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 يادر جامعه چند رسانه ياسياعتماد س
 (ياسالم يشهروندان جمهور ياسيدر اعتماد س يد بر نقش رسانه ملي)با تأک

 
 4*يٖجبؼ اؾس

 2**يضيٹ يس ٲٽسيؾ

 دهيچک
ت ٸ يٶؿجت ثٻ ٲبټ يبؾي٥ ربٲٗٻ ؾيٷس ٶ٫طـ قٽطٸٶساٴ يٸ ثطآ يشټٷ ياٲط يبؾياٖتٳبز ؾ

اظ  ي٢بث٭ تٹرٽ يٶٓبٰ اؾت. ثرك يبؾيٷسٺ ؾيآ يٷيثف يربٲٗٻ ٸ پ يبؾيضٞتبض ٶٓبٰ ؾ
٪طزز.  يط ٲييب زؾترٹـ تٛيطز ي٪ يټب ق٧٭ ٲ ض٢بثت ضؾبٶٻ يزض ًٞب يبؾياحؿبؼ اٖتٳبز ؾ

٦ٻ  ي٦ٷٹٶ يا چٷس ضؾبٶٻ يبيٵ ؾئٹا٬ اؾت ٦ٻ زض زٶيبٞتٵ پبؾد اي يٵ پػٸټف زض پيا
ب يقٹز؟ آ يٲ ٶٻ حبن٭چ٫ٹ يبؾيټؿتٷس اٖتٳبز ؾ يٲتٗسز يټب قٽطٸٶساٴ زض ٲٗطو ضؾبٶٻ

حبن٭ قسٺ  يبؾيزاضز؟ اٖتٳبز ؾ يبؾيثط اٖتٳبز ؾ يٶ٣ف ٲؤحط يا ٲت٧خط ضؾبٶٻ يانٹالً ًٞب
چٷس  يزټٷس ٦ٻ زض ًٞب يپػٸټف ٶكبٴ ٲ يټببٞتٻيزاضز؟  يتيٟيت ٸ ٦يٵ ًٞب چٻ ٲبټيزض ا

 يزاضاطاٴ ٦ٻ يا يبيٲتحط٤ ٸ پٹ يٻزض ربٲٗ يبؾيت اٖتٳبز ؾيس ٸ ت٣ٹيتٹٮ ي، ثطايا ضؾبٶٻ
اتربش  ياٖتٳبز ثرك يا ضؾبٶٻ يٝ ٸ ضاټجطزټبيْطا يؿتياؾت ثب يبؾيٲتٷٹٔ ؾ يټب في٪طا

ت اٖتجبض ٸ يت ٶٳٹز. ت٣ٹي٪ط حّٟ ٸ ت٣ٹ ٷفيقٽطٸٶس ٪ع يضا ثطا يت ضؾبٶٻ ٲٯي٪طزز ٸ ٲطرٗ
٦كٹض ضا  يبؾيثٻ ٶٓبٰ ؾ يطاٶيقٽطٸٶساٴ ا يبؾيت اٖتٳبز ؾيت٣ٹ يزاذٯ يت ضؾبٶٻ ضؾٳيٲطرٗ
  س زاقت.ذٹاټ يزض پ
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 مقدمه
 يبؾيٲٽٱ ؾ يټب تياظ ٲع ي٧يقٽطٸٶساٶف،  يبؾياٖتٳبز ؾ ي٥ زٸٮت اظ ؾُح ثبالي يثطذٹضزاض
اؾت. زٸٮتِ زض ٶعز اتجبٔ ذٹز  يبؾيت ؾيآٴ زٸٮت اظ قبذهٻ ٲكطٸٖ يزټٷسٺ ثطذٹضزاض ٸ ٶكبٴ

ټب ٸ  كجطز ثطٶبٲٻيساض، زض پيپب يبؾيقٽطٸٶساٴ يٳٵ حّٟ حجبت ؾ يبؾيثطذٹضزاض اظ اٖتٳبز ؾ
٥ ي يبؾيع ٲٹ١ٞ تط ذٹاټس ثٹز. اٖتٳبز ؾي٦ٹتبٺ ٸ ثٯٷسٲست ذٹز زض ؾُح ربٲٗٻ ٶ يټب بؾتيؾ
 يآت يطي٪ ٸ رٽت ياؾت ٦ٻ زض شټٵ قٽطٸٶساٴ ٶؿجت ثٻ ٖٳٯ٧طز ٞٗٯ يط ٖٳٹٲيٸ تٟؿ يتٯ٣
ٵ يٸ ث ياٶتعاٖ ياٲط يبؾي٫ط اٖتٳبز ؾيطز. ثٻ ٖجبضت زي٪ يزٸٮت ق٧٭ ٲ يټب بؾتيټب ٸ ؾ بٲٻثطٶ

زٸٮت ټب  يثطا يبزيت ظياټٳ يبؾيعز. قبذم اٖتٳبز ؾيذ ياؾت ٦ٻ اظ زضٸٴ ربٲٗٻ ثطٲ ياالشټبٶ
ثٻ ٲٹيٹٔ اٖتٳبز  يبؾيٲطزٰ زض ؾبذتبض ؾ يبؾيعاٴ ٲكبض٦ت ؾيټب ثؿتٻ ثٻ زضرٻ ٸ ٲ زاضز ٸ زٸٮت

 ي٥ زٸٮت ٢ٹيؾبالضاٶٻ زض ؾبذتبض  ٲطزٰ يټب زټٷس. ټط چٻ قبذهٻ ياٮٗٳ٭ ٶكبٴ ٲ ٧ٖؽ يؾبيؾ
كتط يقٽطٸٶساٶف ث يبؾيآٴ زٸٮت ٶؿجت ثٻ ٦ؿت ٸ حّٟ اٖتٳبز ؾ يتط ثبقس تٹرٻ ٸ ز٬ ٲكٛٹٮ

زاقتٻ ثبقس  يكتطي٥ ثيط زٲ٧طاتيٸ ٚ ياؾتجساز يټب فيذٹاټس ثٹز ٸ ثط٧ٖؽ، ټطچٻ زٸٮت ٪طا
 اتجبٔ ذٹز ذٹاټس زاقت.  يبؾيٶؿجت ثٻ ٦بټف ٸ ٣ٞساٴ اٖتٳبز ؾ ي٦ٳتط يٲكٛٹٮز٬
ب٬ يسٺ ٸ ؾيچيپ يا قٽطٸٶساٴ ٲ٣ٹٮٻ يبؾيټب اظ اٖتٳبز ؾ زٸٮت يس ثطذٹضزاضيا٦ٷٹٴ زض ټعاضٺ رس    
 يټب زض ثؿتط يٞطاٲٯ يټب تيف ټٹيسايط، پيټب زض زټٻ اذ زٸٮت يا٢تهبز يټب يسٺ اؾت. ٶب٦بٲي٪طز
ف اضتجبَبت يټب ټؿتٷس، اٞعا زٸٮت يت ٲٯيحب٦ٳ ي٦ٻ ٶب٢ى ٸ ٶبٞ يتيؿ، رٷي، ٶػازي، ٲصټجي٢ٹٲ

ٸ ٦بټف  يثب حٹظٺ ٶٟٹش رٽبٶ يط ضؾٳيٚ يا ، ٢سضت ضٸظاٞعٸٴ ضؾبٶٻياٮٳٯٯ ٵيزض ؾُح ث يٞطټٷ٫
ٍ يربٲٗٻ قطا يٞطټٷ٫ يت زض ًٞبيٲٗبضو ٸ ض٢ يټب كٻيټب ٶؿجت ثٻ ٸضٸز اٶس ٢سضت ٦ٷتط٬ زٸٮت

 ياٶس زض ًٞب ټب ٲٹرت قسٺ ٵ چبٮفيټب ٢طاض زازٺ اؾت. ا ٮتزٸ يف ضٸيضا پ يعيثطاٶ٫ چبٮف
اظ  يثٻ ضاحت يطز ٸٮينٹضت ٶ٫ يضاحت قٽطٸٶساٴ ثٻ يبؾيقسٺ اٲطٸظ، ٦ؿت ٸ حّٟ اٖتٳبز ؾ يرٽبٶ

رٽبٴ  ياظ ٦كٹضټب يبضيٸ ٲجتالثٻ ثؿ يرٽبٶ يا٦ٷٹٴ ثحطاٶ يبؾيزؾت ثطٸز. ثحطاٴ اٖتٳبز ؾ
ٲست ثطذٹضزاض اظ اٖتٳبز  يب َٹالٶي يَٹض زائٳ ٦ٷس ٦ٻ ثٻٵ يتٹاٶس تًٳ يٶٳ يچ زٸٮتي٫ط ټياؾت. ز

 قٽطٸٶساٴ ذٹز ذٹاټس ثٹز.  يبؾيؾ
بض ٢بث٭ يثؿ يبؾيزض تحٹالت قبذم اٖتٳبز ؾ ي٪طٸټ يټب ٶ٣ف ضؾبٶٻ ييٵ ًٞبيٵ چٷيزض ا    

قسٺ ٲب،  يا ب٬ اؾت ٸ زض رٽبٴ ٦ٹچ٥ ٸ ضؾبٶٻيؾ ي٥ اٲط شټٷي يبؾيتٹرٻ اؾت. اٖتٳبز ؾ
« احؿبؼ»ٵ يا يٝ ٸ ٶبثٹزيب تًٗيت ٸ ي، ت٣ٹيطي٪ زض ق٧٭ يٶ٣ف ٲؤحط يرٳٗٸؾبئ٭ اضتجبٌ 
تٹاٶٷس ثب  يربٲٗٻ ذٹز ٶساضٶس ٸ ٶٳ يا ضؾبٶٻ يثط ًٞب يټب ٦ٷتط٬ ٲؤحط ٫ط زٸٮتيزاضٶس. اٲطٸظٺ ز

ت ضا يٲٗبضو ٸ ض٢ يټب بٰيزاذ٭ ٦كٹض، ضاٺ ٶٟٹش پ يضؾٳ يټب ات٧بء ثٻ زضزؾت زاقتٵ ٦ٷتط٬ ضؾبٶٻ
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 ياٷتطٶت ٢سضت ٦ٷتط٬ ضؾبٶٻيا يٲزبظ يٸ ًٞب يٲبټٹاضٺ ا يټب قج٧ٻ ياضتجبَ يؾس ٦ٷٷس. ٞٷبٸض
٦ؿت ٸ  يټب چ٫ٹٶ٫ ع ٚبٮت زٸٮتيثطاٶ٫ اٶس. ا٦ٷٹٴ ٲؿأٮٻ چبٮف بض ٲحسٸز ٦طزٺيټب ضا ثؿ زٸٮت

 اؾت.  يا ٲتطا٦ٱ ضؾبٶٻ يزض ًٞب يبؾيت احؿبؼ اٖتٳبز ؾيت٣ٹ
 يٸ زض ًٞب يض زټٻ چٽبضٰ اٶ٣الة اؾالٲٵ چبٮف ٲهٹٴ ٶجٹزٺ ٸ ا٦ٷٹٴ زيع اظ ايطاٴ ٶيا    

ت يحؿبؾ يبؾيرٯت اٖتٳبز ؾ يټب ٶؿجت ثٻ ضاټجطزټب ٸ ضٸـ يؿتيثب ي٪ؿتطـ اضتجبَبت رٳٗ
 يا ٸ ٲبټٹاضٺ يٷتطٶتيا يټب قج٧ٻ يرٹاٴ ٦كٹض ٦ٻ زض ًٞب يزاقتٻ ثبقس. َجٗبً ٶؿ٭ ٞٗٯ يكتطيث

تٹاٶٷس  يٶٳ يضاحت طاض زاضٶس ثٻت ٢يٲٗبضو ٸض٢ يټب بٰيټب ٸ پ كٻيَٹض ٪ؿتطزٺ زض ٲٗطو اٶس ثٻ
 يبؾياٖتٳبز ؾ يطي٪ ط ٸ ٶحٹٺ ق٧٭يف ثبقٷس ٸ ٲؿيٶؿ٭ پ يبؾيؾ يټب ٲ٣جٹالت ٸ آضٲبٴ يطايپص

 ياؾالٲ يزٸٮت رٳٽٹض يثطا يعيثطاٶ٫ ٲٹيٹٔ چبٮف« قسٺ يٶؿ٭ِ ثٻ قست ضؾبٶٻ ا»ٵ يٵ ايزض ث
  ذٹاټس ثٹز.

