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 چکیده

هبیی که  زض کكهوضهبع ػطثهی زض ػطیهبد ثیهساضع      قوز انقالةػمومبً اؾشسالل می
هب و انشظبضاسی ثوز ک  مهطز  اظ هیه ر   واؾُ  ذواؾش انس، ث اؾالمی ذوزنمبیی کطزه

مقبل  حبيط زضنسز اؾز سب ث  واکهبوع و  . انسحبکم  زضذواؾز کطزه و نبکب  مبنسه
طزاظز سهب  ثذه  بنگصاضیثن ۀسل و سیػس یاػشمبػ هبعػنجف منظط سحلیل انقالة مهط اظ

هبع کلی حبکمبد ثهوزه  گیطعنمبیبد ؾبظز ک  این سحول، ثطآمسه اظ اقسامبر و ػهز
ضوـ کیفهی و ثهب ضویدهطز    ثه   کنهس سهب   ضو سهالـ مهی  ؾبد، مقبل  دهیف ثسین. اؾز

، ث  این دطؾف دبؾهد زههس که  ثهب زض نظهط گهطرشن ثحهطاد سلهۀ         سحلیلی -سونیفی
ههبع  چه  انهساظه ثهب نظطیه  ػنهجف      ثنیبنگصاض، وقوع سحوالر انقالثهی زض مههط سهب   

زهس حدومز مههط زض سلهۀ   کنس؟ نشبیغ سحقیق نكبد میاػشمبػی ػسیس مُبثقز می
ههبع اػشمهبػی ػسیهس یدهی اظ زالیهل      گیطع اظ ػنجفثنیبنگصاض گطرشبض قسه و ثهطه

انلی سحوالر نوضر گطرش  زض این کكوض ثوز که  وػهوز مُبلجهبر و سقبيهبهبع     
اع ػههز وقهوع انقهالة مشؼهی ن     دوقف زازه و ث  ػطنه   موػوز زض میبد مطز  ضا

-هبع موػوز، اقشهبز ؾیبؾهی زض نظطیه  ػنهجف   هط چنس ثب سوػ  ث  واقؼیز. گكز

 .هبع اػشمبػی ػسیس زض سحوالر انقالثی مهط ثب رقط سئوضیک مواػ  اؾز
هبع اػشمبػی ػسیس، سلهۀ ثنیبنگهصاض، مُبلجهبر مهطز ، انقهالة      ػنجف :ها كلیدواژه
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 مقدمه. 1
هبع اػشمبػی ػسیس زض ضونس سحهوالر ػههبنی ثهط کؿهی     امطوظه نقف و اهمیز ػنجف

هبع اػشمبػی ػسیس زض ػههبد ؾهو ،   اػشقبز ثط آد اؾز ک  ظهوض ػنجف. دوقیسه نیؿز
 اظ ػمله  سوؾهؼ ،   ،دهؽ اظ ػنه    ههبع زض ایسئولوغع موػوزثحطاد اظ یک ؾو نشیؼ  

نهبسوانی یهب قدؿهز ػنهجف     ، نبقی اظ و اظ ؾوع زیگط اؾز؛ ملز و زموکطاؾی-زولز
 ثوزه اؾهز مُطح قسه و مُبلجبرِ يس ؾیؿشمیک ثطاع ضؾیسگی ث  مؿبئل  هبع موػوزِ

(Mohan Kumar,2010:83). ، ذوزؾوظع ػواد سونؿی این رطنهز ضا ثهطاع    سب آنؼب ک
ههبع اػشمهبػی ػسیهس نؿهجز ثه  َهطح       مطز  ػطة رطاهم گطزانیس سب اظ َطیهق ػنهجف  

هبع ذوز زض ثطاثط حدب  ػطة اقهسا  نمبینهس و موػهس سحهوالسی زض     مُبلجبر و ذواؾش 
 ؾیبؾهی،  و اػشمبػی ؾلُ  ث  نؿجز انشقبزع هبیی ک  يمن زیسگبهػنجف. ػهبد گطزنس

سقبيبهب و مُبلجبسی زض ضاؾشبع طجبر و ضربه اقشههبزع ثهشهط، سؿهلٍ حبکمیهز قهبنود و      
 ، اظ ثهین ضرهشن رؿهبز،   گطزـ نرجگبد اظ مؼطاع انشربثبر، احشطا  ث  حقهو  قههطونساد  

 . انسسوض ، ثیدبضع، قدبف َجقبسی و غیطه مُطح نموزه
 زضنهسز  ضوفیده  مقبله   قهب، یآرط قمبل عکكوضهب زض گطرش  نوضر سحوالر ث  سوػ  ثب

 مهوضز  سیه ػس یاػشمبػ هبعػنجف  ینظط منظط اظ ضا مهط انقالة ذبل َوض ث  سب اؾز
ههبع  انگیهعز و ثطضؾهی گهعاضه   هبع نظطع ضا ثطمیاین مويوع چبلف .زهس قطاض یبثیاضظ

-هبع اػشمبػی ػسیس زض ضونس سحوالر کكهوض مههط ضا يهطوضع مهی    س طیطگصاضِ ػنجف

ثب سوػه  ثه     کنس سب ث  این دطؾف دبؾد زهس ک مقبل  حبيط سالـ میؾبد، ثسین .نمبیس
چ  سه طیطع ثهط ضونهس سحهوالر مههط       هبع اػشمبػی ػسیسمكدلۀ سلۀ ثنیبنگصاض، ػنجف

اع قبثلیهز  هبع اػشمبػی ػسیهس سهب چه  انهساظه    هبع مفهومی ػنجفزاقش  اؾز و گعاضه
زض این مقبل  ػجبضر اؾهز  سحلیل مويوع موضز مُبلؼ  ضا ذواهس زاقز؟ رطو اؾبؾی 

ههبع غطثهی و   ههبع قهسضر  ک  نبقی اظ نفوش و زذبلز« سلۀ ثنیبنگصاض»مكدل  : اظ این ک 
هبع ػطثی زض کكوض مهط زض دطسو شهنیز ؾهنشی و  اقسامبر اؾشجسازع و ذوزکبمگی نظب 

ػس  قبئل قسد ثطاع سغییط و سحول ثوزه اؾز، اظ یک ؾو و مُبلجبر و سقبيهبهبیی که    
هبع اػشمبػی ػسیس مُطح کهطزه ثوزنهس اظ ؾهوع    مرشلف ػبمؼ  اظ َطیق ػنجفاقكبض 

 .زیگط، موػجبر ثطدبیی انقالة ضا رطاهم کطزه اؾز
 

 نگزشی در مفاهیم جنبش های اجتماعی جدید و تلۀ بنیانگذار. 2
سط مويوع موضز مُبلؼه ، نظطیه    نمبیس سب زض ػهز ثطضؾی ػمیقضو سالـ میمقبل  دیف

 . ػنجف اػشمبػی ػسیس و مفهو  سلۀ ثنیبنگصاض ضا موضز واکبوع قطاض زهس
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 جٌبش اجتواعٖ جدٗد. 2-6
 ث  ضؾیسد ثطاع ثبزوا ، و منظم نؿجشبً گطوهیِ ضرشبض یب حطکز ػنجف،»اظ یک منظط کلی، 

 یهب  انقالثهی  سوانهس  مهی  که   اؾز مؼی ن نقك  اؾبؼ ثط و مؼی ن ؾیبؾی ه اػشمبػی هسف
 ث  اػشمبػی هبع زض واقغ، ػنجف(. 369: 1379ضاز،آقبثركی و اركبضع) «ثبقس انالحی

 یهک  اظ ضا آنههب  چ  ایند  نیطوع محطک . هؿشنس ظنسگی اظ ػسیسع نظم یک ایؼبز زنجبل
 ایؼهبز  ثطاع امیسهب و هب ذواؾش  زیگط، ؾوع اظ و ظنسگی  رؼلی قدل اظ ؾو، نبضيبیشی

.  (Clark,2012: 11 & Fuchs,2006:109)زههس سكهدیل مهی   ظنهسگی  اظ ػسیهسع  ؾیؿشم
 موقؼیشههبع  ث  دبؾد زض ک  اؾز ػمؼی اقسا  اقدبل اػشمبػی هبعػالوه ثط این، ػنجف

 نكهسه  ثهطآوضزه  رطهنگهی  و اقشهبزع ؾیبؾی، اػشمبػی، هبعذواؾش  یب و ؾشم نبثطاثطع،
 ثطنبمه   یهک  زنجهبل  ثه   اػهعا،،  اظ یبرشه  ؾبظمبد مؼموػ  یک» قبمل آنهب. یبثنسمی ظهوض

زاضاع  هب،ػنجف هم .(Horn,2013:19) هؿشنس« ظمبد َول زض سغییط مكشطک قبثل ؾیبؾی
 ثهطاع  ههبیی ثطنبم  زاقشن، هسف ثوزد مكرمهؿشنس ک  ػجبضسنس اظ  مكشطک ویػگی ؾ 

زیهبنی زض   زالدوضسهب و (. 404: 1376کهوئن، ( )مؿهلک ) ایسئولوغع ،اهساف این ث  ضؾیسد
میهبد   اع اظ سؼهبمالر غیهط ضؾهمی   قجد »هبع اػشمبػی ػسیس، آنهب ضا ث  سؼطیف ػنجف

مجشنهی ثهط    سؼسازع اظ ارطاز، گطوه هب و  یب ؾبظمبد، زض یک زضگیطع ؾیبؾهی و رطهنگهی  
  (Sutton and Vertigans,2004: 104).کننسسؼجیط می اػشقبزار مكشطک
هبع مكشطک موػهوز  مشفدطاد، ث  ػهز وػوز ظمین ؾبظ واکنفِ ثطذی سؼطیفی ک  ؾجت

سب آنؼب ک  ؾهبسود و وضسیگنهع مؼشقهس ثوزنهس،     . زض ػوامغ اضودبیی و آمطیدبیی قسه اؾز
-ؾبظمبد و هب گطوه رؼبالد، اظ سؼسازع نیث گطا اظ َطیق قجد  سؼبمالرهبع اؾال ػنجف

-هقهس  یؾهبظمبنسه  یاؾالم دبلیضاز زیهو اؾبؼ ثط یرطهنگ و یبؾیؾ هب، زض منبظػبر
ٌ  نینمهبز  میمؿهشق  اقهسامبر  زض هبگطوه نیا اظ یثطذ ن،یا ثط ػالوه. انس  کیه  ثه   مطثهو
 نه   و ینهنؼش  دؿب عهب ینگطان موضز زض نیهمچن آنهب. انسسكدیل قسه یمصهج عسئولوغیا

 اؾز ممدن هب،یػگیو نیا ثب. کننسسمطکع می َجق  ثط یمجشن یاػشمبػ بی و یننؼش مؿبئل
 محهسوز  قهونسه  محهسوز  ذهوز  و عیه آم ذكهونز  طیغ ؾدوالض، ث  سیػس ػنجف زیرؼبل

 تیسؼق زض ذكونزضوـ  اظ اؾشفبزه ث  آمبزه یِمصهج عهب ػنجف ضقس قبمل ثلد  نكوز،
 (Sutton and Vertigans,2004: 104).موضز سوػ  قطاض گیطز ذوز اهساف

زاننهس و مؼشقسنهس   هب ضا ػوامغ غطثی مهی گیطع، ذبؾشگبه این ػنجفاظ حیض ضونس قدل
ثحض زض ذهول ػنجف اػشمهبػی ػسیهس اظ زو ؾهنز ردهطع اضودهبیی و آمطیدهبیی       

ههبع  ػنهجف . ؾطچكم  گطرش  اؾز؛ امب این ث  مؼنبع رقساد آد زض ػوامغ زیگط نیؿهز 
مهسل  )انس ک  زو مسل انهلی سفؿهیط منبظػهۀ اػشمهبػی     ث  این ؾو، نكبد زازه 1960زهۀ 
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زض سويیح احیبع ػمل ػمؼی زچبض مكدل ( ؾبذشبضعمبضکؿیؿشی و مسل کبضکطزگطاع 
زض آمطیدب، نقس کبضکطزگطاع ؾبذشبضع زض چبضچوة ؾ  زیسگبه ػمهسه نهوضر   . هؿشنس
امهب زض اضودهب، نشیؼه  نبضيهبیشی اظ     . ضرشبض ػمؼی، ثؿیغ منبثغ و رطآینهس ؾیبؾهی  : گطرز

