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چکیذُ:
ٞش فوایی حیاذ فشٍٙٞی خاف خٛد سا ٔیػاصد ،تٙاتشیٗ ٌٔأِٝی ٘حٜٛی زِٛیذ ٔ ٚلشف
فواٞای ٔذسٖ ؿٟشی دس د ٚدٝٞی اخیش ،إٞیر ٚیظٜای یافس ٝاػر .وافی ؿاج ٘یض تٛٙٓ ٝاٖ
یىی اص ٕٞیٗ فواٞای خذیذ ،فش ًٙٞخاف خٛد سا خّك وشد ٜاػر .خظٞٚؾ حاهش تا تٝ
واسٌیشی سٚیىشدی ازٌٛٙشافیه دس خی آٖػر و ٝت ٝزٛكیف وافیؿاج  ٚواف٘ٝـیٙی تٔ ٝثاتـٝی
یه ٔیذاٖ فشٍٙٞی تدشداصد.
ٔیذاٖ ٌٔأِ 18 ،ٝوافی ؿاج ؿٙاخس ٝؿذ ٜدس ؿٟش تٙذسٓثاع تٛد ٚ ٜفشایٙذٞای دادٜیاتی
ٌٔأِـٝی حاهش ،زشویثی اص ٔـاٞذٜی ٔـاسوسی ٔ ٚلاحثٞٝای سػٕی  ٚغیشسػٕی اػر.
ؿیـٜٛی دػسشػی تٕٞٝ٘ٛ٘ ٝا تا حوٛس ٔحمك دس وافیؿاجٞا  ٚا٘داْ فشایٙذٞای آسٕادػاص تٝ
كٛسذ ٔؼسمیٓ ٕٞ ٚچٙیٗ ت ٝؿیٜٛی ٔٔشفی زٛػي وافٞٗٔٝا ،تٛد ٜاػر.
فشایٙذٞای دادٜواٚی ٔ ٚثّث ػاصی (چٙذٚخٟی وشدٖ) فٔاِیرٞای ٔیذا٘ی حاوی اص آٖػر وٝ
ٔیزٛاٖ وافیؿاج دس تٙذسٓثاع سا ت ٝؿىُ ص٘دیـشٜای اص خشدٜفش ًٙٞزا هذ فش ًٙٞزٛكـیف
وشد .ا٘سضاّ دادٜٞای حاكـُ اص ٔلاحثٞٝای سػٕی  ٚغیشسػٕی تا ٔـاسوروٙٙذٌاٖ ٔیذاٖ
خظٞٚؾ ٘یض ٞـر ٔمِٝٛی زٔأّی تٛدٖ ،فشاغسی تٛدٖ  ،ػثهٔٙذ تٛدٖ  ،دٔٛوشازیه تٛدٖ،
خٟا٘ی تٛدٖ ،أٗ تٛدٖٙٔ ،ضِرتخؾ تٛدٖ ٔ ٚذٌشا تٛدٖ سا دس زٛكیف وافیؿاج تٔ ٝثاتٝی
فوای فشٍٙٞی٘ ،ـاٖ ٔیدٞذ.
 -1اػسادیاس ٌش ّْٛٓ ٜٚاخسٕآی دا٘ـٍاٞ ٜشٔضٌاٖ(٘ٛیؼٙذٔ ٜؼؤ)َٚ
 -2اػسادیاس ٌش ّْٛٓ ٜٚاخسٕآی دا٘ـٍاٞ ٜشٔضٌاٖ
 -3واسؿٙاع اسؿذ خظٞٚؾ ّٓ ْٛاخسٕآی دا٘ـٍاٞ ٜشٔضٌاٖ
زاسیخ ٚك97/10/11 :َٛ
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ٍاشگاى کلیذی :وافیؿاج ،ػثه ص٘ذٌی ،فوا ،ازٌٛٙشافی ،تٙذسٓثاع

