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Abstract 

The present article intends to examine the dimensions and some of the social 

consequences of the coronavirus outbreak crisis (Covid 19) as a global risk. For this 

purpose, Ulrich Beck's theory of "risky society" has been used. According to this 

theory, the emergence and spread of the Covid 19 can be the result of a human 

decision to increase profits, indirect human intervention in nature and thus a kind of 

global risk that will have many social consequences for societies. Corona disease has 

all the characteristics of a risk: first, this type of coronavirus (Covid19) has been 

discovered and spread for the first time, so it is a new risk; Second, the scope and 

number of people with the disease is constantly increasing; and Third, It is expanding 

in time and space, which means that it has spread around the world and has spread 

over time.Documentary study is the method used in this research. According to Beck's 

theory, one of the negative social consequences of risk (the prevalence of corona in 

society) is the feeling of anxiety and reduced social trust in the institution of science 

and governance in society. Finally, the researcher used the concept of Beck's 

"cosmopolitanism" and proposed the formation of transnational organizations and 

democratic norms in society as a way out of risk. 
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ةحسان عيّع ويسوس کسوٌا در حاىػَ ةَ ىثاةَ يک ىذاظسه از  يٌاع ياححياغ یاىرُاياةػاد و پ

 حِاٌي

 1ىٍؽّره ىِری زاده

 

 چکیغق 

٠ٛا٥ٝ صاوؼ در ٣ُؼ دارد ة٥ ةؼرؿی اةْاد ك ةؼظی پیا٠غ٦ام ازح١اّی ٣اقی از ةضؼاف قی٨ع كیؼكس کؼك٣ػا 

« آ٠یؽ زا٠ْػ٥ ٠عػاًؼق»پؼدازد( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر از ٣ُؼیػ٥ # در زا٥ْ٠ ة٥ ٠ذاة٥ یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی ة4,$ک٨كیغ 

جػ٨اف صامػٜ  را ٠ی 4,اكٝؼیف ةک اؿح٘ادق قغق اؿث( ٠ٌاةٙ ای٢ ٣ُؼی٥، ٨٧َر ك قی٨ع كیؼكس ک٨كیػغ 

٨٣ّی جن١یٟ ا٣ـا٣ی ةؼام اٗؽایف ٤٠ْ٘ث، دظاٝث ٔیؼ٠ـحٛیٟ ا٣ـاف در ًتیْث ك در ٣حیس٥ ٨٣ّی ٠عاًؼق 

ك جتْات ازح١اّی ٗؼاكا٣ی ةؼام ز٨ا٠ِ ظ٨ا٦غ داقث( ةی١ارم کؼك٣ا ج١اـ ز٧ا٣ی ة٥ ق١ار آكرد ک٥ پیا٠غ٦ا 

ةػار کكػٖ ك  ٢یاكٝػ مةػؼا #٨٣,4ع از كیؼكس کؼك٣ا $ک٨كیغ  ٢یا ٤ک٥یاكؿ ا٦ام ٠عاًؼق را دارد5  كیژگی

دائ١ػان در صػاؿ  م١ػاریة ٢یػةػ٥ ا افیػدا٥٤٠ ك ق١ار ٠تحال ٤ک٥یاؿث، دكـ ا مغیقغق ٝػا ٠عاًؼق زغ ِیقا

در  ٤کػ٥یا ی٤ْػیاؿػث،  اة٤ػغقیگـػحؼش  یك ٠کػا٣ یة٥ ٝضاظ ز٠ا٣ م١اریة ٢یا ٤ک٥یث ك ؿ٨ـ ااؿ فیاٗؽا

ركش ٨٠رد اؿح٘ادق در اؿث( غقیة٥ ٨ًؿ ا٣سا٠ م١اریة ٢ی٨ع ایق یٝضاظ ز٠ا٣ة٥ قغق ك  ِیؿؼاؿؼ ز٧اف قا

ًؼق جضٛیٙ، ركش ٠ٌا٥ْٝ اؿ٤ادم اؿث( ًتٙ ٣ُؼی٥ ةک، از ز٥ٞ١ پیا٠غ٦ام ٤٠٘ی ازح١اّی ٣اقػی از ٠عػا

کػا٦ف اّح١ػاد ازح١ػاّی ةػ٥ ٧٣ػاد ّٞػٟ ك $قی٨ع کؼك٣ا در زا٥ْ٠# ّتارج٤غ از ایساد اصـػاس ٣گؼا٣ػی ك 

٦ام  گیؼم ؿػاز٠اف ةک، قکٜ« ك٤ًی ز٧اف»گیؼم از ٨٧٘٠ـ  صاک١یث در زا٥ْ٠( در پایاف ٣یؽ ٠ضٛٙ ةا ة٧ؼق

 ١٣ایغ( عاًؼق ٠ٌؼح ٠یؿاالرا٥٣ در زا٥ْ٠ را ة٥ ٨٤ّاف راق صٜ ظؼكج از ٠ ٗؼا٠ٞیحی ك ٤٦سار٦ام ٠ؼدـ

                                                                 
 (٦mahdizadeh@nrisp.ac.irیئث ١ّٞی ٠ؼکؽ جضٛیٛات ؿیاؿث ١ّٞی کك٨ر،  ,. 

 44*1+*+.جاریط پػیؼش5  44*-+*,-جاریط ارؿاؿ5  جؼكیسی ٨٣ع ٠ٛا5٥ٝ 
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  کؼك٣ا، ٠عاًؼق، ز٧ا٣ی، ٣گؼا٣ی، اّح١اد(کٞیغكاژگاف5 

 

 ٠ٛغ٥٠ ك ةیاف ٠ـا٥ٝ

ًػؼح قػغق اؿػث( « ,٠عػاًؼق»ق٤اؿی جضث ٨٤ّاف  ٦ام اظیؼ ٨٧٘٠ـ زغیغم در زا٥ْ٠ ًی ؿاؿ

ق٤اؿی دارام چ٤غی٢ ٠حػؼادؼ اؿػث( در  ٨٧٘٠ـ ٠عاًؼق ٣ُیؼ ؿایؼ ٠٘ا٦یٟ ٨٠رد اؿح٘ادق در زا٥ْ٠

٠٨١ّان ة٥ زػام یکػغیگؼ ةػ٥ کػار ةػؼدق « /د٣سؼ»، ك «.٦ازارد»، «-ریـک»٦ام  ف ا٣گٞیـی كاژقزةا

٦ػام  ک٥ ٦ؼ یک ٤ْ٠ا ك ٠٨٧٘٠ی ٠ح٘اكت ةا دیگؼم دار٣غ( در زةاف ٗارؿػی، كاژق ق٣٨غ، در صاٝی ٠ی

 ٦ػا ٣ادیػغق گیؼ٣غ ك ای٢ جؼجیب ٠ْا٣ی ٠ح٘ػاكت آف ٨٠رد اقارق ٚؼار ٠ی« ظٌؼ»٠ؽة٨ر در ٚاٝب كاژق 

ة٥ ا٠کاف ٨٠از٥ قغف ةا صادد٥ یا اصح١اؿ آؿیب دیغف یا زیػاف « ریـک»ق٨د( ٠عاًؼق یا  گؼٗح٥ ٠ی

ة٥ ٚغرت مغ٥٠ زدف یا آؿیب « ظٌؼ»دیغف یا در ٠ْؼض مغ٥٠ ٚؼار گؼٗح٢ اقارق دارد در ٠ٛاةٜ 

 #0-,5 32.,ک٤غ( $ای١ا٣ی زازؼ٠ی،  دیغف اقارق ٠ی

ی٨ع ةاالیی ک٥ در ز٨ا٠ِ دارد، ٨١ّـ ٠ؼدـ را در ٠ْؼض در قؼایي ک٣٨٤ی، ةی١ارم کؼك٣ا ةا دا٥٤٠ ق

آؿیب ٚؼار دادق اؿث( ٣ؼخ ةاالم ٠ؼگ ك ٠یؼ ٣اقی از ای٢ ةی١ػارم كاگیػؼدار صػاٝحی از اصـػاس 

٦ا ؿْی دار٣غ جا ةا  دائ١ی ٣گؼا٣ی ك اوٌؼاب در زا٥ْ٠ ایساد کؼدق اؿث( در چ٤ی٢ قؼایٌی دكٝث

دتػات ك  ر ایػ٢ ةی١ػارم ةپؼداز٣ػغ( ا٠ػا ٠حاؿػ٘ا٥٣ قػؼایي ةیاؿح٘ادق از ٧٣اد پؽقکی ة٥ ٠ٛاة٥ٞ ك ٧٠ا

٣اپایغار ای٢ كیؼكس ة٥ ١٦ؼاق ا٠کاف قی٨ع ةػاالم آف در زا٠ْػ٥، کػادر در٠ػا٣ی را از در٠ػاف ایػ٢ 

ك ٧٣ػاد ةی١ارم جا صغ زیادم ٣اج٨اف کؼدق ك ة٥ کا٦ف اّح١اد ازح١ػاّی ٣ـػتث ةػ٥ ّٞػٟ پؽقػکی 

ؼك٣ا را ة٥ یک ٠ـئ٥ٞ ازح١اّی ك یا قایغ ةػ٥ ّتػارجی ٤٠سؼ قغق اؿث( پیا٠غ٦ام ٠ػک٨ر، ک ؿیاؿی

ة٧حؼ یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی جتغیٜ کؼدق اؿث( از ای٢ ركم ٠ضٛٙ در ٣ُػؼ دارد در ٠ٛاٝػ٥ صاوػؼ ةػا 

، ة٥ ةؼرؿی اةْاد ك ةؼظػی پیا٠ػغ٦ام ازح١ػاّی 0آ٠یؽ اكٝؼیف ةک اؿح٘ادق از ٣ُؼی٥ زا٥ْ٠ ٠عاًؼق

٤٘ی ک٥ قایغ ةا کا٦ف ای٢ اپیغ٠ی ١٦چ٤اف در زا٠ْػ٥ ةضؼاف کؼك٣ا در زا٥ْ٠ ةپؼدازد، پیا٠غ٦ام ٠

  ة١ا٤٣غ ك جا ؿاٝیاف ؿاؿ ٣ُاـ ازح١اّی را درگیؼ ک٤٤غ(
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 پیكی٥٤ جسؼةی ك ٣ُؼم

در ز٧ػاف، ٠ضٛٛػاف از  4,ةا ج٨ز٥ ة٥ گػقث ک١حؼ از قف ٠اق از ز٠ػاف قػی٨ع ةی١ػارم ک٨كیػغ 

د ك پیا٠ػغ٦ام ٣اقػی از ایػ٢ ٦ام ٠عحٖٞ اٚحنادم، ؿیاؿی، ازح١اّی ك ((( ةػ٥ ةؼرؿػی اةْػا ز٤ت٥

ا٣غ؛ ا٠ا در راة٥ٌ ةا جضٞیٜ اةْاد ك پیا٠غ٦ام ازح١اّی ای٢ ٨٠وػ٨ع ةػ٥ ٠ذاةػ٥ یػک  ةی١ارم پؼداظح٥

٠ـئ٥ٞ ازح١اّی، کار٦ام جضٛیٛاجی پؼاک٤غق ك ا٣غکی در صاؿ صاوؼ در داظٜ کك٨ر ٤٠حكؼ قغق ك 

حی در ا٣حُار چػا  ك ا٣حكػار ٦ا ١٠ک٢ اؿث ٨٤٦ز در ٠ؼص٥ٞ جغكی٢، ٣گارش ك یا ص ةـیارم از آف

ةاق٤غ؛ آدارم ک٥ جا ای٢ ٝض٥ُ ة٥ ٝضاظ ١ّٞی ك ٠غكف در راة٥ٌ ةا جضٞیٜ ازح١اّی قػی٨ع ک٨كیػغ 

در داظٜ کك٨ر ٤٠حكؼ قغق اؿث ّتارج٤ػغ از دك کحػاب کػ٥ ج٨ؿػي پژك٦كػکغق ٠ٌاْٝػات ك  4,

کؼك٣ػا  ؼكسیػكةضؼاف  یك ازح١اّ یدر اةْاد ٗؼ٤٦گ ییزـحار٦ا»جضٛیٛات ازح١اّی جضث ٨٤ّاف 

جػغكی٢ قػغق اؿػث ك « زـحار٦ایی در آ٨٠زش ّاٝی، ّٟٞ ك ةضؼاف کؼك٣ا در ایػؼاف»ك  «ؼافیدر ا

کػ٥ ةػ٥ ١٦ػث  «ق٧ؼك٣غاف درةػارق کؼك٣ػا غگاقید»چ٤ی٢ ٨٠ج اكؿ ٣ُؼؿ٤سی ٠ٞی جضث ٨٤ّاف  ٦ٟ

 پژك٦كگاق ٗؼ٤٦گ، ٤٦ؼ ك ارجتاًات ا٣ساـ قغق اؿث( 

ةا ٨٠و٨ع ٠ٛاٝػ٥، ج٨ؿػي کالجػ٥ ؿػاداجی ك ١٦کػاراف  ّالكق ةؼ ٨٠ارد ٨ٗؽ جضٛیٙ دیگؼم ٠ؼجتي

ا٣ساـ قػغق « قک٤٤غق مؼیپػ ك ٠ٛا٠ث یز٧ا٣ مؼیپػ بیآؿ ؽ،یزا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠»# ةا ٨٤ّاف 44.,$

 سػادیکؼك٣ػا، ا ؼكسیػك ٨عی٨ّاٚػب قػ ٢یجػؼ از ٧٠ٟ یکی٠ْحٛغ٣غ اؿث( ٨٣یـ٤غگاف ای٢ جضٛیٙ 

 ر ؿؼجاؿؼ ز٧اف اؿث( ق٧ؼك٣غاف د مةؼا مزغ م٦ا ی٣گؼا٣ی ك اوٌؼاب ازح١اّ

در ای٢ ز٠ی٥٤ آدار ظارزی ٠حْغدم ٣یؽ ًی چ٤غ٠اق اظیؼ ٤٠حكؼ قػغق اؿػث کػ٥ أٞػب در ز٠ی٤ػ٥ 

زا٥ْ٠ ق٤اؿی آدار ٠ْػغكدم كزػ٨د دارد از ز١ٞػ٥ ادػؼم ةػا   پؽقکی ك اٚحنادم ة٨دق ك در ز٠ی٥٤

« م٥ ٠ػؼكر٠ٛاٝػ کیػ5 4, غیػك ک٨ك ؼكسیکؼك٣ا ك یپا٣غ٠ یك ازح١اّ ماٚحناد ما٠غ٦ایپ»٨٤ّاف 

 کؼك٣ػا یپا٣ػغ٠ی ك ازح١ػاّ ماٚحنادک٥ ة٥ ةؼظی از پیا٠غ٦ام  ,# ٨٣قح٥ ٣یک٨ال ك ١٦کاراف+-+-$

م، ك رکػ٨د اٚحنػاد ما٨ٝٚػ٨ع اٚحنػاد بیػجؼس از ةضؼاف ٚؼپؼداظح٥ اؿث( ٠ضٛٛاف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ 

کػار در ج١ػاـ  مؼكیػةاّخ کا٦ف ٣ ی٠ـاٗؼج م٦ا ثیك ٠ضغكد ٚؼ٣ٌی٥٤،  یازح١اّ گػارم ٗام٥ٞ

 ازیػقغق ا٣غ ك ٣ ٜیاز ٠كأٜ قغق اؿث( ٠غارس جٌْ ماریرٗح٢ ةـ ٢یك از ة ماٚحناد مف ٦اةع

ةٌػ٨ر ٚاةػٜ  یپؽقػک ؽاتیة٥ جس٧ ازیاؿث( در ٠ٛاةٜ ، ٣ اٗح٥یکا٦ف  مغیکاال٦ا ك ٠ضن٨الت ج٨ٝ
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ك ا٣تػار کػؼدف ٠ضنػ٨الت  غیػكصكػث ظؼ ٜیة٥ دٝ ؽی٣ ییاؿث( ةعف ٔػا اٗح٥ی فیاٗؽا یج٨ز٧

 را قا٦غ ة٨دق اؿث(  مادیز م، جٛاواییٔػا

 یز٧ػا٣ ـثیز يیةؼ زا٥ْ٠، ٠ض جأدیؼ5 ٧٠ازؼت ، 4,ک٨كیغ  ٨عیق»در ٠ٛا٥ٝ دیگؼم جضث ٨٤ّاف 

٨٣قػح٥ قػغق اؿػث ةػ٥ ةؼظػی پیا٠ػغ٦ام   ,# ک٥ ج٨ؿي چاکارة٨رجی ك ٠یحی+-+-« $م ؼیكگیك پ

ةػ٥  ةكػؼ ثیػکػٜ ز١ْ مةؼا 4,ی ک٥ قی٨ع ک٨كیغ ك ازح١اّ یٌی٠ض ـثی، زم، اٚحنادیة٧غاقح

١ّغق جاکیغ ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةؼ پیا٠غ٦ام ٠ضیٌی، اٚحنػادم ك ة٧غاقػحی  اؿث( ، اقارق قغقكز٨د آكردق

