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 یـسررب و دقن دروم نارظنبحاص و نارگشهوژپ یوس زا و هدش پاچ اهراب ههد دنچ یط شراعشا هک یوگ یسراپ رعاش ،یماصتعا نیورپ فالخ رب

 لاـس اـت ،تـسا هدناسر پاچ هب ،ژیوالگ ۀلجم رد دوخ تایح نامز رد راعتسم مان اب هک رعش کی زج هب ،نابز دروک رعاش ناخ بنیز راعشا ،تسا هتفرگ رارق

 و یـعiتجا نیماـضم دوـجو نـیا اـب اـما .تـسا هتشاد ربخ یرعاش نینچ دوجو زا یسک رتمک دیاش زین ریخا یاهلاس ات و هدیدرگن پاچ رعاش زا یرعش 1397

 .دـیمان ،دوـخ عiتـجا نارعاش ار ردقنارگ رعاش ود نیا ناوتیم هک تسا رادروخرب یعیفر هاگیاج نانچ زا یماصتعا نیورپ نوچمه ناخ بنیز رعش رد یسایس

 .دناهدوt سکعنم ناشراعشا رد یوحن هب ،زین ار دوخ راگزور یسایس یاههغدغد ،هدرکن هدنسب یعiتجا تالکشم و لئاسم باتزاب هب اهنت هک ینارعاش

 یاهراـپ هـک میتـسه نـیا دهاـش لاـح نـیا اب اما ،دنراد توافت رگیدکی اب یرعش بلاق یتح ای و کبس ظاحل زا هک نآ اب یماصتعا نیورپ و ناخ بنیز

 ،یزیتسمتس ،نانز قوقح ،تیبرت و میلعت هب هجوت :دننام ،دناهتشاد یهباشمً اتسن یعiتجا ـ یسایس طیارش هک رعاش ود نیا راعشا رد میهافم و تاعوضوم

-هتخادرپ نآ هب دوخ صاخ یاهرواب و شرگن ،ینیبناهج هب هجوت اب نارعاش نیا زا مادک ره هک .دشابیم کرتشم ... و یربارب ،یدازآ ،ناتسدیهت قوقح زا عافد

  .دنا

 ۀـسیاقم هـب یوـگ یـسراپ رعاـش یماصتعا نیورپ و نابز درک رعاش ناخ بنیز راعشا لالخ زا دشابیم یفیصوت ـ یاهناخباتک شور هب هک شهوژپ نیا

 .دزادرپیم رعاش ود نیا یعiتجا و یسایس یاهدرکیور و اههشیدنا

 .یع7تجا و یسایس ۀشیدنا ،یقیبطت دقن ،نانز رعش ،ناخ بنیز ،یماصتعا نیورپ : یدیلک یاههژاو
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 1یماصتعا نیورپ ۀرود رد یع7تجا و یسایس عاضوا

 زاـغآ و راـجاق ۀطلـس یناـیاپ یاـهلاـس اب تسا نراقم تدم نیا و تسا هتسیزیم 1320 ات 1285 یاهلاس ۀلصاف رد نیورپ

 دـننام تـسا هدوـب عlتـجا و تاـیبدا ۀـصرع رد یفرگـش تالوحت دهاش مه دوخ هاتوک تایح لوط رد وا .یولهپ هاش اضر تموکح

 یور هب ار یاهزات و نشور قفا یعون هب مادکره هک ... و نویسازینردم ،هطورشم بالقنا ،برغ تایبدا اب ییانشآ ،نونفلا راد سیسأت

 .دوخ نارود یسایس و یعlتجا دعاسمان طیارش و قانتخا ،بوکرس دهاش مه و دندوشگ مدرم

 رد ناوـتیم زین ار نآ زا ینشور در ،درک هدهاشم حوضو هب نارود نیا تایبدا رد ناوتیم ار ثداوح نیا باتزاب هک نانچمه 

 زا داـقتنا و یـقرت ،نوناـق ،یدازآ ،قـشع .دراد یـسایس و یـعlتجا تلصخ یلک روط هب « هرود نیا رد تایبدا اریز .دید نیورپ رعش

 صخاش هجو هنیس خارف و هنالدفاص یهاوختیموق کی یلک روط هب و )یبهذم نارس ،ماکح ،ناکلام( یشکهرهب تاقبط و تموکح

 )12 : 1381 ،ولناپس( » .تسا دهع نیا تایبدا

 و نـشور کرد و دـسانشیـم یبوـخ هـب ار هـعماج هـک تـسا یرعش .تسا ینیبعقاو و ینیبنشور رعش ،یرادیب رـصع رعش

 زا هک هطورشم رعش مینیبیم ور نیا زا .دهدیم ناشن لمعلا سکع دوخ نوماریپ عاضوا و اهتیعقاو هب رعاش و .دراد نآ زا یقیمع

 ،ازرـیم جریا نوچ ینارعاش و .تفر شیپ ندش یمدرم یوس هب تدش هب ،دوب ناریا رد یسایس رعش ندش ریگارف یاههبرجت نیتسخن

 یلـصا یاـههـیامنورد زا ییارگوـن و ددجت و دندرک تایبدا و رعش دراو ار یاهزات نیماضم ... و یقشع ،یتوهال ،ینیوزق فراع ،راهب

 نیماـضم و اوتحم هک یراعشا .تسا هرود نیا مهم یاهدرواتسد زا یعlتجا راعشا گنر رپ روضح هک یروط هب .دش هرود نیا رعش

 .دندو� دوخ رعش دراو ون و هزات یلکش هب ار یعlتجا تالکشم و اههغدغد نارعاش و هدوب زور یعlتجا لئاسم نآ

-یـب ،رـقف هک یاهنامز .دوب شاهنامز یعlتجا و یسایس لئاسم و عاضوا باتزاب عقاو رد و نوهرم زین یماصتعا نیورپ رعش

 نارـیا خیراـت یـنارحب یاههرود زا یکی ار نآ ناوتیم و درک دادیب نآ رد یتاقبط تافالتخا و یعlتجا یاهیناماسبان ،لهج و یداوس

 ۀعماج هک دناهرب یدویق زا ار دوخ دهاوخیم هک تسناد یرصع رد یناریا نز تفرعم رادو� « ار نیورپ ناوتیم ور نیا زا .تسناد

 دـنک یدـیدج راتخاس دراو ار دوخ دشوکیم ،هطورشم زا سپ یناریا ۀعماج زا رثأتم یشرگن اب یو  .تسا هدید کرادت وا یارب یتنس

 یـناریا » یعوـن « نز کـی ناونع هب یو هک تسا یعlتجا ماظن اب بسانم نیورپ یاهششوك اما  .دوش رجنم یناریا نز ییاهر هب هک

 هدـش نردـم یاـیند دراو هـن و هدـش جراـخ تنس زا ًالماک هن ؛تسا رذگ لاح رد یماظن ،یعlتجا ماظن نیا .تسا هدش عقاو نآ رد

 نیورـپ و دوـشیـم هدـید هرود نـیا ناگدنـسیون و نارعاـش زا یرایـسب راـثآ رد یگژیو نیا و )308 : 1386 ،زوریپ و ینسحم( » .تسا

 .تسا رادو� ناشراثآ رد ییارگون و تنس لباقت هک تسا یتایبدا نینچ نانیشن ردص زا زین یماصتعا

 

 هـب ار ییاکیرمآ جلاک تسناوت 1303 لاس رد و درک ترجاهم نارهت هب هداوناخ هارمه هب یکدوک رد و دمآ ایند هب زیربت رد یو )1285 ـ 1320( یماصتعا نیورپ 1

 �ـفگ هـب عورش دوـخ یدوز هب ،دوب هتخومآ ردپ دزن ار یبرع و یسراف تایبدا یکدوک نiه زا هک نیورپ .دزادرپب سیردت هب اجنآ رد مه یدنچ و دناسرب ما�ا

 نارـهت رد دوـخ ردارـب شـشوک هـب ار شراعـشا ناوـید راب نیلوا یارب 1314 لاس رد و دناسر پاچ هب راهب ۀلجم رد 1300 لاس رد ار شرعش نیلوا و درک رعش

 رسهـب دوخ یردپ لزنم رد رمع رخآ ات نیورپ و دیشک ییادج هب هام راهچ زا سپ جاودزا نیا اما دوt جاودزا شردپ یومع رسپ اب 1334 لاس رد یو .دوt پاچ

  .تفگ عادو ار یناف راد هبصح یرiیب یپ رد 1320 لاس رد .درب
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ً ابلاغ زین یبدا تایح لوط رد و .تسا هدش گرزب رادمتنس اما ، هدرک لیصحت و یفارشا همین رکفنشور یاهعماج رد نیورپ

 وا یبدا تیصخش ¡خاس رد ردپ ریثأت و دندادیم ناشن شوخ رظن ناریا کیسالک راعشا هب اهنت هک دیدرگیم قیوشت یناسک یوس زا

 اـهنابز نیا تایبدا و یکرت ،هسنارف ،یبرع یاهنابز هب هک دوب یتسدربز مجرتم و هدنسیون هچرگ هک یردپ .تسا راکنا لباق ریغ زین

 هـب ار شراعـشا ، جاودزا زا شیـپ نیورـپ دهدی� هزاجا یتح یروط هب .دوب زین ارگتنس و راکهظفاحم  اما ،تشاد ییانشآ یبوخ هب

 ۀدرـکلیـصحت هـک نآ اـب نیورـپ میـنیبیـم یور نـیا زا .ددرـگیم یوش لابند هب هک دریگن رارق نیا ناضم رد شرتخد ات دناسرب پاچ

 و تنـس زا دـشابیـم یاهزـیمآ وا رعـش و .دـنکیـم ظـفح ار یـقرش ـ یـناریا نز کـی تیصخش نینچمه اما ،دوب اهیئاکیرمآ ۀسردم

 یاـهیربارباـن لـباقم رد ار شناـبطاخم شراعـشا زا یـخرب رد هـکنآ اـب یماصتعا نیورپ مینیبیم هک تسور نیا زا دیاش و .ییارگون

 وا یگدـنز طیـحم ۀداز دیاش و تسا ادیوه و حیال اج همه نیورپ رعش رد هک یصاخ حور « اما دنکیم قیوشت یگداتسیا هب یعlتجا

 ریدـم ( » .تـسا ... ناـهج یرادـیاپان زا تایاکـش و یوـنعم و یداـم ناهج عیاقو و ثداوح ربارب رد طرش الب میلست حور کی ،دشاب

  )213  : 1386 ،یچهناش

 یماصتعا نیورپ رعش رد یع7تجا یاههشیدنا

 ۀـمادا رد یهاـش اـضر دادبتـسا .دورس رعـش نارـیا یخیراـت یاـهنارود نیرـتبیـشن و زارـف رـپ زا یکی رد یماصتعا نیورپ

 راتـشک ،یراـکیب و رقف ،دادبتسا و بوکرس ،یداصتقا رابفسا عاضوا ،هطورشم شبنج ندنام ماجنارسیب ،راجاق ناهاش یگماکدوخ

 ار نیورـپ ناوـید اذـل .دندنکفا هیاس شیاهرعش رب نآ بقاعتم و یگدنز رب اهنیا ما§ هک ... و ماظن نادقتنم و ناشیدنا دازآ دیعبت و

 یـصاخ یـسایس ۀـشیدنا دـجاو ار نیورـپ ناوـتی� دنچره .تسناد نارود نآ یعlتجا و یسایس عاضوا باتزاب یارب یاهنیآ ناوتیم

 ،دراد یـسایس ۀـیامنورد یعون هب هک اهنآ هچ و تسا هدش هدورس هعماج زا داقتنا رد یوحن هب هک اهنآ هچ شراعشا ما§ و تسناد

 .نآ ییارچ ات تسا هعماج یعقاو یاههیور نداد ناشن یپ رد رتشیب وا راعشا ور نیا زا .دزاسیم راکشآ یبوخ هب ار نیا

 و هـعماج زا یفاـک تخانـش وا هـک تـسا تـیعقاو نـیا رگناـشن ،درـیگیم ربرد ار وا ناوید رتشیب هک نیورپ یعlتجا راعشا

 مدـع ،رـقف ،یراـکایر ،ضیـعبت ،یتاـقبط یربارباـن ،یراوخهوشر و داسف لیبق زا یعlتجا یاههلوقم هب ¡خادرپ و .دراد شنامدرم

 ناـهاوخ رادـیب ینادـجو و هنارکفنـشور دـید اـب هـک ییوناـب .دراد رعاـش یوناـب نـیا دـهعت زا ناشن ... و لهج ،نانز قوقح تاواسم

 قوـف تیـساسح زا ناـشن مورـحم و هدیدمتـس ناـمدرم اـب یدردـمه زارـبا و .تسا قالخا هب شیارگ و یعlتجا تلادع ،یزرودرخ

 .دراد یعlتجا لئاسم رد وا ۀداعلا

 نیرـتمـهم هـک درـک هدهاـشم مدرـم ناـبز هـب وا هـجوت زا ناوـتیم ار رعش رد یماصتعا نیورپ ییارگمدرم و یروحممدرم

 نیداـینب لئاـسم هـب فوـطعم رتـشیب وا هجوت دنچره .دوب برغ یتسیناموا تارکفت اب ییانشآ ۀمادا رد عقاو رد و هطورشم درواتسد