بیاى هعالِ
اص دٝٞی ٔ 1970یالدی ٓالیك س ٚت ٝسؿذی دس ِ٘شیٝی اخسٕآی  ٚفشٍٙٞی تً ٝشح
خشػؾ دستاسٜی فوا ٔ ٚىاٖ تٚ ٝخٛد آٔذٔ .ىاٖ ت ٝیه ٚاحذ اص فوا اًالق ٔیؿٛد وٝ
تٚ ٝػیّٝی ا٘ؼاٖ اؿغاَ ؿذ ٜتاؿذ .زشویة ا٘ؼاٖ تا فوا ٔىاٖ سا ٔیآفشیٙذ ٔ ٚشوض
ٕٓـُآٌاٞا٘ ٚ ٝاسادی ا٘ؼاٖٞاػرّٓ .ر افسشاق ٔىاٖٞا زٕشوض اسصؽٞا ،دیذٌاٜٞا،
ٞذفٞا  ٚزدشتٞٝای ٔخسّف دس آٖٞاػر(ؿٟاتی  ٚخٔفشی .)86 :1393 ،زٔأالذ
ا٘ؼا٘ی دس ٞش فوایی ٔٔٙای ٔسفاٚزی داسد صیشا ٞشیـه اص ایٗ فواٞا ت ٝؿیٜٞٛای
ٔسـفاٚزی ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ ٞ ٚشیـه حأُ فٔاِیرٞایی ٞؼسٙذ وٙٔٔ ٝای
ٔسفاٚزی سا دس تشداس٘ذ .إٞیر ساتٌٝی فوا  ٚسٚاتي اخسٕآی ت ٝحذی اػر و ٝتایذ تٝ
زٛصیْ فوایی فٔاِیرٞای اخسٕآی ٚ ٚیظٌی ٔٛلٔیسی ٕٝٞی وٙؾٞای اخسٕآی دس آٖ
فوا زٛخٚ ٝیظ ٜداؿر(تاسوش .)626 :1387 ،فواٞای ؿٟشی اص خّٕ ٝفواٞایی ٞؼسٙذ وٝ
ا٘ؼاٖٞا تا ػاخسٗ آٖٞا دس ؿٟش٘ ،یاص خٛد ت ٝتشلشاسی اسزثاى سا تشآٚسدٔ ٜیػاص٘ذ .ایٗ
فواٞا تا اؿىاَ ٘ ٚاْٞای ٔسفاٚزی ٔا٘ٙذ خاسنٞا ،فشٍٙٞؼشاٞا ،وافیؿاج ٞا ... ٚاص ِ٘ش
اخسٕآی فٔاَ تٛد ٚ ٜأىاٖ اسزثاًاذ چٟش ٜت ٝچٟش ٜسا فشأ ٓٞیآٚس٘ذ(ٔذ٘ی خٛس،
 .)32 :1379ػثه ص٘ذٌی ٔفٟٔٛی اػر و ٝتشای ؿشایي خذیذ خیؾ آٔذ ٜدس ص٘ذٌی افشاد
دس ؿٟشٞای تضسي ت ٝواس تشدٔ ٜیؿٛد صیشا ؿٟشٞای تضسي  ٚخذیذ تا ػاخساسٞای تیـسش
ٔلشفی  ٚزفشیحی ػاصٔاٖ یافسٝا٘ذ  ٚافشاد ٌ ٚشٜٞٚای اخسٕآی دس آٖ ٘ ٝتشای واس ٚ
زالؽ تّى ٝتشای ٔلشف ٕ٘ ٚایؾ  ٚاسائٝی ٘ ّٛخذیذ ص٘ذٌی آٔذٜا٘ذ (آصاد اسٔـىی ٚ
ؿاِچی .)1384،یـىی اص اتٔاد ػثـه ص٘ذٌی٘ ،حٜٛی ٌزساٖ اٚلاذ فشاغر اػر  ٚیـىی
اص ِٔٛفٞٝایی ؤ ٝیزٛا٘ذ ٔا سا دس صٔیٝٙی اٚلاذ فشاغر یاسی دٞذٔ ،ؼأِة ٔىاٖٞا ٚ
خازٛقٞایی اػر و ٝخٛا٘اٖ تخـی اص فشاغر خٛد سا دس آٖ ٔیٌزسا٘ٙذ .اص خّٕٝی ایٗ
ٔٙاًك ٔیزٛاٖ ت ٝوافیؿاجٞا اؿاس ٜوشد .وافی ؿاج تشخالف زلٛسازی و ٝآٖ سا ادأٝی
خذیذٜی لٜٟٛخا٘٘ٝـیٙی ٔیدا٘ٙذ و ٝأشی خذیذ دس ایشاٖ ٔحؼٛب ٔی ؿٛد و ٝدس خی
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زغییش ػثه ص٘ذٌی افشادٚ ،اسد ص٘ذٌی آٖٞا ؿذ ٜاػر .آصاد اسٔىی تشای وافٞٝا واسوشد
اخسٕآی  ٚفشٍٙٞی لائُ اػر  ٚتیاٖ ٔیوٙذ و ٝاٌشچ ٝدس خأٔٝی ٔا وافٞٝا زغییشاذ
اخسٕآی فشٍٙٞی ٔٛسد ِ٘ش سا ٘ذاس٘ذ أا تٞ ٝشحاَ واف٘ٝـیٙی یه حشور اخسٕآی ٚ
فشٍٙٞی اػر ٘ ٚسیدٝی غیشٔؼسمیٓ ٞش ٘ ّٛاخسٕاّ ٘یض یه حادثٝی اخسٕآی اػر أا
تشخی دیٍش ٔا٘ٙذ كذیك ػشٚػسا٘ی ،واف ٝسا زٟٙا داسای واسوشد زفشیحی ٔیدا٘ذ  ٚتٝ
ٓمیذٜی ا ٚوافٔ ٝحّی دٚس اص ػیاػر  ٚتحث  ٚزشدد اػر ٔ ٚیزٛا٘ذ ٔؼىٙی تشای
دسدٞای خأٔ ٝتاؿذ  ٚصٔیٝٙػاص سفْ زٙؾٞای فىشی  ٚسٚا٘ی ؿٟش٘ٚذاٖ اػر (فشح
صادی .)1393،اخیشاً دس تش٘أٝسیضی ؿٟشی ت ٝدِیُ ایٙى ٝوافیؿاجٞا ٔیزٛا٘ٙذ ت ٝفوای
ٕٓٔٛی ػشص٘ذٌی تخـٙذ ،داسای إٞیر  ٚاسصؽ ؿٙاخس ٝؿذ٘ذٕٞ .چٙیٗ زشخیح دس
ا٘سخاب وافیؿاج ت ٛٙٓ ٝاٖ یه ٔىاٖ ٕٓٔٛی تشای خٛا٘اٖ ،دس ٌٔأِاذ
ٔخسّف(ّٓیخٛا ٚ ٜؿادٔٙفٔر )1395 ،زأویذ ؿذ ٜاػر.
ٌٔأِاذ  ٚتشسػیٞای ٔیذا٘ی ٔحمماٖ ٘ـاٖدٙٞذٜی حوٛس صیاد افشاد تٛیظ ٜخٛا٘اٖ دس
وافیؿاجٞای تٙذسٓثاع اػر٘ .ىسٝای و ٝدس ایٙدا داسای إٞیر اػر ایٗ اػر و ٝایٗ
ٔىاٖ ٞا چ ٝخلٛكیر ٚ ٚیظٌیٞایی داسد و ٝخٛا٘اٖ سا ٔدزٚب خٛد ػاخس ٝاػر ٚ
یا اص ًشفی خٛا٘اٖ دس ایٗ ٔىاٖٞا ت ٝد٘ثاَ چ ٝچیضی ٔی ٌشد٘ذ  ٚیا ت ٝچ ٝچیضی دس
ایٗ ٔىاٖ دػر یافسٝا٘ذ و ٝزشخیح ٔیدٙٞذ ػآاذ صیادی سا دس آٖ ت ٝػش تش٘ذ.
اٌشچ ٝتٙذسٓثاع ٘یض ٔا٘ٙذ دیٍش ٔشاوض اػساٖٞا ،اص س٘ٚذ ٔذس٘یضاػی ٖٛدس ایشاٖ زأثیش
خزیشفس ٚ ٝزغییش چٟشٜی ؿٟش دس ػاِیاٖ اخیش زأییذی تش ایٗ ٔذٓاػر أا ٕٞچٙاٖ ؿٟشی
اػر تا تافسی ٘ؼثساً ػٙسی و ٝاسصؿٟا ،صتاٖ ،خٛؿؾ  ٚفش ًٙٞتٔٛی خٛد سا زا حذی حفَ
وشد ٜاػر .دس ایٗ ٔیاٖ س٘ٚذ فضایٙذٜی ؿىٌُیشی ٔىاٖٞای ٔلشفی ٔذسٖ ٔثـُ
وـافـیؿاجٌٛ ،یای زغییشازی دس ٓشكٝی فش ًٙٞاػر .ػؤاَ اػاػی خظٞٚؾ خیؾ س،ٚ
٘اُش تش ایٗ زحٛالذ اػر؛ آیا ٔیزٛاٖ اص ؿىٌُیشی فش ًٙٞخاف واف٘ٝـیٙی دس
تٙذسٓثاع ػخٗ ٌفر؟  ٚاػاػا خٛا٘اٖ وافٝس ٚچٍ ٝ٘ٛایٗ فواٞا سا زٛكیف ٙٔٔ ٚا
ٔیوٙٙذ؟
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ایٟٙا خشػؾٞایی اػر و ٝدس یه ٌٔأِٝی ازٌٛٙشافیهً ،ی حوٛس  ٕٝٞخا٘ثٝی ٔحمك
دس ٔیذاٖ ٌٔأِٔ ٚ ٝثسٙی تش دادٜٞای ٔسً ،ّٛٙشح ؿذٌ ٚ ٜضاسؽ حاهش ،زالؽ داسد زا
وافی ؿاج تٔ ٝثاتٝی یه فوای فشٍٙٞی سا زٛكیف  ٚزفؼیش ٕ٘ایذ.
پیؽیٌِی پصٍّػ
ّٓیخٛا ٚ ٜؿادٔٙفٔر ( )1395دس ٔماِٝای تا ٓٛٙاٖ "ٓـاق  ٚؿٟش" ،ت ٝتشسػی اػسفادٜ
خٛا٘اٖ اص فواٞای ٕٓٔٛی خشداخسٝا٘ذ .ایٗ ٔماِ ٝتش ٌٔأِٝی خٛا٘ا٘ی زٕشوض داسد و ٝتا
دٚػساٖ خٙغ ٔخاِف خٛد دس فواٞای ٕٓٔٛی حوٛس ٔییاتٙذ .یافسٞٝا ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٝ
خاسن ٞا  ٚوافیؿاجٞا اص خّٕٔ ٝىاٖٞای ٕٓٔٛی زشخیحی خٛا٘اٖ ٞؼسٙذ .وٙسشَ
سػٕی ،ایٗ خٛا٘اٖ سا تٔ ٝىاٖٞای ٕٓٔٛی ؿٟشی د٘ح  ٚخشذ ػٛق ٔیدٞذ.
ٔمذع خٔفشی ٕٞ ٚىاساٖ( )1391دس خظٞٚـی تا ٓٛٙاٖ "تشسػی زأثیشٓٛأُ فشٍٙٞی تش
ػثه ص٘ذٌی خٛا٘اٖ وافی ؿاج دس ؿٟش اٛٞاص" تا ٕٞیٗ ٞذف تش سٚی خأٔٝی آٔاسی
ؿأُ خٛا٘اٖ  15-35ػاِ ٝؿٟش اٛٞاص ا٘داْ دادٜا٘ذ .یافسٞٝای زحمیك تیاٍ٘ش اسزثاى
ٔٔٙاداس ٔثثر ٔ ٚؼسمیٓ تیٗ ػشٔایٝی فشٍٙٞی ،اٚلاذ فشاغر تا ػثه ص٘ذٌی اػر؛ ایٗ
دسحاِی اػر و٘ ٝسایح حاوی اص ٓذْ ساتٌ ٝتیٗ ٍ٘شؽ دیٙی  ٚػثه ص٘ذٌی خٛا٘اٖ ٔٛسد
ٌٔأِ ٝاػر (ٔمذع خٔفشی ٕٞ ٚىاساٖ.)109-128 :1391 ،
ؿاِچی ( )1386دس ٔماِٝای تا ٓٛٙاٖ "ػثه ص٘ذٌی خٛا٘اٖ وافیؿاج ت ٝتشسػی ػثه
ص٘ذٌی خٛا٘اٖ وافیؿاج ٌٔٙمٝی ػٝی زٟشاٖ" خشداخس ٝاػر .ایٗ ٔماِ ٝدس زالؽ تشای
ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ػثه ص٘ذٌی ایٗ ٌش ٜٚاص خٛا٘اٖ  ٚإٞیر ٓٙاكش ٔخسّف ص٘ذٌی،
ٙٞداسٞای ٔلشف ٘ ٚیض ؿیٜٞٛای ٌزساٖ اٚلاذ فشاغر اػر٘ .سایح ایٗ ٌٔأِ ٝحاوی اص
آٖ اػر و ٝدس ایٗ فوای اخسٕآیٚ ،یظٌیٞای ػثه ص٘ذٌی خؼأذسٖ اص لثیُ ٔذ ٚ
ػّیم ٝاِسماًی ،زٔأُ أش ٔحّی  ٚخٟا٘ی  ٚإٞیر ػشٌشٔی ٔ ٚلشف ٘ ٚمؾ حیازی
ِزذ دیذٔ ٜیؿٛد (ؿاِچی.)115-93 :1386،
تاس٘ٚی ٕٞ ٚىاساٖ ( )1386دس ٔماِٝای تا ٓٙـٛاٖ" تشسػی ٔلـشف اوؼـساصی دس تیٗ
خٛا٘اٖ  15زا  25ػـاَ ٔشاخٔٝوٙٙذ ٜت ٝوافیؿاجٞای خٙح ٌٔٙمٝی زٟشاٖ ت ٝایٗ ٔؼأِٝ
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خشداخسٝا٘ذ .دس ایٗ ٔمأِ ٝلشفوٙٙذٌاٖ ایٗ ٔاد ٜتیـسشیٗ ّٓر سا ٘یاص سٚحی  ٚاكشاس
دٚػساٖ آالْ وشدٜا٘ذ( تاس٘ٚی ٕٞ ٚىاساٖ .)54-49 :1386،
ٔاوٛیی(٘ )1393یض دس یه ٌٔأِ ،ٝتا اؿـاس ٜتٚ ٝیـظٌیٞای ٔشدْؿـٙاخسی وافیؿاج،
تیـاٖ ٔیوٙذ و ٝوافیؿاج سٞٚا ٕٔٔٛالً تشای ٌزسا٘ذٖ اٚلاذ فشاغرٌ ،فر ،ٌٛٚزثادَ
اًالٓاذ ،دیذاسٞای دٚػسا٘ ٚ ٝزٟٙایی ٌٔ ٚأِ... ٚ ٝت ٝایٗ فواٞا ٔشاخٔٔ ٝیوٙٙذ.
خظٞٚـی( )2012تا ٓٛٙاٖ" فش ًٙٞوافیؿاج" تا ٞذف تشخؼس ٝوشدٖ ٚخٛد یا ٓـذْ
ٚخٛد یه ساتٌٔ ٝیاٖ ٘حٜٛی سفساس ٔـسشیاٖ تا اسصؽٞای ٕ٘ادیٙی و ٝدس خـر یه تش٘ذ
زداسی ٚخٛد داسد ،زٛػي اػٕیرٕٞ ٚ 1ىاساٖ ا٘داْ ؿذ ٜاػر .یافسٞٝای خظٞٚؾ تیاٍ٘ش
ٚخٛد اسزثاى ٔٔىٛع ٔیاٖ اسصؽٞای ٕ٘ادیٗ یه تش٘ذ زداسی  ٚسفساس ٚالٔی ٔـسشیاٖ
اػر.
ٚاوؼٕٗ )2006(2دس ٔماِٝای تآٛٙاٖ" وافی ؿاجٛٓ :أُ فیضیىی  ٚاخسٕآی ٔؤثش تش
