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نوشتتر حاض ،تته انبالنپ سا هتتیانباسش ا ههت اسهتتباهبا باحسن باواتأثیهگذسحیامی نا
جنپ ه ی اسجرم عی اجدشد اجه نی اشتتتدن او اسشنرهنباوجولالسحل؟اش فربه یا ژوه ا
نش ناسزاسش السحلاهباجنپ ه یاسجرم عیاجدشداواجه نیاشدنالسحسیاتأثیهستامرق نلانها
حویاشکدشگهامین شند انباطوحیاهبان سی حیاسزاجنپ اه الحاسحتپ طان ام شکالتاجه نیا
ن سیجامیا شونداوالحامق نلاسمک نانهقهسحیاسش امپ لالتاواآگ هیاسزام شکالتاجه نیات ا
ضدازش لیانبو هایلۀالومی اجنپباجه نیا شدن؛اشعنیاگ سرهشاسحتپ ط تافهسملی اسفزسش ا
ش فرباسهتتتبکاشکیاسزامه تهش اسنزسحافنّ وحیاسطالع تیاواسحتپ طی اسشنرهنباسهتتتباهبانبا
سفزسش اقدحتاجنپ ه یاسجرم عیاجدشداهمکاههلهاواجنپ اتستت یهاوسسسهتتترهشبا
شکیاسزاآن ه اسهتتتب ا هبانهاسهتتت غاترییهستاهتتت ب ر حیانهامپ ن یاتووالتاجوسم ا
ههم شبالسحیا صنعریاق نلاتپیی اس هبااواسزا ش بصاه یاآن اس هرف لهاگسرهلاهاسزافنّ وحیا
سطالع تیاواسحتپ طیاسشنرهنباوانبب صوصاا شپکباه یاسجرم عیامج زیاس هبا اهباهمکا
شتت ش نیالحاجه نیاشتتدناسش اجنپ السشتترباسهتتبکانهسیاسنج قاسش اتوقی اسزاحوشا
توصیفی-اتولیلیاواتپیینیانهههاگهفربامیشولک ا
واژگان کليدی

جنپ ه یاسجرم عی اجه نیاشدن اسشنرهنب اشپکبه یامج زی اجنپ اوسسسهرهشب ا
اا
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مقدمه

ن اظهوح اعصه اسطالع تاو اسحتپ ط تاو ا یچیدهته اشدناآن انشهان ا دشدهسیانب ان قاجنپ ا
سجرم عیاحونبحواشدهاسهباهبانهحهیاآنالسنشمندسناعلوقاهی هی اج معبشن هیاواسحتپ ط تا
حسانبابولامشروساههلهاسهبکالحالهبه یا06اوا06اقهنانیسر امیاللیاجنپ ه شیامعهوفا
نب ا«جنپ ه ی انوش اسجرم عی» الح اآمهشک اشکل اگهفب اهب ان اتع حشف اهنری اسز اجنپ ه ا
ه بوسنی اندسشرباو الح اشکلاجنپ ه ی امدنی امویطازشسب اجنپ

اصلح السنشجوشی ا

ضقوق انشه ا س سهرعم حی ا،دنژسل ههری او افمینیسری انمول ا یدس اههلند ا(گوههیمقدق اوا
لهق نی امومدآن لی ا 9316اص)0کاجنپ ه یاسجرم عیاشکیاسزاوشژگیه یاآشک حالنی یا
مدحناسهباوات حشیالولبه یامدحنان اتأثیهستاجنپ ه یاسجرم عیالحه تنیدهاشدهاسهبا
(نصهتینژسل ا 9333اص)940کاجه نیاشدنانیز اشکیاسزاوشژگیه یاعصهاجدشدانباشم حا
میآشداهبالسحسیالوسزقاواعن صهام رلفیاسهبکاشکیاسزامه تهش اسنزسحه اوالوسزقاجه نیاشدن ا
فن وحیه یانوش اسحتپ طیاسهباهباسزالهۀا9116انباسش هوانق انهجسربسیالحاجه نیاشدنا
سطالع تاواضوسلثامه اجه نیالسشرباسهبکان اوقوعاسنقالباسطالع تاواسحتپ ط ت اج معباوا
جه ناهنونیالحامعهضاواتالقیاهبافهآشندامسرقلات حش یاقهسحاگهفرباسهب:اسنقالباسطالع ت؛ا
تجدشداه بر حاههم شبلسحی؛اواجنپ ه یانوش اسجرم عیکامیتوسناههمش افن وحیاسطالع تا
حس ا ش سندسزی السنسب اهب الح اآن افن وحیه ی انوش اسطالع ت او اسحتپ ط ت او اجنپ ه یا
سجرم عی انبصوحت ا یوهربسی انه اهمدشگه اتأثیه امیگذسحند او اسز اشکدشگه اتأثیه امی ذشهندا
(ب نیکی او ان ن شی ا 9316اص)03ک الح اهمی احسهر اجنپ ه ی اسجرم عی اجدشد انیز اسزا
فن وحیه یانوش اسحتپ ط تی انبوشژهاسشنرهنباواشپکبه یاسجرم عیامج زی الحاجهباسفزسش ا
قدحتابولاواجه نیاههلنابوسهربه اوامشکالتابولاواهمچنی اشکللهیاواهدسشباسفک حا
عمومیاجه نیاوانسیجاسعرهسضه یاجه نیاسهرف لهامیهنندکاشکیاسزاسش اجنپ ه اجنپ ا
تس یهاوسسسهرهشباسهباهبالحاه سا1699انباوقوعا یوهباواتوجباهشوحاآمهشک اواجه نا
حسانبابولامع وفاههلهاسهباواآمهشک شیه احسانبا هیگوشیالحاموحلا سحویه یانزحگا
لحاهشوحاوسلسشرباسهبکان اسش اتف هیه انوشر حاض ،هان انبه حگیهیاحوشاتوصیفی-اتولیلیا
واتپیینیانبالنپ سا ه گوشیانباسش اهؤسساسهباهبا باحسن باواتأثیهگذسحیامی ناجنپ ه یا
سجرم عی اجدشداو اجه نی اشدن اوجول السحل؟اوانق

اواتأثیه اسشنرهنباوانبوشژه اشپکبه یا
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سجرم عیامج زیالحاسش احسن با یسب؟الحا ش ناجنپ اوسسسهرهشبانبصوحتام لعۀاموحلی ا
نهحهیامیشولک ا
 .5روش پژوهش

ژوه اض ،هانه اسه غ اهدف انظهیاو اتوهعبسیاوانهاسه غ ام هیباو احوش اتوصیفی-ا
تولیلیاواتپیینیاسهبکاحوشاتوصیفی-اتولیلی اآنچباحساهباهسب اتوصیفاواتفسیهامیهندا
وانباشهسشطاش احوسنطاموجول اعق شدامردسوس افهسشنده یاج حی اآث حامشهولاش احونده یالحا
ض س اگسرهش اتوجب السحلک اهدف اموق الح اسش احوش؛ اتوصیف اعینی اوسقعی او امنظ ا
بصوصی تاشکاموقعیباش اشکامو،وعاسهبات انر شجاعینیاسزامو،وعانگیهلا(ط ههی ا
 9316اصص)943-941؛انن نهسش الحاسش انوشر ح اموق ان ام لعۀاموحلیاجنپ اوسسسهرهشبا
(نهاسه غاآم حاواسهن ل) اعالوه انه اتصوشهه زیِ اآنچب اهباهسب انب اتشهشح او اتپیی الالشلا
گونبانولناوا هسشیاو،عیبامسئلبامی هلسزلکافنوناواحوشه یاجم آوحیاسطالع تالحا
سش ا ژوه

ان اسهرف له اسز احوش اتههیپیاسهب؛ اشعنی اسز امن ن اهر ن نبسی اسهن ل او امدسحک ا

نشهش ت امجالتاوامق التامعرپهات صصیاسهرف لهامیشولک
 .3جنبشهای اجتماعي؛ مباني مفهومي و نظری
 .5-3معنا و مفهوم

گیاحوشب اجنپ اسجرم عیاحساعپ حتاسزاه زم نیاه مالًاشکلگهفرباوامش ص اهبانبمنظوحا
لف ع او اش اگسرهش او اش الهبش نی انب اهدفه ی اب صی انب اگهوهنندی او اتشکل اسعض ءا
می هلسزل امیلسندا(حوشب ا 9300اص)904کاآنرونیاگیدنز اجنپ اسجرم عیاحساهوش اجمعیا
نهسیا یشپهلامن ف امشرهکاش اتأمی اهدفیامشرهکاسزاطهش اعملیاب حجاسزاضوزۀانه له یا
حهمی اتعهشف امیهند ا(گیدنز ا 9304اص)001ک ات ق ان ت موح اجنپ

اسجرم عی احس اهوش ا

جمعیانهسیا یشپهلاش امق ومبالحانهسنهالگهگونیالحاج معبسیاهبابولان شیاسزاآناسهبا
تعهشفامیهندا(ن ت موح ا 9301اص)60کالال وحت اوالش نیاجنپ ه یاسجرم عیاحساشپکبه یا
غیهحهمیامپرنیانهاسعرق لستامشرهکاواهمپسرگیامیلسننداهباسزاطهش اسهرف لهامدسوقاسزاسشک سا
گون گوناسعرهسض اضوس امو،وع تامن زعبآمیزانسیج امیشوندا(لال وحت اوالش نی ا 9334ا
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ص)33کاسزانظهاآل اتوحن اهدفاسصلیاجنپ ه الحالهباگهفر ات حشیمندیاسهباهباعپ حتا
سهباسزاشیوۀانگهشیاهبالحاآناسزاشن ببافهآشنده یاسجرم عی انهسیاترییهاشکلاشهسشطا
سجرم عیازندگیاسهرف لهامیشولا(نصهتینژسل ا 9333اصص)943-940کا حلزاتیلیامعرقدا
سهباهباجنپ ه یاسجرم عی اش ملامجموعبسیاسزاه حههله یاهریزهجواسهباهباسزاطهش ا
ه زم نلهیامهلقا یهسمونابوسهربه یاجمعیاعملامیهندکانباعقیدۀاوی اجنپ اسجرم عیا
مه تهش اوهیلۀامش حهبامهلقاع لیالحاهی هباعمومیاسهبا()Tilly, 2004, p.262کاتوحنا
هباسصلاننی لیانهسیاجنپ ه یاسجرم عیانهمیشم حل:اهوشب ا،دشباش ام لفباواهمگ نیا
نولنا(حوشب ا 9300اص)06ک
 .3-3انواع و شاخصها

لحاشکاتقسی نندیاهلی ا ه حانوعاجنپ اسجرم عیاحسامیتوسنامش صاههل:اجنپ ه یا
لگهگونه ز اجنپ ه یاسصالحطلب اجنپ ه ی احهرگ حین

اجنپ ه ی اترییهلهندها

(نصهتینژسل ا 9333اص)943کانلومهالحاتقسی نندیاجنپ ه یاسجرم عی اآنه احسانباهبالهربا
ع ق اب ص اسضس ه تیاوانی نیاتقسی امیهندا(ق همیاهی نی ا 9333اص)999کالحاههاجنپ ا
سجرم عیان شداهبانوعاهن اش احفر حاستف قانیفرد:اشن بب اعه،باواسجهسکاسولی اقدقاشعنیا
شن ببانهاعهدۀاحهپهسناسهبکاآنه اسندششبسیاحساتش یصامیلهنداواتالشامیهنندانهاسه غا
آن اسشدئولوژی انس زندک احهپهسن امعموالً اسشدئولوژی احس انب اتوزش هنندگ ن اعه،ب امیلسحند اوا
توزش هنندگ ناآناحسانبا یهوسنامعهفیامیهنندکالحا ش نانباسجهسامیحهی اهباحفر حانه شیاهمۀا
هنشگهسن اسهبا(زسهدازسهدسنی ا 9300اصص)100-106کانهاسه غام لع تاجدشداضدسقلا
ه حاعالمباواوشژگیامشرهکاحسالحاتم میاجنپ ه اسع اسزاقدش اواجدشدامیتوسناش فب :ا
سوالً اجنپ ه اضوسامووحاشکاش ا نداتض لاواشک فالحاج معباشکلامیگیهند؛ اث نی ًا
آموزهه اسشدهه اواشع حه یامشرههیان شداشکلاگهفربان شداواهوسلسحسناجنپ الحاجهش ناقپوسا
واسهرقپ ساسزاسش اآموزهه انسپبانباشکدشگهاسضس غاآگ هی اهوشباواهمپسرگیاهنند؛اث لث ً
حوسنطامی ناطهفدسحسناجنپ افقطانباسضزسب انه له اواه زم نه یانزحگانوحوههستیکامرکیا
نیسب انلکبانباشپکۀاوهی احوسنطاغیهحهمیالحامی ناهمفکهسن اهمک حسناوالوهر ناستک یا
سه هیالسحلاوانه له یاضکومریانبحسضریانمیتوسننداسش اشپکۀاوهی احوسنطاجمعیاحساسزا ی ا
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حویابولانهلسحند؛احسنع ً الحاتم قاجنپ ه ان شداسمک نِاشکلاب صیاسزاسعرهسضاجمعیاوا
هی هیاوجولالسشربان شدکامعموالًاسمک ناسش اسعرهسضاوقریافهسه امیشولاهباش اه بر حه یا
لولباسج زهافع لیبانباجنپ ه احساندهد اش الولبا،عیفان شداواق لحانباهنرهسافع لیبا
جنپ ه انپ شداواش انیهویان شیاسزانسیجِامهلمیاجنپ ا ن ناقویان شداهبالولبانروسنداآنا
حساهنرهساهندا(جالشی وح ا 9339اصص)36-11ک ا
جدول شماره  .5تفاوتهای جنبشهای اجتماعي قدیم و جدید
معيارها

ه زم ن ا
هی هب ا

سهدسف ا

حوشه ا

جنبشهای اجتماعي قدیم

ستو لشبه یاصنفیاواسضزسب ا
هی هباشکس نگهسشی ا
هی هبانه لشنب ا
ا
هی هباحه شین
هی هباطپق تی ا
هی هیاواسقرص لی ا
ترییهستانظ قمنداهی هی ا
مپ حزهان اسهرعم ح ا
لع ویاهلگهسش نب ا
سزامپ حزهانه لشنبات ابشونب ا
تصهفاقدحت ا
موسجهبگهی ا
مپ حزهاواسشج لاتض ل ا
بولبوسه نب ا
ذینف انولگی ا

جنبشهای اجتماعي جدید

ه زم نه یاشپکبسیاواغیهلولری ا
هی هباتف وت ا
هی هباجنپ ا
هی هبازندگی ا
هی هباهوشب ا
فههنگیاواهوشری ا
سصالض تالحاهی هبگذسحی ا
مپ حزهان اطهلاسجرم عی ا
لع ویامش صاواوشژه ا
سعرهسضامدنیاواحوشه یا
غیهبشونبآمیز ا
گفبوگویان اقدحت ا
ظهفیبه زی ا
مذسهههاواضلاتض ل ا
لگهبوسه نب ا
لسوحیاواوه لبابولبوسنده ا