 و لـضف هـب داـقتعا و دـنوادخ دوـجو هـب نlـیا نآ یاـقب و ناسنا حور شراعشا زا یرایسب رد وا رکفت روحم« و تسا یمدآ یتسه

 هـک یرکفت )19 : 1387 ،یرایمدق( » .تسا ¡سیز هانگیب و کاپ موزل و یگدنز ینعم ،رایتخا و ربج و ردق و اضق ۀلأسم ،وا تمحر

 رـگا و .دـنامیـم زاـب ییاـیوپ زا هاـگ هـک دزادنایم یعازتنا یایند رد ییوگتحیصن دنب و دیق رد نانچ ار زیرگمدرم و مارآ رعاش نیا

 روـش و ییاـیوپ و کرـحت زا شیگدـنز نوچ یهاگ زین وا رعش تفگ دیاب اما هدش ردق و اضق میلست هشیمه وا هک مییوگب میهاوخن

 و هـعماج یاـهدرد رـب یبوـخ هـب اـما تـسین لئاسم اب ندرک مرن هجنپ و تسد و ییورایور ماقم رد دنچره هک یرعاش .تسا یلاخ

  .دهدیم ناشن ار نآ و دراذگیم تشگنا نآ یاهیرباربان
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 یزیتسرقف و رقف

 یرادن و رقف معط هصخش هب دوخ هاگ چیهً اتدعاق و دوب لومتم و یفارشا همین یاهداوناخ زا دوخ یماصتعا نیورپ دنچره

 نـیا رد یرایـسب یراعـشا و .دـیا�یـم لـمع قـفوم نازورهیـس و ناتسدیهت یگدنز و رقف ندیشک ریوصت هب رد اما تسا هدیشچن ار

 « ،» نزرـیپ تیاکـش « ،» ترــسح داـیرف « ،» نیـچهشوخ ۀمغن « ،» نکراخ دورس « ،» ردپ یب « نوچ یراعشا .تسا هدورس هنیمز

 و » رـقف هودـنا « ،» دازآ حور « ،» تـساینغا متـس اـم ۀقعاـص « ،» تـخبهرـیت « ،» تـسدیهت « ،» نارـیو نایـشآ « ،» هتسکش ماب

 صوـصخ نـیارد هـک یراعـشا .دراذـگیم شیا� هب ار ... و تنحم و رقف ،یعlتجا یاهیناماسبان یعون هب مادکره هک رگید یرایسب

 هـب ار رـیقف و دـسانشیم ینlسآ یاضق و ریدقت نوچ ار رقف هک راعشا زا یاهتسد :درک میسقت هتسد ود هب ناوتیم ار تسا هدورس

 و نادرـمتلود متـس و مـلظ زا یشان هکلب ردقم یرما هن ار رقف هک یاهتسد و ،دنکیم قیوشت تسا یگدنز ۀمزال هک ارادم و ییابیکش

 و یـتیگ شدرـگ ،ینlسآ یاضق ،ریدقت راعشا نیا زا یرایسب رد نیورپ هکنآ اب ،تسا نیا دشابیم هجوت لباق هچنآ اما .دنادیم اینغا

  .دنادیم تنحم و رقف نیا لیلد ار ...

 )56 :1376 ،یماصتعا( دیشون دیابب ریدقت یم دنناشون نم هب هچنآ دوب خلت

 )121 :نlه( تسین ینlسآ ریدقت ز زیرگ هر تساضق تسد هب اههتشر رس همه یرگنب وچ

 نـیا رد وا .تـسا لداـع یناـسنا و هـنالداع یاهـعماج یوجتسج رد هاوختلادع یشنیب اب هنیمز نیا رد یرگید راعشا رد اما

 و یعlتجا یرباربان زا یشان ار نامورحم یزورهیس و دنکیم در ار اضق و ربج و ریدقت هب اضر و لکوت و لسوت ،دوخ راعشا زا هتسد

  .دنادیم اینغا عمط

 )161 :نlه( تساضق راک هن تسا روز ۀصق تفگ و دیدنخب هدید ناهج ریپ

 اهراک ندرپس و لکوت و ربص هک دنادیم کین و درادیم رب یراذگهلگ و تیاکش زا تسد » هرظانم « رعش رد نیورپ هک نانچ

 « رعـش رد .دـیا�یم هعماج ناتسدالاب و اینغا نادجو ¡خاس رادیب و ندو� هاگآ رد یعس ور نیا زا .تسا هجیتنیب ریدقت تسد هب

 رابفـسا تیعـضو زا ار هاشداپ ،دابق اب تاقالم رد نزریپ نابز زا رشق نیا یاهیتخس و اهدرد ساکعنا نمض نیورپ » نزریپ تیاکش

 و هاگآ رد یعس تیب نیا اب رخآ رد و دنکیم دزشوگ وا هب ار نانابهگن و نایرابرد متس و ملظ و دزاسیم هاگآ هعماج تسدیهت راشقا

 : دراد دابق ندرک رادیب

 )151 :نlه( تسین هابتشا و طلغ ،کلف رفیک رد قلخ هب یهد یتخس وچ ،رهد ز یشک یتخس

 تـیاعر هـب ار ناـنآ ،هـعماج ناتـسدالاب ۀـتفخ نادجو ندو� رادیب اب دراد یعس رعاش تسد نیا زا یراعشا زا یرایسب رد و

 .دنک توعد نامورحم و ارقف لاح
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 )39 :نlه(  ار اعد ددرگ ببس دوخ یکین هک تسدیهت و نیکسم هب نک یکین وت

  ای

 )39 :نlه( ار اینغا تسا هدوب ضرم نیتسخن ناریقف اب یکین هک نیبدوخ وشم

 ییاـج هـب هر ،ناـمورحم لاـح تـیاعر یارب اینغا و نایرابرد ،هاش هب نداد زردنا و دنپ اب رگید ددرگیم هجوتم مکمک وا اما

 : دسیونیم دوخ هب باطخ » رقف و ودنا « رعش رد هک نانچ دربی�

 دنروخی� نیکسم مغ نارگناوت نیورپ
 نــیا تــسا درس هــک بوــکم شاهدوــهیب

 دیدح
 )18 :نlه(

 نـیا ۀتـسخ یادـص ناوـنع هـب رعاـش اذـل .تـسین ناسآ نادنچ هعماج زا رـشق نیا نادجو یرادیب هک ددرگیم هجوتم رعاش

 هب قیوشت ار متس تحت راشقا هاگ و .دنکیم هراشا نامورحم و ناگدیدمتس داحتا ترورض هب راعشا نیا رد و درادیمرب دایرف راشقا

 : دنکیم توکس مدع و یگداتسیا ،یگتسبمه

 )278 :نlه( یرسپ دنک شرسپ ،ردپ لتق ز رگا دنشکن ار قلخ هلفس ره قحان مکح هب

 : دهدیم رادشه ،دنزیخرب ماقتنا هب دنهاوخب نامورحم و نافیعض یزور هک نیا زا ار ناتسدالاب هاگ و

 )385 :نlه( ماقتنا تسد زا یمه دکچ هبانوخ نکم هیس نافیعض زور دنمروز یا

 یزیتس لهج و لهج

 و .تـسا ناـیناریا یگدنامبقع لیالد نیرتیلصا زا تافارخ و لهج و یداوسیب هک دندوب رواب نیا رب یرادیب رـصع نارعاش

 یـسایس و یـعlتجا قوـقح زا یربـخیـب و لـهج ارـیز .دـناهدرک شهوکن ار هابتشا یاهتنس و تافارخ ،لهج دوخ راعشا رد اهراب

 هـک ناـنچ .دناهدرک قیوشت نیون ۀویش هب یزومآملع هب ار ناوج لسن اذل .دننک رایتخا توکس متس و ملظ ربارب رد ات دوشیم ببس

 .تسادیوه ًالماک یدزی یخرف رعش نیا رد هرود نیا رد لهج اب هزرابم رد یبالقنا نایب تحارص و روش

  لجسم تسام یگدنب للم شیپ لدبم ملع هب ام لهج دوشن ات
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 )201 :1369 ،یدزی یخرف( لدبم ملع هب ام لهج دوشن ات تسا یسایس قوقح دقاف ام ۀدوت

 :دیاتسیم ار لضف و ملع و تسا یمدآ شیاسآ نمشد لهج اریز ،دنادیم ناسنا نمشد ار لهج زین نیورپ

  ار الاو دصقم هیاپ تسا لضف  ار یتسه ۀخاش هویم تسا ملع

 )324 :1376،یماصتعا( تسا نابزرم هعلق نیا رب وت لقع راوتسا تسا یاهعلق یکی وچ تصرف

 

 زا »تورـب داب «رعش رد هک نانچ .دشاب رادرک و لمع اب هراومه هک تسا تاهابم و شیاتس ۀتسیاش یشناد نیورپ رظنم زا و

 :دسیونیم اتس دوخ یملاع لوق

  تسا رتب اپراچ ز نادان درم دنرخن ییوج مین هب ار ییوت نوچ

  تسا رپسهر ملع هار رد هک ره لهج وریپ هاگچیه دوشن

 )84 : نlه( تسا ربخیب وت نوچ هکنآ تسا هدرم یربخیب و یگدنز دزسن

 :تسین اوه داب زج لمعیب ملع هک نیا هب دنکیم موکحم ار وا و هدرک شنزرس ار ·اع ،نادان و

  تسا رش و روش هچ و ییوگرپ هچ نیا  تسین هشقانم رس ار ام تفگ

  تسا ردهدرپ حبص وچمه دوخ ملع تسا زlغ کشم وچمه دوخ لضف

  تسا رتسآ ز یمکحم ار هربا تساوه داب لمعیب ۀتفگ

  تسا ر¸یب و تورب داب همه تسین شناد رون ز یقرب وت رد

 )21 : نlه( تسا ¹هیب هک یسک نآ اکنخ ¹ه لها لضف تسا نیا رگا
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 لـهج وا دزـن رد .تـسا هـتخادرپ نآ هـب شیاـههرظانم رد اهراب و دراد یدایز راعشا ینادان و لهج مذ و شهوکن رد نیورپ

 و رـقف صوـصخ رد هـک یراعـشا فالـخ رـب یماـصتعا نیورـپ .دوـشیـم یزور هریت و یتخبدب ثعاب هک تسا یرـشب تافص نیرتدب

-نـشور و رتراوتسا شنیب لهج صوصخ رد ،ناراکمتس هب هاگ و دنکیم هلاوح ردق و اضق هب ار نآ هاگ و هدورس یعlتجا یاهرباربان

 :دنادیم اهیتخبدب ما§ ثعاب ار نآ و هدو� یریگعضوم نآ ربارب رد و دراد یرت

 )219 :نlه( دوبن باتفآ و قرب هنگ ام نمرخ تخوس لهج شتآ ز

 زا اـت درادیـماو ار یـمدآ هـکلب دـنادیم ناهج نیا رد اهیگدنام بقع و اهیزور هریت ما§ ثعاب ار تلفغ و لهج اهنت هن وا

 :دنا¼ لفاغ زین تسا هراما سفن انlه هک دوخ ینورد نمشد

 )85 :نlه( میدنام سفن یودع اب یرمع وچ لصاح هچ ندنکفا رد نمشد نیا زا

 یماصتعا نیورپ رعش رد یسایس یاههشیدنا

 اـجنیا رد یدازآ « :تـسا یرادـیب ۀرود رعـش نیماـضم و نارـیا ۀطوـرشم شبـنج یاهیگژیو نیرتمهم زا یکی یهاوخیدازآ

 و قوـقح یدرف رظن زا هک نیا رب هوالع مدرم هک تسا ینعم نیا هب مه یور رب و دوشیم کیدزن یبرغ یسارکومد موهفم ابً ابیرقت

 :1385 ،یقحاـی( ».دـننک نیـییعت ار دوخ نیمزرس و دوخ یداصتقا و یسایس تشونرس دنراتخم زین یعlتجا رظن زا ،دنراد ییاهیدازآ

 و مدرـم اـب یدردـمه و هداد ناشن تیساسح تدش هب یعlتجا و یسایس عاضوا هب تبسن هرود نیا نابیدا و نارعاش ور نیا زا )16

 تالکـشم اـب یدردـمه سـح .دراد لئاـسم نـیا هب هدنیوگ دهعت زا ناشن هک دننکیم سکعنم ناشراعشا رد ار اهیناماسبان زا داقتنا

 اـی شنـیب نینچ زا دناوتی� کشیب ،دشاب هتشادن یدهعت نینچ زا ناشن رگا زین نیورپ راعشا رد یتلادعیب اب تموصخ و نامورحم

 .دشاب یهت یاهتساوخ

 راـکفا و هـشیدنا یدودح ات وا دنرواب نیا رب یتح و دننادیم صاخ یسایس ۀشیدنا دقاف ار نیورپ نیدقتنم زا یخرب دنچ ره

 رعـش ندورس هـب ترداـبم یـعازتنا یناـهج رد هـک دننادیم زیرگ مدرم و نیزگ تولخ یرعاش ار وا و .دراد یاهناراکهظفاحم و یتنس

 ،اـشترا ،رـیوزت ،سولاـس ،ایر ،فاحجا ،متس ،ضیعبت ،رقف نوچ یعlتجا یتالوقم هب ¡خادرپ « اهنت هدع نیا رظن هب .تسا هدو�

 و یـعlتجا دـهعت یارـب رونخـس تـمیزع ۀـطقن هچ رگا یرگید نخس ره ای رعش رد هعماج یاهیناماسبان رگید و یراوخابر ،داسف

 « یـلک روـط هـب نیورپ راعشا هک نیا رگید و )203 :1386 ،یچهناشریدم( ».تسین یفاک طرش ،تسا ندناوخ دهعتم یارب مزال طرش

 :1382 ،نایدـیمح )».تـسناد نآ شوح و لوح و تیطورشم رصع راعشا لباقم ۀطقن دیاب ار اهنآ و تسا ینامز نیعت و یگژیو دقاف

 .تسا یهت یگژیو نیا زا نیورپ رعش هک یلاح رد .تسا نآ ندوب یسایس ،هطورشم ۀرود رد رعش تلصخ نیرتزراب اریز )255

 و صاـخ یـشنیب زا یـعlتجا ظاـحل هـب هـک نآ اـب نیورـپ هـک تـسا نـیا ،تسا هدهاشم لباق هچ نآ یلlجا و یلک یدید اب

 نیا رد وا هک تفگ ناوتیم ،تسا هدورس یسایس لئاسم صوصخ رد هک یرlش تشگنا یاهرعش زا اما ،تسا رادروخرب یتسیناموا

 زا شیاهیرگاشفا مدع و یگژیو نیمه دیاش و .دنتسین رادروخرب مزال قمع و وس و تمس زا اهرعش نیا و دنکیم لمع یتنس هنیمز

 .ماظن یوس زا مه و هدوب بوبحم مدرم ۀدوت یوس زا مه ،اههرود ما§ رد هک هتخاس یرعاش وا
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 دنرادیم ناعذا شرعش نایب ۀوحن و یرعاش ۀویش صوصخ رد و دننادیم دهعتم و یسایس یرعاش ار نیورپ زین رگید یخرب

 شیاههشیدنا ۀدرپیب و حیرص راهظا لاجم ودب هک دوبن دازآ ییاضف رد سفنت یماصتعا نیورپ تشونرس « هک درک شومارف دیابن هک

 نخـس یدازآ قـح نآ یـط رد هـک دوـب هاش اضر ییاورنامرف لاس تسیب نlهً اقیقد وا ۀنارعاش تیقالخ نارود لاس تسیب .دهدب ار

 یرثؤم ۀویش ،وا میقتسم ریغ نحل و یزادرپ ناتساد و ییاور ۀویش هک دنراد هراشا زین یخرب )115 :1387 ،یرایمدق( ».تشگ لlیاپ

 مـه نیورـپ اـت هدش ببس درگش نیا و دهد تاجن یهاش اضر ۀرود یسایس یاهانگنت زا ار رعاش دناوتیم یروسناسدوخ اب هک تسا

 .دنک هزرابم دوجوم یاهتیدودحم اب مه و دنک ظفح ار دوخ یدازآ

 یـیارسهتـسسگ « هـک دـنرواب نـیا رـب و دـنربیم مان ییارسهتسسگ مان هب یدرگش زا هرظانم و لیث§ رانک رد یخرب هک نانچ

 هـب تـیب دـنچ اـی کـی هـک اـنعم نیدـب ،تـسا هدـنکارپ یراتخاـس یاراد اههدیصق هژیو هب ،نیورپ یاهرعش یخرب هک تسانعم نیدب

 اـج رـه ،نخـس لالـخ رد اـت دـهدیـم هزاجا هویش نیا .تسین دنویپ رد دعب و لبق یاهتیب ابً اموزل هک دراد صاصتخا یاههشیدنا

 :1395 ،رسوـن یدوـمحم( » .دـشیدنین تایبا یلوط طابترا هب نادنچ و دنک حرط ار یعlتجا ـ یسایس یاههشیدنا داد تسد یتصرف

88( 

 نآ زا رتـشیب وا تفگ دیاب اما تسین راکنا لباق ،دیوگیم نخس یعlتجا یاهیرباربان زا شناوید یاج یاج رد نیورپ هک نیا

 ـ یـسایس تاحالـصا دوـجو مدـع و یـسایس یرادـیب دوـبن لصاح ار یعlتجا یاهیرباربان ای و دیا� هجوت لئاسم نیا ییارچ هب هک

 ار اـهنآ اـینغا و نlکاح ۀتفخ نادجو ندو� رادیب اب اهنت دراد عقوت و دزادرپیم یعlتجا و یتاقبط فاکش هب رتشیب ،دنادب یعlتجا

 هـک یاهرود رد ،دـندرک لـمع رتروـسج و رتکاـبیـب رایـسب وا ۀرودمه نارعاش هک یاهنامز رد مه نآ .دنک قیوشت یعlتجا یربارب هب

 بوـسحم یرـطخ ماـظن بـناج زا یـتح هـک یراعشا ¡فگ اریز .دنهد هشیدنا هار رد رس ات دناهدامآ یدزی یخرف و یتوهال و یقشع

 تاـجن هار اهنت یقشع هک هدینت ار هعماج نانچ بوکرس و دادبتسا هک یاهرود رد مه نآ .درکی� اود مدرم زا یدرد دیاش ،دوشی�

 :دنیبیم بالقنا رد ار ییاهر و

  سب و دهاوخیم باسح یب یزیرنوخ سب و دهاوخیم بالقنا تکلمم نیا

 )544 :1373 ،یقشع(  سب و دهاوخیم بآ وت و نم نوخ زا ام یدازآ تخرد رگد زورما

 یع7تجا یاهیرباربان زا داقتنا

 جـنر و درد لـباقم رد هتـسناوتن اـما تـسا هـتخادرپن یـسایس لئاسم هب و هدشن تسایس یایند دراو ًالمع دوخ هچ رگا نیورپ

 شراعـشا رد و .تـسوا زراـب یاـهیگژیو زا یعlتجا بئاصم و هعماج یاهدرد رب ¡شاذگ تشگنا و .دنا¼ تکاس زین هانپیب مدرم

 ،ییاـضق ماـظن یرـگداد مدـع ،¡فرـگ هوشر و دریگیم هرخس هب ار نارگناوت و نایوگروز عفن هب یأر رودص و ییاضق هاگتسد داسف

 :دراذگیم شیا� هب ار نیعرشتم و نایضاق یراکایر ،یعlتجا ·اسان طباور

 )346 :1376 ،یماصتعا( تسایر و هوشر زا شاهماج رات و دوپ رات وا مان تسا یضاق و یتفم هک هلفس نآ
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 متـس اـم ۀقعاـص« رعـش و »رایـشه و تـسم« ،»میـتی کـشا« ،»نزرـیپ تیاکش« ،»هدومزآان « ،»یضاق و دزد « یاهرعش

  :رعش هک نانچ ،دناهشیدنا نیا یایوگ ۀنو� »تساینغا

  تسارت نم زا سپ هشیپ نیا رسپ یاک داد دنزرف هب دنپ یرگزرب

  تسlش جنر و ندروخ نوخ تبون تشذگ تنحم هب هلمج ام تدم

  تساینغا متس ام لقعاص یار کین ردپ یاک نینچ تفگ

  تسالتبا و مغ و درد ام تمسق باوخ و مارآ همه نانآ ۀشیپ

  تسایمیک ارچ فاصنا و تمحر دش خوسنم هک داتفا هچ لدع

  تسافج نودرگ ز مینیب هک هچنآ تسوزرآ رهد ز میراد هک هچنآ

 )161 :نlه( تساضق راک هن تسا روز ۀصق نیاک دیدنخب هدیدناهج ریپ

 داـسف و یرگدادیب زا نیورپ رعش نیا رد .دشابیم ناریا ۀرود نآ شکتمحز راشقا و یتاقبط اهیرباربان نایب زا ینشور ۀنو�

 هـعماج مورـحم و شکتـمحز مدرـم اـب قـیرط نیا زا و .دنتسه هعماج یاهیتلادعیب ما§ ببس هک دیوگیم نخس ییارجا هاگتسد

 .دنربی� ییاج هب هار هک تسا یمدرم یادص شرعش عقاو رد و دیا�یم یدردمه

 ناربجنر زا عافد

 جرـیا ،لlـش میـسن نوـچ ینارعاـش هک تسا یرادیب ۀرود تایبدا صاخ یاهعوضوم زا ناربجنر زا عافد و یرگراک تایبدا

 و یـبدا یاـهناـیرج اـب ییانـشآ و مدرم قح هب یاههتساوخ هب نارعاش هجوت .دناهتخادرپ نآ هب یتوهال و یدزی یخرف ،قشع ،ازریم

 هـب تاـیبدا زا یاهخاـش اـت دـش ثـعاب ،یکیوشلب تایبدا رب مکاح یرگراک یاههشیدنا ریثأت تحت و بالقنا لاح رد ۀیسور یعlتجا

 هـجوت نارگراـک هژـیو هـب نامورحم قوقح زا عافد هب ناشراثآ رد ،رعش عون نیا نارعاش .دیدرگ رجنم یرگراک تایبدا هب هک دیآ دوجو

  .دنراد

 هـتفرگ یدـج نادـنچ ،دوـب یولهپ هب راجاق زا تردق لاقتنا نارود اب فداصم هک ینامز و ادتبا رد ،ناریا رد یرگراک تایبدا

 هـب عاضوا لرتنک موزل و رارقتسا ضحم هب یولهپ تموکح اما « .دنک ادیپ جاور یمدرم نارعاش نایم رد تعرس هب تسناوت اذل .دشن

 هجاوم بوکرس و تیدودحم اب رکف زرط نیا هب شیارگ و یرادبناج عون ره هجیتن رد و درک رطخ ساسحا مسینومک بناج زا تدش

 )20 :1385 ،یقحای( ».دیدرگ
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 :دروآ رlش هب یرگراک تایبدا ۀرمز رد ار نآ ناوتیم هک تسا یرعش اهنت »ربجنر یا « رعش یماصتعا نیورپ ناوید نایم رد

  ربجنر یا بآ هرهچ زا نان رهب زا ¡خیر ربجنر یا باتفآ ردنا ندنک ناج یک هب ات

  ربجنر یا باتع اب شهوکن زج تدزم تسیچ داب و کاخ و باتفآ ز ینیب هک یراوخ همه نیز

  ربجنر یا بانج و ناخ ره ز یسرتیم دنچ یشسرپ نک شیوخ لlیاپ قوقح زا

  ربجنر یا باوج ار ناریقف ضرع دهد یک  دهدیم یوتف هوشر رهب هک یعرش مکاح

  ربجنر یا بابک بش ره دنکیم وهیت هجاوخ تسین کاب اهبش دنماشیب وت لافطا هک رگ

  ربجنر یا باتک زا ندرک مهف یهاوخ هچ وت ناشنادنزرف و دنناریما شناد روخ رد

  ربجنر یا بارطضا و تسا مغ شراک رگراک دنهگآ تسایس و مکح زک دننانآ مدرم

 تساور رضحم نیردنا ماکح دنسیونب هچ ره
 یا باــسح ناــشیز ¡ــساوخ دــهاوخن ســک

 ربجنر
 )20 :1376 ،یماصتعا(

 ¡فرـگ هب قیوشت ار نانآ و دیوگیم نخس رشق نیا قوقح زا راکشآ رایسب رعش نیا رد ،نیورپ یداقتنا راعشا رگید فالخ رب

 ـ یـسایس دـیدج ناـگژاو زا هدافتـسا یارـب نادـنچ نیورـپ زـین هدنبوشآرب رعش نیا رد یتح تسادیپ هک نانچ اما .دنکیم ناشقوقح

 هـب یاهـناروهتم راعـشا زا ناوـتیم ار رعش نیا لاح نیا اب .دنکی� شالت ،تشاد جاور نآ زا دعب و هطورشم نارود رد هک یعlتجا

 یـسایس دـیاقع هاـگنالوج شرعـش هـک تـسا یرعاـش لک رد وا دنچ ره .تسا یلاخ تدش هب نیورپ ناوید رد نآ یاج هک دروآ رlش

 لئاـسم زا داـقتنا و یـعlتجا روـما هـب دـهد ناـشن هـجوت یـسایس لئاـسم هب هک نآ زا شیب نیورپ ،یرایسب روصت فالخرب و تسین

 هک دراد قلعت هفرم و یتنس یاهداوناخ هب نیورپ هک نیا هب هجوت اب و یلاوحا و عاضوا نانچ هب هجوت اب هتبلا .تسا لوغشم یعlتجا

 ور نـیا زا .دنـشابیم نهک لوصا رادفرط و رگنهتشذگ یعون هب دوخ زین دنتسه وا قوشم و دنراد هدوارم وا اب هک ینارکفنشور یتح

 رد یـتح هـک یروط هب ،دنادیم یگداوناخ و یعlتجا یاهشزرا دنبیاپ ار دوخ و تسا رادمقالخا تدش هب هک یرعاش نینچ زا دیابن

 هدنبوک راعشا تشاد عقوت هک نیا ای و تشاد ینکشوبات راظتنا ،دنکی� تکرش زین شیوخ رصع ناوناب هب طوبرم یعlتجا نانایرج