ٚاتؼسٍی ت ٝیه ٔىاٖ ت ٝتشسػی دالیُ ٚاتؼسٍی افشاد ت ٝوافیؿاج سا تش ٔثٙای سفساس آٖ
افشاد ٌٔأِٔ ٝیوٙذ .یافسٞٝای اكّی خظٞٚؾ حاهش ٓ 5أُ دس ًشاحی  ٚدیضایٗ سا ؿأُ
ؿذ ٜاػر وٓ ٝثاسزٙذ اص  :زٕیضی ،تٛی ٌٔثٛ٘ ،ّٛسٔٙاػةٔ ،ثّٕاٖ ساحر  ٚدیذ تٔ ٝحیي
تیش.ٖٚ
هباًی ًظری ٍ هفَْهی
تشسػی ػٔ ٝف ْٟٛػثه ص٘ذٌی ٔ ،لشف  ٚاٚلاذ فشاغر ٔیزٛا٘ذ ٔـخق وٙٙذٜی
خایٍا ٜوافیؿ اج  ٚإٞیر آٖ دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜافشاد خأٔ ٝتاؿذ .دس ایٗ ساػسا دس
ادأ ٝت ٝآساء ِ٘شیٝخشداصاٖ ٔخسّفی اؿاس ٜؿذ ٜاػر.
ٚتّٗ ٔٔسمذ اػر و ٝكشفاً داؿسٗ ثشٚذ تشای ٔسٕایض ػاخسٗ خٛد اص دیٍشاٖ وافی
٘یؼر ،تّى ٝچٍٍ٘ٛی ٕ٘ایؾ ایٗ ثشٚذ ،زٕایض ایداد ٔیوٙذٚ .ی ثشٚذ ایٗ ًثم ٝسا
1
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ٔثٙای اكّی زٕایض  ٚخایٍاٚ ٜاالی اخسٕآی آٟ٘ا ٔیدا٘ذ .ثشٚذ  ٚخایٍا ٜاخسٕآـی
ًثمٝی زٗآػا ٔلشف ٔسِاٞشا٘ ٝسا دس خی داسد و ٝتش ٔثٙای آٖ ،آوای ایٗ ًثم ٝاص
ٔٛلٔیر خٛد اػسفاد ٜوشد ٜتا ٔلشف چـٌٓیش و ٝكشفاً خٙثٝی ٕ٘ایـی داسد ٓٞ ،خٛد ٚ
ًثمٝؿاٖ سا اص ػایشیٗ ٔسٕایض ٔیوٙٙذ  ٓٞ ٚتشای خٛد اسصؽ ٚاالزشی لائُ ٔیؿ٘ٛذ ٚ
ؿیٜٞٛای سفساسی ٔ ٚلشفی خٛد سا تٔ ٝثاتٝی ٔذ ت ٝدیٍشاٖ زحٕیُ ٔیوٙٙذ
(ٚتّٗ .)1386،خٛسج صیُٕ تیاٖ ٔیداسد ؤ ٝذس٘یس ٚ ٝزحٛالذ آٖ فشدیر ٛٞ ٚیسی ٘ٛیٗ
تشای ا٘ؼاٖ تٚ ٝخٛد ٔیآٚسد أا ایٗ فشدیر دس تٙذ ٔحذٚدیرٞا  ٚفـاسٞای خأٔٝ
اػرٔ .لشفٌشایی  ٚسٚی آٚسدٖ تٔ ٝذٞای ٌ٘ٛاٌ ٚ ٖٛتذیْ یىی اص ساٜٞای ٌزاس اص
ایٗ ٔحذٚدیرٞاػر .صیُٕ زحّیّؾ سا تا اكُ دٌٚاٍ٘ی آغاص ٔیوٙذٛٔ .ه ّٛدٌٚاٍ٘ی
ص٘ذٌی تٛٙٓ ٝاٖ ٚاحذی ؿأُ ٌشایـی تٓ ٝاْ تٛدٖ ٌ ٚشایـی ت ٝخاف تٛدٖ ٌٔشح
ٔیؿٛد .دس ص٘ذٌی اخسٕآی ایٗ دٌٚاٍ٘ی فّؼفی دس ٔذ ٔسثّٛس ٔیؿٛد و ٝت ٝكٛسذ
ػٙسضی ّٕٓی ٔیاٖ ٌشایؾ سٚاٖؿٙاخسی ت ٝزمّیذ ٌ ٚشایؾ سٚاٖؿٙاخسی ت ٝزٕایض اتشاص
ٔیؿٛد (ٚا٘ذ٘ثشي .)67 :1386،اص ػٛی دیٍش ٔاوغ ٚتش تشخالف ٚتّٗ  ٚصیُٕ و ٝتش
ٔلشف ٔ ٚذ دس د٘یای ٔذسٖ  ٚخیأذٞای آٖ زاًویذ ٔیوٙٙذ تٔ ٝف ْٟٛػثه ص٘ذٌی زٛخٝ
داسد أا آٖ سا تشای زثییٗ  ٚزـشیح لـشتٙذی ٘ ٚاتشاتشی ت ٝواس ٔیٌیشد .تِ٘ ٝش ٚتش
ٌشٜٞٚای ٔٙضِسی ٌشایؾ داس٘ذ دس زٕأی ٓشكٞٝای ص٘ذٌی خًٌٛی سا اًشاف خٛد
زشػیٓ وٙٙذ و ٝت ٝآٖٞا دس زٔأُ اخسٕآی دٚػسا٘ ، ٝاصدٚاج ّٛ٘ ،ػثهٞای ٚاِذیٗ ٚ
دیٍش ٓشكٞٝای ص٘ذٌی ،زٔاسف ٔـخق ٙٔ ٚاػة تا ٌشٞٚی وـ ٝدس آٖ لشاس داس٘ذ
ٔـیدٞذ (ٌٛؿیشٔ .)86 :1384،ذٞای ٌ٘ٛاٌ٘ ٖٛیض اص دس ٖٚػثهٞای ٔخسّف ص٘ذٌی
ؿىُ ٔیٌیشد  ٚتٚ ٝػیّٝی آٖٞا خزیشفس ٝیا سد ٔیؿ٘ٛذٞ .شػثه ص٘ذٌی آداب خاكی
داسد و ٝایٗ آداب ؿأُ ٔذ ٘یض ٔیؿٛد .آداب صٔا٘ی ٔذ ٘أیذٔ ٜیؿٛد و ٝزاص ٜتٛدٖ
سفساس ٔشتٔ ،ًٝٛثٙای خٟرٌیشی وٙؾ تاؿذ (ٚتش .)34 :1374،تٛسدی ٛیىی دیٍش اص
ِ٘شیٝخشداصاٖ ٔ ٟٓدس ایٗ صٔی ٝٙاػر .أ ٚلشف سا سوٗ اػاػی د٘یای أشٚص ٔیدا٘ذ ٚ
ٔٔسمذ اػر وٓ ٝادذٚاسٜی ؿىُ ٌشفس ٝدس افشاد ،دس ؿىُ دادٖ اٍِٛی ٔلشف تؼیاس
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زأثیشٌزاس اػر(اػسٛسی .)268 :1389،اغّة افشاد زالؽ ٔیوٙٙذ تا ٔلشف ٘ ّٛخاكی اص
واالٞا یا خٛؿان  ٚحسی ٘ٓٛی خاف اص زفشیح  ،...ٚزغییش ًثمازی خٛد سا آالْ وٙٙذ ٚ
یه ٛٞیر ًثمازی  ٚػثه ص٘ذٌی خذیذ سا ت ٝدػر آٚس٘ذ .تٛسدیٔ ٛا٘ٙذ ٚتش اص ػثه
ص٘ذٌی تٛٙٓ ٝاٖ ؿاخق ٕ٘ ٚاد یا حسی فشكرٞای خٌّٜٛشی یا اثثاذ ٔٙضِر اخسٕآی
وؼا٘ی ػخٗ ٔیٌ ٛیذ و ٝتا لائُ ؿذٖ زٕایض ٔیاٖ خٛؿٕض ٚ ٜتذٔض ،ٜصیثا  ٚصؿر ،ؿیه
خٛؽ  ٚتذ ِثاع ،تاوالع  ٚتی والع  ... ٚخٛد سا اص دیٍشاٖ ٔسٕایض ٔیػاص٘ذ(اتارسی ٚ
چاٚؿیاٖ .)15 :1381،تٛسدی ٛػثه ص٘ذٌی سا ٓیٙیر یافس ٚ ٝزدؼٓ یافسٝی زشخیحاذ
افشاد دس صٔیٞٝٙای ٔخسّف ٔثُ اٚلاذ فشاغر  ٚؿیٜٛی ٔٔاؿشذ ،تاٚسٞا ،آسماداذ افشاد،
اسصؿٟا ٔ...ٚیدا٘ذ  ٚایٙى ٝافشاد اص ًشیك ٔلشف اص خّٕ ٝدس صٔیٝٙی فشٍٙٞی ٔثُ ّ٘ٛ
زفشیحاذ ،ا٘ٛاّ ٟٔاسذ ٞا  ٚآسماداذ  ...ٚػٔی دس زٕایض خٛد اص ػایشیٗ داس٘ذ (تٛسدی،ٛ
 .)1390تٛدسی ٛدس ایٗ صٔی ٝٙاص ِ٘اْ ػشٌشٔی  ٚاِضاْ تٟشٜٙٔذی ػخٗ ٔیٌٛیذِ٘ .اْ
ػشٌشٔی ت ٝفشد ٔذسٖ یادآٚسی ٔیوٙذ و ٝز ٛتایذ ػٔادذٔٙذ تاؿی  ٚدس ایٗ سا ٜتایذ
فٔاال٘ ُٕٓ ٝوٙی  ٚایٗ یٔٙی زِٛیذ ٘یاصٞا  ٚلاتیّرٞای ٔلشفی خذیذ دس افشاد  ٚاٌش
وؼی فٔاَ ٘ثٛد ٔدثٛس ت ٝلٙآر ٔیؿٛد  ٚایٗ یٔٙی زثذیُ ؿذٖ تٛٔ ٝخٛدی غیش
اخسٕآی .تٕٞ ٝیٗ دِیُ اػر و ٝا ٚاص ٘ٓٛی اخالق ػشٌشٔی ٘اْ ٔی تشد ،اخاللی و ٝتا
اِضاْ ت ٝػشٌشْ ؿذٖ ،تٟش ٜتشدِٖ ،زذ تشدٖ  ٚاسها ؿذٖ اص ٕٝٞی أىا٘اذ ٕٞشا ٜاػر.
(تٛدسیاس.)112-110 :1389 ،
ِٛفٛس ٔسفىشی فشا٘ؼٛی  ٚفیّؼٛفی اػر و ٝت ٝؿذذ خٛد سا دسٌیش ؿٟشٌشایی وشدٜ
اػر .سٚؽ ِٛفٛس خیؾ وـیذٖ ٔؼأِة فوا دس ٔفٓ ْٟٛاْ  ٚؿٟش دس ٔف ْٟٛخاف تٛد .اص
دیذٌاِٛ ٜفٛس فوا ٘ ٝیه ٔٛخٛد رٙٞی  ٝ٘ ٚیه ٔٛخٛد ٓیٙی تّى ٝیه ٚالٔیر اخسٕآی
اػر .ایٗ فوا ٓال ٜٚتش اتضاس زِٛیذ ،اتضاس وٙسشَ ،ػٌّ ٚ ٝلذسذ ٘یض اػر .تٙاتشایٗ فوا،
ػیاػی  ٚایذئِٛٛطیه اػر(افش .)159 :1376 ،ٕٚؿٟش تشای ِٛفٛس حاٚی ػٔ ٝفْٟٛ
ٔخسّف اػر  :فوا ،ص٘ذٌی سٚصٔش ٚ ٜتاصزِٛیذ سٚاتي اخسٕآی ػشٔایٝداسی  ٚلذسذ
(ٕٞاٖ .)160،دس ٌفساس ِٛفٛس ؿٟش٘ٚذ ٚاطٜایػر و ٝت ٝزٕاْ ػاوٙاٖ ؿٟش اًالق ٔیؿٛد
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 ٚد ٚحك سا تشای آٟ٘ا دس ِ٘ش ٔیآٚسد :حك زّٕه فوا  ٚحك ٔـاسور ؿٟشی .حك
ٔـاسور تشای ػاوٙاٖ ؿٟشی ایٗ فشكر سا فشأ ٓٞیآٚسد زا دس زلٕیٕازی وٙٔ ٝدش تٝ
زِٛیذ فوای ؿٟشی ٔیـ٘ٛذ دخیُ تاؿٙذ .حك زّٕه فوا ٘یض ؿأُ حك دػسشػی،
زلشف  ٚاػسفاد ٜاص فوا  ٚزِٛیذ فوای خذیذ ٌٔٙثك تا ٘یاصٞای ٔشدْ اػر
(سٞثشی،ؿاسّ خٛس٘ .)120-118 :1393 ،مؾ فواٞای ٕٓٔٛی دس زٔشیف حك ت ٝؿٟش
أشی حیازی اػر .دس حمیمر فوای ٕٓٔٛی دس ؿٟشٞا تؼسش صٔیٝٙای تشای ٕ٘ایؾ ٔیضاٖ
زحمك ٔف ْٟٛحك ت ٝؿٟش ٔحؼٛب ٔیؿٛد .حسی ٔیزٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙتیاٖ داؿر ؤٌ ٝاتك
ِ٘ش ِٛفٛس ٞشچٔ ٝیضاٖ ٔـاسور  ٚزّٕه فوا زٛػي ؿٟش٘ٚذاٖ دس فوای ٕٓٔٛی تاالزش
تاؿذ ،ت ٝزحمك ٔف ْٟٛحك ت ٝؿٟش ٘ضدیهزش ؿذٜایٓ  ٚاٌش ایٗ حك ٔ ٚذٓای ت ٝحك
ؿٟش٘ٚذاٖ دس ؿٟشٞای أشٚصی زٛػي تذ٘ ٝزلٕیٓػاص  ٚزلٕیٌٓیش ؿٟشی ٘ادیذٌ ٜشفسٝ
ؿٛد  ،زدشت٘ ٝـاٖ داد ٜاػر و ٝتٔ ٝشٚس صٔاٖ ٌشٜٞٚایی اص ص٘ذٌی سٚصٔشٜی ؿٟشی ٚ
فواٞای آٖ وٙاس ٌزاؿس ٝؿذ ٚ ٜت ٝكٛس ٌ٘ٛاٌ ٖٛؿش ّٚت ٝزلشف فوا ٔیىٙٙذ( .سفیٔیاٖ،
اِ٘ٛذی خٛس.)31-28 :1395 ،
رٍغؼٌاظی پصٍّػ
سٚؽ اػسفاد ٜؿذ ٜدس خظٞٚؾ حاهش سٚؽ ٔشدٍْ٘اسی (ازٌٛٙشافی) اػرٔ .شدٍْ٘اسی
یه سٚؽؿٙاػی ویفی اػر ؤ ٝحمك اص ًشیك آٖ ت ٝزٛكیف یا زفؼیش اسصؽٞا،
سفساسٞآ ،مایذ  ٚصتاٖ ٔـسشن یه ٌش ٜٚفشٍٙٞی ٔیخشداصد (ایٕاٖ .)35 :1393،دس ایٗ
خظٞٚؾ ٔحمك تا اػسفاد ٜاص ؿیٜٛی ازٌٛٙشافی تٔ ٝـاٞذٔ ٚ ٜـاسور دس ٔحیي ٔٛسد ِ٘ش
ٔیخشداصد .اص آ٘دا و ٝوافیؿاجٞا ٔحیٌی خاف تا فوایی ٚیظ ٜزّمی ٔیؿٛد ٚسٚد تٝ
آٖ ٞا دس لاِة یه ازٌٛٙشافش ٘یاصٔٙذ سایض٘ی وشدٖ  ٚخّة آسٕاد كاحثاٖ وافٞٝاػر؛
تٙاتشایٗ ٌاْ ا َٚفشایٙذ ٔسمآذػاصی كاحثاٖ وافٞٝا تشای حوٛس ٔحمك دس وافی ؿاج
تٛد و ٝت ٝدِیُ حؼاػیر ٞای ٕٔٔ ،َٛدس اتسذا تا ٔمأٚر كاحثاٖ واف ٝسٚتش ٚؿذ ٜأا تا
ٔشاخٔاذ ٔىشس ،ایداد فشایٙذٞای آسٕادػاص ٔ ٚثسٙی تش ٌفسٍٞٛای الٙآیٔ ،دٛص الصْ
تشای حوٛس ًٛال٘یٔذذ  ٚػشصدٖٞای ٌا ٚ ٜتیٍا ٜت ٝوافٞٝا فشا ٓٞؿذ.

