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چكيده

ایي هقبلِی اکتطبفی ٍ ًظرشی ر تحلیلری اصرَ ییبیرتازاسی َّیرل هلری سا ثرِ
هٌظَس اسائِ الاَیی ثشای کبسثسل آى ثش ایشاى ثشسیی هیکٌذ .ثرشای ادساک دقیر
هبّیل ییبیتازاسی َّیل هلی آى سا دس چبسچَة هسبئل ییبیتی ثرذیین طجر
دیذگبُّبی سیتل ٍ ٍثرش ٍ اص هٌظرش سًٍرذ ییبیرتازاسی دس ریرل هرذ چشیرِای
ییبیتازاسی هطبلعِ هیکٌذ .پشیص اصلی هقبلِ ایري ایرل کرِ ّرذص اصرَ ٍ
ثٌیبىّبی الصم ثشای ییبیتازاسی َّیرل هلری ٍ داللرلّربی ساّجرشدی آى ثرشای
ایشاى چیسل؟ ًَضتِ حبضش ّذص اصلی ییبیتازاسی َّیل هلی سا آفشیٌص هبی
جوعی هتضروي یربیتبس ثیرٌص کرٌص ٍ احسربق دس قجرب هٌبصرش َّیرل هلری
هیضٌبیذ کِ سیطِ دس صهیي تبسیخ اسصشّب ٍ ٌّجبسّب ًظبم فکرشی ٍ هعشفتری
جبهعِ داسد .هسئلِّبی َّیتی ثشآهذُ اص تعبهل هحیط دایلی ٍ یبسجی جَاهع ّش
دٍ ثشهی ییضًذ ثب تکیرِ ثرش رٌّیرل جوعری ٍ هطربسکل ّواربًی دس دیرتَس کربس
ییبیتازاسی َّیتی ٍاقع هیضَد ٍ اص طشی ییبیتازاسی اجتوبهی دسثشگیشًذُ
ضْشًٍذ هحَس هذالل پبیِ ٍ هجتٌری ثرش اصرل ضٌبیربیی فشایٌرذ اجتوربهی کرشدى
دایوی ٍ کبسکشد هطلرَة یربیتبسّبی ییبیری اجتوربهی اقتیربدی ٍ فشٌّاری
تذٍیي اجشا ٍ یپس اسصیبثی هیضَد .داللل ساّجشدی چٌیي ییبیرتازاسی ثرشای
ایشاى تعقیت ساّجشد هطبسکتی ٍ ّوکبساًِ لحبظ ثبفتبس تبسیخی یبیتبس اجتوبهی
ثٌیبىّبی فشٌّای ٍ اهتقبدی جبهعرِ ٍ کرٌصگرشی هسرئَالًِی ثربصیاشاى آگربُ ٍ
هلتضم ثِ قَاهذ ییبیتازاسی ٍ هٌبصش َّیل هلی ٍ ًیض تغییرش سفتربس ضرْشًٍذاى
ایل.

كليددد واژههددبَّ :یررل هلرری هسرربئل ثررذیین ییبیررتازاسی ّررَیتی چشیررِی
ییبیتازاسی ایشاى.
داًـگبُهبصًذساىًَ،یؼٌذُیهؼئَل

* عضَگشٍُعلَمػیبػی
آهَختِوبسؿٌبػیاسؿذعلَمػیبػیداًـگبُهبصًذساى 

** 
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بيبى هسئله

رَاهعِپیچیذُاهشٍصثشایػبهبىثخـیثِصًذگیؿهْشًٍذاىًهبگضیشاصػیبػهتگزاسی
عوَهیدسهیذاىّبیهختلفّؼهتٌذ(هلهههحوهذی.)1181173،اصػهَییپشػهؾاص
ػیبػتگزاسیآىاصدغذغِّبیپبیذاسثـشثهَدُاػهت

ّبٍهلتّبٍ


افشاد،گشٍُ
َّیت
تّهبٍهٌهبثع
ػبصُایهعٌبییّنهتضويتمؼینٍتخلیقهَلعیه 
چَِّیتثِعٌَاى 
اػتٍّناصآىهتأحشهیؿَد،لزاهحیظارتوبعیثٍِیظُهٌبػجبتلذستحبونثشایي
يسٍَّیهتثهبػیبػهتپیًَهذی
هحیظًمؾاػبػیدسػهبختيَّیهتداسًهذ.اصایه 
تٌگبتٌگهییبثذ(سّجشی .)0281166،

فشٌّگٍَّیتثيهبیِیتىَیيٍتذاٍمرَاهعاًؼبًیاػهتٍَّیهتهلهیثهِ
هٌضلِیىیاصػغَحعبلیَّیتاّویتیٍیظُداسد؛صیشاهبًهبییٍاحهذّبیػیبػهیاص
سّگزساتخبرتذاثیشِهٌبػتثشایایزبداحؼبعتعلكاعضبیآىثِعٌبكهشَّیتهلهی
هیّؼشهیؿَدٍاصآًزبوِكَستجٌذیًیشٍیاًؼهبًیرَاههعدسرهبتهختلهفتٌهَ 
فشٌّگیٍَّیتیساهیًوبیبًذ،لزاحَصُّبیَّیتیًیضهخلػهبیشحهَصُّهبهـهوَل
ػیبػتگزاسیعوَهیٍالعهیؿَد .

هؼبئلػیبػتگزاسیعوَهیاصرولِػیبػتگزاسیَّیتهلیدسلیبعثهبػهبدگی
هؼبئلسامؿذًیٍلبثلحل،دسصهشُهؼبئلػیبػتیّؼتٌذوِثِدلیلپیچیذگیصیهبد
هؼبئلثذخینًبمگشفتِاػتٍ.اطُثذخینثبسهعٌبییهٌفیاسصؿیٍاخاللیًذاسدثلىِ
اصهَضَعبتیاػتوِچٌذثعذیثَدُ،داسایدسّنتٌیذگیّهبیثؼهیبسیٍپیبههذّبی
یوٌهذٍههذیشیت
پیؾثیٌیًبپزیشاػت،ثِؿذتدسثشاثشساُحلّبیػٌتیهمبٍهتهه 
هَفمیتآهیضآًْبهؼتلضمثبصاًذیـیدسؿیَُّبیخغیٍحبثهتلهذیویٍدسنعویهك
یًفعبى
وٌؾگشاىحىَهتیٍسّیبفتطسفًگشٍالذاهبتخاللبًًٍِیضدسگیشوشدىر 
ولیِیهشاحلػیبػتگزاسیآىاػت .
هختلفٍؿْشًٍذاىدس 
هؼبئلثذخینوِاصچٌذدِّپیؾهَسدتَرهِداًهؾٍسصاىٍػیبػهتگزاساىٍالهع
ؿذ،هؼبئلثؼیبسیساّوچَىهذیشیتآة،ثشًبهِسیهضیفضهب،رٌگهلداسی،ػیبػهت
یّبیصیؼتهحیغهی،وـهبٍسصی،تغییهشاترْهبًیآةٍّهَا(تشهیهشٍ
خبسری،آلَدگ 
لبچبق،رشائنػبصهبىیبفتِ،تشٍسیؼن،ػیبػت

یّبیًَظَْس،
دیگشاى)46180213،ثیوبس 
ٍاهٌیتداخلی،هْبرشت،پٌبٌّذگی،فمش،ثیىبسی،عهذمؿٌبػهبییگهشٍُّهبیاللیهت،
فؼبد،وبّؾویفیتهحیظصًذگیٍثؼیبسیهَضَعبتدیگشؿبهلهیؿَد.ههذیشیت
ایهيهؼههبئلثهِسغههنػیبػهتگزاسیّههبیهختلهف،تههبوٌَىثهِدلیهلپیچیهذگیصیههبد،
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یّبیثَسٍوشاتیهًٍبوبهیتلوینگیشاىثشایفشاتشسفهتياصهحهذٍدُهٌهبفع
ًبوبسآهذ 
گشٍُ،ػبصهبىٍثخؾخَد،وبهیبةًجَدُاػت(َّسىٍٍثش .)480225،
ثبتَرِثِایيتَضیحبتػیبػتگزاسیدسثبسُهؼبئلپیچیذٍُچٌهذٍرْیَّیهت
هلیثِعَسهبَّیحبهلٍیظگیّبیهؼبئلػیبػتیثذخیناػتَّ.یتهلیاگشچهِ
ثؼتشهٌذٍصهبىپشٍسدُاػتٍهتهأحشاصسخهذادّب،تحهَوتٍسًٍهذّبیگًَهبگَىدس
ػغَحهلیٍرْبًیاػت،اهباصؿیَُعبهلیتوبسگضاساىهختلفًیضتأحیشیهیپزیشد؛
لزاتىَیيثْیٌِآىهشَّىػیبػتگزاسیٍتذٍیيساّجشدّبػت.الگَّبیػیبػتگزاسی
َّیتهلیّنثِهبّیتًظبمّبیػیبػیٍچگًَگیػبختلهذستٍاثؼهتِاػهتٍ