  .دنک قلخ هدنبوشآرب و

 شرعـش میـنیبیـم ،وا یتیـصخش زراـب یاـهیـگژیو زا قالخا و دهز و تسا یناسنا کاپ تاساسحا اب ینز وا هک اجنآ زا اما

 میـشاب رواـب نـیا رب هچ نیاربانب .نامورحم و ناگدیدمتس اب یدردمه و عlتجا یاهیرباربان ،رقف ،لهج هب ¡خات یارب تسا ینادیم
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 هتـشاد رواـب هـچ و روـهت و روـش زا یلاـخ و تـسا ناگتشذگ رعش ۀمادا شراعشا هک هدوب نیزگ تولخ و ارگتنس یرعاش نیورپ هک

 .میریگب هدیدان ار شیاهیدردمه و اهیزوسلد ،ینورد تاساسحا میناوتی� ،تسا دهعتم و دقتنم یرعاش وا میشاب

 2ناخ بنیز ةرود رد یع7تجا و یسایس عاضوا

 یـشاپورف و لوا یناـهج گـنج ¡فاـی ناـیاپ اـب .دوـب هارـمه یدروک تایبدا خیرات رد یاهزات نارود روهظ اب متسیب نرق زاغآ

 نارود رد میـسقت نـیا و .دـش میـسقت قارـع و هیروـس ،هـیکرت ،نارـیا روشک راهچ نیب ًالمع ناتسدروک نیمزرس ،ینlثع یروطارپما

 نانچ .دوب نآ راوگان یاهدمایپ زا ینابز و یگنهرف تیوه ¡فرگ هدیدان هک تشادیپ رد ار اهدروک یلم و یسایس قوقح راکنا ،دیدج

 قارـع ،هیکرت نوچ یدیدج یاهتلم ـتلود نآ لوط رد هک لوا یناهج گنج زا سپ ینعی هنایمرواخ نردم ةرود «:تفگ ناوتیم هک

 لصاح روهظون یاهتلود نیا نایم رد مه زاب ناشورملق و درواین ناغمرا هب اهدروک یارب ییاهر هنوگ چیه ،دنتفای روهظ هیروس و

 و یـعlتجا ،یـسایس روـما رد ددـجت یاـههـصرع زا اهدروک و )192 :1386 ،هدازدمحا( ».دش میسقت ینlثع یروطارپما میسقت زا

 زـین اـیناتیرب تـمومیق تـحت قارـع هـک ناـنچ .دندرکن تفایرد یمهس ،دندوب نآ کراشم و ریگرد یاهفرط زا یکی هک نآ اب یگنهرف

 زا یـبدا راـثآ و دش لیدبت اهدروک یگنهرف زکرم هب « ناتسدروک زا شخب نیا دوجو نیا اب اما .دشن لئاق اهدروک یارب یقوقح نادنچ

 نوریاب ،رللیش ،نیکشوپ هب هجوت اب( برغ اب طابترا و دندش جراخ دوخ یاوزنا زا اهدروک .دنتفر شرتسگ هب ور تسیب ةهد مود ةمین

 »15 :1386 ،ولب( ».درک نوگرگد رعش ةنیمز رد ار اهنآ یهاگآ )نیترامالً اصوصخم و

 هـب رد لقادـح ددـعتم یاـهماـیق و اهشبنج یپ رد دنتسناوت ،یعlتجا و یسایس یاهتیدودحم ما§ اب قارع رد اهدروک

 ناـبز ناتـسدروک یاـهشـخب رـگید رد هـک دوـب یلاـح رد نـیا .دنوش زوریپ و قفوم یبرع نابز رانک رد یدروک نابز ¡خانش تیمسر

 ناـبز ییافوکـش و دـشر اـهنت هـن قارـع رد یدروـک نابز ¡خانش تیمسر هب .تیمسر دقاف ای و دوب عونمم ای یسایس لیالد هب یدروک

 زـین یـبرغ راـثآ ةـمجرت یارب ار هار ،یدروک نابز هب تالجم و همانزور راشتنا و پاچ تعنص دورو اب هکلب تشاد هارمه هب ار یدروک

 تالـجم و اـهماـنزور ،یناـهج گـنج ود ةلـصاف رد اـهنت « هـک نانچ .دش برغ گنهرف و تایبدا اب رتشیب ییانشآ زاسهنیمز و دوشگ

 ».تـفای راـشتنا و همجرت یدروک نابز هب ... و نوریاب ،هتوگ ،نیترامال ،رللیش ،نیکشوپ راثآ زا یرایسب ژیوالگ ةلجم رد هژیو هب یدروک

 مدرـم یـعlتجا و یـسایس عاـضوا رد هک یتارییغت و برغ گنهرف و تایبدا اب ییانشآ و راثآ نیا رذگهر زا و )14 :2005 ،رادهنزهخ(

 هـچ رـه باتزاب یارب دش یاهنییآ رعش و دروخ هرگ مدرم یگدنز اب شیپ زا شیب تایبدا ،داد خر ینlثع یروطارپما یشاپورف زا سپ

 .یلم تاساسحا زاربا و یگدنز یاهتیعقاو رتشیب

 «رتـشیپ هک یتایبدا .دشاب وسمه مدرم دیدج یاههتساوخ و تالیا§ اب ات دوب رگید ینابز و تایبدا دنمزاین هرود نیا کشیب

 هـب و اـهر ،جـیار و یاههشیلک یاهبلاق زا رعش نابز ات دوب هدش ببس کیسالک یرعش گنهرف رد یبالقنا داجیا اب ییوک رداق جاح

 

 زا سـپ و .تـفر دادغب هب لیصحت یارب یگلاس شش رد و دمآ ایند هب لیبرا ناتسا رد هیوک رهش یقرتم و رکفنشور ۀداوناخ رد وا )1279 ـ 1341( ناخ بنیز 2

 یکرت و یبرع ،یسراف ،یربع ،یدروک یاهنابز هب ناخ بنیز .دزادرپیم تایبدا و نید و مولع لیصحت هب اجنآ رد و ددرگیم زاب شهاگداز هبً اددجم لاس شش

 اـب و .دـهدیـم همادا دوخ یسایس و یبدا یاهتیلاعف هب زین جاودزا زا سپ و دیآیمرد رَکراد نامزاس و اویه بزح تیوضع هب یناوج رد وا .دراد ییانشآ ًالماک

 ناـمز رد دوـجوم ناـقفخ و یسایس لیالد هب اما .دناسریم پاچ هب ژیوالگ ۀلجم رد ار شرعش نیلوا ناخ بنیز .دراد هدوارم دوخ رصعمه نارعاش زا یرایسب

 طـسوت هـک دوـب هدـنام یاـجرب رعـش ناوید ود و ناکدوک یارب یراعشا ،هاتوک ناتساد ،هتشونتسد نیدنچ وا زا .دناسرب پاچ هب ار شراثآ دناوتیt دوخ تایح

 دوـب هدـنام یاجرب شردارب دزن هک تسیراعشا رضاح ناوید .دوریم نیب زا راثآ نیا ودره گرم اب هنافسأتم اما دوشیم هدرپس ینایرکم ویگ هب پاچ یارب شرسپ

  .دسریم پاچ هب 1397 لاس رد راب نیلوا یارب هک
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 یاوـتحم رد رـییغت تـسادیپ هـک ناـنچ )204 :2003 ،فورـعهم(».دننک کرد ار نآ دنناوتب زین مدرم ةماع ات دوش کیدزن مدرم نابز

 ،لکـش و مرـف رد رـییغت اما دوب هدو� گنهlه هعماج طیارش و تارییغت اب ار دوخ رعش و دوب هداد خر رتشیپ رایسب یدروک رعش

 ،حلاـص خیـش یروـن خیـش ،بـیجن دیـشر ،یراـکه میحرلادبع نوچ ینارعاش دنمزاین هک یرییغت .تشاد مزال یرتشیب لاجم و نامز

 .دنیشنب ر¸ هب ات دوب ناروگ ریگیپ یاهشالت رخآ رد و ،ناجیردق

 و مارآ رایـسب ،دادیور راوجمه یاهروشک و ناریا رد هچ نآ فالخرب یدروک رعش رد ییارگون و رییغت ،دش روآدای دیاب هتبلا

 هـلباقم ماقم رد زین دنداد همادا ییارس کیسالک هب و دندشن هزوح نیا دراو هصخش هب دوخ هک ینارعاش یتح و .داتفا قافتا شنت یب

 و مرف ،هزات طیارش دنتشاد رواب هک ینابیدا و نارعاش زا رایسب هچ و .دنتفریذپ هزات نایرج کی نوچ ار نآ یناسآ هب و دندماینرب نآ اب

 رعـش هـک دندوب فقاو یبوخ هب اهنآ اریز .دنتخادرپ ناشیاههلاقم رد تایبدا و رعش رد ییارگون ترورض هب اذل ،دهاوخیم هزات نابز

  .دشاب مدرم ةدوت ندو� رادیب یارب اههلیسو نیرترثؤم زا یکی دناوتیم

 ار ناـشیاهمایق هک دشاب یمدرم لاح نابز دناوتیم یبوخ هب رعش ،تسادیپ هرود نیا یعlتجا و یسایس راعشا زا هک نانچ

 کـی ناوـنع هـب ناخ بنیز هک اجنآ زا و .دنیا� قوقح نیرتمک شریذپ هب روبجم ار اهنآ ات دننکیم شوماخ ار ناشیاهدایرف و بوکرس

 نآ طـیارش و هـعماج یاـهتـیعقاو باـتزاب ینشور هب شرعش ،دراذگیم تایبدا ةصرع هب اپ یطیارش نینچ رد یسایس لاعف و رعاش

 ینثتـسم هدـعاق نـیا زا ناوـتی� ار شناوید رد یرعش چیه و هتفای ساکعنا شتایبا کت کت دوپ و رات رد هک یطیارش .تسا راگزور

 .تسناد

 مـه و دراد شفارـطا یعlتجا ـ یسایس لاوحا و عاضوا زا یفاک تخانش مه رکفنشور و بیدا ییوناب ماقم رد ناخ بنیز

 رد اـهنت ار ییارگوـن وا ور نیـمه زا .دـنکیـم لاـبند ار زور یبدا یاهنایرج یربع و یسراف ،یکرت ،یبرع یاهنابز اب ییانشآ لیلد هب

 اذل .تسا رعش رد رتیداینب یتارییغت یپ رد تسادیپ شناوید زا هک نانچ و هتسنادن رعش نزو و ناگژاو ای و نومضم و اوتحم رییغت

  .تسا دیپس رعش هک دوشیم یرگید ةصرع دراو و هتشذگ رعش یتنس یاهزرم زا

 

  ناخ بنیز رعش رد یع7تجا یاههشیدنا

 ،تسا ناخ بنیز هاگداز هک لیبرا هژیو هب ناتسدروک یارب یناوارف یاهزیخ و تفا و تارییغت ،متسیب نرق تسخن یاهههد

 و یـگنهرف ظاحل هب نانچ و دشیم درخ یسایس دادبتسا راشف ریز ،ینlثع رlعتسا ةرود رد هک ینطوم و نیمزرس .تشاد هارمه هب

 سیـسأت یادـتبا رد و یـنlثع یروـطارپما میـسقت اـب اما .تشادن یبسانت چیه شدنمهوکش خیرات اب هک دوب تیمورحم رد یداصتقا

 ییاـهتفـرشیپ و تـفرگ دوـخ هب رگید یگنر یداصتقا و یعlتجا ،یسایس ظاحل هب هقطنم رد سیلگنا یاهورین دورو و قارع روشک

 اـب یـتلود تارادا « :تـفگ ناوـتیـم هـک یروط هب .یتلود تارادا سیسأت و شزومآ ،یزاسهار ،تشادهب رظن زا هژیو هب .دش لصاح

 یراـی هب قارع تلود راب نیا و دییاپن یرید عاضوا نیا اما )12:   ،رادهنزخ( ».دندش انب 1920 ـ1921 یاهلاس رد قارع تلود سیسأت

 هدـیدان ،دوب هدش هداد دهعت نآ یارجا و ظفح رد رتشیپ هک اهنآ یاههتساوخ و قوقح ما§ و درک زاغآ ار اهدروک بوکرس ناتسلگنا

 هـک هـک یمتـس و مـلظ زا رـپ خیراـت و تشاد دنهاوخن یمهس زین سیسأت هزات روشک نیا زا هک دندش هجوتم یدوز هب اهدروک .تفرگ

 قوـقح ندروآ تسد هب یارب هزرابم .دش دهاوخ رارکت ناتسلگنا یرای اب و بارعا یوس زا راب نیا ،دنتشاد اهنآ لابق رد اهکرت رتشیپ

 زا یـخرب لـلم ةعماج رد ندمآرد تیوضع هب یارب دش راچان دیدج تلود « اهمایق و تازرابم نیا ةجیتن رد و دش زاغآً اددجم یلم

 ناروس( ».یتلود تارادا و سرادم رد یدروک نابز ¡خانش تیمسر هب دننام دریگب رظن رد هاتوک یتدم یارب هچ رگا ار اهدروک قوقح

 یاـهنمجنا و بازحا سیسأت و دو� شومارف یدوز هب ار دوخ تادهعت ما§ قارع تلود دش هتفگ هک نانچ اما )16 :2006 ،یزیهف

