیناکم ھب ار ناریا یزاسون و ھعسوت ھمانرب دش
 مک راشقا و دنک نیمات ار روشک دشر ھب ور تیعمج یارب  مزال لاغتشا تسناوتن
   .دیامن میھس ھعسوت یاھدروآتسد رد ار دمآرد
 
 ناریا یزاسون یاھ هرود نیرت قفوم زا یکی 1972-1962 هرود عومجم رد
 یسایس ماظن هرود نیا زاغآ زا ،یسایس ظاحل ھب ،اما  .دشابیم متسیب نرق رد
 1973 ھناتسآ رد ھک اجنآ ات ،دیتلغورف یدرف دادبتسا ھب تعرس اب روشک
 تباقر دوبن  .تشادن دوجو ماظن یاھ تیلاعف یسرباسح یارب یرثوم مزیناکم
 رب یداصتقا تازایتما صیصخت و تاراصحنا یریگ لکش ھب تعرس ھب یسایس
 یاھ یدازآ دوبن و تردق دح زا شیب زکرمت  .دیدرگ رجنم یسایس طباور یانبم
 لیاوا زا  .دیدرگ یرادا و  یداصتقا یاھ هاگتسد ییاراک تفا بجوم یسایس
 ھعسوت ربارب رد یعنام ھب هدنیازف یتعرس اب روشک یسایس راتخاس  ،70 ھھد
 شیازفا زا لصاح یاھ کوش کمک اب  هرخالاب ات ،دش لیدبت روشک یداصتقا
  .دش هدیشاپ مھ زا 1979 لاس رد تفن تمیق
 
 رد رالد نویلیب 2.4 زا ،لاس ود فرظرد تفن تارداص تباب زا تلود دمآرد
 یارب رما نیا  .تفای شیازفا 1974 لاس رد رالد نویلیب 18.5 ھب 1972 لاس
 راتخاس کی دوبن لیلد ھب ھنافساتم ھک دوب ییالط  یتصرف ناریا یزاسون

 هدنیآ و میژر یارب یکلھم مس ھب المع ھکلب ،تفر ردھ ھب اھنت ھن بسانم یسایس
 روشک  یعامتجا و یداصتقا طیارش ھکیماگنھ  .دش لیدبت ناریا یزاسون
 ،روشک یسایس  یربھر ،دوب لداعتم یداصتقا ھمانرب کی یریگیپ مزلتسم
 دنچ یتعرس اب ار روشک داصتقا ،یجراخ و یلخاد ناسانشراک ھیصوت مغریلع
 یاھ ھناشن زورب اب  .دنازات شیپ ھب 70 ھھد  یژتارتسا ریسم رد ھتشذگ ربارب
 یتخسرس اب ،دوخ یاھ تسایس حیحصت یاج ھب یسایس یربھر ،نارحب
 ات دش نآ زا عنام یسایس یاھ یدازآ دوبن  .داد ھمادا اھ تسایس نیا ھب یرتشیب

 .دھد نایاپ تلود هابتشا یاھ تسایس ھب بولطم یوحن ھب دناوتب ھعماج
 
 یزاسون ھصرعرد یریگمشچ یاھتیقفوم ناریا یولھپ اضر دمحم هرود رد
 ناباتش تعرس و وسکی زا ،یسایس یاھ یدازآ بوکرس اما  .درک بسک روشک
 فاکش و تسس ار یندم ھعماج یاھ ھیاپ ،رگید یوس زا ،روشک یزاسون دنور
 ھھد زا سپ رد ھک ھنارمآ یزاسون یژتارتسا  .درک قیمعت ار تلم و تلود نیب

 نایم تسسگ دوب ھتفای یا ھقباسیب تدش ،تفن راشرس دمآرد زا هدافتسا اب ،40



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 26 

 یگرزب شخب و درک قیمع هزادنا زا شیب ار ھعماج نردم و یتنس یاھرشق
 یوس زا  .دنار ارگداینب مالسا ھب تشگزاب و یتنس تابسانم یوسب ار ھعماجزا
 ار روشک یسایس یاضف دادرم 28 زا سپ یسایس یاھورین بوکرس ،رگید
 و شخبیدازآ یاھ شبنج یزوریپ و شرتسگریثات تحت ،نینچمھ  .درک لاکیدار

 ات 50 یاھ ھھد یط هژیو ھب ،نیتال یاکیرمآ و اقیرفآ ،ایسآرد یتسیلایرپما دض
 ادیدش و یکیرچ تازرابم ،یتسیلایسوس یاھماظن ھب لیامتم ،ارگپچ یوج ،70
 و نارکفنشور نایم رد هژیو ھب ،روشک یسایس یاضف رب زیتس برغ
   .تشگ بلاغ نایوجشناد
 
 لیلد ھب ،ناش هدرتسگ یسایس یاھ تیلاعف مغریلع ،نایوجشناد و نارکفنشور
 یسایس یربھر دنناوتب ھک دندوبن یطیارش رد المع یعامتجا هاگیاپ ندوب گنت

 تردق ھب و یسایس تالوحت روزیلاتاک ناونع ھب اتدمع و دنریگ تسدب ار ھعماج
 و ور ھنایم یاھورین ،رگید یوس زا  .دندرک لمع وردنت نویبھذم ندیسر
   نآ بقاعتم یاھبوکرس و قدصم یلم تلود طوقس رثا رد ھک تارکومد لاربیل
 ار ھعماج یسایس یاضف دنتسناوتن زین دندوب هداد تسدزا ار یسایس لمعراکتبا
 مالسا ،یطیارش نینچ رد  .دنریگ تسدب ار یسایس یربھر ناکس و دننک لداعتم
 اپرب نانچمھ ھک بھذم داھن ینامزاس ھکبش زا هدافتسا اب ھک دروآربرس یسایس
 ار روشک یسایس تالوحت ریس و دنک جیسب ار مزال یسایس یورین تسناوت دوب
          .دروآ رد دوخ ینومژھ تحت
 
 
 یمالسا یروھمج رد تردق راتخاس تالوحت
 
 ھبرجت ،تردق راتخاس لوحت رد یا هزات لصف یمالسا یروھمج یزوریپ اب
 ھعسوت و نیوکت رما ھک دیدرگ زاغآ ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود
 رد هژیو ھب ،یدیدج یاھشلاچ اب  ار ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود
 رد تلود ھلخادم ،تردق زکرمت ،تلود داھن زا نید داھن ییادج یاھ ھنیمز
 هرھب و یراذگ ھیامرس تفا ،ھعماجرب تلود یداصتقا هرطیس ،یصوصخ هزوح
  .تسا ھتخاس وربور یللملا نیب یاھشنت و داصتقا یرو
   
 تسایس ییادج و نید داھن زا تلود داھن ییادج نردم تلود ھصخشم نیرتمھم
 یورین و نامسآ زا ار تلود داھن تیعورشم و تیناقح اشنم ھک تسا قالخا زا
 و مدرم هدارا ،یعامتجا دادرارق و دزاسیم لقتنم مدرم یورین و نیمز ھب یھلا



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 27 

 تیعورشم نردم تلود رد  .دھدیم رارق تلود راک یانبم ار مومع تحلصم
 و مسجت تلود و دزیخیمرب مدرم هدارا زا ھکلب ،یھلا یورین زا ھن تلود داھن
 نردم یاھتلود ھک تسین ینعم نیا ھب نیا  .دوشیم یقلت تلم تساوخ رگنایب
 ھک تسا ینعم نیا ھب ھکلب ،دنشابیم شیوخ مدرم تساوخ رگنایب ھشیمھ امازلا
 تیعورشم نآ رد ھک تسا یمیاداراپ و بوچراچرد راک ھب مزلم نردم تلود
 نردم تلود رگید یا ھیاپ ھصخشم  .دزیخ یم رب مدرم هدارا زا تلود داھن
 نیا دوجو  .تسا رگیدکی ھب یندم ھعماج و تلود یاھداھن لباقتم یگتسباو
 بولطم یوحن ھب ار ھعماج دناوتب ات دھدیم ناکما تلود داھن ھب  اھ یگتسباو
 تلود داھن تردق دناوتب ات دھدیم هزاجا یندم ھعماج ھب و دنک یربھر و تیریدم
  .دیامن لامعا نآ رب ار دوخ کیتارکومد تراظن و دنک راھم رثوم یوحن ھب ار
 و یداصتقا هرطیس نآرب و دنیشن یمن ھعماج زارف رب تلود ،نردم تلود رد
 و لباقتم یطابترا و یگتسباو یندم ھعماج و تلود نیب ھکلب ،درادن یسایس
   .  .دراد دوجو کیناگرا
 
 و یمسر ماغدا اب یمالسا یروھمج رد تردق راتخاس ،الاب تاظحالمرب انب
 ھنماد شرتسگ ،تردق ندرک یصخش و یراصحنا ،تلود و نید یاھداھن لماک
 ،ھعماجرب تلود یداصتقا هرطیس داجیا و یصوصخ هزوح ھب تلود تارایتخا
  .دنکیم لمع یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت ربارب رد یعنام ناونع ھب
 ھک توافت نیا اب  .دراد ھمادا نانچمھ ھقلطم تلود ھبرجت یمالسا یروھمجرد
 تمدخرد اتدمع ھقلطم تلود ،تسا یھلا ،نوناق اشنم یمالسا یروھمج رد
 یصوصخ یاھ هزوح ھب تلود ھلخادم ،دراد رارق ھعماج ندرک یمالسا
 ھعماج رب تلود داھن یسایس و یداصتقا هرطیس تدش و تسا ھتفای شرتسگ
 و یگنھرف شرگن ،نیا رب نوزفا .تسا هدش رت قیمع و رت هدرتسگ رایسب
 یگناگیب و یوزنم بجوم یلخاد ظاحل ھب ،یمالسا یروھمج کیژولوئدیا
 ھصرع رد روشک ندش یوزنم بجوم یجراخ ظاحل ھب و نردم راشقا یعامتجا
 یداصتقا ھعسوت راک لماوع نیا ھعومجم  .تسا ھتشگ یناھج تسایس و داصتقا
 تلود نیوکت ربارب رد یعنام تروصب ،ھتخاس رتراوشد ار ناریا یسایس و
 .دنکیم لمعروشک یسایس و یداصتقا ھعسوت و نردم
 
 عومجم رد تلود داھن اب نید داھن طابترا ،یمالسا یروھمج سیسات زا شیپ ات
 زا نازیم نآ ھب هاگچیھ تیناحور داھن و دوب راوتسا یراکمھ زا یعون ھیاپ رب
 یلمع ار تلود داھن رب شیوخ قوفت یاعدا دناوتب ھک دوب ھتفاین تسد تردق

 یتلصخ یاراد ناریا رد تموکح یمالسا یروھمجزا شیپ ات ،عقاو رد .دزاس
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 یبصق تبیغرصعرد ار تموکح ھعیش بھذم ھک ینعم نیا ھب دوب ھناگود
 کی نآ اب ،لکش نیرتھب رد ،ای و تفرگیم هرانک نآ زا ای ھجیتنرد و تسنادیم
 زا یکی یگناگود نیا  .تشاد نید ظفحو تینما رارقتسا یارب طورشم یراکمھ
 نیا یمالسا یروھمج  .دوب ناریا رد نردم تلود ھعسوت و یریگاپ عناوم
 و نید یاھداھن ماغدا ینعی ،راک نیا یارجا هوحن اما .تخاس عفترم ار یگناگود
 .درک رتدنلب ارنآ یاھراوید المع ،نردم تلود ھعسوت عنام فذح یاج ھب ،تلود
 
 ھک ینعم نیا ھب ،تسا »یمالسا ھعورشم« تموکح ،یمالسا یروھمج رد
 ھب رادافو یاھ حانج نیب یسایس تباقر و تسا ھیقف یلو نآ زا یسایس تیالو
 روظنمب و نیناوق یارجا ھب دودحم اھنت تلود یتسرپرس بسک یارب تموکح
 ترابع ھب  .تسا ھیقف یلو تاروتسد و  "مالسا" ماکحارترثوم و رتھب یارجا
 رارق ھیقف تیالو داھن هرطیس رد تیروھمج داھن یمالسا یروھمج رد ،رگید
 یزاسون قیرط زا ،تنطلس داھن طسوت بھذم داھن یولھپ رصعرد  .دراد
 رد .دش ھتشاذگ رانک ھب یسایس تردق ھصرعزا ھعماج و تلود هاگتسد ھنارمآ
 ندرک جراخ اب بھذم داھن ھک دوب نآ دش عقاو ھچنآ عقاو رد ،یمالسا بالقنا
 راصحنا ھب ار یسایس تردق ،نآ بحاصت و تنطلس داھن گنچ زا تلود نیشام
 کی نآ یاج ھب و درک فذح یسایس ھنحص زا ار تنطلس داھن ،دروآ رد دوخ
 زا تنطلس داھن دننام ھن ھک تخاس نیشناج ار نید داھن ھب ھتسباو یروھمج داھن
 زا لالقتسا یاراد رالوکس یاھ یروھمج دننام ھن و تسا رادروخرب  موادت
 رد عقاو رد  .دنک دیدھت ار نید داھن ھتفایزاب تردق دناوتب ھک دشابیم نید داھن

 داھن نیشناج ھک تسا ھیقف تیالو داھن ھکلب یروھمج ھن نیا یمالسا یروھمج
 یرتشیب بتارم ھب ھقلطم تردق زا تنطلس داھن ھب تبسن ھک تسا هدش تنطلس
    .دشابیم رادروخرب
 
 مدرم داھن نیتسخن  تیروھمج داھن ،یمالسا یروھمج یساسا نوناق رد
 یاراد ھک ھیقف تیالو داھن اب تیروھمج داھن ینیشنمھ اما  .تسا ھنارالاس
 تیھام اب ھک تسا هدیشخب تیروھمج داھن ھب صاخ یتیھام تسا یتنس یتیھام
 ھک یمالسا یاروش سلجم   .تسا زیامتم اساسا تردق نردم راتخاس رد نآ
 تشونرس راچد ،دشابیم یمالسا یروھمج رد ھنارالاس مدرم داھن نیمود
 داھن تراظن ھطورشم یساسا نوناق ممتم مود لصا ساسا رب  .تسا یھباشم
 وضع تسیابیم ھک طیارشلا عماج ھیقف جنپ تراظن ھب نوناق و سلجمرب نید
 داھن تراظن ات دوب هدش شالت رگید ترابع ھب  .دوب هدیدرگ دودحم دنشاب سلجم
 یمالسا یروھمج رد .دشابن یرالاس مدرم لصا ضقان اراکشآ سلجم رب نید
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 نید داھن یالیتسا تحت سلجم المع و تفای شیازفا سلجم رب نید داھن تراظن
 نوناق تارایتخا ،یمالسا یروھمج یساسا نوناق بوچراچ رد  .تفرگ رارق
 و دشابیم نید داھن هدنیامن ھک نابھگن یاروش طسوت امیقتسم سلجم یراذگ
 عرش نوناق بوچراچ رد ،دنوشیم هدیزگرب ربھر طسوت امیقتسم نآ یاضعا
 رب سلجم تاباختنا یاھدزمان تیحالص دییات نیارب نوزفا  .تسا هدش دودحم
 نیمود یمالسا یروھمج رد بیترت نیا ھب  .دراد رارق نابھگن یاروش هدھع
 و تسا یگداتفا تخیر زا راچد زین اروش سلجم ینعی ،یرالاس مدرم داھن
 رد  .تسا توافتم رایسب تردق نردم راتخاس رد داھن نیا تیھام اب نآ تیھام
 تسا نردم تلود یا ھیاپ موھفم ھک تلم موھفم یمالسا یروھمج رد ،عومجم
 قلعتم ھک تسا تما موھفم یمالسا یروھمج یا ھیاپ موھفم ھکلب  .تسین حرطم
   .دشابیم تردق یتنس نامتفگ ھب

 نردم تلود یا ھیاپ یاھ ھصخشم زا یکی ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ
 ظاحل ھب  .تسا رگیدکی ھب یندم ھعماج و تلود یاھداھن لباقتم یگتسباو
 نآرب و دنیشن یمن ھعماج زارف رب تلود ھک تسا ینعم نیدب رما نیا ،یداصتقا

 یطابترا و یگتسباو یندم ھعماج و تلود نیب ھکلب  ،درادن یداصتقا هرطیس
 ناریا یداصتقا راتخاس تالوحت ،رظنم نیا زا .دراد دوجو کیناگرا و لباقتم
 نردم تلود تایضتقم سکع تھج رد عقاو رد یمالسا یروھمج هرود رد
 ندمآ راک یور اب  .تسا ھتفرگ ھلصاف نردم تلود یوگلا زا و هدرک تکرح
 هرطیس تحت و دمآ رد تلود تیکلام ھب داصتقا هدمع شخب یمالسا یروھمج
 تاسسوم و اھ تکرش مھس 2002 لاس رد ھکیروطب ،تفرگ رارق تلود داھن
 دادعت ،یناسنا یورین ظاحل ھب  .دوب 66% رب غلاب روشک لک ھجدوب رد یتلود
 ینعی ،هدش ربارب راھچ زا زواجتم یمالسا یروھمج هرود رد تلود نانکراک
 ،نیا رب نوزفا   .تسا هدوب تیعمج شیازفا ربارب ھس ھب کیدزن نآ شیازفا
 ادیدش ار روشک یقوقح راتخاس هدیجنسن نیناوق و اھ تسایس زا یا ھعومجم
 نوچمھ یمھم یاھ ھنیمز رد روشک یقوقحراتخاس ھکیتروصب ،ھتخاس راجنھان
 لرتنک ،یجراخ یراذگ ھیامرس هژیو ھب ،یراذگ ھیامرس ،راک رازاب نیناوق
 المع ،یداصتقا ھعسوت رما لیھست یاج ھب ،تباقر میظنت و تاراصحنا
 تلود داھن نونکا ،یداصتقا ظاحل ھب  .دنکیم لمع نآ ربارب رد یعنام تروصب
 روما رد هدرتسگ ھلخادم اب و دراد رارق یندم ھعماج و داصتقا زارفرب
 بجوم ،هدرک شودخم ادیدش ار یداصتقا یاھ هزیگنا متسیس ،یداصتقا
 نیا ،کش یب  .تسا هدیدرگ دیلوت ییآراک تفا و یراوخ تنار و داسف شرتسگ
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 شیادیپ ،ییاراک تفا ،یداصتقا فیعض درکلمع هدمع لیلد یراتخاس رییغت
 نارحب ،مروت شیازفا ،دیلوت ھنیزھ نتفر الاب ،یداصتقا یاھانگنت و اھدوبمک
 یمالسا یروھمج رد یراوخ تنار و  یرادا داسف یناطرس شرتسگ و یراکیب
   .دشابیم
 
 اب  .دراد ھمادا نانچمھ ھقلطم تلود ھبرجت یمالسا یروھمج رد ،عومجمرد
 میدق تخاس ھب تشگزاب تھج رد رتشیب نآ یوس و تمس ھک مھم توافت نیا
 راتخاس اب ھسیاقم رد  .تلود نردم تخاس تھج رد تکرح ات تسا تردق
 :تسا ھجوت نایاش ریز ھتکن دنچ ،یولھپ هرود رد تردق

 اما  .دوب رالوکس یتیھام یاراد اتدمع ھقلطم تلود یولھپ رصعرد ،الوا •
 ءاشنم یاراد نوناق و تردق ،ییاھن لیلحت رد ،یمالسا یروھمج رصع رد
 یلو صخشم روطب و نید داھن ینعی راگدرورپ هدنیامن ھب ھک تسا یھلا
   .تسا هدش راذگاو ھیقف

 رارق ھعماج ھنارمآ یزاسون تمدخ رد ھقلطم تلود یولھپ رصعرد ،امود •
 تمدخرد اتدمع ھقلطم تلود یمالسا یروھمج رصع رد اما ،تشاد
   .دراد رارق ھعماج ندرک "یمالسا"

 یسایس فادھا یماح ار برغ ناھج عومجم رد یولھپ یسایس ماظن ،اموس •
 اب و دوب هدرک فیرعت اتسار نیا رد ار دوخ یسایس تیوھ و تسنادیم دوخ
 ینابیتشپ زا لمع رد دوب ھتسناوت هدیجنس اتبسن یجراخ تسایس کی دربراک
 نیا و دوش رادروخرب نامزمھ روطب قرش کولب و برغ یاھروشک
 اما  .دریگ راکب روشک یداصتقا یاھ ھمانرب دربشیپ تھج رد ار ینابیتشپ

 انب برغ ناھج اب زیتس ھیاپ رب ار دوخ یسایس تیوھ یمالسا یروھمج
 ناھج عفانم اب ریاغم ار دوخ فادھا تیھام و ینیب ناھج و تسا هدرک
 یروھمجرصعرد  ھقلطم تلود ھبرجت لیلد نیمھ ھب  .دنادیم برغ
  .دشابیم و هدوب ارمھ یللملا نیب یاھنارحب اب کیتامتسیس یوحن ھب یمالسا
 تالکشم اب ار روشک یسایس – یداصتقا ھعسوت رما دوخ ھبون ھب رما نیا
  .تسا ھتخاس ھجاوم یگرزب رایسب یا ھیاپ

 ھک هاش اضر تموکح زا  هرود کی یانثتسا ھب ،یولھپ رصعرد ،مراھچ •
 ھتشاذگ ارجا ھب ھنارمآ یوحن ھب باجح فشک ریظن ییاھ ھمانرب نآ یط
  .دوب دودحم اتبسن مدرم یصوصخ روما رد تلود ھلخادم عومجم رد ،دش
 یمومع و یصوصخ یاھ هزوح نایم زرم یمالسا یروھمج رصعرد اما
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 ھب ھعماج ندرک "یمالسا" روظنم ھب تلود داھن و تسا هدیشاپ مھ رد
    .دنکیم ھلخادم یصخش هزوح رد کینامتسیس و هدرتسگ یوحن

 ھعماج یتنس راشقا و تاقبط ،یزاسون ناباتش دنور یولھپرصعرد ،مجنپ •
 نیا ھب و تخاس رت قیمع ار تموکح و اھنآ نیب فاکش ،دنار ھیشاح ھب ار
 ،رگید یوس زا  .درک لزلزتم ار تموکح یعامتجا یاھ ھیاپ بیترت
 هدرتسگ ھلخادم ،ھعماج ندرک یمالسا دنور یمالسا یروھمجرصعرد
 ،مالسا زا جراخ ناھج اب نآ رمتسم هزیتس و یصخش هزوح رد تلود
 ھعماج یسایس و یداصتقا ھعسوت روتوم ھک ار نردم تاقبط و راشقا
 و یداصتقا ھعسوت راک رظنم نیا زا و هدرک ھناگیب تموکح زا دنشابیم
  .تسا ھتخاس رتراوشد ار روشک یسایس

 
 هدش نردم تلود میھافم زا یا هراپ شریذپ ھب راچان یمالسا یروھمج لمعرد
 راتخاس ھک دوشیم بجوم قوف یاھ ھصخشم و لماوع ھعومجم اما  .تسا
 و نردم تلود نیوکت ربارب رد یعنام تروص ھب یمالسا یروھمج رد تردق
 .دنک لمع روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت
 
 
 یعامتجا یگراپناور
 
 مزال بوچراچ یریگ لکش زا عنام ھعماج رد ریذپان یتشآ یاھفاکش دوجو
 دحاو یلم تیوھ نیوکت اتیاھن و یسایس تباقر ،تکراشم ،یگتسبمھ یارب
 لمع ھعماج یسایس و یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام تروص ھب و دوشیم
 یشان یندمت ای و یگنھرف ،یموق ،یتاقبط یاھفاکش زا دناوتیم رما نیا  .دنکیم
 و ھتفاین لاقتنا یھاگآ ھجو ھب یراتخاس ھجو زا یتاقبط یاھفاکش ناریا رد .دوش
 روحم رب بیقر ادیدش و ریذپان یتشآ یعامتجا و یسایس یاھگنھرف و اھتباقر
 نییعت شقن ،ندوب حرطم مغریلع ،زین یموق یاھفاکش  .تسا ھتفاین نیوکت اھنآ
 یکی یندمت یاھفاکش ،سکعرب .دنا هدرکن افیا ناریا تالوحت ریس رد یا هدننک
 و ندمت ھس زا یا ھتخیمآ ناریا  .تسا ناریا ھعماج یا ھیاپ تالکشم زا
 هدس یط  .تسا یبرغ گنھرف و ندمت و یمالسا گنھرف ،میدق ناریا گنھرف
 ھس نیا نیب یندمت یاھفاکش لوح ناریا هدمع یسایسو یرکف یاھفالتخا ھتشذگ
 شقن هژیو ھب نردم ندمت و یمالسا ندمت نیب فاکش  .تسا ھتفای رولبت ندمت
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 میدق ندمت نیب فاکش  .تسا هدرک افیا ناریا یسایس تالوحت ریس رد یمھم
   .تسا هدوب یسایس یاھشنت و ھقرفت بجوم هاومھزین یمالسا ندمت و یناریا
 
 یگراپناور راچد ناریا ھعماج ھک تسا نآ زا یکاح ریخا لاس دص ھبرجت
 رارق رب یبولطم لداعت دوخ یندمت رصنع ھس نیب دناوتیمن و تسا یعامتجا
 یارب ار هار مالسا یناوخزاب قیرط زا ات دیشوک تیطورشم بالقنا  .دنک
 رد ،شبنج نیا اما  .دزاس راومھ ناریا ھعماج یزاسون و دادبتسا اب هزرابم
 تسکش یتنس یارگمالسا یاھورین تردق و تمواقم لیلد ھب ییاھن لیلحت

 داحتا رد و یتنس یارگمالساراشقا ندنار ھیشاح ھب اب یولھپ تنطلس .دروخ
 نیا رد و دنار شیپ ھب ار ناریا یزاسون ھمانرب ،برغ ناھج اب کیژتارتسا

 ھب ناریا یارب یریگمشچ یاھدروآ تسد ،یعامتجا و یداصتقا ظاحل ھب ،هار
 ھب یھجوت یب اب هارمھ ،ناریا ھنارمآ و ناباتش یزاسون اما  .دروآ ناغمرا
 زا ،یتنس راشقا یعامتجا یگناگیب بجوم یسایس یدازآ و تکراشم تیمھا
 یاھ ھیاپ رما نیا  .دیدرگ مدرم و تلود داھن نیب تسسگ شیادیپ و وسکی

 یمالسا یروھمج رد  .دیماجنا نآ یشاپورف ھب اتیاھن و درک لزلزتم ار تموکح
 ھجیتن رد و تردق میدق راتخاس ھب تشگزاب ،یتنس راشقا یریگ تردق دھاش ام
 ھعسوت ،رما نیا  .میتسھ نردم راشقا یگنھرف و یسایس ،یعامتجا یگناگیب
 تروص رد و ھتخاس ھجاوم یراتخاس عناوم اب ار ناریا یسایس و یداصتقا
  .دزاس برغ ناھج اب کلھم ییورایور کی دراو ار ناریا دناوتیم ھمادا
 
 رود نیا ھب نداد نایاپ مزلتسم ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت و یلم تینما
 یھدنامزاس و ناریا یندمت رصانع نیب بولطم لداعت کی داجیا و لطاب لسلست
 یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت رما دناوتب ھک تسا یلم یگتسبمھ کی
  .دناسرب ناماس ھب ارنآ ،هدرک لیھست ار
 
 

 باتک راتخاس
 
 مود یاھ لصف ،تسخن شخب رد  .تسا هدش میظنت شخب ھس رد رضاح شھوژپ
 دنور ریثات ،تلود یاھ ھیرظن ،نردم تلود تاصخشم یسررب ھب مجنپ ات

 جراخ رد نردم تلود نیوکت عناوم و تلود داھن تالوحت ریس رب ندش یناھج
 ھب مھدراھچ ات مشش یاھلصف ،مود شخب رد  .دنزادرپ یم برغ ناھج زا
 ریس یسررب ھلمج زا ، یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیب ھطبار یسررب
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 یفنم یاھدمایپ ،یداصتقا ھعسوت رد تلود شقن ،یخیرات و یرظن تالوحت
 یناھج داصتقا رد یلم یاھتلود شقن و یداصتقا روما رد تلود هدیجنسن ھلخادم
 یسررب ھب مھدجھ ات مھدزناپ  یاھلصف ،موس شخب رد  .دنا هدش هداد صاصتخا
 یسررب ،هژیو ھب ،ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم
 هرود رد تردق راتخاس تالوحت ،میدق ناریا رد  تردق راتخاس تاصخشم
 راتخاس تالوحت و یولھپ رصعرد ھقلطم نردم تلود نیوکت ،تیطورشم
 یداصتقا ھعسوت یارب نآ یاھدمآیپ یسررب و یمالسا یروھمج هرود رد تردق
  .دنزادرپیم روشک یسایس و
 
 
 
 

 ینامز یداھ
  ندنل

 2006 تسوگآ



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تسخن شخب

 نردم تلود نیوکت
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 مود لصف

  نردم تلود

   دمآرد
 
 لصا ھس ھیاپ رب ھک تسا ھتینردم مھم یاھدروآ تسد زا یکی نردم تلود
 رد نردم تلود یریگ لکش   .تساراوتسا  ییارگایند و یروابدرخ ،ییارگدرف

 لصا شیادیپ و  تسایس زا  قالخا کیکفت ،نید داھن زا تلود داھن ییادج ھیاس
  وس کی زا ،یعامتجا دادرارق و »یعیبط عضو« یاھ ھیرظن و تلود تحلصم
 ،رگید یوس زا ،یروآنف تالوحتو یراد ھیامرس ماظن ،یتعنص بالقنا شیاز و
   .تشگ ریذپ ناکما
 
 نارود رد طلسم ھشیدنا ،تسایس و قالخا دنویپ و نید و تلود یاھداھن دنویپ
 و ینید یگدنز ققحت ھک دنتفرگ لکش یتایرظن ھشیدنا نیا ھیاپ رب  .دوب ھنایم
 روما رب ار پاپ ھقلطم تیالو و دنتسنادیم یسایس تردق تیاغ ار یقالخا
 رد طلسم ھیرظن ھک پاپ ھقلطم تیالو   .دندرکیم ھیجوت یورخا و یویند
 نافوسلیف و نازادرپ ھشیدنا یوس زا جیردت ھب دوب مھدزیس ات مھن یاھنرق ھلصاف
 دروم یماکآ مایلیو و ییاوداپ ھیسرام ،ھتناد ،سانیوکآ ساموت نوچمھ یحیسم
 یناحور تیعجرم یرترب رس رب لادج مھدراھچ هدس رد  1.تفرگ رارق داقتنا
 یشاپورف اب ،هرخالاب  .تفای یا ھقباسیب جوا ،روتارپما یسایس تردق و پاپ
 نرق لیاوا رد دیدج یلم یاھ تلود شیادیپ و اپورا رد یروتارپما ماظن

 یاھ ھنیمز و دش هدنار ھیشاح ھب اسیلک و پاپ ھقلطم تیالو ھیرظن ،مھدزناش
 مھارف قالخا و تناید زا لقتسم یا ھنوگ ھب تسایس یسررب و حرط یارب مزال
    .دش
 
 طسوت ھک یعامتجا دادرارق و یعیبط عضو ،تلود تحلصم یاھ ھیرظن شیادیپ
 ظاحل ھب و دندوب قوف تالوحت شخب موادت دندش حرطم وسور و کال ،زباھ
 تحلصم لصارب انب  .دندومن افیا نردم تلود یریگ لکش رد یمھم شقن یرظن

 
 ھسسوم ،ھنایم یاھ هدس ھشیدنا رد ھقلطم تیالو موھفم ،1380 ،ییابطابط داوج دیس   1

 رصاعم هاگن یشھوژپ
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 تیعضو ھیرظن  .تسا یقالخا مظن ھنوگرھ زا رت هدرتسگ تلود فدھ ،تلود
 و در بولطمان و رادیاپان یتیعضو ناونع ھب ار یشنمدد ای تعیبط ،یعیبط
 رد ار تلود داھن تیاغ و اشنم و دومن نآ نیزگیاج ار یگتخاس تیوھ و ھعماج
 دادرارق ھیرظن  ساسا رب  .درک وجتسج ھعماج داجیا و یعیبط عضو درط ققحت
 تایقالخا و کین تعیبط ،یھلا هدارا یاج ھب تلود تیدوجوم ،وسور یعامتجا
 یم رامشب یمومع هدارا نآ هدارا و تسا راوتسا ناگمھ قفاوت و هدارا ھیاپ رب
   .تسا ھمھ یارب و ھمھ زا ھک دیآ
 
 دادرارق و تفای لاقتنا مدرم ھب اسیلک زا یسایس رادتقا عبنم بیترت نیا ھب
 و دش یسایس تردق تیعورشم عبنم و انبم یمومع تحلصم و یعامتجا

 رد ناتسلگنا یسایس بالقنا  .تشگ ادجرایرھش تشونرس زا تلود تشونرس
 شرگن ندش ھنیداھن دومن عقاو رد 1788 لاس رد ھسنارف بالقنا و 1689 لاس
 ارنآ تیعورشم ھیاپ یمودو طورشم ار تلود تردق یلوا ھک دنشابیم قوف
 هژیو ھب ھسنارف بالقنا  .تخاس لقتنم یعامتجا دادرارق و مدرم ھب لماک روطب
 برغ رد تلم -تلود ندش ھنیداھن و نردم تلود سیسات دنیارف رد یفطع ھطقن
 2.تسا
 
 ھیامرس شیاز و یتعنص بالقنا دنور رد اساسا نردم تلود ،یخیرات ظاحل ھب
 و ییافوکش ،یریگ لکش رد یمھم شقن دوخ ھبون ھب و تفرگ لکش یراد
 کی لرتنک تحت ،دحاو ھقطنم کی داجیا  .دومن افیا یراد ھیامرس ماظن لماکت
 ،کرتشم گنھرف و نابز شرتسگ ،یلم تدحو میکحت ،دحاو یسایس ماظن
 عناوم فذح و وسکی زا ،نیناوق و اھدرادناتسا یزاس ناسکی ،یلم تیوھ تیوقت
 یوس زا ،ریگارف یلم رازاب کی داجیا و روشک فلتخم قطانم نیب دازآ تراجت
 نآ ییاناوت تیوقت و تلود داھن تردق شیازفا بجوم یریگمشچ وحن ھب ،رگید
 ریظن ،یروآنف تالوحت  .دندیدرگ مدرم یعامتجا و یداصتقا یگدنز لرتنکرد
 و شرتسگ رد یمھم شقن زین تاطابترا و لقن و لمح یاھ ھکبش شرتسگ
   .دومن افیا ھعماج رد تلود داھن ذوفن قیمعت
 
 

 
2   Nation State 
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 نردم تلود یاھ صخاش

 ھیرظن ھیاپرب اھنآ بلاغ ھک تسا هدش ھئارا یددعتم یاھفیرعت نردم تلود یارب
 نوناق عجرم نیرتالاب تلود داھن ،ربو دیدزا  .دنشابیم راوتسا ربو سکام تلود
 رد ھک یمدرم رب و هدش نییعت ییایفارغج ھقطنم کی رد ھک تسا تردق و
 نیناوق ھعومجم کی یاراد  داھن نیا  .تسا مکاح دننکیم یگدنز نآ ورملق
 دنراد رارق نآ یقوقح ورملق رد ھک یروما مامت رب  ھک تسا یقوقح و یرادا
 هدافتسا ،نینچمھ  .دنشابیم نآ تیاعر ھب فظوم نادنورھش مامت و تسا رظان
 داھن ،نیا رب نوزفا  .تسا تلود راصحنارد ھتفای نامزاسرھق یورین زا ینوناق
 ھفرح لنسرپ اب ،ھتفای نامزاس و یزکرم یسارکوروب هاگتسد کی یاراد تلود
 ار دوخ تیمکاح ،ھتفای نامزاسرھق یورین رب اکتا اب و نآ طسوت ھک تسا یا
    3.دنکیم لامعا ھعماجرب
 
 داھن ربو  .تسا نردم تلود زا فیرعت نیرت جیار تلود داھنزا ربو  فیرعت
 هژیو ھب ،نآ درکراک هوحن اب ھطبار رد ھکلب نآ فیاظو ساسا رب ھن ار تلود
 کی ،ربو دید زا  .دنکیم فیرعت رھق یورین دربراک و یھدنامزاس اب ھطبار رد
 قفوم نآ ناگدننادرگ ھک دوشیم هدناوخ تلود یماگنھ یرابجا یسایس نامزاس
 دوخ راصحنا ھب مظن رارقتسا تھج ار ھیرھق یورینزا ینوناق هدافتسا دنوش
 ربو رظن زا تلود ،لوا  .تسا ھجوت نایاش فیرعت نیا ھبنج ود  .دنروآرد
 ،مود  .دنشابیم یا ھفرح و تقو مامت لنسرپ یاراد ھک تسا اھ داھن زا یا ھکبش
 ھناوتشپ اب ھک تسا تلود راصحنارد هدش نییعت هدودحم رد نوناق عضو قح
 ھتشاذگ ارجا ھب ییایفارغج هدودحم نامھ رد ھیرھق یورین زا هدافتساراصحنا
   .دوشیم
 
 نردم تلود یارب ھصخشم هد ناوتیم دوجوم فیراعت ساسا رب ،عومجم رد
 :زا دنترابع ھک درمشرب

 قالخا زا تسایس ییادج و نید داھن زا تلود داھن ییادج .1
 نیمزرس .2
 تیمکاح .3
 تنوشخ رازبا یراصحنا لرتنک .4

 
3 Max Weber, Economy and Society, An Outline of  Interpretive 

Sociology, University of California Press, Berkeley, 1978 
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 یرالاس ناوید .5
 یساسا نوناق ھب تردق دیقت و تیطورشم .6
 تردق ندوب یصخش ریغ و یرالاس نوناق .7
  تیعورشم .8
 یدنورھش .9

 یداھن لباقتم یگتسباو .10
 
 تلود داھن ییادج نردم تلود ھصخشم نیرتمھم دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ
 داھن تیعورشم و تیناقح اشنم ھک تسا قالخا زا تسایس ییادج و نید داھن زا
 و تخاس لقتنم مدرم یورین و نیمز ھب یھلا یورین و نامسآ زا ار تلود
  .داد رارق تلود راک یانبم ار مومع تحلصم و مدرم هدارا ،یعامتجا دادرارق
 و یدرکراک ،یراتخاس ظاحل ھب ،یوھام و یا ھیاپ لوحت نیارب هوالع اما

 تیمھا زا ھک تسھ زین یرگید یاھ یگژیو یاراد نردم تلود ،یھدنامزاس
   .دنرادروخرب یھجوت لباق
 
 یاضف نردم تلود ھک تسا هدش دیکات نیا رب نردم تلود فیراعت ھیلک رد
 زا اضف نیا نورد رد اھنت و دنکیم لاغشا ار یا هدش فیرعت و نیعم یکیزیف

 قح ،رگید ترابع ھب  .دشابیم رادروخرب عورشم رادتقا یراصحنا قح
 هدش نییعت ییایفارغج هدودحمرد اھنت نردم تلود رادتقا و تیمکاح یراصحنا
 قداص دنشاب هدش ھتخانش تیمسر ھب یناھج ھعماج و اھتلودریاس طسوت ھک
  .تسینرادروخرب قوف تارایتخازا تلود داھن هدودحم نیازا جراخ رد .دشابیم
 تارایتخا دقافروکذم ییایفارغج هدودحمرد زین اھتلود ریاس ،رگید یوس زا
 یاھ نیمزرس ،اھ یروتارپما دننام یسایس یاھدحاو زین ھتشذگ رد  .دنشابیم
 یاھ ھناشن اب و دوب لزلزتم و نازرل اھنآ ینیمزرس ورملق اما  .دنتشاد یصخشم
 یروتارپما زکرم رد نامرف اھ دحاو نیا رد  .دشیمن صخشم یزرم راکشآ
 ،دنوش هرادا زکرم یوس زا ھکنآ یاج ھب زکرم زا جراخ یحاون و دوب زکرمتم
 یضرا تیمامت ،نردم تلود رد اما  .دندمآیم باسح ھب جارخ بسک عبنم اتدمع
 نداعم نردم تلود  .تسا رادروخرب یا ھیاپ تیمھا زا یزکرم لرتنک و
 و ییاوھ یاضف ،دنراد دوجو نیمزرس فارطا رد ھک ییاھبآ ،ینیمزریز
 داھن ،ینیمزرس دعب  .دریگیمرب رد ار دننکیم یگدنز نیمزرس نآ رد ھک یمدرم
 ،تسا فیاظو عون ھیاپرب ناشتارایتخا و تردق ھک ییاھنامزاسریاس زا ار تلود
 یداصتقا یاھنامزاس و بھذم ریظن ییاھداھن رد لاثم یارب  .دزاسیم زیامتم
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 راوتسا هدش نییعت ییایفارغج هدودحم کی ھیاپرب تارایتخا و تردق یانبم
   .تسین
 

 نیدب نیا  .تسا نردم تلود رگید یا ھیاپ ھصخشم یقوقح لالقتسا و تیمکاح
 هورگ و رگید یاھنامزاس لرتنک تحت یقوقح ظاحل ھب تلود داھن ھک تسا ینعم
 تلود داھن ،رگید ترابع ھب  .تسا مکاح و لقتسم ھکلب ،تسین یعامتجا یاھ
 ،عقاو رد  .درادن یدننامھ تلود تیعجرم و تسا ییاھن و قلطم رادتقا یاراد
 نورد رد یراصحنا ھطلس یعدم ،رادتقا عجرم نیرت یلاع ناونع ھب تلود
 دراد رارق نآ تموکح تحت ھک ییورملق رد تلود  .تسا شیوخ ورملق
 ھک تسا ینعم نیا ھب نیا ،یلخاد ظاحل ھب  .تسا تردق اشنم و عجرم نیرتالاب

 ماجرف نآ زا ،دنرب تیاکش یرگید داھن ھب تلود داھن زا دنناوتیمن نادنورھش
  .تسا ییاھن عجرم تلود داھن اریز  .دننک یغلم ار تلود تاروتسد و دنھاوخ
 نیب رومارد ھک تسا ینعم نیا ھب تلود تیمکاح و لالقتسا ،یجراخ ھصرع رد
 یگدنز نآ ورملق رد ھک یمدرم فرط زا یگدنیامن ھب دناوتیم تلود یللملا
 تیمکاح قح اھتلود ،ینبم نیا رب  .دنک یریگ میمصت و دیوگب نخس دننکیم
      .دننکیمن ھلخادم رگیدکی یلخاد روما رد و دنسانشیم تیمسر ھب ار رگیدکی
 
 ییاناوت زا تلود ھک تشاد دھاوخ ینعم یماگنھ تلود داھن تیمکاح ،لمع رد
 رھق تردق زا ینوناق هدافتسا  .دشاب رادروخرب دوخ تیمکاح لامعا یارب مزال
 ھک دنشابیم تلود داھن یلصا نکر ود کیتارکوروب یھدنامزاس و ھتفای نامزاس
   .دننکیم نیمضت ارنآ تیمکاح
 
 ھب  .تسا تلود داھن راصحنا رد ھتفای نامزاس رھق تردق زا ینوناق هدافتسا
 نیرتمھم تنوشخ رازبا یراصحنا لرتنک ،یدرکراک ظاحل ھب ،ربو رواب

 دنکیم فیرعت یناسنا یعامتجا ار نردم تلود یو  .تسا نردم تلود صخاش
 ینیمزرس نورد رد  ار یکیزیف تردق یریگراک ھب عورشم راصحنا یاعدا ھک
 زا انوناق دناوتیم دوخ دصاقم یارجا یارب ھک تسا تلود داھن اھنت  4.دراد نیعم
 یاھنامزاس و سیلپ ،حلسم یاھورین   .دنک هدافتسا ھتفای نامزاس رھق یورین
 تلود داھن اساسا ،»رپیرد « داقتعا ھب  .تسا رما نیا یداھن یلجت ھباشم
 ارنآ یمومع یاھراک ھک ییاھداھن و ھعماج تایح ھمادا ھک دیآیم دوجوب یماگنھ

 
4   Cristofer Pierson, 1996, The Modern State, Routledge, London & New 

York 
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 ھتفرگ ھعماج ھندب زا رھق لامعا و دربراک قح ھک دشاب نآ مزلتسم دنھدیم ماجنا
 و ھعماج فرط زا یگدنیامن ھب دناوتب ھک دوش راذگاو یصصخت داھن کی ھب و
   5.دیامن هدافتسا نآ زا مظن ظفح و رارقتسا روظنمب
 

  .تسا نردم تلود یلصا یاھ ھصخشم زا رگید یکی کیتارکوروب یھدنامزاس
 بتارم ھلسلس و نودم نیناوق زا یا ھعومجم ھیاپ رب یھدنامزاس زا لکش نیا
 اھتیلوئسم یاراد تسپ رھ کیتارکوروب یھدنامزاس رد  .دوشیم هرادا صخشم
 درکلمع لوئسم ،هدش نییعت طباوض ساسارب و تسا یصخشم تارایتخا و
 ھطبار  .دشابیم دوخ تسد الاب یاھ تسپ ھب وگخساپ و تسدریز یاھ تسپ
 درکلمع و راتفر ،تارایتخا ،اھتیلوئسم رب مکاح طباوض و رگیدکی اب اھ تسپ
  یھدنامزاس رد  .دنکیم نییعت ار کیتارکوروب یھدنامزاس یرادا راتخاس ،اھنآ
 نییعت یاھدرادناتسا و  نیناوق ساسارب  تسیابیم اھمیمصت  ھیلک  کیتارکوروب

 یریگولج ھطباض یب و یصخش یاھ یریگ میمصت زا  ات دنوش ذاختا  هدش
 نآ بتارم ھلسلس رد اھنآ اقترا و کیتارکوروب نامزاسرد دارفا تیوضع .دوش
 یاھنامزاس .دریذپ ماجنا یرالاس ھتسیاش و هدش نییعت طباوض ساسارب تسیابیم
 هدش نییعت طباوض ساسا رب ھک دنشابیم یتراظن رئاود یاراد کیتارکوروب
 صصخت نتشاد  .دنشابیم ھطوبرم یاھ ناگرا و اضعا درکلمع یبایزرا لوئسم
 ظاحل ھب  .تسا کیتارکوروب یھدنامزاس یا ھیاپ لوصا زا یکی راک میسقت و
 و ییاضق ،یراذگنوناق شخب ھس یاراد تلود یسارکوروب هاگتسد ،فیاظو
 .تسا یددعتم یاھشخب ریز یاراد زین اھنآ زا کیرھ ھک تسا ییارجا

 میسقت یاراد ،یصصخت یاھیدنب میسقت رب هوالع ،کیتارکوروب یھدنامزاس
 ھب کیدزن ،تختیاپرد ابلاغ یھدنامزاس نیا زکرم .تسھ زین یا ھقطنم یدنب
 تیفرظ و تردق ناکرازا یکی کیتارکوروب یھدنامزاس  .تسا تلود نوناک
 لامعا ھعماج رب ار دوخ تیمکاح تلود داھن نآ طسوت ھک تسا نردم تلود
 تلود یدمآراک و یرترب یلصا لیالد زا یکی کیتارکوروب یھدنامزاس  .دنکیم
    .تسا نردم اشیپ یاھتلود ھب تبسن نردم
 
 نردم تلود یا ھیاپ یاھ ھصخشم زا یساسا نوناق ھب تردق دیقت و تیطورشم
 زا ھک تسا یا هدش ھتفریذپ یمومع یاھرایعم رگنایب یساسا نوناق  .تسا
 زا و دروآیم مھارف ار تلود نیمارف زا تعاطا یارب مزال یقالخا هزیگنا وسکی

 ارنآ درکراک ،نآ ندرک یصخش ریغ و نوناق ھب تردق ندرک دیقم اب رگید یوس
 

5 Draper (1977) 
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 شتاررقم و دیآ دیدپ یمومع نیناوق طسوت تردق یتقو  .دنکیم راھم و طورشم
 ناکما و هدش راھم و طورشم ،تردق ،دوش نییعت یمومع نیناوق نامھ طسوت
  .دسریم لقادح ھب یدرف لایما و تاراکتبا ساسا رب نآ لامعا
 
 ،نوناق ساسارب تردق ینعی  .تسا یصخشریغ تردق ،نردم تلود رد
 و دوشیم لامعا هدش نییعت طباوض ساسارب و کیتارکوروب یاھلاناک قیرطزا
 ترابع ھب  .صخش ھن دناریم نامرف نوناق نآ رد ھک تسا یمظن ،مکاح مظن
 و تارایتخا دودح و صاخشا ھن ،تسا اھ تسپ ھب قلعتم تردق ،رگید
 زا ،نردم تلود رد  .دنوشیم لرتنک و نییعت نوناق طسوت اھ تسپ یاھتیلوئسم
 یصصخت یاھ تسپ نالغاش زج یزیچ دارفا ،تردق لرتنک و عیزوت رظنم
 زا ھن یسایس طباور رد دارفا و  دنراد رارق نوناق لرتنک تحت ھک دنتسین
    .دننکیم تعاطا نوناق زا ھکلب ،رگیدکی
 
 یتلود چیھ  .تسا نردم تلود رگید یا ھیاپ ھصخشم ،تیعورشمرب دیکات
 ھب  .دنامب رادیاپ ینالوط تدم یارب روز لامعا و تردق رب اکتا اب اھنت دناوتیمن

 تیعقوم تیعورشم زا ینازیم نتشاد نودب دناوتیمن یتلود چیھ ،رگید ترابع
 فرص ار دوخ تیلاعف زا یشخب ابلاغ اھتلود اذل  .دنک ظفح یتحار ھب ار دوخ
 نردم یاھتلود ھب صتخم رما نیا  .دننکیم دوخ تیعورشم زا عافد و داجیا
 و نیمات نردم تلود رد اما .دنکیم قدص زین یتنس یاھتلود دروم رد و تسین

 نردم تلود رد اریز  .دنکیم افیا ار یرت هدیچیپ و مھم شقن تیعورشم ظفح
 تلود و دزیخیمرب مدرم هدارا زا ھکلب ،یھلا یورین زا ھن تلود داھن تیعورشم
 یاھتلود ھک تسین ینعم نیدب نیا  .دوشیم یقلت تلم تساوخ رگنایب و مسجت
 ینعم نیا ھب ھکلب ،دنشابیم شیوخ مدرم تساوخ رگنایب ھشیمھ امازلا نردم
 نآ رد ھک تسا یمیاداراپ و بوچراچرد راک ھب مزلم نردم تلود ھک تسا
    .دزیخ یم رب مدرم هدارا زا تلود داھن تیعورشم
 
 و یرالاس نوناق یاپمھ ،یا ھیاپ یموھفم یدنورھش ،نردم تلود رد
 بسک نیون یموھفم یدنورھش نردم تلود رد ،عقاو رد  .تسا تیعورشم
 ناش ھفیظو ھک دندشیم بوسحم تلود یایاعر دارفا میدق تلود رد  .دنکیم
 تلود دنورھش و ھعبت دارفا نردم تلود رد اما  .دوب اورنامرف زا یوریپ اتدمع
 ھب  .دنا میھس زین تلود تیمکاح رد تلود نیناوق زا تیعبت نیع رد ھک دنا

 رد درف و ناسنا لاعف ھبنج رگنایب یدنورھش ،نردم تلود رد ،رگید ترابع
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 ،فیلاکت و قوقح ربارب وحن ھب دارفا ھب ھک تسا یتیعضو" و تسا ھعماج
     6."دھدیم یسایس ھعماج نورد رد تیلوئسم و تردق ،اھتیدودحم و اھیدازآ
 
 و تلود نایم کیناگرا ھطبار کی دوجو رگنایب عقاو رد تلم – تلود حالطصا
 و اھوزرآ مسجت و تلم هدنیامن نردم تلود ھک تسا نآ زا یکاح و دشابیم تلم
 یاھ هدیدپ اھ موق ،دنکیم هراشا یروشآ شویراد ھک روطنامھ  .تسا تلم تردق

 اھ تلم اما  .تسا هدرکن یزیر حرط ناشندروآ دیدپ یارب یسک و دنا یعیبط
 ار تیوھ ،یموق نادجو  .دنا نردم یسایس تساوخ و نردم یاھ هدیا هدروآرف
 یموق گنھرف رتسب رد نتسیز و ینیدمھ ،ینابزمھ ،یداژنمھ ،ینوخمھ رد
 دوخ فیرعت رد ار رصانع نیا ھچرگا یلم نادجو ھکیلاحرد  .دیوجیم
 زا ھتساخرب تردق ای یلم تلود ھب نتشاد قلعت نآ هژیو رصنع اما ،دناجنگیم
 و کیناگرا یا ھطبار دوجو نردم تلود تایرورض زا ،نیاربانب  .تسا تلم
 موھفم زا راذگ  .تسا ھیوسود قلعت ساسحا و تلم و تلود نایم کیناگرا

   7.تسا ھیوسود طابترا نیمھ لصاح زین یدنورھش ھب تیعر
 
 ھب یندم ھعماج و تلود یاھداھن لباقتم یگتسباو نردم یاھتلود رگید ھصخشم
 دناوتب ات دھدیم ناکما تلود داھن ھب اھ یگتسباو نیا دوجو  .تسا رگیدکی

 تردق دناوتب ات دھدیم هزاجا یندم ھعماج ھب و دنک یربھر و تیریدم ار ھعماج
 ار دوخ کیتارکومد تراظن و دنک لرتنک و راھم رثوم یوحن ھب ار تلود داھن
 یعامتجا ،یداصتقا ددعتم یاھ ھبنج یاراد یداھن یگتسباو  .دیامن لامعا نآ رب
 ھعماج ھب دوخ یلام یاھزاین نیمات یارب تلود لاثم یارب  .تسا یسایس و
 یجارخ ھبنج یندم ھعماج ھب تلود یداصتقا یگتسباو و دشابیم ھتسباو یندم
 دیلوت دازام زا یشخب دوخ یاھناگرا و نارشابم طسوت تلود نآ رد ھک درادن

 ،دنکیم هرداصم یداصتقا طیارش ھب ھجوت نودب و روز ھب لسوت اب ار ھعماج
 یداصتقا طیارش ھب ھجوت اب و نوناق ساسا رب ھعماج دیلوت دازام طبض ھکلب
 طسوت ھعماج دیلوت دازام تشابنا و یروآدرگ ،رتقیقد ترابع ھب  .دریذپیم ماجنا

 یداصتقا طیارش ھب ھجوت اب ،یعامتجا تابسانم بوچراچ رد ،یعامتجا تاقبط
 یداصتقا یاھناگرا سپس  .یتلود نارشابم و اھداھن طسوت ھن ،دریذپیم ماجنا

 ھب ھجوت اب و نیناوق ساسارب ار هدمآدرگ دیلوت دازام زا یشخب یندم ھعماج

 
6 Cristofer Pierson, 1996, The Modern state, Routledge, London and New 

York 
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 یداصتقا یاھناگرا ،رگید یوس زا  .دننکیم تخادرپ تلود ھب یداصتقا طباوض
 یاھداھن یرایمھ و یراکمھ دنمزاین دوخ فیاظو ماجنا یارب زین یندم ھعماج
 ،یرورض یاھتخاسریز داجیا ،مزال نیناوق یارجا و نیودت اب ات دنشابیم تلود
 و یریگاپ و رازاب ھنیھب درکراک یارب بسانم طیارش ،رازاب میظنت و تراظن
 ظاحل ھب  .دنروآ مھارف ار یندم ھعماج یداصتقا یاھناگرا و  اھداھن ھعسوت
 ھعماج و تلود یاھداھن نیب یقیمع و ھنمادرپ یگتسباو زین یسایس و یعامتجا
 هدرتسگ یا ھعومجم قیرط زا تلود داھن ،لاثم یارب  .دراد دوجو یندم
 ،یتلود ریغ یاھنامزاس و یتراظن یاھنامزاس ریظن ،یتلود ھمین یاھنامزاسزا
   .تسا ھتسباو یندم ھعماج ھب اھ 8»وا -یج -نا« ریظن
 
 اھنآ نیرتمھم ھک دنلئاقزین یرگید تاصخشم تلود داھن فیرعت یارب یرایسب
 »تلم – تلود «  .تسا دحاو ھعماج کی ھب قلعت سح نتشاد و یلم تیوھ
 نیجع و ھتخیمآ زین تلم اب ،دوشیم صخشم نیعم نیمزرس اب ھک روطنامھ
 ھک دنوشیم لیکشت یفلتخم ماوقا زا اھتلم – تلود دراوم زا یرایسب رد  .تسا
 ات دنشوکیم الومعم اھتلود ،ھمھنیا اب  .دنشابیم یتوافتم بھاذم و اھ نابز یاراد
 ار یلم تیوھ سح ،کرتشم خیرات و گنھرف ،بھذم ،نابز ،تیموق ھیاپ رب
 دحاو ھعماج ھب قلعت سح و یلم تیوھ داجیا عقاو رد .دننک تیوقت دوخ مدرمرد
 نردم تلود رد  .تسا اھتلم – تلود یریگ لکش یلصا لحارم زا یکی
 و یا ھلیبق یاھ یرادافو نیشناج  یلم تلود و تلم ھب قلعت سح و یرادافو
 .دوشیم یموق
 
 داھن ییادج ،یروابدرخ ھک تسا یندم یتلود ،نردم تلود ،ھصالخ روطب
 ھعماج ،یمومع حلاصم ،یعامتجا دادرارق ،نوناق تموکح ،نید داھن زا تلود
 ھصخشم یندم ھعماج اب تلود داھن کیناگرا دنویپ و تیدرف ،یدنورھش ،یندم
 زا نردم تلود تیعورشم و تیمکاح ،رادتقا  .دنشابیم نآ یا ھیاپ میھافم و اھ
 بوچراچ رد ھک ینیناوق و یعامتجا دادرارق ھیاپرب و دزیخیمرب مدرم هدارا
 و نوناق تلود نردم تلود  .تسا راوتسا دنا هدش کرادت یمومع حلاصم
 ربھر صخش ھناردپ یاھنامرف وریپ ھک یی ایاعر تلود ھن ،تسا نادنورھش
 ھصرع ھب و تسا یمومع ھصرع ھب دودحم نردم تلود رادتقا  .دنشابیم
 و لباقتم ،کیناگرا  یا ھطبار نردم تلود رد .دبای یمن شرتسگ یصوصخ
   .دراد دوجو یندم ھعماج یاھداھن و تلود نیب ھنمادرپ

 
8 Non Governmental Organisations (NGO) 
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 یاھراتخاس و یگنھرف ،یعامتجا ،یخیرات یاھتوافت مغریلع ،نردم یاھتلود
 رد ،نردم اشیپ یاھتلود اب ھسیاقم رد ،ناشتوافتم یداھن و یسایس ،یداصتقا
  .دنشابیم رادروخرب دوخ فادھا یارجا رد یرتشیب رایسب تیفرظ زا عومجم
 نردم اشیپ تلود زا ار نردم تلود ھک تسا  یا هدمع لماوع زا یکی رما نیا
 نآ تیفرظ ھب دوخ فیاظو ماجنا رد تلود ییاناوت و اقب   .دزاسیم زیامتم
 .دراد یگتسب
    

 تلود شقن و هاگیاج
 
 ناوتیم ار ھعماجراشقا و اھورین اب نآ ھطبار و ھعماج رد تلود داھن شقن
 :درک یسررب رظنمراھچزا

  نادرمتلود عفانم نیمات •
  ماظن عفانم زا یرادساپ •
  دنمورین یعامتجا تاقبطرازبا •
   یمومع عفانم زا یرادساپ •

 
 نادرمتلود و تلود داھن عفانم نیمات لوا ھجرد رد تلود فدھ ،لوا لدم رد
 عفانم یارب ھن ،دنکیم راک دوخ عفانم یارب تلود داھن ،رگید ترابع ھب  .تسا
 تسا یعامتجا یاھھورگ زا لقتسم تلود داھن ھک تسا ینعم نیدب نیا  .نارگید
 رد تلود عفانم ھکیماگنھ  .دریگب راکب دوخ عفانم نیمات یارب ار اھنآ دناوتیم و
 روبزم یاھ هورگ تمواقم دناوتیم تلود ،دریگ رارق یعامتجا یاھھورگ ربارب
 عفانم اب اھھورگ زا یشخب عفانم ھکیماگنھ ،رگید یوس زا  .دنکشب مھ رد ار
 دھاوخ راکب دوخ عفانم نیمات تھج رد ار اھھورگ نیا تلود ،دشاب وسمھ تلود
 یپ رد ھفقو یب ھک تسا یداھن تلود رظنم نیا زا ،تروصرھرد  .تفرگ
     .تسا دوخ عفانم نیمات
 
 ھک تسا لقتسم داھن کی تلود ،ماظن عفانمزا یرادساپ ینعی ،مود هاگدید زا
 لک عفانم ات دنک میظنت و لیدعت ار فلتخم یعامتجا یاھھورگ یاھتساوخ دناوتیم
 ماظن تابث و یرادیاپ نیمات تلود فدھ ،رظنم نیا زا  .دیامن نیمات ار ماظن
 هدھعرب ھفیظو نیا ماجنا ،یخرب دید زا .نادرمتلود عفانم نیمات ھن ،تسا
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 ذاختا و دوخ ھبرجت و شناد زا هدافتسا اب ات تسا تلود ناریدم و ناگبخن
 یاھتساوخ حرط اب یعامتجا یاھھورگ ھک دندرگ نآ زا عنام بسانم یاھتسایس
 رطاخ یا هدع ،رگید یوس زا  .دنزادنایب رطخ ھب ار متسیس لک تابث لوقعم ان
 ،دنبلاغ یعامتجا هورگ دنچ ای کی  هراومھ یا ھعماج رھ رد ھک دننکیم ناشن
 داھن اذل  .اھاکیدنس ای اھ ھیداحتا ای و گرزب یاھتکرش ،راد ھیامرس ھقبط دننام
 تابث و عفانم ات دنکیم یراکمھ کیدزن زا بلاغ یعامتجا یاھھورگ اب تلود
 .دنک نیمات ار ماظن
 
 اساسا ھکلب .تسین لقتسم داھن کی تلود )یتاقبط رازبا تلود( موس هاگدید زا
 ،یداصتقا عفانم لیصحت یارب ،نآزا جراخ یاھھورگ طسوت ھک تسا یرازبا

 کی هرود رھ رد ،رظنم نیا زا  .دوشیم هدافتسا و لرتنک یتاقبط و یسایس
 یارب ارنآ سپس و دنک فرصت ار تلود داھن ات دوشیم قفوم یعامتجا هورگ
 اھتسیسکرام و نایارگ ھبخن نایم رد ھیرظن نیا  .دریگ راکب یھورگ عفانم نیمات
 هاگدید ھب رصاعم یاھتسیسکرام زا یخرب ھیرظن ھچرگ  .تسا لوادتم رایسب
     9.تسارتکیدزن مود
 
 رادساپ تلود( مود هاگدید دننام ،)یمومع عفانم رادساپ تلود( مراھچ هاگدیدرد
 یاھھورگ یاھتساوخ دناوتیم ھک تسا لقتسم داھن کی تلود ،)ماظن عفانم
 داھن کی تلود مراھچ هاگدیدرد اما  .دنک میظنت و لیدعت ار فلتخم یعامتجا
 ھک تسین ینعم نیدب نیا  .دشابیم یمومع عفانم نیمات نآ فدھ ھک تسا فرطیب
 هاگدید نیا زا ،سکعرب  .دراد رارق یعامتجا یاھ هورگ ذوفن زا جراخ تلود
 ،یھتنم  .دریذپیم ریثات اھنآ زا و تسا ھعماج اب کیناگرا یاھدنویپ یاراد تلود
 یھورگ رازبا ھب ار تلود دنناوتیمن کی چیھ ددعتم یاھھورگ دوجو لیلد ھب

 یاھھورگ و اھورین ھک تسا یا ھصرع تلود رظنم نیا زا  .دننک لیدبت دوخ
 دروم  یاھتسایس  ات  دنزادرپیم  تباقر ھب نآ بوچراچ رد فلتخم یعامتجا
 یرظن بوچراچرب  عقاو رد هاگدید نیا  .دنراذگب ارجا  ھب  ار  دوخ رظن
 داھن کی یلخاد روما رد تلود نآ رد ھک تسا راوتسا نایارگ ترثک و  اھلاربیل
 ،عقاو رد    .دشابیم یمومع عفانم نیمات و یرادساپ نآ فدھ ھک تسا فرطیب
 لکش یا ھیاپ لیالد زا یکی ھعماج یمومع حلاصم نیمات یارب تردق زا هدافتسا
   .تسا نردم یاھتلود یریگ
 

 
 .دینک ھعجارم موس لصف ھب رتشیب تاحیضوت یارب   9
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 رارق رگیدکی ربارب رد ھک دنتسھ ییاھ ھیرظن قوف یاھ هاگدید ،رظنم کی زا
 و تلود داھن فلتخم بناوجرگنایب ار اھنآ ناوتیم ،رگید یوس زا اما  .دنراد
 مشچ مغریلع ،تروص رھ رد .تسناد فلتخم یاھ ھیواز زا نآ ریوصت
 فیاظوزا یا ھعومجم یاراد تلود ،قوف هاگدیدراھچرھرد ،توافتم یاھزادنا
 دراوم نیا مھا   .دشابیم رادروخرب یا ھیاپ تیمھازا مادک رھ ھک تسا ھیلوا

 :زا دنترابع

  یجراخ یاھدیدھت ربارب رد روشک زا عافد و اھزرم تینما نیمات •
 یلخاد تینما و مظن نیمات •
  تیکلام نیناوق هژیو ھب ،نیناوق یارجا نیمضت و نیودت •
 ،تاطابترا ،لقن و لمح ریظن ھیلوا یاھتخاسریز سیسات ھب کمک •

 شزومآ و تشادھب
 یداصتقا یاھتیلاعف میظنت •

 
 دوجو یتوافتمرایسب تارظن یداصتقارومارد تلود ھلخادم نازیم دروم رد
 قفاوت دروم دراد یمیظنت و یتراظن ھبنج اتدمع ھک لقادح ھلخادم اما  .دراد
     10.دشابیم ناگمھ
 

  تلود لالقتسا ھجرد و اشنم
 
 نآ اشنم و تسا رادروخرب لمع یدازآ و لالقتسا زا دح ھچ ات تلود داھن ھکنیا

 ھعماج یسایسو یداصتقا ھعسوت رد تلود شقن تخانش و یسررب یارب تسیچ
 یدیلک تیمھا یاراد یعامتجا یاھنامزاس و راشقا ،اھورین اب نآ ھطبار کرد و
  .تسا ھتفرگ رارق یسررب دروم یددعتم تاھج زا عوضوم نیا   .تسا
 
 سکرام لاح نیا اب  .تسا یتاقبط هرطیس رازبا تلود داھن ،سکرام دید زا
 یاھ حانج نیب یجنایم شقن تلود یراد ھیامرس ھعماج رد ھک تسا دقتعم
 دناوتب اھنآ نیب تباقر لرتنک اب ات دنکیم افیا زین ار راد ھیامرس ھقبط فلتخم
 تلود لیلحترد ،نینچمھ  11.دیامن نیمات ار یراد ھیامرس ماظن تدم دنلب عفانم

 
 .دینک ھعجارم مود شخب ھب رتشیب تاحیضوت یارب   10
 .دینک ھعجارم موس لصف ھب رتشیب تاحیضوت یارب   11
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 نزاوت ھکیتقو ،ییانثتسا طیارش رد ھک درادیم راھظا سکرام ھسنارف مسیتراپانب
 ،دنوش بلاغ الماک دنناوتن تاقبطزا کیچیھ ھک دشاب نانچ ھعماج رد یتاقبط
 یاھتسیسکرام  12.دنک لمع یعامتجا تاقبطزا لقتسم دناوتیم تلود
 ھیلک نیب یرگیجنایم شقن تلود داھن یارب و دنوریمرتارف زین نیازارصاعم
 نیمات اب دناوتیم تلود ،رظنم نیا زا  .دنوشیم لئاق ار یعامتجا تاقبط
 و تردقرپ تاقبط یھاوخ هدایز زا یریگولج ،مورحم تاقبط لقادح یاھتساوخ
 .دیامن نیمات ار یسایس ماظن و ھعماج تابث ،یتاقبط نزاوت داجیا
 
 تعیبط ھب تلود داھن لالقتسا ھجرد ھک تسا دقتعم رگربمیرت ،رگید یوس زا

 یگتسب مکاح ھقبط اب تلود ھیاپ دنلب نارالاس ناوید و ناریما ،نادرمتلود ھطبار
 مکاح ھقبط زا لالقتسا نیرتشیب یاراد یماگنھ تلود داھن ،رظنم نیازا  .دراد
 مکاح ھقبطزا تلود ھیاپ دنلب نارالاس ناوید و ناریما ،نادرمتلود ھک دوب دھاوخ
 یعامتجا و یداصتقا ،یشیوخ یاھ دنویپ یاراد نآ اب و دنشاب ھتساوخنرب

 ھیلک دروم رد لالدتسا نیا اتعیبط ،رتعیسو قفا کی رد  13.دنشابن یریگمشچ
 قداص زین یبھذم یاھداھن و فانصا ،اھ ھیداحتا ھلمج زا ،راشف یاھ هورگ
    .تسا
 
 و تیھام اب ھطبار رد ار تلود لالقتسا اشنم و لیلد نازادرپ ھیرظن بلاغ اما

 یشان نیا زا تلود لالقتسا ،رظنم نیا زا  .دننکیم وجتسج نآ ینامزاس راتخاس
 ییایفارغج ورملق کی رد یزکرم یھدنامزاس لکش و داھن اھنت تلود ھک دوشیم
 یورین زا ینوناق هدافتساراصحنا و یراذگنوناق ،تیمکاح قحزا ھک تسا نیعم
 اساسا هدش نییعت ورملق رد تلود ،فیرعت نیارب انب  14.تسا رادروخرب ھیرھق
 یعامتجا ھقبط ایرشق ھکنآ رگم ،تسا رادروخرب یراتخاسو یقوقح لالقتسا زا

 رد   .دروآرد دوخ راصحنا و لرتنک تحت ارنآ و دنک ذوفن تلود داھن رد یصاخ
 داھن ھکنیا ،دننکیم دیکات نازادرپ ھیرظن زا یا هدع ھکروطنامھ ،ھطبار نیا
 تیمھا زا دراد رارق یللملا نیب و یلخاد یاھ ھصرع یقالت ھطقنرد تلود
 تیمکاح قح زا یلخاد ھصرعرد تلود داھن  .تسا رادروخرب یدیلک

 
12 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 
13 Trimberger, E. Kay,  Revolution From Above, Military Bureaucrats 

and Modernisation in Japan, Turkey, Egypt, and Peru, New 
Brunswick, Transaction Books, 1978 

14 Michael Mann, The Autonomous Power of the State: Its Origins, 
Mechanisms and Results, in Hall, States in History 
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 دوخ تموکح تحت مدرم هدنیامن یللملا نیب ھصرع رد و تسا رادروخرب
  .دنکیم لمع توافتم ھصرع ود رد نامزمھ تلود داھن ،بیترت نیا ھب   .دشابیم
 رد ار یعامتجا تاقبط یاھتساوخ ات دھدیم هزاجا تلود داھن ھب ھناگود شقن نیا
 نیب ھصرعرد روشک تیعقوم ظفح ھناھب ھب ای و یارب و دھدرارق رگیدکی ربارب
 و دور رتارف ھقبط نآ ای نیا عفانم گنت هدودحم زا رتشیب عفانم بسک و یللملا
   .دنک لمع یعامتجا تاقبط زارفرب
 
 ھچ و یلخاد ھچ ،دنکیم لمع نآ رد تلود ھک ییاھ ھصرع ،نیا رب نوزفا

 ددعتم یاھ ھصرع زا دوخ ،کی رھ ھکلب .دنتسین تسد کی مادک چیھ ،یجراخ
 فادھا و اھتساوخ اب ،ددعتم نارگیزاب ھک دنوشیم لیکشت یا هدیچیپ مھرد و
 ار یعامتجا راشقا زا تلود لالقتسا رما نیا  .دنشابیم لاعف اھنآ رد یعونتم
 اھتساوخ اب ،یعامتجا یاھھورگ و اھ ھصرع ددعت اریز  .دنکیم دیدشت و میکحت
 ندادرارق اب ات دھدیم هزاجا تلود داھن ھب ،داضتم هاگ و توافتم رایسب فادھا و
    .دنک لمع یعامتجا راشقا و تاقبط زا لقتسم رگیدکی ربارب رد اھنآ
 
 زا ھکلب ،تسین تسد کی زین تلود ھک تشاد ھجوت تسیابیمرگید یوس زا
 عفانم دوخ ،ھفیظو و شقن ظاحل ھب ھک دوشیم لیکشت یددعتمرئاود و اھشخب
 و بیکرت ھب ھتسب ،تلود لنسرپ ،هوالعب  .دنزاسیم سکعنم ار یتوافتم یعامتجا
 یگدنیامن ار یفلتخم یعامتجا یاھتساوخ و عفانم اتیاھن نآ یعامتجا تفاب
 دودحم الامتحا عونت نیا ھجرد تلود یالاب و یزکرم یاھناگرا رد  .دننکیم
 رایسب و الاب ابلاغ عونت نیا ھجرد تلود یلحم یاھناگرا و رئاود رد اما .تسا
 و ھعماج ھندب اب تلود داھن کیناگرا دنویپ بجومرما نیا   .تسا هدرتسگ
 یاھماظن رد ،هوالعب  .ددرگیم ھعماج راشف یاھ هورگ و تاقبط ھب نآ یگتسباو
 یاھناگرا و تلود تئیھ و ھننقم هوق ناگدنیامن ندوب یباختنا ،کیتارکومد
 ھب ،ھمھنیا اب  .دنکیم قیمعت و دیدشت ار ھعماج ھب تلود یگتسباو زین ھتسباو
 ریاس اب تلود داھن دنویپ رگنایب رما نیا نازادرپ ھیرظن زا یرایسب رواب
 ،رظنم نیا زا  15.دشابیمن تلود داھن لالقتسا یفان و تسا ھعماج یاھداھن

 ،ھعماج یاھداھن ریاس و تلود داھن نیب کیناگرا یاھدنویپ دوجو مغریلع
 یاھھورگ و اھ ھصرع دوجو و وسکی زا ،تلود ینامزاسراتخاس و تیھام
 تلود داھن ھب ،رگید یوس زا ،توافتم فادھا و اھتساوخ اب ،ددعتم یعامتجا

 
15  Peter Evans, Embedded Autonomy, States and Industrial 

Transformation, Princeton University Press, 1995 
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  .دشابرادروخرب یھجوت لباق لمع یدازآ و لالقتسا زا نانچمھ ات دھدیم هزاجا
 لمع یتظافح رپس کی تروص ھب زین تلود داھن یژولوئدیا ،اتسار نیا رد
 لیلحت بجوم ھعماج اب تلود داھن کیناگرا دنویپ ات دوشیم نآ زا عنام و دنکیم
          .ددرگ تلود داھن لالقتسا
 
 زا یا هراپ ھک دنشابیم لاعف نامزمھروطب یتوافتم یاھورین هراومھ ھعماجرد
 رد  .دنوشیم ھعماج ھندب ھب تلود داھن یگتسباو و کیناگرا دنویپ بجوم اھنآ

 یاھھورگ و تاقبط زا تلود داھن لالقتسا تابجوم رگید یا ھتسد ھکیلاح
 نزاوت ھب تلود داھن لمع یدازآ و لالقتسا ھجرد  .دنروآیم مھارف ار یعامتجا
 لمع یدازآ و لالقتسا زا هراومھ تلود داھن ،لمعرد  .دراد یگتسب اھورین نیا
 یعامتجا،یداصتقا تفاب و راتخاس ھب نآ ھجرد ھک دشابیم رادروخرب یدودحم
 داھن لمع لالقتسا ھجرد دراوم زا یا هراپ رد  .تسا ھتسباو ھعماج یسایس و
  .دنک لیدبت مکاح ھقبط هرطیس رازبا ھب ارنآ ھک دشاب کدنا نانچ دناوتیم تلود
 رگیدکی زا یعامتجا راشقا و تاقبط یاھتساوخ ھچنانچ ،رگید یطیارش رد
 بلاغ یصاخ رشق ای ھقبط ھک دشاب نانچ یتاقبط نزاوت و دنشاب رود رایسب
 راتفرگ ار ھعماج دناوتیم تلود داھن لالقتسا ھجرد ندوب نییاپ و فعض ،دشابن

 و تلود داھن دح زا شیب لالقتسا ،رگید یوس زا  .دزاس ییاتسیا و یمگردرس
 یاھتساوخ ات داد دھاوخ هزاجا نآ ھب ھعماج اب نآ کیناگرا یاھدنویپ فعض
    .دیامن لیمحت ھعماج رب ار دوخ
 
 دناوتیم یعامتجا یاھھورگ و تاقبط زا تلود داھن لالقتسا ،رگید ترابع ھب
 هزاجا تلود ھب رما نیا ،وسکی زا  .دشاب یتوافتم یاھدمآیپ و تاریثات یاراد
 ،یداصتقا ھعسوت و دزاسرارقرب یعامتجا تاقبط نیب یبولطم لداعت ات دھدیم
 گنت عفانم زارفرب و یمومع عفانم یاتسار رد ار ھعماج یسایس و یعامتجا

 و بولطم نانیمطا یاھپاپوس ھکنآ رب طورشم  .دنک یربھر و گنھامھ یتاقبط
 یور هدایز زا دناوتب ھعماج ات دنشاب ھتشاد دوجو یسایس راتخاس رد یرثوم
 زا  .دنک لامعا نآرب ار دوخ کیتارکومد تراظن و هدرک یریگولج تلود یاھ
 ات دھدیم هزاجا نآ ھب یعامتجا یاھھورگو تاقبط زا تلود لالقتسا ،رگید یوس
 عفانم بسک هژیو ھب ،دوخ یاھتساوخ لیمحت و نیمات فرص ار ھعماج تاناکما
   .دیامن تلود ھیاپ دنلب نارالاس ناوید و ناریما ،نادرمتلود یارب رتشیب
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 تلود تیفرظ
 
 نودب ھعماج تیریدم و  هرادا رد تلود داھن ییاناوت ھب تلود تیفرظ موھفم
 و یندم ھعماج رد تلود داھن ذوفن نازیم ھب و تسا طبترم ھیرھق  هوق زا هدافتسا
   .دراد یگتسب رظن دروم یاھتسایس یارجا رد نآ یرادا هاگتسد یدمآراک
 زا ار ھعماج دناوتیم تسا رادروخرب ییالاب تیفرظ زا تلود داھن ھکیماگنھ
 اب و دوخ یرادا هاگتسدزا هدافتسا اب و یعامتجا یاھھورگ یراکمھ بلج قیرط
 زا یتلود نینچ  .دنک هرادا یرثوم وحن ھب یعامتجا یاھداھن ریاس یراکمھ
      .تسا رادروخرب یراتخاس تیفرظ و تردق
 
 یاھراتخاس و  یگنھرف ،یعامتجا ،یخیرات یاھتوافت مغریلع ،نردم یاھتلود
 رد ،نردم اشیپ یاھتلود اب ھسیاقم رد ،ناشتوافتم یداھن و یسایس ،یداصتقا
  .دنشابیم رادروخرب  دوخ فادھا یارجا رد یرتشیب رایسب تیفرظ زا  عومجم
 نردم اشیپ تلود زا ار نردم تلود ھک تسا یا هدمع لماوع زا  یکی رما نیا
 نآ تیفرظ ھب دوخ فیاظو ماجنا رد تلود ییاناوت و اقب   .دزاسیم زیامتم
 یخیرات یاھ هرود یط تلود تیفرظ لماکت و لوحت یسررب اذل  .دراد یگتسب
 رادروخرب یھجوت نایاش تیمھا زا تالوحت نیا مزیمانید تخانش و فلتخم
     .تسا
 
 ھب ھعماج یاھشخب لباقتم یگتسباو نازیم )یلادوئف اشیپ( یناتساب عماوج رد
 اما ،تشاد دوجو امسر عماوج نیارد یزکرم لرتنک  .دوب دودحمرایسبرگیدکی
 عقاو رد  .دوب یکتم یلحم تردق نابحاص یراکمھ ھب ادیدش و هدنکارپ لمعرد
 نتشاد و ھعماج یراکمھ بلج ھیاپ رب یناتساب یاھتلود هرادا هویش و تردق
 تیفرظ زا یناتساب یاھتلود ،رگید ترابع ھب .دوبن راوتسا نآ اب کیناگرا دنویپ
 ات دندیشوک ھیلوا نردم یاھتلود و لادوئف یاھتلود  .دندوب رادروخرب یمک رایسب
 تلود یاھداھن کیناگرا ھطبار تیوقت و تلود کیتارکوروب تیفرظ شرتسگ اب
   .دننک ھبلغ یناتساب یاھتلود یراتخاس فعض رب ھعماج اب
 
 ماجنا یتعنص بالقنا یط تلود تیفرظ رد شرتسگ و لوحت نیرتگرزب
 یتعنص بالقنا دنور رد ھک یگنھرف و یعامتجا ،یروآنف تالوحت  .تفریذپ

 یا ھقباس یب وحن ھب ار ھعماج و تلود داھن نیب کیناگرا ھطبار تفرگ تروص
 رایسب ییاناوت اب ار دوخ یزکرم تردق ات داد هزاجا تلود ھب و درک تیوقت
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 ناکما تلود ھب یتعنص بالقنا یروانف تالوحت  .دنک لامعا ھعماج رب یرتشیب
  ،رگید یوس زا  .دھد شیازفا ار یسارکوروب هاگتسد ییاناوت و ششوپ ات داد
 داھن رد مدرم هدرتسگ تکراشم تابجوم یتعنص بالقنا یعامتجا تالوحت
 .دروآ مھارف ار ھعماج تیریدم و تلود
 
 اب ھک تسا رادروخرب الاب یراتخاس تیفرظ و تردق زا یماگنھ تلود داھن

 قیرطزا  .دشاب قیمع و هدرتسگ لباقتم کیناگرا یاھدنویپ یاراد یندم ھعماج
 تردق هاگیاپ و هدنیامن بحاص تلود داھن نوردرد یندم ھعماج اھدنویپ نیا
 دناودیم ھشیر ھعماجرتسب رد تلود یسارکوروب نیشام ،رگید یوس زا  .دوشیم
 تردق یاھھاگیاپ بحاص نآ نطب رد و دنک ھیذغت ھعماج زا دناوتب تلود داھن ات

 دعب ھس نایم نآ زا ھک دنشابیم یددعتم یاھ ھبنج یاراد اھدنویپ نیا  .دوش
  .دنشابیم ھجوت نایاش ینامزاس و یسایس ،یداصتقا
 
 طباور و تابسانم قیرطزا ھعماج اب تلود داھن کیناگرا دنویپ دعب نیلوا
 و هدرتسگ یداصتقا یاھدنویپ یاراد ھعماج اب تلود داھن .تسا یداصتقا
 امیقتسم یتلود یاھنامزاس و تاسسوم ،عماوج بلغارد .دشابیم یعونتم
 یمومع تامدخ و الاک دیلوت  .دنشابیم لاعف یداصتقا یاھ ھصرعزا یرایسبرد
  .تسا دراوم نیا ھلمجزا دشابیمرازاب درکلمع ھطیحزا جراخ اساسا ھک
 نیازا یداصتقا یاھتیلاعف رد تلود میقتسم تکراشم ،عماوج زا یرایسبرد
 ،شرورپ و شزومآ ،تشادھب ریظن یددعتم یاھشخب و عیانصو دوریمرتارف

 یاھ ھناسر ،تاعالطا ،تارباخم ،یژرنا ،بآ ،یزاس هداج ،لقن و لمح
 زین ار هدش یلم و کیژتارتسا عیانص و یکناب یاھتیلاعف ،تاقیقحت ،یمومع
 شخب یاھتیلاعف فلتخم یاھ هویش ھب تلود ،نیارب نوزفا  .دریگیمربرد
 نییعت  .دنکیم میظنت و لرتنک داصتقا یاھ ھخاش ھیلکرد ار یصوصخ
 صیصخت ،رازابزا اھتکرش جورخ و دورو میظنت ،اھتمیق میظنت ،اھدرادناتسا
 ،مادختسا تاررقم میظنت و نییعت ،هرھب خرن میظنت ،ھنارای ھئارا ،تارابتعا
 نیا زا هدمع ھنومن دنچ اھنت یکناب تاررقم و تراجت ،یگتسشنزاب قوقح ،ھمیب
 یاھ ھناخترازو ریظن ،تلود یداصتقا یاھناگرا ،نینچمھ  .تسا دراوم
 ریغ و یتالیکشت یاھدنویپ یاراد یعامتجاروما و راک ،داصتقا ،یناگرزاب
 ھعماج یعافتناریغ یاھنامزاس و یداصتقا یاھداھن اب یا هدرتسگ یتالیکشت
 نابحاص و نارگتعنص ،ناناگرزاب عماوج بلغا رد ،لاثم یارب  .دنشابیم یندم

 ناگرا رد یھجوت لباق ذوفن زا دوخ یاھاکیدنس و راشف یاھورگ طسوت عیانص
 یارب تلود ،هوالعب  .دنشابیم رادروخرب تلود یزیر ھمانرب و یداصتقا یاھ
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 ھب ار تلود تشونرس رما نیا .تسا ھتسباو یتایلام دمآرد ھب دوخ جراخم نیمات
 ھکبش قوف لماوع ھعومجم  .دنزیم هرگروشک یداصتقا درکلمع و ییآراک
 تلود لباقتم و کیناگرا دنویپ بجوم ھک دروآیم دوجوب ار یا هدرتسگ یداصتقا
 و تسا دنمورین یصوصخ شخب ھک ییاھروشک رد  .دوشیم یندم ھعماج ھب
 تلود یداصتقا یگتسباو دنشابیم یوق و دازآ ییاکیدنس و یرگراک یاھ لکشت
            .تسا رت دنمورین ورتقیمع ،رت هدرتسگرایسب یندم ھعماج ھب
 
 ھک تسا یسایس متسیس قیرطزا ھعماج اب تلود داھن کیناگرا دنویپ دعب نیمود
 یراذگ نوناق رد مدرم تکراشم نازیم و یگنوگچ ،نآ راتخاس و  عون ھب ھتسب
 ،یراذگ نوناق هوق ھسزا تلود داھن  .دنکیم نییعت ار ھعماج یسایس تیریدم و
 یسارکومد ساسا رب ھک ییاھروشکرد  .دوشیم لیکشت ییارجا و ییاضق
 هوق ناگدنیامن و  هدش کیکفت رگیدکیزا هوق ھس نیا دنوشیم هرادا یناملراپ
 ریظن تلود ییارجا یاھداھن زا یخرب یاسور و تلود سیئر ،یراذگ نوناق

 رما نیا ،یلوصا ظاحل ھب  .دنوشیم هدیزگرب مدرم طسوت امیقتسم اھ یرادرھش
 میمصت حوطس نیرتالابرد دوخ ناگدنیامن قیرط زا ات دھدیم هزاجا مدرم ھب
 و میکحت بجوم بیترت نیا ھب و دننک تکرش ھعماج یسایس تیریدم و یریگ
 ،لمعرد ھتبلا  .دوشیم ھعماج اب تلود داھن لباقتم و کیناگرا دنویپ تیوقت
 یگتسب یسایس ماظن تیفیک و راتخاس ھب تکراشم نیا قمعو یدمآراک ،تیفیک
 دح ھچ ات یعامتجا یاھھورگ و نادنورھش ،یسایس ماظنرد ھکنیا ھلمجزا .دراد
 و قوقحزا دنناوتیم دح ھچ ات و دنشابیمرادروخرب ربارب یاھتصرف و قوقحزا
 ساسا رب ھک یعماوج رد یتح  .دنیامن یرادرب هرھب روبزم یاھتصرف
 هوق یاضعا شنیزگ تیفیک و یگنوگچ ،دنوشیمن هرادا یناملراپ یسارکومد
 تیفیک و نازیم رب یمھم تاریثات یاراد تلود ییارجا تئیھ و یراذگ نوناق
       .دوب دھاوخ یندم ھعماج اب تلود داھن کیناگرا دنویپ
 

 نیب کیناگرا دنویپ دعب نیموس تلود ینامزاس و یرادا تالیکشت و راتخاس
 لیکشت یددعتم یاھشخب و رئاود زا تلود داھن  .تسا ھعماج و تلود داھن
 یوررب یریگمشچ تاریثات یاراد تالیکشت نیا درکلمعو راتخاس  .دوشیم
 اھ تیلوئسم یدنب میسقت  .تسا یندم ھعماج اب تلود داھن دنویپ تیفیک و نازیم
 ای یا ھفیظو و  )یضرع( ییایفارغج دعب ود یاراد تلود یاھشخب و رئاود نیب
 میمصت هزادنا زا شیب زکرمت ،ییایفارغج دعب رد  .تسا )یقمع( لانویسکناف
 اب تلود داھن کیناگرا دنویپ  فیعضت بجوم یزکرم یاھ ناگرا رد اھیریگ
 دنویپ  ،یلحم یاھناگرا ھب تارایتخا ضیوفت ھکیلاح رد  .دوشیم ھعماج
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 ،لانویسکناف دعب رد  .دنکیم تیوقت ار یندم ھعماج و تلود نیب کیناگرا
 - دنراد هدھع رب ار یصخشم یاھ تیلوئسم ھک ییاھنامزاس و اھ ھناخترازو
 ،نداعم ،عیانص ،یناگرزاب روما لوئسم یاھنامزاس و اھ ھناخترازو دننام
 و لقن و لمح ،تارباخم ،قرب ،بآ ،شرورپ و شزومآ ،تشادھب ،یزرواشک
 یندم ھعماج یاھنامزاس یراکمھ دنمزاین دوخ فیاظو ماجنا یارب – هریغ
 یاراد ،تاطابترا و  یراکمھ نیا تیفیک و یھدنامزاس یگنوگچ  .دنشابیم
 یندم ھعماج اب تلود داھن دنویپ تیفیک و نازیم یوررب یریگمشچ تاریثات
   .تسا
 
 ھعماج نورد زا ار دوخ زاین دروم لنسرپ تسیابیم تلود داھن ،نیا رب نوزفا
 دنویپ تیفیک و نازیمرب امیقتسم شنیزگ نیا یاھرایعم و یگنوگچ  .دنیزگرب
 رتفافش و رتزاب شنیزگ نیا ھچرھ  .دراذگیم ریثات یندم ھعماج اب تلود داھن
 و سناش ناگمھ یارب ،دریگرب رد ار یعامتجا یاھھورگ ھیلک و دشاب
 اب تلود داھن دنویپ ،دنکن ضیعبت یھورگ چیھ ھیلعو دوش لئاق ربارب یاھتصرف

 تلود تیفرظ ھک تشاد ھجوت تسیابیم نینچمھ .دوب دھاوخ رتیوق  یندم ھعماج
 لماوع و اھراتخاسزا دوخ ھک دراد یگتسب زین نآ یرادا نامزاس ییآراک ھب
 یرالاس ھتسیاش  .دریذپیم ریثات یددعتم یگنھرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا
 داھنرد بلاغ یراک نادجو و گنھرف و تلود نادنمراک ھبتر اقترا و شنیزگ رد
    .دنا لماوع نیا ھلمج زا ھعماج و تلود
 
 ،تسا یوق یندم ھعماج و تلود داھن نیب کیناگرا یاھدنویپ ھک یعماوج رد
 دوخ یاھ ھمانرب و فادھا یارجا رد یرتشیب ییاناوت و تیفرظ زا تلود
 اھتسایس ات داد دھاوخ هزاجا تلود ھب اھدنویپ نیا دوجو اریز  .دشابیم رادروخرب
 یاھھورگ یراکمھ اب و رتشیب تاعالطا ساسارب ار دوخ یاھ ھمانرب و
 تاناکما و یعامتجا یاھورین ینابیتشپزا اھنآ یارجارد ،دنک نیودت یعامتجا

 شیپ ھب یندم ھعماج نورد زا ار دوخ یاھتسایس ،دشابرادروخرب یندم ھعماج
 یاھدنویپ دوجو  .دنک هرادا یرتشیب ییآراکاب ار دوخ یرادا هاگتسد و دربب
 ھعماج یاھورین و تلود نیب لباقتم یراکمھ و ھعماج و تلود داھن نیب لباقتم
 یاھتسایس ات داد دھاوخ هزاجا تلود ھب و دش دھاوخ ھعماج تابث بجوم یندم
 و رتمک ھنیزھ ،رتشیب تعرس اب ،شنت لقادح اب ،تابث اب یطیحم رد ار دوخ
 دھاوخ ناکما تلود ھب نینچمھ اھدنویپ نیا دوجو  .دربب شیپ ھبرتشیب ییآراک
  .دنک جیسب دوخ یاھتسایس یارجا یارب ار یرتشیب عبانم دناوتب ات داد
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 قوف کیناگرا یاھدنویپ زا کی چیھ دوجو ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ اما
 ینامزاسراتخاس و تیھام ،ھکلب  .تسین تلود داھن یبسن لالقتسا یفن یانعم ھب
 فادھا و اھتساوخ اب ،ددعتم یعامتجا یاھھورگ و اھ ھصرع دوجو و تلود
 زا نانچمھروبزم یاھدنویپ تازاوم ھب ات دھدیم هزاجا تلود داھن ھب ،توافتم
   .دشابرادروخرب یھجوت لباق لمع یدازآ و لالقتسا
 

 تلود تردق
 
 ،یلکروطب  .دریگیمرب رد ار یددعتم داعبا و تسا هدیچیپ رایسب تردق فیرعت
 یسررب دروم تردق اشنم و تردق عونرظنم ود زا ناوتیم ار تلود داھن تردق
   .داد رارق
 
 ھک یراتخاس تردق ،تسخن  .تسا یلصا عون ودرب تلود تردق ،عون ظاحل ھب
 تیفرظ ثحبرد ،الابرد و تسا یندم ھعماج اب تلود داھن ھطبار ھب طوبرم
 یتامادقا ھب طوبرم یراتخاس تردق ،رتقیقد ترابع ھب  .میتخادرپ نآ ھب تلود
  .دروآرد ارجا ھب یندم ھعماج اب هرکاذم و ھعجارم اب تسیابیم تلود ھک دوشیم
 ات دھدیم هزاجا تلود ھب یندم ھعماج و تلود داھن نیب کیناگرا دنویپ اجنیارد
 ،تردق مود عون  .دراذگب ارجا ھب دمآراک و رثوم یوحن ھب ار تامادقا نیا
 دناوتیم تلود ھک دوشیم یتامادقا ھب طوبرم ھک تسا یدادبتسا تردق
  .دنک ذاختا یندم ھعماج اب هرکاذم و ھعجارم نودب یساسا نوناق بوچراچرد
  .تسا رظن دم زین ھعماج شریذپ ھکلب ،تسین حرطم یقوقح ھبنج اھنت اجنیارد
 تلود داھن ھب ھنابلطواد ھعماج ھک تسا یتارایتخاروظنم ،رگید ترابع ھب
 یاھداھن ھب مظنم و ررکم ھعجارم نودب ،نآ یگدنیامن ھب ات تسا هدرکراذگاو
 رتارف نیا زا تلود یدادبتسا تردق لمعرد .دراذگب ارجا ھب یندم ھعماج
 ای و دنراذگیم اپریز ار یساسا نوناق ای اھتلود یدراوم رد اریز  .دوریم
 تیوھ اھنآ ھب یساسا نوناق بوچراچرد و دنوشیم لئاق دوخ یارب ار یتارایتخا
 تلود ،رتقیقد ترابع ھب  .دشابیمن ھعماج شریذپ دروم ھک دنھدیم "ینوناق"
 ھطیح ھب دشاب یراتخاس تردق ھطیح رد تسیابیم ھک ار یتامادقا و تارایتخا
 و یراتخاس یاھفعض لیلد ھب یندم ھعماج و دنکیم لقتنم یدادبتسا تردق

 تامادقا نیا زا ار تلود دناوتیمن تلود داھن اب کیناگرا یاھدنویپ فعض
            .درادزاب
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 :زا دنترابع ھک تسا یلصا اشنم راھچ یاراد تلود تردق ،اشنم ظاحل ھب
 نیا ،نم لکیام داقتعا ھب   16.یماظن و یسایس ،یداصتقا ،کیژولوئدیا

 و یھدنامزاس یارب تلود داھن ھک دنتسھ یتوافتم یاھرازبا تردق اشنمراھچ
   .ددنبیم راکب دوخ ورملق تحت نیمزرس و عبانم ،مدرم یعامتجا لرتنک
 
 دنناوتیمن تردق تابسانم و  مکاح یسایس و یعامتجا مظن ،نامکاح ،ھعماج رد
 یارب تسیابیم تیاھن رد ھکلب  .دنشاب راوتسا رھق یورین رب اھنت ھشیمھ یارب

 ھب طوبرم اتدمع کیژولوئدیا تردق .دنیامن بسک تیناقح و تیعورشم دوخ
  ،مکاح یسایس و یعامتجا مظن ھیجوت یارب ھک دوشیم ییاھنامتفگ و اھلالدتسا
 رب اتدمع اھ یژولوئدیا نیا  .دنوریم راکب نامکاح تیمکاح و تردق تابسانم
 اب ھطبار رد و نامسآ رد ار مکاح مظن و مکاح تیعورشم ھک اھنآ  .دنعون ود
 و مکاح مظن ،مکاح تیناقح ھک اھنآ و دننکیم ھیجوت و وجتسج یھلا یورین
 یعامتجا تابسانم اب ھطبار رد و ھعماج دوخ نورد رد ار تردق تابسانم
 تسا دیدج اتبسن یا هدیدپ ریخا دروم ھتبلا  .دننکیم ھیجوت و وجتسج یداصتقاو
 زا یکچوک اتبسن شخب رد اھنت مھزونھ و دشابیم لاس 500 زا رتمک نآ رمع ھک
 رازھ نیدنچ زا زواجتم لوا شرگن رمع لوط ھکیتروصرد  .دراد جاور ناھج
 مظن و مکاح تیمکاح اھنت ھن تلود کیژولوئدیا تردق ،عومجم رد  .تسا لاس
 تاقبط و راشقا نیب یگتسبمھ و ماجسنا داجیا اب ھکلب ،دنکیم ھیجوت ار مکاح
  .دزاسیم ریذپ تموکح ار ھعماج ،یعامتجا
 
 طیارش رییغت و نییعت رد تلود داھن ییاناوت و تیفرظ ھب تلود یداصتقا تردق
 عماوج رد .دوشیم طوبرم مدرم یداصتقا یگدنز لرتنک و ھعماج یداصتقا
 و میقتسم لرتنک نیا ھماکدوخ یسایس یاھماظن و یتلود یاھداصتقا رب یکتم
 و دازآ داصتقا متسیس رب یکتم عماوج رد ھکیتروصرد  .تسا دیدش رایسب ابلاغ
 نیا رد  .تسا دودحم اتبسن و میقتسم ریغ لرتنک نیا یناملراپ یسارکومد
 یاھتسایس و نیناوق نیودت قیرط زا اتدمع تلود یداصتقا لرتنک عماوج
 .دوشیم لامعا یداشرا و یمیظنت
 

 
16  Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume 1. A History of 

Power from the Beginning to AD 1760, Cambridge University Press, 
1986 
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 اب ھلباقم و ھعماج رد تینما و مظن داجیا ترورض زا یماظن و یسایس یاھتردق
 و یسایس یاھتردق  عقاو رد  .دنریگیم ھمشچرس یجراخ و یلخاد یاھدیدھت
 و مظن ظفح و رارقتسا یارب تلود ھک دنتسھ یھاگتسد و متسیس دعب ود یماظن
 یسایس تردق ھناوتشپ یماظن تردق تیاھن رد  .دریگیم راکب ھعماج رد تینما
 ،تسا دمآراکان و فیعض یسایس تردق ھک یقطانم و اھ ھصرع رد و تسا
     .دنکیم نیمات ار مزال یتینما و مظن ششوپ
 
 رادروخرب قوف رازبا زا هدافتسا رد یتوافتم یاھ ییاناوتزا اھتلود ،لمعرد
 ھکیتروصب  .دنریگیم راکب یتوافتم یاھ هویش و اھتبسن ھب ار اھنآ و دنشابیم
 میسقت و یسررب تردق یاھرازبا دربراک یگنوگچ ساسا رب ناوتیم ار اھتلود
 تاریثات یاراد رازبا نیا زا هدافتسا تیفیک و یگنوگچ ھکنآ هژیو ھب ،درک یدنب
        .دشابیم روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت یوگلا یارب یریگمشچ یاھدمآیپ و
 

 نردم تلود شیادیپ
 
 یاھراتخاس زا عماوجراذگ ھب تلود داھن شیادیپ اشنم ،لوادتم ھیرظن ساسا رب
 ھتفای نامزاس یزرواشک سپس و رگتخودنا نایچراکش ھب یتشیعم نیشن چوک
 نتفرگ انکس و نیمز ھب یزرواشک عماوج یگتسباو نیا عقاو رد   17.ددرگیمزاب
 تموکح لامعا یارب مزال یاھراتخاس و اھداھن شیادیپ ھک دوب تباث قطانم رد
 تلود داھن ،رپیرد داقتعا ھب  .تخاسرسیم ار نیعم ییایفارغج هدودحم کی رد
 یمومع یاھراک ھک ییاھداھن و ھعماج تایح ھمادا ھک دیآیم دوجوب یماگنھ
 ھندب زا رھق لامعا و دربراک قح ھک دشاب نآ مزلتسم دنھدیم ماجنا ار ھعماج
 زا یگدنیامن ھب دناوتب ھک دوش راذگاو یصصخت داھن کی ھب و ھتفرگ ھعماج
   18.دیامن هدافتسا نآ زا مظن ظفح و رارقتساروظنمب و ھعماج
 
 بجوم ھک یلماوع  .ددرگیم زاب یبرغ یاپورا ھب نردم تلود شیادیپ اشنم
 رد ھک هدیچیپ تسا یا ھعومجم دیدرگ یبرغ یاپورا رد نردم تلود شیادیپ

 طسوت مور یروتارپما شلاچ کش یب  .دنراد ھیاپ صخشم یخیرات طیارش
 شیادیپ بجوم تیحیسم قوفت   .دومن افیا دنور نیا رد یدیلک یشقن اسیلک

 
17 Hall (1986), Mann (1988), Sahlins (1974) 
18 Draper (1977) 
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 راتخاس اب هارمھ ،رما نیا  .دیدرگ اپورا رسارس رد نوگمھ و سناجتم یگنھرف
 دازآ تراجت شرتسگ دوب هدنام یاج ھب مور یروترپما زا ھک یدنمورین یقوقح
 یاھراتخاس و اھداھن شیادیپ بجوم و دومن لیھست ار اپورا رسارس رد
 یاھنرق رد ھقلطم یاھتلود شیادیپ دنور نیا ھجیتن .دیدرگ یھباشم یتموکح
 رودوت و ایناپسا گروبسباھ ،ھسنارف نوبروب قطانم رد مھدفھو مھدزناش
 تموکح یا هدش ھتفریذپ و صخشم ییایفارغج هدودحم رد ھک  19دوب ناتسلگنا
 و مظنم شترا ،تایلام یروآ عمج ماظن ،یزکرم یسارکوروب یاراد و دندرکیم
   .دندوب اھ تلود ریاس اب کیتاملپید تابسانم
 
 – تلود « دمآرد شیپ رودوت و گروبسباھ ،نوبروب ھقلطم یاھتلود عقاورد
 یاھنرق رد ھقلطم یاھتلود شیادیپزا شیپ ات  .دنشابیم نردم » یاھ تلم
 رد و  تشاد ینعم مکاح و اورنامرف درف دوجو رد تموکح ،مھدفھو مھدزناش
 زا تموکح ،قوف ھقلطم یاھتلود شیادیپ اب ،اما  .دوب یو شرتسگ و  طسب عقاو
 درف زا رتارف ھک تشگ حرطم لقتسم یداھن ناونع ھب و دش ادج مکاح درف دوجو
 یاھتلود 20سباھ و نیدوب راثآرد  .تسا راگدنام یو زا سپ و دشابیم اورنامرف
 زیامتم تلود نیشیپ لاکشا زا ار اھنآ ھک دنا ھصخشم ھس یاراد دیدج ھقلطم
  :دنزاسیم
 

 تموکح ھب و مکاح درف ھن دنشابیم تلود داھن عبات ھعماجرد دارفا .1
  )مکاح درف ھب ھن( دنلوئسم نآربارب رد و دننکیم دای دنگوس

 تسا درف ھب رصحنم و قلطم تلود داھن تردق .2
 تردق عجرم نیرتالاب یندم و  یرادروشک روما ھیلک رد تلود داھن .3

 تسا
 
 نتشاد نردم تلود ھتسجرب ھصخشم ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ ،عومجم رد
 شیادیپ ،تموکح ندش یصخشریغزا ھک تسا ندرک تموکح یالاب تیفرظ
 یندم ھعماج و تلود داھن نیب کیناگرا یاھدنویپ دوجو و یزکرم یسارکوروب
     .دوشیم یشان
 

 
19 Bourbon France, Habsburg Spain, Tudor England  
20 Bodin and Hobbes 
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 ھیامرس شیاز و یتعنص بالقنا دنور رد اساسا نردم تلود ،یخیرات ظاحل ھب
 و ییافوکش ،یریگ لکش رد یمھم شقن دوخ ھبون ھب و تفرگ لکش یراد
 رد تلود داھن تامادقا ،ھطبار نیا رد  .دومن افیا یراد ھیامرس ماظن لماکت
 :دنشابیم ھجوت نایاش  هژیو ھب ،ریز دراوم

 تلود تردق ھک یلحم یاھتردق فذح و  یزکرم تردق میکحت .1
 دنشکیم شلاچ ھب ار یزکرم

   اھزرم تیبثت و یزکرم تلود تموکح ورملق نییعت .2

 کرتشم نابز و یگنھرف تدحو هژیو ھب ،یلم تیوھ میکحت و تیبثت .3
 دحاو داصتقا نیوکت و شیادیپ یارب ار مزال یسایس یاضف و رتسب ھک
   دنروآیم دوجو ھب یلم و

 و سیلپ ریظن یلخاد یماظن یاھورین و مظنم شترا سیسات .4
   یرمرادناژ

 نوناق و مظن رارقتسا .5

 ریگارف و نردم ییاضق متسیس سیسات و نودم نوناق داجیا .6
 - بابرا تابسانم ریظن ،یلادوئف ماظن یاھ تیدودحم و عناوم فذح .7

 ماجنا و یلم داصتقاردراک یورین دازآ شدرگ نیماتو یتیعر
  یضرا تاحالصا

 یکناب ھکبش شرتسگ و دحاو لوپ داجیا .8
  دحاو شجنس و یریگ هزادنا یاھمتسیس و اھدرادناتسا داجیا .9

 تراجت عناوم فذح ھلمج زا ،دحاو یلم یداصتقا متسیس کی داجیا .10
    دحاو یلم رازاب داجیا و اھزرم نورد رد دازآ

 و یراذگ ھیامرس نیناوق نیودت ھلمج زا ،تیکلام قوقح نیمات و نییعت .11
 ھیامرس تینما نیمات

  راک نیناوق نیودت و میظنت .12

 تلود یسارکوروب یزاسون .13
   یتایلام ماظن یزاسون و حالصا .14
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 نھآ هار سیسات و یزاس هداج ریظن لقن و لمح یاھ ھکبش سیسات .15

 تارباخم و تسپ یرسارس یاھ ھکبش سیسات .16
 قیرط زا ،اپون عیانص هژیو ھب ،یلم داصتقا و عیانص زا تیامح .17

 و دورو میظنت و یتیامح یاھدس داجیا ،یداصتقا یاھ ھفرعت نیودت
 ھیامرس جورخ

 یورین طابظنا نیمات قیرط زا ،ھیامرس تشابنا بیغرت و تیامح .18
 ،ماو ،تارابتعا صیصخت ،یتایلام ماظن طسوت ھیامرس جیسب ،راک
 ھیامرس یاھتیلاعف ھب یحیجرت هرھب یاھخرن و تایلام زا تیفاعم
 یراد

 
 رد نردم تلود نیوکت دنور رد ،فلتخم یاھتبسن ھب و لاکشا رد ،قوف تامادقا
    21.دنا هدش هدھاشم ناھج طاقن زا یرایسب
 فذح و وسکی زا ،دحاو یسایس ماظن کی لرتنک تحت ،دحاو ھقطنم کی داجیا
 زا ،ریگارف یلم رازاب کی داجیا و روشک فلتخم قطانم نیب دازآ تراجت عناوم
 تیوقت و تلود داھن تردق شیازفا بجوم یریگمشچ وحن ھب ،رگید یوس

 
 :دینک ھعجارم ریز عبانم ھب رتشیب تاعالطا یارب  . 21
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 تالوحت  .دیدرگ مدرم یعامتجا و یداصتقا یگدنز لرتنکرد نآ ییاناوت
 رد یمھم شقن زین تاطابترا و لقن و لمح یاھ ھکبش شرتسگ ریظن ،یروآنف
 میکحت ،رگید یوس زا  .دومن افیا ھعماج رد تلود داھن ذوفن قیمعت و شرتسگ
 ناسکی ،یلم تیوھ تیوقت ،کرتشم گنھرف و نابز شرتسگ ،یلم تدحو
 ماظن سیسات ،یشزومآ ماظن یزاس ناسکی ،نیناوق و اھدرادناتسا یزاس
 داھن یارب ار ندرک تموکحرما زین داوس اب ھقبط دشر و ریگارف یشزومآ
       .تخاس رتناسآ تلود
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 موس لصف

 تلود یاھ ھیرظن
 

 دمآرد
 
 اب نآ ھطبار و نآ ینورد یاھ مزیناکم ،نآ درکراک یگنوگچ ،تلود دروم رد
 اھنآ نیرتمھم ھک تسا هدش حرطم یفلتخم یاھ ھیرظن ھعماج یاھداھن ریاس
 شنیزگ ،مسیسکرام ،یرالاس ھبخن ،ییارگ ترثک یاھ ھیرظن زا دنترابع
 یلامجا یسررب ھب لصف نیا  .ییارگراتخاسارف و ییارگداھن ،22یعامتجا
 ھھد دنچ یط ،دراوم نیا رب  هوالع .تسا هدش هداد صاصتخا قوف یاھ ھیرظن
 طیحم و  مسینیمف رظنم زا ار تلود داھن زین یددعتم نازادرپ ھیرظن ھتشذگ
     .میا ھتخادرپن  اھنآ  ھب اجنیا رد  ھک دنا هدومن یسررب تسیز
 

 ییارگ ترثک
 
 نیا شریذپ و ییاتکی یفن رد ییارگ ترثک ھیرظن ھیاپ ،یسانش تفرعم ظاحل ھب
 ھبناج ھمھ ،قلطم ،اتکی ،تقیقح اساسا یعامتجا و یسایس روما رد ھک تسا رما
 و ھقلطم یاھتلود ھب شنکاو رد ییارگ ترثک اپورا رد .تسین ریگارف و
 یساسا نوناق رد تلود تردق ندرک دودحم دنور رد اکیرمآ هدحتم تالایارد
   .تفرگ لکش
 
 کی ییارگ ترثک ،یکسال و سیگیف ،لوک دننام ھیلوا نایارگ ترثک یارب
 ات دوش هداد نامزاس ھنوگچ تسیابیم ھعماج دھدیم ناشن ھک تسا یشزرا ھیرظن
 ترثک یاھ ھیرظن ھیلک ساسا   23.دنک نیمات ار یعامتجا تلادع و یدازآ دناوتب
 بولطم عونت و ترثک یعامتجا و یسایس روما رد ھک تسا ھشیدنا نیا ییارگ

 
22  Rational or Public Choice theory  
23  G.D. H. Cole, J.N. Figgis, and H. Laski.  See: Hirst (1989) and Nichols 

(1994).  
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 ،رگید ترابع ھب  .دوشیم ھعماج رب دحاو ھشیدنا کی ھطلس زا عنام اریز تسا
 تلود داھن رد نآ زکرمت زا تسیابیم و دشاب هدنکارپ ھعماج رد تسیابیم تردق

 لصا ھس یاراد سیلگنا ییارگ ترثک بتکم سلوکین داقتعا ھب  .دومن یریگولج
 24:تسا
 

 ظفح یارب شور نیرت نئمطم و تسا یسایس شزرا نیرتالاب یدازآ .1
 ھعماج نورد رد تردق ندوب هدنکارپ و زکرمت مدع زا تسا ترابع نآ

 تسا یعامتجا هورگ ،ھعماج هدنھد لیکشت دحاو .2
    درک در ارنآ تسیابیم ،هدوب رضم ھعماج رب تلود تیمکاح ھشیدنا .3

 
 توافت نیا اب .تسا ھتساخرب مسیلاربیل بتکم زا ییارگ ترثک ھیرظن ،عقاو رد
 رصنع ھک تسا دقتعم ھکلب ،دریذپ یمن ار مسیاربیل ییارگدرف ،ییارگ ترثک ھک
  .درف ھن ،تسا یعامتجا هورگ ،ھعماج یسایس راتخاس هدنھد لیکشت و ھیلوا

 نایارگ ترثک یارب   .تسا موھفم دقاف یعامتجا هورگ زا جراخ رد درف اریز
 یگدنیامن یسایس راتخاس رد ھنوگچ یعامتجا یاھھورگ ھکنیا و یھورگ تیوھ
 ھیرظن ساسارب   .تسا یدیلک تیمھا یاراد ،دننکیم تکراشم نآ رد و دنوشیم
 و میسقت نآ بولطم هار و ددرگ دودحم تسیابیم تلود تردق ییارگ ترثک
    .تسا یعامتجا یاھ هورگ ھب تردق یراذگاو
 