 ياضتجبَ يٵ ضٞتٵ ٲطظټبيهبزٜ ثب اظ ثبت ذٹز ٦ٻ ٲيزض زټٻ چٽبضٰ ح ياؾالٲ يزٸٮت رٳٽٹض    
ط اؾت؟ يپص ٵ اٲط اٲ٧بٴيب ايس؟ آيقٽطٸٶساٴ ذٹز ضا حّٟ ٶٳب يبؾيتٹاٶس اٖتٳبز ؾ ياؾت چ٫ٹٶٻ ٲ

زض  يبؾياٖتٳبز ؾ يطي٪ ٲؤحط زض ق٧٭ يطٸټبي٦ٷس؟ ٶ يٲ يطييٵ اٖتٳبز تٛيت ايب رٷؽ ٸ ٲبټيآ
٣بت يٻ تح٣يتٹاٶس زؾت ٲب يټب ٲ ٵيٲكبثٻ ا ييټب ٵ ؾؤاالت ٸ پطؾفي٦ساٲٷس؟ ا يت ٞٗٯيٸيٗ

 ٱ.يٵ ٲٹيٹٔ ثپطزاظيثٻ ا يٱ تب حسيزاض يٵ ٲ٣بٮٻ ؾٗي٪طزز. ٲب زض ا يٲتٗسز
 

  ياسيت اعتماد سيو اهم يستيچ
زٸٮت ٲطزاٴ ثب ربٲٗٻ « يټٷزبض يټٳبټٷ٫»ت يب ثط ٲحٹضيضا  يبؾيٲح٣٣بٴ ٖٳستبً اٖتٳبز ؾ

ثٻ  يبؾيس٪بٺ ٶرؿت اٖتٳبز ؾيَج١ ز«. ٸٮتاظ ز ياٶتٓبض ي٦بضآٲس»ب ثط اؾبؼ ي٦ٷٷس ٸ  يٝ ٲيتٗط
ٵ ٶ٫طـ يزٸٮت اقبضٺ زاضز. ا يٗٷي يبؾيٶؿجت ثٻ آٴ ٸاحس ؾ يبؾي٥ ٸاحس ؾيثبٸض ٸ ٶ٫طـ اتجبٔ 

٦ٷس.  يٲطزٰ ضٞتبض ٲ« ياٶتٓبضات ټٷزبض»ٻ ٢طاض زاضز ٦ٻ تب چٻ حس زٸٮت ٲُبث١ ثب يٵ پبيٸ ثبٸض، ثط ا
كتط ٲٹضز اٖتٳبز ٲطزٰ يٲطزٰ ضا ثطآٸضزٺ ؾبظز ث يكتط ثتٹاٶس اٶتٓبضات ټٷزبضيټط چ٣سض زٸٮت ث

٥ ياؾت ٦ٻ اتجبٔ  ي، احتٳبٮيبؾيس٪بٺ زٸٰ اٖتٳبز ؾي(. اٲب ٲُبث١ ز451: 4931 ،ياؾت)ضزاز
 يٵ اٖت٣بز ٶبقيزټٷس ٸ اظ ا يٷسٺ ٲيزٸٮتٳطزاٴ زض آ ياظ ؾٹ« ذ ٲُٯٹةي٦ؿت ٶتب»زٸٮت ٶؿجت ثٻ 

قٹٶس  يٲب ٲ ياٖٳب٬ ٲٹرت ذكٷٹز يٰ اٶزبٰ ثطذب ٖسي١ اٶزبٰ ي٫طاٴ)زٸٮت( اظ َطيقٹز ٦ٻ ز يٲ
اظ  يعاٶيٻ ٲيٵ ٢بٮت اٖتٳبز ټٳٹاضٺ ثط پبي٦ٷٷس. زض ا يارتٷبة ٲ يطيبٴ رٯٹ٪يب اظ ٸاضز آٲسٴ ظيٸ 

ټب  اٞطاز ٸ ؾبظٲبٴ يزض ضاثُٻ ثب ا٢ساٲبت آت يطز ٸ ثبٸضي٪ يٷبٴ ق٧٭ ٲياَٳ ٸ ٖسٰ يطيپص ذُط
ضا ثٻ ؾٻ ثرف اٖتٳبز ثٻ ٶٓبٰ  يبؾيتع اٖتٳبز ؾي(. ثط75-77: 4931 ،ي، ذبٶجبقياؾت)ظاټس
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 يبؾياٖتٳبز ؾ يثٷس ٱيٵ ت٣ؿي٦ٷس. زض ا يٱ ٲيت٣ؿ يبؾيٸ ٦ٷف ٪طاٴ ؾ يبؾيؾ ي، ٶٽبزټبيبؾيؾ
 يبؾي٪طاٴ ؾ ٸ ٦ٷف يبؾيؾ ي، ٶٽبزټبيبؾيبٶٻ ٲطزٰ ٶؿجت ثٻ ٶٓبٰ ؾيعاٴ ٶ٫طـ ٲخجت ٸ حبٲيٲ

  (.451: ٫،4937بٴي)قب زض ربٲٗٻ اؾت
ٸ اظ  يشټٷ ياٲط يبؾيٵ اؾت ٦ٻ اٖتٳبز ؾيزض ا يبؾيټب زض ٲٹضز اٖتٳبز ؾ س٪بٺي٤ زٶ٣ُٻ ٲكتط    

ٶؿجت ثٻ زٸٮت ذٹز زاضٶس. ا٪ط ٲطزٰ  يبؾي٦ٻ اتجبٔ ربٲٗٻ ؾ يرٷؽ ثبٸض ٸ ٶ٫طـ اؾت. ثبٸض
ټب  يبؾت٫صاضيثٻ ؾ يٲٷتٽ يضٸٶسټب يب حتيٸ  يبؾيؾ يٶٽبزټب يذطٸر يټب بؾتياحؿبؼ ٦ٷٷس ؾ

ضٸز اٖتٳبز ذٹز ضا ثٻ زٸٮت اظ  يف ٶٳي٭ ٸ ذٹاؾت ٸ اٶتٓبض آٶٽب پيبث١ ٲټب ٲُ بؾتيٸ اٖٳب٬ ؾ
٥ يع ٲٳ٧ٵ اؾت اظ ٶٓط آٲبض ٸ اض٢بٰ، يٶ ي(. زض حٹظٺ ٦بضآٲس454: 4931 يزټٷس)ضزاز يزؾت ٲ

ٵ يت آٴ زٸٮت چٷيطيذ حبنٯٻ ثبقس اٲب ٲطزٰ تحت ٲسيزض ٖٳٯ٧طز ٸ ٶتب يزٸٮت ثطذٹضزاض اظ ٦بضآٲس
قٽطٸٶساٴ  يبؾياٖتٳبز ؾ يزٻ زٸٮت ٞٹ٠ زچبض ٦ؿطيت ٶسقتٻ ثبقٷس ٸ زض ٶتزٸٮ ياظ ٦بضآٲس يتٯ٣

 (. 219: 4939 ،ذي)ټطؾ ذٹز ثبقس
 يؿت ٸ ٦بض٦طزټبياحط ٶ يٸ ث ي٥ ثبٸض ذٷخي يبؾيبض ٲٽٱ آٴ اؾت ٦ٻ اٖتٳبز ؾيٶ٧تٻ ثؿ    

ٲٗٻ، زض رب يبؾيٝ اٖتٳبز ؾيب تًٗيت ٸ ي٫ط ثب ت٣ٹيثبقس. ثٻ ٖجبضت ز يثط آٴ ٲتطتت ٲ يٲؤحط
 يٲٹرت ارطا يبؾيذٹاټس قس. ٸرٹز اٖتٳبز ؾ يتٹرٽ زٸٮت ٲٹارٻ ثب تجٗبت ٲحؿٹؼ ٸ ٢بث٭

٪طاٴ  ٸ ٦ٷف يبؾياظ ٶٓبٰ ؾ يجبٶيت ٸ پكتيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲهٹة زٸٮت، حٳبيكتط ٸ ؾٽ٭ تط ٢ٹاٶيث
زٻ ز٬ يت اظ زٸٮت ٸ زض ٶتيحٳب يټب بت ٸ ٖٹاو، حًٹض ٲطزٰ زض نحٷٻيآٴ، پطزاذت ثٻ ٲٹ٢ٕ ٲبٮ

 يزاذٯ يټب كجطز ثطٶبٲٻيربٲٗٻ زض پ يبظ اظ ؾٹيٲٹضز ٶ يټب تي٦كٹض ثٻ حٳب يبؾيٲ٣بٲبت ؾ ي٪طٲ
٫ط ٸرٹز يٖجبضت ز قٹز. ثٻ يٲ ياٮٳٯٯ ٵيٸ ث يذبضر يسټب ٸ ٞكبضټبيب ٲ٣بٸٲت زض ٲ٣بث٭ تٽسيذٹز ٸ 

 يبؾياظ زٸٮت، حجبت ؾ يبؾيت ؾيقٽطٸٶساٴ، حٳب يبؾيؾ يٲٷس تيٲٹرت ضيب يبؾياٖتٳبز ؾ
: 4937 ،٫بٴيٸ قب 474-476: 4931 ،ي)ضزاز قٹز يزٸٮت ٲ يبؾيؾ يزٻ ٦بضآٲسيٶت ٶٓبٰ ٸ زض

471.) 
 يبؾيٲحطٸٰ اظ اٖتٳبز ؾ يب حتيٶجبقس ٸ  يا ٪ؿتطزٺ يبؾي٦ٻ ثطذٹضزاض اظ اٖتٳبز ؾ ي٢ُٗبً زٸٮت    

 ٸ يټب ٸ ٲٹاٶٕ اؾبؾ ٷٻيٲُٗٹٜ ثٻ ربٲٗٻ ثب ټع يټب بؾتيټب ٸ ؾ ثطٶبٲٻ ياتجبٔ ذٹز ثبقس زض ارطا
ټب ٲٹارٻ ثب ثحطاٴ ٶٟٹش قسٺ ٸ زض نٹضت  ٪ٹٶٻ زٸٮتٵيقٹز. ا يف ٲٹارٻ ٲيټب ق٧ؿت ثطٶبٲٻ يحت

ت يثحطاٴ ٲكطٸٖ يٗٷياٖتٳبز قٽطٸٶساٴ ٲجتال ثٻ ثحطاٴ ثعض٪تط  يټب ٻيٱ پبيٖسٰ اټتٳبٰ ثٻ تطٲ
 يٲس٦ٻ ٶؿجت ثٻ حجبت ٸ ٦بضآ ييټب ضٸ زٸٮت ٵيطٶس. اظ اي٪ يؾ٣ٹٌ ٢طاض ٲ يجيقٹٶس ٸ زض ؾطاق يٲ

ع يقٽطٸٶساٴ ذٹز ٶ يبؾيف اٖتٳبز ؾيكٻ ٶؿجت ثٻ حّٟ ٸ اٞعايټٳ يؿتيت زاضٶس ثبيذٹز حؿبؾ
 ت زٸچٷساٴ زاقتٻ ثبقٷس. يحؿبؾ



   419    اي...اعتمبد سيبسي در جبمعه چند رسبنه

 

اثتسا آٴ ٦ٻ . ت اؾتياظ زٸ رٷجٻ حبئع اټٳ يبؾيٲ٣ٹٮٻ اٖتٳبز ؾ ياؾالٲ يزٸٮت رٳٽٹض يثطا    
ٱ قٽطٸٶساٴ زض ٖطنٻ يٲؿت٣ثط آضاء ٸ ٲكبض٦ت  يٲجتٷ يٷيز ي، ذٹز ضا ٶٓبٲياؾالٲ يرٳٽٹض

ٶٓبٰ  يبؾيٝ ٦طزٺ اؾت. ٲكبض٦ت ٲساٸٰ ٲطزٰ زض ؾبذتٳبٴ ؾيتٗط يبؾياٶتربة ٦بض٪عاضاٴ ٶٓبٰ ؾ
آٶٽب  يبؾياٖتٳبز ؾ يك٫يت ټٳيبظٲٷس ٸرٹز ٸ ت٣ٹيزض ٢بٮت اٶتربثبت ٲرتٯٝ ٶ ياؾالٲ يرٳٽٹض

 يبؾي٪طاٴ ؾ فٸ ٦ٷ يبؾيؾ ي، ٶٽبزټبيبؾياٖتٳبز ثٻ ٶٓبٰ ؾ يٗٷيف ٪ٟتٻ يثٻ ؾٻ قبذم پ
عاٴ ٲكبض٦ت يٞٹ٠ ذٹز ضا زض ٦بټف ٲ يټب بٴ ٶؿجت ثٻ قبذميطاٶيا يبؾياؾت. ٦بټف اٖتٳبز ؾ

 يؾبظز. اٲب اظ ؾٹ يٸاضز ٲ يت رسيت ٶٓبٰ آؾيزټس ٸ ثط ض٦ٵ رٳٽٹض يزض ٶٽبز اٶتربثبت ٶكبٴ ٲ
ٶٻ ٸ يس ذٹاټب ٥ اٶ٣الة اؾت٣ال٬يٸ ثطذٹاؾتٻ اظ  ياٶ٣الث يذٹز ضا زٸٮت ياؾالٲ ي٫ط رٳٽٹضيز

 يزض ٢جب٬ زذبٮت ٸضظ ياؾالٲ يط رٳٽٹضيٶبپص يٸ آقت ي٦ٷس. ٲٹيٕ اٶت٣بز يٲ يٲٗطٞ ياؾت٧جبض
ؾٻ زټٻ ٪صقتٻ  يبٶٻ زض َيزض ٲٷ٣ُٻ ذبٸضٲ يؿتيٹٶيٱ نٽيضغ يټب ي٧ب ٸ تزبٸظ٪طيآٲط يټب

ق٥  يسٺ اؾت. ثي٪طز ياؾالٲ يٻ رٳٽٹضيٲتٗسز ٖٯ يټب يٷيچ ٱ ٸ تٹَئٻيثبٖج اٖٳب٬ ٞكبض ٸ تحط
س ټٳٹاضٺ يٲ٣بٸٲت ٶٳب يذبضر يچٷبٴ زض ٲ٣بث٭ ٞكبضټب ثرٹاټس ټٱ ياؾالٲ يط زٸٮت رٳٽٹضا٪
زض ثطاثط ٞكبضټب ٸ  يؿتبز٪يٲطزٰ، ا يٖٳٹٲ يجبٶياؾت ٸ ثسٸٴ پكت يزاذٯ يټب تيبظٲٷس حٳبيٶ

 يبؾيت ؾيزٻ حٳبيٵ ٲٹيٹٔ اٖتٳبز ٸ زض ٶتيبض ٲك٧٭ تط ذٹاټس ثٹز. ثٷبثطايثؿ يذبضر يسټبيتٽس
 اؾت.  يٸ اؾبؾ يبض ضاټجطزيع ثؿيٶ ياظ زٸٮت، اظ ثٗس ذبضر يطاٶياقٽطٸٶساٴ 

 

 ها  هيها و فرض سؤال
طز ٦ٻ زض ي٪ يضٸ ٢طاض ٲ فيٵ ؾؤا٬ پيا يبؾياٖتٳبز ؾ يت ٸ ٶ٣ف ضاټجطزيپؽ اظ ضٸقٵ قسٴ اټٳ