 یکرتـشم یاههتساوخ یگمه هک .تسا هدوب یدادبتسا یاهتسایس نیمه ةجیتن دعب یاههرود و هرود نیا رد یلم و یسایس ناوارف
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 ،هـسردم ،ناتـسرlیب رـیظن یتاـناکما زا یرادروـخرب و هـقطنم یداـصتقا ةعـسوت ،یدروـک ناـبز ¡خانـش تیمسر هب :دننام دنتشاد

 یلـصا فادها زا یدروک تلود سیسأت مlضنا هب اههتساوخ نیا هک نانچ .... و زورون نوچ یلم مسارم تیعونمم مدع ،یزاسهار

  .دشابیم ،دوب لاعف یاضعا زا زین ناخ بنیز هک اویه بزح

 یاـهشبـنج شیادـیپ هـب رـجنم اـهدروک ۀـیلوا یاـههتـساوخ ¡فرـگ هدـیدان و اـهملظ ،اهبوکرس ما§ تفگ دیاب نیاربانب

 یزـیچ یارـب ار رعـش هک یرعاش .دش ناخ بنیز نوچ ینابیدا و نارکفنشور هژیو هب اهدروک نایم رد ییارگیلم سح و یتسیلانویسان

 زور تالکشم و تاعوضوم هب ¡خادرپ یارب دوب یلاجم وا یارب رعش و تساوخیم یفطاع و یصخش تالیا§ و تاساسحا زا رتالاو

 صاـخ یاهـقبط و ـرشق یارـب دـهاوخیـ� و دـنیبی� گنها شوخ و فیطل یظفل ار رعش وا اریز .یعlتجا و یسایس یاهداقتنا و

 نآ طـیارش و اـضتقا رب انب منیبیم ور نیا زا .تسا هحلسا و مایپ وا یارب رعش و دنتسه مدرم ۀدوت ما§ وا نیبطاخم هکلب دسیونب

 .تسا یدادبتسا ره و یراکمتس اب هلباقم و لهج زا داقتنا ،تیبرت و میلعت تمدخ رد رتشیب شراعشا هرود

 حور زا هـکلب دـیوگب لـبلب و لـگ و راـی فلز زا و دزادرپب ندورس هب یلایخ و یعازتنا ییاضف رد هک تسین یرعاش ناخ بنیز

 ار نارعاـش ،شیرعاـش نارود لـیاوا نlه هک نانچ .یداقتنا ًالماک و هدنبوشآرب تسا یرعش ،وا رعش ور نیا زا ،دیوگیم دوخ ۀنامز

 ،تـسا تـلم لاوحا و عاضوا هب هجوت هک دوخ یناسنا و یلصا ۀفیظو زا و دنزادرپیم رای فصو هب اهنت هک دهدیم رارق داقتنا دروم

 دـنکیـم ناـیب و دـسانشیـم یبوـخ هب ار دوخ نارود یاهتیعقاو اهنت هن وا هک تسا نآ زا یکاح ناخ بنیز یعlتجا راعشا .دنلفاغ

 نیرـخآ اـت هـک یداـقتنا و یـبالقنا ۀـیحور اب تسا یرعاش ناخ بنیز تفگ ناوتیم هک یوحن هب .دهدیم ناشن زین شنکاو نآ هب هکلب

 داـقتنا و نخـس نیرتـمک هک یراگزور رد مه نآ .درادی�رب شیاهرواب و دیاقع زا تسد و دنکیم ظفح ار یگژیو نیا یگدنز تاظحل

-یـ� ینیـشن تولخ ار یرعاش ناخ بنیز اما .دوب مادعا ای نادنز شاهجیتن و دشیم موکحم تدش هب نlکاح یوس زا و دوب مرج

 دـیما اـب و دـنکیم سمل ار اهنآ یاهدرد کیدزن زا عمج نایم رد روضح اب هکلب ،دنک یدردمه شمدرم اب ینارگن زاربا اب اهنت هک دناد

 .دهدیم شنانهیم مه تسد هب تسد رتهب ییایند ¡خاس یارب

 

  یزیتس رقف و رقف

 ۀـتفات یرعاـش وا زا هـک دوـبن نـیا یارـب یلیلد هافر نیا اما ،دوب هدرک لیصحت و هفرم یاهداوناخ زا دوخ ناخ بنیز هک نآ اب

 عالـطا یـب مدرـم تالکشم زا هاگ چیه دوشیم رادهدهع ار یرگید یعlتجا فیاظو زین جاودزا زا سپ هک اجنآ زا و .دزاسب هتفاب ادج

 رایـسب دراد رـقف صوـصخ رد وا هـک یراعـشا دادـعت دـنچ رـه .تـسا هدوب مدقشیپ هشیمه مدرم تالکشم لح یارب هکلب ،هدوبن

 بوـخ وا ،نlکاـح تـین زا وا لـماک یهاگآ و ناخ بنیز صاخ شنیب و راگزور نآ یسایس طیارش رب انب تشاد هجوت دیاب اما ،تسین

 شیـپ زا و صاـخ یتـسایس ۀـجیتن رد هکلب ،ناراکردنا تسد یراک منادن و تیریدم ءوس لیلد هب هن مدرم یزور هیس و رقف دنادیم

 ییاـج هـب هار هـن ،شراعـشا رد مدرـم یزورهیس و یرباربان ،رقف ساکعنا اب اهنت دنادیم ناخ بنیز نیاربانب .تسا هدش یزیر همانرب

 یدوباـن یارـب هـک تـسا عماـج یـحرط یارجا یپ رد تسا عوقو لاح رد هچ نآ دنادیم بوخ اریز .دوشیم هاگآ یمکاح هن و دربیم

 نـیا رد هـک یراعـشا رد نیـمه یارـب .دشیم لlعا قارع رد راگزور نآ نlکاح یوس زا هک تسا هدش یزیر همانرب تلم کی تیوه

 :مینیبیم نان رعش رد هک نانچ .هبال و زجع زا یناشن هن و دوشیم هدید تیاکش زا یناشن هن تسا هدورس هنیمز

   ریقهف

  یهكاگرد هل هدنÇه

  هواد یهمÇئ

  نامهكاگرهد
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  و ڵد هتۆتوهك یكÇماز

  ادكهیهوهندرك رهه ڵهگهل

  ێزرهلهد

   نامهكاگرهد

  تشپرهس هنهخ¼ ËÌهد

  كهوهن

 )222 :2018 ،ناخ بنیز(  3¡سیبهن ناكهراژهه یگنهد

 

 یاـههناهب هب تلود یوس زا یزرواشک یاهنیمز بصغ و تاناکما مدع ،یراکیب .دربیم هعجاف قمع ات ار ام وا ،رعش نیا اب

 دـهاوخن اود یدرد ندرـک تیاکـش دنادیم هک ناخ بنیز .دناهتشادن هرفس رب یلاخ نان یتح هک دوب هدیرب ار مدرم ناما نانچ یهاو

 یـتین هک تقو نlکاح ۀنارگبوکرس یاهتسایس ربارب رد هناعطاق رایسب »ام ۀمه « مان هب یرگید رعش رد ،داد دهاوخن یداد و درک

 :دتسیایم ،دنتشادن دروک تلم ۀدارا ¡سکش زج

 یگنهن نیهكان یËوبق

 رهبمارهب نان

 یگنهد Ìب

 دروك یهمÇئ

 نادینابروق و تابهخ

 ناتسدروك یÏڕ هل نیهكهد

 

 )216 :نlه(  4نایژ ۆب

 

      یزیتس لهج و لهج

 دـننام زـین ناـبیدا و نارعاـش ماـ§ تـفگ ناوـتیـم هک نانچ .تسا شنیب و رکفت رد لوحت لماح رتشیب هرود نیا رد تایبدا

 و .دنزاـس انـشآ ناـشیلم و یسایس قوقح اب ار اهنآ و دنیا� رادیب یعlتجا و یسایس ظاحل هب ار هعماج ات دندوب نآ یپ رد نویبالقنا

 یکی ،نیون ۀویش هب تیبرت و میلعت هب هجوت اذل .دوب یداوسیب و لهج زا هعماج ¡خاس رود ،رواب نیا هب ندیسر یارب هار نیرتمهم

 .دمآیم رlش هب یسایس یاهنمجنا و بازحا ما§ و نارکفنشور یساسا فادها زا

 ییوناـب ناوـنع هـب مـه و رـکراد نـمجنا و اوـیه نوـچ یـلم بزـح یاـضعا زا یـکی ناوـنع هب مه ،ناخ بنیز نایم نیا رد

-یـب و لـهج شهوـکن هب نآ رد هک یتایبا کتکت رد ار هفیظو نیا هک یاهنوگ هب .دش رادهدهع دوخ یارب ینیگنس فیاظو ،رکفنشور

 رد رگراـک ناوـنع هـب دـنکیـم وزرآ یرعـش رد هک نانچ .دید ناوتیم ،دزادرپیم مولع یریگارف هب نارسپ و نارتخد قیوشت و یداوس

 :دیا� تکراشم ناکدوک یارب هسردم ¡خاس

  شخهبۆخ یراكÏرك هتیووبهد شۆت هگزۆخ بهنیهز

 
 ار ناتسدیهت یادص .دنکن .دییاشگب ًالماک ارم دیوگیم .ام رد .دزرلیم .یندش زاب ره اب .و هداتفا شلد رب یمخز .ام رد .تسا هدیبوک ام .رد رب نانچ .تسیدهت 3

  .دیونشن

4 tیگدنز و .ناتسدروک هار رد میاهتفریذپ .ار ندش ینابرق و مایق .اهدروک ام .توکس .لابق رد نان .گنن میریذپی.  
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 )42 :نlه( 5ناتسدروك ینÐادنم یهناخباتوق یهیانیب ۆب

 

 ببـس اهنت هن یزودناشناد و تخانش و تفرعم دراد رواب اریز .دنکیم قیوشت یریگدای هب ار ناکدوک هتسویپ شراعشا رد وا

 دیدج نونف و مولع ¡خومآ قیرط زا شتلم هک تسا دقتعم وا نینچمه .دروآیم هارمه هب زین یتشآ و حلص هکلب ،دوشیم تفرشیپ

 :دنوش زوریپ اهنآ رب و دنتسیاب نانمشد متس و ملظ لباقم رد دنناوتیم لهج اب هزرابم و

  Ìبهد تتاجهن هندنÏوخ هب رهه

 )153 :نlه( 6هنانمژود وهئ یگنهز و ربهز هل

 

 :دنکیم هراشا عوضوم نیمه هب زین » یزوریپ هار « رعش رد هک نانچ

  نهف و بهدهئ هب ێوهكهد شÇپ دروك

 )70 :نlه( 7یراوهدنÏوخ هب ،نژ یدازائ هب

 

-اـن و اـهینمـشد ما§ ۀشیر وا رواب هب اریز ،دنادیم تیناسنا نمشد هک دروک نمشد اهنت هن ار لهج و یداوسیب ناخ بنیز

-یـم نوـیبالقنا زا یـتح هـک تسا رادروخرب یتیمها نانچ زا وا یارب شناد یریگارف رما .تسا یفاک شناد و تخانش مدع اهیربارب

 :دنوشن لفاغ ملق و باتک زا ،دنراد شود رب حالس هکیلاح رد ،هزرابم ماگنه دهاوخ

  Ìب یناسنیئ یریب نهواخ ،دروك یهناوال وهل یب وÑس

 )100 :نlه(  Ì8ب یناش یكهچ یكÇتسهد ،مهËهق و بÇتك یكÇتسهد

 

 و دوـخ لاـبق رد یـگرزب ناواـت ناـسنا ،یریگداـی یارب شالت مدع و لهج شریذپ اب وا رظن هب اریز ،دنادیم گرم ار لهج وا

 ار یکیرات و لهج ،یریگدای و هعلاطم اب دهاوخیم نارتخد ما§ زا )دروک نارتخد یا(رعش رد ور نیا زا .دهدیم ماجنا شناعونمه

 :دنیادزب هعماج و دوخ یگدنز زا

  هوهكب كانووڕ ناتسدروك یۆسائ

 )104 :نlه(  9درم لههج ÒÌب یراوهدنÏوخ هب

 

 و دـنزیـم ناردام و ناردپ زا داقتنا هب تسد هک تسا هدو� ریگرد ار رعاش نهذ نانچ نیون شناد و ملع ،تفرعم هب هجوت

 شوـغآ رد زوـنه اهنآ ،دناهدو� تفرشیپ یملع ظاحل هب و دنلوغشم تارایس فشک هب اهتلم رگید هکیلاح رد دنکیم دزشوگ اهنآ هب

 و نارتـخد و هتـسب تـمه رـمک دـهاوخیـم اهنآ زا اذل .دننیبب ار دوخ یمدق کی دنناوتی� یتح هک یروط ،دناهتفخ یکیرات و لهج

 دروـم رتناـسآ رایـسب درـبیـم رس هـب لـهج رد هـک یتلم ،تسا فقاو یبوخ هب وا اریز .دنتسرفب هسردم هب لیصحت یارب ار ناشنارسپ