 ھیرظن کی ھب یشزرا ھیرظن کی زا دوخ لماکت دنور رد ییارگ ترثک ھیرظن

 تسا بلطم نیا یبایزرا و فیصوت نآ فدھ ھک تشگ لیدبت یراتفر و یملع
 و  میسقت هویش درکلمع و  هدش میسقت ھنوگچ المع ھعماج رد یسایس تردق ھک
 ییارگ ترثک بتکم راذگناینب ،یلتنب روترآ  .تسا ھنوگچ ھطوبرم راتخاس
   25.تشاد هدھعرب دنور نیا رد هدمع یمھس اکیرمآ
 
 تالایا دننام یروشک رد تلود داھن ،لاد دننام ،نردم نایارگ ترثک دید زا
 ھکیروطب تسا ددعتم تردق زکارم زا هدیچیپ یا ھعومجم ،اکیرمآ هدحتم
 نیا رد  26.دشاب روما ھیلک رب مکاح ییاھنت ھب دناوتیمن تردق زکارم زا کیچیھ

 
24 Nichols (1975) 
25 Arthur Bentley (1967) 
26  Dahl (1963) 
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 و دودحم اھ هورگ ریاس طسوت هراومھ دنمورین یاھ هورگ تردق بوچراچ
 یاھ ھمانرب و تسایس دناوتیمن هاگچیھ مکاح هورگ ھک یوحن ھب دوشیم لرتنک
 نیازا  .دراذگب ارجا ھب اھ هورگ ریاس اب ھحلاصم و تروشم نودب ار دوخ
 ھس ھب تسیابیم  برغ نردم یاھ یسارکومد لاربیل تخانش یارب ،رظنم
 راتخاس رد یعامتجا یاھ هورگ تیزکرم ،لوا :تشاد ھجوت یلصا ھصخشم
 نازیم ،موس و یعامتجا یاھ هورگ نیب رد تردق میسقت یگنوگچ ،مود ،یسایس
 لوصا ،نردم نایارگ ترثک دید زا  .یعامتجا یاھ هورگ نیب رظن کارتشا
 یعامتجا یاھ هورگ رثکا طسوت اکیرمآ هدحتم تالایا یسایس راتخاس یساسا
 یاھزرم و لوصارس رب ھن یسایس یاھشنت و تباقر ،اذل  .تسا هدش ھتفریذپ

 ،عقاو رد  .تسا متسیس نورد رد تردق میسقت یگنوگچ رس رب ھکلب ،متسیس
 کی ھب ار برغ یاھ یسارکومد لاربیل رد تلود داھن نردم نایارگ ترثک
 دناوتیمن اساسا دوخ راتخاس ھب انب ھک دندرک لیدبت ررض نودب و یثنخ هدیدپ
 کیچیھ ھک ددعتم تردق زکارم دوجو اریز  .دشاب قلطم تردق تشابنا نوناک
   .دزاسیم طورشم و دودحم ار تردق ،دنشابیمن رادروخرب تیمکاح قح زا
 

 دوجو اریز .تسا ییارگ ترثک ھیرظن یلصا ناکرا زا یکی یندم ھعماج
 ھعسوت ھیاپ اساسا ھکلب ،دزاسیم دودحم ار تلود تردق اھنت ھن یندم یاھنامزاس
 یاھ هورگ یسایس و یداصتقا تفرشیپ  .دوشیم بوسحم یسایس و یداصتقا
 یاھنامزاس داجیا زا ھک تسا یعامتجا ھیامرس نتشاد مزلتسم یعامتجا
 لیکشت ھطوبرم یاھنامزاس رد هورگ یاضعا لاعف تکراشم و بسانم یعامتجا
 یندم یاھنامزاس رد ار دوخ یاضعا دنناوتن ھک یعامتجا یاھ هورگ  .دوشیم
 بقع ھب اتیاھن ھک دنشابیم یعامتجا ھیامرس دقاف عقاو رد دنھد نامزاس بسانم
    .دیماجنا دھاوخ اھنآ یسایس و یداصتقا یگداتفا
 
 دیدزا  .تسا ھتفرگ رارق داقتنا دروم فلتخم بناوج زا ییارگ ترثک ھیرظن
 دوجو ھک داد ناشن المع قارع و مانتیو یاھگنج ھبرجت ،نیدقتنم زا یخرب
 کی ھک دوشیمن نآ زا عنام یسایس تردق راتخاس رد ددعتم یعامتجا یاھھورگ
 ھیرظن  .دیامن لیمحت اھ هورگ ریاس رب ار دوخ تسایس دناوتب یعامتجا هورگ
 بتکم ھک دنوشیم روآدای  »زتاراب« و  »کارکاب« ،»زکول نوچ« ینازادرپ
 دودحم تردق هدھاشم لباق راتخاس ھب ار دوخ یسررب اکیرمآ ییارگ ترثک
 سپ رد ،هورگ نیا رظنم زا  .دریگیم هدیدان ار تردق یناھنپ راتخاس و دزاسیم
 ،یسایس ماظن یساسا لوصا رس رب یعامتجا یاھھورگ یرھاظ رظن کارتشا
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 ،نینچمھ   27.تسا ھتفھنرھق لامعا یاھ مزیناکم زا یا هدیچیپ و ددعتم لاکشا
 اھنآ هاگیاج ھب یعامتجا ھیامرس تشابنا و دیلوت رد یعامتجا یاھھورگ ییاناوت
 دنکیم دیکات مولبدنیل .تسا ھتسباو تردق راتخاس تاصخشم و تردق راتخاس رد
 ،دنشابیم رادروخرب تردق راتخاس رد یرترب تیعقوم زا ھیامرس نابحاص ھک
 یراکمھ دنمزاین دوش باختنا ھکنآ یارب تلود یسارکومد ماظن رد اریز

 و ،رگید ترابع ھب  28.دشابیم یداصتقا قنور داجیا یارب ھیامرس نابحاص
 یاھ هورگ ھیلک تیاضر یانعم ھب ماظن یساسا لوصا نوماریپ قفاوت دوج
  .تسین یعامتجا
 
 یاطخ ھس یاراد ییارگ ترثک ھیرظن ھک تسا دقتعم تیمسا نیترام
 ھک تسین نآ  نیبم ددعتم یعامتجا یاھ هورگ دوجو ،الوا  .تسا کیژولودتم
 یاھھورگ ھیلک یارب نآ ھب یسرتسد و تسا هدنکارپ یسایس راتخاس رد تردق
 ریاسرظن یایوج ،مکاح هورگ ھکیتقو ،امود  .تسا عنامالب و دازآ یعامتجا
 زا  یسایس راتخاس رد روبزم یاھ هورگ ھک تسین ینعم نیدب دوشیم اھھورگ
 تردق ھکبش ھب نایارگ ترثک ،اموس  .دنشابیم رادروخرب  یھجوت لباق تردق
 ھک ارنآ یداھن راتخاس و دننکیم هاگن یصخش طباور زا یا ھعومجم تروصب
 هدیدان ، دوشیم تردق ھب یعامتجا یاھھورگ رثکا یسرتسد و تکراشمزا عنام
   29.دنریگیم
 
 رتشیب ھچرھ یراذگاو و تلود داھن تردق ندرک دودحم ناھاوخ ییارگ ترثک
 یسررب ھب ییارگ ترثک بتکم ،ھمھنیا اب  .تسا یعامتجا یاھ هورگ ھب تردق
 ،اھدمآیپ تخانش و نآ درکلمع یگنوگچ ،تلود داھن مزیناکم تخانش و
 بتکم رظنم نیا زا ،عقاو رد  .دزادرپیمن نآ یاھشلاچ و تارطاخم ،اھتصرف
  .تسا تلود ھیرظن دقاف  ییارگ ترثک
 

 رادفرطرپ و قنور رپ نانچمھ ییارگ ترثک ھیرظن ،قوف یاھداقتنا مغریلع
 لاربیل یزیرغ سح زا ھک تسا راوتسا یقطنمرب ھیرظن نیا اریز  .تسا
   .دزیخیمرب یسارکومد
 

 
27 Lukes (1974), Bachrach and Baratz (1962) 
28 Lindblom (1977) 
29 Martin Smith (2006) 
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 یرالاس ھبخن
 
 و نوطالفا یسایس ھشیدنا رد ناوتیم ار یرالاس ھبخن ھیرظن ھیلوا یاھ ھشیر
 اب نودم یسایس ھیرظن کی ناونع ھب یرالاس ھبخن اما  .درک وجتسج یلوایکام
 نیا دید زا  30.دوشیم زاغآ اکسوم وناتگ و وتراپ درفلیو ،زلکیام تربار راثآ
 ناگبخن تسد رد یعامتجا و یسایس تردق ندش زکرمتم ،نازادرپ ھیرظن

 و یعامتجا یاھنامزاس زاین زلکیام داقتعا ھب  .تسا ریذپان بانتجا ھعماج
 سپس و یسارکوروب شیادیپ ھب دوخب دوخ صصختم ناریدم ھب یسایس
 ریذپان بانتجا دمآیپ یرالاس ھبخن ،رگید ترابع ھب  .دماجنایم یشراگیلوا

 تسد ناتساد عقاو رد خیرات ،وتراپ ھتفگ ھب .تسا یعامتجا لکشت و یھدنامزاس
 ،اکسوم داقتعا ھب   .تسا دیدج ناگبخن ھب میدق ناگبخن زا تردق ندش تسدب
 یسایس تردق ھب نآ طسوت ھک تسا یسایس لومرف کی یاراد مکاح هورگ رھ
 رد تردق بیترت نیا ھب  .دنالوبق یم مدرم هدوت ھب ارنآ و دھدیم تیعورشم دوخ
 هورگ ،مکاح هورگ ندش هدوسرف رثا رد ھکنیا ات دخرچیم ناگ ھبخن هورگ نورد
    .دنک دوخ نآزا ار تردق و دریگب لکش یدیدج
 
 کی هراومھ ھعماج نایاورنامرف و نامکاح ،یرالاس ھبخن کیسالک ھیرظن ھب انب
 کی یاھزرم نورد رد ھک دنھدیم لیکشت ار سناجتم و تسدکی یعامتجا هورگ
 هورگ کی هراومھ مکاح ناگبخن ،هوالعب  .دنشابیم رقتسم نیعم تلم -تلود
 ساسا رب نآ یاضعا و دنشابیم ادج الماک مدرم هدوت زا ھک دنا ھتسب یعامتجا
   .دنوشیم هدیزگرب کیژولوئیا و یسایس ،یداصتقا تابسانم
 
 ناگبخن هورگ یاضعا نیب تباقر یرالاس ھبخن بتکمرتدیدج نازادرپ ھیرظن
 یاھتلود رب مکاح ناگبخن ھک دندقتعم دیدج نازادرپ ھیرظن ،هوالعب  .دنریذپیم ار
 زا ،دنشابیم رقتسم اھ تلم -تلود یاھزرم نورد رد  ھکنآ نیع رد یلم
 و یسایس ،یداصتقا ،تابسانم یاراد رگیدکی اب و دنریذپیم ریثات زین رگیدکی
 ناھج رد ھک دننکیم دیکات یان و ناھوک دننام ینازادرپ ھیرظن  .دشابیم یعامتجا
 ناگبخن ،دنشابیم ھتسباو رگیدکی ھب یا هدنیازف تروص ھب اھروشک ھک ینونک
 ھکیتروصب دنزاسیم گنھامھ مھ اب ار دوخ یاھتسایس یلم یاھتلود رب مکاح

 
30 Robert Michels (1911), Vilfredo Pareto (1935) and Mosca Gaetano 
(1896) 
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 کج داقتعا ھب  31.تسا یریگ لکش لاح رد یلمارف ناراذگتسایس ھکبش کی
 دوجو یلمارف ھکبش کی رد یلم یاھتلود رب مکاح ناگبخن سدور و رکلاو
    32.دننکیم لمع ھکبش نیا زا یشخب ناونع ھب و  دنراد
 
 و فرطیب یجنایم کی تلود داھن ،یرالاس ھبخن بتکم دید زا ،عومجم رد
 ینابیتشپ و یلم عفانم نیمات نآ ھفیظو ھک تسین یعامتجا یاھھورگ نیب لقتسم
 تسد رد تلود داھن ھکلب  .دشاب اھنآ نیب لداعت داجیا و اھھورگ ھیلک عفانم زا
 ھیامرس نابحاص و شترا ناریما ،نارادمتسایس زا ھک تسا مکاح ناگبخن هورگ
 ھیرظن  .تسا دوخ یارب عفانم نیرتشیب نیمات اھنآ فدھ و دوشیم لیکشت
 لوا  :دنلئاق ھصخشم ھس ناگبخن ھکبش یارب یرالاس ھبخن بتکم نازادرپ
 و یتدیقع ماظن کارتشا مود  ،یتاقبط هاگیاپ کارتشا و یعامتجا سناجت
  .یداصتقا و یموق ،یگداوناخ ،یدرف هدرتسگ تابسانم و اھدنویپ موس ،یشزرا
 یعامتجا ،یداصتقا عفانم یاراد مکاح ناگبخن ات دوشیم ببس ھصخشم ھس نیا
  .دنشاب یکرتشم یسایس و
 
 ھجوتم ار دوخ تمھ ،یرالاس ھبخن بتکم دیدج نازادرپ ھیرظن زا یرایسب
  .دنا هدومن داھن نیا رد ناگبخن شقن و تلود داھن درکراک یگنوگچ یسررب
 نامزاس رھق متسیس کی عقاو رد تلود داھن لوپوکسا داقتعا ھب ،لاثم یارب
 لرتنک ھک یناگبخن  .دشابیم دوخ صاخ و لقتسمراتخاس یاراد ھک تسا ھتفای
 زا رود ھب دنناوتیم اذل ،دنرادروخرب یبسن لالقتسازا دنراد هدھع ھب ار داھن نیا

  .دنیامن نیمات ار مکاح راشقا و تاقبط تدم دنلب عفانم ،تدم هاتوک یاھتباقر
 یعامتجا و یتاقبط تابسانم و راتخاس ھک دنکیم لمع یا ھنوگ ھب تلود داھن

 داھن رب مکاح ناگبخن ،بوچراچ نیا رد ،اما  .دیامن دیلوت زاب و ظفح ار مکاح
 فرصت رما رد ،رگید ترابع ھب  .دنشابیم زین دوخ صاخ عفانم یاراد تلود
 زین تیپلوب  33.تسا تباقر رد مکاح ھقبط اب تلود داھن ھعماج یداصتقا عبانم
 دشرا نادنمراک ،بازحا یاسور زا ھک »یسایس ناگبخن« هورگ ھک تسا دقتعم
 طرش ھب و دنشابیم دوخ صاخ عفانم یاراد دنوشیم لیکشت تلود نارواشم و

 
31 Keohane and Nye (1997) 
32 Jack walker (1989), Rhodes (1997) 
33 Skocpol (1979) 
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 دنشابیم یتیعقوم رد ،بسانم یاھتسایس دربراک و تلود داھن زا تسرد هدافتسا
    34.دنناشوپب لمع ھماج دوخ یاھتساوخ ھب دنناوتیم ھک
 

 مسیسکرام
 
 یرازبا یتشادرب یاراد تلود داھن ھب تبسن تسیسکرام نازادرپ ھیرظن رثکا
 یارب مکاح ھقبط تسد رد یرازبا ار تلود داھن ھک انعم نیا ھب  .دنشابیم
 نیا رد .دننادیم مکاح یتاقبط راتخاس دیلوتزاب و تابث ،تایح ھمادا نیمضت

 تخانش ،تردق راتخاس ھعلاطم ھب تسیسکرام نازادرپ ھیرظن ،بوچراچ
 نیب یعامتجا طباور یسررب ،تردق ھکبش نورد یعامتجا و یداصتقا تابسانم

 ھک یعامتجا دنور ھعلاطم و یسایس تردق نابحاص و یداصتقا تردق نابحاص
 هژیو ھب ،ھعماج طلسم یژولوئدیا ھب مکاح ھقبط ناگبخن یژولوئدیا نآ طسوت
   .دنزادرپیم ،دوشیم لیدبت تلود داھن یژولوئدیا
 
 یتاقبط رھق لامعا رازبا کی اتدمع یراد ھیامرس تلود سکرام ھیلواراثآ رد
 تیمکاحو یراد ھیامرس تابسانم دیلوتزاب راد ھیامرس ھقبط نآ طسوت ھک تسا
 سلگنا و سکرام یدعب راثآ اما  .دنکیم نیمضت ار دوخ یسایس و یداصتقا
 یفیاظو لماش ھک دنھدیم تسدب تلود داھنزا  یرتلماک و رت هدیچیپ ریوصت
 ،ناراد ھیامرس نیب برخم تباقر لرتنک ،یراد ھیامرس داصتقا میظنت ریظن

 یارب مزال یاھداھن و اھراتخاس داجیا ،یراد ھیامرس ماظن تدم دنلب عفانم ظفح
 تاقبط نیب یاھشنت لرتنک و میظنت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت و دیلوت زاب
 یاھتسیسکرام راثآ رد ریخا یاھ ھبنج   .دریگیم رب رد زین ار یعامتجا
       .دنا ھتسجرب هژیو ھب زتنالوپ و دنب یلیم ،یزیئوس ،یشمارگ دننامرصاعم
 
 تلود ھیرظن دقن" ھلاسررد تلود داھن دروم رد سکرام رظن راھظا نیلوا
 یندم ھعماج زا ار تلود داھن لگھ  .تسا یلگھ یھجوت لباق نازیم ھب "لگھ
 ھیاپ رب رگیدکی اب دارفا تابسانم نآ رد و تسا یداصتقا یگدنز ھصرع ھک
 کی نوچمھ تلود ھک تسا هدیقع نیا رب و دنادیم ادج ،تسا یصخش عفانم
 ھیرظن سکرام  .تسا نادنورھش یمومع عفانم دامن ،لآ هدیا یعازتنا دنورھش
 ،لگھ فالخرب اما  .دھدیم ھئارا بوچراچ نیمھرد ار تلود دروم رد دوخ

 
34 Bulpitt (1986, 1995) 
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 ،دشابیم یصوصخ تیکلام ماظن نابیتشپ ھک اجنآ زا ،تلود داھن ھک تسا دقتعم
 هار سکرام ،اتسار نیا رد  .دشاب نادنورھش ھیلک عفانم یماح دناوتیمن اساسا

 یژولوئدیا«رد  35.دنکیم وجتسج تلود و یصوصخ تیکلام یاغلا رد ار لح
 سلگنا و سکرام تلود ھیرظن »مسینومک تسفینام« نآ بقاعتم و »یناملآ
 ھقبط تسد رد یرازبا ناونع ھب صخشمروطب تلود داھن و دوشیم رت مجسنم
 ھیامرس یصوصخ تیکلام ماظن و تابسانم نیمضت و ظفح یارب راد ھیامرس
   36.ددرگیم حرطم یراد
 
 رد یتاقبط تازرابم« ،»تراپانب سیئول رمورب نیمھدجھ« یاھ ھلاسر رد اما
 داھن یارب و دوریم رتارف ماگ کی سکرام »ھسنارف یلخاد گنج«و »ھسنارف
 ھقبط زا یشخب هراومھ ،اھ ھلاسر نیا رد  .دوشیم لئاق لالقتسا یدودح ات تلود
 زا لقتسم یدودح ات تلود و دراد رایتخا رد ار تلود داھن ھک تسا راد ھیامرس
 دنکیم ناشن رطاخ یتح سکرام ،بوچراچ نیا رد  37.دنکیم لمع مکاح ھقبط
 لیکشت راد ھیامرس ریغ راشقا و تاقبط زا اتدمع تلود هاگتسد نادنمراک ھک
 نومضم نیا سلگنا »هداوناخ اشنم« و »گنیرود یتنآ«رد ،هرخالاب  .دنوشیم
 یھورگ عفانم دامن تلود ھک دنکیم حرطم ار ھیرظن نیا  ،هدرک رت مجسنم ار
 زا سلگنا و سکرام ،ریخا رثا دنچ رد ،عقاو رد  38.تسا راد ھیامرس ھقبط
 لئاق یراتخاس شقن تلود داھن یارب ،ھتفر رتارف تلود یرازبا تشادرب
 یعامتجا ،یداصتقا روما رد ھلخادم تلود داھن ھفیظو  ھک ینعم نیا ھب .دنوشیم
 برخم یاھتباقر زا یریگولج ،یراد ھیامرس داصتقا میظنت روظنمب یسایس و
  .دشابیم یراد ھیامرس ماظن تدم دنلب عفانم نیمات و ظفح و ناراد ھیامرس نیب
 ات دنوشیم لئاق یدودحم لالقتسا تلود یارب سلگنا و سکرام ،بوچراچ نیارد
 ھقبط تدم دنلب عفانم ،ناراد ھیامرس نیب یعطقم یاھ تباقر یارو رد دناوتب

  .دنک نیمات ار راد ھیامرس
 
 ار اھنآ یاپ در ھک تسا حرطم زین رگید ھبنجود زا تلود یراتخاس شقن
 یاھداھن و اھراتخاس داجیا ،لوا ھبنج  .تفای سلگنا و سکرام راثآ رد ناوتیم

 
35 Critique of Hegel’s Doctrine of the State (1834) 
36 German Ideology (1845), Communist Manifesto (1848) 
37 The Class Struggles in France (1850), The Eighteenth Brumaire of 

Louis Bonaparte (1952), The Civil war in France (1871) 
38 Anti During (1878), The Origin of Family, Private Property and the 

State (1884) 
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 یددعتم فیاظو دوخ ھک تسا یراد ھیامرس ماظن ھعسوت و درکراک یارب مزال
 ،تیمکاح زا یماظن عافد :زا دنترابع اھنآ نیرتمھم ھک دریگیم رب رد ار
 نورد رد تینما و تابث ظفح و نوناق تموکح رارقتسا ،یلم داصتقا و لالقتسا
 و یصوصخ تیکلام نیمضت یارب یقوقح متسیس داجیا ،روشک یاھزرم
 رطخ ھب ار یصوصخ تیکلام متسیس درکراک ھک ییاھراتفر زا یریگولج
 ماظن ھعسوت و درکراک یارب ھک یدام طیارش و اھتخاسریز داجیا زین و دزادنایم
 بوچراچرد یروآدوس مدع لیلد ھب اھنآ دیلوت اما ،دنشابیم مزال یراد ھیامرس
  .تسین رسیمرازاب تابسانم
 
 و راد ھیامرس یاھ ھقبط نیب هژیو ھب ،یتاقبط یاھ شنت لرتنک ،رگید ھبنج
 :دسیونیم سلگنا »تلود و یصوصخ تیکلام ،هداوناخ اشنم« رد  .تسا رگراک
 ار ھعماج و دوخ دنشابیم داضتم یداصتقا عفانم یاراد ھک یتاقبط ھکنیا یارب
 رد ھک دشاب ھتشاد دوجو یتردق تسیابیم ،دندربن نیب زا هدوھیب تازرابم رد
 هدودحم رد و لرتنک ار اھشنت نیا دناوتب و دریگب رارق ھعماج زارف رب رھاظ
 ار دوخ و دزیخیمرب ھعماج زا ھک تردق نیا  .دراد هاگن دوجوم مظن و نوناق
 داھن نامھ ،دزاسیم ھناگیب نآ زا ار دوخ رتشیب ھچرھ و دھدیم رارق نآ زارفرب
 و داحتا ظفح زا تسترابع تلود داھن ھفیظو ،رگید ترابع ھب  39".تسا تلود
        .مکاح ھقبط عفانم بوچراچ رد ھعماج یگتسبمھ
 
 رھق لامعارازبا کی اتدمع ھکنآ نیعرد تلود اھتسیسکرام یارب ،بیترت نیا ھب

 ار دوخ یسایس و یداصتقا تیمکاح راد ھیامرس ھقبط نآ طسوت ھک تسا یتاقبط
 داجیا :زا دنترابع ھک دشابیمزین یراتخاس ھفیظو ھس یاراد ،دنکیم نیمضت
 یاھشنت لرتنک ،یراد ھیامرس ماظن درکراک یارب مزال یاھراتخاس و اھداھن

 نیب تباقر  میظنت و لرتنک و ھعماج یگتسبمھ و داحتا ظفح روظنمب یتاقبط
   .یراد ھیامرس ماظن تدم دنلب عفانم نیمات تھج ناراد ھیامرس
 

 نرق مود ھمین  یاھتسیسکرام یارب تلود داھن یرازبا ریغ و یراتخاس بناوج
 ،لاثم یارب  .دنشابیم رادروخرب یرتشیب بتارم ھب تیمھا زا دعب ھب متسیب
 دناوتیمن دوخ یتاقبط ینومژھ ظفح یارب مکاح ھقبط ھک دنکیم دیکات یشمارگ
 و ینیب ناھج دناوتب تسیابیم ھکلب ،دشاب یکتم رھق لامعا رازبا رب اھنت
 ار اھنآ و دنالوبقب تاقبط ریاس ھب ار دوخ یگنھرف و یسایس ،یقالخا یاھشزرا

 
39 Engels (1884), The Origin of the family, Private Property and the State  
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 رد اریز  .دزاس مکاح ھعماج لک یاھرایعم و یژولوئدیا ،اھشزرا ناونع ھب
 رادیاپان و ریذپ ھبرض ،دودحمرایسب مکاح ھقبط تردق هاگیاپ تروص نیا ریغ
 ھیلک ھکلب ،تسین رھق لامعارازبا کی اھنت تلود داھن ،رظنم نیازا  .دوب دھاوخ
 مزال یقالخا و یسایس تیعورشم و تیلوبقم بسک یارب ھک ار ییاھداھن
 عماوج رد ھک دنکیم ناشن رطاخ یشمارگ  40.دریگیم رب رد زین ار دنشابیم
 داھن نیب و دنراد ھشیر یندم ھعماج نورد رد ابلاغ اھداھن نیا یبرغ یاپورا
 ،عماوج نیارد ،اذل  .دراد دوجو یدنمورین یاھدنویپ یندم ھعماج و تلود
 فیعض یندم ھعماج یاھداھن اھنآ رد ھک )ھیسور دننام( قرش عماوج فالخرب
 رھق لامعا یاھ ناگرا نداد رارق فدھ یسایس تردق بسک یارب ،دنشابیم
 داد رارق فدھ ار یندم ھعماج یاھداھن ادتبا تسیابیم ھکلب  .دشابیمن یفاک تلود
     .درک لزلزتم ار مکاح ھقبط یقالخا و یشزرا ینومژھ هاگیاپ ات
 
 تلود داھن یارب یراد ھیامرس ماظن یتاقبط تابسانم ھک تسا دقتعم زتنالوپ

 و بوچراچ رد تسیابیم تلود نارازگراک ھک دنراد ار ینیعراتخاس مکح
 نارازگراک و تلود یارب زتنالوپ ،بوچراچ نیا رد اما  .دننک لمع نآ هدودحم
 یگتسبمھ و داحتا ظفحرد تلود داھن شقنرب و تسا لئاق یبسن لالقتسا نآ

 ھکنیارب دیکات نیعرد »دنبلیم« ،رگید یوس زا  41.دنکیم دیکات ھعماج یتاقبط
 تسیابیمنرما نیا ھک دوشیم روآدای ،تسا مکاح ھقبط تسد رد یرازبا تلود
 ھب  .ددرگ مکاح ھقبط زا نآ نارازگراک و تلود یبسن لالقتسا کرد زا عنام
 تلود داھن مھم تاصخشم زا یکی مکاح ھقبط زا تلود لالقتسا یو داقتعا
   42.تسا
 
 تدم دنلب و یمومع عفانم یلوتم و رادساپ یراد ھیامرس تلود ،کولب دید زا

 ماظن تدم دنلب عفانم تلود ناریدم ھک دنکیم دیکات یو  .تسا راد ھیامرس ھقبط
 اریز .دننکیم کرد راد ھیامرس ھقبط یداع یاضعا زا رتھب ار یراد ھیامرس
 کیتامتسیس یکرد یاراد و دنرگنیم یسایس رظنم زا لئاسم ھب تلود ناریدم
 دمآرد و دیلوت حطس ھب تلود ناریدم دمآرد یگتسباو ،کولب داقتعا ھب  .دنشابیم
 ناریدم  عفانم ،یراذگ ھیامرس حطس ھب یلم دمآرد یگتسباو زین و داصتقا

 
40 Gramsci (1971) 
41 Poulantzas (1969,76,78) 
42 Miliband (1977) 
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  عفانم ھک دوشیم نآ زا عنام ،هدز دنویپ راد ھیامرس ھقبط عفانم ھب ار تلود
   43.دوش ھتسسگ راد ھیامرس ھقبط ماع و تدم دنلب عفانم زا تلود ناریدم
 
 رد ھک تسا ییایوپ و هدیچیپ راتخاس و  متسیس تلود داھن ،پوسج داقتعا ھب
 ،نیعم طیارش و ھظحل رھرد  .دریگیم لکش یداصتقا و یسایس یاھنارحب دنور
 اب ھکنآ ھب ھتسب اما  .دشابیم ھتشذگ یاھ یژتارتسا و اھتسایس رولبت تلود داھن
 ،رظنم نیا زا  .تسا لوحت لاح رد میاد دوش دروخرب ھنوگچ دیدج یاھنارحب
 رتشیب ار مکاح ھقبط عفانم ھک تھج نیا زا ،نآ ھب ھتسباو یاھداھن و تلود
 داھن درکلمع و راتخاس اما  .دنشابیم یتاقبط یاوتحم یاراد ،دننکیم سکعنم
 ھقبط عفانم نماض هراومھ ھک تشاد نانیمطا ناوتیمن و تسین یمزج تلود
    44.دشاب مکاح
  
 ،یخیرات مسیلایرتام یاھ ھیرظن نتشاذگ رانک ابرصاعم یاھتسیسکرام عقاو رد
 رد ھک تلود ریگارف و یلک یروئت کی ھبرگید یداصتقا ربج و یخیرات ربج
 مسیسکرام ،هدع نیا دید زا  .دنتسین دقتعم ،دشاب ھتشاد قادصم طیارش ھیلک
 یصخشم یاھتلود ناوتیم اھنآ طسوت ھک دراذگیم رایتخا رد ار یمیھافم و رازبا

       .دومن یبایزرا و لیلحت صخشم طیارش رد ار
 

 یعامتجا شنیزگ
 
 زا یدادعت طسوت 1960 ھھد رد 45یعامتجا شنیزگ ای ییالقع شنیزگ ھیرظن
 هدافتسا ھیرظن نیا ھصخشم ھجو  .دیدرگ نیودت ییاکیرمآ نانادداصتقا
 هدیدپ تخانشو ھعلاطم یارب داصتقا ملع یلیلحت یاھرازبا و یرظن بوچراچزا
 تسا دقتعم یعامتجا شنیزگ ھیرظن ،داصتقا ملع دننام الوا  .تسا یسایس یاھ
 یزاسرثکادح و عفانم رثکادح نیمات اھنآ فدھ و دنتسھ ییالقع دارفا ھمھ ھک
 ی اھ لدم ینبم نیا رب یعامتجا شنیزگ ھیرظن ،امود  .تسا  46تیبولطم
 حیضوت ،یسررب یارب ار اھلدم نیا داصتقا ملع دننام سپس و دزاسیم کیروئت

 
43 Block (1987) 
44 Jessop (1990) 
45 Rational or Public Choice theory  
46 Utility maximisation 
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 اب ،یعامتجا شنیزگ ھیرظن  .دریگیم راکب نارازگراک و دارفا راتفر ینیب شیپو
 دروم رد کیتامتسیس یجیاتن ھب  ،داصتقا ملع یاھرازبا و  اھ شور زا هدافتسا
 نیمھ ھب .دنادیم یدمآراکان اشنم ار تلود عومجم رد ھک دباییم تسد تلود
 تخادرپ ھنیمز رد شیاھتیقفوم رطاخ ھب 1986 لاس رد ھک نناکوب زمیج ،لیلد
 شنیزگ ھیرظن ،دش لئان لبون هزیاج تفایرد ھب یعامتجا شنیزگ ھیرظن
 ملع ھک روطنامھ ،رظنم نیا زا  .دناوخیم 47»تلود ییاسران ملع« ار یعامتجا
 نآ اب دروخرب یگنوگچ و 48رازاب مزیناکم یئاسران للع یسررب ھب داصتقا
 ھب ھباشم یلیلحت یاھدتم و رازبا دربراک اب یعامتجا شنیزگ ھیرظن ،دزادرپیم
 .دزادرپیم اھنآ اب دروخرب یگنوگچ و تلود داھن یئاسران للع یسررب
 
 یددعتم بناوج زا ار تلود ییاسران للع »یعامتجا شنیزگ« نازادرپ ھیرظن
 ھلدابم ،49یراوخ تنار یاھ ھیرظن نایم نآ زا ھک دنا هداد رارق یسررب دروم
 ھجوت نایاش  52ھجدوب یزاسرثکادح و  51یداصتقا - یسایس یاھرود  ،50یار
   .دنشابیم
 
 دروم ار تلود و راشف یاھ هورگ نیب لباقتم ھطبار یراوخ تنار ھیرظن
 ،یداصتقاروما رد تلود ھلخادم ھنوگرھ ،رظنم نیا زا  .دھدیم رارق یسررب
 زا تیامح ،یکرمگ یاھ ھفرعت عضو ات ھتفرگ اھتمیق میظنت و یھد ھنارایزا

 یایازم ای و تنار دیلوت بجوم هراومھ ،هریغ و تارابتعا صیصخت ،تارداص
 دید زا اما  .ددرگیم مکاح بزح نایماح بیصن ابلاغ ھک دوشیم هژیو یداصتقا
 لباقتم ھطبار رد تسیابیم ار اھتسایس نیا یدوجو تلع ،یراوخ تنار ھیرظن
 تلود ھکنآ تلع ،رگید ترابع ھب  .درک وجتسج تلود و راشف یاھ هورگ نیب
 عفانم زا تیامح رطاخ ھب ھکنآ زا شیب ،دنکیم ذاختا ار صخشم تسایس کی

 زا هدافتسا اب ھک دشابیم راشف یاھ هورگ دوجو لیلد ھب ،دشاب ھعماج یمومع
 ھطوبرم تسایس ذاختا ھب راچان ار تلود ،دوخ یسایس و یداصتقا تاناکما
 یایازم عیزوت و یداصتقا تنار دیلوت اب تلود ،رگید یوس زا  .دنزاسیم
 ار اھنآ یسایس تیامح ات دوشیم قفوم رظن دروم یعامتجا راشقا نیب ھطوبرم

 
47 ◌ُState failure 
48 Market failure 
49 Rent seeking 
50 Vote swapping or trading 
51 Political business cycles 
52 Budget maximisation 
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 ھیرظن دید زا  .دنک میکحت ار دوخ یسایس تیعقوم ھلیسونیدب و هدرک یرادیرخ
 ھلخادم ھنوگرھ ،الوا  .تسا راب نایز لیلد ود ھب مزیناکم نیا ،یراوخ تنار
 و تباقر فیعضت ،اھ هزیگنا متسیس ندرک شودخم اب یداصتقا روما رد تلود
  .ددرگیم داصتقا ییاراک تفا بجوم یراصحنا یاھراتخاس تیوقت ای داجیا
 یاھتیلاعف ھب عبانم صیصخت بیغرت اب یراوخ تنار مزیناکم ،امود
 یداصتقا عبانم فالتا بجوم یھد هوشر و یرگیبال دننام ،یدیلوتریغ
  53.دوشیم
 
 ھک تسا نآ دوشیم ھتفرگ »یار کی درف رھ« متسیس ھب ھک ییاھداریا زا یکی
 اریز ،تسا ھجوت یب ناگدنھد یار تساوخ و لیم تدش و نازیم ھب متسیس نیا
 یار دتس و داد ای ھلدابم ،یرظن ظاحل ھب .دوشیم لئاق ربارب نزو ارآ ھیلک یارب
 ود ،یلحم تاباختنا رد ،لاثم یارب  .دنک ھبلغ لکشم نیا رب یدودح ات دناوتیم
 رس رب »فلا« صخش ات دننک قفاوت رگیدکی اب دنناوتیم »ب« و  »فلا« صخش
 رایسب »ب« یارب اما ،تسارادروخرب یمک تیمھازا یو یارب ھک یا ھلئسم
 یا ھلئسم ھب »ب« صخش لباقمرد و دھدب یار »ب« ھتساوخ قبط ،تسا مھم
 »فلا« ھتساوخ قباطم ،تسا تیمھارپ »فلا« یارب و تیمھا مک یو یارب ھک
 ھفرص ھب نورقم »ب« و »فلا« یارب دناوتیم یا ھلماعم نینچ  .دھد یار
 »ب« و »فلا«و دشاب رتشیب نآ ھنیزھ ھب تبسن نآ عفانم ھک ینعم نیا ھب  .دشاب
 اما  .دننک میسقت دوخ نیب یبولطم وحن ھب ار ھطوبرم صلاخ عفانم دنناوتب
 ناوتیمن رما نیا زا ،دننکیم ناشن رطاخرنگاو و کولوت ،نوناکوب ھک روطنامھ
  54.دوب دھاوخ بولطم هراومھ یار ھلدابم ھعماج لک دید زا ھک تفرگ ھجیتن
 یارب نآ ھنیزھ الوا ھک دوش باختنا یا ھنیزگ ،یار ھلدابمرثارد ھچنانچ اریز
 ھک دشاب یعفانمزارتشیب ھطوبرم نایز امود و دشاب نآ عفانم زارتشیب ھعماج ھیقب
 ھلدابم تروص نآ رد ،تسا هدش دیلوت »ب« و »فلا« نیب یار ھلماعم طسوت
  »یار ھلدابم« ھیرظن نارادفرط .درک دھاوخ لمع ھعماج لک نایز ھب یار
 و راشف یاھ هورگریثات تحت ،نارادمتسایس دراوم زا یرایسب رد ھک دندقتعم
 لک یارب ھک دننکیم یتالماعم ھب مادقا ،یصخش عفانم رثکادح بسک یارب

 .دنشابیم روآ نایز ھعماج
 

 
53 Tullock 1989 
54 Buchanan and Tullock (1965), Buchanan and Wagner (1977 and 1978) 
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 مھس ،یراد ھیامرس ماظن یگریچ مغریلع ،برغ یراد ھیامرس یاھروشک رد
 یارب  .تسا هدوب رادروخرب یا هدننک هریخ دشر زا یلم صلاخان دیلوترد تلود
 یلم صلاخان دیلوترد تلود ھجدوب مھس 1996 ات 1913 ھلصاف رد ،لاثم
  .تفای شیازفا %45 ھب %7.5 زا اکیرمآرد و %43 ھب  %12.7 زا ایناتیربرد
 نیا .تفر رتارف %50 زرم زا 90 ھھد لیاوارد بسن نیا ایلاتیا و ناملآ رد
 یا هدع و ھتفرگ رارق نارادمتسایس و نانادداصتقا زا یرایسب ھجوت دروم هدیدپ
 – یسایس یاھرود« یاھ ھیرظن  .دنسانشب ارنآ للع ات دنا هدیشوک اھنآ زا
 ھک دنشابیم اھشالت نیا زا قفوم ھنومن ود »ھجدوب یزاسرثکادح« و  »یداصتقا
   .دنزادرپیم عوضوم نیا یسررب ھب » یعامتجا شنیزگ« ھیرظن بوچراچ رد
 
 ای یراودا یاھ نارحب دوجو ،یراد ھیامرس داصتقا زراب یاھ ھصخشم زا یکی

 ھک تسا نآ مزلتسم اھنارحب نیا میظنت و لرتنک  .تسا یراجت یاھ لکیس
 ھب ینعی .دنک تکرح یراجت لکیس تھج فالخرب تلود یلام و یتایلام تسایس
 ھیرظنرب انب اما .دشاب یطاسبنا ،قنور یاھ هرود رد و یضابقنا ،دوکر ماگنھ
 و بسک یارب ھک یناملراپ یاھ یسارکومد رد ،یداصتقا – یسایس یاھرود
 تباقر رگیدکی اب ارآ رثکادح بسک یارب تسیابیم نارادمتسایس ،تردق ظفح
 قنور یاھ هرود رد اریز  .دوب دھاوخ راوشد طابضنا نیا تیاعر ،دننک
 دوکر راچد داصتقا ھک ییاھ هرود رد  .دنشابیم مزال هزیگنا دقاف نارادمتسایس
 ھب مادقا نارادمتسایس ھک دوشیم بجوم ارآ رثکادح بسک یارب تباقر ،تسا
 حطس ندرب الاب اب ات دنیامن تلود یاھتخادرپ و ھجدوب شیازفا و تایلام شھاک
 بسک ار دوخ زاین دروم یارآ و دننک ھبلغ یداصتقا دوکررب دنناوتب  اضاقت
 یارب مزال هزیگنا دقاف نارادمتسایس یداصتقا قنور یاھ هرود رد اما  .دنیامن
 ببس رما نیا اریز ،دنشابیم تلود یاھتخادرپ و ھجدوب شھاک و اھتایلام شیازفا

 یاھرود« ھیرظن ،لالدتسا نیا ھیاپ رب  .دنروآ تسدب یرتمک یارآ ات دش دھاوخ
 و تایلام  موادم دشر بجوم رما نیا ھک دریگیم ھجیتن »یداصتقا – یسایس
 خرن شیازفا و یداصتقا دشر خرن تفا ھب اتیاھن ھک دش دھاوخ تلود ھجدوب
     55.دیدرگ دھاوخ رجنم یراکیب
 
 تلود مھس هدنیازف دشر لیلد ھک تسا دقتعم نناکسین مایلیو ،رگید یوس زا
 و هزیگنا رد تسیابیم ار برغ یاھروشک یلم صلاخان دیلوترد

 
55 Buchanan and Wagner (1977 and 1978) 
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 داصتقارد اھتکرش فدھ   56.درک وجتسج تلود یسارکوروب ینامزاسراتخاس
 ابلاغ یتلود تاسسوم اما  .دوس رثکادح نیمات زا تسا ترابع دازآ رازاب
 تالوصحم ابلاغ یتلود تاسسوم اریز  .دننکیمن لمع نایز و دوس بوچراچرد
 مدرم ھماعرایتخا رد نازرا رایسب ای و ناگیار تروص ھب ار دوخ تامدخ و
 یاھدمآرد هژیو ھب ،تلود یاھدمآرد لحم زا اتدمع ار دوخ ھجدوب و دنراذگیم
 ناریدم فدھ یطیارش نینچ رد ،نناکسین داقتعا ھب  .دننکیم نیمات یتایلام
 اریز  .دوب دھاوخ ھجدوب یزاس رثکادح ھکلب ،دوس یزاس رثکادح ھن یتلود
 ھطیح ،تردق ،دمآرد زا ،دشاب رتضیرع اھنآ هاگتسد و رتشیب اھنآ ھجدوب ھچرھ
 دیکات نناکسین ،نیارب نوزفا   .دوب دنھاوخرادروخرب یرتشیب ژیتسرپ و ذوفن
 ناریدم ھکلب ،تسین یعازتنا تساوخ کی ھجدوب یزاس رثکادح ھک دنکیم
 یھدنامزاس هوحن اریز ،دننک یلمع ار دوخ تساوخ دنناوتیم یتلود تاسسوم
 تردق زا ات دھدیم هزاجا یتلود تاسسوم ناریدم ھب تلود یسارکوروب
 رد ھک روطنامھ ،رگید ترابع ھب  .دنشاب رادروخرب ییالاب رایسب یراصحنا

 رد ،دوشیم 57داصتقا ییاسران بجوم یراصحناراتخاس دوجو داصتقا ھصرع
 بجوم تلود یسارکوروب رد یراصحناراتخاس دوجو زین تسایس ھصرع
       58.دوشیم تلود داھن ییاسران
 
 ھب  .تسا ھتفرگ رارق داقتنا دروم یددعتم بناوجزا یعامتجا شنیزگ ھیرظن
 یزاسرثکادح« ضرف ،دنکیم ناشن رطاخ »نس ایترامآ« ھک روطنامھ ،هژیو
 زا یرایسب رد اریز ،تسا زیگنارب ثحب رایسب یسایس ھصرعرد »تیبولطم
 ییاھراک زا یقالخا تاظحالم و یگتسبمھ ،ھفیظو ساسحا لیلد ھب دارفا عقاوم
 و 80 یاھ ھھد یط ،ھمھنیا اب   .دننکیم یراددوخ دنشابیم اھنآ ماجنا ھب لیام ھک

 و  ناراذگتسایسرظن ات دندش قفوم یعامتجا شنیزگ بتکم نازادرپ ھیرظن 90
 ھک ،دنزاس تلود ھیور یب  دشر زا یشان  تالکشم ھجوتم ار یمومع راکفا
  .دوشیم بوسحم یشزرا اب دروآ تسد دوخ یاجرد
 
 
 

 
56 William Niskanen (1971, 1994) 
57 Market failure 
58 State failure 
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 نایارگداھن
 
 90–60 یاھ ھھد یط یعامتجا شنیزگ و 59ییارگراتفر یاھ ھیرظن قنور
 رتمک یعامتجا تالوحت رد تلود شقن ھب یرظن ھصرع رد ات دیدرگ بجوم
 برغ یاھ یسارکومد لاربیل رد ،ارگراتفر نایارگ ترثک دید زا  .دوش ھجوت
 نوناک دناوتیمن اساسا دوخ راتخاس ھب انب ھک تسا یثنخ هدیدپ کی تلود داھن
 قح زا کیچیھ ھک ددعتم تردق زکارم دوجو اریز  دشاب قلطم تردق تشابنا

 رما نیا  .دنزاسیم طورشم و دودحم ار تردق ،دنشابیمن رادروخرب تیمکاح
 ھب ار دوخ شالت یعامتجا تالوحت مھف یارب ات دومن قیوشت ار نازادرپ ھیرظن

 ھجوتم رگیدکی اب اھنآ ھطبار یسررب و یعامتجا یاھ هورگ تخانش یوس
 هدیدپ کی ھب ار تلود داھن و تفر رتارف نیا زا یعامتجا شنیزگ ھیرظن  .دنزاس
 تسیابیم تلود تردق ،یعامتجا شنیزگ ھیرظن ساسارب  .دومن لیدبت یفنم
 یاھتارکوروب هزیگنا و وسکی زا ،راشف یاھ هورگ دوجو اریز ددرگ دودحم
 هدنیازف دشر بجوم ،رگید یوس زا ،یصخش عفانم رثکادح بسک یارب تلود
 یداصتقا عبانم فالتا و ییآراک تفا ،یراوخ تنار تابسانم شرتسگ ،تلود
 ییارگراتفر یاھ ھیرظن ربارب رد یشنکاو تروصب ادتبا ییارگداھن  .دش دھاوخ
 و مھم لماع کی ناونع ھب ار تلود داھن ات دیدرگ حرطم یعامتجا شنیزگ و
        .دزاس ھنحص دراو اددجم یعامتجا تالوحت تخانش رد هدننک نییعت
 
 رتسب رد یعامتجا تالوحت ھک دراد ار ینتم مکح تلود داھن ،نایارگداھن دید زا
 یسایس نارگیزاب ھک ار ییاھتیدودحم و اھتصرف نتم نیا  .دریذپیم ماجنا نآ
 ھب  .دنکیم نییعت و فیرعت دنوشیم وربور اھنآ اب دوخ فادھا ققحتریسمرد
 نارگیزاب رب ار کیژتارتسا شنیزگ یعون یداھن نتم نیا ،رتقیقد ترابع

 ھب لین تھج تسیابیم ھنحص نیا نارگیزاب اریز ،دنکیم لیمحت تسایس ھنحص
 یداھن نتم زا یشان یاھانگنت و اھتصرف ،لمع یدازآ هدودحم دوخ یاھتساوخ
   60.دنشاب ھتشاد رظن دم ار
 
 ار تلود یاھداھن طباور و درکلمع مزیناکم ،راتخاس اتدمع ھیلوا نایارگداھن
 تالوحت ریس رب اھنآ یراذگ ریثات یگنوگچ ات دنداد رارق یسررب دروم
 ھب یتوافتم تاشیارگ نایارگداھن نیب رد جیردت ھب اما  .دنسانشب ار یعامتجا

 
59 Behaviourists 
60 Hay (2002) 
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 ،یعامتجا شنیزگ ییارگداھنزا دنترابع نآ هدمع دروم راھچ ھک دمآ دوجو
  61.ینامتفگ ییارگداھن و یتخانش ھعماج ،یخیرات
 
 تلود داھن ھب لوا ھجو  .تسا ھجو ود یاراد دوخ یعامتجا شنیزگ ییارگداھن
 رد  .دنکیم لابند ار عفانم رثکادح نیمات قطنم ھک درگنیم یرازگراک ناونع ھب
 ھب ییالقع نارگیزاب نآرد ھک تسا ییاھ هزیگنا راتخاس تلود داھن ،مود ھجو
 شنیزگ نایارگداھن ،ھجو ودرھرد  .دنشابیم دوخ یاھتساوخ نیمات لابند
 نورد رد ھک ییالقع یاھتیلاعف تخانش و یسررب ھجوتم ار دوخ تمھ یعامتجا
 اھنآ دمآیپ و مزیناکم ،قطنم تخانش اب ات دننکیم دنریذپیم ماجنا تلود یاھداھن
    .دننک یبایزرا ار یعامتجا تالوحت رب تلود ریثات
 
 ،نیاتشنزتاک ،لوپوکسا راثآ اب 1970 ھھد رخاوارد ھک یخیرات ییارگداھن
 تلود لماکت و شیادیپ یگنوگچ یسررب ھب  ،62دش زاغآ کنروکسا و رنسارک
 لکش ینامز ھھربرھرد ،ھیرظن نیا دیدزا .دزادرپیم نآ ھلکشتم یاھداھن و
 رد ھک تسا ھتشذگ تالوحت یخیراتریس زارثاتم یعامتجا تالوحت یریگ
 رب اھنآ قیرطزا و دنوشیمرولبتم تلود داھن دننام ،ھعماج یلصا یاھداھن

 ھب تلود داھن ،بوچراچ نیا رد  .دنراذگیم ریثات تالوحت یتآ و ینونکریس
 درکلمع .دنکیم لمع تسایس نارگیزاب و زور یاھتلود یخیرات نتم ھباثم
 اھنآ اب ھک ییاھتیدودحم و اھتصرف ھب ،زور یاھتلود ھلمجزا ،تسایس نارگیزاب
 نیا فیرعت اب ،تلود داھن یاھ یگژیو و اھتیفرظ  .دراد یگتسب دنشابیم ھجاوم
 ریثات زور یاھتلود و تسایس نارگیزاب درکلمعرب اھتیدودحم و اھتصرف
 کیژترتسا هدودحم کی اھنآ یاھتکرح و اھشنیزگ یارب عقاو رد و دنراذگیم
 زور یاھتلود لمع یدازآ و تیفرظ کرد یارب ،رگید ترابع ھب .دننکیم نییعت
 ھک یکیژتارتسا یاھشنیزگ و اھراتخاس ،اھداھن ھب تسیابیم تسایس نارگیزاب و
 روطنامھ ،بوچراچ نیارد  .تشاد ھجوت تسا هدیسر ثرا ھب اھنآ ھب ھتشذگ زا
 شوختسد یماگنھ یداھن یاھراتخاس ،دنکیم ناشن رطاخ »نلت نیلتاک« ھک
 یعامتجا هورگ ای یداھن ھیال کی دورو ای و دیدج فادھا ذاختا ھک دنوشیم رییغت

 یاھ هورگ ،لداعت مدعزا یشان نارحب اما  .دنز مھرب ار اھنآ لداعت ،دیدج

 
61 Discursive 
62 Theda Skocpol (1979), Peter Katzenstein (1978) and Stephen Krasner 
(1980), Stephen Skowrnek (1982) 
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 لداعت کی شیادیپ ھب اتیاھن ھک دزاسیم ییارگمھ ھبراچان ار ریگرد یعامتجا
   63.دماجنایم دیدج یداھن یدنبتروصو
 
 اھنآ ،اھراتخاس و اھداھن یخیرات تیولوا و تیمھا رب یخیرات نایارگداھن دیکات
 حیضوت ھنوگچ ار ناسنا ای درف رصنع شقن ھک دزاسیم ھجاوم لکشم نیا اب ار
 ھب فورعم شور ھب نایارگداھن زا یرایسب ھلئسم نیا لح یارب  .دنھد
 شنیزگ« نارادفرط ھب ار اھنآ ھک دنروآیم یور »یعامتجا-ییالقع ھبساحم«
 بسک یپ رد دارفا ،ھیرظن نیا ساسا رب  64.دنکیم کیدزن »ییالقع ای یعامتجا

 دوخ یاھشنیزگ و تامادقا دمایپ ھظحلرھ و دنشابیم یصخش تیبولطم رثکادح
 دارفا تابساحم نیا ماجنا رد اما  .دننکیم ھبساحم و یبایزرا رظنم نیا زا ار
 لامتحا نازیم اریز ،دنشاب ھتشاد ھجوت یعامتجا یاھداھن یگژیو ھب تسیابیم
 یگتسب اھداھن نیا زا یشان یاھتیدودحم و اھتصرف ھب اھنآ شنیزگ تیقفوم
 رصنع رب یخیرات نایارگداھن زا رگید یا هدع ،رگید یوس زا .تشاد دھاوخ
 اھناسنا ینیب ناھج و گنھرف یریگ لکش رد اھراتخاس و اھداھن شقن و گنھرف
 ھعماج ییارگداھن عضوم ھب ار یخیرات نایارگداھن رما نیا  .دننکیم دیکات

 نیب لباقتم ھطبار و هدیا شقن رب زین رگید یا هدع  .دزاسیم رتکیدزن یتخانش
 ینامتفگ ییارگداھن عضوم ھب ار اھنآ ھک دننکیم دیکات یعامتجا یاھداھن و هدیا
 .دزاسیم کیدزن
 
 ھعماج ھتخاس تلود ھک دنکیم دیکات نیارب یتخانش ھعماج ای یعامتجا ییارگداھن
 یگنھرف نیناوق دنراچان تسایس ھصرع نارگیزاب و تسا نآ گنھرف و
 رد یتخانش ھعماج ییارگداھن .دننک لابند دنزیخیمرب ھعماجزا ھک ار یصخشم
  .دیدرگ زاغآ یھدنامزاس یروئت زا یا ھخاش تروص ھب اتدمع ،70 ھھدرخاوا
 یاھ ھیرظن ،یخیرات ییارگداھن ھیرظن دننام ،یعامتجا ییارگداھن ھیرظن
 »ربو« یاھ ھیضرف فالخ رب و دنکیم در ار ییالقع شنیزگ و ییارگراتفر
 مرف یسررب یور رب ار دوخ ھجوت ،اھنامزاس ندوب دمآراک و ییالقع نوماریپ
 صخشم یگنھرف تابسانمزا ھک اھنامزاس »یگدنز « بادآ و نیزاوم ،اھ
 یاھداھن ،یتخانش ھعماج ییارگداھن دید زا  .دنکیم زکرمتم ،دنزیخیمرب
 و اھ مرون ،اھ متسیس قیرط زا ھک دنتسھ ھعماج یگنھرف یاھدک رولبت یعامتجا

  .دنھدیم لکش ار دارفا راتفر ،اھنامزاس یتخانش ناور و تفرعم یاھبوچراچ

 
63 Kathleen Thelen (2003) 
64 Calculus approach, see Peter Hall and Rosemary Taylor (1996) 
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 ھک تسا ینتم و رتسب تلود داھن ، ییالقع شنیزگ ھیرظن دننام ،رظنم نیا زا
 تلود داھن اب داھن نیا اما  .دنریگیم تروص یسایس تالوحت و اھ شنک نآ رد
 نایارگداھن ھیرظن رد تلود داھن اریز تسا توافتم ییالقع شنیزگ ھیرظن رد
 دید زا  .یئالقع راتخاس کی ھن ،تسا یگنھرف داھن و هدیدپ کی یعامتجا
 و یعامتجا یاھ هدیدپ ھتخاس یعامتجا یاھداھن تینالقع ،یعامتجا نایارگداھن
 ،لوصا یگنھرف یاھداھن  .دشابیم یخیرات طیارش ھب طورشم و تسا یگنھرف
 یرتسب ،دننکیم فیرعت ار یعامتجا یاھداھن تینالقع دودح و یلصا تالیامت
 رب قیرط نیا زا و دنھدیم لکش دنوشیم عقاو یعامتجا تالوحت نآ رد ھک ار
    65.دنراذگیم ریثات یعامتجا تالوحت یتآ ریس
 
 یتسیلایسوس یاھتلود یشاپورف ریثات تحت ،90 ھھدرخاوارد ینامتفگ ییارگداھن
 یاھداھن یریگ لکشرد اھ هدیاریثات و شقنرب ھیرظن نیا 66.دیدرگ حرطم
 نارگیزاب ھک ییاھلالدتسا و میھافم اب ھطبار رد ار تلود و دنکیم دیکات یعامتجا

 یسررب دروم دنربیم راکب دوخ لامعا ھیجوت و میھفت ،حیضوت یارب تسایس
 ،دنشابیم یلامتحا اھ هدیدپ ھیلک ھک یطیحم رد ،نیاتشدلوگ دیدزا  .دھدیم رارق
 ھب ار اھ ھتساوخ و عفانم ھک دنراد ار ییامنھار یاھغارچ ای اھدیلک مکح اھ هدیا

 ھب ار رامشیب یاھ ھتساوخ ،فیق دننام ،دننکیم تیادھ یصخشم یاھتسایس یوس
 ھب ار ناراذگتسایس ،لقث یاھنوناک داجیا اب و دنزاسیم لدبم یلصا ھتساوخ دنچ
 یمزیناکم شقن اتدمع اھ هدیا ،تخادرپ نیا رد    67.دننکیمزھجم یژتارتسا
  68.دنراد ار لداعت ھطقن ای لقث زکرم کی داجیا و ددعتم عفانم نیب شنیزگ یارب
 یاھوگلا« ناونع ھب ار اھ هدیاو  دوریمرتارف نیا زا 69سرون سالگاد ،اما
 هدع نآ  .دنھدیم لکش ار یعامتجا یاھداھن ھک دزاسیم حرطم 70»یعمج ینھذ

 
65 Meyer and Rowan (1977), DiMaggio and Powell (1983, 1991), March 

and John Olsen (1989), Hall and Taylor (1996) 
66 ◌ِDiscursive institutionalism (Vivien Schmidt  2006, in Hay, Lister and 

Marsh 2006), and Ideation institutionalism (Hay 2001).  It is also 
referred to as constructivist institutionalism (Hay 2006), economic 
constructivism (Abdelal, Blyth and Parson 2005).  Also, see Schmidt 
2002, Campbell 2001) 

67 Judith Goldstein (1993) 
68 Ruggie (1998) 
69 Douglass North (1990) 
70 Shared mental modes 
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 ناونع ھب اھ هدیا ھب ،دنشابیم یخیرات شرگن یاراد ھک ینامتفگ نایارگداھن زا
 ھبون ھب و دنوشیم ھتخاس یخیرات تالوحتریسرد و طسوت ھک دنرگنیم ییاھ هدیدپ

  71.دنھدیم لکش ار یخیرات تالوحت دوخ
 
 ھک تسنآرد نایارگداھنریاس اب ینامتفگ نایارگداھنزیامت ھجو ،عومجم رد
 تالوحت هدنھد حیضوت و لماع هدیا ینامتفگ نایارگداھن یرکف هاگتسدرد
 و یراتخاس لماوع،ییالقع عفانمرب ھیکت اب یخیرات تالوحت و تسا یخیرات
 ھب ینامتفگ نایارگداھن ،یبوچراچ نینچ رد   72.دنشابیمن حیضوت لباق یداھن
 زا یخرب  .دنزادرپیم تلود داھن رب تلود ینورد تالوحت ریثات و شقن یسررب
 یرورض طرش  هدیا شنیرفآ و دیلوت ھک دنراد دیکات نیا رب اھ یسررب نیا
 دیکات اجنیا رد  .تسا تلود داھن بوچراچ رد یھورگ تامادقا و اھتیلاعف
 ،دنریگیم لکش ھنوگچ اھ هدیا ھکنیا ینعی ،تسا هدیا یتخانش تفرعم بناوجرب
 رگید یا هراپ   73.دنراذگیم ریثات یعامتجا تالوحت ریس رب و دنوشیم ھتفریذپ
 ھکنیا ،دنھدیم رارق اھ هدیا یشزرا بناوج رب ار دوخ دیکات اھ یسررب نیا زا
 رب قیرط نیا زا و دنھدیمرییغت و لکش ار ھعماج یاھ شزرا ھنوگچ اھ هدیا

 ینامتفگ نایارگداھن شالت ،بیترت نیا ھب   74.دنراذگیمریثات ھعماج تالوحت ریس
 تالوحت مزیناکم ،یعامتجا تالوحت رب اھ هدیاریثات یسررب اب ات تسا نآ رب
  .دنھد حیضوت و دنسانشب ار یعامتجا
 

 ییارگراتخاسارف
 
 رد ھک دنکیم فیرعت یرصع ار نردمرصع تناک لئوناما »بان لقع دقن«رد
 میلست ار دوخ تسیابیم ،تنطلس داھن و نوناق ،بھذم ھلمج زا ،زیچ ھمھ نآ
 رگید یعامتجا یاھداھن نردمرصعرد ،رگید ترابع ھب  .دننک لقع یورین
 دید زا  .دننک ھیجوت لقع یارف ییورین ھب لسوت اب ار دوخ تیناقح دنناوتیمن
 دناوتیم ھک تسا لقع اھنت  .تسا تسایس و قالخا ،ھفسلف زکرم لقع ،تناک
 ییالقع دقن دروم هراومھ تسیابیم زیچ ھمھ ،اذل  .دشاب تیناقح عجرم و اشنم

 
71 ◌ِSheri Berman (1998), Kate McNamara (1998), Mark Blyth (2002) 
72 Blyth (2003) 
73 Hall (1193), Hay (2001), Schmidt (2002) 
74 March and Olsen (1989), Rein and Schon (1991), Schmidt (2000) 
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 نیا و دوریم رتارف نیا زا نردمارف ھفسلف  .ددرگ تباث نآ تیناقح ات دریگ رارق
 رارق دقن دروم ار لقع تیعجرم ینعی ،دھدیم میمعت زین لقع دوخ ھب ار شور
 یفن ،لقع تیعجرم دقن زا نردمارف ھفسلف فدھ ھک تشاد ھجوت تسیابیم .دھدیم
 یاھتیدودحم نتخاس راکشآ نآ فدھ ھکلب  .تسین نردم اشیپ ھب تشگزاب و لقع
 شرتسگ ار ددجت ھنماد اھنآ اب دروخرب و نتخاس راکشآ اب ات تسا ددجت ھفسلف
    .دور رتارف نآزا و دھد
 
 رد نردمارف یفسلف شور دربراک عقاورد تلود ییارگراتخاسارف ھیرظن
 ھک تسا ینعم نیدب لقع تیعجرم لصا  .تسا تلود داھن تخانش و یسررب
 و اج ھمھ ،زیچ ھمھ دروم رد  هراومھ و دنتسھ یدبا و یناھج ،تینالقع لوصا
 دقن دروم ار لصا نیا ییارگراتخاسارف ھیرظن .دنشابیم قداص نامز رھرد
 ھیرظن رظنم زا  .دزاس راکشآ ارنآ یاھتیدودحم ات دھدیم رارق
 ھک تسا یخیرات یا هدیدپ دوخ یسایس یاھداھن تینالقع ،ییارگراتخاسارف
 ھیرظن  .تسا ھتفرگ لکش نیعم یخیرات طیارش و یعامتجا تابسانم ریثات تحت
 ھھرب رد تینالقع ھصرع تیدودحم یسررب اب ات دشوکیم ییارگراتخاسارف
 لومش ناھج یعامتجا یاھداھن تینالقع ھک دھد ناشن فلتخم یخیرات یاھ
 یعامتجا یاھداھن رب طلسم تینالقع ،یخیرات ھھرب رھ رد ھکلب ،تسین
 دوخ ششوپ تحت ھصرع زا جراخ ار یصخشم یعامتجا راشقا و  تاعوضوم
 قوقح و یدنورھش میھافم ،اپورا ددجت خیرات رد ،لاثم یارب  .دنادیم
 ساسا رب ،ھلحرم رھرد ھکلب ،دنا هدوبن یناسکی و تباث میھافم هراومھرشب

 دوخ لومش ھنماد زا جراخ ار ینیعم یعامتجا راشقا ،مکاح یخیرات طیارش
 ددجت خیرات ردرشب قوقح و یدنورھش میھافم ،رگید ترابع ھب  .دنا هدادرارق
 و یخیرات طیارش ساسا رب ،ھلحرم رھ رد و دنا هدش رت هدرتسگ جیردت ھب اپورا
 ،بیترت نیا ھب  .دنا ھتفرگ رب رد ار یرتشیب یعامتجا راشقا ،مکاح یعامتجا

 ھیرظن  .تسا هدش لوحتم اپورا ددجت خیرات یط رد تلود داھن تینالقع
 ھلمج زا ،یعامتجا یاھداھن تینالقع یاھتیدودحم ات دشوکیم ییارگراتخاسارف
 اھنآ زا اھنآ اب دروخرب اب ات دزاس راکشآ یخیرات ھلحرم رھ رد  ار تلود داھن

    75.دنک روبع
 

 
75  Laclau (1996), Torfing (1991), Nash (2002), Foucault (1991), A. 

Finlayson and V. Jeremy (2002) 
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 و تباث نیناوق ،یعامتجا یاھداھن ھصرعرد ،ییارگراتخاسارف ھیرظن دید زا
 دوخ ینیرفآزاب و نتخاس ،ندش لاح رد هراومھ ھعماج اریز ،درادن دوجو یدبا
 و یسایس ،یداصتقا یاھ ینانیمطا ان ھب ھجوت اب ،نردم ناھجرد ،اذل  .تسا
 ریذپ فاطعنا تسیابیم تلود داھن ،میتسھ ھجاوم نآ اب ھک یرامشیب یگنھرف
   .دنک فیرعت زاب و فیرعت تالوحت ریس اب ھطبار رد ار دوخ هراومھ و دشاب
 ،دوجوم کی ای هدیدپ کی ناونع ھب ھن تلود داھن ھب ییارگراتخاسارف ھیرظن
 بوچراچ نیا رد  .درگنیم اھراتفر زا یا ھعومجم ای لمع کی ناونع ھب ھکلب
 رگشنک و تسا یسایس یاھ هدیدپ و اھشنک لماع مھ و ھجیتن مھ تلود داھن

   .درادن دوجو تسا لاعف نآ رد ھک یعامتجا و یسایس نتمزا لقتسم ،یسایس
 
 لکش یگنوگچ ھک تسا نآ تسایس ملع ھفیظو ،ییارگراتخاسارف ھیرظن دید زا
 بناوج یاراد اھ هدیدپ نیا  .دنک یسررب ار یسایس یاھ تیوھ و اھ هدیدپ یریگ
 رییغت لاح رد میاد اھنآ یریگ لکش دنور و دنشابیم یددعتم ھلکشتم رصانع و
 ھب یعامتجا یاھراتخاس ھلکشتمرصانع تخانش ،بوچراچ نیا رد   .تسا
 زین ار رصانع نیا نیب ھطبار یگنوگچ تسیابیم ھکلب ،تسین یفاک ییاھنت

 ،یعامتجا یاھراتخاس ھلکشتم رصانع زا کی مادک ھکنآ ھب ھتسب اریز  .تخانش
 لصاح یتوافتم جیاتن ،دنوش بیکرت رگیدکی اب تبسن ھچ ھب و تروص ھچ ھب
 یسارکومد و تیدرف ،یراد ھیامرس نویسامرف یاھ هدیدپ ،لاثم یارب  .دوشیم
 یاھداھن و دنوش بیکرت رگیدکی اب یفلتخم یاھتروص ھب دنناوتیم یناملراپ
 نویسامرف بیکرت ھجیتن مسیزان مسیشاف  .دنروآ دوجوب ار یتوافتم یعامتجا

 ،ھکنآ لاح  .تسا یتسرپ نامرھق و یموق مسیلانویسان رصانع اب یراد ھیامرس
 و تیدرف رصانع اب یراد ھیامرس بیکرت ھجیتن برغ یسارکومد لاربیل
 ار تلود داھن و ھعماج ،نایارگراتخاسارف داقتعا ھب  .تسا یناملراپ یسارکومد
 تسیابیم ھکلب  .درک یدنب لومرف صاخ گنھرف ای ھقطنم کی رظنم زا ناوتیمن
 ،اھ یسارکوروب ،نیناوق ،اھ تینالقعزا هدیچیپ یا ھعومجم ناونع ھب تلود ھب

 ،شناد ،تراھم ،ینامزاس لاکشا ،تردق لامعا و یراذگ نوناق یاھنامزاس
 و دنرییغت لاح رد میاد ھک تسیرگن لرتنک و تراظن ،یناسر عالطا یاھ ھکبش
 و دنوشیم بیکرت رگیدکی اب یتوافتم یاھتروص ھب یخیرات طیارش ھب ھتسب
  .دنروآیم دوجوب ار یفلتخم یعامتجا یاھنویسامرف و اھداھن
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 مراھچ لصف

 ندش یناھج دنور ریثات

  دمآ رد
 
 ھئارا یتوافتم یاھ ھیرظن تلود داھن رب ندش یناھج دنور ریثات صوصخ رد
 یناھجرصعرد ھک دننآرب ندش یناھج ھشتآود نارادفرط ،وسکی زا  .تسا هدش
   76.تشگ دھاوخ یفتنم یدوز ھب و هدش نوگرگد الماک اھتلم -تلود شقن ،ندش
 اھ تلم – تلود و ایفارغج نایاپ رصع اساسا ندش یناھج رصع ،رظنم نیا زا
 رد تاعالطا و راک یورین ،ھیامرس ،تامدخ ،الاک دازآ شدرگ نونکا  .تسا
 ھلصاف رد  ،لاثم یارب  .تسا نایرج رد ناھج ھنھپ رد هدنیازف و نالک داعبا

 لاس رد رالد نویلیب 59 زا یجراخ یراذگ ھیامرس شزرا 2002 ات 1982
 ھھد دنچ ھلصاف رد  77.تفای شیازفا 2002 لاس رد رالد نویلیب 651 ھب 1982

 تاطابترا یدعاصت شرتسگ و دشر و هدش ربارب 100 ییاوھ یاھترفاسم دادعت
 ینآ شدرگ ،تاعالطا یروآنف تالوحت و یرونربیف یژولونکت ،یا هراوھام
 رازاب شرتسگ ،ساسا نیا رب  .تسا ھتخاس رسیم ناھج ھنھپ رد ار تاعالطا
 ھب ،یروآنف تالوحت اب هارمھ ،راک یورین و ھیامرس دازآ شدرگ هژیو ھب ،دازآ
 یاھ یدنب میسقت ،لقن و لمح و تاعالطا ،تاطابترا یاھ ھصرعرد هژیو
 لیحتسم ار یلم یاھ تلود اتیاھن و دزاسیم ینعم یب تعرس اب ار ییایفارغج
 ییایفارغج یاھیدنب میسقت ریسا رگید اھتکرش زرم نودب ناھج رد  .درک دھاوخ
 اب هارمھ رما نیا  .درک دنھاوخ یراذگ ھیامرس دنھاوخب ھک اجک رھ رد و دنتسین
 و ھنیزھ مک قطانم یوس ھب ار یناھج ھیامرس ،دوس یزاس رثکادح هزیگنا
 بلج یارب ات داد دھاوخرارق راشف تحت ار اھتلود و درک دھاوخ ریزارس دوسرپ

 و دنھد شھاک ار یتیامح یاھدس و اھتایلام حطس و دنزادرپب تباقر ھب ھیامرس
 نیا زا  .دنوش ماغدا یناھج داصتقا رد رتقیمع و رت هدرتسگ ھچرھ و تعرس اب
 رگید و دنا یناھج داصتقا رد ندش لح لاح رد تعرس اب یلم یاھتلود ،رظنم
   .تسناد ناھج یسایس و یداصتقا تالوحت یلصا لماع ار اھنآ ناوتیمن

 
76 Gray (1998), Greider (1997), Ohmae (1996), O’Brien (1992) 
77 UNCTAD 2003 



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 84 

 
 ندش یناھج دنور ھب دیدرت و کش اب نازادرپ ھیرظن زا یا هدع ،رگید یوس زا
 ھجرد ظاحل ھب و تسین یدیدج هدیدپ ندش یناھج ھک دندقتعم هدع نیا  .دنرگنیم
 توافتم نادنچ شیپ لاس دص ھب تبسن یناھج داصتقا تیعضو ،ماغدا
 زا شیپ رد یناھج داصتقا ،نازادرپ ھیرظن نیا زا یخرب دید زا  78.دشابیمن

 ناشن رطاخ هدع نیا  .دوب ینونک تیعضو زا رتزاب رایسب لوا یناھج گنج
 یاکیرمآ رد یجراخ یللملا نیب یراجت تالدابم هدمع مجح الوا ھک دننکیم
 زا ناھج مدرم موسود مھس ھکیروطب ،تسا زکرمتم نپاژ و اپورا ،یلامش
 حطس رد راک یورین دازآ شدرگ ،امود  .تسا %16 زا رتمک یناھج تراجت
 یگنھرف و یعامتجا ،یسایس ،یقوقح عناوم اب و تسا دودحم رایسب یللملا نیب
 دنور ناعفادم ھک نانچنآ زین ھیامرس شدرگ ،اموس  .دشابیم ھجاوم یددعتم
 ھیامرس %80 زا زواجتم  .تسین لایس و دازآ دننکیم روصت ندش یناھج
 هریاد زا ناھج هدمع شخب و تسا شدرگ رد دودعم روشک دنچ نیب رد یناھج
 ماجنا یراذگ ھیامرس یتقو ،نینچمھ  .تسا جراخ یناھج حالطصا ھب داصتقا
 کی اب ھن ام ،انبم نیا رب  .تسا دودحم رایسب نآ ندرک اجباج ناکما ،تفریذپ
 ،ھتشذگ دننام ھک میتسھ ھجاوم زاب یللملا نیب داصتقا کی اب ھکلب ،یناھج داصتقا
 نیا زا  .دننکیم افیا نآ رد ار هدمع شقن اھ تلم -تلود و یلم یاھداصتقا
 تسد و اطخ اھتلم - تلود شقت نتفای نایاپ و داصتقا ندش یناھج یاعدا ،رظنم
 تالوحت یلصا لماع نانچمھ یلم یاھتلود سکع رب  .تسا سر دوز مک
    79.دنا ناھج یسایس و یداصتقا
 
 یکی ھک دنھدیم تسدب ندش یناھج هدیدپزا یزیمآ ھغلابمریواصت قوف ھیرظن ود
 وسکی زا نازادرپ ھیرظنرتشیب اما  .دشابیم نآراکنارد یرگید و ییامنگرزبرد
 یعامتجا ،یسایس ،یداصتقا تالوحت ھک دننادیم دیدج هدیدپ کی ار ندش یناھج
 ھک دننآرب رگید یوس زا و  تسا هدروآ دوجوب ناھج رد یقیمع یگنھرف و
 و ایفارغج نایاپ نوچ یتارابع ھک تسا نآ زا رت هدیچیپ رایسب ندش یناھج دنور
 ،رظنم نیا زا .دنھد تسدب نآزا یتسرد کرد دنناوتب اھتلم – تلود نایاپ
 و یعامتجا ،یداصتقا تالوحت رد یا هدننک نییعت شقن نانچمھ یلم یاھتلود

 
78  Hirst and Thompson (1999), Rugman (2000), Wade (1996), Zysman 

(1994) 
79  Thompson and Krasner (1989) 
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 شقن و درکلمع ،تیھام ،ندش یناھج دنور رد اما .دننکیم افیا ناھج یسایس
    80.تسا هدش یا هدرتسگ و قیمع تالوحت شوختسد یلم یاھتلود
 
 ھکلب ،هدش ماجنا تیعضو کی ھن ندش یناھج ،موس هورگ نازادرپ ھیرظن دیدزا
 نوگرگد ار ناھج ات دوریم نآ ھنماد شرتسگ اب ھک تسا ندش لاح رد دنور کی

 یایسآ و یبرغ یاپورا ،یلامش یاکیرمآرد تالوحت نیا نوناک ھچرگ  .دزاس
 اما ،تسا رباربان و نوگمھان رایسب نآ عفانم عیزوت و دراد رارق یقرش بونج
 نیا  .تسا هدرتسگ و قیمعرایسب یناھج ھعماج لکرب ندش یناھج هدیدپ ریثات
 یب ار اھتلم – تلود شقن و ییایفارغج یاھیدنب میسقت ندش یناھج دنور ھک اعدا
 یاراد ندش یناھج دنور ،نکیلو  .تسا زیمآ قارغا تسا ھتخاس یفتنم و ینعم
 و هدوب یلم یاھتلود درکلمع و تیھام یوررب یا هدرتسگ و قیمع تاریثات

 .دنشابیم رادروخرب یھجوت لباق تیمھا زا ھک دوب دھاوخ
 

 تردق ییاجباج
 
 ییاجباج لاح رد ددعتم بناوج زا یلم یاھتلود تردق ندش یناھج رصع رد
 و اھداھن ھب ،الاب ھبور و یدومع تروصب اھتلود تردق زا یشخب  81.تسا

 ،یناھج کناب ،لوپ یللملا نیب قودنص ریظن ،یلمارف و یللملا نیب یاھنامزاس
 یاھنامزاس و یا ھقطنم یسایس و یداصتقا یاھنامزاس ،یناھج تراجت نامزاس
 ھب ،نییاپ ھب ور اھتلود تردق رگید شخب  .تسا یراذگاو لاح رد ھباشم
 رب نوزفا  .تسا ییاجباج لاح رد یموب راشف یاھھورگ و یلحم یاھنامزاس
 یضرع تروصب تلود تردق زا یھجوت لباق شخب ھتشذگ ھھد دنچ یط ،نیا
 و یزاس یصوصخ دنور  .تسا  هدش راذگاو رازاب یاھ ناگرا و اھ داھن ھب
 و تفرگ جوا یبرغ یاپورا رد 80 و 70 یاھ ھھد رد ھک یداصتقا تاحالصا
 دومن ،تفای شرتسگ ناھج قطانم ریاس ھب تعرس اب 2000 و 90 یاھ ھھد رد
 هدرتسگ یعامتجا و یسایس ،یداصتقا یاھدمآیپ یاراد ھک تسا لوحت نیا زراب
   .تسا هدوب یا
 

 
80  Sorensen (2004), Held McGrew, Goldlatt and Perraton (1999) 
81  Dicken (2003), Scholte (2000), Giddens (1999), Cenry (1997), Rhodes 

(1997) 
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 هدش نوگرگد یھجوت لباق نازیم ھب یلم یاھتلود شقن تالوحت نیا رثا رد
 ار دوخ فیاظو و اھشقن زا یا هراپ یلم یاھتلود وسکی زا ،دنور نیا رد  .تسا
 فیاظو ،رگید یوس زا ،اما  .دنا هداد تسد زا یھجوت لباق دح ات ای لماک روطب

 و یعامتجا ،یداصتقا یاھ تیلاعف میظنت و یزاسداھن ھصرعرد هژیو ھب یدیدج
 و لیھست ،لرتنک ار ندش یناھج تالوحت دنور ات دنا هدش راد هدھع یسایس
    .دنیامن میظنت
 

  تلود یداصتقا شقن لوحت
 
 لاح رد تعرس اب فلتخم بناوج زا ندش یناھج ،یداصتقا ھصرع رد
 ندش یللملا نیب زا دنترابع ینوگرگد و لوحت نیا یلصا هوجو  .تسا شرتسگ
 دیلوت رد یللملا نیب تراجت مھس شیازفا قیرط زا یلم یاھداصتقا رتشیب ھچرھ
 یورین دازآ شدرگ دشر ،دازآ یداصتقا قطانم شرتسگ ،اھروشک یلم صلاخان
 دشر ،یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس دشر ،یناھج ھیامرس رازاب شرتسگ ،راک
 اقترا روظنمب یلمارف یاھنامزاس دشر و شیادیپ و یلمارف یاھتکرش هدننک هریخ
   . یناھج داصتقا میظنت و
 
 یللملا نیب تراجت ینعی ،یضرع ماغدا زا ندش یناھجرصعرد یداصتقا ماغدا
 ھسورپ ینعی  .دریگیم دوخ ھب یقمع تیوھو دوریمرتارف لقتسم یاھداصتقا نیب
 ماغدا رگیدکی رد دنراد رارق فلتخم یاھروشکرد ھک یدیلوت یاھ هاگنب و اھ
 ینیع دومن یلمارف یاھتکرش هدنیازف دشر و دیلوت لماوع دازآ شدرگ  .دنوشیم
   .تسا لوحت نیا
 
 شیازفا تدش ھب ناھج یاھداصتقا یقمع ماغدا اھنت ھن تالوحت نیا دنور رد
 و ھتفای شرتسگ تعرس ھب دازآ رازاب داصتقا لمع ھطیح ھکلب ،تسا ھتفای
 یتلود یاھداھن و اھتلود طسوت نیا زا شیپ ھک یداصتقا یاھتیلاعف زا یرایسب
 دشر اب هارمھرما نیا  .تسا هدش راذگاو دازآ رازاب ھب نونکا تفرگیم ماجنا

 تراجت رد رتگرزب مھس بسک یارب اھروشک هدنیازف تباقر و یلمارف یاھتکرش
 یریگمشچ تاریثات یاراد ،یجراخ یراذگ ھیامرس بلج و یللملا نیب
 تمھرتشیب اھتلود نونکا ،لاثم یارب  .تسا هدوب یلم یاھتلود شقنو درکلمعرب

 هرھب ،رازاب ھعسوت یارب مزال یاھراتخاس و اھداھن داجیا ھجوتم ار دوخ
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 ات دننکیم یداصتقا یاھ تیلاعف میظنت و یناھج داصتقا یاھتصرف زا یرادرب
 فیاظو زا یخرب تیمھا ،دنور نیا رد  .یداصتقا یاھتیلاعف رد میقتسم ھلخادم
 هدوزفا نآ فیاظو زا رگید یا هراپ تیمھارب نامزمھ اما ،ھتفای شھاک تلود
    82.تسا هدش ھتشاذگ نآ هدھعرب زین یدیدج فیاظو و هدش
 

  یا ھیال دنچ یاھتلود
 
 و اھروشک ات دنا هدش بجوم اھروشک یداصتقا ماغدا و یروآنف تالوحت
 رد ھک ھچنآ نونکا  .دنوش ھتسباو رگیدکی ھب یا ھقباس یب وحن ھب ناھج یاھتلود
 و تشونرس یور رب یریگمشچ تاریثات یاراد ددنویپ یم عوقوب روشک کی

 و یللملا نیب یاھ یراکمھ دشر بجوم رما نیا  .دشابیم اھتلودریاس تسایس
 و شقن رب یریگمشچ تاریثات یاراد ھک تسا هدش اھتلود نیب یزرم نیب

 ھبنج و دمآیپ ھس  .دشابیم یللملا نیب تسایس ھصرع رد یلم یاھتلود درکمع
 :زا دنترابع لوحت نیا یلصا

 ،اھ تلود نیب یللملا نیب یاھ یراکمھ دشر •
  یتلود ارف یاھنامزاس دشر •
    یلمارف یاھنامزاس دشر •

 
 اب یزرم نیب و یللملا نیب رومارس رب اھتلود نیب یراکمھ 1950 لاس زا

 دادعت 1999 ات 1950 ھلصاف رد ،لاثم یارب  .تسا ھتفای شیازفا تعرس
 یسایس ظاحل ھب   83 .تشگ ربارب ود زا زواجتم یتلود یللملا نیب یاھنامزاس
 ،نیا رب نوزفا  .دنشابیم رادروخرب یھجوت لباق تیمھازا اھنامزاس نیا نونکا

 ھتفای شیازفا تعرس اب زین یتلود ارف یاھنامزاس تیمھا ریخا ھھد دنچ یط
 هژیو ھب ،فلتخم یاھروشک یتلود یاھنامزاس و اھ ھناخترازو ھکیروطب ،تسا

 ھکبش کی زا یشخب تروص ھب المع ،یمیظنت و یتراظن یاھنامزاس
 رب نازادرپ ھیرظن زا یخرب ،عقاو رد  .دننکیم لمع یللملا نیب یراذگتسایس
 میظنت و تیریدم یارب هویش نیرترثوم یتلودارف یاھنامزاس ھک دنا هدیقع نیا

 
 دینک ھعجارم مھدراھچ لصف ھب رتشیب تاحیضوت یارب   82

83 Held et al (199) 
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 ھصرع ،دادعت ،تالوحت نیا تازاوم ھب  84.دنشابیم یناھج تسایس و داصتقا
 هریخ تعرس اب زین )NGO( یلمارف یتلود ریغ یاھنامزاس ذوفن ھنماد و لمع
 نیا دادعت 90 ھھد ھنایم ات 1951 ھلصاف رد  .تسا ھتفای شیازفا یا هدننک
  85.تفای شیازفا دحاو 5742 ھب 1951 لاس رد نامزاس 832 زا اھنامزاس
 لیکشت ار یناھج تسایس و داصتقا تیریدم ھکبش زا یشخب اھنامزاس نیا نونکا
   .دنھدیم
 
 تموکح کی قوف تالوحت ھجیتن رد ھک دننآرب نازادرپ ھیرظن زا یا هراپ

 رد رورم ھب یلم یاھتلود ،دنور نیا رد  .تسا یریگ لکش لاح رد یناھج
 یتلود ریغ یاھنامزاس نآ رد ھک یلمارف و یللملا نیب یاھنامزاس زا یا ھکبش
 رگید یا هدع 86.دنوشیم لیحتسم ،دنشابیم رادروخرب یھجوت لباق ذوفن زا زین
 رد ھک میتسھ یا ھیال دنچ یاھتلود ھب یلم یاھتلود لیدبت دھاش ام ھک دندقتعم
 ریغ و یتلود یلمارف و یللملا نیب یاھنامزاس ،یلم یاھتلود تازاوم ھب ،اھنآ
 زا  .دنراد هدھع رب ھعماج یسایس و یداصتقا تیریدمرد یمھم مھس زین یتلود
 درکلمع و شقن ھکلب ،دنا هدشن تیمھا یب و ینعم یب یلم یاھتلود ،رظنم نیا
 87.تسا هدش لوحتم اھنآ
 

 یلم تیمکاح لوحت
 

 اتیاھن یسایس تردق دنکیم صخشم ھک تسا یقوقح موھفم کی یلم تیمکاح
  .دشابیم راوتسا یطباوض ھچ ھیاپ رب اھتلود نیب ھطبار و تسا یداھن ھچ نآزا
 نانچمھ یسایس تردق ،یقوقح ظاحل ھب ،ندش یناھج رصع ینونک ھلحرم رد
 ییایفارغج هدودحمرد نکاس تیعمجرب کی رھ ھک تسا یلم یاھتلود نآزا
 نوزفا  .دنشابیم رادروخرب 88یقوقح لالقتسا زا و دننکیم تموکح هدش نییعت
 رد تلاخد مدع ،ربارب قوقح لوصا ھیاپ رب نانچمھ اھتلود نیب طباور ،نیا رب
   .دشابیم راوتسا رگیدکی عفانم ھب لباقتم مارتحا و رگیدکی روما

 
84 Slaughter (1997) 
85 Hell et al (1999) 
86 Ougaard and Higgott (2002) 
87 George Soresen (2004) 
88 Constitutional independence 
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 رد اھتلود تیفرظ شھاک بجوم فلتخم بناوج زا ،ندش یناھج دنور اما
 تاطابترا ھنیمز رد یروآنف تالوحت   .تسا هدش یلم تیمکاح لامعا
 ،هدرک لیھست ار تاعالطا دازآ شدرگ ،یعمج تاطابترا و کینورتکلا
 رد  .تسا ھتساک یھجوت لباق نازیم ھب یمومعراکفا لرتنک رد اھتلود ییاناوتزا

 ماغدا ،یلمارف یاھتکرش و یلام یاھرازاب هدنیازف دشر ،یداصتقا ھنیمز
 یدازآ یریگمشچ وحن ھب دازآ رازاب تابسانم شرتسگ و اھروشک یداصتقا

 ھنیمز رد .تسا ھتخاس دودحم ار یداصتقا یاھ تیلاعف لرتنکرد اھتلود لمع
 زرم ندش گنرمک و یلمارف و یتلود ارف ،یللملا نیب یاھنامزاس دشر ،یسایس
 یھجوت لباق نازیم ھب ار یلم یاھتلود لمع یدازآ یجراخ و یلخاد تسایس نیب
        .تسا ھتخاس دودحم
 
 یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تالوحت و یروآنف تالوحت لیلد ھب ،عومجم رد
 نورد رد ھک ار ھچنآ دنناوتیمن اھتلود رگید ،ندش یناھج دنور زا یشان
 یناھج دنور ،رگید ترابع ھب  .دننک لرتنک ھتشذگ دننام درذگیم دوخ یاھزرم
 89.تسا ھتخاس لوحتم ار یلم تیمکاح لصا یاوتحم ندش
 

 یلم تیوھ و یدنورھش لوحت
 
 یناھج هدیدپ  .تساراوتسا یلم تیوھ و یدنورھش میھافم رب تلم – تلود هدیدپ

 و  هدوب یلم تیوھ و یدنورھش لکش و اوتحم رب یقیمع تاریثات یاراد ندش
   .تسا ھتخاس لوحتم ار تلم – تلود هدیدپ یاوتحم تاریثات نیا قیرط زا
  
 اھنآ لباقتم تادھعت و قوقح و تلود و نادنورھش نیب ھطبار یدنورھش موھفم
 رصعرد  .دنکیم فیصوت ار یداصتقا و یعامتجا ،یسایس رومارد رگیدکی ھب

 – تلود راصحنا رد رگید نادنورھش یندم قوقح نیمضت و نییعت ندش یناھج
 و نییعترد یلم ارف و یللملا نیب یاھنامزاس تکراشم ھکلب  .درادن رارق اھ تلم
 ،لاثم یارب  .تسا شرتسگ لاح رد تعرس ھب نادنورھش یندم قوقح نیمات

 دنشابیمرشب قوقح یاھروشنم یاراد ود رھ اپورا ھیداحتاو دحتم للم نامزاس
 ،نیا رب نوزفا  .دنشابیم اھنآ یارجا و تیاعر ھب دھعتم ،وضع یاھتلود ھک

 
89 Scholte (2000), Elinks (1995) 
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 لاح رد تعرس اب و تدش ھب رشب قوقح نیناوق یارجا رب اھنامزاس نیا تراظن
 و  اھنامزاس نیا یلام ریغو یلام یاھکمک یتح ،نونکا  .تسا شرتسگ
 ھب طونم هاگ لوپ یللملا نیب قودنص و یناھج کناب ریظن ،ھتسباو یاھنامزاس
 نیمات و نییعت ،رگید ترابع ھب  .تسا اھتلود طسوترشب قوقح نیزاوم تیاعر
 ،یداصتقا ماغدا  90.تسا ھتفای یناھج ھبنج تعرس اب نادنورھش یندم قوقح
 یلخاد تسایس نیب زرم ندش گنر مک و رگیدکی ھب اھروشک یگتسباو شیازقا
    .تسا لوحت نیا یا ھیاپ للعزا یجراخ و
 
 ،بھذم ،گنھرف ،نابزریظن ،دریگیم رب رد ار یددعتم بناوج یلم تیوھ
 زا ندش یناھج دنور و یروآنف تالوحت  .کرتشم خیرات و یقیسوم ،تایبدا

 رد ار دارفا ،تاعالطا دازآ شدرگ لیھست قیرط زا هژی و ھب ،فلتخم بناوج
 رد مدرم یگدنز طیارشزارتشیب تخانش اب ات دننکیم بیغرت ناھج ھنھپ

 دروم امیاد ار دوخ تاعقوت و اھ ھقیلس ،تالیامت ،اھتساوخ ،ناھج طاقنریاس
 ھب رگید دارفا ندش یناھج رصع رد ،رگید ترابع ھب .دنھد رارق رظن دیدجت
 ات دنشوکیم هراومھ ھکلب ،دنشابیمن عناق تسا هدیسر ثرا ھب اھنآ ھب ھک یتیوھ
 هدروآ مھارف اھنآ یارب ندش یناھج دنور ھک یتاناکما ھیاس رد ار دوخ تیوھ
 ینوگرگد بجوم رورم ھب رما نیا 91.دننک دیلوتزاب و فیرعت ،فشک تسا
 ھب ،نونکا ھک دننآرب نازادرپ ھیرظن زا یرایسب  .دوشیم یلم یاھ تیوھ
   92.تسا یریگ لکش لاحرد یناھج نادجو و تیوھ کی ،یلم یاھتیوھ تازاوم
 
 دراذگیم ریثات اھتلم – تلود لکش و اوتحم رب رورم ھب قوف تالوحت ھعومجم
 .تخاس دنھاوخ لوحتم ارنآ اتیاھن و
 

  تلود یتیریدم شقن لوحت
 
 ،لرتنک یارب اھتلود ھک ار یلوادتم و یتنس یاھ هویش ندش یناھج دنور
 ھتخاس ھجاوم یددعتم یاھشلاچ اب ،دنربیم راکب ھعماج یگنھامھ و تیریدم
 نیب و یلمارف یاھداھن و اھنامزاس یبای تردق بجوم ندش یناھج اریز  .تسا

 
90 Soysal (1994) 
91 Giddens (1994) 
92 Robertson (1992) 
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 یاھنامزاس زا یا ھعومجم دورو و دازآ رازاب شقن و تیمھا شیازفا ،یللملا
 تالوحت نیا  .تسا هدش ھعماج تیریدم و تسایس ھصرع ھب دیدج یتلود ریغ
 تیریدم ھکیتروصب ،تسا هدرک نوگرگد ار ھعماج تیریدمرد تلود شقن

 و اھنامزاس زا یا ھعومجم ھکلب ،درادن رارق تلود راصحنا رد رگید ھعماج
 تیریدم رد یا هدننک نییعت هاگیاج یتلود ریغ و یللملا نیب ،یلمارف یاھداھن

 ،یسارکومد یارب یمھم یاھدمآیپ یاراد رما نیا   .دنا هدروآ تسدب ھعماج
   .دشابیم ھعماج کیتارکومد لرتنک و تلود یھدباسح
 

 تلود لوحت
 
 شقن و تیمھا اھتلم – تلود ات تسا هدش بجوم ندش یناھج دنور ھک اعدا نیا

 تسد زا یناھج و یللملا نیب ،یلخاد ھصرع رد ھعماج تیریدم رد ار دوخ
 یناھج دنور ھک تسا نآ زا یکاح قوف تادھاشم اما  .تسا زیمآ قارغا دنھدب

 هدش یلم یاھتلود درکلمع و شقن ،تیھام رد یقیمع تالوحت بجوم ندش
   .دومن ھصالخ تلود و تلم ،داصتقا ھبنج ھس رد ناوتیم ار تالوحت نیا  .تسا
 
 ییاھدحاو یلم یاھداصتقا ،ندش یناھج زا شیپ هرود رد ،یداصتقا ظاحل ھب
 رگیدکی اب یراجت دتسو داد ھب رتشیب عفانم بسک یارب ھک لقتسم اتدمع دنتسھ
 یاھتکرش ھکبش قیرط زا یلم یاھداصتقا ،ندش یناھجرصعرد  .دنزادرپیم
 ھیامرس رازاب هژیو ھب ،دازآ رازاب شرتسگ و دیلوت لماوع دازآ شدرگ ،یلمارف

 ناوتیمن رگید ھکیتروصب ،دنوشیم ھتسباو رگیدکی ھب یا هدنیازف وحن ھب ،یناھج
   .تسناد لقتسم اتدمع ییاھدحاو ار اھنآ
 
 و بھذم ،نابز ،خیرات اب ھطبار رد تیلم ،ندش یناھج زا شیپ هرود رد
 تموکح تحت ھک ینیعم ییایفارغج هدودحم رد ھک ینادنورھش کرتشم گنھرف
 دشابیم نادنورھش قوقح نیمات و نییعت لوئسم ھک صخشم تلم – تلود کی
 نیا دراو تعرس اب یلمارف رصانع ندش یناھج رصعرد  .دوشیم فیرعت

 – تلود راصحنا زا تعرس اب نادنورھش قوقح نیمات و نییعت  .دنوشیم ھصرع
 نیمات و نییعت رد یا هدننک نییعت شقن یلمارف یاھنامزاس و دوشیم جراخ اھتلم
 شدرگ ریثات تحت ،رگید یوس زا  .دنریگیم هدھع ھب رشب قوقح یناھج نیزاوم
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 ھب ،رورم ھب و دنوشیم کیدزن رکیدکی ھب یلم یاھتیوھ ،تاعالطا دازآ
   .دریگیم لکش یناھج تیوھ کی ،یلم یاھ تیوھ تازاوم
 
 ھک یلم یزکرم یاھتلود اب ام ،ندش یناھج زا شیپ هرود رد ،تلود رظنم زا
 و رھق یورین دربراک ،یراذگ نوناق راصحنا زا دوخ تموکح تحت هدودحم رد
 یاھتلود  ندش یناھج رصعرد  .میتسھ ھجاوم دنرادروخرب یلم تیمکاح قح
 ھکیوحن ھب .دنرادروخرب یلم تیمکاح لامعا یارب یرتمک تیفرظ زا یلم
 رد یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھ ھصرع رد ھک ار ھچنآ دنناوتیمن رگید
 ھب تیفرظ نیا زا یشخب ھکلب ،دننک لرتنک الماک درذگیم دوخ یاھزرم نورد
                  .تسا هدش لقتنم یللملا نیب و یلمارف یاھنامزاس
 
 ھصخشم ھک نردم و یلم یاھتلود ،ندش یناھج رصع رد ،ھصالخ ترابع ھب
 دنھدیم نردمارف یاھتلود ھب ار دوخ یاج دنشابیم ندش یناھج زا شیپ نارود
 ،یلم یاھنامزاس زا یا ھکبش قیرط زا و دنشابیم یا ھیال دنچ و رت هدیچیپ ھک
    93.دننکیم تموکح لامعا یلمارف و یللملا نیب
 

 یلم یاھداھن ریثات
 
 و تیھام رب هوالع ،فلتخم یاھروشک و قطانم رب ندش یناھج دنور ریثات
 ،اھداھن تیفیک و عون ھب یھجوت لباق دح ات ،ندش یناھج دنور یاھ یگژیو
 ھطوبرم یاھروشک و قطانم یسایس و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس و اھتسایس
    .دراد یگتسب زین
 
 دنور دنناوتیم ناشیاھ یگژیو و تاصخشم ھب ھتسب ،یلحم یاھتسایس و اھداھن

 ار نآ گنھآ سکعرب ای ،دننک عیرست و قیوشت روبزم قطانم رد ار ندش یناھج
 دوبن ،یداصتقا و یسایس یتابث یب ،لاثم یارب  .دنزاس فقوتم اساسا ای و ھتسھآ
 و لقن و لمح یاھ ھکبش ریظن ،یداصتقا یاھتخاس ریز فعض ،بسانم نیناوق
 فعض ،رھام راک یورین دوبمک ،یا ھفرعت یاھدس و عناوم دوجو ،تاطابترا

 یاھشنت ،دساف و دمآراکان یسارکوروب ماظن ،ھیامرس رازاب و یکناب متسیس
 یراذگ ھیامرس یارب یبسانمان طیحم ... ،زیمآ جنشت یجراخ تسایس ،یعامتجا

 
93 George Sorensen (2004) 
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 زا  .دنوشیم یناھج داصتقا زا روشک یاوزنا بجوم ،هدروآ دوجوب یجراخ
 دھدیم هزاجا روشک ھب بسانم یگنھرفوج و اھتسایس ،اھداھن دوجو ،رگید یوس
 دنور یفنم تاریثات و دیامن یرادرب هرھب یناھج داصتقا یاھتصرف و ایازم زا ات

   .دناسرب لقادح ھب ار دوخ یلم داصتقا و ھعماج درکلمع و تفاب رب ندش یناھج
 
 یاھریسم زا ار ندش یناھج دنور اھروشک ات دوشیم ببس اھنت ھن رما نیا
 ریثات زین ندش یناھج تالوحت ریسرب دناوتیم اساسا ھکلب ،دننک ھبرجت یتوافتم
 ھک روطنامھ ،عقاو رد  .ددرگ نآ فلتخم لاکشا شیادیپ بجوم و دراذگب
 و قطانم رب نآریثات کرد و ندش یناھج دنور تخانش ،دننکیم دیکات نایارگداھن
 و یموب یاھداھن نیب لباقتم ھطبار تخانش مزلتسم ناھج فلتخم یاھروشک
         94.تسا رگیدکی رب اھنآ لباقتم ریثات و ندش یناھج دنور

 
94 Weiss (2003), Hall and Soskice (2001), Scharpf (2000), Garrett (1998) 
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 مجنپ لصف

 رد نردم تلود نیوکت عناوم
 برغ ناھج زا جراخ

 

 دمآرد
 
 یبرغ یاپورارد ادتبا ھک تسا برغ ندمت زا ھتساخرب یا هدیدپ نردم تلود
 نردم تلود نیوکت  .تفای شرتسگ ناھج طاقن ریاس ھب تعرس اب و تفرگ لکش
 اما  .تفریذپ ماجنا تیقفوم اب ایلارتسا و اداناک ،اکیرمآ دننام ییاھروشک رد
 و ایسآ  هژیو ھب و نیتال یاکیرمآو یقرش یاپورا ھلمج زا ،ناھج طاقنریاسرد
 ھک هدیدرگ ھجاوم یددعتم تالکشم اب نردم تلود شرتسگ و نیوکت ،اقیرفآ
 و یعامتجا ،یگنھرف ،یخیرات لماوع زا یا ھعومجم رد تسیابیم ارنآ لیلد
         .درک وجتسج یداصتقا
 
 تلود و یراد ھیامرس شرتسگ و نیوکت یارب یددعتم عناوم نازادرپ ھیرظن
 یاھروشک رد  95.دنا هدرمشرب برغ هزوح زا جراخ یاھروشک رد نردم
 گنھآ یلادوئف تابسانم موادت و یزاسزاب اب ھقلطم یاھتلود ،یقرش یاپورا
  .دنتخاس راوشد و ھتسھآ ار نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم ھعسوت
 یسایس و یداصتقا طیارش داجیا اب ھکنآ یاج ھب اھتلود ،ییایسآ یاھروشک رد
 ھب دوخ ابلاغ ،دنناسر یرای یداصتقا یاھتیلاعف و اھتیقالخ ھعسوت رما ھب مزال

  .دنا هدرک لمع یراد ھیامرس تابسانم ھعسوت و یریگاپربارب رد یعنام تروص
 انب سویسفنک ھفسلف و اھ شزرا ھیاپ رب ھک یتردقرپ یرالاسناوید ماظن ،نیچ رد
 و 96»یتساک « ماظن ،ناتسودنھ رد  .دومن افیا دنور نیا رد یمھم شقن ،دیدرگ
 یراد ھیامرس ھعسوت ربارب رد یعنام تروصب نآ موادت و ظفح رد تلود شقن
 یبھذم یاھشرگن ھبلغ یمالسا یاھروشکرد  .درک لمع نردم تلود نیوکت و
 یزکرم یاھتلود فعض و یلیا یاھگنج و اھشنت ،یسایس یتابث یب ،یفارخ –

 
95  Fernand Braudel, 1985, Civilisation and Capitalism, London Fontana 

Press 
96 Cast system, ھتسب یتاقبط ماظن  
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 هدوب نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم گنھآ ندش دنک مھم لماوعزا
  .دنا
 
 رد نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت مدع لیلد سکرام
 یلصا ھصخشم ھک دنکیم وجتسج ییایسآ دیلوت هویش رد ار ییایسآ یاھروشک
 تردق زکرمت و لیابق موجھ ،نیمز رب یصخش تیکلام فعض ای و دوبن ،نآ
 لماوع نیا ھعومجم ،سکرام داقتعا ھب  .تسا ھنادبتسم یاھتموکح تسدرد
 یریگاپ ،ھیامرس تشابنا ،اھرھش شرتسگ ،یتاقبط تابسانم یریگ لکش زا عنام
 ،رگید یوس زا  .تشگ نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت و
 عون ریثات و بھذم شقن ،یگنھرف لماوع ھجوتم رتشیب ار دوخ ھجوت »ربو«
 ،ناتستورپ بھذم زج ھب ،ربو داقتعا ھب  .دنکیم یسایس و یعامتجا یھدنامزاس
 یدیدش رایسب ییالقعریغ و یا ھناسفا ،یریطاسا رصانع یاراد رگید بھاذم
 ھعسوت و یریگ لکش ھمزال ھک ناھج ھب ییارگ لقع دروخرب زا عنام ھک دنتسھ
 یاپورا رد کیلوتاک بھاذم ،ربو رواب ھب  .دنوشیم تسا یراد ھیامرس ماظن

 نینچ ایسآ ھیقب رد مالسا و ناتسودنھرد مسیئادوب ،نیچ رد سویسفنک ،یقرش
 یریگولجرد نیچ یرالاسناوید یفنم شقن ھب نینچمھربو  .دنا هدرک افیا ار یشقن
 ماظن ،رظنم نیا زا  .دراد ھجوت نردم تلود و یراد ھیامرس ماظن نیوکتزا
 ھیرظن زا رگید یا هدع  .تسا هدرک افیا یھباشم شقن ناتسودنھ رد یتساک
 ییایسآ یاھروشک یگدنام بقع لوئسم ار مسیلاینولکوئن و مسیلاینولک ،نازادرپ
 رد نردم یاھتلود نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم ھعسوت مدع و ییاقیرفآ و
  .دننادیم قطانم نیا یاھروشک
 
 ریز رد ھچنآ  .تسا رضاح شھوژپ ھطیح زا جراخ قوف دراوم عماج یسررب
    .تسا دراوم نیا یلصا سوئر زا یخرب ھب یرصتخم هراشا اھنت دیآیم
 

 یقرش یاپورا
 
 زیامتم یبرغ یاپورا زا ار یقرش یاپورا ،یگژیو ھس مسیلادوئف رصع رد
 تابسانم شرتسگ و یریگ لکشریس نازادرپ ھیرظن داقتعا ھب ھک تخاسیم
 الوا  .دادرارق ریثات تحت ار ھقطنم نیا رد نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس
 هدرکن ھبرجت امیقتسم ارنآ یخیرات ثاریم و  مور یروتارپما یقرش یاپورا
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 ،تشاد رارق مور کیلوتاک یاسیلک هزوح رد اتدمع یبرغ یاپورا ،امود  .دوب
 یاسیلک ،سورپ و ناتسھل یانثتسا ھب ،یقرش یاپورا رد ھکیتروصرد
 یقرش یاپورا رد یراد ھیامرس ماظن یریگاپ ،اموس  .دوب بلاغ سکودوترا
   .تفرگ تروص یبرغ یاپورا یوق یاھتلود اب دیدش تباقر رد و رترید
 
 گنھرف ھیشاح رد یقرش یاپورا ات دش بجوم تسخن لماع ود ،قوف لماوع زا

 ھیامرس شرتسگ و نیوکت رما موس لماع ،رگید یوس زا  .دریگرارق برغ
 داقتعا ھب  .تخاس راوشد ار یقرش یاپورا یاھروشک رد نردم تلود و یراد
 هرود نایاپ رد ھقلطم یاھتلود یریگ لکش یبرغ یاپورا رد ،نوسردنا
 رب ،تسا یراد ھیامرس ماظن شیادیپ دمآرد شیپ یرایسب رواب ھب ھک مسیلادوئف
 شیادیپ یقرش یاپورارد ھکیتروصرد  .تفریذپ ماجنا ینورد لماوع ھیاپ
  .تفرگ تروص یبرغ یاپورا دنمورین یاھتلود دیدھتربارب رد ھقلطم یاھتلود
 رتدنمورین یاھتلود دیدھت اب ھلباقم یارب یقرش یاپورا یاھتلود ،رظنم نیا زا
 تیوقت و یزاسزاب دوخ یاھروشکرد ار مسیلادوئف تابسانم یبرغ یاپورا
 مدرم رب  ار یتیعر -بابرا تابسانم زا یمود رود ،نوسردنا لوق ھب و دندومن

 شترا و دنروآرد  دوخ راصحنا ھب امامت ار یسایس تردق ات دندرک لیمحت دوخ
 لماع ود اب هارمھ ،رما نیا  97.دنھد نامزاس مکاح تابسانم ھیاپ رب ار یمیظع
 یاھروشک رد نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس یریگ لکش  دنور ،ھتفگ شیپ
   .تخاسراوشد و ھتسھآ ار یقرش یاپورا
 
 ریاس شقن نتفرگ هدیدان ،یرگن هداس دننام ،ددعتم تاھج زا نوسردنا ھیرظن

 یبرغ یاپورا رد دنلھ و ناتسلگنا توافتم یاھ ھبرجت ھب یھجوت یب و لماوع
 ،ھمھنیا اب  .تسا ھتفرگ رارق داقتنا دروم ،یقرش یاپورا رد سورپ و ناتسھل و
 رد نردم تلود و یراد ھیامرس نیوکت ریس رب قوف لماوع یفنمریثات
 .تسا نازادرپ ھیرظن بلاغ ھجوت دروم یقرش یاپورا یاھروشک
 
 بقاعتم و ھیسور رد 1917ربتکا یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ ،تروصرھ رد
 گنج زا سپ یقرش یاپورا یاھروشک ریاس ھب یتسیلایسوس ماظن شرتسگ نآ

 ریسم رد ار یقرش یاپورا یاھروشک رد تلود داھن تالوحت دنور ،مود یناھج
 دنور ،یتسیلایسوس ماظن یشاپورف زا سپ ،نونکا  .دادرارق یتوافتم الماک
 یددعتم تالکشم اب نانچمھ یقرش یاپورا یاھروشک رد نردم تلود نیوکت

 
97 Perry Anderson, 1974, Lineages of the Absolutist State, London, Verso 
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 زا ھک یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس زا یشان یشخب ھک تسا وربور
        .دنشابیم تسا هدیسر ثرا ھب اھنآ ھب نیشیپ ماظن
 

 نیچ
 
 کی تروص ھب نیچ نادناخ طسوت ،دالیم زا شیپ 221 لاسرد نیچ تلود
 یاھگنج مغریلع  .دش سیسات لرتنک تحت ادیدش و یزکرم یھاشداپ تموکح
 زا لکش نیا ،فلتخم یاھنادناخ نیب تنطلس ندش تسد ھب تسد و ددعتم
 لاس رد یروھمج داھن سیسات ات ینعی ،لاس رازھود زا زواجتم یارب تموکح

 تیزکرم ینعی ،تموکح هویش نیا ھتسجرب رصانع  .دوب مکاح نیچ رب 1911
 موادت زین یروھمج سیسات زا سپ یتح تردقرپ رایسب یسارکوروب و دیدش
   98.تفای
 
 شقن نیچ رد یرادتموکح هویش یریگ لکش رد سویسفنک یژولوئدیا و بھذم
 یناحور اتدمعروتارپما شقن سویسفنک بھذمرد  .تسا ھتشاد هدھعرب یا هدمع
 یاھرد تشپ رد ،یصوصخ رایسب روتارپما یگدنز  .یروشک و یماظن ات تسا
 قشمرس هزنمو کاپ یگدنز کی نتشاد اب دوب فظوم روتارپما  .دوبرابرد ھتسب
 و یمسر و یبھذم بادآ و مسارم یارجا اتدمع یو ھفیظو و دشاب نارگید
 یروتارپما تردق  .دوب یعامتجا یاھھورگ نیب شزاس و تملاسم بیغرت
 یسارکوروب هاگتسد قیرط زا نآ یرادتموکح و یسایس فیاظو اما دوب قلطم
 ھشیمھ یرالاسناوید هاگتسد نیچ رد اذل  .روتارپما صخش ھن تفریذپیم ماجنا
 و بتارم ھلسلس تیمھا رب سوسیسفنک یژولوئدیا  .تسھ و هدوب دنمورین رایسب

 یاراد درفرھ یژولوئدیا نیارد  .دزرویم دیکات ادیدش ھعماجرد یگنھامھ ظفح
 ،دنشاب روتارپما و ردپ رادربنامرف تسیابیم دارفا  .تسا ھعماج رد ینیعم ھبترم
 تسا هدش نییعت اھنآ یارب ھک ار یفیاظو و دنبایرد ار دوخ یعامتجا هاگیاج
 99.دنھد ماجنا
 

 
98  S.E. Finer, 1997,  The History of Government: Ancient Monarchies 

and Empires, Oxford University Press, 
99  Vivienne Shue, 1988, The Reach of the State, Sketches of the Chinese 

Body Politics, CA, Stanford University Press 
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 رب ھک یتردقرپ یرالاسناوید ماظن نیچرد ،نازادرپ ھیرظن زا یرایسب رواب ھب
 رد یلماع ناونع ھب  تسا هدش ظفح و انب سویسفنک ھفسلف و اھ شزرا ھیاپ
 رد  .تسا هدرک لمع نردم تلود و یراد ھیامرس شرتسگ و نیوکت ربارب

 هاگتسد ھب نتسویپ ،یرالاسناوید هاگتسد قلطم یگریچ لیلد ھب ،نیچ ھعماج
 یداصتقا یایازم بسک یارب هار نیرتناسآ و نیرتھاتوک هراومھ یرالاسناوید
 یسارکوروب تسد رد تردق هزادنا زا شیب زکرمت ،نیا رب نوزفا  .تسا هدوب
 و تدش  .تسا هدش یسایس و یعامتجا ،یداصتقا داسف شرتسگ بجوم هراومھ
 هدوب نانچنآ یرالاسناوید هاگتسد یراصحنا تردق زا یشان تالکشم یگدرتسگ
 رد یعنام تروص ھب المع و هدرک فیعضت ار یداصتقا تیقالخ هزیگنا ھک
 هاگتسد  ،رگید یوس زا  .تسا هدرک لمع یداصتقا تفرشیپ ربارب
 یجیردت لیلحت زا یریگولج و دوخ یراصحنا تیعقوم ظفح یارب یرالاسناوید
 یاھتیلاعف ھعسوت زا عنام ریگیپ و کیتامتسیس یوحن ھب ،دوخ تردق یاھ ھیاپ
 هراومھ تلود داھن نیچ ھعماجرد  ،عومجمرد   .تسا هدش لقتسم یداصتقا
 ھکنیا ای و دناودب ھشیر ھعماج نطب رد ھکنآ نودب ،ھتشاد رارق ھعماج زارفرب
 .دنک جیسب ارنآ یاھ ییاناوت
 