 يبؾيټؿتٷس اٖتٳبز ؾ يٲتٗسز يټب ٦ٻ قٽطٸٶساٴ زض ٲٗطو ضؾبٶٻ ي٦ٷٹٶ يا ضؾبٶٻ چٷس يبيزٶ
زاضز؟  يبؾيثط اٖتٳبز ؾ يٶ٣ف ٲؤحط ياٲت٧خط ضؾبٶٻ يب انٹالً ًٞبيقٹز؟ آ يٲ چ٫ٹٶٻ حبن٭

  زاضز؟ يتيٟيت ٸ ٦يٵ ًٞب چٻ ٲبټيحبن٭ قسٺ زض ا يبؾياٖتٳبز ؾ
 يا چٷس ضؾبٶٻ يط ًٞبيتأح يبثيٱ ٦ٻ ثٻ اضظيثب تٹرٻ ثٻ ؾؤاالت ٲُطح قسٺ ٲب زض نسز آٴ ټؿت    
ٱ. ثسٸٴ ق٥ ٖٹاٲ٭ يط ٸاثؿتٻ ثپطزاظيٖٷٹاٴ ٲتٛ ثٻ يبؾيط ٲؿت٣٭ ثط اٖتٳبز ؾييٖٷٹاٴ ٲتٛ ثٻ

 يبؾيتٹاٶٷس ثط ؾُح اٖتٳبز ؾ يٲ ياٮٳٯٯ ٵيث يٸ حت ي، ارتٳبٖي، ا٢تهبزي٪ٹٶب٪ٹٴ ٞطټٷ٫
 يټب ثطرؿت٫ ٵ ٖٹاٲ٭ ٶ٣ف ضؾبٶٻياظ ا يبٴ ٞٽطؾتيط٪صاض ثبقٷس. اٲب زض ٲي٥ ٦كٹض تأحيقٽطٸٶساٴ 

ٲبټٹاضٺ اظ قٽطټب  يټب ٷتطٶت قسٺ ٸ ثك٣بةيبضثط اع ٦يٶ يي٦ٻ رٹاٶبٴ ضٸؾتب يزاضز. زض ظٲبٶ يذبن
ت ٸ يتٹاٶس ٲٷ٧ط ٲحٹض يٶٳ ي٫ط ٦ؿيط ٶهت قسٺ اؾت زيٖكب يبٺ چبزضټبيٞطاتط ضٞتٻ ٸ ٦ٷبض ؾ

ٲخجت  يبؾيټب ثط اٖتٳبز ؾ ٷ٫ٹٶٻ ضؾبٶٻيٷ٧ٻ ٶ٣ف ايثبقس. ا ياٶؿبٴ اٲطٸظ يټب ثطا ت ضؾبٶٻيٲطرٗ
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 يبؾيٲ٣بٲبت ؾ يطي٪ ٸ ٶٹٔ ٲٹيٕ يساٶيز اٲب قٹاټس ٲزاض يساٶيٲ يټب يبظ ثٻ ثطضؾيٶ يب ٲٷٟياؾت 
 يٲست ٶ٣كبٴيٲست ٸ ٲ حسا٢٭ زض ٦ٹتبٺ يا چٷس ضؾبٶٻ يزټٷسٺ آٴ اؾت ٦ٻ ًٞب طاٴ ٶكبٴيزض ا
ٸ  يانٯ يټب ٻيٵ اؾبؼ چبضچٹة ٞطييزاقتٻ اؾت. ثط ا يطاٶيقٽطٸٶساٴ ا يبؾيثط اٖتٳبز ؾ يٲٷٟ
 قٹز ٦ٻ: يٷ٫ٹٶٻ تهٹض ٲيٲب ا يٞطٖ
 :يٻ انٯيٞطي

ت آٴ زض ض٢بثت يطيبٞتٻ اؾت ٸ ٲسي يت ضؾبٶٻ اي، ٲبټيبؾياظ قبذم اٖتٳبز ؾ يا ـ ؾٽٱ ٖٳسٺ4
 زض چطذف اؾت.  يطضؾٳيٸ ٚ يضؾٳ يټب ٵ ضؾبٶٻيث

 : يٞطٖ يټب ٻيٞطي
ت يٹــضا ت٣ يبؾيـــ، اٖتٳبز ؾيزاذٯ يضؾٳ يٻٻ، اٖتجبض ضؾبٶيزٸ ؾٹ ي٥ ضاثُٻ چطذكيـ زض 2
  .سيٶٳب يس ٲيضا ثبظ تٹٮ يٖتجبض ضؾبٶٻ ضؾٳ، ايبؾيس ٸ اٖتٳبز ؾيٶٳبيٲ
 .بض ق٧ٷٷسٺ اؾتيبٞتٻ ٸ ثؿي يتطزٸاٰ ٦ٹتبٺ يبؾياٖتٳبز ؾ ،يا ض٢بثت ضؾبٶٻ يًٞب ـ زض9

 

 ران يا يارسانه يدر فضا ياسياعتماد س يبررس
ٶبٰ « رٹاٲٕ ضؾبٶٻ ٲطرٕ»ب ي«رٹاٲٕ ضؾبٶٻ ٲحٹض» يؿتي٫ط ثبيع زيف اظ ټط چيضا ث يرٹاٲٕ اٲطٸظ

٦ٷٷس ٸ ٲطرٕ  يٵ ٲييٲطزٰ ضا تٗ يټب ټؿتٷس ٦ٻ ٲٹيٹٔ ت٧ٟط ٸ ٪ٟت٫ٹ ٵ ضؾبٶٻي. اٲطٸظٺ اٶٽبز
 ي٫ط اٮ٫ٹټبيز يف اظ ټط ٲطرٕ ٞطټٷ٫ياٶس. تٹزٺ ٲطزٰ ث ٷف، ٶ٫طـ ٸ ضٞتبض تٹزٺ ٲطزٰ قسٺيث

 ضؾبٶٻ يزض ًٞب يؿتي٫ط ضا ثبي٦ٷٷس. اٲب زٸ ٶ٧تٻ ٲٽٱ ز يټب اذص ٲ ذٹز ضا اظ ضؾبٶٻ يٸ ضٞتبض ي٧ٞط

ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض زاضز. اٸ٬ آٶ٧ٻ ضؾبٶٻ ټب ٲت٧خط ٸ چٷس٪بٶٻ قسٺ ٸ زٸٰ آٶ٧ٻ ٲتٷٹٔ ٸ ٪ٹٶب٪ٹٴ  يا
بض يضؾبٶٻ ضا زض اذت ي٦ٷتط٬ اٶحهبض يَٹض ؾٷت ٦ٻ ثٻ ييټب قسٺ اٶس. ٲت٧خط اظ آٴ رٽت ٦ٻ زٸٮت

حهبض تٹاٶٷس اٶ ي٫ط ٶٳياضتجبَبت ٸ ق٧ؿتٻ قسٴ ٲطظټب ز يكطٞت ٞٷبٸضيزاقتٷس ا٦ٷٹٴ ثب تٹرٻ ثٻ پ
 يټب طات، زض ٦ٷبض پٹقف قج٧ٻييٵ تٛياظ ا يع ٶبقيطاٴ ٶيٷس. زض ربٲٗٻ ايذٹز ضا اٖٳب٬ ٶٳب يا ضؾبٶٻ
 يټب ٲتٗسز ٲبټٹاضٺ يټب ضٚٱ ٲربٮٟت ٸ تالـ ح٧ٹٲت، ثٻ ٦بٶب٬ يٳب، ٲطزٰ ٖٯينسا ٸ ؾ يضؾٳ
 ٪صقتٻ ق٧ؿتٻ قسٺ اؾت.  يټب زټٻ يا زاضٶس ٸ اٶحهبض ضؾبٶٻ يع زؾتطؾيٶ يذبضر
 يټب تيف ؾبيسايٷتطٶت ٸ پياٶس. ثب ٪ؿتطـ ٶٟٹش ا ع قسٺيثط ت٧خط، ٲتٷٹٔ ٶ ټب ٖالٸٺ ب ضؾبٶٻاٲ    

ت يټب، حب٦ٳ ٵيط ايجط، ٸاتؽ آح ٸ ٶٓبيؿجٹ٤، ٸايٲبٶٷس ٞ يٲزبظ يارتٳبٖ يټب ٸ قج٧ٻ يٷتطٶتيا
اظ  ييزض ټط رب يٵ ضٞتٻ ٸ ا٦ٷٹٴ ټط ٦ؿياظ ث يطيٸ تهٹ يٸ نٹت يچبپ يټب ضؾبٶٻ ي٢بٮت ؾٷت

 ٥ ٲطرٕ ضؾبٶٻي٭ ثٻ ي، تجسي٥ ٶبٰ ٦بضثطيزبز يٸ ا يارتٳبٖ يټب تٹاٶس ثب ٸضٸز ثٻ قج٧ٻ يٴ ٲرٽب

 ٹٴ ٲربَت ٲٷتكط ؾبظز. پؽ قج٧ٻيٯيزض ٪ؿتطٺ چٷس نس ٲ يضا حت يقسٺ ٸ اذجبض ٸ اَالٖبت يا
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 يثٻ ذٹث يٸ ؾٷت يضؾٳ يټب ٱ زض ٦ٷبض ضؾبٶٻيٶبٲ يٲ يضؾٳ طيٚ يټب ٦ٻ ٲب ضؾبٶٻ يٲزبظ يټب
زبز يٵ ٲربَجبٴ ذٹز ايزض ث يٸ ضٞتبض يٶ٫طق يٷس ٸ اٮ٫ٹټبياٶس ٲربَجبٴ ذٹز ضا رصة ٶٳب تٹاٶؿتٻ

اظ  يت اضتجبَبتيٵ ٸيٗيح ايٵ ٸ تٹيييبٴ ضاز ٲح١٣ ثب ؾبث٣ٻ ٖٯٹٰ اضتجبَبت زض تججيٷس. ٲحؿٷيٶٳب
 يٳ٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨ ٸ ضؾ يټب بٰ اٶٹأ ضؾبٶٻيثبظاض پ ي٦ٷس. زض ًٞب ياؾتٟبزٺ ٲ« بٰيثبظاض پ»ٲٟٽٹٰ 

 يبظ اضتجبَيثطحؿت ٶ« طياضتجبٌ ٪»ٖٷٹاٴ  پطزاظٶس ٸ ٲربَت ثٻ يثٻ ٖطيٻ ٲحتٹا ٲ يط ضؾٳيٸ ٚ
٫ط يس٪بٺ ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ زيٵ زيظٶس. ا يربة ٲــاضائٻ قسٺ زؾت ثٻ اٶت يبٴ ٲحتٹاټبيذٹز اظ ٲ

ټب اٶؿبٴ« يي٪ٯٹٮٻ ربزٸ»ب ي« ١يتعض» يټب ٻيٲبٶٷس ٶٓط ياضتجبَ يٳي٢س يټب ٻيتٹاٴ َج١ ٶٓطيٶٳ
ټب زض  بٰ ضؾبٶٻ ذٹاټٷس قس. ثٯ٧ٻ اٶؿبٴيٞطو ٶٳٹز ٦ٻ ثٻ ؾٽٹٮت ٲتأحط اظ پ« ٲٷٟٗ٭ يٲربَجبٶ»ضا 

زؾت ثٻ اٶتربة  يا ذٹز زض ثبظاض اٶجٹٺ ضؾبٶٻ يا ضؾبٶٻ يبظټبيثط حؿت ٶ« طِ ٞٗب٬ياضتجبٌ ٪»ٲ٣بٰ 
   (.31-33 :4937ٸ  41 :4931 ،بٴ ضازي)ٲحؿٷ ٦ٷس يظٶس ٸ ثٻ ضؾبٶٻ زٮرٹاٺ ذٹز اٖتٳبز ٲ يٲ

 ٖٷٹاٴ ضؾبٶٻ ثٻ يٲزبظ يارتٳبٖ يټب ٵ اؾت ٦ٻ قج٧ٻيطاٴ ايزض ا ياضتجبَبت يټب سٺياظ پس ي٧ي    

٫بٶٻ يث يا ٵ تٷٹٔ ضؾبٶٻيثب ا يطاٶيزاضٶس ٸ ٢كط رٹاٶبٴ ا يطاٴ حًٹض ٢ٹيزض ربٲٗٻ ا يط ضؾٳيٚ يټب
 يطاٶيبٴ ٦بضثطاٴ ايزض ٲَٹض ٪ؿتطزٺ  ثٻ يط ضؾٳيٸ ٚ يٲزبظ يټب ط ضؾبٶٻياذ يټب ٶجٹزٺ ٸ زض ؾب٬

طاٴ اظ ٲس٬ يا يٲٗت٣س ثٹزٺ ٲس٬ قج٧ٻ ارتٳبٖ 4937بٴ ضاز زض ؾب٬ ياٶس. ٲحؿٷ بٞتٻي٪ؿتطـ 
ٵ ٲس٬ قج٧ٻ ي٥ قسٴ ثٻ آذطي٭ ٸ زض حب٬ ٶعزي٧پبضچٻ تط تجسي يثٻ ٲسٮ يٸ چٷسپبضٺ ٢جٯ يؾٷت

 يضؾبٶٻ ټب ٦ٻ ييسٺ ٦ٻ ٪بٺ ذجطټبيٵ تحٹ٬ ؾجت ٪طزيكطٞتٻ اؾت. ايپ يزض ٦كٹضټب يارتٳبٖ
ټٳچٹٴ ٸثال٨ ٸ  يا ضؾبٶٻ طيٚ يټب ٹٺيزټٷس، ْطٜ چٷس ؾبٖت ثٻ ق يثٻ آٴ تٹرٻ ٶكبٴ ٶٳ يرٳٗ
( ا٦ٷٹٴ 411-416: 4937 ،ضاز بٴيٕ قٹز. )ٲحؿٷيتٹظ يبٲ٥( زض ؾطاؾط قج٧ٻ ارتٳبٖياؼ )پ اٰ اؼ