ر گطرش  هبع نوضمبضکؿیؿم سوؾؼۀ زیسگبه ػنجف اػشمبػی ػسیس ثوز ک  ث  زگطگونی
اظ این ضو، زو ضویدطز مشفبور قهدل گطرهز   . زض مجنبهبع ؾبذشبضع منبظػ  دطزاذش  ثوز

انهس  ههب مؼهطوف قهسه   ث  مُبلؼۀ ػنجف« اضودبیی»و « آمطیدبیی»ک  ثب ػنواد ضویدطزهبع 
، «ػنهجف حقهو  مهسنی   »سهواد اظ  زض این ظمینه ، مهی  (. 81-2: 1393نیب و میالنی،قهطا )
ػنهجف نهلح و يهس    »، «محیُهی ػنهجف ظیؿهز  »، «و  رمینیؿهم موع زػنجف ظنبد یب »

هههبع ، ػنههجف«ػنههجف حقههو  مههطز  ثههومی»، «ػنههجف يههسنػاز دطؾههشی»، «اعهؿههش 
-ث  ػنواد ػنهجف  «ػنجف ؾجک ظنسگی »و « ػنجف هبع ظیؿز محیُی »، «يسؾیبؾی

 (. & 131Clark,2012:13: 1388نف،)هبع اػشمبػی ػسیس یبز کطز
مؼشقس اؾهز که    ( 1990)هبع اػشمبػی ػسیس ایسئولوغع و ػنجفآلن ؾدبر زض کشبة 

ثبیؿز ثط اؾبؼ سحوالر سبضیری ثلنهس مهسر ػبمؼهۀ    هبع اػشمبػی ػسیس ضا میػنجف
زض ایهن ضاثُه    . زاضع و یب زض ظمین  انشقبزار ػمومی ث  ؾیؿشم زضک کطزؾطمبی / ننؼشی

الؼمهل نؿهجز ثه     ؽاػشقبز ثط این اؾز، گطوهههبع شینفهغ و احهعاة ؾیبؾهی زض ػده     
هبع ػمومی و انشقبل آنهب ث  نظب  ؾیبؾی ثب قدؿز مواػه  قهسنس که  ایهن     زضذواؾز

ثه    .(Scott,1990:9)هبع اػشمهبػی ػسیهس ثهوزه اؾهز    مويوع، اظ ػوامل ظهوض ػنجف
هبع ؾیبؾهی ضؾهمی زاضاع   هبع اػشمبػی ػسیس زض مقبیؿ  ثب ؾبظمبداػشقبز وع، ػنجف

-ػهبع ػههز  اع ک  ثه  قونس؛ ث  گون ُالح قجد  زضک میسمبیعاسی هؿشنس ک  حول ان

-ػبع سطؾهیم ضاه ث  هبیی ک ػنجف. گیطنسگیطع ملی، حول گطوههبع کوچک قدل می

-یبثنس و اظ َطیهق ؾلؿهل   هبع ػمومی و کلی، دیطامود مويوػبر ذبل ؾبمبد میحل

زض واقهغ،   .(scott,1990: 30)قونسهبع ؾیبل و ؾبذشبضهبع اقشساض  ثبظ مسیطیز میمطاست
گیهطز و  هبع اػشمبػی ػسیس موضز مُبلج  قطاض میمؿبئل ذبل ؾیبؾی زض زضود ػنجف

ظننهس سهب   میهب، ث  ؾبظمبنسهی و همدبضع ثب یدسیگط زؾزمطز  ثب مكبضکز زض این ظمین 
هب و ػبیگعینی نیطوههبع  ؾبظعهبع حدومشی و نیع سهمیماظ َطیق سغییط ضونسهب و قیوه

ههبع ػسیهسع مبننهس آظازع، ػهسالز و     هبیی ثطاع ایؼبز اضظـ، رطنزػسیس اػشمبػی
  (Manorjan,1998: 45). ثطاثطع دیسا کننس

کننس ک  ظهوض هط ػنجف اػشمبػی زض یک ظمهبد  اؾشسالل می، (2010)گیواد و همدبضاد 
زض حهبلی که  ثؼهس ضرشهبضع     . اع مطسجٍ هؿشنسذبل، ث  زو ػلز اولی  ضرشبضع و انسیك 

اع قهبمل  موػ  اقهسا  ػمؼهی اؾهز، ثؼهس انسیكه      ؼكبض سبکشیک حطکز و یب مقبمل انش
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 :Givan et al,2010).گؿشطـ اقسا  ػمؼی زض اضسجبٌ ثب مؿبئل، سؼطیف و اههساف اؾهز  

اع، هبع مبهواضهسلویعیود زض ؾُح ضرشبضع، ضواع رن آوضع هبع ػسیس اضسجبَی قبمل(4
مشهل ثه  اینشطنهز و ضؾهبن  ههبع اػشمهبػی،      هبع سلویعیود رطاملی و سلفن همطاه کبنبل

مؼموػ  اقسا  ػمؼی ػنجكهبع اػشمبػی اؾهز که  اػهبظه سوؾهؼ  ؾهبذشبضهبع نهوین       
واؾُ  اضسجبَبر ارقی و سنظیمبر ثؿیبض انؼُهبف دهصیط و غیهط    ؾبظمبنی مكرم قسه ث 

 سغییطار زض ؾُح ضرشبضع دیبمسهبع مؿشقیم ثطاع سحوالر زض  .زهسؾلؿل  مطاسجی ضا می
اع زاضز، ث  این مؼنب ک  وقشی مطز  ث  َوض ػمؼی حول مويهوػی سمطکهع   ؾُح انسیك 

 Tilly and)وضظنهس کننس، زض همبد محسوزه سؼیین قسه ث  س ؾیؽ نوآوضع مجبزضر میمی

Tarrow, 2007: 16) 
ههب ضا  هبیی زاضنس ک  آدقونس؛ اظ یک ؾو ویػگیهب اظ زو ػنج  ػسیس سلقی میاین ػنجف

کنس، اظ ؾوع زیگهط ثه  ایهن زلیهل     هبع اػشمبػی قسیم مشفبور میکل اظ ػنجفث  َوض 
ثنهسع ػسیهس اػشمهبػی    قونس ک  ظهوضقبد زض مشن، نهوػی نهوضر  ػسیس محؿوة می

قهونس  اػشمبػی ػسیس محؿهوة مهی   -اؾز و ث  مظبث  نمون  و نمبزع اظ ضواثٍ ؾیبؾی
 (.131: 1388نف،)

شمهبػی ػسیهس، مؼشقهس اؾهز که  زض ایهن       هبع اػػین کوهن، زض شکط مرشهبر ػنجف
. کننهس اػشمبػی سؼطیف نمی -کنكگطاد ذوز ضا زض چهبضچوة َجقۀ اقشهبزع»هب، ػنجف

امهب  ... انهس ثطذبؾش « َجقبر مشوؾٍ ػسیس»القولنس ک  آنهب ػمسسبً اظ الجش  اکظط نبظطاد مشفق
. کنهس سؼیهین نمهی  ظمین  َجقبسی هویشهبع ػمؼی کنكگطاد یب اهساف اقسامبر آنهب ضا دیف

ههبع  چخ قسیم و همچنهین قهیوه  « سولیسمساضان »کنكگطاد مؼبنط آنچ  ضا مسل رطهنگی 
هب یهب احهعاة   آنهب زض ػوو سكدیل اسحبزی . ؾبظنسکننس، ضهب میؾبظمبنسهی آد سلقی می

ؾیبؾی اظ نوع ؾوؾیبلیؿشی، ؾوؾیبل زموکطاسیک، یب کمونیؿهشی ضا کهبنود سوػه  ذهوز     
زهنهس که    ؾهبالضع مؿهشقیم سكهدیل مهی    انؼمنهبع ارقی مجشنی ثط مهطز  زهنس و قطاض می

ث  ػالوه، آمبع رؼبلیهز آنههب  قلمهطو    . دیونسهبع منؼُف و ؾؿشی زض ؾُوح ملی زاضنس
اؾز و ن  اقشهبز یب زولز و مؿهبئلی ضا زض ظمینه  زموکطاسیهک    « ػبمؼ  مسنی»اػشمبػی 

ط اقهدبل اضسجبَهبر و هویهز    ؾهبظنس و ثه  ؾبذشن ؾبذشبضهبع ظنسگی ضوظمطه مُطح می
سهواد  زض یک نگبه کلی، مهی (. 190-189: 1381ث  نقل اظ مكیطظازه، )ػمؼی س کیس زاضنس 
هبع ػنجكهبع اػشمبػی ػسیس و قسیم ضا ث  قطح و کیفیز شیل ثیبد مرشهبر و ویػگی

  .نموز
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 (6)جدٍل شوارُ 

 ّإ قدٗنجٌبش ّإ جدٗدجٌبش ّإ تفاٍتحَسُ
مؿههبئل رطهنگههی مطثههوٌ ثهه  منههبثغ نمههبزین      ّاگ٘زٕجْت

 (دؿبمبزع)
مؿبئل مطثوٌ ث  سوظیغ ثهشط 

 منبرغ مبزع
کیفی؛ انشقبز اظ ذُطار ػسیس و سهسیسار مطثوٌ  خطَط هَضَعٖ

 هبع رنبوضع،ث  ضقس اقشهبزع و دیكطرز
قهسه سوؾهٍ ؾهبظمبنهبع    ضز کنشطل ثوضوکطاسیهک 

 زض هویز ث  مطثوٌ ازػبهبع ،زولشی و ذهونی
 سفهبور  حهق  و ظنهسگی  ػسیهس  هبع ؾجک موضز

ٍ  اظ رطهنگی، حفبظز  سغییهطار  و ظیؿهز  محهی
 هههبع ػنجهه  کننههسه هههوایی، مههنؼدؽ  و آة

 و ػنههین ؾههقٍ مبننههس ثكههط ظنههسگی ذهونههی
 و ظلهم  اظ نوػی نؿجز ث  واکنف ػنؿی، سطػیح
 منظوض ث  زاوَلجبن  محطومیز، اقسامبر یب و ؾشم
مهوضز  مهوضز یهک    زض ػمهومی  آگهبهی  ثطزد ثبال

 ذبل

کمههی؛ ضقههس اقشهههبزع و   
 سوظیغ زضآمس،

 امنیز نظبمی و اػشمبػی،
 کنشطل اػشمبػی

ػمهسسبً َجقه    )اػشمهبػی   -مشرههبد رطهنگهی  پاٗگاُ اجتواعٖ
 (مشوؾٍ ػسیس

 -گطوههههههبع اػشمههههبػی 
ػنجف کهبضگطع،  )اقشهبزع 

ویههػه کههبضگطاد نههنبیغ  ثهه 
 (زؾشی و سولیسع

و حقهو    حمبیز اظ ذوزمرشبضع، هویز رطزع ارسشْا
 مطز  زض مقبثل کنشطل مطکعع

 

سقس  آظازع، امنیز مههطف  
 و دیكطرز مبزع ذهونی

سط و کمشط ؾلؿل  مطاسجی، ثطسطع ارقهی ثهط   آظازان  ّإ کٌشهدل
ػموزع، اقدبل ػسیس اػشطاو اظ ػمل  اقسامبر 

هههبع سههط اظ ضؾههبن مؿههشقیم و اؾههشفبزه گؿههشطزه
آنههب  گهطا، اقهسامبر   گهطا، ػمهل  اضسجبَی، کظهطر 

هط ػملهی شاسهبً اضظـ سلقهی    : ذوزثبظسبثنسه اؾز
 .قسه و حبمل یک دیب  ث  ػبمؼ  اؾز

گیطع اظ ؾبظمبد ضؾمی ثهطه
زاذلههی، نمبینههسگی منههبرغ   
نههنفی و ؾیبؾههز حعثههی  

 ضقبثشی و  ضأع اکظطیز

ثب اهساف گونبگود و نفوش زض ؾُوح )چنس ثؼسع  ابعاد
مرشلف ؾیؿشم اػشمهبػی و ثه  چهبلف کكهیسد     