ّناصهجبًیٍاكَلعبمػیبػتگزاسیعوَهیاحشهیپزیشد.ثبتَرهِثهذیيهالحظهبت

پشػؾاكلیهمبلِحبضشایياػتوِهبّیهتػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیچیؼهتٍ
دولتّبیساّجشدیآىثشایایشاىوذاماػت؟ثِتجعپشػؾاكلیثِػإالّبیفشعی
صیشًیضتَرِهیؿَد8هختلبتهؼبئلػیبػتیثذخینچیؼت؟ًؼهجتػیبػهتگزاسی
َّیتهلیٍػیبػتگزاسیعوَهیچیؼت؟سٍیىهشدًظهشی هتحلیلهیهٌبػهتثهشای
ؿبلَدُسیضیػیبػتّبیَّیتیچیؼت؟دسخلَفتحذیذهَضَ گفتٌیاػهتوهِ
ایيهمبلِفمظعْذُداستَضیحهبّیتػیبػتگزاسیَّیتهلیاػتلهزاهَضهَعبتی
ّبیَّیتهلیٍگًَِؿٌبػیآى،گفتوهبىّهبٍچشخهِ

هبًٌذتَكیفتبسیخیػیبػت
ػیبػتگزاسیَّیتهلی،وبسگضاساىدخیلدسایيفشایٌذ،ؿیَُّبٍهعیبسّبیاسصیبثیٍ

ًتبیذآى،آػیتؿٌبػیػیبػتگزاسیَّیتهلیٍ...ثهبّوهِاّویتـهبى،دغذغهِایهي
ًَؿتًِیؼت .
هتحلیلیٍاوتـبفی،ثِسٍؽوتبثخبًِایاًزهبمٍ

تحمیكحبضشثبهبّیتتَكیفی 
ّبیوصمثباثضاسفیؾگشدآٍسیٍػپغدولتّبیساّجشدیآىثشایػیبػتگزاسی


دادُ
َّیتهلیدسایشاىاػتٌجبطٍتحلیلهیؿَد.ثذیيهٌظَسثخؾًخؼتهمبلِهؼهبئل
ػیبػتیثذخینًٍؼجتآىثبػیبػتگزاسیَّیتهلهیساتَضهیحههیدّهذٍػهپغ
اكَلٍثٌیبىّبیػیبػتگزاسیَّیتهلیٍسٍیىشدهٌبػتثهشایهغبلعهِآىثیهبىٍ
ّبیساّجشدیآىثشایایشاىتـشیحهیؿَد .


ػشاًزبمدولت

ادبيبت پژوهش

دسثبسُیػیبػتگزاسیَّیتهلیثِصثبىفبسػیآحبسیاًذنًگبؿتِؿذُاػت.ثشخی
اصهْنتشیيآًْبعجبستٌهذاصهمبلهِّهبیوشیوهیٍلبػهویعَػهی()1171ثهبعٌهَاى
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ػبصیهلی؛فشاگیشیػیبػتّهبیوهالىارتوهبعیدس


ػیبػتگزاسیارتوبعیٍَّیت
«
لبًَىاػبػیروَْسیاػالهیایشاى»؛ًظشیٍػبصهٌذ()1172ثهبعٌهَاى«ههذلّهبٍ
الگَّبیهذیشیتتٌَعبتَّیتیٍلَهی؛اسائِساُوبسّبییثشایایشاى»ٍثشاتعلهیپهَس
()1171ثبًبم«دسآهذیثشػیبػتَّیتیدسروَْسیاػالهیایشاى»،وهٍِرهَّیاص
اثعبدٍپیچیذگیّبیػیبػتَّیتیروَْسیاػالهیایشاىساثشسػیوشدُاػت .

ثِسغنووجَدهٌبثعفبسػی،اهبآحبسوتیيدسصهیٌِیَّیتػبصیهلیپشؿوبساػت.
وتبةّشیغهیلًَبع()0211ثبًبم«هلتػبصی؛ایزبدهلت،پٌبٌّذگبىٍاللیتّب»،احش
ّیلٍوَیيفی()1773ثبًبم«ػیبػتهلتػبصیٍؿهْشًٍذیدسػهٌگبپَس»،وتهبة
ٍگَدسثبسًُبػیًَبلیؼن؛هلتػبصی،فذاسالیؼنٍرذاییدس

ًشهبى()0224ثِاػن« 
گفت
َّیتًٍْبدّب؛ساُّهبی

دٍلتچٌذهلیتی»ّ،نچٌیياحشرؼیٍٍیلیبهض()0223ثبًبم«
اصآحبسلبثلروشًذوِثٍِیهظُثهبسّیهبفتی

وبّؾػتیضُدسرَاهعهٌمؼنیبچٌذپبسچِ»
ًْبدگشایبًِ،ضوياسائِیهجبحجتئَسیهدسثبسَُّیتهلهیًٍبػیًَبلیؼهنٍهضایهبی
َّیتهلیهٌؼزن،ثِؿیَُّهبیػهبخت،تخشیهتٍثبصػهبختهلهتٍسٍؽّهبی
پشداصدوِالْبمثخؾهمبلِحبضشاػت .


اسصیبثیآىًیضهی
وصمثِاؿبسُاػتوِثخؾدیگشیاصادثیبتپهظٍّؾًهبظشثهِهَضهَ هؼهبئل
ثذخیناػتوِعالٍُثشدٍهمبلِفبسػی«هفَْمهؼبئلثذخین»()1173ثِللنفبضلی
ٍدیگشیتشروِهمبلِ«غلجِثشتشاطدیثشآهذُاصهـىالتفَقثذخین8هحذٍدػبختي
هٌبفعؿخلیآیٌذُثشایثْجهَدٍضهعیتتغییهشاتاللیوهیرْهبًی»ثهِللهنلهَیيٍ
ّوىبساى(،)1173ٍ1174چٌذهشرعهْندیگشثِصثبىاًگلیؼیساًیضؿبهلههیؿهَد
ثشًبهِسیضی»ًَ)1751(،ؿتِسیتل
وِهْنتشیيآًْبعجبستٌذاص«8هعوبّبیًظشیِعوَهی 
ٍٍثش؛وتبة«هؼبئلثذخینصیؼتهحیغی،هذیشیتًباعویٌبًیٍهٌبصعِ»ثِللنثبلیٌت
تّبیحىوشاًیثشایهَارْهَِّؿهوٌذاًِثهبهؼهبئل
ٍّوىبساى()0211؛همبلِ«لبثلی 
ثذخین»ًَؿتِتشهیشٍّوىبساى(.)0213دسحَصُػیبػتگزاسیعوَهیًیضچٌذاحشثهِ
ًگبسؽدسآهذُاػتوِوتبة«ػیبػتگزاسیعوَهیایشاى»ثهِللهناؿهتشیبى()1164؛
هجههبًیٍاكههَلػیبػههتگزاسیعوههَهی(ً)1173گبؿههتِهلههههحوههذی؛ٍهجههبًی
)اصهْنتشیيآًْبػت .

ػیبػتگزاسیعوَهیٍتحلیلػیبػتّبًَؿتِپبسػًَض(1163

اسصیبثیادثیبتتحمیكًـبىهیدّذوِثبایيوِهٌبثعدسصهیٌِهفَْمؿٌبػیَّیت
هلی،هإلفِّبیآىٍگًَِؿٌبػیػیبػتّبیَّیتیدسثؼتشتبسیخیایشاىوهنؿهوبس
ًیؼت،اهبدسصهیٌِیهبّیتهؼئلِیػیبػتگزاسیَّیتهلیدسهمبیؼِثبهؼبئلسام
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ٍهذیشیتپزیشٍاكَلساّجشدیوصمدستذٍیيآى،فمشادثیبتهـَْداػتٍثذاعت
همبلٍِػْنآىدستَلیذداًؾهشثَعِدسّویيهَضعًْفتِاػت.اصدیگشػَهٌهبثع
هشثَطثِػیبػتگزاسیعوَهیّ،وگیثِهجبًیٍاكَلعبمآىپشداختِاًذ.لزاهغفهَل
یثِعَسعبمٍتَرِثهِهجهبًیآىثهِعهَسخهبف
هبًذىثحجػیبػتگزاسیَّیتهل 
آؿىبساػت.لزاایيپظٍّؾاوتـبفیثِهٌظَستشهینثخـیاصوبػتیّبیپظٍّـیٍ
تِهیؿَد .