اتٌَگرافی کافیؼاپ در بٌذر عباض؛ از خردُفرٌّگ تا ضذ فرٌّگ67 / ...

اتضاس اػسفاد ٜؿذ ٜدس خظٞٚؾ حاهش ؿأُ ٔـاٞذٔ،ٜـاٞذٜی ٔـاسوسیٔ ،لاحثٝی
سػٕی  ٚغیشسػٕی اػر .ؿیٜٛی اكّی ٔـاٞذٜی ٔؼسمیٓ دس خظٞٚؾ حاهشٔ ،ـاٞذٜ
ٔؼسمیٓ  ٚحوٛس ٔحمك دس فوای وافیؿاج تٛد ٜاػر .دس ٔٛسد ٘مؾ خظٞٚـٍش دس
خظٞٚؾ ٔیذا٘ی تایذ ٌفر و ٝدس خظٞٚؾ حاهش ٔحمك ٌاٞی ت ٝكٛسذ یه وافٝسٚ ٚ
ٔـسشی ٚاسد آٖ ٔىاٖ ؿذ ٚ ٜتٔ ٝـاٞذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٌفـسٍـٞٛای ٔخسـلش تـا
ٔــاسوـروٙٙذٌاٖ خشداخس ٚ ٝاًالٓازی اصآٟ٘ا دسیافر وشد ٜاػر (ٔـاسور وٙٙذٜی
فٔاَ)  ٚدس وٙاس ایٗ ٌاٞی ٘یض ت ٝكٛسذ ٔحمك دس وافیؿاج  -تا اًالّ كاحة واف ٝاص
٘مؾ خظٞٚـٍش -حوٛس داؿس ٚ ٝتٔ ٝـاٞذ ٜوافٝسٞٚا  ٚفٔاِیرٞای آ٘اٖ خشداخس ٝؿذٜ
اػر (ٔـاٞذٌٜش وأُ) .سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٔٛسد اػسفاد ٜدس ایٗ خظٞٚؾ سٚؽ
ٕ٘ـ٘ٛـٌٝیشی ٞذفٕٙذ اػر ٘ ٚحٜٛی دػسشػی تٕٞٝ٘ٛ٘ ٝا اص سٚؽ ٌِّٝٛی تشفی
كٛسذ ٌشفس ٝاػر  ٚػشا٘داْ ٔحمك تا ٔ 15ـاسوروٙٙذٔ ٜلاحثة سػٕی داؿس ٝاػر.
دس وٙاس ٔلاحثٞٝای سػٕی وٕٓ ٝذزاً ٔلاحثٞٝای ٕٓیك تٛد ٜاػر ،دٜٞا ٔلاحثة
غیشسػٕی ٌ ٚفسٍٞٛای وٛزاٌ ٚ ٜزسا ٘یض ا٘داْ ؿذ ٜاػر و ٝدس لاِة یادداؿرٞای
ٔیذا٘ی اسصیاتی ؿذٜا٘ذ.
جذٍل ؼوارُی  :1جذٍل اطالعات هصاحبِؼًَذگاى
ٍضعیت

هکاى

ًام هصاحبِؼًَذُ

ظي

تحصیالت

ؼغل

تأّل

هصاحبِ
خازٖٛ

ػاسا

17

دا٘ؾآٔٛص ٌشافیه

تیىاس

ٔدشد

ّٓی سها

19

دا٘ـدٛی ٕٔٔاسی

تیىاس

ٔدشد

سا٘ذٚ

ٟٔشداد

19

خـر وٙىٛسی

تیىاس

ٔدشد

تٙیسا

ؿیٕا

20

دا٘ـدٛی تشق

تیىاس

ٔدشد

ٌٓا

سها

20

دا٘ـدٛی وأدیٛزش

تیىاس

ٔدشد

دیثا

ٟٔذیٝ

29

واسؿٙاع كٙایْ غزایی

كٙایْ

ٔدشد

دیثا-
ٞخأٙؾ

غزایی
ٔحٕذ

23

دا٘ـدٛی ٔىا٘یه

زِٙیٓ ٔٛزٛس

ٔدشد

لذیٕی

ؿٟاب

23

دا٘ـدٛی سٚاٖ

تیىاس

ٔدشد

خارت-ٝواطٜ
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٘اكش

25

دا٘ـدٛی ٕٓشاٖ

تیىاس

ٔدشد

ٞیٛا

ػساسٜ

23

دا٘ـدٛی ٔذیشیر

تاصاسیاتی

ٔدشد

دَ-س

فشیاد

27

دا٘ـدٛی اسؿذ

حؼاتذاس

ٔدشد

دیثا

ٔىا٘یه

ؿشور

فٛطاٖ

21

دا٘ـدٛی ٌشافیه

تیىاس

ٔدشد

٘اص٘یٗ

20

دا٘ـدٛی صتاٖ

ؿاغُ دس

ٔدشد

ویٕیا

26

واسؿٙاع حؼاتذاسی

ػٔیذ

27

دیدّٓ

سٞاْ ٚ
ساحیُ
وساب ٌشاْ-
ػُ

ٔؤػؼٝی
صتاٖ
ؿاغُ دس

لذیٕی

ٔساُٞ

وـسیسا٘ی
ؿاغُ دس

ٔساُٞ

ٌٓا -ؿٟش

اػىّٝ

جذٍل ؼوارُ  :2جذٍل اطالعات کافیؼاپّا
٘اْ وافیؿاج

ٚخٛد  ٚیا ٓذْ ٚخٛد

٘اْ وافی ؿاج

لّیاٖ

ٚخٛد  ٚیا ٓذْ
ٚخٛد لّیاٖ

واف ٝػُ



واف ٝسِ



واف ٝدَ



واف ٝؿٟش



واف ٝدیثا



واف ٝدٚػر



وافٞ ٝیٛا



واف ٝوساب ٌشاْ



واف ٝتٙیسا



واف ٝسا٘ذٚ



واف ٝسٞاْ  ٚساحیُ



واف ٝلذیٕی



واف ٝخازٖٛ



وافٌ ٝشیُ خیا٘ٛ



واف ٝخارتٝ



وافٞ ٝخأٙؾ

واف ٝواطٜ





دس ٔٛسد زحّیُ داد ٜدس سٚؽ لٍْ٘ٛاسی تایذٌفر زدضی ٚ ٝزحّیُ دادٜٞای لٍْ٘ٛاسی
ؿأُ خؼسدٛی اٍِٞٛا  ٚایذٜٞای خیـیٗ ٔیؿٛد(خٛیا ّٔ ٚىیٍٙٞ .)75 :1391،أی وٝ
ؿٕا اًالٓاذ یا دادٜٞایی و ٝخْٕآٚسی ؿذٜا٘ذ سا زحّیُ ٔیوٙیذ یىی اص اٞذافساٖ تایذ
ایٗ تاؿذ و ٝزٓٞای وّیذی یا ػؤاالذ سا ؿٙاػایی وٙیذ.
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یافتِّای هیذاًی
دس زحمیك لٍْ٘ٛاسی ،زحّیُ ٓثاسذ اػر اص زِٙیٓ دادٜٞای حاكُ اص ٔـاٞذٔ ،ٜلاحثٝ
 ٚاػٙاد ٔ ٚذاسن  ٚػایش ٔٙاتْ دس ٔمِٞٝٛای ٔٛسد ِ٘ش  ٚیافسٗ ساتٌٝای ٔیاٖ آٖٞا (خٛیا ٚ
ّٔىی .)75 :1391،دس ایٗ تخؾ ٔحمك آ٘چ ٝاص ٔـاٞذاذ ٔ ٚلاحثاذ ٔیذا٘ی اػسخشاج
وشد ٜت ٝسؿسٝی زحشیش دس آٚسد ٚ ٜػدغ ٔمٛالزی سا اص دَ آٖٞا وـف وشد ٜاػر.
خذ َٚصیش ٘ـاٖ دٙٞذٜی یافسٞٝای ٔیذا٘ی خظٞٚؾ حاهشاػر:
جذٍل ؼوارُ : 3جذٍل یافتِّای هیذاًی
ٔفاٞیٓ اِٚیٝ

ٔمِٝٛ

ٔٔاؿشذ ٌ ،فر  ٌٛ ٚتادیٍشاٖ ،كحثر تادٚػساٖ٘ ،مذ
ٔؼائُ ،یادٌیشی سفساس٘ٓٞ ،ـیٙی ،اسزثاى ،حشف ٔـسشن،
دٚسٕٞی ،سٞایی اص زٟٙاییٔ ،اللاذ ،دیذاس تا دٚػساٖ،
ا٘شطی اص خْٕ ،دیذاس تا واف ،ٗٔ ٝیادٌیشی زدشتیاذ
دیٍشاٖ ،لشاس ٌشٞٚی ،لشاس د٘ٚفشٕٞ ،ٜذسدی تایىذیٍش،
زثادَ ِ٘ش ،اسزثاى كٕیٕی ،زٔشیف خاًشاذ  ٚاخسٕآی

تعاهلی بَدى کافیؼاپ

تٛدٖ ،آؿٙا ؿذٖ تا دٚػساٖ خذیذ،خیذا وشدٖ ویغ ،حوٛس
افشاد ٔسفاٚذ ،آؿٙایی تا افشاد تاوالع ،آؿٙایی تا خٙغ
ٔخاِف
وـیذٖ لّیاٖ ،وـیذٖ ػیٍاسٌٛ،ؽ دادٖ تٛٔ ٝػیمی ،خخؾ
فیّٓٞای سٚص د٘یا ،تاصی زخسٌ ،ٝشفسٗ زِٛذٚ ،لر ٌزسا٘ذٖ،
زفشیح  ٚػشٌشٔی ،زىشاسی تٛدٖ خا٘ ،ٝخؼس ٝؿذٖ اص
خا٘ ،ٝػشسفسٗ حٛكّ ،ٝحغ وشخسی دس خا٘ ،ٝتیىاس تٛدٖ،
كحثر دسٔٛسد دیٍشاٖ ،زٕایُ تٙٞ ٝشٞ ،ضی ٝٙتشای سٚحی،ٝ
ؿیٌٙر دخسش  ٚخؼش ،ؿٛخی وشدٖ ًٓٔ ،خذیذ ،سٚزیٗ
تٛدٖ وافٝسٚیٓ ،ذْ ٔٙاػثر تشای واف ٝسٚی ،خاًشاذ
خٛب دس واف ،ٝخشؿذٖ ٚلر ،خٛسدٖ دػشٓ ،ذْ زفشیح،
ٔٛػیمی ص٘ذ ،ٜوساب خٛا٘ذٖ دس وافٌٔ ٚ ٝأِ ٝوشدٖ
ٔٛػیمی الیٕٔٔ ،ٛاسی خؼر ٔذسٖٔ ،یضٞای ِٟؼسا٘ی،
زاسیه  ٚسٚؿٗ تٛدٖٓ ،ذْ ٔحذٚدیر صٔاٖ ،چیذٔاٖ

فراغتی بَدى کافیؼاپ
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خاف ،زٕیض تٛدٖ ،ؿیه تٛدٖ ،كٙذِی چٛتیٛٔ ،ػیمی،

ظبکهٌذ بَدى کافیؼاپ

ُشٚف تاوالع ،دٚدی تٛدٖ ،د٘ح تٛدٖ ،ػاور تٛدٖ،
سٔا٘سیه تٛدٖ ،ؿاْ دس واف ،ٝویفیر تاالی لّیاٖ دس واف،ٝ
ٞضی ٝٙتشای ٔىاٖ ،أىا٘اذ غزایی ،وساتٟای لذیٕیٔ ،حیي
تؼس ،ٝاخالق خٛب ٔؼؤٚالٖ ،دیذ وٓ كٙذِیٞا ت،ٓٞ ٝ
خٔ ٛخسّي ،تٟذاؿسی تٛدٖٕٔٔ ،اسی ٔذسٖٔ ،یض  ٚكٙذِی
چٛتیٔ ،ثّٕاٖ ؿیه
آصادی دس اػسٕٔاَ دخا٘یاذ ،آصادی دس لشاس ٓاؿما٘،ٝ
ٌیش٘ذادٖ خّیغ ،آصادی دس زیح ،آصادی دس ساتٌ ٝتا خٙغ
ٔخاِف ،آصادی دس ٘ ّٛزفشیح ،آصادی دس ساتٌ ٝخٙؼی،
آصادی ٔحیي ،آصادی سفساس ،آصادی تیاٖ ،آصادی ٓمیذٓ ،ٜذْ
ساحسی دس تیشٓ ،ٖٚذْ ٔحذٚدیر صٖ ،زیح تشاػاع ػّیم،ٝ
اخسیاس دس خٛؿؾ  ٚسفساس ،آصادزش ٓ ٚادی زشتٛدٖ وافی-
ؿاجٓ ،ذْ دخاِر دیٍشآٖ ،ذْ لواٚذ دیٍشاٖ ،حفَ
حشیٓ خلٛكیٓ ،ذْ ػشص٘ؾٓ ،ادی تٛدٖ لشاس ٓاؿما٘،ٝ
خزیشؽ ِ٘ش یىذیٍشٓ ،ذْ دیذٌا ٜتذ دیٍشاٖ ت ٝسفساس واف-ٝ