 ة٨دق ك ة٥ پیا٠غ٦ام ازح١اّی ٣پؼداظح٥ اؿث(

٦ػام  صٜ ازح١اّی كیؼكس کؼك٣ام زغیغ5 راق )ات اٚحنادمجأدیؼ»در جضٛیٙ دیگؼم جضث ٨٤ّاف 

 4,اٚحنػادم ٣اقػی از پا٣ػغ٠ی ک٨كیػغ  )اّی# ة٥ پیا٠غ٦ام ازح١+-+-$ -٨٣قح٥ ای٨ا٣ؾ« ؿیاؿحی

اقارق قغق اؿث( پیا٠غ٦ام ٨٠رد اقارق ّتارج٤غ از5 کا٦ف ٣ؼخ ج٨ٝیغ ٣اظػاٝل داظٞػی کكػ٨ر٦ا، 

ات جػأدیؼ٦ا ك ؿ٨ء جٕػیػ٥ ٣اقػی از آف،  کا٦ف ٠ـاٗؼت ك م٤ْث ج٨ریـٟ، کا٦ف درآ٠غ ظا٨٣ادق

ؽایف ٗٛػؼ ك کػا٦ف ا٤٠یػث ٔػػایی، ٦ا، اٗ ٤٠٘ی پا٣غ٠ی ةؼ قٕٜ، آ٨٠زش ك ركاف اٗؼاد ك ظا٨٣ادق

٦ام ّاً٘ی در دا٣ػف آ٠ػ٨زاف ك  جٌْیٞی ٠غارس ك ٠كکالت ٣اقی از آف از ز٥ٞ١ ایساد كاةـحگی

 ركاةي ظارج از چارچ٨ب ظا٨٣ادق(

در ٠س٨١ع پیا٠غ٦ام ازح١اّی ٣اقی از كیؼكس کؼك٣ا در آدار داظٞػی ك ظػارزی ٠ػ٨رد ةؼرؿػی 

م ةؼ اٚكار ٗؼكدؿث، کا٦ف درآ٠غ ك ؿ٨ء جٕػی٥ ٣اقػی از ّتارج٤غ از5 اٗؽایف ٗٛؼ ك ٗكار اٚحناد

آف، کا٦ف ا٤٠یث ٔػایی، جٌْیٞی ٠غارس ك ٠كکالت ٣اقی از آف، جىػْیٖ مػ٤ْث ج٨ریـػٟ ك 

گؼدقگؼم، جضکیٟ ٣اةؼاةؼم آ٨٠زقی، زكاؿ ركاةي ا٣ـا٣ی ك ١٦ـایگی، جىاد کار ك ز٣غگی ز٣اف، 

كٝث ك ٠ٞث ك کا٦ف اّح١اد ة٥ دكٝث، قی٨ع ةازج٨ٝیغ ٣اةؼاةؼم ز٤ـیحی در ٠ضیي در٠اف، قکاؼ د

 قت٥ ّٟٞ ك اٗؽایف ٣گؼا٣ی ك اوٌؼاب ازح١اّی(

ق٤اظحی در راة٥ٌ ةا ٨٠و٨ع جضٛیٙ، ةـػیار  ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٠الص٥ُ قغ آدار ٨٠ز٨د ةا ركیکؼد زا٥ْ٠

ا٣غؾ ٦ـح٤غ( آدار ظارزی ٔاٝتان از ز٤ت٥ پؽقػکی، اٚحنػادم ك ٠ضیٌػی ةػ٥ ةؼرؿػی ایػ٢ پا٣ػغ٠ی 

ةػ٥ ٠ذاةػ٥ یػک ٠عػاًؼق  ٣,4غ( در ٦یچ یک از آدار داظٞی ٣یؽ ة٥ ةؼرؿی ةی١ارم ک٨كیػغ ا پؼداظح٥

ز٧ا٣ی پؼداظح٥ ٣كغق اؿث ة٥ زؽ ٠ٛا٥ٝ کالج٥ ؿاداجی ك ١٦کاراف ک٥ ة٥ ٝضاظ ٣ُؼم دارام وْٖ 

                                                                 
1. Chakraborty and Maity 

2. Evans 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720323998#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720323998#!
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پػیؼم ز٨ا٠ػِ در ةؼاةػؼ  آ٠یؽ اؿث ك ةیكحؼ ة٥ آؿیب در جْؼیٖ ٠٨٧٘٠ی ٠عاًؼق ك زا٥ْ٠ ٠عاًؼق

ةی٤غ در صاٝی ک٥ جضٛیػٙ  پػیؼم ز٨ا٠ِ ٠ی غ داقح٥ ك راق صٜ را در اٗؽایف ا٣ٌْاؼ٠عاًؼات جاکی

٦ام ٠عػاًؼق ك  صاوؼ اةحغا ة٥ جْؼیٖ کؼك٣ا ة٥ ٠ذاة٥ یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی پؼداظح٥ ك ؿپؾ كیژگی

آ٠یؽ را ج٨ویش دادق اؿث( ١٦چ٤ی٢ در ٠ٛاٝػ٥ کالجػ٥ ؿػاداجی ك ١٦کػاراف ج٧٤ػا ةػ٥  زا٥ْ٠ ٠عاًؼق

ة٥ ٨٤ّاف پیا٠غ ٠عاًؼق کؼك٣ا در زا٥ْ٠ اقارق قغق اؿث در صاٝی ک٥ در ٠ٛاٝػ٥  اوٌؼاب ازح١اّی

صاوؼ ّالكق ةؼ اوٌؼاب ك ٣گؼا٣ی ازح١اّی ة٥ پیا٠غ٦ام ازح١اّی دیگؼم ٠ا٤٣غ اؿػحا٣غاردزدایی 

از کار، اٗؽایف ٗؼدیث یاةی ك ظ٨دآیی٤ی، کا٦ف اّح١اد ازح١اّی ة٥ ّٟٞ، اٗؽایف ز٠ی٥٤ ةؼكز قػت٥ 

٦ػا اقػارق ك در ٧٣ایػث ةػا اؿػح٘ادق از  ٥ ك ١٦چ٤ی٢ کا٦ف اّح١اد ازح١اّی ة٥ دكٝثّٟٞ در زا٠ْ

 صٜ ٦ام ٠ح٘اكجی از ٠ٛا٥ٝ ٠ػک٨ر ارائ٥ دادق اؿث(  ٣ُؼی٥ اكٝؼیف ةک راق

اكٝؼیف ةک اؿػث( ةػا « زا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠یؽ»چارچ٨ب ٣ُؼم ٨٠رد اؿح٘ادق در ای٢ جضٛیٙ، ٣ُؼی٥ 

در زا٥ْ٠ را یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی دا٣ـػح٥  4,ةی١ارم ک٨كیغ  اؿح٘ادق از ٣ُؼی٥ ٠ػک٨ر، ٠ضٛٙ قی٨ع

٦ام قػکٜ ٗؼای٤ػغ٦ام زا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠یػؽ ك  ، كیژگی«٠عاًؼق»ك در ای٢ راؿحا ة٥ جكؼیش ٨٧٘٠ـ 

م آف پؼداظح٥ ک٥ در ادا٥٠ $در ةعف ةضخ# ة٥ ج٘نیٜ ٨٠رد ةضػخ ٚػؼار گؼٗحػ٥ اؿػث( در  د٤٦غق

در زا٠ْػ٥ ةػ٥ ٠ذاةػ٥ یػک  4,قی٨ع ةی١ػارم ک٨كیػغ  پایاف ٣یؽ ةؼظی پیا٠غ٦ام ازح١اّی ٣اقی از

 در چارچ٨ب ٣ُؼم ٨٠رد ةضخ، ةیاف قغق اؿث(  ٦ام آف صٜ ٠عاًؼق ك راق

 ركش جضٛیٙ

ركش ة٥ کارگؼٗح٥ قغق در ای٢ ٠ٛا٥ٝ، ركش ٠ٌا٥ْٝ اؿ٤ادم اؿػث( ركش اؿػ٤ادم ركقػی کی٘ػی 

٦ػام اؿػ٤ادم ةػ٥  از دادق ٤٠ػغ ك ٠ػ٤ُٟ ک٤غ جا ةا اؿػح٘ادق ٣ُاـ اؿث ک٥ در آف پژك٦كگؼ جالش ٠ی

ة٤غم ك ارزیاةی ٠ٌاٝػب ٠ػؼجتي ةػا ٨٠وػ٨ع پػژك٦ف ظػ٨د اٚػغاـ ١٣ایػغ  کكٖ، اؿحعؼاج، ًت٥ٛ

 #(514 /4.,$مادٚی ٗـایی ك ّؼٗاف ٤٠ف، 

٦ػام ٠عػاًؼق،  در ٠ٛا٥ٝ صاوؼ، ٠ضٛٙ در چارچ٨ب ركش ٠ٌا٥ْٝ اؿ٤ادم ةا اؿح٘ادق از کٞیغ كاژق

كیؼكس کؼك٣ا# ة٥ زـحس٨ در ٠یاف ٤٠اةِ دؿث اكؿ، دا٨٣ی٥ ك $ 4,اةْاد، پیا٠غ٦ا، ازح١اّی، ک٨كیغ 

٦ام  ٦ػام ١ّٞػی، ؿػایث ٦ػام دادق ٦ا ك ٠ٛػاالت در ج١ػا٠ی پایگاق ٣ا٥٠ ٨٣قحارم قا٠ٜ کحب، پایاف

٠ؼجتي ةا ٣كؼ آدار پژك٦كی داظٞی ك ظارزی ك آرقی٨ ٣كؼیات اٝکحؼك٣یکی پؼداظث( در ٧٣ایث ةا 

آكرم قغق ك ةا اؿح٘ادق از ركش ٗیف ةػؼدارم اٝکحؼك٣یکػی،  ٠ؼكر ٤٠ُٟ ك ؿیـح١اجیک اؿ٤اد ز١ِ

آكرم قغ( اؿػ٤اد  ٦ام ٠ؼجتي از اؿ٤اد ٠ػک٨ر ز١ِ جک٤یک ٨٠زی قکٜ ك ٣ٜٛ ٨ٚؿ ٠ـحٛیٟ، ةعف
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٦ام جٛٞیٜ قغق، ٠ح٨ف ٧٣ػایی  آكرم قغق ةازظ٨ا٣ی ك جٛٞیٜ گؼدیغ( ؿپؾ ةا کغگػارم ةعف ز١ِ

 در راؿحام ا٦غاؼ جضٛیٙ، اؿحعؼاج گكث( 

 ـ ٠عاًؼق٨٧٘٠

را ٠ٌػؼح کػؼدق « ,آ٠یؽ زا٥ْ٠ ٠عػاًؼق»ق٤اس ٠ك٨٧ر آ١ٝا٣ی اكٝی٢ ةار ٨٧٘٠ـ  اكٝؼیف ةک زا٥ْ٠

آ٠یؽ را ةػؼام ةازجػاب جٕییػؼات ازح١ػاّی اؿاؿػی ارائػ٥ داد کػ٥  اؿث( اك ٨٧٘٠ـ زا٥ْ٠ ٠عػاًؼق

٠كکالت ٠ضیٌی را كارد ز٣غگی ؿیاؿی ك ازح١ػاّی کػؼدق اؿػث( ٠عػاًؼات ٠ػغرف ٠ضنػ٨ؿ 

ا٣غ ک٥  ؼم ٦ـح٤غ، ة٥ ّتارجی ٠عاًؼات، ٣اقی از ٠ضیيِ ؿاظح٥ قغق یا ًتیْثِ ازح١اّیْٗاٝیث ةك

 :Matthewman. 2015$ ا٣ػغ ة٥ ؿتب ٨٘٣ذ دا٣ف ا٣ـا٣ی در ٠ضیي ٠ػادم ك ًتیْػی پغیػغ آ٠غق

141)# 

٠ْحٛغ اؿػث « ٦ام جضٛیٛاجی ٦ا ك ةؼ٣ا٥٠ آ٠یؽ5 ٣ُؼی٥، ؿیاؿث ةاز١٣ایی زا٥ْ٠ ٠عاًؼق»ةک در ٠ٛا٥ٝ 

ام ةػ٥ ةػار  ک٤٤ػغق ٦ام ج٧غیغ ٣یـث( ٠عاًؼات اگؼچ٥ جعؼیب .٠ا٤٣غ جعؼیب -٨٧٘٠ـ ٠عاًؼق»ک5٥ 

٦ػام  ق٣٨غ چؼا ک٥ اگؼ ای٤گ٥٣٨ ةػ٨د ج١ػا٠ی کارگؽارم ٦ام جض١یٞی اًالؽ ١٣ی ٠یاكر٣غ ا٠ا ة٥ زیاف

قػ٨د کػ٥  ةضخ ٠عاًؼق ز٠ا٣ی ٠ٌؼح ٠ی»د٦غ ک٥  اك ١٦چ٤ی٢ ادا٥٠ ٠ی« قغ٣غ( ةی٥١ كرقکـث ٠ی

٠ا ة٥ ا٤٠یث ك ج٨ؿ٥ْ پایاف پػیؼد( ز٠ا٣ی ک٥ یک ٗاز٥ْ ةا٨ٛٝق رخ د٦غ دیگؼ ای٢ ٨٧٘٠ـ ةػ٥ اّح١اد 

ام ةی٢ ا٤٠یػث ك جعؼیػب اؿػث ك  ظن٨ص ك ٠یا٥٣ ركد( ة٤اةؼای٢ ٨٧٘٠ـ ٠عاًؼق صاٝث ة٥ کار ١٣ی

 ((Beck. 2000)« ک٤٤غ ک٤٤غق، ٨٣ع ک٤ف ك ج٘کؼ ٠ا را جْیی٢ ٠ی درؾ ٠عاًؼات ج٧غیغ

قػ٨د( در صػاٝی کػ٥ ٠عػاًؼات ٣اقػی از  كؼم ةا ٠عػاًؼات ج١ػایؽ ٚائػٜ ٠یةک ٠یاف ٠نائب ة

جن١ی١ات اؿث، ٠نائب ٣اقی از ؿ٨ا٣ش ًتیْی پیكام٤ْحی اؿث( ظٌؼات پیكام٤ْحی ص١ػالت 

ةػ٥ ٣ٛػٜ از قػاٝچی،  30)531 33.,قػغ٣غ $ةػک،  جٛغیؼ ة٨د٣غ ک٥ از ظارج ةؼ ٨٣ع ةكؼ ٣ػازؿ ٠ی

,.4/ 53)# 

 ٨٣ؿػازم اك ٣ُػؼ ةػ٠٥غر٣یح٥ پؼداظحػ٥ اؿػث(  ة٤غم ٗاز د ة٥ظ٨اكٝؼیف ةک ةؼام ًؼح ٣ُؼیات 

# ك ركقػ٤گؼم ّنػؼ ك 4, ٚػؼف در$ کالؿػیک ٠غر٣یؽاؿػی٨فقػا٠ٜ  ٗؼای٤ػغ یػا ٗاز دك #٠غر٣یح٥$

 قکٜ در ك اؿث گػاقح٥ ؿؼ پكث را# ةْغ ة٥ +42, م د٥٦ صغكد از$ م٤ْحی  زا٥ْ٠ ٠غر٣یؽاؿی٨ف

                                                                 
1. Risk Society 

2. Risk 

3. destruction. 
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 زغیغ، م زا٥ْ٠ ای٢ (ق٨د ١ٞٚغاد آف ٦ام ارزش ك ٠غر٣یح٥ ج١ْیٙ ج٨ا٣غ ٠ی ک٥ ققغ آقکار زغیغم

 #(33.,، ٚاؿ١ی$ ق٨د ٠ضـ٨ب گػقح٥ از گــث ٣تایغ اٝتح٥ ک٥ اؿث ریـک م زا٥ْ٠

ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٠غر٣یح٥ ةازجاةی اؿث ک٥ ةا ج٧غیغات ؿاظح٥ دؿث ةكؼ ٨٠از٥ اؿث( در ای٢ ٠ؼصٞػ٥ از 

ةكػؼ ةػؼام ک٤حػؼؿ ٠ع٨ٞٚػات ٦ام ٧٣اد٦ام ازح١اّی زارم ك دا٣ف ك ج٨ا٣ػایی  جاریط ٠ضغكدیث

 #(Matthewman. 2015: 141$ق٨د  ظ٨د، ١٣ایاف ٠ی

 ایػك  كیؼكس کؼك٣ا یجنادٗ ایة٨دف ك ا٣حكار ّا٠غا٥٣  یدر ارجتاط ةا ؿاظحگ ی٠عحٞ٘ مکؼد٦ایرك

 ٢یػا مةػؼا یكگا٦یك آز٠ا ی١ّٞ ٜیدٝ چی٠ٌؼح قغق اؿث( ا٠ا ١٦چ٤اف ٦ آفداقح٢  ی٨ا٣ی٤٠كأ ص

 اتیدر ٗؼوػ جػ٨اف یکؼك٣ػا را ٠ػ ؼكسیة٨دف ك ی٠ؼة٨ط ة٥ ؿاظحگ اتیوادّا٦ا كز٨د ٣غارد( ٗؼ

ةػ٥  کػایکؼك٣ػا از ا٠ؼ ؼكسیا٣حٛاؿ ك» ،«٢یاٚحناد چ ٥یّٞ کایا٠ؼ کی٨ٝ٨ژیؿالح ة ٣ا؛کؼك ؼكسیك»