(ق نعیحسلاوابسهوب وح ا 9330اص )146ا
ا

آنالهرباسزاوشژگیه شیاهباجنپ ه یاجدشداحسانبالو ظاجهبگیهی اه زم ناوانوعا
ندش امیه زل اش ملاموسحلازشهاسهب :ا
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9ک غیهسنزسحیانولن اشعنیانی نهنندۀاعالش اوانگهسنیه یاجه نشموساواسغلباسعرهسضآمیزا
نسپبانباو،عیباسبالقیسنداوانبانم شندۀامن ف امسرقی اگهوهه یاسجرم عیاب صک ا
1ک نیشرهانبهویاج معۀامدنیاجهبگیهیاشدهسندات الولب انباسش امعنیاهباسش اجنپ ه ا
نسپب انب اه بر حه ی انوحوههستیک امرمههز اندگم ن اهسرند او انبهوی اترییه اعق شد اعمومیا
جهبگیهیاشدهسند اهمچنی اسش اجنپ ه انیشرهانباجنپبه شیانظیهافههنگ اشیوۀازندگیاوا
مش حهبالحاهی هباسعرهسضِانم لش اتوجبالسحندات انباسلع یاضقوقاسجرم عی-اسقرص لیک ا
3ک سش اجنپ ه انباشیوهه یاغیهحهمی ان زاواسنع ف ذشهاه زم نلهیاشدهسنداواضدسقلا
لحانعضیازمینبه اسزاهلسلبمهستب انوحوههسهیاواضریاگ هیاسوق ت اقهسحالسلناشهسش یانهسیا
عضوشباسجرن بامیهنندک ا
4ک سش

اجنپ ه انبشدت انب احه نبه ی اجمعی امرکیسند او اسز اطهش

اآنه ا

لحبوسهبه شش ناحسام هحامیهنند اسعرهس ،تش ناحسانم ش امیلهندک
6ک معی حالشگهیاهبانهسیاجدشدانولناجنپ ه یاسجرم عیام هحاشد ازمینۀاسجرم عیا
سهباهباسش اجنپ ه الحاآناظهوحامیش نندکالحاسش ازمینبانیزالوالشدگ هاهلیاوجولالسحل:ا
لشدگ هیاهباجدشدانولنازمینۀاسجرم عیاحسانباترییهالحاه بر حاطپق تیاجوسم اههم شبلسحیا
نسپبامیلهداوالشدگ هیاهباجدشدانولنازمینۀاسجرم عیاحسانبالگهگونیاج معباسزامدحنیرۀا
صنعریانباج معۀا س صنعریاوا س مدحناسحتپ طامیلهدا(ن

ا 9331اصص)934-939ک ا

نیشره اجنپ ه یاسجرم عیاجدشد اف قدانگ هاه بر حیانولهاواتنه انبامس ئلاحونن شیا
همچونامس ئلافههنگی اهوشریاواشن بریاتوجبالسحنداواضدسهثهاسش هبانبج یاتوجبانبا
مس ئلاه بر حاسجرم عی انهاترییهاسفهسلاتأهیدالسحندا(ق نعیحسلاوابسهوب وح ا 9330اص)130کا
جنپ ه ی انوش اسجرم عی انه احوی الو امسئلۀ امه اتمههز السحند اشکی امسئلۀ اآگ هی اوا
حوش نینیاوالشگهیامسئلۀاحه شین شیاسهباهبالحالگهگونیه یاسجرم عیامدنظهاهسرند ا
نبعپ حتالشگهاسش اجنپ ه انهاحویازندگیاسفهسلاتأثیهامیگذسحندا()Berton, 1994, p.37کا یونا
واهلوسحلاسزانظهشب هلسزسناجنپ ه یاسجرم عیاجدشد امعرقدنداهبامهلقافقیهاشکاظهفیریانهسیا
لحه احش ر ازندگیاحوزسنب اش ملاتهدشداههلناسئرالفاضکومبالسحندکاآنه امعرقدند اهریزها
ههلناشکاسعرهس،یاسهباهباتنه اسنزسحاق نلام ندنیالحاسنپ حاهی هیامهلقافقیهاسهباهباسلپربا
نبه حگیهیاآنان لحاسهباواهمیشبامؤثهانیسبکاآنه امعرقدنداهبافهصبه انهسیاسعرهسضا
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زم نیاحخامیلهنداهباترییهستاوهی اسجرم عیاواشکان زه زیاسزانه لازندگیاوجولالسحلاهبا
لحاسش اصوحتافقهسافهصباسهرف لهاسزاتنه امنپ اقدحتیاهبابولش نالسحند اشعنیاسعرهسضاحسا
نباه ح ابوسهنداگهفبا()Klandermans & Roggeband, 2007, pp.115-116کازسلدامعرقداسهبا
جنپ ه اهموسحهالحاض سامعن ه زی انباتصوشهاهشیدنانیعدسلریه اواتعهشفاحسهه یاترییها
و ،اموجولنداواسزاسش اطهش الحصدلانهمیآشندامق م تاضکومریاوانظ حههنندگ ناحسانبلحهریا
سقدسم تاواسندششبه شش ناهدسشبانم شندا()Zald, 1996, p.269ک ا
 .9-3تبيين ساختاری و جنبشهای اجتماعي جدید

لحاسحتپ طان اتپیی اجنپ ه یاسجرم عیاجدشد ا نجاحوشکهلام رلفاوجولالسحلاهباعپ حتسندا
سز:اتپیی اسحزشیانهامپن ی اتکوش اواگسرهشاسحزشه ی ا س م لیگهسش نب؛اتپیی اه بر حیانها
مپن یاتووالتاجوسم اههم شبلسحیاصنعری؛اتپیی اه بر حیانهامپن یاتووالتانظ قاجه نی؛ا
تپیی اهی هیانهامپن یا س مدحنیرباواتکوش اهوشبه یاجدشد؛اوانه شر ًاتپیی اتلفیقیکالحاسش ا
می ن اتپیی اه بر حیانهامپن یاتووالتاجوسم اههم شبلسحیاصنعریان ا یدسش اجنپ اتس یها
وسسسهرهشبامن پ اسهبک ا
نهاسه غاتپیی اه بر حی الحض لیهباج معۀاصنعریاضوسامووحاتولیداصنعریاه زم نا
ش فربانول الحاج معۀا س صنعریالسن اواسطالع تامن ن اهلیدیاموسوبامیشونداهباسش اسمها
نباسشج لاسشک ساجدشدیالحانهبوحلامنجهامیشونداهبانیشرهافههنگیاهسرندات اسقرص لیکالحا
سش اجوسم انهبوحل اطپق تی اج ی ابول احس انب انهبوحل انه اهه اهنرهس السن
ن

اهب انبوشژه انی ا

ه یاتوصیلههلۀاج معباهبالحعی ض ساض شیبسیاشدهسند اواهس نیاهباسزالسن انهسیا

سلسحۀاج معۀاجدشداسهرف لهامیهنند احخامیلهدکاآل اتوحنان اه حنسبامفهوقات حشیمندیاش ا
ت حش یّب الحصدلاتپیی اج شگ هاوانق اجنپ ه یاسجرم عیاجدشدانبمث نباهنشگهسن اعمدۀا
عهصۀاهی هباهوّشب انهآمدهاسهبکات حشیمندیاعپ حتاسهباسزاتوسناتولیداتجهنبسیات حش یا
سزاطهش اسلگوه یافههنگی اشعنیاتعهشفیاجدشداسزاطپیعباواسنس نکاسزالشدگ هاتوحن امووحا
تع ح ،تالحاعصهاهی هباهوشب امشکالتافههنگیاوانبوشژهاسبالقیاسهبکاهدفاسش ا
هی هباواجنپ ه اضفظاموجولشبازندگیاسجرم عیاسهباهبان شدالحامق نلاتکنوههستیزها
شدن اج معب او انظ ق اقوسعد اتصمیم ت او اسطالع ت اهب اج شی انهسی انوث او اسحتپ ط ان قیا
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نمیگذسحنداسزاآناضف ظباههلکاسش اجنپ ه انهسیانیلانباج معبسیامپ حزهامیهننداهبانهاسه غا
تنوعاتعهشفامیشولا(ههشمی ا 9316اصص)116-130ک ا
هالغاسوفبانیزاظهوحاواحشداهی هباهوشباواجنپ ه یاسجرم عیاجدشداحسالحاسحتپ طا
تنگ تنگ ان اترییه الح اه بر ح اطپق تی اجوسم اههم شبلسحی ا یشهفرب امیلسندک انب انظه اسوفبا
شکلگیهیاعوسملیاهمچوناحف هانسپیاهوهی سلموههسهی الهبش نیانباه وحان الیاآموزشا
واحشداشر ن نان

ابدم تی اشهسشطاحسانهسیاظهوحاوانهوزاجنپ ه یاسجرم عیاجدشدانبمنزلبا

ن زشگهسناسصلیاهی هباهوشبافهسه اههلهسندکانباعقیدۀاسوفباطپق تامروهطاجدشداوانبوشژها
هس نیاهبالحاسهر دسقالولباهسرنداواگهوهه یاه الشینشدهانظیهالسنشجوش ن ازن ناب نبلسحا
والحش فبهنندگ نابدم تاحف هیابیّهشب ان اههولباواههعباجذباسهدسفاواعالش اع ق ا
جه نشموساواغیهطپق تیاجنپ ه یاسجرم عیاجدشدامیگهلند؛ازشهساسش اگهوهه امورملتهش ا
گهوهه شیاهسرنداهباسزاعن صهاغیهعقالنیانظ قاههم شبلسحیامع صه اآگ هیامیش ننداوانبطوحا
مسرقی انق شصاآناحساتجهنبامینم شندا(ن

ا 9331اصص)930-933ک ا

آلپهتواملو یاظهوحاهی هباهوشّباواجنپ ه یانوش اسجرم عیاحسان اتکوش اواگسرهشا
ج معۀا س صنعریاه یوندامیلسندکاویان اسله قگیهیاسزاسشدۀاسهرعم حاجه ن-ازشسباه نهم غا
نی ن امیلسحل اهب اجوسم امع صه انظ قه شی انبشدت اتفکیک اشدهسند اهب الح اهم ن اض س اهبا
همگهسشی انزلشکتهی اهسب امیهنند او اهنرهس انه احوی اسنگیزهه ی اعمل اسنس ن احس اسفزسش ا
میلهند انبگونبسی افزسشندهالحاسشج لامهسهزاعملامسرقلافهلیانیز اههم شبگذسحیامیهنندکا
ملو یانهاسش ان وحاسهباهباجنپ ه یاسجرم عیاجدشداتالشامیهنندان الب لبانی اسزا
سندسزۀالولباوان زسحالحازندگیاسجرم عیام لفباهننداوالحامق نلالهبه حیاو الب لبا
همبج نپباسزاهویانظ ق اهوشبافهلیاواض ازندگیابصوصیاواع طفیافهلاحسان زش نیاوا
سضی اهنند ا(لال وحت او الش نی ا 9334اص)13ک الح افض ی انوش اهی هبوحزی اجنپ ه یا
سجرم عیاجدشدانیزامق صدابولاحسانباتعقیباهولام لی امودولانمیهنندانلکبابولاآحم نه ا
واسشدهه یامردسوساهی هباواج معباحسانبا ل امیهشندکان زشگهسناجدشد ابوسه ناسفزسش ا
لب لبالولبانهسیاتضمی اسمنیباواحف هانمیشوندانلکبالحامق نلاگسرهشامدسبلۀاهی هیا
واسلسحیالحازندگیاحوزمهه امق ومبامیهننداواسزاسهرقالساش صیالف عامینم شندکاملو یا
معرقداسهبالحاج معبا س صنعری اجنپ ه یانوش اسجرم عیانبعنوسنانظ قه یاهن الحاج معۀا
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مدنیاشکلامیگیهنداوانبالنپ سانسطالموههسهیانبامعن یاسفزسش اسمک ناسنهسزاوجولاواهسبا
شن ه شیاواسهرقالساحفر حیاواگهوهیاوانبعپ حتالشگه انبالنپ سالموههسهیامع نی اهسرندا
(ههشمی ا 9330اصص)16-31ک
 .9جهاني شدن؛ مفاهيم و دیدگاهها

نهبیاجه نیاشدناحساهو کاشدناوانزلشکاشدناجه نیاوانهبیاآناحساجدسشیافض شی-ا
زم نی اوانهبیالشگهاآناحساگسرهشاههم شبلسحیاش احه شیاسزاهل بالولب -املبامیلسنندا
(نصهتینژسل ا 9333اصص)943-941کانبههحوی اجه نیاشدناشکافهآشنداسهباو هنوزانبا
مهضلۀاتک ملانههیدهاواهمچن ناسلسمبلسحاسهبا(جه نگیه ا 9330اص)03کاسگهاسش امفهوقاحسا
نبعنوسناسفزسش اسحتپ ط تامرق نلانی سلمللیالحانظهانگیهش انن نهسش اجه نیاشدنافهآشندیا
سهباهبالحاطوسا 66اه ساسبیهالحاض ساستف قاسفر لنانولهاسهب ا( Hirst & Grahame, 2002,

)p.247کامفهوقاجه نیاشدناحسانبالحه فشهلهاشدناجه ناواتهسه اآگ هیانسپبانباجه نا
تعپیهاههلهسندکاجه نیاشدناگه بانبامعن یاشگ نباشدناجه ناسهباسم اشگ نباشدناحسانپ شدان ا
لوامفهوقاوضدتاواسلغ قاسشرپ هاگهفبا()Robertson, 1992, p.8ک ا
م حهسیسبه امعرقدنداههم شبلسحیاجه ناحسانباشکلابولالحمیآوحلاش اسشنکباههم شبانبا
من ط اتوهعبنی فرباشعنیامن طقیاهباهنوزانبامهضلۀاههم شبلسحیانههیدهسندانی زالسحلاواسزاسش ا
من ط انهسیاتوهعۀابولاسهرف لهامیهندکاآنه امعرقدنداهباحق نبانی اههم شبلسحسن؛امن

اوا

لشن میکاجه نیاشدناسهبا(جه نگیه ا 9330اص)0کاآنرونیاگیدنزامعرقداسهباهباجه نیا
شدناسزا ی مده یاحوندانوش ه زیاواتجدلاسهباواآناحساتشدشدامن هپ تاسجرم عیالحاه حا
جه نامیبوسنداهبانق طالوحاحسانباشکدشگهامرصلامیه زل انبگونبسیاهباضوسلثاشکانق با
سزاجه ناتوبتأثیهاضوسلثانق