 (هبع نمبزینؾیؿشم زض ظمین نفوش 

 (سولیس و سوظیغ)سک ثؼسع 

Source: Eggert and Giugni,2012: 5-7 & Simsek,2004:114-118 
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ههبع  ههبع مفههومی ػنهجف   هب و آضا، مشفدهطاد، گهعاضه  دػوهف حبيط ثط اؾبؼ زیسگبه
اَهال   اع اظ ارهطاز و گطوهههبیی   ث  مؼموػه  : کنساػشمبػی ػسیس ضا اینگون  مؿشفبز می

-هبع غیط ضؾمی و زض قطایٍ رقساد کنشطل مشهلجبن  گهطز ههم   قوز ک  اوالً زض قبکل می

َجقبسی ثبقس و هیچ گهطوه  آینس، ث  َوضع ک  زاضاع سنوع و سدظطع اظ ارطاز ثب مبهیز میبد
ههبع  زاض ضهجطع آد نجبقهس؛ طبنیهبً زض ػههز سه مین اههساف و ذواؾهش       یب ؾبظمبنی زاػی 
هبع ػمومی نؿجز ثه  قهطایٍ موػهوز اؾهز، زض     سبً نبقی اظ نبضيبیشیمكشطکی ک  ػمس

هبع اضسجبَی ث  َوض گؿشطزه ثهطه گیطنس و زض نهبیز، سوػ  یک مويغ انشقبزع اظ ضؾبن 
ذوز ضا ث  زوض اظ مؿبئل اقشهبزع و زولز، مؼُوف ث  مؿبئل رطهنگی زض حوظه ػبمؼه   

 .  مسنی نمبینس

 
 م ٍ ابشار تحل٘لٖٗک هفَْ: تلِ بٌ٘اًگذار. 2-2

-زض انُالح ؾبظمبد و ؾیؿشم ث  ويهؼیشی اَهال  مهی   ( Founders Trap)سل  ثنیبنگصاض 

قوز ک  یک ؾبظمبد و نظب  ؾیبؾی زض مطحل  ضقس ذوز، ثب نبسوانی ضههبیی اظ واثؿهشگی   
 (Gagner, 2015؛ 404: 1391ریطحهی، )قهوز و شهنیز دیكین مواػ  مهی ( اد)ث  ثنیبنگصاض

 ػهبع  ث  نیبظ موضز هبعقبثلیز سوؾؼ  ث  قبزض ؾبظمبداین مفهو  نبظط ثط ظمبنی اؾز ک  
 ويهؼیشی که  ثبػهض    ،(Adizes,2014: 9)نجبقهس   موؾهؽ  اظ رطز ث  منحهط هبعمهبضر
اؾهشطاسػیک و زض نهبیهز،    مؿهیط  ضرهشن  زؾز اظ منبثغ، احشمبل اسالف مسیطیز، سًؼیف

اهمیز این مويوع سب آنؼبؾز ک  ػههز  .  (Mines et al,2011: 5)قوزمی ذواهس مطگ
ازام  حیبر و دیكطرز، ثبیس یدؿطع اظ سغییطار ث  وػوز آیس؛ مؿهبئلی که  ثنیبنگهصاضاد    

. (Macdougall, 2009)دصیطنهس زهنس و آد ضا ث  ضاحشی نمهی نؿجز ث  آد واکنف نكبد می
ود س ؾیؽ، کوزکی، ضقس، زض واقغ، هط نظب  ؾیبؾی ث  مظبث  ؾیؿشم هوقمنس، مطاحلی چ

هب زض ػجوض اظ هط مطحل  ػمط ذوز ثه  مطحلهۀ   ؾیؿشم. ثلوؽ، رطؾوزگی و رطودبقی زاضز
اع اؾهز که  ؾیؿهشم زض آد ثهب     زوضه گهصاض زوضه . گصضاننسزیگط، یک زوضاد گصاض ضا  می

. زض این میبد زو گصاض ثؿیبض حؿهبؼ اؾهز  . قوزهبیی مواػ  میمكدالر و گبه ثحطاد
ضوز و ثین زوضه س ؾیؽ و کوزکی ک  اگط کنشطل نگطزز، ؾیؿشم ضو ث  ارول می یدی گصاض

اػشمهبػی ضا زچهبض    -زیگطع، گصاض ثین زوضه ضقس ؾطیغ و ثلوؽ که  ههط نظهب  ؾیبؾهی    
گیطع نحیح، ؾیؿشم کنس ک  ثب رقساد سهمیمسؼبضيبسی میبد ثسن  ؾیؿشم و مؤؾؿبد می

سواد اؾهشسالل کهطز که     اظ این ضو، می (.69: 1389ضنبنی،)واضز سل  ثنیبنگصاض ذواهس قس 
یک نظب  ؾیبؾی زض مطحل  س ؾیؽ ثبیؿشی ثه  قهدل ایؼهبثی سوؾهٍ ثنیبنگهصاض ازاضه و      
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، ثبیهس اظ ذهوزکنشطلی   گصاض ثین زوضه ضقهس ؾهطیغ و ثلهوؽ   مسیطیز گطزز؛ امب زض مطحلۀ 
گهصاض ثه    ثنیهبد دصیطع کنشطل همطاه قوز، یؼنی مؿشقل اظ ثنیبنگصاض ػسا قسه و ثب انؼُبف

اظ این ضو، ثحطاد سلۀ ثنیبنگصاض ممدن اؾز زض یدی اظ زو حبلز  . حیبر ذوز ازام  زهس
 :ظیط ضخ زهس

هبع الظ  نیؿز ک  زض زوضۀ ثلوؽ نظب  ؾیبؾی قبزض ث  سوؾؼۀ آد زؾش  اظ سوانمنسع: الف
 .هبع منحهط ث  رطز ثنیبنگصاض ثبقسثبیس ػبیگعین مهبضر

سواننس ػمالً و ث  َوض مؤطط، ث  ذوزگطزانی ؾیؿهشم  ذواهنس یب نمیمین( اد)گصاضثنیبد: ة
ضيههبیز زهنههس و کنشههطل مؿههشقیم و مشمطکههع ذههوز ضا کبؾههش  و یههب حشههی حههصف      

 (.405: 1391ریطحی،)کننس
ثب سوػ  ث  مُبلت رو ، سل  ثنیبنگصاض ک  زض اثشسا مطحل  اع شهنی اؾهز، ههم ثه  ذهوز     

ثنیبنگصاضاد چنهبد چه    . ن ک  ث  دیطواد ؾطایز می نمبیسگطزز و هم ای ثنیبنگصاضاد ثبظ می
ثبوض مُلقی ث  هم  آضا، و اردبض ذوز زاقش  ثبقنس و یب این ک  همهواضه نگهطاد اظ زؾهز    

ههب وػهوز زاقهش  ثبقهس،     زازد اقشساض مُلق ذوز ثبقنس و یب نوػی زقمن هطاؾهی زض آد 
زض ایهن نهوضر مهبنغ     زهنهس و اػبظه ثطوظ و ظههوض ههیچ گونه  آضا، مشًهبزع ضا نمهی     

ههبع ذهوز ػبمؼه  ضا ازاضه    مكبضکز زیگط اشهبد ذواهنس قس و مؿشمطاً ثب دیف دنساقز
ولو ایند  مكبضکز زیگهطاد ثه  نفهغ اػًهبع یهک      (. 1392اکجطع نوضع، )ذواهنس کطز 

 The New Management)ثبقههس و ضيههبیز حبنههل کنههس( نظههب  ؾیبؾههی)محموػهه  

Network,1991) .  ،بر سلۀ ثنیبنگصاض این اؾز ک  ؾیؿشم، زیگط نمهی اظ مرشههمچنین-

سوانس ضوع منحنی َجیؼی ػمط ذوز حطکز کنهس و انهطغع حیهبسی ذهوز ضا سهب حهساکظط       
ضرهز  آنده  ضاه ثهطود  نظب  ؾیبؾی زض این قطایٍ، ثی (.69: 1389ضنبنی،) ممدن ثبال ثجطز

ک  نیطویی اظ زضود  زهسمُمئنی دیسا کنس، ث  حیبر ػلیل و ثیمبض ذوز سب ظمبنی ازام  می
 (.406: 1391ریطحی،)یب ثیطود، اػم اظ کوزسب، انقالة یب ػن  ثساد دبیبد زهس 

ههب و  نقهبیم موػهوز    هبع ؾیبؾی زض ػهبد ػطة واػس ویػگینمبیس ک  نظب چنین می
هبع ؾیبؾی ػطثی ثب سوػ  ث  میهطاص اؾهشؼمبض و   زض سل  ثنیبنگصاض اؾز؛ اظ یک ؾو نظب 

هبع الظ  ثطاع حل ثحطاد زض زضود ذوز م ثط آد، قبزض ث  ذلق مهبضرشهنیز ؾنشی حبک
انس و ث  همین زلیل، زض هط موقؼیز ث  اؾهشفبزه اظ قهوه قهطیه ، اضسهف و غیهطه زض      نجوزه

اظ ؾوع زیگط، حبکمبد ػطة ثهب سوػه  ثه  ذههلز     . وضظنسػهز ؾطکوة مجبزضر می
اد نمبینس و ثه  ػههز احشهطا     محوض، قبزض نجوزنس ؾیؿشم ضا ذوزگطزاؾشجسازع و قرم

هبع مؿشقیم ضا کبهف زهنس و ثه  نظهبضر   اقشهبزع قهطونساد، کنشطل -ث  حقو  ؾیبؾی
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این شهنیز ؾنشی زض حبلی ثوز ک  مطز  ث  حقو  ذوز ثهب سوػه  ثه  وؾهبیل     . اکشفب کننس
نمبیهس که    اضسجبَی مسضد آقنب قسه ثوزنس و ػس  سمدین ث  مُبلجهبر مهطز ، چنهین مهی    

ظمهبنی  ػطة نؿجز ث  سطسیبر سبضیری و ثبرشبض ظمبن  ذوز، زچهبض سه ذط و نهبهم    حبکمبد
ثب سوػ  ث  مُبلت رو ، مقبل  زض ازام  سالـ ذواهس کطز سب ثه  ثطضؾهی یدهی اظ    . هؿشنس

کكوضهبع قمبل آرطیقب، یؼنی مهط ثذطزاظز سب زض دطسو مفهو  سلۀ ثنیبنگصاض نكبد زهس که   
 .انسی ػسیس ثط ضونس این سحوالر س طیط گصاض ثوزههبع اػشمبػسب چ  میعاد ػنجف

 
 انقالب مصز. 3

ؾهبظز که  مهطز     هبع انقالة مهط این مفهو  ضا ث  شهن مشجهبزض مهی  مرشهبر و ویػگی
هبیی که   ؾیبؾز. هبع نظب  حبکم زض سقبثل قطاض زاقشنسمكیهب و ذُینؿجز ث  ؾیبؾز

 گیطع ػنهجف و اظ این منظط، موػجبر قدلنظب  ضا ثب مكدلۀ سلۀ ثنیبنگصاض ضو ث  ضو کطز 
کنس سب ث  ثطضؾهی  این مقبل  زض ازام  سالـ می. اػشمبػی ػسیس ضا زض مهط رطاهم گطزانیس

 .اثؼبز مرشلف انقالة مهط ثذطزاظز
 
 رصٗن هصز ٍ تلٔ بٌ٘اًگذار. 9-6

 ػلی  ملک ربضو ، اموض کكوض سوؾٍ ارؿهطاد آظاز  1952زض مهط، ثؼس اظ کوزسبع نظبمی 
-ث  َوضع ک  اضسف مهط زاضاع نقف و س طیط ثعضگی ثوزه و ثرف ػهسایی . ازاضه گطزیس

ػمهوضع ػمبل ػجسالنبنهط، انهوض ؾهبزار و حؿهنی     نبدصیط آد کكوض زض زوضاد ضیبؾز
این س طیط سب حس ع ثوز که   . قسمحؿوة می -ک  ذوز ػع، ارؿطاد اضسف ثوزنس –مجبضک 