اؿبعِیادثیبتػیبػتگزاسیَّیتهلیًگبؿ
ووهثِ 

هفهومشنبسی هسبئل سيبستی بدخين

ٍاطُهؼبئلػیبػتیثذخینساًخؼتیيثبسسیتلٍٍثشدسػبل.1751مثهِوهبسثشدًهذ.
سٍؽّهبٍ
اصهؼبئلثشًبهِسیهضیٍرهَدداسدوهِثهب 

آًبىهذعیؿذًذوِهزوَعِای
سٍیىشدّبیػٌتیلبثلحلٍفلهلًیؼهت.آًْهبایهيهَضهَعبتساهؼهبئلثهذخین
یّبیارتوبعییبهَضَعبتهتمهبععثهِ
ًبهیذًذ.هؼبئلثذخینوِگبّیهعبدلدؿَاس 
وبسهیسٍد،هتـىلاصهعوبّب،هؼبئلثْنتٌیهذُدسػهغَحهختلهفربهعهِ،التلهبد،
یّبیثؼیبس،استجبعبتهتمبثهلثهب
ػیبػتٍحىوشاًیّؼتٌذوِثبًباعویٌبًیصیبد،پیچیذگ 
حلّبیاحتوبلی
ٍساُ 
ٍهتضبدافشاددسثبسُیهبّیت 

ٍاسصؽّبیسلیت

ذگبُّب
یىذیگش،دی 
یدٌّذ(َّسىٍٍثش .)180225،
آًْب،ػیبػتدسٍىٍثیيػبصهبًیساهخبعتلشاسه 
ثِثبٍسكبحتًظشاىاغلتهؼبئلارتوبعیدسهمبیؼِثبهؼبئلعلهَمعجیعهیوهِ
حلّبیؿٌبختِؿذُداسًذ،ثِػختیتعشیفپزیشًذٍهعوَوًحل
ًذٍساُ 

تعشیفپزیش
یؿًَذ.هؼبئلػیبػتیثذخینؿبهلتمشیجبًثؼیبسیاصهؼبئلػیبػهتگزاسیعوهَهی
ًو 
هیؿَد(سیتلٍٍثش .)13381751،

ثبایيوِفْنهؼبئلػیبػتیثذخینلبعذُیٍاحذیًذاسد(آليٍگَلهذ)0381764،
ٍّشتالؿیثشایفشهَلِوشدىآىاختالفثشاًگیضاػت(ثبلیٌتٍدیگشاى،)1080211،ثِ
ؾثیٌی،داسایپبیبًیثبصٍسامًبؿذًی
اختلبسهؼبئلثذخینهؼبئلیپیچیذُ،غیشلبثلپی 
ساُحهلّهبیپیـهٌْبدیهمبٍههت
ّؼتٌذ؛(ّیذٍآلفَسدٍ)080211،ثِؿذتدسهمبثل 
وٌؾگشاىارتوبعیهختلفثِ
یؿًَذیعٌی 
یوٌٌذ.ایيهؼبئلاصًظشارتوبعیثشػبختِه 
ه
یوٌٌهذ.ثهِ
سٍؽّبیهتفبٍتیایيهَضَعبتدیٌبهیهساتلهَس،تفؼهیشٍاسصیهبثیهه 

ؼنّبیارتوبعیپیچیهذُداسًهذ
یّبیچٌذویِایٍدیٌبهی 
عالٍُهؼبئلثذخینٍاثؼتگ 
بػتّبیپیـٌْبدیثهشایههذیشیتآًْهب
ِگًَِایوِثشػشادسانهبّیت،عللٍػی 

ث
اختالفرذیٍرَدداسد(َّسىٍٍثشٍ280225،تشهیشٍدیگشاى .)46280213،
5

یب ثیستن ضوبسُی 1931 1

لبثلیتؿٌبختیٍظشفیتپبػخگَیییهػبصهبى

ّنچٌیيهذیشیت هؼبئلثذخیناص

فشاتشهیسٍدٍهعوَوًحلآًْبهؼتلضمتغییشسفتبسؿْشًٍذاىاػهت.ههذیشیتهؼهبئل
ثذخینثِعَاهلٍهالحظبتثیشًٍیهبًٌذفمذاىٍلت،پَلیبكهجشٍثشدثهبسیوهبفی
ٍاثؼتِاػت(ثبلیٌتٍدیگشاى .)1180211،
یّبیهؼبئلثذخینثِؿشحصیشاػت 8
عَسخالكِهْنتشیيٍیظگ 

ثِ
یّبیثؼیبسیداسًهذٍاغلهتچٌهذعلتیاًهذ.ایهيدسّهن
-1هؼبئلثذخینٍاثؼتگ 
یوٌذ .
فپزیشیآًْبسادؿَاسه 
یّبیهتمبثل،عللچٌذٍرْیٍاّذافهتعبسم،تعشی 
تٌیذگ 
یًبپزیشداسد .
ؾثیٌ 
تالؽّبثشایهذیشیتهؼبئلثذخیناغلتًتبیزیپی 
-0هعوَوً 
-1هؼبئلثذخیناغلتپَیبّؼتٌذٍّنصهبىثبتالؽػیبػتوذاساىثهشایحهلٍ
یوٌٌذ .
فللآًْب،تغییشه 
اصآىوِاصًظشفٌیٍتىٌیىیپیچیذُثبؿٌذاصًظشارتوبعی
-2هؼبئلثذخینثیؾ 
ػبصهبىّهب

یًفعبىصیبدؿبهل
ّؼتٌذٍساُحلآًْبهعوَوًهؼتلضمّوبٌّگیثبر 

پیچیذُ
یؿَد .
ٍهإػؼبتحىَهتی،غیشاًتفبعی،هـبغلخلَكیٍافشاده 
یگیهشد
دسحَصُیهؼَؤلیتیهػبصهبىخبفلهشاسًوه 

-3هؼبئلثذخینهعوَوً
ساهیعلجذ .
وٌؾگشیهؼئَوًِّوگبًی 
ثلىِعولدسػغَحگًَبگَىٍ 
-4هعوَوًهذیشیتهؼبئلثذخینهتضويتغییشالگَّبیسفتبسیٍتعْذؿْشًٍذاى
اّشمّبیػٌتیهإحشثشسفتبسؿْشًٍذاىوبفیًیؼتثلىهِثهِساُحهلّهبی
اػت.یعٌی 
فعبوًِتشدسًیلثهِتغییهشاتسفتهبسی

خاللبًًِیبصاػتتبؿْشًٍذاىساثشایّوىبسی
پبیذاساًگیضُثجخـذ(خذهبتعوَهیاػتشالیب .)1-280225،
-5هؼبئلػیبػتیثذخینّیچًمغِایًذاسًذوِثبسػیذىثِآىثبیذتلوینگیهشی
ساهتَلفوشد.تلوینگیشًذگبى،وبسثشسٍیچٌیيهؼبئلیساًِثِخبعشهٌغكدسًٍی
ًْفتِدسآًْبثلىِثِخبعشهالحظبتثیشًٍیهبًٌذفمذاىصهبى،هٌبثع،یبكجشٍتحوهل
تّهبیفهشاسٍثْتهشیيتلهوین
یوٌٌذ.تلوینگیشاىثبتَرِثِهحذٍدی 
وبفی هتَلفه 
حلّبیهؼبئلثذخینػیبػهتیدسػهتیهبغلهظ
سٍساُ 

هوىيسااتخبرهیوٌٌذ.اصای 
ي
ًیؼتٌذثلىِثذیبخَةّؼتٌذ(سیتلٍٍثش .)14081751،
-6هذیشیتهؼبئلػیبػتیثذخینیهثبسٍُتزذیذًبپزیشاػهتٍّهشتلهویوی
یتَاىػیبػتیَّیتیسااتخبرٍػپغثبهـهبّذًُتهبیذ
پیبهذّبییخبفداسد.هخالًًو 
ًبخَؿبیٌذ،آىساثِػَْلتتلحیحوشد.اههَسخغیهشٍعوهَهیثشگـهتًبپزیشًهذٍ
ًتبیذثؼیبسدیشپبییداسًذ(سیتلٍٍثش .)14181751،
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سيبستگذاری عووهی و سيبستگذاری هویت هلی

ػیبػتگزاسی«ؿیَُهـخقؿىلدادىثِعول»یبهزوَعِالذاهبتیّذفوٌذاػتوِ
هزوَعِایاصثبصیگشاىدسهَارِْثبیههـىلیهبهَضهَ خهبفدًجهبلههیوٌٌهذ.