دا٣ـػث( در ٠ٛاةػٜ،  «٢یدر چػ یكػگا٦یکؼك٣ا از آز٠ا ؼكسیك یجنادٗ ای ما٣حكار ١ّغ»ك  «٢یچ

دارد ك اصح١ػاؿ ز٤ػگ  ی٨ا٣یکا٠الن ٤٠كأ ص ؼكسیك ٢یةاكر٣غ ک٥ ا ٢یج٨ًئ٥ ةؼ ا ٥یةا رد ٣ُؼ یةؼظ

 ا٣غ( آف را رد کؼدق دفة٨ یکی٨ٝ٨ژیة

در ٦ؼ صاؿ چ٥ ٤٠كاء ای٢ كیؼكس را صی٨ا٣ی ةغا٣یٟ ك چ٥ ؿاظح٥ دؿث ةكؼ، چیؽم ک٥ ٠كػعل 

 اؿث ٠غاظ٥ٞ ا٣ـاف در ًتیْث ك ٣ٛف ٔیؼ٠ـحٛیٟ اك ةا ٨٧َر ك گـحؼش كیؼكس اؿث(   

از ٠ـائٜ ٧٠ػٟ در  یکی»گ٘ث5  ی،ة٧كح غیق٧ یق٤اس دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقک ؼكسیك كاٍّ زالٝی،

از ركز  كػحؼیا٣ـاف ٦ا ٦ؼ ركز ة ؼایا٣ـاف ٦اؿث؛ ز یؿتک ز٣غگ ؼییجٕ غی٨٣پغ م٦ا ؼكسی٨٠رد ك

کػؼدق ك ؿػٌش  مرا ةػ٥ ظػاًؼ ٤٠ػاِٗ دؿػحکار ْثیًت م٦ا ـحٟیاک٨ؿ  ْث،یٚتٜ ةا دظاٝث در ًت

٦ـػح٤غ  م٦ا کػ٥ ٨٠زػ٨دات ٨٦قػ٤١غ ؼكسیك س٥یدادق ا٣غ؛ در ٣ح فیاج١اس ظ٨د را ةا آف ٦ا اٗؽ

 #(43.,$ایؼ٣ا، « ک٤٤غ غایظ٨د پ مةؼا مغیزغ م٦ا ؽةافیکؼدق ك ج٨ا٣ـح٥ ا٣غ ٠ ؼییجٕ

آظ٣٨غم در ٠ٛا٥ٝ ٠كحؼکی ک٥ ةا ا٠ی٢ زادق در ٨٠رد ٤٠كاء كیؼكس کؼك٣ا داقح٥ ا٣غ ٠ْحٛغ ة٥ ٣ٛف 

ًتیْث در ٨٧َر ای٢ كیؼكس اؿث( ایكاف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ةازار ٔیؼ٠ـحٛیٟ ا٣ـاف از ًؼیٙ ٠غاظ٥ٞ در 

جسارت صی٨ا٣ات كصكی در چی٢، ة٥ ٨٣ّی ٠غاظ٥ٞ ا٣ـػاف در ًتیْػث ٠ضـػ٨ب قػغق ك ٤٠كػاء 

 #(44.,ا٣حٛاؿ ای٢ كیؼكس از صی٨اف ة٥ ا٣ـاف ة٨دق اؿث $آظ٣٨غم، 

٦ػا از  م١ػاریة ثی٦ػا ك ؿػؼا ج٨ا٣غ ةاّخ كركد پػاج٨ژف ی٠ ـثیز يیك ٠غاظ٥ٞ در ٠ض مدؿحکار

ج١ػاس  فی٤٠حكؼ قغق، ةػا اٗػؽا غیزغ ٛاتیق٨د( ةؼاؿاس جضٛ مة٥ زا٥ْ٠ ةكؼ یكصك ٨ا٣اتیص

 ةػا .اةػغی ی٠ فیكصف ة٥ ا٣ـاف اٗػؽا اتیاز ص «ؼكسیك ثیظٌؼ ؿؼا» ـثیز يیا٣ـاف ك ٠ض ٢یة
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کؼك٣ػا در آف َػا٦ؼ قػغ، ٠ػؼدـ ةػ٥  ؼكسیػةار ك ٢یک٥ اكٝ مدر كك٦اف، ق٧ؼ يیقغف قؼا مّاد

٠ا٤٣غ ةػازار  تانیک٥ جٛؼ ،ی٠ؼاکؽ ةازرگا٣ ٢یق٧ؼ ٦س٨ـ ةؼد٣غ( ا یك دا٠ ییای٠ضن٨الت در مةازار٦ا

را در ٠ضػٜ  یا٦ٞ ٨ا٣اتیك ص یكصك ٨ا٣اتیدار٣غ، ٔاٝتان ص ثیْٗاٝ یٔؼة مکكاكرزاف در کك٨ر٦ا

٣ػ٨ع  کیػ ٙیػاز ًؼ ادیػة٥ اصح١اؿ ز 4,ک٨كیغ ٠ْحٛغ٣غ  دا٣ك٤١غاف .ک٤٤غ یذةش ٠ ایٗؼكق٤غ  ی٠

 یگ٘حػ٥ ٠ػ ٜیدٝ ٢یکؼدق اؿث( ة٥ ١٦ ثیة٥ ا٣ـاف ٦ا ؿؼا یكصك ٨ا٣اتی٤٣غ ظ٘اش از صكاؿ٥ٌ ٠ا

 مدر ةػازار ٔػػا٦ا یكصكػ ٨ا٣ػاتیةػا ص کیػکؼك٣ا ج١اس ٣ؽد ٨عیق ماز ٠ٛنؼاف زغ یکیق٨د 

 #(44.,$پایگاق ظتؼم زیـث آ٣الی٢،  ةاقغ كك٦افق٧ؼ  ییایدر

٦ا ٦ـح٤غ، ةػ٥ ٟ یةؼ جن١ ٤یامؼ اؿاؿان ٠تح٠ْ مای٦ا در د٣ ـکیک٤غ ک٥ ر ی٠ غیةارق جأک ٢یةِک در ا

ةا در ٣ُؼ گػؼٗح٢  یاؿیؿ م٦ا ٣ِ٘ از ز٥ٞ١ ؿاز٠اف ٦ا ك گؼكق مذ م٦ا ک٥ گؼكق یی٦اٟ یجن١ ژقیك

 دك كدا ی$ج٨ؿػٞ ک٤٤ػغ یظ٨د اجعاد ٠ مك ةا ٠الصُات ٠ؼة٨ط ة٥ ؿ٨د٤٠غ ماٚحناد)یکیجک٤ غی٨ٗا

 (#54 33., ؼ،ی٦

ج٨اف صامٜ ٨٣ّی جنػ١یٟ ا٣ـػا٣ی  را ٠ی 4,ؼكس ک٨كیغ ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ذکؼ قغ، ٨٧َر ك قی٨ع كی

ةؼام اٗؽایف ٤٠ْ٘ث، دظاٝث ٔیؼ٠ـحٛیٟ ا٣ـاف در ًتیْث ك در ٣حیس٥ ٨٣ّی ٠عػاًؼق ز٧ػا٣ی ةػ٥ 

ق١ار آكرد ک٥ پیا٠غ٦ا ك جتْات ازح١اّی ٗؼاكا٣ی ةؼام ز٨ا٠ِ ظ٨ا٦غ داقث( در ادا٥٠ ةػا اؿػح٘ادق 

د٤٦غق  ٦ام قػکٜٗؼای٤ػغ٦ػا ك  ؾ از ةؼرؿػی كیژگیاز ٣ُؼی٥ زا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠یؽ اكٝؼیف ةک، پػ

 زا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠یؽ ة٥ ةؼظی از ای٢ پیا٠غ٦ام ازح١اّی اقارق قغق اؿث( 

 آ٠یؽ ٠عاًؼق  ٦ام زا٥ْ٠ كیژگی

ق٨د5 ٠ػا ةػا ٠عػاًؼات زغیػغم ركةػؼك ٦ـػحیٟ،  آ٠یؽ ةک در ؿ٥ ٣کح٥ ظالم٥ ٠ی زا٥ْ٠ ٠عاًؼق

 .Matthewman$یاة٤غق ٦ـح٤غ  ی ك ٠کا٣ی گـحؼش٠عاًؼات دائ١ان جكغیغق٣٨غق ك ة٥ ٝضاظ ز٠ا٣

ةک ١٦چ٤ی٢ در ظن٨ص زا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠یؽ ٠ْحٛغ اؿث5 كٚایِ ٗازْػ٥ آ٠یػؽ رك  #(141 :2015

ام، ٠اٝی ك آب ك ٨٦ایی# ٔیؼ ٚاةػٜ ک٤حػؼؿ ةػ٨دق ك  ة٥ ازدیاد ٦ـح٤غ، ای٢ كٚایِ $٠ا٤٣غ كٚایِ ٦ـح٥

٦ا ٠ـحٞؽـ یک ؿیاؿث ٠ح٘اكت دؿح٥ ز١ْی اؿث  آف٦ا ٦ـحیٟ( ا٠ا ٨٠از٥ ةا  ٣اگؽیؼ از ٨٠از٥ ةا آف
(Beck. 2000: 23-24)) 

٦ام ٠عاًؼق را دارد( اكؿ  ق٨د قی٨ع ةی١ارم کؼك٣ا در زا٥ْ٠ ج١اـ كیژگی ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٠الص٥ُ ٠ی

ای٤ک٥ ای٢ ةی١ارم ةؼام اكٝی٢ ةار کكٖ ك قایِ قغق ٝػا ٠عاًؼق زغیغم اؿث، دكـ ای٤ک٥ دا٥٤٠ ك 

ی٢ ةی١ارم دائ١ان در صاؿ اٗؽایف اؿث ك ؿ٨ـ ای٤ک٥ ای٢ ةی١ارم ة٥ ٝضاظ ز٠ا٣ی ق١ار ٠تحالیاف ة٥ ا
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ك ٠کا٣ی گـحؼش یاة٤غق اؿث، ی٤ْی ای٤ک٥ در ؿؼاؿؼ ز٧اف قایِ قغق ك ٝضاظ ز٠ا٣ی قػی٨ع ایػ٢ 

ةی١ارم ة٥ ٨ًؿ ا٣سا٠یغق اؿث( کؼك٣ا ١٦چ٤ی٢ جا صغ زیادم یک ةی١ارم ٔیؼٚاةػٜ ک٤حػؼؿ اؿػث( 

ج٨ا٣غ از اةحالم ة٥ ایػ٢ ةی١ػارم پیكػگیؼم  ام ة٧غاقحی جا صغ زیادم ٠ی٦ ٦ؼچ٤غ رّایث پؼكجکٜ

٦ا جٛؼیتػان از ک٤حػؼؿ آف  ٦ام ٗؼكاف ا٣حٛاؿ ك قی٨ع آف در زا٥ْ٠، دكٝث ک٤غ؛ ا٠ا ة٥ دٝیٜ ا٠کاف ك راق

 ّازؽ ٦ـح٤غ(

 قػغق جؼ ٠٨١ّػان ظٌؼ٣ػاؾ ركزا٣ػ٥ ز٣غگی ک٥ ظیؽد ةؼ١٣ی كاْٚیث ای٢ از مؼٗان آ٠یؽ ٠عاًؼق  زا٥ْ٠

 قػغف ٠ػؼز ایػ٢ ةػغكف( اؿػث ک٤حػؼؿ ٔیؼٚاةػٜ ٠عػاًؼاتِ قػغفِ ٠ؼز ةغكف ةیكحؼ ٠ـئ٥ٞ( اؿث

 ظػ٨د ٠ػا ام، ٗام٥ٞ در ةْغ( ازح١اّی ك ز٠ا٣ی ام، ٗام5٥ٞ اؿث ةْغ ؿ٥ دارام# ٠عاًؼق ةیکؼا٣گی$

 جٕییػؼات5 ق٤اؿغ ١٣ی را دكٝث ٠ٞث ز٥ٞ١ از ك ٠ؼزم صغ ٦یچ ک٥ ةی٤یٟ ٠ی ٨٠از٥ ٠عاًؼاجی ةا را

 در ٠كاة٥، ًؼیٙ ة٥( د٦غ ٠ی ٚؼار جأدیؼجضث  را ٥١٦ ک٥ اكزكف م الی٥ قغف ؿ٨راخ یا ٨ایی٦ ك آب

 ٔػػایی پیا٠غ٦ام یا ام ٦ـح٥ ٦ام زةا٥ٝ ةؼدف ةی٢ ٠ذٜ از ظٌؼ٦ا ٧٣٘حگی ٨ًال٣ی دكراف ز٠ا٣ی، ةْغ

 ازح١ػاّی، ةْػغ در ٧٣ایحػان( ٣یـػح٤غ ٨٠از٧ػ٥ ك ز٨ٞگیؼم راصحی ٚاةٜ ة٥ ژ٣حیکی قغق کارم دؿث

 کـػی ٠ـػئ٨ؿ چػ٥ ای٤کػ٥ ك قغق اٚحنادم ةضؼاف یا ٠ضیٌی ةاّخ آ٨ٝدگی کـی چ٥ ای٤ک٥ یی٢جْ

 #(0+,5 /4.,ة٥ ٣ٜٛ از اص١غم ك د٦ٛا٣ی،  0++- ریحؽر،$ةاقغ  ٠ی ؿعث اؿث

ام قا٦غ ایػ٢  کؼا٣گیِ ٠عاًؼق كز٨د دارد5 در ةْغ ٗام٥ٞ در راة٥ٌ ةا كیؼكس کؼك٣ا ٦ؼ ؿ٥ ةْغ ةی

ة٥ ٠ؼز٦ام کك٨ر ٠تغاء $چی٢# ١٣ا٣غ ك کٜ ز٧اف را درگیؼ کػؼدق  ٦ـحیٟ ک٥ ای٢ كیؼكس ٠ضن٨ر

اؿث( در ةْغ ز٠ا٣ی، دكرافِ دكاـ ای٢ كیؼكس ك ةی١ارم ٣اقی از آف در ز٧اف ٚاةٜ جْیی٢ ٣یـث ك 

ج٨اف ة٥ راصحی جْیی٢ کؼد ک٥ چ٥ کـی ٠ـئ٨ؿ ایساد ای٢ ٠عػاًؼق ةػ٨دق  در ةْغ ازح١اّی ٣یؽ، ١٣ی

 اؿث(

 از اؿػث کػارکؼدم ٠عػاًؼق پیكػؼٗح٥، مػ٤ْحی ز٨ا٠ِ در ٠ْحٛغ اؿث ک٥# /44,از ًؼٗی جؼ٣ؼ $

$اص١ػغم ك د٦ٛػا٣ی،  کار ةازار ك جعننی پؽقکی ّٟٞ دكٝث، ٠ذٜ ٧٣اد٦ایی ة٥ ٠ا زیاد كاةـحگی

ق٨د ک٥ ةكؼیث ة٥ قغت ة٥ ّٟٞ پؽقػکی  #( در راة٥ٌ ةا ةی١ارم کؼك٣ا ٣یؽ ٠كا٦غق ٠ی0+,5 /4.,

جؼی٢  اةـح٥ اؿث( ٦ؼ چ٤غ جاک٨٤ف ّٞػٟ پؽقػکی ٠ػغرف ك صػاذؽةؼام در٠اف ك ٧٠ار ای٢ ةی١ارم ك

ةی٤ی كاکـ٢ ك یػا  ا٣غ ةؼام در٠اف ك ٧٠ار ای٢ ةی١ارمِ ٔیؼٚاةٜ ک٤حؼؿ ك پیف پؽقکاف ز٧اف ٣ح٨ا٣ـح٥

 داركم ٌْٚی جس٨یؽ ک٤٤غ(
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 آ٠یؽ مِ زا٥ْ٠ ٠عاًؼق د٤٦غق ٦ام قکٜٗؼای٤غ

 ادا٠ػ٥ ظػ٨د کػ٥ گیػؼد ٠ػی قػکٜ کٞیغم غٗؼای٤ ؿ٥ جأدیؼ جضث آ٠یؽ ٠عاًؼق م زا٥ْ٠ ةک، زّٟ ة٥

 ٠سػغد ج٨زیػِ( ,5 از ّتارج٤ػغ ٗؼای٤ػغ، ای٢ ؿ٥ ةاقغ ٠ی ٦ا آف ج١ْیٙ ك ٠غر٣یح٥ آٔازی٢ ٦امٗؼای٤غ

#( در 1+,5 /4.,$اص١غم ك د٦ٛػا٣ی،  کار از اؿحا٣غاردزدایی (. ك یاةی ٗؼدیث (- ٠عاًؼق، ك دؼكت

 کؼك٣ا جكؼیش قغق اؿث5 در راة٥ٌ ةا ٠عاًؼق ٗؼای٤غادا٥٠ ٦ؼ یک از ای٢ ؿ٥ 

 ج٨زیِ ٠سغد دؼكت ك ٠عاًؼق ),

دؼكت ك  ٟیدر ز٨ا٠ِ ٠غرف د٨ّا ةؼ ؿؼ جٛـ٨ُ٤٠ر از ج٨زیِ ٠سغد دؼكت ك ٠عاًؼق ای٢ اؿث ک٥ 