دهَکراتیک بَدى کافیؼاپ

س ،ٚخٟٙاٖ ؿذٖ اص چـٓ دیٍشآٖ ،ذْ زٔلة ،ساحسی دس
واف ،ٝهٔف فشٍٙٞی تٙذس ،خزیشؽ حوٛس دس خْٕ
ٔخسّي ،سٓایر حشٔر ،دسن ٔسماتُٓ ،ذْ ا٘سماد اص سفساس
یىذیٍشٓ ،ذْ تاصخٛاػر
سفساسی ٔا٘ٙذ د٘یا ،خٟا٘ی تٛدٖ واف ٝسفسٗ ،أشٚصی تٛدٖ
وافٓ ،ٝذْ ٓمة ٔا٘ذٌی اص د٘یا ،اسزثاى تا د٘یا ٌّْٔ ،ؿذٖ
اص د٘یا دس واف ،ٝخٟا٘ی تٛدٖ واف ٝسفسٗ ،خیؾ سفسٗ خات ٝخای

حط جْاًی بَدى کافیؼاپ

د٘یا  ٚسفساس خٟا٘ی
ٓذْ آصاس  ٚاریر دس وافٚ ،ٝخٛد أٙیر دس واف ،ٝاحؼاع
أٙیر زٛػي دخسشٓ ،ذْ أٙیر دس ؿٟشٚ ،خٛد اسارَ دس
ؿٟشٓ ،ذْ ٔضاحٕر دس واف ،ٝأٙیر واف ٝدس ؿة ،أٙیر

اهي بَدى کافیؼاپ

تاالی وافٝ
ٓذْ ٓمة ٔا٘ذٌی اص ٓٞػٗ  ٚػاِٟآ ،ىغ ٌزاؿسٗ دس
فوای ٔداصی ،تضسي اٍ٘اسی خٛد ،ت ٝاؿسشانٌزاسی واس

هٌسلت بخػ بَدى

سٚصٔش ،ٜاثثاذ زٛا٘ایی خٛد ت ٝدیٍشاٖ ،ت ٝاؿسشانٌزاسی

کافیؼاپ

ٓىغ اص وافٝسٚی تا دیٍشاٖ ،زٛخ ٝت ٝافشاد دیٍش ،اسزثاى
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دس فوای ٔداصیٓ ،ذْ ٓمةٔا٘ذٌی اص دیٍشاٖ ،زٛخ ٝتٝ
یىذیٍش،وٓ ٘یاٚسدٖ خّٛی دٚػساٖ ،چـٓ ٓٞ ٚچـٕی،
ٚخٛد افشاد تاوالع دس واف ،ٝوالع ٌزاؿسٗ خّٛی
دیٍشاٖٚ ،خٛد افشاد تافش ًٙٞدس وافٚ ،ٝخٛد افشاد داسای
اػسمالَ ٔاِی دس واف ،ٝتاوالع تٛدٖ ُاٞش ٚخٛؿؾ وافٝ
سٞٚا ،خشػسیظتاال ،خ ٛتاوالعٓ ،ىغ تشای والع ،ػٌح
تاالتٛدٖ وافٝسٞٚا ،والع ٌزاؿسٗ خّٛی ٕٟٔاٖ
إٞیر ٔذ دس واف ،ٝإٞیر ت ٝزیح دس واف ،ٝزٛخ ٝت ٝزیح
ُ ٚاٞش دیٍشاٖ ،زیحٞای خاف ،اًالّ اص ٔذ سٚص ،خّٜٛی

هذگرا بَدى فضای کافیؼاپ

ٔذ دس واف ،ٝزٛخ ٝتٔ ٝذ دس وافٝ

تَصیف کافیؼاپ
ٞذف خظٞٚؾ حاهش زٛكیف فوا ٙٔٔ ٚای وافیؿاج تا سٚؽ ازٌٛٙشافی اػرٍٙٞ .أی
و ٝاص زٛكیف خذیذٜای خاف ػخٗ تٔ ٝیاٖ آٚسدٔ ٜیؿٛد آ٘ـچ ٝإٞیـر داسد
خلـّرٞای اػر و ٝتایذ ت ٝتٟسشیٗ ٘ح ٛآٖ خذیذ ٜسا زفؼیش ٙٔٔ ٚا وٙذ .ؿٙاػایی ایٗ
ٓٙاكش  ٚخلایق ٔیزٛا٘ذ اكِٛی تشای ؿٙاخر خذیذٜی ٔٛسدِ٘ش تاؿذ .خذیذٜی
وـافیؿاب سا ٘یض خغ اص ؿٙاػایی چٙذیٗ خلیلٔ ٝیزٛاٖ چٙیٗ زٛكیف وشد:
وافیؿاج :فوایی زٔأّی
اِٚیٗ خلیلٝی زفؼیشوٙٙذٜی وافیؿاج ،زٔأّی تٛدٖ آٖ اػر .دس فوای وافیؿاج
اسزثاى  ٚزٔأُ افشادی خشیاٖ داسد و ٝدس آٖ حوٛس داس٘ذ .ؿىٌُیشی ایٗ زٔأُ دس
فوای وافیؿاج ت ٝتٟا٘ٞٝای ٔسفاٚذ اػر .
ٚخٛد چٙیٗ ٚیظٌی دس اتسذا حىایر اص زٛكیف فوایی ٕٓٔٛی داسد و ٝدس ُاٞش ٚخٛد
ایٗ زٔأُ دس ٞشٔىاٖ ٕٓٔٛی دیٍشی دیذٔ ٜیؿٛد أا آ٘چ ٝایٗ فوا سا دس زٔأُ اص ػایش
ٔىاٖٞای ٕٓٔٛی ٔدضا ٔیوٙذ اسزثاى ٔٛسد خؼٙذ افشاد تا ٓٞویؾ ٓٞ ٚػاالٖ خٛد اػر.
ٚخٛد خٕٔیر خٛاٖ دس فوای وافی ؿاج ،خلّر زٔأّی تٛدٖ ایٗ فوا سا تشای
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وـافـٝسٞٚا ،دَ٘ـیٗ  ٚآ٘چ ٝایٗ زٔأُ سا دَچؼةزش ٔیوٙذ ،اسزثاى دس خشز ٛفوای
دٔٛوشازیه اػر و ٝاص آٖ تٛٙٓ ٝاٖ فش ًٙٞوافیؿاج دس ادأ ٝػخٗ ٌفس ٝخٛاٞذ ؿذ.
ٔحٕذ  21ػأِ ٝدشد و ٝاص ػ ْٛدتیشػساٖ ت ٝوافٔ ٝیآٔذ ٜاػر ٔی ٌٛیذ  ٗٔ" :تٝخاًش
ٔٔاؿشذ تا افشاد دیٍٔ ٝیاْ وافیؿاج  ٚدٚػر داسْ تیاْ ایٙدا و ٝتاافشاد  ٚدٚػسای ٕٞفىشْ
كحثر و".ٓٙ
ػاسا 17ػأِ ٝدشد و ٝصٔاٖ صیادی اػر ت ٝوافٔ ٝیآیذ ٔی ٌٛیذ ":دٚػر داسْ آدْٞای ٔخسّفی
سا تثی ٕٝٞ ٚ ٓٙدٚس  ٓٞخْٕ ؿیٓ  ٚاص زٟٙایی دس تیاْ" إٞ ٚچٙیٗ ٔیٌٛیذ "تشاْ خٛؿایٙذ ٜوٝ
تا آدْٞای خذیذ سٚتشٔ ٚیؿٓ"

کافی ؼاپ :فضایی ظبکهٌذ
دس ایٙدا تایذ اص ػثهٔٙذ تٛدٖ فوای وافیؿاج تٛٙٓ ٝاٖ دٔٚیٗ ٚیظٌی  ٚخلّر ػخٗ
ٌفر .فوایی و ٝدس آٖ زٔأالذ افشاد كٛسذ ٔیٌیشد  ،فوایی ػثه  ٚػیاق خاف
خٛدساداسد .ایٗ فوا حأُ ٓٙاكشی اػر و ٝخغ اص تذٚ ٚسٚد ،زٛخٞ ٝش فشدی سا ت ٝخٛد
ٔـغٔ َٛیػاصد .وافیؿاج فوایی زاسیه  ٚسٚؿٗ اػر ؤ ٝیضٞا  ٚكٙذِیٞای
ِٟؼسا٘ی ٔ ٚثُٞای ؿیه ت ٝآٖ صیثایی خاكی تخـیذ ٜاػر .زٕیض  ٚتٟذاؿسی تٛدٖ
وافیؿاجٞا اص یه ػ ٚ ٛد٘ح  ٚسٔا٘سیه تٛدٖ آٖ اص ػٛی دیٍش ٞش ٔـسشی سا ٔسٕایُ تٝ
حوٛس دس آٖ ٔیوٙذ .دس ٚالْ ٘مؾ ٙٞش سا دس وافیؿاج ٕ٘یزٛاٖ ٘ادیذٌ ٜشفر .اص
ٔٛػیمی الیٌ ٛشفس ٝزا زلاٚیش ٙٞشٔٙذاٖ ٔسفاٚذ دس ایٗ فوا.
ّٓی سها 19ػاِ ٝو 4-3 ٝػاَ اػر ت ٝوافیؿاج ٔیآیذ ٔیٌٛیذٕٛٔٔ ":الً وافٞٝا ٙٞ ٕٝٞشی
ٞؼسٗٔ .ثالً ٌشاْ ٙٞش ٓىاػی داس ٜیا خارت ٝزٛی دیضایٗ خیّی لٛیٕٞ .ٝؾ تش اػاع ٙٞش".ٜ
ٟٔذی29 ٝػاِٟٙٔ ٝذع كٙایْ غزایی و 9-8 ٝػاَ اػر ت ٝوافیؿاج ٔیآیذٔیٌٛیذٕٛٔٔ ":الً
زٛی وافٞٝا ٔؼائُ تٟذاؿسی سٓایر ٔیـ ٚ ٝخیّی  ٓٞؿیه  ٚزش  ٚزٕیض .ٜخیّی  ٓٞاص ٔثُ ٚ
كٙذِیٞاؿ ٖٛخٛؿٓ ٔیاد ٓ ٚىغ ٔیٌیشْ و ٝا٘ٚا  ٓٞخیذا تاؿٗ"

وافیؿاج :خٟا٘ی ٔٙضِرتخؾ
ػٔٛیٗ خلّر خزیشفس ٝؿذ ٜتشای زٛكیف  ٚزفؼیش خذیذٜی وافیؿاجٙٔ ،ضِرتخؾ
تٛدٖ ایٗ خذیذ ٜاػر .زٕأی افشاد حوٛس دس ٔىا٘ی و ٝتش خشػسیظ اخسٕآی آٖٞا تیفضایذ
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سا خٛؿایٙذ زّمی ٔیوٙٙذ .حوٛس دس ٔىا٘ی ٔذسٖ و ٝدس آٖ زٕأی اسصؽٞای ٔٛسد لثَٛ
لـش خٛاٖ خشیاٖ داسد ٔٙضِرتخؾ اػرٔ .لشف ایٗ فوا ٙٓ ٚاكش  ٚواالٞای ٔٛخٛد
دس آٖ ت٘ ٝحٛی اػر ؤ ٝیزٛا٘ذ فشد سا فاسٕ اص دغذغٞٝای ٔادی ٘ـاٖ دٞذ؛ چشا وٝ
فشدی و ٝحاهش اػر سٚصا٘ ٝتخـی اص دسآٔذ خٛد سا كشف اٚلاذ فشاغر ٌشاٖ ٚ
ٔلشف واالٞای خشٞضی ٝٙوٙذ ،داسای ػٌحی اص سفا ٚ ٜآػایؾ اخسٕآی اػر  ٚاص ًشف
دیٍش تٚ ٝاػٌٝیداؿسٗ چٙیٗ لذسذ خشیذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔلشف چـٙیٗ وـاالٞا ٚ
فـشاغـرٞایی ،فشد ت٘ ٝحٛی ٔیزٛا٘ذ حذالُ دس فوای وافیؿاج خٛد سا دس ٔٛهْ
لذسذ یىؼا٘ی تا دیٍشاٖ لشاس دٞذ؛ چشا و ٝا٘ ٚیض تٕٞ ٝاٖ ا٘ذاصٞ ٜضی ٝٙوشد ٜتٙاتشایٗ تٝ
ٕٞاٖ ا٘ذاص ٜدس ایٗ فوا داسای لذسذ اػر.
ػٔیذ  27ػاِ ٝو 4-3 ٝػاَ اػر ت ٝوافیؿاج ٔیآیذ ٔیٌٛیذ ":تِ٘ٝش ٔٗ تیـسش وؼا٘ی ؤ ٝیاٖ
وافی ؿاج ٚالٔاً آدْٞای تاوالع  ٚتافشٍٙٞی ٞؼسٗ  ٚتٞ ٝشحاَ ٞشوغ تایذ تا ایٙدٛس آدْٞا
٘ـؼر  ٚتشخاػر و"ٝٙ
ؿیٕا 20ػاِ ٝو2 ٝػاَ اػر دس فوای وافیؿاج حوٛس خیذا ٔیوٙذ ٔیٌٛیذ ":دٚع داسْ
ٔ ٕٟٓ٘ٛتف ٕٟٝوٕٞ ٗٔ ٝیـ ٝوداٞا ٔیشْ  ٚتاالخش ٓٙٔ ٜتاوالػٓ"