بسیالشگهان اهیلومرهه اف صلب اشکلامیگیهلا( Giddens, 1990,

)p.64کالحاتعهشفیالشگهاآمدهاسهباهباجه نیاشدنالحانُعداههزمینیالولب -املباهم نندا
ش یاسهباهبالحاض ساسزامی نانهلناهمۀامهزه اوا شگ هه یامهسقپباسهبکاسزسش حو اجه نیا
شدنانهاتضمی اض همیباق نوناواه حسشیالولب انهاض همیبالولباههزمینی انهاهوشبا
جمعیاوانهامشهوعیبالموههستیکالولب -املباتأثیهامیگذسحلکاجه نیاشدناسزاشکهوانبا
ه تهسزاههلنافههنگه امی هلسزلاوانوعیاشکس نیالحاضوزۀافههنگانباوجولامیآوحلاواسزا
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طهفیانباظهوحاتف وته اهمکامیهندا(نصهتینژسل ا 9333اص)944کاجیمزامیرلم امعرقدا
سهباهباجه نیاشدناشعنیاسلغ قاحونده یامرعدلافهسملیاواه بر حه یالسبلیانبگونبسیاهبا
سقرص ل اهی هب افههنگ اواسشدئولوژی اشک اهشوحاسج زه امیش ندالحاهشوحالشگهانفوذاهندا
()Mittelman, 1996, p.3ک ا
جه نیاشدنافهآشندیاسهباهبالحاآناقیدوننده یاجرهسفی شیاهبانهاحوسنطاسجرم عیاوا
فههنگی اه شب اسفکنده اسز انی امیحول او امهلق انبطوح افزسشنده اسز اه ه

اسش اقیدوننده اآگ ها

میشوندکاگسرهشاحوسنطاوا یونده یاگون گونانی الولبه اواجوسمعیاهبانظ قانوش احساشکلا
میلهنداوافهآشنده شیاهباحبدسله اتصمی ه اوافع لیبه الحاشکان

اسزاجه ن امیتوسنندا

ی مده یامهمیانهسیاسفهسلاواجوسم الشگهالحنهالسشربان شندکالحاعصهاجه نیاشدن الولب-ا
ملبه ان اهبافهآشندامه اوا ل ه اسزان ضیۀاآنه اموسجباهسرند:ا9کاجه نیاشدناهی هب ا
فههنگاواسقرص ل؛ا1کاتشدشداآگ هیه یاهی هی -اسجرم عیاواسنقالباسحتپ ط تاواسطالع تا
(لهکدۀاسلکرهونیکاجه نی)؛ا3کاگسرهشافزسشندۀاه زم نه یانی سلمللیامدنیاواجنپ ه یا
سجرم عیاجدشدا(ههلسحنی ا 9316اص)166کاه هرلزاجلدان سباسزاهر باعصهاسطالع تا
بولاحسانبانوثالحن حۀاج معۀاشپکبسی اهباآناحساشکیاسزاوشژگیه یاههم شبلسحیامرکیانبا
سطالع تانب اشم ح امیآوحل اسبرص صالسله اسهبکاوشژگی اسصلیاج معۀ اشپکبسیانبسجم سا
عپ حتسنداسز:اسقرص لاسطالع تی اسقرص لاجه نی افع لیبه یاسقرص لیاشپکبسی اتووسالحانووۀا
سنج قاه حاوالحاه بر حاسشرر س اظهوحاق به یامرق نلانهاسه غامیزسنالهرههیانباسطالع ت ا
فههنگاوسقعیبامج زی اهی هبانهان ساحه نب ازم نانیزم ناوافض یاجهش نه ا(ه هرلز ا
 9336اصص)90-96کانیتهلشداجه نیاشدنافهآشندیاغ مضاوالحه یچیدهاسهباهباسزا
لسمنبسیاوهی ا هسهندهاوالج قگسی ربانهبوحلسحاسهبکان اتوجبانباسنع لاگون گوناسش افهآشند ا
میتوسنانبا نجاوشژگیامه اآناسش حهاههل :ا
 -9جه نیاشدنافهآشندیامنفکالحاشکیاسزاوجوهاسقرص لی اهی هیاواش افههنگیانیسبا
نلکباسش ا دشده افهآشندیامنسج اواشکپ ح باسهب اهبالحاتم قاعهصبه یاسجرم عیاحهوخا
ههلهاسهبک ا
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 -1جه نیاشدنالحان سری امعن یابول ا دشدهسیا لشگهاسهب انبگونبسیاهباقلمهوا
نسی حیاسزامف هی اهنریام ننداسمنیب الولب امشهوعیب اهوشباوکککاحسالحنوحلشدهاوازمینباحسا
نهسیان زتفسیهاآنه افهسه اه برباسهبک ا
 -3لحاجهش ناجه نیاشدن انبان اشکاو،عیباغ شیانلکبان افهآشندا«شدنه »اههوه حا
لسحش افهآشندیاهبانباهمکانیهوه شیامه ام ننداسحتپ ط ت اشههبه یافهسملیاواه زم نه اوا
نه له یانی سلمللی امهزه یاملیاحساه حنگاههلهاوانسی حیاسزا دشدهه انبصوحتاو،عیریا
شدسحان قیانم ندهاواع قپبانبامهضلبالشگهیاوسحلامیشولک
 -4وشژگیالشگهاسش هبافهصریاسهباهباه امیتوسندامنجیان شداواه امهلکک
 -6سش افهآشند ا دشدهسی ا«تن قضنم » اسهب اهب ان امف هی الوگ نۀ اجه نی -امولی ا
جه نگهسشی-امن قبگهسشی اهمگهسشی-اوسگهسشی اهمگنی-ان همگنی اتنوع-اشکس نه زیاوکککا
حونبحوهبا( و نی ا 9333اصص)961-963ک
 .1رسانههای جمعي و اینترنت

حه نبالحامفهوقاعمومیاآنانبامعنیاع ملاش ا یزاوه طبهنندهاسهباوالحامعنیاب ص اهها
وهیلبسیاسهباهبانی ا ی قاوالحش فبهنندۀاآناوه طبامیهند؛انن نهسش احه نبه اسنزسحه شیا
نهسیاسنرق سا ی قالحاگسرهۀافهلیاواجمعیاهسرنداوالحاطوسازم ناسزاسشک ساسولیۀ افهلیانبا
سشک سا یشهفرۀاجمعیاتوهعبا یدساههلهسندا(ذه شیاواضسنی ا 9314اص)46؛انن نهسش اسنس نا
ن سری احه نباسهب؛اسم ان اگذشبازم ن اوه شلاسحتپ طیاسزاضداسحتپ طاسنس نان اسنس نافهستها
حفرباوانباسحتپ طاسنس نان اسنزسحه یامصنوعیامپدساشدهاسهبکاشکیاسزاسش اسنزسحه الهرگ ها
پاگوتنپهگانولاهباسولی اسنقالباسطالع تیاحسالحاجه نا دشداآوحلاواموجباشدات افههنگا
مرهبزمی احسهاجه نیاشدنابولاحساهموسحاهندکانهبیاسش الوحهاحسالومی امهضلۀات حشیا
میلسنند ا وناسزانظهاآن نات حشیاهبالوحهاسهب :ا
 -9مهضلۀاشف هیاش اگفبوگویاحولححوانبللیلاسهرف لهاسزاهها نجاضساهباههلتهش ا
حه نباسهبک ا
 -1مهضلۀاسبرهسعا پانبعنوسناگهقتهش احه نباهبانبانظهامکلوه ن الحاسش امهضلبا
فهآشنداقپیلبگهشزیاآغ زامیشولک
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 -3سبرهسعاتلوشزشوناهبامقدمبسی انهسیاتشکیلالهکدۀاجه نیاسهبا(حزسقی ا 9334ا
صص)93-90ک
لحاوسق ا ساسزاسبرهسعاحه نبه ی ا ی الحالوحۀانعداش هداضضوحاسنوسعام رلفیاسزا
حه نبه اهسری اهبانباههکش ناسلکرهونیکاش ام حهنیامعهوفاهسرندکاضضوحاتلگهسف احسلشوا
واتلوشزشوناسزجملباحه نبه یاموحلاسهرف لهانهسیاسنرق ساسطالع تانباضس باآمدندکان اضضوحا
حسش نبه اواسشنرهنباوالشگهاحه نبه اسمک ناسنرق ساواتپ لساسطالع تاه لهتهاواسحزسنتهاشداواسش ا
عصهانباعصهاههکش ناحقومیامعهوفاشدا(ن ن شیاوافهیمیفه ا 9311اص)906ک ا
شکیاسزاه حههله یاسه هیاحه نبه اسطالعحه نیاسزاتووالتاواوق شعیاسهباهبالحامویطا
سجرم عیاوسق امیشوندکاه حههلاسطالعحه نیاحه نبه الحاج معباش ملاتأمی اسطالع تالحن حۀا
حوشدسله اواشهسشطاموجولالحاج معباواجه نامیشولکاشکیاسزامه تهش اوا هه حنهلتهش احه نبه ا
سشنرهنباسهبکاسنرش حا هشر باسشنرهنب ام هوسحهاوافن وحیه یالشجیر لی اسحتپ طاه زم نامی نا
ن

ه یاوهیعیاسزاجه ناحساممک اه برباسهب الحنریجبانسی حیاسزاهنرهسه یاملیاسطالع تا

نیسثهاشدهسندک اسمهوزه اشپکبه ی اسجرم عی اهک نلسح اسقی نوغ ا ُهتالط اسشنرهنبسند اشپکبه یا
سجرم عیاسزاگهوهه یاعموم ًافهلیاش اه زم نیاتشکیلاشده اهباسزاطهش اشکاش ا ندانوعاسزا
وسنسرگیه انباه امرصلسنداوالحانسرهاشکاج معۀاسطالع تیا یچیده اه حههلامؤثهاشپکۀاهمگهسا
حساتصوشهامیهننداواموفقیباواموپونیباحوزسفزوناآنه انباللیلالسشر احنگونویاسجرم عیا
سهبکاشپکبه یاسجرم عیامج زیالوانق اسه هیاحسالحاترییهاهی هیاج معبه یاسمهوزیانها
عهدهالسحند؛اسزاشکهوافههنگاتولهاحسانشهامیلهنداواسزاهویالشگهامنپ اترذشۀان پگ ناج معبا
ن اهدفانوآوحیاواسندسعاهسرندکاحه نبه یاسحتپ طجمعیاوانبوشژهاشپکبه یاسجرم عیامج زی ا
لحاعصهاض ،هانق اعمدهاوامهمیاحسالحاعهصۀاترییهاواتووالتاسجرم عیانهاعهدهالسحندکاشکیا
سزاه حههله یاوشژۀاحه نبه اوابصوص ًاشپکبه یاسجرم عیامج زی اسطالعحه نیاوا وش ا
بپهیاسهباواهعیالحاجهبلهیانباسفک حاعمومیانباهمباسهدسفابولاحسالسحندا(حضم نزسله ا
 9331اصص)96-6ک ا
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ا
نمودار شماره  .5رابطۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و دو مفهوم جهاني شدن و جامعۀ اطالعاتي

نن نهسش احسن ۀامی نافن وحیاسطالع تاواسحتپ ط تاوامفهوقاجه نیاشدنالوهوشباسهبکا
سزاشکهوافن وحیاسطالع تاواسحتپ ط تالسمنباواتأثیهگذسحیاجه نیاشدناحساتشدشداههلهاسهبا
واسزاهویالشگهاجه نیاشدناسموح اسهمیبافن وحیاسطالع تاواسحتپ ط تاحسانبعنوسناشکیاسزا
ه ملتهش اواسحزسنتهش امن ن اسطالع تاواسحتپ ط تالو ندسناههلهاوانباتوهعۀاشگفبسنگیزا
آنامنجهاشدهاسهبا(نعمری ا 9316اص)916ک ا
 .1جنبشهای اجتماعي شبکهایشده در بستر جهاني شدن

سمهوزه الولب -املب اهمچن ن ان زشگه اسصلی اضکومب اجه نی او اوسه ۀ اتأثیه افهآشنده یا
نی سلمللیاوافهسملیانهاجمعیبه یاملیاسهب اوانبامو،وع تیاهبامهلقاضوساآنه انسیجا
میشونداوا گونگیاه زم نلهیاواسقدسقاآنه اوانر شجانسیج اشکلامیلهد؛اسم اندشهیاسهبا
هبافهآشنده یاجه نیانیزامسرقیم ًانهاجنپ ه یاسجرم عیاتأثیهامیگذسحند انبطوحیاهباتمههزا
تنه انهازمینۀ املی اهباجنپ ه الحاآن اعمل امیهنند اهف شب انمیهندکانبعالوه اجنپ ه یا
سجرم عیافهسملیابولش ناشکیاسزاجنپبه یامه اجه نیاشدناهسرند انبطوحیاهباتوجبانبا
سش انکربانیزامه اسهباهبا گونباآنه الحازمینۀاهی هباجه نیاعملامینم شندکاضدسقلاسزا
ه حاجنپبان شداجنپ ه یاسجرم عیاحسالحاحسن بان اجه نیاشدنانظهشب هلسزیاههل :ا
 -9سوساسشنکبانسی حیاسزاجنپ ه الحاسحتپ طان امشکالتاجه نیانسیجامیشوند اهبا
مه تهش اآنه اجنپ ازشسبموی ی اجنپ اصلحاواجنپ ازن نامین شندک ا
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 -1لوق اسشنکب اسمک نانهقهسحی امپ لالتاواآگ هی اسز امشکالتاجه نی ات اضد ازش لیا
نبوهیلۀالومی اجنپۀاجه نیاشدن اشعنیاگسرهشاسحتپ ط تافهسملیاسفزسش اش فرباسهبکاسش ا
سمهانبتنه ان عثاحهیدنابپهه یاوق ش امن ط ام رلفاجه نانباسفهسلاواگهوهه امیشولاوا
آگ هیانسپبانبامشکالتامک نه یالشگهاوا یوندامرق نلالحاههسههاههۀاب هیاحساسفزسش ا
میلهد انلکباهمک حیامشرهکانی ان

ه یامولیاشکاجنپ احسانیزاتسهیلامیهند اوا

یونده یافهسملیالحوناآناحساموک امیه زلک ا
 -3هوقاسش هبانوعامه جهت اتولهسیالحاقهنانیسر انیزاموجباتوهشکاجنپ ه یا
سجرم عیافهسملیاسهبکامسئلبسیاهبان حالشگهانباتسهیلافهآشنداسحتپ ط تاواتوهعۀاضملونقلا
نی سلمللیاسحتپ طالسحلاسش اسهباهبامه جهسنیاهبانباهشوحه یاصنعریاغهبامه جهتامیهنند ا
معموالًاسحتپ طانزلشکابولاحسان انسرگ ناواه میهن نش ناضفظامیهنندک
 -4لحانه شبازوسسالولب-املبه انبعنوسنانه له یاهی هیاض ه انهسیام لعۀاجه نیا
شدناواجنپ ه یاسجرم عیاسهمیبالسحلکان اتوجبانباسش هبابولازمینۀاملیانبگونبسیافزسشندها
توبتأثیهاحوسنطانی سلمللیاوانه له یافوقاملیاقهسحالسحل اسهمیبافوقاضریالحاصوحتیاهبا
لولب-املباه نوناسصلیافع لیباجنپ اسجرم عیان قیانم ندان زاه انباقوتابولان قیاسهبکا
جنپ ه یاسجرم عیافهسملیاحسامیتوسناهمکهنندۀاشکاج معۀامدنیاجه نیاتلقیاههلاهباآنه ا
لحاسش اج معۀامدنیاجه نیانهالولبه یانی سلمللی انه له یاهی هیافوقاملیاواه زم نه یا
فهسملی انظیهاشههبه یا ندملیریافش حاوسحلامیهنندا(ن