ټب  بٰيٵ ٢سضت پطا٦ٷف پيا يارتٳبٖ يٲزبظ يثب ٪ؿتطـ ٶٟٹش قج٧ٻ ټب يسيزض زټٻ ٶٹز ذٹضق
سٺ تزٳٗبت پؽ اظ ٞٹت ذٹاٶٷسٺ يط ٸ ٢بث٭ تٹرٻ پسي٥ ٲٹضز اذيبٞتٻ اؾت. ي يتط ٶٳٹز ٲحؿٹؼ

تٽطاٴ  يت قٽطيطيٸ ٲس يٲ٣بٲبت ٞطټٷ٫ يطي٪ ( اؾت. ٚبٞ٭4939)ييپبقب يرٹاٴ ٲطحٹٰ ٲطتً
 قج٧ٻ يا ضا ٲتٹرٻ ٢سضت ضؾبٶٻ يټٳ٫ ييرٷبظٺ ٲطحٹٰ پبقب يٵ ټعاض ٶٟطيٕ چٷسييزض ٸا٢ٗٻ تك

ٵ ٲٹيٹٔ ٶكبٴ زازٶس اٲب زض يثٻ ا يتٹرٻ ٲٗٳٹٮ يضؾٳ يټب ٦ٻ ضؾبٶٻ ي٦طز. زض حبٮ يٲزبظ يټب
ٕ ييتك يٺط ٦ٷٷسيت ٚبٞٯ٫ي٫ط ثٹز ٸ رٳٗيز يا ٪ٹٶٻ ثٻ يا ضؾبٶٻ ي، ًٞبيارتٳبٖ يټب قج٧ٻ

 يربٲٗٻ قٷبذت يټب٭يزاقت)تحٯ يطضؾٳيٚ يټب ضؾبٶٻ يذ ٖٳٹٲيزټٷسٺ ٢سضت ثؿ ٦ٷٷس٪بٴ ٶكبٴ
 (.http://www.irna.ir/fa/News/81424280زض: «ييٲط٨ پبقب» سٺياظ پس

 ٶتٹاٶؿتٻ اؾت ٶٟٹش ضؾبٶٻ ياٞعاض ٸ ٲٹاٶٕ ٶطٰ ي٢بٶٹٶ يټب تيت آٴ اؾت ٦ٻ اٖٳب٬ ٲحسٸزيٸا٢ٗ     

٦بټف زټس ٸ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ  يطاٶيٵ ٦بضثطاٴ ٸ ٲربَجبٴ ايضا زض ث يضؾٳ طيٸ ٚ يزٸٮت طيٚ يټب
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ٸ  يزض زض ا٦خط ٲٹاضز اظ ٲٹاٶٕ ٶطٰ اٞعاض ي٢بٶٹٶ يټب تيحسٸزټب ثب ٖجٹض اظ ٲ ٭ ضؾبٶٻيٵ ٢جيا يطاٶيا
٦ٷٷس.  يٞطاټٱ ٲ يضؾٳ طيٸ ٚ يزٸٮت طيٚ يټب ذٹز ضا ثٻ ضؾبٶٻ يٞٷبٸضاٶٻ ټٱ ٖجٹض ٦طزٺ ٸ زؾتطؾ

كتط ٲٹاضز يٲتٟبٸت ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ٦ٻ زض ث يټب اظ ضؾبٶٻ يبٴ ثبظاضيزض ٲ يطاٶيا٦ٷٹٴ ٲربَت ا
 ٦ٷٷس.  يٖطيٻ ٲ يطاٶيٻ ٲربَت ا٫ط ثي٧سيٲتٗبضو ثب  يٲحتٹا

زض ٦كٹض اٶزبٰ ٪طٞتٻ اؾت  يټكتبز ٸ ٶٹز قٳؿ يټب ٦ٻ زض زټٻ يٲتٗسز يساٶيٲ يټب پػٸټف    
 يٳبيزاضٶس، ؾ ي٦ٻ اٞطاز ثٻ آٴ زؾتطؾ يٸ ذجط يا بٴ ٲٷبثٕ ٲتٗسز ضؾبٶٻيٶكبٴ زاز ٦ٻ ټطچٷس زض ٲ

الت پطؾف يثٻ ټطٲ٣ساض ؾُح تحهبٴ ثٹزٺ اؾت اٲب يطاٶيا يٵ ٲٷجٕ ذجطيكتطيث ياؾالٲ يرٳٽٹض
سٺ ٸ ؾٽٱ يكتط ٪طزيث يضؾٳ طيٚ يا عاٴ اؾتٟبزٺ آٶٽب اظ ٲٷبثٕ ضؾبٶٻيكتط ثبقس ٲيقٹٶس٪بٴ ث

٭ يبٴ ا٢كبض تحهيزض ٲ يٷتطٶتيا يذجط يټب تيبٴ ؾبيٵ ٲيسٺ اؾت. زض ايطاٴ ٦ٳتط ٪طزيٹٴ ايعيتٯٹ
ضا پكت ؾط ٪صاقتٻ ٸ ضتجٻ  يٯټب ضؾبٶٻ ٲ كتط پػٸټفيزاقتٻ ٸ زض ث يكتطيٶٟٹش ث يطاٶي٦طزٺ ا

٪ؿتطـ حٹظٺ  يضؾس ثب تٹرٻ ثٻ ټٳعٲبٶ يٶٓط ٲ ٶرؿت ضا اظ آٴ ذٹز ٦طزٺ اؾت. زض ٲزٳٹٔ ثٻ
 يتحٹ٬ ٲٳٯٹؾ يطاٶيٵ ٦بضثطاٴ ايٷتطٶت زض ثيثٻ ا يعاٴ زؾتطؾيف ٲيزض ٦كٹض ٸ اٞعا يآٲٹظـ ٖبٮ

 ،تٻ اؾت)ٖجساٮٳُٯتط ق٧٭ ٪طٞي٥ زټٻ اذيزض  يطاٶيٲربَجبٴ ا يٸ ذجط يا زض ٲٷبثٕ ضؾبٶٻ
 (. 479: 4931ٻ پٹض ٸ ٶٹضٸظ پٹض، ي؛ ٪طاٴ ٲب 41: 4933 ،يٯيٸ اؾٳبٖ يٗي؛ ضث473-477: 4934

ق٧ؿتٻ قسٺ اؾت ٸ  يا اٶحهبض ضؾبٶٻ يط ًٞبياذ يټب س ٦ٻ زض ؾب٬يتٹاٴ ٞٽٳ يٲ يذٹث ثٻ    
ٵ ًٞب رٯت يثطز. زض ا ي٢ج٭ ثٻ ؾط ٶٳ يټب زټٻ يٸ اٶحهبض يت ثطتطي٫ط زض ٸيٗيز يضؾبٶٻ ٲٯ

ٶرٹاټس  يَٹالٶ يساضيع پبينٹضت ذٹاټس ٪طٞت ٸ اٖتٳبز حبن٭ قسٺ ٶ ياٖتٳبز ٲربَت ثٻ ؾرت
ٲربَت ٶؿجت ثٻ  يطيٶٓط اظ ٲٹيٕ ٪ س ٪طزز. نطٜيت ٸ ثبظتٹٮيزائٳبً ت٣ٹ يؿتيزاقت ٸ ثب

 يبٞت ٲ٧طض ٲحتٹاټبيٸ زض يا ٵ ثبظاض ضؾبٶٻيزض ا يطاٶيټب، ٢طاض ٪طٞتٵ ٲربَت ا ضؾبٶٻ يٲحتٹا
ٵ يقٹز. ا يٲ يٸ يثطا يا ضؾبٶٻ يذٹز ثبٖج ٦بټف اٖتجبض ټٳٻ ٲحتٹاټب يٲتٷب٢ى، ثٻ ذٹز

ع ټؿت ٸ اٖتجبض آٶٽب ضا زض ثطاثط يٶ يزٸٮت يټب ت ضؾبٶٻيٲٹضز حٳب ي٦بټف اٖتجبض قبٲ٭ ٲحتٹاټب
 يثطا يٸاضزٺ، حت يټب بٰيپ يٖجبضت ضٸقٵ تط ثٻ ؾجت ٞطاٸاٶ زټس. ثٻ يت ٦بټف ٲيض٢ يٲحتٹاټب
ټٱ اٖتجبض  يضؾبٶٻ ضؾٳ ټبيپيبٰنٹضت ٶبذٹزآ٪بٺ،  ع ثٻي٦كٹض ٶ يبؾيٶٓبٰ ؾ يحبٲ ٲربَتِ

 يټب ضؾبٶٻ يؾٷز ف ذٹز زض اٖتجبضيٳبيزض پ يٯيٸ ٲٗهٹٲٻ اؾٳبٖ يٗيضث يبثٷس. ٖٯي يٲ ي٦ٳتط
بٴ يزض ٲ يزاذٯ يټب ثٻ ٦بټف ٲحؿٹؼ اٖتجبض ضؾبٶٻ 4933زض ؾب٬  يٵ قٽطٸٶساٴ تٽطاٶيث يذجط

ضؾبٶٻ ثٻ حبٮت  يضٺ ٦طزٺ ٸ ٲٗت٣سٶس ٶؿجت ضؾبٶٻ ٸ ٲربَت اظ حبٮت ټػٲٹٶپطؾف قٹٶس٪بٴ اقب
(. زض ٸا٢ٕ 26: 4933 ،يٯيٸ اؾٳبٖ يٗي)ضث بٞتٻ اؾتيط ييس ٸ ٲ٣بٸٲت( ٲربَت تٛي)تطز ييرٹ ت٣بث٭
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ٲربَت ٸ ٦بټف  يسټبيف تطزيٲتٷب٢ى ضا اٞعا يا ضؾبٶٻ يٲحتٹاټب يٵ احط ٞطاٸاٶيتٹاٴ اٸٮ يٲ
 زاٶؿت. اٖتجبض ټٳٻ ٲحتٹاټب 

ٱ يبز زاقتٻ ثبقيقٹز ٦ٻ ثٻ  يتط ٲ اظ آٴ رٽت ٲٯٳٹؼ يا ت ٲٹيٹٔ ٦بټف اٖتجبض ضؾبٶٻياټٳ    
ع يت ٶطٰ زض ربٲٗٻ ٶيس اٲٷيٸ تٹٮ يبؾيؾ يطيپص ، زض اٲٹض ربٲٗٻيضؾبٶ ټب زض ٦ٷبض ٦بض٦طز اَالٔ ضؾبٶٻ

 يټب اٶت٣ب٬ اضظـقٽطٸٶساٴ ٸ  يبؾيت ؾيثبض ٖٳسٺ تطث ي زاضٶس. زض رٹاٲٕ اٲطٸظ يٲكبض٦ت ٲؤحط
ت ٸحست ٸ اٶؿزبٰ يټب ثب ت٣ٹ ٫ط ضؾبٶٻيز يټب ثط ٖٽسٺ زاضٶس ٸ اظ ؾٹ ثٻ ٲطزٰ ضا ضؾبٶٻ يبؾيٶٓبٰ ؾ

 ربٲٗٻ ي٥ ضؾبٶٻ زض ٦بض٦طزټبيت يٲٹ٣ٞ. زض ربٲٗٻ زاضٶس ت ٶطٰيزبز اٲٷيزض ا يٲحٹض ٶ٣ف يٲٯ

آٴ ضؾبٶٻ اظ اٖتٳبز  يبظٲٷس ثطذٹضزاضيع ٶيف اظ ټط چيربٲٗٻ ث ت زضيس اٲٷيٸ تٹٮ يبؾيؾ يطيپص
اٖتٳبز ٲربَت ذٹز ضا اظ زؾت ثسټس زض  يا بض ضٸقٵ اؾت ٦ٻ ا٪ط ضؾبٶٻيثؿ. ٲربَت ذٹز اؾت

ٳبً ثط حجبت ٸ ا٢تساض ٶٓبٰ يٲؿت٣ ي٦بض٦طز يٶٓٳ يزبز قسٺ ٸ ثيذٯ٭ ا يبؾيؾ يٵ ٦بض٦طزټبياٶزبٰ ا
ت يٸٲكطٸٖ يٷياٖتٳبزآٞطٲٽٱ تعٮع٬ زض  يټب اظ رٳٯٻ ٶكبٶٻ. ٪صاض اؾت جبٴ ضؾبٶٻ احطيپكت يبؾيؾ
ٵ يزض ا. اؾت يبؾيآٴ ٶٓبٰ ؾ يټب ت ضؾبٶٻي، ٦ٳطٶ٩ قسٴ ٶ٣ف ٲطرٗيبؾيټط ٶٓبٰ ؾ يبؾيؾ

ضا ثط ٖٽسٺ  يت ا٧ٞبض ٖٳٹٲيربٲٗٻ ٸ ټسا يبظ اَالٖبتيٵ ٶي٫بٶٻ ٦بض٦طز تأٲيث يټب ت ضؾبٶٻيٸيٗ
َٹض  ضا ثٻ يبؾيؾ ٥ ٶٓبٰي يٸ ٞطٸپبق يبؾيٷس تعٮع٬ ؾيٞطا يا ت ضؾبٶٻيط ٲطرٗييطٶس ٸ تٛي٪ يٲ

 .(42-43 :4932،يبٴ ٖطثياحؿبٶ) زټس يؾطٖت ٲ يٲحؿٹؾ
اٖتٳبز  يبٶٽبيت ٢طاض زاضز ٦ٻ ثٷيض٢ يټب بٰيٲربَت زض ٲٗطو ټزٳٻ اٶٹأ پ يت ٞٗٯيزض ٸيٗ    