 ،گنیچ هرود لیاوا رد نآزا سپ و )1644-1368( گنیم یروتارپمارصعرد
 نرق ھنایم ات ،عقاو رد   100.دوب رادروخرب یھجوت لباق یداصتقا قنور زا نیچ
 اب  101.دوب ناھج یاھداصتقا نیرت تردقرپ و نیرتگرزب زا یکی نیچ مھدجھ
 رما نیا لیلد ،لاھ ناج داقتعا ھب  .تفرگن اپ نیچ رد یراد ھیامرس ماظن ھمھنیا

 وجتسج نآ یرالاسناوید هژیو ھب ،نیچ یسایس ماظن یاھیگژیو رد تسیابیم ار
  102.دوب رادروخرب یمک یزاسدنمناوت و دایز یگدنرادزاب تردق زا ھک درک
 یاھتیلاعف دشر زا دوخ یراصحنا تیعقوم ظفح یارب یسارکوروب هاگتسد
 و یدیلوت یاھتیلاعف زا یرایسب و درکیم یریگولج تلود زا لقتسم یداصتقا
 زا یھجوت لباق شخب زین اپورا رد  .دوب هدروآرد تلود راصحنا ھب ار یراجت

 ھقبط نیا ھک اجنآ زا اما .دندوب یتعنص بالقنا فلاخم راد نیمز و فارشا ھقبط
 یشخب ،دوب رادروخرب یبسن لالقتسا زا و تشادن رارق تلود لماک ھطلس تحت

 
100  Gunder Frank, 1988, Re Orient: Global Economy in the ancient Age, 

Berkeley, University of California Press 
101   R. Huang, 1974, Taxation and Government Finance in Sixteenth 

century Ming China, Cambridge University Press 
102    John Hall, 1985, Powers and Liberties: The Causes and 

Consequences of the Rise of the West, London Penguin 
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 نیچ رد اما  .دنارب ولج ھب ارنآ و دنک تکرش یتعنص بالقنا رد تسناوت نآ زا
   .دش رما نیا ققحت زا عنام ھعماج رب یسارکوروب هاگتسد و تلود قلطم ھطلس
 و دوب نیچ یسارکوروب عفانم ریاغم یراد ھیامرس دشر ،رگید ترابع ھب
 ھعسوت زا تسناوت دح زا شیب تردق نتشاد لیلد ھب نیچ یسارکوروب هاگتسد
 .دنک یریگولج یراد ھیامرس تابسانم
 

 ناتسودنھ
 
 هاتوک اتبسن هرود رد زج ھب( مھدزناش نرق لیاوا رد اھلوغم ھلمح زا شیپ ات

 یاھتلود زا ناتسودنھ )دالیم زا شیپ 321-185 یاھلاس یط نایروم ھلسلس
  .دندوب رگیدکی اب زیتس و گنج لاح رد میاد ھک دشیم لیکشت یددعتم
 راب نیلوا یارب و درک دحتم ار ناتسودنھ بونج و لامش  اھلوغم یروتارپما
   .دروآ دوجوب دنمورین و یزکرم ھچراپکی تموکح کی
 
 روما امیقتسم روتارپما صخش ،نیچ یروتارپما فالخرب ،لوغم یروتارپما رد
  لوغم یروتارپما رد ،نیا رب هوالع  .تشاد رایتخا رد ار  یروشک و یماظن
 و رومارد و دوب زکرمتم تایلام یروآ عمجو یماظن رومارب تلود ھجوت
 ھتسجرب شقن یاراد ،مدرم ھب یداصتقا تامدخ ھضرع و یداصتقا یاھتیلاعف
 ھک دوب دنمورین یتساک ماظن کی دوجو لیلد ھب یدودح ات رما نیا  .دوبن یا
 یعامتجا ،یداصتقا یگدنز بناوج یمامت رب و تفرگیمربرد ار اھودنھ یمامت
 یاراد یعامتجا هورگ و درف رھ یتساک ماظنرد  .تشاد تراظن اھنآ یونعم و
 ترابع ھب  .دشابیمن زیاج نآزا لودع ھک تسا یصخشم فیاظو و هاگیاج
 یگنھرف و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا یگدنز تاناکما و اھتصرف ،رگید
 دراد قلعت نآ ھب ھک یا ھقبط ای »تساک « ھطساو ھب امامت و امیقتسم درفرھ
 اجنآ ات ،اذل  .دوشیمراذگاو  یو نادنزرف ھب یثوروم تروص ھب و دوشیم نییعت
 یرای نآ موادت و دیلوتزاب ،ظفح ھب و داتسیا یمن یتساک ماظن ربارب رد تلود ھک
        .تشادن مدرم هرمزور یگدنزرد ھلخادم ھب یزاین ،درکیم
 
 لرتنک طلسم هویش یتساک ماظن ناتسودنھرد یخیرات ظاحل ھب ،عومجم رد
 ھک دوب تردقرپ نانچ شیپ ھھد دنچ ات یتح متسیس نیا  .تسا هدوب ھعماج
 رواب ھب .دوب ھتخاس گنرمک ار ھعماج هرادا رد تلود داھن یدیلک شقن و تیمھا
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 ماظن ھعسوت یلصا عناوم زا یکی یتساک ماظن نازادرپ ھیرظن زا یرایسب
 رما نیا یارب  .تسا هدوب ناتسودنھ رد نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس
   .دنشابیم ھجوت نایاش هژیو ھب نآ دروم راھچ ھک تسا هدش ھئارا یددعتم لیالد

 فیعضت ار تلود داھن نآ یشزرا متسیس و یتساک ماظن تردق ،الوا •
   .دوب ھتخاس لدبم یتساک ماظن تیوقت و ظفح یارب یرازبا ھب ارنآ ،هدرک

 و یریگاپ زا ات دشیم نآ زا عنام یتساک ماظن ظفح رد تلود شقن ،امود •
   .دنک تیامح لقتسم یداصتقا یاھتیلاعف ھعسوت

 ھب نادرمتلود ات دشیم بجوم تلود داھن یتابث یب و فعض ،اموس •
 تورث رتشیب ھچرھ تشابنا یارب یتصرف ناونع ھب اتدمع دوخ تیعقوم
 دنلب یاھ تیلاعف ھب یھجوت یب رما نیا  .دنرگنب نکمم قیرطرھزا
           .درکیم دیدشت ار یداصتقا یاھتیلاعف ھعسوت و یراذگ ھیامرس ،تدم

 رب ار یددعتم یاھ یریذپان فاطعنا و اھتیدودحم یتساک ماظن ،هرخالاب •
 اب اساسا ھک درکیم لیمحت ھعماج یعامتجا و یداصتقا راتخاس
   .دنشابیم ضقانت رد یراد ھیامرس ماظن ھعسوت تایضتقم

 

 مالسا ناھج
  
 ھعسوت و تفرگیم لکش تعرس اب برغ رد یراد ھیامرس ماظن ھک یطیارش رد
 زا ابلاغ عماوج نیا  .دندوب هدش ییاتسیا و یتوترف راچد یمالسا عماوج ،تفایم
 »یفارخ – یبھذم« ادیدش یاھشرگنراتفرگ و دندربیم جنر یسایس یتابث یب

 ھیامرس ماظن ھعسوت تایضتقم و لوصا یاریذپ دتنسناوتیمن اساسا ھک دندوب هدش
 یشروش یاھ لیا و نیشنرھش نانارمکح نیب ررکم گنج و شنت  .دنشاب یراد
 ھب ھک سکرھ ،یطیارش نینچ رد  .دوب عماوج نیا ھتسجرب تاصخشم زا یکی
 تشابنا یارب هدمآ تسدب تصرف زا ات دوب نآ رب ششالت مامت دیسریم تردق

 دنلب یاھ ھمانرب ھب نامکاح اذل  .دنک هدافتسا تدم نیرتھاتوک رد تورث رثکادح
 ھعومجم  .دنتشادن ار مزال ھجوت یداصتقا یاھتیلاعف و تیقالخ ھعسوت و تدم
 ھیامرس تابسانم تیبثت و نیوکت یارب مزال طیارش شیادیپ زا عنام لماوع نیا
          .دشیم ھیامرس تشابنا و یداصتقا یاھتیقالخ ھعسوت ،اھرھش قنور ینعی ،یراد
 



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 101 

 103»نوسردنا« و  »ربو« دننام ،نازادرپ ھیرظن زا یرایسب ،نیا رب نوزفا
 دوخ ،نآ تعیرش ماکحا و گنھرف ،مالسا یسایس ھفسلف ینابم ھک دنرواب نیارب
 تلود نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم یریگ لکش ربارب رد یعنام ناونع ھب
 دراوم ھب ابلاغ ،صوصخ نیا رد  .تسا هدومن لمع یمالسا عماوج رد نردم
 :دوشیم هراشا ریز یلصا
 

 راگدرورپ قح تموکح نآ ساسارب ھک مالسا رد تموکح ھفسلف •
 اھنآ بایغ رد و تسا هدش راذگاو ناماما و ربمایپ ھب ھک تسا

 ،ربمایپ و راگدورپ ھب باصتنا زا اساسا نآ تیعورشم و تیناقح
   .دزیخیمرب طیارشلادجاو نیدھتجم دییات و تعیرش ماکحا اب یراگزاس

 راگدرورپ قح اساسا ار نیمزرب تیکلام ھک مالسا تیکلام ھفسلف •
 ھک درگنیم یا ھعیدو ناونع ھب نیمز رب  ناسنا تیکلام ھب و دنادیم
 .تسا هدش راذگاو یو ھب تقوم تروص ھب دنوادخ یوس زا

 ریظن( نآ یتلودریغ ای و یتلود لکش ھب ،یعمج تیکلام جاور •
 )ھفوقوم و یبھذم یاھداھن تیکلام

 و یصوصخ تیکلام زکرمت زا عنام ھک ثرا ھب طوبرم ماکحا •
   .دنوشیم ھیامرس تشابنا

  یزودنا لام یرامش تشز و ابر ھلئسم •

 بناوج مامت ابیرقت یارب ھک مالسا تعیرش هدرتسگ لومش و یریگارف •
  .دشابیم یصخشم ماکحا یاراد ناناملسم یعامتجا و یدرف  یگدنز
 تعیرش اب یعامتجا تالوحت یگنھامھ و قباطت لمعرد رما نیا
 گنھآ نازادرپ ھیرظن زا یرایسب رواب ھب و ھتخاس راوشد ار مالسا
 ھتسھآ یمالسا عماوج رد ار یسایس و یداصتقا ،یعامتجا تالوحت
   .تسا هدومن

 
 دشر و شیادیپ زا عنام ثرا و تیکلام ھب طوبرم ماکحا یمالسا عماوج رد
 عماوج فالخرب  .دیدرگ ییاتسور قطانم رد لقتسم و گرزب نارادنیمز
 دشر و شیادیپ بجوم یلادوئف تیکلام جیار تابسانم اھنآ رد ھک یبرغ یاپورا

 
103 Anderson, 1974 
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 قطانم رد لقتسم راجت و ییاتسور قطانم رد لقتسم و تردق رپ نارادنیمز
 نید داھن ییادج تموکح رما ھب یمالسا عماوج شرگن ،نینچمھ   .دش یرھش
 راوشد دشابیم نردم تلود نیوکت یلصا یاھ ھیاپ زا یکی ھک ار تلود داھن زا

 و یداھن یاھ بلصت داجیا اب مالسا تعیرش یریگارف  ،رگید یوس زا  .تخاس
   .دومن ھتسھآ ار یمالسا عماوج یسایس و یداصتقا تالوحت گنھآ یگنھرف
 
 طیارش اب هارمھ ،قوف لماوع ھعومجم ،نازادرپ ھیرظن زا هورگ نیا رواب ھب
 و شیادیپ رما ،اھنآ زا یشان یعامتجا تابسانم و یمالسا یاھنیمزرس یمیلقا
 اب ار یمالسا عماوج رد نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم شرتسگ
 .تخاس ھجاوم یراتخاس عناوم
     

 ییایسآ دیلوت هویش
 
 رد نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت مدع لیلد سکرام
 رد سکرام رواب ھب   .دنکیم وجتسج ییایسآ دیلوت هویش رد ار ییایسآ یاھروشک
 ھلخادم ھب راچان تلود ،بآ دوبمک و ییایفارغج طیارش لیلد ھب ییایسآ عماوج
 یروحم یشقن تلود ات دش بجوم رما نیا  .دیدرگ بآ میسقت و تیریدم رما رد
 ماظن ھعسوت اتیاھن و یتاقبط تابسانم یریگ لکش زا عنام و دنک ادیپ ھعماج رد
  .ددرگ نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس
 
 تابسانم و دیلوت دنور رد بآ ھک دیدرگ بجوم بآ دوبمک ییایسآ عماوج رد
 ،بآ دوبمک لکشم عفر یارب  .دنک ادیپ نیمز یاپمھ شیب و مک یتیمھا یداصتقا
 دندومن بآ تیریدم و میسقت یارب یریبادت و اھمتسیس داجیا ھب مادقا عماوج نیا
 نیا ھجیتن  .دنتشاد رارق تلود داھن لرتنک و یربھر تحت دراوم بلاغرد ھک
 و دوبن ھب ھک دوب نیمز رب یتلود تیکلام هژیو ھب ،یعمج تیکلام شرتسگ رما
 نیا عقاو رد  .دیماجنا یتایلام تنار جاور و نیمز رب یصخش تیکلام فعض ای
 ییاھروشک رد  .دنشابیم ییایسآ دیلوت هویش یلصا یاھ ھصخشم زا یگژیو ود
 تیکلام رد یزرواشک یاھ نیمز هدمع شخب ،دوب مکاح  ییایسآ دیلوت هویش ھک
  طباوض ساسا رب ار اھنآ زا یرادرب هرھب قح ھک تشاد رارق هاشداپ ای و تلود
 ات نیمز رب یصوصخ تیکلام  .درکیم راذگاو دوخ رظن دروم دارفا ھب فلتخم
 تلود تردق ھب ھتسباو اساسا و دودحم نآ ھنماد اما ،تشاد دوجو ینیعم دح
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 ھقبط دشر زا عنام نیمز رب یتلود تیکلام هدرتسگ ھنماد ،بیترت نیا ھب  .دوب
   .دیدرگ تلود زا لقتسم ناکالم
 
 ھقبط دوبن و یزرواشک یاھنیمز رب تلود هدرتسگ تیکلام ،رگید یوس زا

 تھج مزال هزیگنا ییاتسور عماوج ات دیدرگ بجوم تلود زا لقتسم نارادنیمز
 عماوج ات دش بجوم دوخ ھبون ھب رما نیا  .دنشاب ھتشادن ار رازاب یارب دیلوت
 رازاب تاناکما زا هدافتسا اب و دندرگ جراخ یتشیعم داصتقا زا دنناوتن ییاتسور
 رما نیا ھجیتن  .دنوش یداصتقا ھعسوت زا یرتالاب ھلحرم دراو ،ھلدابم و
  هدنسب دوخ ینابش و یزرواشک عماوجزا یا ھعومجم زا لکشتم دش ییاھروشک
   .دندوب راتفرگ یتشیعم داصتقا هربنچ رد ھک هدنکارپ و
 
 ،تلود طسوت ھعماج دیلوت هدوزفا شزرا زا یگرزب شخب ،یطیارش نینچ رد
 شزرا یبرغ یاپورا یلادوئف عماوج رد  .دشیم طبض یتایلام تنار تروصب
 راذگاو تلود داھن ھب نآ زا یشخب و  طبض لقتسم نیکالم طسوت دیلوت هدوزفا
 دشیم بجوم یلحم داصتقا و دیلوت دنور رد لادوئف نارادنیمز تکراشم  .دشیم
 طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا تابسانم ھیاپ رب دیلوت هدوزفا شزرا طبض ھک
 هاگیاپ تیوقت بجوم نانچمھ رما نیا  .دریذپ ماجنا ھعماج تایضتقم و دیلوت

 ھب ،ییایسآ دیلوت هویش رد اما  .دشیم یتاقبط تابسانم دشر و نارادنیمز یتاقبط
 امیقتسم ھعماج دیلوت هدوزفا شزرا طبض ،تلود زا لقتسم نارادنیمز دوبن لیلد
 یزکرم تلود ھک اجنآ زا  .تفریذپیم ماجنا نآ یلحم نارومام و تلود طسوت

 بجوم رما نیا ،تشاد رارق یلحم داصتقا زا رود ھب و دیلوت دنور زا جراخ
 طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا تابسانم ھیاپ رب دیلوت هدوزفا شزرا ھک دشیم
 هدافتسا اب ،رھق یورین طسوت تلود داھن .دریذپن ماجنا ھعماج تایضتقم و دیلوت
 یارب ار ھعماج هدوزفا شزرا زا یھجوت لباق شخب دوخ یماظن یورین زا
 دوخ یناوید و یماظن هاگتسد ظفح و اھ یشکرکشل نوزفا زور جراخم نیمات
 تابسانم دشر و ھیامرس تشابنا زا عنام اھنت ھن رما نیا  .درکیم فرصت

 ھنیداھن و تیوقت ار تلود داھن و ھعماج نیب دنویپ تسسگ ھکلب ،دشیم یتاقبط
 ،درکیم نیمضت و نیمات ار یداصتقا تابسانم دیلوتزاب دنور تلود داھن  .درکیم
 ،بیترت نیا ھب  .تشاد رارق یداصتقا تابسانم زارفرب و جراخ نامزمھ اما
 تنار قیرط زا دیلوت هدوزفا شزرا طبض متسیس اب هارمھ یتلود تیکلام
 یوس زا و تشگ یتاقبط تابسانم دشر و شیادیپ زا عنام وسکی زا ،یتایلام
   .دیدرگ نآ یگماکدوخ و تلود داھن دح زا شیب تردق بجوم رگید
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 ،یتاقبط تابسانم یریگ لکش زا عنام قوف لماوع ھعومجم ،سکرام داقتعا ھب
 نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت و یریگاپ ،ھیامرس تشابنا ،اھرھش شرتسگ
  .تشگ ییایسآ یاھروشک رد نردم تلود
 

 لیابق موجھ
 

 و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت مدع یلصا لیلد نازادرپ ھیرظن زا رگید یا هدع
 و عماوج نیا یا ھلیبق تخاسرد ار ییایسآ یاھروشک رد نردم تلود نیوکت
 .دننکیم وجتسج یسایس و یداصتقا ھعسوت دنور رب لیابق موجھ یفنم ریثات
 یگژیو زارگید یکی دبتسم یاھتموکح تسدرد تردق زکرمت و لیابق موجھ
 یاھروشک زا یرایسب خیرات عقاو رد  .تسا ییایسآ یاھروشک ھتسجرب یاھ
 ھک هاگرھ ،لطاب رود نیا رد  .تسا یا ھلیبق یاھ موجھ زا یلسلست رود ییایسآ
 زا یا ھلیبق ،دوشیم تسس روشک کی نورد رد یسایس و یماظن یاھ ھیاپ

 اپرب ھک ار ھچنآ رھ ،دربیم تراغ ھب ار زیچ ھمھ ،دروآیم موجھ نآ ھب جراخ
  .دنکیم دیدج یماظن نتخاس ھب مادقا نآرتسکاخ ھیاپرب و دبوکیم مھرد تسا هدش
 روشک یکیزیف و یناسنا ھیامرس و اھتخاسریز  موجھرھزا سپ ،بیترت نیا ھب
 ناوتان زوریپ ھلیبق ھچنانچ  .دوشیم لوفا هرود کی دراو روشک و دوریم نیبزا
 ار روما رایتخا دناوتب دنمناوت ھلیبق کی ھکنیا ات دیآیم یپ زا یرگید موجھ ،دشاب
  زاغآرس نیا  .دنک اپرب اھ ھناریو ھیاپرب یدنمورین و دیدج ماظن و دریگ تسدب
 طیارش ھب ھتسب ھک تسا یعامتجا و یسایس ،یداصتقا ییافوکش و قنور هرود
 و دوشیم توترف راچان ھب  دیدج ماظن اما  .دماجنایب لوط ھب ھھد نیدنچ دناوتیم
 زا یدیدج رود دراو روشک ،مکاح ماظن یسایس و یماظن یاھ ھیاپ ندش تسس اب
     .دوشیم یا ھلیبق یاھ مجاھت
 
  :تسا مھم دمآیپ ود یاراد یا ھلیبق یاھگنجریذپان نایاپ رود

 ھعماج یلماکتریس ندش ھتسسگ .1
 دبتسم یاھتلود نتفرگ رارق و تلود داھن و ھعماج نیب تسسگ شیادیپ .2

   ھعماج زارف رب
 
 بولغمروشک یناسنا و یکیزیف ھیامرس زا یھجوت لباق شخب مجاھترھرثارد
 و ھعسوت نابدرن زا ھعماج و دلسگیم مھ زا ھعماج یلماکت ریس ،دوشیم مدھنم
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 یاراد ھکزوریپ ھلیبق تلود ،نیارب نوزفا  .دتلغیم ورف نییاپ ھب ھلپ نیدنچ لماکت
 دشابیم بولغم ھعماج یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقارتسب اب یمک یاھ دنویپ
 شزرا طبض ھب مادقا نیگنس یاھتایلام عضو اب و دریگیمرارق ھعماج زارفرب
 نینچرد  .دنکیم دوخ یناوید و یماظن هاگتسد ھنیزھ نیمات تھج ھعماج هدوزفا

 ھعسوتروتوم ھب دناوتب ھک دوش یمنرادیدپ تلودزا لقتسم یا ھقبط یعماوج
 ھتسباو یعامتجا راشقا ھیلک تردق و تشونرس  .ددرگ لیدبت یسایس و یداصتقا
 یمک قوقح و لالقتسا زا تلود داھن ربارب رد روشک مدرم  .تسا تلود داھن ھب
 موادت  .دوشیم هرادا سرت ساسحا و بوکرس ھیاپرب ھعماج و دنشابیم رادروخرب

 ھکیتروصب دوشیم دادبتسا و یگماکدوخ ندش ھنیداھن بجوم یطیارش نینچ
 ،دماجنایم دیدج دادبتسا کی شیادیپ ھب هراومھ یدادبتسا ماظن کی یشاپورف
  .درادن دوجو دادبتسا یارب یلیدب اساسا اریز
 
 لیلد ،ییایسآ دیلوت هویش ھیرظن نارادفرط دننام ،نازادرپ ھیرظن زا هورگ نیا
 ییاوھ و بآ و یمیلقا طیارش رد ار یا ھلیبق یاھ مجاھت و تابسانم شرتسگ
 طیارش شقنرب رتشیب نازادرپ ھیرظن نیا اما  .دننکیم وجتسج ییایسآ یاھروشک
 ھعماج تالوحتریسرب لیابق موجھریثات و یا ھلیبق ماظن ندش تیمھارپ رد یمیلقا
 ھیرظن نیا داقتعا ھب  .تیکلام تابسانم و لکش ات دنراد دیکات تلود داھن و
 هدنکارپ یا ھعومجم شیادیپ بجوم ییایسآ یاھروشک رد بآ یبایمک ،نازادرپ
 بجوم دوخ ھبون ھب رما نیا  .دش یتشیعم و افک دوخ یزرواشک عماوج زا
 ،تفای جاور یبرغ یاپورا رد ھک یتروصب دناوتن یلادوئف ماظن ھک دیدرگ
 دازام حطس ندوب نییاپ لیلد ھب اریز  .دوش هدرتسگ و دریگباپ ییایسآ عماوجرد
 یوس زا ،عماوج نیا ندوب هدنکارپ و ،وسکی زا ،یزرواشک عماوج رد دیلوت
 یدابآ دنچ ای کی تیکلام ساسا رب لقتسم یلادوئف یاھتردق یریگ لکش ،رگید
 ھب راک نیا زا لصاح دیلوت دازام مجح رگید ترابع ھب  .دوبن رسیم اساسا
 رد .ددرگ لقتسم یلادوئف یاھتردق شیادیپ یانبم دناوتب ھک دوبن یفاک هزادنا

 دیلوت دازام تسناوت اھ ھلیبق لایس و کرحتم یماظن یورین یطیارش نینچ
 اب و  دنک یروآ عمج هدرتسگ اتبسن یتعسو رد ار هدنکارپ یزرواشک عماوج
 نایاپ رود ،یدعب لحارم رد اما  .دوش لیدبت تلود ھب نآ زا هدافتسا
 تسسگ شیادیپ ،عماوج نیا یلماکتریس یگراپ بجوم یا ھلیبق یاھگنجریذپان
 ھک تشگ ھعماج زارف رب دبتسم یاھتلود نتفرگ رارق و تلود داھن و ھعماج نیب
 ار عماوج نیا یسایس و یداصتقا ھعسوت و یتاقبط تابسانم یریگ لکش گنھآ
 .تخاس ھتسھآ
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 یقرش یرالاسردپ
 
 تیکلام ینعی ،نیمزرب تیکلام ھنوگ ود نیب یناملآ ھتسجرب سانش ھعماج ،ربو
 رب یکتم تسا یمتسیس یمیاد تیکلام  .دوشیم لئاق زیمت یزایتما و  یمیاد
 نآ ساسارب ھک یلحم لادوئف و هاشداپ نیب صخشم و تباث ،ھبناجود دادرارق
 نیمات لباقم رد ،ھطوبرم قوقح و قح ھیلک اب ،لماک روطب نیمز تیکلام
 تخادرپ و ھطوبرم فیاظو ماجنا ،یزکرم تموکح یتینما و یماظن یاھزاین
 ھن یزایتما تیکلام ،رگید یوس زا  . دوشیمراذگاو یلحم لادوئف ھب ،تایلام
 زا ینادردق روظنمب ،دارفا ھب هاشداپ فرط زا ھک تسا یزایتما ھکلب ،قح کی

 نتفرگ سپ و لاصفنا لباق هاشداپ طسوت نآرھ و دوشیمراذگاو  اھنآ تامدخ
   .دشابیم
 
 ناکلام ھقبط کی شیادیپ بجوم یمیاد تیکلام متسیس ھک دنکیم دیکات ربو
 طبض ار ناناقھد دازام دیلوت ھک دوشیم تلودزا لقتسم و تردقرپ ،فارشا
 اتدمع ھک متسیس نیا  .دنکیم تخادرپ یزکرم تلود ھب ارنآ زا یشخب و هدرک
 رد یمھم شقن ھک تسا مھم دمآیپ ود یاراد ،هدوب جیار یبرغ یاپورا رد
 ھب تلودزا لقتسم ناکلام ھقبط الوا  .دنا هدرک افیا یبرغ یاپورا عماوج ھعسوت

 یھاگتسد ھب لیدبت ار تلود داھن و دومن لمع تلودربارب رد یداھن تروص
 و لرتنک ھب اتیاھن رما نیا  .دنک لمع ھنارسدوخ تسناوتیمن ھک تخاس دنمنوناق
 و روبزم ھقبط دوجو امود  .دیماجنا تلود داھن ھقلطم تردق ندش دودحم
 ساسارب ھعماج دیلوت دازام طبض ھک دش بجوم یتاقبط تابسانم شرتسگ

 ،رگید ترابع ھب  .دریذپ ماجنا یلحم طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا طباوض
 ییایفارغج یاھ یدنب میسقت ھیاپرب و دنمنوناق یسایس تردق عیزوت متسیس نیارد
 مھم لماوع زا یگژیو ود نیا  .دوشیم لامعا یلادوئف تنار قیرط زا و تسا
 .دنشابیم یبرغ یاپورا عماوج یسایس و یداصتقا تیقفوم
 
 ،هدوب جیار یقرش عماوج ردرتشیب ھک یزایتما تیکلام  متسیس ،رگید یوس زا
 دودحم و تلود داھن ندش دنمنوناق ،تلودزا لقتسم فارشا ھقبط شیادیپ زا عنام
 هاگتسد هدئاز ھب المع تلود داھن متسیس نیا رد  .دیدرگ نآ ھقلطم تردق نتشگ
 تلود داھن  .دوشیم لیدبت تایلام یروآ عمج یارب یرادا یھاگتسد ھب و تنطلس
 تروصب و هاشداپ  یاھ ھتساوخ و لایما ھیاپ رب ھکلب ،نوناق ساسا رب ھن
 ھک دنکیم لمع ھماکدوخ و ھقلطم تموکح لامعا یارب یو تسد رد یرازبا



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 107 

 زا تایلام رثکادح ذخا نآ یلصا ھغدغد و دنیشنیم یعامتجا تاقبط قوفام
 یب جیورت اب ،رما نیا  .دشابیم روز و باعرا ھب لسوت اب نارادنیمز و ناناقھد
 ھعماج و تلود داھن نیب تسسگ شیادیپ بجوم اھنت ھن یگماکدوخ و ینوناق
 ھعماج دیلوت دازام طبض و یصوصخ تیکلام هزیگنا فیعضت اب ھکلب ،دوشیم
 ھعسوت ربارب رد یعنام تروصب ،یداصتقا تاظحالم ھن و رھق یورین ساسارب
 یقرش یرالاسردپ ار متسیس نیا ربو   .دنکیم لمع ھعماج یسایس و یداصتقا
 ار  هاشداپ قلطم تردق دناوتب ھک درادن دوجو یرثوم داھن نآ رد اریز دناوخیم
 دننام دوخ تموکح تحت مدرم و نیمزرس اب مکاح   .دزاس دودحم و لرتنک
 یاھداھن و یعامتجا تاقبط ،تلود زارفرب ،دنکیمراتفر شیوخ یصخش کلم
 لزنت دوخ ھنادبتسم و ھقلطم تموکح رازبا ھب ار اھنآ و دریگیمرارق یداصتقا
 .دھدیم
 

 یقرش دادبتسا
 

 یدنبتروص ،یزایتما تیکلام  متسیس ھک دندقتعم نازادرپ ھیرظن زا یا هدع
 رد ھک تسا مسیلادوئف یدنبتروص زا یلکش ھکلب ،تسین یصاخ یعامتجا

 ھعسوت هار و دوشیم لیدبت مسیلادوئف کیسالک یدبتروص ھب بسانم طیارش
 بسانمان طیارش رد ،سکعرب  .دزاسیم راومھ ار ھعماج یسایس و یداصتقا

 گنھآ و دنک لزنت یرالاسردپ مظن ھب دناوتیم مسیلادوئف کیسالک یدبتروص
   .دزاس ھتسھآ ار یسایس و یداصتقا تالوحت
 
 ات هدومن هراشا نآ ھب ربو ھک ار ھچنآ نازادرپ ھیرظن زا یا هدع ،رگید یوس زا

 عماوج رد ھک دنھدیم اقترا مسیلادوئف زا توافتم و لقتسم یدنبتروص کی دح
 هدیدرگ یا هدرتسگ تایبدا شیادیپ بجوم شرگن نیا  .تسا ھتشاد جاور یقرش
 ات دشوکیم ھک ھیرظن نیا  .دشابیم فورعم 104یقرش دادبتسا ھیرظن ھب ھک
 و یگژیو اصوصخ ،یقرش عماوج یسایس و یداصتقا ھعسوت و تالوحتریس
 عقاو رد ،دھد حیضوت ار یبرغ یاپورا عماوج تالوحتریس زا نآزیامت ھجو
 دراوم نیا نیرت فرعم زا یکی  .دریگیمرب رد ار یتوافتم یاھ شیارگ دوخ
 دادبتسا یدبتروص حیضوت یارب ھک تسا لکوفتیو لراک یقرش دادبتسا ھیرظن

 تلود شقن ،قرش رد یزرواشک عماوج ندوب هدنکارپ و یبآ مک ریثاترب یقرش
 

104 Oriental despotism 
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 دننام( تلود داھن یزکرم و تردقرپ ،هدرتسگ یسارکوروب و بآ یدنب میسقت رد
  طسوت بآ یدنب میسقت ،رگید یا هدع   105.دزرویم دیکات )نیچ یسارکوروب
 ییایسآ عماوج ھیلک ھب میمعت لباق ار یتلود هدرتسگ یسارکوروب دوجو و تلود
 ندوب هدنکارپ و یبآ مک رب یقرش دادبتسا هدیدپ ینابم حیضوت یارب و دننادیمن

 رواب ھب  .دننکیم دیکات لیابق شقن و یتلود تیکلام شرتسگ ،یزرواشک عماوج
 ندوب ھماکدوخو نوناق یب ،یصخش رد رتشیب یقرش دادبتسا تشرس هدع نیا
 ھنیشیپ یاراد ھک اھنآ ،رگید یوس زا   106.نآ ندوب قلطم ات تسا تردق
 رتشیب ،سکرام ییایسآ دیلوت هویش ھیرظن ریثات تحت ،دنشابیم یتسیسکرام
 تلود نیوکت دنور و یتاقبط تاسانم یریگ لکش رب تیکلام متسیس ریثاترب
 لماوع یارب لوا هورگ ود هژیو ھب ،هورگ ھس رھ ،نینچمھ  .دنزرویم دیکات
 تابسانم یدنبتروص رد سویسفنک ھفسلف و مالسا ینیب ناھج دننام یگنھرف
       .دنلئاق یھجوت لباق شقن زین تلود نیوکت دنور و  تیکلام
 

 ون رامعتسا و رامعتسا
 
 نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت مدع لیلد الاب یاھ ھیرظن ھیلک
 راتخاس و تابسانم رد ینعی ،ینورد لماوع رد ار ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد
 ھعومجم اما  .دننکیم وجتسج ھطوبرم یاھروشک یسایس و یعامتجا ،یداصتقا
 یاھروشک یگدنام بقع یلصا لیلد ھک دنشابیم حرطم زین اھ ھیرظنزارگید یا
 ھعسوت یاھروشک ھطبار یگنوگچ رد ینعی ،یجراخ لماوعرد ار ھتفاین ھعسوت
 تایبدا ،ریخا شرگن  .دننادیم ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک اب ھتفاین
 یاھ ھیرظن زا یعونتم و عیسو فیط ھک دوشیم لماش ار یا هدرتسگرایسب
 و مسیلایرپما ،)مسیلاینولک وئن( ونرامعتسا ،)مسیلاینولک(رامعتسا ھب طوبرم
 ھعسوت یاھروشک ھطبار   اھ ھیرظن نیا  .دریگیمربرد ار ھتسباو یراد ھیامرس
 نآ ریثات و درکلمع یگنوگچ و ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک اب ھتفاین
 ھعلاطم دروم ددعتم بناوج زا ار ھتفاین ھعسوت یاھروشک تالوحتریسرب
   .دنا هدادرارق

 
105 Wittfogel K., 1981, Oriental Despotism,   

 ،یزیزع و یسیفن ھمجرت ،ناریا یسایس داصتقا ،نایزوتاک  ھب رتشیب تاحیضوت یارب    106
 .دینک ھعجارم 1996 ،زکرم رشن ،نارھت
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 مالک ناج اما  .تسا رضاح ھتشون ھطیحزا جراخ تایرظن نیا عماج یسررب
 ھب دوخ یلماکت ریس رد یراد ھیامرس ماظن ھک تسا نآرب تایرظن ھعومجم نیا
 یاھروشک نآ نوناک رد ھک دوشیم لیدبت یناھج اتیاھن و یللملا نیب ھکبش کی
 ھتفاین ھعسوت و دشر لاحرد یاھروشک نآ نوماریپ رد و یتعنص ھتفرشیپ
 نوناک یاھروشک یارب عفانمرثکادح نیمات ھکبش نیا یلصا فدھ  .دنرادرارق
 روبزم فدھ نیمات روظنم ھب ھک تسا یا ھنوگ ھب نآ درکلمع و دشابیم
 نیا  .دزاسیم نوگرگد ار ینوماریپ یاھروشک یسایس و یداصتقاراتخاس
 یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھ یراجنھان شیادیپ بجوم ینوگرگد
 داجیا و یموب یاھداھن فیعضت اب ،هدش ینوماریپ یاھروشک رد ینوگانوگ
 یراد ھیامرس ماظن راجنھ ھب ھعسوت رباربرد یعنام ھب اتیاھن یگتسباو تابسانم
   .دوشیم لدبم ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد نردم تلود نیوکت و
 
 ھیاپرب اتدمع ھک تسا یرامعتسا عونزا ھکبش نیا درکلمع ھیلوا لحارم رد
 نوناک یاھروشک دنور نیا رد  .دشابیم راوتسا ییاشگروشک و یماظن یورین
 تالوصحم شورف و ماخ داوم نیمات یارب یمیامض ھب ار ینوماریپ یاھروشک
 ار دوخ یاج یرامعتسا تابسانم رت ھتفرشیپ لحارم رد اما .دننکیم لیدبت دوخ
  .تسا راوتسا یداصتقا تردق ھیاپرب اتدمع ھک دھدیم یرامعتساون تابسانم ھب
 رد نانچمھ ینوناک یاھروشک تالوصحم شورف رازاب و ماخ داوم نیمات

 یاھ یگتسباو داجیا قیرط زا فادھا نیا اما  .تسا ھلحرم نیا فادھاردص
 نیارد ،رگید ترابع ھب  .یماظن لاغشا ھن ،دنوشیم هدروآرب یسایسو یداصتقا

 ھب المع ینوماریپ یاھروشک تلود و مکاح تاقبط ،ناراد ھیامرس دنور
 لیدبت ینوناک یاھروشک یاھ تلود و ناراد ھیامرس لماوع و نارازگراک
        .دنوشیم
 
 اب اما  .دندوب رادروخرب یرامشیب نارادفرط زا 1980 ھھد ات قوف یاھ ھیرظن

 ھجوتم رگید راب اھرظن ،یتلود داصتقا لوفا و یتسیلایسوس هاگودرا تسکش
 زا  .تسا هدش ھتفاین ھعسوت یاھروشک یگداتفا بقع ینورد عناوم و لماوع
 و دنور نیا کرد ھجوتم ار اھرظن ندش یناھج دنور ناباتش دشر ،رگید یوس
 ،ھتفاین ھعسوت یاھروشک یسایس و یداصتقا ھعسوت یارب نآ یاھدمآیپ تخانش
 .تسا هدومن اھروشک نیا رد نردم تلود نیوکت دنور ھلمج زا
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 مود شخب

 

 ھعسوت و نردم تلود
یداصتقا
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 مشش لصف

 یخیرات و یرظن تالوحت ریس
 
 

 
 اب  .تسا هدومن افیا یداصتقا ھعسوت رد هدننک نییعت یشقن هراومھ تلود داھن
 زارف زا ،رظن رد ھچ و لمعرد ھچ ،یداصتقا ھعسوت رد تلود تیمھا ،ھمھنیا
   .تسا ھتشذگ یددعتم یاھ بیشن و
 

  یارب ،تسایس ملعزا یا ھخاش ناونع ھب و یسایس داصتقا مان اب داصتقا ملع
 اب  .دش دلوتم ،یداصتقا روما هرادا رد نادرمتلود ھب نداد هرواشم و کمک
 گنر مک رورم ھب ،شنادزا ھخاش نیا یسایس رصنع ،یراد ھیامرس شرتسگ
 یتیوھ داصتقا ملع دیدج مان اب شنادزا ھخاش نیا  مھدزون نرق نایاپ رد و دیدرگ
   .تفای لقتسم
 
 رد  .تشگزاب یداصتقا تیریدم و تایرظن نوناک ھب تلود ھک دییاپن یرید اما
 روترآ 107یمومع هافر داصتقا دلوت اب ،ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک
 یداصتقا تیریدم رد تلود شقن ،زنیک نالک داصتقا دلوت نآ بقاعتم و  108وگیپ
  .دیدرگ یدنب لومرف داصتقا ملع بوچراچرد و تفرگرارق ھجوت دروم اددجم
 ھلخادم نودب و تسا اسران  109دازآ الماک رازاب ھک داد ناشن هافر داصتقا
  .دشاب ھعماج لک دید زا عبانم بولطم صیصخت نمضتم دناوتیمن تلود تراظنو
 ییاناوت ھطیح زا جراخ ھک یمومع یاھالاک دیلوت ھب امیقتسم تسیابیم تلود ،اذل
 میظنت ھب  ،یمومع ھبش و ھمین یاھالاک دروم رد و دیامن مادقا ،دشابیمرازاب
 طیارش ات دزادرپب تاراصحنا تردق لرتنک و اھ تمیق میظنت ھلمج زا ،رازاب
  .دروآ مھارف ار رازاب ھنیھب درکمع یارب بولطم
  
 مسیلاربیل نایز ھب وزارت ھفک ،یلمعو یرظن ظاحل ھب ،مود یناھج گنج زا دعب
 یاھروشک رد  .دیخرچ یداصتقا طباوررب تلود تراظن دوسب و یداصتقا

 
107  Welfare economics 
108  Arthur Pigou 
109  Laissez faire 
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 و  تشگ هریچ زنیک نالک داصتقا ھیرظن ،برغ ھتفرشیپ یراد ھیامرس
  .دیدرگ یلاربیل دازآ یاھداصتقا نیشناج  110ناگمھ هافر رب رظان یاھداصتقا
 و تفای شرتسگ تعرس اب مسیلایسوس ،ایسآ زا ییاھ شخب و یقرش یاپورا رد
   .دروآ ناغمرا ھب یریگمشچ یداصتقا یاھدروآتسد ھھد ود ھب کیدزن یارب
 ونرامعتسا ،مسیلاینولک اب ھلباقم یارب زین ھتفاین ھعسوت و دشر لاحرد یاھروشک
   .دندروآ یور ،داصتقا یتلود تیریدم ھب  ھعسوت گنھآ عیرست و
 
 شیادیپ بجوم مود یناھج گنج ،ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک رد
 شقن .دیدرگ پچ یسایس یاھورین لاعف تکرش اب ،یدیدج یسایس یاھداحتا
 یرگراک یاھاکیدنس و شبنج شرتسگ و  مسیشاف ھیلع هزرابم رد پچ ھتسجرب
 ردص رد هافر و لاغتشا نیمات ھلئسم مود یناھج گنج نایاپزا سپ ات دش بجوم
 تیقفوم ،رگید یوس زا  .دریگ رارق برغ یراد ھیامرس یاھ تلودراک روتسد
 مزلتسم ،نپاژ و یبرغ یاپورا ناریو داصتقا یزاسزاب رد لاشرام ھمانرب

 یسایس یاضف رد ھچرگ  .دوب یداصتقا یاھ تیلاعف رد تلود داھن لاعف تکرش
 ،دوب هدش دودحم یھجوت لباق وحن ھب یرگراک یاھ شبنج شرتسگ ،درس گنج
 یاھفالتئا ھیاپرب برغرد یراد ھیامرس ھعسوت ات دش بجوم قوف لماوع اما

 یمومع هافر و لاغتشا نیمات ریظن ،ھعسوت یعامتجا داعبا ھب ھجوت و یتاقبط
   .ددرگ راوتسا
 
 زا یا هراپ رد مود یناھج گنج زا سپ یمومع هافر و لاغتشا ھب ھجوت
 رایسب ھسنارف و یوانیدناکسا یاھروشک دننام ،برغ یراد ھیامرس یاھروشک
 ھب و ایناتیرب رد  .دیماجنا یعامتجا یراد ھیامرس یریگ لکش ھب و دوب یوق
 نیا رد یتح اما  .دوب رتدودحم یعامتجا یراد ھیامرس  شرتسگ اکیرمآ هژیو
 تھج یداصتقا روما رد هدرتسگ ھلخادم ھب راچان مکاح یاھ تلود زین اھروشک
 ارنآ یرظن بوچراچ زنیک نالک داصتقا ھک دندش یمومع هافر و لاغتشا نیمات
 یراودا تاناسون یاراد  یراد ھیامرس داصتقا ھک داد ناشن زنیک .دروآ مھارف
 ریسا یدوکر ھخرچ رد ینالوط یتدم یارب دناوتیم ینیعم طیارش رد و تسا
 تسیابیم تلود اذل  . دیامن نیمضت ار یدیلوت عبانم ھنیھب لاغتشا دناوتن و ددرگ
 لاغتشا ات دنک میظنت ار یداصتقا تیلاعف ،یلوپ و یلام یاھرازبا زا هدافتسا اب
   .دنک نیمات ار یدیلوت عبانم لماک
 

 
110  Welfare state 
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 اب هارمھ ،زنیک نالک داصتقا و یمومع هافر داصتقا یاھ ھیرظن ،بیترت نیا ھب
 یزاس یلم دنور و گنج تاعیاض یزاسزاب یارب برغ یاھ تلود شالت

 یارب یا هدرتسگ ھصرع ،دندوب هداتفا یھد نایز ھب گنج رثا رد ھک یعیانص
 دوجوب برغ یراد ھیامرس یاھروشک رد یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 و یقرش یاپورا رد مسیلایسوس شرتسگ و یزوریپ ،رگید یوس زا  .دروآ
 یداصتقا دشر نیمات رد 60 و 50 یاھ ھھد یط نآ تیقفوم و ایسآ زا یشخب

 و ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد یھاوخیدازآ یاھ شبنج شرتسگ نینچمھ و عیرس
 یاھوگلا شرتسگ بجوم ،ندش یتعنص یارب دشر لاح رد یاھروشک شزیخ
 .دیدرگ روحم تلود یداصتقا ھعسوت
 
 شقن ایسآ زا ییاھ شخب و یقرش یاپورا رد مسیلایسوس رارقتسا و یزوریپ
 ھکنآ هژیو ھب  .دومن افیا روحم تلود یداصتقا ھعسوت شرتسگ رد یمھم
 دنتشاد هدھع رب مسیشاف تسکش رد یا هدننک نییعت شقن یتسیلایسوس یاھروشک
 دیدج یداصتقا مظن ، 60 و 50 ھھد ود یط ،مود یناھج گنج زا سپ و
 ار یریگمشچ دشر خرن ھلمجزا  ،یا هدرتسگ یداصتقا یاھدروآتسد تسناوت
 ،یرظن و یروآنف تالوحت زا یخرب  .دروآ ناغمرا ھب روبزم یاھروشک یارب
 شیپ ،ھبساحم یاھرازبا و اھ کینکت تفرشیپ ،رتویپماک تعنص ھعسوت ریظن
 ھمانرب یضایر یاھ لدم ،اھ هداتس - هداھن لیلحت دننام ،یزیر ھمانرب و ینیب
 ار یا هدننکراودیما زادنا مشچ ،یجنس داصتقا و یرامآ یاھ کینکت و  یزیر
 نیا  .دروآ دوجوب ،رازاب نیشناج ناونع ھب ،داصتقا یزکرم یزیر ھمانرب یارب
  .دناسر یرای یتسیلایسوس داصتقا قنور ھب ،دوخ ھبون ھب رما
 
 لالقتسا بسک هزیگنا ،یرامعتسا دض و یھاوخ یدازآ یاھ شبنج یزوریپ اب
 اب دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک نایم رد ندش یتعنص و یداصتقا

 روحم تلود یشیارگ ،مسیلایسوس یزوریپ ریثات تحت و تفای شرتسگ تعرس
 تکرح زین داصتقا ملع یرظن تالوحت و یداصتقا طیارش  .تفرگ دوخ ھب
 رد  .دندرک بیغرت ار روحم تلود یداصتقا ھعسوت تھج رد روبزم یاھروشک
 تارداص ھب دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک رثکا ،رظن دروم هرود
 ھعسوت زادنا مشچ دوجوم طیارش رد ھکیلاح رد  .دندوب ھتسباو ھیلوا یاھالاک
 ھب یللملا نیب داصتقا  .دوب هریت رایسب ھیلوا یاھالاک تارداص ھیاپ رب یداصتقا
 و هدننکش رایسب ،یناھج تراجت طوقس و 1939 گرزب دوکر زا سپ هژیو
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 نایز ھب کیتامتسیس یوحن ھب 111یناگرزاب ھلدابم ھطبار ،هوالعب  .دوب رادیاپان
 ھب تبسن ھیلوا یاھالاک یتارداص تمیق ینعی ،درکیم تکرح ھیلوا یاھالاک
 یاھروشک ھجیتن رد  .دوب لزنت لاح رد ھتسویپ ،اھالاک ریاس یتارداص تمیق
 یالاک دحاو کی دیرخ یارب ات دندوب راچان دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت

 زا  .دنزادرپب ھتفرشیپ یاھروشک ھب ھیلوا یالاک یرتشیب رادقم هراومھ ،یتعنص
 ششک یاراد ھیلوا یاھالاک ھک دوب نآ زا یکاح دھاوش ھیلک ،رگید یوس
 کی زارتالاب یدمآرد ششک یراد یتعنص یاھالاک و کی زا رتمک یدمآرد
 یارب اضاقت دشر ،یناھج دمآرد شیازفا اب ھک دوشیم بجوم رما نیا .دنشابیم
 ھیلوا یاھالاک  یارب اضاقت دشر زارتعیرس رایسب هراومھ یتعنص یاھالاک
 نییاپ و ھیلوا یاھالاک یناگرزاب ھلدابم ھطبار تفا ،بیترت نیا ھب   112.دشاب
 یتعنص یاھروشک نیب یداصتقا فاکش ات دشیم ببس اھنآ یدمآرد ششک ندوب
    .ددرگ رتقیمع ھتسویپ ھتفاین ھعسوت و
 
 یاھروشک تفر نورب هار ھک تشگ حرطم ھیرظن نیا ،یطیارش نینچ رد
 قیرطزا ندش یتعنص یژتارتسارد یگدنام بقع ھخرچ زا ھتفاین ھعسوت

 دیدج ھیرظن  .دشابیم یتیامح یاھ تسایسزا هدافتسا اب ،تادراو یزاس نیشناج
 اب ھسیاقم رد ،ندش یتعنص یژتارتسا ھیاپ رب یداصتقا ھعسوت ھک دومن دیکات
 یوق ینورد ییایوپزا ،ھیلوا یاھالاکو یزرواشک ھعسوت رب یکتم یژتارتسا
 رایسب عیانص شخب رد 113یشخب نیب یاھدنویپ اریز  .تسا رادروخرب یرت
 شزرا دیلوت ،رگید ترابع ھب  .تسا اھ شخب ریاس زا رت هدرتسگ و رتدنمورین
 ،تسا اھشخب ھیلک تادیلوتزا هدرتسگ هدافتسا مزلتسم یتعنص شخب رد هدوزفا
 و فیعض ھیلوا یاھالاکو یزرواشک یاھ شخب رد یگتسباو نیا ھکیتروصرد
 یاھشخب ھیلک ھب تعرس اب یتعنص شخب رد یداصتقا دشر ،اذل  .دشابیم دودحم
 ،رگید یوس زا .ددرگیمرادیاپ و وپدوخ دشر شیادیپ بجوم ،هدش لقتنم داصتقا
 114یکسفوتیکسا و کسرن ،ندور -نیاتشنزور »گرزب راشف« ھیرظن

 تادیلوت ھب یتعنص یاھ شخب دیدش یگتسباو لیلد ھب ھک تخاس ناشنرطاخ
 

111  Terms of trade 
 ،دشاب 2.0 و 0.5 بیترت ھب یتعنص و ھیلوا یاھالاک یدمآرد ششک ھچنانچ ،لاثم یارب    112

 دھاوخ الاب %20 یتعنص یاھالاک یارب اضاقت ،دبای شیازفا %10 یناھج دمآرد رگا
      .تفای دھاوخ شیازفا %5 اھنت ھیلوا یاھالاک یارب اضاقت ھکیتروص رد تفر

113  Inter sectoral linkages 
114 The Big Push theory, developed by Rosenstein-Rodan (1943), Nurske 

(1952), Scitovsky (1954)  
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 دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد ندش یتعنص یژتارتسا ،115رگیدکی
 دنبای ھعسوت و داجیا نامزمھ یتعنص شخب اھھد ھک دش دنھاوخ قفوم یماگنھ
 میقتسم تکرش مزلتسم روبزم یاھروشک  یراتخاس یاھ فعض ھب ھجوت اب ھک
 تسیابیم »گرزب راشف« کی رد تلود ،رگید ترابع ھب .دشابیم تلود لاعف و
 نیا یارجا رد ھک درک دیکات 116نمشرھ  .دیامن روشک ندرک یتعنص ھب مادقا
 ھک دنک زکرمتم ییاھ شخب یوررب ار دوخ یژرنا تسیابیم تلود یژتارتسا
 رب انب ،هرخالاب  .دنشابیم یشخب نیب یاھ دنویپ نیرت هرتسگ و نیرتشیب یاراد
 ،رازاب ھعسوت و یژولونکت تالوحت اب ھکاجنآ زا  ،117نورک نشرگ ھیرظن
 ھب ار دیلوت دحاو کی ھنیزھ ھک یدیلوت حطس ینعی ،118دیلوت ھنیھب سیایقم
 ندش یتعنص ھب مادقا رترید ھک ییاھروشک ،دوریم الاب هراومھ ،دناسریم لقادح
 یرتدنمورین یاھداھن اذل و رتشیب یراذگ ھیامرس و زادنا سپ دنمزاین دنیامنیم
 ،تایرظن نیا ھعومجم .دنشابیم زاین دروم ھیامرس و زادنا سپ جیسب یارب
 ھعسوت یاھروشک ات دیدرگ بجوم دوجوم یسایس و یداصتقا طیارش اب هارمھ
 یور روحم تلود یداصتقا ھعسوت ھب هدرتسگ یداعبا رد دشر لاح رد و ھتفاین
  .دنروآیب
  
 ھب روحم تلود ھعسوت لابقا ،هدنیازف قنور و دشر ھھد ود زا سپ ،70 ھھد رد
 روحم تلود داصتقا نایز ھب یرظن و یلمع ظاحل  ھب وزارت ھفک و دیسر نایاپ
 ھلخادم تالکشم ندش راکشآ اب ،70 ھھد یط  .دیخرچ دازآ داصتقا دوس ھب و
 تالکشم دیدشت و وسکی زا ،ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک داصتقا رد تلود
 رد و ھتفاین ھعسوت ،یتسیلایسوس یاھروشک ردروحم تلود یداصتقا ھعسوت

 زاغآ یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھیلع تاداقتنا زا یدیدش جوم ،دشر لاح
 تھج یددعتم یرظن یاھوگلا ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک رد  .دیدرگ
 رد  .دش نیودت یداصتقا روما رد تلود ھلخادم زا یشان تالکشم یسررب
 قیرط زا ندش یتعنص یژتارتسا ،دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک
 یژولونکت  بیغرت لیلد ھب ،یا ھفرعت یاھدس و تادراو یزاس نیشناج تسایس
 رارق یا هدرتسگ داقتنا دروم ،لاغتشا داجیا رد نآ تیقفوم مدع و رب ھبامرس
 و دیسر نایاپ ھب عیرس یداصتقا دشر هرود یتسیلایسوس یاھروشک رد  .تفرگ

 
115 Demand complementarity 
116 Hirschman (1958)  
117 Gerschenkron (1966) 
118 Minimum efficient scale of production 
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  .دیدرگ رادیاپ یداصتقا دوکر و ییاتسیا ھلحرم دراو اھروشک نیا رثکا داصتقا
 زاغآ ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک رد یزاس یصوصخ دنور 80 ھھد رد
 ھجوت یداصتقا ھعسوت ھنیمز رد یقرش بونج یایسآ یاھروشک تیقفوم .دیدرگ
 یتعنص یژتارتسا ھب ار دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک ناراذگ تسایس
 عیرس گنھآ ،نامزمھ  .تخاس فوطعم تارداص ھعسوت قیرط زا ندش
 روما رد تلود ھلخادم یارب ار ھصرع تعرس ھب ندش یناھج دنور شرتسگ
 رد یقرش یاپورا رد مسیلایسوس یشاپورف هرخالاب  .تخاس رتگنت یداصتقا
    .تسکش مھ رد ار روحم تلود یداصتقا ھعسوت یاھ ھیاپ 80 ھھد نایاپ
 
 گنج نایاپ زا سپ یداصتقا و یسایس طیارش ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ
 ھیاپ لیالد زا یکی ،درکیم بیغرت ار یتاقبط یراکمھ عون کی ھک مود یناھج
 رد تلود ھلخادم قنور و برغرد یعامتجا یراد ھیامرس شرتسگ و دشر  یا
  ،70 ھھد ھناتسآ رد اما  .دوب یمومع هافر و لاغتشا نیمات تھج ،یداصتقاروما
 نیا یاھ ھیاپ ،یناھج داصتقا رد یراتخاس تالوحت زا یا ھعومجم رثا رد
 یورین ندیسر نایاپ ھب اب ،70 ھھد رد  .تسسگ مھ زا یتاقبط یراکمھ
 یوس زا یداصتقا تباقر یریگ جوا ،برغ عماوج رد ییاتسور دازامراک
 دشر خرن شھاک و دوس خرن تفا ،)نپاژ دننام( هدش یتعنص هزات یاھروشک
  ترورض ،ندش یناھج دنور عیرست و یتعنص ھتفرشیپ یاھروشک رد یداصتقا
 یتعنص ھتفرشیپ یاھروشک راک روتسد رد هدرتسگ یراتخاس تاحالصا ماجنا

 و تورث عیزوت اب راچان ھب ھک تاحالصا نیا ماجنا دنور رد  .تفرگ رارق برغ
 نوماریپ رظن قفاوت و یتاقبط یراکمھ یاھ ھیاپ ،دوب هارمھ تردق نزاوترییغت
 تھج ،داصتقارد تلود ھلخادم ترورض و یداصتقا ھعسوت رد تلود شقن
 تعرس ھب و تشگ لزلزتم ،نالک داصتقا تیریدم و میظنت و یمومع هافر نیمات
   .دیشاپورف مھ رد
 
 ھلمح اب »داصتقا رد تلود لاعف تکرش« میاداراپ ھیلع ھلمح نیلوا برغ رد
 ھفیظو زنیک ھیرظن  .دشزاغآزنیک نالک داصتقا ھیرظن ھب 119اھتسیراتنوم یرظن
 اما دراپسیم کیسالکوئن داصتقا ھیرظن و رازاب ھب ار عبانم ھنیھب صیصخت
 حطس هژیو ھبرازاب میظنت ھب مادقا تسیابیم تلود ،نالک حطسرد ھک تسا دقتعم
 ھیرظن ،بیترت نیا ھب .دنک نیمضت ار رازاب ھنیھب درکراک ات دیامن نالک یاضاقت
 داصتقا و کیسالکوئن یراد ھیامرس داصتقا نیب یا ھحلاصم عقاو رد زنیک

 
119 Monetarists )لوپ بتکم نارادفرط(  



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 117 

 میظنت یارب تلود ھلخادم ھکنیا نداد ناشن اب اھتسیراتنوم  .تسا یتسیلایسوس
 اتیاھنو مدرم دیرخ تردق تفا ،مروت شیادیپ بجوم نالک یاضاقت حطس
 زنیک نالک داصتقا یاھ ھیاپ یدج یوحن ھب ،ددرگیم یراکیب و دوکر شرتسگ
    120.دندومن تسس ار
 
 زا داصتقا رد تلود ھلخادم و یعامتجا یراد ھیامرس ھیلع ھلمح مود جوم
   .دیدرگ حرطم یداھن بلصت ای یریذپان فاطعنارظنم
 تیامحو یھافر تامدخ ناگیار ھضرع،دزمتسد لقادح نوناق ،رظنم نیا زا
 زا هدافتسا اب ،عفنیذ یعامتجا یاھرشق ھک دنتسھ ییاھداھن عقاو رد ،یراجت یاھ
 قیرط زا ھک یداصتقا عفانم موادت نیمضت و ندرک ھنیداھن یارب ،تلود تردق
 شیادیپ بجوم اھداھن ھنوگنیا .دنا هدومن داجیا ،دنا هدروآ تسدب یسایس تردق
 ھنیھب درکلمعزا عنام ،هدش رازابرد یداھن بلصتو یراتخاس یریذپان فاطعنا
 یم یداصتقا دوکر و عبانم بولطمان صیصخت ھب اتیاھن ھک دنوشیم رازاب
  .دماجنا
 

 داصتقا رد تلود ھلخادم و یعامتجا یراد ھیامرس ھیلع ھلمح جوم نیموس
 مدرم ھماع نآرد ھک دش یدنبلومرف 121»رازگراک - امرفراک« ھیرظن طسوت

 ار مدرم نارازگراک مکح ،تلود نادنمراک و اھتارکوروب و  امرفراک مکح
 نیلماع دننام تلود نادنمراک و اھتارکوروب الوا ،ھیرظن نیا ساسا رب  .دنراد
 ھب ،امود  .دنشابیم دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح یپرد یصوصخ شخب
 )نارازگراک( اھتارکوروب و  )امرفراک( مدرم نیب تاعالطارباربان عیزوت لیلد
 مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد اھتارکوروب رتشیب تاعالطا و
 تلود نادنمراک و اھتارکوروب درکلمعرب دنناوتب ھک دنشابیمن یطیارشرد
 ،میخ شوخ یھاگتسد ار تلود تسیابیمن ،اذل  .دنشاب ھتشاد یرثوم تراظن
 ،تسا مومع هافر نیمات افرص نآ فدھ ھک تشادنپ ھتشذگ دوخ زا و فرطیب
 یریگولج نآ هدنیازف دشر زا و تشاد لرتنک تحت ادیدش ارنآ تسیابیم ھکلب
 و اھتارکوروب ھک بلطم نیا کرد اب »رازگراک – امرفراک« ھیرظن  122.دومن

 
120 Kaldor 1985 for a review. 
121 Principal-Agent 
122 Niskanen (1973), Peacock (1979) and Rowley (1983) 
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 ،دنشابیمن رازاب یاھ ییاسران عفر یارب مزال هزیگنا یاراد تلود نادنمراک
    123.تخاس راکشآ ار یتنس »هافر داصتقا« یماخ
 
 دادرارق« ھیرظن ،قوف یداصتقا تایرظن تازاوم ھب ،یسایس ھصرعرد
 ،ھیرظن نیا دیدج نارادمچرپ دید زا  .تشگ ایحا هرابود تلود »یعامتجا
 و نوناق رارقتسا نآ ھفیظو ھک یلاربیل لقادح تلود یارف تلود ھعسوت ھنوگرھ
 124.تسا درف یدازآ لصا اب ریاغم و ھیجوت لباق ریغ اساسا ،دشابیم مظن
 
 ،روحم تلود ھعسوت یوگلا ھب داقتنا ،دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد
 »تادراو یزاس نیشناج قیرط زا ندش یتعنص« یژتارتسا دقن اب ،70 ھھد رد
 اب ھک دندومن دیکات »تادراو یزاس نیشناج« یژتارتسا نیدقتنم  .دیدرگ زاغآ
 ار دوخ ،دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک ،یژتارتسا نیا زا یوریپ
 عفانم ینعی ،دروآیب ناغمرا ھب اھنآ یِارب دناوتیم یللملا نیب تراجت ھک یعفانمزا

 رد ھک ییاھالاک دیلوت و  هوبنا دیلوت ،صصخت ،یللملا نیب راک میسقت زا لصاح
 ھکنیا ھب ھجوت اب ،هوالعب  .دنزاسیم مورحم ،دنشابیم یبسن تیزم یاراد نآ
 یکچوک اتبسن یاھرازاب یاراد دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت یاھروشکرثکا
 ات تخاس دھاوخراچان ار اھنآ »تادراو یزاس نیشناج« یژتارتسا ،دنشابیم
 ھک یدیلوت حطس ینعی ،125بولطم سایقمریز ار ھطوبرم یتعنص یاھالاک
 نینچمھ رازاب ندوب کچوک  .دنیامن دیلوت ،دناسریم لقادح ھب ار دیلوت ھنیزھ
 ییآراک دوبھب یارب مزال هزیگنا دقاف ھک دش دھاوخ یتاراصحنا شیادیپ بجوم
 یژولونکت ھب »تادراو یزاس نیشناج« یوگلا یاکتا ،رگید یوس زا .دنشابیم
 نیا یارجا یارب ھک هرھب خرن یعونصم نتشاد هاگن نییاپ و رب ھیامرس
 دیدشت ،یراکیب نارحب دیدشت ای زورب بجوم دناوتیم ،دشابیم مزال یژتارتسا
 ھعسوت یاھروشک یجراخ یاھتخادرپ زارت  فیعضت و دمآرد عیزوت یرباربان
         .ددرگ دشر لاحرد و ھتفاین
 
 خرن ھلمج زا ،برغ یاھروشک رد یمروت دض یاھ تسایس ذاختا ،80 ھھد رد
 ندش یتعنص ھمانرب ،یناھج یاضاقت حطس تفا و الاب رایسب هرھب یاھ
 یجراخ یاھ تخادرپ زارت نارحب اب ار دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک

 
123 Barr (1992) 
124 Buchanan and Tullock (1962) and Nozick (1974) 
125 Optimum, cost minimising or efficient scale of production 
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 یبسن تیقفوم اب هارمھ ،طیارش نیا  .تخاس ھجاوم یجراخزرا نادقف و
 بجوم ،تارداص اقترارب یکتم ھعسوت یارجا رد یقرش یایسآ یاھروشک
 ندش یتعنص« روحم تلود یژتارتسا یتسرد نوماربپ رظن قفاوت ات دیدرگ
 ،یجراخ یاھ تخادرپ زارت نارحب   .دشاپب مھ زا »یزاس نیشناج قیرطزا
 یرایسب ،یناھج کناب و لوپ یللملا نیب قودنص تراظن و راشف تحت
 یارجا ھب مادقا ات تخاسروبجم ار دشر لاحردو ھتفاین ھعسوت یاھروشکزا
 بقعو یتیامح یاھدس و اھ ھفرعت حطس شھاک ،داصتقا یزاس دازآ یاھ ھمانرب
   .دنیامن داصتقارد تلود ھلخادم یاھزرم ندناشن
 

  126 .تفرگ الاب تدش ھب یتلود عیانص ییآراک و درکلمعزا داقتنا 80 ھھد یط
 یاھروشک داصتقا یدمآراکان و ییاتسیا یلصا تلع یتلود عیانص ییآراک مدع
 نیلپیسید نادقف ،دوس هزیگنا دوبن و  دیدرگ یفرعم دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت
 یلام طابظنا ظفح و رارقتسارد ھیامرسرازاب یناوت ان و رثوم تباقر دوبن ،یلام
 ،ساسا نیارب  .دندش ھتخانش یتلود عیانص ییآراک مدع یلصا لیالد ناونع ھب

 یللملا نیب قودنص قیوشت اب ،یتلود شخب حالصا و یزاس یصوصخ تسایس
 دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک نایمرد تعرس اب ،یناھج کناب و لوپ
   .تفای شرتسگ
      
 ھقباسیب شرتسگ بجوم یداصتقارومارد تلود ھیور یب ھلخادم ،رگید یوس زا

 ھک دنداد ناشن ناناد داصتقا  .دیدرگ یداصتقا عبانم فالتا و یراوخ تنار
 اھنت ھن تلود طسوت یدیلوت یاھ هاگنب تیلاعف ھیلع یعونصم عناوم داجیا
 ھکلب  127،ددرگیم دیلوت دنور ندش ھنیھبریغو دمآراکان رثارد ،هافر تفا بجوم
 یشخب ،تلود تامیمصترب نتشاذگریثات تھج ات دنکیم بیغرت ار ھعماج دارفا
 ،لاثم یارب  .دنیامن دلومریغ یسایس یاھ تیلاعف فرص ار ھعماج عبانمزا
 هوشر تخادرپ ھب عورش هدش داجیا یاھ تیدودحم ندزرود یارب ناگدننک دیلوت
 رود کی دراو ار ھعماج ،دنور نیا  .دننکیم تلود نادنمراک و اھتارکوروب ھب
 عفانم بسک تھج تلود نادنمراک و اھتارکوروب اریز .دزاسیم لطاب لسلست
 ارریگاپ و تسد نیناوق و عناوم هارومھ دوخ دمآرد یزاس رثکادح و رتشیب
 عبانم فالتا رب هوالع رما نیا  .دنیامن دیلوت یرتشیب تنار ات درک دنھاوخ دیدشت

 
126 World Bank 1983 
127 Deadweight welfare lost resulting from entry barriers  
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 دودسم ار تلود هاگتسد یریگ میمصت و طابترا یاھ لاناک ،داسف شرتسگ و
       128.درک دھاوخ جلف ار تلود یرادا هاگتسد اتیاھن و ھتخاس
 
 تلود ھعسوت و یداصتقاراتخاس زا یشان تالکشم ،یتسیلایسوس یاھروشک رد
 دیئور ارف ینارحب ھب ھھد ود فرظ رد و تفرگ تدش 60 ھھد رخاوا زا روحم
 رد .دیماجنا یقرش یاپورا رد یتسیلایسوس ماظن لک یشاپورف ھب اتیاھن ھک
 ھنیمز رد 60 و 50 یاھ ھھد ریگمشچ یاھ تیقفوم زا سپ ،70 ھھد ھناتسآ

 ینالوط یداصتقا دوکر و ییاتسیا هرود کی دراو اھروشک نیا ،یداصتقا دشر
 یاھروشکزا تدش ھب ،یداصتقا ھعسوت و یروآنف تالوحت ظاحل ھب و دندش
 ،یراوخ تنار ،دیلوت یدمآراکان  .دنداتفا بقع یراد ھیامرس ھتفای ھعسوت
 شرتسگ تعرس ھب یسایس یتیاضران و عبانم هوبنا فالتا ،یداھن بلصت
   129.تفای
 
 تیکلام داھن دوبن ھک داد ناشن داصتقا ملعرد یرظن یاھ تفرشیپ 70 ھھدرد
 ار ییآراک دوبھب و ظفح یارب یدرف هزیگنا یتسیلایسوس داصتقارد یصوصخ
 یاھتیلاعف ھب و 131دنکیم فیعضت ار متسیس لک یلام طابظنا ،130دربیم نیب زا

 یراصحنا تیکلام ھک رما نیا  .دماجنا یم عبانم هوبنا فالتا و 132دلوم ریغ
 ماظن یلصا یگژیو ینعی ،یصوصخ تیکلام دوبن و دیلوت رازبا رب تلود
 یاھ ھیاپ یدج یوحن ھب تسا نآ بولطمان درکلمع یلصا اشنم ،یتسیلایسوس
 ھھد یرظن یاھ تفرشی ،رگید یوس زا  .درک لزلزتم ار یتسیلایسوس ماظن

 مدعو لماک لاغتشا ظفح ھب یتسیلایسوس یاھ تلود دھعت ھک داد ناشن 80
 تفا بجوم ،هدرک تسس ار راک یورین طابظنا ،یراکیب ھنوگرھ شریذپ
 بتکم طسوت یتسیلایسوس داصتقا ھیلع ھلمح نیموس  133.دوشیم داصتقا ییآراک
 ار یزکرم یزیر ھمانرب یاھ ھیاپ یرظن ظاحل ھب ھک تفریذپ ماجنا اھ یشیرتا
 اب ،جنرغب ناھج کی رد ھک دنداد ناشن ناناد داصتقا نیا  .درک لزلزتم
 لباق ینانیمطا ان و دنشابیم رییغت لاحرد میاد ھکرامشیب یداصتقا یاھریغتم
 یارب ھک یتاعالطا و اھ هدادرادقم ،دراد دوجو اھنآ یتآ شزرا نوماریپ یھجوت

 
128 Krueger (1974), Posner (1975), and North (1981, Findlay (1990) 
129 Bleaney (1988), Brus and Laski (1989) 
130 Furuboton and Pejovich (1972) 
131 Korani (1979) 
132      اجنامھ
133 Bowles (1985) and Akerlof and Yellen (1986 eds.) 
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 المع ار رما نیا ھک تسا دایزردقنآ دشابیم مزال یزکرم یزیر ھمانرب
 ھک دنداد ناشن یشیرتا  بتکم ناناد داصتقا ،نیا رب نوزفا  .دزاسیم نکممریغ
 یارب ،لقتسم اعقاو یداصتقا نارازگراک نآ رد ھک یتباقر داصتقا کی اھنت
 و هوبنا تاعالطا دناوتیم ،دنزادرپیم تباقر ھبرگیدکی اب دوسرثکادح بسک
 یرادرب هرھب و دیلوت دشابیم مزال نردم یاھ داصتقا هرادا یارب ھک ار یقیقد
  134.دیامن
 
 عیرس دشر اب هارمھ 60 ھھد زا سپ ندش یناھج گنھآ عیرست ،رگید یوس زا
 ماغدا مزیناکم لاقتنا ،135يجراخ میقتسم يراذگ ھیامرس و يللملا نیب تراجت
 ناباتش دشر و شیادیپ ،يراذگ ھیامرس و دیلوت ھسورپ ھب تراجتزا يداصتقا

 کیکفت ،ناھج ھنھپرد دیلوت لماوع دازآ شدرگ عیرست ،136يزرمارف ياھتکرش
 تالوحت هرخالاب و راک مسیقترتشیب شرتسگ و قیمعت ،دیلوت ھسورپ رتشیب ھچرھ
 ،لقن و لمح ھکبش ھعسوت و تعرس شیازفا هژیو ھب ،يروآنف هدرتسگ و عیرس
 هدنیازف ماغدا بجوم يعمج طابترا لیاسو شرتسگ و تاعالطا شدرگ شیازفا
 ،يیایفارغج ياھزرم تیمھازا تعرس ابرما نیا  .دیدرگ ناھج یاھ یداصتقا

 يلم ياھتلود لمع یدازآ و تردق ،تارایتخا ھطیح و تساک يگنھرف و يسایس
  137.تخاس رت دودحم یلم یاھداصتقا تیریدم رد ار
 

 ود یط یزاسدازآ و یصوصخ یاھ ھمانرب زا یرایسب ھک تسا ھجوت نایاش
 یللملا نیب قودنص ریظن یناھج یاھ نامزاس روتسد هاگ و قیوشت اب ھتشذگ ھھد
 یط عقاو رد  .دنا ھتفریذپ ماجنا یناھج تراجت نامزاس و یناھج کناب ،لوپ

 نازیم ھب یلم یاھداصتقا رد اھ نامزاس نیا لمع ھنماد و شقن ریخا ھھد دنچ
 ھجوت ،1982 لاسزا شیپ ات لاثم یارب  .تسا ھتفای شیازفا یھجوت لباق

 لح یارب تدم هاتوک یاھ ھمانرب ھیھت ھب اتدمع لوپ یللملا نیب قودنص
 اب اما  .دوب فوطعم وضع یاھروشک یجراخ یاھ تخادرپزارت تالکشم
  1982 لاس رد ،وضع یاھروشک نایم رد یجراخ یاھ یھدب نارحب شرتسگ

 یور 138یراتخاس لیدعت یاھ ھمانرب نیودت تسایس ھب لوپ یللملا نیب قودنص
 

134 Lavoie (1985) 
135 Foreign Direct Investment 
136 Trans National Companies 

 ،هدنسیون زا »ندش یناھج یاھشلاچ و اھتصرف :ناریا« باتک ھب رتشیب تاحیضوت یارب   137
 .دییامرف ھعجارم ،1384 نارھت ،لاب تاراشتنا پاچ

138 ◌ُStructural Adjustment Programmes 
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 یاھ ھصرعرد یراذگ تسایس و ھلخادم ھب عورش بیترت نیا ھب و دروآ
 ،یلام ،یلوپ یاھتسایس ھنیمز رد هژیو ھب ،وضع یاھروشک داصتقا نوکانوگ
 ھک تفر شیپ اجنآ ات دنور نیا ،لمع رد  .دومن یتلود عیانص تیریدم و یراجت
 ھب طورشم الومعم یللملا نیب یاھ نامزاس یاھکمک و اھ ماو 90 ھھد رد
 و عاونا ماجنا و یزاسدازآ ،یزاس یصوصخ یارب هدرتسگ یاھ ھمانرب یارجا
 یعامتجا و یقوقح ،یسایس یاھ ھنیمز رد یتح ،یراتخاس یاھ لیدعت ماسقا
 .دوب
 
 یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھیلع یمیظع جوم ھب قوف لماوع ھعومجم
 ھھد نایاپ رد یقرش یاپورا رد یتسیلایسوس ماظن یشاپورف هرخالاب  .دیماجنا

 ھھدرد  .دروآ دراو روحم تلود داصتقا ھیرظنرب ار کلھم ھبرض نیرخآ 80
 وئن داصتقا یژولوئدیا ،روحم تلود داصتقا رتسکاخ و ھناریو رتسبرب 90

  .تفای شرتسگ یناھج داصتقا ھنھپ رد تعرس اب و  دروآربرس لاربیل
 هدرتسگ و عیرست یزاس یصوصخ دنور ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشکرد
 رد  .دش هدناشن بقع تعرس اب داصتقارد تلود ھلخادم یاھزرم و دشرت
 اب هارمھ ،دازآ رازاب داصتقا نامتخاسراک قباس یتسیلایسوس یاھروشک
 رد .دیدرگ زاغآ هدننک هریخ یباتش اب یتلود داصتقا هدرتسگ یزاس یصوصخ
 و دش ھتسکش یتلود داصتقا یوبات دشر لاحرد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک
  .تفای سدقم یھاگیاج دازآ رازاب داصتقا
 
 یاھراوید اب مسیلاربیلوئن یژولوئدیا ھبناج ھمھ مجاھت ،ھھد کی فرظرد اما
 زا یا هراپ ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک رد  .درک روخرب تیعقاو دنلب
 ،بآ ریظن یتخاسریز یاھ شخب رد هژیو ھب ،هدش یصوصخ هزات تاراصحنا
 دراوم زا یرایسب رد .دنتشگ ھجاوم یددعتم تالکشم اب نھآ ه ار و قرب
 ،یراذگ ھیامرس و ییآراک شیازفاو اھ ھنیزھ شھاک ھنیمزرد ھیلوا یاھ تیقفوم
 تیفیک شھاک ،تمیق شیازفا ھب هدش ماجنا تالوحت و دمآرد بآ زا  تدم هاتوک
 ریظن ،دراوم زا رگید یا هراپ رد  .دیماجنا ناگدننک فرصم یتیاضران و دیلوت
 ھیامرس و لاعف تکراشم ھب لیم یصوصخ شخب ،یمومع تشادھب نیمات
 رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد  .دادن ناشن دوخ زا ار مزال داعبارد یراذگ
 و اھراتخاس دوبن ،ھیامرس رازاب فعض ،یصوصخ ھیامرس دوبمک دشر لاح
 تداع ،بسانمان نیناوق دوجو ،یصوصخ شخب شرتسگ یارب مزال یاھداھن

 و یتنار یاھ تیلاعف و دوسرپ ،تدم هاتوک یاھ هژورپ ھب یموب ھیامرس
 ار یزاس یصوصخ جوم شزیخ تعرس اب ،یجراخ ھیامرس یراک ھظفاحم
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 یزاس یصوصخ دنور ،یتسیلایسوس یاھروشک رد .تخاس فقوتم هاگ و هاتوک
 ھب دوخ ھب دوخ یداصتقا رومارد تلود ھلخادم فقوت ھک داد ناشن ،ناباتش
 یربھر مزلتسم رما نیا ھکلب ،دماجنا یمن دازآ داصتقا ییافوکش و شیادیپ

 دشر و یریگاپ یارب  مزال یاھداھن داجیارد تلود لاعف تکرش و ھنادنمدرخ
 یداصتقا یاھ نارحب زورب بجوم مھم نیا کرد مدع  .تسا دازآ داصتقا ملاس
 یاپورا یاھروشک یلم تورث جارات و عبانم هوبنا فالتا ،قیمع یعامتجا و
  .تشگ ھیسور روشک رد هژیو ھب ،90 ھھد رد یقرش
  
 نایاپ ھب ور مسیلاربیلوئن یژولوئدیا شزیخ ،قوف تالکشم ھب ھجوت اب ،نونکا
 هدش فوطعم یداصتقا ھعسوت رد تلود شقن یوسب اھ هاگنرگیدراب و تسا
 رب ھکلب ،روحم تلود یداصتقا ھعسوت رس رب ھن ثحب راب نیا اما  .تسا

 نیمات و  دازآ رازاب داصتقارارقتسا یارب مزال یاھداھن داجیارد تلود شقنرس
 .تسا نآ ھنیھب درکلمع یارب مزال طیارش
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 متفھ لصف

 یداصتقا ھعسوت رد تلود شقن
 
 
  دمآرد
 
 تارظن یعامتجا و یسایس مولع و داصتقا ملع هزوح رد ھتشذگ ھھد ھس یط
 یداصتقا روما رد تلود هرتسگ ھلخادم تارطخ رب ھک دنا هدش حرطم یددعتم
 نادنمراک و اھتارکوروب ،»رازگراک – امرفراک« ھیرظن ساسا رب  .دنراد دیکات
 دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح یپرد یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود
 اھتارکوروب و  )امرفراک( مدرم نیب تاعالطارباربان عیزوت لیلد ھب و دنشابیم
 ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد اھتارکوروب رتشیب تاعالطا و )نارازگراک(
 ھتشاد یرثوم تراظن تلود نادنمراک و اھتارکوروب درکلمعرب دنناوتیمن مدرم
 اھتارکوروب تسد رد یرازبا ھب تعرس اب داصتقا رد تلود ھلخادم ،اذل  .دنشاب
 ،یراوخ تنار ھیرظن ساسا رب .دوشیم لیدبت  یصخش عفانم نیمات یارب
 نتشاذگریثات تھج ات دنکیم بیغرت ار ھعماج دارفا ،داصتقارد تلود تالخادم
 فرص ار ھعماج عبانمزا یشخب تلود نادنمراک و اھتارکوروب تامیمصترب
 و اھتارکوروب ھب هوشر تخادرپ لاثم یارب ،دلومریغ یسایس یاھ تیلاعف
 فالتا بجوم دوخ ھک دنیامن ،هدش داجیا عناوم ندزرود تھج تلود نادنمراک
 ،یداھن بلصت ھیرظن ساسا رب ،رگید یوس زا  .دوشیم داسف شرتسگ و عبانم
 یراتخاس یریذپان فاطعنا شیادیپ بجوم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 ھنیھب صیصخت و رازاب بولطم درکلمعزا عنام ،هدش رازابرد یداھن بلصتو
 کی رد ،اھ یشیرتا بتکم ھب فورعم ھیرظن ساسا رب ،هرخالاب  .دوشیم عبانم
 ان و دنارییغت لاحرد میاد ھک رامشیب یداصتقا یاھریغتم اب ،جنرغب ناھج
 و اھ هدادرادقم ،دراد دوجو اھنآ یتآ شزرا نوماریپ یھجوت لباق ینانیمطا
 دایزردقنآ ،دشابیم مزال یداصتقا رومارد تلودرثوم ھلخادم یارب ھک یتاعالطا
   .دزاسیم نکممریغ المع ار رما نیا ھک تسا
   
 تلاخد ھنوگرھ ھک دریگیم ھجیتن قوف یاھداقتنا ھعومجمزا مسیلاربیلوئن بتکم
 نوناق نیمات ینعی ،لقادح تلود فیاظو ھطیح یاروام ،یداصتقارومارد تلود
 ،ییاراک تفا ھب و هدوب رضم ،نوناق بوچراچ رد رازاب درکلمع نیمضت و
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 بتکم ،ساسا نیا رب .دماجنایم هافر شھاک و عبانم بولطمان صیصخت
 تلود دحرس ھب ار داصتقا رد تلود ھلخادم یاھزرم ات دشوکیم مسیلاربیلوئن

   139.دنادرگزاب لقادح
 
 ھتشذگ ھھد دنچرد داصتقا ملع مھم یاھ تفرشیپ زا الاب یاھ ھیرظن ،کش یب
 یاراد دناوتیم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم دنھدیم ناشن ھک دنشابیم
 دناوتیم عقوم ھب لرتنک مدع تروص رد ھک دشاب یا هدرتسگ یفنم یاھدمآیپ
 ھلخادم ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن اھ ھیرظن نیازا اما  .دروآرد یاپ زا ار داصتقا
 ھب رما نیا اریز  .تسا رضم و تسردان اساسا یداصتقا روما رد تلود
 اب ھلباقم ترورض و دماجنایم تلود هدیدپ زا یا هداس و یدعب کی تشادرب
 متسیس ،نیا رب نوزفا  .دریگیم هدیدان ار دازآ رازاب داصتقا یاھ ییاسران
 ھک دومن میظنت و یحارط یا ھنوگ ھب ناوتیم ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
   .دناسرب لقادح ھب ار یراوخ تنار شرتسگ و تلود هدشن لرتنک دشر رطخ
 
 رازاب یاھ یئاسران الوا ھک تسا نآ نیبم دازآ داصتقا ھعسوت و نیوکت ھبرجت
 ھلخادم فقوت ،امود  .تسا تلود داھن تکراشم مزلتسم اھنآ عفر و تسا یعقاو
 یمن دازآ داصتقا ییافوکش و شیادیپ ھب دوخ ھب دوخ یداصتقا روما رد تلود
 داجیارد تلود لاعف تکرش و یربھر مزلتسمرما نیا ماجنا ھکلب  .دماجنا
 داھن ،عومجمرد  .تسا دازآ داصتقا ملاس دشر و یریگاپ یارب  مزال یاھداھن
 ھلمج زا ،یداصتقا ھعسوت رما رد ریذپانراکنا و یا ھیاپ یشقن یاراد تلود
 تلود شقن  .تسا نآ ھنیھب درکراک یارب مزال طیارش داجیا و رازاب داھن شیادیپ
 دنترابع نآ هدمع دراوم زا یخرب ھک تسا ینوگانوگ داعبا یاراد ھطبار نیارد
 یاھ ییاسران عفر ،نوناق بوچراچرد رازاب درکلمع نیمضت و نوناق نیودت زا
 مشچ ھئارا ،نالک داصتقا میظنت ،اھداھن یزاس گنھامھ ،یزاس داھن ،رازاب
 زا یشان یاھشنت میظنت ،یراتخاس تالوحت ھسورپ تیریدم ،کیژتارتسا زادنا
  .یعامتجا راک روتسد یارجا و ھیھت و یراتخاس تالوحت
 
 یماگنھ یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھک تشاد ھجوت تسیابیم نینچمھ
 دناوتب ھک دشاب راوتسا ینشور یژتارتسا ھیاپرب ھک دوب دھاوخ بولطم و قفوم
 ھلخادم بولطمان یاھدمآیپ و دنک یریگولج تلود هدشن لرتنک دشر رطخ زا
 تسرد یحارط مزلتسم رما نیا  .دناسرب لقادح ھب ار یداصتقا روما رد تلود

 
139 Alt and Shepsle (eds. 1990) 
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 ظفحو لرتنک تھج ،رثوم یاھ مزیناکمزا هدافتسا و داصتقارد تلود ھلخادم
 یسایس راتخاس ھب دوخ ھبون ھب راک نیا رد تیقفوم .تسا تلود داھن نیلپیسید
 یسایس ماظن کی بوچراچرد مھم نیا ماجنا ،عومجم رد  .دراد یگتسب ھعماج
 .تسا رتریذپ ناکما و رتناسآ کیتارکومد
 
 
 نوناق نابدید
 
 یقوقح متسیس کی دوجو مزلتسم زیچرھ زا شیپ رازاب درکراک و شیادیپ
  .دنک نیمضت ار ھطوبرم نیناوق یارجا و تیاعر ھک تسا یمزیناکم و بسانم
 یفاکان نآ ششوپ ھکنیا ای و دشاب ھتشادن دوجو یقوقح متسیس ھکیتقو
 ار ھطوبرم نیناوق یارجا و تیاعر دناوتن تلود و دشاب کیتامتسیسریغو
 نآ درکراک ھکنیا ای و دمآ دھاوخن دوجوب ای رازاب مزیناکم ،دنک نیمضت
 نیمضت و بسانم یقوقح متسیس داجیا  .دوب دھاوخ دمآراکریغو بولطمان
 دید زا ،عقاو رد  .تسا داصتقا هزوح رد تلود ھفیظو نیرتمھم نآ یارجا
 و نیودت زا تسا ترابع اتدمع یداصتقا روما رد تلود ھفیظو مسیلاربیل بتکم
   140.نوناق بوچراچردرازاب درکلمع نیمضت و نوناق نیمات
 
 
 رازاب ییاسران عفر
 
 یاھ ییاسران عفر تلود ھفیظو  ،141هافر داصتقا کیسالکوئن ھیرظن رد
 تباقر « داصتقا یرظن یوگلارد  .تسا نآ 143ھنیھب درکراک نیمات و  142رازاب
 و تمیق ھچ ھب ،رادقم ھچ ھب ،ییاھالاک ھچ ،ھکنیا  ھب رازاب خساپ 144»لماک
 نیارد  .تسا ھنیھب و دمآراک اساسا ،فیرعت ھب انب ،دوش فرصم و دیلوت ھنوگچ
 صیصخت نمضتم ،فرصم و دیلوت یاھ ھنیزھ یزاس لقادح اب رازاب ،وگلا
 یا ھعومجم اما  .دشابیم ھعماج لک و درف دیدزا یداصتقا عبانم بولطم

 
 .دینک ھعجارم هدزای لصف ھب رتشیب تاحیضوت یارب  140

141 Welfare economics 
142 Market failure 
143 Optimum 
144 Perfect competition 
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 بجوم ، »لماک تباقر « داصتقا یوگلا یاھضرف شیپ ضقن اب ،لماوعزا
   .دنوشیم عبانم ھنیھب صیصختردرازاب ییاسران
 
 ھک دنشابیم یجراخ تاریثات یاراد یفرصم ای یدیلوت یاھ تیلاعف زا یخرب
 ،لاثم یارب  .دنشابیمن سکعنم رازاب یاھ تمیق رد اھنآ عفانم ای ھنیزھ
 یداع طیارش رد ،دماجنایم اوھ یگدولآ ھب الاک کی دیلوت ھسورپ ھکیماگنھ
 فرصم ،رگید یوس زا  .دوب دھاوخن سکعنم الاک تمیق رد اوھ یگدولآ ھنیزھ
 ،دراد نآ میقتسم هدننک فرصم یارب ھک یعفانم رب هوالع ،تشادھب لثم یتامدخ
 رد  .دوب دھاوخزین ھعماج دارفاریاس رب تبثم تاریثات یاراد میقتسمریغروطب

 ھطوبرم یالاک تمیقرد یجراخ ای میقتسم ریغ عفانم نیا شزرا ،یداع طیارش
 و ھنیزھ زا یصخش عفانم و ھنیزھ ییادج بجوم دراوم نیا  .دشابیمن سکعنم
 نمضتم دناوتبرازاب مزیناکم ھک دنوشیم نآ زا عنام ،هدش یعامتجا عفانم
   .دشاب ھعماج لک دیدزا عبانم ھنیھب صیصخت
 
 ھک دنکیمالاک کی دیلوت ھب مادقا یماگنھ اھنترازاب مزیناکم ،رگید یوس زا
 فرصم زا دنشابیمن ھطوبرم یالاک تمیق تخادرپ ھبرضاح ھک ار یناسک دناوتب
 رد اھنت ار دوخ بیس دناوتیم بیس هدننک دیلوت لاثم یارب  .دزاس مورحم نآ
 عون نیا دیلوت  .دنشابیم نآ تمیق تخادرپ ھب رضاح ھک دراذگب یناسکرایتخا
 اما  .تسا رازاب تاناکما ھطیح رد دشابیم فورعم یصوصخ یالاک ھب ھک الاک
 تینما یتقو اریز .تسا جراخرازاب ھطیحزا تینما دننام یمومع یاھالاک دیلوت
 زا دنشابیمن نآ تمیق تخادرپ ھبرضاح ھک یناسک یتح ،دارفا ھیلک دش دیلوت
    .درک دھاوخن راک ،شورف و دیرخ مزیناکم اذل .دش دنھاوخرادروخرب نآ یایازم
 
 یریذپ فاطعنا زا )دیلوت تالآ نیشام لاثم یارب( یکیزیف ھیامرس لمع رد
 یدحاو  ای رادقم رھ ھب دناوتب ھک )درادن یموم تلاح( دشابیمن رادروخرب لماک
 دیلوت تیفرظ لقادح لاثم یارب  .دشاب میسقت لباق ،دنکیم هدارا هدننک دیلوت ھک
 ھک ییالاک دیلوت تروصنیارد  .دشاب دحاو نویلیم کی تسا نکمم نیشام کی
 ھبرجنم یرفنرازھ 500 رازاب کی یارب دریذپیم ماجنا نیشام نیا طسوت
 شیادیپ  .درک دھاوخ لمع بولطم تیفرظ ریز ھک دش دھاوخ یراصحنا شیادیپ
 دننکیم لمع بولطم تیفرظ ریز ھک یتاراصحنا نینچ هژیو ھب ،تاراصحنا
 درکلمعو فرصم و دیلوت یاھوگلا یدمآراکان ،یراصحنا تمیق بجوم
 .ددرگیم رازاب بولطمان
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 ییاسران بجوم هدرک ضقن ار لماک تباقر طیارش قوف دراوم ھیلک
 دراوم نیارد  .دنوشیم ھعماج لک دیدزا هژیو ھب ،عبانم ھنیھب صیصختردرازاب
 ،لاثم یارب  .دیامن رازاب ییاسران عفر ھب مادقا تسیابیم تلود ھباشم دراوم و
 مزیناکم زا جراخ اھالاک نیا دیلوت ھب دناوتیم تلود یمومع یاھالاک درومرد
  .دنک نیمات دوخ یتایلام یاھدمآرد لحمزا ار اھنآ دیلوت ھنیزھ و دیامن مادقارازاب
 اب دناوتیم تلود ،دنشابیم یجراخ عفانم ای ھنیزھ یاراد ھک ییاھالاک دروم رد
 و دیلوت یجراخ عفانم ای ھنیزھ ،ھنارای نداد اب ای و یتایلام یاھرازبا زا هدافتسا
  ھک ار یا ھلصاف بیترت نیا ھب و دزاس سکعنم رازاب یاھ تمیق رد ار فرصم
 ات دناشوپب ،تسا هدش ادیپ یعامتجا و  یدرف یاھ ھنیزھ و  اھتمیق  نیب
 دروم رد  .دیامن نیمات ار ھعماج تیلک دیدزا عبانم ھنیھب صیصخت دناوتبرازاب
 زا جورخ و دورو عناوم فذح ،اھ تمیق میظنت اب تسیابیم تلود ،تاراصحنا
 ھب  .دناسرب لقادح ھب ار یراصحنا طیارش تارضم ،دازآ تباقر اقترا و رازاب

 یاھ ییاسران عفر تلود ھفیظو ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ ،یلک ترابع
 رد تلود ھلخادم هافر داصتقا ھیرظنرد  .تسا نآ ھنیھب درکراک نیمات و رازاب
 دروم یب تالخادم اریز  .ددرگ جراخ دودح نیا زا تسیابیمن یداصتقا روما
 .دش دھاوخ رتبولطمان طیارش شیادیپ و رازاب مزیناکم فیعضت بجوم
 
 درگنیم داصتقارد تلود شقن ھب کیسالکوئن داصتقارظنمزا ھک قوف ھیرظن

 هدرتسگ دنلئاق یداصتقارومارد تلود ھلخادم یارب اھلاربیل ھک ار یدودح
 ھفیظو مسیلاربیل بتکم دید زا ،دش ھتفگ شیپ شخب رد ھک روطنامھ .دزاسیمرت
 داصتقا  .تسا نوناق بوچراچردرازاب درکلمع نیمضت و نوناق نیمات تلود
 ھب ارنآ ھنیھب درکراک نیمات و رازاب یاھ ییاسران عفر ھفیظو کیسالکوئن
 رد تلود ھلخادم ھصرع بیترت نیا ھب و دنکیم ھفاضا تلود فیاظو تسرھف
   .دزاسیم رت هدرتسگ یریگمشچ وحن ھب ار داصتقا
 
 
 داصتقا میظنت
 
 رد و تسا یراودا تاناسون یاراد یراد ھیامرس داصتقا زنیک ھیرظن ساسا رب

 زا و ددرگ یدوکر ھخرچ ریسا ینالوط یتدم یارب دناوتیم ینیعم طیارش
 زا هدافتسا اب تسیابیم تلود اذل  . دنام زاب یدیلوت عبانم ھنیھب لاغتشا نیمضت
 لاغتشا ات دنک میظنت نالک حطس رد ار داصتقا تیلاعف یلوپ و یلام یاھرازبا
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 ھلخادم ھکنیا نداد ناشن اب 145اھتسیراتنوم  .دیامن نیمات ار یدیلوت عبانم لماک
 دیرخ تردق تفا ،مروت شیادیپ بجوم نالک یاضاقت حطس میظنت روظنمب تلود
 داصتقا یاھ ھیاپ یدج یوحن ھب ،ددرگیم یراکیب و دوکر شرتسگ اتیاھنو مدرم
 و نالک داصتقا رب تراظن ترورض ،ھمھنیا اب  .دندومن تسس ار زنیک نالک
 دروم رد ھچرگ  .تسا حرطم تلود فیاظو تسرھف رد نانچمھ نآ میظنت

 رھ ھب .دراد دوجو یتوافتم تارظن ھفیظو نیا درکلمع ھطیح و ماجنا یگنوگچ
 و دھدیم لیکشت ار یگرزب مقر اھروشک بلاغرد تلود ھجدوب لمعرد ،بیترت
 .دشابیم نالک داصتقا درکلمعرب یریگمشچ ریثات یاراد
 
 
  کیژتارتسا زادنا مشچ ھئارا
 
 ،اذل  .دنا ھتسباو ادیدش رگیدکی ھب یداصتقا یاھشخب نردم یاھ داصتقا رد
 گنھامھو نامزمھ رییغت مزلتسم یراتخاس تاحالصا و تارییغت ماجنا
 ببس رازاب ناریدم ھب رما نیا لماک یراذگاو  .تسا داصتقا ددعتم یاھشخب
 ھکنیا ای و دریذپ ماجنا ھتسھآرایسب و گنھامھان ،یراتخاس تارییغت ات دوشیم
 طیارش زا رازاب ناریدم زا کی رھ ھک یریوصت اریز  .دریذپن ماجنا اساسا

 ناریدم ھجیتن رد  .تسا صقان و دودحم دنراد رازاب لک و نارگیزاب ریاس
 دوجو لیلد ھب ،دننکیم دوخ شخب ھجوتم اتدمع ار دوخ هاگن کیرھ ھک رازاب
 و کیتامتسیس ،ھبناج ھمھزادنا مشچ نتشادن و کیژتارتسا یاھ ینانیمطاان
 نامزمھو عقوم ھب ار یراتخاس تاحالصا ھمانرب دنناوتیمن ،کیژتارتسا
 رما نیا ماجنا  .دنرب شیپ ھب کیتامتسیس و بولطم یوحن ھب ارنآ و دننکزاغآ
 تارییغت ھک تسا تلود دننام یزکرم داھن ای رازگراک کی دوجو مزلتسم
 تاحالصا ھمانرب و دزاس گنھامھرگیدکی اب ار داصتقا یاھشخب یراتخاس
   .دنک یربھر کیژتارتسا زادنا مشچ کی ھئارا اب ار یراتخاس
 
 شخب یراتخاس تارییغت نتخاس گنھامھ اھنت تلود ھفیظو ،رتقیقد ترابع ھب
 کی یراتخاس تاحالصا ماجنا یارب تسیابیم ھکلب ،تسین داصتقا فلتخم یاھ
 ھک تسین ینعم نیدب نیا  .دھد ھئارا رازاب ھب کیتامتسیس و یلک یژتارتسا
 ھطقن ھیلک ،زیچ ھمھرب اناوت و ریگارف ،رضاح اج ھمھ یورین کی دننام تلود

 
145 Monetarists )لوپ بتکم نارادفرط(  
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 شیپزا ھعومجم کیرد ار رترب لداعت ھطقن ،دسانشیم ار رازاب لداعت یاھ
 لداعت ھطقنزا تکرح یارب ار رازاب تیلاعف سپس و دنکیم باختنا هدش نییعت
 کی دننام تلود ،ھکلب  .دزاسیم گنھامھ دیدج لداعت ھطقن ھب ینونک
 شریذپ اب ،دشاب ھتشاد لماک فوقو رازاب طیارش ھیلکرب ھکنآ نودب ،قالخریدم
 زادنا مشچ کی رازاب یراتخاس تاحالصا یارب ،هدش باسح یاھکسیر
 یاتسار رد ار داصتقا یاھ شخب تکرح سپس و دھدیم ھئارا کیژتارتسا
   .دنکیم لیھست و گنھامھ هدش ھئارا زادنا مشچ یارجا
 
 یداصتقا حالصا ھب ای و ریذپ کسیر و قالخریدم کی دننام تلود عقاو رد
»entrepreneur« ھفیظو و تلصخ یاراد و دنکیم لمع 
»entrepreneurial«زادنا مشچ ھیھت رد تلود ییاناوت ،رظنم نیا زا .تسا ی 
 کیژتارتسا تیعقوم زا رازاب یراتخاس تارییغت یزاس گنھامھ و کیژتارتسا
 یھیدب  .تسین تلود رترب شناد و لماک یھاگآ مزلتسم و  دوشیم یشان تلود
 ھب یتسردان زادنا مشچ و دوش اطخ راچد دناوتیم تلود ،ددعتم لیالد ھب ھک تسا
 کیژتارتسا ھفیظو یفن یانعم ھب و تسا یرگید ثحب نیا اما  .دھد ھئارا رازاب
 فیاظو زا رگید یکی  .تسین تلود ی»entrepreneurial« و
»entrepreneur«تعسو ھب داصتقا تایبدا رد ھک تسا عبانم جیسب تلود ی 
  146.تسا هدش یسررب
 
 یارب کیژتارتسا زادنا مشچ ھئارا تلود یلصا فیاظو زا یکی ،بیترت نیا ھب
 نیا ققحت یارب مزال یاھداھن داجیا و یداصتقا ھعسوت و یراتخاس تاحالصا
 یژتارتسا یارجا یاتسار رد رازاب یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ و  یژتارتسا
 حالصا و مظان ،ظفاح ،هدنزاس ،حارط تلود ،رگید ترابع ھب  .تساروبزم
 .تسارازاب داھن هدننک
 
 
  یزاس داھن
 
 تالوحت ماجنا یارب یژتارتسا ھئارا ھب تلود ی»entrepreneurial« ھفیظو
 یژتارتسا ھب تسیابیم تلود ھکلب .دوشیمن متخ یداصتقا ھعسوت و یراتخاس

 
 »Gerschenkon (1966)« ھب دینک ھعجارم رتشیب تاحیضوت یارب  146
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 یژتارتسا نیا ققحت یارب مزال یاھداھن ینعی ،دھدب یداھن تیعقاو ،رظن دروم
    .دروآیب دوجوب زین ار
   
 تسا ھعماج یعیبط تلاح دازآ رازاب ،کیسالکوئن و لاربیل ناناد داصتقا دید زا
 یارب  .تسا رادروخرب یخیرات  مدقت زا یداصتقا یاھداھنریاس ھب تبسن و
 داصتقا یرازابریغ یاھداھن )Arrow( ورا ،فورعم نادداصتقا دید زا ،لاثم
 دوخ فیاظو ماجنا رد دازآرازاب مزیناکم ھک دنیآیم دوجوب یماگنھ تلود ریظن
 یگنوگچ و یدوجو تلع یتح بیترت نیا ھب  147.ددرگ ھجاوم تسکش اب
 اھلاربیلوئن  .دوشیم وجتسج رازاب ییاسران ھیرظن ردزین تلود داھن شیادیپ
 یاھداھنریاس ھب تبسن و تسا ھعماج یعیبط تلاح دازآرازاب ھک دندقتعمزین
 و اھلاربیل اب اھنآ توافت اما  .تسا رادروخرب یخیرات  مدقت زا یداصتقا
 یاھداھن ھک دننکیم ھفاضا اھلاربیلوئن ھمادا رد ھک تسا نآرد اھ کیسالکوئن

 دنوشیم رازاب نیشناج ھک یتلود یداصتقا تاسسوم ریظن ،داصتقا یرازابریغ
  مدقت شریذپ مغریلع اھ کیسالکوئن  ھکیتروص رد  .دنا تسکش ھب موکحم
  .دنلئاق داصتقا رد تلود ھلخادم یارب یا هدرتسگ ھصرع ،رازاب یخیرات
 
 یاھروشکرد  .دنتسینراگزاس تیعقاو اب یخیرات ظاحل ھب قوف تایرظن اما

 و تیکلام قوقح داجیارد یمھم شقن تلود داھن ینونک ھتفرشیپ یراد ھیامرس
 هدومن افیا ،دنشابیم مزال دازآ رازاب ھعسوت و رارقتسا یارب ھک ییاھداھنریاس
 لاح رد و ھتفاین ھعسوت یاھروشک زا یرایسب رد ،رگید یوس زا  148.تسا

 ار نردم یدیلوت و یلام یاھ نامزاس و راد ھیامرس ھقبط المع تلود ،دشر
 رد یقرش یاپورا رد یزاس یصوصخ ھبرجت ،هوالعب   149.تسا هدروآ دوجوب
 ھب دوخ ھب دوخ یداصتقا رومارد تلود ھلخادم فقوت ھک دھدیم ناشن 90 ھھد
 یربھر مزلتسمرما نیا ماجنا ھکلب  .دماجنا یمن دازآ داصتقا ییافوکش و شیادیپ
 داصتقا ملاس دشر و یریگاپ یارب  مزال یاھداھن داجیارد تلود لاعف تکرش و
 یصوصخ ھب مادقا ،ھیسور هژیو ھب ،یتسیلایسوس یاھروشک رد  .تسا دازآ

 ،قیمع یعامتجا و یداصتقا یاھ نارحب ھب مزال یاھداھن داجیازا شیپ یزاس
 ھب  .دیماجنا یقرش یاپورا یاھروشک یلم تورث جارات و عبانم هوبنا فالتا

   .تسا دمآراک تلود دوجو مزلتسم دمآراک رازاب دوجو ،رگید ترابع

 
147 Arrow (1974) 
148 Polanyi (1957), Coase (1988), Chandler (1990) and Lazonick (1991) 
149 Gerschenkorn (1966) 
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 ناونع ھب نآ زا ابلاغ ھک ایناتیرب رد یتح ،دھدیم ناشن ینالوپ ھک روطنامھ
 یمھم شقن تلود ،دوب شوج دوخ رازاب شیادیپ نآ رد ھک دنربیم مان یروشک
 تلود ھلخادم ،اکیرمآ هدحتم تالایارد  150.دومن افیا رازاب رارقتسا و شیادیپ رد
 نفلت و نھآ هار ریظن ،یکزیف یاھ تخاسریز داجیا ،تیکلام قوقح رارقتسا رد
 دشر و یریگ لکش رد یا هدننک نییعت شقن ،یزرواشک تاقیقحت ھجدوب نیمات و
 روشک رد  151اپون عیانص زا تیامح ھیرظن عقاو رد  .تشاد هدھعرب رازاب
 دشر و رارقتسا ھک تسا نآ زا یکاح یخیرات دھاوش رثکا  .تفرگ لکش اکیرمآ
   .تسین رسیم تلود یزاس داھن و تیامح نودب ملاس رازاب کی
 
 ھک تسا یداھن ھکلب ،تسین ھعماج یعیبط تلاح دازآ رازاب ،رگید ترابع ھب

 دازآ رازاب  .تسا هدمآ دوجوب تلود داھن لاعف تکرش اب و ھعماج  طسوت دوخ
 زا امازلا یداصتقا یاھداھنریاس ھب تبسن ھک تسا یداصتقا یاھداھنزا یکی
 نآ ملاس دشر و رارقتسا سکعرب 152.تسین رادروخرب یخیرات ای ،ینامز مدقت
 .تسا مزال یاھداھن داجیارد تلود لاعف تکرش و یربھر مزلتسم
 
 
  یراتخاس تالوحت زا یشان یاھشنت تیریدم
 
 دیلوت لماوع ییاجباج مزلتسم ،ماعروطب یراتخاس تالوحت و یروآنف تالوحت
 ییادتبارایسب داصتقارد  .دنشابیم ون یاھ شخب ھب ھنھک و هدوسرف یاھ شخب زا
 و یناسنا ھیامرس ،تسا نییاپ اتبسن دیلوت لماوع صصخت حطس نآ رد ھک
 کی رد اما  .ددرگ لقتنم رکید شخب ھب شخب کی زا دناوتیم یتحار ھب یکیزیف
 ھب دوریم راکب نیعم شخب کی رد ھک یکیزیف و یناسنا ھیامرس ،هدیچیپ داصتقا

 رما نیا ،رازاب مزیناکم رد  .دشابیمن هدافتسا لباق رگید یاھ شخب رد یتحار
 اب هراومھ نردم یاھداصتقا رد  یراتخاس و یروآنف تالوحت ھک دوشیم بجوم
  .دنشاب هارمھ هدرتسگ یسایس و یداصتقا یاھ شنت و دیلوت لماوع یراکیب
 دمآرد عبنم ای و دنوشیمررضتم دنور نیا رد ھک یعامتجا راشقا ،لاثم یارب

 دننام یسایس رازبا زا هدافتسا اب دنناوتیم ،دنھدیم تسد زا لکروطب ار دوخ
 

150 Polanyi (1957) 
151  Infant industry  
152 Williamson (1985) and Simons (1991) 
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 یلصا فیاظو زا یکی  .دندرگ یراتخاس تالوحت ماجنا زا عنام ،باصتعا
 هار دیلوت لماوع ییاجباج لیھست اب ات تسا اھ شنت نیا میظنت و تیریدم تلود
 .دزاسراومھ ار یراتخاسو یروآنف تالوحت تفرشیپ
 
 و یعامتجا ،یداصتقا تابسانم ،یراتخاس تارییغت دنور رد ،رت یلک ترابع ھب

 ماجنا  .دنھدیم دیدج تابسانم ھب ار دوخ یاج و دنوریم نیب زا ھنھک یسایس
 رارقتسا اریز  .تسا تلود لاعف تکرش و یربھر مزلتسم رما نیا ھنیھب
 اب دناوتیم ھک تسا یداھن اھنت تلود و تسا دیدج نیناوق دنمزاین دیدج یاھداھن
  .دھدب ینوناق تیوھ و تیعقاو ،تردق و تیکلام دیدج تابسانم ھب ،نیناوق عضو
 و یداصتقا تردق فیعضت بجوم ھنھک تابسانم یشاپورف ،رگید یوس زا

 و تارییغت ماجنارباربرد اھنآ تمواقم و تفلاخم ،ھنھک یعامتجا راشقا یسایس
 تالوحت ھک دوشیم یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھ نارحب و اھ شنت سیادیپ

 عیرس ،ماگنھ ھب یارجا ،اذل  153.دنزاسیم فقوتم هاگ و ھتسھآ ار یراتخاس
 زا یشان یاھ شنت ات تسا تلود ھلخادم مزلتسم یراتخاس تالوحت ھنیھبو
 لقادح ھب ار اھنآ یعامتجا ھنیزھ و دیامن میظنت و لرتنک ار یعامتجا تالوحت
 .دناسرب
 
 هار دناوتیم تلود یراتخاس تالوحتزا یشان یاھ شنت میظنت و تیریدم یارب
 رب هدش باختناراک هار ریثات و شنیزگ نیا ،اتعیبط  .دنیزگرب ار یفلتخم یاھراک
 ریثات ھعماج یسایس و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس زا دوخ ،ھعماج تالوحت ریس
 زین لمع یدازآ زا تلود و تسین یربج و یکیناکم ھطبار نیا اما .دریذپیم
 رب دیلوت لماوع ییاجباج و عبانم صیصخت دازآ داصتقا رد  .تسا رادروخرب

 یروآدوس و اھتمیق تفا ھک ینعم نیا ھب  .تسا اھتمیق مزیناکم و رازاب هدھع
 شخب زا دیلوت لماوع لاقتنا بجوم ون شخب رد اھنآ شیازفا و ھنھک شخبرد
 یشان یاھ شنت میظنت و تیریدم یارب ،مزیناکم نیارد   .ددرگیم ون ھب ھنھک
   .تسا ربور یلصا شنیزگ ھس اب تلود یراتخاس تالوحتزا
 
 دیلوت لماوع ییاجباج ،عبانم صیصخت دروم ردرازاب میمصت دناوتیم تلود الوا
 یعامتجا راشقا تمواقم نتسکش مھرد اب و دریذپب ار یراتخاس تالوحت و
 یماگنھ شور نیا ،اتعیبط  .دنک نیمضت ار رازاب میمصت یارجا  ،ررضتم
 صوصخ رد رازاب لح هار اب ررضتم یعامتجا راشقا  تفلاخم ھک تسا رسیم

 
153 Olson (1982), Giersch (1986) and Hodgson (1989) 
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 ھک دشابن هدرتسگ و دیدش ردقنآ یراتخاس تالوحت و دیلوت لماوع ییاجباج
 .دزاس نکمم ریغ ار رازاب لح هار یارجا
 
 دناوتیم تلود ،کیژتارتسا و یسایس تاظحالم ھلمج زا ،فلتخم لیالد ھب ،امود
 و دنک در ار یراتخاس تالوحت و دیلوت لماوع ییاجباج دروم رد رازاب میمصت
 راک هار نیشناج ار یرگید لح هار یرادا و یسایس یاھرازبا زا هدافتسا اب
 هدش هدوسرف دیلوت هویش ظاحل ھب ھک یعیانص ندرک یلم ،عقاو رد  .دیامن رازاب
 یاھ ھفرعت عضو ریظن یراجت یتیامح یاھدس داجیا ،دنشابیمنروآ دوس و
 .دنشابیم مود ھنیزگزا ییاھ ھنومن ،عیانص ھب ھنارای صیصخت و یکرمگ
 