کافی ؼاپ :فضایی اهي
دس وٙاس تشخٛسداسی فشد وافٝس ٚاص ػٌحی اص آسأؾ سٚا٘ی تٚ ٝاػٌٝی افضایؾ ٔٙضِر
اخسٕآی فشد تا حوٛس دس ایٗ فوأ ،یزٛاٖ اص آسأـی ػخٗ ٌفر و ٝفشد تٚ ٝاػٌٝی
أٙیر حاوٓ دس ایٗ فوا وؼة ٔیوٙذ .دس ٍ٘ا ٜا َٚفشد وافٝس ٚتا ػٌحی اص أٙیر خا٘ی
ٔ ٚاِی تشخٛسداس اػر و ٝتٚ ٝاػٌٝیٔضاحٕرٞای خیاتا٘ی دس ػٌح ؿٟش اص آٖ دس أاٖ
اػر ،أا آ٘چ ٝدس ٍ٘ا ٜدٔ ْٚیزٛاٖ ٌٔشح ػاخر أٙیر سٚا٘ی اػر و ٝفشد دس ایٗ فوا
احؼاع ٔیوٙذ  .حوٛس دس ٔىا٘ی و ٝاخاصٜی تشٚص آسماداذ  ٚسفساسٞایی ٔسٙاػة تا
سٚحیاذ  ٚزٕایالذ افشاد ٔیدٞذ ،تیـسشیٗ أٙیر سٚا٘ی سا تشای افشاد تٕٞ ٝشا ٜداسد.
وافیؿاج فوایی اػر و ٝػٌحی اص أٙیر سا تشای افشاد خٛد فشأ ٓٞیػاصد  ٚافشاد تا
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خشداخر ٞضی ٚ ٝٙإٞیر ت ٝایٗ ٔىاٖ  ٚحوٛس ٔىشس دس آٖ ،تشخٛسداسی اص ایٗ ٔٞٛثر
سا زذأ ْٚیتخـٙذ.
٘اكش  25ػاِ ٝو ٝدس سؿسٝی ٕٓشاٖ زحلیُ ٔیوٙذ ٔیٌٛیذٚ ":الٔاً واف ٝخای أٙی ٚ ٝزشخیح
ٔیدْ ا٘ٚدا تاؿٓ ،تیٗ دٚػساْ و ٝاحؼاع أٙیر  ٓٞتى٘ .ٓٙى ٝٙی ٟٛیٔ ٝـر اسارَ تشیضٖ ػشْ
اِىی أ ٓ٘ٚؼر ،ػآر 10ؿة"
٘اص٘یٗ 20ػاِ ٝو 3 ٝػاَ اػر ت ٝوافیؿاج ٔشاخٔٔ ٝیوٙذ ٔیٌٛیذٚ ":الٔاً ایٙدا أٙیر داسٜ
زٛی ؿٟش تخلٛف ؿة .اِثس ٕٝٞ ٝخا ٘ذاسِٚ ٜی خة زٛی واف ٝدیٍ ٝخیاِر ساحسٞ ٝیچ ازفالی
تشاذ ٕ٘یفس"ٝ

کافیؼاپ  :فضایی فراغتی
دس ایٗ ٔٛسد تایذ دس اتسذا ت ٝفشاغسی تٛدٖ وافیؿاج اؿاس ٜوشد؛ ت ٝایٗ ٔٔٙا و ٝافشادی وٝ
دس فوای وافیؿاج حوٛس ٔییاتٙذ ایٗ فوا سا ٔىا٘ی تشای ٌزسا٘ذٖ اٚلاذ فشاغر خٛد
ت ٝؿیٜٞٛای ٔخسّف ٔیدا٘ٙذ .وـیذٖ لّیاٖ  ٚػیٍاس ٌٛ ٚؽ دادٖ تٛٔ ٝػیمی  ٚتاصی
زخسٍٕٞ ... ٚ ٝی تیاٍ٘ش فش ًٙٞخاكی تشای وافیؿاج اػرٔ .ىا٘ی و ٝأىاٖ ایٗ لثیُ
فٔاِیرٞا سا ت ٝافشاد ٔیدٞذ  ٚدس وٙاس آٖ فش ًٙٞخٛد سا تٔ ٝـاسوروٙٙذٌاٖ دس آٖ
ٔٙسمُ ٔیػاصد تٙاتشایٗ ٔیزٛاٖ ٌفر و ٝوافیؿاج فوایی فشاغسی اػر و ٝػآاذ
فشاغر  ٚزفشیح افشاد سا تا فٔاِیرٞای ٞای ٔٛسد خؼٙذ خٛد ٔـاسوروٙٙذٌاٖ خش ٔیوٙذ.
ػٔیذ 27ػاِ ٝو ٝدس اػىّ ٝؿاغُ اػر  ٚتٔٝذذ 4-3ػاَ اػر ت ٝوافیؿاج
ٔیآیذ ٔیٌٛیذٔ ٗٔ ":یاْ واف ٝساحر ٔیؿی ٓٙلّیٔ ٕٛ٘ٛیوــٓ ٚ ٚلـر
ٔـیٌزس ٚ ٓ٘ٚحٛكّٕٓ ػش ٕ٘یش ٜچٚ ٖٛالٔاً خ ٚ ٝ٘ٛدسیا دیٍ ٝزىشاسی ٚ
خؼسٝوٙٙذ ٜؿذ ٚ ٜخة تاالخش ٜیٛٔ ٝػیمی  ٓٞایٙدا ٞؼر ٌٛ ٚؽ ٔیدیٓ ٚ
ِزذ ٔیتشیٓ"
ّٓی سها 19ػاِ ٝو4-3 ٝػاَ اػر ت ٝكٛسذ ٔىشس ت ٝوافیؿاج ٔشاخٔٝ
ٔیوٙذ ٔیٌٛیذ" :وافیؿاج ؤ ٝیسی ٚاػ ٝی ٝخٛس ػشٌشٔی ٝدیٍٔ .ٝثالً ٔا
ٚلسی ٔیخٛایٓ لّی ٖٛتىـیٓ ٔیسیٓ وافی ؿاج".
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کافیؼاپ :جْاًی هذرى
ٚیظٌی تٔذی ؤ ٝیزٛاٖ تشای فش ًٙٞوافیؿاج ٔسزوش ؿذ ،حغ خٟـا٘ی تـٛدٖ
وـافـیؿاج اػر؛ تذیٗ ٔٔٙا و ٝحوٛس دس وافیؿاج افشاد سا ت ٝدسخٝای اص أشٚصی
تٛدٖ  ٚاسزثاى تا خٟاٖ ٍٕٞ ٚاْ تٛدٖ تا د٘یا ٔیسػا٘ذ .افشاد تٚ ٝاػٌٝی حوٛس دس
وافیؿاج حغ حوٛس دس فوایی تیٗإِّّی داؿسٌٛ ٚ ٝیی فوایی ٔذسٖ دس خٟاٖ
ایشا٘ی خّك ؿذ ٜاػر .ای ٍٝ٘ٛٙاػر و ٝوافٝس ٚزلٛس ٔیوٙذ و ٝخا ت ٝخای د٘یا دس حشور
اػر  ٚاص د٘یا ٓمة ٕ٘ا٘ذ ٚ ٜسفساسی ٔا٘ٙذ زٕاْ خٟا٘یاٖ داسد .تٙاتشایٗ فش ًٙٞوافیؿاج
ٓال ٜٚتش فشاغسی تٛدٖ فوای آٖ ،خٟا٘ی تٛدٖ ایٗ فوا ٘یضٞؼر.
ٔحٕذ21ػاَ و ٝدس سؿسٝی ؿٟشػاصی ٔـغ َٛت ٝزحلیُ اػر ٔیٌٛیذ:
"ایٟٙا دلیماً یٔٙی اسزثاى تا خٟاٖ و ٝخٖٞٚٛای ٔا االٖ ٓالل ٝداسٖ تٟؾ ٚ
دٚػر ٘ذاسٖ ٓمة تٕ ٗ٘ٛو ٝتشای ٔٚ ٓٙالٔاً ایٗ ٔٔ ٕٟٝثُ  ٕٝٞخای د٘یا
و ٝایٗ ٔحیيٞا س ٚداسٖ ٔ ٓٙداؿس ٝتاؿٓ"
٘اص٘یٗ 20ػاِ ٝو ٝدس سؿسٝی صتاٖ اٍّ٘یؼی زحلیُ ٔیوٙذ ٔیٌٛیذ":
ٕٝٞی د٘یا وافیؿاج داسٖٔ ٕٝٞ .یشٖ لشاسٞاؿ ٛ٘ٛا٘ٚدا ٔیزاسٖ .زٕاْ د٘یا
ٕٞیٙدٛسی ٞغ  ٚواف ٝسفسٗ وأال أشٚصی .ٝوأال أشٚصی  ٚسایح زٛی
 ٕٝٞد٘یا"

کافیؼاپ :فضایی دهَکراتیک
ٚیظٌی دیٍشی ؤ ٝیزٛاٖ تشای فش ًٙٞوافیؿاج لائُ ؿذ فوای تاص  ٚآصاد اػر .دس
ایٗ فوا افشاد ت ٝدسخٝای اص آصادی ؤ ٝیزٛاٖ ٔلذاق آٖ سا دس وـٛسٞای زٛػٔٝیافسٝ
ٔـاٞذ ٜوشد دػر ٔییاتٙذ .آصادی دس ساتٌ ٝتا خٙغ ٔخاِف ،آصادی دس ٘ ّٛزفشیح،
آصادی تیاٖ ٓ ٚمیذ ، ٜآصادی دس ٘حٜٛی خٛؿؾ ،حفَ حشیٓ خلٛكیٓ ،ذْ دخاِر ٚ
لواٚذ  ...ٚاصخّٕٛٔ ٝاسدی اػر و ٝوافیؿاج  ٚفوای آٖ تشای وافٝسٞٚا فشاٞـٓ
ٔـیوٙذ .وافیؿاج فشٍٙٞی سا تشای افشاد خٛد فشأ ٓٞیوٙذ و ٝدس آٖ ٍٕٞی آصاد
ٞؼسٙذ وٕٞ ٝاٍ٘ ٝ٘ٛؤٔ ٝسمذ ٔ ٚسٕایُ ٞؼسٙذ سفساس وٙٙذ  ٚفٔاِیرٞای ٔٛسد ِ٘ش خٛد سا
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تذ ٖٚزشع اص ٞشٌ ٝ٘ٛلواٚذ  ٚدخاِر دیٍشاٖ ا٘داْ دٙٞذ .تٓ ٝثاسزی یىی اص ٔٛاسدی
و ٝوافیؿاج سا ت ٝفوایی تا ٔـاسوروٙٙذٌاٖ تاال زثذیُ وشد ٜاػر ،خزیشؽ ِ٘شاذ ٚ
آسماداذ ٔـاسوروٙٙذٌاٖ  ٚاحسشاْ ت ٝیىذیٍش اػر.ایٙداػر ؤ ٝیزٛاٖ اص دٔٛوشاػی
فشٍٙٞی ػخٗ ٌفر .دٔٛوشازیه ؿذٖ فش ًٙٞدس دیذٌأ ٜاٟ٘ایٓ ِ٘ش ت ٝتاص ؿذٖ ٚ
ٌؼسشؽ افك فش ًٙٞت ٝسٚی ٍٕٞاٖ داسد .دٔٛوشازیه ؿذٖ فش ًٙٞایٗ اخاص ٜسا تٝ
آوای خأٔٔ ٝید ٞذ وٞ ٝشیه خٛد سا دس لاِة ؿخلیسی ٔٙفشد تثیٙٙذ و ٝزٛاٖ زِٛیذ،
اتذاّ ،تاصا٘ذیـی ٔ ٚـاسور فشٍٙٞی داسد( ٔاٟ٘ایٓ.)17-13 :1386 :
ػاسا 17ػاِ ٝو ٝدسسؿسٝی ٌشافیه دس ٙٞشػساٖ ٔـغ َٛت ٝزحلیُ اػر
ٔیٌٛیذٕٛٔٔ ":الً آؿٙاٞا  ٚخا٘ٛادٜٞا ٕ٘یاٖ وافی ؿاج ٚ ٚلسی تاوؼی
ٔیای وٕ٘ ٝیخٛای وؼی تثیٔ ٝٙیای ایٙدا  ٚوؼی ٕ٘ ٓٞیتیٙسر  ٚآدْ ٚالٔاً زٛی
وافی ؿاج اص تیش ٖٚآصادزش" ٜ