ا 9331اصص)930-931ک

فهآشنداجه نیاشدناواشپکبسیاشدناج معب اموجباظهوحاجنپ ه یامعرهضاوام لفیا
شده اسهب اهب الح امق نل اشپکبسی اشدن اج معب امق ومب امیهنندک اسش اجنپ ه اعلیحغ ا
تف وته شش ن ا شدسحیاحسانباوجولامیآوحنداهبامیتوسناسزاآنان اعنوسنا«هوشبه یامق ومب»ا
ش لاههلکاسش اجنپ ه الحاوسق امق ومبه شیاسهباهبالحامق نلا دشدۀاجه نیاشدناصوحتا
میگیهلکاسش اجنپ ه امیتوسندالحامق نلاجه نیه زیاسقرص لان شداش الحامق نلا ی مده یا
جه نیاشدنکانهبیالشگهانهآنسنداهباجه نیاشدناهمبوهویاجنپ ه یاسجرم عیاحساترییها
لسلهاسهباوانهبالفاجنپ ه یاهالهیکاهبانیشرهاطپق تیانولنداوامع وفانباسحزشه یا
گهوهیاواش امع وفانباه بر حاهی هیانولند اجنپ ه یاجدشداحنگونوشیانیشرهافههنگیا
لسحنداوامع وفانباهی هبازندگیسندکاسزاهوشیالشگهاسش اجنپ ه الشگهامودولانباقلمهواوا
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مهزه یالولب -املبه انیسرنداواعهصۀانهوزش نانسی حاگسرهلهتهاسزاقلمهوالولب -املبا
سهبا(نصهتینژسل ا 9333اصص)940-940کانباتعپیهیالشگه افهآشنده یافهسملیاواجه نیا
شدن الولب -املبه احساسزا هلسبر انباسموحاعمومیان توسناه برباوالذساسمیدیانباتدسوقا
لموههسهیالحاه حاملیانیسباوان شدالحاه حاجه نیانهسیاسشج لاآناهوشیدکالحاعصهاجه نیا
شدن انوهسنالولب-املباموجبان زتولیدالولبه یامولیامیشولاهباسزاتوسن شیا هیگوشیا
ههش تهی انب ابوسهربه ی اج معب انهبوحلسحندک الولب امولی امیتوسند انسره االزق احس انهسیا
مش حهبامسرقی اشههوندسنافهسه اهنداواگهوهه یام رلفاحسالحالحونابولاج یالهداوا
نریجر ًالموههسهیاوسقعیاحساتقوشبانم شدکالحاهمی ا ح وبامفهوقا«هی هبه یافهعی» انبا
لوحاشدناسزاهن ه یالموههستیکامپرنیانهاه زوه حه یاهی هیاهنریاوافض یاهی هیا
شیءگشرباسش حهالسحل وانهبیزشاجنپ ه یاجدشداسزاه وحا شی اج معباواسشج لالموههسهیا
وسقعیاتأهیدامیهندا(حشیدی ا 9330اصص)931-916ک ا
شکیاسزامه تهش اعوسملاجه نیاشدناجنپ ه یاسجرم عی افنّ وحیه یاسطالع تیاوا
سحتپ ط تی اسهبک افن وحیه ی انوش اسحتپ طی الح الهۀ 9116انب اسفزسش

اقدحت اجنپ ه یا

سجرم عیاجدشد الحاشکللهیاواهدسشباسفک حاعمومیاجه نی اسعرهسضه اواسشج لا ل ه یا
جدیانهسیاضکومبه اسنج میدهسند ا ن نهبامیتوسناگفباجنپ ه یاسجرم عیاجدشد ام نندا
طهفدسحسنامویطزشسباهباتأثیهام هباجه نیاشدنامه حانشدهاحسافهش لامیزننداوا شریپ ن نا
سجرم عه یانومیام رلفاهبانسپبانبان نولیابهلهفههنگه اوافههنگه یاهو کالحانهسنها
موج افهسگیه اجه نی اشدن اهشدسح امیلهند ا(قزلسفلی ا 9316اص )933او ان انهههگیهی اسزا
فن وحیه یاجدشداحه نبسی انق انسی حامهمیالحاتووالتاج معۀامدنیاجه نی اسشف امیهنندکا
ن اوقوعا دشدۀاجه نیاشدن انبوشژها یدسش ام هوسحهه اواسشنرهنباهباسزاسنزسحه یامه اآناهسرند ا
نسرهه یاسولیبانوعیاج معۀامدنیاجه نیافهسه اشدهاسهباهبان اههعباق نلاتوجهی الحا
جه ن اتوهعبش فرب او ات اضدی الح اجه ن الحض ستوهعب احو انب اگسرهش اسهبک اجنپ ه یا
سجرم عیاجدشداواه زم نه یاغیهلولری ا بالحاه حاملیاوا بالحاه حانی سلمللی اسزاسجزسا
وان زشگهسنامه اج معۀامدنیاجه نیانباشم حامیحوند؛انن نهسش الحاعصهاجدشد ا،هوحتالسحلا
هبالولبه ان اج معۀامدنیالحاههالواضوزۀاههزمینی-املیاواجه نیانباتع ملانپهلسزنداوالحا
قپ سا ل ه اوام لپ تاآنه امسئولیب ذشهان شندا(ههلسحنی ا 9333اصص)961-969ک ا
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سزانیمۀالوقالهۀا 9116انبانعد اجنپ ه یاسجرم عیاجدشد اه زم نه یاغیهلولریاوا
گهوهه ی اسجرم عی -اهی هی ان اضضوح الح افض ی امج زی اسز اطهش اسهرف له اسز اسشنرهنب اوا
م هوسحه اشههوندسن امعرهض انب اهی هبه ی امولی املی او اجه نی احس انسیج اههلهسند اوا
نبسش تهتیبا ل ه اوام لفبه شیاجدی انهسیاضکومبه اواه زم نه یانی سلمللیالولریا
سشج ل اههلهسندک اسشنرهنب اسز انیمۀ الوقالهۀ ا 9116انبانعد ان انسیجاسعرهسضه یاجه نی الحا
موفقیب اجنپ ه ی اسجرم عی اجدشد ات اضد ازش لی اتأثیهگذسح انوله اسهبک اسشنرهنب انب اللیلا
نهبوحلسحیاسزاق نلیبه شیاهمچوناوبگ هه اگهوهه یابپهی ا سباسلکرهونیکاواظهفیبا
ن الیاشپکبه زیامیتوسندالحاموفقیباجنپ ه یاسجرم عیاجدشدالحازمینۀانسیجاواگسرهشا
سعرهسضه یاجه نیاتأثیهگذسحان شدا(ههلسحنی ا 9333اصص)964-963کالحاسش احسهر اگیدنزا
نی اسزاهها یزی اجه نیاشدناحساض صلاسنقالباسحتپ ط تامیلسند الحاوسق اسواجه نیاشدنا
حساض صلانباه ابوحلنانظ اهنریافض اوازم نامیلسندکاسش افض اوازم ناجدسشدهاسزامک نالحا
گسرههسیان مرن هیان اشکدشگهاتههیباواهم هنگامیشولاواسمک ناهن اواحوسنطاسجرم عیاحسا
لحاج معبسیانسی حانزحگتهافهسه امیآوحل الذساگسرهۀاتأثیه ذشهیاسجرم عیاه انسی حافهسختها
شدهاواج معبسیاجه نیاشکلامیگیهلکاجه نیاشدنانباسنوسعا یونداواحسن ۀافهلان اسش اج معۀا
جه نیامع وفاسهبا(قزلسفلی ا 9316اص)196ک ا
لحاه سه یاسبیه ان اظهوحاآنچبا«بولسحتپ طیاتولهسی»ان میدهامیشول اسحتپ ط تانزحگا
مقی غ الگهگونیافنیاواه زم نیاعمیقیاحساتجهنباههلهاسهبکاسش ابولسحتپ طیاتولهسیامپرنیا
سهبانهاشپکبه یاسحتپ طیاتع ملیاوا ندهوشبالحاسشنرهنباواضریانیشرهاسزاآنالحاشپکبه یا
سحتپ طیانیهی اهباسهنونالحاهمبج اهکوه اوا لرفهقه یاسحتپ طیاحسشجاهسرندکالحاسش ازمینۀا
جدشداوالحاه نوناج معۀاشپکبسیانبعنوسناشکاه بر حاسجرم عیِاجدشداسهباهباجنپ ه یا
سجرم عی اقهن انیسبوشک اشکل امیگیهند ا(ه هرلز ا 9313اصص)930-936ک ان ا یدسش ا
سشنرهنباواسحتپ ط تالوحنهلاحسش نبسیاواگسرهشاآن انوعیاضوزۀاعمومیامج زیالحافض یا
ه شپهنریکیاشکلاگهفرباسهبکامدسفع نامویطزشسب اضقوقانشه اصلح ازن ناواسقلیبه اوا
م لف ناههم شبلسحیانولیپهسس اسزانمونبه یان حزاجنپ ه یاسجرم عیاجدشداهسرنداهبالحا
فض ی اه شپهنریکی اضضوح انهجسربسی السحندک اسشنرهنب انهسی اجنپ ه ی اسجرم عی اجدشدا
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ه حههله ی امهمی اش مل اشن بری او اتپلیر تی اهوشبه زی اشپکبه زی او اه زم نلهیا
سعرهس ،تالسشرباسهباهبالحاسشنج انباآنه اسش حهابوسهی السشب :ا
سلفکاه حههلاشن بریاواتپلیر تی:اسزاوشژگیه یامه اسشنرهنب اههعبانسی حان الیاآنالحا
سنرق ساسطالع تاواگزسحشه یاهی هی اسجرم عیاواسقرص لیاسهبکاهمچنی اسشنرهنبانبعنوسنا
سنهحه نب اسنزسحانسی حامهمیانهسیاتپلیغاواسش عۀان وحه یاهنشگهسناسجرم عیانباشم حامیحولک ا
بکاهوشبه زی:اسشج لاهوشب امقدقانهاهنشگهی اه زم نلهیاواسعرهسضاسهبکاسشنرهنبا
سز اظهفیب ان الشی انهسی اسشج ل اهوشب اجمعی انهبوحلسح اسهبک ان انهقهسحی اسحتپ ط او اتپ لسا
سطالع تاوان وحه الحافض یاه شپهنریکیاسهباهباهوشبه یافهلیاواگهوهیانهبوحلسحاسزا
ن وحه یامشرهک امیتوسننداشکاجنپ اسجرم عیاحساتشکیلالهندک ا
پکاشپکبه زیاواسشج لاسئرالف:اشکیاسزاه حههله یانسی حامه اسشنرهنب اشپکبه زیاوا
ه زم نلهیافع الناواهوسلسحسنالحالحوناجنپ ه یاسجرم عیاسهبکاسشنرهنبان اسهرف لهاسزا
فهصبه او اسمک ن ت افنی -اسحتپ طی انب اه زم نلهی اسعرهسضه امی هلسزلک اسشنرهنب اسزا
هلسلبمهستب اه زم نیاجنپ ه امیه هد اآنه احساسنع ف ذشهتهامیه زلاوالحاحسانباحویا
فع الناواهوسلسحسناآن نان زتهاواسمک ناسظه حنظهاآن ناحسالحاه حاجه نیافهسه امیهندک ا
تک اه زم نلهی اسعرهس ،ت :اسشنرهنب ان اسطالعحه نی اههش الحن حۀ امس ئل اض ل اج معۀا
نشهی اسنرق سانم له یاسعرهس،یاواتوهشکاسضس ه ت انباهن ه یاسعرهس،یاگسرهلهالسم ا
زله اسهبک اجنپ ه ی اسجرم عی ان اسهرف له اسز اق نلیبه ی اسشنرهنب اهمچون ا ی قنگ حه ا
گهلهم شیه یاسشنرهنری اسحتپ ط تالوهوشبان افع الن اوبگ هه اواگهوهه اوانشهش تابپهیا
وکککاتوسنسربسندات اضدازش لیانهانسیجاحفر حه یاسعرهس،یاتأثیهگذسحان شندا(ههلسحنی ا 9316ا
صص)104-101ک ا
جه نیاشدنالحاتدسوقاضههبامدحنیربا دشدۀا«نباه امهنوطنولگی»احسا ی امیآوحلکالحا
سش اض لباجه نیاشدن اشپکبسیانبههعباگسرهشاش نندهاواهموسحهالحاض ساتهسه اسزا یونده ا
واوسنسرگیه یامرق نلاسهباهباوجبامش صۀازندگیامدحنانباشم حامیحولکاسش اض لباسزا
تجدل انب ابهوج اسفهسل او الولبه اسز اض لب الحونگهسش نب او امرکی انب اشک امن قۀ اب ص انبا
همبوهویاشکاهوشبانهونگهسش نباوافهسههزمینیامیشولکاشکا ی مداسش او،عیباآناسهبا
هب اهن حهگیهی اسنس نه اهشوحه او اشههبه اه ه

اش فرب او اوسنسرگی امرق نل او امیزسنا
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تأثیه ذشهیاسفهسلاواجوسم اسزاهمبانیشرهامیشولکاسزالشگهاتأثیهستاسش اتووالتاآناسهباهبا
هنرهسن ذشهیالحاه حاجه نیاگسرهشامیش ندکا ی مداواتأثیهالشگهاآناسفزسش احسن به یا
مولی-اجه نیاسهباهباسش اشکلامن هپ تاسجرم عیاحساعوضامیهندکا دشدۀاجه نیاشدنا
ب هرگ هاوان زتعهشفاحوسنطاسجرم عیاجه نیاسهباوانهاسش اسه غاحوشدسلامولیاممک اسهبا
توبتأثیهاحوشدسله یالشگهیاقهسحانگیهلاهباف صلۀانسی حازش لیاسزاآنالسحلکاسش اهم ن اوحولا
نباج معۀاجدشدیاسهباهباسزاآنانبعنوسنا«ج معۀاحشسک»ان قامینهند او،عیریاهبامش صۀا
آناسفزسش اب هه یامشرهکاجه نیاسهبا(قزلسفلی ا 9316اصص)119-116ک ا
 .1موردکاوی پژوهش؛ جنبش تسخير والاستریت
 .5-1زمينههای پيدایش جنبش تسخير والاستریت

وسسسهرهشبان قابی ن نیالحان

اجنونیاشههامنهر الحاسش لبانیوشوحکاآمهشک اسهباهبانبا

نم لان زسحه یام لیاآمهشک اواجه ناتپدشلاشدهاسهباواتأثیهانبهزسشیالحاسقرص لاجه نیالسحندکا
«وسسسهرهشباحساتس یهاهنید»اشکاجنپ امهلمیاسهباهبالحا 90اهپر مپهاه سا 1699اواسزا
میدسناآزسلیالحان