 تالوحت و دیلوت لماوع ییاجباج دروم رد رازاب میمصت تلود ،موس ھنیزگ رد
 تالوحت یداصتقاراشف  ،کمک نداد اب ات دشوکیم اما دریذپیم ار یراتخاس
 لباق ار تالوحت  یعامتجا ھنیزھ و  دھد شھاک ار ررضتم راشقا رب یراتخاس
 شھاک و راکیب دارفا ناگیار یزومآزاب ،یراکیب ھمیب قح  .دزاس شریذپ
 .دنا موس ھنیزگ زا ییاھ ھنومن اھ تایلام
 
 شخبرھرد و دنیزگرب ار قوف ھنیزگ ھس زا یا ھعومجم دناوتیم تلود ،لمع رد
  .دشابیمرتبسانم شخب نآ صخشم طیارش یارب ھک دروآرد ارجا ھب ار یراک هار
 یشان یاھ شنت میظنت یارب تلود ھک ییاھراک هار ھعومجم ،تیاھن رد
 یداصتقا ھعسوت ریس رب یقیمع تاریثات یاراد دنیزگیمرب یراتخاس تالوحتزا
 .تسا روشک یسایس و
 
 یاھروت داجیا اب ،»یراتخاس تالوحتزا یشان یاھ شنت میظنت و تیریدم«
 یراتخاس تالوحت ات دھدیم هزاجا تلود و ھعماج ھب ،یراکیب قحریظن ،یتینما

 دودحم ھبنج نیا ھب اھنت رما نیا تیمھا اما  .دنربب شیپ ھب یناسنا یا هرھچ اب ار
 ھفیظو ندش راد هدھع اب  .تسھ زین یمھم یداصتقا ھبنج یاراد ھکلب ،دوشیمن

 نامھ تلود عقاو رد »یراتخاس تالوحتزا یشان یاھشنت میظنت و تیریدم«
 تالوحت دنور رد  .دھدیم ماجنا رازاب رد ھمیب تکرش ھک دنکیم افیا ار یشقن

  .دنتسھ وربور ینوگانوگ یاھ کسیر اب یعامتجاراشقا و دارفا ،یراتخاس
 یریذپ کسیر لیامترما نیا  .تسا نیگنس رایسب اھ کسیر نیازا یا هراپ دمآیپ
 تالوحت گنھآ ندش دنک بجوم ،هداد شھاک ار یعامتجا راشقاو دارفا

 ھب یا ھمیب ششوپ نداد و اھ کسیر یروآ درگ اب تلود  .ددرگیم یراتخاس
 راومھ ار یراتخاس تالوحت هار ،تسا نیگنس رایسب اھنآ دمآیپ ھک ییاھ کسیر
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 ار یراتخاس تالوحت نیگنس یاھ کسیر تلود ،رگید ترابع ھب  .دزاسیم
   .دزاسیم لقتنم ھعماج لک ھب ارنآ ھظحالم لباق شخب ینعی ،دنکیم یعامتجا
 
 دوجوب  یرادا-یقوقح راتخاس و مزیناکم کی ،تاشقانم لح یارب رما نیا
 نادقف .دنکیم لیھست و قیوشت ار یروآنف تالوحت رد یراذگ ھیامرس ھک دروآیم
 یراذگ ھیامرس یارب ار نارگتعنص مزع و هزیگنا وس کی زا ،یراتخاس نینچ
 زا و دنکیم فیعضت تدم دنلب یاھ هژورپ هژیو ھب ،دیلوت دیدج یاھ هویش رد
 یژولونکت دربراک ربارب ردراک یورین تمواقم و سارھ بجوم رگید یوس
 لح یارب رثوم راتخاس کی دوبن ،ھتفاین ھعسوت یاھروشک رد  .ددرگیم دیدج
 تالوحتزا یشان یاھ شنت میظنت و تیریدم رد تلود فعض و تاشقانم
 یاھ هژورپ ھب ھیامرس لیم ،یرگادوس دشر یا ھیاپ للعزا یکی ،یراتخاس
       .تسا یراتخاس و یتعنص یاھ شخب رد یراذگ ھیامرس فعض و تدم هاتوک
 
   
 یعامتجا راک روتسد
 
 دھدیم تلود ھب ھعماج ھک تسا یدومنھر و روتسد عقاو رد یعامتجاراک روتسد
 زا ھعماج یارب صخشم یخیرات ھھرب رد ھک دوشیم یتاعوضوم لماش و
 یاھ هار زا اھنآ یارجا ھب فظوم تلود و تسارادروخرب یسایس تیولوا
   .دشابیم بسانم
 
  .دنکیم رییغت یخیرات طیارش ساسا رب و تسین اتسیا یعامتجا راک روتسد
 رد و دوشیم یقلت یسایس ،یخیرات ھھرب کی رد ھک ھچنآ ،رتقیقد روطب
 یخیرات طیارش کی رد تسا نکمم ،دریگیم رارق یعامتجاراکروتسد
 رازابریظن یسایسریغ یاھ مزیناکم ھب نآ یارجا و  هدش یقلت یسایسریغرگید
 رد یراکیب ھلئسم اب ھلباقم و لاغتشا نیمات اپورا رد ،لاثم یارب  .دوش راذگاو
 یور اب  .تشاد رارق یعامتجا راک روتسد رد یراد ھیامرس یریگ لکش یادتبا
 ھب و تشگ جراخ یعامتجا راکروتسد زا ھلئسم نیا لاربیل یاھ تلود ندمآ راک
 راک روتسد رد اددجم عوضوم نیا یناھج گنج زا سپ  .دش ھتشاذگ رازاب هدھع
 یصوصخ دنور یریگ جوا اب ،90 و 80 یاھ ھھد یط و تفرگ رارق یعامتجا

      .دیدرگ جراخ یعامتجا راک روتسد زا هرابود ،یراتخاس تاحالصا و یزاس
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 ھیامرس یاھروشک رد نونکا  .تسا راک ینوناق نس نییعت ،رگید ھنومن کی
 ھلخادم ار راک ینوناق نس ریز ناکدوک مادختسا عنم یسک رتمک ھتفرشیپ یراد
 یاھروشک رد اما  .دنادیم راک رازاب رد عناوم داجیا و یداصتقا روما رد تلود
 یارجا ھک دننآرب اھنآ زا یرایسب و تسین هدش ھتفریذپ عضوم نیا ھتفاین ھعسوت
 ،راک رازاب رد عناوم داجیا اب ،ھتفای ھعسوت عماوج نیزاوم ساسا رب نوناق نیا
 یاھروشک  عقاو رد  .دش دھاوخ اھنآ یداصتقا دشر گنھآ ندش دنک بجوم
 یاراد زین مھدزون نرق رد دوخ ھعسوت ھیلوا لحارم رد  ،ینونک ھتفای ھعسوت
 دازآ رازاب داصتقا زرم و دح لمع رد ،بیترت نیا ھب .دندوب یھباشم عضاوم
 .دوشیم صخشم یعامتجا راک روتسد طسوت
 
 ھفرط کی یعامتجا راک روتسد اب تلود ھطبار ھک تشاد ھجوت دیاب ،نینچمھ
 ریثات یعامتجا راک روتسد رب دناوتیم دوخ ھبون ھب تلود ھک ینعم نیا ھب  .تسین
 یط ،لاثم یارب .دیامن افیا یمھم شقن نآ فیرعت و یریگ لکش رد و دراذگب
 ،مکاح یعامتجا و یداصتقا طیارش زا هدافتسا اب تسناوت ایناتیرب تلود  80 ھھد
 راذگاو رازاب مزیناکم ھب و دزاس جراخ یعامتجا راکروتسد زا ار لاغتشا ھلئسم
 تلود ھک تسا ییاھ هویش زا یکی یعامتجا راکروتسد رییغت عقاو رد  .دنک
 .»دراد رایتخارد یراتخاس تالوحت زا یشان یاھ شنت میظنت و تیریدم« یارب
 ھلئسم تلود ،دوشیم جراخ یعامتجا راکروتسد زا لضعم کی ھکیماگنھ
   .دنکیم راذگاو رازاب ھب ارنآ زا یشان یاھ شنت میظنت و تیریدم
 
 نکمم دح ات داصتقا تیریدمرما  ھک تسا مھمرایسب داصتقا ھنیھب هرادا یارب

 ندش یسایس اریز   .دریذپ ماجنا یداصتقا طباوض ساسارب و دشاب یسایسریغ
 یراجنھان و یداھن بلصت شیادیپ و نآ قطنم فیعضت بجوم رازاب مزیناکم
 دوشیم بجوم رازاب مزیناکم دح زا شیب ندش یسایس ،هوالعب .دوشیم یراتخاس
 ھجیتن رد و دنھدب تسد زا ار دوخ تیعورشم و یفرطیب رازاب یاھ میمصت ھک
 اب رما نیا  .دنوش ھجاوم هورگ نآ ای نیا یسایس و یعامتجا تفلاخم اب هراومھ
 یوسزا  .دوشیم نآ ییآراک تفا و عبانم فالتا بجوم رازاب یاھ شنت دیدشت
 یرازبا و ھناھب ھب ،رازاب ییادز تسایس ھک دراد دوجو ھشیمھ رطخ نیا ،رگید
 لیدبت دوخ عفانم و تارظن لیمحت یارب تردقرپ یعامتجا یاھرشق تسد رد
 یوس ود نیب دمآراک و بولطم لداعت کی داجیا ،مھم ھتکن ،نیارب انب  .ددرگ
  .تسا ھلداعم
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 هایس یاھ ھلوقم ،یسایس و یداصتقا یاھ هدیدپ دراوم زا یا هراپ رد ،عقاو رد
 فیط اھنآ نیب ھکلب ،دشابریذپ ماجنا یتحار ھب اھنآ زیمت ھک دنتسین دیفس و
 رب ھک تسا یعامتجاراکروتسد عقاو رد نیا  .دراد دوجو یا هدرتسگ یرتسکاخ
 تیریدم یارب ار یسایس و یداصتقا یاھ هدیدپ نیب زرم یخیرات طیارش ساسا
 مزیناکم یگنوکچ و یعامتجا راک روتسد بیترت نیا ھب  .دنکیم نییعت یداصتقا
 ھعسوت و یراتخاس تالوحت ریسرب یا هدننک نییعت شقن یاراد نآ نییعت
     154.تسا یداصتقا
 
   
 تلود ھلخادم یژتارتسا
 
 – امرفراک« ھیرظن ساسا رب ،دش ھتفگ شیپ لصف رد ھک روطنامھ
 یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود نادنمراک و اھتارکوروب ، 155»رازگراک
 یارب مزال هزیگنا یاراد و دنشابیم دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح یپرد
 نیب تاعالطارباربان عیزوت لیلد ھب ،هوالعب  .دنتسینرازاب یاھ ییاسران عفر
 اھتارکوروب رتشیب تاعالطا و )نارازگراک( اھتارکوروب و  )امرفراک( مدرم
 درکلمعرب دنناوتب ھک دنشابیمن یطیارشرد مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد
 تلود ھلخادم ،اذل  .دنشاب ھتشاد یرثوم تراظن تلود نادنمراک و اھتارکوروب
 تردقرپ یعامتجا یاھورگ عفانم نیمات تھج یرازبا ھب تعرس اب داصتقا رد
  .دوشیم لیدبت
 
 تالخادم ،یراوخ تنار ھیرظن و یسایس داصتقا دیدج یاھ لدم ساسا رب
 نتشاذگریثات تھج ات دنکیم بیغرت ار ھعماج دارفا ،داصتقارد تلود
 فرص ار ھعماج عبانمزا یشخب تلود نادنمراک و اھتارکوروب تامیمصترب
 و اھتارکوروب ھب هوشر تخادرپ لاثم یارب ،دلومریغ یسایس یاھ تیلاعف
 ار ھعماج دنور نیا  .دنیامن ،هدش داجیا عناوم ندزرود تھج تلود نادنمراک
 تھج تلود نادنمراک و اھتارکوروب اریز .دزاسیم لطاب لسلست رود کی دراو
 و تسد نیناوق و عناوم هارومھ دوخ دمآرد یزاس رثکادح و رتشیب عفانم بسک
 رب هوالعرما نیا  .دنیامن دیلوت یرتشیب تنار ات درک دنھاوخ دیدشت ارریگاپ

 
154 Skocpol (1985) 
155 Principal-Agent 
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 هاگتسد یریگ میمصت و طابترا یاھ لاناک اتیاھن ،داسف شرتسگ و عبانم فالتا
   .درک دھاوخ جلف ارنآ اتیاھن ،ھتخاس دودسم ار تلود
 
 روما رد تلود ھلخادم ،یداھن بلصت ھیرظن ساسا رب ،رگید یوس زا
 بجوم یھافر تامدخ ناگیار ھضرعو دزمتسد لقادح نییعت ریظن ،یداصتقا
 عنام ،هدش رازابرد یداھن بلصتو یراتخاس یریذپان فاطعنا شیادیپ
 عبانم بولطمان صیصخت ھب تدم دنلبرد ھک دوشیم رازاب ھنیھب درکلمعزا
   .دماجنایم
 
 ،جنرغب ناھج کی رد ،اھ یشیرتا بتکم ھب فورعم ھیرظن ساسا رب ،هرخالاب
 لباق ینانیمطا ان و دنشابیم رییغت لاحرد میاد ھک رامشیب یداصتقا یاھریغتم اب
 یارب ھک یتاعالطا و اھ هدادرادقم ،دراد دوجو اھنآ یتآ شزرا نوماریپ یھجوت
 نیمضت و رازاب یاھ ییاسران عفر تھج یداصتقا رومارد تلودرثوم ھلخادم
 نکممریغ المع ار رما نیا ھک تسا دایزردقنآ ،دشابیم مزال نآ ھنیھب تیلاعف
 یداصتقا نارازگراک نآرد ھک یتباقر الماک داصتقا کی اھنت ،هوالعب  .دزاسیم
 دناوتیم ،دنزادرپیم تباقر ھبرگیدکی اب دوسرثکادح بسک یارب لقتسم اعقاو
 مزال نردم یاھ داصتقا میظنت و هرادا یارب ھک ار یقیقد و هوبنا تاعالطا
 .دیامن یرادرب هرھب و دیلوت دشابیم
   
 تلاخد ھنوگرھ ھک دریگیم ھجیتن قوف یاھداقتنا ھعومجمزا مسیلاربیلوئن بتکم
 نوناق نیمات ینعی ،تلود لقادح فیاظو ھطیح یاروام ،یداصتقا رومارد تلود
 ،ییاراک تفا ھب و هدوب رضم ،نوناق بوچراچ رد رازاب درکلمع نیمضت و
 بتکم ،ساسا نیا رب .دماجنایم هافر تفا و عبانم بولطمان صیصخت
 تلود دحرس ھب ار داصتقا رد تلود ھلخادم یاھزرم ات دشوکیم مسیلاربیلوئن

   156.دنادرگزاب لقادح
 

156 Alt and Shepsle (eds. 1990) 

 دازآ رازاب داصتقا زا فدھ ھک مینک نشور تسیابیم ادتبا مینک فیرعت ار تلود ھلخادم ھکنآ یارب
 رد ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ و تسا هدش ھئارا یددعتم فیراعت رازاب داصتقا زا  .تسیچ
 صخشم یعامتجا راک روتسد طسوت و  تسین تباث دازآ رازاب داصتقا فیرعت و دودح لمع
 رادروخرب یتیمھا ھچ زا و تسیچ رازاب ییاسران فیرعت ھک درک صخشم دیاب نینچمھ  .دوشیم
 الوا  .دوب میھاوخ ھجاوم لکشم ود اب داصتقا رد تلود تالخادم نازیم یبایزرا رد  .تسا
 ھب ھجیتن امود  .تسین تباث دازآ رازاب داصتقا فیرعت و دودح لمع رد ،دش ھتفگ ھک روطنامھ
 روما رد تلود ھلخادم نازیم یریگ هزادنا یارب  .تشاد دھاوخ یگتسب یبایزرا صخاش
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 یزاس دازآ و یزاس یصوصخ دنور ھبرجت ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ اما
 ،اھنآ لحو تسا یعقاو رازاب یاھ یئاسران الوا ھک داد ناشن 90 ھھدرد داصتقا
 مزیناکم و یصوصخ شخب ییاناوت زا جراخ ،ینونک ھلحرم رد مک تسد
 ھب دوخ ھب دوخ یداصتقا روما رد تلود ھلخادم فقوت ،امود  .دشابیمرازاب
 یربھر مزلتسمرما نیا ماجنا ھکلب ،دماجنا یمن دازآ داصتقا ییافوکش و شیادیپ
 داصتقا ملاس دشر و یریگاپ یارب  مزال یاھداھن داجیارد تلود لاعف تکرش و
 یا هراپ ھتفرشیپ یراد ھیامرس یاھروشک رد ،دش ھتفگ ھک روطنامھ  .تسا دازآ
 یاھ شخب رد هژیو ھب ،دندش یصوصخ 90 ھھد یط ھک ییاھراصحنا زا

 رد .دنتشگ ھجاوم یددعتم تالکشم اب ،نھآ ه ار و قرب ،بآ ریظن یتخاسریز
 ھیامرس شیازفاو اھ ھنیزھ شھاک ھنیمزرد ھیلوا یاھ تیقفوم دراوم زا یرایسب
 ،تمیق شیازفا ھب هدش ماجنا تالوحت و دوب تدم هاتوک دیلوت ییاراک و یراذگ
 یا هراپ رد  .دیماجنا ناگدننک فرصم یتیاضران و دیلوت تیفیک شھاک

 
 »یلم صاخان دیلوت رد یتلود عیانص مھس« و »تلود ھجدوب مھس« صخاش ود زا ایلاغ یداصتقا
  تدش ھن و دنریگیم هزادنا ار تلود یگرزب نازیم عقاو رد صخاشود نیا اما  .دوشیم هدافتسا
 ندوب دیدش ینعم ھب امزلا تلود کی ندوب گرزب اریز  .ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 ھلخادم نازیم ھک تسین نآ زا یکاح نآ ندوب کچوک و یداصتقا روما رد نآ ھلخادم نازیم
 یایسآ یاھتلود قوف یاھ صخاش ساسا رب ،لاثم یارب  .تسا کدنا یداصتقا روما رد تلود
 رد اھنآ ھلخادم نازیم ھک دش دنھاوخ یقلت ییاھتلود ناویات و یبونج هرک ریظن ،یقرش بونج
 یداصتقا رومارد روبزم یاھتلود ھلخادم نازیم ھکیتروص رد دشابیم نییاپ یداصتقا روما
 روما رد تلود ھلخادم اھروشک نیا رد ھک دوشیم یشان اجنآ زا رما نیا   .تسا هدرتسگ رایسب
 و اھ تمیق میظنت و لرتنک قیرط زا ھکلب ،دیلوت رازبا رب تیکلام قیرط زا ھن یداصتقا
 دیلوت رد نپاژ تلود ھجدوب مھس 1985 لاس رد ،لاثم یارب .دریذپیم ماجنا تارابتعا صیصخت
 ،ناملآ یارب ھطوبرم یاھ صخاش ھکیتروص رد ،دوب %33 اب ربارب روشک نآ یلم صلاخان
 دیاب نینچمھ .%65 و %52 ،%48 ،%47 زا دندوب ترابع بیترت ھب دئوس و ھسنارف ،ایناتیرب
 ،لاثم یارب  .تسا رادروخرب یتیمھا ھچ زا و تسیچ رازاب ییاسران فیرعت ھک درک صخشم
 تساسران رتیپموش داصتقا دید زا ،دوشیم فیرعت لماک رازاب کیسالکوئن داصتقا دید زا ھک ھچنآ

 ارگداھن ناناد داصتقا دید زا ،رگید یوس زا  .دشابیم عارتخا و یروآنف ییایوپ دقاف اریز
 رازاب ناناد داصتقا نیا دید زا اریز ،تسین رادروخرب یا هداعلا قوف تیمھا زا رازاب ییاسران
 و تلود یاھ داھن دننام یرگید یاھداھن لماش ھک تسا یراد ھیامرس ماظن یاھداھن زا یکی اھنت
 مزیناکم عقاو رد  .دنشابیمن رادروخرب یرتمک تیمھا زا امازلا ھک دوشیم زین یدیلوت یاھ هاگنب
 نیا ییاراک و درکلمعرد یا هدننک نییعت شقن یاراد یراد ھیامرس ماظن یاھداھن ریاس تیفیک و
   .تسا فلتخم یاھروشک رد نآ درکلمع توافت و یداصتقا ھعسوت نیمات رد ماظن
 ,Albert (1991), Berger and Dore (1996)« ھب دینک ھعجارم رتشیب تاحیضوت یارب

Chang (1997)«   
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 تکراشم ھب لیم یصوصخ شخب ،یمومع تشادھب نیمات ریظن دراومزارگید
 یاھروشک رد  .دادن ناشن دوخ زا ار مزال داعبارد یراذگ ھیامرس و لاعف
 فعض لیلد ھب یزاس یصوصخ دنور شزیخ ،دشر لاح رد و ھتفاین ھعسوت
 شخب شرتسگ یارب مزال یاھداھن و اھراتخاس دوبن ،یموب ھیامرس رازاب

 یاھروشک رد  .تشگ فقوتم هاگ و ھتسھآ بسانمان نیناوق دوجو و یصوصخ
 نارحب ھب مزال یاھداھن داجیازا شیپ یزاس یصوصخ ھب مادقا ،یتسیلایسوس
 یلم تورث جارات و عبانم هوبنا فالتا ،قیمع یعامتجا و یداصتقا یاھ
  .دیماجنا یقرش یاپورا یاھروشک
 
 ھیرظن هژیو ھب یسایس داصتقا دیدج یاھ لدم ،»رازگراک – امرفراک« ھیرظن
 زا اھ یشیرتا بتکم ھب فورعم ھیرظن و یداھن بلصت ھیرظن ،یراوخ تنار
 دنھدیم ناشن ھک دنشابیم ھتشذگ ھھد دنچرد داصتقا ملع مھم یاھ تفرشیپ ھلمج
 ،نآ ھطباض یب و دروم یب ھلخادم هژیو ھب ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 نیازا اما  .دشاب یتفگنھ یبناج ضراوعو ھتساوخان یاھدمآیپ یاراد دناوتیم
 داصتقا ھنیمز رد تلود فیاظو ھطیح ھک تفرگ ھجیتن دیابن و ناوتیمن اھ ھیرظن
 عفر ریظن یفیاظو و دوشیم دودحمرازاب درکلمع ینابدید و نوناق نیمات ھب
  .تفرگ هدیدان ار کیژتارتسا زادنا مشچ ھئارا و یزاسداھن ،رازاب یاھ ییاسران
 و یرامیب دوجو  ناوتیمن ،وراد کی یبناج ضراوع سرت زا ھک روطنامھ

  .تفرگ ھجیتن ار یداھنشیپ نامرد یتسردان و درک راکنا ار نامرد ترورض
 ضراوع یاراد داصتقارد تلود ھلخادم ھک دنھدیم ناشن قوف یاھ ھیرظن اما

 تسردان یاھرازبا زا هدافتسا ،لرتنک مدع تروص رد ھک دشابیم یمھم یبناج
 یاپ زا ار داصتقا دناوتیم ،یلیدعت و یحیحصت یاھ مزیناکم داجیا مدعو
   .دروآرد
 
 یزرو تسایس و تسایس دنور ،ینونک ناھج نردم یاھ یسارکومد رد
 رایسب و دریذپیم ماجنا یلم و یلحم ،یداصتقا فلتخم حوطس رد نامزمھ
 دیکات  .دوشیم روصتم » رازگراک  – امرفراک« ھیرظن ھک تسا نآ زا رت جنرغب
 شخب نارازگراک دننام ،تلود نادنمراک و اھتارکوروب ھکنیارب ھبناج کی

 ییایوپ و یجنرغب ،دنشابیم دوخ یصخش عفانم یزاسرثکادح یپ رد یصوصخ
 روما رد تلود ھلخادم ترورض یفن ،اذل  .دریگیمن رظن رد ار تابسانم نیا
 جیاتن ھب دناوتیم » رازگراک  – امرفراک«  هداس یاھ لدم ھیاپرب یداصتقا
  .دماجنایب یتسردان
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  .تسا مسیلاربیلوئن یلصا نکر ود ،تلود داھن ھب نانیمطا مدعو تیدرفرب ھیکت
 یعامتجا یاھداھن لصاح دارفا و دریگیم لکش ھعماج رد هراومھ تیدرف اما
 ،لقتسم دارفا قفاوت ھجیتن یعامتجا یاھ داھن ،رتقیقد ترابع ھب  .دنشابیم
 لوادتم یاھ یراگنا هداس رد  .دنتسین یعامتجا یاھداھن زا لقتسم و یعازتنا
 یقلت  157ینیرفآراک و تیقالخ ،شناد یلصا فرظ و اشنم درف ،مسیلاربیل زا
 یدرف تیلاعف کی ھکنآ زا شیب شناد دیلوت ،ینونک هدیچیپ یایند رد اما  .دوشیم
 اھنآ رد و دریذپیم ماجنا یعامتجا یاھداھن طسوت ھک تسا یعمج یتیلاعف ،دشاب
 و شناد یلصا فرظ و دلوم یعامتجا یاھداھن نونکا  .دوشیم ھتشابنا
 درف رب افرص ھک ینیرفآراک و شناد دیلوت زا یتنس تشادرب  .دنا ینیرفآراک
 و هزیگنا فیعضت بجوم و رضم ار رما نیا رد تلود تلاخد و تسا یکتم
 نانیمطا مدع ،رگید یوس زا  158.درادن قادصم رگید دنادیم یدرف ینیرفآراک
 و دارفا ھک تسا راوتسا ھیرظن نیا ھیاپ رب تلود ھب تبسن اھ لاربیلوئن قیمع
 ھب هراومھ تلود و دنشابیم دوخ یصخش عفانم لابند ھب یعامتجا یاھداھن
 قلطم ،اما  .دوشیم لیدبت دنمورین یاھ هورگ عفانم لیمحت و نیمات یارب یرازبا
 یاھداھنو  اھ تکرح یفن ھب تیاھنرد ،ینارگن نیا دح زا شیب ندرک هدمع و
  نیا ،کش یب .دش دھاوخ رجنم ،تسا یعمج عفانم نیمات اھنآ فدھ ھک یسایس
 لابند ھب اھنت یعامتجا یاھداھن و دارفا  .تسا ریاغم یندم ھعماج دشر اب رما
 یعامتجا یاھ هزیگنا یگدیچیپ ھب مسیلاربیلوئن  .دنشابیمن دوخ یداصتقا عفانم
 داصتقا یزکرم یزیر ھمانرب ھکنیا زا  ،عومجم رد  .درادن ار مزال ھجوت
 ھنوگرھ ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن ،تسا یلمع ریغ و ییالقعریغ و دمآراکان
    .تسا تسکش ھب موکحم و تسردان یداصتقا رومارد تلود ھلخادم
 
 ،یزاسداھن ورازاب میظنت ،رازاب ییاسران عفر یاھ ھیرظن ،رگید یوس زا

 رد ھک دنروآیم دوجوب داصتقارد تلود ھلخادم یارب یا هدرتسگ رایسب ھصرع
 ،داصتقارد تلود ھلخادم هدنیازف دشر ھب تسردان یحارط و لرتنک مدع تروص

 نیا اب ھلباقم یارب .دماجنایم هافر و ییآراک تفا و رازاب مزیناکم فیعضت
 ھک دوش ارجا و یحارط یا ھنوگ ھب تسیابیم داصتقا رد تلود ھلخادم ،کسیر
 درکلمع و رازاب مزیناکم شرتسگ و تیوقت بجوم مزال یاھداھن داجیا اب الوا
 ار تلود ،رظن دروم شخبرد دازآرازاب یریگاپ اب امود  .ددرگ نآ ھنیھب
 شخب زا و دنکراذگاو یصوصخ شخب ھب ار روبزم تیلاعف ات دزاسراچان

 
157 Entrepreneurship  
158 Krueger (1974), Bhagwati (1982) and de Soto (1989)  
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 داصتقارد تلود ھلخادم ھک دش دھاوخ نآ زا عنامرما نیا  .ددرگ جراخ روبزم
 تلود ،بیترت نیا ھب  .ددرگ دازآ داصتقا نیشناج و دنک دشر یا هدنیازف روطب
 نتفرگاپ اب و دوشیم نیعم شخب کی دراو رازاب دشر طیارش داجیا یارب
 ار دوخ یژرنا و دوشیم جراخ نآ زا ،رظن دروم شخب رد رازاب مزیناکم
   .دنکیم اھشخب ریاس ھعسوت ھجوتم
 
 ،دازآرازاب ھعسوت یارب نشور یژتارتسا کی نتشادرسرب ثحب نیارب انب

 تھجرثوم یاھ مزیناکمزا هدافتسا ،داصتقارد تلود ھلخادم تسرد یحارط
 ھک تسا ایوپ و ریذپ فاطعنا یمتسیس داجیا و تلود داھن نیلپیسید ظفحو لرتنک
 ھلخادم ،رگید ترابع ھب  .دنک حیحصت عقوم ھب و دبایرد ار دوخ یاھاطخ دناوتب
 ھیاپرب ھک دوب دھاوخ بولطم و قفوم یماگنھ یداصتقا روما رد تلود
 تلود هدشن لرتنک دشر رطخ زا دناوتب ھک دشاب راوتسا ینشور یژتارتسا

 ھب ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم بولطمان یاھدمآیپ و دنک یریگولج
   .دناسرب لقادح
 
 ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم یارب بولطم یژتارتسا کی ھیھت یارب
 لماوع ھب  یداصتقا روما رد تلود ھلخادم تیقفوم ھک تشاد ھجوت تسیابیم
 و دوب لاثم یارب ،روشک یسایسراتخاس ،نایم نآ زا ھک دراد یگتسب یددعتم
 تردق نازیم ،تاعوبطم یدازآ ،دازآ تاباختنا ،یبزح تباقر ،یسارکومد دوبن
 یگنوگچ ،نایامرفراک و یفنص ،یرگراک یاھ ھیداحتا ریظن ،راشف یاھ هورگ
 ،تلود تیعورشم ،یندم ھعماج ییایوپ ھجرد ،یسایس ھسورپ رد اھنآ تکراشم
 اتعیبط  .دنشابیم یدیلک یشقن یاراد  ،تلود یرادا هاگتسد یدمآراک و تیفرظ
 ھعسوت ھجرد  ھب نینچمھ داصتقا رد تلود ھلخادم یدمآراک و یگنوگچ
 و یصوصخ شخب یدمآراکو یدنمناوت ،راتخاس ،یگدرتسگ ،روشک یداصتقا

          .تشاد دھاوخ یگتسب زین یناھج ھعماج و داصتقا اب روشک تابسانم یگنوگچ
 
 ماجنا  هژیو ھب ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم تیقفوم ،نایارگداھن دید زا
 ھطبار یگنوگچ و اھداھن زا یا ھعومجم درکراک ھب ،یراتخاس تاحالصا
 نیا رصانع نیرتمھم زا یکی رازاب  .دراد یگتسب رگیدکی اب اھنآ لباقتم
 یندم ھعماج  .تسا تلود داھن ھعومجم نیا رگید مھم رصنع  .تسا ھعومجم
 ریغ یاھداھن زا یا هدرتسگ ھعومجم ھک دھدیم لیکشت ار ھعومجم نیا موس دعب
 رد ار یسایس یاھنامزاس و فانصا ،یرگراک یاھ ھیداحتا دننام ،یتلود
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 رد رگیدکی اب اھنآ لباقتم ھطبار یگنوگچ و اھداھن نیا یگژیو  .دریگیمرب
   .تسا سکعنم یداصتقا و یسایس راتخاس
 
 یارب بسانم یژتارتسا کی نیودت رد تیقفوم لامتحا و نازیم  ،بیترت نیا ھب
 تلود هدشن لرتنک دشر رطخ زا دناوتب ھک یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 ھب ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم بولطمان یاھدمآیپ و دنک یریگولج
 نیا ماجنا ،عومجم رد  .دراد یگتسب ھعماج یسایس راتخاس ھب دناسرب لقادح
   .تسا رتریذپ ناکما و رتناسآ کیتارکومد یسایس ماظن کی بوچراچرد مھم
 
 ریز لماوع ھب داصتقا رد تلود ھلخادم تیقفوم و ھجیتن ،رتقیقد ترابع ھب
   .دراد یگتسب
 

 رب یژولوئدیا و اھداھن ریثات یگنوگچ و نازیم •
 )public agenda( یمومعراکروتسد

 یارجا و ھیھت ردراشف یاھ هورگ زا تلود لالقتسا ھجرد •
   ھعسوت یژتارتسا و یعامتجاراکروتسد

 و راشف یاھ هورگ تکراشمو اھ ھتساوخ ھئارا ینامزاس مرف •
 159تلود تالخادم ھحیتن و دنور رب اھنآ ریثات

  .ھعماج یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تفاب و یخیرات طیارش •
 
 
 
 

 

 
159 Zysman (1983), Evans et al (1985), Maier (1987), Hall (1989) 
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 متشھ لصف

  یزاس گنھامھ
 
 
 یرظن ینابم
 
 لئاق زیمت یزاس گنھامھ عون ھس نیب ناوتیم داصتقا یاھ تیلاعف تیریدم رد
 :دش

 عوقو زا شیپ ھک )ex-ante( هدنیآ ھب رظان یزاس گنھامھ •
 ھیامرس یزاس گنھامھ لاثم یارب  - دریگیم ماجنا اھتیلاعف
 یارجا زا شیپ ،یبایزرا و یزیر حرط ھلحرم رد اھ یراذگ
  یراذگ ھیامرس

 گنھامھ ینعی ،)simultaneous( نامزمھ یزاس گنھامھ •
  دنتسھ نتفرگ ماجنا لاح رد ھکیماگنھ اھ تیلاعف یزاس

 یزاس گنھامھ ینعی ،)ex-post( عوقو زا دعب یزاس گنھامھ •
    دندرک زاغآ ار دوخ راک ھکنآ زا سپ  اھ تیلاعف

 
 ،شیپ زا ار یداصتقا یاھ تیلاعف ،یتباقر رازاب ،کیسالک داصتقا ھیرظن رب انب
 یتباقر رازاب ،رتقیقد ترابع ھب  .دزاسیم گنھامھ عوقو زا دعب و نامزمھ
 ،ھتخاس گنھامھ شیپ زا ار یداصتقا یاھ تیلاعف ھیلک یبیغ تسد کی دننام
 نیا رد  .دنکیم نیمضت بولطم یوحن ھب ار اضاقت و ھضرع نیب لداعت رارقتسا

 دازآ تباقر ،دوشیم جراخ لداعت زا رازاب ھک ییانثتسا دراوم رد ،بوچراچ
 اب و هدرک لمع )ex-post( عوقو زا دعب یزاس گنھامھ مزیناکم کی دننام
  .دنادرگیمرب لداعت تلاح ھب ار رازاب تعرس
   
 ھب یداصتقا یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ »لماک تباقر« یرظن یوگلا رد
 یداھن ھلخادم ھب یزاین و دریذپیم ماجنا رازاب طسوت بولطم و لماک یوحن
 یوگلا رد  ھک دوشیم یشان اجنآ زا رما نیا  .دشابیمن راک نیا ماجنا تھج رگید
 :ھک تسا نآ رب ضرف لماک تباقر
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 تیاھن یب ییاھ دحاو زا گرزب رایسب یا ھعومجم زا رازاب .1
 زا کیچیھ درکلمعو میمصت ھکیروطب ،دوشیم لیکشت کچوک
 اھدحاو ریاس درکلمعو  میمصت رب یسوسحم ریثات یاراد اھدحاو
 .دوب دھاوخن رازاب لک ھجیتن رد و

 تاعالطا زا اھدحاو ھمھ ،دراد دوجو لماک تاعالطا رازاب رد .2
 دنھاگآ رگیدکی تامیمصت زا و  دنرادروخرب ربارب

 زا یدیلوت یاھدحاو جورخ و دورو ربارب رد یعنام ھنوگچیھ .3
 .درادن دوجو رازاب

 سایقم ھب تبسن هدنھاک هدزاب«  طیارش ،لداعت تلاح رد .4
 ھطقن رد دیلوت طسوتم ھنیزھ ینحنم ینعی ،تسا مکاح 160»دیلوت

  .دشابیم دوخ لقادح

  .تسا مکاح لماک تباقر ،رازاب رد .5
 
 رد هراومھ ،ییانثتسا دراوم رد زج ،رازاب ھک دنوشیم بجوم قوف یاھ ضرف

 خرن ،دوش رتشیب ھضرع حطس ھب تبسن اضاقت حطس ھچنانچ  .دشاب لداعت تلاح
 رازاب دراو تعرس اب دیدج یاھ تکرش ،ھجیتن رد  .تفر دھاوخ الاب دوس
 تلاح ھب دوس خرن و دوش ربارب دیلوت طسوتم ھنیزھ اب تمیق ھکنآ ات دش دنھاوخ
 تفا بجوم ھضرع ھب تبسن اضاقت  شھاک ،رگید یوس زا  .ددرگرب لداعت
 طسوتم ھنیزھ اب تمیق ات دوشیم رازاب زا اھ تکرش عیرس جورخ و دوس خرن
 دوجو ،تروصنیا رد  .ددرگرب لداعت تلاح ھب دوس خرن و دوش ربارب دیلوت
  .دش دھاوخ رازاب زا دمآراکان یاھ تکرش فذح بجوم رازاب رد لماک تباقر
 ھنیھب دح رد رازاب رد رضاح یاھ تکرش دادعت و دیلوت حطس بیترت نیا ھب

 .دوشیم ظفح
 

 طسوت بولطم یوحن ھب یداصتقا یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ ،وگلا نیا رد
 رایسب یاھ دحاو( اھ متا زا یا ھعومجمزا رازاب ھکنیا  .دریذپیم ماجنا رازاب
 یاھ ضرف( دنشابیم لماک و ربارب تاعالطا یاراد ھک دوشیم لیکشت )کچوک
 یفتنم ار )ex-ante( هدنیآ ھب رظان یزاس گنھامھ ترورض اساسا )2 و 1
 هاتوک هراومھ رازاب لداعت مدع ھک دننآ رب رظان  4و 3 یاھ ضرف  .دزاسیم

 
160 Decreasing return to scale 
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 یوس زا  .درک دنھاوخن لیمحت داصتقا رب یھجوت لباق ھنیزھ و هدوب تدم
 زا دعب یزاس گنھامھ مزیناکم کی تروص ھب )5 ضرف( لماک تباقر ،رگید
 لداعت تلاح زا رازاب ھچنانچ ھک ینعم نیا ھب .دنکیم لمع )ex-post( عوقو
 ھب رازاب تشگزاب و دمآراکان یاھ تکرش فذح بجوم دازآ تباقر ،دوش جراخ
 ،قوف یاھ ضرف ھیاپ رب ،رگید ترابع ھب   .تشگ دھاوخ بولطم لداعت
 و )simultaneous( نامزمھ تروص ھب »لماکرازاب« رد یزاس گنھامھ
 ھک تسا یا هدیدپ نامھ نیا   .دریذپیم ماجنا )spontaneous( یدوخ ھب دوخ
 فورعم "رازاب یبیغ تسد" مزیناکم ناونع ھب کیسالک داصتقا نوتم رد
 .تسا
 
 تاعالطا زا ھک کچوک تیاھن یب یاھ دحاو زا یا ھعومجم رازاب ،لمعرد اما
 رازاب لک ،اھ شخب زا یخرب رد ،سکعرب  .تسین دنارادروخرب لماک و ربارب
 یاھ دحاو ،هوالعب .دشاب گرزب تکرش دنچ ای و کی راصحنا رد تسا نکمم
 نینچرد .دننکیم لمع نئمطمان و دودحم رایسب تاعالطا ھیاپ رب ابلاغ یداصتقا

 یارب( دنشابیم ھتسباو رگیدکی ھب اھ دحاو درکلمعو اھ میمصت الوا ،یطیارش
 دالوف هدننک دیلوت درکلمعو میمصت ھب لیبموتا هدننک دیلوت درکلمع و میمصت لاثم
 لیبموتا دیلوت دوبمک بجوم المع دالوف دیلوت دوبمک اریز  تشاد دھاوخ یگتسب

 ینانیمطا ان دوجو و اھ دحاو یفاک تاعالطا مدع لیلد ھب ،امود  .)دش دھاوخ
 لاثم یارب ،تامیمصت یگنھامھ مدع لیلد ھب رازاب ھکنیا لامتحا  ،هدرتسگ یاھ
 مدعراچد  ،یبایزرا و یزیر حرط ھلحرم رد اھ یراذگ ھیامرس یگنھامھ مدع
 گنھامھ ترورض ،یطیارش نینچرد  .تسا ھجوت لباق ددرگ نارحب و لداعت

 نیمات یارب رازاب ھکلب ،تسین یفتنم اھنت ھن )ex-ante( هدنیآ ھب رظان یزاس
      .دوب دھاوخ کمک دنمزاین رما نیا
 
 ریذپ فاطعنا الماک )دیلوت تالآ نیشام ،لاثم یارب( یکیزیف ھیامرس ،هوالعب
 لباق دنک هدارا هدننک دیلوت ھک سایقم رھ ھب ھک درادن یریمخ تلاح و تسین
 ضقن ار »دیلوت سایقم ھب تبسن هدنھاک هدزاب« ضرف ،رما نیا  .دشاب میسقت
 دحاو نویلیم کی نیشام کی دیلوت تیفرظ لقادح ھچنانچ ،لاثم یارب  .دنکیم
 یراصحنا شیادیپ ھبرجنم یدحاو رازھ 500 رازاب کی یارب دیلوت ،دشاب

 هدزاب« تروصنیارد .درک دھاوخ لمع بولطم تیفرظ ریز ھک دش دھاوخ
 ،دیلوت سیایقم شیازفا اب ینعی ،دوب دھاوخ مکاح »دیلوت سایقم ھب تبسن هدنیازف
 روصت ناوتیم ار یطیارش ،نینچمھ  .تفای دھاوخ شیازفا دیلوت طسوتم ھنیزھ
   .دشاب »دیلوت سایقم ھب تبسن تباث هدزاب« عبات ،دیلوت یژولونکت ھک درک
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 لمع »دیلوت سایقم ھب تبسن هدنھاک هدزاب« طیارش رد رازاب یتقو ،عقاو رد
 ھنیرھ ینحنم نآرد ھک یدیلوت حطس ینعی ،دیلوت ھنیھب سایقم الومعم ،دنکیم
 یطیارش نینچ رد  .تسا الاب رایسب ،دسریم دوخ لقادح ھطقن ھب دیلوت طسوتم
 یرظن نوتم رد ھک دیآ یم رد گرزب تکرش دنچ ای و کی راصحنا ھب رازاب
 ھب    161.دنشابیم فورعم یلوپوگیلا و یلوپونوم طیارش ھب بیترت ھب داصتقا

 یتباقر رازاب« موس لصا ،ھیامرس لماک یریذپ میسقت مدع ،رگید ترابع
 الاب اریز  .دنکیم ضقن ار »رازاب زا دازآ الماک جورخ و دورو«  ینعی »لماک
 زا دازآ جورخ و دورو ربارب رد یدس تروص ھب المع دیلوت ھنیھب سایقم ندوب
   .دوشیم یراصحنا یاھرازاب شیادیپ بجوم ،هدرک لمع رازاب
 
 تبسن هدنھاک هدزاب« طیارش ھچنانچ ،تسا هداد ناشن نوسدراچیر ھک روطنامھ
  ات دش دھاوخن قفوم اساسا »لماک یتباقر« رازاب ،دشابن مکاح »دیلوت سایقم ھب
 دزاس گنھامھ شیپ زا ار اھ یراذگ ھیامرس و دیلوت حطس ھب طوبرم تامیمصت
 هدزاب ھچنانچ  .دیامن نیمات ار )ex-ante( هدنیآ ھب رظان یزاس گنھامھ لصا و
 رد ھک ییاھ تکرش دادعت و دیلوت حطس ، 162دشاب تباث دیلوت سایقم ھب تبسن
 طسوتم ھنیزھ« ینحنم ھک یا ھطیح رد اریز ،دوب دھاوخ صخشمان دنلاعف رازاب
 یددعتم یاھ باوج )دیلوت سایقم ھب تبسن تباث هدزاب ھطیح( تسا یقفا »دیلوت
 سایقم ھب تبسن هدزاب« ھکیتقو  .تشاد دھاوخ دوجو دیلوت تیمک ریغتم یارب
 دھاوخن اساسا رازاب و دوب دھاوخ رت یا ھیاپ   لکشم نیا 163دشاب هدنیازف »دیلوت
 گنھامھ لصا و دنک نیمضت شیپ زا ار اضاقت و ھضرع نیب لداعت ھک تسناوت

 .دیامن نیمات ار )ex-ante( هدنیآ ھب رظان یزاس
 
 رازاب لداعت دناوتیمن لماک یتباقر رازاب ھک دنریذپیم یلوپوگیلا یرظن یاھوگلا

 یارب( رازاب  164رازگراک مادقا ھچنانچ ھک دننآرب اما ،دنک نیمضت شیپ زا ار
 ،دوش رارکت رامشیب تاعفد ھب )یراذگ ھیامرس یارب امرفراک میمصت لاثم
 ،تسناد )Random( یفداصت هدیدپ کی یرامآ ظاحل ھب ارنآ ناوتب ھکیتروصب
 ار رازاب لداعت  یتباقر رازاب یلامتحا شرگن رد ھک تفگ ناوتیم تروصنآ رد

 
161  Monopoly and oligopoly 
162 Constant return to scale 
163  Increasing returns to scale 
164  Agent 
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 رد اما ،دشابن ریذپرارکت رازاب رازگراک تیلاعف ھچنانچ  165.دنک نیمات شیپ زا
 نامھ زاب ،دنشاب ھتشاد دوجو توافتم رازگراک یرامشیب دادعت رظن دروم شخب
 فذح و تباقر مزیناکم ،یلامتحا شرگن رد  ینعی ،تسا لصاح ھجیتن
 ھلخادم ھب یزاین و دنک نیمات شیپ زا ار لداعت دناوتیم  فیعض نارازگراک
 دھاوخن دوجو رازاب )ex-ante( هدنیآ ھب رظان یزاس گنھامھ تھج تلود
 رامشیب تاعفد ھب رازاب رازگراک مادقا رھ ھن ،لمع رد اما  166.تشاد
 دوجو توافتم رازگراک یرامشیب دادعت شخب رھ رد ھن و تسا ریذپرارکت
 ھب دیدج ھناخراک کی سیسات یارب دالوف هدننک دیلوت میمصت ،لاثم یارب  .دنراد
 هدننک دیلوت یرامشیب دادعت ،دالوف دیلوت شخب رد و دوشیمن رارکت رامشیب تاعفد
 یطیحم ،کیژولویب طیحم فالخرب ،رازاب ،هوالعب  .دنرادن دوجو توافتم یاھ
 نآ رد ھک ینارازگراک درکلمع زا و تسا رییغت لاح رد میاد ھکلب ،تسین تباث
 رازگراک ظفح یارب تباقر مزیناکم درکراک رما نیا  .دریذپیم ریثات ادیدش دنلاعف
 رارقتسا ھجیتن رد  .دزاسیم هدیچیپ رایسب ار فیعض رازگراک فذح و دمآراک
 ینالوط رایسب ینامز مزلتسم دازآ تباقر مزیناکم قیرط زا رازاب رد لداعت

   .دوب دھاوخ
 
 دنکیمن نیمضت شیپ زا ار رازاب تامیمصت یگنھامھ اھنت ھن یتباقر رازاب
 لداعت نیمات یارب ھکلب ،)دنکیمن هدروآرب ار هدنیآ ھب رظان یزاس گنھامھ(
 تباقر« یوگلا رد  .دنکیم لیمحت داصتقا رب زین ار یھجوت لباق ھنیزھ رازاب
 دمآراک »عوقو زا دعب یزاس گنھامھ« مزیناکم کی تروص ھب تباقر  »لماک
 تباقر ،دوش جراخ لداعت تلاح زا رازاب ھچنانچ ینعی .دنکیم لمع ھنیزھ مک و
 بولطم لداعت ھب رازاب تشگزاب و دمآراکان یاھ تکرش فذح بجوم دازآ

 ،نکیلو  .دنک لیمحت داصتقا رب ار یھجوت لباق ھنیزھ ھکنآ نودب ،تشگ دھاوخ
 ،دشاب ریذپ فاطعنا الماک یکیزیف ھیامرس ھک درک دھاوخ قدص یماگنھ نیا
 رد اما  .دومن لقتنم رگید شخب ھب شخب کی زا  یتحار ھب ارنآ ناوتب ھکیروطب

 هدمع تمسق ینعی ،تسا رادروخرب یشخب تفص زا یکیزیف ھیامرس ،لمع
 اھ شخب ریاس رد دنوریم راکب نیعم یداصتقا شخب کی رد ھک یتالآ نیشام
 ،دوشیم جراخ لداعت زا رازاب ھک هاگرھ ،طیارش نیا رد  .دنشابیمن هدافتسا لباق
 یداصتقا عبانم فالتا اب دمآراکان یاھ تکرش فذح هار زا لداعت ددجم رارقتسا

 
165  Rasmusen 1989 
166  Parker and Maynard Smith 1982 
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 تسکشرو یاھ تکرش ھیامرس زا یھجوت لباق شخب اریز ،دوب دھاوخ هارمھ
    .تفر دھاوخ ردھ ھب هدش
 
 دحاو ھیلک تیلاعف یتباقر رازاب مزیناکم ھک دش یعدم ناوتیمن بیترت نیا ھب
 فالتا نودب و دزاسیم گنھامھ شیپ زا بولطمو لماک یوحن ھب ار رازاب یاھ
 ھک تفرگ ھجیتن سکرام رما نیا زا  .دنکیم نیمضت ار رازاب ھنیھب لداعت ،عبانم
 ھک تسا یراد ھیامرس داصتقا یتاذ تلصخ ھنیزھ رپ یاھ نارحب و لداعت مدع
  .دشابیم تلود داھن طسوت داصتقا یزکرم یزیر ھمانرب مزلتسم اتیاھن نآ لح
 یاھروشک ھبرجت و وسکی زا ،ھتشذگ ھھد دنچ یط داصتقا ملع یاھتفرشیپ اما

 لکشم اھنت ھن یتلود داصتقا ھک دھدیم ناشن ،رگید یوس زا ،یتسیلایسوس
 هزیگنا متسیس فیعضت اب ھکلب ،دنکیمن لح یبولطم وحن ھب ار یزاس گنھامھ
 زا  .دنکیم ھفاضا داصتقا ھب زین ار یدیدج تالکشم یداھن بلصت داجیا و اھ
 ھک تسا نآ زا یکاح فلتخم یاھروشک رد دازآ رازاب درکلمع ،رگید یوس
 لح لباق دازآ رازاب مزیناکم بوچراچ رد ھک تسین یدح رد لکشم تدش
 بسانم رازبا و مزیناکم زا هدافتسا اب دناوتیم تلود رگید ترابع ھب  .دشابن
 .دزاس گنھامھ و میظنت ار رازاب یاھ تیلاعف
 
 
 یراذگ ھیامرس میظنت  
 
 ھیامرس میظنت ،یداصتقا یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ دراوم نیرتمھم زا یکی 
 دروم ھس ھک دریذپ ماجنا ددعتم یاھ ھبنج زا دناوتیم رما نیا  .تسا یراذگ
 :زا دنترابع نآ هدمع
 

 دیدج یاھ یراذگ ھیامرس میظنت •
 یدوکر طیارش رد دوجوم یاھ یراذگ ھیامرس ظفح •
 رازاب زا ھیامرس جورخ میظنت •
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 دیدج یاھ یراذگ ھیامرس میظنت
 
 دوجو و ھیامرس یشخب تلصخ ،دیلوت سایقم ندوب الاب ،ھیامرس یریذپان میسقت
 طسوت یراذگ ھیامرس حطس میظنت  ھک دنوشیم بجوم کیژتارتسا یاھ کسیر
 ھیامرس بیغرت اب رما نیا  .ددرگ ھجاوم لکشم اب رازاب یدوخ ھب دوخ مزیناکم
 اب ار داصتقا ھنیھب تیریدم یراذگ ھیامرس دوبمک داجیا ای و دح زا شیب یراذگ
 لیمحت داصتقا رب ار یھجوت لباق ھنیزھ و ھتخاس ھجاوم یددعتم تالکشم
   .دنکیم
 

 ھک تسوربور یددعتم کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان اب هراومھ یراذگ ھیامرس
 ھیامرس ،لاثم یارب  .دنشابیم راذگ ھیامرس تاناکما ھطیحزا جراخ اھنآ لرتنک
 ماجنا لیبموتا یارب اضاقت حطس ینیب شیپ ساسا رب لیبموتا تعنص رد یراذگ
 یگتسب لیئوزاگ و نیزنب یتآ تمیق ھب یھجوت لباق نازیم ھب ھک دریذپ یم
 یتدم یارب ،تفن رازاب تالوحت لیلد ھب تخوس تمیق ھجنانچ  .تشاد دھاوخ
 لباق نازیم ھب لیبموتا یارب اضاقت تروص نآ رد ،دوش ربارب ود الثم ینالوط
 تیفرظ ھفاضا اب ار لیبموتا تعنص رما نیا  .تفای دھاوخ شھاک یھجوت
 ھیقب ھب تبسن ھک یتکرش ود ای و کی ،یداع طیارش رد  .تخاس دھاوخ ھجاوم
 رازاب زا جورخ ھب راچان دنشابیم رادروخرب یرتمک ییاناوت و یروآدوس زا

 ھیامرس ھک یطیارش رد اما  .ددرگ رارقرب اددجم رازاب رد لداعت ات دش دنھاوخ
 ،تسین هدافتسا لباق عیانص ریاس رد نآ هدمع شخب ینعی ،تسا ریذپان فاطعنا

  .دوب دھاوخ ھیامرس دصرد 70 یلا 60 نتفر نیب زا ینعم ھب رازاب زا جورخ
 زا و رازاب زا جورخ یاجب ات داد دنھاوخ حیجرت اھتکرش یطیارش نینچ رد
 %20 الثم اب و دنھد شھاک ار دیلوت تمیق ،دوخ ھیامرس لک %70 نداد تسد

 لیبموتا ناگدننک دیلوت نیب اھتمیق گنج ھب رما نیا  .دنھد ھمادا تیلاعف ھب ررض
 زاب لداعت تلاح ھب رازاب ،ابقر زا یدادعت جورخ اب ھکنآ ات دیماجنا دھاوخ
  .ددرگ
 
 هراومھ اضاقت تفا ریظن ،رازاب یا ھیاپ لماوع رد یدج تارییغت زورب لامتحا
 ریذپان فاطعنا ھیامرس و گرزب دیلوت سایقم ھک یعیانص رد  .تسا لمتحم
 ھچنانچ ،زادنا مشچ نیا  .دزاسیم لمتحم ار اھتمیق گنج عوقو رما نیا ،تسا
 و اھرازاب ھنوگنیا ھب دورو زا ناراد ھیامرس سرت بجوم دناوتیم ،دشاب یوق
 یوس زا  .ددرگ رظن دروم یاھ شخب رد یراذگ ھیامرس دوبمک ھجیتن رد



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 151 

 یاھ تکرش تسا نکمم ،دشابن یوق تمیق گنج زادنا مشچ ھچنانچ ،رگید
 ات دنیامن دیلوت تیفرظ دازام داجیا ھب مادقا دح زا شیب یراذگ ھیامرس اب دوجوم
   .دنیامن یریگولج رازاب ھب دیدج یابقر دورو زا
 
 ادیدش یداصتقا یاھ شخب زا یرایسب یاھتیلاعف ھک درک ھجوت تسیابیم نینچمھ
 شخب کی رد یراذگ ھیامرس یطیارش نینچ رد  .دنشابیم ھتسباو رگیدکی ھب
 و لمکم ھک رگید یاھ شخب رد یراذگ ھیامرس ھک دوب دھاوخ قفوم یماگنھ
 ماجنا مزال تیفیک اب و مزال نازیم ھب ،عقوم ھب دنشابیم نآ عبانم هدننک نیمات
 تلصخ ،دیلوت سایقم ندوب الاب ،ھیامرس یریذپان میسقت دوجو ،اددجم  .دریذپ
 رازاب یراتخاس یاھ فعض و کیژتارتسا یاھ کسیر دوجو ،ھیامرس یشخب
  .دزاس راوشد رازاب یدوخ ھب دوخ مزیناکم یارب ار یگنھامھ نیا نیمات دناوتیم
 
 تیلاعف بسانم یاھ مزیناکم زا هدافتسا اب دناوتیم تلود ،قوف دراوم ھیلک رد
 ، یراذگ ھیامرس  دوبمک زورب زا عنام و  میظنت ار رازاب یراذگ ھیامرس یاھ
 رما نیا  .ددرگ یراتخاس یاھ یراجنھان شیادیپ و دح زا شیب یراذگ ھیامرس
 اب دناوتیم تلود لاثم یارب   .دریذپ ماجنا یفلتخم یاھ تروص ھب دناوتیم
 یاھ تیلاعف ناراد ھیامرس نیب تارکاذم و اھوگتفگ تیریدم و نداد نامزاس
 .دشابیم قوف تسایس یارجا قفوم دراوم زا یکی نپاژ .دزاس گنھامھ ار اھنآ
 شقن 70 و 60 یاھ ھھد یط نپاژ یتعنص یژتارتسا رد تسایس نیا عقاو رد
 تسایس نیا یارجا قفوم دراوم زا رگید یکی یبونج هرک  167.دومن افیا یدیلک
  .تسا
   

 یدوکر طیارش رد  ھیامرس ظفح

 
 ھیامرس و گرزب ،دیلوت سایقم ھک یعیانص رد  ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ
 تعنص رد تیفرظ ھفاضا شیادیپ ھب اضاقت دیدش تفا ،تسا ریذپان فاطعنا
 رازاب کرت ھب راچان ار تکرش دنچ ای و کی اتیاھن ھک دیماجنا دھاوخ ھطوبرم
 ،دشابن تدم دنلب هدیدپ کی اضاقت تفا ھچنانچ ،یطیارش نینچ رد   .درک دھاوخ
 دیلوت تیفرظ اقبا و رازاب زا  اھ تکرش جورخ قیرط زا دیلوت تیفرظ شھاک
 عبانم فالتا بجوم ،نارحب عفر زا سپ دیدج یاھدحاو ددجم سیسات قیرط زا

 
167 Dore (1986), Magaziner and Holt (1980) 
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 عیانص بلغا رد اریز  .دش دھاوخ ھنیزھ رپ یاھ یراجنھان زورب و یداصتقا
 دیدج ھناخراک کی سیسات ھکیروطب ،تسا ربنامز یراذگ ھیامرس ،گرزب
   .دماجنایب لوط ھب لاس 10 ات 5 نیب دناوتیم
 
 ار دوخ یاھتیلاعف دوجوم یاھتکرش ھک دوب دھاوخ نآ رت یقطنم دراوم نیا رد
 تیلاعف ھب دیلوت حطس هدش یزیر ھمانرب شھاک اب ات دنزاس گنھامھرگیدکی اب

 دوخ نیب بسانم یانبم کی رب ار دیلوت تفا زا یشان نایز و دنھد ھمادا دوخ
 تباقر لیلد ھب ،رازاب مزیناکم ھب یزاس گنھامھ نیا یراذگاو  .دنیامن میسقت
 ضقن یگشیمھ رطخ و کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان دوجو ،ناراد ھیامرس نیب
 دایز لامتحا ھب ،رتشیب دوس بسک تھج اھتکرش زا یکی طسوت ھمانقفاوت
 اب دناوتیم تلود  ،دراوم نیا رد  .دوب دھاوخ ھنیزھرپ و ربنامز ،کسیررپ
 زا  ات دزاس گنھامھ ار رازاب یاھ تیلاعف بسانم یاھ مزیناکم زا هدافتسا

 یریگولج یداصتقا عبانم نتفرردھ ھب و یدوکر طیارش رد ھیامرس جورخ
             168.دیامن
 
 اب ھلباقم تھج لتراک داجیا یانعم ھب لمع رد تسایس نیا ھک تشاد ھجوت دیاب

 اب ھکنآ نیعرد ،قوف تسایس بیترت نیا ھب  .دوب دھاوخ یدوکر طیارش
 یدوکر طیارش رد ھیامرس دروم یب جورخ زا  عنام اھ تیلاعف یزاس گنھامھ
 یاھراتخاس داجیا اب رگید یوس زا ،دوشیم یداصتقا عبانم نتفرردھ ھب و
 تلود ،اذل  .ددرگیم زین هافر تفا الامتحا و تباقر شھاک بجوم یراصحنا
 عفانم  ھک دراذگب ارجا ھب و دنک یحارط یوحن ھب ار دوخ تسایس تسیابیم
 ھتشاد ینوزف شیداصتقا و یعامتجا یاھ ھنیزھ رب نآ یداصتقا و یعامتجا
 .دشاب
 

 ھیامرس جورخ میظنت
 
 هار نیرت یقطنم ،دشاب تدم دنلب هدیدپ کی اضاقت تفا ھچنانچ ،رگید یوس زا
 یاھ تکرش  جورخ قیرط زا دیلوت تیفرظ شھاک ،رازاب رد لداعت داجیا یارب
 ھکیتقو  ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ اما  .دوب دھاوخ رازاب زا دمآراکان اتبسن

 
168  Magaziner and Holt (1980), Dore (1986), Tirole (1988), Okimoto 

(1989) 
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 هدافتسا لباق عیانص ریاس رد نآ هدمع شخب ینعی ،تسا ریذپان فاطعنا ھیامرس
 نداد تسد زا و رازاب زا جورخ یاجب ات داد دنھاوخ حیجرت اھتکرش ،تسین

 دوخ تیلاعف ھب ررض اب و دنھد شھاک ار دیلوت تمیق ،دوخ ھیامرس لک 70%
 اب ھکنآ ات دیماجنا دھاوخ ناگدننک دیلوت نیب اھتمیق گنج ھب رما نیا  .دنھد ھمادا

 ربنامز ھسورپ نیا اما  .ددرگ زاب لداعت تلاح ھب رازاب ابقر زا یدادعت جورخ
   169.دنکیم لیمحت رازاب رب ار یھجوت لباق ھنیزھ و تسا
 
 و ناراد ھیامرس تیلاعف یزاس گنھامھ اب دناوتیم تلود ،یطیارش نینچ رد
 زا اھ تکرش دنم ھمانرب جورخ و دیلوت تیفرظ مظنم شھاک نداد نامزاس
 ھتسب ،رما نیا  .ددرگ یداصتقا عبانم فالتا و تمیق گنج زورب زا عنام ،رازاب
 یددعتم قرط ھب دناوتیم رظن دروم شخب تایصوصخ و یداصتقا طیارش ھب
 حطس ھب ار شخب کی ھب دورو هزاجا دتاوتیم تلود ،لاثم یارب  .دریذپ ماجنا
 زا دیلوت تیفرظ ھفاضا جورخ لیھست روظنمب ھکنیا ای و دزاس طبترم اضاقت
 دورو ،اضاقت شیازفا تروص رد ھک دھد نیمضت ھطوبرم یاھ تکرش ھب رازاب
 یبونج هرک یزاسوردوخ تعنص .دومن دھاوخ لیھست ار رازاب ھب اھنآ ددجم
 »طورشم دورو« مان ھب ھک تسا تسایس نیا یارجا قفوم دراوم زا یکی
   .دشابیم فورعم
 
 ھک ییاھ تکرش ھب یدقنریغ و یدقن یاھکمک نداد اب دناوتیم تلود نینچمھ
 رازاب رد لداعت عیرس رارقتسا ھب ،دنشابیم رازاب ماگنھ ھب کرت ھب رضاح
 شزرا ،تروصنیا رد  .ددرگ یداصتقا عبانم فالتا زا عنام و دیامن کمک
 مظنمان جورخ یعامتجا ھنیزھ زا رتمک رایسب تسیابیم تلود ییاطعا ھنارای
 متسیس ،هوالعب  .دشاب رادروخرب یداصتقا ھیجوت زا رظن دروم تسایس ات دشاب
 ار اھ هزیگنا متسیس ھک دوش ارجا و یحارط یتروص ھب تسیابیم یھد ھنارای
 نپاژ تلود 80 ھھد یط  .دشاب نایز نیرتمک یاراد مکتسد و دزاسن شودخم
 اب دوخ یجاسن عیانص تیفرظ ھفاضا فذح یارب ار تسایس نیا تسناوت
  170.دریگ راکب تیقفوم
 

 
169   Ghemawat and Nalebuff (1985), Fudenberg and Tirole (1986(, and 

Tirole 91988) 
170    Dore (1986) 
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 فذح یارب بسانم یاھ شور زا رگید یکی اھ تکرش ماغدا یھدنامزاس
 یرایسب رد شور نیا   .تسا عیانص ییآراک شیازفا و تدم دنلب تیفرظ ھفاضا
 تعنص نامزاس دیدجت  .تسا ھتفریذپ ماجنا تیقفوم اب اھروشک و عیانص زا
 دراوم زا 80 ھھد رد هرک عیانص نامزاس دیدجت ھمانرب و ھسنارف ییایمیش داوم
  171.دنشابیم تسایس نیا یارجا قفوم
 
 قیرط زا تیفرظ شھاک یاجب ،دھد هزاجا یژولونکت و رازاب طیارش ھچنانچ
 یاھ تکرش تیلاعف یزاس گنھامھ قیرط زا دناوتیم تلود ،اھتکرش فذح
  .دنھد شھاک ار دوخ تیفرظ زا یشخب کیرھ ات دیامن کمک اھنآ ھب دوجوم
 رازاب رد نآ مھس اب بسانت ھب ار دوخ تیفرظ دناوتیم تکرش رھ ،لاثم یارب
 اھ تکرش مھس رظن دروم تیفرظ دازام فذح زا سپ ھکیتروصب ،دھد شھاک
 یارب 80 و 70 یاھ ھھد یط تسایس نیا .دنامب یقاب یلبق حطس رد رازاب رد
 و یمیشورتپ ، یجاسن ،یزاس یتشک ،موینیمولآ عیانص رد تیفرظ ھفاضا فذح
 نیا  172.دش ھتفرگ راکب تیقفوم اب نپاژ ھلمج زا اھروشک زا یرایسب رد ،دالوف

 تکرش رھ ھک دوب دھاوخ دربراک نیرتشیب یاراد یماگنھ هژیو ھب تسایس
 ھکیروطب ،دشاب توافتم یاھ یژولونکت و اھ تمدق اب ھناخراک دنچ یاراد
 رب یکتم رگید یخرب و نردم یژولونکت رب یکتم اھ ھناخراک زا یخرب
 و اھ تکرش تیلاعف یزاس گنھامھ اب ،طیارش نیا رد  .دنشاب ھنھک یژولونکت
 دازام فذح رب هوالع دناوتیم تلود ،هدوسرف یاھدحاو نتسب ھب اھنآ بیغرت

 کمک رین ھطوبرم تعنص ییآراک شیازفا و یزاس نردم ھب تدم دنلب تیفرظ
   173.دیامن
 
 زا رگید یکی ،اذل  .دوشیم لیکشت یددعتم یاھ شخب زا رازاب رھ ،لمع رد
 رازاب رد لاعف یاھ تکرش تلود ھک تسا نآ تیفرظ دازام فذح یاھ شور
 زا نآرد ھک یشخب رد ار دوخ تیلاعف کی رھ ات دیامن بیغرت ار رظن دروم
 رد ار دوخ تیلاعف لباقمرد و دھد شھاک تسا رادروخرب یرتمک یدمآراک
 رد 80 ھھد یط شور نیا  .دیازفایب تسا ییآراک نیرتشیب یاراد ھک یشخب

 
171 Hall (1987) 
172 Dore (1986), Okimoto (1989) 
173 Salter 1960, Dore (1986) 
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 ییاھروشک رد یزاس نیشام تعنص رد 60 ھھد یط و کینورتکلا تعنص
        174.دش هدرب راکب تیقفوم اب هرک و نپاژ ریظن
 
 ای »تقوم فذح« تسایس ،تیفرظ دازام فذح یاھ شور زا رگید یکی

»mothballing« و قاروا ،تیفرظ رب دازام ھناخراک تسایس نیا رد  .تسا 
 دوشیم یرادھگن یطیارش رد و  هدش لیطعت ھکلب ،دوشیمن جراخ دیلوت طخ زا
 اددجم یمک اتبسن ھنیزھ اب ،ددرگزاب دوخ یلبق تلاح ھب اضاقت حطس  ھچنانچ ھک
 ھب تبسن ھک دوب دھاوخ دیفم یماگنھ هژیو ھب شور نیا  .دشاب یزادنا هار لباق
   175.دشاب ھتشادن دوجو یفاک نانیمطا اضاقت تفا ندوب یمیاد
 
 نیب تباقر لیلد ھب اما  .دشابیم رسیم رازاب مزیناکم طسوت قوف دراوم ماجنا

 اھدادرارق ضقن رطخ و کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان دوجو ،ناراد ھیامرس
 دھاوخ یرورض تلود تراظن ،رتشیب دوس بسک تھج اھتکرش زا یکی طسوت
 عیرست ارنآ یارجا تعرس تلود طسوت ھسورپ نیا یزاس گنھامھ هوالعب  .دوب
 .دش دھاوخ یداصتقا عبانم فالتا زا عنام ،هدرک
 
 

 
174 Dore (1986) 
175 Dore (1986) 
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 مھن لصف

 و یراتخاس تالوحت لیھست
  کسیر ندرک یعامتجا

 
 
 دمآرد
 
 نکمم تلود داھن ھک دننکیم لالدتسا یداصتقا روما رد تلود ھلخادم نیفلاخم
 رد اما ،دزاس گنھامھ ار یداصتقا یاھ تیلاعف اتسیا طیحم کی رد دناوتب تسا
 ھلخادم و نکممریغ رما نیا ماجنا دشابیم رییغت لاح رد میاد ھک ایوپ طیحم کی
 ھک روطنامھ  .دوب دھاوخروآ نایز رازاب ییایوپ مزیناکم فیعضت لیلد ھب تلود
 نانادداصتقا ھک ار یلماوع ،دننکیم دیکات یشیرتا نانادداصتقا و »کیھ«
  176.دنا رییغت لاح رد میاد عقاو رد ،دنریگیم )data( هداد ناونع ھب کیسالکوئن
 یارب ھک ار یتاعالطا ھیلک ھظحل رھ رد رازاب ،رنزریک ھیرظن ساسارب ،هوالعب
 ھسورپ و یروآ عمج اب دناوتب تلود ات درادنربرد دشابیم مزال یزاس گنھامھ
 زا اھنت ،ھکلب  .دیامن رازاب یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ ھب مادقا اھنآ ندرک
 جیردت ھب ار مزال تاعالطا دناوتیم رازاب ھک تسا دازآ تباقر ھسورپ قیرط
 اب ھک تسا دازآ تباقر مزیناکم رد یراد ھیامرس رازاب تردق   177.دنایامنب
 داصتقا یدمآراک و ییایوپ ،دمآراکان یاھدحاو فذح و دمآراک یاھدحاو باختنا

 ھب یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھنوگرھ ،رظنم نیا زا  .دنکیم نیمضت ار
 ھعسوت و ییایوپ نایز ھب تدم دنلب رد ،دازآ تباقر مزیناکم فیعضت لیلد
   .دزاسیم ھتسھآ ار یروآنف تالوحت و یروآون گنھآ و تسا یداصتقا
 
 رد یوق لامتحا ھب دنیوگیم یشیرتا نانادداصتقا و رنزریک ،کیھ ھک ھچنآ
 ھب  .تسا قادصم یاراد یزکرم یزیر ھمانرب و روحم تلود داصتقا دروم
 دناوتیم ھک تسا هدنز ناگرا کی دازآ رازاب متسیس ،لزدرب و گربنزور نابز
 ار دوخ ،دنک دشر ،دزاس قبطنم طیارش اب ار دوخ ،دنک رییغت ھتسویپ ،دزومآیب

 
176 Hayek (1949b) 
177 Kirzner (1973) 
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 کی یزکرم یزیر ھمانرب ھکنآ لاح  178.دھد لکش ار دوخ هدنیآ و دنک دیلوتزاب
 ،179درادن ار کیمانید تالکشم لح ییاناوت نوترب لوق ھب ھک ار ناجیب متسیس
 ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن بلطم نیا زا اما  .دزاسیم هدنز ناگرا نیا نیشناج
 فیعضت ار دازآ رازاب ییایوپ تردق یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھنوگرھ
 ار یروآنف تالوحت و یروآون ،یداصتقا ھعسوت گنھآ تدم دنلب رد ،هدرک
 روما رد تلود تسرد ھلخادم ،ددعتم لیالد ھب انب ،سکعرب  .درک دھاوخ ھتسھآ
 ییایوپ دناوتیم ،رازاب ھنیھب درکراک یارب بولطم طیارش داجیا اب ،یداصتقا
 عیرست ار یراتخاس تالوحت و یداصتقا ھعسوت گنھآ ،هدرک تیوقت ار رازاب
 .دیامن
 
  
 کسیر ندرک یعامتجا
 
   .تسا هارمھ کسیر رپ و هدرتسگ یراتخاس تالوحت اب هراومھ یداصتقا ھعسوت
 نیا یلصا لماح یریگ میمصت یلصا دحاو ناونع ھب درف کیسالک داصتقا رد
 دارفا ھچنانچ 180»یقالخا رطخ« لصا رب انب ،عقاو رد  .تسا اھ کسیر
 راد هدھع ،دنشاب ھتشادن هدھع رب ار دوخ یاھراتفر لماک ھنیزھ تیلوئسم
 فالتا و رازاب ییآراک مدع بجوم ،هدش هزادنا زا شیب و لوقعمان یاھ کسیر
 یداصتقا یاھ تیلاعف زا یرایسب لمعرد ،اما  .تشگ دنھاوخ یداصتقا عبانم
 کسیر رپ رایسب دنتسھ ھعماج لک یارب ریگمشچ یبنج عفانم یاراد ھک
 ای و درف کی ییاناوت زا روبزم یاھ کسیر ندش راد هدھع ھکیروطب ،دنشابیم
 رازبا زا هدافتسا اب دناوتیم تلود تروصنیا رد  .دشابیم رتارف یدیلوت دحاو کی
 ھک یبناج عفانم اب بسانت ھب ،ار روبزم یاھتیلاعف کسیر زا یشخب بسانم
 ھیجوت یاراد اھنت ھن رما نیا  .دزاس لقتنم ھعماج ھب ،دنراد ھعماج لک یارب
 روطب ھطوبرم تیلاعف ات دش دھاوخ بجوم نآ ماجنا مدع ھکلب ،تسا یداصتقا

 
178 Rosenberg and Birdzell (1986) 
179 Burton (1983) 

 180  Moral Hazard: کی ،دشاب هدشن میظنت تسرد رازاب ھچنانچ ،ھمیب شخب رد لاثم یارب 
 هدافتسا ھمیب قح زا و دشکب شتآ ھب ار دوخ ھناخراک دھد جیحرت تسا نکمم راد ھناخراک
 ھنیزھ تیلوئسم دارفا ھک رما نیا ،بیترت نیا ھب  .دھدب ھمادا دوخ یدیلوت تیلاعف ھب ات دنک
 رازاب تسردان تامادقا ھب ندز تسد اب دوشیم بجوم دنرادن هدھعرب ار دوخ راتفر لماک
 .دنزاس ھجاوم لکشم اب ار
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 اھنآ عفانم زا ھعماج و دنریذپن ماجنا  ماگنھ ھب و بولطم یوحن ھب ای و لک
   .ددرگ مورحم
 
 هراشا 181»لزدرب« و »گربنزور« ھک روطنامھ ،ھیلوا روصت فالخرب
 تسا هدش قفوم کسیر ندرک یعامتجا ھیاپ رب یراد ھیامرس داصتقا ،دننکیم
 یراد ھیامرس یداصتقا ھب رما نیا  .دنک دشر اھ ماظن ریاس زا رتشیب و رتعیرس
 ،دیلوت فلتخم یاھ یژولونکت و اھ هویش ندرک ھبرجت اب ات تسا هداد هزاجا

 و تیفالخ زا ،فلتخم تالوصحم دیلوت و یھدنامزاس توافتم یاھ هویش
   .ددرگ رادروخرب ییالاب یدمآراک
 
 
 تالوحت یزاس گنھامھ
 
 یکی رییغت ھکیروطب ،دنا ھتسباو ادیدش رگیدکی ھب ابلاغ یداصتقا یاھ تیلاعف
 ،چیوماربا لوق ھب  .دشابیمن رسیم رگید یدادعت نامزمھ شیب و مک رییغت نودب

 ،تسا ھتسباو مھب رصانعزا  هدیچیپ یا ھکبش روشک کی یکیزیف ھیامرس
 لباق ھنیزھ ھکنآ نودب تخاس دمآراک و نردم ارنآ رصنع کی ناوتیمن ھکیروطب
 رد و ھکبش لک ھکیتقو  182.دومن ھکبش ازجا ریاس یزاسزاب فرص یھجوت
 نیا ماجنا ،دشاب تکرش کی ای و درف کی ھب قلعتم نآ عفانم و اھ ھنیزھ ھجیتن
 یاھ تکرش ای دارفا نیب ھکبش تیکلام ھکیتقو اما  .دوب دھاوخ رتناسآ راک
 نیا ققحت اریز ،دوب دھاوخ راوشد رایسب راک نیا ماجنا ،دشاب هدش میسقت ددعتم
  .دوب دھاوخ یددعتم یاھ تکرش ای دارفا نیب یگنھامھ داجیا مزلتسم رما
 
 یبنج عفانم و ھنیزھ یاراد رصنعرھ یزاسون ھک تشاد ھجوت دیاب هژیو ھب
 ای دارفا نیب یبنج عفانم و اھ ھنیزھ عیزوت ھچنانچ  .دشابیم رصانع ریاس یارب

 ھمزال یراکمھ و یگنھامھ داجیا ،دشابن تخاونکی و ربارب ریگرد یاھ تکرش
 زا ھک یشخب تروصنیا رد  .دوب دھاوخ راوشد رایسب ھکبش رصانع نیب
 تسیابیم ار یرتشیب ھنیزھ ای ،دوشیم شبیصن یرتمک عفانم رظن دروم تارییغت
 یارب مزال هزیگنا دقاف ھجیتن رد و دوشیم ررضتم اساسا ای و دوش لمحتم
   .دوب دھاوخ اھ شخب ریاس اب یراکمھ

 
181 Rosenberg and Birdzell (1986) 
182 Abramovitz (1986) 



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 159 

 
 یرتشیب عفن رظن دروم تارییغت ماجنا زا ھک ییاھتکرش ای دارفا ،یرظن ظاحل ھب
 ات دنوش میھس اھتکرش/دارفا ریاس اب ار دوخ عفانم زا یشخب دنناوتیم دنربیم
 نیا یھدنامزاس  .دنیامن بلج ھمزال تارییغت یارجا تھج ار اھنآ یراکمھ
 تیلاعف یزاس گنھامھ و رصانع ھیلک یراکمھ بلج ،عفانم عیزوت ینعی ،رما
 ینانیمطا ان دوجو ھب ھجوت اب اما  .تسا رسیم دازآ رازاب مزیناکم طسوت اھنآ
 شیپ رد ھک ییاھ یگدیچیپ ریاس و ھیامرس یشخب تلصخ ،کیژتارتسا یاھ
 لماوع نیا ھعومجم  .دوب دھاوخ ھنیزھ رپ و ربنامز ،راوشد ابلاغ ،میدرمشرب
 دھاوخ ھتسھآ ار یداصتقا ھعسوت و یروآنف تالوحت ،یراتخاس تالوحت  گنھآ

 لاقتنا ینعی ،کسیر ندرک یعامتجا اب دناوتیم تلود یطیارش نینچ رد  .تخاس
 گنھامھ و ھعماج لک ھب  یدرف یاھ کسیر و اھ ھنیزھ ،عفانم زا یشخب

 و یراتخاس تالوحت  هار و دنک تیوقت ار رازاب ییایوپ ،اھ تیلاعف یزاس
 زا دناوتیم تلود رما نیا یارجا رد  .دزاس راومھ ار یداصتقا ھعسوت
 ھمانرب بوچراچ رد ار اھنآ و دنک هدافتسا یددعتم یلام ریغ و یلام یاھرازبا

 رادروخرب یرتشیب ییآراک و ریثات زا ات دزاس لکشتم و مظنم ،یداشرا یزیر
           183.دنشاب
 
 
 یروآون و عادبا
 
 ،یراد ھیامرس داصتقا ھک تسا نآ زا یکاح یخیرات ھبرجت و یرظن تاظحالم
 یرتشیب یروآون و عادبا  ،تیقالخ تردق زا اھ ماظن ریاس اب ھسیاقم رد
 دازآ رازاب ماظن یدیلک یاھ یرترب زا یکی رما نیا ،عقاو رد  .تسا رادروخرب
 و اھ ھتخانشان یایند رد وجتسج ،یروآون و  عادبا ،تیقالخ ،اساسا  .تسا
 ،سکچیھ ،اذل  .تسا رییغت و تکرح لاح رد میاد ھک تسا یفدھ لابند ھب ندیود
 قلطم یرترب زا ھصرع نیا رد ھک دشاب یعدم دناوتیمن تلود ھلمج زا
 داھن کی ھب تیلاعف نیا یراذگاو یطیارش نینچ رد  .تسا رادروخرب
 فالتا و یراک هرابود اب تباقر و عونت رگا یتح ،دوب دھاوخ اطخ یراصحنا
 عومجم رد یتباقر دازآ رازاب ،ھیاپ نیا رب  .دشاب هارمھ یھجوت لباق عبانم
 نیا اما .دزاسیم مھارف یروآون و عادبا ،تیقالخ دشر یارب ار طیارش نیرتھب

 
183 See Porter (1990),  
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 عفر اب دناوتیم تلود اریز  .تسین ھنیمز نیا رد تلود شقن یفن ینعم ھب رما
 ارنآ یروآون و عادبا ،تیقالخ تیفرظ و تردق ،ییایوپ ،رازاب یاھ ییاسران
 .دیامن تیوقت
 
 رد اما  .دنشابیم یھجوت لباق ھیامرس مزلتسم ابلاغ یتاقیقحت یاھ تیلاعف
 یاھ ییاسران زا و تسا ھتفاین ھعسوت اتبسن ھیامرس رازاب اھروشک زا یرایسب
 ھب اھ تکرش یسرتسد مدع و ھیامرس رازاب ییاسران  .دربیم جنر یددعتم
 زا عنام ھک تسا یدراوم زا یکی یملع تاقیقحت ھعسوت یارب مزال ھیامرس
 تلود دراوم نیا رد  .دوشیم رازاب مزیناکم یروآون و عادبا ،تیقالخ ییافوکش
 ،ییایوپ و عفر ار عنام نیا یتاقیقحت روما یارب ھیامرس ھضرع اب دناوتیم
 زا دناوتیم تلود رما نیا ماجنا یارب  .دیامن لیھست ار رازاب یروآون و تیقالخ
 ای »کسیررپ ھیامرس« یاھ قودنص سیسات  .دیامن هدافتسا یددعتم یاھرازبا

»venture capital« یرایسب رد ھک دشابیم اھ شور نیا زا یکی تلود طسوت 
 هدش ھتشاذگ ارجا ھب تیقفوم اب هرک و ھسنارف ،ایناتیرب ھلمج زا ،اھروشک زا
   .تسا
 
 یاھ تیلاعف ھب ینف یاھ کمک و ھنارای یاطعا اب دناوتیم تلود نینچمھ
 گنھآ و تیوقت ار داصتقا یتاقیقحت تیفرظ ،یدیلوت یاھ تکرش یتاقیقحت
 ریظن یتاقیقحت تاسسوم ھب ھجدوب یاطعا  .دیامن عیرست ار یروآنف تالوحت
 جیاتن راشتنا و یا ھیاپ تاقیقحت ماجنا تھج هژیو ھب ،اھ هاگشیامزآ و اھ هاگشناد
  .تسا داصتقا یملع تیفرظ تیوقت یارب رثوم یاھشور زا رگید یکی ھلصاح
 زا یرایسب رد ھک دوشیم یشان اجنآ زا دراوم نیا رد تلود ھلخادم هزیگنا
 نآ دیلوت ھنیزھ وسکی زا ھک تسا یمومع یالاک کی ،یتایقیقحت تیلاعف دراوم
 رصحنم و دوشیم ھعماج لک بیصن نآ عفانم رگید یوس زا و تسا الاب رایسب
 اب بسانت ھب تلود ،اذل  .دوب دھاوخن نیعم ناگدننک فرصم ای و هدننک دیلوت ھب
 نیا کسیر و ھنیزھ زا یشخب دناوتیم ،دوشیم ھعماج لک بیصن ھک یعفانم
 عفانم نیب لداعت داجیا اب ات دزاس لقتنم ھعماج لک ھب هدننک دیلوت زا ار اھ تیلاعف
       .دیامن بیغرت و لیھست ار اھتیلاعف نیا ماجنا ،هدننک دیلوت یاھ ھنیزھ و
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 یرکف تیکلام قح
 
  .تسا ینیگنس یاھکسیر و ھنیزھ لمحت مزلتسم یروآنف تاعادبا و شناد دیلوت

 یاھدروآ تسد ھجیتن زا دنناوتن یروآنف تاعادبا و شناد ناگدننک دیلوت ھچنانچ
 اھتیلاعف نیا دیلوت رد یراذگ ھیامرس یارب ار دوخ هزیگنا ،دنوش دنم هرھب دوخ
 و یروآنف تاعادبا و شناد دیلوت تفا بجوم رما نیا  .داد دنھاوخ تسد زا
   .دش دھاوخ یداصتقا ھعسوت گنھآ ندش ھتسھآ
 
 یمومع یالاک تاصخشم یاراد شناد ھک تشاد ھجوت تسیابیم ھطبار نیا رد
 و ھتشادن تکراشم نآ دیلوت رد ھک یناسک ،دش دیلوت شناد ھکیتقو ینعی  .تسا
 شناد مک اتبسن یا ھنیزھ فرص اب دنناوتیم ،دنا هدشن یکسیر و ھنیزھ لمحتم
 رد رما نیا .دنوش دنم هرھب نآ یلام یایازم زا و  هدومن بسک ار ھطوبرم
 یایازم زا دناوتن شناد ھیلوا هدننک دیلوت ات دش دھاوخ بجوم دراوم یرایسب
 فیاظو زا یکی ،ساسا نیارب  .ددرگ دنم هرھب یفاک نازیم ھب دوخ تیلاعف
 ھک یوحن ھب  .تسا یرکف تیکلام نیناوق یارجا و نیودت ،تلود یداصتقا
 دیلوت قح تلود زا و دنناسرب تبث ھب ار دوخ تاعادبا و تاعارتخا دنناوتب دارفا
 و دنیامن بسک هدش نییعت تدم کی یارب ار ھطوبرم تالوصحم یراصحنا
 اب رما نیا  .دنشورفب ناراذگ ھیامرس ھب رازاب رد ار دوخ قح ات دنشاب زاجم
 تسدزا دنناوتب یروآنف تاعادبا و شناد ناگدننک دیلوت نآ رد ھک یطیحم داجیا
 دھاوخ راومھ ار یداصتقا ھعسوت هار ،دنوش دنم هرھب دوخ یاھتیلاعف دروآ

  .تخاس
 
 عیرس شدرگ مزلتسم یداصتقا ھعسوت ھک تشاد ھجوت دیاب ،رگید یوس زا
 یرکف تیکلام قح ندوب ینالوط ای و یمیاد ،اذل  .تسا یروآنف و تاعالطا
 قح ،هوالعب  .دیدرگ دھاوخ یداصتقا ھعسوت گنھآ ندش دنک بجوم ،هدوب رضم
 رما نیا  .دش دھاوخ یراصحنا یاھراتخاس شیادیپ بجوم یرکف تیکلام
 زا شیب نآ ھنماد ھچنانچ و  هدرک یثنخ ار یرکف تیکلام قح عفانم زا یشخب
 تلود ،بیترت نیا ھب   .دوب دھاوخ یفنم ھلصاح ھجیتن ،دشاب هدرتسگ هزادنا
 رارقرب یبولطم لداعت یرکف تیکلام قح یفنم و تبثم یاھ ھبنج نیب تسیابیم
 یرکف تیکلام قح رمع لوط ندرک دودحم مزلتسم تیاھن رد ،رما نیا  .دنک
 اب  ،دروم رھ رد  تسیابیم یرکف تیکلام قحرمع لوط ،عقاو رد  .دوب دھاوخ
 ،دوش نییعت ھعماج لک یارب ھطوبرم عادبا و عارتخا یداصتقا شزرا ھب ھجوت
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 یبسانم لداعت ،یدرف عفانم و ھنیزھ و ،یعامتجا عفانم و ھنیزھ نیب ھکیتروصب
 ،کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان دوجو و اھریغتم ترثک لیلد ھب .دروآ دوجوب
 قحرمع لوط دناوتیم تلود لمعرد ،اذل  .تسا راوشد رایسب ھبساحم نیا ماجنا
 ھک یدروم یگژیو و عون ھب ھتسب الثم ،صخشم تدم کی ھب ار یرکف تیکلام
 لئاق زین ار ناکما نیا و دزاس دودحم لاس 15 ات 5 ھب  ،تسا یسررب تسد رد
 یرکف تیکلام قح زایتما بحاص ھچنانچ ،رظن دروم هرود نایاپ رد ھک دوش
 قح ،تسا هدوب هاتوک هزادنا زا شیب ھطوبرم قحرمع لوط ھک دنک تباث دناوتب
 ھک روطنامھ  .دشاب دیدمت لباق رگید هاتوک هرود کی یارب ھطوبرم یراصحنا

 بحاص هدش تیبثت تیعقوم دراوم زا یرایسب رد ،دنکیم ناشن رطاخ »ررش«
 لمع دیدج یاھتکرش دورو ربارب رد یعنام تروصب دوخ ،رازاب رد زایتما
 دھاوخن یرورض دیدج هرود کی یارب یراصحنا قح دیدمت ھکیتروصب ،دنکیم
               184.دوب
 
 هارمھ دیلوت راصحنا قح اب تسیابیمن امازلا یرکف تیکلام قح ،رگید یوس زا
 زا اما ،دھدب دیلوت هزاجا ددعتم یاھتکرش ھب دناوتیم تلود ،لاثم یارب  .دشاب
 قح بحاص ھب ،لاس 30 ات 5 الثم ،صخشم تدم کی یارب ھک دھاوخب اھنآ
 ھب زا سپ ای و ادتبا زا دناوتیم رما نیا  .دنزادرپب 185زایتما قح ،یرکف تیکلام
   .دریذپ ماجنا دیلوت راصحنا لوا هرود ندیسر نایاپ
 
 
  الاک رمع ھخرچ
 
 رمع لوط یاراد عیانص و اھالاک  ،186»الاک رمع ھخرچ« ھیرظن رب انب
 ار یریپ و یلاسنایم ،ییاپون ھلحرم ھس دوخ رمع ھخرچ رد و دنشابیم یدودحم
 تکرح ھک دشاب یا ھنوگ ھب رازاب درکلمع و راتخاس ھچنانچ   187.دننکیم یط
 ریس تروصنآ رد ،دزاس ھجاوم لکشم اب ار رگید ھلحرم ھب ھلحرم کی زا الاک
 رد  .تشگ دھاوخ ھتسھآ ،هدش ھجاوم لکشم اب یروآنف و یراتخاس تالوحت

 یاھ ییاسران عفر و بسانم یاھ تسایس ذاختا اب دناوتیم تلود یطیارش نینچ
 

184 Scherer (1984)  
185 Royalty 
186  Product Life Cycle 
187 Vernon (1987) 



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 163 

 تلود تسایس ،رگید ترابع ھب  .دیامن لیھست ار یراتخاس تالوحت دنور رازاب
 و تعنص رمع ھخرچ لحارم ھب ھجوت اب تسیابیم تعنص رھ صوصخ رد
   .دزاس راومھ ار مزال تالوحت ریس ات دوش نیودت ھطوبرم یالاک
 
 دروم تعنص و هدشن تیبثت زونھ دیلوت تیریدمو یژولونکت ،ییاپون ھلحرم رد
 یاھ هویش دناوتب ات تسا تابث اب و نما یطیحم دنمزاین زیچ رھ زا شیب رظن
 دشاب یا ھنوگ ھب تسیابیم تلود تسایس ھلحرم نیا رد  .دنک ھبرجت ار توافتم
 نابحاص  .دنک کمک دیدج یروآنف تیبثت و ھعسوت ھب بسانم طیحم داجیا اب ھک

 نیمات ارنآ یاھ ھنیزھ و دومن دنھاوخ مادقا یروآون و ھبرجت ھب یماگنھ عیانص
 یلام عفانم زا دوخ یاھدروآ تسد رب تیکلام لامعا اب دنناوتب ھک درک دنھاوخ
 قح تیبثت و بسانم یاھداھن داجیا اب دناوتیم تلود اذل  .دنوش دنم هرھب نآ
 ھطوبرم تعنص رد یروآنف ھعسوت  یارب ار بسانم طیارش ،یرکف تیکلام
   .دروآ مھارف
 
 ابلاغ ،تیقفوم تروص رد ،دیلوت دیدج یاھ هویش و یژولونکت اب ھبرجت ،هوالعب
 ھب نآ عفانم و دوب دھاوخ ھعماج لک یارب یھجوت لباق یبناج عفانم یاراد

 اھ ھبرجت نیا ماجنا  ،رگید یوس زا  .دش دھاوخن دودحم ھطوبرم تعنص
 لک ھک رما نیا  .دشاب ھنیزھرپ رایسب ھطوبرم تعنص بحاص یارب دناوتیم
 ،ددرگ میسقت ھعماج لک نیب نآ عفانم اما ،دشاب تعنص بحاص هدھعرب ھنیزھ
 اب دناوتیم تلود یطیارش نینچ رد  .دوش یروآنف تفرشیپ زا عنام دناوتیم
 ھعماج لک ھب ھطوبرم یاھ ھنیزھ زا یشخب لاقتنا و کسیر ندرک یعامتجا

 یاھدس داجیا ،یکرمگ یاھ ھفرعت لامعا  .دنک لیھست ار یروآنف ھعسوت دنور
 ییاھرازبا ھلمج زا یتاقیقحت یاھ تیلاعف ھب هژیو ھب ،ھنارای ھئارا و یتیامح
 تلود شقن ھلحرم نیا رد  .دریگ راکب اتسار نیا رد دناوتیم تلود ھک دنشابیم
 اریز  .تسا رادروخ رب یھجوت لباق تیمھا زا زین تالوحت یزاس گنھامھ رد
 مھ ھب ادیدش یداصتقا یاھشخب ھک یطیارش رد ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ
 اھ شخب ریاس نامزمھ شیب و مک رییغت نودب شخب کی یزاسون ،دنا ھتسباو
 .دوب دھاوخ راوشد رایسب
 
 رد  .میتسھ وربور دنمورین و هداتفا اج تعنص کی اب ام ،یلاسنایم ھلحرم رد
 و ھتفای نامزاس الماک رازاب ،هدش تیبثت دیلوت هویش و یژولونکت ،ھلحرم نیا
  .دوشیم دیلوت درادناتسا یتروصب ،ددعتم ناگدننکدیلوت طسوت رظن دروم یالاک
 تسیابیم تلود ،دوشیم یلاسنایم و غولب ھلحرم دراو تعنص ھک رورم ھب ،اذل
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 ریغ رد  .دنک فذح تسا هدروآ دوحوب ییاپون ھلحرم رد ھک ار یتیامح یاھدس
 راتخاس یراجنھان و عبانم فالتا ،ییآراک تفا بجوم اھنآ ھمادا ،تروصنیا
 اقترا لوح تلود تسایس ھلحرم نیا رد ،بیترت نیا ھب  .دش دھاوخ داصتقا

 تالوحت ربارب رد عناوم شیادیپ زا ات تسا زکرمتم یزاس گنھامھ و تباقر
 .دیامن یریگولج یراتخاس
 
 نآ دیلوت حطس نآ عبت ھب و ھطوبرم یالاک فرصم حطس  ،یریپ ھلحرم رد
 ھیامرس ،دنوشیم هدوسرف یکیزیف ھیامرس و یژولونکت ،دنکیم لزنت ادیدش
  .دننکیم یھد نایز ھب عورش اھدحاو و دھدیم تسد زا ار دوخ ییآراک یناسنا
 ھیامرس لاقتنا و ھطوبرم یاھدحاو ندش ھتسب ھب اتیاھن ،تدم دنلب رد ،رما نیا
 شیپ لصف رد ھک روطنامھ اما .دماجنایم اھ شخب ریاس ھب یناسنا و یکیزیف
 ریاس رد نآ هدمع شخب ینعی ،تسا ریذپان فاطعنا ھیامرس ھکیتقو ،دش ھتفگ

 رازاب زا جورخ یاجب ات داد دنھاوخ حیجرت اھتکرش ،تسین هدافتسا لباق عیانص
 ررض اب و دنھد شھاک ار دیلوت تمیق ،دوخ ھیامرس لک %70 نداد تسد زا و
 گنھآ ندش دنک و عبانم فالتا بجوم رما نیا  .دنھد ھمادا دوخ تیلاعف ھب
 یاھدحاو ھب دناوتیم تلود ،ھلحرم نیا رد ،اذل  .دش دھاوخ یراتخاس تالوحت
 مظنم یوحن ھب ار دوخ دیلوت تیفرظ ات دنک کمک رظن دروم شخب رد لاعف
 ھتفگ لبق لصف رد ھک روطنامھ  .دنوش جراخ رظن دروم شخب زا و دنھد شھاک
 دناوتیم رظن دروم شخب تایصوصخ و یداصتقا طیارش ھب ھتسب ،رما نیا  ،دش
 تکرش ھب یدقنریغ و یدقن یاھکمک ھئارا دننام ،دریذپ ماجنا یددعتم قرط ھب
 ،یناسنا یورین یزومآزاب ،دنشابیم رازاب ماگنھ ھب کرت ھب رضاح ھک ییاھ
 ریاس ھب یناسنا و یلام ھیامرس تکرح لیھست و اھ تکرش ماغدا یھدنامزاس
 نیودت رد تلود یھاتوک ،رازاب یاھ ییاسران تدش ھب ھتسب  .داصتقا یاھ شخب
 یراتخاس تالوحت گنھآ ندش دنک بجوم دناوتیم اھ تسایس نیا یارجا و
 یشان یاھشنت تیریدم ھتیمز رد تلود تسایس ھلحرم نیا رد ،نینچمھ  .ددرگ
 و یروآنف تالوحت تفرشیپ یارب یدیلک تیمھا یاراد یراتخاس تالوحت زا
 .تسا یداصتقا ھعسوت
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 مھد لصف

 تاراصحنا یداصتقا میظنت
 
 
 دمآرد
 
 یارب تلود ھک تسا ینیناوق ھعومجم و متسیس 188،یداصتقا میظنت زا روظنم
 شخب ھک دیامن نییعت اھنآ  طسوت ات دنکیم نیودت داصتقا نیعم یاھ شخب

 عفانم ربارب رد نآ درکلمع ات ،دھد ماجنا دناوتیمن ھچ و دناوتیم ھچ یصوصخ
 ھصرع لماش یداصتقا میظنت تسایس ،یرظن ظاحل ھب  .دریگن رارق یمومع
 ،اھتایلام دمآرد لحم زا تلود طسوت اھالاک ناگیار ھضرع و دیلوت ریظن ییاھ
 و یتایلام یاھ تسایس ایو یتلود عیانص و تاسسوم طسوت اھالاک یراجت دیلوت
 راتخاس رییغت قیرط زا یصوصخ شخب راتفر رییغت اھنآ فدھ ھک یا ھنارای
   .دوشیمن ،تسا اھتمیق
 
 ھک تسا ینیناوق و اھمتسیس ،یداصتقا میظنت تسایس زا روظنم صخشم روطب
 زا ات دنکیم نیودت یصوصخ تاراصحنا تیلاعف میظنت و لرتنک یارب تلود
 لماش یداصتقا میظنت تسایس ششوپ لمع رد اما  .دیامن تیامح یمومع عفانم

 عیانص اھروشک زا یرایسب رد اریز  .دوشیم زین یتلود 189ھعفنملا ماع عیانص
 یتاسسوم تروصب ،تاطابترا و لقنو لمح ،قرب ،بآ ریظن ،ھعفنملا ماع
 تیریدم اما تسا تلود ھب قلعتم ناشتیکلام ھک دنوشیم هرادا تلود زا لقتسم
 تاراصحنا ھچ ،دراوم نیا ھیلک رد  .دشابیم تلود میقتسم لرتنک زا جراخ اھنآ
 ھب قلعتم اشخب ای لماک روطب ناشتیکلام ھک یتاراصحنا ھچ و یصوصخ شخب
 ھب مادقا تلود ،دشابیم تلود میقتسم لرتنک زا جراخ ناشتیریدم اما تسا تلود
 روبزم تاراصحنا درکلمعرب ات دنکیم 190»یداصتقا میطنت یاھ هاگنب« سیسات
 تمیق ،یراذگ ھیامرس یاھ ھنیمز رد هژیو ھب ار اھنآ تیلاعف و دنک تراظن

 
188 Economic Regulation 
189 Public Utilities 
190 Regulatory Agencies 
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 ،فیاظو ،قطنم یسررب ،داصتقا ملع رد  .دیامن میظنت دیلوت تیفیک و یراذگ
      .تسا یداصتقا میظنت عوضوم ،تاسسوم نیا درکلمع و مزیناکم
 

 رس تشپ ار توافتم ھلحرم نیدنچ یداصتقا میظنت تسایس ھتشذگ ھھد شش یط
 تسایس عیرس شرتسگ و ییافوکش هرود 1970-1945 هرود  .تسا ھتشاذگ
 و یداصتقا طیارش ریثات تحت یھجوت لباق نازیم ھب ھک دوب یداصتقا میظنت

 تالکشم زاغآ اب 70 ھھد رد  .تشاد رارق مود یناھج گنج زا سپ یسایس
 یاھروشک زا یرایسب روتسد رد یراتخاس تاحالصا ماجنا ،برغ یداصتقا

 تسد و درکلمع ،یرظن ینابم ،80 و 70 یاھ ھھد یط  .تفرگ رارق برغ
 یاھ ھیرظن و تفرگ رارق رظن دیدجت دروم »یداصتقا میظنت« یاھ متسیس دروآ
   .تشگ حرطم یددعتم یداقتنا
 
 ھب ،تلود یداصتقا درکلمع زا یتیاضران و یسایس طیارش رییغت ،80 ھھدرد
 نانچمھ ھک دیماجنا  یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھیلع یا هدرتسگ جوم
 شخب و عیانص زا یرایسب ،یزاس یصوصخ دنور تدم نیا یط  .دراد ھمادا
 یوس زا  .تخاس جراخ تلود میقتسم لرتنک و تیکلام زا ار یداصتقا یاھ
 اھ متسیس نیا لمع ھطیح »یداصتقا میظنت« یاھ متسیس زا یتیاضران  ،رگید
 متسیس گنت دنب و دیق زا ار یددعتم یداصتقا یاھ شخب و تخاس رت دودحم ار
   .درک دازآ  »یداصتقا میظنت« یاھ
 
 ھمانرب وسکی زا  .دوب ھناگود یداصتقا میظنت تسایس رب دنور نیا یلک ریثات اما

 ار »یداصتقا میظنت« یاھ متسیس لمع ھصرع 191»یداصتقا یزاس دازآ«
 یصوصخ ،رگید یوس زا  .دناشن بقع ھب ارنآ یاھ زرم و تخاس دودحم
 تشگ یداصتقا میظنت یاھ هاگنب زا یدیدج لسن شیادیپ بجوم هدرتسگ یزاس
 اھ هاگنب نیا ھکیتروصب ،دیمد داصتقا ملع زا ھخاش نیا دبلاک ھب یا هزات ناج ھک
 تسیابیم اما  .دندش لیدبت نانادداصتقا مادختسا یارب یدیدج تعنص ھب المع
 و راتخاس ،قطنم یاراد یداصتقا میظنت یاھ هاگنب مود لسن ھک تشاد ھجوت

 یداصتقا میظنت یاھ هاگنب  لوا لسن  .دنشابیم لوا لسن زا توافتم یدرکلمع
  مود لسن ھکیتروصرد  .دندرکیم لمع تلود یوزاب ھمادا تروص ھب المع
 هدش ھتخاس و یحارط ،رازاب قطنم ھب رتشیب ھجوت اب یداصتقا میظنت یاھ هاگنب

 
191 Deregulation 
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 دنناوتب ،یصوصخ شخب تاراصحنا تیلاعف میظنت نیع رد ھک یا ھنوگ ھب ،دنا
  .دنراد هاگن رود تلود میقتسم ھلخادم زا ار اھنآ
 
 زا یرایسب رد یزاس یصوصخ دنور 90 ھھد رخاوا زا ،رگید یوس زا
 داصتقا میظنت ھلئسم اددجم ھک تسا هدش ھجاوم یددعتم تالکشم اب اھروشک
       .تسا هداد رارق زور راک روتسد رد ار تلود طسوت
 
 
 یرظن ینابم
 

 راوتسا »یعیبط تاراصحنا« ھیرظن ھیاپ رب اتدمع یداصتقا میظنت تسایس
 یا ھنوگ ھب دیلوت یژولونکت ،عیانص زا یا هراپ رد ،ھیرظن نیا ساسا رب  .تسا
 ھطقن ھب دیلوت زا ییالاب رایسب حطس رد دیلوت طسوتم ھنیزھ ینحنم ھک تسا

 رایسب عیانص نیا رد دیلوت ھنیھب سایقم ،رگید ترابع ھب  .دسریم دوخ لقادح
 رد  .دوش نیمات ھناخراک کی طسوت دناوتیم رازاب زاین لک ھکیتروصب ،تسا الاب
 بولطم تیفرظ ریز راچان تسا نکمم روبزم ھناخراک یتح دراوم زا  یا هراپ
 رد .دشابیم دیلوت ھنیھب سایقم زا رتمک رازاب یاضاقت لک اریز ،دنک لمع دیلوت

 زا یا هراپ رد .تسا وربور »یعیبط راصحنا« هدیدپ اب رازاب یدراوم نینچ
 دنشاب رازاب یاضاقت لک یوگخساپ تکرش ھس ای و ود تسا نکمم رگید دراوم
 دناوتیم زین رگید لماوع ،نینچمھ  .تسا فورعم یلیوپوگیلا راصحنا ھب ھک
 نکمم اھنآ زا یا هراپ ھک ددرگ رازاب رد یراصحنا یاھراتخاس شیادیپ بجوم
 و تباقر ندرک دودحم یارب راک نابحاص طسوت یعونصم روطب تسا

 قیرط زا لاثم یارب ،دندرگ داجیا رازاب ھب دیدج یابقر دورو زا یریگولج
   .رازاب رد تیفرظ دازام داجیا و تاغیلبت
 
 فرصم ،رثوم تباقر دوبن و یراصحنا یاھراتخاس دوجو ،تروص رھ رد
 اب دنناوتیم ناگدننک دیلوت اریز دھدیم رارق یفیعض تیعقوم رد ار ناگدننک
  .دنروآ تسدب یدح زا شیب دوس و دنربب الاب رایسب ار اھ تمیق ،دیلوت شھاک
 سایقم زا رتمک دیلوت حطس ھک دنوشیم بجوم یراصحنا یاھراتخاس ،نینچمھ
 لماوع نیا ھعومجم  .دنشاب دیلوت طسوتم ھنیزھ زا رتالاب اھتمیق و بولطم
 ھعماج هافر تفا و عبانم فالتا ،عبانم بولطمان صیصخت ،ییآراک تفا بجوم
 میظنت یاھ تسایس زا هدافتسا اب دناوتیم تلود یدراوم نینچ رد   .تشگ دھاوخ
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 طیارش ھب رازاب درکلمع ندرک کیدزن اب ات دنک ھلخادم رازاب رد یداصتقا
 ان و ییآراک مدع شرتسگ زا عنام و دیامن تیامح ناگدننک فرصم زا یتباقر
 هدافتسا ھطبار نیا رد ھک یا هدمع یاھرازبا  .ددرگ یداصتقا یاھ یراجنھ
 تباقر عناوم فذح ،اھیراذگ ھیامرس میظنت ،اھتمیق میظنت زا دنترابع دنوشیم
 میظنت و »تسارت« دض نیناوق عضو ،اھ لتراک شیادیپ زا یریگولج ،دازآ
 .اھتکرش ماغدا
 
 و اھ ھنیزھ« یاھ ھیرظن رد تسیابیم ار یداصتقا میظنت تسایس رگید ناکرا
 رد ھک تسج 194بولطم یاھالاک و 193یمومع یاھالاک ،192»یبناج عبانم
 مھارف ار یداصتقا میظنت دشر و شیادیپ طیارش میقتسم ریغ روطب ،لمع
 .دنروآیم
 
 یاراد تامدخ و عیانص زا یخرب ،»یبناج عفانم و اھ ھنیزھ« ھیرظن ساسا رب
 ھک دنتسھ اھتیلاعف و اھشخب ریاس یارب یھجوت لباق یبناج عفانم و اھ ھنیزھ
 ریداقم ھک ییاھ ھناخراک ،لاثم یارب  .دنشابیمن سکعنم رازاب یاھ تمیقرد
 یورین تمالس و تسیز طیحم یارب دننکیم فرصم ینبرک تخوس یدایز
 لیمحت ھعماج لک و تشادھب شخب رب ار ینیگنس ھنیزھ و دنشابیم رضم یناسنا
 ،رگید یوس زا  .دشابیمن سکعنم اھنآ تادیلوت تمیق و ھنیزھ رد ھک دننکیم
 یھجوت لباق یایازم یاراد دننکیم هدافتسا کاپ تخوس زا ھک ییاھ ھناخراک
 سکعنم اھنآ تادیلوت تمیق و ھنیزھ رد اددجم ھک دنشابیم ھعماج لک یارب
 ھنیزھ و اھتمیق ساسا رب ھک رازاب تامیمصت ھک دوشیم بجوم رما نیا  .تسین
 دید زا ،یعامتجا یعقاو یاھتمیق و اھ ھنیزھ  ھن و دنوشیم نییعت یروص یاھ
  عفر یارب شور نیرتبولطم دراوم نیا رد .دنشابن بولطم و ھنیھب ھعماج لک
 تھج یا ھنارای و یتایلام یاھرازبا زا هدافتسا زا تسا ترابع رازاب ییاسران
 زا یا هراپ رد اما . یعامتجا عفانم/ھنیزھ اب یصوصخ عفانم/ھنیزھ یزاسربارب
 و یسایس لیالد ھب ،یتایلام هژیو ھب ،روبزم یاھرازبا زا هدافتسا دراوم
 یداصتقا میظنت تسایس ھب ھلئسم لح یارب تلود ،اذل .تسا راوشد  یعامتجا

      .دروآیم یور
 

 
192 Externalities 
193 Public goods 
194 Merit goods 
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 مزیناکم ھب ناوتیم یماگنھ ار الاک کی دیلوت ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ
 تمیق تخادرپ ھب رضاح ھک ار یناسک دناوتب هدننک دیلوت ھک درک راذگاو رازاب
 ،یمومع یاھالاک دروم رد رما نیا  .دزاس مورحم فرصم زا دنشابیمن نآ
 ،دنوش دیلوت اھالاک عون نیا ھکیتقو اریز ،دنکیمن قدص اوھ یکاپ و تینما ریظن
 ھنیزھ ای تمیق تخادرپ ھب رضاح ھک یناسک ھلمجزا ،ھعماج دارفا ھمھ
 داصتقا ساسا رب  .دش دنھاوخ دنم هرھب اھنآ یایازم زا زین دنشابیمن ناشدیلوت
 ھنیزھ و دوش دیلوت تلود طسوت تسیابیم تامدخ و اھالاک ھنوگنیا ،کیسالکوئن
 تامدخ دننام ،دراوم زا یا هراپ رد  .ددرگ نیمات اھ تایلام دمآرد لحم زا نآ
 ار تامدخ نیا دیلوت دناوتیم تلود ،ینابنادنز و کیفارت نیرومام ،یرھش سیلپ
 زا و دنک راذگاو یصوصخ شخب ھب ،اھتایلام لحم زا دیلوت ھنیزھ تخادرپ اب

 ھنیزھ و تیفیک ،تیمک( یصوصخ شخب یاھ تیلاعف یتراظن یاھ هاگنب قیرط
  .دیامن تراظن و میظنت ار )دیلوت
 

 ھلوقم نیا  .درب مان زین بولطم یاھالاک زا تسیابیم یمومع یاھالاک رب هوالع
 یصوصخ یاھالاک و  یمومع یاھالاک طسو دح رد ھک دوشیم ییالاک لماش
 ھب رضاح ھک یدارفا ھب ار اھنآ فرصم ناوتیم ھک ینعم نیا ھب  .دنراد رارق
 فرصم دارفا نیا طسوت الاک ھکیتقو اما ،دومن دودحم دنشایبیم تمیق تخادرپ

 یتح ار رظن دروم یالاک ھک ھعماج دارفا ریاس لاح لماش نآ عفانم ،دوش
 ،تالیصحت و شزومآ زا ناوتیم لاثم یارب  .دش دھاوخ زین ،دنا هدرکن فرصم
 بآ متسیس و بالضاف متسیس ،یزاس هار ریظن یتخاس ریز تامدخ و تشادھب
 ھب ای و رازاب مزیناکم ھب  دناوتیم اھالاک نیا دیلوت   .درب مان هدش ھیفصت
   .دوش راذگاو ،دنوشیم هرادا تلود زا لقتسم ھک یتلود ھمین و یتلود تاسسوم
 رب تراظن ناھاوخ ھعماج فرط زا یگدنیامن ھب تلود ،دراوم نیا ھیلک رد
        .دوب دھاوخ الاک عون نیا دیلوت تمیق و تیفیک ،تیمک
 