بػتّبییًبظشاػتوِاصػهَیدٍلهتیهبًْبدّهبی
تشویتایيٍاطُثبعوَهیثِػی 
یدّهذیهبعجهبستاص
یؿَدٍتوبمیبروعیتصیبدیساّهذفلهشاسهه 
عوَهیٍضعه 
الذاهبتّذفداسیاػتوِثٍِػیلِفشدیبگشٍّیاصافشادوِلهذستٍهـهشٍعیت
یگیهشد(هلهههحوهذی،
ػیبػتگزاسیداسًذ،ثشایهمبثلِثبیههـىلعوَهیؿهىلهه 
.)1481173ػیبػتگزاسیدسػِػغحخشد،صیشػیؼتوییبفشعیٍوالىاًزبمهیؿَد
یگیهشد؛صیهشاػیبػهتوهالىؿهبهل
وِػیبػتگزاسیَّیتهلیدسػغحوالىلشاسه 
یوٌهذ
یؿَدٍهَرَدیتٍهٌبفععوَهیٍػیعیسالحبػهه 
ارتوب ثِعٌَاىیهوله 
(اؿتشیبى .)3181164،
علَمػیبػتگزاسیثبّذفآؿتیدادىتئَسیػیبػیٍعولػیبػتگزاسیثهِایهي
پشػؾهیپشداصدوِ«چگًٍَِثٍِػیلِچِوؼییهخظهـییهبػیبػهتعوهَهی
تْیٍِارشاهیؿَد؟»(ٍحیذٍ)16481162،اصایيعشیكثِعلندٍلتدسعولتجهذیل
هیؿَد.ػیبػتگزاسیعوَهیهَضَعیچٌذسؿتِای،هؼألِهحَسٌٍّزهبسیاػهت.

یوٌهذوهِاصچهبسچَةهحهذٍدهإػؼهبتٍػهبختبسّبی
چٌذٍرْیثَدىایزبةهه 
سؿتِّبیدیگشًیضتَرِوٌهذ.هؼهألِهحهَسی
بفتِّبی 
ػیبػیفشاتشسفتٍِثِآحبسٍی 
التضبهیوٌذوِػیبػتگزاسیعوَهیاصحلبسّبیآوبدهیهفبكلِثگیهشدٍثهِحهل
یدولتهیوٌهذوهِ

هـىالتدًیبیٍالعیثپشداصدٍػشاًزبمٍیظگیٌّزبسی هاسصؿ
ػیبػتگزاسیًجبیذفمظثشعیٌیتعلویپبفـبسیوٌذ،ثلىِثبیذًبهوىيثهَدىرهذایی
اسصؽّبٍفٌَىسادسهغبلعِالذاهبتدٍلتثپزیشد(گَپتب .)1181171،

اّذافٍاثضاس،یب
اصهذلّبییهبًٌذهذلًْبدی،گشٍّیً،خجگهبى،عمالًهی،

دسػیبػتگزاسیعوَهی
اًتخبةعوَهی،تغییشاتتذسیزی،ػیؼتوی،تلوینگیشیٍهذلفشایٌذییبچشخهِای
یؿَدوِهذلآخشیاصپشوبسثشدتشیيآًْبػت.ایيًَؿهتًِیهضثهشایهغبلعهِ
اػتفبدُه 
هذلچشخِایثهبالْهبماص

ػیبػتگزاسیَّیتهلیّویيهذلساهٌبػتتلمیهیوٌذ.
دیذگبُوػَل،ایؼتَىٍآلوًَذاػت(پبسػًَض،)5281163،فشایٌذػیبػتگزاسیعوَهی
یآیٌذّبٍحشوتدسلبلتهشاحلهیثهِؿهىلچشخهِصیهش
اصگبمّبیبپ 

ساهزوَعِای

هیداًذ8تعییيدػتَسوبس،تذٍیيػیبػت،ارشایػیبػهت،اسصیهبثیػیبػهت،هشحلهِ
(هلههحوذیٍ1381173،اؿتشیبى .)1581171،
تغییشٍدسًْبیتپبیبىػیبػت 
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ػیبػتگزاسیَّیهتهلهیثهشایهبًهبییرَاههعاههشیوصماػهتصیهشااصهٌظهش
ّبساهحمكهیوٌذ،ثِحیبتربهعهِ


َّیتهلیدسحَصُػیبػت،آسهبى
وبسوشدگشایبًِ
هلیٍّوجؼتگیآىهـشٍعیتهیدّذ،ثشهیضاىالتذاسگشٍّهیههیافضایهذٍهحهَسی
ثشایتزویعٍتجییيهٌبفعػیبػیایزبدهیوٌذ.لذستههذاٍمَّیهتهلهیثهِعٌهَاى
َیترذیدٍلتهیؿَدٍثشعىغٍضهعیتتهٌؾثهیي

ًیشٍیثؼیذوٌٌذُهَرتتم
دٍلتٍهلت،خَدهٌـبءثضسگتشیيضعفٍآػهیتپهزیشیاػهت(اثَالحؼهٌی81166،
.)15اصایيسٍَّیتػبصیثِعٌَاىػبصٍوبساكلیّوبٌّگیٍوٌتهشلارتوهبعیثهشای
دٍلتّبهْناػتٍؿٌبػبییهجبًیَّیتثخؾٍّوجؼتگیػهبص،سٍؽّهبیایزهبد
احؼبعتعلك،تعْذٍٍفبداسیثِارتوب ،چگهًَگیاػهتوشاسٍسفهعهَاًهعتحمهكٍ
تذاٍمآىضشٍستیاًىبسًبپزیشاػت(حظیذسی.)281174،چٌیيّذفیثِخَدیخهَد
ٍیباتفبلیحبكلًویؿَد،ثلىِهؼتلضمػیبػهتگزاسیّهبیوبسآههذاػهت.اصایهيسٍ
دٍلتّبهیوَؿٌذفشایٌذَّیتػبصیسااصساُػیبػتگزاسیَّیتیػهبهبىدٌّهذٍاص
ایيعشیكپبػذاسًظنارتوبعیٍاػتَاسیػیبػیثبؿٌذ(ثشیَس .)11580225،
اصهَضعػبصُاًگبساًِوَِّیتروعیساًِاهشیاصلی،حبثتٍاصپیؾتعییيؿذُ
ثلىِػبصُایهتأحشاصهَلعیتّب،ثبفتٍصهیٌهِّهبیارتوهبعیٍفشٌّگهی،چگهًَگی
ػبختبسلذستٍوٌؾگشیثبصیگشاىگًَبگَىهیداًذً،یهضػیبػهتگزاسیَّیهتهلهی
اهشیوصماػت.اگشَّیتهلیساًَعیػبختبسوٌؾ،ؿیًَُگشؽٍثیٌؾٍػبختبس
احؼبعثذاًینوِساثغِایتعبهلیثبػبختلذستٍػیبػتاصیههػهٍَثؼهتشّبی
فشٌّگیٍارتوبعیٍتبسیخیاصػَیدیگشداسد،الگَّبیسفتبسیػهبختلهذستٍ
ؿیَُّبیػیبػتگزاسیآىدسؿىلدّیٍتَاًوٌذػبصیَّیتروعییبػهبهبىصدایهی
اصآىًمـیثِػضاداسد .
چٌیيًگشؿیهَضَ سٍیىشدهٌبػتثشایػیبػتگزاسیَّیتساهغشحههیوٌهذ
وِثًِظشهیسػذسٍیىشدًْبدگشایبًِهٌبػجتثیـتشیداسد.ایذُیولیهذیًْهبدگشایی
ایياػتوًِْبدّبدسؿىلگیشیسفتبسافشادٍرَاهع،تشػینػیبػتّبٍساّجشدّبٍ