 :درادن ار نانمشد اب ییورایور ناوت و دریگیم رارق یراکمتس

 
 .ناتسدروک ناکدوک ۀسردم �خاس یارب .یدوب بلطواد یرگراک شاک زین وت بنیز 5

  .نانمشد نیا متس و ملظ زا .یباییم ییاهر شناد اب اهنت 6

 .شناد و داوس اب ،نز یدازآ اب .نف و بدا اب تفر دهاوخ شیپ دروک 7

 .حالس رگید تسد رد ،دشاب ملق و باتک ناشتسد کی رد .یناسنا شنم نابحاص ،دروک ناناوج رب دورد 8

 .درم لهج وگب تشناد اب .نک نشور ار ناتسدروک قفا 9
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  هنیناز هملیع ،نتوهكشÇپ یكهچ

  هنیژ یكانووڕ یارچ هملیع رهه

  نارÇتسهئ یفشهك هتشیهگ مهلاع

 )162 :نlه( 10هنیبهم تÇپ رهب یوهز Ìتسب شۆت

 

 ناخ بنیز رعش رد یسایس یاههشیدنا

 ،تـفریـم اـهنآ رـب ناگیاـسمه یوـس زا هـک یمتـس و مـلظ و دندوب ور هبور نآ اب هرود نیا رد اهدروک هک یراومهان طیارش

 ،)1907ـ 1914( ینازراـب مالـسلادبع خیش یاهمایق دننام .دروک نارکفنشور و نویبالقنا یوس زا یرگید یاهمایق یارب دش یاهنیمز

 اـهدروک یارـب یـمهم یاهدرواتسد اهمایق نیاً اتعیبط . ... و )1918 ـ 1922( دیفح دومحم خیش ،)1927 ـ 1932( ینازراب دمحا خیش

 اوـتحم زـین تایبدا رد ،دش ادیپ یاهزات یعlتجا یاهرواب و تفای هعسوت دروک تلم شخبیدازآ شبنج هک ینامز « و تشاد هارمه هب

 طـسوت مهدزوـن نرـق رد و یناـخ دـمحا طـسوت مهدجه نرق رد اهرواب نیا دنچ ره .دو� روهظ یتسرپ نطو و ینهیم نیماضم و

 ... و رlعتسا اب تیدض و لالقتسا ،یدازآ ،نطو هب هجوت اذل )13 :2005 ،رادهنزهخ( ».تسا هدهاشم لباق رعش رد ییوک رداق جاح

 .دید نارعاش زا یرایسب راعشا رد ار نآ ناوتیم هک تسا هرود نیا بلاغ نیماضم زا

 هار رد و دـنزیخاپب یدازآ هـب ندیـسر یارـب دـهاوخیـم مدرـم ۀدوـت زا هرود نـیا رد هـک تسا ینارعاش هلمج زا سکیب قیاف

 :دننک یناشفناج لالقتسا

  ێرگان رهب تهق ێردهن وائ نÏوخ هب یدازائ یراد

 )70 :2010 ،دیعس میهاربا(  11ێرگان رهس دهبهئ یراكادیف Ìب ییۆخهبرهس

  

 نـیا زا ،دراد هک یصاخ شنیب و زور یعlتجا و یسایس عاضوا و طیارش رب انب و هرود نیا نارعاش رگید دننام زین ناخ بنیز

 یراعشا .دهدیم لیکشت یسایس راعشا ار وا راعشا بلاغ تفگ ناوتیم هک نانچ .تسا هدرک هدافتسا روفو هب شراعشا رد نیماضم

 نـمجنا نیـسسؤم و ءاـضعا زا « هـک یرعاـش .دـید ناوتیم شتایبا ما§ رب ار نآ ۀیاس هک تسا یخسار رواب و یبلق نlیا رگناشن هک

 تیوـضع ناروـنم تیعمج و نوبیوخرد اغآ دیعس شرسمه و فصآ شردارب هارمه هب زین رتشیپ و دوب لیبرا رد اویه بزح و رکراد

 نآ رد شراعـشا ناوـید هچنانچ و )36 :2018 ، ناخ بنیز( ».تسناد تقو نآ ناوناب روما رد نیلاعف زا ناوتیم ار وا و .تسا هتشاد

 و یـسایس عاـضوا هـب دـح زا شیـب تیـساسح و هـجوت .دـمآیـم رlـش هـب هرود نآ یاهشبنج ۀدنرب نابز ،دیسریم پاچ هب راگزور

 ییوـس و تمـس هاگ زین دنراد ینید ای و یعlتجا ۀبنج هک یراعشا یتح وا راعشا هدش ببس ناخ بنیز دزن یعlتجا یاهیناماسبان

 شمدرـم یـلم قوـقح و یدازآ هب ندیسر یارب شالت زا تسد شراعشا و یگدنز رد هک هنوگ نlه و .دنریگب دوخ هب ینهیم و یسایس

 یاههتساوخ ندروآ تسد هب یارب ات هدو� قیوشت زین ار مدرم ،تسوا زراب یاهیگژیو زا هک یدیما اب مد نیسپاو ات ،تسا هدیشکن

 :دو� میسقت نینچ ،تسا هدرب راک هب هک ینیماضم هب هجوت اب ناوتیم ار ناخ بنیز راعشا .دننیشنن اپ زا ناشقح هب

 

 

 ینهیم راعشا

 
 .نیبم ار تیاپ ریز نیمز بجو کی مه زونه وت .دیسر تارایس فشک هب ایند .تسیگدنز نشور غارچ ملع اهنت .تسا شناد و ملع تفرشیپ حالس 10

 .دوب دهاوخن رسیم زگره یراکادف یب لالقتسا .دریگیt راب نوخ نودب یدازآ تخرد 11
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 تفای ناوتیم ار یشیدنادازآ رعاش رتمک هک دباییم شرتسگ ردقنآ هرود نیا رد یلم یرایشوه ،دش هراشا زین رتشیپ هک نانچ

 رواـب نـیا رـب رعاش هک تسا نانچ ناتسدروک هب ناخ بنیز ۀقالع .دید ناوتن شراعشا رد ار ینهیم راعشا و یتسرپ نطو نومضم هک

 یراعـشا .تـفایرد ناوـتیـم ،دـناهدورس هـنیمز نیا رد هک یراعشا دادعت زا ار رواب نیا و .تسا نlیا ۀناشن نطو هب قشع هک تسا

 تـلم « ،»نـم زار و نطو « ،»کوکرک « ،»ناتسدروک مچرپ « ،»نطو یافو « ،»ناتسدروک راهب « ،»ناتسدروک یابیز تعیبط« نوچ

 :دسیونیم »ندنام دیما «رعش رد هک تسا نانچ ناخ بنیز دزن یتسود نطو سح .رگید رعش اههد و »نطو یارب « ،»دروک

  هوهمÇلوخهد تروهد هل و تسهد همرگهد گنهفت

 )133 :نlه(  12هوهمÇنان نافریگ هل مۆخ یوبÓس یتسهد وود رهه

 

 هرـگ نـطو اـب شدوـجو ماـ§ و تسین شلایخ رد نطو زج یزیچ هک هدناود هشیر نانچ نآ وا دوجو رد یتسود نطو سح

-یـم رد ادـص هب یاین ناس هب ار دوخ ینورد قوش و روش ،راو انالوم زین »میوش ییانشور ناتسدروک یارب « رعش رد .تسا هدروخ

 :دهدی� رس نطو یاوآ زج ییاوآ و دروآ

  هËاشمش یهËان منورهد یزۆس

  هËایهخ هل میچ نlتشین یریهغ

  یدازائ و قشهع هËد یوایناك

 )141 :نlه(  13هËات هنیژ وهئ نیوگنهه هب اكیهد

  

 یدازآ

 هک تفای ناوتیم ناخ بنیز ناوید رد ار یرعش رتمک هک ینومضم .تسا هرود نیا رد یرعش نیماضم نیرتصخاش زا یدازآ

 میـسن یارـب و دروخیم ترـسح نآ نادقف تلع هب هک دنیبیم ییدازآ رد ار یناسنا تمارک جوا وا .دشابن یناشن تمارکرپ ۀژاو نیا زا

 :دزیریم کشا یدازآ

  یدازائ یمیسهن ۆب ناراههب یروهه وكهو میرگهن یچ ۆب

 )80 :نlه(  14هناتووس هل Ìهاگ هتسهم Ìهاگ منایگ یتهرسهح یهفۆكش

 

 و هتـسنادن راک ۀراچ ار اهیدارمان زا هلگ و تعیبط یاهییابیز زا ¡فگ نخس اهنت »یدازآ یب کاخ « مان هب یرگید رعش رد

 :درک شالت و دش راک هب تسد ًالمع دیاب یدازآ هب ندیسر یارب هک دنزیم رگنلت دوخ هب

  یدازائ یمیسهن ۆب ناراههب یروهه وكهو میرگهن یچ ۆب

 )102 :نlه(  15هناتووس هل Ìهاگ هتسهم Ìهاگ منایگ یتهرسهح یهفۆكش

 

 
 .تشاذگ مهاوخن بیج رد اما ار دوخ سحیب . هدش رس تسد ود .تشگ مهاوخ ترود و تفرگ مهاوخ تسد رد گنفت 12

 .دنکیم لسع نوچ ار خلت یگدنز نیا هک .یدازآ و قشع تسا لد ناشوج ۀمشچ .مراد لایخ رد هچ نطو زج .تسا لاشمش ۀلان منورد زادگ و زوس 13

  .تسا باهتلا رد یهاگ و تسم یهاگ مناج ترسح ۀفوکش .یدازآ میسن یارب میرگن ناراهب ربا نوچ ارچ 14

  .تسا باهتلا رد یهاگ و تسم یهاگ مناج ترسح ۀفوکش .یدازآ میسن یارب میرگن ناراهب ربا نوچ ارچ 15
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 شالـت و هـتفر رـتارف نآ زا هـکلب ،دننک شالت یدازآ هب ندیسر یارب ات دنکیم قیوشت ار مدرم شراعشا رد اهنت هن ناخ بنیز

 :یورخا و یویند یزارفارس ۀیام ار نآ و ،دنادیم نlیا ۀناشن ار نآ هار رد گرم و یدازآ هب ندیسر یارب

  یبهد تهمایق و اینود یزرهبرهس

  یبهد تهلادهع یوورهگ یراواه

  نایژ ینهدرهگ یناوج یلادیم

 )116 :نlه(  16نlیئ یرههوهگ یتووقای هل Óپ

 

 لالقتسا

 سـح ،دـشیـم نماـض ار اـهدروک قوـقح هـک ییاـههـماننlیـپ ماـ§ ¡فرـگ هدـیدان و قارـع بارـعا زا سیـلگنا یرادبناج

 راـنک رد زـیمآتملاـسم یگدـنز دـنتفایرد اهدروک یدوز هب .دو� رادیب ناناوج هژیو هب اهدروک نایم رد ار ییارگ یلم و یتسیلانویسان

 و ییاهر یارب هزرابم رد ار دوخ یاههتساوخ هب ندیسر هار اهنت و دوب دهاوخن یریگرد نودب و رسیم نادنچ قارع روشک رد ،بارعا

 .دنبایزاب هرابود ار دوخ یلم تیوه ات ،دندید لالقتسا

 اذل ،تفریم رlش هب نآ یلصا فادها زا لالقتسا هب یبایتسد هک دوب یبزح و نامزاس یاضعا زا دوخ ناخ بنیز هک اجنآ زا

 دوـخ تـلم بیشن و زارف رپ خیرات زا هک وا .درک هدهاشم ار هتساوخ نیا هب لوصح ناوتیم وا ینهیم و یسایس راعشا زا یرایسب رد

 .تـشاد تـیلاعف اـباحم یـب و هناروـسج هار نـیا رد هـک دـیآیمرد یبازحا تیوضع هب ،شتلم ییاهر و لالقتسا هب دیما اب تسا هاگآ

 رد و دـباییـم روضح هزرابم یاههنحص رد ًالمع و دنکی� هدنسب )ناتسدروک ای گرم ای( راعش نداد هب اهنت شراعشا رد وا نیاربانب

 .تسا نآ راظتنا رد دیما اب دوخ و هداد ار یزور نینچ ندیسر دیون زین شنانهیم مه هب و .دنکیم سکعنم ار نآ زین شراعشا

  گنهرد رهگهئ Ìب ووز رهگهئ دروك یتخهرد ادهد یرهب

 )68 :نlه(  17مناتسدروك یكاخ یعمهش یواچرقËهه ڵاب یهناورهپ

 

-یـم رlـشیب ینابرق هک تسا یتخس هار لالقتسا هب ¡فای تسد هک نیا هب رواب اب رعاش »تمه « و »یزوریپ هار « رعش رد

 راهب « رعش رد هک نانچ .دنوش دحتم و دننک شالت نآ هب ندیسر یارب هک دهاوخیم مدرم زا یزور نینچ هب ندیسر ۀدژم اب ،دهاوخ

 :دسیونیم نومضم نیمه اب زین » یدازآ

  ناوخ شۆخ یلوبلوب ،Ìب هدژوم

  ÌنÏوخهد ابهس یزاوائ

  ناتسدروك یكاخ یتشورس

 )119 :نlه(  18ادهد ییۆخهبرهس یهدژم

 

 و دنوـش هزراـبم نادـیم دراو ،سدـقم فدـه نـیا هـب ندیـسر یارب دهاوخیم شنانطو مه ما§ زا تراشب نیا اب هارمه و