 
 ییافوکش
 

 تسایس ھلمج زا ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم 1970-1945 هرود یط
 تایرظن ھعومجم  .تفای شرتسگ ھقباسیب یا ھنماد و تعرس اب یداصتقا میظنت
 یاھ ھیاپ ،رگید یوس زا  .دروآ مھارف رما نیا یارب یبسانم یرظن رتسب قوف

 رارق مود یناھج گنج زا سپ یسایس و یداصتقا طیارش رد شرتسگ نیا ینیع
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 ناریو گنج تاعیاض رثا رد ھک ایسآ و اپورا یاھداصتقا یزاسزاب  .تشاد
 گنج زا یشان طیارش لیلد ھب ھک یددعتم یصوصخ عیانص ،دندوب هدش
 لضعم اب دروخرب ترورض ،دندوب هدمآرد تلود تیکلام ھب و تسکشرو
 ھعسوت یوگلا ،ھعماج رب مکاح لاکیدار اتبسن یسایس طیارش و یراکیب
 یداصتقا روما رد تلود ھلخادم یوس ھب اھروشک رثکا رد ار یداصتقا

  .دناخرچ
 
 یداصتقا میظنت لکش اتدمع یداصتقا روما رد تلود ھلخادم شرتسگ اکیرمآ رد
 ،یراذگ ھیامرس میظنت ،اھتمیق میظنت ھک تفرگ دوخ ھب ار یصوصخ تاراصحنا

 ماغدا میظنت و »تسارت« دض نیناوق عضو ،اھ لتراک شیادیپ زا یریگولج
   .دندوب نآ هدمع لاکشا ،اھتکرش
 
 اریز  .تفرگ دوخ ھب یرت میقتسم لکش داصتقا رد تلود ھلخادم اپورا رد
 ھب مود یناھج گنج زا سپ ھعفنملا ماع عیانص هژیو ھب عیانص زا یرایسب
 یاھ هاگنب تراظن تحت لقتسم تاسسوم طسوت و دندوب هدمآرد تلود تیکلام
 شرگن یداصتقا میظنت تسایس اھروشک نیا رد  ،هوالعب  .دندشیم هرادا یمیظنت
 دض یاھ ھبنج رب اکیرمآ اب ھسیاقم رد و تشاد دنم ھعسوت یزادنا مشچ و
 و یراذگ ھیامرس میظنت ،اھتمیق میظنت و لرتنک بناوج رب و رتمک یراصحنا
  .تشاد ھیکت رتشیب دیلوت تیفیک رب تراظن
 
 شخب یدازآ یاھ شبنج ریثات تحت ،ھتفاین ھعسوت و دشر لاح رد یاھروشک رد
 ھکیروطب ،دوب رتدیدش رایسب الاب شیارگ ،ندش یتعنص یارب هدرتسگ شالت و
 ھیامرس میظنت ھیاپ رب اتدمع اھروشک نیا رد یداصتقا میظنت تسایس ساسا
 یداصتقا ھعسوت و اپون عیانص زا تیامح ،ندش یتعنص دنور لیھست ،اھیراذگ
   .دوب راوتسا
   
   
 رظن دیدجت
 
 اب ھک دش ینارحب هرود کی دراو برغ یاھروشک رثکا داصتقا ،70 ھھد رد
 خرن تفا ،یژرنا نارحب ،یجراخ یاھ یھدب نارحب ،ییآراک تفا ،دیدش مروت
 یریگ تردق اب ،هوالعب  .دوب هارمھ یراکیب شرتسگ و یداصتقا دشر
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 یرترب یاھ ھیاپ ،یقرش یایسآ هدش یتعنص هزات یاھروشک و نپاژ یاھداصتقا
 رد تباقر تردق برغ عیانص زا یرایسب و تشگ تسس برغ یداصتقا
 راچد ار برغ یاھروشک داصتقا رما نیا  .دنداد تسد زا ار یناھج داصتقا
 اھنآ راک روتسد رد ار یراتخاس تاحالصا ھمانرب و درک یراتخاس یراجنھان
 ھک یتاقبط یراکمھ یاھ ھیاپ ات دش بجوم تالوحت نیا ھعومجم .داد رارق
 – 1945 یاھ ھھد یط یعامتجا یراد ھیامرس و یھافر داصتقا دشر یانبم

 زا یرایسب رد یسایس نزاوت بیترت نیا ھب .ددرگ لزلزتم ،دوب 1970
 یارب  .تشگ نوگرگد راک ھظفاحم و تسار یاھ حانج عفن ھب برغ یاھروشک
 قوفت لاس لھچ زا سپ ،دئوس تارکومد لایسوس تلود 1976 لاس رد ،لاثم
 1979 لاس رد رچات تراگرام تلود ایناتیرب رد ،درک طوقس ،ھفقو یب یسایس
 تسدب ار تردق 1981 لاس رد ناگیر تلود اکیرمآ رد و دیسر تردق ھب
 رخاوا رد داصتقا رد تلود ھلخادم یاھزرم ندناشن بقع ھمانرب ھچرگ( تفرگ
   .)دوب هدش زاغآ رتراک تلود طسوت 70 ھھد
 
 روما رد تلود ھلخادم و درکلمع زا یتیاضران ،قوف تالوحت بوچراچ رد
 میظنت تسایس قطنم و ساسا ،اتسار نیا رد  .تفای شرتسگ تدش ھب یداصتقا
   .دیدرگ ھنحص دراو یددعتم یداقتنا یاھ ھیرظن و تفر لاوس ریز یداصتقا
 
 تلود ،تسا فورعم »تلود یناوتان«زت ھب ھک تایرظن نیازا هورگ کی دید زا
 دوبھب افرص نآ فدھ ھک تسین زیچ ھمھ رب هاگآ و هاوخریخ ،فرطیب داھن کی
 تردق ریثات تحت ادیدش تلود داھن ،سکعرب  .دشاب ھعماج راشقا ھیلک هافر
 دوشیم هرادا یناسک طسوت و تسا تردقرپ تاقبط و راشقا یسایس و یداصتقا
 یاھتسایس نیودت ،هوالعب  .دنشابیم دوخ عفانم یزاسرثکادح یپ رد ھک
 اب ابلاغو تسا ھنیزھرپ وراوشدرایسب یداصتقا یاھ تیلاعف میظنت یاربرثوم
   195.تسا هارمھ عبانم فالتاو  یراوخ تنار ریظن ھنیزھرپ یبناج ضراوع
 
 »نناکوب«و »رگورک«،»کولوت« طسوت ھک »یداصتقا تنار« ھیرظن ساسا رب
 میظنت تسایس ھلمج زا ،یداصتقا رومارد تلود ھلخادم  196،دیدرگ حرطم
 ھیامرس جورخ و دورو میظنتو یتیامح یاھدس داجیارب یکتم ھک یداصتقا

 
 .دینک ھعجارم 13 و 12 یاھ لصف ھب رتشیب تاححیضوت یارب  195

196 Tullock (1967), Krueger (1974), Buchanan (1980) 
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 هوبنا فالتا و یراوخ تنار تابسانم شرتسگ ،تنار شیادیپ بجوم دشابیم
     197.دوشیم یداصتقا عبانم
 
 میظنت یاھ هاگنب ندش روحسم« ھیرظن »نمزتلپ« و »رنزوپ« ،رلگیتسا
 یداصتقا میظنت یاھ هاگنب ،ھیرظن نیا ساسارب  .دندومن حرطم ار » یداصتقا
 یعیانص ناریدم هژیو ھب ،راشف یاھ هورگ ذوفن ھطیح ھب سیسات زا سپ یتدم
 و ناریدم اریز  .دنوشیم لیدبت ،دنشابیم اھنآ درکلمع میظنت ھب فظوم ھک

 یرتشیب یصصخت تاعالطا و یلام تاناکما زا و هدوب لکشتم عیانص نابحاص
 تیامح یاج ھب ،یداصتقا میظنت یاھ هاگنب ،بیترت نیا ھب  .دنشابیم رادروخرب
 عفانم اقترا یارب یرازبا ھب المع ،تباقر اقترا و ناگدننک فرصم عفانم زا

  198.دنوشیم لدبم عیانص نابحاص
 
 ھلخادم یلک روطب ،یداصتقا میظنت تسایس ھک دومن دیکات یداھن بلصت ھیرظن
 یداھن بلصت شیادیپ بجوم یتلود هاگتسد یھبرف و یداصتقا روما رد تلود
 یاھداھن یگتفرگ و یتخرک بجوم ھطوبرم تالخادم ھک ینعم نیا ھب  .دوشیم
 تالوحت دربشیپ رد ار دوخ یکباچ و ییایوپ رازاب ھجیتن رد  .دنوشیم رازاب

     199.دھدیم تسد زا یداصتقا یاھ تیلاعف میظنت و یراتخاس
 
 زا یداصتقا میظنت یاھ متسیس ،ھتفاین ھعسوت و دشر لاح رد یاھروشک رد
 داقتنا دروم ادیدش یداصتقا عبانم بولطمان صیصخت و ییآراک مدعرظنم
 و دشر لاح رد یاھروشک رد ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ  .دنتفرگرارق
 عیرست تسایس« تمدخ رد اتدمع یداصتقا میظنت یاھ متسیس ھتفاین ھعسوت
 یعس ابلاغ اھ تلود ھک ینعم نیا ھب  .دنتشاد رارق  »ندش یتعنص گنھآ
 عفن ھب ار یداصتقا طیحم یداصتقا میظنت یاھ متسیس زا هدافتسا اب ات دندرکیم
 یط  .دنروآ مھارف ار اھنآ عیرس دشر طیارش ات دنھد رییغت یتعنص یاھ شخب
 ،تسایس نیا ھک دنتخاس ناشن رطاخ نانادداصتقا زا یرایسب 80 و 70 یاھ ھھد
 و راک یورین تمیق یعونصم شیازفا و ھیامرس تمیق یعونصم شھاک اب
 شنیزگ بجوم المع ،نازرا ھیامرس ھب یتعنص یاھ شخب یسرتسد لیھست
 صیصخت ،ھتفاین ھعسوت و دشر لاح رد یاھروشک رد بسانمان یژولونکت

 
 .دینک ھعجارم  13 لصف ھب رتشیب تاححیضوت یارب   197

198 Stigler (1971), Posner (1974), Peltzman (1976) 
199 Giersch (1986) 
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 ھعسوت گنھآ تدم دنلب رد و دوشیم یداصتقا عبانم فالتا و عبانم بولطمان
 روبزم تسایس ،هوالعب   200.دزاسیم ھتسھآ ار روبذم یاھروشک یداصتقا
 هدرتسگ ترجاھم دننام ،یا ھنمادرپ یسایسو یعامتجا یاھ یراجنھان بجوم
 .دیدرگ ناراکیب رکشل شیادیپ و یراکیب خرن شیازفا ،اھرھش ھب نایئاتسور
 
 
 ینیشن بقع
 
 رد یداصتقا روما رد تلود ھلخادم و یداصتقا میظنت یاھمتسیس زا یتیاضران
 تلود ھلخادم یاھزرم ینیشن بقع ،یزاس یصوصخ هدرتسگ جوم ھب  80 ھھد
 یداصتقا میظنت یاھ متسیس دنبو دیق زا داصتقا یزاس دازآ و یداصتقا روما رد
 و یرگنزاب یارب ار یا هدرتسگ ھمانرب رتراک تلود ،70 ھھد رد .دیدرگ رجنم
 تردق ھب اب  .درک زاغآ اکیرمآ رد یداصتقا میظنت یاھمتسیس لمع ھطیح دیدحت
 ھقباسیب وحنب نآ ھنماد و تفرگ تدش دنور نیا 1981 لاس رد ناگیر ندیسر
  .تفای شرتسگ یا
 
 هدرتسگ یزاس یصوصخ ھمانرب رچات تراگرام راک ھظفاحم تلود ایناتیربرد
 ،ھعفنملا ماع عیانص زا یرایسب تیکلام نآ یط ھک دربشیپ ھب باتش اب ار یا
 شخب ھب ،ییاوھ لقن و لمح عیانص و نھآ هار ،بآ ،قرب ،ینفلت تاطابترا ریظن

 تلود تسد رد نانچمھ تیکلام ھک ییاھ شخب رد .دیدرگ لقتنم یصوصخ
 قیرط زا تلود تیلاعف ھصرع ،یموممع تامدخ و تشادھب دننام ،دنامیقاب
 یارب بسانم یاھتصرف داجیا ،یصوصخ شخب ھب اھراک نداد تارتنک
 ھب ،یداصتقا میظنت یاھمتسیس رد یرگنزاب و یصوصخ ھیامرس تکراشم
 ریظن یبرغ یاپورا یاھروشک ریاس رد  .دیدرگ دودحم یھجوت لباق نازیم
 اما ،دوب رتدودحم ایناتیرب اب ھسیاقم رد یزاس یصوصخ تسایس ھنماد ھسنارف
 داعبا رد  یداصتقا میظنت یاھمتسیس لمع ھطیح دیدحت و یرگنزاب ھمانرب
 .دش ھتشاذگ ارجا ھب یا هدرتسگ
 
 ھقطنم رد هژیو ھب ،ھتفاین ھعسوت و دشر لاحرد یاھروشک رثکا 80 ھھد رد
  .دنتشگ ھجاوم یجراخ یھدب نارحب اب اقیرفآ و نیتال یاکیرمآ ،یبونج یاکیرمآ

 
200 Balassa et al (1982), Little (1982), Lal (1983), Toye (1987) 
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 یتلود عیانص و تاسسوم یھد نایز اب هارمھ ،نارحب نیا زا یشان یلام یانگنت
 ،یداصتقا میظنت یاھ متسیس و یداصتقا روما رد تلود ھلخادم زا یتیاضران و
 روما رد تلود ھلخادم نتخاس دودحم یارب ار یا هدرتسگ تاحالصا ھمانرب
 .دروآ لابند ھب یصوصخ شخب تکراشم شیازفا و یداصتقا
 
 ھھد نایاپ رد یقرش یاپورا یاھروشک رد یتسیلایسوس داصتقا یشاپورف اب

 رثکا رد تعرس اب 90 ھھد رد و تفای یا ھقباسیب ھنماد و تدش قوف دنور ،80
 ھعسوت یسایس و یرظن یاھ ھیاپ ،لوحت نیا اب .تشگ هدرتسگ ناھج یاھروشک
 تعرس اب اھروشک رثکا رد تلود داھن  .دیشاپورف مھ رد تلود یداصتقا
 دازآ رازاب داصتقا شرتسگ یارب ار نادیم و تسشن بقع یداصتقا ھصرعزا

 داصتقا ھب راذگ و یزاس یصوصخ ھمانرب یقرش یاپورا یاھروشک .درک یلاخ
 و شرتسگ ھنماد اھروشک زا یا هراپ رد  .دندومن زاغآ هدرتسگ داعبا رد ار دازآ

 و یداصتقا تالکشم شیادیپ بجوم ھک دوب دیدش نانچ تالوحت نیا باتش
    .دیدرگ یسایس و یعامتجا یاھ یمارآان
 
          
 یداصتقا میظنت یاھ هاگنب مود لسن
 

 میظنت یاھمتسیس زا یدیدج لسن شیادیپ بجوم هدرتسگ یزاس یصوصخ
 میظنت یاھ متسیس اب درکلمعو راتخاس ،قطنم ظاحل ھب ھک تشگ یداصتقا
 یداصتقا میظنت یاھ هاگنب  لوا لسن  .دنا توافتم رایسب لوا لسن یداصتقا

  مود لسن ھکیتروصرد .دندرکیم لمع تلود یوزاب ھمادا تروص ھب المع
 ،دنا هدش انب و یحارط رازاب قطنم ھب رتشیب ھجوت اب یداصتقا میظنت یاھ هاگنب
 ھلخادم زا ار اھنآ دنناوتب ،یصوصخ شخب تاراصحنا تیلاعف میظنت نیعرد ات
 یاھ ھبنج یاراد دنور نیا یرظن ظاحل ھب  .دنراد هاگن ناما رد تلود میقتسم
 .تسا ھجوت لباق هژیو ھب نآ دروم جنپ ھک دشابیم یددعتم
 
 میظنت »یداصتقا میظنت یاھ متسیس« فدھ ،دش هراشا شیپ رد ھک روطنامھ
 تیامح تھج ھعفنملا ماع تامدخ و عیانص هژیو ھب یعیبط یاھراصحنا تیلاعف
 داجیا اب ،عقاو رد  .تسا ییآراک و تباقر اقترا و ناگدننک فرصم عفانم زا

 »لماک تباقر« رازاب یزاس ھیبش ھب مادقا تلود ،یداصتقا میظنت یاھ متسیس
 دزاسیم روبجم ار ھطوبرم یاھراصحنا ،یمیظنت نیناوق عضو اب ینعی ،دنکیم
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 ،ھتسجرب نادداصتقا 1968 لاس رد  .دننک لمع »لماک تباقر رازاب« دننام ات
 ھک درک حرطم ار هدیا نیا تفای ترھش رایسب اھدعب ھک یا ھلاقم یط »زتسمد«
 ھیبش ھب مادقا »یداصتقا میظنت یاھ متسیس« داجیا قیرط زا ھکنآ یاجب تلود
 قح ھک دوب دھاوخرتھب ،دنک »لماک تباقر«رازاب یزاسروتاکیراک و یزاس
 راذگاو یصوصخ شخب ھب هدیازم قیرطزا ار ھطوبرم تامدخ و الاک دیلوت
 .دیامن
 
 کی هرادا و سیسات یارب ار یصوصخ یاھتکرش دناوتیم تلود ،لاثم یارب
 30 الثم تدم یارب ار ھطوبرم قح سپس و دیامن هدیازم ھب توعد قرب هاگورین

 ای  »رازاب یارب تباقر« ھب ھک تسایس نیا  .دیامنراذگاو هدنرب تکرش ھب لاس
»Franchising« ھب یصوصخ شخب تکراشم ھنماد ھب ھتسب ،تسا فورعم 

 یصوصخ شخب تکراشم ،لاثم یارب .دشابیم ارجا لباق فلتخم یاھ تروص
 تلود ھب قلعتم ھک دوجوم هاگورین کی تیریدم و ندناخرچ ھب اھنت دناوتیم
 ھیلک دناوتیم یصوصخ شخب تکراشم ،رگید یوس زا   201.ددرگ دودحم تسا
 و هاگورین نتخاس ،ھیامرس نیمات ،یحارط ینعی ،دیلوت ھخرچ یاھتیلاعف

 هرود نایاپ رد ،تروصنیا رد  202.دریگربرد ار هاگورین تیریدم و ندناخرچ
 تلاح  .دوشیم راذگاو تلود ھب ھطوبرم هاگورین )لاس 30 الثم( رظن دروم
 طسوت دناوتیم ھمزال ھیامرس ،لاثم یارب  .تسا رسیم زین یددعتم ینایم یاھ
 یاھوگلا نیب باختنا ،اتعیبط  203.یصوصخ شخب ھن و ددرگ نیمات تلود
 یگتسب یصوصخ شخب ییاناوت نازیم و رازاب طیارش ھب ،تسایس نیا فلتخم
    .تشاد دھاوخ
 
 تباقر« ھب فورعم شور یعیبط تاراصحنا میظنت یارب رگید شور کی
 کی ساسا ربار ھطوبرم راصحنا تلود ،شور نیارد   204.تسا »یسایق
 و دنکیم میسقت شخب دنچ ھب ،ششوپ تحت ھقطنم لاثم یارب ،بسانم رایعم
 میظنت ھعومجم لک ییآراک نیگنایم ساسا رب ار اھنآ درکلمعو تمیق سپس
 دوس زا تسا نیگنایم زا رتشیب اھنآ ییآراک ھک ییاھدحاو ھک یوحن ھب دیامنیم
 رادروخرب رتمک دوس زا تسا نیگنایم زا رتمک اھنآ ییآراک ھک ییاھنآ و رتشیب

 
201 Operating franchise 
202 Design,  Build, Finance and Operate (DBFO) 
203 Build, Operate and Finance (BOT) 
204 Yardstick competition 
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   .دش دھاوخ ییآراک و تیقالخ قیوشت و تباقر اقترا بجوم رما نیا   205.دنوش
 یارب  .تسا لوادتمرایسب ایناتیرب هژیو ھب ،فلتخم یاھروشک رد شور نیا
    .دنوشیم هرادا و میظنت ساسا نیا رب ایناتیرب نھآ هار و قرب ،بآ عیانص ،ھنومن
 
 و دیرخ لباق قح«و 207»ریذپ تباقر رازاب«  206،»ربتعم یاھدھعت« تایرظن
 میظنت دیدج یاھمتسیس اب ھطبار رد ھک تسا یرگید مھم ھیرظن ھس 208»شورف
   .دنا هدش حرطم یداصتقا
 
 عیانص روما رد تلود دح زا شیب ھلخادم ،»ربتعم یاھدھعت« ھیرظن ساسا رب

 یصوصخ شخب ات تسا هدش بجوم لقن و لمح و قرب ،بآ ریظن ،ھعفنملا ماع
 وسکی زا ،رما نیا .دشاب ھتشادن ار اھتیلاعف نیا رد یراذگ ھیامرس ھب لیامت

 بجوم ،ھتخاس مورحم یصوصخ شخب تیریدم و ھیامرس زا ار روبزم عیانص
 تلود ھجدوب رب ار ینیگنس یلام راب رگید یوس زا و  هدیدرگ اھنآ یگدنام بقع
 لسن مزیناکم و راتخاس زا یشان یھجوت لباق دح ات رما نیا  .تسا هدرک لیمحت
  .دنشابیم تلود لرتنک تحت امیقتسم ھک تسا یداصتقا میظنت یاھ متسیس لوا
 یداصتقا و یعامتجا لکشم کی اب تلود ھک هاگرھ ،اھمتسیس نیا بوچراچ رد
 رانک ار یصوصخ شخب ناریدم و نابحاص ھب دوخ تادھعت ،دوشیم ھجاوم
 روما رد ھلخادم ھب مادقا دوخ یعطقم و یسایس تاظحالم رب انب و دراذگیم

 زا بانتجا یارب  ،»ربتعم یاھدھعت« ھیرظن ساسا رب  .دنکیم ھطوبرم عیانص
 و یقوقح ،یسایس ظاحل ھب تسیابیم یداصتقا میظنت یاھ هاگنب ،لکشم نیا
 تسیابیم دیدج یاھ متسیس نامتخاس و  مزیناکم و دنشاب لقتسم تلود زا یرادا
 دناوتن تلود ات دنشاب فافش و هداس نکمم دح ات ھک دنوش یحارط یا ھنوگ ھب
 اپ ریز یتحار ھب ار  یصوصخ شخب ناریدم و نابحاص ھب دوخ تادھعت
 209.دراذگب
 
 تسا هدننک نییعت ھک ھچنآ »ریذپ تباقر رازاب« ھیرظن ساسا رب ،رگید یوس زا
 ریذپان فاطعنا ،تباث ھیامرس مجح ھکلب ،رازاب رد لاعف یاھتکرش دادعت ھن

 
205 Vickers and Yarrow (1988) 
206 Credible commitments 
207 Contestable market 
208 Tradable right 
209 Levy and Spiller (1994), Willing (1994) 
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 فاطعنا ،تباث ھیامرس زا یگرزب شخب ھکیتقو  .تسا 210یبایزاب لباقریغو
 دنھاوخن رازاب ھب دورو ھب لیام دیدج یاھتکرش ،دشاب یبایزاب لباقریغو ریذپان
 یبایزاب لباق اھنآ ھیامرس هدمع ندش تسکشرو تروصرد ھک دننادیم اریز دوب
 زا دشابیمن هدافتسا لباق داصتقا یاھشخب ریاس رد ھک اجنآ زا ینعی ،دوب دھاوخن
 رد یراصحنا یاھراتفر و اھراتخاس شیادیپ بجوم رما نیا  .تفر دھاوخ نیب
 ،دشاب لاعف تکرش کی اھنت شخب کی رد رگا ،سکعرب  .تشگ دھاوخ رازاب
 رد هدافتسا لباق ای ریغتم ینعی  ،یبایزاب لباق نآ ھیامرس هدمع شخب اما

 یتباقررازاب یاھتکرش دننام روبزم تکرش تروصنآ رد ،دشاب اھشخبریاس
 و یتحار ھب دیدج یاھتکرش ،دوس نتفر الاب تروص رد اریز  .درک دھاوخ لمع
 یاھتکرش دورو رطخ ،رگید ترابع ھب  .دش دنھاوخ رازاب دراو تعرس اب

 کی دننام ات تخاس دھاوخ راچان ار دوجوم یراصحنا تکرش ،رازاب ھب دیدج
 211»ریذپ تباقر« ، اھرازاب عون نیا ھب  .دنک لمع یتباقررازاب رد لاعف تکرش
 روما رد تسیابیمن تلود ،»ریذپ تباقر رازاب« ھیرظن رب انب  .دنیوگیم
 یاھرازاب دننام اھرازاب عون نیا اریز  .دنک تلاخد ریذپ تباقر یاھراصحنا

 .دشابیمن تلود ھلخادم ھب یزاین ھجیتن رد و دننکیم لمع یتباقر
 
 طسوت تسیز طیحم یزاس هدولآ زا یریگولج ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ
 ھلمج زا ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم فادھا زا یکی یتعنص یاھ دحاو
 هدولآ ھنیزھ ھک دوشیم یشان اجنآ زا رما نیا  .تسا یداصتقا میظنت تسایس
 سکعنم عیانص یدیلوت یاھتیلاعف ھنیزھ و تمیق رد تسیز طیحم یزاس
 زا هدافتسا اب ات دنکیم شالت تلود ،رازاب ییاسران نیا عفر یارب ،اذل  .دشابیمن
 عفانم و ھنیزھ اب ار یعامتجا عفانم و ھنیزھ ،بسانم یداصتقا یاھرازبا

 نیا ،»شورف و دیرخ لباق قح« ھیرظن رب انب اما .دزاس ربارب یصوصخ
 یارب ،اذل  .دوشیم یشان تیکلام نیناوق متسیس یتساک و صقن زا رازاب ییاسران
 عفر ھب تسیابیم تلود ،رازاب روما رد میقتسم ھلخادم یاجب ،ییاسران نیا عفر
   .دیامن مادقا تیکلام نیناوق متسیس ییاسران
 
 متسیس حالصا اب تسیابیم تلود ،»شورف و دیرخ لباق قح« ھیرظن ساسا رب
 ھک یا ھناخلگ یاھزاگ لوئسم و کلام ار یدیلوت دحاو رھ ،تیکلام نیناوق
 یاھدحاو طسوت ھک یا ھناخلگ یاھزاگ نازیم یارب ،سپس  .دیامن ،دنکیم دیلوت

 
210 Sunk cost 
211 Contestable 
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 دھد هزاجا یتعنص یاھدحاو ھب و دیامن نییعت ینیعم فقس دوشیم دیلوت یتعنص
 ،تروصنیا رد  .دننک شورف و دیرخ رازاب رد ار دوخ ھطوبرم تیکلام قح ات
 ھک ییاھدحاو اریز  .دش دھاوخ لح رازاب مزیناکم طسوت رظن دروم لکشم
 دنھاوخ راچان دننکیم دیلوت یا ھناخلگ یاھزاگ هدش نییعت باصن دح زا رتشیب
 هدش نییعت باصن دح زا رتمک ھک ییاھدحاو زا ار دازام دیلوت قح ات دوب
 هدولآ ھنیزھ ات دش دھاوخ بجوم رما نیا  .دنیامن یرادیرخ دننکیم دیلوتزاگ
 نیب فاکش و دوش سکعنم ھطوبرم عیانص دیلوت تمیق رد تسیز طیحم یزاس
 میقتسم ھلخادم یاجب ،بیترت نیا ھب  .دورب نیب زا یعامتجا و یصوصخ ھنیزھ
 داجیا و تیکلام نیناوق حالصا اب دناوتیم تلود ،عیانص یداصتقا روما رد
 ھتفگ شیپ ییاسران ،»یزاس هدولآ قح« شورف و دیرخ لباق قاروا یارب رازاب
 زاگ دیلوت باصن دح شھاک اب دناوتیم تلود ،متسیس نیا رد  .دیامن عفر ار رازاب
  .دنک دیدشت ار تسیز طیحم یگدولآ زا یریگولج یارب رازاب راشف ،یا ھناخلگ
 »یزاس هدولآ قح« قاروا تمیق ،یا ھناخلگ زاگ دیلوت باصن دح شھاک اب اریز
    .تفای دھاوخ شیازفا
  
 
 ؟دیدج ھلحرم زاغآ
 
 یزاس یصوصخ دنور 90 و 80 یاھ ھھد یط ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ
 رثکا رد تعرس اب یداصتقا میظنت یاھ متسیس دنبو دیق زا عیانص یزاسدازآ و
 یداصتقا روما رد تلود ھلخادم یاھزرم و تفای شرتسگ ناھج یاھروشک
 ھجاوم یددعتم تالکشم اب دنور نیا 90 ھھد طساوا زا اما  .دش هدناشن بقع
   .دش ھتسھآ ھتشذگ ھب تبسن نآ شرتسگ تعرس و دیدرگ
 
 یعیانص رد یزاس یصوصخ تسایس ،یراد ھیامرس ھتفرشیپ یاھروشک رد
 و نوگرگد رایسب یروآنف تالوحت رثا رد اھنآ راتخاس ھک تاطابترا دننام
 ،بآ دننام یعیانص رد اما  .تشگ ھجاوم یریگمشچ تیقفوم اب دوب هدش یتباقر
 تروص یھجوت لباق یراتخاس و یروآنف تالوحت اھنآ رد ھک نھآ هار و قرب
 و تمیق شیازفا ریظن یددعتم تالکشم اب یزاس یصوصخ دنور ،دوب ھتفرگن
   .دش وربور دیلوت تیفیک شھاک
 



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 179 

 ھیامرس بلج زا دوب ترابع عیانص نیا یزاس یصوصخ یلصا فادھا زا یکی
 نیا یزاس یصوصخ دنور ،لمع رد اما  .یراذگ ھیامرس شیازفا و یصوصخ
  ،هوالعب  .دشن رجنم یراذگ ھیامرس رد یریگمشچ شیازفا ھب عیانص زا هورگ
 و 212تخاسریز شخب یزاسادج و ددعتم یاھتکرش ھب ھطوبرم عیانص میسقت
 راوشد ار اھ تیلاعف میظنت و یگنھامھ رما ،یتامدخ یاھ شخب زا تاسیسات

 ھنماد ایناتیرب نھآ هار تعنص رد ،لاثم یارب  .دیماجنا ییآراک تفا ھب و تخاس
 دیدج راتخاس رد رظن دیدجت ھب راچان تلود ھک دش هدرتسگ نانچ تالکشم نیا

   .دیدرگ نھآ هار تعنص
 
 لوا یاھلاس رد ھک دیلوت ھنیزھ ھیلوا شھاک عیانص نیا بلغا رد ،رگید یوس زا

 فذح و دازام راک یورین جارخا قیرط زا اتدمع ،دش هدھاشم یزاس یصوصخ
 دوب اتسیا ییآراک شیازفا ،رگید ترابع ھب  .تفریذپ ماجنا هد نایز تالوصحم
   .دیماجناین تسا یراذگ ھیامرس شیازفا و تیقالخ ھجیتن ھک ایوپ ییآراک ھب و
 رد ینعی ،دوب یشخب اتدمع عیانص نیا یزاس یصوصخ تبثم ریثات ،هوالعب

 کدنا اتبسن داصتقا لک یوررب نآ ریثات و دنام یقاب ھطوبرم یاھ شخب ھطیح
    .دوب
   
 دشر ،قوف تالکشم رب هوالع ،ھتفاین ھعسوت و دشر لاحرد یاھروشک رد
 یجراخ ھیامرس مک اتبسن لابقتسا و یموب ھیامرس دوبمک ،ھیامرس رازاب یفاکان
 لاحرد یاھروشک عیانص یزاس یصوصخ رد یراذگ ھیامرس و تکراشم زا

 .درک دودحمرایسب ار یزاس یصوصخ دنور دشر ھنماد ،ھتفاین ھعسوت و دشر
 دیدج یاھ متسیس داجیا رما زین یموب صصختم یاھورین و ناریدم دوبمک
 ،هوالعب  .تخاس ھجاوم یدیدش یاھتیدودحم و تالکشم اب ار یداصتقا میظنت
 یاھدنب و دیق یزاسدازآ و یزاس یصوصخ دنور یکناب و یلام یاھ شخب رد
 .دیدرگ یزرا و یلام یاھنارحب شیادیپ بجوم تلود
 
 رایسب و ھبناج ھمھ یزاس یصوصخ دنور یقرش یاپورا یاھروشک رد
 و یعامتجا یاھنارحب شیادیپ ،ییایفام تابسانم و داسف شرتسگ بجوم ،ناباتش
 ھنومن ھیسور رد یزاس یصوصخ ھبرجت  .دیدرگ یداصتقا دشر تفا و یسایس
 ذوفن یاراد ھک یناریدم دراوم زا یرایسب رد  .تسا یدرکلمع نینچ زراب

 و لاوما سپس ،دندیرخ تلود زا لزان رایسب یاھتمیق ھب ار عیانص دندوب یسایس
 

212 Infrastructure 
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 یاھدحاو ھناریو و دقن رازاب رد ار ھطوبرم عیانص شزرا اب یاھ ییاراد
 اب هدش یصوصخ عیانص دراوم ھیقب رد  .دندرک اھر دوخ لاح ھب ار یدیلوت
 یزاس یصوصخ ھبرجت ،لباقم رد  .دندش ھجاوم یرامشیب یداصتقا تالکشم
 ،دش ھتشاذگ ارجا ھب رت دنم ھمانرب و رت ھتسھآ ھک ناتسھل دننام ییاھروشک رد
 رد یزاس یصوصخ ھبرجت ،عومجم رد  .دیدرگ رادروخرب یرتشیب تیقفوم زا
 ،داصتقا ھصرعزا تلود ینیشن بقع اب ھک داد ناشن یقرش یاپورا یاھروشک
 ھب مادقا تسیابیم ادتبا ھکلب ،دش دھاوخن افوکش و رقتسم دوخب دوخ دازآ رازاب
   .دومن ھمزال یاھداھن داجیا
 
 یداصتقا میظنت تسایس یوسب رگیدراب اھ ھجوت نونکا ،قوف تالکشم ھجیتن رد
 یور رب دیکات راب نیا ،دش هراشا شیپ رد ھک روطنامھ اما  .تسا هدش فوطعم
 ھلخادمو هدشن لرتنک دشر ھب و دنشاب تلود زا لقتسم ھک تسا ییاھ متسیس داجیا
   .دنماجناین تلود دروم یب
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 مھدزای لصف

 رازاب داجیا و یزاسداھن
 
 
 دمآرد

 
 راھچ ھب تسیابیم یداصتقا متسیس ،یا ھعماج رھ رد ،یلک شرگن کی رد
 اب ،رادقم ھچ ھب ،دوش دیلوت ییاھالاک ھچ :زا دنترابع ھک دھد خساپ یا ھیاپ لاوس
 شنیزگ ود اب ھعماج ،اھلاوس نیا ھب نداد خساپ یارب  .ھنوگچ و تیفیک ھچ
 دناوتیم ھک تلود داھن ،مود ،رازاب مزیناکم ،تسخن :تسوربور یلصا
 و دنک یریگ میمصت ھطوبرم یاھلاوس هراب رد یرالاسناوید ماظن بوچراچرد
 رد ھک تسا یبوچراچ عقاو رد رازاب  .دراذگب ارجا ھب ار ھطوبرم یاھمیمصت
 ھچ ،رادقم ھچ ھب ،ییاھالاک ھچ ناھاوخ ھک دننکیم مالعا ناگدننک فرصم نآ
 ھب ار ییاھالاک ھچ ھک دننکیم مالعا ناگدننک دیلوت و دنتسھ یتمیق ھچ اب و تیفیک
 لداعت ،بوچراچ نیا رد  .دننک دیلوت دنناوتیم یتمیق ھچ اب و ھنوگچ ،رادقم ھچ
 رارقرب اھتمیق متسیس قیرط زا ناگدننک دیلوت و ناگدننک فرصم تساوخ نیب
 ،و دوشیم اضاقت شھاک و ھضرع شیازفا بجوم تمیق شیازفا ،اریز .دوشیم
 نیا ھب  .دوشیم ھضرع شھاک و اضاقت شیازفا بجوم تمیق شھاک ،سکع رب
 و ھضرع دناوتیم ھک یتمیق رس رب ناگدننک فرصم و ناگدننک دیلوت ،بیترت
 دوخ نیب نآ ساسا رب سپس و دننکیم قفاوت دزاس ربارب رگیدکیاب ار اضاقت
   .دنھد ماجنا ار ھطوبرم ھلدابم ات دننکیم دقعنم یدادرارق
 
 ھک دھد ماجنا بولطم وحن ھب ار قوف ھفیظو دناوتیم یماگنھ رازاب مزیناکم
 تامدخ و الاک رب ار دوخ تیکلام قح دنناوتب ناگدننک فرصم و ناگدننک دیلوت
 یاھدادرارق و دشاب نازرا و عیرس تاعالطا شدرگ ،دننک لامعا ھطوبرم
 رازاب درکراک ،رما نیا ماجنا یارب  .دنشاب ھتشاد ییارجا تنامض ھطوبرم
 ،دننک نیودت ار مزال تاررقم و نیناوق ھک تسا اھ داھن زا یا ھعومجم دنمزاین
 زا یکی اھداھن نیا داجیا  .دننک تراظن اھنآ یارجا رب و دنراذگب ارجا ھب ار اھنآ
 .تسا تلود داھن یا ھیاپ فیاظو
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 ،رازاب ھنیھب و بولطم درک راک ،اذل  .دوب دھاوخن لماک هاگچیھ رازاب مزیناکم
 و عفر ارنآ یاھ ییاسران ھک تسا ییاھداھن مزلتسم ،قوف دراوم رب هوالع
 نیا .تسا تلود داھن هدھعرب زین اھداھن نیا داجیا .دننک تراظن نآ درکراکرب
 ھک یمومع یاھالاک دیلوت دننام ،دریگیم رب رد ار یا هدرتسگرایسب ھنھپ ھفیظو
 ،لقن و لمح یاھ ھکبش داجیا ،دراد رارق رازاب ھطیح زا جراخ اھنآ دیلوت
 ھعومجم داجیا نینچمھ ،یلوپ متسیسو شزومآ ،یناسربآ ،تشادھب ،تاطابترا
      .یداصتقا یاھتیلاعف میظنت و تراظن تھج یصصخت یاھداھن زا یا هدرتسگ
 

 دنکیم نییعت ارنآ ھب یسرتسد طیارش و رازاب یاھزرم المع اھداھن نیا راتخاس
 ھنیزھ عیزوت یگنوگچ و رازاب ییآراک رب اھ هزیگنا متسیس ھب نداد لکش اب و
 دراذگیم ریثات عفانم و اھ
 
 
 یقوقح ماظن
 
 یقوقح متسیس کی دوجو مزلتسم زیچرھ زا شیپ رازاب درکراک و شیادیپ
 نآ ششوپ ھکنیا ای و دشاب ھتشادن دوجو یقوقح متسیس ھکیتقو  .تسا بسانم
 ھکنیا ای و دمآ دھاوخن دوجوب ای رازاب مزیناکم دشاب کیتامتسیسریغو یفاکان
 متسیس و یقوقح ماظن نیب  .دوب دھاوخ دمآراک ریغ و بولطمان نآ درکراک
 ماظن نیا عقاورد .دراد دوجو یلباقتم و گنتاگنت ھطبار یداصتقا یاھ هزیگنا

 نییعت ار یداصتقا یاھ هزیگنا متسیس ھک تسا تیکلام متسیس هژیو ھب ،یقوقح
 رازاب متسیس یراجنھان بجوم یقوقح ماظن یراجنھان .دنکیم صخشمو
  .دش دھاوخ نآ بولطمان درکلمعو
 

 :زا دنترابع نآ هدمع دراوم ھک تسا یرامشیب بناوج یاراد یقوقح متسیس
 ،دانسا تبث متسیس ،یرکف تیکلام قح ،ثرا و تیکلام قوقح ھب طوبرم نیناوق
 نیناوق ،اھدادرارق ھب طوبرم نیناوق ،اھتکرش راتفر میظنت ھب طوبرم نیناوق
 یاھراتفر لرتنک ،رازاب زا اھتکرش جورخ و دورو نیناوق دننام( تباقر میظنت

 تینما نیناوق ،راک نوناق ،)تاراصحنا تردق لرتنک هژیو ھب ،یتباقر ریغ
 یاھرادناتسا ھب طوبرم نیناوق ،یگتسشنزاب و ھمیب ھب طوبرم نیناوق ،راک طیحم
    .یجراخ یراذگ ھیامرس ھلمج زا ،یراذگ ھیامرس نوناق و دیلوت
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 و اھشزرا ساسا رب ھک دنک صخشم تسیابیم تلود ادتبا ،رازاب داھن داجیا یارب
 نیا  .تسا رازاب تیلاعف ناھاوخ اھ شخب زا کی مادک رد ھعماج یاھتیولوا

 و دیلوت رگا یتح دراوم زا یا هراپ رد اریز ،تسین یداصتقا میمصت کی افرص
 رب تسا نکمم ھعماج ،دشاب دمآراک و ریذپ ناکما رازاب طسوت الاک کی عیزوت
 مزیناکم ھب ارنآ ماجنا ھک دھدب حیجرت دوخ یقالخا یاھشزرا و تاظحالم ساسا
 ھک ییاھ شخب رد تسیابیم تلود ،رما نیا نییعت زا سپ  .دنکن راذگاو رازاب

   .دراذگب ارجا ھب و دنک نودم ار ھمزال نیناوق ،تسا رازاب تیلاعف ناھاوخ
 
 رازاب بوچراچ رد دناوتیم یماگنھ الاک کی فرصم و دیلوت نوماریپ میمصت
 رب ار دوخ تیکلام قح دنناوتب ناگدننک فرصم و ناگدننکدیلوت ھک دریذپ ماجنا
 دروم یالاک یاھب تخادرپ ھب رضاح ھک ار یناسک و دننک لامعا ھطوبرم یالاک
 دوبن لیلد ھب ،ناگدننکدیلوت ھکیتقو  .دنرادزاب نآ فرصم زا دنشابیمن رظن

 و دننک لامعا دوخ تادیلوت رب ار دوخ تیکلام قح دنناوتن ،یقوقح متسیس
 ،دنرادزاب اھنآ فرصم زا دنتسین دیلوت ھنیزھ تخادرپ ھب رضاح ھک ار یناسک
 ھب  .درک دنھاوخن رازاب بوچراچرد ھطوبرم یاھالاک دیلوت ھب مادقا اتعیبط
 دنناوتن ،یقوقح متسیس فعض لیلد ھب ،ناگدننک فرصم ھکیتقو ،بیترت نیمھ
 ھب رضاح ھک ار یناسک و دننک لامعا هدش هدیرخ یالاک رب ار دوخ تیکلام قح
 روبزم یالاک دیرخ ھب مادقا ،دنرادزاب فرصم زا دنتسین نآ یاھب تخادرپ
  .دننک فرصم ناگیار ارنآ ھیقب لثم ھک درک دنھاوخ یعس ھکلب ،درک دنھاوخن
 کی مزلتسم لکشم نیا عفر  .تفرگ دھاوخن اپ رازاب داھن یطیارش نینچ رد
   .تسا فافش و دمآراک ،قیقد یقوقح متسیس
 
 دودحم ان تیکلام اریز  .تسا یا هدیچیپ موھفم تیکلام ھک تشاد ھجوت دیاب
 فیرعت اقیقد ھک تسا رامشیب یاھتیلوئسم و اھتیدودحم اب ھطبار رد اھنت و تسین
 یقوقح متسیس ،تسا یتعنص نیشام کی کلام ،راکبحاص کی ھکیتقو  .دوشیم
  .دنک هدافتسا دناوتیمن ای و دناوتیم ھنوگچ و ھچ یارب ارنآ ھک دنکیم نییعت ھعماج
 جراخ نیشام زا هدافتسا تسا نکمم ،مدرم شیاسآ تیاعر روظنمب ،لاثم یارب
 انوناق دناوتیم ھک یمومس رادقم رثکادح یارب ،دشابن زاجم هدش نییعت تاعاس زا
 تیاعر ھب طونم نآ زا هدافتسا ،دشاب هدش نییعت یصخشم باصن دح دنک دیلوت
 و دشابن زاجم ینیعم قطانمرد نآ زا هدافتسا ،دشاب ینمیا نیناوق زا یا ھعومجم
 و رظن دروم نیشام زا هدافتسا یگنوگچ اھنت ھن نیناوق نیا ھعومجم  .هریغ
 یداصتقا شزرا رب امیقتسم ھکلب ،دننکیم صخشم ارنآ کلام یاھتیلوئسم
 فرصم کی ھکیتقو ،بیترت نیمھ ھب  .تشاذگ دنھاوخ ریثات ھطوبرم نیشام
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 ارنآ تسا لیام ھک روطرھ دناوتیمن ،درخیم ار دوخ زاین دروم یالاک ،هدننک
 یالاک هدننک فرصم ھک دنکیم نییعت ھعماج یقوقح متسیس ،ھکلب .دنک هدافتسا
 متسیس .دنک فرصم دناوتیمن ای و دناوتیم ھنوگچ و ھچ یارب ار رظن دروم
 فرصم و ناگدننک دیلوت یاھ تیلوئسم و تارایتخا دودح نییعت اب یقوقح
  .دراذگیم ریثات رازاب درکراک یگنوگچ و اھ هزیگنا متسیسرب امیقتسم ،ناگدننک
 رازاب دشر و یریگ لکش دنور اھ ھنیمز نیا رد یراجنھان و  یتساک ھنوگرھ
   .دوشیم نآ بولطمان درکراک بجوم و دزاسیم ھتسھآ ار
 
 لصف رد ھک روطنامھ  .دنکیم قدص زین یرکف تیکلام دروم رد قوف بلاطم
 یاھکسیر و ھنیزھ لمحت مزلتسم یروآنف تاعادبا و شناد دیلوت ،دش هراشا مھن

 ھجیتن زا دنناوتن یروآنف تاعادبا و شناد ناگدننک دیلوت ھچنانچ  .تسا ینیگنس
 رد یراذگ ھیامرس یارب ار دوخ هزیگنا ،دنوش دنم هرھب دوخ یاھدروآ تسد
 و شناد دیلوت تفا بجوم رما نیا  .داد دنھاوخ تسد زا اھتیلاعف نیا دیلوت
 زا یکی  .دش دھاوخ یداصتقا ھعسوت گنھآ ندش ھتسھآ و یروآنف تاعادبا
 یوحن ھب  .تسا یرکف تیکلام نیناوق یارجا و نیودت تلود یداصتقا فیاظو
 قح تلود زا و دنناسرب تبث ھب ار دوخ تاعادبا و تاعارتخا دنناوتب دارفا ھک
 دنیامن بسک هدش نییعت تدم کی یارب ار ھطوبرم تالوصحم یراصحنا دیلوت
 اب رما نیا  .دنشورفب ناراذگ ھیامرس ھب رازاب رد ار دوخ قح ات دنشاب زاجم و
 تسدزا دنناوتب یروآنف تاعادبا و شناد ناگدننک دیلوت نآ رد ھک یطیحم داجیا
 دھاوخ راومھ ار یداصتقا ھعسوت هار ،دنوش دنم هرھب دوخ یاھتیلاعف دروآ

 لمع یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام تروص ھب نآ دوبن سکعرب .تخاس
 نیناوق نیا ،دش هداد حیضوت مھن لصف رد ھک روطنامھ ھتبلا  .درک دھاوخ
 و یرکف تیکلام قح زا یشان عفانم نیب ھک دنوش نیودت یتروص ھب تسیابیم
    .دننک رارقرب لداعت ،یراصحنا یاھراتخاس داجیا تارضم
 
 اھتکرش جورخ و دورو طباوض و نیناوق دننام ،تباقر میظنت ھب طوبرم نیناوق
 اب ،تاراصحنا تردق لرتنک هژیو ھب ،یتباقر ریغ یاھراتفر لرتنک ،رازاب زا
 تردق زکرمت دودح نییعت و نآ ھب یسرتسد یگنوگچ ،رازاب یاھزرم نییعت
 یاھرتماراپ زا یا هدرتسگ ھعومجم و رازاب راتخاس رب ،نآ رد لاعف یاھدحاو
 یوگلا ،اھ تمیق راتخاس و حطس ،ناگدننک دیلوت تنار حطس ،دننام نآ
 و فرصم یوگلا ،یراذگ ھیامرس یشخب راتخاس و حطس ،عبانم صیصخت

        .دنراذگیم ریثات ناگدننک فرصم هافر حطس
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 تینما نیناوق ،راک نوناق ،اھدادرارق ھب طوبرم نیناوق ،اھتکرش نیناوق دروم رد
 زا ،یراذگ ھیامرس نوناق ،یگتسشنزاب و ھمیب ھب طوبرم نیناوق ،راک طیحم
 یاھرادناتسا ھب طوبرم نیناوق و  یلام نیناوق ،یجراخ یراذگ ھیامرس ھلمج
 لکش دنور نیناوق نیا یتساک و دوبن  .دراد دوجو یھباشم تاظحالم زین دیلوت
 زا شیب شرتسگ ،رگید فرط زا  .تخاس دھاوخ ھتسھآ ار رازاب دشر و یریگ
   213.درک دھاوخ دمآراکان ار رازاب ،اھنآ تسردان یحارط و دح
 
 طیارش و رازاب یاھزرم ،ھطوبرم یاھداھن راتخاس و نیناوق نیا ھعومجم
 ییآراک رب اھ هزیگنا متسیس ھب نداد لکش اب و دننکیم نییعت ارنآ ھب یسرتسد
 و بولطم درکراک .دنراذگیم ریثات عفانم و اھ ھنیزھ عیزوت یگنوگچ و رازاب
 دراوم ھیلک رد ،دمآراک و فافش ،رثوم یقوقح یاھ متسیس مزلتسم رازاب ھنیھب
 رد ھک دنوش ھتخاس و یحارط یا ھنوگ ھب تسیابیم اھمتسیس نیا  .تسا قوف

 شدرگ تعرس ندرک ھتسھآ و عناوم داجیا اب ،مزال یقوقح بوچراچ داجیا نیع
     .دننکن لیمحت رازاب رب ار یدروم یب ھنیزھ ،تاعالطا
 

 ییاضق متسیس
 
 ،بسانم یقوقح متسیس کی رب هوالع ،رازاب بولطم درکراک و ھعسوت ،شیادیپ
  .دنک نیمضت ار روبزم نیناوق یارجا و تیاعر ھک تسا یمزیناکم دنمزاین
 ،دنشابیم نآ یلصا ناکرا ،سیلپ هاگتسد و ییاضق متسیس  ھک مزیناکم نیا داجیا
 ھک تسا تلود داھن اھنت نیا ،عقاو رد  .تسا تلود داھن یا ھیاپ فیاظو زا یکی
   .دشاب ھفیظو نیا راد هدھع دناوتیم
   
 و ییاضق متسیس یدمآراک نیب ھک تسا نآ زا یکاح یبرجت و یرظن تاظحالم
 ،ییاضق متسیس  .دراد دوجو گنتاگنت و میقتسم یگتسبمھ یداصتقا ھعسوت
 ھک ار یتاشقانم و تافالتخا ،دنکیم نیمضت ار نیناوق ساسا رب رازاب درکراک
  .دھدیم ناماس نوناق ساسا رب و یسررب دیآیم دوجوب رازاب نارازگراک نیب
 ھب تبسن ناگدنشورف و نارادیرخ ،ناگدننک فرصم ،ناگدننک دیلوت ھکیتقو
 دح زا شیب طایتحا اب راچان ھب ،دنشاب ھتشادن رطاخ نانیمطا اھدادرارق یارجا
 ھیامرس دوکر بجوم رما نیا  .درک دنھاوخ تکراشم رازاب یاھ تیلاعفرد
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 ھعسوت گنھآ ندش دنک و رازاب تالدابم شھاک ،دیلوت حطس تفا ،یراذگ
 ھب تعرس اب دناوتن ھک ییاضق متسیس کی ،نینچمھ  .دش دھاوخ یداصتقا
 یوحن ھب ار رازاب نیناوق یارجا رب تراظن و دھد ناماس تاشقانم و تافالتخا
 رما نیا  .درک دھاوخ لیمحت داصتقا رب ار یدروم یب ھنیزھ ،دھد ماجنا دمآراک
 زا یکاح ھبرجت ،رگید یوس زا  .دوب دھاوخ یدوکر و یمروت یاھدمآیپ یاراد
 بجوم ابلاغ هدیچیپ و نارگ ،دنک ،دمآراکان ییاضق متسیس کی ھک تسا نآ
 و دربیم الاب ار رازاب یاھ ھنیزھ ھک دوشیم یرادا داسف شرتسگ و شیادیپ
   .دنکیم ھتسھآ ارنآ درکراک
 
 یدمآراکان زا یشان یاھ ینانیمطا ان و اھ کسیر ،اھ ییاسران ،بیترت نیا ھب

 ھیامرس و دیلوت شھاک ،اھتمیق و اھ ھنیزھ حطس شیازفا تروصب ییاضق متسیس
 رازاب رد یداصتقا دشر خرن شھاک و ییآراک و یرو هرھب تفا ،یراذگ
   .دنزاسیم ھتسھآ ار یداصتقا ھعسوت گنھآو دنوشیم سکعنم
 

 دنک افیا یداصتقا ھعسوت رد ار دوخ بولطم شقن دناوتیم یماگنھ ییاضق متسیس
 ناگمھ یارب و لقتسم ،فافش ، ھنیزھ مک ،عیرس ،دمآراک ،فرطیب ،ھنالداع ھک
 ییاضق متسیس ندوب فرطیب و ھنالداع رازاب نیلاعف ھچنانچ .دشاب سرتسد لباق
 متسیس ھچنانچ  .درک دنھاوخن ار مزال یراکمھ نآ اب ،دنشاب ھتشادن رواب ار
 رازاب نیلاعف ،دشاب رسدردرپ و ھنیزھ رپ ،ھتسھآ ،هدیچیپ دح زا شیب ییاضق
 رود ارنآ ،هوشر نداد یتح ،نکمم قیرط رھ ھب ات درک دنھاوخ یعس هراومھ
 ییاضق متسیس زا هدافتسا ھچنانچ  .دنرذگب ھطوبرم نیناوق رانک زا و دننزب
 دنھاوخن ارنآ زا هدافتسا یلام ییاناوت مدرم زا یگرزب شخب ،دشاب نارگ رایسب
 دھاوخ ھجاوم یددعتم تالکشم اب ار ییاضق متسیس درکراک رما نیا  .تشاد
 مدع و ھیئاضق هوق یسایس یگتسباو ،تیفافش مدع ،نیا رب نوزفا .تخاس
 شقن دناوتب ییاضق متسیس ھک دوشیم نآ زا عنام ھیئارجا هوق زا نآ لالقتسا
      .دنک افیا یداصتقا ھعسوت رد ار دوخ بولطم
 

 یتراظن و یمیظنت یاھداھن
 
 ییاضق متسیس و بسانم یقوقح ماظن رب هوالع ،رازاب بولطم درکراک و ھعسوت
 درکراک ھک تسا یتراظن و یمیظنت یاھداھن زا یا ھعومجم مزلتسم ،دمآراک
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 ھب یسرتسد میظنت و نیمات  .دننک تراظن نآ تیلاعف رب و دنیامن میظنت ار رازاب
 میظنت و لرتنک ،تباقر اقترا ،رازاب زا جورخ و دورو عناوم فذح ،رازاب
 یریگولج ،اھ لتراک یریگ لکش زا یریگولج ،یصوصخ تاراصحنا تیلاعف
 فرصم زا تیامح ،214گنیپماد و اھتمیق گنج دننام ،یتباقر ریغ یاھراتفر زا
 ،دیلوت یاھدرادناتسا یارجا رب تراظن و تاراصحنا تردق ربارب رد ناگدننک
 .تسا اھداھن نیا یا ھیاپ فیاظو زا
 
 دننام ،یعیبط تاراصحنا تیلاعف رب تراظن یارب تلود اھروشک بلاغ رد

 تاسسوم ای اھ هاگنب سیسات ھب مادقا ،تاطابترا و لقتو لمح ،قرب ،بآ عیانص
 تیکلام رد ھچ ،روبزم تاراصحنا درکلمعرب ات دنکیم یداصتقا میظنت هژیو
 رد هژیو ھب ار اھنآ تیلاعف و دننک تراظن ،تلود ای و دنشاب یصوصخ شخب
 یاھشخب   .دیامن میظنت ،دیلوت تیفیک و یراذگ تمیق ،یراذگ ھیامرس یاھ ھنیمز
 اھ هاگنب تراظن تحت ابلاغ زین تشادھب و شرورپ و شزومآ دننام ،ھعفنملا ماع
 زا رگید یکی یکناب شخب  .دنراد رارق تلود یتراظن و یمیظنت یاھتسایس و
 یتراظن و یمیظنت اھ هاگنب طسوت نآ تیلاعف ھک تسا کیژتارتسا یاھ شخب
 یھباشم شیبو مک تیعضو زا زین ھمیب شخب  .دوشیم میظنت و لرتنک تلود
 زا یا ھعومجم قیرط زا تلود داھن ،اھشخب ریاس دروم رد  .تسا رادروخرب
 رد لاعف یاھدحاو دادعت و تراظن دیلوت یاھرادناتسا رب یتراظن یاھ هاگنب
 ،یراذگ ھیامرس یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ و میظنت  .دنکیم  میظنت ار رازاب
 ھک دنتسھ یرگید دراوم راک رازاب میظنت و اھتیلاعف یا ھقطنم عیزوت میظنت

 تلود تیلاعف زا یھجوت لباق شخب ،اھنیا رب نوزفا  .دنشابیم ھجوت نایاش
 و مروت ،هرھب یاھ خرن میظنت دننام ،داصتقا نالک یاھرتماراپ میظنت فرص
 بسانم یطیحم ،یصوصخ شخب یاھتیلاعف یارب ات  ،دوشیم یزرا تالدابم
   215.دنک داجیا
 
 نآ ییآراک نیمات و رازاب یاھ ییاسران عفر رد هدننک نییعت یشقن قوف یاھداھن
 عناوم اب ار یداصتقا ھعسوت رما ،اھداھن نیا یراجنھان و دوبن  .دننکیم افیا

 
214  »Dumping«  دیلوت ریاس ندرک ھتسکشرو روظنمب ،نازرا رایسب تمیف ھب الاک شورف 

 ناگدننک
 ھعجارم مھد ات متفھ یاھلصف ھب تلود یمیظنت یاھتیلاعف نوماریپ رتشیب تاحیضوت یارب  215

 .دینک



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 188 

 تلود داھن یا ھیاپ فیاظو زا یکی اھداھن نیا داجیا  .دزاسیم ھجاوم یراتخاس
    .تسا
 
 
 اھتخاسریز نیمات
 

 یا ھعومجم دوجو مزلتسم نینچمھ رازاب ھنیھب درکراک ،قوف دراوم رب هوالع
 .تسا تاطابترا و لقن و لمح یاھ ھکبش دننام ،کیژتارتسا یاھتخاس ریز زا
 داجیا اما  .دراد یگتسب اھ ھکبش نیا دوجو ھب داصتقا یاھ شخب ھیلک تیلاعف
 ،الوا  .تسا راوشد یصوصخ شخب یارب ابلاغ هدرتسگ داعبا رد اھ ھکبش نیا
 نالک رایسب یاھ یراذگ ھیامرس مزلتسم زاین دروم داعبا رد اھ ھکبش نیا داجیا
 ،امود  .دشابیم یصوصخ شخب ییاناوت زا جراخ دراوم زا یرایسب رد ھک تسا

 ،ناشیداصتقا و ینف تاصخشم لیلد ھب و تسا دنلب اھ ھکبش نیا رمع لوط
 یزیر ھمانرب و یحارط لاس 50 یلا 40 مک تسد ،عطاقم یارب الومعم
 ھکبش نیا ،لوا لاس 20 یلا 10 زا رتشیب هاگ ،لوا لاس نیدنچ یط اذل  .دنوشیم
 نیرتھب رد .دنشابیمن روآدوس ھجیتن رد و دننکیم راک دوخ تیفرظ ریز اھ
  .دننکیم یھد دوس ھب عورش لاس 20 یلا 10 زا سپ ابلاغ اھ ھکبش نیا ،طیارش
 اھشخب نیا رد دناوتیم یطیارش رد اھنت  یصوصخ شخب ،یطیارش نینچ رد
 لمحت لاس 20 یلا 10 یارب ارنآ نایز دشاب هدامآ ھک دنک یراذگ ھیامرس ھب مادقا
 لاس 20 ،10 یاھنایز ناربج ھک دشاب ریگمشچ ردقنآ نآ یتآ یاھدوس و دنک
 لاس 20 یلا 10 یاھ نایز ھب تبسن یصوصخ شخب ،اتعیبط  .دنکب ار لوا
 ،نیا رب نوزفا  .مود لاس 40 ،30 یلامتحا یاھدوس ات دشابیم رتساسح لوا
 یکتم اھنآ درکراک و دنشابیمن روآدوس اساسا عیانص نیا زا یگرزب یاھ شخب
   .تسا یتلود یاھ ھنارای تفایرد ھب
 
 نازیم ھب اھ ھکبش نیا داجیا تیلوئسم ھک دوشیم بجوم قوف لماوع ھعومجم
 ھب ھتسباو داصتقا یاھ شخب ھیلک تیلاعف .دریگ رارق یتلود شخب هدھعرب یدایز
 داھن یا ھیاپ فیاظو زا یکی اھ ھکبش نیا داجیا  اذل  .تسا اھ ھکبش نیا دوجو
     216.تسا تلود
 

 
 .دینک ھعجارم متفھ لصف ھب رتشیب تاحیضوت یارب  216
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 ارجا و یحارط
 
 دھاوخ ھتسھآ ار رازاب دشر و یریگ لکش دنور قوف یاھداھن یتساک و دوبن

 رازاب زین اھنآ تسردان یحارط و دح زا شیب شرتسگ ،رگید فرط زا  .تخاس
 اھداھن نیا .تشگ دھاوخ یداصتقا عبانم فالتا بجوم ،هدرک دمآراکان ار
 یداصتقا یاھ هزیگنا متسیس اب ھک دنوش داجیا و یحارط یا ھنوگ ھب تسیابیم
 ھنیزھ ،دننک لیھست رازاب رد ار تاعالطا شدرگ تعرس ،دنشاب راگزاس
 رازاب رد ار تباقر زا یبولطم حطس و دننکن لیمحت داصتقا رب ار یلوقعمان
    .دننک بیغرت
 
 و رتدمآراک ابلاغ ،دناراوتسا یداصتقا یاھ هزیگنا ھیاپرب ھک ینیناوق و اھداھن
 اھنآزا یچیپرس و یداصتقا شاداپ اب اھنآ زا یوریپ اریز  .دنشابیم رت ھنیزھ مک
 فالخرب ھک ینیناوق و اھداھن  ،سکعرب  .دوب دھاوخ هارمھ یداصتقا ھنیزھ اب
 و روآدوس دناوتیم اھنآزا یچیپرس ینعی ،دنوشیم انب یداصتقا یاھ هزیگنا
 یارجا و درکراک اریز  .دنا قفومان ابلاغ ،دشاب ھنیزھرپ دناوتیم اھنآ زا یوریپ
 ترابع ھب  .تسا ھنیزھرپ و هدرتسگ یسیلپ و یرادا هاگتسد کی مزلتسم اھنآ
 کی یاراد عقاو رد ،دنراگزاس اھ هزیگنا متسیس اب ھک ینیناوق و اھداھن ،رگید
  .دنکیم لیھست ار اھنآ ارجا و درکراک ھک دنشابیم ینورد مزیناکم
 
 و فافش ،هداس نکمم دح ات ھک دنوش یحارط یا ھنوگ ھب تسیابیم قوف یاھداھن
 لیمحت رازاب رب ینیگنس ھنیزھ الوا فافشریغ و هدیچیپ یاھداھن  .دنشاب لقتسم
 یاھداھن و نیناوق زا ات دنکیم بیغرت ار دارفا ،الاب ھنیزھ ،امود  .دننکیم
 زا اھ داھن نیا لالقتسا مدعو یسایس یگتسباو ،نینچمھ .دننک یچیپرس ھطوبرم
 یداصتقا یاھ تیلاعف دناوتب اھداھن نیا ھک دوشیم نآ زا عنام تلود ھیرجم هوق
   .دنزاس رارومھ ار یداصتقا ھعسوت هار و دننک میظنت یبولطم وحن ھب ار
 

 :دنوشیم رازاب ھنیھب درکراک زا عنام هراومھ یرسک ھس

 تاعالطا یرسک •
 نیناوق یرسک •
 تباقر یرسک •
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 یارب  .دشاب راوتسا اھ یرسک نیا عفر ھیاپ رب تسیابیم یزاسداھن یژتارتسا
 یرسک داصتقا زا ییاھ شخب ھچ رد ھک درک صخشم ادتبا تسیابیم راک نیا
 ھچ رد ،تسا ھجاوم یعناوم ھچ اب تاعالطا شدرگ و دراد دوجو تاعالطا
 و فافش ریغ ،اسران ،تیکلام ھب طوبرم نیناوق هژیو ھب ،نیناوق ییاھشخب
 بولطم دح زا رتشیب ای و رتمک تباقر حطس ییاھ شخب ھچ رد و دندمآراکان
 عفر ھب مادقا تسیابیم بسانم یاھتسایس نیودت و اھداھن داجیا اب سپس  .تسا
 یوحن ھب ار اھداھن نیا تسیابیم بولطم ھجیتن بسک یارب  .دومن اھ یرسک نیا

 مک نکمم دح ات و راوتسا یداصتقا یاھ هزیگنا ھیاپرب ھک درک داجیا و یحارط
 .دنشاب لقتسم و فافش ،هداس ،عیرس ،ھنیزھ
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 مھدزاود لصف

 یرباربان و دوبمک لضعم
 تاعالطا

 
 
 دمآرد
 
 زا یرایسب تفلاخم یلصا لیالد زا یکی تاعالطا عیزوت یرباربان و دوبمک
 الوا ،ھیرظن نیا ساسارب  .تسا یداصتقا روما رد تلود ھلخادم اب نانادداصتقا
 میاد ھک دنشابیم یرامشیب یاھریغتم یاراد ھک نیون هدیچیپ یاھداصتقارد
 ،دراد دوجو اھنآ یتآ شزرا نوماریپ یھجوت لباق ینانیمطا ان و دنارییغت لاحرد
 یتآ راتخاس نوماریپ یریگ میمصت یارب مزال و یفاک تاعالطا دقاف تلود
 ینورد تیعضو و رازاب طیارش هرابرد تلود تاعالطا ،امود  .تسا داصتقا

 تکرش اب ھسیاقم رد ،دیلوت تیعضو و یرادا ،یلام طیارش  هژیو ھب ،اھتکرش
 ابلاغ ،دزاس گنھامھ و یزیر ھمانرب ار ناشیاھتیلاعف دھاوخیم تلود ھک ییاھ
 زا رتشیب دنناوتب روبزم یاھتکرش ھک دوشیم ببس رما نیا  .تسا رتمک رایسب

 یوحن ھب اھنآ یاھ تیلاعف رب دناوتن تلود و دنریگب زایتما تلود زا بولطم دح
   .دشاب ھتشاد تراظن رثوم
 
 روحم تلود یاھداصتقا دقن یارب یمکحتسم ھیاپ قوف ھیرظن کش یب

 ،نانادداصتقا زا رگید یا هدع اما  .تسا یزکرم یزیر ھمانرب و یتسیلایسوس
 یرباربان و دوبمک« ھیرظن ساسا رب و ھتفر رتارف نیا زا  217نوترب دننام
  .دنزرویم تفلاخم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھنوگرھ اب »تاعالطا عیزوت

 و هدرتسگ ھلخادم اب اھنت ،ھتفرگ ار ھنایم هار نانادداصتقا زا رگید یا هدع
 ینانادداصتقا ،لاثم یارب  .دننکیم تفلاخم یداصتقا روما رد تلود هدشن لرتنک
 تلود ،تاعالطا عیزوت یرباربان و دوبمک لیلد ھب ھک دندقتعم نمسورگ دننام
 یماع یاھ تسایس ھب ار یداصتقا روما رد دوخ تالخادم تسیابیم
 دودحم ھعسوت و قیقحت و یراذگ ھیامرس ،یدیلوت یاھ تیلاعف زا تیامحریظن

 و باختنا و دمآراکان یاھتکرش فذح ریظن صخشم تالخادم زا و دزاس
 

217 Burton (1986)  
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 زا رگید یا هدع ،رگید یوس زا  218.دیامن یراددوخ دمآراک یاھتکرش یاقترا
 ھک دننکیم دیکات اما ،دنریذپ یم ار صخشم روما رد ھلخادم یتح نانادداصتقا
 نامز تدم یارب و هدش لرتنک ،دودحم رایسب تسیابیم تلود تالخادم
 نامز تدم یط ات دنشاب راکدوخ یاھ مزیناکم یاراد و دنوش نیودت یصخشم
    .دنوش فذح رورم ھب هدش نییعت
 
 
 تاعالطا دوبمک
 
 یاھداصتقا رد ،دننکیم ناشنرطاخ یشیرتا بتکم نانادداصتقا ھک روطنامھ
 یتاعالطا و اھ هدادرادقم ،رامشیب یاھ ینانیمطا ان و اھریغتم اب ،نیون جنرغب
 رما نیا ھک تسا دایزردقنآ دشابیم مزال داصتقا یزکرم یزیر ھمانرب یارب ھک
 ھنوگرھ ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن رما نیا زا اما  .دزاسیم نکممریغ المع ار
 یاھ تیلاعف یزاس گنھامھ و اھ ییاسران عفر تھج داصتقا رد تلود ھلخادم
      .تسا رضم و تسردان رازاب
 
 تلود تیعقوم اب نادنچ گرزب یاھتکرش تیعقوم ،تاعالطا دوبمک ظاحل ھب
 یراذگ ھیامرس صوصخ رد دوخ تامیمصت گرزب یاھتکرش  .تسین توافتم
 ھب دورو ،رازاب شرتسگ ،دیدج تالوصحم دیلوت ،میظع یاھ هژورپ رد
 ،دیلوت دیدج یاھ هویش ذاختا و دیلوت تیفرظ شیازفا ،دیدج یاھرازاب

 ھک کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان زا ولمم یطیحم رد ار تیریدم و یھدنامزاس
 مادقا اھتکرش و دارفا ھکنیا یلصا لیلد  .دننکیم ذاختا تسا اھنآ لرتنک زا جراخ
 ھیھت  .تسا هدنیآ ھب تبسن ینانیمطا ان دوجو اقیقد ،دننکیم یزیر ھمانرب ھب
 فیاظو زا یکی هدنیآ یاھ ینانیمطا ان اب دروخرب یارب بسانم یاھ ھمانرب
 دنلب یاھدادرارق دقع  .تسا گرزب یاھ تکرش رد هژیو ھب ،تیریدم یلصا
 شورف شیپ و یناسنا یورین و تازیھجت ،ھیلوا داوم نیمات یارب تدم
 و یکدی تاعطق ،ھیلوا داوم یارب هریخذ یاھرابنا داجیا ،ییاھن تالوصحم
 یتامادقا ھلمج زا ،هریخذ یگنیدقن و هریخذ تیفرظ ظفح  ،هدش مامت تالوصحم
 لقادح ھب و رازاب یتآ یاھ ینانیمطاان اب دروخرب تھج اھتکرش ھک دنتسھ
  .دننکیم ذاختا اھنآ ءوس ریثات ندناسر

 
218 See Grossman (1988), Price (1980), and Lindbeck (1981) 
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 تیلاعف عنام کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان دوجو و تاعالطا دوبمک ھک ھنوگنامھ
 ھیاپ رب ناوتیمن زین ار داصتقا رد تلود ھلخادم ،دنوشیمن گرزب یاھتکرش
 امازلا و نکمم ریغ کیژتارتسا یاھ ینانیمطا ان دوجو و تاعالطا دوبمک
 لرتنک ،دودحم ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھچنانچ ،هوالعب  .تسناد رضم
 زاین اب سایق زا جراخ نآ یتاعالطا زاین ،دشاب هدش یحارط تسرد و هدش
    .تسین یزرمارف گرزب یاھتکرش یتاعالطا
 
 
 تاعالطا یرباربان
 
 ھیلع تاعالطا ھیرظن رظنمزا ھک تسا یلیلد نیمود تاعالطا عیزوت یرباربان
 نیا ،تاعالطا دوبمک دننام .دوشیم حرطم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 رد تلود ھلخادم یگنوگچ و دودح نییعت رد و تسا یدج رایسب زین تیدودحم
 ھجوت الماک نادب تسیابیم ھطوبرم یاھرازبا و اھ تسایس یحارط و داصتقا
 تسین یفاک دوخ یدوخ ھب زین تیدودحم نیا ،تاعالطا دوبمک دننام ،اما  .دومن
 تسردان هرسکی ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھنوگرھ ناوتب نآ ھیاپرب ات
 .تسناد رضم و
 
 و اھتارکوروب الوا ،219»رازگراک - امرفراک« ھیرظن کیسالک ھجو ساسا رب
 عفانم یزاسرثکادح یپرد یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود نادنمراک
 مدرم نیب تاعالطارباربان عیزوت لیلد ھب ،امود  .دنشابیم دوخ یداصتقا
 درومرد اھتارکوروب رتشیب تاعالطا و )نارازگراک( اھتارکوروب و  )امرفراک(
 درکلمعرب دنناوتب ھک دنشابیمن یطیارشرد مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم
   .دنشاب ھتشاد یرثوم تراظن تلود نادنمراک و اھتارکوروب
 
 تلود تاعالطا ،»رازگراک - امرفراک« ھیرظن زا رگید ھجو کی ساسا رب 
 تیعضو ،یلام طیارش هژیو ھب ،اھتکرش یلخاد تیعضو و رازاب طیارش هرابرد
 دھاوخیم تسا ییاھ تکرش زا رتمک رایسب ،اھتکرش ینورد تابسانم و دیلوت
 ھک دوشیم ببس رما نیا  .دزاس گنھامھ و یزیر ھمانرب ار ناشیاھتیلاعف
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 دناوتن تلود و دنریگب زایتما تلود زا تسیابیم ھچنآ زا رتشیب روبزم یاھتکرش
 ھیرظن زا ھجو نیا زا .دشاب ھتشاد تراظن رثوم یوحن ھب اھنآ یاھ تیلاعف رب

 ھنوگرھ ھک دنریگیم ھجیتن ناناد داصتقا زا یا هدع »رازگراک - امرفراک«
    .تسناد رضم و تسردان یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 
 و تلود ھطبار ھب رصحنم تاعالطا عیزوت یناسمھان و یرباربان ،اما

 تکرش ھب تبسن زین یلام تاسسوم و اھکناب  .تسین یصوصخ شخب یاھتکرش
 طیارش هرابرد یرتمک تاعالطا یاراد ،دنھدب ماو اھنآ ھب دھاوخیم ھک ییاھ
 یرثوم الماک وحن ھب و دنتسھ اھتکرش ینورد تابسانم و دیلوت تیعضو ،رازاب
 تاعالطا یرباربان ،فصو نیا اب  .دنشاب ھتشاد تراظن اھنآ تیلاعف رب دنناوتیمن
 ھب کسیررپ و تدم دنلب یاھ ماو یلام تاسسوم و اھکناب ھک دوشیمن نآ زا عنام
 نیب ھطبار ،یزرمارف گرزب یاھتکرش رد .دنھدب یصوصخ شخب یاھتکرش
 لکشم نیمھ راچد فلتخم یاھروشک رد نآ یاھتکرش ریز و ردام تکرش
    .تسا
 
 نیا رب ار ضرف احیولت »رازگراک - امرفراک« ھیرظن مود ھجو  ،نیا رب نوزفا
 رتھب هراومھ ،تسا اھتکرش رایتخا رد ھک یلحم یاھ هداد و شناد ھک دراذگیم
 زا لئاسم ھب دناوتیم ھک تسا تلود لثم یداھن ریگارف یاھ هداد و شناد زا
 ،دنشابیم رتقیقد و رت صخشم یلحم یاھ هداد و شناد اریز .درگنب یلک یرظنم
 هداد اما  .دنشابیم ماع و یلک ،فیرعت ھب انب ریگارف یاھ هداد و شناد ھکنآ لاح
 زا یقیقد ریوصت و دنشاب یلحم یاھ یراجنھان زا رثاتم دنناوتیم هاگ یلحم یاھ
   .دنھدن تسدب نآ تالوحت مزیناکم و تدم دنلب تیعضو هژیو ھب ،رازاب طیارش
 
 رظنم زا ھک ھعومجم کی وضع ھک تشاد ھجوت تسیابیم رگید یوس زا
 لک رظنم زا ھک دنک ذاختا یمیمصت دناوتیم ،دنرگنیم لئاسم ھب یلحم و یعطقم
 وضع کی دید زا ھچنآ ،رگید ترابع ھب .دشاب ھنیھب ریغ و تسردان متسیس
 بولطم و تسرد  متسیس لک رظنم زا امازلا ،تسا ھنیھب و تسرد متسیس
 و اھ ھنیزھ یاراد متسیس زا شخب کی تامیمصت ھک ھکیماگنھ هژیو ھب  .تسین
 یاھ هداد و شناد نینچمھ  .دشاب متسیس لک و اضعا ریاس یارب یبناج عفانم
 ،ریگارف  بولطم و ھنیھب لداعت نتفای یارب مزال تاعالطا لماح ابلاغ یلحم
   .دنتسین ،دشاب بولطم  متسیس لک رظنم زا ھک یلداعت ینعی
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 مھدزیس لصف

 یداصتقا تنار و تلود
 
 
 
 دمآرد
 
  220»رازگراک - امرفراک« ھیرظن ساسا رب ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ
 یپرد یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود نادنمراک و اھتارکوروب

 عیزوت لیلد ھب ،هوالعب  .دنشابیم دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح
 اھتارکوروب رتشیب تاعالطا و  اھتارکوروب و  مدرم نیب تاعالطارباربان
 و اھتارکوروب درکلمعرب دنناوتیمن مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد
 ات دنوشیم بجوم لماوع نیا  .دنشاب ھتشاد یرثوم تراظن تلود نادنمراک
 فالتا و یراوخ تنار تابسانم شرتسگ ھب یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 زا یرایسب و یتسیلایسوس یاھروشک ھبرجت  .دماجنایب یداصتقا عبانم هوبنا
   .تسا رما نیا دیوم ھتفرشیپ و دشر لاح رد ،ھتفاین ھعسوت یاھروشک
 
 روما رد تلود ھلخادم ھنوگرھ ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن ھیضق نیا زا ،ھمھنیا اب
 یاھ ییاسران اب ھلباقم ترورض رما نیا اریز  .تسا رضمو تسردان یداصتقا
 رد تلود ھلخادم متسیس ،نیا رب نوزفا  .دریگیم هدیدان ار دازآ رازاب داصتقا
 دشر رطخ ھک دومن میظنت و یحارط یا ھنوگ ھب ناوتیم ار یداصتقا روما
 رد نینچمھ  .دناسرب لقادح ھب ار یراوخ تنار شرتسگ و تلود هدشن لرتنک
 یبرخم هاگ و دلوم ریغ یاھ تنار دازآ رازاب مزیناکم تالوحت و ھعسوت دنور
 رما نیا  .درادن یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھب یطابترا ھک دیآیم دوجوب
 یتح و دلوم ریغ یاھ تیلاعف بذج ھعماج قالخ ھیامرس ات دوشیم بجوم
 افیا اھ تنار ھنوگنیا فذح رد یرثوم شقن دناوتیم تلود داھن .ددرگ برخم
 تلود داھن یا ھیاپ فیاظو زا یکی اھ تنار ھنوگنیا فذح ،عقاو رد  .دیامن
   .تسا
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 یداصتقا تنار
 

 و دنشابیم یتوافتم یاھدرباک یاراد ،ھیامرس و راک یورین دننام ،دیلوت لماوع
  .دننک تیلاعف داصتقا فلتخم یاھ شخب و اھتکرش رد دمآرد بسک یارب دنناوتیم
 یتیلاعفزا دیلوت لماع دمآرد نیب توافت ھبام زا تسا ترابع 221یداصتقا تنار
 ات تخادرپ نآ ھب تسیابیم ھک یدمآرد لقادح و تسا لوغشم راک ھب نآ رد ھک
 لماع کیسالک تنار« ھب ھک فیرعت نیا رد  .تشاد هاگن روبزم تیلاعف رد ارنآ
 دیلوت شزرا ھفاضا« یاھ هدیدپ ھب یداصتقا تنار ،تسا فورعم 222»دیلوت
   .تسا طبترم 224»یبایمک تنار« و  223»هدننک
 
 ،تسا فورعم 225»دیلوت لماع ییوتراپ تنار« ھب ھک رگید فیرعت کی رد
  .دوشیم فیرعت »ھتفر تسد زا تصرف ھنیزھ« اب ھطبار رد یداصتقا تنار
 دناوتب نآ زا ھک دوشیم یتیلاعف بذج دیلوت لماع ،دمآرد یزاس رثکادح روظنمب
 دیلوت لماع »ھتفر تسد زا تصرف ھنیزھ« .دشاب ھتشاد ار دمآرد نیرتشیب

 رگید تیلاعف کی زا دناوتیم دیلوت لماع ھک یدمآرد نیرتشیب زا تسا ترابع
 نیب توافت ھبام زا تسا ترابع یداصتقا تنار ،فیرعت نیا رد .دیامن بسک
 ھنیزھ« و )Y( تسا لوغشم راک ھب نآ رد ھک یتیلاعفزا دیلوت لماع دمآرد
 رد دناوتیم )Y( زا سپ ھک یدمآرد نیرتشیب ینعی ،نآ »ھتفر تسد زا تصرف
 تیلاعف زا لماع دمآرد رگا ،لاثم یارب  .دروآ تسدب )X( رگید تیلاعف کی
 دناوتیم )Y(زا سپ ھک یدمآرد نیرتشیب و دشاب ناموت رازھ 200  )Y( ینونک
 تنار تروصنآ رد ،دشاب ناموت رازھ 150 دروآ تسدب )X( تیلاعف زا
 ترابع ھب  .دوب دھاوخ ناموت رازھ 50 ربارب رظن دروم دیلوت لماع یداصتقا
 دیلوت لماع دمآرد نیب توافت ھبام زا تسا ترابع یداصتقا تنار  ،رگید
 ھب ارنآ ات تخادرپ نآ ھب تسیابیم ھک تسا یدمآرد لقادح و ینونک تیلاعفزا
  .دومن بذج روبزم تیلاعف
 

 
221 Economic Rent 
222 Classical Factor Rent 
223 Producer Surplus 
224 Scarcity Rent 
225 Paretian Factor Rent 
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 اضاقت و ھضرع هداسرادومن طسوت ناوتیم ار یداصتقا تنار کیسالک فیرعت
 لماع ھب تسیابیم ھک ار یدمآرد لقادح .)دینک ھظحالم ار 1 رادومن( داد ناشن
  تشاد هاگن روبزم تیلاعف رد ارنآ ات تخادرپ )راک یورین ،لاثم یارب( دیلوت
 ینحنم ریز طیحم ربارب 1 رادومن رد ھک تسا فرعم »یلاقتنا یاھدمآرد« ھب

 دیلوت لماع ینونک دمآرد ،1 رادومن رد  .تسا »oveq« تحاسم ینعی ،ھضرع
 »vwe« تحاسم 1 رادومن رد ،بیترت نیا ھب .»oweq« تحاسم اب تسا ربارب
 تحاسم نیب توافت ھبام  اب ربارب ھک تسا یداصتقا تنار هدنھد ناشن

»oweq«  تحاسم و »oveq«، دشابیم.   
 
 نآ شزرا عقاو رد ینعی ،درادن دوجو یداصتقا تنار »لماک یتباقر« رازاب رد
 لقادح زا رتشیب دیلوت لماع ینونک دمآرد ھک هاگرھ اریز  .تسا رفص اب ربارب
 و درک بذج روبزم تیلاعف ھب ارنآ ات تخادرپ نآ ھب تسیابیم ھک دشاب یدمآرد
  .دش دنھاوخ روبزم رازاب دراو یرتشیب یدیلوت لماوع هاگنآ ،تشاد هاگن نآ رد
 درک دھاوخ ادیپ ھمادا ردقنآ و دش دھاوخ دیلوت لماع دمآرد تفا بجوم رما نیا
 .دورب نیب زا یداصتقا تنار ات
 
 و الاک رھ درومرد و داد میمعت ناوتیم ار یداصتقا تنار هدیدپ ،عقاو رد
 میقتسم ھطبار الاک رازاب تردق نازیم اب یداصتقا تنار  .درب راکب یرازاب
  226»رازاب تردق« یریگ هزادنا یارب یصخاش ناونع ھب ناوتیم نآ زاو دراد
 .درک هدافتسا رازاب ندوب یراصحنا تدش ای و
 
 
 

 
226 Market Power 
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 یراوخ تنار
 
 نآ طسوت ھک دوشیم ھتفگ یا یداصتقا تیلاعف ھب یراوخ تنار ،یلک فیرعت رد
 ،دنک دیلوت یرتشیب هدوزفا شزرا ھکنآ نودب دناوتب یداصتقا دحاو ای درف کی
  :دننام ،دھد شیازفا ار دوخ دمآرد

  ناراد هزاغم و ھبسک زا ناراکھبت یریگ لیبس جاب •

 دوخ تادیلوت تمیق شیازفا روظنمب اھتکرش طسوت لتراک داجیا •

 راشف لامعاو باصتعا قیرط زا اھدزمتسد دروم یب شیازفا •
 دشاب هارمھ یروراب شیازفا اب ھکنآ نودب ،یسایس

 یاھزایتما  بسک تھج تلود ھب هوشر نداد ای و راشف لامعا •
 یداصتقا

 
 ،ییاکیرمآ نادداصتقا طسوت راب نیلوا یراوخ تنار هدیدپ ،صخشم روطب
 »کولوت« دید زا  227.دیدرگ حرطم تاراصحنا اب ھطبار رد ،کولوت نودروگ
 عبانم فرص اب گرزب یاھ تکرش ھک دوشیم عقاو یماگنھ یراوخ تنار
 رارق راشف تحت ار تلود »اھرگ یبال« مادختسا و هوشر نداد دننام ،یداصتقا
 داجیا دننام دیدج نیناوق عضو و یداصتقا یاھرازبا زا هدافتسا اب ات دنھدیم
 ،میقتسم ریغ و میقتسم یاھ ھنارای یاطعا ،تادراو ندرک دودحم ،ھفرعت

 یطیارش و طیحم ،اھتمیق لرتنک و رازاب ھب دیدج یاھتکرش دورو زا یریگولج
 ھیرظن نیا .دھد رییغت اھنآ عفن ھب ،دننکیم تیلاعف نآ رد روبزم یاھتکرش ھک ار
 نا« مان ھب رگید ییاکیرمآ نادداصتقا کی طسوت 1973 لاس رد ابقاعتم
 هدناسانش »Rent Seeking« ای یراوخ تنار مان اب و دش رت ھتخادرپ »رگورک
    228.دش
 
  .تسا زیامتم »Profit Seeking« ییوج دوس تیلاعف زا یراوخ تنار تیلاعف
 دیلوت ھب مادقا کرتشم عفانم نیمات یارب نیفرط ییوجدوس تیلاعف رد اریز

 
227 Tullock, G., 1976, “The Welfare Costs of tariffs, Monopolies and 

Theft”, Western Economic Journal, 5.   
228 Kreuger, Anne, 1974, “The Political Economy of Rent-Seeking 

Society”, American Economic Review, 64 
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 اب دمآرد شیازفا یراوخ تنار تیلاعف رد ھکیلاحرد  .دننکیم هدوزفا شزرا
 ،تاغیلبت فرص ھک یھوبنا عبانم ھکلب  .تسین هارمھرتشیب هدوزفا شزرا دیلوت
 یلام یاھکمک یاطعا و تلود نادنمراک ھب هوشر نداد ،»اھرگ یبال« مادختسا
 .دوریم ردھ ھب المع دوشیم یسایس بازحا ھب
 
 یاھ تیلاعف زا یداصتقا عبانم ات دوشیم بجوم یراوخ تنار شرتسگ ،هوالعب
 ھکیماگنھ اریز  .دنوش ناور دلوم ریغ یاھ تیلاعف یوس ھب و جراخ یدیلوت
 ھب ار دوخ دمآرد ،رالد نویلیم کی الثم فرص اب ات دوشیم قفوم تکرش کی
 تنار تیلاعف بذج یددعتم یاھتکرش ،دھد شیازفا رالد نویلیم دص دنچ نازیم
 دلوم ریغ یاھ تیلاعف ھب دلوم یاھتیلاعف زا یتفگنھ عبانم و دش دنھاوخ یراوخ
       .تشگ دھاوخ لقتنم
 
 اب ،یسایسو یلام یاھکمک و هوشر تفایرد ربارب رد تلود ھکیتقو ،نینچمھ
 کی زا تیامح ھب مادقا دروم یب یتیامح یاھدس داجیا و دیدج نیناوق عضو
 زا عنام ،هدرک شودخم ار یداصتقا راتخاس عقاو رد ،دیامنیم یداصتقا هورگ
 یاھ ھفرعت عضو ریظن تلود یتیامح یاھتسایس .دوشیم نآ بولطم درکراک
 میقتسم یاھ ھنارای یاطعا ،اھتمیق میظنت ،تادراو حطس ندرک دودحم ،یکرمگ
 و ھیجوت لباق یماگنھ ،رازاب زا اھتکرش جورخ و دورو میظنتو میقتسم ریغ و
 ریغرد  .دنشاب هدش نیودت رازاب یاھ ییاسران عفر یارب ھک دنشابیم تبثم
 هزیگنا متسیس ندرک شودخم اب ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ،تروصنیا
 صیصخت بجوم یداھن بلصت و یراتخاس یراجنھان داجیا و یداصتقا یاھ
  .دش دھاوخ داصتقا ییآراک تفاو عبانم بولطمان
 
 زا عبانم لاقتنا ،یداصتقا عبانم هوبنا فالتا اب یراوخ تنار بیترت نیا ھب
 شودخم ،یداصتقا داسف شرتسگ ،دلومریغ یاھ تیلاعف ھب دلوم یاھتیلاعف
 یراتخاس یاھ یراجنھان و یداھن یاھ بلصت داجیا و اھ هزیگنا متسیس ندرک
 یاھ ھیاپ ندرک تسس اب ھکلب ،دزاسیم ھتسھآ ار یداصتقا دشر گنھآ اھنت ھن
 روشک یداصتقا ھعسوت زا عنام المع ھعماج یسایس و یداصتقا تابث و ییایوپ
      .دوشیم
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 تلود ھلخادم رطخ
 
 ھعسوت یاھروشک زا یرایسب و یتسیلایسوس یاھ یداصتقا ھبرجت ھک روطنامھ
 لرتنک و هزادنا زا شیب دشر ،دھدیم ناشن ھتفای ھعسوت و دشر لاح رد ،ھتفاین
 شرتسگ و شیادیپ یارب یبسانم رتسب یداصتقا ھصرعرد هژیو ھب ،تلود هدشن

 .دروآیم دوجوب یراوخ تنار یناطرس
 
 مدرم ھماع نآرد ھک 229»رازگراک - امرفراک« ھیرظن کیسالک ھجو ساسا رب

 ار مدرم نارازگراک مکح تلود نادنمراک و اھتارکوروب و  امرفراک مکح
 یپرد یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود نادنمراک و اھتارکوروب ،دنراد
 عیزوت لیلد ھب ،امود  .دنشابیم دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح
 تاعالطا و )نارازگراک( اھتارکوروب و  )امرفراک( مدرم نیب تاعالطارباربان
 دنشابیمن یطیارشرد مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد اھتارکوروب رتشیب
 ھتشاد یرثوم تراظن تلود نادنمراک و اھتارکوروب درکلمعرب دنناوتب ھک
   .دنشاب
 
 تابسانم رتعیرس ھچرھ دشر بجوم تلود هدرتسگ دشر ،یطیارش نینچ رد
 نارادمتسایس و تلود نادنمراک اریز  .دش دھاوخ داصتقا رد یراوخ تنار
 عناوم داجیا و ریگاپ و تسد نیناوق عضو ھب مادقا رتشیب دمآرد بسک یارب
 ،رتشیب تنار دیلوت اب ات دومن دنھاوخ یداصتقا یاھتیلاعف هار رس رب رتشیب
 تلود نادنمراک و نارادمتسایس ،عقاو رد  .دنناسرب رثکادح ھب ار دوخ دمآرد
 دشر بجوم رتشیب عناوم داجیا اب و دندنویپ یم ناراوخ تنار لیخ ھب دوخ
 .دنوشیم نآ هدنیازف
 
 رادساپ و نابھگن تلود ،کیسالکوئن داصتقا ھیرظن فالخرب ،رگید ترابع ھب
 ات ھکلب  .دشاب یمومع عفانم ظفح افرص نآ فدھ ھک تسین یفرطیب یعامتجا

 ظفح و نیمات تھج ھعماج تردقرپ راشقا تسد رد یرازبا یھجوت لباق دح
   .تسا اھنآ یداصتقا عفانم
 

 
229 Principal-Agent 
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 بازحا ھب یلام یاھکمک نداد دننام ،تفگنھ غلابم فرص اب گرزب یاھ تکرش
 تحت ار تلود سپس  .دنروآیم دوجوب تلود رد تردق هاگیاپ دوخ یارب یسایس
 ،دیدج نیناوق عضو و یداصتقا یاھرازبا زا هدافتسا اب ات دنھدیم رارق راشف

 ،رگید یوس زا  .دھد رییغت اھنآ عفن ھب ار یداصتقا  طیحم و طیارش
 دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح یپرد ھک تلود نادنمراک و نارادمتسایس
 دمآرد بسک یارب ھکلب ،دننکیمن تمواقم دنور نیا ربارب رد اھنت ھن ،دنشابیم
 ناراوخ تنار عمج ھب رتشیب عناوم داجیا و ریگاپ و تسد نیناوق عضو اب رتشیب
 مدرم ھماع ھک اجنآ زا ،هوالعب  .دنوشیم یراوخ تنار شرتسگ بجوم ھتسویپ
 اھتارکوروب درکلمع رب رثوم تراظن لامعا ھب رداق تاعالطا یرباربان لیلد ھب
 ھک دروآیم دوجوب لطاب لسلست رود کی دنور نیا ،دنشابیمن تلود نادنمراک و
   .دوشیم یداصتقا روما رد تلود ھلخادم و یراوخ تنار هدنیازف دشر بجوم
 
 
 رطخ لرتنک
 
 دحزا شیب ھلخادم و تلود هدشن لرتنک دشر ھیلع یتردقرپ لالدتسا قوف ھیرظن
 ھنوگرھ ھک تفرگ ھجیتن ناوتیمن نآ زا اما  .دھدیم تسدب یداصتقا روما رد نآ
 ھب رما نیا اریز  .دشابیم رضمو تسردان یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 اب ھلباقم ترورض و دماجنایم تلود هدیدپ زا یا هداس و یدعب کی تشادرب
 ھک بلطم نیا تفایرد  .دریگیم هدیدان ار دازآ رازاب داصتقا یاھ ییاسران
 شقن دنشابیم رتشیب دمآرد بسک هزیگنا و یصخش عفانم یاراد تلود نادنمراک
 اریز  .دنکیم افیا یداصتقا روما رد تلود ھلخادم متسیس یحارط رد یتبثم
 ھب و درگنب تلود هاگتسد تیھام ھب ھنانیب عقاو یدید اب ھعماج ھک دوشیم بجوم
 یحطس ھب بلطم نیا میمعت اما  .دشاب هاگآ نآ هزادنا زا شیب دشر یفنم یاھدمآیپ
 رثکادح نیمات زج یرگید هزیگنا و تیلوئسم چیھ تلود نادنمراک نآ رد ھک
 رثکادح بسک یارب نادنمراک تسد رد یھاگتسد اتدمع تلود و دنرادن دمآرد
 و یعمج تکرح یفن ھب اتیاھن ھک تسا کیژولودتم یاطخ کی ،دشابیم دمآرد
 ،دش هداد ناشن شیپ رد ھک روطنامھ ،رگید یوس زا  .دماجنایم تلود داھن یفن
 اھنآ عفر ھک تسا یددعتم ریذپانراکنا یاھ ییاسران یاراد دازآ رازاب مزیناکم
 متسیس ،هرخالاب  .دشابیم یداصتقا روما رد تلود ھنادنمدرخ ھلخادم مزلتسم
 ھک دومن میظنت و یحارط یا ھنوگ ھب ناوتیم ار یداصتقا روما رد تلود ھلخادم
 .دناسرب لقادح ھب ار یراوخ تنار شرتسگ و تلود هدشن لرتنک دشر رطخ
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 ھیور یب ھلخادم و تلود هدشن لرتنک دشر زا یریگولج یارب نیمضت نیرتمھم
 نوناق داھن ،یسایس ماظن تیفیک و تیھام رد تسیابیم ار یداصتقا روما رد نآ
 اھداھن نیا تیفیک و درکلمع  .درک وجتسج تلود یرادا هاگتسد و یراذگ
 ،دنیامن یریگولج تلود ھیور یب دشر زا اھنت ھن ھک دشاب یا ھنوگ ھب تسیابیم
 ار یداصتقا تسایس و ھلخادم چیھ دناوتن تلود ھک دنروآ دوجوب یطیارش ھکلب
 تیفیک  .دراذگب ارجا ھب و دناسرب بیوصت ھب نآ یداصتقا ھیجوت تابثا نودب
 یشقن یاراد نآ یرادا هاگتسد تیفافش و تلود ییوگخساپ ،روشک یسایس ماظن

  .دنشابیم رما نیا ققحت رد یتایح
 
 یگنوگچ و یداصتقا روما رد تلود ھلخادم هویش ،قوف دراوم رب نوزفا
 روما رد تلود ھلخادم ،اساسا  .تسا تیمھا یاراد زین هدافتسا دروم یاھرازبا
 ھلخادم ھچنانچ  .دنکیم تنار داجیا تیامح دروم یاھ شخب یارب یداصتقا
 ھطوبرم تنار ،دشاب رازاب ییاسران عفر یارب و یداصتقا ھیجوت یاراد تلود
 ییاھتنار نینچ داجیا رد  .دوشیم داصتقا رتبولطم درکلمع بجوم ،هدوب تبثم
 تیمھا زا رظن دروم تنار درکلمع هویش و راتخاس ھک تشاد ھجوت تسیابیم
 و نآ تسکش ای و تیقفوم بجوم دناوتیم اریز ،تسا رادروخرب یا هداعلا قوف
  .ددرگ یراوخ تنار تابسانم دشر
 
 نآ رمع لوط تسیابیم دشاب رثوم رظن دروم تنار ھکنآ یارب ،دراوم نیا رد
 دھاوخن رظن دروم ھجیتن ھب ،تروص نیا ریغ رد ،دشاب ینالوط یفاک هزادنا ھب
 عیانص ھب تلود طسوت ھک یرکف تیکلام رمع لوط ھچنانچ لاثم یارب  .دیسر
 یاھ یروآون رد ھیامرس نابحاص ،دشاب هاتوک هزادنا زا شیب دوشیم هداد
 رظن دروم تنار ھچنانچ رگید یوس زا  .درک دنھاوخن یراذگ ھیامرس یروآنف
 تنار شیادیپ بجوم ،دشاب بولطم دح زا رت ینالوط نآ رمع لوط ای و یمیاد
   .دیدرگ دھاوخ یداصتقا یراجنھان و عبانم فالتا ،یراوخ
 
 فذح ھب رداق ھک دنک داجیا یتروص ھب ار تنار هراومھ تسیابیم تلود  ،هوالعب
 ھچنانچ و دننکیم تداع هدش داجیا تنار ھب تعرس اب اھتکرش  .دشاب زین نآ
 دوخ یسایس و یلام یاھ ییاناوت ھیلک زا ،دیامن نآ فذح ھب مادقا دھاوخب تلود
 ،نیارب انب  .دنیامن یریگولج رظن دروم تنار فذح زا ات درک دنھاوخ هدافتسا
 ھک دشاب ھتشاد نانیمطا تسیابیم ،دنکیم تنار داجیا ھب مادقا تلود ھک هاگرھ
 ھک ار ییاھتکرش دناوتب تسیابیم ،لاثم یارب  .دوب دھاوخ زین نآ فذح ھب رداق
 ھب تنار ھک تسا نآ هار نیرتبولطم  .دیامن ھیبنت ،دننکیم تفلاخم تنار فذح اب
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 یمزیناکم یاراد احیجرت و دشاب دودحم نآ رمع لوط ھک دوش نیودت یا ھنوگ
     .دوش فذح دوخ ھب دوخ رظن دروم تدم یط ھک دشاب
 
 درکلمع اب نآ شزرا ھک دنک نیودت یتروص ھب ار تنار دناوتیم تلود ،نینچمھ
 هدش نییعت تدم یط رگا ھکیروطب ،دشاب طبترم رظن دروم  یاھتکرش ییآراک و
 تیقفوم تروص رد و ددرگ فقوتم دوخ ھب دوخ دماجناین ییآراک شیازفا ھب
    .دنک لزنت نآ ریثات اب بسانت ھب نآ شزرا
 
 
 دلوم ریغ یاھتنار
 
 الماک ،دازآ رازاب مزیناکم تالوحت و ھعسوت دنور رد ھک ،تشاد ھجوت تسیابیم
 رطخ نیا هراومھ ،یداصتقا روما رد تلود ھلخادم یگنوگچ و تدش زا ادج
 برخم یتح و دلوم ریغ یاھ تیلاعف بذج ھعماج قالخ ھیامرس ھک دراد دوجو
 یاھ هزیگنا راتخاس ھچنانچ ،دنکیم ناشن رطاخ »لاموب« ھک روطنامھ .ددرگ
 گنج ریظن برخم یاھ تیلاعف یارب ھک دشاب یا ھنوگ ھب ھعماج کی یداصتقا
 تروصنآ رد ،دوش دیلوت یداصتقا تنار ،ردخم داوم و ھحلسا قاچاق و یزورفا

 زا یا هراپ  230.تشگ دنھاوخ اھ تیلاعف نیا بذج ھعماج قالخ یاھ ھیامرس
 دننام ،دنروآیمن دوجوب زین هدوزفا شزرا اما ،دنتسین برخم رگید یاھ تیلاعف
 یرورض ریغ ندرک تسد ھب تسد اب ھک دروم یب یاھ یلالد و یرگ ھطساو
 هراشا »سرون« ھک روطنامھ ،اددجم  .دنوشیم اھتمیق شیازفا بجوم اھالاک
 یارب ھک دوش یا ھنوگ ھب ھعماج یداصتقا یاھ هزیگنا راتخاس ھکیتقو  ،دنکیم
 نیا بذج ھعماج قالخ یاھ ھیامرس ،دوش دیلوت یداصتقا تنار اھتیلاعف نیا
  231 .دش دھاوخ دلوم ریغ یاھ تیلاعف
 
 و یداصتقا عبانم هوبنا فالتا بجوم قوف دلوم ریغ و برخم یاھ تنار
 اھ تنار نیا اما  .دنوشیم یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھ یراجنھان شیادیپ
 تلود داھن سکع رب  .دنشابیمن یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ھجیتن امازلا
 فذح ،عقاو رد  .دیامن افیا اھ تنار ھنوگنیا فذح رد یرثوم شقن دناوتیم
 تلود ،لاثم یارب  .تسا تلود داھن یا ھیاپ فیاظو زا یکی اھ تنار ھنوگنیا

 
230 Baumol (1990) 
231 North (1990b) 
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 و کیژتارتسا یاھکسیر بسانم یلوپ و یلام یاھرازبا زا هدافتسا اب دناوتیم
 دشر رتسب تابث اب یداصتقا طیحم کی داجیا اب و ھتساک ار یمروت یاھ راشف
  .دناکشخب ار یزرا و یراجت یاھ یرگادوس و یزاب سروب یاھ تیلاعف
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 مھدراھچ لصف

 داصتقا رد یلم یاھتلود شقن
 یناھج

 
 دمآرد
 
 هدرک یدیدج رصع دراو ار ناھج ریخا نرق مین یسایس و کیژولونکت تالوحت
 ماغدا ،یناکم و ینامز یاھ ھلصاف عیرس شھاک نآ ھتسجرب یگژیو ھک تسا
 دیلوت  هدننک هریخ دشر و  ناھج یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھ ماظن هدنیازف
 فرصم و عیزوت ،دیلوت یاھ ھسورپ تالوحت نیا رثا رد  .تسا فرصم و
 شوختسد یعامتجا تابسانم و یسایس و یداصتقا یاھراتخاس و ھتشگ نوگرگد
   .دنا هدش نیداینب تارییغت
 

 رد  .تسا هدرک دشر یا ھقباسیب تعرس اب یناھج تراجت ریخا ھھد ھس یط
 دیلوت  %26 رب غلاب یللملا نیب تارداص و تادراو لک نازیم 1970 لاس
  2000 لاس رد و  %40 ھب صخاش نیا  1980 لاس رد  .دوب ناھج صلاخان
 زین نیا زا یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس دشر اما  .تفای شیازفا %50 ھب

 یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس دشر خرن 60 ھھد یط  .تسا هدوب رتریگمشچ
  .دوب ناھج تارداص دشر خرن ربارب 1.4 و صلاخان دیلوت دشر خرن ربارب ود
 26% ھب یجراخ یراذگ ھیامرس دشر خرن نیگنایم 1999-1986 هرود یط
 ھیامرس لک مجح 2000-1960 ھلصاف رد عومجم رد   .تفای شیازفا لاس رد
 6000 زا زواجتم ھب 60 لاس رد رالد نویلیب 70 زا ناھج یجراخ یراذگ
 ،صلاخان دیلوت دشر دنور ھسیاقم  .تفای شیازفا 2000 لاس رد رالد نویلیب

 مین یط ھک تسا نآرگنایب ناھج یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس و تارداص
 میقتسم یراذگ ھیامرس دشر و دیلوت دشر زارتعیرس تارداص دشر ھتشذگ نرق

 ھب رما نیا  .تسا هدوب یجراخ تراجت دشر زا رتعیرس بتارم ھب یجراخ
  .تسا اھنآ هدنیازف ماغدا و رگیدکی ھب ناھج یاھداصتقا یگتسباو شیازفا یانعم
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 ھکلب ھتفای شیازفا یللملا نیب یاھدتس و داد نازیم اھنت ھن قوف تالوحت دنور رد
 یا هدنیازف تعرس اب یلم یاھداصتقا 232یلم ارف یاھتکرش دشر و شیادیپ اب
 تروصب یلمارف یاھتکرش دادعت ریخا ھھد ھس یط  .دنا ماغدا لاح رد
 تکرش رازھ 65 نونکا  UNCTADرامآ قبط  .تسا هدرک دشر یدعاصت
 ار یجراخ ھتسباو تکرش رازھ 850 اعومجم ھک دراد دوجو یلمارف ردام
 یلمارف یاھ تکرش طسوت ناھج تارداص موس ود زا زواجتم   .دننکیم لرتنک
 یلمارف گرزب تکرش 100 ھب قلعتم نآ ھظحالم لباق شخب ھک دریذپیم ماجنا
 ناھج صلاخان دیلوت 50% ھب کیدزن تکرش 100 نیا شورف دمآرد  .تسا
 یلمارف یاھتکرش طسوت ھک یتارداص %50 رب غلاب ،نیا رب نوزفا  .دشابیم
 یاھتکرش نورد رد ھک ینعم نیا ھب ،تسا یتکرش نورد تالدابم دریگیم ماجنا
   .دریذپیم ماجنا اھنآ  یاھتکرش ریز نیب و یلمارف
  
 تراظن شھاک ،داصتقا یزاسدازآ تسایس دشر اب ندش یناھج دنور ،هوالعب
 و الاک دازآ تکرح یسایس و یقوقح عناوم عفر و یلم یاھداصتقا رب اھتلود
 تراجت عناوم ریخا ھھد دنچ یط .تسا هدوب هارمھ ناھج ھنھپ رد دیلوت لماوع
 ھلخادم اھروشک رثکا رد ،دنا هدش هدیچرب تعرس اب ھیامرس دازآ تکرح و دازآ
 رد یلمارف یاھتکرش مھس و ھتفای شھاک تدش ھب یداصتقا روما رد اھتلود
    .تسا ھتفای شیازفا تعرس ھب یلم یاھداصتقا
 
 گنت ار یلم یاھتلود یداصتقا ذوفن و تارایتخا ھطیح قوف تالوحت ھعومجم
 ھتخاس رتراوشد اھنآ یارب ار یلم یاھداصتقا تیریدم و میظنت رما ،هدرک رت
 رد یمھم شقن  یزرمارف و یتیلم دنچ یاھتکرش ینونک ناھج رد  .تسا
 یلم یاھ تلود یقوقح تارایتخا هزوح رد یلو دننکیم یزاب یلم یاھداصتقا
 یلمارف یاھتکرش یداصتقا تردق دراوم زا یرایسب رد ،هوالعب  .دنرادن رارق
 ،رگید یوس زا  .تسا یلم یاھتلود یداصتقا تردق زا رتشیب بتارم ھب
 دیلوت لماوع دازآ شدرگ شیازفا و رگیدکی ھب یلم یاھداصتقا هدنیازف یگتسباو
 وسکی زا اریز  .تسا ھتخاس رتراوشد ار یداصتقا میظنت یاھ تسایس دربراک
 یوس زا و تسا ھتسباو اھروشک ریاس درکلمع  ھب روشک رھ یداصتقا درکلمع
  .ددرگیمن دودحم دوخ یاھروشک ھب اھتلود یداصتقا یاھتسایس ریثات ھنماد رگید
 ھلخادم رصع ھک دننآ رب ناناد داصتقا زا یا هدع ،تالوحت نیا ھب ھجوت اب
       .تسا هدمآ رس ھب شیب و مک یداصتقا روما رد یلم یاھتلود

 
232  Trans National Company (TNC) 
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 نانچمھ و ھتساک یلم یاھ تلود تردق زا یزاس یناھج دنور کش نودب

 یاراد زونھ یلم یاھتلود ،لوادتم یراگنا هداس مغریلع اما  .تساک دھاوخ
 تلود درکلمع یگنوگچ ،الوا  .دنشابیم داصتقا ھصرع رد یا هدننک نییعت شقن
 هرھب ،امود  .دراذگیم ریثات ندش یناھج یلماکت ریس و دنور رب یلم یاھ
 دیدج یاھ تیفرظ داجیا مزلتسم وسکی زا ندش یناھج دنور زا بولطم یرادرب
 و لرتنک دنمزاین رگید یوس زا و دشابیم دیدج یاھتصرف زا یرادرب هرھب یارب
  .تسا ندش یناھج یفنم یعامتجا و یداصتقا تاریثات ندناسر لقادح ھب
 ھیھت و ندش یناھج ھسورپ تیریدم و لرتنک یارب رما نیا تخانش و تفایرد
 یارب هژیو ھب ،نآ زا بسانم یرادرب هرھب  یاربرثوم  یژتارتسا کی
 نانچنآ ،یلم یاھتلود ،اموس  .تسا یدیلک و یرورض دشر لاحرد یاھروشک
 رد ،سکعرب  .دنشابیمن ناوتان یلم ارف یاھتکرش ربارب رد دوشیم روصت ھک

  درکلمع و راتفر رب دنناوتیم ،یداصتقا یاھرازبا زا تسرد هدافتسا تروص
 .دنشاب ھتشاد یھجوت لباق ریثات یلم ارف یاھتکرش
 
 
 یناھج ھبرجت
 
 یاھروشک رد ندش یناھج ھسورپ و لابولگ عیانص یریگ لکش دنور یسررب
 یریگ لکش رد تلود یدیلک شقن رگنایب اپورا و یقرش یایسآ هژیو ھب فلتخم
 تلود لاثم یارب  .تسا نآ رد فلتخم یاھروشک هاگیاج نییعت و یناھج داصتقا

 داصتقارد نآ هاگیاج و روشک نیا یداصتقا ھعسوترد یا هدننک  نییعت شقن نپاژ
 ھب نپاژ یجراخ تراجت و عیانص ترازو طسوت امیقتسم ھک هدومن افیا یناھج
 اھ ھناخترازو نیا 80 ات 60 یاھ ھھد یط .تسا هدش ھتشاذگ ارجا ھلحرم
 هدافتسا اب و  دندومن باختنا ار نپاژ یداصتقا ھعسوت یارب  بسانم یژولونکت
 ھطوبرم عیانص ھعسوت و  یریگ لکش ،یحیجرت یتایلام و یلام یاھتسایس زا

 نیا رد تسایس نیا تیقفوم هدمع للع زا یکی  .دنداد رارق تیامح دروم ار
 تلود یاھتسایس و هدوب یکتم یصوصخ شخب ھب نآ یارجا ھک تسا ھتفھن
 هدرک قیوشت و بیغرت ار یصوصخ شخب یاھتکرش نیب دیدش تباقر هراومھ
 نیب تباقر و کچوک یاھتکرش ماغدا زا تلود نیعم شخب دنچ رد ھتبلا  .دنا