 يا ض٢بثت ضؾبٶٻ ياٖتٳبز ٲربَت ذٹز ضا زض ًٞب ي٦ٻ ضؾبٶٻ ٲٯي٦ٷٷس ٸ زض نٹضت يضا ؾؿت ٲ
٪طزز. ي٭ ٲياؾت ثٻ ؾٽٹٮت ظا يبؾيجبٴ اٖتٳبز ؾي٦ٻ پكت يا اٖتٳبز ضؾبٶٻ سيس ٶٷٳبيت ٸ ثبظتٹٮيت٣ٹ

زټٷس  ي٢طاض ٲ يطاٶيت زض ٲٗطو ٲربَت ايض٢ يټب ٦ٻ ضؾبٶٻ يبؾيٸ ؾ يقجٽبت ٲرتٯٝ ٧ٞط
 يضؾبٶٻ ٲٯ يټب بٰياٸ ضا ثب پ يٷس ٲطتجٍ، ټٳسٮي٥ ٞطايزاض ؾبذتٻ ٸ زض اٸ ضا ذسقٻ يبؾياٖتٳبز ؾ
زض  يبؾيٸ ٶٓبٰ ؾ يٱ ٶٓبٰ ضؾبٶٻ ضؾٳيٹٶس ٲؿت٣يت ضٸقٷتط ثٻ ؾجت پٖجبضزټٷس. ثٻ ي٦بټف ٲ

 يزاضز زض ضٸٶس ياٸ ضا زض پ يبؾيف اٖتٳبز ؾي، اٞعايضؾبٶٻ ٲٯ يټب بٰيٲربَت ثب پ يطاٴ، ټٳسٮيا
ٲٗبٶسِ ٶٓبٰ، ثبٖج ٦بټف  يټب بٰ ضؾبٶٻيٲربَت زض ثبظاض پ يبؾي٭ قسٴ اٖتٳبز ؾيثط٧ٖؽ، ظا

س. اٶسضؾٹٴ ٲٗت٣س اؾت ٦بټف اٖتجبض ٲٷجٕ ذجط يذٹاټس ٪طز يؾبٶٻ ٲٯض يټب بٰياٖتجبض اذجبض ٸ پ
ٵ نٹضت اظ ٶ٫بٺ ٲربَت اَالٖبت ٸ يبٰ ضؾبٶٻ ٶ٣ف زاقتٻ ٸ زض ايپ يٳب زض٦بټف احط٪صاضيٲؿت٣
  .(26 :4933 ،يٯيٸ اؾٳبٖ يٗيضث) ٶساضز ياضائٻ تٹؾٍ آٴ ٲٷجٕ اضظـ چٷساٶ يټب ٭يتحٯ
 ي٧ٞط يقٹز ٦ٻ ًٞب يقٹز ٲ يبٴ ٲيكتط ٶٳبيث يؾبٶٻ ظٲبٶض يسٺ ٦بټف اٖتجبض ٸ احط٪صاضيپس    

 يټب ضؾبٶٻ يثبظاض ض٢بثت يكبٴ ٢سضت ٸا٢ٗيثبقس ٦ٻ ا يا ٪ٹٶٻ ٦كٹض ثٻ يا طاٴ ضؾبٶٻيحب٦ٱ ثط ٲس
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ت اٶحهبض ياؾٟجبضتط ټٷٹظ ذٹز ضا زض ٸيٗ يب زض حبٮتيت ضا زض٤ ٶ٧طزٺ ثبقٷس ٸ ي٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨ ض٢
 يا ت ضؾبٶٻيطيٲس ي، ٲك٧٭ اؾبؾي٧ٞط يٵ ًٞبيضاز زض ٶ٣س چٷبٴ ي٢ٯٳساز ٦ٷٷس. ٲحؿٷ يا ضؾبٶٻ

 يزاٶس ٸ ٲٗت٣س اؾت قب٦ٯٻ ٦ٯيكبٴ ٲيٵ ايزض ث« يٲربَت پٷساض»ت ت٧ٟط ي٦كٹض ضا اؾتٳطاض حب٦ٳ
، ربٲٗٻ ټسٜ ذٹز ضا يي١ ٸ ٪ٯٹٮٻ ربزٸيتعض يٳي٢س يټب ٻيٶٓط ي٦كٹض ټٷٹظ ثط ٲجٷب يضؾبٶٻ ضؾٳ

ٵ يطٶس. اٸ ايپص يضا ٲ يضؾبٶٻ ٲٯ يټب بٰيت پيس ٦ٻ زض ٶٽبيٶٳب يٲط ٞطو يط پصيٲربَجبٴ ٲٷٟٗ٭ ٸ تأح
اظ تحٹالت  يبٰ ٦ٻ ٶبقيثبظاض پ يزاٶس ٸ ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ زض ًٞب يٲ يپطزاظ ب٬يذ يت ضا ٶٹٖيٸيٗ
بٴ آٸضز. يثط ٲربَت نحجت ثٻ ٲ يٷيط تًٳيتٹاٴ اظ تأح ي٫ط ٶٳيع ٸرٹز زاضز زيطاٴ ٶيزض ا يرٽبٶ

اٶس ٦ٻ  ٭ قسٺيطاٴ ٲؿت٣٭ تجسي٪ ٲربَجبٴ ٲٷٟٗ٭ ثٻ اضتجبٌ يربټب ثٻ ؾبٶٻا٦ٷٹٴ اٞطازِ زض ٲٗطو ض
: 4931 ،بٴ ضازي)ٲحؿٷ ظٶٷس يذٹز زؾت ثٻ اٶتربة ضؾبٶٻ ٲُٯٹة ٲ ياضتجبَ يبظټبيثط حؿت ٶ

11-19.) 
ٝ ٖٳسٺ ٲربَجبٴ يس َييثتٹاٶس ٲٹضز تأ ي٥ ضؾبٶٻ زٸٮتي ي٦ٻ ٲحتٹا يزض نٹضت يٵ حتيثٷبثطا     

ف اٖتٳبز يثط اٞعا يٲخجت يف زؾتبٸضزټب ٸ ذسٲبت زٸٮت ٲتجٹٔ ذٹز احط ٦بض٦طزيثب ٶٳبطز ٸ ي٢طاض ٪
ٵ ٦بض٦طز يثتٹاٶس ا يا ض٢بثت ضؾبٶٻ يٸرٹز ٶساضز ٦ٻ زض ًٞب يٷيٲربَجبٴ زاقتٻ ثبقس تًٳ يبؾيؾ

 يس. زؾتطؾيٶٳب يت ضا ذٷخيض٢ ييس اٖتٳبز يټب بٰيكٻ پيټٳ ياٖتٳبز ثرف ضا اؾتٳطاض زټس ٸ ثطا
٭ ثٻ يتجس يبؾيسٺ ٦ٻ اٖتٳبز ؾيثبٖج ٪طز يضؾٳ طيٸ ٚ ي٪ٹٶب٪ٹٴ ضؾٳ يټب ثٻ ضؾبٶٻٲربَت 

٫ط ي٧سيقست ثب  ثٻ يٵ ٦باليت ايطيٲس يټب ثطا قٹز ٦ٻ ضؾبٶٻ« يض٢بثت يا ـ ضؾبٶٻ يبؾيؾ يي٦بال»
ضؾبٶٻ  يټبٷس تالـيٶٳب يٱ ؾٗيٲؿت٣ يٱ ٸ حتيٲؿت٣ طيٲساٸٰ ٚ يبٲٽبيٷس ٸ ثب اضائٻ پيض٢بثت ٶٳب

ٱ ثٻ يٲؿت٣ طيٱ ٸ ٚيٲؿت٣ يي٦كٹض زض پبؾر٫ٹ يٲتٗسز ضؾبٶٻ ٲٯ يټب ٷس. ثطٶبٲٻيٶٳب يا ذٷخت ضيض٢
 يارتٳبٖ يټب ٲٷتكط قسٺ زض قج٧ٻ يذجطټب يذبضد اظ ٦كٹض ٸ حت يا ضؾبٶٻ يټبيًٞبؾبظ

ٸ ٸ٢ت ٸ  يا طاٴ ضؾبٶٻيٲس يشټٷ ياظ ًٞب يا اظ آٴ اؾت ٦ٻ ٢ؿٳت ٖٳسٺ يذٹز حب٦ يٷتطٶتيا
 ٪طزز.  يت ٲيض٢ يټب ضؾبٶٻ يٲحتٹاټب يؾبظ ينطٜ ذٷخ يٷٻ ضؾبٶٻ ٲٯيټع
 يبؾيؾ يټب زض ٲٹا٢ٕ ثحطاٴ يبؾيط آٴ ثط اٖتٳبز ؾيٸ تأح يا ٲهطٜ ضؾبٶٻ يط اٮ٫ٹييت تٛياټٳ    

ٸ  يبظ ثٻ ټٳطاټيٵ ٲٹا٢ٕ ٶي٦كٹض زض ا يبؾيٶٓبٰ ؾ. زټس يٶكبٴ ٲ يذٹث ذٹز ضا ثٻ يٸ ارتٳبٖ
قٽطٸٶساٴ ٦كٹض ضا زض  ي١ ضؾبٶٻ ٲٯيَط ٦ٷس اظ يضز ٸ تالـ ٲضا زا يط اتربشيٲطزٰ اظ تساث يجبٶيپكت

بظ ثٻ يٵ ٲٹا٢ٕ، زض ربٲٗٻ ټٱ احؿبؼ ٶي٫ط زض ايز ياظ ؾٹ. ٲتحس ؾبظز يرٽت ٲهبٮح ٸ ٲٷبٕٞ ٲٯ
ٵ زض يثٷبثطا. ٦كبٶس يٲٗتجط ٲ يټب ضؾبٶٻ يكتط ثٻ ؾٹيبثس ٸ اٞطاز ضا ثي يف ٲي٦ؿت اَالٖبت اٞعا

 يؾبظبؾت ٲتحسيٵ ٲربَجبٴ قسٺ ثبقس ؾيبض ٦بټف اٖتجبض زض ث٦كٹض زچ ي٦ٻ ضؾبٶٻ ضؾٳ ينٹضت
 يثطا يتٹرٽ٢بث٭ يتياٲٷ ٸ يبؾيؾ يټب اٞتس ٸ ذؿبضت يس اتٟب٠ ٶٳيس ٸ قبيٲطزٰ آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ثب
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اٶزبٰ قسٺ  يساٶيٲ يټب پػٸټف( 472 :4931 ،ٻ پٹض ٸ ٶٹضٸظ پٹضي٪طاٴ ٲب) ٦كٹض ثٻ ثبض ذٹاټس آٸضز
زټٷسٺ آٴ اؾت ٦ٻ ٶكبٴ يعاٴ اٶٹأ اٖتٳبز ارتٳبٖيٸ ٲ يا بٶٻٲهطٜ ضؾ يزض ٲٹضز ضاثُٻ اٮ٫ٹ

ذٹضزاض اظ اؾت ثط يٹٴ زاذٯيعيَٹض ٖٳسٺ ٲتٗٯ١ ثٻ تٯٹ كبٴ ثٻيټب ضؾبٴ ٲهطٜ ي٦ٻ اٮ٫ٹ ي٦ؿبٶ
ټؿتٷس ٸ زض ( يبؾياٖتٳبز ثٻ ٶٓبٰ ؾ) ياظ رٳٯٻ اٖتٳبز ٶٽبز ياظ اٶٹأ اٖتٳبز ارتٳبٖ يؾُح ثبالتط

ثطذٹضزاض اظ ؾُح  يَٹض ٲحؿٹؾ ثٻ يثطٸٴ ٲطظ يا ٲبټٹاضٺ يټب ٧ٻ٧ٖؽ ٲربَجبٴ قج ثط يتيٸيٗ
  .(43-27 :4936 ،يٸ ثبالذبٶ يرٹاټط) ټؿتٷس يتط ٵييپب ياٖتٳبز ٶٽبز

 4933ؾب٬  يبؾت رٳٽٹضيف ٸ پؽ اظ اٶتربثبت ضيزض حٹازث پ يا رٷ٩ ضؾبٶٻ يًٞب     
اؾت. زض زٸضٺ ٲٹضز  يا ضؾبٶٻ يقٽطٸٶساٴ اظ ًٞب يبؾياٖتٳبز ؾ يطيط پصيتأح يٶكبٶ٫ط ؾُح ثبال

ثب پٹقف ٪ؿتطزٺ اٖتطايبت، تزٳٗبت،  ياؾالٲ يٲربٮٝ ٶٓبٰ رٳٽٹض يذبضر يټب اقبضٺ ضؾبٶٻ
ٲربَجبٴ ذٹز ضا ټسٜ  يبؾيپؽ اظ اٶتربثبت ٦بټف اٖتٳبز ؾ يبثبٶيذ يټب تيٸ ترط يطيزض٪

ٶٳٹز  يٲ يت ؾٗي٢ض يټب ضؾبٶٻ يټب بٰيٲساٸٰ ثٻ پ يټب ع ثب ٸا٦ٷفيٶ ي٪طٞتٻ ثٹزٶس ٸ ضؾبٶٻ ٲٯ
س. اٲب آٶچٻ زض ٖٳ٭ يٱ ٶٳبيسٺ ثٹز تطٲيت زيقست آؾضا ٦ٻ پؽ اظ اٶتربثبت ثٻ يبؾياٖتٳبز ؾ يًٞب

 ٸ قج٧ٻ يٷتطٶتيف ضرٹٔ ثٻ ٲٷبثٕ ايٸ اٞعا يسٴ اٖتٳبز ٲربَت ثٻ ضؾبٶٻ ٲٯيت زيس آؾيآق٧بض ٪طز