ةػ٨د در صاٝیکػ٥ در ز٨ا٠ػِ « ا٠ػ٨ر ٠ذتػث»ك « ظیؼ٦ػا»، «٦ا ظ٨ةی»ی ك ة٨ٌر کٞ ازاتیدرآ٠غ ك ا٠ح

درآ٠غق اؿث ك ٠عاًؼق در ٠یػاف ج١ػاـ ز٨ا٠ػِ « ٤٘یا٨٠ر ٠»٠عاًؼق آ٠یؽ ٠ـئ٥ٞ ة٥ م٨رت ج٨زیِ 

ک٤٤ػغ(  ج٨زیِ قغق اؿث، ٠عاًؼات صاٝث ز٧ا٣ی داقح٥ ك ج١اـ ز١ْیث کػؼق ز٠ػی٢ را ج٧غیػغ ٠ی

کؼك٣ا كیؼكس ةا درگیؼ کؼدف جٛؼیتان ٥١٦ کك٨ر٦ام ز٧اف، ة٥ یک ٠عػاًؼق ز٧ػا٣ی جتػغیٜ قػغق 

ک٤٤ػغ ك ١٦ػ٥ قػ٧ؼك٣غاف  اگیؼ ١ّٜ ٠ی٦ا ةـیار د٨٠کؼاجیک ك ٗؼ اؿث( ة٥ جْتیؼ ةک، ةؼظی ریـک

 گیؼ٣غ(  ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ؿ٢، ز٤ؾ، ًت٥ٛ ك ٨٠ْٚیث ؿیاؿی در ٠ْؼض آف ٚؼار ٠ی

د٦غ ک٥ ٠عاًؼات ١٦ا٤٣غ دؼكت ةا اٝگ٨م ًتٛاجی ٣ـتث ّکؾ  جاریعچ٥ ج٨زیِ ٠عاًؼق ٣كاف ٠ی

ام ک٥ ٠عاًؼات  گ٥٣٨ ق٣٨غ( ة٥ دار٣غ5 دؼكت در ًتٛات ةاال ك ٠عاًؼات در ًتٛات پایی٢ ج٨زیِ ٠ی

 .(Beck. 1986)ک٤٤غ  زا٥ْ٠ ًتٛاجی را صػؼ ٣کؼدق ةٞک٥ آف را ج٨ٛیث ٠ی

ک٤غ، ی٤ْی اٗؼاد ٣غار  آ٠یؽم ق٧ؼك٣غاف را ج٧غیغ ٠ی ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ذکؼ قغ ٠عاًؼق ة٥ قکٜ جتْیه

٦ام ک١حػؼم  ؿ٨اد در ٠ٛایـ٥ ةا ةاؿ٨اد ٗؼمث ك ٠ضؼكـ در ٠ٛایـ٥ ةا اٗؼاد دؼكج٤١غ ك ٣یؽ اٗؼاد کٟ

٦ػام ٗٛیػؼ جػ٨اف  ٦ام ٤ٔی در ٠ٛایـػ٥ ةػا ٠ٞث ؼام ق٤اظث ریـک ك پؼ٦یؽ از آف دار٣غ ك ٠ٞثة

گ٨یػػغ5  ٦ام ٗؼاگیػػؼ دار٣ػػغ( ةػػک در ایػػ٢ ظنػػ٨ص ٠ی ةیكػػحؼم در ٠ٛاةٞػػ٥ ك ٠ػػغیؼیث اپیػػغ٠ی

ج٨ا٤٣غ یکغیگؼ را ةپ٨قػا٤٣غ ك ٠ٛیػغ ک٤٤ػغ( زا٠ْػ٥  آ٠یؽ ٠ی ٦ام ًتٛاجی ك زا٥ْ٠ ٠عاًؼق ٣اةؼاةؼم»

 .(Beck. 1986)« ٦ام ًتٛاجی را ةازج٨ٝیغ ک٤غ ج٨ا٣غ ٣اةؼاةؼم ٠یآ٠یؽ  ٠عاًؼق

در کػٜ د٣یػا ك  م، قی٨ع کؼك٣ػا ةاّػخ رکػ٨د اٚحنػاد٦ام ٠سٞؾ گؽارش ٠ؼکؽ پژك٦ف ةؼ ًتٙ

٦ا  ةیكحؼ گؼكق ٢یک٨چک قغف کیک اٚحناد ة٨دق ك ة٤اةؼا م٤ْ٠ا ة٥ ظ٨ا٦غ قغ( رک٨د ؼافیازز٥ٞ١ ا

 مدرآ٠ػغ ی٢یپػا م٦ػا ج٨ز٥ داقث ک٥ د٦ػک غی( ا٠ا ةاثداق را ظ٨ا٤٦غ یکا٦ف در درآ٠غ صٛیٛ
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 جػأدیؼجػا  قػ٨د یةاّخ ٠ مدرآ٠غ ی٢یپا م٦اگؼكقم ٦ا یژگیاز ك ی( ةؼظغیةیكحؼ مغ٥٠ ظ٨ا٤٦غ د

 #(-,5 44.,$ّتغا٧ٝی،  ٦ا ةیكحؼ ةاقغ ق گؼك ٢یاز کؼك٣ا در ا یق٨ؾ ٣اق

ك  افیحكؼ قغق از ق١ار ٠تحال٨٣قث، ةؼ اؿاس آ٠ار ك ارٚاـ ٤٠ ,٨زی٨رك٣ی مظتؼ گاقیپاچ٤غم پیف 

 ؼیجْغاد اةحال ك ٠ؼگ ك ٠ ـح٤غ،ی٣ ثیاکذؼ ا٦افیک٥ ؿ ٦ا اٝثیاز ا یدر ةؼظ یصح کایزا٣تاظحگاف آ٠ؼ

 ثیػچ٧ػارـ ز١ْ کیػجتار ج٧٤ا  ییٛایآٗؼ م٦ا ییکایآ٠ؼ ٤ک٥یا ةااؿث؛  ٢یؼیاز ؿا فیة پ٨ؿحاف ؿیاق

 گؼكق اؿث ٢یغ زا٣تاظحگاف ٠حْٞٙ ة٥ ادرم +2ك  افیدرمغ ٠تحال 0/ا٠ا  د٤٦غ، ی٠ ٜیق٧ؼ را جكک

 #(44.,$ٚغکپ٨ر، 

د٦غ، ج٨زیِ ةی١ارم کؼك٣ا در ةؼظی ز٨ا٠ِ ٠ا٤٣غ آ٠ؼیکا ٣اةؼاةؼ ةػ٨دق  ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ آ٠ار٦ا ٣كاف ٠ی

٦ایی ٠ا٤٣غ ؿیا٦پ٨ؿحاف ةیكحؼ در ٠ْؼض اةحال ك ٠ؼگ ك ٠یؼ ٣اقػی از ایػ٢  ك اٗؼاد ٗٛیؼجؼ ك اٚٞیث

ك اٚكارم ٠ا٤٣غ کػارگؼاف ةػیف از ؿػایؼی٢ ٠ٞػؽـ ةػ٥ کػار کػؼدف در  ةی١ارم ٦ـح٤غ( اٗؼاد ٗٛیؼجؼ

٦ا ١٦چ٤ی٢ ةیف از ؿایؼی٢ از كؿایٜ ص١ػٜ ك ٣ٛػٜ ١ّػ٠٨ی  ٦ام ق٨ٞغ ك آ٨ٝدق ٦ـح٤غ( آف ٠ضیي

اؿح٘ادق کؼدق ك ا٠کاف اؿح٘ادق از جس٧یؽات ة٧غاقحی کاٗی را ٣غار٣غ( ةػغی٧ی اؿػث کػ٥ در چ٤ػی٢ 

ة٥ ٠عاًؼاجی ٠ا٤٣غ ةی١ارم کؼك٣ا ةیكحؼ از اٗؼاد ٤ٔػی در زا٠ْػ٥ قؼایٌی اصح١اؿ اةحالم اٗؼاد ٗٛیؼ 

 ظ٨ا٦غ ة٨د( 

د٦غ ک٥ جاک٨٤ف ةیكحؼی٢ ٠یؽاف ٠تحالیاف ة٥ کؼك٣ا در ز٧ػاف جػا ایػ٢  از ًؼؼ دیگؼ آ٠ار٦ا ٣كاف ٠ی

جؼی٢ ٠یؽاف ٗؼاكا٣ی در کك٨ر٦ام ایػاالت ٠حضػغق آ٠ؼیکػا، ةؼزیػٜ، ركؿػی٥،  ٝض٥ُ، ة٥ جؼجیب ةیف

یؾ، ایحاٝیا، ٤٦غ ك آ١ٝػاف كزػ٨د دار٣ػغ( اٝتحػ٥ ایػ٢ آ٠ار٦ػا ةػ٥ دٝیػٜ یکـػاف ٣تػ٨دف اؿپا٣یا، ا٣گٞ

٦ام کؼك٣ا در کكػ٨ر٦ام ٠عحٞػٖ جػا صػغكدم دارام  ٦ام آز٠ایكگا٦ی ك ا٣ساـ جـث زیؼؿاظث

٦ػام ٤ٔػی  ٦ا گ٘ث ک٥ صحی دكٝث ج٨اف ةا اجکام ة٥ آف ظٌا ظ٨ا٤٦غ ة٨د، ا٠ا ة٥ م٨رت جٛؼیتی ٠ی

 قی٨ع ای٢ ةی١ارم در زا٥ْ٠ ظ٨د ز٨ٞگیؼم ک٤٤غ( ا٣غ از  ٣یؽ ٣ح٨ا٣ـح٥

ا٠ا ةؼام ٚىاكت کؼدف در ٨٠رد آی٤غق ای٢ ٠عاًؼق در ز٧اف قایغ ٨٤٦ز زكد ةاقغ ك ةایغ دیغ کػ٥ 

در چ٤غ ٠اق آی٤غق آیا اٝگ٨م اةحال ك ٨ٗت ٣اقی از ای٢ ةی١ارم ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ؿػٌش ٤ٔػام ز٨ا٠ػِ ك 

رؿغ ک٥ در ة٤ٞغ٠غت کك٨ر٦ام ٗٛیؼجؼ در ٠تارزق ةا ای٢  اٗؼاد جٕییؼ ظ٨ا٦غ کؼد یا ظیؼ؟ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

یػک کكػ٨ر ٤ٔػی ج٨ا٣ـػث ایػ٢   ةی١ارم چ٤غاف ٨٠ٗٙ ١ّٜ ٣ع٨ا٤٦غ کؼد( چی٢ ة٥ ٤ّػ٨اف ٣٨١٣ػ٥

ک٢ قغف پیف ةتؼد( ایػؼاف  ةی١ارم را ةا ایؽك٥ٝ ٗیؽیکی ك ازؼام ج١ا٠ی ام٨ؿ ٚؼ٣ٌی٥٤ جا ٠ؼز ریك٥
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ا٠ا چ٤غاف در ازؼام ای٢ ؿیاؿث ٨٠ٗٙ ٣ت٨د( صػاؿ ٣یؽ ؿیاؿث ٚؼ٣ٌی٥٤ ظا٣گی را در پیف گؼٗث 

ق٨د کػ٥ چػؼا یػک ؿیاؿػث یکـػاف در دك کكػ٨ر ٠ح٘ػاكت از ٣ُػؼ ؿػٌش  ای٢ ؿ٨اؿ ٠ٌؼح ٠ی

یاٗحگی ك ٤ٔا ٣حایر ٠ح٘اكجی دادق اؿث؟ قایغ دٝیٜ ج٘اكت ٣حیس٥ را ةح٨اف ةا جاکیغ ةؼ ٣ُؼیػ٥  ج٨ؿ٥ْ

ةا جا٠ی٢ ٣یاز٦ام ٠ؼدـ در ٠ػغجی کػ٥ ةک در ج٘اكت ؿٌش دؼكت ای٢ دك کك٨ر یاٗث( کك٨ر چی٢ 

در ٚؼ٣ٌی٥٤ ة٨د٣غ ج٨ا٣ـث ة٥ ظ٨ةی ةی١ارم کؼك٣ا را ٧٠ار ک٤غ( ا٠ا آیا ایؼا٣یػا٣ی کػ٥ ةػ٥ ٣ػاف قػب 

م اكؿ ٚؼ٣ٌی٥٤ $دك ٦٘ح٥ اكؿ ٗػؼكردی٢  ام ج٨ؿي دكٝث در دكرق ٠ضحاج ة٨د٣غ جضث ص١ایث كیژق

جؼ ة٨دق ك در ٧٣ایػث  جؼ قک٤٤غق وْیٖ ٠اق# ٚؼار گؼٗح٤غ؟ ًتیْی اؿث ک٥ در چ٤ی٢ قؼایٌی اٚكار

رٟٔ كزػ٨د ج٧غیػغ، ةػ٥ زا٠ْػ٥ كارد  ةا جضٞیٜ ٦ؽی٥٤ ٗای٤غق، ٚؼ٣ٌی٥٤ را ظ٨ا٤٦غ قکـػث ك ّٞػی

گػارم ازح١ػاّی ك جٌْیٞػی ٠كػأٜ  ظ٨ا٤٦غ قغ( آیا دكٝث ایؼاف ١٦ؽ٠اف ةا ازؼام ًؼح ٗامػ٥ٞ

جؼ  یاٗح٥ ٘ادق کك٨ر٦ام ج٨ؿػ٥ْپؼظٌؼ را٦ی ةؼام جا٠ی٢ ٠ْاش ای٢ گؼكق داقث؟ ّالكق ةؼ ای٢ اؿح

٠ا٤٣ػػغ چػػی٢ از ا٠کا٣ػػات ك جس٧یؽاجػػی ٠ا٤٣ػػغ ؿ٤ـػػ٨ر٦ام صؼارجػػی ؿػػ٤سف جػػب، پ٧تاد٦ػػام 

ک٤٤غق ك ٨٠اردم از ای٢ ٚتیػٜ دؿػث ةػ٥  ک٤٤غق، جس٧یؽات ک٤حؼؿ ٦ام وغ٣٨ّ٘ی ٦كغارد٤٦غق، رةات

جؼ از ایػؼاف  ٨ٗٙق٨د ک٥ ای٢ کك٨ر ةا اؿح٘ادق از پكح٨ا٥٣ ٠اٝی ظ٨د ٠ د٦غ ك ةاّخ ٠ی دؿث ٦ٟ ٠ی

 در ٧٠ار ای٢ ةی١ارم ١ّٜ ک٤غ( 

ا٠ا ٣کح٥ ٚاةٜ ج٨ز٥ ای٢ اؿث ک٥ چؼا آ٠ؼیکا ك ةؼظی کكػ٨ر٦ام اركپػایی ٠ا٤٣ػغ ایحاٝیػا ك اؿػپا٣یا 

ّٞیؼٟٔ كز٨د ٤٠اةِ ٠اٝی ٣ح٨ا٣ـح٤غ کؼك٣ا را ٧٠ار ک٤٤غ؟ قایغ ّالكق ةؼ دؼكت ٨ّا٠ٜ دیگػؼم ٣یػؽ 

را ٨٠ٗٙ ك آ٠ؼیکا ك کك٨ر٦ام اركپایی را ٣ػا٨٠ٗٙ زٞػ٨ق  در ٧٠ار ای٢ ةی١ارم كز٨د دارد ک٥ چی٢

دادق اؿث( ٨ّا٠ٞی ٠ا٤٣غ ٨٣ع ٣ُاـ ؿیاؿی ك اٚحنادم صاکٟ ةؼ کك٨ر٦ا، ٣ض٨ق ٠ػغیؼیث ةضػؼاف ك 

 ٨٠اردم از ای٢ ٚتیٜ ک٥ ٦ؼکغاـ زغاگا٥٣ زام ةضخ دار٣غ ك از ٨٠و٨ع ای٢ ٠ٛا٥ٝ ظارج اؿث( 

 یاةی ٗؼدیث )-

٦ا،  یاةی ای٢ اؿث کػ٥ ٗؼمػث اؿث( ٨ُ٤٠ر از ٗؼدیث« یاةی ٗؼدیث» آ٠یؽ ٠عاًؼق  زا٥ْ٠دكـ  ٗؼای٤غ

٦ا در گؼكق ك ازح١ػاع كزػ٨د  ٦ام اصـاؿی ز٣غگی ک٥ ٚتالن ا٠کاف ٔٞت٥ ةؼ آف ج٧غیغ٦ا ك دكگا٣گی

داقث اک٨٤ف ةایغ ج٨ؿي ظ٨د اٗػؼاد درؾ، ج٘ـػیؼ ك ک٤حػؼؿ قػ٨د( ایػ٢ اٗػؼاد در ّػی٢ صػاؿ ةػ٥ 

اؿػح٘ادق « ٗؼدگؼایی ٧٣ادی٥٤ قغق»غ از ای٢ ركم پارؿ٣٨ؽ از ٨٧٘٠ـ ؿاظحار٦ام ٧٣ادم كاةـح٥ ٦ـح٤

 #(1+,5 /4.,ک٤غ $اص١غم ك د٦ٛا٣ی،  ٠ی
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در راة٥ٌ ةا قی٨ع کؼك٣ا، ؿؼ٨٣قث ٠ؼدـ ز٧اف در ّی٢ داقح٢ آزادم ا٣حعاب، جا صػغ زیػادم ةػ٥ 

، ٠عحػار ٦ا ك ٣ُاـ پؽقکی ز٨ا٠ِ كاةـح٥ اؿث( ة٥ ّتػارجی ٠ػؼدـ جن١ی١ات ٧٣اد٦ایی ٠ا٤٣غ دكٝث

ج٨ا٤٣غ ٨٠ارد ة٧غاقحی را رّایث ک٤٤غ ك اصح١اؿ اةحالم ظ٨د را  ة٥ جْیی٢ ؿؼ٨٣قث ظ٨د ٦ـح٤غ، ٠ی

٦ام ة٧غاقػحی را رّایػث ٣ک٤٤ػغ ك اصح١ػاؿ  ة٥ کؼك٣ا کا٦ف د٤٦غ ك یا ای٤ک٥ ة٥ ؿ٘ؼ رٗح٥، ج٨مػی٥

اب ك ٠ـػئ٨ؿ اةحالم ظ٨د را ة٥ ای٢ ةی١ارم اٗؽایف د٤٦غ؛ ا٠ا در ّی٢ صاؿ کػ٥ دارام آزادم ا٣حعػ

رٗحار٦ام ظ٨د ٦ـح٤غ، جن١ی١ات دكٝث، كزارت ة٧غاقث ك ة٥ ٨ًر کٞی ٧٣اد پؽقکی زا٥ْ٠ ٣یػؽ 

 ٦ا ٠ؤدؼ ظ٨ا٦غ ة٨د( ةؼ ؿؼ٨٣قث آف

 اؿحا٣غاردزدایی از کار ).