 :دننک یناشفناج

 
 .نiیا رهوگ و توقای زا رپ .یگدنز ندرگ یابیز لادم .دش یهاوخ تلادع یولگ دایرف .دش یهاوخ زارفارس تمایق و ایند رد 16

 .مناتسدروک کاخ عمش ۀتخوس لاب ۀناورپ .گنرد رگا ،دوز رگا دروک تخرد دنیشنیم راب هب 17

 .دهدیم لالقتسا ۀدژم .ناتسدروک کاخ تعیبط .دناوخیم ابص زاوآ .ناوخشوخ لبلب ،هدژم 18



       )ناکەییرەگیراک و یدنویەپ-B/0راف و یدروک یبەدەئ و نامز(  یدروک یبەدەئ و نامز یتەڵوەدوێن 0/.ناڕفنۆک مەیێس

`/Bرافلاو يدروكلا بدألاو ةغللا تارثؤملاو ةقالعلا (يدروكلا بدألاو ةغلل ثلاثلا يPودلا رمتؤملا جمانرب    

 )تاaiثات ون لماعت -B/0راف و یدروک تایبدا و نابز(  ( یدروک تایبدا و نابز یeلملا نaب شیامه نaموس
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  نادیهم ۆب هرهو هنادرهم و درهم

 )146 :نlه(  19نlتشین یÏڕ هل هشخهبب تنایگ

 

 و .دـشاب رـتدازآ و رتـهب یگدنز یارب هک دنک باختنا هنیزگ کی نوچ ار گرم ات تسا راتخم یمدآ ینامز اهنت دراد رواب وا اریز

 .دراد یتسرپ ادخ و نlیا زا ناشن و تساهگرم نیرتابیز نهیم مام تاجن یارب یگرم نینچ

 بازحا

 رـکراد یـفخم یـسایس نامزاـس و دنچ یبازحا لاعف یاضعا و نیسسؤم زا دوخ ناخ بنیز ،دش هتفگ زین رتشیپ هک نانچمه

 لالـج ،یریزوـع یفطصم ،فوئر سنوی( دننام تقو نایوجشناد زا یدادعت یوس زا 1937 لاس رد هک یلم و یسایس ینامزاس «.دوب

 نآ تیوـضع هـب رهـش نـیا رد یرایـسب ناـناوج یدوز هـب و دـش سیـسأت لیبرا رهش رد )... و دمحا جاح ناسحا ،دمص یسوم ،رداق

 نـیا اـب وا ییانـشآ بـجوم دوب رکراد نیسسؤم زا هک زین ناخ بنیز ردارب ،رادلد فوئر سنوی )17 :2006 ،یضیف ناروس( ».دندمآرد

 و دش لیدبت نآ دlتعا لباق و لاعف وضع هب یدوز هب درکیم تیلاعف نامزاس نیا رد )دروک رتخد( راعتسم مان اب هک وا .دش نامزاس

 یلـصا فادـها ۀدننک سکعنم هک دیارـسب رکراد مان اب یرعش بنیز هک دش ببس نامزاس نیا فادها و اهتیلاعف هب وا یبلق داقتعا

 :دوب نامزاس

  نیرهكراد ،نیرهكراد

  نیرهشۆكÇت نیرهكراد

  ناتسدروك یڕوك و چك

 )91 :نlه(  20نیرهورهپ دروك ناموومهه

 

-یـم هـعماج راـشقا ماـ§ زا نآ رد هـک دـیارسیم یرعش اویه بزح سیسأت درگلاس تبسانم هب زین 1939 لاس رد نینچمه

 :دننک هزرابم یدازآ یارب ادص کی و مه تسد رد تسد دهاوخ

  هیاویه یتراپ نا§راپ هیÇپ نامداهرهف یگنیËوق

 )101 :نlه(  21هیاگÏڕ هل كÇپسۆك رهه نینÇخوÓیهد نامڕهواب هب

 

 ر7عتسا اب تیدض

 زا مدرـم هـک دیـشکن یلوط اما ،دش هدوشگ مدرم یور هب دیما زا یاهنزور ادتبا رد ینlثع یروطارپما یشاپورف اب دنچ ره

 بوـکرس هـب کـمک و قارـع یاـپون تلود زا سیلگنا ۀبناج همه یرادبناج .دش هتسب زین هنزور نیا و دندش ربخاب سیلگنا موش تین

 بـنیز نوـچ یرگـشنک رعاـش دـید زا هژیو هب .دنشاب هجوتیب نآ هب ای و دنا¼ ناهنپ نارعاش دید زا تسناوتی� هرود نیا رد اهدروک

 .ناخ

 مان اب یرعش 1928 لاس رد تشادن اهیسیلگنا هب یدیما ادتبا نlه زا و درکیم یریگیپ ار لاوحا و عاضوا کیدزن زا هک وا

 رـه وا رعـش نـیا رد .دـهدیـم رارق داقتنا دروم ار دناهتخود سیلگنا هب دیما مشچ هک یناسک نآ رد و دیارسیم »بصاغ سیلگنا «

 
 .شخبب نطو هار رد ار تناج .وش نادیم دراو هنادرم و درم 19

 .میتسه رورپدروک یگمه .ناتسدروک نارسپ و نارتخد .میزرابم .میتسه رَکراد نامزاس وضع ام 20

  .تسام هار رد هک یلکشم ره میزاسیم دوبان نiیاهرواب اب .تس)دیما( اویه بزح ام بزح ،ناtاتسد رد داهرف ۀشیت 21



       )ناکەییرەگیراک و یدنویەپ-B/0راف و یدروک یبەدەئ و نامز(  یدروک یبەدەئ و نامز یتەڵوەدوێن 0/.ناڕفنۆک مەیێس

`/Bرافلاو يدروكلا بدألاو ةغللا تارثؤملاو ةقالعلا (يدروكلا بدألاو ةغلل ثلاثلا يPودلا رمتؤملا جمانرب    

 )تاaiثات ون لماعت -B/0راف و یدروک تایبدا و نابز(  ( یدروک تایبدا و نابز یeلملا نaب شیامه نaموس
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 دیما ،رعش یاهتنا رد اما ،دنوش دحتم دنناوتن یتردق نینچ ربارب رد اهدروک هک تسا نارگن و دیوگیم نمشد تردق زا ادتبا رد دنچ

 :دسیونیم و دنکیم هبلغ یدیماان رب تسا ناخ بنیز صاخ هک ینیبشوخ و

  رووس یخفهن ینادÇل اتهه هیین اویه Ìب تهق بهنیهز

 )45 :نlه(  22رووسهج یدروك یڕوك و چك ننÇتسهد نایۆخ یفام رهه

 

 ۀـثداح زا سـپ لاـس ود و 1932 لاـس رد ،دزـیخیـمرب تیدـض هـب ییاشگ روشک و رlعتسا اب شراعشا زا یرایسب رد هک وا

 رlعتـساً اددـجم ،دـندوب هدرـک تـساوخرد دروک ناونع هب ار دوخ ۀیلوا قوقح هک قارع تلود طسوت هینlیلس رد نیضرتعم راتشک

 و زاـغآ ار رعـش ،داـهرف و نیریـش یـنعی قـشع نـهک یاـههروطسا هب یهاگن اب »سیلگنا هودنا « رعش رد .دریگیم هناشن ار سیلگنا

 ار دوـخ رعـش نـیا رد وا .یزورـیپ و تـسا دـیما تـسه هـچ رـه .مینیبی� ینارگن و یدیماان زا یرثا رگید ،وا نیشیپ رعش فالخرب

 :دزیریم ورف ار عناوم و تالکشم هوک دوخ و دریگیم داهرف تسد زا هشیت راب نیا هک دنادیم ،)نهیم(داهرف قشاع و نیریش

  نlتشین ،منlتشین ،منlتشین یادوهه

  ناتسدروك یداهرهف یقشاع و منیریش

  منÇخووڕهئ خاش مهدهئ درهب هل مۆخ

  منÇتووسهئ خان رگائ هب مبهئ

  منÇمرگهد مÏد هلهزلهز وكهو

 )73 :نlه(  23منÇتسهد نادروك یوارۆخ یفام

 

 اور اـهنآ رـب سیـلگنا هک ار یملظ هاگ چیه دهاوخیم شمدرم زا رعش نیا رد تسا ییاهر هب ندیسر راظتنا رد دیما اب هک وا

 .دننکن شومارف ار تسا هدش ناشنیمزرس یدوبان ثعاب و هتشاد

 نـشج ییاـپرب و یـلم مـسارم یارجا تیعونمم هب ناوتیم ،دوشیم هدید ناخ بنیز راعشا رد روف هب هک ینیماضم رگید زا

 نـیا یـگمه هـک .درـک هراـشا ... و نادیهش ،اهگرمشیپ یاهیروالد فصو ،دروک یلم و یخیرات نانامرهق یاهیریلد فیصوت ،زورون

 و درـب رس هـب مدرـم ناـیم رد ار یگدنز تاظحل ما§ هک یرعاش .دنریگیم همشچرس رعاش یعlتجا و یسایس صاخ شنیب زا راعشا

 رادهدـهع هـکلب تخاـسن رود نیمورـحم عlتـجا زا ار وا اـهنت هـن شیـعlتجا تیعقوم و تالیصحت و .درک هزرابم ار نآ هظحل هظحل

 تـمارک یدازآ تـشاد رواـب هنانیبـشوخ وا ارـیز .دوـ�یـم نیگنـس نادرم و مدرم زا یرایسب یارب شلمحت هک دش یرlشیب یفیاظو

 .یدازآ تمارک نlیا و تسا یگدنز

 

 :یریگهجیتن

 نارعاـش ناوـنع هـب ود نـیا و تـسین راکنا لباق هاگ چیه رصاعم رعش خیرات رد ناخ بنیز و یماصتعا نیورپ یالاو هاگیاج

 ود رـه هـک اجنآ را .دناهدنارذگ راگزور و هدو� دشر نآ رد هک تسا یاهعماج باتزاب ًالماک ناشراعشا اریز .دنوشیم هتخانش عlتجا

 و یبدا یاهنایرج زا یبوخ هب ود ره ،تسا برغ بدا و گنهرف اب ییانشآ نارود هک دناهدش تایبدا ۀصرع دراو ییاهلاس رد رعاش

 
 .دروک روسج نارسپ و نارتخد تفرگ دنهاوخ ار دوخ قح هرخالاب .روص خفن ندیمد ات تسین دیماان زگره بنیز 22

-یـم ار نورد و موـشیـم شـتآ هـب لیدـبت .منـکیـم نارـیو ار هوک ،منزیم هوک هب ار دوخ .ناتسدروک داهرف قشاع و منیریش .نطو ،منطو ،منطو قشاع 23

 .مریگیم سپزاب ار اهدروک ۀدش هدروخ قح .منکیم اپرب همهمه و میآیم هلزلز نانچ .منازوس



       )ناکەییرەگیراک و یدنویەپ-B/0راف و یدروک یبەدەئ و نامز(  یدروک یبەدەئ و نامز یتەڵوەدوێن 0/.ناڕفنۆک مەیێس

`/Bرافلاو يدروكلا بدألاو ةغللا تارثؤملاو ةقالعلا (يدروكلا بدألاو ةغلل ثلاثلا يPودلا رمتؤملا جمانرب    

 )تاaiثات ون لماعت -B/0راف و یدروک تایبدا و نابز(  ( یدروک تایبدا و نابز یeلملا نaب شیامه نaموس
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 هـب ۀوـحن :نوـچ یکرتـشم طاـقن زاـس هـنیمز یهاـگآ نـیا .دناهدرک سکعنم ناشراعشا رد ار نآ یوحن هب و هدوب هاگآ دیدج یگنهرف

-تواـفت و تازیاـ§ ،تاکارتشا نیا رانک رد هتبلا .تسا هدهاشم لباق ییارگمدرم ،شیالآ یب و هداس نابز باختنا ،نیماضم یریگراک

 و نـحل ،هدافتـسا دروـم نیماضم ،اههیا�ورد لیلحت اب .تسین ریثأتیب نآ رد نارعاش صاخ رکفت و شنیب هک دوشیم هدید زین ییاه

 :تشاد دیکأت ریز تاکن رب ناوتیم ،دناهداد رارق هجوت دروم ناشراعشا رد رعاش ود نیا هک یتیاور ۀویش

 اـب یدردـمه هـب اـهنت شراعشا رد ور نیا زا دراد هجوت و هداد ناشن تیساسح یعlتجا لئاسم هب رتشیب یماصتعا نیورپ -

 هـنیمز نـیا رد و هتـسناد یـعlتجا یاـههشیدنا رب مدقم ار یسایس یاههشیدنا ،رعش رد ناخ بنیز اما .دنیشنیم مدرم

 .دیآیم رlش هب دهعتم یرعاش

 بـنیز اـما .دـیآیمرد تملاسم و ارادم رد زا یوحن هب و دنکیم هشیپ ییابیکش و ربص ًالومعم اهیرباربان لباقم رد نیورپ -

 .دهدیم ناشن ینشور هب ار نآ و دروخ ورف ار دوخ مشخ دناوتی� ناخ

 .تسا ینیبشوخ و دیما زا راشرس ناخ بنیز راعشا یلو تسا هدش هطاحا یدیماان زا یاهیاس اب ًالومعم نیورپ راعشا -