 (.29: 4933 ،يٯيٸ اؾٳبٖ يٗي٦ؿت ذجط ثٹز)ضث يثطا يا ٲبټٹاضٺ يټب
 31ٸ  31زټٻ  يزض َ يقٽطٸٶساٴ تٽطاٶ يا ط ٲحؿٹؼ ضٞتبض ٲهطٜ ضؾبٶٻييٵ تٛيا ثٷبثط     

 ياَالٖبت يبظټبيذٹز زض ضٕٞ ٶ يؿتيظ يبظټبيزټس ٦ٻ اٞطاز ربٲٗٻ ټٳبٶٷس ټٳٻ ٶ يٶكبٴ ٲ يقٳؿ
ٲبٶٷس.  يٶٳ يضؾٳ يذجط يب ٸ اٶتربة ٪ط زاضز ٸ ٲٷتٓط ٖطيٻ ٦باليپٹ يع حبٮيقبٴ ٶ يٸ ذجط

ح ثٹزٴ ذجط ٸ ؾطٖت ضؾبٶٻ زض يٸ نح يضؾبٶٻ، ٸا٢ٗ يَطٞيبٶٷس زض٤ اٞطاز اظ ثٲ ييقبذم ټب
 :4933 ،يٯيٸ اؾٳبٖ يٗيضث) بض ٲؤحط اؾتياٞطاز ثؿ يا ٲهطٜ ضؾبٶٻ يط اٮ٫ٹيياٶت٣ب٬ ذجط زض تٛ

 يزٻ ٦ٯياظ زٸ ٶت يحب٦( 4931 زټٻ) طياذ يټب ضاز ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ٲُبٮٗبت ؾب٬ بٴيٲحؿٷ .(26ٸ46
ٹ ٸ يسات ضازي٦بټف ٲهطٜ تٹٮ ـ4: اؾت يا طاٴ رٹاٴ ضؾبٶٻي٪ ع زضثبضٺ اضتجبٌياٶ٫ ٸ تٹرٻ ثط

 ٫بٶٻيث يټبثٻ ٲهطٜ ضؾبٶٻ يآٸض يضٸ ـ2 آٶٽب؛ ياظ ٲحتٹا يتي٭ ٶبضيبيزٮثٻ يٹٴ ثٹٲيعيتٯٹ
 .(36 :4937 ضاز، بٴيٲحؿٷ)

رٽبٴ  يٹضټبٵ ٲؿأٮٻ زض ٦كيٕ اؾت اٲب ايقب يټب زض رٽبٴ اٲط اٲطٸظٺ ٦بټف اٖتٳبز ثٻ ضؾبٶٻ    
ٸ  يط ثٹٲيٚ يذجط يټبتيثٻ ؾب يٵ ٦كٹضټب ٲطزٰ ثب زؾتطؾيزاضز. زض ا يتط يحًٹض رس يؾٹٲ

 يټب ٵ ثبٸضٶس ٦ٻ ضؾبٶٻيټؿتٷس ٸ ثط ا يٲتٗسز ٸ ٲتٷٹٖ يټب ٲبټٹاضٺ زض ٲٗطو ضؾبٶٻ يټب قج٧ٻ
ٻ ذٹز َطٞبٶ يع ٸاثؿتٻ ټؿتٷس اظ اٶ٧ٗبؼ اذجبض ثي٦كٹض قبٴ ٦ٻ ثٻ ٲطا٦ع ٢سضت ٸ حطٸت ٶ يضؾٳ
ٲبٶٷس  يٯيٲربَت ثٻ ضؾبٶٻ ثٻ زال ياٖتٳبز يث يَٹض ٦ٯ سٺ ٦بضقٷبؾبٴ ثٻيثٻ ٣ٖ. ٦ٷٷس يٲ يزاض
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ٶبزضؾت ٸ  يس. ٖٳٯ٧طز ذجطيآ يٸرٹز ٲ ٲربَجبٴ ثٻ يبظټبيثٻ ٶ يتٹرٽ يٸ ث يي٪طا ٶساقتٵ ترهم
ز. زض رٽبٴ قٹ ياٸ ٶؿجت ثٻ ضؾبٶٻ ٲٷزط ٲ ياٖتٳبز ياضائٻ اَالٖبت ٸ اذجبض اقتجبٺ ثٻ ٲربَت ثٻ ث

٥ ي يزاٶٷس، زضٸاظثبٶ يح٧ٹٲت ٲ يټب بؾتيؾ ي٦ٻ ذٹز ضا تٷٽب ٲزط يزٸٮت يټب ؾٹٰ ٸرٹز ضؾبٶٻ
)ٲزٹظ ٢ج٭  طاٶٻيك٫يؿتٱ پي، ٸرٹز ؾيطيٸ تهٹ ينٹت يټب زض ضؾبٶٻ يتيٻ ذجط، ٸرٹز ٶ٫بٺ اٲٷيؾٹ

ٵ ٦كٹضټب ثٻ يٵ ثٹزٴ اٖتٳبز ٲطزٰ زض ايي٭ پبيٲ٧تٹة اظ زال يټب اظ اٶتكبض( ٸ ؾبٶؿٹض زض ضؾبٶٻ
ټب زض رٽبٴ ؾٹٰ ٸ اضائٻ اذجبض رٽت زاض  ضؾبٶٻ« ٲربَت ٲحٹض ٶجٹزٴ»َٹض ٦٭  ټب زاٶؿت. ثٻ ضؾبٶٻ

 (.476-475 :4931پٹض ٸ ٶٹضٸظپٹضٻي)٪طاٶٳب سٺ اؾتيثٻ ٦بټف اٖتٳبز ٲربَجبٴ اٶزبٲ
ض اذجبض ثٻ زا ٻ ٸ رٽتي٥ ؾٹيؿت. اضائٻ يع ٶيٲتٳب يٯيٵ چبضچٹة ذيٲتأؾٟبٶٻ ٦كٹض ٲب ټٱ اظ ا     

كتط ثٻ ي٪صاضز ثٯ٧ٻ اٸ ضا ث يثط ٲربَت ٶٳ يط ٲخجتيتأح يطاٴ ضؾبٶٻ ضؾٳيذالٜ تهٹض ٲس ٲربَت ثط
ٵ حؽ زض ٲربَت يقٹز. ا يثٻ اٸ اٮ٣بء ٲ يذبن يٻ ٧ٞطيزټس ٦ٻ زائٳبً ضٸ يٵ ؾٳت ؾٹ٠ ٲيا

زټس  يٶكبٴ ٲ يكيٳبي٣بت پيقٹز. تح٣ يبٰ ٲيپ يط٪صاضيزبز ٲ٣بٸٲت زض ٲ٣بث٭ تأحيٲٷزط ثٻ ا
٭ يف ٲربَجبٴ تحهيط ضا زض ٪طايٵ تأحيكتطي٥ ربٶجٻ ثي يذجط يټب ٭ياحؿبؼ اٮ٣بء اذجبض ٸ تحٯ

ٻ ي؛ ٪طاٶٳب432: 4931 ،ياٶبض٦ يٵ زاضز )ٶٗٳتي٫عيرب يٲٷبثٕ ذجط يثٻ ؾٹ ي٦طزٺ ٸ ٲترهم زاذٯ
 .(437ٸ  473: 4931،پٹض ٸ ٶٹضٸظ پٹض

 

 ياچند رسانه يدر فضا ياسيد اعتماد سيالزامات تول
ثٻ رٽت ٶ٣ف  يضؾبٶس ٦ٻ ضؾبٶٻ ٲٯ ي٥ ٲيٵ ٶ٣ُٻ اؾتطاتػيبز قسٺ ٲب ضا ثٻ ايٲزٳٹٔ ٲؿبئ٭ 

نٹضت ٲساٸٰ  ثٻ يؿتيس، ثبيٟب ٶٳبيبٴ ايطاٶيٵ ايزض ث يبؾيزبز اٖتٳبز ؾيتٹاٶس زض ا ي٦ٻ ٲ يضاټجطز
طاؾت ٸ يپص بض حؿبؼ ٸ ق٧٭يثؿ يا اٖتٳبز ٲ٣ٹٮٻ. سيس ٶٳبيت ٸ ثبظ تٹٮياٖتٳبز ٲربَجبٴ ذٹز ضا ت٣ٹ

زاضقسٴ اٖتٳبز ٲربَجبٴ ذٹاټس  ثبٖج ذسقٻ يٳي٢س ي٦كٹض ثط ضاټجطټب يا طاٴ ضؾبٶٻيتٹ٢ٝ ٲس
ضؾس زض  يٶٓط ٲ ثٻ. ؾبظز يب ٲي٦كٹض ٲٽ يبؾيٲٗبٶس ٶٓبٰ ؾ يا ضؾبٶٻ يض٢جب يقس ٸ ٖطنٻ ضا ثطا

٭ يػٺ ا٢كبض تحهيٸ ثٻ يطاٶيت ٦ٻ ثبٖج رصة ٲربَجبٴ ايض٢ يټب ضؾبٶٻ يذجط يټب تي٦ٷبض رصاث
اـ قسٺ  يا ٦ٻ ثبٖج ٦بټف اٖتجبض ضؾبٶٻ ي٪ط ضؾبٶٻ ٲٯ تيٝ ٸ ٪بٺ ترطي٦طزٺ قسٺ، ٖٳٯ٧طز يٗ

س ان٭ قٷبذت يثب» اظ ٦بضقٷبؾبٴ ضؾبٶٻ ي٧يثٷبثط ٶٓط . ثبقس يٲٽٱ ٸ ٢بث٭ ثطضؾ ياؾت ٲٹيٹٖ
طٶسٺ ٲحى ي٫ط ٲٷٟٗ٭ ٸ پصيٲربَت ز. ت ذجط ضؾبٶٻ زاٶؿتيطيزض ٲس يٲربَت ضا ان٭ اضظقٳٷس

ٵ نٹضت ٲٷجٕ ضاٖٹو يط ايٵ ٦ٷس، زض ٚيبظـ ضا تأٲيطز ٦ٻ ٶيپص يذجط ضا ٲ يبَت ظٲبٶٲر. ؿتيٶ
 .(472: 4931 ،ياٶبض٦ يٞطثٻ ٶ٣٭ اظ ٶٗٳت يؾٯُبٶ) «ضٸز ي٫ط ٲي٦ٷس ٸ ثٻ ؾطا٘ ٲٷجٕ ز يٲ
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 يثٻ ٶٓط ٲ يبؾيزض ټط ٸاحس ؾ يبؾيت اٖتٳبز ؾيس ٸ ت٣ٹيټب زض تٹٮ ت ضؾبٶٻيثب تٹرٻ ثٻ اټٳ     
 يٵ ټسٜ ثطايسٴ ثٻ اي، ضؾيضؾٳ طيٸ ٚ ي٦ٹچ٥ ٸ ثعض٨ ٸ ضؾٳ يټب ض٢بثت ضؾبٶٻ يضؾس زض ًٞب

٦كٹض ثب  يا ٵ ٶٽبز ضؾبٶٻيتط ٵ ٸ ٪ؿتطزٺيتطٖٷٹاٴ ٲٽٱ ثٻ ي٦كٹض ٲب ٲؿتٯعٰ آٴ اؾت ٦ٻ ضؾبٶٻ ٲٯ
 يټب ػٺ ٪طٸٺيٸ ثٻ يذٹز ضا زض ٢جب٬ ٲربَجبٴ ثٹٲ يؾبظ ؾُح اٖتٳبز يا ػٺيط ٸيت ٸ تساثيحؿبؾ

س زض يٵ اقبضٺ ٪طزيكيَٹض ٦ٻ زض نٟحبت پ ف زټس. ټٳبٴي٦طزٺ اٞعا ٭يٸ تحه ٲترهم يتيرٳٗ
 يټب ٻيتٹاٴ ثب ت٧ٟط ٲٹارٻ ثب ٲربَتِ ٲٷٟٗ٭ ٸ ثٻ ات٧بء ٶٓط يٶٳ يا ض٢بثت ضؾبٶٻ يرٽبٶ يًٞب
بٰ، ا٢ساٰ ثٻ رصة ٲربَت ٶٳٹز. پػٸټك٫طاٴ ٖطنٻ اضتجبَبت ٲٗت٣سٶس ٦ٻ زض يط پي٦ٷٷسٺ تأحٵيتًٳ

٥ ٦كٹض ثب تحٹالت ٖطنٻ اضتجبَبت، آٴ ضؾبٶٻ ضا ذُط ٲط٨ ي يټب ضؾبٶٻ يټٳبټٷ٫ نٹضت ٖسٰ
ټب ٸ  ٸ ثط اؾبؼ ضٸـ يزٸٮت يټب تيټط چٷس ثتٹاٶس ثب ات٧بء ثٻ حٳب يا ٵ ضؾبٶٻي٦ٷس. چٷ يس ٲيتٽس
بٰ ذٹاټس ثٹز ٸ ثب ٣ٞساٴ يپ يط٪صاضيت ذٹز ازاٲٻ زټس اٲب ٞب٢س تأحيٲٷؿٹخ قسٺ ثٻ ٞٗبٮ يټب ٻيٶٓط

ٵ ي(. ثٷبثطا15: 4931 ،بٴ ضازي)ٲحؿٷ ضؾس يآٴ ضؾبٶٻ، ٲط٨ آٴ ٞطا ٲ يٺ اظ ٲحتٹا٦ٷٷس اؾتٟبزٺ
زض ٦كٹض يطٸضت اتربش  يبؾيٝ اٖتٳبز ؾيب تًٗيت يت٣ٹ يثطا ياضؾبٶٻ يټب بٰيت ٶ٣ف پياټٳ
  ٦ٷس. يزبة ٲي٦كٹض ضا ا يا ٸ ضؾبٶٻ يبؾيٲ٣بٲبت اضقس ؾ يط الظٰ اظ ؾٹيتساث
بظ ٲربَت ثٹزٴ، يت ذجط، ٲُبث١ ٶيٲبٶٷس نحت ٸ قٟبٞ يضزتٹاٴ ٲٹا يٲ ي٥ ٲطٸض ٦ٯيزض     