ام لیامنهر انیوشوحکاآغ زاشداوافع لیبه ش الحانی اسزا966اشهها

سش التامرودهاوا9666اشههالحاههسههالنی ا

اگهلشدکاهدفاسصلیاجنپ امپ حزهان اقدحتا

سجپ حآمیزان نکه یاسصلیاواشههبه یا ندملیریاسزاطهش افهآشنده یالموههستیکاوانق ا
وسسسهرهشبالحاسشج لانوهسناسقرص لیاهبان عثانزحگتهش احهولالحاطوسا ندش انسلاشدها
سهب امین شدا()Schechter, 2011, p.22کاآغ زاسش اجنپ ان اشکافهسبوسنانولاهباتوهطاشکا
گهوهاه ن لسشیان اعنوسناسهریوشس اسَلن هرِهز اتوباعنوسنا«تس یهاصلحآمیزاوسسسهرهشب»انی نا
شداوانبشکن حهافهسگیهاشدکاسش اگهوهانی اسزاهها یزانبب طهامجلۀا،دامصهفگهسیابولا
()Ad Bustersامعهوفانولکامجلۀاسلن هرهزاتنه ان اشکالحبوسهباه له اجنپشیانهسیاه بر ا
شکاآمهشک ی اجدشدانب احسه اسندسببک امدساسعرهس،یاجنپ

اوسسسهرهشب اآحسقاوانبصوحتا

سهرقهسحاشپ نبحوزیالحاضوسلیاه برم نه اوا حکه یانزلشکانم له یاههم شبلسحیاآمهشک ا
نولهاوانبتدحشجانباه شهامهسهزاهشیدهاشدهاسهبا(سمی ص حمی ا 9316اص)961ک الحاآغ ز ا
ن گه نان زسحاسمالکاهقوطاههلکاصده اهزسحات اب نبه شش ناحساوامیلیونه ات ان

انزحگیا

سزاسحزشیاحساهباعمهش ناحسانهاههاآناگذسشربانولنداسزالهبالسلندکاهپسانظ قام لیالحانریجۀا
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انب اآهر نۀ اهقوط احهیدک اهم نه شی اهب انعد ان ا وسا

م لی تلهندگ ن انج ت ا یدس اههلند اسم اع لتالحش فب ا لسشه یامیلیونیاحسانهسیاعملکهلا
ن شی نبش نافهسموشانکهلندکاشههبه یام لیان قیم ندهاوسقلهیاحساق

اههلنداوانن نهسش ا

هزسحسناشههباتع یلاشد امیلیونه اشرلاسزانی احفباوالهرمزله ان گه نیاه ه اش فبکا
هیچهسا هیگوانپولکاههالواضزباسصلیاهشوح انج تانظ قام لیاحساسولوشبابولاقهسحالسلندا
(ه هرلز ا 9313اص)930ک ا

نمودار شماره  .3حداکثر سهم یکدرصدی درآمدهای قبل از ماليات

ا

(ن لحی ا 9319اص )990ا
ا

لحاوسق اهه ا9الحصداثهوتمنداج معۀاآمهشک اسزالحآمداهشوح اسزاضدولا 1الحصدالحا
ه سا9100انبا13/6الحصدالحاه سا1660اجه اش فربانولکاحشدانهههوحیاهلانی اه سه یا
 9133ات ا 1663انباضدولا 36الحصداحهیداسم الهرمزله یاوسقعیالحاطوساسش الهبافقطا1ا
لحصداسفزسش اش فبکاصنعبام لیانیشرهش اهولانهههوحیاحساسزاآنابولاههل؛ات آنج هباههم ا
سزاهوله یانبلهبآمده اسزا 96الحصدالحالهۀا 9136انبا 46الحصدالحاه سا 1660اسفزسش ا
ش فباواعلیحغ اسهر دسقافقطا6الحصدانیهویاه ح اسحزشاهه مش ناسزا0الحصدانبا13الحصدا
سفزسش اش فبکالحاوسق ا 9الحصدان اللهری ا 63الحصداحشداسقرص لیاسش الوحهاحسانبابولا
سبرص صالسلکالحالهۀا ی اسزانوهسن الهرمزله یاوسقعیِاه عری افقطات ا1الحصداسفزسش ا
ش فب؛الحض لیهبالحآمدا6الحصداثهوتمنداج معبات ا41الحصداسفزسش ا یدساههلکاه سا 9136ا
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لحآمداشکامدشههلا66انهسنهالحآمداشکاه حگهامعمولیانول اسم اسش احق الحاه سا1696انبا366ا
نهسنهاحهیدا(ه هرلز ا 9313اصص)930-930ک ا

نمودار شماره  .9ميزان نارضایتي از عملکرد دولت آمریکا

نهبیانظههنجیه انش نامیلهداهبان ح ،شریاسزاعملکهلالولباآمهشک الحاه سه یاسبیه ا
نیه نقباسهبکانر شجاشکیاسزانظههنجیه یامؤهسۀاگ لوپاهبالحاه سا1699اسنج قاشدهاسهب؛ا
ن ح ،شریاسزاعملکهلالولباآمهشک الحاه سه یاسبیهاحسانش نامیلهدکانهاسه غاسش انظههنجیا
39الحصداسزامهلقاآمهشک اسزانووۀاسلسحۀاهشوحش ناح ،شباندسحندکاسش انظههنجیان التهش امیزسنا
ن ح ،شریاسزاحوشاسلسحۀ اآمهشک احسالحا هلاه ساگذشربانش نامیلهدکاهمچنی انهامپن یاسش ا
نظههنجی ا31الحصدامهلقاآمهشک اسزاعملکهلاهنگههانیزاح ،شباندسحندا)(Saad, 2011ک
 .3-1ماهيت و مطالبات جنبش تسخير والاستریت

معره ،ناقی قاههم شبلسحیاآمهشک اموهوقانباجنپ اتس یهاوسسسهرهشبالحاشکا حسگهسفالحا
وبگ ه احهمیاسش اجنپ

ابولاحساسش گونبامعهفیامیهنند:ا«جنپ

اتس یهاوسسسهرهشب ا

مق ومریاف قداحهپهان امهلم نیاسزاحنگه اجنسیباواتفکهستاهی هیاگون گوناسهبکاآنچبالحا
می ناهمۀام امشرهکاسهب اسشنکبام اهمبا11الحصداهسری اهبانی اسزاسش افس لاوانفوذاشکا
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لحصد اشپکبه ی اتج حی احس اتومل انمیهنی » ا(هوهک او الشگهسن ا 9311اص)11ک اآنچبا
نبحسهریالحاسحزش نیاتأثیهاهی هیاشکاجنپ اسجرم عیامه اسهب اتأثیهاآنانهاآگ هیامهلقا
سهبکالحانریجۀاسش اجنپ اوانوثه شیاهبالحاسشنرهنباواحه نبه یاجهش ناسصلیاتولیداشد ا
مسئلۀان نهسنهیاسجرم عی اهبان اتض لانی ا %11اوا %9اتصوشهاشدهانول انبابطامقدقاگفرم نا
ا

ا

عمومیاحسها یدساههلا(ه هرلز ا 9313اص)906ک ا
جنپ

اوسسسهرهشب ابصلری اه بر حشکن نب اندسحل او اسعرهس،ی اهمگ نی انب انیعدسلری ا

تپعیضاوانوهسناسقرص لیان شیاسزاض همیباههم شبلسحیاوانولیپهسلیس الحاآمهشک اواسحو ا
سهبکاهمچنی اسش اجنپ ه ابولاموصوسانظ قاجه نیاههم شبلسحیاهسرنداهبانهاسه غا
لش لکریکاقدحت اسزالحوناسش انظ قاوان اگفرم نیانهگهفرباسزاقدحتاطپق تامروهط الحامر ا
صوحتنندیاجدشداشکلاگهفرباوانظ قاموجولاحسانبا ل اهشیدهاسهبا(سمی ص حمی ا 9316ا
ص)961ک اجنپ

اوسسسهرهشب احس امیتوسن اوسهنشی انسپب انب انولیپهسلیس اسقرص لی امیلرونا

فِهشدمَ السنسبکافهشدم اتالشالسشبات اگذسحاسزانوهسناسقرص لیالحانظ قاههم شبلسحیاحساسزا
طهش انق اشههبه یا ندملیریالحاه زم نلهیان زسحه یامن قبسی اتپیی انم شدکانهاسه غا
نگهشافهشدم ازمینبانهسیاشکلگیهیافهآشندامع وفانباضکمهسنیاجه نی اجه نیه زیا
سقرص لیاواجه نیه زیاهی هبافهسه اشدکاجنپ اوسسسهرهشباوسهنشیانسپبانبانگهشا
نولیپهسس الح اسقرص ل اههم شبلسحی اموسوب امیشولک اسقرص لی اهب اهشوحه ی اآمهشک اآلم ن ا
فهسنسباواسشر لی امووحاآناموسوبامیشوندا(مصلینژسل ا 9316اص)09ک
جنپ اسشر ساوسسسهرهشبالحاشکیاسزاشع حه اشعنیاشع حا«م ا11الحصداهسری » اهر ش ه ا
حسانهسیان زش نیاجسوحسنبش نالحاموحلافض یاعمومیاواتمههزالون حهانباحویاتولیله یا
طپق تیالحاآمهشک یاشم لیانبالهب اآوحلندکاجنپ اسشر ساجدشدتهش انس باسزاموجه یا
سبیهامق ومباعلیباحش ،باسقرص لیانولیپهسس اهبانبالنپ سانوهسناسقرص لیا 1663اآغ زاشدها
سهب امین شد ا()Kilibarda, 2012, p.24کاجنپ

اوسسسهرهشباحسامیتوسناوسهنشیانسپبانبا

سلگویامپرنیانهاضکمهسنیاجه نیالسنسبکاسگه باجه نیه زیاسزاسوسشلالهۀا9116اگسرهشا
ش فب اسم ا ی مده یاآناحسامیتوسنالوالهبانعداسزازم نیاموحلاآزموناقهسحالسلاهبافوهوش م اعصها
یهوزیالیپهسس-الموههسهیانهاه شهاسشدئولوژیه یاحقیباحساسجرن بن ذشهامیلسنسبکاجنپ ا
سعرهسضانسپبانباموجاجه نیشدناوافهآشنداضکمهسنیاجه نیاسزاه سا 9113اشهوعاشدکا
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جنپ اوسسسهرهشبانی نگهاآناسهباهباجه نیشدناسقرص لانبتنه انهسیاهشوحه یالحض ستوهعبا
م طههآمیزابوسهدانول انلکبامیتوسناآث حاوا ی مده یاآناحسانهسیاگهوهه یاسجرم عیافهولهبا
لحاجه ناههم شبلسحیانیزاموحلامالضظباقهسحالسلا(مصلینژسل ا 9316اص)09ک ا
نبطوحاهلی ابوسهربه یامعره ،نالحاجنپ اوسسسهرهشباحسامیتوسناموسحلیاسزاقپیلان الا
نهلن ام لی ت اثهوتمندسن اضم شب اسز استو لشبگهسشی الح اتج حت اضم شب اسز انیمۀ الحم ن اوا
سجرم عی اسعم سانظ حتاواضس بحهیانهان نکامههزیاواش اضذفاآن اسزانی انهلناصن ش ا
نظ میاواب تمبالسلنانباهمۀاجنگه ا شی اآمدناهزشنبه یالحم نی اتوزش اثهوت اسشف یانق ا
مؤثهتهالولبانهسیانهپولاشهسشطاسجرم عیاواه ه حاههلناج معبالسنسبکاسش اجنپ انبا
لنپ ساتشکیلانظ قا شدسحاسقرص لیاواهی هیالحاآمهشک انولاوالوانُعدالسبلیاوانی سلمللیا
لسشباهبالحانُعدالسبلیابوسه نا ش نالسلنانباتأثیها وسالحاهی هباسش اهشوحانولاوالحانُعدا
نی سلمللیامپ حزهان اض همیباشههبه یانزحگاواههم شبلسحسنانهانظ قاسقرص لاجه نیاحسالنپ سا
میههلا(هههیجاوالشگهسن ا 9311اصص)961-963کاسش اسعرهس ،تانی اسزاآنهباسعرهس،یا
ن ام هیباسقرص لیاواش ان اسهدسفاموقباهی هیان شند انیشرهانبالنپ ساه ه انفوذاههم شبلسحسنا
واسضی یالموههسهیاوسقعیالحاآمهشک اهسرندا(همیعیاسصفه نیاوامیهسلی ا 9313اص)463ک ا
 .9-1ویژگيهای جنبش تسخير والاستریت

سولی اوشژگیامهمیاهبالحاجنپ اوسسسهرهشبانبا ش امیبوحل افهآشنداتسّهیاآنانبالشگهانق طا
جه ناسهبکاگسرهشاجرهسفی شیاههش اجنپ
جنپ الحاسشنرهنبازسلهاشد اتوهطاسشنرهنبا

ان زت با

اوشهوهیاآنالحاسشنرهنبانولکاسش ا

اشداواضضوحشاحسالحاسشنرهنباضفظاههل ا

ن نهبانیشرهاسشر سه اوبگ هه اواگهوهه یاوشژهاوالشگهاشپکبه یاسجرم عیاب صابولش نا
حساسشج لاههلندا(ه هرلز ا 9313اصص)941-943کاحه نبسیاواسشنرهنریاشدناسش اجنپ ام ن اسزا
تالفیجوشیاسفهسطیاواتنداضکومباشدکاشپکۀاسشنرهنبانهسیاجنپ اوسسسهرهشبالحاج معۀا
آمهشک اشکاحه نباملیاوانی سلمللیافهسه اههلاواسفک حاعمومیاجه نیاحسالحاهوسلسحیاسزاجنپ ا
والحام لفبان اضکومباوانظ قاههم شبلسحیاموجولانسیجاههلاوانباعپ حتانهرهامو،وعا
جنپ اوسسسهرهشباحساجه نیاه بباوانبالسلگ هاسفک حاعمومیاجه نیاهش ندکاشکیاسزامه تهش ا
سمک ن تالحامویطاسشنرهنب اشپکبه یاسجرم عیامج زیاسهباهبانق انسی حامهمیالحاجه نیا
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شدناجنپ اوسسسهرهشبالسشباوانبانظهامیحهداهباحه نبه شیام نندا« »YouTubeانباسنرق لاسزا
حه نبه یاجهش ناسصلیالحاموسجهۀاآنه اسزانم ش امعره ،ناوا ح وبنندیاگزسحشگهیا
آنه اسزاسهدسفاجنپ اسشر ساوسسسهرهشباوا هیامق م تالحاشههه یام رلفاسشر سشدهاتوهطا
جنپ