 یژرنا نپاژ تلود لوا ھلحرم رد  .تسا هدرک تیامح زین گرزب تکرش دنچ
 یاھدوک ،یزاس یتشک ،قرب ،دالوف عیانص دننام یعیانص ھجوتم ار دوخ
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 ،یمیشورتپ عیانص ھب ار دوخ راک ھنماد دعب ھلحرم رد و درک ییایمیش
 یاھتکرش زا یرایسب  .داد شرتسگ کینورتکلا عیانص و لیبموتا ،کیتسالپ
 نیا رد دننکیم افیا یا ھتسجرب شقن یناھج داصتقا رد نونکا ھک ینپاژ یلمارف
     .دنا ھتفای لماکت و ھتفرگ لکش ھسورپ
 
 ماغدا و یقرش بونج یایسآ یاھروشک یداصتقا ھعسوت ،جیار روصت فالخرب
 اھنآ یلم یاھتلود لاعف تکراشم ھیاپرب انثتسا نودب ابیرقت یناھجرازاب رد اھنآ
 ار یتوافتم یاھریسم اھروشک نیا  .تسا هدوب راوتسا یداصتقا یاھ ھمانربرد
 و هدرک تکراشم یراذگ ھیامرس رد امیقتسم تلود اھنآ زا یخرب رد  .دنا هدومیپ
 یجراخ یراذگ ھیامرس بلج رب یداصتقا ھعسوت ھمانرب روحم رگید یخرب رد
 دربشیپ رد یا هدننک نییعت شقن تلود دراوم مامت رد اما  .تسا هدوب راوتسا
   .تسا هدرک افیا یداصتقا ھعسوت ھمانرب
 
 نییعت شقن ییاراد ترازو و داصتقا یزیر ھمانرب یاھنامزاس یبونج هرک رد
 افیا روشک نآ یداصتقا ھعسوت دربشیپ و یصوصخ شخب میظنت رد یا هدننک
 و تارابتعا صیصخت لرتنک زا دنترابع تسایس نیا هدمع یاھروحم .دنا هدرک
 رد کیرھ ھک )Chaebol ھب فورعم( گرزب رایسب تکرش نیدنچ سیسات
 یداصتقا ھعسوت ھمانرب هدمع روحم ناویات رد  .دنشابیم لاعف ددعتم یاھ ھنیمز
 اقترا و تادراو یزاس نیشناج تسایس نامزمھ دربشیپ زا تسا هدوب ترابع

 شخب یاھ یراذگ ھیامرس رد تلود لاعف تکراشم یانبم رب تارداص
 ھعسوت ھمانرب روحم روپاگنس رد  .یجراخ یراذگ ھیامرس بلج و یصوصخ
 ھب روپاگنس لیدبت و تارداص قیوشت زا تسا هدوب ترابع تلود یداصتقا
 رد تلود هدرتسگ یراذگ ھیامرس اب تسایس نیا  .ھقطنم یلام و یراجت زکرم
 رتویپماک تعنص و تاعالطا ،تاطابترا ،لقن و لمح ھکبش ،یا ھیاپ تاسیسات
   .تسا هدوب هارمھ
 
 دنور و یداصتقا ھعسوت ،ایناتیرب یانثتسا ھب ،یبرغ یاپورا رد ،نیا رب نوزفا

 یداصتقاروما رد تلود لاعف تکراشم و یعامتجا رازاب ھیاپ رب ندش یناھج
 و ھسنارف ،یوانیدناکسا یاھروشک رد هژیو ھب رما نیا  .تسا ھتفریذپ ماجنا
           .تسا ریگمشچ ناملآ
 
 یاکیرمآ و اپورا ،ایسآ یقرش بونج و یقرش یاھروشک ھیلک یلمع ھبرجت

 ،ندش یناھج تفرشیپ یگنوگچ رد یلم یاھتلود ھک تسا نآ زا یکاح زین نیتال
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 هدننک نییعت یشقن یاراد نآ ءوس راثآ لرتنک و نآ یاھتصرف زا یرادرب هرھب
 شوختسد یناھج داصتقا رد یلم یاھتلود شقن و هاگیاج کش نودب  .دنشابیم
 دنھاوخن دشر لاح رد یاھروشک ینونک طیارش رد  .تسا هدش یمھم تارییغت
 90 ات 60 یاھ ھھد رد قوف یاھروشک ھک ار یی اھتسایس نامھ اقیقد تسناوت
 یمادقا نینچ ھجیتن  .دنریگ راکب دندرک لابند یناھج داصتقا ھب نتسویپ یارب
 یدیلک شقن ندش دروم یب یانعم ھب رما نیا اما  .دوب دھاوخن بولطم الامتحا
  .تسین یلم یاھتلود
 
 
 ندش یناھج دنور رب یلم یاھتلود ریثات
 
 ریس ھب ھتسباو و یلماکت ییاھ هدیدپ یگنھرف و یسایس ،یداصتقا تالوحت
 ھتسباو اھنآ درکلمع ،ینامز ھھرب رھرد ھک انعم نیا ھب ،دنشابیم 233دوخ ھتشذگ
 یعامتجا و یگنھرف یاھتوافت موادت و یرادیاپ  .تسا اھنآ ھتشذگ درکلمع ھب

 یاھریسم فلتخم قطانم رد یراد ھیامرس لماکت و شیادیپ ات تسا هدش ببس
 یراد ھیامرس فلتخم روص شیادیپ بجوم رما نیا  .دنک یط ار یتوافتم
 یراد ھیامرس ،ایناتیرب و اکیرمآ رد لاربیلوئن یراد ھیامرس دننام ،تسا هدیدرگ
 ھعسوت یراد ھیامرس و  یوانیدناکسا یاھروشک و ھسنارف ،ناملآ رد یعامتجا

   .یقرش یایسآ یاھروشک رثکا و روپاگنس  ،ناویات ،یبونج هرک ،نپاژ رد زاس
 
 تشونرس و اھریسم ،فلتخم قطانم رد یزاس یناھج دنور بیترت نیمھ ھب
 رد یھجوت لباق شقن یاراد یلم یاھتلود  .درک دھاوخ ھبرجت ار یتوافتم یاھ
 یلم یاھ تلود درکلمع یگنوگچ  .دنشابیم ھسورپ نیا لماکت و یریگ لکش
 دناوتیم ،ددرگ نآ باتش بجوم ای و دھاکب ندش یناھج دنور تعرس زا دناوتیم
 میظنت و لرتنک ارنآ تاریثات ،دنک تیادھ فلتخم یاھریسم زا ارنآ یلماکت ریس
 .دنز مقر نآ یارب ار یتوافتم  یاھتشونرس و دیامن
 

 ھیامرس  ،یراجت نیناوق دننام فلتخم یاھ ھنیمز رد یلم یاھتلود تسایس
 ندش یناھج یلماکت ریس رب یلمارف یاھتکرش تیلاعف میظنت و یجراخ یراذگ
 ھیامرس بلج و یناھج رازاب رد ذوفن یارب اھتلود نینچمھ  .دراذگیم ریثات

 
233   Path dependent 



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 211 

 ندش یناھج یلماکت ریس  .دنزادرپیم تباقر ھب رگیدکی اب یجراخ یراذگ
   .تسا اھتباقر نیا ھجیتن ھب ھتسباو
 
 یناھج رازاب میسقت و کرتشم یاھ ھمانرب دربشیپ یارب اھتلود رگید یوس زا
 ابلاغ اھداھن نیا  .دننکیم یداصتقا قطانم و اھ ھیداحتا ،اھنامیپ لیکشت ھب مادقا
 تشونرس و یلماکت ریس رب امیقتسم و دنشابیم ندش یناھج دنور طسب مزیناکم
 دنراذگیم ریثات نآ ییاھن
 
 
 یناھج داصتقا یاھتصرف زا یرادرب هرھب
 
 و عبانم ،اھتراھم مزلتسم ابلاغ ندش یناھج یاھتصرف زا یرادرب هرھب
 شخب زا دیلوت لماوع ییاجباج و یراتخاس تالوحت ماجنا ،دیدج یاھتخاسریز
 یناھج دنور زا بولطم یرادرب هرھب یارب  .دشابیم ون یاھ شخب ھب ھنھک یاھ
 یراتخاس تالوحت هار بسانم یاھ تسایس ذاختا اب تسیابیم یلم یاھتلود ،ندش
 یارب بسانم طیارش دیدج یداصتقا یاھ تیفرظ داجیا اب و دنزاس راومھ ار
   .دنروآ مھارف ار ندش یناھج یاھتصرف زا یرادرب هرھب
 

 دنور زا اھنآ یدنم هرھب نازیم و یناھج داصتقا رد اھروشک درکلمع و  هاگیاج
 تسایس ھب یھجوت لباق نازیم ھب ،یناھج داصتقا راتخاس رب هوالع ،ندش یناھج
 فلتخم یاھ ھنیمز رد یلم یاھتلود تسایس  .تشاد دھاوخ یگتسب اھنآ یاھتلود
 ،راک ،ھمیب ،یجراخ یراذگ ھیامرس ،یکناب ،یزرا ،یلام ،یراجت نیناوق دننام
 ،یژولونکت طسب ،یلخاد عیانص ھعسوت ،اھ تکرش تیریدم ،تباقر میظنت
 یا ھظحالم لباق ریثات یاراد هریغو یعامتجا تامدخ ،تشادھب ،شزومآ
 .دشابیم یناھج داصتقارد اھروشک درکلمعرب
 
 یسایس و یداصتقا یاوزنا بجوم دنناوتیم بسانمان یراجت نیناوق ،لاثم یارب
  .دنوش ندش یناھج دنور یاھتصرف زا یرادرب هرھب زا عنام ،هدش روشک
 ھیامرس بلج ،یجراخ یراذگ ھیامرس لرتنک و میظنت ھنیمز رد بسانمان نیناوق
 ھنیمز رد تسردان نیناوق و اھتسایس  .تخاس دھاوخ راوشد ار یجراخ یراذگ
 ار یژولونکت لاقتنا و یلمارف یاھتکرش بلج ،اھتکرش تیلاعف میظنت ،راک رازاب
 یزرا و یلوپ یاھتسایس ،راجنھان یکناب یاھ متسیس  .درک دنھاوخ راوشد
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 یناھج یاھتصرف زا یرادرب هرھب زین لداعتمان یتایلام یاھ متسیس و تسردان
 و یجراخ یراذگ ھیامرس بلج ،نیا رب نوزفا .دومن دنھاوخ راوشد ار ندش
 ھیامرس ،نینچمھ .تسا تابث اب یداصتقا طیحم دوجو مزلتسم یلمارف یاھتکرش
 یاراد ھک دنوشیم ییاھروشک بلج ابلاغ یلمارف یاھتکرش و یجراخ یراذگ
 تسردان یداصتقا یاھتسایس  .دنشابیم رادیاپ و عیرس یداصتقا دشر زادنا مشچ
 یداصتقا یتابث یب داجیا و روشک یداصتقا ھعسوت ربارب رد عناوم داجیا اب
   .تخاس دنھاوخ راوشد ار ندش یناھج یاھتصرف زا یرادرب هرھب ،یسایسو
 
 دوجو مزلتسم ندش یناھج یاھتصرف زا بولطم یرادرب هرھب ،عومجم رد
 یداصتقا و یقوقح ،یکیزیف یاھتخاس ریز و اھداھن زا هدرتسگ یا ھعومجم
 داجیا ھجیتن رد و اھداھن و اھراتخاس نیا داجیا رد یدیلک یشقن تلود  . تسا
  .دراد هدھع ھب ندش یناھج یاھ تصرف زا یرادرب هرھب یارب بسانم طیحم
 هژیو ھب ریز یاھداھن و اھراتخاس داجیا رد تلود درکلمع ،بوچراچ نیا رد
         :تسا ھجوت لباق
 

 و لمح یاھ ھکبش ریظن ،بسانم یکیزیف یاھتخاس ریز و تاسیسات •
   تاطابترا و لقن

 قوقح لامعا و صیخشت ،نییعت یارب یدمآراک و فافش ،رثوم متسیس •
  تیکلام

 یجراخ یراذگ ھیامرس نیناوق •
 اھتکرش تیریدم ءوس و داسف زا یریگولج یارب اھتکرش نیناوق •
 راک رازاب نیناوق •
 تردق لرتنک هژیو ھب یتباقر ریغ یاھراتفر لرتنک و تباقر نیناوق •

 تاراصحنا
  فافش و دمآراک یزرا و یکناب ،یلام متسیس •
 لداعتم یتایلام ماظن •
 فافش و دمآراک ،لقتسم ییاضق ماظن •
 دمآراک و وگخساپ ،فافش یسارکوروب متسیس •
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 زا رثوم یرادرب هرھب ھب قفوم اھروشک قوف تالیھست و اھداھن دوجو نودب
   .دش دنھاوخن یناھج داصتقا یاھتصرف
 
 
 ندش یناھج یفنم یاھدمآیپ میظنت
 

 .دوشیم ناھج یاھداصتقا ھیلک رد یقیمع یراتخاس تارییغت بجوم ندش یناھج
 رگید روشک ھب روشک کی زا دیلوت هاگیاپ ناکم رییغت بجوم دناوتیم دنور نیا
 ار رگید روشک کی و دروآ ناغمرا ھب یداصتقا قنور روشک کی یارب ،ددرگ
 تالوحت ،رگید یوس زا .دنک ھجاوم یعامتجا و یداصتقا قیمع یاھنارحب اب

 قطانم نیب ای و یداصتقا یاھ شخب نیب ،روشک نورد رد دناوتیم یراتخاس
 کی زا دیلوت لماوع و عبانم لاقتنا بجوم رما نیا  .دریذپ ماجنا روشک فلتخم
 دنور نیا   .دش دھاوخ رگید ھقطنم ھب ھقطنم کی ای و رگید شخب ھب شخب
 و ددرگ یقیمع یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاھنارحب شیادیپ بجوم دناوتیم
 دنور زا بولطم یرادرب هرھب یارب  .دزادنایب رطخ ھب ار ھعماج تابث و لداعت

 نیا یعامتجا یاھداھن ریاس یراکمھ اب تسیابیم یلم یاھتلود ،ندش یناھج
  .دنیامن میظنت و لرتنک ارنآ یفنم یاھدمایپ و دننک میظنت و تیریدم ار دنور
 تیامح ھک یا ھنوگ ھب ،تسا ریذپ ھبرض راشقا زا تیامح مزلتسم رما نیا ماجنا
   .ددرگن مزال یراتخاس تارییغت ماجنا زا عنام ھطوبرم
 
 یزاس دازآ یارب یا هدرتسگ یاھ ھمانرب اب ابلاغ یناھج داصتقا ھب نتسویپ
 اھ ھمانرب نیا یارجا  .تسا هارمھ یزاس یصوصخ و یلام رازاب و تراجت

 دمآرد مک راشقا هژیو ھب ھعماج رب ار ینیگنس یعامتجا و یداصتقا ھنیزھ ابلاغ
 اتدمع ریذپ ھبرض راشقا زا تیامح و ھسورپ نیا ھنیھب تیریدم  .دنکیم لیمحت
 ھنیزھ هدنھد ناشن ھیسور یداصتقا تاحالصا ھبرجت  .تسا تلود تیلوئسم رد
 رد .دنک لیمحت ھعماج رب دناوتیم تاحالصا تسردان تیریدم ھک تسا ینیگنس
 ،دزاسیم ھجاوم یرتشیب یاھکسیر اب ار یلم داصتقا ندش یناھج دنور ،عومجم
 ونکت تالوحت ،یلام رازاب و تراجت یزاسدازآ زا یشان یاھکسیر دننام
 رد تلود شقن تیوقت بجوم رما نیا  .یللملا نیب تباقر دیدشت و کیژول
 .نآ فیعضت ھن ،دوشیم یداصتقا تیریدم
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 ھصرع رد تباقر ھب رداق ھک ییاھتیلاعف و عیانص ھب ھتسباو یاھروشک و مدرم
 ھک یعیانص  .دنریذپ ھبرض ادیدش ندش یناھج دنور ربارب رد دنشابیمن یناھج
 و کچوک عیانص ،دنشابیم یتلود یاھدیسبوس و یا ھفرعت یاھدس تیامح تحت
 دازآ تراجت تایضتقم ھب ییوگخساپ یارب یدودحم تیفرظ زا ھک یطسوتم
 اب تباقر رد ھک ییاھالاک و یزرواشک تالوصحم ناگدننک دیلوت ،دنرادروخرب
 راشقا و اھروشک ھیلک و صصخت نودب نارگراک ،دنشابیم یتادراو یاھالاک
 ربارب رد یتنس یعامتجا و یداصتقا تابسانم و دیلوت هویش ھب یکتم یعامتجا

     .دنشابیم ریذپ ھبرض رایسب هژیو ھب ،ندش یناھج
  
 یورین  ،راک رازاب میظنت یارب بسانم یاھداھن و نیناوق دوبن ،رگید یوس زا 
 یناھج رازاب تالوحتربارب رد ار تراھم مک و دمآرد مک راشقا هژیو ھب ،راک

 داعبا دمآرد عیزوت و میظنت یاھتسایس و یعامتجا ھمیب  .درک دھاوخ ریذپ ھبرض
 .دنشابیم ندش یناھج دنور بولطم تیریدم رگید
 
 
 یلمارف یاھتکرش تیلاعف میظنت
 
 دیدش تباقر و ھتشذگ ھھد دنچ یط یلمارف یاھتکرش عیرس دشر ،کش نودب
 و یلم یاھ تلود نیب تردق نزاوت یجراخ یراذگ ھیامرس بلج یارب اھروشک
 رد  .تسا ھتساک یلم یاھتلود تردق زا و هدرک نوگرگد ار یلمارف یاھتکرش
 یداصتقا ناوت اریز ،تسا ریگمشچ رایسب لوحت نیا اھروشک زا یا هراپ

 یلم یاھ تلود یداصتقا تردق زا رتشیب بتارم ھب هاگ یلمارف یاھتکرش
 ار یلم یاھ تلود ھک تسا هدوبن یا ھنوگ ھب لوحت نیا عومجم رد اما  .دشابیم
 ھنحص نیا  هدمع رگیزابزونھ یلم یاھتلود سکعرب  .دزاس جراخ ھنحص زا
   .دنشابیم رادروخرب یلمارف یاھتکرش ربارب رد یھجوت لباق تردق زا و دنا
 
 تیلاعف ،بسانم یداصتقا رازبا و اھتسایس زا هدافتسا اب دنناوتیم یلم یاھتلود
 ،دنشابیم کیژتارتسا تیمھا یاراد ھک ییاھ ھنیمز رد ار یلمارف یاھ تکرش
 ھعسوت رد یجراخ یراذگ ھیامرس ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ .دننک بیغرت
 ،یِزلام ،روپاگنس ریظن ،ایسآ یقرش بونج و یقرش یایسآ یاھروشک یداصتقا
 نیا ھیلک رد اما  .تسا هدومن افیا یا هدننک نییعت شقن ناویات و یبونج هرک
 یجراخ یراذگ ھیامرس ربارب رد لعفنم یشقن اھروشک نیا یلم یاھتلود دراوم
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 میظنت ار اھنآ تیلاعف فلتخم قرط ھب ،سکعرب  .دنا ھتشادن یلمارف یاھتکرش و
   .دنا هدومن
 
 یلمارف یاھتکرش تیلاعف میظنت و قیوشت یارب ھک ییاھتسایس لوادتم یاھ ھنومن
 ییاھشخب نییعت :زا دنترابع دنوشیم هدرب راکب یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس و
 ،کرتشم یراذگ ھیامرس بیغرت ،دنشابیمرادروخرب کیژتارتسا تیولوا زا ھک
 و فلتخم یاھشخب و عیانص رد یجراخ ھیامرس مھس یارب باصن دح نییعت
  .یموب عبانم زا هدافتسا و یژولونکت لاقتنا یارب طباوض نییعت
 

 لاقتنا و باختنا دنور رب دنناوتیم یلم یاھتلود ،قوف دراوم رب هوالع
 دروم یژولونکت الوا ھک دننک لصاح نانیمطا ات دنیامن تراظن زین یژولونکت
 یاھتکرش ھب ھک ییاھزایتما امود  .تسین هدش جراخ هدر زا و هدوسرف هدافتسا
 ،بسانم ریبادت زا هدافتسا اب ،اموس  .دشابن هزادنا زا شیب دوشیم ھتخادرپ ردام
  .دنیامن قیوشت و بیغرت ار یژولونکت لاقتنا دنور و یموب عبانم زا هدافتسا
 
 ھیامرس تکراشم و یلمارف یاھتکرش تیلاعف یبونج هرک تلود ،لاثم یارب
 ھک ییاھ شخب ،تسخن  :تسا هدومن قیوشت ھنیمز ھس رد ار یجراخ یراذگ
 ار ھتفرشیپ یژولونکت لاقتنا و نیمات ار روشک زاین دروم ھطساو یاھالاک
 ھک ییاھشخب ،مود  .یمیشورتپ عیانص و تفن شیالاپ ریظن ،دننکیم لیھست
 روشک یارب ھک یتارداص یاھشخب ،موس  .یجاسن دننام ،دنشابیم از لاغتشا
 تیلاعف ،رگید یوس زا  .کینورتکلا عیانص دننام ،دننکیم دیلوت یزرا دمآرد
 دیلوت اھنآ فدھ ھک یعیانص رد  یجراخ یراذگ ھیامرس و یلمارف یاھتکرش
 ھیلک رد  .دوشیمن بیغرت دشابیم یلخاد رازاب یارب ماودرپ یفرصم یاھالاک
  .دنریذپ ماجنا کرتشم یراذگ ھیامرس ھیاپ رب تسیابیم اھ هژورپ ،دراوم
 نیب رظن دروم تعنص هورگ ھب ھتسب یجراخ ھیامرس مھس باصن دح ،هوالعب

 یژولونکت لاقتنا و باختنا دنور رب تلود ،نینچمھ  .دشابیم دص رد 50 ات 20
 روشک بسانم هدش باختنا یژولونکت ھک دیامن لصاح نانیمطا ات دنکیم تراظن
 تروص یژولونکت  لاقتنا و یموب عبانم زا هدافتسا یارب مزال ریبادت و دشابیم
 ھب یقرش بونج و یقرش یایسآ یاھروشک ریاس رد قوف ریبادت  234.دنا ھتفرگ
 یاکیرمآ و نیتال یاکیرمآ یاھروشک رد و دنا هدش هدافتسا هدرتسگ یوحن

  .دنشابیم لوادتم زین یبونج
 

234  Evans (1987) 
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 ار قوف ریبادت ،یجراخ ھیامرس بلج یارب اھروشک دیدش تباقر ھب ھجوت اب
 یاھتسایس و ھطوبرم تعنص تیعضو  ،روشک تیعقوم ھب ھجوت اب تسیابیم
 سکعنم ھک یلک یاھ تسایس و یور هدایز زا و  درب راکب بیقر یاھروشک
 و یلم یاھتلود نیب تردق نزاوت .درک بانتجا ،دنشابیمن صخشم طیارش هدننک
   .تسا توافتم رایسب فلتخم عیانص و فلتخم یاھروشک رد یلمارف یاھتکرش
 
 ھب یھجوت لباق دح ات یلمارف یاھتکرش یریگزایتما و ینز ھناچ تردق
 دننام ییاھشخب رد  .دراد یگتسب دنشابیم لاعف نآ رد ھک یتعنص تاصخشم

 تردق زا یلم یاھتلود ربارب رد یلمارف یاھتکرش ،نداعم و تفن تعنص
 عیانص نیا ھیلوا عبانم اریز .دنشابیم رادروخرب یرتمک ینز ھناچ و یریگزایتما
 دنشابیمن یطیارش رد یلمارف یاھتکرش و دوشیمن تفای یروشک و ھطقن رھ رد
 ندوب کیدزن ھک ییاھشخبرد .دنریگب هدیدان ار یلم یاھتلود تساوخ دنناوتب ھک
 تیمھا یاراد ناگدننک دیلوت یارب ھیلوا داوم رازاب ای و فرصم رازاب ھب
 طیارش زین ،لقن و لمح ھنیزھ ندوب الاب لیلد ھب لاثم یارب ،تسا کیژتارتسا
 ھناچ و یریگزایتما تردق زا یلم یاھتلود دراوم نیا رد .دراد دوجو یھباشم
 یاھزایتما یلمارف یاھتکرش زا دنناوتیم و دنشابیم رادروخرب یرتشیب ینز
   .دنیامن بسک یرتشیب
 
 و تباث ھیامرس مھس ھک تسا یا ھنوگ ھب دیلوت یژولونکت ھک یعیانص رد
 زا یلم یاھتلود اددجم ،دشابیم الاب رایسب دیلوت ھنیزھ لک رد  235ریذپان تشگرب
 یلمارف یاھتکرش ربارب رد یھجوت لباق ینز ھناچ و یریگزایتما تردق
 یطیارش رد یلمارف یاھتکرش ،هژورپ ماجنا زا سپ اریز  .دنشابیم رادروخرب
 ھکارچ ،دنھد لاقتنا رگید یاھروشک ھب ار دوخ ھیامرس دنناوتب ھک دوب دنھاوخن
 نیا رد ،ھتبلا  .دوب دھاوخ فرصم لباق ریغ و ھتفر نیب زا نآ هدمع شخب
  ققحت ،هژورپ لیمکت زا سپ یلمارف یاھتکرش رب یلم یاھتلود یرترب دراوم
 نیا زا دنناوتیم یلم یاھتلود صخشم هژورپ کی دروم رد  .تفای دھاوخ
 یاھتکرش ،دننک یور هدایز صوصخ نیا رد ھچنانچ اما ،دنیامن هدافتسا یرترب
  .درک دنھاوخن یراذگ ھیامرس روبزم روشک رد هدنیآ رد یلمارف
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 تشگرب ھیامرس زا یکچوک شخب ھک 236رارف و ھشیر مک عیانصرد ،سکعرب
 تردق زا یلم یاھتلود ،یزاب بابسا و شفک ،کاشوپ عیانص دننام ،تسا ریذپان
 اب یلمارف یاھتکرش اریز  .دوب دنھاوخ رادروخرب یمک ینز ھناچ و یریگزایتما
 لقتنم یرگید روشک ھب ار دوخ ھیامرس دوب دنھاوخ رداق یمک اتبسن ھنیزھ لمحت
  .دننک
 
 تالخادم تیدودحم و لمع یدازآ نازیم ھک تشاد ھجوت تسیابیم نینچمھ
 ھقطنم باختنا رد یلمارف یاھ تکرش کالم اھنت یداصتقا روما رد تلود
 ییاھروشک بلج ابلاغ یلمارف یاھتکرش ھکلب  .تسین دیلوت و یراذگ ھیامرس
 رادیاپ و عیرس یداصتقا دشر زادنا مشچ اب ،گرزب یاھرازاب یاراد ھک دنوشیم
 ،اذل .تسین رامشیب اھروشک ھنوگنیا دادعت ،ینونک طیارش رد .دنشابیم
 یاھتکرش ربارب رد یبولطم تیعقوم زا ناتسودنھ و نیچ دننام ییاھروشک
   .دنشابیم رادروخرب یلمارف
 
 مزلتسم یلمارف یاھتکرش تیلاعف ،دش ھتفگ الاب رد ھکروطنامھ ،نیا رب نوزفا
 و یقوقح ،یکیزیف یاھتخاس ریز و اھداھن زا هدرتسگ یا ھعومجم دوجو
 یاھتخاس ریز و اھداھن داجیا اب دنناوتیم یلم یاھتلود ،اذل  .تسا یداصتقا
   .دننک تیوقت یلمارف یاھتکرش ربارب رد ار دوخ تیعقوم زاین دروم
 
 یاھتکرش ربارب رد ار دوخ تسایس تسیابیم یلم یاھتلود ،رگید یوس زا
 یژتارتسا رد ھطوبرم تعنص ای شخب تیمھا ساسا رب شخبرھرد ،یلمارف
 رب ھیامرس ھک تفن دننام یعیانص رد ،لاثم یارب .دنیامن نییعت روشک یداصتقا
 دیلوت یھجوت لباق دمآرد روشک یارب اما دنتسھ ھتفرشیپ یژولونکت دنمزاین و
 رد .دنک لابقتسا یلمارف یاھتکرش یراذگ ھیامرس زا تسیابیم تلود ،دننکیم
 دشاب یژولونکت لاقتنا نمضتم ھک دیامن میظنت یروط ار دوخ تسایس ،لاح نیع
 تفن ھکنیا ھب ھجوت اب  .دنک ظفح روشک نورد رد ار یداصتقا تنار رثکادح و
 لداعت کی داجیا و تسایس نیا یارجا ،دشابیم دوجوم یدودعم قطانم رد اھنت
 هژورپ ،یلم عفانم رثکادح لیصحت و یجراخ یراذگ ھیامرس بذج نیب بولطم
   .تسا یرورض و ریذپ ناکما یا
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 بسک تروص رد و تسا یبسن تیزم یاراد روشک ھک یعیانص رد ،نینچمھ
 ،دزادرپب تباقر ھب یناھج رازاب رد دناوتیم لاس دنچ فرظ ،مزال یژولونکت

 تسیابیم یلمارف یاھتکرش و یجراخ ھیامرس زا لابقتسا نیع رد تلود تسایس
 یرادرب هرھب بولطم یوحن ھب دوجوم یاھتصرف زا دناوتب ھک دشاب یا ھنوگ ھب
    .دیامن
 
 دننکیم لاغتشا دیلوت روشک یارب ھک شفک و کاشوپ دننام یعیانص رد ،سکعرب
 عیانص نیا یزادنا هار ھچنانچ ،دنشابیمن رادروخرب کیژتارتسا تیمھا زا یلو
 یاھتکرش و یجراخ یراذگ ھیامرس زا دناوتیم تلود ،دشاب ھیامرس ھغیضم رد
 الاب رد ھک روطنامھ ،عقاو رد  .دیامن لابقتسا یرتشیب لمع یدازآ اب یلمارف
 ھناچ و یریگزایتما ناکما ،ھیامرس ندوب رارف لیلد ھب عیانص نیا رد ،دش ھتفگ
    .تسارتمک و دودحم اتبسن یلمارف یاھتکرش ربارب رد تلود ینز
 
 و دنک لمع تسرد یلمارف یاھتکرش ربارب رد تلود ھچنانچ ،عومجم رد
 ،یناھج داصتقا رد روشک تیعقوم ساسارب شخب رھ رد ار دوخ یاھتسایس
 نیودت ھطوبرم شخب ینف و یداصتقا تاصخشم و  اھروشک ریاس تسایس
 یاھتکرش و یجراخ ھیامرس درکلمع و راتفر رب ات دش دھاوخ قفوم ،دیامن
 هرھب بولطم یوحن ھب ندش یناھج دنور یاھتصرف زا و دراذگب ریثات یلمارف
     .دیامن یرادرب
 
 
 تلود شقن لوحت
 
 نانچمھ و ھتساک یلم یاھ تلود تردق زا یزاس یناھج دنور کش نودب

 یراگنا هداس مغریلع ،دش هداد ناشن الاب رد ھک روطنامھ اما  .تساک دھاوخ
 زا یرادرب هرھب رد یا هدننک نییعت شقن یاراد زونھ یلم یاھتلود ،لوادتم
     .دنشابیم نآ یاھدمآیپ میظنت و ندش یناھج یاھتصرف
 
 بسانت رد شیارآ رییغت تسا یریگ لکش لاح رد و  هداتفا قافتا ھچنآ عقاو رد
 یب  ھن و تسا یندم یاھداھن و ھیامرس ،یلم یاھتلود درکلمع و شقن  ،تردق
 تراظن و تیلاعف تیمھا زا ،یناھج داصتقا دشر اب  .یلم یاھتلود ندش دروم
 یدیدج یاھ ھصرع نامزمھ اما ،دوشیم ھتساک اھ ھصرع زا یخرب رد تلود
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 تلود شقن کش یب  .دنشابیم تلود تراظن و تیلاعف مزلتسم ھک دنیآیم دوجوب
 توافتم ندش یناھج زا شیپ داصتقا رد نآ شقن ھب تبسن یناھج داصتقا رد
 قیرط زا ار یداصتقا یاھتیلاعف دنناوتیمن رگید یلم یاھتلود لاثم یارب  .تسا
 یرایسب زا ینیشن بقع ھب روبجم و دننک ھتکید و لرتنک یزکرم یزیر ھمانرب
 یلم یاھتلود ھک تسین انعم نیدب رما نیا اما  .دنا هدش یداصتقا یاھ ھصرع زا
      .دنشابیمن یا هدننک نییعت شقن یاراد رگید
 
 نیا زا رگید یدومن ،یداصتقا میظنت یاھ تسایس شقن و تیمھا رد ینوگرگد
 یب رگید یداصتقا میظنت تسایس ھک تسین نیا ،هدش عقاو ھچنآ  .تسا لوحت
 ھب اھ ھصرعزا یخرب زا یداصتقا تیلاعف میظنت ترورض ھکلب  .تسا دروم
 داصتقا تالوحت رثا رد ھک انعم نیا ھب  .تسا هدش لقتنم رتدیدج یاھ ھصرع
 دروم یب اھ ھصرع زا یخرب رد یمیظنت یاھتسایس لامعا ترورض ،یناھج
 ھب  .تسا ھتفای ترورض دوجوم ای و دیدج یاھ ھصرع زا یخرب رد اما  ،هدش
 نامزمھ یداصتقا یاھتیلاعف میظنت و لرتنک و یزاسدازآ یاھتسایس بیترت نیا
 رضاح لاح رد اھنآ میظنت و لرتنک ھک ییاھ ھصرع زا یخرب  .دنشابیم حرطم
 عضو ،یلمارف یاھتکرش تیلاعف میظنت و لرتنک زا دنترابع دنشابیم حرطم
 میظنت ،تسیز طیحم یگدولآ شھاکو لرتنک یارب دیدج یاھدرادناتسا و نیناوق

     .تاعارتخا و یرکف یاھتیلاعف ھب طوبرم قوقح
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 مھدزناپ لصف

 ناریا رد تردق یتنس راتخاس
 
 
 و ماظن ینعی ،ناریا میدق یسایس ماظن تیھام و تردق راتخاس دروم رد
 یتوافتم تایرظن  ،دوب مکاح ناریا رب تیطورشم زا شیپ ات ھک یراتخاس
 مسیلادوئف ،یقرش دادبتسا ،ییایسآ دیلوت هویش یاھ ھیرظن  .تسا هدش حرطم
 نیا اما  .دنا ھلمج نیا زا یتنس مسیلاینومیرتاپ و یناریا دادبتسا ،یناریا
 ابیرقت .دنشابیم یھجوت لباق کرتشم هوجو یاراد ناشیاھتوافت مغریلع ،تایرظن
 ماظن ندوب ھنارالاسردپ و یصخش ،ھماکدوخ ،قلطم رب اھ ھیرظن نیا ھمھ
 تیکلام فعض نوچمھ یلماوع رد ارنآ لیلد و دنراد دیکات ناریا میدق یسایس
 ،یزرواشک عماوج ندوب هدنکارپ و یبآ مک دننام یمیلقا طیارش ،یصوصخ
 مالسا تعیرش و ینیب ناھج یاھ یگژیو و یا ھلیبق یاھ مجاھت و تابسانم
  .دننکیم وجتسج
 
 ناوتیم میدق ناریا رد تردق یتنس تخاس یارب ،قوف یاھ ھیرظن ساسا رب
 :درمشرب ار ریز تاصخشم
 

 یھلا عبنم زا نآ تیناقح و تیعورشم ھک تسا سدقم یرما تنطلس .1
 و قالخا ،تلود و نید یاھداھن ،رگید ترابع ھب  .دوشیم یشان

 نید زا یرادساپ تسایس و تلود تیاغ  .دنا ھتخیمآ مھ رد تسایس
   .مدرم هدارا و یار ھن ،تسا یھلا زین نوناق اشنم  .تسا

 یرثوم داھن ھک ینعم نیا ھب تسا ھقلطم  )تنطلس( یسایس تردق .2
 طسوت قلطمروطب هراومھ تردق و درادن دوجو  نآ رب تراظن یارب

 رد ناوتیم ار ھصخشم نیا  .دوشیم ھتشاذگ ارجا ھب عجرم نیرت یلاع
 یتح و تفالخ رب یکتم تنطلس ،تفالخ ،یناریا یھاشداپ یاھ ھیرظن
  .درک هدھاشم تماما

 ھکلب قلطم اھنت ھن تردق ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھماکدوخ تنطلس .3
 لامعا یصخشم نیناوق ساسا رب ،تسا یصخش الماک نینچمھ
 .تسا هاشداپ صخش لایما و تساوخ عبات امامت و دوشیمن



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 222 

 زا ناوتان و رصاق مدرم ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھناردپ تنطلس .4
   .دنوشیم دادملق دوخ روما هرادا و حلاصم صیخشت

 ،ییارگنامدود ساسا رب تازایتما و فیاظو یراذگاو و تردق لامعا .5
 یرالاسناوید مغریلع  .دریذپیم ماجنا یا ھلیبق و یدنواشیوخ تابسانم
  .تسین رارقرب صاخشا و بصانم نایم یکیکفت  ،هدیچیپ و هدرتسگ
 دراد رارق هاشداپ صخش و تنطلس ،یرالاس ناوید هاگتسد سار رد
  .درگنیم دوخ یصوصخ کلم تروص ھب هرادا رھ و ماقم رھ ھب ھک

 ھتخیمآ مھرد و شوشغم یمومع و یصوصخ یگدنز ورملق نایم زرم .6
 .تسین نوصم تلود داھن ھلخادم زا یصوصخ هزوح و تسا

 )تنطلس( تلود داھن یالیتسا تحت و تسا فیعض یصوصخ تیکلام .7
 .دراد رارق

 ھجدوب ھک ینعم نیا ھب تسا راوتسا یریگ جارخ ھیاپ رب تلود داصتقا .8
 نرازگراک و لامع طسوت ھک دوشیم نیمات جارخ نتفرگ لحم زا تلود
 هدناتس نارادنیمز و ناناقھد زا ،روز و رھق یورین دربراک اب ،تلود
 طسوت امیقتسم ھعماج دیلوت دازام هدمع شخب رگید ترابع ھب  .دوشیم
 ھک یبرغ یلادوئف ماظن فالخ رب ،دوشیم طبض روز ھیاپ رب و تلود
 یداصتقا تاظحالم ھیاپ رب اھ لادوئف طسوت ھعماج دیلوت دازام نآ رد

        .دوشیم راذگاو تلود ھب تایلام تروصب نآ زا یشخب و ھتشگ طبض
 اما ،دنراد دوجو ھعماج رد یددعتم تاقبط ھچرگا ،یعامتجا ظاحل ھب .9

 ھمھ ،یھورگ قوقح و یعامتجا تینما و تینوصم نادقف لیلد ھب
 لادوئف ،فارشا تاقبط ببس نیدب .دنا تلود داھن ھب ھتسباو و فیعض
 روبزم تاقبط نآرد ھک یبرغ یاھماظن لکش ھب ،یزاوژروب و
 رادیدپ ،دنشابیم تلود داھنزا یبسن لالقتسا یاراد و هدوب دنمورین
 .دوشیمن

 و رثکت اب نامزمھ ،ندوب ھماکدوخ و دبتسم نیع رد یسایس تردق .10
 یشان نآ یا ھلیبق تخاس زا اتدمع ھک تسا ھجاومزین تردق یگدنکارپ
 کی شیادیپ زا عنام اھنت ھن یا ھلیبق یاھ هزیتس و شکمشک .دوشیم
 تشابنا راک ھکلب ،دنوشیم زکرمتم و ھچراپکی یرادا و یسایس متسیس
 رثا رد اریز  .دنزاسیم راوشد زین ار یداصتقا ھعسوت و ھیامرس
 و ھتسسگ یداصتقا ھعسوت و ھیامرس تشابنا رما یا ھلیبق موجھرھ
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 زا یشان یاھ یناریو رثا رد و دوشیم فقوتم لاس نیدنچ یارب
 و رازبا ،یداصتقا یاھتخاسریز مادھنا هژیو ھب ،اھ یشکرکشل
 زا ھلپ نیدنچ روشک ،یداصتقا عبانم و یناسنا ھیامرس ،دیلوت یاھدحاو
 .دتلغیم ورف نییاپ ھب یداصتقا ھعسوت نابدرن

 مغریلع ھک ینعم نیا ھب ،تسا ھناگود تموکح راتخاس و تیھام .11
 یاراد تنطلس تازاوم ھب تعیرش ،تنطلس ندوب ھماکدوخ و قلطم
 یگدنز زا یا هدرتسگ ھطیح یارب ھک تسا ییاھداھن و ماکحا
   دنراد تراظن اھنآ رب و دننکیم نییعت فیکت مدرم یعامتجا

 )یعامتجا یاھداھن( مدرم و تلود داھن نیب کیناگرا و لباقتم دنویپ .12
 هاشداپ تیعر ،مدرم )تنطلس( تلود داھن دید زا  .تسا فیعض رایسب
 ھب فظوم و دنتسین رادروخرب یا هدش نیمضت قوقح زا ،دنا
 مالسا تما ،مدرم ،نید داھن دید زا  .دنشابیم هاشداپ زا یرادربنامرف
 تما .تسا لماک و قلطم ،یھلا نآ نیناوق و یناھج نآ تموکح ھک دنا
 دنوادخ ناگداتسرف و تعیرش نیناوق زا یرادربنامرف ھب فظوم
 دجاو نیدھتجم ای و ھیقف یلو ،اھنآ بایغرد و )ناماما و ربمایپ(
 و کرد ھب رداق اھنآ اھنت ناماما و ربمایپ بایغرد اریز ،دنا طیارشلا
   .دنشابیم یھلا نیناوق ریسفت

 
 ار ناریا رد نردم تلود نیوکت عناومو قوف راتخاس شیادیپ للعزا یا هراپ
 تیکلام فعض ،یا ھلیبق راتخاس ،ناریا یمیلقا طیارش ریثات رد ناوتیم
 ،تموکح ھب مالسا شرگن ،تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ مھرد ،یصوصخ
 تراظن و لرتنک یاھ مزیناکم ھب یھجوت یب ،تموکح راتخاس یگناگود
    .درک وجتسج مالسا تعیرش رب مکاح یاھتشادرب یخرب و  تردقرب
 
 
 یمیلقا طیارش
 
 نیمز و اھ نابایب زا نآ زا یھجوت لباق شخب ھک کشخ تسا ینیمزرس ناریا
 یارب یا هدرتسگ یاھدمآیپ یاراد رما نیا  .دوشیم لیکشت تشک لباق ریغ یاھ
 نآ زا ھک تسا هدوب ناریا رد یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تابسانم یدنب لکش
 ،یا ھلیبق تابسانم شیادیپ ،یتشیعم هدنکارپ عماوج شیادیپ زا ناوتیم نایم
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 تیکلام فعض  ،نیمز رب یتلود تیکلام هژیو ھب ،یعمج تیکلام شرتسگ
 ھبلغ ،تلود زا لقتسم فارشا و نارادنیمز شیادیپ مدع  ،نیمز رب یصخش
  .درب مان ھنادبتسم یاھتموکح شیادیپ و ھعماج تالوحت ریس رب تلود داھن نتفای
 
 زا رتمک اھنت ناریا روانھپ اتبسن نیمزرس زا ،بآ یمک و یمیلقا طیارش لیلد ھب

 ھقطنم دنچ ای و کی رد و هدوب هدنکارپ اتبسن ھک تسا تشک لباق نآ 10%
 هدنکارپ و کچوک اتبسن عماوج شیادیپ بجوم رما نیا  .دشابیمن زکرمتم گرزب
 یراجت تالدابم تاناکما ندوب دودحم و رگیدکی زا یرود لیلد ھب ھک دیدرگ یا
 نیا  ندوب کچوک  .دندشیم هرادا ییافک دوخ ھیاپ رب راچان ھب یا ھقطنم نیب

 عماوج زا یا ھعومجم شیادیپ بجوم دوخ ھبون ھب یئافک دوخ ھب اکتا و عماوج
      237.دیدرگ مک دیلوت دازام و نییاپ اتبسن یداصتقا یرو هرھب اب یتشیعم
 
 تابسانم و دیلوت دنور رد بآ ھک دیدرگ بجوم بآ دوبمک ،نیا رب نوزفا
 بآ دوبمک لکشم عفر یارب  .دنک ادیپ نیمز یاپمھ شیب و مک یتیمھا یداصتقا
 دندومن بآ تیریدم و میسقت یارب یریبادت و اھمتسیس داجیا ھب مادقا عماوج نیا
 رما نیا  .دنتشاد رارق تلود داھن لرتنک و یربھر تحت دراوم بلاغرد ھک
 تردق زا ،ییاپورا یاھروشک اب ھسیاقم رد ،ناریا رد تلود داھن ھک دش بجوم
  .ددرگ رادروخرب یرتشیب
 
 تیکلام شرتسگ بجوم دیلوت دازام شیازفا یارب شالت ،رگید یوس زا 

 یصوصخ تیکلام فعض و یزرواشک یاھنیمز یتلود تیکلام هژیو ھب ،یعمج
 فیعضت ار رازاب یارب دیلوت تھج ییاتسور عماوج هزیگنا رما نیا  .دیدرگ
 و دندرگ جراخ یتشیعم داصتقا زا دنناوتن ییاتسور عماوج ات دش بجوم و درک
 ھعسوت زا یرتالاب ھلحرم دراو دتس و داد و رازاب تاناکما زا هدافتسا اب
    .دنوش یداصتقا
 
 طبض ،تلود زا لقتسم نارد نیمز فعض ای دوبن لیلد ھب ،یطیارش نینچ رد
  .تفریذپیم ماجنا نآ یلحم نارومام و تلود طسوت امیقتسم ھعماج دیلوت دازام
 رارق یلحم داصتقا زا رود ھب و دیلوت دنور زا جراخ یزکرم تلود ھک اجنآ زا
 و یداصتقا تابسانم ھیاپ رب دیلوت دازام طبض ھک دشیم بجوم رما نیا ،تشاد
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 .دینک ھعجارم »ھنزور تاراشتنا
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 طسوت تلود داھن .دریذپن ماجنا ھعماج تایضتقم و دیلوت طیارش ھب ھجوت اب
 دیلوت دازام زا یھجوت لباق شخب دوخ یماظن یورین زا هدافتسا اب و رھق یورین

 یماظن هاگتسد ظفح و اھ یشکرکشل نوزفا زور جراخم نیمات یارب ار ھعماج
 دشر و ھیامرس تشابنا زا عنام اھنت ھن نیا  .درکیم فرصت دوخ یناوید و
 و تیوقت ار تلود داھن و ھعماج نیب دنویپ تسسگ ھکلب ،دشیم یتاقبط تابسانم
   .درکیم ھنیداھن
 
 متسیس و بآ عبانم میسقت رد تلود ھلخادم اب هارمھ یتلود تیکلام ،بیترت نیا ھب

 دشر و شیادیپ عنام وسکی زا یتایلام تنار قیرط زا دیلوت هدوزفا شزرا طبض
 و تلود داھن دح زا شیب تردق بجوم رگید یوس زا و تشگ یتاقبط تابسانم
 تابسانم یریگ لکش زا عنام اتیاھن لماوع نیا ھعومجم  .دیدرگ نآ یگماکدوخ
 یراد ھیامرس ماظن ھعسوت و یریگاپ ،ھیامرس تشابنا ،اھرھش شرتسگ ،یتاقبط
  .تشگ ناریا رد نردم تلود نیوکت و
 
 
 یا ھلیبق یاھگنج
 

 یاھ یگژیو زارگید یکی یا ھلیبق یپ رد یپ یاھگنج و یا ھلیبق راتخاس
 ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ  .تسا میدق ناریا رد تردق راتخاس ھتسجرب
 یزرواشک عماوج زا هدنکارپ یا ھعومجم شیادیپ بجوم ناریا رد بآ یبایمک
 ،یلادوئف ماظن ھک دیدرگ بجوم دوخ ھبون ھب رما نیا  .دش یتشیعم و افک دوخ
 هدرتسگ و دریگباپ ناریارد دناوتن ،تفای جاور یبرغ یاپورا رد ھک یتروصب

 زا ،یزرواشک عماوج رد دیلوت دازام حطس ندوب نییاپ لیلد ھب اریز  .دوش
 یاھتردق یریگ لکش ،رگید یوس زا ،عماوج نیا ندوب هدنکارپ و  وسکی
 ترابع ھب  .دوبن رسیم اساسا یدابآ دنچ ای کی تیکلام ساسا رب لقتسم یلادوئف
 یانبم دناوتب ھک دوبن یفاک هزادنا ھب راک نیا زا لصاح دیلوت دازام مجح رگید
 یماظن یورین یطیارش نینچ رد .ددرگ لقتسم یلادوئف یاھتردق شیادیپ
 رد ار هدنکارپ یزرواشک عماوج دیلوت دازام تسناوت اھ ھلیبق لایس و کرحتم
  .دوش لیدبت تلود ھب نآ زا هدافتسا اب و  دنک یروآ عمج هدرتسگ اتبسن یتعسو
 یداصتقا ھعسوت دنور یا ھلیبق یاھگنجریذپان نایاپ رود ،یدعب لحارم رد اما
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 و تشگ تلود داھن و ھعماج نیب تسسگ شیادیپ بجوم ،تخاس ھتسھآ ار روشک
   238.دیماجنا دبتسم یاھتموکح شیادیپ ھب
 
 زاروشک یناسنا و یکیزیف ھیامرس زا یھجوت لباق شخب یا ھلیبق گنجرھرثارد
 و ھعسوت نابدرن زا ھعماج و تسسگیم مھ زا ھعماج یلماکت ریس ،تفریم نیب
 ھکزوریپ ھلیبق تلود ،نیارب نوزفا  .دیتلغیم ورف نییاپ ھب ھلپ نیدنچ لماکت
 دوب بولغم لیابق یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقارتسب اب یمک یاھ دنویپ یاراد
 شزرا طبض ھب مادقا نیگنس یاھتایلام عضو اب و تفرگیمرارق ھعماج زارفرب
 موادت  .درکیم دوخ یناوید و یماظن هاگتسد ھنیزھ نیمات تھج ھعماج هدوزفا
 و یگماکدوخ ندش ھنیداھن و مدرم زا تلود داھن تسسگ بجوم طیارش نیا
   .دیدرگ دادبتسا
 
 
  یصوصخ تیکلام فعض
 
 بجوم یا ھلیبق یاھگنج زا یشان ینما ان و نیمز رب یتلود تیکلام شرتسگ
 زا لقتسم فارشا و نارادنیمز ھقبط شیادیپ مدع و یصوصخ تیکلام فیعضت
 ھعسوت گنھآ و درک تیوقت ار تلود یدادبتسا هاگیاپ رما نیا  .دیدرگ تلود
  .تخاس ھتسھآ ار روشک یداصتقا
 
 عون راھچ ناریا رد ھک دھدیم ناشن یوفص رصع رد تیکلام عضو یسررب
 ،یتلود یاھ نیمز ،هاش ھب قلعتم یاھ نیمز :تسا ھتشاد دوجو نیمز تیکلام
 نیمز تیکلام زین راجاق نارود رد   239.دارفا ھب قلعتم یاھ نیمز و ھفوقوم
 لکش و دنتشاد مان ھصلاخ هاش ھب قلعتم یاھ نیمز .دوب عون راھچ رب نانچمھ
 ھب قلعتم یاھ نیمز ،یدنب میسقت نیا رد .دوب لویت ،یتلود یاھ نیمز یساسا
 زین تراجت هزوحرد  .دنا هدوب رادروخرب تیمھا نیرتمک زا هراومھ دارفا
 هار فقو دراوم زا یرایسب رد ھکنانچنآ  .دوبن مرتحم نادنچ یصوصخ تیکلام
   240.تفریم باسح ھب ھیامرس تینما و تلود دربتسد زا رارف یارب یزیرگ
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 هاشداپ ای و تلود تیکلام رد یزرواشک یاھ نیمز هدمع شخب  ،عومجم رد
 دارفا ھب فلتخم  طباوض ساسا رب ار اھنآ زا یرادرب هرھب قح ھک تشاد رارق
 دوجو ینیعم دح ات نیمز رب یصوصخ تیکلام  .درکیم راذگاو رظن دروم
 ،بیترت نیا ھب  .دوب تلود تردق ھب ھتسباو اساسا و دودحم نآ ھنماد اما ،تشاد
 زا لقتسم ناکالم ھقبط دشر زا عنام نیمز رب یتلود تیکلام هدرتسگ ھنماد
 ھعسوت رد یمھم شقن ھک دوب مھم دمآیپ ود یاراد رما نیا  .دیدرگ تلود
   .دندرک افیا ناریا یسایس و یداصتقا
 
 ھب تسناوتن لالقتسا مدع و فعض لیلد ھب ،تلود ھب ھتسباو ناکلام ھقبط الوا

 یھاگتسد ھب لیدبت ار تلود داھن و دنک لمع تلودربارب رد یداھن تروص
 ھقبط دوبن ،امود  .دیامن یریگولج نآ ندرک لمع ھنارسدوخ زا و دزاس دنمنوناق
 ھیاپ رب و تلود طسوت امیقتسم ھعماج دیلوت دازام طبض ھک دش بجوم روبزم
 تاظحالم ھیاپرب و تلود زا لقتسم نارادنیمز طسوت ھن ،دریذپ ماجنا روز
   .یلحم طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا
 
 دنور رد تلود زا لقتسم نارادنیمز تکراشم یبرغ یاپورا یلادوئف عماوج رد
 ھیاپ رب دیلوت هدوزفا شزرا طبض ھک دشیم بجوم یلحم داصتقا و دیلوت
  .دریذپ ماجنا ھعماج تایضتقم و دیلوت طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا تابسانم
 یتاقبط تابسانم دشر و نارادنیمز یتاقبط هاگیاپ تیوقت بجوم نانچمھ رما نیا
 زا لقتسم ناردنیمز دوبن و یتلود تیکلام شرتسگ لیلد ھب ،ناریا رد اما  .دشیم
 یلحم نارومام و تلود طسوت امیقتسم ھعماج دیلوت هدوزفا شزرا طبض ،تلود
 زا رود ھب و دیلوت دنور زا جراخ یزکرم تلود ھک اجنآ زا  .تفریذپیم ماجنا نآ
 ھیاپ رب دیلوت هدوزفا شزرا ھک دشیم بجوم رما نیا ،تشاد رارق یلحم داصتقا
 .دریذپن ماجنا ھعماج تایضتقم و دیلوت طیارش ھب ھجوت اب و یداصتقا تابسانم
 لباق شخب دوخ یماظن یورین زا هدافتسا اب ،رھق یورین طسوت تلود داھن
 یشکرکشل نوزفا زور جراخم نیمات یارب ار ھعماج هدوزفا شزرا زا یھجوت
 زا عنام اھنت ھن نیا  .درکیم فرصت دوخ یناوید و یماظن هاگتسد ظفح و اھ
 و ھعماج نیب دنویپ تسسگ ھکلب ،دش یتاقبط تابسانم دشر و ھیامرس تشابنا
   .درک ھنیداھن و تیوقت ار تلود داھن
 
 لقتسم فارشا ھقبط شیادیپ زا عنام یزایتما تیکلام  متسیس ،بیترت نیا ھب
 ناریا رد تلود ھقلطم تردق نتشگ دودحم و تلود داھن ندش دنمنوناق ،تلودزا
 و درک لمع ناریا یسایس و یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام تروصب و دیدرگ
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 دنور تلود داھن  .دیماجنا دادبتسا ندش ھنیداھن و ھقلطم یاھتلود شیادیپ ھب اتیاھن
 و جراخ نامزمھ اما ،درکیم نیمضت و نیمات ار یداصتقا تابسانم دیلوتزاب
 اب هارمھ یتلود تیکلام ،بیترت نیا ھب  .تشاد رارق یداصتقا تابسانم زارفرب

 زا عنام وسکی زا یتایلام تنار قیرط زا دیلوت هدوزفا شزرا طبض متسیس
 زا شیب تردق بجوم رگید یوس زا و تشگ یتاقبط تابسانم دشر و شیادیپ

   .دیدرگ نآ یگماکدوخ و تلود داھن دح
 
 
 یرالاس ردپ و یگماکدوخ
 
 ،یتنس یلک عون ھس ھب ار رادتقا عاونا یلک یدنب میسقت کی رد ربو سکام
 عبانم صیصخت و عیزوت یتنس رادتقا رد  .دنکیم میسقت ینالقع و ،کیتامزیراک
 رداص تنس ساسا رب مکح و نامرف و دریگیم تروص اھ تنس ساسارب تردق
 حالطصا ربو  .دریذپیم ماجنا ساسا نیمھ رب زین تعاطا و دوشیم
   241.تسا هدرب راکب رادتقا نیا فیصوت یارب ار یتنس مسیلاینومیرتاپ
 
 بالقنازا شیپ ات یمالسا هرود رد ناریا رب مکاح نامتفگ ،الاب بوچراچ رد
 ،یرھشناریا رصانع زا یبیکرت ھک تسا یتنس مسیلاینومیرتاپ یعون ،ھطورشم
 یوزاب و هدیاز ھب المع تلود داھن متسیس نیا رد  .دشابیم ینانوی و یمالسا

 لیدبت تایلام یروآ عمج یارب یرادا یھاگتسد ھب و هاشداپ رابرد ای هداوناخ
  یاھ ھتساوخ و لایما ھیاپ رب ھکلب ،نوناق ساسا رب ھن تلود داھن  .دوشیم
 ھماکدوخ و ھقلطم تموکح لامعا یارب یو تسد رد یرازبا تروصب و هاشداپ

 رثکادح ذخا نآ یلصا ھغدغد و دنیشنیم یعامتجا تاقبط قوفام ھک دنکیم لمع
 اب ،رما نیا  .دشابیم روز و باعرا ھب لسوت اب نارادنیمز و ناناقھد زا تایلام
 و تلود داھن نیب تسسگ شیادیپ بجوم اھنت ھن یگماکدوخ و ینوناق یب جیورت

 دیلوت دازام طبض و یصوصخ تیکلام هزیگنا فیعضت اب ھکلب ،دوشیم ھعماج
 ربارب رد یعنام تروصب ،یداصتقا تاظحالم ھن و رھق یورین ساسارب ھعماج
 یرالاسردپ ار متسیس نیا ربو   .دنکیم لمع ھعماج یسایس و یداصتقا ھعسوت

 قلطم تردق دناوتب ھک درادن دوجو یرثوم داھن نآ رد اریز دناوخیم یقرش
 دوخ تموکح تحت مدرم و نیمزرس اب مکاح   .دزاس دودحم و لرتنک ار  هاشداپ
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 و یعامتجا تاقبط ،تلود زارفرب ،دنکیمراتفر شیوخ یصخش کلم دننام
 ھنادبتسم و ھقلطم تموکح رازبا ھب ار اھنآ و دریگیمرارق یداصتقا یاھداھن

 242.دھدیم لزنت دوخ
 
 
 تلود و نید دنویپ
 
 ھتسجرب یگژیو تسایس و قالخا دنویپ و تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ مھرد
 تلود و نید دنویپ ھک تسا ھجوت نایاش  .تسا میدق ناریا رد تردق راتخاس
 ھیاس هاشداپ ،یدزیا هرف یرھشناریا ھشیدنا رد  .تسا یرھشناریا ھنیشیپ یاراد
 نآ نابھگن یھاشداپ و ساسا نید عقاو رد  .تسا نیمز یور رد دنوادخ
 ھعماج یا ھلیبق راتخاس رد ار رما نیا لیلد نودلخ نبا  .دوشیم بوسحم
 کی سیسات ھب رداق ییاھنت ھب یا ھلیبق تیبصع ،یو رواب ھب  .دنکیم وجتسج
 لمکم ییورین ھب گرزب یروتارپما کی سیسات یارب ،اذل  .تسین ریگارف تلود
 ھک دروآیم دوجوب هزات یتیبصع ،نید  .دزاسیم مھارف نید ارنآ ھک دراد جایتحا
 نیا رد   243.تسا عراش زا تعاطا و عرش رماوا ھب قلطم نامیا انامھ
 زا ار دوخ تیعورشم هاشداپ یھتنم ،تسا هاشداپ نآ زا یسایس تردق بوچراچ
 .تسا نید زا یرادساپ ھب فظوم و دریگیم نید داھن
 
 اساسا مالسا رد توکح  .دوریم رتارف رایسب قوف بوچراچ زا مالسا اما

 هدھعرب ود رھ ایند تسایس و نید زا ینابھگن ھفیظو ینعی ،تسا ینید تموکح
 راگدرورپ قح اساسا ار تموکح ،مالسا رد تموکح ھفسلف  .تسا نید داھن
 تماما ای تفالخ داھن ربمایپزا سپ و  تسا هدش راذگاو ربمایپ ھب ھک دنادیم
 زا « ،دنکیم ناشن رطاخ »ماب ھنورگ نوف« ھک روطنامھ  .دشابیم نآ رادساپ
 نامزاس تما دوجو ھب لماک تدابع و تسادخ تدابع ناسنا فدھ مالسا رظن
 نیتسخن و تسا تموکح جاتحم دوخ یتما نینچ  .دراد زاین نادقتعم زا یا ھتفای

 
 ،یوسوم ریم یلع دیس ،نردم تلود ،تنس ،مالسا« ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب   242

 »ین تاراشتنا ،1384
 ،یگنھرف و یملع تاراشتنا ،یدوعسم ھمجرت ،یدھم نسحم ،نودلخ نبا خیرات ھفسلف   243
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 ،فدھ نیا ققحترد  244.»تسا تدابع تاناکما ندروآ مھارف تموکح فدھ
 تما زا تیامح ،تسخن :تسوربور یلصا ھفیظو ھس اب یمالسا تموکح
 ربارب رد یمالسا تما زا تیامح مود ،یمالسا ریغ ناھج ربارب رد یمالسا
 نیزاوم اب قبطنم یگدنز ینعی ،تسرد یگدنز لیمحت  ،موس و داحلا و قاقشنا

 ھک تسا ینید تموکح اساسا مالسا رد تموکح ،رگید ترابع ھب   245.تعیرش
 هدیدرگ بجاو و ضرف مدرم رب ربمایپ ھلیسو ھب دنوادخ یوس زا نآ نیناوق
 ای تفالخ داھن هدھع رب یمالسا تموکح ظفح ھفیظو ربمایپ زا سپ  .تسا
 تعیرش بحاص ینیشناج تقیقحرد تفالخ« ،نودلخ نبا ھتفگ ھب  .تسا تماما
 نآ یارب تفالخ .نید ھلیسو ھب ایند تسایس و نید زا ینابھگن روظنم ھب تسا
 ار نانآ ناھج نیا و ناھج نآ تحلصم ھک یعرش نیزاوم قبط مدرم ھک تسا
  246.»دنوش تیادھ دریگیم رظن رد
 
 دوجوب رظن فالتخا ناناملسم نایم رد تفالخ ماقم دروم رد ،ربمایپ زا سپ
 ھلیبق زا تسیابیم ھفیلخ ینعی ،ربمغیپ نیشناج ھک دندش نآ رب ننست لھا  .دمآ
 ھلیبق نایم زا حلاص درف کی ندیزگرب رما رد مدرم یارب یھتنم ،دشاب شیرق
 ناکرا زا یکی ار )تماما( تفالخ رما نایعیش  .دندش لیاق باختنا قح شیرق
 نایعیش ساسا نیا رب  .دوش راذگاو تما رظن ھب دناوتیمن اساسا ھک دنتسناد نید
 و تسا هدرک نییعت دوخ ینیشناج ھب ار یلع ،دمحم ترضح ھک دندش نآ رب

 ھمھ یواست  جراوخ ،رگید یوس زا  .تسا وا هداوناخ و یلع نآزا تموکح
 یرورض ندش ھفیلخ و ھفیلخ باختنا رما رد ار برع ریغ و برع ،ناناملسم
 ھفیلخ ندرک باختنا قح یاراد دیاب یناملسم رھ اھنت ھن ساسا نیا رب  .دتنسناد
 ،اتسار نیا رد  .دوش باختنا تفالخ ھب دناوتب تسیابیم یناملسم رھ ھکلب ،دشاب
   .دنتشگ حرطم رورم ھب زین یرگید یاھ شیارگ
 

 
244   Von grunebaum, G.E., Islam, essays in the Nature and Growth of a 

Cultural Tradition, Routlege & Kegan Paul Ltd  
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 نیا ھمھ اما ،دشابیمرادروخرب یدیلک تیمھا زا اھشیارگ نیا نیب توافت ھچرگ
 نوناق ،تسا ینید تموکح اھنآ ھمھ دید زا ینعی ،دنا ناسکی ساسارد اھشیارگ
 و راگدورپ ھب باصتنا زا اساسا تموکح تیعورشم و تسا یھلا تموکح و
 حیرصت  نودلخ نبا ھک روطنامھ  .دزیخیمرب تعیرش ماکحا یارجا و ربمایپ
 یونعم و یویند سیئر و یلاع راذگنوناق و ادخ هدنیامن ھفیلخ ای ماما« ،دنکیم
 دوخ دوجو رد ناھج تیادھ یارب ار مزال یاھتردق ھمھ و تسا مالسا ناھج
 تسایس و نید زا ینابھگن ھفیظو مالسا رد ،رگید ترابع ھب  .»دنکیم زکرمتم
 کی ،تلود زا مالسا یلصا طابنتسا  .تسا نید داھن هدھعرب ود رھ ایند
 رب بھذم و تسا نویبھذم تسد رد یسایس تردق نآرد ھک تسا ینید تموکح
 نآ زا یسایس تردق  ،یناریا یھاشداپ ماظن رد ھکیتروص رد  .دراد ھبلغ تلود
 فظوم و تفریگیم نید داھن زا ار دوخ تیعورشم  هاشداپ ھچرگ  .دوب هاشداپ
  .تسنادیمن دوخ نآزا ار یسایس تردق نید داھن اما ،دوب نید زا یرادساپ ھب
 
 
 تردق یگناگود
 
 رایسب یرادا ماظن ھک سنازیب و ناریا یاھ یروتارپما اب ار نآ ،مالسا تاحوتف
 تموکح کی هرادا یاھشلاچ و یراوشد   .تخاس طبترم دنتشاد یا ھتفای لماکت
 زا ،سنازیب و ناریا یاھ یروتارپما اب طابترا و ییانشآ و وسکی زا ،هدرتسگ
 ھب ارنآ و دروآ دوجوب تفالخ هاگتسد رد یقیمع تالوحت جیردت ھب ،رگید یوس
    .درک کیدزن ین اطلس تموکح ماظن
 
 یاھروشک ندش رود و  مالسا ندش هدنکارپ و شرتسگ اب ،رگید یوس زا
 راوشد ھفیلخ یارب زکرم زا تموکح لامعا و روما لرتنک ،رگیدکی زا یمالسا
 یرگید ماما ای ھفیلخ باختنا ات دش بجوم رما نیا  .تشگ نکمم ریغ المع و
 ،نیارب نوزفا  .دوش هدرمش زاجم دندوب رود تموکحرقم زا ھک ییاھروشک رد
 ھب یلحم ناھاشداپ ،یزکرم یافلخ تموکح ندش فیعض و نامز تشذگ اب
 ھب دنور نیا  .دنتفرگ تسد ھب اددجم ار یسایس روما هرادا و دنتفای تردق جیردت
    .دوب ھتسجرب رایسب ناریا رد هژیو
 
 یانبم ماھبا بجوم تفالخ داھن شیادیپ ،ناریا ھب مالسا شرتسگ زا سپ
 ھب تفالخ هاگتسد ھک دیئاپن ییرید اما  .تشگ یناریا ناھاشداپ تردق تیعورشم



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 232 

 زاب میدق ناریا کبس ھب شیب و مک تموکح هویش و دمآرد تنطلس داھن لرتنک
 هرف ھشیدنا و دندناوخ نیمز یور دنوادخ ھیاس ار ناھاش مالسا یاھقف ،تشگ
 تردق یھلا یانبم یوفص رصع رد  .تفای جاور جیردت ھب رگید راب یدزیا

 تماما صوصخ رد ھعیش یسایس ھیرظن و دش میمرت لماک یا هویش ھب یسایس
 نویناحور یوفص رصع رد  .دش ھتفرگ راکب تموکح و تردق عیرشت یارب
 ار دوخ یوفص ناھاش و دندوب رابرد تردق هدرورپ تسد عقاو رد یبھذم
 یقلت نیمز یور ادخ ھیاس و دنوادخ رومام یتح و نامز ماما هدنیامن
     247.دندرکیم
 
 اما ،دندرک دوخ نآ زا اددجم ار یسایس تردق لمعرد ناھاشداپ ھچرگ ناریا رد
  ناھاشداپ ،مالسا زا شیپ ناریا رد  .دوبن شیپ دننام اقیقد عاضوا مالسا زا سپ
 یسایس تردق ھیعاد نید داھن اما ،دنتفرگیم نید داھن زا ار دوخ تیعورشم
 زا سپ  .دنادیم نید داھن نآزا اساسا ار یسایس تردق مالسا ھکیلاح رد  .تشادن
 داھن یسایس تردق ھیعاد ،دنتفای زاب ار دوخ یسایس تردق یناریا ناھاشداپ ھکنآ
 زا سپ ،اذل  .دشن ھتشاذگ رانک هاگچیھ اما ،دش ھتشاذگ توکسم )مالسا( نید
 کی اب  ناریا تموکح راتخاس رد ام )یمالسا یروھمج زا شیپ ات( مالسا
 دوخ نآ زا اساسا ار یسایس تردق ھک نید داھن  .میتسھ وربور یا ھیاپ یگناگود
 تردق ھک تنطلس داھن و درادن ار تموکح لامعا و بسک ییاناوت اما دنادیم
 نید داھن ھب یکتم دوخ تیعورشم یارب و دراد تسد رد لمع رد ار یسایس
 زا یرادربنامرف ھیجوت نیب تنطلس داھن اب نید داھن ھطبار بیترت نیا ھب  .تسا

 رد هراومھ تنطلس داھن رب دوخ هرطیس لامعا و یبایزاب یارب شالت و تنطلس
 ،دوشیم فیعضت تنطلس داھن تردق ھک ھظحل رھ ،لمع رد ،اذل  .تسا ناسون
 تسدب ار یسایس تردق ات دروآیمربرس تسایس ھنحص رد هرابود نید داھن
   .دریگ
 
 ینعی ،دیدج طیارش ھیجوت یارب یمالسا نازادرپ ھشیدنا ،رظن ھصرع رد
 ھب راچان و دوب هداد تسد زا ار دوخ یسایس تردق نید داھن ھک یتیعضو
  .دنتخاس حرطم یددعتم یاھ ھیرظن ،دوب تنطلس داھن یسایس هرطیس شریذپ
 هورگ  .دوب تنطلس داھن اب نید داھن نداد یتشآ اتدمع اھ ھیرظن نیا یلصا فدھ
 حرطم و هاشداپ ماقم ھب یبھذم هرھچ نداد یاتسار رد اھشالت نیا زا یگرزب
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 و ربمایپ ثراو ،نیمز یور رب ادخ ھیاس ،دنوادخ هدیزگرب ناونع ھب نآ نتخاس
 ھک دوب راوتسا ھیرظن نیا رب اھشالت نیا رگید ھیاپ  .دندوب  ماما نیشناج ای
 تما رب هاشداپ زا تعاطا ،جرم و جرھ و شاشتغا زا نتسج یرود روظنمب
   .تسا بجاو ناملسم
 
 ظفح یارب یلازغ  .تسا ھجوت نایاش هژیو ھب یلازغ شالت ،ننست لھا نایم رد
 رارقرب ناطلس و ھفیلخ نایم دیدج یا ھطبار ات درک یعس تما یبھذم یگدنز
 ،اتسار نیا رد  .دشاب یعقاو تردق بحاص اب ھفیلخ یراکمھ رب ینتبم ھک دنک
 یادا اب اھنت ،ناطلس تموکح رابتعا ھک دنکیم حرطم ار ھحلاصم یعون یلازغ
 ترابع ھب  .دبای یم رارقتسا ناطلس طسوت ھفیلخ نییعت و ھفیلخ اب تعیب دنگوس
 نآزا یسایس ای هدنزاس تردق اما ،تسا ھفیلخ نآزا یراتخاس تردق ،رگید
 یراوشد اب تنطلس و نید داھن ندرک کیدزن ،نایعیش نایم رد  .دشابیم ناطلس
 .دندرک تکرح تھج نیا رد شیب و مک زین اھنآ اما ،دش وربور یرتشیب
 
 یباجیا و یبلس یلصا تفایھر ود ھعیش یسایس ھشیدنا رد ،قوف یاتسار رد
 تنطلس« ھیرظن ھب ھک تسا شیارگود یاراد دوخ یباجیا تفایھر  .تفرگ لکش
 ھیرظن .دنشابیم فورعم »ھیقف ھماع یباصتنا تیالو« ھیرظن و »ھعورشم
 هژاو  248.تسا راوتسا »ناطلس ھب نذا« ھشیدنا ھیاپ رب »ھعورشم تنطلس«
 یسک زا تیمورحم عفر و لمع یدازآ و فرصت نداد هزاجا یانعم ھب نذا
 نیارب انب  .دشابیم لمع یدازآ زا مورحم و فرصت زا عونمم اعرش ھک تسا
 تموکح فرصت یارب ناطلس ھب هزاجا نداد یانعم ھب »ناطلس ھب نذا« ھشیدنا
 ،ظفح یارب ار تنطلس ھکنآرب طورشم ،تسا موصعم ماما تبیغ رد تنطلس و
 تیالو« ھیرظن ،رگید یوس زا  .دریگ راکب مالسا نید جیورت و یرادساپ
 ماما تبیغرصعرد ار یسایس تیالو و تموکح رما »ھیقف ھماع یباصتنا
 روما ھب ار اھقف تیالو ھنماد بیترت نیا ھب و دنکیم راذگاو ھیقف یلو ھب موصعم
   .دھدیم شرتسگ یناطلس
 
 ققحت لباق موصعم ماما روضح اب اھنت بولطم تموکح یبلس تفایھر رظنم زا
 ھب ان و ھناراکمتس ،ھنارئاج تلصخ یتموکح عون رھ یو بایغ رد و دشابیم
 میسقت رئاج و لداع یلک ھتسد ود ھب ار تنطلس ،یبلس تفایھر  .دراد قح
 بایغرد  .تسا ققحت لباق موصعم ماما روضح اب اھنت لداع تنطلس  .دنکیم

 
 ین رشن ،نردم تلود ،تنس ،مالسا ،1384 ،یوسوم یلع دیس   248
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  .دشاب رفاک رئاج ای و نمومرئاج دناوتیم اما ،تسا رئاج تنطلس ،موصعم ماما
 تیھام و تبیغ رصع رد اھقف تیالو تیدودحم رب یبلس تفایھر ،بیترت نیا ھب

 تیھام ،رظنم نیا زا  .دراد دیکات موصعم ریغ تنطلس ھنارئاج و ھنابصاغ
 اریز ،دش دھاوخن لیدبت زین طیارشلا عماج ھیقف نذا اب یتح تنطلس یروج
 و ھیبسح هدودحم زا و دریگیمنربرد ار یناطلس روما ھیقف تیالو ورملق
 یبلس تفایھر نازادرپ ھیرظن زا یا هدع داقتعا ھب  249.دنکیمن زواجت تواضق
 ،هدش رادنید مدرم و تموکح نیب فاکش زورب بجوم عقاوم زا یرایسب رد
   .تسا هدز نماد ار یسایس روما رد مدرم تکراشم مدع
 
 تفای قنور »ناطلس ھب نذا«ھشیدنا حرط اب ھیوفص نامز رد یباجیا تفایھر
 زورب اب  .دش ھتفرگ راکب ھیوفص تموکح ھب ندیشخب تیعورشم یارب اتدمعو
 داھن یارب جیردت ھب ھیرظن نیا ھیوفص نیطالس یاھ یور هدایز و اھ یتلادعیب
  .داد قوس یبلس ھیرظن یوس ھب ار نید داھن و درک لاکشا دیلوت نید
 ،هرود نیا نایاپ رد ھچرگ ،دوب طلسم عومجم رد یبلس تفایھرراجاقرصعرد
 تنطلس ھیرظن مالسا تردق ایحا روظنمب و تیطورشم تضھن دنور رد
   250.تفرگ رارق ھجوت دروم اددجم ھعورشم
 
 
 تردق رب تراظن مزیناکم دوبن
 
 یسک ھچ ھک لصا نیا ھب مالسا و ناریا یسایس ھشیدنا رد نوتبمل مناخ رواب اب
 یسایسراتخاس رد ھجیتن رد ،تسا هدشن ھجوت دنک تراظن نابھگن رب تسیابیم
 هراومھ تردق و دنا هدروآینربرس تردق رب هدننک تراظن یاھداھن ناریا ھعماج

 
  اجنامھ  249
 زا ھک دنا هدش حرطم زین یرگید ددعتم تایرظن ،دندوب بلاغ ھک قوف یاھ ھیرظن رب هوالع  250

 ھجوت نایاش هژیو ھب ھلزتعم بتکم نایم نیا زا  .دنشابیم رادروخرب یھجوت لباق تیمھا
 و راتفر رد ناسنا ھک تسا نآرب و دنادیم دوخ لاعفا بحاص ار ادخ ناگدنب ،ھلزتعم  .تسا
 هاگرھ و تسا بجاو عرش ماکحا یارجا طقف ،رظن نیا قباطم  .تسا دازآ دوخ رادرک
 یارب  .تشاد دھاوخن تماما ھب یزاین دنک قفاوت ادخ ماکحا یارجا و تلادعرب تما
 مالسا رد یسایس ھشیدنا« باتک ھب دینک ھعجارم تایرظن نیا نوماریپ رتشیب تاحیضوت
 ،ناریا رد تلود ھیرظن« و  »1362 ،یمزراوخ تاراشتنا ،تیانع دیمح ھتشون ،رصاعم
 »1379 نارھت ،ویگ رشن ،ناولھپ زیگنچ ھمجرت و یروآدرگ ،نوتبمل .سا.یک.نآ ھتشون
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 نیا یو داقتعا ھب  .تسا هدمآ رد ارجا ھب عجرم نیرت یلاع طسوت قلطمروطب
 رب یکتم تنطلس ،تفالخ ،یناریا یھاشداپ یاھ ھیرظن رد ناوتیم ار فعض
 دراوم نیا ھیلک رد ،رگید ترابع ھب  .درک هدھاشم تماما یتح و تفالخ
     251.دراد یمدرم قوف و  یھلا  ءاشنم ،تردق تیعورشم
 
 قوف هاگدید رد .دزیخیمرب مدرم زا تموکح تیعورشم نردم تلود رد
 ناسنا ھب ربمایپ قیرط زا ھک تسا یھلا یھاگتساوخ یاراد تموکح تیعورشم
 زا اھنت تعیرش مھف نوچ   .تسا هدش نییعت تعیرش رد نآ دودح و  هدش راذگاو
 ماجنا اھنآ تراظن اب و ناشیا نذا اب تسیابیم تموکح دیآیمرب نادھتجم هدھع
 مھس یاراد یشم طخ نییعت و تیمکاح لامعارد زین مدرم ،ھیشاح رد  .دریذپ
   .ددرگیم نییعت ھیقف طسوت و تسا تعیرش ھب دیقم مھس نیا دودح اما ،دنا
 
 تموکح فدھ نیتسخن ،دش هراشا شیپ رد ھک روطنامھ ،بوچراچ نیا رد
 ھک دراد ھفیظو تموکح روظنم نیا ھب  .تسا تدابع تاناکما ندروآ مھارف
 یمومع تحلصم ھب و دراد نوصم تامدص و اھبیسآ زا ار ناناملسم کیاکی

 ھلیسو ھب دنوادخ یوس زا تعیرش بلاغ رد زین تموکح نیناوق  .دنک لمع
 زا کیچیھ رثا رب تموکح تردق  .تسا هدیدرگ بجاو و ضرف مدرم رب ربمایپ

         .تعیرش ھلیسو ھب رگم دوشیمن دودحم ناملسم دارفا یسایس قوقح
 
 
 مالسا تعیرش
 

 و یریگارف ھک دنرواب نیارب نازادرپ ھیرظن زا یا هدع ،الاب دراوم رب هوالع
 هژیو ھب ،تیکلام دننام یروما ھب نآ شرگن و مالسا تعیرش یریذپان فاطعنا
 ربارب رد یربارب ،نوناق  ،یدازآ ،ابر ،یزودنا لام ،ثرا ،یصوصخ تیکلام
 نیوکت و یراد ھیامرس تابسانم یریگ لکش ربارب رد یعنام تروصب ،نوناق
   252 .تسا هدرک لمع ناریا رد نردم تلود
 

 
  اجنامھ  251
  دنشابیم نوسردنا و  »ربو« یاھ ھیرظن ریثات تحت ابلاغ نازادرپ ھیرظن نیا  252

)Anderson, 1974( 
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 ھب و دنادیم راگدرورپ قح اساسا ار نیمزرب تیکلام ،مالسا تیکلام ھفسلف
 ھب دنوادخ یوس زا ھک درگنیم یا ھعیدو ناونع ھب نیمز رب  ناسنا تیکلام

 ار یصوصخ تیکلام هزیگنا رما نیا  .تسا هدش راذگاو یو ھب تقوم تروص
 یتلودریغ ای و یتلود لکش ھچ ،یعمج تیکلام جاور بجوم ،هدرک فیعضت
 ماکحا ،نیا رب نوزفا .تسا هدیدرگ ھفوقوم و یبھذم یاھداھن تیکلام ریظن ،نآ
 ندرک دنک و یصوصخ تیکلام زکرمت زا یریگولج اب زین ثرا ھب طوبرم
 دنمورین و یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام تروص ھب ھیامرس تشابنا گنھآ

 عماوج رد ،بیترت نیا ھب  .تسا هدرک لمع یصوصخ تیکلام داھن ندش
 نارادنیمز دشر و شیادیپ زا عنام ثرا و تیکلام ھب طوبرم ماکحا یمالسا
 قطانم رد دنمتردق و لقتسم راجت و ییاتسور قطانم رد لقتسم و گرزب

 تیکلام جیار تابسانم اھنآ رد ھک یبرغ یاپورا عماوج فالخرب ،دیدرگ یرھش
 قطانم رد لقتسم و تردق رپ نارادنیمز دشر و شیادیپ بجوم یلادوئف
 ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ  .دش یرھش قطانم رد لقتسم راجت و ییاتسور
 روشک یداصتقا ھعسوت گنھآ و درک تیوقت ار تلود یدادبتسا هاگیاپ رما نیا

 هزیگنا فیعضت اب ،یزودنا لام یرامش تشز و ابر ھلئسم  .تخاس ھتسھآ ار
 .تسا هدرک افیا یھباشم شقن زین ھیامرس تشابنا
 
 مھرد هژیو ھب ،تموکح رما ھب مالسا لوادتم شرگن ،رت یا ھیاپ یحطس رد
 رد یربارب ،نوناق میھافم زا نآ فیرعت و ،تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ
 رد نردم تلود نیوکت ربارب رد یعنام تروصب زین یدازآ و نوناق ربارب
   .تسا هدرک لمع ناریا
 
 مدرم هدارا و یعامتجا دادرارق یاھداینب رب ھعوضوم نوناق ،نردم نامتفگ رد
 هرادا ،رگید ترابع ھب  .تسا راوتسا تلادع یرارقرب و مظن ظفح روظنمب
 هزوح ھکلب ،تسین یسایس مکاح ای هاشداپ ھماکدوخ هدارا عبات ھعماجروما

 هرادا ینودم نیناوق ھعومجم طسوت و دراد رارق نوناق ششوپ تحت یمومع
 نوناق ،مالسا نامتفگرد اما .دزیخیمرب ناسنا هدارازا اھنآ تیعورشم ھک دوشیم
 ھک تسا یھلا نوناق ،نوناق نیرت لماک و نیرتالاب  .تسا یھلا اشنم یاراد
 یصصخت یرما تعیرش نوناق مھف  .تسا هدش راکشآ مدرم رب ربمایپ طسوت
 تعیرش ،نیا رب نوزفا   .تسا ھتخاس نادھتجم و ناملاع هدھع زا اھنت ھک تسا
 ،رگید ترابع ھب .یصوصخ هزوح رب مھ و تسا رظان  یمومع هزوح رب مھ
 نیا رد ،تیاھن رد  .تسا ھتخیمآ مھ رد یصوصخ و یمومع یاھ هزوح زرم
 یرارقرب و مظن داجیا یارب نوناق عضو ھب یترورض چیھ اساسا بوچراچ
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 بوسحم تعدب و نید رد تلاخد اساسا یراک نینچ و درادن دوجو تلادع
   .تسا یعرش ھفیظو نآ زا یریگولج ھک دوشیم
 
 دوجو یھباشم تالکشم زین یدازآ و نوناق ربارب رد یربارب میھافم دروم رد
 یلماوع نتفرگ رظن رد نودب نوناق ربارب رد یربارب ،مالسا نامتفگ رد  .دراد
 هللا لضف خیش ھتفگ ھب .تسا ریاغم تعیرش اب اساسا تیسنج و بھذم دننام
 رد اریز تسا لاحم مالسا رد نوناق ربارب رد یربارب و تاواسم « ،یرون
 و نس ،نونج ،بھذم ،تیسنج ساسارب یواست مدع ھب مالسا ماکحا زا یرایسب
 لصا ،نیدھتجم زا یا هدع انگنت نیازا زیرگ یارب  .»تسا هدش مکح نآ دننام
 ات دنا هدرک ریبعت »نوناق یارجارد یربارب« ھب ار »نوناقرباربرد یربارب«
 اب اساسا »نوناق یارجارد یربارب« موھفم اما  .دنزاس راگزاس تعیرش اب ارنآ
           .تسا توافتم ھیاپ زا »نوناقرباربرد یربارب« موھفم
 
 قح کی ناونع ھب و تلود یگدنب زا یدازآ یانعم ھب یدازآ ،نردم نامتفگ رد
 دنکن لامیاپ ار نارگید قوقح ھک اجنآ ات درفرھ ،بوچراچ نیا رد  .تسا حرطم
 لصا« کی یدازآ مالسا نامتفگ رد ھکیلاح رد .دنکب دھاوخیم ھچنآ دراد قح
 تیدودحم عون رد تشادرب ود نیا توافت  .یناسنا قح کی ھن ،تسا »ینید
 نامتفگ بوچراچ رد .دنوشیم لئاق یدازآ رب نامتفگ ود نیا ھک تسا ییاھ
 هدارا زا یشان نوناق ساسارب اھنت ھک تسا ینید آرف یرما اساسا یدازآ ،نردم
 ماکحا طسوت یدازآ دودح ،مالسا نامتفگ رد اما  .تساریذپ تیدودحم یناگمھ
 و یصصخت نآ مھف و  تسا یھلا اشنم یاراد ھک دوشیم فیرعت تعیرش و ینید
 تعیرش ھب دیقم ار یدازآ اھنت ھن رما نیا  .تسا طیارشلادجاو دھتجم هدھعرب
 هزوح رد نیدھتجم ھلخادم باب ھکلب ،)یناگمھ هدارا رب یکتم نوناق ھن( دنکیم
       .دیاشگیم زین ار یمومع و یصخش
 
 ربارب رد یعنام تروصب قوف دراوم ،نازادرپ ھیرظن زا یا هدع رواب ھب
 یسایس تردق رب تراظن و لرتنک راک ،هدرک لمع ناریا رد نردم تلود نیوکت
 یاھتلود یریگ لکش لماوع زا یکی تروصب لمع رد و ھتخاس راوشد ار
 .تسا هدومن لمع یصوصخ و یمومع یاھ هزوح لخادت و ھماکدوخ و ھقلطم
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 یجراخ لماوع
 
 نردم تلود نیوکت و یراد ھیامرس ماظن ھعسوت مدع لیلد الاب یاھ ھیرظن ھیلک
 ،یداصتقا راتخاس و تابسانم رد ینعی ،ینورد لماوع رد ار ناریا رد
 ،الاب لماوع رب هوالع ھک تسا یھیدب  .دننکیم وجتسجروشک یسایس و یعامتجا
 یاھروشک یاھورین ذوفن ،یناھج ماظن راشف ینعی ،یجراخ لماوع ھب تسیابیم
 یاھروشک هژیو ھب ،جراخ ناھج اب ناریا ھطبار یگنوگچ و ناریا رد ھناگیب
 ریثات یاراد لماوع نیا اریز  .تشاد ھجوت زین ھسنارف و سیلگنا ،ھیسور
 تالوحت ریس و ،ناریا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس رب یریگمشچ
 ،یعامتجا تالوحت ریس رد لماوع نیا ھتسجرب شقن اما  .دنا هدوب ناریا ھعماج
 نردم ناریا هرود ینعی ،دعب ھب مھدزون نرق ھب اتدمع ناریا یسایس و یداصتقا
 ،اذل  .دوشیم طوبرم تردق دیدج راتخاس ھب  میدق راتخاس زا راذگ هرود و
 مان میدق ناریا رد تردق راتخاس ھتسجرب ھصخشم کی ناونع ھب نآ زا ناوتیمن
  .درب
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 مھدزناش لصف

 تیطورشم
 
    
 دمآرد
 
 لیلد نیمھ ھب و دوب ارگون و یتنس یاھورین فالتئا لصاح تیطورشم بالقنا
 فادھا  .درک فیعضت نورد زا ارنآ ،شرگن و فادھا رد یگناگود یعون
 ھقلطم تردق دیدحت و دادبتسا اب هزرابم زا دندوب ترابع ھطورشم بالقنا یلصا
 دناوتب ھک دم آراک و ردتقم یزکرم تموکح کی داجیا و تنطلس ھماکدوخ و
 و هدرک ظفح برغ هدنیازف تردق ربارب رد ار روشک لالقتسا و یضرا تیمامت
 نوناق رد ار فادھا نیا ققحت نایارگون  .دروآ مھارف ار روشک یقرت تابجوم
 رد یربارب ،نوناق زا نآ یوریپ و تردق تیطورشم ،مدرم هدارا رب یکتم
 وجتسج روشک یسایس و یگنھرف یزاسون و یسایس یدازآ ،نوناق ربارب
 فادھا نیا ققحت ،ناھاوخ ھعورشم ینعی ،یتنس یاھورین ھکیلاحرد  .دندرکیم
 ھنایم یاھورین و دنتسنادیم مالسا یایحا و تعیرش ھب تنطلس ندش دیقم رد ار
 میھافم نتخیمآرد و مالسا یناوخزاب یپ رد ناھاوخ ھطورشم تیرثکا ینعی ،ور
       .دندمآرب ھنھک و ون
 
 یاھورین تردق ،دوخ ینورد یاھ ضقانت و یگناگود لیلد ھب ھطورشم هژورپ

 نیب برخم یاھتباقر ،ناھاوخ ھطورشم و ھعورشم نیب شکمشک ،یتنس
 و یداصتقا یاھنارحب ھب ،یجراخ یاھروشک ھلخادم و ناھاوخ ھطورشم
 ندرک ھنیداھن رد اتیاھن و دیماجنا یلخاد عاضوا یگتخیسگ مھ زا و دیدش یسایس
  .دناشوپب لمع ھماج دوخ فادھا ھب تسناوتن و دروخ تسکش یرالاس مدرم
 
 اب و دنار بقع ھب ار تردق یتنس نامتفگ یاھزرم ھطورشم شبنج ،ھمھنیا اب
 ینعی ،»مدرم – تنطلس – نید « ھب » تنطلس – نید «زا  تردق راتخاس رییغت
 ار تردق راتخاس  ،میدق تردق راتخاس  ھب مدرم هدارا رصنع ندرک دراو اب
 دیدج ناریا و میدق ناریا زرم تیطورشم بالقنا ،بیترت نیا ھب  .درک نوگرگد
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 رد نردم تلود یریگ لکش زاغآ ھطقن و ھقلطم نردم تلود نیوکت ھمدقم و
 .دوشیم بوسحم ناریا
 
 
 تردق یتنس راتخاس رد تسسگ
 
 زا شیپ ات اما  .ددرگیم زاب یوفص نارود ھب ناریا رد تاحالصا ھبرجت
 نیا  .دوب نآ تالیامت عبات و تنطلس داھن ھب ھتسباو اتدمع تاحالصا تیطورشم
 فقوتم و زاغآ هاش میمصت اب و دندوب تدم هاتوک و یعطقم ابلاغ تاحالصا
 و ریبکریما ناخ یقت ازریم ،یناھارف ماقم مئاق ،ازریم سابع یاھشالت  .دندشیم
  .دنشابیم هرود نیا رد تاحالصا ھمانرب ھتسجرب یاھ ھنومن زا رالاسھپس
 وا گرم زا سپ و دش زاغآ ازریم سابع اب عقاو رد تلود یزاسون ھمانرب
 فقوتم ماقم مئاق لتق اب تلود یزاسون یارب شالت  .دش لابند ماقم مئاق طسوت

 هاش نیدلارصان ندیسر تردق ھب ات و دیدرگ زاغآ هرابود یدنچ زا سپ اما ،دش
 تاحالصا ھمانرب رد یفطع ھطقن ریبکریما ترادص کش یب  .تشاد ھمادا
 یرالاسناوید ھلمج زا اھداھن ھمھ و دوب ریگارف ریبک ریما تاحالصا  .دوب ناریا

 رد زکرمت داجیا ریبک ریما تاحالصا یلصا ھغدغد اما ،تفرگیم رب رد ار
 تاحالصا یلک شیارگ ،رگید یوس زا   253.دوب تلود داھن حالصا و تیمکاح
 .دوب یبرغ یاھروشک اب ناریا ھطبار رد بسانت داجیا ناخ یقت ازریم
 نیا یمامت ابیرقت  .دوب یھباشم شیارگ یاراد زین رالاسھپس تاحالصا
 یاھورین و ھعماج یالاب تاقبط یاھورین زا یفالتئا تفلاخم اب تاحالصا

 
 :زا دنترابع ریما تامادقا دسیونیم ریبک ریما تاحالصا ھمانرب نایب رد تیمدآ نودیرف   253

 ،اپورا دیدج بولسا اب هاپس میظنت ،ھجدوب لیدعت و ھیلام روما حالصا ،تینما رارقتسا
 ،عرش رضاحم لیدعت و حرج ،ییاضق روما حالصا ،یزاس ھحلسا یاھ ھناخراک ثادحا

 مولع رشن و نونفلاراد سیسات ،ھناخراپاچ سیسات ،ماکح روج و ھجنکش زا یریگولج
 و ھمانزور داجیا ،یملع بتک راشتنا و ھمجرت جیورت ،ییاپورا ناداتسا مادختسا ،دیدج
 و ایحا ،ھلبآ ھیام یمومع حیقلت و ناتسرامیب یانب ،یسیون هداس جیورت ،دیفم بتک راشتنا
 ذوفن نتساک ،ناریا یعامتجا درد نیرت نمزم ینعی اشترا اب هزرابم ،یخیرات ھینبا تمرم
 ،روشک یداصتقا ھینب تیوقت ،یناوخ ھیزعت و یتسرپ ھنھک لوصا اب تفلاخم ،تیناحور
 و تحالف طسب ،نداعم جارختسا ،ھیسور ھب رگتعنص نداتسرف ،دیدج عیانص جیورت
 نییعت ،روشک روما رد بناجا تسد ندرک هاتوک ،یجراخ و یلخاد تراجت ھعسوت ،یرایبآ
 تکرش ،ناریا و ریبک ریما ،تیمدآ نودیرف  "... ،یجراخ تسایس رد نیعم یسایس یشم
 .1323 پاچ یماھس
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 تسکش ھب اتیاھن و دندش ھجاوم دندیم نایز تاحالصا ھمانرب زا ھک یجراخ
    .دندیماجنا
 
 زا ناریا یزکرم تلود فعض و وسکی زا برغرد یراد ھیامرس ناباتش دشر
 ھب و دوب هدش یجراخ یاھ تلود ھب ناریا دیدش یگتسباو بجوم رگید یوس
  .درکیم دیدھت ار روشک یسایس لالقتسا و یضرا تیمامت ریذپان راکنا یوحن
 یاھورین یلو  دیتلغیم ورف یشاپورف و  طاطحنا بیشارس رد تعرس اب ناریا

 یارب بولطم ھمانرب و تسرد یژتارتسا کی نیودت اب دنتسناوتیمن یسایس
  .دنھد تاجن دوب نآ راظتنا رد ھک یموتحم تشونرس زا ار روشک ،تاحالصا
 اھنآ ھمھ  اریز ،دیماجنایم تسکش ھب یرگید زا سپ یکی نارگحالصا یاھشالت
 نامتفگ اما  .دندوب تردق یتنس راتخاس بوچراچ رد ناریا حالصا ددص رد
 هژیو ھب ،تردق یمیدق تخاس  .دوبن دیدج نارود یوگخساپ تردق یتنس
 تاحالصا و تارییغت ربارب رد دوب ھتخیمآرد نید داھن اب ھک ھقلطم تنطلس
   .دادیم ناشن تمواقم
 
 ،ھتفای نامزاس و مظنم شترا داجیا مزلتسم نیون ناھج تارطاخم اب ھلباقم
 داجیا ، ینیشن رھش شرتسگ ،رالاس ھتسیاش و دمآراک ،دنمنوناق یسارکوروب

 و دیلوت یاھ هویش لوحت ،یشزومآ ماظن یزاسون  ،نیون یتایلام یاھمتسیس
 ھب یسایس تردق تیعجرم لاقتنا و تلود و نید یاھداھن یزاسادج ،فرصم
 تیوقت ،مظنم شترا داجیا هژیو ھب ،تایضتقم نیا بلاغ اما  .دوب مدرم و نوناق
 اراکشآ یا ھلیبق یدنبتروص اب ینیشن رھش شرتسگ و تموکح تیزکرم
 رب یکتم ھک تردق میدق تخاس یرالاسناوید ،نیا رب نوزفا  .دندوب داضترد
 راتفر دوخ یصخش کلم دننام نآ اب  هاش و دوب یتسیلاینومیرتاپ تابسانم
 زین یتنس داصتقا  .دشاب نیون ناھج تایضتقم یوگخساپ تسناوتیمن درکیم
 اب یدروامھ  .تشادن ار ییاپورا یاھروشک دشر ھب ور داصتقا اب ھلباقم یارای

 ھیاپ رب نآ یگدنلاب و ییافوکش ھک دوب یدیدج یروآنف و شناد دنمزاین برغ
 مزلتسم نیون ناھج تارطاخم اب ھلباقم  .دوبن رسیم یتنس یشزومآ ماظن
 ،دوب روشک یسایس و یداصتقا ،یعامتجا راتخاس رد هدرتسگ و یا ھیاپ تالوحت
 ماجنا ربارب رد یعنام تروص ھب تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ مھرد اما
       .درکیم لمع تالوحت
 
 یروآ نف و شناد ھصرعرد برغ ناھج هدننک هریخ یاھتفرشیپ هدزون هدس رد
 طاقن ریاس ھب تعرس ابو دوب ھتساخرب یبرغ یاپورا زا ھک ددجت نامتفگ طسب و
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 و یسایس ،یداصتقا راب تقر تیعضو و وسکی زا ،دوب شرتسگ لاح رد ناھج
 یاھ فعض ،رگید یوس زا نابلط حالصا یپ رد یپ تسکش و ناریا یعامتجا
 تخاس  .درک لزلزتم ارنآ یاھ ھیاپ و راکشآ ار ناریا رد تردق یتنس نامتفگ
 زا  .تفرگ رارق یدج یاھ بیسآ ضرعم رد نوریب و نورد زا تردق یتنس
 ھشیدنا و فیعضت یحالصا ھشیدنا یزاسون یاھ ھمانرب تسکش لیلد ھب لخاد
 یضرا تیمامت سیلگنا و سور تباقر لیلد ھب نوریب زا  .تشگ هریچ یبالقنا
 و تشادرب کرت ھنھک  ماظن بیترت نیدب  .تفرگ رارق رطخ ضرعم رد ناریا
 یسارکوروب ،یا ھلیبق ماظن هرطیس ینعی ،یتنس تردق راتخاس یاھ ھیاپ
 ھب ،تلود و نید یاھداھن یگتخیمآ مھرد ،یجارخ داصتقا ،یتسیلاینومیرتاپ
 و دیدش تابرض تحت تعرس اب تنطلس یگماکدوخ و یدادبتسا تشرس هژیو
   .دنتفرگ رارق ددعتم
 
 ددجت نامتفگ طسب و برغ ناھج اب ناریا رتشیب سامت رثا رد راجاق نارود رد
  ،دوب شرتسگ لاحرد ایسآ ھلمج زا ،ناھج طاقن ریاس ھب برغزا تعرس اب ھک
 و ھیسور ینعی بالقنا لاح رد روشک ود اب ناریا یگیاسمھ رثا رد هژیو ھب
 یاھدادیور زا یھاگآ و ناتسودنھ و رصم اب اھ یناریا دنویپ و ینامثع ھیکرت

 ھک دندش رادیدپ ناریا رد ییارگون راشقا  ،نیچ و نپاژ رد یعامتجا و یسایس
 ،تلود زا نید ییادج ساسا رب ،تردق راتخاس رد یا ھیاپ تالوحت ناھاوخ
 و دمآراک و یوق یزکرم تموکح کی داجیا ،یرالاسمدرم ،نوناق تموکح
   .دندوب ناریا ھبناج ھمھ یزاسون
 
 دندوب یتنس هاگیاپ یاراد اتدمع ھک یبھذم یاھورین زا یگرزب شخب ،نامزمھ
 نارگن لد برغ یگنھرف و یسایس ،یداصتقا تردق عیرس شرتسگ لیلد ھب و
 نیدقتنم فص ھب ،دندوب دوخ یسایس و یعامتجا تیعقوم و روشک تشونرس
 اب نویناحور طباور مھدزون نرق نایاپ ات  .دنتسویپ ھماکدوخ و یدادبتسا تنطلس
 تشادرب مھدزون هدس رخاوا رد اما  .تشاد رارق یراکمھ ھیاپ رب اتدمع تنطلس
 هرود نیا رد ھکیتروصب ،دش نوگرگد جیردت ھب راجاق ناھاشداپ زا تیناحور
 یاھتردق اب ھک دنتسیرگنیم یتلود مشچ ھب ار راجاق تموکح ،نویناحور
   .دنکیم یراکمھ ناملسمان
 
 یاھورین نیب هدرتسگ داحتا کی ھیاپ رب ،تیطورشم شبنج ،یطیارش نینچ رد
 یتنس راتخاس گنت بوچراچ زا ار ناریا تاحالصا یژتارتسا ،ارگون و یتنس
 تنطلس ینعی ،تردق یتنس راتخاس نداد رارق فدھ اب و درک جراخ تردق
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 ھمانرب ربارب رد یدیدج قفا دوب ھتخیمآ مھرد نید داھن اب ھک ھماکدوخ و ھقلطم
 تاجن یگدنام بقع و یگتسباو لاگنچ زا ار روشک ات دوشگ ناریا تاحالصا
 .دھد
 
 
 تیطورشم بالقنا  یاھ یگناگود
 
 لیلد نیمھ ھب و دوب ارگون و یتنس یاھورین فالتئا لصاح تیطورشم بالقنا
 بالقنا یلصا فدھ  .دوب دوخ درکلمع و فادھا رد یگناگود یعون راچد
 روشک ندرک اھر و نوناق ھب نآ ندرک دیقم و ھماکدوخ تردق دیدحت تیطورشم
 لابند ھب فادھا نیا ھب لین یارب نایارگون  .دوب یجراخ یاھورین هرطیس زا
 یسایس ماظن کی داجیا ،یدازآ ،نوناق ،تیطورشم دننام ییاھ هدیا ققحت
 بابجوم دناوتب ھک دندوب آراک و ردتقم یزکرم تموکح و  مجسنم و ھچراپکی
 ققحت یتنس یاھورین اما  .دروآ مھارف ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت
 تلاخد عطق و تلادع یرارقرب ،تعیرش یارجا رد ار ھطورشم بالقنا فادھا
       .دنتسجیم بناجا هرطیس و
 
 ار ناریا مدرم و نادنمشیدنا ،برغ ناھج هدننک هریخ تفرشیپ اب ناریا ییانشآ
 نیا ربارب رد  .تشاداو یمالسا عماوج یگداتفا بقع للع دروم رد قمعت ھب
 یلصا لیلد ار مالسا  هورگ کی  .تفرگ لکش یلصا یدنبھورگ ھس نامسرپ

 مالسا زا دیدج یتئارق ددص رد مود هورگ ،دنتسناد عماوج نیا یگدنام بقع
 ھناگیب مجاھت ،نایارگداینب ینعی ،موس هورگو دشاب راگزاس ددجت اب ھک دندمآرب
 عماوج طاطحنا یلصا لماع ار یداصتقا و یماظن ،یسایس ؛یگنھرف داعبا رد
 ریسفت کی اھنت و دراد تباث یرھوگ نید نایارگداینب رواب ھب  .دنتسناد یمالسا
 ھعماج تفرسپ رظنم نیا زا  .تسا ناگتشذگ ریسفت نامھ ھک تسا نکمم نآ زا
 ای و ندراذگرانک ببس ھب ھکلب ،تسین یدوخ گنھرف زا یشان اھنت ھن یمالسا
   .تسا نآ فیرحت
 
 تیطورشم شبنج .دوب راوتسا تنطلس و نید ھیاپود رب تردق یتنس نامتفگ
 ار تردق راتخاس و  دنک تردق نامتفگ دراو ار مدرم هدارا رصنع تسناوت
 تیطورشم بالقنا بیترت نیا ھب  .دزاس راوتسا تنطلس و نید ،مدرم ھیاپ ھسرب
 یاھزرم ھک دوشیم بوسحم ناریا رد تلود لوحت خیرات رد یفطع ھطقن
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 ار تردق راتخاس و دنار بقع ھب یھجوت لباق نازیم ھب  ار تردق یتنس نامتفگ
 زا ار یتنس رصانع تسناوتن تیطورشم اما  .درک راوتسا یدیدج ھیاپ رب
 ،تردق نامتفگ رد میدق رصانعروضح  .دزاس جراخ تردقراتخاس و نامتفگ
 ار رما نیا دمآیپ و دومن  .تخاس ھناگود ار تیطورشم ماظن رد تردق تخاس
  ،اروش سلجم ،نوناق ،تنطلس داھن ینعی ،تیطورشم یا ھیاپ میھافم رد ناوتیم
 .درک هدھاشم یدازآ و نوناق ربارب رد یربارب
 
 ددص رد ھطورشم و یدادبتسا ھقلطم عون ود ھب تنطلس میسقت اب تیطورشم
 دوجو اب  .دمآرب مدرم هدارا و یساسا نوناق ھب داھن نیا تارایتخا ندرک دودحم
 ھطورشم شبنج ،تنطلس تردق رد تلم هدارا شقن رب ناھاوخ ھطورشم دیکات

 ممتم مجنپ و یس لصا رد  .دنک عطق نامسآ اب ار تنطلس دنویپ تسناوتن یھاوخ
 زا یھلا تبھوم ھب ھک تسا یا ھعیدو تنطلس" ھک تسا هدمآ یساسا نوناق

 لصا قبط ،نیا رب نوزفا   ."تسا هدش ضیوفت هاشداپ صخش ھب تلم فرط
 نوناق دافم یط ھکیلاحرد ،تسا اربم تیلوئسم زا هاشداپ صخش مراھچ و لھچ
 رادروخرب سلجم لالحنا و یراذگ نوناق ریظن یتارایتخازا هاشداپ یساسا
 .دشابیم
 
 تفایھر ود یاراد ھعیش یسایس ھشیدنا ،دش ھتفگ شیپ لصف رد ھک روطنامھ
 تنطلس« شیارگود یاراد دوخ یباجیا تفایھر ھک تسا یباجیا و یبلس یلصا
 یبلس تفایھر رظنم زا  .تسا »ھیقف ھماع یباصتنا تیالو« و »ھعورشم
 یو بایغ رد و دشابیم ققحت لباق موصعم ماما روضح اب اھنت بولطم تموکح
 نیا زا   .دراد قح ھب ان و ھناراکمتس ،ھنارئاج تلصخ یتموکح عون رھ
 دھاوخن رییغت زین طیارشلا عماج ھیقف نذا اب یتح تنطلس یروج تیھام ،هاگدید
 هدودحم زا و دریگیمنربرد ار یناطلس روما ھیقف تیالو ورملق اریز ،درک
  تسخن ھجو ساسا رب ،رگید یوس زا  .دنکیمن زواجت تواضق و ھیبسح
 »ناطلس ھب نذا« ھشیدنا ھیاپ رب ھک »ھعورشم تنطلس« ینعی ،یباجیا تفایھر
 ناطلس ،طیارشلادجاو نیدھتجم ای و ھیقف یلو )نذا( هزاجا اب ،تسا راوتسا
 طورشم ،دنک فرصت تنطلس و تموکح رد  موصعم ماما تبیغرد دناوتیم
 ھجو  .دریگ راکب مالسا نید جیورت و یرادساپ ،ظفح یارب ار تنطلس ھکنآرب
 دوریم رتارف نیا زا ،»ھیقف ھماع یباصتنا تیالو« ینعی ،یباجیا تفایھر  مود
 ھیقف یلو ھب موصعم ماما تبیغرصعرد ار یسایس تیالو و تموکح رما و
 شرتسگ یناطلس روما ھب ار اھقف تیالو ھنماد بیترت نیا ھب و دنکیم راذگاو
 .دھدیم
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 املعزا یا هدع ھقلطم تنطلس و دادبتسا اب هزرابم روظنمب ،تیطورشم هرودرد
 ار ھعورشم تنطلس راعش و دندروآ یور یباجیا تفایھر ھب نویناحور و
 یرشب نوناق تیمکاح ار تیطورشم  هورگ نیا نازادرپ ھیرظن  .دنتخاس حرطم
  .دنتسنادیمن عمج لباق مالسا ییانعم ماظن اب ارنآ تھج نیا زا و دندرکیم ریسفت
 هللادبع ازریم ،یناسارخ دنوخآ دننام نویناحور زارگید یا هدع ،رگید یوس زا
 ات دندرک شالت تعیرش رد لقعرصنعرب دیکات اب یتالحم و ینیئان ،یناردنزام
 نداد نت مزلتسم ھک دننک وجتسج یباجیا و یبلس یاھ شیارگ نیب رد ھنایم یھار
   .دزاس راگزاس ددجت نامتفگ اب ار مالسا و دشابن راکمتس و دبتسم یاھتموکح ھب
 
 ،یھلا ھقلطم تنطلس ، عون ھس زا لکشتم ار تموکح یتالحم لاثم یارب

 و ایبنا ھب نآ لوا عون ھک دنادیم یدادبتسا ھقلطم تنطلس و ھطورشم تنطلس
 ندوب قلطم ظاحل ھب ار ھعیش ینامرآ تموکح یتالحم  .دراد صاصتخا ناماما
 یمومع حلاصم نیمات و درکراک ظاحل ھب و یدادبتسا عون زا مکاح تارایتخا
 رد تموکح نیب زیمت ،دوریم رتارف نیا زا ینیئان  .دنادیم ھطورشم دننامھ
 تموکح ھچ ،تموکح و دراذگیم رانک ار ناموصعم تبیغ و روضح رصع
 زا  .دنادیم یتیالو یرما اساسا ار اھنآ زا دعب یاھتموکح ھچ و ناماما و ایبنا
 ینعی تسا تافوقوم یتسرپرس و تیلوت دننام یسایس تیالو تیھام ،رظنم نیا

 تروص اھنآ رب فقو ھک یناسک ھب تبسن ھفوقوم یلوتم دننام تلود ای تموکح
 ھفوقوم ظفح ،مظن ھب دودحم نآ یتسرپرس و تیلوت ھکلب دنرادن تیالو ،دریگیم
 دشوکیم ینیئان بیترت نیا ھب .تسا قح نابحاص نیب یربارب داجیا و )تکلمم(
 مدرم یارب و مدرم زا یداھن ھب ار تلود و فذح ار عابتا رب تلود تیکلام ات
 ار نآ زا یریگولج و ھتفریذپ ار قلطم تردق ندوب روآداسف ینیئان .دنک لیدبت

      254.دنادیم یرورض
 
 تردقزا یلمع ظاحل ھب و مزال ماجسنا زا یرظن ظاحل ھب قوف یاھشالت اما
 یاملع  .دنوش لیدبت بلاغ نامتفگ ھب دنناوتب ات دندوبن رادروخرب یفاک
 و لخد ھب مالسا یرکف ماظن اب تیطورشم ندرک ناوخمھ یارب تیطورشم
 تعیرش و نید داھن ھب تبسن ارنآ ات دنتخادرپ تیطورشم یانعم رد فرصت
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 تافص اب ار تیطورشم زین ینیئان یتح  .دنزاس ریذپ تراظن و دیقم مالسا
   255.دنکیم هارمھ »ھیروتسد و ھلوئسم ،ھلداع ،هدودحم ،هدیقم«
 
 تموکح قح تیعورشم ینعی ،رادتقا تیعورشم ،تیطورشم یبرغ موھفم رد
 ینیئان ارآ رد ھکیتروص رد ،دزیخیمرب یرشب لقع و مدرم هدارا زا ندرکرما و
 تعیرش اب قابطنا زا رادتقا تیعورشم ییاھن لیلحت رد ،ھعیش یاملعریاس دننام
 ھلوقم زا ار تموکح ینیئان  .تسا یسانش قح عبنم تعیرش و دزیخیمرب

 و یسک ھچ ار قح نیا ھک لاوس نیا ربارب رد اما دنادیم تافوقوم یتسرپرس
 رب یو  .دھدیم ھناگود یخساپ تسیک نآ کلام و تسا هداد مکاح ھب ھنوگچ
 ار تموکح رگید یوس زا اما .دنکیم دیکات تموکح رب تراظن رد مدرم قوقح
 ھب  .تسا هدش راذگاو ناماما و ربمایپ ھب دنوادخ ھیحان زا ھک دنادیم یھلا یقح
 نذا اب زج ار نارگید رب نداد نامرف و تیالو قح سکچیھ ،رگید ترابع
 هدش بوصنم دنوادخ ھیحان زا ھک رابتعا نیا ھب ناماما و ربمایپ  .درادن دنوادخ
 اب اھنت ار تنطلس و تموکح اھ یباجیا دننام یو عقاو رد  .دنا تیالو یاراد دنا
 ھک دنکیم دیکات تیطورشم شبنج یاتسار رد اما  .دنادیم عورشم ھیقف نذا