زضنس اظ اقشهبز مهط سحز کنشطل اضسهف قهطاض    40سب  20ظػم ثطذی اظ دػوهكگطاد،  ث 
ههبع غطثهی نیهع    زوضانی ک  زض آد نقف قسضر  (Mannheimer,2014:11-12,15). زاقز

ههب و  سب آنؼب ک  ثؼهس اظ زوضه ػجسالنبنهط، کمهک   . زض سحوالر مهط غیط قبثل اندبض اؾز
بزار ثه  واؾهُ  نهلح کمهخ زیویهس و مجهبضک       ویػه زض زوضاد ؾهبع آمطیدب ث زذبلز

ؾبل، مهط زض ههط آنچه     35ث  َوضع ک  مطز  مهط مؼشقسنس نعزیک ث  . ثطػؿش  گطزیس
ویػه زض مؿهبئل مطثهوٌ ثه     زاز؛ ث کطز، ػواة مظجز میک  ایبالر مشحسه زضذواؾز می

 ,Selim).ع اضسجهبٌ آد ثهب اؾهطائیل و ؾیبؾهز ههبع اقشههبز      ؾیبر ذهبضػی، اػهطاة،   

2011/2012: 7 and Bakr,2012:62)       ػبملی ک  ثبػض قس سب ایهن کكهوض ثهب ثحهطاد سلهۀ
واؾُ  نبکبضکطزع حدومز، سوؾٍ ث غانوی   25ثنیبنگصاض مواػ  قسه و موػجبر انقالة 

 . رطاهم قوزهبع اػشمبػی ػسیس ػنجف
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زولهز زض ایؼهبز طجهبر    قهوز،  سب آنؼب ک  ث  زوضاد ضیبؾز ػمهوضع مجبضک مطثوٌ مهی 
یبؾی زض زاذل کكوض و حفظ مطظهبع امن، ث  اضسف و قسضر هبع غطثی ث  ذهول ؾ

مطز  مهط مؼشقسنس، ؾیبؾز هبع مجبضک زض َهول ؾه     زض این ضاثُ . آمطیدب واثؿش  ثوز
زه  گصقش  مهط ضا اظ حیض اؾهشقالل و ثه  ویهػه کطامهز ػطثهی سًهؼیف کهطزه ثهوز         

(Mousavi-Shafaee and Naghdi,2014: 173). دصیطِ زو ؾشود انؼُبف نی ک  زض آد،زوضا
-و مؼلؽ مطز  ثطاع نظب  اؾشجسازع نقهف آرطینهی مهی    (NDP)ی حعة زموکطاسیک مل

اقشههبزع و   -نرجگهبد ؾیبؾهی   واؾُ  حعة زموکطاسیک ملی ک  اػًبع آد ضاث . کطزنس
 ، همبهنگی میبد حبمیبد ضغیمزازنسهمچنین ثبظضگبنبد نئولیجطال و زانكگبهیبد سكدیل می

اػهبظه   مجهبضک  ، ضغیهم 2000ؾهبل   زضثب وػوز آند   (Syed,2014:63) گطزیسسًمین می
 همچنهین ثه  نبمعزههبع   . ضا زاز سط و مكبضکز ؾیبؾی دطسحطکمؿشقل مُجوػبر رؼبلیز

-امب این ظبهط قًی  اؾز، چ . قس رؼبلیز زازه اػبظه 2005 ؾبل انشربثبر زض اؾالمگطا

ضغیهم   ثطػؿهش   ضقجهبع  زؾهشگیطع  و انشربثهبسی  گؿهشطزه سقلت  قبهس زوضه ایند  زضاین
اظ هفز انشربثهبسی که  زض زوضه    ث  َوضع ک ،.  (Beissinger and et al,2012: 24)هؿشیم

مويهوػی که  ثبػهض قهس سهب      . قسمجبضک ثطگعاض گطزیس، همواضه حعة حبکم دیطوظ می
ؾیبؾی و سقلت  واؾُ  ػس  اَمینبد نؿجز ث  ضونسث  2010زض انشربثبر مكبضکز مطز  

 .(Syed,2014:63)سقلیل یبثس ک  حبکی اظ ارعایف مربلفز مطز  ثب ضغیهم ثهوز  % 25ثبال ث  
حقهو ،  ضا ثهطاع سؼطیهف    یهک رههل کبمهل    ،اگط چ  قبنود اؾبؾی مهطػالوه ثط این، 

قهبنود   48مبزه  ث  َوض ذبل اؾز وهب و اذشیبضار مُجوػبر اذشهبل زازه مؿئولیز
ضا انشكبض نظهطار  و آظازع ثیبد ک  ث  َوض مكرم  47مبزه  نوع وضا مم ؾبنؿوض ،اؾبؾی

اظ قهوانین،   مهبزه  35، امهب حهسوز   سًهمین کهطزه اؾهز    اظ َطیق هط ضؾبن  سدنولوغیدی
ػالوه ثهط ایهن،   . زض نظط گطرش  اؾزحجؽ  سبثطاع ضؾبن  اػم اظ ػطیم   هبیی ضامؼبظار

 ػههز ثهب اػهبظه زازد ثه  مقبمهبر     ضا  ع مصکوضآظازیهبنیع يمن ایند  قبنود ايُطاضع 
زضنهسز اؾهز    ،کهطز اطط میثی نكطیبر ث  زالیل امنیز ملی یب نظم ػمومیکطزد  ممنوع
 نساقههش  ثبقههنس  سؼسیههس نظههط  ی حهههزمؼطمههبد زض زازگههبه هههبع نظههبمی حقهه  سههب 

24) -Selim,2011/2012:23(. هبیی ک  ث  مظبث  یک ػنههط ثبظزاضنهسه زض ػههز    ؾیبؾز
ل کطزه و ظمین  ضا ثطاع ثحطاد مكطوػیزِ نظب  اقشساضگطاع مههط  سًؼیف ادوظوؾیود ػم

ؾبظمبد ثهین   زض این ضاثُ ، .زض زاذل و ذبضع اظ کكوض زض قبلت سلۀ ثنیبنگصاض رطاهم کطز
 : نویؿسذوز میگعاضـ زض المللی حقو  ثكط 
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ههبع ذهوز محهطو     مواضز مشؼسزع اظ ظنسانیبنی ک  قدنؼ  قسه و اظ سمبؼ ثب ذهبنوازه »
ثوزنس، اغلت ػط  ذبنی نساقشنس و هطگون  اػشطاو نؿجز ث  قطایٍ ظنساد، آنهب ضا ثه   

 .Shafaee and Naghdi,2014: 170-(Mousavi-(171« نسزازیک ظنساد ثسسط انشقبل می

گویهبع ایهن واقؼیهز اؾهز که        1981-2010آمبضهب اظ ؾبل  اظ حیض اقشهبزع، اگطچ 
مین  سولیس نبذهبلم زاذهی ضقهس ثهبالیی ضا زض     واؾُ  انالحبر اقشهبزع، زض ظمهط ث 

 Korotayev)ویػه زض زوضاد ثحطاد اقشهبزع سؼطث  کطزه اؾزمقبیؿ  ثب ؾبیط کكوضهب ث 

and Zinkina,2011:141-142)     و حشی اظ ؾوع نهبزهبع ثین المللی مبننس نهنسو  ثهین
سه مشواظد نجهوز  گطرز، امب ضقس حبنل قالمللی دول و ثبنک ػهبنی موضز سقسیط قطاض می

 2000ثین ؾبلهبع ثطاع مظبل،   .(Bakr,2012:64)ربنل  ثین غنی و رقیط ثؿیبض ظیبز ثوز و
زضنس ثه    25زضنس ططوسمنسسطین، اظ  10، ؾهم ططور ملی زضیبرز قسه سوؾٍ 2010و 
مُبلؼه   ػالوه ثط این، ثط اؾهبؼ   . (Miller and et al,2012: 86)زضنس ارعایف یبرز 28

، ث  َهوضع  قدوربیی و ضونق زض اقشهبز مهط ثب ؾقوٌ مشوالی مواػ  ثوزه اؾزگبلوح، 
 2008زضنس زض ؾهبل   13ث   ؛2007زض ؾبل  زضنس25ث   2005زضنس زض ؾبل  29اظ  ک 
یدهی   . (Clifton and Morales,2011)سقلیل یبرز 2010زض ؾبل  زضنس12ث   و 2009سب 

ػوایس سولیس نبذبلم زاذلی سوؾٍ دبیگهبه احشمهبػی   منسع اظ اظ زالیل این مويوع، ثهطه
ؾُح رؿبز زولز زض زض واقغ، . واثؿش  ث  زولز ثوز ک  زض قبلت رؿبز زولشی سؼی ن یبرز

 . گصاقز، چ  ایند  آمبضهبع ػهبنی ثط این مويوع نح   میثی ؾبثق  ثوز سبضید مهط

 

 بٌدٕ در ه٘اى کشَرّإ جْاىرتبِ

 کكوضهب زموکطاؾی رؿبز مُجوػبرآظازع  قبذم سوؾؼ  انؿبنی

 مهط 138 115 60 101

                                 Source: Behr and Aaltola,2011: 5    

 

، ططور ذهبنوازه مجهبضک   2011زض این ضاثُ ، ضوظنبم  گبضزین ثب انشكبض گعاضقی زض ؾبل 
هبع یهک وظیهط زض زولهز    میلیبضز زالض ثطآوضز کطزه ثوز؛ همچنین، زاضایی  70ضا ث  ضقم 

مجههبضک و یههب ضهجههط حههعة ملههی ثهه  میلیبضزهههب دونههس مهههطع ثههطآوضز قههسه ثههوز       
(Selim,2011/2012: 7.)   مهطع هب ثب کمشهط   اظ زضنس 40ثیف اظ این زض قطایُی ثوز ک

اظ ػمؼیهز نیهع ظیهط     ٪20حسوز  و (Syed,2014:69)کطزنسزالض زض ضوظ ظنسگی می 2اظ 
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ارعود ثهط ایهن، ثهب     . (Eltantawy and Wiest,2011:1211)نس گصضانسذٍ رقط ضوظگبض می
ضقهس چكهمگیطع زض ظمینه  آمهوظـ و دهطوضـ و      وضوز مهط زض مطحلۀ گصاض، قهبهس  

 دیكطرز سحهیلی هؿشیم
 (2161=6391)افشٗش پ٘شزفت تحص٘لٖ 

 دیكطرز ؾبالن  سحهیلی 2010ؾبل سحهیلی  1980ؾبل سحهیلی  کكوضهب

 43/4 08/7 68/2 مهط

                  Source: Campante and Chor,2012: 169  

سب آنؼب ک  نظهب   . مويوػی ک  زض ارعایف آگبهی و ثلوؽ ردطع مطز  ثؿیبض مؤطط گطزیس 
گعینی اظ شهینیز ؾنشی و ثبؾز ثب زوضعؾیبؾی حبکم ثب رطو زضک قطایٍ موػوز، می

ثب این وػوز، ؾُح ضو ثه   . کطزهبع مهؼوض زض ػهز س مین منبرغ ملی حطکز میضوـ
 Ansani and)اؾهز   8/24ویهػه زض میهبد ػوانهبد که  آمبضههب گویهبع       سعایس ثیدبضع ث 

Daniele,2012:9)  ؾبل  30میلیود نفطع ک  زو ؾو  آد ظیط  83زض کكوض  ،زانكگبهیبدو
ثه    رهبضؽ الشحههیالد ػسیهس   نفهط اظ   700،000و هط ؾبل   (Elhusseini,2014:17)ثوزنس
سهط  موػجبر ارعود ،(Bakr,2012:67)دطزاذشنس میقغل ػسیس ث  ضقبثز  200،000 لزنجب

اهمیز این مويوع سب آنؼبؾهز که    . قسد نبضيبیشی نؿجز ث  نظب  حبکم ضا رطاهم کطز
، نهنسو  ثهین المللهی    (هبع ثهبض ػطثهی هكز مبه قجل اظ اولین ػطق ) 2009زض آوضیل 

 :دول اػال  کطز
ایؼهبز قهغل ثهطاع     ثه  سوانس دبیساض ثمبنس، مگط اینده   انالحبر نمیاین وقبیغ نبقی اظ 