تعییيهٌظَهًِگشؽ ّبٍهٌهبفعًمـهیهحهَسیداسًهذ.الجتهِایهيًَؿهتِثهشایفْهن
ػیبػتگزاسیَّیتهلیًًَْبدگشاییساهٌبػتتشهیداًذ.چهَىًًَْهبدگشاییثهبسفهع
وبػتیّبیًْبدگشاییوالػهیه،ثهشتهأحیشتعیهیيوٌٌهذُیًْبدّهبثهشفشایٌهذًٍتهبیذ
وٌؾّبیػیبػیٍارتوبعی،صایؾثهبصیگشاىرذیهذ،ؿهىلدادىثهِاػهتشاتظیّهبی
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ػیبػیوٌـگشاى،تَصیعلذست،اسصؽّبٍاعالعبتدسػغحارتوبعی،ویفیتًْبدّهب

دسهَفمیتیبؿىؼتػیبػتّب،هؼیشیوًِْبدّبثِسٍاثظلهذستهیهبىگهشٍُّهبی
سلیتدسربهعِؿىلهیدٌّذٍثٍِیظُفشایٌذتلوینگیشیػیبػهیتأویهذیهجذعبًهِ
هیوٌذ(وبظوی .)581170،

اصثیيؿهبخِّهبیگًَهبگَىًًَْهبدگشاییدًٍحلهًِْهبدگشاییربهعهِؿهٌبختیٍ
ًْبدگشاییتبسیخیلبثلیتثیـتشیثشایتَضیحػیبػتگزاسیَّیتهلهیداسًهذ؛صیهشا
ًْبدّبثِؿىلیهٌضٍیٍرذااصساثغِگؼتشدُتشثبدٍلتٍرَدًذاسًذٍتزبسةٍیظُ
تبسیخدسؿىلدّیٍوٌؾگشیًْبدّباّویتیاػبػهیداسًهذ(پبسػهًَضٍ)12281163،
ًْبدگشاییتبسیخیًمؾًْبدّبییوهِدسفشایٌهذیتهبسیخیثهٍِرهَدآههذُاًهذسادس
ؿىلگیشیلَاعذٍالگَّبیوٌؾهإحشهیداًذ.اصایيچـناًذاصًْبدّهبپذیهذُّهبیی
اػتوِدسفشایٌذّبیتبسیخیؿىلگشفتٍِهیشاحیثشایآیٌذگبىّؼتٌذٍثشهمبكهذ
ٍهؼیشّبیوٌـگشاىتأحیشهیگزاسًذ.ایيهٌغك«ٍاثؼتگیثِهؼیش»خَاًذُهیؿَدوِ
ثشتأحیشگزؿتِثشآیٌذُاؿعبسداسد(وبظوی .)781170،
ثِصهیٌِّبیارتوبعیًیضتَرِههیوٌهذ.دسایهيًظشیهِ

ثِعالًٍُْبدگشاییرذیذ
ًْبدّبیػیبػیٍاحذّبیهزضاٍهؼتملیخهبسداصصههبىٍهىهبىًیؼهتٌذ؛ثلىهِدس
صهیٌِیخبكیٍالعؿذٍُدسچبسچَةایيهحیظهتغیشثبیذدیذُؿهًَذًْ.بدگشایهبى
ربهعِؿٌبختیهعٌبییهَػعثشایًْبددسًظشهیگیشًذًٍهِتٌْهبلَاعهذ،سٍیهِّهبٍ

ٌّزبسّبیسػویثلىًِظبمّبیًوهبدیي،ػهبختبسّبیؿهٌبختیٍالگَّهبیاخاللهی
یدٌّهذ(حؼهیٌیصادُ.)75-7281171،اص
ساٌّوبٍهعٌبػبصساًیضدستعشیهفآىرهبیهه 
هٌظشًًَْبدگشایبًِّشگًَِػیبػتگزاسیَّیتهلیثبیذثؼتشّبٍصهیٌِّبیارتوهبعی،
ؿٌبػِّبیفشٌّگیٍپیـیٌِتبسیخیرَاهعٍتحَوتآىساهذًظشلشاسدّذ.گؼؼت
وبهلاصگزؿتِثبّذفًَخَاّیٍػبصگبسیثبؿشایظًَپذیذیبتَلفهغلكدسآىثِ
للذایؼتبدگیثشَّیتٍتبسیخگزؿتِّیچیهثبًًَْبدگشاییتٌبػهتًهذاسد،ثلىهِ
ػیبػتگزاسیَّیتهلیثبیذتَأهبىثِگزؿتِ،حبلٍآیٌذُچـنثذٍصد.ثبایهيحهبل
هَضَ هْنچیؼتیػیبػتگزاسیَّیتهلیٍّذفهحَسیآىاػت .

چيستی و هدف سيبستگذاری هویت هلی

دسّشثحخیاصػیبػتگزاسیَّیتهلی،پهیؾاصّهشچیهضیچیؼهتیَّیهتهلهیٍ
عٌبكشآىٍایيوِهمشساػتثبصیگشاىدسثبسُچِچیضیػیبػتگزاسیوٌٌذ،ثهِارّهبى
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ؿَد.اصتشویتایيدٍٍاطُچٌیيثشهیآیذوِهَضَ ػیبػهتگزاسیعوهَهی

هتجبدسهی
َّیتهلیاػتٍّذفآىًیضایزهبد،تحىهینٍپبیذاسػهبصیآىاػهت.لهزاًگهبّی
اروبلیثِهفَْمَّیتهلیوصماػت .
ؿهثبهفَْمهلتگشُخَسدُاػتٍهلتهَرَدیتپیذاًویوٌهذ

َّیتهلیثی
هگشایيوِهزوَعِایاصافشادٍرَدداؿتِثبؿهٌذوهِخهَدساثهبآىههیؿٌبػهبًٌذٍ
ٍیظگیّبیهلیهعیٌیداسًذ.پغَّیتهلهیًهبظشثهِعمبیهذ،ثبٍسّهب،احؼبػهبتٍ
ًگشؽّبیافشاددسلبلتیهارتوب ثًِبمهلتاػهت(ًشههبىَّ.)12-180224،یهت
هلیچٌذثعذیاػتٍػبختبسثیٌؾٍداًؾ(ثُعذؿٌبختی)،وٌؾٍسفتبس(ثعذوشداسی)ٍ
احؼبػبت(رٌجِعبعفیٍاحؼبػی)ساؿبهلهیؿَد.التضبیایيًَؿتِاؿبسُثِتعبسیف
گًَبگَىَّیتهلیًیؼت،ثلىِثِعَسفـشدُثهِثبٍسّهب،احؼبػهبتٍاسصؽّهبی
ثٌیبدیٌیهیپشداصدوِوٌؾگشاىعشكَِّیتهلیثبػیبػتگزاسیهبّشاًِخَدهیوَؿهٌ ذ
تبآًْبسادساعضبیربهعِحزف،تلحیحٍتشهین،تمَیت،تضعیفیبهتحَلوٌٌذ .
یّهبی
ثًِظشهیلشپٌذعٌلشتذاٍمثخؾَّیتهلیعجبستٌذاص-18ثبٍسثهٍِیظگه 
هـتشنٍتعْذهتمبثل-0لذهتٍتذاٍمتبسیخی-1هٌؾفعبلٍ-2اثؼتگیثهِیهه
للوشٍخبفیبپیًَذرغشافیبییٍ-3فشٌّگعوَهیهـتشنیبداؿهتي«ههٌؾهلهی»
(هیلشً .)0781161،شهبىثبسٍیىشدیتلفیمیلیؼتیاصهإلفِّهبیَّیهتهلهیاعضهبی
ربهعِساثذیيؿشحآٍسدُاػت8ثبٍسثِایيوِربهعِهَسدًظشٍالعبًٍرَدداسد،ههي
عضَیاصآىّؼتن،دیگشاعضبیربهعِوِثبآًْباستجهبطداسمههشاعضهَیاصّوهبى
ربهعِثذاًٌذ،ربهعِهَسدًظشیهههلهتاػهتٍاعضهبیآىههشدمّؼهتٌذٍ،رهَد
ػشصهیٌیهعیّيوِثِآىربهعِتعلكداسد،اعتمبدثِایيوِربهعِهَسدًظشلجلاصههي
ٍرَدداؿتٍِپغاصهيًیضٍرَدخَاّذداؿت،اعضبیربهعٍِیظگیّبیهـهتشوی

داسًذوِآًبىسااصغیشاعضبهتوبیضهیوٌذ،ثِعالٍُآىٍیظگیّبلبثلؿٌبػبییاػتٍ
فشدثیؾاصدیگشاىهیتَاًذثباعضبیآىربهعِاستجبطهإحشثشلشاسوٌذ.