ا هلسبرند ا()Hass, 2012کالحاوسق اجنپ اوسسسهرهشبالحش فباهباتنه احسهاموفقیباوا

حهیدن انب اسهدسف اهسب اهوسلسحی او ا شریپ نی اجه نی اسهبک انبزع انوشسندگ ن اجنپ ا
وسسسهرهشب امصدسقاعینیاسهرف لۀاحسلشک ساواگسرهلهاسزاسشنرهنباسهباهبامیتوسناصوّباآناحسا
ن اتجزشبوتولیلاسطالع تانبلهبآمدهاسزاتوقیق تاهکروحاگِزم ناهباسزاطهش اسشج لاممیزیاوا
مسیهش نیاه حاتهسفیکیاوبگ هاسصلیاسعرهسضهنندگ ناشعنیا«»OccupyWallst.Orgاض صلاشدها
سهب انبالهباآوحلک ا
جدول شماره  .3آیا شما استفادة مرتب از فيسبوک ميکنيد؟
مميزی

بیلیاموسف ا
ت اضدیاموسف ا
نباموسف انبام لف ا
ت اضدیام لف ا
بیلیام لف ا
مجموع ا
نظ قاسزلهبحفرب ا
مجموع ا

فراواني

درصد

 010ا
 333ا
 993ا
 936ا
 363ا
 9009ا
 191ا
 9316ا

 33/6ا
 16/3ا
 0/1ا
 0/9ا
 90/3ا
 33/4ا
 99/0ا
 966/6ا

درصد معتبر

 43/6ا
 11/1ا
 0/9ا
 3/9ا
 93/4ا
 966/6ا
ا-ا

( )Guzman, 2011, p.10ا

درصد تراکمي

 43/6ا
 00/4ا
 03/6ا
 39/0ا
 966/6ا
اا-ا
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جدول شماره  .9آیا شما استفادة مرتب از توئيتر ميکنيد؟
مميزی

بیلیاموسف ا
ت اضدیاموسف ا
نباموسف انبام لف ا
ت اضدیام لف ا
بیلیام لف ا
مجموع ا
نظ قاسزلهبحفرب ا
مجموع ا

فراواني

درصد

 136ا
 143ا
 904ا
 141ا
 006ا
 9009ا
 191ا
 9316ا

 91/4ا
 93/9ا
 3/0ا
 93/1ا
 49/6ا
 33/4ا
 99/0ا
 966/6ا

درصد معتبر

درصد تراکمي

 94/9ا
 13/1ا
 33/0ا
 63/0ا
 966/6ا
اا-ا

 94/9ا
 94/3ا
 1/3ا
 94/1ا
 40/4ا
 966/6ا
ا-ا

( )Guzman, 2011, p.11ا
جدول شماره  .1آیا شما استفادة مرتب از یوتيوب ميکنيد؟
مميزی

بیلیاموسف ا
ت اضدیاموسف ا
نباموسف انبام لف ا
ت اضدیام لف ا
بیلیام لف ا
مجموع ا
نظ قاسزلهبحفرب ا
مجموع ا

فراواني

درصد

 611ا
 030ا
 114ا
 939ا
 39ا
 9009ا
 191ا
 9316ا

 39/0ا
 33/0ا
 99/1ا
 0/1ا
 4/3ا
 33/4ا
 99/0ا
 966/6ا

درصد معتبر

 36/3ا
 33/9ا
 93/4ا
 0/3ا
 4/3ا
 966/6ا
ا-ا

درصد تراکمي

 36/3ا
 03/1ا
 30/3ا
 16/1ا
 966/6ا
اا-ا

( )Guzman, 2011, p.11ا
ا

نهاسه غاجدسوسا 1ا3اوا4اتقهشپ ًا00/4الحصدانمونبات اضدیاش انبامیزسنازش لیاموسف سندا
هبانبصوحت امهتباسزافیسنوکاسهرف لهامیهنند اضدولا 13/1الحصدانمونب ات اضدیاش انبا
میزسنازش لی اموسف سنداهبامهتپ ًاسزاتوئیرهاسهرف لهامیهننداواضدولا03/1الحصدانمونبات اضدیا
ش انبامیزسنازش لیاموسف اهسرنداهبامهتپ ًاسزاشوتیوباسهرف لهامیهنندکاگزم نالحاب تمبانریجبا
میگیهلاهبا11الحصداجنپ اوسسسهرهشباسزاسشنرهنبانشئبامیگیهلاش انبانظهامیحهداهبا11ا
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لحصداجنپ اسزاسشنرهنبامیآشدا()Guzman, 2011, p.11کالحاوسق اجنپ اسشر ساوسسسهرهشبا
لشجیر سامرولداشدکافهش لابش اوافهسبوسنانهسیاسشر ساسزاونالگه یاگون گونانهآمداوالحا
فیسنوکاگذسشرباشداواتوهطاتوئیرهاواشوتیوباگسرهشاش فبا(ه هرلز ا 9313اص)969ک ا
لومی اوشژگیاجنپ اوسسسهرهشب اغی باآگ ه نۀاحهپهیاحهمیانولکاسش اجنپ اهیچا
حهپهیاندسشب انباحهپهامولیانباملیاوانباجه نیکانیحهپهی اسصلاننی لش انولاهبالحاهها
مهضلباهباش صیاتالشامیههلانقشیانهجسربانهاعهدهاگیهل ان اضدسهثهاعزقاواسحسلهاتوهطا
نسی حیاسزاسشر سهنندگ ناسعم سامیشدکاسصلانیحهپهیاضقیقر ًاآزمونیالحاه زم نلهیاجنپ ا
سجرم عیانولکالحاجنپ اسشر س اهیچگونباحهپهیاهنری اهیچگونباحهپهیافکهیاواهیچگونبا
حهپهیاه حشزم تیکیاوجول اندسشب؛اوام مئن ًاهیچگونباحهپهیاش صیاه اوجولاندسشبکا
شکاحشرباه حههله یاحهپهیاوجولالسشباسم اآنه انیزانبصوحتامولیاسزاطهش اشکامجم ا
عمومیاسعم سامیشداهبانبطوحامنظ الحافض یاسشر سشده اتشکیلاجلسبامیلسلکاه نی ا
شکاحشرباه حههله یاهم هنگهنندهاوجولالسشباهبانباشکلگیهیاتصمی ه یاجمعیاهمکا
میههلندکاسش اه حههله انیزاتوهطاشپکبه یامشوحتامکهحالحاسشنرهنبانباسنج قامیحهیدندا
(ه هرلز ا 9313اص)906؛انن نهسش انبعنوسناشکاجنپ انیههاواش اندوناحهپهام هحامیشولا
هبالحاآناههاشکاسزاگهوهه یاطهفدسحاجنپ

انبصوحت ابولم ر حاوابولجوشانباسحسئبا

نهن مباواهدسشباجنپ امی هلسزندکاسلپرباعدقاوجولاحهپهیاوسضدالحاجنپ اوسسسهرهشب اشکا
،عفانهسیاسش اجنپ انباضس بامیآشداهبام ن اسزاشکپ ح گیاواسنسج قالحاجنپ امیشولک ا
شکیالشگهاسزاوشژگیه یاجنپ اوسسسهرهشب اتنوعاواتکثهاموجولالحاسش اجنپ اسهبکا
ظهوحاجنپ اوسسسهرهشبالحامر اصوحتنندیاجدشدیاشکلاگهفباوانم له یات زهسیاسزا
هن ه یاسجرم عیاواهی هیاحسام هحاههلکالحاسش اجنپ

اشکاقدحتاوسضداهم ننداشکا

طپقب اصنفاش اقشهاواش اشپکۀامرمههزیاوجولاندسشب انلکباسش اشپکبه یامرکثهاگهوهه اوا
ضریامرض لاسجرم عیانولنداهباجنپ احساشکلالسلندکاسش اجنپ السحسیاسفقیان زاواگسرهله ا
ضوساگفرم نا،داههم شبلسحیاوانیعدسلریه یاج معۀاآمهشک انولاوانن نهسش اوجهۀان حزاآنا
سئرالفی انیشکل ان مش ص او ان مودول اطیفی اسز اسندششبه ی امرنوع او اضری امرض ل انولا
(جمشیدیه اواضسی زسله ا 9314اص)916ک ا
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جنپ

اوسسسهرهشب اوشژگیه ی الشگهی اه السحل اهب امیتوسن اآن احس اجزءِ اجنپ ه یا

سجرم عیاجدشداموسوباههلکالحاسش اجنپ

اآگ هیاسزاه حان پگ نانباه حاتولهاضههبا

ههلهاسهب؛اشعنیانق اسصلیالحاجنپ احساتولهه انهاعهدهالسحند انبان پگ نکاسش او،عیبالحا
لوحۀا سبمدحناحخالسلهاسهباهبالحانریجۀاگسرهشاسطالع تاواسحتپ ط ت اهی هباتولهسیا
شکلاگهفرباسهباهبانبامعن یاه ه انق اسضزسبالحاه زم نلهیاج معباسهب؛انبعپ حتا
لشگه اآگ هیاسزاه حان پگ نانباه حاتولهه احهیدهاسهباوامهلقاشک فه احسالمساههلهسندکا
همچنی الحاجنپ اوسسسهرهشب احشسک ذشهیامهلقان الاحفرباسهب الحض لیهباقپالًاسش گونبا
نپولهاسهبکاقپالًاممک اسهباآگ هیان الانولهان شد اسم احشسک ذشهیان الانپول؛اسم الحاسش ا
جنپ امهلقانهسیاترییه اقدحتاحشسک ذشهیالسحنداواههانوعاه ریاحسالحاحهیدنانباسهدسفا
بولاتوملامیهنندا(هههیجاوالشگهسن ا 9311اص)961ک ا
 .1-1تبيين ساختاری جنبش تسخير والاستریت

هکروحاگزم نان اتجزشبوتولیلاسطالع تانبلهبآمده اسزاممیزیه یاسشج لشدهالحاوبگ ها
حهمیاجنپ اوسسسهرهشب انبانر شجامهمیالحاسحتپ طان اجنپ الهبا یدساههلاهبالحاتپیی ا
جنپ اوسسسهرهشباسزاسهمیبانبهزسشیانهبوحلسحاسهباو لحاسشنج انهبیاسزاآنه الحاق لبا
نهبیاتو،یو تاوا نداجدوسانی نامیشولکانهاسه غاتجزشبوتولیلالسلهه یانبلهبآمدها
سزاممیزیالحاوبگ هاحهمیاجنپ اوسسسهرهشب انبالو ظاهنیا14/4الحصدا هیگوش نانی ا
ه ا93-14اه سانولندکا30/1الحصدانقیب انی اه ا16-34اه سانولندکاتقهشپ ًا04/1الحصدا
هیگوش ناهمرهاسزا34اه ساه السشرندکانی اسزا  1ا هیگوش ناش ا36/3الحصد انی اسزا36ا
3

ه ساه السشرندکالحض لیهبانمونبانسپر ًاجوسناسهباو  1ا هیگوش نانی اسزا46اه سالسشرندکا
5

ممیزیاهمچنی انش نامیلسلاهبا 11/6الحصدا هیگوش نانبامیزسنازش لیاش ات اضدی اسزا
سعرهسضاحهمیا(تظ ههست)اضم شباههلندکاتقهشپ ًا4/0الحصدانمونب اگفرنداهبانباموسف اوانبا
م لفسنداواضدولا 1/1الحصدالشگهات اضدیاش انبامیزسنازش لیام لفاسعرهسضاشوحشیا
وسسسهرهشبانولندکانه اسه غالسلهه اسزالو ظامول اهکونب ا 30/3الحصدا هیگوش نالحا
شههه یانزحگاوامه ا13/0الحصدالشگهالحاشههه ا11/0الحصدانمونبالحاشههه یاهو کا
و اضومب او ا 3/3الحصد الح امن ط احوهر شی ازندگی امیهنندک الح اموحل او،عیب اسهر دسمیا
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هیگوش نان شداگفباهباتقهشپ ًا66/4الحصداه حاتم قوقب ا16/4الحصداه حانیمبوقب ا93/9ا
لحصدانمونبانیه ح اضدولا1/0الحصدا هیگوش نان زنشسرب ا9/3الحصدامعلوس ا1/0الحصدا
ب نبلسحاوا1/0الحصدانبصوحتاتم قوقبالحاض ساتوصیلانولندا()Guzman, 2011, pp.1-4ک ا
جدول شماره  .1ميزان تحصيالت شما چقدر است؟
مميزی

فراواني

6ا
هیچاآموزشیاندشدشد ا
1ا
آموزشامدحهب ا
 996ا
آموزشالنیههر ن ا
توصیلالسنشگ هیاندونامدحک ا  439ا
 666ا
مدحکالسنشگ هیالیس نس ا
توصیلالحامدحهباندونامدحک ا  911ا
 330ا
مدحکامدحهبالشپل ا
 9609ا
مجموع ا
 391ا
نظ قاسزلهبحفرب ا
 9316ا
مجموع ا

درصد

درصد معتبر

 6/3ا
 6/6ا
 6/3ا
 11/3ا
 11/9ا
 0/3ا
 90/3ا
 33/9ا
 90/1ا
 966/6ا

 6/3ا
 6/0ا
 0/6ا
 10/4ا
 36/6ا
 3/1ا
 19/6ا
 966/6ا
ا-ا

درصد تراکمي

 6/3ا
 6/1ا
 0/1ا
 36/3ا
 06/3ا
 03/6ا
 966/6ا
اا-ا

( )Guzman, 2011, p.6ا
ا

نهاسه غاجدوساشم حها نج ا36الحصدانمونبامدحکالسنشگ هیالسحنداوا3/1الحصدالحا
مدحهباتوصیلاههلهسند اسم امدحکاندسحنداواتقهشپ ًا 19/6الحصدالشپل السحنداوا 10/4الحصدا
توصیلالسنشگ هیاندونامدحکالسحنداواسش انمونبانبامیزسنازش لیاتوصیلههلهاسهبک ا
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جدول شماره  .1ميزان درآمد شما چقدر است؟
مميزی

همرهاسزا14/111الالح ا
41/111ا-ا16/666الالح ا
04/111ا-ا66/666الالح ا
11/111ا-ا06/666الالح ا
941/666ا-ا966/666الالح ا
141/111ا-ا966/666الالح ا
166/666الالحانبان ال ا
مجموع ا
نظ قاسزلهبحفرب ا
مجموع ا

درصد معتبر

فراواني

درصد

 040ا
 300ا
 141ا
 963ا
 06ا
 16ا
 91ا
 9609ا
 391ا
 9316ا

 31/6ا  40/6ا
 91/1ا  14/6ا
 91/3ا  96/4ا
 0/0ا
 6/4ا
 4/6ا
 3/0ا
 9/3ا
 9/9ا
 6/3ا
 6/0ا
 33/9ا  966/6ا
ا 90/1ا
ا 966/6ا