ههبع اػشمهبػی ثهطاع    نیطوع کبض ِ ث  ؾطػز زض حبل ضقس مجبزضر وضظنس و ثب ؾیبؾهز 
ثطاع ضقس دبیهساض، ثبیهس آد ضا ثه  نهوضر رطاگیهط و      . آؾیت دصیطسطین ارطاز همطاه ثبقس

رؿبز ضایغ زض . شبظ مظمط طمط ثبقسگؿشطزه ث  اقشطاک گصاقز، ن  رقٍ ثطاع چنس گطوه مم
منُق  سوهینی غیط قبثل قجول ث  ق د و منعلز قههطونساد اؾهز و ػهس  وػهوز قهوانین      

  (Elhusseini,2014: 17)قفبف و ػبزالن ، ث  نبچبض ضقس رطاگیط ضا سًؼیف ذواهس کطز

چه    .سؼجیه  ندهطزه ثهوز   الشحههیالد  ثطاع رهبضؽ  هبیی ضاظطریز قطایٍ ثبظاض کبض زضواقغ،
و اظ وػوز زاقهز  مهط ثیدبضع و ؾُوح آموظـ ػبلی زض   میبداضسجبٌ مؿشقیمی ایند ، 

ػساول شیل ثطذهی  . قسسط میارعودثب سحهیالر ثبالسط ث  سنبؾت نطخ ثیدبضع این منظط 
 :نمبیسهبع رو  ضا س ییس میاظ اؾشسالل
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 (7)ػسول قمبضه 

درصدددد  
 ًزخ فقز

 سٗز درصدجوع٘ت
 سال 29

ًددددزخ 
 ب٘کارٕ

درصد رشد تَل٘د 
 ًاخالص داخلٖ 

سددزاًِ تَل٘ددد  
 ًاخالص داخلٖ

 کشَرّا

 مهط 860/5 1/5 7/9 3/52 0/20

 سونؽ 620/8 4/3 0/14 1/42 8/3

       Source: Behr and Aaltola,2011: 4 

 

 

 (8)ػسول قمبضه 

 

 

ضغیهم مجهبضک زض ؾهبل    انالحبر اقشهبزع گؿشطزه سوؾٍ هبع نئولیجطالی، دیطو ؾیبؾز
قدؿهز   نوضر گطرز ک  ث  زلیل ػس  قفبریز زض ضونس انالحبر ثهب  2008و  2004

زض واقغ ث  زلیل ػس  ایؼبز قغل کبری و ارعایف سوض ، انالحبر اقشههبزع  . مواػ  قس
ثحهطاد  همچنهین،   .سوانؿهز ثه  آؾهبنی مكهدالر مهطز   ضا حهل نمبیهس       نئولیجطالی نمی

 سیس سقبيب، ثطاع کبالهبع کكبوضظع و سولیس قسه اظ مهط اقشهبزع ػهبنی زض کبهف ق
                   Source: Miler and et al,2012:87 

 
المللی نیع قُغ قسد کبهف زضآمس و ارعایف ركبض اظ ؾوع موؾؿبر مبلی ثین. مؤطط ثوز

 یبضان  هبع مواز غصایی ضا
غانوی  نعزیک  25ث  َوضع ک  هطچ  ث  آؾشبن  انقالة  .)(Syed,2014:68زض دی زاقز  

ثبػهض نبضيهبیشی   ایهن مويهوع   ک  هبع اقشهبز کالد مهط ثسسط قسه قویم، قبذممی
ث  ثیبد زیگط، سؼبضيبر میبد ثسن  ؾیؿشم و مؤؾؿبد  .مطز  اظ ػملدطز مقبمبر مهط قس

مللی ثوز و اظ ؾهوع  الهب و مؤؾؿبد ثیننظب  مهط ک  اظ یک ؾو نبقی اظ سجیؼیز قسضر
قس، نهبگعیط  هبع مطزمی مشؼلی میزیگط، زض ػس  نیبظ ث  ذوزگطزانی و سوػ  ث  ذواؾش 

 .ؾیؿشم واضز سل  ثنیبنگصاض قسه ثوز

 

صد
در

 
ی
کار
بی
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 هبع اقشهبز کالد مهطبذمزضنس ق(: 9)ػسول قمبضه 

 ؾبل 2008 2009 2010 2011

 واقؼی سولیس نبذبلم زاذلی ضقس 7.2 4.7 5.1 1.6

 قبذم سوض  مهطف کننسه 11.7 16.2 11.7 13.4

 سؼبزل ثوزػ  ثط اؾبؼ زضنس سولیس نبذبلم زاذلی -6.8 -6.6 -8.1 -9.8

 حؿبة ػبضع ثط اؾبؼ زضنس سولیس نبذبلم زاذلی 0.8 -2.3 -2 -3.2

Abdou and Zaazou,2013: 98           

 
 های اجتماعی جدید و تحوالت انقالبی در مصزجنبش. 4

ػملدطز ضغیم حبکم زض مهط، مش طط اظ سلۀ ثنیبنگصاض ثوز ک  ثهب نبزیهسه گهطرشن منهبرغ     نوع 
مويهوػی که    . کهطز المللی ػمل مهی هب و ؾبظمبد ثینملی، زض ػهز س مین منبرغ قسضر

ثبػض نبضيبیشی مطز  مهط گطزیسه و زض قبلت ػنجف اػشمبػی ػسیس موػجهبر ثطدهبیی   
 :دطزاظیم  واکبوع اثؼبز مرشلف ػنجف میزض شیل ث. انقالة ضا رطاهم گطزانیس

 
 طبقاتٖ هاّ٘ت فزاگ٘ز ٍ ه٘اى. 4-6

ذههول نهبد، ػنهجف    زض اػشطاو ث  قطایٍ موػوز و ارعایف قیمز مهواز غهصایی ثه    
Shafaee and -(Mousaviقهدل گطرهز   2004زض ؾهبل  « دفبی ال»اػشمبػی سحز ػنواد 

Naghdi,2014: 174) ثطگعاض  ػلی  حؿنی مجبضک 2005 و سظبهطار ظیبزع ضا نیع زض ؾبل
ثه  منظهوض    2005قهبنود اؾبؾهی زض ؾهبل     ػلز نبضيبیشی و سظبهطار این ثوز که   .کطز

ؾفبضقی کطزد ثطاع نیل ث  حدومز موضوطی موضز انالح قطاض گطرز ک  زض واقغ ثطاع 
دنهههبد ؾههبذشن حدومههز سههک نفههطه زض دوقههف حدومههز مطکههعع َطاحههی قههسه     

قطایٍ، ػنجف مصکوض ک  اػًبع آد ضا ارهطازع ثهب مبهیهز     زض این .(Bakr,2012:61)ثوز
اؾهشفبزه  ثهب   ،)(Lamer,2012:14و ػوانهبد مؿهلمبد سكهدیل زازه ثوزنهس     ؾدوالض، لیجطال

ثه    سوانؿهز  مبننس سلفهن همهطاه و اینشطنهز    اؾشطاسػیک اظ رنبوضع اَالػبر و اضسجبَبر
، نویؿهنسگبد، کهبضگطاد،   نگهبضاد هبع مرشلفی اظ ػمل  قًبر، وکال، ضوظنبم ثؿیغ گطوه

و سظهبهطاسی ضا زض   )(Lim,2012:236 کكبوضظاد، ظنبد، ػوانبد و حشهی کوزکهبد ثذهطزاظز   
 .)(Syed,2014:71 ثطگعاض کطزنس  مربلفز ثب انشربة مؼسز مجبضک و نبمعزع دؿطـ
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، سظبهطار ػلی  ضقس قیمز مهواز غهصایی زض قبلهت ػنجكهی رطاگیهط      2008زض ثهبض ؾبل 
اػشهبة کهبضگطاد کبضذبنه  ضیؿهنسگی و     مطکع طقل این حبزط ،. دیسا کطزقسر ثیكشطع 

مهمشهطین زلیهل   . ثوز 2008آوضیل  6ث  سبضید « المحل  الدجطع»ثبرنسگی زض قهط ننؼشی 
. سظبهطار کبضگطاد نؿجز ث  کبهف ؾُح ظنسگی نبقی اظ ضقس قیمز مواز غهصایی ثهوز  

ثهوکی ثه  نهب     یهک گهطوه رهیؽ    وثالگ نویؿبد مهط زض حمبیز اظ اػشهبة کننهسگبد، 
Abdou and Zaazou,2013: 104) & انهساظع کطزنهس  ضاه "آوضیهل  6ػنهجف ػوانهبد   "

Korotayev and Zinkina,2011:156).  آوضیهل َهی زوضۀ    6ث  َوضع ک ، ػنجف ػوانبد
ػًو ضا ث  ذوز ػلهت کهطز و    60،000ثوک، سوانؿز ثیف اظ اع اظ َطیق ریؽزو هفش 

کننسگبد، ث  مظبث  ؾُحی اظ دبؾهد ؾهطیغ سوؾهٍ سؼهسازع اظ     بةضغم قدؿز اػشهػلی
 .)(Fox,2011/2012,42گطوه هبع ؾیبؾی زض نظط گطرش  قس

آغانهؽ ثهین    ضیهیؽ ؾهبثق  -همچنین زض دبؾد ث  نبکبضآمسع حدومز، محمس الجطازػهی  
همؿهو ثهب اقكهبض مرشلهف مهطز  زض سوؾهؼ  رطآینهس انقهالة گهب            -انطغع اسمی المللی

انهالحبر زموکطاسیهک و ػهسالز     وع، اثشسا زض مربلفز ثب حدومز ذواؾشبض. ثطزاقز
زاز که  سغییهط ضغیهم    ، ث  ػوانبد مهط امیس مهی 2009ویػه ایند  زض ؾبل ث . قس اػشمبػی

نفهطه اظ ؾیبؾهشمساضاد،    30یهک گهطوه    ، الجطازػهی و 2010زض روضیه    .امدبد دصیط اؾز
گمبقشنس، ائهشالف مرهبلفی    ضوقنفدطاد و رؼبالد ث  سكدیل انؼمن ملی ثطاع سغییط همز

و  )(Eltantawy and Wiest,2011:1211 کهطز ک  اظ انالحبر زموکطاسیهک حمبیهز مهی   
 .نكبنسهنسه مبهیز رطاگیط انقالثیود ثوز

دلیؽ مهبزف ثب ضوظ ملی  غانوی  25سظبهطار مطزمی مهط زض سبضید  ،زض ػطیبد انقالة
ؾبظمبنسهنگبد ثب اؾشفبزه اظ قجد  هبع اینشطنشی اقسامبسی ثب هسف کؿهت  و  قطوع گطزیس

ث  َهوضع که  ػهالوه ثهط قهبهطه، زض اؾهدنسضی ، ؾهوئع، و ؾهبیط         . دكشیجبنی انؼب  زازنس
َهی چنهس ضوظ ثؼهس،    . ة مكبضکز کطزنسقهطؾشبنهب، هعاض نفط اظ سظبهطکننسگبد زض انقال

سالـ هبع دلیؽ ثطاع ؾطکوة سظبهطار، ثب ائهشالف میهبد َجقهبسی اظ مؼشطيهبد نبکهب       
و  کهبضگطاد، زانكهؼویبد، مؼلمهبد، وکهال     زض این ظمین ، اؾهالمگطایبد، ؾهدوالضهب،  . مبنس

یهطو  د .(Goldstone,2011: 458,460)ؾطثبظاد رطاضع ث  سالـ انقالثی کمهک کهطزه انهس    
روضی ، ظمبنی ک  مجبضک اػال  کهطز که  قههس     10ویػه دؽ اظ و ث  وػوز آمسهحوازص ث 

. سهط قهس  َجقبسی مطز  مؿشحدمزاضز زض ؾمز ذوز سب دبیبد ؾبل ثبقی ثمبنس، ائشالف میبد
نشیؼ  این اقسا  مجبضک، سظبهطار میلیونی و مقبومز مهطز  زض ؾطاؾهط کكهوض ثهوز که       
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 گیهطع مجهبضک وػهوز نهساضز    قهوز که  ضاههی ػهع کنهبضه     ؾجت قس سب اضسهف مشقبػهس   

(Goldstone,2011: 459).  
 