جضػ٨الت  جأدیؼ٦ا در دكراف اظیؼ جضث  ، زیؼ ؿ٨اؿ رٗح٢ ٌْٚیث«اؿحا٣غاردزدایی از کار»٨ُ٤٠ر از 

ة٤غم کار٤٠ػغاف،  ع كیؼكس کؼك٣ا، اقکاؿ زغیغم از کػار از ز١ٞػ٥ قػی٘ثگ٣٨اگ٨ف اؿث( ةا قی٨

دكرکارم، کار از ًؼیٙ ٗىام ٠سازم ك ٨٠اردم از ای٢ ٚتیٜ قکٜ گؼٗح٥ ک٥ قػکٜ ٚؼارداد٦ػام 

ةػک، در چ٤ػی٢  جْتیؼ ة٥ کارم ك ٣ض٨ق اؿحعغاـ ك ة٥ کارگیؼم ٣یؼك٦ا را دچار جٕییؼ کؼدق اؿث ك

دتػاجی ك  گیؼد( در ای٢ قؼایي اٗػؼاد ٔاٝتػان در قػؼایي ةی ٠ی قکٜ ,٥یاٗح کذؼت اقحٕاٝی کٟ قؼایٌی

5 /4.,ّغـ ٌْٚیث قٕٞی ة٥ ؿؼ ةؼدق ك ةیٟ از دؿث دادف کار ظ٨د را دار٣غ $اص١غم ك د٦ٛػا٣ی، 

,+1)# 

٦ام ٣عـحی٢ ٗؼكردی٢ ا٠ـاؿ در ٣حیس٥ قی٨ع ةی١ارم کؼك٣ا در زا٥ْ٠ ةـیارم از ماصتافِ  در ٦٘ح٥

٦ا ٔیؼوؼكرم جكعل دادق قغ، ٠ست٨ر ة٥ جٌْیٞػی کـػب ك کػار  ٠ات آف٠كأٜ پؼظٌؼ ک٥ ظغ

ظ٨د در ركز٦ام اةحغایی ؿاؿ زغیغ قغ٣غ ك قٕٜ ظ٨د را ٦ؼچ٤غ ةػ٥ مػ٨رت ٨٠ٚػث از دؿػث 

گػارم ازح١ػاّی  ٦ام ٗامػ٥ٞ قػؼایي زا٠ْػ٥ ك ؿیاؿػث جأدیؼداد٣غ( ٠اةٛی اٗؼادِ قأٜ ٣یؽ جضث 

گی ة٥ ٨٣ّی ّغـ دتات ك کا٦ف ا٤٠یػث قػٕٞی را ٠ست٨ر ة٥ دكرکارم ك کار قی٘حی قغ٣غ ک٥ ١٦

 جسؼة٥ کؼد٣غ( 

کؼك٣ػا در کكػ٨ر را ةػ٥  ؼكسیك ٨عیاةْاد اٚحناد کالف ق ما ٠سٞؾ در ٠ٌا٥ْٝ م٦ا ٠ؼکؽ پژك٦ف

* / ٢ی٠عحٖٞ ةػ م٦٨ایاؿث ک٥ جضث ؿ٤ار ٢یاز ا ی٠ٌا٥ْٝ صاک ٢یا ریزد( ٣حا ٢یجع١ یقکٜ ک١

کؼك٣ػا  ؼكسیػك ٨عیقػ سػ٥یٗؼكش در اٚحنػاد# در ٣ح$ّؼو٥ ك  درمغ از ؿحا٣غق اٚحناد ,,جا  2
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 ٨فیٞی٠ ٦1ؽار ٣٘ؼ جا  +32ك  ٨فیٞی٠ -از دؿث رٗح٢ اقحٕاؿ  غیج٧غ ٢ی( ١٦چ٤اٗثیکا٦ف ظ٨ا٦غ 

 #(2-5 44.,$ّتغا٧ٝی ٠ض١غروا،  كز٨د ظ٨ا٦غ داقث ی٦ؽار ٣٘ؼ، صغاٜٚ ة٥ قکٜ ٠ٌْٛ +./ك 

 مکػاری٣ػؼخ ةآ٠ؼیکا ٣یؽ مادؽ اؿث(  ای٢ كوْیث در ؿایؼ کك٨ر٦ام درگیؼ ةا ةی١ارم از ز٥ٞ١

 2(/,کؼك٣ػا ةػ٥  ؼكسیػك ٨عیکـب ك کار٦ا در ادػؼ قػ یٞیجٌْ ٜیة٥ دٝ کای٠حضغق آ٠ؼ االتیدر ا

 +.4,کك٨ر پؾ از رک٨د ةؽرگ د٦ػ٥  ٢یا طیدر جار مکاری٣ؼخ ة ٢یاؿث ک٥ ةاالجؼ غقیدرمغ رؿ

کارقاف را از دؿػث داد٣ػغ ك در  کای٣٘ؼ در آ٠ؼ ٨فیٞی٠ 0(+-، ٜیدر ٠اق آكر ج٧٤ا .ركد یة٥ ق١ار ٠

دك  ج٧٤ػا .اؿث غقی٣٘ؼ رؿ ٨فیٞی٠ ..از  فیة٥ ة کایدر آ٠ؼ کارافیجْغاد ة ؼی٠س٥ّ٨١ در دك ٠اق اظ

درمغ ةػ٨د کػ٥  0(.کك٨ر  ٢یدر ا مکاری٣ؼخ ة کا،یکؼك٣ا در آ٠ؼ ؼكسیك ٨عیاز ق فی٠اق ٚتٜ ك پ

 يیقؼا ٢یاز ةغجؼ یکی .رٗث یار ٠ة٥ ق١ کایؿاؿ گػقح٥ آ٠ؼ +0 طیدر جار مکاریة ؽافی٠ ٢یک١حؼ

 2(2اج٘ػاؽ اٗحػادق اؿػث کػ٥ در آف  کػایدر آ٠ؼ مدار  در ةعف اكٚات ٗؼأث، ٦حٜ ٦ا ك رؿح٨راف

$ی٨رك٣یػ٨ز،  قػغق ا٣ػغ کػاریا٣ػغ، ة کؼدق یةعف کار ٠ػ ٢یک٥ در ا مدرمغ اٗؼاد 2/ ای٣٘ؼ  ٨فیٞی٠

-+-+)# 

 ةؼظی پیا٠غ٦ام ازح١اّی ٠عاًؼق کؼك٣ا در زا٥ْ٠

ر ک٥ ذکؼ قغ، ةی١ارم کؼك٣ا ٦ٟ اک٨٤ف ة٥ یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی جتغیٜ قغق اؿث ک٥ ز٣غگی ١٦ا٨ٌ٣

م ٔیؼٚاةػٜ ک٤حػؼؿ ةػا پیا٠ػغ٦ام  ک٤غ( قی٨ع ای٢ ٠عاًؼق ٦ا ٣٘ؼ از ٠ؼدـ ز٧اف را ج٧غیغ ٠ی ٠یٞی٨ف

ام ١٦ؼاق ة٨دق اؿث( پیا٠غ٦ایی ٠ا٤٣غ اٗؽایف ٣ؼخ ةیکارم در ز٨ا٠ػِ ك ةػ٥  ازح١اّی ٚاةٜ ٠الص٥ُ

٦ػام ازح١ػاّی در  ٦ام ازح١اّی، اٗؽایف ك ةازج٨ٝیػغ ٣اةؼاةؼم ؿ آف اٗؽایف ٗٛؼ ك ؿایؼ آؿیبد٣تا

 ،مٗػؼد ٢یکػا٦ف ركاةػي ةػ٦ام ٠عحٖٞ ٠ا٤٣غ ٣اةؼاةؼم آ٨٠زقی، کا٦ف اّح١اد ةػ٥ دكٝػث،  ز٤ت٥

در زا٥ْ٠، اٗؽایف اوٌؼاب ك ٣گؼا٣ی ازح١ػاّی، آ٣ػ٠٨ی ك  قت٥ ّٟٞ ٨عیقی، ك ازح١اّ یظا٨٣ادگ

٦ػا كزػ٨د ٣ػغارد ك ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥  ای٢ ٚتیٜ( ک٥ در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ٠ساؿ پؼداظح٢ ة٥ ج١اـ آف٨٠اردم از 

چارچ٨ب ٣ُؼم اؿح٘ادق قغق، ة٥ اٗؽایف ٣گؼا٣ی در زا٥ْ٠ ك کا٦ف اّح١اد ازح١اّی ة٥ ٧٣اد ّٟٞ 

م قی٨ع قت٥ ّٟٞ در زا٥ْ٠ ة٥ ٨٤ّاف پیا٠غ٦ام ازح١اّی ٣اقی از قػی٨ع  ك صاک١یث ك ایساد ز٠ی٥٤

در زا٥ْ٠، پؼداظح٥ قغق اؿث( الزـ ةػ٥ ذکػؼ اؿػث کػ٥ ّػالكق ةػؼ پیا٠ػغ٦ام  ٨,4كیغ ةی١ارم ک

٠ػک٨ر، در ٠ح٢ ٠ٛا٥ٝ ٣یؽ ة٥ ٨ًر و٤١ی ة٥ پیا٠غ٦ایی ٠ا٤٣غ اؿحا٣غاردزدایی از کار، اٗؽایف ٗؼدیث 

٦ام قػکٜ د٤٦ػغق زا٠ْػ٥ ٗؼای٤ػغ٦ام ازح١ػاّی در ةعػف  یاةی $ظ٨دآیی٤ی# ك ةازج٨ٝیغ ٣اةؼاةؼم

 اقارق قغق اؿث( ٠عاًؼق آ٠یؽ 
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 در زا٥ْ٠اٗؽایف ٣گؼا٣ی  ),

ام در ٨٠رد آی٤ػغق  ام اؿث ک٥ ة٥ ٣ض٨ ٗؽای٤غق زا٥ْ٠»آ٠یؽ  # زا٥ْ٠ ٠عاًؼق.5 444,ة٥ ٣ُؼ گیغ٣ؽ $

 اؿػث ٠غّی ةک ٣یؽ«( آكرد $ك أٞب ای٤١ی# ٣گؼاف اؿث ك ای٢ ٣گؼا٣ی ٨٧٘٠ـ ٠عاًؼق را پغیغ ٠ی

 م پای٥ ةؼ ٠ْامؼ د٣یام ة٨د، ا٣ـساـ «٣یاز» م پای٥ ةؼ ـا٣ـسا ٠غرف ٠اٚتٜ ز٨ا٠ِ در ک٥ صاٝی در ک٥

ج٨ا٤٣غ آگا٦ی کا٠ٜ در ٨٠رد  ٦ام ٠غرف ٣ح٨ا٣ـح٥ ك ١٣ی گیغ٣ؽ ٠ْحٛغ اؿث ک٥ دا٣ف (اؿث «٣گؼا٣ی»

قؼایي ك پیا٠غ٦ام ٠عاًؼات ٗؼا٦ٟ کؼدق ك ٌْٚیث ك آرا٠ف ٠ػ٨رد ٣یػاز را ةػؼام اٗػؼاد ٗػؼا٦ٟ 

در د٣یام زغیغ ٥١٦ در٦ا ة٥ ركم ا٣ػ٨اع اصح١ػاالت ةػاز »ـغ5 ٨٣ی ١٣ای٤غ( اك ظ٨د در ای٢ ٨٠رد ٠ی

#( در ای٢ قؼایي اؿث ک٥ آگا٦ی از ٠عاًؼق، ٨١٦ارق ةػا ٣گؼا٣ػی ١٦ػؼاق +50 34.,$گیغ٣ؽ، « اؿث

ق٨د ك ٦ؼازگا٦ی  اؿث( ا٠ا ةا كز٨د ای٢، ٣گؼا٣ی در زؼیاف ز٣غگی ركز٠ؼق ة٥ ٗؼا٨٠قی ؿپؼدق ٠ی

 آكرد(  ٗسایِ ا٣ـا٣ی یا ًتیْی ةؼام ٠غجی ؿؼ ةؼ٠یك ٨١ْ٠الن ة٥ د٣تاؿ ةؼكز ص٨ادث ك 

ای٢ ركز٦ا ةا قی٨ع ك گـحؼش كیؼكس کؼك٣ا در زا٥ْ٠ ة٥ ٠ذاة٥ یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی، ز٠ی٤ػ٥ ةػؼكز 

 ٣گؼا٣ی ك ٣اا٤٠ی در زا٥ْ٠ ٗؼا٦ٟ قغق اؿث( 

 «٣ػاا٢٠»زام ظ٨دش را ة٥ ٣ُاـ ارزقػی زا٠ْػ٥ « ٣اةؼاةؼ»، ا٠ؼكزق ٣ُاـ ارزقی زا٥ْ٠ از ٣ُؼ ةک

ام از ا٦غاؼ ٠ذتث ك اؿاؿی جٕییؼ ازح١ػاّی  دادق اؿث( در صاٝی ک٥ اج٨پیام ةؼاةؼم قا٠ٜ گ٤سی٥٤

جؼ، ٗؼد  ٠ا٣غ، ة٥ ّتارت ؿادق ام ٤٠٘ی ك جغاْٗی ٠ی اؿث، اج٨پیام زا٥ْ٠ ٠عاًؼق آ٠یؽ، ة٥ ٨ًر كیژق

 .(Beck. 2009) ةیكحؼ از ای٤ک٥ ة٥ د٣تاؿ کـب ظ٨ةی ةاقغ ة٥ د٣تاؿ پیكگیؼم از ةغم اؿث

٦ام ز١ْیث ای٢ جٞٛی را داقح٥ ةاقػ٤غ  گیؼد ک٥ ةعف از ًؼٗی اصـاس ا١ًی٤اف ٤٦گا٠ی قکٜ ٠ی

ةی٤ی ك جضث ک٤حؼؿ اؿث( ای٢ اصـػاس ٠٨١ّػان ةػا ج٨زیػِ ٤٠ػاةِ ٠ػادم ك  قاف ٚاةٜ پیف ک٥ آی٤غق

 #(54 /4.,ٚغرت در ز١ْیث ٣ـتث دارد $قاٝچی، 

د٦غ( ٠ا ةایػغ در  ق١ارم ٚؼار ٠ی ًؼات ةیمؼؼ كز٨د داقح٢ ك ز٣غق ة٨دف، ٠ا را در ٠ْؼض ٠عا

٦ا ك ؿایؼ ٠عػاًؼات از  ٦ا، كیؼكس ک٤ار دیگؼاف ٔػا ةع٨ریٟ، ٣٘ؾ ةکكیٟ ك ز٣غگی ک٤یٟ( آالی٤غق

٦ػا، از ًؼیػٙ ؿػ٨ظث ك  آی٤غ5 از ًؼیٙ ٨٦ا ك در زؼیاف آب اٚیا٨٣س ج١اـ ٨٣اصی ة٥ ؿ١ث ٠ا ٠ی

ازؼاف ك ٠ـاٗؼاف ٦ػ٨ایی، از راق دؿػحکارم ٦ام کا٠پی٨جؼم، از ًؼیٙ ٧٠ ٔػا٦ای١اف از ًؼیٙ قتک٥

٦ام ز١ْی( ٧ٟٗ ج١اـ ای٢ ٨٠ارد در ركاةي ٠ا ةػا كاْٚیػث جٕییػؼات  ٦ا ك در جْا٠ٜ ةا رؿا٥٣ در ژف

قػغق ك اوػٌؼاب پایػ٥  ٦ػایی جػؼس قایِ ک٤غ( در ٨٠از٥ ةا چ٤ػی٢ ّػغـ ٌْٚیث اؿاؿی ایساد ٠ی