درصد تراکمي

 40/6ا
 09/6ا
 30/6ا
 13/6ا
 13/6ا
 11/1ا
 966/6ا
اا-ا

( )Guzman, 2011, p.8ا
ا

جدوساشم حهاش

الحآمداسفهسلانمونباحسانش نامیلهداهبالحاآناتقهشپ ًا 09/6الحصدا

نمونباهمرهاسزا66اهزسحالالحالحاههاه سالحآمدالسحنداواتقهشپ ًا96/4الحصدانمونبانی ا66اهزسحا
لالحاوا04/111الالحالحآمدالسحندکان قیم ندۀا93الحصدانمونبانی اسزا06اهزسحالالحاوا1الحصدا
لشگهالحآمدیانی اسزا966اهزسحالالحالحاههاه س لسحندک ا
جدول شماره  .1نسب سياسي شما چيست؟
مميزی

لموههست ا
مسرقل ا
جمهوحیبوسه ا
مجموع ا
نظ قاسزلهبحفرب ا
مجموع ا

فراواني

درصد

 411ا
 9966ا
 30ا
 9609ا
 391ا
 9316ا

 11/0ا
 63/6ا
 1/6ا
 33/9ا
 90/1ا
 966/6ا

درصد معتبر

 10/3ا
 06/3ا
 1/4ا
 966/6ا
ا-ا

( )Guzman, 2011, p.9ا
ا

درصد
تراکمي

 10/3ا
 10/0ا
 966/6ا
اا-ا
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نهاسه غاجدوساشم حهاهفب اتقهشپ ًا 10/3الحصدا هیگوش نابولش ناحسالموههستا
معهفیاههلنداوا1/4الحصدالشگهابولاحساجمهوحیبوسهامعهفیاههلندکانبطوحاج لپی انسپبا
نسی حانزحگیاسزانمونب اضدولا06/3الحصدانمونبابولش ناحسامسرقلامعهفیاههلندکانهاسه غا
سطالع ت اموجول اسش گونب انب انظه امیحهد اهب انیشره اهس نی اهب الح اجنپ

اوسسسهرهشب اوا

همپه افع سانولندامر صص ناجوسناوالسنشجوش نانی اگهوهاهنیا 16ات ا 46اه سانولندکا
لحصد امش حهب ازن ن اسندهی انیشره اسز امهلسن انولک اتقهشپ ً انیمی اسز امش حهبهنندگ ن اشرلا
تم قوقبالسشرنداولیاشم حازش لیاسزاآنه انیک ح اه سشرر س السحسیاشرلاموقباش اش غلا
حهوقب انولندک انب انظه امیحهد اه ح الحآمد انیشره اآنه الح اضدول امی نگی اه ح الحآمدا
آمهشک شیه انولکاآنه اگهوهیاتوصیلههلهانولند:انیمیامدحکالسنشگ هیالسشرنداوانسی حیا
نیزانهبیاسزامهستبالسنشگ هیاحساطیاههلهانولند؛انن نهسش اهم ننداجنپ ه یامش نبالحالشگها
هشوحه امش حهبهنندگ ناجنپ

اسشر سانیزاسفهسلیانسپر ًاجوسناواتوصیلههلهانولنداهبا

سنرظ حست اضهفبسیش ن الح اسقرص ل اهنونی امودول اشده انولک انیشره اآنه اهفید وهب انولندا
هه نداسقلیبه انیزاضضوحالسشرنداهباغ لپ ًاگهوهه یاوشژۀابولاحسالحالحوناجنپ اه زم نا
میلسلندا(ه هرلز ا 9313اص)940کالحاوسق ان اسش اسوص فامیتوسناجنپ اوسسسهرهشباحسانها
سه غانظهشۀاتپیی اه بر حیالحاجوسم اههم شبلسحیاصنعریا«سوفب»اتولیلاههل؛انن نهسش اظهوحا
واحشداجنپ اوسسسهرهشب اسحتپ طاتنگ تنگان اترییهالحاه بر حاطپق تیاج معۀاههم شبلسحیا
آمهشک السحل ازشهسا یدسش اعوسملیاهمچوناحف هانسپی الهبش نیانباه وحان الیاآموزشاوا
حشداشر ن نان

ابدم تی اشهسشطاحسانهسیاظهوحاجنپ ه یاسجرم عیاجدشدام ننداجنپ ا

وسسسهرهشب افهسه اههله اسهبک الح اجنپ

اوسسسهرهشب اطپ اسطالع ت او اجدسوس اذههشده ا

«طپق تامروهطاجدشد»اواگهوهه یاه الشینشدهام ننداه حمندسن امعلوالن السنشجوش ن ازن ناوا
هنهمندسنانبعنوسناشکاگهوهاهوشریاجدشدالحامق نلاهوشباطپقبامسلطالحاج معبان اترییها
من هپ تاسجرم عیاوان اسحتق ءِاآگ هیش ن ان اههولباواههعباجذباسهدسفاواعالش اع ق ا
جه نشموس او اغیهطپق تی اجنپ

اگهلشدند؛ ازشهس انب اگفرۀ ا«سوفب» اسش اگهوهه امورملتهش ا

گهوهه شیاهسرنداهباسزاعن صهاغیهعقالنیانظ قاههم شبلسحیامع صه اآگ هیالسحنداوانبطوحا
مسرقی انق شصاآناحساتجهنبامیهنندک ا
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نهاسه غانظهشباتپیی اه بر حیالحاجوسم اههم شبلسحیاصنعریا«توحن» امیتوسناسش گونبا
تولیلاههلاهباآگ هیاهوشریازم نیالحاجنپ اوسسسهرهشباشکلاگهفباهبانیهوه یاسجرم عیا
نبوشژهاگهوهه یاتوصیلههله اسش امو،وعاحساموحلانهحهیاقهسحالسلنداهبا گونباوا هسان شدالحا
فض یاض شیبسیاقهسحاگیهندکا نی اسضس هیازمینبه زاشکلگیهیاآگ هیا،دا یهگیاواسشج لا
سشک س اجدشدی اسز انهبوحل الح ازندگی احوزمهۀ اآن ن اشد ا(مصلینژسل ا 9316اص)01کا
نبعپ حتیالشگهاگهوهه یاسجرم عیانیزانبالنپ ساهسبالسن اواسطالع تاوانباعپ حتیات حشیمندی ا
نهسیانبالهباآوحلناقدحتانیشرهاواسلق یاسحزشه اواسنگ حهه یا(غ لپ ًافههنگی)ابولالحاج معبا
لحامق نلبان اسحزشه یاتپلیریاسزاهویالولباواه حتله یاتج حیاهسرنداوامیبوسهنداتعهشفا
جدشدیاسزاطپیعباواسنس ناسحسئبالهند؛انن نهسش ان اتوجبانبافهآشنداجنپ ا،داوسسسهرهشب ا
میتوسناآناحسانبعنوسنانم لاجدشدیاسزاسحسلۀاگهوهه یاسجرم عیاهشوحاآمهشک السنسبکاگهوهه شیا
هباتالشالسحندات الحاه بر حاسقرص لام فوقاطپق تیاهباهوشباگهوهه یاسجرم عیافهولهبا
ن لشدهاگهفرباشدهاوانسی حیاسزاالشبه یاسجرم عیاهباض شیبسیاگهلشدهسند انباهن امق نلبجوش نبا
مپ لحتانم شندکاهنشیاهبانم له شیاسزاهوشبامق ومبالحاآنامش هدهامیشول؛انن نهسش اجنپ ا
وسسسهرهشباوسهنشیانسپبانبافهسلهریِاگهوهه یافهسلولب افهسطپق تاوافهسهی هبانی سلمللا
موسوبامیشولا(مرقیاوالشگهسن ا 9316اص)16؛انن نهسش اجنپ اوسسسهرهشبانهسیاج شگزشنیا
سلگوه اواسنگ حهه یافههنگیابولانبج یاسنگ حهه اوان وحه یافههنگیامسلط اه زم نلهیاشدندا
(ههلسحنی ا 9316اص)941کالحاوسق اجنپ اوسسسهرهشباهپباشکلگیهیاهوشریامشرهکالحا
،دشبان اه بر حاض ه اگشباهبانبالنپ ساضفظاموجولشبازندگیاسجرم عیابوش انولندک ا
ه ا«توهعب»اواه ا«جه نیاشدن»انم له شیاسزاگفرم نامسلطانظ قاههم شبلسحیاجه نیا
هسرند؛اگفرم نیاهبامیتوسندازمینبه یاهنرهسامویطاسجرم عیاحسافهسه اهند؛انن نهسش اسقرص لا
جه نیالحالوحسناموجولان انش نبه شیاسزاهنرهسافههنگ اج معباواهی هبا یوندابوحلهاسهبا
(مرقی ا 9311اص)963ک انه اسه غ انظهشۀ اتپیی اه بر حی الح اجوسم اههم شبلسحی اصنعریا
«ملو ی» امیتوسناسش گونباتولیلاههلاهبالحاآمهشک ا یزوسحهاشدناهبانریجۀاحشداسقرص لا
مصهفیاوالولباحف هانهوههستیکاسهب انباهمهسهاوشژگیه شیاهمچونانظ حتافهسگیهانه له یا
مهسقپریانهافهل اجه نیاشدناسحتپ ط تاواتجهنی تازندگیاواحشدانظ قه یاحه نبسیا(حهپهی ا
 9313اص )119انبالحوناآنچبالحاگذشربازندگیابصوصیان میدهامیشداگسرهشاش فرباوا
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نی او،عیریانباظهوحاجنپ اوسسسهرهشباهمکامیهندکالحاوسق اجنپ اوسسسهرهشباسه ه ًا
نهسیالف عاسزازشسبجه نا(سحزشه یاسجرم عاواب نوسله)الحامق نلا یزوسحهاشدناواسلسحۀا
نهوههستیکانباوجولاآمدهسند اهبانبشدت اسش ازشسبجه ناحساسزان ضیۀانظ قه یاسقرص لیاوا
هی هیاجوسم امدحناتهدشدامیهنندکاجنپ ه یاسجرم عیام ننداجنپ اوسسسهرهشباه الحا
وسهن اوامق ومبالحانهسنهاسش انوهسنه اشکلامیگیهنداواهعیالحالف عاسزاضوزۀاعموقالسحندا
و ابوسه ن ا هیگوشی انظ ق انبگونبسی اعقالنی اهسرند ا(جمشیدیه او اضسی زسله ا 9314ا
صص)913-916کالحاوسق اجنپ اوسسسهرهشباهپباگشبات امهلقا،م اضف ظباواضهسهبا
سزاهوشبافهلیابوش الحانهسنهاه حتله یاسقرص لیاوان پگ ناقدحتاسش اهشوح امق ومبا
گسرهلهسیالحانهسنهامدسبلبگهیالولبالحاضهش اش صیاوازندگیابوش اسنج قالهندک ا
 .1-1فرجام جنبش تسخير والاستریت

میهسثاسضرم لیاجنپ ه یاسجرم عیاشپکبسیاشدهاهباهنوزالحامهضلۀاه برباشدناهسرند ا با
بوسهدانول؟ا هیالموههسهیاسهب؛اشکلاجدشدیاسزالموههسهی اسش اآحزویالشهشنباواههگزا
توق ان ش فرۀانشهکافقطاشکاه زم ناهی هیالموههستیکامیتوسنداسقرص لیاحساهبانهسیامهلقاه حا
میهنداواج معبسیاحساهبالحابدمباسحزشه یاسنس ناواتعقیباهع لتاش صیاسوهب اتضمی ا
هندکالحاوسق امیهسثاجنپ ه یاسجرم عیاشپکبسیاشدهاسش ابوسهدانولاهباسضرم ساش لگیهیا
لون حۀا گونبان ه ازشسر احساسفزسش الهند؛ان اه ازشسر الحالموههسهیاوسقعیا(ه هرلز ا 9313ا
صص)160-164ک اهوش

اسش اجنپ

امع وف انب ان نول اههلن اشهسحت الح ازم ن اض س اوا

لحعی ض ساسبرهسعالون حۀاسجرم عانهسیاآشندهاسهباوالهر وحلاسه هیسشاسضی یاسمیدانباسمک نا
زندگیسیالشگها(ه هرلز ا 9313اص)903کانباسعرق لانهبیاسزاج معبشن ه ناغهنی الولباآمهشک ا
هباههنوشباعمدهاحسانهسیاشکاجنپ اسجرم عیاحق ازلهاسهب :ا
 -9سنوالساآنالحانریجۀاهههوبک ا
 -1جذبافع لیبه یاه زم نش فربانبالحوناشکاضزباهی هیا(جذباآنالحونانظ قا
هی هیانهسیامث ساجنپ اه حگهیالحاهوح وحستیس اسحو یاغهنیا ساسزاجنگاجه نیالوقا
جذباشد)ک ا
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 -3سشج لاشکاگهوهافش حا شدسحاهبانهاضکومباواسضزسباهی هیاتأثیهامیگذسحل اهبا
مورملتهش اههنوشبانهسیاجنپ ه یاسجرم عیاسش التامرودهاسهبا(ن

ا 9331اص)966ک ا

سمهوزهامعره ،ن اه بر حاهی هیالحاغهباحساه بر حیاف هدامیلسننداهبا هیگویانی زا
شههوندسنانیسبکالحاسش امی ناگه بانمیتوسنامنکهاوجولاشکاج معۀامدنیاقویالحاآمهشک ا
شد؛ اسم الحعی ض ساوجولاشکانظ قاهی هیامقردحاموجباشدهاسهبات اسش انظ قانروسندان ا
جذبان

ه شیاسزام لپ تامعره ،ن انق اتعدشلهنندۀاسش اجنپ ه احساسشف اهندکاهه ندا

سش اسعرهس ،ت انظ قاهی هیاض ه الحاآمهشک احسانبا ل اهش ند اسم انبانظهامیحهداهبانه شر ًا
نظ قاهی هیاآمهشک اتوسنسبان ا هیگوشیاضدسقلیاواسنج قاسصالض تاظ ههیاواه وی ا
ن شیاسزامعره،ی احسانبهویابولاجلباوانه شر ًازمینبه یاتضعیفاجنپ احسافهسه اهندک ا
جمعبندی

جه نیشدن انب اسنوسع ا یوند او احسن ۀ افهل ان اج معۀ اجه نی امع وف اسهب او ا دشدۀ ا«نب اه ا
مهنوطنولگی» احس ا ی

امیآوحلک اجه نی اشدن اشپکبسی الح اض س اتهسه اسز ا یونده اوا

وسنسرگیه یامرق نلاسهباهباموجباشکاهوشبانهونگهسش نباوافهسههزمینیامیشول اشکا
ی مداسش او،عیباآناسهباهباهنرهسن ذشهیالحاه حاجه نیاگسرهشامیش نداواتأثیهالشگها
آناسفزسش احسن به یامولیاجه نیاسهباهباشکلامن هپ تاسجرم عیاحساعوضامیهندکالحا
نهحهیاحسن ۀاجنپ ه یاسجرم عیاجدشداواجه نیاشدنامیتوسناگفباهباههالوامرق نالًانها
شکدشگهاتأثیهامیگذسحند انبطوحیاهبانسی حیاسزاجنپ ه الحاسحتپ طان امشکالتاجه نیامثلا
جنپ