 فقداى رّبزٕ هتوزکش .4-2
. هبع ثبضظ ػنجف اػشمبػی مهط، ػس  وػوز ضهجطع مكهرم و مشمطکهع ثهوز   اظ ویػگی
نبضيبیشی مطز  مهط ک  ػمسسبً زض ذكونز دلیؽ و نقى حقو  ثكط، حدومز زضواقغ، 

ثط آظازع ثیبد و انسیك ، رؿبز مساو  و مؿهبئل اقشههبزع اظ    قبنود ايُطاضع، محسوزیز
ػمل  نطخ ثبالع ثیدبضع، قیمز مواز غهصایی و زؾهشمعزهبع دهبیین  نهفشه  ثهوز، ؾهجت       

، ثطاع مظهبل  .گطزیس سب ػنجف اػشمبػی ػسیس زض دبؾد ث  نبکطزع نظب  حبکم قدل گیطز
 ػجهبضر ثهوز اظ   قهالة نا زض ػطیهبد  مهطز   سطین قؼبضهبع موضز اؾشفبزهیدی اظ محجوة

که  زض آد احهعاة    یػنجك .Miller) (and et al,2012:8 "نبد، آظازع، ػسالز اػشمبػی"
ثه  َهوض کلهی ثهسود هطگونه  ؾیؿهشم         س وؾیبؾی و رطق  هبع مصهجی نقكهی نساقهشن  

همهواضه اظ  المؿهلمین  ثطاع مظبل، اذواد. (Mahmoud,2015:9) کطزایسئولوغیک ػمل می
زض این  .(Lim,2012:243)دیوؾشن ضؾمی ث  ػنجف و سظبهطار مطزمی ضا ضز کطزه اؾز 

: اػشقهبز زاضز  2000سويیح رؼبلیز ػوانبد مهط اظ ؾبل  ضاثُ ، یدی اظ محققبد ػطة زض
ههبع  احهعاة  و ػنهجف  "اظ امواع قجلی ث  زلیل ػواملی مبننس ثؿیغ،  "منحهط ث  رطز"»

غیط ایسئولوغیک، رطاگیط و اظ نظط زاذلهی  "د  اع ک  و قج "موػوز سب حس ظیبزع ذبضع 
   .) (Fox,2011/2012,42 «"مشنوع

 
  هٌبع ًوادٗي. 4-9

قسد ذبلهس ؾهؼیس   اسفبقی ک  ث  انگیعه ؾیبؾی مطز  مهط زض مواػه  ثب ضغیم ارعوز، کكش 
سب آنؼب ک  ثؿیبضع اظ مطز  مهط، مطگ ؾؼیس ضا ث  مظبثه  یهک نمهبز    . ث  زؾز دلیؽ ثوز

 Eltantawy and)ثهههطاع ذكهههونز دلهههیؽ ػلیههه  غیطنظبمیهههبد زض نظهههط گطرشنهههس 

Wiest,2011:1212).  گطوه رهیؽ ثهوک   2010ثب سوػ  ث  این مويوع، زض سبثؿشبد ؾبل ،
 مويوػی ک  ثبػض قس سب مهطز  زض سظهبهطار  . سكدیل قس "مب هم  ذبلس ؾؼیس هؿشیم"

)Harrelson-قهونس  مبکذواؾشبض اضظیهبثی مؼهسز قهطاضزاز اػشمهبػی ذهوز ثهب ضغیهم حه        

Stephens and Callaway,2014:420)  ثوکی، زض اثشسا ث  انشكبض اَالػهبسی  این گطوه ریؽ
ههبع  زض موضز مطگ ؾؼیس موضز اؾشفبزه قطاض گطرز، امب ث  سسضیغ گؿشطـ یبرز و ثحض

اػًهبع گهطوه ثهب     ؾهبد، ثهسین . ؾیبؾی و ػصة رؼبالد ػواد ؾیبؾی ضا قهبمل گطزیهس  
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آذطین ؾو، ضرشبضههبع ضغیهم اقهسا      رًبع مؼبظع ث  انشكبض اَالػبسی زضثبضهاؾشفبزه اظ 
و ث  ؾبظمبزهی چنهس ضویهساز اػشطايهی ثهط      )(Eltantawy and Wiest,2011:1213کطزنس
و  مقبمبر ثطاع ث  اػهطا زضآوضزد نظهم   ػملدطزرؿبز، اؾشفبزه گؿشطزه اظ قدنؼ ،  ػلی  
اقهسامی که     . ی اظ دطؾهشبضاد زض اؾهدنسضی  یؿهب سقلت زض انشربثبر، و حمل  ث  کلی، قبنود

ثه  مؿهسوز کهطزد     ثذطزاظنس، ثلده  ؾطکوة مطز  ث  مقبمبر مهطع ن  سنهب  ؾجت قس سب
 آوضیل 6سوؾٍ ػنجف ػوانبد ی ک  ؾبیش هطگون ثط ضوع اینشطنز، اظ ػمل   یؾبیز هبی

 .Maurushat and et al,2014:681)-(682قس، مجبضزر وضظنس حمبیز می

 

 توزکش بزحَسُ جاهعِ هدًٖ. 4-4
ظههوض اولهین    ی موػجهبر ذهبضػ  هبعانالحبر اقشهبزع و ركهبض  ،1980اظ اواذط زهۀ 

 عکكهوض ث  َوضع ک  زض  .سنی ضا رطاهم کطزؾبظمبد هبع غیط زولشی و نهبزهبع ػبمؼ  م
زو زهه  گصقهش     َهی سهط  سوؾؼ  یک ػبمؼ  مسنی ثؿیبض گؿشطزه سط و مشنوع ،مبننس مهط

الملی هبع ثینسحز س طیط ركبض ؾبظمبد .(Behr and Siitonen,2013:11-12)زیسه می قوز
 10،000 اظ سؼساز و زامن  ؾبظمبد ػبمؼه  مهسنی سقطیجهب   و زض رطآینس آظازؾبظع اقشهبزع، 

 Sika, 2012 , Behr)ارعایف یبرش  اؾهز  2008زض ؾبل  30،000 حسوزث   1998زض ؾبل 

and Siitonen,2013:12)  وػهوز  یهک ؾهبظمبد زض مههط     نفط  2800اع هط ث  اظسقطیجب یب
نمبینهسگی  آنهب ضا ثیف اظ نیمی  انالح َلت، زض مؼموعهبع مصهجی و انؼمنزاقز ک  

سهواد ثه    ػالوه ثهط ایهن، اظ زیگهط گطوهههبع مههم مهی       .(Hassan,2010:326)کطزنس می
ثه  َهوضع که     . اقبضه کطز اػشمبػی و سؼبونیهبع انؼمنػوانبد و  گطوههبع وضظقی،

 22حطره  اع و   عؾهنسیدب  24، یو نهنؼش ثبظضگهبنی  اسب   115 زهنس،هب نكبد میثطضؾی
 یبرشهه  ثوزنههس  یههک رسضاؾههیود مكههشطک ؾههبظمبد    ظیههط لههواع اسحبزیهه  کههبضگطع  

(Hassan,2011:7). 

ثهطاع   سؼؿم ػبیگبهیمقبومز، محفلی ثطاع  ث  مظبث  هبع ػبمؼ  مسنیزض مهط، ؾبظمبد
ث  َهوض  . قوزسلقی می ثطاع مكبضکز ػمومیی رًبی و هػمونی زولزبلف کكیسد ث  چ

-می سالـيمن آند  هبع ػبمؼ  مسنی زض زوضاد حدومز مجبضک، ؾبظمبد مكرم سط،

و همه  ػنبنهطع ضا که  زض    آظازع هبع مسنی، آظازع هبع رطزع و حقو  ثكط سب  کطزنس
سؼسازع  ،(El Medni,2013:19)آوضنسث  اضمغبد  اؾشمطاض رطآینس زموکطاؾی زذیل هؿشنس،

قهطاض زاقهز    زض زؾشوض کبض ؾبظمبد هبع غیط زولشی زض مهط نیع ث  َوض ویػه  اظ مؿبئل
و مويوع انالحبر اقهبضه   اضظـ قهطونسع ،مجبضظه ثب رؿبز سواد ث ک  زض این میبد می
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زض مههط ثه  منعلهۀ     ارعایف رؼبلیهز ػبمؼه  مهسنی   سب آنؼب ک  . (Hassan,2011: 12) دکط
 یانقالثیود اؾالمی چبلكه گطزیس و اظ این منظط، آنهب سلقی میمكدالر ؾیبؾی و سؼمیق 

 (Berman,2003:259)ويغ موػوز ضاه انساظع کطزه انسقگطف ػلی  
ضا انؼمن هب زض مهط  کل اظ ٪35ثط اؾبؼ ثطذی ثطآوضزهب، انؼمن هبع مصهجی ثیف اظ 

 ػالوه ثط سطویغ ثطنبم  هبع زینی ذهوز،  هبع مصهجی ثؿیبضع اظ انؼمن .زهنسسكدیل می
. کنسقوز، مجبزضر مینبسواد سهوض میاضائ  ذسمبر اؾبؾی اػشمبػی ک  زض آد زولز  ث 

و قهبمل   گطزیهسه  ثرف مصهجی ػبمؼ  مسنی مههط مشنهوع سهط    سواد گفز،سب آنؼب ک  می
ذهسمبر ثهساقهشی و اػشمهبػی،     کننسگبدَیف گؿشطزه اع اظ ؾبظمبد هبع ذیطی ، اضائ  
  .(Hassan,2011: 12)قوزمیثبقگبه هبع اػشمبػی و گطوه هبع حقو  ثكط 

زض اضسجبٌ ثب ؾبظمبنسهی و اضائ  ذسمبر ث  اػًهبع ذهوز چنهبد    زض واقغ، اؾال  گطایبد 
سحهز  ؾهنسیدبهبع حطره  اع   انهس که    کهطزه محققبد اؾهشسالل  اظ ثطذی مورق ثوزنس ک  
 وظیهط وضظـ و ػوانهبد  زض س ییس این مسػب، . هؿشنسنهبزهبع ػبمؼ  ن سطینفوشقبد، رؼبل

ههب  مهطع  مشوؾٍحمبیز اظ کؿت زنجبل ث   این گطوه هب : زولز مجبضک ثیبد کطزه ثوز
اظ َطیق اضائ  ذسمبر ضربهی، مسضؾ  اؾهالمی، زضمبنگهبه اؾهالمی،    هؿشنس و این کبض ضا 

بػی، دطزاذز ههبع مبهبنه  ثهطاع رقهطا،     مساضؼ رنی، نهبزهبع اقشهبزع، ثیم  هبع اػشم
 ث  منعل  کیفطذواؾز آضا  اظ نهبسوانی زولهز زض اضائه    اقسامبسی ک  . زهنسوغیطه انؼب  می

ضاثُ  ػبملی ک  ؾجت قس سب . (Berman,2003:261) .ف ثوزذسمبر ػمومی ث  قهطونسان
ضا اقؼهی  ثطذی اظ چبلف هبع و، 1980اظ اواؾٍ زهۀ  ثین زولز و ؾنسیدبهبع حطر  اع

زض نقف زض حبل ظهوض اذهواد المؿهلمین    مويوػی ک . وػوز آوضزث  مجبضک ادزض زوض
زض زضواقهغ،  . (Hassan,2010:325) زض سؼسازع اظ ؾنسیدبهبع مهم مهنؼدؽ قهسه اؾهز   

سحهز ؾهلُ    مجبضک، ثؿیبضع اظ انؼمن هبع حطر  اع، اظ ػمله  انؼمهن وکهال،     زوضاد
همچنهین، ایهن    .(El Medni,2013:21) ثهوز   المؿلمیناذواد ویػه ، ث هبع مربلفگطوه

اسحبزیه  ههبع    ثیكهشط اع و ضهجطع ؾنسیدبهبع حطر  گطوه اؾالمی سوانؿز سؿلٍ ثیكشط
میلیهود   5/2حهسوز   ضا که   ؾنسیدبهبع حطر  اع 21کكوض، اظ ػمل  زانكؼویی ؾطاؾط 