ؿیٕا 20ػاِ ٝؤ ٝـغ َٛزحلیُ دس سؿسٟٙٔ ٝذػی تشق اص دا٘ـٍا ٜآصاد اػر
ٔی ٌٛیذ":لشاس ٓاؿم ٓٙس ٚزٛی وافیؿاج ٔیزاسْ چ ٓٞ ٖٛفأیُ
ٕ٘یثی ٓٞ، ٝٙخّیغ تشأٔ ٖٛـىّی خیؾ ٕ٘یاس ٚ"ٜدس خایی دیـٍش
ٔـیٌٛیذ  ":آدْ ٞایی ؤ ٝیاٖ ٕٞچی تشاؿٓ ٖٛادیزش  ٚآصادزش ٜخغ
آدْ آصادزش زیح ٔیض٘"ٝ

کافیؼاپ :فضایی هذگرا
دس خی ایداد فش ًٙٞدٔٛوشازیه دس فوای وافیؿاج و ٝت ٝافشاد خٛد دسخٝای اص آصادی
سا آٌا ٔیوٙذ إٞیر ٔذ خشیاٖ ٔییاتذٔ .ذس٘یس ٝو ٝؿىُ ٓیٙیریافسٝی فشٔ ًٙٞذسٖ
اػر ٕٞشإٞ ٚ ٜضاد تا ٌزس اص ٌزؿس ٝت ٝحاَٛ٘ ،آٚسی ،زدذد  ٚػّیمٔ ٚ ٝذ اػر .اص ایٗ
سٔ ٚذس٘یسٕٞ ٝشا ٜخٛد سا دس ػسیض  ٚچاِؾ تا وٍٟٙی  ٚسوٛد  ٚػٙر  ٚخیشٚی اص
ٙٞداسٞای خایذاس لشاس ٔیدٞذ  ٚوـؾ  ٚزٕایُ آٖ ت ٝػٛی ٘ٛآٚسی دس فشٚ ًٙٞ
اسصؽٞای اخسٕآی اػر(تیاذ ٕٞ ٚىاساٖ .)1381 ،دس حاَ حاهش ٔذٌشا تٛدٖ یىی اص
خلّر ٞای وافٝسٞٚاػر  ٚحوٛس دس آٖ افشاد سا زشغیة ت ٝزدّی ٔذ دس خٛؿؾ ٚ
إٞیر تٔ ٝذ دس زیح ُ ٚاٞش خٛد ٔیػاصد .دس ٚالْ فوای وافیؿاج تؼسشی سا فشآٞ
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آٚسد ٜاػر و ٝافشاد تٚ ٝاػٌٝی آٖ اص ٔذٞای تشٚص د٘یا ٘یض اًالّ ٔییاتٙذ .دس ٚالْ
خٛؿـی تش ٔثٙای ٔذ ٘یض حغ حوٛس دس خٟاٖ دٔٛوشازیه سا ت ٝوافٝسٙٔ ٚسمُ ٔیػاصد
ؤ ٝیزٛا٘ذ ت ٝزثْ خٛد دالِرٞای ٔٙضِسی  ٚسٚاٖؿٙاخسی سا ٘یض تشای فشد تٕٞ ٝشا ٜآٚسد.
سها20ػاِ ٝو 8-7 ٝػاَ اػر ت ٝوافیؿاج ٔیآیذٔیٌٛیذ ":زمشیثاً
95دسكذ وؼایی ؤ ٝیاٖ ایٙدا تٔ ٝذ إٞیر ٔیذٖ  ٓٙٔ ٚإٞیر ٔیذْ .ایٙدا
ٕٔٔٛال  ٕٝٞتٟسشیٗ ِثاعٞاؿٔ ٛ٘ٛیدٛؿٗ تشای واف ٝأٚذٖ تِٙشْ"
٘اكش 25ػاِ ٝو 5 ٝػاَ اػر ت ٝوافیؿاج ٔیآیذ ٔیٌٛیذٞ ":شوی ٔیاد ایٙدا
زیح ٔیض٘ٔ ٓٙٔ ٚ ٝیض٘ٓ .اكالً صؿس ٝو ٝؿّخس ٝتیای ٕٝٞ .ی ٝخٛسی ٍ٘اذ
ٔیى ٕٝٞ .ٗٙحٛاع  ٕٛٞداسٖٔ .یثی ٗٙز ٛچی ٔیدٛؿی  ٚاص س ٚا ٖٚحذع ٔیض٘ٗ
چ ٝخٛس آدٔی ٞؼسی".
فراغتی
بودن کافی
شاپ

فضایی
تعاملی

جهانی
بودن کافی
شاپ

فضایی
امن
توصیف
معنا

کافی
شاپ

توصیف
فضا

مذگرا بودن
کافی شاپ

فضایی
سبک منذ

دموکراتیک
بودن کافی
شاپ

فضایی
منزلت بخش

ؼکل  :1تَصیف کافی ؼاپ
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تیپَلَشی کافیؼاپّا
دس اتسذا ای ٍٝ٘ٛٙتِ٘ ٝش ٔیسػیذ و ٝوافٞٝا اص تٔذ ٕٔٔاسی ٘ ٚحٜٛی چیذٔاٖ آ٘مذس
ٔسفاٚذ تِ٘ ٝش ٔیسػٙذ ؤ ٝـسشیٞا ت ٝدِیُ ٓاللٙٔٝذی تٞ ٝش یه اص ػثهٞا ٚ
ٕٔٔاسیٞای خاف وافٞٝا ت ٝآٖخا ٔشاخٔٔ ٝیوٙٙذ .أا دس س٘ٚذ خظٞٚؾ ٔحمك ؿاٞذ
زفاٚزی فشازش اص ٕٔٔاسی  ٚچیذٔاٖ تٛد .آ٘چ ٝزٛخٔ ٝحمك سا ت ٝخٛد خّة وشد
واسوشدٞای ٔسفاٚذ وافیؿاجٞا تشای ٔـسشیاٖ خاف خٛد تٛد .تش ایٗ اػاع ٔیزٛاٖ
وافیؿاجٞا سا ت ٝد ٚتخؾ وافیؿاجٞای ٙٞداسٔٙذ ٙٞ ٚداسؿىٗ زمؼیٓتٙذی وشد.
وافی ؿاجٞای ٙٞداسٔٙذ وافٞٝایی اػر و ٝاٌشچ ٝفوای وّی حاوٓ تش آٖ یٔٙی
ٔدٕ ٝٓٛفٔاِیرٞا ،إٓاَ  ٚػثه ٔلشف وافٝسٞٚا اص اٍِٞٛای زدٛیضؿذٌّٛٔ ٚ ٜب
حاوٕیر زا حذی فاكّٔ ٝیٌیشد أا فوایی هذ فشٍٙٞی ٘یؼر تّىٔ ٝیزٛاٖ دس لاِة
یه خشدٜفش ًٙٞوافیؿاج اص آٖ یاد وشدٕٞ .چٙیٗ دس چٙیٗ وافٞٝایی وـیذٖ لّیاٖ ٚ
ػیٍاس دس فوای وافیؿاج ت٘ ٝذسذ ازفاق افساد ٚ ٜیا اكالً ازفاق ٕ٘یافسذ .تٓ ٝثاسذ
دیٍش دس وافیؿاجٞایی تا زیح ٙٞداسٔٙذ ٞیچٍ ٝ٘ٛفٔاِیسی و ٝدس زواد تا لٛا٘یٗ
حاوٕیر تاؿذ كٛسذ ٕ٘یٌیشد .أا دس ساتٌ ٝتا وافیؿاجٞای ٙٞـداسؿـىٗ ایـٗ
وافـیؿاج لآذ ٜكادق ٘یؼر.وافیؿاجٞای ٙٞداسؿىٗ وافٞ ٝایی اػر ؤ ٝحمك تٝ
وشاذ ؿاٞذ سفساسٞایی چٔ ٖٛلشف لّیاٖ  ٚػیٍاس ،اسزثاًاذ خٙؼی ،سٚاتي دخسش ٚ
خؼش  ٚزٔأالذ خاكی تٛد و ٝدس ٔٙاًك دیٍش ؿٟش ا٘داْ دادٖ آٟ٘ا تِ ٝحاٍ لا٘٘ٛی ٚ
حسی ٓشفی تشای خأٔ ٝلاتُ خزیشؽ ٘یؼر .دس ای ٍٝ٘ٛٙوافٞٝا ٞیچٍ ٝ٘ٛلشاسٞای اداسی
 ٚخا٘ٛادٌی ت ٝچـٓ ٕ٘یخٛسد  ٚاثشی اص وٛدواٖ دس آٖ دیذٕ٘ ٜیؿٛد  .ایٗ وافٞٝا سا
ٔحمك وافٞٝای ٙٞداسؿىٗ ٔی ٘أذٞ .شچٙذ حوٛس دس فوای وافیؿاج سٓایر تٔوی
اص اك َٛسا ایداب ٔیوٙذ  ٚتایذ سفساسٞایی ٌٔٙثك تا ػالیك ٓشفی وافیؿاجٞا داؿر أا
فٔاِیسی خاسج اص فشٛٔ ًٙٞسد لث َٛحاوٕیر كٛسذ ٘خٛاٞذ ٌشفر .دس ٔماتُ صٔا٘ی وٝ
خشدٜفش ًٙٞت ٝهذفش ًٙٞتذَ ٔیؿٛد ؿاٞذ ُٟٛس وافیؿاجٞای ٙٞداسؿىٗ ٔیتاؿیٓ
ت ٝایٗ ٔٔٙا و ٝوافٝسسٞٚا ت ٝفٔاِیرٞا  ٚزٔأالزی ٔـغِٙٛذ و ٝآؿىاسا تش خالف اٍِٞٛای
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فشٍٙٞی زدٛیض ؿذٌّٛٔ ٚ ٜب حاوٕیر اػر .آ٘چٔ ٝـخق اػر ایٗ اػر و ٝدس
وافٞٝای ٙٞداسؿىٗ تیـسش فٔاِیرٞا ٓال ٜٚتش ٔغایشذ داؿسٗ تا اسصؽٞا ٙٞ ٚداسٞای
ٔٛخٛد دس ِ٘اْ حاوٓ تا زٛخ ٝت ٝخأٔ٘ ٝؼثساً ػٙسی تٙذسٓثاع ،دس ٔغایشذ تا ٓشف ٚ
اسصؽٞای حاوٓ تش فش ًٙٞػٙسی ٓ ٚشفی خأٔ٘ ٝیضٞؼر.
قلیاى ،دال هرکسی کافیؼاپّای بٌذرعباض:
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاؿاس ٜؿذ ؿٟش تٙذسٓثاع داسای وافیؿاجٞایی اػر و ٝت٘ ٝحٛی ٘ؼثر
ت ٝخأِٔ٘ ٚ ٝاْ و٘ٛٙی حاوٓ تش آٖٙٞ ،داسؿىٗ ٞؼسٙذ  ٚاص آٟ٘ا تا ٓٛٙاٖ وافٞ ٝای
ٙٞداسؿىٗ ٘اْ تشد ٜؿذ .دس ایٗ وافیؿاجٞا آ٘چ ٝاػاع  ٚخایٝی س٘ٚك اػر ،لّیاٖ
اػر .اص ًشف دیٍش آ٘چ ٝدس وافٞٝای ػٙسی  ٚلٜٟٛخا٘ٞٝا اص ٌزؿس ٝزا ت ٝأشٚص سٚاج
داؿس٘ ٚ ٝمؾ ٕٟٔی دس اػسحىاْ لٜٟٛخا٘ٞٝا داؿسٕٞ ،ٝیٗ لّیاٖ تٛد ٜاػر أا آ٘چٝ
خاِة تِ٘ ٝش ٔیسػذ ٘فٛر ایٗ تٔذ اص ػٙر دس فوای ٔذسٖ وافیؿاج اػر .دس ٚالْ
لّیاٖ ،ػٙر ٔ ٚذس٘یس ٝسا دس فوای وافیؿاب ادغاْ ػاخس ٝاػر .وافیؿاج ٔذسٖ
و٘ٛٙی تا ٚخٛد داؿسٗ ٙٞش  ٚػثىی ٔذسٖ ،لّیاٖ سا تٛٙٓ ٝاٖ یىی اص ٟٔٓزشیٗ ٓٙاكش
خٛد ،دس فوای و٘ٛٙیاؽ خای داد ٜاػر .دس ٚالْ اػسٕٔاَ لّیاٖ ٔیزٛا٘ذ ت ٝخٛدی
خٛد یىی اص تٙیادیزشیٗ اٞذاف وافٝسٞٚا تشای حوٛس دس وافیؿاجٞای ٙٞداسؿىٗ
تاؿذ.
هنجارشکن