عالٍُثشاثعبدؿٌبختیَّ،یتهلیهتضوياسصؽّبٍتعْذاتًیضّؼتّ.نچٌیي
ثعذاحؼبػبتٍعَاعفافشادًؼجتثِهلتٍهإلفِّبیآىًبظشثِافتخبسٍاحؼبع
غشٍسدسلجبلدػتبٍسدّبیتبسیخییبوًٌَیهلتیباحؼبعؿشهؼبسیٍتأحشاصاخجبس
تشاطدیّبٍدسدّبیٍاسدُثشاعضبیربهعِ،یباحؼبعسضبیتاصصیؼتيدسربهعٍِ
هجبّبتثِعضَیتدسآىاػت(ًشهبى.)1280224،ساعپَلٍدیگشاىًیضثهبعجهبساتی
هـبثِثِچٌیيهإلفِّبییاؿبسُوشدُاًذ(پَلٍ4581777،اثَالحؼٌی .)6181166،
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َّیتیب«ویؼتی»هلیاصعشیكفشایٌذ«َّیتیبثی»حبكلهیؿهَد(ًزهبتی81160،
.)132ایيفشایٌذ،هیبىافشادگشُّبیتعبهلیایثبعٌَاىخلهبیقعوهَهیربهعهِیهب
«خلكٍخَیهلی»ایزبدهیوٌذ(ًظشی.)6081172،ثهِتعجیهشایهٌىلغًتیزهِفشایٌهذ

َّیتػبصیتىَیيهٌؾهلیاػتوِاصًظشًْبدیخَدسادسًْبدّبیهؼلظربهعهِ
هیًوبیبًذ(ایٌىلغ .)157-15481174،

اصایيهٌظشهیتَاىگفتػیبػتگزاسیَّیتهلیهزوَعِػیبػتّهبٍتهذاثیشی
اػتوِثِّذفآفشیٌؾهبیروعیهلیكَستهیگیهشد.یهبػیبػهتّهبیّهَیتی
هزوَعِتذاثیش،سٍیىشدّبٍثشًبههِّهبییاػهتوهِهزوَعهًِظهبمتلهوینگیهشیٍ
احشگزاساىثشگفتوبىعوَهیثشایتعشیفٍؿهىلدّهیثهَِّیهتدسربهعهِاعوهبل
هیوٌذ(حبریبًی.)3281173،ثِعجبستیػیبػتگزاسیَّیتییهًَ خظهـیدٍلتهی
دسلجبلّوِیٍرََُّیتیٍهؼبئلهشثَطثَِّیتهلیوـَساػتوِتوبمهشاحل
چشخِػیبػتگزاسیسادسثشهیگیشد(پَسػعیذ.)62-5581173،ایيچٌهیيػیبػهتگزاسی
ثبعجهیؿَدوِثِتعجیشاػویتَّیتهلیثِهعٌبیثهبصتعشیفٍثبصتفؼهیشهؼهتوش
الگَیاسصؽّبً،وبدّب،خبعشات،اػغَسُّبٍ،ػٌتّبییوِهیشاثهتوبیضهلتّهبسا
تـههىیلهههیدّههذ،ؿههىلثگیههشد(اػههویتٍ.)0781161،هٌظَهههِؿخلههیت،هههٌؾٍ
خَدآگبّیهلیػبهبىیبثذٍاعضبیربهعهِثهبهفهبّیویًظیهشّؼهتیٍهَرَدیهت
روعی،احؼبعتعلكٍپیًَذروعیٍهْنتشاصّوِاكبلتٍاعتجبستبسیخیآؿٌبؿًَذ .

ثبتَرِثِچٌیياثعبدهتٌَعی،ػیبػتگزاسیَّیتهلیثهِهخبثهِهؼهئلِػیبػهتی
ثذخین،هیوَؿذثباتىبثِهتغیّشّبٍهٌبثعگًَبگَىثبوویٌِػبصیصهیٌِّبیگؼؼهتگی
ارتوبعیٍوبّؾپیَػتگیّبیارتوبعی،ثؼهتشّبیؿهٌبختًؼهجتثهِهإلفهِّهبی
َّیتهلیسافشاّنوٌذ.اصهزشایؿٌبختآگبّبًِ،ػبختبساحؼبػبتٍحغتعلكٍ
دلجؼتگیثِربهعِهلیساسلنصًذٍػپغالگَّبیوٌؾّوذوًٍٍِفبداساًِدسلجهبل
آىساػبهبىدّذ .

داللتهبی راهبزدی بزای سيبستگذاری هویت هلی در ایزاى

دسایيلؼوتثبالْبماصآسایلیتلٍٍثشدسخلَفٍیظگیّبیهؼبئلثذخینٍتلمی
ػیبػتگزاسیَّیتهلیثِهٌضلِهلذاقثبسصآى،ثِدولتّبیساّجشدیدسخلهَف
ػیبػههتگزاسیَّیههتهلههیایههشاىاؿههبسُهههیؿههَدً.ىتههًِخؼههتثههِهخبثههِػشهـههك
ػیبػتگزاسیایياػتوِساّجشدولیهَارِْثبػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیثهِهخبثهِ
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هَضَعیثذخین،وبسثؼتساّجشدّوىبساًِدسهمبثلدٍالگهَیدیگهشالتذاسگشایبًهٍِ
سلبثتیاػتوِدسهَسدولیِیهشاحلچشخِیػیبػتگزاسیاصؿٌبختهؼئلِتبپبیبى
ػیبػتسادسثشهیگیشد .چَىػیبػتگزاسیَّیتهلیفشایٌذیپیچیهذٍُچٌهذٍرْی

اػتوِثبهـبسوتریًفعبىهختلفٍثهبصیگشاىگًَهبگَىكهَستههیگیهشدٍلهزا
ساّجشدالتذاسگشایبًِوهِػیبػهتگزاسیسادسحیغهِكهالحیتثعضهیافهشادًخجهِیهب
گشٍُّهبیهؼهلظداسایهَلعیهتػهبصهبًیدسػلؼهلِهشاتهت،اعالعهبتیهبلهذست

یًفعهبىدیگهش هاعضهبیربهعهٍِ
یداًذٍاسادُ،توبیالتٍاحؼبػهبتر 
ارجبسآهیضه 
ؿْشًٍذاى هسادسایيفشایٌذدخیلًویوٌذٍیبساّجشدسلهبثتیوهِدسرؼهتٍرهَی
لذستً،فَرٍػْنٍالگَیسفتبسیثشدهثبختاػتوِافضایؾاحتوبلٍلَ هٌبصعِ
ثیيریًفعبىٍوٌؾگشاىهختلفدسگیشدسفشایٌذَّیتػبصیسادسپیداسد،چٌهذاى
ثبهفَْمػیبػتگزاسیَّیتهلیػبصگبسًیؼتٌذ،ثلىِساّجشدهـبسوتییبّوىبساًِثهِ
یًفعهبىصیهبدیداسًهذ،
هخبثِوبساتشیيساّجشدهَارِْثبهؼبئلػیبػهتیثهذخینوهِر 
یؿَد .
حوبیته 
چٌیيساّجشدیثبهٌغكدهَوشاػیهـهبسوتیػهبصگبسیداسدوهِؿهْشًٍذاىسادس
ؿٌبختهؼبئلاكلیػیبػیٍاسائٍِتْیِیساُحلّبیآًْبكبحتحكٍهؼَؤلیت
هیؿٌبػذ(هلههحوذیٍ)0581173،ثباكَلػیبػتگزاسیهؼبئلثذخینوًِهبظشثهِ
تغییشسفتبسهشدماػتًیضػبصگبساػت.چَىؿىلدّهیثهِػهبختبسثیهٌؾ،وهٌؾٍ
احؼبػبتهشدمهَضَ هحهَسیػیبػهتگزاسیَّیهتهلهیاػهتدسًتیزهِثهذٍى
ًتیزِهیهبًذ .