 نآ ندش دیقم و مکاح تارایتخا هزوح ندش دودحم لیلد ھب "ھطورشم" تنطلس
 رتکیدزن تیعورشم ھناتسآ ھب و هدوب غراف ملظ زا یمومع تراظن و نوناق ھب
 رد ار اھقف تیالو ،یبلس دھتجم ،یراصنا خیش دننام ،ینیئان نینچمھ  .تسا

  خیش زا رت هدرتسگ ارنآ هریاد ھچرگ ،دنادیم ھیبسح روما ھب دودحم تبیغ رصع
 روما رد دھتجم صخش یدصت ینیئان دید زا هوالعب .دنکیم فیرعت یراصنا

 .تسا یفاک وا هزاجا اھنت و تسین مزال ھیبسح
 
 یاھشیارگ نیب یتفایھر نتفای یارب ھمھ اھشالت نیا دش ھتفگ شیپرد ھکروطنامھ
 اما  .دشاب راگزاس یھاوخ ھطورشم شبنج تایضتقم اب ھک دوب یباجیا و یبلس
 دوخ دنتسناوتن دندنام یقاب داھتجا لوادتم بوچراچ رد نانچمھ نوچ اھشالت نیا

 نردم تلود رد  .دنزاس اھر تعیرش یا ھیاپ یاھ تیدودحم گنچ زا ار
 تموکح تیعورشم قوف هاگدید رد .دزیخیمرب مدرم زا تموکح تیعورشم
 و  هدش راذگاو ناسنا ھب ربمایپ قیرط زا ھک تسا یھلا یھاگتساوخ یاراد
 نادھتجم هدھع زا اھنت تعیرش مھف نوچ   .تسا هدش نییعت تعیرش رد نآ دودح
 رد  .دریذپ ماجنا اھنآ تراظن اب و ناشیا نذا اب تسیابیم تموکح دیآیمرب
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 نیا دودح اما ،دنا میھس یشم طخ نییعت و تیمکاح لامعارد زین مدرم ،ھیشاح
         .ددرگیم نییعت ھیقف طسوت و تسا تعیرش ھب دیقم مھس
 
 مدرم هدارا و یعامتجا دادرارق یاھداینب رب ھعوضوم نوناق ،نردم نامتفگ رد
 هرادا ،بوچراچ نیا رد  .تسا راوتسا ،تلادع یرارقرب و مظن ظفح روظنمب
 یمومع هزوح ھکلب  ،تسین یسایس مکاح ای هاش ھماکدوخ هدارا عبات ھعماجروما
 ھک دوشیم هرادا ینودم نیناوق ھعومجم طسوت و دراد رارق نوناق ششوپ تحت
 اشنم یاراد نوناق یتنس نامتفگرد اما  .دزیخیمرب ناسنا هدارازا اھنآ تیعورشم
 رب ربمایپ طسوت ھک تسا یھلا نوناق ،نوناق نیرت لماک و نیرتالاب  .تسا یھلا
 زا اھنت ھک تسا یصصخت یرما تعیرش نوناق مھف  .تسا هدش راکشآ مدرم
 عضو ھب یترورض چیھ اساسا ،ینبم نیا رب  .دیآیم رب نادھتجم و ناملاع هدھع
 یراک نینچ ،سکعرب  .درادن دوجو تلادع یرارقرب و مظن داجیا یارب نوناق
 یعرش ھفیظو نآ زا یریگولج ھک دوشیم بوسحم تعدب و نید رد تلاخد
 تعیرش و نید داھن زا یرادساپ و ظفح تنطلس ھفیظو ،بوچراچ نیا رد  .تسا
   .تسا
 
 و مجسنم ینوناق و یقوقح ماظن اھنت ناریا رد تردق میدق تخاسرد ،ناس نیدب
 هزوح رد و  تسا یصوصخ تابسانم رب رظان اتدمع ھک دوب تعیرش ،نودم
 طسوت اتدمع یمومع هزوح  .دشابیم رادروخرب یدودحم ییآراک زا یمومع
 هدارا تحت و دندوبن نودم و مجسنم ھک دشیم هرادا ینیناوق ھیاپرب و تنطلس داھن

 رب ار نوناق ھطورشم بالقنا ،یرتسب نینچ رد  .دنتشاد رارق هاشداپ ھماکدوخ
 یاھورین تردق لیلد ھب اما  .تخاس راوتسا مدرم هادارا و یعامتجا دادرارق ھیاپ

 داھن ھب ار »مدرم هدارا و یعامتجا دادرارق رب یکتم نوناق« ات دش راچان یتنس
 داھن تساوخ و تعیرش اب ھک دنک ریبعت یا ھنوگ ھب ارنآ و دزاس دیقم نید
 هوق" ھک تسا هدمآ یساسا نوناق متفھ و تسیب لصا رد  .دشاب راگزاس تنطلس
 زا دوشیم یشان هوق نیا و نیناوق بیذھت و عضو ھب تسا صوصخم ھک ھننقم
 ھس نیا زا کیرھ و انس سلجم و یلم یاروش سلجم ،یھاشنھاش ترضحیلعا
 اب تفلاخم مدع ھب تسا فوقوم نآ رارقتسا یل و دراد نوناق ءاشنا قح اشنم
 "...ینویامھ ھحص ھب حیشوت و نیسلجم بیوصت و ھیعرش نیزاوم
 
 ھطورشم نیزرابم و نارکفنشور ،یگماکدوخ و دادبتسا اب هزرابم روظنمب

 ششوپ تحت ار یمومع هزوح ات دندیشوک برغ ناھج ھبرجت زا ماھلا اب ،هاوخ
 »ھملک کی« ھلاسر و ناخ مکلم تامیظنت ھلاسر .دنروآرد نوناق تموکح
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 اما  .دنشابیم اھ ششوک نیا زا ھتسجرب ھنومن ود یزیربت ھلودلاراشتسم
 ھجاوم تنس دنلب یاھراوید اب تعرس ھب ناھاوخ ھطورشم رما نیا دربشیپرد
 شاعم مظن ھک دندوب نآرب  یرون هللا لضف خیش دننام ،نایارگتنس  .دندش
 ھیاپرب اھنت یراک نینچ و دنزن مھرب ار داعم مظن ھک دشاب یا ھنوگ ھب تسیابیم
 ترابع ھب .تسا هدش غالبا رشب ھب ربمایپ طسوت ھک تسارسیم یھلا نوناق
 تعیرش زج ینوناق رھو دنشابیم یدباو عماج مالسا تاررقم و ماکحا ،رگید
 شالت ھطورشم نارکفنشور دس نیا زاروبعروظنمب  .تسا مالسا اب ریاغم
 بیترت نیا ھب و دننکراگزاس مالسا تعیرش اب ار نوناق نردم موھفم ات دندرک
   .دندروآ دوجوب نوناق زا ھناگود یموھفم
 
 یاھشالت ،تیطورشم بالقنا تایضتقم اب تعیرش ندرک راگزاس روظنمب
 کی یاراد اھنآ ھمھ اما  .تفرگ تروص نارکفنشور و نیدھتجم طسوت یددعتم
 یا ھیاپ تیمھا زا ھک ینیئان ھیرظن رد ناوتیم ارنآ ھک دندوب یساسا یتساک
 ود ،نآ عبت ھب و ناسنا زاین ھتسد ود نیب ینیئان  .درک هدھاشم تسا رادروخرب
 ینعی ،تباث نیناوق هزوح ھک تباث یاھزاین  .دش لئاق زیمت نوناق ھتسود
 نیناوق هزوح ھکریغتم یاھزاین و دنشابیم تعیرش نوناق و ینید صوصن
 یفرع نودم نوناق ترورض ینیئان بیترت نیا ھب  .دنشابیم یفرع و ھعوضوم
 و تردق نتخاس دودحم نآ درکراک ھک درک ریسفت یروتسد ارنآ و تفریذپ ار
 عضوم اب ھسیاقم رد  .تسا یصوصخ هزوح زا یمومع هزوح کیکفت

 یرشب نوناق ندرک راگزاس روظنمب اما  .دوب شیپ ھب مھم یماگ نیا نایارگتنس
 نیناوق ھک دیزرو دیکات راچان ھب ییاھن لیلحت رد ینیئان ،تعیرش نوناق اب
 تسیابیم دنوش طوبرم تباث یاھزاین ینعی ،تسخن هزوح ھب ھچنانچ ھعوضوم
 طوبرم ریغتم یاھزاین ینعی ،مود هزوح ھب ھچنانچ و دنشاب قبطنم تعیرش اب

 هدھع رب دروم ود رھ صیخشت ھک دنشابن داضت رد تعیرش اب تسیابیم دنوش
 نوناق زا یوریپ ھب مزلم المع ھعوضوم نوناق بیترت نیا ھب  .تسا اھقف

 صیخشت یارب ھک درک ھفاضا ینیئان لکشم نیا اب ھلباقم یارب  .دیدرگ تعیرش
 اما  .تسا یفاک اھقف تراظن اھنت عرش نیناوق اب ھعوضوم نیناوق یراگزاس
 یشقن یاراد ھعوضوم نوناق یرظن بوچراچ نیا رد ھک تسا نآ تیعقاو
 زا قلطم تیعبت ھب دناوتیم نآ شقن اھقف یراشفاپ تروصرد ھک تسا یا ھیشاح
 نوناق زا تشادرب نیا  .ددرگ دروم یب و تیصاخ یب المع و دوش ھتساک  عرش
 .تسا توافتم اساسا نردم نامتفگ رد نوناق موھفم اب
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 یھباشم تیعضو ،تسا نردم نامتفگ رگید یا ھیاپ موھفم ھک ناملراپ دروم رد
 هدارا نوناق تیناقح اشنم نآ رد ھک نردم نامتفگ بوچراچ رد  .دراد دوجو
 ،رگید صخش رھ ای و یبھذم ربھر ،هاشداپ نامرف ،نامرف کی ،تسا مدرم
 طسوت و دشاب ھتشذگ یناگمھ هدارا یارجم زا ھک دوشیم لیدبت نوناق ھب یماگنھ
 نامتفگ نیا رد  .دشاب هدیسر بیوصت ھب تسا یناگمھ هدارا بختنم ھک یداھن
 ھفیظو نیا راد هدھع ،تسا مدرم هدارا یلجت ھک اروش سلجم ای ناملراپ داھن
 نوناق اشنم نآ رد ھک مالسا یرظن هاگتسد لوادتم بوچراچ رد اما  .دشابیم
 نیناوق هزوح رد و درادن قادصم اروش ،تباث نیناوق هزوح رد ،تسا یھلا
 میمصت ذاختا ماگنھرد اروش ندوب بولطم و حیجرت رب مالسا ماکحا ،ریغتم
 لیلحت رد  .اروش ھجیتن و  یار رب نداھن ندرگ و  مازتلارب ھن ،دنراد تلالد
 ھیقف یلو ،اھنآ بایغ رد و ناماما ،ربمایپ هدھعرب هراومھ یریگ میمصت ،ییاھن
 یشقن یارادزین اروش سلجم ،ھعوضوم نوناق دننام ،رظنم نیا زا   .تسا

   .تسا یا ھیشاح
 
 مالسا ماکحا زا یرایسب ھک ساسا نیا رب ھطورشم نارکفنشور و نادھتجم
 یمومع هزوح ھب ار ماکحا نیا ات دندیشوک دنراد اروش تیبولطمرب هراشا
 و دنریگب ھجیتن ار اروش سلجم داھن لیکشت ترورض اھنآ زا و دنھد شرتسگ
 رارقرب یراگزاس  اروش یمالسا موھفم و ناملراپ موھفم نیب بیترت نیا ھب
 هرھب یارب یقالخا ھیصوت یعون ینید صوصن رد اروش ھب رما دافم اما  .دننک
 زین دودحم تیفرظ نیا رد یتح  .تسا نارگید براجت و هاگدید زا یرادرب
 اب ارنآ درکلمع ات دنک لمع ھیقف یلو تراظن تحت تسیابیم اروش سلجم
 دندوب نآرب نایارگداینب رما نیا ققحت یارب  .دزاس گنھامھ و قبطنم تعیرش
 یوسزا  .دشاب ھیقف یلو هدھعرب امیقتسم تسیابیم اروش سلجم تسایر ھک
 اروش سلجم رب ھیقف یلو تراظن ھک دندوب نآرب هاوخ ھطورشم نیدھتجم ،رگید
 رد ،کش یب  .تسا یفاک سلجمرد طیارش دجاو دھتجم جنپ تیوضع قیرط زا
 ،بوچراچ نیارد اما .دوب شیپ ھب گرزب یماگ نیا نایارگداینب عضوم اب ھسیاقم
 نیناوق ھصرع رد  .درادرارق نید داھن هرطیس رد اروش سلجم ییاھن لیلحت رد
 تاریغتم هزوح رد و دشاب تعیرش اب قبطنم تسیابیم نآ تابوصم تباث
 اب روما نیا ود رھ صیخشت و دشاب ھتشادن تریاغم تعیرش اب مک تسد تسیابیم
 .تسا طیارش دجاو نیدھتجم و ھیقف یلو
 
 و یسمش 1285 یناثلا یدامج مھدراھچ رد تیطورشم نامرف رودص اب
 بیترت نیا ھب و دش سیسات یلم یاروش سلجم ،یلم تاباختنا نوناق بیوصت
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 راتخم" رب تیطورشم یساسا نوناق  .دنتفای یراذگنوناق قح مدرم ناگدنیامن
 ات تسناوت تنطلس داھن اما  .تسا رظان "نیناوق ھیلک ءاشنا رد سلجم ندوب
 شیارگ و دناجنگب یراذگ نوناق رد سلجم کیرش ناونع ھب ار انس سلجم
 نوناق مود لصا قبط  .دزاس دیقم نید داھن ھب ار سلجم داھن ات دش قفوم یبھذم
 اب یتفلاخم }سلجم{ ... ھینوناق داوم راصعا زا یرصع چیھ رد دیاب" یساسا
 ... و دشاب ھتشادن }مالسا ربمایپ{ ... ھعوضوم نیناوق و  مالسا ھسدقم دعاوق
 و هدوب ... املع هدھع رب ھیمالسا نیناوق اب ھعوضوم نیناوق تفلاخم صیخشت
 و نیدھتجم زا دشابن جنپ زا رتمک ھک یتئیھ ... تسا ررقم امسر اذھل و ... تسھ
 ات ... }دنوش ھتخانش یلم یاروش سلجم{ تیوضع تمس ھب ... نیدتم یاھقف
 داوم نآ زا کی رھ ،هدومن یسررب و روغ دوشیم ناونع نیسلجم رد ھک یداوم
 ھک دنیامن در و حرط دشاب ھتشاد مالسا ھسدقم دعاوق اب تفلاخم ھک ھیونعم
 و دوب دھاوخ عاطم باب نیا رد املع تئیھ نیا یار ؛دنکن ادیپ تینوناق ناونع
  ."دوب دھاوخ ریذپان رییغت ھجرف هللا تجح ترضح روھظ نامز ات هدام نیا
 دودحم تعیرش اب قابطنا بوچراچ رد سلجم یراذگنوناق رایتخا ناسنیدب

         256.دش
 
 تنس هاگدید زا  .دوب یھباشم عضو راچد زین »نوناق ربارب رد یربارب« موھفم
 رد نوناق ربارب رد یربارب و تاواسم ،یرون هللا لضف خیش دننام ،نایارگ
 ساسارب یواست مدع ھب مالسا ماکحا زا  یرایسب اریز تسا لاحم مالسا

 یربارب هاگدید نیا زا  .تسا هدش مکح نآ دننام و نس ،نونج ،بھذم ،تیسنج
 یارب  .تسا مالسا تعیرش اب ریاغم بھذم نتفرگ رظن رد نودب نوناق ربارب رد
 دادبتسا ،ینوناق یب اب هزرابم یارب مزال یرظن یانبم داجیاو انگنت نیازا زیرگ
 یربارب« لصا ،ینیئان دننام ،هاوخ ھطورشم نیدھتجم ،تنطلس یگماکدوخ و
 تعیرش اب ھک دندرک ریبعت »نوناق یارجارد یربارب« ھب ار »نوناقرباربرد
 یارب ناسکی مکحو نوناق ،نوناق یواسم یارجا لصا زا اریز  .تسا راگزاس
 ،سکعرب  .درادن تریاغم تعیرش بلاغ تشادرب اب و دوشیمن دافتسم ناگمھ

 
  .تشگ حرطم یفلتخم یاھحرط تعیرش نیناوق ھب سلجم تابوصم ندرک دیقم یارب   256

 ھک دوب نآ رگید حرط  .درکیم دیکات سلجم رب ھیقف تسایر رب یرال دیس ،لاثم یارب
 ،رگید یوس زا  .دوش لامعا دندوب سلجم رد ھک مالسا ججح قیرط زا نید داھن تراظن

 وتو قح اب لوا ھجرد یاملع زا هرفن جنپ تئیھ کی لیکشت ناھاوخ یرون هللا لضف خیش
 اھنآ تخانش ھب ھک ار ھجنآ و یسررب ار نیناوق ھیلک سلجم زا نوریب ھشیمھ ھک دوب
 لضف  خیش حرط المع دیسر بیوصت ھب ھچنآ  .دننک در دشابیم مالسا تعیرش اب ریاغم

    .دشاب سلجم وضع زین تراظن تئیھ دش انب ھک توافت نیا اب ،دوب یرون هللا
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 هدش دیکات نوناق یارجارد یربارب  ترورض رب یددعتم تایاور و ماکحارد
 یب و دروآ ینید یانبم دادبتسا و ینوناق یب اب هزرابم یارب ریسفت نیا  .تسا

 نردم موھفم اب »نوناق یارجا رد یربارب« اما  .درک یرای نآ دربشیپ ھب کش
    .تسا توافتم ھیاپ زا »نوناق ربارب رد یربارب«
 
 نادنورھش ھیلک یربارب رب رظان »نوناق ربارب رد یربارب« نردم نامتفگ رد
 ،تسوپ گنر ،داژن ،تیسنج ،بھذم نتفرگ رظن رد نودب ،نوناق ربارب رد
 رد یربارب« موھفم زا یربارب نیا  .تسا نآ دننام و نابز ،تیموق ،تیلم
 ھچرگ »نوناق یارجا رد یربارب« لصا حرط  .دوشیمن دافتسم »نوناق یارجا
 تعیرش  .دنکیم نانچمھ و درک لاکشا داجیا یدعب لحارم رد اما ،دوب تیمھارپ
 تخاس اب رما نیا .دسانشیم تیمسر ھب ار بھذم و تیسنج ساسارب یرباربان

 یلم تیوھ شریذپ زا عنام و تسا ضراعترد نردم تلود نیوکت و تردق دیدج
 تیطورشم بلاغ ھیرظن  .تسا یسایس تکراشم یارب ربارب یرایعم ناونع ھب
 تکراشم قح یتح  .تفریذپن ار »نوناق ربارب رد یربارب« لصا هاگچیھ
 سلجمردرظان دھتجم ناونع ھب ھک سردم نسح دیس  .تفاتنرب ار نانز یسایس
 ناوسن ،دنرادن باختنا قح ھک یناسک زا" :تشاد نایب تشاد روضح مود
 قح ادبا ... دنتسھ لاجر تیمویق تحت رد ام مالسا بھذم رد نانز ...دنتسھ
 رد مھ دنوادخ ھک دننکب ار اھنز قوقح ظفح دیاب نارگید تشاد دنھاوخن باختنا
 و ینید مھ ،تشاد دنھاوخن باختنا قح و ،دنا تیمویق تحت رد دیامرفیم نارق
       257"....یویند مھ
 
 کی ناونع ھب یدازآ  .تسا دوھشم زین یدازآ موھفم رد قوف یاھ یگناگود
 ناھاوخ ھطورشم اما  .دوب هدش ھتفریذپ ناھاوخ ھطورشم یوس زا یداینب لصا
 ھطورشم زا یدودعم هدع  .دنتشاد یتوافتم یاھتشادرب یا ھیاپ موھفم نیا زا

 رب ھک دنتشاد یبرغ شیب و مک یتشادرب یدازآ زا ،یدزی فوبلاط دننام ناھاوخ
 ھچرھ دراد قح ،دنکن لامیاپ ار نارگید قح ھک اجنآ ات درف رھ« نآ ساسا
 ،یسایس یدازآ ،یدازآ زا ناھاوخ ھطورشم بلاغروظنم اما  .»دنکب دھاوخیم
 ھب یدازآ زا اھنآ تشادرب و دوب ماکح ھنارسدوخ هدارا و دادبتسا زا یدازآ ینعی
   .دشابن ضراعت رد یعرش یاھتیدودحم اب ھک دوب یا ھنوگ ھب نآ ماع موھفم
 

 
 .یمالسا گنھرف رشن رتفد ،نارھت ،ھینینقت هرود جنپ رد سردم ،1367 ،ناکرت دمحم    257
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 هللا لضف خیش دننام ،یتنس نایارگ مالسا ،یھاوخ ھطورشم تالداجم دنور رد
 یسانش تفرعم هاگتسد رد ھک دنداد رارق تیرح فدارتم ار یدازآ ،یرون
  .دراد رارق »دنوادخ زا تیدوبع« لباقم رد و تسا هدش ھتخانش یموھفم مالسا
 ھک ینید دض یموھفم ناونع ھب ار یدازآ ناھاوخ ھعورشم ،ساسا نیا رب
 و رما نیا اب ھلباقم یارب  .دندرک درط ،تسا »دنوادخزا تیدوبع« یفن ھیاپمھ
 نیب ،ینیئان و یتالحم دننام ،هاوخ ھطورشم نیدھتجم ،دادبتسا اب هزرابم روظنمب
 دیکات ،هدش لئاق زیمت دادبتسا زا مدرم یدازآ و تیرح ینعی ،یدازآ عون ود
 دانتسا ھب ھک تسا مود ھنوگ زا ناھاوخ ھطورشم رظن دروم یدازآ ھک دندیزرو
 نید لوصازا  ،هدمآ دنوادخریغ یگدنب یفن رد تعیرش و نآرق رد ھک یماکحا
 رد موھفم نیا فدارتم اب اما ،دوب یمھم شیاشگ ھچرگ ،ریسفت نیا  .تسا مالسا
       .تسا یا ھیاپ توافت یاراد نردم نامتفگ
 
 تلود یگدنب زا یدازآ یانعم ھب و قح کی ناونع ھب یدازآ ،نردم نامتفگ رد
 ھتشاد قح ناسنا ھکنیا زا تسترابع یدازآ" ویکستنم ھتفگ ھب  .تسا حرطم
 و هدرک عنم نوناق ھچنآ و دنکب دھدیم و هداد هزاجا نوناق ھک ار یراکرھ دشاب

 ات درفرھ ،رگید ترابع ھب  258."ددرگن نآ ماجنا ھب روبجم ،تسین وا حالص
 رد اما .دنکب دھاوخیم ھچنآ دراد قح دنکن لامیاپ ار نارگید قوقح ھک اجنآ
 قح کی ھن ،تسا »ینید لصا« کی یدازآ  ،هاوخ ھطورشم نیدھتجم تشادرب
 رب نامتفگ ود نیا ھک تسا ییاھتیدودحم عون رد تشادرب ود نیا توافت  .یناسنا
 ینید آرف یرما اساسا یدازآ ،نردم نامتفگ بوچراچ رد .دنوشیم لئاق یدازآ
 رد اما  .تساریذپ تیدودحم یناگمھ هدارا زا یشان نوناق ساسارب اھنت ھک تسا
 حرطم ینید لصا کی ناونع ھب ار یدازآ ھک هاوخ ھطورشم نیدھتجم تشادرب
 یاراد ھک دوشیم فیرعت تعیرش و ینید ماکحا طسوت یدازآ دودح ،دننکیم
 نیا  .تسا طیارشلادجاو دھتجم هدھعرب و یصصخت نآ مھف و تسا یھلا اشنم
 رد نیدھتجم ھلخادم باب ھکلب ،دنکیم تعیرش ھب دیقم ار یدازآ اھنت ھن رما

       .دیاشگیم زین ار یمومع و یصخش هزوح
 
 ھب مالسا یرظن هاگتسد رد یا ھیاپ یرگنزاب یاج ھب ھطورشم نارکفنشور 
 لوحتم ھب مادقا دنزاس گنھامھ نردم ناھج تایضتقم اب ارنآ ھک یا ھنوگ
 هژاو  .دنزاس راگزاس دوجوم مالسا اب ار اھنآ ات دندرک نردم میھافم نتخاس

 
 تاراشتنا ،مشش پاچ ،1349 ،یدتھم ربکا یلع ھمجرت ،نیناوقلا حور ،ویکستنم    258

 ریبکریما
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 یمالسا گنھرف رد اروش و تاواسم ،تیرح ،نوناق ،ھطورشم دننام ییاھ
 ھکیماگنھ  .دندوب هدرک نت ھب تسادق سابل اھنآ زا یخرب و دنتشاد صاخ ییانعم
 زا عنام یلبق یناعم دندش هداد رارق ھناگیب یاھ هژاو ربارب رد اھ هژاو نیا

 ھمین و هریت میھافم بیترت نیا ھب و دندش دیدج یناعم ندش راکشآ و تیفافش
   259.دندمآ دیدپ فافش
 
 ھطورشم شبنج .دوب راوتسا تنطلس و نید ھیاپود رب تردق یتنس نامتفگ
 ھسرب ار تردق راتخاس و  تخاس تردق نامتفگ دراو زین ار مدرم هدارا رصنع
 یاھزرم تیطورشم بیترت نیا ھب  .درک راوتسا تنطلس و نید ،مدرم ھیاپ
 راوتسا یدیدج ھیاپ رب ار تردق راتخاس و دنار بقع ھب  ار تردق یتنس نامتفگ
 تردقراتخاس و نامتفگ زا ار یتنس رصانع تسناوتن تیطورشم اما  .درک
 ماظن رد تردق تخاس تردق نامتفگ رد میدق رصانع روضح  .دزاس جراخ
   .تخاس ھناگود ار ھطورشم
 
 
 تیطورشم یاھدروآ تسد
 

 رد یمھم تالوحت تیطورشم بالقنا دنور رد  ،قوف یاھ یتساک مغریلع
 زا دنترابع نآ هدمع رصانع ھک تفرگ تروص ناریا رد ھعیش یسایس ھشیدنا

 ،تعیرش اب تافانم مدع طرش ھب یقوقح تراظن و نوناق دوجو ترورض
 قیرط زا نآ یاضعا ھک یا ھننقم هوق سیسات ،نوناق یارجا رد یربارب
 ،نوناق ھب تنطلس داھن ندش دیقم ،ھناگ ھس یاوق کیکفت ،دنوشیم نییعت تاباختنا
 یعرش مکاحم رد تواضق ھب ھعماج یسایس یگدنز رد اھقف روضح ندش دودحم
 رد طیارشلا عماج دھتجم جنپ تیوضع قیرط زا یراذگ نوناق رما رب تراظن و
 .یفرعروما رد یلم تیمکاح نتخانش تیمسر ھب و اروش سلجم
 

 بالقنا  .دروآ دوجوب یساسا تارییغت تردق راتخاس رد ھطورشم شبنج
 رد و دروآ دراو ھنارالاسردپ نامتفگ هرکیپ رب ینیگنس یاھ ھبرض ھطورشم
 ھب  تنطلس  .دوشیم بوسحم ناریا رد نردم تلود یریگ لکش زاغآ ھطقن عقاو
 تلود ھب راجاق لیا ھب باستنا و یصخش تلاح زا تلود ،دش دودحم نوناق
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 زا نید کیکفت و تیمکاح زا یگناگود عفر هار رد ییاھ ماگ ،تفای لوحت ناریا
 ،تفرگ لکش رادیاپان و فیعض یوحن ھب یندم ھعماج ،دش ھتشادرب تسایس
 ،یلحم یاھ نمجنا و سلجم لیکشت ترورض و بیوصت یتلایا تالیکشت نوناق
 ،دش ینیب شیپ ناناقھد نایم یبابرا کالما عیزوت و یمومع ھفیظو ماظن داجیا
 ھیامرس و لود ھب تازایتما یراذگاو هویش و یلام تاحالصا تھج رد یحیاول
 ھتشادرب یداصتقا تاحالصا تھج رد ییاھماگ و دش بیوصت یجراخ ناراذگ
 ،یساسا نوناق دننام ییاھداھن ات دش بجوم ھطورشم بالقنا یزوریپ  260.دش
    .دنریگ لکش تاباختنا و اروش سلجم
 
 ،ھماکدوخ تردق دیدحت و دوب مسیلاربیل زا رثاتم تیطورشم بالقنا یژولوئدیا
 رد یسایس یاھھورگ دازآ تکراشم ،ناملراپ سیسات ،نوناق تموکح رارقتسا

 بالقنا یلصا یاھتساوخ زا ،تموکح تارایتخا و اوق کیکفت و یسایس یگدنز
 یزکرم تلود کی داجیا لابند ھب ھطورشم بالقنا ،نامزمھ  .دندوب ھطورشم
 یفارشا تازایتما و یرادلویت ماظن ھب مود و لوا سلجم  .دوب نردم و دنمورین
 دانسا تبث نوناق بیوصت ،یمومع تابساحم ناوید نوناق بیوصت اب و داد نایاپ
 سلاجم لیکشت ترورض ینیب شیپ ،یتلایا تالیکشت نوناق بیوصت ،کالما و
 یبابرا کالما عیزوت ،یمومع ھفیظو ماظن داجیا داھنشیپ ،یلحم یاھنمجنا و
   .دمآرب نردم تلود تخاس یپ رد یلام تاحالصا یخرب ماجنا و ناناقھد نایم
 ھطورشم بالقنا رگید بناوج زا یناریا مسیلانویسان یعون و یگنھرف یزاسون
   .دندوب
 
 و زیتس تدش  .دروآین ماود زین قوف دودحم یاھدروآ تسد یتح ھنافساتم ،اما

 یگتسد دنچ و وسکی زا ،ناھاوخ ھطورشم و ناھاوخ ھعورشم نیب تباقر
 جلف ار روشک روما هرادا ھک دیسر یدح ھب ،رگید یوس زا ،ناھاوخ ھطورشم
 یب  .تخاس ھجاوم یداصتقا و یسایس هدنیازف نارحب کی اب ار ھعماج و درک
 زا یرازت ھیسور ینابیتشپ هژیو ھب ،ناگناگیب یاھ ھسیسد و ھلخادم کش
 نتفرگ تردق بقاعتم و نویبھذم نایمرد و رابرد رد تاحالصا دض یاھورین

 یاھ حانج زا ھیسور و ایناتیرب ینابیتشپ و تباقر ،ھیسور رد اھتسیلایسوس
 افیا نارحب نیا ھب ندز نماد و داجیا رد یمھم شقن ،ناھاوخ ھطورشم فلتخم
 تیطورشم تسکش یلصا لماع ار رما نیا ھک دوب دھاوخ هابتشا اما .دومن
 تمواقم رد تسیابیم ار نارحب نیا یلصا لماع ،ییاھن لیلحت رد  .مینادب
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 فعض ،تاحالصا دنور ربارب رد نید و تنطلس یاھداھن رد یتنس یاھورین
 یگنھرف و یراتخاس یاھفعض و بلط حالصا یاھورین یگتسد دنچو یبسن

        .درک وجتسج ناریا ھعماج
 
 ،دوخ ینورد یاھ ضقانت و یگناگود لیلد ھب ھطورشم هژورپ ،ییاھن لیلحت رد
 ،ناھاوخ ھطورشم و ھعورشم نیب زیتس و لدج ،یتنس یاھورین تردق
 ھب ،یجراخ یاھروشک ھلخادم و ناھاوخ ھطورشم نیب برخم یاھتباقر
 و دیماجنا یلخاد عاضوا یگتخیسگ مھ زا و دیدش یسایس و یداصتقا یاھنارحب
    .دنام ماکان دوخ فادھا ققحت رد
 
 اما ،دروخ تسکش ناریا رد نردم تلود کی داجیا رد تیطورشم بالقنا
 ندرک دراو اب و دنارب بقع ھب ار تردق یتنس نامتفگ یاھزرم ات دش قفوم
 » تنطلس – نید « زا ار  تردق راتخاس ،تردق راتخاس  ھب مدرم هدارا رصنع
 نانچمھ مدرم هدارا رصنع ھچرگ  .دھد رییغت »مدرم – تنطلس – نید « ھب
 زرم ھطورشم بالقنا ،بیترت نیا ھب  .دنام تنطلس و نید یاھداھن عاعشلا تحت
 لکش زاغآ ھطقن و ھقلطم نردم تلود نیوکت ھمدقم ،دیدج ناریا و میدق ناریا
 .دوشیم بوسحم ناریا رد نردم تلود یریگ
 
 اھنآ ھب الاب رد ھک بلط حالصا نیدھتجم یرظن یاھشالت تیطورشم تسکش اب
 و دش ھتشاذگ رانک یلاربیل یاھ شیارگ ،دش هدرپس یشومارف تسد ھب ،دش هراشا
   .دروآرب رس ھقلطم نردم تلود و ھنارمآ یزاسون ھشیدنا ،تیطورشم زا
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 مھدفھ لصف

 ھقلطم نردم تلود نیوکت

 

 دمآرد
 

 یزکرم تلود کی داجیا ،یرالاس مدرم فدھ ھس نامزمھ تیطورشم شبنج
 ینورد یاھ یگناگود لیلد ھب ،اما  .درکیم لابند ار ناریا یزاسون و دنمورین

 یبسن فعض ،ناھاوخ ھطورشم و ناھاوخ ھعورشم نیب موادم شکمشک ،شبنج
 ھلخادم و ناھاوخ ھطورشم فلتخم یاھحانج نیب دیدش تباقر ،نردم راشقا
 شبنج ،یلخاد یاھتباقر و اھشنت ھب ندز نماد تھج رد یجراخ یاھروشک
 ناماس ھب ار ناریا یزاسون و یسایس تاحالصا هژورپ تسناوتن تیطورشم
 ھک دیماجنا یسایس تسب نب کی ھب المع تیطورشم شبنج ،عقاورد  .دناسرب
 روشک ھک دیدرگ یدیدش یسایس و یداصتقا یاھشنتو اھنارحب شیادیپ ھب رجنم
 ینارحب تیعضو نیا ھمادا  .دادرارق یگتخیسگ مھزا ھناتسآ رد ار
 ،وسکی زا ،ناریا ھعماج ینھذ و ینیع طیارش ھب ھجوت اب ،اما  .دوبنرسیمرگید
 روصت زا جراخ زین ھتشذگ ھب تشگزاب ،رگید یوس زا یللملا نیب  طیارش و
 ناھاوخ ھک بلط حالصا یاھورین زا یا هدع یطیارش نینچ رد  .دوب یم
 هدروخاو تیطورشم شبنج یاھ یماکان و تالکشم زا و دندوب روشک یزاسون

 یرصانعرب دیکات اب و یجراخ و یلخاد دعاسم طیارش زا هدافتسا اب ،دندوب هدش
 ار ناریا ھنارمآ یزاسون مچرپ ،تفرشیپ و لالقتسا ،یلم تدحو نوچ
  .دندرک انب ار ھقلطم نردم تلود و دنتشارفارب
 
 یسایس ماظن ھلاس دص دنچ طاطحنارثارد ھک ییاھیگدنام بقع ،یلخاد ظاحل ھب
 ،روشک یزاسون یارب ناریا لخاد رد ار یدنمورین جوم دوب هدش لصاح ناریا

 روما رد یجراخ یاھروشک تالخادم زا یریگولج و اھیگدنام بقع ناربج
 ھب دناوتب ھک دنمورین یزکرم تلود کی دوبن  .دوب هدروآ دوجوب ناریا یلخاد
 هاگتسد و دزاس ھچراپکی ار روشک یسایس ماظن ،دھد نایاپ یا ھلیبق یاھشمشک
 هژورپ ،دھد نامزاس نردم لوصا ھیاپ رب ارنآ یسایس و یماظن ،یرادا
 یارب ار یلم یاوق نیرتشیب و دنک یھدنامزاس و یربھر ار روشک یزاسون
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 یوس زا  .دوب یگداتفا بقع نیا یا ھیاپ لیالد زا یکی ،دنک جیسب نآ دربشیپ
 تروص ھب ھک ناھاشداپ یگماکدوخ و دادبتسا و نوناق تموکح دوبن ،رگید
 رثکا ،درکیم لمع تاحالصا ھمانرب کیتامتسیس دربشیپ ربارب رد یعنام
 ار یمیظع یورین ،هدروآ هوتس ھب ار نردم و یتنس زا معا ،یعامتجا یاھورین

    .دوب ھتخاس لکشتم و دحتم ،دادبتسا ھیلع
 
 داجیا ،ھیسور و ایناتیرب تباقر هژیو ھب ،یللملا نیب طیارش ،یجراخ ظاحل ھب
 زا دناوتب ھک درکیم باجیا ناریا رد ار یزکرم دنمورین و دمآراک تلود کی
 یریگولج یجراخ بیقر نآ ای نیا ناماد ھب نآ لماک طوقس و روشک یشاپورف
 ایناتیرب  .دوب رادروخرب یصاخ تیمھا زا هژیو ھب ایناتیرب یارب رما نیا  .دنک
 رد یوق یزکرم تلود کی داجیا ناھاوخ ناتسودنھرد دوخ تیعقوم ظفح یارب
 ھیسور و ناتسودنھ نیب تابث اب و نما ھقطنم کی داجیا اب دناوتب ھک دوب ناریا
 یوروش یبالقنا تلود ابقاعتم و ھیسور یسایس و یماظن یاھ یورشیپ زا عنام
 لمع ھیسور ربارب رد ناتسودنھ یتظافح رپس تروصب ھب و ددرگ ھقطنمرد
   .دنک
 
 دنمورین یزکرم تلود کی داجیا ،یرالاس مدرم ھناگ ھس فادھا بیترت نیا ھب
 نیا نایمزا اما  .دنتفرگ رارق تیطورشم بالقنا یاھتیولواردص رد یزاسون و
 یاراد »دنمورین یزکرم تلود داجیا« و یرالاس مدرم  فادھا ،فدھ ھس
 مزلتسم یمود و تردق عیزوت مزلتسم یلوا اریز  .دندوب یضقانتم تایضتقم
 یگتسبمھ کی دوجو مزلتسم فدھ ود نیا نامزمھ دربشیپ  .دوب تردق زکرمت
 ھن ھطورشم رصع ناریارد اما  .دوب فلتخم یعامتجا راشقا و تاقبط نیب یوق
 ضقانت یاراد ھعماج رب مکاح یاھنامتفگ ھکلب ،تشادن دوجو یگتسبمھ نیا اھنت
 و »دنمورین یزکرم تلود داجیا« فدھود ،رگید یوس زا  .دندوب یا ھیاپ یاھ
 دوب رتناسآ اتبسن اھنآ ماجنا ،دنتشاد یرتشیب یراگزاس رگیدکی اب روشک یزاسون
 رادروخرب یجراخ ینابیتشپ زا مھ و یلخاد ینابیتشپ زا مھ ،نامزمھ ودرھ و
 یجراخ یاھروشک تیولوا تسناوتیمن اتعیبط یرالاس مدرم ھکیلاحرد  .دندوب
  تسناوتن المع ھطورشم شبنج نیا رب نوزفا .دوب رتراوشد نآ ماجنا و دشاب
 ھب ار رگید فدھ ود تیقفوم ھک دربب شیپ ھب یا ھنوگ ھب ار یرالاس مدرم فدھ
 و تیطورشم شبنج قیفوت مدع لابند ھب ،یطیارش نینچرد  .دزادناین رطخ
  ،یرالاس مدرم ینعی ،تیطورشم هژورپ ھلکشتمرصانع ،نآ ھلصاح یاھنارحب
 مدرم رصنع  .دندش کیکفت رگیدکی زا یزاسون و دنمورین یزکرم تلود داجیا
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 داجیا فدھود ھیاپ رب ،ھنارمآ یزاسون نامتفگ و  دش ھتشاذگ رانک نآ یرالاس
    .تفرگ لکش روشک یزاسون و دنمورین یزکرم تلود
 
 لالقتسا ،یلم تدحو نوچ یرصانع رب دیکات اب تسناوت ھنارمآ یزاسون نامتفگ
 یللملا نیب دعاسم طیارش زا هدافتسا اب و دنک ادیپ یدنمورین تیوھ ،تفرشیپ و
 تلود شیادیپ ھب ھک نامتفگ نیا  .دریگ تسدرد ار ناریا ھعماج یربھر ناکس
 دوب طلسم ناریا ھعماج رب یمالسا بالقنا یزوریپ ات و دیماجنا ھقلطم نردم
 :تسا یلصا یگژیو ھس یاراد

 و یروآنف ،تالوصحم ندرک دراو قیرط زا ھعماج یزاسون •
 برغ تیریدم

  یزاسون ھنارمآ و یرابجا ققحت ترورض رب دیکات •
 یسایس تردق ندش یراصحنا •

 
 بلط حالصا نیدھتجم یاھشالت و یلاربیل یاھ شیارگ تیطورشم تسکش اب
 داھن ،دش هدرپس یشومارف تسد ھب ،میدرک هراشا اھنآ ھبراصتخا ھب الاب رد ھک
 یزاسون ھشیدنا ھیاپ رب ھقلطم نردم تلود و دش هدنار ھیشاح ھب لمع رد نید
   .دیدرگ انب ھنارمآ
 

 هاش اضر
 
 ادتبا تشگ زاغآ هاش اضر ندیسر تردق ھب اب ھک ناریا ھنارمآ یزاسون هژورپ
 ھک دوب رادروخرب ھعماج نردم یاھرشق و نارکفنشور ھجوت لباق تیامح زا
 هژورپ ات دندوب نآ لابند ھب ھطورشم بالقنا ھبرجت یاھ یگدروخرس رثا رد
 ،هواک  .دنربب شیپ ھب یھورگ و ریخ یروتاتکید کی داجیا اب ار ناریا یزاسون
 تسکش اب ھک دوب یناھاوخ ھطورشم زا لکشتم ،ناریا ناتسرپ نھیم ناگرا
 1922 یاھلاس یط رھشناریا ھلجم  .دندوب هدرک نطو یالج ھطورشم تضھن
 اضر هرود نارکفنشور اھ دعب ھک دش رشتنم یناسک طسوت نلرب رد 1927 ات

 ،نآ راذگناینب ھیمظاک نیسح دننام ،ھلجم نیا ناگدنسیون  .دنداد لیکشت ار یھاش
 ناتسگنرف ھمان  .دندوب ناریا رد یلم تدحو میکحت و ققحت و یلم تیوھ یپ رد
 1935 ات 1924 ھلصاف رد ھطورشم زا هدروخرس ناھاوخ ددجت طسوت ھک
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 یگلمج نارکفنشور نیا دیکات   261.دوب ناریا ندرک ییاپورا ناھاوخ دش رشتنم
 هرامش رد ھمان  .دوب حلصم روتاتکید کی طسوت ناریا ھنارمآ یزاسون رب

 زورما ھک ار یدازآ تذل یزور دھاوخیم ناریا رگا" تشون دوخ 1/10/1924
 بیترت نیا ھب   ."دنک تیبرت ملاع روتاتکید دیاب دشچب دراد شوغآ رد ییاپورا
 ،یسارکومد و تیطورشم ،نوناق رب دیکات یاج ھب ھنارمآ یزاسون نامتفگ
 تیریدم و یروآنف دربراک ھیاپ رب روشک یزاسون و حالصا و یلم تدحو
 .داد رارق راک روتسد رد ار یبرغ
 
 هابتشا اما ،دوب یمھم یاھ یتساک و اھفعض یاراد ناریا ھنارمآ یزاسون هژورپ

 لیلقت ناریا تسایس رد ناگناگیب تلاخد ھب ارنآ یزوریپ لیلد ھک دوب دھاوخ
 تالوحت و طیارش زا یشان اتدمع هژورپ نیا یزوریپ و شیادیپ ،سکعرب  .میھد
 یرای نآ دشر و شیادیپ ھب زین یللملا نیب دعاسم طیارش ھتبلا  .دوب ناریا یلخاد
 درک
 
 مود ھمین رد هژیو ھب ،یگماکدوخ و دادبتسا ھب هاش اضر تموکح شیارگ
 دیلوتزاب عقاو رد و تشاد ناریا یخیرات تنس و ھتشذگ رد ھشیر ،دوخ تموکح
 اضر تموکح ھمھنیا اب  .دوب تردق میدق تخاس یگماکدوخ و دادبتسا موادت و
 نیتسخن هاش اضر تلود ،عقاو رد  .تفریم رامش ھب دیدج یسایس ماظن کی هاش
 زا هرود نیا یارب ھقلطم تلود ناونع دربراک  .دوب ناریارد ھقلطم نردم تلود
 یتنس دادبتسا اب هاش اضر ماظن یساسا توافت زا یکاح ناریا یسایس خیرات
 و ھنارسدوخ تردق لامعا یاھ هویش زا یخرب ھچرگ هاش اضر تموکح  .تسا

 اب میدق یاھتموکح فالخرب اما ،درب راکب نیشیپ ماکح کبس ھب ار ھماکدوخ
 نردم تلود تخاس ینابم راب نیتسخن یارب ،تردق عبانم ھب ندیشخب زکرمت
 یاھرازبا و عبانم نتخاس زکرمتم اب هاش اضر تموکح .درک داجیا ار ھقلطم
 ،هدنکارپ تردق زکارم فیعضت ،نردم شترا سیسات ،یلم تدحو داجیا ،تردق
 ماجنا و دیدج یسارکوروب هاگتسد داجیا ،ریاشع حالس علخ و یرابجا ناکسا
   262.دروآ دوجوب ار ھقلطم نردم تلود ینابم ،عبانم زکرمت و یلام تاحالصا
 

 یا هدرتسگ تاحالصا تسناوت هاتوک اتبسن یتدم فرظ رد هاش اضر تموکح
 ندرک مارآ ،تلود زکرمت ،نردم شترا سیسات ھک دناسرب ناماس ھب ناریا رد ار
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 ،باجح فشک ،نویناحور ندرک دودحم ،یلحم یاھناخ تردق فیعضت ،لیابق
 و لاوما یمسر تبث داجیا ،یریگزابرس ماظن یارجا ،یفارشا باقلا وغل
 ماظن یزاس نردم ،یلاع شزومآ شرتسگ ،نردم یشزومآ ماظن سیسات ،کالما
 نھآ هار سیسات ،لقن و لمح ھکبش شرتسگ ،یرتسگداد سیسات و روشک ییاضق

 یرسارس کناب سیسات ،نفلت و فارگلت و تسپ ھکبش شرتسگ ،یرسارس
 ترازو سیسات ،تلود ھجدوب و یلام هاگتسد یزاسون و یھد ناماس ،ناریا
 تھج روشک زا جراخ ھب نایوجشناد مازعا  ،نردم عیانص سیسات ،یرادھب
     .دنشابیم نآ ھتسجرب یاھ ھنومن ھتفرشیپ مولع شزومآ
 
 تدحو ،تردق زکرمت  .دوب ھقلطم تلود تردق یریگ لکش ھیاپ نیرتمھم شترا
 شترا رارقتسا دنمزاین یگمھ نردم یناوید ماظن داجیا و تاحالصا ماجنا ،یلم
 داگیرب و قازق داگیرب هژیو ھب دوجوم یاوق بیکرت زا شترا  .دندوب دیدج
 یجراخ نارسفا ،دیدرگ لکشلا دحتم سابل یاراد نوشق لک .دش لیکشت یزکرم
 شترا ھجدوب  .دش سیسات یرسفا هدکشناد 1300 لاس رد و دندش ھتشاذگ رانک
 دیسر 1320 لاس رد لایر نویلیم 592 ھب 1307 لاس رد لایر نویلیم 110 زا
 نیا یط  .تفای شیازفا رفن رازھ 150 ھب رفن رازھ 40 زا نایشترا رامش و
 روشک ھجدوب لک موس کی اب ربارب طسوتم روطب یماظن یاھورین ھجدوب هرود
 یتشک و امیپاوھ دنورف دنچ دیرخ اب ،زین ییایرد یورین و ییاوھ یورین  .دوب
   .دندش سیسات هاش اضر نامز رد جراخ زا
 
 دیدج تلود بوچراچ نورد رد یریاشع لقتسم ھمین قطانم ماغدا
 ندرک لحنم ،ریاشع یاسور و نیناوخ تردق دیدحت ،یلم کیتارکوروب
 .دوب شترا تامادقا نیلوا زا تالیا و لیابق ناکسا و یریاشع و یلیا تالیکشت
 ھلصاف رد ناتسرل تالیا ،1302-1301 یاھلاس ھلصاف رد درک ریاشع و تالیا

 ریاشع ،نوسھاش ،یرایتخب ،ییاقشق تالیا و لیابق و 1307 ات 1302 یاھلاس
 سپ یکی 1312 لاس ات ناجیابرذآ و ناتسزوخ ،ناسارخ ،ناتسچولب ،دمحا ریوب
 و دیعبت ریاشع ناگدرکرس زا یرایسب  .دندش حالس علخ و بوکرس یرگید زا
 ھب ریاشع و لیابق یاسور کالما و یضارا زا یا هدمع تمسق ،دندش مادعا ای
 رد یرمرادناژ و شترا یاھتسپ ،دمآرد تموکح ناراداوھ و نایشترا فرصت
 الیتسا ریاشع و تالیا یگدنزرب شترا و دندش رقتسم یریاشع یاھنیمزرس بلق
 نارادنامرف نییعت و دمآ دوجوب یروشک دیدج تامیسقت 1317 لاس رد  .تفای
   .دش راذگاو یزکرم تموکح ھب امسر یلحم
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 ھیاپرب تلود یسارکوروب هاگتسد یزاسون ھنیمز رد هاش اضر تموکح تامادقا
 یزاسون و یھد ناماس ،تلود یرادا راتخاس حالصا ،ھتفرشیپ و نردم لوصا
 اپرب نردم و زکرمتم یسارکوروب هاگتسد کی تلود ھجدوب و یلام هاگتسد
 و دوب رادروخرب یرتشیب رایسب یدمآراک زا ھتشذگ اب ھسیاقم رد ھک تخاس
 .درک لمع ناریا ھنارمآ یزاسون هاگتسد مود ھیاپ تروصب المع
 
 کی داجیا و تینما رارقتسا رب هوالع یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت
 یکیزیف و مرن یاھتخاسریز  مزلتسم ،دنمورین یزکرم کیتارکوروب هاگتسد
 ماجنا اھنآ رتسب رد یداصتقا ھعسوت و نردم تابسانم شرتسگ ھک تسا یددعتم
 بسانم یاھ هزیگنا ھک تسا مرن یاھتخاسریز ھلمج زا یقوقح ماظن  .دریگیم
 و لقن و لمح یاھ ھکبش  .دروآیم دوجوب ار یسایس و یداصتقا ھعسوت یارب
 شرتسگ ،یریگ لکش یارب ھک دنا یکیزیف یاھتخاسریز ھلمج زا زین تاطابترا
 یشزومآ یاھ ماظن  .دنشابیم مزال یداصتقا ھعسوت و رازاب بولطم درکراک و
 ھک دنشابیم یداصتقا ھعسوت یرورض یاھتخاسریز زا زین روشک یلوپ و
  یاھتخاسریز ءزج رگید ییاھشخب و مرن یاھتخاسریز ءزج اھنآ زا یبناوج
 یدنلب یاھماگ دراوم نیا ھیلک رد هاش اضر تموکح  .دنوشیم بوسحم یکیزیف
    .تشادرب
 
 شخب ھعسوت و تلود یداصتقا درکلمع یارب مزال یقوقح ماظن داجیا

 و کالما و لاوما یمسر تبث داجیا .دش زاغآ هاش اضر رصعرد یصوصخ
 مکاحم سیسات ، یعرش مکاحم لالحنا ،روشک یقوقح و ییاضق ماظن حالصا

 دمآراک و نردم نیناوق بیوصت و 1305 لاس زا یرتسگداد تالیکشت و یفرع
 تسد زا یکی ،1314 ات 1307 ھلصاف رد تراجت و یندم قوقح ھنیمز رد
 یارب مزال یقوقح تخاسریز داجیا تھج رد هاش اضر تموکح مھم یاھدروآ
   .تسا روشک یداصتقا ھعسوت
 
 داوم سیردت ،ییاپورا کبس ھب سرادم سیسات ،نردم یشزومآ ماظن سیسات
 لاس رد یلاع شزومآ شرتسگ و ھنھک یشزومآ ماظن ندیچرب ،دیدج یسرد

 ھک تسا هاش هاضر تموکح یتخاسریز و یا ھیاپ تامادقا زا رگید یکی 1304
 %7 ھب کیدزن 1312-1307 هرود یط  .دومن افیا ناریا لوحت رد یمھم شقن
 ھک دش هداد صاصتخا نردم یشزومآ ماظن شرتسگ و داجیا ھب روشک ھجدوب لک
 1307 هرود لک یارب  .تسا یریگمشچ رایسب مقر اھروشک ریاس اب ھسیاقم رد
 .دوب %6 ھب کیدزن روشک ھجدوب لک رد شزومآ شخب مھس 1320 –
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 یلم کناب ینعی ، یناریا یرسارس کناب سیسات اب روشک یلوپ ماظن یزاسون
 کناب رایتخا رد نامز نآ ات ھک سانکسا پاچ راصحنا نامزمھ .دش زاغآ ناریا
   .تشگ لقتنم دیدج کناب ھب دوب یھاش )یسیلگنا(
  

 داجیا تھج رد زین یدنلب یاھماگ )یقوقح( مرن تخاس ریز داجیا رب هوالع
 و لمح ھکبش داجیا هژیو ھب ،یداصتقا ھعسوت یارب مزال یکیزیف یاھتخاسریز
 روطب 1312-1307 هرود یط  .دش ھتشادرب تاطابترا ھکبش شرتسگ ،لقن
 ،تاطابترا ھکبش شرتسگ و داجیا ھب روشک لک ھجدوب %7 ھب کیدزن طسوتم
-1313 هرود یط  .دش هداد صاصتخا نفلت و فارگلت ،تسپ یاھ ھکبش ینعی

 ھب کیدزن  طسوتم روطب روشک ھجدوب لک رد لقن و لمح ھکبش مھس 1320
 ھب روشک ھجدوب لک %32 زا زواجتم 1319-1318 ھلصاف رد   .دوب 24%

 ردنب ھک ناریا یرسارس نھآ هار نامتخاس  .تشاد صاصتخا لقن و لمح شخب
 1400 ھلصاف رد زاوھا ھب یبرغ بونج و برغ و نارھت قیرط زا ار هاش
 نیا ھنیزھ  .تفای نایاپ 1317 لاس رد و دش زاغآ درکیم لصو نآ یرتمولیک
    .دش نیمات دنق و یاچرب هژیو یاھتایلام لحم زا اتدمع هژورپ
 

 1306 لاس رد  .دوب هاش اضر تموکح فادھا زا یکی روشک ندرک یتعنص
 یداصتقا ھعسوت یاھ حرط یارجا ھب روشک ھجدوب %13 راب نیتسخن یارب
 %1 دودح زا زا روشک لک ھجدوب رد نداعم و عیانص مھس .دش هداد صاصتخا

 رد  .تفای شیازفا 1320-1313 هرود یط %19 ھب 1312-1307 هرود یط
 و عیانص شخب ھب روشک ھجدوب لک %20 ھب کیدزن 1320 و 1319 یاھلاس
 یاھلاس ینعی روبزم هرود رخاوا رد مھس نیا  .تشاد صاصتخا یناگرزاب

 عیانص ھجدوب 1320 لاس رد عقاو رد   .دوب %24 زا زواجتم 1320 و 1319
 فرص ھجدوب نیا رتشیب  .دوب 1313 لاس ھب طوبرم مقر ربارب هاجنپ ابیرقت
 تالوصحم ،رکش و دنق دیلوت یاھ ھناخراک دننام ،نردم یاھ ھناخراک ییاپرب
  .دش یمرچ تالوصحم و تیربک ،ھشیش ،ینامتخاس حلاصم ،یمشیربا و یخن
 هد زا رتشیب ربارب ھس ابیرقت ،تفن زج ھب ،یتعنص راک یورین 1320 لاس رد
 لک رد عیانص و یزاسھار تارابتعا مھس 1319 لاس رد  .دوب نآ زا شیپ لاس
   .دیدرگ غلاب %55 ھب روشک ھجدوب
 
 دھاوش ھمھنیا اب  .دوبن تلود صاخ ینابیتشپ و تیانع دروم یزرواشک شخب

 و تیعمج دشر یاپمھ تسناوت یزرواشک شخب تادیلوت ھک تسا نآ زا یکاح
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 دشر خرن شیازفا ،رظن دروم هرود یط  .دنک دشر روشک ھنارس دمآرد شیازفا
 دوبمک ،دوجو نیا اب  .دوب ریگمشچ اتبسن روشک ھنارس دمآرد و تیعمج
 زا اتدمع ھک ناریا یتفن ریغ تارداص و دمآین دوجوب ییاذغ داوم یراتخاس
   .درکن لزنت دشیم لیکشت شرف و یزرواشک تالوصحم
 
 رایسب هاش اضر تموکح یسایس و یداصتقا یاھدروآ تسد ،عومجم رد
 یگنھرف یزاسون ھنیمز رد یو  یاھ یوردنت زا یا هراپ اما  .دنشابیم ریگمشچ
 شتموکح مود ھمین رد هژیو ھب ،ھماکدوخ یاھ شنم ھب یو یروآ یور و روشک
 لزلزتم ار دیدج تموکح یاھ ھیاپ و دیدرگ مدرم هدرتسگ یتیاضران بجوم
 .تخاس
 
 نردم و رالوکس یروشک ھب ناریا عیرس لیدبت یارب هاش اضر ششوک
 رییغت و باجح فشک  . دوب هارمھ یتنس تابسانم و راشقا ھنامحریب بوکرساب
 یتنس یاھ هویش ھب ریگیپ و هدرتسگ مجاھت و ھنارمآرایسب یوحن ھب نادرم سابل

 ار اھنآ و دیدرگ یتنسراشقا هژیو ھب ،مدرم یاھ هدوت یتیاضران بجوم یگدنز
 هرودرد ار دوخ هژیو یعامتجا و یسایس ،یداصتقا یاھزایتما ھک یناسک اب

  .تخاس رگنسمھ دندوب هداد تسد زا دیدج تموکح
    
 تارییغت  ،یرتسگداد تالیکشت ،یفرع مکاحم سیسات ، یعرش مکاحم لالحنا
 سیسات ،یشزومآ متسیس حالصا ،روشک ییاضق متسیس و نوناق ماظن رد هدرتسگ
 زا یخرب نتفرگ هدھعب و دیدج یسرد داوم سیردت و ییاپورا کبس ھب سرادم
 لغاشم زا یرایسب جورخ بجوم ،1315 لاس رد تموکح طسوت یفقو کالما
 دش نویناحور تسد زا تیبرت و میلعت و تلاکو روما ،دانسا تبث ،تواضق دننام
 اضر نارود رد  .درک فیعضت ادیدش ار نانآ یعامتجا و یداصتقا تیعقوم و
 تاحالصا نیا  .دیسر %1 ھب %13 زا سلجم رد یناحور ناگدنیامن رامش هاش
 ذاختا ینید و یتنس گنھرف فیعضت تھج رد تموکح ھک یتامادقا اب هارمھ
 .درک لیدبت هاش اضر تخسرس نیفلاخم ھب ار نویناحور ،دومن
 
 روظنمب ،یداصتقا روما رد ھلخادم ھنیمز رد تلود تامادقا ،رگید یوس زا
 زا یخرب و یجراخ تراجت راصحنا بسک هژیو ھب ،یلام عبانم رب  تراظن
 سیسات و اھنآ عیزوت رب تراظن و یمومع قازرا ھنیمز رد یلخاد تاراصحنا
 و درک فیعضت ار ناناگرزاب و راجت تیعقوم دیدج یکناب و یلام تاسسوم
   .تشگ نانآ نایم رد اھ یتیاضران زا یا هراپ زورب بجوم
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 اب  .دش مکحتسم ھتفر مھ یور نارادنیمز یداصتقا عضو هاش اضر نارود رد
 نیمضت یضرا تیکلام یسایس و یقوقح تینما کالما و دانسا تبث بیوصت

 یضرا تایلام اھنت یبابرا تیکلام نوناق ساسا رب نارود نیا رد  .دش
 نینچمھ  .دیدرگ لیدبت شورف تایلام ھب اھدعب ھک دش ھتسب یضارا رب یصخشم
  .دیسر شورف ھب تلود یارب دمآرد نیمات روظنم ھب ھصلاخ کالما زا یشخب
 لیدبت یبابرا یاھنیمز ھب یریاشع کالما و یضارا زا یشخب نیا رب نوزفا

 راد نیمز فارشا ار سلجم ناگدنیامن %54 زونھ ھکنیا اب و ھمھنیا اب  .دش
 اریز ،تفر لوفا ھب نارادنیمز عضو هاش اضر نارود رد ،دندادیم لیکشت
 ھک یماظن ناھدنامرف و نارکفنشور ھب یھجوت لباق نازیم ھب یسایس تردق
   .دوب ھتشگ لقتنم دندوب هدش عمج هاش اضر درگ
 
 ،اما  .درک فیعضت ار هاش اضر تموکح یعامتجا هاگیاپ قوف لماوع ھعومجم
 ھک دوب دوخ تموکح مود ھمین رد هژیو ھب ،یگماکدوخ ھب هاش اضر لیامت نیا

 ار هاش اضر تنطلس  .درک دراو تموکح یعامتجا هاگیاپ رب ار یراک ھبرض
 ار 1312 ات 1303 یاھلاس ھک لوا  هرود رد  .درک میسقت هرود ود ھب ناوتیم
 زا و دوبن ھماکدوخ ،ندوب قلطم نیع رد هاش اضر تردق دریگیم رب رد
 رادروخرب یزاسون و تاحالصا نارادفرط و نارکفنشور زا یرایسب ینابیتشپ
 اب  هاش اضر 1320 ات 1312 یاھلاس ھلصاف رد ینعی مود هرود رد اما  .دوب
 یروآدرگ ،اھداھنریاس رب شترا حیجرت ،ھطورشم یساسا نوناق نتشاذگاپ ریز
 مھ بوکرس و نتشک ھلمج زا ،یقرتم نارکفنشور بوکرس ،یصخش تورث
 شیپ رد یگماکدوخ هار دندوب هدناسر تردق ھب ار یو ھک یناسک و دوخ نانامیپ
   .درک فیعضت ار دوخ یعامتجا هاگیاپ تعرس اب و تفرگ
 
 ھنیمز داجیا ھب یسایس تابث و تینما رارقتسا تھج رد هاش اضر تامادقا
 ،رگید یوس زا اما  .درک یرای یصوصخ تیکلام شرتسگ یارب دعاسم
 ھیاپ میکحت زا سپ ینعی تموکح مود ھلحرمرد هژیو ھب هاش اضر ھک یتامادقا
 ھب گرزب نارادنیمز کالما بصغ تھج رد ،دیدج تموکح رادتقا یاھ
 فیعضت ار یصوصخ تیکلام هزیگنا ،داد ماجنا یصخش یزودنا تورثروظنم
 تمیق ھب دوخ یاھنیمز شورف ھب راداو گرزب نارادنیمز زا یرایسب .درک
 اب هارمھ ،یلخاد تراجت ندرک دودحم و یجراخ تراجت راصحنا  .دندش نازرا
 نیا  .تشگ یصوصخ تیکلام رتشیب فیعضت بجوم زین نیگنس یاھتایلام
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 اضررگید تامادقا ،تموکح نیدقتنم و نارکفنشور بوکرس اب هارمھ تامادقا
   .دندرک یثنخ دنشاب یندم ھعماج دشر زاس ھنیمز دنتسناوتیم ھک ار هاش
 
 تردق زکرمت اما  .دنشابیم یداصتقا ھعسوت ھیلوا طیارش زا مظن و تردق زکرمت

 نآ درکلمعرب ھک دشابن هارمھ ییاھ مزیناکم اب و دوش جراخ دح زا ھچنانچ
  .دوشیم لیدبت یسایس و یداصتقا ھعسوت رباربرد یعنام ھب دوخ دننک تراظن
 ھعسوت عنام تروصب مھ و لماع تروصب مھ نردم ھقلطم تلود عومجم رد
    .تسا هدرک لمع ناریا یسایس و یداصتقا
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 1320-1307 تلود یمومع ھجدوب رد اھ ھناخترازو مھس نیگنایم  : 1 لودج

1307-1312 1313-1320 
 19.6 گنج 41.8 گنج
 10.2 ییاراد 22.2 ھیلام
 4.0 روشک 9.7 ھلخاد
 2.6 نفلت و فارگلت و تسپ 6.2 نفلت و فارگلت و تسپ
 4.9 گنھرف 6.8 فراعم
 2.4 یرتسگداد 4.6 ھیلدع
 0.8 رابرد 3.3 رابرد
 1.3 ھجراخروما 3.3 ھجراخروما

 و نداعم و عیانص
 دیاوف و قرط و تراجت

 ھماع

 19.0 یناگرزاب و عیانص 1.9

 23.7 هار 0.2 
 2.4 یرادھب  
 2.5 یزرواشک  تحالف
 6.6 ریاس  

 15055 )لایر نویلیم( لک 2345 )لایر نویلیم( لک
 یلع دمحم ،یولھپ ھلسلس نایاپ ات تیطورشم زا ،ناریا یسایس داصتقا ساسا رب  :عبنم
 نارھت ،زکرم رشن ،1372 ،نایزوتاک
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 هاش اضر دمحم
 
 کیدزن یارب ناریا رد نردم ھقلطم تلود نیوکت دنور هاش اضر میژر طوقس اب
 نیا 1332 دادرم 28 یاتدوک زا سپ اما  .دش ھفقو و تسسگ راچد ھھد ود ھب
 ریگیپ ،کیتامتیس یوحن ھب 1340 لاس زا و تشگ زاب دوخ ھتشذگ ریس ھب دنور
   .دیدرگ لابند رتشیب تدش اب و
 
 یاھورین .دندش هدنکارپ تردق عبانم هاش اضر تموکح طوقسزا سپ ھلصافالب

 میدق فارشا و نویناحور ،لیابق یاسور ،اھناخ هژیو ھب ،هدش بوکرس یسایس
 رصعرد ھک دیدج یسایس یاھورین  .دنتشگزاب یسایس ھنحص ھب و دندش دازآ
 ،یتسیلاربیل هژیو ھب ،فلتخم کیژولوئدیا یاھشیارگ اب دندوب هدمآ دیدپ یزاسون
 ینابیتشپ  .دنتفای روضح یسایس تباقر ھنحص رد یتسیلایسوس و یتسیلانویسان
 رد  .دش لیدبت یسایس داھن نیرتمھم ھب سلجمو تفرگ تردق یساسا نوناق زا
 – لانویسان نامتفگ 1332 ات 1328 یاھلاس ھلصاف رد ینعی ،هرود نیا رخاوا
 حالصا و تفن تعنص ندرک یلم اب و دبای الیتسا یا هزادنا ات تسناوت لاربیل
 تخاسرارقتسا رد اما  .دزاس ققحم ار دوخ فادھا زا یا هراپ تاباختنا نوناق
 .تفاین  قیفوت تردق کیتارکومد
 
 هژیو ھب ،دیدج و میدق طسوتم تاقبط زا یفالتئا ھک یلم ھھبج یریگ لکش اب

 و ناشکتمحز بزح ،ناریا مدرم بزح ،تسیناریا ناپ بزح ،ناریا بزح
 شھاک یریگمشچ وحن ھب یسایس ھنحص رد رابرد تردق دوب مالسا نیدھاجم
 روظنمب نیناوق حالصا ناھاوخ قدصم رتکد یربھر ھب یلم ھھبج  .تفای
 زا یریگولج و رابرد ینوناق تردق دیدحت ،یسایس ماظن ندرک کیتارکومد
 ندرک یلم راعش نداد رارق اب و دش تموکح و تسایس رد شترا تلاخد

 ار یا هدرتسگ یعامتجا یورین تسناوت دوخ یاھ ھمانربردص رد تفن تعنص
 ،رابرد تمواقم اما  .دنک جیسب یرالاسمدرم بوچراچرد ناریا یزاسون یارب
 شیادیپ و تفن ندش یلم شبنج زا یشان یسایس و یداصتقا یاھنارحب
 ،یناشاک هللا تیآ یریگ هرانک ھب ھک یلم ھھبج یاھحانج نیب دیدش یاھفالتخا

 فیعضت ار یلم ھھبج ،دیماجنا ناشکتمحز بزح و نایرازاب ،نیدھاجم بزح
 .دروآ مھارف 1332 دادرم 28 رد نآ ینوگنرس یارب ار طیارش و  درک
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 نیوکتریسمرد رگید راب ناریا و داد نایاپ تسسگ هرود ھب یلم ھھبج تسکش
 فذح اب ،رابرد 1342 ات 1332 ھلصاف رد  .تفرگ رارق ھقلطم نردم تلود
 ،یسایس تردق عبانم رد یگدنکارپ ندرب نیب زا ھب مادقا یسایس یاھورین
 فذح دنور  .درک ھقلطم تلود تخاس یزاسزاب و یسایس تردق ندرک زکرمتم
 پچ بازحا و یلم ھھبج تالیکشت و اھورین بوکرس اب ادتبا یسایس یاھھورگ
 فارشا و نویناحور تیامح زا نانچمھ 1342 لاس ات تموکح .دیدرگ زاغآ

 سلجم ناگدنیامن %60 مھدجھ سلجم رد لاثم یارب  .دوب رادروخربراد نیمز
 ،دوخ تردق یاھ ھیاپ میکحت زا سپ اما  .دندادیم لیکشت راد نیمز فارشا ار
 رد  .داد رارق دوخ راک روتسدرد زین ار اھورین نیا فذح رابرد 1340 لاس رد
 و دناوخ تاحالصا دض یاھورین و اھلادوئف زکرم ار سلجم هاش 1340 لاس
 و ناریما زا شترا یزاسکاپ ھب مادقا ابقاعتم  .درک لحنم مینو لاسود یارب ارنآ
 لاس زا  .دومن ،دندشیم هداد صیخشت کانرطخ یسایس ظاحل ھب  ھک  ینارسفا

 اب ھک دیدرگ زاغآ یبھذم یاھورین ھیلع یدیدش و کیتامتسیس راکیپ زین 1341
   .دیماجنا یعامتجا و یسایس تردق زا اھنآ ندنار ھیشاح ھب و فذح ھب تعرس
 
 و یضرا تاحالصا دننام یتاحالصا ماجنا اب تموکح 40و 30 یاھ ھھد رد
 نردم و یسایس راتخاس حالصا تھج رد یمھم یاھ ماگ ،نانز قوقح یاطعا

 شیادیپ 40 ھھد تاحالصا ھمانرب یاھدمآیپ زا یکی  .تشادرب ھعماج یزاس
 تیامح ،یلام یاھکمک زا یرادروخرب اب ھک دوب گرزب یزاوژروب ھقبط
 یکی ھب و درک دشر تعرس اب یراصحنا تازایتما و یتایلام ششخب ،یکرمگ
   .دش لیدبت رابرد تردق یاھ ھیاپ زا
 

 دنور ناباتش تعرس و وسکی زا ،قانتخا دیدشت و یسایس یاھ یدازآ بوکرس
 نیب فاکش و تسس ار یندم ھعماج یاھ ھیاپ ،رگید یوس زا ،روشک یزاسون
 15 مایق ھب ماجنارس دنور نیا 40 ھھد رد  .دندرک قیمعت ادیدش ار تلم و تلود
 تمواقم رگنایب 1341 دادرخ 15 مایق ،عقاو رد  .دیماجنا 1341 دادرخ
 ھیاپ ندش تسس و وسکی زا ،ھعماج ناباتش یزاسون ربارب رد یتنس یاھورین
   .دوب ،رگید یوس زا ،تموکح تیعورشم یاھ
 
 هرابود ھعماج ھنارمآ یزاسون تسایس ،1341 دادرخ مایق نتسکش مھ رد اب
 شیپ ھب ھتشذگ زا رت باتشرپ  بتارم ھب یگنھآ اب و  تفای ارچ نوچ یب قوفت
 و هدرتسگ بوکرس هاگتسد ،دوخ تیبثت یارب ھقلطم تردق تخاس  .دش هدنار
 شرتسگ هدننک هریخ تعرس اب یرالاسناوید هاگتسد  .درک سیسات یدنمورین
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 رد زین ار اھاتسور ،تعرس اب یسارکوروب شرتسگ ھنماد ھکیتروصب ،تفای
 شرتسگ یا ھقباسیب وحن ھب ھعماج یداصتقا روما رد تلود تلاخد .تفرگرب
 زاغآ روشک یداصتقا ھعسوت و یزاسون یارب یا ھنازاورپ دنلب ھمانرب و تفای
   .دیدرگ
 
 راھچ ھیاپرب هاش اضر دمحم هرودرد نردم ھقلطم تلود نیوکت ناباتش دنور
 بزح ،یسارکوروب هاگتسد ،شترا زا دندوب ترابع ھک دوب راوتسا یلصا رازبا
 تخاس رازبا نیرتمھم تروصب شترا ،هاش اضر هرود دننام  .تفن دمآرد و
 هاگتسد یلصا نکر ناونع ھب شترا 1332 لاس زا دعب  .دومن لمع ھقلطم تلود
 رفن رازھ 400 ھب نایشترا رامش 1350 ات 1340 ھلصاف رد  .دش رھاظ یسایس
  .دیدرگ حلسم دیدج یاھحالس عاونا ھب یا هدنیازف وحن ھب روشک ،تفای شیازفا
 رد رالد نویلیم 5500 ھب 1339 لاس رد رالد نویلیم 70 زا یماظن ھجدوب

 یزاسزاب اب  .تفای شیازفا 1356 لاس رد رالد نویلیم 9000 و 1353  لاس
 هاگتسد 1340 ھھد رد تاحالصا ھمانرب زاغآ و ھقلطم تردق تخاس
  .تفای تدش یا ھقباسیب وحن ھب نآ زکرمت و دش هدرتسگ تعرس اب یسارکوروب

 ھیاپ قیمعت و میکحت یارب رابرد هرود نیارد ھک دوب یدیدج رازبا ،یتلود بزح
 ناریا یرابرد بزح نیتسخن نیون ناریا بزح  .تفرگ راکب دوخ تردق یاھ
 ،بزح لیکشت اب  .ددرگ طلسم ھیرجم هوق و سلجمرب تیقفوم اب تسناوت ھک دوب
 هدھع ھب سلجم یاھادیدناک شنیزگ تیلوئسم ،دیدرگ دودحم سلجم ھب یسرتسد
 ،اھینواعت ،فانصا ،یرگراک یاھ ھیداحتا ،دش ھتشاذگ نیون ناریا بزح
 تحت ،هریغ و الکو ،نیسدنھم ،ناملعم ،فرح نابحاص ،نادنمراک یاھنمجنا
 نارادمتسایس لسن تامادقا نیا ھجیتن رد  .دنتفرگ رارق بزح تراظن و لرتنک
 نابحاص و نارکفنشور ،نایماظن زا یدیدج لسن ھب ار دوخ یاج میدق یفارشا

 ،شترا رد و دنتسنادیم رابردو تموکح ھب ھتسباو ار دوخ ھک دنداد فرح
    .دندوب لکشتم نیون ناریا بزح و تلود یسارکوروب هاگتسد
 
 تفن دمآرد  .دوب هرود نیا رد ھقلطم نردم تلود نیوکت مراھچ ھیاپ تفن دمآرد
 شیازفا 1351 لاس رد لایر درایلیم 182 ھب 1342 لاس رد لایر درایلیم 28 زا
 ھب 1333 لاس رد %11 زا تلود یاھدمآرد لک رد یتفن یاھدمآرد مھس  .تفای

  .دیسر 1356 لاس رد %77 و 1350 لاسرد %56 ،1342 لاس رد 45%
 مدرم زا تایلام ذخا ھب لسوت نودب ات داد هزاجا تلود ھب راشرس دمآرد نیا
 شترا هدننک هریخ دشر یارب مزال ھجدوب و دھد شیازفا ار یمومع یاھ ھنیزھ
     .دنک نیمات ار یسارکوروب هاگتسد و
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 ھصرعرد یریگمشچ یاھتیقفوم ناریا یولھپ اضر دمحم هرود رد عومجم رد
 ،40 ھھد زا سپ ھک ھنارمآ یزاسون یژتارتسا اما  .درک بسک روشک یزاسون
 نایم تسسگ ،دوب ھتفای یا ھقباسیب تدش تفن راشرس دمآرد زا هدافتسا اب
 شیادیپ بجوم و درک قیمع هزادنا زا شیب ار ھعماج نردم و یتنس یاھرشق
 میژر یشاپورف ھب اتیاھن ھک دیدرگ یقیمع یسایس و یعامتجا ،یداصتقا نارحب
   .دیماجنا یولھپ
 
 راک ھب زاغآ 1949 لاس رد ناریا یداصتقا ھعسوت ھلاس تفھ ھمانرب نیلوا
  .دش ھتشاذگ رانک المع ،تفن ندرک یلم شبنج عورش اب  یتدم زا سپ اما ،درک
 نتفرگرس زا و یلم شبنج تسکش زا سپ 1955 لاس رد مود ھلاس تفھ ھمانرب
 ھب زاغآ اکیرمآ هدحتم تالایا ینف و یلام یاھ کمک اب 1954 لاسرد تفن دیلوت
 قیرط زا ار ناریا داصتقا ات درک شالت )1962-1955( مود ھمانرب  .درک راک
 اما  .دنک یزاسزاب ،تادراو نیشناج عیانص اقترا و یطاسبنا یلام یاھ تسایس
 لاس رد دوب هدمآ مھارف یطاسبنا یلام یاھ تسایس زا هدافتسا اب ھک یقنور

 طیارش تیبثت یارب ات دش راچان تلود 1960 نایاپ رد  .دیسر نایاپ ھب 1960
 دوکر  تسایس نیا ھجیتن  .دوش ھنایوج ھفرص یاھ تسایس ھب لسوتم یداصتقا
 .دش رجنم 1962 یاھ یمارآان ھب اتیاھن ھک دوب یدیدش یداصتقا
 
 دقاف ناریا یعامتجا و یداصتقا راتخاس ھک داد ناشن 1960-1955 ھبرجت
 لاس رد ،اذل   .دوب روشک یزاسون ھمانرب دربشیپ یارب مزال ییایوپ و ییاناوت

 یضرا تاحالصا ھمانرب ،یدنک تلود قیوشت اب  ،هاش اضر دمحم  1961
 مھم زا یکی یضرا تاحالصا کش یب  .داد رارق زور روتسد رد ار روشک
 ھک لوا  هرود رد هژیو ھب ،دشابیم هاش اضر دمحم هرود یاھ تسایس نیرت
 ندروآ تسدب و تفن دمآرد شیازفا اب اما  .دوب یریگمشچ یاھدروآتسد یاراد
 تاحالصا ھمانرب نیداینب لوصا ،میژر ،راک ھظفاحم -لاربیل حانج لرتنک
 یاھدحاو بوچراچرد ناریا یزرواشک یزاسون ھب مادقا ،هدرک اھر ار یضرا
 ھب ارنآ المع یضرا تاحالصا مود ھلحرم  .دومن یتعنص-یزرواشک گرزب
 روبجم ار )نیرجاتسم( ناناقھد موس ھلحرم و  درک لیدبت ینیشن هراجا نوناق
 شزرا لداعم و دننک راذگاو ینواعت یاھ تکرش ھب ار دوخ یاھ نیمز ات درک
 دیرخ ھب مادقا تلود نامزمھ  .دننک تفایرد ماھس روبزم یاھ تکرش زا ار نآ

 یاھ تکرش تروص ھب ار ھطوبرم یاھ نیمز و  درک ناکلام هدرخ یاھ نیمز
 نیا رد  .دادرارق یجراخ و یناریا ناراذگ ھیامرس رایتخا رد گرزب یماھس
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 گرزب یزرواشک یاھدحاو ھب تلود ینف و یلام تاناکما رتشیب ،دنیارف
 ییاھ نیمز 30% اھنت تلود یاھ ینابیتشپ مامت مغریلع اما  .دش هداد صیصخت
 .تفرگ رارق یرادرب هرھب دروم دوب هدش هداد صیصخت گرزب یاھدحاو ھب ھک
 و دیلوت حطس دنتسناوتن ھیقب و دندش ھتسکشرو المع اھ تکرش نیا زا یرایسب
 .دنروآیب تسدب ار دوخرظن دروم ییاراک
 
 تلود ،تفن دمآرد شیازفا زا هدافتسا اب  ،قوف تسایس شخرچ اب نامزمھ
 ھمانرب طسوت دیدج تسایس نیا  .درک دیدشت ار داصتقا ندرک یتعنص تعرس
-1962 یاھ لاس اعومجم ھک  دش ھتشاذگ ارجا ھب مراھچ و موس ھعسوت یاھ

 تاعونصم شخب رد هدوزفا شزرا هرود نیا یط  .تفرگ رب رد ار 1972
 رد دشر خرن نیگنایم  .درک دشر لاس رد 12.3% طسوتم روطب یتعنص
 یاھالاک و  )یتعنص داومو دالوف دننام( دیلوت یاھ هداھن هدننک دیلوت عیانص
 ،عیرس دشر نیا کرحم یورین  .دوب لاس رد  21% و 19% بیترت ھب یتعنص

 اقترا و سیسات  .دشیم هدروآرب تادراو طسوت نآ زا شیپ ھک دوب یلخاد یاضاقت
 و یا ھفرعت تیامح یاھراوید هانپ رد  "تادراو  هدننک نیشناج" عیانص

 داصتقا تعرس اب ھک  تفریذپ ماجنا عیانص شخب ھب یلام یاھ کمک صیصخت
 شخب ھب یھجوت یب ،نامزمھ  .درک لیدبت یتباقر ریغ یمتسیس ھب  ار روشک
 ھب ،ھعسوت ھجدوب 8% اھنت هرود نیا یط .تفای یرت هدرتسگ داعبا یزرواشک
 شخب ھب ھجدوب 72% رب غلاب ھکیلاح رد ،دش هداد صیصخت یزرواشک شخب

 نیا  .تفای صاصتخا )یزاس ھناخ و قرب و بآ ،لقن و لمح لماش( عیانص
  بجوم یزرواشک تالوصحم یارب تمیق رثکادح نییعت اب  هارمھ ،ریبادت
   .دیدرگ شخب نیا دوکر
 
 کی یمزیناکم ھب ار ناریا یزاسون و ھعسوت ھمانرب اھ تسایس نیا ھعومجم
 ار روشک دشر ھب ور تیعمج یارب  مزال لاغتشا تسناوتن ھک درک لیدبت یدعب
 نیا یط  .دیامن میھس ھعسوت یاھدروآتسد رد ار دمآرد مک راشقا و دنک نیمات
 یراکیب خرن اما ،دوب لاس رد 11% رب غلاب یلم صلاخان دیلوت دشر خرن  هرود
 ھب 16% زا فرصم رد ھعماج ریقف %40 مھس  ،تفای شیازفا 9% ھب 7% زا

 52% ھب 50% زا ھعماج دنمتورث 20% مھس ھکیلاح رد درک لزنت %14
   .تفای شیازفا
 
 ناریا یزاسون یاھ هرود نیرت قفوم زا یکی 1972-1962 هرود عومجم رد
 یسایس ماظن هرود نیا زاغآ زا ،یسایس ظاحل ھب ،اما  .دشابیم متسیب نرق رد
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 1973 ھناتسآ رد ھک اجنآ ات ،دیتلغورف یدرف دادبتسا ھب تعرس اب روشک
 تباقر دوبن  .تشادن دوجو ماظن یاھ تیلاعف یسرباسح یارب یرثوم مزیناکم
 رب یداصتقا تازایتما صیصخت و تاراصحنا یریگ لکش ھب تعرس ھب یسایس
 یگرزب هژورپ چیھ دربشیپ ھک یوحن ھب ،دیدرگ رجنم یسایس طباور یانبم
  .دوبن رسیم یسایس ماظن یالاب یاھ هدر تکراشم الامتحا و تقفاوم بلج نودب
 هاگتسد ییاراک تفا بجوم یسایس یاھ یدازآ دوبن و تردق دح زا شیب زکرمت
 اب روشک یسایس راتخاس  ،70 ھھد لیاوا زا  .دیدرگ یرادا و  یداصتقا یاھ
  هرخالاب ات ،دش لیدبت روشک یداصتقا ھعسوت ربارب رد یعنام ھب هدنیازف یتعرس
 هدیشاپ مھ زا 1979 لاس رد تفن تمیق شیازفا زا لصاح یاھ کوش کمک اب

  .دش
 
 رد رالد نویلیب 2.4 زا ،لاس ود فرظرد تفن تارداص تباب زا تلود دمآرد
 یارب رما نیا  .تفای شیازفا 1974 لاس رد رالد نویلیب 18.5 ھب 1972 لاس
 راتخاس کی دوبن لیلد ھب ھنافساتم ھک دوب ییالط  یتصرف ناریا یزاسون

 هدنیآ و میژر یارب یکلھم مس ھب المع ھکلب ،تفر ردھ ھب اھنت ھن بسانم یسایس
 روشک  یعامتجا و یداصتقا طیارش ھکیماگنھ  .دش لیدبت ناریا یزاسون
 ،روشک یسایس  یربھر ،دوب لداعتم یداصتقا ھمانرب کی یریگیپ مزلتسم
 دنچ یتعرس اب ار روشک داصتقا ،یجراخ و یلخاد ناسانشراک ھیصوت مغریلع
 یاھ ھناشن زورب اب  .دنازات شیپ ھب 70 ھھد  یژتارتسا ریسم رد ھتشذگ ربارب
 یتخسرس اب ،دوخ یاھ تسایس حیحصت یاج ھب یسایس یربھر ،نارحب
 یاھ یدازآ دوبن و یدرف دادبتسا ھطلس  .داد ھمادا اھ تسایس نیا ھب یرتشیب

 هابتشا یاھ تسایس ھب بولطم یوحن ھب دناوتب ھعماج ات دش نآ زا عنام یسایس
 .دھد نایاپ تلود
 
 2460 صیصخت اب ،دیسر بیوصت ھب 1973 لاس رد ھک مجنپ ھعسوت ھمانرب
 رد  ار ھعماج ھک دوب ھنازاورپ دنلب یا ھمانرب ،یراذگ ھیامرس ھب لایر نویلیب

 و 263بذج تیفرظ دح رس ات ،دوجوم یسایس و یداصتقا تابسانم بوچراچ
 یاھانگنت و رھام راک یورین دوبمک 1973 لاس رد  .دوب هدنار شیپ ھب شیئاناوت

 و  تشاد رارق یمروت رادم رد روشک داصتقا ،دوب ھتفای شرتسگ  یراتخاس
 و یعامتجا ینارحب اب ار روشک ،گرزب یاھرھش ھب ییاتسور نارجاھم لیس
 ، 1974 لاس رد تفن تمیق شیازفا اب  ،ھمھ نیا اب  .دوب هدرک وربور یسایس

 
263 Absorptive capacity 
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 مجنپ ھمانرب و دش ھتشاذگ رانک ھب ناسانشراک ھیصوت فالخ رب مجنپ ھمانرب
 لاس رد  .درک راک ھب زاغآ ھیلوا ھمانرب ربارب ھس ھب کیدزن یا ھجدوب اب دیدج

 مھزاب یا ھجدوب اب مشش ھمانرب و دش ھتشاذگ رانک ھب زین ھمانرب نیا 1976
 ناریا ھک درک مالعا هاش اضر دمحم 1978 لاس رد  .درک راک ھب عورش رتشیب
 تحت ار روشک داصتقا تیریدم و درادن یزاین ھلاس جنپ یاھ ھمانرب ھب رگید
 نیا رب ینتبم المع دیدج یژتارتسا نیا  .داد رارق ھنالاس یاھ ھمانرب تیادھ
                       ."درک دراو ناوتیم ار یزیچ رھ" تفن دمآرد اب ھک دوب ھناراگنا هداس تشادرب
  
 یاھ جوم دیدشت بجوم اضاقت دح زا شیب شیازفا ،تفریم راظتنا ھک روطنامھ
 شیازفا 1977 لاس رد 25% ھب 1972 لاس رد 4% زا مروت خرن  .دش یمروت
 شیازفا اب ار دیلوت دوبمک تسناوتیم تلود ھک ییاھ شخب رد مروت راشف  .تفای
 اتبسن  )یزرواشک و  یفرصم ،یتعنص یاھالاک دننام( دنک ناربج تادراو
 یزاس نامتخاس دننام ،تشادن دوجو ناکما نیا ھک ییاھ شخب رد اما  .دوب رتمک
 خرن یبسن شھاک بجوم رما نیا  .دوب رتالاب بتارم ھب مروت خرن ،تامدخ و
 یاھ شخب رد دوس خرن ھب تبسن ،یزرواشک و عیانص یاھ شخب  یروآدوس
 نیا زا دوس رثکادح یوجتسج رد ھیامرس ،ھجیتن  رد .دیدرگ تامدخ و نامتخاس
 ھک دش یراج تامدخ و یزاس نامتخاس یاھ شخب یوسب و جراخ اھ شخب
 یاھدروآ تسد المعو دیدرگ یزرواشک و عیانص یاھ شخب دوکر بجوم
 یاھ شخب دروم رد راب نایز درکلمع نیا .درک فیعضت ار 70 ھھد یداصتقا
 اریز  .دوب دیدش رایسب ،یتفن ریغ تارداص ھلمج زا ،یتنس عیانص و یزرواشک
 هژیو ھب ،تلود تیامح زا و  هدوب یرت فیعض راتخاس یاراد اھ شخب نیا

 راشف تحت اھنت ھن یزرواشک شخب  .دندوبن رادروخرب  یا ھفرعت یاھ تیامح
 تلود ،رگید یوس زا ھکلب ،تشاد رارق نازرا یتادراو یاھالاک اب تباقر دیدش
 دوس رتشیب فیعضت بجوم یزرواشک تالوصحم یارب تمیق فقس نییعت اب
 .دیدرگ شخب نیا یروآ
 
 ھک دوب یتنس عیانص و یزرواشک یاھ شخب دوکر ،قوف یاھ تسایس دنیآرب
 یاھ نارحب دیدشت و گرزب یاھرھش ھب نایئاتسور ترجاھم دیدشت بجوم
 یاھ شخب یدیلک شقن ھب ھجوت اب ،نینچمھ  .دیدرگ یسایس و یعامتجا
 قوف تسایس ،دمآرد عیزوت و لاغتشا داجیا رد کچوک عیانص و یزرواشک
 رد  .دیدرگ دمآرد عیزوت رتشیب یرباربان و یراکیب نارحب دیدشت بجوم
 دیلوت دشر خرن و دوب هدش ربارب راھچ روشک یداصتقا ھجدوب ھک یطیارش
 لاس رد( 10% ھب یراکیب خرن ،دوب ھتشذگ 12% زرم زا یلم صلاخان
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 زا( تفر الاب 11% دمآرد عیزوت یرباربان بیرض ،تفای شیازفا )1976
 رد ھعماج دنمتورث 20% مھس ،)1976 لاس رد 0.52  ھب 1972 لاس رد 0.47

 رد ،تفای شیازفا 1976 لاس رد 57% ھب 1973 لاس رد 52% زا فرصم
 فرصم تبسن و تفای شھاک 11% ھب 14%زا ھعماج ریقف  40% مھس ھکیلاح
 رد ربارب جنپ ھب ،تیعمج توافت باستحا زا سپ ،ییاتسور ھب یرھش قطانم
   .دیسر 1975 لاس
 
 ھک تفای شیازفا 412% زا زواجتم روشک تادراو 1978 ات 1973 ھلصاف رد
 ھب ،روشک یداصتقا راتخاس  .دشابیم لاس رد 46% اب ربارب یدشر خرن لداعم
 تیفرظ ،تلود یرادا هاگتسد و ،اھ ھناخدرس ،اھرابنا ،لقن و لمح ھکبش هژیو
 زا ،اذل  .تشادن ار تادراو مجح رد عیرس شیازفا نیا عیزوت و صیخرت ،بذج
 و دش ھتشابنا روشک کرمگ یاھرابنا و ردانب رد یتادراو یاھالاک 1976 لاس
 اھ تمیق شیازفا بجوم ابقاعتم ھک تفای شھاک اھنآ عیزوت و صیخرت تعرس
 ھتساک یمروت یاھراشف فیفخت رد تادراو شخب ییاناوت زا ،بیترت نیا ھب  .دش
 یاھ جوم دیدشت اب ھلباقم رد تلود  .تفرگ یرتشیب تدش یمروت دنور و دش
 نارگ" تازاجم و یریگتسد ھب ،دوخ یاھ تسایس حیحصت یاج ھب ،یمروت
 رازاب و دیدرگ یعامتجا یاھ یمارآان دیدشت بجوم رما نیا .تخادرپ "ناشورف
 ھتفرگ ھلصاف ھعماج یتنس -یبھذم یاھورین زا یدودح ات ھتشذگ ھھد یط ھک ار
 .داد قوس اھورین نیا یوسب دوب
 
 دربشیپ راک ،ھعسوت ھیلوا لحارم رد تلود و ناراد ھیامرس گنتاگنت ھطبار
 شرتسگ بجوم یدعب لحارم رد اما  .درک لیھست ار یداصتقا ھعسوت ھعمانرب
 مدع .دیدرگ روشک یسایسو یداصتقا ماظن یراتخاس یراجنھ ھبان و داسف

 ھک دش ببس روشک یکناب متسیس رب تلود تسردان تراظن و متسیس تیفافش
 و هزادنازا شیب دندوب یسایس تردق بحاص ھک یناراد ھیامرس ھب اھ کناب
 نودب دوخ ھبون ھب ناراد ھیامرس نیا .دھدب ماو اھنآ تیفرظ ھب ھجوت نودب
  .دندرک یراذگ ھیامرس کسیر رپ یاھ هژورپ یور رب یداصتقا قیقد یبایزرا

 یرتشیب بتارم ھب تاناکما زا دندوب ھتسباو ماظن ھب ھک یناراد ھیامرس
 رازاب تباقر زا رود ھب و تموکح یسایس تیامح تحت و دندوب رادروخرب

 اقب زار ،طیحم نیا رد  .دندرکیم دشر ناراد ھیامرس ریاس تباقر و یناھج
 ناراد ھیامرس زا یخرب  .یداصتقا ییآراک ھن دوب یسایس یگتسباو نتشاد
 ھک دندوب هدرک ضرق یکناب متسیس زا ردقنآ دوخ یسایس طباور یاکتا ھب گرزب
 اھنآ یگتسکشرو اریز ،دوبن رسیم یکناب ماظن یارب اھنآ ندرک تسکشرو
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 اھ کناب دوخ تیاھن رد و رگید یاھ تکرش زا یرایسب یگتسکشرو بجوم
 گرزب عیانص زا یا ھعومجم  ھب  ھتسباو روشک داصتقا ،بیترت نیا ھب  .دشیم
 نازیم رب رما نیا .دوب لزلزتم اھنآ یلام و یداصتقا هدولاش ھک دش دمآراکان و
   .دوزفا روشک داصتقا یراتخاس یراجنھ ھب ان
 
 ،عبانم بولطمان صیصخت ،ییاراک تفا ،تسردان یاھ یراذگ ھیامرس ،مروت
 یدیلوت عبانم هوبنا فالتا بجوم ھیور یب ییارگ فرصم و یشیامن یاھ هژورپ
 یب شیازفا قیرط زا روشک تورث زا یھبانتم شخب ،رگید یوس زا .دیدرگ
 زا یماظن ھجدوب 1978 ات 1972 یط  .دش هداد ردھ ھب یماظن ھجدوب ھیور

 لک رد یماظن یاھالاک مھس و تفای شیازفا 20% ھب یلم صلاخان دیلوت %13
 ھب  .)1972 لاس رد 12% اب ھسیاقم رد( تشذگ 30% زرم زا روشک تادراو
 ،دوب یتفگنھ تخادرپ زارت دازام یاراد 1974 لاس رد ھک یروشک ،بیترت نیا
 یللملا نیب قودنص ھب دوخ یلام نارحب لح یارب  دش راچان 1976 لاس رد
 .دروآ یور لوپ
 
 هداس یتشادرب رب یکتم ،یداصتقا ظاحل ھب 70و 60 یاھ ھھد ھعسوت یژتارتسا
 حطس دشر ربارب ار یداصتقا ھعسوت ھک دوب داصتقا ھعسوت دنور زا ھناراگنا
 و ،دمآرد عیزوت دوبھب  ،لاغتشا دننام ،نآ رگید یاھ ھبنج ھب و دنادیم دیلوت
 ییاھ یگناگود ھیاپ رب و  دھدیمن تیمھا راجنھ ھب و  یتباقر راتخاس نیمات
 یزاس نیشناج لباقت ،یزرواشک ھعسوت اب ندرک یتعنص لباقت  دننام ،تسردان
 انب دمآرد عیزوت دوبھب اب دیلوت حطس دشر لباقت و تارداص ھعسوت اب تادراو
 ،کیتارکومد ریغ یماظن رب یکتم یژتارتسا نیا ،یسایس ظاحل ھب .تسا هدش
 و ینیبزاب یارب یرثوم مزیناکم ھک دوب زکرمتم دح زا شیب و فافش ریغ
 یسایس یربھر ،تفن دمآرد شیازفا اب ،هوالعب .تشادن دوخ تاھابتشا حیحصت
 یاھ ینیب گرزب دوخ و تامھوت راچد و داد تسد زا ار دوخ ینیب عقاو روشک
     .264تشگ ھنادرخبان
 

 
 :دینک ھعجارم ریز ھتشون ھب رتشیب تاحیضوت یارب   264
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 یژتارتسا ،ھتشذگ ریگمشچ یاھدروآ تسد و یللملا نیب بسانم طیارش مغریلع
 یربھر  .دیدرگ یعامتجا و یداصتقا یراجنھ ھب ان دیدشت بجوم 70 ھھد
 ارنآ لرتنک ییاناوت ھک دنار ینارحب بیشارس ھب تعرس اب ار روشک  ،یسایس
 تسناوتن ھعماج ،یسایس یاھ یدازآ دوبن تلع ھب ،رگید یوس زا  .تشادن
 یوحن ھب اراھنآ یاھ تسایس و هدرک لرتنک ار دوخ یسایس ناربھر راتفر
 یسایس ویتانرتلآ کی دوبن و اھ تسایس نیا ھعومجم  .دنک حیحصت بولطم
 یماظن نماد ھب هاتوک اتبسن یتصرف رد روشک ات دش ببس رثوم و بسانم
 ھن و  تشاد ار یسارکومد رارقتسا ناوت ھن  ،دوخ تیھام ھب انب ھک دتلغورف
 راکنا یتحارص اب 70 ھھد ھبرجت   .ار روشک یزاسون و یداصتقا ھعسوت ناوت
 رادیاپ یداصتقا ھعسوت یارب یسایس یاھ یدازآ ترورض رگنایب ریذپان
 265.تسا
 
 ھصرعرد یریگمشچ یاھتیقفوم ناریا یولھپ اضر دمحم هرود رد عومجم رد
 ھھد زا سپ رد ھک ھنارمآ یزاسون یژتارتسا اما  .درک بسک روشک یزاسون

 نایم تسسگ دوب ھتفای یا ھقباسیب تدش ،تفن راشرس دمآرد زا هدافتسا اب ،40
 یگرزب شخب و درک قیمع هزادنا زا شیب ار ھعماج نردم و یتنس یاھرشق
 ،رگید یوس زا  .دنار مالسا ھب تشگزاب و یتنس تابسانم یوسب ار ھعماجزا

 رارقتسا زا سپ هژیو ھب ،دادرم 28 یاتدوک زا سپ یسایس یاھورین بوکرس
 ،نینچمھ  .درک لاکیدار ار روشک یسایس یاضف ،40 ھھ د رد تموکح رادتقا
 زا دعب یتسیلایرپما دض و شخبیدازآ یاھ شبنج یزوریپ و شرتسگریثات تحت

 یاکیرمآ و اقیرفآ ،ایسآرد ،70 و 60 یاھ ھھد یط هژیو ھب ،مود یناھج گنج
 و یکیرچ تازرابم ،یتسیلایسوس یاھماظن ھب لیامتم ،ارگپچ یوج ،نیتال
 و نارکفنشور نایم رد هژیو ھب ،روشک یسایس یاضف رب زیتس برغ ادیدش
   .تشگ بلاغ نایوجشناد
 
 لیلد ھب ،ناش هدرتسگ یسایس یاھ تیلاعف مغریلع ،نایوجشناد و نارکفنشور
 یسایس یربھر دنناوتب ھک دندوبن یطیارش رد المع یعامتجا هاگیاپ ندوب گنت

 تردق ھب و یسایس تالوحت روزیلاتاک ناونع ھب اتدمع و دنریگ تسدب ار ھعماج
 و ور ھنایم یاھورین ،رگید یوس زا  .دندرک لمع وردنت نویبھذم ندیسر

 
 ھبرجت ،رادیاپ یداصتقا ھعسوت و یسارکومد« باتک ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب   265

 زا ھتفرگرب رضاح لصف زا یشخب  .دئوس ،نازرا تاراشتنا ،2004 ،ینامز یداھ ،ناریا
 .تسا باتک نیا مراھچ لصف
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 28 یاتدوک یاھبوکرس و قدصم یلم تلود طوقس رثا رد ھک تارکومد لاربیل
 یسایس یاضف دنتسناوتن زین دندوب هداد تسدزا ار یسایس لمعراکتبا دادرم
   .دنریگ تسدب ار یسایس یربھر ناکس و دننک لداعتم ار ھعماج
 
 ینامزاس ھکبش زا هدافتسا اب ھک دروآربرس یسایس مالسا ،یطیارش نینچ رد
 و دنک جیسب ار مزال یسایس یورین تسناوت دوب اپرب نانچمھ ھک بھذم داھن

 وج ریثات تحت  .266دروآ رد دوخ ینومژھ تحت ار روشک یسایس تالوحت ریس
 یعامتجا تلادع ،یدازآ ،لالقتسا سابل ادتبا رد شیارگ نیا ھعماجرب بلاغ
 نامھ اتدمع شیارگ نیا داد ناشن یتآ تالوحت ریس اما .درک نترب یقرتو
 تسایس ھنحص زا ندش فذح ھبرجت زا رثاتم ھک دنا ھتشذگ ناھاوخ ھعورشم
 رثا رد ھک توافت نیا اب  .دنتسھ یسایس تردق راصحنا بسک لابند ھب نونکا

 ریثات تحت و هدش دیدشت رایسب اھنآ یزیتس برغ ،ناھج و ناریا تالوحت ریس
 ،یتلود داصتقا یاھ ھشیدنا ھب شخبیدازآ یاھشبنج و مسیلایسوس شرتسگ
        .دندوب هدش زھجم زین نردم یھدنامزاس تردق و مسیلایرپما اب هزرابم
 

 
 لوا  .دوب بلاغ ھعیش نویناحور نایم رد یلصا شیارگ ھس هاش اضر دمحم نارود رد   266

 تموکح ھب یبلس شرگن اب یراصنا خیش بتکم موادت رد ھک ییوخ هللا تیآ یبلس شیارگ
 ھنماد و دندوب تسایس ھصرعرگ هراظن ھیقت لصا ساسا رب و دنتسیرگنیم تبیغرصعرد
 یناگیاپلگ هللا تیآ یباجیا شیارگ مود  .دنتسنادیم دودحم اضق و اتفا ھب ار ھیقف تارایتخا
 ھک تشاد رس رد ار یمالسا یماظن ھشیدنا یدرجورب هللا تیآ یرکف تنس زا تیعبت ھب ھک
 شیارگ موس  266.دنکن یطخت ھیعرش ماکحا بوچراچ زا و دوش هرادا ھیقف تیالو تحت
   .تشاد ار ھیقف یسایس تیالو و یسایس تردق بسک ھیعاد ھک ینیمخ هللا تیآ یباجیا
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 مھدجھ لصف

 یمالسا یروھمج
 

 دمآرد
 
 ھبرجت ،تردق راتخاس لوحت رد یا هزات لصف یمالسا یروھمج یزوریپ اب
 ھعسوت و نیوکت رما ھک دیدرگ زاغآ ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود
 رد هژیو ھب ،یدیدج یاھشلاچ اب  ار ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود
 رد تلود ھلخادم ،تردق زکرمت ،تلود داھن زا نید داھن ییادج یاھ ھنیمز
 هرھب و یراذگ ھیامرس تفا ،ھعماجرب تلود یداصتقا هرطیس ،یصوصخ هزوح
  .تسا ھتخاس وربور یللملا نیب یاھشنت و داصتقا یرو
   
 ،یروابدرخ ھک یندم تسا یتلود ،نردم تلود ،دوجوم یاھ فیرعت رب انب

 حلاصم ،یعامتجا دادرارق ،نوناق تموکح ،نید داھن زا تلود داھن ییادج
 ھعماج اب تلود داھن کیناگرا دنویپ و تیدرف ،یدنورھش ،یندم ھعماج ،یمومع
 تیعورشم و تیمکاح ،رادتقا  .دنشابیم نآ یا ھیاپ میھافم و اھ ھصخشم ،یندم
 ھک ینیناوق و یعامتجا دادرارق ھیاپرب و دزیخیمرب مدرم هدارا زا نردم تلود
 تلود نردم تلود  .تسا راوتسا دنا هدش کرادت یمومع حلاصم بوچراچ رد
 صخش ھناردپ یاھنامرف وریپ ھک یی ایاعر تلود ھن ،تسا نادنورھش و نوناق
 ھب و  تسا یمومع ھصرع ھب دودحم نردم تلود رادتقا  .دنشابیم ربھر
 ،کیناگرا یا ھطبار نردم تلود رد  .دبای یمن  شرتسگ یصوصخ ھصرع
   .دراد دوجو یندم ھعماج و تلود یاھداھن نیب ھنمادرپ و لباقتم
 
 تسایس ییادج و نید داھن زا تلود داھن ییادج نردم تلود ھصخشم نیرتمھم
 یورین و نامسآ زا ار تلود داھن تیعورشم و تیناقح اشنم ھک تسا قالخا زا
 و مدرم هدارا ،یعامتجا دادرارق و دزاسیم لقتنم مدرم یورین و نیمز ھب یھلا
 تیعورشم نردم تلود رد  .دھدیم رارق تلود راک یانبم ار مومع تحلصم
 و مسجت تلود و دزیخیمرب مدرم هدارا زا ھکلب ،یھلا یورین زا ھن تلود داھن
 نردم یاھتلود ھک تسین ینعم نیا ھب نیا  .دوشیم یقلت تلم تساوخ رگنایب
 ھک تسا ینعم نیا ھب ھکلب ،دنشابیم شیوخ مدرم تساوخ رگنایب ھشیمھ امازلا
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 تیعورشم نآ رد ھک تسا یمیاداراپ و بوچراچرد راک ھب مزلم نردم تلود
    .دزیخ یم رب مدرم هدارا زا تلود داھن
 
 ھعماج و تلود یاھداھن لباقتم یگتسباو نردم تلود رگید یا ھیاپ ھصخشم
 ات دھدیم ناکما تلود داھن ھب یاھ یگتسباو نیا دوجو  .تسا رگیدکی ھب یندم
 یندم ھعماج ھب و دنک یربھر و تیریدم بولطم یوحن ھب ار ھعماج دناوتب
 و دنک لرتنک و راھم رثوم یوحن ھب ار تلود داھن تردق دناوتب ات دھدیم هزاجا
 ھبنج یاراد یداھن یگتسباو  .دیامن لامعا نآ رب ار دوخ کیتارکومد تراظن
 رب تلود ،نردم تلود رد  .تسا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا ددعتم یاھ
 نیب ھکلب ،درادن یسایس و یداصتقا هرطیس نآرب و دنیشن یمن ھعماج زارف
 تلود  .دراد دوجو کیناگرا و لباقتم یطابترا و یگتسباو یندم ھعماج و تلود
 یداصتقا یاھناگرا نامزمھ  .تسا ھتسباو ھعماج ھب یداصتقا  ظاحل ھب نردم
 یاھداھن یرایمھ و یراکمھ دنمزاین دوخ فیاظو ماجنا یارب زین یندم ھعماج
 و یرورض یاھتخاسریز داجیا ،مزال نیناوق یارجا و نیودت اب ات دنشابیم تلود
 و یریگاپ و رازاب ھنیھب درکراک یارب بسانم طیارش ،رازاب میظنت و تراظن
 ظاحل ھب  .دنروآ مھارف ار یندم ھعماج یداصتقا یاھناگرا و داھن ھعسوت
 ھعماج و تلود یاھداھن نیب یقیمع و ھنمادرپ یگتسباو زین یسایس و یعامتجا
 و دریگیم یندم ھعماج زا ار شتیعورشم نردم تلود  .دراد دوجو یندم
 یاھنامزاس ریظن ،یتلود ھمین یاھنامزاسزا هدرتسگ یا ھعومجم قیرطزا
 یندم ھعماج ھب اھ »وا -یج -نا« ریظن ،یتلود ریغ یاھنامزاس و یتراظن
   .تسا ھتسباو
 
 و یمسر ماغدا اب یمالسا یروھمج رد تردق راتخاس ،الاب تاظحالمرب انب
 ھنماد شرتسگ ،تردق ندرک یصخش و یراصحنا ،تلود و نید یاھداھن لماک
 ،ھعماجرب تلود یداصتقا هرطیس داجیا و یصوصخ هزوح ھب تلود تارایتخا
  .دنکیم لمع یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت ربارب رد یعنام ناونع ھب
 ھک توافت نیا اب  .دراد ھمادا نانچمھ ھقلطم تلود ھبرجت یمالسا یروھمجرد
 تمدخرد اتدمع ھقلطم تلود ؛تسا یھلا ،نوناق اشنم یمالسا یروھمج رد
 یصوصخ یاھ هزوح ھب تلود ھلخادم ؛دراد رارق ھعماج ندرک یمالسا
 ھعماج رب تلود داھن یسایس و یداصتقا هرطیس تدش و تسا ھتفای شرتسگ
 و یگنھرف شرگن ،نیا رب نوزفا .تسا هدش رتقیمع و رت هدرتسگ رایسب
 یگناگیب و اوزنا  بجوم یلخاد ظاحل ھب یمالسا یروھمج کیژولوئدیا
 ھصرع رد روشک ندش یوزنم بجوم یجراخ ظاحل ھب و نردم راشقا یعامتجا
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 یداصتقا ھعسوت راک لماوع نیا ھعومجم  .تسا ھتشگ یناھج تسایس و داصتقا
 تلود نیوکت ربارب رد یعنام تروصب ،ھتخاس رتراوشد ار ناریا یسایس و
 .دنکیم لمعروشک یسایس و یداصتقا ھعسوت و نردم
 

 یمالسا یروھمج رد تردق تخاس
 
 رب عومجم رد تلود داھن اب نید داھن طابترا یمالسا یروھمج سیسات زا شیپ ات
 زا نازیم نآ ھب هاگچیھ تیناحور داھن و دوب راوتسا یراکمھ زا یعون ھیاپ
 یلمع ار تلود داھن رب شیوخ قوفت یاعدا دناوتب ھک دوب ھتفاین تسد تردق

 یتلصخ یاراد ناریا رد تموکح یمالسا یروھمجزا شیپ ات ،عقاو رد .دزاس
 یبصق تبیغرصعرد ار تموکح ھعیش بھذم ھک ینعم نیا ھب دوب ھناگود
 کی نآ اب ،لکش نیرتھب رد ،ای و تفرگیم هرانک نآ زا ای ھجیتنرد و تسنادیم
 یکی یگناگود نیا  .تشاد   نید ظفحو تینما رارقتسا یارب طورشم یراکمھ
 یمالسا یروھمج  .تسا هدوب ناریا رد نردم تلود ھعسوت و یریگاپ عناوم زا
 یاھداھن ماغدا ینعی ،راک نیا یارجا هوحن اما .تخاس عفترم ار یگناگود نیا
 رتدنلب ارنآ یاھراوید المع نردم تلود ھعسوت عنام فذح یاج ھب ،تلود و نید
 تساربمایپ ھقلطم تیالو زا یا ھبعش ھک تموکح ینیمخ هللا تیآ رظن زا  .درک
 و زامن یتح و ھیعرف ماکحا مامت رب مدقم ھک دشابیم مالسا ھیلوا ماکحازا یکی
 ،درب نایم زا ار نید و تموکح نیب یگناگود رما نیا   267.تسا جح و هزور
 ھعماج یاھداھن ھب نآ یراذگاو و تموکح ندرک هزیرالوکوس یاج ھب اما
 لقتنم نید داھن ھب ار تموکح المع ،تموکح و نید یاھداھن ماغدا اب ،یندم
   .درک
 
 بلاغ ھعیش نویناحور نایم رد یلصا شیارگ ھس هاش اضر دمحم نارود رد
 اب یراصنا خیش بتکم موادت رد ھک ییوخ هللا تیآ یبلس شیارگ لوا  .دوب
 ھیقت لصا ساسا رب و تسیرگنیم تبیغرصعرد تموکح ھب یبلس شرگن
 دودحم اضق و اتفا ھب ار ھیقف تارایتخا ھنماد و دوب تسایس ھصرعرگ هراظن
 یرکف تنس زا تیعبت ھب ھک یناگیاپلگ هللا تیآ یباجیا شیارگ مود  .تسنادیم
 تراظن تحت ھک تشاد رس رد ار یمالسا یماظن ھشیدنا ،یدرجورب هللا تیآ