 هاگ چیه تسادیپ شراعشا زا هک نانچ ناخ بنیز اما ،دریگیم دوس هرظانم نف زا شنابطاخم اب یکیدزن داجیا یارب نیورپ -

 .تسا هتخادرپ هرظانم هب رتمک اذل دنادی� شنابطاخم زا رود ار دوخ

 هـک تـسا رگـشنک یرعاـش ناـخ بنیز اما دزادرپیم شیارس هب لایخ یایند رد رتشیب نیزگ تولخ یرعاش ناونع هب نیورپ -

 .دشابیم شراگزور ثداوح ۀدننک سکعنم عقاو رد شراعشا

 .دنکیم هدافتسا روفو هب هدنبوشآرب و دیدج ناگژاو زا شراعشا رد نیورپ فالخ رب ناخ بنیز -

 نآ رد رعاـش ود نـیا زا مادـک رـه هـک تسا یصاخ طیارش ۀجیتن تازیا§ نیا زا یخرب دنچ ره تفگ دیاب رخآ رد و

 یوس زا حیرص و صخشم یریگعضوم ¡شادن ،زور یسایس لئاسم هب هجوت مدع هک تشاد هجوت دیاب اما ،دناهتفای دشر

 و دوــیق زا ار دوــخ دــناوتیــ� یگدــنز ناــیاپ اــت نیورــپ هنافــساتم هــک دراد نــیا زا ناــشن یــسایس ثداوــح رــبارب رد نیورــپ

-یـم حیجرـت لـیلد نیمه هب .دناهرب ،تسا هتفرگ رظن رد وا یارب یشیدنا تحلصم رس زا ردپ ًالlتحا هک ییاهتیدودحم

 یارـب ناـخ بـنیز اـما .دـنک اـفیا یـشقن اـی و دیا� تلاخد نآ رد دوخ هکنآ نودب دشاب عاضوا رگهراظن رودارود اهنت دهد

 حیرص یعضوم شراگزور ثداوح ربارب رد و هداهن نوریب اپ یشیدنا تحلصم ۀریاد زا ،دراد رس رد هک یفادها هب ندیسر

  .دوشیم لئاق نشور یتلاسر دوخ یارب و دنکیم ذاختا
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 .1381 ،هاگن : نارهت ،ناریا ورشیپ ناگدنسیون .یلع دمحم ،ولناپس .7

 .2010 ،ینایركوم : ر»لوهه ،ادبهدهئ یهن±وائ هل ناتسدروك یناكهوادووڕ .میهاربیئ لیعiسیئ ،دیعهس .8
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 .2006 ،سارائ : ر»لوهه ،ر»لوهه یراش هل یدروك یبهدهئ یراب .نارۆس نارۆگ ،یزیهف .9

 .1387 ،نخس : نارهت ،نیورپ ۀزجعم .دیجم ،یرایمدق .10

 .1386 ،کارا هاگشناد : کارا ،یماصتعا نیورپ تشادگرزب ۀرگنک تالاقم هعومجم .اضرمالغ ،زوریپ و یضترم ،ینسحم .11

 و زییاـپ ،23 ۀرiـش ،مـهن لاـس ،تـسایس و قوـقح شهوژپ ،» یماصتعا نیورپ یعiتجا و یسایس ۀشیدنا رد یریس .نسحم « ،یچهناش ریدم .12

 .)201 ـ 226( ،1386 ناتسمز

  .2003 ،.چ.ب : ینi»لس ،یدروك یزاوخ±ون و یكیسالك یتایبهدهئ .لامهك ،فورعهم .13

 ،یـگنهرف تاـعلاطم و یناـسنا موـلع هاگشهوژپ ،رصاعم یسراپ تایبدا ،» نیورپ رعش رد یداقتنا یاهدرگش یسررب « .یدومحم میرم ،رسون .14

 .)81 ـ 107( ،1390 راهب ،لوا ۀرiش ،مشش لاس

  .1385 ،یماج : نارهت ،مهن پاچ ،اههظحل رابیوج .رفعج دمحم ،یقحای .15

 .1369 ،ریبک ریما : نارهت ،مهن پاچ ،یکم نیسح مiتها هب ،ناوید .یخرف ،یدزی .16

 

 ناكهییسایس و یتهیPهمۆك هنیناوN>ت یندركدروارهب و هوهنی?ۆك>ل

 ادیماسیتعیئ ینیورهپ و ناخ بهنیهز یناكهرعیش هل

 نhسح نgسgح انgس .د

 رÇلوÕه ـ نیدÕحÕÐس یۆكناز ،نامز یژÇلۆك ،یسراف یبەدÕئ و نامز یشÕب

 sana.hussein@su.edu.krd 

 :هتخوپ

 و نارهژ±وــت نهــیالهل و هووــب پاــچ راــج نیدــنهچ هــیهد نیدــنهچ ییاژ±ردهــب یناكهرعیــش هــك یــسراف یریعاــش یماــسیتعیئ ینیورهــپ یهــناوهچ»پهب

 هوه"دروك هچك" یوارزاوخ یوانهب هك نایهناد كهی اینهت هل هگج ،دروك یریعاش یناخ بهنیهز یناكهرعیش ،هوهوهنی¹ۆك»ل و هنخهڕ رهب هتهووتوهك هوهنای̧انهواخ

 رۆز یك»ناـسهك شیـیاود یهن²اـس مهـئ ات و هواركهن پاچ هریعاش مهئ یك±رعیش چیه 2018 ی¹اس ات ،هووب پاچ ژ±والهگ یراڤۆگ هل ادیۆخ ینایژ یمهدرهس هل

 ادـناخ بهـنیهز یناكهرعیـش هـل یتهـی²همۆك و یـسایس یكۆرهواـن ادـشهمهئ ڵهـگهل م²هـب .ت»بووبهـه اـههو یك±ریعاـش ینووبهـه هل نایاگائ هگنهڕ نهمگهد

 ك»ناریعاـش ؛ن±À»سانب نایۆخ یهكهگ¹همۆك یریعاش كهو هخرنهب هریعاش وود مهئ ێرناوتهد هك هزرهب اههو یكهیهگ»پ نهواخ یماسیتعیئ ینیورهپ یهو»شواه

 Ãـپ گـنهڕ ادنایناكهرعیـش هـل نایـشیۆخ یمهدرهـس یناكهییـسایس هلهـسهم هـل ێدـنهه ك±رۆجهـب وك¹هـب ناكهییتهی²همۆك هتفرگوریگ و تهباب اینهتهب كهن هك

  .هوهتهواد

 هـك نیهوهـئ یتهیاش یچهك ،نزاوایج یرتكهی هل هوهشیرعیش یمڕۆف تهنانهت و زاو»ش یووڕ هل هك ادهوهئ ڵهگهل یماسیتعیئ ینیورهپ و ناخ بهنیهز

 و هدرهورهـپ وـكهو ـ هووبهه ناییهو»شواه یتهی²همۆك ـ یسایس یك»جرهمولهه كهیهداڕ ات هك ـ ادهریعاش وود مهئ یرعیش هل كۆرهوان و ناكهتهباب هل ك»شهب

 هـل نادجنرهـس هـب هناریعاـش مهل كهیرهه هك .نشهبواه دت ... و یناسكهی و یدازائ ،ناتسهدنب یفام هل یرگرهب ،یراكمهتس یتهیاژد ،نانژ یناكهفام ،ندركر»ف

  .هناتهباب مهئ رهس هتهنواژرهپ نایۆخ یتهبیات یڕهوابوریب و نیناو¸»ت ،ینیبناهیج

 یماـسیتعیئ ینیورهـپ و ناـمزدروك یریعاش یناخ بهنیهز یناكهرعیش یهوهندن±وخ یهگیڕ هل ،هییفسهو ـ ییهناخب»تك یدۆتیم هب هك هیهوهنیژ±وت مهئ

 .تاكهد ادهریعاش وود مهئ یتهی²همۆك و یسایس یڕهوابوریب و هوهندركریب ناو»ن هل ك±دروارهب ،هوهنامزسراف یریعاش

 یتgیgkمۆك و یسایس یرزه ،یراكدروار"ب ی"نخەڕ ،نانژ یرعیش ،ناخ ب"نیەز ،یماسیتعیئ ینیور"پ : ناكÄییلیلك Äشو
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 ةيسايسلاو ةيع7تجالا ءارآلا ةنراقمو ةسارد

 ناخ بنیزو يماصتعا نیورپ دئاصق يف

 نیسح نسح ءانس .د

 لیبرا ـ نیدلا حالص ةعماج ـ تاغللا ةیلك ـ ةیسرافلا ةغللا مسق

 sana.hussein@su.edu.krd 

 :صخلملا

 ةرعاـشلا رعش نا ،ءارآلا باحصأو نیثحابلا لبق نم نمزلا نم دوقعل اهتداقتناو اهراعشا رـشن مت ةيسراف ةرعاش يهو ،)يماصتعا نیورپ( سكع ىلع

 ىـتحو ،2018 ماـع ىـتح ةرعاـشلا نـم یرـخا ةديصق يأ رـشن متي Ðو ،ژیوالگ ةلجم يف ترـشن دق اهتايح يف ةدحاو ةديصق ءانثتساب ،)ناخ بنيز( ةيدركلا

 ثـيحب ةزراب ةناكم اهل )يماصتعا نیورپ( لثم )ناخ بنيز( رعش يف ةيسايسلاو ةيعiتجالا عيضاوملا نإف ،كلذ عمو ءيش اهنع فرعي دحأ نكي Ð بيرق تقو

Øهنأ ىلع ناتميظعلا ناترعاشلا ناتاه فصو نكi ك .كاذنآ مهعمتجم تارعاشi هنأi Ð تجالا اياضقلا يف طقف اوركفيiمهدئاـصق يف اوربع لب طقف ةيع 

 .مهرصع يف ةيسايسلا تامiتهالا نع

 تاعوـضوملا ضـعب ةـيؤر اـنناكمإب لازـي ال نـكل ،اـضیأ يرعـشلا لكـشلا ثـیح نـمو بولـسألا ثـيح نـم )يماصتعا نیورپ(و )ناخ بنيز( فلتخت

 ،ةـيرحلا ،ءارـقفلا قوـقح نـع عافدـلا ،عـمقلا ،ةأرـملا قوـقح ،ميـلعتلا :لـثم ،ةـلثiم ةـيعiتجاو ةيـسايس فورـظب ناعتمتي اتناك iهدئاصق يف ميهافملاو

  .اهتادقتعمو اهفقاومو ةصاخلا اهترظن تاهجو عم iهنم لك لماعت دقل .خلإ ،ةاواسملا

 ةءارـق لالـخ نـم Þترعاـشلا Þتاـهل ةـيعiتجالاو ةيـسايسلا ءارآلاو Ýـكفتلا ةـنراقم ،ةـیبتكم ةيفـصو ةـقيرط مدختـسا يذـلا ،ثـحبلا اذـه لواحي

 .iهدئاصق

 

 .يعFتجالاو يسايسلا ركفلا ،نراقملا دقنلا ، ةأرملا رعش ،ناخ بنيز ،يماصتعا نیورپ : ةيحاتفملا تFلكلا

  



       )ناکەییرەگیراک و یدنویەپ-B/0راف و یدروک یبەدەئ و نامز(  یدروک یبەدەئ و نامز یتەڵوەدوێن 0/.ناڕفنۆک مەیێس

`/Bرافلاو يدروكلا بدألاو ةغللا تارثؤملاو ةقالعلا (يدروكلا بدألاو ةغلل ثلاثلا يPودلا رمتؤملا جمانرب    

 )تاaiثات ون لماعت -B/0راف و یدروک تایبدا و نابز(  ( یدروک تایبدا و نابز یeلملا نaب شیامه نaموس

	

 

145 Third International Conference of Kurdish Language and Literature 
)Kurdish and Persian Language and Literature- Interaction and Effects 

 

Researching and comparing the social and political views 

in Zaynab khân and Parvîn Eʿtesâmî’s poems 
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Abstract : 

Contrary to the Persian poetess Parvîn Eʿtesâmî, that her poems have been republished multiple times and 
was subject to criticism and research by critics and researchers, none of the poems of Zaynab khân the Kurdish 
poetess has been published during her lifetime until 2018 except for only one poem that was published in 
Galawezh magazine under the pseudonym ‘Kicha Kurd’. Furthermore, even until recently only few people knew 
of her. Nevertheless, social and political content in Zaynab khân’s poems, the same as Parvîn Eʿtesâmî’s poems, 
has such a high standard that these two poetesses could be recognized as their own community’s poetesses; the 
kind of poetesses that not only social problems but also political issues has been reflected in their poems. 

Finally, Although Zaynab khân and Parvîn Eʿtesâmî are both different in style and the form of poetry 
writing, yet we can see that parts of subjects and contents of these two poetesses- that to an extent had similar 
political and social circumstances- such as education, women’s rights, fighting tyranny, advocating the rights of 
oppressed, freedom and equality, … etc., are the same. Each of these poetesses wrote about those issues based on 
their own worldview. 

This research, which used library – descriptive method, tries to compare the thinking and political and 
social views of these two poetesses through reading their poems.  

Keywords: Parvîn Eʿtesâmî, Zaynab khân, Women's poetry, Comparative criticism, Political and 
social thought. 

 