ع ي، پطټيي٪ٹ ع اظ اثٽبٰيت اضائٻ ذجط ٸ ؾطٖت ٖٳ٭ زض اٶت٣ب٬ آٴ، پطټي٦بٲ٭ ٲربَت، رصاث ياضيب
زض  يَطٞ يثٹزٴ ذجط، ث يٸ ٸا٢ٗ يٷيب ٲجبٮٛٻ ٸاٚطا٠ زض آٴ، ٲٹح١ ثٹزٴ ٲٷجٕ ذجط، ٖيٝ ياظ تحط

 ي٢بٮج يټبع اظ ٪عاضـيٸ پطټ يثبٞ يع اظ ٲٷٟيحٹظٺ ؾبٶؿٹض، پطټٝ ٶٳٹزٴ ي٭ ٸ تٗطياضائٻ ذجط، تٗس
ٸ رصة  يٷيكٳٷساٴ ضؾبٶٻ زض رٽت اٖتٳبز آٞطيٵ ٦ٷٷسٺ ٸ ٲٹضز ارٳبٔ اٶسييتٗ يټب ضا رعٸ قبذم

(. اٲب 477-473: 4931 ،ٻ پٹض ٸ ٶٹضٸظ پٹضيٸ ٪طاٶٳب 43 :4932 ،يبٴ ٖطثياحؿبٶ)ٲربَت ٖٷٹاٴ ٦طز
آٴ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ  يضؾبٶٻ ٲٯ يؾبظ ثطا ٵ ضاټجطز اٖتٳبزيتط اظ ٲٽٱ ٪ٟت يؿتي٭ ثبيزض ٲ٣بٰ تٟه

اظ  يب ٶبزضؾت ٸ ٶٹٔ ذبنيٻ ٲساٸٰ، اَالٖبت ٶب٢م ٸ ي٥ ضٸيٲربَت آٴ احؿبؼ ٶ٧ٷس زض 
٦زبٴ ثٽجٹزٴ اَالٖبت ٸ اذجبض حؽ ٲ٣بٸٲت ٲربَت  ياحؿبؾ. قٹز ي٭ زائٳبً ثٻ اٸ ٖطيٻ ٲيتحٯ

 ثٻ. ٦كبٶس يٵ ٲي٫عيرب يا ٲٷبثٕ ضؾبٶٻ يؾٹعاٴ ٦طزٺ ٸ ثٻي٪طرتٻ ٸ اٸ ضا اظ ا٢ٷبٔ قسٴ يضا ثطاٶ٫

ٲتٷٹٔ ثط ضؾبٶٻ  يټب ٭يف تحٯي٥ ٸ ثبظ ثط اضائٻ اَالٖبت ٸ ٶٳبيزٲ٧طات ييًٞب يؿتيٖجبضت ثٽتط ثب
 ضا اظ ٲٷجٕ ضؾبٶٻ ي٥ ٲٹيٹٔ ذبل اَالٖبت ربٲٗيحب٦ٱ ثبقس تب ٲربَت احؿبؼ ٦ٷس ٶؿجت ثٻ 

 ٭يٶساضٶس ٸ اٲ٧بٴ اٶتكبض تحٯ ي٧ٷٹاذتيٻ ٸاحس ٸ يضؾبٶٻ ضٸ يټب ٭يبٞت ٦طزٺ ٸ تحٯيٞٹ٠ زض يا
 .ٸرٹز زاضز يٲتٟبٸت اظ ضؾبٶٻ ٲٯ يټب
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ثبقس  يا س ثٻ ٪ٹٶٻيثب يػٺ زض حٹظٺ ذجطضؾبٶيٸ ثٻ يت ضؾبٶٻ ٲٯيطيٵ چبضچٹة ٖٳٯ٧طز ٲسيزض ټٳ    
ف يٻ ٸ اٞعا٭ ٦ٷس ٸ ٲٹرت اٖتجبض ضؾبٶيبٞت ذجط تٹؾٍ ٲربَت تجسيزض ي٦ٻ ضؾبٶٻ ضا ثٻ ٲحٹض انٯ
ضا اٖٳب٬  يتيطيس ٲسيثب يت ٲُٯٹة زض ذجطضؾبٶيسٴ ثٻ ٸيٗيضؾ يٵ ثطاياٖتٳبز ثٻ آٴ ثبقس. ثٷبثطا

س يثب يطاٴ ضؾبٶٻ ٲٯيسا ٦ٷس. ٲسيضا ٮٳؽ ٦طزٺ ٸ ثٻ ذجط ضؾبٶٻ اٖتٳبز پ يَطٞ ي٦ٷس ٦ٻ ٲربَت ث
احؿبؼ ٦ٷٷس ٸ  يضؾٳ طيٚ يټب ٸ ضؾبٶٻ يٲطظ ت ثطٸٴيض٢ يټب ثب ضؾبٶٻ يض٢بثت يذٹز ضا زض ًٞب

: 4931 ،ياٶبض٦ ي)ٶٗٳت يضؾبٶٻ ٲٯ يطاٴ ذجطيٵ ٖطنٻ اؾت٣ال٬ ٖٳ٭ ٲسيت زض ايالظٲٻ ٲٹ٣ٞ
 يبؾيٸ ؾ يٲالحٓبت رٷبح يثٻ رب يا ٸ ضؾبٶٻ يا آٶٽب ثٻ اٮعاٲبت حطٞٻ يجٷسي(. ٸ پب439-432

ٸ  يبؾيٳب ٮٛٹ ٲٗبٸٶت ؾيس ؾبظٲبٴ نسا ٸ ؾيبؾت رسيط ضياظ ا٢ساٲبت اذ ي٧يَٹض ٲخب٬  اؾت. ثٻ
اظ  يتٹاٶس ٶكبٶٻ ا يط ٲييٵ تٛي٭ ٲٗبٸٶت ذجط اؾت. ايزض ش يضؾبٶٻ ٲٯ يذجط يٝ ثركٽبيتٗط
زض زٸضٺ  يٸ رٷبح يبؾيٲالحٓبت ؾ يثٻ رب يا ٸ ضؾبٶٻ يا ٧طز تٹرٻ ثٻ اٮعاٲبت حطٞٻيت ضٸيت٣ٹ
 (. http://isna.ir/fa/news/93101608762س ثبقس)يت رسيطيٲس
ٵ ي٪طا ثٹزٴ ضؾبٶٻ ثطرؿتٻ قٹز ٦ٻ ا س تب ٲطزٰيٖٳ٭ ٶٳب يا ٪ٹٶٻ ثٻ يؿتيثب يٵ ضؾبٶٻ ٲٯيټٳچٷ    

٦ٻ ٲطزٰ احؿبؼ ٦ٷٷس  يزض ضؾبٶٻ اؾت. زض نٹضت يٲطزٲ يټب اٲط ٲؿتٯعٰ اٶ٧ٗبؼ ٲؿبئ٭ ٸ زٚسٚٻ
ثب ضؾبٶٻ ٸ  ي٫بٶ٫يؿبؼ ثٻ اح ي٫بٶ٫يآٶٽب اؾت احؿبؼ ث يٸا٢ٗ ي٦ٷٷسٺ ظٶس٪ ضؾبٶٻ ٲٷ٧ٗؽ

ثٻ  يؿتيثب ي٫ط ضؾبٶٻ ٲٯيز ي٪طزز. اظ ؾٹ ي٭ ٲيٲطزٰ تجس يضؾبٶٻ زض ظٶس٪ يتي٫بٺ ٲطرٗيت ربيت٣ٹ
ٷ٧ٻ اٶحهبضاً يا ي٭ قٹز ٸ ثٻ ربيٻ زٸٮت، ٲٯت ٸ ٶرج٫بٴ تجسيؾٻ ؾٹ ياثعاض ٸ ٸاؾُٻ ٪ٟت٫ٹ

٭ ٶرج٫بٴ ثٻ زٸٮت يتحٯ زټٷسٺ ٶرج٫بٴ ٸ اٶت٣ب٬ يټب ثطا ټب ثبقس پطزاظق٫ط زازٺ ح٧ٹٲت يؾرٷ٫ٹ
 يذٹز ضا ٲٹارٻ ثب ٲربَجبٶ يؿتيثب ي(. ضؾبٶٻ ٲٯ417-413: 4937، ضازبٴي)ٲحؿٷ ٸ ربٲٗٻ ثبقس

 يټب زازٺ يؿتيٲحٹض، ثب ٥ ربٶجٻ زٸٮتيكتط يث يټب ٭ياضائٻ تحٯ يرب ټٹقٳٷس ٸ اٶتربث٫ط ثساٶس ٸ ثٻ
؛ 473: 4931 ،پٹض ٸ ٶٹضٸظ پٹضٻي)٪طاٶٳب بض اٸ ٢طاض زټسيضا پطزاظـ ٶٳٹزٺ ٸ زض اذت يذبٰ ذجط

تٹاٶس  يٲ يٲرتٯٝ زض ضؾبٶٻ ٲٯ يټب ٣ٻيثب ؾٯ ي(. حًٹض ربٲٗٻ ٶرج٫بٶ43: 4932، يبٴ ٖطثياحؿبٶ
ثٻ  يٶرج٫بٶ يټب ٭ي٭ ثٻ ٸاؾُٻ اٶت٣ب٬ تحٯيچٷسربٶجٻ ضا پطٶٳٹزٺ ٸ ضؾبٶٻ تجس يټب ٭يذالء اضائٻ تحٯ

   ربٲٗٻ ٪طزز.
 طيٸ ٚ يٸ ضؾٳ يٸ ذبضر يزاذٯ يټب ض٢بثت ضؾبٶٻ يذٹثثٻ 4933ؾب٬  يبؾيؾ يټب ٕ تٷفيٸ٢ب    
 يرٷجٻ ٸا٦ٷك يضؾٳ يذجط يټب اظ ٪عاضـ يبضيت ٶٳٹزٴ ثحطاٴ ٶكبٴ زاز. ثؿيطيضا زض ٲس يضؾٳ

ضؾبٶٻ  يثطا ي٥ ٶ٣م رسيٵ يٲٗبضو ٶٓبٰ ضا ثط ٖٽسٺ زاقتٷس. ا يټب ٦ٷٷسٺ اذجبض ضؾبٶٻ يٸ ذٷخ
كتط ٶ٣ف يت ٸا٪صاض ٦طزٺ ٸ ثيض٢ يټب ثٻ ضؾبٶٻساٴ اثت٧بض ٖٳ٭ ضا يقٹز ٦ٻ ٲ يٲحؿٹة ٲ يٲٯ

 يبؾي٦ٻ زض ٲٹا٢ٕ حًٹض آضاٲف ؾ يٵ زض نٹضتيضا ثطٖٽسٺ زاقتٻ ثبقس. ثٷبثط يؾبظ يٸ ذٷخ يتساٞٗ

http://isna.ir/fa/news/93101608762
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ػٺ ٢كط يٸ ثٻ يؾبظ، اٖتٳبز ٲربَجبٴ ثٹٲ اٖتٳبز يف ٪طٞتٵ ضاټجطزټبيثب زض پ يزض ٦كٹض، ضؾبٶٻ ٲٯ
زض ٲٹا٢ٕ ثطٸظ  يس ثٻ ذٹثيس ٶٳبيت ٸ ثبظتٹٮيذٹز ت٣ٹ يټب بٰيضا ٶؿجت ثٻ پ يٯ٧طزٺ قٽطيرٹاٴ تحه

اؾتٟبزٺ ٶٳٹزٺ ٸ زض رٽت  يٻ اٖتٳبز ٲربَجبٴ ثٹٲيتٹاٶس اظ ؾطٲب يزض ٦كٹض ٲ يبؾيثحطاٴ ؾ
 س.يا٢ساٰ ٶٳب يزبز اٶؿزبٰ ٲٯيٶٓبٰ ٸ ا يبؾيت ؾيت٣ٹ

زض  يٶٻ ٲٯٵ ٦بضقٷبؾبٴ اضتجبَبت ٸ ضؾبٶٻ زض ٲٹضز ٶ٣ف ضؾبيف اٶزبٰ قسٺ زض ثيٳبي٥ پي     
تب ظٲبٴ  يطز ٦ٻ ضؾبٶٻ ٲٯي٪ يزٻ ٲي٪ٹٶٻ ٶتٵيا 4933ؾب٬  يبؾت رٳٽٹضيزٸضٺ اٶتربثبت ض

ذٹز ضا  يا ضؾبٶٻ يټب ٥يبض ذٹة ٖٳ٭ ٦طز اٲب پؽ اظ اٶتربثبت ٶب٪ٽبٴ ت٧ٷياٶتربثبت ثؿ يثط٪عاض
بؾت يضبٰ اٶتربثبت يزض ا يټسٞٳٷس، ضؾبٶٻ ٲٯ يساٶيٵ پػٸټف ٲيا يټب بٞتٻيط زاز. ٲُبث١ ييتٛ

٢جٹ٬ ٖٳ٭ ٦طز، اٲب ثٗس اظ اٶتربثبت  جبً ٢بث٭يټٳٻ ٶبٲعزټب، ت٣ط يٙ ثطايزض رٽت تجٯ يرٳٽٹض
ٸ  ييبؾت ت٥ نساي٭ ثٻ ؾيس ٸ تجسيضٶ٩ ٪طز ب ٦ٱيٵ ضؾبٶٻ حصٜ ياظ ا« ييبؾت چٷس نسايؾ»

ټب ٸ  ت ٲٷبٕٞ تٳبٰ رٷبحيٵ ٸيٗيزض ٲؿبئ٭ قس. زض ا يَطٞ يت ثيضٖب بٴ ٸ ٖسٰيٖ يطي٪رٽت
بٴ ٲؿبئ٭ پؽ اظ يزض رط يټب ضؾبٶٻ ٲٯ يطي٪ ٵ ٲٹيٕي٭ ايزٮقٹز. ثٻ يزض ٶٓط ٪طٞتٻ ٶٳ احعاة