 .(Beck. 1986)ق٨د  قک٤٤غق ١٦تـحگی ازح١اّی ٠ی
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از ز١ٞػ٥  ،ام ١٦ؼاق ةػ٨دق اؿػث کؼك٣ا در زا٥ْ٠ ةا جٕییؼات ازح١اّی ٚاةٜ ٠الص٥ُ ؼكسقی٨ع كی

ج٨اف ة٥ کا٦ف ْٗاٝیث ك یا جٌْیٞی ةـیارم از ٠كأٜ ك ام٤اؼ در ظػالؿ ًػؼح  ای٢ جٕییؼات ٠ی

٣اپػیؼم  ةی٤ی گػارم ازح١اّی در ٗؼكردی٢ ٠اق اقارق کؼد( قی٨ع ای٢ ةی١ارم ة٥ م٨رت پیف ٗام٥ٞ

دا٥٠ دارد ك ٦یچکؾ از آی٤غق آف ظتؼ ٣غارد، ١٦ی٢ ٚىی٥ ز٠ی٥٤ ٣گؼا٣ی ٠٨١ّی را ایساد در ز٧اف ا

ةی٤ی ایػ٢ ةی١ػارم در زا٠ْػ٥ ك  کؼدق اؿث( ٣گؼا٣ی ک٥ ةعكی از آف ٣اقی از ٠ا٦یث ٔیؼٚاةٜ پیف

ق٤اظحی ٣اقی از آف اؿث( ای٤ک٥ اٗؼاد، دیگؼ در زا٥ْ٠، در ٠ضٜ کار ك صحی  اصـاس ٣اا٤٠ی ٦ـحی

ام ک٥   ظ٨یكاف ٣یؽ اصـاس ا٤٠یث ٣غاقح٥ ك دائ١ان جؼس از اةحالم ة٥ ةی١ارم دار٣غ( ةی١ارم در ٠یاف

ام کػ٥ در٠ػاف ك  ة٥ قغت ؿعث ة٨دق ك صحی ١٠ک٢ اؿث ٤٠سؼ ة٥ ٗػ٨ت ا٣ـػاف گػؼدد( ةی١ػارم

ق٤اؿغ ك ٥١٦ اٗؼاد زا٥ْ٠ را اّػٟ از ٗٛیػؼ ك ٤ٔػی، زف ك  كاکـ٢ ٣غارد، ؿ٢ ك ز٤ؾ ك ًت٥ٛ ١٣ی

 ک٤غ(  ز٨اف ك ٠یا٣ـاؿ ج٧غیغ ٠ی٠ؼد، پیؼ ك 

٦ا ك  گیؼم دتات ك ٠حٕیؼ جنػ١یٟ ةعكی دیگؼم از ای٢ اصـاس ٣اا٤٠ی ك ٣گؼا٣ی ٣اقی از قؼایي ةی

٦ام کالف دكٝحی اؿث( ّغـ ا٣ـساـ ك ١٦ا٤٦گی ٠یاف ٧٣اد٦ػایی ٠ا٤٣ػغ كزارت ة٧غاقػث،  ؿیاؿث

٥ جن١ی١ات ةْىان ٠حْػارض در٠اف ك آ٨٠زش پؽقکی ك ةغ٥٣ دكٝث ك ٨٠اردم از ای٢ ٚتیٜ ٤٠سؼ ة

ك ٤٠اٗی ٤٠اِٗ ٠ؼدـ گكح٥ اؿث( ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ اکذؼ ٠ؼدـ ؿ٨االجی ٠ا٤٣غ ای٢ را در ذ٦ػ٢ دار٣ػغ کػ٥ 

گػارم ازح١اّی را در ٦٘ح٥ اكؿ ٗؼكردی٢ ٠اق ازؼا ٣کػؼد؟ چػؼا قػ٧ؼ٦ام  چؼا دكٝث ًؼح ٗام٥ٞ

ك جْارض جنػ١ی١ات ٧٣اد٦ػام دتاجی  آ٨ٝدق ٚؼ٣ٌی٥٤ ٣كغ٣غ؟ ك ؿ٨االجی از ای٢ ٚتیٜ ک٥ ٣كاف از ةی

دتاجی ك ٣اپایغارم جنػ١ی١ات در ایػؼاف جػا صػغم  ازؼایی در ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣ا دار٣غ( ای٢ ةی

٣اقی از ذات ای٢ ٠عاًؼق ز٧ا٣ی اؿػث ك جػا صػغم ٣یػؽ از ٣اکارآ٠ػغم ك ٣ٛنػاف ّٛال٣یػث در 

ح٨ا٥٣ ١ّٞی ك کارق٤اؿی ق٨د ک٥ جن١ی١ات دائ١ا جٕییؼ کؼدق ك ةْىان ٗاٚغ پك ة٨ركکؼاؿی ٣اقی ٠ی

 اؿث( 

٣یؽ ٧٠ٟ اؿث( ای٢ اصـػاس ةػؼ ادػؼ « اصـاس ٠عاًؼق»در جضٞیٜ ةک ك گیغ٣ؽ ّالكق ةؼ ٠عاًؼق، 

 ق٨د(  ٨٘٣ذ آگا٦ی ١ّٞی در ز٣غگی ركز٠ؼق قکٜ گؼٗح٥ ك ةاّخ ةؼا٣گیعح٢ صؾ ٣گؼا٣ی ٠ی

اصـاس ٣گؼا٣ػی را  در ای٢ ٠یاف ّالكق ةؼ قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا، قؼایي ظاص زا٥ْ٠ ایؼاف ٣یؽ ای٢

٦ام اٚحنػادم ك داركیػی، ذ٦ػ٢  دكچ٤غاف کؼدق اؿث( ٚؼار گؼٗح٢ کك٨ر جضث قغیغجؼی٢ جضؼیٟ

ام ک٥ ةؼظی از  ةـیارم از ٠ؼدـ را ٣گؼاف کؼدق اؿث( جٌْیٞی ٠كأٜ در پی قی٨ع کؼك٣ا در زا٥ْ٠

ةیکارم، ج٨رـ، ج٨ا٣غ ةؼ ؿؼ ركح ك ركاف ٠ؼدـ ةیاكرد(  اٚكارش ة٥ ٣اف قب ٠ضحاز٤غ چ٥ ةالیی ٠ی
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ج٨ا٣غ در چ٤ػی٢ قػؼایٌی ٠عػاًؼق کؼك٣ػا را ةػ٥ ّا٠ػٜ  گؼا٣ی، ٗٛؼ ك جضؼیٟ ٦ؼ یک ة٥ ج٧٤ایی ٠ی

 اؿاؿی ةؼام ایساد اصـاس ٣اا٤٠ی، جؼس ك ٣گؼا٣ی دائ١ی در زا٥ْ٠ ایؼاف جتغیٜ ک٤غ(

ام از پیا٠ػغ٦ام ٣ػا٨ٌٞ٠ب ٠غر٣یحػ٥ ةػؼ  گ٨یغ ٠عاًؼات ز٧ا٣ی ٤٠سؼ ة٥ ق٤اظث گـػحؼدق ةک ٠ی

قػ٤اظحی،  ق٤اظحی ظامی دار٣غ( ةػ٥ ٝضػاظ زا٥ْ٠ ي ز٣غگی قغق ك آدار ركا٣ك٤اظحی ك زا٠٥ْ٠ضی

# ك ة٥ ٝضاظ ركا٣ك٤اظحی، اوٌؼاب -++-ک٤٤غ( $ةک،  ٠٘ا٦یٟ ٠كحؼؾ ای٤١ی ك ا٤٠یث ج٤ؽؿ پیغا ٠ی

 (Mythen. 2004: 4).  ق٣٨غ ك ٣اا٤٠ی ةعف کا٠ٞی از قؼایي ٠غرف ٠ی

پؾ از قی٨ع ةی١ارم کؼك٣ا ا٣ساـ دادق اؿث، اصـاس جؼس  ,ةؼ ًتٙ ٣ُؼؿ٤سی ک٥ ٨٠ؿـ٥ گا٨ٝ 

٦ػام  ٦ػام ٚتٞػی در پػی قػی٨ع ةی١ارم ك ٣گؼا٣ی در پی قی٨ع کؼك٣ا ةـیار ةیكحؼ از ٠یؽاف ٣گؼا٣ی

 .(McCarthy. 2020)كاگیؼدار ٚتٞی ٠ا٤٣غ ؿارس اؿث 

٦ا  آ٠ؼیکایی ٣یؽ ٣كاف داد ک٥ صغكد یک ؿ٨ـ -ام در ؿایث ٠ؼکؽ جضٛیٛاجی پی٨ گؽارش ٤٠حكؼ قغق

ا٣غ( در ای٢ ٠یاف  "# ؿ٨ٌح ةاالیی از اوٌؼاب ركا٣ی را در ًی دكرق قی٨ع کؼك٣ا جسؼة٥ کؼدق ..$

ک٨كیػغ در اٗؼاد ٠تحال ةػ٥  ؼیجْغاد ٠ؼگ ك ٠ ٢یكحؼیةک٤٤غ ک٥  اٗؼادم ک٥ در کك٨ر٦ایی ز٣غگی ٠ی

را  جؼمةػاال یركا٣ػ ما، ٗكار٦ؼی٠ؼگ ك ٠ؼ ةا جْغاد ک١ح یدر ٤٠اًٛ ٢یؼیرا دار٣غ، ٣ـتث ة٥ ؿا 4,

 (.Keeter. 2020) ک٤٤غ یجسؼة٥ ٠

در ٨٠از٥ ةا ةی١ارم کؼك٣ا در ایؼاف، ٠ؼدـ ةا ٠ؼاز٥ْ ٠کؼر ة٥ آ٠ار٦ام رؿ١ی ك ٔیؼرؿػ١یِ جْػغاد 

قػغگاف ٣اقػی از ایػ٢ ةی١ػارم دائ١ػان در صػاؿ  گاف ك صحی جْػغاد ٨ٗت ٠تحالیاف، جْغاد ة٧ت٨دیاٗح٥

٣ؼخ ة٧ت٨دم ٣اقی از ای٢ ةی١ارم در زا٠ْػ٥ ك ٠ٛایـػ٥ آف  ٠ٛایـ٥ ك ٠ضاؿت٥ درمغ ٠ؼگ ك ٠یؼ ك

ةا ؿایؼ ز٨ا٠ِ ٦ـح٤غ( اظتار مغا ك ؿی١ا ٦ٟ ة٥ ای٢ درؾ ٠ػؼدـ از ٠عػاًؼق ك اصـػاس ٣گؼا٣ػی 

 ٣اقی از آف دا٢٠ زدق اؿث( 

 دیػغگاق ةؼرؿػی» ٨٠وػ٨ع ارجتاًػات ةػا ك ٤٦ػؼ ٗؼ٤٦ػگ، پژك٦كگاق ٣ُؼؿ٤سی آظؼی٢ ةؼاؿاس

 ٗػؼكردی٢ آظػؼ ٦٘حػ٥ در ج٤٘ٞػی مػ٨رت ة٥ ك کك٨ر ؿٌش در ک٥ «اکؼك٣ ظن٨ص در ق٧ؼك٣غاف

 ة٥ قاف ظا٨٣ادق اّىام از یکی یا ظ٨د اةحالم از پاؿعگ٨یاف درمغ .(,1 اؿث، قغق ا٣ساـ 44.,

 ظػ٨د اةػحالم ٣گؼاف چ٤غاف اٗؼاد درمغ 2(4, ک٥ اؿث صاٝی در ای٢( ٣گؼا٤٣غ ةـیار کؼك٣ا كیؼكس

 یػا ظػ٨د اةػحالم از صػغم جػا ٣یؽ پاؿعگ٨یاف درمغ ,(3,( ٤غ٣یـح كیؼكس ای٢ ة٥ قاف ظا٨٣ادق یا

                                                                 
1. gallup 

2. Pew research center 



 

37 

دار٣غ $گؽارش ٣ُؼؿػ٤سی دیػغگاق قػ٧ؼك٣غاف در  ٣گؼا٣ی اصـاس کؼك٣ا كیؼكس ة٥ قاف ٣ؽدیکاف

 #(/-5  44.,ظن٨ص کؼك٣ا، 

 کا٦ف اّح١اد ازح١اّی ة٥ ٧٣اد ّٟٞ ك ز٠ی٥٤ ؿازم ةؼام ركاج قت٥ ّٟٞ در زا٥ْ٠ ),

٦ا دیگؼ ٠عاًؼات را ة٥  تث ة٥ ٠عاًؼات جٕییؼ پیغا کؼدق اؿث( آف٣گؼش ٠ؼدـ ز٨ا٠ِ ا٠ؼكزم ٣ـ

٦ا ٦ـح٤غ؛ از ای٢ ركم  پػیؼ٣غ ك درمغد ک٤حؼؿ ك ٠غیؼیث آف ٨٤ّاف ٨٣ّی جٛغیؼ ك ؿ٤ث ازٝی ١٣ی

٦ام جعننی ركم آكردق ك درمغد کػا٦ف ك  اٗؼاد ةا اٗؽایف دا٣ف در ٨٠رد ٠عاًؼات، ة٥ ٣ُاـ

ك « قػ٧غام ؿػال٠ث»٦ػایی ٠ا٤٣ػغ  زا٥ْ٠ ةا ؿػاظث ّتارتیا صػؼ ٠عاًؼات ٦ـح٤غ( ١٦چ٤ی٢ 

در صاؿ ةازج٨ٝیغ ٣گؼقی از ٠عاًؼق اؿث ک٥ جکی٥ ٠ػؼدـ را ةػیف از پػیف ةػ٥ « ٠غاْٗاف ؿال٠ث»

٣ُاـ جعننی پؽقکی ةیكحؼ کؼدق اؿث( در ای٢ قؼایي ٠كکالت اٚحنادم ك ٠ْیكػحی ةؼظػی از 

ؼك٣ػا ك کػا٦ف آف را در اك٨ٝیػث ٠ؼدـ ٠ا٣ِ از آف قغق اؿث کػ٥ ج٨زػ٥ ةػ٥ ٠عػاًؼق كیػؼكس ک

٦ام ز٣غگی ظ٨د ٚؼار د٤٦غ ك ج٧٤ا چكٟ یارم ة٥ زا٠ْػ٥ پؽقػکی در در٠ػاف ك ٧٠ػار ایػ٢  ةؼ٣ا٥٠

 ةی١ارم دار٣غ(

٦ا ة٥ جغریر ة٥ ّٟٞ  آ٠یؽ در ک٤ار كاةـحگی ٠ؼدـ ة٥ ٧٣اد٦ام جعننی، اّحٛاد آف در زا٥ْ٠ ٠عاًؼق

ار دا٣ػف جک٤یکػی در صػاؿ رکػ٨د ك کػا٦ف ق٨د، ة٥ ّتارجی اٚحغ ك ّا١ٝاف ٠حعنل ک١ؼ٣گ ٠ی

اؿث( ز٠ا٣ی ک٥ ّٟٞ پؽقکی از ق٤اؿایی ك ٠ٛاة٥ٞ ةا كیػؼكس کؼك٣ػا ٣ػاج٨اف اؿػث ةػ٥ جػغریر از 

ق٨د( زا٥ْ٠ پؽقکی در در٠اف ةی١ارم کؼك٣ا در صاؿ صاوؼ ج٧٤ا ةػ٥  اٚحغارش در زا٥ْ٠ کاؿح٥ ٠ی

 ةی١ارم ٣غارد؛  م٨رت آز٨٠ف ك ظٌا پیف رٗح٥ ك ٠کا٣یـٟ ٌْٚی ةؼام در٠اف ای٢

ک٤غ( ًی دك ٚػؼف  آ٠یؽ، کارکؼد ّٟٞ ك جک٨ٝ٨٤ژم جٕییؼ پیغا ٠ی ةک ٠ْحٛغ اؿث در زا٥ْ٠ ٠عاًؼق 

اظیؼ در کك٨ر٦ام ٔؼةی، ٣ُؼ دا٣ك٤١غاف زایگؽی٢ جٛغیؼ قػغق اؿػث( ا٠ػا ةػ٥ مػ٨ت ٠ح٤اٚىػی 

ك جٕییػؼ ٦ؼٚغر ک٥ ّٟٞ ك جک٨ٝ٨٤ژم در ٠ٛیاس ز٧ا٣ی ةیكحؼ ز٣غگی را جضث ٨٘٣ذ ظػ٨د درآكردق 

 .(Beck. 2009)ق٨د  د٦غ، اٚحغار ای٢ ٠حعنناف ک١حؼ ٠ی ٠ی

 «ّٟٞ قػت٥» در قؼایي زكاؿ اٚحغار ّٟٞ، ز٠ی٥٤ ةؼام ركاج قت٥ ّٟٞ در زا٥ْ٠ ٠ـاّغجؼ ظ٨ا٦غ قغ(

م  ٥یػةػؼ پا یكٝ ق٣٨غ، یٔٞي ةا ٨٤ّاف ّٟٞ ارائ٥ ٠ ک٥ ة٥ ق٨د یگ٘ح٥ ٠ ییکار٦ا ایة٥ ادّّا٦ا، ةاكر٦ا، 