ثشیآًبى،ػیبػتگزاسیاهشیًبتوبمٍثی

هـبسوتٍػْن
ثِعالٍُچٌیيسّیبفتیدسهمبثهلسّیبفهتخغهیٍػهٌتیثهِػیبػهتگزاسیلهشاس
هیگیشدچَىثخـیاصثذخینثَدىػیبػتگزاسیَّیتهلهیدستعبههلثهیيعَاههل
علهی،اّههذافهتضههبدػیبػههتیٍاخههتالفًظههشثههشػههشساُحههلّههبیهٌبػههتًٍیهض
یّبیارتوبعیایيهؼبئلًْفتِاػت.ثِعالٍُدسندسػهتهؼهئلِ،هؼهتلضم
پیچیذگ 
يوهِّهشتهذثیشٍساُ
یًفعبىهختلفاػتٍای 
ػبصهبىّبیهتعذدٍر 

تَرِثِدیذگبُ
یًفعهبى
ػبصهبىّبیهتعهذدٍر 

حلهحتولیهعوَوًًیبصهٌذهذاخلِ،تعْذٍّوبٌّگی
گًَبگَىاػت.ثٌبثشایيحلٍفللهؼبئلثذخینثِتفىشوهلًگهشًیبصهٌهذاػهتتهب
خغی.لزایهخغشّویـگیدسػیبػتگزاسیَّیتهلهیهحهذٍدًگشیدسؿهٌبخت
ساُحهلّهبی
هؼئلٍِثشخَسدػٌتیعوَدی،ػلؼلِهشاتجیٍدٍلتهحهَسدساسائهِی 
ّبٍدؿَاسیّبیَّیتیاػت .


پیچیذگی
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یىیدیگشاصدولتّبیساّجشدیدسخلَفػیبػهتگزاسیَّیهتهلهی،دسٍىصا
ثَدىآىاػت،صیشاّوبىگًَِوِگفتِؿذاصرولِاكَلثٌیبدیيػیبػتگزاسیعوَهی
عٌبیتّوضهبىٍتإاهبىثِچْبسعٌلشصهیٌِیبثبفتبس،ػبختبس،وبسگضاسٍفشایٌذاػهت
(غشایبقصًذی.)0681172،تَضیحایيوَِّیتتعشیفافشادربهعِاصخَداػتٍلهزا
تجلَسپٌذاؿت،ؿٌبختٍاحؼبعآًْبػتٍلهزاثهِعهَسهٌغمهیًوهیتَاًهذثٌیهبدٍ
سیـِّبیثیشًٍیداؿتِثبؿذ.الجتِثبٍسثِثَهیثَدگیػیبػهتگزاسیّهبیّهَیتیثهِ
هعٌیًفیساثغِهتمبثلٍتعبهلیثؼتشّبیهحیظداخلیرَاهعثبهحهیظّهبیثیشًٍهی
ًیؼتچَىاصسّیبفتػیؼتویٍ،العیتثْنپیَػتگیّبٍسٍاثظهتمبثلرَاهعهتهأحش
اصفشآیٌذرْبًیؿذى،اهشیگشیضًبپزیشؿذٍُدادٍػهتذّبیّهَیتیساثهِهَضهَعی
حتویهجذلوشدُاػتٍوشداسٍپٌذاؿتدیگشاىاصههبًیهضدسؿهىلگیهشیهٌظَههِ
َّیتهبىتأحیشثؼضاییداسد،اهبّوشًگیهغلهكثهبوشداسّهبٍپٌذاؿهتِّهبیاغیهبسٍ
التجبعثیونٍوبػتاصآهَصُّبیَّیتیثشٍىصاد،اصًظشّؼهتیؿٌبػهبًِثهبهعٌهبی
َّیتروعیًبػبصگبسٍاصًظشػیبػتگزاساًِثبفشآیٌهذآىدستٌهبفشاػهت.دسًتیزهِ
هیتَاىگفتػیبػتگزاسیَّیتهلیثباتخبرسٍیىهشدیتهبسیخی هربهعهِؿهٌبختی

هیّؼشهیؿَدٍثذٍىاتىبثشػتَىّبیاػتَاسفشٌّگ،تبسیخٍٍیظگیّهبیارتوهبعی
ثَهی،ثبچبلؾاصخَدثیگبًگی،دگشؿهذگی،ثهیسیـهگیٍفشاهَؿهیحبفظهِروعهی
سٍیبسٍهیؿَد(وشیوی)1181170،؛ٍاصدیگشػَّشگًَِغفلتیهبتغبفهلًؼهجتثهِ

ولیتتبسیخیٍتمغیعػیبػیهایذئَلَطیهآىخَدثًِبتوبهیًٍبوبهیػیبػتگزاسی
َّیتهلیهیاًزبهذ .

ّبیایيثحجلضٍمًگشؽثِػیبػتگزاسیثِهخبثِهؼئلِایفشایٌذی

اصدیگشدولت
دسهمبثلسٍیىشدهَسدیٍپشٍطُایاػت.سٍیىشدفشایٌهذیاههشیّذفوٌهذ،فبصثٌهذی

ؿذُ،ایزبثیٍّوِربًجِاػت.اگشچهًِمهؾسخهذادّبٍتحهَوتههَسدیثهٍِیهظُ
ًمغِّبیعغفهبًٌذٍلَ رٌگیبثالیبیعجیعیهخلصلضلٍِ،لَ هٌبلـِؿذیذلَهی
یبوؼتافتخبساتهلیدسؿىلدّیثَِّیتٍثبلغجعػیبػتگزاسیّبیَّیهتهلهی
لبثلاغوبمًیؼت،اهبسٍیىشدفشآیٌذیثِهٌضلِسٍؿیػٌزیذُ،آگبّبًهِ،پهیؾثیٌهی
ؿذٍُاًذیـیذُؿذُ(پَسػعیذ)5581173،هیوَؿذاثعبدػهِگبًهِؿهٌبختی،وٌـهیٍ
عبعفیؿْشًٍذاىًؼجتثِولیِیهإلفِّبیَّیتهلهیساتخجیهتٍتمَیهتوٌهذتهب
هبًبییٍپبیبییآىاصگضًذحَادثٍسخذادّبیههَسدیدساههبىثوبًهذ،اههباصعهشف
دیگشخلیلِتشاوویَّیتهلیهؼهتلضمآىاػهتوهًِؼهجتثهًِمهؾحهَادثٍ
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سخذادّبیَّیتیهَسدیًیضغبفلًوبًذ،صیشاچِثؼبحبدحِایرضییٍوَچهعجهك
لبعذُاحشپشٍاًِایپیبهذّبیَّیتیؿگشفاصخَدثِربگزاسد.ثٌبثشایياصهٌظشَّیتی
ّیچسخذادیثیاّویتًیؼت .

اصرولِدولتّبثشایػیبػتگزاسیَّیتهلی،لضٍمّوِربًجًِگهشیٍ،پشّیهضاص
تملیلگشاییٍیهثعذیًگشیدسادسانهإلفِّبیَّیتهلیٍهتعبلجبًػیبػهتگزاسی
آىاػتَّ.یتهلیهمَلِایچٌذثعذیٍاهشیتشاوویاػهتٍلهزاّوهبىگًَهِوهِ
پیَػههتگیتههبسیخیٍصهیٌههِّههبیارتوههبعی،اسصؽّههبٌٍّزبسّههبیاعتمههبدیدس
ػیبػتگزاسیَّیتهلیلحبػهیؿًَذ،تَرِّوضهبىثِاثعبدػِگبًِؿٌبختی،وٌـی
ٍاحؼبػیآىٍاتخبرسٍیىشدّب،ػیبػتّب،ثشًبهِّبٍالذاهبتوصمثشایتحمهكّهش
ػِثعذدسّشگًَِػیبػتگزاسیهَسداًتظبساػتً.وهبیؾٍثؼهیذاحؼبػهبتهلهی
ثذٍىتىیِآىثشثٌیبىّبیؿٌبختیَّ،یتهلیساثٍِسعِیًبػیًَبلیؼهناحؼبػهیٍ
دٍسیاصًبػیًَبلیؼنهذًیهیوـبًذ.اصػَییدیگشثهِهٌظهَسایزهبدحهغتعلهكٍ
دلجؼتگیؿْشًٍذاىثَِّیتهلیٍ،ثبالْبماصسٍیىشدػهبختبسیهوهبسوشدی،عهالٍُ
ثشتَرِثِعٌبكشهْنَّیتػبصهبًٌذٌّهش،ؿهعش،هَػهیمیٍادثیهبتػیبػهتگزاسی
ارتوبعیّوِربًجًِگشهجتٌیثشدسثشگیشیحذاوخشیؿْشًٍذاىٍثِسػهویتؿهٌبختي
آًبىٍوویٌِػبصیحذاوخشیًبثشاثشیّبیػبختبسیوصماػت.اصایيسٍتَرِثِحَصُ
التلبدٍسفبُ،حمَقٍلضبٍاهٌیتٍدفب ثشایایزبدربهعِایثشخَسداس،ثْشُهٌذاص
حمَقٍآصادیّبیهذًیٍارتوبعیٍاهٌیتٍرَدیوصماػتوِایيهْندسپشتهَ
استمبیظشفیتّبیحىوشاًیٍثْجَدوبسآهذیآىحبكلههیؿهَد(وشیوهیٍلبػهوی
عَػی.)20-1181171،ثٌبثشایيػیبػتگزاسیَّیتهلیهعغهَفثهِتَػهعِپبیهذاسٍ
ّوِ ربًجِثبتحىینٍتمَیهتَّیهتهلهیًؼهجتیهعٌهبداسداسدٍهتمهبثالًحىوشاًهی
ّبًٍبثشاثشیّهبیارتوهبعی،تَػهعًِیهبفتگیههضهيیهب


ضعیفٍ،رَدٍتذاٍمؿىبف
تَػعًِبهَصٍىهَرتتضعیفآىهیؿَد .