 .(Eltaweel,2012:8) زاقز، ثط ػهسه گیطز ػًو

و یهب سحهز ؾهلُ      انؼمن مشؼلق ث  گهطایف اؾهالمی  ن اؾز ک  ؾبد، اػشقبز ثط ایثسین
ایهن  . انهس ثهوزه  سهط انؼمنههبع مهسنی مهوططسط و رؼهبل     ؾهبیط اؾال  گطایبد، زض مقبیؿ  ثهب  
 اظ رؼبلیز ؾیبؾی ممنهوع  ث  َوض قبنونیػنجف اؾالمی مهط  س طیطگصاضع سب آنؼب ثوز ک 

 اؾال  گطایبد، ث  حوظه ؾیبؾیثب سوػ  ث  ػس  زؾشطؾی  ،(Hassan,2011:10) اػال  قوز
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ثهبظع کننهس،   زض ؾهنسیدبهب و ؾهبیط ؾهبظمبنهبع حطره  اع      ینقف غبلجسب   مؼجوض ثوزنس
آنههب  زضواقغ، .(Behr and Siitonen,2013:11)قبد گطزیس ک  منؼط ث  ؾیبؾی قسد ػبملی

انؼمن هبع مسنی ث  ػنواد اثهعاضع ثهطاع سبطیطگهصاضع ثهط      زض نفوش کطزنس سب ثبسالـ می
زولهز  یدی اظ زالیل مقبثل   سب آنؼب ک . ػمل کننس اردبض ػمومی و ثؿیغ حمبیز ػمؼی

اظ  ثه  زلیهل سهطؼ    قبنونی ثهطاع ؾهطکوة آنههب     مدبنیع ثب انؼمنهبع مسنی و اؾشفبزه اظ 
ثهب اؾهشفبزه اظ اػشقهبزار    سوانؿهشنس  گكز ک  مهی ثط می ؾلُ  چنین انؼمن هبع اؾالمی

 .(Hassan,2011:10) .مصهجی ث  ثؿیغ مطز  مجبزضر وضظنس

گطوه هبع ػبمؼه  مهسنی و اسحبزیه  ههبع کهبضگطع      سوؾٍ سظبهطار  ک  غانوی  25اظ   
زض  .گصاض زموکطاسیهک واضز رهبظ ػسیهسع گطزیهس     ،(teti,2011:34)رطاذوانسه قسمؿشقل 

و  زازنهس هب ث  مهطز  آگهبهی مهی   اظ َطیق ثیبنی  هبع ػبمؼ  مسنی، ؾبظمبدػطیبد انقالة
سهالـ ههبع مقبمهبر     ثلوک  کهطزد و یب  ؾیؿشم سغییط زازد ثطاعاغلت ث  منظوض ؾطػز 

 (Behr andپیوستندمیهب آمسه و ث  سظبهطکننسگبد ثطاع سغییط ػعئی نشبیغ ؾیبؾی ث  ذیبثبد

(Siitonen,2013:10.  ،اظ  انؼمن ضوظنبم  نگبضاد و ، انؼمن وکالقًبر ثبقگبهثطاع مظبل
رؼبل ثوزنهس  زض ظنسگی اػشمبػی  ؾیبؾیاظ نظط  هبع ػبمؼ  مسنی ثوزنس ک ػمل  ؾبظمبد

 یک چشط گؿشطزه قبنونی ثطاع انالح َلجبد و رؼبالد ؾیبؾهی  هبیی ک  ث  ػنوادؾبظمبد. 
ثهطاع سظهبهطار    یثطاع مكهبضکز ػمهومی و یهک مدهبن    اع کطزنس و ث  ػطن ػمل می
 (El Medni,2013:21).سؼی ن یبرشنسهی قسه سوؾٍ گطوه هبع مرشلف ؾبظمبنس

زض ، مجنی ثط نذیوؾشن ث  مؼشطيبد موايغ ضؾمیضغم ػلیاذواد المؿلمین زض این ضاؾشب، 
  ػنهواد مرهبلف ؾهبظمبنسهی    ثه  قنبؾهبیی قهسه ضا   سؼساز قبثل سوػهی اظ ػوانهبد ػمل 
ویهػه  ، ث ػنجف ػوانبد ی ضا ثبو ائشالر دیوؾشنس گطوه هبع ریؽ ثوکث  ث  سسضیغ  کطزنس،

 .(Said Aly,2012:22)سكهدیل زازنهس   ،دؽ اظ آد ک  زض ؾطاؾط کكوض گؿشطـ یبرش  ثهوز 
قهس،  سقطیجبً زض یک زهۀ اذیط، ػبمؼ  مسنی ک  زض مهط سوؾٍ سوؾٍ ػوانبد ضهجطع مهی 

و   ولشهی ههبع غیهط ز  سب آنؼب ک  مكبضکز سؼسازع اظ ؾبظمبد. ث  ؾطػز ارعایف دیسا کطز
انؼمهههن زانكهههؼویی سغییهههطار مهمهههی ضا زض ؾهههبظمبنسهی ػوانهههبد ثههه  اضمغهههبد   

 گهصاض نقكی اؾبؾی زض مجهبضظه ثهطاع    کفبی ػنجف همچنین،  .(Asadova,2012:37)آوضز
هنگهب   ث  ػنواد یک ػنجف مسنی، کفبیه  زض چ  ایند  . زاقش  اؾز زموکطاسیک زض کكوض

اظ زؾهز   ضا مطز  مهط امیس ثه  امدهبد سغییهط   ک  وػوز آمس، یؼنی ظمبنی ث ضکوز ؾیبؾی 
نیهع  آوضیل  6ػنجف  .کطزایؼبز  سغییط ضا ثطاعثبضق  اع اظ امیس  ضرش  زیسنس و اظ این منظط،

حًهوض زاقهشنس و ثه     زض سمب  اؾشبد ههبع مههط    قس،ک  سوؾٍ ػوانبد مهطع ازاضه می
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 ک  زض این ضاؾهشب،  طزکمیزلیل ؾبظمبد ػبمؼ  مسنی همیك  کبض ذوز ضا زض قبهطه مشمطکع 
. کهطز اقهسا  مهی   مؼبظع ثطاع موػظ  و ؾبظمبنسهی گطوه هبع ػواد رًبعاؾشفبزه اظ  ثب

محؿهوة   آوضیهل  6انؼمن ملی ثطاع سغییط زض سالـ آغبظ قسه سوؾٍ کفبیه  و ػنهجف   
ک  ثهط ذهالف   اؾز این ویػگی منحهط ث  رطز ػنجف هبع مسنی ث  َوض کلی، . قوزمی

 El) یبثنهس مؼنهب مهی   یدسیگطزض کنبض ث  ػبع ضقبثز  نس ویدسیگطمدمل  ،احعاة ؾیبؾی

Medni,2013:22).  
 
 ّإ ارتباطٖاستفادُ گستزدُ اس رساًِ. 4-9
ثطاع ثؿهیغ  ی منجغ مهم مسضد،هبع ػسیس اضسجبَی ث  ویػه ضؾبن  هبع اػشمبػی آوضعرن

سب آنؼب  .انسػنجف هبع اػشمبػی زض ؾطاؾط ػهبد سجسیل قسه سهیو ؾبظمبن اقسا  ػمؼی
ثب اؾشفبزه اظ سهوییشط، رهیؽ   اع زض َول انقالة سظبهطار سوزهیبثس، ک  ث  مهط اضسجبٌ می

 ثهطاع مظهبل   .ثوک و زیگط رن آوضع هبع مجشنی ثط سلفن همهطاه ؾهبظمبنسهی قهسه ثهوز    
ثؿهیغ   قبزض ث  نوین اضسجبَی مبننس سلفن همطاه و اینشطنزرنبوضع  ػنجف الدفبی  اظ َطیق

اؾشفبزه ثب آوضیل سوانؿشنس  6همچنین، گطوه ػوانبد . اظ مطز  قسه ثوز هبع مرشلفیگطوه
اظ رههیؽ ثههوک، سههوییشط، وثههالگ قرهههی و زیگههط اثعاضهههبع ضؾههبن  هههبع اػشمههبػی   

(Sedra,2013: 5)    هعاضاد نفط اظ کبضگطاد ضا زض یک اػشهبة ؾبظمبنسهی کننس که  ػهالوه
) Maurushat and etکبض نیهع مؼشهطو ثوزنهس   ثط زؾشمعز ثهشط نؿجز ث  قطایٍ نبمنبؾت 

al,2014:682). ؾهبل   30سهب   20ثهین  کطزه اػًبع این ػنجف ک  ػمسسبً ػوانبنی سحهیل
-ذواؾهههشبض آظاز ثیهههبد و ضرهههبه اقشههههبزع ثهههوزه و رؿهههبز ضا سقجهههیح مهههی ، ثوزنهههس

 -یؼنی ػالوه ثهط انهالحبر اقشههبزع، انهالحبر ؾیبؾهی      .) (Bayat,2010:219کطزنس
نیع اظ زیگط مُبلجبر مطز  زض ثؿهیغ ؾیبؾهی زض    زموکطاؾی ذواهی ػمومیاػشمبػی یب 

ههبع  هبیی ضا ثط ضؾهبن  اقسامی ک  ثبػض گطزیس سب ضغیم حبکم، محسوزیز .نظط گطرش  قس
وگیطع اظ اسههبل ثه    زض واقغ، سمبیل زولز مجبضک ثهطاع ػله   .اضسجبَی مسضد اػمبل کنس

هبع ػسیهس زض سؿههیل سغییهطار ؾیبؾهی     نگطانی اظ قسضر رن آوضع، حبکی اظ اینشطنز
ویػه کكهش   ثب سوػ  ث  چنین قطایُی و ث .  and et al,2014:674 (Maurushat(ثوزه اؾز

قس، الجطازػهی  قسد ذبلس ؾؼیس ک  ث  مظبث  نبزیسه گطرشن حقو  ثكط زض مهط مشهوض می
 ویهػه اظ َطیق اینشطنهز و ثه    ،ثطاع ثطقطاضع اضسجبٌ ثب دیطواد ذوز و انشكبض اَالػبر ک 

اػهال  کهطز    2010زض اکشجهط  کطز، اؾشفبزه می نفح  قرهی ریؽ ثوک و حؿبة سوییشط
مهطز    ثؿشگی زاضز ث  وقشهی که    ظمبداین » .ثوزک  سغییط زض مهط اػشنبة نبدصیط ذواهس 
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 Eltantawy and)«، زوض انساظنهس   ضغیم ایؼبز کطزه اؾزک ضا رطهن  سطؼ قونس سبقبزض 

Wiest,2011:1213). 