ازشسبموی ی انسیج امیشوند او امرق نالً اسمک ن انهقهسحی اسش امپ لالت او اآگ هی اسزا

مشکالتاجه نی ات اضدازش لیانبوهیلۀالومی اجنپۀاجه نیاشدن اشعنیاگسرهشاسحتپ ط تا
فهسملیانببصوصاسشنرهنباواشپکبه یاسجرم عیامج زی اسفزسش اش فرباسهبکاهمچنی انوعا
مه جهت اتولهسی الح اقهن انیسر او ازوسس الولب -املبه انیز انهسی ام لعۀ اجه نی اشدن اوا
جنپ ه یاسجرم عیاسهمیبازش لیالسحلک ا
شکیاسزامه تهش اجنپبه یاجه نیاشدن افنّ وحیاسطالع تیاواسحتپ طیاسهباهباسشنرهنبا
شکیاسز مه تهش اآنه انباشم حامیحولکاسشنرهنبانباب طهاسنرش حاههش اسطالع ت اسشج لاسنسج قا
نی اسعض او احهپهسن اه زم نلهی او اهوشبه زی اسشج ل اسئرالف انی اگهوهه ی ام رلف اوا
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عمومی اههلن او اجه نی اههلن امو،وع ت امه السحسی اسهمیب انسی حی انهسی اجنپ ه یا
سجرم عیاجدشد اسهباو اسهرف لۀازش لی اسزاآنانب اعمل امیآوحندکاسشنرهنبانبعنوسناشکی اسزا
مه تهش اسنزسحه یاجه نیاشدنامیتوسندان احه نبسی اههلناهههوبه اوامو،وع تامه ا
سعرهس ،تاحسانباگوشاجه نی نانهه نداوالحاهسباهوسلسحیاوا شریپ نیاجه نیامؤثه اوسق ا
شولکاسشنرهنباشکاحه نباملیاوانی سلمللیانهسیاجنپ ه افهسه امیهنداواسفک حاعمومیاجه نیا
حس الح اهوسلسحی اسز اجنپ

او الح ام لفب ان اضکومب انسیج امیهندک الح ا ش ن انب اجنپ ا

وسسسهرهشبانبعنوسناشکاجنپ اسجرم عیاجدشدا هلسبرباشداهبانهاسه غاترییهستاه بر حیا
نهامپن یاتووالتاجوسم اههم شبلسحیاصنعریاق نلاتپیی اسهبکان انهحهیاجنپ اوسسسهرهشب ا
سش انر شجاض صلاشداهباسعض یاتشکیللهندۀاسش اجنپ انیشرهاتوصیلههلهاواجوسناوالسحسیا
ه حاتم قوقب اوالحآمدانسپر ًابونیاهسرنداهبالحاشههه یانزحگاوامه اه ه اهسرند الذسا
ض می ناجنپ اوسسسهرهشب اسزالو ظا شگ هاسجرم عی اجزءاطپقۀامروهطانسپر ًامهفّباهسرنداهبا
لسحسیاموقعیباواتوصیالتابونیانیزامین شند؛انبعپ حتالشگهامیتوسناگفبانیشرهاسعض یا
سصلیاسش اجنپ احساطپقۀامروهطاتشکیلامیلهنداهبا،دانظ قاههم شبلسحیاقی قاههلهسنداوا
بوسهرۀ اسصلیش ناه اسش اسهب اهبابوسه ن اسفزسش

اتوجبالولباواضکومبانبابولاوا

قشهه یام رلفاج معبالحامق نلاشههبه یانزحگا ندملیریاوامؤهس تام لیاواطپقۀا
هو کاههم شبلسحامین شندک ا
شکی اسز امه تهش اوشژگیه ی اجنپ

اوسسسهرهشب اسعالق اسهرقالس اآنه اسز الو اضزبا

لموههستاواجمهوحیبوسهاآمهشک اسهبکاشکیالشگهاسزابص شصاسش اجنپ انپولاحهپهاوسضدا
سهب الذساسش اجنپ اسزاهویاگهوهه یام رلفاهدسشباواحهپهیامیشولکاجنپ اوسسسهرهشبا
شکیاسزانمونبه یاعینیاق نلاتوجباسزاجنپ ه یاسجرم عیالحاقهنا 19اسهباهبانبانهرهش ا
وجباممک اسزاسشنرهنباواق نلیبه یاآنالحاجهبا یشپهلاسهدسفابولاوانسیجاهوسلسحسنا
سهرف لهاههلکاجنپ اوسسسهرهشبالحش فباهباتنه احسهاموفقیباواحهیدنانباسهدسف اهسبا
هوسلسحیاوا شریپ نیاجه نیاسهبکاحه نبسیاواسشنرهنریاشدناسش اجنپ

ام ن اسزاتالفیجوشیا

واهههوباسفهسطیاواتنداضکومباشدکاشپکۀاسشنرهنبانهسیاجنپ اوسسسهرهشبالحاج معۀا
آمهشک اشکاحه نب املیاوانی سلمللیافهسه اههلاواسفک حاعمومیاجه نیاحسالحاهوسلسحیاسزا
جنپ اوالحام لفبان اضکومباوانظ قاههم شبلسحیاموجولانسیجاههلاوانباعپ حتانهرها
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مو،وعاجنپ اوسسسهرهشباحساجه نیاه بباوانبالسلگ هاسفک حاعمومیاجه نیاهش ندکافع النا
جنپ اوسسسهرهشباسزاشکهو اسزاسشنرهنبانهسیاسطالعحه نیا یهسموناسش اجنپ اواعمومیا
ههلناآنالحاضداگسرهلهاسهرف لهاههلنداواسزاهوشیالشگه اسزاق نلیباشپکبسیاه بر اسشنرهنبا
نهسیاسشج لاسئرالفاواجلباهمک حیاگهوهه اواجنپ ه یا،داههم شبلسحیانولیپهسسانههها
نهلندکاحه نبه یاسجرم عیالحانن انه لناواتههیبان

ه یام رلفاجنپ اوسسسهرهشبالحا

ههسههالنی اموحلاسهرف لهاقهسحاگهفرندکالذسابصوصیبان حزاسش اجنپ اسهرف لۀانسی حاآن اسزا
سشنرهنبالحاحه نبسیاههلناواجه نیاههلناجنپ اوسسسهرهشباسهباهبانسی حاموف انولهاسهبک ا
کتابنامه

سمی ص حمی انوذحا( )9316ا«وسسسهرهشب؛اجنپشیاسزالحونا(نهحهیاوسسسهرهشباسزامنظهاجنپ ه یا
جدشداسجرم عی)» احهن مباهی هبگذسحی اه سالوق اش 3ا914-961ک
ن ن شی امومول او افهیمیفه اهپیده ا( )9311ا«وشژگیه ی احه نبه ی انوش او اسلگوه ی اسحتپ طی» ا
م لع تاملیاهر ندسحیاواه زم نلهیاسطالع ت اه سانیسبو ه ح اش 10ا913-904ک
ن ت موح ات قا( )9301امنرقدسناج معب اتهجمبامومداجوسهههالق اتههسن:اهفیهک
جالشی وح اضمیدح ،ا( )9339اج معبشن هیاجنپ ه یاسجرم عی؛ان اتأهیدانهاجنپ اسصالضیالوقا
بهلسل اتههسن:اطهحانوک
جمشیدیه اغالمه ،؛ اضسی زسله امیک شیل ا( )9314ا«نهحهی اتولیلی اشع حه ی اجنپ

اسشر سا

وسسسهرهشب» اج معبشن هیات حش ی اه ساهفر اش 3ا161-930ک
جه نگیه اهی مهثا( )9330ا«جه نیاشدناواتأثیهاآنانهالولبه یاملیاواسقردسحاجه نی» اهی هب اه سا
هیوهفب اش 4ا16-06ک
و نی اشدسهللا( )9333ا« دشدهاجه نیاشدنافههنگه » اهی هب اه ساهیونب اش 3ا906-966ک
ب نیکی ه لی؛ان ن شی امومولا( )9316ا«فض یاه شپهاواشپکبه یاسجرم عی؛امفهوقاواه حههله » ا
ج معۀاسطالع تی اه ساسوس اش 9ا10-09ک
لال وحت الون تال؛الش نی ام حشوا( )9334امقدمبسیانهاجنپ ه یاسجرم عی اتهجمبامومدتقیاللفهوز ا
تههسن:اهوشهک

ذه شی امومدهعید؛اضسنی امومدضسی ا( )9314ا«گونبشن هیاه حنهسناحه نبه یاسجرم عی» احسهپهلا
سجرم عی-افههنگی اه سا نج اش 90ا03-30ک
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حضم نزسله اهیدعلیا( )9331ا«ه حههلاشپکبه یاسجرم عیامج زیالحاعصهاجه نیاشدن» ام لع تا
حسهپهلیاجه نیاشدن اه ساسوس اش 9ا03-41ک
حشیدی اسضمدا( )9330ا«ن زسندششیالموههسهیاواتووساحسن ۀاج معباوالولبالحاعصهاجه نیاشدن» ا
هی هب اه ساهیوهفر اش 3ا933-993ک
حهپهی امهدیا( )9313اجنپ ه یاسجرم عی؛اهالهیک/امدحن/ا سبمدحن اتههسن:اهوشهک
حوشب اگیا( )9300اترییهستاسجرم عی اتهجمبامنصوحاوثوقی اتههسن:امههزک
زسهدازسهدسنی اهید اهعیدا( )9300ا«نظهشباتههیپیالحاموحلاجنپ ه یاسجرم عی» افههنگ اه سا
ش زله اشا10اوا 13ا101-146ک
ههلسحنی ابلیلسهللا( )9333ا«سشنرهنب اجنپ ه یاسجرم عیاجدشداوانسیجاسعرهسضه (نهحهیانظهیا
وامصدسقیا نداجنپ اسجرم عی)» ا ژوه ه یاسحتپ طی اه ساش نزله اش 4ا900-969ک
هموا( )9316الحآمدیانهاج معبشن هیاهی هیاجدشد اتههسن:امیزسنک ا
همیعیاسصفه نی اعلیه ،؛امیهسلی اهج لا( )9313ا«لموههسهیاحسشزن نب؛اجنپ ه یاسجرم عیاواضوزۀا
عمومیاجه نیا(ن اتأهیدانهانظهشباعقالنیباسحتپ طیاه نهم غ)» اهی هب اه سا 44اش 1ا409-440ک
ط ههی اسنوسلق ه ا( )9316احوشاتوقی الحاعلوقاهی هی اتههسن:اقومسک
ق همیاهی نی اعلیسصرها( )9333ا«نق اجنپ اجوسن نالحاگذسحانبالموههسهی :تمهیدستانظهی» ا
ژوه اجوسن ن افههنگاواج معب اه سالوق اش 1ا919-11ک
ق نعیحسل امومدسمی ؛ابسهوب وح افهه لا( )9330ا«جنپ ه یاسجرم عیاجدشد:ا ش نامپ حزهانهسیا
حف هاواهی هباسجرم عی؟» احف هاسجرم عی اه سا 0اش 16ا100-136ک
قزلسفلی امومدتقیا( )9316افلسفبافلسفباهی هی اتههسن:احشداآموزشک
ه هرلز ام نوئلا( )9336اعصهاسطالع ت:اسقرص ل اج معباوافههنگ اج 9اتهجمباسضداعلیقلی ناواسفشی ا
ب هپ ز اتههسن:اطهحانوک
هموا( )9313اشپکبه یابش اواسمید؛اجنپ ه یاسجرم عیالحاعصهاسشنرهنب اتهجمۀامجرپیاقلی وح ا
تههسن:امههزک ا
ههشمی اعلی ا( )9330ا«هوشبه ی اجدشد الح اعصه اجه نی اشدن او اتأثیه اآن انه اسمنیب اعمومی» ا
ژوهشن مباضقوقاواعلوقاهی هی اه سا 9اش 4ا960-01ک
هموا( )9316الحآمدیانهاج معبشن هیاهی هیاتنوعاقومی؛امس ئلاوانظهشبه اتههسن:اهمبک
هوهک اعلیه ،؛اتوتی اضسینعلی؛اموهوی اهیدامومدح ،ا( )9311ا«جنپ اوسسسهرهشب؛اجنپ انوش ا
سجرم عیا(وسه ویاسنع لاوجولیاوا ی مده )» اعلوقاسنس نیاسهالمیاصدحس اه سا 1اش0اوا 0ا31-91ک
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گوههیمقدق اسنوذح؛الهق نیامومدآن لی امومدص لقا( )9316ا«تأثیهاحه نبه یامج زیانهاجنپ ا
سشر ساوسسسهرهشب» احه نب اه سا 11اش 34ا16-6ک
گیدنز اآنرونیا( )9304اج معبشن هی اتهجمبامنو ههاصپوحی اتههسن:انیک

مرقی اسنهسهی ا( )9311ا«وسسسهرهشب؛اآشینۀافههولگیاوابمولگیالحانظ قاههم شبلسحی» اعلوقاسنس نیا
سهالمیاصدحس اه سا 1اش0اوا 0ا991-960ک
مرقی اسنهسهی ؛اهوهبیل امهج ن؛ا زن امژگ نا( )9316ا«وسسسهرهشب؛انوهسناههم شبلسحیاوامق ومباسزا
لحون» ام لع تاآمهشک اه سا 9اش 4ا14-06ک

مصلینژسل اعپ غ ا( )9316ا«نش نبشن هی اسقرص لی -اسجرم عی انوهسن اوسسسهرهشب» احهن مبا
هی هبگذسحی اه سا 1اش 3ا34-09ک
ن لحی امهتضیا( )9319ا«جنپ اوسسسهرهشب:اتولیلازمینباوات می اآشندهانهاسه غانظهشباتداحسنهتا
گه» ام لع تامن قبسی:اآمهشک شن هی-اسههسئیلشن هی اه سا 93اش 1ا993-31ک
ن

اهیبا( )9331اج معبشن هیاهی هیامع صه:اجه نیاشدن اهی هب اقدحت اتهجمبامومدتقیا
للفهوز اتههسن:اهوشهک

نصهتینژسل افهه لا( )9333ا«سحتپ ط ت اجه نیاشدناواجنپ ه یاسجرم عیا(نگ هیاسجم لیانباجنپ ا
سصالحطلپیالحاسشهسن)» ا ژوهشن مباعلوقاسنس نیاواسجرم عی اه سا 4اش 94ا906-930ک
نعمری امهتضیا( )9316ا«تووسامف هی افض -ازم نالحاج معۀاسطالع تی؛ا،هوحتان زنگهیالحامف هی ا
ننی لش اجرهسفی شی» اج معۀاسطالع تی اه سا 9اش 9ا196-919ک
هههیج اضسی ؛احضیمی احئوف؛احمض نی املیوبا( )9311ا«تجزشباواتولیلاجنپ اوسسسهرهشبانها
سه غانظهشۀاه نهم غ» اجسر حه یاهی هیامع صه اه سا 4اش 4ا900-963ک
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