٥ يضؾس  يٶٓط ٲ زاقت ٸ ثٻ ي٦ٳتط« ٲربَت ٶرجٻ» يذبضر يټب اٶتربثبت زټٱ ٶؿجت ثٻ ضؾبٶٻ
عـ ٲربَت ضؾبٶٻ يٵ ٶ٣ف ضا زض ضيكتطياؾت ٦ٻ ث يٯياظ زال ي٧ي يزض پٹقف ذجط يي٪طا ربٶجٻ

ٻ پٹض ٸ ي)٪طاٶٳب ػٺ ٦بضقٷبؾبٴ اضتجبَبت ٸ ضؾبٶٻ زاقتٻ اؾتيٸ ٧طز٪بٴ ٸ ثٻٯياظ رٷؽ تحه يٲٯ
  (.434: 4931 ،ٶٹضٸظ پٹض

 ي٦كٹض ٸ ثط ٲجٷب ي٦كٹض ثط ذالٜ ٶٓبٰ ٲُجٹٖبت يطيٸ تهٹ يټط چٷس ؾبذتبض ضؾبٶٻ نٹت     
بٶٻ ت ضؾيطياٶحهبض ٲس يٵ ًٞبي٧پبضچٻ اؾت اٲب زض ټٳيٸ  يت اٶحهبضيطيٲس يزاضا ي٢بٶٹٴ اؾبؾ

 يبؾي٥ ٸ زٖٹت اظ ٶرج٫بٴ ؾيٸ زٲ٧طات ييچٷس نسا يت اظ ًٞبيزبز ٸ حٳبيتٹاٴ ثب ا يټٱ ٲ يا
ٸ  يبؾيؾ يي٪طا ٣ٻيت ٶٳٹز. ؾٯيضا ت٣ٹ يت ضؾبٶٻ ٲٯيت ٸ ٲطرٗيٲتٷٹٔ ربٲٗ يبؾيؾ يف ټبيثب ٪طا

 يٲربَجبٶ ي٫بٶيزبز احؿبؼ ثي٦كٹض ثبٖج ا يبؾيؾ يټب بٴيٶرج٫بٴ ٸ رط يٻ ثطزٴ ثطذيثٻ حبق
 يټب زاضٶس. تزطثٻ ثطٶبٲٻ يٸ ټٳسٮ ييټٳطأ يبؾيؾ يټب فيب ٪طايقٹز ٦ٻ ٶؿجت ثٻ آٴ ٶرج٫بٴ  يٲ

زض پٹقف زازٴ ثٻ ټٳٻ  ي٦ٻ ؾٗ يزټٻ ټكتبز زض ضؾبٶٻ ٲٯ يؾبٮٽب يبؾت رٳٽٹضيٛبت ضيتجٯ
ٵ حزٱ يكتطيزضثطزاضٶسٺ ث يټب ٷ٫ٹٶٻ ثطٶبٲٻيزاقت ٶكبٴ زاز ٦ٻ ا يبؾت رٳٽٹضيض يٶبٲعزټب

بؾت ياٶتربثبت ض يا ٵ ٲطرٕ ضؾبٶٻيضا زض ٶ٣ف ثعض٪تط يض ثٹزٺ اؾت ٸ ضؾبٶٻ ٲٯٲربَت زض ٦كٹ
ٻ يٵ ٲٹيٹٔ ٶكبٴ زټٷسٺ يطٸضت حّٟ ضٸي(. ا919ٸ 923: 4934،)ٖجساٮٳُٯت اضت٣بء زاز يرٳٽٹض

ٲربَت  يا ٵ نٹضت اٖتٳبز ضؾبٶٻياؾت. زض ا يضؾبٶٻ ٲٯ يبؾيؾ يټب زض ثطٶبٲٻ ييچٷسنسا
 بثس. ي يف ٲيع اٞعايٶ يضؾبٶٻ ٲٯ يحبٲ يبؾيثٻ ٶٓبٰ ؾ يبؾيٖتٳبز ؾآٴ ا يبٞتٻ ٸ زض پيف ياٞعا
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 يريگجهينت
٥ يقٽطٸٶساٴ  يبؾيؾ يٷيف ثيٸ زضثطزاضٶسٺ ٶ٫طـ ٸ پ يٸ احؿبؾ يشټٷ ياٲط يبؾياٖتٳبز ؾ

 يٞطازؾت ذٹز اؾت. ثٻ ٮحبِ ٪ؿتطـ ظٶس٪ يبؾيٷسٺ ٶٓبٰ ؾيربٲٗٻ ٶؿجت ثٻ ٖٳٯ٧طز ٸ آ
ٲتٗسز ٸ ٲتٷٹٔ  يټبثٻ ٶ٣ف ضؾبٶٻ يؿتيثب يطاٶيٸ اظ رٳٯٻ ربٲٗٻ ا يزض رٹاٲٕ اٲطٸظ يابٶٻــضؾ

قٽطٸٶساٴ تٹرٻ  يبؾياحؿبؼ اٖتٳبز ؾ يٝ ٸ ٞطٸپبقيب تًٗيت ٸ يس، ت٣ٹيثعض٨ ٸ ٦ٹچ٥ زض تٹٮ
 يټب طاٴ ٸ ٲٹارٽٻ آٴ ثب ضؾبٶٻيا يا زض ٶٓبٰ ضؾبٶٻ يضؾبٶٻ ٲٯ يت اٶحهبضي٦طز. ٲٹ٢ٗ يا ػٺيٸ

 ي٦ٷس ٦ٻ ضؾبٶٻ ٲٯ يزبة ٲياؾت ا يطاٶيٲربَت ا ت ٦ٻ زض ٲٗطويثعض٨ ٸ ٦ٹچ٥ ض٢
 يا قٽطٸٶساٴ اتربش ٦ٷس ٸ زض ٶجطز ضؾبٶٻ يبؾيس اٖتٳبز ؾيس ٸ ثبظتٹٮيتٹٮ يثطا يٲساٸٲ يضاټجطزټب

 ياٷٻيظٲ يټبس. ثب تٹرٻ ثٻ قبذميٷك٫ط حّٟ ٶٳبي٪ع يطاٶيٲربَت ا يت ذٹز ضا ثطايثتٹاٶس ٲطرٗ
 ييبيزض ربٲٗٻ ٸ تحط٤ ٸ پٹ يالت ٖبٮيؾُح تحه ، ٪ؿتطـيطاٶيٲبٶٷس رٹاٴ ثٹزٴ ربٲٗٻ ا

 يبؾيزض ٶ٫طـ ؾ يبؾي١ اٖتٳبز ؾيرصة ٸ حّٟ ٲربَت ٸ تٗٳ يٲساٸٰ ربٲٗٻ ا٢تًب يبؾيؾ
بظ ٲتٷٹٔ يٶ يٯيٸ تحٯ يضؾبٶ ثبظ اَالٔ يزبز ًٞبيثب ا ي٦ٷس ٦ٻ ضؾبٶٻ ٲٯ يزبة ٲيا يطاٶيقٽطٸٶس ا

ٵ اٖتٳبز يرٯت ٶٳٹز ٸ اظ ا يٸ ضا ثٻ ضؾبٶٻ ٲٯس ٸ اٖتٳبز ايٵ ٶٳبيٲربَت ټٹقٳٷس ذٹز ضا تأٲ يذجط
ٸ  يا س. اٖتجبض ضؾبٶٻيبٴ اؾتٟبزٺ ٶٳبيطاٶيا يبؾيت اٖتٳبز ؾيس ٸ ت٣ٹيزض رٽت تٹٮ يا )اٖتجبض( ضؾبٶٻ

٫ط يت قبذم زيٹرت ت٣ٹـــت ټط٦ساٰ ٲيٻ ثب ټٱ زاقتٻ ٸ ت٣ٹيزٸؾٹ يا ضاثُٻ يبؾياٖتٳبز ؾ
 يثٻ ٶٹثٻ ذٹز ٲ يبؾيٸ اٖتجبض ؾ يا اٖتٳبز ٸ ضؾبٶٻ ٻياضتجبٌ زٸؾٹ يطټبيت ٸ ٲتٛي٪طزز. ٲبټيٲ

     طز.ي٢طاض ٪ يٲتٗسز يساٶيٸ ٲ يٶٓط يټب يٻ ثطضؾيتٹاٶس زؾتٳب

 

 

  منابع
ي ُتز ًقص آى در حَس يتا تأهل يرساًِ هل يکارکزدّا ،(1931)، ذي، هجياى عزتياحساً  .1

 .11ّن، ضوارُ اسدي، سال ياسيفصلٌاهِ رُ آٍرد ستْزاى،  ،ياسياعتواد س

است، هتزجن: تاتک يذ ٍ سيجذ يّارساًِ ،(1931)، چارديٌٌش، ريّاگ، ياکسفَرد، تز  .1

 .يٍ اجتواع ي، تْزاى، پژٍّطکذُ هطالعات فزٌّگيکيدُرت

خ يض يوثز ٍ ارسالى قزتاًي، هتزجواى: رضا سياعتواد ٍ حکوزاً ،(1931)، ، چالشيليت  .9

 دق)ع(..ي، تْزاى، اًتطارات داًطگاُ اهام صايًط



   466    اي...اعتمبد سيبسي در جبمعه چند رسبنه

 

 يّاز رساًِيتأث يتزرس: ٍ اعتواد يرساًِ جوع، (1931)، ، قادري، فاطوِ ٍ تاالخاًيجَاّز  .1

فصلٌاهِ علَم ، (يضْزًٍذاى تْزاً يهطالعِ هَرد) يتز اعتواد اجتواع يجوع

 .1 ضوارُ ،(هطْذ يداًطگاُ فزدٍس)ياجتواع

 يّاتارُ اعتثار رساًِدر يطيواي(؛ هطالعِ پ1933)، ، هعصَهِيليٍ اسواع ي، عليعيرت  .1

قثل ٍ تعذ اس اًتخاتات  ياى تحَالت اجتواعيدر جز ياى ضْزًٍذاى تْزاًيدر ه يخثز

 سال ضطن. ،ٍ ارتثاطات يهطالعات فزٌّگ يزاًيفصلٌاهِ اًجوي ا ،1933 ياست جوَْرير

تْزاى، داًطگاُ  ،يذ تز گفتواى اسالهيتا تأک ياسيِ اعتواد سيًظز ،(1931)، ، هحسييرداد .6

 هام صادق)ع(.ا

، ياسيتا اعتواد س ياس اعتواد عوَه ،(1931)، ، هحوذي، ضوس السادات؛ خاًثاضيساّذ  .1

 .1، ضوارُ 11دٍرُ  ،زاىيت در ايزيهذ يّاپژٍّص

، سال ياسيداًص س، ياسيزگذار تز اعتواد سيعَاهل تأث يتزرس ،(1931ثا)يگاى، فزيضا  .3

 ضوارُ اٍل. ،چْارم

، جاهعِ ٍ دٍلت ياًقالب اساله ،(1931)، هحوَدذي، سيٌيحس يًجات ٍ ، هسعَديکَثز .3

 ز.يزاى(، تْزاى، اًتطارات کَيا ياسيس يدر جاهعِ ضٌاس ي)هقاالت

تْزاى، اًتطارات داًطگاُ  ،زاىيدر ا يدّيل رفتار رأيتحل ،(1931)، عثذالوطلة، عثذاهلل .11

 اهام صادق)ع(. 

در  يتِ ًقص رساًِ هل يًّگا ،(1931)، ٍ ًَرٍس پَر، هحوذرضا يعل ،پَرِيگزاًوا .11

در اًتخاتات دّن  يخارج يّارساًِ يّاص کارضٌاساى ارتثاطات تِ اخثار ٍ گشارشيگزا

 ، سال اٍل، ضوارُ اٍل.فصلٌاهِ فزٌّگ ارتثاطات ،ياست جوَْرير

فصلٌاهِ علَم ؛ ياى فزٌّگيارتثاطات ه يٌُذيام ٍ آيتاسار پ ،(1931)، ياى راد، هْذيهحسٌ  .11

 .91، ضوارُ ياُ عالهِ طثاطثائداًطگ ياجتواع

 يّا، جْاً، در حَسُ رساًِيهخاطة پٌذار يضٌاسةيآس ،(1931)، يراد، هْذاىيهحسٌ  .19

 .9سال اٍل، ضوارُ  ،يقات فزٌّگيفصلٌاهِ تحق؛ يضذى ٍ عصز پس اس دّکذُ جْاً
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ز ٌطگيا افزاد گشيهخاطثاى هٌفعل  ،(1931) ،زعثذالزضاي، اهيٍ سپٌج يراد، هْذاىيهحسٌ  .11

قات يفصلٌاهِ تحق ،يارتثاط يّاِيدر هتَى ٍ ًظز يقيتطث يّا؟ کٌکاضرساًِ يآى سَ

 .1دٍرُ چْارم، ضوارُ  يفزٌّگ

ذگاُ يَى اس ديشيت خثز تلَيزيهٌاسة هذ يارائِ الگَ ،(1931)، ، داٍٍدياًارک يًعوت  .11

کذُ داًط يت دٍلتيزيفصلٌاهِ هذ ،(ياساله يجوَْر يوايس ي)هَرد هطالعات کارضٌاساى

 دٍرُ سَم، ضوارُ ضطن. ت داًطگاُ تْزاى،يزيهذ

هقاتلِ تا آى در  يّا ٍ راّکارّاطِي، رياسياعتواد س يکسز، (1939)، ييج، حسيّزس  .16

 .11ٍ  11ضوارُ  ،يدر داًطگاُ اساله يهطالعات هعزفت؛ يٌيًظام هزدم ساالر د

 
 