-زض این ضاؾشب، اینشطنز ث  ػنواد اثعاضع ػهز رطوضیرشن زیواض سطؾی ک  ضغیم حبکم ث 

کهبضثطاد  ثهط اؾهبؼ گهعاضـ ؾهبظمبد ملهل مشحهس،       . آمسحؿبة میوػوز آوضزه ثوز، ث 
که    2000زض مقبیؿه  ثهب ؾهبل     ک  ثطآوضز قسه اؾز میلیود 20اینشطنز زض مهط حسوز 

 قههوزهههعاض کههبضثط وػههوز زاقههز، یههک ارههعایف چكههمگیطع محؿههوة مههی    450

(Bailly,2012:13). ثوک ث  َهوض  همچنین اَالػبر گویبع این قًی  اؾز ک  نفوش ریؽ
، زض مقبیؿ  ثب مسر مكبث  ؾبل قجل ارعایف 2011قبثل سوػهی زض اػشطايبر اوایل ؾبل 

زضنس زض ؾهبل   29، این ضقم ث  2010زضنس ارعایف زض ؾبل  12ث  َوضع ک  اظ . زیبر
ههبع  ، ضؾهبن  سهواد اؾهشسالل کهطز   سب آنؼب ک  مهی  . (Bailly,2012:15)رعونی یبرز 2011

اهمیهز   .سکطزنه اػشمبػی مسضد نقف کبسبلیعوض ضا زض ث  طمط ضؾهبنسد انقهالة ایفهب مهی    
ک  یک رؼبل مهطع نقهف آد ضا اینگونه  ػمهغ     ث  حس ع ثوزهبع اػشمبػی مسضد ضؾبن 

ثنسع سظبهطار، سهوییشط ثهطاع همهبهنگی و    ثوک ثطاع ظمبدمب اظ ریؽ»: ثنسع کطزه اؾز
Stephens and -(Harrelson« کنههیمیوسیههوة ثههطاع گفههشن ثهه  ػهههبد اؾههشفبزه مههی   

Callaway,2014:423) انقههالة ضا زض قبلههت ػنههجف  و وقههوع مههواضزع کهه  ؾههبظمبنسهی
 . نمبیساػشمبػی ػسیس ث  شهن مشجبزض می

. اػشمهبػی ػسیهس زض مههط ثهوزه اؾهز     قسه، مجی ن کیفیز ػنهجف هبع ثیبدکلی  ویػگی
ههب و سقبيهبهبع   قطایُی مبننس ػس  سوػ  ث  ذواؾش مويوػی ک  ثبیس آد ضا ثب سوػ  ث  

المللهی که  ؾیؿهشم ضا ثهب     هبع ثهین مبدهبع آمطیدب و ؾبظضوع اظ ؾیبؾززاذلی و زنجبل 
ث  ػجبضر زیگط، ػس  سوؾهؼ   . مكدلۀ سلۀ ثنیبنگصاض مواػ  ؾبذز، موضز اضظیبثی قطاض زاز

، اػهم اظ ذهوزگطزانی   و شهنیهز ؾهنشی   ههب دیف دنساقهز هبع موضز نیبظ زض دطسو قبثلیز
ع اػشمهبػی  ههب سوانؿز زض ضرغ نبثطاثطعؾیؿشم زض ازاضه اموض کكوض ک  نموز ذوز ضا می

ائشالف  اقشهبزع و دصیطـ زموکطاؾی و مكبضکز مطز  نكبد زهس، ؾجت قس سب سحز –
ههبع  ؾهبثق  آنههب که  ثهب اؾهشفبزه اظ ضؾهبن       و مقبومز ثهی  کننسگبدسظبهطار َجقبسیمیبد

  .گطززرطاهم مطگ نظب  اقشساضگطاع مهط موػجبر اػشمبػی مسضد ؾبمبنسهی قسه ثوز، 
 

 گیزی نتیجه. 6
ههبع  سحوالر انقالثی زض کكوض مهط مؿشلع  قنبذز آگبهبن  زض ؾبذز زولهز ثطضؾی 
هبع ثهعضگ  هبع قسضرمصکوض، نفوش و زذبلز یبرشگی زولزسب آنؼب ک  زض قوا . آد اؾز
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ههبع مرشلهف نمبیهبد اؾهز، ػهبملی که  موػجهبر        المللی زض ػطنه  هبع ثینو ؾبظمبد
 این کكوضهب رطاهم کطز و ثب سوػ  ث  ویػگیدیسایف ثحطاد یب چبلف سلۀ ثنیبنگصاض ضا زض 

اقشههبزع   -اع ثطاع سظلمهبر ؾیبؾهی  محوض این زولشهب ث  ػطن اقشساضگطایبن  و قرم
ههبع ذهبضػی ثه     ث  ػجبضر زیگط، میطاص اؾشؼمبض و مهساذالر قهسضر  . سؼی ن دیسا کطز

ع ثهب  همطاه شهنیز ؾنشی و مشهلت ضغیم حبکم زض مهط، ػالوه ثط ایند  رطنز همؿبظ
قطایٍ موػوز ضا اظ ثین ثطز، زض ػهز سظجیز ويغ موػوز نیع ثب اؾشفبزه اظ قهوه قهطیه ،   

دبظع، ؾو، اؾهشفبزه  مويوػی ک  ػوالنگبه رؿبز، دبضسی. ث  ؾطکوة مطز  مجبزضر وضظیس
هب و مُبلجبر مهطز  قهسه ثهوز که      امنیشی و ػس  سمدین ث  ذواؾش -اظ ؾبذشبض اَالػبسی

-ػنهجف . نبدصیط کطزه اؾزبػی ػسیس زض این کكوضهب ضا اػشنبةهبع اػشمظهوض ػنجف

هبیی ک  ثب مكدلۀ سلۀ ثنیبنگهصاض ضو ثه    هبیی ک  زض واکنف ث  ػس  دبؾرگویی حدومز
ضو ثوزنس، دسیس آمسنس و ث  زنجبل ایؼبز زولشی ثوزنس ک  زض مواػهه  ثهب مُبلجهبر ػمهسسبً     

کهطزه   اقبضه سوؾؼ  سحقیقبر مطکع ک  همبنُوض. ؾیبؾی مطز  دبؾرگو ثبقس -اقشهبزع 
 ؾیبؾهز  قدؿهز  ثه  مظبثه    ػمؼهی  اقهسا   اقهدبل  زیگهط  و اػشمبػی ػنجكهبع» اؾز،

و ث  زنجبل ایؼبز یک زولهز  « آیسآد ث  حؿبة می يطوضع ػع، امب نیؿشنس، زموکطاسیک
 .(DRC-Citizenship 2010: 13)دبؾرگویی هؿشنس ک  حبمی رقطا ثبقس

-گیطع اظ ضؾهبن  کكوض مهط مجی ن این مويوع اؾز ک  ثهطه ثطضؾی سحوالر انقالثی زض

 غیط ایهسئولوغیک هبع اضسجبَی ػسیس، مبهیز میبد َجقبسی اقكبض مرشلف مطز  و رطاگیط، 
نبضيهبیشی و انشقهبز ػمهومی    ، قهسه و ضز کنشطل ثوضوکطاسیهک  یب ػس  وػوز ضهجطع واحس
 محطومیز و غیهطه  یب و مؾش و ظلم اظ نوػی نؿجز ث  واکنفنؿجز ث  قطایٍ موػوز و 

ثب این وػوز، ػبمغ سمب  آنچه  که    . نموزهبع اػشمبػی ػسیس سساػی میزض قبلت ػنجف
ههبع اػشمهبػی ػسیهس ثهب     قس و اظ این منظط، نظطی  ػنجفزض انقالة مهط ضخ زاز، نمی
ههبع  ضؾس، یدی اظ زالیل این مويوع ث  واقؼیزث  نظط می. رقط سئوضیک مواػ  قسه ثوز

 .ثطگطزز 1960سحوالر اضودب و آمطیدب اظ زهۀ
سحوالر و ػطیبنبر کكوضهبع ػطثی ضا ک  اظ آد ث  ػنهواد   سباگط زض نسزیم ؾبد، ثسین

ههبع اػشمهبػی ػسیهس    قوز، ثط اؾبؼ سئوضع ػنجفثهبض ػطثی و ثیساضع اؾالمی یبز می
زض واقهغ،  . ییمهبع ػوامهغ ػهطة سنظهیم نمهب    ، ثبیس آد ضا ثب سوػ  ث  واقؼیزکنیمسفؿیط 

یهک دیكهطرز ذهبل زض ؾهبظمبد ػبمؼه  مهسنی زض       »ػنجكهبع اػشمبػی ػسیس ثیبنگط 
و  (Thompson and Tapscott, 2010: 4) اؾهز  « یبرشه  دؿهب نهنؼشی   کكوضهبع سوؾهؼ  

هبع اػشمبػی ػسیس زض این کكوضهب، ثیف اظ آنده  نهبظط ثهط اذهشالف ثهط      مفهو  ػنجف
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 ,Habermas)سحقهق رطهنگهی گهطایف زاضز     زض ػهه ضوع ضربه مبزع ثبقس، ث  منبظػ  ز

 نطف مدبنیع  ػنواد هبع اػشمبػی ػسیس ث ث  ػجبضر زیگط، نظطی  ػنجف (.193 :2008
زض نظهط گطرشه  قهسه     سحلیهل  و سؼعی  زض ؾیبؾی اقشهبز انول گصاقشن کنبض ثب رطهنگی

 زض حبلی اؾهز که    این. سقلیل زازه اؾز مشوؾٍ َجق  اؾز ک  نموز ذوز ضا ث  ؾیبؾز
مجهبضظه   ػمهسسبً  منبظػبر زض کكوضهبع ػطثهی،  زض مهط، ثط اؾبؼ مُبلؼ  نوضر گطرش 

ثبظنگطع زض اقشههبز    مويوػی ک  ظمین  .ثطاع سحقق ػسالز اػشمبػی و اقشهبزع اؾز
 .ػسیس ضا يطوضع کطزه اؾز ؾیبؾی ػنجف هبع اػشمبػی
قهوز آمهبع رؼبلیهز آنههب،      وٌ مهی هبع اػشمبػی ػسیس مطثه سب آنؼب ک  ث  ازثیبر ػنجف

-ث  گونه  . زض نظط گطرش  قسه اؾز و ن  اقشهبز یب زولز« ػبمؼ  مسنی»قلمطو اػشمبػی 

قوز، زولز ث  مظبث  یک ػبمل اولیه  و غیهط قبثهل اػشنهبة زض ثبظسولیهس      اع ک  ؾؼی می
مويوػی ک  زض ثطضؾهی   .(Mohan Kumar,2010: 78)ضواثٍ ؾلُ  زض نظط گطرش  نكوز 

چه   . گهطزز ثینبن  اظ ضذسازهبع ثیساضع اؾالمی زض ػهبد ػطة ثب مكدل مواػ  مهی واقغ
مجهبضظه ثهب   ( مههط ) هبع اػشمبػی زض کكوضهبع موضز مُبلؼ ، هسف انلی ػنجف ایند 
ثهوزه  اقشههبزع  ههب و مُبلجهبر   هبع زولز ثطاع ضؾیسد ث  ذواؾش مكی و ؾیبؾزذُی

نهوضر  طهنگی زض ثین اقكبض مرشلف مطز ، ثه  اؾز ک  نموز ذوز ضا زض قبلت گفشمبد ر
سنیسگی زض اضسجبٌ ثب مؿهبئل  ث  ػجبضسی، نوػی زضهم. ائشالف میبد َجقبسی نكبد زازه اؾز

ضؾهس کهنف و ضرشهبض ػمؼهی ثهب      اظ این ضو، ث  نظط می. قوزاقشهبزع و ؾیبؾی زیسه می
ولهز نمبیهبد   اؾشفبزه اظ ػملدطز رطهنگی و اقشهبزع ثطاع ضؾیسد ث  هسف زض ؾبذز ز

ههبع اػشمهبػی زض کكهوضهبع ػطثهی، ثبیؿهشی      زض سحلیل دسیسه اظ این منظط، .قسه اؾز
ثنهبثطاین زض  . نظهط واقهغ گهطزز   مويوع اقشهبز ؾیبؾی و ضاثُ  زولهز و ػبمؼه  مُمهح   

مُبلؼه  سؼبمهل ؾیبؾهز و    زض ظمینه   ثبیهس  ، هبع اػشمبػی ػسیسثبظقنبؾی نظطی  ػنجف
 .سوػ  حبنل قوز ،اقشهبز ثطاع زضک ثهشط ػبمؼ 

 
 منابع

 .چبدبض سهطاد، ؾیبؾی، ػلو  رطهن  ،(1379) ضاز اركبضع مینو و ػلی ،ثركی آقب
: زض زؾهشطؼ  قبثهل  اکونومیؿهز،  ایطاد کنس؟، می چ  ػوامغ ثب ثنیبنگصاض سل  ،(1392) ضيب نوضع، اکجطع

http://iraneconomist.com/fa/news/41259 
: هبع اػشمبػی، سطػم  محمسسقی زلفطوظ، سهطاد، مقسم  ثط ػنجف(1383) زالدوضسب،زونبسال و مبضیو زیبنی

 .انشكبضار کویط

 .28و  29، سوؾؼ  ملی زض کمنس ؾیبؾز، آیین، قمبضه (1389)ضنبنی، محؿن 
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 ههبع  ػنهجف  مظبثه   ثه   ذبوضمیبنه   ههبع  ػنجف ثطضؾی ،(1393)نیب، امیطمؿؼوز و ػمیل میالنی قهطا 
 .10 قمبضه اؾال ، ػهبد ؾیبؾی دػوهكهبع رهلنبم  ،(سهسیسهب - هب رطنز) ػسیس اػشمبػی
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