 (٤غـحی٣ یركش ١ّٞ

ک٤٤غ( در٨ّض ای٢ ادّا٦ػا  ٦ا ك ٣حایر جسؼةی ٚتٞی اؿح٤اد ٠ی ادّا٦ام قت٥ ١ّٞی ة٥ ٣غرت ة٥ یاٗح٥

٦ػام  ق٣٨غ، ظ٨د اٝگ٨ ة٨دق ك كاةـحگی ةـیار ک١ی ة٥ امػ٨ؿ ك ركش ٔاٝتان ةؼام اكٝی٢ ةار ارائ٥ ٠ی
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١َی ك ١ّٞی پیكی٢ دار٣غ( در ٣حیس٥ قػ٨ا٦غ ا٣ػغکی ةػؼام ٣كػاف دادف اّحتػار ظػ٨د دار٣ػغ $کػا

 #(5,1 /4.,مت٨رم، 

ق٣٨غ، ز٠ی٤ػ٥  ز٠ا٣ی ک٥ ٠ؼدـ از ج٨ا٣ایی ّٟٞ پؽقکی ٠غرف در در٠اف ك ٧٠ار ای٢ ةی١ارم ٣اا٠یغ ٠ی 

ق٨د؛ از ای٢ ركم ١٠ک٢ اؿػث ةؼظػی از ٠ػؼدـ در ادػؼ  ةؼام ركاج قت٥ ّٟٞ در زا٥ْ٠ ٠ـحْغ ٠ی

٦ػام ٔیؼ١ّٞػی  ٥ ركشام ك ١ّٞی ةػ جتٞیٕات ؿ٨ء ةؼظی ؿ٨دز٨یاف ك در ادؼ وْٖ ؿ٨اد رؿا٥٣

٦ام زتػؼاف ٣اپػػیؼم ةػؼام  ركم آكر٣غ ک٥ جتْات ك آؿیب 4,ةؼام ٧٠ار ك در٠اف ةی١ارم ک٨كیغ 

ک٥ ٠حاؿ٘ا٥٣ ٤٠سؼ ة٥ کكػح٥  ی٠عحٖٞ ة٥ م٨رت ظ٨راک م٠نؼؼ اٝکٜ ٦از٨ا٠ِ ظ٨ا٦غ داقث( 

 یةػ مف ٦ػادر٠ا ایادرار قحؼ  غفی٠ا٤٣غ ٨٣ق م٨٠ارد ٢یقغ ك ١٦چ٤ ٠ؼدـاز  مقغف جْغاد ٤ایك ٣اة

 ٦ا ة٨د( بیآؿ ٢یةارز ا مکؼك٣ا از ز٥ٞ١ ٠ذاؿ ٦ا مةؼا یا٦یاؿاس گ

 کا٦ف اّح١اد ازح١اّی ة٥ ٧٣اد ؿیاؿی)-

 در را آف جػ٨اف ٠ی ك ٣كػغق ك جک٨ٝ٨٤ژم ٠ضػغكد ّٟٞ ة٥ ٢َ ؿ٨ء یا ا١ًی٤اف ّغـ ای٢ ةک ٣ُؼ از 

  (کؼد ٠كا٦غق ٣یؽ دكٝث ٚتیٜ از ؿیاؿی ك ازح١اّی ٣ـتث ة٥ ٧٣اد٦ام صاکٟ« اّح١اد»ٗؼؿایف 

ؼؼِ ٚػغرت ك  ٠غاراف ك ماصتاف ٚغرت در زا٥ْ٠ ٠عاًؼق ؿیاؿث آ٠یؽ ز٧ا٣ی، دیگؼ صػا٠الف مػِ

٦ا ٣یؽ در ک٤ار دا٣ك٤١غاف ٨ّٞـ ًتیْی ك دیگؼ ةؼگؽیغگاف ص٨زق ّٞػٟ ك  ا١ّاؿ آف ٣یـح٤غ؛ ةٞک٥ آف

ؿٞی ك كداد٦یؼ، گیؼ٣غ $ج٨ ٦ام ٠عحٖٞ ٚؼار ٠ی ٦ا در ٠ْؼض ٣ٛغ٦ا ك چاٝف ٤ٗاكرم ك جک٨٤کؼات

,.33)# 

٦ا ة٥ ج٨ا٤١٣ػغم دكٝحكػاف ةػؼام  " از آ٠ؼیکایی 22ًتٙ ٣ُؼؿ٤سی ٨٠ؿـ٥ گا٨ٝ ، در ٠اق گػقح٥ 

٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣ا اّح١اد داقح٤غ ک٥ ای٢ ٠یؽاف ةیكحؼ از ٠یؽاف اّح١اد ازح١ػاّی قػ٧ؼك٣غاف ةػ٥ 

از گػقث یک ٠ػاق، ایػ٢ اّح١ػاد  ٦ام كاگیؼدار ٚتٞی ة٨دق اؿث( ا٠ا پؾ دكٝث در ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم

٦ا ة٥ ج٨ا٣ایی  " آ٠ؼیکایی ,1"# کا٦ف یاٗث( در صاؿ صاوؼ  1,ازح١اّی ة٥ ٠یؽاف ٚاةٜ ج٨ز٧ی $

دكٝث ةؼام ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣ا اّح١اد دار٣غ( ای٢ رك٣غ ٣كاف د٤٦غق کا٦ف اّح١اد ازح١اّی ةػ٥ 

 .(McCarthy. 2020)دكٝح٧ا ك ٧٣اد صاک١یث در قؼایي ٠عاًؼق اؿث 

 در قػ٧ؼك٣غاف دیغگاق ةؼرؿی» ٨٠و٨ع ارجتاًات ةا ك ٤٦ؼ ٗؼ٤٦گ، پژك٦كگاق ٣ُؼؿ٤سی ةؼاؿاس

" پاؿعگ٨یاف ة٥ ٠یؽاف ک١ی ةػ٥ اٚػغا٠ات دكٝػث در ظنػ٨ص ٠ػغیؼیث  2(-.، «کؼك٣ا ظن٨ص

" اٗؼاد پاؿعگ٨ ٠یؽاف اّح١اد ظ٨د ة٥ ؿیاؿث ٦ػا  -(3-کؼك٣ا اّح١اد دار٣غ( ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ 

" اٗػؼاد ٣یػؽ جاصػغكدم ةػ٥  1(-.٠ات دكٝث در ای٢ ظن٨ص را زیاد ارزیػاةی کػؼدق ا٣ػغ( ك اٚغا
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اٚغا٠ات دكٝث در ظن٨ص ٠غیؼیث کؼك٣ا اّح١اد دار٣غ $گؽارش ٣ُؼؿ٤سی دیػغگاق قػ٧ؼك٣غاف 

 #(  5.1  44.,در ظن٨ص کؼك٣ا، 

جا صػغ زیػادم  ٦ا ٣یؽ ١٦ؽ٠اف ةا قی٨ع ك گـحؼش ةی١ارم کؼك٣ا در د٣یا، اّح١اد ازح١اّی ة٥ دكٝث

٦ا در ٠ٛاة٥ٞ ك ک٤حؼؿ ای٢ ةی١ػارم جاصػغ زیػادم ٣ػاج٨اف ٦ـػح٤غ(  زیؼ ؿ٨اؿ رٗح٥ اؿث( زیؼا دكٝث

دكٝث ایؼاف ٣یؽ در قؼایي زغیغم از ّغـ ٌْٚیث ٚؼار گؼٗح٥ اؿث( ٝػا ًتیْی اؿػث کػ٥ ٣ح٨ا٣ػغ 

صػغ زیػادم جن١ی١ات ة٤ٞغ٠غت ك ٌْٚی ةؼام ٧٠ار ك ک٤حؼؿ ای٢ ةی١ارم ةگیؼد ك از ای٢ ركم جا 

ک٤٤ػغ(  آیی٤ی دؿػث پیػغا ٠ی اّح١اد ازح١اّی ة٥ ظ٨د را از دؿث ظ٨ا٦غ داد ك ٠ؼدـ ة٥ ٨٣ّی ظ٨د

قؼایٌی ک٥ در آف ٦ؼ کؾ ٠عحار ة٥ ا٣حعاب ؿؼ٨٣قث ظ٨د اؿث( ةػک از ایػ٢ قػؼایي ةػ٥ ٚػؼار 

ک٤غ( در قػؼایي  ة٥ ؿؼ٨٣قث ظ٨د جْتیؼ ٠ی« قکٜ دادف»گ٘ح٢ ٗىایی ةیكحؼ ةؼام ک٤كگؼاف ةؼام 

ـتحان ٣ا٨ٌٞ٠ب جأ٠ی٢ ازح١اّی ك رٗا٦ی، ةؼظی از ٠ؼدـ ةا جضٞیٜ ٦ؽی٤ػ٥ ٗایػغق ٠ا٣ػغف در ظا٣ػ٥، ٣

گؽی٥٤ ةیؼكف رٗح٢ را ةؼ ٠ا٣غف در ظا٥٣ جؼزیش داد٣غ( ةؼظی دیگؼ از ٠ؼدـ ٠ْحٛغ٣ػغ کػ٥ صحػی ةػا 

٥ ٦ا ٠ا٣ِ ٠غرؿ٥ ك دا٣كگاق رٗح٢ ٗؼز٣غاف ظ٨د ظ٨ا٤٦غ قغ( ١٦ا٨ٌ٣ر ک ةازقغف ٠غارس ك دا٣كگاق

گؼایػی، آ٣ػ٠٨ی ك آقػ٘حگی ازح١ػاّی ةػ٥ د٣تػاؿ کػا٦ف اّح١ػاد  ک٤یغ ٨٣ّی از کذؼت ٠الص٥ُ ٠ی

 ازح١اّی ة٥ دكٝث در زا٥ْ٠ در صاؿ ٨٧َر ك ةؼكز اؿث(

 گیؼم  ٣حیس٥

ة٥ اّحٛاد ةک ٠عاًؼات ج١ایٜ ة٥ ز٧ا٣ی قغف دار٣غ ة٥ ٨ًریک٥ صیات ج١اـ ٠ؼدـ ز٧اف را ة٥ یک 

ة٥ ٠ذاة٥ یک ٠عاًؼق ز٧ا٣ی ٠ٌػؼح قػغق ك ةػاٝحتِ  ١,4ارم ک٨كیغ ک٤٤غ( قی٨ع ةی ا٣غازق ج٧غیغ ٠ی

صٜ ٠ٛاة٥ٞ ةا آف ٣یؽ ز٧ا٣ی ظ٨ا٦غ ة٨د( ای٢ ٠ـئ٥ٞ در كاِٚ ز٠ا٣ی ة٥ م٨رت کا٠ٜ صٜ ظ٨ا٦ػغ  راق

 ی٠ضٞػ م٦اصٜ راق قغ ک٥ ج١اـ ٠ؼدـ ز٧اف ةؼام صٜ آف ١٦تـح٥ ك یکپارچ٥ ق٣٨غ( در ای٢ ٠ـیؼ

 ١٠کػ٢ی ٠ـػائٜ ٗؼا٠ٞػ ٢یصػٜ کػؼدف چ٤ػ ،یز٧ا٣ ما٣غاز٦اٟچك ح٢قگؼچ٥ الز٤٠غ ا٠ا ةغكف دا

 (ـثی٣

ک٤غ، ٣ـتث ة٥ آی٤غق ز٧اف  آ٠یؽ ٠ی رٟٔ ج١اـ ج٨می٘اجی ک٥ از زا٥ْ٠ ٠عاًؼق اكٝؼیف ةک ّٞی

ک٤غ(  ةضخ ٠ی« ك٤ًی ز٧اف»ةغةی٢ ٣یـث ك ةؼام جضٞیٜ جْاروات ازح١اّی ٠غر٣یح٥ دكـ از ٨٧٘٠ـ 

 ( ٠ٞی اؿث ز٨ا٠ِ دركف از قغف داظٞی ك ز٧ا٣ی قغف ز٧ا٣ی ٤ْ٠ام ة٥ قغف ك٤ًی ز٧اف

صٜ ٠عاًؼات ز٧ا٣ی ٣یؽ  آ٠یؽ ک٣٨٤ی، راق ج٨اف گ٘ث ک٥ در زا٥ْ٠ ٠عاًؼق ةاج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٨٧٘٠ـ ٠ی

ٗؼاجؼ از ٠ؼز٦ام ٠ٞی کك٨ر٦ا ٚؼار دارد( در ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣ا ج١اـ ز٧اف ةایغ یکپارچ٥ ق٣٨غ 
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د دؿػث یاة٤ػغ( ک١اای٤کػ٥ قػا٦غ جْػا٠الت ز٧ػا٣ی ك ٦ام ٠ضٞػی ظػ٨ صٞی كرام دكٝث ك ة٥ راق

٦ا ك پؽقکاف ؿؼاؿؼ ز٧اف ةؼام صٜ ای٢ ٠عاًؼق ز٧ػا٣ی ٦ـػحیٟ( کكػ٨ر٦ا  ا١ٝٞٞی ةی٢ دكٝث ةی٢

٦ػام ز٧ػا٣ی ٠ا٤٣ػغ  ک٤٤ػغ، ًؼح ؿْی دار٣غ از جسارب ٠ذتث ك ٤٠٘ی ٦ٟ در ای٢ ز٠ی٥٤ اؿح٘ادق ٠ی

د٤٦غق  ردم از ای٢ ٚتیٜ ٣یؽ ز١ٞگػی ٣كػافگػارم ازح١اّی ةؼام صٜ ای٢ ٠ـا٥ٝ ك ٨٠ا ًؼح ٗام٥ٞ

 ز٧اف ك٤ًی ة٨دف راق صٜ ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣اؿث(  قاظن٥

گ٨یػغ ٧٣اد٦ػام  ٦ام ٗؼا٠ٞیحی ةؼام ٠ٛاة٥ٞ ةا ٠عػاًؼات ز٧ػا٣ی اؿػث ك ٠ی ةک ٠ْحٛغ ة٥ ؿاز٠اف

جػ٨اف  پؼؿغ ک٥ چٌػ٨ر ٠ػی ا٣غ( اك از ظ٨د ٠ی ٗؼا٠ٞیحیِ صاوؼ ة٥ ای٢ كَی٥٘ ظ٨د ٨٤٦ز ١ّٜ ٣کؼدق

ا٣غ را جنػ٨ر  ٦ام ازح١اّی ایسػاد قػغق آ٠یؽ ک٥ از ًؼیٙ ٠ؼز٦ام ٠ضٞی ك قکاؼ ز٨ا٠ِ ٠عاًؼق

گكای٤غ( ةػک ٠ْحٛػغ اؿػث ةػؼام  ٦ام زغیغم را ٠ی کؼد؟ ز٨ا٠ْی ک٥ اصح١االت، ركاةي ك ک٤ف

( ؿ٥ٌٞ ٔؼب ةایغ ة٥ چاٝف کكیغق قػ٨د ,دؿحیاةی ة٥ چ٤ی٢ ز٨ا٠ْی ؿ٥ ٠ا٣ِ ةایغ ةؼداقح٥ ق٣٨غ5 

گؼایی قػ٨د، در  ( ّاـ گؼایی ةایغ زایگؽی٢ ظاص-جؼ ةایغ ق٤یغق ق٨د(  ٦ام وْیٖ م ٠ٞثك مغا

( .ك٤ًی صػٜ ٣ع٨ا٤٦ػغ قػغ(  ٦ام ز٧ػاف ٔیؼ ای٤ن٨رت ٠ـائٜ ظاص جاریعی ٠ؼة٨ط ة٥ ؿیاؿث

 :Matthewman. 2015)ج١ایٜ ة٥ دیغف ا٨٠ر ة٥ م٨رت ٤٠ُٟ ك ؿیـح١اجیک ةایغ ص٘ػٍ قػ٨د 

142) 

در ز٧ػاف ٣كػاف داد کػ٥ کكػ٨ر٦ام اركپػایی ك  4,اقی از ةی١ارم ک٨كیغ آ٠ار٦ام اةحال ك ٨ٗت ٣

ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا ک٥ ٠غّی ّٟٞ ٠غرف ك ج١غف ك ٗؼ٤٦گ ز٧ػا٣ی ٦ـػح٤غ، در ٠ٛاةٞػ٥ ةػا ایػ٢ 

جؼ ٠ا٤٣غ کػؼق ز٤ػ٨ةی ك  ةی١ارم ١ّٞکؼد ةـیار وْی٘ی داقح٤غ( در ٠ٛاةٜ ةؼظی کك٨ر٦ام وْیٖ

ك ک٤حؼؿ ای٢ ةی١ارم ٣ـتث ة٥ کك٨ر٦ام ٔؼةػی داقػح٤غ( ایػ٢  ژاپ٢ ١ّٞکؼد ةـیار ة٧حؼم در ٧٠ار

جؼ ٣یػؽ  ٦ػام وػْیٖ جسؼة٥ ة٥ د٣یا داةث کؼد ک٥ در ٠ٛاة٥ٞ ةا ٠عاًؼات زغیغ ةایـحی مغام ٠ٞث