 
 20 ج ،رون ھفیحص ،ینیمخ هللا تیآ   267
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 موس   268.دنکن یطخت ھیعرش ماکحا بوچراچ زا و دوش هرادا ھیقف تیالو
 ار یسایس تیالو و یسایس تردق بسک ھیعاد ھک ینیمخ هللا تیآ یباجیا شیارگ
   .تشاد
 
 نارود ناھاوخ ھعورشم شرگن موادت ینیمخ هللا تیآ ھیرظن لوا دروخرب رد
 تیآ ھیقف تیالو باتک رد  .دسریم رظنب یرون هللا لضف خیش دننام ،تیطورشم

 ھطورشم ھکلب ،ھقلطم ھن و یدادبتسا ھن یمالسا تموکح" :دسیونیم ینیمخ هللا
 ار نیناوق بیوصت ھک نآ یلعف و فراعتم یانعم ھب ھطورشم ھن ھتبلا  .تسا
 ناگدننک تموکح ھک تھج نیا زا ھطورشم  .دشاب تیرثکا و صاخشا یارآ عبات
 تنس و میرک نارق رد ھک دنتسھ طرش ھعومجم کی ھب دیقم هرادا و ارجا رد
 ھطورشم ینیمخ هللا تیآ داقتعا ھب 269."تسا ھتشگ نیعم )ص( مرکا لوسر
 و ھیسور ذوفن عطق روظنمب ھک دوب »سیلگنا یرامعتسا تلود ھئطوت« جیار
 تیآ اما  270.تسا ھتفرگ تروص مالسا ماکحا یاج ھب یبرغ نیناوق ینیزگیاج

 تردق بسک ناھاوخ اساسا یو اریز  .دوریم رتارف بتارم ھب نیا زا ینیمخ هللا
 ھعورشم و ھطورشم ھب یو رظنم نیازا .تسا ھیقف یسایس تیالو و یسایس
 تنطلس داھن ھب ار یسایس تیالو ود رھ اریز ،دراد داریا ناسکی ھب ناھاوخ
 رب مالسا ھک تسا نامھ یدھعتیالو و تنطلس" ھک دنکیم دیکات یو  .دنراذگیماو
 رب یقرش مور و ناریا رد مالسا ردص رد ارنآ طاسب و هدیشک نالطب طخ نآ
 اما .دنادیم لطاب ار تنطلس ندوب یثوروم ینیمخ هللا تیآ  271."تسا ھتخادنا
 لصا لیلد ھب ھکلب ،تسین نآ ندوب یثوروم لیلد ھب اھنت تنطلس اب یو تفلاخم
   .تسا ھیقف یلو نآ زا ینیمخ هللا تیآ رواب ھب ھک تسا یسایس تیالو
 
 ریگارف یماظن ھکلب ،تسین دودحم یدابع لامعا ھب اھنت مالسا ،هاگدید نیا زا
 رب رد ار دراد زاین نآ ھب داعم و شاعم روما رد ناسنا ھچنآ ھمھ و تسا
 ییارجا هاگتسد کی دوجو مزلتسم ماظن نیا ققحت ،نیارب نوزفا  272.دریگیم
 ینعی ،نوناق ھعومجم کی نداتسرفرانک رد لاعتم دنوادخ تھج نیمھ ھب" .تسا
 رب  273."تسا هدرک رقتسم هرادا و ارجا هاگتسد و تموکح کی ،عرش ماکحا

 
 ین رشن نارھت ،ھعیش ھقف رد تلود یاھ ھیرظن ،1376 ،رویدک نسحم  268
 ھیقف تیالو ،ینیمخ هللا تیآ  269
 اجنامھ  270
 اجنامھ  271
  مق ،مالسالا یف مکحلا ماظن ،1380 ،یرظتنم یلعنیسح هللا تیآ  272
 ھیقف تیالو ،ینیمخ هللا تیآ  273
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 یساسا قرف .تسا مدرم رب یھلا نوناق تموکح یمالسا تموکح ساسا نیا
 ھکنیا رد  .تسا نیمھ رد یروھمج و یتنطلس ھطورشم اب یمالسا تموکح
 رد دنزادرپیم یراذگنوناق ھب اھمیژر ھنوگنیا رد هاش ای مدرم ناگدنیامن

 صاصتخا لاعتم دنوادخ ھب مالسا رد عیرشت رایتخا و ھننقم تردق ھکیتروص
 ماکحا ییارجا هاگتسد زا تسترابع تموکح بوچراچ نیا رد 274."تسا ھتفای

 یوس زا نآ یدصتم و هدوب یصاخ دعاوق و ماکحا یاراد دوخ ھک تعیرش
 ھک تسا یا ھنوگ ھب مالسا یعامتجا ماکحا سفن  275.تسا هدش صخشم عراش
 نیا لیطعت ھک اجنآ زا و »تسا تموکح لیکشت مزلتسم اھنآ ھب لمع و ارجا«
 مادقا یھاگتسد نینچ سیسات یارب دیاب ،تسین اور ینامز چیھ رد ماکحا
   276.درک
   
 ھک تسا »یمالسا ھطورشم« ینیمخ هللا تیآ رظن دروم تموکح بیترت نیا ھب
 یاھ حانج نیب یسایس تباقر و تسا ھیقف یلو نآ زا یسایس تیالو نآ رد
 و نیناوق یارجا ھب دودحم اھنت تلود یتسرپرس بسک یارب تموکح ھب رادافو
 نیا  .تسا ھیقف یلو تاروتسد و مالسا ماکحارترثوم و رتھب یارجا روظنمب
 تسا عرش یھلا نوناق ھیاپرب اریز تسا یدادبتسا اوتحم ظاحل ھب تموکح عون
 هدھعرب نآریسفت و تسا هدش هداد ناسنا ھب ربمایپ طسوت دنوادخ بناج زا ھک
 یارجا رد اریز تسا یدادبتساریغ ارجا یگنوگچ ظاحل ھب اما  .تسا ھیقف یلو
 رگید ترابع ھب  .تسا لئاق یشقن یسایس تباقر و مدرم تساوخ یارب نیناوق
 طورشم لوا ھجرد رد ینعی ،دزیخیمرب فلتخم یانبم ود زا نآ ندوب ھطورشم
 ھب ندوب طورشم مود ھجرد رد و نوناق لصارد ھیقف تیالو و تعیرش ھب ندوب

 رد یتح موزل تروص رد ،ھتبلا  .نوناق یارجا یگنوگچرد مدرم تساوخ
 صیخشت ییاھن لیلحت رد اریز  .تسا بلاغ ھیقف تیالو رظنزین مود دروم
   .تسا ھیقف یلو اب مالسا تما تیالو
 
 داھن فذح ھب المع و درک فیعضت ار تنطلس داھن یدوجو یانبم قوف شرگن

 نیب تباقر ناکما نید و تنطلس یباختناریغ داھن ود دوجو  .دیماجنا تنطلس
 و هدرک ھبرجت ار یولھپ هرود ھک دیدج نامکاح  .دروآیم دوجوب ار داھن ود نیا

 یسایس ھصرعزا لمعرد ار نید داھن ھنوگچ تنطلس داھن ھک دندوب نآ دھاش

 
  اجنامھ  274
 ین رشن ،نردم تلود و تنس ،مالسا ،1384،یوسومریم یلع دیس  275
 ھیقف تیالو ،ینیمخ هللا تیآ  276
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 داھن فذح  .دنتشاد ار ویرانس نیا هرابود عوقو ینارگن هراومھ ،درک فذح
 یلو هرطیس تحت ھک یروھمج داھن کی طسوت نآ نتخاس نیشناج و تنطلس
 بحاص تردق تشابنا زا عنام یا هرود تاباختنا و دشاب ھتشاد رارق ھیقف
 اب رما نیا ھکنیارب فاضم  .تخاسیم عفترم ار ینارگن نیا ،ددرگ نآ نابصنم
    .دوب رتراگزاس ھعماج رب مکاح یبالقنا تینھذ
 
 اب  .دراد رارق ھیقف تیالو داھن هرطیس رد تیروھمج داھن یمالسا یروھمج رد
 لکش ناونع ھب تیروھمج شریذپ ،ھعیش یسایس ھشیدنا لوحت هاگدید زا ،ھمھنیا

 داھن نیب یخیرات دنویپ اریز  .تسا رادروخرب یھجوت لباق تیمھا زا تموکح
 ،نیارب نوزفا  .دیاشگ یم یا هزات قفا و  دلسگ یم مھزا ار نید داھن و تنطلس
 ھیلک مغریلع ،ار تیروھمج داھن ات تسا هدش قفوم لمعرد یندم ھعماج
 راکب دوخ یاھ ھتساوخ و فادھا دربشیپ تھج رد یدودح ات ،نآ یاھتیدودحم
        .دریگ
 
 ھنارمآ یزاسون قیرط زا ،تنطلس داھن طسوت بھذم داھن یولھپ رصعرد
 بالقنا رد .دش ھتشاذگ رانک ھب یسایس تردق ھصرعزا ھعماج و تلود هاگتسد
 نیشام ندرک جراخ اب بھذم داھن ھک دوب نآ دش عقاو ھچنآ عقاو رد یمالسا
 مدرم بالقنا یژرنا زا هدافتسا اب ،نآ بحاصت و تنطلس داھن گنچ زا تلود
 یسایس ھنحص زا ار تنطلس داھن ،دروآ رد دوخ راصحنا ھب ار یسایس تردق

 تخاس نیشناج نید داھن ھب ھتسباو یروھمج داھن کی نآ یاج ھب و درک فذح
 یاھ یروھمج دننام ھن و تسا رادروخرب  موادت زا تنطلس داھن دننام ھن ھک
 ار نید داھن ھتفایزاب تردق دناوتب ھک دشابیم نید داھن زا لالقتسا یاراد رالوکس
 ھیقف تیالو داھن ھکلب یروھمج ھن نیا یمالسا یروھمج رد عقاو رد  .دنک دیدھت
 تردق زا تنطلس داھن ھب تبسن ھک تسا هدش تنطلس داھن نیشناج ھک تسا
    .دشابیم رادروخرب یرتشیب بتارم ھب ھقلطم
 

 راگزاسان و ضقانتم میھافم زا یا ھعومجم ھیاپرب اساسا یمالسا یروھمج
 – یدازآ ،تلم – تما ،تعیرش – نوناق ،یرالاس مدرم - یرالاسادخ دننام
 اب اساسا یمالسا یروھمج رد تردق راتخاس تلصخ   .تسا هدش انب تلیضف
 فدھ ود ادتبا نامھ زا 57 بالقنا  .تسا راگزاس ان یندم ھعماج تایضتقم
 عامجا دروم ھک تلود ھقلطم تخاس اب ھلباقم ،لوا  .تشاد یپ رد ار ضقانتم
 – یگنھرف یزاسون ھمانرب اب تیدض و ناریا ندرک یمالسا ،مود  .دوب ناگمھ
 و یتنس یبھذم یاھورین یوس زا هدمع روطب ھک یولھپ رصع یعامتجا
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 دش لدب طلسم نامتفگ ھب بالقنا زا سپ ھک یمالسا نامتفگ  .دشیم لابند ارگداینب
   .درکیم دیکات مود فدھ رب رتشیب
 
 ھبنجرب راعشا یساسا نوناق 57 و 5 لوصا  یمالسا یروھمج یساسا نوناق رد
 دیئات ارنآ یمدرم ھبنج 111 و 110 ،107 لوصا و 277دنراد تموکح یھلا
 نیرتالاب یروھمج داھن ،یمالسا یروھمج تموکح رد  ،ساسا نیا رب .دننکیم
 ھک ھیقف تیالو داھن اب تیروھمج داھن ینیشنمھ اما  .تسا یرالاسمدرم داھن
 اب ھک تسا هدیشخب تیروھمج داھن ھب صاخ یتیھام تسا یتنس یتیھام یاراد
 ،دش ھتفگ الاب رد ھک روطنامھ   .تسا زیامتم تردق نردم راتخاس رد نآ تیھام
 و لالقتسا زا و تسا نید داھن ھب ھتسباو یروھمج داھن ،ھیقف تیالو  ماظن رد
 و یروھمج تسایر تسپ یاھدزمان تیحالص  .دشابیمن رادروخرب مزال تردق
  ماظن رد عقاو رد  .دنریگ رارق نابھگن یاروش دییات دروم تسیابیم سلجم
 کی تروصب روھمج سیئر یا هرود تاباختناو یروھمج داھن ،ھیقف تیالو
 دننکیم لمع یندم ھعماج و ھیقف تیالو داھن نیب ریگ ھبرض و یعافد رپس ای ھیال
   .دزاس جراخ یندم ھعماج میقتسم یاھ ھبرض ریز زا ار ھیقف تیالو داھن ات
 
 رییغت یمالسا یاروش سلجم ھب یمالسا یروھمج رد ھک یلم یاروش سلجم
 نوناق رد  .تسا یمالسا یروھمج رد ھنارالاس مدرم داھن نیمود ،تفای مان
 ذوفن تحت ھک انس سلجم ،تسخن  .تسا ھجوت نایاش ھتکن ود ھطورشم یساسا
 لصا ساسا رب ،مود  .دوب یراذگ نوناق قح یارادزین تشاد رارق تنطلس داھن
 تراظن ھب نوناق و سلجم رب نید داھن تراظن ھطورشم یساسا نوناق ممتم مود
 ھب  .دوب هدیدرگ دودحم دنشاب سلجم وضع تسیابیم ھک طیارشلا عماج ھیقف جنپ

 لصا ضقان اراکشآ سلجم رب نید داھن تراظن ات دوب هدش شالت رگید ترابع
 لوا تیدودحم تنطلس داھن فذح اب یمالسا یروھمج رد .دشابن یرالاس مدرم
 سلجم المع و تفای شیازفا سلجم رب نید داھن تراظن اما  .دیدرگ فرط رب
   .تفرگ رارق نید داھن یالیتسا تحت
 
 رد سلجم ھفیظو و هاگیاج نوماریپ ھیقف تیالو باتک رد ینیمخ هللا تیآ

 سک چیھ  .تسا ھننقم تردق ھناگی مالسا رد عراش" ،دسیونیم یمالسا تموکح
 ارجا دروم ھب ناوتیمن ار عراش مکح زج ینوناق چیھ و درادن یراذگ نوناق قح

 
 مدرم یاھ تیفرظ رظن دیدجت نیا نایرج رد  .دش رظن دیدجت یساسا نوناق رد 68 لاس رد  277

   .دش ھفاضا یساسا نوناق 57 لصا ھب ھقلطم دیق و تفای شھاک نوناق نیا ھنارالاس



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 285 

 ... یراذگ نوناق سلجم یاج ھب یمالسا تموکح رد ببس نیمھ ھب  .تشاذگ
 مالسا ماکحا وترپ رد اھ ھناخترازو یارب ھک دراد دوجو یزیر ھمانرب سلجم
 رد ار یمومع تامدخ ماجنا تیفیک اھ ھمانرب نیا اب و دھدیم بیترت ھمانرب

 یساسا نوناق بوچراچ رد ،نینچمھ   278."دنکیم نییعت روشک رسارس
 نابھگن یاروش طسوت امیقتسم سلجم یراذگ نوناق تارایتخا یمالسا یروھمج
 ،دنوشیم هدیزگرب ربھر طسوت امیقتسم نآ یاضعا و دشابیم نید داھن هدنیامن ھک
 تیحالص دییات نیارب نوزفا  .تسا هدش دودحم عرش نوناق بوچراچ رد
 بیترت نیا ھب  .دراد رارق نابھگن یاروش هدھع رب سلجم تاباختنا یاھدزمان
 راچد زین اروش سلجم ینعی ،یرالاس مدرم داھن نیمود یمالسا یروھمج رد
 تردق نردم راتخاس رد داھن نیا تیھام اب نآ تیھام و تسا یگداتفا تخیر زا
 .تسا توافتم اساسا
 
  .تسا یمالسا یروھمج رد تردق تخاس رگید یا ھیاپ رصنع ناگربخ سلجم
 هدھعرب ار یرورض عقاوم رد ربھر لزع و تراظن راک افرص ھک داھن نیا
 فنص زا تسیابیم نآ یاضعا اریز تسا یفارشا تیصاخ یاراد عقاو رد دراد
 ،دنوشیم باختنا مدرم طسوت ناگربخ سلجم یاضعا  .دنشاب نویناحور صاخ
 دییات دروم ادتبا تسیابیم تاباختنا یاھدزمان یسایس و یملع تیحالص اما

 ھب  .دنوشیم باختنا ربھر طسوت نآ یاضعا ھک دریگ رارق نابھگن یاروش
 ریغ روطب دراد هدھع رب ار ربھر رب تراظن ھفیظو ھک یناگرا ،رگید ترابع
  .دوشیم باختنا ربھر دوخ طسوت میقتسم
 
 دنکیم حیرصت یدزی حابصم هللا تیآ یمالسا تموکح رد مدرم شقن دروم رد
 و یار )ھکلب( .دنھدیمن ھیقف تیالو تموکح ھب یتیعورشم چیھ مدرم" ھک
 تاباختنا« رگید ترابع ھب  279."دوشیم نآ ندمآ دوجوب ثعاب نانآ تیاضر
 ،نیاربانب  .»دشخبب تیعورشم وا ھب ھکنیا ھن ،تسا ربھر فشک یارب یا ھنیمز
 ینید تیمکاح ققحت لماع ھک تسا مزال رابتعا نیا ھب یمومع یارآ ھب ھعجارم
 ،تسا بترتم تاباختنا رب رگید هدیاف ود« یدزی حابصم هللا تیآ رواب ھب  .تسا
 رتشیب نآ زا و دننادیم میھس ماظن رد ار دوخ مدرم ،نآ یرازگرب اب ھکنیا تسخن

 
 ھیقف تیالو ،ینیمخ هللا تیآ  278
 نامزاس ،نارھت ،ھیقف تیالو و یمالسا تموکح ،1369 ،یدزی حابصم یقت دمحم  279

 یمالسا تاغیلبت
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 نآ ندوب یدادبتسا رب ینتبم ماظن نافلاخم تاغیلبت ،ھکنیا مود ؛دننکیم تیامح
   280.»دوشیم اثنخ
 
 حرطم تسا نردم تلود یا ھیاپ موھفم ھک تلم موھفم یمالسا یروھمج رد
 ھب قلعتم ھک تسا تما موھفم یمالسا یروھمج یا ھیاپ موھفم ھکلب  .تسین
 ھتسد ود ھب ار نادنورھش یمالسا یروھمج  .دشابیم تردق یتنس نامتفگ
 ،نایتشترز اھنت زین ناناملسم ریغ نایم زا  .دنکیم میسقت ناملسم ریغو ناملسم
 نوناق رد  .دسانشیم تیمسر ھب یبھذم تیلقا ناونع ھب ار نایحیسم و نایمیلک
 یمالسا یاروش سلجم رد یبھذم یاھ تیلقا روضح یمالسا یروھمج یساسا
 رد اھنت نانز یسایس تکراشم ،نیا رب نوزفا   .تسا هدش دودحم یسرک جنپ ھب
   281.تسا هدش ھتفریذپ حوطس یخرب
 

 زا ھک اوق کیکفت لصا یمالسا یروھمج بوچراچ رد ،قوف دراوم رب هوالع
 اوق میسقت ھب ار دوخ یاج و دوشیم ھتشاذگ رانک تسا نردم تلود تاصتخم
 ھک ییاھراک ھمھ" یمالسا یروھمج رد ،یدزی حابصم هللا تیآ ھتفگ ھب .دھدیم
 ھک تسا یتقو شرابتعا ،تسا ھیئاضق و ھیرجم و ھننقم یاوق ھب طوبرم
 هللا تیآ  282."دشاب ھتشاد ،تسا نامز ماما بیان ھک ار ھیقف یلو تیاضر
 :دسیونیم اھداھن رگید اب نآ ھطبار و ربھر هاگیاج فیصوت رد یرظتنم
 رھ و دنیآ یم دیدپ ھیئاضق و ھیئارجا و ھننقم ھناگ ھس یاوق اعطق زاین بسحرب"
 ھلزنم ھب مکاح و ربھر دنچ رھ  .دوشیم راذگاو نآ اب بسانتم داھن ھب یراک
 وا تیاھن رد ور نیا زا ،دراد مات فارشا و ھطاحا اوق نآ یمامت رب مرھ سار
  283."دشابیم فلکم و لوئسم
 

 
 اجنامھ 280
 و یسایس تکراشم ربارب رد ناریا یمالسا یروھمج رد ھک یدیدش یاھتیدودحم مغریلع 281

 ھب ھعماج یسایس تشونرس رد نانز شقن شریذپ ،دراد دوجو ھعماج رد نانز یداصتقا
 رد یرکف لوحت کی تسا ھتفرگ تروص یمالسا یروھمج رد ھک دودحم نازیم نیمھ
 .دوشیم بوسحم ھعیش یسایس ھشیدنا

 نارھت ،یمالسا تاغیلبت ناامزاس ،ھیقف تیالو و یمالسا تموکح ،1369 ،یدزی حابصم  282
 ھیقفلا ھیالو یف تاسارد ،یرظتنم هللا تیآ   283
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 رد و تسا یراصحنا اتدمع یمالسا یروھمج رد تردق تخاس بیترت نیا ھب
 رد یرالاس مدرم رصانع  .دراد رارق نویناحور زا یصاخ رشق راصحنا

 ھب ھتسب ،بسانم طیارش رد ھک دنشابیم رادروخرب یدودحم شقن زا ھیشاح
  .دوش رت ھتسجرب لمعرد دناوتیم اھنآ شقن ،ھعماج نطب رد یسایس یاوق نزاوت
 رد تردق تخاس ھب ھناگود یتلصخ دناوتیم دودحم یریذپ فاطعنا نیا

 لمع تیالو ماظن یالب رپس تروص ھب عومجم رد اما دھدب یمالسا یروھمج
 ریغ یاھ هرھم ندرک ینابرق یتح و رییغت اب ات دھدیم هزاجا نآ ھب اریز دنکیم
 تیالو داھن ینعی ،میژر یا ھیاپ داھن ،ماظن "یروھمج" شخب رد دوخ یدیلک
       .دزاس جراخ یندم ھعماج و مدرم اب میقتسم ییورایور زا ار ھیقف
 
 ھب تیھامرد اما ،تفریذپ ماجنا مدرم یاھ هدوت جیسب ھیاپرب ھچرگ ناریا بالقنا
 ھیاپرب لوحت نیا لوا ھلحرم رد  .دوبن ھنارالاس مدرم یبالقنا یرالاس نید لیلد
 تیوقت اب یدعب لحارم رد اما .تفریذپ ماجنا بالقنا ربھر یامزیراک یورین
 تسایر هرود رد  .دش هدرب شیپ ھب تردق زکرمت دیدشت و ھقلطم تردق یاھ ھیاپ

 شلاچ ھب ار تموکح ھقلطم تخاس ،بلط حالصا شیارگ یمتاخ یاقآ یروھمج
 مدرم رصانع یمالسا یروھمج یساسا نوناق بوچراچ رد ات دیشوک و دیبلط
 ھعماج تیوقت و ییارگ نوناق زا عافد و دنک تیوقت ار تردق تخاس ھنارالاس
 یساسا نوناق دنلب یاھراوید اب تعرس اب تکرح نیا اما  .دربب شیپ ھب ار یندم
       .دیدرگ فذح و دش ھجاوم ماظن نورد رد تردق تخاس و
 
 اب  .دراد ھمادا نانچمھ ھقلطم تلود ھبرجت یمالسا یروھمج رد ،عومجمرد
 :ھک توافت نیا

 اما  .دوب رالوکس یتیھام یاراد اتدمع ھقلطم تلود یولھپ رصعرد ،الوا •
 ءاشنم یاراد نوناق و تردق ،ییاھن لیلحت رد ،یمالسا یروھمج رصع رد
 یلو صخشم روطب و نید داھن ینعی راگدرورپ هدنیامن ھب ھک تسا یھلا
   .تسا هدش راذگاو ھیقف

 رارق ھعماج ھنارمآ یزاسون تمدخ رد ھقلطم تلود یولھپ رصعرد ،امود •
 تمدخرد اتدمع ھقلطم تلود یمالسا یروھمج رصع رد اما ،تشاد
 زا یرادرب هرھب بوچراچ نیا رد  .دراد رارق ھعماج ندرک یمالسا
 یالیتسا شرتسگ یارب یا ھلیسو اتدمع یداصتقا دشر و نردم یروانف
   .تسا مالسا
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 یسایس فادھا یماح ار برغ ناھج عومجم رد یولھپ یسایس ماظن ،اموس •
 اب و دوب هدرک فیرعت اتسار نیا رد ار دوخ یسایس تیوھ و تسنادیم دوخ
 زا لمع رد دوب ھتسناوت هدش باسح اتبسن یجراخ تسایس کی دربراک
 و دوش رادروخرب نامزمھ روطب قرش کولب و برغ یاھروشک ینابیتشپ
  .دریگ راکب دوخ یداصتقا یاھ ھمانرب دربشیپ تھج رد ار ینابیتشپ نیا
 انب برغ ناھج اب زیتس ھیاپ رب ار دوخ یسایس تیوھ یمالسا یروھمج اما
 ناھج عفانم اب ریاغم ار دوخ فادھا تیھام و ینیب ناھج و تسا هدرک
 یروھمجرصعرد  ھقلطم تلود ھبرجت لیلد نیمھ ھب  .دنادیم برغ
  .دشابیم و هدوب ارمھ یللملا نیب یاھنارحب اب کیتامتسیس یوحن ھب یمالسا
 تالکشم اب ار روشک یسایس – یداصتقا ھعسوت رما دوخ ھبون ھب رما نیا
  .تسا ھتخاس ھجاوم یگرزب رایسب یا ھیاپ

 یط ھک هاش اضر تموکح لوا هرود یانثتسا ھب ،یولھپ رصعرد ،مراھچ •
 رد ،دش ھتشاذگ ارجا ھب ھنارمآ یوحن ھب باجح فشک ریظن ییاھ ھمانرب نآ
 اما  .دوب دودحم اتبسن مدرم یصوصخ روما رد تلود ھلخادم عومجم
 رد یمومع و یصوصخ یاھ هزوح نایم زرم یمالسا یروھمج رصعرد
 یوحن ھب ھعماج ندرک یمالسا روظنم ھب تلود داھن و تسا هدیشاپ مھ
    .دنکیم ھلخادم یصخش هزوح رد کینامتسیس و هدرتسگ

 ھعماج یتنس راشقا و تاقبط ،یزاسون ناباتش دنور یولھپرصعرد ،مجنپ •
 نیا ھب و تخاس رتقیمع ار تموکح و اھنآ نیب فاکش ،دنار ھیشاح ھب ار
 یشاپورف ھب اتیاھن ھک درک لزلزتم ار تموکح یعامتجا یاھ ھیاپ بیترت
 یمالسا یروھمجرصعرد ،رگید یوس زا  .دیماجنا مکاح یسایس ماظن
 و یصخش هزوح رد تلود هدرتسگ ھلخادم ،ھعماج ندرک یمالسا دنور
 ھک ار نردم تاقبط و راشقا ،مالسا زا جراخ ناھج اب نآ رمتسم هزیتس
 و هدرک ھناگیب تموکح زا دنشابیم ھعماج یسایس و یداصتقا ھعسوت روتوم
 ھتخاس رتراوشد ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت راک رظنم نیا زا
 رت هدرتسگ تفلاخم نیا ھنماد یداصتقا تالکشم دیدشت و زورب اب  .تسا

 ھتفرگرب رد زین ار یتنس ھمین و نردم ھمین تاقبط و راشقا جیردت ھب و هدش
 ھیواز زا و دنک تسس ار تموکح یاھ ھیاپ دناوتیم دنور نیا ھمادا  .تسا
  .ددرگ روشک یسایس ماظن یشاپورف بجوم رگید یا

 
 هدش نردم تلود میھافم زا یا هراپ شریذپ ھب راچان یمالسا یروھمج لمعرد
 راتخاس ھک دوشیم بجوم قوف یاھ ھصخشم و لماوع ھعومجم اما  .تسا
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 و نردم تلود نیوکت ربارب رد یعنام تروص ھب یمالسا یروھمج رد تردق
 .دنک لمع روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت
 
 
  تلود یداصتقا هرطیس

 نردم تلود یا ھیاپ یاھ ھصخشم زا یکی ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ
 ظاحل ھب  .تسا رگیدکی ھب یندم ھعماج و تلود یاھداھن لباقتم یگتسباو
 نآرب و دنیشن یمن ھعماج زارف رب تلود ھک تسا ینعم نیدب نیا ،یداصتقا

 یطابترا و یگتسباو یندم ھعماج و تلود نیب ھکلب  .درادن یداصتقا هرطیس
 ھعماج ھب یداصتقا  ظاحل ھب نردم تلود  .دراد دوجو کیناگرا و لباقتم
 فیاظو ماجنا یارب زین یندم ھعماج یداصتقا یاھناگرا نامزمھ  .تسا ھتسباو
 یارجا و نیودت اب ات دنشابیم تلود یاھداھن یرایمھ و یراکمھ دنمزاین دوخ
 طیارش ،رازاب میظنت و تراظن و یرورض یاھتخاسریز داجیا ،مزال نیناوق
 یداصتقا یاھناگرا و داھن ھعسوت و یریگاپ و رازاب ھنیھب درکراک یارب بسانم
   .دنروآ مھارف ار یندم ھعماج

 یروھمج هرود رد ناریا یداصتقا راتخاس تالوحت ،قوف تاظحالم ظاحل ھب
 زا و هدرک تکرح نردم تلود تایضتقم سکع تھج رد عقاو رد یمالسا
 یمالسا یروھمج ندمآ راک یور اب  .تسا ھتفرگ ھلصاف نردم تلود یوگلا
 یشان یاھ نارحب ریثات تحت وسکی زا ،روشک داصتقا زا یا ھظحالم لباق شخب
 هورگراشف و تارکفت ریثات تحت رگید یوس زا و ھیامرس رارف و بالقنا زا
 یناگرزاب و اھ کناب ،عیانص ندرک یلم تسایس یریگیپ اب ،پچ یسایس یاھ
 زا سپ هام 6 ینعی 1979 یالوج رد  .دمآ رد یتلود شخب تیکلام ھب یجراخ
 ار یکناب ھیامرس لک 44% اعومجم ھک یصوصخ کناب 28 ،بالقنا یزوریپ
 ،سم ،یزاس نیشام عیانص یمامت ،نامزمھ  .دندش مالعا یلم دنتشاد رایتخا رد
 راد ھیامرس 51 ھب قلعتم تاسسوم و  تاجناخراک یمامت و  موینیمولآ ،دالوف
 یاھ یئاراد یمامت تیریدم و تیکلام نینچمھ  .دیدرگ مالعا یلم روشک گرزب
 کلام ،داینب 1982 لاس رد .دیدرگ راذگاو نافعضتسم داینب ھب هدش هرداصم

 نامتخاس تکرش 101 ،گرزب یزرواشک عمتجم 472 ،یتعنص ھناخراک 203
 و نیمز ھعطق 2786 و تامدخ و یناگرزاب تکرش 238 ،مظعم یزاس
 زا شیب یاراد ھک یی اھ ھناخراک 96% لاس نیا رد .دوب گرزب نامتخاس
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 دندوب لنسرپ 999 ات 50 یاراد ھک ییاھدحاو 38% و دندوب لنسرپ 1000
   .دنتشاد رارق تلود تیریدم تحت

 رد و تکرش 268 ھب یتلود یاھ تکرش  دادعت 1988 لاس رد ،قوف دنور رد
 غلاب ھتسباو یاھ تکرش باستحا اب ھک تفای شیازفا تکرش 562 ھب 1999 لاس
 یاھ نایز و ییاراک مدع تلع ھب 2000 لاس رد  .دیدرگ تکرش 16447 رب

 رد  .تفای شھاک تکرش 550 ھب تکرش 562 زا اھ تکرش نیا دادعت نیگنس
 ،یزاس یصوصخ زاغآ و اھ تکرش نیا یھدنایز تدش شیازفا اب 2002 لاس
 مھس 2002 لاس رد  .تفای شھاک تکرش 505 ھب یتلود یاھ تکرش دادعت

 ھب  .284دوب 66% رب غلاب روشک لک ھجدوب رد یتلود تاسسوم و اھ تکرش
 دودح 2001 لاس ات 1978 لاس زا تلود نانکراک دادعت ،یناسنا یورین ظاحل

 شیازفا رفن رازھ 329 و نویلیم 2 ھب رازھ 557 زا ینعی تسا هدش ربارب اھچ
 یاھ ھناخترازو نانکراک ،یماظتنا و یماظن یورین لماش رامآ نیا  .تسا ھتفای
 تکرش ششوپ تحت یاھ تکرش و حلسم یاھورین ،ینابیتشپ و عافد ،تاعالطا
 رد تلود نانکراک دادعت شیازفا ،دراوم نیا باستحا اب  .دوشیمن یتلود یاھ
    .تسا هدوب تیعمج شیازفا ربارب ھس ھب کیدزن یمالسا یروھمج هرود
 
 ھعسوت فیعض درکلمع لیالد نیرت هدمع زا یکی کش یب یراتخاس رییغت نیا
 ھنیزھ نتفر الاب ،یداصتقا یاھانگنت و اھدوبمک شیادیپ ،ییآراک تفا ،یداصتقا
 یاھ یھدب نارحب ،لایر شزرا طوقس ،یراکیب نارحب ،مروت شیازفا ،دیلوت

 یراوخ تنار و  یرادا داسف یناطرس شرتسگ و  اھ تخادرپ زارت و یجراخ
 و ییآراک مدع دوجوم یاھدروآرب یانبم رب  .تسا یمالسا یروھمج رد
 زا شیب ھنارای تفایرد نودب ھک تسا یدح ھب یتلود یاھ تکرش یھدنایز

 ببس ھب ابلاغزین ھیقب یروآدوس  .285دش دنھاوخ تسکشرو اھنآ %60
  ،رثوم تباقر دوجو تروص رد  .تسا یراصحنا یتیعقوم زا یرادروخرب
 نیب  .دش دنھاوخ تسکشرو زین اھ تکرش نیا زا یا ھظحالم لباق شخب

 ،روآ ماسرس دشر نیا اما  .دش ربارب 55 تلود ھجدوب 2000 ات 1977 یاھلاس
 ھب ان و دیدرگ یداصتقا عبانم هوبنا فالتا بجوم ،داصتقا دشر  عیرست یاج ھب
 ھھد یط   .دروآ ناغمرا ھب روشک یارب ار یقیمع یداصتقا نارحب و یراجنھ

 
 .35 هرامش مراھچ دلج ،2002 سرام ،ناریا داصتقا  284
 .اجنامھ  285
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 ار یتلود تاسسوم زا یشخب ات تسا هدرک شالت یمالسا یروھمج ھتشذگ
 بسانم وج دوبن لیلد ھب تسایس نیا اما  .دنک لقتنم یصوصخ شخب ھب اددجم
 ندوب الاب ،یداصتقا و یسایس تابث دوبن ،یصوصخ شخب یاھ تیلاعف یارب
 یراجنھ ھب ان دوجو و بسانم ان نیناوق دوجو ،یراذگ ھیامرس کسیر
 ماجنا نودب نآ بولطم یارجا یوق لامتحا ھب و هدوب قفوم ان نونک ات یراتخاس
   .دوب دھاوخن رسیم روشک یسایس داصتقا راتخاس رد نیداینب تارییغت
 
 
 راجنھان یقوقح راتخاس 

 تلود یا ھیاپ فیاظو زا یکی یداصتقا ظاحل ھب ،دش ھتفگ شیپ رد ھک روطنامھ
  .یداصتقا ھعسوت یارب بسانم یقوقح راتخاس داجیا زا تسترابع نردم
 و یراکمھ دنمزاین دوخ فیاظو ماجنا یارب یندم ھعماج یداصتقا یاھناگرا
 داجیا ،بسانم نیناوق یارجا و نیودت اب ات دنشابیم تلود یاھداھن یرایمھ
 درکراک یارب بسانم طیارش ،رازاب میظنت و تراظن و یرورض یاھتخاسریز
 مھارف ار یندم ھعماج یداصتقا یاھناگرا و داھن ھعسوت و یریگاپ و رازاب ھنیھب
   .دروآ

 رب  هدیجنسن نیناوق زا یا ھعومجم یمالسا یروھمج ندمآ راک یور اب ،اما
 رد یراتخاس یعناوم تروص ھب هراومھ ھک دیدرگ لیمحت روشک یداصتقا هرادا
 نایاپ اب نیناوق نیا زا یخرب  .دنا هدرک لمع روشک یداصتقا ھعسوت ربارب

 ھک  دنا هدش هدیچ رب ریخا ھلاس دنچ یط هژیو ھب ،نآ بقاعتم تاحالصا و گنج
 تالدابم و تادراو ،تارداص لرتنک ھب طوبرم نیناوق زا دنترابع اھنآ نیرتمھم
 ه درتسگ ھعومجم ریسا نانچمھ روشک داصتقا ،تاحالصا نیا مغریلع  .یزرا
 روشک یداصتقا ھعسوت و  یزاسون  عنام ھک تسا تسردان نیناوق زا یا
 یجراخ یراذگ ھیامرس و  یکناب ماظن ،راک رازاب ھب طوبرم نیناوق .دنشابیم
      .دنشابیم یراتخاس یاھ یراجنھ ھب ان ھنوگنیا زا هدمع دروم ھس  اھنت
 
 عفانمزا عافد روظنمب ،بالقنا مرگ امرگ رد یمالسا یروھمج راک نوناق
 رد اما  ،دش بیوصتو نیودت نانآ هافر حطس ءاقترا و ناشکتمحز و نارگراک
 یروھمج داصتقا  .دروآ راب ھب دوخ ھیلوا نامرآ فالخ الماک یجیاتن لمع
 یاراد ناریا .تسا یا هدرتسگ و قیمع یراتخاس یراجنھ ھب ان راتفرگ یمالسا
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 روآدوس  یدیلوت تاسسوم زا یرایسب  .تسا ناھنپ یراکیب نویلیم 5 ات  4
  .دنھد ھمادا دوخ تیلاعف ھب دنناوتیم نالک یاھ ھنآرای تفایرد اب اھنت و  هدوبن
 راک دوخ یدیلوت تیفرظ ریز 40% ھب کیدزن روشک عیانص زا یرایسب
 ،طیارش نیا دوجو اب  .تسا نییاپ ھیامرس و راک ییآراک  عومجمرد  .دننکیم
 یارب ھک مھ ار ییالاب دشر خرن ،دوشن ھتسکشرو رورم ھب رگا روشک داصتقا

 ،تسا مزال ،یراکیب نارحب  هژیو ھب ،روشک یعامتجا و  یداصتقا نارحب لح
  دیلوت دنور و راتخاس ندرک ییالقع مزلتسم لکشم نیا لح  .دنک نیمات دناوتیمن
 ھب روآدوس ریغ یاھ شخب و تاسسوم زا راک یورین و ھیامرس لاقتنا و
 زا عنام راک رازاب دوجوم نیناوق اما  .تسا روآدوس یاھ شخب و تاسسوم
 راک ناشکتمحز نایز ھب المع و  دنوشیم یراتخاس حیحصت و لیدعت نیا ماجنا
 حوضو ھب ،تسا راک دادرارق لاصفنا ھب طوبرم ھک راک نوناق 21 هدام  .دننکیم
 ار دوخ دنمراک ای رگراک راک دادرارق درادن هزاجا امرفراک ھک دنکیم حیرصت
 دنمراک/رگراک ھکنیا ای ،دشاب یدودحم تدم یارب دادرارق ھکنآ رگم دھد نایاپ
 هدرک یطخت راک یطابظنا نیناوق زا ای و  دیاین رب  ھلوحم فیاظو ماجنا هدھعزا
 دناوتیم یتروص رد اھنت امرفراک ھک دنکیم حیرصت راک نوناق 27 هدام  .دشاب
 یطابضنا نیناوق زا یچیپرس ای و ییآراک مدع تلع ھب ار دوخ دنمراک/رگراک
 هدنیامن دیئات دروم دنمراک /رگراک یچیپرس ای ییآراک مدع ھک دنک جارخا راک
  .286دشاب نارگراک
 
 ھنیزھ و  یداصتقا ریغ یاھ میمصت  لیمحت اب زین راک نوناق زا یرگید دراوم
 ھب طوبرم نیناوق  .دنوشیم دیلوت یروآدوس و ییآراک تفا بجوم مزال ریغ یاھ
 دناوتیم دنمراک قوقح  .دنا ھلمج نآ زا راک ھفاضا و  یدقن ریغ یایازم تخادرپ
 ،یفرصم یالاک ،نازرا ای ناگیار نکسم ،یدقن ریغ یایازم تروص ھب یشخب

 ھچ ھکنیا دروم رد میمصت  .دوش تخادرپ  هریغ و  یتشادھب ،یشزومآ تامدخ
 ،ییاھالاک ھچ تروص ھب و دوش تخادرپ یدقن ریغ تروص ھب قوقح زارادقم
 ای الاک دناوتیم امرفراک  هاگ  .دوش ذاختا یداصتقا نیزاوم ساسا رب تسیابیم
 ھب ار اھنآ و هدرک مھارف ای دیلوت  ،رازاب زا رتمک یتمیق ھب ار ینیعم تامدخ

 تمیق توافت ھبام و دھد رارق دوخ نادنمراک رایتخا رد قوقح زا یشخب تروص
 میسقت نادنمراک و دوخ نیب یبولطم تبسن ھب ار نیمات ای دیلوت ھنیزھ و رازاب
 المع ،دیلوت ھنیزھ شھاک نیع رد ھک دھدیم هزاجا امرفراک ھب رما نیا .دنک
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 هدرک قلطم ار رما نیا راک نوناق اما .دزادرپب دوخ نادنمراک ھب یرتشیب قوقح
 تروص ھب ار یددعتم تامدخ و اھالاک ھک دھاوخیم اھامرفراک ھمھ زا و
 149 هدام( نکسم دننام - دنھد رارق دوخ نادنمراک رایتخا رد یدقن ریغ یایازم
 یشزرو تاناکما ،)152 هدام( راک لحم و ھناخ نیب دمآ و تفر ،)راک نوناق
    ....)154 هدام(
 
 تسیابیم و دنکیم یوریپ یھباشم قطنم زا راک ھفاضا تخادرپ هراب رد میمصت
 ناکما راک نوناق 61 و 58 داوم اما  .دوش ذاختا یداصتقا نیزاوم یانبم رب
 نارحب لح  .دننکیم دودحم یدایز دودح ات ار راک ھفاضا زا ھنیھب هدافتسا
 یاھ هژورپ داجیا دنمزاین ،یداصتقا دشر مزال حطس نیمات و روشک یداصتقا

 طایتحا اب راچان ھب  ناراذگ ھیامرس ،دوجوم طیارش رد اما .تسا دیدجروآدوس
 اریز  .دننکیم دیدج یاھ هژورپ  یور رب یراذگ ھیامرس ھب  مادقا دایز رایسب

 ای یشخب بیکرت ھکنیا ای و دشاب ھیلوا نیمخت زا رتمک هژورپ یروآدوس ھچنانچ
 راک نیناوق یریذپان فاطعنا تلع ھب ،دشاب ھتشاد لیدعت ھب جایتحا نآ یراتخاس
 ھشیمھ یارب و دننک ھنیھب ارنآ و هدروآ نییاپ ار دیلوت حطس تسناوت دنھاوخن
   .دوب دنھاوخ یرورض ریغ یاھ نایز تخادرپ ھب روبجم
  

  ماو نداد ،اھ هدرپس تفایرد یارب دناوتیم ھک ییاھرازبا و روشک یکناب متسیس
 یرادکناب نوناق طسوت  دوش  هدافتسا روشک یلام یاھ تسایس یارجا و میظنت و
 یمالسا یروھمج یکناب ماظن تالکشمرتشیب  .تسا هدش نییعت 1982 یمالسا
 لک یارب ھک یراتخاس تالکشم و نآ تیفافش مدع و ییاراک مدع هژیو ھب
 رد تلود تلاخد و نوناق نیا زا یشان ،تسا هدروآ دوجوب روشک داصتقا
 ھن یماظن یمالسا یروھمج یکناب ماظن .دشابیم اھ کناب درکراک و تیریدم
 و هدرک نییعت ار هرھب یاھ خرن ھیلک امیقتسم تلود ھکلب ،تسا یتلود الماک اھنت
 اھ کناب ھیامرس دص رد دنچ ھک دنکیم صخشم یکناب یاھ ھمانشخب طسوت
 داصتقا فلتخم یاھ شخب ھب هدش ھتکید هرھب یاھ خرن و اھ تبسن ھب  دناوتیم
 ریز 15%  ات  6% نیب هرھب خرن طسوتم روطب  90 ھھد یط  .دوش هداد ماو
 یعقاو  خرن  ،هرھب یروص خرن اب ھسیاقم رد  .تسا هدوب  مروت یمسر  خرن
   .تسا هدوب 25% یفنم  ات 15% یفنم نیب هرھب
 
 یراذگ ھیامرس اذل و زادنا سپ حطس  شھاک بجوم هرھب خرن ندوب یفنم
 ار ییارگ فرصم و هدش داصتقا ییاراک تفا بجوم تدم دنلب رد ھک  ددرگیم
 یاھ تیلاعف ھب نآ بلج و یگنیدقن شیازفا بجوم نینچمھ رما نیا  .دنزیم نماد



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 294 

 نییاپ ،رگید یوس زا  .ددرگیم مروت شیازفا ھب رجنم ،هدش یفرصم و یلالد
 تفایرد ھب دیسبوس یعون یاطعا ھلزنمب  عقاو رد اھ ماو هرھب خرن ندوب
 ،هوالعب  .ددرگ یداصتقا عبانم هوبنا فالتا بجوم دناوتیم ھک تسا ماو ناگدننک
 یاھروتسد ساسا رب داصتقا فلتخم یاھ شخب و اھ هژورپ ھب ماو صیصخت
 دناوتن اھ ماو هرھب خرن ھک دوشیم ببس هدش نییعت شیپزا یاھ خرن ھب و تلود
 بجوم رما نیا  .دنک سکعنم یتسرد ھب ار رظن دروم یاھ تیلاعف کسیر
 متسیس دوجوم یاھدروآرب قبط  .ددرگیم روشک یاھ ھیامرس رتشیب فالتا
 دناوتب ات تسا ھیامرس رالد نویلیب 1.5 قیرزت دنمزاین یمالسا یروھمج یکناب
 یکناب ماظن ،عومجم رد  .دنک ناربج ار هدیجنسن یاھ ماو زا یشان یاھ نایز
 تراظن ،یبایزرا یارب بولطم متسیس کی دوبن و اھ ھنیزھ شیازفا بجوم ا.ج
 لباقم رد دنناوتیمن ابلاغ یتلود یاھکناب ناریدم  .تسا هدش کسیر لرتنک و
 .دنروآیب ماود هرھب مک یاھ ماو تفایرد یارب ذوفنرپ ناھاوخ ماو یسایس راشف
 عویش ببس تعرس ھب فافش یسرباسح متسیس کی دوبن اب هارمھ  هدیدپ نیا
 شور زا یکی یلوپ تسایس  .تسا ھتشگ ییایفام یاھدناب شیادیپ و یرادا داسف
 ھیامرس ،اضاقت میظنت ھلمج زا ،نالک داصتقا میظنت و تیریدم یلصا یاھ
 یفلتخم رازبا قیرط زا تسایس نیا  .دشابیم مروت لرتنک و  لاغتشا ،یراذگ
 یمالسا یروھمج یکناب ماظن  .دشابیم هرھب خرن اھنآ نیرتمھم ھک دوشیم لامعا
 داصتقا تیریدم المع ،هدنام بقع ماظن کی لیمحتو رازبا نیا ندرک لتخم اب
 روشک داصتقا رب یتفگنھ یاھ نایز و  هدرک ھنیزھ رپ و راوشد ار روشک نالک
 .تسا هدروآ دراو
 
 یروھمج راجنھ ھب ان یقوقح راتخاس رگید دعب یجراخ یراذگ ھیامرس نوناق
 هدرک سوبحم دوخ هربنچ رد ار روشک یداصتقا ھعسوت ھک دشابیم یمالسا
 یاھدادرارق زا  هدافتسا یساسا نوناق 81 هدام تفن ھنیمز رد ،لاثم یارب  .تسا
 یراذگ ھیامرس یارب یللملا نیب یاھدادارق لوادتم هویش ھک دیلوت رد تکراشم
 ات هدش بجوم رما نیا  .تسا ھتخاس نکمم ریغ المع ار دشابیم تفن تعنص رد
 لاس رد  .ددرگرت ھنیزھرپ و رتراوشد بتارم ھب  تفن شخب رد یراذگ ھیامرس
 یاھدادرارق زا هدافتسا اب ات تسا هدیشوک ناریا تفن یلم تکرش ریخا یاھ
 عون نیا راتخاس اما  .دنزب رود ار یقوقح عنام نیا )Buy Back( "دیرخزاب"
 ھیامرس یارب فلتخم لیالد ھب اھنآ هدزاب و کسیر بسانت هژیو ھب ،اھدادرارق
 عون نیا بوچراچ رد ،لاثم یارب  .دشابیمن بسانم تفن شخب رد یراذگ
 زا دعب لحارم یور رب یلرتنک ھنوگچیھ یجراخ راذگ ھیامرس اھدادرارق
 شیازفا بجوم یجراخ راذگ ھیامرس دید زا رما نیا  .تشاد دھاوخن ھعسوت
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 ات تسا هدیشوک تفن تکرش  .ددرگیم هژورپ هدزاب شھاک اذل و  هژورپ کسیر
 یقوقح راتخاس اما  .دیآ قئاف لکشم نیا رب دیلوت ھسورپ ییاراک نیمضت اب
 لمع یجراخ یراذگ ھیامرس بلج ربارب رد یعنام تروص ھب نانچمھ بسانمان
 هژورپ رد یراذگ ھیامرس رد یھاتوک لاس 25 ھک تسا یطیارش رد نیا  .دنکیم
 داصتقا لک اتیاھن و شخب نیا یداصتقا تمالس ،تفن تعنص یتخاس ریز یاھ
  .تسا هدرک ھجاوم یدج یرطخ اب ار
 
 هام رد ھک ار یجراخ یراذگ ھیامرس ھحیال نابھگن یاروش ،2001 نئوژ رد
 ار ھحیال نیا سلجم ربماون  هام رد  .درک در دوب هدیسر سلجم بیوصت ھب یم
 طسوت اددجم ربماسد هام رد ھک درک بیوصت هرابود دایز رایسب تارییغت اب

 مھ زاب تارییغت اب ھحیال نیا 2002 یم رد هرخالاب  .دش در نابھگن یاروش
 رد و دیسر بیوصت ھب ماظن تحلصم صیخشت عمجم ینایم رد اپ  اب و رتشیب
 رد تسا یمدق ھحیال نیا ھچرگ  .دش غالبا تلود ھب ارجا یارب 2003 ھیوناژ
 یراذگ ھیامرس بلج  .دشابیمن روشک یاھزاین یوگخساپ اما ،تسرد تھج
 یقوقح ماظن نیداینب حالصا مزلتسم صاخ روطب یجراخ ھیامرس و لک روطب
          .دشابیم فلتخم یاھ ھصرع رد روشک
 
 
   یراوخ تنار
 
 بجوم تلود هدرتسگ دشر ،دش ثحب لیصفت ھب مھدزیس لصف رد ھک روطنامھ
 نادنمراک اریز  .دوشیم داصتقا رد یراوخ تنار تابسانم رتعیرس ھچرھ دشر
 و تسد نیناوق عضو ھب مادقا رتشیب دمآرد بسک یارب نارادمتسایس و تلود
 اب ات دومن دنھاوخ یداصتقا یاھتیلاعف هار رس رب رتشیب عناوم داجیا و ریگاپ
 و نارادمتسایس ،عقاو رد  .دنناسرب رثکادح ھب ار دوخ دمآردرتشیب تنار دیلوت
 رتشیب عناوم داجیا اب و دندنویپیم ناراوخ تنار لیخ ھب دوخ تلود نادنمراک
 نادنمراک و اھتارکوروب ،رگید ترابع ھب  .دنوشیم نآ هدنیازف دشر بجوم
 دوخ یداصتقا عفانم یزاسرثکادح یپرد یصوصخ شخب نیلماع دننام تلود
 و  اھتارکوروب و  مدرم نیب تاعالطارباربان عیزوت لیلد ھب ،هوالعب  .دنشابیم
 دنناوتیمن مدرم ھماع ،یتلود تاسسوم درومرد اھتارکوروب رتشیب تاعالطا
 نیا  .دنشاب ھتشاد یرثوم تراظن تلود نادنمراک و اھتارکوروب درکلمعرب
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 تابسانم شرتسگ ھب یداصتقا روما رد تلود ھلخادم ات دنوشیم بجوم لماوع
   .دماجنایب یداصتقا عبانم هوبنا فالتا و یراوخ تنار
 
 یدیلوت یاھ تیلاعف زا یداصتقا عبانم ات دوشیم بجوم یراوخ تنار شرتسگ
 کی ھکیماگنھ اریز  .دنوش ناور دلوم ریغ یاھ تیلاعف یوس ھب و جراخ
 نازیم ھب ار دوخ دمآرد ،رالد نویلیم کی الثم فرص اب ات دوشیم قفوم تکرش
 تنار تیلاعف بذج یددعتم یاھتکرش ،دھد شیازفا رالد نویلیم دص دنچ
 دلوم ریغ یاھ تیلاعف ھب دلوم یاھتیلاعف زا یتفگنھ عبانم و دش دنھاوخ یراوخ
 یاھکمک و هوشر تفایرد ربارب رد تلود ھکیتقو ،نینچمھ  .تشگ دنھاوخ لقتنم
 ھب مادقا دروم یب یتیامح یاھدس داجیا و دیدج نیناوق عضو اب ،یسایسو یلام
 شودخم ار یداصتقا راتخاس عقاو رد دیامنیم یداصتقا هورگ کی زا تیامح
 عضو ریظن تلود یتیامح یاھتسایس .دوشیم نآ بولطم درکراک زا عنام هدرک
 ھنارای یاطعا ،اھتمیق میظنت ،تادراو حطس ندرک دودحم ،یکرمگ یاھ ھفرعت
 یماگنھ ،رازاب زا اھتکرش جورخ و دورو میظنتو میقتسم ریغ و میقتسم یاھ
  .دنشاب هدش نیودت رازاب یاھ ییاسران عفر یارب ھک دنشابیم تبثم و ھیجوت لباق
 داجیا و یداصتقا یاھ هزیگنا متسیس ندرک شودخم اب ،تروصنیا ریغ رد
 تفاو عبانم بولطمان صیصخت بجوم یداھن بلصت و یراتخاس یراجنھان
  .دش دنھاوخ داصتقا ییآراک
 
  .تسا هدرتسگ رایسب و لوادتم ابلاغ یراوخ تنار هاوخ تیمامت یاھ ماظن رد
 یسارکومد رد لوادتم یاھراک هار زا دنناوتیمن  هاوخ تیمامت یاھ ماظن اریز
 ربارب رد یداصتقا تنار ھضرع .دنروآیب تسدب ار مدرم ینابیتشپ و دامتعا
 و دامتعا بلج یارب  یروتاتکید یاھ ماظن لوادتم هویش ینابیتشپ تفایرد
 عیزوتو یداصتقا تابسانم رد تلاخد اب اھروتاتکید   .287تسا مدرم ینابیتشپ
 یارب ات  دنشوکیم )تنار عیزوت( میژر نارادفرط عفن ھب  یداصتقا یاھزایتما

   .288دنروآ مھارف یعامتجا هاگیاپ کی دوخ میژر

 
 ھعسوت و یسارکومد« باتک مھدزیس لصف ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب   287

 دئوس ،نازرا تاراشتنا ،1384 ،ینامز یداھ »رادیاپ یداصتقا
 ضیعبت  ،لغاشم صیصخت رد یدنب ھیمھس :زا دنترابع تنار عیزوت هدمع یاھ شور  288

 ھب تادراو و تارداص یاھ ھناورپ عیزوت ،یشزومآ تاسسوم رد یدنب ھیمھس  ،یلغش
 ھب ناگیار نیمز عیزوت ،یفرصم یاھالاک یدنب ھیمھس ،نازرا زرا ھضرع ،میژر نایماح
 ،یفرصم یالاک و ،نیشام ،ھناخ نازرا ای ناگیار عیزوت ،یدیلوت یاھدحاو و اھراوناخ
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 یراوخ تنار گنھرف و تنار عیزوت تسایس دربراک یمالسا یروھمج رد
 ،داصتقا ندرک یتلود رب هوالع ار رما نیا تلع .تسا ھنماد رپ و جیاررایسب
 ھب تموکح ییوگخساپ مدع ،یسایس یاھ یدازآ دوبن ،بولطمان نیناوق دوجو
 لیمحت اب ھک تسج میژر یژولوئدیا رد دیابیم ،یسایس داسف عویش و نادنورھش
 و هدش ھعماج دح زا شیب ندش یبطق بجوم یتنس یعامتجا تابسانم و گنھرف
 دیرخ یارب تنار عیزوت تسایس زا هدافتسا ھب یا هدنیازف روطب ار ماظن
 تشذگرد زا سپ هژیو ھب ،شیارگ نیا  .تسا هدرک ھتسباو مدرم ینابیتشپ
 تسد زا و میژر کیژولوئدیا هاگیاپ ندش تسس ،یمالسا یروھمج راذگناینب
   .تسا ھتفای یا ھقباسیب تدش  نآ هدننک دحتم تیصخش نداد
 
 ھھد ود یط ھک دھدیم ناشن یمالسا یروھمج یداصتقا یاھ تسایس یسررب

 ھب کیدزن ھلاسرھ یزرا و  تادراو یاھ تسایس قیرط زا اھنت  90 و 80
 ورازاب راجت ھب یداصتقا تنار تروص ھب روشک یلم صلاخان دیلوت %10

 رس و نارس بیصن نآ هدمع شخب الامتحا ھک  هدش تخادرپ  اھداھن ناریدم
 ماظن طسوت هدش دیلوت تنار تسیابیم رادقم نیا ھب  .289تسا هدش میژر ناگدرپس
 زایتما نداد ،یتلود یاھ هژورپ صیصخت ،291یتارداص یاھ تسایس ،290یکناب
 و تامدخ ،اھالاک عیزوت  ،یدوخ ناراد ھیامرس ھب یراصحنا تاسسوم سیسات
 ناوتیم ھناراک ھظفاحم دروآرب کی رد  .درک ھفاضازین ار یدقن ریغ تازایتما
 ھب کیدزن تسا هدش دیلوت روشک داصتقا رد هرود نیا یط ھک ار یتنار نازیم

 تشابنا یلصا یاھ مزیناکم زا یکی ھک دز نیمخت یلم صلاخان دیلوت لک %20
    .تسا هدوب میژر ھب ھتسباو ناراد ھیامرس طسوت ھیامرس
 
 ییایوپ زا ار داصتقا ،تسرد ان یتایلام تسایس کی دننام ،تنار عیزوت و دیلوت
 ،یراذگ ھیامرس ،زادنا سپ شھاک و دیلوت ھنیزھ شیازفا ببس ،ھتشادزاب

 ریغ یاھ تیلاعف یوس ھب مدرم یژرنا تیادھ اب و دوشیم یروآون و تیقالخ
 تنار متسیس ،نینچمھ .دھدیم ردھ ھب ار یا ھظحالم لباق یژرنا یدیلوت

 
 یاھ خرن اب یا ھیامرس یاھالاکو ماخ داوم عیزوت  ،نایماح ھب بسک یاھ ھناورپ عیزوت
 ...،ناسآ و نازرا یاھ ماو عیزوت ،یتایلام یاھ تیفاعم ،ناسآ طباوض و یحیجرت

 اجنامھ ،مھدزیس لصف ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب   289
 .اجنامھ ،مھدزاود لصف ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب 290
 .اجنامھ ،مھدزای لصف ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب 291
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 رد  .دوشیم روشک یرادا ماظن رد تسردان تابسانم شیادیپ بجوم یراوخ
 ناریدم اب اھ ھناخترازو یاھ تارکونکت ،یتدم زا سپ ،یمتسیس نینچ
 یارب ھن و  دوخ یارب ار دمآرد رثکادح ات دننکیم ینابت یداصتقا یاھھاگنب
 یارب یدیلوت یاھ هاگنب ناریدم ھک ھنوگنامھ  .دننک نیمات  روشک و تلود
 ،دنروآیم دوجوب یگتخاس یاھدوبمک رازاب رد یراصحنا یاھدوس لیصحت
 رثکادح لیصحت و یریگ هوشر یاھ تصرف داجیا یارب یتلود تارادا ناریدم
 ریگاپ و تسد و یرورض ریغ نیناوق زا ھتشابنا ار تلود یرادا هاگتسد ،دمآرد
 ارنآ ،هدرک دودسم ار یرادا متسیس یریگ میمصت یاھ لاناک رما نیا   .دننکیم
 دروآیم دراو داصتقا رب یتفگنھ یاھ نایز و دزادنا یم ندوب رثوم و ییاراک زا
  .دوش یداصتقا و  یرادا هاگتسد یگ دیشاپ مھ زا ببس دناوتیم تیاھن رد  ھک
 اب ھسیاقم رد یمالسا یروھمج ماظن رد یراوخ تنار تسایس یفنم یاھدمآ یپ

 یروھمج رد اریز  .تسا رتدیدش بتارم ھب هاوخ تیمامت یاھ متسیس ریاس
 یاھرشق ھب نردم یاھرشق زا یداصتقا عبانم لاقتنا ببس تنار عیزوت یمالسا

   .دنشابیم رادروخرب یرتمک یداصتقا ییایوپ و تراھم زا اتبسن ھک  دوشیم یتنس
 
 
 یرادا داسف
 
 ھنارس دمآرد  حطس شھاک و یداصتقا دوکر اب  هارمھ ،قوف لماوع ھعومجم
 یاراد  یرادا داسف  .تسا هدش یرادا-یداصتقا داسف ھقباسیب شرتسگ بجوم
 زا هدافتسا و یدزد ،سالتخا ،یراوخ هوشر دننام ،تسا نوگانوگ یاھ هولج
 تامدخ عاونا دتس و داد نآ هدمع ھجو اما  .یصخش عفانم یارب یمومع لاوما
 یذ یاھ هداوناخ و یشراگیلا و تردق یاھدناب  طسوت یرادا ماظن نورد رد
 اتیاھن اما ،دوشیمن زاغآ یدقن هوجو ھلدابم اب ھچرگ اھ دتس و داد نیا  .تسا ذوفن
 یاھداھن ماغدا یمالسا یروھمج رد  .دماجنایم تفگنھ یلام یاھدروآ تسد ھب

 مدع ،ییارجا یاھنامزاس رد ھناگود تیعورشم عبانم دوجو ،یبھذم و یسایس
 نادناخ و یتنس تابسانم دشر و  یرادا یاھ هاگتسد ییوگخساپ و تیفافش
  .تسا هدروآ دوجوب یرادا داسف یناطرس دشر یارب یبسانم طیحم  یرالاس
 هژورپ یراذگاو دننام یداصتقا تازایتما میسقت یارب هدمع شور مزیناکم نیا
 و تادراو راصحنا یاطعا ،یدوخ ناراد ھیامرس ھب یتلود نالک یاھ

 سیسات هزاجا ،یکناب ماظن زا نازرا یاھ ماو و زرا تفای رد ،تارداص
 ریغ و میقتسم یاھ ھنارای تفایرد ،یتامدخ و یدیلوت تاسسوم و تاراصحنا
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 هدافتسا اب ،دنیارف نیا رد  .دشابیم نالک یداصتقا تازایتما ریاس و میقتسم
 هداد هولج عورشم اھ ینکش نوناق زا یرایسب ،ھیریخ روما نوچمھ ینیوانعزا
 زا یشخب یداصتقا تازایتما تفایرد لباقم رد یدوخ ناراد ھیامرس  .دوشیم
 نیلوئسم  .دنزادرپیم نیلوئسم ھب  ھیریخ ناونع ھب ار دوخ تالماعم دوس
 ھب یدقن ریغ و یدقن یاھ کمک یاطعا یارب ھطوبرم هوجو فرص اب ھطوبرم
 و  یسایس تردق ھب ادتبا ار ھطوبرم  هوجو  ،دوخ رظن دروم یعامتجا هورگ
     .292دننکیم لیدبت یداصتقا تردق ھب ار یسایس تردق یدعب رود رد
 
 زا هدافتسا زا تسا ترابع یرادا -یداصتقا داسف ،یناھج کناب فیرعت ھب انب
 ،ناریدم یوس زا یصخش دوس و عفانم تھج رد یمومع عبانم و تاناکما
 داسف شرتسگ و شیادیپ  .تاسسوم و یرادا یاھنامزاس نارویاپ و نارازگراک
 :ھک دھدیم خر یطیارش رد ابلاغ یرادا-یداصتقا

 راصحنا رد تامدخ و اھالاک زا یخرب ھضرع ،یداصتقا ظاحل ھب .1
 .دشاب ھتشادن دوجو ینیزگیاج ناکما و  دشاب نامزاس ای و ھسسوم کی

 ییاناوت  ،تیفرظ دقاف تلود ییارجا و یرادا هاگتسد ،یرادا رظنم زا .2
 و یرورض ریغ نیناوق دوجو ھکیماگنھ هژیو ھب ،دشاب مزال ییآراک و
 ریغ نیعجارم و اھ تیلاعف شیادیپ بجوم وسکی زا ریگاپ و تسد

 یرادا هاگتسد ییاراک شھاک بجوم رگید یوس زا و ھتشگ یرورض
  .دوش

  ،دشاب رباربان رایسب ھعماج رد دمآرد عیزوت ،یعامتجا تلادع ظاحل ھب .3
 و  هدوب نییاپ نارالاسناوید و نادنمراک قوقح حطس ھکیماگنھ هژیو ھب

 .دشابن قبطنم ناشراک هدزاب و اھزاین اب اھنآ دزمتسد حطس

 یندم یاھداھن نادقف هژیو ھب ،یسایس یاھیدازآ دوبن ،یسایس رظنم زا .4
 ،ھننقم یاھ ناگرا ھک دوش نآ زا  عنام  دازآ یاھ ھناسر و دنمتردق
   .دنشاب وگخساپ ھعماج ربارب رد تلود ھیرجم و ھیئاضق

 
 رد یداصتقا داسف" ھلاقم ھب ناریا رد یداصتقا داسف هراب رد رتشیب تاحیضوت یارب 292

 .دینک ھعجارم یولع .ی زا "ناریا
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 ھک دشاب هدش ببس یسایس دادبتسا ینالوط ھقباس ،یگنھرف ظاحل ھب .5
 ضقن و ندز رود و نیناوق ھب یمارتحا یب و مدرم و تلود نیب ییادج
  .دشاب هدش ھنیداھن ھعماج گنھرف رد یعامتجا تاررقم

 
 نارود رد ھک یتالوحت اما  .تسین ناریا رد یدیدج هدیدپ یداصتقا داسف

 تسا ھتفرگ تروص روشک یسایس و یداصتقا راتخاس رد یمالسا یروھمج
 تابسانم بلاغ ھجو ھب ارنآ ھک  یوحن ھب ،هدش هدیدپ نیا ھقباسیب شرتسگ بجوم
 :زا دنترابع تارییغت نیا نیرتمھم   .تسا هدرک لیدبت روشک یسایس و یداصتقا

 هدمع یاھ شخب بلاق رد تاراصحنا دشر ،داصتقا ندش یتلود •
  .بولطمان نیناوق دوجو و  یراتخاس یراجنھ ھبان شیازفاو  داصتقا

 و ھیئاضق ،ھننقم یاوق لالقتسا شھاک و  تلود و نید یاھداھن ماغدا •
  ھیرجم

 شیادیپ و یتعنص اشیپ تابسانم ایحا ،یمالسا ییارگداینب ھبلغ •
 یداصتقا-یسایس-یبھذم تردق  یاھ یشراگیلا

 و یندم یاھ یدازآ کیتامتسیس ضقن و یندم یاھداھن فیعضت •
 یدرف یاھ یدازآ

 ناونع ھب یداصتقا تنار عیزوت و دیلوت ھب میژر یگتسباو شیازفا •
 .دوخ یسایس ھطلس میکحت و رارقتسا یارب یرازبا

 یاھ تسایس داختا رثا رد داصتقا یراتخاس یاھراجنھ ھبان شیازفا •
 . تسردان یسایس و یداصتقا

 
 
 ناریا ھک دشابیم 3.25 لداعم ناریا داسف صخاش  ،یللملا نیب تاقیقحت ساسارب
 نیمخت نیا ساسا رب  .293دھدیم رارق ناھج یاھروشک نیرتدساف  هدر رد ار

 
 یارب .دنشابیم داسف نیرتمک یاراد 10 صخاش اب یوانیدناکسا و سیئوس یاھروشک 293

 :دینک ھعجارم ریز ھلاقم ھب رتشیب تاحیضوت



 ینامز یداھ     ...........ناریا رد یداصتقا ھعسوت و نردم تلود نیوکت عناوم

 301 

 یاھروشک دننام ،لودج یالاب یاھروشک زا رتشیب 70% ناریا رد یرادا داسف
 زمرق طخ صخاش رظن زا .تسا یبونج یاکیرمآ و ییاقیرفآ ھتفاین ھعسوت
  .تسا )زایتما 10 زا( زایتما 1.25 یاراد ناریا ،نوناق تیاعر ینعی ینوناق
 یاراد 2.17 و 2 یاھزایتما اب ،تلود راتخاس و ناریا یقوقح ماظن ییاراک
 یرادا-یداصتقا داسف ھک دنشوکیم یتموکح یاھ ناگرا  .تسا یھباشم عضو
  .دنھد رارق ییاضق درگیپ دروم مرج ناونع ھب ارنآ و دنھد هولج یدرف یرما ار
 راتخاس یعیبط دمآیپ یرادا-یداصتقا داسف شرتسگ ھک تسا نآ تیعقاو اما

 نیداینب ینوگرگد مزلتسم نآ لح و تسا یمالسا یروھمج یداصتقا و یسایس
  .تسا روشک یسایس راتخاس
 
 
   ینیمز ریز داصتقا
 
 لباق یتحار ھب ھک دوشیم ییاھ تیلاعف  لماش یمسر ریغ ای ینیمز ریز داصتقا
 اھ تیلاعف نیا  .دنشابیمن سکعنم یلم صلاخان دیلوت رد و هدوبن یریگ هزادنا
 تیلاعف لماش ینوناق شخب  .دنشاب ینوناق ریغ و ینوناق ھمین ،ینوناق دنناوتیم
 تالدابم و ھنابلطواد یاھراک ،یگناخ یاھرگراک ،یراد ھناخ دننام دوشیم ییاھ
 رد اپ اتدمع ھک دریگیم رب رد ار ییاھ تیلاعف ینوناق ھمین شخب  .یاپایاپ
 یاھالاک شورف و دیرخ ،نویسیمک نتفرگ دننام ،دنراد یراوخ تنار داصتقا

 ریاس و تارداص و تادراو  یاھ ھمان هزاجا شورف و دیرخ ،هدش یدنب ھیمھس
 ھک ییاھ تیلاعف ،رازاب یمسر ریغ یلام ھکبش یاھ تیلاعف ،یداصتقا تازایتما
 مالعا ار دوخ نارگراک یعقاو دادعت راک نوناق یاھ تیدودحم ندز رود یارب
 و  هدش نییعت دح زا رتالاب یتمیق ھب یتلود تامدخ و اھالاک شورف ،دننک یمن

 ای و تایلام زا زیرگ یارب اما دنشابیم ینوناق اساسا ھک ییاھ تیلاعف ریاس
 یوس زا  .دننکیمن مالعا ار دوخ یاھتیلاعف یعقاو حطس ،ریگاپ و تسد نیناوق
 لوپ ،اشحف ،ردخم داوم قاچاق دننام ییاھ تیلاعف لماش ینوناق ریغ شخب ،رگید
   .دوشیم هریغ و ییوش

 
 ھعسوت لاح رد یاھروشک هژیو ھب ،ایند یاھ روشک مامت رد ینیمز ریز داصتقا
 ار اھنآ داصتقا زا یا ھظحالم لباق شخب ینوناق یمسر ریغ یاھ تیلاعف ھک
 

P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quart..J. Econ. Aug. 1995. 
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 متسیس ھتساوخان هدئاز  ابلاغ ینیمز ریز داصتقا اما  .دراد دوجو دنھدیم لیکشت
 داصتقا یمالسا یروھمجرد ،نکیلو  .دشابیمن تلود تیامح دروم و هدوب
 یعیبط دمآیپ ھکلب ،یعامتجا متسیس ھتساوخان هدئاز کی ھن ینیمزریز
 ،تموکح اذل  .دشابیم میژر یعامتجا و یسایس راتخاس و گنھرف ،یژولوئدیا
   .دنکیم زین قیوشت ارنآ هاگ و ھتفرگ هدید ان ار شخب نیا تیلاعف ھناھاگآ
 

 شیادیپ بجوم یتموکح ھصرع ھب بھذم داھن ندرک دراو اب ،یمالسا یروھمج
  .تسا هدیدرگ ینیمز ریز داصتقا دشر و ھناگود یتموکح راتخاس کی
 تاکذ و سمخ دمآرد ھب یبھذم یاھداھن یگتسباو ینعی ،ماظن لوا دعب یگتسباو
 غلابم .تسا ینیمزریز داصتقا دشر یلصا لماوع زا یکی یتنس گنھرف و
 طسوت دوشیم تخادرپ یبھذم یاھداھن ھب تاکذ و سمخ تروص ھب ھک یتفگنھ
 سکعنم یلم صلاخان دیلوت ماقرا رد و دوشیمن تبث ھطوبرم یاھداھن و تلود
 و یداصتقا یاھ تیلاعف رد ھلخادم اب یتلود شخب ،رگید یوس زا  .دشابیمن
 بجوم یراوخ تنار تابسانم بیغرت و یعامتجا ،یداصتقا یاھ یدازآ ضقن
 دربشیپ یارب یتلود شخب  .تسا هدش ینیمز ریز داصتقا کیتامتسیس دشر
  .تسا هدش ینیمز ریز یاھ تیلاعف دراو ابلاغ دوخ یسایس یاھ ھمانرب و فادھا

 تکرش سیسات ھب مادقا رگید یاھ ھناخترازو زا یرایسب و عافد ترازو ،هاپس
 رد و هدوب راکشآ ان ابلاغ اھنآ یلام زارت ھک دنا هدرک یددعتم یصوصخ یاھ
 یدقن ریغ تازایتما تخادرپ نینچمھ .دشابیمن سکعنم یلم صلاخان دیلوت حطس
 ھب ابلاغ ھک  میژر نارادفرط ھب )یفرصم یاھالاک و نیشام ،نیمز ،ھناخ دننام(
 دیلوت رد و  هدوبن دنتسم الومعم ،دریگیم ماجنا اھنآ یسایس تیامح دیرخ روظنم
   .دشابیمن سکعنم یلم صلاخان
 
 دشر رگید تلع یمالسا یروھمج یعامتجا و یگنھرف ،کیژولوئدیا تفاب
 روما رد تلود تلاخد  .تسا  یمالسا یروھمج رد ینیمز ریز داصتقا

 ھنیمز رد ھک ییاھ تیدودحم لیبق زا ،نادنورھش یندم قوقح ضقن و یصخش
 ،تسا هدش لیمحت نادنورھش یگدنز رب یعامتجا و یگنھرف ،یفرصم یاھ
 اھنآ دیلوت حطس ھک هدیدرگ ییاھ تیلاعف شیادیپ و ینیمریز داصتقا دشر بجوم
 و یعامتجا یاھ تیدودحم نینچمھ .دشابیمن سکعنم یلم صلاخان دیلوت رد
 بجوم تسا هدروآ دوجوب نانز لاغتشا  یارب یمالسا یروھمج ھک یگنھرف
 تسایس ذاختا  .تسا هدش ینیمز ریز داصتقا ھب ھعماج زا شخب نیا یروآ یور
 ،تلود یرادا یاھ هاگتسد و اھ تسایس تیفافش مدع ،یداصتقا تسردان یاھ
 تلود ییارجا هاگتسد یناوتان و ییایفام یاھدناب دشر  ،یداصتقا داسف شرتسگ
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 رد ینیمز ریز داصتقا دشر رگید للع ھلمج زا نوناق یارجا و نیمات رد
 .دنشابیم یراتخاس للع یاراد ابلاغ ھک تسا یمالسا یروھمج
 

 ار داصتقا 25% ھب کیدزن نونکا ینیمز ریز داصتقا دوجوم یاھ نیمخت قبط
 داسف شرتسگ بجوم وسکی زا ینیمز ریز داصتقا دشر  .294دریگیم رب رد
 راوشد ار داصتقا تیریدم رگید یوس زا و ددرگیم یعامتجا و یداصتقا
 اذل و تلود یتایلام دمآرد شھاک بجوم ینیمزریز داصتقا دشر  .دزاسیم
 پاچ ھب نآ یروآ یور و تلود یاھ یھدب شیازفا ،ھجدوب یرسک شیازفا
 شھاک تیاھن رد و یراذگ ھیامرس شھاک ،ھجدوب یرسک نیمات یارب سانکسا
 .ددرگیم داصتقا دشر خرن
 
 
 یتلود یاھ ھنارای ھب یگتسباو

 داصتقا ھتشذگ لاس 25 یط یمالسا یروھمج تسرد ان یداصتقا تسایس
 رما نیا  .تسا  هدرک ھتسباو یتلود یاھ ھنارای تفایرد ھب ادیدش ار روشک
 تاراصحنا شیادیپ ھلمج زا هدرتسگ یاھ یراجنھ ھبان شیادیپ بجوم
 جنرغب رایسب یھد ھنارای متسیس کی شیادیپ و داصتقا ییاراک تفا ،یعونصم
  .دھدیم ردھ ھب ار ناریا یدیلوت عبانم زا یا ھظحالم لباق مجح ھک هدش
 قیرط زا میقتسم ریغ روطب ھک ییاھ ھنارای ینعی ،ینمض یاھ ھنارای تیعضو
 مجح  .تسا ھجوت لباق هژیو ھب  دنوشیم تخادرپ تامدخ و الاک نازرا ھضرع

 
 دننام ییاھ صخاش قیرط زا اما .تسین یریگ هزادنا لباق امیقتسم ینیمزریز داصتقا مجح  294

 ریغ لاغتشا حطس دشر و ،اھراوناخ ھنیزھو دمآرد نیب ھلصاف شیازفا ،یگنیدقن دشر
 یزکرم کناب یاھرامآ قبط .دز نیمخت ار ینیمزریز داصتقا مجح ناوتیم یدزمتسد
  .تسا ھتفای شیازفا 244 ھب 1979 لاس رد 15.8 زا یلم صلاخان دیلوت ھب یگنیدقن تبسن
 اھنآ زا یکی ینیمز ریز داصتقا دشر ھک تسا یددعتم لماوع یاراد روآ ماسرس دشر نیا
 رد اھراوناخ ھنیزھ 2001 لاس رد ھک دھدیم ناشن یمالسا یروھمج یاھرامآ .دشابیم
 ،نینچمھ .تسا هدوب اھنآ دمآرد زا رتمک 13% ییاتسور قطانم رد و 8% یرھش قطانم
 شیازفا ھتشذگ لاس 20 یط دزمتسد نودب لاغتشا حطس ھک دنھدیم ناشن د وجوم یاھرامآ
 یرھش قطانم رد دزمتسد نودب لاغتشا حطس نونکا دوجوم یاھدروآرب قبط  .تسا ھتفای
  MEES رد راگزومآ ریگناھج ھلاقم ھب رتشیب تاحیضوت یارب( تسا 12% رب غلاب

 .)دینک ھعجارم  2003 ربماتپس 36 هرامش
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 طوبرم نآ موس ود ھک  دشابیم یلم صلاخان دیلوت  15% رب غلاب اھ ھنارای نیا
 نیا تخادرپ یارب ھک یھیجوت  .295تسا )تخوس و قرب( یژرنا یاھ ھنارای ھب
 اما  .دشابیم رقف اب  هزرابم و دمآرد مک راشقا زا تیامح دوشیم ھئارا اھ ھنارای
 ،لاثم یارب .دوشیم دمآرد رپ راشقا بیصن اھ ھنارای نیا هدمع مجح لمع رد
 رپ بیصن دیفس تفن و ،زاگ ،وراد ،نان یاھ ھنارای قیرط زا ھک یغلابم
 32 ،ربارب 4 ،ربارب 2 بیترت ھب دوشیم ھعماج )percentile( کھد نیرتدمآرد
 ببس اھ ھنارای نیا دوجو  .تسا ھعماج کھد نیرتریقف مھس ربارب 3.5 و ربارب
 ار ھتفر تسد زا یاھ تصرف و دیلوت یعقاو ھنیزھ دنناوتن اھ تمیق ھک دوشیم
 ھب و یداصتقا عبانم  بولطمان صیصخت بجوم دوخ ھبون ھب ھک دننک سکعنم
 .ددرگیم روشک تورث نتفر ردھ
 
 متسیس 2002 سرام رد یناھج تراجت نامزاس ھب نتسویپ یارب شالت یپ رد
 یخرن کت متسیس کی ھب ار دوخ یاج و دش هدیچرب ناریا رد زرا یخرن دنچ
 زازواجتم اما  !دوش هرادا یداصتقا نیزاوم یانبم رب تسا رارق ھک داد روانش
 نیا .دروآ دراو ناریا داصتقا رب یتفگنھ تاراسخ یزرا تسایس نیا لاس تسیب

 یاھ شخب رد ییآراکان دیدشت و شرتسگ بجوم وسکی زا یزرا تسایس
 یراجنھ ھب ان ،دیلوت راتخاس یراجنھ ھب ان ،عبانم بولطم ان صیصخت ،یدیلوت
 دشر ،یتفن ریغ تارداص فیعضت ،یلخاد تادیلوت فیعضت  ،فرصم یوگلا
 رگید یوس زا و  هدش یداصتقا عبانم هوبنا فالتا و یراجت شخب ھنوگرامیب
 قبط  .تسا هدروآ دیدپ ار یا ھقباسیب و ھنماد رپ  یرادا و یداصتقا داسف
 قیرط زا یلم صلاخان دیلوت 6%رب غلاب تدم نیا یط ،دوجوم یاھدروآرب

 هدش تخادرپ یتلود ریغ و یتلود یاھ شخب ھب میقتسم ریغروطب یزرا متسیس
 نارس بیصن یداصتقا تنار تروص ھب نآ زا یا ھظحالم لباق شخب ھک تسا
 یداصتقا ماظن دوخ تیلک رد ،تسایس نیا   .296تسا هدش میژر  نایماح و
 مزلتسم نآ زا تفر نورب ھک هدرک راجنھ ھب ان سب یمتسیس ھب لیدبت ار روشک
 روطب ھتشذگ یخرن دنچ متسیس رد  .تسا تسرامم اھ لاس و یلم شالت کی
 خرن مجنپ کی ھب کیدزن یخرن اب تلود یزرا دمآرد 80% زا زواجتم طسوتم
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 متسیس رد  .دشیم ھتشاذگ یبالقنا یاھداھن و یتلود تاسسوم رایتخا رد رازاب
 اما ،دننکیم نیمات رازاب تمیق ھب ار دوخ زرا تاسسوم نیا دیدج یخرن کت
 ھب ھتشذگ یمسر خرن و رازاب خرن نیب توافت ھب ام زا یا ھظحالم لباق شخب
 کی اتدمع دیدج یزرا متسیس  ،اھ ھنارای نیا شھاک نودب  .دوشیم تخادرپ اھنآ

 البق ھک ار ییاھ ھنارای ھنیزھ اھنت ھک دش دھاوخ بوسحم یرادباسح درگش
 .دزاسیم راکشآ نونکا ،دشیم تخادرپ ینمض روطب
 

 ھباشم یتیعضو زا تارداص و تادراو لرتنک ھنیمز رد تلود یاھ تسایس
 تدش ھب 2001 لاس ات تادراو شخب رد تلود یاھ تسایس  .تسا رادروخرب
 و تادراو ھناورپ رودص دننام یرادا نیناوق زا جنرغب یا ھعومجم رب یکتم
 فالتا و یداصتقا داسف شرتسگ بجوم ھک دوب یخرن دنچ زرا صیصخت متسیس
 و تادراو شخب ھب ھنارای نداد یارب یمتسیس تروص ھب المعو  دیدرگ عبانم
 یمالسا یروھمج یاھ تسایس ،تارداص ھنیمز رد  297.درک لمع تنار دیلوت
 یزرا تسردان یاھ تسایس دربراک اب میژر ،وسکی زا  .تسا داضتم و ھناگود
 ریگاپ و تسد نیناوق داجیا و  تادراو ھب میقتسم ریغ یاھ ھنارای نداد ،یکناب و
 نایز ھب تباقر و اھ تمیق بسانت ندز مھرب بجوم تارداص شخب رد

 یتفن دمآرد زا یھجوت لباق شخب ،رگید یوس زا  .ددرگیم یتفن ریغ تارداص
 یتفن ریغ تارداص اقترا فرص هدش دیسبوس یاھ ماو تروص ھب ار روشک
  ،298هداد ردھ ھب ار روشک یلام دودحم تاناکما داضتم تسایس نیا  .دنکیم
 5% دح زا طیارش نیرتھب رد  ،روشک یتفن ریغ تارداص ات تسا هدش ببس
 ھن و  هدوب بسانتم روشک داصتقا ناوت اب ھن ھک دنکن زواجت یلم صلاخان دیلوت
 .دشابیم یراکیب نارحب هژیو ھب ،نآ تالضعم یوگخساپ
 
 
 یرو هرھب تفا
 
 یرو هرھب دیدش تفا بجوم قوف لماوع ھعومجم یمالسا یروھمج هرود رد
 ناریا رد ھیامرس  یرو هرھب صخاش  .تسا هدش یراذگ ھیامرس و دیلوت لماوع
 ھتفای شھاک 2001 لاس رد دحاو  46  ھب 1976 لاس رد دحاو 257 زا
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 128 اب ربارب 2001 لاس رد دیلوت لماوع لک یرو هرھب صخاش   .299تسا
    .300دوب ھتشذگ دحاو 168 زرم زا شیپ لاس 25 رد  ھکیلاح رد ،دوب دحاو
 

  .تسا عبانم زا هدافتسا رد یداصتقا لماوع ییاراکان نیبم یرو هرھب صخاش
 دوبن ،بسانم یکیزیف یاھ تخاس ریز دوبن رگنایب اھ صخاش نیا ندوب نییاپ
 رد  .تسا رھام راک یورین دوبن و یسایس تابث و تینما نادقف ،بسانم نیناوق

 یتروص رد اھنت یجراخ ناراد ھیامرس هژیو ھب ناراد ھیامرس یطیارش نینچ
  .دوش هداد ییانثتسا یتازایتما اھنآ ھب ھک درک دنھاوخ یراذگ ھیامرس ناریا رد
 روشک رد تباث یراذگ ھیامرس دشر خرن نیگنایم 1977 ات 1959 ھلصاف رد
 یراذگ ھیامرس  2000 ات 1977 ھلصاف رد اما  .دوب لاس رد 15% رب غلاب
 رب انب  .تفای شھاک لاس رد 1% ھب کیدزن طسوتم روطب روشک رد تباث
  ھس  هرود یط ناریا رد یجراخ یراذگ ھیامرس نازیم یناھج کناب شرازگ
  .تسا هدوب لاس رد رالد نویلیم 39 ربارب طسوتم روطب 2000-1997 ھلاس
 راھچ زا رتمک و تارداص لک مدص کی زا رتمک یراذگ ھیامرس زا نازیم نیا
 شھاک رب هوالع ریخا ھھد ود یط  .تسا ناریا یلخاد صلاخان دیلوت مرازھ
 هدرک لزنت زین یراذگ ھیامرس تیفیک ،داصتقا رد تباث یراذگ ھیامرس نازیم
  .دشابیم سکعنم ھیامرس یرو هرھب صخاش تفا رد ھک تسا
 

 یمالسا یروھمج یا ھیاپ تالکشم زا یکی یراذگ ھیامرس بولطم ان حطس
 یراجت قطانم داجیا ھلمج زا ،نوگانوگ یاھشور اب تموکح نیلوئسم  .تسا
 نایناریا زا توعد و یجراخ یاھ یراذگ ھیامرس یارب تالیھست داجیا و دازآ

 نیا نونک ات اما  .دنیآ قئاف لکشم نیا رب  ات دنا هدرک شالت روشک زا جراخ
 ھیامرس ندوب نییاپ یلصا للع اریز ،دنا هدوب قفوم ان عومجم رد اھ شالت
  .تسا ھتفھن میژر یداھن و یسایس راتخاس رد یمالسا یروھمج رد یراذگ
 شخب یراذگ ھیامرس خرن ،دش هراشا یلبق یاھ شخب رد ھک روطنامھ
 ھجاوم نآ اب ھک یکسیر نازیم و یراذگ ھیامرس هدزاب ھب داصتقا رد یصوصخ
 دنکیم نییعت ھیامرس هدزاب اب نآ ھطبار و کسیر نازیم  .301دراد یگتسب تسا
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 ییاھ شخب ھچ رد و  یقطانم ھچ رد ،ییاھروشک ھچ رد ،نازیم ھچ ھب ھک
 اب مکتسد نآ یجراخ عون صوصخب  ،یراذگ ھیامرس   .دوش یراذگ ھیامرس
 و قوقح ھب طوبرم یاھ کسیر ،یسایس کسیر :تسا ھجاوم کسیر عون  جنپ
 و  یزرا کسیر ،تلود یاھ تسایس رییغت کسیر ،راک و ھیامرس نیناوق
 روطب یمالسا یروھمج یسایس و یداصتقا راتخاس   .یداصتقا کسیر
 دیدش شھاک اذل و قوف یاھ کسیر دایز رایسب شیازفا بجوم کیتامتسیس
 :زا دنترابع رما نیا هدمع للع  .تسا هدش روشک رد یراذگ ھیامرس

 نیا ھطبار و شقن ندوبن نشور و یریگ میمصت و تردق زکارم رثکت .1
 یراذگ نوناق زکرم ھس مکتسد دوجو ،ھلمج زا ؛رگیدکی اب زکارم
 صیخشت عمجم و نابھگن یاروش ،سلجم ینعی ،یمسر یزاوم
 تردق زکارم دوجو ،یزاوم ییارجا یاھ ناگرا دوجو ،تحلصم
 دننام ،دننکیم لمع نوناق زا جراخ ھک میژر نورد رد یمسر ریغ
 ینوناق ریغ راشف یاھ هورگ و اھ رادقامچ

 و ھیئاضق هوق و ھیرجم ،ھننقم هوق ینعی ،روشک ھناگ ھس یاوق لخادت .2
 اھنآ نیب ھتسویپ شکمشک

 اھنآ زا ضقانتم و توافتم یاھ تشادرب دوجو و نیناوق ندوبن فافش .3
 و بسانمان نیناوق دوجو ،نینچمھ .یتموکح یاھ ھصرع مامت رد
 و  یکناب نیناوق ،تیکلام نیناوق ،راک نوناق دننام ،ریگاپ و تسد
 یکرمگ نیناوق

 تیمھا و یللملا نیب ھعماج اب یمالسا یروھمج یراگزاسان .4
 میرحت  ،لاثم یارب   .یلخاد تسایس رد یجراخ یاھرتماراپ
 و یبھذم یاھ شنت ،نیطسلف و لیئارسا ھلئسم ،اکیرمآ یداصتقا
 زا ،یللملا نیب یاھ ییوجارجام ،ھقطنم یاھروشک اب یکیژولوئدیا

 یتلود مسیرورت ھلمج

 هاگتسد و  تلود یعامتجا و یداصتقا یاھ تسایس یگ دز یژولوئدیا .5
 نآ یرادا

 
 8% ربارب  ،80% تیقفوم کسیر و 10%  هدزاب اب یا هژورپ یعقاو هدزاب لاثم یارب
 .تسا
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 گنھرف اب  میژر گنھرف و یژولوئدیا سناجت و یراگزاس مدع .6
   ناناوج و نانز ،طسوتم ھقبط ،نانیشنرھش هژیو ھب ،مدرم

 یداصتقا یاھ یدازآ ضقن .7

 تلود طسوت نادنورھش یسایس و یندم یاھ یدازآ کیتامتسیس ضقن .8

 تلود یداصتقا یاھ تسایس یتابث یب و یسایس یتابث یب .9

 و تلود ییارجا و یرادا هاگتسد رد هژیو ھب ،هدرتسگ یداصتقا داسف .10
 یرو هرھب ھک یعامتجا و یداصتقا نوئش ھیلک رد یزاب دناب ھطلس
 کسیر و ھنیزھ شیازفا ھب رجنمو  هداد شھاک ار یراذگ ھیامرس
 تسا هدش یراذگ ھیامرس

 ،مروت دننام ،یداصتقا یناماسبان ھب رجنم ھک یتسرد ان یاھ تسایس .11
 یاھانگنت دیدشت و یجراخ یاھ یھدب ،ھجدوب یرسک ،یراکیب

 یجراخ یاھ ھیامرس بذج رد ار روشک ناوت و  هدش  یراتخاس
 دنا هداد شھاک

 نویسیزوپا دوجو و  یداصتقا و یعامتجا یاھ تساوخ ندوب یبطق .12
 دشابیم یسایسراتخاس نیداینب ینوگرگد ناھاوخ ھک تیمکاح زا جراخ

 
 تاعالطا اما  .تسین تسد رد یقیقد رامآ روشک زا ھیامرس جورخ نازیم زا
 دودح ریخا لاس 5 یط ھک تسا نآ زا یکاح یتلود یاھ ھمانزور رد جردنم

 نیگنایم بیترت نیا ھب .تسا هدش جراخ روشک زا ھیامرس رالد درایلیم 16.5
 ربارب 85 زا شیب ھک تسا رالد درایلیم 3.3 روشک زا ھیامرس جورخ ھنالاس
 نیا ،روشک طیارش و نیناوق ھب ھجوت  اب   .دشابیم روشک لخاد ھب ھیامرس دورو
 هدش جراخ روشک زا تموکح ھب ھتسباو ناراد ھیامرس طسوت دناوتیم اھنت مقر
 یرو هرھب ندوب نییاپ نیبم دناوتیم اھنت یدوخ ناراد ھیامرس درکلمع نیا .دشاب

 یواح دناوتیمن یطیارش نینچ  .دشاب یراذگ ھیامرس کسیر ندوب الاب و ھیامرس
 یدوخ ریغ یلخاد ناراذگ ھیامرس و یجراخ ناراذگ ھیامرس یارب یتبثم مایپ
 .دشاب
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 یلام یاھ ھیامرس جورخ و تباث یراذگ ھیامرس تیفیک و نازیم تفا اب نامزمھ
  .تسا هدش جراخ روشک زا زین یناسنا یورین ھیامرس زا یھوبنا شخب ،روشک
 و ھعسوت لاح رد روشک 91 نیب رد ناریا  ،لوپ یللملا نیب قودنص رامآ قبط
 و مولع ترازو مالعا ربارب  .دراد ار اھزغم رارف لوا ھبتر ھتفاین ھعسوت
 هدرک کرت ار روشک ناگبخن زا رفن رازھ 220 زا شیب 2002 لاس رد یروآنف
 نیا .دننکیم کرت ار روشک ناریا یملع یاھدایپملا ناگدنرب 92% ،نینچمھ .دنا

 اھزغم رارف نازیم ھکلب ،دشابیمن لاس دنچ ای کی ھب صتخم درکلمع
 ھیامرس هوبنا فالتا نیا .تسا هدوب الاب رایسب هراومھ یمالسا یروھمجرد
 دشابیم روشک یداصتقا یناماسبان مھم للع زا یکی ھکروشک یناسنا یورین
    .تسا یمالسا یروھمج یسایس و یعامتجا ،یگنھرف راتخاس یعیبط دمآیپ
 
 یداصتقا ھب ایوپ  یداصتقا زا ناریا یمالسا یروھمج هرود رد عومجم رد
 زا ناریا دمآرد ھتشذگ لاس 25 یط  .تسا هدش لیدبت ارگ فرصم و دمآراکان
 20% اھنت غلبم نیا زا  .تسا هدوب رالد نویلیب 400 رب غلاب تفن تارداص لحم

  .تسا هدش یفرصم روما فرص اتدمع نآ هدنامیقاب و یراذگ ھیامرس فرص
 یگژیو زا یکی تورث دیلوت یاج ھب ،یلم تورث و زادنا سپ زا هدافتسا عقاو رد
 و یعامتجا راتخاس رد ھک یتالوحت  .دشابیم یمالسا یروھمج هدمع یاھ
 فرصم دنور تدش رب تسا ھتفرگ تروص نارود نیا یط روشک یگنھرف
      .تسا هدوزفا ییارگ
 
 
 یداصتقا هافر

 دیلوت دشر خرن هژیو ھب ،دراد یگتسب یددعتم لماوع ھب ھعماج یداصتقا هافر
 ھعومجم .دمآرد عیزوت و یراکیب  خرن ،تیعمج دشر خرن ،یلم صلاخان

 رد 11% زا روشک یداصتقا دشر نیگنایم ات تسا هدش بجوم قوف لماوع
 دیلوت  .دبای شھاک 2002 ات 1982 یط 2.5% ھب 1972 ات 1962  ھلصاف
 2000 لاس رد  .دوب رالد درایلیم 93 ربارب 1980 لاس رد ناریا صلاخان
 ھک دیسر رالد درایلیم 99 مقر ھب  یلم صلاخان دیلوت حطس ،دعب لاس 20 ینعی
 .دشابیم 1980  لاس زا رتشیب  6% اھنت
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 ھک تیعمج روآ ماسرس شیازفا اب هارمھ ،یلم صلاخان دیلوت دشر خرن شھاک
 ھک تسا هدش بجوم ،302دش ربارب ود زا زواجتم 2003 ات 1979 ھلصاف رد
 رامآ قبط  .دبای شھاک 40% زا زواجتم یعقاو تمیق ھب روشک ھنارس دمآرد
 دیلوت نیگنایم موس کی زا رتمک ناریا ھنارس صلاخان دیلوت حطس یناھج کناب
 و دص هدر رد ناریا یناھج یدنب هدر رظن زا و تسا ناھج ھنارس صلاخان
 ھب تبسن یتح ناریا ھنارس دمآرد  .)2000 ھمانلاس( دراد رارق ناھج مھدزای
 رد ناریا ھنارس دمآ رد  .تسا رت نییاپ زین اقیرفآ لامش و ھنایمرواخ یاھروشک
 ھقطنم ھنارس دمآرد نیگنایم ھکنآ لاح ،دوب رالد 1640 ربارب 2000 لاس
 روشک نیمھدجھ تیعمج رظن زا یمالسا یروھمج  .دوب رالد 2020 ربارب

 ناھج مراھچ و یس هدر رد یلم صلاخان دیلوت مجح ظاحل ھب اما تسا ناھج
 .دراد رارق
 
 ار ناریا یداصتقا و یسایس ،یعامتجا تابث ھشیمھ زا شیب یراکیب نارحب
 20% رب غلاب ناریا رد یراکیب خرن دوجوم یاھدروآرب قبط  .دنکیم دیدھت
 40%  ات  30% نیب و  هدوب رتالاب بتارم ھب ناناوج نیب یراکیب خرن  .تسا
 ھک  دراد دوجو زومآ شناد نویلیم 20 ھب کیدزن ناریا رد  .دوشیم دروآرب
 رھ .تسویپ دنھاوخ ناراکیب لیخ ھب راچان ھب اھنآ زا یا ھظحالم لباق دادعت

 
 نویلیم 66 زا زواجتم نونکا و  هدش ربارب ود ھب کیدزن ناریا تیعمج ریخا لاس 25 یط  302

 ایحا تلع ھب ھک دشابیم 1991-1978 یاھلاس ھب طوبرم شیازفا نیا هدمع شخب  .تسارفن
 یتابث یب و  تیعمج لرتنک تسایس ندرک اھر ،یتنس یعامتجا تابسانمو گنھرف ،اھرواب

 نیا  .تفای شیازفا 4% ھب روشک تیعمج ھنالاس دشر خرن نیگنایم  ،یداصتقا و یسایس
 یاھدمآیپ یاراد ھک هدش روشک یتیعمج بیکرت رد یقیمع ینوگرگد بجوم تیعمج راجفنا
 تیعمج یاراد روشک نیموس ناریا نونکا مھ  .دشابیم یا هدرتسگ یسایس و یعامتجا

 تیعمج 70% زا شیب  .دنشابیم لاس 19 ریز نآ تیعمج 50% ھک تسا ناھج رد ناوج
 اھنآ زا نت نویلیم تفھ دودح ھک دنا ھتفای شرورپ یمالسا بالقنا زا سپ نارود رد ینونک
 روشک تیعمج زا یمین زا شیب نونکا ،یسنج بیکرت ظاحل ھب  .دنراد لاس 19 ات 15 نیب
 ناشیعامتجا و یسایس قوقح کیتامتسیس ندش لامیاپ لیلد ھب ھک دنھدیم لیکشت نانز ار
 روشک یسایس و یعامتجا راتخاس رد نیداینب تالوحت ناھاوخ یمالسا یروھمج طسوت
 تلع ھب  ،هوالعب  .دشابیم نیشنرھش روشک تیعمج 65% ھب کیدزن  ،نینچمھ .دنتسھ
 شخب یھافر تامدخ ریاس و تاطابترا و قرب ھکبش ھعسوت  ،یزاس هار عیسو شرتسگ
 و اھ تساوخ یاراد و دنا هدش یرھش ابیرقت یگنھرف ظاحل ھب ییاتسور تیعمج زا یمھم
 کی زا ناریا ھھد ود ھلصاف رد ناسنیدب  .دنشابیم یرھش طسوتم ھقبط ھباشم یتاعقوت

 یداصتقا ظاحل ھب  .تسا هدش لیدبت یرھش هدمع روطب یا ھعماج ھب یرھش ھمین ھعماج
 ھنارس دمآرد شھاک و راک یورین یرو هرھب دیدش تفا بجوم تیعمج عیرس دشر نیا

 .تسا هدش
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 راک رازاب دراو یھاگشناد لیصحتلا غراف رفن رازھ 250 ھب کیدزن لاس
 11% زا زواجتم  .دراد دوجو راک اھنآ زا رفن رازھ 70 یارب اھنت ھک دنوشیم
 اب ھسیاقم رد ھک دنشابیم یھاگشناد تالیصحت یاراد ناریا لغاش یورین
 یورین یراکیب خرن نیگنایم .تسا ییالاب اتبسن خرن ناریا فیدر مھ یاھروشک
 ھب ھجوت اب  .تسا یرھش  یراکیب خرن زا رتالاب دص رد 2 ات 1 ییاتسور راک
 داجیا مزلتسم ،ینونک حطس رد یراکیب خرن تیبثت  ،راک یورین یروراب دشر
 دشر خرن ،رما نیا ققحت یارب  .تسا لاس رد دیدج لغش نویلیم کی زا شیب
 نیگنایم زا رتشیب 2% ینعی ،لاسرد 7% ھب تسیابیم یلم صلاخ ان دیلوت
 خرن 2010 لاس ات ،تروصنیا ریغ رد  .دبای شیازفا )5%( نآ یخیرات
  2010 لاس ات ناوتب ھکنآ یارب  .تفر دھاوخ رتارف  23% زرم زا  یراکیب
 روطب تسیابیم روشک یلم صلاخان دیلوت ،داد شھاک 10%  ھب ار یراکیب خرن
 رد راک نیا ماجنا  .303دشاب ھتشاد دشر لاس رد  10% ھب کیدزن طسوتم
 دھاوخ راوشدرایسب ،دشابن نکمم ریغرگا ،دوجوم یداصتقا تابسانم بوچراچ
   .دوب
 
 هرود دننام یمالسا یروھمج هرود رد ناریا داصتقا ،دمآرد عیزوت ظاحل ھب

 10% .تسا یبولطمان رایسب دمآرد عیزوت یاراد نانچمھ 1978 ات 1962
 ھب ار ھعماج فرصم لک زا 30% زا شیب ھعماج یدمآرد تاقبط نیرتدنمتورث

 دودح ھقبط نیرتریقف 10% یارب مھس نیا ھکیلاح رد ،دنھدیم صاصتخا دوخ
 قلعت ھعماج یالاب 20% ھب ھعماج لک فرصم 50% زا زواجتم .تسا %1.5

 304  .دراد
 
 
 
 
 
 

 
 یداصتقا ھعسوت و یسارکومد« باتک ،مشش لصف ھب دینک عوجر رتشیب تاحیضوت یارب  303

 دئوس ،نازرا تاراشتنا ،1384 ،ینامز یداھ »رادیاپ
 باتک ھب دینک عوجر یمالسا یروھمج یداصتقا ھمانراک دروم رد رتشیب تاحیضوت یارب    304

  .دئوس ،نازرا تاراشتنا ،1384 ،ینامز یداھ »رادیاپ یداصتقا ھعسوت و یسارکومد«
 .تسا باتک نیا زا ھتفرگرب رضاح لصف زا یشخب
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  رد ناریا یداصتقا ھعسوت یاھ صخاش ھسیاقم   :1 هرامش لودج
 2002-1982 و 1978-1959 یاھ هرود

 
 یمالسا یروھمج هرود بالقنا زا لبق 
 ،تیعمج دشر خرن
 ھنالاس نیگنایم

 1986 -1976 یط 3.9% 1976-1966 یط %2.7
 1991-1986 یط %2.5
 2001-1991 یط %1.7
 2002 -1978 یط %2.7

 دیلوت دشر خرن
 ،یلم صلاخان
 ھنالاس نیگنایم

  1978-1959 یط %9
 1972-1962 یط %11

 2002-1982 یط %2.5
 2000-1977 یط %1.5

 ھیامرس دشر خرن
 ،تباث یراذگ ھیامرس
 ھنالاس نیگنایم

 1977-1959 یط %15
 1977-1974 یط %23

 ات 1982 یط %2.8
2002 

 1977 - 2000 = 60 1977 - 1974 = 100 ھنارس دمآرد ھسیاقم
 نیگنایم ،مروت خرن

 ھنالاس
  2001 – 1981 یط 20%  1977 – 974 یط %16

 1962 لاس رد  7% یراکیب خرن
 1972 لاس رد %9
 1976 لاس رد %10

 16% :2002 لاس رد 
 25% ،)یمسر رامآ(

 لقتسم یاھدروآرب
 یالاب 20% مھس
 رظن زا( اھ راوناخ
 لک رد )دمآرد حطس
 اھراوناخ فرصم

 1969 لاس رد  %50
 1973 لاس رد %52
 1976 لاس رد %57

 1984 لاس رد %48
 2000 لاس رد  %51

 نییاپ 40% مھس
 رظن زا( اھراوناخ
 لک رد )دمآرد حطس
 اھراوناخ فرصم

 1969 لاس رد %16
 1973 لاس رد %14

 1976 لاس رد 11 %

 1984 لاس رد %15
 2000 لاس رد %13

 یرباربان بیرض
 دمآرد عیزوت
)GINI COEFFICIENT( 

 1969 لاس رد 0.44
 1973 لاس رد 0.47
 1976 لاس رد 0.52

  1984 لاس رد 0.44
 2000 لاس رد 0.48

 ریغ تارداص تبسن
 تارداص لک رد یتفن

 1970 لاس رد %26
 1974 لاس رد %10
 1976 لاس رد %7

 1982 لاس رد %1
 1992 لاس %15
 2002  لاس %19
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  مق ،مالسالا یف مکحلا ماظن ،1380 ،یرظتنم یلعنیسح هللا تیآ
 20 ج ،رون ھفیحص ،ینیمخ هللا تیآ

 ھیقف تیالو ،ینیمخ هللا تیآ
 نارھت ،زرواشک میرک ھمجرت ،ناریا رد مالسا ،پ ،یا ،یکسفشورطپ
 مایپ تاراشتنا

  هاگآ تاراشتنا ،نردم تلود نیوکت ،1377 ،یجدوپ وکنارف ناج

 ھیوفص زا ناریا یعامتجا تالوحت خیرات :هدننکش تمواقم ،1378 ،ناروف ناج
 اسر یگنھرف تامدخ ھسسوم ،یمالسا بالقنا زا سپ یاھلاس ات

 ،ناریا رد یسایس ھشیدنا خیرات رب یفسلف یدمآرد ،1372،ییابطابط داوج
  ،ریوک تاراشتنا

 متسیب نرق رد یسایس یاھ ھشیدنا خیرات ،1383 ،ھیریشب نیسح
  ین رشن ،یسایس یسانش ھعماج،1374 ،ھیریشب نیسح
  نیون مولع رشن ،یسایس ھعسوت و یندم ھعماج ،1378 ،ھیریشب نیسح

 تاغیلبت رتفد ،رظن و دقن باتک ،یندم ھعماج و تلود ،1378 ،ھیریشب نیسح
  ،مق

 ون ماگ ،یسایس ھعسوت عناوم ،1380 ،ھیریشب نیسح
 ریوک تاراشتنا ،تیطورشم لئاسر ،1374 ،داژن یرگرز نیسح

 ریوک تاراشتنا ،تیطورشم لئاسر ،1374 ،داژن یرگرز نیسح
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  یمزراوخ تاراشتنا ،رصاعم مالسا رد یسایس ھشیدنا ،1362 ،تیانع دیمح

 مراھچ و تسیب ات 1299 اتندوک زا ،ناریا رصاعم خیرات ،1966 ،یسیفن دیعس
 یغورف ،نارھت ،1320 هام رویرھش

 ،ھنایم یاھ هدس ھشیدنا رد ھقلطم تیالو موھفم و1380 ،ییابطابط داوج دیس
 رصاعم هاگن یشھوژپ ھسسوم

  ین رشن ،نردم تلود ،تنس ،مالسا ،1384 ،یوسوم یلع دیس
 ھنییآ ،ناریا رد یزیتس ددجت و ددجت ،1378 ،ینالیم سابع

 2 و 1 دلج ،ناھج و ناریا ،ییاون نیسحادبع
 ،نارھت ،یدابانگ نیورپ ھمجرت ،نودلخ نبا ی ھمدقم ،نودلخ نب نمحرلادبع
 باتک رشن و ھمجرت هاگنب

 میقم نایناریا شقن و ناریا رد تیطورشم و عیشت ،1364 ،یرئاح یداھلادبع
 ریبکریما تاراشتنا ،نارھت ،قارع
 ندنل ،تموکح و تمکح ،1995 ،یرئاح یداھلادبع

 ناریا رد تیطورشم و عیشت ،یرئاح یداھلادبع
 زکرم رشن ،نارھت ،یلم تضھن و یسارکومد ،دادبتسا ،1372 ،نایزوتاک

 رشن ،نارھت ،یزیزع و یسیفن ھمجرت ،ناریا یسایس داصتقا ،1996 ،نایزوتاک
  زکرم

 ،نارھت ،داصتقا و ھفسلف ،عامتجا ،تایبدا رد ھلاقم هدراھچ ،1996 ،نایزوناک
 زکرم رشن
 پاچ یماھس تکرش ،ناریا و ریبک ریما ،1323 ،تیمدآ نودیرف

 یمزراوخ ،نوناق تموکح و یقرت ھشیدنا ،1351 ،تیمدآ نودیرف
 ویگ رشن ،ناولھپ زیگنچ ،ناریا رد تلود ھیرظن ، 1379  ،نوتمل

 ین رشن نارھت ،ھعیش ھقف رد تلود یاھ ھیرظن ،1376 ،رویدک نسجم
  ین رشن ،ییالو تموکح ،1378 ،رویدک نسحم

 ین رشن ،ھعیش ھقف رد تلود یاھ ھیرظن ،1376 ،رویدک نسحم
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 گنھرف رشن رتفد ،نارھت ،ھینینقت هرود جنپ رد سردم ،1367 ،ناکرت دمحم
 .یمالسا
 تاراشتنا ،یدوعسم ھمجرت نودلخ نبا خیرات ھفسلف ،1373 ،یدھم نسحم
  یگنھرف و یملع
 حرط ،یولھپرصع رد یداصتقا ھشیدنا ریس ھب یھاگن ،1371  ،یسیفن دمحم
  ون
 تاغیلبت ناامزاس ،ھیقف تیالو و یمالسا تموکح ،1369 ،یدزی حابصم
 نارھت ،یمالسا
 ،مشش پاچ ،1349 ،یدتھم ربکا یلع ھمجرت ،نیناوقلا حور ،ویکستنم
 ریبکریما تاراشتنا
  کولملا هرکذت ،یکسرونیم

 ،نازرا تاراشتنا ،رادیاپ یداصتقا ھعسوت و یسارکومد ،2004 ،ینامز یداھ
 دئوس

 ،لاب تاراشتنا،ندش یناھج یاھشلاچ و اھتصرف :ناریا ،1384 ،ینامز یداھ
  نارھت

 www.hadizamani.com ،یلم تینما و یداصتقا ھعسوت ،2006 ،ینامز یداھ
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 :هدنسیون زا رگید یراثآ
 

 باتک رشن ،ناریا ھبرجت -رادیاپ یداصتقا ھعسوت و یسارکومد •
 ٢٠٠۴ دئوس ،نازرا

 ،نارھت ،لاب تاراشتنا ،ندش یناھج یاھشلاچ و اھتصرف :ناریا •
١٣٨۴ 

 ٢٠٠٧ ندنل ،hz رشن ،یلم تینما و یداصتقا ھعسوت •

 تینما یاروش ھمانعطق زادنا مشچ و یداصتقا میرحت تسایس ییآراک •
 ٢٠٠٧ ندنل ،hz رشن ،یمالسا یروھمج ھیلع
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