کافی شاپ

هنجارمند

ؿىُ  : 2زیدِٛٛطی وافیؿاجٞای تٙذسٓثاع
بحث ٍ ًتیجِگیری
ٌٔأِ ٝتش وافیؿاجٞا دس تٙذس ٓثاع ٘ـاٖ داد و ٝتیـسش وافٝسٞٚا لـش ٘ٛخٛاٖ  ٚخٛاٖ
ٞؼسٙذ .لا٘ٔی ساد ( )1395دس زٛكیف ٚیظٌیٟای ٘ٛخٛاٖ تیاٖ ٔیوٙذ و ٝدس ٌزؿسٝ
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٘ٛخٛا٘ی صیؼسی ٚخٛد داؿر  ٚچیضی ت٘ ٝاْ ٘ٛخٛا٘ی تٛٙٓ ٝاٖ یه ٔمِٝٛی فشٍٙٞی
غایة تٛد .فشٛ٘ ًٙٞخٛا٘ی تا زٕایُ ت ٝتیشٖٚتٛدٌی  ٚوؼة زدشتیَاذ ٔشتٛى تٝ
فواٞای ٕٓٔٛی ٕٞشا ٜاػرٕٞ .اٌ٘ٛس و ٝاؿاس ٜؿذ ٔخاًثاٖ اكّی وافیؿاجٞا اغّة
خٛا٘اٖ ًثمٝی ٔسٛػي ؿٟشی ٞؼسٙذ؛ ایٗ ٌش ٜٚػٙی وٕٛٔٔ ٝالً اٚلاذ فشاغر تیـسشی
داس٘ذ  ٚزفشیحاذ آٟ٘ا تیـسش دٚػرٔحٛس

اػر ،اص ایٗ فواٞا تیـسش تٟشٜ

ٔیتش٘ذ(ٔاوٛیی .)1393،یىی اص ٚیظٌیٟای ػثه ص٘ذٌی خٛا٘اٖ ؿٟشی ،اسائٝی ّ٘ٛ
خذیذ ص٘ذٌیٔ ،لشف ٕ٘ ٚایؾ اػرٕٛٔٔ .الً ٞذف خٛا٘اٖ اص ٔشاخٔ ٝت ٝوافیؿاج زٟٙا
٘ٛؿیذ٘ی لٛ٘ ،ٜٟٛؿیذ٘ی ٌشْ  ٚػشد  ٚغزاٞای ػاد٘ ٜیؼر؛ وافٝسٞٚا ٕٔٔٛالً تشای
ٌزساٖ اٚلاذ فشاغرٌ ،فسٍ٘ ،ٛـاٖ دادٖ ػشٔایٝی فشٍٙٞی ،زثادَ اًالٓاذ ،دیذاسٞای
دٚػسا٘ ... ٚ ٝت ٝایٗ فواٞا ٔشاخٔٔ ٝیوٙٙذ .تٙاتشیٗ ؿٙاخر فوای وافیؿاج ت ٝؿٙاخر
فوای فىشی ایٗ ٌش ٜٚاص خأٔ ٝوٕه ٔیوٙذ .دس ؿٟش تٙذسٓثاع ٘یض اوثش سفساسٞا ٚ
خٛؿؾٞای ٙٞداسؿىٗ دس وافیؿاج زٛػي ایٗ خٛا٘اٖ ازفاق ٔیافسذ.خٛا٘ا٘ی وٕٓ ٝذزاً
دس وافیؿاجٞای ٙٞداسؿىٗ خازٛق داس٘ذ  ٚزشخیح ٔیدٙٞذ تا دٚػساٖ خٛد ت ٝوافٝ
تش٘ٚذ زا تا خا٘ٛاد ٜتٙاتشایٗ ٌٔأِٝی فش ٚ ًٙٞخشدٜفش ًٙٞایٗ ٌشٟٞٚای ػٙی اص ایٗ
خٟر داسای إٞیر اػر و ٝاٌش چ ٝتشخی اص ٚیظٌیٟای سفساسی  ٚفشٍٙٞی آٟ٘ا،
ٔمسویاذ دٚسٜی ػٙی خاكی اػر ؤٕ ٝىٗ هذ فش ًٙٞزّمی ؿٛد  ٚخغ اص آٖ وٙاس
ٌزاؿس ٝؿٛد أا تخـی دیٍش ٘یض ٚیظٌیٟای فشٍٙٞی اػر و ٝاحسٕاَ داسد دس آیٙذ ٜدس
خأٔ ٝفشاٌیش ٌ ٚؼسشد ٜؿٛد ٔ ٚثٙای زغییشاذ فشٍٙٞی دس ػٌح خأٔ ٝؿٛد .تا زٛخ ٝتٝ
خایٍا٘ ٚ ٜمؾ وافیؿاج دس ؿٟش تٙذسٓثاع ٔیزٛاٖ اص آٖ تٛٙٓ ٝاٖ یه خشدٜفش٘ ًٙٞاْ
تشد .وافیؿاج خشدٜفشٍٙٞی اػر و ٝدس دس ٖٚتؼسش ٚػیْزشی اص فش ًٙٞخأٔ ٝؿىُ
ٌشفس ٝاػر .دس ٚالْ وافیؿاج خشدٜفشٍٙٞی اػر و ٝدس آٖ فٔاِیرٞای فشاغسی افشاد
كٛسذ ٔیٌ یشد  ٚحغ خٟا٘ی تٛدٖ سا ت ٝافشاد خٛد ٔٙسمُ وشد ٚ ٜدس وٙاس آٖ فوایی
دٔٛوشازیه  ٚتاص  ٚآصاد سا تشای افشاد خٛد فشا ٓٞػاخس ٝاػر .وافیؿاج دس ؿىُ
خشدٜفش ًٙٞخٛد ،وّیر فشٕٔٛٓ ًٙٞی ٔٛخٛد دس خأٔ ٝسا ٔیخزیشد ،أا ػثهٞا ٚ
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ػّیمٞٝای خاف خٛد سا ٘یض دس وٙاس خٛد داسد .خشد ٜفشًٞٙٞا دس ٚالْ ٔـیزـٛاٖ
ؿیـٜٞٛایی تشای اتشاص ٚخٛد دا٘ؼر وٌ ٝشٜٞٚای ٔخسّف دس زالؽ خٕٔی تشای ٔماتّ ٝتا
زوادٞای ًثمازی تٚ ٝخٛد ٔیآٚس٘ذ  ٚخٛد سا غاِثاً دس ا٘سخاب ػثه خاكی اص خٛؿؾ،
ٚاطٌاٖ  ٚصتاٖ خاف  ّٛ٘ ٚخاكی اص ٔٛػیمی ٕ٘ایاٖ ٔیػاصد أا ایٗ خشدٜفشًٞٙٞا دس
ٓٙاكشی تا فشٕٔٛٓ ًٙٞی ٔـسشن ٞؼسٙذ( روایی .)21-20 :1381 ،دس ٔماتُ دس تٔوی
صٔاٖٞا ایٗ خشدٜفش ًٙٞت ٝهذ فش ًٙٞتذَ ٔیؿٛد تذیٗ ٔٔٙا و ٝوافیؿاج ٚ
ٔـاسوروٙٙذٌاٖ دس آٖ سفساسٞا  ٚػثهٞای ٔٛخٛد دس فشٕٔٛٓ ًٙٞی سا ٕ٘یخزیش٘ذ
تّى ٝدس زماتُ ٘ ٚمن ایٗ فشًٞٙٞای ٔٛسد زأییذ حاوٕیر لشاس ٔیٌیش٘ذ .هذ فش،ًٙٞ
خشدٜفشٍٙٞی اػر و ٝاسصؽٞا ٙٞ ٚداسٞای ؿیٜٛی ص٘ذٌی آٖ اػاػاً تا فش ًٙٞحاوٓ
دس زواد اػر .چٙیٗ ٌشٞٚی آٌاٞا٘ ٝتشخی اص ٟٔٓزشیٗ ٙٞداسٞای خأٔٝی تضسٌسش سا
سد ٔیوٙذ .دس ایٗ كٛسذ اػر و ٝدس فوای وافیؿاج ؿاٞذ فٔاِیرٞا  ٚوٙؾٞایی
ٞؼسیٓ و ٝتا ٓشف  ٚلا٘ ٖٛحاوٕیر دس زٔاسم اػر .دس صٔا٘ی و ٝوافیؿاج زٟٙا ٘مؾ
یه خشدٜفش ًٙٞسا داسد ،زٕأی فٔاِیرٞا  ٚسفساسٞا دس ساػسای لٛا٘یٗ حاوٓ دس خأٔٝ
كٛسذ ٔیٌیشد  ٚزٟٙا دس تٔوی سفساس  ٚػّیمٞٝا  ،وافٝسٞٚا خٛد سا اص ػایش آوای
خأٔٔ ٝسٕایض ٔیؿٕاس٘ذ  ٚایٗ زا تذا٘دا ادأ ٝداسد ؤ ٝغایشزی تا فش ًٙٞخأٔٝی
ٕٓٔٛی ٘ذاسد أا دس ساتٌ ٝتا تٔوی وافٞٝا ،ؿاٞذ ٘مؾ هذفش ًٙٞتٛدٖ وافیؿاجٞا
ٞؼسیٓ تذیٗ كٛسذ و ٝافشاد فٔاِیرٞای اخسٕآی ٔسٙالن تا اٍِٛی حاوٕیر ا٘داْ
ٔـیدٙٞذ .دس ٔیاٖ وافیؿاجٞای ؿٟش تٙذسٓثاع چٙیٗ زماتّی ت ٝچـٓ ٔیخٛسد.
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝؿاٞذ ٚخٛد وافیؿاجٞایی دس ساػسای فشٕٔٛٓ ًٙٞی خأٔٞ ٝؼسیٓ،
ؿاٞذ ٚخٛد وافیؿاجٞایی

٘یض ؤ ٝسٙالن تا اٍِٛی حاوٕیر حشور ٔیوٙٙذ

٘یضٞؼسیٓ .دس ٚالْ تایذ خاًش ٘ـاٖ وشد وٚ ٝخٛد فوایی چٙاٖ دٔٛوشازیه وٞ ٝشٌٝ٘ٛ
سٚاتي اخسٕآی  ٚآسماداذ ػیاػی سا تذ ٖٚزٛخ ٝت ٝلٛا٘یٗ حاوٕیر خزیشفـس ٝاػر
ٔـیزٛا٘ذ تٓٛ٘ ٝی هذفش ًٙٞتذَ ؿٛد.
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تاس٘ٚی ،ؿّٟٔٔ ٚ ٝشداد سأیٗ  ٚاحؼاٖ اوثشی .)1386( .تشسػی ٔلشف اوؼساصی دس تیٗ
خٛا٘اٖ 15زا 25ػاَ ٔشاخٔٝوٙٙذ ٜت ٝوافیؿاجٞای خٙح ٌٔٙم ٝزٟشاٖ ،هجلِی داًؽکذُ
پسؼکی داًؽگاُ علَم پسؼکی تْراى ،دٚسٜی ،65ؿٕاسٜی.11
تٛدسیاس ،طاٖ .)1389 ( .جاهعِی هصرفی ،اظطَرُّا ٍ ظاختارّا ،زشخٕٝی خیشٚص
ایضدی ،زٟشاٖ :ثاِث.
تٛسدی ،ٛخی یش .)1390( .توایس ،زشخٕٝی حؼٗ چاٚؿیاٖ ،زٟشاٖ٘ :ی
تیاذٓ ،ثذاِشػٕٞ ٚ َٛىاساٖ .)1381( .درآهذی بر هکاتب ٍ اًذیؽِّای هعاصر فرٌّگ
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