 ٦ا در ٧٠ار ای٢ ةی١ارم آ٨٠ظث(  آف ٦ا رٗث ك از جسؼةیات  ق٤یغق ق٨د( ةایغ ؿؼاغ آف

قػ٨د،  ک٥ ةؼام صٜ ٠عاًؼات ز٧ا٣ی پیك٧٤اد ٠یةاج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼیات اكٝؼیف ةک، راق صٜ دیگؼم 

 ك ٠ـػئ٨ٝیث ج١ْػیٟ ایػ٢ ٦ام اؿػث( ٣٨١٣ػ٥ «ؿػاالرا٥٣ ٠ؼدـ پػیؼم ٠ضاؿػت٥» ك «٠ـئ٨ٝیث ج١ْیٟ»

 جن١ی١اجی ی٤ْی ٦ا، ك قؼکث دكٝث ٦ام جن١یٟ از «اًالع صٙ»قا٠ٜ  ؿاالرم ٠ؼدـ پػیؼم ٠ضاؿت٥

 ٤٧٣غ( ٠ی ادؼ ٠ؼدـ ز٣غگی ةؼ ک٥

را در  4,دـ ٣ع٨ا٤٦غ ج٨ا٣ـث ٠عػاًؼاجی ٠ا٤٣ػغ قػی٨ع ةی١ػارم ک٨كیػغ ٦ا ةغكف ک١ک ٠ؼ دكٝث

٦ام ٌْٚی جا صغ زیادم  صٜ ٦ا ةا ارای٥ راق زا٥ْ٠ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ٧٠ار ک٤٤غ( در دكراف م٤ْحی، دكٝث

٦ا  ٦ا، دكٝث ج٨ا٣ـح٤غ ٠ـائٜ ازح١اّی را ک٤حؼؿ ک٤٤غ ا٠ا در دكرق ٠غر٣یح٥ ةازجاةی ك ّغـ ٌْٚیث ٠ی
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٦ا ةؼام ک١ک ة٥  اًؼات زغیغ ك ٔیؼٚاةٜ پیف ةی٤ی ٣اگؽیؼ از ركم آكردف ة٥ ٠ٞثدر ٨٠از٥ ةا ٠ع

٦ام ٌْٚػی ةػؼام صػٜ ٠عػاًؼات  ٦ا دیگؼ ة٥ ج٧٤ایی راق صٜ ٨ُ٤٠ر صٜ ٠عاًؼات ٦ـح٤غ( دكٝث

٦ام ازح١اّی ٠ؼدـ ز٨ا٠ػِ ٣ـػتث ةػ٥  ٦ا ك قتک٥ ٣ع٨ا٦غ داقث( از ًؼؼ دیگؼ ةا اٗؽایف رؿا٥٣

جؼ قغق ك ؿْی دار٣غ ةا اٗؽایف ٗؼدیث ةػ٥  قاف آگاق ٦ا ةؼ ؿؼ٨٣قث آف جأدیؼ٦ا ك  جن١ی١ات دكٝث

٦ام اظیؼ  ٨٣ّی در ؿؼ٨٣قث آی٤غق ظ٨د ٣ٛف داقح٥ ةاق٤غ( ٥٣٨١٣ ای٢ ا٠ؼ را در ةـیارم از كاک٤ف

در زا٥ْ٠ قا٦غ ة٨دیٟ( ة٥  ٠,4ؼدـ در ٨٠از٥ ةا جن١ی١ات دكٝث در قؼایي قی٨ع ةی١ارم ک٨كیغ 

رٟٔ ةازقغف ٠غارس، از ٗؼؿحادف ٗؼز٣غاف ظ٨د ةػ٥ ٠غرؿػ٥  ٦ا ّٞی ظا٨٣ادق٨٤ّاف ٠ذاؿ ةـیارم از 

ز٨ٞگیؼم کؼدق ك ؿْی کؼد٣غ ٣ـتث ة٥ ؿؼ٨٣قث ٗؼز٣ػغاف ظػ٨د ْٗاال٣ػ٥ كاکػ٤ف ٣كػاف د٤٦ػغ( 

٨٠اردم از ای٢ ٚتیٜ ٣كاف از آ٠ادگی زا٥ْ٠ ةؼام ٣ُارت ةؼ جن١ی١ات دكٝث ك ٠كارکث ْٗاال٣ػ٥ 

 در جْیی٢ ؿؼ٨٣قث ظ٨د دار٣غ(  

چ٤ػی٢ ٠ٌٞػِ کػؼدف  ؿازم آ٠ػارم ك اًالّػاجی ك ٦ٟ ر ای٢ قؼایي دكٝث ایؼاف ٣یؽ ةایغ ةا ق٘اؼد

ؿػاالرا٥٣ پایت٤ػغ  ٠ؼدـ از جن١ی١ات صیاجی ك ٧٠ٟ در ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣ػا ةػ٥ ٤٦سار٦ػام ٠ؼدـ

٠ٞث ٤٠سؼ ة٥ اٗؽایف اّح١اد ازح١اّی ٠ؼدـ ةػ٥ )ةاقغ( ای٢ ٠ـا٥ٝ ة٥ جغریر ةا کا٦ف ٗام٥ٞ دكٝث

 ٦ا در صٜ ٠عاًؼق ز٧ا٣ی کؼك٣ا ظ٨ا٦غ قغ(  كٝث ك ٠كارکث ةیكحؼ آفد

 ق٨د5 ٦ام ؿیاؿحی# ٤٠حر از ٠ٛا٥ٝ اقارق ٠ی در پایاف ة٥ جْغادم از را٦کار٦ام پیك٧٤ادم $ج٨می٥

درآ٠غ ك ٗؼكدؿػث زا٠ْػ٥( ١٦ػا٨ٌ٣ر کػ٥ ذکػؼ قػغ ج٨زیػِ  ص١ایث كیژق از اٚكار کٟ #,

جؼ ة٥ دٝیٜ اؿح٘ادق ةیكحؼ از كؿایٜ  اٚكار پایی٠٢عاًؼق در ز٨ا٠ِ ٣اةؼاةؼ اؿث ك در ٠یاف 

ص١ٜ ك ٣ٜٛ ٠٨١ّی، ا٣ساـ کار٦ام ركز٠ؽدم، دؿحؼؿی ک١حؼ ةػ٥ ظػغ٠ات ك ا٠کا٣ػات 

در٠ا٣ی ك ١٦چ٤ی٢ ٨٠اردم ٠ا٤٣غ ٨٣ع جٕػی٥، ٠ضٜ ؿک٣٨ث ك ةػ٥ ًػ٨ر کٞػی )ة٧غاقحی

٦ػا ٣ـػتث ةػ٥  ؿتک ز٣غگی، ةیكحؼ ظ٨ا٦غ ةػ٨د( از ایػ٢ ركم وػؼكرت دارد جػا دكٝث

جؼ ك  پػیؼ در ٨٠از٥ ةا ةی١ارم کؼك٣ا اٚغا٠ات ص١ایحیِ زغم ص١ایث كیژق از اٚكار آؿیب

 جؼم داقح٥ ةاق٤غ(    ٦ام ة٤ٞغ٠غت ةؼ٣ا٥٠

چ٤ی٢ ٠ٌِٞ کؼدف ٠ؼدـ از جن١ی١ات صیػاجی  ؿازم آ٠ارم ك اًالّاجی ك ٦ٟ ٝؽكـ ق٘اؼ #-

دٚیػٙ ةػ٥ ج٘کیػک ك ٧٠ٟ در ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ارم کؼك٣ا( ارائ٥ آ٠ار٦ا ك اًالّات مػضیش ك 

م در ٠ػؤدؼج٨ا٣ػغ ٣ٛػف  ٠ی 4,اؿحاف، ق٧ؼؿحاف ك ٤٠اًٙ در راة٥ٌ ةػا ةی١ػارم ک٨كیػغ 

٦ػام ة٧غاقػحی در زا٠ْػ٥  ؿازم ك رٗحارؿازم مضیش ةػ٥ ٤٠ُػ٨ر رّایػث پؼكجکٜ آگاق
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ج٨ا٣غ ةا اٗؽایف ٣ٛف ٣ُارجی  داقح٥ ةاقغ( ١٦چ٤ی٢ آگا٦ی ٠ؼدـ از جن١ی١ات صیاجی ٠ی

ؿازم ة٧حػؼ در زا٠ْػ٥ ك اٗػؽایف ٠كػارکث  ٤٠سؼ ة٥ جن١یٟ ٠ؼدـ ةؼ جن١ی١ات دكٝحی،

 ازح١اّی ٠ؼدـ ق٨د(

٦ام ١ّػ٠٨ی(  جضٞیٜ ٠ـئ٥ٞ ة٥ مػ٨رت ٠ػ٤ُٟ ك ؿیـػح١اجیک ك اؿػح٘ادق از ٣ُؼؿػ٤سی #.

٦ام ٠٨١ّی ك كؿػیِ در کكػ٨ر، ٣ُػؼات ٠ػؼدـ را در  ٦ا ةایغ ةا ا٣ساـ ٣ُؼؿ٤سی دكٝث

اج کػؼدق ك جػا صػغكدم ةح٨ا٤٣ػغ راة٥ٌ ةا ةی١ارم ة٥ م٨رت ٤٠ُٟ ك ؿیـح١اجیک اؿحعؼ

جػ٨اف ؿػ٤اری٦٨ام  ٠ی ٦ا را جضٞیٜ ک٤٤غ( ةا جضٞیٜ ای٢ رٗحار٦اؿث ک٥    رٗحار ازح١اّی آف

 ٦ام ٠عحٖٞ ا٣غیكیغ(  صٜ آی٤غق را جؼؿیٟ کؼد ك ة٥ راق

( الزـ اؿػث کػ٥ از 4,اؿح٘ادق از جسؼةیات کك٨ر٦ام ٨٠ٗٙ در ٨٠از٥ ةا ةی١ارم ک٨كیغ  #/

چی٢، ژاپ٢ ك کؼق ز٨٤ةی در ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١ػارم ٠ػػک٨ر اؿػح٘ادق  جسؼة٥ کك٨ر٦ایی ٠ا٤٣غ

 ٦ا را ةا قؼایي ة٠٨ی زا٥ْ٠ جٌتیٙ داد(  ٨١٣د ك آف

اؿح٘ادق از َؼٗیث دا٣كگا٦یاف ك ٠حعنناف ١ّٞی کك٨ر ة٥ ٨ُ٤٠ر اًالع رؿا٣ی ١ّٞی،  0#

ر در زا٠ْػ٥( ٠حاؿػ٘ا٥٣ ١٦ؽ٠ػاف ةػا ا٣حكػا 4,دٚیٙ ك ة٥ ركز در راة٥ٌ ةا ةی١ارم ک٨كیغ 

، قت٥ ّٟٞ ٣یؽ در زا٥ْ٠ ركاج پیغا کؼدق ك ةـیارم از ؿػ٨دز٨یاف ةػا 4,كیؼكس ک٨كیغ 

٦ػا  ا٣غ( الزـ اؿث ک٥ دكٝث گ١ؼاق ؿازم ٠ؼدـ ٤٠سؼ ة٥ رٗحار٦ام ازح١اّی اقحتا٦ی قغق

٦یاف، پژك٦كگؼاف ك ٠حعنناف ١ّٞی کك٨ر ة٥ ٤٠ُػ٨ر آگػاق ؿػازم  از پحا٣ـیٜ دا٣كگا

 ای٢ ز٠ی٥٤ ةیف از پیف اؿح٘ادق ١٣ای٤غ(  ١ّٞی ك ٠تارزق ةا قت٥ ّٟٞ در

  ٤٠اةِ 

زا٠ْػ٥  پػؼداز٥یػةػک $٣ُؼ فیاكٝػؼ ٦امك٥یآراء ك ا٣غ#( /4.,اص١غم، صتیب، د٦ٛا٣ی، ركداة٥ $

، /4، ز٠ـػحاف -، قػ١ارق +,، دكرق ؿاةٙ# ی$ج٨ؿ٥ْ ا٣ـا٣ یٗن٤ٞا٥٠ ج٨ؿ٥ْ ازح١اّ( #ؽیآ٠ ٠عاًؼق

 (,+,)1-,م٘ضات 

 ی٠ٌاْٝػات ازح١ػاّ( ة٥ ٠عاًؼق در ق٧ؼ یزا٥ْ٠ ق٤اظح ی٣گا٦#( 32.,ای١ا٣ی زازؼ٠ی، صـی٢ $

 ( / ق١ارق ،دكرق اكؿ ،ؼافیا

ةازیػػاةی قػػغق در جػػاریط ( کؼك٣ػػا ؼكسیػػ٤٠كػػاء ك#( 44.,آظ٣٨ػػغم، ّتػػاس، ا٠ػػی٢ زادق، ا٠یػػغ $

$,2*+,*,.44 )#https://www.abbasakhoundi.ir 

 ک٨یؼ( ٧٠غیؽادق، ج٧ؼاف5 ٠ض١غروا م جؼز٥١ ،ز٧ا٣ی م ٠عاًؼق در زا٥ْ٠ (#33.,$ اكٝؼیف ةک،
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زا٠ْػ٥ ٠عػاًؼق  کیدر  اؿثی٤٠اؿتات دا٣ف ك ؿ#( 33.,ی $اة٨ّٞ ؼ،یكداد٦، ٔال٠ْتاس ،یج٨ؿٞ

زا٠ْػ٥ ( در ّنػؼ صاوػؼ ی٣ُػارج ؽیز٨ا٠ِ ٠عاًؼق آ٠ مؼیةؼ قکٜ گ یق٤اظح زا٥ْ٠ یجا٠ٞ ؽی٠آ
 (/، ق١ارق دكرق د٦ٟ، ؼافیا یق٤اؿ

ّٞػ٨ـ ٠سٞػ٥ ( افیػؼا٣یا ـػح٥یدر جسؼةػ٥ ز یةؼكز ٣گؼا٣ػ ماد٧٣ م٦ا ٤٥یز٠#( /4.,قاٝچی، كصیغ $
 (2ق١ارق ، ی#$دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتائی ازح١اّ

#( ٠تػا٣ی ركش قػ٤اظحی پػژك٦ف اؿػ٤ادم در /4.,مادٚی ٗـایی، ؿ٧یال، ّؼٗاف ٤٠ف، ای١ػاف $

، 4-، قػ١ارق را٦تػؼد ٗؼ٤٦ػگات ٠غرف قغف ةؼ ظا٨٣ادق ایؼا٣ی، جأدیؼ٨ّٞـ ازح١اّی ٨٠رد ٠ٌا5٥ْٝ 

 (-1)-4مل 

# ارزیػاةی اةْػاد اٚحنػادم +/#( درةارق ٠ٛاة٥ٞ ةا قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا $44.,ّتغا٧ٝی، ٠ض١غروا $

 ٦ام ٠سٞؾ، دٗحؼ ٠ٌاْٝات اٚحنادم( کالف قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا، ٠ؼکؽ پژك٦ف

 م ٗنػ٤ٞا٥٠آ٠یؽ(  ٠عاًؼق م زا٥ْ٠ ةؼام آف ا١٦یث ك ریـک م #( زا33٥ْ٠.,$ ٠ض١غّٞی ٚاؿ١ی،

 دكازدق( ؿاؿ ،ا٦تؼدمر ٠ٌاْٝات

ةازیػاةی قػغق در جػاریط  (کػایکؼك٣ا در آ٠ؼ افیٚؼةا٣ ٢یپ٨ؿحاف، ةؽرگحؼ اقیؿ#( +-+-ٚغکپ٨ر، ٣ی١ا $

  (https://per.euronews.com#( ةؼگؼٗح٥ از5 +-+-*/+*+,$

 ؿاؿ قكٟ، ق١ارق اكؿ( ٟ،٣كؼی٥ ٣كاء ّٞ#( /4.,اکتؼ $ کا١َی، ٗا٥١ً، مت٨رم، ّٞی

 ٣ی( ج٧ؼاف5 چاكقیاف، صـ٢ م جؼز٥١ ،ق٤اؿی زا٥ْ٠ (#34.,$  آ٣ح٣٨ی گیغ٣ؽ،

گػؽارش #( 44.,٦ام ٠ٞػی پژك٦كػگاق ٗؼ٤٦ػگ، ٤٦ػؼ ك ارجتاًػات $ گؼكق اٗکارؿ٤سی دٗحؼ ًؼح

 ، ٨٠ج اكؿ(٣ُؼؿ٤سی دیغگاق ق٧ؼك٣غاف در ظن٨ص کؼك٣ا $٠ٌا٥ْٝ کك٨رم#

#( ظتؼگػػارم 43*-,*4,ةازیػاةی قػغق در جػاریط $( از ةكػؼ ْػثیًتا٣حٛاـ  غ؛ی٨٣پغ م٦ا ؼكسیك

  (https://www.irna.irز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف، ةؼگؼٗح٥ از5 

ةازیػاةی قػغق در جػاریط ( ٤غقیآ م٦ا مؼیؿالح در ةؼاةؼ ٥١٦ گ ٢یة٧حؼ ْثیکا٦ف ٠غاظ٥ٞ در ًت

 (http://www.zistonline.com#( پایگاق ظتؼم زیـث آ٣الی٢، ةؼگؼٗح٥ از5 44*-+*,,$

 

 

 

 

https://per.euronews.com/
https://www.irna.ir/news/83707440/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://www.zistonline.com/
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