گزؿتِاصآىٍیظگیؿٌبختیَّیتهلیثشَّیتػهبصیهلهیثهِهخبثهِیهبدگیشی
ارتوبعیهؼتوشدولتداسد.دسًتیزِدسّشگًَِػیبػتگزاسیَّیتهلهیتَرهِثهِ
ًمؾولیِوبسگضاساىفشآیٌذارتوبعیؿذىاعناصوبسگضاساىسػویٍغیشسػویٍاٍلیِ
ٍحبًَیِثٍِیظُهؼَؤلیتّبٍوبسوشدّهبیًْبدّهبیآهَصؿهیٍتشثیتهیاصلجیهلًْهبد
خبًَادٍُهذسػِ،حَصٍُداًـهگبُ،سػهبًِّهبٍهغجَعهبتٍاخیهشاًفضهبیًَظْهَس
هزبصیٍؿجىِّبیارتوبعیاّویتیفشاٍاىداسد.اصػَیدیگشخلهلتهؼهتوشثَدى
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َّیتهلیثشلضٍمسكذدایویفشایٌذَّیتیبثیدولتداسدتبتأحیشوشداسّبیافهشاد،
گشٍُّبًْ،بدّبیبٍلبیعهٌفشدهؼهتحذحٍِسًٍهذّبیًَپذیهذثهشفشایٌهذَّیهتیهبثی
ػٌزؾٍاسصیبثیؿَدٍاصػَیدیگشػبصٍوبسیبًْبدیتعجیٍِپیؾثیٌیؿَدتهبثهِ
ایيهْنّوتگوبسد .
اصاكَلهؼلنػیبػتگزاسیعوَهیایياػتوِثذٍىًْبدػهبصیدلیهكٍایزهبد
ػبختبسّبیوبسآهذوِوبسٍیظُّبیاكلیخَدسادستوبهیچشخِّهبیػیبػهتگزاسی
اصهؼئلِؿٌبػیٍتعییيدػتَسوبسگشفتِتباسصیبثیػیبػتّبثِعهَسؿبیؼهتِاًزهبم
دٌّذ،ػیبػتگزاسیهعٌبپیذاًویوٌذ.ثذیْیاػتچٌذثعذیثهَدىٍدساصداهٌهِثهَدى
َّیتػبصیالتضبداسدًْبدّبیهتعذدیدسگیشایيفشایٌذؿًَذٍایيهَضَ چِثؼب
ػجتهَاصیوبسییبتذاخلٍظبیفؿَدهدسایشاىوًٌَیثیؾاصػیًْبددسفشایٌهذ
ػیبػتگزاسیٍارشایػیبػتّبیَّیتیدسگیشّؼهتٌذه؛لهزاوهبسگضاساىدخیهلدس

فشآیٌذػیبػتگزاسیَّیتهلیوصماػتضويػبختبسػبصیهٌبػتٍوبسآهذ،لبعذُ
توبیضػبختبسیساهذًظشلشاسدٌّذتبتٌَ ػبختبسیثًِهبّوگشاییاّهذافٍارهشاٍ
تذاخلوبسوشدیًیبًزبهذ .

نتيجهگيزی

ػیبػتگزاسیَّیتهلیاصػٌخهؼبئلػیبػهتیثهذخیناػهتٍداسایسٍاثهظعلهی
دسّنتٌیذُ،پیچیذٍُخلهلتیاًجبؿهتیداسدوهِثهشثبفتبسّهبٍصهیٌهِّهبیتهبسیخی،
ػبختبسّبٍثؼتشّبیارتوبعیً،ظبمفشٌّگیٍثٌیبىّبیهعشفتیرَاهعاػهتَاساػهت
وِاصػَیوبسگضاساىهتٌَ َّیتػبصاعناصسػویٍغیشسػهویثهبّهذفآفهشیٌؾ
هبیّوجؼتٍِهٌؼزنهلیهتـىلاصػبختبسثیٌؾ،وٌؾٍاحؼبػبتدسلجهبلهلهت
ٍضعٍارشاهیؿَد.چٌیيّذفهْویّوبًٌذّشًَ ػیبػتگزاسیعوَهی،ثباتخهبر
ی
سّیبفتًْبدگشایبًِػیبػی،تبسیخیٍربهعِؿٌبختیٍهغبثكالگَیچشخِػیبػهتگزاس 
هیوٌذ .
گیشدوِاصهؼئلِؿٌبػیآغبصتبارشاٍپبیبىػیبػتاداهِپیذا 


كَستهی
ؿبیبىگفتياػتوِفشآیٌذَّیتیبثیهلهیچشخهِایتَلهفًبپهزیشاػهتٍلهزا
ػیبػتگزاسیَّیتهلیًیضهؼئلِایتوبمًبؿذًی،پیَػتٍِّویـگیاػت.اصایهيسٍ

تعییيهعیبسّبٍعشاحیؿیَُّبیاسصیبثیٍالتضامثًِتهبیذآىًمـهیهْهندسفشآیٌهذ
گزاسیَّیتهلیثِهخبثِهؼئلِایثذخینایزبة

ػیبػتگزاسیَّیتهلیداسد.ػیبػت
هی وٌذوِدسساّجشدّهبیهتعهبسفٍهؼهلظدسگزؿهتٍِحهبلثبصاًذیـهیٍساّجهشد
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هـبسوتیٍّوىبساًِوِهؼتلضمحضَسٍهذاخلِریًفعبىهختلفاػت،ربیگضیيآى
ؿَد.ػیبػتگزاسیهؼبئلثذخینعالٍُثشهـبسوتریًفعبىثِتغییشسفتبسؿهْشًٍذاى
ًیضًبظشاػت،لزاػْنآحبداعضبیربهعِهلیدسػیبػتهلتػهبصیحهبئضاّویهت

اػتٍثذٍىهؼَؤلیتپزیشیآًبىػیبػتّبیهَضَعًِبوهبمًٍبتوهبمههیهبًهذ.دس
ًتیزِدسّشگًَِاسصیبثیاصػیبػتگزاسیَّیتهلیثبیهذعهالٍُثهشحمهَقاعضهبی
ربهعِ،هؼَؤلیتّبیآًبىدسلجبلهبیهلیًیضلحبػؿَد .

ػیبػتگزاسیَّیتهلیثباثتٌبثشسٍیىشدػهبختبسیهوهبسوشدیحهبٍیایهيدولهت
ػیبػتگزاساًًِیضّؼتوَِّیتػبصیاصسّگزسوبسوشدثْیٌهًِْبدّهبٍوهٌؾگهشاى
حبضشدسػبحتّبیػیبػی،فشٌّگی،ارتوبعیٍالتلبدیاًزبمهیؿهَدٍػهبختبس
حىوشاًیوبس آهذًٍْبدّبیتَاًهب،ػهبختبسػیبػهیثبحجهبتٍپَیهبٍثؼهتشارتوهبعی
دسثشگیشًذُّوگیدسوبهیبثیػیبػت ّهبیَّیهتهلهیًمهؾداسًهذٍهتمهبثالًًظهبم
حىوشاًیضعیفٍفشػبیٌذُعبههلتضهعیفثٌیهبىّهبیخَدآگهبّیهلهی،فشػهبیؾ
احؼبعتعلكٍٍفبداسیٍتخشیتپبیِّبیالگَّبیسفتبسیهؼهئَوًِؿهْشًٍذاىدس
ّبیَّیتهلیاحشگزاسثِؿوبسهیسٍد .


لجبلهإلفِ
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